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  ∗كش و درفش اژدها پيكر رستم اژدها
  

  ارژنه محمود رضايي دشت
  اهواز بيات فارسي دانشگاه شهيدچمراناستاديار زبان و اد

  
  چكيده 

اژدهاكشي از جمله مواردي است كه تني چند از پهلوانان نامي ايـران از جملـه رسـتم،                  
اند؛ چرا كه در گستره اساطير ايران، اژدها، نماد خشكسالي است و در               بدان دست يازيده  

وردي كه در ايـران بـا       اما م . واقع، كشتن اژدها نماد پيروزي ترسالي بر خشكسالي است        
او اگر چه در خوان سـوم،       . نماد خشكسالي بودن اژدها تناقض دارد، رستم دستان است        

شود، هم درفش او اژدها پيكر اسـت و هـم بـه نيـاي                 خود نيز به كشتن اژدها موفق مي      
كـشي او و نمـاد        بالـد كـه ايـن امـر بـا اژدهـا             نيك مـي  ) دهاك اوستا  اژي(خود ضحاك   

نگارنده در اين جستار به اين نتيجه . دها در اساطير ايران تناقض داردخشكسالي بودن اژ
رسيده است كه درفش اژدها پيكر رستم و تقدس اژدهـا در ديـدگاه او احتمـاالً تحـت                   
تأثير اساطير چين به ايران راه يافته است؛ از اين رو اژدهايي كـه تـوتم رسـتم اسـت و                     

  .يران، نماد باران و طراوت و ترسالي استدارد برخالف اساطير ا سخت آن را گرامي مي
  

      ، شـاهنامة    ايرانـي  دهاك، اژدها در شاهنامه، درفش اژدها پيكر، اساطير         اژي :ها  كليد واژه 
  فردوسي

                                                 
  1388 /27/7:                  تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/3:  تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه
   پيشينه پژوهش)الف

هر چند درباره رستم و ارتباط او با اژدها تاكنون اثر مستقلي تـأليف نـشده، دربـاره هـر           
وع به صورت جداگانه تاكنون مطالب سودمندي بيان شده كـه البتـه             يك از اين دو موض    

اي كه در اين جستار بـه رسـتم نگريـسته شـده               در هيچ يك از اين اظهارنظرها از زاويه       
انـد كـه چـرا        اي به اين نكـرده      اند؛ يعني اشاره     را مورد نقد و بررسي قرار نداده       آناست  

د، درفش او اژدها پيكر است و از ديگر         كش  رستمي كه خود نيز در خوان سوم، اژدها مي        
بالد؟ اين در حـالي       ، مي )دهاك اوستا  اژي(سو در نبرد با اسفنديار به نياي خود، ضحاك          

است كه چنانكـه خواهـد آمـد، اژدهـا در گـستره اسـاطير ايـران و بيـشتر ملـل، نمـاد                        
  .خشكسالي است

 از اسطوره تا تاريخ     پژوهشي در اساطير ايران،   مهرداد بهار در سه اثر بشكوه خود،        
باري بر نماد خشكسالي بودن اژدها تأكيـد، و مبـارزه   فرهنگ ايران  چند در   و جستاري 

پهلوانان با اژدها را نمايانگر مبارزه ترسالي با خشكسالي تلقي كرده است و از ديگر سو                
بهار، (داند كه به حماسه ملي ايران راه يافته است    رستم و زال را برخاسته از قوم سكا مي        

منصور رسـتگار فـسايي     . )391 و   191ص:1376 و بهار،    38ص:1374؛ بهار،   226 و   311ص:1384
، نمودهاي گوناگون اژدها در اسـاطير را بـر كاويـده و             اژدها در اساطير ايران   در كتاب   

رسـتگار  (معتقد است اژدها در گستره اساطير جهان به جز چين، نماد خشكـسالي اسـت                
) دهـاك  اژي( جهانگير كورجي كوياجي معتقـد اسـت ضـحاك    .)2 و   118ص:1365فسايي،  

اي دارد و موارد متعددي از حماسه ملي ايـران از             يك وجه تاريخي و يك وجه اسطوره      
جمله رستم و سهراب و اكوان ديو با واسطه قوم سكا و متأثر از اساطير چين به شاهنامه     

بهمن سركاراتي  . )241 تا   223ص:1383 و كوياجي،    39 و 27 و 2ص:1379كوياجي،(راه يافته است  
نظريـات متنـوع و     » اي  رستم يك شخصيت تاريخي يا اسـطوره      «در مقاله ارزشمند خود     

اي مـستدل و قابـل قبـول،          گاه متناقض انديشمندان را درباره رسـتم ارائـه، و بـه شـيوه             
 ديگـري    هاي آنها را درباره رستم رد كـرده، و طـرح ديـدگاه خـود را بـه مقالـه                     ديدگاه
همچنين دكتر سـركاراتي در اثـر ديگـر خـود،           . )188ص:1355سـركاراتي،   (شته است   واگذا
، ابعاد مختلفي از حماسه ملي و اساطير ايران را بر كاويده و چـون    هاي شكار شده    سايه

مهرداد بهار معتقد است كه نبرد پهلوان با اژدها، نماد مبارزه ترسالي با خشكسالي اسـت         
درباره چند نـام    «اي ارزشمند با عنوان       اكبر نحوي در مقاله   . )237-238ص:1378سركاراتي،  (
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توانـد   معتقد اسـت كـه ضـحاك نمـي    » عربي در شاهنامه، ضحاك، مرداس، جندل، سرو      
ويدن گرن نيز معتقد است كه نبرد . )260ص:1385نحوي، ( باشددهاك اوستايي     معرب اژي 

. اس.ا. )75ص:1377رن،  ويـدن گـ   (پهلوان با اژدها نماد ستيز ترسالي بـا خشكـسالي اسـت             
گرينبـاوم،  (كشي در ايران و هند را بررسي كـرده اسـت            هاي مختلف اژدها    گرينباوم نمونه 

اي   اي بـه دو وجـه تـاريخي و اسـطوره             و دكتر محمود طاووسي در مقالـه       )93-90: 1371
ضحاك اشاره كرده و معتقد است اژدهاي مرتبط با رستم به ضحاك تاريخي اشـاره داد                

  .)170ص:1385، ...طاووسي و( بسيار محبوبي در بين اعراب داشته است كه شخصيت

  كشي در ايران درامدي بر اژدها )ب
اژدها در گستره اساطير جهان به جز چين، نيرويي پليد و نماد خشكـسالي بـوده كـه بـا           

آورده و  داشته و زمينه پژمردن طبيعـت را فـراهم مـي       حبس ابرها آنها را از باريدن بازمي      
در واقع چنانكه ويدن    . شده است   نبرد با اژدها در حكم ستيز با خشكسالي تصور مي         لذا  
هاي باروري جهان      معتقد است، اين ماجرا كهن الگويي است كه در اغلب اسطوره           1گرن

  :رخ داده است
كند و خشكسالي همه جا را گرفتـه          تصور اين است كه اژدهايي بر جهان حكمراني مي        

. گيرد  گيرد يا اژدها خود را در حصار مي         آيد و دژ را مي      د مي قهرماني مقدس پدي  . است
شود كه اژدها در دژ فرو گرفته بود و زناني كه           پيروزي بر اژدها باعث رهايي آبهايي مي      

افتد؛ باران آغاز به باريـدن و زمـين را            اژدها در دژ و در بند داشت به دست قهرمان مي          
ويـدن گـرن،    (پـردازد     با زنان آزاد شـده مـي      كند و خداي جوان به ازدواج         حاصلخيز مي 

  ).75ص:1377
مهرداد بهار و بهمن سركاراتي نيز نبرد پهلوان بـا اژدهـا را كهـن الگـويي اسـاطيري                   

ساخت آن جز آزادي آبها و به تبع آن افزون شـدن بـاروري و بركـت                  دانند كه ژرف    مي
  .)237-238ص:1378 و سركاراتي، 38ص:1374؛ بهار، 226ص:1384بهار، (نتواند بود 

اند تا    آمده  از اين رو در بيشتر اساطير جهان، پهلوانان نامدار از در نبرد با اژدها بر مي               
زا طراوت و سرسبزي را ديگـر بـار بـه طبيعـت               با شكست اژدها و رهايي ابرهاي باران      

اي از    بـاري در ايـران نيـز عـده        . برگردانند كه اساطير ايران نيز از اين امر مستثني نيست         
  :شود اند كه به مهمترين آنها اشاره مي پهلوانان و گاه ايزدان از در ستيز با اژدها برآمده
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   تشتر.1
مهمترين خويشكاري او نبـرد بـا اژدهـاي كيهـاني و ديـو              .  ايزد باران ايران است    2تشتر

بـارد و     بخـش فـرو مـي        و شكست اوست كه به تبع آن، باران زندگي         3خشكسالي اپوش 
تشتر سرچشمه دائمي آبهاست؛ كسي است كه فرزند        . زند  ره لبخند مي  طبيعت سبز، دوبا  

شكند؛ سرور همـه سـتارگان و حـامي سـرزمينهاي           كند؛ جادوگران را در هم مي       عطا مي 
جان هينلز معتقد است كه به اهميت اين ستاره، كه بر ريزش باران نظارت              . آريايي است 

لي ناشي از تابستان، كل ايرانـشهر را        توان پي برد كه آفت بزرگ خشكسا        گاه مي  دارد، آن 
  .)38ص:1368هينلز، (كرد  تهديد مي

  : دكتر سركاراتي معتقد است
اي از اژدهاي كيهاني بازدارنده آبهاسـت از معنـايش            گونه) اپوش (4اينكه ديو اپ اوشه   

بنـدان     است كه بازدارنـده آبهـا يـا آب         apa-vrtraشود كه صورت كهن آن        معلوم مي 
اي هندي كه به دسـت ايـزد          ، اژدهاي افسانه  Vrtraمريشه است با واژه     معني دارد و ه   
  .)238ص : 1378سركاراتي، (شود  ايندرا كشته مي

در هر حال اين ستاره شكوهمند باران در هيأت اسبي سپيد با گوشهاي زرين و لگام       
رود و با شكست او، ترسالي و خشكـسالي           زرنشان به جنگ اسب سياه و كل اپوش مي        

ل تعبير شده است بـا      كَه و   ااز آنكه رقيب تشتر، ديو خشكي مهيب و سي        «: شود  ميچيره  
 كه زمين از تشنگي سوخته و تيره و از زينـت گيـاه محـروم مانـده،                  ،ل تابستان ايران  اح

  .)332ص:1377پورداوود، (» مناسبت تام دارد

   فريدون.2
هـاك در اوسـتا يـك       د  اژي. مهمترين نمود اژدها در متون پيش از اسـالم در اوستاسـت           

آيـد و     اژدهاي سه سر و سه پوزه شش چـشم اسـت كـه در پـي نـابودي جهـان برمـي                     
كند تا آناهيتا او را در نابود كردن هفـت            قربانيهاي زيادي را بر درگاه آناهيتا پيشكش مي       

بعـد از  . )29-30-31آبان يشت، بند (زند   اقليم ياري دهد، اما آناهيتا دست رد بر سينه او مي          
كنـد كـه بـا        گردد، فريدون عزم جـزم مـي        دهاك از درگاه آناهيتا مأيوس برمي       ه اژي اينك

دهـاك بـه      پيشكش كردن قرباني به درگاه آناهيتـا، حمايـت او را در شكـست دادن اژي               
فريـدون در   . )33-34آبـان يـشت، بنـد       (كند    دست آورد و آناهيتا خواسته او را برآورده مي        
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 از بين ببرد و شهرنواز و ارنـواز را كـه نمـاد ابرهـاي                دهاك را   شود اژي   اوستا، موفق مي  
  .)311ص : 1384بهار، (زا هستند از چنگ اژدهاي خشكسالي برهاند  باران

  زا هستند كـه بـه وسـيله         مهرداد بهار معتقد است دختران جمشيد، نماد ابرهاي باران        
ر واقـع،   اند و فريدون با رهاندن اين دختـران د          ضحاك، اژدهاي خشكسالي، حبس شده    

  .)226ص:1384بهار، (شود   ميزكند و ايران، ديگر بار سرسب زا را آزاد مي ابرهاي باران
ت ضـحاك  أدهاك سه سر و سه پوزه و شش چشم اوستا، طي تحـوالتي در هيـ    اژي

دهـاك    شود و ضحاك با دو مار رسته بر دوشش، عمالً همان اژي             در شاهنامه پديدار مي   
ساخت با روايت اوستا يكي است به ايـن           شاهنامه در ژرف   تقريباً روايت . اوستايي است 

كنـد و سـايه كريـه او، كـشور را در              بر ايران حكومت مي   ) ضحاك(ترتيب كه اژدهايي    
خيزد و با از ميان بـردن         ماتمي جگرسوز فرو برده، پس فريدون عليه اين اژدها به پا مي           

  .گرداند اني را به ايران برمياو و آزاد كردن زنهاي اسير در چنگال اژدها بركت و فراو

   جمشيد.3
كند، نبرد او با      ديگر موردي كه هر چه بيشتر نقش ضحاك را در خشكسالي برجسته مي            

كنـد، انتـساب    اولين چيزي كه جمشيد را با بهـار و بـاروري مـرتبط مـي            . جمشيد است 
رشدن ؛ جشني كه به مناسبت رستاخيز و بارو       )42 ص:1ج: 1373فردوسي،  (نوروز به اوست    

  .گردد طبيعت هر سال برگزار مي
ربط نباشد، دوران سلطنت       كه چه بسا در انتساب جمشيد با باروري بي         ينكته ديگر 

آرماني اوست؛ دوراني كه از گرسنگي و تشنگي خبري نبود كه چه بسا اين امـر در يـد                   
حد و حصر او در باروري و بـه تبـع آن بركـت و فراوانـي                   طوالي جمشيد و قدرت بي    

  .)410ص:1383ثعالبي به نقل از كريستن سن، (ه داشته باشد ريش
ديگر موردي كه در تأييد اسطوره جمشيد به عنوان يك اسـطوره بـاروري در خـور                 

ت، شوريدن ضحاك در برابر او و به چنگ آوردن دختران او شهرناز و ارنـواز                ستوجه ا 
زا بودند،   ابرهاي باران ضحاك و فريدون، ارنواز و شهرناز نماد        چنانكه در اسطوره  . است

پس . نمايد كه در اسطوره جمشيد نيز همين خويشكاري را داشته باشند        بسيار منطقي مي  
توان چنين نتيجه گرفت كه ضحاك بـا بـه چنـگ آوردن شـهرناز و ارنـواز در واقـع               مي

گـسترد    كند و خشكسالي سايه شوم خود را بر سراسر ايران مي            زا حبس مي    ابرهاي باران 
از سوي ديگر در فرگرد بيستم چهرداد نسك علناً از پيروزي    . )51ص:1، ج 1373ي،  فردوسـ (
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كريـستن سـن،    (ضحاك بر جمشيد به غلبـه خشكـسالي بـر ترسـالي تعبيـر شـده اسـت                   
  .)308ص:1383

فره ايزدي سه بـار از      . ارتباط جمشيد و فريدون و گرشاسب نيز در خور تأمل است          
كه بار اول به مهر، بار دوم به فريـدون و بـار        شود    جمشيد در شكل مرغ وارغن جدا مي      

به نظر نگارنده از آنجا كه فريـدون و         . )35-38زامياد يشت، بند    (رسد    سوم به گرشاسب مي   
 برخوردار شدن آنها از فره جمشيد معنـادار بـه نظـر             5گرشاسب هر دو كشنده ضحاكند    

ماجرا از اين قـرار     به نبرد فريدون و ضحاك اشاره شد، اما در مورد گرشاسب            . رسد  مي
گسلد و يك سوم اورمزديان را فرو         است كه در آخرالزمان كه ضحاك در دماوند بند مي         

شـايد از   . )62ص:1368هينلـز،   (بـرد     خيزد و ضحاك را از بين مي        بلعد، گرشاسب برمي    مي
نژاد گرشاسپ به فريدون    بندهش، تاريخ طبري و تاريخ سيستان،       همين روست كه در     

ي ديگـر اسـطوره فريـدون      ، اسطوره گرشاسـپ را رويـه      6بع آن هرتسفلد  رسد و به ت     مي
  .)180ص:1355 و سركاراتي 537: 1374صفا، (داند  مي

   سام.4
نويـسد و مـاجراي       اي كه به منوچهر مـي       سام نريمان از ديگر پهلواناني است كه در نامه        

دهـاي دهـشتناك    نهد، يكي از افتخـاراتش را كـشتن اژ          زال و رودابه را با او در ميان مي        
  :داند كشف رود مي

ــاو ز ... ــا ك ــان اژده ــشف چن  رود ك
 زمــين شــهر تــا شــهر پهنــاي او    
 ز تفش همي پـر كـركس بـسوخت        

 بـــــرفتم بـــــسان نهنـــــگ دژم...

 شكستم سرش چون تن ژنده پيـل      ...
 كشف رود پـر خـون و زرداب شـد         

  

 برون آمـد و كـرد گيتـي چـو كـف             
 همـــان كـــوه تـــا كـــوه بـــاالي او

 برفروخـت زمين زير زهـرش همـي       
ــز چنـــگ و ورا  ــرا تيـ ــز دم مـ   تيـ

 فرو ريخت زو زهر چـون رود نيـل        
 زمين جـاي آرامـش و خـواب شـد         

  

  )202-204ص:1، ج1373فردوسي، (                                                               

   اسفنديار.5
اسـفنديار  . تكشي در اساطير ايران به دست اسفنديار رقم خـورده اسـ             ديگر مورد اژدها  

شود، اما براي رسيدن      براي رهايي خواهران خود از چنگ ارجاسپ، راهي رويين دژ مي          
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گذارد كه در خوان سوم، اژدهـايي مخـوف را از              هفت خوان را پشت سر مي      ،به اين دژ  
  .برد بين مي

شـباهت نيـست و در        از ديگر سو نبرد اسفنديار با ارجاسپ نيز به نبرد با اژدهـا بـي              
طور كه در اسطوره ضحاك، خـواهران         گر اسطوره ضحاك است؛ يعني همان      عيواقع تدا 

حبس شدند و فريدون آنها را آزاد كرد، ارجاسپ ديو          ) اژدها(جمشيد به وسيله ضحاك     
كنـد كـه در    ربايد و در رويين دژ حبس مـي  نيز خواهران اسفنديار، هماي و آفريد را مي   

ايـن امـر   . بخـشد  هران خود را رهـايي مـي  كشد و خوا  اسفنديار، ارجاسب را مي ،فرجام
وقتي بيشتر تأمل برانگيز است كه در شاهنامه نيز به صورت ضمني از ارجاسب به اژدها             

اين امر وقتي بيشتر تأمل برانگيز است كه در شاهنامه نيز به صورت ضمني از               . بخشد  مي
  :شود ارجاسب به اژدها تعبير مي

ــد  ... ــار بلنــ ــذيرفتم از كردگــ  پــ
 اژدهـــاشـــوي در دم بـــه مـــردي 

ــشهي  ــاج شاهنـ ــو را تـ ــپارم تـ  سـ
  ج

 گزنـد   كه گر تو به توران شـوي بـي          
 كنـــي خـــواهران را زتركـــان رهـــا

 ...رنـج و تخـت مهـي        همان گنج بي  
  

  )6 ص،164 ج:1373فردوسي، (                                                                      

   گرشاسپ.6
مهمتـرين  . جنگـد  سـت كـه بـا اژدهـا و ديـو خشكـسالي مـي       گرشاسپ ديگر پهلواني ا  

-38آبان يشت، بنـد     ( است   7خويشكاري گرشاسپ، كشتن اژدهاي آبي زرين پاشنه گندرو       
از ديگـر خويـشكاريهاي مهـم گرشاسـپ، كـشتن اژدهـاي          . )40-41 زامياد يـشت، بنـد       37

 شاخدار سرووود كه بـاران    گش   كه چنان بر زمين بال مي      9مكپيكر كَ   ، كشتن مرغ غول   8ر
 كـه دسـتهايش از سـنگ و         10كـه  است   اي به نام سناويذ     توانست ببارد، كشتن پتياره     نمي

نامـه نيـز يكـي از         از ديگر سو در گرشاسپ    . )11، بند   9يسنا، هات   ( 11چنگالش مرگبار بود  
  .)52ص:1354توسي،  اسدي(بزرگترين خويشكاريهاي گرشاسپ، اژدهاكشي اوست 

   فرامرز و بيژن.7
شـوند     موفـق مـي    فرامرزنامـه ز و بيژن نيز از ديگر پهلوانان ايراني هـستند كـه در              فرامر

  :اژدهايي موسوم به مارجوشا را در هند از بين ببرند
ــد ...  چهــارم كــه در دامــن شــهر هن

 يكـــي ژرف در كـــوه خـــارا دره  
ــي    ــد يكـ ــي دراز و بلنـ ــوه بينـ  كـ

 سراســــر دره ســــهمگين و پــــره
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ــد  ــد و پليـــ ــا بلنـــ  در او اژدهـــ
 نرويــــد گيــــا در دو فرســــنگيش

 تــن اژدهــا را بــه المــاس تيــز    ...
  

 كز آنـسان همـي اژدهـا كـس نديـد          
ــنگيش  ــن سـ ــان از تـ ــرزد جهـ  بلـ
 بدريـــد و آمـــد زخـــون رســـتخيز

  

  )316-312ص:1372به نقل از خالقي مطلق، (                                                     

   گشتاسپ.8
 ديگـر را كـه از        دند، اما لهراسپ، دو شاهزاده    گشتاسپ و زرير فرزندان لهراسپ شاه بو      

روزي . نواخـت و از ايـن رو گـشتاسپ، آزرده بـود            نبيرگان كيكاووس بودند، بيشتر مي    
شنود، شبانه راهـي      طلبد و چون جواب رد مي       گشتاسپ از پدر تاج و تخت كياني را مي        

سپ راهـي روم    ديگـر بـار گـشتا     . گردانـد   شود؛ اما زرير در راه هند او را برمـي           هند مي 
از جملـه   . كنـد   شود و بعد از رشادتهاي بسيار با كتايون، دخت قيصر روم ازدواج مي              مي

دالوريهاي گشتاسپ در روم، كشتن گرگي در بيـشه فاسـقون و كـشتن اژدهـا در كـوه                   
البته جالل خالقي مطلق معتقد است گرگ كشته شده به وسيله گشتاسب نيز             . سقيالست

صورت كهنتر روايت گشتاسپ چنـين بـوده كـه او اژدهـايي را              عمالً يك اژدها بوده و      
خالقي مطلـق،  (كشته و سه دختر را از حبس اژدها نجات داده و با آنها ازدواج كرده است                 

1372 :335(.  

   كيخسرو.9
ساخت آن، نبرد پهلوان با اژدهاي خشكـسالي توانـد بـود، سـتيز               مورد ديگري كه ژرف   

ست؛ افراسيابي كـه هـر گـاه بـه ايرانـشهر يـورش              فرساي كيخسرو و افراسياب ا      طاقت
او در اوستا عليه    . كند  برد، نابساماني و آشفتگي و خشكسالي را بر ايران حكمفرما مي            مي

اينك همه تر و خشك و بزرگ       «: آيد  ايستد و علناً در پي تباهي ايرانشهر برمي         اورمزد مي 
. )58بنـد   : 8زامياد يـشت، كـرده      (»  افتد و نيك و زيبا را به هم درآميزم تا اهورا مزدا به تنگنا            

دهاك است كه همه خصوصيات او را         كريستن سن، معتقد است افراسياب، متأثر از اژي       
  . )50: 1381كريستن سن، (به خود گرفته است 

شود كه در بندهش، صـراحتاً   ماهيت بري و ديو صفتي افراسياب، وقتي بيشتر روشن مي     
چون منوچهر در گذشته بود، ديگر بـار         «:ن اشاره شده است   به بازدارندگي او از ريزش بارا     

افراسياب آمد بر ايرانشهر بس آشوب و ويراني كرد؛ باران را از ايران شهر بازداشت تا زاب                 
  ).212بند : 18بندهش، بخش( »...تهماسبان آمد؛ افراسياب را بسپوخت و باران آورد
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ژي دهاك، باران را از ايـران دريـغ         در شاهنامه و منابع تاريخي نيز افراسياب، چون ا        
دارد؛ چنانكه در شاهنامه با يورش افراسياب به ايران، هفت سال خشكـسالي، دامـن                 مي

  :ايران را فراگرفت و گياه و خاك پژمريدند و از باران و سرسبزي خبري نبود
 زباران هوا خشك شـد هفـت سـال        
 چنان ديد گودرز يك شب به خواب      

ــاران خجــسته ســر  ــر ب ــرآن اب  وشب
 تنگـي رهـا    چو خواهي كـه يـابي ز      

ــت    ــدار نوس ــي نام ــوران يك ــه ت  ب
ــرخش    ــي ف ــران پ ــه اي ــد ب ــو آي  چ

  

 دگر گونه شد بخت و برگشت حال         
ــد ز  ــري برآم ــه اب ــر آب ك ــران پ  اي

 به گودرز گفتي كـه بگـشاي گـوش        
 وزيـــن نـــامور تـــرك نـــر اژدهـــا
 كجــا نــام آن شــاه كيخــسروست   
 زچرخ آنچـه پرسـد دهـد پاسـخش        

  

  )218ص:3، ج1373فردوسي، (                                                                   
 يادآور شده است كه افراسياب، چون به ايران تاخت و           اخبار الطوال دينوري نيز در    

هـا را پـر كـرد و مـردم گرفتـار              هاي آب را كور و رودخانه       منوچهر را كشت، سرچشمه   
حمزه اصفهاني نيز همين امر را در تاريخ        . )11ص:1346دينوري،  (خشكسالي سختي شدند    

  : پيامبران و شاهان آورده است
هـا و قنـوات را نـابود          ها، رودها، چشمه    افراسياب در سالهاي تسلط خود، شهرها، قلعه      

ساخت و در سال پنجم تسلط وي، مردم دچـار قحـط شـدند و تـا آخـر روزگـار وي                      
ا خـشك و عمـارات از سـكنه خـالي و            به هنگـام فرمـانروايي او، آبهـ       . همچنان بودند 

  .)107ص:1375به نقل از مسكوب، (كشتزارها تباه شدند 
 12.شـباهت نيـست     از ديگر سو نبرد كيخسرو و افراسياب بـه اسـطوره ضـحاك بـي              

ضحاك عالوه بر كشتن آپتين، پدر فريدون، گاو برمايه را كه در حكم دايه فريدون بود،                
ر كشتن سياوش، ويراني و قحطي و خشكسالي را بـر           افراسياب نيز عالوه ب   . كشد  نيز مي 

ضحاك در پي يافتن و كشتن فريدون است و افراسـياب نيـز در   . كند  ايران حكمفرما مي  
فريدون را مادرش فرانك به ياري مردي دينـدار، كـه نگهبـان    . پي يافتن و قتل كيخسرو   

پيـران ويـسه و     كيخسرو را نيز مادرش فرنگيس بـه يـاري          . پرورد  گاو در كوه است، مي    
فريدون كه از كوه البرز آمده براي رويارويي با ضحاك با نيـروي فـره               . پرورد  شبانان مي 

كيخسرو نيز همراه بـا گيـو و فـرنگيس          . گذرد  ايزدي خود، بدون كشتي از اروندرود مي      
  .گذرد بدون كشتي از جيحون مي

فراسـياب  ا. اي در گنـگ دژهوخـت دارد        ضحاك كاخ جادويي سر به آسمان فرازيده      
در . اي دارد كه هنگ نام دارد و در قعـر دريـاي فراخكـرت اسـت                 نيز باروي جادو شده   
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، كيخـسرو را يـاري      13گرفتار شدن، افراسياب، هوم، افشره ايزدينه گيـاه مقـدس هئومـه           
گـسترد   فريدون نيز پيش از دستيابي به ضحاك در ايوان او خواني رنگارنگ مـي  . كند  مي

سـركاراتي،  (كشد كه ماهيت هوم و مـي هـر دو يكـي اسـت       ميو مي و نبيذ ارغواني سر    
از ديگر سو كيخسرو در شاهنامه صراحتاً به فريـدون تـشبيه شـده اسـت                . )244ص:1378

هرتسفلد نيز نبرد كيخسرو با افراسياب را نمـودي از نبـرد       . )160ص،  3ج: 1373فردوسـي،   (
: 1355سـركاراتي،   (داند    يايندرا، خداي بزرگ هندو و ورتره، اژدهاي مخوف خشكسالي م         

  .)179ص

   اسكندر.10
اگرچه اسكندر سلسله شكوهمند هخامنشيان را از بين برد و همين دليـل بـه گجـستك                 

 نظامي گاه تـا حـد يـك         اسكندرنامهملقب شد در متون بعد از اسالم از جمله          ) ملعون(
ارا و ايرانـي    در شاهنامه نيز اسكندر، رومي نيست بلكه پـسر د         . پيامبر منزلت يافته است   

جالل خالقي مطلق   . است كه چون ديگر پهلوانان ايراني به كشتن اژدها موفق شده است           
معتقد است ايرانيان براي اينكـه اسـكندر را در حلقـه شـاهان ايرانـي بپذيرنـد و بـراي                     

انـد،   سزاواري يا مشروعيت او به عنوان يك شاه ايراني، اژدهاكشي را بـه او نـسبت داده      
: 1372خـالقي مطلـق،     (گر پهلوانان و شـاهان ايرانـي نيـز نـسبت داده بودنـد               چنانكه به دي  

  .)331ص
ــوه  ... ــوي ك ــت زان س ــاي اس ــي اژده  يك

ــام اوي  ــروزد از كــ  همــــي آتــــش افــ
 زبانش كبـود و دو چـشمش چـون خـون          
 ســـــكندر بفرمـــــود تـــــا لـــــشكرش
ــنگ    ــوه س ــر آن ك ــرش را ب ــي زد س  هم
ــر   ــد تيــ ــر بباريــ ــر او بــ ــپاهي بــ  ســ

  

 رش سـتوه  كه مرغ آيـد از رنـج زهـ          
ــاه   ــه م ــد ب ــرش برآي ــي دود زه  هم
ــرون   ــامش ب ــد زك ــش آم ــي آت  هم
ــرش     ــد از ب ــاران كنن ــر ب ــي تي  يك
ــگ     ــاني درن ــد زم ــا برآم ــين ت  چن
 بــه پــاي آمــد آن كــوه نخچيــر گيــر

  

  )71 ص:7 ج:1373فردوسي، (

   بهرام چوبين.11
از ديگر پهلوانان اژدهاكش ايران، بهرام چوبين است؛ كسي كه اژدهايي موسوم بـه شـير                

كشد و با اين كار اسـت كـه همـه او را                را بلعيده است، مي    14پي كه دختر خاقان چين    ك
  :خوانند علناً شاه ايران مي
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... د كه در كوه چين آن زمـان       چنان ب 
ــن     ــه ت ــبي ب ــر زاس ــود مهت  ددي ب
 ورا شـــير كپـــي همـــي خواندنـــد

 بــدو گفــت بهــرام فــردا پگــاه    ...
ــاه   ــگ گـ ــا جنـ ــردازم از اژدهـ  بپـ

  يازيـد مـرد    وزان پس بـه شمـشير     ...
ــد   ــرين خواندن ــان آف ــم زب ــه ه  هم

  

ــان    ــزون از گمـ ــودي فـ  دد و دام بـ
 فرو هشته چون مشك گيـسو رسـن       
ــد  ــوم درماندنـ ــه بـ  زرنجـــش همـ
ــاه   ــن جــشن گ ــن اي ــنم م ــايم ببي  بي
ــد راه   ــا را نماينـ ــبگير مـ ــو شـ  چـ
 تـــن اژدهـــا را بـــه دو نـــيم كـــرد
 ورا شـــاه ايـــران زمـــين خواندنـــد

  

  )145ص:9، ج1373فردوسي، (                                                                     

   اردشير.12
توان از كشته شدن كرم هفتواد به وسـيله اردشـير    از ديگر موارد اژدهاكشي در ايران، مي      

ياد كرد كه مهرداد بهار نبرد اردشير با اين كرم اژدهاوش را نيز در زمره ستيز ترسالي بـا                   
 معتقـد   15 و از ديگـر سـو دارمـستتر        )38  ص :1374بهار،  ( است   خشكسالي به شمار آورده   
: 1365رسـتگار فـسايي،   (اي تلويحي به اژي دهاك اوستايي دارد       است كه كرم هفتواد اشاره    

  .)113ص 
روزي دخـت   . هفتواد، مردي از اهالي كجاران بود كه هفت پسر و يك دختر داشت            

آن كـرم را بـر      . بينـد   ر آن سـيب مـي     زند و كرمي د     او سيبي افكنده از درخت را گاز مي       
نهد تا آن روز با بخت كرم، پنبـه بريـسد و آن روز دو برابـر روزهـاي                     دوكدان خود مي  
داد و    هفتواد، كرم را به فال نيك گرفت و هر روز، او را خـورش مـي               . ديگر پنبه ريسيد  

، سـتم   هفتواد به پشتوانه كـرم    . الجثه تبديل شد    چندي نگذشت كه كرم به هيواليي عظيم      
چون اردشير را ياراي نبرد با كرم هفتـواد         . آغاز كرد و حتي جلو اردشيرشاه قد علم كرد        

نبود به حيله متوسل شد و در هيأت بازرگانان به دژ هفتواد رفت و گفت مـن از بخـت                    
خواهم سه روز پرستار كرم باشم تـا از بخـت او بـيش                ام و مي    خوش كرم، سودها ديده   

گرم به كرم خوراند و به اين وسيله بـه كـشتن كـرم موفـق شـد؛                  آن گاه ارزيز    . برخورم
  :كرمي كه

ــست    ــز آهرمن ــز مغ ــرم ك ــان ك  هم
 همي كرم خـواني بـه چـرم انـدرون         

  

ــت     ــمن اس ــده را دش ــان آفرينن  جه
 يكي ديو جنگي است ريزنـده خـون      

  

  )149  ص:7همان، ج(
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  نقد و بررسي
شـگفت  . نمايـد  روري مياي شناختي اجمالي از خاندان رستم ض   پيش از طرح هر مسئله    

است كه در اوسـتا از رسـتم و زال، هـيچ نـشاني نيـست و از خانـدان رسـتم، تنهـا از                         
گرشاسـپ  . و اثرت، پدر آنها سخن رفته است      ) برادر گرشاسپ (گرشاسپ و اوروخش    

امـا در   . در اوستا و متون پهلوي از خاندان سام بوده و به صفت نريمان موصوف اسـت               
سپ، سام و نريمان در شاهنامه به صورت سه پهلوان پديدار           پي شكست اسطوره، گرشا   

صفت گرشاسپ و به معناي دلير بوده و سام نـام           ) نئير منو (اند در حالي كه نريمان        شده
  .خاندان گرشاسپ بوده است نه نام يك پهلوان

با توجه به نيامدن نام رستم در اوسـتا و برخـي هماننـديهاي صـوري بـين رسـتم و               
، 20 و مـاركوارت   19، هوسينگ 18، ويكندر 17، موله 16نداني چون هرتسفلد  گرشاسپ، دانشم 

دانند كه در حماسه ملي ايران چهره نموده است؛ لذا اگر در         رستم را همان گرشاسپ مي    
دكتـر سـركاراتي    . اوستا نامي از رستم نيست، گرشاسپ اين نقيصه را جبران كرده است           

 كرده و اين هماني رستم و گرشاسـپ را  به شكلي مستدل نظر دانشمندان ياد شده را رد     
 نيـز ايـن همـاني       21تئودور نولدكه . )188ص:1355سركاراتي،  (دور از واقعيت دانسته است      
كند؛ چرا كه اوالً در اوستا نامي از او و پدرش زال نيامـده و                 گرشاسپ و رستم را رد مي     

ن منزلت برخوردار از سوي ديگر، گرشاسپ در اوستا مقام پادشاهي دارد، اما رستم از اي            
  .)همان(نيست 

او معتقـد   . كند  اي ديگر، توجيه مي       اشپيگل، ذكر نشدن نام رستم در اوستا را از زاويه         
است كه چون رستم، بددين بوده و از پذيرش دين بهي، سرباز زده، موبدان، عمداً نام او    

توانستند از رسـتم      يكند؛ چرا كه موبدان م      نولدكه، عقيده اشپيگل را رد مي     . اند  را نياورده 
دكتـر  . به بدي ياد كنند؛ چنانكه نام برخي از ديگر پهلوانان منفي نيز در اوستا آمده است               

سركاراتي نيز اين عقيده را صراحتاً رد كرده است؛ چرا كه در هيچ يك از متون پهلـوي                  
او ديني رستم نشده است؛ بلكه بـرعكس از           اي به بد    و نيز در شاهنامه، كوچكترين اشاره     

 زرتـشتي شـده     اند كـه دانـشمندي چـون مولـه، رسـتم را گونـه               چنان به نيكي ياد كرده    
  .)همان(گرشاسپ تلقي كرده است 

اي   از ديگر سو، دانشمنداني چون هرتسفلد، ماركوارت و كوياجي براي رستم، جنبـه            
ت اند و عقيده دارند كه رستم در واقع همان گندفر، پادشاه سيستان اس             تاريخي قائل شده  

دكتر سركاراتي با استداللي بجا اين فرض را نيز         . كه به حماسه ملي ايران راه يافته است       



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

                                                                   رستم اژدهاكش و درفش اژدها پيكر

  

65

سركاراتي معتقد است كه يك شخصيت تاريخي، بايد در تاريخ مشهور . داند درست نمي
ها مشهورتر شود در حالي كه گندفر، چه از سران سكاها باشـد و چـه           باشد تا در افسانه   

از سـوي   .  در تاريخ ايران شخصيتي كامالً ناشناخته بـوده اسـت          از خاندان سورن پارتي   
شناسـي   اي با يك اصل مهـم ديگـر اسـطوره    ديگر، تبديل گندفر تاريخي به رستم افسانه     

در واقـع يكـي از      . مغاير است و آن حفظ نام شخصيت تاريخي در ضمن افسانه اسـت            
 آنهاست در حالي كـه دربـاره    سازي درباره افراد تاريخي، جاودانه كردن نام        داليل افسانه 

اهللا صفا را نيز به طريق اولـي كمرنـگ            اين نكته، فرضيه ذبيح   . )همان(گندفر چنين نيست    
كند؛ چرا كه صفا نيـز رسـتم را يكـي از رجـال و سـرداران ايـران در دوره اشـكاني                        مي
يشتر ؛ اما چنانكه گذشت، ب )549  ص :1374صفا،  (داند كه به حماسه ملي راه يافته است           مي

اند كه پيروزي آنهـا بـر اژدهـا نمـاد             پهلوانان نامي ايران به كشتن اژدها مبادرت ورزيده       
در واقع در گستره اساطير ايـران، زن و گـاو، نمـاد             . چيرگي ترسالي بر خشكسالي است    

اي كـه در ايـن    اما نكته. آور و آب و طراوتند و اژدها نماد خشكسالي است      ابرهاي باران 
بنـابر روايـت    . رسد، رستم و ارتباط او با ضحاك و اژدهاسـت            نظر مي  رابطه متناقض به  

شاهنامه، ضحاك نياي رستم است و رستم در نبرد با اسفنديار يكي از افتخارات بـزرگ                
  : داند خود را همين مي

ــود  ــراب ب ــادرم دخــت مه  همــان م
 كه ضـحاك بـودش بـه پـنجم پـدر          
ــامورتر كراســت    ــژادي از ايــن ن  ن

  

ــاداب      ــند ش ــشور س ــزو ك ــودك   ب
ــر   ــرآورده سـ ــي بـ ــاهان گيتـ  زشـ
 خردمنــد گــردن نپيچــد زراســت   

  

  )257ص:6، ج1373فردوسي، (
از سوي ديگر هم ببر بياني كه نفوذناپذير است و رستم براي محافظت از خود آن را             

 و هـم درفـش      )275-342 ص :1372خالقي مطلـق،    (پوشد از پوست اژدهاست       در جنگها مي  
  :22رستم اژدها پيكر است

 كه بر پاي پيشش بر است     هر كس    ز
 درفــشي بديـــد اژدهـــا پيكرســـت 

  

 نشسته به يك رش سرش برتر است        
 بران نيزه بر شـير زريـن سـر اسـت          

  

  )214ص:2همان، ج(
دهاك كه در شاهنامه به صـورت         شود كه اگر اژي     حال اين پرسش بنيادين مطرح مي     

 ايـران بـه    و از ايـن رو پهلوانـان بـزرگ    اسـت ضحاك نمودار گرديده، نماد خشكسالي    
 حك شدن نقش اژدها بر درفش رستم و از تبـار ضـحاك              ،اند  كشتن اژدها دست يازيده   
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رسـد كـه يكـه تـاز          آيا اين امر متناقض به نظر نمـي       . بودن او را چگونه بايد توجيه كرد      
ميدانهاي نبرد ايران، هم، تبار او و هم درفش و ببر بيـان او نـشاني از ديـو خشكـسالي                     

رسد كـه رسـتم خـود نيـز يكـي از              ر وقتي بيشتر متناقض به نظر مي      داشته باشد؟ اين ام   
آورد كـه از ديـد        پهلوانان بزرگ اژدهاكش است و در خوان سوم اژدهـا را از پـا درمـي               

هاي بـاروري     كشد، جزو اسطوره    مهرداد بهار همه مواردي كه يك پهلوان اژدهايي را مي         
ا نمـودار چـالش ترسـالي و      و بركت بخشنده اسـت و در واقـع نبـرد قهرمـان بـا اژدهـ                

  .)38ص: 1374 بهار،(خشكسالي است 
برخي ضحاك مورد اشاره رستم را نه اژدهايي اساطيري، بلكـه شخـصيتي تـاريخي               

يكـي اسـاطيري كـه      : الزم به يادآوري است كه ضحاك را دو رويه بوده اسـت           . دانند  مي
ليـل  دهاك باشد و ديگـري شخـصيت تـاريخي عـرب مـĤبي كـه حتـي بـه د                     همان اژي 

تـوان انگاشـت      محتمالً مي «: اند  محبوبيت او بسياري از اعراب نيز موسوم بدين نام بوده         
 نـيم تـاريخي ديگـري بـا         -اي  كه از دوره ادبيات پهلوي، شخصيت كهـن نـيم اسـطوره           

آميزد و ضـحاكي مـاردوش        شخصيت اژدها گونه ضحاك كه همه اساطيري است در مي         
كويـاجي نيـز    . )191 ص :1376بهـار،   (» آيـد   پديد مـي  دهاك سه سر و پادشاه       بازمانده اژدي 
  : معتقد است

اي   از اين رو در خاطر مردم جاي ويژه       . اي است از اسطوره و تاريخ       افسانه دهاك، آميزه  
اي تــاريخي در گاهــشماري آشــور و مــاد و نيــز  دهــاك همچــون چهــره. يافتــه اســت

آوران   متـر كـسي از نـام      ك. گزارشهاي يونانيان از تاريخ خاورميانـه زمـين شـهرت دارد          
هـاي گونـاگوني از بـسياري از     توان يافـت كـه همچـون دهـاك، افـسانه       تاريخي را مي  

 :1383كويـاجي،   ( باشـد  وي فراهم آمده      هاي جهان برگرد سرگذشت و زندگينامه       گوشه
  ).241-223ص

دهـاك اوسـتايي را نيـز داراي شخـصيتي            حتي اژي  ،برخي از اين حد هم فراتر رفته      
  :دانند يتاريخي م

دهـاك  ژدر اوسـتا و ا    يـاد شـده     دهاك   رسد، اين است كه اژي      آنچه به ذهن نگارنده مي    
هـاي ايرانـي و       متون پهلوي، شخصيتي تاريخي بوده است كه سرگذشـت او بـا افـسانه             

اي اساطيري و به صورت ديوي سه سر در اوستا            كم در چهره    سامي در هم آميخته و كم     
ر شاخ و برگ در متون پهلوي و فارسـي پديـدار شـده              و شخصي تازي با داستانهايي پ     

كه به صورت  (گدها اين شخص نامي داشته است كه ايرانيان آن را دهاگ و اژي        . است
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انـد و   كـرده  تلفـظ مـي  ) تواند نمايشگر نفرت پيروان مزديسني از او بوده باشـد    اخير مي 
  ).260  ص:1385نحوي، ( اند خوانده النهريني او را ضحاك مي اقوام سامي بين

كند    در قالب ضحاك را بكلي رد مي       گدها از ديگر سو اكبر نحوي، معرب بودن اژي       
در قالب ضحاك و ده آك با هـيچ يـك از قـوانين         كو معتقد است كه تعريب، اژي دها      

  .)259 ص:همان(تعريب سازگار نيست 
توانـد بـه هـيچ روي معـرب واژه      به نظر نگارنده اگرچه امـروز، واژه ضـحاك نمـي    

دهاك و دهاك تلقي شود، چه بسا دليل اين امر صيقل يافتن واژه ضـحاك در گـذر                    اژي
اي بوده كه بر اسـاس قـوانين تعريـب، معـرب              مان باشد و گرنه، چه بسا در اصل واژه        ز

البته ايـن   «: اكبر نحوي نيز اين امر را يادآور شده است        . شده است   قلمداد مي اژي دهاگ   
حوالتي به صورت فعلـي درآمـده باشـد، بـسيار قـوي             احتمال كه واژه ضحاك پس از ت      

  .)260ص:همان(» است
كنـد، اينكـه      نكته ديگري كه اين هماني ضحاك و اژي دهاك را بيـشتر نمايـان مـي               

  :فردوسي در شاهنامه بارها از ضحاك، صراحتاً به اژدها تعبير كرده است
 صدم سال روزي به درياي چـين      ... 

ــان گــشته بــود از بــد      اژدهــانه
ــاز ... ــين پاســخ آورد ب ــدون چن   فري

  را زخـــاك اژدهـــاببـــرم پـــي 
 ببايــد شــما را كنــون گفــت راســت
 بـــر او خوبرويـــان گـــشادند راز  

  را كـنم زيـر خـاك    اژدهـا  كه گر ... 
ــروه   « ــان گ ــاك از مي ــزدان پ ــه ي  ك

  اژدهـــابـــدان تـــا جهـــان از بـــد
  

ــن      ــاك دي ــاه ناپ ــد آن ش ــد آم  پدي
 نيامـــد بـــه فرجـــام هـــم زو رهـــا

ــد  ــرخ دادم ده ــر چ ــه گ ــرازك   از ف
 بـــشويم جهـــان را زناپـــاك پـــاك

  فـش كجاسـت    اژدهـا بهـا     كه آن بي  
ــر  ــامگ ــاز كاژده ــه گ ــرآيد ب   را س

ــاك  ــرد پ ــشويم شــما را ســر از گ  ب
ــا را ز ــوه برانگيخـــت مـ  البـــرز كـ

ــا    ــد ره ــن آي ــرز م ــان گ ــه فرم  ...ب
  

  )49ص،1 ج:1373فردوسي، (
 برجـسته  دهاك اوستايي و ضحاك در شـاهنامه بـيش از آن         از ديگر سو شباهت اژي    

چنانكه . است كه بتوان سرسري از آن گذشت و اين هماني اين دو شخصيت را رد كرد               
در شاهنامه  . دهاك در اوستا يكي اژدهاي سه سرِ سه پوزه شش چشم است             دانيم اژي   مي

تر شدن اسطوره به جاي چنين اژدهايي، ضحاك ظهور كرده است كـه              نيز در پي منطقي   
روينـد كـه بـا        سه پوزه باشد، دو مـار بـر دوش او مـي           به جاي اينكه خودش سه سر و        
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احتساب اين دو مار، ضحاك اين همان اژدهـاي سـه سـر و سـه پـوزه و شـش چـشم                       
  :دكتر منصور رستگار فسايي نيز ضحاك را همان اژدها دانسته است. اوستايي است

ترين انسان اژدهاگونه است كه نامش با اژدها پيوند يافتـه اسـت تـا                  ضحاك، مشخص 
دهـاك   تركيـب اژي . نـد ا بدانجا كه در بسياري از متون اساطيري او را خود اژدها دانسته     

همان است كه در اساطير ايراني ضحاك شده و به معني مار و اژدها نيـز بـه كـار رفتـه       
 است و در فارسي دري اژدهاك هم به معني اژدها و هم به معني ضـحاك آمـده اسـت                   

   .)2، 118ص : 1365رستگار فسايي، (
گرشاسـب مـار    «: دكتر سركاراتي نيز به اين هماني ضحاك و اژدها اشاره كرده است           

دار زهر آگين اوبارنده اسبان و مردان را كشته است و در پايان جهان نيـز اژدهـايي                    شاخ
مهرداد بهار، نيز ضحاك    . )188ص: 1355سركاراتي،  (» ديگر، يعني ضحاك را خواهد كشت     

  .)226ص: 1384بهار، (داند   يك سكه ميدهاك اوستا را دو روي و اژي
اي اهريمنـي در هيـأت اژدهـاي خشكـسالي،            در هر حال ضحاك عـالوه بـر چهـره         

شخصيت تاريخي محبوبي نيز در قوم عربي داشته است تا حدي كه بسياري از اعـراب                
و لذا اگر رستم به نياي خود       ) 262ص:1385نحوي،  (نهادند    نام ضحاك بر فرزندان خود مي     

پژوهـان، توانـد بـود كـه شخـصيت تـاريخي        نازد به عقيده برخي از اسطوره       ميضحاك  
ضحاك موردنظر بوده است؛ چنانكه دكتر محمود طاووسي صراحتاً ايـن امـر را يـادآور                

  : شده است
توانـد نمايـانگر دو       ستايش رستم از ضحاك و احتراز واژه اژدها اتفـاقي نيـست و مـي              

 و اهريمني ضحاك و ديگر وجهه انساني و نيمـه           اي  نخست جنبه اسطوره  : ديدگاه باشد 
بديهي است كه اژدهاي اساطيري يا موجودي اهريمني با مارهايي كـه مغـز              . تاريخي او 
تواند براي شخـصيتي نظيـر رسـتم، مايـه مفـاخره و برتـري بـر                    نمي  خورند،  آدميان مي 

  ).170ص: 1385 ،...طاووسي و (اسفنديار تلقي شود
درست اسـت كـه ضـحاك،       . نمايد  دكتر طاووسي پذيرفتني نمي   از ديد نگارنده، نظر     

شخصيت تاريخي محبوبي در قوم عرب نيز بوده كه حتي اعراب نام او را بـر فرزنـدان                  
نمايد كـه رسـتم يكـه تـاز و پـشت همـه              منطقي نمي   اند، اما اين امر اصالً      نهاده  خود مي 

ه بزرگمردي كه دلش سـخت      مايرانيان، سر از تبار يك عرب برون آرد؛ آن هم در شاهنا           
تپيد و در پوشش نهضت شعوبيه، درفش عرب ستيزي برافراشته بـود؛              به خاطر ايران مي   

. كنـد، همـان اژدهاسـت        كه سخت بدان افتخار هـم مـي        ،لذا به نظر نگارنده نياي رستم     
بينيم درفش رسـتم      هرچند اين نظر در وهله اول مايه بهت و شگفتي است، اما وقتي مي             
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رود به ايـن ترتيـب         پيكر است، هرگونه شك و ترديدي در اين باره از بين مي            نيز اژدها 
كه حتي اگر ضحاك، نياي رستم را شخصيتي تاريخي بدانيم، نقش اژدهاي درفش رستم     
را چگونه بايد توجيه كرد؟ پس هم نياي رستم و هم درفش او، نشان از اژدهايي دارنـد                  

امـا گـره كـار همچنـان بـاقي اسـت،       . ي استكه در گستره اساطير ايران، نماد خشكسال  
اين تناقض بزرگ را چـسان  ! رستم، پهلوان مرد نامي ايران و اژدهاي مخوف خشكسالي        

  بايد گرهگشا بود؟
پيش از اينكه گره اين تناقض گشوده شود، الزم بـه يـادآوري اسـت كـه بـرخالف                   

ست، بلكه نمـود آب     اساطير ديگر ملل، اژدها در اساطير چين، نه تنها نماد خشكسالي ني           
  : و باران و بركت و فراواني است

شود كه نمودگـار وزن    در چين اژدها نشانه آسمان و آب، همواره به امپراتور مربوط مي           
در اساطير چين كه واجد سـاختار  . و ضرباهنگ كيهان است و بخشنده باروري به زمين       

سماني بيشتر برخـوردار    فالت قاره است، اژدها مظهر آبها همواره از فضايل و مواهب آ           
  ).205  ص:1372الياده، ( است

: انه اژدهـا در چـين را يـادآور شـده اسـت            ر نيز تقدس و نقش بارو     24كونالد مكنزي 
اژدها در چين چنان اهميت دارد كه تقريباً همه امور جـوي از بـاران و بـاد گرفتـه تـا                      «

   .)63ص: 1963مكنزي، (» ترتيب فصول و شب و روز را تحت كنترل دارد
اژدهـاي  «: اژدها در چين را يادآور شده اسـت  نيز سرشت بارورانه     25آنتوني كريستي 

آيد و دقيقاً نمودار فصل بارش در چين بوده كه بـه              آبي، روح آب و باران به حساب مي       
كريـستي،  (» عنوان روح بخشنده باران كه داراي شخصيتي مثبت است، مورد احترام است           

ز به سرشت بارورانه اژدها در اساطير چين اشـاره كـرده            جان فرگوسن ني  . )15ص  : 1988
  .)102ص : 2، جلد 1937فرگوسن، (است 

 اين نكته ضروري است كه رستم و خاندان او سـكايي بودنـد و قـوم                 يحال يادآور 
دليل موقعيت خاص جغرافيشان، بشدت از اساطير چين تأثير پذيرفتند و از ايـن                سكا به 

قوم سكا حـدود    . با رستم نيز برآمده از اساطير چين باشد       رو بعيد نيست اژدهاي مرتبط      
رو به سوي مارواءالنهر و جيحون نهادند و حكومت يونـاني بلخـي را            . م.  پ   130سال  

از آنجـا كـه     .  سال بعد حكومت مقتدر كوشانيان را بنيان نهادند        120برانداختند و حدود    
 سياسي شگرفي ، تجاري،نگيگذشت، تبادل فره هاي ابريشم از سرزمين كوشان مي      جاده

آمد و  كاالها از هند و از طريق دره سند و رود كابل مي          . گرفت  در اين منطقه صورت مي    
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رسيد كه همـه اينهـا        از چين از طريق كاشغر به دره فرغانه و نيز تاجيكستان امروزي مي            
س از روم از طريق درياي خزر و درياي سـرخ و اقيـانو            . ها بود   در حيطه قلمرو كوشاني   

ايران نيز در   . برد  شد و كاالهاي چيني و هندي را مي         هند، كاالهاي رومي وارد منطقه مي     
اي داشـت و لـذا كوشـان سـرزمين مناسـبي بـراي التقـاط                  اين ميان نقش بسيار برجسته    

يك نمونه ايـن آميختگـي      . فرهنگهاي مختلف ايراني، يوناني، رومي، چيني و هندي بود        
ب شاهان كوشاني شاهد بود كه ملقب به شاه شاهنشاه، قيصر           توان در القا    فرهنگها را مي  

و فغفور بودند كه اين امر بخـوبي آميختگـي فرهنگهـاي ايـران، روم و چـين را نـشان                     
  . )5  ص:1379كوياجي، (دهد  مي

  : زال و رستم و خاندان او برآمده از اين فرهنگ مسامحه كار و بدون تعصب بودند
 است متعلق بـه عـصر بعـد از اوسـتا و متعلـق بـه                 رستم بدون هيچ ترديدي شخصيتي    

بايد معتقد شويم كـه شـكل گـرفتن روايـات رسـتم و زال و تحـول آنهـا در                     . سيستان
بهـار،  (... محيطي فارغ از تعصبات زردشتي، چه اوستايي و چه ساساني پديد آمده است            

  ). 228ص : 1384
مهرداد بهار صراحتاً   طبعاً سيستان همان سكستان يعني محل اسكان قوم سكاست كه           

  : داند خاندان رستم را برآمده از اين قوم مي
) سـكايان (اند به نام سكان     اي از قوم ايراني     بخش ديگري از اقوام آريايي كه خود شاخه       

از شمال آسـياي ميانـه برخاسـتند و بـه قفقـاز و         . م. هاي هشتم و هفتم پـ        در طي سده  
 جنوب سيبري تا نزديك درياچه بايكال در       شمال درياي سياه در غرب و به سرزمينهاي       

بخـشي از ايـشان در      ... ور شـدند و     شرق و به سرزمينهاي جنوبي آسـياي ميانـه حملـه          
سرزمين تركستان و چين امروزي و بخشي با برانداختن دولت يوناني باختر در زرنـگ               

لـي  هاي م و رستم به حماسههاي زال   ساكن شدند و باعث ورود افسانه     ) سيستان فعلي (
  .)391ص : 1376بهار، ( ما شدند

  : ژاله آموزگار نيز معتقد است
بخشي از عناصري كه تشكيل دهنده خداينامه بودند، روايتهاي ملـي مربـوط بـه اقـوام                 

اي كـه بعـداً       سكايي است كه در زمان اشكانيان در حدود سده دوم مـيالدي بـه ناحيـه               
هاي آنان درباره زال و رستم بـا          هافسان. سكستان يا سيستان ناميده شد، مهاجرت كردند      

اساطير كياني و اشكاني درهم آميخت و تبديل به هسته اصلي بخش حماسـي شـاهنامه    
  . )66ص : 1387آموزگار، (شد 
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در هر حال قوم سكا كه رستم و زال نيز برآمده از آن است به دليل موقعيت خاصش 
 ايـن دو ملـت نقـش مهمـي     كه بين ايران و چين قرار داشت در تبادل فرهنگ و اساطير   

  :جهانگير كوياجي در اين زمينه معتقد است. ايفا كرده است
 سكاها با موقع جغرافيايي ويژه خود كه در ميان ايران و چين قرار داشـت، هـم بـراي                   

هـاي ايـن    هاي خود در اين دو كـشور و هـم بـراي نقـل و انتقـال افـسانه                    رواج افسانه 
كويـاجي،  (ت بـسيار مـساعدي در اختيـار داشـتند           سرزمينها به يكديگر فرصت و امكانا     

  .)2ص:1379
توان چنين استنباط كرد كه بسياري از اساطير چيني و            با توجه به مطالب ياد شده مي      

ايراني از طريق قوم سكا رد و بدل شده است و لذا اگر در گستره اساطير ايران و چـين،         
هاي پهلواني ايـران و چـين،         سانههمانندي اف «: بينيم، عجيب نيست    هماننديهاي بسيار مي  

گاه تمام افسانه و پهلوانان آن در هـر دو حماسـه يكـسانند و               . جنبه اساسي و كلي دارد    
اي از رويدادها و به كار بستن برخي هنرنماييهاي شاعرانه به چشم             جايي پاره   زماني جابه 

وران و  در ضمن وجود مواردي چون كاموس كشاني و شـاه هامـا           . )92همان،  (» خورد  مي
خاقان چين كه قسمت قابل توجهي از حماسه ملـي ايـران را بـه خـود اختـصاص داده                    

  ). همان(است بر تأثير چشمگير اساطير چين بر حماسه ملي ايران داللت دارد 
توان چنين استنباط كرد كه رسـتم نيـز از آرياييهـاي              با توجه به مطالب ياد شده، مي      

به حماسه ملي ايران راه يافته اسـت و از ايـن رو،     سكايي است كه متأثر از اساطير چين        
اژدهايي كه رستم از او نشان دارد برآمده از اساطير چين است كه از طريـق سـكاها بـه                    
حماسه ملي ايران راه يافته و بدين ترتيب اين اژدهـا نـه تنهـا نمـاد خشكـسالي و تـابو               

جالـب اسـت در   .  استنيست، بلكه نمودگار فراواني و ترسالي و توتم خانوادگي رستم       
پرسد، هجير صراحتاً از رستم       شاهنامه نيز وقتي سهراب نام و نشان رستم را از هجير مي           

  : كند به عنوان پهلواني چيني ياد مي
 بدو گفت كز چـين يكـي نامـدار        ... 

  

ــهريار     ــر شـ ــد بـ ــوي بيامـ ــه نـ  بـ
  )214ص:2، ج1373فردوسي، (              

  : ، كاله خودي چيني بر سر دارداز ديگر سو سهراب در نبرد با گردآفريد
ــاد    ــر نه ــر س ــان و ب ــيد خفت  بپوش

  

ــرگ   ــ يكــي ت ــاديچين ــردار ب ــه ك   ب
  )185 صهمان،(                                                                        

  : كند و گردآفريد علناً سهراب را شاهي چيني خطاب مي
 چـين چنين گفت كاي شاه تركان و          چو سهراب را ديد بر پـشت زيـن        ...
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 ه گـشتي كنـون بـاز گـرد        چرا رنجـ  
  

ــرد   ــت نب ــم ز دش ــدن ه ــم از آم  ه
  )187 صهمان،(                                                                         

نكته قابل توجه ديگر اينكه اژدها تنها موردي نيست كـه رسـتم و خانـدان او را بـا                    
سازد، بلكه زال، رستم و سهراب و نبرد رستم با اكـوان ديـو نيـز                 اساطير چين مرتبط مي   

  . هايي از تأثير اساطير چين با خود دارند نشانه
توانـست او را پـذيرا باشـد، زال را در             زال سپيدمو مايه ننگ سام بود و سام كه نمي         

  سام را پرورد و در فرجام سام، زال را بـه خـود             ،نزديك كنام سيمرغ رها كرد و سيمرغ      
به نظر نگارنده زال شخصيتي اهورايي نيست و در هيچ جاي اسـاطير ايـران               . فرا خواند 

اين در حالي است كه سپيدموها در چين بسيار تقدس دارند؛ آن چنـان              . جايگاهي ندارد 
گر پهلواني چيني به نام       زال در شاهنامه، تداعي   . هراسند  مقدس كه عوام از لمس آنها مي      

پـدر او سـخت از      . نگام تولد، پيكري سپيد چون بره داشـت       هائوگي ه .  است 27هائوكي
اما گوسفندان و گـاوان او را       . گذارد تا از بين برود      او متنفر بود و او را سر راه مي         وجود

گـذرد تـا اينكـه      چنـدي از ايـن مـاجرا مـي    . كننـد  برند و از او نگهداري مـي   با خود مي  
اي با بالهاي خود او را          در حالي كه پرنده   بينند    اي يخ مي    شكنان، هائوكي را بر قطعه      هيزم

  ). 27ص : 1379كوياجي، (كند  در سايه بال خود حمايت مي
چنانكه گذشت شباهت زال و هائوگي نمايانتر از اين است كـه بـه توضـيح نيـازي                  
داشته باشد بويژه وقتي بدانيم سيمرغ كه زال را پرورد به معناي مرغ چينـي اسـت، ايـن       

واژه سـيمرغ اگرچـه در اوسـتاي كهـن نيامـده در             . شـود    مـي  تر  جستههمانندي بسيار بر  
 -Sénag  و در متون پهلـوي بـه صـورت   Saéna- marôav اوستاي متأخر به صورت

murvagآمده كه در فارسي نو به صورت سيمرغ به معناي مرغ چيني باقي مانده است  .  
ر، مـا را بـه يـاد        از ديگر سو پيوند سيمرغ با درخت گز در حماسه رستم و اسـفنديا             

 با درختهاي طبـي و درمـانگر        -هاي مقدس چيني است      كه از پرنده   –پيوند نزديك درنا    
شـود كـه در صـورت         در بهرام يشت، اورمزد زرتشت را رهنمون مي       . دزدانا  در چين مي  

بهرام ( هرگونه آزردگي، پر مرغ وارغن را بر تن بمالد تا با آن جادوي دشمن ناچيز شود                 
كه در اينجـا خويـشكاري سـيمرغ و مـرغ وارغـن و درنـاي چينـي يكـي                    ) 35يشت، بند   

 معروف است در درمان زخمها      sien-ho درنا كه به     يشود؛ چرا كه در چين نيز پرها        مي
كننـده زال سـپيدموي اسـت،         عالوه بر هائوكي، ديگر پهلواني كه تـداعي       . رود  به كار مي  
. ن متولد شد بكلي سپيد موي بـود        سال در رحم مادر ماند و چو       72 است كه    28الئودزو
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طور كه الئودزو به معناي كودك پيـر اسـت، زال زر نيـز مقـرون بـه                    از ديگر سو، همان   
زال كودكي پير است؛ چنانكه پورداوود زال و زر را به معناي پيـر                سفيدي است و عمالً   
  . )143 ص:1343گرجي، (داند  و از يك ريشه مي

دهد، نبرد رسـتم و سـهراب         نگ و بوي چيني مي    مورد ديگري كه خاندان رستم را ر      
 در گـستره    30نوــ جـا      و پـسرش لـي     29جينـگ   كننده حماسه لي    اين داستان تداعي  . است

جالب است لي جينگ نيز چونان رستم در كودكي موفق بـه كـشتن              . اساطير چين است  
يـك   بومي ايران نيست و نبرد رستم در كـودكي بـا              شود؛ حيواني كه اصالً     پيل سپيد مي  

  . نمايد پيل سپيد، سخت شگفت مي
كـس از همـساالن را        طور كه سهراب در كودكي رشدي غيرطبيعي دارد و هيچ           همان

كـشد و     در هفت سـالگي نزديـك دو متـر قـد مـي            نوجا    توان پهلو زدن با او نيست، لي      
طور كه سهراب بازوبندي بر بازو دارد تا او را به شناخت پـدر   همان. پهلواني نامي است 

شـود و بازوبنـد او        آسايي، زاده مي    نمون شود، ولي نوجا نيز از آغاز با بازوبند معجزه         ره
   . چونان جنگ افزاري سحرآميز او را در برابر دشمنان ياريگر است

طـور كـه سـهراب بـا گردآفريـد درگيـر              ديگر همانندي اين دو حماسه اينكه همـان       
دسـت همـاورد خـود، دنـگ جيـو          نوجا نيز چون     بندد، لي   شود و سپس به او دل مي        مي

نوجـا تـن در     شكند، دختر او براي رهايي پدر بـه نبـردي دليرانـه بـا لـي                  را مي  31گونگ
جينـگ نيـز از       شـتابد، لـي     سوي كاووس به آوردگاه مـي     طور كه رستم از       همان. دهد  مي

طور كه رستم در نخستين نبـرد         همان. شود  ، فغفورچين به رزمگاه گسيل مي     32جانب چو 
جينـگ نيـز در نبـرد نخـست، پـشتش بـه خـاك                 خورد، لي   سهراب شكست مي  خود با   

طور كه رستم بـا توسـل بـه يـزدان، نيـروي بيـشتري را خواهـان اسـت،            همان. رسد  مي
. يابـد  جينگ نيز با دخالت يك پيشواي ديني، كه شمشيري جادويي دارد، رهـايي مـي        لي

نوجا از    سپارد، اما لي    ن مي تنها تفاوت اين دو حماسه اين است كه سهراب در فرجام جا           
  .)39ص: 1379كوياجي، (شود  آنجا كه جاوداني است، كشته نمي

نماياند، نبـرد او بـا        ديگر موردي كه بيش از پيش رستم را برآمده از اساطير چين مي            
شـود تـا بـاالخره در         كند ناپديد مي    ديوي كه هر بار رستم آهنگ او مي       . اكوان ديو است  

، ديو بـاد در اسـاطير چـين    33لين اين ماجرا يادآور فئي. شود او ميفرجام موفق به كشتن  
تواند بـاد را      اش هم چند يك پلنگ است و مي         فئي لين پيكر گوزن نر دارد و جثه       . است

اي     به دلخواه خود به وزش درآرد؛ خرقه زرد رنگي به تن دارد و چون به حالـت كيـسه                  
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جالب است در شاهنامه نيـز      . شود   زرد مي  شود تا باد از او بيرون آيد، رنگش سفيد و           مي
  ).302-303ص،4، ج1373فردوسي،  (به رنگ زرد اكوان ديو اشاره شده است

اكوان ديو در شاهنامه، نماد باد سـهمگين اسـت كـه اگـر              «جهانگير كوياجي معتقد است     
 جالـب اسـت     ).9ص:1379كويـاجي،   (» چنين باشد با فئي لين يعني ديـو بـاد همخـوان اسـت             

  :  نيز در شاهنامه صراحتاً از اكوان ديو به باد تعبير كرده استفردوسي
ــد   ــه بدي ــوانش از دور خفت ــو اك  چ

  از خم خـام رسـتم بجـست         باد چو
 بدانست رستم كه ايـن نيـست گـور        
ــدن  ــشايد ب ــو ايــن ن  جــز اكــوان دي

  

ــي   ــاديك ــيد   ب ــر او رس ــا ب ــد ت   ش
 بخاييــد رســتم همــي پــشت دســت
ــه زور    ــد ن ــاره باي ــون چ ــا او كن  اب

ــادش از ببايــــست   تيغــــي زدنبــ
  

  )4ص،304ج : 1373فردوسي، (
 چـين   زا اي كه در پي گفـتن آن اسـت          به عالوه فردوسي گويا آگاه است كه حماسه       

  : برخاسته
 چــينچنــين داد پاســخ كــه دانــاي 

  

ــدرين    ــت ان ــتاني زده اس ــي داس  يك
  

  )306 صهمان،(                                                                                    
نكته قابل توجه ديگر در اين باره اينكه اين تنها رستم نيـست كـه ديـو بـاد را فـرو                      

گيرد با گرز خود      نشاند، بلكه نياي او گرشاسب نيز وقتي باد، خوي اهريمني پيش مي             مي
  ). 255  ص:1378سركاراتي، (نشاند  باد را سر جاي خود مي

اي از قـوم      كمتر بتوان ترديد كرد كه رسـتم، ايرانـي نـژاده          بنا بر آنچه گفته شد شايد       
سكا است كه به دليل موقعيت خاص فرهنگي و جغرافيايي، متـأثر از اسـاطير چـين بـه                   

بينيم هم نياي او اژدهاست و هم درفش          حماسه ملي ايران راه يافته است بويژه وقتي مي        
ه در چين اژدها بسيار مقدس و       گيرد؛ چرا ك    او اژدها پيكر است، اين امر بيشتر قوت مي        

ها را عمالً به صورت اژدهـايي تـصور          نماد آب و باروري و طراوت بود و آنها رودخانه         
كردند كه هنوز تا امروزه روز نيز در جشنهاي بشكوه آنها تقدس اژدها كامالً نمايـان                  مي

  ). 15  ص:1365پرل بارك، به نقل از رستگار فسايي، (است 
طير ايران و هند، كه اژدها نمـاد خشكـسالي اسـت، رسـتم بـه                پس اگر برخالف اسا   

آيد؛ چرا كه رستم      بالد و درفش او نيز اژدها پيكر است، هيچ تناقضي پيش نمي             اژدها مي 
متعلق به اين فرهنگ نيست و به همين دليل در گستره اسـاطير ايـران و هنـد و نيـز در                      

اگـر اژدهـا در ديـدگاه       .  اسـت  اما همچنان يك تناقض بزرگ بـاقي      . اوستا نمودي ندارد  
  رستم، مقدس است، اژدهاكشي رستم در خوان سوم را چگونه بايد توجيه كرد؟
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كشي اوسـت؛ چنانكـه از پوسـت        در پاسخ بايد گفت اژدهاكشي رستم در واقع توتم        
كنـد و ايـن امـر تنهـا بـه رسـتم        براي محافظت از خود استفاده مـي    ) ببر بيان (اين توتم   

در بار    چندينياري از اساطير جهان، توتم را گاه تنها يك بار و گاه             در بس . منحصر نيست 
  : كشتند تا بدين وسيله مايه بركت بيشتر شود طول سال مي

شـد، كـسب      وردند و تنها آييني كه رعايـت مـي        خ كردند و مي    توتم را آزادانه شكار مي    
اي در    ام قبيله ن (34اوجيبواها. اهي بعدي بود  واجازه قبلي شكار از خود حيوان و عذرخ       

گفتند حيوان توتمي با رغبت بيشتري خود را در مقابل پيكان             حتي مي ) امريكاي شمالي 
انـدازي بـه      داده و از اين رو صدا كردن نام او در موقع تير             اش قرار مي    شكارچيان طايفه 

  ).61  ص:1386لوي استراوس، ( ...كرده است موفقيت شكار كمك مي
توان به گاوكشي ايزد مهر در ايران و نيز كشتن خـوك،              كشي مي   از ديگر موارد توتم   

 الهه خرد و دانـش يونـان و         36، الهه باروري يونان و روم، كشتن بز، نماد آتنا         35نماد دمتر 
عاشق آرتميس، الهـه بـاروري و شـكار يونـان و             (37روم و كشتن اسب، نماد ويربيوس     

فريـزر،  (گرفـت     ل صـورت مـي    اشاره كرد كه مانند توتم رستم تنها يك بار در سـا           ) روم
  . هاشم رضي نيز در اين زمينه به نمونه قابل توجهي اشاره كرده است). 536  ص:1384

ميان كنعانيان باستان، خوك توتم بوده است؛ به اين معني كه كنعانيان معتقد بودند نياي               
بـه همـين جهـت خـوك را حيـواني مقـدس             . اصلي و مشتركشان خـوك بـوده اسـت        

كردنـد و از ايـن حيـوان هـيچ انتفـاعي              ز گوشت و خونش استفاده نمي     شمردند و ا    مي
كردند و در اين مراسـم،        اما هر از چند گاهي يك بار مراسم مذهبي بر پا مي           . بردند  نمي

كردند و طي تـشريفاتي گوشـت و خـون حيـوان مقـدس را مـصرف                   خوك قرباني مي  
نـد كـه بـه وسـيله خـوردن          آور، معتقـد بود     آور و خلسه    در اين مراسم جذبه   . كردند  مي

گوشت و نوشيدن خون خوك، نيروي مقـدس و سـازنده مقـدس را در خـود جـذب                   
  .)95 ص: 1359رضي، ( ...اند كرده

پنداشـتند كـه از       در واقع اقوم بدوي با كشتن توتم و خوردن گوشـتش، چنـين مـي              
ره اما چنين نبود كـه در گـست       . شود  طريق خوردن گوشت، نيروي توتم به آنها منتقل مي        

اساطير، هميشه از گوشت حيوان مقدس استفاده شود، بلكه گاهي تنها با پاشـيدن خـون     
بركت را پيش رو خواهنـد       پر پنداشتند كه سالي فراخ و      توتم بر مزارع يا افراد، چنين مي      

داشت؛ به عنوان نمونه در جشن مرگ و رستاخيز آتيس، خداي گياهي فريجيه و يونـان                
شد، چنانكـه جيمـز فريـزر اسـطوره پـژوه معـروف               گزار مي و روم، كه سالي يك بار بر      

دهد از خوردن گوشت توتم خبري نيست و تنها بـا تعميـد در خـون تـوتم                    گزارش مي 
داد كـه اژدهاكـشي       احساس تولدي دوباره به تعميد شونده و پيروان آتـيس دسـت مـي             
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نمايـد     مي تواند جزو همين مقوله باشد؛ چرا كه خوردن گوشت اژدها بعيد            رستم نيز مي  
 ببـر «به عالوه چنانكه دكتر جالل خالقي مطلق در مقاله ارزشـمند         . )402ص: 1384فريزر،  (

خـالقي  (ناپذير رستم نيز از پوسـت اژدهـا بـوده اسـت               اند، ببربيان زخم    عنوان كرده » بيانِ
تواند تأييدي در تـوتم بـودن اژدهـا در نظـر             كه اين امر نيز مي     )275-342 ص :1372مطلق،  
  . اشد؛ چرا كه از توتم به عنوان محافظ خود استفاده كرده استرستم ب

  گيري نتيجه
اژدها در گستره اساطير ايران، نماد خشكسالي است؛ از اين رو بيـشتر پهلوانـان سـترگ                 

اما رستم، پهلوان نـامي ايـران، هـم درفـشي           . اند  شاهنامه به كشتن اژدها مبادرت ورزيده     
دهاك اوسـتايي اسـت، نيـك         د ضحاك، كه همان اژي    اژدها پيكر دارد و هم به نياي خو       

نگارنده . بالد كه اين امر با نماد خشكسالي بودن اژدها در اساطير ايران متناقض است               مي
ضمن بررسي شواهد و قراين به اين نتيجه رسيد كه رستم از ناحيه سكـستان، واقـع در                  

 حماسه ملي ايران راه يافتـه  مرز ايران و چين برخاسته و احتماالً متأثر از اساطير چين به           
اما . است؛ سرزميني كه در آن برخالف ايران، اژدها نماد باران و ترسالي و طراوت است              

كشي رسـتم باشـد؛ يعنـي در          تواند ناشي از توتم     اژدهاكشي رستم در خوان سوم نيز مي      
  . يازد عين تقدس اژدها براي بركت و فراواني بيشتر به كشتن آن دست مي

  نوشت  پي
1. Viden gern 

2 .Tishtar  كه در اوستا به صورت تشتريه)Tishtrya (و در فارسي دري تشتر آمده است .  
3 .Apaosha در پهلوي Aposh  

4. Apaoša 
كشد، اما در شاهنامه او را بنـا بـر فرمـان              دهاك را مي    البته بايد توجه داشت كه در اوستا فريدون اژي        . 5

  . ندك سروش در البرز كوه در بند مي
6. Hertzfeld 
7. Gendreva 
8. Sruvara 
9. Kamak 
10. Sanaviska 

هنوز نابرنايم نه برنا، چون ببالم و برنا شـوم زمـين را چـرخ و آسـمان را                   «آورد    اين ديو فرياد برمي   . 11
گردونه خود سازم؛ سپند مينو را از بهشت روشن و اهريمن را از دوزخ ترسناك بيرون كشم تـا آن                     

  ). 253ص: 1378سركاراتي، (» مرا كشنددو گردونه 
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هاي شكار شده، اثر ارزشمند دكتر بهمن سركاراتي است كه            همه موارد تشابه برگرفته از كتاب سايه      . 12
  . در پايان مبحث ارجاع داده شده است

13 .Haoma نوشابه خدايان   
تار نيـز بـا توجـه بـه     رغم چهره مثبت اژدها در اساطير چين، كه در همين جـس     جالب است كه علي   . 14

اي منفـي در      منابع متعدد به آن اشاره شده است در شاهنامه در داستان بهرام چـوبين، اژدهـا چهـره                 
چين پيدا كرده است كه شايد اين امر به دليل چهره منفي اژدها در ايران باشد كـه پهلوانـان ايرانـي                      

  . اند كمابيش موفق به كشتن اين حيوان شده
15. Darmestteter 
16. Hertzfeld 
17. Mole 
18. Wikander 
19. Husing 
20. Marquart 
21. Theodor Noldeke 
22. Spiegel 

يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه درفش نياي رستم، گرشاسپ نيـز اژدهـا پيكـر بـوده                  . 23
: 1372ي مطلـق،  خـالق (تواند تأييدي بر توتم بودن اژدها در خاندان رستم باشد          است كه اين امر مي    

  ). 322ص 
24. Makenzie 
25. Anthony Christie 
26. Anthony Christie 
27. Hauki 
28. Laotzo 
29. Liching 
30. Linocha 
31. Teng chiu- kung 
32. Chou 
33. Feilien 
34. Ojibova 
35. Demeter 
36. Atena 
37. Virbious 
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