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چکیده
در منظومههای حماسی فارسی میتوان مضامین اسطورهای و آیینی گوناگونی را بازیافت که نیازمند تحلیل و بازشناسی استت
بخش بزرگی از این منظومهها نیز شامل روایات کهن مربوط به خاندان رستم است کته التل ستیایی دارنتد ییتی از همتین
روایات ،اسطوره اسب و آیین اسبِ قربانی است که در مراسم تدفین سران آن قوم انجتام متیشتده استت در ملا تهی حاضتر
کوشش شده تا چند و چون این اسطوره و آیین بر پایة سرودههای حماسی ملی بررسی شود قربانی کردن استب در منظومته-
های حماسی فارسی ابعاد گوناگونی دارد :دم و بُش اسب متوفی را میبُرند ،اسب پهلوان را در برابر جسد او یا در کنارش دفن
میکنند ،تندیس اسب را بر سر دخمه میگذارند که غا باً سواری مبارز نیز بر آن بتاره نشستته استت مستلماً بازشتناخت ایتن
اسطوره و آیین و نظایر آن ،هم به درک بهتر متون حماسی فارسی یاری میرساند و هم آشنایی عمیقتری را با رسوم اجتماعی
و فرهنگی اقوام ایرانی فراهم میکند
واژگان کلیدی :مو وی ،آشنایی زدایی ،دفتر پنجم ،زبانشناسی

 .1مقدمه
تلدس اسب در اساطیر ملل و اهمیت آن در ادبیات حماسی جهان بر کسی پوشیده نیست ،اما ظاهراً نلش این حیوان
در حیات اجتماعی و فرهنگی اقوام ایرانی بویژه خاندان سیایی بسیار پررنگ بوده است در این میتان ،منظومتههتای
حماسی به حاظ بازتاب وسیعی از آیینهای اقوام ایرانی گنجینهای ارزشمند است که باید نسبت به گتردآوری دقیتق
و کامل آنها اقدام شایستهای به عمل آورد از جملة این آیینها همانا مراسم سوگواری و تدفین شتاهان ،شتاهزادگان
و پهلوانان در شاهنامه و دیگر منظومههای حماسی پس از آن است بیشتر محللان بر الل سیایی این منظومههتا کته
1
عمدتاً به نام پهلوانان سیستانی و خاندان رستم نامگذاری شده ،اتفاق نظر دارند
ییی از مهم ترین آداب سوگواری و تدفین در میان سیاها ،آیین قربانی کردن اسب استت در منظومتههتای حماستی
ابیاتی هست که لرفنظر از برخی ابهامات موجتود در آن هتا ،بته موضتور قربتانی کتردن استب در مراستم تتدفین
پهلوانان/شاهان اشاره شده است پرسش بنیادین نگارنده این است که چگونته ایتن آیتین در منظومتههتای حماستی
بازتاب یافته است و دیگر آنکه آیا میتوان در اشارهها و گزارشهای این آیین بر اساس متون مورد نظتر ،مشتابهت-
هایی را با رسوم تدفین سیایی بازیافت؟
 .2پیشینة تحقیق
برخی پژوهندگان به آیینهای تدفین در شاهنامه به لورت کلی اشاراتی کردهاند مهرداد بهار ،جتل ختا لی مطلتق،
بهمن سرکاراتی ،محمدرضا راشد محصل ،سجاد آیدنلو ،نگارنده ملا ة حاضر و برخی دیگر از این جملهانتد بتا ایتن
حا  ،موضور اسب قربانی به طور مستلل تنها در ملا های با عنوان «رخش رستم ،اسب قربانی؟» به قلم خجستته کیتا
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مدنظر قرار گرفته که نویسنده در آن به تشابه مرگ رخش و آیین اشپیدجمک در فرهنگ هندی توجه کترده ،امتا بته
ابعاد چندگانة این آیین در اساطیر و حماسههای ایرانی نپرداخته است پریوش جتمزاده نیتز در ملا تة «تشتابه ملبتر
رستم و یک سردار چینی سلسلة هان» ،به کاربرد آیین اسب قربانی لرفاً در داستتان مترگ رستتم اشتاره کترده و بتا
نمونة چینی آن ملایسه نموده است
 .9ضرورت و روش تحقیق
بررسیهای شگرف و گسترد محللان غربی دربار اسطورههای طبیعی و جانوری در ملابل کاستی تحلیلات ایرانتی،
نگارنده را برآن داشت تا در ملا ة حاضر جزئیات اسطوره و آیین استب قربتانی را ،مطتابق بتا آنچته در شتاهنامه و
منظومههای حماسی پس از آن بازتاب یافته ،واکاوی و تبیین کند بر همین استاس ،پتس از بررستی همتة متتنهتای
حماسی منظوم و یادداشتبرداری و ملایسة آنها در خصوص بازتاب آیین قربانی کردن استب ،بتا روش تحلیلتی و
تولیفی به نلد آن آیین و اسطوره پرداخته میشود
 .4آیین اسب قربانی
اسب در فرهنگ ملل از جایگاه واالیی برخوردار است آیینهای مربوط به اسب در ادیان ،اساطیر و افسانههای متردم
جهان چنان گستردگی دارد که تا کنون چندین کتاب دربار آنها نوشته شده و هنوز در خصوص آن بسیار متیتتوان
نوشت غیر از کتابهای جانورشناسی که تعدادشان بیشمار است و بویژه فرسنامهها کته در زبتان فارستی مستتللً
دربار اسب نگاشته شده ،به یلین بررسی کارکرد آیینی و اسطورهای اسب و نلش آن در کنار پهلوان از نیتاتی استت
که در پژوهشهای اسطورهشناختی و مردمشناختی همواره مدنظر بوده است بنمایههای پرستش اسب ،تتوتم استب،
اسب دریایینژاد ،تلدس سم اسب ،اسب زبانفهم و امثتا آن رر ک :ختا لی مطلتق ،)73-75 :1831 ،از نمونتههتای
مشهور کارکرد آیینی اسب در فرهنگ هند و اروپایی و از جمله ایرانی است
ییی از این بنمایههای اساطیری و آیینی مربوط به اسب ،مضمون «اسب قربانی» است قربانی کردن حیوانتات در
اساطیر و فرهنگ ملل شواهد میرری دارد در اوستا به قربانی کردن لد اسب و هزار گاو و ده هزار گوستفند بترای
آناهیتا و گئوشیشت ردروسبیشت :ایزد نگهدارند رمهها) اشاره شده است  2پهلوانان ایران و انیران برای ایزدبتانوی
آبها اسبان سفید را پیشیش میبردند «در افسانههای چینی آمده است کته پادشتاهان دودمتان «هتان» ر )Hanیتک
اسب و یک انگشتری از یشم سبز را در رودخانه پرتاب میکردند» رکویتاجی )141 :1838 ،یونانیتان باستتان نیتز در
کیش پرستش آبها ،برای خدایان دریا اسب و ورزهگاو قربانی میکردنتد را یتاده )201 :1851 ،در دیتن استلم نیتز
قربانی کردن گوسفند و گاو و شتر در عید قربان ،از شعایر دینی به شمار میرود
مطابق روایات شاهنامه و دیگر منظومههای حماسی ،اسب در زندگی و مرگ پهلوانان چنان اهمیتتی دارد کته نته
تنها در ترکیب نام برخی از آنان رنظیر گشتاسپ) دیده میشود ،بلیه به هنگام حمتل ستل  ،مبتازره بتا حریفتان در
میدان نبرد ،عبور از آب و آتش ،گذر از هفتخان و نیز اجرای مراسم سوگواری و تدفین ،نلش مؤثری دارد بازتتاب
کارکرد آیینی اسب در مراسم سوگ و تدفین ،نخستینبار در شاهنامه و در داستان مترگ استفندیار بته تصترید آمتده
است اما ،برخی اشارههای غیرمستلیم در داستان مرگ سهراب و سیاوش –که پس از این بدانها اشاره خواهد شتد-
را میتوان به آیین اسب قربانی و ابعاد آن مرتبط دانست بریدن بش و دم اسب ،دفن اسب پهلوان ،و ساخت تنتدیس
اسب و سوار نگهبان دخمه ،از مهمترین ابعاد آیین اسب قربانی به شمار میرود که نگارنده اینتک بته تبیتین هریتک
میپردازد
 4-1بریدن بُش و دم اسب
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بر اساس روایات منظومههای حماسی فارستی ،ییتی از آداب ختاکستپاری آن استت کته پتس از مترگ شخصتیتیِ
برجسته ،بُش و دم اسب/اسبان او را به نشان سوگواری ببرند و در پی جسدش روان کنند در شاهنامه به نشان سوگ
اسفندیار چنین میکنند:
پشتتتتتوتن همتتتتتیبتتتتترد پتتتتتیش ستتتتتپاه
بریتتتتتده بتتتتتش و دم استتتتتب ستتتتتیاه
بتتتتترو بتتتتتر نهتتتتتاده نگوستتتتتار زیتتتتتن

ز زیتتتتن انتتتتدر آویختتتتته گتتتترز کتتتتین
رفردوسی)427/7 :1831 ،

در «گرشاسپنامه» نیز پس از مرگ گرشاسپ بدین رسم رفتار میکنند:
نگتتتتون کتتتترده زیتتتتن و آ تتتتت کتتتتارزار
بریتتتتتده دم استتتتتب بتتتتتیش از هتتتتتزار
راسدی طوسی)405 :1832 ،
در «کوشنامه» به هنگام عزای پهلوانی به نام نیواسب ،بیتی آمده که لرف نظر از ابهام ظتاهری مصترر نخستت،
مضمون آن دربردارند همین آیین است:
کتتتته ستتتتوگ ستتتترافراز نیواستتتتب بتتتتود
بتتته دنبتتتا و گیستتتو کتتتدام استتتب بتتتود
رایرانشاهبن ابیا خیر)215 :1855 ،
دربار رسم قربانی کردن اسب در مراسم تدفین رؤسای قبایل سیایی و سترمتی ر-)sarmatianکته پتس ازایتن
بدان اشاره میشود -سخن گفتهاند ،اما گویی ییی از رسوم متناسب با آن همین بریدن بش و دم اسب پهلتوان باشتد
در کاوشهای باستانشناسی از برخی گورهای سیایی اطلعاتی دربار کوتاه کردن بش و یا اسب بته دستت آمتده
است« :رودنیو ر )Rudenkoبراساس شواهد باستانشناختی و با توجه به نلوشی کته در قتا ی ارزشتمنده بته دستت
آمده از پازیریک ر )Pazirikمشاهده کرده ،به گرهخوردگی دم اسبان و یا های چیده شد آنها اشاره کترده استت»
ررایس )183 :1850 ،این امر میتواند با آیین قربانی کردن اسب در مرگ سران سیایی مرتبط باشد ،بدینترتیتب کته
حیوان را با بش و دم بریده نشانهگذاری میکردند و سپس آن را به همراه پییر متوفی روان مینمودنتد احتمتا دارد
نیتهای که هرودوت دربار اجرای مراسم یادبود در سا روز مرگ پادشاهان ستیایی ختاطر نشتان کترده ،یعنتی مثلته
کردن تعداد زیادی از ملزمان و اسبهای فرد متوفیر ،)Herodotus, 1966: 265با موضور مورد نظر متا مترتبط
باشد گفتنی است که در فرهنگ مردم ایران و مثلً در میان ایل بختیاری ،بریدن یا و دم اسب در مراستم ستوگواری
هنوز رایج است و «اسب دمبریده را کُل ر )kolمیگویند» رشاهمرادی)221 :1851 ،
 4-2دفن اسب پهلوان
در میان برخی ملل باستان رسم چنان بود که مرده را با جامه ،اشیا و دیگر متعللاتش به خاک متیستپردند در بتین-
ا نهرین شواهدی مبنی بر دفن اجساد با باس و ابزارهای زینتی و سفا ینهها بته دستت آمتده استت ربلتک و گترین،
 ) 101-107 :1838غیر از این ،تدفین مرده همراه با جانور نیز در میان اقوام باستان رایج بوده و نه تنهتا استب ،بلیته
حیواناتی همچون سگ و گاو نیز قربانی و با مرده به خاک سپرده میشد «این کتار معمتوالً بته هتدف راهنمتایی یتا
دستگیری مرده در عا م دیگر انجام میشد» ررضایی )127-124 :1832 ،بنا به نلل هرودوت ،سیاها رئیس قبیلتة
خود را همراه با اساسیترین داراییها مانند پیا ههای زرین ،کوزههتای شتراب و روغتن ،دیتگ آگنتده از گوشتت و
سل های مهم دفن میکردند؛ ملزمان و همسر متوفی نزدیک او به خاک سپرده میشدند ،و تی استبان در ختارز از
حجر اللی دفن میشدند ر )Herodotus, 1966: 571-572اسب پهلوان/شاه در میان اقتوام ایرانتی شتما ی بته
برجستهترین شیل قربانی میشد و در کنار یا برابر و یا بر سر دخمة او به خاک سپرده میشد برختی ملتل استب را
حیوان ملدسی شمرده ،آن را به خدایان بزرگ اهدا میکردند به گفتة هرودوت و گزنفون ،مورخان یونتانی« ،ایرانیتان
اسبان سپید را برای ایزد آبها قربانی میکردند» ر )Shapur Shahbazi, 1987: 722هرودوت بته آیتین قربتانی
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کردن اسب و پیشیش آن به خدایان در میان قوم سیا نیز اشتاره کترده و گفتته استت« :ستیاها بترای ختدای یگانتة
خویش ،مهر ،اسب فدیه میکردند ،زیرا علیده داشتند که باید برای چاالکترین ایتزد چابتکتترین جانتدار را قربتانی
کرد» ر )Ibid: 101غیر از سیاها و ماساگتها ر ،)Massagataeدر میان اقوام هندوایرانی چنتین رستمی معمتو
بود رپورداوود 8)285-281 :1877 ،حتی چینیان و مغوالن که خود طبلهای از لحرانوردان سیایی شرقی محستوب
میشدند رر ک :گروسه ،)40 :1851 ،چنین آیینی داشتند 4در اساطیر اسیاندیناوی و ژرمنی نیز آیتین استب قربتانی
معمو بوده است رر ک :قلیزاده ) 113-115 :1833 ،با این حا  ،در میان سیاها این رسم بسیار خاص بود ،چنانکه
ایشان به هنگام تدفین رئیس قبیله ،اسبان برگزیده را– که تعدادشان گاه به چهارلتد رسس متیرستید -و ملزمتان و
همسر او را قربانی و مثله میکردند و پیرامون گور متوفی حللهوار میچیدند ر )Herodotus, 1966: 265جا تب
است که «گفته های هرودوت با نحو قرار گرفتن اسبان و آدمیان در گور عظتیم او ستیی ر )Ulskiدر قفلتاز شتما
غربی مطابلت دارد» ربرجیان و محمدی« )107 :1851 ،این آیین که تا اواخر قرن نوزدهم متیلدی در نتزد آسهتای
قفلاز شما ی باقی مانده بود و "بخ فلدسین" 7نامیده میشد ،طی نیایشی لتورت متیگرفتت و در آن ،استب و بیتو
متوفی به روان وی تلدیم میشد تا راه بهشت بر او هموار گتردد» رهمتان )101 ،در ایتن تتدفین ستنتی ،همتراه بتا
جنگاور ،اسب بیسوار او که پوتین لاحبش را وارونه از دوطرفش آویزان میکردند ،به خاک ستپرده متیشتد ایتن
رسمی بود که در میان قبایل چادرنشین کوههای آ تای در آسیای مرکزی تا قرن بیستم نیز ادامه داشتت رر ک :وارنتر،
)711-713 :1831
در تدفین افراد عادی این تشریفات انجام نمیشده ،بلیه اگر شخص متوفی جنگجو و پهلوانی سرشناس بتود او
را با بار پهلوانی و آالت رزمش به خاک میسپردند ،چنانکه «در گرشاسپنامه و حماستة نتارتهتا ردپتایی از ایتن
رسم در میان سیاها و آسیها باقی مانده است» رخا لی مطلق )45 :1831 ،گویا شیلی از همتین آیتین بته لتورت
دفن کردن اسب و تفنگ شیارچی همراه با جسد او ،در میان برخی قبایل افغان تا زمتان متا نیتز مرستوم بتوده استت
رر ک :راشدمحصل)21 :1813 ،
در برخی دستنویسها و چاپهای شاهنامه بیتی هست که بر پایة آن رخش در کنار دخمة رستم دفن شده است:
1
بیردنتتتد گتتتوری چتتتو استتتبی بتتته پتتتای
همتتتان رختتتش را نیتتتز بتتتر دخمتتته جتتتای
به باور مهرداد بهار «اینگونه دخمهسازی [گوری برای رخش میسازند که ایستاده در گور ،منتظر ستوار ختویش
است] و گذاشتن جسد اسب پهلوان در نزدیک او ،رسمی سیایی است» ربهار )114-118 :1854 ،در داستتان مترگ
رستم «این روایت که رستم در عاقبت کار به همراه اسبش در ته چاه میافتد و جان میدهد ،میتواند نشانة کمرنگتی
از همین رسم باشد» ربرجیان و محمدی )101 :1851 ،به باور ییی از محللان ،مطابق این روایت شاهنامه ،متیتتوان
رخش رستم را اسب قربانی تللی کرد که اتفاقاً با برگزاری آیتین اشتمیدجگ ر )Asvamedha Yajnaدر فرهنتگ
هندی مشابهت دارد رر ک :کیا)851-853 :1851 ،
نیتهای که باید بدان اشاره شود آن است که مطابق شر هرودوت« ،در مراسم تدفین بزرگان سیایی استبهتا را
پس از قربانی کردن در حجرههایی خارز از حجر متوفی دفن میکردند و ا بته این اسبها گاه ستوارانی داشتت کته
خدمة متوفی بودند» ر )Herodotus, 1966: 270-272در گورتپهای واقع در ایران به نام زیویه که اتفاقاً «شباهت
آن با گورهای سیایی در قفلاز و ناحیه کوبتان ،فرضتیة ستیایی بتودن شتاهزاد متدفون در آن را تلویتت متیکنتد»
ر ،)Gershevitch, 1993, vol 2: 170همراه با جسد شاهزاده ،ملیه ،چند خدمتیار زن ،چند سرباز ،یتازده رسس
اسب و یک ارابه نیز دفن شده است
در داستان مرگ سهراب بیتی هست که میتواند بیانگر نوعی دخمهسازی باشد و احتمتاالً بتا رستم قربتانیکتردن
اسب در میان سیاها بیارتباط نیست:
جهتتتتانی بتتتته زاری همتتتتیگشتتتتت کتتتتور
ییتتتتی دخمتتتته کتتتتردش ز ستتتتم ستتتتتور
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رفردوسی)113/2 :1831 ،
تا آنجا که نگارنده می داند دربار این بیت تاکنون دو ملا ة مستلل به چاپ رسیده و در هریک ،این نور دخمته-
سازی و ارتباط آن با سم ستور بحث و بررسی شده است 5سخن نگفتهای که ضروری است اینجا گفته شود ییتی
این است که در روایت آسی از داستان رستم و سهراب ،گویی پس از مرگ پسر به دست پدر قرار بوده کته پتدر بته
عنوان مجازات یکسا تمام در خانهای در زیر زمین بر سر نعش جوان خم گردد تا خداوند بر او ببخشاید و پسر او
را دوباره زنده کند خا لی مطلق محتمل میداند که با توجه به روایت آسی« ،سم ستور» همان خانتههتای زیرزمینتی
مخصوص چارپایان باشد رر ک :خا لی مطلق )13 :1852 ،نیتة دیگر آن است که مطتابق آنچته هترودوت گفتته و
پیشتر بدان اشاره شده ،سیاها در مراسم تدفین بزرگان قومشان اسبها را قربانی کترده و در حجترههتایی ختارز از
حجر متوفی دفن میکردند از سویی ،براساس شواهد باستانشناختی از گورهتای ستیایی ،حجترههتای مربتوط بته
اسبها کمتر مورد دستبرد دزدان واقع شده است ،زیرا «آالت زرینه در این نور حجرهها به کتار نمتیرفتته و چنتدان
چشمنواز نبوده است» ررایس )114 :1850 ،با توجه به این نیته و بنابر آنچه کته رستتم در روایتت مترگ ستهراب
بهانه کرده و از ساخت دخمة زرین پرهیز نموده تا از سرقت در امان بماند رفردوسی ،)113/2 :1831 ،میتوان چنتین
انگاشت که سهراب در حجرهای زیرزمینی که از برای دفن اسب در نظر میگرفتهاند ،دفن شده است
در شهریارنامه بیتی نلل شده که براساس آن استب گرشاستب –و شتاید تنتدیس آن -را در برابتر او در انتدرون
دخمه ،ایستاده دفن کردهاند:
3
کشتتتتیده برابتتتترش کهلتتتتی بتتتته بنتتتتد
ییتتتتی متتتترد دیتتتتد او بتتتته بتتتتاال بلنتتتتد
رعثمان مختاری)127 :1855 ،
شایان یادآوری است که سیاها با اسب قربانیشده به دو لورت رفتار میکردند« :آن را در اندرون دخمه در کنار
یا ملابل متوفی به خاک میسپردند و یا مجسمة اسب را بر سر دخمه میگذاشتند» ر Thordarson, 1987, vol 2:
 )730نیتة حایز اهمیت آن است که روی این دخمهها معموالً سواری نشسته بر تندیس استب ،در حتا ی نگهبتانی
است نگارنده شواهدی از بازتاب این نور تدفین اسب با سوارش را در منظومههای حماسی یافته که بته علیتد وی،
مضمون آیینی «نگهبان دخمه» را تداعی میکند
 4-9اسب و سوارِ نگهبان دخمه
سیاها در مراسم تدفین رؤسای قبیله خود اسب و خدمة متوفی را میکشتتند و همتراه او در دخمته بته ختاک متی-
سپردند بنا به شر هرودوت« ،در نخستین سا گرد رئیس/پادشاه از دست رفته مرسوم بود که پنجاهتن از نگهبانتان او
را بر اسبان باشیوه مینشاندند و آنها را به قتل میرساندند سپس ،اجساد را پاک میکردند و به شیو معمتو متی-
انباشتند؛ اسبان کشته شده را با زین و یراق کامل به میل میکشیدند و آنها را به لورت دایترهوار در پیرامتون گتور
تپهای قرار میدادند بر روی هر اسبی ،سواری مرده میگذاشتند و سپس راکب و مرکوب را به لورتی کته بتر روی
آرامگاه پاسداری میکردند ،به حا خود رها میساختند تا از هتم فروبپاشتند» ر)Herodotus, 1966: 270-272
به یلین ،از این تشریفات چیزی باقی نمانده زیرا «اجساد مردگان را الشخوران به سرعت میخوردنتد و جمجمتههتا
مدتها پیش از عصر ما به خاک مبد میشدند» ررایس )37 :1850 ،با وجود این ،ساختار و نتور برگتزاری مراستم
تدفین سیاها بویژه دفن اسبها با زین و یراق و وسایل جنگی ،میتواند بیانگر مسأ ة جنگ و نظام جنتگجتویی در
بین قوم سیاها باشد رر ک :فیرزومندی و نیکگفتار)118 :1835 ،
نمونههای جا ب توجهی از این رسم در منظومههای حماسی فارسی در شر دخمتههتای پهلوانتان سیستتان کته
الل سیایی دارند ،بازتاب یافته است
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در شاهنامه ،چنان که پیشتر گفته شد ،بیتی هست که بر پایة آن رخش را بر سر دخمة رستم چنان دفن کردهاند که
گویی همچون نگهبانی برپای ایستاده از دخمه محافظت میکند جا ب است که در ملابل گور ییی از سرداران چینی
سلسلة «هان» نیز مجسمة اسبی ایستاده ساخته شده که به شیو دفن رخش بر سر دخمة رستتم بستیار مشتابه استت»
رر ک :جمزاده)188-181 :1855 ،
در بهمننامه ،بر سر دخمة خانوادگی گرشاسپ و نریمان و سام و رستم ،اسبی زرین هست که ستوارِ کمانتدارش
از دخمه حفاظت میکند و ا بته کلید ورود به دخمه نیز به دست اوست این سوار که گویی مجستمهای بتیش نبتوده
با سنگی به زیر می آید و سپس ،بهمن و سپاهیان او به درون دخمه میروند رایرانشاهبن ابیا خیر)424-428 :1850 ،
در شهریارنامه ،شهریار بر سر دخمة گرشاسپ مردی زرهپوش و سوار بر اسب را میبیند که با کمان و تیر ختدنگ از
دخمه پاسبانی میکند:
بتتتر استتتب ستتتوار و رختتتش تیتتترهفتتتام
زرهپتتتتوش متتتتردی بتتتتر افتتتترازِ بتتتتام
ستتتیهزنگیتتتی هتتتمچتتتو یتتتک کتتتوه قتتتار

ابتتتتتتر طتتتتتتاق دروازه بُتتتتتتد استتتتتتتوار

کمتتتانی بتتته دستتتت انتتتدرش بتتتا ختتتدنگ

تتتتتو گتتتتویی کتتتته دارد مگتتتتر رای جنتتتتگ

رعثمان مختاری)128 :1851 ،
در فرامرزنامه ،گرگ گویتایی کته از دخمتة نوشتزاد پاستداری متیکنتد رفرامرزنامته ،)34-51 :1832 ،متیتوانتد
دگرگونشد اسب و سوار نگهبان دخمه باشد در گرشاسپنامه هم ،آنجا که گرشاسپ به دخمتة طهمتورم متی-
رسد ،سواری پیلتن ولف میشود که بر درِ دخمه بر اسبی نشسته و نگهبانی میکند:
گرفتتتتتتتته در حصتتتتتتتن را رهگتتتتتتتذار
متتته از پیتتتل بتتتر نردبتتتان یتتتک ستتتوار
ییتتتتی دستتتتت او بتتتتر عنتتتتان ستتتتاخته

دگتتتتتتر زی ستتتتتترین ستتتتتتتور آختتتتتتته
راسدی طوسی)151 :1832 ،

 .5نتیجهگیری
منظومههای حماسی ملی که عمدتاً به نام پهلوانان سیایی نامگذاری شتده -بتویژه آنچته پتس از شتاهنامه بته نظتم
درآمده -مجموعهای از فرهنگ و رسوم این قوم را بازتاب میدهد شتناخت علایتد دینتی ستیاها و ستنت آنتان در
تدفین رؤسا و پادشاهان قومشان در این منظومهها از هر حیث شایستة توجه است بخشتی از ایتن آداب مربتوط بته
آیین سوگواری است که از آن میان ،آیین اسب قربانی از همه مشهورتر است و به لور گوناگونی چون بریدن بش و
دم اسب ،دفن اسب پهلوان و ساخت تندیس اسب و سوار نگهبان دخمه ،در منظومههای حماسی بازتاب یافته است
غیر از ارزش ادبی متون حماسی فارسی ،از گنجینههای موجود در این متون میتوان به اساطیر ،آیتینهتا و باورهتای
اجتماعی و فرهنگی اقوام ایرانی اشاره کرد که از دیرینهترین زمانها به میرام رسیدهاند
پینوشتها
 1در این خصوص بنگرید به:
باسورم ،ادموند کلیفورد ر )1850تاریخ سیستان ترجمة حسن انوشه تهران :امیرکبیربهار ،مهرداد ر« )1854سخنی چند دربار شاهنامه» جستاری چند در فرهنگ ایران چتاپ دوم تهتران :فیتر روزلص 125-57
خا لی مطلق ،جل ر« )1858ییی داستان است پر آب چشم» گل رنجهای کهن به کوشش علی دهباشی تهتران:نشر مرکز لص 13-78
لفا ،ذبیداهلل ر )1811حماسهسرایی در ایران چاپ پنجم تهران :امیرکبیر-ویدن گرن ،گئو ر )1855دینهای ایران ترجمة منوچهر فرهنگ تهران :آگاهان ایده
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 2یشتها مهمترین قسمت اوستا به حاظ بازتاب آیین قربانیکردن حیوانات و پیشیش آنها به ایزدان استت بترای
اطلر بیشتر ،نک:
اوستا ر )1835گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ز  1تهران :انتشارات مروارید ،لص  717-211ردفتتر ستوم،یشتها)
 8دربار موضور اسب در اوستا و متون پهلوی ،بنگرید به:
پورداوود ،ابراهیم ر ) 1877فرهنگ ایران باستان تهران :انتشارات دانشگاه تهران لص 251-248 -4دربار اعتلاد این اقوام نسبت به قربانی کردن اسب و دفن آن در کنار پییر متوفی ،نک:
ساندرز ،ز ز ر )1852تاریخ فتوحات مغو ترجمة ابوا لاسم حا ت تهران :امیرکبیر ص 27کریستی ،آنتونی ر ) 1858شناخت اساطیر چین ترجمة باجلن فرخی تهران :اساطیر ص 7
 7بخ ر )Baxبه معنی «اسب» و فلدسین ر )Faldsinبه معنی «اهدا به مرده» است
 1از آن میان ،نسخة سعد و رص  ،)735چاپ سنگی بمبئی رز )71 /8و چاپ بروخیم رز /1بیت  )4884قابتل ذکتر
است
 5در خصوص این دو ملا ه ،نگاه کنید به:
خا لی مطلق ،جل ر« )1831ییی دخمه کردش ز سم ستور» سخنهای دیرینه به کوشش علی دهباشی تهتران:نشر افیار لص 71-47
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ر« )1854ییی دخمه کردش ز سم ستور» کلک شمار  ،50-13لص 81-15 3کلمة «کهل» در این بیت ظاهراً به معنای اسب آمده ،گرچه در فرهنگها بدان اشاره نشده استت در توضتید بیتت
مورد نظر احتما داده شده که لورت درست واژه« ،کَهَر» باشد [در اینجا به ضرورت وزن ،کَهْر خوانتده متیشتود]
که به معنای اسب سرخ مایل به تیرگی است رر ک :آیدنلو)455 :1833 ،
منابع
آیدنلو ،سجاد ر )1833متون منظوم پهلوانی تهران :انتشارات سمت
ا یاده ،میرچا ر )1851رسا ه در تاریخ ادیان ترجمة جل ستاری چاپ دوم تهران :سروش
اوستا ر )1835گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه 2ز تهران :انتشارات مروارید
اسدی طوسی ،علی بن احمد ر )1832گرشاسپنامه به تصحید حبیب یغمایی تهران :دنیای کتاب
ایرانشاهبن ابیا خیر ر )1850بهمننامه ویراستة رحیم عفیفی تهران :علمی و فرهنگی
ایرانشاهبن ابیا خیر ر )1855کوشنامه به کوشش جل متینی تهران :علمی
برجیان ،حبیب و محمدی کردخیلی ،مریم ر« )1851اسب در تاریخ و فرهنگ اقتوام ایرانتی شتما ی» یادنامتة دکتتر
احمد تفضلی به کوشش علیاشرف لادقی تهران :سخن لص 105-17
بلک ،جرمی و گرین ،آنتونی ر )1838فرهنگنامة خدایان ،دیوان و نمادهای بینا نهرین باستان ترجمة پیمتان متتین
تهران :امیرکبیر
بهار ،مهرداد ر )1854جستاری چند در فرهنگ ایران چاپ دوم تهران :فیر روز
پورداوود ،ابراهیم ر )1877فرهنگ ایران باستان چاپ دوم تهران :انتشارات دانشگاه تهران
جمزاده ،پریوش ر« )1855تشابه ملبر رستم و یک سردار چینی سلسلة هان» ارزنامة ایرز ز 1به کوشش محستن
باقرزاده تهران :توس لص 185-181
خا لی مطلق ،جل ر )1852گل رنجهای کهن به کوشش علی دهباشی تهران :نشر مرکز
خا لی مطلق ،جل ر )1831سخنهای دیرینه به کوشش علی دهباشی تهران :نشر افیار
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خا لی مطلق ،جل ر )1831حماسه :پدیدهشناسی تطبیلی شعر پهلوانی تهران :مرکز دایر ا معارف بزرگ اسلمی
راشدمحصل ،محمدرضا ر« )1813آیینهای ابتدایی در حماسة ملی» مجلة سیمرغ سا  1شمار  1لص 81-21
رایس ،تامارا تا بوت ر )1850سیاها ترجمة رقیه بهزادی تهران :انتشارات یزدان
رضایی ،مهدی ر« )1832آیین تدفین اقوام باستان» کتاب ماه هنر شمار  71-77لص 184-120
شاهمرادی ،بیژن ر« )1851آیینهای سوگواری در بختیاری» یاد بهار با ویراستاری علیمحمتد حتقشتناس ،کتتایون
مزداپور و مهشید میرفخرایی تهران :نشر آگاه لص 245-221
عثمان مختاری ر )1855شهریارنامه به اهتمام غلمحسین بیگد ی تهران :پیک فرهنگ
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