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 چکيده

مند در مورد آداب، رسوم و توان به عنوان یکي از منابع ارزشفردوسي را مي شاهنامة

ها، مان به شمار آورد. یکي از این آیينهای مختلف جوامع کهن ساکن در سرزمينآیين

ها سخن به ميان مراسمي است که پيرامون مرگ شاهان و پهلوانان بزرگ در مورد آن

جایي که برخي از پهلوانان و شاهاني های انجام گرفته، از آنست. بر اساس پژوهشآمده ا

ها سخن به ميان آورده، از تيرة اقوام سکایي بودند، بر همين که فردوسي در مورد آن

اساس، در این پژوهش با توجه به اشاراتي که در مورد مرگ این پهلوانان و شاهان صورت 

گونه ای نادر و نویافته از اینگونگي تدفين این افراد با نمونهگرفته، به بررسي تطبيقي چ

اد ـآبهای اقوام سکایي گورستان خرمها در ایران پرداخته شده است. تدفينتدفين

 شناسان قرار گرفتهشهر استان اردبيل که به تازگي مورد کاوش علمي باستانمشگين

ورد تدفين پهلوانان سکایي مطابقت های فردوسي در ماست، تا حدودی بسيار با سروده

ها را توصيف  های باشکوه پهلوانان سکایي که فردوسي آنگاهدارد. چگونگي برپایي آرام

شهر اد مشگينـآبهای گورهای سلطنتي گورستان خرمافتهـتوان با ینموده است، مي
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کنار افراد مدفون  ها، به وجود اسب درگاهمتصوّر شد. در هر دو زمينه، در کنار ویژگي آرام

 داده شده است. اهميتي ویژه

-آباد مشگينفردوسي، پهلوانان و شاهان سکایي، گورستان خرم شاهنامة ها: کليدواژه

 شهر، تدفين اسب.
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 مقدمه

های ادبي و هـها و داشتای مبتني بر دانستهرشتهای مياناین پژوهش، مطالعه

ها ای که در نوع خود از اولين پژوهشلعهشناختي است؛ مطاهای علمي باستاننویافته

شناسي های ميداني باستانهای ادبي و یافتهراجع به یک موضوع خاص با کمک داده

های کفن و دفن پهلوانان و شاهان سروده شده در مورد آیين شاهنامهاست. ابياتي که در 

ي مرگ برخي از آید. چگونگهای فاخر فردوسي بزرگ به شمار مياست، یکي از هنرنمایي

ای است که برخي از به همان شيوه شاهنامهها در چنين رسم وداع با آنافراد و هم

سپاری پهلوانان و ها را نشان داده است. مراسم به خاکشناختي آنهای باستانپژوهش

منتسب به قبایل سکایي هستند، مورد مطالعة این مقاله قرار  شاهنامهشاهاني که در 

 گرفته است.

قوام سکایي از جمله قبایل باستاني هستند که در تکوین تاریخ و نيز حماسه ملي ا

های ملموس بر جای مانده از این که تنها نشانهاند. با وجود اینایران تأثيری بسزا داشته

ها است، با این حال هنوز داستان های باشکوه آنگاهرو در دنيای حاضر، آرامقبایل کوچ

ها و سازیها از ميان نرفته و در قالب حماسهپایان آننگ و گریزهای بيها و جماجراجویي

هایي به دست ما رسيده است. سکاها با تاریخ و فرهنگ ایراني پيوندی ناگسستني افسانه

های مربوط به رستم و خاندان او فردوسي به ویژه در داستان شاهنامةکه در دارند چنان

شه در قوم سکایي دارند، شواهدی متعدد وجود دارد که گران ریکه به باور اکثر پژوهش

؛ صفاری و 6322زاده، ؛ کاظم6386؛ طاهری، Morrison et al, 1981: 23)حاکي از این پيوند است 

 (.6320؛ قبادی و صدیقي، 6328کاران، هم

ها انگيز آنهای باشکوه و اعجابهای بارز فرهنگ اقوام سکایي، تدفينیکي از ویژگي

ها را فردوسي توصيف نموده است و نه تنها به واسطة مطالعات هایي از آنکه نشانهاست 

ها ها و ویژگي آنای از این تدفينشناسي قابل اثبات است )در بخش بعدی نمونهباستان

خواني دارد نيز هم تاریخ هرودوتکه با منابع تاریخي از جمله آورده شده است( بل

(Herodotus, 2009: IVم .)ای ملموس از این با نمونه شاهنامههای قایسة تطبيقي سروده

مند از اهميت وجود اقوام سکایي در فرهنگ، هنر و ها در ایران، اطالعاتي ارزشتدفين

را بيش از پيش به عنوان  شاهنامهدهد و مان ارائه ميهای مّلي سرزمينسرایيحماسه

دهد که از دیر باز در سرزمين ها نشان ميها و آیينالمعارفي جامع از سنتسند و دایره  

 اند.داشتهایران رواج داشته و ایرانيان به نيکي آن را پاس مي
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تا یک دهه پيش تقریبًا هيچ پژوهش جامعي در مورد قبایل سکایي در ایران انجام     

ای مناسب برای مطالعات سکاشناسي زمينهنگرفته بود؛ ولي در چند سال اخير، پيش

ساختار اجتماعي جوامع سکایي با نگرش »ای تحت عنوان پذیرفته است. در مقالهصورت 

های تدفين اقوام (، به طور کلي شيوه6320خانيکي، فيروزمندی و لباف« )های تدفينبه شيوه

گفتار، فيروزمندی و نيک)ای دیگر سکایي در آسيای مرکزی مدنظر قرار گرفته است. در مقاله

نواع تدفين این اقوام اشاره شده است. در پژوهش جدید دیگری آیين (، صرفاً به ا6323

شناختي مورد شناختي و جامعهکردی اسطورهتدفين اسب در ميان اقوام سکایي با روی

غرب ها در شمالچنين حضور تاریخي آن(. هم6383رضالو و آیرملو، توجه قرار گرفته است )

رضالو و اختي در پژوهشي دیگر بحث شده است )شنایران براساس منابع تاریخي و باستان

(. در مورد اقوام سکایي چندین اثر مهم دیگر نيز وجود دارد که به صورت 6381آیرملو، 

نوشتة تامارا  سکاهاتوان به کتاب ها ميترین ایناند. از مهمترجمه یا تأليف ارائه شده

کرد که هر دو توسط بهزادی نوشتة سوليميرسکي اشاره  هاسارماتتالبوت رایس و کتاب 

های کهن قومهای چنين در این زمينه کتاباند. هم( به فارسي ترجمه شده6385و  6322)
های کهن در آسيای مرکزی قومو  خيزالنهرین و هالل حاصلدر قفقاز، ماورای قفقاز، بين

مقالة  آیند.ي( آثار شاخصي به شمار م6321و  6321، هر دو به تأليف بهزادی )و فالت ایران

( از 6311بهنام، « )های مکشوف در پازیریکگنجينه»( و 6312بهزادی، « )هنر سکایي»

 های قدیمي راجع به هنر اقوام سکایي است.پژوهش

هایي در باب موضوع سکاها صورت گرفته است. در در حوزة ادبيات نيز پژوهش

« شاهنامهدر  مروری بر مسألة مرگ و جهان پس از مرگ»پژوهشي تحت عنوان 

های سوگواری و بنای ( با خوانشي زیباشناسانه از مرگ، به آیين6330طباطبایي اردکاني، )

ای تحت عنوان اشاره شده است. در مطالعه شاهنامههای شاهان و پهلوانان گاهآرام

مذهبي سوگواری  –های تاریخيو بازمانده شاهنامههای سوگ در بررسي تطبيقي آیين»

( با درج توصيفات سوگواری در 6328پرست، چترودی و حقپورخالقي« )استاندر ایران ب

ها و و سپس آرای متون مذهبي بر جای مانده از ایران باستان، به مقایسة تفاوت شاهنامه

های رستم حماسه»ای دیگر تحت عنوان های این دو پرداخته شده است. در مقالهشباهت

گيری شده که داستان رستم، اصلي ( چنين نتيجه6328صفاری و همکاران، « )و خاندانش

رنگ حضور این و طرح بسيار کم اوستاسکایي دارد و این فرض با نبود نام رستم و زال در 

آیين »شود. در پژوهشي تحت عنوان تر تقویت ميپهلوانان در ادبيات پهلوی، هر چه بيش
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های ( شيوه6385خيلي، ان قاسمسرخگریه و دهقمنصوریان« )شاهنامهتدفين و سوگواری در 

، متأثّر از باورهای فرهنگي و مذهبي هر قوم دانسته شده شاهنامهمتفاوت دفن اموات در 

« فردوسي شاهنامهگاه و تأثير قوم سکایي در تاریخ و جای»ای تحت عنوان است. در مقاله

اشاره شده و با  ها با سایر اقوام کهن( به سرگذشت این اقوام و ارتباط آن6386طاهری، )

فردوسي پرداخته  شاهنامهبحثي در باب اسطوره منشأ سکاها، به ارتباط این اسطوره و 

آیين تعليمي کفن و دفن و سوگواری در هشت »ای با عنوان شده است و باالخره در مقاله

( به آداب سوگواری در آثار حماسي پرداخته شده است. 6386ذوقي و ذاکری، « )اثر حماسي

های ایران ب پژوهش ميداني این مقاله در حوزة غرب ایران، رجوع به حماسهبه سب

باختری، هر چند به صورت کوتاه، خالي از لطف نخواهد بود. در این زمينه بهترین منبع 

 نامة کنيزکیادگار زریران و رزم( و 688-683: 6380مفاخر، اکبری) نامة کنيزکرزمدو اثر 

های ایران غربي راجع به سرنوشت رستم ( که از حماسه635: 6381مفاخر، اکبریاست )

-058: 6380مفاخر، اکبری) رستم و زنوندهند. در پژوهشي با عنوان اطالعاتي به دست مي

های حماسي و های ملي ایراني به زبان گوراني است، به ارزش( که از حماسه056

اشاره شده است. این داستان اساطيری داستان جنگ رستم با زنون در مرز ایران و توران 

ای دیگر با عنوان های گفتاری است که به نوشتار در آمده است. در حماسهازجمله داستان

( سرآغاز تلفيق روایات رستم با تاریخ 183-182: 6380مفاخر، اکبری) دیورستم و ابليس

عنوان  ای دیگر باخورد. در حماسههای گوراني به چشم مياساطيری ایران در روایت

های گوراني ( یکي دیگر از نمونه حماسه188-055: 6380اکبری مفاخر، ) رستم و زردهنگ

 قابل مشاهده است.

ای و ميداني، مبتني خانهکردی کتابتوصيفي با روی –پژوهش حاضر به شيوة تطبيقي   

استا، شناختي صورت پذیرفته است. در این رهای باستانهای ادبي، حماسي و یافتهبر داده

ترین منبع به شمار آمده است. با این حال استفاده از مقاالتي که مهم شاهنامهاثر حماسي 

آیند. در پژوهيده شده است نيز از منابع اصلي این پژوهش به شمار مي شاهنامهدر آن 

شهر آباد مشگينشناختي گورستان خرمهای خام کاوش علمي باستاناین پژوهش، یافته

شناسي از اقوام سکایي و شيوة تدفين ایشان، های تاریخي و باستانای از دادهزمينهبا پيش

 اند.های ادبي و حماسي قرار گرفتهدر مقام مقایسه با داده
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 شناسياقوام سکایي در منابع تاریخي و باستان -6

های وسيعي رو در هزارة اول ق.م برای مدتي کوتاه بر بخشسکاها یکي از قبایل کوچ

های خود هایي از گزارشسيای مرکزی و آسيای غربي استيال یافتند. هرودت در بخشاز آ

(. این اقوام در مهاجرت خود به 8: بند1جلدبه خوبي این موضوع را توصيف کرده است )

(. سير مهاجرت Bailey 2009: 140)های دیگر به سه شاخه اصلي تقسيم شدند سرزمين

. (Farrokh 2007: 23)های اورال بود ای کاسپين و کوهها به طرف غرب درییک تيره از آن

 :Krader 1971)بودند که نيرومندترین قوم وابسته به سکاها بودند  6هادومين گروه ماساژت

(. سومين Flory 1987: 94)کردند ها در آسيای مرکزی و ایران شرقي زندگي مي. آن(75

جرت کردند که با طوایف ماد و پارس گروه، سکاهایي هستند که به داخل فالت ایران مها

  (.Dandamaev 1989: 139ها درآميختند )سایه شده و سپس با آنهم

ق.م، در عهد اشکانيان، سکاهای نفوذ کرده به داخل فالت ایران  635در حدود سال 

ای به نام درنگيانا یا همان زرنگ یا زرنج مذکور در تواریخ شرق ایران، در منطقه در جنوب

 :Curtis & Stewart 2007)مي مستقر شدند و حکومت آن ناحيه را در دست گرفتند اسال

و از این زمان بود که زرنگ به نام سکاها به سکستان )شگستان، سجستان، سيستان ( 28

هایي متعدد به (. بعدها سکاها از این ناحيه، هجوم05: 6331بهار، امروزی( تغيير نام داد )

 (.Sagar 1992: 119دادند ) داخل سرزمين هند انجام

-های زیادی از سکاها در آسيای مرکزی و غربي به دست باستانتاکنون محوطه

های تدفيني را نشان ها شکوهي خاص از آیينشناسان مورد کاوش قرار گرفته که اکثر آن

کنندگان، قرباني اسب را برای فرد متوفي یک عمل الزم ها، تدفيندهند. در این تدفينمي

داد کرده و بدون هيچ قيد و شرطي به دفن تعداد زیادی اسب در کنار یا بر روی قبر لمق

های سکایي در جنوب سيبری در اند. بهترین نمونه تدفينزادة سکایي اقدام کردهبزرگ

کوهستان آلتای در محلي به نام پازیریک به دست آمده است. از مجموع پنج مقبره کشف 

 Rudenko)داری لوازم مربوط به زین و برگ آن به دست آمد اسکلت اسب و مق 31شده، 

1970, pl 74) 35در ناحيه تووا که به صورت ساختمان سنگي با  8و  6. از گور تپه َارجان 

 وعسگراف راه زین و یراق کامل دفن شده بود )اسب به هم 615اتاق پيراموني بود، حدود 
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اسب به  61يبه در آلتای تابوتي به همراه ترین کورگان ش(. در بزرگ311: 6330دیگران، 

 (.Rodenko 1952: 106)دست آمد 

ترین قبور سکایي در مرزهای سياسي کشور اکراین واقع در قلمرو غربي سکاها، عمده

رفت که به نام سکاهای سلطنتي شده است. این محل قلمرو گروهي از سکاها به شمار مي

دو ارّابه که به هر  6های اليزا وتينسکایاکورگانجا در یکي از شوند. در اینشناخته مي

(. در Rostovtzeff & Hon 1969 : 48-9)اسب در دو ردیف متصل بود، به دست آمد  1کدام 

بان سرباز و یک نگه 8راه در شمال دریای سياه ملکه و پادشاه به هم 8گورتپة چرتومليک

یگری در این محل به نام گور تپة (. در گور تپة دArtamonov 1966: 132)دفن شده بودند 

های های اطراف قبر اصلي، ارّابهبه جای اسب گاو قرباني شده بود. در اتاق 3سولوخا

 & Rostovtzeff)کاران کشف شد های قرباني و خدمتهای مفرغي، اسبتدفيني، زنگوله

Hon 1969: 99و ارّابه، به در اکراین بقایای د 1ای در نزدیکي روستای بالکي(. در گور تپه

 :Badizilia 1975)کار و یک اسب کشف گردید خدمت 68مرد و اسکلت  8زن،  8همراه 

گاه، زنان و در اطراف فضای مرکزی آرام 0. در ناحية کوبان در کورگان کاستروماسکایا(8

رأس  655گاه، اسکلت بيش از کنيزان پادشاه دفن شده بودند. در پيرامون اتاق اصلي آرام

رسد تر از همه به نظر ميکه قدیمي 1شد. در ناحية کوبان، گورتپه اولسکي اسب کشف

(. در Gershevitch 1993: 170)اسب بوده است  155متر ارتفاع و در بردارندة  60دارای 

که استرابون از آن به عنوان دژ سلطنتي سکاها در کریمه  3های سکایي نئاپوليسگاهآرام

اسکلت به دست آمد که عمدتًا مرد بودند. در  638ه سنگي گایاد کرده است، در یک آرام

 :Dashevskaia 1978)شان قرار داده شده بود اسب به همراه صاحبان 1کنار جسد پادشاه، 

401 .) 

 فردوسي شاهنامةسکاها و  -8

 آخرین هجوم بزرگ سکایيان به شرق ایران، در اوایل قرن اول ق.م بود. در آن زمان

شرقي و شرق ایران هجوم آوردند و پس از زد و  ایي به طرف جنوبروی سکاقوام کوچ
 

6 - Elizavetinskaya 
8 - Chertomlyk 
3 - Solokha 
1 - Balki 
0 - Kostromaskaya 
1 - Ulski 
3 - Neapolis 
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های اشکاني، در زمان مهرداد دوم اشکاني اجازه یافتند تا در سيستان خوردهایي با پارت

 شمال  کنوني سکونت کنند و تابع دولت اشکاني باشند. بنابراین از آن تاریخ، سکاهای

یعني در سيستان، خود را ایراني و به عنوان شرق ایران با سکونت یافتن در شرق ایران 

جا را بر عهده گرفتند و در مرزداران وفادار و مدافع ایران شمردند و حکومت محلي آن

ها کردند. دودمان رستم که در های سخت و ممتد ميان اشکانيان و کوشانيان دليریجنگ

رانيان سکایي بوده سيستان حکومت محلي داشتند و زابلستان مرکزشان بود از همين ای

 (.038: 6318فضایي، است )

اند که خاندان سام، زال و رستم با توجه به این واقعيات تاریخي، برخي احتمال داده

شرق فالت فردوسي در واقع همان سکاهای سکني گزیده در جنوب  شاهنامةمذکور در 

و رستم با اساطير  های آنان دربارة زال( و افسانه686: 6318رامسکوویچ، ایران هستند )

که بخش اساسي حماسة ملي ایران به شرح کياني و اشکاني در هم آميخته است؛ چنان

های خاندان زال در تثبيت ملّيت ایراني در مقابل دیگر قوم سکایي رقيب فشانيجان

 (.888-355: 6333فرای، ها یا همان تورانيان( اختصاص دارد ))ماساژت

ان )از قبيلة سکایي زال(، دستان پسر سام، پسر نریمان از ، رستم پسر دستشاهنامهدر 

ها )دودمان زال( در سيستان و گاهي نسل گرشاسب، از اوالد فریدون است که همة آن

هم ذکر آن آمده است در زمان  اوستاروایي و امارت داشتند. سام که در مازندران فرمان

« دستان»ست. پس از او پسرش سلطنت منوچهر، پهلوان ایران و حاکم سيستان بوده ا

یافتة شخصيت جانشين او مي شود. مارکوارت رستم را در واقع، تحول« زال»مشهور به 

شناسد داند و واژة رستم را در اصل، لقب سادة گرشاسب ميگرشاسب( مي –)سام 

(Marquart, 1895: 643این یک .)انگاری در مقاله فون اشتاکل برگ سان(Stackelberg, 

ز دیده ـ( نيHusing, 1905: 172, 176 & 213; 1913)های هوسينگ و نوشته (246 :1898

( نيز عنوان نموده است. امّا Wikender, 1942: 163چنين این نظر را ویکندر )شود. هممي

 چنان باز است.بحث در باب این موضوع هم

هفته است که از فردوسي، بسياری از حقایق دنيای باستان ن شاهنامهدر برخي از ابيات 

بدیل تبدیل گشته است؛ حقایقي که با زبان به یک اثر بزرگ و بي شاهنامهاین لحاظ، 

ده است. اشاره به ـای بسيار ظریف بيان شهای آن به شيوهالی حماسهشعر و در البه

های مختلف اقوام سکایي، هر چند به صورت مختصر، یکي از این حقایق دنيای آیين

ها، نباید به ن است. این وقایع، به دليل عدم توانایي ما در شناخت آنناشناخته باستا
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های تاریخي هرودوت گونه که بسياری از گزارشعنوان افسانه یا دروغ تلقي گردد؛ همان

نمایي تلقي ا بزرگـران، افسانه و دروغ یـگراجع به اقوام سکایي، از نظر برخي پژوهش

 ره کرده است:که خود فردوسي اشاگردد. چنانمي
 ازیـن نامــــور نامـه شـهریار

 

 بمـانم به گـيتي یـکي یـادگار
 

 تو این را دروغ و فسانه مـدان
 

 سان روشن زمـانه مدانبـه یک
 

 ازو هرچه اندرخورد   با خـرد
 

 دگـر  بر  ره  رمـز  معني  برد
 (6/68: 6321)فردوسي،                     

ناپذیر به نام هراکلس ا بر این باور بودند که پهلواني شکستبه گفتة هرودوت، سکاه

)قابل مقایسه با رستم دستان(، جد اعالی همه سکاها است. به روایت اسطوره، هراکلس 

ای از اسبان ( با گلهشاهنامهملبس به پوششي از پوست شير )قابل مقایسه با ببر بيان در 

ای تاخت که به منطقهوالي دریای سياه مي( در حشاهنامهخود )قابل مقایسه با رخش در 

خوانده شد، رسيد. با شروع طوفاني مهيب، هراکلس گله  6که بعداً به نام فرزندش سيتيا

-اسبان خود را گم کرد و در خوابي عميق فرو رفت. چون از خواب برخاست در جست

ه در آن به زاری به غاری مهيب وارد شد ککه در بيشهوجوی اسبان خود بر آمد تا این

نيمه مار، )قابل مقایسه با تهمينه در داستان سهراب(  -انگيز، نيمه زنموجودی شگفت

خواند روای آن سرزمين ميبرخورد و چون سراغ اسبان خود را از او که خود را فرمان

ها ازدواجِ با اوست. هراکلس به این شرط تن گرفت، پاسخ شنيد که شرط پس دادن اسب

دی از وی صاحب سه پسر شد و پس از چندی که قصد عزیمت از آن دیار در داد و به زو

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 

 (. Herodotus 2009: 155-156شود... )من محسوب مي

 شهرآباد مشگينگورستان خرم -3

متری از آن  355 هآباد و به فاصلمدر سمت جنوبي روستای خرّ آبادگورستان خرم

کيلومتری  665شهر و در کيلومتری غرب مشگين 0/3قرار گرفته است. این محوطه در 

در حوطه این مدر شناختي علمي باستان. کاوش است واقع شدهغربي شهر اردبيل  شمال

کاری سازمان جهاد گاه محقق اردبيلي، با همتوسط معاونت پژوهشي دانش 6386سال 

 
6 - Scythia 
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گری و صنایع کشاورزی استان اردبيل، تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي، گردش

)به قبور بزرگ سکایي عنوان کورگان  کورگان 3در این گورستان دستي انجام پذیرفت. 

که در مرکز  اصلي این مجموعهر ساخته شده بودند. گور دیگکدر کنار ی شود(اطالق مي

زادة سکایي بود، بر روی این گور اسکلت چهار زن را به صورت ، مدفن یک شاهقرار داشت

اسب  31گاه، تعداد قرباني و قطعه قطعه شده، دفن کرده بودند. در بخش شمالي این آرام

قالده  8گاو و  8اسب،  2بي آن تعداد زاده مدفون شده بود و در سمت غراز اسبان این شاه

سگ را در یک گور به خاک سپرده بودند. اسکلت تمامي این حيوانات به صورت سالم به 

ها را به های مختلف کشته یا خفه کرده و سپس آندست آمد. این حيوانات را به صورت

رضالو و آیرملو، زادة سکایي بودند )ها هدایایي برای شاههمان صورت دفن کرده بودند. این

پيدا کرد و  شاهنامهای در ابيات توان نشانهها، مي(. برای تمامي این یافته6381و  6383

اسه، این آیين ـالب حمـای زیبا، در قردوسي به گونهـر کرد. فـمصداقي برای آن ذک

 شرح داده است. شاهنامههای مختلف سپاری را در بخشخاک

 شناسيهای باستانبا یافته اهنامهشهای مطالعة تطبيقي سروده -1

آباد کشف شد، در یک گاهي که از قبایل سکایي در گورستان خرمدر مرکز سه آرام

 35–80ای از این تيره با سني در حدود زادهزاده یا شاهقبر مستطيلي شکل بزرگ، بزرگ

 تدفين یينآ که جاآن (36: 1) خود سفرنامه در هرودوتگونه که ساله آرميده بود. همان

کاران، خدمت که پردازدمي ایصحنه بيان به است توصيف کرده سکایي را پادشاه یک

بعد از دفن  ا نيزـجنـکنند، در ایمي متوفّا قرباني سر رازـف بر را ایخوابههم و هااسب

گزارانش را که همگي زن بودند، به عنوان قرباني بر روی زاده، چهار تن از خدمتشاه

که غالمان و رار داده بودند. چنين عملي دالیل آشکار خود را دارد و آن اینمزارش ق

چون این جهان در جویان مورد عالقة پادشاه، در جهان دیگر نيز همکنيزان و یا جنگ

(. نکتة جالب توجهي در باب این گور 28: 6335رایس، خدمت سرور و ساالر خود باشند )

اماًل ـک امهـاهنـشهای رودهـچنين سهرودوت و همهای اصلي وجود دارد که با گزارش

خواني دارد. هدایای تدفيني این گور بسيار آشفته بوده و تمامي اشيای طالیي آن به هم

رودوت عنوان ـهرفته بود. ـغارت رفته بود. این چپاول در همان زمان تدفين صورت گ

ي خاص در دل خاک دفن کند که وقتي قبایل سکایي یکي از مردگان خود را با شکوهمي

کنند به دليل قرار دادن اشيای بسيار نفيس در کنار مرده، بعد از مدتي این قبور مورد مي

(. Herodotus, 2009: 375شود )ها برداشته ميغارت قرار گرفته و اشيای زرین آن
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در داستان سهراب زماني که رستم برای دفن کند. فردوسي نيز به این موضوع اشاره مي

که بر طبق رسوم باید آن را با طال و مشک کند با آنزندش دخمه یا گوری مهيا ميفر

رود تنها به آراستن بياراید، با این استدالل که این تجمالت پس از ترک محل به غارت مي

 (.80-83: 6326خالقي مطلق، کند )آن با سُم اسب اکتفا مي
 هـمي گفت اگر دخمه زرین کـنم

 

 آگين کنم ز مشـگ سيـه گردش
 

 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
 (8/682: 6321)فردوسي،                

با توجه به ابيات فوق، رستم از ترس طمع دیگران برای ربودن زر، از گذاشتن اشيای 

ر گور سهراب اجتناب کرده و به گذاشتن سُم اسب که شيء مقدسي بوده بسنده زرین د

( در باب این بيت به داستاني از شاپور پسر 68-62: 6331کدکني )کرده است. شفيعي

( در مورد ساخت برجي از سّم 6318حکيمي، ابن فقيه همداني ) البلداناردشير در 

از یاحقي  نامة سهرابسوگچنين به اثر گورخران توسط شاپور اشاره کرده است. وی هم

اغلب »( ارجاع داده است که او نيز به نقل از رستگار فسایي چنين آورده است که: 6312)

اند که رستم گور سهراب را از سمّ چهارپایان ساخته است تا با گذشت زمان از تصور کرده

بتوان بنایي را با سم ستور نماید و نه عملي است که ميان نرود. اما این امر نه معقول مي

های کنده شده در زیر سم به معني خانه»گاه از ایشان نقل شده است که آن«. ساخت

هم استنادی شده است و  برهانهای جهانگيری و و در این مورد به فرهنگ« زمين است

ای از نوع خانه برایش دخمه»سرانجام در معني بيت فردوسي چنين آمده است که 

(. رستگار فسایي در ادامه، 883: 6333رستگار فسایي، « )ستوران درست کردزیرزميني 

مطلبي از محمدعلي اسالمي ندوشن که خالف نظر یاحقي است، آورده است که: در این 

 آرایش گور با سّم اسبان است.« سمّ ستور»بيت منظور از 

اره کرده است ( نيز اش613: 6313) چنين به اثر انوری و جعفر شعارکدکني همشفيعي

ُسّم ستور، به معني لغوی کلمه گرفته شده و مؤلّفان در باب منشأ آن، اظهار »که: 

شاهنامة از سياق عبارت و نيز از »... اند. در این اثر چنين آمده است: اطالعي کردهبي
آید که رستم قبر سهراب را از ُسمّ چهار پا ساخت تا با گذشتِ روزگار از بين برمي بُنداری

آمده که بنا به این ضبط « چو ُسمّ ستور»، «ز ُسمّ ستور»ای، به جای نرود ... در نسخه
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منشأ ساختن »اند که معني روشن است. یعني منحني ساخت و در پایان چنين افزوده

 «.گور از ُسمّ چارپا معلوم نشد

نوز راز این بيت ه»گوید: در مورد این بيت چنين مي شاهنامهکزازی در شرح خود بر 

ای از زر بسازد؛ چرا که با خواسته برای فرزندش دخمهگشاده نشده است ... رستم نمي

اند. پس برای بر جای ماندن زدهبُرد ميدرگذشت رستم، یغماگران به طالهای دخمه دست

سازد... رستم دخمه را چنبرینه و گِرد ساخت و از این ای بي فّر و فروغ ميگور، دخمه

ه بود. گردی گور نشانة سادگي آن بوده و این که تودة مردم هم گور روی به سم مانند

 (.136-135، 8: 6326کزازی، « )اندساختهخود را گرد مي

نکتة قابل ذکری که در مورد اظهار نظر کزازی وجود دارد عقيدة ایشان به رابطه سم  

ای شکل و گردی گور سهراب است. اغلب قبور سکایي بر روی خود یک ساختار دایره

آباد نيز قابل مشاهده است. اگر طبق گفتة انوری و شعار که دارند که در گورستان خرم

آمده باشد، « چو سم ستور»، «ز سم ستور»ای به جای قباًل بدان اشاره شد، در نسخه

آید. موضوع مهم دیگری که تر به نظر ميتر معقولرابطه سمّ و گردی گور سهراب بيش

نکته است که اگر رستم برای گور سهراب از سّم اسب استفاده کرده، قابل بحث است این 

این کاربرد باید برای نمای خارجي قبر بوده باشد نه برای فضای داخلي یا قرار دادن سم 

که از در کنار جنازة سهراب. چون اوالً ترس رستم از سرقت اشيای زرین نيست؛ بل

ای گران چنين فهمانده که گور سادهه غارتتخریب گور فرزندش بوده است و با این کار ب

شده، باز گور با سمّ برای فرزندش ساخته است؛ ثانياً اگر سم در داخل گور کار گذاشته مي

شده شده است، چون هيچ دزدی بدون باز کردن گور از محتوای آن مطلع نميتخریب مي

 است.

ترین برداشت از رسد صحيحاما مطلبي دیگر در مورد این بيت بيان شده که به نظر مي

کند که باید مفهوم این ( چنين عنوان مي21-26: 6386فر )مفهوم این بيت باشد. شایگان

که گور سهراب در هر صورت )چه بيت را براساس فضای داستان درک کرد. یعني این

گرفته است، چون وی دشمن ساده و چه زرین( توسط ایرانيان مورد تخریب قرار مي

)زاغه، کندة « سّم ستور»ای از بود. بر همين اساس رستم برای فرزند دخمه ایرانيان

سازد تا بتواند بعد از دفن سهراب، روی آن را بپوشاند و گور گزیند یا ميزیرزميني( بر مي

جا باید بُرد در امان بماند. در اینرا برای هميشه گم کند تا این گور از تخریب و دست

شان ـژگي را نـآباد همين ویرهای سکایي و قبور گورستان خرماشاره شود که اغلب گو
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گران دور اند تا از گزند غارتدهند، چون در زیر چندین متر خاک و سنگ گم شدهمي

 بمانند.

دربارة سکایي بودن این رسم با  شاهنامهالزم به ذکر است که برخي از شارحان دیگر 

: 6385آیدنلو، اند )ز نظرگاه دیگری تفسير کردهاند و آن را اتوجه به این مصرع سکوت کرده

381-380.) 

های فردوسي در شکل و ها قابل قياس قبور این گورستان با سرودهیکي دیگر از ویژگي

رس ـچنين از تداول خود و همـایي به سبب رسم متـوام سکـگاه است. اقظاهر آرام

شکلي که بود به صورت عميق  شان، گودال گورها را در هردرازی به قبور مردگاندست

آباد بعد از قرار ها را کاهش دهند. در گورستان خرمکردند تا احتمال غارت آنحفر مي

دادن مرده در داخل گور، اشيای تدفيني وی را با او دفن نموده و روی قبر را با استفاده از 

بانيان را گذاشته گونه که اشاره شد اجساد قرالوار چوبي پوشش داده و روی این قبر همان

گاه شکل یک تپه را به خود اند و آرامو بر روی آن نيز تلّي از خاک و سنگ ایجاد کرده

اط دنيا این ویژگي را نشان ـام نقـهای سکایي در تمگرفته است. تقریباً تمامي گورگاه

رسد. در دهند. ارتفاع برخي از این گورها به بيش از پانزده تا بيست متر نيز ميمي

ها به خوبي توصيف شده است. به برخي از فردوسي نيز این قبور و ویژگي آن شاهنامه

 شود.ها اشاره ميآن

سپاری او مطالبي را تر از آن، مراسم خاکگاه رستم و مهمفردوسي در توصيف آرام

شناختي به دست آمده، مطابقت های تاریخي و شواهد باستانعنوان کرده که با گزارش

 دارند:

 اجــس د ـوت کردنـتاب  زـکي نغـی
 

 اجـکر ز عـپي ن و ـزری يخ ـم رو ـب
 

 رـيـبه ق رفته ـش گـمه درزهایـه
 

 رـک و عبيـر مشــقي  رـب رآلوده ـب
 

 دشيــرکــب  رادرش راـب اهي چـز 
 

 گستریــد ها هبشسـت و بـرو  جامـ
 

 گالب روشنک و کافور و ـر مشــزب
 

 ...ی خوابجاهمي ریخت بر چنان هم
 

 دـای ساختندخـمه درون ـبه باغ ان
 

 راختندافـرش را بــه ابــر انــدر سـ
 

 زریــن دو تخـت د ـنـهادن ر ـبـرابـ
 

 وابنيده گــو نيــکـبخت...بـر آن خـ
 

 د بـازـد و گـشتنـبستن در دخـمه 
 

 ردن فــرازشـد آن نامـــور شيــر گـ
 (0/116: 6321)فردوسي،                       
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های حماسي غرب ایران، راجع به سرنوشت رستم سه الزم به ذکر است که در روایت

اکبری مفاخر، ها به مرگ طبيعي رستم معتقدند )شود. برخي از آنروایت مختلف دیده مي

آید، داستان افتادن ها به شمار ميهایي دیگر که مشهورترین آن(. در روایت688: 6380

(. و 683همان: فردوسي، نقل گشته است ) شاهنامههای شغاد، همانند روایت رستم در چاه

 (.681-0همان: های دستة سوم، از جاودانگي رستم سخن به ميان آمده است )در روایت

ای قرار شدة فرد سکایي در داخل ارّابهجسد موميایي»... کند که هرودوت عنوان مي

شد ... پس از عبور از ميان قبایل، کساني ور داده ميگرفته و از ميان قبایل گوناگون عبمي

داری جسد را بر عهده داشتند توسط اعضای قبيله ميزبان مشایعت که وظيفة حمل و نگه

در ادامة ابيات قبل، فردوسي مطالبي دیگر را  (.Rawlinson, 1949: 316-375)...« شدند مي

های هرودوت نيز مطابقت دارد. گزارشرسد با کند که به نظر مياز این مراسم عنوان مي

نوازی مردم با جسد رستم به صورت ضيافت ایشان از در بيت آخر این ابيات، رسم مهمان

 دهد:طریق اهدای مشک و گل خود را نشان مي

 ستانبـــله زاـــا بــلستان تـــز کاب
 

 لغلستانــردار غـــد به کـــين شـــزم
 

 ایــبه پستاده ـد ایـــرد بـــزن و م
 

 ...ایــين نيز جـــبد بر زمـــني را نـت
 

 يدـل رســب به زابـده روز و ده شـب
 

 دـــدیــهاده نـــين بر نــکسش بر زم
 

 روشــــد از درد او با خــانه شــزم
 

 رآمد به جوشــون بـو گفتي که هامـت
 

 ســشنيد آواز کـــز نـــسي نيــک
 

 ...د و بسردنــویه کــها مــومــهمه ب
 

 دگانـکس که بود از پرستننآرـــه
 

 دگانـــــدل بنـــــــاکــاز آزاد وز پ
 

 ديختنــاگل برآمــشک بــمي مــه

 

 دـــــــن ریختنــو پيلتـــای گـبه پ
 (0/116: 6321)فردوسي،                      

 .خوریمنيز به آیين تدفين سکایي برمي شاهنامههای دیگر در بخش

 چنين بوده است:سوگواری بر فرامرز این
 د ــان ز بنــای دستـا پـود تــبفرم

                 

 دـــار پنــد بسيــد و دادنـــادنـگش
 

 ای   ـردند جـه کـن کشته را دخمـت
                          

 يزه رایـــور پاکـــار دستــــبه گفت
 

 زال رد ـذر کـوان گـدان به ایــز زن

                             

 الـــرخ همـــریست فــرو زار بگــب
 (0/126)همان:                                    

 سپارد:پس از مرگ سام، فرزندش زال این چنين پدرش را به خاک مي
 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
 (6/358)همان:                                   

 سازد:ای ميزال برای او دخمه نریمان سام پس از مرگ
 ي هزارس زجنگ آوران مرد چو

 

 ارزارتنـد شـایـستة کــبرف
 

 د رویســـوی زاولستـان نهادنـ
 

 د رویکينـه به دستان نهادنز 
 

 ام نـریمان بمردخبر شد که س
 

 ردي دخمـه سازد ورا زال گهم

 (881/ 6همان: )                                

ل استناد است، این نکته چه از اشيای تدفيني قابشهر آنآباد مشگيندر گورستان خرم

یافته در گور دفن شده زادة سکایي با تمام زیورآالت خود و به صورت تزیيناست که شاه

های های طالیي، مفرغي و سنگهای تزیيني در جنسهای تزیيني، مهرهبود. دکمه

های های تزیيني مفرغي که قابل پرچ بر روی لباس بودند، حلقهقيمتي مانند عقيق، پالک

های تزیيني که زاده بوده است، پولکزیيني مفرغي که مشخصاً بر انگشتان این بزرگت

رفتند، قطعاتي از زبانه و دستة خنجرها و شمشيرهای برای آراستن لباس به کار مي

های مفرغي شکسته که متعلق به وی بودند و در کنار او گذاشته شده بودند و سرپيکان

دهنده و زاده در دنيای پس از مرگ بودند، همگي نشانکه ابزاری برای نبرد این بزرگ

های تدفيني های فردوسي در مورد قبور یا دخمهگواهي برای ابيات ذیل و سایر سروده

های یک گور سکایي توصيف شده است. قبایل سکایي هستند. در این ابيات تمامي ویژگي

قرار دادن مرده در داخل تابوت  توان به ارتفاع گور ساخته شده،ها مياز جمله این ویژگي

 تر از همه، مستحکم کردن آن بعد از عمل تدفين اشاره کرد.یا تخت زرین و مهم

 کند:گونه اقدام ميرستم در سوگ اسفندیار این
 یــکي نغز تابــوت کــرد آهنين

 

 بگسترد فــرشي ز دیبــای چين
 

 بينــدود یـک روی آهـن به قـير
 

 ـــشک و عبيرپـراکـند بر قـير م
 

 ز دیبای زربـــفت کـردش کـفن
 

 دار انجمنخــروشان بر او نام
 

 از آن پـس بپوشيد روشـن بـرش
 

 ز پيروزه بر سـر نــهاد افســرش
 

 ســر تنگ تابــوت کردند سخت
 

 شد آن بـارور خســرواني درخت

 (0/180همان: )                                  
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نيز اشاره شد، اسب جزء الینفک حيات و مرگ اقوام سکایي بود.  گونه که قبالً همان

زادة دادند. در کنار شاهسواری اهميت ميها به اسب و اسببيش از هر حيوان دیگری آن

خوردة یک اسب نيز به دست آمد. همآباد، اسکلت آشفته و بهسکایي در گورستان خرم

راه تزیينات زین به دست زین شده به هم های تدفيني، آماده واسبي که بر اساس یافته

زاده را آراسته بودند. به های مفرغي این باره شاهها و بستهای تزیيني، دهنهآمد. پالک

راهي شاه و زاده بوده است. این همرسد این حيوان، اسب مورد عالقة این بزرگنظر مي

اند. مشخصات از نزدهاسب، رسمي است که سکاها در هيچ جای دنيا از انجام آن سر ب

کند به این گور سکایي شباهت دارد. به ای که فردوسي برای دفن رستم بيان ميدخمه

سپاری رخش حفر و جسد حيوان را که در جلوی دخمه نيز گوری برای خاکویژه آن

گر این نکته است که پيوستگي وجودی کنند. این موضوع بيانایستاده در گور دفن مي

د که این ـدهنور قرار ميـجا است که رستم و رخش را در یک گن تا آناسب و پهلوانا

 (.85: 6322قائمي و یاحقي، تواند نمادی از وحدت جسم قهرمان و اسبش باشد )مي

 کند کهمي اشاره نکته این به ایران فرهنگ در چند جستاریکتاب  در بهار مهرداد

چاپ بروخيم  شاهنامة در که بيت است. این شده حذف مسکو چاپ شاهنامة از بيتي

 دفن شيوة آن رساند ومي را آن اصالت و قدمت که است باریکي نکته بسيار حاوی آمده،

 این بيت عبارت است از: است. پهلوانان سکایي

 همان رخش را بر در دخمه جای
 

 بکردند گوری چو اسپي به پای
 

 ای دخمه او برای ند،سپارمي خاک به را رستم که هنگامي بهار، مهرداد نظر طبق

 برای گوری هم دخمه، در برابر در و نيست زردشتي معروف دخمة طبعاً  که سازندمي

 و سازیدخمه گونه و این است خویش سوار منتظر گور، در ایستاده که سازندمي رخش

-663 :6331بهار، است ) سکایي نيز رسمي او یکدنز پهلوان اسب جسد گذاشتن ویژه به

اسب  شود. مانند رستم و رخش.ميرد، اسبش نيز قرباني ميي که قهرماني مي(. هنگام661

با قهرمان صاحب خود ارتباط معنوی بسيار قوی دارد. با خوشحالي و سعادت راکب خود 

دهد ان ميـا او جـراه بگرید و همخندد و با بدبختي و ناراحتي راکب خود حتا ميمي

 (.662: 6322زاده، قلي)
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تان مرگ رستم و افتادن وی در چاه شغاد رجوع شود به ابياتي زیبا از آیين اگر به داس

شود. با رخش همان رفتاری شده که با راه رستم برخورد ميسپاری رخش نيز به همخاک

 رستم انجام پذیرفته است.
 دــت بگذاشتنـــوت بر دســدو تاب

 

 ...دــاد پنداشتنــون بــوه چـز انب
 

 شيدـش را برکـن رخـن پس تآ از
 

 دــها گستریهـرو جامـت و بـبشس
 

 نــا کفـردند دیبــد و کــبشستن
 

 ي نارونـــایي یکــــد جــبجستن
 

 رانــــداردل درگـــد بيـــبرفتن
 

 رانــــای گـهد ازو تختــدنـبری
 

 راـد روزگــار شـدو روز اندران ک
 

 د بارــل کردنــر پيـش بـن رخـت
   (0/116: 6321)فردوسي،                            

از این رفتار با رخش، آشکارا ارج و ارزش اسب در فرهنگ و »کزازی معتقد است که 

دله و ناگزیر برای پهلوانان است تواند شد. اسپ یاری یکمنش ایراني دریافته و دانسته مي

وان است که یکي از چنان وابسته و پيوسته پهلآید و آنای از هستي وی به شمار ميو پاره

 (.230: 686کزازی، « )ماندهای وی مياندام

راز و مکمّل شخصيت اساطيری پهلوان است؛ دم و هماین اسب نمادین نه فقط هم

چنان که که بخشي از وجود او است که در موجودی بيروني بازتاب یافته است؛ آنبل

با او ناتوان است با اسب ميرد سوگوار وی که دیگر از سخن گفتن وقتي پهلواني مي

نشيند؛ آن طور که پس از مرگ سهراب تهمينه سر اسب فرزند جگر قهرمان به راز مي

 کند:گيرد و با او نجوا مياش را در آغوش ميگوشه
 را آب لعــل، کــرد يهمـ او ونـزخ

 

 را رابسهـ باسـ يهمـ پيــش هبــ
 

 رفتدرگـ ـربـ به را او باسـ مســ
 

 گفتشـ درانــ دهمانـ دوـبـ انـيجهـ
 

 روی هب گـه زدش بر سر هبوس گهـي
 

 ویجـ درانـ يهم سمش زیر ونخـ ز
 

 ردک لنع بر گریه يهم کـاو بـس ز
 

 کرد للعـ ينزمـ اکخ و گریـ ههم
 (8/688: 6321)فردوسي،                         

ه با خود اسب آورندگاني هستند کجمشيد، سکاها جزء هدیهدر نقوش آپادانای تخت

آوران مانند رخش (. اسب برخي از پادشاهان و نام26-28: 6332سعيدی، اند )هدیه آورده

سن، کریستينرنگ سياوش در تاریخ جاودانه شده است )پرویز و شبرستم، شبدیز خسرو 

راه است. نام بسياری از پادشاهان و آوران هم(.  همه جا اسب با قهرمانان و نام838: 6313

هلوانان با اسب گره خورده، نظير لهراسب به معنای دارندة اسب تند، ارجاسب به معنای پ
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بها، گرشاسب به معنای دارندة اسب الغر و تهماسب به معنای دارندة دارندة اسب گران

 (. 883: 6313پورداوود، اسب فربه )

ر این های سکایي در سرتاسر نواحي تحت استيالی ایشان، عالقة وافتمامي تدفين

دهد. سکاها در ساخت آثار هنری خود بها را نشان مياقوام به آثار هنری و تزیيني گران

ها بوده و یکي از مختص آن« سبک جانوری»چنان متخصّص بودند که شيوة معروف به 

آید. در دنيای پس از مرگ نيز حاضر به رو به شمار ميهای هنری این قبایل کوچشاخصه

دانستند بعد از انجام عمل که شاید خود ميشان نبودند. با آننفيس دست کشيدن از آثار

ها بعد از مدتي به سرقت تدفين و قرار دادن اشيای طالیي نفيس در کنار مرده، آن

زدند. بيش از چند صد نمونه خواهند رفت، ولي باز از انجام این عمل تدفيني سر باز نمي

کنندة عالقة بيش از حدِّ اقوام سکایي به شهر بيانآباد مشگيناز آثار نفيس گورستان خرم

های خود است. با وجود غارت این قبور در همان زمان تدفين، باز صدها دست ساخته

جا بدست آمد. چنين مال های مختلف از ایننمونه از اشيای نفيس سکایي در جنس

 ای دیگر توصيف شده است.به گونه شاهنامهدوستي در 

گردی ی خود را به شکل قطعات قابل حملي که مقتضي زندگي بيابانها آثار هنرآن

لحه نبرد ـها و اسهـها، چادرها، ارّابکردند. قطعاتي که به کار آراستن اسببود خلق مي

هایي به شکل ساختند پيکرهآمد. غالب اشيای تزیيني که هنرمندان این قوم ميمي

ها عالوه بر جنبه تزیيني، ساختن این پيکره حيوانات و به ویژه اسب و گاو بود که ظاهراً

های خود الهام گرفته و در نبردها با به کاربرد آیيني نيز داشته و افراد این قوم از مجسمه

 (. Bell 2000: 355)جستند ها یاری ميهایي آراسته به پيکره حيوانات از آنکارگيری سالح

بستگي شدید این اقوام به زر شد، دلهای قبلي بدان اشاره تمامي ابياتي که در بخش

دهد. تخت زرین، پارچه زربفت، دیبا کفن، ساج، عاج، ميخ زرین و ... و سيم را نشان مي

ها به تزیينات گورهای اشخاص مهم است. عالقة وافر گر عالقة افراطي آنهمگي نشان

بها نيز لز گراندر قالب عالقة وافر رستم به این ف شاهنامهسکاها به طال و جواهرات در 

این مطلب به کنایه یا تصریح  شاهنامهکه در مواضعي متعدد از متجلّي شده است، چنان

 مورد تأکيد قرار گرفته است:
 ههمــان رستــم از گنــج آراستـ

 

 هخــواهد شــدن سيــر از خواستـن
 (8/813: 6321)فردوسي،                          

 چنين:و هم
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 تهبـس خـواس تم زمـرا گـفت رسـ
 

 نج آراسـتهاز کـشور و گــهــم 
 

 به زاول نشسته ست و گشته ست مست
 

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

که نه تنها در مورد پهلوانان سکایي، بل شاهنامههای سکایي اما رسم و رسوم تدفين

ر شاهان نيز قابل بحث و بررسي است. بسياری از ها و سایشاهان ایراني در پيوند با آن

های مختلف قوم سکا و آداب و رسوم ایشان مانند آیين دفن خصایص قومي و ویژگي

فردوسي است. این موارد مشترک، از نشأت  شاهنامةمردگان، دارای مواردی مشابه در 

روایات سکایي  گرفتن برخي از روایات ایراني و سکایي از آبشخوری مشترک، حکایت دارد.

زمان با ورود طوایفي از این قوم در عهد اشکانيان، از پس از ثبت در متون سغدی، هم

شرقي ایران، به افواه مردمان سيستان راه یافته و پس از آميختن سرزمين سغد به جنوب 

ه (. ب613: 6385طاهری، ای ایران شده است )های محّلي، وارد تاریخ ملّي و اسطورهبا داستان

، فردوسي توصيفاتي ارائه شاهنامهعنوان نمونه در مرگ برخي از شاهان و پهلوانان ایراني 

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. 

 ها را دارد:ین ویژگياحداث کرده است، ا فریدون مرگ در ای که منوچهردخمه
 بر آیين شاهــان یکي دخمــه کرد

 

 ـه از الژوردچـه از زر سرخ و چـ
 

 نهادنــد زیر انــدرش تخــت عــاج
 

 اجیختنـد از بـر عــاج تــاوبيــ
 

 به پــدرود کــردنش رفتنـــد پيش
 

 يشچنان چـون بـود رسم و آیين و ک
 

 در دخمـــه بستنـــد بـر شهــریار
 

 وارمند از جهـان زار و خــد آن ارجش
 (6/603: 6321)فردوسي،                          

تور، جسد وی با چنين شرحي پيش پدرش  برادرش به دست ایرج شدن کشته در

 شود:فریدون آورده مي
 خروشي بزار و دلي سوگوار

 

 یکي زر تابوتش اندر کنار
 

 به تابوت زر اندرون پرنيان
 

 ایرج اندر مياننهاده سر 
 

 ابا ناله و آه و با روی زرد
 

 به پيش فریدون شد آن شوخ مرد
 

 ز تابوت زر تخته برداشتند
 

 که گفتار او خيره پنداشتند
 

 ز تابوت چون پرنيان بر کشيد
 

 سر ایرج آمد بریده پدید
 (6/688)همان:                                        
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 اشاره کرده است:کاووس نيز فردوسي به گور کي
 تپيش تخخسرو از چـو برگشت کي

 

 تگـه را بکردنـد سخدر خواب
 

 اردر دخمه بستنـد بــر شهریـ
 

 ان زار و خوارمند از جهد آن ارجش
 (381/ 1 :)همان                                 

بينيم که وی به دليل داشتن فرّ شاهي و خسرو ميدر دفن شاه مکران توسط کي

دهد که جسد دشمنان را هم بدون آیين کفن و ایمان به روز رستاخيز به خود اجازه نمي

 مندی باشد:دفن رها کند، خصوصاً که آن دشمن شخص مهم و ارج
 یکي دخمه سازید و مشک و گالب

 

 ای خوابچنان چـون بود شاه را ج
 

 ردد تـنشبـرهنه نباید که گـ
 

 وشنشبر آن هـم نشان خسته در ج
 

 ينوشيد رویش به دیبای چبپ
 

 چنينود هممـرگ بـزرگان بـکـه 
 (1/881)همان:                                         

 شود:خسرو نيز چنين دیده ميدر دفن شيده به دست کي
 نيدپـس از کشتنش مهـرباني ک

 

 نيدیکـي دخمة خسرواني کـ
 

 البسرش را به دبق و به مشک و گ
 

 ور نابرا به کافبشویيـد و تن 
 

 وق زریـن نـهيدبه گردنش بر، ط
 

 ن نهيدکله بر سرش عنبر آگي
 (1/861)همان:                                       

 گيرینتيجه

ها و باورهای جوامع کهن ساکن در فردوسي منبع با ارزشي از آیين شاهنامة -6

ا را در قالب حماسه و در ميان هآید و فردوسي این آیينسرزمين ایران به شمار مي

 بيان نموده است. شاهنامههای حماسي داستان

بيان شده،  شاهنامههایي که پيرامون رستم و خاندان وی در توجه به داستان -8

 حاوی نکاتي دربارة آیين کفن و دفن شاهان و پهلوانان سکایي است. 

توصيف کرده است که  ای آیين تدفين سکاها را در قالب شعرفردوسي به گونه -3

 شناختي مصادیقي پيدا کرد.های باستانهای تاریخي و یافتهتوان در گزارشها ميبرای آن

های شهر استان اردبيل، با سرودهآباد مشگينهای سکایي گورستان خرمتدفين -1

 ها قابل مقایسه است.فردوسي راجع به این تدفين

سکایي، به علت تأثير و تأثرات انکارناپذیر سپاری پهلوانان عالوه بر شيوة خاک -0

های مختلف در جوامع باستان، در مرگ و مراسم دفن و کفن برخي از ميان فرهنگ
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های مشابه به رسوم سکایي توان آیيننيز مي شاهنامهشاهان و پهلوانان ایراني مذکور در 

 پيدا کرد.

شناختي های باستانو یافتهراجع به قبور سکایي  شاهنامهتشابهاتي ميان توصيفات  -1

شود از جمله: مستحکم کردن گور و تاریخي گورستان مورد ذکر در این پژوهش دیده مي

برای جلوگيری از غارت آن، قرار دادن اشيای زرین و سيمين و آرایش شخص مرده، 

راهي با شخص در تدفين اسب در کنار فرد مدفون و زین و یراق بودن اسب برای هم

 ز مرگ. جهان پس ا
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 فهرست منابع

 ، تهران: سخن.دفتر خسروان )برگزیدة شاهنامه فردوسي( .(6385) .آیدنلو، سجاد -

ای به زبان گوراني و روایتي نامه کنيزک )حماسهرزم(. 6380اکبری مفاخر، آرش. ) -
 المعارف بزرگ اسالمي.، تهران: مرکز دایرهاز یادگار زریران(

. نامة فرهنگ مردم ایراندانش، «دیورستم و ابليس(. »6380ی مفاخر، آرش. )اکبر -

 .183-188المعارف بزرگ اسالمي، صص ، تهران: مرکز دایره1ج

. نامة فرهنگ مردم ایراندانش، «رستم و زردهنگ(. »6380اکبری مفاخر، آرش. ) -

 .188-056المعارف بزرگ اسالمي، صص ، تهران: مرکز دایره1ج

، 1. جنامة فرهنگ مردم ایراندانش، «رستم و زنون(. »6380کبری مفاخر، آرش. )ا -

 .056-053المعارف بزرگ اسالمي، صص تهران: مرکز دایره

ایران نامک ، «نامة کنيزکیادگار زریران و رزم(. »6381اکبری مفاخر، آرش. ) -
 .635-636، صص 6، شماره 8، سال نامة ایران شناسي()فصل

، ترجمة مختصر محمدرضا حکيمي، البلدان(. 6318يه، احمد بن محمد. )فقابن -

 ران.ای گنرهاد فينب: رانهت

 ، تهران: فکر روز.جستاری چند در فرهنگ ایران(. 6331بهار، مهرداد. ) -

-032، صص 15و  08، شماره مجلة چيستا، «هنر سکایي(. »6312بهزادی، رقيه. ) -

068. 

النهرین و هالل بين ،های کهن در قفقاز، ماورای قفقازقوم(. 6321. )بهزادی، رقيه -
 تهران: طهوری.، خيزحاصل

، تهران: های کهن در آسيای مرکزی و فالت ایرانقوم(. 6321بهزادی، رقيه. ) -

 طهوری. 

، مجلة هنر و مردم، «های مکشوف در پازیریکگنجينه(. »6311. )بهنام، عيسا -

 .8-8، صص 13شماره 

 ، ترجمة رقيه بهزادی، تهران: طهوری.سکاها (.6322تالبوت رایس، تامارا. ) -

 گاه تهران.، تهران: دانشفرهنگ ایران باستان(. 6313پورداورد، ابراهيم. ) -
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های بررسي تطبيقي آیين(. »6328پرست. )دخت و ليال حقچترودی، مهپورخالقي -

نشریة ، «مذهبي سوگواری در ایران باستان –های تاریخي سوگ در شاهنامه و بازمانده
 .6-83، صص 83، شماره ادب و زبان

های دیرینه سخن، «یکي دخمه کردش ز سم ستور(. »6326خالقي مطلق، جالل. ) -
، به کوشش علي دهباشي، تهران: افکار، صص )مجموعه مقاله دربارة فردوسي و شاهنامه(

33-80. 

آیين تعليمي کفن و دفن و سوگواری در (. »6386ذوقي، سهيال و احمد ذاکری. ) -

نامه، اسکندرنامه، ظفرنامه، مهابهارات، اودیسه، شاهنامه، گرشاسبهشت اثر حماسي )
، 63، شماره نامة تحقيقات علمي و غنایي زبان و ادبيات فارسيفصل، («ایدایلياد و انه

 .23-82صص 

هزارة ، «استاني و ایران کنونيحماسه در ایران ب(. »6318رانسکوویچ، الکساندر. ) -
های جمعي از فضالی ایران و مستشرقين دنيا در کنگرة هزارة ، شامل سخنرانيفردوسي

 .681-682فردوسي، تهران: دنيای کتاب، صص 

 ، ترجمه رقيه بهزادی، تهران: یزدان.سکاها، 6335رایس، تامارا تالبوت، -

فين اسب در ميان اقوام سکایي، آیين تد(. »6383آیرملو. ) رضالو، رضا و یحيا -

، شمارة 1، دورة شناسي تاریخيجامعه، «آباد مشگين شهرمطالعة موردی گورستان خرم

 .663-611، صص3

شناختي جدید از حضور تاریخي شواهد باستان(. »6381آیرملو. ) رضالو، رضا و یحيا -

 .63-38صص  ،1، سال هفتم، شمارة های تاریخيپژوهش، «اقوام سکایي در ایران

، نقش رستم و پاسارگاد، تهران: جمشيدنمای تختراه(. 6332سعيدی، فرخ. ) -

 موسسه فرهنگي انتشاراتي پازینه.

 . ترجمة رقيه بهزادی، تهران: طهوری.هاسامارت(. 6385سوليميرسکي، تادئوتس. ) -

ان و نامة زبفصل، «یکي دخمه کردش ز سّم ستور(. »6386فر، حميدرضا. )شایگان -
 .30-21، صص 66، شماره ادب فارسي

 ، تهران، نشر ناشر.نامة رستم و سهرابغم(. 6313شعار، جعفر و حسن انوری. ) -

، ش کلک، «یکي دخمه کردش ز سم ستور(. »6331کدکني، محمدرضا. )شفيعي -

35-12 ،36-63. 
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م و های رستحماسه(. »6328صفاری، نسترین، مصفا، مظاهر و ژاله آموزگار. ) -

 .08-38، صص 6، شماره نامه ادب پارسيکهن، «خاندانش

شاهنامة گاه و تأثير قوم سکایي در تاریخ و جای(. »6386طاهری، محمد. ) -
 .680-611، صص 6، شماره شناسي ادب فارسيمتن، «فردوسي

مروری بر مسألة مرگ و جهان پس از (. »6330اردکاني، سيد محمود. )طباطبایي -

 .33-651، صص 61، شماره نامه ادب و زبانفصل، «امهمرگ در شاهن

رو در آغاز هزاره اول ق.م تاریخ قبایل شبان و کوچ(. 6330عسگراف و ولکف ون. ) -
، ترجمه صادق ملک شهميرزادی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات های آسيای مرکزیتمدن

 وزارت امور خارجه.

 –فردوسي و شخصيت رستم دستان  شاهنامةبحثي از (. »6318فضایي، یوسف. ) -

 .080-011، صص 30و  31، شماره چيستا، «پهلوان

نيا، تهران: ، ترجمه مسعود رجبميراث باستاني ایران(. 6333فرای، ریچارد نلسون. ) -

 علمي و فرهنگي.

به کوشش جالل خالقي مطلق. تهران: ، شاهنامه (.6321. )قاسملفردوسي، ابوا -
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