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 ایزدان آب در اساطیر ایران و هند یسهمقا
 زاده اردبیلیندا نبی                                                                           

 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

 چکیده   

های مختلف مندان حوزههای دانشعنوان تاریخ انسان بدوی و محصول ایام کودکی ذهن بشر، درپژوهشبه اساطیر، 

اندیشیده واز طریق همین طرز تفکر با این که بشرنخستین چگونه می.اندعلوم انسانی همواره ازجایگاه واالیی برخوردار بوده

توان اساطیرمیۀ کرده است، چیزی است که با مطالعمحیط پیرامون خود ارتباط برقرارکرده وحوادث و حقایق آن را تفسیرمی

ما در این پژوهش .ها در میان اقوام و ملل مختلف هستیمهایی میان آناساطیری که اغلب شاهد مشابهت. افتبه آن دست ی

های موجود میان دو خدای باران، مشابهت. های مشابهت میان اساطیر ایرانی و هندی بپردازیمبرآنیم تا به بررسی یکی از جنبه

همتای « تیشتر»در اساطیر هندی و ایرانی پرداخته و سپس «ایندره»ین جایگاهبرای این منظور ابتدا به تبی.«ایندره و تیشتر»

ایم که چگونه ایندره با جدا شدن دو قوم هندی و ایرانی از یکدیگر، در بین هندوان ایم و نشان دادهایرانی آن را معرفی نموده

اعطای مقام خود به تیشتر به گروه دیوان  است حال آن که در بین ایرانیان باهمچنان جایگاه خدایی خود را حفظ نموده

 .پیوسته است

 .ایندرا، تیشتر، خدای باران، اساطیر هندی،  اساطیرایرانی: هاکلیدواژه

 مقدمه

داستان و . اساطیر به عنوان نمود فرهنگ وتفکرانسان دوران کهن، در حقیقت تاریخ دوران پیش ازتاریخ هستند

-ای طبیعی را به دوش میآن معلوم نیست و شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیدهاصل که معموالً(آن جهانی)سرگذشتی مینوی

اش را از علل واقعی این اساطیر، گویای ناتوانی انسان در مقابله با حوادث غیرمترقبه است و نیز احساسات او وعدم آگاهی.کشند

-ام مختلف و بعضا بسیاردور ازهم گاه چنان شباهتهای پرداخته اقودرمیان داستان(.3: 4941آموزگار، .)کندحوادث بیان می

-این مشابهتۀ از جمل.اندها از یک منشا واحد سرچشمه گرفتهرسد این روایات و داستانشود که به نظرمیهایی دیده می

دوارکهن تردید باید در اها را بیاین مشابهتۀ ریش.پهلوانان وخدایان اساطیر ایرانی و هندی است ها،تشابه درخویشکاری

هرچند .دادندبردند و اصطالحاً گروه هندوایرانی را تشکیل میایامی که قوم ایرانی درکنار برادران هندی خود به سرمی.جست

ها تاثیر گرفتند ولی مشترکات نژادی و های آناین گروه بعدها از هم جدا شده و با اقوام بومی درآمیختند و ازاعتقادات وآیین

این . گروه، هرگز از هم گسیخته نشد و همواره میان این دو قوم ارتباط و همبستگی وجود داشته است فرهنگی میان این دو

توان به شباهت میان دو تن ها میاین مشابهتۀ از جمل.شودارتباط و تشابه به ویژه در زبان واساطیر این دوقوم آشکارا دیده می

 .تر اشاره نمود؛که ما در این پژوهش به تفصیل به این مسئله خواهیم پرداختاز ایزدان باران هندی و ایرانی یعنی ایندره و تیش

 پیشینه پژوهش

اساطیر هندی وایرانی صورت گرفته است و در این زمینه شاهد کتب و مقاالت ۀ ای در دوحوزتاکنون مطالعات گسترده

شود به اساطیر خاص یک قوم بدون آن اما بخش اعظم این آثار محدود می. متعددی از سوی محققین و پژوهشگران هستیم

توان به کتبی اشاره کرد که در این پژوهش نیز برای نمونه می. ای میان آن اساطیر با اساطیر اقوام دیگر درکار باشدکه مقایسه

از جمله  اثرآموزگار که در آن به طور مفصل به شرح اعتقادات باستانی «تاریخ اساطیر ایران»:ایم ماننداز آنها بهره برده

تقریبا همان روش هینلز،که« شناخت اساطیر ایران»های اساطیری دیگرپرداخته شده است، ها و شخصیتامشاسپندان، الهه

ایونس، که درآن درمورد خدایان هندی وسیر تحول اعتقادات «اساطیر هند»آموزگار را در کتاب خود درپیش گرفته است،
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ۀ اگر هم در تعدادی از این آثار کاری تطبیقی صورت گرفته است عمدتا در حوز. تهندوان در مورد این خدایان بحث شده اس

اما در این . رواثر پاک« نقدتطبیقی اسطوره آفرینش شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا»: ها و طرز تفکراست مانندتطبیق اندیشه

هرچند به طور .تحقیقی وجود نداردۀ ایرانی سابق دو ایزد باران هندی وۀ پردازیم یعنی مقایسحوزه که ما در آن به تحقیق می

تیرگان جشن»اثر نصراصفهانی، «رستم دگردیسی ایندرا به»:مانند.استمجزا در مورد ایندرا و تیشتر تحقیقاتی صورت گرفته

 .  اثرنیکوبخت«های ایران و ویتنامایزدان آب در اسطورهۀ مقایس»پور و اثر اسماعیل«واسطوره تیشتر

 مباحث 

 بررسی سیر تحول خدایان هندی و ایرانی -4 

بردند دارای اعتقادات یکسان و خدایان مشترک بودند ولی با تا زمانی که دوقوم ایرانی و هندی در کنار هم به سرمی 

ز جدا شدن این دو قوم از یکدیگر و ساکن شدن آنها دردو سرزمین متفاوت هند و ایران، به مرور زمان بر اثر عواملی چند ا

های جدید، تغییراتی در مبانی اعتقادی آنها از جمله اعتقاد به خدایان پدید جمله درآمیختن این دوقوم با اقوام بومی سرزمین

نام و خویشکاری خدایان ایرانی وهندی بعد از جداشدن آنها از یکدیگر بوجود آمده است را به ۀ تغییراتی که در دو حوز.آمد

 :بندی کردهتوان چنین دستطور خالصه می

از خدایان هندی و ایرانی علی رغم جدا شدن این دو ۀ گرو: از خدایان آریائیۀ باقی ماندن نام وخویشکاری گرو -4-4

از ایزدان دوران هند و ایرانی که در اساطیر اوستائی و ودائی . قوم از یکدیگر همچنان نام وخویشکاری خود را حفظ نمودند

ودائی «vata»،(الهه بامدادی)ایرانی«apamnapat »ودائی در برابر«Apamnapt»توان به اند میبازمانده

اشاره کرد؛که معموالً خویشکاری و نام کهن (ایزد باد)ایرانی «vayu»ودائی برابر«vaya»،(ایزد آتشهای آب)ایرانی«vata»برابر

 .اندحفظ کرده -ایهطبعاً با توجه به تحوالت آوائی و بعضی تحوالت اندک اسطور -هند و ایرانی خود را 

های در این مورد باید از امشاسپندان یادکرد که بنا به بررسی:ماندن برخویشکاری کهن و تغییردر نامباقی -4-1

توان از برای نمونه می.اندوخویشکاری آنها را در اعتقاد ایرانیان برعهده گرفته دومزیل جانشین خدایان اصلی هندو ایرانی گشته

اندو نیز دو امشاسپند هندی و ایرانی را برعهده گرفته« ورونه و مهر»یادکرد که خویشکاری « همن واردیبهشتب»دو امشاسپند

 .را بر عهده دارند« هااشوین»خویشکاری « خرداد و امرداد»دیگر یعنی 

 از ۀ گرو: سقوط خدایان به جهان مردمان و دیوان با حفظ خویشکاری ها یاعدم آن 4-9

این تحول که شاید از عصر اوستا آغازشده . اندها وارد گشتهانی از جهان خدائی بیرون آمده و به حماسهخدایان هندو ایر

ودائی که « یمه»ایزد :ازجمله.باشد در دوره اشکانیان و ساسانیان کمال یافته و بخشی از آن در شاهنامه متبلور شده است

های ای از زمینههندو ایرانی که بخش عمده« ایندره»نیز.شته استهای بعد گدوره« جمشید»اوستائی است و« ییمه»دربرابر 

که ما در این پژوهش به بررسی خویشکاری ،«ایندرا/ اندر/ ایندره»(.431:4914بهار،. )داستانی خود را به رستم بخشیده است

وان شده است؛ هرچند که در پردازیم؛ درمیان قوم ایرانی دچار تحول سومی، یعنی سقوط از دنیای خدایان به جهان دیآن می

البته در اساطیر هندی هم به مرور زمان از اقتدار و قدرت او  -.اساطیر هندی مقام خدایی خویش را همچنان حفظ نموده است

« ایندره»ما در ادامه ابتدا به بررسی جایگاه  -کاسته شده است ولی با این وجود همواره مقام خدایی خود را حفظ نموده است

 .پردازیم سپس به تبیین جایگاه او در اساطیر ایرانی خواهیم پرداختیر هندی میدر اساط

 ایندرا در اساطیر هندی  -1
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است که باید او را هم چون مردآریایی پنداشت که به الوهیت رسیده  «ایندرا» ودا، خداییک شخصیت برجسته درریگ

ای، تو که ای ایندرا تو از نیرو و قدرت و حیات زاده شده»:چنین آمده است 3تا2هایآیه 439باب 41ودا جدر ریگ. است

ای، تو آسمان را گسترش دادی، تو آسمان را با نیروی خویش در بلندی ای ایندرا تو ورترا کشنده/ گاونری به راستی گاو نری

-ود آن را تیز و آماده میبری که با نیروی خای ایندرا تو در آغوش و در شکوه و فرّ خویش سالح درخشان را می./نگاه داشتی

« ایها و قلمروها گسترش دادهسرزمینۀ تری،توخویشتن را به همآفریدگان پرتوانۀ توای ایندرا، از هم!/کنی

مربوط « آبچکه»به معنای  «indra»ولی به احتمال زیاد. شناسی مشخص نیستمفهوم نام او ازنظر ریشه(.42:4919فرای،)

های ودائی هیچ خدائی چون او مورد ستایش قرار آثار ودایی است و در نیایشۀ دیان در دوراو خدای ملّی و محبوب هن.است

تر او تر است اما روشن است که در ادوار بسیار کهنواری شخصیت وی از دیگر خدایان هندی عمیقبا آن که مردم.نگرفته است

گونه شخصیتی ها بوده و به اینزندانی و روشنیبخش آبهای خدای آذرخش و شکست دهنده دیوان خشکی و تاریکی و رهائی

برحسب همین خویشکاری او خدای نبرد به شمار آمده است،خدائی که آریائیان را در پیروزی .فضائی و نه آسمانی داشته است

او ( 4914:641بهار،.)است«مسلّح به آذرخش»معنیبه «وجرین»لقب او . استکردهسند راهنمایی وراهبری میۀ بربومیان در

-زرین و سوار براسب یا ارّابهآریائی جنگجو با پوستیدر وداها ایندرا به هیات شاه.رعد استۀ طوفان و پدیدآورندهمچنین خدای

بزرگترین دشمن  -نوشابه سکرآور خدایان -(4)او را سرشتی است خشن، تشنه، دوستدار سومه.استای طالیی تصویر شده

-ورتیره،اهریمن خشکسالیۀ دهندباران وشکستۀ ایندره،بارانند. سان استدر حمایت ازخدایان و ان« ورتیره»

در ۀ ، این ا«اهی»در اساطیر ودایی هند داریم،ماری واژدهایی هست به اسم »: افزایدمیباره بهار دراین( 41:4944ایونس،.)است

-را میۀ رود؛ اها میبه این کوهستان خدای جنگاور هرساله« ایندره»دوردست ساکن است و گاوهای شیرده را دزدیده و ۀ کو

درواقع، ایندره این گاوهای . هستند« آورابرهای باران»گاوهای شیرده در این جا نماد .کندکشد و این گاوهای شیرده را آزاد می

وان زنانی که دزدیده از این گاوهای ماده به عنۀ گا. کند تا ببارندزا را آزاد میها هستندو این ابرهای بارانماده را که در کوه

ۀ مضمون، همان مضمون داستان ایلیادوادیس. کندها را آزادمیرود زناند صحبت هست که ایندره میشده

و دارای « سدکننده»ورتره به معنای . است« ورتره»ایندره نبرد او با ۀ بنابراین اهیمیت عمد( 944: 4914بهار،.)«هومراست

. جنگدایندره بجز ورتره با دیوان و اژدهای دیگر نیز می(.64: همان.)ست« ر یا اژدهاما»است که خود به معنای« اهی»لقب 

او . بخشنده استاو خدای برکت. که دارای سه سر وشش چشم است« روپهویشوه»بازوست و با  33که دارای « اورنه»ازجمله با 

رسند و این ثروت رودها به دریا میۀ ونان که همشود؛ چهای بدست آوردن ثروت به او ختم میراهۀ خدای ثروت وغناست و هم

ناپذیر است و ایندره در ستیز با اهریمنان، خستگی(.411: همان)بخشد کنند میرا به پرهییزگاران و به آنان که زهرگساری می

ان است به اقیانوس قدرت خدایان و اهریمنان یا دیوان و اسورایۀ مدام ورتیره، رهبر اهریمنان را که جویای برهم زدن موازن

ای، ایندرا در در اسطوره. گیرنداهریمنان دیگر در پناه ایندرا قرار میۀ ها وحیوانات نیز در برابر دسیسانسان.تاراندتیرگی می

خیزی ی در ایندرا ی خدای حاصل. خیزی استباران، مدعی نیایش خویش از جانب مردمان به عنوان خدای حاصلۀ نقش بارانند

زاده شدنش »:گوینددر مورد بوجود آمدن این خدا می( 21:4944ایونس،.)ی، بزرگترین خدایان نزدیک به انسان استعصر ودائ

جستند تا ورتیره با خشکسالی بزرگی همراه بود و هم به این مناسبت مردم به درگاه خدایان مویه کردند و از آنان یاری می

خدایان ۀ فدیۀ ایندره سوم.او اسیر بودند آزاد و آنان را از خشکسالی رهائی دهند اهریمن را مقهور وگاوان ابری را که در زنیدان

ایندرا . دواسبه نشست و به نبرد ورتیره شتافتۀ پدر را درچنگ گرفت، برگردون« سالح رعدآفرین»یا« واجرا»را نوشید، 

ویش، طوفان و رعدی بزرگ برانگیخت و نودو نه های آنان برزمین با سالح خبرانگیخته با سرود کاهنان زمینی و فدایا و قربانی

برد و او تن بود اما ایندرا به نقطه ضعف او پیگویند ورتیره رویئنمی.بدخوی قرار گرفتۀ دژ ورتیره را ویران و رو در روی ورتیر

بستان این نبرد را تکرار و با ایندرا در پایان هر تا. پس گاوان ابر از بند رها شدند و باران بر زمین باریدن گرفت. را شکست داد

 (44: همان. )سازدهای قدرت خود را نزد خدایان و مردمان استوار میاین کار پایه

-، اهریمنانی را به نابودی کشاند که در تاریکی می«رعدو برق»او با سالح بزرگش . وی با باروری خاک هم قرین بود

-بزرگ و نمایانی کامالً الزم بود زیرا سرزمین هندوستان اغلب خیلی البته چنین کار.آفریدندزیستند وقحطی وخشکسالی می
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جنگد و هم در این اسطوره نقش ایندرا در مقابل خداوند باروری را آشکارا می بینیم که هم کامیابانه با اژدها می. خشک بود

 (22:همان.)می کند آزاد-و در اسارت دیو خشکسالی بودند -هفت رودخانه هایی را که سبب باروری زمین بودند

پس از آن ۀ ها؛ دیرگاایندرا شهریار یا فرمانروای تمامی خدایان بودو همچنین مدافع خدایان و انسان ها پیش از برهمن

های اخالقی و کارهای نمایان ایندرا به تفصیل صفات و ویژگیۀ دربار« وداریگ»در.هندوان ویشنو را بر مسندواالی وی نشاندند

 .«693: 4946روزنبرگ، ».ه سخن رفته استسرایانو مدیحه

گانه که در اعتقادات کهن هندی ریشه دارد ایندرا درکنار خدایان دیگر تثلیث هندی را تشکیل خدایان سیهۀ در اید

خدای آسمان « سیوریا»خیدای جو و فضای میانه و « ایندرا»یا « واییو»خدای زمین، « اگنی»در این تثلیث . دهدمی

ای در اساس ایمانی هندو اروپاییان هست که هم از امورکیهانی یا دستگاه گانگیاز نظر ژرژ دومزیل سه(63:4944ایونس،.)است

. است و دارای دو جنبه داوری و ساحریۀ آن دستگاه پادشاۀ خدایی منعکس است و هم درتقسیمات اجتماعی که باالترین طبق

-قدرت طبقهۀ داوری و دومی ساحری داشتند که در حیطۀ ، اولی جنب«وارونهمیترا و »در میان آریاها و آنگاه در میان هندیان 

ۀ بود و طبق« ایندرا»دوم که روح جنگجویی و نیرومندی باشد در فرمان جنگاوران بودکه خدایش ۀ طبق. اول یعنی کاهنان بود

 (.93: 4919فرای، . )سوم که با باروری و رشد پیونددارد و در فرمان کشاورزان و برزگران بود

ۀ خدایان را عوض کردند تا به این وسیله بتوانند روایات تکامل یافتهندوها به وداها حرمت گذاشتند اما آنان نیز نقش

هندو زنده و جاودان است اما فقط به ۀ هنوز در اسطور« ایندرا»ودا ها پس از ریگقرن.مذهبی خودشان را منعکس نمایند

ایندرا در جایی ترس و ضعف « مهابهاراتا»ها بعد در داستان حماسی هندو به نام رنق. ای از نقش پیشین خودصورت سایه

های های پیشین مغلوب کرده بود در اسطورهدهد که قبالً شجاعت نشان داده بود و آن اژدهایی که وی در اسطورهنشان می

اهریمن بر او چیره « راوانای»ی خدایان است اما،ایندرا هنوز هم فرمانروا«رامایانا»در داستان هندی.استبعد بر او چیره شده

ارتباط ایندرا با باران هنوز هم کامالً .کند، بیش از ایندرا از خدایان و آدمیان دفاع می«ویشنو»شود می

شود که فرمانروای بنابراین ایندرا در اساطیر هندی ابتدا به شکل خدای نیرومندی ظاهر می(.696: 4946روزنبرگ،.)هویداست

یابد و خدایان دیگری چون باران و ایزد حاصلخیزی است ولی به مرور زمان از مقام واالی خود تنزل میۀ ایان دیگر، آورندخد

ولی با این وجود باز هم او مقام خدایی خود را حفظ نموده است و هرچند که در اساطیر متاخرتر از .گیرندویشنو جای او را می

از هم سیمای خدایی خویش را همچنان نگه داشته است؛ برخالف اساطیرایرانی که در آنها دهد ولی بهایی نشان میخود ضعف

اکنون در ادامه به جایگاه . ایندره به کلی از مقام خدایی عزل شده و همواره به او به چشم دیوان و کمالگان نگریسته شده است

 .پردازیمایندرا در اساطیر ایرانی می

 نیایندرا در اساطیر ایرا  -9

درجریان انتقال خدایان آریایی ازمیان قوم هندوایرانی به نجدایران، از خدایان بزرگ هند و ایرانی این تنها ایندره است 

خویشکاری هند وایرانیش در ۀ کش خویش که همان بهرام ادبیات میانه باشد و با همان محدودکه نه با نام بلکه بالقب ورتره

بسیاری . خویشکاری اصلی او یاری رساندن به اقوام ایرانی ودشمنان دروغ، در نبرد است.است اساطیراوستایی وپهلوی بازمانده

های ایرانی گشته است و بیش از ای از آنها وارد حماسهبهرام از او جدا شده و بخش عمده/ های ایندرهها و اسطورهاز ویژگی

به  های موجود میان رستم وایندرا این است که مله مشابهتازج-.همه، در این مورد، رستم زال از شخصیت او بهره برده است

منتقل شده یا « تیشتر»و«مهر»بخش دیگری از کیفیات جنگاوری او یا به ایزدان -.شوندهنگام تولد از پهلوی مادر زاده می

ایرانیان از کماله و خود ایندره در اساطیر و ادبیات دینی (431:4914،بهار.)استدر میان امشاسپندان رسیده« شهریور»به

اما درمورد ( 344: 4913اوستا،.)و همستار اردیبهشت از امشاسیپندان اسیت(بزرگ دستیارو کارگیزاراهریمن دیوان)دیوان

ازاسطوره ایندره درادبیات اوستایی با تغییراتی به صورت نبرد تیشتر با اسطوره نبرد ایندره با دیو خشکسالی بایدگفت بخشی
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شود در ابرها دیده می« آتش وازشت»ه است و در ادبیات پهلوی بخش دیگری ازاین اسطوره به صورت نبرددیو درآمد« اپوش»

در ادبیات اوستائی . سازدهای زندانی را رها میجنگد و آبکند میدیو که از فروریختن باران جلوگیری می« اسپنجروش»که با 

محتمالً اگر نظر . پیروزی است و از اهمیت عظیمی برخوردار است که همان بهرام ادبیات پهلوی است فقط ایزد« ورثرغنه»

: 4914بهار،)استدست آورده وخدای جنگ و نبرد گشتهطبقاتی او را به دومزیل را بپذیریم، شهریور امشاسپند نیز وظائف

یل خشونتی که داردتبدیل در سنت ایرانی، ایندره شاید به دل»:گویدعلت این تغییرجایگاه میۀ سن دربارکریستین(.411ی414

 (.234: 4949سن، کریستین)«.گیردشود و در مقابل اردیبهشت امشاسپندان قرار میبه دیو می

این .سازددر انسان است،زیرا ارتداد چیزی است که انسان را از قانون ونظم دورمی« روح ارتداد»ایندر در اساطیر ایران،

در باورهای (.12: 4919هینلز، .)شودپندان قراردارد و هماورد اصلی او محسوب میامشاسزیباترین(اردیبهشت)دیو دربرابر اشه

بستن اند که مانع کستیتحت تاثیر تفکرات روحانیان ساسانی، این صنعت را هم به او نسبت داده.ایرانی ضدنظم وترتیب است

در بخش دوازدهم .شودکردن آفریدگان میکیاست که مانع نی(اندردیو)در روایات بندهشن ایندره ( 91: 4941آموزگار، .)است

-آفریدگان را از نیکوئیۀ اندردیو را کار این است که اندیش»:خوانیممی« بدکرداری اهریمن و دیوانۀ دربار»این کتاب با عنوان 

غ فرنب)«.کردن چنان بیفسارد که تگرگ خوب افسرده؛و این را به اندیشه مردمان افکند که شبی و کستی نبایدداشتن

یا )به ضدیت اندر « دشمن دومینو، کمالگان دیوان و ایزدان مینویۀ دربار»در بخش ششم نیز با عنوان (443:4963دادگی،

اردیبهشت، ( ضد)بهمن، اندر بر ( ضد)هرمز واکومن بر( ضد)گوید که اهریمن برچنان»:با اردیبهشت اشاره شده است( ایندره

 (33:همان.)است.. .شهریور( ضد)ساوول بر 

آنجا که اهورامزدا زرتشت را  3یکی در وندیداد، فرد گرد دهم، بند. در اوستا در دوجا از این موجود اهریمنی سراغ داریم

ترین بخشهای گاهان را برخواندی برتوست که این پیروزمندترین و چارهبار این بخشپس از آنکه سه»:دهد کهخطاب قرارمی

دیو را ازاین خانه، ازاین روستا، ازاین شهر، ازاین کشور، ازپیکر مرد آلوده « نانگ هیثیه»و « سورو»،«ایندر»من:باژ را از برخوانی

اهریمن »آورده 49و در فردگرد نوزدهم،بند«رانمجهان اهورایی دور میۀ از شهریار واز هم... به مردار، از پیکر زن آلوده به مردار

 .رفتندگران و اندیشناک بدین سوی و آن سوی میدیوان، نۀ هم... آفرین، ساالردیوان، ایندردیومرگ

خود به ایزدان  بنابراین ایندرا در اساطیر ایرانی علنا مقام خدایی خود را از دست داده وبا انتقال برخی از صفات و ویژگی

که دستیار اهریمن و ها بلبهرام، مهر و تیشتر در شمار دیوان درآمد است و همه جا در اساطیر ایرانی نه به عنوان حامی انسان

 .هاستسامانی و بدیموجد بی

 تیشتر،همتای ایرانی ایندرا  -1

در روند تحول جایگاه وخویشکاری خدایان،گفتیم که ایندره در اساطیر ایرانی از مقام خدایی تنزل یافته و برخی از 

ایزدی که خویشکاری او .شوداهریمن می و خود تبدیل به دیو و همکار دهدصفات خویش را به ایزدان دیگر از جمله بهرام می

او مانند ایندرا با .کنداست که دقیقا نقش ایندرا را در اساطیرایرانی ایفا می«تیشتر»گیردرا در اساطیر ایرانی برعهده می

 .هاست وهمچون ایندره، خدای نعمت و برکت وحاصلخیزی استباران وچشمهۀ جنگد، ایجادکننددیوخشکسالی می

-دیو خشکسالی که تباه( اپوش)وی نیروی نیکوکاری است که در نبردی کیهانی با اپوشه . اران ارتباط داردتیشتر با ب

باران و باروری ۀ ها و سرچشمآبۀ ، نخستین ستاره و اصل هم(مندتابان وشکوهیستاره)تیشتر. شودزندگیست، درگیرمیۀ کنند

ساله نخستین این ماه تیشتر به صورت مردی پانزدهۀ اند که دردهگفته. چهارمین ماه سال به تیشتر اختصاص دارد. است

دهشن، تیشتر، درآغازآفرینش به این بنابر روایات بن. سوم به صورت اسبیۀ دوم به صورت گاوی نر و در دهۀ در ده.آیددرمی

ا آب به بلندی قامت مردی زمین را تشتی شد تۀ اندازبارانی که وی به وجود آورد بهۀ هر قطر. ها درآمد وباران ایجادکردپیکره

های زمین برد ها را به کرانهباد، آب( روح محافظ)های زمین فرورفتند وآنگاه مینوی جانوران موذی به ناچار به سوراخ. فراگرفت
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شی به گوسفید زریندر سرودی که به تیشتراختصاص دارد او به شکل اسب زیبای. گونه دریای کیهانی را ایجاد کردو به این

روز با هم جنگیدند اما اپوش سه شبانه. بود رو به رو شدۀ که به شکل اسب سیا« اپوش»جا با دیودرآن. دریای کیهانی فرورفت

تیشتر با غم و اندوه به سوی اهوره مزدا فریاد برآوردکه ناتوانی او از آن است که مردمان نیایش و .نیرومندتر از آب درآمد

گاه اهورامزدا خود برای تیشترقربانی کرد باردیگر تیشتر و اپوش رو درروی هم آن. انده او تقدیم نکردهای بهای شایستهقربانی

. ها جاری شدندمانع به مزارع وچراگاهها توانستند بیآب.ها از کارزار پیروز به درآمداین بار تیشتر با نیروی قربانی. قرار گرفتند

اقلیم زمین بخش بر هفتهای زندگیسو راندو بارانسو و آنخاستند به اینکیهانی برمی زا را که از دریایبارانباد ابرهای

بنا به روایات ایرانی کهن، درآغاز »:خوانیمدرجایی دیگر درمورد خویشکاری تیشتر چنین می(96-4919:94هینلز،.)فروریخت

گاه تیشتر، آن.شدبود و نشانی از دریاها دیده نمی آببوم و برخشک و بی. آفرینش، هنگامی که اهریمن برآسمان و زمین تاخت

آور، ابر را به هنگام غروب در باختر زمین پدید آورد و آن را به نیروی باد در آسمان روان کرد و سی پرشکوه بارانۀ فرشت

« فراخکرد»ها کهو اقیانوسهای زمین براندندها را به کرانهآن آبۀ سپس بادها به جنبش درآمدندوهم...روز باران ببارانیدشبانه

تیشتر با دیو ۀ به این نبرد ساالن.«399: 4914بهار، ».گرددساله تکرارمیآوری تیشتر همهاین باران.نام دارند، پدیدآمدند

ستایم که هنگام مند را میرایومند فرهۀ تشتر، ستار»استنیز اشاره شده96هشتم بندۀ خشکسالی در اوستا دریشت هشتم کرد

سیدن سال، مردم، فرمانروایان خردمند، جانوران آزادکوهساران و درندگان بیابان نورد، همه برخاستنش را چشم به به سرر

 .«راهند

و فروهر نیکان و (نپاتاپام)راند و به یاری ایزد برز تیشتر به یاری مینوی خرد و با همکاری ایزد باد،آب را به باال می

های مختلف اوستا، یشت از میان بخش(24: 4941آموزگار، .)رودنبرد دیوخشکسالی مییاری ایزدهوم و بهمن امشاسپند،به 

او سرشت آب دارد وتواناست، .ای است سپید، درخشنده و دور پیدابنابراین یشت،تیشتر ستاره. هشتم به این ایزد تعلق دارد

ۀ از جمل(64:4914بهار،.)استشدهونیایش بودن، همسنگ هرمز آفریده ستایشۀ هاست و در شایستستارهۀ سرور هم

مند رایومند فرهۀ تشتر، ستار:2،بخش4یکرده 4یشت:توان به این موارد اشاره نمودیادکردهای تیشتردر یشت هشتم اوستا می

آب دراوست، آن توانای بزرگ نیرومند تیزبین ۀ که تخم... تشتر:4، بخش2ۀ آرام و خوش بخشد؛کردۀ را میستایم که خان

تشتر زیبا و آشتی بخش به سوی کشورها روی آورد تا : 3بند3ۀ آید و نژادش از اپام نپات است؛کرداز اونیک نامی میبلندپایه 

هم بوصف تشترکه بصورت مردی جوان درآمده و به جنگ با اپوش  از همین کرده 49مند کند؛بند خوش بهرهها را از سالیآن

 .پردازداختصاص دارددیوخشکسالی می

ها در جهان ها و دانهاهریمن، نقش پخش آبۀ در آغاز آفرینش گیتی، درحمل.تیشتر نقش زندگی بخشی دارد بطور کلی

-کند، جادوگران را در هم میاو فرزند، عطا می. ستارگان و حامی سرزمین آریایی استۀ او همچنین سرور هم. اوستۀ به عهد

جشن . همیشه در نبردبا شهاب ثاقب است. ور توصیف شده استبا صفاتی چون سفید، درخشان، بلند نور دهنده از د.شکند

 ( 26: 4941آموزگار، . )شود منسوب به اوستتیرگان که در روز سیزده تیرماه برگزار می

-با خم(که تیشتر)گویندپس چنین می»:استدر بندهشن، در وصف نبردتیشتر با دیوهای خشکسالی چنین آمده

در آن ( ایزدان)....هائی گاوسر و مردسر وتر ببارانید با سرشک، آب را برستانید و چند شگفتافزار آن کار استپیمانه(که)ابر

گونه که اکنون نیز درهمان همان. سازی با اسپنجروش و اپوش نبرد کردند، اسپنجروش از آن گرززدن بغرید و بانگ بکردباران

 (64:4963فرنبغ دادگی،.)سازی، تندر و آذرخش پیدا شودنبرد به باران

کدامین کس را به داشتن پسران توانگری :او پسربخش نیز هست.های دیگری هم داردزایی نقشتیشتر در کنار باران

ای ازگاوان و رسایی روان کدامین کسی را رمه»: های گاو واسبگلهۀ بخشند( 999:4913اوستاا،.)بخشم

 ( 994:همان)«های فراوان بخشدکسی را که خواستار شود، به رایگان خواسته»و(994:همان.)«دهم
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های او را در دارشده و تمامی خویشکاری دیوان، تیشتر، نقش اورا عهدهاساس با درآمدن ایندر درشمار کمالهبر این

پس باید گفت با جدا شدن دو قوم ایرانی و هندی از .کندبخشی، مبارزه با دیوان و ازجمله دیو خشکسالی را ایفا میبرکتۀ زمین

ها زنده مانده اعتقاد به خدای باران همچنان در میان آن.ها ایجاد نشده استیگر تفاوت بنیادینی در اساس اعتقادی آنهمد

جنگد و باران و در میان هندوان این ایندره است که با وریتره می. ها تغییرکرده استاست منتها نمود این خدا در میان آن

-ها  تیشتر این وظیفه را از طریق نبرد با اپوش و اسپنجروش عهدهد و در میان ایرانیآوربرکت را برای مردم به ارمغان می

 . دارست

 گیری نتیجه

این خدا درگذر از .ایندره یکی از خدایان بزرگ هندوایرانی است که در فرهنگ آریایی خدای باران و حاصلخیزیست

در فرهنگ . استهایی در خویشکاری خود شدهر دگرگونیهای مجزای هند و ایران دچافرهنگ آریایی و انتقال به سرزمین

هندی او در آغاز خدای بسیار بزرگی است که دشمن اهریمنان و شهریار دیگرخدایان است اما به مرور زمان از قدرت او کاسته 

اما در میان کند گیرد، ولی با این وجود همچنان جنبه قداست و خدایی خود را حفظ میشده و زیر سایه ویشنو قرار می

ایرانیان ایندره با انتقال برخی از صفات خود به دیگر ایزدان همچون مهر وتیشتر تغییر خویشکاری داده و تبدیل به یکی از 

هاو به بستن آنآورد، مانع کستیداران به وجود میهای پلید در ذهن دیندیوان بزرگ شده که یاریگر اهریمن است، اندیشه

در مقابل او،تیشتر قرار دارد که دقیقاً معادل .افسردها مینیکی را در دلۀ شود و نیز اندیشدیشان میآوردن اعمال عباجای

ها بخشی و بارش باران بوده و نگهبان آبجنگد؛ عامل برکتاو هم مانند ایندره هندی با دیو خشکسالی می.استایندره هندی 

سکرآور نیروزایی که ۀ همان ماد. این ایزد به هوم استۀ شتر،عالققابل توجه در مورد تیۀ نکت. در اساطیر ایرانی است

کدامین کس اکنون مرا به »:خوانیمتیشتر میاز زبان 43و 43بند6ۀ کرد4دریشت.بینیمدرماجراهای ایندره خدای ودایی هم می

پس اعتقاد به .گیرندآن توان می اند و ازهر دو این ایزدان طالب هوم(993:همان)«.هوم بستایدشیرآمیخته بهآمیخته به(2)زور

منتها در . ها تداوم یافته استای آریایی است بعد از جداشدن قوم هندی وایرانی همچنان در میان آنخدای باران که عقیده

دارد و در در میان هندوان ایندره این مسئولیت را بر عهده.دار این خویشکاری شده استمیان هر قومی ایزدی خاص عهده

پس ایزدان باران در میان هر دو قوم صفات یکسان .ایرانیان تیشتر ولی صفات این ایزدان در هر دو فرهنگ یکسان استمیان 

 .دارند ولی نامهایشان متفاوت است

 هایادداشت

ای آشامیدنی آیینی به آن گونهۀ مقدسی است که افشردنام گیاه«سوم»، درسنسکریت «هوم»دراوستا: سومه(4)

های هوم از نوشابه. ای داردهای مربوط به آن در اوستای نو و در دین زرتشتی متاخر جایگاه ویژهها و نیایشآیین. آیدشمارمی

رستاخیز )بر طبق متن بندهشن، هوم، سرور وشهریار گیاهان است و در فرشگرد . شودیاد می« مرگۀ دوردارند»با صفت 

آن که مستی آورد و ۀ گاهان دوبار به اشاره از هوم یادشده وآشامیدن افشرد در. را از او می آرایند( انوش)، بی مرگی (زرتشتی

اما در اوستای نو همواره از هوم با ستایش و نیایش . مردمان را به کارهای زشت و ناروا برانگیزد به سختی نکوهش شده است

وند داشته باشد، از بهترین و پاداش میان آمده و هرکاری که با آماده کردن وبدست آوردن نوشابه هوم پیپرشور سخن به

 .«4141، 4913دوستخواه، ». مندترین کردارها است

-شیر و نوشابه: مانند( مایع)های آبکی نیازها و پیشکش« زور»یا « زوهر»و در پهلوی فارسی « زوثر»در اوستا : زور(2)

گیرد، در قرار می( های غیرآبکینیازها و پیشکش)« میزدا»برند و در برابر و مانندآنهاست که به مراسم نیایش می« هوم»های 

 (.333: همان.)اندآب زور یا آب زوهر هم آوردهۀ های زرتشتیان آن را به گوننوشته
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