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صورت   بلكه به،ي نه اسطورهي زمين در كهگيلويه و بويراحمد گوي بسيار كهن ايرانها داستان

تمام ها در  هچه اسطورگر .اند رويدادهاي واقعي و تاريخي براي مردم اين ديار جاودانه گرديده

در استان ما » كيخسرو« داستان هستند، ضجهات خصوصاً از نظر زمان و مكان داراي ابهام و تناق

ي مختلف واقعه حكايت دارد كه همه چيز را موزون ها از چنان نظم و دقتي در خط و سير مكان

محكم هاي قوي و  سازد، گويي كه داستاني واقعي طي هزاران سال با پايه و قابل قبول شنونده مي

  .است  ي مختلف پر كردهها  نسلةجاي خود را در هزاران هزار سين

  : اكنون آن داستان و

هاي فساد و  مردم بر اين باورند كه كيخسرو پادشاه دادگستر ايران زمين پس از آنكه جرثومه

عدالتي اقوام و افراد شرور و ناپاك را در صحنه امپراتوري وسيع  گري و ظلم و بي وحشيو تجاوز 

ايران زمين و همه كشورهاي شناخته شده آن روزگار كه با اين مرز و بوم ارتباط داشتند از ميان 

 پيرامون آن را در صلح و عدالت و برابري و امنيت ةبرداشت و سراسر قلمرو پهناور زمين و قار

تاز حكومت جهاني  العاده عظيم و بدون رقيب و يكه صورت فرمانرواي فوق فرو برد و خود به
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آن پادشاه بيدار مغز كه سرشت پاك و اصيل ايراني و اهورايي داشت نه چون ديگر . گرديد

شوند آتش منيت و خودخواهي و  تر مي رقيب پادشاهان و رهبران تاريخ كه هرچه قدرتمندتر و كم

ها و دستورات خود را  شود و خواسته ور مي ديكتاتوري و خودكامگي و تفرعن در آنها بيشتر شعله

آنكه ادعا كند  پندارند، اين ابرمرد آرماني ايران زمين بي چون و چرا مي  نظريات صحيح و بيتنها

كند كه در آرزوي پيامبران   در واقع و در عمل همان ميگيرد  دستور ميها حكومت او از آسمان

 طعم خوش ة دستورات آسماني است زيرا آن پادشاه پيامبرگونه نه تنها مجذوب و شيفتةآورند

 مافوق بشر عادي خود را به ة بلكه با اراد،شود روز نمي انروايي بالمنازع شاهنشاهي جهان آنفرم

گيرد كه اين جهان و محتويات آن به مردم تعلق دارد و همه  كشد و نتيجه مي  وجدان ميةمحاكم

ي  و سزاوارترين كار آن است كه به مردم واگذار گردد و چون عمر آدمشوندمند  بايد از آن بهره

يافتني است هيچ عملي از انسان باالتر از مردمي بودن و مردمي فكر كردن و  محدود و پايان

  . داري نيست مردم

  : و شاهد آن از زبان شاهنامه

 اـــوا كس رهــد زچنگ هــنياب    واــره گردد هـــرد چيـكه گر بر خ

  رــر دليــانش چو شيـود داستــب    رـــوا را به زيــد كارد هــــخردمن

  يــريمنــد و كيش اهــانديش بد    يـــه آرد منــد كـــــم نبايـــروان

  م هور و سلم اندر آيد بهــكه با ت    مـشوم بدكنش همچو ضحاك و ج

  راســـدر آرم هــبروش روان ان    اســـان ناسپـوم ناگهـــبه يزدان ش

  دــد همي با كسي آرميـــنخواه    جهان چون من و چون تو بسيار ديد

  يــز مردمــج هاند بــگيتي نمه ب    يــار است و ما رفتنــان يادگـــجه

گيرد مردم دنيا را به خودشان واگذارد و خود ترك جاه و مقام و  اين ترتيب تصميم ميه و ب  

پس از ابالغ . اي دور از چشم ديگران به عبادت طي طريق نمايد فرمانروايي نموده و به گوشه

 ، و لشكريان و امرا، پس از مباحث فراوان و بهت و ناباوري بزرگانتصميم خود به درباريان

 هرگونه جانفشاني در راه ة و آنها آماده استراند مخصوصاً لشكراني كه او بر قلب آنها فرمان مي

  :اند كه كرده اند و پافشاري مي او بوده
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 اهـرومانده از كار شــشگفتي ف    اهـــران سپـــلوانان ايــه پهـهم

 ايم دار تو زندهـــر به ديـسراس    مــاي دهـوانان تو را بنـــپهلهمه 

  اهــت ما را گنــوز آزار او هس    ازارد شاهـــگر از ما به چيزي بي

  انـــريار جهــما شهه بگويد ب    انــدر نهــر دشمني دارد انـو گ

  پاي آوريمه ي بـفرمانش گيته ب    جاي آوريم هه گويد بــكه تا آنچ

  ده راهــوينـلوانان جــكه اي په    ران مايه شاهـد پاسخ گن داــچني

  ام آوريدـر جــن شمشيــبر آيي    دــام آوريــها در ني غــا تيـــشم

  مـان را به پرداختيـز دشمن جه    مــرچه بايست بر ساختيـكه ما ه

  ادي نيايش كنيدــبدين كام و ش    ايش كنيدـزدان ستــا پيش يــشم

  ويش راـم مردم خــنوازي و ه    درويش راتوانگري شوي چونكه 

  اــا زين دام اژدهـــد رهـكه ياب    الـــن زدام بــردد ايمــي گــكس

هم كيخسرو در مقابل اسرار سپاهيان به جانفشاني در راه او و قلع و قمع هرگونه  اما باز  

نان و مشاوران لوسي سرداران و پهلواپگرمي و تملق و چا دشمن و مخالفي در جهان و انواع پشت

اين ترتيب كيخسرو لشكريان و ه  ب،شود رتبه حتي چون زال، وسوسة سراب قدرت نمي عالي

اسپهبدان خود را كه در بهت و ناباوري فرو رفته بودند متقاعد به اين مسافرت پر راز و رمز 

  . نمايد جاودانه مي

ران و لشكريان خود عازم اتفاق سرداه باري او پس از خداحافظي با مردم شهر و اهل خانه ب  

  . گنجد گردد كه از آن پس در حيطة شاهنامه نمي وادي باشكوه و مقدسي مي

ين شايسته و عظيم و  اين سرزم،ي گذشته مردم ماها حتي يقين بسياري از نسلو به باور   

ل جز كوهستان پاك و مقدس دنا كه كيخسرو براي رسيدن به آن اولين منز هي نبوده بياسرارآميز جا

 كيلومتري ياسوج فعلي كه بعداً شش بسيار پرآب و مرغزار بسيار سبز و خرمي در ةدر كنار چشم

  .آيد شود فرود مي خسرو ناميده مي تل
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بندند و به آنها آب و   مرتب مييهاي لشكريان را در قسمت شرقي اين نقطه در صفوف اسب  

گردد و با اين مناسبت اين نقطه   ميدهند و در كنار آن خوان سپاهيان گسترده خوراك الزم را مي

  .است شده معروف ) تاالرگه( به بعدها

آوري  بينيد كه پيرمردي ضعيف و تنها در جمع  پرآب مزرعة بزرگي ميةدر كنار چشم  

اي از محصول را به  سپاهيان دستههر يك از خسرو دستور مي دهد . است  محصول عاجز مانده

 :پرسد پس خسرو از پيرمرد مي. شود آوري مي حصول جمعآوري كنند كه فوراً م كمك او جمع

، »دست جمع« :گويد  و پير مي»؟اي پيرمرد بگو در كار كردن دست جمع بهتر است يا دست كم«

 و پير »؟حاال بگو در موقع خوردن دست جمع بهتر است يا دست كم« :گويد و سپس مي

دهد  سپس دستور مي. شود گين مي، لذا خسرو از بخل آدمي آزرده و خشم»دست كم« :گويد مي

هم بريزند كه با اين كار در وسط آن  هر يك از لشكريان يك توبره خاك در كنار آن چشمه روي

شود و سپس براي آنكه در حال سخنراني همه لشكر او را  دشت صاف تپة نسبتاً بزرگي ايجاد مي

داري و  انصاف و مردمرود و ضمن نصيحت لشكريان خود به عدالت و  ببينند باالي تپه مي

   :پرستي جانشين خود را بنا به خوابي كه چنين ديده بود نفسي و وطن نيك

 كه ايمن شود مور از او بر زمين    سر تخت شاهي كسي را گزين

 كياني اوست و او را ةهاي سلسل نفس ديگري از عموزاده كند و او لهراسب پادشاه نيك معرفي مي

 :نمايد چنين نصيحت و وصيت مي

  ادــروز و شــكه از دادباشي تو پي    مگردان زبان زين سپس جز به داد

  چو خواهي كه بختت بماند جوان    ا روانــا بـــو را آشنــن ديــمك

  دار باشـــان را نگهـــهميشه زب    آزار باش يــد باش و بــردمنــخ

  يــز مردمــج د بهــي نمانـبه گيت    ار است و ما رفتنيــان يادگــجه

طرف ياسوج او را  تا چند كيلومتري آنزال شود،   پس از اين مراسم راهي كوه دنا ميو  

مين مناسبت اكنون تل زالي  هماند و اين محل را به اي مي كند و سپس در كنار تپه بدرقه مي

اي مصفا و آبي بس زالل و خوشگوار بر سر راه قرار  كه دره ييتر جا طرف  آنيدر منزل. گويند مي

نماي خود را كه  كنند و خسرو جام گيتي اش ميل به آشاميدن آب مي رو و لشكريان تشنه خسدارد
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كه آن را  آورد ولي همين شو و آشاميدن آب بيرون ميو كرد جهت شست هرگز از خود دور نمي

ي بسيار زياد ديگر نشاني از آن جستجو و با شود برد از دستش لغزيده و ناپديد مي در آب فرو مي

هم سري است كه يزدان پاك مقرر  گويد اين رود، مي پس خسرو به فكر فرو مي. آيد يدست نم هب

هم نشانة ديگري  گردد و اين داد اكنون خود گم مي را نشان مي فرموده و جامي كه همة جهان

نام تنگ سري و سپس  هاست كه من بيش از اين اجازة حكمراني اين جهان را ندارم لذا اين دره ب

 آنگاه .اكنون در ده كيلومتري غرب ياسوج قرار دارد شود كه هم ز خوانده ميسريس و سه ري

اي  چشمهبر رسند،  شود مي سخت ناميده مي كه امروز سي ييسپاهيانش به دامنه دنا و جاو خسرو 

سارهاي دناست فرود  العاده پاك و گوارا و سرد و جوشان كه عروس چشمه بسيار پرآب و فوق

 تطهيركننده ةي سر و جان و تن را در آن چشميشود و در تنها اهيان جدا ميخسرو از سپ. آيند مي

 كه از فعل امر ، بشورةچشمدر نزد بوميان اين منطقه شويد پس اين چشمه به اين مناسبت  مي

 ناصري اشاره به ة حمداهللا مستوفي و فارسنامةگردد كه در تاريخ گزيد  نامگذاري مي،شستن است

 . روشني منعكس استه اي در اين ديار ب چنين داستان و عقيده

باالتر از اين چشمه، سنگ بزرگ مكعبي است كه گويند كيخسرو بر باالي اين سنگ رفت   

كنند و  اينجا او را ترك بايددرنگ  و آخرين نصايح خود را به سپاهيانش مبني بر اينكه آنها بي

ار سپاهيان ناپديد خواهد شد و بازگشت خواهد بود و او از انظ  زيرا اين سفري بيبازگردند

، كه برد گيرد نام بردشاه نام مي هاين خاطر به مخاطرات بسياري بر سر راه خواهد بود و اين سنگ ب

  .معني سنگ است به

دهد و لشكريان وفادار نيز سر در پي او  سمت شمال ادامه مي هراه خود به آنگاه كيخسرو ب  

بس عظيم و كوبنده كه از مشخصة اين كوهستان است گذارند، سپس برف و بوران و كوالكي  مي

سپس  .نمايد شود و بين خسرو و سپاهيان فاصله انداخته و او را از چشم آنها ناپديد مي آغاز مي

رسند و در آنجا پهلوانان در مورد اين شگفتي به شور و  در ارتفاعات باالتر به چشمة كوچكي مي

» چو بكنم«و به زبان محلي » چه بكنم«نام   اين چشمه بهپردازند كه چه بايد كرد، لذا مشورت مي

 هم به لحاظ تالش ،در بين پهلوانان بيژن بيش از همه مديون كيخسرو بودهچون شود و  ناميده مي

جهت دوستي بسيار نزديك پدرش گيو با خسرو،  خسرو در آزادي او از زندان افراسياب و هم به
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و نهايت كوشش را جهت همراه بودن با كند  ميراري ق بيش از ديگران احساس مسئوليت و بي

پاي   رد،گذارند اي از سرداران ديگر سر در پي او مي  با عده.است  خسرو تا آخرين مقصد داشته

اند قرار  اسب كيخسرو در ميان برف راهنماي حركت و مسير لشكرياني كه در پي او روان بوده

رسند  نام خفر وجود دارد مي هكه امروزه دهي ب ييدنا جااي در ضلع شمالي  گيرد تا اينكه به دره مي

يابند  پا و مسير حركت خسرو نمي  اثري از ردترين  سعي و تالش حتي كوچكةو در آنجا با هم

.  عروج نمودها از اينجا به آسمانخسرو كنند زيرا معتقدند  ا اين دره را درة آسماني خطاب ميلذ

 سال قبل در اثر صاعقه ٣٠٠ تا ٢٠٠و باشكوه بوده كه گويا در اما در انتهاي اين دره غاري عظيم 

اي   ريزش نموده و اكنون فقط نشاني از آن باقيست و گويند در انتهاي غار چشمه،يا زلزله و رانش

 بزرگ و شاداب گياهي خاص ةبس گوارا بوده كه اسب بر آن بسته شده و در دو طرف آن دو بوت

حد كافي رشد ه  ديگر بةگشت بوت اي فارغ مي ز خوردن بوته كه اسب خسرو تا ااست  روئيده

 . نموده بود

باري سي نفر از پهلوانان و گردان باوفاي لشكريان ايران چون گيو و طوس و بيژن پس از   

كه امروز   يي كوه جاة كيخسرو آخرين رمق خود را در گردنيافتن از يي بسيار و نااميدجستجو

دهند و جان خود را فداي عشق و عاطفه و وفاي  است از دست مي  انده بيژن جاودان مةنام گردن هب

كه امروز محلي كوش  ياد آن سي پهلوان سخت هيبت و سخته كنند و ب به عهد و پيمان خود مي

  . ماند سخت باقي مي اين مناسبت سيه شود ب سخت خوانده مي شهر سي

روز كه پروردگار به  اند تا آنم  بزرگ كيخسرو همچنان زنده و پاينده باقي ميحاما رو  

 .ها از صحنة گيتي اراده فرمايند برقراري عدالت و مساوات و زدودن پليدي و بدي و زشتي

 مسيح ايراني در كنار ديگر عنوان بهصورت يكي از ناجيان و مجريان اين امر خطير  كيخسرو نيز به

 . گردد ميانجام اين مهم شريك مصلحان و ناجيان جهان دوباره پا به عرصة روزگار نهاده و در 

كه اسكندر مقدوني ايران و پايتخت آن  در تكميل اين داستان بر اين باورند زمانيمردم   

 ةدست آوردن ذخاير قيمتي مدفون شده پادشاهان ايراني هم هجمشيد را بگشود، در پي ب تخت

 تعدادي از سپاهيان خود لذا او با.  ازجمله غار كيخسرو را، قرار دادجستجوجاهاي مهم را مورد 

نام دشت  ه اين غار فرود آمد و خيمه و خرگاه خود را بپا نمود كه از آن پس آن نقطه بةدر دامن
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 ديد و داستان اسكندر و ييها است و گويند كه او در دل غار پيش رفت و شگفتي سپاه موسوم 

  .است  ي آب خضر نيز در همين غار اتفاق افتادهجستجو

يي از اين قبيل و اشارات متعدد به اسامي باستاني، اساطيري ها داستان و داستانن اي كهاما اين  

اند خود جاي بحث بسيار مفصلي دارد كه  وجود آمده هو تاريخي در اين داستان چرا و چگونه ب

:  كهشود بيان مي اين مقاله ةدر حد حوصلو شايد به نگارش كتابي نياز باشد ولي به اختصار بسيار 

مردم معمولي و حتي بيسواد و تاريخ نخوانده و ي گذشته ها ات و اشارات تودة مردم و نسلاعتقاد

 ايران ة اوليةما بر اين حكايت دارد كه سرزمين خود و مجاوراتش را در زاگرس مركز ثقل و هست

 تقريباً تمامي اسامي .اند اي و پهلواني دانسته عبارتي ايران ماقبل تاريخ و اسطوره هكهن يا ب

اند، و در مورد تمام وقايع،  اي را در سرزمين خود جاودانه كرده ي اسطورهها ي داستانها مكان

 برخي از قبايل و ةنام شجره.  كه سينه به سينه گشته استاند اطالعات شفاهي و باقي گذاشته

شق و  و ع١اند  را تا ساسانيان و اشكانيان و هخامنشيان و كيانيان تسلسل و ادامه دادهها خاندان

العبور  علت صعب هاست و از اينكه ب  مانده باقينظير  پرستي در ميان آنها بي پرستي و ايران وطن

توان در  ترين قبايل را مي نخورده ترين و دست دژ محكم طبيعي جغرافيائي خالصوجود بودن و 

ب اه اعرق يعني دير زماني ك٢١٠آن يافت هيچ شكي وجود ندارد، براي نمونه اين منطقه در سال 

 ايران مستولي و تا حد زيادي با خلق و خوي ايراني مأنوس شده و از سبعيت افتاده بودند، ةبر بقي

جز در مقاطع  هشود و از آن پس ب اي گشوده مي  ساله٤٠ كوتاه ةطور موقت براي دور ههم ب آن

لذا . است  بسيار كوتاه و موقتي، همواره حالت استقالل و خودمختاري داخلي خود را حفظ كرده

براي درك بهتر  .است  خوبي نسل اندر نسل محفوظ و منتقل گرديده ه و روايات ايراني بها داستان

جاي مانده كه  هصورت بسيار خالصه به جغرافياي تاريخي و اشارات تاريخي ب هاين موضوع بايد ب

 .  نظري داشته باشيمكند را تأييد ميمطالب فوق 

 و ٢ سامنر-هانسمن تاريخي متعدد و معتبر ازجمله پروفسورهاي   پژوهشةبا توجه به هم  

 و افشار ٥هيلال  و سكندر امان٤ و اشارات محققين داخلي مثل احمد اقتداري٣والتر هينتس

شان در حكومت ايالميان از نواحي ي ايالت خودمختار و بسيار مهم اة از آنجا كه محدود٦سيستاني

ي زاگرس و حواشي آن ها رسپوليس، در امتداد سلسله كوهايذه تا بيضاي فارس يا بهتر بگوييم پ
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است چون استان كهگيلويه و بويراحمد فعلي درست در مركز اين محدوده قرار   ادامه داشته

م ريختن تقسيمات  هاما با انقراض حكومت ايالميان و به. است شده همين نام خوانده ه  ب گرفته

نام خاصي براي ين اسم و ايالت در قالب پارس  اكشوري و منسوخ شدن نام ايشان و حل شدن

 شاهان بازرنگي ةاما در زمان اشكانيان نام ايالت بازرنگ و سلسل. يافت نشده استاين منطقه 

 و ١١لسترنج، ١٠بلخي  ابن،٩، وجيهاني٨وقلح ، ابن٧هايي كه اصطخري و با نشاني شود محقق مي

 شيرين و ة رودخانة در مورد كوه دنا و سرچشم منابع موجودة با تأييد منابع فوق و كلي١٢گاوبه

 بازرنگ با تمامي شهرستان بويراحمد فعلي و ةدهند هيچ شكي در اينكه منطق ايالت بازرنگ مي

كه تا  ماند چنان  مطابقت كامل داشته باقي نمي١٣هاي شمالي دهدشت و چرام هاي كوهپايه قسمت

 كيلومتري جنوب ياسوج اين ششروي و در  باستاني تلخسة نزديكي تپي دريهمين امروز روستا

ايران در ن سن در كتاب يكريست .است  عنوان مركز ايالت بازرنگ بر خود محفوظ داشته هنام را ب

اين ناحيه محل حاكميت و پادشاهي شاهان بازرنگيان : نويسد  در مورد بازرنگ ميزمان ساسانيان

 و استاد باستاني ١٤اند ندان به قدرت رسيدهاست كه ساسانيان با وصلت و اتكاء به اين خا  بوده

اي است كه اردشير بابكان خود را  طايفههمان افزايد اينجا محل   در مورد بازرنگ مي١٥پاريزي

 . دانست به آن ميمنسوب 

) دئنا(احتمال قوي در اصل ه  دنا بةدر مورد كوه دنا و تقدس باستاني آن بايد گفت كلم  

دين در زبان اوستايي و كتاب زردشت : نويسد باره مي كور در اين محمدجواد مش.يعني دين است

ن سن نيز يفسور كريستو و پر١٦معني وجدان و ضمير پاك است صورت دئنا آمده كه به هب

گمان من ينبرگ ه دئنا يا دين يك اصطالح مذهبي بسيار مهم و اساسي است كه ب: نويسد مي

، استمعني روان مجذوب مؤمن  دئنا به. است  ل كردهمعماي اين كلمه ظاهراً مبهم و متناقض را ح

ي مجذوب را گويند يعني جمعيتي كه داراي آئين نيايش مشترك است يا ها سپس جمع روان

، ابوريحان بيروني در آثار الباقيه در بحث نوروز و علت پيدايش آن ١٧)امت زردشتي(عبارتي  به

 خواه هوا ،درخشد يي ميها آن برق  نوروز بر، كه در فارس است هر شب)دنا(كوه دما : نويسد مي

صاف باشد يا ابر و در مورد ناپديد شدن كيخسرو و پادشاه دادگستر كياني در كوه دنا، ابوريحان 

 و طبري ١٨.كه در روز نوروز بزرگ يعني روز ششم فروردين بر هوا عروج كرد: گويد بيروني مي
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اند گوشه گرفت و كس ندانست كجا مرد و مرگش  ها گفته  بعضي،كيخسرو نهان شد: نويسد مي

كيخسرو پنهان شد، برخي گويند كه : گويد  ابوعلي مسكويه در تجارب االمم خود مي١٩.چسان بود

 ٢٠.اي جز اين گويند براي پرستش يزدان پنهان گرديد و كس نداند كه در كجا مرده است، پاره

گشت و پنهان شد، كس ندانست بر سر وي  اپس از آن كيخسرو از ايشان جد: نويسد اثير مي ابن

٢١.اند اي ديگر بازگفته گونه چه آمده و كي درگذشت، برخي ديگر اين داستان را به
 

رساند گرچه مورخين مزبور به  نظر اخير وجود دارد مي  قابل تأملي كه در چند اظهارةنكت  

اي جز اين گويند  اينكه پارهه پردازند ولي همگي با اشاره ب محل دقيق و ناپديدشدن كيخسرو نمي

همين داستان ه اي است اشاره ب  در واقع قرينه.اند اي ديگر گفته گونه هيا بعضي ديگر اين داستان را ب

 . اي مورد نظر شفاهي و سينه به سينه

 ،االرض و االنبياء  اصفهاني در كتاب سني ملوكةنظرهاي حمز اما با توجه به مجموع اظهار  

وسيلة حمداهللا مستوفي در تاريخ گزيده كه به محل وقوع  ه و تكميل آن بامبرانتاريخ شاهان و پي

اند محل ناپديد شدن كيخسرو و عقيدة عامه در اين خصوص مورد  تر بوده اين داستان نزديك

 .گيرد يد قرار مييتأ

 آمدهايرانيان چنين پندارند كه وي پيامبر بود و در اخبار ايرانيان : نويسد  اصفهاني ميةحمز  

نام كوشيد است و در آنجا  ه انتهاي فارس و آغاز اصفهان كوه سرخي بةاست كه كيخسرو در ميان 

وي بدانجا رفت و اژدها را بكشت و . اژدهايي است كه بر كشتزارها و آدميان تسلط يافته

٢٢.اي بر كوه بنياد نهاد كه به آتش كوشيد معروف شد آتشكده
 

) دمه(گروهي گويند كه كيخسرو در : گويد روشني ميه ق ب ٧٣١و حمداهللا مستوفي در سال   

٢٣.همين نام باقيسته  جنوبي دنا بةهاي دامن در كوه دنا به كوه گيلويه، كه دمه يكي از گردنه. بمرد
 

در ميان اهالي كوه گيلويه مشهور : نويسد  ناصري در ذيل تلخسروي ميةمؤلف فارسنام  

ي در اين صحرا بنشست و اهالي ايران را بخواست و شاه است كه شاه كيخسرو كياني بر تل بلند

 ، كيلومتري شمال ياسوج١٠ دهي در ،لهراسب را وليعهد سلطنت خود فرمود و در شمال گنجه

 فعل امر از شستن ،گويند و اين كلمه) بشو(را چشمه  اي است كه آن مسافت دو فرسخ چشمهه ب

شويي و غسل را   رسيد كه در اين چشمه تنيعني از جانب خداي تعالي وحي به كيخسرو. باشد
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مساحت دو فرسخ كتلي است يعني گردنه و عقبه ه  شمال و مشرق گنجه ببينعمل آورد و در  هب

 در اين كتل بيژن و همراهان كيخسرو از باد و .زبان ايل كوه گيلويه مله بيژن گوينده را ب كه آن

٢٤.... است   اند، حضرت فردوسي فرموده برف هالك شده
 

احمد اقتداري در جغرافياي تاريخي خوزستان و كهگيلويه و ممسني در اهميت تاريخي و   

 ،دوران اشكانيان و ساسانيانه به دوران هخامنشيان و سپس ب: گويد ي دنا ميها استحكام رشته كوه

اقع اند و در غالب مو  دنا ديوارهاي بزرگ و بلندي بودهةهاي قل فلك كشيده دامنهه ي سر بها كوه

و همچنين در ديگر تأليفات متأخر هرجا  ٢٥يرقابل عبور حتي براي اسب سواران و پيادگانغسال 

 و ها مثالً در كتاب ايل. است   اشارات مشابهي به موارد باال گرديدهه استسخني از اين استان رفت

ر بند پارس اقوام كهگيلويه در قسمت مشرق و مغرب ارتفاعات د: خوانيم كه چادرنشينان ايران مي

اند و در تمام حكومت  هاي بسيار دور انزاني و انشاني ناميده شده اند و از گذشته كرده زندگي مي

 سومر و اكاد از ،اند و چون سفراء بابل هاي ايالمي نقش جنگ، صلح، ياري و دشمني داشته سلسله

 ها  و از جنگلها  كوهستاناند، از قلل اين النهرين به سرزمين سوزيان يا خوزستان ايالمي رسيده بين

طور در جاي   همين٢٦.اند ها و الواح خود ياد كرده ويژه از مردان جنگي و دلير آن در گزارش هو ب

اين باورند كه كيخسرو كياني بر روي همين تپه  مردم بومي اين سرزمين بر: افزايد كه ديگر مي

سوي گردنه  خود برگزيد و سپس بهجاي  سپهداران خود را اندرز داد و لهراسب را به) تلخسروي(

سار بشو در غاري   بشو در مرتفعات كوه دنا رفت و پس از استحمام در چشمهةبيژن و چشم

  خداي بزرگ فروغ زندگي يابد، جان گيردةآرميد و سنگ شد و جاودان بماند تا در آينده به اراد

توان به مردم و  ت بيشتر مي همچنين براي اطالعا٢٧.ها و دشمنان برهاند و ايران را از پليدي

 كه همة اينها نشانگر استحكام و ديرپايي اين عقايد ٢٨ تأليف انجوي شيرازي مراجعه نمودةشاهنام

عنوان مظهر پاكي و روشنايي و جاودانگي  هو تسلسل نژادي و فرهنگي و تاريخي و تقدس دنا ب

  .است ايران ةسرشتان تاريخ و اسطور پاك

رساند كه قطعاً منشأ   اسالمي در مورد اين داستان وجود دارد ميةولياشاراتي كه در قرون ا  

 ،اين داستان در قرون و اعصار بسيار كهن و قبل از سروده شدن شاهنامه بوده و اظهار نظر طبري

  . مؤيد اين قضيه استق،٢٢٤متولد 
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 كه بين  كيانيان، دانشمنداني مثل هرتل و هرتسفله عقيده دارندةاما در مورد وجود سلسل  

پادشاهان داستاني كياني و شاهان تاريخي هخامنشي ارتباطي وجود دارد و سعي در اثبات آن 

 نگارنده بدون آنكه ٢٩.داند سن در كتاب كيانيان خود اين نظر را نادرست مي نياند ولي كريست ودهمن

شود،  ادآور مي پيشدادي و كياني و ارتباطات تاريخي آنها داشته باشد، يةاصراري در اثبات سلسل

نام حكومت ايالم كه دقيقاً بر جغرافياي امروزي زاگرس  هحكومت و تمدن درخشان ايران زمين ب

جز زاگرس امروزي نبوده  همعني سرزمين بلند نامي ب همطابقت داشته و اصوالً ايالم از ريشه االم ب

 ناديده گرفته شده، بها و و بيمانده كلي از چشم اغلب مورخين و صاحبنظران ما پنهان  كه به

اي، شروع تاريخ ايران را از مادها  اتفاق مورخين با رونويسي كليشهه كه اغلب قريب ب چنان

طول   ه هزار سال بدو سوم قبل از ميالد شروع و حداقل ة و به تمدني كه پيش از هزاردانند مي

 .است  ران نبودهشود، گويي كه اصوالً اين تمدن مربوط به اي اي نمي است اشاره  انجاميده

كه سازندگان اين تمدن كهن و طوالني با همه نشيب و فرازها و رويدادها و  حالي در  

 و اصيل و برخواسته از همين يي آن صاحبان اصلي و اوليه و بومي و نژادها  و داستانها جنگ

ه و  از شوش و چغازنبيل و ايذمانده باقيهاي  بهياند كه گرچه در الواح و كت سرزمين بوده

ي ها ي مجاور آشور و بابل و كلده و سومر، سرخطها  تا تمدن٣٢ و بيضا٣١ليان  و٣٠گورانگون

 اما در قياس با تمدن طوالني دوهزار ساله اطالعات ه استدست آمد مهمي در مورد اين تمدن به

  .است  هاي تاريخي در دسترس قرار گرفتهاهمه ماجر  صورت مدون از آن اندكي به

اي در دوراني كه جنگ و كشمكش و يورش   بايد پرسيد آيا تاريخ دوهزار سالهبا اين وجود  

شدت متعرض و نظامي  هخصوص با همسايگاني ب هترين امور، ب ترين و روزمره و دفاع از اصلي

 و ها توانسته منشأ بسياري از داستان چون آشور يا ديگر همجواران چون بابل و سومر و كلده نمي

يي مثل عقيده به عروج و ها د؛ و در مورد اين داستان خاص منهاي شاخ و برگهاي ما باش اسطوره

گيري و اعتكاف يكي از  تواند با گوشه نما، نمي زندگي جاودانه يا زندگي دوباره و جام گيتي

پادشاهان ايالمي يا شاهان محلي ايالت بسيار مهم انشان كه كهگيلويه و بويراحمد فعلي در مركز 

 كوه دنا دچار اين بالي طبيعي گرديده مطابقت داشته باشد؟ ه و در حين مسافرت بآن قرار داشته 



 

  

161   اسطوري كيخسرو هاي ايران زمين هاستان كهگيلويه و بويراحمد مادر اسطور

تواند با تاريخ تمدن   پيشداديان و كيانيان در شاهنامه نميةاي سلسل ي اسطورهها آيا داستان  

 هاي ايالمي و انشاني مترادف باشد؟  فالت ايران و حكومت سلسله

ي ها  داستان اين است كه ماهيت اين قصه و داستانايني از بازگويي يما هدف اصلي و نهاا  

را اسطوره تلقي كنيد يا واقعيت يا تلفيقي از هر دو،  خواهد باشد، خواه صرفاً آن مشابه هرچه مي

شمار تاريخ،  غبار و حوادث بي و جاودانگي و طراوت اين داستان از پس چندين هزارسال گرد

شكوه   مردم اين ديار به فرهنگ پاك و تقدس ويير عمق دلبستگي و پايبندي و ديرپانشانگ

  .استهويت ايران زمين 

  

  ها نوشت پي

   . كي گيوي، گودرزي،طوايف اردشيري منسوب به اردشير بابكان. ۱
 ، نشر آگاه،هيلال  تأليف دكتر سكندر امان، پژوهشي دربارة پيوستگي قومي و پراكندگي جغرافيائي لرها،قوم لر. ۲

  .۶۲، ص ۱۳۷۰
  .۱۳۷۰ ،ت علمي و فرهنگيا شركت انتشار،ر والتر هينتسوفسو تأليف پر،اي گم شدة عيالمدني. ۳
  .جغرافياي تاريخي خوزستان، كهگيلويه، ممسني. ۴
  . نشر آگاه، بهاروند،هيلال  سكندر امان،قوم لر. ۵
   .۵۲۳، ص ۱۳۶۶، ۱ جلد ، ايرج افشار سيستاني، و چادرنشينان و طوايف عشايري ايرانها ايل. ۶
  .۱۰۷ ص ،۱۳۴۰ ، ترجمه و نشر كتاب تهران، به كوشش ايرج افشار،مسالك و ممالك. ۷
 ص ،۱۳۶۶ ، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ دهم، جعفر شعارة ترجم»االرضةدر صور« ايران ةسفرنام ،حوقل ابن. ۸

۴۲.  
 ، انتشارات قدس رضوي،چاپ اول، ترجمة علي بن عبدالسالم كاتب، اشكال العالملقاسم بن احمد، اابوجيهاني، . ۹

  .۱۱۳  ص،۱۳۶۸
ص ، ۱۳۶۳ ، تهران، انتشارات دنياي كتاب، چاپ دوم، به تصحيح گاي لسترانج و نيكلسون،فارسنامهبلخي،  ابن. ۱۰

۱۴۴.  
 انتشارات علمي و ،، ترجمة محمود عرفان، چاپ دومهاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين ،لسترنج. ۱۱

  .۲۹۳ ص ،۱۳۶۴ ن، تهرا،فرهنگي
 انتشارات انجمن آثار ،، ترجمة سعيد فرهوديارجان و كهگيلويه از فتح عرب تا پايان دورة صفوي  هانيس،گاوبه،. ۱۲

  .۸ ص ،۱۳۵۹ ، تهران،تاريخي
 تمام شهرستان بويراحمد و دناي فعلي ةاضافه تر شمال باشت و چرام طسوج و سرفارياب ب صورت دقيق هب. ۱۳

  .است  وردهآ وجود مي ه بايالت بازرنگ را
 ،۱۳۷۰ ، انتشارات دنياي كتاب، رشيد ياسمي، چاپ هفتمة ترجم،ايران در زمان ساسانيان  سن،نيكريستكيانيان، . ۱۴

  .۱۳۴ص 
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  .۲۸۱ ص ،۱۳۷۲ ، تهران، انتشارات روزبهان،، چاپ پنجمخاتون قلعه ،محمد ابراهيمباستاني پاريزي، . ۱۵
  .۶۰ -۶۱ ص ،ران در زمان ساسانياناي  سن،نيكريستكيانيان، . ۱۶
  .۳۲۶ ص ،۱۳۶۳ ، تهران، انتشارات اميركبير، ترجمة اكبر داناسرشت، چاپ سوم،آثار الباقيه ،ابوريحانبيروني، . ۱۷
  .۳۲۹ ص ، همان،آثار الباقيه ،بوريحانبيروني، ا. ۱۸
 ص ، جلد اول،۱۳۵۲ ،نياد فرهنگ ايران، ترجمة ابوالقاسم پاينده، انتشارات بتاريخ طبري ،محمدبن جرير  طبري،. ۱۹

۴۴۲.  
 جلد ،۱۳۶۹ ، تهران، انتشارات سروش،، ترجمة ابوالقاسم امامي، چاپ اولتجارب االمم ،ابوعلي مسكويهرازي، . ۲۰
  .۷۸ ص ،اول
  .۲۸۶ ص ، جلد اول،۱۳۷۰ ، تاريخ كامل، ترجمة محمدحسين روحاني، انتشارات اساطير،اثير ابن. ۲۱
 ، چاپ دوم، ترجمة جعفر شعار،)تاريخ سني ملوك االرض و االنبياء(تاريخ پيامبران و شاهان  ،فهانياص ابنحمزه . ۲۲

  .۳۶ ص ،۱۳۶۷ ، تهران،انتشارات اميركبير
 ص ،۱۳۶۴ ، تهران، انتشارات اميركبير،، چاپ سوماهتمام عبدالحسين نواييه تاريخ گزيده ب ،حمداهللامستوفي، . ۲۳
۹۱.  
  .۲۶۶ ص ،، انتشارات كتابخانة سنائي ناصريةتاريخ فارسنام ،زا حسنميرحسيني فسائي، . ۲۴
  .۱۳۵۹ ، تهران،، انتشارات انجمن آثار مليجغرافياي تاريخي خوزستان و كهگيلويه و ممسني ،احمدافشاري، . ۲۵
  .۵۲۴ ص ،۱ جلد ،۱۳۶۶ ايرج افشار سيستاني، ، و چادرنشينان و طوايف عشايري ايرانها ايل. ۲۶
  .۵۲۶ ص ،همان. ۲۷
  .۲۶۶ -۲۹۷ ص ،۱۳۵۴ ، سپهرة چاپخان، تأليف انجوي شيرازي،مردم و شاهنامه. ۲۸
  .۱۳۶۸ ، چاپ پنجم،اهللا صفا  ذبيحة ترجم، انتشارات علمي و فرهنگي،ن سنيكريستكيانيان، . ۲۹
  . كورنگون واقع در نزديكي فهليان ممسنيةكتيب. ۳۰
   . شهر ايالمي در نزديكي بوشهرةبازماند. ۳۱
  . شهر بزرگ انشانةماند  باقي، مليون بيضاةتپ. ۳۲

  

  منابع

  .۱۳۷۰ ، تهران، جلد اول، انتشارات اساطير، محمدحسين روحانية، ترجمتاريخ كامل ،اثير ابن -
  .۱۳۶۳ ، تهران، دنياي كتاب، چاپ دوم، به تصحيح گاي لسترنج و نيكلسون،فارسنامه ،بلخي ابن -
  .۱۳۶۶ ، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، جعفر شعارة ترجم،)االرضة صورايران در(سفرنامه  ،حوقل ابن -
  .۱۳۴۰ ، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، به كوشش ايرج افشار،مالك و مسالكم ،اصطخري -
،  چاپ دوم، جعفر شعارة ترجم،)االرض و االنبياء تاريخ سني ملوك(تاريخ پيامبران و شاهان  ، حمزه،اصفهاني -
  . اميركبيرتشاراتان
  . ۱۳۶۶ ، تهران، جلد اول،ها و چادرنشينان و طوايف عشايري ايران ايل ، ايرج،افشار سيستاني -
  . ۱۳۵۹ ، تهران، انتشارات انجمن آثار ملي،خوزستان، كهگيلويه و ممسني احمد، ،اقتداري -
   . نشر آگاه،اكندگي جغرافيايي لرها در ايران پيوستگي قومي و پرةقوم لر، پژوهشي دربار ، سكندر،هي بهاروندلال امان -
  .۱۳۵۴ ، سپهرة چاپخان،مردم و شاهنامه ،لقاسما ابو،انجوي شيرازي -
  .۱۳۷۳ ، تهران،ت روزبهانا انتشار، چاپ پنجم،خاتون هفت قلعه ، محمد ابراهيم،باستاني پاريزي -
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 انتشارات ، دكتر مهدي شمسائية ترجم،د اول جل،تاريخ اپراتوري هخامنشيان از كورش تا اسكندر ،ير بريان په -
  .  چاپ سوم،رزياب

  .۱۳۷۸ ، تهران،ت آگها انتشار، چاپ دوم،پژوهشي در اساطير ايران ، مهرداد،بهار -
  .۱۳۶۳، تهران،  انتشارات اميركبير، چاپ سوم، اكبر داناسرشتة ترجم،آثارالباقيه ، ابوريحان،بيروني -
  .۱۳۷۰ ، جلد دوم، دنياي كتاب،ايران باستان) مشيرالدوله( ، حسن،پيرنيا -
  . ۱۳۶۹ ، مركز نشر سپهر، چاپ چهارم، بزرگ علوية ترجم،حماسه ملي ايران ، تئودور،تولدكه -
  .۱۳۶۸ ، جلد اول، چاپ اول، انتشارات گيتاشناسي،)ها و كوهنامه ايران كوه(گيتاشناسي ايران  ، عباس،جعفري -
 انتشارات آستان قدس ، چاپ اول، علي بن عبدالسالم كاتبة ترجم،اشكال العالم ، ابوالقاسم بن احمد،جيهاني -

   .رضوي
  . سنائية انتشارات كتابخان، ناصريةفارسنام ، حسن،حسيني فسائي -
  . )جغرافياي انشان(، ۱۳۷۲ سال ،۹-۷ ة شمار،هاي ايراني  فرهنگ و پژوهشة مجل،آينده ، سيد ساعد،حسيني -
  .۱۳۷۴ ، شيراز، انتشارات نويد، شاهكار انديشهةاهنامش ، سيد ساعد،حسيني -
  .م۱۹۷۹ ، جزء چهارم،يروت، لبنانب ، دار احياء الراث العربي،معجم البلدان ،ياقوت حموي، -
  .  انتشارات اميركبير، احمد آرامة ترجم،ه تمدنارمشرق زمين گهو ،ويل دورانت، -
  . ۱۳۵۰ ، شيراز، كورشة چاپخان، قرون وسطيترين ادوار تا تاريخ تمدن از قديم ، ايرج،ذوقي -
  .۱۳۶۹ ، چاپ دوم، انتشارات بوعلي،نگاهي به تاريخ خوزستان نيره زمان، ،رشيديان -
  .۱۳۷۹ ، انتشارات در،هاي ايرانيان باستان اصل و نسب و دين ، عبدالعظيم،رضائي -
  .۱۳۷۸ ، انتشارات در، جلد اول، ايرانيانةپيشين ، عبدالعظيم،رضائي -
  .۱۳۸۱ خرداد ،دنا در منابع همايش دناشناسي ، كشواد،سياهپور -
  .۱۳۵۲ ، جلد دوم، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، ابوالقاسم پايندهة تاريخ طبري، ترجم،طبري، محمد بن جرير -
  . ۱۳۶۴، تهران،  انتشارات جاويدان،شاهنامه ،فردوسي -
  .ق۱۲۰۷، بمبئي،  دهايلية چاپخان،شاهنامه ،فردوسي -
  . ۱۳۶۹ ، شيراز، انتشارات نويد،ممسني در گذرگاه تاريخ ، حسن،حبيبي فهلياني -
  . ۱۳۷۷ ، چاپ چهارم، نشر كارنگ، پرويز رجبية ترجم،ز زبان داريوشا، هايدماري، كخ -
  .۱۳۷۰ ، دنياي كتاب، چاپ هفتم، رشيد ياسمية ترجم،ايران در زمان ساسانيان آرتور، ،سن نيكريست -
  .۱۳۶۸ ، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،اهللا صفا  ذبيحة ترجم،كيانيان آرتور، ،سن نيتكريس -
  . انتشارات انجمن، سعيد فرهودية ترجم،)از فتح عرب تا پايان دوره صفوي(ارجان و كهگيلويه  هانيس، ،گاوبه -
  .۱۳۷۲ ، چاپ دوم،علمي و فرهنگيانتشارات  محمد معين، ة ترجم،ايران از آغاز تا اسالم ،گيرشمن -
علمي و انتشارات  ، چاپ دوم، محمود عرفانة ترجم،هاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين گاي، ،لسترنج -

  .۱۳۶۴ ،فرهنگي
  .۱۳۷۱ ،علمي و فرهنگيانتشارات  ،تاريخ و جغرافياي كهگيلويه و بويراحمد ، نورمحمد،مجيدي -
  .۱۳۷۱ ،علمي و فرهنگيانتشارات  ،تاريخ و جغرافياي ممسني ، نورمحمد،مجيدي -
  .۱۳۶۴ ، انتشارات اميركبير، چاپ سوم،اهتمام عبدالحسين نوائيه  ب،تاريخ گزيده ، حمداهللا،مستوفي -
  .۱۳۷۸ ، انتشارات طه، چاپ اول، به كوشش محمد دبيرسياقي،القلوبةه نز، حمداهللا،مستوفي -
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 انتشارات علمي و ، چاپ دوم، ابوالقاسم پايندهةترجم ،الثبيه و الشراف ،لحسن علي بن حسينا ابو،مسعودي -
   .فرهنگي

 انتشارات علمي و ، چاپ پنجم، ابوالقاسم پاينده،الجوهر الذهب معاون مروج ،لحسن علي بن حسينا ابو،مسعودي -
  .فرهنگي

  . ۱۳۶۹ ، شيراز، چاپ انتشارات،ممسني و بهشت گمشده ، اعظم،مسلمي -
  .۱۳۷۲ ، انتشارات شرق، چاپ پنجم،هاي بزرگ ديان در تاريخ دين اةخالص ، محمدجواد،مشكور -
  . كتابسراي بابل، چاپ دوم، آموزگار و احمد تفضلية ژالة ترجم،شناخت اساطير ايران ،جان، هنيلز -
  . ۱۳۷۱ ، انتشارات علمي و فرهنگي، فيروز فيروزنياة، ترجم اسالمةدنياي گمشد ، والتر،هينتس -
 ، انتشارات اميركبير، جلد سوم، پژوهش دانشگاه كمبريج،ز سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيانا ،يارشاطر، احسان -

۱۳۷۷.  
  .۱۳۶۶ ، جلد اول، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، ابراهيم آيتية ترجم،تاريخ يعقوبي ،واضح  ابن،يعقوبي -
 


