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 مقدمه
 و حیات اجتماعی و سیاسی و   یدم زندگانی ادب    گمان نخستین سپیده   یپدیدآمدن شاهنامه ب  

 و ایـن    توان گفت پایۀ تحول این جامعه       رود و باز می     آزادگی و جنبش اساسی ملی به شمار می       
ی و خودکامگی و    یتوان دریافت که زورگو     با بررسی شاهنامۀ فردوسی می    . کشور کهنسال است  

. پرستی و چپاولگري و بدخواهی و پلیدي و ترکتازي سرانجامی به بدنامی و شکسـت دارد       گنج
 .دهندة شعور ملی است فردوسی شاعر ملی است و شعر ملی پرورش

دهندة احساسات مردم باشد، از همـین          روح و آینۀ نشان    هنر و ادبیات ملی نیز باید زاییدة      
هاي دیگر بهتـر و       ها و یادگاري    ها، معماري   ها، نقاشی   ها و افسانه   روست که ادبیات ملی، داستان    

ن، روح ملت  دو شناساند اگر چنین بناهاي کهـن و چنـین    ها را به ما می بیشتر از هرگونه تاریخ م
نبـود، مـا هرگـز از چگـونگی زنـدگانی و          میـان    ا و اسـاطیر در    هـ   ها و داسـتان     ادبیات و افسانه  

 .شدیم هاي گوناگون آگاه نمی هاي مردم سرزمین احساسات و اندیشه
روي هم رفته باید گفت که شعر و ادب ملی آن است که به تصویر آنچـه در روح مـردم                     

ه در پـی چـه   گردش و جریان دارد بپردازد و به ویژه آرمـان و آرزوي اجتمـاعی را برسـاند کـ              
 .باشند هستند و در جستجوي چه می

توان قـرن بیـداري شـعور ملـی و الهـام و یـادآوري                 قرن سوم هجري را براي ایرانیان می      
ریـزي    هاي ملی و اساسی و عمومی و پی         رویاهاي شورانگیز خواند و قرن چهارم، عصر جنبش       

ی را فردوسـی بـه دوش       کار هدایت و رهبري اساسی این شعور مل       . استقالل این سرزمین است   
 .بخش آزادگی و یادآور فرّ و شکوه گذشتۀ این سرزمین گشت گرفت و شاهنامۀ او الهام

گذاشـت خـود را از        ش نمـی  ا  سرایندة شاهنامه، سخنوري بود که قریحه و احساسات ملی        
اجتماعی که بدان بستگی دارد، کنار بداند و از اینجا خوب و بد روزگـار مـردم در وي سـخت             

 . بودکارگر
 معین را پیشه خود سـازد و        يا فردوسی از گروه سخنورانی نبود که تصویر زندگانی طبقه        

پـس بـه درون زنـدگانی مـردم راه          . پیرو ادب دربار محمود و دستگاه تبلیغاتی این و آن باشـد           
یافت و تصویر زندگی مردم آزاد را برگزید، تا از این راه شعور ملی را بهتر و بیشـتر بپرورانـد،               

آور و  هـاي نیاکـان و تـاریخ شـاهان و وزیـران نـام       هـا و یادگـاري   راي این کارها باید داسـتان     ب
فر   هاي مردان گران    ییهاي پهلوانان، سران سپاه و دستورهاي آموزندة دانشوران و راهنما          دالوري

هاي موروثی یکجا گرد آینـد        ها و سنت    ینیهاي گذشته و چگونگی آ      و حکیمان و بخردان دوره    
استه و پیراسته شوند و به زبانی ادبی مردم به نظم آیند و در میان مردم سرتاسر ایران زمین                   و آر 
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هاي کهن، به واژگان هندي االصل پی بردیم که          الي چنین داستان    در البه . نده و منتشر گردد   کپرا
بایسـت بـه گذشـتۀ     شناسی، می  و پژوهش این واژگان، افزون بر بررسی و تشریح زبان  ییشناسا

 .ور و روابط تاریخ سرزمین ایران و هند نیز گذر کردد

 بحث و بررسی
ی عمیق ایرانیان و ساکنان شبه قاره، سـابقۀ چنـدین هـزار             یهاي عالئق و تاریخ آشنا      ریشه

رسد، یعنی درست زمانی کـه اقـوام     دارد و آغاز آن به هزارة دوم قبل از میالد مسیح می           يا ساله
 .اي فرهنگ مشترکی بودندزیستند و دار ی با هم مییآریا

ر تـا پنجـاب گسـترش یافـت و          یـ چنانچه در دورة هخامنشی، قلمرو سلطنت داریوش کب       
وران و بازرگانان در ایـن دوره بـه هنـد و از هنـد بـه ایـران رفـت و آمـد                          گران و پیشه    صنعت

یان هاي میان ایران و یونان، لشکریان هندي بخشی از سپاه           اي از جنگ    کردند و حتی در پاره      می
 .دادند و ارتشیان شاهان هخامنشی را تشکیل می

در دورة اشکانیان، مهرداد اول پادشاه اشکانی، نـواحی غـرب پنجـاب را ضـمیمۀ قلمـرو                  
در عصـر   . پادشاهی خود کرد و روابط میان ایران و هند همانند دورة هخامنشـی ادامـه داشـت                

ران و راجاهاي هندوستان همچنـان      ساسانیان روابط سیاسی و بازرگانی و فرهنگی میان دربار ای         
 .برقرار بوده است

به روایت فردوسی در شاهنامه، بهرام گور پادشاه ساسانی که اهـل بـزم و رزم و شـکار و               
ا رامشـگر و    یـ پادشاه هند درخواست کرده است که ده هـزار لـوري            » 1شنگل«موسیقی بوده از    

سیقی هندي را تعلیم دهند تا ایرانیان نیـز         خوانندة ماهر برگزینند و به ایران اعزام دارد تا فن مو          
 .هاي موسیقی هندي را فرا گیرند و شاه هند نیز چنین کرد ها و دستگاه بتوانند آهنگ

 :فرماید  فردوسی در این باره می
 بــه خندیــد از آن نامــه بســیار شــاه

 

  بـــر افکنـــد پویـــان بـــه راه2هیـــونی 
ــتاد کــس    ــنگل فرس ــک ش ــه نزدی  ب

 

ــت   ــین گف ــاه  : چن ــاي ش ــاد رسک  فری
ــزار   ــزین ده هـ ــان برگـ  از آن لوریـ

 

 نــر و مــاده بــر زخــم بــربط ســوار      
ــود    ــتان ب ــر زخــم دس ــتاد ب ــه اس  ک

 

ــود   ــان بـــ ــش جـــ  وز آواز او رامـــ
 چو نامه بـه نزدیـک شـنگل رسـید          

 

 ســر از فخــر بــر چــرخ گــردون کشــید 
                                                            

 يپادشاه هند:  (Shangal)شنگل  -1
 قاصد تندرو= هیون  -2
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 همان گاه، شـنگل گـزین کـرد زود        
 

ــود   ــوده بـ ــاه فرمـ ــا شـ ــوري کجـ  ز لـ
ر آن زمان صدها واژه و اصطالح، از هنر موسیقی هند بر سرزمین ما وارد               ت، د یروابا این    

 .شد
                 کلیلــه و دمنــه Panĉtantara  هندوســتان کتــاب پــنچ تنتــره   Rao یکــی از راؤهــاي 

Kalilah, wa Dimnah هـاي گرانبهـا،    را به همراه تختۀ شطرنجش و تحفه» 1کرتکه و دمنکه«ا ی
اي اشاره داشت که هر گاه موبدان و ردان دربار ساسـانی، رمـز                و در نامه  نزد انوشیروان فرستاد    

               بــازي شــطرنج را کشــف و حــل کننــد و انگیــزه و فلســفۀ اختــراع آن را دریابنــد دژ و ســاو 
deĴ-va-săv     فرستد، امـا در صـورتی        گیرد و به درگاه انوشیروان می        شهرهاي هند را برعهده می

تختۀ شطرنج را دریابند آنچه فرستاده شده، باید افزون گردد و به هند ارسـال               که نتوانستند رمز    
 .شود و دیگر نباید انتظار اخذ خراج داشته باشند

 راؤ هند مجلسی ترتیـب داد و تختـۀ شـطرنج را در پـیش                یانوشیروان پس از ورود ایلچ    
ا یبوذرجمهر،  . آن در ماندند  اما موبدان و ردان از رمز       . موبدان و ردان نهاد تا آن را بررسی کنند        

چون افسردگی انوشیروان را دید، به او گفت که من در مدت یک          » بختگان«فرزند  » بزرگ مهر «
سـرانجام  . یابم و این راز سر به مهر را در عالم سمر خواهم کـرد   روز و یک شب رمز آن را می       

ج بـراي آرایـش   او دانسـت کـه تختـۀ شـطرن    . کلید رمز شطرنج توسط بزرگمهر باز گشوده شد 
هاي آن هر یک نشانۀ شـاه و وزیـر و             مهره. میدان جنگ و پیروزي بر دشمن اختراع شده است        

سواره نظام و پیادگان و پیالن جنگی است که شاه در قلب لشکریان جاي دارد و بدین ترتیـب                   
 . به جاي شطرنج، بزرگمهر تخته نرد را اختراع کرد و آن را به هندیان آموخت

ابد و در   ی  ی از هندوستان، در آسیاي مرکزي رسوخ م       یین بودا ییطنت آشوکا، آ  در زمان سل  
 بر مذهب رسمی زرتشـتی و هنـر      یی امپراتوري ساسانی، مذهب و هنر بودا      يهاي کوشانا  استان

هـاي هنـري دورة      شـۀ طـرح   ییـابیم کـه ر      چنانچه با اندك توجهی در می     . یابد  ایرانی برتري می  
 .ه است نهفتییساسانی، در هنر بودا

هنـد تنهـا کشـوري اسـت کـه بـا          . هندوستان سرزمین اشراق، سرزمین اساطیر زنده است      
اش را به سـوي      اساطیر خود فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، ادبیات، عرفان و فلسفه و علوم مردم            

 .دهد کامیابی سوق می
 تاریخ  ها در اعماق    در هندوستان اسطوره  .  وارونه دارد  یاما این موضوع در هندوستان نقش     

                                                           
1- “Kartaka damanaka” له و دمنهیلکت یرکنام سانس    
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اند و تمام مردم از خرد و بزرگ ـ ثروتمند و فقیر تا فضانوردان و عالمان و دانشـمندان    نیز زنده
 .دارند ش خود محفوظ نگه مییجا در کنار و پ ها را در همه علوم جدید، اسطوره

اي نمادین دربارة ایزدان، فرشتگان ـ موجـودات موفـق و     ها را روایت یا جلوه اگر اسطوره
م، گـزاف   یدارنـد، بنـام    ی کلی جهان شناختی که یک قدم براي تفسیر خود از هستی برم            به طور 
 .ایم نگفته

اي نمادین،  اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده و به گونه       
گوید که چگونه چیزي پدید آمده، هستی دارد، یا از میان خواهد رفت و                انگیز می   تخیلی و وهم  

 .اي تمثیلی کاوشگر هستی است  اسطوره به شیوهدر نهایت
ها از جهـان بـه        بینش جوامع ابتدائی و تفسیر آن     . به عبارتی، اسطوره بینشی شهودي است     

هاي پریان قـرار      گر شده است و هر چند در ردیف حماسه، افسانه و قصه              جلوه  ي اسطوره   گونه
 .گیرد، اما با آنها متفاوت است می

هاي متأخرتر به گونۀ     گردد و بعدها در زمان      ها آغاز می    ین از اسطوره  باورهاي انسان نخست  
هـاي    پس اسطوره به یک عبارت، دین و دانـش انسـان نخسـتین و داشـته               . گیرد  ادیان شکل می  
دانشی که بیشتر جنبۀ شهودي و نمادین دارد و از قوانین علمی ادوار بعد به دور        . معنوي اوست 

 .است
هاي مهم  اي وجود داشته است و به راستی یکی از سازه    ر جامعه به طور کلی اسطوره در ه     

ن عمومیـت بخشـیدن بـه سرشـت       یچون انواع اسطوره متعدد است، بنابرا     . فرهنگ بشري است  
هـاي کلـی و       هاي یک ملـت بـا ویژگـی         اساطیر بسیار دشوار است، اما روشن است که اسطوره        

 .اند رد آن ملتجزئی خود بازتابندة شارح و کاشف تصویر منحصر به ف
در این مقاله ما نیز با استناد بر اساطیر کهن هند و ایـران بـه پـژوهش و بررسـی واژگـان                       

 .ایم هندي و جایگاه آن در شاهنامه فردوسی پرداخته
او با الهام از اساطیر کهن و روایات        . نامیم  فردوسی را به جرأت پدر علم اساطیر ایرانی می        

ژه هنگـامی کـه   یـ  و روایات هندوستان غافل نمانده اسـت، بـه و  ها داستانهاي قدیمی از اسطوره   
 :سراید  می

 توانـــا بـــود هـــر کـــه دانـــا بـــود 
 

ــود   ــا بــ ــر برنــ ــش دل پیــ  ز دانــ
م بـر  .  ق300لیلـه و دمنـه کـه بـه     کا یـ ه که و دمنک تنتره یا کرتچهاي کتاب پان در داستان  

 :گوید گردد این عبارت در اصل گفتگوي بین شیر و روباه است که می می
 .»زورمند کسی است که خردمند باشد«
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ــد همچــون    ــات حماســی هن ــی ســه ادبی ــا«از طرف ــا«، »Mahabharata مهابهارات  پوراناه
Puránaha «  رامایانا«و Ramayana «    الـدین مولـوي در سرتاسـر خراسـان           تا زمان موالنا جـالل

 .ع بوده استیبزرگ بین ادیبان رایج و شا
 از کلیۀ عقایـد آن دوران اسـت، یکـی از دو منظومـۀ بـزرگ        یفالمعار ةکه دایر » مهابهاراتا«

هسـتۀ مرکـزي ایـن    . حماسی هند است که بیش از صد هزار بیت در آن گنجانیده شـده اسـت              
میـان دو قبیلـۀ     » Korokshitra شـترا کوروک«اي است براي اسـتیال بـر سـرزمین            حماسه، مبارزه 

ـ کـه در قـرن دهـم قبـل از     » Pandavaha پانداواها«و »  Korovaha کوروها«قدیمی و رقیب ـ  
این منظومه کتابی است جامع که شامل همۀ شئون فلسفی و اساطیري              . میالد صورت گرفته بود   

 .و اخالقی کیش هندو است
 حماسی است که در آمیزش فرهنگی نژادها و قبایل و طوایف             نام دیگر منظومۀ  » پوراناها«

ن و قرون وسطی و معنویت بخشیدن بـه طـرز فکـر             مختلف و شعائر دینی هند و روزگار باستا       
 .تمام طبقات مردم هند است

یا انسان کامل   » یوگی«این حماسه، معیارهاي یک     . حماسۀ ملی دیگر هندوان رامایانا است     
م توسط وال میکی، و تلسی داس .  ششم و هفتم ق    يها  در قرن  یاین اثر حماس  . آل است   و ایده 

 .نگاشته شده است
 . پناهگاه یا مأمن رام استیبه معن» اینه«و » رام«ب از دو واژة رامایانا مرک

منظومۀ رامایانه فلسفۀ عملی زندگی را متکی بر اخالق و الهیـات دینـی هنـدي در قالـب               
کند که در آن مادیات و    شناسی می   دارد و انسان را دعوت به خویشتن        نظم به جهانیان عرضه می    

 .کنند سان ایفاي نقش میمعنویت توأمان در تعالی و تکامل ان
گویا فردوسی نیز با مطالعه و بررسی اساطیر و روایات کهن قدیمی هند، به شاهکار خـود     

 .رنگی خاص بخشیده است

 »برهمن«واژة 
برهمن پـر راز و رمزتـرین واژه در زبـان سانسـکریت و     / » Brahmā - Brahman برهما«

همـان  » برهمـا «. لهی و سخن انسانی است    دهندة برخی پیوندها میان کالم ا       هندي است و نشان   
 یعنـی   (Brahma-sarram-idam)خداي یگانه است؛ عشق محض است و آن حقیقتی است کـه             

گـاهی  . بینیم، مظاهر برهماست؛ مظاهر آن وجـود یگانـه اسـت    هر چه می . همۀ عالم برهماست  
ن آتمـن   ایـ «. یعنـی ذات و حقیقـت عـالم کبیـر همـراه اسـت             » Atman آتمن«برهمن همراه با    
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هاي اوست، اوست که در حجاب گل         یعنی همۀ عالم جلوه   . »همه عالم برهماست  «. »برهماست
آب و بـاد  . و الله و زمین و آسمان و حیوان و نبات و انسان و هرچه هست، ظهور کرده اسـت           

. ندیهاي برهما    مظاهر و جلوه   یو خاك و آتش و انسان و نبات و حیوان و هر چه هست، همگ              
 آیین و دانته این است که آتمن، یعنی حقیقت وجود ما، همان برهماست و برهمن              آموزة بزرگ 

 )vedant (1.شود  آشکار مییاز رهگذر بازتاب در جان آدم
گویـد روزي کـودکی از پـدرش سـؤال      ی تمثیلی است که مـی یدر ادبیات و معارف هندو   

. گردویـی را بیـاورد  گوید کـه   آتمن چیست؟ حقیقت وجود من چیست؟ پدر به او می      : کند    می
 »درون این گردو چیست؟«: پرسد  پدر می. آورد فرزند گردویی می

 »مغز گردو«: فرزند 
 »درون مغز گردو چیست؟«: پدر 

 .شود کشد و درختی می درخت گردو که اگر بکارند، سر بر می: فرزند 
 »درون آن درخت گردویی که درون آن مغز گردو است، چیست؟«: پدر 

 .»ر حیات استجوه«: فرزند 
و درون آن جوهر حیات که درون آن درختی است که درون آن مغز گـردو اسـت،          «: پدر  
 »چیست؟

پـدر پاسـخ   .  آمده اسـت کـه فرزنـد دیگـر جـوابی نداشـت      2 (Upanishads)در اوپانیشاد
 .»آن تو هستی«: دهد می

"Tat- Tra-maasi"    این جمله مشهورترین جمله در معارف هنـدي اسـت و یـا Sarram- 

idam-Brahmā        گیریم کـه همـۀ عـالم آتمـن           حقیقت وجود ما آتمن یعنی برهماست، نتیجه می
 .است

Sarram idam Atman        همۀ عالم حقیقت وجـود انسـان اسـت کـه در همـه جـاي عـالم 
 .عالم به اعتبار ظهور حقیقت انسانیه در آن، انسان کبیر است. گر است جلوه

ــان  ــانجهـ ــانی انسـ ــان جهـ ــد و انسـ   شـ
 

ــاکیزهاز ا  ــن پـ ــانی  یـ ــود بیـ ــر نبـ  تـ
واژة بـرهمن فاقـد     . گـردیم   حال با مختصري از این توصیفات باز به واژة برهمن بـر مـی              

گانـه اسـت    برهما در لغت شکلی دیگر از برهمن و از خدایان سه          . جنسیت است و خنثی است    
                                                           

 ؛ علم تصوف  یعلم اله -1
ـ  و یسـف تـب فل  کدها و اسـاس م    یـ  و قسمت خاتمۀ دوران ب     Vidyaا معرفت   ی ی دانش يشاد به معنا  یاوپان -2 دانت ی

 .ده استی خود رسي به حد اعاليرات بشرکتب تفکن میدر ا» س مولرکما«است و به نقل 
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همـراه  مظهـر بقـا و پـرورش    » Vishun, Beshnu ویشنو«مظهر فنا و » Shiva شیوا«که همراه با 
 .است

معروفنـد و بـرهمن نـام       ) Tirimorti(یبه تثلیـث تـري مـورت      » شیوا«و  » ویشنو«،  »برهما«
برهما در لغت به معناي نمو و گسـترش اسـت و   .  هندوستان استیباالترین طبقۀ جامعۀ طبقات 

 چوب  اي از   برزمه یا برسم نام گیاه مقدس یا ترکه       . با واژة ایرانی باستان برزمه همزاد بوده است       
گرفتنـد، برسـم بـه     انار است که روحانیان مغ قبل از خوردن غذا براي شکرگزاري در دست می  

 . نیز هستیمعناي باطن آدم

 »رفتن اسکندر به شهر برهمنان«
در شاهنامه هنگام رفتن اسکندر به شهر برهمنان پرسـش و پاسـخ اسـکندر و بـرهمن را                   

 :سراید  فردوسی چنین می
 روابپرســــید پــــس شــــاه فرمـــــان   

 

 کــه حاجــت چــه باشــد شــما را بــه مــا 
 شینــدارم دریــغ از شــما گــنج خــو     

 

 شیشـم از رنـج خـو      یه نه هرگز بر اند    ک 
 بگفتنـــــد کـــــاي شـــــهریار بلنـــــد 

 

ــر مــا ببنــد       ــرگ و پیــري تــو ب  در م
ــهریار   ــخ ورا شـــ ــین داد پاســـ  چنـــ

 

ــه کــار   ــا مــرگ خــواهش نیایــد ب  کــه ب
 چـــه پرهیـــزي از تیـــز چنـــگ اژدهـــا 

 

ــ   ــر ز آهنـ ــه گـ ــاب یکـ ــایزو نیـ   رهـ
 جـــوانی کـــه آیـــد بـــه مـــا بـــرد راز  

 

 هــــم از روز پیــــري نیابــــد جــــواز  
ــا    ــاي پادشـ ــت کـ ــدو گفـ ــرهمن بـ  بـ

 

 جهانــــــدار و دانــــــا و فرمــــــانروا 
 چو دانی که از مرگ خـود چـاره نیسـت       

 

ــت     ــاره نیسـ ــز پتیـ ــر نیـ ــري بتـ  ز پیـ
  همـی  ییجهان را بـه کوشـش چـه جـو          

 

 ی همــییره چــه بــو یــگــل زهــر خ  
ــاز ما  ــو بـ ــو ز تـ ــج تـ ــی رنـ ــد همـ  نـ

 

ــو   ــه دشــمن رســد کوشــش و گــنج ت  ب
 ســـان رنـــج بـــر تـــن نهـــد کز بهـــر  

 

ــی    ــد و ابلهــ ــی باشــ ــم دانشــ  ز کــ
 

 » پور و بابةواژ«
در زبان اوستائی در اصل هر دو » پوثرا«در زبان سانسکریت و هندي، با » Putra  پوترا«مو

 در زبان هنـدي برهمـاپوترا  . اردنام د» Puharپوهر«به معناي فرزندند، این واژه در ایرانی میانه 

Barmah Putra)  (ینام تنها معبدي است در هند که از آنِ پسر برهما است و نام رود سرسوت  

(Sarasvati)است  
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 .باشد یعنی پدر می» baap  باپ« و اردو به صورت ياز طرفی واژة باب در زبان هند
 :فرماید  چنانچه فردوسی می

ــاه دو   ــتاد آنگـ ــر اِسـ ــک از دیگـ  ریـ
 

 پــر از درد بــاب و پــر از رنــج پــور 
 

 »سنج ژة وا«
 صدف ي به معنايزبان هنده در ك است  »ســنکه«یــا » شــنکه«اصــل کلمــۀ ســنج 

» Arti یآرتـ «در هندوستان در تمامی معابد هنـدوها در مراسـم مـذهبی هنگـام          .  است یحلزون
ان ی بـه دور خـدا     هفت بـار  . شود  د گرفته می  یی و نوري که از روغن مقدس کرة گاو سف         یروشنا

» یاگربتـ » «صندل«، چندن   »زردچوبه «یعنی،  ي مرکب از هلد   یسینی آرت . شود یهندو گردانده م  
گویند هـر   دمند و می  مقدس میيها  عود است که هنگام صبح، ظهر و شب در این صدف   یعنی

 و سـاگر » هـا  اقیـانوس  «یعنـ ی» مهاساگر«و از اعماق »  مقدسيها صدف« ها    چه قدر این سنکه   
 .تر خواهد بود افت شود به مراتب صدایش روحانیی، »دریا «یعنی

آورنـد و     هاي معابد را پشت سر هم به صـدا در مـی            هندوان هنگام ستایش و نیایش زنگ     
دمد گوش جان سپردن به این آواز عجیب و عمیـق، گـاهی موهـا را بـر      می  »   سنکه«برهمن در   

 سال عمر خود را  10بک هندي که قریب بر      چنانچه صائب تبریزي شاعر س    . کند  بدن راست می  
 :گوید در هندوستان گذرانیده است، می

 نالۀ ناقوس دارد هـر سـرِ مـو بـر تـنم            
 

 آیـد بـرون     که از بت خانه می     این سزاي آن   
 :سراید و فردوسی چنین می 

ــاي    ــیدند نـ ــر کشـ ــا بـ ــود تـ  بفرمـ
 

 همـــان ســـنج و شـــیپور و هنـــدي دراي 
ود، براي انجام مناسک مذهبی، از دو نـوع زنـگ اسـتفاده    به طور کلی هندوان در معابد خ   

ه ایـن زنـگ را      کـ یکی همانند اللۀ واژگون است که در وسط سنگی نصب شده است             . کنند  می
 .آورند همراه نیایش با ریتم دعا به صدا در می

 یه بـر روي آن ضـرب  کـ دومین، مانند صفحۀ دیسک است با قطعۀ چوب مقـدس صـندل         
 .دمند  می  در سنکهفسبا این حرکت یک ن همزمان ،کوبند  می

 »واژة خنجر هندوان«
ــر   ــن ت ــه از جوش ــتوان كچ ــر گس   و ب

 

ــه   ــدوان کچـ ــر هنـ ــه خنجـ ــال و چـ  وپـ
است چـون شـکل ایـن    » کتارا«یا » Katar, Katara کتار«منظور فردوسی از خنجر هندوان  
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 .ارا معروف استن به کتیاست، بنابرا» تمرهندي«و یا » کتار«، » imli املی«خنجر به شکل 
چنانچه اگر روي قبضه و . این نوع خنجرها در عهد پادشاهان بابري هند مورد استفاده بود          

» Phol Katara پهول کتـاره «دادند، به آن  آن را از فلز یا طال و نقره و گل و بوته نقش می غالف
 .است به معناي گل در زبان اردو و هندي» پهول«. گفتند می

 »واژة امرداس«
ر «. اي است هندي    که در ریگ ودا آمده است، واژه      » Amardas امرداس«ه  واژ در زبـان   » مـ

بـه معنـاي    » Amar امر«پیشوند منفی در اول آن      » اَ«هندي و سانسکریت به معناي فانی است و         
در مـاه ایرانـی     » مـر «پیشوند هنـدي    . به معناي آب حیات است    » Amrat امرت«جاوید است و    

 یفردوس. از ریشۀ زبان هندي و سانسکریت گرفته شده است        » مرداد«. ستا» مرگی  بی» «امرداد«
 :د یگو یم

 ه بــودیــه مــرداس نــام گرانما کــ
 

ــر   ــش برت ــه داد و ده ــن پایب ــودی  ه ب
 

 »بوم «ةواژ
چنانچـه در زبـان   .  است)Bhomi (بومی و در زبان سانسکریت و هندي بهومی: در اوستا  

 .محل و جاي تولد استبه معناي » JanamBhomi یجنم بهوم«هندي 
 :سراید  فردوسی چنین می

 صــــر روم رایبفرمــــود تــــا ق 
 

ــوم را  یب  ــاالر آن بـــ ــد ســـ  ارنـــ
 »جاي پیدایش و تولد«. منطقه= بوم  

 ؤواژة را
شـتر  یاین واژه، لقبی بود که در زمـان پادشـاهان مغـول بـه ب              . واژه راؤ هندي االصل است    

ــ یعنـی   » Rajakabeta راجا کابیتا«اژه به معناي این و. شد درباریان و زمینداران هندو اطالق می    
و یا فرمانده و رئیس است ـ این خطاب از طرف دولت هند هم اکنون نیز  » شهزاده«ا یپسر شاه 

چنانچه این لقب براي فرمانروایان سلسلۀ کوشان نیز به کـار           . شود  به افراد هندو مذهب داده می     
 .شده است برده می

 :فرماید  فردوسی می
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  و سـازد سـپاه     ینگ آیـدش رامـ    به چ 
 

 بــه مــن پــر کنــد روز روشــن ســیاه 
ــوج   ــون راي قن ــاه  1کن ــه ش ــد ک   گوی

 

ــده راه   ــرد جوینـ ــی مـ ــدارد یکـ  نـ
 

  پلنگةواژ
 تخت خوابی است کـه در سـاخت و          ی هندي االصل است و به معن      )Palang (واژة پلنگ 

 دختـران خـود     هـاي هنـد هنگـام جهیزیـه         ثروتمنـدان و مهاراجـه    .  است ینونک ییشکل چارپا 
آرا  چنانچـه جهـان  . هاي آن از جنس طال و نقره است دهند که روکش چهارچوب    می ییها پلنگ

هـایش از طـالي        گرفت که پایـه    یدختر شاه جهان، پادشاه سلسله تیموري هند، از پدرش پلنگ         
 .خالص و ناب بود

 :فرماید  ز مییچنانچه فردوسی ن
 همـــان خیمـــه دیبـــۀ رنـــگ رنـــگ

 

ــر ما   ــه تخــت پ ــگ هم ــن پلن ــه زری  ی
 

 »Kotwal  کوتوال «ةواژ
واژة کوتوال به معناي نگهبان و پاسبان هندي االصل است که در زبـان اردو نیـز بـه کـار                     

 .شود برده می
 :سراید  فردوسی می

 چـــو آگـــاه شـــد کوتـــوال حصـــار 
 

ــدار     ــتم نام ــا رس ــت ب ــر آویخ  ب
 

 »Bahra بهره «ةواژ
شـود کـه هـر سـه سـاعت را در هنـد پهـر          ی گفته م  Pehra واژة بهره در زبان هندي پهره     

 .گویند کنند پهره لینا یا پهره واال می  که سه ساعت پاسبانی مییگویند و به پاسبانان می
 :گوید  فردوسی نیز چنین می

 دو بهره چون از تیره شب بـر گذشـت   
 

ــد    ــه بیامـ ــوار طالیـ ــت ز دسـ  شـ
اگرچه به وفور این واژه     . ارد د يشۀ هند یواژة کوتوال به معناي نگهبان و پاسبان است و ر          

شود، اما در تحقیـق ایـن لفـظ     در فارسی و در اشعار شاعرانی چون مالمحمد ظهوري یافت می  
اسم مذکر به معناي حصار، قلعه      :  از دو واژة کوت     کوتوال. نظر وجود دارد    بین محققان اختالف  

                                                           
1- Ghanoj از پادشاهان هندیکی  
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به هر صورت این واژه . یاد شده است و وال در معناي محافظ قلعه و حصار       ... ـ چهار دیواري    
 .ش فارس و خراسان شدیبعدها وارد گو

 :گوید  فردوسی می
 چو آگاه شـد کوتـوال حصـار       

 

ــدار     ــتم نام ــا رس ــت ب ــر آویخ  ب
 

 دهاك / ضحاك ةواژ
چـون  . آید که در زبـان هنـدي بـه معنـاي مـار اسـت       می» ناگ«از کلمۀ » Naga  ناگا «-1

ن اصـطالح، یعنـی     یـ ن ا یپرسـتیدند، بنـابرا      را می  اکثریت ایالت آسام هند انواع مارهاي مختلف      
دولت نیز به خاطر احترام گذاردن بـه احساسـات          . شود  به تمام فِرق مارپرست اطالق می     » ناگا«

 NAGALAND" nagaland"بـه ناگالنـد   » 1993«مذهبی این قوم، این ایالت را در اول دسامبر 
 .نامگذاري کرد

هـاي مختلفـی اسـت از         این قوم داراي قبیلـه    . ندیهمااز نسل آریانی و فرزندان بر     » ناگاها«
 sheshnag شش ناگ) Bešoki 4 بشوکی) Ahi 3 اهی) Takchkhha  2  ها تک چکه) 1: جمله 

ه کـ ، مؤسس تیرة اژي پادشاهی است       )اژي، اسی، ازي  (نام اهی صورت تحول یافتۀ کلمۀ       
دي نـوعی مـار گزنـده، و     در زبـان هنـ    . دهـاك اسـت   » دهـاك «ملقب به   » Vartra ورترا«به نام   

در زبان سانسـکریت و هنـدي واژة دهـاك صـفت فـاعلی اسـت و معنـاي آن                   . خطرناك است 
زهر این مار آن چنان عجیب و خطرناك است که اگر کسی را نیش بزند، بـدن                 . سوزاننده است 

گمـان  . دارد یشود و به اصطالح حالت سوزانندگ       ده، به سرعت مثل زغال سیاه می      یشخص گز 
چـرا کـه براسـاس اصـول        . باشـد » دهـاك « ضحاك صورت تحریف شـدة همـین واژة          رود  می

ز مشدد خواهد شد    يشناسی اگر الف از لغت داهک محذوف گردد، ها         زبان ن تبدیل  یبنابرا.  هو
 .داهک به شکل دهاك جاي تعجب نیست

دهاك بعدها در تاریخ به نام ضحاك تازي معروف شدـ چون اجتمـاع آن                باري همین اژي  
اطالع بودند،  ی سالح بياربرک بود و آنان از      ي در مراحل بدو   ی، زندگ ي در جامعۀ آن روز    زمان

هاي زهري براي ترساندن و دورکردن دشمن         ها و کژدم    ناگاها در جنگ با دشمن از انواع دهاك       
 .کردند استفاده می
ر روز   آسـام هنـد، مارپرسـتان هندوسـتان، د         Nagalande(1 (اکنون نیز در ایالت ناگالنـد       هم

                                                           
  در هند واقع در شمال بنگالدشیالتیا -1
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» Sawan(2 (ساون«در ماه   » 1ناگ پنچمی «آور، به نام      باشکوهی، و در عین حال عجیب و شگفت       
 کننـد و در جمجمـۀ       پردازنـد و مـاران را نیـایش مـی           در مقابل ماران به رقص و پـایکوبی مـی         

)khupri(3  جمجمۀ سر معموالً در قبرسـتان هنـدوان کـه          . خورانند  ها به ماران شیر می      سر انسان
چون گاهی پـس از سـوزاندن مردگـان هنـدو،     . شود نام دارد، یافت می » )Shamshan (انشمش«

کننـد و در   آوري مـی  مارپرستان جمع» هاي سر دو نیم شده را کاسه«شود  کاسۀ سر به دو نیم می   
شهد، ماست، روغـن، کـرة مقـدس گـاو          / که شامل شیر، عسل   : » Panchamrata پنچ امرت «آن  

در » امـرت «. خورانـد   شود، به ماران و یا به عبارتی به خدایان خود می            یسفید که از دوغ تهیه م     
 .پندارند و این پنج چیز را پنج نوع آب حیات می. »آب حیات«زبان هندي یعنی 

 .پندارند  را نوعی عبادت میین فرقه در کاسۀ سر دشمن شراب نوشیچنانچه گروهی از ا
نـوا « و نام مـادرش      Vartara» رتراو«در ریگ ودا، کتاب مقدس هندوان، ضحاك نامش          » دِ

Denova امرداس« و پدرش «Amardasاست . 

 »نام و لقب ضحاك«
 .او را بیوراسپ خوانند

 .این پادشاه را ایرانیان بیوراسپ و اعراب ضحاك نامیدند
است، زیـرا کـه او ده       » ده هزار » «بیور«خواندند که به زبان پهلوي        ضحاك را بیوراسپ می   

 .داشتهزار اسب تازي 
از . از آن جهت که ده آفـت و رسـم زشـت در جهـان آورد               . آك گفتندي  پارسیان او را ده   

 .هاي پلید و آك را معنی زشتی و آفت است عذاب و آویختن و فعل
هاي آهنـین ببسـت و انـدر چـاه            گویند چون ضحاك را فریدون به دماوند برد، به زنجیره         

نگاهنـدگان  «یعنـی   . نام کـرد  » دهاکان نکاهید «او را   انداخت و غل و بند بر پاي نهاد، نگاهبانان          
  همان ص-128. »آك ده

                                                           
1- Nagpanchami  

شـود   ی برگزار مالت ناگالند آسام توسط فرق مارپرستیا فصل باران در ایه در ماه ساون و ک است ی مذهب یمراسم
 .شود یر و عسل خورانده مین شین روز به ماران زهرآگیدر ا

  اوت15فصل باران در هند از پانزده جوالئ تا  -2
  جمجۀ انسان-3
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 هاي صوري و معنوي ویژگی
 بیاموخته، روزي خویشـتن را بـر     یاز بهر آن او را اژدهاق گفتند که او جادو بود و جادوی            

 : داشتن دو برآمدگی بر دو کتفی بنمود؛یصورت اژدها
ارد، دو پاره گوشت یا دو زائـد و یـا دو سـلعه              ها آنچه ضحاك بر شانه د      در بیشتر روایت  

 وي در آمده بود که او را         دو پاره گوشت از شانه    . آژخ که بر درد بر اندام بر آید       : » سلعه«است  
 )1(، طبري 137.  زد و سخت دردناك بودیهم

چون هشتصد سال از ملک ضحاك گذشت، آن پاره گوشـت کـه ضـحاك بـر سـر دوش               
فت و بیقرار شد و هیچ خلق عالج آن نداشت، تا شبی درخـواب    داشت، ریش گشت و درد گر     

 )5(، تفسیر 1152، بلعمی، 144. دید که این ریش تو را به مغز مردم عالج کن
هاي قدیم ضحاك به مار یا اژدها که مخلوق اهریمنی خطرنـاك اسـت،           در اوستا و داستان   

 .تشبیه شده است و اژي دهاك نام گرفته است
 آشـکار   كخـواه بـر ضـحا       زي اهریمن یا ابلیس به صورت مـردي نیـک          در شاهنامه رو   -

کنـد و     شود و او را به کشتن مرداس پدر ضحاك و بر جاي وي حکومت کردن تشویق مـی                   می
کنـد و آن را   اهریمن در سر راه مرداس پدر ضحاك چاهی می   . پذیرد  ضحاك این پیشنهاد را می    

 .میرد افتد و می مرداس در چاه می. پوشاند می
ضحاك او را بـه آشـپزي       . آید  داند در می     که آشپزي می   یبار دیگر ابلیس به صورت جوان     

پردازد تـا او را بـه         ی م ك خون پرورده و خوراندن آن به ضحا       يۀ غذاها یوي به ته  . گزیند  بر می 
 يجـا در  . شـود   ید مـ  یـ بوسـد و ناپد     ی را مـ   كتـف ضـحا   کس  ی ابل ي روز .ر سازد ی دل يزیخونر
دنـد بـاز سـر    یبر یهـا را مـ   ه هر چه آنکد یرو ی مكتف ضحاکاه از یر س س دو ما  ی ابل يها  بوسه

د مغز سـر مردمـان را بـه    یه باکرد کشنهاد ی پك در خواب به ضحاکیه پزشک نیآوردند تا ا   یم بر
ت بـوده  یهـا و انسـان   ن بردن نسـل انسـان  یه در اصل هدف از ب کرند  یمارها بخوراند تا مارها بم    

 .است
 :د یگو ین می چنیچنانچه فردوس

ــ ــام گرانماکـ  ه بـــودیـــه مـــرداس نـ
 

ــر   ــش برت ــه داد و ده ــن پایب ــودی  ه ب
 یکــی دل را كن، پــایــپســر بــد مــر ا 

 

 کیش از مِهـــر، بهـــره نبـــد انـــدکـــ 
  بــود كه آن پــور را نــام ضــحا  کــ 

 

ــدل  ــا کر و سبیـ ــار و ناپـ ــودكسـ   بـ
 رتـا مهابها «یعنـ ی از مطالعـۀ سـه اثـر جاودانـۀ هندوسـتان      یسـنده، فردوسـ  یر نویـ به تعب 

Mahabharata « ،»پوراناها Poranaha « انایراما«و Ramayana «    غافل نبوده اسـت ـ در حماسـۀ
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 مـآمن و پناهگـاه رام   يت به معنایرکنه در زبان سانس  ی، ا »نهیا«+ » رام«ب  کیه تر ک» انهیراما «یمل
 .؛ آمده استVolmiky یکیسروده، وال م

را بـر دل گرفـت و بـا      » Rama رامـا «نـۀ   یکنـام دارد، او     » Ravana منان راونا یسلطان اهر «
من یچنانچه در شـاهنامه اهـر  . با در آوردی زی از گماشتگان، خود را به صورت غزال   یکیافسونِ  

غـزال را بـه خلوتگـاه    » راون«شـود ـ    یار مـ ک آشكخواه بر ضحا یک نيس در قالب مردیا ابلی
رونـد و     یب آن غزال مـ    یبه تعق » ابرادر رام » «Lakshman شمنکل«و  » راما«. ندک یروانه م » راما«

آورد و وارد خلوتگـاه رامـا         یگـرد در مـ      دوره» یراهب«ل  کخود را به ش   » راون«منان  یسلطان اهر 
 ناگاه .برد یم» اک لن يسر«تخت خود   ید و او را به پا     یربا  یرا م » رام«همسر  » Sita تایس«شود و     یم

 رام بـه  .شـود  یمن با خبـر مـ  یسط اهرتا تویرسد و از ربودن س ی به گوش رام م    ییاز آسمان ندا  
 سـر هـزاران   یک ي اما به جاTشود ینده مکمن از جا ی سر اهر  .ندک یر پرتاب م  یمن ت ی اهر يسو

پسر » «Pavanpoutra پون پوترا«ا ی» Yayu  وایو« هوا يه راما به همراه خداکنید تا ایرو یسر م
 .سازد یاو را از صحنه روزگار محو م» هوا

 ها ا دو سر اژدها بر شانهیداشتن دو مار 
ردند، آن دو مار چون ک یه هر چه آن دو را قطع مکتف او بر آمده بود     کاه از دو    یدو مار س  

  :دییرو یتف او مکشاخ درخت، دگر بار از 
ن دو  یدة ما دربارة ا   یعق: ه  کن آمده است    یه چن یتاب آثار الباق  ک در   كه ماران ضحا  یدر توج 

وانـات از گوشـت بـه       ی از ح  یاما برخـ  . د است یهر چند بع  . است يزیانگ  ار شگفت یز بس یمار چ 
مـال خـود   که به ک وانات با آنی حیشود و برخ ید میه از گوشت تولکند، مانند شپش یآ  یعمل م 

 یوانیـ ننـد در بـالد هنـد ح   کت یـ اکند چنانچه حیآ یرون نمیش بی خویگاه اول یرسند، از جا    یم
م مـادر   کشود و باز به ش      یدن علف مشغول م   یه چر آورد و ب    یه از فرج مادر سر به در م       کاست  

انـد   د و گفتـه یآ یرون نمیبامالً کم ک از ش،شودنش مطمئن ی خويرومندیرود تا به ن یخود فرو م 
سـد تـا    یار خشن است و عادت دارد نوزاد خـود را بل          یه زبان مادرش بس   کگر آن است    یسبب د 

 در شـاهنامه بـا      كضـحا . هیـ ر الباق ، آثـا  299،  298.ه گوشتش را از اسـتخوانش جـدا سـازد         ک آن
، 57و اژدهـا فـش   )) 1(، شاهنامه 75(اژدها دوش ) 1(، شاهنامه 49 و 63(ر یک اژدها پ  ییصفتها

 .اد شده استی)) 1(، شاهنامه 66(، و اژدها )1( شاهنامه 499، 70
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 دن مارانییل رویدل
در دو  . ودشـ   یر نمـ  کـ  ذ كدن مـاران بـر دوش ضـحا       یی رو ي برا یلیها، دل   تیشتر روا یدر ب 

ب یـ  بـه فر كچون ضـحا . شود یش ماران میس باعث رویدن ابلی، بوسی و ثعالبیت فردوس یروا
اراسـت  یزن ب ینادل و را  ی و ب  ي سخنگو یس خود را چون جوان    یابل. شتکش را ب  یس پدر خو  یابل

 او يآنگاه خشنود. ردکن ی چنكند و ضحاکش  یر خو ی او را خوالگ   ك شد تا ضحا   كو نزد ضحا  
 از او خواسـت هـر چـه    ك ضـحا يه روزکـ ن گوشت، مرغ، فراهم ساخت تا آنجا     را با خوراند  

تف او بوسه زند و چون      ک مهر، آرزو دارد بر      ياریاز بس : س گفت   یابل. آرزو دارد، از او بخواهد    
ه هـر چنـد آن را   کـ اه برسـت  ی او دو مـار سـ  يهـا   بوسـه ين او زد، از جـا یتفکس بوسه بر  یابل
 )).1(، شاهنامه 48، 47، 46آمد،  یباره بر مدند، چون شاخ درخت دگریبر یم

ت شاهنامه اسـت    ی افزون بر روا   یه در ثعالب  ک نیت شاهنامه است، جز ا    یناً همان روا  ی ع یت ثعالب یروا
خورد و خوراندن گوشت به انسـان توسـط    ی گوشت نمیسکه تا آن زمان  کن است   یته ا کو آن ن  

 )9، یثعالب. ( بودكردن ضحاک يزیونرردن و خک رحمیار به قصد بکن یس آغاز شد و ایابل

 ك بستگان ضحا-
 26(اروند اسـب    ) 1( شاهنامه   Mardas) 43  ،44» مرداس «يها  به صورت  كنام پدر ضحا  

مرداس شاه، : اد شده است  ین صفتها   ی در شاهنامه با ا    كمرداس پدر ضحا  ) ي، طبر 136) مجمل
) 1(، شـاهنامه    44(ه سـالخورده    خواجـ ) 1(، شاهنامه   43(رفروش،  ی مرد، عابد، بخشنده، ش    یکن

 )).1(، شاهنامه 46(پرست  زدانیآزاد مرد، ) 1(، شاهنامه 45(ان، یپادشاه سه تاز
 ))1 (ي، طبر136(ن شود یاطیشت تا مقرّب شکش بی پدر خوك ضحا-

، شـاهنامه   64(، اهرمن   )1(، شاهنامه   54،  52(دادگر  ی ب يها  با صفت  كدر شاهنامه از ضحا   
) 1(، شـاهنامه  44 (كناپـا ) 1(، شـاهنامه  53 (يوارونـه خـو  ) 1(، شـاهنامه  59(بد روزگار   ) 1(

 .اد شده استی) 1(، شاهنامه 46(ه و بدگهر و شوخ یفروما
را یـ ز. روان جهان آبادان بـود ی انوشيسرکدون و بهرام گور و  یر و فر  یند به وقت اردش   یگو

ران شـد چـون   یـ ر، جهان واکزدگرد بزهیاب و ی و افراسكنان عادل بودند و به وقت ضحا     یه ا ک
 ی، غزالكالملو حۀینص ، 83. ار بودندکن پادشاهان ستمیا

شت و خلق   کان جهان را ب   کار و همۀ ملو   ک بود ستم  کیوراسب به وقت نوح بود و او مل       یب
 )ی، بلعم143(شت ک ین سبب خلق را همی خواند و بدیپرست را به بت

 ونت داشتکوراسب در بابل سیب
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 ))1 (ي، طبر136(م بود یشتر به بابل مقیاو ب
 ))1(، ي، طبر219( طبرستان بود يوهستانهاک و اجدادش در دنباوند از كموطن ضحا

 در آن هنگام در هند      كرد، مقرّ ضحا  ک كدون از مولود خود، دنباوند، قصد ضحا      یچون فر 
 ))1 (ي، طبر138. (بود

 جهینت
ـ یخیات تـار ی بر گرفته از روایه همگکها  ن نشانه یبا توجه به ا    ران و یـ ن این دو سـرزم ی ب

خ و ی بـر تـار  ی پژوهشـ  ي به سو  يافتن در ی يتوان از آن برا     ی است، م  یهند در شاهنامه فردوس   
 .افتیهن ک يها نین سرزمی ايها تمدن و اسطوره

 پــرداختن بــه  ی در شــاهنامه و از طرفــی فردوســيهــا ن اســطورهی بــیقــیبــا مطالعــۀ تطب
 در  یشناسـ   ر در علم اسـطوره    کع و ب  یق بد یانا، تحق ی مهابهارت و راما   يها  ها و اسطوره   تیشخص

ق و تفحص بر الفاظ خـاص       ی و تحق  ی با مطالعه شاهنامه فردوس    ين رو یبد. ان خواهد افتاد  یجر
 .مین را از سر نو بشناسیران زمیخ رشد تمدن و فرهنگ ایتوان تار یر میآن و مطالعۀ اساط

 .شنود گردد خیران، فردوسیر ایه روح بزرگ پدر علم اساطکباشد 
دن یـ بـا بر » دن سرراون و هزار سر شدن اویبر«ـ » منان با ـ راون یسلطان اهر«وجه تشابه 

ار قابل تأمـل    یهات بس یگر تشب یو د .... . » دارشدن مارها ی و دوباره پد   ك بر دوش ضحا   ییمارها«
  ازينـده تنهـا بـه مـوارد    ی آيهـا   پژوهشيچنانچه برا . گنجد  ین مقاله نم  ی در ا  یه همگ کاست  

 .ردکجستجو لغات و فرهنگ و تمدن هند در شاهنامه اشاره خواهم 
نامـۀ   اسـخ پــ  2، یلـه و دمنـه بـر فردوسـ      یلک داستان   يراو» پادشاه هند «ن،  یـ شادان برز  1

ــ رفـتن    4ندر با هنـدوان،     کـ جنگ اس  3الت قنوج،   ی از پادشاهان ا   یکی» يد هند کی«ندر از   کاس
ــ داسـتان در نهـادن       6ردن،  کـ و جنگ      ندر به سنده  کدن اس یـ رس 5،  »برهمنان«ندر به شهر    کاس

ـ 7ساختن تخته نرد و فرستادن او به دربار هند،          » روانیانوش«نزد  » راؤ هند «شطرنج از فرستادن    
ختن یبـا رسـتم و گـر   » پادشـاه هنـد  «ـ رزم شنگل 8خسرو، کیشنهاد یفرستادن رستم به هند به پ   

ــ  11د، کیـ  يبـه سـو  » مهـران «ـ پاسـخ دادن  10پادشاه قنوج را،  » دکی«دن  یـ خواب د  9شنگل،  
ز یـ  و مژده فرستادن چهـار چ يد هندکیندر از   کنامۀ اس  ـ پاسخ 12د،  کیندر به   کدن اس یشکر  کلش

ــ آزمـودن    14،  »ندرکاسـ «به نـزد    » يد هند کیاز«ز  یو چهار چ  » نه مرد دانا  «ـ آوردن   13شگفت،  
ــ نامـۀ   16 هندوسـتان را،  کشـ پزندر و کـ آزمودن اس 15د،  کی و جام    کلسوف و پزش  یندر ف کاس
ـ نوشـتن نامـۀ   18، »يپادشاه هند «»فور«ندر به رزم کر آراستن اسکـ لش17، »يفور هند«ندر با  کاس
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 گـرفتن بهـرام     یشـت کـ  20با نامۀ خود،    ـ رفتن بهرام گور به هندوستان       19،  »شنگل«بهرام گور به    
ـ   22،  »مۀ بهرام نا«به   ـ پاسخ دادن بهرام   21گور در دربار شنگل و هنر نمودن،         بهـرام  « گـرفتن  یـ به زن

ــ  24،  »دختـر شـنگل   «از هندوسـتان بـا      ختن بهـرام گـور      یـ گـر  23دختر شاه هندوستان را،     » گور
 ...از هندوستان و » انیلور«فراخواندن بهرام گور 
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