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چکیده
یکی از مباحث تکرارشونده در اساطیر و حماسههای ایران اژدهاکشی است .نبرد با اژدها
یکی از انواع جنگهای حماسی و اساطیری به شمار میرود و آنچه در بعضی از اینگونه
نبردها نمایان میشود ،نمادها هستند .اژدها در داستانهای اساطیری و حماسی ایران ،عموم ًا
با گرز کشته میشود .کشتن اژدها با این سالح در اساطیر و حماسههای دیگر ملل هند و
اروپایی نمونههایی دارد؛ به گونهای که سالح آیینی اژدهاکشی گرز شناخته میشود .در این
مقاله بررسی شده که چرا گرز بهعنوان سالح آیینی این کار درآمده است؟ گرزهای پهلوانان
اساطیری و حماسی ایران گاوشکل است .تقابل گاو با اژدها ،بهعنوان نمادهای ترسالی و
باروری در مقابل خشکسالی ،باعث شدهاست تا گرز گاوشکل ،بهعنوان نماد ترسالی و باروری
سالح آیینی کشتن اژدها بهعنوان نماد خشکسالی شناختهشود؛ در واقع علت این امر در
شکل گرز و نمادشناسی آن است.
کلیدواژه :گرز؛ اژدهاکشی؛ سالح آیینی؛ ترسالی و خشکسالی.

در متون و روایتهای حماسی و اساطیری ،ممکناست حتی نکتههای بسیارظریف و آنچه
کماهمیت مینماید ،ریشه در باورهای اساطیری مهم و عمیقی داشتهباشد .این موارد عموماً
تکرارشونده هستند و اگر در حماسهها حضور دارند ،نمودهای اساطیری در آنها دیده
میشود .یکی از نمونههای این نکتههای باریک ،سالح کشتن اژدهاست که پهلوانها عموم ًا
برای کشتن این موجودات از گرز استفاده میکردند؛ یا مرگ رویینتنان عموماً با گیاهان
 .1دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسیدانشگاه شیراز( .نویسندۀ مسؤل) ایمیل afqd1991@gmail.com
 .2استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
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پیوند دارد .شاید در آغاز این اشتراکات عادی به نظر برسد؛ اما زمانی که تکرارشونده باشند و
مثالً دیدهشود سالح آیینی اژدهاکشی اغلب گرز است ،این سؤال شکلمیگیرد که چرا اژدها
میبایست با این سالح کشتهشود؟
بسیاری از حماسهها شکلی دگرگونشده از روایتی اسطورهای هستند و مقولۀ اژدها
کامالً از مباحث اساطیری به حماسه راه یافتهاست؛ بنابراین برای یافتن پاسخ ،باید به پیشینۀ
اساطیری اژدها و گرز بازگشت و آنها را بررسیکرد .در ادامه ،نخست نمونههای اژدهاکشی
گفته و به بررسی آنها و سالحهای این عمل پهلوانی پرداخته شدهاست؛ سپس به توصیف
گرز اژدهاکشی و نمونههای آن اشاره کردهایم و بعد از آن به پیشینۀ اساطیری اژدها و گرز و
تحلیل آنها پرداختهایم تا علت کشتن اژدها با گرز روشنشود.
۲ـ بحث و بررسی
۲ـ ۱ـ نمونههای جنگ با اژدها و سالحهای به کار رفته
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2ـ1ـ 1ـ میترا از اژدهاکشان اساطیر ایرانی و سالح اصلی او گرز است« .نشانههایی از
اژدهاکشی مهر با گرز در آیین مهرپرستی غربی بهجا مانده است» (سرکاراتی.)119 :1393 ،
اسطورۀ اژدهاکشی ،یکی از مناسک بااهمیت تشرّف نوآیینان مهری بودهاست و این موضوع
در جشن مهرگان و داستان فریدون و ضحاک و همچنین رسم مهری که پیر در نمایشی
رمزی با گرز اژدها را میکشد ،نمایاناست (همان .)2۴0 :گرز مهر در روایتهای مهری و
زرتشتی گاوسر توصیف شدهاست (هینلز.)379 :138۵ ،
2ـ1ـ2ـ کسی که در فرجام جهان ضحاک را نابود میکند ،گرشاسپ یا سام است .در
متون فارسیمیانه به گرز گاوسر گرشاسپ و یا گرز سام ،بهعنوان سالح کشتن ضحاک
(اژدهایی که در اوستا با نام اژیدهاک توصیفشده) اشاره شدهاست .در قطعهای از دادستان
دینی آمدهاست ...« :مردی تهم پیش از رستاخیز برخیزانده شود و گرشاسب سامان نام دارد.
او به یک گرز گاوسار آن دروغ (ضحاک) را بشکند» (به نقل از سرکاراتی.)121 :1393 ،
همچنین در بندهشن آمدهاست« :دربارۀ ضحاک که او را بیوراسب خوانند ،گوید ...هنگامی
که رها شود ،سام خیزد ،او را گرز زند و اوژند» (دادگی.)128 :1390 ،
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2ـ1ـ 3ـ اولین نمونۀ مبارزه با اژدها در شاهنامه و یکی از مهمترین نمونههای آن تقابل
فریدون با ضحاک است .ضحاک در شاهنامه ،برابر فریدون ،یکی از مهمترین اژدهاکشان
روایتهای ایرانی قرار دارد و فریدون او را با گرز گاوسر خود میزند:
بزد بـر سـرش تـرگ بشکسـت خـرد
بــــدان گــــرزۀ گاوســــر دســــتبرد
(فردوسی)82 :1366 ،
و در دماوند به بند میکشد.
بر اساس روایت زامیادیشت ،در بند  ،92خود فریدون با گرز پیروزمند آزنده ،اژیدهاک یا
ضحاک را میکشد:
»vazrəm vaȇjȏ yim vȃrəϑraγnim yim baraṯ taxmȏ ϑraȇtaonȏ yaṯ ažiš
«;dahȃkȏ jaini
(هومباخ.)۵9 :1998 ،
در ریگودا نیز از ایندره بهعنوان کشندۀ ویشوهروپه یاد شده (جاللینائینی )2۴8 :138۵ ،که
در بعضی موارد ایندره با تریته یکسان یا همکار و کشندۀ این اژدهای سهسر و ششچشم
(همان توصیف ضحاک در اوستا) است (سرکاراتی 222 :1393 ،و .)223
2ـ1ـ۴ـ یکی دیگر از نمونههای مهم اژدهاکشی در روایتهای ملی ایران ،کشتهشدن
افراسیاب به دست کیخسر و است .افراسیاب موجودی اهریمنی است که بر اساس پژوهش
آیدنلو ،به احتمال بسیار ،در روایتهای پیشین اژدها بودهاست (آیدنلو 89 :1388 ،تا  )120و
با هر حملۀ خود به ایران ،خشکسالی به بار میآورد .در روایت شاهنامه ،کیخسرو افراسیاب را
به خونخواهی از اغریرث ،نوذر و سیاوش با شمشیر گردنمیزند:
بـــه خـــاک اندرافکنـــد نـــازکتنش
بـــه شمشـــیر هنـــدی بـــزد گـــردنش
(فردوسی)322 :1373 ،
اما بر اساس متون کهنتر ،کیخسرو با گرز افراسیاب را نابود میکند .بر اساس بند  92و 93
زامیادیشت ،کیخسرو با همان گرز پیروزمند آزنده که فریدون با آن ضحاک را میکشد،
افراسیاب را از بین میبرد:
»vazrəm vaȇjȏ…/ yim baraṯ kauua haosrauua yaṯ turȏ jaini
«fraŋrase
(هومباخ.)۵9 ،1998 ،
بنابراین در این روایت هم پهلوان با گرز گاوسر اژدهایی را نابود میکند.
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2ـ1ـ۵ـ در کتاب روایت پهلوی ،روایتی از کشتهشدن اژدهای شاخدار به دست گرشاسب
آمده است که در آنجا نیز سالح گرشاسب گرز است .در این روایت از زبان گرشاسب آمده
است« :اژدهای شاخدار اسباوبار و مردماوبار را کشتم ...به اندازۀ نیمروز به پشت او
همی تاختم تا سرش را به دست گرفتم و گرزی بر گردنش زدم و او را کشتم» (روایت
پهلوی 29 :1367 ،و .)30
2ـ1ـ 6ـ گرشاسب ،یا به روایت شاهنامه سام ،با گرز گاوسر اژدهای رود کشف را نابود
میکند .بر اساس روایتی که در شاهنامه به آن اشاره شدهاست ،سام نخست چند تیر به
اژدها میزند و دهان او را میدوزد و سپس او را با گرز نابود میکند:
برون آمـد و کـرد گیتـی چـو کـف...
چنـــان اژدهـــا کـــو ز رود کشـــف
جهـــانی مـــرو را ســـپردند جـــای...
زمــین گشــت بیمــردم و چارپــای
نشســـتم بـــران پیـــلپیکر ســـمند
میـــان را ببســـتم بـــه نـــام بلنـــد
بــه بــازو کمــان و بــه گــردن ســپر...
بـــه زیـــن انـــدرون گـــرزۀ گاوســـر
بـــرو کـــوه باریـــد گفتـــی ســـپهر
زدم بـــر ســـرش گـــرزۀ گـــاوچهر
(فردوسی 232 :1366 ،و )233
الزم به ذکر است که از این اژدها با نامهای دیگر در روایتهای ملی مثل گرشاسبنامه و
سامنامه یاد شدهاست (سرکاراتی 171 :1393 ،تا .)266
2ـ1ـ7ـ در منظومۀ گرشاسبنامه ،این پهلوان به درخواست ضحاک به جنگ اژدهایی میرود
که انسانها ،چهارپایان و مزارع را نابود میکند:

در این روایت گرشاسب پیاده به رزم اژدها میرود و با گرز او را نابود میکند:
بـــه گـــرز گـــران یاخـــت مـــرد دلیـــر
بدانســــان همــــیزدش بــــا زور و هنــــگ
ســر و مشــزش آمیخــت بــا خــاک و خــون

درآمــــد خروشــــنده چــــون تندشــــیر
کــه از کــه بــه زخمــش همیریخــت ســنگ
شـــد آن جـــانور کـــوه جنگـــی نگـــون
(همان)79 :
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ز مـــردم بپرداخـــت ایـــن بـــوم و مـــرز

هـــم از چارپـــای و هـــم از کشـــتورز
(اسدیطوسی)7۵ :1389 ،
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2ـ1ـ 8ـ رستم در دوران کودکی برای کشتن ببر بیان که از آن بهعنوان اژدها یاد شده،
تدبیری دگرگونه میاندیشد .او خانهای آهنین ساخته و خود درون آن میرود .چون اژدها
خانه را می بلعد ،رستم از درون آن بیرون آمده و از درون ،بدن اژدها را پاره میکند؛ اما اژدها
کشته نشده و قصد دارد به دریا بازگردد که رستم با گرز او را میزند و میکشد:
ز دریـــا بـــه پـــس روی برگاشـــته
بــزد بــر ســرش چنــد گــرز گــران

بــــه گــــرز گــــران گــــردن افراشــــته
کــه انــدر ســرش خــرد شــد اســتخوان
(هفتمنظومۀحماسی)267 :139۴ ،

در آغاز داستان اشاره شدهاست که او برای رفتن به جنگ اژدها ،سالح خاص سام را که در
متون حماسی تصریحشده گرز گاو سر است ،با خود میبرد:
از آن نامـــــــداران فرخنـــــــدهنام

گزیـــــد او ســـــلیح ســـــپهدار ســـــام
(همان)238 :

2ـ1ـ9ـ در فرامرزنامۀ بزرگ ،فرامرز به جنگ دیوی میرود که دختر پادشاه کهیال را
ربوده ،این اژدها را کشته و دختر را آزاد میکند:
ز زینکوهـــه گـــرز گـــران برکشـــید
بــزد بــر ســر دیــو و بشکســت پســت

نهیـــبش همـــی کـــوه خـــارا دریـــد
فـــرود آمـــد و هـــر دو چـــنگش ببســـت
(فرامرزنامۀبزرگ)161 :139۴ ،

2ـ1ـ10ـ در روایتهای عامیانهای که دربارۀ رستم وجود دارد ،به داستان رستم و دیو
دوسر اشاره شدهاست .داشتن چند کله از ویژگیهای اژدهایان است و در روایات حماسی،
دیوها عموم ًا موجوداتی شبیه به انسان توصیف میشوند .اگر بپذیریم که این دیو ،گونهای
اژدهاست ،میبایست این نمونه را هم به موارد اژدهاکشی با گرز اضافهکرد .در این داستان
اشاره شدهاست که «رستم با گرزش سر او را از تن جدا کرد» (انجویشیرازی.)221 :1369 ،
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احتما ًال این دیو در روایتهای کهنتر اژدها بودهباشد و داستان بنمایۀ تکرارشوندهای است
که اژدها ،دختر باکرۀ پادشاه را ربوده ،پهلوان پس از کشتن اژدها و نجاتدادن دختر با او
ازدواج میکند.
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۲ـ۲ـ سالح اژدهاکشی
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توصیف ابزارهای جنگی ایزدان و پهلوانان یکی از بنمایههای روایاتهای اساطیری و
حماسی ایرانی بودهاست .در باورهای اساطیری و حماسی ،اژدها با رزمافزارهای متفاوتی
کشتهمیشود که گرز اصلیترین آنهاست .باید در نظر داشت که در اژدهاکشی قهرمانان،
ال رستم در خوان سوم با شمشیر اژدها را
همیشه گرز سالح نابود کردن زیانکار نیست؛ مث ً
میکشد و یا اسفندیار و فرامرز برای کشتن اژدها گردونهای میسازند و به درون شکم اژدها
میروند و از درون او را میاوبارند .همچنین گاه دلیل استفاده از گرز در اژدهاکشی این است
که سالح هایی چون نیزه و تیر بر اژدها کارگر نیست؛ در همین موارد ،بعض ًا از شمشیر برای
کشتن اژدها استفاده شدهاست؛ مثل کشتهشدن اژدهای کپّی در شاهنامه (فردوسی ،بیتا:
 181و )182؛ اما آنچه مهماست این است که بهطور کلی «در اساطیر هند و ایرانی گرز
بهعنوان زینافزار ویژۀ ایزدان اژدهاکش ،نماد آیینی تندر و آذرخش است که بهوسیلۀ آن
اژدهای کیهانی اوژنیده می شود؛ چنانکه در وداها سالح مخصوص اندره گرز است»
(سرکاراتی )119 :1393 ،و آذرخش نیز در دست دارد؛ یا در اساطیر یونانی ،زئوس برای
نابود کردن تیفون که در نگارهها به هیأت اژدهایی کشیده میشود ،از آذرخشی که سیلکوپ
به او میدهد ،استفاده میکند (پینسنت)2۵ :1387 ،؛ بنابراین گرز سالحی آیینی برای
کشتن اژدهاست و ریشه در باورهای اساطیری دارد.
در روایتهای پیش از اسالم ،سالح اصلی میترا گرز معرفیشده که روزی سهبار به سر
دیوان دوزخ میزند (قلیزاده )3۴۴ :1392 ،یا به روایتی ،روزی سهبار گرز خود را بر فراز
دوزخ به چرخش می آورد تا بر دیوان عقوبتی بیش از آنچه سزاوار آنند ،تحمیلنشود (هینلز،
 .)379 :138۵در بند  96مهریشت ،گرز میترا چنین توصیف شدهاست« :گرزی با صد گره و
صد تیشه ...از فلز زرد ،ریختهشده از زر سخت» (پورداوود ،1377 ،ج )۴77 :1و در
داستانهای مهری و زرتشتی ،شکل آن بهصورت گاو تصویر شدهاست (هینلز.)379 :138۵ ،
گرز فریدون و گرشاسب نیز ،بهعنوان دو اژدهاکش اصلی روایتهای اساطیری و
حماسی ما ،شکل قابلتأملی دارند و گاوسر هستند .دربارۀ گرز فریدون در شاهنامه آمده:
همیــــدون بســــان ســــر گــــاومیش
نگـــاری نگاریـــد بـــر خـــاک پـــیش
چـــو شـــد ســـاخته کـــار گـــرز گـــران
بــــدان دســــت بردنــــد آهنگــــران
فـــروزان بـــه کـــردار خورشـــید بـــرز
بـــه پـــیش جهـــانجوی بردنـــد گـــرز
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(فردوسی)71 :1366 ،
و در دیگر جاهای شاهنامه ،به شکل گاومانند این گرز اشاره شدهاست:
ســــرش را بــــدین گــــرزۀ گــــاوچهر

بکـــوبم ،نـــه بخشـــایش آرم نـــه مهـــر
(همان.)76 :

همین گرز است که در دست پادشاهانی چون کاووس ،کیخسرو ،انوشیروان و ...دیده میشود
و به روایت اوستا ،کیخسرو با آن افراسیاب را میکشد (هومباخ .)۵9 :1998 ،این گرز از لوازم
پادشاهی به شمار میآید و تصریحشده که همان گرز فریدون است:
جهانـــدار شـــاه آفریـــدون ســـهچیز
یکـــی تخـــت و آن گـــرزۀ گاوســـار

بـــــران پادشـــــاهی برافـــــزود نیـــــز:
کـــه ماندهســـت ازو در جهـــان یادگـــار
(فردوسی ،بیتا 273 :و )27۴

نشســـت از بـــر نـــامور تخـــت عـــاج
ابـــــا یـــــاره و گـــــرزۀ گاوســـــر

بــــه ســــر برنهــــاده فروزنــــده تــــاج
ابـــــا طـــــور زریـــــن و زرینکمـــــر
(فردوسی)181 :1366 ،
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دربارۀ شکل گرز فریدون دو نظر ارائه شدهاست .عدهای آن را برگرفته از توتم
خانوادگی فریدون و گاوزادگی او و همچنین مرتبط با گاو برمایه گفتهاند (جعفریدهقی و
پوراحمد 39 :1392 ،تا  .)۵7عدهای نیز آن را برگرفته از اسطورۀ میترا و گرز میترا را تکرار
اسطورۀ نبرد مهر با گاو و قربانی این موجود میدانند (قائمی 89 :1391 ،تا  .)110این دو
ال از هم جدا نیستند .در واقع گاوِ خاندان فریدون ،پادشاهی که فرۀ کشاورزی دارد،
نظر کام ً
فرزند آبیار و از خاندان مرتبط با کشاورزی و باروری (اردستانی 1 :139۴ ،تا  )28همان
نماد گاو آیین میترا است که قربانی آن برای باروری زمین انجاممیشود .به هر حال شکل
گاومانند گرز فریدون ،چه برگرفته از توتم خانوادگی آنها باشد و چه برگرفته از آیین مهری
ال مرتبط است ،یک نماد را نشانمیدهد و آن باروری است.
که با فریدون کام ً
از دیگرسو ،گرز گرشاسپ یا سام که در این خاندان بهصورت وراثتی به فرزندان
رسیده ،گاوسر است .در متون فارسیمیانه به شکل این گرز اشاره شدهاست که ذکر آن رفت.
در شاهنامه نیز در چندین جا توصیف این گرز آمدهاست .جایی دربارۀ سام آمده:
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جایی دیگر دربارۀ زال آمدهاست:
بــه دســت انــدرون داشــت گــرز پــدر
بـــزد بـــر ســـرش گـــرزۀ گاورنـــگ

ســرش گشــته پرخشــم و پرخــون جگــر
زمــین شــد ز خــون همچــو پشــت پلنــگ
(همان)312 :

رستم نیز گر زی گاوسر دارد و این همان گرز گرشاسپ است که از او به زال و از زال به
رستم رسیدهاست .دکتر سرکاراتی در اینباره مینویسد« :بخشیدن زال ،گرز سام را به رستم،
اصیل و جزء سنتهای باستانی حماسۀ ایران است» (سرکاراتی.)123 :1393 ،
در شاهنامه به اشخاص دیگری چون سیاوش ،قارن ،گیو و حتی کاموس ،گرز گاوسر
منسوب است که چون این پهلوانان اژدهاکش نیستند و احتما ًال این سالح به تقلید از فریدون
به آنها نسبت داده شدهاست ،به آنها نمیپردازیم.
۲ـ۳ـ تقابل گاو و اژدها
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در اساطیر و حماسههای ایرانی ،گاو و اژدها همیشه در تقابل با یکدیگر قرار داشتهاند .این
تقابل در اساطیر دیگر هند و اروپایی نیز دیده میشود؛ مثالً در اساطیر هند ،تریته بعد از
کشتن ویشوهروپه ،گاوهایی که او در غاری پنهان کردهبود ،آزاد میکند (رستگار:1379 ،
 .)18۵یا در نبرد ایندره و وریتره آمدهاست« :ورتره رویینتن بود؛ اما ایندره به نقطهضعف او
پی برد و او را شکست داد و تارانید .پس گاوان ابر از بند رها و باران بر زمین باریدن گرفت»
(ایونس .)18 :1381 ،تضاد میان گاو و اژدها به نمادپردازی اساطیری این دو موجود
برمیگردد که نماد تضادهای خشکسالی و باروری هستند و عموماً در شکل جدیدتر اساطیر
اژدها ،گاوها یا زنانی باکره را که عموماً شاهزاده هستند ،میرباید تا پهلوانی آنها را آزاد
میکند« .در شکل اولیۀ اسطورۀ اژدهاکشی ،اژدها آبها را به اسارت خویش درمیآورد و
باعث خشکی و سترونی طبیعت میشود .ایزدی ارجمند به نبرد با اژدها میپردازد و در این
نبرد سهمگین ،اژدها به دست ایزد کشتهمیشود .درنتیجه آبها آزاد میشود و بار دیگر
سرسبزی و نشاط به طبیعت بازمیگردد ...در این اسطورهها ،تحت تأثیر زندگی اجتماعی و
فرهنگی بشر ،به شیوه ای استعاری ،عناصر دیگر جای عنصر آب را گرفت .اهمیت گاو در
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زندگی کشاورزی باعثشده که در برخی از اسطورههای مبتنی بر اژدهاکشی ،عنصر گاو جای
عنصر آب را بگیرد» (مالمیر؛ حسینپناهی .)1۵0 :1391 ،تقابل گاو و اژدها و کشتن اژدها
به وسیلۀ گاو در حماسۀ ایران به شکلی دیگر نیز نمودار شدهاست .اسکندر در شهر نرمپایان
با اژدهایی روبهرو میشود؛ دستور میدهد تا پنج گاو را به زهر و نفت بیاکنند و برابر اژدها
مینهند و اینگونه اژدها را مسموم میکند و میکشد .برای روشنتر شدن این تقابل ،نیاز
است نمادهای گاو و اژدها شرح دادهشود:
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2ـ3ـ1ـ گاو ،نماد باروری ،آفرینش و ترسالی:
چنانکه قبالً هم اشاره شد ،گاو در اسطورههای متأخرتر جای آب را در باروری میگیرد .گاو
یکی از نمادهای بسیارمهم در باورهای اساطیری ایران است؛ اما نقش این حیوان تنها به
اساطیر ایران محدود نمیشود .گاو از اساطیر سرخپوستان تا سومر و مصر و هندواروپاییان،
نماد باروری به شمار میآید (شوالیه؛ گربران :138۵ ،ذیل گاو) .این نقش گاو در اساطیر
هندی و ایرانی بسیار بارز است .گاو در اساطیر هند الگوی ازلی مادر بارور و ابری به شمار
میآید که باران حاصلخیز بر زمین میبارد (همان .)672 :در اساطیر ایرانی از ورزای ،گاو آغاز
آفرینش که با کیومرث آفریده میشود تا گاو قربانیشونده در آیین مهر ،همه نمود آفرینش و
باروری هستند .در روایتی مشهور از اساطیر ایرانی ،حیوانات و گیاهان از بدن گاو آغاز
آفرینش شکل میگیرند (هینلز .)182 :138۵ ،در اساطیر مهری نیز نقش زایایی گاو بارز
است .در تمثالی که از مهر کشیده میشود ،گاو نماد باروری است که ایزد مهر با قربانیکردن
آن به باروری کمک می کند .همچنین دو خرفستر به سمت بیضۀ او هستند ،نقش اژدها و
قصد دارند گاو را نابارور کنند .در اسکاندیناوی نیز گاو به گونۀ بارزی این نقش را دارد .در
اساطیر آفرینش اسکاندیناوی ،ماده گاوی به نام اودهومال نقش پررنگی دارد .او هم یمیر
(خوراک همۀ موجودات آینده) را شیر میدهد و هم با لیسیدن یخ موجب پدید آمدن انسان
میشود (دیویدسون 198 :138۵ ،و  .)199همچنین بعضی مادرهای کبیر و ازلی یا ایزدان
باروری به شکل گاو ترسیم شدهاند؛ بنابراین میتوان گفت «گاو ماده ،قرنها بهعنوان نماد
محسوس حیات و باروری در نزد اقوام چادرنشین و شبانان بودهاست» (قلیزاده:1392 ،
)199؛ اما نمادهای باروری صرف ًا مربوط به گاو ماده نمیشود؛ بلکه گاو نر نیز نقش
بارورکنندگی را دارد و در اساطیر ملل ،از جمله ایران ،به مانند گاو ماده با الگوی باروری در
ارتباط است .در واقع گاو نر «قدرت و نیروی تولید مثل است» (هال.)8۵ :1392 ،
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2ـ3ـ2ـ اژدها ،نماد خشکسالی در ایران:
اژدها در اساطیر ملل نماد موارد متعددی است؛ اما دربارۀ آنچه مربوط به موضوع مورد بحث
است ،باید گفت؛ اژدها یکی از نمادهای دوگانه و عجیب در سراسر جهان است .جالباست
که این موجود در بعضی ملل نماد باروری و آسمان و در بعضی ملل نماد خشکسالی و
سترونی به شمار میآید« .اژدها دو خصلته هست؛ هم ایزد باران است و هم دشمن ایزد
باران؛ یعنی کسی که جلو ریزش باران را میگیرد» (کوپر)17 :1386 ،؛ در اساطیر چین،
اژدها نماد ابرها و آب به شمار میآید و «اژدهای سبز یا آبی ...نماد بهاری بوده که باران
حاصلخیزکننده را با خود میآورد» (هال .)21 :1392 ،در اساطیر تائویی و بودایی نیز اژدها
این خصوصیت را دارد (کوپر .)18 :1386 ،اوروبوس (اژدهایی که دم خود را در دهان دارد)
نیز نماد باروری به شمار می آید .در این نماد ،دم اژدها نماد آلت مردانه و دهان اون نماد آلت
زنانه است و اژدها موجودی که قابلیت باروری را در خود دارد .همچنین «خدای باران
مکزیکیان دو مار بههمپیچیده است» (الیاده.)173 :1389 ،
اما در باورهای ایرانی ،تا جایی که متون ما قدمت دارند ،از اژدها بهعنوان پتیاره یاد
شدهاست و نماد خشکسالی به شمار میآید .ضحاک از اژدهایان اساطیر ایرانی ،یک نمود
باروری را اسیر کرده و دیگری را میکشد .چنانکه اشارهشد ،در اساطیر متأخرتر ،دختران
پادشاه و گاو ،نماد ابرهای باران زا هستند .ضحاک شهرناز و ارنواز را اسیر کرده و گاو برمایه
که نماد دیگر باروری است ،از بین میبرد .در دوران حکومت او ،همچنین طبقات اجتماعی
برزیگری و کشاورزی که با باروری مرتبطند ،از بین میرود و صرف ًا دو طبقۀ موبدان و
ارتشتاران ر وی کارند .از سوی دیگر ،افراسیاب ،نمود دیگر اژدها در روایتهای ایرانی
بازدارندۀ آبهاست .در گزیدههای زادسپرم اشاره شدهاست که افراسیاب آب را از ایرانشهر
بازمیدارد و برای بازگرداندن آب ،سپندارمذ در خانۀ منوچهر پدیدار میشود (زادسپرم،
 .)17 :1366همین روایت در بندهشن نیز آمدهاست (دادگی )139 :1390 ،و در بندهشن
هندی اشارهشده که افراسیاب هزار چشمه را پایمال و لگدکوب میکند (بندهشن هندی،
.)10۴ :1388
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این خصوصیت اژدها در حماسههای ملـی ایـران نیـز نمـودار اسـت .اژدهایـان عمومـاً
مردماوبار ،ربایندۀ دختران و خرابکننـدۀ کشـت و زرع و دام هسـتند و بـه ایـن ترتیـب بـا
خشکسالی پیوند میخورند:
چنــــان اژدهــــا کــــو ز رود کشــــف
زمــین گشــت بــی مــردم و چارپــای
یا
ز مــردم بپرداخــت ایــن بــوم و مــرز

بــرون آمــد و کــرد گیتــی چــو کــف...
جهــــانی مــــرو را ســــپردند جــــای...
(فردوسی)232 :1366 ،
هــــم از چارپــــای و هــــم از کشــــتورز
(اسدیطوسی)7۵ :1389 ،

در نمونههای ذکرشدۀ قسمت دوم نیز این ویژگی اژدهایان کامالً مشهود بود.
*****
بنابراین تقابل گاو و اژدها ،نشان تقابل باروری و ترسالی در برابر خشکسالی است.
همچنین علت اینکه سالح اژدهاکشی گرز است ،ریشه در دو باور دارد :اول و مهمتر؛ شکل
گرز که ریشه در اساطیر قدیم تر دارد و به شکل گاو است؛ چنانکه گرز میترا ،فریدون و
گرشاسپ گاوسر است .علت دیگر نیز ریشه در اساطیر دارد و اینچنین است که سالح
خدایان آسمان که با باروری کامالً مرتبط هستند ،گرز است؛ مثالً «نام خدای اعظم هیتیها
را که همسرش الهه  Arinnaبود ،نمیدانیم؛ اما ...وی خدای آسمان و طوفان و بادها و صاعقه
بود و نمادش صاعقه و تبر یا گرز» (الیاده.)98 :1389 ،

در اساطیر و حماسههای ملی ما اژدها معمو ًال با گرز کشته میشود .این اتفار در بعضی از
داستانهای هند و اروپایی غیرایرانی تکرار شدهاست؛ بهگونهای که این سالح ،بهعنوان سالح
آیینی اژدهاکشی شناخته میشود .گرزی که بهوسیلۀ آن اژدها کشته میشود ،شبیه گاو و
علت اینکه گرز گاوشکل سالح آیینی اژدهاکشی است ،در تقابل گاو و اژدهاست .در اساطیر
ایرانی ،گاو نماد باروری و اژدها نماد خشکسالی است .در شکل قدیمتر اساطیر ایران،
موجودی اهریمنی که به شکل اژدها ترسیم میشده ،بازدارندۀ آب به شمار میآمد .در شکل
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جدیدتر این اساطیر ،آب جای خود را به گاو و دوشیزگان دادهاست که نمادهای باروری
هستند؛ بنابراین گاو در جوامع چادرنشین بهعنوان نماد باروری شناخته میشود .این تقابل
در باورهای اساطیری و حماسی به شکل کشتن اژدها بهوسیلۀ گاو درآمده و گرز گاوشکل
سالح آیینی این کار شدهاست.
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 -آیدنلو ،سجاد ،)1388( .از اسطوره تا حماسه ،تهران :سخن.

 اردستانی رستمی ،حمیدرضا« ،)139۴( .فریدون دهقان ،کاوۀ آهنگر و ضحاک دیو»،بوستان ادب ،دورۀ هفتم ،شمارۀ اول ،صص .1- 28
 اسدیطوسی ،ابونصر علیبن احمد ،)1389( .گرشاسبنامه ،تصحیح حبیب یشمایی،تهران :دنیای کتاب.
 انجویشیرازی ،ابوالقاسم ،)1369( .فردوسینامه (مردم و فردوسی) ،تهران :علمی. الیاده ،میرچا ،)1389( .رساله در تاریخ ادیان ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :سروش. ایونس ،ورونیکا ،)1381( .اساطیر هند ،ترجمۀ باجالن فرخی ،تهران :اساطیر. بندهشن هندی ،)1388( .ترجمۀ رقیه بهزادی ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاتفرهنگی.
 دادگی ،فرنبغ ،)1390( .بندهشن ،ترجمۀ مهرداد بهار ،تهران :توس. پورداوود ،ابراهیم ،)1377( .یشتها ،تهران :اساطیر. -پینسنت ،جان ،)1387( .اساطیر یونان ،ترجمۀ باجالن فرخی ،تهران :اساطیر.

 جاللینائینی ،محمدرضا ،)138۵( .گزیدههای ریگودا ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات. دیویدسن ،آلیس ،)138۵( .اساطیر اسکاندیناوی ،ترجمۀ باجالن فرخی ،تهران :اساطیر. رستگار فسایی ،منصور ،)1379( .اژدها در اساطیر ایران ،تهران :توس. زادسپرم ،)1366( .گزیدههای زادسپرم ،ترجمۀ محمدتقی راشدمحصل ،تهران :مطالعاتو تحقیقات فرهنگی.
 -سرکاراتی ،بهمن ،)1393( .سایههای شکارشده ،تهران :طهوری.

] [ Downloaded from heroic.lu.ac.ir on 2022-08-11

 جعفریدهقی ،محمود و مجید پوراحمد« ،)1392( .گرز گاوسر فریدون و منشأ آن» .ادبفارسی ،دورۀ سوم ،شمارۀ دوم ،صص .39- ۵7

سالح آیینی اژدهاکشی

199

 شوالیه ،ژان و آلن گربران ،)138۵( .فرهنگ نمادها ،ترجمۀ سودابه فضایلی ،تهران:جیحون.
 فرامرزنامۀ بزرگ ،)139۴( .تصحیح ماریولین زوتفن و ابوالفضل خطیبی ،تهران :سخن. فردوسی ،ابوالقاسم ،)1366( .شاهنامه ،تصحیح جالل خالقیمطلق ،دفتر اول ،نیویورک:مجموعه متون فارسی.
 ــــــــــــــــــ ،)1373( ..شاهنامه ،تصحیح جالل خالقیمطلق ،دفتر چهارم ،کالیفرنیاو نیویورک :مجموعه متون فارسی.
 ــــــــــــــــــ( ..بیتا) ،شاهنامه ،تصحیح جالل خالقیمطلق ،دفتر ششم ،کالیفرنیا ونیویورک :مجموعه متون فارسی.
 قائمی ،فرزاد« ،)1391( .پژوهشی دربارۀ اسطورۀ نبرد مهر و گاو نخستین و رابطۀ آن باگرز گاوسر» ،ادبپژوهی ،شمارۀ  ،21صص .89- 110
 قلیزاده ،خسرو ،)1392( .فرهنگ اساطیر ایران ،تهران :پارسه. ــــــــــــــ ،)1392( ..دانشنامۀ اساطیری جانوران ،تهران :پارسه. کوپر ،جی .سی ،)1386( .فرهنگ مصوّر نمادهای سنتی ،ترجمۀ ملیحه کرباسیان،تهران :فرهنگ نشر نو.
 مالمیر ،تیمور و فردین حسینپناهی« ،)1391( .اسطورۀ اژدهاکشی و طرح آن درشاهنامه» .بوستان ادب ،دورۀ چهارم ،شمارۀ چهارم ،صص .1۴1- 171
 روایت پهلوی ،)1368( .ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،تهران :موسسۀ مطالعات و تحقیقاتفرهنگی.
بهزادی ،تهران :فرهنگ معاصر.
 هفت منظومۀ حماسی ،)139۴( .تصحیح رضا غفوری ،تهران :میراث مکتوب. هینلز ،جان راسل ،)138۵( .اساطیر ایران ،ترجمۀ باجالن فرخی ،تهران :اساطیر.- Humbach, Helmut and Pallan R. Ichaporia, (1998), Zamyâd Yasht, Wiesbaden:
Harrassowitz.

] [ Downloaded from heroic.lu.ac.ir on 2022-08-11

 -هال ،جیمز ،)1392( .فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب؛ ترجمۀ رقیه

200

[ Downloaded from heroic.lu.ac.ir on 2022-08-11 ]

 دانشگاه لرستان،دوفصلنامة ادبیات پهلوانی

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

