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مقدمه
دستغيب ماتقد است که تمثيل از ارکان مهم ادبيات است ،زيرا بسدتر مناسدبی
برای روايتهای متفاوت و درکنارهمقراردادن انديشههای متضاد فراهم مدیآورد؛
ضمن اينکه در تمثيل ،اين توانايی نهفته است که مدیتواندد موضدوع انديشدگی
دشوار و چنداليه را نازل و همهفهم کند و مفهوم آن را در دسدتر

عمدوم قدرار

دهد( .سايدی)233 :1311 ،
تمثيل بارانسازی در جاماههای اوليه و نمودهای بازمانده از آن کارشدمنهدا،
کاهنان ،جادوگران و افراد خاصی است که در هر جاماه به داليل خاص ،آندان را
دارای توانايی تأثيرگذاری بر طبيات و به ويژه بارانسازی میدانند .اين تمثيل در
ايران نيز مزيد بر پيوند با اساطير کهن چون سرزمينهای ديگر با جدادوی سدفيد
هومئوپاتی يا جادویتقليدی «اصطالح بده کدار رفتده توسدط فريدزر» اعتقداد بده
توانمندی افراد خاص به ويژه زنان ،کودکان ،دوقلوهدا يتيمدان ،يداری جسدتن از
خدا و خدايان اساطيری ،ارواح نيکوکار ،قدسديان ،اعتقداد بده توانمنددی اشديای
خاص چون سنو ،استخوانمرده و حيوانداتی نظيدر وزغ ،غدوک ،داروک ،روبداه،
خرو  ،و جز آن انجام میگيرد و شگفت آنکه برخالف کهن الگوی ايرانيان در
زمينه کارهای جمای اينکار به سبب حياتی بودن آن غالباً به شکل گروهی انجام
میگيرد( .راسل)394-393 :1313 ،
ايزدان و خدايان اساطيری در تاريخ جهان باستان همواره رکن اصلی و حدامی
بشريت در دهش برکات ،فراوانی محصوالت و ندزول بداران و آب بدودهاندد .در
ايران نيز فروهرها و امشاسپندان نظير خرداد ،امدرداد ،چدون ناهيدد "اردويسدو را
ناهيد" ،مهر "ميترا" و همينطور شاهان و پهلواندانی چدون جمشديد ،گرشاسدب،
ايزدانی چون "فريدون"" ،آرش" و ...وظيفه حمايدت از بداروری طبيادت را بدر
عهده داشته اند .اين وظيفه مقد

يا فرايزدی طی تغييرات و سياستهای خاصی
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به شاهان حتدی اربابدان و مالکدين واگدذار مدیشدود و سوماسدتفادههدائی نظيدر
برکتدهی به زنان جوان در شب اول زفاف صورت میگيرد.
رويکرد خدايان و اساطير به بارانخواهی و حمايت از باروری هستی در بدين
اکثريت اسطورههای جهان بهچشم میخورد .از نخستين تمددنهدای موجدود در
بين النهرين ،سومر ،بابل گرفته «همچون آئينهای "تموز"" ،ايشتار"" ،بادل" ،تدا
يونان "زئو " ،مصدر "اوزيدر "" ،اوزيدس" ،آفريقدا ،چدين ،ژاپدن ،هندد و...
مشهورترين بارانساز در آفريقا ملکه باران موسوم به "لدوودو" 1اسدت( ».هينلدز،

راسل )124 :1314 ،فرمانروای ديگری نيز به نام "ولوومو" فرمانروای باد و باران
بر تپهای در بوما نزديک دهانه رود کنگو سدکونت دارد .در خصدوص باضدی از
قبايل ساکن در نيل عليا میشنويم که فرمانروايی بهمانای متداول آن ندارند ،تنهدا
کسانی که بهاين مانی می شناسند فرمانروايان بداران يدا "ماتداکودو" هسدتند کده
قادرند در موعد مناسب ،يانی فصل بارش ،باران نازل کنند .پيش از آنکه در آخر
ماه مار

باران نازل شود ،آن سدرزمين بيابدانی تفتيدده و بدیبدار و بدر اسدت و

چارپايان که ثروت اصلی مردم را تشکيل مدیدهندد از کمبدود علوفده در شدرف
نابودیاند .از اين رو وقتی آخرماه مار

فرا میرسد هر خانوادهای به فرمانروای

باران متوسل میشود و گاوی را به او پيشکش می کنند تا شايد باران حياتبخش
را از آسمان بر مزارع تشنه و پژمرده نازل کند ،اگدر رگبدار نگيدرد مدردم انجمدن
میکنند و میخواهند که فرمانروا بر ايشان باران بياورد .اگر آسمان هنوز بدی ابدر
باشد شکم او را پاره میکنند ،زيرا ماتقدند باد و باران در شدکم اسدت .در قبيلده
باری يکی از فرمانروايان باران با پاشيدن آب به زمين با زنگولدهای دسدتی بداران
نازل میکنند( .فريزر)141 :1313 ،
در تاريخ گرديزی نيز درباره انتساب اين رمز الهی به اوليا خداوند آمده است:
«که چون نوح پيغمبر (ع) از کشتی بيرون آمد ،جهان خالی گشته بود از مدردم
1 . Lovedu
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و او را سه پسر بود" ،حام" و "سام" و "يافث" پس جهان را بر فرزندان خويش
قسمت کرد .زمين سدياهان را چدون "زند " و "جسده" و "نوبده" و آن ديدار و
"بروجرد" و جزايدر آن را بده حدام داد و "عدراق" و "خراسدان" و "حجداز" و
"يمن" و "شام" و ايران و ايرانشدهر نصديب سدام آمدد و "تدرک" و سدقالب و
ياجوج و ماجوج به يافث رسيد و آنچه اين واليت ترکسدتان از آبدادانی دورتدر
بود ،آن ديار را ترک نام کرد و نوح(ع) دعا کرد و از خدای عزووجل بهخواسدت
تا يافث را نامی بياموزد و چون آن نام را بهخواند باران آيدد .انددر وقدت خددای
عزووجل دعای وی را مستجاب کرد( ».حبيبی)141 :1333 ،
از ديگر عقايد و عادات ترکان و مغوالن کده در کتدب تداريخی و جغرافيدايی

فارسی و عربی قديم ذکر شده است استمطار "باران خواسدتن" اسدت« :کده ايدن
عمل جادوگری باران و برف آمدن به وسيله سنو مخصوص را بده زبدان ترکدی
«يای» و به زبان مغولی "جده" میگفتند و سنگی را که به کدار مدیبردندد سدنو

پادزهر بوده است که آن را در آب قرار میدادند و آندرا "يدده" و "جدده تداش"
میخواندند .کسی را که وقف اين علم بوده است و اين عمدل را انجدام مدیداده
"يايچی" يا "يده چی" میناميدند( .لسنوی)292-293 :1343 ،

مغولها نيز به نوعی جادوگری به نام "جداميشدی" 1متوسدل مدیشددند و آن

عبارت بود از چند سنو که اعتقاد داشتند چون آنها را در آب نهند و بدهشدويند،
در حال اگر چه قلب تابستان باشد سرما و برف و باران و دمه پديد مدیآيدد و از
آن برای قهر دشمنان استفاده میکردند( .ياحقی)23 :1371 ،
ابوريحان بيرونی نيز در آثار الباقيه در خصدوص اسدتفاده از اشديا يدا وسدايل
مخصوص که خاصيت جادويی دارد آورده است:
نائب آملی گفت« :در چشمه ماروف در جبال فرغانه چه سببی است که چون
چيز پليدی را در آن بيافکنند باران میآيد و در دکان ماروف بده دکدان "سدليمان
1 . Jodamishiv
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بن داود" در غاری که "سپهزان" ماروف است و واقع در کوه "طاق" مازنددران
است چه علت است که چون به چيزی پليد و يا بشدير آلدوده شدد آسدمان ابدر
میشود و باران میآيد تا آنرا پاک کند و در کوهی که در زمين تدرک اسدت چده
میگويند که چون گوسپند بخواهد از آنجا عبور کند بايد پايهدای گوسدفند را بدا
پشم بهبندند که مبادا با سنوهای آن مصادمت کند و فی الفور باران زيادی از پی
درآيد وگاه اتفاق میافتد که اتراک از آن کوه حمله میکنند و چون دشمنی ايشان
را فرا گرفت در مدافاه او باين حيله متوسل مدیشدوند و آندان کده بدر حقيقدت
امرآگاه نيستند اين کار را بسحر نسدبت مدیدهندد( ».بيروندی)315-311 :1333 ،
بيرونی همچنين کوبيدن سير را نيز علت آمدن باران خوانده است.
در ميان قوم بنی اسرائيل نيز کمی و زيادی باران ظاهراً به خشدم خددا نسدبت
داده میشد .وقتی يهوديان پس از اسارت بزرگ بده اورشدليم بازگشدتند و بدرای
نخستين بار در ميدان جلو مابد ويران گردآمدندد ،اتفاقداً هدوا بسديار مرطدوب و
بارانی بود و مردم که بیسرپناه و خيس در ميدان نشستند از احسدا

گنداه و در

زير باران به لرزه افتادند( .فريزر)333 :1313 ،
مراسم ساغر ريزی آب بر مذبح در جشن سال نو در آئين يهود نيز يادآور
نزول باران به هنگام در فصل نو و فدراهم شددن اطميندان و آرامدش اسدت.
(همان)135 :
در تورات از "موسی کليم ا "...نيز به عنوان جاری کننده آب ندام بدرده شدده
است .او با عصايش به صخره سنو میزندد و از آن چشدمه روان مدیگدردد .در
ميان عبرانيان نيز از "دانيال" 1به عنوان نماينده نزول باران و شبنم ندامبدرده شدده
است ،دراين روايات آمده است که چون "آغات" 2فرزند دانيال میميرد مصدادف
با خشکسالی و قحطی و بازماندن باران میشدود .بادل نيدز نمداد حاصدلخيزی و
1 . Dnil
2 . Aquat
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"مُت" 1نماد سترونی در بابل است .در اساطير يوندان نيدز زئدو

پددر و خددای

بارانساز است .در اسطورههای چين نيز باران فرماندهای دارد با جامهای زردرنو
و پولکدار يا فلسپوش ،و کالهی به رنو آبی و زرد در افسدانهای آمدده کده بدا
آبپاش برفراز زمين حرکت میکند و زمين را آبياری میکند .در داسدتانی ديگدر
فرمانده باران در دست راست يدک شمشدير و در دسدت چدپ آبپاشدی دارد و
زمين را آب پاشی میکند ...در چين غوک نماد و وسيله بارانسازی است.
اسطورههای ديگر موجود در جهان باستان نظير آتيس و آدونيس ،ديونيزو ،
تموز ،ايشتار ،اوزيس و اوزيريس ،شيوا پارواتی ،حتی سياوش و داستان يوسدف
پيامبر نيز تلويحاً اشارهای به مفهوم باران و بارانسازی دارد .عقيده برآناست کده
اين آئين در ميان ايرانيان ودياه بهجا مانده از ادبيدات ودائدی اسدت .بدا بررسدی
وظائف و خويشکاریهای دو ايزد ايندرا و مهر "ميترا" ميتوان مشابههات فراوانی
را ديد .ايندرا در اساطير ودائی و در کتاب مقد

هندوها "ريو ودا" بده عندوان

فروريزنده باران مارفی شده است.
ايندرا ايزد کشنده اژدهای خشکسالی "وريتدره" 2اسدت .وريتدره دشدمنان يدا
ديوان بيدادگری و ويرانیاند و خشکسالی که در جو مانع ريزش باران میشوند و
از باريدن باران از ابرها جلوگيری میکنند .اين دشمنان به نامهای مختلدف نظيدر
"وريتره"" ،3اهی"" ،4شوشنه"" ،5نموچی"" ،6پيپدرو"" ،7شدمبره"" ،8اورنده"،9
1 . Mot
2 . Vritras
3 . Vritra
4 . Ahi
5 . Sushna
6 . Numuchi
7 . Pipru
8 . Sambara
9 . Urana
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"دا

و وله" 1ناميده میشوند( .نائينی)213 :1341 ،
مشخصه ايندرا که مشابهات فراوانی با مهر و آئدين هدای اژدهاکشدی ايرانيدان

دارد ،کمان و تير ترکش اوست .ايندرا در سرودهای ريدو ودا کسدی اسدت کده
اژدها و غوالن خشکسالی را با تير و کمان ايزدی به هالکت میرساند  .در اينجا
به نمونه هايی از اين موارد اشاره میکنيم:
اين پسر من بود که با کشتن وريتره آب رودخانههدا بده جريدان افتداد و آزاد
شد ....ای اندر ا ،من به خشم اول تو ايمان دارم کده بوسديله آن وريتدرا را کشدتی
(مانداالی -1.سرود -147بند)1
 ...وريترای حيلهگر را کشتی (بند .)2
 ...ای اندرا ،ای قهرمان ،تو با دليری خويش اهی «ديو خشکسالی د مار "ابر"-
نام وريترا» با عظمت را که در غاری مخفی شدهبود و در پنهانی به سر میبدرد و
آبهائی که منزلگاهش بود ،او را پوشيده بودندد ،و در آسدمان "فضدا" مدانع از
ريزش باران بود ،از ميان بردی (مانداالی  -2سرود -11بند)1
و در بند  7همين سرود آمده است :اندرا ای نيرومند  ،اسبهای تيزرو تو ،ای
اندرا ،شيهه بلندی که باران را اعالم میدارد برآوردهاند.
 ...اندرا ای نيرومند "وريترای" خطا کار ساکن در ابدر را خدرد سداخته اسدت
(بند -9سرود)11
 ...ای اندرا ،تيرسيری ناپذير خود را چون پيک صبح بده پديش پرتداب نمدا و
چون سنگی از آسمان فرو می افتد با گرفتن شاله کسدانی کده دوسدتان را فريدب
دهند ،سوراخ کن (مانداالی  -15سرود -19بند)12
 ...کجاست آن تير انتقام کده تدو ای انددرا ،ديدو شدورش و تخطدی را بدا آن
بشکافتی (بند)14
1 . Vala
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 ...تو که با نشار بسديار شدمبر "دشدمن راجده" ديدو دا

را شدکار کدردی

(مانداالی  -3سرود -43بند)11
در تمامی اين سرودهها ايندرا به عنوان ايزد اژدهاکش مارفی شده است که بدا
کمان ايزدی و کشتن اژدهای خشکسالی و يا سوراخ نمودن سنو نزول بداران را
باعث میشود.
نبايد فراموش نمود که در اساطير و زبان شناسی اوستايی -ودايدی نيدز سدنو
کنايه از آسمان است و آسمان سقفی بروی زمين از سنو پنداشته میشود.
در باضی از يافته ها ميترا از شکم صخره سنگی به دنيا آمدده کده در کندارش
کمان و ترکش ديده میشود .در تمامی اين روايتها وظيفه اين ايزدان افکندن تير
به سوی اژدهای محبو

کننده و آزاد نمودن آبها بيان شدهاسدت کده مهدمتدرين

محور آئينهای بارانخواهی يا به قول "گرن" آئينهای نوروزی است.
در ادبيات ودائی از "پرجينه" 1نيز به عنوان خدای باران ،خدای طوفان ،خدای
ابربارانی نام برده شده است که سه سرود مربور به آن اختصاص دارد (ماندداالی
 -7سرود )153-152- 151
جايگاه اسطوره اژدهاکشی در متن آئين بدارانخدواهی «بداران کدرداری» قدوم
آريائی نيز میتواند ودياه ای برجامانده از تغييرات و مبادالت دينی و اعتقادی دو
جاماه هند و آريا باشد .با توجه به مستندات موجود و تشابهات فدراوان ادبيدات
ودائی در "ريو ودا" و اوستايی در "اوستا" میتوان به همانندی فراوان دو ايدزد
ايندرا و مهر "ميترا" پی برد .ميترا نيز در حقيقت همان جايگاه مقد

برکتدهی

وفور نامت در ميان هندوها را دارد .ميترا نيز بهسدان اينددرا دارای کمدان و تيدر
ترکش است .او دارنده گردونه مهر فراخ چراگاه و هدزار کمدان خدوش سداخت
هست .اين ويژگیها به کرات در مهريشت آمده است که پس از فروردين يشدت
1 . Parjanya
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بلندترين يشت و منسوب به مهر میباشد.
مهر دارنده هزار کمان خوش ساخت است که:

بسی از آنها به زه "گوسن" آراسته است .تير از اين کمانها به شدتاب نيدروی

خيال پرتاب شود و به شتاب نيروی خيال به سوی سر ديوان پرواز گيرد( .کدرده
 -31بند )121
تيرهای به پر شاهين نشانده مهر دوروجدان ،هرچندد کده زه کمدان را خدوب
بکشند و آنها را تند به پرواز درآورند .اگر مهر فدراخ چراگداه خشدمگين و آزرده
باشد و به خشنودی او نکوشيده باشد به نشان نرسد( .کرده  -9بند )39
در گردونه مهر فراخ چراگاه ،هزار تير به پر کدرکس نشدانده زريدن نداوک بدا
سوفارهايی از استخوان خوش ساخت هست که بسی از چوبههدای آنهدا آهندين
است .اين تيرها به شتاب نيروی خيال پرتاب شود و به شتاب نيدروی خيدال بده
سوی سر ديوان پرواز گيرد( .کرده  -31بند)129
مهر و ايندرا هر دو ياریکننده مومنانشان به هنگام طلب باران و آب و کشنده
اژدهای خشکسالی هستند .از ديگر ايزدان مرتبط با آب و باران میتدوان بده الهده
ناهيد و همينطور امشاپسندان امرداد -خرداد نيز در اساطير ايرانی اشداره داشدت.
تمامی اين اسطوره ها به لحاظ نشانهشناسی بر جنبههای زاينده و بداروری آب و
باران تأکيد دارند" :خود باران" 1نيدر در نشدانهشناسدی بده ماندای تبدرک الهدی،
مکاشفه ،نزول عوامل آسمانی ،ساادت جاودانی ،تطهيدر ،بداروری ،نفدوذ هدم در
مانی باروری و هم مکاشفه مانوی می باشد ...هم خدايان آسدمان و زمدين را بدا
باران بارور میسازد؛ باران از آسمان فرو میريزد و زمين را باردار میکند از ايدن
رو برای انسان و حيوان  ،گياه و حبوبات به دنيا میآورد.

جشن تيرگان نيز منسوب به تيدر يدا "تيشدتريه" 2در «اوسدتا» و "تيشدتر" 3در
1 . Rain
2 . Tistarya
3 . Tistar
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«پهلوی» است .چهارمين ماه سال و سيزدهمين روز هر ماه را به نام ايدزد تيشدتر،
تيرماه و تير روز میگويند .در اوستا يشت هشتم يا تيريشت به اين ايزد منسدوب
است .که در آن به برخی از ويژگیهايش اشاره میشود ايزد باران و رساننده آب،
درمان بخش ،افزاينده روشنايی پاک ،دارنده تخمه آب و...
خشنودی تِستِر ،ستاره رايومند فرهمندد و "سَدتوَ " آب رسدان تواندای مدزدا
آفريده را  ....آن فروغ سپيد افشان درخشان درمان بخش تيدز پدرواز بلندد از دور
تابان را میستاييم که روشنايی پاک افشاننده ...تيشتر ،سدتاره رايومندد فدرهمندد را
میستاييم که تخمه آب از اوست...
تيشتر ستاره رايومند فرهمند را میستاييم که شتابان به سوی دريای فراخ کرت
بهتازد ،چون آن تير در هواپران که "آرش" تيرانداز -بهترين تيراندداز ايراندی -از
کوه اَير يوخشوتَ به سوی کوهِ خوا نَونت بينداخت ...آنگاه آفريدگار اهوره مدزدا
بدان دميد ،پس آنگاه [ ايزدان] آب و گياه و مهر فراخ چراگداه ،آن تيدر را راهدی
پديد آوردند.
پس آنگاه تيشتر زيبا و آشتیبخش به سوی کشورها روی آورد تدا آنهدا را از
سالی خوش بهره مند کند .اينچنين سرزمينهای ايرانی از سالی خوش برخوردار
شوند.
تيشتر ستاره رايومند فرهمند را میستاييم که هنگام به سر رسديدن سدال مدردم
فرمانروايان خردمندد ،جدانوران آزاد کوهسداران و درنددگان بيابدان ندورد ،همده
برخاستنش را چشم بهراهند.
تشتر ستاره رايومند فرهمند را میستاييم که بر پريان چيره شد و آنان را درهدم
شکست؛ پريانی که اهريمن را برانگيخت بدان اميد که همه ستارگان دربردارندده
تخمه آب را از کار باز دارد .تيشتر آنان را شکست داد و از دريدای فدراخ کدرت
دور کرد .آنگاه بر ابرها فرازآمدند و آبهای آورنده سال خوش روان شدند.
سيالب بارانهای پرشتاب ،آبهايی که جوشان و خروشدان در هفدت کشدور
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پراکنده شوند در اين آبهاست .تير "تيشتر" ستاره باران شارای يمانی عدرب و
"سيريو " 1زبدانهدای اروپدايی اسدت کده آن را عطدارد يدا "مرکدوری" 2نيدز
میگفتهاند .خاورشناسان البته به اين اعتقداد ندارندد و تشدتر را همدان سديريو
نوشتهاند.
«دوصفتی که هميشه برای تشتر آمدده اولدی "رايومندد" و دومدی "فرهمندد"
می باشدد ،ميندوخرد آن را اولدين سدتاره و بدزرگ و نيدک و ارجمندد و فرهمندد
می خواند .ستارگان از زمان هدای بسديار قدديم نظدر ايرانيدان را بده خدود جلدب
میکرده اند .در اوستا اسم چهار سدتاره محفدوظ ماندده :نخسدتين "تيشدتر" ،دوم
"ستويس" ،سوم "هفتورنو" يا "هپتوايرنو" ،چهارم "وَنَند" يا "وننت" که هدر
چهار از ثوات می باشد .اين که صراحتاً فقط از اين چهار ستاره اسم برده شده بده
مناسددبت جهددات اربادده مشددرق و شددمال و جنددوب و مغددرب آسددمان اسددت».
(اوشيدری)211 :1371 ،
تيشتر شخصيتی است کده بدا پديدده طبيادی بداران ارتبدار دارد .امدا مفهدوم
دوگانگی در شخصيت اين خدا وجود ندارد ،وی نيرويی نيکوکدار اسدت کده در
نبردی کيهانی با اپوشه "اپوش" 3ديو خشکسالی که تبداه سدازنده زنددگی اسدت
درگير میشود  ...چهارمين ماه سدال مادادل ژوئدن د ژوئيده «تيرمداه» بده تيشدتر
اختصاص دارد ،گفتهاند که در دهه نخستين اين مداه ،تيشدتر بده صدورت مدردی
پانزده ساله درمیآيد ،پانزده سالگی در تفکر ايرانی سن آرمانی است .در دهه دوم
به صورت گاو نری و در دهه سوم به صورت اسبی در مدیآيدد .بندا بده روايدت
بندهشن تيشتر در آغاز آفرينش به اين پيکرهها درآمد و باران ايجادکرد .هر قطره
بارانی که وی بوجود آورد ،به اندازه مشتی شد تدا آب بده بلنددای قامدت مدردی
1 . Sirius
2 . Mercury
3 . Apaosha
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زمين را فراگرفت...
تيشتر به صورت اسب زيبای سفيد زرين گوشی ،با سداز و بدرگ زريدن ،بده
دريای گيهانی فرو رفت .در آنجا با ديو اپوش که به شکل اسب سياهی بود و بدا
گوش و دم سياه خود ظاهری ترسناک داشت روبرو شد ،رودررو سه شدبانه روز
با هم جنگيدند( .هينلز)31-37 :1331 ،
اپوش و سپوزگر "اسپنجغر" از ديوان و پتيارگان اهريمنی و بازدارنده باران در
ادبيات اوستايی است .اپوش "اپئوش" در لغت نيز به مانای خشدک کنندده و در
تيريشت به عنوان ديو خشکسالی آمده اسدت .در "ونديدداد" ،فرگدرد -19بندد.4
ازديو ديگری نام برده شده است که رقيب تيشتر میباشد" ،سپوزگر" ديوی است
که به وسيله آتش "وازيشت" که از گرز تيشتر شراره کشيد هدالک شدد .از ايدن
ضربت گرز خروشی بزرگ از نهاد سپنچکر برخاست .اين خروش همان است که
هنوز پيش از بارندگی از رعد شنيده میشود.
مبارزه ايزدکيهانی بين ايزد تيشتر و پتيارگدان خشکسدالی اهميدت مداه تيدر و
جشن تيرگان و آئين تيرماه سيزده را از منظر اسطورهای مادين مدینمايدد کده در
حقيقت مانای نهفته در اين نبرد «بارانکرداری» مضمون اصلی آئين تيرماه سيزده
و روايت حماسی آرش است.
دربندهش مبارزه ايندو چنين آمده است:
«در آغاز وقتی که خرد خبيث به ضد خرد مقد
نيز به ياری خرد مقد

شروع به ستيز نمود تيشدتر

برخاست تا وظيفه خود را در بارندگی بدهجدای آورد ،از

نيروی آب بهسوی باال انتقال يافت .تشتر به راهنمايی ايزد بدور [بدرز ،بده قدول
دارمستتر اسم ديگر اپم نبات میباشد].و فروهر نيکان بدا يداری و هدومن و ايدزد
هوم برای اجرای عمل خويش سه ترکيب بهخدود گرفدت .نخسدت بده صدورت
مردی ،دوم به صورت اسبی ،سوم به قالب گاونری "ورزا" درآمده ،در مدت سی
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روز و سی شب در ميان فروغ پرواز نمود و از هر يک از ترکيب سه گانه خويش
در مدت ده روز و ده شب باران شديد بدهباريدد ،هدر قطدرهای از آب بداران بده
درشتی پيالهای بود از اثر آن به اندازه يک قد مدرد آب در روی زمدين بداال آمدد.
جانوران موذی هالک و در سوراخهای زمين غرق شدند .آنگاه باد ايزدی وزيدن
گرفت تمدام آبهدا را بده اقصدی حددود زمدين راندد ،از آن دريدای فراخکدرت
"اقيانو " بهوجود آمد .الشه جانوران موذی در روی زمين بدهجدا ماندد از آنهدا
زهر و عفونت خاک را فراگرفت .برای آنکه زمدين از زهدر شسدته و پداک شدود
دومين بار تشتر به شکل اسب سفيدی با سمهای بلند به سوی دريا شتافت رقيب
او ديو خشکی -اپوش -به صورت اسب سياهی با سمهای گرد از پی خصدومت
به سوی وی دويد .از يک فرسخ دور تشتر را به بيم و هرا

انداخت .تشتر برای

پيروزی و رستگاری از اهورا مزدا ياری طلب نمود خداوند به او قدوت بخشديد.
چنين آمده است که تشتر فدوراً زور ده اسدب جدوان و ده شدتر جدوان و ده ورزا
جوان و ده کوه و ده رود به خود گرفت آنگاه اپدوش هراسديده يدک فرسدخ دور
بهگريخت .از اين جهت است که میگويند قوت يک تير با تيشتر بوده ،چه ،يدک
فرسخ مسافت پرش يک تير می باشد .پس از آن تشتر ديو اپوش را بده مسدافت
يک هزار گام از دريا دور نمود و آب برگرفتده بهتدر از پديش بدهباريدد .قطدرات
درشت و کوچک هر يک به درشتی يک مشت و يک دست فروباريدد .در مددت
اين بارندگی سپينچکر و ديو اپوش به ضد تشتر کوشيدند .آتش وازيشته از گدرز
تشتر شراره کشيد و سپنجگر را هالک نمود( ».اوشيدری)211 :1371،
در سند دیگری بجامانده از متون کهن درباره مبارزه تشتر با دیو اپوش و ارتباط
با باران کرداری آمده است:
«برتر سردار کاريگران [باران] تشتر [است] و [کاراو] در سدرداری کداريگران،
با ستاره سدويس [از] درياها و رودها و چشمهها[ -که] آبدانها [و جای آباندد
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د آن را] با ابزار باد به [آسمان] برکشيدن )1( :آب را به صورت مه درآوردن و مه
را به ابر برنده آب بدل گردانيدن [و] باالبردن :بهمن را به همکاری با ابزار باد ،ابر
رونده را به ديگر سو وزاندن [است] )9( .دين وفره شهرياری موجب به جوشش
در آمدن [آبهای] اردوسور اناهيد [اند] و آتش را در همکاری [با بارانکرداری]
با پتيارگان باران ،ديوان و جادوگران و پريان -کده سدرکرده آندان اپدوش ديدو و
سپوزگر(اسپنجفر) دروج [اند] -جنگيدن [و آنان را] از پتيدارگی بداران بازداشدتن
[است] )13( ....پتياره باران ،بههمراهی با اپوش و سپوزگر ،بسياری ديگر ديوان و
جادوان و پريان نابودگر ،مردک خيس [وزن] بی شدير بدچشدم ،و داور دروعدزن
(اند] .به هنگام برنگريستن به ابدر )14(.و افزايندده بداران بده همراهدی ايدزدان ز
برنوشته و مينوی آتشان بهرام [و] ديگر ايزدان -دهش را دی گزيدار [و دانسته از
سوی ] نيک مرد نيک چشم ،و زن نيک اَشو [است ،چنان که در اوستا گويدد« ]:و
زن اشورا میستايم» ر ( )11داور راست نيز پس به هنگام برنگريسدتن بده ابدر[.از
اوستا] پيدا [است که باران را میافزايد] و( »...مزداپور)317 ،311 :1371 ،
در بارانسازی ،ايزدان و ديوان نقش دارند و ايزدان باراکردار برای تداوم زنددگانی
آفريدگان هرمزدی و آفرينش وی با ديدوان مدیجنگدد تدا بداران ببدارد و سدودمند و
ياریگر باشد .نيکی آدميان و نيايش آنان برای ايزدان در بداران کدرداری ياوراسدت و
نگاه مردم بد برابر و بدی مردم و ستم شاهان از باران و نيروی باران کردارا مدیکاهدد
و سرمستی و ستنبگی ديوان و دشمنان باران را میافزايد( .همان)311 :
يکی ديگر از ديوان و غوالن بازدارنده باران مرغ غدول پيکدری اسدت بدا ندام
"کَمک" 1که در هوا بال میگشايد و زمين را میپوشاند و چنان بال مدیگسدترد
که باران نمیتواندد بدر زمدين ببدارد .نبدرد کمدک بدا گرشاسدب يکدی ديگدر از
روايتهای باران کرداری در اساطير ايرانی است.
1 . Kamak
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کَمک نام پرنده ای است غول آسا که بنا به روايت "صد بندهشن" چدون بده
جهان آمد ،زمين را بیفروغ ساخت و از ريزش باران تا خشک شدن رودخانههدا
جلوگيری کرد مردمان و جانوران را به کام کشيد و همده جهدان از قحدط و نيداز
خراب شد .هيچ کس تدبير او نمیتوانست کرد تا اينکده گرشاسدب او را هفدت
شبانهروز زير باران تير قرار داد و نابود کرد ...برخی اين را تحريف شدده افسدانه
کهن باران يا طوفان دانستهاند .اين افسانه در چين نيدز هماننددی دارد و "شدين-
يی" کماندار خدايی ،با نه خورشيد دروغين که سدبب خشکسدالی بدزرگ شدده
بودند پيکار میکند و سپس از نابود کردن آنها ديگرباره آب و آبادی را به زمدين
ارزانی میدارد( .ياحقی)313 :1371 ،
روايت نبرد گرشاسب با اين اژدهای غولآسدا در متدون پهلدوی چندين آمدده
است:
«که کَمک آن را گويد که بر او [به واسطه او] جهان خشک شود ،زيرا [آن مدرغ
در] زير آسمان بر هوا بهماند و بايستد و هردو پر ،بال خويش را گذارده و گسدترده
باشد .تا چون ابر باران اندر گيتی بهبارد آن را به پر خويشتن بهگيرد و به دريا بريزد
چنان که از آن سرشگی قطرهای کهتر [نيز] بر زمين نيفتاد و از آن جهدت ،آفدرينش
آفريدگان گيتی پايدار نماند و در گذشته [وسپری و نابود] شدند و از دست رفتندد
 ....اورمزد چون آزادی [و مرد آزادهای] نبود که مرغ کمک را بزد سرانجام به کمدان
تير نهم و کمان بهگيرم و پيش مرغ کمک شوم و با آن هفدت روز و شدبان کدارزار
ايشان همانا کنم .سپس به آنسان که باران قطرههای آب بهبارد نيز به همانگونه تير
بهبارم بر نيمروزگاه چنان هر دو پر ايشان را بزنم که به تن مرغ همانا بسته و به زير
(بر) زمين بيامدند و فرو بيفتاد( »...مزداپور)144 :1371 ،
نتیجهگیری
جايگاه اسطوره اژدهاکشی در متن آيين بدارانخدواهی «بدارانکدرداری» اقدوام
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آريايی میتواند ودياهای برجامانده از تغييدرات و مبدادالت ديندی و اعتقدادی دو
جاماه هند و آريايی باشد .با توجه به مسدتندات موجدود و تشدابههدات فدراوان
ادبيات ودايی در "ريو ودا" و اوستايی در "اوستا" میتوان به هماننددی فدراوان
دو ايزد ايندرا و مهر پیبرد .ميترا در حقيقت همان جايگاه مقد

برکدتدهدی و

وفور نامت در ميان هنددوها را دارد .از سدوی ديگدر ميدان ايدن اسدطورههدا ،و
آزادگردانی آب ها ،و به تابيری کمانکشی نيز رابطه مانائی حاکم است .اين کدار
آبهايی را که در اسارت مانده بود رهدا و آزاد مدیگرداندد ،.آنگداه بداران از ندو
سرمی گيرد ،زمين را بارور می سازد .گوئی نياز به باروری بده لحداظ اقتصدادی و
اجتماعی و حتی سياسی از اهم مقتضيات جهان باسدتان بدوده اسدت ،جدايی کده
اسطوره مرگ "اژدها" همچنان با رمز و راز به سرمیبرده شايد تاکيدد آئدينهدا و
جشنها ،بر عناصر زايش و زندگی بدون دليل نبوده است.
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