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Abstract 

The Indians and Iranians lived together for a long time before separating from their original 

homeland and had a common Indo-Iranian culture, language, religion and mythology. Given 

the mutual cultural influence of Iran and India on each other, it is sometimes possible to trace 

the roots of Indian myths in Iran as well. By reviewing the story of Zal and Rudabeh in 

Shahnameh and searching for the codes that are clearly manifested in Rudabeh's character, we 

find that this character, in its depth of construction, may reach a mythical origin and 

background. By examining the characteristics of this savage lady and studying her actions in 

the Shahnameh on the one hand, as well as tracing the identical and repetitive mythological 

roots in the lower layers of her personality, it is possible to reach an ancient theme in the 

patriarchal societies of prehistoric times. That praise and authority of the model of the goddess 

- the grandmother of water, fertility and love - had a vast territory. That goddess has appeared 

in each of the ancient lands and geographical regions with similar actions and deeds and with 

different names. The present article, which has been done by descriptive-analytical method, 

seeks to find common and identical features between the goddess Sersuti in India and Rudabeh 

in Ferdowsi's Shahnameh. Rudabeh, with its important characteristics such as: alien descent, 

maternal selfishness, sperm maintenance, immortality, contact with water, moon, snake, 

mountain, mythical birds, daffodils, etc., organizes this idea, which is very likely It is a 

combination of reflections of the ancient goddess of water in India.  
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 های اساطیری رودابهسرچشمه

 

      فاطمه حاجی رحیمی

 1دکتری ادبیّات حماسی، دانشگاه قم، قم، ایراندانش آموختۀ 

                    سلمان رحیمی

 شگاه مازندران، مازندران، ایراندانش آموختۀ دکتری زبان و ادبّیات فارسی، دان

 چکیده

 و مذهب زبان، فرهنگ، یک واجد و زیستندمی هم کنار در طوالنی مدّتی شوند، جدا هم از اصلی موطن از کهآن از پیش ایران و هند اقوام

 ریشۀ بتوان که است پذیرامکان امر این گاهی یکدیگر، بر هند و ایران متقابل فرهنگی تأثیر به توجه با. بودند هندوایرانی مشترک اساطیر

 رودابه شخصیّت در که هاییرمزگان در جستجو و شاهنامه در رودابه و زال داستان بر مروری با. کرد جستجو نیز ایران در را هندی هایاسطوره

 بررسی با. برسد اساطیری ایپیشینه و اصل به است ممکن خود ساختژرف در شخصیّت، این که یابیمدرمی شده، گرجلوه بارزی صورتبه

 زیرین هایالیه در تکراری و همسان اساطیریِ  هایریشه ردیابی همچنین و سویک از شاهنامه در او کردارهای مطالعۀ و بانومِهین این هایویژگی

 مادرِ  - الهه الگویِ اقتدار و ستایش آن در که رسید تاریخ ماقبل عصر مادرساالرانۀ جوامع در کهن مایۀبُن یک به بتوان احتماالً وی، شخصیّتی

 و کردارها با کهن جغرافیایی مناطق و هاسرزمین از هریک در الهه آن. بود داده اختصاص خود به را وسیعی قلمرو عشق، و باروری آب، بزرگ

 هایویژگی یافتن درصدد شده، انجام تحلیلی-توصیفی روش با که حاضر نوشتار. است شده گرجلوه مختلفی هاینام با و مشابه هایخویشکاری

 بیگانه، تبار: همچون مهم هایویژگی داشتن با رودابه. باشدمی فردوسی شاهنامۀ در رودابه و هند در سرسوتی خدابانوی میان همسان و مشترک

 بخشدمی سامان را انگاره این...  و نرگس گل اساطیری، پرندگان کوه، مار، ماه، آب، با ارتباط نامیرایی، نطفه، نگهداری مادرانه، خویشکاری

 .است هند در آب کهن ایزدبانوی هایبازتاب از ترکیبی بسیار احتمال به که

 .شاهنامه مادر،-الهه ایران، هند، رودابه،: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ

دارند. بررسی و سازوار با هم د متفاوت اما دنیایی متحّهایی که عناوینی شود، اسطورهها شروع میتاریخ انسان با اسطوره

کنند. ویژه آن هنگام که نمادهایی مشترک معنایی واحد را حکایت میهاست. بهتر آنها رازگشایی کاملتطبیقی اسطوره

ست زیرا طرحی جهانی دارند. ایرانیان و هندیان ها در جزئیات با هم متفاوتند، اما ساختارشان شبیه به هم اهرچند اسطوره

، تا ها از همشان پس از جدایی آن، عقاید مشترکاندزیستهاند، از آنجا که دیرزمانی با هم میکه خود را آریایی نامیده

ا روایات و اساطیری از نیاکان خود که ب ها،داستان وارد شدکه قوم آریا به ایران هنگامینیز باقی مانده است.  هامدّت

هندو نیز رایج بوده درمیان قوم ایرانی  قومکردند همراه آورد. این اساطیر و روایات که میان می آریاهای هند یکجا زندگی

ۀ اعتقادات دست آمده دربارترین اطلّاعات بهقدیمی ها راه یافت. در آن هاییالت و دگرگونیباقی ماند و به مرور زمان تحوّ

این لوح »های باستانی هند و ایران لوحی است که در بغازکوی نزدیک آنکارا در ترکیه کشف شده است. و دین آریایی

شود به قرن چهاردهم پیش از میالد مسیح و میان حاکمی از سرزمین میتانی و کند که مربوط میای صحبت میاز عهدنامه

اند و هنوز های قدیم مورد پرستش بودهکه نزد آریایی و خدابانوانی لوح از خدایان پادشاه هیتیان بسته شده است. در این

  (. 18: 1367)صمدی، « نام برده شده استو سرسوتی و ... نیز در هند مورد احترام و ستایشند مانند: میترا، ورونا و ایندرا 

ای حدّ فاصل دریاچه اورال و دریای سیاه به این سرزمین اقوام آریایی که در هزارۀ دوّم تا سوّم پیش از میالد در ناحیه   

اند، اساس تمدّن و فرهنگ آریایی در ایران و هند را بنیان نهادند. طوایف آریایی هند، تمدّن و فرهنگ ودایی کوچ کرده

اظ قدمت و (. به لح281: 1385ریزی کردند )دادور و منصوری، و طوایف آریایی ایران تمدّن و فرهنگ اوستایی را پی

ها، گسترۀ پژوهش در این تمدّن وسیع همواره ای و سمبلهای کهن ایران و هند و پیدایش خدایان اسطورهگستردگی تمدّن

جا مانده از تاریخ گذشته بیانگر اشتراک بسیار دو تمدّن مورد تّوجه پژوهشگران بوده است. نژاد، زبان، مذهب و آثار به

ها دارای پیوندهای بسیار با یکدیگر بوده که ناشی از های ایرانی و هندی، این اسطورهرههای اسطواست. با وجود تفاوت

گیری اقوام هند و ایران از قوم هندو اروپایی است. با توجه به تأثیر فرهنگی متقابل ایران و هند منشأ واحد پیدایی و شکل

ها گیری حماسهدر ایران نیز جستجو کرد. در عصر شکلهای هندی را بر یکدیگر، گاه این امکان وجود دارد ریشۀ اسطوره

در ایران، در دورۀ پارتیان اشکانی و کوشانیان، نقّاالن و گوسانان دربارهای آنان به شیوۀ بازگویی مجددِ شرح زندگی و 

ردارهای ها و یا کاستن صفات و کبانوان اساطیری با افزودن شاخ و برگها و خدایان و خدایهای شخصّیتخویشکاری

( در این میان، اسطورۀ الهۀ آب، همپا و همانند شمار عظیمی از 202: 1396)فاتحی، « ریختندآنان، حماسۀ ایران را پی می

ها، العادۀ آنها خصوصیّات ماورایی و خارقهای اساطیری است که در سیرِ گذارشان به عالم حماسهدیگر شخصیّت

 دستخوش تحولّاتی شده است.

ساسانیان روابط سیاسی و بازرگانی و فرهنگی میان دربار ایران و راجاهای هندوستان همچنان برقرار بوده است.  در عصر    

فردوسی با مطالعه و بررسی اساطیر و روایات کهن قدیمی هند، به شاهکار خود رنگی خاص بخشیده است. وی با الهام از 



 

 

در  هترین هدف نگارندمهم ا و روایات هندوستان غافل نمانده است.ههای قدیمی از اسطورهاساطیر کهن و روایات داستان

ترین زنان شاهنامه، و یافتن این پژوهش بررسی ارتباط میان سرسوتی ایزدبانوی آب در هند و شخصیّت رودابه، از برجسته

ان به ایران و هند در باشد. بیشتر خدایان هندوایرانی درپی مهاجرِت آن مردممضامین مشترک برای فرضیۀ مطرح شده می

بار در شکل قهرمانان باقی ای پیشین خود را از دست دادند، اما تأثیر آنان، اینطول هزارۀ دوم پیش از میالد، مقام اسطوره

 ماند. این امر در دیگر اساطیر هندواروپایی، همچون یونانی، رومی، آلمانی و ... نیز صادق است. 

ها و چه در آیند. پهلوان چه در اسطورهگان/ایزدبانوان در شاهنامه به صورت زنان پهلوان در میروایات مربوط به الهه     

در حماسه نقش ایزدان پایین »توانند باران بیاورند. آور دیگر در حماسه نمیها باید بجنگد، امّا الهۀ آب و الهۀ بارانحماسه

(. مهرداد 570: 1386بهار، )« توان دیدها را میوجود دارد، اینآید، ولی آنجایی که سلطنت، روحانیت و مسألۀ جنگ می

به بیان (. 51: همانداند )ها با شرایط فکری و اجتماعی تازه به تازه میبهار، راز بقای اساطیر تا زمان ما را قدرت تطبیق آن

اما با ، اندیئت انسانی نزول کردهدر عالم حماسه به هعنوان انسان، بار بههاِی در اصل خدایی، ایندیگر، این شخصیّت

آریاهای هند وقتی از فالت ایران پیش تاختند و به هند هجوم بردند، »اند. خصوصیّاتی ویژه و فوقِ انسانی بازسازی شده

را از ایران به هندوستان بردند و دو رودخانه و یک 3"بالهیکه"و "سرسوتی"و  2"رسا"صرف نظر از سایر اسامی، کلمات 

 (. 37: 1385نائینی، ا در آنجا نامگذاری کردند )جاللیناحیه ر

بانوان حماسه -ای خود را به پهلوانان یا پهلوانهای اسطورهگاهی نیز خدایان و خدابانوان بخشی از خویشکاری     

تام خدایان در  ها با ورود به دنیای پهلوانان، ظاهری انسانی به خود گرفته است. ایشان نمایندۀبخشند و این خویشکاریمی

 این نوشتار به شرح زیر است: ترین سؤالشوند. مهمپهنۀ گیتی می

 در شاهنامه منتقل شده است؟« رودابه» ایزدبانوی آب در هند، در تکوین حماسی به نقش و ویژگی آیا نقش و خویشکاری

 پیشینه پژوهش

اند و پرداختهمطالعۀ تطبیقی میان هند و ایران توان نام برد که پیش از این به ها و کتب بسیاری را مینامهمقاالت، پایان

ها و نمادهای درآمدی بر اسطوره» های مهم عبارتند از:اند. برخی از این پژوهشای به بیان مسئله پرداختههریک از جنبه

الزهراء. نویسندگان در این اثر نخست به بررسی (. ابوالقاسم دادور و الهام منصوری. تهران: دانشگاه 1385«. )ایران و هند

های کهن ایران و هند را به اند و سپس ایزدان و ایزدبانوان و سمبلنماد و معنای اسطوره در ایران و هند باستان پرداخته

کتاب به بررسی  (. فرح ثمودی. تهران: آرون. نویسنده در این1387« )ایزدبانوان ایران باستان و هند»کنند. ترتیب معرفی می

ودا و تحقیقات باستان های کهن، اوستا، ریگوجود و انواع ایزدبانوان در فرهنگ باستانی ایران و هند با استناد به سروده

پرست. محمدجعفر یاحقی. مریم (. لیال حق1395«. )ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانیساختار اسطوره»پرداخته است. 

های نخستین جهاد دانشگاهی. در این پژوهش با بررسی ساختاری روایت-زبان و ادبیات فارسیهای نیا. پژوهشصالحی

سویی این الگو سازد و همها را نمایان میآور ایرانی گرشاسب، سام، رستم الگوی ساختاری آننبرد سه جهان پهلوان نام

بررسی تطبیقی اسطوره آب در »دهد. خشکسالی نشان میرا با اسطوره نبرد ایندره ایزد جنگ هندوایرانی با ورتره اهریمن 
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قاره. در این پژوهش سعی بر آن است که عنصر آب در  . فصلنامۀ مطالعات شبه1(. مقالۀ 1392«. )اساطیر ایران و هند

هر  دهد که آب در اسطورۀ آفرینشهای انجام شده نشان میطور تطبیقی بررسی شود. بررسیهای ایران و هند بهاسطوره

مطالعۀ تطبیقی »های مادی است و این به خاطر اهمیّت این عنصر در زندگی آنان بوده است. دو قوم، جزو نخستین آفریده

ارشد رشتۀ پژوهش نامۀ کارشناسی(. ویدا نورخلعتبری. پایان1392«. )میان دو اسطورۀ ایرانی و هندی، آناهیتا و پاراواتی

علی (. یوسف1395« )های سیاوش و رامایاناها در داستانها و کارکردهای آنی شخصّیتبررسی تطبیق»هنر. دانشگاه تهران. 

های دو داستان مذکور را براساس بیرانوند. قاسم صحرایی. زبان و ادب فارسی. دانشکده تبریز. این پژوهش شخصّیت

رام در موارد زیر به هم شباهت  رسد شخصیّت سیاوش ودهد و به این نتیجه میهای مشترک تطبیق میها و کنشویژگی

بازی و حسادت و دشمنی با ناپسری، و کاووس و دارند: وفاداری به پدر، دنیاگریزی و ... و سودابه و کیکئی در نیرنگ

طلبی و جهان آشوبی، فرنگیس و سیتا در گرفتارشدن به در دودلی میان زن و فرزند، افراسیاب و راون در قدرتجسرت 

بار است که . پژوهش حاضر با روش تطبیق شخصیّت رودابه و ایزدبانوی آب در هند، برای نخستیندست افراد ستمگر

 .یابدتحقّق می

 روش پژوهش

تحلیلی اسطورۀ باروری و برکت هندی به نامِ سرسوتی و تحّول آن به شخصّیت زمینی  -در این نوشتار با روش تطبیقی

 پردازد.ها با هم میهای احتمالی آنها و تفاوتشباهترودابه به جایگاه این اسطوره در جامعه و 

 هایافته-1

 های عمومی خدایان و خدابانوان هندیویژگی-1-1

گرفتند. بعضی معبودان را مذکّر و بعضی دیگر را اقوام آریایی مانند سایر ملل پارینه ایزدان را نظیر جهان انسانی در نظر می

عنوان زن/مادر بزرگ تلّقی کرده و از همان زمان تعبیر مادر زمین یا مادرِ وطن در اکثر زمین را بهدانستند. مؤنث می

ها ایزدان و ایزدبانوان بسیاری ظاهر شدند که اغلب این خدایان میان هند و ایران ها رواج پیدا کرد. در میان آریاییفرهنگ

 مشترک هستند. 

بر افزونساز، ها، موجب شده است انسان اسطورههای متعدد آنهانسان بدوی به عناصر طبیعت و جلو جه خاصّتوّ    

ران و بینندگان زمان خود ر کند. شاعران ودایی که متفکّها نیز ایزدی تصوّ های آنهای برتر، برای هریک از ویژگیپدیده

محافظت یا پیدایی زمین، در ودا اند. امر نگهداری و بودند؛ برخی از امور کیهانی را به هر خدای برجسته خود نسبت داده

، نگهداری از آتش به 6نسبت داده شده است. نگهداری آسمان به دیوس 5و پوشان 4ای چون، پرتهیبه خدایان عدیده

ها و و نگهداری از آب9دم به خدابانو اوشسو نگهداری از سپیده 8، نگهداری از خورشید به سوریه)سریه، سورج(7اگنی
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داده است، به صورت های طبیعی را نشان میپدیده و مهمّ  های خاصّکه جنبهیعنی صفاتی؛ 10سرسوتیها به مادر رودخانه

اند و کارهای آنان کم و بیش شباهت به ای از صفات آدمیانخدایان هندو متصّف به پاره»اند. خدایان مستقلی درآمده

اند، نه ازلی و ابدی و از نیستی به هستی و جانوران مخلوقها، خدایان بسان آدمیان برخی از ابنای بشر دارد. به گفتۀ ریشی

اند و همچون آدمیان سر و دست و پا و شکم و دهان و چشم و دیگر اعضا را دارند و مثل آدمیان زن و فرزند و گراییده

ای بسیار طوالنی رهایرانیان در دو(. 149-150: 1385نائینی، )جاللی «خدمتگزار و منزل و مال و دولت و سالح و حشم دارند

 د. هند مذهب و فرهنگ مشترک داشتن های ساکنِبا آریایی

 جایگاه زنان در شاهنامه -2-1

زن به هیچ عنوان موجودی خوارمایه نیست، است. شاهنامه که اثری حماسی است، زن دارای نقشی تاریخی و عینی  رد

اگرچه نوع دانش و معرفت زنان در شاهنامه در  .های واالی قومی و نژادی خویش استت و ارزشبلکه حافظ هویّ

جهی برخوردار دلیلی است بر اینکه زنان از سطوح معرفتی قابل توّ« دانش زن»های داستانی متفاوت است، اما تشخصیّ

دارنده و نگاهدهنده شکه زاینده، پرور هستند خردمندو  وفادار ،نجیب یزنانشاهنامه در آفرین زنان نقش کثراد. انبوده

اینان بازمانده ایزدبانوان »اند. های بسیاری را متحمّل شدهخود رنج خویشکاریزادگانند. این زنان در راه انجام نان و شاهپهلوا

گر و راهنمای اند، در شاهنامه یاریگر آفرینش اهورایی و نیک بودهاند که زمانی یاریگان و امشاسپندان اساطیریو الهه

های تها و سنّقدمت این زنان به اسطورهمندترند. شوند و حّتی در مواردی نسبت به آنان خردندان خود میهمسران و یا فرز

طبعی و واقعی هستند و در خوش و زنده و فعّالاند. این زنان رسد. آزادترین زنان از خاندان زال و رستم بودهکهن می

 (. 84: 1388)معتمدی،  گویی همتا ندارندبذله

فوقِ انسانی برخوردارند و یا احتماالً از پریان یا  سرشتیرسد از شاهنامه با زنان فراوانی روبرو هستیم که به نظر میدر     

در این پژوهش بر  11.ها هستندتبه از جملۀ این شخصیّاآیند، سودابه، تهمینه، منیژه، جریره و رودایزدبانوان به حساب می

  کند.میایزدبانویی بازمانده از قدیم را به ذهن متبادر  های مهمّ اهیم کرد، که ویژگیت رودابه در شاهنامه تمرکز خوشخصیّ

 رودابه-3-1

ها را با لفظ آب مرتبط نام پدر و مادر وی نیز آن. «water river the of she»12نام رودابه گواهی است بر پیوند او با آب: 

برخی آن را فرزند تابان یا  14نام دارد، احتماالً سین=سیند، رودی مقدس+دخت= دختر. 13سازد. مادر رودابه سیندختمی

ا اند. رود به معنی فرزند و رشد و رویندگی+آب به معنی تابش و جلوه نیز آمده است. امّدارای رشد و نمو معنی کرده

داند. بنابرگفتۀ می 15«روذاوُس»لبی نام او را (. ثعا459: 1388اند )رستگارفسایی، گفته "روی تابنده"برخی نیز معنی آن را 
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نماید درخششی عجیب دارد و چنان نیرومند میهای پهلوانی ماندگار نیست، اما در داستان زال و رودابه هرچند در داستان سیندخت 13 

 ابد.یکه در رده خردمندترین زنان مقامی واال می

14 Bahar 1376 {1997}. 
15 Ruzavus 



 

 

تر به روتابک اصلی است که بتوان در شاهنامه یافت. این یک نام ایرانی است و معنی آن نولدکه، این حتّی روایت نزدیک

، 17ر(گذار سام سوارودابه دختر مهراب کابلی )نوادۀ ضحّاک و باج 16است.« داشتن جاذبه، شکوه، ترّقی خواهی و پیشرفت»

های شک از زیباترین عاشقانهورزی او با زال زر بیهمسر زال و مادر بزرگترین پهلوان شاهنامه رستم است که داستان عشق

 باشد. شاهنامۀ حکیم توس می

ویژه با آوردن فرزندی چون رستم، عرصۀ حماسۀ ملّی ایران را رودابه از زنان پرآوازه و پاکدامن شاهنامه است که به     

رسد و سپس حالت ترک و تسلیم زید. پس از مرگ پسرش، به سرحد جنون میارور کرده است. او عمری دراز میب

دهاک است، اژدهایی اهریمنی که نگهبان آب بوده است. بدین صورت، رودابه در گیرد. رودابه از نسل اژیدرپیش می

عنوان زیباترین گیرد؛ با این همه او در سراسر شاهنامه بهمی« زن-جادو»و « دیوزاد»پیوند با جهان اهریمنی است و عنوان 

پریان با آب و باران ارتباط دارند و شاید به همین دلیل آمده است که آنان در 18شود.زنان و همچون یک پری توصیف می

زیبایِی  به یک زن، تأکیدی بر 19"پری"اند. در شاهنامه اغلب اطالق واژۀ کردههایی مرتبط با آب زندگی میمکان

در شاهنامه فردوسی زیبایی زنان به بهترین شکل وصف شده است. معموالً زنان از هر قوم و نژاد و »العادۀ اوست. فوق

 (.121: 1395)طالشی، « ای که باشند، بلندباال هستند، گیسوان سیاه بلند و تن سیمین و چشم نرگس و... دارندطبقه

در زبان هندی به معنای مار است. چون اکثریتّ ایالت آسام هند انواع مارهای مختلف آید که از کلمۀ )ناگ( می 20ناگا    

شود. ناگاها، از نسل آریایی و فرزندان به تمام فرق مارپرست اطالق می« ناگا»پرستیدند، بنابراین این اصطالح، یعنی را می

 24(شش ناگ4 23(بشوکی3 22(اهی2 21اه(تک چکه1های مختلفی است از جمله: برهمایند. این قوم دارای قبیله

صورت تحوّل یافتۀ کلمۀ )اژی، اسی، ازی(، مؤسس تیرۀ پادشاهی است که به نام  اهی(. نام 138: 1387لطفی، )اعظم

است. در زبان هندی نوعی مار گزنده و خطرناک است. در زبان سانسکریت و هندی واژۀ « دهاک»ملّقب به  25«ورترا»

رود ضحّاک صورت تحریف شدۀ گمان می(. »213: 1373نای آن سوزاننده است )ایونس، دهاک صفت فاعلی است و مع

شناسی اگر الف از لغت داهک حذف شود، های هوّز مشدد خواهد باشد. چرا که براساس اصول زبان« دهاک»همین واژۀ 

دهاک بعدها همین اژی ترتیب در تبدیل داهک به شکل دهاک جای تعجّب نیست.(. بدین139: 1387لطفی، )اعظم« شد

در تاریخ به نام ضحّاک تازی معروف شد، زیرا اجتماع آن زمان در جامعۀ آن روزی، زندگی در مراحل بدوی بود و آنان 

                                                           
 نک:  16

Justi, Iranisch namenbuch, S, VIII and p. 261, s.v."Rudabeh"; Noldeke, Das Iranische Nationalepos, p. 11. Fn. 4. 

(. بنابراین ممکن است که فردوسی، n. 11, etac :1/201نوشته شده است )  Rudavehدر نسخه واتیکان شاهنامه، این نام همچنین 

 (.34: 1395همانند ثعالبی آن را روذاوه نوشته باشد)خالقی مطلق، 
 ، معتقد است که مهراب بودایی بوده است.567ص.  EAIاشپیگل،  17
 .32: 2012داند: ریکا میخالقی مطلق او را یک پ 18
ادن و به دنیا آوردن مشتق به معنی ز Perاست. این لغت را از ریشۀ هندواروپایی  Parikو در فارسی میانه،  Parikaپری در اوستا،  19

که برای پری جنس مؤنث جادو و از پیروان اهریمن است  (.682: 2، ج1393دوست، )حسن انداند و زاینده و بارور معنی کردهدانسته

 (.469: 1383)عفیفی،  گمراهی مزدیسنان گمارده شده است
20 Naga. 
21 Takchkhha 
22 Ahi 
23 Beshoki 
24 Sheshnag   
25 Vartra 



 

 

های زهری برای ترساندن و دورکردن ها و کژدماطلّاع بودند، ناگاها در جنگ با دشمن از انواع دهاکاز کاربری سالح بی

 ند. کرددشمن استفاده می

چون »است.  27«امرداس»و پدرش  26«دِنوا»و نام مادرش « ورترا»ودا، کتاب مقدّس هندوان، ضحّاک نامش در ریگ     

(. نام این 176: 1388)طبری، « فریدون از مولود خود، دنباوند، قصد ضحّاک کرد، مقرّ ضحّاک در آن هنگام در هند بود

 افتد: ن اعراب ضحّاک است. در آغاز داستان زال و رودابه، زال به این فکر میپادشاه در حماسۀ ایرانیان بیوراسب و در میا

 «که در پادشاهی بجنبد ز جای»

     رای کوورد هوونوودوان کشوووووور سووووووی

o 

بر و کووابوول سوووووی  ن َرغ و 28د  مووای و م

o 

 (267ب 182، ص1،ج 1386)فردوسی،                                                                                                   

 شکل دوّم این بیت:

               رای کوورد وان«هوونوود» کشووووور سوووووی

o 

بل در که   29مای و کشووومیر شوووهر و کا

o 

 شکل سوم این بیت:  

                  روی کوورد هوونوودوان کشوووووور سووووووی

o 

 موووی و موورغ و دنووبوور و کووابوول سوووووی 

o 

داند، مَرغ به احتمال بسیار همان کشمیر است، شود که فردوسی کابل و مرغ و مای را در کشور هندوان میآشکار می    

کابل نیز در ریگ  30همان مرغ است و امروز بسیار جاها با ترکیب مرغ در کشمیر است.« مَر»زیرا قسمت دوم نام کشمیر 

ترین شهرهای این ناحیه است. پلینی به نام قدیمی آن کاپیا اشاره کرده است توسط نام دارد و از باستانی31«کوبها»ودا، 

 کوروش به قلمرو هخامنشیان افزوده شد. در شمال کابل شهرک قدیمی بگرام وجود داشته است. 

 در شاهنامهبررسی داستان زال و رودابه -4-1

ی بسیاری از جمله روزگار فردوسی برپایۀ نظام مردساالر استوار است و حتّکهن از  رچه ساختار اجتماعی ایرانِاگ

 "مردساالر"های حاکم بر جامعۀ ایرانی به شکل رده و سروده است مبتنی بر اندیشههای کهنی که به نگارش درآوداستان

های شاهنامه بیشتر داستان، حضور هریک از زنان در شاهنامه برای هدفی خاص صورت گرفته است. وجود بوده است با این
                                                           

26 Denova   
27 Amardas  

 )برهان قاطع(. نام شهری است به هندوستان 28

  )برهان قاطع(. جادوان بوده)لغت فرس(. نام شهری بوده در هندوستان که موضع ساحران و  جایگاه جادوان باشد 29
در جایی دیگر نیز به کابل و کشمیر به عنوان دو کشور که در جوار هم قرار دارند، اشاره شده است. در نبرد دوازده رخ که رستم با سی  30

         شود:هزار سوار متوجه مرز هند می

 ن زین مپایبه کشمیر و کابل فزو         بزن کوس رویین و شیپور و نای                                     

31Kubha  



 

 

ها وجود داشته است. ناعموم و یا نزد گردآورندگان داست ، در اذهاننری یابندکه به دست فردوسی تبلور هپیش از آن

اند. شاهنامه اند و استمرار بخشیدهها را خلق کردههایی دارد که هزاران سال پیش نیاکان ما آنهویّت ایرانی ریشه در اسطوره

های خورد آرای ایرانیان با بیگانگان است و فردوسی شاهنامه را در دفاع از کیان ایرانی سروده است. یکی از راهصحنۀ بر

بر  در این نوع ارتباط، که شکلی عاطفی و مثبت در. 32ارتباط ایرانیان با بیگانگان در شاهنامه، از طریق پیوند زناشویی است

های دختران سرو، تتوان به شخصیّپهلوانان و شاهان ایرانی است. از آن جمله میدارد، زن از کشوری بیگانه و مرد از 

  تهمینه، رودابه، سودابه، کتایون، منیژه، ناهید و... اشاره کرد.

صفات عالی انسانی و کماالت برخوردارند به جز از کنند همه ای که با سرداران ایرانی ازدواج میتمام زنان بیگانه»     

های داستانمیان  (.32: 1393زاده، )حیدری «که نتوانست جانب نیکی و بزرگی را بخاطر خودرای بودن نگه داردسودابه 

 . (59: 1370ندوشن،اسالمی)داستان دلدادگی رودابه و زال است تر تر و کاملعاشقانۀ شاهنامه از همه عالی

بازند. زال از زیبایی رودابه شنیده است و رودابه به یکدیگر دل میآنکه یکدیگر را ببینند در این داستان زال و رودابه بی    

هایش را برای چیدن گل به اطراف سپاه شیاری زال. نخستین قدم آشنایی از طرف رودابه است که ندیمهواز پهلوانی و ه

شود و با رودابه وارد قصر می شوند. زال پنهانیجه زال را به خود جلب کرده با او وارد سخن میها توّ فرستد و ندیمهزال می

گری داند. زیرا رودابه به نیرنگ با میانجیباز میت رودابه او را نیرنگامی، در بررسی شخصیّبندد. سرّپیمان ازدواج می

 ا اقدام اوامّ (؛923: 1388)سرّامی،  خواهد با زال رابطۀ عاشقانه برقرار کندنماید، میزنی که خود را فروشندۀ گوهرها می

  (.62: 1390نقی،)علی «یرا زال هم عاشق رودابه استبه نیرنگ شباهتی ندارد، ز

های حماسی و اساطیری بسیار متداول بوده است؛ چنانکه اورمزد در کنار خود سپندارمذ تحضور زن در کنار شخصیّ    

رسد زنانه به کامیابی و پیروزی میان داستان نیز با کمک و همراهی یک عنصر من در کنار خود جهی را دارد. پهلوو اهری

رسد با تدبیر و کنش ازداوجی که در این داستان ناممکن به نظر میو این عنصر زنانه در پیشبرد اهداف او بسیار مؤثر است. 

عنوان رسد رودابه بهشود. به نظر میتازی داشتِن رودابه می بارِازدواج زال و رودابه دستخوش تشود. ممکن می سیندخت

یادآور رنج و تباهی و تیرگی در چشم ایرانیان است؛ چرا که ایرانیان از سرزمین تازی »گزار، دختری از دشت سواران نیزه

ای سامی نژاد چون های تلخ و جانگدازی از پیکارهای خونین با تیرهبر خاطرات بیدادهای تلخ ضحاک، یادمانافزون

ها را هایی است که ایرانیان آنای نمادین، یادآور تمامی سرزمینگونهسرزمین بهاند و این آشوریان و بابلیان در ذهن داشته

ای از زن بیگانه در چهارچوب فرهنگ و ذهن عنوان نمایندهتصویر رودابه به(. 26 :1391کزّازی،) «دپنداشتندشمن می

قدمی زناشویی و شنهاد و پیشساالری یا مادرساالری پییکی از نمودها و نمادهای زنایرانیان شکل گرفته است. 

ز پدر عذرخواهی شود با زاری اخواستگاری از طرف زن و نه مرد است. در داستان رودابه، زمانی که از او خواسته می

را نکته هاست. این کند. حقوقی که ابتکار عمل در عشق و زناشویی یکی از آنخود دفاع میو هدف  کند، او از خواست

 . زن سروری در ایران باستان دانست بقایای دوراناز توان میهم 
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 قدرت و یا گرفتن باج و ساو از بیگانه-

 استفاده از قدرت پهلوانان.-



 

 

کند: نخست گیسوان بلند که رودابه همچون کمند در دسترس درنگ دو نکته تّوجه ما را جلب می، بیهعاشقاناین در     

ار دارد و ای، به دور از چشم هر نامحرم. این دو نکته با هم پیوندی استوگرفتن رودابه در گوشهآویزد. دیگر، جایزال می

های بسیار کهن است که فردوسی همچون عنصر زیباشناختی ها، بازتاب احتمالی آیینحضور کم و بیش پیوستۀ آن در قصّه

برد. استفاده از گیسوان، همچون یگانه راه رسیدن به دختر، زندانی بودن وی را در پرداخت حماسی خود از قصه سود می

شده است، شاعر آن را با فرارسیدن شب و دوسی انگیزۀ زندانی کردن دختر فهم نمیرساند. از آنجایی که در زمان فرمی

بستن در تعدیل و خردپذیر کرده است. زندانی بودن رودابه بازماندۀ یک رسم بسیار کهن است که جای پای آن در 

  33شود.ها دیده میداستان

 های اساطیری رودابهسرچشمه-2

 سرسوتی-1-2

دانش و علم، الهۀ سخن یا فصاحت. ها، خدای گفتار، خدایها، خدای رودخانهسرزمین دریاچه سرسوتی: آبی، مائی،

(. در وداها سرسوتی خدابانوی آب و رودی است با همین نام که از هیمالیا و سرزمین کهن آریا 701: 1385)جاللی نائینی، 

کنندگی، باروری و قدرت ن به دلیل پاکدر روزگار کهن این رود و خدابانوی آ»شود. به جانب غرب سرازیر می

از ریشۀ  Sarasvatiواژۀ (. »158: 1373)ایونس، « خیزی و زاللی و جاری بودن به دریا مورد تکریم قرار داشتحاصل

Saras شدن اخذ شده و با مفهوم آب مترادف است. از سوی دیگر واژۀ به معنای جاریWati  به معنای زن است. این نام

های بعدی قدرت سرسوتی (. در اسطوره37: 1394)ذکرگو، « حکایت دارد که زن و آب با هم قرابت دارند از این باور

در روایتی همانا ویراج نیمه مادینۀ هستی یافته از پورشه یا پرجاپتی و وسیلۀ آفرینش است. اما غالباً و در »یابد. کاستی می

چون همسر برهما دارای قدرت و ریزند؛ باورهای کنونی هندو همسر برهما و مادر وداهائی است که از سر برهما بیرون می

اندیشد. او خدابانوی هنرهای خالّق و به ویژه شعر و موسیقی، آنان می هستی بخش همه چیزهایی است که برهما به خلق

بهترین "و  "بهترین رود"، "بهترین مادر"ودا از این ایزدبانو با عناوین (. در ریگ160: 1373)ایونس،« فراگیری و علم است

ا، با پوستی سفید و روشن، هالل ماه های دینی از او چون زنی زیب. در نگاره(Rig Weda, II. 41, 16یاد شده است ) "الهه

بینیم. گویند و در برخی روایات او را بر روی سریری از گل نیلوفرآبی نشسته میای زیبا سخن میبر ابرو و سوار بر پرنده

های دینی شرق مظهر طبیعت مطلق است. درنتیجه تکیه بر چنین سریری به مفهوم درک گل نیلوفرآبی در اغلب آیین

ق و از آن فراتر، تجربۀ آن حقیقت و اّتصال به آن است. رنگ منتسب به سرسوتی سفید است که نماد پاکی حقیقت مطل

یابد. زرد، رنگ گل گیاه خردل است که به هنگام جشن بهاری است. در برخی موارد رنگ زرد با این ایزدبانو تقارن می

                                                           
دیگر با آیین پاگشایی دختران  ای نخستین، از یکسو با ترس از آلودگی ماهانه او، و از سوییجوان در جامعه کردن دخترانرسم زندانی 33

زندانی کردن دختران در رابطۀ مستقیم با بلوغ »واکنش جامعه در برخورد با این دختران به درجۀ رشد آن بستگی دارد.  .پیوستگی دارد

(. 211: 1381مسکوب، )« ساختن آنان برای ازدواج است مورد دختران تکیه بر آمادهجنسی آنان، آیین پاگشایی را به دنبال داشت که در 

 ی که هیچ دری به باغ )فضای بیرون( ندارد )نمادایافت. رودابه، در کاخ خود زندانی است. خانهزندانی کردن دختر با ازدواج او پایان می

هدخت )نمادی از استاد رو، دایگان شابی بیگانگان به اردوگاه(. از اینیاتواند آنجا برود )نشان ممنوعیت راهاردوگاه(؛ و زال به تنهایی نمی

برند. پهلوان به یاری آسانی زال را به خانۀ دوردست رودابه میشوند و بهرازآموز( به بهانۀ تهیۀ دسته گلی از بوستان، رهسپار دیدار زال می

   رود.گیسوان بلند رودابه که همچون کمندی است، از روزن کوچکی به درون کاخ می



 

 

های با رنگ(. پوشش وی 42: 1394)ذکرگو،« شودگرفته می های مربوط به این ایزدبانو به کارروید و در اغلب نیایشمی

 هاست.شود که سفید و سرخ از جملۀ آنمختلف دیده می

 رودابه در قالب یک ایزدبانوی بازمانده از هند باستان های مهمّویژگی-2-2

 داشتن تباری بیگانه-1-2-2

کند و رودابه را یاد می« ایرانی»وی به عنوان شخصی غیر به این معنی که فردوسی از پدر ای خارجی دارد؛ رودابه ریشه    

اش، شاه کابل است که به گفتۀ فردوسی، شهری خارج از ایران خواند و مهراب، پدر رودابه با وجود نام ایرانیدیوزاد می

 است:

        اژدهوواسووووت گوووهوور کووز سووووتهوومووان

o 

 پووادشوووواسووووت تووازیووان بر چنوود گر وُ 

o 

 (610،ب119، ص1،ج 1386)فردوسی،                                                                                                     

      دیووووزاد وان پووورورده، مووورغ ایووون از

o 

 !نووژاد؟ -گووویووی چووه -بوورآیوود چووگووونووه 

o 

 (670ب، 121ص  ،1، ج1386فردوسی، )                                                                                                   

 خویشکاری مادرانه-2-2-2

نیز از ودا ست. در ریگرودابه مادر بزرگترین پهلوان شاهنامه یعنی رستم است. او پرورنده، آموزنده و یاریگر فرزند ا

، هاای سرسوتی، ای بهترین مادران، ای بهترین رودخانهشود: ها یاد میعنوان بهترین مادر یا بهترین الهه رودخانهسرسوتی به

باشی، و در تو همۀ شته شهرتی نداریم، ای مادر، ما را تشخّص فرما. ای سرسوتی که الهی میها، ما مانند گذای بهترین الهه

 . (16، در ستایش خدایان مختلف، بند41ودا، ماندالی دوم، سرود )ریگ دانموجودات جمع شده

 نگهداری از نطفه-3-2-2

 «ای سرسوتی، نطفه را نگهداری فرما»کنندۀ نطفۀ زال است و ثمرۀ این عمل به دنیا آوردن رستم است. رودابه پاک

  اشاره به باروری و زایش این الهه دارد.. این سخن 34(2، در ستایش آدیتی، بند184، سرود ودا، ماندالی ده)ریگ

 ارتباط با پرندگان اساطیری-4-2-2

سیمرغ از نمادهای خرد و  آید.کند و سیمرغ دانا هنگام زادن به یاری وی میرودابه تنها زنی است که سیمرغ را درک می

 :دانایی است

 زر زال شووووود روداوه بوووالووویووون بوووه

o 

 جووگوور خسووووتووه و رخسووووار آب از پوور 

o 

                                                           
 برک نطفه است، و خدایان مختلفی نیز در آن نام برده شده اند. موضوع این سرود برکت و یا ت 34



 

 

ُن غش پرّ آن چ مر ی  یوواد بووه آموود سوووو

o 

خنوودیوود  ینوودخووت و ب  داد مژده را سوووو

o 
 فووروخووت آتووش و آورد مووجووموور یووکووی

o 

مرغ پرّ زان و  ی تی سوووو خ  بسوووووخووت ل

o 
 هوووا شوووود گووون توویووره انوودرزمووان هووم

o 

 فووورموووانوووروا مووورغِ آن آمووود پووودیووود 

o 
 (1451-1448، ب 152، ص 1، ج1386)فردوسی،                                                                                    

سرسوتی خدابانوی شعر و موسیقی که »ت. ای عظیم و زیبا توصیف شده اسدر برخی روایات سرسوتی سوار بر پرنده     

 (.159: 1373)ایونس؛ « ایستاده بر نیلوفر آبی و همراه با قوی مرکوب خویش تصویر شده است

 آبارتباط با -5-2-2

ت بود، ن دارای اهمیّو برای هر دو تمدّ س به عنصر آب استن هند و ایران احترام و تقدّتمدّ  از نقاط مشترک فرهنگ و

 ۀان عنصری حیاتی نزد اجداد اولیّ ت وجود آب به عنواهمیّکردند. به همین دلیل برای آب مراسم قربانی و فدیه برگزار می

های ن آفریدهنخستی ءن ایران و هند، آب جزو شاید به همین دلیل است که نزد دو تمدّ بشر، امری شناخته شده بوده است

روز یازدهم اسفند روز  پنداشتند و ایزدی را نگهبان آن می دانستند.س میبخش را مقدّاست و این عنصر حیات پروردگار

 وز خداوند آب را آفرید. م است و در همین رو اول گاهنبار دوّ"خور"

به  Sarasاز ریشۀ  Sarasvatiواژۀ . در نام دختر و پدر است« آب»وجود لفظ  ،جه در داستان زال و رودابهنکتۀ جالب توّ     

به معنای زن است. این نام از این باور  Watiشدن اخذ شده و با مفهوم آب مترادف است. از سوی دیگر واژۀ معنای جاری

ای سرسوتی، ای خداوند روزی فراوان، و آب فراوان )ریگ ودا، ماندالی حکایت دارد که زن و آب با هم قرابت دارند. 

 (.17، در ستایش خدایان مختلف، بند 41دوم، سرود 

 رودابه و سرسوتیدهندگان یاری-6-2-2

 وجود با او وجودی تکامل و دیگران طرف از حمایت به زن نیاز و باشد مستقل کامالً موجودی تواندنمی زن که عقیده این

که مردان در  نظریه این» :ایولین ریدبه عقیدۀ بوده است که از همان ابتدا وجود داشته است؛ چنان که  باوری مرد، یک

اند و زنان تر ازتر و ورزیدهجامعه بر زنان برتری دارند، به دو ویژگی زیستی وابسته است: مردان اغلب بزرگتر و عضالنی

، زنان را برای گذران زندگی و پشتیبانی از خود، بیچاره و وابسته به نظریهزنان است. از این رو این  ۀزایش فرزند به عهد

ی و دستیار باور گذشتگان برای خدابانوان، نگهبان و حام. مطابق (44:  1388)رید، « دهدهوش نشان میردان پر زور و بام

 دبخواه خدابانو این وقتی که است این. نیست کاری انجام به قادر تنهایی به سرسوتی هندی، اسطورۀ در .فرض شده است

قه، برف و احتماالً صاعابر و باد و باران ز سوتی غیر اسرهمراهان  .دباش داشته همراهانی باید ،بکند قدرت و خدایی ابراز

 .شوندمی برخوردار پرمایه و پرزورایزدان/پهلوانان  حمایت از سرسوتی و رودابه ،تمدنّ دو هر مه را با خود دارد. در



 

 

است و در هند، ایندرا زورمندتر از دیگر خدایان است و بیشتر از دیگر خدایان به  پشتیبان رودابهحامی و  زالدر ایران،    

توانند بارور شوند و باران بیافرینند؛ بانوان آب میها با وجود این ایزدان است که بغپردازد و نیز تنحمایت از سرسوتی می

ها بست دهند و بعد از شکست دیو است که آچرا که ابتدا باید ایزدان نگهبان در نبردی سخت، دیو خشکسالی را شک

در وداها، ایندرا به هیأت شاه آریایی جنگجو با پوستی  ریزد.شود و فرو میشوند و باران از قید و بند دیو خارج میآزاد می

ه است. او کشد، تصویر شدای طالیی که دو اسب کهر با یال و دم آویخته و افشان آن را میزرّین و سوار بر اسب یا ارابه

« خود را از سومه به دست می آورد سکرآور خدایان است و قدرت ۀمه، نوشابدار سورا سرشتی است خشن، تشنه و دوست

 خورد.(. این صفات کم و بیش در هئیت زال به چشم می18: 1373س، ایون)

 وگیس-7-2-2

ل کند، سنگینی وجود مادی پهلوان را تحمّطول گیسوان رودابه و درجۀ استحکام آن که توانسته داستان زال و رودابه، در 

مات و الفاظ، گیسوی رودابه، های ظاهری کلاز دیدگاهی ورای صورتانگیزد. جه خواننده را برمیبیش از دیگر مفاهیم توّ 

کردن اسطوره رودابه است که بخشی تفسیر به قصد قابل فهمع تعبیر و قابل تعبیر و تفسیر است. برپایه این نو نماد و مظهری

 شود. شاید قدرت نهفته در گیسوان رودابه راکهن ما بازیابی میق به سرزمین فرهنگی متعلّ های پنهان در گنجینۀتاز واقعیّ

 :داز اقتدار زن باستانی به شمار آور بتوان در حکم مظهری

من انوودر اللووه چون رخسوووواره دو   سوووو

o 

 شوووکن بر شوووکن جعوودش زلف سووورِ 

o 
 (539، ب 116، ص 1386فردوسی، )                                                                                                       

 زال انوودرافووگوونوود کووموونوود بوواال ز

o 

 هوووموووال فووورّخ کووواخِ از آمووود فووورود 

o 
 (560، ب 117ص ، 1، ج1386)فردوسی،                                                                                                

های برجای مانده و کشف شده از دوران باستان در هند حاکی از این هستند که سرسوتی در جایگاه ایزدبانوی تندیس     

های خویش آویخته، ترسیم شده است. سرسوتی بانوی شعر و با گیسوان بلند و مجعد که بر شانهآب و باروری همواره 

نشاند ای از مروارید را بر موهای خود میموسیقی ایستاده با دو دست در حال نواختن ساز و با دوست دیگر خود رشته

 (. 159: 1373)ایونس، 

 کوهارتباط با -8-2-2

های بلند است. پریان در ها و قصرهایی زیبا همچون بهشت، بر باالی کوهگی در سرزمینهای پری، زندیکی از ویژگی

 د:ترین قصرها هستنترین و درعین حال جادوییها، الیق باشکوهها و افسانههقصّ

       کووموونوود بووا پووهوولوووان مووگوور خووراموود

o 

 بووولووونووود کووواخِ دیووووارِ نوووزدیوووک بوووه 

o 

 (465، ب115، ص1، ج 1386)فردوسی،                                                                                                    



 

 

 بووولووونووود کووواخِ بوووامِ از آمووود فووورود

o 

ندرون دسووووت به  ند شوووواخِ دسووووتِ ا  بل

o 
 (534، ب 116، ص 1، ج1386)فردوسی،                                                                                                     

در وداها سرسوتی خدابانوی آب و رودی است با همین نام که از هیمالیا و سرزمین کهن آریا به جانب غرب سرازیر     

 شود.می

 نامیرایی-9-2-2

ای دارند، طول عمر مافوق ای ایزدی یا اسطورهریشههای دیگر شاهنامه که اصل و تبه رودابه، همچون برخی شخصیّ 

به همراه پروتی و  سرسوتیت سخنی به میان نیامده است. مرگ این شخصیّ  زدر شاهنامه اانسانی نسبت داده شده است. 

)ایونس،  و شیوا هستند ویشنو، از سه ایزدبانوی جاودانه آئین هندو است که همسران سه خدای آیین هندو برهما، دورگا

1373 :161). 

 مارارتباط با -10-2-2

 خوریم:هنگام توصیف گیسوهای رودابه به صورت مار بر مار برمی

          بوولوونوود سوووورو ز او گشوووواد کووموونوودی

o 

چد سوووان آن از مشوووک از که  ند نپی  کم

o 

             بوور مووار بوور مووار و خووم انوودر خووم

o 

 بوور نووار بوور نووار غووبووغووبووش بووران 

o 

           موویووان بوورکووش و بووریوواز گووفووت بوودو

o 

 کوویووان چوونووگِ و بووگشووووای شوووویوور بوورِ 

o 

یر گ ین ب          یکسوووووام از گیسووووو سوووویووه ا

o 

 گوویسووووووام هوومووی بووایوود تووو بووهوورِ ز 

o 

 (526-523، ب115، ص1، ج 1386)فردوسی،                                                                                          

هستی. مار به  ی است از قدرت زنانه و اصل مادینۀنمایش طور نمادین،تصاویری است که در اغلب موارد به مار جزء»    

گونه که پیشتر اشاره شد، رستم از طرف مادر (. همان254: 1387)پوپ، اکرمن،  «ترین الهۀ باروری منسوب استباستانی

شود. در شاهنامه بر بازوی رستم و رسد، اژدها درواقع توتم خانوادگی او محسوب میاک ماردوش مینژادش به ضحّ

ای این درفش را نماد است که پاره ین درفش نشانگر تبار مادری رستمدرفش وی تصویر اژدها نقش شده است. ا

عنوان سمبل زاینده و میراننده و گاهی هر دو کهن در مناطق مختلف جهان مار به دانند. در دوران بسیارمادرساالری می

ا در برخی متون فارسی، شد؛ امّ دشت مار جانور اهریمنی شناخته رز ست. در ایران پس از چیره شدن آیینمورد احترام بوده ا

العاده سمبل مثبت مار، هوش و خرد و سمبل مثبت اژدها قدرت فوق»خورد. جنبۀ مثبت نیز در سمبل مار و اژدها به چشم می

 (.160: 1381، تاواراتانی) «است

 ماهارتباط با -11-2-2

https://abadis.ir/fatofa/دورگا/
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       موواه گووردِ بوورش از دیوود سوووورو یووکووی

o 

 کوواله عوونووبوور ز بوور مووه بووه نووهوواده 

o 
 (331،ب109، ص1، ج 1386)فردوسی،                                                                                                      

       نوویسووووت راه لووبووش بوور مووگوور را نووفووس

o 

نو  یز جهووان در چ  نیسووووت موواه یووک ن

o 
 (414،ب110، ص1، ج1386فردوسی، )                                                                                                   

چهره و گیسوی رودابه، بر تبیین تضاد موجود در سیاه رنگ دارد و این موضوع عالوهرودابه چهرۀ قمری و گیسوانی     

شود. در این نگاه گیسوان بلند او مظهر سیاهی شب و چهرۀ سپید او مظهر ایزد تیرگی آسمان قلمداد میای برای ماه و نشانه

شود و او را از نیرویی اهریمنی به نیرویی ماه است. تضاد موجود در چهره و گیسوی رودابه درنهایت به وحدت منجر می

وی و سرو در گرد ماه آمده است. مادر الهه و الهه وابسته به در توصیفات رودابه کلمات ماه، ماهر»کند. ل میاهورایی مبدّ

(. ماه نماد دریا، بارداری و زایش است. زنان، موجودات دریایی، 218: 1387)واحددوست،  «انداو همیشه به ماه مربوط بوده

ق دارد، قره به ماه تعلّاز بین فلزات ن (.11: 1388)میت فورد،  «ق به سمبل ماه هستندتاریکی و مخلوقات شب همگی متعلّ

نمایاندند، نشانه آن به شکل زنی زیبا بوده ن میاو اگر ماه را به صورت انس ق به ماه قطرات باران بودشکل هندسی متعلّ

است که  ایو از نمادهای ماه دایره اندنورانی دور ماه را عالمت باران شمرده(. هالۀ 57: 1385)دادور و منصوری،  است

و برکت و  (. انار نیز میوۀ منسوب به ماه و مظهر فراوانی و باروری22: 1377، )پورداود هایی ترسیم استگاه دور آن شعاع

 (.34: 1367)صمدی،  حاصلخیزی است

 زیبایی-12-2-2

        شوووونووود سووووپووهووبوود گووفووتِ رویپووری

o 

 زود بووگشوووواد گوولوونووار شوووَووعوور سوووور ز 

o 
 (520،ب199، ص1، ج 1386)فردوسی،                                                                                                    

فرشتگان یافته  ر شده و گاه سیمایی مانندبه جمال، تصوّظهر لطافت، کمال و زیبایی و مشبهم ،ات فارسیپری در ادبیّ   

ندگی و (. پری که در اعتقادات باستانی، الهۀ زای83: 1390)بیضایی،  «اندهای باروری زنانهپری و ماه هر دو نشانه»است. 

های اخالقی و اعتقادی پس ل ارزشنمایی او نیز امری اهورایی به شمار آمده است؛ اما با تحوّباروری بوده، زیبایی و رخ

آپسارها و » موضوع جنبۀ اهریمنی یافت که برای شیفتگان پری سرانجامی ناگوار به همراه داشت. از ظهور زردشت این

گونۀ آیند، و گاه بهها یا دختران وزیر درمیخانم گونۀ شاهزادههای مردمانه گاه بهها و افسانهپریان اسطوره، در حماسه

رودابه در کشوری بیگانه بر سر راه  (.209: 1390)بیضایی، «و...(، آسیابان، باغبان، دهقان )خارکن دختر کشاورز روستایی

رساند کند. در این داستان ساختار پئریکا حفظ شده و مینمایی زال را شیفتۀ خود میپهلوان قرار گرفته و با زیبایی و رخ

ای معنای واژۀ پری در نقش های اقوام بسیار کهن آریایی شکارگر است، و سوکه مضمون پریان بازمانده اساطیر و داستان

های سغدی با بدن پرندگان و سر پریان در تصاویر دیوارنگاره»آید. اجتماعی او، باروری و خواهش جنسی نیز بدست می

پرستنده در توصیف زیبایی رودابه با  (.73: 1390حاتم و محمدی،) «یسوان بافته و آویختۀ بلند دارندانسان، تاجی بر سر، گ

 وید:گزال چنین می



 

 

 موواهووروی روداوۀ چووو دیووگوور، سوووووه

o 

 بوی و رنگ با اسوووت سووویم سووورو یکی 

o 
 سووومن و سووووتگل پایش به تا سووور ز

o 

 یووموون سووووهوویوول بوور سووووهووی سوووورو بووه 

o 
 زموویوون بوور سوووور سوووویوومْ گوونووبوودِ آن از

 

 کووموویوون کووموونوودِ گِوول بوور فووروهشووووتووه 

o 

 

 (455-543، ب 112، ص 1، ج1386)فردوسی،                                                                                        

)ایونس،  گویندهای دینی از سرسوتی چون زنی زیبا، با پوستی سفید و روشن، هالل ماه بر ابرو سخن میدر نگاره     

1373 :160). 

 نرگسگل -13-2-2

 هایش به نرگس تشبیه شده است:بار در شاهنامه به کار برده شده و در توصیف رودابه، چشم 26گل نرگس 

          بوواغ بووه نرگس دو بسووووان چشووومش دو

o 

 زاغ پووورّ از بووورده تووویووورگوووی موووژه 

o 
 (291ب184، ص1ج، 1386فردوسی، )                                                                          

رودابه از گل نرگس که  هایها، گل نرگس و نیلوفر آبی متعلّق به ماه هستند. فردوسی در توصیف چشماز میان گل    

 . (167: 1373)ایونس،  یابدزرد رنگ است، استفاده کرده است. در برخی موارد رنگ زرد با ایزدبانو سرسوتی تقارن می

 رنیلوف-14-2-2

که به فارسی گل آبزاد )گل زندگی و گل آفرینش( نیز گفته شده یا همان نیلوفر آبی نمادی از خورشید، قمر یا  35لوتوس

ایزدبانوی باروری و برکت ناهید اردویسور ادر اساطیر کهن ایرانی، نیلوفر گل (. 59: 1385)ایزدپرست،  تولد و مرگ است

ادینه هستی در روایات دینی ایران قدیم بوده است که از جهانی با ناهید تصور اصلی ماو است رفته به شمار میو عشق 

های زالل رشد یافته، شکوفایی آن مظهر نیلوفر آبی چون در میان آب (.84: 1386)یاحقی،  معتقدات هندیان باستان است

باشد. ایزدبانو سرسوتی مینیلوفرآبی، گل منسوب به  نیلوفر آبی متعلق به ماه است.» خیزی زمین است.معنویت و حاصل

 طدر بخش ارتبا .(34: 1367)صمدی، « کنندآبی نشسته معرفی می برخی روایات سرسوتی را بر روی سریری از گل نیلوفر

 است.بیان شده ، که نیلوفر آبی متعلق به ماه با ماه نیز، به ارتباط ماه با رودابه اشاره شد

 وسر-15-2-2

                                                           
35 Lotus 



 

 

اندام در ادب در معنی معشوقۀ بلند باال و خوش همچون آزادسرو، زادسرو و سروآزاد و...های مرکب آن، سرو و مترادف

 فارسی و شاهنامه به کارفته است. در توصیفات رودابه قد و قامت وی به سرو سهی تشبیه شده است:

           رویموواه رودابووۀ چووو دیووگوور،سوووووه   

o 

 بوی و رنگ با اسوووت سووویم سووورو یکی 

o 
 (452، ب195، ص1، ج 1386)فردوسی،                                                                                                 

       بووام بووه گوولوورخ چشووووم سوووویووه بوورآموود

o 

هی سوووورو چو   تووام موواه سوووورش بر سوووو

o 

 (507، ب198، ص1، ج1386فردوسی، )                                                                                                   

به نظر برخی،  (.100: 1390)بیضایی، سرو کشتۀ زرتشت نماد ایزدبانو اردویسوراناهیتا و نشان سرسبزی و جاودانه است    

ها رمزی از آزادی و است که در اساطیر و افسانهها ن با ایزدبانوی آبآزادگی به سرو یادگار ارتباط آت انتساب صف

 (.460: 1386)یاحقی، رود آزادگی به شمار می

 رانا-16-2-2

 فردوسی در توصیف رودابه، کلمات گل نار و ناردان را به کار برده است:

         نوواردان لووب و گوولوونووار چووو رخووانووش

o 

ین ز  م ی  !دان نووار دو رُسووووتووه برش سوووو

o 
 (290، ب184، ص1، ج1386)فردوسی،                                                                                                     

روزگاران کهن نزد شکل انار از ». است از ایزدبانوی آب و باروریری و نمادی پردانگی انار نمایندۀ برکت و بارو    

غالباً و در باورهای (. 166: 1386)یاحقی،  «شاعران ایرانی به سینه زنان تشبیه شده که به هنگام زادن و تولیدمثل تواند بود

در میان ( 158: 1373ریزند )ایونس، کنونی هندو، سرسوتی همسر برهما و مادرِ وداهایی است که از سرِ برهما بیرون می

اند و تنها عالیم زنانه در آنها به صورت شود که معموالً فاقد صورتهایی از سنگ و عاج یافت میمهاقوام مختلف مجس

. رسانندهای زنان قدرت مند عهد باستان را میبرجسته نمایان است. این پیکرک تماماً مفهوم بارداری، شیردهی و قابلیت

اند تماماً های دوران پارینه سنگی جدید به دست آمدهرهنگهای متعدد که در یک حوزه وسیع جغرافیایی در فاین تندیس

باشد ها و شکم و دستگاه تناسلی آنان میدر خصوصیاتی با هم شبیه هستند و آن مبالغه و تاکید در برجسته نشان دادن سینه

هایی (. تندیس398 :1381د )الهیجی، باشکه مبین وظایف باروری و توالد و اعتقاد به الهه در حیطه وظایف مادریش می

ودا هم خطاب به در ریگ کند.ینمایان مبه شکل انار های برجسته هند برجای مانده، سرسوتی را با سینه انکه از ایزدبانو

 .(49 ، بند164، سرود، اوّل)ریگ ودا، ماندالی  شود که در این فصل، آن سینه را برای ارتزاق ما بگشایسرسوتی گفته می

 گیرینتیجهبحث و -3



 

 

 دهاک()اژی ودابه با داشتن عمری طوالنی و مافوق انسانی و این که از نسل جهانِ اهریمنی است و به سلسلۀ شاهی بیگانهر

د. شوبرخوردار میو حمایت پهلوانی آرمانی و زورمند، ایی، عزم و باروری ق دارد، از کارکردی مرتبط با عشق و زیبتعلّ

به مثابۀ بازتابی از اسطوره و مراسم بازمانده از ایزدبانوی به احتمال بسیار را  ویدهد که یها در کل به ما امکان ماین جنبه

، ارتباط با آب، ماه، سرورودابه، ذکر شده در داستان های از میان صفات و ویژگیبشناسیم. هند باستان  درآب و باروری 

به احتمال بسیار هستند.  به ایزدبانوی آب، برکت و باروریو مربوط ، از نمادهای زنانگی آبی انار، مار، گل نرگس، نیلوفر

ها در هند در های ایزدبانوی آبکه نقش و خویشکاریاست های ایزدبانوی کهن آب در هند رودابه ترکیبی از بازتاب
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