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در دخمه را کرد سرخ و کبود
(پژوهشي در یک بیت از داستان فرود)
حسن حيدری



استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراک ،اراک ،ایران
(تاریز دریافت 1396/06/04 :تاریز پذیرش)1397/08/15 :

چکیده
این مقاله حاصل تأمل در یکي از بيتهاي داستان فرود در شاهنامه اسنت کنه در آن بنه ضنبط ،معننا و
تحليل این بيت پرداخته شده است .با استفاده از روش استقراء و با یافتن شواهدي از شاهنامه نشان داده
شده است که مقصود از واژه سرخ در این بيت ،زر سرخ و مقصود از واژه کبود همنان الجنورد کبنود
است .سچس دالیل و شواهدي در جهت توأم بودن آنها در طبيعت و حنين کناربرد بنه عننوان اشنياي
زینتي و قيمتي در ساخت دخمه و تابوت و سایر ادوات آیين مربوط به دفن ارائه شده اسنت .همچننين
به نقش آیيني آنها نيز توجه شده است .سچردن پيکر مردگان در دخمه بخشي از مراسنم آیينني آمناده
کردن پيکر براي نهادن در دخمه و یا خاکسچاري در شاهنامه است که قدمت آن را نشان ميدهد .در
اجراي این آیين استفاده از فلز زر و سن الجورد هم کاربرد زینتي و هم کاربرد نمادین داشته است.

واژگان کلیدی :شاهنامه ،دخمه ،زر ،الجورد ،سرخ ،کبود.

 E.mail: h-haidary@araku.ac.ir
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مقدمه
بخشي از عظمت حماسة ملي ایران به جهت اشنتمال آن بنر ارزشهناي آیينني و فرهنگني
تمدن ایراني است .محققان برخي از این رسنمهنا و آینينهنا را کنه از مرحلنة اسنطوره بنه
حماسه رسيدهاند به شایستگي بررسي کردهاند ،اما برخي از آنهنا هننوز بنه شنيوه درخنور
کشف و شناسانده نشدهاند .بيتهایي در شاهنامه هستند که به تنهنایي بخشني از الینههناي
تودرتوي فرهن

و تمدن ایراني را در خود فشردهاند.

در این جستار یکي از بيتهاي داسنتان فنرود مطنرح شنده کنه در آن بنه بخشني از آینين
دخمه ،تدفين و سو

اشاره شده است:

در دخمننننه را کننننرد سننننرخ و کبننننود

تنننو گفتننني کنننه بهنننرام هرگنننز نبنننود
(فردوسي1386 ،؛ دفتر سوم)99 :

 .1بیان مسأله و پرسش پژوهش
بيت مورد بحث از داستان فرعي (اپيزود) تازیانة بهرام در داستان فرود پسر سنياوش اسنت.
پس از آنکه بهرام آگاه منيشنود کنه تازیاننة خنود را در ميندان نبنرد گنم کنرده اسنت،
درصدد یافتن آن برميآید .با وجود مخالفت سایر پهلوانان ،دست از طلب نميدارد تا آن
را پيدا ميکند ،اما حين بازگشت در محاصرۀ سچاه توران به رهبري پيران و تنژاو قنرار مني
گيرد .در این نبرد نابرابر بهشدت مجروح ميشود و کم جان و بيرمق از پاي منيافتند .در
این حال گيو که نگنران سنالمت او شنده -بنه تعبينر فردوسني« :دل گينو گشنت از بنرادر
درشت» (1388؛ ج  -)73 :4حرکت ميکند تا او را بيابد .در راه با پيکنر نيمنه جنان بنرادر
مواجه ميشود و او را به لشکرگاه ایران برميگرداند ،اما بهرام بر اثر جراحتهناي سنخت
جان ميدهد .گيو ،پيکر او را براي نهادن در دخمه آماده ميکند:
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بينننننناوردش از جایننگننننننناه ننننننننبرد

بنننه کنننردار اینننوان یکننني دخمنننه کنننرد

بياگنننند مغنننزش ،بنننه مشنننک و عبينننر

تنننننش را بچوشننننننيد چيننننني حننننننریر

بننننرآیين شننننناهانش بنننر تخنننت عننناج

بخوابيننند و آویخنننت بنننر سنننرش تننناج

در ِ دخمنننه را کنننننرد سنننرخ و کبنننود

تننننننو گفتننني کنننه بهنننرام هرگنننز نبنننود

شننند آن لشنننکر نامنننننور سنوگننننننوار

ز بننننننننهرام و از گنننننردش روزگنننننار
(فردوسي1386 ،؛ دفتر سوم)99 :

معناي سه بيتن نخست و بيت آخر روشن است؛ در شاهنامه هنگامي که شاه یا پهلنواني
جان ميسچارد اگر مانع خاصي در کار نباشد ،معموالً او را به همين شنيوهاي کنه نموننهاش
را در بيتهاي نقل شده ميبينيم در دخمه مينهند و یا به خناک منيسنچارند .البتنه الزامني
براي بجا آوردن این مراسم درخصو

همه شخصيتهاي مهم شناهنامه دینده نمنيشنود.

این بيتها مراحل آماده کردن پيکر مرده ،موميایي و نهادن آن را در دخمه نشان ميدهند.
بحث بر سر بيت چهارم است ،چرا گيو «درِ دخمه» را مطابق برخي دستنویسها و یا« سرِ
دخمه» را مطابق برخي دیگر از دستنویسها سرخ و کبود ميکنند؟ در اینن مقالنه قصند
داریم راجع به ضبط و معناي این بيت پژوهش کنيم و بنا اسنتفاده از شنواهد درونمتنني و
برخي از شواهد برونمتني آن را معنا کنيم و براي این پرسش پاسخي بيابيم.

 .2پیشینه پژوهش
جستوجو در منابع چاپي مانند کتابشناسي فردوسي ،شاهنامه و فهرسنت مقناالت اینرج
افشار و منابع غيرچاپي از جمله سایتهاي تخصصي نشان ميدهد که تاکنون این بينت بنه
صورت مجزا و مطالعه موردي مطرح نشده است .مصححان شاهنامه و شارحان آن ،گاه از
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این بيت بدون اشاره خاصي گذشتهاند یا بدان به اختصنار پرداختنهانند کنه در جناي خنود
مطرح و ارجاع الزم داده شده است.

 .1-2بخش نخست ،ضبطِ بیت :درِ دخمه یا سرِ دخمه؟
با جستوجو در شاهنامه مشخص ميشود که حدود  10نفر اعنم از شناه و پهلنوان پنس از
مر

به دخمه سچرده شدهاند .از ميان آنها دو نفر توراني و بقيه ایراني هستند کنه بنه اینن

شخصيتها در جاي خود اشاره خواهد شد .فردوسي در باب دخمه هيچیک از اینن افنراد
جز بهرام گودرز ،تعبيرِ «سرخ و کبود کردن درِ دخمه» را بهکار نميبرد .در ترجمة عربني
بنداري از شاهنامه نيز این بيت ترجمه نشده یا در نسخة مورد استفاده مترجم نبوده است.
براي پاسز به پرسش مقاله ،نخست بيت را به لحاظ ضبط متن و دستنویسها بررسي مني
کنيم .این بيت به هر دو صورت «درِ دخمه» و «سرِ دخمه» در دستنویسهنا و چناپهناي
شاهنامه ضبط شده است .تعداد دستنویسهایي کنه «درِ دخمنه» ضنبط کنردهانند ،بيشنتر
اسننت؛ خننالقيمطلننق مننتن را مطننابق دسننتنننویسهنناي فلننورانس ( 614هجننري قمننري)،
طوپقاپوسننراي ( 731هجننري قننري) ،قنناهره ( 741هجننري قمننري) ،لنينگننراد و هفننت
دستنویس دیگر بنه «درِ دخمنه» تصنحي کنرده اسنت .امنا در دسنتننویس لنندن (675
هجننري قمننري) و قنناهره ( 796هجننري قمننري)« ،سننرِ دخمننه» ضننبط شننده اسننت .در
دستنویسهاي لنينگراد ،قاهره ،پاریس ( 844هجري قمري) و برلين ( 894هجري قمري)
به صورت «دخمه کردند» و در دسنتننویسهناي فلنورانس ( 614هجنري قمنري) ،لنندن
( 891هجري قمري) ،طوپقاپوسنراي ( 903هجنري قمنري) ،ليندن ( 840هجنري قمنري)،
واتيکان ( 848هجري قمري) و آکسفورد ( 852هجري قمري) بنه صنورت «دخمنه کنرد»
ضبط کردهاند .همچنين در دستنویس قاهره بجاي سرخ ،زرد ضبط شنده اسنت .از مينان
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سایر تصحي هاي شاهنامه در تصحي ژول موهنل 1بنه صنورت «در دخمنه کردنند» ضنبط
شده (فردوسي 1363؛ ج  )350 :2و نسخه ویرایش کزازي مطابق ضبط خالقيمطلق اسنت
(فردوسي1388 ،؛ ج  .)75 :4عالوه بر این ،در شاهنامه چاپ مسکو بينت بنه صنورت «سنر
دخمه کردند سرخ و کبود» ضبط شده است (فردوسي1965 ،؛ ج .)112 :4
ضبط «سرِ دخمه» هم مفيد معنا ست ،اما به دو دليل ضبط «درِ دخمنه» بنر «سنرِ دخمنه»
ترجي دارد:
 -1به لحاظ متن ،تعداد دستنویسهنایي کنه «درِ دخمنه» ضنبط کنردهانند ،بيشنتر اسنت.
همچنين تعداد دستنویسهاي کهني که «درِ دخمه» ضبط کردهاند ،قابل توجه است.
 -2از حيث رعایت ترتيب منطقي در اجراي مراحل آماده کردن پيکنر منرده و قنرار دادن
آن در دخمه نيز ضبط «درِ دخمه » منطقيتر مينماید .توضي آنکه با توجنه بنه شنواهدي
که در شاهنامه درخصو

دخمه و نهادن پيکر در آن دیده ميشود ،یک نوع از دخمنه را

در صخره ميتراشيدهاند که به نام گور صخرهاي یا گور -دخمه خواننده منيشنده اسنت.
روش دی گر این بوده که دخمه را در با ینا دشنت بنا توجنه بنه مصنال بنومي منطقنه مني
ساختهاند .سچس پيکر متوفي را براي قرار دادن در دخمه طي مراحلي آماده منيکنردهانند.
البته این مراسم آماده کردن پيکر ،مخصنو

دخمنه نيسنت ،چراکنه منا در منورد تندفين

اسکندر ميبينيم که همه مراحل اجرا ميشود ،اما تنابوت او را بنه خناک و ننه دخمنه مني
سچارند (همان :ج  .)91 ،7مراحلي که باید قبل از سچردن به دخمه طي شود با شسنتن پيکنر
با گالب و زدودن ناپاکي (خون ،خاک و )...از آن و پوشاندن با پارچة دیبا یا حریر آغناز
ميشده است ،سچس قسمت سر را از کافور و مشنک منيانباشنتهانند .اگنر قصند مومينایي
داشتهاند پهلو و سر را تهي و از خون خشک ميکردهاند و سچس پيکر را به انگبنين و منوم
آغشته ميکردهاند .اگر متوفي شاه ینا شنخص بزرگني بنوده ،تختني از زر ینا عناج جهنت
1- Jules Mohl
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نهادن پيکر بر روي آن آماده ميشده است .سچس تاجي باالي سر پيکنر منيآویختنهانند و
جواهر و زینتآالت را همراه با مواد خوشبو کنار آن تعبيه ميکردهاند .در مرحله آخر بنر
او مویه ميکردهاند و بزرگان قنوم هنر ینک سنخني در بزرگداشنت او منيگفتنه و طلنب
آمرزش ميکردهاند .در مرحله آخر ،درگاهن دخمه را با سن

یا مواد آهکي استوار کنرده

و محل را ترک ميکردهاند.
در بيت مورد بحث ما نيز نظير همين مراحل اجرا ميشود ،چنان کنه فردوسني رواینت
کرده ،گيو نخست پيکر بهرام را از دشت نبرد برميگرداند .آنگاه به کنردار کناخ بنرایش
دخمه ميسازد .دخمة بهرام از نوع صنخرهاي نيسنت ،چنون گينو او را از محنل نبنرد دور
کرده است ،بلکه از نوعي است که در با ساخته شده و نظير آن باز هم در شناهنامه دینده
ميشود .بعد از آن ،سر بهرام را با مشک و عبير و تن او را با حریر چيني ميپوشاند .سچس
تختي از عاج برایش ميسازد و بر سرش تناجي منيآوینزد .در مرحلنه آخنر در دخمنه را
سرخ و کبود ميکند و همراه با لشکر آنجا را ترک ميکند .پنس ،آخنرین مرحلنه ،بسنتن
در دخمه و نه سر ِدخمه است .چون سرِ دخمه ینا سنقف آنکنه معمنوالً بلنند اسنت ،قنبالً
ساخته شده یا از صخره برآورده شده اسنت .بننابراین جهنات ،ضنبط «درِ دخمنه» بنر «سنرِ
دخمه» ترجي دارد.

 .2-2بخش دوم :معنای بیت و پاسخ به پرسش پژوهش
ابتدا آنچه را شارحان پيرامون بيت حاضر نوشتهاند مرور ميکنيم:
خالقيمطلق توضيحي راجع به این بيت در قسمت یادداشنتهناي شناهنامه نيناورده اسنت.
جویني پس از ذکر چند نسخه بدل در پانوشت ،نوشنته اسنت« :بایند سنرخي نشنانة کشنته
شدن باشد« .کبود» :در ایران باستان کبود و سياه نشانه سنوگواري بنوده اسنت» (فردوسني،
 .)270 :1388کزازي با تردید نوشته است« :به درستي روشن و دانسنته نيسنت کنه چنرا درِ
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دخمه را سرخ و کبود ميکردهاند .ميتواند بود که سرخي نماد خون باشد و نشنانة آنکنه
پهلوان در آوردگاه جان باخته است و کبودي نماد مر

و نشانة سو

و اندوه ،در دریغِ

درگذشت او» (فردوسي :1388 ،ج .)448 ،4
حدس جویني و کزازي اصالتاً و عموماً در شاهنامه درسنت اسنت؛ یعنني رنن
نشانه و رن

سو

بوده است و بازماندگان به جهت سوگواري جامة کبود یا نيلي به تنن

ميکردهاند و یا گَرد نيل ميافشاندهاند .براي کاربرد رن
شود که نشان سو

کبنود

سرخ هم قرینههایي یافنت مني

و حتي انتقام باشد ،اما پرسش این است که چرا در دخمنه را سنرخ و

کبود کردهاند؟
دوم؛ آیا قرینهاي یا قرائني از سایر بيتهاي شاهنامه در این خصو

یافنت منيشنود؟

براي دستیابي به پاسز مناسب این سؤال بهتر است تنا بنا روش اسنتقرایي در شناهنامه بنه
جستوجو بچردازیم ،چراکه به هر روي شاهنامه روایتي منسنجم از زنندگي قنوم ایرانني از
سچيده دم تاریز تا غروب پادشاهي در آغاز دوره اسالمي است.
در بخش نخست شاهنامه ،نخستينبار به مراسم سوگواري ایرج اشاره شده اسنت« :سنر
بریدهاش را در پرنياني پيچيده و در ميان تابوتي زرینه مينهند و به سوي فریدون سيل مني
دارند» (آبادي باویل .)60 :1350 ،در بيتهاي مربوط ،سخني از دخمه نيست ،امنا نکتنهاي
که از جهت دیگر به بحث مربوط است ،درج شده و آن کاربرد تابوت زر است:
هيننننوني بننننرون آمنننند از تيننننره گننننرد

نشسنننننته بنننننر او سنننننوگواري بننننندرد

خروشنننني بننننزار و دلنننني سننننوگوار

یکننننني زرّ تننننننابوتشانننننندر کننننننار

بنننننه تنننننابوت زر انننننندرون پرنينننننان

نهنننناده سننننننر ایننننننرجاننننندر ميننننان
(فردوسي1379 ،؛ جلد یک :صفحة )77
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این بيت نشان ميدهد که زر فقط در بناي دخمه متوفي کاربرد ندارد ،بلکنه در تنابوت و-
چنان که شواهد بعد نشان ميدهد -در تخت و تاج و حتي دیباي زربفت مورد اسنتفاده در
دخمه هم ممکن است کاربرد داشته باشد.
نخستين بار در مر
مر

فریدون است کنه سنخن از ترتينب دخمنه منيرود« :مننوچهر در

پدرش فریدون زنارخونين ميبندد و بر آینين شناهان دخمنهاي از زر و الژورد مني

سازد و پيکر شهریار بر فراز تختني منينهند و بناالي آن تناجي منيآوینزد و در دخمنه را
ميبندد» (آبادي باویل .)62 :1350 ،این موضوع در بيتهاي زیر بيان شده است:
مننننننننننوچهر بنننننننننهاد تننننناج کينننننان

بنننننه زننننننار خونننينننننن ببسنننتش مينننان

بننر آیننين شنناهان یکنني دخمننه کننرد

چنننننه از زرّ سنننننرخ و چنننه از الجنننورد

بننننه پنننندرود کنننردنش رفتنننند پنننيش

چنننان چننون بننود رسننم و آیننين و کننيش

در دخنمنننننه بسننننتند بنننننننر شننننهریار

شننند آن ارجمنننند از جهنننان زار وخنننوار
(فردوسي1386 ،؛ دفتر یکم :صفحة )157

در بيت اول به رسمي اشاره شده که ربطي به این جستار ندارد ،اما در چند جاي دیگنر
شاهنامه هم بدان اشاره شده است .مثالً زنار بستن فرنگيس در داستان سنياوش کنه تناکنون
منشأ آن به صورت قطعي شناخته نشده است و برخي آن را نشانه سو

قلمنداد کنردهانند

(آبادي باویل 69 ،1350 ،و کزازي1382 ،؛ جلند سنوم .)474 :امنا از بينت دوم ،سنه نکتنه
حاصل ميشود که به بحث ما مربوط است :یکي آنکه منوچهر دخمه را بنر آینين شناهان
ميسازد؛ بنابراین ،طبق شواهد شاهنامه ،دخمه بنه شناهان و پهلواننان سرشنناس اختصنا
داشته است .شواهد متعددي در شاهنامه هست که کشتگان جنن

را ینا بنه علنت تنگنناي

وقت و امکانات با خاک ميپوشاندهاند و یا اگر مجال و امکان فنراهم بنوده بنه سنتودان و
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نيز به خاک ميسچردهاند .تعبير دیگر فردوسي در این باب «دخمه خسرواني» اسنت کنه در
وصيت قباد خطاب به برادرش قارن کاوه آمده است:
اگننننر مننننن روم زیننننن جهننننان فننننراخ

بننننرادر بجایسننننت بننننا بننننرز و شنننناخ

یکننننني دخمنننننه خسنننننرواني کننننننند

پنننننس از رفننتنننننننم مهربننننناني کنننننند

سننرم را بننه کننافور و مشننک و گننالب

تننننم را بننندان جننناي جاویننند خنننواب

سننننچار اي بننننرادر توپنننننندرود بننننناش

هميشنننه خنننرد تنننار و تنننو پنننود بننناش
(فردوسي1966 ،؛ جلد  :2صفحة )17

دوم آنکه دخمهاي که در اینجا ذکر شده از نوع صخرهاي و تراشنيدني نيسنت ،بلکنه
در شهر یا با ساخته شده و چون یک دخمه پادشاهي اسنت در بنناي آن ازجملنه از ینک
فلز گرانبها (زر سرخ) و از یک سن

گرانبها (الجورد)استفاده شده است.

سوم آنکه زر به همراه الجورد بهکار رفته و همين بيت اسنت کنه قریننة اصنلي بنراي
بيت مورد بحث ما در داستان بهرام شمرده ميشود .بنه احتمنال بسنيار ،مقصنود از دو واژه
سرخ و کبود در این بيت ،زر سرخ و الجورد است که به مجاز به سرخ و کبنود کنردن درِ
دخمه تعبير شده است:
در دخمننننه را کننننرد سننننرخ و کبننننود

تنننو گنننویي کنننه بهنننرام هرگنننز نبنننود
(فردوسي1386 ،؛ دفتر سوم)99 :

یک نکته در بيت سوم مندرج است :پيکر فریندون را روي تخنت عناج قنرار دادهانند.
شواهد دیگري در شاهنامه هست که پيکر را روي تخت زر هم مينهادهانند .مجمنوع اینن
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نشانهها گویاي آن است که براي آماده کنردن پيکنر بزرگنان و اشنخا

معنروف جهنت

سچردن پيکر آنها در دخمه از فلزات و اشياء گرانبها مانند زر ،سيم ،عاج و سن

الجنورد

استفاده ميشده است.
غير از فریدون -که نام بردیم -در ادامه نام چند تن از شاهان و پهلوانان در شناهنامه ذکنر
ميشود که پيکر آنها نيز در دخمه نهاده شده ،اما در هيچ یک تعبير منورد بحنث منا تکنرار
نشده در حالي که به سایر اجزاي دخمه؛ یعني سر و درگاهن دخمه گاه اشاره شده است:
الف -سهراب :پس از مر

سهراب ،رستم قصند داشنته مطنابق آینين شناهان و پهلواننان

دخمهاي زرین براي او بسازد ،اما چون احتمال داده که با ترک محل ،آن بنا باقي نماند ینا
بدان دستبرد زده شود ،دخمهاي از سم ستور ميسازد:
همنني گفننت اگننر دخمننه زریننن کنننم

ز مشنننک سنننيه گنننردش آگنننين کننننم

چننو مننن رفتننه باشننم نماننند بننه جنناي

وگرننننه منننرا خنننود همنننين اسنننت راي

یکننني دخمنننه کنننردش ز سنننم سنننتور

جهننناني بنننه زاري همننني گشنننت کنننور
(فردوسي1386 ،؛ دفتر دوم :صفحة )198

درخصو

بيت اخير ،نظرهاي مختلفي تاکنون ارائه شده است کنه در آخنرین آنهنا

نویسنده بر آن است که رسنتم احتمنال منيداده اگنر دخمنه زرینن بسنازد بعند از رفتننش
ایرانيان به نشانه دشمني آن را ویران خواهند کرد؛ بنابراین« ،دخمهاي از سم ستور (جایگاه
کنده زیر زميني مورد استفاده چارپاینان ،کشناورزان و چوپاننان کنه فردوسني در داسنتان
«پادشاهي بهرام گور» نيز سُم را یکبار دیگر در همين معناي کنده زیر زميني بهکار بنرده)
براي سهراب برميگزیند ،سهراب را در آنجا دفن ميکند تا بتوانند روي آن را بچوشناند و
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گور او را براي هميشه گم و از انظار دشمنان سهراب پنهان کند» (شایگانفنر.)85 :1391 ،
بيت مورد اشاره در داستان پادشاهي بهرام گورآمده است:
ز گنننننناوان ورز و ز گننننننناوان شننننير

ز پشنننم و ز روغنننن ز کشنننک و پنينننر

همننه دشننت و کننوه و بيابننان بننه کنننام

کننننس او را بننننننگيتي نننننندانست ننننننام

بيننابننننان سراسنننر هنمننننه کننننده سنننم

همنننان روغنننننن گننننناو در سنننم بخنننم

(فردوسي1968 ،؛ جلد هفتم :صفحات )363-364
ب -فرود :فقط اشاره شده که دخمهاي بر باالي کوهسار بنراي او سناخته شنده اسنت و از
اجزاي دخمه سخني گفته نشده است .نکته مهم این اسنت کنه دخمنه در اینجنا بنه معنناي
تابوت است.
ج -بهرام گودرز :بيت مورد بحث ما در همين داستان است .در برخي نسخهها سنر دخمنه
و در برخي دیگر در دخمه ضبط شده است که در جاي خود بحث شد.
د -پيران ویسه :در دخمهاي که به دستور کيخسنرو بنراي پينران سناخته شنده بنه جزئينات
اشارهاي نمي شود .فقط به سر دخمه اشناره شنده کنه در اینجنا بنه معنناي سنقف و ارتفناع
دخمه است:
یکننني دخمنننه فرمنننود خسنننرو ز مهنننر

بنننر آورده سنننر تنننا بنننه گنننردان سنننچهر
(فردوسي1384 ،؛ جلد پنجم :صفحة )155

هن -رستم :فرامرز در با دخمهاي براي رستم ميسازد .در این بيت به سر و در دخمه ،هنر
دو اشاره شده که سر همچنان به معناي سقف است:
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بنننه بنننا انننندرون دخمنننهاي سننناختند

سننننرش را بننننه ابننننر اننننندر افراختننننند...

در دخمنننننه بسنننننتند و گشنننننتند بننننناز

شنننند آن نننننامور شننننير گننننردنفننننراز
(فردوسي1384 ،؛ جلد ششم :صفحة )224

و -داراي داراب :در اینجا به دخمه اشاره نشده ،اما بجاي آن از واژه ستودان استفاده شنده
است .تابوت دارا نيز مانند تابوت ایرج از زر است:
نهنننننادش بنننننه تنننننابوت زرانننننندرون

بزرگنننان همنننه دیننندگان پنننر ز خنننون

چننننننين تنننننا سنننننتودان دارا برفننننننت

همنني پوسننت گفتنني بننر او بننر بکفننت
(فردوسي1384 ،؛ جلد ششم :صفحة )272

یک احتمال این است که فردوسي ستودان را در اینجا به معناي دخمه بهکار برده باشد
و کناربرد تننابوت زرینن ایننن احتمنال را تقویننت منيکننند .چننان کننه در داسنتان رسننتم و
اسفندیار ،رستم خطاب به اسفندیار از دالوريهاي خود در جن
سنننننر جنننننادوان را بکنننننندم ز تنننننن

مازندران ميگوید:

سنننننتودان ندیدنننننند و گنننننور وکفنننننن
(فردوسي1996 ،؛ جلد ششم :صفحة )175

همچنين در نامة افراسياب به پشن

-که با نوعي تحقير و فروداشت از سام یناد شنده-

آمده است:
دگننننر سننننام رفننننت از بننننر شنننننهریار

هنمنانننننننا نياینننننند بنننننندین کنننننارزار
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را پنننناي و پننننر

(فردوسي1966 ،؛ جلد دوم :صفحة )14
ز -شيرین :در اینجا جزئياتي از در یا درگاه دخمه گفته ميشود .شيرین قبنل از خودکشني
از شيروي ميخواهد که در دخمه خسرو را باز کند تا چهره او را ببينند .نگهبنان در را بناز
ميکند و شيرین رخ بر رخ خسرو مينهد و سچس زهر ميخورد و ميميرد .شنيروي بنراي
او دخمه دیگري ميسازد و درِ دخمه خسنرو را از ننو اسنتوار منيکنند (فردوسني1996 ،؛
جلد نهم :صفحة .)209
ح -یزدگرد :آخرین شاه شاهنامه است که بنراي او دخمنه سناخته منيشنود .در اینجنا نينز
دخمه در با است و فقط از سقف بلند آن سخن گفته است (فردوسي1387 ،؛ جلند نهنم:
صفحة .)247
مالحظه ميشود که نسبت به کل شخصنيتهناي شناهنامه تعنداد کسناني کنه برایشنان
دخمه ساخته شده چندان نيست .درخصو
در ميان نيست یا فقط به مر

باقي افراد شاهنامه ینا سنخني از منر

آنهنا

آنها اشاره ميشود و کساني نيز چون ضنحاک وکيخسنرو

نميميرند ،بلکه سرنوشت دیگري دارند .ضحاک به دست فریدون به بند کشيده منيشنود
که مدام در آن خواهد ماند و کيخسرو زنده پيش یزدان ميرود:
خردمنننند از اینننن کنننار خنننندان شنننود

کنننه زننننده کسننني پنننيش ینننزدان شنننود
(فردوسي1384 ،؛ جلد پنجم :صفحة )286

متنپژوهی ادبی؛ سال  ،24شمارة  ،84تابستان 1399

256

 .3-2دالیل کاربرد زر و سیم در دخمه ،گور -دخمه و گورهای زمیني
در ادامه به دليل یا دالیل کاربرد زر و سيم دردخمنه ،گنور-دخمنه و گورهناي زمينني
مي پردازیم:
الف -قبل از شروع داستان بهرام ،پنس از کشنته شندن فنرود -کنه داسنتان اصنلي اسنت-
برایش دخمهاي در باالي کوه ترتيب ميدهند:
بفرمننننود تننننا دخمننننه اي شننناهنننننوار

بنکردننننند بننننر تنيننننغ آن کننوهسنننننار

نهادننننند زیننننراننننندرش تنخنننننننت زر

بننننه دینبنننناي زربننفننننت و زرینننن کمنننر

تننننننن شنننننناهوارش بننياراسننتنننننننند

گننل و مشننک و کننافور و منني خواسننتند

سننرش را بننه کننافور کردننند خشننک

تنننش را بننه دبننق و گننالب و بننه مشننک

نهادنننند بنننر تخنننننت و گشنننتند بنننناز

شنننند آن شننيننننر دل مننرد بننا نننام وننناز
(فردوسي1386 ،؛ دفتر سوم :صفحة )59

ب -در دورۀ تاریخي شاهنامه ،وقتي که اسکندر در جواني از دنيا منيرود ،هنم در تنابوت
و هم در کفن او زر بهکار ميرود:
ببردنننند صنننننندو .زرینننن بنننه دشنننت

همننننني نالنننننه از آسنننننمان برگذشنننننت

سنننکوبا بشسنننتش بنننه روشنننن گنننالب

پراگننننننند بنننننر تنننننش کننننافور ننننناب

ز دیننبنننناي زربفنننت کنننردش کفنننن

خروشننننننان بننننننر آن نامنننننندارانجمن

تنننن نامنننننور زیننننننر دیبنننناي چنننين

نهادنننننند تنننننا پننننننناي در انننگبنننننننين

تنننابوت کردنننند سنننخت

شننند آن شننناخ گسنننتر نينننازي درخنننت

سنننر تنننن

(فردوسي1386 ،؛ دفتر ششم :صفحة )123
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ج -در پادشاهي کسري نوشينروان سخن از سفارش ساخت دخمه از طرف شنخص شناه
است و در اینجا موضوع با تفصيل بيشتري مطرح ميشود .او وصنيت منيکنند کنه بعند از
مر

برایش کاخ -دخمهاي بسازند .این دخمه شاهي آکنده از زر و گوهر و سایر اسباب

تجمل است:
چننو مننن بگننذرم زینننننن جننننهان فننراخ

بننننننرآورد بننننناینننند یکنني خننوب کنناخ

بننه جننننایي کنننزو دور باشنننننند گننننذر

نچننرد بننننننر او کننرگنننننس تننننيز پننننننننر

دري دور بننر چننرخ ایننوان بننلننننننننند

به بناال بنننننننر آورده بنننننر ده کنمننننند

نبنننننشته بننننننر او بننننننارگاه مننننننننننرا

بزرگنني و گنننننننننننن و سننننننچاه مننننرا

فنننراوان ز هنننننر گنننننونه افنگنننننننندني

هننم از رنننن

و بنننننوي و پنننننننراگندني

بننه کافننننور تنننن را تواننننگنننننر کنينند

ز منشک از بنر تنارک افننننسر کنننننننيد

ز دیننبننننننناي زر بفننت پننر مایننه پنننن

بيارینننند ننناکننننار دینننننده ز گننننننننن

بچوشننيد بنننننر مننننننننا بننه رسننم کنينننان

بنننننر آینينننننن پنننننناکان سنننناسننننننانيان

بسننازید هننم زیننن نشننان تخننت عنننننناج

بنياوینننختننننننه از بننننننر عننننننناج تننناج

همان هر چه زرینن بنه پنيشانندر اسنت

اگر طاس و جنام اسنت اگنر مجمنر اسنت ...

وز آنپنننننس بننننننننر آرینند درگنناه را

نننبنننایننننند کنننننه بننننيند کسنني شنناه را
(فردوسي1386 ،؛ دفتر هفتم :صفحات )61-460

این دخمة خسرواني که نوشينروان سفارش ساخت آن را ميدهند -و از ننوع صنخره
اي و دور از دسترس است -تمام لوازم و جزئيات پراکنده سایر شنواهد را یکجنا در درون
خود دارد و چنان که خود اشاره کرده براي نشان دادن اسباب تجمل و وسعت گن است:
کتيبه و سردر ،مواد معطر و نگهدارنده مثل مشک و کافور ،دیباي زربفت ،سایر گن هنا و
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طالها ،تخت عاج ،تاج شاهي و ظروف زرین ،همه گویناي تعلنق دخمنه بنه ینک پادشناه
بزر

است.
شواهد بيشتري هم در شاهنامه وجود دارد که براي پرهيز از طوالني شدن بحنث از آن

چشمپوشي ميکنيم .چنان که اشاره شد ،دخمه ممکن بنوده در کنوه سناخته شنود ،ماننند
دخمه فرود یا در با ساخته شود .مصادیقي از هر دو نوع در شناهنامه موجنود اسنت .منثالً
دخمه ساختن کيخسرو براي پيران ویسه (دفتر چهارم )8 -157 :و کناووس (همنان.)326 :
همچنين دخمه ساختن فرامرز براي رستم (دفتر پنجم.)9-458 :
مراحل کار در تمام نمونهها تقریباً مشابه است و مالحظه ميشود کنه کناربرد زر و سنایر
لوازم زینتي که از جنس زر است در تجهيز مراحل مختلف ترتيب دخمه رواج داشته است.
تحقيق در منشأ دخمه که آیا بومي فرهن

ایرانني اسنت ینا از سنایر فرهنن

هنا بنه

فالت ایران آمده ،موضنوع دیگنري اسنت کنه جداگاننه ب ایند بحنث شنود .فقنط اشناره
مي شود که در مرحلة قبل از ساخت دخمه ،رسم نهادن مردگان بر بلنديها رواج داشنته
است .برخي از اهل تحقيق بر آنند این آیين ریشه آریایي و هنند و اروپنایي نندارد« :در
ميان هند و اروپایيان به خاک سچردن یا سوزاندن مردگان هر دو راین بنوده اسنت ،امنا
آیين نهادن مردگان بر فراز کوه و سچس در استودان ها که در آینين زردشنتي راه جسنته
است ظاهراً قدمتي آریایي یا هند و اروپایي ندارد و محتمالً ملهم از آیينهناي بنومي ینا
دخيل در غرب ایران اسنت کنه بنر شنکل مقنابر صنخره اي منادي و هخامنشني نينز اثنر
گذاشته است » (بهار .) 486 :1387 ،احتمال دیگنر درخصنو
دخمه هاي صخره اي به فرهن

منشنأ گنور -دخمنههناو

اورارتویي 1منتسب شده اسنت کنه از آنجنا بنه فرهنن

آریایي رسيده و وارد فالت اینران شنده اسنت .فرهنن

اورارتنویي در سنرزميني رواج

داشته که حدود ارمنستان امروزي را دربر مي گرفتنه و تنا ننواحي شنمال غنرب اینران و
1- Urartu
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دریاچننه اروميننه امتننداد داشننته اسننت .تمنندن مننادي آن را از فرهن ن

اورارتننو اخننذ و

بومي سازي کرده است .مثالً در دخمة کسري نوشين روان دیندیم کنه فردوسني از «سنر
در» یا به اصطالح معماران «کتيبه» آن سخن مني گویند .بنر آن کتيبنه نوشنته و تزئينناتي
مترتب بوده است .ظاهراً ساخت کت يبه و ایجاد تزئينات دخمه ،بومي فرهن

مادي است

که به تمدن هخامنشي و اشکاني منتقل شده است.

 .4-2دلیل کاربرد فلز زر و سنگ الجورد
فلز زر به دليل ماندگاري طوالني و عدم فساد داراي ارزش ذاتي اسنت .بننابر اینن کناربرد
زر درآرامگاه متوفي عالوه بر آنکه بينانگر اهمينت آن شنخص اسنت بنه بنناي ینادبود او
ماندگاري بيشتري ميبخشد.
در طبيعت نيز زر و الجورد توأمنان هسنتند .در البنالي سنن
وجود دارد « و هر چنه نيکنوتر باشند آن اسنت کنه سنن

الجنورد نقطنههناي زر

بسنيار بنا او آميختنه بنود و درو

نقطههاي زر بتوان دید» (طوسي.)116 :1348 ،
الجورد از سن

هایي است که از عهد باستان در ایران آن را ميشناختند« :قندیمتنرین

سند تاریخي که در آن به نام الجورد ایران اشاره شده ،کتيبههاي آشنوري اسنت» (زاوش،
 .)207 :1375یکي از پادشاهان آشنور در قنرن هفنتم قبنل از منيالد ،مادهنا را در نزدیکني
دماوند شکست ميدهد و از جمله غرامتهایي که دریافت ميکند قریب  10تنن الجنورد
است (همان) .در تمدن بابلي و سومري نيز سن

الجورد جزء فلزات قيمتني ماننند طنال و

نقره است (ساندارز .)41 :1388 ،1ميدانيم که این تمدنها بر تمدن ایراني تأثير گذاشتهاند
«ما دو هزار سال پيش از هخامنشيها دولت عيالم را داریم که در بخنش عظيمني از اینران
حاکم بودهاند و آثارش در بخشهاي عظيمي از ایران پراکنده است» (بهنار.)231 :1387 ،
1- Sandars
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در دوره هخامنشي و ساساني الجورد مصرف زینادي داشنته اسنت .نوشنتهانند کنه ظناهراً
تخت طاقدیس از الجنورد سناخته شنده بنوده و آسنمان آن از زر و الجنورد بنوده اسنت.
همچننننين در دوره ساسننناني مجسنننمههننناي مختلفننني از الجنننورد سننناخته شنننده اسنننت
(زاوش.)209 :1375 ،
افزون بر موارد پيش گفته ،داللتهاي نمادین رنگها نيز در شاهنامه مطرح است .اشاره
شد که رن

سرخ در منواردي نشنانه انتقنام و سنو

و رنن

الجنوردي (کبنود) رنن

سوگواري است .نمونه آن در ستایش زال دیده ميشود« :هنر پهلنواني کنه در نبنرد بنا وي
درآویننننزد بننننيگمننننان مننننادرش جامننننه الژوردي کننننند و در سننننو

وي نشننننيند»

(آبادي باویل .)63 :1350 ،فردوسي به کنایه از این موضوع سخن ميگوید:
بنننننننه آواز گننفتنننننننند گردنکننننننشان

کنننه منننردم نبينننند کسننني زینننن نشنننان

هننننر آن کننننس کننننه بننننا او بجوینننند

نبنننرد کنننننند جامنننه منننادر بنننر او الژورد
(فردوسي1379 ،؛ جلد یکم :صفحة )146

در خاتمه بحث دو بيت شاهد از متون نظم فارسي نيز نقل منيشنود کنه همراهني زر و
الجورد را ميرساند:
پنرنينان و ننسي بننر نننااهننننل الجننورد و طلي است بننر دیوار
(سعدي :1368 ،صفحة )114
زمين چون زر و آب چون الجورد چو دیبنناي ننيم ازر .و نيم زرد
(نظامي :1376 ،صفحة )46
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نتیجهگیری
بررسي یک بيت از داستان فرود در این جستار مدنظر بوده است و نتيجه تحقيق نشنان مني
دهد که یکي از موارد استفاده فلزات و سن

هاي گرانبها در ساخت دخمه و تنزئين آن و

نيز در تابوت بزرگان و اشراف بنوده اسنت .در شناهنامه منواردي از کناربرد توأمنان زر و
الجورد در ساخت و تزئين دخمه دیده ميشود که در بيت مورد بحث نيز دو رن
و الجوردي اشاره بنه زر سنرخ و سنن

سنرخ

الجنورد اسنت .اینن نتيجنه از طرینق اسنتقراء در

بيتهایي که ساخت دخمه در شاهنامه مطرح بوده به دست آمنده اسنت .فلنز زر و سنن
الجورد همنشيني طبيعي نيز دارند و در معادن طبيعي با هم یافت ميشوند .سچس نقشهاي
زینتي و نمادین یافتهاند.
این جستار با بررسي یک بيت از داستان فرود در شاهنامه نشان ميدهد که از جملنه بنا
بهکار گيري روش استقراء ميتوانيم به ضنبط و معنناي بهتنر برخني از بينتهناي شناهنامه
دست پيدا کنيم .چون شاهنامه یک متن منسجم و متضمن روایت اوج و فرود پادشاهيهنا
و خاندانها است پس آیينهاي مشترک آنها را تکرار ميکند .اینن تکنرار منيتوانند در
زدودن ابهام از ضبط و معناي متن به ما کمک کند .همچنين یافتن سنابقه آینينهنایي مثنل
آیين دخمه در متون قبل و بعد شاهنامه و آوردن شواهدي از آنها به معنناي بهتنر بينتهنا
درشاهنامه یاري ميرساند.
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