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چکيده
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تدفينها در ایران پرداخته شده است .تدفينهای اقوام سکایي گورستان خرمآبـاد
مشگين شهر استان اردبيل که به تازگي مورد کاوش علمي باستانشناسان قرار گرفته
است ،تا حدودی بسيار با سرودههای فردوسي در مورد تدفين پهلوانان سکایي مطابقت
دارد .چگونگي برپایي آرامگاههای باشکوه پهلوانان سکایي که فردوسي آنها را توصيف
نموده است ،ميتوان با یـافتههای گورهای سلطنتي گورستان خرمآبـاد مشگينشهر
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متصوّر شد .در هر دو زمينه ،در کنار ویژگي آرامگاهها ،به وجود اسب در کنار افراد مدفون
اهميتي ویژه داده شده است.
کليدواژهها :شاهنامة فردوسي ،پهلوانان و شاهان سکایي ،گورستان خرمآباد مشگين-
شهر ،تدفين اسب.
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مقدمه
این پژوهش ،مطالعهای ميانرشتهای مبتني بر دانستهها و داشتـههای ادبي و
نویافتههای علمي باستانشناختي است؛ مطالعهای که در نوع خود از اولين پژوهشها
راجع به یک موضوع خاص با کمک دادههای ادبي و یافتههای ميداني باستانشناسي
است .ابياتي که در شاهنامه در مورد آیينهای کفن و دفن پهلوانان و شاهان سروده شده
است ،یکي از هنرنمایيهای فاخر فردوسي بزرگ به شمار ميآید .چگونگي مرگ برخي از
افراد و همچنين رسم وداع با آنها در شاهنامه به همان شيوهای است که برخي از
پژوهشهای باستانشناختي آنها را نشان داده است .مراسم به خاکسپاری پهلوانان و
شاهاني که در شاهنامه منتسب به قبایل سکایي هستند ،مورد مطالعة این مقاله قرار
گرفته است.
ا قوام سکایي از جمله قبایل باستاني هستند که در تکوین تاریخ و نيز حماسه ملي
ایران تأثيری بسزا داشتهاند .با وجود اینکه تنها نشانههای ملموس بر جای مانده از این
قبایل کوچرو در دنيای حاضر ،آرامگاههای باشکوه آنها است ،با این حال هنوز داستان
ماجراجویيها و جنگ و گریزهای بيپایان آنها از ميان نرفته و در قالب حماسهسازیها و
افسانه هایي به دست ما رسيده است .سکاها با تاریخ و فرهنگ ایراني پيوندی ناگسستني
دارند چنانکه در شاهنامة فردوسي به ویژه در داستانهای مربوط به رستم و خاندان او
که به باور اکثر پژوهشگران ریشه در قوم سکایي دارند ،شواهدی متعدد وجود دارد که
حاکي از این پيوند است (Morrison et al, 1981: 23؛ طاهری6386 ،؛ کاظمزاده6322 ،؛ صفاری و
همکاران6328 ،؛ قبادی و صدیقي.)6320 ،
یکي از ویژگيهای بارز فرهنگ اقوام سکایي ،تدفينهای باشکوه و اعجابانگيز آنها
است که نشانههایي از آنها را فردوسي توصيف نموده است و نه تنها به واسطة مطالعات
باستانشناسي قابل اثبات است (در بخش بعدی نمونهای از این تدفينها و ویژگي آنها
آورده شده است) بلکه با منابع تاریخي از جمله تاریخ هرودوت نيز همخواني دارد
( .)Herodotus, 2009: IVمقایسة تطبيقي سرودههای شاهنامه با نمونهای ملموس از این
تدفينها در ایران ،اطالعاتي ارزشمند از اهميت وجود اقوام سکایي در فرهنگ ،هنر و
حماسهسرایيهای ملّي سرزمينمان ارائه ميدهد و شاهنامه را بيش از پيش به عنوان
سند و دایرهالمعارفي جامع از سنتها و آیينها نشان ميدهد که از دیر باز در سرزمين
ایران رواج داشته و ایرانيان به نيکي آن را پاس ميداشتهاند.
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تا یک دهه پيش تقریب ًا هيچ پژوهش جامعي در مورد قبایل سکایي در ایران انجام
نگرفته بود؛ ولي در چند سال اخير ،پيشزمينهای مناسب برای مطالعات سکاشناسي
صورت پذیرفته است .در مقالهای تحت عنوان «ساختار اجتماعي جوامع سکایي با نگرش
به شيوههای تدفين» (فيروزمندی و لبافخانيکي ،)6320 ،به طور کلي شيوههای تدفين اقوام
سکایي در آسيای مرکزی مدنظر قرار گرفته است .در مقالهای دیگر (فيروزمندی و نيکگفتار،
 ،)6323صرفاً به ا نواع تدفين این اقوام اشاره شده است .در پژوهش جدید دیگری آیين
تدفين اسب در ميان اقوام سکایي با رویکردی اسطورهشناختي و جامعهشناختي مورد
توجه قرار گرفته است (رضالو و آیرملو .)6383 ،همچنين حضور تاریخي آنها در شمالغرب
ایران براساس منابع تاریخي و باستانشناختي در پژوهشي دیگر بحث شده است (رضالو و
آیرملو .) 6381 ،در مورد اقوام سکایي چندین اثر مهم دیگر نيز وجود دارد که به صورت
ترجمه یا تأليف ارائه شدهاند .از مهمترین اینها ميتوان به کتاب سکاها نوشتة تامارا
تالبوت رایس و کتاب سارماتها نوشتة سوليميرسکي اشاره کرد که هر دو توسط بهزادی
( 6322و  )6385به فارسي ترجمه شدهاند .همچنين در این زمينه کتابهای قومهای کهن
در قفقاز ،ماورای قفقاز ،بينالنهرین و هالل حاصلخيز و قومهای کهن در آسيای مرکزی
و فالت ایران ،هر دو به تأليف بهزادی ( 6321و  )6321آثار شاخصي به شمار ميآیند .مقالة
«هنر سکایي» (بهزادی )6312 ،و «گنجينههای مکشوف در پازیریک» (بهنام )6311 ،از
پژوهشهای قدیمي راجع به هنر اقوام سکایي است.
در حوزة ادبيات نيز پژوهشهایي در باب موضوع سکاها صورت گرفته است .در
پژوهشي تحت عنوان «مروری بر مسألة مرگ و جهان پس از مرگ در شاهنامه»
(طباطبایي اردکاني )6330 ،با خوانشي زیباشناسانه از مرگ ،به آیينهای سوگواری و بنای
آرامگاههای شاهان و پهلوانان شاهنامه اشاره شده است .در مطالعهای تحت عنوان
«بررسي تطبيقي آیينهای سوگ در شاهنامه و بازماندههای تاریخي– مذهبي سوگواری
در ایران باستان» (پورخالقيچترودی و حقپرست )6328 ،با درج توصيفات سوگواری در
شاهنامه و سپس آرای متون مذهبي بر جای مانده از ایران باستان ،به مقایسة تفاوتها و
شباهتهای این دو پرداخته شده است .در مقالهای دیگر تحت عنوان «حماسههای رستم
و خاندانش» (صفاری و همکاران )6328 ،چنين نتيجهگيری شده که داستان رستم ،اصلي
سکایي دارد و این فرض با نبود نام رستم و زال در اوستا و طرح بسيار کمرنگ حضور این
پهلوانان در ادبيات پهلوی ،هر چه بيشتر تقویت ميشود .در پژوهشي تحت عنوان «آیين
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تدفين و سوگواری در شاهنامه» (منصوریانسرخگریه و دهقان قاسمخيلي )6385 ،شيوههای
متفاوت دفن اموات در شاهنامه ،متأثّر از باورهای فرهنگي و مذهبي هر قوم دانسته شده
است .در مقالهای تحت عنوان «جایگاه و تأثير قوم سکایي در تاریخ و شاهنامه فردوسي»
(طاهری )6386 ،به سرگذشت این اقوام و ارتباط آنها با سایر اقوام کهن اشاره شده و با
بحثي در باب اسطوره منشأ سکاها ،به ارتباط این اسطوره و شاهنامه فردوسي پرداخته
شده است و باالخره در مقالهای با عنوان «آیين تعليمي کفن و دفن و سوگواری در هشت
اثر حماسي» (ذوقي و ذاکری )6386 ،به آداب سوگواری در آثار حماسي پرداخته شده است.
به سب ب پژوهش ميداني این مقاله در حوزة غرب ایران ،رجوع به حماسههای ایران
باختری ،هر چند به صورت کوتاه ،خالي از لطف نخواهد بود .در این زمينه بهترین منبع
دو اثر رزمنامة کنيزک (اکبریمفاخر )688-683 :6380 ،و یادگار زریران و رزمنامة کنيزک
است (اکبریمفاخر )635 :6381 ،که از حماسههای ایران غربي راجع به سرنوشت رستم
اطالعاتي به دست ميدهند .در پژوهشي با عنوان رستم و زنون (اکبریمفاخر-058 :6380 ،
 )056که از حماسههای ملي ایراني به زبان گوراني است ،به ارزشهای حماسي و
اساطيری داستان جنگ رستم با زنون در مرز ایران و توران اشاره شده است .این داستان
ازجمله داستان های گفتاری است که به نوشتار در آمده است .در حماسهای دیگر با عنوان
رستم و ابليسدیو (اکبریمفاخر )183-182 :6380 ،سرآغاز تلفيق روایات رستم با تاریخ
اساطيری ایران در روایتهای گوراني به چشم ميخورد .در حماسهای دیگر با عنوان
رستم و زردهنگ (اکبری مفاخر )188-055 :6380 ،یکي دیگر از نمونه حماسههای گوراني
قابل مشاهده است.
پژوهش حاضر به شيوة تطبيقي– توصيفي با رویکردی کتابخانهای و ميداني ،مبتني
بر دادههای ادبي ،حماسي و یافتههای باستانشناختي صورت پذیرفته است .در این راستا،
اثر حماسي شاهنامه مهمترین منبع به شمار آمده است .با این حال استفاده از مقاالتي که
در آن شاهنامه پژوهيده شده است نيز از منابع اصلي این پژوهش به شمار ميآیند .در
این پژوهش ،یافتههای خام کاوش علمي باستانشناختي گورستان خرمآباد مشگينشهر
با پيشزمينهای از دادههای تاریخي و باستانشناسي از اقوام سکایي و شيوة تدفين ایشان،
در مقام مقایسه با دادههای ادبي و حماسي قرار گرفتهاند.
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 -6اقوام سکایي در منابع تاریخي و باستانشناسي
سکاها یکي از قبایل کوچرو در هزارة اول ق.م برای مدتي کوتاه بر بخشهای وسيعي
از آسيای مرکزی و آسيای غربي استيال یافتند .هرودت در بخشهایي از گزارشهای خود
به خوبي این موضوع را توصيف کرده است (جلد :1بند .)8این اقوام در مهاجرت خود به
سرزمينهای دیگر به سه شاخه اصلي تقسيم شدند ( .)Bailey 2009: 140سير مهاجرت
یک تيره از آنها به طرف غرب دریای کاسپين و کوههای اورال بود (.)Farrokh 2007: 23
دومين گروه ماساژتها 6بودند که نيرومندترین قوم وابسته به سکاها بودند ( Krader 1971:
 .)75آنها در آسيای مرکزی و ایران شرقي زندگي ميکردند ( .)Flory 1987: 94سومين
گروه ،سکاهایي هستند که به داخل فالت ایران مهاجرت کردند که با طوایف ماد و پارس
همسایه شده و سپس با آنها درآميختند (.)Dandamaev 1989: 139
در حدود سال  635ق.م ،در عهد اشکانيان ،سکاهای نفوذ کرده به داخل فالت ایران
در جنوب شرق ایران ،در منطقه ای به نام درنگيانا یا همان زرنگ یا زرنج مذکور در تواریخ
اسال مي مستقر شدند و حکومت آن ناحيه را در دست گرفتند ( Curtis & Stewart 2007:
 )28و از این زمان بود که زرنگ به نام سکاها به سکستان (شگستان ،سجستان ،سيستان
امروزی) تغيير نام داد (بهار .)05 :6331 ،بعدها سکاها از این ناحيه ،هجومهایي متعدد به
داخل سرزمين هند انجام دادند (.)Sagar 1992: 119
تاکنون محوطه های زیادی از سکاها در آسيای مرکزی و غربي به دست باستان-
شناسان مورد کاوش قرار گرفته که اکثر آنها شکوهي خاص از آیينهای تدفيني را نشان
ميدهند .در این تدفينها ،تدفينکنندگان ،قرباني اسب را برای فرد متوفي یک عمل الزم
قلم داد کرده و بدون هيچ قيد و شرطي به دفن تعداد زیادی اسب در کنار یا بر روی قبر
بزرگزادة سکایي اقدام کردهاند .بهترین نمونه تدفينهای سکایي در جنوب سيبری در
کوهستان آلتای در محلي به نام پازیریک به دست آمده است .از مجموع پنج مقبره کشف
شده 31 ،اسکلت اسب و مق داری لوازم مربوط به زین و برگ آن به دست آمد ( Rudenko
 .)1970, pl 74از گور تپه اَرجان  6و  8در ناحيه تووا که به صورت ساختمان سنگي با 35
اتاق پيراموني بود ،حدود  615اسب به همراه زین و یراق کامل دفن شده بود (عسگراف و

- Massagetaes
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دیگران .)311 :6330 ،در بزرگترین کورگان شيبه در آلتای تابوتي به همراه  61اسب به
دست آمد (.)Rodenko 1952: 106
در قلمرو غربي سکاها ،عمده ترین قبور سکایي در مرزهای سياسي کشور اکراین واقع
شده است .این محل قلمرو گروهي از سکاها به شمار ميرفت که به نام سکاهای سلطنتي
شناخته ميشوند .در اینجا در یکي از کورگانهای اليزا وتينسکایا 6دو ارّابه که به هر
کدام  1اسب در دو ردیف متصل بود ،به دست آمد ( .)Rostovtzeff & Hon 1969 : 48-9در
گورتپة چرتومليک 8در شمال دریای سياه ملکه و پادشاه به همراه  8سرباز و یک نگهبان
دفن شده بودند ( .)Artamonov 1966: 132در گور تپة دیگری در این محل به نام گور تپة
سولوخا 3به جای اسب گاو قرباني شده بود .در اتاقهای اطراف قبر اصلي ،ارّابههای
تدفيني ،زنگولههای مفرغي ،اسبهای قرباني و خدمتکاران کشف شد ( & Rostovtzeff
 .)Hon 1969: 99در گور تپهای در نزدیکي روستای بالکي 1در اکراین بقایای دو ارّابه ،به
همراه  8زن 8 ،مرد و اسکلت  68خدمتکار و یک اسب کشف گردید ( Badizilia 1975:
 .)8در ناحية کوبان در کورگان کاستروماسکایا 0در اطراف فضای مرکزی آرامگاه ،زنان و
کنيزان پادشاه دفن شده بودند .در پيرامون اتاق اصلي آرامگاه ،اسکلت بيش از  655رأس
اسب کشف شد .در ناحية کوبان ،گورتپه اولسکي 1که قدیميتر از همه به نظر ميرسد
دارای  60متر ارتفاع و در بردارندة  155اسب بوده است ( .)Gershevitch 1993: 170در
آرامگاههای سکایي نئاپوليس 3که استرابون از آن به عنوان دژ سلطنتي سکاها در کریمه
یاد کرده است ،در یک آرامگاه سنگي  638اسکلت به دست آمد که عمدت ًا مرد بودند .در
کنار جسد پادشاه 1 ،اسب به همراه صاحبانشان قرار داده شده بود ( Dashevskaia 1978:
.)401

 -8سکاها و شاهنامة فردوسي
آخرین هجوم بزرگ سکایيان به شرق ایران ،در اوایل قرن اول ق.م بود .در آن زمان
اقوام کوچروی سکایي به طرف جنوب شرقي و شرق ایران هجوم آوردند و پس از زد و
6

- Elizavetinskaya
- Chertomlyk
3 - Solokha
1 - Balki
0 - Kostromaskaya
1 - Ulski
3 - Neapolis
8
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خوردهایي با پارت های اشکاني ،در زمان مهرداد دوم اشکاني اجازه یافتند تا در سيستان
کنوني سکونت کنند و تابع دولت اشکاني باشند .بنابراین از آن تاریخ ،سکاهای شمال
شرق ایران با سکونت یافتن در شرق ایران یعني در سيستان ،خود را ایراني و به عنوان
مرزداران وفادار و مدافع ایران شمردند و حکومت محلي آنجا را بر عهده گرفتند و در
جنگهای سخت و ممتد ميان اشکانيان و کوشانيان دليریها کردند .دودمان رستم که در
سيستان حکومت محلي داشتند و زابلستان مرکزشان بود از همين ایرانيان سکایي بوده
است (فضایي.)038 :6318 ،
با توجه به این واقعيات تاریخي ،برخي احتمال دادهاند که خاندان سام ،زال و رستم
مذکور در شاهنامة فردوسي در واقع همان سکاهای سکني گزیده در جنوب شرق فالت
ایران هستند (رامسکوویچ )686 :6318 ،و افسانههای آنان دربارة زال و رستم با اساطير
کياني و اشکاني در هم آميخته است؛ چنانکه بخش اساسي حماسة ملي ایران به شرح
جانفشاني های خاندان زال در تثبيت ملّيت ایراني در مقابل دیگر قوم سکایي رقيب
(ماساژتها یا همان تورانيان) اختصاص دارد (فرای.)888-355 :6333 ،
در شاهنامه ،رستم پسر دستان (از قبيلة سکایي زال) ،دستان پسر سام ،پسر نریمان از
نسل گرشاسب ،از اوالد فریدون است که همة آنها (دودمان زال) در سيستان و گاهي
مازندران فرمانروایي و امارت داشتند .سام که در اوستا هم ذکر آن آمده است در زمان
سلطنت منوچهر ،پهلوان ایران و حاکم سيستان بوده است .پس از او پسرش «دستان»
مشهور به «زال» جانشين او مي شود .مارکوارت رستم را در واقع ،تحولیافتة شخصيت
(سام – گرشاسب) ميداند و واژة رستم را در اصل ،لقب سادة گرشاسب ميشناسد
( .)Marquart, 1895: 643این یکسانانگاری در مقاله فون اشتاکل برگ ( Stackelberg,
 )1898: 246و نوشتههای هوسينگ ( )Husing, 1905: 172, 176 & 213; 1913نيـز دیده
ميشود .همچنين این نظر را ویکندر ( )Wikender, 1942: 163نيز عنوان نموده است .امّا
بحث در باب این موضوع همچنان باز است.
در برخي از ابيات شاهنامه فردوسي ،بسياری از حقایق دنيای باستان نهفته است که از
این لحاظ ،شاهنامه به یک اثر بزرگ و بيبدیل تبدیل گشته است؛ حقایقي که با زبان
شعر و در البهالی حماسههای آن به شيوهای بسيار ظریف بيان شـده است .اشاره به
آیين های مختلف اقوام سکایي ،هر چند به صورت مختصر ،یکي از این حقایق دنيای
ناشناخته باستا ن است .این وقایع ،به دليل عدم توانایي ما در شناخت آنها ،نباید به



363

مطالعة تطبيقي روایاتي از تدفين اقوام سکایي در شاهنامه ..

عنوان افسانه یا دروغ تلقي گردد؛ همانگونه که بسياری از گزارشهای تاریخي هرودوت
راجع به اقوام سکایي ،از نظر برخي پژوهشگـران ،افسانه و دروغ یـا بزرگنمایي تلقي
ميگردد .چنانکه خود فردوسي اشاره کرده است:
شـهریار

بمـانم به گـيتي یـکي یـادگار

ازیـن

نامــــور

نامـه

تو این را دروغ و فسانه مـدان

بـه یکسان روشن زمـانه مدان

با خـرد

برد

ازو هرچه اندرخورد

دگـر

بر

ره

رمـز

معني

(فردوسي)68/6 :6321 ،

به گفتة هرودوت ،سکاها بر این باور بودند که پهلواني شکستناپذیر به نام هراکلس
(قابل مقایسه با رستم دستان) ،جد اعالی همه سکاها است .به روایت اسطوره ،هراکلس
ملبس به پوششي از پوست شير (قابل مقایسه با ببر بيان در شاهنامه) با گلهای از اسبان
خود (قابل مقایسه با رخش در شاهنامه) در حوالي دریای سياه ميتاخت که به منطقهای
که بعداً به نام فرزندش سيتيا 6خوانده شد ،رسيد .با شروع طوفاني مهيب ،هراکلس گله
اسبان خود را گم کرد و در خوابي عميق فرو رفت .چون از خواب برخاست در جست-
وجوی اسبان خود بر آمد تا اینکه در بيشهزاری به غاری مهيب وارد شد که در آن به
موجودی شگفتانگيز ،نيمه زن -نيمه مار( ،قابل مقایسه با تهمينه در داستان سهراب)
برخورد و چون سراغ اسبان خود را از او که خود را فرمانروای آن سرزمين ميخواند
گرفت ،پاسخ شنيد که شرط پس دادن اسبها ازدواجِ با اوست .هراکلس به این شرط تن
در داد و به زودی از وی صاحب سه پسر شد و پس از چندی که قصد عزیمت از آن دیار
را داشت ،کمان ،کمربند و جام طالی خود را به وی سپرد و گفت هر یک از فرزندانم که
توانایي به زه کردن کمان مرا داشته باشد ،کمربند و جام طالیم از آن او است و جانشين
من محسوب ميشود.)Herodotus 2009: 155-156( ...
 -3گورستان خرمآباد مشگينشهر
گورستان خرمآباد در سمت جنوبي روستای خرّمآباد و به فاصله  355متری از آن
قرار گرفته است .این محوطه در  3/0کيلومتری غرب مشگينشهر و در  665کيلومتری
شمال غربي شهر اردبيل واقع شده است .کاوش علمي باستانشناختي در این محوطه در
سال  6386توسط معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي ،با همکاری سازمان جهاد
- Scythia

6
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کشاورزی استان اردبيل ،تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي ،گردشگری و صنایع
دستي انجام پذیرفت .در این گورستان  3کورگان (به قبور بزرگ سکایي عنوان کورگان
اطالق ميشود) در کنار یکدیگر ساخته شده بودند .گور اصلي این مجموعه که در مرکز
قرار داشت ،مدفن یک شاه زادة سکایي بود ،بر روی این گور اسکلت چهار زن را به صورت
قرباني و قطعه قطعه شده ،دفن کرده بودند .در بخش شمالي این آرامگاه ،تعداد  31اسب
از اسبان این شاهزاده مدفون شده بود و در سمت غربي آن تعداد  2اسب 8 ،گاو و  8قالده
سگ را در یک گور به خاک سپرده بودند .اسکلت تمامي این حيوانات به صورت سالم به
دست آمد .این حيوانات را به صورتهای مختلف کشته یا خفه کرده و سپس آنها را به
همان صورت دفن کرده بودند .اینها هدایایي برای شاهزادة سکایي بودند (رضالو و آیرملو،
 6383و  .)6381برای تمامي این یافتهها ،ميتوان نشانهای در ابيات شاهنامه پيدا کرد و
مصداقي برای آن ذکـر کرد .فـردوسي به گونهای زیبا ،در قـالب حمـاسه ،این آیين
خاکسپاری را در بخشهای مختلف شاهنامه شرح داده است.
 -1مطالعة تطبيقي سرودههای شاهنامه با یافتههای باستانشناسي
در مرکز سه آرامگاهي که از قبایل سکایي در گورستان خرمآباد کشف شد ،در یک
قبر مستطيلي شکل بزرگ ،بزرگزاده یا شاهزادهای از این تيره با سني در حدود 35–80
ساله آرميده بود .همانگونه که هرودوت در سفرنامه خود ( )36 :1آنجا که آیين تدفين
یک پادشاه سکایي را توصيف کرده است به بيان صحنهای ميپردازد که خدمتکاران،
اسبها و همخوابهای را بر فـراز سر متوفّا قرباني ميکنند ،در ایـنجـا نيز بعد از دفن
شاهزاده ،چهار تن از خدمتگزارانش را که همگي زن بودند ،به عنوان قرباني بر روی
مزارش ق رار داده بودند .چنين عملي دالیل آشکار خود را دارد و آن اینکه غالمان و
کنيزان و یا جنگجویان مورد عالقة پادشاه ،در جهان دیگر نيز همچون این جهان در
خدمت سرور و ساالر خود باشند (رایس .)28 :6335 ،نکتة جالب توجهي در باب این گور
ال
اصلي وجود دارد که با گزارشهای هرودوت و همچنين سـرودههای شـاهنـامه کـام ً
هم خواني دارد .هدایای تدفيني این گور بسيار آشفته بوده و تمامي اشيای طالیي آن به
غارت رفته بود .این چپاول در همان زمان تدفين صورت گـرفته بود .هـرودوت عنوان
ميکند که وقتي قبایل سکایي یکي از مردگان خود را با شکوهي خاص در دل خاک دفن
مي کنند به دليل قرار دادن اشيای بسيار نفيس در کنار مرده ،بعد از مدتي این قبور مورد
غارت قرار گرفته و اشيای زرین آنها برداشته ميشود (.)Herodotus, 2009: 375
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فردوسي نيز به این موضوع اشاره ميکند .در داستان سهراب زماني که رستم برای دفن
فرزندش دخمه یا گوری مهيا ميکند با آنکه بر طبق رسوم باید آن را با طال و مشک
بياراید ،با این استدالل که این تجمالت پس از ترک محل به غارت ميرود تنها به آراستن
آن با سُم اسب اکتفا ميکند (خالقي مطلق.)80-83 :6326 ،
هـمي گفت اگر دخمه زرین کـنم

ز مشـگ سيـه گردش آگين کنم

چـو من رفته باشم نـماند به جـای

وگـرنه مــرا خـود همين است رای

یکي دخـمه کـردش ز سُـم سـتور

جـهاني به زاری همي گـشت کور
(فردوسي)682/8 :6321 ،

با توجه به ابيات فوق ،رستم از ترس طمع دیگران برای ربودن زر ،از گذاشتن اشيای
زرین د ر گور سهراب اجتناب کرده و به گذاشتن سُم اسب که شيء مقدسي بوده بسنده
کرده است .شفيعيکدکني ( )68-62 :6331در باب این بيت به داستاني از شاپور پسر
اردشير در البلدان ابن فقيه همداني (حکيمي )6318 ،در مورد ساخت برجي از س ّم
گورخران توسط شاپور اشاره کرده است .وی همچنين به اثر سوگنامة سهراب از یاحقي
( )6312ارجاع داده است که او نيز به نقل از رستگار فسایي چنين آورده است که« :اغلب
تصور کرده اند که رستم گور سهراب را از سمّ چهارپایان ساخته است تا با گذشت زمان از
ميان نرود .اما این امر نه معقول مينماید و نه عملي است که بتوان بنایي را با سم ستور
ساخت» .آنگاه از ایشان نقل شده است که «سم به معني خانههای کنده شده در زیر
زمين است» و در این مورد به فرهنگهای جهانگيری و برهان هم استنادی شده است و
سرانجام در معني بيت فردوسي چنين آمده است که «برایش دخمهای از نوع خانه
زیرزميني ستوران درست کرد» (رستگار فسایي .)883 :6333 ،رستگار فسایي در ادامه،
مطلبي از محمدعلي اسالمي ندوشن که خالف نظر یاحقي است ،آورده است که :در این
بيت منظور از «سمّ ستور» آرایش گور با س ّم اسبان است.
شفيعيکدکني همچنين به اثر انوری و جعفر شعار ( )613 :6313نيز اشاره کرده است
کهُ « :س ّم ستور ،به معني لغوی کلمه گرفته شده و مؤلّفان در باب منشأ آن ،اظهار
بياطالعي کردهاند .در این اثر چنين آمده است ...« :از سياق عبارت و نيز از شاهنامة
بُنداری برمي آید که رستم قبر سهراب را از ُسمّ چهار پا ساخت تا با گذشتِ روزگار از بين
نرود  ...در نسخهای ،به جای «ز ُسمّ ستور»« ،چو ُسمّ ستور» آمده که بنا به این ضبط
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معني روشن است .یعني منحني ساخت و در پایان چنين افزودهاند که «منشأ ساختن
گور از ُسمّ چارپا معلوم نشد».
کزازی در شرح خود بر شاهنامه در مورد این بيت چنين ميگوید« :راز این بيت هنوز
گشاده نشده است  ...رستم نميخواسته برای فرزندش دخمهای از زر بسازد؛ چرا که با
درگذشت رستم ،یغماگران به طالهای دخمه دستبُرد ميزدهاند .پس برای بر جای ماندن
گور ،دخمهای بي ف ّر و فروغ ميسازد ...رستم دخمه را چنبرینه و گِرد ساخت و از این
روی به سم مانند ه بود .گردی گور نشانة سادگي آن بوده و این که تودة مردم هم گور
خود را گرد ميساختهاند» (کزازی.)136-135 ،8 :6326 ،
نکتة قابل ذکری که در مورد اظهار نظر کزازی وجود دارد عقيدة ایشان به رابطه سم
و گردی گور سهراب است .اغلب قبور سکایي بر روی خود یک ساختار دایرهای شکل
دارند که در گورستان خرم آباد نيز قابل مشاهده است .اگر طبق گفتة انوری و شعار که
ال بدان اشاره شد ،در نسخهای به جای «ز سم ستور»« ،چو سم ستور» آمده باشد،
قب ً
رابطه سمّ و گردی گور سهراب بيشتر معقولتر به نظر ميآید .موضوع مهم دیگری که
قابل بحث است این نکته است که اگر رستم برای گور سهراب از س ّم اسب استفاده کرده،
این کاربرد باید برای نمای خارجي قبر بوده باشد نه برای فضای داخلي یا قرار دادن سم
در کنار جنازة سهراب .چون اوالً ترس رستم از سرقت اشيای زرین نيست؛ بلکه از
تخریب گور فرزندش بوده است و با این کار به غارتگران چنين فهمانده که گور سادهای
با سمّ برای فرزندش ساخته است؛ ثانياً اگر سم در داخل گور کار گذاشته ميشده ،باز گور
تخریب مي شده است ،چون هيچ دزدی بدون باز کردن گور از محتوای آن مطلع نميشده
است.
اما مطلبي دیگر در مورد این بيت بيان شده که به نظر ميرسد صحيحترین برداشت از
مفهوم این بيت باشد .شایگانفر ( )21-26 :6386چنين عنوان ميکند که باید مفهوم این
بيت را براساس فضای داستان درک کرد .یعني اینکه گور سهراب در هر صورت (چه
ساده و چه زرین) توسط ایرانيان مورد تخریب قرار ميگرفته است ،چون وی دشمن
ایرانيان بود .بر همين اساس رستم برای فرزند دخمهای از «س ّم ستور» (زاغه ،کندة
زیرزميني) بر ميگزیند یا مي سازد تا بتواند بعد از دفن سهراب ،روی آن را بپوشاند و گور
را برای هميشه گم کند تا این گور از تخریب و دستبُرد در امان بماند .در اینجا باید
اشاره شود که اغلب گورهای سکایي و قبور گورستان خرمآباد همين ویـژگي را نـشان
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ميدهند ،چون در زیر چندین متر خاک و سنگ گم شدهاند تا از گزند غارتگران دور
بمانند.
الزم به ذکر است که برخي از شارحان دیگر شاهنامه دربارة سکایي بودن این رسم با
توجه به این مصرع سکوت کردهاند و آن را از نظرگاه دیگری تفسير کردهاند (آیدنلو:6385 ،
.)380-381
یکي دیگر از ویژگيها قابل قياس قبور این گورستان با سرودههای فردوسي در شکل و
ظاهر آرامگاه است .اقـوام سکـایي به سبب رسم متـداول خود و همچنين از تـرس
دستدرازی به قبور مردگانشان ،گودال گورها را در هر شکلي که بود به صورت عميق
حفر ميکردند تا احتمال غارت آنها را کاهش دهند .در گورستان خرمآباد بعد از قرار
دادن مرده در داخل گور ،اشيای تدفيني وی را با او دفن نموده و روی قبر را با استفاده از
الوار چوبي پوشش داده و روی این قبر همانگونه که اشاره شد اجساد قربانيان را گذاشته
و بر روی آن نيز تلّي از خاک و سنگ ایجاد کردهاند و آرامگاه شکل یک تپه را به خود
گرفته است .تقریباً تمامي گورگاههای سکایي در تمـام نقـاط دنيا این ویژگي را نشان
مي دهند .ارتفاع برخي از این گورها به بيش از پانزده تا بيست متر نيز ميرسد .در
شاهنامه فردوسي نيز این قبور و ویژگي آنها به خوبي توصيف شده است .به برخي از
آنها اشاره ميشود.
فردوسي در توصيف آرامگاه رستم و مهمتر از آن ،مراسم خاکسپاری او مطالبي را
عنوان کرده که با گزارشهای تاریخي و شواهد باستانشناختي به دست آمده ،مطابقت
دارند:
یـکي نغـز

تابـوت کردنـد

هـمه درزهایـش گـرفته
بـرادرش را

ز چـاهي

ســاج

بـرو مـيخ زریـن و پيـکر ز عـاج

به قـيـر

بـرآلوده بـر قيــر مشـک و عبيـر

بــرکــشيد

گستریــد

بشسـت و بـرو

جامـهها

زبــر مشـک و کافور و روشن گالب

چنان هم همي ریخت برجای خواب...

دخـمهای ساختنـد

سـرش را بــه ابــر انــدر افـراختند

زریــن دو تخـت

بـر آن خـوابنيده گــو نيــکـبخت...

بستنـد و گـشتنـد بـاز

شـد آن نامـــور شيــر گـردن فــراز

به باغ انـدرون
بـرابــر

نـهادنـد

در دخـمه

(فردوسي)116/0 :6321 ،
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الزم به ذکر است که در روایتهای حماسي غرب ایران ،راجع به سرنوشت رستم سه
روایت مختلف دیده ميشود .برخي از آنها به مرگ طبيعي رستم معتقدند (اکبری مفاخر،
 .)688 :6380در روایتهایي دیگر که مشهورترین آنها به شمار ميآید ،داستان افتادن
رستم در چاه شغاد ،همانند روایتهای شاهنامه فردوسي ،نقل گشته است (همان .)683 :و
در روایتهای دستة سوم ،از جاودانگي رستم سخن به ميان آمده است (همان.)681-0 :
هرودوت عنوان ميکند که « ...جسد موميایيشدة فرد سکایي در داخل ارّابهای قرار
ميگرفته و از ميان قبایل گوناگون عبور داده ميشد  ...پس از عبور از ميان قبایل ،کساني
که وظيفة حمل و نگهداری جسد را بر عهده داشتند توسط اعضای قبيله ميزبان مشایعت
ميشدند  .)Rawlinson, 1949: 316-375( »...در ادامة ابيات قبل ،فردوسي مطالبي دیگر را
از این مراسم عنوان ميکند که به نظر ميرسد با گزارشهای هرودوت نيز مطابقت دارد.
در بيت آخر این ابيات ،رسم مهماننوازی مردم با جسد رستم به صورت ضيافت ایشان از
طریق اهدای مشک و گل خود را نشان ميدهد:
ز کابـــلستان تــا بـــه زابـــلستان

زمـــين شـــد به کـــردار غــلغلستان

زن و مـــرد بـــد ایـستاده به پــای

تـني را نـــبد بر زمـــين نيز جــای...

بـده روز و ده شـب به زابــل رسـيد

کسش بر زمــين بر نـــهاده نــدیـــد

زمــانه شــد از درد او با خــــروش

تـو گفتي که هامـون بــرآمد به جوش

کــسي نيـــز نـــشنيد آواز کــس

همه بــومــها مــویه کــردند و بس...

هـــرآنکس که بود از پرستنـدگان

از آزاد وز پــاکـــــــدل بنـــــدگان

هــمي مــشک بــاگل برآمــيختند

به پـای گـــو پيلتــن ریختنـــــــد
(فردوسي)116/0 :6321 ،

در بخشهای دیگر شاهنامه نيز به آیين تدفين سکایي برميخوریم.
سوگواری بر فرامرز اینچنين بوده است:
بفرمــود تـا پـای دستــان ز بنــد

گشـادنـــد و دادنــد بسيــار پنـــد

تـن کشته را دخمـه کـردند جـای

به گفتــــار دستـــور پاکـــيزه رای

ز زنــدان به ایـوان گـذر کـرد زال

بــرو زار بگــریست فـــرخ همـــال
(همان)126/0 :

پس از مرگ سام ،فرزندش زال این چنين پدرش را به خاک ميسپارد:
برفتنــــد بيـــدار تــا هيرمنــــد

ابـا گـرز و بـا تيـــغ و بخـــت بلنــد
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ز بهـــر پـــدر زال با سـوگ و درد

به گـور ابـد انـدر همــي دخمـه کرد

به شهــر انــدرون گـرد مهراب بود

که روشـن روان بـود و بي خـواب بود
(همان)358/6 :

پس از مرگ سام نریمان زال برای او دخمهای ميسازد:
زجنگ آوران مرد چو سي هزار
ســـوی

زاولستـان

نهادنـد

برفتنـد

کــارزار

شـایـستة

روی

ز کينـه به دستان نهادند روی

خبر شد که سام نـریمان بمرد

همي دخمـه سازد ورا زال گرد

(همان)881 /6 :
در گورستان خرمآباد مشگينشهر آنچه از اشيای تدفيني قابل استناد است ،این نکته
است که شاهزادة سکایي با تمام زیورآالت خود و به صورت تزیينیافته در گور دفن شده
بود .دکمههای تزیيني ،مهرههای تزیيني در جنسهای طالیي ،مفرغي و سنگهای
قيمتي مانند عقيق ،پالکهای تزیيني مفرغي که قابل پرچ بر روی لباس بودند ،حلقههای
تزیيني مفرغي که مشخصاً بر انگشتان این بزرگزاده بوده است ،پولکهای تزیيني که
برای آراستن لباس به کار ميرفتند ،قطعاتي از زبانه و دستة خنجرها و شمشيرهای
شکسته که متعلق به وی بودند و در کنار او گذاشته شده بودند و سرپيکانهای مفرغي
که ابزاری برای نبرد این بزرگزاده در دنيای پس از مرگ بودند ،همگي نشاندهنده و
گواهي برای ابيات ذیل و سایر سرودههای فردوسي در مورد قبور یا دخمههای تدفيني
قبایل سکایي هستند .در این ابيات تمامي ویژگيهای یک گور سکایي توصيف شده است.
از جمله این ویژگيها ميتوان به ارتفاع گور ساخته شده ،قرار دادن مرده در داخل تابوت
یا تخت زرین و مهمتر از همه ،مستحکم کردن آن بعد از عمل تدفين اشاره کرد.
رستم در سوگ اسفندیار اینگونه اقدام ميکند:
یــکي نغز تابــوت کــرد آهنين

بگسترد فــرشي ز دیبــای چين

بينــدود یـک روی آهـن به قـير

پـراکـند بر قـير مـــشک و عبير

ز دیبای زربـــفت کـردش کـفن

خــروشان

انجمن

از آن پـس بپوشيد روشـن بـرش

ز پيروزه بر سـر نــهاد افســرش

ســر تنگ تابــوت کردند سخت

شد آن بـارور خســرواني درخت

بر

او

نامدار

(همان)180/0 :
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ال نيز اشاره شد ،اسب جزء الینفک حيات و مرگ اقوام سکایي بود.
همانگونه که قب ً
بيش از هر حيوان دیگری آنها به اسب و اسبسواری اهميت ميدادند .در کنار شاهزادة
سکایي در گورستان خرمآباد ،اسکلت آشفته و بههمخوردة یک اسب نيز به دست آمد.
اسبي که بر اساس یافتههای تدفيني ،آماده و زین شده به همراه تزیينات زین به دست
آمد .پالکهای تزیيني ،دهنهها و بستهای مفرغي این باره شاهزاده را آراسته بودند .به
نظر ميرسد این حيوان ،اسب مورد عالقة این بزرگزاده بوده است .این همراهي شاه و
اسب ،رسمي است که سکاها در هيچ جای دنيا از انجام آن سر باز نزدهاند .مشخصات
دخمهای که فردوسي برای دفن رستم بيان ميکند به این گور سکایي شباهت دارد .به
ویژه آنکه در جلوی دخمه نيز گوری برای خاکسپاری رخش حفر و جسد حيوان را
ایستاده در گور دفن ميکنند .این موضوع بيانگر این نکته است که پيوستگي وجودی
اسب و پهلوانان تا آنجا است که رستم و رخش را در یک گـور قرار ميدهنـد که این
ميتواند نمادی از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشد (قائمي و یاحقي.)85 :6322 ،
مهرداد بهار در کتاب جستاری چند در فرهنگ ایران به این نکته اشاره ميکند که
بيتي از شاهنامة چاپ مسکو حذف شده است .این بيت که در شاهنامة چاپ بروخيم
آمده ،حاوی نکته بسيار باریکي است که قدمت و اصالت آن را ميرساند و آن شيوة دفن
سکایي پهلوانان است .این بيت عبارت است از:
همان رخش را بر در دخمه جای

بکردند گوری چو اسپي به پای

طبق نظر مهرداد بهار ،هنگامي که رستم را به خاک ميسپارند ،برای او دخمهای
ميسازند که طبع ًا دخمة معروف زردشتي نيست و در برابر در دخمه ،گوری هم برای
رخش ميسازند که ایستاده در گور ،منتظر سوار خویش است و این گونه دخمهسازی و
به ویژه گذاشتن جسد اسب پهلوان نزدیک او نيز رسمي سکایي است (بهار-663 :6331 ،

 .)661هنگامي که قهرماني ميميرد ،اسبش نيز قرباني ميشود .مانند رستم و رخش .اسب
با قهرمان صاحب خود ارتباط معنوی بسيار قوی دارد .با خوشحالي و سعادت راکب خود
ميخندد و با بدبختي و ناراحتي راکب خود حتا ميگرید و همراه بـا او جـان ميدهد
(قليزاده.)662 :6322 ،
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اگر به داس تان مرگ رستم و افتادن وی در چاه شغاد رجوع شود به ابياتي زیبا از آیين
خاکسپاری رخش نيز به همراه رستم برخورد ميشود .با رخش همان رفتاری شده که با
رستم انجام پذیرفته است.
دو تابــوت بر دســـت بگذاشتنــد

ز انبـوه چــون بــاد پنداشتنــد...

از آن پس تـن رخـش را برکـشيد

بشسـت و بـرو جامـهها گستریــد

بشستنــد و کــردند دیبـا کفــن

بجستنــد جــــایي یکـــي نارون

درگــــران

بریـدنــد ازو تختهـای گــــران

دو روز اندران کـار شــد روزگـار

تـن رخـش بـر پيــل کردنــد بار

برفتنـــد

بيـــداردل

(فردوسي)116/0 :6321 ،

کزازی معتقد است که «از این رفتار با رخش ،آشکارا ارج و ارزش اسب در فرهنگ و
منش ایراني دریافته و دانسته ميتواند شد .اسپ یاری یکدله و ناگزیر برای پهلوانان است
و پارهای از هستي وی به شمار ميآید و آنچنان وابسته و پيوسته پهلوان است که یکي از
اندامهای وی ميماند» (کزازی.)230 :686 ،
این اسب نمادین نه فقط همدم و همراز و مکمّل شخصيت اساطيری پهلوان است؛
بل که بخشي از وجود او است که در موجودی بيروني بازتاب یافته است؛ آنچنان که
وقتي پهلواني ميميرد سوگوار وی که دیگر از سخن گفتن با او ناتوان است با اسب
قهرمان به راز مي نشيند؛ آن طور که پس از مرگ سهراب تهمينه سر اسب فرزند جگر
گوشهاش را در آغوش ميگيرد و با او نجوا ميکند:
زخـون او همـي کــرد لعــل ،آب را

بــه پيــش همـي اسـب سهـراب را

ســم اسـب او را به بــر درگـرفت

جهـانـي بــدو مانـده انــدر شـگفت

گهـي بوسه بر سر زدش گـه به روی

ز خـون زیر سمش همي رانـد جـوی

ز بـس کـاو همي گریه بر نعل کرد

همه ریـگ و خاک زمـين لعـل کرد
(فردوسي)688/8 :6321 ،

در نقوش آپادانای تختجمشيد ،سکاها جزء هدیهآورندگاني هستند که با خود اسب
هدیه آوردهاند (سعيدی .)26-28 :6332 ،اسب برخي از پادشاهان و نامآوران مانند رخش
رستم ،شبدیز خسرو پرویز و شبرنگ سياوش در تاریخ جاودانه شده است (کریستينسن،
 .)838 :6313همه جا اسب با قهرمانان و نامآوران همراه است .نام بسياری از پادشاهان و
پ هلوانان با اسب گره خورده ،نظير لهراسب به معنای دارندة اسب تند ،ارجاسب به معنای



388

پژوهشنامة ادب حماسي ،سال پانزدهم ،شماره دوم ،پياپي  ،82پایيز و زمستان 6382

دارندة اسب گران بها ،گرشاسب به معنای دارندة اسب الغر و تهماسب به معنای دارندة
اسب فربه (پورداوود.)883 :6313 ،
تمامي تدفينهای سکایي در سرتاسر نواحي تحت استيالی ایشان ،عالقة وافر این
اقوام به آثار هنری و تزیيني گرانبها را نشان ميدهد .سکاها در ساخت آثار هنری خود
چنان متخصّص بودند که شيوة معروف به «سبک جانوری» مختص آنها بوده و یکي از
شاخصههای هنری این قبایل کوچرو به شمار ميآید .در دنيای پس از مرگ نيز حاضر به
دست کشيدن از آثار نفيسشان نبودند .با آنکه شاید خود ميدانستند بعد از انجام عمل
تدفين و قرار دادن اشيای طالیي نفيس در کنار مرده ،آنها بعد از مدتي به سرقت
خواهند رفت ،ولي باز از انجام این عمل تدفيني سر باز نميزدند .بيش از چند صد نمونه
از آثار نفيس گورستان خرمآباد مشگينشهر بيانکنندة عالقة بيش از حدِّ اقوام سکایي به
دست ساخته های خود است .با وجود غارت این قبور در همان زمان تدفين ،باز صدها
نمونه از اشيای نفيس سکایي در جنسهای مختلف از اینجا بدست آمد .چنين مال
دوستي در شاهنامه به گونهای دیگر توصيف شده است.
آنها آثار هنر ی خود را به شکل قطعات قابل حملي که مقتضي زندگي بيابانگردی
بود خلق ميکردند .قطعاتي که به کار آراستن اسبها ،چادرها ،ارّابـهها و اسـلحه نبرد
ميآمد .غالب اشيای تزیيني که هنرمندان این قوم ميساختند پيکرههایي به شکل
حيوانات و به ویژه اسب و گاو بود که ظاهراً ساختن این پيکرهها عالوه بر جنبه تزیيني،
کاربرد آیيني نيز داشته و افراد این قوم از مجسمههای خود الهام گرفته و در نبردها با به
کارگيری سالحهایي آراسته به پيکره حيوانات از آنها یاری ميجستند (.)Bell 2000: 355
تمامي ابياتي که در بخشهای قبلي بدان اشاره شد ،دلبستگي شدید این اقوام به زر
و سيم را نشان ميدهد .تخت زرین ،پارچه زربفت ،دیبا کفن ،ساج ،عاج ،ميخ زرین و ...
همگي نشانگر عالقة افراطي آنها به تزیينات گورهای اشخاص مهم است .عالقة وافر
سکاها به طال و جواهرات در شاهنامه در قالب عالقة وافر رستم به این فلز گرانبها نيز
متجلّي شده است ،چنانکه در مواضعي متعدد از شاهنامه این مطلب به کنایه یا تصریح
مورد تأکيد قرار گرفته است:
همــان

رستــم

از گنــج

آراستـه

نخــواهد شــدن سيــر از خواستـه
(فردوسي)813/8 :6321 ،

و همچنين:
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مـرا گـفت رسـتم ز بـس خـواسته

هــم از کـشور و گــنج آراسـته

به زاول نشسته ست و گشته ست مست

نگيرد کس از مست چيزی به دست
(همان)360/0 :

اما رسم و رسوم تدفينهای سکایي شاهنامه نه تنها در مورد پهلوانان سکایي ،بلکه
شاهان ایراني در پيوند با آنها و سایر شاهان نيز قابل بحث و بررسي است .بسياری از
خصایص قومي و ویژگيهای مختلف قوم سکا و آداب و رسوم ایشان مانند آیين دفن
مردگان ،دارای مواردی مشابه در شاهنامة فردوسي است .این موارد مشترک ،از نشأت
گرفتن برخي از روایات ایراني و سکایي از آبشخوری مشترک ،حکایت دارد .روایات سکایي
پس از ثبت در متون سغدی ،همزمان با ورود طوایفي از این قوم در عهد اشکانيان ،از
سرزمين سغد به جنوب شرقي ایران ،به افواه مردمان سيستان راه یافته و پس از آميختن
با داستانهای محلّي ،وارد تاریخ ملّي و اسطورهای ایران شده است (طاهری .)613 :6385 ،به
عنوان نمونه در مرگ برخي از شاهان و پهلوانان ایراني شاهنامه ،فردوسي توصيفاتي ارائه
داده که با ابيات وی در مورد مرگ پهلوانان سکایي ،تفاوت چنداني نداشته و همگي رنگ
و بویي از آیين دفن و کفن اقوام سکایي دارد.
دخمهای که منوچهر در مرگ فریدون احداث کرده است ،این ویژگيها را دارد:
بر آیين شاهــان یکي دخمــه کرد

چـه از زر سرخ و چــه از الژورد

نهادنــد زیر انــدرش تخــت عــاج

بيــاویختنـد از بـر عــاج تــاج

به پــدرود کــردنش رفتنـــد پيش

چنان چـون بـود رسم و آیين و کيش

در دخمـــه بستنـــد بـر شهــریار

شـد آن ارجمند از جهـان زار و خـوار
(فردوسي)603/6 :6321 ،

در کشته شدن ایرج به دست برادرش تور ،جسد وی با چنين شرحي پيش پدرش
فریدون آورده ميشود:
خروشي
به

تابوت

و

بزار
زر

دلي

سوگوار

یکي

زر

اندرون

پرنيان

نهاده

سر

تابوتش

اندر

کنار

ایرج

اندر

ميان

ابا ناله و آه و با روی زرد

به پيش فریدون شد آن شوخ مرد
پنداشتند

برداشتند

که

گفتار

ز

تابوت

زر

تخته

ز تابوت چون پرنيان بر کشيد

سر

ایرج

او
آمد

خيره
بریده

پدید

(همان)688/6 :
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فردوسي به گور کيکاووس نيز اشاره کرده است:
چـو برگشت کيخسرو از پيش تخت

در خوابگـه را بکردنـد سخت

در دخمه بستنـد بــر شهریـار

شد آن ارجمند از جهان زار و خوار
(همان)381 /1 :

در دفن شاه مکران توسط کيخسرو ميبينيم که وی به دليل داشتن فرّ شاهي و
ایمان به روز رستاخيز به خود اجازه نميدهد که جسد دشمنان را هم بدون آیين کفن و
دفن رها کند ،خصوصاً که آن دشمن شخص مهم و ارجمندی باشد:
یکي دخمه سازید و مشک و گالب

چنان چـون بود شاه را جای خواب

بـرهنه نباید که گـردد تـنش

بر آن هـم نشان خسته در جوشنش

بپوشيد رویش به دیبای چين

کـه مـرگ بـزرگان بـود همچنين
(همان)881/1 :

در دفن شيده به دست کيخسرو نيز چنين دیده ميشود:
دخمة

خسرواني

کـنيد

پـس از کشتنش مهـرباني کنيد

یکـي

سرش را به دبق و به مشک و گالب

بشویيـد و تن را به کافور ناب

به گردنش بر ،طوق زریـن نـهيد

کله بر سرش عنبر آگين نهيد
(همان)861/1 :

نتيجهگيری
 -6شاهنامة فردوسي منبع با ارزشي از آیينها و باورهای جوامع کهن ساکن در
سرزمين ایران به شمار ميآید و فردوسي این آیينها را در قالب حماسه و در ميان
داستانهای حماسي شاهنامه بيان نموده است.
 -8توجه به داستانهایي که پيرامون رستم و خاندان وی در شاهنامه بيان شده،
حاوی نکاتي دربارة آیين کفن و دفن شاهان و پهلوانان سکایي است.
 -3فردوسي به گونهای آیين تدفين سکاها را در قالب شعر توصيف کرده است که
برای آنها ميتوان در گزارشهای تاریخي و یافتههای باستانشناختي مصادیقي پيدا کرد.
 -1تدفينهای سکایي گورستان خرمآباد مشگينشهر استان اردبيل ،با سرودههای
فردوسي راجع به این تدفينها قابل مقایسه است.
 -0عالوه بر شيوة خاکسپاری پهلوانان سکایي ،به علت تأثير و تأثرات انکارناپذیر
ميان فرهنگ های مختلف در جوامع باستان ،در مرگ و مراسم دفن و کفن برخي از
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شاهان و پهلوانان ایراني مذکور در شاهنامه نيز ميتوان آیينهای مشابه به رسوم سکایي
پيدا کرد.
 -1تشابهاتي ميان توصيفات شاهنامه راجع به قبور سکایي و یافتههای باستانشناختي
و تاریخي گورستان مورد ذکر در این پژوهش دیده ميشود از جمله :مستحکم کردن گور
برای جلوگيری از غارت آن ،قرار دادن اشيای زرین و سيمين و آرایش شخص مرده،
تدفين اسب در کنار فرد مدفون و زین و یراق بودن اسب برای همراهي با شخص در
جهان پس از مرگ.
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