
 
  
  
  
  
  
  

  هاي حماسي ايران نبرد قهرمان با اژدها در روايت
 

 ٭دكتر رضا غفوري

  دانشگاه حضرت نرجس (س) رفسنجانزبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
 چكيده

 هـاي دنيـا   ترين مضاميني است كه در اغلب اساطير و حماسـه  نبرد قهرمان با اژدها، يكي از عمده
و هـاي گونـاگون اسـاطيري، بـه بررسـي       ان است كه مكتـب چنشود. اهميت اين نبرد آن ديده مي

به زعم خود، اژدهـا را نمـاد برخـي رويـدادهاي مربـوط بـه زنـدگي         تحليل آن پرداخته و هريك
هـاي متفـاوت    هـاي او، گونـه  هاند. در اساطير ايران، نبرد ايزدان با اهريمن و آفريد ها دانسته انسان

اسـت و   بسـياري از روايـات حماسـي ايـران نيـز آمـده       نبـرد در ايـن  آيد.  اژدهاكشي به شمار مي
شـود. در بيشـتر    نبرد قهرمانان با ديـوان و برخـي پتيارگـان ديـده مـي      ةهايي از آن، به گون جلوه

اسـت، اغلـب بـه بررسـي قهرمانـان اژدهـاكش در        اژدهـا شـده   هايي كه در ايران دربـارة  پژوهش
دسته روايـاتي   و به آن  اند ايران پرداخته نةدي از روايات عامياهاي حماسي و شمار محدو منظومه

انـد.   ه چنداني نداشتهاست توج آمده نامهشاهمردمي  -كه در طومارهاي نقالي و يا روايات شفاهي
قهرمانان اژدهاكش، كه در مجموعه روايـات حماسـي ايـران    از في آن دسته در اين مقاله، به معر

هـا بـا اژدهـا و همچنـين     قهرمانان، چگونگي نبرد آناد اين نژ ازيم؛ سپس دربارةپرد است، مي آمده
   كنيم. بحث مي آنها پايان زندگي
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  مقدمه -1
بيشـتر اسـاطير و    سـت كـه در  مضـاميني ا  تـرين  پررنـگ  از ، يكـي اژدهـا نبرد قهرمان با 

بـه   پـردازي سراسـر جهـان،    اژدهـا در افسـانه   شـود.  جهان، ديده مي ةهاي عاميان داستان
 .دارد ميابرهـا را از باريـدن بـاز    معمـوالً و اسـت   و دژمنش نيرويي پليد ،)1(چين استثناي

و  هـا  در افسـانه . بايد آن را نـابود كـرد   ،براي ماندگاري جهانجهان،  بيشتر اساطير ةبرپاي
 ،طور كلي  هاما ب ،ست جانوران گوناگون ا تركيبي از اغلب اساطيري اين موجودها،  داستان

نفسـي آتشـين و   د كـه  شـو  تصوير مي چند سرگاه با و  ،پير و مكار به شكل ماري بزرگ،
بـا   ،را به شكل سوسـماري بـزرگ   اژدها ،هاي فارسي در فرهنگدارد. شدني انهارنيرويي م

ايـن جـانور    ،جهان در اساطير. شود اند كه آتش از دهانش خارج مي دو بال توصيف كرده
در ؛ م آتشـين دارد م مـار و د د چنگال شير، عقاب،  هاي هم خزنده و هم پرنده است و بال

  .)37: 1379(رستگارفسايي،  اند را يكي دانسته »دهااژ«و  »مار« برخي از موارد نيز
كـام،   آهـنج، آتـش   پيكـر، دم  در روايات ايراني، اژدها بيشتر بـه شـكل موجـودي كـوه    

دهن و زهرافشان، با موهاي آويزان و كشان چـون كمنـد، زبـاني سـياه و      افكن، دوزخ دود
تنـي پرپشـيزه و دمـي    گي بلنـد،  مانند، بان هاي دراز و شاخ بزرگ، چشمان پرخون، دندان

 اژدهـا مكـان زنـدگي   در اساطير جهـان،   .)732: 1390(آيدنلو،  است توصيف شده درگره گره
آب را بـر روي مردمـان    كنـد و اغلـب   ها زندگي مي متفاوت است؛ گاه در درياها و چشمه

هـاي   جنگـل  ،هـا غار ماننـد افتاده و دور تاريك ،پوشيدهسر جاهاي گاهي نيز در بندد، مي
  شود. ديده مي هاي عميق هو يا در در انبوه

ـ     ةواژ  )؛ اوسـتايي، اَژي ahi( اَهـي  ةاژدها در زبان سانسكريت و ايـران باسـتان، بـه گون
)aži(؛ فارسي ميانه، اژدهاك )aždahāgايـن واژه در  .)357/ 1: 1384(اميدساالر، است  ) آمده 

نيز ديده  »ثعبان«و  »نيتن« گاهي و »اژدهاك« ،»اژدرها«، »اژدر«هاي  گونهبه  نو فارسي
  .)7: 1379فسايي،  (رستگار شود مي

هـاي   كارترين موجـودات اهريمنـي در اسـاطير و حماسـه    جا كه اژدها يكي از زياناز آن
 د، براي نابودي اين پتيارگـان و آي هاي پنهان به شمار مي و گاهي نگهبان گنججهان است 

بنـابراين   .)123: 1388گربـران،   وشواليه  ك.ن(ها، بايد بر آن پيروز شد  دست يافتن به آن گنج
تـرين اصـول پهلـواني و قهرمـاني، در ميـان اقـوام و        اژدهاكشي از ديرباز، يكي از محوري

رويـارويي پهلـوان و اژدهـا،    «توان گفت  ي، مياست و در يك نگاه كل هاي جهان بوده تمل



  ...هاي نبرد قهرمان با اژدها در روايت

 

١٠١  
  

 

  

  1394،   زمستان 34  شمارة

اي  پنـدارنگاره اساطيري جهاني است. نوعي نمودگـار و انمـوذج ذهنـي اسـت؛       ةيك زمين
شـود و   ميرد تا دوباره زاده  شود؛ مي است ديرين، كه در ژرفاي تاريك نفس آدمي زاده مي

  .)237: 1385(سركاراتي،  »ار به شكل ديگر درآيدچون بت عي
هـاي  هاسـطور  ةمايـ  داننـد و درون  سـالي مـي   برخي پژوهشگران اژدها را نماد خشـك 

 سـالي  خشـك  و كند مي حكمراني جهان بر ايياژدهكنند كه  اژدهاكشي را چنين بيان مي
بـه نبـرد اژدهـايي     و رسـد  از راه مـي  يمقدسـ  قهرمانكه آورد؛ تا اين و قحطي را پديد مي

 رهـايي سـبب   ،اژدهـا  بـر  قهرمـان  پيـروزي است.  رود كه دژي را پناهگاه خود ساخته مي
 در اژدهاآن  كها ر زناني است. همچنين فروگرفته دژ در ها راآن اژدها كه شود مي هايي آب

 بـه  آغـاز  بـاران گردنـد. سـرانجام    آزاد مي سمقد قهرمانآن  دست به داشتخود  اسارت
 زنـان بـا   س،نهايـت آن قهرمـان مقـد   در شـود و  مـي  حاصلخيز زمـين وكند  مي باريـدن

  .)221: 1385 سركاراتي، و 75: 1377 گـرن، ويـدنك. ن(كند  ازدواج مي آزادشـده
ـ   وان نبرد مردوك با تيامت را كهـن ت در اساطير سامي، مي كشـي بـه   اژدها ةتـرين گون

با اژدهايي بـه نـام    1در ميان اقوام هيتي، نبرد هوراسياس .)32: 1392ك. داتي، ن(شمار آورد 
در اساطير هند، نبرد ايندرا بـا ورتـره و در يونـان، نبـرد زئـوس بـا تيفـون،        ؛ 2ايلويانكاس

اروپايي ي اين اسطوره در ميـان اقـوام هنـدو   ها گونهاز  ،پيتون باهراكلس با هيدرا و آپولو 
  .)221: 1385(سركاراتي، است 

هـاي جهـان    اي جهاني است و بارها در اساطير و افسـانه  مايه جا كه اژدهاكشي بناز آن
شناسي، بـه   هاي گوناگون اسطوره بنابراين مكتب ،است به نبرد قهرمان با اژدها اشاره شده

تـوان   ي اسـت كـه مـي   هـا بـه حـد    اند. شـمار ايـن پـژوهش    تهبررسي و تبيين آن پرداخ
را تدوين نمود. پژوهشـگران ايرانـي نيـز در ايـن     » هاي اژدهاكشي شناسي اسطوره كتاب«

اند كـه در  ها در اساطير ايران اشاره كردهكشياالتي نوشته و به شماري از اژدهازمينه، مق
  تري برخوردار است:   هاي زير از اهميت بيش هاي نگارنده، پژوهشحدود بررسي

به » ايران ةپهلوان اژدركش در اساطير و حماس«اي با عنوان  بهمن سركاراتي در مقاله -1
بررسي ايزدان و پهلوانان اژدهاكش در اساطير ايران پرداخته و خويشكاري برخي از آنـان  

  .)237-249 :1385ك. سركاراتي، ن( است را بيان داشته
                                                 
1. Horasiyas 
2. Illuyankas 
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هاي ظاهري  به بررسي ويژگي اژدها در اساطير ايرانكتاب منصور رستگار فسايي در  -2 
و برخي نمودهاي باطني اژدها در اساطير ايران و جهـان پرداختـه و بسـياري از روايـات     

: 1379 .نـك ( اسـت  دههاي حماسي ايران هست در آن گرد آور اژدهاكشي را كه در منظومه
ي  اسـطوره  ةدربـار   پـژوهش  ةاين كتاب يكي از منابع مهـم فارسـي، در حـوز    .)258-110

كه تعدادي از متـون پهلـواني منظـوم و    حال به دليل آن آيد. با اين ر مياژدهاكشي به شما
اسـت، شـمار بسـياري از     ليف اين كتاب تصحيح شده و انتشار يافتهأمنثور ايران، پس از ت

 راناژدهـا در اسـاطير ايـ   شود در كتـاب   روايات اژدهاكشي كه در اين دسته آثار ديده مي
  است.   نيامده

، بـه بررسـي برخـي    ايرانيكـا  ةنامـ  دانـش در » اژدهـا «مطلـق در مـدخل    جالل خـالقي  -3
در  آنهـا داليـل و ماهيـت    ةهاي حماسي پرداختـه و دربـار   ويژه در منظومه ها به اژدهاكشي

  ). 203-199: 1989، (خالقي مطلق آورده است فرهنگ ايراني مطالب ارزشمندي
زبـان و ادب   ةنامـ  دانـش منـدرج در جلـد يكـم    » اژدها«ر مدخل دمحمود اميدساالر  -4

ت علمـي  نگر دقـ اسـت كـه بيـا    اژدهاكشي در فرهنگ ايران آورده ة، مباحثي دربارفارسي
اسـت: يكـي بـا     همچنين دو مقاله نيز به زبـان انگليسـي نوشـته    .)1384 نك.(ايشان است 

(اميدسـاالر،   برد فريدون با ضحاكن ةدربار» ي ايرانيانهاي مل نبرد اژدها در حماسه«وان عن
 ايرانيكـا  ةنامـ  دانشمندرج در » ايرانيان ةاژدها در ادبيات عاميان«و ديگر  )564-594: 2002
  ).204-205: 1987، و(هم
هـاي اژدهـا در    عي، به بررسي ويژگيممت ةمهر، در مقال اد آيدنلو و رحمان مشتاقسج -5

و بـه    پرداختـه  خـود  نگـارش پـژوهش   يافته تـا زمـان  هاي حماسي انتشـار  همة منظومه
  .)143-160: 1386آيدنلو،  مهر و مشتاق .كن( اندو درخور توجهي اشاره كرده  اي تازهه نكته

، برخـي  »روايت كشتن اژدها و ازدواج بـا دختـر  « اي با عنوان ران افشاري در مقالهمه -6
 اسـت  ميانه بررسي كـرده كردن دختران را در ادبيات عايات نبرد قهرمان با اژدها و آزادروا

  .)37-43: 1387ك. ن(
ظـاهري اژدهـا،    هـاي  ه شـده، بررسـي ويژگـي   ها بدان توج در بيشتر اين نوشته آنچه

وهشگران، بـه  اغلب پژ  ها ماهيت اساطيري آن يا چگونگي نبرد با آن است. در اين نوشته
بررسي روايات  و كمتر به  كشي توجه داشته يا روايات منظوم اژدها روايات اساطيري كهن

هـاي   ، روايـات شـفاهي/ مردمـي و نيـز داسـتان     نامهشاهالي ژدهاكشي، در طومارهاي نقا
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كـش در   اند. نگارنده در اين پژوهش به شمار ديگـري از قهرمانـان اژدهـا    عاميانه پرداخته
مـورد بررسـي     اند انتشار نيافته كند كه چون تاكنون ان اشاره ميهاي حماسي اير منظومه

ت شـفاهي  الي، رواياكشي در طومارهاي نق روايات اژدها. همچنين به بررسي اند هواقع نشد
  است. هاي پيشين، بدان كمتر توجه شده پردازد كه در پژوهش مي هاي عاميانه و داستان

  
  هاي حماسي ايران قهرمانان اژدهاكش در روايت -2

آمـد و پـس از   ون ريـ دوزخ ب بـزرگ از  يمار ةگوناهريمن نخست به  اساطير ايران، ةبرپاي
 بـر  ي راموجودات اهريمني بسيار، برد  را با زهر خويش از ميان هرمزدي هاي هكه آفريدآن

 جهان آفـرينش هرمـزدي را دربرگرفتنـد. ايـن پتيارگـان      ةكه هم پراكنده ساختزمين 
ـ ( تباهي جهـان آفـرينش شـدند    ةهمانند اهريمن، اژدهافش بودند و ماي دادگـي،   ك. فرنبـغ ن

در اساطير ايران نبـرد اهـورامزدا بـا اهـريمن و جنـگ ايـزدان بـا پتيارگـان و          )52: 1380
ـ  اژدهاكشي به شمار مي ةهاي اهريمني، همگي در زمر آفرينش اسـاطيري ايـن    ةآيد. گون

هـا، بيشـتر محتـواي دينـي و آيينـي دارد و بـا رويـدادهاي كيهـاني و بـا           نوع اژدهاكشي
  ).238: 1385(سركاراتي،  بط استمعتقدات مربوط به آفرينش و رستاخيز مرت

كـاركرد اژدهاكشـي نيـز دگرگـون      ا،هـ  حماسـه  ا و گـذر بـه عصـر   ه ل اسطورهبا تحو
بـا كسـوف و خسـوف،     اگر روزگاري اژدهاكشي«پژوهشگران است. بنابر نظر يكي از  شده

هاي تاريخي، اژدهاكشي تنها و تنهـا، در خـدمت    سالي و ... ارتباط داشت، در دوره خشك
 ةبرپايـ  .)327: 1372مطلق،  (خالقي» است زاواري يا مشروعيت شاه و پهلوان، درآمدهبينش س

توان گفت اژدهاكشي، يكـي از شـرايط رسـيدن قهرمانـان بـه سـزاواري،        اين ديدگاه مي
هـاي حماسـي ايـران، بارهـا بـه نبـرد        اسـت. در روايـت   ي پادشاهي بـوده ارجمندي و حت

هـاي نگارنـده، فهرسـت ايـن     م كه درحـدود بررسـي  شوي رو مي قهرمانان با اژدهايان روبه
  قهرمانان اژدهاكش به شرح ذيل است:   

  
  زادگان اژدهاكش پادشاهان و شاه -1 -2
از نبردهـاي او بـا    اوسـتا فريدون؛ نخستين پادشاه اژدهاكش اساطير ايـران اسـت. در    -1

ـ ( اسـت  دهاك بارها ياد شده آژي ، 439، 347-348، 303-304، 137-138/ 1: 1384، اوسـتا ك. ن
شماري از پژوهشگران، فريدون را با برخي از ايزدان هنـدي ماننـد    .)502و  491، 452-451
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؛ هينلـز،  112: 1385؛ همـو،  474-475: 1381ك. بهـار،  ن(و تريته  )92: 1371ك. گرينباوم، ن(ايندرا 
ضـحاك را   فريـدون  ،نامهشـاه  ةانـد. برپايـ   برابر دانسته )41: 1385تي، ا؛ سركار60-59: 1387

كشـد   كشد و به سفارش سروش در دماوند كوه به بنـد مـي   ا او را نميدهد، ام شكست مي
    .)82-83/ 1: 1386ك. فردوسي، ن(
 )2(گيـرد  گشتاب؛ اژدهاكشي او در روم و به درخواست پهلواني به نام اهرن صورت مـي  -2

  .)43/ 5ك. همان: ن(
آيد و نخستين كسي است كه  به شمار مي نامهشاهة اژدهاكش زاد اسفنديار؛ يگانه شاه -3

در  .)233/ 5ك. همان: ن( شود مند مي اختن صندوق چوبي بهرهبراي نابودي اژدها، از تدبيرس
  .)313: 1390ك. همداني، ن( )3(اند اژدهاكشي ديگري نيز بدو نسبت داده نامه عجايب

جـويي   با اژدها چـاره دومين قهرماني است كه در نبرد  ،نامهشاهة روايت اسكندر؛ برپاي -4
ك. فردوسـي،  ن(گيرد  مي كند و نيرنگ فرستادن گاوهاي مسموم به سوي اژدها را به كار مي

1386 :6 /84-82(.  
اردشير بابكان؛ اين پادشاه ارزير داغ را براي نابودي كرم اژدهافش به كـار بـرد كـه تـا      -5

  .)186/ 6ك. همان: ن( )4(حدودي با تدبير اسكندر برابر بود
كنـد:   كشـي مـي   است كه در اين منظومه، دوبار اژدها نامهشاهبهرام گور؛ تنها پادشاه  -6

ـ ( ديگربار در هندوسـتان  ،)468/ 6ك. همان: ن( بار در سرزمين زمين توران يك / 6ك. همـان:  ن
578-577(.  

است كه اژدهايي به نام شـير كپـي را    نامهشاهپهلوان  - خرين پادشاهبهرام چوبين؛ آ -7
  .)181-182/ 8همان:  ك.ن( كند ين چين نابود ميدر سرزم

ـ ( دختي بود كه اژدهـايي بيابـاني را كشـت    گل كامكار؛ گل كامكار شاه -8 ، نامـه  همـاي ك. ن
1383 :42-41(.  

ـ ( كرد را نابود كرد كه در دريا  زندگي مي» دد«اي به نام  پتياره هماي؛ -9  -74ك. همـان:  ن
ـ ( كنـد  د با اژدهايي كه در آب بـود اشـاره مـي   او در جاي ديگري نيز به نبرد خو .)71 ك. ن

    .)51همان: 
را   رو شـد و آن  به خان؛ اين شاه ايلخاني نيز در يكي از سفرهايش با اژدهايي رو غازان -10

  .)317: 1381ك. نوري اژدري، ن(آورد  از پاي در
و  كنـد  زاده در هندوسـتان بـا اژدهـايي سـهمناك مبـارزه مـي       ملك بهمن؛ اين شاه -11

  .)409-412: 1388بيغمي، ك. ن( آورد سرانجام او را از پاي درمي
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هـاي ممسـني، بـا     كاووس در كوه يك روايت شفاهي/ مردمي، كي ةكاووس؛ برپاي كي -12
    .)85/ 3: 1369شيرازي،   ك. انجوين( رو شد و او را از بين برد اژدهايي به نام  قهقهه روبه

  
  پهلوانان اژدهاكش -2 -2
ن است؛ اهميت اژدهاكشي گرشاسب ب؛ نخستين پهلوان اژدركش اساطير ايراگرشاس -1

ـ ( اسـت  بارها بدان اشـاره شـده   نامه گرشاسب، متون پهلوي و اوستاچنان است كه در  ك. ن
؛ صـد در نثـر صـد در بنـدهش،     142: 1378؛ مزداپـور ،  234: 1381؛ بهـار،  138-491/ 1: 1384، اوستا

  .)165-166و   59-60: 1354؛ اسدي توسي، 86: 1909
، در ديگـر متـون منظـوم، مطالـب چنـداني دربـارة       نامه گرشاسبنريمان؛ به استثناي  -2

اشـاره   به اژدهاكشـي او تلويحـاً   نامه ساماست. در  هاي نريمان به دست ما نرسيده پهلواني
  :)5(يات بيشتر آن آگاهي نداريما از جزئمشود ا مي

 شنيدي نريمـان بـه مغـرب چـه كـرد     
ــه ــ چـ ــت در روم نران سـ ــاكشـ  اژدهـ

  

ــه   ــرآورد گــــرد   ز رويينــ  ديــــوان بــ
 نيامــــد ســــر قيصــــر از وي رهــــا   

  

)83: 1392، نامه سام(  

ك. نــ( اســت اشــاره شــده نامــه ســامو  نامهشــاههــاي ســام، در  ام؛ بــه اژدهاكشــيســ -3
نظـر برخـي    بنـابر  .)29-32: 1392، نامـه  سام؛ 346-347/ 5همان، ؛  232-233/ 1: 1386فردوسي،

  .)48-49: 1385(سركاراتي، است  شده نامهشاهسام جانشين گرشاسب در  پژوهشگران
هاي حماسي ايران، چندين اژدهاكشي بـه رسـتم    و برخي منظومه نامهشاهرستم؛ در  -4

: 1394، پتيـاره  داسـتان ؛ 266-267: 1394، ببربيـان ؛ 26-29 /2: 1386، ك. فردوسين(اند  نسبت داده
شايان ذكر است كه از ميان اين روايات  .)47: 1387، نامه رستم؛ 70-71: 1380؛ مادح،307-305

يـت بيشـتري   يـاره بـه دليـل مهابـت اژدهـا از اهم     اژدهاكشي، نبرد رستم با ببر بيان و پت
  برخوردار است.

ـ (تـرين اژدهاكشـان اسـت     فرامرز؛ به همراه پدر خود رستم، در شـمار اژدهـاكش   -5 ك. ن
  .)386-387و  295-296، 280-282ب: 1324، مرزنامهفرا؛ 91-96و   72الف:  1382،فرامرزنامه

ـ  اسـت  جديد آمده  ةبرزونامهاي اين پهلوان، در  برزو؛ روايات مربوط به اژدهاكشي -6 ك. (ن
گذشـته از ايـن روايـات    ب)  308ب و برگ 127 -الف 127الف،  برگ 76تا: برگ  عطايي، پاريس، بي

اسـت، اژدهاكشـي    الي نيـز آمـده  ي نقور برخي از آنان، در طومارهامنظوم، كه صورت منث
    .)916: 1390، نامه طومار كهن شاهك. ن(اند  ديگري نيز به او در سرزمين هندوستان نسبت داده
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شـدن دختـر    پـس از ربـوده   كند: نخست وبار با اژدها نبرد ميآذربرزين؛ اين قهرمان د -7
كه بهمن در كام اژدها فـرو   اميهنگ دوم ؛)522-526: 1370الخير، ابي ابن  ك. ايرانشان ن(بوراسپ 
  .)569: 1377، لشكر هفت؛ 218/  1: 1369شيرازي،   ك. انجوين() 6(شود برده مي

 ةاسـت. برپايـ   ياد شده )7(شهريارنامههاي شهريار پسر برزو اغلب در  شهريار؛ از دالوري -8
پـاي   شـود و او را از  رو مـي  اين روايات، شهريار در خان سـوم خـويش، بـا اژدهـايي روبـه     

  .)120-122: 1377، شهريارنامهك. ن(آورد  درمي
شـود و   رو مـي  خان نخست خود، با اژدهايي روبه بخش؛ اين قهرمان نيز در هفت جهان -9

خـان دوم نيـز در آغـاز     در هفـت  .الف) 207تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(كند  آن را نابود مي
آورد  كند و او را نيـز از پـاي درمـي    ميمسير رسيدن به كوه فنا با اژدهايي سهمگين نبرد 

  .ب) 285 -الف 285تا: برگ  ك. همو، دوپرون، بين(
ز اژدهاكشـي سـهراب نشـاني نيسـت، امـا در برخـي       ا نامهشـاه سهراب؛ اگرچه در  -10

داسـتان  ؛ 290-291: 1390، نامهكهن شاه طومار .كن() 8( است الي به آن اشاره شدهطومارهاي نق
    .)150-151 :1369، رستم و سهراب

ـ (اسـت   الي ياد شدهر يك طومار نقاژدهاكشي اين پهلوان نيز تنها د جهانگير؛ از -11 ك. ن
  .)478-479: 1391، نامهطومار نقالي شاه

ـ (اسـت   اشـاره شـده   قبانامه زرينكريمان؛ به اژدهاكشي كريمان، در -12 ، قبانامـه  يـن زرك. ن
1383 :622-621(.  

 آورد شود و او را از پاي در مـي  رو مي كه با اژدهايي روبه پهلوانان مصر است  بهرام؛ از -13
  .)362-363: 1389، اي صاحب شبانكارهك. ن(

جمشيد؛ فرزند فغفور چين است كه پس از گذشتن از سرزمين پريان، اژدهايي را از  -14
  .)41-43: 1348،ك. ساوجين( برد بين مي

اوبـار را   زمين خرسنه اژدهايي مردمحمزه در سرنامه، امير روايت حمزه ةحمزه؛ برپاي -15
  .)410-411: 1362، نين حمزهاميرالمؤم ةقصك. ن(كشد  مي
سعد وقاص، كماندار ماهري بود كـه در يكـي    ةروايات، مختار فرزندزاد ةمختار؛ برپاي -16

ـ (كنـد   تير و شمشير خـود نـابود مـي   با از سفرهاي خود، اژدهايي را   :1380طرسوسـي،   ك.ن
1/402-401(.  

ابومسلم؛ به ابومسلم خراساني نه كشتن اژدها، بلكه نابودي ببري اژدهافش را نسبت  -17
  .)584/ 1مان: ك. هن(اند  داده
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كش روايات حماسي ايران را به دو دسـته   توان قهرمانان اژدها ي، ميدر يك نگرش كل
شـاهي   ةباورهاي ايراني، از فر ةاند كه برپاي نخست شهرياران اساطيري ةتقسيم نمود: دست

-ة اسـاطيري ماي برخوردار بودند و برخي از آنان شايستگي نبرد با اژدها را داشتند. اين بن
جـاي  چنـان در ذهـن ناخودآگـاه مـردم ايـران      پرداختـه، آن  حماسي، بـا بنيـادي ازپـيش   

انـد   كهـن بـازگو كـرده    ةتاريخي را نيز در قالب افسان است كه گاه رويدادهاي كامالً گرفته
ماننـد اردشـير بابكـان،     كه برخي پادشاهان دوران تـاريخي  چنانآن .)242: 1385(سركاراتي، 

دوم پهلوانـان   ةانـد. دسـت   في شدهخان نيز، اژدهاكش معر بهرام گور، بهرام چوبين و غازان
ن خانـدان در  پهلـواني دارنـد. اهميـت ايـ     ةمـوروثي، فـر   ةاند كه به گون خاندان گرشاسب
هاي  مادر ابومسلم را از نسل رستم دانستند و دالوري يچنان بود كه حتباورهاي ايرانيان 

گونه اين دو پهلـوان را نيـز از خانـدان     بهرام مصري را مانند رستم توصيف نمودند و بدين
  گرشاسب به شمار آوردند و آنان را سزاوار اژدهاكشي دانستند.  

  
  در روايات حماسي ايران ها  اژدهاكشي -3

 الي، روايات شـفاهي/ حماسي، طومارهاي نق هاي ر منظومهد كشي با نگاهي به روايات اژدها
  عمده به شرح ذيل دست يافت: ةتوان به چند نكت ايران، مي ةهاي عاميان مردمي و داستان

ر در اساطير هند و اروپايي است و هاي داستاني مكر مايه ژدها از بناگرچه نبرد با ا -1
(آيـدنلو،   ن پتياره تعبيرات متفاوتي نماينداند از اي شناسي كوشيده مكاتب گوناگون اسطوره

» شايسـتگي و سـزاواري  «حال، اژدهاكشـي در فرهنـگ ايرانـي، نمـاد      با اين )732: 1390
خود را به شـكل   نامهشاهاست. براي نمونه، فريدون در  پهلوانان در امر پهلواني/ پادشاهي

آمـده    نامهشـاه كـه در   ن اآورد تا بدين روش، فرزندان خود را بيازمايد. او چنـ  اژدها درمي
 نمايـد و جهـان را برپايـة    پس از اين آزمايش است كـه فرزنـدان خـود را نامگـذاري مـي     

ديگري  ةنمون .)103-106/ 1: 1386 ك. فردوسي،ن(كند  سزاواري هريك، ميان آنها تقسيم مي
يار شـهر «مـردم  او را    توان آورد پيروزي بهرام چوبين بر اژدها است و پـس از آن،  كه مي
  خوانند: مي» ايران

ـــدند   ــرين خوانـ ــان آفـ ــه همزمـ همـ
ــار   ــين در كنـ ــپهدار چـ ــرفتش سـ  گـ

  

زميــــــن خواندنــــد ورا شــــاه ايــــران  
وزان پــــس ورا خوانــــدي شــــهريار  

)183/ 8(همان: 
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دهاك، الگـويي بـراي شـاهان     برخي پژوهشگران، پيروزي فريدون بر آژي ةبنابر عقيد -2
الگويي است بـراي پهلوانـان خانـدانش     دار، كهن دهاي شاخد گرشاسب با اژپس از او و نبر

روش، يعني كشتن   كوشند تا بدين آنان مي .)202: 1989، 1مطلق خالقي(در امر اژدهاكشي 
 .)43: 1361مطلـق،    (خـالقي اژدها و يا ديگر جانوران ددمنش، سزاواري خود را ثابـت كننـد   

نيـز در نظـر   گاه پژوهشگران ديگـر را  ا اگر ديدچه اين نظر تا حدودي درست است اماگر
ي خـود اهـورامزدا نيـز    رام، تيشـتر، آذر، مهـر، سـروش و حتـ    كه ايزداني مانند بهبگيريم 

هـا در   كشـي  اين اژدها ةتوان گفت ريش ، مي)237: 1385. سـركاراتي،  نك(دانند  مي  اژدهاكش
ـ  فرهنگ ايرانيان، نه به نبرد فريدون و گرشاسب با اژدها، بلكه به پيك ي بـا  ار خـدايان ايران

كهـن در اسـاطير ايـران،     ةماي گردد و تفسير آن، همان بن ميزادگان باز اهريمن و اهريمن
توانيم از عصر  هاي گوناگون آن را مي يعني جدال ميان نيروهاي خير و شر است كه جلوه

پريـان و...  نبرد قهرمان با اژدهايان، ديـوان،   ةامروز، به گون ةهاي عاميان اساطيري تا افسانه
  مشاهده نماييم.   

انـد،   هايي كه تاكنون پژوهشگران توجه چنداني بـه آن نداشـته   ترين نكته يكي از مهم -3
رسد در اساطير ايـن   اروپايي، به نظر ميوبرخي شواهد در اساطير هند ةاين است كه برپاي

. هرچنـد  اسـت  و بدشگوني هم براي قهرمانان داشته  قوم، اژدهاكشي، پيامدهاي ناخجسته
ا با نگاهي به سرنوشت شـماري زيـادي از قهرمانـان    رضيه را تعميم داد، امتوان اين ف نمي

ها، فرجـام نيكـي نداشـتند؛ بـه بيـان      يابيم كه بيشتر آن اروپايي، درميواژدركش اقوام هند
كـه  يـا آن  )9(شـدند  ديگر، در تاوان كشتن اژدها، يا به مجازاتي از سوي خدايان دچـار مـي  

  مي در انتظار آنان بود.  سرنوشت شو
براي نمونه در اساطير يونان، هراكلس، با پوشيدن لباسي كه همسـرش دژانيـر بـه او    

ـ (باري جـان سـپرد    اندوه ةداد و به خون نسوس، آغشته بود، به گون / 1: 1378ك. گريمـال،  ن
آپولون پس از كشـتن اژدهـايي بـه نـام پيتـون، طـي حـوادثي         .)371: 1389؛ اسميت، 407
: 1378ك. گريمال، ن( ي كه برايش روي داد، دو بار به بندگي و غالمي افراد بشر درآمدديگر

 ةكادموس اژدهايي را كه پسر آرس و محافظ چشمه بـود از بـين بـرد و بـه كفـار      .)89/ 1
      .)151/ 1ك. همان: ن(سال به غالمي آرس دربيايد  كشتن آن اژدها، مجبور شد هشت

                                                 
1. Khaleghi Motlagh 
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به نام شيمر، دچار غرور شـد و بـه فكـر افتـاد كـه بـا        بلروفن پس از كشتن اژدهايي
ا زئوس او را بـه زمـين پرتـاب كـرد و     ها و جايگاه زئوس رود، ام آسمان هاي خود به اسب

روايتـي ديگـر، لنـگ، كـور و آواره      ةپايو يا بر) 137/ 1ك. همان، ن( )10(بلروفن خود را كشت
هـا، بـا تريپتـولم     كارنابون پادشاه گـت  .)105: 1387؛ پين سنت، 122: 1389ك. اسميت، ن(شد 

كه قصد كشتن تريپتـولم   اش را كشت و هنگامي اختالف پيدا كرد و يكي از اژدهايان ارابه
واقـع او را  و درهم داشت، دمتر از راه رسيد و كارنابون را به دنيـاي سـتارگان انتقـال داد    

اژدهـا بـود درآورد   هاي فلكي كه درحـال مبـارزه بـا     مسخ نمود و به شكل يكي از صورت
  .)166/ 1: 1378(گريمال، 
شود  مردانه كشته مياجوانهاگن به طرزي ن ةسرود نيبلونگن، زيگفريد با دسيس ةبرپاي

هايي كـه در   سبب زخم بيوولف، قهرمان داستان، به ةحماس ةبرپاي .)358: 1385ك. شاليان، ن(
وزي بـر  ايندره نيـز پـس از پيـر    .)239ك. همان: ن(سپارد  دارد جان مي مبارزه با اژدها برمي

    .)268: 1385(سركاراتي، شود  تي عقيم ميورتره براي مد
خواهي و عوامـل   هايي كه آورديم هرچند برخي داليل ديگر، مانند لزوم كين در نمونه

بدشگوني كشتن اژدها نيـز  ا سرنوشت پهلوانان تاثيرگذارند ام مافوق طبيعي در بدفرجامي
شـود. در روايـات    ونه كه در سرنوشت قهرمانان ايران نيز ديده مـي گ ثير نيست، همانتأ بي

كشـي روي   اژدهـا  ةحماسي ايران، گاهي پيامدهاي ناگوار نبرد با اژدهـا، در همـان لحظـ   
بيهـوش شـدن    )،137: 1387 ،نامـه  رسـتم . نـك (شدن   دهد و حوادث ناگواري مانند عقيم مي

ـ (، شكسته شدن كمر )307: 1394، داستان پتياره( : 1386، نامـه  مشـكين ؛ 57: 1387. عناصـري، كن
تـا: بـرگ    الف؛ همو، دوپرون، بـي  76تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(و ريختن برگستوان و زره  )،73

يكـي از   ةبنـابر گفتـ   .)158: 1386آيـدنلو، و مهـر   مشـتاق ( دهد ي ميبراي پهلوان رو الف)، 286
 كهـن  اسـاطيري  ةرسد يك ماي مي  وانآسيبي كه بر اثر كشتن اژدها بر پهل«پژوهشگران، 

    .)268: 1385(سركاراتي،  »است
گذشته از حوادث اخير در بيشتر روايات، پيامد ناگواري كه در انتظار پهلوان اسـت در  

ا بـه  مرگـان بـود امـ    جاودانان و بـي  ةدهد: فريدون نخست در زمر پايان عمر آنان روي مي
ه گرديـد.  فـر  كاووس در آخر عمر بـي  كي .)32: 1380(مينوي خرد،) 11(انساني ميرا تبديل شد

ـ ( گشتاسب در پايان عمر مـورد نفـرت اطرافيـانش بـود      .)429-431/ 5: 1386ك. فردوسـي،  ن
جـواني از   اسـكندر در  .)412-423/ 5(همـان:  اسفنديار در جواني به دست رستم كشته شد 
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اي حقير كشـته شـد    ندهمردانه و به دست ب بهرام چوبين ناجوان و )6/123(همان:  دنيا رفت
     .)205-201/ 7(همان: 
متون پهلوي، گرشاسب به دليل اهانتي كه به ايزد آذر، فرزند اهورامزدا كـرد از   ةبرپاي

سام در آخر عمر بيمار شد و بدنش  .)234-238: 1381ك. بهـار،  ن( )12(رفتن به بهشت بازماند
 نقـالي  طومارك. ن(زاد  به دست كك كوهو بنابر برخي روايات،  )91: 1386، نامه مشكين( كرم زد

كشته شد. نريمان در نبرد با  )128: 1386، نامه مشكينك. ن( و يا گرگسار )227: 1380، نامه سام 
ـ ( ساكنان دژ سپند يا شكاوندكوه كشته شد رسـتم بـا    .)373: 1394،شـكاوندكوه  نامـة   رزمك. ن

 .)452/ 5: 1386(فردوسـي،   )13(ودچاهي افتاد كه شاه كابل كنده ب برادرش شغاد، در ةدسيس
. همـان،  نك( )14(و برخي منابع تاريخي، به فرمان بهمن كشته شد نامهشاهفرامرز به روايت 

 .)424: 1384، بيـگ  ل، توك4: 1374طرسوسي، ؛ 463: 1383، التواريخ مجمل؛ 240: 1368؛ ثعالبي، 480
ـ (تان كشـته شـد   الي، برزو در لشكركشي بهمن به سيسبيشتر روايات نق ةبرپاي طومـار  ك. ن

و يـا در نبـرد بـا     )212: 1386 ،نامـه  نيمشـك  ،508: 1377، لشكر هفت؛  875: 1391، نامهالي شاهنق
و يا بنابر روايتـي، پـس از    )20: 1373؛ سلمي،  831: 1393، قبانامه ينزرك. ن(ديوان جان سپرد 

و يا پاس پرهيزگار  )191: 1394، نامهنثر نقالي شاه(كشي كرد شنيدن خبر مرگ رستم، خود
    .)844: 1390، نامهطومار كهن شاه( بدو زهر خورانيد

 .)338: 1380مـادح،   نـك. (شدند  سهراب به دست پدر و جهانگير در نبرد با ديوي كشته 
ـ ( شـود  خـواهي بهمـن كشـته مـي     بخش نيز در كـين  ، جهانلشكر هفتروايت  ةبرپاي ك. ن
الي طومـار نقـ  ك. ن( خورانده شد ر يكي از روايات، زهربه آذربرزين بناب .)523: 1377، لشكر هفت
ـ (شـود   شهريار نيز به دست فرانك مسموم مي .)907: 1391، نامهشاه  80: 1373يوسـفي،   .كن

: 1380، طرسوسـي ك.ن(اميرحمزه و ابومسلم خراساني هم ناجوانمردانه كشته شـدند   .پاورقي)
تن به دسـت جـانو    به ري نيز در نبرد تنبهرام مص .)584: 1362، نين حمزهاميرالمؤم ةقص؛ 498

  .)446: 1389اي،  (صاحب شبانكاره شود كشته مي
در ميـان قهرمانـان    ار در روايـات موجـود، نشـاني نيسـت.    از پايان كار كريمان و مخت

خان بودند كه به مـرگ طبيعـي از دنيـا     اژدهاكش، تنها اردشير بابكان، بهرام گور و غازان
هـايي تـاريخي بودنـد و مـدارك      كه چون اين اشخاص، چهـره  رفتند. دليل آن اين است

بنابراين راويان  اند؛ ها به مرگ طبيعي از دنيا رفتهن است كه هر سه نفر آنتاريخي بيانگر آ
  اند پايان زندگي آنان را بدفرجام نشان دهند.   گزاران نتوانسته و داستان
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ه قهرمـان داسـتان آموختـه    هاي اژدهاكشي، چگونگي كشتن اژدها، ب در برخي روايت -4
، موجـودي اهـورايي بـر فريـدون آشـكار گشـت و افسـونگري و        نامهشـاه  ةشود. برپاي مي

دي، كـه در برخـي   چگونگي گشايش بندها را به او آموخت. احتمال دارد ايـن پيـك ايـز   
فـش را   ، سروش خوانده شده، چگونگي پيروزي بر ضحاك اژدهانامهشاههاي  نويس دست

است زيرا هنگام پيروزي او بر ضـحاك هـم، دوبـار سـروش آشـكار       موختهنيز به فريدون آ
در روايـت   .)84و  82، 72/ 1: 1386فردوسي،  .كن( دارد ميو او را از كشتن ضحاك بازشود  مي

گوش ديوي است كه نيرنگ ساختن صـندوق چـوبي را    ، گليمينهببر بيانماندايي داستان 
ببـر بيـان   اي از  در نسـخه  .)302: 1372مطلق،   القي(خآموزد  به رستم مي براي نابودي اژدها

است كه رستم به فرمـان گـودرز، بـراي كشـتن      آمدهبريتانيا  ةكتابخان شاهنامةدر مندرج 
نهايـت آن اژدهـا بـا بلعيـدن     كنـد و در  ببربيان، شكم چند گوسـفند را پـر از آهـك مـي    

بـي  ، (نك. ببربيـان  كند د مينابورا سوزد، آنگاه رستم با گرز، او  گوسفندان، دل و جگرش مي
  .ب)115تا، 

يكي از روايات، گودرز پس از ديدن فرار زال از پيش روي ببر بيان، تا چهل روز  ةبرپاي
سپس به  .)15(دهد تا در برابر گرما، مقاومت داشته باشد رستم را در حمام داغ پرورش مي

تم بـا رفـتن بـه درون آن،    سازند و رس اي آهنين براي نابودي اژدها مي فرمان گودرز، خانه
ـ ؛ همچنين 310-311: 1381، فردوسي ةنامطومار شاه(كند  اژدها را نابود مي شـيرازي،    ك. انجـوي ن

طومـار  (دهد.  آهنين را مي ةدر يكي ديگر از روايات، زال دستور ساختن خان .)218/ 1: 1369
سـر را بـه   ا اژدهاي دوسيمرغ چگونگي نبرد ب ،جديد ة برزونامدر ) 429: 1391، نامهنقالي شاه
در يكي از طومارهـاي نقـالي، سـروش بـر      .ب) 307تا: برگ  (عطايي، پاريس، بي آموزد برزو مي

كهن  طومار( آموزد شود و چگونگي نبرد كردن سهراب با اژدها را به او مي تهمينه آشكار مي
اژدها را بـه   ، رستم چگونگي كشتنقبانامه زرينروايت  ةبرپاي .)289: 1390، فردوسـي  ةنامشاه

شـوند   در يكي از روايات، دو پري ظاهر مي .)620-621: 1393، قبانامه زرين( آموزد كريمان مي
  .)412: 1388(بيغمي،  دهند و شمشير سحرآميزي را به ملك بهمن مي

 ةپايـ رهاي كشتن اژدها متفاوت اسـت. بر افزا در متون اساطيري و حماسي ايران، زين -5
كند. يكي از پژوهشـگران   رشاسب با گرز، اژدهاي سرور را نابود ميو متون پهلوي، گ اوستا
ايـزدان   ةافـزار ويـژ   ايراني، گـرز بـه عنـوان زيـن    در اساطير هنـدو «نويسد:  ن باره ميدر اي

آن، اژدهـاي كيهـاني اوژنيـده     ةاژدركش، نماد آييني تندر و آذرخش است كه بـه وسـيل  
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: 1385(سـركاراتي،   »اسـت » گرز« vhjra كه در وداها سالح مخصوص ايندره شود. چنان مي
بيشـتر  آورد. امـا در   مـي اك را با گرز گاوسر از پاي در، فريدون نيز ضحنامهشاهدر  .)119

كـه  يـا آن  كنـد  ر اژدها را نابود مـي ، قهرمان يا با شمشينامهشاهدر   هاي اژدهاكشي صحنه
: 1379ك. رستگار فسايي، ن( آورد ميس با شمشير، پتياره را از پاي درنخست با پرتاب تير سپ

180-167(.  
است كه پهلوان نخست بـا تيـر و كمـان     در بيشتر طومارهاي نقالي، اغلب روايت شده

ـ ( كند نابود مي )16(شمشير و يا گرز ةچشم اژدها را كور، سپس او را با ضرب ، نامـه  رسـتم ك. ن
هـاي   ر برخـي روايـت  د .)367: 1391، نامهطومـار نقـالي شـاه   ؛ 45: 1377، لشكر هفت؛ 137: 1386

گويد سه بار نعره خواهد كشيد: بار نخست؛ هنگام ديـدن   نقالي، پهلوان به همراه خود مي
ـ ( اژدها، بار دوم؛ هنگام مبارزه با او و بار سـوم؛ پـس از نـابودي اژدهـا     داسـتان رسـتم و   ك. ن

-33: 1391، ونامـه برز؛ 136: 1387، نامه رستم؛ 367: 1391، نامهطومار نقالي شاه؛ 150: 1369ب، اسهر
31(.  

هـا   جـويي  هـا و چـاره   رود. ايـن نيرنـگ   به جنگ اژدها مي هايي گاهي پهلوان با نيرنگ
شامل چند دسته است: نخست؛ ساختن صندوق چوبي و گذاشتن شمشير، نيزه و خنجـر  

هـاي   شـود. نمونـه   ترين الگوي آن، در خان سوم اسفنديار ديده مـي  در درون آن كه كهن
و پتيـاره   )266: 1394، ببـر بيـان  ( ها را در نبرد رستم با ببـر بيـان   اژدهاكشيگونه  ديگر اين

 )92-95الـف:   1382،فرامرزنامـه (و نيز نبرد فرامرز با مارجوشا  )305-306: 1394، داستان پتيـاره (
بينيم. دوم؛ زهرآلود كردن برخي جانوران مانند گاو و گوسفند و فرستادن آن به سوي  مي

 )82-84/ 6: 1386ك. فردوسـي،  ن( )17(است كهن آن در داستان اسكندر آمدهاژدها، كه الگوي 
، رستم با راهنمايي گـودرز  ببر بيانتر اشاره شد، در يكي از روايات داستان  كه پيش چنان 

 ةبرپايـ  .ب)115تـا: بـرگ    ، بريتانيـا، بـي  ببر بيانك. ن( كند شكم گوسفندان را آگنده از آهك مي
، تهمينه پيش از رويارويي سهراب با اژدها اين نيرنـگ را بـه كـار    يكي از طومارهاي نقالي

سـوم؛ سـاختن دو    .)289: 1390، نامهطومار كهـن شـاه  (كند  گيرد اما سهراب مخالفت مي مي
يكـي از روايـات، سـهراب بـا راهنمـايي       ةي و پرتاب آن به سوي اژدهـا، برپايـ  غگوي مفر

كند. هربـار اژدهـا بـه     ي اژدها پرتاب ميرا به سو ها سازد و آن ي ميغسروش، دو گوي مفر
سـازد و در نهايـت    برد و سهراب يك چشم او را كـور مـي   طمع طعمه سر خود را باال مي

چهارم؛ ريختن سرب و ارزيز مذاب به كام اژدهـا، كـه    .)289(همـان:  برد  اژدها را از بين مي
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تهـي و   نـين ميـان  گيرد. پـنجم؛ سـاختن گـوي آه    اردشير بابكان اين نيرنگ را به كار مي
هاي واژگونه به آن؛ از اين روش برزو براي نابودي اژدهاي  هايي با قالب تعبيه نمودن سيخ
    .الف) 75تا: برگ  ك. عطايي، پاريس، بين(برد  كوه زهاب بهره مي

 ةرود و انگيـز  در بيشتر روايات حماسي، قهرمان داستان، داوطلبانه به نبرد اژدهـا مـي   -7
موارد ذيل است: نخست؛ رهايي پادشاه، پهلوان و يـا دختـران    نبردهايياصلي او از چنين 

ند. در چنين مواردي قهرمان اغلب بـراي رهـايي آنـان مجبـور     اايراني كه در بند دشمنان
چند خـان   شود از هفت/ چند خان بگذرد؛ بنابراين نبرد با اژدها، در يكي از اين هفت/ مي

هـايي از ايـن    بخش، شـهريار و... نمونـه   ار، جهانخان رستم، اسفندي گيرد. هفت صورت مي
دوم؛ رهايي مردمان سرزميني كـه از بيـداد و    .)4- 6: 1388ك. آيـدنلو،  ن( دسته روايات است

خـواهي دارد:   كـين  ةها اغلـب جنبـ   اند؛ اين دسته اژدهاكشي ستمگري اژدها به جان آمده
وبين، فرامرز، سـهراب، بـرزو   نبردهاي گرشاسب، سام، رستم، اسكندر، بهرام گور، بهرام چ

گونه است. در اين دسته روايات، يا پادشاه و مردم آن سرزمين از پهلوان  و... با اژدها از اين
كه قهرمان در يكي از سفرهاي خود، بـه  يا آن آن پتياره را از آنها دور سازد خواهند شر مي

بـرد. سـوم؛ گـاهي     بـين مـي   شود و آن را از رو مي طور ناگهاني با اژدهايي مردم اوبار روبه
يـا   كه گـاهي قهرمـان داسـتان   ن ادشاه كشتن اژدها است؛ توضيح آشرط ازدواج با دختر پ

كند كسي كـه   شوند. پادشاه شرط مي دختر پادشاه مي ةباخت يكي از افراد آن سرزمين دل
 توانـد بـا دختـرش ازدواج كنـد     آورد ميخوار آن سرزمين را از پاي در ردمبتواند اژدهاي م

         .)259-262: 1379ك. رستگار فسايي، ن(
شـدن اژدهـاي كـوه سـقيال بـه       ترين الگوهاي داستاني اين دسته روايات، كشـته  كهن

دست گشتاسب به خواست اهرن رومي بود كه عاشق دختر قيصر شده اما از رويارويي بـا  
هـا،   يـن اژدهاكشـي  هاي ديگـر ا  از نمونه .)35-43/ 5: 1386ك. فردوسي، ن(اژدها درمانده بود 

و آذربرزين با اژدهـاي   الف) 76(عطايي، پاريس: برگتوان از نبرد برزو با اژدهاي كوه زهاب  مي
  نام برد. )522-526: 1370الخير،  ابي بن  (ايرانشان اابرمانند 

نـام نيسـتند،    در برخي روايات قهرمانان داستان، كه از نظر پهلـواني چنـدان صـاحب   
نهايـت ناكـام   رونـد و در  ران، بـه نبـرد اژدهـا مـي    درخواست ديگـ برخالف ميل خود و به 

مانند. براي مثال، زال به درخواست منوچهرشاه و راي هنـد، بـه نبـرد بـا دو اژدهـاي       مي
مانـد و بـا ديـدن اژدهـا گريـزان       رود اما ناكام مي هاي ببر بيان و پتياره مي مخوف، به نام
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نهايـت كشـته   رود و در ربرزين به جنگ اژدها ميشود. بهمن پسر اسفنديار، با اصرار آذ مي
ها فره بودن آن ا اژدها به دليل بيشود. عدم موفقيت اين دو قهرمان اساطيري در نبرد ب مي

تنهـا   رود اما نـه  ران به نبرد اژدها مياست. گاهي نيز يكي از قهرمانان، بدون پافشاري ديگ
 ةشـود. برپايـ   دست اژدها كشـته مـي   شود و يا به برد، بلكه گريزان مي كاري از پيش نمي

فشاني اژدها، گريـزان   رود، اما پس از آتش ، رستم تور به نبرد اژدها مياحياءالملوكروايت 
شدن جواني به دست اژدها در  كشته .)45: 1389(سيستاني، رود  شود و باالي درختي مي مي

هـاي   هاي نقالي، نمونـه يكي از طومار ةشدن امير طوفان ارگنجي، برپاي و بلعيده نامه هماي
: 1369، داسـتان رسـتم سـهراب   ؛ 40: 1383، نامه همايك. ن()18(ها است گونه ناكامي ديگري از اين

شدن قهرمان به دست اژدها كه خود داوطلبانه به جنـگ   استثنايي كشته ةتنها نمون .)149
روايـت آن در   آورد، نبرد اسفنديار با اژدهـايي اسـت كـه    رود و او را از پاي درمي اژدها مي
  .)313: 1390(همداني، است  آمده نامه عجايب

يابيم كه بيشتر اين نبردها در بيرون از مرز ايران  با نگاهي به روايات اژدهاكشي درمي -9
بهمن در هندوستان، برزو، اسفنديار، بهـرام   است. رستم، فرامرز، بهرام گور، ملك روي داده

، گشتاسـب در روم، شـهريار در مغـرب، بهـرام     بخش در توران، سـام در بربـر   گور، جهان
كننـد.   ايراني اژدهاكشي ميهاي غير و گرشاسب نيز در سرزمين چوبين در چين، اسكندر

به اين  هاي انيراني حضور دارند محتمالً اين نكته كه چرا بيشتر اين اژدهايان در سرزمين
اهـورامزدا بـه    ةآفريـد ايران سرزميني اهـورايي و نخسـتين    اساطير، ةدليل است كه برپاي

بنابراين حضور اين پتيارگان اهريمني را در ايـن   ،)659/ 2: 1384، اوستا( است آمده شمار مي
  اند.   كشور روا ندانسته، آنان را به نواحي ديگر نسبت داده

يـوان بـه   قهرمان داستان، چندين بار بـا د  هاي حماسي ايران، گاه شتر منظومهدر بي -10
مثال نبرد رسـتم بـا اكـوان ديـو. در     برد براي  كه آنان را از بين ميتا اينپردازد  مبارزه مي

هاي عاميانه، از نبردهـاي   تانهاي نقالي و داس خر و اغلب در روايتأهاي مت برخي منظومه
كه پيروزي قهرمـان بـر اژدهـا،    حال آناست   پهلوانان با ديوان سخن به ميان آمده چندگانة
درخور توجه ديگر، اين اسـت كـه    ةپذيرد. نكت ست انجام ميدر همان رويارويي نخ عمدتاً

هاي پهلوانـان بـا اژدهـا، سـرانجام آن پتيـاره كشـته        به استثناي دو مورد، در ديگر جنگ
كشد و پـس از بلعيـدن او، از    اوباري كه بهمن را به كام مي شود: نخست؛ اژدهاي مردم مي

سـت كـه در روايـات منثـور     ن ااژدهـاي ديگـر همـا    .)19(شود پيش چشم ديگران دور مي
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است كه رستم براي رهايي پاس پرهيزگار،  شود و آن هنگامي از آن ياد مي جديد برزونامة 
شـود و در نبـرد بـا او،     رو مـي  رود. در ميان راه با اژدهاي مخوفي روبـه  به سوي مغرب مي
ا به دسـت  گويد اين اژده شود و مي برد. ناگهان سروش بر او آشكار مي كاري از پيش نمي

  .)444-445: 1377، لشكر  هفت؛ 141: 1386، نامه مشكين( )20(حضرت علي (ع) كشته خواهد شد
آيد و ايجاد  اي اهريمني به شمار مي اژدها در اساطير ايران، موجودي دژمنش و آفريده -11

؛ اما در برخي روايـات، اژدهـا نقشـي    استريزي، دو خويشكاري مهم او  سالي و خون خشك
تـوان آن را موجـودي اهـورايي بـه شـمار آورد. خويشـكاري ايـن دسـته          ارد و ميمثبت د

اند. شايد به دليل  اژدهايان، نابودي پادشاه بيدادگري است كه مردم از دست او به جان آمده
در فرهنـگ ايـران، امـري مـذموم و گنـاهي نابخشـوده بـه شـمار         » كشـي  پادشاه«آن كه 

اند.  گر را به اژدها سپرده نابودي پادشاه بيداد ةايران، وظيفاست، بنابراين در اساطير   آمده مي
شدن جمشيد به دست ضحاك دانسـت.   توان كشته اساطيري را مي ةماي الگوي اين بن كهن
يگري از اين بـاور دانسـت،   د ةشدن نوذر به دست افراسياب را گون توان كشته چنين مي هم

(آيـدنلو،   )21(است رفته اژدهافش به شمار ميها، افراسياب موجودي  برخي پژوهش ةپايزيرا بر
ـ  .)476: 1384؛ همو، 36-7: 1382 تـوان در داسـتان    زنـي را مـي   ايـن گمانـه   ةآشكارترين نمون
، اژدها پس از بلعيدن بهمن و نامه بهمنروايت  ةشدن بهمن به دست اژدها ديد. برپاي بلعيده

  گردد: دور مي واقع پس از به انجام رساندن خويشكاري خود، از نظرهادر
ــد ــان ناپدي ــدر جه ــد ان ــس ش  وزان پ

  
بـــه گيتـــي كســـي ايـــن شـــگفتي نديـــد 

)602: 1370الخير،  (ايرانشان بن ابي  

كار است كـه بـه    ديگر اين باورداشت، آمدن اسبي آبي و نابود كردن يزدگرد بزه ةنمون
ـ  احتمال بسيار، به دليل ساخته ه اسـب  شدن روايت آن در دوران تاريخي، جاي اژدها را ب

تر به نظر آيد. شايان ذكر است كـه ايـن جـانور     اند تا صورت روايت، واقعي آبي تغيير داده
  شود: هم پس از نابودي يزدگرد، ناپديد مي
 چون او كشته شد اسپ آبي چو گـرد
ــد   ــنش ناپدي ــد ت ــدرون ش ــه آب ان  ب

  

ــم   ــدان چشــــ ــد بــــ الژورد ةبيامــــ
ــد   ــگفتي ندي ــن ش ــان اي ــدر جه كــس ان

)388/ 6: 1386(فردوسي،   

گويد. برخي پژوهشـگران   در برخي روايات حماسي، گاهي اژدها با پهلوان سخن مي -12
در  .)163-166: 1379(رسـتگار فسـايي،    انـد  به شماري از اين اژدهايان سـخنگو اشـاره كـرده   
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اي به نـام   گويند: نخست؛ پتياره ديگر نيز سخن مي ةهاي نگارنده، چند پتيار حدود بررسي
  ي اژدهافش دارد:گرگ گويا كه خوي

 دل پلنگــــان ز دنــــدان او خســــته
 ســخن هرچــه گــويي جوابــت دهــد 

  

ــر    ــا مـ ــته بسـ ــرگ بشكسـ دل  ز زان گـ
ــد  ــر كبابـــت دهـ ــوان نـ ــه تـــك آهـ بـ

)79الف:  1382(فرامرزنامه،   

  پردازد: دوم؛ اژدهاي دوسري كه برزو با او به نبرد مي
ــره زد آن  ــي نعـ ــا  يكـ ــي اژدهـ  گهـ

 ســـر بـــدرگ بـــدكنش ايـــا خيـــره
  

ــت    ــدو گفـ ــرة  بـ ــاي خيـ ــي كـ ــا بـ بهـ
ــنش    ــره ز راه مـ ــه خيـ ــم بـ ــده گـ شـ

الف) 308تا :  (عطايي، پاريس، بي  

  شود: رو مي بخش با او روبه كوه فنا كه جهان ةسوم؛ اژدهاي درواز
 بـــه پاســـخ بـــدو گفـــت آن اژدهـــا

ــا  ــوه فنـ ــدار كـ ــين نگهـ ــه كـ  ام بـ
  

ــا     ــد رهــ ــه نيابــ ــن زمانــ ــه از مــ  كــ
ــن زمــين      ــذر زي ــارد گ ــيمرغ ن ــه س  ك

  ب)285تا: برگ  ، دوپرون، بيعطايي(           

دهد، مـورد تشـويق ديگـران قـرار      پهلوان اژدركش در ازاي كار بزرگي كه انجام مي -13
شود. گاهي پهلوان داستان با دختر پادشـاه ازدواج   گيرد و اغلب به او هدايايي داده مي مي
آذربـرزين بـا   اج كند مانند ازدواج رستم با دختر شاه هند پس از كشتن ببر بيان، ازدو مي

پهلوان اژدهاكش پس از نابودي اژدها، به پادشاهي، سپهسـاالري و يـا    دختر بوراسب. گاه
 االرسـ رسد مانند بر تخت نشستن فريدون پس از كشتن ضـحاك، سـپه   پهلواني مي جهان

پهلواني گرشاسب پس از كشتن اژدها  شدن گشتاسب در روم پس از كشتن اژدها و جهان
دهنـد   خان. گاهي نيز به پهلوان اژدركش باج و خراج مـي  ت از هفتو رستم پس از بازگش

مانند پيروزي رستم بر پتيـاره و بـاج    ،كنند اي را بدو واگذار مي و يا منشور حكومت ناحيه
  گرفتن از هندوان.  

را از   شـود و آن  رو مي تنهايي با اژدها روبه در بيشتر روايات حماسي ايران، پهلوان به -14
نخسـت، فرامـرز در نبـرد بـا مـار جوشـا، از        ةفرامرزنامـ روايـت   ةورد؛ اما برپايآ پاي درمي

جـا كـه   از آن كند.  ي ميطلبد و بيژن او را در اين كار خطير همراه پهلوانان ايران ياري مي
آيـد بنـابراين    رستم نيز به شـمار مـي   ةبيژن يكي از پهلوانان نامدار ايران است و فرزندزاد

بهره سـازند و او را بـا فرامـرز در كشـتن      اند او را از اژدهاكشي بي تهراويان داستان نخواس
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انـد.   اي به نام گرگ گويا را نيز بدو نسبت داده حتي كشتن پتياره  مارجوشا شريك دانسته
توان به اژدهـايي اشـاره    شود مي هايي كه به دست دو پهلوان انجام مي از ديگر اژدهاكشي

شود و با دستياري گستهم آن را نـابود   رو مي ا آن روبهخان هفتم ب بخش در كرد كه جهان
  .)749: 1391، نامهطومار نقالي شاه(كند  مي
است كه در فهرست قهرمانان اژدهاكش ايران، بـه   اين هاي درخور توجه يكي از نكته -15

كـدام از پهلـوان بـانوان نامـدار روايـات       استثناي گل كامكار، ديگر پهلوانان مذكرند و هيچ
ايـزدان   ةدخت اژدهاكش نيستند. از ايـن گذشـته، همـ    جمله بانوگشسب و بورانن، ازايرا

اژدركش اساطير ايران نيز مذكرند و از اژدهاكشي ايزد بانوان بزرگـي ماننـد آناهيتـا و يـا     
اروپايي نيـز  وهاي نگارنـده، در اسـاطير هنـد    سپندارمذ و... نشاني نيست. در حدود بررسي

شود و آن هم آرتميس است كه بـه همـراه    انوي اژدهاكش ياد ميبار از يك ايزدب تنها يك
بـانوي   .)111/ 1: 1378(گريمـال،  كشـند   شان اژدهايي را مي برادرش آپولون، در آغاز جواني

نام، كه يكي از پژوهشگران بدان اشاره نموده » مارتا«اي است  اژدهاكش ديگر، گويا راهبه
كشـي نقـش    ين دليل، پهلوانان بانوان در امـر اژدهـا  شايد به ا .)20: 1387ك. آيدنلو، ن(است 
د ازدواج اند كه چون در پايان كار، پهلوان اژدركش، با دختري كه در بند اژدهـا بـو   نداشته

بنابراين وجود پهلواني مذكر بـراي   .گردانيد ميبخشي را به دنيا باز كرد و درواقع بركت مي
  اين اساطير، امري الزامي بود.

اي  شود، ساختن جامه هاي اساطيري كه در روايات اژدهاكشي ديده مي مايه يكي از بن -16
جنگي از پوست برخي اژدهايان است. رستم پس از كشتن ببر بيان، كه اژدهـايي دريـايي   

بر نظر  بنا .)272: 1394، ببر بيانك. ن(سازد  اي جنگي مي از پوست آن براي خود جامه ،)22(بود
شـده از پوسـت دد و    جنگي سـاخته  ةآرياييان كهن، بين جامبه باور « يكي از پژوهشگران

است و پهلوان با شـكار و پوشـيدن    اي پيوند جادويي و اساطيري وجود داشته پهلوان، گونه
باكي و دالوري همان درنده  چرم جانور درنده (اعم از پلنگ، شير، گرگ و خرس) خشم، بي

خويي، داراي نوعي همسـاني جـادويي    آورد و در زورمندي و چابكي و درنده را به دست مي
براين پندار كهن، پوست جانور درنـده در آوردگـاه، نشـان دالوري و     شد. عالوه با جانور مي

   .)8-9: 1378(آيدنلو، » ايجاد ترس و بيم در دشمن ةو هم پاي  توانمندي پهلوان بوده
هـاي   خود ابزاردر يكي از روايات، سهراب پس از كشتن اژدها، از اجزاي بدن آن براي 

اجزاي بدن اژدها خواص  ،از اين گذشته .)150: 1369، داستان رستم و سـهراب (جنگي ساخت 
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آورد. ايـن مضـامين، اغلـب در     تني و شـجاعت را بـه ارمغـان مـي     يا رويين دارويي داشت
هاي نگارنده، در  در حدود بررسي .)183: 1379فسايي،  (رستگارشود  اساطير اروپايي ديده مي

بار به خاصيت دارويي روغن اژدها اشاره شده و آن هنگامي است كه  ات ايراني نيز يكرواي
شوند؛ تـا   شود و پزشكان از درمان او عاجز مي كمر گرشاسب در نبرد با اژدها شكسته مي

گويـد روغـن همـان اژدهـايي را كـه       آيد و به او مي كه تهمورث به خواب گرشاسب مياين
شود اما تـا پايـان    كند و درمان مي . گرشاسب اين كار را ميكشته است بر كمر خود بمالد

  .)74: 1386نامه،  (مشكين ماند عمر عقيم مي
 پيكر سـاخت يروزي خود بر اژدها، درفشي اژدهاكه گرشاسب به افتخار پديگر اين ةنكت

كه نقش اين درفش به دليل اهميتي كه داشت بعدها درفـش   )63: 1354اسدي توسي،  ك.ن(
سـهراب   )338ب: 1388؛ همـو،  161الـف:   1388مطلـق،    (خـالقي خاندانش مانند رستم پهلوانان 

  گرديد.   )23: 1361مطلق،   (خالقي فرامرز و )150: 1369، داستان رستم و سهراب(
شويم كه با طلسـم و جـادو    رو مي به با اژدهاياني رو هاي حماسي ايران، گاه در روايت -17

ـ ( انـد  دوان يـا پادشـاهان  لب حاصل دگرديسي ديوان، جاارتباط دارند. اين اژدهايان اغ ك. ن
گاهي هدف از دگرديسي آنـان، آزمـودن قهرمانـان اسـت.      .)311-321: 1388رستگارفسايي، 

اي آزمـودن فرزنـدانش اسـت كـه در     شدن فريدون بـر مايه، اژدها اين بن ةترين نمون كهن
ي از طومارهاي نقـالي، ضـحاك   يك ةبرپاي .)103-104/ 1: 1386(فردوسي، است  آمده نامهشاه

شـود.   آورد و در پـيش گرشاسـب ظـاهر مـي     به علم سحر خود را به شكل اژدهـا در مـي  
كنـد، دوبـاره بـه صـورت نخسـت خـود بـاز         هنگامي كه گرشاسب با عمود قصد او را مي

    .)46-47: 1377، لشكر هفت( گردد مي
جـادو   ارقـم  نامـه  سامر ها نابودي قهرمان داستان است. د هدف ديگر از اين دگرديسي

، نامـه  سـام ( آيـد  درمي شود اما از پاي مي ور آورد و به سام حمله خود را به شكل اژدها درمي
كشـد   روايات نقـالي، اژدهـايي كـه رسـتم در خـان چهـارم مـي        ةبرپاي .)441 -444: 1392

: 1390، يفردوسـ  طومـاركهن شـاهنامة  ؛  436: 1391، نامهشاه طومار نقالي ( جادوگر بود درحقيقت
جـادو خـود را بـه شـكل      ةدر داستان رستم و سهراب، ريحان .)166: 1377، لشـكر  هفت؛ 147

در  .)17: 1369(داستان رستم و سـهراب،   برد رد، اما رستم به هويتش پي ميآو اژدهايي در مي
 شـود  نهايت كشـته مـي  آورد اما در يجادو خود را به شكل  اژدها درم ة، عقيقنامه مشكين

 آورد و خود را به شكل اژدها درمي، مادر سرخاب ديقبانامه زريندر  .)79: 1386، امهن مشكين(
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در ايـن   .)912(همـان:   كنـد  با اژدهايي جادوگر مبارزه ميزال نيز  .)600: 1393، نامـه  قبا زرين(
 آيـد  نخستين خود كه جادوست درمـي  شدن، به شكل دسته روايات اژدها يا پس از كشته

هد. اما در هر دو مورد به دسـت   د در رويارويي با پهلوان، تغيير چهره مي يا پس از ناتواني
  شود.   قهرمان كشته مي

هاي عاميانـه ديـده    يكي ديگر از مضامين پرتكرار كه در طومارهاي نقالي و داستان   
شود، رفتن قهرمان به درون طلسم و برخورد با پتيارگاني مانند اژدهـا، شـير، ديـو و...     مي

رسـد، امـا    شود هرچند هولناك بـه نظـر مـي    ها ديده مي دهايي كه در اين طلسماست. اژ
اش آگـاه اسـت بـا     رو شدن بـا آن، از ماهيـت جـادويي    كه پيش از روبهآنپهلوان به دليل 

اژدها با يـك ضـرب    رود. گاه آساني از بين مي يا موارد مشابه آن، به )23(خواندن اسم اعظم
دهـد   رق و حوادثي نظيـر آن روي مـي  رعد و ب  گ آن،شود و پس از مر شمشير كشته مي

هرمـان  شـود و ق  گاهي نيز اژدهايي در طلسم ظـاهر مـي   .)30: 1369، داستان رستم و سهراب(
كه خود قهرمان به فرمان لوحي كـه در دسـت دارد خـود را بـه     بلعد و يا آن داستان را مي

ـ ( دشـو  هاي ديگري مي و وارد سرزمين اندازد درون شكم اژدها مي : 1386، نامـه  مشـكين ك. ن
  .)373: 1377، لشكر هفت؛ 222
نبـرد    هاي عاميانـه نيـز   گذشته از اساطير و روايات حماسي ايران، در برخي داستان -18

ها چنـين اسـت: اژدهـايي عاشـق      شود. صورت كلي اين داستان قهرمان با اژدها ديده مي
آبـي را بـر مردمـان     و بـي  يسـال  همين دليل خشك  به شود. دختران سرزميني مي دختر/

برند. به فرمان شاه  يك از پهلوانان نامدار آن سرزمين، كاري از پيش نمي آورد. هيچ ميفرو
در  -شوند براي دسترسي به آب، هر هفته يا هر ماه  آن سرزمين، ساكنان آنجا مجبور مي

اسـتفاده   ةزكنند تا به مردم اجا به آن اژدها دختري پيشكش   - اساطير متأخرتر هر سال
بـار ديگـر،    شود كه ايـن  هاي بعدي، اژدها به ديوي تبديل مي از آب را بدهد. در دگرديسي
بـرد   شود؛ بلكه خود ديو است كه دختري را پنهاني با خود مي دختري به او پيشكش نمي

سـازد.   را در جايي مخوف، كه اغلب چاهي عميق و يا غاري تاريك است، پنهـان مـي   و او
كند، اما به دليل عدم تمكين دختر، بـا   چه با آن دختر نشست و برخاست مي اين ديو اگر

اي از راه دور  مانـد. سـپس پهلـوان نـژاده     كند و دختر همچنان بـاكره مـي   او نزديكي نمي
كـردن دختـر بـه اژدهـا      يا پيشـكش  شدن دختر به دست ديو رسد كه از جريان ربوده مي

يقت امر، با وجود ممانعـت سـاكنان شـهر، بـه     شدن از حق آگاهي ندارد. اما به محض آگاه
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 رود و سـرانجام بـا كشـتن ايـن پتيارگـان و آزاد سـاختن دوشـيزه/        ديو مي جنگ اژدها/
 كند دخت است، ازدواج مي دوشيزگان از چنگ آنها، با يكي از دختران كه اغلب او نيز شاه

هاي  اساطيري به گونه ايةم بن اين .)256: 1389؛ مهتدي، 140-150: 1388شيرازي،   ك. انجوين(
  .)37-43: 1387(افشاري، شود  ديده مي نيزمتفاوتي، در اساطير كشورهاي ديگر جهان 

شود اين اسـت كـه قهرمـان     هاي عاميانه ديده مي اي كه در برخي از اين داستان نكته
خـود  برد و بـه راه   يا شاخ او را با خود مي اي مانند دندان اژدها ها، نشانهپس از كشتن اژد

خواهد با دختر پادشاه  شود و مي دهد. سپس فرد شيادي مدعي كشتن اژدها مي ادامه مي
كنند، ناگهان قهرمـان اژدهـاكش، از راه    كه مقدمات كار را فراهم مي ازدواج كند. هنگامي

كند و خود با دختـر   اي كه به همراه دارد آن مدعي دروغين را رسوا مي رسد و با نشانه مي
ـ ( كند ج ميپادشاه ازدوا ـ ؛ همچنـين  393-395ب: 1390؛ النـگ، 86-88: 1380ك. آذرافشـار،  ن ك. ن

    .)121: 1380، نامه طومار نقالي سام
ي  هاي عاميانه، ديگر نشـاني از  بـدفرجام   خور ذكر است كه در اين دسته از داستاندر

ين اج دختر پادشـاه سـرزم  به ازدو شود، بلكه قهرمان داستان قهرمان اژدهاكش ديده نمي
بـا   شـود و سـاليان سـال،    جانشين او مـي  آيد و پس از مرگ آن پادشاه، خود ميبيگانه در

  دهد. خوشي و شادماني، به پادشاهي خود ادامه مي
   

  گيري نتيجه -4
  توان به نتايج زير دست يافت: آنچه آمد مي ةبرپاي

ريمنـي اسـت و   اساطير ايران، نبرد ميان نيروهـاي اهـورايي و اه   ةماي جا كه دروناز آن -1
آيد، بنـابراين نبـرد بـا ايـن      هاي اهريمني به شمار مي ترين آفريده اژدها نيز يكي از بزرگ
هــاي حماســي و نيــز  هــاي اســاطيري، در بســياري از منظومــه مايــه پتيــاره، يكــي از بــن

اسـت   عاميانه است. گستردگي اين مضمون در اين دسته روايات، سبب شـده  يها داستان
رو شـويم. در بررسـي و سـنجش مجمـوع      ري از قهرمانان اژدهاكش روبهكه با شمار بسيا

توان گفت شمار قهرمانـان   هاي حماسي ديگر كشورها مي روايات حماسي ايران با داستان
 ةاژدركش در روايات ايراني، نسبت به ديگر كشورها بيشتر است و دليل آن، همان انديشـ 

  ميان نيروهاي خير و شر است.در اساطير ايران و پيكار » ثنويت و دوگانگي«
 ةپايـ دهد، امـا  از آنجـا كـه بر    اژدهاكشي رخ مياروپايي، اگرچه بارها در اساطير هندو -2

كه در اساطير  چنان -دانستند خدايان خود مي ةاين دسته اساطير، اژدها را پسر و يا آفريد
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ظـاهر   و بـه  ن اگرچـه اژدهاكشـي كـاري خطيـر    بنابراي -اهريمن است ةايران، اژدها آفريد
به دليل آنكه قهرمان اژدهاكش به ساحت خـدايان   آمد، اما محتمالً پسنديده به شمار مي

خدايان، گنـاهي   ةاژدهاكشي در انديش است، آنان را نابود كرده ةو پسر/ آفريد تجاوز نموده
يا  كردند سختي مجازات مي به رمان اژدهاكش را يا در اين دنيا،بخشودني نبود و آنان،  قه

شواهدي كه آورديم، در برخـي اسـاطير    ةزدند. برپاي كه فرجام نيكي را براي او رقم نميآن
 است، اما در اساطير ايران، اگرچـه ظـاهراً   آشكارا  بيان شده جهان، بدشگوني كشتن اژدها

آيد، اما  بدفرجامي سرنوشت بسـياري از قهرمانـان اژدهـاكش،     سخني از آن به ميان نمي
اژدهاكشـي امـري مـذموم و     هاي ايرانـي نيـز   شد كه در اسطورهبخ مياين فرضيه را قوت 
  است. آمده ناپسند به شمار مي

  
  نوشتپي
ة برخـي  حـال، برپايـ   آيد، با اين اگرچه اژدها در چين موجودي اهريمني به شمار نمي -1

ـ (بـرد   اژدهـايي را از بـين مـي    )Yu(قهرماني به نام يو  اساطير چيني، / 2: 1385ك. بيـرل،  ن
هـا  رساند كه يكـي از آن  را به قتل مي، شش هيوال )Yi(همچنين پهلواني به نام يي  .)272

     .)271ك. همان: ن( بود )Yayu( هيوالي مردم اوباري با سر اژدها، به نام يايو

 گشتاسـب فاسقون كه به دسـت   ةي كه در بيشگرگ است معتقد يكي از پژوهشگران -2
 اسـت  بــوده  چنــين  ،گشتاسپ روايت تر كهن رتصو و بود اژدها يك نيزشود  كشته مي

 بـا  نهايتدر و سازد رها مي آن پتياره حبس از را دختر سه و كشد مي را اژدهـايي او كـه
  .)335: 1372 مطلـق،  خالقي ك.ن( كند مي ازدواج آنها

 آيد شمار مي اي اژدهاكشي به گونه نيز ،ارجاسپ با اسفنديار نبرد شايان ذكر است كه -3
 ضـحاك،  ةاسـطور  در كـه گونـه   همـان  يعنـي برابـري دارد.   ضـحاك  نبرد فريدون و با و

 ارجاسـپ  ،نمـود  آزاد را آنها فريدون و شدندگرفتار   ضحاك دست به جمشيد خـواهران
تا  كنـد مـي حبس دژ رويين در و ربايد مي را آفريد به و هماي اسفنديار، خواهران نيز ديو
  .بخـشد مـي رهـايي را خود خواهران و كشد مي را ارجاسب اسفنديار، ،كهاين
 مـردوك،  ةقصـ  ، داستان نبرد اردشير با كرم هفتواد، برگرفتـه از سن به نظر كريستن -4

عفريـت بزرگـي    . مردوك بادي وحشـتناك برانگيخـت تـا در دهـان    خداي بابليان است
ـ ( آوردفت و آن دشمن خـدايان را از پـا در  رموسوم به تيامت فرو : 1379سـن،   ك. كريسـتن ن

147(.  
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شـود كـه    نگهداري مي نامه نريماناي به نام  اي از منظومه  بانكيپور نسخه ةدر كتابخان -5
بيت دارد و موضوع آن داستان عشق نريمان بـا همـاي دختـر شـاه چـين       4400حدود 

  است. است. شايد در اين منظومه از اژدهاكشي نريمان به تفصيل ياد شده
ـ ( شود اين اژدها پس از بلعيدن بهمن، ناپديد مي، نامه بهمنروايت  ةبرپاي -6 ك. ايرانشـان  ن

  .)602: 1370الخير، ابن ابي
اسـت كـه در    اي نويافته بـه دسـت نگارنـده تصـحيح شـده      اين منظومه برپاية نسخه -7

  گردد. مندان مي اي نزديك تقديم عالقه آينده
اكشـي بـراي   اهميـت سـنت يـا خويشـكاري اژده    «اند كه:  برخي پژوهشگران نوشته -8

كه در يگانه روايت رسمي و  -ز اي است كه حتي سهراب ني پهلوانان گرشاسبي، به اندازه
) مجـالي  نامهشـاه حماسي (داستان رستم و سـهراب   اصيل مربوط  به او در ادب منظوم

نصيب نمانده و در يكي از طومارهاي نقالي، نبـرد   كار بي از اين - براي نبرد با اژدها نيافته
  .)157-158: 1386آيدنلو،  مهر و (مشتاق» اسـت ختي با اژدها به او نسبت داده شدهبسيار س

كشـد؛ امـا  اسـتاد     سر را مـي  در اساطير آفريقا، قهرماني به نام مويِندو، اژدهايي هفت -9
گيرنـد و او را بـه    آذرخش به همراه ديگر خدايان، انتقـام خـون اژدهـا را از موينـدو مـي     

برخي پژوهشـگران   .)888-889/ 2: 1379ك. روزنبرگ، ن( سازند مي هاي سختي دچار آزمايش
  .)130: 1381(اورونيكا،  دانند هاي ايندره را كشتن ورتره مي نيز، دليل برخي شكست

 پيمـايي كـاووس كـامالً    شدن جمشيد و آسمانهاي اين اسطوره، با مغرور ماننديه -10
  مشهود است.

راه يافتن مرگ بر فريدون روشن نيسـت. بـه   سبب «نويسد:  يكي از پژوهشگران مي -11
حدس وست، شايد  علت آن چنين بوده كه فريدون با تقسيم جهان، ميان پسران خـود،  
تخم كينه را در ميان آنان پراكند. به گمان ما شايد علـت اصـلي، همـان نفـس تقسـيم      

ايـزدي   ةخالف ايـرج، از فـر  است كه بـر  جهان و سپردن دو بهره از آن به سلم و تور بوده
 (خـالقي » نتيجه دو بهره از جهان، به دست فرمانروايـان ناسـزاوار افتـاد   بهره نداشتند و در

  .)281: 1372مطلق،  
برخي روايات نقالي، گرشاسب براي هميشـه عقـيم شـد و از داشـتن فرزنـد       ةبرپاي -12

محروم گرديد. در اساطير هند نيز ايندره براي مـدتي عقـيم شـد، امـا سـرانجام نيـروي       
  باروري خود را به دست آورد.

ـ (پايان زنـدگي رسـتم    ةهاي ديگر دربار براي ديدن روايت -13 : 1374فسـايي،   ك. رسـتگار ن
934-921(.  
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چگونگي مرگ فرامرز، روايات متعـددي در دسـت اسـت. بـراي ديـدن ايـن        ةدربار -14
    .)179: 1383. آيدنلو، نك(ها  روايت

) Ragnar Lodbrokني به نـام رگنـار لـودبروك (   هاي اسكانديناوي، قهرما در افسانه -15
هـاي آتـش، ايمـن     كند تا بتواند در برابر شـعله  پوشاكش را در نبرد با اژدها قيراندود مي

  .)208:  1385ك. ديويدسون، ن( بماند
ـ ( رود ابومسلم با تبري كه دارد به نبرد ببر كشمهين مـي  -16 ، )584: 1380ك. طرسوسـي،  ن

 بـه نـام ميـولنير    چكشـي  ) خداي آسـمان و توفـان،  Thor( ، توردر اساطير اسكانديناوي
)Miolnir ـ ( كنـد  ) دارد و با آن اژدهاي آسماني را نابود مـي ؛ 93-94: 1385ك. ديويدسـون،  ن

  .)281/ 1: 1384پيچ، 
هاي عاميانه، قهرمان داستان براي نابود كـردن جـانوري دريـايي،     يكي از داستان ةبرپاي -17

، حسين كرد شبستري ةقصك. ن( اندازد ه به دارو اندوده بود به سويش ميشكم موش خرمايي را ك
سر، نخست  اساطير ژاپني، سوسانو خداي توفان، در نبرد با اژدهايي هشت ةبرپاي  .)399: 1388

دهـد و پـس از    به او هشت قدح ساكي يا عرق برنج ژاپني كه بـه روايتـي زهرآلـود بـود مـي     
  .)21-22: 1384ك. پيگوت، ن( سازد تن جدا ميمدهوش ساختن اژدها، سرش را از 

بلعد و جفت آن  زاده را مي هاي عاميانه، اژدهايي سخنگو، سه شاه در يكي از داستان -18
ـ (بلعـد   اژدها نيز، سه پسر تاجري را كه به صورت كبـوتر، افسـون شـده بودنـد، مـي      ك. ن

  .)223-224: 1380آذرافشار، 
ـ (شـود   ، اين اژدها به دست آذربرزين كشته ميهاي نقالي و شفاهي بنابر روايت -19 ك. ن
  .)218/  1: 1369شيرازي،   ؛  انجوي192: 1394، نامهنثر نقالي شاه؛ 569: 1377، لشكر هفت
ـ (هاي امام علي (ع)؛  براي ديدن شماري از اژدهاكشي -20 -193: 1361آبـادي،   ك. جيحـون ن

    .)184-185: 1375؛ كيا، 275-278: 1379؛ رستگار فسايي،192
(غفـوري،   اسـت  زاد نيز در اصل ديو يا اژدهـا بـوده   ها، كك كوه يكي از پژوهش ةبرپاي -21

1392 :65(.  
ناپذير از پوست نهنگ بر تن  اي زخم يكي از قهرمانان داستان، جامه نامه هماي بنابر  -22

  داشت كه تير خدنگ بر آن كارگر نبود:
 يكي درقـه بـودش ز چـرم نهنـگ

 
تيــر خــدنگ نكــردي بــر او كــار 

)75: 1383نامه،  (هماي

ناپذيري پوسـت   رسد زخم چنين داستان ببر بيان، به نظر مي  با توجه با بيت باال و هم
  اساطيري است. ةماي برخي جانوران دريايي، يك بن
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تواند اژدهـا   جهان، دانايان اعتقاد داشتند كسي مي ةهاي عاميان بنابر يكي از داستان -23
  .)22الف: 1390ك. النگ، ن(انگشتري شاه سليمان را به دست آورد  ةرا بكشد كه نوشت

  
  منابع

  تهران: ابجد.، هاي آذربايجان افسانه ،)1380افشار، احمد ( آذر
 ، صـص 4 ، سال چهارم، شـمارة نامة پارسي،  »رويكردي ديگر به ببر بيان«)، 1378آيدنلو، سجاد (

17-5.  
ـ         ، هـاي ادبـي   پـژوهش ، »رشت اساطيري افراسياب در شاهنامههاي س نشانه«)، 1382( ـــــــــــــــــ
  .7-36، صص 2شمارة 
-198دوم، صص  ة، تهران، سال نهم، شمارپارسي ةنام، »بررسي فرامرزنامه« ،)1383( ــــــــــــــــــ

176 .  
      : فرهنگسـتان ، تهـران 1، جلـد  نامة زبان و ادبيات فارسي دانش ،»افراسياب«)، 1384( ــــــــــــــــــ

  زبان و ادب فارسي.
ـ  ،  13 ة، سال هفتم، شماركرمان، دانشگاه مطالعات ايراني ةمجل، »بانو پهلوان«، )1387( ـــــــــــــــــ

  .11 -24 بهار، صص
ـ  ، دانشـگاه بـاهنر كرمـان،    ادب و زبـان فارسـي   ةنشري،  »خان پهلوان هفت«، )1388( ـــــــــــــــــ

  .1-27، صص 26 ةشمار
  برگزيدة شاهنامة فردوسي، تهران: سخن.  دفتر خسروان،)،  1390(  ــــــــــــــــــ

  كوشش حبيب يغمايي، تهران: طهوري. به ،نامه گرشاسب ،)1354توسي ( اسدي
شهال بـرادران خسروشـاهي، تهـران:     ة، ترجمفرهنگ اساطير يونان و روم ،)1389( ، ژوئلاسميت

  روزبهان.  و فرهنگ معاصر
  .تهران: چشمه ؛تازه به تازه نو به نو، »روايت كشتن اژدها و ازدواج با دختر« ،)1387( افشاري، مهران

  ران: فرهنگستان زبان و ادب ، ته1، جلد زبان و ادبيات فارسي ةنام دانش ،)1384( اميدساالر، محمود
  .357 -358 فارسي، مدخل اژدها، صص      

  .جلد، تهران: علمي 3، نامه فردوسي ،)1369( دابوالقاسمانجوي شيرازي، سي
  تهران: اميركبير. گل به صنوبر چه كرد؟، ،)1388( ــــــــــــــــــ

  باجالن فرخي، تهران: اساطير. ة، ترجماساطير هند ،)1381اورونيكا، ايونس (
  ، تصحيح رحيم عفيفي، تهران: علمي و فرهنگي.نامه بهمن ،)1370( الخير ايرانشان بن ابي

  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي ةهفت منظوم ،)1394( بيان ببر
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  . or. 2928 ةبه شمار بريتانيا، ةموز ةنامشاه ةنسخ ،تا) ( بي ــــــــــــــــــ
  منصور ياقوتي، تهران: ققنوس. ةترجم ،)1391( برَزونامه

نخسـت و دويـم،    ةپـار يون مزداپـور،  كتا ويراستار ،ايران اساطير پژوهشي در، )1381( مهردادبهار، 
  : آگه.تهران

  ، تهران: اسطوره.جستاري در فرهنگ ايران ،)1385( ــــــــــــــــــ
  اس مخبر، تهران: مركز.عب ة، ترجمها جهان اسطوره، »هاي چيني اسطوره« ،)1385بيرل. آن (

  ري، تهران: چشمه.مهران افشا و ، به كوشش ايرج افشارنامه فيروزشاه ،)1388د (بيغمي، محم
  عباس مخبر، تهران: مركز. ة، ترجمها جهان اسطوره، »اساطير اسكانديناوي« ،)1384( پيچ، ر. ي

  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير ژاپن ،)1384( پيگوت، ژوليت
  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير يونان ،)1387( پين سنت، جان

آباد: مركـز   به كوشش طاهره پروين اكرم، اسالم ،تاريخ دلگشاي شمشيرخاني ،)1384ل بيگ (توك
  تحقيقات فارسي ايران و پاكستان. 

  د فضايلي، تهران: نقره.محم ة، ترجمتاريخ ثعالبي ،)1368( بن محمد ثعالبي، عبدالملك
      ري، كوشـش محمـد مكـ    بـه   حقيقـت،  مـة هنا الحقايق يا شا حق ،)1361(اهللا  آبادي، نعمت جيحون

  .تهران: طهوري
  .22-45صص  ، آمريكا، سال اول، شمارة پاييز،نامه ايران ،»فرامرزنامه«)، 1361مطلق، جالل ( خالقي

  ، به كوشش علي دهباشي، تهران: مركز.هاي كهن گل رنج، »ببر بيان«  ،)1372( ــــــــــــــــــ
ـ         ، جلـد زبـان و ادبيـات فارسـي    نامـة  دانـش  ،»درفش پهلوانان و شاهان«، )الف1388( ـــــــــــــــــ

  .161 -162 صص، زبان و ادبيات فارسي فرهنگستانسوم، تهران: 
ـ ــتم« ،)ب1388( ـــــــــــــــــ ــش ،»رس ــ دان ــات فارســي  ةنام ــان و ادبي ــد، زب ــران:  جل ــوم، ته       س

  .331 -342 صص، فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي
  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي فت منظومةه ،)1394( داستان پتياره

      مرشـد عبـاس زريـري، بـه كوشـش جليـل دوسـتخواه،         نگارش ،)1369( داستان رستم و سهراب
  تهران: توس.

  پور، تهران: اسطوره. ابوالقاسم اسماعيل ة، ترجماساطير جهان ،)1392داني، ويليام (
      تهـران:  ج، 2 دوسـتخواه، جليـل  )، گـزارش و پـژوهش   1384( نايرانيا سرودهايترين  اوستا؛ كهن
  مرواريد.

  خي، تهران: اساطير.باجالن فر ة، ترجماساطير اسكانديناوي ،)1385( ديويدسون، ه. ر. اليس
  ، تصحيح رضا غفوري، تهران: ميراث مكتوب. حماسي هفت منظومة ،)1394( شكاوندكوه امةن رزم
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، ام از اين پس كه من زنـده  نميرم». روايتي ديگر در مرگ رستم«)، 1374، منصور (فسايي رستگار
  .921-934رضا ستوده، تهران: دانشگاه تهران. صص  به كوشش غالم

  ، تهران: توس.اژدها در اساطير ايران ،)1379( ــــــــــــــــــ
ـ         انسـاني و مطالعـات   علـوم  پژوهشـگاه ، تهـران:  پيكرگرداني در اساطير ايران ،)1388( ـــــــــــــــــ
  فرهنگي.

  تهران: پيري. د بهشتي،تصحيح محم ،)1387( نامه رستم
     ج، 2، دالحسـين شـريفيان  عب ة، ترجمها ها و حماسه اساطير جهان: داستان ،)1379دونا ( .روزنبرگ

  تهران: اساطير.
  اد آيدنلو، تهران: سخن.تصحيح سج ،)1393(قبانامه  زرين
  تصحيح وحيد روياني، تهران: ميراث مكتوب. ،)1392( نامه سام

 پ. آسموسن، فريدون وهمـن،  ، به اهتمام ج.مثنوي جمشيد و خورشيد ،)1348( سلمانساوجي، 
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب. تهران:

  تهران: طهوري. ،شدهشكار هاي  سايه ،)1385سركاراتي، بهمن (
      ادبيـات  ةدانشـكد  ةمجلـ ، »مختلف آن هاي پژوهشي در برزونامه و زمينه«، )1373( سلمي، عباس

  .15-34، صص 1 ة، شمار27 ة، دورمشهد
      اهتمـام منـوچهر سـتوده، تهـران: علمـي و       ، بهاحياءالملوك ،)1389( سيستاني، ملك شاه حسين

  فرهنگي.
  اصغر سعيدي، تهران: چشمه. علي ةترجم هاي جهان. حماسه گنجينة ،)1385شاليان، ژرار (
  سودابه فضايلي، نشر جيحون. ة، ترجمفرهنگ نمادها ،)1388( گربران، آلنو شواليه، ژان
  حسين بيگدلي، تهران: پيك فرهنگ.  كوشش غالم  به ،)1377( شهريارنامه

پروانه كياني، شـيراز: آونـد    -حسين مهرابي تصحيح غالم دفتر دلگشا، )،1389( اي شبانكارهصاحب 
  انديشه.

  ، بمبئي.به كوشش دابار ،)1909( صد در نثر و صد در بندهش
  كوشش ذبيح اهللا صفا، تهران: علمي و فرهنگي. ، بهنامه داراب ،)1374طرسوسي، ابوطاهر محمد (

  قطره. - تهران:  معين جلد،4 كوشش حسين اسماعيلي،  ، بهنامه ابومسلم  ،)1380( ــــــــــــــــــ
  نگار. يد مصطفي، تهران: خوشسعيدي، س وهاشمي، احمد  ،)1381( فردوسي طومار شاهنامة

  نژاد، تهران: دنياي كتاب. به كوشش جمشيد صداقت ،)1390( فردوسي طومار كهن شاهنامة
  به كوشش حسين حسيني، تهران: نمايش. ،)1380( نامه طومار نقالي سام

  نگار. اد آيدنلو، تهران: بهبه كوشش سج ،)1391( نامهالي شاهطومار نق
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  .1189 ةپاريس به شمار ةكتابخان نويس  ، دستجديد  ةبرزونام ،تا) عطايي (بي
  R.9. 804 ةآنكتيل دوپرون، به شمار ةنسخ جديد، ةبرزونام ،تا) (بي ــــــــــــــــــ

  ، تهران: سروش.اساس طومار نقاالنشناخت اساطير ايران بر ،)1387( عناصري، جابر
     ، دانشـگاه  جسـتارهاي ادبـي  ، »زاد وهروايت ديگري از نبرد رستم با كك كـ «، )1392( غفوري، رضا

  .51-72، صص 181 ةفردوسي مشهد، شمار
بزرگ  المعارف دايره مركز مطلق،تهران:  تصحيح جالل خالقي ،شاهنامه)، 1386( ابوالقاسمفردوسي، 

  سالمي. ا
  تصحيح مجيد سرمدي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. ،)الف1382(  فرامرزنامه
  اهتمام رستم تفتي، بمبئي: چاپخانه فيض رسان.   به ،)ب1324( ــــــــــــــــــ

  ، گزارش مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش ،)1380( فرنبغ دادگي
  تصحيح جعفر شعار، تهران: كتاب فرزان. ،)1362( نين حمزهة اميرالمؤمقص
  : چشمه.مهران افشاري، تهرانو  به كوشش ايرج افشار ،)1388( حسين كرد شبستري ةقص

   رشـيد ياسـمي، تهـران: دنيـاي      ة، ترجمـ ايران در زمـان ساسـانيان   ، )1379( سن، آرتور كريستن
  كتاب.

  ، تهران: مركز.هاي ايراني ها و نمايش هقهرمان بادپا در قص ،)1375كيا، خجسته (
 ر.تهران: اميركبيج، 2منش،  احمد به ةترجم ،فرهنگ اساطير يونان و روم ،)1378گريمال، پير (

 نامـة اهللا پـاكزاد،   فضـل  ة، ترجمـ »در هنـد و ايـران   اژدهاكشياسطوره « ،)1371س ( گرينباوم، ا.
  .90-93، صص 7 ةرشما، فرهنگ
  ، كتاب زرد، تهران: هيرمند.هاي پريان هقص،  »داستان اژدهاي شمال« ،)الف1390( النگ، اندرو
  ، كتاب سبز، تهران: هيرمند.نهاي پريا هقص، »داستان سه سگ«، )ب1390( ــــــــــــــــــ

 مطالعات اسالمي ةسسؤكوشش ضياءالدين سجادي، تهران: م . بهجهانگيرنامه ،)1380مادح، قاسم (
  گيل. دانشگاه مك انشگاه تهران ود

  دتقي بهار، تهران: دنياي كتاب.تصحيح محم ،)1383( مجمل التواريخ والقصص
       تهـران:  هاي ديگر، ورس و جمشيد گلشاه و متنداستان گرشاسب، تهم ،)1378مزداپور، كتايون ( 

  آگه.
     سـال ، گويـا  گـوهر ، »كه آن اژدها زشت پتياره بـود « ،)1386اد (مهر، رحمان و آيدنلو، سج مشتاق

  .143-169صص  ،2 ةشمار  اول،
  علي بيگي، تهران: نمايش.  به اهتمام داوود فتح ،)1386( نامه مشكين

  ، تهران: هيرمند.هاي كهن ايراني افسانه ،)1389( اهللا مهتدي، فضل
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   1394،   زمستان 34  شمارة     

  : توس.كوشش ژاله آموزگار، تهران  لي، بهاحمد تفض ةترجم ،)1380( خرد مينوي 
  تصحيح رضا غفوري، شيراز: سيوند.  ،)1394( نامهنثر نقالي شاه
  تصحيح محمود مدبري، تهران: بنياد موقوفات محمود افشار. ،نامه غازان ،)1381نوري اژدري (

  منوچهر فرهنگ، تهران: آگاهان ايده. ة، ترجمهاي ايران دين ،)1377گرن، گئو ( ويدن
       مـدايني، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و       مهدي تصحيح مهران افشاري و ،)1377( لشكر هفت

  مطالعات فرهنگي.
  د روشن، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.تصحيح محم ،)1383(  نامه هماي

  ، ويرايش جعفر مدرس صادقي، تهران: مركز.نامه عجايب ،)1390ابن محمود (حمدهمداني، م
     تهـران:  ژالـه آموزگـار و احمـد تفضـلي،      ةترجم، شناخت اساطير ايران ،)1387هينلز، جان راسل (

  چشمه.
     فرخي سيستاني، بحثي در شرح احوال و روزگـار و شـعر او، تهـران:     ،)1373حسين ( يوسفي، غالم
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