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 تحلیل و بررسی نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیینی

 «السالمعلیهعلی  با تأکید بر روایت کشتن اژدها در مهد توسط حضرت»

 رضا شجری

 مسؤول( نویسندۀ) ایرانکاشان،  گاهدانشهای خارجی ادبیات و زبان کدۀدانش یاردانش

 شاهي کاشيالهام عرب 
 (، ایرانگاهدانشمدرس حوزه و ) کاشان گاهدانشزبان و ادبیات فارسی  آموختۀدانش

 20/7/1399 تاریخ دریافت:

 8/12/1399تاریخ پذیرش: 

 کيدهچ

همواره وانی، تاریخ اساطیری و پهلاست که در  ییماجراها نیترجیاز مه یکی نبرد با اژدها   

 یگتاه بتراکته  ایگونتهبه ؛استت افتهیراه  زین ینییبه اشعار آ رفتهرفتهو  کانون توجه بوده

؛ تشتده استمتیداد قلممهم  از افتخارات یکآن، ینبرد با اژدها و کشتن  زین ینیقهرمانان د

 ژدها در مهتدابسیاری از شاعران آیینی از سدۀ هفتم تا به امروز به ماجرای کشتن  کهچنان

ه، مناقت  اند. قدیمیکرده اشاره( ع) علیتوسط حضرت  بتن اتترین منبتر روایتی ایتن ق تن
انند و متون معتبر شیعه و سنی م در سدۀ ششم هجری است؛ اما در دیگر منابر شهرآشوب

ی الشافع یبالجال )ع( طال ابیبن  یمناق  علخوارزمی و  مناق و  انیشواهد التنزیل حسک

یر ستنشده است. در این پژوهش، سعی شده تتا عتالوه بتر توجته بته داستان اشاره  نیبه ا

یتل و حماستی بته ت ل-های اساطیریتاریخی این داستان و حضور پررنگ اژدها در داستان

ن در گیتر آضرت علی )ع( و دالیل رشد چشمبررسی داستان نبرد با اژدها در مهد توسط ح

ان الهتی ان نبرد بتا اژدهتا در حتوزۀ ادیتترت داستتته شهتشعر آیینی هم پرداخته شود. الب

ان دیتن تواند ب ثی سمبولیک باشد و اژدها نماد همان دشمنان بیرونی )اهریمن، دشمنمی

در  ن چیره شوند واین دشم اند برو درونی )نفس( باشد که تمام قدیسان دینی توانسته (و...

تواند عالوه بر دشمن درونی شامل دشمنان بیرونی هم باشتد. ع( هم می) علیمورد حضرت 

، تیبشتر خیدر طتول تتار تنهانتهآمیز، و مفاخره یداشتن قال  حماساین داستان به سب  
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 .ع() لیعداستان، حماسه، اسطورۀ نبرد با اژدها، شعر آیینی، حضرت  :هاکليدواژه    

 مقدمه

دهایان است یکی از ماجراهای مهیج در طول تاریخ بشریت، نبرد قهرمانان و قدیسان با اژ   

 جامانتدهبههای ها و نقاشیها، تندیسخاص و عام بوده است. مجسمه موردتوجهکه همواره 

هتم دیتده  پای این ماجرا در ادیتان الهتی این مدعا است. رد ی بردوران، گواه ترینکهناز 

های یتبا این تفاوت که به جای پهلوانان و قهرمانان اساطیری، قدیسان و شخ ت ه استشد

بر اسالمی هم در برخی منا کهچنانگرفتند؛  عهده برشاخص مذهبی، امر مبارزه با اژدها را 

 رد. ت مبارک حضرت علی )ع( اشتاره شتده استتبه ماجرای کشتن اژدها در گهواره به دس

انتد در دههای انستانی بتوکه سازندۀ حوزۀ وسیعی از اندیشهاژدهایان به دلیل آن»، حقیقت

و ستیز بتا شتر  بخشی از عنوانبهاند و قرارگرفته موردتوجهمذاه  یهود، مسی یت و اسالم 

ژدهتاکش و انتد. قهرمانتان ابیدهپلیدی و دشمنان پاکی و مع ومیت، انسان را به مبارزه طل

انتد کته نیتروی داده  نۀ مذاه ، جای خود را به قدیسانیدر ص تدریجبهخدایان اساطیری 

تیت  بتا مبارزه با اژدها را از مذاه  و اعتقادات خویش بته دستت آورده بودنتد و بتدین تر

 کهنچنا و هم نیروی قدیسان؛ درآمده است شیبه نمااژدهاکشی مقدسان، هم قدرت اژدها 

ر ستازد و ددر ادب مسی ی ستنت مارتتا آب مقتدس را بتر اژدهتا پاشتیده و او را دور متی

ا اژدهتا دیسان رام نشدنی بته نبترد بتترشتگان و قتانی و فتکلیسای مسی ی باناند عشاء رب

ا در شتابند و میکائیل، فرشتۀ مقرب یک اژدهاکش بزرگ است که انعکاس ایتن ماجراهتمی

ستتگار )ر« های دورۀ کالسیک، قرون وسطی و رنسانس اروپا مشهود استهها و مجسمنقاشی

ن مفهتوم نمتادی ،«کنفوستیوس» ماننتدهای مقدس چین اژدها در آیین(. 264: 1379فسایی، 

ود ختنمتاد راه و « دائوئیستم»نمتاد رو  کیهتانی و در  «یسمبود»و در  کنفوسیوسمراق  

متاد رو  اجتدادی، بتاروری و طلستم ، ن«شتوجینگ»و در متتون کهتن ادب چتین « دائو»

نمتاد « تیشتتر اپتو  و ایتزد»نمتاد ویرانتی استت. نبترد « نیت-ینش-فنگ»در  و بهاگران

ستتم ر، نبرد سام و «ض اک و گرشاسپ»، «دهاکاژی»لی و دیو بازدارندۀ باروری، خشکسا

دشتیر ها، ارژددار و گرشاسپ، نبرد گشتاسپ با اژدها، اسکندر با ابا اژدها، نبرد اژدهای شاخ

ار هتا در شتمبابکان و کرم هفتواد، اسفندیار و اژدها، بهرام گور و گرشاس  و گنتدرو بتا اژد

 ها، اژدها نماد اهتریمن و للتمترین نبردهای اساطیری با اژدهایان است که در همۀ آنمهم

 (.61 و 33: 1389زاده، )نائ است 



  169 تحليل و بررسي نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیيني
 

 
 
 

ای بتا اژدهتا چته استطوره هکها این است دربارۀ نبرد با اژدهای قابل قبول یکی از ت لیل   

ستت کته انمود بیرونی و فرا طبیعی باشد و چه تفسیری انتزاعی از کیفیتی درونی، متانعی 

استاطیر  غلبه بر آن، مقدمۀ ورود به مرحلۀ معنوی باالتر برای سالک یتا قهرمتان استت. در

هتا بر اژد یروزی قهرمانایران، مار و اژدها نمادی از مرگ، ق طی و بالیای اهریمنی است. پ

تواند برآینتد فتتد درونتی مد و این گشایش میاانجگاه به گشایش در نیروهای طبیعت می

رخ کمتال  ستویبهبا نمایۀ بیرونی قهرمان « انسان نوعی»بزرگی باشد که در مسیر حرکت 

دینتی هتم  هایبازتاب نبرد با اژدها به شخ تیت(. 54: 1392پایین،  ملک و)بهنام فر باشد  داده

ا ویکم آن، به ماجرای کشتن اژدهدر ضمن داستان چهل ق ه حمزهرسیده و صاح  کتاب 

عار، )رستگار فستایی بته نقتل از شت توسط حضرت امیر حمزه در زمین خرسنه اشاره کرده است

1379 :279.) 
 و حماستیهای دیگر، داستتان از( ع) علی حضرت توسط گهواره در اژدها کشتن ماجرای   

 یتن ق ته رادالیل شهرت ا آن، سب  شده تا وسیر بازتاب که است آیینی شعر انگیزنهیجا

 بته جتهتو بتا آن درستتیت لیل و تبیین کنند. فارغ از بررسی سندی و داللی این روایت و 

 ستب  های آیینتیستروده در روایت این نقل که کثرت عقلی باید اذعان کرد و نقلی دالیل

ستلم تلقتی روایتات م شتمار در یتا ص ید را مذکور دبی، روایتا گونۀاین مخاطبان تا شده

منبر ذکتر ایتن  تریندیمیق، ابن شهرآشوب مناق کتاب  که نتایج نشان دادکنند؛ درحالی

 حضترت کته نقل شتده گونهاین خطاب بن عمر از نقل به مالک بن انس از روایت است که

آمتد. می او طرفبته کته دیتد را متاری بتود بسته هایشدست گهواره در کهوقتیع( ) علی

 اطرافیتان مادر ، فریاد بامرد.  فشرد که گردن آن مار را ایگونهبه و کرد خارج را هادست

 تشتجاع نظتر از تو گویا: حیدره کأننک کرد: عرض( ع) علی فرزند  به شدند؛ سپس جمر

 (.2/288: ق 1379مازندرانی،  شهرآشوبابن) هستی شیر چون

شتهد، مدر کوفه و  اسطوانهتان نقل شده است که اثر انگشت آن حضرت در در ادامۀ داس   

نیتزۀ او  و اثر شمشیر او در صخرۀ جبل ثور در مکه و اثتر کف او در تکریت و موصل و غیره

: 1388موستوی، ) استتدر کوهی از جبال بادیه و در سنگی در نزد قلعۀ خیبر معتروف بتوده 

389-390). 

 بیتان زئیتاتج در ت رف و دخل اندکی با را منقبت روایات، این باربا از برخی چنینهم   

 اند؛ برای مثال:کرده

 تترس دلیل وقتی بودند گهواره در( ع)علی  شد. حضرت ترسناک لاهر اژدهایی مکه در    

 را ختود مکه، انگشت م یط از بیرون در و شده خارج گهواره از شدند جویا مادر از را مردم
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ارمکتی،  اختوان) گوینتد «اژدرد» ایشتان به روایناز کردند نیم دو را او و هکرد اژدها دهان در

1382: 19). 

 وارانت در نهاونتدی کته است «حیدره»یا « حیدر»( ع) علی حضرت مشهور اسامی از یکی   
 ه استت؛ذکتر شتدآن حضترت،  از تولد شیپ ۀمیاسم در کت  قد نیا معتقد است المواه 

ضترت لق  حیدره به معنی ل یم و پرگوشت است؛ چتون آن ح، حیوه ال یوان در کهچنان

 معنتی بته یتدرحجعفتی،  جابر ازبه نقل  ب اراالنوار. در اندبودهدر وقت تولد، عظیم البطن 

 ناستت؛ زیترا ایشتا شتیر معنتی بته عربتی لستان اشتیا و در دقتای  در کثیرالنظر و حازم

بته  حیتدره. امتی ستمتنی التذی ناأ: فرمودند خیبری مرح  با نبرد بوده و در الناساشجر

 ستتا شهرآشتوب ابن مناق اعتقاد برخی هم مأخذ اصلی این اسم، همان روایت منقول از 

؛ 390-1/389: تتا؛ التدمیری، بی206: تتا نهاوندی، بی)کرده است  نقل الخطاب بن عمر از انس که

 (.153: 1371قمی، 
 :شود داده پاسخ زیرهای پرسش به تا شده سعی در این پژوهش   

های مربتو  بته قهرمانتان با اژدها چه تأثیری در آفرینش داستتان اسطورۀ نبرد -1

 دینی با م وریت اژدها کشی داشته است؟

 استاس بترق ۀ کشتن اژدها در مهد توسط حضترت علتی )ع(،  حقیقی آبشخور -2

 منابر معتبر شیعه و سنی چیست؟

دبتی و ا -ه و چگونه در متون دینتیبود روایات چه گونهایناز بیان  راویان انگیزۀ -3

 شعر آیینی گستر  یافته است؟ ویژهبه

فراوان نبرد با اژدها در اساطیر و سیر تتاریخی ایتن  شهرت به توجه با: پژوهش ةپيشين   

م شتده استت، بترای مثتال، اانج بارهدراینهای فراوانی تاکنون نبرد در ادیان الهی، پژوهش

( به بررستی اژدهتا و پیشتینۀ آن در 1379) رانیا ریدها در اساطاژ کتابیی در رستگار فسا

زاده و ستامانیان در نائت . اساطیر ایرانی و نیز بازتاب آن در برخی ادیان الهی پرداخته است

نقش و مفهتوم »( و نیز در مقالۀ 1394« )ها و فرهنگ ایران و چیناژدها در اسطوره»مقالۀ 
مینتگ و اوایتل  ۀبا تأکید بر دورۀ صفوی ایران و اواختر دورهای ایران و چین اژدها در بافته
مطالعۀ تطبیقی نماد اژدهتا در آثتار »یایی و حسامی و نوبری در ؤ(؛ ر1395« )چینگ چین

استطورۀ اژدهتا و  شتناختیانسانتفستیر »(، قتائمی در مقالتۀ 1396)« هنری ایران و چین
(، بهنام فر و ملتک پتایین در مقالتۀ 1389« )اژدهاکشی در اساطیر تکرارشوندۀ هایمایهبن

(، بته 1392« )پیکرهفتای حکایت کشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن در خوانش اسطوره»
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های اژدهاکشتی بررسی وجه سمبولیک و نمادین اژدهتا و بازتتاب نبترد بتا اژدهتا و افستانه

زاده در برای مثتال، نائت  گرفته کهانجام هم در این زمینه  هایینامهپایان. البته اندپرداخته

بررسی تطبیقی نقش و مفهتوم اژدهتا در هنرهتای کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامۀپایان
( بته نقتش و مفهتوم اژدهتا در ادبیتات استاطیری، فرهنتگ و 1389) سنتی ایران و چتین

باورهای عامیانه و هنرهای سنتی ایران و چین پرداخته استت؛ امتا تتاکنون دربتارۀ روایتت 

مستتقلی  اثتر آیینتی، هتی  اشعار مجموعه ع( در) علیشتن اژدها در مهد توسط حضرت ک

( 1395) دینتیهای حماسته بته نگتاهی بتا حیتدری حمله نشده است. تنها در کتاب انجام

 دانستته تفننتی م تاورات در عامه برساختۀهای داستان از ن راآضمن اشاره به این روایت 

 است.
متتون  ا دربته بررستی استطورۀ اژدهت تنهانه، نگارندگان که تآن اس پژوهش این اهمیت   

مهد در شتعر  بلکه به ت لیل دالیل شهرت روایت کشتن اژدها در ؛اندپرداختهکهن باستانی 

 رو  از استتفاده بتا ستنی نیتز توجته داشتته و و شیعه روایی معتبر آیینی بر اساس منابر

 .اندهپرداختآیینی و دالیل شهرت آن  شعر در واقعه این توصیفی، به بازتاب -ت لیلی

 بحث و بررسي

 آیيني شعرررسي و تحليل سير تاریخي داستان نبرد با اژدها از اسطوره تا ب -1

نمتاد  تتربیشهای استاطیری و حماستی استت و اژدها یکی از عناصتر مهتم در داستتان   

ها ملت گی اقوام ونمای زندشمار عن ری سمبولیک، آیینۀ تمام اهریمن و شومی بوده و در

بتا  کته استت منیو اهتر ینماد شتومن، یچ جزبهجهان  ریدر اساطشده است. عن ر اژدها 

نجیل عهد جدید )ادر باب هفتم سفر خروج، عهد عتی  تورات  مانندقدمتی کهن در متونی 
دی، مستعو التذه ، مروجاوستا، قرآن کریمدر ف ل دوازدهم،  12 و 11در مکاشفۀ  شریف(

زکریتا م متد بتن م متود المکنتونی عجای  المخلوقتات طوسی و نیز  مخلوقاتعجای  ال

هتایی نو در آیی نامتهقابوسو  نامهمرزبان، ودمنهکلیله، االولیاتذکره، تاریخ طبریالقزوینی، 

(. 25-2: 1389زاده، )نائت ذکتر شتده استت « یستمدائوئ»و « بودیستم»، «کنفوسیوس»مانند 

در  پای آن رد کهچنانبرخوردار بوده؛  ی فراوانول تاریخ از شهرتداستان نبرد با اژدها در ط

 (،هجتری 7 و 6حستن کاشتی )شتاعر قترن  دیتوانشتود. عرصۀ شعر آیینی هم دیتده می

یتز اشتاره ن تمستا  اژدها به کشتتن اثر ادبی است که عالوه بر ماجرای کشتن ترینقدیمی

 کرده است:
ثعبتان هتم ز دردمی او طفلیت به گهی   

 

  تمستا  کشتدهمی جزایر و ب ر به هیگ 
 

 (77: 1389کاشی، )                                                                                         



 

 172  1400تابستان  بهار و ، 31، پياپي هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

اشتاره شتده « حیتدره»تر از اثر کاشی است، تنها به نام ق( که قدیمی 482) نامهعلیدر    

 است اما اثری از این ق ه نیست.

 مجلس دوم از حرب جمل آمده است:در 
  همتته رای آن جستتت تتتا چتتون کنتتد
 

 کتته بتتا حیتتدره دعتتوی ختتون کنتتد  
 

 (11 :1390ربیر، )                                                                                           

 ، دو احتمال وجود دارد:بارهدراین   

یتن استم در نبوده و تنها شاعر با توجه به شتهرت ا 5 قرن ه در هی  اثری از این ق (الف   

 متون اسالمی آن را آورده است.

ظتر داشتتن که در آن زمان هم این داستان مشهور رواج داشته و شاعر بتا در نیا این (ب   

ت شهرت ق ه از نقل آن خودداری کرده است؛ گاهی نیز شتاعر بتا توجته بته برختی روایتا

« کریت »از زبتان  علتی نامتهدر  کهچناناستفاده کرده است؛  «ریگ ریش» لق اختالفی از 

 کند:ع( نقل می) علیدربارۀ حضرت 
ستترخیتترهبتته پاستتخ چنتتین گفتتت آن   

همتتتین بتتتود کتتتام دلتتتم ای امیتتتر   
 

 کتته ای مهتتتر از بهتتر ایتتن غتتم مختتور 

 "شتتیر گیتتر کتته گتتردم همتتاورد آن

 

 (182: 1390ربیر، )                                                                                         

 ؛ برای مثال:اندکردهالبته شاعران آیینی بسیاری به این ماجرا اشاره    

ایتزدی توفیت  بهکه  شیردلآن طفل   
 

 در عهد مهد کرد شتکار اژدهتا علیستت 

 

 (40: تابییمین فریومدی،  )ابن                                                                            

م دز دم تا  شبههبیدر مهد درید اژدر   
 

 گو با  خوارج را اهمال بت سینا  
 

 (27: 1363)جی ون یزدی،                   

 م تشم نیز در دیوان خود آورده است:   
 امام ب ر و بر اژدر درشاه خیبر گیر 

 

 دیدر که اژدر را گهواره به بد
 

 ناصر ح  غال  مطل  امیرالمؤمنین 
 

  (301: 1370)م تشم کاشانی،           

 امیرالمؤمنینصفدر  دریح
 به نقل از قاضی اسداهلل و قنادزاده ی)مشجر

 (1/84 :1350، ایکوهپایه

؛ (179: 1363، ی)امامتت کاشتان(؛ 64: 1378، یجتیاله نی)حتز بنگریتد: تتربیشهای برای نمونه   

ی بته اطف)ع؛ (91: 1381، یری)ن ؛ (64  /1 :1350و قنادزاده،  ی)مشجر؛ (1/207: 1349، یکاشان ی)فراه

 .(22: 1379، بیضایی م مدعلینقل از 
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اژدهتا هتم اشتاره  اتیبه جزئ سازیاسطورهو  تربیش تراشیفضیلت یشاعر براگاهی نیز    

طول چهارصد  اژدها مانند اتیئاصالً به جزت، یروا نیا یدر سند اصل کهدرحالی ؛کرده است

 ؛ برای مثال:آن اشاره نشده است یگز ستیو دهان ب یگز
 عالمیتتتتتتتان ختتتتتتتدای ازقضتتتتتتتای

 متتتتتتار آن درازی گتتتتتتز چارصتتتتتتد 

 ستتوزان مشتتعل چتتو چشتتمش دو هتتر

 وجتتتتت  چهتتتتتار او دنتتتتتدان بتتتتتود

 بتتتتردی او ستتتتویبه رو اگتتتتر متتتترغ
 

 پنهتتتتتتان اژدری مکتتتتتته در بتتتتتتود 

  چنتتار شتتاخ چتتوهتتم شتتاخ یکتتی هتتر
 

 دهتتان غتتار چتتو و ستتر کتتوهش همچتتو

 لتت  تتتا لتت  ز گتتز بیستتت دهتتنش

 «فتتتترو بتتتتردی دم بتتتته هتتتتوایش از
 

 (86: 1395میرانی،  باغ و رزکیب طاهری)                                                                         

 :است ت رف، آورده و دخل اندکی با نیز داعی آرانی   
   قنبتتر غالمتتین شتتیوه کننتتد شتتاهان

  دریتتد بتتر صدستتاله اژدر بتتود ماههشتتش
 

 علتتی کنتتد قنبتتر جانتت  التفتتات گتتر 

 علتتتی کنتتتد اژدر چتتتارۀ نتتتاز مهتتتد در
 

 (349: 1383آرانی، )                                                                                           

 ؛ستتدانستته ا صدستالهر را و اژدهتای متذکو ماههشتشآرانی هم حضرت علتی )ع( را    

 از منابر معتبر و قدیمی این مسأله تأیید نشده است. یکهی در  کهدرحالی

 نامتۀفارغ منظومتۀ ت لیتل ضتمن دینیهای حماسه به نگاهی با حیدری حمله کتاب در   

 اشتارهها داستتان گونتهاین برستاختگی بته اثر این م توای ت لیل گیالنی، در فارغ حسین

 و استت لتیتخی نامتهفتارغهتای جنگ و حوادث غال » گوید:ا نگاهی منتقدانه میب و کرده

 بتاًغال او اطالعتات امتا دارد؛ اشتعار سترودن در انتدک استتعدادی شتاعر که دهدمی نشان

 م افتل در تتربیش شاعر بلکه بزرگان و فضال مجلس در نه همآناست،  سماعی و مجلسی

استت،  بتودهن هتم کتم اتفاقتاً یتازدهم و دهم قرن در که هاخانقاه و هاخانهقهوه مانند عامه

 وستیلۀبه او دارپن به که اژدهایی یا مار مثالً است بافتهمی هم به راها ق ه و یافتهمی حضور

 تفننی راتم او در عامه ۀبرساخت هایداستان از شودمی دریده هم از گهواره در کرار حیدر

 (.86: 1395میرانی،  باغ و برزکی طاهری) «است

 اند:کرده در گهواره یاد شیر بازوی بستن از اژدها کشتن برخی هم عالوه بر   

 خون در شده غلتان تو دست از عبدود بن عمر

 کتتودک و گهتتواره ز تتتو ببستتتی شتتیر بتتازوی

  بنمتودی نتیمش دو داشتت خطتر که اژدهایی
 

 خدایی دست یقینبه بنمودی نیمش دو چون 

 ختدایی بتازوی وتت و تتو ببستتی دیوان دست

 گشتایی ست ر ختود گرچه عدالت میزان وزن
 

 

 (19: 1391تتماج، )
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ستن و  ودههم افز تیماجرا به اصل روا یحماس ریباال بردن تأث یبرا ینییآان شاعر گاهی   

در  کتهدرحالی؛ اندکرده انیو... ب چهارروزگی ،ماهگیششاژدها  دنیدر ۀحضرت را در ل ظ

 مثال: برای ه است؛اشاره نشد تمناق  اصالً به سن حضر

  قتتتدیر حتتتی مظهتتتر او بتتتود کتتتهچون

  ختتتتتدا دستتتتتت آن بتتتتتود روزه چتتتتتار
 

 شتتتیر دستتتت از نجتتتات را ستتتلمان داد 

  اژدهتتتتتا بدریتتتتتد مهتتتتتد میتتتتتان در
 

 

 (298: 1387کاشانی،  معتمدی) 

 بت البته شاعران دیگری مانند عطار نیشابوری، هتاتف اصتفهانی و اهلتی شتیرازی، صت   

های خود مشتاق نائینی، یغمای جندقی و غیره هم در دیوان وعاش  اصفهانی  الری، قاآنی،

 ته در شهرت فتراوان ایتن ق دهندۀننشااند و این بازتاب وسیر به این داستان اشاره داشته

حیت   جا الزم است تتا ایتن روایتت ازدر این(. 32: 1393)موسوی گرمارودی،  افواه عموم است

 .ابی شوددالیل عقلی و نقلی، ارزی

 ررسي دالیل عقلي و نقلي روایت نبرد با اژدها در مهدب -2

 ررسي دالیل عقليب -1-2

بعتاد خانتۀ ؛ برای مثال، با توجته بته ااست دربارۀ این روایت بیان شده ضدونقیضیاخبار    

کتودک  تنبهتنحضرت علی )ع( در بدو تولد و حضور اژدهای چهارصدگزی در آن، مبارزۀ 

ر منتابر ددر گهواره با چنین اژدهایی و عتدم شتهرت ایتن داستتان  ماههششیا  چهارروزه

ت و باشتد؛ هرچنتد وجتود کرامتسازگار ن یعقل بشر اریمع معتبر اسالمی، سب  شده تا با

 نیست. دور از ذهنبه دست انبیا و اولیای الهی امری  هایی از این قسمخرق عادت

 ررسي دالیل نقليب -2-2

 کتتاب دهنتد کتهاحتمتال می روایتت، نگارنتدگان این دربارۀ ی فراوانهاپژوهش از بعد    
در حتال  و استت روایتت ایتن ذکتر منبتر ترینقتدیمی( ششم قرن) شهرآشوب ابن مناق 

 حیت  از داللی روایت و سندی بررسی رس نیست. دربارۀتری در دستقدیمی حاضر، منبر

نظر گرفت تا ضعف یتا توثیت  رجتال  راویانی در توان برای این روایت، سلسلههم نمی نقلی

ذکر شده است  الخطاب بن عمر مالک به نقل از بن انس فقط از آن بررسی شود. این روایت

 روایتت ایتن ذکر الخطاب تا بن عمراز  هجری 2 قرن در روایت این نقل بین زمانی و فاصلۀ

ی  مذکور بته درستی حد اطالع یافتن از، چندین قرن فاصلۀ زمانی است و مناق  کتاب در

کته زبتان با توجه به این(. 75-70: 1398شاهی کاشی، )عربدلیل افتادگی آغازی، میسر نیست 

، بررستی ستندی و داللتی ایتن متاجرا یش براکوشاسطوره، زبانی نمادین و رازگونه است، 
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ماننتد  ینتیپهلوانتان ددر خ وص  هاسازیاسطورهقسم از  نیا بوده و باید برایعب   یکار

نماد مبارزه با نفتس ، و مبارزه با اژدهاها توجه کرده آن کیسمبول ۀجنببه ها، اسطوره ریسا

 داد شود.قلم یرونیدشمن ب ای

 

 آیيني شعر در نآ بازتاب و عوام نزد روایت این فراوان شهرت دالیل بررسي -3

 وجتود یآیینت عرشت در آن بازتاب و الناسعوام نزد روایت این شهرت برای فراوان یدالیل   

 .شودمی ها اشارهترین آنبه مهم جااین در که دارد

 هایسنالن در گویي بر اینن داسنتاو جریان قصه گویانهيزان تأثير قصّم -1-3

 آغازین هجرت

گویی اسالمی در طول قرن اول و دوم هجری پیوسته رشد کرده و کانون نهاد نوپای ق ه   

بترای شتنیدن  ی فتراوان. خلفای اسالمی هم تمایلاولیۀ آن در آغاز لهور اسالم، مسجد بود

گویی را آغتاز و دینی داشتند و نخستین کسی که ق ته پندآمیزبوی وویژه با رنگبهها ق ه

عمومتاً در قالت  دو گتروه  گویانق تهدر روزگار عمر بن خطتاب بتود.  عبید بن عمیرکرد 

گرایان تترس و ت اصتلی ستنتتقسیم شدند که هم گذارانبدعتو نوگرایان یا  گرایانسنت

 کتهچنان. (1386جتوزی، )ابتن انذار مردمان و انگیزۀ نوگرایان لذت و سرگرمی شنوندگان بود

و  هاداستتانگویان را از نقتل ایتن ، هتدف ق تهتأویتل مختلتف ال تدی ابن قتیبه هم در 

 (.1/279: تتابیقتیبته، )ابن، جل  توجه عوام دانسته است باورنکردنیهای م یرالعقول و افسانه

در باورهتای  ستویکدرختتی استت کته از  مثابهبهگویی مسلمین ، سنت ق هدیگرعبارتبه

 ،هتای دیگترها و فرهنگگویی تمتدنهای ق هروایی عرب جاهلی و از سوی دیگر در سنت

که در طی زمتان حتدوداً چهارصتد ستال، ذیتل ریشه دارد  ،مثل ایران و روم و م ر و هند

جتن و جتانوران ه نام اسالم به ثمر نشست. رواج انواع باورها دربارۀ شیاطین، هویتی واحد ب

شعر، گواه آمیختگی بنیادینی است کته ستازندۀ /هایی عجی  در قال  ق هسر در مکانچند

هتای مورختان را کتم منبتر اصتلی روایترو  غال  فرهنگ و ادب عهد جاهلی استت و کم

گران موج  اعتراض شدید گروهی با ن عموم روایتسازد و گاه چیرگی آن بر ذهن و زبامی

 اژدهتا کشتن پس احتماالً ماجرای (.16-15: 1386جوزی، )ابنشود دیدگاه عقلی و اعتدالی می

 در کته باشد اسالمی نوپایهای ق ه شمار در تواندمی گهواره در( ع) علی حضرت دست به

 راوی خطتاب بتن عمرروایت،  ندس طب  کهچنان است؛ یافته رواج هجرت آغازینهای قرن

اص و المتذکرینبا استناد به ترجمۀ کتتاب  و است ماجرا این ( 1386جتوزی )از ابتن الق تن
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 شتمار در و استالم صدر گویانق ه ترینمهم از یکی شمار در خطاب عمرتوان گفت که می

 داشته است. قرار نوگرا گویانق ه

 

 

 حضرت توسط گهواره در اژدها تنکش روایت نقل بر خوانان ناقبمتأثير  -2-3

 ع() علي

ع رشان،  سیاسی مسائل پذیری آنان ازاثر و خوانانمناق  حیات تاریخی سیر به توجه با   

 در خوانتان گهتواره، بته همتت مناقت  در اژدها کشتن مانند روایاتی که زد حدس توانمی

 بتترای ستترگرمیبازارهتتا  ستتر بتتر را هتتاآن ایتتران منتشتتر شتتده و شتتاعران منتتاط  برختتی

 کته شده گذاریپایه مروانیان و نامویا زمان از حقیقت در بدعت این کهچناناند؛ خواندهمی

 در استاسبیهای سازیاسطوره و دروغ حکایات جعل با تا کرده جمر را بددین افراد مشتی

 رتحضتهای یدالور تا کنند فراهم ایاسفندیار، زمینه و رستم مانند شاهنامه پهلوانان ح 

در کتتاب  کتهچنانبگذارنتد؛  سترپو  ایشتانهای رشتادت بتر و بگیرند نادیده را( ع) علی

 گتریو کودکان د الناسعواممناق  خوانند تا  همهاین انیرافض» کهنیهم در جواب ا النقض

بتود و ن یآدمت  یکترده استت مقتدور هت یچه علتکه آن ندیطوائف را از راه ببرند و فرا نما

عتوام و  فتنیفتر یمناقت  بترا» کتهنیتنقل کترده استت ا« بودند یعلص ابه همه دشمن 

 یوداگتر غترض آن بت رایز ؛است میعظ یلاهر و بهتان یدروغ طوائف خوانند گریکودکان د

پتس  ،داشترواج می قدراینهستند  عهیش یکاشان و آبه و مازندران که همگ در قم و دینبا

 .(44-43: 1331، یراز ینیقزو) «مق ود باشد کس  ،انیو فضائل انیغرض مناقب

 تتوانمی ضالترواف مثال  بعض مؤلف تند ل ن ، ازنامهعلی کتاب مقدمۀ به توجه با البته   

ه و معتقدنتتد کتت داشتتته خوانتتانمناق  ایتتن از پرختتونی دل چتته ستتنت اهتتل کتته دانستتت

 دین غازیان و اسالم خلفای و پاک ۀص اب وقیعت همه و شده جمر در بازارها خوانانمناق 

 بته را ختدای پیغتامبران معجتزات ۀق ت جالله و جل خاص خدای تنزیهی صفات و خوانده

-33: 1391؛ سب انی، ودوسی: 1388ربیر، ) دهندمینسبت  طال ابیعلی ابن  به و درآورده شعر

36). 

برای ائمنة اههنار  الگوسازیآسماني و  کتب سایرن کریم و الهام از قرآ-3-3

 السالمعليهم
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ر دهتم  قرآن کتریممباح  مهمی است که حتی در  ازجملهبر اژدها و تسخیر آن  تسلط   

های دیگتر، ستوره و برخی از 20-17خ وص معجزات موسی )ع( در سورۀ طه ضمن آیات 

 ذکر شده است.

حی  شتکل  ، اژدها، نمادی از قدرت الهی و ازتوراتو  قرآن کریمدر کت  آسمانی مانند    

ی از نمتاد انجیتلبلعنتدگی استت. اژدهتا در  قتدرت با ،جنبندهموجودی  صورتبهلاهری 

یتک  و ده شاخ است و بر هتر شتاخ سرهفتشیطان، بسیار خشمگین، با رنگ سرخ، دارای 

وی شتکم رهم جزو خرفستران و نمادی از اهریمن است که بتر  اوستادر  .نیم تاج قرار دارد

زاده، )نایت و بلعنده استت  دارشاخ، پاشنهو شش چشم، زرین کلهسهخزیده، چابک با پوزه و 

1389 :32.) 
در متورد بزرگتان  ویژهبتهستازی ذهنی و میل بشر بته اسطوره هایزمینهپیشوجود این    

ی ی، روایتاترجال دین، سب  شده تا با الهام از معجزات پیامبران بزرگ الهت ازجملهتاریخ و 

 یترگچشتم یبین تودۀ مردم رواجتمانند کشتن اژدها در گهواره توسط حضرت علی )ع( در 

 پیدا کند.

به معني منار در ترکينب بنا پسنوند « حيه» عربيحتمال ترکيب لفظ ا -3-4 

 «در»فارسي 

ست. بتا به معنی شیر ا« حیدره»یکی از القاب مشهور حضرت علی )ع( در منابر اسالمی    

 ه تسمیۀ دیگری هتمتوان وجتوجه به بازتاب این اسم و برابر فارسی آن در شعر آیینی، می

کته واژه مرکت  از واژۀ در احتمال نخستت، این گرفت که بدین شر  است: نظر دربرای آن 

های غیتر مرخم و  مرک  فاعلی به معنی درنده در نقش صفت« در»به معنی مار و « حیه»

نتابر شتماری از م ملفوظ نسبت باشد که در مجموع به معنای درندۀ اژدها )متار( استت. در

و تولتد استد، در بتد بنت فاطمه که شده ذکر گونهاین «حیدره» تسمیۀ وجه سنی و شیعی

 اکتراه امنت ایتن از بازگشتت ابوطالت  وقتی اما نامید؛ اسد را او ابوطال  غیاب فرزندشان در

 بترای جزختوانیر ضتمن خیبتر روز در( ع) علتی حضترت روایناز .نامید علی را او و داشته

 رد( ع) حضترت متادر کته حیدره، لقبی است حقیقت در که دنامیدن حیدره را خود دشمن،

 کردند. انتخاب ایشان برای تولد بدو

ع( ) علیاین نام را برگزیدۀ مادر حضرت  البالغهنهجشر   ابن ابی ال دید هم در کهچنان   

 کبیتر، آملتی طبتری ؛390: 1404ابن متزاحم،  بنگرید: نیز؛ 1/34: 1404 )رسولی م التی، دانسته است

 ؛3/179: 1409حیتتون، ابتتن ؛1/99: 1404، باغیکوچتته و صتتفار ؛178: 1412مغتتازلی،  ابتتن ؛351: 1415

: 1359، ابتن ابتی ال دیتد، 1/42: 1393، العطاردی، 273 /1:تابیالدمیری،  ؛43: 1375خوارزمی،  خطی 
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و  از طری  حدی  ص ید رستیده استت« حیدره»، دیگرعبارتبه (.34: 1394، صابری یزدی، 11

)موستوی ای در ص ت این انتساب از جان  مادر حضرت به ایشان نیست وشبههگونه شکهی 

 خیبتر فتد داستان در القلوبحیوه و نهم سی باب در هم مجلسی کهچنان(؛ 64: 1382همدانی، 

 مترا متادرم کتهآن متنم»: است آورده مرح  رجزخوانی به پاسخ ع( در) علی حضرت زبان از

 کنممتی کیل دانه مانند را شما امگذاشته میدان به قدم ژیان شیر مانند است کرده نام حیدره

 انتا» مشتهور عبتارت به هم مرتضوی مناق  کتاب در .(1119 /4: 1389مجلسی، ) «دارمبرمی و

 مترا متادرم کته متنم»: معنتی بته «قسوره و لی  و آجام ضرغام /حیدره امی سمتنی الذی

در  .(394: 1380ترمتذی،  کشتفی حستینی)استت  شتده ، اشاره«هابیشه شیر منم نامید حیدره

در  استت. روایتی شهرت دارای به آن حضرت، مادر طرف از «حیدره» لفظ حقیقت، اعطای

 اشاره شده است:« حیه در» بهبیت ذیل، 
  ماهگیشتش در کشت اژدر گهواره در آنکه

 

 است علی حیدر آن شد در حیه عنوان صاح  
 

 (83: 1379آرانی،  موسوی)

 گشتای شه عنتترکش خیبرصف در، حیدر 
 

 امیرالمتتؤمنینستترور غالتت ، ستتر متتردان  
 

 (207: 1386)وحشی بافقی،  

پذیری از فرهنگ باستاني ایران و خلط قدیسان دیني با پهلواننان و اثر -3-5

 سازیقهرمانان باستاني و ميل به اسطوره

 شتده ستب  دوره ایتن پهلوانتان و مانتانقهر از الگوسازی و باستان ایران فرهنگ از ریتأث   

متتورد  در را چتتهآن های ایتتن دوره آمیختته شتتود وبتتا داستتتان قدیستان زنتتدگی تتتا استت

 نقتل کننتد. برختی هتم دینتیهای شخ تیت بترای ،استت شده ذکر های باستاناسطوره

 استطوره اصتلی قهرمانتان شتمار در را ختدایاننیمته یتا ، ختدایانشناستانهدینهای نظریه

 انسان تفکر نظری جنبۀ تربیش و ندطبیعت و جهان از نخستین تفسیرها اند. اسطورهستهدان

: 1383رضایی، ) است آن عملی جنبۀ شعائر وها آیین کهدرحالی ؛اندرفتهمی شمار به باستانی

و بتا ناخودآگتاهی در پیونتد استت و بتا  رازآلتودزبان اسطوره زبانی نمتادین و  واقردر. (33

های ختویش را بتر متا آشتکار ای، نهفتهیایی و اسطورهؤن و پدیدآوردن نمادهای ربرانگیخت

 تتاریخینیمته»دینتی،  اطیرتاست در ودتموجتای تهتدهتدیتپ از ایارهتپ اساس رتسازد. بمی

 را مکتانش و زمتان دیتن تاریخ در که دینی دادرخ یا چهره فالن یعنی ؛اند«ایاسطورهنیمه

 ماانجت حقیقتت در دشتومی برختوردار ایاستطوره هتایویژگی از اندکاندک یافت توانمی

 ماانجت استطوره نمتادین قهرمانتان تنهتا را پتیارگتان و دیتوان کشتن مثل شگفت کارهای
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 بتر دستتی و تتاریخ زمتین در پتایی یعنتی .انددوگانه و برزخیها پدیده گونهاین. دهندمی

 و درونتیهایی پدیتده بته تتدریجبه اریخیت و برونیهای واقعیت زیرا دارند؛ اسطوره آسمان

 تتاریخ از انتدکاندک را ختویشهای مایته استطوره و شتوندمی بتدل ایاسطوره و نمادین

 .(180: 1381؛ پرون، 69: 1394؛ سیگال، 59-58 و 123: 1376کزازی، )ستاند می

 ، گترایشزدیربتا از: کنتدپتژوه، نقتل مییکی از م ققان اسطورهدر شمار  الکساندر کراپ   

 کتالم صمخلت و جانوران به خود رذایل و فضایل وها رنج و دردها و شهوات اسناد به انسان

ام، کتراپ، آبراهت)استت  استطوره عمتومی آنان، خ تلت برای انسانی روانی و جان شدن لقائ

 (.70: 1396دیگران،  و گریمال یرپی ؛15: 1373؛ کرتیس، 55: 1377: استروس و مالینوفسکی، کازنوو

واژه،  یتنا ییاوستا در که است اَهی سانسکریت در آن تایهم و مار معنی به لغت در اژی   

 در گرددبتازمی هنتدواروپایی روزگتاران بته آن پیشتینۀ و کهتن متار استطورۀ. است دخیل

 از ریونئتووسگ نتام بته را سر سه ایبزرگ، هراکلس، پتیاره پهلوانان نیز یونانیهای اسطوره

: 1378، گتری ، جتان9: 1373کترتیس،  ؛501: 1383، عفیفی ؛275 /1: 1385کزازی، ) آورددرمی پای

 (.136: 1376کزازی،  ؛56: 1388آموزگار،  ؛45: 1394یوسفی،  ؛212 و 67

 یمبنتا استطوره ایتن .استت بابلی آفرینش اسطورۀ در مرکزی عن ر اژدهاکشی اسطورۀ   

، افنیرفت و زیگفریتد لرنیتان، افستانۀ پای هشت و هرکول ۀآندرومدا، افسان و پرسوس افسانه

 و قتدیس ژرژ متذهبی نمتایش در اژدهاکشتی استطورۀ. است شده گرندل و بیوولف افسانۀ

 (.20: تابی)هوک،  است زنده هنوز اژدها

 ،کننتدیم تهدید را بعل شهریاری آشفتگی )کائوس( که نیروهای از هم کنعانی روایت در   

 سترآغاز ایتن و شتودمی یتاد «آغتازین مار» عنوانبه برانیانع نو سال آیینی مراسم همانند

 آستمان زمیکاییتل، ا اولین، ۀفرشت توسط و فریبدمی را حوا مار، هیأت به که است شیطانی

 .(254 :1378گری،  جان) شودمی رانده

 پهلتوان کته استت بتارزیاناهریمنی و  گجسته، نمادیها اسطوره همۀ در کمابیش اژدها   

 و استت اهتریمن رازآلتود نشانۀ مار ایرانی، شناسی نماد . دربردارد میان از را آن ایدب آیینی

اهریمنتی بتوده و  و گجستته دیگتر، نمتادی هر از بیش مار ماران یا بزرگ مار چونان اژدها

 با بایدمی آیینی و بزرگ پهلوانان روی آن آورد. ازمی نمود به را گرویران و کارتباه نیروهای

 نماد که تیامات نام به اژدهایی به سومریان آفرینش اسطورۀ در کهچنانبارزه کنند؛ ها مآن

. کشتدمی را او «انلیتل» ستومری بزرگ خدای که برخورده است کائوس یا آغازین آشفتگی

 ایتن. استت «متردوخ» بابلیتان بتزرگ ختدای اژدهتا این بابلی، کشندۀ آفرینش اسطورۀ در

 هتتم ایرانتیهای استطوره در. استت «تیتوم»تتورات  در یشتناختکیهان و آغتازین اژدهتای
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 رود کشف اژدهای سام و پاشنهزرین نام به داریشاخ اژدهای آیینی بزرگ پهلوان گرشاس 

 را اژدهتا چنتد رستتم پتور فرامترز یابتد،می دست ض اک بر فریدون. آورنددرمی پای از را

ختود  بتا راهاژدهتا هتم کام در را دیاراسفن پسر بهمن ایکوبه با پورفرامرز آذربرزین و کشته

 گیتردمی را سیستتان بته یور  و پدر مرگ انتقام او از و کندمی تقسیم پاره چهار به اژدها
 .(239 -234: 1375؛ بهار، 399-398 /2: 1385کزازی، )
کته  شتده ذکر هاییانخهفتاسفندیار،  و رستم یعنی ،شاهنامه پهلوانان ترینبزرگ برای   

 المثت ؛ بترای(2/68: 1385 ،کتزازی) استسوم، برای هر دو نفر مشترک  انخ در دهااژ کشتن

 :است اژدها آمده با رستم سوم جنگ انخ در

  دژم آژدهتتتتتتتتتتتای آن بغریتتتتتتتتتتتد

  رختتتش دیتتتد آژدهتتتا تتتتن و زور چتتتو

 شتتتگفت آمتتتد انتتتدر گتتتو ؛ ...بمالیتتتد

 شتتتیر چتتتو دنتتدان بتتته کفتتتتش بدریتتد

  ستتتر  تتتتن از انتتتداخت و تیتتت  بتتتزد 
 

 دم بتتته گفتتتتی روختتتتاف آتتتتش همتتتی 

 تتتتاجبخش بتتتا برآویختتتت ستتتان کتتتزآن

 کفتتتت دو دنتتتدان بتتته را اژدهتتتا بکنتتتد

 رتدلیتتتت پهلتتتتوان شتتتتد خیتتتتره او بتتتتر

 از بتتتر  رود، زهتتتر چتتتون فروریختتتت
 

 (2/27: 1369،فردوسی)                            

 ، درشتده نقل کهچنانها در ادب فلوکلریک جای دارد؛ داستان گونهاینپای  هنوز هم رد   

 تقتاداع متردم کته دیده شتده سنگی اژدهایی پاریز، نزدیکی در مکانی «هنگو» قریه حوالی

 شتمهچ نزدیکتی بته بیمارشان و پیر مادر برای آب طل  در دختر دو پیش هاقرن داشتند،

بته  گفتنتد علی یا، اختیاربی باریدمی آتش چشمانش و دهان از که اژدهایی دیدن با رفتند

 باستتانی)کردنتد  بتدل ستنگ بته را اژدها، ذوالفقار ضربۀ با( ع) علی موال ی،غیب مدد نیروی

 .(4-6: 1371پاریزی، 

 هبت بشتر تمایتل و دشتمنان اغتراض را ت ریف نفوذ عوامل از یکی مطهری مرتضی البته   

 حتس ربشت در همتواره زیترا د؛تتتدانمی اریختتت طتول در ازیتستانهتافس و ازیتساسطوره

مطهتری، ) سازدمی افسانه دینی و ملیهای قهرمان دربارۀ آن اثر در که تهس پرستیقهرمان

1366: 1/48.) 

 نبرد با اژدها در مهد تمثيلي روایت-کارکرد عرفاني-3-6

 نامتۀزنتدگی در هجتری پتنجم و چهتارم قترن در ستنخ این ازهایی سازیاسطوره گاهی   

 تمثیلتی -عرفتانی جنبۀ تربیش که دخورمی چشم به الخیرابی ابوسعید مانند بزرگی عرفای

 بازگشتت راه در بتزرگ اژدهایی بر ابوسعید چیرگی از فارمدی بوعلی خواجه کهچنان دارد؛
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 ایتن نقتد در کتدکنی شتفیعی. (183 :1390منور،  بن م مد) است کرده یاد میهنه به طوس از

 ت رف معنی به تیعاد خرق و غیرطبیعی امر هی  کرامات گونهاین در»: گویدها میداستان

 بتر کته اشترافی با بوسعید که است آن من عقیدۀ و ندارد وجود طبیعت بر حاکم قوانین در

 اندکاندک و یافته شهرت مردم میان در کرامت صاح  مشهورترین عنوانبه داشته، ضمایر

 انتدبرافزوده را آن امثتال و اژدهتا و درندگان داشتن فرمان ت ت قبیل ازهایی ق ه دیگران

 هتر از اژدهتا آن بتر تستلط و استت نفس آدمتی اژدها که – شیر و اژدها سمبولیسم از اگر

 هتادل و استت شتیر چتون شیخ است شیخ و ولی رمز شیر و است دشوارتر دیگری اژدهای

 کته است آن من ت ور بفهمیم لاهریش معنی همان در را کلمات این و بگذریم -ا بیشه

 «استت شتده او نامتۀزندگی داخل ابوسعید مرگ از بعد که است دیگران افزودۀها ق ه این

 .(نودونه: 1390منور،  بن م مد)

 تشتبیه یدوزخ ماهیت با اژدهایی به را نفس، زیبا تمثیلی قال  در هم معنوی مثنوی در   

 :است آمده ذیل بیت در کهچنان است انسان درونی دشمن ترینبزرگ که کرده
  بتتترون خ تتتم متتتا کشتتتتیم شتتتهان ای

  نیستتت هتتو  و عقتتل کتتار ایتتن کشتتتن

  اژدهاستتت دوزخ و نفتتس ایتتن دوزخستتت
 

 انتتتتدرون در بتتتتتر زو خ تتتتمی مانتتتتد 

 نیستتتت خرگتتتو  ستتتخرۀ بتتتاطن شتتتیر

 وکاستتتتکم نگتتتردد دریاهتتتا بتتته گتتتو
 

 (1/484: 1380، فرفروزان)

توان برای این روایت، نوعی کارکرد تمثیلی در نظر گرفتت و اذعتان داشتت کته پس می   

فتس ، متار تمثیتل ندیگرعبارتبته .اژدها در گهواره نوعی تمثیل روحانی باشد شاید دریدن

ده و تمایالت پست نفسانی باشد که در بدو تولد، توستط آن حضترت، طترد شت اماره و دنیا

اند بتر اژدهتای نفتس کته توانستته است خود حضرت )ع( هم سمبل پهلوانی راستین بوده

 چیره شوند؛ برای مثال:
 ه دیتو نفتس در دستت علتی پارسایی بین ک

 

 صعوه را ماند که در چنگ عقاب افتاده است 
 

 (79: 1374)رسا، 

 اژدر نفتس ای بتترادر خفتتته بتر بتتاالی گتتنج 

 گتتنج پتتر گتتوگرد احمتتر اژدر آن را پاستتبان  
 

 گنج ختواهی بایتد اول وضتر اژدر داشتتن 

 دفر اژدر کتردن و گتوگرد احمتر داشتتن  
 

 (107: 1362)صفایی اصفهانی،  

الناس لقت  اشتجر ۀکه دارند یکس یداستان، برا نیا یو دالل یسند یاز بررس نظرصرف   

)ص( در ع تر  امبریتآورنتده بته پ مانیا فرد نیدر شمار نخستو  عرب و عجم است نیدر ب

 یبتریخ ح عبدود و مر بن عمروپهلوانانی مشهور مانند  ۀکشندبرشکن، یبوده، خ تیجاهل

 غتزوات تتربیش)ص( خفته، در  امبریترس در بستر پ  یبدون ه تیالمبلهیو در ش  ل بوده
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 وانیهر ح ایاژدها  کشتن العاده را رقم زده،هایی خارقص نه ،شیداللهیبا ذوالفقار و دست 

شتر،  رمتز اژدهتا هتم کیستمبول ریدر تعب. ممکن نخواهد بود ریغ کاری ،گرید ۀالعادخارق

  یکته بتاز هتم هت استت دانستته شتدهس اماره نف تروسیردر نگاه  یو حت منیاهر، یشوم

 نخواهد بود. رتحضآن توانمندتر از  ،اژدها نیپهلوان در کشتن ا

 گيرینتيجه

های استاطیری و حماستی تترین داستتان، نبرد با اژدهایان در شمار یکی از مهمدیربازاز    

الهتی ماننتد  کم از مرز اسطوره و حماسه فراتر رفته و بته عرصتۀ ادیتان بتزرگبوده که کم

، با این تفاوت که این بتار بته جتای پهلوانتان و است اسالم، مسی یت و یهود راه پیدا کرده

قهرمانان حماسی و اساطیری، قدیسان بزرگ الهی پا به عرصه گذاشتته و بتا نبترد نمتادین 

اند تا با ایتن نبترد سعی داشته ،های نفسانی استخود با اژدها که سمبولی از شر و خواسته

. نبترد بتا اژدهتا کنند فراهم خویشهمگین، زمینۀ بازگشت انسان را به فطرت پاک ازلی س

هتا و ای از اندیشهگر مجموعهبلکه بیان ؛فقط یک داستان صرف حماسی یا اساطیری نیست

پتای  رد کتهچنانهای انسانی است که ریشه در باورها و اعتقادات اقتوام جهتان دارد؛ آرمان

 حضترت توستط گهتواره در اژدها کشتن روایت عر آیینی هم باز شده واین نبرد به حوزۀ ش

مناق  ابتن منبر ذکر این داستان،  ترینقدیمیآن، بازتاب وسیعی داشته است.  در( ع) علی
منبعتی  ترینقدیمیق(  7 ۀدر سدحسن کاشی ) دیواناست. در شعر آیینی هم  شهرآشوب

ی هتم بته ایتن متاجرا، شتاخ و بترگ داده؛ است که به این ماجرا اشاره کرده و البتته برخت

بترای رد یتا  کوشتش، دیگرعبارتبتهها اشاره نشده است. در منابر روایی، به آن کهدرحالی

که بترای ایتن قستم از پذیر  این داستان از حی  عقلی و نقلی، کاری عب  است؛ مگر آن

و  گرفته نظرمبولیک در ها، جنبۀ سبرای پهلوانان دینی مانند سایر اسطوره هاسازیاسطوره

، زبان اسطوره، طورکلیبهمبارزه با اژدها را نماد مبارزه با نفس یا دشمن بیرونی بدانیم؛ زیرا 

گیتر ایتن داستتان و ستیر زبانی نمادین و رازآلود است. بررسی دالیل احتمالی رشتد چشتم

رواج کتار  ویژهبتهگویی در صدر اسالم و مواردی مانند جریان ق ه که دادتاریخی آن نشان 

از داستان انبیای الهتی در  الگوپذیریخوانی بر سر بازارها، امیه، مناق ق ناصان از زمان بنی

، میل بشر غیرملفوظهای و پسوند« در»، «حیه»از « حیدره» لفظ، ترکی  بودن قرآن کریم

 تترینممهتوانتد از و نیز توجه به کارکرد تمثیلی و عرفتانی ایتن ق ته می سازیاسطورهبه 

 نظتر درتتوان دالیل شهرت این ق ه در شعر آیینی باشد. بترای ایتن ق ته دو احتمتال می

ق، منبعی در دست نیست؛ امتا  5برای رواج این ق ه در قرن  هرچندکه، نخست آن :گرفت
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کته آن امکان دارد این داستان در متنی که چندان مهم نبوده برای نخستین بار آمده یا این

بترای آن  ی مستندمدرک هرچندکه ن متمادی از بین رفته باشد و دیگر آنمتن در طی قرو

از ستویی  .تتوان صتد در صتد آن را رد کترددر طول تاریخ به دستت متا نرستیده؛ امتا نمی

 موردتوجهها و استنادات تاریخی دربارۀ نبرد با اژدها سب  شده تا این روایت، بسیار گزار 

 قرار گیرد.
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 ، بته ت ت ید وفریومندی دیوان اشعار ابنن یمنين(. تابی) ابن یمین فریومدی. -

 سنایی. خانهکتاب :جابیاهتمام حسینعلی باستانی راد، 
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 آگه.

حکایتت  ایاستطورهختوانش » (.1392) ملتک پتایین. ر، م مد و م تطفیبهنام ف -

، هنای ادبنيپژوهش ةنشری، «پیکرهفتتکشتن بهرام اژدها را و گنج یافتن در 
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، به کوشش احمد کرمیس، تهتران: یزدیدیوان جيحون (. 1363) جی ون یزدی. -

 «.ما»نشریات 
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 من وری، تهران: روزنه. کورو 

امام علني  پرفروغپرتوی از خورشيد (. 1379) .م مدتقیحسینی منش، سید  -
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 ، تهران: اساطیر.آفرینش و مرگ در اساهير(. 1383) رضائی، مهدی. -

مطالعه تطبیقی نمتاد »(. 1396) نوبری.یایی، حمیدرضا، وحیده حسامی و فاطمه ؤر -

 ایران شناسيباستانسومين همایش ملي ، «اژدها در آثار هنری ایران و چین

(770651civilica. com/doc/https://) 

 مؤمننانفروغ والیت تاریخ تحليلي زنندگاني امينر (. 1391) سب انی، جعفر. -
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 بيا آل مناقب. ق(. ه 1379) ابن شهر آشوب(.) علی بن السروی مازندرانی، م مد -
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 ان اری م التی، قم: جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. م مدرضا
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ران شتعر آیینتی شتاع شناستیآسی ت لیتل و »(. 1398) شاهی کاشی، الهام.عرب -

 رضتا، استاد راهنمتا (PHD) دکتریرسالة دورة ، «کاشان از سدۀ ششم تا امروز

زبتان و ادبیتات  رشتتۀ ، مشاوران عبتداهلل موحتدی حت  و رضتا روحتانی،شجری

 کاشان. گاهدانشهای خارجی، ادبیات و زبان کدهدانشفارسی، 

https://civilica.com/doc/770651
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سنن منين ابني الحؤمسند االمام امير الم(. 1393) العطاردی، الشیخ عزیتز اهلل. -
 ، تهران: عطارد مرکز فرهنگی خراسان.ع() هالبابيعلي ابن 

، تهران: های پهلویاساهير و فرهنگ ایراني در نوشته(. 1383) عفیفی، رحیم. -

 توس.

 اثنيمر و مدایح در: ادب خرمن از ایخوشه(. 1349) اهلل. کاشانی، عزیتز فراهی -
 ، جلتددیگنر مذهبي اشعار و اجمعين عليهم اهللسالم پاک وممعص چهارده

 کتاب. طبر سهامی شرکت خانه: چاپجابیاول، 

، لت ت  ید جالل خالقی مطدوم، به  دفتر ،شاهنامه(، 1369) فردوسی، ابوالقاسم. -

 کالیفرنیا: مزدا.

خستتین و جزو ن) شریفشر  مثنوی (. 1380)(. الزمانبدیر) م مدحسنفر، فروزان -
 تهران: علمی و فرهنگی.دوم از دفتر اول(، 

 و نوحنه مجموعنة: خورشنيد نامنةنني. (1385). م مدقاسمجهرمی،  فروغی -
 .عاشورا یفرهنگ ، تهران: مجتمرعاشورایيهای مرثيه

 تکرارشتوندۀ مایتۀبناسطوره اژدها و  شناختیانسانتفسیر »(. 1389) قائمی، فرزاد. -

، ادبيات و علوم انسناني سناب () ادبيجستارهای ، «اژدها کشی در استاطیر

 .26-1، صص 4، شماره 171پیاپی 

 1331الفضل. )ال سین بن ابیالرشید عبدالجلیل ابیالقزوینی الرازی، ن یرالدین ابی -

، ت  ید النقض بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض.  (. ه

 .قم خانۀکتاب حسینی ارموی، قم: دارال دی  الدینجالل

 ، تهران: کتابچی.منتهي اآلمال(. 1371) قمی، شیخ عباس. -

 عبتاس ستید کوشتش ، بهکاشي حسن دیوان(. 1389م مود. ) بن کاشی، حسن -

 اسالمی. شورای مجلس اسناد مرکز و خانه، موزهرستاخیز، تهران: کتاب

خبتر، ترجمته عبتاس م، های ایراننياسنطوره (.1373کرتیس، وستا سرخو . ) -

 تهران: مرکز.

مة نامة باسنتان: وینرایش و گنزارش شناهنا(. 1385. )الدینجاللزازی، میرک -

 .از پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب(، تهران: سمت) دوم، جلد فردوسي
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ن فرخیم. ترجمۀ باجال، (النهرینبين) نزدیکاساهير خاور (. 1378گری، جان. ) -

  ، تهران: اساطیر.

 تهران: هیرمند.، نسان و اسطورها .(1396) .یرگریمال و دیگران، پی -
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، آرانني موسنوی شنهاب سنيد دیوان .(1379). صغراعلی آرانی، سید موسوی -

 م تشم. بهنیا، کاشان: عباس مقدمه

حيندر  اميرالمنؤمنينآیينة خندا: (. 1393) موسوی گرمارودی، سید م طفی. -
یریت ، قم: مرکز نشتر هتاجر وابستته بته مرکتز متددر شعر فارسي السالمعليه

 های علمیه خواهران.حوزه

، تهیته و علي )ع( در کتنب اهنل سننت(. 1382) .م متدباقرموسوی همدانی،  -

 ، تهران: پورشاد.کشوری احمدرضاتدوین 

 تاریخ انبيا: از آدم تا خناتم و زنندگاني و(. 1388. )م مدمهدیموسوی، سید  -

( و آداب و سنننن اسننالمي و السننالمعليهم) معصننوممعجننزات چهننارده 

 تهران: جمهوری.، دستورات شرع مطهر

(. 1390ستتعد بتتن طتتاهر بتتن ابتتی ستتعید. )میهنتتی، م متتد بتتن منتتور بتتن ابتتی  -

مقدمته و ت ت ید و تعلیقتات ، في مقامات الشيخ ابي سنعيد اسرارالتوحيد

 شفیعی کدکنی، تهران: آگاه. م مدرضا



  189 تحليل و بررسي نبرد با اژدها از اسطوره و حماسه تا شعر آیيني
 

 
 
 

نتی سبررسی تطبیقی نقش و مفهوم اژدها در هنرهای »(. 1389نای  زاده، راضیه. ) -

ن، مشاور صمد سامانیااستاد راهنما ، ارشد يکارشناس نامةپایان ،«ایران و چین

 اربردی،کتت-تجستتمی کتتدهدانشی، دستتت ریگتتروه صتتنام متتدی راد،  امیرعبتتاس

 .هنر اصفهان گاهدانش

ها و فرهنگ ایتران و اژدها در اسطوره» .(1394). انیسامان و صمد هیزاده، راض  ینا -

 ،38، شتماره 11، دوره شنناختياسطورهنامه ادبيات عرفاني و فصل، «چتین

 .271-237 صص

های نقتش و مفهتوم اژدهتا در بافتته»(. 1395). انیستامان و صمد هیزاده، راض  ینا -
نتگ ایران و چین با تأکید بر دورۀ صفوی ایتران و اواختر دوره مینتگ واوایتل چی

 .84-69، صص 11، شماره 6، دوره نشریه مطالعات تطبيقي هنر، «چین

 تتدوین و بهنیا، تهیه عباس مقدمۀ با، نصيری گنجينة(. 1381) .اکبرعلین یری،  -

 مفرد، کاشان: مرسل. باقری م طفی

 فروشتتیکتاب: جتتابی، انوارالمواهتت  نهاونتتدی(. تتتابی) .اکبتترعلینهاونتتدی، شتتیخ  -

 م مودی.

غر بهرامی اص، مترجمان علیخاورميانههای اسطوره(. تابیهوک، ساموئل هنری. ) -

 و فرنگیس مزداپور، تهران: روشنگران.

، بته کوششتش پرویتز دیوان وحشي بنافقي(. 1386. )التدینکمالوحشی بافقی،  -

 بابابی، تهران: موسسه نشر نگاه.

 ، مشهد: اسپندگان.اساهير ایران(. 1394یوسفی، سمیه. ) -

 

 


