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 چکیده

هاي مهم کیخسرو در اساطیر ایرانی،  یکی از ویژگی. در اساطیر ایرانی، کیخسرو شاهی فرهمند از خاندان کیانی و نماد انسان کامل است

اش یاد نشده، اما از سلطنت درخشان و زندگانی بلند او  در اوستا از عروج کیخسرو و جاودانگی. عروج وي به آسمان و جاودانگی اوست

ه بررسی اعتقاد به موضوع این مقال. شود هاي فارسی میانه مطالب بیشتري درباره جاودانگی کیخسرو یافت می در نوشته. سخن رفته است

اي نیست، بلکه شاهی زنده و  کیخسرو در باور مردم ایران تنها شخصیتی اسطوره. عروجِ کیخسرو در روایات شفاهیِ مردم ایران است

مکانی که کیخسرو از آنجا به آسمان رفت، مکانی مقدس در نقاط مختلف ایران است و زرتشتیان هر . بخشی از زندگی واقعی آنهاست

 .کنند گیرند و براي بازگشت او دعا می ر روز ششم فروردین خاطره عروج او را جشن میسال د

  

  اساطیر ایرانی، شازند، شاه زنده، جاودانگی: هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

و ) -syāvaršan: اوستایی(، شاه فرهمند و انسان کامل در اساطیر ایرانی، پسر سیاوش )-kavi- haosravah: اوستایی(کیخسرو 

کیخسرو در  هاي از مطالبی که دربار خالصه. و هشتمین شاه خاندان کیانی است) wispān friyā: اوستایی؛ فارسی میانه(فرنگیس 

از آبان یشت،  49 صفت او در بند .کیانی و دور از بیماري و مرگ استه کیخسرو صاحب فرّ: ین شرح استه ااوستا آمده، ب

aršan-  »و » شجاع، پهلوانxšaθrāi han.kərəma- »اوستایی(ست، او دو دشمن بزرگ دارد، افراسیاب »ها شهریاري هپیونددهند :

fraŋrasyan- (َسار و ائورو)اوستایی:aurvasāra-  (ّدیوان، جادوان، پریان و آدمیانِ ها و نیز همهایزدي بر آن  هکه با کمک فر 

توان یافت  زندگی کیخسرو و شرح کارهاي او می هدرباردر متون فارسی میانه جزئیات بیشتري . شود ستمگر پیروز می

شود و  اسالمی با روایات شفاهی تلفیق می ه، جزئیاتی که در دور)502-501: 1374 ،؛ صفا136- 133: 1355 ،سن کریستن(

  ).220 -177: 1388میرعابدینی (کند  میروشن تر از کیخسرو فرهمند را  تصویري کامل

کیخسرو پس از مرگ پدرش، . کیخسرو در اساطیر ایرانی، عروج به آسمان و جاودانگی اوستهاي مهم  یکی از ویژگی

بنا بر . کیکاوس، و درست در زمانی که در اوج اقتدار قرار داشت، دلزده و ملول از امور دنیا، تصمیم به ترك این جهان گرفت

رستاخیز به همراه دیگر جاودانان براي یاري رساندن به  است و در دژ بر تخت نشسته  هاي پهلوي او تا رستاخیز در کنگ نوشته

وجوي ردپاي اعتقاد به عروج شاه آرمانی و انسان کامل، کیخسرو،  جست، روپیش هدف از پژوهشِ. واستسوشیانس برخواهد خ

یداست که مردم از نویسان و مورخان دوره اسالمی بخوبی پونحل هاي ملل از نوشته. در باور مردم و ادبیات شفاهی ایران است

روشن . اند هاي قدیم، خاطره عروج کیخسرو و مکان و زمان آن را با دقت و البته با روایات مختلف، سینه به سینه نقل کرده دوره

گیرد، بسیاري از  ها و ادبیات مکتوب قرار می داشتند، هنگامی که در کنار نوشته است آنچه مردم در حافظه نامکتوب خویش نگه می
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هاي مکتوب، ما را به عمق باورهاي زنده مردم  از سوي دیگر، روایات شفاهی مردم از داستان. هاي ما را پاسخ خواهد گفت پرسش

  .نماید هایی که از ایشان نقل شده است، راه می هاي اساطیري و داستان درباره شخصیت

  

  عروج کیخسرو در روایات مکتوب

، یشت فروردین(کیانی با قدرت غلبه بر جادوگران و پریان و حاکمان ستمگر است  بنا بر اوستا، کیخسرو یکی از شاهان فرهمند

گرسیوز را ، )32، بندیشت رام(شد  او به یاري همین قدرت بر َائوروسار پیروز ). 76-74، بندهاي زامیادیشت؛ 135 -133بندهاي 

در اوستا مستقیماً ). 93، 77هاي  ، بندزامیادیشت؛ 42، بندیشت ارد(کرد  به بند کشید و افراسیاب را در کنار دریاچه چیچست نابود 

روشنی از سلطنت درخشان و زندگانی بلند او سخن رفته است هاش اشاره نشده، اما ب به عروج کیخسرو و جاودانگی

  .1)76، بندزامیادیشت؛ 135، بند یشت فروردین(

، کیخسرو 2هاي زادسپرم گزیدهبراي نمونه در . یابیم کیخسرو می هاي فارسی میانه مطالب بیشتري درباره جاودان بودن در نوشته

آمده است که تقریباً در پایان هزاره دوم از آخرین  بندهشو در » همه ایشان را برانگیزاند«در ردیف جاودانان و کسی است که 

کیخسرو افراسیاب را کشت، «اره فریا، دخت افراسیاب، هستی یافت، در همین هز هزاره، کیخسرو از پیوند سیاوش و وِسپان سه

: پهلوي(صفت او در متون پهلوي و فارسی زرتشتی،  اَهوش ). 140: 1369بهار، (» دژ شد و شاهی را به لهراسب داد خود به کنگ

a-hōš ( دژ بنایی است یادگار  کنگ. 3»دژ است و مینوخورش است در کنگ  است،  شاه کیخسرو اَهوش«: است» مرگ بی«به معناي

دژ است و  کنگ کیخسرو تا روز رستاخیز ساالر. سیاوش، پدر کیخسرو، که او از حرکت بازش داشت و بر زمین استوار ساخت از

  :چنین آمده است بندهشوصف این اَبرشهر آرمانی در . در کنار او پشوتِن گشتاسبان رد این دژ است

او . گردان، بر سر دیوان بود؛ کیخسرو آن را بر زمین نشانددژ را گوید که داراي دست و پاي، افراشته درفش، همیشه  کنگ

او را هفتصد فرسنگ راسته در میان . اي و کاسکین زرین، سیمین، پوالدین، برنجین، آهنین، آبگینه: را هفت دیوار است

همان، (د شدن است و پانزده دروازه بدوست که از دروازه تا دروازه به گردونه اسبی و روز بهاري، به پانزده روز شای

138.(  

اثیر، ثعالبی، مسعودي، محمد غزالی، ابوعلی مسکویه، حمداهللا مستوفی، حمزه  در دوره اسالمی نویسندگانی چون بلعمی، ابن

جهانی و ترك سلطنت و نیز وصیت او و ناپدید شدنش  اصفهانی و گردیزي در آثار خود از عزم کیخسرو براي عبادت، کار آن

  .4اند به محل ناپدید شدن او کمتر اشاره کردهاند، ولی  سخن گفته

گردیزي آمده است که کیخسرو پس از هفت روز که از نزد خداوند بازگشت، به بزرگان گفت باید این جهان را  االخبار زیندر 

هلوانان ایران ترك کند و نزد خدا رود، پس لهراسب را به جانشینی خود برگزید و گنج و سپاه و سراپرده شاهی را به بزرگان و پ

سرنوشت کیخسرو پس از کشتن افراسیاب و گرسیوز  تاریخ گزیدهدر . »پس برخاست و برفت و اندر بیابان ناپدید شد«سپرد؛ 

  :چنین نوشته شده است

                                                   
1. Av. darǝγayā ̊sca  paiti  darǝγō-jītōiš (Yt. 19/76). 

  .100: 1385، بند چهارم، راشدمحصل، 35فصل . 2
  ). Ibid: 48; Dhabhar, 1909: 106(  35، فصل صد در بندهش، نیز )Unvala, 1922: 69&444( روایت داراب هرمزیار. 3
  .219 - 217: 1388 ،میرعابدینی :رجوع شود بهبراي آگاهی از برخی از این اشارات . 4



گروهی . پس لهراسب را ولیعهد کرد و از پادشاهی کرانه گزید و دل از دنیاي فانی برید. بعد از این، شصت سال پادشاهی کرد«

در آن . گیلویه، در میان عراق و فارس، کوهی است که آن را کوشید خوانند در کوه دنا، به کوه .ویند کیخسرو در دمه بمردگ

کیخسرو بفرستاد، آن را بکشت و بر آن . ها باز گذاشتند عهد، بر آن کوه اژدهایی عظیم پیدا گشت، چنان که از بیم آن آبادانی

  5).91 -90: 1339مستوفی قزوینی، (» کوه آتشخانه ساخت

  :نیز در جایی که ازکیخسرو سخن گفته، به این کوه اشاره کرده است) 36: 1346(اصفهانی  حمزه

نشست؛ در اخبار ایرانیان آمده است که کیخسرو را گفتند که  اند او به بلخ می ایرانیان چنین پندارند که وي پیامبر بود، گفته«

است و در آنجا اژدهایی است که بر کشتزارها و آدمیان نام کوشید ه انتهاي فارس و آغاز اصفهان کوه سرخی ب هدر میان

 .»کوشید معروف شد اي بر کوه بنیاد نهاد که به آتشِ وي با مردان خود بدانجا رفت و اژدها را کشت و آتشکده. تسلط یافته

نوروز بزرگ است و در  به زمان عروج کیخسرو بر هوا اشاره کرده که در روز ششم فروردین یاآثارالباقیه ابوریحان بیرونی، در 

البته ). 282: 1352ابوریحان بیرونی، (گوید  تقویم ایران باستان خرداد روز نام داشته، اما از مکان عروج آن شاه روحانی سخنی نمی

هر شب نوروز بر آن «کند و اینکه  یاد می» کوه دما که در فارس است«تر، در بخش نوروز و علل پیدایش آن، از  اندکی پیش

  ).280همان، (کند  اي نمی ، ولی به ارتباط بین این کوه و کیخسرو اشاره»درخشد هایی می برق

گري  حروفیان، مهدي. شود هاي دینی مانند فرقه حروفیه نیز دیده می یاد و خاطره عروج کیخسرو، در باور و اعتقادات گروه

غار تعبیر کرده و او را مظهر منجی قدیم ایرانیان  را به رجعت کیخسرو از غیبت خود در) ق.ه 804 -740(اهللا  رهبرشان فضل

  .6)216-215: 1359الشیبی، (اند  دانسته

: اي از داستانی که وي نقل کرده، چنین است خالصه. ، مورخ ارمنی است7تنها کسی که به قبر کیخسرو اشاره کرده، سبئوس

اي  نامیدند و در شوش در مقبره رانیان او را کیخسرو میاز خسرو پرویز درخواست کرد پیکر دانیال نبی که ای 8امپراتور موریس

رغم مخالفت همسرش شیرین، دستور داد پیکر دانیال را از شهر  خسرو پرویز علی. سلطنتی مدفون بود، به روم بازگردانده شود

را در همان شهر نگاه  مسیحیاِن شهر همگی دست به دعا و التماس برداشتند تا خداوند پیکر آن قدیس. شوش به روم منتقل کنند

گردند و شاه موریس نیز  کردند، به شهر بازمی افتد، چارپایانی که تابوت دانیال را حمل می اي که اتفاق می سرانجام با معجزه. دارد

  ).Thomson & Howard-Johnston, 1999: 30-31(گذرد  از درخواست خود می

                                                   
اي در کنار دریاچه چیچست یا دژي به نام بهمن و بنیانگذاري آتشکده آذرگشسب به  دانیم در منابع اوستایی، فارسی میانه و فارسی، فتح بتکده که می چنان. 5

، کوه بندهشمکان این اتفاق بر اساس ). 81-79: 1377تفضلی، : براي آگاهی بیشتر و منابع تفضلی رجوع شود به(شود  جاي آن، به کیخسرو نسبت داده می

شاید روایت کشتن اژدها در کوه ). همانجا(هاي اردبیل و یا کوه سبالن در آذربایجان است  ، کوهالقلوب نزههو  تاریخ سیستان، شاهنامهَاسنوند و بر اساس 

در . مربوط است و به روایات شفاهی مردم منطقه فارس و اصفهان تعلق داردکوشید و بنیان نهادن آتشکده در آنجا، با داستان پیروزي کیخسرو بر دژ بهمن 

که شاید در ) 132: 1348مصطفوي، (وجود دارد » قلعه ضحاك«اي مشهور به  آذربایجان، در فاصله کمتر از صدکیلومتري آتشکده آذرگشسب نیز قلعه

  .کیخسرو آن را ویران و به جاي آن آتشکده ساخته است روایات قدیمی مردم این منطقه، همان بتکده اساطیري بوده که زمانی
کرد و در دست هر یک دو شمشیر ذوالفقار  تن از فرزندان خود را رهبري می 140اند که  اهللا را به صورت جمشید در خواب دیده حروفیان همچنین فضل. 6

دو شمشیري که در متن حروفیه «معتقد است ) 344 و 216: 1359(یبی الش. شود و به نوعی یادآور تعداد حروف عربی است شمشیر می 280 بود که جمعًا

 .»کم به معنی ظاهر و باطن است اگر اشاره به ثنویت ایرانی نباشد، دست ،آمده
7. Sebeos 
8. Maurice 



بر اساس شاهنامه، کیخسرو پس . است شاهنامه فردوسیترین اثري که روایتی کامل از داستان عروج کیخسرو را نقل کرده،  مهم

داستان از آنجا آغاز . از شصت سال پادشاهی، در کوهی دوردست و در کنار چشمه آبی از چشم ناپدید و زنده نزد یزدان شد

خداوند برداشت و از او خواست وي را از این سراي  یاريِ این جهان، دست به ستایششود که کیخسرو در رنج و درد از شهر می

پهلوانان ایران سراسیمه و حیران به . شبی سروش به خواب خسرو آمد و مژده رفتنش را به او داد. سپنج نزد خویش فراخوانَد

  :ه آنها تنها یک پاسخ داشتهاي بسیار گفتند، اما کیخسرو براي هم بارگاه کیخسرو شتافتند و با او سخن

  که آن دیدم از رنج درماِن من           به یزدان گراید همی جاِن من

  )4/345: 1386فردوسی، (

او را . گاه را به سوي کوه ترك کرد کیخسرو تمام دارایی خود را بخشید و تاج شاهی را به لهراسب سپرد و پس از آن، تخت

زمین همراهی کردند؛ دستان، رستم، گودرز، گیو، بیژن، گُستهم، فریبرز و  بزرگان و پهلوانان ایرانصدها هزار ایرانی و هشت تن از 

سه تن از پهلوانان، دستان، رستم و . پس از یک هفته، کیخسرو بار دیگر از همراهانش خواست او را ترك کنند و بازگردند. طوس

در . اي رسیدند ا تا یک روز و یک شب دیگر همراهی کردند تا به چشمهگودرز، فرمان خسرو را گردن نهادند و پنج تن دیگر او ر

  .کنار چشمه خسرو از رفتن خویش ایشان را آگاه کرد

  چو زرآب گردد زمیِن بنفش،       چو خورشید تابان برآرد درفش

  مـرا روزگـار جـدایـی بـود           مگـر با سـروش آشنایـی بود

  )4/366: 1386فردوسی، ( 

. ناپدید شد  تن خویش را شست، خداوند را نیایش کرد و با برآمدن خورشید از دیده و شب در آِب چشمه سر سرو نیمهکیخ

  .کس نشانی از آنها نیافت پهلوانانی که همراه کیخسرو بودند، روز بعد در برفی سخت ماندند و دیگر هیچ

هاي این کتاب  نظامی در یکی از فصل. در غار یاد کرده، اثر دیگري است که از کیخسرو و پنهان شدن او شرفنامه نظامی

 ).339 -335: 1316نظامی، (داستان دیدار اسکندر از غار کیخسرو را به نظم آورده است 

  چو کیخسرو آهنگ دروازه کرد         چو شه رسم کیخسروي زنده کرد 

  )336همان، ( آورد گام سوي غار کیخسرو           برون آمد از دیدن تخت و جام              

  

اسکندر بعد از دست یافتن به تخت و جام کیخسرو، تصمیم گرفت از غار کیخسرو دیدار کند؛ غاري که به گفته راهنماي 

اسکندر و همراهانش به راه افتادند و پس از مدتی به دامنه کوهی رسیدند که امکان پیشروي . اسکندر، کیخسرو در آنجا خفته است

راهنماي اسکندر بسیار . به دهانه غار رسیدند  از اسب پیاده شدند و بعد از گذر از راهی بسیار سخت. وجود نداشت بیشتر با اسب

  ...کوشید تا او را از ادامه راه و رفتن به غار باز دارد، اما

  پیاده سوي غار کیخسرو شتافت   اسکندر ز گفتار او روي تافت   

  کس غالمی دو با او دگر هیچ      دوان رهبر از پیش و فرزانه پس

  )337همان، (

اسکندر طنابی به کمر خویش بست و در چاه فرو شد و . تافت داخل غار چاهی بود که از آن آتش و نوري شگرف بیرون می

  .به گمان خویش راز پنهان شدن کیخسرو را کشف کرد

  ز گوگرد او گرد او سوختست         درو کان گوگرد افروختست



  )338همان، (به گوگرد از آن کیمیا را نهفت            آن کو در این غار خفتخرد داشت 

بعد از آن برفی سخت شروع به باریدن . اسکندر پس از کشف این راز، از غار بیرون آمد و خواست بازگردد ولی راه را نیافت

  .ی در میان برف یافتند و او را آزاد کردندیاران اسکندر بسختی راه. شد و برف همه جا را گرفت که راه غار بسته  کرد چنان

  

  عروج کیخسرو در فرهنگ شفاهی

هاي باستانی را در خود حفظ  هایی ارزشمند از باورها و اسطوره فرهنگ شفاهی مردم ایران، منبعی غنی و باارزش است که گنجینه

هاي مردمی، انسانی برجسته و  سرو در داستانکیخ. هاست داستان کیخسرو و بررفتن او به آسمان یکی از این اسطوره. است کرده

  .شود بزرگ است که با جهان وحی و الهام ارتباط دارد و غیبت او از جهان نیز به او الهام می

در باور مردم ایران، ). 6-271: 1354انجوي شیرازي، (رساند  پیام عالم غیب را به او می» سروش«در برخی از این روایات، 

هایی را درباره مالقات شکارچیان  مردم نواحی مختلف ایران داستان. شود است که گاه بر دیده مردم ظاهر می »شاه زنده«کیخسرو 

بارها در جلوي غاري که در باالي این کوه کنند که نقل میاهالی روستاهاي اطراف کوه دنا، . کنند یا مردم عادي با کیخسرو نقل می

گویند بارها افرادي  میآنها . است اند به او نزدیک شوند، از نظر ناپدید شده  ولی وقتی خواستهاند،  است، پیرمردي کهنسال را دیده

برخی نیز بر این اعتقادند که هر کس کیخسرو ). 290همان، (اند  اند ولی چراغشان خاموش شده و بازگشته با چراغ داخل غار رفته

درباره مالقات ). 296همان، (اند  اند، کور شده کیخسرو رفته و او را دیده تاکنون چند نفر که به درون غارِ. شود را ببیند، کور می

موضوع اصلی داستان این . شود که در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد مشهور است شکارچیان با کیخسرو داستانی روایت می

بیند که در  اي زالل و اسبی را می ، چشمهرسد؛ در جلوي دِر ورودي غار روزي مردي شکارچی در پی شکار به غاري می: است که

شود و مردي  شکارچی وارد غار می. شوند از دیگري دوباره سبز می  ها یکی پس حال چریدن از دو بوته سرسبز است و بوته

دهد و  هایی از آخرالزمان می پرسد و نشانه و او سئواالتی از شکارچی می کند که همان شاه کیخسرو است بلندباال را مشاهده می

کسانی که بعد از شنیدن داستانِ . گوید که وقتی زمانش برسد از غار بیرون خواهد آمد و در رکاب امام زمان شمشیر خواهد زد می

  ).182-177: 1358؛ انجوي شیرازي، 271-266همان، (اند  اند، اثري از غار و کیخسرو نیافته شکارچی به همان کوه رفته

مثًال در روایتی از کهگران . هاي دیگري، مانند داستان اصحاب کهف، نیز آمیخته شده است ا داستانرسد این داستان ب به نظر می

انجوي (آمده است که مردم عقیده دارند شاه کیخسرو و اسب و سگ تازي او در غار هستند ) واقع در استان فارس(اردکان 

شود  گردد و متوجه می و سیم بسیار بعد از یک روز از غار بازمییا در روایتی دیگر آمده که شکارچی با زر ). 295: 1354شیرازي، 

  ).267همان، (دو سال از زمان رفتن او به غار گذشته است 

اند، نام  آوري کرده شود، جمع که نزد عوام نقل می از میان کسانی که روایات مشهور پهلوانان اساطیري ایران باستان را، آنچنان

بیست و هشت روایت از عروج کیخسرو و حوادث  مردم و شاهنامهوي در کتاب . درخشد همه می شیرازي بیش از مرحوم انجوي 

 -296همان، ) (شاه زنده(=و کوه شازِند ) 270-268همان، (ناپدید شدن او را گرد آورده است؛ بجز چند روایت که از کوه دماوند 

، در بقیه )296و  270همان، ( اندنبردهاین مکان  نامی ازشدن کیخسرو نام برده و یا روایاتی که   به عنوان مکاِن مخفی) 297

انجوي شیرازي در . اشاره شده است » خسروي تل«اي به نام  و تپه» سخت سی«روایات به کوه دنا در نزدیکی یاسوج و روستاي 

هاي مختلف  ره غایب شدن کیخسرو آورده است که مردم بخشهشت روایت دیگر دربا مردم و قهرمانان شاهنامهکتاب دیگرش 

گشار در کوهستان خمسه جیرفت،  دهکده برفیان در شهرستان خمین، منطقه کوه: از آن جمله است. اند ایران آنها را نقل کرده



روستاهاي پِراشکفت و  روستاهاي گهواره، گوران و تلخانی در شهرستان داالهو در کرمانشاه، روستاي شیبانی در سمیرم اصفهان،

  ).176-168: 1358انجوي شیرازي، (فیروزآباد یاسوج 

کیخسرو : ها به این شرح است اي از این داستان خالصه. ًا یکسان دارندتقریبها، مضمونی  ها با وجود برخی تفاوت این داستان

جمع و از آنها خداحافظی کرد و به ایشان پس از آنکه به خونخواهی پدرش سیاوش، افراسیاب تورانی را کشت، روزي بزرگان را 

با اینکه به پهلوانان . او لهراسب را به جاي خویش بر تخت شاهی نشاند و خود شهر را ترك گفت. خبر داد که باید به سفر برود

با غیب شدن  این داستان. گفته بود که کسی نباید او را همراهی کند، سی پهلوان از جمله بیژن و گودرز با کیخسرو همراه شدند

مردم بر این باورند که کیخسرو از نخستین کسانی است که به . رسد کیخسرو و کشته شدن همراهان او در برف و سرما به پایان می

  .شتابد یاري امام زمان می

ا در طول این سفر تا وقتی کیخسرو و همراهانش به کوه دن: جزئیات بیشتر این داستان در روایت مردم یاسوج چنین است

تل «یا » خسروي تل«. برسند، از مناطق مختلفی عبور کردند که به یاد کیخسرو و اتفاقاتی که براي او افتاده، نامگذاري شده است

ارتفاع است که بر  اي کم تل خسرو، نام آبادي و همچنین نام تپه. در جنوب غربی شهر یاسوج یکی از مشهورترین آنهاست» خسرو

کنند کیخسرو بر روي همین  مردم این ناحیه نقل می). 326 -325: 1337گاوبه، (رت هنوز باقی است بلندي آن آثاري از یک عما

تپه سپهبدان خود را جمع کرد و آنها را اندرز داد و سپس از دنیا و فرمانروایی جهان دست کشید و پادشاهی را به لهراسب کیانی 

در شمال یاسوج رفت و پس  10و قله دنا و گردنه بیژن 9     سخت اي سیسپرد و سپس با چند تن از یاران نزدیک خود به سوي روست

در غاري رفت و به نیایش یزدان پرداخت تا روزي که دوباره فرمان یابد و به جهان بازگردد و  11»چشمۀ بِشو«وشو در  از شست

  ). 296 -272: 1354انجوي شیرازي، (ایران را از چنگ اهریمن و سپاهیان او برهاند 

بشو در  هشو در چشمو کیخسرو بعد از شست: کنند سخت پایان این داستان را به شکل دیگري نیز حکایت می آبادي سیمردم 

او در انتهاي غار پابرجاست؛ هر کس درون غار رود و به آن سنگواره نزدیک  هاکنون هنوز سنگوار غاري رفت و سنگواره شد و 

                                                   
مردم این . اند سخت واقع شده در شمال سیبیژن  هبشو و گردن هجنوبی کوه دنا قرار گرفته است و چشم هسخت در غرب و شمال غربی یاسوج و دامن روستاي سی .9

بیژن عبور کنند ولی به علت  هگویند که روزي سی مرد فوالدین و سرسخت تصمیم داشتند در زمستانی پربرف از گردن وجه تسمیه روستاي خود می هآبادي دربار

ترین مردان آن زمان در آن جان سپردند  یعنی سرزمینی که سی تن از سخت ؛اند سخت نامیده به همین دلیل این منطقه را سی .آنها از بین رفتند هسرماي بیش از حد هم

 ).526: 1375 ،اقتداري؛ 296- 272: 1354انجوي شیرازي، (
وران شدید جان دادند و تنها رستم و بیژن زنده گویند بعد از غیب شدن کیخسرو، همه پهلوانانی که با او بودند، در برف و ب مردم یاسوج و فارس می.  10

در ). 274: 1354انجوي شیرازي، (اي که به نام گردنه بیژن معروف است، از چنگ رستم ربود و به جاي نامعلومی برد   اما باد بیژن را نیز در گردنه. ماندند

گویند وقتی بهار شد،  می. ه کوه رفت ولی به دلیل برف زیاد نتوانست جلو برودروایتی دیگر رستم پس از ناپدید شدن کیخسرو و پهلوانان ایران دنبال آنها ب

وجه . وجود دارد» چه بکنم«اي به نام چشمه  در گردنه بیژن چشمه). 291- 273همان، (اند  شود، بیژن را دیده در جایی که اکنون به نام گردنه بیژن خوانده می

، به همین »چه بکنیم و چه نکنیم«یخسرو پهلوانان کنار این چشمه جمع شدند و با هم مشورت کردند که تسمیه این چشمه آن است که بعد از غیب شدن ک

؛ جایی که »سنگ شاه/ بردشاه«سنگی وجود دارد به نام  همچنین در گردنه بیژن و باالتر از چشمه بشو، تخته. دلیل این چشمه به این نام شهرت یافته است

 .بازگردند و پس از آن خودش ناپدید شدکیخسرو از همراهانش خواست 
خوانند  می» بشو«و بویراحمد، نام این چشمه را  در بیشتِر مناطق فارس و کهیگلویه. فارسی گرفته شده است» شستن«امر فعل  هاز  صیغ» بشو هچشم«نام .  11

» میشی«نام این چشمه ) واقع در شمال غربی شهر یاسوج(ریز  اي سه ؛ اما در روایتی از روستاي گنجه)295 - 272: 1354؛ انجوي شیرازي، 266: 1340فسایی، (

یک میش کوهی نمایان شد، کیخسرو آن را با تیر و کمان از پاي درآورد «ذکر شده است، به این دلیل که وقتی کیخسرو و همراهانش نزدیک این چشمه رسیدند، 

این وجه تسمیه عامیانه نادرست احتماالً از آنجا به وجود آمده است که در برخی ). 281همان، (» و به همین خاطر این چشمه به چشمه میشی موسوم شد

  .کنند تلفظ می )293و  284همان، () moši/meši(» مُشی«را » بشوي/بشور«هاي این ناحیه، فعل امر  لهجه



تاریخ فارسنامه این داستان بسیار شبیه مطلبی است که در  ).523: 1375 ،اقتداري(شود  شود و به آن دست بزند، خود نیز سنگ می

شاید این روایات شفاهی نتیجه القائات «اند که  به همین دلیل، برخی احتمال داده. 12دربارة تل خسروي ذکر شده است ناصري

اما چه بسا عکس این قضیه درست است،  ،)527همان، (» مرحوم حاج میرزا حسن طیب شیرازي به ذهن مردم این منطقه باشد

  .آمده، همان قول شفاهی مردم باشد تاریخ فارسنامه ناصريیعنی آنچه در 

بجز روایت عروج کیخسرو در کوه دنا که نزد مردم مشهورتر است، کوه شازند در جنوب اراك مکان دیگري است که قداست 

، 13نیز شهرت دارد» کوه شاه«یا » شاه  دره«ازند که نزد مردم این منطقه به کوه ش. خود را از خاطره عروج کیخسرو به یادگار دارد

کیلومتري شهر اراك  35در شمال غربی شهرستان شازند و مجاور روستاي اَلَرج قرار دارد که در جنوب غربی استان مرکزي و 

وجود دارد که به باور مردم این » کیخسروغار «یا » غارشاه«متري، غاري به نام  2890بر این کوه در ارتفاع حدود . واقع است

). 559: 1368؛ محتاط، 33: 1389محمدي و دیگران،  شاه(کند  منطقه، شاه زنده، کیخسرو، پوشیده از دیدگان مردم در آن زندگی می

خاکسپاري همراهانِ وجود دارد که مکان ) هفت برادر(» هفت برار«قبرهایی به نام » گوِر زار«در پاي این کوه، در روستایی به نام 

مردم روستاي اَلرج و حتی کودکان خردسال این روستا، به بازگشت کیخسرو اعتقاد . کیخسروست که در سرما و برف جان سپردند

شوند و در  ، شاه کیخسرو و همراهانش، که یکی از آنها بیژن است، بیدار می)ع(و بر این باورند که هنگام ظهور امام زمان 14دارند

) ع(آید، مردم براي تعجیل ظهور امام زمان  به همین دلیل در این منطقه، هرگاه نام کوه شازند می. زنند مام شمشیر میرکاب آن ا

زار، مناطقی دیگر نیز در اطراف اراك به کیخسرو  بجز غار کیخسرو و روستاي گورِ). 297: 1354انجوي شیرازي، (کنند  دعا می

وجود دارد که مشهور است کیخسرو  15»تَل ماستر«در شهرستان تفرش، تل باصفایی به نام در انتهاي بخش فراهان، . منسوب است

نیز شهرت دارد  16»چشمۀ کیخسرو«در دشت گیتو به نام » چشمه بوالغ«و ) 4: 1329دهگان، ( است مدتی در آنجا استراحت کرده

                                                   
و این ناحیه را تل خسروي براي آن گویند ... سردسیر است تل خسروي که آن را بلوك رودخانه نیز گویند میانه شمال و مشرق بهبهان افتاده است از«.  12

گیلویه مشهور است که شاه کیخسرو کیانی بر تل بلندي در این صحرا بنشست و اهالی ایران را بخواست و شاه لهراسب را ولیعهد  که در میانه اهالی کوه

را چشمه بشو گویند و این کلمه فعل امر از شستن باشد، یعنی از جانب  اي است که آنچشمه ،سلطنت خود فرمود و در شمال گنجه به مسافت دو فرسخ

 ،ورد و در میانه شمال و مشرق گنجه به مساحت دو فرسخ کتلی استآشویی و غسل را به عمل  خداي تعالی وحی به کیخسرو رسید که در این چشمه تن

تاکنون در این ملّه اند و  در این کتل، بیژن و همراهان کیخسرو از باد و برف هالك شده .دگیلویه مله بیژن گوین را به زبان اهل کوه یعنی گردنه و عقبه که آن

 ).266 :1340فسایی، (» وزد بارد و بادها سخت می اندازه می هاي بی بیژن برف
 .1391ساله، ساکن روستاي اَلَرج در تاریخ ششم فروردین 50وگوي شفاهی نگارنده با آقاي اصغر رافعی،  گفت. 13
  .رافعی. وگوي شفاهی نگارنده با آقاي ا گفت.  14
شود  تلفظ می mastarها از جمله گویش بهدینان شهر یزد  است که در برخی گویش) mehtar :پهلوي(» مهتر«همان » ماستر«رسد واژة  به نظر می. 15

براي . برند به کار می  مانی که داراي اهمیت آیینی ویژه هستند،هاي مکانی و ز ؛ زرتشتیان واژه مس به معناي بزرگ را براي موقعیت)362: 1374مزداپور، (

شود یا  نامیده می» پنجه مس«تر است  شود که چون پنج روز دوم از نظر آیینی مهم نمونه، ده روز فروردیگان در آخر سال به دو دوره پنج روزه تقسیم می

پِسگمِ «تر نیست، به دلیل اهمیت آن  هاي دیگر خانه بزرگ شود و ابعاد آن لزومًا از صفه ار میصفه جنوبی خانه زرتشتیان که معموًال در آن مراسم آیینی برگز

 .حکایت از اهمیت آن نزد مردم آن منطقه داشته باشد» تل ماستر«در اینجا نیز شاید نام . شود نامیده می» مس
اي بس  کوه راسمند بر طرف شمال آنجاست و در پاي کوه چشمه...ج و گرمرودکر«: حمداهللا مستوفی نیز آمده است نزهه القلوبنام چشمه کیخسرو در . 16

اي  عهبزرگ است، آن را چشمه کیخسرو خوانند و مرغزاري عریض و طویل دارد، شش فرسنگ در سه فرسنگ، آن را مرغزار کیتو خوانند و در آن حدود قل

از کوه و  تاریخ قمهمچنین مؤلف ). 76: 1336مستوفی قزوینی، (» ک هزار دینار استمحکم بود، آن را فرّزین خوانند، حقوق دیوانی آن یک تومان و ی

دهگان احتمال داده که چون در ). 82: 1313قمی، (شهرستان یاد کرده است که گذر کیخسرو بعد از جنگ با افراسیاب بدانجا افتاد  اي در شهر شاه چشمه



؛ 2: 1329دهگان، (است وشو داده  ه شستو اعتقاد مردم این است که کیخسرو پیش از رفتن به غار خود را در این چشم

  ).35: 1389محمدي و دیگران،  شاه

بخش جبال بارز، در شهرستان جیرفت در استان کرمان، منطقه دیگري است که مردم آن با اسطوره کیخسرو و عروج او زندگی 

گیورد، گرزموند و گستهم وجود /گیومرد هاي گور بیژن، و چند روستا به نام» تخت کیخسرو«اي به نام  در این منطقه صفه. کنند می

اي سرسبز و  در دامنه کوه بارز منطقه. کند هاي کهن ایرانی در یاد و خاطرِ مردمش حکایت می دارد که از زنده بودن داستان

آب و  ابان بیهاي سهمگین است و در برابرِ بی هست که به گفته اهالی محل، مرکز باران و برف و طوفان» ون بونه«اي به نام  چشمه

مردم محلی بر این باورند که کیخسرو قبل از رفتن به . است علفی قرار دارد که در میان نرماشیر بم، جیرفت و سیستان واقع شده

آنها معتقدند کیخسرو هنوز زنده است و به هنگام . بارز، در این محل وصیت کرده و سپس در کوه غایب شده است ارتفاعات جبال

درباره روستاهاي گرزموند، گیومرد و گور بیژن نیز اعتقاد دارند، گیو که . الزمان در رکاب ایشان خواهد بود ظهور حضرت صاحب

به دنبال کیخسرو آمده بود، در روستاي گرزموند خسته شد و گرز سنگین خود را به جاي گذاشت و مدتی بعد که تمام همراهانِ 

د گیو را به آبادي گیومرد و جسد بیژن، پسر گیو را به آبادي گور بیژن برد کیخسرو بر اثر طوفانی سخت کشته شدند، باد جس

  ).7: 1373؛ صفا، 19 -18: 1369کرمانی، (

مردم روستاهاي گهواره، . هایی منسوب به شاه کیخسرو وجود دارد هاي دیگر ایران نیز مکان در بخش  که پیشتر اشاره شد، چنان

آنها . در کرمانشاه معتقدند کیخسرو در کوه بهلول در کوهستان داالهو از نظر غایب شده استگوران و تلخانی از شهرستان داالهو 

شاه عروف به بابایادگار حسین، کیخسرو، بابایادگار م)ع(، حضرت حسین)ع(دانند که حضرت علی کوه بهلول را کوهی مقدس می

شود و همه این  زمانی خواهد رسید که درِ کوه بهلول باز میاند و  و بیشتر پاکان و پیشوایان دین در این کوه از نظر پنهان شده

؛ براي روایات مناطق دیگر همان، 171-169: 1358انجوي شیرازي، (شوند  پرهیزکاران براي جنگ در راه دین و عدالت ظاهر می

دیگر از واژه کیخسرو باشد، رسد صورتی  آباد الشتر در لرستان نیز به نظر می در شمال روستاي عالم» چیاخسرو«نامِ تپه ). 168

که به باور مردم، مالئکه در آن ) مالئک کیانی(» نی ملوکَت کیه«اي وجود دارد به نام  تر از این تپه چشمه بویژه آنکه کمی پایین

نیز با  در کشور ازبکستان کنونی و شهر سمرقند» زنده شاه«مجموعۀ رسد به نظر می). 2/33: 1386 عسکري عالم،(کنند  زندگی می

، عموي پیامبر، قرار دارد که به اعتقاد مردم »گورخانه قُسام بن عباس«در این مجموعه . داشته باشداسطوره عروج کیخسرو ارتباط 

هاي قدیم،  احتماالً در دوره. در این شهر به شهادت رسیده و از آن زمان در چاهی که در این منطقه قرار دارد، پنهان و زنده است

در  17مردم روستاي الهیج ).Tabari, 2005(دانستند  نیز نام داشته است، مکان عروج کیخسرو می» غار سیاوش«ا، که این منطقه ر

  ).Afandiyev,1998: 45(جمهوري آذربایجان نیز معتقدند کیخسرو در این روستا درگذشته است 

زرتشتیان . روایت موجود، روایت زرتشتی است، تنها دهدنشان مینگارنده بررسی درباره زمان عروج کیخسرو، تا جایی که 

نامند و بر این باورند که در این روز کیخسرو رجعت خواهد کرد و جهان را از ظلم و  می» کیخسروجشن شاه«ششم فروردین را 

یکی از  عروج کیخسرو و بازگشت او در رستاخیز» روز خرداد و ماه فروردین«براساس متنی پهلوي به نام . ستم خواهد رهانید

  .اتفاقات ششمین روِز ماه فروردین است که روز خرداد نام دارد

                                                                                                                                                                    
: 1329دهگان، (آمده است، به چشمۀ کیخسرو مربوط باشد  تاریخ قمهایی که در  دارد، شاید تمام داستاننزدیکی چشمه کیخسرو دهی به نام سورانه وجود 

5 -6.( 
17. Lahij 



در ماه فروردین ) 21. خویش بکشت ، کیخسرو سیاوشان، افراسیاب تور را براي کین پدرروز خرداددر ماه فروردین ) 20«

در ماه فروردین روز خرداد، کیخسرو سیاوشان پادشاهی را ) 23...کیخسرو سیاوشان با شکوه به گروتمان شد  روز خرداد،

سام نریمان اژدهاك را بکشد و   در ماه فروردین روز خرداد،) 31...به لهراسب سپرد و خود به پیروزگري به گروتمان شد

پنجاه ) 32. کشور به پادشاهی بنشیند، چندي بعد کیخسرو پدیدار آید و سام پادشاهی را به کیخسرو بسپارد خود در هفت

و پس از آنکه گشتاسب شاه را ) 33. و هفت سال کیخسرو پادشاه هفت کشور باشد و سوشیانس موبد موبدان باشد

 ».موبدان موبدي را به زرتشت پدر خویش سپارد کالبدمند کنند، کیخسرو پادشاهی را به گشتاسب شاه سپارد و سوشیانس

)Jamasp-Asana, 1897: 104-106.(  

گسترند که یکی از لوازم  اي می کیخسرو، در روز خرداد و ماه فروردین این است که سفره رسم کنونِی زرتشتیان در جشن شاه

نده از بانویی زرتشتی شنیده است که کمی نگار). 40: 1382مزداپور، (آن بشقابی جو یا سطلی آب براي اسب شاه کیخسروست 

رفتند و در آنجا سفره جشن و سرور  می» شازند«زرتشتیان روز ششم فروردین به مکانی به نام ) سال پیش 70 - 60حدود (تر  قدیم

  .18کردند گستردند و براي بازگشت شاه کیخسرو دعا می می

  

                                                   
  .سال داشت 92، 1386وگوي شفاهی نگارنده با روانشاد گوهر بهرام، همسر موبد رستمِ موبد بهرامِ موبد مهرگان، که در سال  گفت.  18



  گیري نتیجه

جاودانگی انسان و پیوستن او به جهان ابدي که اثري از مرگ و زوال در آن نیست و با راز اسطوره عروج کیخسرو از قدیم با رازِ 

تردید به  شناسد و بی رستاخیز و پیروزي انجامین و کاملِ خیر بر شر پیوندي ناگسستنی دارد؛ رازي که مرزي در مکان و زمان نمی

گیري و عروج آسمانی  داستان گوشهیسه جزئیات داستان کیخسرو با دارمستتر با مقا. اندازه گستره قلمرو اندیشه انسان وسیع است

به این نتیجه رسیده که مأخذ این دو داستان، اسطورة  20کتاب عدلو داستان عروج آسمانی اخنوخ در  مهابهارات در 19یودیشتره

مبتنی بر دهد این اسطوره را  ترجیح میشده مبتنی بر پژوهش انجاماما نگارنده  .)33: 1354دارمستتر، (کیخسرو بوده است 

اي مشترك قلمداد کند که در سه داستان ـ یکی در ایران، دیگري در کیش برهمنان هند و سومی در دین یهود ـ دیده  مایه بن

که از کارهاي دنیا ملول و  ياي فرهمند داستان شاهزاده ؛هاي باستانی دیگر نیز داشته باشد شود و چه بسا نظایري در فرهنگ می 

شود، در نهایت شاهزاده به تنهایی به آسمان  گیرد، پس با همراهانش راهی سفر می شود و تصمیم به ترك این دنیا می لزده مید

  .روند رسد و مریداِن وفادارِ او همگی از دنیا می می

اي  طورهاي مقدس بدل کرده است؛ اس راز جاودانگی و رستاخیز، داستان کیخسرو و عروج روحانِی او را به اسطوره

تبدیل شود و مردم بتوانند زمان ) 19: 1382الیاده، (» گونه الگویی سرمشق«که سبب شده این اسطوره به » ماورایی«و » غیرشخصی«

. و مکان آن را به زمان و مکان زندگی خود پیوند دهند، حیات و حضورِ آن را در زندگی رایج حس کنند و به آن واقعیت ببخشند

براي انسانِ باورمند به اسطوره به این معناست که کیخسرو فرهمند در زمانی مقدس و مکانی مقدس به  اسطوره عروج کیخسرو

وجو کرد و با تکرار و یادآوريِ دوباره آن، به راز  توان آن را در هر سویی جست جاودانان پیوسته است؛ مکان و زمانی که می

  .د دور و به واقعیت مقدس ملحق شدجاودانگی واقعیت بخشید، از زمان و مکان فانی و مرگمن

به این ترتیب داستان عروج کیخسرو در روایات شفاهِی نقاط مختلف ایران، جز آنکه از اهمیت او به عنوان یکی از فرهمندان 

ده در اسطوره عروج کیخسرو را نباید تنها یک اسطوره زن. کند، پیامی دیگر نیز دارد و جاودانان اساطیر باستانی ایران حکایت می

راویانِ این داستان، خود را اهلِ همان . این اسطوره بخشی از زندگی واقعی مردم استبلکه فرهنگ شفاهی به شمار آورد، 

دانند که زمانی قدمگاه کیخسرو و همراهانش بوده است و تمامی اماکن اساطیري را در اطراف محل سکونت خود  روستایی می

اي  در روایت شفاهیِ این اسطوره، کیخسرو شخصیتی افسانه. اند مان و مکانی زمینی تطبیق دادهیافته و زمان و مکان مقدس را، بر ز

در واقع قهرمان اسطوره، در روایات شفاهی، . اند یا تاریخی نیست، او شاهی زنده است که مردم او را دیده و با او سخن گفته

سیال بودِن شخصیت رو از این. در جهان مادي حضور یابدن تواند از دریچه باور انسا شخصی است وراي زمان و مکان که می

تر، یکی از جاودانان و یاورِ سوشیانس در  توان لمس کرد و کیخسرو که در اساطیر قدیمی اساطیر را در روایات شفاهی بهتر می

  .شمشیر خواهد زد) ع(رستاخیز است، در روایات شفاهی شیعیان در رکاب امام زمان
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