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  مقدمه
در  که نکات مشترك فراوانی. اند تاریخ، روابط نزدیکی با یکدیگر داشتهسال ایران و هند در طول  دو تمدن کهن

 انعکاس ودا ریگخصوص  و وداهاي چهارگانه به اوستامتون مقدسی چون  در و باورهاي دو ملت وجود دارد
در به عنوان اساس فرهنگ هندو،  ودا ریگم موجود در یاز آنجا که مفاه .، گویاي این اشتراکات استیافته

اساطیر  توان می  بوده است،  شاهنامهفردوسی براي خلق  منابعیکی از  نیز اوستاو منعکس شده  رامایانا حماسه



دارند،  اوستاو  ودا ریگرا با فرض وجود مضامینی مشترك که ریشه در  شاهنامهو  رامایانا  موجود در دو حماسه
  .و بررسی کرد در کنار هم مطالعه

؛ است  زمین، تحقیقات فراوانی صورت گرفته و آثار فاخر مشرق ها   با حماسه هنامهشا   مقایسه    در زمینه
دومزیل و  )33-17: 1354 دارمستتر(است   مقایسه شده شاهنامهترین اثر حماسی هند، با  به عنوان بزرگ 1مهابهارات

با وجود مطالب مشترك، براي یک  مهابهاراتو  شاهنامهکه مضامین حماسی نادر  است به روشنی توضیح داده
این دو حماسه از حیث مسائل  )175-174: 1384 دومزیل( .از اصولی متفاوت برخوردارند اند و منظور ساخته نشده

: 1391رو                    پاك(. اند تا موارد مشابه و وجوه افتراق میان آنها آشکار گردد مربوط به آفرینش نیز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته
39- 58(   

هایی صورت  پژوهش نیز شناسی هاي ادبی و اسطوره از جنبه شاهنامهبا  ،رامایاناقاره،  دوم شبه   حماسه    در خصوص مقایسه
بهار ؛ براي نمونه مهرداد است  اشتراکات میان این دو حماسه اشاره شدهاز اگرچه در بسیاري موارد، تنها به یکی  است؛ گرفته 

است  کرده مقایسه  با یکدیگررا  رامایانا  و سیتا در  شاهنامه از کتاب خود به صورت اجمالی، داستان سیاوش دردر بخشی 
این دو حماسه موجود میان  هاي شباهتات خود به نیز در تحقیق )1380( دزفولیان و )1374( دوست واحد ؛)90-89: 1373 بهار(

  . اند  اشاره کرده
هاي ایرانی و  اه را براي شناخت بهتر اسطوره، رحماسهپژوهش حاضر نیز در نظر دارد با مقایسه این دو 

گیري از دو روش توصیفی و  مضمونی و با بهره از شیوه تطبیق از این رو، ابتدا با استفاده هموارتر سازد؛ هندي 
شود تا بتوان  می  دنبال  ،ران و هندیدو ملت ان نیاکان، ینخست هاي ییایدر باور آر یخشک  منیاهر يردپا تحلیلی،

به  ؛پرده برداشت اند، مشابه داشتهکارکردي  که رامایاناو  شاهنامههاي پلید  شخصیتت یبا توجه به آن، از ماه
آن در  یابیو رد ییاینش آریشونده در ب ه و تکراریاول يالگو کوشد تا با شناسایی یک می   گر، این مقالهبیان دی

ارتباط  .ابدیدست  رامایاناو  شاهنامهدر  یمنان خشکیات اهریو خصوص ها یژگیبه و، ودا ریگو  یات زرتشتیادب
سه ید مقایکل ، سه شاهیبه دست مظاهر خشک ، و در بند شدن قهرمانانوانی، حضور دیبا مار به عنوان نماد خشک

در این بررسی، ضحاك و افراسیاب به  .اند گرفتهمورد توجه قرار ها تیهر کدام از شخص یکه در بررسهستند 
مقایسه  ،رامایانا  ، شخصیت پلید حماسها، با راوانشاهنامهیِ انیو ک يشدادیپ  دو سلسلههاي منفی   تیشخصعنوان 

  .اند شده
 
  هاي نخستین خشکی در باور آریایی پاي اهریمنان  رد

و ها  ، تجدید حیات زبان فارسی، اسطورهایرانحماسی و تاریخی   ترین منظومه خالق بزرگد فردوسی، دستاور
در  شاهنامهبقاي  علت. است گشته  شفاهی و مکتوب طوالنی استوار  بر پایه یک سنت است که تاریخ اولیه ایران

                                                   
1.  Mahabharat 



و  اوستای چون از منابع گوناگونگیري  و با بهرهداري  چراکه فردوسی در نهایت امانت؛ همین نکته نهفته است
به  هاکه آغاز آنهایی  داستان ؛است  هاي ملی سرزمینش پرداخته به نقل داستان ی زرتشتیانسایر روایات دین

بخش  هسته قوام؛ به بیان دیگر، اند زیسته ایرانی در کنار یکدیگر می و گردد که اقوام هند اي بازمی دوره
خود را  ، قالب اساطیريها ایرانی است که پس از گذشت سال و اساطیر کهن هند، همان سرایی در ایران حماسه

  )95: 1373بهار (. اند تاریخی بر تن کرده رها کرده و پوششی شبه
، به طور دقیق مشخص 3یکیوالمبه دست ، 2رامایانا ، حماسه عاشقانه هندـ  ترین اثر حماسی کهن زمان تصنیف

و ) Shegal 1991: 919(اند  دادهبرخی از دانشمندان این اثر را به حدود قرن پنجم پیش از میالد نسبت نیست؛ 
البته این  )8 :1379والمیکی و داس (. اند دانستهقرن ششم و یا هشتم قبل از میالد متعلق به آن را  دیگر اي عده

تا  باشند ي دورتر سینه به سینه منتقل شدهها از زمانهاي این حماسه،  دارد که بسیاري از بخش امکان وجود
 :Bajpai & Takur1999, vol 19)شده باشد فراهم  رامایانادي موجبات خلق حماسه آنکه در حدود قرن سوم میال

گیرد، مهاجرت  با روایت سلسله وقایعی که زندگی راما را دربرمی یکیوالم« همچنین این نظریه وجود دارد که ؛(1110
، 5سیالن مانند فرمانرواي دیو ،4این کشور، به تصویر کشیده و از وراي زندگی راوانا جنوب فرهنگ آریایی را به سمت

  (Sarkar 1999a: 1728)» .است  وجوهی از فرهنگ دراویدي را مجسم کرده
است،  هاي این دو سرزمین انعکاس یافته د که در حماسهایران و هن ترتیب، براي شناخت اساطیر کهن هر   به

در نظر این . گردیم سند باز  تمدن، در درهي نخستین یعنی نیاکان مشترك این دو  ها آریایی باید به زمان سکونت 
آسمان و رعد ارزشی قدسی داشتند، مظاهري ، آتش ،که آب طور همان .ه استبود ارزشبسیار با، طبیعت مردمان

ها،  در بینش آریایی. شدند اهریمنی تصور می، بارانی خشکی یا کمچون از طبیعت که برایشان سودمند نبود، 
، کردند میبخش را در خود جمع  هاي هستی ند که آبدش قالب ابرهایی سیاه ظاهر میدر  گاه خشکی  اهریمنان

داد، بزرگترین دشمن  ما، ابري را که باران نمی  اجداد آریایی«. ندیدورز زمین خودداري می رب هااما از بارش آن
مار  ـ 7آهیدیگري موسوم به  اهریمن. ...دزد کننده و یعنی مخفی ؛خواندند مـی6ورتیـره دانستند و به نام  خود می
 شرح مبارزه )47: 1371 معین(» .است  طلبیده داشته که دیوان را به کمک خود می نیز در کوه مسکن ـ   یا اژدها

 8خداي آذرخش که وایو ،با ایندرا بود ها جاي گرفته که با هزاران پیچ و تاب در قلل کوه سخت و طوالنی آهی
تیره، اکثر موارد، آهی با ور در .است  آمده ودا ریگ، بارها در شتخویش در کنار دایا باد را به عنوان مالزم 

                                                   
2. Rāmāyana                             2. Vālmikī 
3. Ravana                                     4. Cylon 

  
 
 
6. Vritra                                      2. Ahi 
3. Vayu 
 



ردند و به همین دلیل، ورتیره، اژدهایی ک که هر دو از بارش باران جلوگیري میشده است؛ چرا یکسان پنداشته 
و گاوهاي ابر را آزاد جنگد  ست، میا ها ایندرا با ورتیره که اژدهاي بازدارنده آب«. ه استشد اهریمنی تصور 

   )42- 36: 1373ار ـبه(» .آیند زا به شمار می بارانطبعاً گاوها، نماد ابرهاي . سازد ورتیره را ویران میو دژ ... کند می
دانستند که  بانوان زیبارویی می کردند و گاه آنها را زا را به گاو تشبیه می ابرهاي باران گاه اجداد آریایی ما 

که  گردد که ارواح پلید ات پدیدار میاز این تشبیه«. اند هاي مقدس فرزندانی به نام آذرخش دارند و حامل آب
این دزدان آنها . ندهست دزد دزد و زن شوند، در حکم گاو مانع ریزش باران شده، خشکی و گرسنگی را باعث می

                    )46: 1371معین (» .کنند ستوار خود زندانی میاي تاریک و حصارهاي ارا یا به کلی محو یا در غاره

                     
نشین به دنبال دستیابی به سرزمینی  هاي کوچ که آریایی .گردد اي به زمانی بازمی گیري این باور اسطوره شکل 

بازي آشنا بودند،  کاري و شمشیر نرهایی چون سوارکه به ه و از آنجاحرکت کردند وادي سند طرف نعمت، به  پر
ها براي دفاع از  دراویدي .غلبه یابند و به سرزمین سند وارد شوند )1(دراویدي يهاي کشاورز توانستند بر تشکل

 در نزدیکی این کوه، دریاچه. در کشمیر سنگر گرفتند 9کیالش  در جوار کوهند و پیمان شد هم )2( سرزمین خود با ناگاها
این مکان ) 56: 1372جعفري  یونس(. است 11اي مقدس گنگ، سند و سرسوتیـروده  قرار دارد که سرچشمه 10مانسرور

هایی را که  توانستند آریایی ها می ها و بستن آب بود؛ زیرا تنها از راه تغییر مسیر رودخانهمند ارزشها بسیار  براي دراویدي
آبی را که از باران «ها  دراویدي .ن خود بودند، وادار به ترك این سرزمین کنندپایا هاي سرسبز براي چهار به دنبال چراگاه

کردند که ناگاها از آن محافظت  گرفتند و مسیر آن را به سوي غاري بازمی می ... ،مانسرور جمع شده بود  در دریاچه
یافته  صورت تحول«است که  بوده هاي ناگا، آهی  ین طایفهتر مهم نکته جالب آنکه نام یکی از )همان( ».کردند می

اك نوعی و ده 13ملقب به دهاك 12به نام وریترا    بودهپادشاهی  ،مؤسس تیره اژي. است) اسی، ازي( اژي  کلمه
   )53: همان(» .مار گزنده و خطرناك است

بر یکی از بزرگترین توان دریافت که چرا آریانژادان، نام وریترا یا ورتیره را  کنون گفته شد، می آنچه تا توجه به با
ها قلمداد  ها، دشمنان آریایی از آنجا که دراویدي. کردند ماري توصیف می به صورتاو را  اهریمنان خود نهاده بودند و

شاید همین رویداد تاریخی، تبدیل  .نمود میپلید ها گرفت، از نظر آریایی یمایشان قرار شدند، هر قومی که در جبهه  می
توان  آید، می میخشکی و یا دزدان گاو و زن به میان  از اهریمنان باشد که هر کجا سخنهشدبه الگویی جاودانه

  .نشانی از مار را در آن نزدیکی یافت
                                                   

9. kailash                               2. Mansrovar 
3. Sarasvati                            4. Viritra 
5. Dahak 
 
 
 



هایی که  یشت ؛ چراکهیافت نیز بندهشو  اوستاتوان در ادبیات زرتشتی از جمله  مشابه چنین باورهایی را می
همان فرهنگ ودایی  کههستند ایرانی پیش از زرتشت  دار فرهنگ اند، آیینه ماندهکنار از تجدید نظر زرتشتیان بر 

و  اوستاهاي کهن، نزدیکی بسیاري از عقاید مشترك هند و ایرانیان را که در  یشت«به زبانی دیگر،  .هندوستان است
زا یا ایزد  باران  ، ستاره14تیشتر  زهشرح مبار یشت هفتم یا تیریشت،در  )326: 1363رضی (» .نماید آمده است، ثابت می وداها

پس از ستیز بسیار بر  اي از ستارگان پیرامونش تیشتر به همراه مجموعه ؛بیان شده است، 15اوشه خشکی، اَپه  باران و دیو
اُوشه گرفتار  که در بند اَپه بودهایی  و دستاورد پیروزي نور بر تاریکی، آزاد شدن آب فتیا خشکی غلبه   اهریمنیِ دیو تاریکیِ

و در همان روز که اهریمن درتاخت، به هنگام غروب، به سوي خاوران، ابر به پیدایی آمد . دیگر نبرد را آب کرد«. شده بودند
به هر  .روز در روشنی پرواز کرد سی شبانه. ، آب را به نیروي باد، فراز به ابر روان کرد]تشتر[او . سازي نمودار شد باران  نشانه

  )64-63: 1380دادگی (» .روز باران آورد تنی ده شبانه
همچون دارد و  ودا ریگرا در )3(یا تریته ایندرا ، نقششود هر بار در قالبی نو ظاهرمیهرچند  اوستایا تشتر در تیشتر 

و  ك براي فروباریدن، چاال«. گیرد مدد می از بادآبی  با وجود ظاهر متفاوتش، براي غلبه بر اهریمنان بی همتایان خویش
به خواست اهورامزدا، باد وي را . شود میبه سوي فرازناي فراخکرت روان ،شدتند، همچون تیري که از کمان آرش رها

  )364: 1363رضی (» .همراه است
 ضحاك، اهریمن خشکی در شاهنامه

فردوسی او را در قالب  ، امااوستایی است 16دهاك اژي یافته تحول، صورت شاهنامه یکی از اهریمنان، ضحاك
با مار ] یا تریته[ 17 تنه نزاع تري  دهاك که افسانه داستان آژي«. اند ر کتف او رستهکند که دو مار ب انسانی معرفی می

 سر یا همان ، با مار سه)4()فریدون( 18به صورت منازعه ثرئتئونه اوستارا شامل است، در ) در وداها(سر سه
  )47: 1371معین (» .است دهاك آمده اژي
 ی، انسانشاهنامهضحاك در  .ایم سیرت مواجه چشم با انسانی دیو سر و شش ، به جاي اژدهایی سهشاهنامهدر  

جاي او بر و خود  تکش ، مرداس نام داشت و فرمانرواي عادل سرزمینش را که ه با فتنه اهریمن، پدراست ک
هایی گوارا به پادشاه دیوساالر، با بوسه زدن بر  اهریمن به پاس خوراندن خورشپس از مرگ مرداس،  .ستنش 

براي مارها  آدمیان از مغز نها عالج آن را فراهم کردن خوراكهاي او رویاند و ت هاي او، دو مار بر کتف شانه
  . ستدان

اُوشه در  اَپهمشابه با  دهاك سخن گفته شد، نقشی تر از او با نام آهی دهاك اوستایی که پیش ت اژيشخصی

                                                   
14. Tīštar                                         2. Apa - O?e 
 
 
16. Azi dahaka                              2. Traitana 
3. Thraetaona 
 



ها  یک سو، یادآور قومی پلید از منظر آریایی ، ازدهاك زء نخست کلمه اژي، ج)ازي(آهی  .اسطوره تیشتر دارد
و از سوي دیگر، گاه در قالب ابرهایی سیاه و پیچان، نمادي از  اند داشتهسالی ارتباط کاست که با مار و خش

هاي ضحاك  توان مارهاي شانه می. فته استیا گر به شکل اژدها یا مار تجلی و زمانی دی هدمآ بارانی به حساب  کم
همان شیطانی که آدم و حوا را از  ؛ها و متون دینی ملل گوناگون، نمادي از اهریمن دانست اساس افسانه را بر

. رسد می بت ضحاك به اهریمننس بندهشدر  شود که بدانیم این نکته زمانی آشکارتر می. فراز به فرود آورد
 )149: 1380دادگی (

شاید بتوان بر آن بود که در نام پدر «. دشو می  مطرح نیز له دیگري در خصوص ارتباط مار با ضحاك، مسأ
ي از داسه ا  تواند بازمانده می »داس«. است  به یادگار مانده یوداینشانی از این مار نمادین نیز  ،ضحاك، مرداس

این انگاره را در اگر . ساختی کوتاه از مار باشد دتوان می »مر«ساخت اوستایی آن است و  ،ودایی باشد که دهاك
  )963: 1374 ازيکّز(» .دهاك برابر خواهد افتاد با اژي یدرست  همرداس ب نام مرداس بپذیریم،

بر بازوان  کنند که پرورده قلمداد می هاي ضحاك را مارهایی دست برخی از محققان، مارهاي برآمده از شانه
تا از آنها براي  است هایی از سر انسان الزم بوده کاسه. کردند جا همراهی میو او را در هر ک بودند پادشاه پیچیده

پرستان رواج داشته،  طور که در میان مار این کار همان. استفاده شودچنین موجودات مقدسی دادن خوراك به 
آریایی، ابرهاي   جا که در اندیشهاز آنعالوه بر آن، ؛ )53: 1372ي جعفر یونس(. است  شده نوعی عبادت قلمداد می

ارنواز و ، دختران جمشیدبند کردن  نیز با در ، ضحاكیافتند سیما نمود می زا گاه به صورت زنانی خوش باران
خشکی است   همان اهریمن، جوانان روزه هرکشتن  بااز مردم سرزمینش و شادي ستاندن برکت  و با ،شهرناز

 .است  که این بار بر اریکه شاهی تکیه زده
  رویان یکی شهرناز ز پوشیده

   به ایوان ضحاك بردندشان
  

دامن به نام ارنواز دگر پاك    
 بران اژدهافش سپردندنشان

)53: 1، ج1374فردوسی (  
به اهدافش  سیرت است، بلکه از نیروي دیوان نیز براي رسیدن ضحاك در جایگاه اهریمن خشکی، نه تنها دیو

  :به این نکته اشاره شده است شاهنامهدر چند جاي . کند استفاده می
  همی زین فزون بایدم لشکري
  یک لشکري خواهم انگیختن

  

 هم از مردم و هم ز دیو و پري  
 ابا دیو مردم برآویختن

)62- 61: 1، ج1374فردوسی (  
از جور آهنگر که   در جاي دیگري کاوه .ستا شاهدي بر وجود دیوان در دستگاه حکومت او این ابیات
 :خواند ان دیو میدهندگ کند و آنان را یاري ها کشیده است، روي سوي بزرگان کشور می ضحاك ستم

  چو برخواند کاوه همه محضرش
  مردان دیو خروشید کاي پاي

  

 سبک سوي پیران آن کشورش  
خدیو بریده دل از ترس گیهان  

)63: 1، ج1374فردوسی (  



دیو اي از سپاهیان او،  قابل مالحظهکه بخش  توان دریافت یات درباره پادشاهی ضحاك نیز میمراجعه به سایر اببا 
  .شود گذارد، در ایوان شاهی، با دیوان مواجه می اند؛ زیرا زمانی که فریدون پا به کاخ ضحاك می بوده

  وز آن جادوان کاندر ایوان بدند
  

دیوان بدند همه نامور نره    
)69: نهما(  

کند، پیامد هجوم فریدون را چنین توصیف  با ضحاك مالقات می )5(و یا در جاي دیگر، هنگامی که کندرو
 :کند می

 هر آن کس که بود اندر ایوان تو

  سر از پاي یکسر فروریختشان
  

 ز مردان مرد و ز دیوان تو  
 همه مغز با خون برآمیختشان

)72: همان(  
در مقابل قهرمانان داستان، از  شاهنامههاي  دیگر قسمتوجود دیوان نه تنها در داستان ضحاك، بلکه در 

بر باور فردوسی، آدمیانی  اینان بنا. اند انگیز داشته کند که ظاهري هراس کاري حکایت می نیروهاي اهریمنی و تباه
که از نژاد  است  نام دیو نهاده دلیل بر آنهان ی بدییا شاید فردوس و)6(بودند طریق کژي برگزیده بدنهاد بودند که

ر ه سند و یا هدر  ساکنین اولیه ها یا ها، دراویدي تر اشاره شد، از منظر آریایی طور که پیش همان. اند آریایی نبوده
س شمردن حیواناتی چون خوك و سگ و آنها، به سبب رفتارهاي ناپسندشان و مقدمتفاوت با نژادي قومی از 

پیکر و  درشت و یا غول«به همین ترتیب، شدند؛  مجسم میز همه مهمتر به خاطر دشمنی با ایشان در هیأت دیو ا
ها و نیز مانند  غیر آریایی ل دیو شمردندرست مث ،آریایی و یا بومی هند پیکر شمردن مردم غیر حتی مار

ه داشت که در اسطوره ضحاك هم او را باید توج. دوش شمردن ضحاك در اساطیر ایرانی است پیکر یا مار اژدها
  )20: 1378حصوري (» .اند ایرانی شمرده  اساساً غیر

  

  آبی افراسیاب، دیو بی
 ،افراسیاب، پادشاه سرزمین توران شاهنامههاي بدنهاد  از شخصیتدشمن بزرگ مردمان ایرانشهر و یکی دیگر 

داماد  ،شسیاوچراکه او کشنده  ؛است همراه  19)نئیري(با صفت گناهکار  اوستاافراسیاب در نام . است
نماینده تقوا در اندیشه  ،است و از سویی دشمن کیخسرو او برادرپلید  20رثیاَغرو خویش است پرورد  دست
متن بنا بر این زمان . شود ، از زمان منوچهر آغاز مییانبا ایرانافراسیاب توزي  کینه شاهنامهدر  .است ،پارسی

  )159: 1380دادگی ( .جهان است سوم خلقت  هزارهمقارن با ، بندهش
در ، برادر و وزیر خردمند او، پیران. است  سیرت خوانده شده بارها به سبب کارهاي ناپسندش، دیو این شخصیت 

                                                   
19. Nairya                                    2. Aghraeratha 

 



 : گوید خصوص مرگ سیاوش، به او چنین می
 چرا بر دلت چیره شد راي دیو

 گناه بکشتی سیاووش را بی
  

 خدیو گیهانببرد از رخت شرم   
 خاك اندرانداختی نام و جاه  به

  )157: 3، ج1374فردوسی (                
یاب و در آثار ـفراس ،هاي پهلوي در کتاب .است تاریخی یافته  مهتر تورانیان آشکارا دیوي است که جنبه«
اهریمنی برخوردار  هاي قدرتاز یاب افراس )178: 1384دومزیل (» .اسـتیاب ـافراس ،المیـندگان عهد اسـنویس
: 1336سن  کریستن(» است  صفت جادو براي وي ذکر شده...)31فصل یک، بند (در کتاب هفتم دینکرت «. است بوده 
من قرار داشت، از جادو چراکه او براي ساختن قصر مخوف خود که در اعماق زمین و در قلمرو اهری ؛)127

، نوري روشناییِ آفتاباي بود که در آن، به جاي  خانهقصر او درواقع،  ؛)138: 1380دادگی (. بهره گرفت
  .بود نیروهاي اهریمنی فراهم شده درخشید که با تکیه بر می

اما از آنجا که این  ؛دست آورده افراسیاب با روي آوردن به اهریمن، توانسته بود موهبت جاودانگی را ب
ه او نیز چون ضحاك و اسکندر ب«. شد مرگی از او ستانده  بی ،بست کار   هقدرت را در راه اعمال ناپسند خود، ب

را از ایشان سلب مرگی  یعنی بی هر سه را از این حال بگردانید؛ناپذیر خلق شده بود، لیکن اُهرمزد  دست اهریمن فنا
  )129: 1336سن  کریستن(» .کرد

آب و هفت رودخانه   چشمهبه سبب برخی کارهایش از جمله روان کردن هزار  از سوي دیگر، افراسیاب
 )44-41: 1372دشتی (. ها، شایسته توجه است جويهامون و به سبب توانمندیش در احداث   قابل کشتیرانی به

، در متون پهلوي و افراسیاب را همانند ضحاك، شخصیتی سراسر پلید در نظر گرفت توان هرگز نمیهرچند 
گرداند تا آب  دارد و یا مسیر رودها را می ز کشور ایران دور میآبی است که باران را ا خشکی و بی  دیو«اوستایی 

باران از ایرانشهر  ،ست که پس از مرگ منوچهرا و هم به سبب او) 106: 1354مسکوب (» .سرزمین ایران نرسدبه 
اشت، گذ کرد، به هر کجا که قدم می وتاز می هنگامی که افراسیاب در ایران تاخت )159: 1380دادگی (. شد  گرفته

در چنین شرایطی گودرز . بارید آسمان نیز از زمین روي برگردانده بود و باران نمی .خشکاند سبزي و گیاه را می
 . مشکالت است و نام او کیخسرو است  زا بر سر خاك ایران قرار گرفته که چاره که ابري باران دیدخواب به 

  شب به خواب چنان دید گودرز یک
  سروش خجستهبران ابر باران 

  چو خواهی که یابی ز تنگی رها
  به توران یکی نامداري نو است

  

 که ابري برآمد ز ایران پرآب  
 به گودرز گفتی که بگشاي گوش
 وزین نامور ترك نرّاژدها
 کجا نام آن شاه کیخسرو است

)198: 3ج ،1374فردوسی (  
ست که بارها در دژ ا و هم از این رو پروراند میهاي آریایی را در سر  افراسیاب، آرزوي پادشاهی بر سرزمین

کیانی را در اختیارش قرار   که فرّ ردک  اي، درخواست ، طی مراسم ویژه 21بانو اَناهیتا زیرزمینی خود، از ایزد
                                                   

21. Anāhītā 



دلیل به افراسیاب،  .فتبدان دست نیا ،)8(تعلق به ایرانیان و زرتشت پاك بود از آنجا که این موهبت، ماما  ؛)7(دهد
همواره سعی دارد تا شاهان ایرانی را «چراکه وي  ؛آید به حساب می هایش، نماد کلی شرّ کاري همین طمع

 :1373س یکرت سرخوش(» .دهد می قرارشرارتش او را در ردیف یک دیو . آورد  دسته سرنگون کند تا فرّه آنها را ب
30(  

ها یا نخستین  ی خواند که همچون دراویديدیو یا موجودي اهریمن اه توران راتوان پادش ترتیب، می بدین
ها و بستن آب بر  تا با تغییر مسیر رودها و رودخانه ستج اهریمنان خشکی در باور آریایی، از دانش خود بهره 

 اگرچه او بر ؛د اهریمنی خود نایل شودـا را تحت سلطه خود درآورد و به مقاصساکنان سرزمین ایرانشهر، آنه
تا موجودي  هایی ناپسند است ، بیشتر شخصیتی قدرتمند، با ویژگیآمده است مهناـشاهآنچه در  اساس

او چون به . کار بدل شد آن دیو به جادوگر و پس به پادشاهی ویران ...در سیر از اساطیر به تاریخ«. فراطبیعی
در داستان  ،به همین دلیل؛ )108: 1354مسکوب (» ودیت شخصیت تاریخی افتادتاریخ راه یافت، ناچار در محد

اما ، رو شد هخشکی خواندیم، روب  تر او را تجسمی از اهریمن توان با مار یا همان جانوري که پیش افراسیاب نمی
است؛ این   را رها نکرده افراسیاب ،دشتنپندا خشکی را با مار و اژدها یکسان می  این باور آریایی که همواره دیو

  : است  شده گ، به اژدها مانندر جنگ بزرکیخسرو د شخصیت هنگام شکست از
  که روي زمین از بد اژدها

  
 به شمشیر کیخسرو آمد رها  

)377: 5، ج1384فردوسی (                   

آزادي باران از ابر، روانی رودها  او،پادشاهی   د و ثمرهش کیخسرو قهرمانی است که بر اژدهاي خشکی پیروز 
  . بودمندي جهانیان از برکت و نعمت  و بهره

  از ابر بهاران ببارید نم
  جهان گشت پر سبزه و رود آب

  

 ز روي زمین زنگ بزدود غم  
 سر غمگنان اندر آمد به خواب

)9: 4همان، ج(  
  

  خشکی حماسه رامایانا  راوانا، اهریمن
 پرست، اما قوي و دانا تصویر شده ، در قالب موجودي منفی و شهوترامایاناشخصیت اهریمنی حماسه ، راوانا

که تعداد  ایم اند، با موجودي مواجه هایی که راوانا را به تصویر کشیده ها و مجسمه تقریباً در تمامی نگاره. است 
. از چنین موجودي در هنر هندو، راوانا نامید را توان هر تصویري فراوانی سر و دست دارد و به طور کلی می

   .است پیچیده تا حدودي راوانا،معنی کلمه 

                                                                                                                                                                    
 



ریشه کلمه راوانا . گیرد نیز قرار می) سیل( 23و یا واینا 22در معناي سراواناراوانا . ا به باران خوب براي کشاورزي داللت داردواژه راوان
 25راوانا، مارمعناي دیگر  .)9(یافت که به معناي رودخانه یا نهرهاي آب است اوستاتوان نه در زبان سانسکریت، بلکه در  را می 24)راون(

   (Sarkar 1999a: 1721) . آید ها به شمار می و یا بر اساس اساطیر ودایی، مسدودکننده آب 26ها کننده از آب است که بیشتر محافظت
گرفته  زمانی که قصر راوانا توسط دم آتش. است ، باران را در اسارت خود داشته رامایانا راوانا بنا بر حماسه 

باران را که در «اي براي فرونشاندن آتش،  راوانا در نهایت اضطراب به دنبال چارهگردید،  ور  ، شعله)10(هانومان  
والمیکی و (» .کن تا تو را خالصی دهم زندان او بود، بطلبید و به استمالت فرمود که آتش را از بارش خود فرو

آورد  را به خاطر می  اییزندانی بودن باران در دژ راوانا، نخستین اهریمنان خشکی در باور آری) 300: 1379داس 
  .گرفتند هاي خود به اسارت می که آب و باران را در زندان

به نام  او از جادویی عظیم. است مندي او از نیروهاي جادویی بوده  یکی از خصوصیات بارز راوانا، بهره
، با 29، همسر راما28دن سیتاراوانا براي ربو ؛(Craven 1990: 34)گرفت  ، در راه اعمال شیطانی خود بهره می27ویدیوجیوا

آورد و او را بر سر راه سیتا قرار داد، اما هنگامی که توسل به جادو، یکی از خادمان خود را به هیأت غزالی زیبا در
گرد،  شدند، راوانا با تبدیل شدن به راهبی دوره وجوي غزال، از کلبه دور  به جست )11(به تقاضاي سیتا، راما و الکشمانا

 .ربود سیتا را با ارابه خود 
گرفته  راکشاس به معناي نگهبان راکشاسا از  چه واژهاگر. نیز بر عهده داشترا  30راوانا فرمانروایی راکشاساها

 31داسیونیز ا ود ریگدر . شده است توصیف  اهریمنیسا در قالب موجودي در اساطیر متأخر، راکشا است، شده
ر برخوردا وو هیوالوار  خشن ، با ظاهري32خدانشناساف راکشاسا است، به صورت موجودي منزوي و مترد که

سالی هاي سیاه و اهریمنان خشک ، داسیوس]راکشاساها[در روایتی آنان «. ه استدش معرفی  از نیروهاي جادویی
   )217: 1373ایونس (» .ندهست ابر از وریترهو ربایندگان گاوهاي 

به عاریت  ودا ریگهاي  هاي راکشاساهاي رامایانا را از سروده که والمیکی بسیاري از ویژگی احتمال وجود دارداین 
 آن، تغییر شکل ند با استفاده ازستتوان که می بودند از قدرتی برخوردار راکشاساها Sarkar 1999b: 1072)(. باشد  گرفته
در  اوستااین ویژگی آنها، همانند پئیریکاها یا نیروهاي شرّ مؤنثی است که در  .ها شوند و باعث گمراهی انسان یابند

گروهی شرور مؤنث نیز بودند که « ؛)365 :1363رضی ( )12(نددآور مقابل ایزد تشتر، خود را به اشکال گوناگون درمی

                                                   
22. Srāvana                                   2. Vaynā 
3. Ravn                                       4. Nāga/serpent 
5. Raksa 
 
 
27. Vidyujjihva                     2. Sita 
3. Rama                               4. Rakshasas 
5. Dasyu                                 6. Adeva 
 
 
 



کرتیس  سرخوش(» .ها را اغوا کنند ا انسانت.. .شدند هاي مختلف ظاهر می هیأتاینان با ... شدند نامیده می 33پئیریکا
ند که با تغییر چهره خود به صورت فتیا نیز دو تن از راکشاساها از جانب راوانا مأموریت  رامایانادر  )22 :1373

من آنم که جمیع «: است گفتهچنین  اینجا درراوانا  .دست آورنده میمون، در سپاه راما نفوذ کنند و اطالعاتی ب
والمیکی و داس (» .کنند خدمت من میهزاران هزار دیو، . ..ها و دیوان را به زور بازوي خود بسته آورده فرشته
برخورداري از او براي . است بوده ویژگی دیگر راوانا، میل شدید او براي دست یافتن به جاودانگی  )243 :1379

اما در راه  رساند،اش  خواستهاو را به  )13(شیوا سرانجام .کردآغاز  رافرسایی  ریاضت طاقت ،عمر جاودانی
  )129: 1336سن  کریستن(. ب کردسلاو  ازرا ی ینامیرا ،کوچکی  قهبا ح )14(بازگشت حکیم نارادا

 
  مقایسه راوانا با ضحاك و افراسیاب

او را از ضحاك و افراسیاب که در  نخست،در نگاه ) موجودي با چندین سر و بازو(اگرچه ظاهرِ متفاوت راوانا 
هاي ضحاك،  سازد، باید در نظر داشت که وجود مارهاي شانه اند، دور می عمولی مجسم شدههایی م قالب انسان

باورِِِ این تصور عمومی از راوانا که او با این حال، . است نیز او را به یک موجود یا اژدهاي سه سر تبدیل کرده 
در قالب  34کلمه داساگریوا« .نماید کند، مشکل می معرفی می )16(بازو  و بیست )15(یی با ده سررا به عنوان هیوال

هایی که در آن، راوانا ده سر و  افسانه. رود کار میه نوعی لقب به معناي شخصی با ده گردن، پیوسته براي راوانا ب
که او به عنوان   بودهکه هدفش تنها بیان نیروهایی  است  ناشی شده ازو و چشم دارد، از این عنوان اوبیست ب

ه بزرگی مردان نیرومند راوانا سر و گردنی ب این امکان وجود دارد که.. .است بوده جنگجو، از آنها برخوردار 
هاي او در ده منطقه از زمین و نشان  که ثمره پیروزي گذاشته شاید هم، تاجی با ده جواهر بر سر می. است داشته 

خودي  چنین سرپوشی، کاله است  ممکن (Sarkar 1999a: 1722-1723)» .است  آمده ري او به حساب میبرت
د سر و که تعداست؛ چرا  گذاشته فریب دادن دشمن، بر سر می باشد که راوانا آن را براي یافته با ده سر  زینت

پس این احتمال وجود دارد که ؛ )17(هندو است  اندیشهتی براي نمایش قدرت فراطبیعی در دست، یک وسیله سنّ
  . باشد  دهاك اوستایی نیز به همین دلیل، با سه سر، سه دهان و شش چشم مجسم شده اژي

است که او را  هایی نشانهگیري راوانا از نیروهاي جادویی و میل شدید او براي دست یافتن به جاودانگی  بهره
ریاضت به درگاه شیوا و عمر طویل   نتیجه ،ت راوانابا این تفاوت که جاودانگی موّق .کند به افراسیاب نزدیک می

ارتباط نام راوانا با رود و رودخانه و نقش او در مقام  .است بوده روي آوردن او به اهریمن   ثمره ،افراسیاب
ن احتمال وجود دارد که ای. دهد او را به افراسیاب پیوند میکه مشترك دیگري است  ها، نکته مسدودکننده آب

                                                   
33. Paīrīka 
34  . Dasagriva 
   



هاي آبی  شود، چون افراسیاب تخصصی در فن احداث راه طور که از معانی نام او آشکار می راوانا نیز همان
  .است  داشته

خواندند و به  باران را پیش از بارش، اهریمنی میهاي نخستین، ابرهاي سیاه پر یاییآر ذکر شد، طور که همان
واژه نام او نیز همچون در پِسِ دارد و ا نیز چون همتایان دیگر خود با آب ارتباط راوان .کردند مار، تشبیه می
  . است دهاك اوستایی و افراسیاب، ماري پنهان شده ضحاك یا اژي

که  بودندمطرح شد که این مارها، همراهان او  در خصوص مارهاي کتف ضحاك، این احتمالتر  پیش
هایی داشته  تواند ریشه در باور آریایی این اشتراك می .است ته ه با خود داشپادشاه، آنها را به نشانه ستایش هموار

تر گفته  اگر با توجه به آنچه پیش .نددانست ها می کنندگان آبها و اقوام ناگا را نخستین مسدود باشد که دراویدي
ارتباط ضحاك و راوانا بیش ، اند اي از ناگاها بدانیم که حکمرانی ملقب به دهاك داشته شد، آهی یا اژي را طایفه

 .شود از پیش آشکار می
ناگاها از یک طرف مار «. یمگرد هاي اقوام ناگا باز بایست بار دیگر به رسوم و آیین براي اثبات این نظریه، می

از این حیوانات و نیز  ،نمودند و از طرفی دیگر براي ترساندن دشمن و اژدها نگهداري کرده و پرستش می
از آنجا که در  )51: 1372جعفري    یونس(» .کردند ی استفاده میپا به عنوان آالت جنگ کژدم و هزارجانورانی چون 

این جانور براي ضحاك و همتاي  توان گفت شود، می میان ابزار جنگی گوناگون راوانا، مار هم دیده می
  .کردند اي از خود جدا نمی آن را لحظه که است  اش، حکم عامل دفاعی داشته هندي
بر هر کنگره هزاران دیو مسلح «: کرده استهانومان دژ نفوذناپذیر النکا را چنین توصیف  ، رامایانا  حماسه در

ها  کنند و توپخانه از توپ و تفنگ و سبوها پر از مار و کژدم بر همه کنگره نگاهبانی می ...و غرق در شمشیر و
گونه که  همان )286: 1379والمیکی و داس (» .تاده باشندایس به نوبت ...هزار دارند و بر هر دروازه دیوان هزار

، راوانا عالوه بر استفاده از مار و کژدم به عنوان ابزار جنگی، همانند ضحاك از نیروي دیوان نیز در بینیم می
هاي شمالی هند یا اقامتگاه  ودایی، راکشاساها بر سرزمین  در دوره« .است  برده دستگاه حکومت خود بهره می

ها  پی، این مردمان یا همان دراویدي در یی پی ها  ها توانستند با جنگ اما آریایی ،ها استیال یافته بودند نده آریاییآی
رامایانا توسط   مصادف با تصنیف حماسه این پیروزي آنها. و به جنوب برانندهاي خود بیرون کنند  را از سرزمین

  (Sarkar 1999b: 1073)  ».است بوده والمیکی 

 خود هاي حماسه دراویدي  که خصوصیات ناپسند فراوانی را به راوانا یا نماینده است المیکی ناچار بودهو
 ،ایرانی نیز ضحاك از یک سو  در اسطوره. شد میبا قهرمانی آریایی یعنی راما مواجه  دبای نسبت دهد؛ زیرا او 

که در هر صورت  دانند نژاد مغول و دراویدي میاز او را ترکیبی  آید و ازسوي دیگر، زي و سامی به شمار میتا
بدانیم، باید او را ) نژاد عرب(ضحاك را به جاي آنکه او را از نسل سام « .شود غیر آریایی محسوب می

شود که پدرش  گذارند و چنین استنباط می ها می ها را دراویدي این نوع اسمدانست و معموالً  )18(نژاد منگولی



تر گفته شد، افراسیاب نیز چون  بر آنچه پیشبنا ) 53: 1372جعفري  یونس(» .است  بودهولی دراویدي و مادرش منگ
  . است  زنندگان کشورهاي آریایی آمده برهم ، در شماراوستا در اونام است و  بوده ضحاك و راوانا غیر آریایی 

آنها چه از منظر  دنه شارتباط ضحاك با دیوان سخن گفته شد و دالیل دیو شمرد دربارهپیش از این، 
به فارسی، چنین  رامایانااگرچه در ترجمه . گرفت  ها مورد بررسی قرار  یدگاه آریاییفردوسی و چه از د

دیو یا  ،این نکته را در نظر داشته باشیم که در هند دبای  اند، انگیز، دیو خوانده شده موجوداتی با ظاهري هراس
و  )19(هشد ، در هند به خدایان اطالق ستنش در جایگاه دیوان  اوستاکه بعدها در  ؛ دوامعناي دیگري دارد 35دوا

که در باور راکشاساها نیز  .یافته استمعناي اهریمنی  ودا ریگکه همان اهوراي اوستایی است، در  36اسورا
اتی اهریمنی ند، چون اسوراها، موجودهست  آریایی، اهریمنان خشکسالی و ربایندگان گاوهاي ابر از وریتره

   .آید چون ضحاك و افراسیاب، اهریمن خشکی به حساب میآنها، فرمانده  ،راوانااند و  شده قلمداد 

 و تا زمانی که در بند فرمانروا اسیر مدندشهرناز و ارنواز، به چنگ ضحاك گرفتار آ ،، دختران جمشیدشاهنامهدر 
 هاي فریدون آمده در قالب نیایش اوستابارها در  ناناین زصفت باروري . ندیدند، جهان روي خوشی و آسایش بود

را  38و اَرِنوك 37كیروز شوم و هر دو همسرش سنگهوپ... دهاك دار که بر اژي مرا این کامیابی ارزانی« :است؛ از جمله 
در ) 348-347: 1381اوستا ( )20(».ز وي بربایم، ااند زایش و افزایش دودمان  نگاهداري خاندان و شایسته  که برازنده

نکته حائز اهمیت آنکه او نیز چون همتایان ایرانی خود، . داافت همسر محبوب راما، به دام راوانا ، سیتانیز  رامایانا
ر آمده و چون مربوط به زمین و کشت و زراعت  ودا به معنی شیا سیتا در ریگ« .بوداز صفت باروري برخوردار 

سیتا به وضوح صفت حاصلخیزي  رامایانامضافاً به اینکه در  حاصلخیزي پنداشت؛ هاست، پس باید سیتا را اله
 )248: 2536 /1356شایگان (» .مشهود است

به طور که سیتا مدت زمانی نزد راوانا و دور از زادگاه خود  همانمیان سیتا و سیاوش نیز شباهتی وجود دارد؛ 
سیاوش و  کرد؛ پستوران و در دیار افراسیاب سپري ، سیاوش بخشی از زندگی خود را در سرزمین سر برد
با این تفاوت که سیاوش این دوري را خود . نددگذران دو مدت زمانی را در سرزمین اهریمنان خشکی  سیتا هر

دشمن ، کیخسرو شاهنامه داستان سیاوش در اگرچه در .شد د و سیتا ناخواسته از وطن خود جدا رانتخاب ک
است  زا و فرشته باران) افراسیاب(حماسی اسطوره در شاهنامه، مبین مبارزه دیو خشکی شکل «افراسیاب است، 

و افراسیاب که ضحاك ، پس راونا؛ )107: 1354مسکوب (» .اره، یعنی سیاوش استکه در اینجا نماد زایندگی دوب
  . آیند خشکی به حساب می  ند، اهریمنانهایی را در بند کرد چنین انسان

                                                   
35. Deva 
36. Asura                           2. Sanghavak 
3. Arenavak 
 



  در شاهنامه و رامایانااهریمنان خشکی 
  هاي مشترك شاخصه

  راوانا  افراسیاب  ضحاك

     ارتباط با مار
      ارتباط با دیوان

      گیري از نیروهاي جادویی بهره
      ها مسدود کردن آب

      آریایی بودن غیر
      در بند کردن مظاهر فراوانی

  

  نتیجه
و  شاهنامهدر فراوانی،  خشکی و قهرمانانِ  ها در خصوص اهریمنان باور آریایی پژوهش حاضر نشان داد که

شد،  واجد اهمیت شمرده می ،از آنجا که در باور اساطیري، تکرار کار خدایان. استبازتاب یافته  رامایاناحماسه 
خشکی و  مظهر که يپلید انبا اهریمن مبارزهاژدهاکشی و . است  تاریخی به خود گرفته صورتیاین تکرار 

به الگویی  ه و این عملشد گیري اساطیر هند و ایرانی، عملی پهلوانی تلقی  ، از ابتداي شکلبودندآبی  کم
نیز  رامایاناو   شاهنامهپس از آن به دو حماسه و  ودا ریگادبیات اوستایی و  ه است و بهدتبدیل ش شونده تکرار

خشکی از   به مار یا اژدها، استفاده اهریمنان یا هر مظهر خشکی دیگرزا و  بارانتشبیه ابرهاي غیر  .یافته استراه 
آنها به صورت ربایندگان آب، گاو  کردن شدند و تصور می  ها ناپاك قلمداد   دیوان یا مردمانی که از منظر آریایی

دو .یانا استاي شاهنامه و راما هاي اسطوره  هاي ارتباطی باورهاي آریایی با شخصیت  و یا زن، نخستین حلقه
هایی  ، هر سه با ویژگیرامایانا، شخصیت منفی راوانا و، ضحاك و افراسیاب، شاهنامهشخصیت منفی و کلیدي 

آن اساطیر موجود در ادبیات زرتشتی و  دنبالاند که با اهریمنان خشکی در باور آریایی و به  آمده به تصویر در
کاسته  شاهنامهاي ضحاك و افراسیاب با ورود به  اگرچه از کارکردهاي اسطوره. دنخوانی دار هم ودا ریگ
دلیل محکمی است بر  ،شود هاي فراوانی که میان این دو شخصیت و راوانا دیده می وجود مشابهت ،است شده

  . گیري این دو حماسه دار عقاید آریایی بر شکل ر ریشهیتأث
  

  نوشت پی
دراویدیان . پیش از میالد به سرزمین هند راه یافتند 2500تا  4000در فاصله  دراویدي نخستین، اقوام) 1(

شکل  (Mohenjo-Daro)و موهنجودارو  (Harappa)مؤسس تمدن درخشانی بودند که در شهرهاي بزرگ هاراپا 



 )13: 1373ایونس (. گرفت
 .بر خود داشتندهایی که به دلیل پرستش مار نام این جانور را  ؛ طایفه(Nagas)ناگاها   )2(
کند و  گاه شخصیتی به نام تریته او را در این نبرد یاري می. ، ایندرا کشنده اژدهاي سه سر استودا ریگدر ) 3(

ایندرا و تریته، هر دو در مواجهه با  )14: 1384دومزیل (. شود گاهی خود او از جانب ایندرا مأمور کشتن اژدها می
 .گیرند کمک می) باد(اهریمن خشکی از وایو 

 .با لقب اژدهاکش شهرت دارد اوستااست، در  شاهنامهفریدون که از پادشاهان پیشدادي   )4(
 .غالم ضحاك که در غیاب او حفاظت از تاج و تخت پادشاهی را بر عهده داشت) 5(
 )160: 1363رضی (. اند در گاثاها دیوپرستان، پیروان راه فریب خوانده شده  )6(
 زدهم یا کرده:یشت آبان) 7(
 کرده هشتم: زامیادیشت) 8(
 .به معناي رودخانه نزدیک است Riverبه  Raviکلمه ) 9(
 . است که خدمات فراوانی به راما و سپاهیانش رساند رامایاناخداي حماسه  میمون )Hanuman(هانومان ) 10(
)11 (Lakshmana؛ برادر راما 
 کرده پنجم: تیریشت) 12(
)13 (? iva  پذیرد گانه هندو است که نابودي با نام او صورت می سهیکی از خدایان. 
ریشی یا حکیم مقدس هندوها است که واسطه میان  از دانایان بزرگ و یکی از هفت (Narada)نارادا ) 14(

  .رود مردمان و خدایان به شمار می
)15 (Daśānana یکی از القاب راوانا به معنی دارنده ده سر است. 

)16 (Vimśatibhuja یکی دیگر از القاب راوانا به معنی دارنده بیست بازو است. 
اند؛ برهما  بر همین اساس، بسیاري از خدایان و خدابانوان در تفکر هندو با این خصوصیات مجسم شده) 17(

(Brahma)، شیوا نیز در مقام سلطان . خداي خالق، در اغلب موارد با چهار سر و هشت بازو تصویر شده است
 .پنج سر و ده بازو دارد (Sada Shiva)چهار بازو و در جایگاه ساداشیوا  (Nataraj)رقص 

 (Mongolian)مغولی ) 18(
)19 (»daevah  ،سانسکریتdaeva و ...اوستاdev پهلوي و دیو پارسی هم از ریشه div  سانسکریت، به معنی

از کرسی عزت فرود آورد،  درخشیدن است که به خدایان اطالق شده است و چون زرتشت، خدایان پیشین را
 )49: 1371معین (» .در مزدیسنا دیو به اهریمن تبدیل شد

یشت کرده ششم،  یشت کرده نهم، بند سی و چهارم و در رام در آبان. کرده سوم، بند چهاردهم: یشت گوش) 20(
 .بند بیست و چهارم نیز تکرار شده است



  
  کتابنامه

  .مروارید: تهران. 6چ . دوستخواه جلیلو گزارش  گردآوري. 1381. اوستا
  .ریاساط: تهران. یباجالن فرخترجمۀ . هند اساطیرشناخت . 1373. یکاورون، ونسیا

  .روز  فکر: تهران. رانیا  جستاري چند در فرهنگ. 1373. ، مهردادبهار
  نقد تطبیقی اسطوره آفرینش در شاهنامه فردوسی و مهابهاراتاي«. 1391. رو، فاطمه پاك

  .27ش . 8س  .اسطوره شناختیۀ ادبیات عرفانی و فصلنام. »هندي
  .نشر چشمه: تهران. ضحاك. 1378. علی، حصوري

  .توس: تهران. 2چ . مهرداد بهارترجمۀ . بندهش. 1380. فرنبغ، دادگی
  .ترجمۀ جالل ستاري. »وجوه مشترك میان مهابهارات و شاهنامه«. 1354. دارمستتر، جیمز

  .154و  153ش . 13س . هنر و مردم
  .1ش . 7س .پارسی ۀنام. »هاي ملی اي از مشترکات حماسه پاره« .1380.دزفولیان، کاظم
  .11ش  .آشنا. »نگاهی به شخصیت افراسیاب در شاهنامه«. 1372 .دشتی، مهدي

  ترجمۀ. يو هند یرانیر ایکاووس در اساط بررسی اسطوره. 1384.، ژرژدومزیل
  .قصه: تهران .یباق يان و مهدین مختاریریش

  .فروهر: تهران. اوستا؛ ترجمه و تحقیق. 1363. رضی، هاشم
  :تهران. عباس مخبرترجمۀ . هاي ایرانی اسطوره. 1373 .کرتیس، وستا  سرخوش

  .مرکز
  :تهران. 2چ . 1 ج .ادیان و مکاتب فلسفی هند. 2536/1356. ، داریوششایگان
  .امیرکبیر
  به کوشش سعید. )از روي چاپ مسکو(. شاهنامه. 1374. ابوالقاسمی، فردوس

  .داد: تهران. 2چ . حمیدیان
  به. )چاپ مسکو متن کامل بر اساس. (شاهنامه. 1384. ـــــــــــــــــ 

  . قطره: تهران. 6چ . کوشش سعید حمیدیان
  :تهران .صفا... ا ذبیحۀ ترجم. کیانیان. 1350-1336 .سن، آرتور امانوئل کریستن

  .کتاب  نشر بنگاه ترجمه و 
  نمیرم .»ضحاك  اي در اسطوره نمادشناسی اسطوره«. 1374. الدین جاللازي، میرکّز



  و یبزرگداشت فردوس یمجموعه مقاالت کنگره جهان؛ ام ه  از این پس که من زند
  .تهران  دانشگاه: تهران. ستودهغالمرضا  گردآورنده. ن شاهنامهیتدو  هزاره

  :تهران. 4چ . مرگ و رستاخیز در. سوگ سیاوش. 1354. ، شاهرخمسکوب
  .یخوارزم

  .8ش  .آشنا .»آیین آریائیان پیش از ظهور زرتشت«. 1371 .معین، محمد
  .12 س. فرهنگی  کیهان. »هاي منظوم نهادي در حماسه هم«. 1374 .واحددوست، مهوش

  .122 ش
. کاش پر سنکهه و امر امرترجمۀ . هند  عاشقانه ین متن حماسیتر کهن: رامایانا. 1379 .والمیکی و داس، تلسی

  .الست فردا: تهران
  .2س  .آشنا. »واژه ناشناخته دیو در شاهنامه فردوسی«. 1372. محمد جعفري، سید  یونس

 .12ش 

English References 
Bajpai, K.D. & Takur, V.K.1999.Rāma in Ancient literature and Art In Coomaraswamy. 
Ananda, K. 1926. Catalogue of the Indian colletions in the Museum of fine art.Vol.19. Boston. 
Sarkar, A.1999 a. Ravana as the tragic hero. In Naragendra KR. Singh (ed). Ency.Of Hinduism.Vol. 21. New Delhi: 
Anmol.  
Sarkar, A.1999b. The Raksasas, in Naragendra KR Singh (ed). Ency.Of Hinduism. vol. 19. NewDelhi: Anmol. 
Shegal, Sunil. 1991. Ency. of Hinduism. New Delhi: Sarup & Sons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
References 
Bahār, Mehrdād. (1994/1373SH). Jostāri chand dar farhang-e Iran.1st ed. Tehran: Fekr-e rouz. 
Christensen, Arthur Emanuel. (1957-1971/1336-1350SH). Kiyāniyān (les Kayanides). Tr. by Zabi hollāh 
Safā. 1st ed. Tehran: Bongāh-e tarjome o nashr-e ketāb. 
Curtis, Vesta S. (1994/1373SH). Ostureh- hā-ye Irani (Persian myths). Tr. by Abbās Mokhber. 1st ed. 
Tehran: Markaz. 
Dadegi, Faranbagh. (2001/1380SH). Bundahesh.Tr.by Mehrdād Bahār. 2nd ed. Tehran: Tous. 
Darmesteter, James. (1975/1354SH). “vojouh-e moshtarak-e miyān-e Mahabharat o Shāhnāmeh”, Honar o mardom. 
Tr. by Jalāl Satāri. Year 13. No. 153 &154. 
Dashti, Mehdi. (1993/1372SH). “Negāhi be shakhsiyat-e Afrasiāb dar Shāhnāmeh”, Āshenā. No.11. 
Dezfooliyān, Kāzem. (2001/1380SH). “Pāre-ie az moshtarakāt-e hamāse-hā-ye melli”, Nāme-ye Pārsi. Year 7. No. 1. 
Doustkhāh, Jalil. (2002/1381SH). Avesta: kohantarin soroud-hā-ye Iraniyān. Tehran: Morvārid. 
Dumezil, Georges. (2005/1384SH). Barresi-ye ostour-e-ye Kāvous dar asātir-e Irani o Hendi. Tr. by 
Shirin Mokhtāriyān and Mehdi Bāqi. 1st ed. Tehran: Qesseh. 
Ferdowsi, Abul-Qāsem. (1995/1374SH). Shāhnāmeh.. With the efforts of Dr. Saeed Hamidyān 2st ed. 
Tehran: Dad. 
Ferdowsi, Abul-Qāsem. (2005/1384SH). Shāhnāmeh. With the efforts of Dr. Saeed Hamidyān. 7th ed. 
Tehran: Qatreh. 

Hosouri, Ali. (1999/1378SH). Zahāk. 1st ed. Tehran: Cheshme. 
Ions, Veronica. (1994/1373SH). Shenākht-e asātir-e hend (Indian Mythology). Tr. by Bajelān Farokhi. 1st 

ed. Tehran: Asātir. 
Kazzāzi, MirJalāl-oddin. (1995/1374SH). “Namād shenāsi-e ostoure-ie dar osture-ye Zā hāk”. Namiram 
az in pas ke man zende-am: Majmou- e maqālāt-e kongere-ye jahāni-e bozorgdāsht-e Ferdowsi o hezāre-
ye tadvin-e Shāhnāmeh. Ed. and documented by GholāmRezā sotoudeh. 1st ed. Tehran: University of 
Tehran. 
Meskoub, Shāhrokh. (1975/1354SH). Soug-e Siyāvash: dar marg o rastākhiz. 4th ed. Tehran: khārazmi. 
Mo ein, Mohammad. (1992/1371SH). “Aein-e Āriyāeiyān pish az zohour-e Zartosht”, Āshenā. No. 8. 
Pakrou, Fātemeh. (2012/1391SH). “Naghd-e tatbiqi-ye osture-ye āfarinesh dar shāhnāmeh-ye Ferdowsi o 
Mahabharata-ye hendi”, The QuarterlyJournal of Mytho-mystic Literature, Azad University, South 
Tehran Branch. Year 8. No. 27. 
Razi, Hāshem. (1984/1363SH). Avestā. 1st ed. Tehran: Frouhar. 
Shāyegān, Dāriush. (1977/1356SH). Adyān o maktab-hā-ye  falsafi-e Hend. Vol. 1. 2nd ed. Tehran: 
Amirkabir 
Vāhed-Doust, Mahvash. (1995/1374SH). “Hamnahādi dar hamāse-hā-ye manzoum”, Keihān-e 
farhangi. Year 12. No. 122. 
Valmiki & Tulasi dasa. (2000/1379SH). Ramayana: kohan-tarin matn-e hamāsi asheqāne-ye Hend. Tr. 
by Amrsenkhe & Amr Perkash.1st ed. Tehran: Alast-e fardā. 
Younos- Ja ffary, Seyed-Mohammad. (1993/1372SH). “Vāzhe-ye nāshenākhte-ye Div dar Shāhnāmeh-ye 
Ferdowsi”, Āshenā. Year 2. No. 12. 

 


