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 چكيده

كه شاهنامه اثري است حماسي، متشكّل از عناصر اسطوره و تاريخي در قالـب اي

و. روايت داستاني بيان شده است و تحول و تاريخ در شاهنامه، آميختگيِ اسطوره

به دگرگونيِ داستان ي هاي آن تا زمان منظوم شدن دست فردوسي، پيچيدگيِ خاصـ

آن به ساختار داستان مي داده است، چنان،هاي از كنيم با مجموعه كه ما احساس اي

و متنوع روبرو هستيم داستان و تنـوع.هايي متعدد هـاي اما در پـسِ ايـن تكثّرهـا

ي اسـطوره. تـوان اسـتخراج كـرد هـاي مشـتركي را مـي ساخت روساختي، ژرف

در سـاخت اش، يكي از معـدود ژرفي جهاني اژدهاكشي با گستره هـاي موجـود

ي فردوسـي، در اين مقاله، با بررسـي شـاهنامه. هاي شاهنامه است ساختار داستان

پـس از بررسـي. ساخت اژدهاكشي اسـتخراج شـده اسـت هفده داستان با ژرف

هـاي واج-ها، با استفاده از ساختارگرايي استروس، اسطوره ساختار رواييِ داستان

هاي اين پژوهش نشان يافته. ايم ها را استخراج كردهي ساختار داستان دهنده تشكيل

به ساخت برخي داستاني اژدهاكشي در ژرف دهد اسطوره مي بي هاي ارتبـاط ظاهر

ها مبتني بر تقابـلي داستان ساخت همه با اين اسطوره نيز وجود دارد؛ چون ژرف

. باروري طبيعت با ستروني است
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 مقدمه.1

. اي از اسـاطير جهـان را در خـود جـاي داده اسـت، طيف گستردهي اژدهاكشي اسطوره

و اوسـتايي، نشـان تقدس مواردي از اين اسطوره در برخـي متـون؛ مثـل متـون ودايـي

و آييني داشت، براي معتقـدان مي دهد اين اسطوره در ادواري كه اساطير جايگاه مقدس

و تقدس فراواني برخوردار بود بدان رشد خردگرايي در جوامـع انسـانيبا. ها از اهميت

بهو توسعه در تدريج جايگاه آييني اين اساطير منسوخ شد امـا نشـانهي تمدني، هـاي آن

هايي از اژدهاكشي كه بعدها عالوه بر باقي ماندن نمونه ناخودآگاه مردم باقي ماند، طوري

ا ساخت برخي داسـتان در روساخت برخي روايات داستاني، در ژرف ژدهاكشـي هـا نيـز

تـرين عنـوان يكـي از مهـمي فردوسـي نيـز بـه شـاهنامه. شكلي تغيير يافته باقي مانـد به

و جهان، از اين قاعده مستثني نيست منظومه و اساطيري در ايران ي درباره. هاي حماسي

در پژوهش شاهنامههايي اژدهاكشي در داستان اسطوره هايي صورت گرفته است ليكن

و تغييرنيافتهها حضور اين پژوهش ها مـورد توجـه داستاني اژدها در روساخت مستقيم

و از اين روي، مبناي اظهار نظرهـاي محقّقـان، داسـتان. است قرار گرفته هـاي فريـدون

و اسفنديار، يا دالوري و هماوردهاي پهلوانان با اژدها ضحاك، هفت خان رستم  بـوده ها

 252-238؛228-217؛204-202: 1379رستگار فسـايي،؛13-12: 1389 قائمي،(.است

را)63-56: 1388 ارژنه، رضايي دشتو برخي محقّقان، نبرد بهرام چوبين با شـير كپـي

: 1378سـركاراتي،(.انـدي اژدهاكشي در نظر گرفتـه عنوان يكي از مصاديق اسطوره نيز به

و آيـدنلو،و مشـتاق 336-327: 1372 خالقي مطلق،؛237-249 )161-145: 1386مهـر

و مقايسـه شـاهنامه در اين نوشتار، با استخراج هفـده داسـتان از ي تطبيقـيي فردوسـي

آن داستان و نيز بررسي ساختار روايي كلـود لـوي گيـري از سـاختارگرايي ها، با بهـره ها

هـا ساخت اژدهاكشي را در اين داستان وجود ژرف)Claude Lévi-Strauss( استروس

.ايم كرده بررسي

 مباني نظري تحقيق.2

 شناسـي سوسـور زبـاني مـدون، بـا الهـام از مبـاني عنوان يـك نظريـه ساختارگرايي به

)Saussure(ــال ــان 1958، در س ــا انس ــد ب ــرح ش ــتروس مط ــاختاري اس ــي س . شناس

و نظام بنيادين اثر استساختارگرايي در پي كشف عنـوان، زبـان را بـه سوسور. ساختار
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و تمـايز نشانه هاي قراردادي مطالعه كرد كه ارتباط ميان نشانه نظامي از ها مبتني بر تضاد

مي در بررسينيز استروس.است را كرد هر اسطوره در ابتدا سعي و ثابت عناصر نامتغير

واستخرا او. بـر تضـاد ميـان عناصـر اسـتفاده كـرد براي اين كار از روابط مبتنيج كند

و نامتغيري را كه استخراج كرد، -سـطورها( يا واحـد اسـطوره Mythemeعناصر ثابت

پس از استخراج واحدهاي اسطوره، به تحليل روابط مبتني بر تضـاد ميـانو ناميد) واج

، شبكه يا نظـامي از روابـطو مبتني بر تضاد هاي متقابل اين رابطه. اين واحدها پرداخت

كه را تشكيل مي مي» ساختار«دهند و عناصر يـا همـان،در اين ساختار. شود ناميده اجزا

ـ واج  و متضـاد ميـان آنهاسـت كـه بـه اسطوره ها شركت ندارند بلكه تنها روابط متقابل

به ساختار شكل مي تـر اسـت؛ عبارت ديگر، ارتباط ميان عناصر از خود عناصر مهم دهد؛

هم زيرا ساختار مي و خصوصيت ه هموار» عنصر«زماني برخوردار باشد اما تواند از ثبات

مي در معرض دگرگوني و فرهنگي قرار در. گيرد هاي تاريخي، اجتماعي با ايـن وصـف،

از مطالعه و نقش فرد مي» ساختار«ي ساختارگرايانه ماده، عينيت و ساختاري زدوده شود

مي انتزاعي به مي دست و امور مشابه باشدي ديگر پديده تواند تفسيركننده آيد كه كنار. ها

و بـي گذاشتن ماده  و ارادهو عينيت، شـود كـهي فـرد باعـث مـي تـوجهي بـه انتخـاب

و دوره ساختارگرا به تفاوت و زمينه بندي ها و) فردي يا اجتماعي(هاي عيني هاي تاريخي

و از آن و عناصر توجهي نداشـته باشـد، و حتّي ماهيت ذاتي اجزا جـا كـه از ميـان آثـار

و كلّيـت مشـتركي هـاي تـا بنـدي مختلـف بـا دوره هاي پديده ريخي متفـاوت، سـاختار

و دگرگوني استخراج مي خـارج از هاي ناشي از تـاريخ را امـري كند، در نتيجه، تغييرات

بهمي ساختار در ساختارگرايي آنچه عبارت ديگر، داند كه نقشي در تعيين ساختار ندارد؛

نه» همزماني«مهم است،  ز.»در زماني«است شناسـي سوسـور بـان اين امر ناشي از تأثير

و» همزماني«اي پديده) Langue( سوسور معتقد بود كه نظام زبان است؛ در هـر« است

و بسـنده اسـت مرحله از تكامل تاريخي )Scholes(،1383 :37( اسـكولز(».اش كامـل

و تحليـل ژرف هدف استروس او ايـن. سـاخت بـود از دست يافتن به ساختار، كشـف

و قابل ژرف ميساخت را نه در امور عيني يافـت كـه مشاهده بلكه در امور ناخودآگاهي

او. اند به ساختار شكل داده آن«به نظر ـت ذهنـي وجـود دارد كـه خـواصالينـوعي فع

لذا او برتري عامل اجتمـاعي بـر عامـل. تواند انعكاسي از سازمان عيني جامعه باشد نمي

 بـه نظـر اسـتروس، سـاختار) Jean Piaget(،1384 :130( پياژه(».كند ذهني را رد مي
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او ايـن) 189: 1386 احمـدي،.ك.ر(اسطوره بيان ساختار نهايي ذهن آدمي است نهايي

و ناخودآگـاه را  ويناميـده اسـت»ي وحشـي انديشـه«ساختار ذهني معتقـد بـود كـه؛

اسـتروس.ي وحشي نه تنها در ذهن انسان بدوي بلكه در ذهن ما نيز وجود دارد انديشه

ي پيشِ رويو كاري ساختاري است كه به هر ماده معتقد بود كه ذهن انسان داراي ساز

در) 184 همان،.ك.ر(دهد خويش شكل مي و تشـابه جهـاني اسـاطير و رمـز اشـتراك

و بدوي بودن يا پيشرفته بودن جوامع يكسان بودن كاركرد ذهن انسان در همه جا است

هـا، سـاختارن اشـتراك بر اين اساس، استروس براي تبيين علّت ايـ. تأثيري در آن ندارد

.ها را مورد توجه قرار داد اسطوره

ي اژدهاكشي اسطوره.3

ف بيبا وجود تنوع و تعداد ميها شمار اسطوره راوان آن توان بيش، هـايي هـا را در رده تـر

توانـد بخـش هايي است كه مـيي اژدهاكشي يكي از رده اسطوره. بندي كرد خاص دسته

و اژدهـا در افسـانه. هاي سراسر جهان را در خود جاي دهد اسطورهقابل توجهي از  هـا

آن اسطوره و جا موجودي مسالمت هاي جهان به جز چين كه در جوست، نمودار پليـدي

يي اسـطوره در شـكل اوليـه)13: 1379 رسـتگار فسـايي،(.رساني به انسان است زيان

در اژدهاكشي، اژدها آب و سـترونيآ مـي ها را به اسارت خويش و باعـث خشـكي ورد

مي. شود طبيعت مي و در اين نبرد سهمگين اژدهـا ايزدي ارجمند به نبرد با اژدها پردازد

آب. شود به دست ايزد كشته مي مي در نتيجه، و نشاط ها آزاد و بار ديگر سرسبزي شوند

اپ. گردد به طبيعت باز مي : 1378كاراتي،سر(در اساطير ايراني اوشه نبرد ايزد مهر با ديو

و نبـرد ايـزد) 482-481: 1387بهـار،(، نبرد ايندره بـا ورتـره در اسـاطير هنـدي)238

و اُريتز،.ك.ر(گلوزكَپ با غولي بزرگ در اساطير برخي قبايل سرخپوستي آمريكا  ارداز

مي) 269-274: 1388 پي. شوند از اين دسته اساطير محسوب شـرفت بعدها، بـه مـوازات

و  و، داستانرشد خردگراييتمدنيِ بشر و روايات اساطيري از يك سو، نظـم منطقـي ها

و از سوي ديگر، شكل زميني يافتند و معلولي پيدا كردند ها، تحت در اين اسطوره. علّي

و فرهنگي بشر، به شيوه اي استعاري عناصر ديگري جـاي عنصـر تأثير زندگي اجتماعي

هـاي، باعث شد كه در برخي اسطورهزيهميت گاو در زندگي كشاورا. را گرفت»آب«

-اي هنـدي در اسـطوره. را بگيـرد»آب«جـاي عنصـر» گاو«مبتني بر اژدهاكشي، عنصر 
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تريته كه معادل فريدون در اساطير ايراني است، پس از نبرد بـا اژدهـايي بـه نـام،ايراني

و به هالكت رساندن آن، گاوهايي را كه اژدها در غاري پنهان كرد ه بـود، آزاد ويشوروپه

هـاي سـير زمينـي شـدن اسـاطير، اسـطوره) 185: 1379رستگارفسـايي،.ك.ر(.كنـد مي

آب. اژدهاكشي را دچار تغييرات ديگري كرد هـا، در اين مرحله اژدها به جـاي اسـارت

در شاهزاده خانم و قهرمانمي ها را به اسارت خويش كشتن اژدها، دختـر را آزادباآورد

ب مي و معموالً ميكند (كندا او ازدواج اُر.ك.ر. و :Ortiz Erdoes &(،1388(زيـتارداز

در،مــواردايـندر) 283-288 و دختــر بــا كاركردهــاي يكســان ســه عنصــر آب، گــاو

و بـاروري طبيعـت آب مايه. اند هاي اژدهاكشي به كار رفته اسطوره و زايش ي سرسبزي

به. است ب گاوِ ماده نيز و باروري خاطر اهميت فراوانش در معيشت جوامع كهن، ا زايش

و و از سوي ديگـر بـا شـير ارتباط نزديكي داشت؛ زيرا از يك سو حيواني زاينده است

و پوستش فايده مي گوشت كارِ عالوه بر اين موارد، گاو كمك. رساندي فراواني به انسان

گاو ماده در اساطير ودايي برابـر زن اسـت،«. مهم انسان در انجام كارهاي كشاورزي بود

ن و ماده بودن، در حماسهاز نيـز)زن(دختـر) 131: 1374بهار،(».هاي ايراني ظر شيردهي

و زايندگي به مي خاطر ويژگي باروري كرد، از اهميت اش كه بقاي نسل انسان را تضمين

و در دوره زن هايي از تاريخ موسوم به دوره زيادي برخوردار بود ي مادرساالري، نقـش

و نگـرش. وردار بوده استبودن از اهميت آييني برخ و زايندگي در زن ويژگي باروري

اش، باعث شـد كـه هاي انسانيِ ملموس در زندگيالگوانسان بدوي به طبيعت بر اساس 

و زمين به صورت مادينه تصور شود؛ زيرا زمـين نيـز همچـون زن از خصـلت بـاروري

ت نـاواجو در در زبـان نـاواجويي كـه زبـان قبايـل سرخپوسـ. زايندگي برخوردار بـود 

شــود كــه معنــي ناميــده مــي)Naëstsan( آمريكــاي شــمالي اســت، زمــين، نايستســان

زن تحت در تقابـل بـا مـادينگيِ) 153: 1382الياده،(.است» خميده«يا» افقي«اللفظي آن

ي زمـين اي ژاپني، ايزانامي، ايزد مادينـه در اسطوره.شد زمين، آسمان نيز نرينه تصور مي

آنو ايزاناجي، ايزد نرينه ها ازدواجي كيهاني صورت گرفته استي آسمان است كه ميان

و ديگر ايزدان حاصل اين ازدواج اسـو مجمع در اسـاطير)176،همـان(.تالجزاير ژاپن

و موكّل زمـين اسـت، ايراني نيز عالوه بر اين و نگهدار كه اسفندارمذ امشاسپندي مؤنث

نيز امشاسپنداني مؤنث هسـتند كـه خـرداد موكّـل) امرتات(و امرداد) هئوروتات(خرداد

و امرداد موكّل گياهـان اسـت آب همچنـين، اردويسـورا)95و94: 1377،هـا يشـت(.ها
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و ايشـتر در اسـاطير)Sarasvati(ا در اساطير ايراني، سرسوتياناهيت در اسـاطير هنـدي

آب بين و موكّل و سرسـبزي طبيعـت النّهريني، ايزداني مادينه ها هستند كه عامل باروري

)208-207: 1389و قرشي، 477-476: 1387بهار،(.هستند

ي اژدهاكشي مبتني بر اسطورههاي داستان ساختار.3.1

و دگرگـونيبه شاهنامهيها ساخت اژدهاكشي داستان ژرف در هـايي خاطر تغييرات كـه

و بسـط دارد وجود آمده روساخت آنها به ي البتـه وجـود طـرح اسـطوره.، نياز به شرح

به هاي تاريخي يا شبه اژدهاكشي در داستان اي بودن يـا غيرواقعـي معناي اسطوره تاريخي

و كاركردهاي داستان نيست بلكه به اين معناست كه اين داستان يا بودن برخي عناصر ها

و تغييريافته به ند يا اينهاي اژدهاكشي هستي اسطوره بازمانده و تـدريج كه در طول زمان

سـاخت هفـده جـا بـا بررسـي ژرف در اين. اند تحت تأثير الگوي اژدهاكشي قرار گرفته

:ايم ها نشان داده در ساختار اين داستانرا داستان استخراج شده، وجود طرح اژدهاكشي 

ك.3.1.1 و آزادسازي دختران جمشيد داستان رفتن فريدون به  اخ ضحاك

ي دختران همچنان در روساخت داستان اسير كننده) دهاك اژي(= در اين داستان اژدهاي

منتها با تغييراتي كه در داستان راه يافته، در نقـش شـاه قـرار گرفتـه. كند ايفاي نقش مي

در فريدون كه قهرماني اژدهاكش است، نمونه. است ي ايرانيِ تريته، قهرمـان اژدهـاكش

رفتن فريدون به كاخ ضحاك، از ميان) 242: 1378سركاراتي،(.هاي هندي است اسطوره

و سـرانجام نبـرد بـا بردن طلسم و ارنـواز و آزاد كـردن شـهرناز هاي جادويي ضـحاك

و به بند كشيدنش در البـرز كـوه  و مغلوب كردن او -1:70،ج1386فردوسـي،( ضحاك

و آزاد كـردن)85 هـا از اسـارتآب، شكل ديگري از رفتن قهرمـان بـه جايگـاه اژدهـا

در. اوست قصـد برانـدازي، فريـدون بـه شـاهنامه هر چند در روساخت داستان فريدون

اي داسـتان، هـدف فريـدون سـاخت اسـطوره ضحاك سـتمكار قيـام كـرد امـا در ژرف 

.است)هاآب(= سازي دختران جمشيدآزاد

 داستان ازدواج پسران فريدون با دختران سرو يمن.3.1.2

ف و تور( ريدونرفتن پسران و سلم به كاخ سـرو شـاه در يمـن بـراي ازدواج بـا) ايرج

، صورتي ديگر از رفتن قهرمانان به قلعه يـا جايگـاه اژدهـا)1:100ج همان،( دختران او

مي يمن،سرو. اند براي آزاد كردن دختراني است كه اسير اژدها شده كند بـا توسـل سعي
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در اين داسـتان،) 1:101ج همان،(.به جادو مانع از ازدواج سه قهرمان با دخترانش شود

و نيرنـگ آميز آزمون صورت پشت سر گذاشتن موفّقيت نبرد با اژدها به هـاي جـادويي ها

ا. سرو آمده است ز در پايان، هر سه قهرمان با موفّقيت همراه با سه دختر زيباروي سـرو

به قصر او بيرون مي و مي آيند ي اين كاركرد، شكل تغييريافتـه. شوند سوي ايران رهسپار

و آزاد كردن دختران .ي اژدهاست اسير در قلعه)هاآب(= كشتن اژدها

و رودابه.3.1.3  داستان زال

رفـتن. اسـت) مهراب(=ساخت اين داستان رودابه دختري است كه اسير اژدها ژرفدر

و ماجراهاي بعدي كه منجـر شبانه و نيز حوادث و ديدار با رودابه ي زال به كاخ مهراب

و حكومتش مـي -1:198ج همـان،(شـود به لشكركشي سام براي از ميان بردن مهراب

به جايگـاه) زال(= هايي تغييريافته از رفتن قهرمان داستان، شكل ساخت، در ژرف)226

و نبرد با اوست دري شاهنامهدر. اژدها و نيز مـل شاهنامهچاپ مسكو ي تصـحيح ژول

و 1:155ج،1374فردوسـي،(.ابياتي دالّ بر انتساب مهراب كابلي به ضحاك آمده است

در) 1:111ج،1385 فردوسي، ي تصحيح خالقي مطلق نيامـده اسـت شاهنامهاين ابيات

.شده استمطلق به انتساب مهراب به ضحاك اشاره ولي در ابيات بعدي تصحيح خالقي

) اژدها(= دهاك به اژيويانتسابو بد دينيِ مهراب) 226و1:204ج،1386فردوسي،(

سـرانجام زال موفّـق بـه ازدواج بـا. ساخت اژدهاكشي داسـتان اسـت هاي ژرف از نشانه

و آزادسازي دختر است .رودابه شد كه شكلي ديگر از كشتن اژدها

 كَشَف رودان نبرد سام با اژدهاي داست.3.1.4

كـه اي خود را تا حد زيادي همچنان حفظ كرده است، طوري اين داستان، شكل اسطوره

بهنمود  مي اژدهاكشي را و بدون تغيير، در روساخت داستان طبق ايـن. توان ديد وضوح

ي جانوران آن ناحيه را از ميان برد داستان، اژدهاي بزرگي از رود كَشَف بيرون آمد، همه

بيجو زمين آن و و آن را از پاي. بر كردا را خشك سام به نبرد اين اژدهاي بزرگ رفت

با) 234-1:232ج همان،(.درآورد . از مصاديق اژدهاكشي است،در كنار رود اژدها نبرد

و بي و خشكي و نابودي جانوران بري زمين آن ناحيه، شـكل زندگي اژدها در كنار آب

به ديگري از اسارت آب و ستروني طبيعت است دست اژدها، ها .و خشكي
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 داستان رفتن كيكاووس به مازندران.3.1.5

و خرّمي مازندران از زبـان ديـوي كـه خـود را كيكاووس پس از شنيدن وصف زيبايي

و زيبـايي آن شـد صـورت يـك رامشـگر درآورده بـود، شـيفته به بـرايوي مازنـدران

آن،ديوان دستآزادسازي مازندران از  بـا لشـكريانش اسـير ديـو امـاديكشرجا لشك به

و لشكريانش از اسـارت ديـويها سپيد شد ولي مدتي بعد، با قهرماني رستم، كيكاووس

و بقيـه را بـهو مازندران را گشودند؛سپيد رهايي يافتند بسياري از ديوان را نابود كردند

آزادسازي مازندران سرسبز از چنگ ديوان،)64-2:61ج همان،( اطاعت خود درآوردند

ن بـ تواند تحت تأثير اسطورهمي ساخت ظر ژرفاز دين صـورت كـهي اژدهاكشي باشد؛

. كندميكاووس قهرماني است كه مازندران سرسبز را از اسارت اژدهايان آزاد 

 داستان هفت خان رستم.3.1.6

اك در هفت خان رستم با توجه به اين ، آزادسـازيز رفـتن بـه مازنـدرانه هـدف رسـتم

را هـايي از اسـطوره تـوان نشـانه كيكاووس از اسارت ديو سپيد است، مي ي اژدهاكشـي

و كشـتن)ديو سپيد(= يافت؛ يعني رفتن قهرمان به جايگاه اژدها ، نبرد سخت بـا اژدهـا

و سرانجام آزاد كردن كيكاووس از اسارت اژدها كـه در پايـان منجـر بـه آزادسـازي  او،

پرآب از سيطره و مي مازندران خرّم سركاراتي نيز نبرد رستم با ديـو سـپيد. شودي اژدها

و آن را صورت جابه را از مصاديق اژدهاكشي مي (=ي نبـرد ايـزد بهـرام جـا شـده داند

: 1378سـركاراتي،.ك.ر(.با اژدهـا دانسـته اسـت) تقريباً معادل ايندره در اساطير ودايي

و بهار نيز ضمن) 222 بررسي ارتباط تنگاتنگ ايزد بهرام با ايندره، معتقد است كه رستم

و اساطير مربـوط بـه اوسـت پهلواني : 1387بهـار،.ك.ر(.هاي او شكل ديگري از ايندره

و) 471 او معتقد است كه به احتمال بسيار، نبرد ايندره با ورتره، در هفـت خـان رسـتم

در خـان سـوم نيـز حضـور) 482،همان.ك.ر(.نبرد او با ديو سپيد منعكس شده است

آب،اژدها در كنار چشمه و نبرد رستم بـا شكل ديگري از اسارت ها به دست اژدهاست

. ها مرتبط است اژدها با نبرد قهرمان با اژدها براي آزادسازي آب

 كاووس به هاماورانداستان رفتن.3.1.7

رفـتن كـاووس بـه. اكشي اسـتي اژده منطبق با طرح اسطورهساخت اين داستان ژرف

ي اژدهـا قصد نبرد با شاه هاماوران صورت ديگري از رفتن قهرمان به جايگـاه يـا قلعـه 

لشكركشي كاووس به هاماوران، تسليم شدن شاه هاماوران،. براي آزادسازي دختر است
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و آزادي و سـرانجام آمـدن لشـكر رسـتم و اسير كردن كاووس، نيرنگ پادشاه هاماوران

 هـايي از رويـارويي قهرمـان بـا اژدهـا، صورت)88-2:69ج،1386 فردوسي،(كاووس 

مي) سودابه(=دختر است كه در پايان به آزادسازي) شاه هاماوران(= .شود منجر

 داستان نبرد رستم با اكوان ديو.3.1.8

حضـور. هـايي از اژدهاكشـي را يافـت مايـه توان در داستان نبرد رستم با اكوان ديو، مي

آب، شكل)292-3:291ج همان،(اكوان ديو در كنار چشمه  هـا بـه ديگـري از اسـارت

و كشتن آن نيز مـي  و نبرد رستم با اكوان توانـد بـه معنـاي آزاد كـردن دست اژدهاست

در اين داستان، نيرنگ رستم به اكـوان ديـو درخـور تأمـل. ها از اسارت اژدها باشد آب

ز. است ميني كه رستم بر آن خوابيده بود، به رستم گفـت كـه اكوان پس از برداشتن پاره

خـالف آن عمـل دانست كه هر چه بگويد، اكوان بـر او را به كجا پرتاب كند؟ رستم مي

اكـوان. كه زنده بماند، از اكوان خواست او را به سوي كوه پرتاب كنـد براي اين.دكن مي

:3ج همـان،(.سـت زنـده بمانـد توان نيرنگرستم با اين.را به دريا پرتاب كرد نيز رستم

مي»آب«انتخاب)292-293 سـاخت بـا ژرف تواند پيونـدهايي براي محل پرتاب شدن،

.استبا تالش قهرمان براي رسيدن به آب مرتبط نيزانتخاب دريا داستان داشته باشد؛ 

 داستان رفتن گشتاسپ به روم.3.1.9

آب در طرح اژدهاكشيِ اين داستان نقش اژدهاي اسيركننده وي ها را قيصـر روم، اژدهـا

از. دهند گرگ انجام مي و به زنـي گـرفتن كتـايون بخشـي رفتن گشتاسپ به كاخ قيصر

و دختـر زيبـاروي اژدها مـيهين صورت كه قهرمان به قلعبدساخت است؛ ژرف را رود

ب. كند آزاد مي و(ا اين ازدواجمخالفت قيصر روم و مهراب مقايسه شود با مخالفت سرو

ساختيِ داستان است؛ زيـرا از عناصر ژرف) شاه هاماوران با ازدواج دخترانشان با قهرمان

و. ساخت داستان، قيصر اژدهافش است در ژرف نقش اصلي اژدها، از قيصـر بـه اژدهـا

اَهرَن. گرگ منتقل شده است و كه بتواننـد آزمـون براي ايندر روساخت داستان، ميرين

و با دو دختـر ديگـر قيصـر ازدواج كننـد، از گشتاسـپ  درخواستيِ قيصر را عملي كنند

آن مي و اژدها مبارزه كند خواهند كه به جاي )41-40و27-5:26ج همـان،(.ها با گرگ

و اژدها، شكل ديگري از اسارت دختـران منوط كردن ازدواج با دختران به كشتن گرگ

) گشتاسـپ(= همچنين واگذار كردن اين نبردها به قهرمـان داسـتان.ت اژدهاستبه دس

ميـرين. گشتاسپ است،اژدهاكشِ داستان ناشي از طرح مقدر داستان است؛ زيرا قهرمانِ
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ميو اهرن براي ازدواج با دختران قيصر، به آن دروغ ادعا را كنند كـه و اژدهـا هـا گـرگ

و اژدهايي كه شكار كـرده بـود، بعدها گشتاسپ با نشان دادن دندان،اند كشته هاي گرگ

ميها آن . هاي اژدهاكشي نيز آمده است كاركرد در برخي داستانشبيه اين. كند را رسوا

 خان اسفنديار داستان هفت.3.1.10

و طاقت مي فرسا به رويين اسفنديار با پشت سرگذاشتن مراحلي دشوار با جـااو. رسد دژ

مي زدن خود به عنوان بازرگان به درون قلعه مي راه و موفّق شود خواهرانش، هماي يابد

و ارجاسـپ تـوراني را نيـز بكشـدو به در) 274-5:225ج همـان،(.آفريد، را آزاد كند

به ژرف و و قهرمـان بـا) ارجاسـپ(= آفريد اسـير اژدهـا ساخت داستان، هماي  هسـتند

اسـفنديار. كنـد اسـير را آزاد مـي) هايآب(=و كشتن او، دخترانِت با اژدها نبردي سخ

آن براي رسيدن به رويين و سه شـب،جا دژ از سرزميني گذشت كه در و سه روز بـرف

و ديـد كـه آن منطقـه، از هماندژ او پس از فتح رويين. شديد بودسرماي  ،جا عبور كرد

از سرسبز شده است، در حالي  همـان،(يك هفتـه نگذشـته بـود كه از زمان رفتنش بيش

به)5:286ج و آفريد از اسارت ارجاسپ توراني به معنـاي آزاد كـردن آزاد كردن هماي

و خرّمي به زمين است آب و بازگشت سرسبزي عالوه بر طرح كلّي. ها از اسارت اژدها

 هفت خان اسفنديار، نبرد او با اژدها در خان سوم نيز يك طرح مسـتقل دارد كـه داراي 

اس ژرف آب در اين مرحله اسفنديار اژدهـاي.تساخت اژدهاكشي و مـيراكنـار كشـد

خـان اسـفنديار هرچند در هفت. اين كامالً منطبق با اژدهاكشيِ رستم در خان سوم است

و يا رودخانه ي اي كه اژدها در كنار آن زنـدگي كنـد، اشـاره به وجود چشمه يا درياچه

آب به اين صريحي نشده است اما با توجه كه اسفنديار پس از كشتن اژدهـا، خـود را در

به شستشو مي در دهد، .محلّ زندگي اژدها اشاره شده استطور ضمني به وجود آب

و كيد هندداستان.3.1.11  اسكندر

اسكندر قصـد حملـه بـه.ي اژدهاكشي است نوعي، مرتبط با اسطوره طرح اين داستان به

به. هند را دارد ميكيد هند به اسكندر پيشنهاد عنوان همسـر دهد كه با پذيرفتن دخترش

و جامي جـادويي، از حملـه بـه هنـد  و فيلسوفي خردمند و نيز پذيرفتن پزشكي حاذق

. كنـد اسـكندر نيـز بـا ايـن پيشـنهاد موافقـت مـي)23-6:21ج همـان،(منصرف شـود

و پـس كيـد هنـد، از آن بـه زنـي گـرفتن دختـر لشكركشي اسكندر براي حمله به هند
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و آزادسـازيي حركت قهرمان به سوي قلعه تغييريافتهتواند مي ي اژدها، نبـرد بـا اژدهـا

.دختر باشد

 داستان نبرد اسكندر با اژدها.3.1.12

در پشت كوهي در نزديكـي آن شـهر،. اسكندر در يكي از سفرها به شهري بزرگ رسيد

به. كرد اژدهايي سهمگين زندگي مي ي اژدهـا خاطر در امان ماندن از حمله مردم آن شهر

اسكندر بـراي از ميـان. بردند تا خورش اژدها باشد هر شب پنج گاو را به باالي كوه مي

و آن را بـه  و نفـت كننـد بردن اين اژدها دستور داد، پوست خالي پنج گاو را پر از زهر

آن. باالي كوه ببرند و انـدكي بعـ اژدها نيز طبق معمول و نفـت، او را ها را بلعيد د زهـر

و لشكريان اسكندر با تيراندازي به سوي اژدهـا، او را از پـاي درآوردنـد زمين .گير كرد

كشتن اژدهايي كه هر شب بايستي پنج گاو را برايش ببرند، شـكل)84-6:82ج همان،(

و آزاد كردن گاوها هـاي جـايي با توجه به جابه. است)هاآب(= ديگري از كشتن اژدها

و گاو در اساطير ورهاسط ، اگر اين داستان را بر اسـاس ديـدگاه فريـزر بررسـي اي دختر

كنيم، دادن گاوها به اژدها براي در امان مانـدن از آن، شـكل ديگـري از دادن دختـر بـه

فريزر با بررسي اساطير مختلـف مربـوط بـه دادن. براي در امان ماندن از آن است اژدها

و( خبيثدختران زيبارو به موجودات  هـا، براي در امان مانـدن از شـرّ آن ...) اژدها، جن

عنـوان ها بازتاب مراسم واقعيِ قرباني كردن دختران يا زنان بـه معتقد بود كه اين داستان

.شـدند صورت مارهايي عظيم يـا اژدهـا تصـور مـي همسران روح آب است كه غالباً به

 اي فـراوانهـ بـا توجـه بـه پيچيـدگي)James G. Frizer(،1386 :195( فريزر.ك.ر(

و مرزهاي لغزاني كه بـا هـم دارنـد، ايـن ديـدگاه فريـزر اساطير، امتزاج آنها با يكديگر

مي به به تواند توجيه نوعي و باران گر تصور اژدها زا در برخي اساطير صورت ابرهاي سياه

مي. باشد به كننده تواند توجيه همچنين، و پيچـاني تصور رودها صورت مارهاي بـزرگ

.باشد

و گلنار.3.1.13  داستان اردشير

ا اشكاني، اردوان. بود، حاكم اسطخر،بابكي اردشير نواده بابـك،. حضار كرداردشير را

آن. نزد اردوان فرستاد،اردشير را به ري يي اردوان، دلباختـه گلنـار، كنيـز ويـژه جا، در

ا.اردشير شد و پـس و گلنار از كـاخ فـرار كردنـد و مدتي بعد اردشير ز مـدتي تعقيـب

و بعده گريز ا حكومـت اشـكانيان را منقـرض، اردشير لشكرياني را گرد خود جمع كرد
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بـا وجـود داشـتن اين داسـتان ساخت ژرف) 165-6:143ج،1386 فردوسي،(.ساخت

ي گلنار دختري است كه در قلعـه.ي اژدهاكشي است متأثّر از اسطورههايي تاريخي، مايه

مي. اسير شده است) اردوان(= اژدها و دختر اردشير قهرماني است كه به قصر اژدها رود

به. كند را از اسارت اژدها آزاد مي صورت نبرد سپاه اردشير بـا سـپاه نبرد اردشير با اژدها

ش و كشته و اسارت اردوان . دن او به فرمان اردشير آمده استاردوان

و مالكه.3.1.14  داستان شاپور

و بعـدها،.ي شـاپور ذواألكتـاف را ربـودمهع» نوشه«طائر غساني به تيسفون حمله كرد

و قلعـه براي انتقام گـرفتن از حملـه شاپور  راي طـائر، بـه سـرزمين او حملـه كـرد اش

نو. محاصره كرد قمالكه دختر طائر كه دختر لعـه بـا ديـدن شـاپور شه نيز بود، در باالي

و از طريق دايه شيفته اش، شاپور را متقاعد كرد كه در صورت كمك به شـاپوري او شد

و بـه دسـتور او قلعه به دست شاپور افتـ سرانجام،. در گشودن قلعه، با او ازدواج كند اد

ي مبتني بر اسـطوره ساخت اين داستان نيز ژرف) 298-6:293ج همان،(.طائر را كشتند

اني به قلعـه)هاآب(= نوشه شاپور به قصد آزاد كردن.اژدهاكشي است ي طـائر غسـ=)

مي) اژدها و سرانجام موفّق به كشـتن طـائر مـي حمله در روسـاخت داسـتان. شـود كند

ي شاپور به مالكه بـراي ازدواج بـا نشده است اما به وعده» نوشه«اي به آزاد كردن اشاره

و نوشـه. شاره شده استا،او شـكل،)6:298ج همـان،( ازدواج با مالكـه دختـر طـائر

ا . سارت اژدهاستديگري از آزاد كردن نوشه از

 داستان رفتن شاپور ذواألكتاف به روم.3.1.15

او در روم،. جا رفت شاپور ذواألكتاف براي پي بردن به اوضاع روم به آن پي بـه هويـت

ك. بردند داو را دستگير وردند، در چرم خر و در سراي زنان اسير كردند كنيزكـي وختند

ب ايراني شاپور به كمـك آن دختـر، از اسـارت رهـايي.ه مراقبت از او گماشتنداالصل را

شاپور بـا گـرد. به ايران بازگشتندآن دخترو با استفاده از غفلت روميان، همراه با يافت 

راآوردن لشكريانش،  و قيصر را اسير كـرد شكست روميان مهاجم سـرانجام قيصـر. داد

ي متأثّر از اسـطوره نيز اين داستان)332-6:301ج همان،(.در زندان شاپور از دنيا رفت

ي رفتن شاپور به كاخ قيصر شكل ديگـري از رفـتن قهرمـان بـه قلعـه. اژدهاكشي است

و كشتن نبرد قهرمان. است) االصلايرانيكنيزك(= اژدها براي آزادسازي دختر با اژدها

اوبه،آن مـردن و و لشكريانش با لشكريان قيصر، اسير كردن قيصـر صورت نبرد شاپور
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و اقـدام جسـورانه. در زندان شاپور آمده است در حضور فعال كنيـزك در داسـتان ي او

حضور فعـال. هايي است كمك به قهرمان، از مصاديق نقش فعال دختر در چنين داستان

و گلنار«داستان دختر را در  و مالكه«و» اردشير مي» شاپور . توان ديد نيز

 داستان رفتن بهرام گور به هند.3.1.16

و از دادن خراج بهرام گور،. امتناع ورزيدبه بهرام گور شنگل، پادشاه هند، نافرماني كرد

و خود را فرستاده شخصاً كـه شـنگل. اي از سوي بهرام معرفي كرد به دربار شنگل رفت

ديد، مايل بود او را پيش خود نگـه دارد امـا بهـرام شايستگي فراواني در وجود بهرام مي

شنگل بـراي از ميـان بـردن بهـرام، او را بـه نبـرد بـا.داصرار داشت كه به ايران بازگرد

و اژدها فرستاد اما بهرام پيروزمندانه آنها را از بين برد در نهايـت، شـنگل بـراي. كرگدن

از. داداوبهرام پيش خود، دخترش، سپينود را بـه همسـريِ داشتن نگه سـرانجام، بهـرام

و همراه با همسرش  -6:557ج همـان،(.به ايـران بازگشـت غفلت هنديان استفاده كرد

و اژدهايي كشتن كرگدني عظيم به هند، نبرد با دو پهلوان هندي،رفتن بهرام) 595 الجثه

بـ بزرگ، و بازگشـت سـاخت عناصـر ژرفه ايـران همـراه بـا او، از ازدواج با سـپينود

رود مـي) شـنگل (= اژدهاكشيِ داستان هستند؛ به اين صورت كه قهرمان به جايگاه اژدها

در روسـاخت. كنـد را از اسـارت او آزاد مـي) سـپينود(=و پس از كشتن اژدها، دختـر 

كربه) شنگل( داستان، نبرد با اژدها و و اژدها آمده صورت نبرد قهرمان با دو پهلوان گدن

و توطئه بـراي كشـتن او از ديگـر عناصـر ژرف خصومت. است سـاختي شنگل با بهرام

و قهرمان مربوط مي . شود داستان است كه به خصومت ميان اژدها

 داستان رفتن بهرام چوبين به چين.3.1.17

و به چين گريختبهرام چوبين از خسرو پرويز شكس آن.ت خورد ان همسر خاقجا، در

ها قبل دختـرش را بلعيـده بـود، از ميـان را كه مدت» شير كپي«از بهرام درخواست كرد 

و شير كپي را كشت. ببرد پس از اين نبرد، خاقان چين. بهرام اين درخواست را پذيرفت

د روسـاخت ايـن) 183-8:155ج همـان،(.يگرش را بـه همسـري بهـرام درآورد دختر

بهرام چوبين بـا نبرد. داستان در مقايسه با طرح اژدهاكشي آن دچار تغييراتي شده است

را بلعيده، شكل ديگري از نبرد با اژدهايي اسـت كـه دختـر را اسـير شير كپي كه دختر 

و ازدواج با دختر ديگرِ خاقان، صورت ديگري از آزادسازي. كرده است كشتن شير كپي

دختـر دوم،اسـت، منتهـا، در روسـاخت داسـتان) شـير كپـي(=ل اژدهادختر از چنگا
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را. جايگزين دختر اول شده است در روايت ديگري از اين داستان، هيوال دختـر خاقـان

و بهرام با كشـتن هيـوال، دختـر را آزاد مـي  (كنـد ربوده است  Arthur( سـن كريسـتن.

Christensen(،1383 :145-146(دختـر در روايت اخير هرچند بـه ازدواج بهـرام بـا 

. است شاهنامهتر از روايت اي نشده، اما عناصر اصلي اژدهاكشيِ آن كامل اشاره

ها ساختار روايي داستان.4

ايـن. هـاي مشـتركي همـواره تكـرار شـده اسـت ها كمينه در ساختار روايي اين داستان

آن ها مثل جمله كمينه مي هايي هستند كه با كنار هم قرار دادن را ها . سـاخت توان كالمي

به در اين به. مثابه زبان است جا اسطوره ،سان هر زبـانِ ديگـري به نظر استروس، اسطوره

و عناصـر از واحدهاي سازنده و معناي اسـطوره، نـه در واحـدها اي تشكيل شده است

 اسـتروس،.ك.ر(.منفرد اسطوره، بلكه در تركيب اين واحدها بـا يكـديگر نهفتـه اسـت 

ا همان) 139: 1386 ترين كاركرد زبان است، در اسطوره نيز انتقـال نتقال پيام مهمطور كه

مي پيام به شيوه در اسطوره، پيام به وضوحِ پيام در زبـان. گيردي خاص خودش صورت

و به تبع آن، انتقال پيام به صـراحت انتقـال پيـام در زبـان انجـام نمـي  در. گيـرد نيست

يم، پيـام نـه در روسـاخت، بلكـه در هـا پـرداخت ساختارهايي كه در ايـن نوشـتار بـه آن

آن ژرف آن. ها نهفته است ساخت ها، تبيين ساختار روايي اين گام اول براي دريافت پيام

مي هاي مذكور، پنج كمينه از روساخت داستان. هاست داستان توان اسـتخراجي روايي را

مي)الف: كرد كه عبارتند از قهرمـان در آن سـرزمين)ب. رود قهرمان به سرزميني ديگر

مي شيفته س)ج. شودي دختري )د. شـود رزمين وارد قلعـه يـا كـاخي مـي قهرمان در آن

مي) موجوداتي( يا موجودي) افراد( قهرمان با فرد كنـد منسوب يا مربوط به دختر مبارزه

ميو آن مي( دهد ها را شكست  يـا) قلعـه( قهرمان همراه با دختر از كاخ)هـ). برد از بين

 ). گريزدمي( شود آن سرزمين خارج مي

و گـاه بـا حـذف گانه گاه بـه هاي پنج ها، كمينه در روساخت داستان صـورت كامـل

ها از تـوالي خطّـي برخوردارنـد ها اين كمينه در برخي داستان. ها آمده است برخي از آن

در هـا تـوالي خطّـي ديـده نمـي اما در برخي ديگر، ميـان آن  و عناصـر ي زنجيـره شـود

دري چيـنش كمينـه در جدول زير نحوه. اند جا شده همنشينيِ روايت جابه هـاي روايـي

: هفده داستان مذكور نشان داده شده است
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.ي دختر است اسيركنندهي آب، شكل ديگري از نبرد با اژدهاي كنندهنبرد با اژدهاي اسير.1

به مازندران، عنصر.2 ا در ژرف» دختـر«در داستان رفتن كيكاووس سـاخت وجـود نـدارد امـ،

پرآب«عنصر و آب» مازندران سرسبز و در روساخت داسـتان،) دختر(= شكل ديگري از است

آب(= مبارزه با ديوان مازندران ي اي اسـيركننده شكل ديگري از مبارزه با اژده)ها اسيركنندگان

.است)هاآب(= دختر

. نظر استروي كنار چشمه در خان چهارم موردشيفتگيِ رستم به زن زيبا.3

آب(=ي رستم با ديوان مازندران مبارزه.4 ي همچنين، مبـارزه. موردنظر است)ها اسيركنندگان

كه خود را به شكل زني زيبارو درآورده بود نيز مي در. تواند موردنظر باشـد رستم با جادوگري

به اين به زن زيبارو مي جا، زن جادوگر را موجودي مربوط . آوريم حساب
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آب نندهاژدهاي اسيرك(= مبارزه با اكوان ديو در كنار چشمه.5 . موردنظر است)هاي

به زن زيباروي كنار چشمه در خان چهارم موردنظر است.6 . شيفتگيِ اسفنديار

و كيد هند، عنصر اوليه.7 به سرزميني) اسكندر(=ي سفر قهرمان در روساخت داستان اسكندر

ن پيش،اين عنصر. نيامده است) هند(= ديگر تيجـه، عـدم ذكـر نيازِ آمدن ديگر عناصر است، در

و كليـديِ اين عنصر باعث نيامدنِ بقيه ا عنصر مهمعالقـه«ي عناصر در روساخت شده است ام

در. در روساخت داستان آمده است»به دختر در اين داسـتان، ورود قهرمـان بـه قلعـه يـا كـاخ

ج(= سرزميني ديگر به كاخِ كيد هنـد آمـدهبه) عنصر . اسـت صورت ورود فرستادگان اسكندر

به دختـر مبارزه د(=ي قهرمان با افراد يا موجودات منسوب يا مربوط صـورت نيـز بـه) عنصـر

به قلمرو كيد ي خـروج همچنـين، كمينـه. آمده اسـت) پدر دختر(= قصد اسكندر براي حمله

هـ(= همراه با دختر) كاخ( ان از قلعهقهرم به)عنصر و، صورت خروج دختر از كاخ كيـد هنـد

.ايران همراه با فرستادگان اسكندر آمده است آمدن او به

به.8 صورت مبارزه با اژدهايي آمده كـه در اين داستان، مبارزه با فرد يا موجود مربوط به دختر،

آب يا دختر است»وگا« نيزساخت در ژرف. خورد گاوهاي مردم را مي .شكل ديگري از

 هاي دوگانه ساختار تقابل.5

ب در داستان آن هـاي دوگانـهي وجود تقابـل ررسي شد، بر پايههايي كه تـوان هـا، مـي در

هايي هسـتند واج-اين عناصر، اسطوره. ها را استخراج كرد عناصر اصليِ ساختار داستان

آن كه ساختار داستان ها واج-استروس اسطورهكه چنان. ها شكل گرفته است ها بر مبناي

ع را در مقياس جمله استخراج مي ناصر نيز هر يك در حكم يك جمله هسـتند كرد، اين

يـا» آزادي«ايـم؛ بـراي مثـال، عنصـر هايي منفرد خالصه كرده ها را در واژه كه عموماً آن

شد«ي خالصه شده» اسارت« شد«يا» قهرمان آزاد در همـين. اسـت» قهرمان اسير طـور،

ـ واج  مي مورد ديگر اسطوره . اي مختلف بسط دادهايي با اجز توان آنها را به جمله ها نيز

از اين تقابل : ها عبارتند

و ضد قهرمان، تقابلي محوري اسـت: تقابل قهرمان با ضد قهرمان.1 . تقابل ميان قهرمان

به ساخت داستان در ژرف صـورت تقابـل قهرمـان بـا هاي مبتني بر اژدهاكشي اين تقابل

در17و1،3،4،5،6،8،9،10،12،16يها در ساختار شماره. اژدها نمودار شده است

پـذيري اژدهـا ها نقـش روساخت داستان اژدها ايفاي نقش كرده است، هرچند كه در آن

و معموالً با جابه 2،7،11،13،14ي هـا شماره در ساختار. تغيير همراه شده است جايي



و طرح آن در شاهنامه فردوسي 163 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسطوره اژدهاكشي

مي ساخت داستان نقش اژدها را در ژرف15و در روساخت داسـتان چونتوان يافت؛ ها

. ها منتقل شده است شخصيت اژدها به ديگرنقش 

در با توجه به اين: تقابل ياريگر قهرمان با ياريگر ضد قهرمان.2 ساختارها نقـش اين كه

و گاه به شخصيت اژدها دچار تبديل هاي انساني منتقل شده، در نتيجه، در اثـر هايي شده

و تأثيرپذيري از عوامل تار آميختگي با داستان و اجتماعي ضـد هاي ديگر يخي، فرهنگي

گيـرد؛ در تقابل با ياريگران قهرمـان قـرار مـيكهياريگراني يافته است) اژدها(= قهرمان

و1ي در ساختار شماره مثالً و فرمانبران ضحاك هستند ياريگران ضد قهرمان، لشكريان

و زيردسـتان قيصـر روم15ي يا در ساختار شـماره   يـاريگران ضـد قهرمـان، لشـكريان

در4ي تقابل ياريگران قهرمان با ياريگران ضد قهرمان را جز در ساختار شماره. هستند ،

.توان يافتمي مستخرَجتمام ساختارهاي

و در تنگنـا قـرار دادن اين تقابل در پـيش بـردن داسـتان: تقابل فريبكار با فريفته.3 هـا

ن ها فريب در اين داستان. قهرمان نقش دارد گـاه: مودار شـده اسـت كاري به دو صورت

و يا فرد وابسته به قهرمان فريب مي و گاه ضد قهرمان يا افراد وابسته بـه قهرمان خورند

 ضـد(= از شـاه هامـاوران) قهرمـان(= فريب خوردن كاووسمثل خورند؛ او فريب مي

و فريب خوردن طائر غساني7ي در ساختار شماره) قهرمان  از مالكـه) ضد قهرمـان(=،

به (= ،1،2يهـا شماره در ساختار.، اشاره كرد14ي در ساختار شماره) قهرمان منسوب

مي16و5،6،7،8،10 14و3،9،12هـاي شـماره خورد اما در سـاختار قهرمان فريب

.خورند ضد قهرمان يا وابستگانِ به او فريب مي

و نقض نهي.4 كننـد امـا در اين تقابل قهرمـان را از انجـام كـاري نهـي مـي: تقابل نهي

مي قهرمان با رد درخواست نهي در سـاختار. كنـد كنندگان، بر انجام عمل قهرماني تأكيد

دهنـد؛ تر به سوي عمل قهرماني سـوق مـي قهرمان را هر چه بيش داستان اين دو عنصر،

حـذر كاووس را از رفـتن بـه مازنـدران بـر، پهلوانان5يهدر ساختار شماركه مثل اين

در. رود با رد درخواست آنان بـه نبـرد ديـوان مازنـدران مـياودارند اما مي ايـن تقابـل

.نيز وجود دارد16و2،3،5،6،7،9،10هاي شماره ساختار

 بـر فرسـتادن هـا مبتنـي اين تقابـل: قهرمان با بازگشت قهرمان) رفتن( تقابل فرستادن.5

و بازگشت اوستقهرمان به سرزميني) رفتن( ، بازگشت قهرمـان ساخت در ژرف. ديگر

و آزادسازي دختر انجام مي تـوان در تمـام ايـن تقابـل را مـي. گيرد پس از نابودي اژدها
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بساختارها و«كـاركرد11ي در ساختار شـماره. يافت17و11جز ساختار شماره، رفـت

ق» برگشت ميرا فرستادگان » بازگشت«عنصر17ي در ساختار شماره. دهند هرمان انجام

ي خـرّادي حمله به ايران بود، با نقشـه وجود ندارد زيرا بهرام چوبين در حالي كه آماده

شد برزين، نزديك مرز .ايران، در خاك چين كشته

بـ سـاخت در اغلب ژرف: تقابل ضعف پيوند نَسبي با قوت پيوند سببي.6 ر هـاي مبتنـي

اشي اژدهاكشي، در رويارويي دختر با قهرمان، پيوند نسـبي دختـر بـا خـانواده اسطوره

مي ضعيف مي اصوالً علّت وجود اين تقابل. شود شود ولي پيوند سببي او با قهرمان قوي

و از سوي ديگر، ناشـي از روسـاخت سو، ناشي از طرح اژدهاكشي داستان از يك هاست

و اسارت دختر بـه دسـت اژدهـاه ساخت داستان در ژرف. است ا تقابل قهرمان با اژدها

او اقتضا مي و در مقابل، پيونـد كند كه با آمدن قهرمان، پيوند دختر با اژدها ضعيف شود

هـا نيـز باعـث شـده كـه ساخت در روساخت داستان تأثير ژرف. با قهرمان تقويت شود

مي روساخت متناسب با ژرف دخ ساخت باشد در نتيجه، اش تر از بسـتگان نسـبي بايست

و هرچه) اژدها(= كه معموالً پدر بـه قهرمـان كـه بـا او پيونـدتر بيشاوست، جدا شود

و ارنواز، پـس1ي در ساختار شماره. سببي دارد، نزديك شود همسران ضحاك، شهرناز

در از نابودي طلسم ضحاك از او قطع پيوند مي و بـه همسـري فريـدون . آينـد مـي كنند

و ضـحاك وجـود نـدارد بلكـه البته، در اين داستان پيوندي نسبي ميان دختران جمشيد

و شوهري(ميان آنها پيوند سببي و فريـدون) زن وجود دارد اما ميـان دختـران جمشـيد

علّـت)146: 1386يرونـي،ب(.پيوند نسبي وجود دارد؛ زيرا فريدون از نژاد جمشيد بـود 

ـ واجِ داسـتان اين جابه ضـحاك اسـت؛ اشـي از تـأثير روسـاختن،جـايي در اسـطوره

و ستمك پادشاهي غير ميايراني كنـد اين امر اقتضا مـي. كند ار است كه بر ايران حكومت

كه ميان دختران جمشيد، پادشاه بزرگ ايراني، بـا ضـحاك، پادشـاه سـتمكارِ غيرايرانـي، 

پ9و3،7هاي شماره در ساختار. پيوندي نسبي وجود نداشته باشد در، با وجود مخالفت

دختـر آشـكارا9و7هـاي شـماره در سـاختار. وصـلت بـا قهرمـان اسـتق دختر مشتا

ميي قهرمان را بر خواسته خواسته دختـر14ي در ساختار شماره. دهدي پدرش ترجيح

به به پدرش خيانت مي و آگاهانه خاطر پيونـد بـا قهرمـان باعـث كشـته شـدن پـدر كند

به16ي در ساختار شماره. شود مي د دختر اشتن پيوند همسري با قهرمان، او را در خاطر

و همـراه بـا قهرمـان از هنـد مـي فريب دادن پدرش كمك مي  در سـاختار. گريـزد كنـد
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ي در ساختار شماره. پيوند نسبي ندارد) اژدها(= دختر با ضد قهرمان15و13هاي شماره

و در سـاختار شـماره 13 دختـر، كنيـز15ي دختر كنيز مخصوص ضـد قهرمـان اسـت

و ضـد قهرمـان مخصوصِ همس ر ضد قهرمان است اما در هر حال، پيوندي ميان دختـر

،10ي در سـاختار شـماره. بـازد وجود دارد كه در مقابل پيوند دختر با قهرمان رنگ مي

و اين به در پيوند نسبي دختر با بستگانش قوي است خاطر روساخت داستان است؛ زيرا

و به ديار هسـتند كـه اسـفنديار آنهـا را از آفريد خواهران اسـفن روساخت داستان، هماي

مي) اژدها(= اسارت ارجاسپ يي ساختارها، يا به عالقه يا عدم عالقه در بقيه. كند آزاد

او دختر به قهرمان اشاره و به جـاي اي نشده يا در روساخت داستان، عنصر دختر نيامده

. عناصر ديگري آمده است

و انيران.7 ايراني با ضد قهرمان يا افراد غيـر ايرانـي از ديگـر تقابل قهرمان: تقابل ايران

 شـاهنامه تقابل ناشي از ماهيت حماسـي اين. هاستداستان هاي معنادار در ساختار تقابل

و بدون آن هاي مورد بحث تناقضـي داشـته باشـد، بـا كه با ساختار بنيادين داستان است

تقابـل:از عبـارت اسـت تقابل مصاديق اين. ها كامالً هماهنگ شده است ساختار داستان

و ضد قهرمان تازي و)14و3و1ي هـا ساختار شـماره(نژاد قهرمان ايراني ، تقابـل ايـران

و مازنـدران)2ي ساختار شماره(يمن ، تقابـل)6و5ي هـا سـاختار شـماره(، تقابل ايران

و روم و تـوران)15و9يها ساختار شماره( ايران ،)10ي سـاختار شـماره(، تقابل ايران

و هندت و چين)16و11يها ساختار شماره( قابل ايران ي ساختار شـماره(و تقابل ايران

17 .( 

آب: تقابل اسارت با آزادي.8 به اسارت درهادست اژدها در روساخت داستان ها ، تنهـا

ي در بقيـه. آمـده اسـت-صـورت تلـويحي هـم بـهآن–4ي روساخت ساختار شـماره

. ها موجـود اسـت ساخت داستان ها نه در روساخت، بلكه در ژرف ساختارها اسارت آب

هم در كاركردهاي قهرمان هـم در كاركردهـاي،در اين ساختارها تقابل اسارت با آزادي

 مـورد بحـث، بـه جـز سـاختار سـاخت تمـام سـاختارهاي در ژرف. دختر وجـود دارد 

قهرمـان6و5ي در ساختارهاي شـماره.دشومياژدها اسير، دختر8و6و5يها شماره

پرآب به نبرد با ديوان مي و جـا، عنصـر در ايـن. پردازد براي آزادسازي مازندران سرسبز

پرآب« و سـاخت همچنين در ژرف. شده است»آب«جايگزين عنصر» مازندران سرسبز

و اسـفنديار هايو نيز خان سوم در هفت خان8ي ساختار شماره  سـاختار.ك.ر(رسـتم
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مي)10و6يها شماره آب قهرمان با اژدهايي نبرد را كند كه ي نقطـه. استكرده اسيرها

صـورت بـه تـر بـيش هـا ساخت داسـتان است كه در ژرف» آزادي«ها، مقابل اين اسارت

و گاه بـه  آب آزادي دختر نـوع ديگـري از ايـن تقابـل. هـا آمـده اسـت صـورت آزادي

15و5،7ي هـا شـماره در ساختار. صورت تقابل اسارت قهرمان با آزادي او آمده است به

مي قهرمان اسير مي و مدتي بعد آزاد اسـارت قهرمـان13ي در ساختار شماره. شود شود

و واداشـتن او بـه كـار در آخـور آمـده اسـت به . صورت احضار اجباريِ او به پايتخـت

او رت قهرمان بـه اسا16ي همچنين در ساختار شماره از صـورت ممانعـت از بازگشـت

. هند به ايران است

ي اژدهاكشـي وجـود دارد، ارتبـاط هاي مبتني بر اسطوره عنصر مهمي كه در داستان

و داستان. گشايي است دختر با قلعه در ناخودآگـاه هـاي مختلفـي كـه ريشـه در اساطير

بهپردازندگانشان دار و د، دختر و ورود غيرمسـتقيم عامـل قلعـه صورت مستقيم گشـايي

،1،2ي در ساختارهاي شـماره) 108-102: 1388 مالمير،(.است) قصر( قهرمان به قلعه

به10و7،9 منظور آزادسازي دختر از اسارت يا به منظور ازدواج بـا او بـه قلعـه قهرمان

قل14و3ي در ساختارهاي شماره. يابد راه مي ميقهرمان به كمك دختر وارد در. شـود عه

صــورتي گشــايي بــه نقــش دختــر در قلعــه17و11،13،15،16ي ســاختارهاي شــماره

كيـد هنـد بـراي منصـرف كـردن11ي در ساختار شـماره. تغييريافته نمودار شده است

و به منظور نشان دادن فرمـانبرداريش، دختـرش را بـه همسـريِ اسكندر از حمله به هند

و واسطهجا، در اين. اسكندر درآورد مي دختر عامل شود كه شكل اي براي تسلط بر هند

دختـر16و13،15ي هـا شماره در ساختار.ي دختر است وسيلهبه گشايي ديگري از قلعه

و فرار او مـي  ي ايـن كـاركرد صـورت تغييريافتـه. شـود باعث آزادي قهرمان از اسارت

ازي دختر است زيرا در روسـاخت گشاييِ قهرمان به وسيله قلعه داسـتان، قهرمـان پـس

و بازگشت به سرزمينش، پادشاهي را كه اسيرش كرده بود، شكست مي دهد يـا گريختن

و تسليم خود مي ي دختـر وسـيله گشـايي بـه قلعـه17ي در سـاختار شـماره. كند مطيع

كه ازدواج بهرام چوبين با دختر خاقـان بـه معنـاي امكـان؛ به اين صورتشده دگرگون

در. ام در چـين اسـت قدرت يافتن بهـر  در روسـاخت داسـتان، قـدرت يـافتن قهرمـان

گشـاييي قلعـه ازدواج با دختر پادشاه آن سـرزمين، تغييريافتـه سرزمين بيگانه از طريق 

.ي دختر است وسيله به
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 معناي ساختار.6

ميي موجود در ساختار داستان هاي دوگانه بررسي تقابل سـاخت دهد كـه ژرف ها نشان

ايـن تقابـل. باروري طبيعت با ستروني طبيعت است ها مبتني بر تقابل بنيادي اين داستان

شك از اصلي هاي اژدهاكشـي اسطوره.ي اژدهاكشي است بخشي به اسطورهلترين عوامل

و بـاروري زمـين بـا  حاصل تالش ذهني انسان براي معنابخشي به تقابل ميان سرسبزي

و ستروني آن بوده است اي براي انديشيدن بـه يـك رويـداد اسطوره شيوه اين.خشكي

و تأثيرگذار طبيعي بوده است كه هر بار زندگي انسان را با چالشي جـدي روبـرو  بزرگ

انسان در رويارويي با هر چيزي، حتّي اگر آن را تنها يك بار تجربه كند، در پـي. كرد مي

و تفسير است خر در عصري كه انسان هنوز به مرحله. توجيه و پيشرفتي هـاي دگرايي

و شناخت انسان، نزديـك  و ابزارهاي فهم تـرين بزرگ تمدني نرسيده بود، اولين معيارها

و ابزارهـايي بـود كـه بـه آن  در. هـا دسترسـي داشـت مفاهيم، تجربيات انسـان بـدوي

و مكرّر طبيعت، به نزديك رويارويي با تحوالت شگفت ترين ابزار شـناخت؛ انگيز، منظّم

و جمعييعني  مي تجربيات فردي ي بـا پديـدهيانسان بدوي در روياروي. آورد اش روي

و سرسبزي طبيعت، به و كيهـاني را بـراي مكرّر خشكسالي تدريج طرح نبـردي بـزرگ

و سرسـبزي، دو سـويه  ي متضـاد ايـن تفسير اين رويداد پرداخته كرد؛ زيرا خشكسـالي

شاي زيان، خشكسالي پديدهبراي بشر.ي طبيعي بود تجربه و و سرسبزي طبيعـتومبار ،

و پديده و شرّ، به دليـل تكـرارِ هـر. بود نيكاي سودمند تضاد ميان اين دو واقعيت خير

به ساله و سپس سرسبزي، و شـرّ متبلـوري خشكسالي صورت نبرد ميان دو نيروي خيـر

ق و بعدها با يافتن باري ايدئولوژيك، به نبرد ميان نيرويي و نيروشد يـي اهريمنـي دسي

) 244: 1385،وداي سرودهاي ريگ گزيده.ك.ر(.تغيير يافت

) رفـتن(هاي مورد بررسي ما، تقابل قهرمان با ضد قهرمان؛ تقابل فرسـتادنر داستاند

و تقابـل قهرمان با بازگشت قهرمان؛ تقابل ضعف پيونـد نسـبي بـا قـوت پيونـد سـببي

و سـتروني طبيعـت مـرتبط هسـتند صورت مستقيم، با تقابل اسارت با آزادي، به . باروي

و تقابل فرستادن قهرمان با بازگشت قهرمان، منبعـث) رفتن( تقابل قهرمان با ضد قهرمان

تقابـل. ايِ داسـتان اسـت ساخت اسـطوره از رويارويي دو نيروي مافوق بشري در ژرف

و تقابل اسـارت بـا آزادي نيـز نشـأت گرفتـ  ه از ضعف پيوند نسبي با قوت پيوند سببي

آب مايه بن سـاخت داسـتان البته، در ژرف. دست اژدهاستبه) دختر يا گاو(هاي اسارت
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و نسـبت بـه تقابل ضعف پيوند نسبي با قوت پيوند سببي، مختص اسارت دختر اسـت

تقابـل. ترين تـأثير را از روسـاخت گرفتـه اسـت ساخت، بيش ديگر عناصر اصليِ ژرف

قهرمان؛ تقابل فريبكار با فريفته؛ تقابل نهـي بـا نقـض ياريگران قهرمان با ياريگران ضد

و تقابل ايران با انيران، عناصري منبعث از روساخت داستان خـاطر ها هستند كـه بـه نهي

رويـارويي دو نيـروي مـافوق بشـري در تقابـل(= تقابل بنيادين قهرمان با ضد قهرمان

و باروري طبيعـت  و ستروني طبيعت با سرسبزي سـاخت داسـتان، ژرفدر) خشكسالي

به توانسته ساختي قرار بگيرند؛ زيرا اين عناصر روسـاختي خوبي در كنار عناصر ژرف اند

بن. هاي قهرمان هستند وابسته به كنش با هاي قلعه مايه همچنين، و ارتباط بارورانه گشايي

و هـم از ژرف دختر، به  هـا تـأثير سـاخت داسـتان شكلي تقريباً برابر، هـم از روسـاخت

آب قلعه. اند پذيرفته در مانـداالي. ها از اسارت اژدهاست گشايي، شكل ديگري از آزادي

ودا، در ستايش هاي ريگ از سرود)7، بند89سرود(و مانداالي دهم)4، بند11سرود(اول 

.گشـايي او نيـز اشـاره شـده اسـت هـا، بـه قلعـه ايندره، در كنار كاركرد آزادسـازي آب 

) 664و230،همان(

هـا، ارتبـاط با دختر نيز عالوه بر تأثيرپـذيري از روسـاخت داسـتان بارورانهي رابطه

آب. ها دارد تنگاتنگي با آزادسازي آب . هاسـت آزادسازي دختر شكل ديگـر آزادسـازي

مي آزادسازي آب و سرسبزي طبيعت تـوان بـر ايـن اسـاس، مـي. شود ها باعث باروري

هاي ساختي قهرمان نرينه با دختر در ژرفهاحتمال داد كه همخوابگي يا ارتباط عاشقان

اين كاركرد ارتباط؛هاست مبتني بر اژدهاكشي، تمثيلي از اقدام قهرمان در آزاد كردن آب

هـاي بر اساس تفسير پديـده،در برخي جوامع بدوي. هاي باروري دارد تنگاتنگي با آيين

و هاي زندگي، آميـزش جنسـي راهـي بـراي بـار طبيعي منطبق با شيوه ور كـردن زمـين

ميسرسبزي كشتزارها  ايـن آميـزش، تكـرار) 193و181: 1386فريـزر،.ك.ر(.شد تلقي

و آميزشي كيهاني است كه در اسطوره .هـاي تقريبـاً سراسـر جهـان آمـده اسـت ازدواج

) 167: 1382الياده،.ك.ر(

بـوده يا تولّد كائنـات وجود آمدن در باور انسان بدوي، حاصل اين ازدواج كيهاني به

آن. است نه» كاركرد«دارد، بيشتري چه اهميت در ساختار اسطوره در.»شخصيت«است

و سـتروني طبيعـت در و سرسبزي طبيعت با خشكسالي ارتباط با تقابل بنيادين باروري

نبـرد(= ها نيز تقابل قهرمان با ضـد قهرمـان ها، در روساخت داستان ساخت داستان ژرف
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ب و شخصــيت-اســطوره) شــريميــان دو نيــروي مــافوق هــا؛ مثــل واج اصــلي اســت

هـا هاي اسـميِ قهرمـان، نقشـي در سـاختار داسـتان هاي اسميِ اژدها يا مصداق مصداق

.ندارند

 گيري نتيجه.7

هـاي هـا، هسـته هاي متنوعي دارند اما در پسِ ايـن تنـوع روساخت شاهنامههاي داستان

و تمايزهـاي داسـتاني بـه اليـه كه تنوع توان رديابي كرد، طوري مشتركي را مي هـايي هـا

و در پـسِ ايـن اليـه روساختي تنزّل مي هـايي سـاخت هـاي روسـاختي، بـه ژرف يابنـد

ي فردوسـي، شـاهنامهدر. رسـيم مـي هـاي روسـاختي مراتب، بسيار معدودتر از تنـوع به

و ساده اسطوره و گلوزكَپ فاصلهي هاي اژدهاكشي از شكل اوليه اساطيري چون ايندره

و فرهنگـي، ريختـي پيچيـده پيـدا گرفته و در اثر آميختگي با عناصر تاريخي، اجتماعي

يك. اند كرده و درنده در داسـتان بـه البته، صرف نبرد قهرمان با اژدها يا جانوري بزرگ

غـول، شـير،(ي اژدهاكشي نيست؛ نبرد با اژدها معناي مبتني بودن آن داستان بر اسطوره

و يكي از خصوصيات بـارز آثـار حماسـي اسـت كـه تنهـا مخـتص بـه ...) گرگ، گراز

مي. هاي اژدهاكشي نيست اسطوره توان داراي طـرح اژدهاكشـي دانسـت كـه داستاني را

و(اژدهاكشي؛ يعنـي نبـرد بـا اژدهـاي هاي اصلي اسطوره خويشكاري و ...) غـول؛ ديـو

به) دختر يا گاو(ها كاركرد آزادسازي آب يـا ضـمني صـورت آشـكار از اسارت اژدها را

در. داشته باشد مبتنـي شـاهنامه در اغلب تحقيقات، داستان نبرد اردشير با كرم هفتواد را

سـاخت ايـن داسـتان، عنصـر كـه در ژرف انـد، در حـاليي اژدهاكشي دانسته بر اسطوره

و چه در ژرف) دختر يا گاو(ها آزادسازي آب سـاخت داسـتان چه در روساخت داستان

و هرچند در اين داسـتان عناصـر مهمـي چـون كشـتن كـرم عظـيم. وجود ندارد الجثـه

ژ قلعه در چـون ساخت آن مبتني بر اژدهاكشي نيسـترفگشايي آمده است اما همچنان

هـاي بررسـي سـاختاريِ داسـتان. نه شخصيت است چه اهميت دارد، كاركردآن اسطوره

مي شاهنامه ي ساخت هفده داستان از اين منظومه مبتنـي بـر اسـطوره دهد كه ژرف نشان

ر بررسي تطبيقي داستان. اژدهاكشي است و نيز بررسـي سـاختار وايـي ايـن هاي مذكور

مي داستان هـاي اژدهاكشي همـواره در ايـن داسـتان دهد كه كاركردهاي اسطوره ها نشان

به. شود تكرار مي صورت كامل در داستاني نيامده در مواردي كه كاركردهاي اين اسطوره
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هـا، جايي صورت گرفته باشد، با بررسي تطبيقي داستان كه در تواليِ آنها جابه باشد يا اين

ب ميو نيز توان كاركردهـاي محـذوف يـاا استفاده از كاركردهاي موجود در هر داستان،

هـا بـر اسـاس همچنين، بـا بررسـي سـاختار ايـن داسـتان. جا شده را بازيابي كرد جابه

مي تقابل به واج-توان اسطوره هاي دوگانه، هـاي مشـترك در تمـام عنوان كمينـه هايي را

هـا نقـش مهمـي در شـكل دادن بـه سـاختار واج-اين اسطوره. ها استخراج كرد داستان

ما را به تقابل بنيادينِ باروري طبيعت با سـتروني طبيعـت در سـاختارو ها دارند داستان

مي اين داستان .كند ها رهنمون
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. مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

يي شـاهنامهي مقاالت دربـاره برگزيده: هاي كهن گل رنج) 1372.(مطلق، جالل خالقي
.مركز: كوشش علي دهباشي، تهرانبه. فردوسي

. توس: تهران. اژدها در اساطير ايران) 1379.(رستگار فسايي، منصور
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و درفش اژدهاپيكر«). 1388.(ارژنه، محمود رضايي دشت ي نامـه فصل.»رستم اژدهاكش
صص24ي، شماره6، سال هاي ادبي پژوهش .79ـ53،

.قطره: تهران. گزيده مقاالت فارسي: هاي شكار شده سايه.)1378(.سركاراتي، بهمن

و داد: كوشش سعيد حميديان، تهرانبه. شاهنامه.)1374(.فردوسي، ابوالقاسم . قطره

وشـش عبـداهللا اكبريـانك به تصحيح ژول مل، بـه . شاهنامه.)1385(.فردوسي، ابوالقاسم

.الهام: راد، تهران

�مركز داير: به تصحيح جالل خالقي مطلق، تهران. شاهنامه.)1386(.فردوسي، ابوالقاسم
. المعارف بزرگ اسالمي

و دين شاخه.)1386(.فريزر، جيمز جرج كـاظمي ترجمـه.ي زرين؛ پژوهشي در جادو

. آگاه: فيروزمند، تهران

بن شناختي اسطوره تفسير انسان«). 1389(.قائمي، فرزاد و يي تكرارشـونده مايهي اژدها

صص171ي، شماره43، سال جستارهاي ادبي.»اژدهاكشي در اساطير ،1-26

و ايراني.)1389(.قرشي، امان اهللا و كوه در اساطير هند . هرمس: تهران. آب

امانوئل كريستن منيـژه احـدزادگاني ترجمـه.نداستان بهرام چوبي.)1383(.سن، آرتور

. طهوري: آهني، تهران

و جامعـه ترين سند زنده قديم: وداي سرودهاي ريگ گزيده .)1385(.ي هنـدوي مذهب

و ترجمه و ارشاد اسالمي:ي محمد رضا جاللي ناييني،تهران تحقيق .وزارت فرهنگ

و مجلـه.»پايان ناتمـام مثنـوي«). 1388(.مالمير، تيمور ،52، سـال ادب فارسـيي زبـان

صص209ي شماره .113ـ99،

و سجاد آيدنلو مشتاق هـا ويژگـي(كه آن اژدها زشت پتياره بود...«.)1386(.مهر، رحمان

و اژدهاكشي در سنّت حماسي ايران مايهو اشارات مهم بن ي نامـه پژوهش.»)ي اژدها
و ادب فارسي صص2ي، شماره1، سال)گوهر گويا(زبان .169ـ143،

و تفسير ابراهيم پور.)1377(.ها يشت جترجمه .اساطير:، تهران1داود،


