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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي كهن
  138 -  117 ،1394 زمستان، چهارمسال ششم، شمارة 

  سالي؟  اَژدها نماد كدام خشك

  *سعيد شهرويي

  چكيده
. سالي است  اي ايران، نماد گجستگي بويژه نماد خشك  هاي اسطوره  اَژدها در داستان

در . داننـد   سالي مي  را نماد نبرد ترسالي با خشك گران، نبرد پهلوان و اَژدها  پژوهش
هاي اسـاطيري    اي ديگر دربارة سرشت برخي اَژدهايان در داستان  اين جستار انگاره
چكيدة سخن اين است كه اگرچه اَژدهـا در اسـاطير، نمـاد    . شود  مي  به پيش كشيده

دهـد    مي  است كه نشان هايي  هايِ اَژدهااوژني، گزاره  خشكي است؛ در برخي داستان
ها، اَژدها با   اَژدها نماد خشكيِ سرمايي است نه خشكيِ گرمايي؛ زيرا در آن داستان

شود و گياهان   مي  شدن اَژدها، آب روان  با كشته. زند  مي    كردن آب، بر آن چنبره  زنداني
و آب شـدن   هـاي يخـينِ باسـتاني     تواند نماد شكست كوه  آورند و اين مي  سربرمي

شناسـان و پژوهنـدگان گـروه      هاي زمـين   هاي فردوسي با يافته  گزارش. ها باشد  يخ
هـاي    دهد كه اَژدهـا بـا يخبنـدان     مي  خوان است و نشان  جغرافياي طبيعي، بسيار هم

  .دورة كواترنري پيوندي استوار دارد
  .هاي ايراني  اسطورهسالي سرمايي،   سالي گرمايي، خشك  اَژدها، خشك :ها  كليدواژه

  
  مقدمه. 1
ها، اگرچه يكسره ناشدني نيست؛ بسيار سخت است و كند   ساخت اسطوره  بردن به ژرف  پي

. ها و رويدادها در اسطوره نمادينند  چهره. اسطوره پهنة نمادهاست«. سزد  و كاوي ويژه را مي
آميزنـد؛ از پيكـره و     در مي افشرند؛ با هم  ها و رويدادهاي راستين و تاريخي در هم مي  چهره

بـه سـخن   . آيند شوند؛ تا سرانجام نمادها پديد مي  گونه دور مي  هنجار آغازين خويش بدين
است؛ راه به ژرفاهاي نهاد مردمان   اسطوره تاريخي است كه دروني شده: گفت  توان  ديگر مي

                                                                                                 

  s.shahrouei@yahoo.com ،دانشگاه بيرجند ،دانشجوي دكتري زبان و ادب پارسي *
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زنـدگي آن مـردم    آنچـه در خودآگـاه مردمـي در درازنـاي    . است  است؛ ناخودآگاه شده  برده
اسـت،    است تاريخ آن مردم است؛ و آنچه از تاريخ در ناخودآگاه آن مردم بازتافتـه   گذشته  مي

اي   نمادهـاي اسـطوره  شاهنامة فردوسي در ). 463: 1366كزّازي، (» سازد  اسطورة آنان را مي
ته و بـرون ايـن   آگاه كسي است كه فريفتة پوس  خوانندة هوشيار و دلْ«. دارد   بازتابي گسترده

هـا را كـه     شـود و پيـام نهفتـه در آن     نماينـد، نمـي    ها كه ناساز با خرد مـي   رخدادها و پديده
  ). 4: 3، ج1386همو، (» جويد  خردپسندانه است مي

هـاي درپيونـد بـا      هاي اسطورة ملـي، اَژدهـااوژني و داسـتان     مايه  ترين درون  يكي از مهم
انـد و    گفتـه   ري دربارة نمادينگي اَژدها در اسطورة ملـي سـخن  گران بسيا  پژوهش. اَژدهاست

گران نيز با بررسي   گروه ديگري از پژوهش. اند  برده  برخي به پيوند بنيادينِ اَژدهايان با هم پي
هـا و    اند كه اَژدها با پديـده   اي، بدين برداشت رسيده  هاي اسطوره  رفتارهاي اَژدها در داستان

كشيد، پيوندي   اي گسترده به چالش مي  گونه  بيعيِ كهن كه زندگي مردمان را بهرخدادهاي ط
گـران كـه بـا      هاي پژوهش  شود پس از بررسي ديدگاه  مي  در اين جستار كوشيده. استوار دارد

اي ديگر دربارة سرشت برخي اَژدهايان در اسـطورة ملـي، بـه      اين جستار پيوند دارد، انگاره
  .شود  پيش كشيده

  
  پيشينة پژوهش. 2

بررسي راز و رمزهاي اَژدها پرداخته، آن را    ، به  اَژدها در اساطير ايرانرستگارفسائي در كتاب 
: 1365رستگارفسـائي،  (اسـت    سالي دانسـته   در اسطورة ملي نماد پتيارگي بويژه نماد خشك

همـو،  ( از اسطوره تا تاريخ، )311: 1376بهار، ( پژوهشي در اساطير ايرانبهار نيز در ). 118
ــران  ، و )38: 1384 ــگ اي ــد در فرهن ــتاري چن ــو، ( جس ــاد  )391: 1374هم ــا را نم ، اَژده
اسـت    سالي دانسـته   نيز آن را نماد خشك) widengren(گرن   ويدن. است  سالي دانسته  خشك

، 1385 سـركاراتي، (است   سركاراتي نيز همين ديدگاه را بازگوكرده). 75: 1377گرن،   ويدن(
اسـطورة رويـارويي پهلـوان و اَژدهـا     «: اسـت   البته وي با نگاهي فراگيرتر نوشته). 238: الف
تواند تعبيري از تقابل و رويارويي هزاران واقعيت متضاد و دوگانة زندگي و گيتي و ذهن   مي

ي تقابل روشني و تاريكي، سيري و گرسنگي، جواني و پيري، داد و بيداد، مردم: آدمي باشد
تـرين    هـا و مخـوف    مندترين پهلـوانِ پهلـوان    و ددمنشي، آزادگي و بندگي و باألخره، شكوه

آز در «اسپرهم در جسـتاري بـا نـام    ). 249: همان(» اَژدهايِ اَژدهايان؛ يعني زندگي و مرگ
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كار   انپيشينة اَژدها را چونان نيرويي زي) دهاكه  اژي(دادن پيوند آز با آژ   پس از نشان» شاهنامه
  ).1: 1392اسپرهم، (است   آشوب، با روزگار هندواروپايي درپيوند دانسته  و جهان

گير يـا چـون نمـاد شـر و       اساساً اَژدها همچون نگاهباني سخت«، فرهنگ نمادهابر پاية 
هاي پنهان است و به اين ترتيب براي   درواقع اَژدها نگاهبان گنج. هاي شيطاني است  گرايش
شواليه و گربران، (» بايد بر او پيروز شد  ها، اَژدها دشمني است كه مي  يافتن به اين گنج  دست
داننـد    نويسندگان اين كتاب، اَژدها را با باران و باروري زمين درپيوند مي). 123: 1، ج1378

  ).127: همان(
شـدة جامعـه،     نـي هـاي درو   رويارويي با اَژدها، نماد درگيرشدن با ارزش«اند كه   نيز گفته
هاي پدر و مـادر، بريـدن از بنـد نـاف كـودكي و رهيـدن از همـة          شدة ارزش  وجهة دروني

شدن و استقالل از ديگـران    نهد و راه را بر بزرگ  بندهايي است كه كودكي بر پاي انسان مي
  ).317: 1379؛ واحددوست، 132: 1374ياوري، (» بندد  مي

داند و اَژدهاك را نمادي   هاي دورة هندواروپايي درپيوند مي  جنيدي، اَژدها را با آتشفشان
بـه بـاور جـيمس دارمسـتتر     ). 39ـ   36: 1385جنيـدي،  (آورد   شمارمي  ها به  از آن آتشفشان

)Darmesteter James (»   داستان ضحاك بازماندة يكي از اساطير كهن است كـه اصـل آن از
اَژدهاي . است  زگار تغييراتي در آن راه يافتهطبيعت و حوادث طبيعي بوده؛ ولي با گذشت رو

النوع نور، با او در ستيز است و بقاياي اين   پوزه همان اَژدهاي طوفان است كه درودا، رب  سه
  ).446: 1383صفا، (» دهاك  مانده و آن جنگ آذر است با اژي  اصل در اوستا محفوظ

برپايـة ايـن   . زآفريني نبرد ايندرا با اَژدهاست، باشاهنامهاند كه نبرد با اَژدها در   نيز گفته
كنند، تا در آن ازلـي قـرار گيرنـد      بايد اَژدهاكشي«اند   اَژدهاكش شاهنامهنگرش، آنان كه در 

است؛ البته ايندرا در   مندگردانيده  كرده و جهان را پربركت و مردم را سعادت  كه ايندرا چنين
). 318: 1379واحددوست، (» ماند  الگوي اَژدهاكشي بازمي  شود؛ ولي كهن  مي  ايران فراموش

 شـاهنامه اَژدهايي كه فردوسي بدون كم و كاسـت از گفتـار پيشـينيان در    «به باور جنيدي 
نيست جز كوه آتشفشان   رفته، چيزي  بدان اشاره اوستاهاي ديگر از جمله   آورده يا در كتاب

ميان آمده با آنكه نويسندگان اصـلي آن    ژدها بهها، هرجا سخن از اَ  و در سرتاسر اين كتاب
: 1385جنيدي، (» كند  نمي  اند، چيزي را غير از آتشفشان در نظر مجسم  نبوده   ها يكي  داستان

هاي ايـران    شناسان در مورد آتشفشان  تحقيقات زمين«: نويسد  وي، با همين نگرش مي). 44
اوند، سهند، سـبالن، بزمـان در غـرب كـوير     دم(چنين است كه ايران پنج آتشفشان عمده 

پنج قله در اطراف بيجـار، دو قلـه بـين    (و حداقل سيزده آتشفشان كوچك ) لوت و تفتان
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دارد ) يزد و كرمان، دو قله در كوير لوت نزديك طبس و چهار قلة كوچك نزديك بزمـان 
ت آرياييـان بـه   هـاي اوليـة مهـاجر     كه اگر دماوند يا يكي ديگر از اين قلل، مقارن با قـرن 

باشـد، همانـا اَژدهـاي گرشاسـپ يـا سـام نريمـان و          شـده   سرزمين كنوني ايران خـاموش 
اند كه همه تحت عنوان نبرد فريدون با ضـحاك و بـه زنجيركشـيدن وي در كـوه       فريدون

  ).53: همان(» است  شده  داده  دماوند، شرح
  

  پژوهش و بررسي. 3
اسـت؛  ... سـالي و   يي همچـون آتشفشـان، ابرسـياه، خشـك    هـا   اگرچه اَژدها، نمادي از پديده

اي، نماد يـك پديـدة طبيعـي ويـژه اسـت و        تر آن است كه اين جانور در هر اسطوره  درست
همواره نمادي از آتشفشان نيسـت؛ بـويژه اينكـه خاسـتگاه داسـتان گرشاسـپ، فريـدون و        

بودند؛ بنابراين اگرچـه    امروزي نيامدهاست كه نياكان ما هنوز به نجدهاي ايرانِ   جمشيد، زماني
هـاي كهـنِ ايـرانِ امـروزي را       توان آتشفشان  تواند نمادي از آتشفشان نيز باشد؛ نمي  اَژدها مي

نگارنـده اگرچـه نمادشناسـي    . يكسره خاستگاه اَژدهاي داستان گرشاسپ و فريدون دانسـت 
داند؛ بر اين باور   تر مي  ها، پذيرفتني  عناصر اساطيري را درپيوند با طبيعت، از ديگر نمادشناسي

هاي طبيعت، بايد نگاهي فراگير   كردن يك جانور يا عنصر اساطيري به نشانه  است كه در ويژه
باشد، نماد نبرد بـا خشـكي     داشت و نبرد رستم با اَژدها بيش از آنكه با آتشفشان پيوند داشته

شـهرويي،  (از زندان اَژدهاست » آب«زادكردن است؛ زيرا در اين نبرد، كوشش پهلوان، براي آ
نكتة مهم اين است كه اَژدها در آن داسـتان اگرچـه در مفهـومِ بنيـادينِ خـود،      ). 139: 1392
  .ساليِ گرمايي نيز نيست  سالي، يكسره خشك  است؛ آن خشك» سالي  خشك«دهندة   نشان

  
  ساليِ سرمايي  خشك 1.3

گران در جسـتارهايي بسـيار،     پژوهش. كويري نيست   كياَژدها همواره نماد آتشفشان و خش
انـد و البتـه بـر اينكـه اَژدهـا هميشـه نمـاد          گفتـه   سـالي سـخن    دربارة پيوند اَژدها با خشك

سـالي    هـاي ايشـان، خشـك     اند؛ اما در پژوهش  نكرده  فشاري  سالي كويري است، پاي  خشك
  .است  شمار آمده  ، دشمنِ خشكي كويري بهاي  گونه  است و پهلوان به  نشده  بندي  بخش

سـالي دو    معناست كـه خشـك    شود، بدين  مي  گفته  كه از خشكيِ سرمايي، سخن   هنگامي
گراني كـه اَژدهـا را نمـاد      رو، پژوهش  از اين. خشكي كويري و خشكي سرمايي: گونه است

انـد؛ امـا دريافـت      شمار آورده  بهاي از خشكي   اند، خواه يا ناخواه آن را گونه  يخبندان دانسته
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هاست، پرسماني است كه   سالي  هاي گوناگون، نماد كدام يك از خشك  اينكه اَژدها در داستان
تـر    تـوان پاسـخي سـنجيده     گر مي  پس از بازكاوي رفتارها و كردارهاي اَژدها و نيروي ستيزه
  .اي برخوردار باشد  ورهبراي آن دريافت؛ با اين شرط كه آن داستان از نژادگي اسط

  
  اَژدهاي خان سومِ رستم 2.3

: گذرد تا ايرانيان را از بند ديو سپيد آزاد سازد، عبارت است از  هفت خاني كه رستم از آن مي
ـ گرفتاركردن 5ـ كشتن زن جادو، 4، نبرد با اَژدهاـ 3، گذر از بيابانـ 2ـ نبرد رخش با شير، 1

رسـتم در  ). 44ـ   21: 2، ج1369فردوسـي،  (ـ كشتن ديو سپيد 7، ديو  ـ نبرد با ارژنگ6اوالد، 
نبرد او با اَژدهـا، در مفهـوم   . اوژند  گذرد و در خان سوم اَژدهايي را مي  خان دوم از بياباني مي

اي درخور درنگ هسـت و آن    سالي است؛ اما در اينجا نكته  گستردة خود، نماد نبرد با خشك
» سـالي   خشـك «دهندة نبرد بـا خشـكي اسـت، پيونـد اَژدهـا بـا           اينكه، چون خان دوم، نشان

دهندة ستيز پهلوان با تفتگـي    ساخت هر دو خان، نشان  گونه، ژرف  نمايد؛ زيرا بدين  مي  شگفت
است؛ اما آنچه از پذيرش آن گزيري نيست، اين است كه سرشت اَژدها در اسـطورة ملـي و   

: 1392شـهرويي،  (سـالي اسـت     نيز نماد نبرد بـا خشـك  دهد كه اين خان   مي  خان سوم نشان
ساليِ خانِ سوم، از گونة خشـكيِ خـانِ     آيد كه خشك  گونه، اين برداشت پديدمي  بدين). 139

ساليِ كويري، خشكي سرمايي   سالي در كنار خشك  از ديگر سو، تنها گونة خشك. دوم نيست
شوند؛ رويـش گيـاهي از     مي  بستن زنداني  خها با ي  است كه با آمدن يخبندان، آب  روشن. است

سـان، كـاركرد ايـن اَژدهـا،       دهد؛ بدن  افتد و فراواني جاي خود را به كمي و نازايي مي  كار مي
خـان سـوم، بازگوكننـدة نبـرد بـا      . درست، همان كاركرد اَژدهاي خشـكي كـويري اسـت     به

پيش از خان سـوم و تأكيـد   » بيابان«نِ بخشد، آمدنِ خا  مي  آنچه اين انگاره را سامان. سرماست
دهـد كـه     مي  در خان سوم نشان» آب«كاركرد . است» آب«گزارندگان خان سوم بر آزادسازي 

پديد » آب«لرزه،   رفتن آتشفشان يا زمين  لرزه نيست؛ زيرا با از بين  اَژدها نماد آتشفشان يا زمين
هد كه خان سوم، نماد نبرد با خشكيِ از گونة د  مي  نشان» بيابان«همچنين وجود خان . آيد  نمي

هـاي تهمـتن و رخـش      هـا، از آنجـا كـه يكـي از ويژگـي       افزون بر اين نشانه. سرمايي است
نخسـت،  «در آن نبـرد،  . آورد  بودن اَژدها را بيشتر فراياد مـي   گرمابخشي است، انگارة يخبندان

تواند شد؛ در اين هنگام، رخش بـه يـاري     يآويزد؛ اما از چنگ او رها نم  رستم با اَژدها درمي
جوي از   درد و رستم، بهره  كَند و مي  شتابد و دو كفت اَژدها را به دندان مي  خداوند خويش مي

ها، با شمشير سر از تن او مي  سست579: 6، ج1387كـزّازي،  (» اندازد  شدگي و ناتواني اَژد .(
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رســاني رخــش را بــا تأكيــدي ســخت معنــادار   فردوســي در ايــن بخــش از داســتان، يــاري
  ). 28: 2، ج1369فردوسي، (است   كرده  گزارش

شناسانه سرشت رخش را بازكاوي كرده، او را نمودار   گران با نگاهي روان  برخي پژوهش
: 1388نصراصفهاني و جعفـري،  (دانند   غريزة مهارشده و نيروي كارآمد ناخودآگاه رستم مي

هـايي از    نخست، بـر اسـاس نمونـه   » رخش و آذرگشسپ«پژوهشي با نام كزّازي در ). 139
چنـان تنـگ و سـاختاري و      آن«دهد كه پيوند اسب بـا پهلـوان     مي  هاي پهلواني نشان  داستان
: نويسد  گاه مي  آن). 42: 1388كزّازي، (» شود  مي  اي از پيكر وي شمرده  وار است كه پاره  اندام

هايي چون رخشـيدن و درخشـيدن و رخشـان و درخشـان،       ه واژهاي است ك  رخش بنواژه«
اين واژه در اوستايي، رئوخشنه، به معني درخشـش و  . اند  رخشنده و درخشنده از آن برآمده

آتش، بويژه آتش سپند و آيينيِ آذرگشسپ كه  ]...[تابش و پرتو است، نيز به معني آذرخش 
پوي رسـتم، بـه نمـود      ، اسب تيزپاي و گرماست، در رخش  آتش پهلوانان و جنگاوران بوده

است و   آتش، در رخش، پيكر پذيرفته. رخش آتش است«رو   از اين). 46: همان(» است  آمده
در فرهنگ گذشته، اسب پيوندي بنيادين ). 45: همان(» است  در نمودي ستورانه، پديدار شده

ورشيد در آسمان، اسـب را در  ايرانيان براي تداوم گردش خ«گونه كه   با گرمي داشت؛ بدين
  ).95: 1387ياحقي و قائمي، (» كردند  مي  پيشگاه خداي خورشيد قرباني

گاه كـه رخـش را در فرمـان دارد،      از آنجا كه رخش پارة ديگر تهمتن است، رستم نيز آن
رسـتم و رخـش را در نبـرد بـا اَژدهـا      ) گرمي(اگر اين ويژگي . گويي، كاركردي آتشين دارد

گونـه نيـز بپنـداريم كـه نبـرد تهمـتن و رخـش بـا اَژدهـا،            توانيم اين  باشيم، مي  داشتهفراديد 
نيـز در   شاهنامهنكتة مهم اين است كه در . ستيزد  معناست كه نور و گرمي، با سردي مي  بدين

و خورشـيدگونگي     افكنـي   گزارش نبرد رستم و رخش با اَژدها، آشكارا به گرمابخشي، آتـش 
  :است  شده  آنان اشاره

  كـزو پيـل هـرگــز نبـودي رهــا  ز دشـت انـدر آمـد يكـي اَژدها
  ...جوي  دوان اسـب شد سوي ديهيم  بنهـاد روي رخش رخشندهسوي 

  ...چاك  ز نعلش زمين شد همه چاك  و بركند خاك خروشيد و جوشيد
  از ميـان بـركشيد تيـغ تيــزسبـك   بدان تيـرگي رستـم او را بـديــد

  كــارزار پـُر آتــشِزميــن كـــرد   ــريـد بــر ســان ابـــر بهــاربغ
  )27: 2، ج1369فردوسي، (
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بـار بـراي     در خان دوم، آنان يـك . سازند  را آزادمي» آب«رستم و رخش با كشتن اَژدها، 
پنداشت سازندگان داستان خـان سـوم، همـان      توان  بودند و نمي  دست آوردن آب كوشيده  به
گونه آمدن خان   باشند؛ بدين  ماية چيرگي بر گرماي كويري را در خان سوم نيز تكرار كرده  بن
نبـرد بـا   «در كنار خـان  » بيابان«يابد و در بنيان، آمدن خان   مي  پيش از خان سوم معنا» بيابان«

  .باشد كه اَژدها، نماد خشكيِ گرمايي نيست  اي  تواند نشانه  ، مي»اَژدها
» آب«بر آن تأكيد كرد اين است كه نبرد رستم بـا اَژدهـا، نبـرد بـراي رهـايي      آنچه بايد 

بودن اَژدهـا را بـه     است؛ زيرا وجود عنصر آب در اين داستان، يكسره باور به نماد آتشفشان
تـوان پـذيرفت كـه      اسـت، چگونـه مـي      اگـر اَژدهـا نمـادي از آتشفشـان    . كشـد   مي  چالش

» آب«شـدن آتشفشـان،     اسـت؟ بـا خـاموش   » آب«ديدآمـدن  شدن آتشفشان ماية پ  خاموش
هـاي بـزرگ يـخ، آب      كوه» شدن  آب«ها هيچ پيوندي با هم ندارند؛ اما با   آيد و اين  پديدنمي

  .گردد  مي  چونان نيرويي اورمزدي روان
  
  اَژدهاك و نبرد آذر با آن 3.3

در آن ). 492: 1385اوسـتا،  (اسـت    شـده   در زامياديشت، بـازگفتي از اَژدهـااوژني، گـزارش   
يافتن به فرّ، رو   بسان پيك سپندمينو و اَژدهاك بسان پيك اهريمن براي دست«گزارش، آذر 

يي دربارة نتيجة اين ستيز مبهم است، موتيـف  اوستابا اينكه گزارش . ايستند  در روي هم مي
خوانيم كه فـرّ دسـت     شود؛ براي اينكه بالفاصله مي  رهاكردن آب در اين افسانه هم ظاهرمي

نپـات آن را    برد و در آنجـا ايـزد اپـام     مي  گريزد و به درياي فراخكرت پناه  نيافتني آريايي مي
  ).238: ، الف1385سركاراتي، (» چهر  نپات ايزدي است آب  گيرد و اپام  مي

چنـگ    بهرو كه اگر تو اين فرّ ناگرفتني را   واپس! اي آذر«: بخش دارد  آذر سرشتي روشني
آفريـده را    سـان كـه نتـواني زمـينِ اهـوره       آوري، هر آينه من تو را يكبـاره نـابودكنم؛ بـدان   

اي «: گويـد   آذر كه سرشتي گرم دارد، به اَژدهاك مـي ). 493: 1385اوستا، (» بخشي  روشنايي
» مهـاي تـو آتـش برافـروز      هر آينه من تو را از پي بسوزانم و بـر پـوزه  ! دهاك سه پوزه  اَژي

در اساطير ديني ايرانيان، كارهاي مهمـي بـر   «: نويسد  دوستخواه دربارة آذر مي). 493: همان(
» واي«توان همراهي با امشاسپند ارديبهشت و ايزدان   عهدة ايزد آذر است كه از آن جمله مي

را  ]...[آورنـد    در نبرد با آن گروه از ديوان كه در فرو باريدن باران درنگ پديـدمي » دين«و 
  ). 897: همان(» برشمرد
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نخست اينكه آذر سرشـتي آتشـين دارد و دوم اينكـه، بـا     : دو نكته، درخور درنگ است
اوژنـد،    اَژدهـايي كـه آذر مـي   . سـتيزد   آورند، مـي   پديدمي   پتيارگاني كه در ريزش آب درنگ

ان درنـگ  هـا، در ريـزش بـار     كـردن آب   گمان اَژدهاي خشكيِ سرمايي است كه با زنداني  به
يارشاطر، نبرد آذر و اَژدهاك را گونة ديگري از نبرد ايندرا و ورتـراي ودايـي   . آورد  مي  پديد
خواهدشد، ورتره نيـز نمـود     كه در دنبالة سخن گفته  و چنان) 444: 1330يارشاطر، (داند   مي

در ايـن  از ديگر سو، چون . اَژدهاي خشكي سرمايي است؛ زيرا ايندرا نيز سرشتي گرم دارد
. توان اَژدهاك را نماد آتشفشان دانست  است، نمي» آب«داستان نيز، كوشش آذر براي رهايي 

يكي در خشكي كويري و ديگري در خشكي سرمايي؛ : شود  نيافتني مي  آب، تنها دوبار دست
سالي باشد نه   بنابراين كوشش براي رهايي آب، بايد نماد نبرد با يكي از اين دو گونه خشك

  .شدنش هيچ پيوندي با پديدآيي آب ندارد  ز ديگري همچون آتشفشان كه خاموشچي
وي . دهندة پيوند آن با سرما باشد    تواند نشان  كوياجي دربارة دهاك ديدگاهي دارد كه مي

است،   شده  رودان ساخته و پرداخته هاي ميان  اسطورة بِل ـ مردوك كه در سرزمين «: نويسد  مي
نياز چنداني به تأكيد نيست . رود  شمار مي  دهندة افسانة ايراني دهاك به  شكل ترين عنصر  مهم

مـاكس مـولر   . اسـت   هاي گوناگون تأثيرگذاشته  هاي قوم  مردوك در اسطوره  ـ     كه داستان بل
)Max Muller (پيش از ميالد، اسطورة آسـيايي نبـرد    2500كند كه پس از سال   مي  يادآوري

يافت   به مصر راه) تيامات(اَژدهاي اقيانوس و ) مردوك  ـ   بل (ميان خداي آسمان و روشنايي 
كويـاجي،  (» گرفـت   ، از آن مايـه دشمن خداي آفتاب) Apop(آساي اَپپ   و داستان مار غول

1380 :226 .(  
ك هم با آب پيوند دارد و هم، دشمن آفتـاب اسـت؛ اَژدهـايي كـه بـا      گونه، اَژدها  بدين

است كه تـابشِ آفتـاب     روشن. كند  مي  ايستادگي» آفتاب«زمان، در برابر   گرفتاركردن آب، هم
» باشـد «است كه آب   اگر در پي آزادسازي آبِ گرفتارشده برآيد، كوشش او زماني پذيرفتني

و آفتـاب  » هست«باشد؛ در اين اسطوره، آب   كرده  را زنداني آن) سردي(و نيز، نيرويي ناساز 
رود،   گاه كه بـه تـنِ آب مـي     سرما آن. افسرده است  تنها درپي رهاساختن آن از زنداني درهم

  .است  شده  گويي اَژدهايي است كه در آن پنهان
ي از دانـد، او را نمـود    واحددوست، افـزون بـر اينكـه اَژدهـاك را نمـاد آتشفشـان مـي       

پيمـودنش همچـون زلزلـه      اَژدها حركـات و راه «: آورد  شمار مي  هاي باستاني نيز به  لرزه  زمين
بـا  «: نويسـد   وي مـي ). 158: 1379واحددوسـت،  (» است و چه بسا اَژدها همان زلزله بوده

رسـاند كـه دوران     آورد، مي... و نامة اسدي  گرشاسپتوان از   هايي كه مي  توجه به شاهد مثال
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هـاي شـديد بـه وقـوع       ضحاك، مقارن با آغاز هزارة سوم پيش از مـيالد اسـت كـه زلزلـه    
كشد، حكايـت از    كه فريدون، ضحاك را به چاهي در دماوند، به بند مي  است و وقتي  پيوسته

» شـود   مـي   با حقـايق علمـي منطبـق    شاهنامهآرامش زمين دارد؛ بنابراين اسطورة ضحاك در 
  ).159: همان(

دانسـت؛ بـويژه     تـوان ناپـذيرفتني    لرزه يا آتشفشان، نمـي   انگارة پيوند اَژدهاك را با زمين
كند؛ امـا    لرزه استوار مي  چگونگي رفتار فريدون با دهاك، پيوند اَژدها را با آتشفشان يا زمين

گونـه    يكسره به يـك آنچه بايد فراديد داشت، اين است كه رفتار همة اَژدهايان، در اسطوره، 
هزارة سـوم پـيش از مـيالد، افـزون بـر        از ديگر سو، در روزگار كهن؛ بويژه در . است  نبوده

ترين پديدة طبيعي كه مردمـان    شناسان، مهم  هاي زمين  ها، برپاية يافته  لرزه  ها و زمين  آتشفشان
شناسي اسـت    رين دورة زمينآخ) quaternary(دورة كواترنري . است  ، سرما بوده  آزرده  را مي

هـا    بخش بزرگ تاريخ اين دوره، يخبنـدان . كنيم  مي  اي است كه در آن زندگي  كه همين دوره
نخستين : است و خود به چهار دورة  شده  شناخته) pleistocen(هستند كه به دورة پليستوسن 

يمـاني و  (شـود    مـي   يخبندان، دورة بين يخبندان، دومين يخبندان و پس از يخبندان، بخـش 
گونة امروزي و از   هاي مهم اين دوره، پديدآمدن انسان به  از ويژگي). 36: 1390پور،   شمسي

هـاي    بـر پايـة يافتـه   . دار و جـانوران ديگـري اسـت     رفتنِ فيـل مـاموت، كرگـدن پشـم      بين
انسـان و  هاي زنـدگي بـراي     شدن زمين، زمينه  و گرم» عصر يخبندان«شناسان، با پايان   زمين

تغييرات شرايط اقليمي كـواترنري بـويژه در پليستوسـن    «. شد  بسياري جانداران ديگر فراهم
معني كـه بـا     است؛ بدين  باعث ايجاد تغييراتي در زياي جانوري در فازهاي سرد و گرم شده

نشينيِ   اند و پس از عقب  رفته  ها از بين  هاي يخبندان، تعدادي از گونه  آغاز سرما و ايجاد دوره
انـد و    كـرده   ها انتشار يافته، تعداد زيادي مهـاجرت   شدن هوا، بسياري از گونه  يخبندان و گرم

عصـر يخبنـدان و دورة   ). 3: 1394هاشمي و همكـاران،  (» اند  شده  متقابالً تعدادي جايگزين
ي گسـتردة  گمان، رخدادها  است و بي  ترين دوره به آغاز زندگي آدمي بوده  پاياني آن، نزديك

تواند در انديشه و ناخودآگاه جمعي، بويژه در ناخودآگاه گروه هندواروپايي كه   آن دوره مي
اسـت    هاي نزديك قطب شمال و جنـوب سـيبري بـوده       جايگاه نخستين آنان، گويا سرزمين

يعـت  ها، معماهاي رازناك جهان و طب  به ياري اسطوره ]...[انسان نخستين «. باشد  يافته  بازتاب
). 19: 1393پـور،    اسـماعيل (» اسـت   كرده  مي  اي نمادين و تمثيلي توجيه  گونه  را براي خود به

انـد؛    ها را بـا خـود بـه نجـدهاي ايـران يـا هنـد آورده         گمان، هندوايرانيان برخي اسطوره  بي
نمايد كه آتشفشان،   مي  چنين. است  يافته  بازتاب ودا  ريگو  اوستاها در   كه بخشي از آن  همچنان
كشـيد،    مـي    چـالش    اي بنيادين به  گونه  لرزه كه زندگي مردمان كهن را به  سالي و زمين  خشك
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است و در ايـن ميـان، اَژدهـاي سـرمايي در پهنـة اسـطورة         شده  بيشتر در پيكرة اَژدها نمايان
ورفولوژي دربـارة پيونـد   پژوهندگان گروه جغرافياي ژئوم. است  يافته   ايراني، جايگاهي ويژه

هـاي تجربـي     شناسي بـر اسـاس يافتـه     تاريخ يخچال«: نويسند  اسطوره و دورة يخبندان، مي
هـاي    افسـانه . گـردد   مكتوب و قابل دسترس، بيشتر به اوايل قـرن نـوزدهم مـيالدي بـازمي    

 بوده و ]نويسندة برجستة روسي[) Velikovsky(اساطيري ملل كه مورد توجه وليكوفسكي 
هـاي    ها و فاجعه  جهش[عنوان يك روش در تحليل و تعقيب تغييرات كاتاستروف اقليمي   به

دهد كه چنين   مي  خوبي نشان  است، به  شده  كار گرفته  المللي به  در سطح بين ]ناگهاني سرزميني
نسبت به سازي   است و با تمسك به اسطوره  كرده  خوبي تجربه  حوادثي را بشر ماقبل تاريخ، به

اي از فالسـفة قـديم يونـاني بـه از       اشـارة پـاره  . است  كرده  هاي بعدي اقدام  انتقال آن به نسل
كارگيري واژة   آب، باد، آتش و يخ، و يا به: رفتن زمين و خلقت جديد آن با چهار واقعه  ميان

شر با به جاي واژة دوره يا عصر در اين فرهنگ، همگي حكايت از قدمت آشنايي ب خورشيد
  ).145: 1384الهي و رامشت،   نعمت(» عوامل ايجادكنندة دورة يخچالي دارد

اي بنيادين، دشمن آب و زايشِ زمين است و اين بخش از   گونه  از ديگر سو، ضحاك، به
كـم نمـادي از     زدگي يا دسـت   سرشت او، بيش از آنكه يادآور آتشفشان باشد،  نشاني از يخ

  . دة آن استسالي در مفهوم گستر  خشك
اسـت كـه     منـد آمـده    ، گزارشـي ارزش »گفتار اندر آفرينش عـالم «، در بخش شاهنامهدر 

هـاي يخـين، برآمـدن      تواند بازگوية رخدادهاي زمين در دورة كواترنري، شكسـت كـوه    مي
فردوسي، نخست از چهار آخشيج نام . و رويش گياهان و درختان باشد» خورشيد«گستردة 

  :برد  مي
  سـرِ مايـة گوهــران از نخــست  ز بايـد كه دانـي درسـتاز آغـا

  بـِدان تـا تـوانــايـي آمد پـديــد  يـزدان ز ناچـيز چيز آفريد: كـه
  روزگــار  رنـج و بـي  بـرآورده بـي  وزو مـايـة گـوهـر آمـد، چـهار

  خاك  مـيـان، بـاد و آب از بـرِ تيره  بـرشــده تابنــاك آتـشِيـكي 
  آمد پديد گـرميش پـس خشكيز   كه آتش ز جنبش دميدنخستين 

  ...فزود ترّيهـمان بـاز  سـرديز   نمود   سرديوز آن پـس ز آرام 
  سـرِ رسـتـنـي سـوي باال كشـيـد  هـا بـردمـيد  بـبـاليـد كـوه، آب

د جـايگاه يكـي مـركـزي تيـره بـود و سياه  زمـيـن را بلنـدي نبـ  
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  به خـاك انـدرون، روشنايي فزود  تي نمود، به سر بر، شگفـستـاره
  آفــتــابگشت گرد زمين،   همي  همي بر شد ابر و فرود آمد آب

  ...زير اندر آمد سرانشان ز بخت  به  با چندگونه درخت گيـاه رست
  ندانـد كــسي آشــكار و نـهـان    چنيـن اسـت فرجامِ كار جهان

  )7ـ  5:  1، ج1366فردوسي، (
و كــاركرد آن » آتــش«درنــگ، دربــارة   ز يــادكرد چهــار آخشــيج، بــيفردوســي، پــس ا

هـا را بـازگو     سپس، چگونگي پيـدايش كـوه  . كند  اي بر آن تأكيدمي  گونه  گويد و به  مي  سخن
شناسان ـ كه بدان اشـاره خواهـد شـد ـ        هاي زمين  كند و نكتة شگفت اينكه، برپاية يافته  مي
از ديگـر سـو، فردوسـي، از    . است  هاي بزرگ پديدآمده  يخچالشكستن   ها پس از درهم  كوه

ها، و نيـز از رويـش     پس از پديدآمدنِ كوه» آفتاب«و نوربخشيِ آن و برآمدن » ستاره«تابش 
زمين در آغاز ارجمندي و وااليـي نداشـت؛   «بر پاية سخن فردوسي، . گويد  مي  گياهان سخن
فـراز آن، شـگفتي آفريـد و خـاك تيـره و تـار را       خورشـيد بـر   . فام و سياه بود  كانوني تيره
نكته اين است كه فردوسي، نخست به تابش و ). 193: 1، ج1379كزّازي، (» بخشيد  روشنايي

درنـگ در آغـاز بيـت يـازدهم از رويـش گيـاه         كند؛ پس از آن، بـي   مي  برآمدن آفتاب اشاره
گـاه كـه     زده بـود و آن   كانوني يخدهد كه زمين در آغاز   مي  اين گزارش نشان. گويد  مي  سخن

نكتـة ديگـر اينكـه،    . روينـد   گيـرد و گياهـان مـي     مي  آغازد، سرما كاستي  آفتاب، تابيدن را مي
توان چنين پنداشـت كـه آفتـاب بـا       آيا نمي. داند  فردوسي، پديدآمدن خشكي را از آتش مي

است؟ نكتة بسيار مهم     دهها و آشكارشدن زمين ش  شدن آن  هاي يخ، موجب آب  تابش بر كوه
، نخسـتين  »گفتار اندر آفـرينش مـردم  «ديگر اينكه، فردوسي در دنبالة اين بخش، در بخش 

  :گويد اين است  بيتي كه مي
  شد اين بندها را سراسر كليد  كـزين بگذري، مردم آمد پديد

  )7:  1، ج1366فردوسي، (
گونـة    شناسـان، پديدآمـدن آدمـي بـه      هـاي زمـين    اي است كه بربنياد پژوهش  گونه  اين به

  .است  امروزي در همان پايان دورة كواترنري و پايان عصر يخبندان بوده
هايي بوده كـه در آغـاز هـزارة      لرزه  است، شايد اَژدها زمين  كه واحددوست گفته  همچنان

شناسـان    ي زمينها  است؛ اما نكتة مهم اين است كه برپاية يافته  داده  مي  سوم پيش از ميالد رخ
برپايـة  . است  ها خود برآمده از يخبندان بوده  لرزه  و پژوهندگان گروه جغرافياي طبيعي، زمين
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هاي يخچـالي،    ها و حاكميت دوره  ها، يخچال  در تحوالت و تكامل ناهمواري«سخن ايشان، 
الي، انباشت هاي يخچ  در طول دوره. اند  ها داشته  نقش مهمي در تكامل و پردازش ناهمواري

هاي بين يخچـالي، ذوب ايـن     ها و سپس در طول دوره  مقادير فراوان برف و يخ روي دامنه
تنها در ايجـاد    اين تأثير نه. است  ها داشته  توجهي در پرداخت دامنه  هاي يخي، نقش قابل  توده

د را هـا، خـو    لغـزش   سري وقـايع بعـدي، هماننـد زمـين      اشكال يخچالي، بلكه در ايجاد يك
بـرد كـه اشـارة      توان پي  ها، مي  بر پاية اين يافته). 3: 1392يماني و همكاران، (» كند  مي  نمايان

تواند   ها، كاركرد آتش و آفتاب و سپس رويش گياه، تا چه اندازه مي  فردوسي به پيدايش كوه
و ژرف راسـتي را، اگـر سـنجيده    . باشـد   داشـته   خـواني   با دورة پايـاني عصـر يخبنـدان هـم    

عهـد  و  ايليـاد و  مهاباراتا و رامايانادر شرايطي كه آثاري به قدمت و كهولت «شود،   انديشيده
گيرنـد و صـحت و     شناسي مورد توجه قرارمـي   از نظر اركئولوژي و تجسسات باستان عتيق

از را  شاهنامة فردوسيتوان   شود، چطور مي  مي  ها تأييد و اثبات  اصالت بسياري از اشارات آن
  ).632: 1374نسرين، (» اين نظر مورد توجه و مالك عمل قرار نداد؟

  
  ورترَه و نبرد ايندرا با آن 4.3

ديـوان و دشـمن ارديبهشـت      او از كماله«. هندوايرانيان، قهرماني ارجمند به نام ايندرا داشتند
سخت نيرومنـد؛  در آثار ودايي و مطمئناً در دورة هندوايراني، ايندره خدايي . امشاسپند است

) ورثرغنـه (لقب او كـه بهـرام   . كند  مي  ولي در ادبيات اوستايي از مقام خدايي به ديوي تنزل
» است و به معناي كشندة ديوِ ورتره است، در ادبيات زردشتي نام ايزدي است بسـيار مهـم  

چكـة  به معناي  induمحتمالً با «او كه از نيروهاي برجستة باروري است ). 96: 1376بهار، (
بخشنده به ديوان   تر، او خداي آذرخش و شكست  در ادوار بسيار كهن ]...[آب مربوط است 

  ).469: همان(» ها بوده  هاي زنداني و روشنايي  بخش آب  خشكي و تاريكي و رهايي
از همة خدايان بـه  «). 433: 1330يارشاطر، (ايندرا، در اساس، خداي برق و تندر است 

مكرراً نام اينـدرا  . ستاوستااست كه خداي آتش و برابر با آذر  Agniتر، اگني   ايندرا نزديك
صورت يك لفظ مركب ذكر شده و اين طبيعي است؛ چه ايندرا خداي بـرق    و اگني توأماً به

ديگر از خداياني كه با ايندرا بسيار مربوط است ... است و مناسبت برق و آتش روشن است
  ).436: همان(» سي و خداي آفتاب استمعادل هور فار Suryaسوريا 
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سـالح اينـدره آذرخـش، وجـرَه اسـت و لقـب او       «. ايندرا پيوندي استوار با آتش دارد
ديـو  (هماورد ايندرا، ورتـره  ). 469: 1376بهار، (» معناي مسلح به آذرخش است  وجرين به

  ).جا  همان(است است كه برنام او، اهي است كه خود، گونة ديگرِ اژي يا اَژده) سالي  خشك
هاي عظيم را   اي ايندرا، تو آب«: است  آمده) ورتره(دربارة نبرد ايندرا با اهي  ودا  ريگدر 

اي اينـدرا، اي  ... اي  نموده  ها را پخش  اي و آن  بود، آزادساخته  كه اهي پيش از اين در بند كرده
بود و در پنهاني به سر   شده  قهرمان، تو با دليري خويش اهيِ با عظمت را كه در غاري مخفي

بودند و در آسمان مانع از ريـزش بـاران     هايي كه منزلگاهش بود، او را پوشيده  برد و آب  مي
آن كه با هفت مهار آن گاو نر، آن قـادر هفـت   . اي مردم او ايندرا است... بود، از ميان بردي

را  ]ديـو خشكسـالي  [ه روهينـ ... گردنـد   سيالب بزرگ را آزادساخت تا به ميل خويش روان
كـه اَژدهـا را بكشـت و هفـت رودخانـه را        ساخت، اي مـردم او اينـدرا اسـت، آن     پاره  پاره

  ).122: 1388ارژنه،   دشت  رضايي(» آزادساخت
دهد كه اهـي،    مي  اين گزارش، نشان. »باشد«است كه آب،   كردن آب، زماني شدني  پخش

از ديگر سو، ورتـره توانـايي   . كند  مي  يخ ديگرگونها را به   ديو خشكي سرمايي است كه آب
پوشـي،    ، چونان تـن   است و آب» ها  خود آب«تر اينكه، كنامِ ورتره،   دارد و مهم» شدن  پنهان«

كـه اَژدهـاي   » نيسـت «در خشكيِ تابسـتاني، در بنيـان، آبـي    . كند  مي  ورتره را در خود پنهان
  .شود  نمادين بتواند در آن پنهان

بـود،    ها خفته  ها يا گرد آب  ورترا چون اَژدهايي بر سر آب«است كه   متون هندي آمدهدر 
ها   ها را بشكافت و آب  گاه كوه  كرد، آن    جانش  ايندرا سالح خويش را بر پشت او كوفت و بي

سـاخت و رودهـا را بـه سـوي دريـا        هـا مجـري    كرد، و يا به سالح خود بـراي آب   را روان
  ). 437: 1330يارشاطر، (» ساخت  ها را بدريد و هفت رود را روان  د و يا كوهكر  جاري

كوبـد و او را كـه بـر      ايندره بر پشت و بر صورت ورتره گرز فرومـي «: نويسد  بهار مي
» دارد  اسـت، از ميـان برمـي     ها را زنـداني سـاخته    ها را سدكرده و آن  ها افتاده، گذر آب  آب

  ).469: 1376بهار، (
، »هـا   كـردن آب   هـا و روان   كـوه   شـكافتن  «، »بر پشت ورترا كوبيـدن «هايي همچون   كرده

زدگـي    دهد كه ورتـرا همـان يـخ     مي  نشان» ها  خوابيدن بر آب«، »ها  ساختن براي آب  گذرگاه«
سازد و اينـدرا چونـان     هاي يخين مي  آورد و از درياها، كوه  جا گردمي  ها را يك  است كه آب

با ايـن نگـرش، معنـاي نـام     . ها پديدآيند  كند تا رودها از آن  مي  پاره  ها را پاره  ويي گرم، يخنير
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شدن   او يادآور آبي است كه با گرم. شود  مي  بيشتر آشكار و پذيرفتني» چكة آب«ايندرا يعني 
  . چكد  هوا، از كوه يخ مي

كنـد،    ا بپوشـاند و نگهـداري  معني سپر يا سالح ديگري كـه تـن ر    پورداوود، ورثره را به
   رو شـگفت   از ايـن ). 254: 1336پـورداوود،  (غنه را به معنـي پيروزگـر     است و ورثره    دانسته

است كه چونان پوشش و سپري، تنِ » يخ«همان ) سپر(» ورثره«نيست اگر چنين بپنداريم كه 
. شـود   خـين پيـروز مـي   غنه كسي است كه بـر آن پوشـشِ ي    است و ورثره    ها را فراگرفته  آب

كننـد    مـي   معني» شكنندة ايستادگي«غنه را به   ، ورثره)Renou(و رنو ) Benveniste(بنونيست 
: همـان (كنـد    مي  فشاري  بر درستي اين ديدگاه پاي) Nyberg(و نيبرگ ) 210: 1365اذكايي، (

و » شكننده«و ايندرا را  هاي يخين بدانيم  را همان كوه» ايستادگي«توانيم   گونه مي  بدين). 210
  .ها بپنداريم  آن يخ» كنندة  آب«

  
  اپوش و نبرد تشتر با آن 5.3

در «. ديـو اسـت    سالي، نبرد تشتر بـا اپـوش    هاي نبرد با خشك  يكي از رازآميزترين اسطوره
     هاسـت، كسـي اسـت كـه فرزنـد عطـا        گردش ساالنة طبيعت، تيشتر سرچشمة دائمي آب

هـاي آريـايي     شكند، سرور همة ستارگان و حامي سرزمين  را در هم مي كند، جادوگران  مي
توان   گاه مي  دارد، آن  اي كه بر زمان ريزش باران نظارت    به اهميت آن موجود يا ستاره. است
سـالي اسـت و     يادآوريم كه ناشي از گرماي تابسـتان و خشـك    برد كه آفت بزرگي را به  پي

پـورداوود نيـز   ). 38: 1387هينلـز،  (» كنـد   گسـترده را تهديـدمي  هـاي    سرزميني بـا بيابـان  
اسـت بـا حـال      از آنكه رقيب تشتر، ديو خشكي مهيب و سياه و كل تعبيرشـده «: نويسد  مي

مانده، مناسبت تـام    تابستان ايران كه زمين از تشنگي سوخته و تيره و از زينت گياه محروم
  ).332: 1377پورداوود، (» دارد

نپات اسـت    مندي است كه تخمة آب در اوست و نژداش از اپام  ة رايومند فرهتشتر ستار
اي سـپيد و    بـه نوشـتة تيريشـت، تشـتر سـتاره     «: نويسد  دوستخواه مي). 330: 1385اوستا، (

او رد همة ستارگان و در شايستگي ستايش و برازندگي  ]...[درخشان و از دور نمايان است 
سالي همة جهـان را بـه     كوشيد، ديو خشك  اگر او نبود و نمي. مزداست  تراز اهوره  نيايش، هم
: همان(» زمان است  هاي آب هم  شدن دوبارة چشمه  دميدن او با جوشان ]...[ كشاند  تباهي مي

). 64: 1385دادگـي،    فرنبـغ (اسـت    شده  بخشي تشتر سخن گفته  نيز از آببندهش در ). 962
  ). 37: 1387هينلز، (» دارد  سال به تيشتر اختصاصچهارمين ماه «افزون بر اين 
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: 1330يارشـاطر،  (داند   يارشاطر، نبرد تشتر را با اپوش گونة ديگر نبرد ايندرا با ورترا مي
نام ديو اپوش را اگر بنا بر قواعـد فونتيـك بـه    «: نويسد  وي دربارة واژة اپوش نيز مي). 443

كه جزء اول آن به معني آب و جزء دوم  خواهد شد Ap-vrtaصورت سانسكريت درآوريم 
به معني پوشيدن، و كلمة مركب به معني  Varاست از ريشة » محصور«و » بازداشته«به معني 

سركاراتي نيز همين ديدگاه را ). 444: همان(» است كه نظير معني ورتراست» بازدارندة آب«
زدگي است، اپوش نيـز    مود يخرو، چون ورترا، ن  از اين). 238: ، الف1385سركاراتي، (دارد 

  .سرشتي يخين دارد
ها و نامش خود به معناي   نپات ودايي خدايي است آتشين در ميان آب  اپام«از ديگر سو، 

ميان او و اگني، خداي آتش ودايي، ارتباطي است عميق و گاه يكـي   ]...[ هاست  فرزند آب
نپات اسـت و چـون سرشـتي يگانـه       اپام نژاد تشتر از). 475: 1376بهار، (» شوند  مي  پنداشته

مهرداد بهار كه گويي، پيوند اپوش بـا سـرما بـر وي    . دارند، تشتر نيز كاركردي گرمايي دارد
  : اند  زده از پيوند تيشتر با فصل گرما، نوشته  ، شگفت  پوشيده بوده

اي هـ   او از ايزداني است كه در اساطير ودايي برابري نـدارد و ظـاهراً محصـول تحـول    «
هاي آسماني است؛ امـا نكتـة مهـم دربـارة او،       او ايزد باران و آب ]...[ديني در ايران است 

در اساطير ودايي، از جنبندگان آسماني، بيشتر اين خورشيد است كـه  . بودن وي است  ستاره
بودنـد كـه     شـناختند و دريافتـه    در مصر هم اين ستاره را از قـديم مـي   ]...[ شود  ستايش مي

مصـريان تـا   . هـاي سـاليانة نيـل اسـت      خورشيدي آن در سال در حدود آغاز سيالبطلوع 
بعيد نيست . بخش است  هاي عظيم و نعمت  ها باور داشتند كه تيشتر سبب اين سيالب  مدت

كه ايرانيان با پذيرفتن تقويم مصري در عصر هخامنشيان، ستايش ستارة تيشتر را كه عـالوه  
النهرين نيز رايج بـود پذيرفتنـد و از آنجـا كـه در       طح ـ در بين بر مصر ـ هرچند نه در آن س 

شـد، در ايـران نيـز اسـاطيري در ايـن        مي  بخشي، خويشكاري اين ستاره شمرده  مصر بركت
شباهت به افسانة نبرد خدا ـ پهلوانان هندوايراني با ديوان خشكي نيست، بـه او     زمينه كه بي

تـر    گيري بويژه وقتـي ملمـوس    اين وام. است  گشته  سشد كه در تيشتريشت منعك  داده نسبت
كنيم؛ ايزد بـاران در آغـاز فصـل      شود كه به نام او در تقويم ايراني در آغاز تابستان توجه  مي

كرد و گفت   نوعي رفتار جادويي نيز توجيه  گذاري را به  هرچند ممكن است اين نام! خشكي
تواند سبب كاستن خشكي گـردد، امـا    آور در آغاز فصل خشكي مي  كه وجود نام ايزد باران

يـي مـا در پـذيرفتن    اوسـتا العادة آن با تقـويم   وجود تقويم مصري و ارتباط و شباهت فوق
دارد؛ بويژه اگر داستان نبرد اپوش و تيشتر را از اين يشـت    صحت اين توجيه به ترديد وامي

نـه   مصري برابر خواهد بود؛ زيرا او بـا طلـوع خـود،   گاه ايزد ما با ايزد سوتيس   برداريم، آن
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و ايـن   هاي آب به قـوت اسـبي خواهـد بـود      شدن چشمه  مسبب باران كه نويد دهندة روان
هاي تابسـتانة نيـل وجـود      شدن سيالب  ارتباطي است كه ميان طلوع خورشيدي او و جاري

  ).495- 492: همان(» دارد
زده   دانسـتند، از ايـن رفتـار او شـگفت      درپيونـد مـي  شايد اگر بهار، تيشتر را بـا گرمـي   

را » خشكي«از ديد نگارنده، آنچه موجب شگفتي وي شده اين است كه ايشان، . اند  شده  نمي
شـدن آب نـه     اند و از اينكه تابش آن ستاره، مايـة روان   شمار آورده  همان خشكي گرمايي به

  . اند  انستهاست، آن را رفتاري ناهنجار د  ريزش باران شده
اينكـه مصـريان آن را مايـة    . نپات اسـت   سرشت اپام  ساختي گرم دارد و هم  تيشتر، ژرف

در پندار آنان، ايـن  . خواني دارد  دانستند با سرشت تيشتر، يكسره هم  ها مي  شدن سيالب  روان
ان نبود؛ ايستاد، ماية ريزش بار  مي» خشكيِ سرمايي«ستاره كه چونان نيرويي آتشين در برابر 

گونه، اينكه مصريان برآمـدن آن    شد؛ بدين  ها مي  شدن يخ  زدگي، ماية آب  بلكه با تابش بر يخ
مردمان كهن در انديشة . دانستند، پذيرفتني است  هاي ساليانة نيل مي  ستاره را آغازگر سيالب

  .كند  ميها را روان   ها و آب  پنداشتند كه اين تيشتر است كه سيالب  ويژة خود، مي
كه اپوش آب را در حـبس خـود دارد، مفهـومي اسـت كـه        اين«: نويسد  بازرگان نيز مي

به باور نگارنده، اگر اپوش ). 48: 1388بازرگان، (» رود  سالي انتظار نمي  معموالً از ديو خشك
شـمار آوريـم، گرفتـار شـدن آب بـه دسـت او يكسـره          سالي سـرمايي بـه    را همان خشك

سـالي در واقـع ممانعـت از      كار اپوش يا ديو خشـك «: نويسد  بازرگان مي. شود  مي  پذيرفتني
ايـن نـام در اصـل    . باالرفتن بخارهاي آب به آسمان و جلوگيري از فرو ريختن باران است

ايـن كـاركرد اپـوش، آشـكارا     ). 44: همـان (» برنده يـا پوشـانندة آب اسـت     معني از ميان  به
ها بر زمين و   است و از جنبش آن  ها را فراگرفته  است كه تنِ آب دهد كه او يخبنداني  مي  نشان

  .است  كرده  در آسمان، جلوگيري
را  »اپــوش«و » يخبنــدان«اهــورامزدا بــا آفريــدن فــرّ ايرانــي،  اوســتا،بــر پايــة گــزارش 

  : دهد  مي  شكست
ر برخـوردار،  من فرّ ايراني را بيافريدم كه از ستو: زرتشت گفت   مزدا به سپيتمان  اهوره«

افســرده را   يخبنــدانِ درهــم ]...[ فــرّ ايرانــي ]...[منــد اســت؛   رمــه، تــوانگر و فــره  خــوب
من اَشَيِ نيك / هاي انيران را شكست دهد  دهد؛ سرزمين  ديو را شكست  دهد؛ اپوش  شكست

اگر اَشَيِ نيك بزرگوار در سراي زيباي خسـروانة مـن پـاي فـرو      ]...[ بزرگوار را بيافريدم
سراسر باد زبردست و سراسرِ فرّ ايراني بـه جنـبش   / ستارة تشْتَر به جنبش درآيد ]...[ نهد
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هـاي رودهـا و همـة گياهـان       دهند؛ ژرفاي همـة دره   ها را بهره  آنان ستيغ همة كوه/ درآيند
ديو   افسرده و اپوش  رويش و بالش بخشند؛ يخبندان در همنودميدة زيباي سبزرنگ را توانِ 

  ).481: 1385اوستا، (» را نابود كنند
افزون بر آن، نبرد اپوش و . است  در اين گزارش، نام اپوش و يخبندان يكسره با هم آمده

اي كه اپوش نماد آن است، بايد   رو خشكي  تشتر، با روزگار هندوايراني درپيوند است؛ از اين
دهد   مي  نشان اوستاهاي تاريخي و   اي است كه گواهي  گونه  اين به. رپيوند با آن روزگار باشدد

اگـر در  . اند نه از گرمـاي تابسـتان    فرسا در رنج بوده  ي جان  در آن روزگار، آرياييان از سرما
اند، از   ادهد  دست  هاي كهن آن، يا در متوني كه از روزگاران كهن گزارشي به  بويژه بخش اوستا

را ) Hinnells(توانسـتيم انگـارة پـورداوود و هينلـز       شد، مـي   مي  گفته  گرماي تابستاني سخني
است و همواره،   نشده  گفته  گونه خشكي سخني  است، از اين  شده  بپذيريم؛ اما تا آنجا كه بررسي

  .اند  كرده  هاي سرمايي را گزارش  خشكي
  

  در ايرانويچ ساليِ سرمايي  پيشينة خشك. 4
نخستين سرزمين و كشـور  «: گويد  مزدا به زردشت مي  بر پاية فرگرد نخست ونديداد، اهوره

گـاه    پـس آن . يِ نيـك   »دايتيـا «بود بر كرانة رود » ويچ  ايران«مزدا، آفريدم،   نيكي كه من، اهوره
» زمسـتان «ريـد و  را در رود دايتيـا بياف » اَژدهـا «تن مرگ بيامـد و بـه پتيـارگي،      اهريمن همه

در آنجا ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و . بخشيد  ديوآفريده را بر جهان هستي چيرگي
ها را در   زمستان بدترين آسيب. در آن دو ماه نيز، هوا براي آب و خاك و درختان سرد است

مـزدا،    نيز اهـوره بر پاية فرگرد دوم ونديداد ). 660ـ   650: 1385اوستا، (» آورد  آنجا فرود مي
. كنـد   مـي   بـود، آگـاه    زردشت را از زمستان ديگري كه پيشتر در روزگار جمشـيد پديدآمـده  

بـدترين زمسـتان بـر جهـان     !/ اي جمِ هورچهر، پسـر ويونْگَهـان  :/ مزدا به جم گفت  اهوره«
آن بـدترين زمسـتان بـر جهـان     / آور اسـت   اَستومند فرودآيد كه آن زمستاني سـخت مـرگ  

: همان(» ها به بلنداي اَرِدوي  ها بارد بر بلندترين كوه  برف. مند فرودآيد كه پر برف استاستو
669.(  

دو فرگرد نخسـتين و چهـار فرگـرد    «: نويسد  دوستخواه دربارة پيشينة اين دو فرگرد مي
واپسين ونديداد، سـبك نگـارش و محتـوايي متفـاوت بـا ديگـر فرگردهـا دارد و احتمـاالً         

اي اسـت    منظومـه ) داسـتان جـم  (فرگرد دوم  .]...[اي است از اساطير كهن آريايي   بازمانده
هاي بسيار كهن آن را در   تنها ريشه  هاي آريايي كه نه  ترين اسطوره  عيار از يكي از ديرينه  تمام
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هـا و    يـابيم؛ بلكـه بازتـاب     اساطير باستاني هندوايراني و در سرودهاي وداها و مهابهاراته مي
هاي اقـوام سـامي و اقـوام كهـن سـاكنِ        ها و افسانه  هاي بعدي آن را در اسطوره  يرگذاريتأث

  ).655: همان(» بينيم  رودان نيز مي  هاي ميان  سرزمين
از ). 46: 1383صفا، (رسد   اش به روزگار هندوايراني مي  جمشيد، شاهي است كه پيشينه

نگارندگان . رسد  به دورة هندوايراني مي اوستار شده د  كم پيشينة سرماي بازگفته  رو، دست  اين
هـا    ويج يعني مملكـت آريـان    ها را ايران  ، مملكت اصلي آرياناوستا«: نويسند  مي تاريخ ايران

هـاي حاصـلخيز؛ ولـي      نامد و گويد مملكتي بود بسيار خوش آب و هوا و داراي زمـين   مي
» شـد   داد، مهاجرت شـروع   قُوت سكنه نميارواحِ بد دفعتاً زمين را سردكردند و چون زمين 

: نويسـد   دربارة جمشيد مياوستا  وشي برپاية گزارش  فره). 25: 1388آشتياني،   پيرنيا و اقبال(
هاي سرد و سخت و طوالني در آسياي   در زمان اين شاه موبد، يك تحول گيهاني، زمستان«

در ). 5: 1379وشي،   فره(» گردد  مي ها و چارپايان  آورد و موجب مرگ انسان  مركزي پديدمي
دهـد كـه ضـحاك، همـان       مـي   نشان اوستاگزارش . ، دشمن جمشيد، ضحاك استشاهنامه

كشـد و    او همچون سرماي سخت ايرانـويج، مردمـان را مـي   . سرماي روزگار جمشيد است
ن او كشندة گاو برماية مقدس است كه نژاد همة چارپايـا . خوراك او، مغز سر مردمان است

  .مزدايي از اوست
و » ديـو «است و آشكارا زمسـتان و سـردي بـا      شده  نيز به اين سرما اشاره خرد  مينويدر 

 ]اوسـتا [تر است و از دين   و ديو زمستان در ايرانويج مسلط«: است  شده  درپيوند دانسته» مار«
ه تابسـتان نيـز   پيداست كه در ايرانويج ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است و در آن دو مـا 

» آب سرد و زمين سرد و گياه سرد است و آفتشان زمستان است و مار در آن بسـيار اسـت  
تـرين    هـا شـناخته    در اسـطوره «مار با اَژدها پيونـد بنيـادين دارد و   ). 62: 1354خرد،   مينوي(

 است كه از ديد جانورشناسـي،   روشن). 314: 1379واحددوست، (» سيماي اَژدها، مار است
توانـد بـودنِ مـار را در      مار چونان يك جانور، توان زندگي در سرما را نـدارد و آنچـه مـي   

كند، اين است كه مار در بنيـان همـان سـردي اسـت كـه        سرماي سخت ايرانويج پذيرفتني
  . كشاند  رويش گياه و هستي آب و زمين را به چالش مي

سـاليِ سـرمايي     در گـروه خشـك   شود اينكه از افراسياب  در پايان اين بخش افزوده مي
اسـت؛ بـويژه اينكـه      شـده   است، بدين معني نيست كه نماد خشكيِ گرمايي دانسـته   نشده  ياد

گـران    گـردد و پـژوهش    اسطورة كيخسرو و افراسياب به روزگار بسيار كهن ايرانيـان بـازمي  
گــرن   و ويــدن) Hertzfeld(بزرگــي همچــون ســركاراتي، بهــار، راشدمحصــل، هرتســفلد  
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)widengren(دانند   ، افراسياب را گونة ديگر ورتراي هندي مي)  ،او گونـة  ). 7: 1382آيـدنلو
هـاي    ديـو هماننـدي    و بـا اپـوش  ) 108: ، ب1385سركاراتي، (دهاك نيز است   ديگري از اژ

از آنجــا كــه كردارهــاي ورتــرا، اژدهــاك و ). 52ـ   47: 1388بازرگــان، (اي دارد   برجســته
توان افراسياب را نيز   ساليِ سرمايي، همسان است، مي  با سرشت و كاركرد خشكديو،   اپوش

  . ها ـ با خشكي سرمايي درپيوند دانست  كم در بخشي از كنش  ـ دست
). 48: همـان (دانـد    ها مي  بازرگان هنگ زيرزميني افراسياب را نمادي از گرفتاركردن آب

احتبـاس آب در كـردار   «: نويسـد   ياب مـي هاي اپوش و افراسـ   وي پس از بررسي همانندي
كند، وي در هنـگ زيرزمينـي خـود سـه       مي  كه اوستا تصريح  چنان. افراسياب نيز وجود دارد

او . هـا   اين سه چشمه، مي، بوي و شير است؛ يعني نمـاد آشـاميدني  . كند  مي  داري  چشمه نگه
  ).48: 1388ان، بازرگ(» است  ها، يعني آب را در هنگ خود محبوس ساخته  چشمه
  

  ايرانويج و اَژدها   دوزخ سرد زردشتي و پيوند آن با سرماي. 5
گزارشـي از روان مـرد بـدكار در دوزخ     اوسـتا در . است  دوزخ در پندار پيشينيان، سرد بوده

دمـان    شدن شب سـوم، سـپيده    پس از سپري«: دهد  مي  است كه سردبودن دوزخ را نشان  آمده
نمايد كه در ميان برف و يخبندان است و بوهاي گند و ناخوشي   مي  دروند را چنينروانِ مرد 
سوي   به ]شمال[هاي اپاختري   نمايد كه بادي گندآگين از سرزمين  مي  او را چنين. يابد  را درمي
هـاي شـمالي     نكته اين است كه جايگاه دوزخ، سـرزمين ). 514: 1385اوستا، (» وزد  وي مي
جاي دوزخ و پايگاه اهريمن و ) شمال(در اساطير ايران، اپاختر «: نويسد  خواه ميدوست. است

ايـن زمينـه، بـا فراديـد داشـتن زنـدگي آرياييـان در        ). جـا   همـان (» ديوان و دروجان است
نامـه و مينـوي     ارداويـراف در . يابد  هاي شمالي و گزند سرما به ايشان، بيشتر معنامي  سرزمين

: 1354خـرد،    ؛ مينـوي 41: 1372نامـه    ارداويـراف (است     دن دوزخ يادشدهنيز از سرد بو خرد
شـايد  . دوزخ نـاب و نـژادة ايرانـي، زمهريـر يـا دوزخِ سرماسـت      «: نويسد  كزّازي مي). 21

است كه ايرانيـان از ايرانـويج و سـرمايي      گزاي و پايدار بوده  خاستگاه اين باور، يادماني جان
  ). 182: 2، ج 1385كزّازي، (» اند  وز داشتهس  سخت و سياه و استخوان

گوهر اهريمن «: اي دارند  از ديگر سو، ديوان با سرشت سردشان، با دوزخ پيوندي ريشه
: 1385دادگـي،    فرنبـغ (» سرد و خشك، جاي تاريك و گَنده، در برابر جهـانِ بـاال پيداسـت   

در داستان ضحاك، ضحاك . دشون  مي  گاه اژدها و ديو يكسان شمرده«در اسطورة ملي ). 122
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يـا  » ديـو «توان آشكارا پيوند   گونه، مي  بدين). 313: همان(» اند  شمار آمده  و سپاهيانش ديو به
  .ديد» زدگي  يخ«و » سرما«را با »» اژدها«

  
  گيري  نتيجه. 6

آزاد » آب«شـدن اَژدهـا،     هـاي اَژدهـااوژني، بـا كشـته      از آنجا كه در همه يا در بيشتر داستان
لـرزه، هـيچ پيونـدي      شدن زمين پس از زمين  شدن آتشفشان يا آرام  شود و اين با خاموش  مي

كـم نمـاد يكـي از دو گونـه       اسـت، دسـت  » آب«ندارد، بهتر است اَژدها را كه گرفتاركنندة 
هاي پهلـوان و اَژدهـا در     از ديگر سو، كردار. سالي گرمايي يا خشكي سرمايي بدانيم  خشك
اي بنيــادين اَژدهــا را بــا يخبنــدان و خشــكي ســرمايي   گونــه  هــاي اَژدهــااوژني، بــه  نداســتا

شدنِ تنِ اَژدها، به روشـني    آب پس از شكافته   شدن  خفتن اَژدها بر آب يا روان. زند  پيوندمي
  .دهندة همساني سرشت اَژدها با يخبندان است  نشان

هاي نخستين، بيشـتر بـر     لرزه  سو، زمين  كه از يكدهد   مي  شناسان نشان  هاي زمين  پژوهش
اسـت و از ديگـر سـو، دورة كـواترنري كـه        آمده  مي  هاي بزرگ يخين پديد  اثر شكست كوه

شناسي و دورة پيوسته به آغاز زندگي آدميانِ به گونة امروزين اسـت؛ بـا     آخرين دورة زمين
است كه زنـدگي    اي بوده  ترين پديده  مهمهاي يخ،   درپي كوه  سرماهاي گسترده و شكست پي
گفتـار انـدر   «هـاي فردوسـي نيـز در      گـزارش . اسـت   كشيده  مردمان باستاني را به چالش مي

شناسان و پژوهندگانِ جغرافيـاي    هاي زمين  با يافته» گفتار اندر آفرينش آدم«و » آفرينش عالم
ها، نمادي از   اي از اسطوره  اَژدها در پاره گونه، اگرچه شايد  بدين. خواني دارد  طبيعي بسيار هم

لرزه و آتشفشان نيز باشد؛ بايد آن را در بخش بزرگي از اسـطورة    ساليِ كويري، زمين  خشك
شـدن آن را بـه دسـت      شمار آورد و كشـته   ملي، نمادي از سرماي سخت دورة كواترنري به

گسـتردة     سـتاني، پـس از تـابش   هاي گسـترده و بـزرگ با    شدن يخچال  پهلوان، بازگوية آب
  .تر شدن هواي زمين دانست  خورشيد و گرم
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