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بررسی تطبیقی بین اژدهاکشان ایران و هند در اسطوره  ها
الهه ايمانی* محمود طاووسی**

* دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.       
tavoosi.mahmoud@modarres.ac.ir  .)استاد پژوهش هنر، دانشكده هنرو معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران )نويسنده مسئول **

چکيده
در اساطير اژدهاكش حامی مردم است، با نيرو و كمك ايزد يا ايزدان، به  حمايت از مردمان و براي ايجاد صلح  
و آرامش به جنگ با اژدها می  رود. در فرهنگ  های مختلف اژدها و اژدهاكشان با نماد های گوناگونی به  كار رفته  اند 
ولي در بن  مايه و زبان تمامی آن اسطوره  ها يكی هستند و فقط ازلحاظ گفتار است كه در فرهنگ  های مختلف 

از يكديگر متمايز شده  اند. 
در تحقيق حاضر از بين اسطوره  های جهان درباره اژدهاكشی، اسطوره اژدهاكشان ايران و هند انتخاب و از 
بين آنها به مقايسه بهرام )ورثرغن(، ايزد اژدهاكش ايرانی، با ايندرای هندی و فريدون و راما پرداخته شده است. 
اين مقاله با جمع  آوری اطالعات از منابع كتابخانه  ای و تحليل اسطوره  ها به  روش ساختارگرايانه با نظر به تفكرات 
لوی  استروس ـ كه اسطوره را گفتاری درون نظام نمادين زبان می  داند ـ پيش رفته است. هم  چنين، براساس 
تفكرات ژرژ دومزيل كه جامعه هند و اروپاييان را يك قوم واحد می  داند، به بررسی اين سؤال پرداخته شده است 
كه آيا بين اسطوره  های ايران و هند تطابقي وجود دارد؟ اگر آری اين تطابق  ها به چه مسئله  ای مربوط می  شوند؟ 

بنابراين، مقاله حاضر ساختاری تحليلی ـ تاريخی دارد.
با بررسی  های انجام  شده، درنهايت اين نتيجه حاصل شد كه تطابقاتی بين اژدهاكشان هند و ايران وجود 
دارد و اين شباهت  ها و تطابق  ها بنابر نظر استروس نه در اثر ارتباطات بلكه چون اسطوره  ها در انگاره  های عام 
ذهن آدمی وجود دارند و به  دليل اين كه هنديان و ايرانيان قبل از جدايی هردو از يك قوم هند و اروپايی بوده  اند، 
بنابراين اسطوره  اژدهاكشان اين دو قوم بن  مايه  های مشتركي دارند و فقط در روايت به  دليل تشكيل سازمان  های 
سياسی، مذهبی، اجتماعی و موقعيت  هاي جغرافيايی مختلف از نشانه  های مختلفی استفاده كرده  اند و به  مرور 

زمان تغيير يافته و از يكديگر متمايز شده  اند.

كليدواژ ه ها: اسطوره، اژدها، اژدهاكش، هند، ايران

تاريخ دريافت مقاله: 90/4/13
تاريخ پذيرش مقاله: 90/8/18 
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مقدمه
در انديشه هند و اروپاييان همواره ستيزی بين نيروهای 
خير و شر ديده شده است كه اين نبردها برای از بين بردن 
نيروی شر و برقراری نظم و آرامش است، درحقيقت به دليل 
به  وجود آمده  يا  تعادلی كه در طبيعت وجود دارد  عدم 
است، قهرمانان و ايزدان در اسطوره  ها به   دنبال بازگرداندن 
تعادل به طبيعت هستند و به  همين دليل به جنگ با اژدها 
شر  نيروی  هنديان  و  ايرانيان  تفكرات  در  اژدها  می  روند. 
به   اژدها  عالوه   برآن،  است؛  شده   شناخته  خشك سالی  و 

نماد »نفس« محسوب  ايرانی گاهی  تفكرات  خصوص در 
شده است1 و همواره به  دست اژدهاكشانی ازبين رفته  اند كه 

نيروی خير معرفی شده  اند.
در اين مقاله به  دنبال وجه  های مشترک و تطابق بين 
البته ذكر اين نكته نيز  ايران و هند هستيم،  اژدهاكشان 
مختلفی  طبقات  از  اژدهاكشان  كه  است  اهميت  حائز 
در  فرضيه  قهرمانان.  و  شاهان  ايزدان،  جمله  از  هستند 
ايران و  اژدهاكشان  بين  اين است كه تطابق  اين تحقيق 
دليل  اين  به  آنها  گذشته   قومی  اشتراكات  بر  عالوه  هند 
و  آدمی هستند  عام ذهن  انگاره  های  اسطوره  ها  كه  است 
برای رسيدن به   اين منظور از منابع گوناگون كتابخانه  ای 
استفاده شده است. برای بررسی بن  مايه اسطوره ها از تئوری 
ساختارگرايانه كلود لوی  استروس2 و درمورد اساطير هند و 
اروپايي از تئوری طبقه  بندی سه  گانه ژرژ دومزيل3 استفاده 

كرد ه  ايم.
مشترک  های  ويژگی   و  اسطوره  تعريف  به  ابتدا  در 
اژدهاكشان هند و اروپايی پرداخته  ايم و سپس اژدهاكشان 
ايران و هند را كه شامل ايزدان و قهرمانان هستند، بررسی 
كرده و درنهايت به بررسی ساختار اين اسطوره  ها به  منظور 

تطابق آنها پرداخته  ايم. 
مي  توان  علمی  اصول  با  كه  نيست  ترديدی  هرچند 
اساطير و  را در زمينه  ناشناخته  و  نكات مهم  از  بسياری 
آيين  های هند و اروپايی روشن ساخت، شايد هرگز نتوان 
بازسازی جامع و  اروپايی به يك  در مورد اساطير هند و 
مانع رسيد )بهار، 1376: 452(. پس تحقيق در اين زمينه، 

همواره ضروری احساس می  شود.

پيشينه تحقيق
افراد گوناگونی درباره اسطوره  های هند و اروپايی  دست 
به تحقيق زده  اند؛ از جمله مهرداد بهار در كتاب بندهش 
رقيه  يا   )1375( ايران  اساطير  در  پژوهشی  و   )1369(

در  فسايی  رستگار   ،)1368( هندی  بندهش  در  بهزادی 
پيكرگردانی  و  اساطير)1379(  در  اژدها  ازجمله  خود،  آثار 
ايران  در اساطير )1383(، ژاله آموزگار در شناخت اساطير 
و ترجمه  ای از كتاب جان هينلز )1386( به شباهت  هايی بين 
ژرژ  اند.  اشاره كرده  و هند  ايران  اژدهاكشان  و  ها  اسطوره  
و  هند  جامعه  های  درباره  مفصلی  تحقيقات  نيز  دومزيل 
اروپايی كرده است، از جمله سرنوشت جنگ جو )1383( 
و  مهابهاراتا  ميان  مشترک  وجوه  كه  دارمستتر4  جيمز  و 
های  اسطوره   در  تشابه  دليل  و  كرده  بررسی  را  شاهنامه 
اين دو كتاب را ارتباطات اين دو قوم درگذشته  دانسته است 
)دارمستتر،1379: 163-194(. درزمينه اژدها پايان  نامه اژدها 
و  هند  افسانه  های  با  آن  مقايسه  و  ايرانی  افسانه  های  در 
اروپايی )1348( از هوشنگ رهنما به نگارش درآمده است كه 
بيش تر بيان افسانه  های اين دو تمدن است. در اين مقاله 
با ديدگاهی جديد فقط به بررسی دقيق چهار اژدهاكش 
معروف ايران و هند يعنی بهرام، ايزد اژدهاكش و ايندرا، 
ايزد هندی و از ميان قهرمانان اژدهاكش به تطابق اسطوره 
فريدون و راما   پرداخته و تطابق بين آن ها را به  دليل اشتركات 

قومی آن ها و اسطوره  های عام ذهن آدمی می   داند.

روش تحقيق
اين مقاله با نگاهی جديد و با روش تحليلی – تاريخی 
با استفاده از منابع كتابخانه  ای پيش رفته است و از تئوری 
ساختارگرايانه لوی استروس، همچنين از تئوری طبقه  بندی 
سه گانه ژرژدومزيل، درباره اساطير هند و اروپايی استفاده 

شده است.

مبانی نظری
در اين بخش از مقاله به تعريف اسطوره و منشأ    اسطوره 
از ديدگاه  های مختلف، به  خصوص ديدگاه ساختارگرايانه، 
مي  پردازيم. سپس تفكرات لوی  استروس و نتايج تحقيقات 

ژرژ دومزيل را به  طور خالصه بيان مي  كنيم. 

اسطوره چيست؟
واژه »اسطوره« در زبان پارسی وام  واژه  ای است برگرفته 
از زبان عربی. »االسطوره« و »االسطيره« در زبان عربی به 

معنای روايت و حديثی است كه اصلی ندارد )بهار، 1376: 
مجموعه   دستاورد  معنای  اغلب  فارسی  زبان  در  و   )344
يك قوم در زمينه اعتقادی مستفاد می  شود )همان(. شايد 
غيرمكتوب  و  مكتوب  مواريث  مجموعه  را  اسطوره  بتوان 
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بشری دانست كه بشر آن ها را با زيبايی   شناسی درآميخته، 
بيان  توصيف  ها  و  باورها  با  را  اديبانه  زيبايی  جنبه  يعنی 
كرده است. بشر اعتقادات، نيازها و دلهره  هايش را كه به  

روايت  با  اغلب  و  پراكنده  قاعده  مند  غير  و  نمادين  زبانی 
  آميخته بودند، با اسطوره آفريده است.

اسطوره  ها تنها بيان تفكرات آدمی درباره مفهوم اساسی 
زندگی نيستند، بلكه منشورهايی هستند كه انسان برطبق 
آنها زندگی می  كند و توجيهی منطقی برای جامعه محسوب 
مي  شوند. طرحی كه جامعه برآن استوار است، اعتبار نهايی 
خود را ازطريق تصورات اساطيری به  دست می  آورد. درنظر 
اليه  ای  با ساختی سه   را  ايزدان جامعه  ايرانی  و  هند  اقوام 
از مردمان روحانی، عده  ای جنگجو و  آفريده  اند. دسته  ای 
گروه سوم كشاورز آفريده شده  اند. بنابراين، همه مردمان 
مرتبه خود را در زندگی مديون اراده خدايان می  دانستند 

)هينلز، 1386: 25(.
درمورد اسطوره معاني و تعريف  های گوناگونی از ديدگاه  ها و 
مكتب  های مختلف وجود دارد. يكی از اين تعريف ها مربوط 
به مكتب ساختارگرايي5 است كه می  گويد: »اسطوره بيان 
ميان  انسان  توسط  كه  است  متقابلی  ارتباط  نمادين 
گردد«  می   برقرار  انسان  خود  نيز  و  گوناگون  های  پديده  
)بهار،1376 : 365(. مكتب اصالت ساختاری در امر تحليل 
نظام  های فرهنگی، به ويژه نظام  های خانوادگی و اسطوره ايی 
به  كار می  رود و برآن است كه در ميان عوامل متعدد شكل  

بخشنده به  يك نظام فرهنگی، رشته  ای از روابط ساختاری 
وجود دارد كه قادر است سيرت آن نظام را در ورای اشكال 
ظاهری متفاوت و ملموس آنها مشخص سازد. كلود لوی 

استروس پايه  گذار اين مكتب است. 

كلود لوی  استروس

لوی  استروس اسطوره  ها را حكاياتی تخيلی می  داند كه 
سعی دارند در پرتو منطقی خاص تقابل  های دوتايی ميان 
 .)13 )ضيمران،1384:  نمايند  حل  را  طبيعت  و  فرهنگ 
به   را  معّينی  ساختاری  های  ارتباط   اسطوره  وی  ازنظر 

شكل تقابل  های دوگانه ارائه می  دهد كه جهانی و مورد توجه 
تمامی فرهنگ  هاست )استروس،1380: 15(. هم  چنين، به نظر 
وی اسطوره بيان نمادين ارتباط متقابلی است كه توسط 
خود  نيز  و  او  پيرامون  گوناگون  پديده  های  ميان  انسان 
وی برقرار گشته است و برای مطالعه اسطوره بايد رابطه 
كرد  مطالعه  را  اسطوره  يك  شونده  تركيب   اجزاي  درونی 

)بهار،1376: 367-366(.

لوی  استروس با كندوكاو در زندگی معنوی اقوام ابتدايی 
به  اين نكته پی  برد كه كاركرد ذهنی انسان نامتمدن دربنياد 
همچنين  مدرن،  انسان  خردگرای  و  پيشرفته  ذهنيت  با 
آيين  ها و باورهای جماعت ابتدايی با انسان امروزی فرقی 
ندارد. بلكه وجوه مشتركی وجود دارد كه می  توان آن ها را 
در قالب  های ساختاری بررسی كرد. وي در مجموعه بررسی های 
ساختارگرايانه خود پيرامون اساطير، اسطوره را بيانگر يك 
ساختار اجتماعی در قالب روايت می  داند كه اين روايت ها در 
بيان خود از تبديل تفكر به نشانه بهره می  جويند. براساس 
رويكرد ساختارگرايانه وی عناصر اسطوره معنای خود را از 
شيوه تركيب   شان می  گيرند و نه از ارزش درونی شان )لچت، 
1377: 123(. وی در بررسی اسطوره به فرايند پديدآمدن 
توجه  ديگر  اسطوره  به  اسطوره  يك  تبديل  فرايند  و  آن 
به  را  ها  آن  بايد  اسطوره  ها  درک  برای  او  به  نظر  دارد، 

زبان  مانند  و  گرفت  درنظر  ها  واج   از  مجموعه  ای   صورت 
مورد تحليل قرار داد. اين بررسی  ها نشان خواهد داد كه 
اسطوره  ها دارای ظاهر متعدد و ساختار واحدی هستند. 
می  شود  محسوب  اسطوره  بن  مايه  واحد  ساختار  اين 
اين  و  می  سازد  مشخص  را  معيّن  ساختار  نوعی  كه 
آغازين  در  طبيعت  و  فرهنگ  ميان  دوتايی  های  تقابل 
مراحل تفكر بشری برای دست   يابی به ساختار طبيعت و 
غلبه بر آن محسوب می  شود )استروس،1380: 5-11(. وی 
با مطالعه  های گسترده در عرصه  های گوناگون زبان، انديشه 
و روان نشان داد كه كاركردهای ذهنی و روحی انسان در 
بنيادهای  اما  هستند  رنگارنگ  سخت  گوناگون  اقليم  های 
نجفی. )امينی  دارند  يكسانی  و  پايدار  بيش  كما  ساختاری 
 )http://www.zendegi.com/new-pag-1615.htm ، 1390.7.17 
 استروس در جواب اين سؤال كه چرا اسطوره های فرهنگ  های 
متفاوت در كشورهای مختلف بدون درنظرگرفتن محتوای 
آن ها ساختاری مشابه دارند، می گويد: برای يافتن پاسخ اين 
پرسش، ساختار اسطوره  ها و نه محتوای آنها را بايد مورد 
بررسی قرار داد و در آخر به اين نتيجه می  رسد كه اگرچه 
شخصيت  ها و رويدادهای اسطوره  های مختلف ممكن است 
بسيار متفاوت باشد، ساختارهای اين اسطوره ها مشابه است 
اسطوره   كه  است  معتقد  وی   .)9 استروس،1380:  )لوی 
چونان گفتاری است در درون نظام نمادين )زبان( همان گونه 
دستور  و  كند  و  نحو  صرف    می  تواند  شناس  زبان   يك  كه 
يك زبان را ازطريق تأمل و تحقيق در آن زبان بازشناسد، 
اسطوره  شناس نيز بايد بتواند دستور زبان اسطوره را درک 
نهانی  ساختار  بايد  اسطوره  ها  معنای  فهم  برای  و  نمايد 

عميق آن ها را معلوم داشت )ضيمران،1384: 14(. 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
20

در 
د 

هن
 و 

ان
اير

ن 
شا

هاك
ژد

ن ا
 بي

قی
طبي

ی ت
رس

بر
ه  ها

ور
سط

ا

در حقيقت، معنا محصول قراردادهای فرهنگی و محصول 
خود زبان است و در فرهنگ  های مختلف می  توان برداشت  

از  فقط  معنا  ساختارگرايان  نظر  از  داشت.  مختلف  های 
برمی  آن  درونی  اجزا  تمايز  و  زبان  قواعد  عينی  ساختار 

 خيزد. معنا محصول فرايند گزينش واژگان است.
 ژرژ دومزيل

هند  و  ايران  اسطوره  های  دومزيل  تفكرات  براساس 
شاخه  های مشتركی دارند. به عبارتی از يك منشا هستند 
و درمقوله معتقدات دينی دوران تكامل را به پايان رسانده  اند. 
ژرژ دومزيل درآثار خود تالش می  كند عناصر تشكيل  دهنده 
جوامع هند و اروپايی را نمايش دهد و در اين  باره به كتاب های 
ثابت  درنهايت  وی  می  كند.  مراجعه  اسطوره  ها  و  دينی 
می  كند كه ساختار ايدئولوژی هند و اروپايی به سه كنش 
فرمانروايی يعنی شهرياری، جنگ  آوری و اقتصادی)توليد( 
تقسيم می  شود، البته در ايران اين طبقه  بندی به اين شكل 
بايد  اژدهاكشان  وی  تقسيم  بندی  براساس  نيست.  آشكار 
را جزو  ايندرا  و  باشند  دوم  طبقه  يعنی  جزو جنگجويان 
گروه خدايان جنگجو می  داند. در هند سه طبقه اجتماعی 
وجود دارد، نخست مركب از برهمن  ها )كاهنان( است، دوم 
وايشا  يا جنگاوران و سوم طبقه  طبقه كشاتريا )كشترا(6 
)وئيسياها(7 يعنی توده برزگران )دومزيل، 1379: 17(. وی 
هم چنين ازهمين  طريق يافته  های ارزنده  ای را درخصوص 
اشتراک اعتقادات ايران باستان، هند باستان و ديگر اقوام 
گفت  مي  توان  به   جرأت  است.  كرده  ارائه  اروپايی  و  هند 
كه كمتر مردمانی هستند كه به اندازه مردم ايران و هند 
ازلحاظ اصل  و نسب در طول تاريخ با يكديگر ارتباط نزديك 
اين  با  ارتباط  در  دومزيل   .)251  :1361 )نهرو،  داشته  اند 
مسئله كه چرا نام هيچ خدای فردی )صاحب فرديت( را 
ايزدان در دو  از  نام مشترک دست ه ای  نمی  شناسيم كه 
گروه باشد، معتقد است نام  های خاص معنی  دار به آسانی 
تجديد و نو می  شوند و در هر فرهنگی ممكن است يك نام 
بر ديگر نام  ها رجحان يابد و درجايی ديگر، نامی ديگر و بر 

همان قياس باقی مانده باشد )دومزيل، 1379: 2(.  
تقابل  دوتايی ميان اژدها و اژدهاكشان در اسطوره ها، به 

 جز در چين، ديده می  شود كه اژدها نيروی شر و خشكسالی در 
مقابل اژدهاكش كه حامی مردم و نيروی خير است، ديده 
می  شود و يك ساختار اجتماعی درقالب روايت بيان می شود. 
اژدهاكشان هم   و  اژدهايان  اين  ويژگی  بعدی،  در قسمت 

چنين جايگاه آنها در دو فرهنگ و اسطوره  های ايران و هند 
بررسی شده است. 

اژدها و اژدهاكش
بزرگ  مار  را  »اژدها«  تعريف  فارسی  هاي  فرهنگ   در 
با دهان گشاده نوشته اند و افزوده  اند كه به  شكل سوسمار 
بزرگ و دارای دو بال است و آتش از دهان بيرون می  كند 
و پاس گنج می  دارد. در اساطير جانور شگفت  پيكری است 
كه هم خزنده و هم پرنده است و عموماً با بال  های عقاب، 
چنگال  های شير، دُم ماران و دَم آتشين تصوير می  شود و 
چنين مخلوقی در افسانه  های غالب ملت  ها و اقوام جهان از 
دوره باستانی به  بعد ديده می  شود )رستگار فسايی، 1379: 37(.

اژدها موجود پليدی است كه اهريمن آن را همراه مار و 
كژدم و چلپاسه و وزغ و جزء خرفستران گزند و زهرآگين 
به   دهاک  اژی   از  اوستا  در   .)73  :1387 )قلي زاده،  آفريد 

مادی  جهان  برضد  اهريمن  كه  دروغی  قوی  ترين  عنوان 
آفريده ياد شده است )بهار، 1376: 190(. در هند اژدها 
نماد خشك  سالی و تاريكی و سيل  های ويرانگر بود و در 
ايران مظهر شرارت و رذيلت  های اخالقی به  شمار می  رفت 

)رستگار فسايی، 1379: 7(.
اژدها گاهی به مار تشبيه می  شود و گاهی به جانور   
بزرگی با چنگال  های شير و گاه نمادی است از اخالق  های 
منطقه  هر  باورهای  و  تفكر  به  دليل  مسلماً  اين  و  ناپسند 
از برداشت معنی متفاوت در  ناشی  تفاوت  ها  اين  است و 
ذهن هر مخاطب و شرايط محيطی و فرهنگی خاص هر 
به  و  است  يكی  ها  روايت   آن  مايه  بن   وگرنه  است  جامعه 

 قول استروس قالب قابل فهمي كه اسطوره  پيش روي ما 
مي گذارد، اين امكان را به وجود مي  آورد كه بتوانيم همه 
معناها را در يك كليت منسجم تركيب كنيم و درنهايت 
اثر  از  متفاوتي  مضمون  اسطوره  اي  هر  از  هركسي  اين كه 

برداشت مي  كند )استروس،1376: 97(.
مردم هميشه به دليل نيروی شگفت  انگيز اژدها و جثه 
بزرگ  اش از آن می  ترسيدند، اژدها را هميشه چون نيرويی 
غالب تصوير می  كردند، كه هركس يارای مبارزه با آن را 
نداشت. بنابراين در اسطوره  ها هميشه يك اژدهاكش كه 
با  جنگ  به  كه  دارد  وجود  است  مردم  حامی  و  قهرمان 
اژدها می  رود تا مردم در آرامش زندگی كنند. در توصيفات 
نويسندگان و شاعران، اژدهايان بسيار قوی توصيف شده اند، 
به  طوري  كه هنگام روبه  رو شدن با پهلوان تالش و كوشش 

زيادی برای پيروزی نمی  كنند.
در افسانه  پردازی سراسر جهان، به  جز چين، اژدها )كه 
جزء نيروهای كيهانی و نماد قدرت است( نمودار نيروهای 
پليد و ناپاک است، اژدها آب  ها را از باروركردن بازمی دارد و 
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می  خواهد خورشيد و ماه را فرو ببرد و برای اين كه جهان بماند، 
اژدها بايد نابود شود )رستگار فسايی، 1383: 296(. بنابراين، 
برای حفظ تعادل جهان در اسطوره  ها اژدهاكشانی بايد باشند 
كه با اژدها مبارزه كنند. اژدها نيرويی اهريمنی است كه مانعی 

در برابر حصول به انديشه های ايزدی محسوب می  شود.    
اژدهاكشان بايد خداپرست و با ايمان باشند تا از ايزدان 
برای جنگ با اژدها، كه دارای نيروی اهريمنی است، ياری 
بگيرند و بدون ياری ايزدان اين كار غير ممكن است، پس 
اژدهاكشان »پس از پيروزی بر اژدها سروتن می  شويند و 
دست بر آسمان برمی  دارند و خدای را سپاس می  گذارند« 
خود  كه  اژدهاكشانی  حتی  فسايی،131:1379(.  )رستگار 
جزء ايزدان هستند، برای مبارزه از نيروی ايزدان ديگر يا 

قربانی  های مردم برای افزايش نيرو استفاده می  كنند.
عالوه  برآن، اژدهاكش برای افزايش قدرت خود نياز به 
نيروهای امدادی دارد كه به  طرق مختلف به  دست می  آيد، 
از جمله نوشيدن سومه8 و قربانی  هايی كه مردم به ايزدان 
برای  وی  قدرت  افزايش  موجب  همگی  كنند،  می   اهدا 

مقابله با اژدها می  شود.
وجود  فراوانی  اژدهاكشان  هندی  و  ايرانی  اساطير  در 
دارند. از جمله بهرام، فريدون، گرشاسب، سام، بهرام گور، 
بهرام چوبين، رستم و اسفنديار. يكی از ايزدان به نام بهرام 
بزرگ ترين اژدهاكش ايرانی با ايندرای9 هندی قابل مقايسه 
است، به  طوري كه لقب ايندرا، بهرام به معنای كشنده ديو، 
ورتره يا ورتيره10 است )بهار،1376 : 96(. با اين تفاوت كه 
بهرام در اساطير ايرانی با غول يا اژدها مبارزه نمی  كند بلكه 
بر شرارت آدميان و ديوان غالب می  آيد )هينلز، 1386: 42(، 
درصورتی  كه در ريگ ودا اژدها به جانور سه  پوزه، سه  كله، شش  
چشم و با هزار چستی و چابكی توصيف شده است كه به 

 دست ايندرا كشته می  شود. از ديگر اژدهاكشان هندی راما 
چاندرا است كه يكی از تجليات ويشنو است و به مبارزه با 

اهريمن راوانا 11 می  رود.

مطالعه و بررسی اژدهاكشان در هند و ايران
ابتدا  هند،  و  ايران  اژدهاكشان  تطابق  بررسی  برای 
است،  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  ايرانيان  و  هند  خاستگاه 
سپس از بين اژدهاكشان زيادی كه در اسطوره  های ايران 
و هند وجود دارد، به بررسی دو اژدهاكش از اسطوره های 
هند و ايران، به  دليل بيش ترين تشابهاتی كه با هم دارند، 
پرداخته شده است. حال برای آشنايی بيش تر، اسطوره  های 

آنان به  طور خالصه معرفي شده  اند. 

خاستگاه هند و ايرانی  ها 

درباره خاستگاه اصلی ايرانيان نظر قطعی وجود ندارد. 
ايرانيان كوچ  نشينان هند و اروپايی سواركاری بودند كه از 
شمال، در راستای دريای خزر، به  جنوب پيشروی كردند 
دسته  دسته   ها  اروپايی   و  هند  درواقع،   .)11 )كخ،1376 : 
شدند و هرگروه به سرزمين  های خاصی وارد شدند؛ عده ای 
به اروپا، عده  ای به هند و عده  ای ديگر نيز به ايران آمدند. 
جنوب  راهی  بودند،  اقوام  مجموعه   اين  جزء  كه  آرياييان 
شرقی شدند و در هزاره دوم و اول پيش از ميالد بر هند و 
ايران يورش بردند. دين هندی  ها در مجموعه  ای از سرودها 
به  نام ريگ  ودا و سرودهای باستانی ايرانيان پيش از زرتشت 
)دومزيل،  باشد  بوده  هندويان  ديانت  شبيه  می  بايد  كه  ـ 
1379: 12(ـ در كتاب اوستا گردآمده است. اين دو كتاب 
دو مرجع بسيار خوب برای پی  بردن به فرهنگ، اعتقادات 
و دين مردم هركدام از اين سرزمين  ها است. گفتنی است كه 
تاريخ تنظيم اين دو در شكل كنونی آن ها با هم تفاوت زمانی 
زيادی دارد. در اوستا و ريگ  ودا مشابهت  های فراوانی را 
می  توان يافت و اين مسئله احتماالً به  اين دليل است كه  قبل 
از اين  كه اين فرهنگ  ها ازهم جدا شوند، يكی بوده  اند و بعد هر 
سرزمينی نامی جدا برای آن ها انتخاب كرده است. در واقع، 
زمانی  كه اقوام آريايی به  منطقه  ای وارد می  شدند، اعتقادات 
دينی خود را به  همراه می  بردند و اعتقادات آنها دربردارنده 
خدايانی بود كه تجسمی از نيروها و قوای طبيعی از جمله 
آب، خاک، آتش و باد بودند و اين اعتقاد به نيروهای طبيعی 
در هردو قوم ساكن در هند و ايران مشاهده می  شود. پس 
بين  تطابق  هايی  كه  می  رسد  نظر  به   منطقی  و  طبيعی 

اسطوره  های هند و ايران وجود داشته باشد. 
مردم ايران و هند از گذشته  های دور حتی قبل از ورود 
ارتباط  يكديگر  با  و هند  ايران  به سرزمين  های  ها  آريايی  
داشته  اند. آثار كشف شده در هند حكايت از اين دارد كه 
باهم  آريايی  طوايف  هجوم  از  پيش  ايران  و  هند  سكنه 
ارتباط نزديك و رفت  وآمد مداوم داشته  اند )جاللی نائينی، 
1375: 6(. هم  چنين، مكشوفات تمدن  های موهنجودارو و 
تمدن  های شهر سوخته،  با  آنها  ارتباطات  و كشف  هاراپا 
جيرفت شهداد و حتی بين  النهرين اين ارتباطات را اثبات 
در  مشتركی  ريشه  های  می  توان  دليل  همين  به  كند.  می 
ميان اعتقادات و اسطوره  ها و خدايان آن ها يافت كه بعدها 
و  فرهنگی  اجتماعی،  جغرافيايی،  شرايط  تفاوت  براثر 
مذهبی )از جمله دين زرتشت در ايران خود عامل بسياری 
يكديگر  از  ها  اسطوره   و  عقايد  از  برخی  شد(  تفاوت  ها  از 
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متمايز شده  اند. همان  طور كه برخی از اسطوره  های اين دو 
قوم قابل انطباق با يكديگر هستند، ژرژ دومزيل ـ محقق 
اقوام هند و اروپايی ـ معتقد است كه »اقوام هند  بزرگ 
و اروپايی زبان مشتركی داشته  اند، لذا می  بايست اشتراكی 
ميان اعتقاداتشان هم موجود باشد« )ذكرگو،1377 : 25(. 
بلكه  اند،  بوده   يكی  نژادی  ازنظر  تنها  نه  ايران  و  هند 
مذاهب و زبان  های قديمی اين ها نيز زمينه مشتركی باهم 
ايران و  با مذهب زرتشتی  داشته  اند »مذهب ودايی هند 
زبان  كه  باستانی  كهن  زبان  و  ودايی  سانسكريت  زبان 
دارند«  نزديك  هايی  شباهت   يكديگر  با  نيز  بوده  اوستا 
)نهرو، 1361: 247(. چنين است كه در افسانه  ها و اسطوره  های 

آنها می  توان تطابق  هايی را يافت.
يكی از مشخصات اساطير آريايی آن است كه پهلوان 
به  و  رو می  شود  روبه   اژدها  با  ماجراهای خود  از  يكی  در 
پيكار می  پردازد و اين امر به  صورت جزئی از حماسه  های 
پهلوانی درآمده است )رستگار فسايی،1383: 296( و آن به  

دليل اين است كه برخی از مسائل عموميت زيادی دارند و 
به قول استروس اين ها نمودي در انگاره  هاي عام ذهن آدمي 
است كه آن ها را می  توان تقريباَََ به   يك شكل بين اقوام مختلف 
بشری مشاهده كرد بدون اين كه آن تمدن  ها با هم درارتباط 
بوده يا ازهم تأثير پذيرفته باشند و تحليل اسطوره  ها آدمي را 
قادر به درک انگاره  هاي مزبور مي  گرداند )ضيمران،1384: 14(.

اژدهاكشان در هند، ايندرا و راما

جی. سی. كوياجی می  نويسد: اژدها در هندوستان، چين 
و بابل نماد خشكسالی، تاريكی و سيل  های ويرانگر بود و 
در ريگ  ودا اژدها به جانور سه  پوزه، سه  كله، شش  چشم و با 

هزار چستی   و چاالكی به  صورت موجودی سه  سر درمی  آيد 
كه به  دست ايندرا كشته  می  شود )رستگار فسايی، 1383: 292(. 
پديدآورنده  و  طوفان  خدای  هندی  اساطير  در  ايندرا 
بخواهد  به هر شكل كه  را  تواند خود  رعد است، وی می  
درآورد )همان: 350(، ايندره در ريگ  ودا بهترين ورترهن 
باشنده  ای  بر  پيروزی  برای  از  و  است  ديگران  و سرمشق 
ديوی، كه ظاهر وی مشخص نيست اما نام او مشخصاً مار 
بزرگ )اژدها( ورتره يا وريتره صورت تجسم  يافته مقاومت 
و  افسانه   ها  ايندرا،  زندگی   .)163  :1383 )دومزيل،  است 
اسطوره  های بسياری دارد كه در اين مقاله فقط به اسطوره 

اژدهاكشی وی پرداخته می  شود.
ايندرا نيرو و توان خود را از سومه، نوشابه سكرآور، و 
فدايا و قربانی  هايی كه مردم می  دهند، به  دست می  آورد. 
بااليی دارد چراكه وی  نزد هندوئيان مقام بسيار  وی در 

بارنده باران و شكست  دهنده ديو خشك  سالی، يعنی ورتا 
موجب  و  بلعيده  را  جهان  های  آب   ورتا  است.  )وريتره(، 
قحطی شده است، در اين هنگام مردم به درگاه خدايان 
از آن ها كمك خواستند، اما هيچ  شروع به دعا كردند و 

كدام از خدايان قدرت مقابله با چنان اهريمنی را نداشتند 
و  مرگ  از  را  ها  انسان   گيرد  می   تصميم  ايندرا  كه  اين   تا 
قحطی نجات دهد. ايندرا در مبارزه خود با ورتای اهريمن، 
را  آنان  و  آزاد  بودند  اسير  او  زندان  را كه در  ابری  گاوان 
از خشكسالی رهايی داد )ايونس،1373: 18(. همان  طوركه 
اشاره شد، جنگ با اژدهايان كار مشكلی بود و اژدهاكش 
به نيرو و كمك ايزدان برای پيروزی نياز داشت، ايندرا كه 
خود يكی از ايزدان است، او نيز بايد نيرويی بيش از نيروی 
خود بيابد تا بتواند با اژدها مبارزه كند. نيروی ايندرا متكی 
به قربانی و هدايا است بنابراين مردم با دادن قربانی  های 
دادن  قدرت شكست   نوشيدن سومه  با  هم  چنين  و  بسيار 
نقطه  يافتن  با  وی  و  يافت  بود،  تن  رويين   كه  را،  وريتره 
ضعف وی او را شكست داد. سپس گاوان ابر از بند رها و 
باران بر زمين باريدن گرفت. می  گويند ايندرا در پايان هر 
تابستان اين نبرد را تكرار و با اين كار پايه  های قدرت خود 

را نزد خدايان و مردمان استوار می  ساخت )همان: 18(.
اژدهاكش ديگر راماست، راما در اساطير هندي قهرماني 
بزرگ و الگوي يك انسان نيك، شجاع، جوانمرد، پرهيزگار، 
واالمنش و همسري نيكوكار و دوست  داشتني معرفي شده 
است )كاوانديش، 1387: 47(. داستان وی از  اين قرار است:

در اساطير هندی سلطان اهريمنان راونا است و از بين 
خدايان فقط ويشنو حاضر به مبارزه با اين اهريمن می  شود. 
ويشنو برای از بين بردن اين موجود خطرناک و نيرومند 
تصميم می  گيرد در وجود چهار پسر دشرته، كه در آن زمان 
بود  راما12  دشرته  ارشد  پسر  كه  كند  تجلی  بود،  شهريار 
به   و  می  كند  ازدواج  سيتا  با  راما  لكشمانا.  بعدی  پسر  و 

كه  راكشی  می  شوند.  تبعيد  داليلی  بنابه  لكشمانا  همراه 
خواهر راونا بود، عاشق راما می  شود و سورپانكهه13 عفريته 
به لكشمانا روی می  آورد اما آن ها آن  دو را از خود می  رانند 
به  همين دليل سورپانكهه برای راونا برادر خود از زيبايی  های 
سيتا می  گويد و او را عاشق  سيتا می  كند. راونا كه از هويت 
و قدرت راما آگاه بود، برای ربودن سيتا به نيرنگ روی می 

 آورد. وی با افسون يكی از خادمان خود را به  شكل غزالی 
به  همراه  راما  روانه می كند،  راما  به خلوتگاه  و  درمی  آورد 
به  تعقيب آن غزال می  پردازند. در همين هنگام،  لكشمانا 
سلطان اهريمنان خود را به شكل راهبی دوره  گرد درمی 

 آورد و وارد خلوتگاه راما می  شود و سيتا را می  ربايد، راما و 
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لكشمانا بعد از بازگشت سيتا را نمی  يابند، ندايی از آسمان 
بر راما می  آيد و آنها را از داستان سيتا آگاه می  كند و راما بعد 
او می  پردازد،  با  آن كه راونا را پيدا می  كنند، به مبارزه  از 
مبارزه راما و راونا چنان مبارزه هولناكی بود كه زمين به 

 زير پای دو هماورد می  لرزيد. راما با هر تيری كه می  زد، 
به  مجدد  اما سری  كرد  می   جدا  را  راونا  سرهای  از  يكی 

كه  را  راما سالحی جادويی  روييد. سرانجام  می   آن   جای 
آگاستيه14 فرزانه و عارف به او داده بود، بركشيد. آن سالح 
دربردارنده نيروی همه خدايان بود به  طوري كه بدون كمك 
و ياری ايزدان راما با وجود همه قدرت خود هرگز قادر به 
شكست آن اهريمن نبود. سرانجام با پيروزی راما بر راونا، 
بود،  ايروانا  در  كه  النكا  قصر  از  را  سيتا  راما همسر خود 

نجات می  دهد )ايونس،1373: 97-89(. 

اژدهاكشان در ايران، بهرام و فريدون 

توان  می   اژدهاكش  نام  به   كه  ايرانی  ايزدان  جمله  از 
ترين  مهم   از  يكی  كه  است  )ورثرغنه(16  بهرام15  برد،  نام 
است  وجودی  بهرام  شود،  مي  محسوب  زرتشتی  ايزدان 
آن  از  هركدام  كه  دارد  صورت  يا  تجسم  ده  كه  انتزاعی 

 .)46 )هينلز،1386:  اين خداست  ها مبّين نيروی پويای 
و  ايده  يك  از  تجسمی  يا  انتزاعی  ای  باشنده    ورثرغنه15 
تعبيری از نيروی پيشتاز و مقاومت  ناپذير پيروزی است، 
واقعی  اما معنای  به معنای پيروزی است  اوستا  بهرام در 
آن كشنده ورتره است )فسايی،1383: 173( نام ورثرغن به 
همه كسانی اطالق مي  شود كه به سرشت خويش يا در 
موقعيتی خاص پيروزمندند، گفتنی است يكی از معروف  
ترين القاب ايندره هند و ايرانی با كمی تغييرات ورثرغنه 
است. بنونيست17 آورده است كه اين صفت به قهرمانانی 
)دومزيل،  كشته  اند  را  دهاكه  اژدها ی  كه  شود  می   اطالق 

.)163-161 :1383
ويساپاكل،  لقب  بهرام  ارمنی،  مورخ  گزارش  طبق 
 visapakal )كشنده اژدها( را داشت، واژه  visap به  معنی 
  visap به  شكل  آن  قديم  فرم  اوستا  در  و  است  زهرآگين 
اژدهاكش  ايزدان  از  مانوی  آيين  در  كه  است  اژی  صفت 

است )سركاراتی، 1378: 240-239(.
و  بهرام  قديمی  اساطير  از  آثاری  دومناش18  ژان  پير 
نبردش با اژدها را در يكی از روايات پهلوی پيدا كرده است 
از  )رستگار فسايی، 1379: 138(. دومناش درسال 1948 
ازدست  بخش  های  براساس  كه  پهلوی  و  پارسی  متن  دو 

 رفته اوستا نوشته شده، شاهدی يافته كه ورثرغنه ـ وهرام 

يا بهرام در اين  دوره از زمان با انجام شگفت  ترين كار قابل 
و  پيشرفت  از  و  بخشيده  رهايی  را  نيك  آفرينش  تصور 
دومناش  مطالعات،  براساس  است.  شده  برخوردار  ارتقا 
می نويسد: اهريمن گجسته زمانی سخت حمله برد، هرمز 
اهريمن  و  »برويد  گفت:  سخن  امشاسپند  شش  با  دادار 
امشاسپند  هر شش  آريد.«  من  نزد  بسته  دست   را  ناپاک 
رهسپار گشتند و زمانی درپی اهريمن گشتند و به  يافتن 
وی توفيق نيافتند. پس از آن  همه به بهرام يََزد گفت »تو 
كه از اول پيرزمند آفريدمت، نشان پيروزی ده«، بهرام با 
شش امشاسپند برفت و اهريمن ريمن را بسته نزد اورمزد 
بياورد و اورمزد دادار از اين كار بهرام شاد گشت و گفت 
پيرزمند شده  ای  كنون  خواندم،  پيرزمند  را  تو  نخست  از 

)دومزيل،1383: 165-164(. 
از جمله ديگر اژدهاكشانی كه در اوستا از وی نام برده 
است  قهرمانانی  جمله  از  فريدون  است.  فريدون  شده، 
است  شده  ناميده  اژدهاكشي  نخستين  اوستا  در  كه 
كه با اژی دهاک سه  سر نبرد می  كند و به  دليل مبارزه  اش با 
ضحاک در يادها باقی می  ماند. فريدون از فره  مندان اساطير 
ايرانی است كه در اوستا و متون كهن ونديداد و هوم يشت 
ذكر او رفته است. بنابر بندهش او در هزاره دوم متولد شد 
و در آخر هزاره دوم ضحاک19 را گرفت و ببست و در هزاره 
سوم كشور را در ميان فرزندان خود تقسيم كرد )رستگار 
فسايی، 1383: 266(. ضحاک نيز در داستان  های قديم به 
يا اژدها كه مخلوق اهريمنی خطرناكي است، تشبيه  مار 
شد و اژی  دهاک نام گرفت. اژی  د هاک، هيوالی سه  سری 
بود كه انسان  ها را می  خورد، همين هيوالی سه  سر آدمی 

خوار در شاهنامه فردوسی با اسم ضحاک ظاهر می  شود. 
فردوسی ضّحاک تازی را چندين بار مطلقاَ اژدها ياد كرده 
است )بهزادی، 1368: 243( و خاطره اين اسم در داستان های 
جديد به  شكل برآمدن دو مار بر شانه او درآمده است يعنی 
بلكه  اساطيری  موجودی  نه  بعدی  روايات  در  هاک  د  اژی  
كه جم  است  معرفي شده  به  نام ضحاک  نابكار  ستمگری 
را می  كشد و قلمرو زمينی او را تصاحب می  كند )هينلز، 

1386: 57( و به پادشاهي می  رسد.
در شاهنامه روزی اهريمن به  صورت مردی نيك  خواه بر 
ضحاک آشكار می  شود و او را به كشتن مرداس )پدرش( و 
نشستن برجای وی تشويق می  كند. ضّحاک اين پيشنهاد 
نزديك  به ضحاک  ابليس  نيز  بار ديگر  پذيرد. چند  می   را 
و  بوسد  می   را  وی  كتف  ابليس  روزی  سرانجام،  شود.  می  
ناپديد می  شود. در جای بوسه  های وی دو مار سياه بزرگ 
از كتف ضحاک می  رويد كه هرچه آنها را می  بريدند، باز 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
24

در 
د 

هن
 و 

ان
اير

ن 
شا

هاك
ژد

ن ا
 بي

قی
طبي

ی ت
رس

بر
ه  ها

ور
سط

ا

سر برمی  آوردند. تدبيرهای پزشكان به  جايی نرسيد و اين  بار 
اهريمن به  صورت پزشكی دانا پيش ضحاک آمد و توصيه 
كرد كه برای درمان خود بايد مغز سر مردمان را به مارها 
نابودكردن  امر  اين  از  او  بميرند. هدف  مارها  تا  بخورانند 
نسل انسان بود )رستگار فسايی، 1383: 256(. اين جاست 
كه از فريدون درخواست می  شود مردمان را در برابر جبر، 
تب و ضعفی كه به  دست ضحاک ايجاد شده بود، ياری كند 
)هينلز، 1386: 60( در اين ميان است كه فريدون به ميدان 
می  آيد و به مبارزه با ضحاک می  پردازد. فريدون با گرزی 
كه سفارش آن را به آهنگر می  دهد و با بركت  بخشی بهرام 
)مسكوب،  می  شود  پيروز  بر ضحاک  از سروش20  ياری  و 
با  زيرا  را نمی  كشد،  پاورقی 34(. وی ضحاک   :41 :1371
كشتن وی زمين پر از چلپاسه و بدی  هايی می  شود كه از 
بدن وی خارج خواهد شد، بنابراين وی را تا پايان جهان 

در كوه دماوند به بند می  كشد.
فريدون با سروش در ارتباط بود و نصايح و فرمان  های 
وی را اجرا می  كرد، سروش در جايگاه يزدان  پرستان با او 
مالقات كرد و به او افسونگری و باطل  كردن جادو را آموخت. 
فريدون ديوان جادوگری محافظ كاخ ضحاک را كشت و 
خود به تخت پادشاهی ضحاک جلوس كرد و خواهران جم 
را از چنگال وی نجات داد، فريدون درحقيقت موعودی بود 

كه ظهور نجات  بخش او را دانايان مژده داده بودند.

تحليل اسطوره  ها
مقايسه و تطابق بين اژدهاكشان ايران و هند 

كتاب  اوستا  نوشته  های  مقايسه  از  است  معتقد  دومزيل 
مقدس و ديانت كهن ايران با ريگ  ودای هندی معلوم می شود 
كه اين دو قوم درگذشته می  بايست قوم واحدی می بوده 
ايزد  بهرام  به  اگر  وی  نظر  از   .)42  :1377 )ذكرگو،  باشند 
پيروزی ايرانيان نگريسته شود، او را می  توان با ايندره خدای 
جزو  هردو  كه  كرد  مقايسه  هندی  اژدهاكش  و  جنگجو 
خدايان دسته دوم هستند، همچنين هردو وظيفه مبارزه 
ايرانی  بهرام  اما  دارند،  عهده  به   را  و شر  پليد  نيروهای  با 
كه  ندارد  اسطوره  ای  ايندره  خود  هندی  همتای  برخالف 
در آن سخن از غلبه او بر غول يا اژدها باشد بلكه وی با 
بدی  ها، پندارهای بد و دروغ و نادرستان مبارزه می كند )هينلز، 
1386: 42(. اصواُل هيچ يك از خدايان زرتشتی در متون 
جديد اژدهاكش نيستند اما به  نظر می  رسد در دوره  های كهن 

مبارزه  است.21  ايرانی جايی داشته  آيين  اين مفهوم در   تر 

شاهان و قهرمانان با اژدها يا مار شاخ  دار در ادبِيات عاميانه 
ايران بسيار معروف و نشانه  ای از آن اعتقاد كهن است. به  نظر 
می  آيد كه در اوستا خدايان به  مراتبی باالتر و مجردتر صعود 
بزرگ  قهرمانان  برای  فقط  اژدهاكشی  كه  چنان   كرده  اند 
http://www.cgie.org.ir/shavadn.( است22  مانده  باقی 

كه  درصورتی    ،)asp?id=391&avaid=3407, 1390.7.17
در متون قديمی  تر ايزدان در ايران نيز اژدهاكش بوده  اند.

اين تفاوت  ها و تغييرات كه در دوره  ها و مناطق مختلف 
بعداً رخ داده است، وابسته به شرايط اقليمی و زندگی و 
تفكراتی است كه بعدها در هر منطقه به  وجود آمده است. 
در واقع، پديده اژدها در هر منطقه به  شكلی ظاهر می  شود 
به  خود  منطقه  آن  مردم  زندگی  به  توجه  با  را  اذهان  كه 
مشغول كرده است، البته شكل آن كم   و بيش در سراسر 
جهان يكی است اما اعمال و رفتارهايی كه انجام می  دهد در 
كشورها و مناطق مختلف متفاوت است، در كشوری مثل 
هند آب  ها را از باريدن باز می  دارد و نشان دهنده خشك 

و  است  پليد  نيرويی  ايران  مثل  درجايی  و  است   سالی 
ازآن جايی  كه اژدها در ايران نيرويی پليد و اهريمنی است، 
بنابراين اژدهاكشی محتوايی دينی و آيينی محسوب می شود 
از  اوستا  می  شود. در  مربوط  رستاخيز  و  آفرينش  به  كه 
او  صفت  اما  نيست  خبری  كشد  می  را  اهی23  كه  ايندره 
به  صورت ورثرغنه )كشنده ورثره( كه برابر ورترهن هندی 
است، به  صورت يكی از خدايان مهم و كهن ايرانی پديدار 
می شود )ورتره در هند نام ديگر يا صفت ايندره است( و 
در فارسی ميانه به  صورت  های ورهران و وهرام، در ارمنی 
واهگن، واهران و در فارسی نوين به  صورت بهرام درآمده 
است. در اوستا و ديگر آثار زرتشتی اين صفت به قهرمانی 
البته بر  اساس  اژدهاكش داده نشده است )همان سايت(. 
يافته  های دومناش كه هرمزد بهرام را برای گرفتن اهريمن 
می  فرستد و فقط بهرام موفق به يافتن اهريمن می  شود در 
با آن  و  اژدها تصور كرد  توان همان  را می   اهريمن  اينجا 
قسمت اسطوره ايندرا قابل مقايسه دانست كه هيچ  كدام از 
خدايان هندی قدرت مقابله با اهريمن را نداشتند تا اين كه 

ايندرا تصميم به جنگ با اژدها می  گيرد.
نيز  ايندرا  و  است  شده  ترسيم  گرز  با  همواره  بهرام 
هميشه گرزی به  نام واجرا24 به دست دارد و با آن مبارزه 
می  كند. وجه مشتركی كه بين ايندرا و بهرام و به  عبارت 
ديگر بين خدايان ودايی و ايرانی وجود دارد، تغيير شكل 
آن ها به  گونه  های مختلف حيوانی و انسانی است. ايندره به 

صورت گاو نر و عقاب در اساطير ودايی با تصورات اوستايی 
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تیشتر25 که شکل  های متعددی  ایزد  و  بهرام  ایزد  درباره 
به   که  بهرام  جمله  از  است.  هماهنگ  می  گیرند،  خود  به 
عقاب   با  ارتباط  بی   شاید  که  درمی  آید  وارغن  مرغ  شکل 

بودن ایندره نباشد )رستگار فسایی، 1383: 147(.
در اسطوره فریدون و راما نیز شباهت  هایی دیده می  شود: 
در داستان ضحاک، اهریمني که به  شکل مردی نیک خواه 
به ضحاک نزدیک می  شود با اهریمنی که به  شکل راهب 
در داستان راما ظاهر می  شود، قابل مقایسه است و ندایی 
که از آسمان می  رسد و راما و لکشمانا را از ربوده شدن 
سیتا آگاه می  کند با الهاماتی که فریدون از سروش دریافت 
می  کند، قابل قیاس است؛ هم چنین همانند مارهایی که بر 
دوش ضحّاک روئیده بودند و هربار که آن ها را می  بریدند 
جای آنها سری دوباره رشد می  کرد، در اسطوره راما نیز 
هربار که راما تیرهای مهلک خود را به  سوی راونا پرتاب 
می  کند و سرش را از تنش جدا می  سازد، به  جای سر بریده 
سر تازه اي مي  روید و اهریمن غول  آسا عمری تازه می  یابد. 
اژدهاکشی  اسطوره  های  بین  هم چنین مسئله دیگری که 

مشترک است، جنگ با اژدها و آزادکردن دختران جوان 
از  بعد  راما  اسطوره  دو  این  در  که  است  اژدها  چنگ  از 
جنگ با راونا سیتا را آزاد می  کند و در اوستا فریدون بعد 
سَنگ َهَوک  و  اَرِنَواک  جم،  خواهران  بر ضحاک  پیروزی  از 
)ارنواز و شهرناز از شاهنامه( را از چنگال وی آزاد می  کند.

 تحلیل محتوا
در جداول 1 و 2 با روش استروس اسطوره  ها به  اجزای 
کوچک تر تقسیم شده  اند تا ساختار آنها بررسی و تطابق آنها 

بیش تر نمایانده شود. 
می  شود،  دیده  اسطوره  ها  این  بین  که  اشتراکی  وجوه 
دو  این  که  دارد  می   وا  تفکر  به  را  آدمی  این که  بر  عالوه 
قوم باید گذشته فرهنگی یکسانی داشته باشند، بر اساس 
تفکرات استروس هم می  توان به  این باور رسید که به راستی 
اسطوره  ها ارتباط  های ساختاری معّینی را به شکل تقابل های 
تمامی  توجه  مورد  و  جهانی  که  دهند  می   ارائه  دوگانه 

فرهنگ   هاست )استروس،1380: 15(. 

جدول 1. اسطوره اژدهاکشی بهرام و ایندرا ، )منبع: نگارندگان(

جدول 2. اسطوره اژدهاکشی فریدون و راما، )منبع: نگارندگان(
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نتيجه  گيری
می  توان گفت كه پديده اژدها در نواحی گوناگون هم چون يك باور در ميان مردم به  شكل موازی وجود داشته و 
در مناطق مختلف معانی گوناگونی به  خود گرفته است. بين اسطوره  های اژدهاكش ايران و هند وجه  های متشابه و 
متمايز فراوانی می  توان ديد و اين تمايزات گوناگون به اين  دليل نيست  كه هركدام از اين فرهنگ  ها به  طور حساب  
شده  قصد متمايزكردن خود را داشته  اند، بلكه انسان  ها در طول سال  ها كه در مناطق مختلف مستقر شده  اند، به 

 تدريج و به طور طبيعی خصوصيات تمدن جديد خود را پرورش داده اند و اين امر باعث ايجاد تمايز بين اسطور ه  ها 
شده است. با بررسی اشتراكاتی كه بين اسطوره  های اژدهاكش ايران و هند وجود دارد، می  توان اين  گونه نتيجه 
گرفت كه ايران و هند ريشه  های فرهنگی مشتركي داشته  اند و بديهی است كه قبالً در مطالعات باستان  شناسی 
و اشتراكات زبانی نيز اين مسئله اثبات شده است. درطول تاريخ و گذر زمان، تغييراتی در روايت اسطوره  های 
اژدهاكش اين ملت  ها پديد آمده است وگرنه ساختار اين اسطوره  ها يكی هستند ولي بنا بر ساختار اجتماعی هر 
جامعه و منطقه در تبديل تفكر به روايت از نشانه  هايی بهره گرفته شده است كه باعث شده ظاهر اين اسطوره  ها 

متفاوت باشد ولی درحقيقت يكی هستند و ساختار واحدی دارند. 

تشکر و قدردانی
درنهايت، بر خود واجب می  دانم از راهنمايی  های استادان فرهيخته دكتر رضا افهمی و دكتر مهدی شيخ مهدی تشكر و 

قدردانی كنم. 

پی  نوشت
1- در ستيز بين آتر )آتش( و غول اژدها كه اژی سه  پوزه بدآيين تجسمی است از هوس ويرانگر، برای به  چنگ  آوردن فره ايزدی بتاخت 

تا آن را خاموش سازد )هينلز،1386: 49( كه در اين جا نفس به  شكل اژدها ظاهر می  شود.
2- Claude Lévi-Strauss )1908-2009(                                                                     قوم  شناس و مردم  شناس فرانسوی
3- Georges Dumezil )1898-1986(   اسطوره  شناس فرانسوی و يكی از نمايندگان روش ساختارگرايی تطبيقی علوم اجتماعی
4- James Darmesteter
5- structuralism
6- Ksatra
7- Vaicya
8- Soma                                          )38 :1377،نوعی نوشيدنی جاودانی و سكرآور كه از گياه سوما تهيه مي شده است )ذكرگو                                     
9- Indira
 خدای طوفان و پديد آورنده رعد كه بزرگ ترين دشمن وريتره است )ايونس، 1373: 17(. در آثار ودايی و مطمئناً در دوره   هند و ايرانی،
 ايندره خدايی است سخت نيرومند؛ ولی در ادبيات اوستايی از مقام خدايی به ديوی تنزل می  كند )بهار،1376: 96(. ايندرا خدای طبقه

  جنگ اوران هند و ايرانی است و خدای نبرد است )همان: 468(
10- Vortra: نام اژدهای مخوفی است كه تمام آب های جهان را يكجا نوشيده، به  طوری كه خشك سالی و قحطی زمين را فرا گرفته 

است درحقيقت اهريمن قحطی و خشك سالی است )ذكرگو،1377: 155(
11- Ravan: از آسيب  پذيری و كشته  شدن به  دست با اغوای برهما   خطرناک  ترين و نيرومندترين اهريمن ده  سر در النكا بود كه 
برای برداشتن خطرناک  ترين و بانام راما  انسان  ايمن بود كه هفتمين تجلی ويشنو به  هيبت  يا اهريمنان   خدايان و گنده هروه  ها 

 نيرومندترين اهريمن شهريار، راونا بود )ايونس، 1373: 89(.

12- Rama 
13- Surpankha
14- Agastya
15- Wahram                                                    .)78 :1376،به  معنای پيروزی است و معنای واقعی آن كشنده ورتره است )بهار 
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 16-Verethraghna                                                                            و در فارسی بهرام  )Wahram(در پهلوی وهرام
17-Benvenist.E
18- Pierre Jeam de Menasce )1902-1973( 

خاورشناس فرانسوی و استاد برجسته زبان باستانی و پژوهش اديان باستاني ايران
19- ضحاک )اوستا azi-dahaka( جزء نخستين واژه اوستايی به  معنای افعی و اژدهاست و جزء دوم نام خاص است. در اوستا، اژی دهاک 

اژدهايی است سه  كله، سه  پوزه و شش  چشم كه می  خواهد جهان را از مردمان تهی كند. )بهزادی، 1368: 256(
Sros -20 پهلوی، اوستا: Sraosa ، او يكی از ايزدان بزرگی است كه بر نظم جان مراقبت دارد، پيمان  ها را می  پايد و فرشته نگهبان 
خاص زرتشتيان است. )بهار، 1376، 78( . اين ايزد در همه آيين  های دينی حضور دارد، زيرا او در نيايش  ها و سرودهای مردمان جای 

دارد و خدايی است كه نيايش  ها را به بهشت می  برد )هينلز، 1386: 75(.
21- در آيين مانوی خدای اژدهاكش يعنی ادمس، در سغدی شغنی نام دارد كه همان ورثرغنه اوستايی است. در ارمنی واهاگن 
اژدهايی را می  كشد. سكاها هم ظاهراً چنين اژدهايی كه در دوره  های جديد نقش مخرب خود را از دست داده و چهره  ای مطلوب 
مقاله  شماره   ،http://www.cgie.org.ir/shavadn.asp?id=391&avaid=3407 اژدها.  ايران،  دانشنامه  داشته  اند  است،  يافته 
3407. بازيابی شده در تاريخ 130/7/17. هم چنين، نمونه  ای از نبرد ايزد بهرام با اهريمن را كه دومناش ذكر كرده است، می  توان از 

اين گونه دانست.
برد  نام  اژدهای شاخ دار را می  توان  يا  يا گرشاسب كشنده اژی  از جمله قهرمانان بزرگ، ثريتونه كشنده اژي دهاک كرساپه   -22
دانشنامه ايران، اژدها. http://www.cgie.org.ir/shavadn.asp?id=391&avaid=3407، شماره مقاله 3407. بازيابی شده در 

تاريخ 130/7/17
23- Ahi:                                                                                                   .ورتره دارای لقب اهی به  معنای مار يا اژدها است 

24- Vajra
25- Tishtrya                         تيشتر در زبان پهلوی يا تيشتره در اوستا، در منابع زرتشتی ايزد باران دانسته شده است

منابع 
-  استروس، كلودلوی. )1380(، اسطوره و تفكر مدرن. ترجمه فاضل الريجانی و علی جهان پوالد. تهران: نشر فرزان روز.
-  استروس، كلودلوی. )1376(، اسطوره و معنا: گفتگوهايی با كلود لوی  استروس. ترجمه شهريار خسروی. تهران: نشر مركز.

- ايونس، ورونيكا. )1373(. اساطير هند. ترجمه باجالن فرخی. تهران: نشر اساطير.
 .http://www.zendegi.com/new-pag-1615.htm .امينی نجفی، علی، به  ياد لوی   استروس، كاشف بزرگ ساختارها -

   بازيابی  شده درتاريخ 1390/7/17.
- بهار، مهرداد. )1376(. پژوهشی در اساطير ايران. تهران: نشر آگه.

- بهزادی، رقيه. )1368(. بندهش هندی. متنی به  زبان فارسی ميانه)پهلوی ساسانی(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- جاللی نائينی، سيدرضا . )1372(. ريگ  ودا. تهران: نشر نقره.

- جاللی نائينی، سيدرضا. )1375(. هند در يك نگاه: مردم  شناسی. تهران: نشر شيرازه.
- دارمستتر، جيمز. )1379(. جهان اسطوره  شناسی )4(. ترجمه جالل ستاري.تهران: نشر مركز. 

- دانشنامه ايران، اژدها،http://www.cgie.org.ir/shavadn.asp?id=391&avaid=3407 ، شماره مقاله 3407، بازيابی شده 
   درتاريخ 1390/7/17.

- دومزيل، ژرژ. )1379(. جهان اسطوره  شناسی )4(. ترجمه جالل ستاری. تهران: نشر مركز.
- دومزيل، ژرژ. )1383(. سرنوشت جنگجو. ترجمه مهدی باقی و شيرين مختاريان. تهران: نشر قصه.     

- ذكرگو، اميرحسين. ) 1377(. اسرار اساطير هند )خدايان ودايی(. تهران: نشر فكر روز. 
- رستگار فسايی، منصور. )1379(. اژدها در اساطير. تهران: نشر توس. 

- رستگار فسايی، منصور. )1383(. پيكرگردانی در اساطير. تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- سركاراتی، بهمن. )1378(. سايه  های شكارشده. تهران: نشر قطره.  
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- ضيمران، محمد. )1384(. گذر از جهان اسطوره به فلسفه. تهران: نشر هرمس.
- قلي زاده، خسرو. )1387(. فرهنگ اساطير ايران. تهران: نشر كتاب پارسه.

- كاوانديش، ريچارد. )1387(. اسطوره  شناسی )دايرة  المعارف مصور( اساطير و اديان مشهور جهان. ترجمه رقيه بهزادی. 
  تهران: نشر علم.

- كخ، هايدماری. )1376(. از زبان داريوش. پرويز رجبی. تهران: نشر كاررنگ.
- لچت، جان. )1377(. پنجاه متفكر بزرگ معاصر )از ساختارگرايی تا پسامدرنيته(. محسن حكيمی. چاپ اول. تهران: 

   انتشارات خجسته. 
- نهرو، جواهرلعل. )1361(. كشف هند. محمود تفضلی. تهران: انتشارات امير كبير. 

- هينلز، جان. )1386(. شناخت اساطير ايران. ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی تهران: نشر چشمه.
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