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  چکيده 
شود، حضور قهرمانان و ها پهلواني پس از شاهنامه ديده مييکي از مضاميني که در بيشتر منظومه

فردوسي  ةها پهلواني پس از شاهنامدر داستان است. بررسي منظومه آنهاتأثير  ها گذشته وهپهلوانان دور
به سه گونه   -ها گذشته هستنداغلب قهرمانان و پهلوانان دوره که -دهد که نياکان و درگذشتگاننشان  مي

نخست اينکه در بيشتر  -۱اند: و تأثيرات بنياديني در سير داستان ايجاد کرده ها حضور يافتهدر اين منظومه
جي در گذشته پندنامه و گن ةروا وجود دارد که قهرمان دها و گاه منارهها، قلعهها پهلواني، دخمهمنظومه

آن پندنامه با قهرمان داستان ارتباط  ةگذشته به وسيل ةدورآن به جا گذاشته است؛ اغلب پهلوان/ پادشاه 
گذشته به خواب قهرمان  ةدورگاه نيز قهرمان  -۲دهد.تأثير قرار مي تحتاو را  ةکند و انديشبرقرار مي
وجود  -۳دارد. د و يا اينکه از کار بازميخوانها خود، او را به راهي ميآيد و با راهنماييداستان مي

با ديوان و  قهرمانان مزبورگذشته در دست قهرمان داستان. گفتني ديگر اينکه ة دورجنگ ابزارها پهلوانان 
اند، از ديوان و جادوان اغلب اين قهرمانان برا حفاظت از گنجي که پنهان کرده ارتباط دارند وجادوگران 
فردوسي،  ةها پهلواني پس از شاهناماين جستار کوشش شده است با بررسي منظومهاند. در مدد گرفته

  بررسي شود.  ان هادر جريان داست آنهاتأثير  چگونگي حضور نياکان و
  

: منظومه گانواژ   .حماسه سرايي، قهرمانان حماسي، ديوها پهلواني،کليد
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  مقدمه
دهد که پهلوانان و فردوسي نشان مي ةها پهلواني پس از شاهنامبررسي منظومه

ا قهرمانان درگذشته همواره حضور اثرگذار و تعيين کننده در داستان دارند؛ به گونه
-جنگ و نبرد مي ةاميدوار قهرمان داستان و ادام ةکه گاه حضور قهرمان درگذشته ماي

سالح ويژه  حتّي دهد وکند و راه نجات را به او نشان ميشود؛ گاه پهلوان را هدايت مي
اين حضور پر رنگ که به  ؛کند و....دهد، مرگ او را پيش بيني ميدر اختيار او قرار مي

فردوسي تکرار  ةها منظوم پس از شاهناما مشترک در بيشتر حماسهمايهعنوان  بن
شود، نگارندگان را بر آن داشت تا چگونگي اين حضور و نقش آنان را در سير مي

دهد که ايرانيان همواره برا روان ند. بررسي اساطير ايران باستان نشان ميداستان بکاو
-اند و همواره ستايشگر روان نياکان خويش بودهنياکان ارزش و احترامي زياد قائل بوده

 ةاند. نگاهي به فروردين يشت، زامياد يشت و برخي ديگر از متون پهلو نشان دهند
  اين امر است. 

ها در اوستا شده است، در يسنا هفت هات وشيه از فر ترين ذکر کهکهن
است که پرستندگان در يک عبارت روح خود را ( رواني را که هر کسي را صاحب آن 

وشي ه خود اهورامزدا را همراه با فر ۳۷-۳در يسنا  اماکنند؛ دانستند) پرستش ميمي
پهلوانان مانند فريدون،  کنند. در فروردين يشت. نيز فره بسيار ازنيکان ستايش مي

). بزرگداشت روان نياکان ۱۱-۵۹صص ،۱۳۷۷(پورداوود، جمشيد و... ستوده شده است
هايي مانند فروردينگان را برا بزرگداشت روان نياکان و جشن حتّيتا جايي است که 

« گويد: رود و مياند. البته اچ. دبليو بيلي از اين هم فراتر ميکردهدرگذشتگان برپا مي
آيد و با معنا دالور مي»  vartiورتي « از بن » fravartiفراورتي «  ةچه بسا واژ

شد، بوده است. در اين دلير شناخته مي ةروان پهلواني درگذشته، که مجسم ةنمايند
صورت بايد فرض کرد در ميان ايرانيان رزمنده، روزگار آيين پرستش پهلوان رايج 

 ةاند تا از نيرو پهلواني بالقوکردهان درگذشته را پرستش ميبوده که بازماندگان، پهلوان
اگر نظر بيلي را در اين باره  حتّي). ۱۶۵ص ،۱۳۷۴، بويس» ( آنان کمک و مدد بگيرند.
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ها قهرمانان توان منکر شد که روان نياکان همواره در روند تصميم گيرنپذيريم، نمي
ا که دستور و ارشاد قهرمان قي دارد؛ به گونهها تأثير بسيار عميداستان در اين منظومه

  نهد. درگذشته الزم االجراست و پهلوان به ناچار بدان گردن مي
هايي به صورت و... نوشته» روان نياکان « ، » ديو« ، » دخمه«  ةپيش از اين دربار

  مجزا نگارش شده است؛ برا نمونه:
ه بررسي ريشه شناختي اين واژه ب )۱۳۶۲(»دخمه«  ةداريوش اکبر زاده در مقال -۱

  پرداخته است. 
به  )۱۳۶۵(»يکي دخمه کردش ز سم ستور«  ةجالل خالقي مطلق در مقال -۲

فردوسي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که منظور  ةع در شاهنامابررسي اين مصر
رستم ستور، همان ناخن چارپايان است. ديگر اينکه ايشان بر اين باور است که  از سم

در اصل چنين گفته است: اگر همراه جسد سهراب مسکوک زر يا آالت و اشياء زر 
کند، پس از مرگ او ديگران به طمع ربودن زر به گور تجاوز خواهند کرد. از اينرو در 

مقدسي بوده که همراه مرده  شيئيپسر برا تبرک فقط به گذاشتن سم اسب که  ةدخم
  ).۴۶۵ص ،۱۳۵۶، خالقي مطلق اند، بسنده کرده است. (کردهمي

ع پرداخته و ا). به بررسي همين مصر۱۳۸۷نوشين در واژه نامک(عبدالحسين  -۳
دانسته و معني آن يعني » اندهايي که در زمين يا کوه کندهخانه« م را به معني س ةواژ

 ناخن چارپايان را نادرست دانسته است. 

به تجزيه و  )۱۳۴۳(»طير آنديو و جوهر اسا«  ةاحمد طباطبايي در مقال -۴
تحليل جوهر اساطير اين موجود خارق العاده پرداخته و کوشيده است سرشت و 

  طبيعت واقعي اين موجود را آشکار کند. 
با بررسي متون  )۱۳۷۰(»ديو و پر ةتفسير واژ«  ةم ميرزا ناظر در مقالهيابرا -۵

  پردازد. ياد شده در اين متون ميپهلو و اوستا به بررسي اين دو واژه و معرفي ديوها
بررسي مفهوم ديو از اوستا تا «  ةپور و زيور قلي زاده در مقالحسين حسن -۶
ديو و تحليل تطبيقي آن در متون  ةبه واکاو و ريشه شناسي کلم )۱۳۸۵(»شاهنامه
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در  آنهااند که اصوالً اوستايي، روايات پهلو و سپس شاهنامه پرداخته و نشان داده
  اند. تون و روايات کهن چه جايگاه و چه نام و چه وظايفي داشتهم

به بررسي )۱۳۶۳(» روايتي ديگر از ديوان مازندران«  ةجالل متيني در مقال -۷
پردازد و با بررسي جنگ سام با ديوان مازندران ها ديوان شاهنامه ميصفات و ويژگي

با ديوان مازندران و پيکار ها کيکاووس و رستم پادشاهي منوچهر، جنگ ةدر دور
شاهنامه را نشان  هاها ديوکوشد ويژگيخسرو، ميکي ةدر دور ،رستم با اکوان ديو

  دهد. 
به بررسي سير تغيير  )۱۳۷۱(»ديوها در آغاز ديو نبودند«  ةآموزگار در مقال ةژال -۸
رهگذر، پردازد و از اين باستان و ميانه مي ةل نقش و کارکرد ديوان در دورو تحو

  کند. ديوها مشهور متون باستان و ميانه را نيز معرفي مي
به  سال)۱۳۸۴(»اکوان ديو ةدر شناخت اسطور«  ةجمال احمد در مقال -۹

  پردازد.در اوستا مي» اکومنه « بررسي و تحليل اين اسطوره با نگاه به 
 -۱ش: بخ ۵در  )۱۳۷۹(»ديو در شاهنامه« ةمحمدرضا برزگر خالقي در مقال - ۱۰

ديو در  -۴ديوان تاز و ديوان ايراني؛ -۳ديو در کتب پيش از اسالم؛ -۲معاني ديو؛ 
ها ديوان در شاهنامه،  به بررسي نقش و کارکرد ديوان در شاهنامه نام -۵شاهنامه 

  پرداخته است. 
( »ديوان در متون اوستايي و فارسي باستان«  ةآرش اکبر مفاخر در دو مقال - ۱۱

به بررسي نقش و کارکرد ديوان در دوران  )۱۳۸۸(»ديوان در متون پهلو« ، )۱۳۸۷
  است.  باستان و ميانه پرداخته

الع دارند، تاکنون به بررسي پيوند ميان قهرمانان تا آنجايي که نگارندگان اطّ اما 
ها در منظومه آنهاچنين چگونگي تأثير درگذشته با دخمه، ديوان و جادوان و هم

در سير داستان پرداخته نشده است. در اين جستار  آنهاس از شاهنامه و نمود پهلواني پ
  شود.ها پهلواني پس از شاهنامه بررسي ميتأثير نياکان در منظومه
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  ها و...ها، قلعهبررسي حضور پهلوانان درگذشته در دخمه -۱
شکار در شهريارنامه، هنگامي که شهريار به همراه ارژنگ شاه به قصد  -۱-۱

  .شودراهي مي

  ،   ).۷ص ،۱۳۷۷(مختار غزنو
-نمي اماکند، تازد؛ تا هنگام شب او را دنبال ميشهريار برا شکار او اسب مي

بيند و به ا را ميتد. بر فراز کوه قلعهافتواند گور را شکار کند و از لشکر خود جدا مي
آب به  ةيابد و در کنار چشمکند. در دامان آن کوه مرغزار ميسو آن حرکت مي

بيند که خواني شود، پير را باال سر خود ميرود؛ وقتي از خواب بيدار ميخواب مي
که به اينجا گويد: آيين من اين است که هر کس از خورش در دست دارد. پير به او مي

خود بازگردد. شهريار از خوان پير  ةان من باشد و سپس به خانمهموارد شود، سه روز 
شوند ناگهان شود. هنگامي که وارد قلعه ميمي خورد وسپس به همراه پير راهي قلعهمي

درها به  ةهم اماگردد؛ شود. شهريار در قلعه به دنبال راه خروج از دژ ميپير پنهان مي
ها درون قلعه، همه پر از جواهرات است. شهريار در آن شود. خانهاو بسته ميرو 

  يابد که بر رو آن نوشته شده است:قلعه لوحي زرين مي
نوشته بدان لوح کا نامدار                              

                                  
  چنين است آيين رسم گذار  

ست از اين جا رفتن برون                ا ... محال  
  

  ست و گرداب خونا که اين جا طلسم  
عيش  ... مر اين قلعه را ساخت هنگام  

  خويش                     
  جهانجو جمشيد فرخنده کيش  

همه گنج ايران در اين قلعه کرد                      
  

  ز بيم گزند آن شه راد مرد  
چنين کرد جادويي مرزکار                         

  
  که يک مرد گردد رها زين حصار  

  که باشد جهانجو از پشت زال  
  

  همالسرافراز گردنکش بي  
                                                    ،   ). ۹-۸صص ،۱۳۷۷(مختار غزنو

يکي گور آمد بر شهريار     
                                  

  ز سر تا به دم پيکرش بد نگار  
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قلعه در زمان لهراسب گشوده چنين بر رو اين لوح نوشته شده است که اين هم
کشد. سپس زنگي سياه به نبرد خواهد شد ولي پهلوان در راه گشودن آن رنج بسيار مي

وزد و تا سه روز کند. سپس باد بسيار سرد ميآيد که شهريار او را به دو نيم مياو مي
آيد و ماند. در روز چهارم، گنده پير نزد او ميشهريار بي آب و نان در آن قلعه مي

گويد: آن گور پر نقش و نگار که تو کند و به او ميساحر معرفي مي ةخود را مرجان
در راه ديد من بودم که در آن قالب درآمدم تا تو را به اينجا بکشانم. سپس به شهريار 

گويد: تنها راه نجات تو از اين قلعه، اين است که کند و خطاب به او ميابراز عشق مي
داستان  ،ماند. در اين بخشپذيرد و همچنان در قلعه ميدهي. شهريار نميبه من کام ب

داستان افتادگي  ةشود. در ادامبه سو ديگر کشيده مي جريان آنشود و قطع مي
دهد. فقط نيست که شهريار چگونه خود را از قلعه نجات مي مشخّصوجود دارد و 
شود و در قلعه هم عه زير و زبر ميکند که از دود آن قلوار بيان ميسراينده اشاره

). سپس شهريار برا بردن گنجي که درون آن قلعه ۱۷ص همان،شود. (گشوده مي
  :اماشود؛ وجود دارد، راهي قلعه مي

ز دربند دژ چون درآمد دلير                              
                                  

  يکي اژدها ديد مانند قير  
سپهدار دانست کآن اژدها                  

  
  بهانباشد بجز جادويي بي  

  ).۲۴ص ،(همان  
آورد و سپس بدون هيچ جنگ و درگير آن شهريار نام خداوند را به زبان مي

  آورد. گنج را با خود مي
سفر و حرکت به سو سرزمين آزادچهر به  ةدر جهانگيرنامه، رستم در ادام -۱-۲

رسد که بر فراز آن لوحي خطاب به رستم وجود دارد و بر رو آن چنين ا ميمناره
  نوشته شده است:

  
چو خواهي که جان زين بيابان بر                              

                                  
  روان زين بيابان به پايان بر  

منه روز در واد او قدم                  
  

  بيني بجز درد و غمکه در و ن  
  



  __________________________________________________________________    
  ١٣٩      ها پهلواني پس از شاهنامهبررسي تأثير نياکان در منظومه

  

  

آب زير منار                      ة... يکي چشم
  

  از عقل کن آشکار ،ستا نهان  
دلپذير                     ةچو پيدا شود چشم  

  
  ز بهر بيابان از آن آب، گير  

... در اين جايگه ا سرِ سرکشان                         
  

  نهاد اين نشان منجمز بهرت   
  ).۷۵ص ،۱۳۸۰(مادح،   

- کند و راهي بيابان ميرستم همان گونه که بر آن لوح نوشته شده است، عمل مي

م است. رسد که اطراف آن بسيار سبز و خرشود. پس از گذر از بيابان به کوهي مي
چه کسي است و چرا بر رو آن منار به راهنمايي رستم پرداخته  منجماينکه منظور از 

  ت. نيس مشخّصاست، 
« رسند که نام آن در جهانگيرنامه، جهانگير و سپاهيانش به حصار مي -۱-۳

در زمان  - ۱است. اين حصار دارا چند ويژگي اساسي است: » فراموش کردش
اند از آن اند ولي نتوانستهافراد زياد به درون اين دژ رفته -۲ .جمشيد بنا شده است

 - ۳ .ت؛ ولي بازگشت از آنجا غير ممکنبيرون بيايند. رفتن به درون آن آسان اس
 -۴شود.شتابد، در قلعه بسته ميهمينکه فرد برا خروج از قلعه به سمت در مي

يابد که در ميان آن جايگاه، رسد، جهانگير جايگاه بلند را ميهنگامي که شب فرامي
م مرغي ها هگنبد نيلي رنگ وجود دارد و بر باال آن گنبد دو ميل و بر رو آن ميل

ا چرخيد که نيزهاز جنس طال قرار دارد. در سو ديگر نيز چرخي از پوالد ناب مي
ها بسيار بود. ميان تهي در آن چرخ بسته شده بود که مانند ني دارا سوراخ

کشيد و از بيرون به نظر ها آتش زبانه ميچرخيد، از آن سوراخهنگامي که چرخ مي
بر گرد  - ۶چرخيد.چرخاند و به جادويي ميخ را نميکسي آن چر - ۵آمد. اژدها مي

  :با اين مضمونيابد گنبد خطي از زر مي
... نيار برون شد دگر زين حصار                              

                                  
  بمير در اينجا به خوار و زار  

را کس دگر در جهان                            و نبيند ت    
                                  

  کن سراسر جهانفراموش مي  
  ).۲۲۹ص ،(همان  
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فرامرز  -۱ :خوريمبرميبا چندين نکته در فرامرزنامه، نيز به چنين مضموني  -۱-۴
« شود. نبرد او مي ةبرا آزاد کردن دختران نوشاد هند از چنگ کناس ديو، روان

ها هند ها اسطورهمايهها گوناگون يکي از بنربودن دختران و نجات آنان به شيوه
هايي ها ديگر، نمونهو برخي حماسه ۱دهد و در شاهنامهو ايراني را تشکيل مي

توان گفت گرفتار شدن زن، اين موضوع مي ة). دربار۱۳۵ص ،۱۳۸۹حسام پور، »(دارد
به  آنهانمادها زايش و بارور در چنگال اهريمن و نجات  ةبه منزلگاو و يا آب 

ا است که در اساطير هند و ايراني فراوان ديده دست ايزد و يا پهلوان، بنياني اسطوره
ها دور، از گذشته« نويسد: ارتباط اين موجودات با يکديگر مي ةشود. قرشي دربارمي

م در ا مسلّآسمان رابطه -کوه، انسان و خورشيد ماه با گاو، آب، زمين، - آسمان ةرابط
به مطالب ياد  توجه).  با ۲۰۸ص ،۱۳۸۰(قرشي، » اساطير هند و اروپايي بوده است.

و بنيادين پيش رو پهلوان، آزمودن توانايي او  مهمتوان گفت نخستين آزمون شده مي
واقع با  برا رهايي عوامل زايش و بارور از دست عنصر بد است؛ چون در

فرامرز کناس ديو را از  -۲، خوبي و خير از ميان خواهد رفت. گرفتار او در دست شر
در آن  -۳». همان گنبد تيره پر جوش گشت«دارد. با کشته شدن کناس ديو، ميان برمي

يابند که ضحاک، خطاب به فرامرز نوشته و تختي سنگي مي -جايگاه کناس ديو -گنبد
ت که گنج درون گنبد را برا فرامرز گذاشته است و هنگامي که در آن يادآور شده اس

ها را بشکند و گنج را تواند آن طلسمفرامرز به آنجا برسد، پس از بريدن سر ديو مي
شود برا ها بسيار وجود دارد که ضحاک يادآور ميدر آن گنبد گنج -۵بردارد. 

رار داده است. ديگر اينکه در اين ها کناس ديو را نگهبان آن گنج قمحافظت از آن گنج
نوشته شده است که بخشي را برا پادشاه ببر که در آن زمان  ا جا نيز بر پند نامه

وفايي روزگار و... ها ديگر از بيدر اين پندنامه، مانند پندنامه -۶کاووس است. کي
  ). ۸۵- ۷۱صص ،۱۳۸۲آيد (فرامرزنامه، بخش نخست،سخني به ميان نمي

شود. در مبارزه با گرگ گويا مي ةامرز پس از کشته شدن کناس ديو، روانفر -۱-۵
ها پهلواني ديگر، معموالً ديو و يا در منظومه -۱اين بخش نيز چند نکته وجود دارد: 
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کشاند و از شود و پهلوان را به دنبال خود به بيراهه ميجادو در قالب گور نمايان مي
گرگ گويا به فرمان جمشيد نگهبان گنجي است که او  -۲کند. اين طريق او را اسير مي

باخبر بوده است که  منجمگويا جمشيد نيز از طريق  -۳در آن کوه پنهان کرده است
دارد و گنج را نيز با خود رسد که آن گرگ گويا را از ميان برميروز پهلواني از راه مي

گرگ  - ۴ه سو گنج راهنمايي کند. خواهد او را ببرد. بنابراين از گرگ گويا ميمي
گيرد، بيژن با ديدن اين گيرد و نيز سپر را به سر ميگويا سنگ خارايي را از زمين برمي

رسد، بر اساسي طرحي از پيش تعيين شده، شد. به نظر ميکُرفتار، او را به خنجر مي
ا نيافته است، گنج، گنج ر ةکارکرد نگهبانان گنج به اين شکل است که تا روز که يابند

در اينجا نيز يادآور  -۵رسد. نيز به پايان مي آنهازنده بمانند. با يافته شدن گنج، عمر 
با کشته  - ۶کاووس، پادشاه وقت فرستاده شود. شده است، که بخشي از گنج برا کي

شوند و با پيکر نوش زاد بن فرامرز و همراهانش وارد آن غار مي ،شدن گرگ گويا
شوند که لوحي زرين نيز بر پيکر او قرار دارد. در مطالب نوشته شده رو ميجمشيد روبه

نخست اينکه نوش زاد بن جمشيد خود را معرفي  -۱بر اين لوح چند نکته وجود دارد: 
ها خود از ها و برخورداراز دالور -۲کرده است و از نام و نژاد خود گفته است 

دارد و از او ها آن بر حذر ميردن به دنيا و خوشيگويد و فرامرز را از تکيه کدنيا مي
نوش زاد بن جمشيد از آمدن فرامرز باخبر  - ۳خواهد تا از فرجام او عبرت بگيرد. مي

  است: 
شنيدم ز گفتار هندوستان                              

                                  
  که آيي تو از زابل و سيستان  

بهر تو ا برده رنج                نهاده ز   
  

  رها کن مرا و تو بردار گنج  
  ).۸۹ص (همان،  

فرامرز به  -۵از سو نوش زاد بن جمشيد پاسبان آن گنج است.  ،گرگ گويا -۴
، کوپال و تيغ و تاج زرين و تخت نوش زاد، هم ةجز رخت و جام گنج را  ةخسرو

هايي و يا خانواره ان هاها پس از گذر از خاين گنج ةي: همکلّ ةنکت -۶برد. با خود مي
  شود.عايد پهلوان ميبرا پاداش 
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در فرامرزنامه، پادشاه قيروان دفتر با خود دارد که آن را گرشاسب نوشته  -۱-۶
نخست اينکه گرشاسب در آن دفتر اشاره  -۱است. در آن دفتر چند نکته وجود دارد: 

  آيد که :خردمند از نژاد من به اين مرز ميکرده است که جواني پهلوان و 
برآيد ز دستش سه کار بزرگ                              

                                  
  کز آن خيره گردد دلير سترگ  

  به کشور هويدا شود پنج دد  
  

  کز ايشان جهاني درافتد به بد  
ست و يک اژدها                     ا دو شير و دو گرگ  

  
  که گيتي از ايشان شود پر بال  

... به دست و آيد ددان را هالک                      
  

  نباشد مر او را به دل ترس و باک  
  ).۳۲۰ص ،۱۳۸۶(فرامرزنامه، بخش دوم،   

گنجي گرشاسب در آن دفتر پهلو يادآور شده است که برا پا مزد فرامرز  -۲
ديگر اينکه در  -۳تواند به آن دست يابد. را پنهان کرده است که پس از کشتن ددان مي

ان با ديدن آن تصوير، گويي هيفرامرز نيز تصوير شده است و سپا ةاين دفتر، چهر
آورد. را از پا درمي آنها ةشود و همنبرد با ددان مي ةفرامرز روان -۴بينند. فرامرز را مي

رسد که طلسمي در آن شود. به چاهي ميداشتن گنج گرشاسب عازم ميسپس برا بر
قرار دارد. مرد خنجر به دست از جنس فيروزه بر اسبي از جنس زر سوار شده است. 

 امافرستد تا از چند و چون چاه باخبر شود؛ فرامرز يکي از يارانش را درون چاه مي
شود. سپس فرامرز، طلسم چاه شته ميآيد و آن فرد کناگاه خنجر بر گردن او فرود مي

در آنجا افزون بر جواهرات، لوحي از جنس ياقوت  - ۵شود.شکند و وارد چاه ميرا مي
آن پندنامه از سو گرشاسب و خطاب  - يابد که در آن چند نکته وجود دارد: الف)مي

رنج  به فرامرز نوشته شده است و در آن يادآور شده است که آن گنج را به عنوان پا
خواهد کند و از فرامرز مياعتبار جهان اشاره ميبه بي -برا فرامرز نهاده است. ب)

ها خود ها و    برخوردارسپس به دالور - ها آن نبندد. ج)دل به جهان و خوشي
  خواهد که تنها در پي رضايت خداوند باشد. کند و از فرامرز مياشاره مي

هوشنگ  ةسفر به سرزمين باختر به دخم ةدر ادامدر فرامرزنامه، فرامرز  -۱-۷
-نخست اينکه هوشنگ پيش -۱اساسي وجود دارد:  ةرسد. در اين دخمه چند نکتمي
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به دخمه  ةشود و نامي از وارد شونداو وارد مي ةکند که چه کسي به دخمبيني نمي
  برد:نمي

  
هر آن کس که اين خط بخواند   

  رواست                            
  بداند که دنيا مقام فناست  

  )۳۵۴ص ،۱۳۸۶فرامرزنامه، بخش دوم، (  
هوشنگ برخالف ديگران برا وارد شونده به حصار خود، گنجي باقي  -۲

  شود که:نگذاشته است. و يادآور مي
ندارم به چيز دگر دسترس                              

                                  
  همين پند من يادگار است و بس  

  نيکبخت ةخردمند آزاد  
  

  ه داند از تاج و تختمر اين پند بِ  
  )۳۵۴ص (همان،  

خود گنجي نگذاشته است، شايد به اين  ةاينکه هوشنگ برا وارد شونده به دخم
 ان هااز آن گونه که در داست -بيني نکرده است پهلواني ويژهپيش -۱دليل باشد که 
پهلوان برا رسيدن به آن دخمه از خان و يا  -۲.وارد آنجا شود -شودديگر ديده مي

  پس دليلي برا يافتن گنج وجود ندارد.  ؛ا نگذشته استخانواره
ا که هوشنگ برا وارد شوندگان به دخمه باقي گذاشته است، افزون پندنامه -۳

اعتبار جهان و دل نبستن به دنيا دون، نکات ديگر را بر پندها ديگران مانند بي
  کند:نيز گوشزد مي

نخست ا خردمند آزاده خو                              
                                  

   نيکويي دار پيوسته روسو  
... و ديگر زبان را به گفتار بد                  

  
  نگهدار ا مهتر پر خرد  

گمان                     دگر کار امروز را بي  
  

  فردا ممان بازِ ،اگر بخرد  
...کسي را که يک ره به پاکيزه را                       

  
  دگر مازما ،کجا آزمود  

ابا مرد نادان به کار درشت                              
                                  

  مشو گرنه زان خوار آيد به مشت  
سخن هر چه گويي به دانش بسنج                  

  
  بدان تا ز گفتار نايي به رنج  

نگويي دگر راز خود پيش زن                       
  

  د زني را زن...که هرگز نباش  
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  )۳۵۵ -۳۵۴صص (همان،
نياکان رستم، ناگزير است از  ةدر بهمن نامه، بهمن برا رسيدن به دخم -۱-۸

  هفت خان بگذرد:
ست فرسنگ شصت                            ا بيابان و ريگ  

                                  
  که آب و گياهت نيايد به دست  

کران کُه ميان اندرون                بسي بي  
  

  که خواند بلورش همي رهنمون  
ها                     چو خورشيد تابد بر آن سنگ  

  
  هانيابد گذر کس به فرسنگ  

  ان شود                     اگر مرغ باالش پر
  

  از آن تابش کوه بريان شود  
  )۴۱۰ص ،۱۳۷۰الخير، (ايران شاه ابن ابي  

وم کوه زنبور است که در اين مرحله زنبورها به سپاهيان بهمن حمله ددر خان 
مار و ماهي و نهنگ  ). در خان سوم دريايي است پر از۴۱۰ص برند(همان،مي

). در خان ۴۱۱ص سارهاست(همان،در خان چهارم جنگ با سگ ).۴۱جنگي(همان، ص
شم، نبرد با گليم ) و خان ش۴۱۱ص جنگ با جادوان در جزيره است(همان،پنجم 

بهمن بدون هيچ گونه هنرنمايي از  ،). در خان نخست۴۱۱ص ن،گوشان است(هما
دهد برا از ميان بردن زنبورها در آن کوه، آتش ميگذرد؛ در خان دوم دستور بيابان مي

هيچ هنرنمايي و کند؛ در خان سوم بيبرافروزند و با استفاده ازآن، زنبورها را نابود مي
هايي نزد سگسارها و گذرد؛ در خان چهارم و پنجم، با فرستادن هديهدريا مي مشکلي از
گذرد؛ کند و بدين ترتيب از اين دو خان به آساني ميدوستي برقرار مي آنهاجادوان با 

شوند؛ شود و شمار زياد از سپاهيانش کشته ميرو ميدر خان ششم با دوالپايان روبه
فرستد و ا انجام دهد، برا پادشاه دوالپايان باج ميستهآنکه کار برجبهمن باز هم بي

 ةشود و باز هم به شيويمکند؛ سرانجام در خان هفتم با گليم گوشان مواجه او را رام مي
اينکه  مهمعبور بيابد. گفتني  ةفرستد تا اجازباج مي آنها گذشته برا پادشاه ان هاخ

که پهلوان برا رسيدن به دخمه، اغلب  ديگر ان هادر بهمن نامه، برخالف داست
دهد، ها زياد از خود نشان ميگذارد و پهلوانيها زياد را پشت سر ميدشوار

بر  -۲ ديگر. ان هاپهلو ةدر بهمن نامه، بهمن بيشتر باج گزار است تا پهلواني از گون
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ايي در شود که تيرهدر ورود دخمه، سوار کمانور سوار بر اسبي زرين ديده مي
-بد به آنجا نزديک شود، با تير او را هدف قرار مي ةکمان دارد و هر کس که به انديش

گويا هر دخمه بايد نگهباني داشته (دهد. اين سوار در عين حال که نگهبان دخمه است 
ا که در ميان گيرد بر قبهبهمن تصميم مي -۳کليد ورود به دخمه نيز هست.  )باشد

زند. سپاهيان وزد و بهمن را به زمين ميشود که ناگهان باد مي گاه است سواردخمه
يکديگر  ةافتند و شمار زياد از سپاهيان به وسيلبهمن از شدت ترس به جان هم مي

 ۴ها ديگر که از آن يک نفر است، در اين دخمه بر خالف دخمه -۳شوند. کشته مي
بر فراز سر هر يک از اين چهار  -۴نفر مدفون هستند: گرشاسب، نريمان، سام و رستم. 

معرفي خود و  - ۱ياد کرد است:  ةشايست آنهادر  مهم ةتن لوحي وجود دارد که چند نکت
اعتبار جهان و دعوت سخن گفتن از بي - ۲ .خود ةها و کارها برجستيادکرد دلير

واقفند و تن از آمدن بهمن به آن دخمه  ۴هر  -۳ .بهمن به دلبسته نشدن به دنيا و مافيها
 ازها بهمن در حق خاندان خود واقفند و کاراز ستم -۵اند. خطاب به او سخن گفته

در اين ميان رستم بيش از همه از بهمن ». نه پاداش ما بود کردار تو« کنندمي او گاليه
  کند:گاليه مي

من آگاه بودم ز کردار تو                              
                                  

  ز خودکامي و تيز بازار تو  
را رنج من                وفراموش گشته ت  

  
  به تاراج داده همه گنج من  

پس از من مرا خانه کرده خراب                       
  

  به خون ريختن داده دل را شتاب  
پسر کشته و باب کرده به بند                       

  
  کودکان بر گزندرسانيده بر   

نه پاداش من بود کردار تو                       
  

  بپيچد روان گنهکار تو...  
  )۴۳۱ص (همان،  

). ۴۲۷ص دهد (همان،گرشاسب دو پاره الماس به عنوان پا رنج به او مي -۶
) و رستم ۴۳۰ص همان،) سام، چهل گنج نامه (۴۲۸ص نريمان سه پاره ياقوت (همان،

بهمن دستور  -۷بخشند. ) را به عنوان پا رنج به او مي۴۳۴ص همان،(نماجام گيتي
وج برا دخمه پول سال از قنّ ۵دهد که هر دهد تا دخمه را از نو بسازند و قول ميمي
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ها ا که در اغلب اين دخمهمايهکند. بنمي مشخّصبفرستد و نگهباني برا آن دخمه 
ه گنجي قرار دارد. نگاهي به اساطير ملل شود، اين است که درون هر دخمتکرار مي

ملل غير  حتّينيقيه و ران پيش از آريايي، ژاپن، مصر، فالنهرين، يونان، ايباستان مانند بين
دنيا پس از  ةبه باور اين ملل دربار توجهدهد که با ها نشان ميباستاني مانند مکزيکي

، به ه مراه او اشياء مورد نيازش را دفن مرگ و نيازمند مرده به اسباب و وسايل دنيو
شد و ها و ظروف مورد نياز برا غذا خوردن ميکردند. اين اشياء گاه شامل خوراکيمي

؛ ژيران، ۲۴ص ،۱۳۷۵ويو، گاه نيز شامل طال و جواهرات و ...( در اين باره رک : 
؛ کوجيکي، ۱۵ص ،۱۳۷۹يني، ؛ شرف الد۹۴ص ،۱۳۷۶جين گرين، ؛ ۲۹ص ،۱۳۷۵
، ۱۲ص ،۱۳۸۰ ). چندان دور از ذهن نيست اگر چنين تصور ۲۲۷ص ،۱۳۷۲؛ کندر

تي رايج در آن دوران به همراه اين پادشاهان و پهلوانان کنيم که به تبعيت از سنّ
اغراق آميز حماسه تبديل به  ةدرگذشته طال و جواهراتي دفن شده باشد که در چنبر

  هايي شگفت انگيز شده است. گنج

گشت و گذار در سرزمين هند به  ةامه،گرشاسب در ادامدر گرشاسب ن -۱-۹
 ةنخست اينکه درواز -۱رسد. اين دخمه چند ويژگي اساسي دارد: سيامک مي ةدخم

لباس خدمتکاران بپوشند و به نيايش  شود که همهاين دخمه تنها به اين شرط باز مي
در  - ۲کنند. يبپردازند تا در دخمه باز شود. به راهنمايي ملّاح، همگان چنين م

گرشاسب نامه همه چيز توأم با شگفتي و افسانه است. در اين بخش نيز با نيايش 
شود که سه چشم است که دو تا گرشاسب و همراهانش، بر ديوار دژ، مرد هويدا مي

. اين مرد که گويي نگهبان دخمه وباز است و ديگر بر باال ابر وها در زير ابراز چشم
در آن دخمه درختي  -۳شود. واند که بدان درها زياد باز ميخاست، افسوني مي

  وجود دارد که:
همه برگ او چون سپرها زرد                              

                                  
  پديدار در هر يکي چهر مرد  

... چنين گفت کاغاز گيتي درست                  
  

  ستد از هر نخست اين بدرختي که ر  
همه ساله اين ميوه باشد برو                       

  
  ر به طعم و چو عنبر به بوچو شکّ  
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... ازين هر که يک ميوه يابد خورش                     
  

  يکي هفته بس باشدش پرورش  
  )۱۷۹-۱۷۸صص ،۱۳۱۷(اسد طوسي،   

گسارند با بت غم از چهر « تا اند سيامک ساخته ةدر اين دخمه بتي از چهر -۴
اين آيين  ةدهد که در اساطير بين النهرين نموننگاهي به اساطير ملل نشان مي». او

ا بر پا  خود، مجسمه ةشود. برا نمونه گيلگمش برا دوست از دست رفتديده مي
کسي حق ندارد از آن دخمه  -۵). ۳۹ص ،۱۳۷۳( در اين باره رک: مک کال،  کند.مي

لوحي در آن دخمه وجود دارد که بر آن سيامک به معرفي خود و     -۶ بيرون ببرد. چيز
 -۷دارد. پردازد و سپس گرشاسب را از دل بستن به دنيا بازميهايش ميبرخوردار

به  -۱دهد: خواهد او را پند دهد. راهنما نيز به او چند پند ميگرشاسب از راهنما مي
خداوند بترسد، از بد به او پناه ببرد و از گمان و گناه به  از - ۲هستي خدا آگاه شود .

 ةاز گناه پنهاني بترسد، چون خداوند همه جا هست. هم چنين دربار -۳دور باشد. 
  گويد:ها انسان به گرشاسب ميدشمن

سه بدخواه دار به بد رهنمون                              
                                  

  دو پوشيده در تن يکي از برون  
درونت يکي خشم و ديگر هواست                  

  
  برون مستيي کز خرد نارواست  

  )۱۸۱-۱۸۰صص ،۱۳۱۷اسد طوسي، (  
رسد. اين دخمه چند ويژگي تهمورث مي ةراه به دخم ةگرشاسب در ادام -۱-۱۰
سپس گرشاسب را از کند و مي تهمورث، نخست خود و نژادش را معرفي  -۱دارد: 

تهمورث از آمدن گرشاسب آگاه  - ۲دارد. گناه کردن، غم خوردن و بد انديشي باز مي
در  -۳تواني اين طلسم را بگشايي.گويد: تنها تو هستي که مياست و خطاب به او مي

رسد از آن گرشاسب باشد؛ هر چند که ها زياد وجود دارد که به نظر ميدخمه گنج
تهمورث، گرشاسب را از گرديدن  - ۴آيد.رداشتن گرشاسب به ميان نميسخني از گنج ب

ا است، جامهزيرا در آن حلقه، ياره و گيسبند حو دارد؛دور تابوت زرين بر حذر مي
که سروش برا آدم آورده است و گوهر که در آب به هنگام تاريکي مانند خورشيد 

 -۵آورد. آب حيوان به دست مي ها از آن پيغمبر است کهاين ةدهد و همنور مي
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سازد)(همان، گذارد. (بنايي بر آن دخمه ميگرشاسب نيز نشان کاخي بر آن استودان مي
  ).۱۸۷-۱۸۵ صص

رسد که در آن تختي در سام نامه، سام در مسير حرکت خود به کاخي مي -۱-۱۱
ه از آن ين وجود دارد و پادشاهي نيز بر آن تخت است.کنار آن تخت، لوحي است کزر

در آن لوح پيش بيني نشده است که چه کسي  -۱تهمورث است و چند ويژگي دارد: 
ا نسبتاً طوالني دارد که در آن تهمورث خواننده را از پندنامه -۲شود. وارد آنجا مي

 بدگوهر، راز گفتن به همه ان ها آزاده، اميد بستن به انسان هابد کردن به انس
دانش نباشد، ايمن بودن از مرد دورنگ والف زدن به کارها کس، گفتار که از رو 

پردازد و در ها خود ميدارد. سپس به توصيف دالورکرده نزد دوست، بر حذر مي
ديگر اينکه شمشير  -۳گويد. اعتبار دنيا و دل نبستن به آن سخن ميپايان نيز از بي

آن ديوان را از  ةدهد تا به وسيلرا که نام سام بر رو آن نوشته شده است، به او مي
کند که پند او گنجي در آنجا وجود ندارد و خود تهمورث هم اشاره مي -۴ميان بردارد. 

  ). ۵۴۸-۵۴۴صص ،۱۳۸۶خواجو کرماني، گنج اوست. (
جمشيد  رسد که از آنسام در مسير حرکت به سو چين، به کاخي مي -۱-۱۲

به نصايح جمشيد  توجهبا  اماشود؛ است. از وجود تابوت او در دخمه سخني گفته نمي
  و :» به من بنگر و زو دل ايمن مدار« به سام و اينکه 

هر آنگه که آيي بدين سرزمين                              
                                  

  و دين نگه کن به جمشيد با فر  
  )۱۱۳، ص(همان  

يني درون کاخ که لوح زربر رسد که تابوت او درون کاخ وجود دارد. به نظر مي 
خطاب به سام نوشته شده و در آن جمشيد پس از معرفي خود، سام را از پرداختن به 

  شود. چنين گنجي در آنجا وجود دارد که از آن سام ميدارد. همدنيا بازمي
با جسد موميايي شده بر رو يک تخت و درون غار،  ۲هادر اغلب اين دخمه

-شويم. نخستين پرسشي که در ذهن مطرح ميرو ميدر دل کوه و يا در زير زمين  روبه

ار همان است که در آيين زرتشت به آن ة دخمه گذشود، اين است که آيا اين شيو
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زرتشتي و از جمله  ا است متفاوت با آن. نگاهي به متونخوريم و يا اينکه شيوهبرمي
تابد و باران بر دهد دخمه مکاني است کامالً روباز که آفتاب بدان ميونديداد نشان مي

اند که خاص مردان، زنان و کودکان بارد. درون آن سه رديف بريدگي ساختهآن مي
به معني استخوان دان است. » استودان«است. در وسط دخمه چاه بزرگ و عميقي به نام 

شوند که ها پس از اينکه مرده را در در باال برج نهادند، از دخمه خارج ميمرده کش
ريزند و به يک چشم بر هم زدن گوشت ها و الشخورها به سر مرده ميبالفاصله کرکس

ها ماند. مرده کشبلعند و اسکلتي از مرده باقي ميو پوست و امعاء و احشاء او را مي
ريزند. ( در اين باره رک: را در استودان مي ان هاوروند و استخروز بعد به دخمه مي

 ة). در هم۶۸۶ص؛ رضي، ۵۰۴ص؛ سودربلوم، ۸ص زاده،؛ مهد۸/۱۰صصونديداد، 
دخمه بايد مکاني  -۱وجود دارد:  مهم ةاند، چند نکتدخمه سخن گفته ةمتوني که دربار

هايي که در اين متون روباز باشد که باران بر آن ببارد و آفتاب بر آن بتابد؛ ولي دخمه
ا را ندارند و همه در دل کوه، درون شود، هيچ کدام چنين ويژگيياد مي آنهامنظوم از 

 ةها زرتشتي کامالً به وسيلجسدها در دخمه -۲اند غار و يا در زير زمين قرار گرفته
شود؛ نيز درون استودان ريخته مي آنها ان هاشوند و استخوالشخورها خورده مي

ها زرتشتي مکاني دخمه - ۳ها جسد موميايي شده است. حالي که در اين دخمهدر
 امااست بسيار کوچک و البته منفور که مکان و مأوا حشرات و جانوران موذ است؛ 

به  ان هاها اغلب وسيع و دارا نگهبان هستند و سخني از منفور بودن اين مکاين دخمه
ها روايت شده ها زرتشتي و دخمهکه ميان دخمه هاييآيد. با وجود تفاوتميان نمي

فردوسي وجود دارد، ممکن است اين فرضيه به ذهن  ةدر متون منظوم پس از شاهنام
ها تاريخي به دخمه هينگا اما بيش نباشد؛ انه امتبادر شود که چه بسا اين آيين افس

، قدمگاه، گور، ل، آرامگاه شاهان هخامنشي در تخت جمشيدشاپور او ةمانند دخم
ديگر از  ةدهد که احتماالً گونا در ارسنجان فارس و... نشان مينيايشگاه صخره

، ذدخمه گ  ،۱۳۸۳ار نيز در ايران رايج بوده است. ( در اين باره رک: حيدر
). « ۴۷۸-۴۶۷صص ،۱۳۰۶؛ حکمت، ۸۹- ۸۵صص ،۱۳۸۱؛ بشاش، ۱۸۹- ۱۷۵صص
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کنند که مغان زرتشتي جسدها را در برابر مي سيسيرو، اُسبيوس، هرودوت و استرابو نقل
-را موميايي مي آنهاهخامنشي  ةها دوردادند. پارسيها يا الشخورها قرار ميسگ

ا فرزندانم بدن مرا بعد از مرگم « گويد: کوروش مي ،گزنفون ةکردند. ... ولي طبق گفت
زاده، مهد ». ( گذاريدنه در طال و نه در نقره قرار مدهيد، بلکه بالفاصله در زمين ب

نخست اينکه مراسم مربوط به  -۱دهد: )اين مطلب دو نکته را نشان مي۳۶۲ص ،۱۳۷۹
مردگان در مورد هخامنشيان با آنچه در دين زرتشتي رايج است، اختالف داشته است. 
گور داريوش بزرگ و خاندان هخامنشي در نقش رستم نشانگر اين است که شاهان 

ديگر اينکه به  -۲ .اندکردهو جلوگير از دفن مرده را رعايت نمي هخامنشي قانون منع
کوروش، پادشاهان و بزرگان را  به همراه طال و جواهرات دفن  ةرسد بنا به گفتنظر مي

هايي که در متون منظوم پس اند. حاصل کالم اينکه به احتمال بسيار قو دخمهکردهمي
ها شاهان دخمه ةان آمده است، از گونسخن به مي آنهافردوسي از  ةاز شاهنام

  هخامنشي در تخت جمشيد و نقش رستم بوده است. 
  
  در خواب قهرمان داستان و راهنمايي او فوت شدهحضور پهلوانان  -۲
در خواب ديدن زال کيخسرو را: در شهريار نامه، هنگامي که فرامرز،  -۲-۱

خواهد آورد، از  زال ميميلهراسب شاه را در حالي که زخمي شده است به سيستان 
  گويد:زال در پاسخ مي امانزد لهراسب شاه برود؛ 

ز لهراسب چون ياد آيد مرا                             
                                  

  به غم در دل شاد آيد مرا  
... دل من ز لهراسپ ترسان بود                  

  
  لرزان بودچه برگي که از باد   

ندانم چه آيد بدين دودمان                       
  

  ز لهراسپ کو هست شاه جهان  
بترسم ببينمش از ترس رو                      

  
  و بر تن من شود راست مواکز  

   ،   )۱۹۶، ص۱۳۷۷(مختار غزنو
به همين  دارد، آگاه است وهايي که بهمن بر خاندان او روا ميزال از بهمن و ستم

بيند که شب هنگام در خواب کيخسرو را مي اماخواهد لهراسپ شاه را ببيند. دليل نمي
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کند، کيخسرو برافروخته بر تخت زر نشسته است و چون زال آهنگ رفتن نزد او مي
  گويد:شود و خطاب به زال ميمي
چرا سر ز پيمان من تافتي                              

                                  
  بر شاه لهراسپ نشتافتي  

نبيني چه تو رو لهراسپ را                  
  

  کني شاد از اين جان ارجاسپ را  
... مکن آنکه دشمن شود شادکام                       

  
  برآيد ز کين تيغ تيز از نيام  

چنان دان که بر تخت کيخسرو است                      
  

  نه لهراسپ بر تخت شاه نو است  
  )۱۹۷ص ،(همان  

هر گاه  اماخواهم از فرمان پادشاه سر بپيچم؛ گويد: من نميزال در پاسخ مي
گيرد؛ کيخسرو نيز آگاه از رخدادها آينده، بينم، غمي دلم را فرا ميلهراسپ شاه را مي

  گويد:در پاسخ مي
بدو گفت خسرو نباشد گزير                              

                                  
  ز را خداوند ناهيد و تير  

کنون خيز و فرمان لهراسپ بر                  
  

  وزين لرزه بر جان ارجاسپ بر  
  )۱۹۷ص (همان،  

دهد و اميدوار مي رود، به اوشود، نزد لهراسپ ميزال چون از خواب بيدار مي
  کند. ها او را مداوا ميزخم

راه و حرکت به سو سرزمين آزادچهر،  ةدر جهانگيرنامه، رستم در ادام -۲-۲
داند که از چه راهي بايد برود تا به مقصد برسد. شب هنگام به شود و نميدرمانده مي
-به خواب او مي  -آيدت او سخني به ميان نميکه از نام و ماهي -رود. پيرخواب مي

آيد. نخست رستم را از اينکه به قضا و قدر الهي راضي نبوده و پس از کشتن سهراب 
-کند و سپس راه درست را به او نشان ميسر به کوه و بيابان گذاشته است، سرزنش مي

کند. رستم بامدادان به همان چنين او را از وجود اژدهايي در مسير باخبر ميدهد. هم
بيند و او آب اژدها را مي ةچشم کنار رود ؛ در راه و بره پير به او گفته است، ميراهي ک

  ).۷۰-۶۸صص ،۱۳۸۰دارد. (مادح، را از ميان برمي
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شود و از خداوند در جهانگيرنامه، جهانگير از گشودن طلسم نا اميد مي -۲-۳
آيد اب او ميخواهد راه گشودن طلسم را به او نشان دهد. شب هنگام، پير به خومي

کند که ديو دهد. نيز به او يادآور ميو چگونگي گشودن طلسم را به او نشان مي
اين طلسم را به پا کرده است. بايد دست او را ببند و راز گشودن طلسم را از او 

شود و با کند. ديو بر او ظاهر ميبجويي. جهانگير همان گونه که پير گفته بود، عمل مي
پرسد. اين ديو در کند و راز دژ را از او ميکند. جهانگير او را اسير ميمي جهانگير نبرد

اين بخش از داستان، زشت کردار و زشت گفتار نيست. به دور از دروغ و جادويي 
کند که از دروغ و زشتي به دور است، با است و همان گونه که خود نيز ادعا مي

گويد. سم و بيرون بردن گنج را به او ميکند و راز گشودن طلجهانگير راستي پيشه مي
رود. با گشوده شدن طلسم، جان از تنش بيرون مي اماکند؛ اگر چه ديو راستي پيشه مي

گويي مأموريت او به پايان رسيده و مأموريت او مانند ديگر همتايانش در ديگر 
ب هم از ها تنها در مراقبت از گنج تا رسيدن پهلوان مورد نظر است که اغلمنظومه

خاندان زال هستند. گفتني ديگر اينکه اغلب با کشته شدن ديو که مأمور نگهدار و 
دهد و اغلب جهان را گرد تيره محافظت از قلعه است، رخدادها غير طبيعي رخ مي

ها زياد نصيب پهلوان و گيرد و سرانجام با شکسته شدن حصار، گنجو تار فرا مي
اغلب، پهلوان پس از گشودن حصار، بخشي از گنج را برا شود.  لشکر همراه او مي

  ).۲۳۶- ۲۲۹صص ستد. (همان،فرپادشاه مي
- مي -مأوا ديوان -سفر خود به کالن کوه ةدر فرامرزنامه، فرامرز در ادام -۲-۴

تواند به درون قلعه راه شود و نميناتوان مي آنهااز نبرد با  اماجنگد؛ مي آنهارسد. با 
گويد: شب آيد و به او ميرود. رستم به خواب فرامرز ميهنگام به خواب مييابد. شب

هنگام برخيز و تنها به درگاه دژ برو. پروردگار خود راه ورود به دژ را به تو نشان 
آيد، او رود. سوار نزد او ميخيزد و به درگاه دژ ميخواهد داد. فرامرز از خواب برمي

  ). ۳۶۸ص شود. (همان،د نهان ميبرد و خورا به درون قلعه مي
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در پايان داستان فرامرزنامه، زال به ناچار به همراه اهالي سيستان در دژ  -۲-۵
آيد و کنند. گرشاسب به خواب زال ميشود. سپاه بهمن او را محاصره ميپنهان مي

سپس ام و ه باقي گذاشتهگويد: نگران غذا نباش. برا تو انبار از غلّخطاب به زال مي
کند اهريمن قصد فريب او را دارد؛ دهد. زال نخست گمان مينشاني آنجا را به زال مي

يابد ه ميدهد و پس از گشودن آنجا انبار از غلّگرشاسب گوش فرا مي ةباز به گفت اما
). ۴۳۶ص دهد. (همان،کند و از گرسنگي نجات ميمند ميساکنان قلعه را بهره ةکه هم

  ).۲۹۸ص ،۱۳۷۰ايرانشاه، ( نيز هست داستان در بهمن نامهتکرار همين 
 ةگاه در حالي که انديشدر بهمن نامه، بهمن در مسير رسيدن به دخمه -۲-۶

بيند. او در پروراند، خوابي دهشتناک ميخاندان رستم را در سر مي ةسوزاندن دخم
در دست  بيند کيخسرو، فريدون و سياوش جام مي در دست دارند و دستخواب مي

گويند: بهشت. در پاسخ مي آنهارويد؟ پرسد: به کجا ميمي آنهايکديگر در حرکتند. از 
  خوانند:او را ستمکاره مي آنها اماخواهد که او را هم با خود ببرند؛ مي آنهابهمن از 

مرا هر سه گفتند کا تيره را                              
                                  

  به مينو ستمکاره را نيست جا  
تو نام نکو خواهي اندوختن                  

  
  به آتش تني چند را سوختن  

که پيوسته بودند در پيش ما                       
  

  شکسته سپاه بد انديش ما  
  )۴۲۲ص ،۱۳۷۰الخير، (ابي  

خيزد. از خواب برمي زند که در اثر درد آنو سياوش با چوبي به سر بهمن مي 
کند که به دخمه دارد و بهمن هم سوگند ياد مير او را از سوزاندن دخمه بر حذر ميمعب

  آسيبي نرساند. 
برند، سام در کنند و با خود ميپس از آنکه زنگيان قلواد را اسير مي -۲-۷

د و آيد و او را به شارود. فريدون به خواب او ميآشفتگي و نگراني به خواب مي
-دهد. همها او را ميکند. به او نويد متولد شدن رستم و دالورترک غم دعوت مي

ها او را شرح   دلير افتد و نيزفاق ميچنين رخدادهايي که سام در آينده برايش اتّ
  کشد و سام:دهد. دستي بر سر سام ميمي
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همان لحظه بيدار گرديد آن                              
                                  

  فريدون بشد شادمان ز گفت  
  )۶۹-۶۷، صص۱۳۸۶ کرماني، (خواجو  

شود، فرهنگ ديوزاده، هنگامي که سام در طلسمات عالم افروز گرفتار مي -۲-۸
ت رسد و از شدشود. در راه به بياباني خشک و سوزان ميبرا نجات او راهي مي

آيد و راز گشودن آن خواب حضرت آدم نزد او مي رود. درتشنگي به خواب مي
گويد. راز گشوده شدن طلسم بر رو لوحي نوشته شده است که طلسمات را به او مي

نخست ديوزاده بايد درختي را از جا بکند و سپس راهنما گشودن طلسم را که به 
و با کمک خون نوشته شده است، بخواند. در واقع فرهنگ ديو با راهنمايي حضرت آدم 

قلعه، آتش،  از چند خان از جملهها خداوند که بر رو لوح نوشته شده است نام
-۳۷۷صص ،دهد. (همانگذرد و دوستانش را نجات مينهنگ و دريا جوشان مي

۳۸۲ .(  
شود، شکند و وارد قلعه ميجمشيد را مي ةسام پس از اينکه طلسمات قلع -۲-۹

دهد. سپس تختي از زر نشسته و جام مي به او ميبيند که بر در خواب جمشيد را مي
 -۲جام گيتي نما -۱بخشد: پردازد و سه چيز به رستم ميجمشيد به توصيف خود مي

کند که بيني ميو پيش ؛بخشي از طلسم را که به دست سام گشوده شده است -۳شمشير
ها ا که بچهخواهد ارقم ديو رچنين از سام ميگشايد. همبخش ديگر را نيز رستم مي

  ).۵۴۰-۵۳۸صص ربايد، از ميان بردارد. (همان،سيمرغ را مي
بوسد آيد، چشم او را ميبيند که نزد او ميآبتين در خواب جمشيد را مي -۲-۱۰

خواهد به ايران بازگردد و ضحاک را به دهد. جمشيد از آبتين ميو طومار را به او مي
 ،۱۳۷۷، ايرانشاهکند. (دن اين خواب آهنگ ايران ميکين پدر از ميان بردارد. آبتين  با دي

  ).۳۵۶- ۳۵۵صص
آب نشسته  ةبيند در حالي که در باغي در کنار چشمآبتين در خواب مي  -۲-۱۱

رسد، او را بر است و تاج گوهرنگار بر سر دارد، ناگهان جمشيد سوار بر اسب از راه مي
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-اين خواب به مردن آبتين تعبير مي برد. کامداد ازکند و با خود ميپشت خود سوار مي

  ).۳۷۳- ۳۷۱همان، صصکند. (
  
  فوت شدهجنگ ابزارها پهلوان -٣
دهد و چون آهنگ بريدن کند. او را شکست ميسام با طالج جادو نبرد مي  -۳-۱

-سام با شمشير معمولي نمي ،رحمان جني ةشود. به گفتکند، ناگهان پنهان ميسرش مي

تنها با گرز و تيغي که جمشيد در طلسم گذاشته و نام خداوند  تواند او را شکست دهد،
  ). ۵۲۵ص ،۱۳۸۶را شکست دهد(خواجو کرماني، تواند او بر آن نوشته شده است، مي

رسد، تهمورث برا سام شمشير تهمورث مي ةهنگامي که سام به دخم -۳-۲
مورث از او به يادگار گذاشته است که بر رو آن نام سام نوشته شده است و ته

  ).  ۵۴۸-۵۴۴صص ديوان را از ميان بردارد. (همان، آن ةخواسته به وسيل
 

  نتيجه گير
دهد که قهرمانان، فردوسي نشان مي ةها پهلواني پس از شاهنامبررسي منظومه
اند و در سير ها حضور يافتهبه سه شکل  در اين منظومه فوت شدهپادشاهان و پهلوانان 
ها پس از يکي از موضوعاتي که در منظومه -اند: الف)جاد کردهداستان دگرگوني اي

-ا يکسان بهره ميشود و تقريباً از بافت و شيوهفردوسي به وفور يافت مي ةشاهنام

-ها خود به دخمهها پهلوان در مسير دالورگيرد، اين است که در بيشتر اين منظومه

ها از آن اين دخمه -۱مشترک است: هايي رسد که آن دخمه دارا ويژگيميا 
است که پيش  -سام، رستم، نريمان -و يا پهلوان - تهمورث، هوشنگ، جمشيد -پادشاه

پهلوان درگذشته، موجود  -۲ايم. آشنا شده آنهااز آن در شاهنامه با کردارها 
رار اهريمني مانند ديو و يا گرگ را به عنوان نگهبان آن دخمه و بويژه گنجي که در آن ق

اينکه اين ديوها پس از ورود قهرمان داستان به دخمه،  مهمدارد گماشته است. گفتني 
در اين  -۳شوند. رسد و به دست قهرمان داستان کشته ميمأموريتشان به پايان مي
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ا نوشته شده است. بيشتر اين پند ها لوحي وجود دارد که بر رو آن پند نامهدخمه
استان نوشته شده و شخص درگذشته پس از يادآور ها خطاب به قهرمان دنامه

گويد و اعتبار جهان سخن ميها خود، از بيها و برخوردارها، شجاعتدالور
صاحب دخمه که اغلب از  - ۴دارد. قهرمان داستان را از دل بستن به دنيا بر حذر مي

و گنجي به يادگار داند، برا اآمدن قهرمان داستان آگاه است و نام و نشان او را مي
گذاشته است که گاه ماد است و گاه نيز پند است که صاحب دخمه از آن به گنج 

- ها و موانع زياد به اين دخمهاغلب پهلوان پس از گذر از دشوار -۵تعبير کرده است. 

-ها به عنوان پا رنج به قهرمان و پهلواني داده مياين گنج ،رسد. به ديگر سخنها مي

ها به آن دخمه رسيده است. ديگر اينکه و يا خانواره ان هاس از گذر از خشود که پ
پهلوان پس از يافتن گنج، اغلب به سفارش صاحب دخمه، بخشي از گنج را برا 

گاهي نيز پادشاه/ پهلوان و يا پيامبر درگذشته به خواب قهرمان  -فرستد. ب)پادشاه مي
قهرمان داستان را  -۱گذارد: در داستان اثر ميزير  ةآيد و  به يکي از سه گونداستان مي

  -۲کند.که در وضعيتي بحراني قرار گرفته و دچار سرگشتگي شده است راهنمايي مي
در  -شود. ج)بختي قهرمان داستان مي ا نمادين پيام آور مرگ و يا خوشبه گونه

وان درگذشته بر ها نيز قهرمان داستان با جنگ ابزار که از پهلبرخي از اين منظومه
 کندجا مانده است، نبرد مي

  
  :هايادداشت

مانند به اسارت گرفته شدن دختران گشتاسب و اقدام اسفنديار برا رهايي آنها که يادآور هفت خان  -۱
  اسفنديار نيز هست.

۲-  ، ؛ نيبرگ، (چايچي)، ۶۷۵، ص۱۹۶۱؛ بارتلومه، ۱۲، ص۱۳۷۴دربارة ريشة واژة دخمه، رک: مينو
   .۱۵۶، ص۱۳۷۴؛ مر بويس، ۶۲، ص۱۳۷۶؛ تفضلي، ۱۳۸۱
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  :منابع و مآخذ
 هاکتاب الف)

. به تصحيح رحيم عفيفي. تهران: علمي نامه بهمن). ١٣٧٠ابي الخير، ايرانشاه. ( -١
 و فرهنگي.

  به تصحيح جالل متيني. تهران: علمي. کوش نامه.). ١٣٧٧(ـــــــــــــــــ -٢
. تصحيح حبيب يغمايي. گرشاسب نامه). ١٣١٧اسد طوسي، ابونصر علي ( -٣

   تهران: دنيا کتاب.
همايون صنعتي زاده.  ةترجم تاريخ کيش زرتشت.). ١٣٧٤بويس، مر (  -٤

  تهران: توس.
  تهران: دانشگاه تهران.  يسنا.). ١٣٥٦پورداوود، ابراهيم( -٥
  ران: انتشارات اساطير. ته ها.يشت). ١٣٧٧ـــــــــــــــــ( -٦
 به کوشش ژاله تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم.). ١٣٧٦تفضلي، احمد ( -٧

  آموزگار. تهران: سخن.
عباس مخبر. تهران:  ةترجم ها سلتي.اسطوره). ١٣٧٦جين گرين، ميراندا ( -٨

  نشر مرکز.
نگاهي به ). ١٣٨١چايچي اميرخيز، احمد و محمدرضا سعيد هرسيني ( -٩

  تهران: سميرا.تدفين تابوتي در ايران باستان. 
.  سام نامه.). ١٣٨٦خواجو کرماني، محمود( - ١٠ به تصحيح ميترا مهرآباد

  تهران: دنيا کتاب.
 فرهنگ اساطير آشور و بابل.). ١٣٧٥ژيران، ف و گ الکونه و ديگران( - ١١

  پور. تهران: فکر روز.ابوالقاسم اسماعيل ةترجم
چگونگي تدفين مردگان در عصر آهن در ). ١٣٧٩ف الديني، سعيده (شر - ١٢

  تهران: زهد. فالت مرکز ايران.
. تهران: دنيا کتاب.١٣٨٦(فرامرزنامه - ١٣   ). به تصحيح ميترا مهرآباد
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  تهران: هرمس. آب و کوه در اساطير هند و ايراني.). ١٣٨٠قرشي، امان اهللا( - ١٤
تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  نامه. انوگشسبب ).١٣٨٢انگيز( کراچي، روح - ١٥

  مطالعات فرهنگي.
، مهران( - ١٦ دين و اسطوره در آمريکا قرون وسطا ( پيش از ). ١٣٧٢کندر
  تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي (پژوهشگاه). کلمب).

به تصحيح اکبر  برزونامه.(بخش کهن).). ١٣٨٧کوسج، شمس الدين محمد( - ١٧
 .   تهران: مرکز پژوهشي ميراث مکتوب.نحو

 ،احسان مقدس. تهران ة). ترجم١٣٨٠( کتاب مقدس آيين شينتوکوجيکي،  - ١٨
  نيروانا.

. تهران:  جهانگيرنامه.). ١٣٨٠مادح، قاسم( - ١٩ به کوشش ضياء الدين سجاد
  مطالعات اسالمي. ةمؤسس

، عثمان( - ٢٠ ين بيگدلي. به تصحيح غالمحسشهريار نامه. ). ١٣٧٧مختار غزنو
  تهران: پيک فرهنگ.

عباس مخبر.  ةترجم ها بين النهريني.اسطوره). ١٣٧٣مک کال، هنريتا(  - ٢١
  تهران: مرکز.

، مجتبي( - ٢٢  ها حماسي ايران در مآخذ غير از شاهنامه.داستان). ١٣٥٤مينو
  فردوسي. ةبنياد شاهنام ،تهران

 ها دشوار شاهنامهواژه نامک(واژه). ١٣٨٧نوشين، عبدالحسين( - ٢٣
  تهران: روزگار.  فردوسي).
.  ةترجم ها ايران باستان.دين). ١٣٥٩نيبرگ، ساموئل( - ٢٤ س. نجم آباد

  ها.فرهنگ ةتهران: مرکز ايراني مطالع
پور. ابوالقاسم اسماعيل ةترجم فرهنگ اساطير مصر.). ١٣٧٥ويو، ژ ( - ٢٥

  فکر روز.،تهران
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  ١٥٩      ها پهلواني پس از شاهنامهبررسي تأثير نياکان در منظومه

  

  

 تب) مقاال

  .۲۴-۱۶. صص۳۰). ديوها در آغاز ديو نبودند. کلک، ش  ۱۳۷۱ژاله(آموزگار،  -١
، جمال( -۲ زبان و  ةکاوش نام ةاکوان ديو. نشري ة). شناخت اسطور۱۳۸۴احمد

  . ۱۲۸-۱۰۷. صص ۱۰ادب. ش 
 ديوان در متون اوستايي و فارسي باستان.). ١٣٨٧اکبر مفاخر، آرش( -٣

  . ٦٤-٥١. صص١٤مطالعات ايراني. ش 
.). ١٣٨٨ـــــــــــــــ( ـــــ ٤ . ١٥مطالعات ايراني. ش  ديوان در متون پهلو
  . ٥٤-٤١صص 
  .١٠٠-٧٦. صص ١٢ش ديو در شاهنامه. ). ١٣٧٩برزگر خالقي، محمد رضا(  -٥
كتاب ماه هنر. شماره  ةنشري ). سنگ دخمه چم اسبه. ١٣٨١اش، رسول( بشّ -٦

  .٨٩-٨٦صص .٥٠و  ٤٩
ها ملي خان و خانواره در حماسه). ١٣٨٩پور، سعيد و عظيم جباره(حسام -٧

  . ١٥٢ - ١٢٧. صص ٢مطالعات ملي. ش  ةنشري پس از شاهنامه.
بررسي مفهوم ديو از اوستا تا ). ١٣٨٥پور، حسين و زيور قلي زاده(حسن -٨

  .٣٨-١٥. صص ١٦علوم انساني دانشگاه سمنان. ش  ةدانشکد ةنشريشاهنامه. 
 ٣٢تعليم و تربيت. ش  ةل. نشريشاپور او ة). دخم١٣٠٦علي اصغر( حكمت، -٩

  .٤٧٨-٤٦٧. صص ٣٣و 
، احمد(  - ١٠ هخامنشي.  ةا از دورقدمگاه، گور، نيايشگاه صخره). ١٣٨٣حيدر

  . ١٨٩-١٧٥. صص ٣٧و  ٣٦فرهنگ و هنر. ش  ةنشري
 ةدانشکدةنشري يکي دخمه کردش ز سم ستور.). ١٣٥٦خالقي مطلق، جالل( - ١١

  . ٤٧٠-٤٦٢. صص ١٢٤ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز. ش 
. ١٢-٩آينده.ش  ةنشري مرگ در ديانت زرتشتي.). ١٣٧٠رضي، هاشم ( - ١٢

 . ٤٦-٣٢صص
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ادبيات و  ةدانشکد ةنشري ديو و جوهر اساطير آن.). ١٣٤٣طباطبايي، احمد( - ١٣
  . ٤٥-٣٩. صص ٨علوم انساني تبريز. ش 

. ٩ايران نامه. ش روايتي ديگر از ديوان مازندران. ). ١٣٦٣متيني، جالل(  - ١٤
  . ١٣٤-١١٨صص 

 ةنشري مرگ و مراسم تدفين در دين مزدايي.).  ١٣٧٩زاده، علي ( مهد - ١٥
  . ٣٧٠- ٣٥٣. صص١٥٤-١٥٣ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران. ش  ةدانشكد

. ةاژتفسير و). ١٣٧٠ميرزا ناظر، ابراهيم(  - ١٦ . ٨٣و  ٨٢چيستا. ش  ديو و پر
  .١٩٤-١٨٧صص 
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