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 مقدّمه

ست که به گزارش  سلۀ کیانی ا سل شاه  سومین پاد سیاوش،  سرو فرزند  ضی م ابع  شاه امهکیخ و با

 هاتیشرسد و در می اوستاک د. سابقۀ یادکردِ او در متونِ ایرانی به شصت سال فرمانروایی میدیگر 

 یشت( بیش از سایر شهریارانِ کیانی توصیف و ستوده شده است.)فروردین

اسیییت و هِ روایاتِ ملّی ایران ترین شیییاترین و هرمانیلحاظ م ش و کُ ش محبوب کیخسیییرو به

تا طومارهای نقّالی عبارت اسیییت از:  اوسیییتااز  رهای او یا رویدادهای مرتبط با وی،ترین کامهک

زادن و بالیدن در توران،  بازداشتن فروهر او پیش از زادنش ایزد نریوس گ را از تباه کردن کاووس،

به ایران، گشیییودن دژِ اهریم یِ بهمن )د مادرش را  : ویران کردن ر متون پهلویهوردن گیو او و 

سپبتخانه ش ست و یاری هذرگ شسپ و ب یان نهادن (، به او ای در ک ار دریاچۀ چیچ شکدۀ هذرگ هت

نبردهای دژ از روی سر دیوان و مستقر کردن هن بر زمین، ک گ  چ د هتشگاه دیگر، فرود هوردن 

پیمانان افراسیییاب )همچون  اقان و به کین پدرش سیییاوش، پیکار با هک طوالنی و متادّد با تورانیان

ستانترینِ هندیگر تازندگان به ایران که ماروتکاموس( و  شکر ها در دا های نقّالی، ت گِ هفت ل

نما و مهرۀ تهان  ت، گرفتن و کشتن افراسیاب و گرسیوز در ک ار دریاچۀ چیچست، داشتنِ تام اس

از پادشاهی و غایب شدن در کوه و عروج به دست شستن ها، هنبخشِ نیاکانی و استفاده از درمان

شتر درهمده و یا شدن بر باد که به پیکرِ  سوار  سمان )تاودانگی(،  شیانس در روز ره سو ی کردن 

)برای هگاهی بیشییتر دربارۀ کیخسییرو، رسییتا یز و فرمانروایی پ جاه و هفت سییاله در پایان تهان 

؛ 524 -515: 1363؛ صییفا،1776 -1751 /3: 1381کارهای او و حوادث روزگارش، ر.ک: رضییی،

 (.20 -176: 1386میرعابدی ی و صدیقیان،؛ 449 -445: 1393موالیی،

از این میان نابود کردنِ بتکده، نبرد هفت لشیییکر و کشیییتن افراسییییاب مشیییهورترین کارهای 

ست. از کردارهای دیگ صر او سرو و حوادث ع ش پیش از وی هک بر ی مان د: ظهور فروهر رِکیخ

 بیشییتر، تزوِ دژ و  ویشییکاریِ رسییتا یزی شییاید به دلیلِ وتهِ اسییاطیریِپایین هوردن ک گتولّد، 

تفصیل و تکرار در م ابع ردِ سرگوشتِ این پادشاه است و بهای م فگونهشده و بهروایات کمتر توتّه

 بازتاب نیافته.

 بحث و بررسی

متون اوستایی، پهلوی، عربی و فارسیِ پهلوانی ایران ) -در مف وِ مختلفِ مربوط به رویدادهای ملّی

شانهقدیک و متأ ّر( ستانن ضی دا ست که یا در یا گزارش هاهایی از با سیار کوتاهی از هنها ه های ب
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حدّ اشاراتی مبهک و کلّی است و یا هن گزارشِ سخت موتز، م حصر به یکی دو م بعِ  اصّ و گاه 

توان های مختصیییر و یگانه را میو روایت هاشیییده اسیییت. این گونه اشیییارتتوتّه/ شییی ا تهکمتر 

ستان سیدا شتر یا چاپ  -های حما سیِ م ابعِ بی شاید با برر ش ا ته نامید که  ساطیریِ فاالً م فرد یا نا ا

 متونِ تدید، تزئیّاتِ رِوایی هنها روزی روشن شود.

ستان شان دادن نمونه فقط چ د شمار این نوع دا ست و در ای جا برای ن ها نمونه از هنها فراوان ا

فتن فریدون به ضییحّاک از اندرون شییکک مادر و به درد گپاسییخ ک یک: را از م ابع مختلف ذکر می

شتن فریدون، 202و 201: 1389)ر.ک: دی کرد هفتک، دی کرد هفتکهوردن و ناکار کردن او در  (، ک

: 1388ای ایرانشهر،ه)ر.ک: شهرستانهای ایرانشهرشهرستانویِ مسروق شاه هاماوران را در متن پهل

سیدنِ هن تَرگ به بهرامِ گودرز به (41 سرو ه گام همدن از توران به ایران و ر شدن مغفر کیخ ؛ گک 

(، گرفتن نریمان، ضحّاک را و نبردهای 156و 155 /473 /1: 1393)ر.ک: فردوسی، شاه امهاشارۀ 

 -7267، ب428: ص1370خیر،الایرانشییاه بن ابی)ر.ک:  نامهبهمنشییی در او با دیوِ سییوری و دیوِ و

)ر.ک: ایرانشیییان بن  نامهکوشدر میان دریای زره به اشیییارت  ای، رفتن سییییاوش به تزیره(7273

ارش (، کشیییته شیییدن اسیییف دیار در نبرد با اژدها به گز2405 -2402، ب278: ص1377لخیر،اابی

سی، المخلوقاتِعجایب سی )ر.ک: طو سپ به زیر زمین در 612: 1382طو شا ای تمله  (، رفتن گر

 ( و... .621، 1/2: 1380)ر.ک: میر واند، الصفاروضهاز 

با اژدهاست که گرچه مبت ی  های م فرد و تقریباً ناش ا ته رویاروییِ کیخسروروایتاین یکی از 

شهبر بن سیار م شی»ر و مهکِّ ومایۀ ب ست در پ« اژدهاک شت و وقایعِ دورۀ ا سرگو ستانیِ  ردا تِ دا

این شییهریار نامدار چ دان مورد توتّه قرار نگرفته و تا حدودی فراموش شییده اسییت. تا فرمانرواییِ 

سرو با اژدها دو گزارشِ تداگانه ستجو کرده از روایتِ نبردِ کیخ و متفاوت به  تایی که نگارنده ت

 دست ما رسیده است.

ست صفهانیترین ین و قدیمینخ در کتاب  ه.ق( 360 -351بین  -280)حدود  گزارش از حمزۀ ا

در ا بار ایرانیان همده »کوتاهی نوشته که ذیل پادشاهی کیخسرو به االرض و االنبیاستس ی ملوک

اسییت که کیخسییرو را گفت د که در میانۀ انتهای فارس و هغاز اصییفهان کوه سییر ی به نام کوشییید 

تا ط یافته. وی با مردمان  ود بدانو هدمیان تسییلّ کشییتزارها که بر اسییت و در هنجا اژدهایی اسییت

ید ماروت شییید ایرفت و اژدها را کشیییت و هتشیییکده به هتش کوشییی هاد که  یاد ن « بر کوه ب 

 (.36: 1367)اصفهانی،
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ای از تاریخ ملّی ایران گزارش فشیییرده نامههمایوندر م ظومۀ  ه.ق( 697پس از  -608زتّاتی )

سوم( را در  )از گیومرث تا سرو ماترای  1435یزدگرد  ست. او در بخش کیخ شیده ا بیت به نظک ک

ترین ، طوالنیت ها گزارشِ م ظومِ این داسیتان اسیت و هک ،اژدهاکشییِ این پادشیاه را هورده که هک

 روایتِ هن:

 بهاپدید همد و شد زمین بی            به کوه صفاهان یکی اژدها

 زمین و زمان هشکارا بسو ت         تز دود و دمش س گ  ارا بسو 

 ها پاک شدز سبزه سرِ کوه          بسی  لق از هن مار در  اک شد

  درستکوه کس تننماند اندر هن          گیا اندر هن بوم و بزرن نرُست

 شد هن تایگاه اژدها را مقام         چ ان کوه را هست کوشید نام

 برِ شاه هن قصّه برداشت د         کسانی که تخک سخن کاشت د

 به دَم مرغ از او بر هوا شد کباب                  که گیتی از هن اژدها شد  راب

 از هن اژدها گشت پر  ون تگر        چو بش ید کیخسرو دادگر

 بدان اژدها مردم انبوه شد       حَشَر کرد و نزدیک هن کوه شد

  ون شد همه  اک راه هبگیر ز       بکشت د مار کهن را به تیر

 تن اژدها را بدان سو ت د            گه یکی هتش افرو تنپس هن

 بدان کوه افرو ت هتش به دم       یک هتشکده کرد شاه عجک

 بدان کوه بودش قرار و مقام       چو هن اژدها داشت کوشید نام

 شدبر و بوم از هن پس بروبید        همان نام هن کوه کوشید شد

 (23 -10، ب982و 981: ص1383)زتّاتی،  

اصییفهانی بوده حمزۀ  االرضِسیی ی ملوک، به احتمال فراوان م بع زتّاتی در نقل این داسییتان

نیز مان د کتاب حمزه در توضیییحاتِ هغازینِ بخشِ پادشییاهی کیخسییرو  نامههمایوناسییت زیرا در 

ولی با این حال  1شییده که او پیامبر بوده اسییت این اعتقاد ایرانیان اشییاره هپایتخت او بلخ مارّفی و ب

و  االرضس ی ملوکهایی با متن در تزئیّات تفاوت -شاید به سببِ تفصیلِ بیشتر -روایت زتّاتی

هیان اهای مسیتوفی )ر.ک: ادامۀ مقاله( دارد. از تمله چگونگیِ کشیتن اژدها با تیرباران سیپگزارش

سوزاندن پیکر پتیاره پس سرو و  سایر روایت کیخ شتن. همچ ین در  ها نام کوهی که اژدها در از ک
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ت هن  ودِ اژدها کوشییید نام دارد و به همین ته نامههمایون د همده کوشییید اسییت امّا درهنجا پدی

 نام د.کوه را هک کوشید می

حمداهلل مسییتوفی در دو کتاب  ویش به داسییتان اژدهاکشییی کیخسییرو اشییاره کرده که مشییابهِ 

ن ادر می» وانیکمیه.ق(  740)تألیفِ  تاریخ گزیدهروایت حمزه و احتماالً برگرفته از اثر اوست. در 

کوه اژدهایی عظیک پیدا  عراق و فارس کوهی اسیییت که هن را کوشیییید  وان د. در هن عهد بر هن

سییتاد هن را بکشییت و بر هن کوه ها بازگواشییت د. کیخسییرو بفرکه از بیک هن هبادانیچ ان گشییت

 750)تألیفِ  القلوبنزهتدر (. 91: 1364سییتوفی،م)«  انه سییا ت هن را دیر کوشییید  وان دهتش

کوه کوشید »شبیهِ همین گزارش همده است « کوه کوشید»ذیل « ذکر تبال ایران»نیز در فصل ه.ق( 

ها ه چ انکه مردم از بیک هن هبادانیبودمابین عراق و فارس. در عهد کیخسرو در هنجا اژدهایی عظیک 

 انه سییا ت هن را دیر کوشییید هتش بازگواشییته بودند. کیخسییرو هن اژدها را بکشییت و بر هنجا 

با گزارشِ دیگرِ مسیییتو(. 199: 1389)مسیییتوفی،«  وان د تاریخ فی در تفاوتِ ظریفِ این روایت 
کیخسرو هن »و در ای جا  ودِ « را بکشت [اژدها]کیخسرو فرستاد هن »این است که در هنجا  گزیده

 مقاله بحث  واهیک کرد. ۀدر این باره در ادام«. اژدها را بکشت

فارسی ه.ق به  806و  805در سالهای ه.ق تألیف و  387که اصل عربی هن در سال  تاریخ قکدر 

ست  شده ا صل مارّفترتمه  ستاق»یِ در ف سرات « های قکر سرفت/  ستای  ضیح نحوۀ ب ای رو در تو

سرو و اژدها همده که با  ضوع کیخ االرض و االنبیا، س ی ملوکهای گزارش روایت دیگری از مو
تاریخ گزیده و نزهتهمایون باید تحریر/ گزارشِ دومِ این  القلوبنامه،  متفاوت اسیییت و هن را 

سن ب ست. ح ستان دان ستدا شته ا ست و »ن محمّد قمی نو سرو ملک هن را ب ا کرده ا سرفت: کیخ

هن دریا که بود گرد بر گرد هن ع رسیییید که سیییرفت اسیییت و گوی د چون کیخسیییرو بدین موضییی

های کاریزها و رود انه بدان دریاچه روی نهاده بود. کیخسرو گفت که این موضع بس م اسب هب

ست از برای ب ا نهادن و عمارت کردن. ب سرات نام ا سرفت ب ا نهادند و هن را  ضع  فرمود تا بدان مو

کوا. ]که کیخسرو از شهر شیر الماء. راوی گوید ن ایشان یا ی سراب و به عربی رأسنهاندند به زبا

ا بیامد چون بدین ناحیت رسییید موضییای که در هن اژدرها تا در طلب اژدرهبدین [احتماالً: شیییز

ا بگریخت و بر هن پشییته رفت پس کیخسییرو در هنجا سییرفت ب ا بود بکاوید و بشییکافت. اژدرهمی

 (.61: 1361)قمی،« نهاد
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های کیخسییرو و اژدها دارد. یکی دو تفاوت کلّی و اسییاسییی با دیگر روایت تاریخ قکگزارش 

شاه با پتیارۀ زیانکار از کوه کوشید در میانۀ اصفهان و فارس به روستایی  ای که محلِّ رویارویی این 

های این گونه ژگیاز تواریحِ محلّی اسیییت و یکی از وی تاریخ قکدر قک م تقل شیییده اسیییت زیرا 

های ارتباط دادنِ شییخصیییّتها و داسییتان ینویسییی، عالقه و کوشییشِ نویسیی دگان براها/ تاریختاریخ

بر همین مب ا ای است که تاریخ محلّی دربارۀ هن است. ایران با حوزۀ تغرافیاییِ ناحیه پهلوانی -ملّی

دیگر از این نوع پیوندها و  ایکیخسیییرو کیانی در م طقۀ قک به دنبال دفعِ شیییرّ اژدهاسیییت. نمونه

شییود که داسییتان رسییتک و سییهراب با دیده می ه.ق( 613 )تألیفِ تاریخ طبرسییتانها در تاییتابه

سییهراب پس از کشییته شییدن در  یِدگاه پدر و پسییر در رویان و گورتامازندران ربط یافته و هور

 (.82: 1389اسف دیار،ساری مارّفی شده است )ر.ک: ابن

تواند پادشییاه یا یل میها در همۀ موارد مقابلۀ شییاهان و پهلوانان با اژدهایِ ایرانیِ روایت ثانیاً در

داند فقط یک ب د ک د و تا تایی که نگارنده میاژدها یا تجّسدِ تغییریافته و بشری او را بکشد یا در 

او را به کام  ود فرو  ماند و پتیارهمی     ، بهمن شیییهریار ایران در برابر اژدها ناکام نامهبهمنبار در 

: 1370الخیر،)ر.ک: ایرانشاه بن ابید ک به شمشیر پاره میاژدها را با هک شاه و کشد و هذربرزین می

رسیید که ایات نقّالی، رسییتک به اژدهایی می(. یک بار هک در رو10420 -10305، ب602 -596ص

کشته  واهد شد )ع( شود که این تانور به دست امام علیهگاه میافتد و تیرهایش بر او کارگر نمی

از داسییتان کیخسییرو و اژدها به  تاریخ قک(. روایت 795 -793: 1391)ر.ک: طومار نقّالی شییاه امه،

 دو هِشییبی گریزد تقریباًند این موتود را بکشیید و اژدها میتوااظ ای که در هن پادشییاه ایران نمیلح

 شود.مایۀ شاه/ پهلوان و اژدها محسوب میبن نوعی از استث اهای روایاتداستان موکور است و به 

پرداریِ های سییی ّتِ داسیییتاناند یکی از ویژگیدیگران پیشیییتر بحث کردهنگارنده و که چ ان

اساطیریِ ایران این است که از باضی روایات دو یا چ د گزارش/ تحریر مختلف در م ابع  -حماسی

 دگانه های دو/ چباقی مانده اسیییت که در تزئیّات با یکدیگر تفاوت دارد. بخشیییی از این گزارش

شاه سه تحریرِ  شی از  شکل نامهاید ی، دی ی و پهلوانیِ نا شماری دیگر به دلیل  ست و  گیری و ا

طوری که مثالً دربارۀ چگونگیِ  مکتوب بهها تا رسییییدن به مرحلۀ تدوینِاین داسیییتان نقل شیییفاهیِ

پایان کار رستک حدّاقل پ ج روایت مختلف و از داستان نبرد هاماوران دستِ کک سه گزارش وتود 

شته و به دست ما ستان رویارویی کیخسرو با اژد رسیده است. دا وایات است و هر ا نیز از این رهدا

ها شییاید به ایتونقل هنها اصیییل دانسییت لیکن یکی از این ر عِبد به اسییت اد م ایاهن را ب دو گزارشِ
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 -( بودهتاریخ قکوایت دیگر )رکه مشهورتر از مأ و  -ایباالرض و االنلوکس ی مسبب همدنش در 

شتر مو شده و هن روایتِبی سال باد در یکی دو م بع دیگر بازگفته  صد   رد توتّه قرار گرفته و چ د 

 دیگر به تهت است اد بر یک تاریخ محلّی مهجور افتاده است.

بیابد  ای که از دو یا چ د گزارشِ موضوع یا داستانی واحد، یک روایت شهرت و تداول بیشتری

تحریرهای متادّدی هسیییت و  ها/ها روایتشیییود که از هنهایی هک دیده میدربارۀ سیییایر داسیییتان

هایی از دو/ چ د روایتِ مختلفِ یک داسییتان در تاهای گوناگونِ تر ای که حتّی گاهی نشییانهتالب

( راه یافته و بازمانده است )برای هگاهی بیشتر دربارۀ این موضوع و بررسی شاه امهیک م بع )مثالً 

 (.24 -18 :1397یک نمونه، ر.ک: هیدنلو،

 نامه دایهای عربیِ ابش تصریح کرده که از باضی ترتمهحمزۀ اصفهانی در فصل نخست کت

( و در 7: 1367م د شییده )ر.ک: اصییفهانی،بهره الفرستاریخ ملوکو  الفرسیر ملوکسییهای با نام

شته که بخش کیخسرو و اژدهاکشی او نیز در هنجاست، نو« ذکر ا بار پادشاهان ایران»هغاز فصل 

س وات تاریخی و با» سب  شاهان ایران برح صل به ذکر ا بار پاد سب م درتات  در این ف رعایت ت ا

االرض س ی ملوکرو و اژدها در خسب ابر این احتماالً داستان کی(. 30)همان: « پردازیککتب سیر می
 تاریخ قکلّف ومگردد. پهلویِ عصر ساسانی باز مینامۀ دایهای عربی به به واسطۀ ترتمه و االنبیا

اسییتفاده کرده « صییحف و دفاتر»نیز اشییاره کرده که برای تدوینِ این تاریخ از کتابهای مختلف و 

( نامهی دا)ترتمۀ عربیِ  سیر ملوک عجک( و چون حدّاقل دو بار از کتاب 13: 1361)ر.ک: قمی،

اسییاطیری  -های حماسییی( و بارها از شییخصیییّت26و 22هورده )ر.ک: همان: های کوتاهی روایت

از موضییوع کیخسییرو و اژدها به توان احتمال داد که شییاید روایت او هک می   ایران نام برده اسییت 

شیییده تهاین قراین نیز در ک ار ویژگیِ گفرسییید.از م ابعِ کهنِ پیش از اسیییالم می یا یکی نامه دای

 قدمتِ هر دو گزارشِ داستانِها، اهمیّت، اصالت و دو یا چ د روایت از باضی داستان دربارۀ وتودِ

 ک د.تأیید می( تاریخ قکو  االرضس ی ملوک)رو و اژدها را در دو م بع نقل هنها یخسنبرد ک

اساطیری  -ترین کردار پهلوانیِ روایات حماسیار بزرگکستیز با اژدها و کشتنِ این پتیارۀ زیان

سانه شهریاران، و اف ست و ایزدان،  سر تهان ا سرا شوار و شاهزادگان و گوانی که این کها در  ار د

دقیقاً ملل دارند.  های هیی ی، اعتقادی و داسییتانیِاند تایگاه ممتازی در سیی ّتهول اک را انجام داده

ست د و در روایت شاهان و پهلوانان اژدهاکش نی شمار به همین دلیل همۀ  دایان،  شوری  های هر ک

اساطیری ایران غیر از یالنِ  -های حماسیدر داستانهی د. یبر م  کار یمایّن و  اّصی از عهدۀ این پ
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ستان )گرشاسپ، رستک، فرامرز و...( هست د -اژدها اوژن سی باضی  -که نامبُردارترین هنها دالوران 

شت رو سر شاهان هک با اژدها یا موتودات اژدهافش و اژدها ش ا تهیارو میپاد ن یترشدهشوند که 

اژدهایی و گرفتن و بسییتن ضییحّاک که در اصییل اسییاطیری  ویش  هنها عبارت اسییت از: فریدون

ایران )ر.ک:  سییر اسییت؛ گشییتاسییپ و اژدهاکشییی او در روم پیش از رسیییدن به مقام شییاهیِسییه

 -1196 /313و 312 /2(؛ اژدهاکشی اسک در )ر.ک: همان: 566 -551 /24و 23 /2: 1393فردوسی،

 -742 /370 /2ژدهاگونه اسییت )ر.ک: همان: (؛ اردشیییر و کشییتن کرم هفتواد که تانوری ا1218

(؛ بهرام چوبی ه 2155 -2114 /568 -566 /2(؛ بهرام گور و اژدهاکشیییی در ه د )ر.ک: همان: 747

و اژدهافش به ایران نشییسییته بود در چین موتودی عجیب  یهک که زمان کوتاهی بر تخت شییهریار

های به اسیییت اد روایت 2(.2376 -2355 /972و 971 /2کشییید )ر.ک: همان: نام شییییر کپّی را می

، کیخسرو را تاریخ قکو  القلوبنزهت، تاریخ گزیده، نامههمایون، االرض و االنبیاس ی ملوککوتاهِ

 های ایرانی افزود.بر فهرست شاهانِ اژدهاکشِ داستاننیز باید 

های در روایتاژدهاکشیییِ بر ی شییاهان و یالن اند نوشییته مطلق نیزونه که دکتر  القیگهمان

 Khaleghiهنهاسیییت )ر.ک:  ایرانی به ما ای اثباتِ مشیییروعیّتِ تایگاه شیییهریاری و پهلوانیِ

Motlagh,1989: 202.) توان از این م ظر داسیییتان کیخسیییرو و اژدها را هک می به نظر نگارنده

بارِ به سیییببِ تتحلیل کرد و گفت چون توس و نوذریان با انتخابِ کیخسیییرو به تانشیییی یِ کاووس 

 هورند:ک  د و بانگ برمیزادگیِ مادر کیخسرو مخالفت میتورانی و افراسیاب

 نشانیک، بخت اندر هید به  واب      تهاندار کز تخک افراسیاب 

 فسیله نه  رّم بود با پل گ        نخواهیک شاه از نژاد پش گ 

 (527و 526 /444و 443 /1: 1393)فردوسی،

که روایت  -نِ دژِ اهریم یِ بهمن و کامیابی کیخسییرو در این کارشییاید افزون بر هزمونِ گشییود

مهک، اصییالتِ  اند تا با این کرداربا اژدها را نیز به او نسییبت دادهمایۀ نبرد بن -همده شییاه امههن در 

سزاواریِ کی ستن بر سخگوهر و  ش شود چ انتخت پروِ توان برای ن شان داده  شاهی ایران ن که اد

تر شدنِ ساسانیان هک محتمالً برای موتّه نژاد و شورنده علیهبهرامِ چوبینِ اشکانیرِ مهاتک و اسک د

 کش د.ا میستیزند و هنها ربا اژدها و شیر کپّیِ اژدهافش میما و شخصیّتشان یس

ست و ماروت سرو و اژدها )روایتِ سا تارِ گزارشِ نخ ستان کیخ و االرض ملوک  س ی ترِ دا

ستانبا چ د م بع باد از هن(  ضی دا شباهت دارد. بدین  هایبا شی  صورت که اژدهایی در اژدهاک
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زمان یا مردم از پادشییاهِ رسییاند.می  هید و به هدمیان، چهارپایان و کشییتزارها هسیییب تایی پدید می

پهلوانی  -هادر بیشترِ نمونه - ودِ شاه و یا -در مواردی مادود - واه د و یامهترِ هن م طقه یاری می

توان به اژدهاکشیِ ز شواهدِ مبت ی بر این سا تار میکشد. ارود و اژدها را میاو به هنجا می بناز تا

فرستادن ضحّاک، گرشاسپ را برای نابودی اژدهای شکاوند کوه در  )همان(،شاه امه اسک در در 

( و فریاد واهی ه دوان از کاووس برای رفعِ هفتِ 61 -52: ص1317)ر.ک: اسدی، نامهگرشاسپ

و  60، 58: ص1382)ر.ک: فرامرزنامه، فرامرزنامۀ کوچکدر اژدها و رفتن فرامرز برای این کار 

 ( اشاره کرد.96 -91

 ژدهاکشیییِ کیخسییرو اینهای گزارش اوّلِ ابر اسییاسِ این الگو/ سییا تار و با دقّت در روایت

شکریانش؟ پرسش پیش می ش دۀ اژدها کیست؟  ود کیخسرو؟ یکی از پهلوانان او؟ یا ل هید که کُ

تا رفت و اژدها را وی با مردمان  ود بدان»اصیییفهانی  نوشیییتۀ حمزۀ ترین روایت یا یطبق قدیمی

ه شود  ودِ کیخسرو با هن موتود نبرد کرده و او را کشته است یا بروش ی مالوم نمیکه به« کشت

یا ی احتماالً « کیخسرو بفرستاد هن را بکشت» تاریخ گزیدهصورت گروهی و همراه سپاهش؟ در 

القلوب نزهتهن زیانکار فرستاده است. در یکی از یالن دربارش )رستک یا فرامرز( را برای رفع شرّ 
 ودِ کیخسرو کش دۀ اژدهاست مگر ای که  ،که به صِرتِ ظاهرِ کالم« هن اژدها را بکشت کیخسرو»

ست و کس یا  شتن اژدها را داده ا ستور ک سیر ک یک که او د به قیاس روایات دیگر تمله را چ ین تف

هک تصییریح شییده که  نامههمایوناند. در این کار را انجام داده کسییان دیگر )پهلوانان و لشییکریان(

سرو با تیراندازی پتیا همراهِ گروهِ ش د. میره را کیخ ستانک شی هر بن  های متادّدِ در دا مایۀ اژدهاک

سپاه( ستادن پهلوان، رفتن با  شاه، فر شیوۀ نبرد با این تانور )یا ی:  ودِ  و از این  شوددیده می سه 

ها را بر دیگری ترتیح ها/ روشسییرو با قطایّت یکی از این داسییتانتوان در داسییتان کیخروی نمی

قلِ یک روایت از این ماترا چهار قول مختلف دربارۀ که در چهار م بعِ ن داد م تها تالب این اسییت

ها قالبِ همان ویژگیِ تادّدِ روایت . این ا تالفات تزئی را هک باید درنحوۀ کشتن اژدها همده است

ست که این  شفاهی دان صرّفات راویان در مراحلِ نقلِ  ستانی ایران و ت س ّت دا ضوع در  از یک مو

 ها نمود یافته است.مکتوب داستان صورتگونه در 

سرو می شد در گزارش اژدهایی که کیخ سه متن دیگر در  االرضس ی ملوکک به « کوهی»و 

 سقیالست:« کوهِ»ک د ساکنِ که اژدهایی که گشتاسپ نابود مینام کوشید مأوا دارد همچ ان

 از او در بالست پاک که کشور همه    ستابه کوه سقیال یکی اژده 
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 (482 /20 /2: 1393)فردوسی،

واقع در کوه اسیییت و اژدهای داسیییتانِ « غارِ»در این روایات « کوه»به احتمال بسییییار م ظور از 

سرو در کی شید می« غاری»خ ست که در روایات و در کوهِ کو ست. این گمان از هن روی ا سته ا زی

سیییت و به همین دلیل ماتقداتِ بشیییر باسیییتانی، تهانِ زیرین سیییرزمین تیرگی و تباهی و مرگ ا

صورتهای سر می موتودات اهریم ی نظیر اژدها و دیو به  برند و با هن گوناگون در ژرفای زمین به 

ایان یکی از نمودهای مَغاکِ  اک و دروازۀ ورود به عالکِ فرودین اسییت و اژده« غار»پیوند دارند. 

 نامهبهمنبرای نمونه اژدهایی که در . ک  دزندگی می« غار»در های ایرانی عموماً و دیوان در داستان

  شود، در غار است:به دست هذربرزرین کشته می

 کمان را به زه کرد پردل سوار بدیدش برون تا ت همد ز غار

 (9009، ب525: ص1370الخیر،)ایرانشاه بن ابی       

 اژدهای  ان سومِ شهریار هک غارنشین است:

 به غار اندرون تایگه سا ته  ز ت بده هن بیشه پردا ته  

 (3516، ب359: ص1397)مختاری،                                                                              

  وانیک:نظامی نیز می اسک درنامۀو  پیکرهفتدر 

 (608: 1387شیر نر بر درش نیابد بار )نظامی، اژدها گرچه  سبد اندر غار  

 (911به غار اژدها را توان یافتن )همان:  غار باید ع ان تافتناز این   

یک که بی دون و ضیییحّاک میصیییورت دیگری از پیوندِ اژدها با کوه و غار را در داسیییتان فری

ک د. در می   ب د دماوند « کوه»در « غاری»چشک( را در بن پوزۀ ششفریدون، ضحّاک )اژدهایِ سه

ها و غارهاسییت و حتّی ی هک کُ ام اژدهایان اغلب در کوهی اروپایهاها و افسییانهاسییاطیر، حماسییه

باشییید حتماً در هن اژدهایی هسیییت )ر.ک: رسیییتگار ای عقیده ته که هر تا غاری  رواج داشییی

نِ تهانی در گزارش نخسیییتِ روایتِ اژدهاکشییییِ مو(. مطابقِ این مضییی128و 97: 1379فسیییایی،

 در هن کوه ساکن است.« غاری» در است و محتمالً« کوه»کیخسرو، پتیارۀ سهم اک در 

در این باره متفاوت اسییت و چون کیخسییرو به محلِّ ظهور و زیانکاریِ  تاریخ قکروایتِ یگانۀ 

سد ژدها میا ضای که در هن اژدرها می»ر شکافتو  بکاویدبود مو در تقریباً . «. اژدرها بگریختب

راحتی دیده اندام است و بهپتیاره موتودی کوهبا اژدها، این های نبرد شاهان و پهلوانان همۀ داستان

شود و تانوری  ُردپیکر نیست که برای یافتن هن زمین را بکاوند و بشکاف د پس چرا کیخسرو می
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فانه متنِ عربیِ سییتجوی اژدها این کار را انجام میدر ت از میان رفته اسییت و  تاریخ قکدهد؟ متأسییّ

فارسییییِ  بخش چه بوده اسیییت امّا نگارنده بر پایۀ ترتمۀدانیک که اصیییل تمالتِ عربی در این نمی

 -اشاره شد که -که در ای جا نیز مضمونِ اقامت اژدها در زیر زمینزند موتود از قرن نهک حدس می

های زمین )مان د: چاه، گودال و ها و گودیشییود. توضیییح ای که شییکاتبه شییکلی دیگر دیده می

ست که اژدهادرّه( در ک ار غار مظاهری از عالکِ  سر میپایین ا برند و از یان و دیوان در هنجا هک به 

ستانیروی بر ی د همین ستک هک دو بار می« چاه»های ایرانی در وهای دا سومِ ر زی د. اژدهای  انِ 

 :شود و بار سومپ هان می در شکات زمین )گودال(

 (362 /213 /1که پ هان نکرد اژدها را زمین )          هفرینچ ان سا ت روشن تهان  

 نیز اژدها در شکات کوه )درّه( تای گرفته است: فرامرزنامۀ کوچکو  نامهگرشاسپدر 

 که بی ی پر از دود و دم یکسره هنشیم ش گفت این شکسته در  

 (13، ب57: ص1317)اسدی،  

 ن دو برهسراسر دره سهمگی یکی ژرت در کوه  ارا دره                

 کزان سان همی اژدها کس ندید        در او اژدهای بل د پلید  

 (51و 50، ب58: ص1382)فرامرزنامه،

به این نکته شیییاید در گزارش  زمین هک چون اژدها در گودال، چاه و زیر  تاریخ قکبا توتّه 

ک  د. در شماری از دهد برای یافتن هن  اک را بکَ َ د و زیر و رو سکونت دارد کیخسرو فرمان می

 اال بارزینثاالبی،  غرر ا بارهای داستان فریدون و ضحّاکِ اژدهاسرشت در مف وی مان دروایت

ۀ اژدها و مَغاک زمین به این صییورت مسییتوفی، رابط تاریخ گزیدۀزتّاتی و  نامۀهمایونگردیزی، 

ضحّاک را به تای غار ست که فریدون،  شهورِ  -درهمده ا ست مهشاه اکه روایتِ م « چاهی»در  -ا

 (.137الف:  1396ک د )در این باره، ر.ک: هیدنلو،نی میزندا

در میانۀ فارس و « کوه کوشید»دیدیک که در روایتِ نخستِ اژدهاکشیِ کیخسرو این تانور در 

سازد. کلمان هوار در او هتشکدۀ کوشید را در هن کوه میاصفهان است و کیخسرو پس از کشتن 

سرو»مد ل  سالم ۀدایردر « کیخ شسپ  الماارت ا شکدۀ هذرگ ستان دژ بهمن و هت باد از هوردن دا

اه در هنجا به روایت گشییکیخسییرو در کوه کوشییید و سییا تن هت ( به اژدها اوژنیشییاه امه)داسییتان 

اسپ سا ت ای گوشست که کیخسرو هتشکدۀ کوشید را برحمزۀ اصفهانی اشاره کرده و نوشته ا

دکتر موالیی با توتّه به نوشییتۀ هوار و طر ِ این حدس که شییاید (. Huart,1997: 815)ر.ک: 
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ای از داستان شدهصورتِ دگرگون االرضس ی ملوکو اژدهای کوه کوشید در  روایت کیخسرو

اند دانسته« = گش سپاحتماالً تصحیف گشتاسپ»دژ بهمن و هتشکدۀ هذرگشسپ باشد، کوشید را 

شان (. 447: 1393)ر.ک: موالیی، ستان و پیش از ای ستاد هاشک رضی نیز به احتمالِ رابطۀ این دو دا ا

ه بتوانیک بگوییک که کوشیییید هر گا»اندتوتّه کرده و نوشیییته« کوشیییید»به « سیییب گشییی»تحریفِ 

      است و وته یکسانی میان هتشکدۀ کوشید و هتشکدۀ گش سب برقرار ک یک  شدۀ گش سبتحریف

« توانیک این اطمی یان قیاطع را پییدا ک یک کیه حمزه نیز  واسیییتیه همین رواییت را نقیل ک یدمی

 (.1761 /3: 1381)رضی،

از نظرِ ب ایِ هتشییکده در تای نابودی نیروهای اهریم ی  االرضسیی ی ملوکو  شییاه امهروایت 

ست ولی به دلیلِ تفاوتِ موقایّتِ تغرافیاییِ شابه ا سپ )در کشهتدو  )دیوان و اژدها( م ش دۀ هذرگ

لحاظ اه را یکی دانسییت. به گشییتوان این دو هتنمی هذربایجان( و کوشییید )مابین فارس و اصییفهان(

شاید لغوی نیز نگارنده احتمال می شید»دهد  شید»شدۀ کوتاه  « کو شد که بخش دوم هن « کوهِ  با

)شید+ه( « شیده»سا تِ لغتِ ای است که در و همان واژه« سرخِ مایل به تیره سرخ،»)شید( به ما ای 

؛ 174ب: 1396شود )دربارۀ این واژه، ر.ک: هیدنلو،دیده می هک« اسب سرخِ مایل به سیاه»به ما ای 

گواهی که این «. کوهِ سییرخ»یا ی « کوشییید/ کوهِ شییید»(. ب ابر این 1935 /3: 1393دوسییت،حسیین

م ابع تصییریح شییده این کوه ک د این اسییت که در باضییی  ت و ما ای پیشیی هادی را تأیید میسییا

در میانۀ انتهای فارس و هغاز اصییفهان کوه »همده  االرضسیی ی ملوکبوده اسییت. مثالً در « رخسیی»

ستسرخی  شید ا صفهانی،« به نام کو ست »التواریخمجملو در ( 36: 1367)ا صفهان کوهی ا به ا

افزود که مخفّفِ این را هک باید (. 50: 1383التواریخ و القصیی ،)مجمل« کوشییید  وان دسررر  

د دارد ها شییاهد کاربرباز در نامهای  اصِّ مکان -بی یکمی« کوشییید»که در  -«کو»به گونۀ  «کوه»

سا تِ و ناحیه« کوه بُ ان»شدۀ که کوتاه« کوبُ ان»مان د  ست. اگر  ستانی در کرمان ا کوهِ »ای کوه

ای عدم ارتباطِ هن با درسییت باشیید دلیلِ دیگری بر« کوشییید»برای « کوه سییرخ»و ما ای « شییید

 و هتشکدۀ هذرگشسپ  واهد بود.« گش سپ»

بر  التِ هن سییه مأ وِ دیگر، نامههمایوناین نکته را هک باید دوباره یادهور شیید که در روایت 

ور در هنجا به نام او نام دارد و کوه را به سیبب اقامتِ این تان« کوشیید« »اژدها» ودِ « کوه»به تای 

 نام د:می« کوشید»

 بدان کوه بودش قرار و مقام    چو هن اژدها داشت کوشید نام 
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 بر و بوم از هن پس بروبید شد  همان نام هن کوه کوشید شد 

 (23و 22، ب982: ص1383)زتّاتی،  

سمیۀ  شید»شاید وته ت ست « کو پیکر را همچون گه این تانورِ بزرکبرای نام اژدها این بوده ا

سرخ  شابهت به این نامیدند و از باب دیمکوهی  ستااند. در  وانده م « رنگسرخ»نیز از اژدهای  او

کشد ید نیست اژدهایی هک که کیخسرو میو با( SkjÆrvØ,1989: 193یاد شده است )ر.ک: 

 رنگ باشد.سرخ نامهنهمایودر گزارش 

دیگر نام »اند از اژدهاکشی کیخسرو نوشته تاریخ گزیدهبا ارتاع به روایت یکی از پژوهشگران 

« ، کوه را دنا نامیده استف همین داستانیباستانی دنا ظاهراً کوشید است ... حمداهلل مستوفی در تار

)بخش پادشییاهی کیخسییرو(  تاریخ گزیده(. این اسییت باط دقیق نیسییت و در 193: 1392تبار،)باقری

کیخسرو در دمۀ کوه  مردنِ نام دو کوهِ تداگانه است زیرا مستوفی ابتدا به روایتِ« کوشید»و « دنا»

شته در میان عراق و فارس کوهی دنا در کوه شاره کرده و باد نو ست که به گیلویه ا شید ا به نام کو

 دقّتکش د. در سا تار نحوی و ما ای تمالت مستوفی می     رو اژدهایی را در هنجا سخفرمان کی

ید فارس به کوه کوه دناگروهی گوی د کیخسیییرو در دمه بمرد در »ک  یان عراق و  گیلویه. در م

«   وان د در هن عهد بر هن کوه اژدهایی عظیک پیدا گشیییت... کوشرریدکوهی اسیییت که هن را 

 (.91: 1363)مستوفی،

این پتیاره هتشکده پس از کشتن اژدهای کوه کوشید در محلّ زندگی و هالکتِ  چرا کیخسرو

ها ساز است یا به نوعی با هتشگاهتشکدهت که در روایات ملّی هکیخسرو از شهریارانی اسسازد؟ می

سازد پس از گشودنِ دژ بهمن می شاه امهارتباط دارد. غیر از هتشکدۀ نامدارِ هذرگشسپ که او در 

سد، وی هتسابقۀ روایت هن به متون پهلوی میو  شیدکدهشر )روایتِ مورد بحث در این  3های کو

سیییازد )برای روایاتِ مربوط، ر.ک: هک می انۀ دهِ رامش را هتشکرکوی و  4مقاله(، کوسیییجه،

 (. 199و 198: 1386یرعابدی ی و صدیقیان،م

ده )از تمله هتشکدۀ کوشید( به کیخسرو با سیمای روحانی و کشاحتماالً انتسابِ ب ای چ د هت

سازی در تشکدهخ کلّی و نسبتاً مشخّ ِ چراییِ هسه مرتبط است. از سوی دیگر پاپادشا ما ویِ این

ش ست که به تای/ در تای موتودی اهریم یمکان ک شدن اژدها این ا سیب ته  سان و که هتشِ ه ر

هتش مقدّس  (121 -115: 1379افشاند )دربارۀ هتشکامی اژدها، ر.ک: رستگار فسایی،سوزان ده می

شانده می ی روابط یا به شود امّا تز این دو موضوع، با بررسیِ روایاتِ اوستایی و حماسو سودم د ن
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ز شییود که شییاید بتوان او نیروهای اهریم ی دیده می« ژدهاا»و « هتش»تر تضییادّهایی میان دقیقبیان 

 سازی کیخسرو باد از اژدها اوژنی پردا ت.این م ظر نیز به تحلیلِ هتشکده

ست ای که در  شتفروردیننخ ک د ایزد من علیه هفری شِ اهورایی  روج میه گامی که اهری ی

ستد و بهمن در برابر او میذر به همراه هتش/ ه صومت»ای ست دهای اهری  شک «  من نابکار را در هک 

که  -کچشیییزۀ شیییشپوسیییه  دهاکِ گاه که اژیهن زامیادیشیییتثانیاً در (. 26 /2: 1377ها،)یشیییت

ست ست بیاورد هتش به مقابلۀ او می  واهد فرّ را بهمی -موتودی اژدهامان د ا صولتد و  رود و با 

شف (. 340و 339 /2گریزاند )ر.ک: همان: دهاک را میهیبت  ویش اژی شش ثالثاً ک هتش با کو

 بی د که:است و هوش گِ پیشدادی در کوه می افشان و اژدرگونه مرتبطبرای کشتنِ ماری هتش

 تن و تیزتازرنگ و تیرهسیه رازپدید همد از دور چیزی د 

 گونز دود دهانش تهان تیره    دو چشک از بر سر چو دو چشمه  ون    

 اندازد وش گ س گی به تانب او میهو

 از هن طبعِ س گ، هتش همد فراز       نشد مار کشته ولیکن ز راز  

 ابیات زیرنویس( /30 /1: 1386)فردوسی، 

ها این تفسییییر، نامحتمل نخواهد بود که چون هتش در پی تالش این پیوندها و تقابلبر اسیییاس 

سییتایی دشییمن و هماوردِ اژدها شییود و در سیی ّت اویی مار/ اژدهای هتشییکام شیی ا ته مبرای نابود

کشییتن اژدها به تای هن افرو ته دهاک( و اهریمن اسییت، در داسییتان کیخسییرو نیز پس از )اژی

 ای دیگر نشان داده شود. هذر بر اژدها و اهریمن به گونهشود تا بار دیگر چیرگیِمی

سا تنِ  نامۀهمایوندر گزارشِ  شکده، پیکر اژدها را در هتش میزتّاتی قبل از  سوزان د و هت

  د: کسپس هتشگاه را ب ا می

 تن اژدها را بدان سو ت د  ت دگه یکی هتش افروپس هن 

 بدان کوه افرو ت هتش به دم     کرد شاه عجک یک هتشکده 

 (21و 20، ب982: ص1383)زتّاتی،  

ّااین موضیییوع فقط ویژۀ  یتِ زت یده، االرضسییی ی ملوکتی اسییییت و در روا و  تاریخ گز

ترین مهک     نیامده. تا تایی هک که نگارنده بررسییی کرده اسییت در مشییهورترین و  القلوبنزهت

د اژدها باد از کشییتن هن وتود ندارد ولی در سییروایاتِ اژدهاکشییی در متون ایرانی، سییوزاندن ت

و هفات او پیکر این تانور را  کامل و قطایِ اژدها های اروپایی پهلوانان برای نابودیاضییی افسییانهب
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سایی،می ستگار ف سد اژدها در (362: 1379سوزان د )ر.ک: ر سو تنِ ت نیز بر مب ای  نامههمایون. 

ستاستیزِ ایزد هذر و اژدها در  سیر می او شود و گویی در این روایت هک هتش همان بهتر تبیین و تف

ک د و بر او دهاک را به سوزاندن تهدید میدهد که اژیمی      را انجام   ویشکاریِ اوستایی  ود

سهای اژی»... زند نهیب می ستوزه اگر تو این )فرّ( بهپدهاک  نیامدنی را به چ گ هوری هر هی ه د

بهمن تو را از پی بسیییوزانک،  له برانگیزم  اهورا  طوری که تو نتوانی در زمیندر روی پوزۀ تو شیییا

 (.340 /2: 1377ها،)یشت« ..هفریده  روج ک ی.

در مکان او این موضییوع که کیخسییرو باد از نابودی اژدها )یکی از مظاهر و نیروهای اهریمن( 

شگاه می ستان دژ اه شاه امهورتی دیگر در صسازد به هت ست و هن دا ست که نیز ه ریم ی بهمن ا

ن در هن، فرمان و تادوانِ سیییاک کیخسیییرو پس از فتح هن حصیییار تادویی و هالک کردن دیوان

 -648 /448 /1: 1393دهد دا ل هن دژ هتشییکدۀ هذرگشییسییپ را بسییازند )ر.ک: فردوسییی،می

سا ته شود. ستیز نهاده و افرو ته میاهریمن        یا ی در ای جا هک در تایگاه دیوان، هتشِ (661

شدن شته  شگاه در محلِّ ک شابه دارد. تورج قدّیس  در اژدها شدن نیای روایات اروپایی هک نمونۀ م

لین می که برای اسییت روحانی مسیییحی -دالور شییود رسیید و هگاه میتبلیغ دین  ویش به شییهر سییِ

 ورد. های شهر را میفرزندی از  انوادهاژدهایی کار را بر مردمان هنجا ت گ کرده است و هر روز 

ِس  شاه  ست تورج اژدها را میلین افروزی که قرعه به نام د تر  شاه گیرد و میتاده ا شد و از پاد      ک

بسازد )برای این داستان، « کلیسایی» واهد در محلّی که اژدها کشته شده و بر زمین افتاده است می

سا( ت(. در این روای79 -75: 1394ر.ک: گرین، سیحیان )کلی در مکان نابودی اژدها  نیز عبادتگاه م

 واستار سا ته شدن کلیساست همچون کیخسروِ روایات ایرانی تز دلیری شود و کسی که ب ا می

 و یلی، شخصیّت ما وی هک دارد.

ش اسیِ طبیای( اسطوره       ک  د )مکتبِرا بر پایۀ حوادث طبیای گزارش میکسانی که اساطیر 

سرو( را نماد هتش و  شهریارِ اژدهاکش )کیخ سرو و اژدها،  اژدها هذر ش و شاید در روایت کیخ

ب دانِ زمستانی یا تاریکیِ شب بدان د و ب ای هتشگاه در تای کشته شدن اژدها را را نماد سرما و یخ

سییرما یا  ی هناچ ین تفسیییر ک  د که با غلبۀ هتش بر سییرما یا تاریکی، ع صییر غالب )هتش( به ت

که چ ان« دهاکش اژشیییاه/ پهلوانِ»مایۀ ها از بنشیییود. این گونه تحلیلسییییاهیِ مغلوب نشیییانده می

ناهگاهانه نوعی گرایش و گزی ش ذه ی اسییت و در »اند درسییتی نوشییتهمرحوم دکتر سییرکاراتی به

 ( و پویرفت ی نیست.248: 1378)سرکاراتی،« نتیجه نوعی تحدید و کاهش ما ی اسطوره
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کیخسرو در داستان اژدهاکشی اند که شاید ادروان استاد پیرنیا احتمال دادهظاهراً نخستین بار ش

ستیاگ، م طقه صفهان بازتاب و بیان نمادی ی از رویداد تاریخیِ نبردِ کوروش و ه ای میانِ فارس و ا

(. بادها 129و 128: 1377پادشییاه ماد، باشیید که هن هک در همین محدوده بوده اسییت )ر.ک: پیرنیا،

بین شخصیّت و (.1758 /3: 1381اند )ر.ک: رضی،استاد هاشک رضی نیز این حدس را      بازنوشته

سروِ  شتِ کیخ ستانی و کوروشِ تاریخی همان دیسرگو ست )برادا شابهات، هایی ا ی دیدنِ این م

نگاریِ این دو پادشییاه شییده ا( و این موتبِ تطبیق و یکسییان270 -257: 1381مطلق،ر.ک:  القی

در « شاهان ایران»ل رسد هنجا که بیرونی در تدومی هثارالباقیهطوری که پیشی ۀ این کار به است به

سازیِ کیخسرو ماادل (. ب ابر این136: 1392)بیرونی،« و او کیخسرو است»برابر نام کوروش نوشته 

ستانی )اژدهاکشی( و تاریخی )نبرد با هستیاگ( از م ظر تفسیر تاریخی  و کوروش در دو روایتِ دا

داستان کیخسرو ی «اژدها»ولی چرا راه نیست اساطیری پر بی -یِ روایاتِ حماسییابیِ تاریخمشابهیا 

سبتی « هستیاگِ»با  شاه مادی( چه ن شده و میان این دو )تانور اهریم ی و  واقاۀ کوروش برابر نهاده 

 است؟

در م ابع بابلی  ویگو(،ارشیییتیکه در فارسیییی باسیییتان ) -ماد به نظر نگارنده چون نام پادشیییاه

در ارم ی  -(442: 1393)هسیییتیاگ( اسیییت )ر.ک: فیروزم دی، تاریخ هرودت)ایشیییتوویگو( و در 

 -144: 1391و نیز، ر.ک: هیوازیان )ترزیان(، 78: 1380( )ر.ک:  ورناتسی،āždāhākهژداهاک )

شییده اسییت، محقّقان از می     ( تلفّظ 234: 1380( )ر.ک: کویاتی،ašdahāk( و اشییدهاک )148

شدهاک»و « اهاکهژد»های صورت سیده  « هاکداژدی»به « ا ضحّاک ر ستاییِ نام  اند که وتهِ او

ش است و از هنجایی که ضحّاک سرشتِ اژدهایی دارد و از سوی دیگر هستیاگِ مادی هک ومارد

ستِ کک مطابق گزارش هر ش ا ته مید ستودوت بیدادگر و  ونریز  ها و )برای این گزارششده ا

-اژی←هاک/ اشییدهاکایاگ/ هژداو )هسییت (235و 234: 1387ها، ر.ک: دیاکونف،بررسییی هن

ستیاگِ تاریخی که با کوروش نبرد کرد« اژدها»دهاک( را همان  سان میان ه و  هتلقّی کرده و بدین 

 اند.ه است، به شباهت قایل شدهاژدهای داستانی که کیخسرو کشت

ستیاگ  سرو و حادثۀ تاریخیِ ت گ کوروش و ه شی کیخ سانۀ اژدهاک دربارۀ نزدیکیِ محلِّ اف

شاره کردهکه  ستادان پیرنیا و رضی ا شان کرد که کورووش و هستیاگ چ دین بار ا اند باید  اطر ن

هک صف هراست د که سرانجام سبب شکست و گریز پادشاه ماد شد امّا پیروزی  در برابر« پارس»در 

باره،  اصلی در اکباتان )همدان( اتّفاق افتاد که کوروش هنجا را فتح و هستیاگ را اسیر کرد )در این
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(. پس در مقایسییۀ داسییتان اژدهاکشییی کیخسییرو و پیروزی کوروش بر 50و 49: 1384ر.ک: بریان،

رس پاهای کوروش و هسییتیاگ در هسییتیاگ باید توتّه کرد که اوّالً فقط تای شییماری از ت گ

کیخسیییرو و اژدها نزدیک اسیییت و محلِّ پیروزیِ نهایی )اکباتان/ بوده که تقریباً به مکانِ مقابلۀ 

سرو اژدها را میهمدان( تفاوت  شد ولی کورودارد. ثانیاً کیخ سارت در ک ستیاگ را زنده به ا ش ه

 هورد.می

تانوریِ این موتودکیخسیییرو افزون بر  یأتِ  ها در ه با اژد بًا ک -نبرد  یتِ تقری یدیک روا ه د

ش ا ته ستنا سی -ای ا سانی درهمده پیکارهبا یک اژدهای دگردی ای طوالنی یافته نیز که به پیکر ان

ک د. این اژدهای پیکرگردانیده افراسیاب است. محقّقانی جام او را با شمشیر به دو نیک میو سراندارد

شاره کردهپیش شاه/ پهلوان با  دمایۀ نبررو با افراسیاب گزارشی از بناند که داستان ت گ کیخستر ا

 و دیگر شیاه امه(. در 244و 243: 1378؛ سیرکاراتی،38: 1374اژدهاسیت )برای نمونه، ر.ک: بهار،

دهد افراسیییاب در اصییلِ اسییاطیری و نِ پیدا و پ هانی هسییت که نشییان میم ابعِ ا بارِ افراسیییاب قرای

 -حماسییی به شییکلِ شییاههای باسییتانی  ویش احتماالً یک اژدها یا دیو بوده و بادها در داسییتان

 پهلوانی تادوفش درهمده است.

ها . اژدها در بر ی روایت1ک یک: شتِ اژدهاییِ افراسیاب را ذکر میها و دالیلِ سرباضی نشانه

سیاب هک با تا تن به ایران هب ودارد و قحطی به وتود میهب را از مردمان بازمی باران  هورد. افرا

سرزمین دور می ست و می2 ک د. را از این  ست ا تواند هک در هب و هک در . اژدها موتودی دوزی

شود شکی در بُن دریای چیچست پ هان می شکی زندگی ک د. افراسیاب نیز غیر از زندگی در  

افراسییییاب هک در کا ی به نام هَ گ  . اژدها در غار و ژرفای زمین اقامت دارد.3ماند.  و زنده می

به غار تبدیل شییده  شییاه امهمین قرار دارد. این  انۀ زیرزمی ی در سییاکن اسییت که در طبقۀ میانیِ ز

. در 5 بیشترِ اژدهایان سیاه است. درفش و  فتان افراسیاب نیز سیاه رنگ است.      . رنگ4ِاست.   

از م ظر بحث ما اصطالحاً استاارۀ که  5مارّفی شده است« اژدها»افراسیاب چ د بار با استاارۀ شاه امه

ست.   ساطیری ا س. 6ا ست. افرا سیاری را اژدها نابودک  دۀ مردم و چهارپایان ا یاب نیز، هک مردمان ب

سیاوش را که یکی از نمونه کشدمی سانِ روایات ایرانی است و هک، اغریرث و هک،  های نخستین ان

ها، تر دربارۀ این قراین و گواهیهگاهی بیشییی پد شیییاه ارتباط دارد )برایورا که با گاو و گوپت/ گ

 (.110 -93: 1388ر.ک: هیدنلو،
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ستان سرو با اژدهای هتش دا شان در رویاروییِ کیخ ست و  شاه امهاف او فقط با اژدهایی تغییرِ نی

ک د ولی بیتی در داسییتان بیژن و م یژه هسییت که با هگاهی از به نام افراسیییاب پیکار می یافتهماهیّت

به بارگاه تأمّل در هن تالب  واهد بود. در این داستان رستک ه گام ورود ،روایاتِ کیخسرو و اژدها

 گوید:کیخسرو در ستایش او می

 (783 /669 /1) اژدهاتو داری بد افسون و ب د  بدان را ز نیکان تو کردی تدا 

ستااره از « اژدها»در ای جا  شرّ و بدی و »ا ست و « کردار اهریم یهر  سون و ب د »ا اژدها را به اف

های سیییا تولی به دلیل ژرت« چیرگی بر نیروهای اهریم ی و مهار کردن هنها»ک ایه از « داشیییتن

ها و اشخاص هایی که باضاً از سا ت و سرشت باستانیِ داستانشانهو اشارات و ن شاه امهاساطیری 

پایه نخواهد بود که شیییاید در بیت موکور این احتمال بی ر هن هسیییت طر ِها و تاابیدر بر ی واژه

ای هک به ماترای کیخسرو و اژدهایی باشد شده، اشارۀ پوشیدهگفته غیر از ماانیِ استااری و ک اییِ 

شته یا )طبق  شاه او را ک ست که در تاریخ قککه  ستان بیژن و م یژه از روایاتی ا ست. دا ( گریزانده ا

سیدیگر ابیات هن باز نک شاراتِ مهکِّ حما ساطیری  -ات و ا سط بها شر  و ب تلویح و ایجاز همده و 

  6ک د.های کهن را روشن میمایهها و بنها بخشی از داستانهن

 نتیجه

 نامۀ دایریرهای حداستان اژدهاکشیِ کیخسرو روایت اصیل و که ی است که احتماالً به یکی از ت

کیخسییرو و به تَبَع، رسیید امّا به دو تهت در کارنامۀ ا بارِ روایاتِ ایرانِ پیش از اسییالم می پهلوی یا

ش ا ته مان -های حماسیمجموعۀ روایت ساطیریِ ایران تقریباً نا و  -ده و فراموش شده است. یکیا

سی یا عربی )مثالً  ای که -ترمهک صوریمف وِ ماروت و ماتبرِ فار که ( طبری تاریخو  شاه امۀ ابوم 

اند به دلیل/ تر اسیییتفاده کردهیا م ابعِ فارسییییِ قدیمی نامه دایهای عربیِاز متن پهلوی یا ترتمه

 هایتر ای که در متناند و عجیبالوم نیسیییت این داسیییتان را نیاوردهدالیلی که امروز دقیقاً بر ما م

رد. از مف و مادودی که این ای به این روایتِ پراهمیّت وتود نداهیچ اشیییارهموتودِ پهلوی هک 

   متنِ قدیمی و  االرض و االنبیاسییی ی ملوکاند فقط ا تصیییار و اتمال نقل کردهبه         روایت را 

بار و از تواریخ م ،به رغک قدمت تاریخ قکای اسیییت و شیییدهشییی ا ته حلّی اسیییت که هرگز اعت

سیییتوفی از هثار م القلوبِنزهتو تاریخ گزیدهانگیزیِ تاریخهای عمومی را نداشیییته اسیییت. توتّه

ۀ ادب فارسی است. روایت کیخسرو و دشنانام و توتّههای گکیز از م ظومهن نامههمایونمتأ ّرتر و 

ه یا در متون پهلوی یافت کمی      اژدها زمانی همچون دیگر کردارهای این پادشاه شهرت و رواج 
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 التواریخمجمل، البدء و التاریخ، ریخ طبریتا د رفت یا در م ابعِ تار یِ مشهوری ماناز هن سخن می

کشییید و تاودانه  ابع م ثور  ویش هن را به نظک میشیید و یا فردوسییی از طریق م بع/ مو... نقل می

های مایۀ تهانیِ اژدهاکشی و در قالب و الگوی دیگر داستانداستان چون از روایات بنکرد. این می

 قابلیّتِ پردا تِ رِوایی را داشت که این گونه نشده است.است این مضمونِ تکرارشونده 

وانیِ ایران باضیییی شیییاهان مان د هوشییی گ، تهمورث، فریدون، لهپ -های ملّیروایت ثانیاً در

شاهی، ت  شتنِ فرّ  سپ و بهمن عالوه بر دا شتا ست د و نمونهم وچهر، گ هایی از گاور و پهلوان نیز ه

. کیخسرو هک از شهریاران دالور و و دیگر م ابع بازتاب یافته است شاه امهها در اعمال پهلوانی هن

وی با شیده ترین روایتِ این ت به از شخصیّت او در پیکار سختِ هزمای ایران است و ماروتمرز

سیاب دیده می سر افرا سی،پ ستان، ر.ک: فردو ( 681 -589 /817 -814 /1: 1393شود )برای این دا

پ داشیییت د تۀ حمزۀ اصیییفهانی او را پیامبر میکه به نوشییی -ی کیخسیییروولیکن وتهِ روحانی و ما و

های ت گجوییِ این شاه کمتر به نظر بیاید و در سبب شده که ویژگی -(36: 1367)ر.ک: اصفهانی،

احتماالً غلبۀ سییییمای قُدسیییی و روایاتِ متادّدِ روزگار فرمانروایی وی نمود نیابد. بر این اسیییاسییی

اژدها اوژنی او و توتّهی به داسییتان یگر وتوه وی یکی دیگر از عللِ ککپیامبرگونۀ کیخسییرو بر د

های داسیییتان   ظمانِ نا اسیییت چون پردازندگان، راویان، مدوّنان و بودهفراموشییییِ این روایت مهک 

شاهایران سرو را عموماً پاد شخر و اژدهاکش.  وی و مهرورز میی نیکی کیخ ست د تا یلی پر ا دان

 عامیانه -و باستانی چ ان مهجور و ناش ا ته بوده که حتّی در س ّتِ نقّالی و شفاهی این داستانِ اصیل

ست گویا  هک سرو ا صر کیخ شترین روایات و رویدادهای هن مربوط به ع شده و که بی بدان توتّه ن

 ای از هن باقی نمانده است.نشانه

 هانوشتپی
«  شییسییتنمیند او به بلخ اود. گفته پیامبر ب ایرانیان چ ین پ دارند که وی»ه اسییت حمزۀ اصییفهانی نوشییت .1

  وانیک:هک می نامههمایون(. در 36ص)

 کز او کام بدگوهران تلخ بود          مقام شه شاه در بلخ بود  

 به قدر از مه و مشتری برتر است      عجک گوید این شاه پیغمبر است  

 (3و 2، ب981)ص

گانِ ایرانیِ دیگری نیز عامیانه، شییاهان و شییاهزاد -های شییفاهیهای م ثورِ پهلوانی و روایتدر داسییتان .2

 کش د.اژدها می
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شی او در این گشتبه ه التواریخمجملدر  .3 شده امّا از اژدهاک شاره  شید ا سرو در کوه کو سا تن کیخ اه 

هی است سرخ کوشید  وان د هنجا به اصفهان کو»کوه پیش از برهوردن هتشکده ذکری نیامده است 

 (.50: 1383التواریخ و القص ،)مجمل« رد و هتش کوشید نام ب هاد د برهواهی بلگشهت

 /1: 1387کیخسرو سا ته )ر.ک: مساودی، الوهبمروجهک که ب ابر نوشتۀ « کوسجه» دۀکششاید هت  .4

   محلّ البلدانۀمراو همان هتشیییگاه باشییید زیرا در « کوشیییید»( صیییورتی تغییریافته و محرّت از نام 604

( که در همان حدودِ 574 /1: 1367کوسییجه در شیییراز مارّفی شییده )ر.ک: اعتمادالسییلط ه، انۀ هتش

 مکانیِ هتشکدۀ کوشید است.

 /179 /1: 1393تنِ یک تهان مردم هید رها )فردوسیییی،      اژدهامگر زنده از چ گ این  .5

508) 

 (1841 /589 /1به گفتار او بُد که همد رها )همان:       اژدهافریگیس و کیخسرو از      

 (2395 /885 /1رها )همان:  به شمشیر کیخسرو همد           اژدهاکه روی زمین از بد      

بازشیی اسییی روایات اکوان دیو در سیی ّت »برای بررسیییِ یکی از این اشییارات، ر.ک: هیدنلو، سییجّاد؛  .6

س سی ایران(،خته ترنج پنیک، «تانی ایراندا شاه امه و ادب حما ست مقاله دربارۀ  سخن،)بی ، 1396تهران، 

 .316 -312ص 
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