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Research background: 
In mentioning the background of the studies carried out on the myth of 

Khosrow, the first part should be considered as the works that were written 

in the analysis and completion of the mystical reading approach of this myth. 

Among these analyzes are Purnamdarian's semantic analysis in the book 

Rams and Ridiculous Stories in Persian Literature (Poornamdarian, 2012, 

pp. 438-463) and Ghobadi's symbol analysis in the book Ayin Aineh. He 

mentioned the evolution of symbolism in Iranian culture and Persian 

literature (Qobadi, 2009, pp. 225-230), who have paid attention to the 

completion of the myth of Khusrau in Suhrawardi's interpretation. Hamdani's 

article, "Epic, myth and mystical experience; Suhrawardi's reading of the 

Shahnameh" (Hamdani, 2009, pp. 138-162) and Razmjo's analysis of 

mystical epics can be mentioned in a part of his work in the realm of epics 

(Rozmjo, 2002, vol. 1, p. 310). Modrasi's article "Ki Khosro Farhamand in 

the narration of Ferdowsi and Sohrvardi" (Madrasi, 2003, pp. 102-85), 

Hamidian's book called Introduction to Ferdowsi's Thought and Art 

(Hamidian, 1993, p. 323) and Saqibfar's article "The death of Khosrow" is 

one of the other cases in this context (Saqibfar, 1970, pp. 31-17). The second 

part of the research carried out on the myth of Khosrow should be 
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considered as the works that paid attention to the mythological analysis of 

the narrative text. This approach can be found in parts of Bahar's works, 

including research books on Iranian mythology, from myth to history and a 

survey of Iranian culture, an epic story in Iranian mythology by Zabihullah 

Safa, and the article "The Myth of Khosrow in the Shahnameh". A 

comparative view of this myth can also be seen in articles such as "Siavash, 

Masih (pbuh) and Kay Khosrow" by Aydanlu. Some articles (the third part) 

have analyzed the content of the concepts of the story. Among the quartet 

"Ki Khosro's biography" by Mehrdakht Broumand, "A summary of the 

joining of Ki Khosro to Soroush Ferdowsi" by Mazaheri, "Rostam; The 

worshiper of Ki Khosravi's religion" by Hamidi, "The story of Ki Khosro in 

the Shahnameh; Expression of a victory or allegory of a disaster" by Rashid 

Mohsal and the article "The Madness of Farzangi; An attitude towards the 

appearance of Ki Khosrow" by Khuzarai can be mentioned. 

Objectives, questions, and assumptions 
The current research aims to answer the following questions; What are the 

most important reliable written sources that refer to the myth of Khosrow's 

trip to Mount Dana? To what extent can we rely on archaeological evidence 

about the myth of Khosrow's trip to Mount Dana? 

The possible assumptions are: many reliable sources have mentioned the 

legend of Khosrow's journey, the most important of which are Ferdowsi's 

Shahnameh, Tabari's History, Mustofi Qazvini's Selected History and 

Naseri's Farsnameh. One of the most important archeological evidences 

related to the legend of Ki Khosrow is Tal Khosrow or Khosrow's Hill near 

Yasouj. 

Conclusion 
The myth of Khosrow's trip to Mount Dana is popular among the people of 

these regions, apart from being composed and arranged by Ferdowsi, who 

has poems that are completely in line with the story's narration. In the first-

hand historical sources that were written in the third and fourth centuries of 

Hijri, that story is also mentioned from the perspective of a historical event. 

There are geographical names in the area under discussion (Boyer Ahmad 
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and Dana cities), such as: Tal Khosro, Tal Zali, Madawan, Tang Ganjaei, 

Siskhet, Kokhdan, Bijan Pass, Besho Spring and Ghar Ki Khosrow, not only 

from the point of view of natural tourism and ecotourism, but also in the 

field of tourism and customs (cultural tourism) and especially the historical 

and geographical course of the myth, the narration of this myth and the 

explanation of the names of the mentioned places. It can have great potential 

to attract tourists. The myth of the journey of King Adel Kiani to Dana, 

unlike most myths, has such an order in the sequence of events that makes 

all parts of the story balanced and acceptable for the listener and reader. The 

ancient myths of Iran in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad are not legends but 

real events that have remained eternal in the minds of the people of this 

country.  
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کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر  ۀهای جغرافیایی در منطقیابی ناممکان

های منابع تاریخی و پژوهشس براسا ،به کوه دنا خسروسفر کی ۀاسطور

 شناسیستانبا

 2کاووس خسروی، 1*حسین کوهستانی اندرزی

 (05/14/0410پذیرش:  01/00/0411)دریافت: 

 چکیده

جایگاه خاصی دارند. یکی از  نزمیها در نگاهداشت فرهنگ و آداب و رسوم کهن ایراناسطوره

سفر  ةهای بویراحمد و دنا، اسطوربومی شهرستان های رایج در میان ساکنانترین اسطورهمهم

پژوهش  .استسخت زمین به کوه دنا واقع در نزدیکی شهر سیخسرو، پادشاه کیانی ایرانکی

ای و کتابخانه حاضر براساس شیوة تاریخی ـ تحلیلی و تطبیقی است که براساس مطالعات

تنها در نهخسرو شناسی انجام شده است. با توجه به اینکه اسطورة سفر کیمستندات و باستان

، بلکه در مناطق جغرافیایی و اسامی اماکن آن منطقۀ بویراحمد و دناافواه و اذهان مردم 

تنها قرابت هآید که نشمار میهایی بهتوان آن را دید و شنید و ازجمله اسطورهمی  وضوحبه
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 ۀشاهنامویژه توان یافت بلکه در کتب تاریخی بههای سایر ملل میماهوی آن را در اسطوره

ة ذکرشده ضروری اسطورسبب پرداختن به مطالعۀ ؛ به همینتوان آن را مطالعه کردفردوسی می

پاسخ به  خسرو با اهداف وهای جغرافیایی اسطورة کییابی نامرسد. بنابراین مکاننظر میبه

ترین منابع مکتوب موثقی که به اسطورة سفر مهمرو انجام پذیرفت: های اصلی پیشپرسش

توانیم درمورد اسطورة سفر اند؟ تا چه حد میاند کدامخسرو به کوه دنا اشاره کردهکی

بع فردوسی، در منا شاهنامۀبر عالوهشناختی استناد کنیم؟ خسرو به کوه دنا، به مدارک باستانکی

اند دست اول تاریخی که در قرون سوم و چهارم هجری توسط مورخان اسالمی نوشته شده

از منظر  خسرواسطورة کیگردیزی به و  اصفهانی ةاثیر، حمداهلل مستوفی، حمزازجمله ابن

شناختی مرتبط با اسطورة ترین مدارک و شواهد باستاناز مهمتاریخی اشاره شده است.  ۀواقع

شناس اتریشی آنجا را خسرو در نزدیکی یاسوج است که هانیس گاوبه، باستانخسرو، تلکی

 کاوش کرده است.

 خسرو.اسطوره، کیهای جغرافیایی، ، بویراحمد، نامکوه دنا :های کلیدیواژه

 مقدمه. 1

های علمی و ایدئولوژیکی کامالً فارغ ای حتی باوجود تمام پیشرفتانسان در هر دوره

 ،ها و الگوهای رفتاری دوران اساطیری نیستای و اعتقاد به آیینسطورههای ااز اندیشه

که در ذهنی و ناخودآگاه جمعی مردم دارند؛ طوری ۀزمینزیرا اساطیر نقش فعالی در پس

ای تأثیر بسزایی دارد. با توجه به آنکه ادیان، هنر، ادبیات و فرهنگ عمومی هر دوره

م مردم هستند و نه شخص خاصی، هنگام خلق آثار آفرینندگان ادبیات عامیانه که تما

(. 1، ص.0931کشاورزی و همکاران، ) هستندتأثیر ضمیر ناخودآگاه جمعی ادبی تحت

ها متون پهلوی از چند شخصیت جاوید یاد شده که یکی از آن ۀروایات ایرانی برپای در

ین (. او فرزند سیاوش و جانش114ـ103، صص.0911سن، ست )کریستنخسروکی
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آید. وی پس از پیروزی شمار میکیانی است و شهریاری دادگر به ۀکاووس در سلسلکی

گزیند، سپس جانشینی خود برمیکشد و لهراسب را بهبر افراسیاب دست از پادشاهی می

گردند نمیاصرار او بازکند و همراه چند تن از پهلوانان که با وجود با ایرانیان بدرود می

شوید ای سر و تن میخسرو در آب روشن چشمههنگام کیرود. شببر فراز کوهی می

 و پس از آن یالن:

ــان   ــایی نش ــد ج ــرو ندیدن  زخس

 

 ز ره بازگشــتند چــون بیهشــان   

 

 (.9154ب  300/ص.0، ج.0939)فردوسی، 

صورت در بعضی منابع دیگر هم، البته به شاهنامهغیر از خسرو بهموضوع غیبت کی

 (. در سنت شفاهی103ـ107 ، صص.0911ابدینی و صدیقیان، اختصار آمده است )میرع

شیرازی  انگیز بسیار توجه شده است. انجویایرانی به این داستان شگفت ۀعامیان ـ

تدوین کرده است  نامهفردوسیصورت مکتوب در کتاب ها را بهشماری از این افسانه

ات شفاهی محل (. در بیشتر روای011ـ011صص./9ج. ،137 -131صص./1، ج.0913)

، غار است. مشهورترین منبع این روایت، شاهنامهجای کوه در خسرو بهمعراج کی

خسرو دیدن غار محل ناپدید شدن کینظامی است که در آن اسکندر به اسکندرنامۀ

(. از دیگر مآخذ کهن در 301-300 ، صص.0917یابد )نظامی، اما نشانی نمی ،رودمی

 الملوکتحفه( و 153-151 ، صص.0917عطار )عطار،  نامۀیالهتوان به این رابطه می

 (094، ص.0911فقیه محمود االصفهانی اشاره کرد )اصفهانی، بن حفصابیبن علی

مبنای دیدگاه و پذیر است که برشخصیت، متنی تأویل ةیک اسطور ۀمثابخسرو بهکی

مبنای ا از این اسطوره برهترین تأویلرویکرد خوانش، امکان تفسیر دارد. یکی از قدیم

های خسرو پیچیدگیکی ةرویکرد عرفانی، توسط سهروردی انجام شده است. اسطور

خسرو از نمادین خاصی دارد که شخصیت پادشاه عارفی را به او داده است. کی
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صاحب »، «الصدیقالملک»پادشاهانی است که توسط سهروردی با القابی چون 

نمای خسرو از جام گیتی لغت مورانۀ همچنین در رسالشود. وی توصیف می« خرهکیان

-131صص./9 ج. ،057ص./1 ج. ،511ص./0 ، ج.0911یاد کرده است )سهروردی، 

(. شیرازی، شارح آثار سهروردی، چهار تن از پادشاهان ایرانی )هوشنگ، جمشید، 133

 االشراقحکمتخسرو( را از بزرگان فرس و از ملوک افاضل در آفریدون و کی

خسرو سهروردی از طریق (. کی401 ، ص.0913سهروردی دانسته است )شیرازی، 

کسب فره، متصل به نیروی نور و خورشید مثالی حقیقت شده است )پورنامداریان، 

 (.037 ، ص.0930

 ها و فرضیات پژوهشپرسش. 2

ترین منابع مکتوب مهمرو پاسخ دهد؛ های پیشپژوهش حاضر برآن است تا به پرسش

ند؟ تا چه حد ااند کدامخسرو به کوه دنا اشاره کردهسفر کی ةی که به اسطورموثق

شناختی استناد خسرو به کوه دنا، به مدارک باستانسفر کی ةمورد اسطورتوانیم درمی

 کنیم؟

خسرو سفر کی ةاز: منابع موثق فراوانی به اسطور ندافرضیات قابل طرح عبارت

تاریخ فردوسی، تاریخ طبری،  شاهنامۀتوان به ها میآن تریناند که از مهماشاره کرده

ترین مدارک و شواهد ناصری اشاره کرد. از مهم نامۀفارسقزوینی و  مستوفی گزیدة

خسرو در نزدیکی یاسوج خسرو یا تپهخسرو، تلکی ةشناختی مرتبط با اسطورباستان

کرده است و آثار شناس اتریشی آنجا را کاوش که هانیس گاوبه، باستان است 

کشف قبرستانی خسرو، بر تلعالوه داند.آمده را مربوط به قبل از هخامنشیان میدستبه

به  مربوط یاسوج )ع(بیمارستان امام سجاد ۀدر محوطامیر( )گورستان دهنو/ تاجباستانی 

ین د. ابخشرنگ واقعیت میاسطوره به این و اواخر عصر مفرغ سوم قبل از میالد  ةهزار
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کیلومتری شهر یاسوج( در مکانی  11زادش در لما )در مانند گورستان همورستان همگ

 ۀبشار در عمر هزاران سال ةدردهد مینشان  کهبشار واقع است  ۀزیبا مشرف بر رودخان

 ت.های باستانی کهن بوده اسنشین تمدنخود هم

 . روش پژوهش3

بیقی است که براساس تحلیلی و تط ـ روش پژوهش در این مقاله روش تاریخی

شناسی انجام شده است. پس از گردآوری ای و مستندات و باستانمطالعات کتابخانه

عمل آمد، سپس ها اقدام شد و استنباط الزم بهتحلیل آن ها از آثار و مآخذ معتبر، بهداده

مطلوب و متقن  ۀنتیجتطبیقی پرداخته شد که پس از غث و سمین کردن به ۀبه مطالع

معمول  ةرسد. از طرف دیگر منابع موردنیاز برای گردآوری اطالعات نیز بنابر شیومی

 ةها، کتب و تحقیقات پیشین دربارها، سفرنامههای گوناگون علمی، تذکرهالمعارفدایره

های دیگری است که استان کهگیلویه و بویراحمد و بررسی ادبیات استان و کتاب

ست. در ارتباط با آنچه مربوط به گذشته است، راهی باره نوشته شده اتاکنون در این

شناسی نیست. های باستانها و کاوشجزء استناد به منابع مکتوب و نتایج بررسی

 رو، موارد یادشده است.رو تنها ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش پیشایناز

 پژوهش ۀپیشین. 4

خسرو، بخش اول را باید یک ةاسطور ةشده دربارهای انجامپژوهش ۀدر ذکر پیشین

گرایانه از این اسطوره آثاری دانست که در تحلیل و تکمیل رویکرد خوانش عرفان

شناختی پورنامداریان در توان تحلیل معناها میاین تحلیل ۀتألیف شده است؛ از جمل

ـ 491، صص. 0930)پورنامداریان،  های رمزی در ادب فارسیرمز و داستانکتاب 

سیر تحول نمادپردازی  ،آیین آینهی نمادشناختی حسینعلی قبادی در کتاب ( و بررس419
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( که 191ـ 115، صص. 0911در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی را ذکر کرد )قبادی، 

 ۀاند. مقالتوجه قرار دادهردخسرو را در تأویل سهروردی از او موکی ةتکمیل اسطور

« نی؛ خوانش سهروردی از شاهنامهعرفا ۀحماسه، اسطوره و تجرب»امید همدانی، 

های عرفانی در مورد حماسه( و تحلیل رزمجو را در011ـ 091، صص.0911)همدانی، 

(. 901ص./0.ج ،0910توان ذکر کرد )رزمجو، بخشی از اثر وی در قلمرو حماسه می

)مدرسی، « روایت فردوسی و سهروردیخسرو فرهمند بهکی»فاطمه مدرسی  ۀمقال

 درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسینام (، کتاب حمیدیان به011ـ 15، صص.0911

از موارد دیگر در این « خسرومرگ کی»فر ثاقب ۀ( و مقال919 ، ص.0971)حمیدیان، 

 ةشده دربارهای انجامبخش دوم پژوهش (.90ـ07، صص. 0943فر، اند )ثاقبزمینه

ناختی متن روایت را شخسرو را باید آثاری دانست که تحلیل اسطورهکی ةاسطور

جمله کتب هایی از آثار مهرداد بهار ازاند. این رویکرد را در بخشتوجه قرار دادهمورد

، 0975 ،)بهار از اسطوره تا تاریخ و جستاری در فرهنگ ایران، پژوهشی در اساطیر ایران

سرایی حماسه(، 71ـ 13، صص.0971 ؛ همو،477 ـ471 ، صص.0935، 194 ـ101ص. 

خسرو کی ةاسطور»ۀ ( و مقال514ـ505 ، صص.0973اهلل صفا )از ذبیح ر ایراندر اساطی

(. نگاه 79ـ 57، صص.0913توان مشاهده کرد )پور میاز ابوالقاسم اسماعیل« در شاهنامه

از آیدنلو « خسروسیاوش، مسیح )ع( و کی»تطبیقی به این اسطوره نیز در مقاالتی چون 

تحلیل محتوای برخی مقاالت نیز )بخش سوم( به  (.44ـ 3.ص، ص0911شود )دیده می

از مهردخت برومند « خسروسرگذشت کی»اند. ازجمله چهارگانۀ مفاهیم داستان پرداخته

برداشتی از »(، 411ـ 931، 019 -011، 315ـ311، 111ـ 733، صص.0957و  0951)

(، 19ـ 05.ص، ص0913اصغر مظاهری )از علی« خسرو به سروش فردوسیپیوستن کی

(، 570ـ 511، صص.0971از بهمن حمیدی )« خسرویرستم؛ نمازگزار کیش کی»
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از محمدرضا « خسرو در شاهنامه؛ بیان یک پیروزی یا تمثیل یک فاجعهداستان کی»

جنون فرزانگی؛ نگرشی به سیمای »( و مقالۀ 055ـ 011، صص.0957راشدمحصل )

 (.95ـ 11، صص.0913توان نام برد )از اورنگ خضرایی را می« خسروکی

 خسروکی . اشارات متون تاریخی به اسطورۀ5

 شاهنامۀخسرو را نقل کرده، ترین اثری که روایتی کامل از داستان عروج کیمهم

خسرو در از غیب شدن کی سترگ خویش، ۀشاهناماگرچه فردوسی در فردوسی است. 

اما از نام کوه سخن  راند،العبور بوده، سخن میگیر و صعبکوهی و اینکه آن کوه برف

جمله روایات تاریخی و جغرافیایی کتب و انطباق شواهد و قرائن از ولی گوید.نمی

سازد ما را به این واقعیت تاریخی رهنمون می هاسامی جغرافیایی با شکل روایت اسطور

تنها فردوسی شاعر نه خسرو و مرگ همراهانش بوده است.محل غیب شدن کی که دنا

نگریستش احوال خسرو که چون در آن میبلکه حافظ نیز از جام کی پردازاسطوره

دیدی و از ورای حجاب زمان و بعد مکان آنچه خواستی مشاهده بجهان و اسرار نهان 

خسرو و پنهان شدن او در نظامی اثر دیگری است که از کی شرفنامۀکند. یاد می کردی

کتاب داستان دیدار اسکندر از غار  های اینغار یاد کرده است. نظامی در یکی از فصل

 :(993 -995 ، صص.0901گنجوی،  نظم آورده است )نظامیخسرو را بهکی

 خسروی زنده کردچو شه رسم کی

 

 خسرو آهنـگ دروازه کـرد  چو کی 

 

 برون آمد از دیـدن تخـت و جـام    

 

 خسـرو آورد گـام   سوی غـار کـی   

 

(.991 ص. )همان،  

خسرو پس از هفت روز که از نزد خداوند است که کی گردیزی آمده االخبارزیندر 

بازگشت، به بزرگان گفت باید این جهان را ترک کند و نزد خدا رود، پس لهراسب را 

شاهی را به بزرگان و پهلوانان ایران  ةجانشینی خود برگزید و گنج و سپاه و سراپردبه
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 ، صص.0911 ابدینی،)میرع« پس برخاست و برفت و اندر بیابان ناپدید شد»سپرد؛ 

خسرو پس از کشتن افراسیاب و گرسیوز سرنوشت کی تاریخ گزیده(. در 103 -107

چنین نوشته شده است: بعد از این، شصت سال پادشاهی کرد. پس لهراسب را ولیعهد 

خسرو در دمه بمرد گروهی گویند کی»کرد و از پادشاهی کناره گزید و دل از دنیای فانی برید. 

همین نام باقی است( در کوه دنا، به کوه گیلویه، در های دامنۀ جنوبی دنا بهاز گردنه)دمه یکی 

در آن عهد بر آن کوه اژدهایی «. میان عراق و فارس، کوهی است که آن را کوشید خوانند

خسرو بفرستاد، آن را بکشت و ها بازگذاشتند، کیکه از بیم آن آبادانیعظیم پیدا گشت، چنان

 (.30-31، صص. 0993قزوینی، خانه ساخت )مستوفی آتشبر آن کوه 

خسرو سخن گفته، به این کوه اشاره کرده اصفهانی نیز در جایی که از کی ةحمز

نشست؛ در اخبار اند او به بلخ میایرانیان چنین پندارند که وی پیامبر بود، گفته»است: 

های فارس و آغاز اصفهان کوه انت ۀخسرو را گفتند که در میانایرانیان آمده است که کی

 نام کوشید است و در آنجا اژدهایی است که بر کشتزارها و آدمیان تسلط یافتهسرخی به

ای بر کوه بنیاد نهاد که . وی با مردان خود بدانجا رفت و اژدها را کشت و آتشکدهاست

 الباقیهآثارابوریحان بیرونی، در (. 91 ، ص.0941به آتش کوشید معروف شد )اصفهانی، 

، اما از مکان عروج آن شاه روحانی سخنی کندمیخسرو بر هوا اشاره به زمان عروج کی

تر در بخش نوروز و علل پیدایش آن از کوه دما که در گوید. البته اندکی پیشنمی

کند ای نمیخسرو اشارهولی به ارتباط بین این کوه و کی ،کندفارس است یاد می

 .(111 -111 ، صص.0951)بیرونی، 

خسرو کی: نویسدخسرو میدر باب ناپدید شدن کی ق(901 اگرچه طبری )متوفی

اند گوشه گرفت و کس ندانست کجا مرد و مرگش چنان بود و ها گفتهبعضی نهان شد.

 متوفی) مسکویه و ابوعلی (413 ، ص.0951 )طبری، اندهای دیگر گفتهبعضی سخن

 پنهان یزدان پرستش برای که گویند برخی .شد پنهان خسروکی: گویدمی( ق410
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، 0913مسکویه، ابن)گویند  این جز ایپاره .است مرده کجا در که نداند کس و گردیده

خسرو از ایشان جدا گشت پس از آن کی نویسد:باره میق( در این191) اثیرابن .(7 ص.

این داسان برخی دیگر  وی چه آمد و کی درگذشت. و پنهان شد و کس ندانست بر سر

 خسروکی اینکه از همگی اما (.113 ، ص.0971 اثیر،)ابن اندای دیگر باز گفتهگونهرا به

تاریخ مؤلف . پرستش غیب شده است اذعان دارند برای مکانی در اینکه و شد پنهان
خسرو را در در دمه در کوه دنا به در قرن هشتم هجری وقتی مکان مرگ کی گزیده

و از آنجا که کوه دنا را طبق  (30 ، ص.0993 ،قزوینی  )مستوفی داندکهگیلویه می

مکان غیب شدن  دهیم کهاحتمال می بنابراین اند،تعریف واژگانی، مکان مقدسی دانسته

صحت داستان  این احتمال را بپذیریم، خسرو کوه مقدس دنا باشد و اگرو مرگ کی

 ایم.یید کردهأنیز ترا خسرو به دنا سفر کی

های اماکن خسرو با نامسفر کی ۀبیق و جایابی اسامی جغرافیایی اسطورتط. 6

 های بویراحمد و دناموجود در شهرستان

خسرو و همراهانش در طول سفر به دنا از کی ،سختروایت مردم یاسوج و سیبه

گذاری خسرو و اتفاقاتی که برای او افتاده، ناماد کیه یمناطق مختلفی عبور کردند که ب

انطباق نام اماکن جغرافیایی با سیر منظم و دقیق روایت داستان سفر ه است. شد

تواند ن میآشکل روایی  های طبیعی مناطق مذکور،به دنا جدای از زیبایی خسروکی

یابی این اماکن در به ردیابی و مکان ادامهدر برای هر گردشگری زیبا و جذاب باشد. 

 ازیم:پردهای بویراحمد و دنا میشهرستان

 کوه دنا .1ـ6

تفاق سرداران و لشکریان خود اهپس از خداحافظی با مردم شهر و اهل خانه ب خسروکی

باور بهد. گنجنمی شاهنامهکه از آن پس در حیطۀ  شودعازم وادی باشکوه و مقدسی می

ن شایسته و عظیم مردم ما این سرزمی ۀهای گذشتحتی یقین بسیاری از نسل اندر نسلو 
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کوه دنا (. 0تصویر نک: ) جز کوهستان پاک و مقدس دناهی نبوده بیارآمیزد جاو اسر

آید شمار می)دبناوند( که در اساطیر ایران مرکز دیوها و جادوها به برخالف کوه دماوند

خسرو در کوهی مقدس است که کی ،داننددوش را در آنجا میبهو مأوای ضحاک مار

« دین»معنای بوده و به «دئنا» نیز احتماالً در اصلدنا  ۀخود کلم آن غایب شده است.

دئنا )دین( یک اصطالح مذهبی بسیار مهم و اساسی و  نویسد:سن میکریستین است.

دئنا  گمان من نیبرگ معمای این کلمه ظاهراً مبهم و متناقض را حل کرده است.به

 گویند، را های مجذوبسپس جمع روان ،استمعنای روان مجذوب مؤمن نخست به

 عبارت دیگر امت زردتشتییا به ین نیایش مشترک است،ییعنی جمعیتی که دارای یک آ

 .(11 ، ص.0973 سن،)کریستین

 
 سخت )نگارندگان(کوه دنا، شهرستان دنا، در نزدیکی شهر سینمایی از رشته: 1تصویر 

Figure 1: View of Dena Mountain Range, Dena County, Near 

TheCity of Sisakht (Authors) 

 خسرو/ خسروی. تل2ـ 6

شمال و مشرق بهبهان افتاده است  ۀرا بلوک رودخانه نیز گویند میان خسروی که آنتل

گیلویه اهالی کوه ۀخسروی برای آن گویند که در میاناز سردسیر است و این ناحیه را تل

نشست و شاه خسرو کیانی بر تل بلندی در این صحرا بمعروف است که شاه کی

در علت . (111 ، ص.0941 فسایی،لهراسب را ولیعهد سلطنت خود فرمود )حسینی
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موجود است که هر دوی خسرو تل یخسرو، دو روایت نزد مردم روستاگذاری تلنام

شود. روایت این تل را اهالی خسرو به لهراسب ختم میها به واگذاری پادشاهی کیآن

خسرو سروش الهی رسید که کنند: زمانی که به کییخسرو چنین تعریف مروستای تل

ای خاک روی هم به دشت یاسوج بیاید، وی به سوارانش دستور داد که هرکدام توبره

رود و لهراسب را خسرو بر باالی تل میای شکل بگیرد. سپس کیبریزند تا تپه

آن روایت این گزیند. برخی از مردم محلی نیز روایت دیگری دارند و جانشینی برمیبه

بیند که پیرمردی بزرگی می ۀپرآب، مزرع ۀخسرو در کنار چشماست که وقتی کی

دهد خسرو دستور میآوری محصول عاجز مانده است. کیضعیف و تنها در جمع

آوری آوری کنند. پس از جمعای از محصول را به کمک او جمعسپاهیان هر یک دسته

رمرد پرسید: ای پیرمرد بگو در کار کردن سریع محصول توسط سپاه، خسرو از پی

پرسد: موقع جمع. سپس میگوید: دستکم؟ پیر میجمع بهتر است یا دستدست

کم. خسرو از بخل وی گوید دستکم؟ پیر میجمع بهتر است یا دستخوردن دست

دهد هر یک از لشکریان یک توبره خاک در شود و دستور میآزرده و خشمگین می

بزرگی  اًنسبت ۀهم بریزند که با این کار در وسط آن دشت صاف تپه رویکنار آن چشم

رود و لشکر او را ببینند به باالی تپه می ۀشود. برای آنکه درحال سخنرانی همایجاد می

نفسی و داری و نیکضمن نصیحت لشکریان خود به عدالت و انصاف و مردم

جانشینی خود ی که دیده بود، بهپرستی، جانشین خود )لهراسب( را بنا به خوابوطن

، براساس روایات محلی(. 131ـ 171، صص.0954شیرازی،  د )انجویکنانتخاب می

شناس خسرو کاخی بر سر این تل یا تپه بنا نهاده بود که پرفسور گاوبه، باستانکی

صورت عمارتی با آجرهای زرد چهارگوش و آجرهای سرخ از نوع اتریشی آثار آن را به
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 ةای پل علیایی بهبهان )ارجان قدیم( مشاهده کرده و این مکان را به پیش از دورآجره

 (.001 ، ص.0953، )گاوبه هخامنشیان مربوط دانسته است

که است  اهای دیدنی یاسوجج شود، ازخسرو نیز شناخته میخسرو که با نام تپهتل

پنجم پیش از میالد  ةآن به هزار ۀسابق وکیلومترى آن قرار دارد  5تر از اى کمدر فاصله

ترین متر است که بلندترین و مهم 11 آن ارتفاع .(9و  1تصویرهای نک: ) گرددبازمی

این م ئاستقراری و سکونت دا ۀتنها محوط وشود شمرده میبشار  ةباستانی در ۀمحوط

های ترین الیهپایین. متر پهنا دارد 011متر درازا و  051. این تپه شوددره محسوب می

قاجاری  ۀآن، مربوط به یک قلع ۀپنجم پیش از میالد و باالترین الی ةمربوط به هزار آن

شرق آن است. طیف وسیعی از شمالی و شمال ۀاست. بیشترین ارتفاع تپه مربوط به نیم

سنگی، قطعات  های نارنجی و خاکستری، ابزارخصوص سفالینهبه بقایایی فرهنگی

 متری آن مشاهده شده است 51شکسته، خشت پخته و... در سطح محوطه تا شعاع 

اسالمی بود  ةباستانی که مربوط به دور ۀشرق تپشمال. (911 -915 صص. )همان،

ها سنگنیز قلوه تسطیح و به زمین کشاورزی تبدیل شده است. با این حال در این بخش

خسرو در سال تل .آثار تاریخی در این مکان است ةدهندآمده نشاندستهای بهو سفال

 ثبت رسید.به ایران ملی و تاریخی آثار فهرست در 0551 ةبا شمار 0971

 ۀدر محوطامیر( )گورستان دهنو/ تاجکشف قبرستانی باستانی خسرو، بر تلعالوه

و اواخر عصر مفرغ سوم قبل از میالد  ةبه هزار مربوط یاسوج ()عبیمارستان امام سجاد 

شناسان گروهی از باستان. (5و  4د )تصاویر بخشرنگ واقعیت میاسطوره به این 

محمودآباد شهر یاسوج وجود  ۀگاه باستانی بزرگی در زیر منطقمعتقدند یک سکونت

برخی هم آن را مربوط به  و استمربوط به این سکونتگاه )دهنو( دارد که این قبرستان 

ین ا (.031ـ 070، صص.0935د )قزلباش و همکاران، داننخسرو میگاه تلسکونت

https://www.kojaro.com/attraction/list/yasuj-27093-ci/
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( 1)تصویر کیلومتری شهر یاسوج(  11مانند گورستان همزادش در لما )در گورستان هم

بشار در عمر  ةدردهد مینشان  کهبشار واقع است  ۀدر مکانی زیبا مشرف بر رودخان

ت )موچشی و جعفری، های باستانی کهن بوده اسنشین تمدنخود هم ۀهزاران سال

 (.011ـ 35، صص.0939

 

 
 خسرو در نزدیکی یاسوج )نگارندگان(تل: 2تصویر 

Figure 2:Tel Khosrow, Near Yasuj (Authors) 
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تدریج از بخش اصلی جدا شد و اینک هجایگاه آن بخش از تپه که بخسرو، یاسوج، تل: 3تصویر 

 د )نگارندگان(شودر درون کادر قرمز گرد دیده می ،کلی پاک شدهب

Figure 3: Tel Khosrow, Yasuj, The Location of That Part of The Hill 

That Gradually Separated FromThe Main Part and Now it is 

Completely Erased, Round Can be Seen Inside The Red Box (Authors) 

 
، ص. 1395امیر )قزلباش و همکاران، ای از محدودۀ گورستان تاجتصویر ماهواره: 4ویر تص

187) 

Figure 4: Satellite Image of The Area of Taj Amir Cemetery 

(Ghezelbash and Partners, 2016, p. 187) 
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 (189امیر )همان، ص. وضعیت دو نمونه از قبور گورستان تاج :5تصویر 

Figure 5: The Condition of Two Samples FromThe Graves of Taj 

Amir Cemetery (ibid, p. 189) 
 

 
، 1393نمایی کامل از وضعیت یک نمونه از قبور گورستان لما )موچشی و جعفری، : 6تصویر 

 (113ص. 

Figure 6: A Complete View of The Condition of a Sample of Lama 

Cemetery Graves (Mochashi and Jafari, 2014, p. 103) 

 تاالرگه. 3 ـ6

 خسروتلرا در قسمت شرقی خسرو کیهای لشکریان اسبطبق روایات مردم بومی، 

دهند و در کنار آن خوان ها آب و خوراک الزم را میبندند و به آندر صفوف مرتب می
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رگه معروف مانده این مناسبت این نقطه اکنون به تاال هد و بشوسپاهیان گسترده می

 .(0931/ 15/ 00ت )یعقوبی، اس

 تل زالی. 4 ـ6

داری و خسرو کنونی به مردمخسرو پس از سخنرانی و نصیحت همراهان در تلکی

کند. شاه کیانی جانشین خود را براساس خوابی که دیده بود انتخاب می ،پرستیوطن

 سخت، زالسمت سیج بهکیلومتری یاسو سهشود و در سمت کوه دنا روانه میسپس به

 ماند. این محل را بهای میسپس در کنار تپهکند و می بدرقه)از سرداران سپاه( او را 

 (.0931/ 15/ 07 ،اقبالگویند )نیکمی« تل زالی» امروزههمین خاطر 

 ریزسری/ سریس/ سریز/ سهتنگ ۀدر. 5 ـ6

گوار بر سر راه قرار شزالل و خوای مصفا و آبی بسکه دره ییجاسفر،  ۀادامدر 

کنند و خسرو اش میل به آشامیدن آب میو خسرو و لشکریان تشنه( 7)تصویر گیرد می

از آن را هرگز و دنیا را در آن ببیند  تاتفاقا تمام توانستهنمای خود را که میجام گیتی

که آن را ولی همین ،آوردشو و آشامیدن آب بیرون میوکرد جهت شستخود دور نمی

جوی بسیار زیاد ود و با جستشوو ناپدید می دلغزمیبرد از دستش در آب فرو می

گوید این هم رود، میپس خسرو به فکر فرو می. سآیددست نمیهدیگر نشانی از آن ب

داد اکنون را نشان می جهان ۀسری است که یزدان پاک مقرر فرموده و جامی که هم

حکمرانی این  ةی است که من بیش از این اجازدیگر ۀد و این هم نشانشوخود گم می

)یعقوبی، شود ریز خوانده میسریس و سه ،سرینام تنگهلذا این دره ب ؛جهان را ندارم

 .اکنون در ده کیلومتری غرب یاسوج قرار داردکه هم (0931/ 15/ 00
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 ریز، ده کیلومتری غرب یاسوج )نگارندگان(نمایی از روستای تنگ سه: 7تصویر 

Figure 7: View of Tang Se RizVillage, Ten Kilometers West of Yasuj 

(Authors) 

 وخدانک. 6 ـ6

گویش محلی  که به« کومدان»یا « کوخدان»خسرو و تعدادی از سپاهیانش به کیسپس 

امان ماندن از سردی  برای در و (1)تصویر د نرسمی گویندمی« کخدون»آن را 

دهد برای خودشان کوخ موقتی درست کنند تا شب را در می دستور همراهانشبه هوا

را به این نام منطقه آن  دلیلهمین به(. 0931/ 15/ 07 ،اقبالد )نیککنن طراقآن ا

کیلومتری شهر  7کیلومتری شهر یاسوج و در  95روستای کوخدان در . اندخوانده

 .سخت واقع شده استسی

 
 ر نزدیکی کوه دنا )نگارندگان(نمایی از منطقۀ کوخدان، د: 8تصویر 

Figure 8: View of KoukhdanArea, Near Mount Dena (Authors) 
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 سختسی. 7 ـ6

جنوبی کوه دنا قرار  ۀغربی یاسوج و دامنسخت در غرب و شمالشهر امروزی سی

 ةسخت( دربارنویسد: مردم آنجا )سیشیرازی می انجوی .(3گرفته است )تصویر 

خسرو پس از ارائه آخرین پادشاه کیانی، کی :گویندخود میشهر  ۀتسمیوجه

جانشینی خود با مردم ش برای همراهان و سایر مردم و انتخاب لهراسب بهاسخرانی

به گردند وجود اصرار او باز نمیهمراه چند تن از پهلوانان که با وکند خداحافظی می

ـ 171، صص.0954یرازی، ش سخت نام دارد رفت )انجویسوی مکانی که امروزه سی

بین علت سرمای بیش از حد ازنهایت این سی مرد فوالدین و سرسخت به. در(131

سخت نام نهادند؛ یعنی سرزمینی که سی تن از این منطقه را سی دلیلهمین رفتند. به

سخت مردم ساکن سی (.511 ، ص.0975مردان آن زمان در آن جان سپردند )اقتداری، 

خسرو بعد از پایان سفر و رفتن به غار کنند: کیبه این شکل حکایت می پایان داستان را

ای در انتهای آن غار باقی مانده است؛ وارهتبدیل به سنگواره شد و اکنون هنوز سنگ

شود )یعقوبی، واره نزدیک شود، خود نیز سنگ میهرکس درون غار رود و به آن سنگ

00 /15 /0931.) 

 
 سخت، مرکز شهرستان دنا )نگارندگان(سی نمایی از شهر: 9تصویر 

Figure 9:View of The City of Sisakht, Dena City Center (Authors) 
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 بشو/ بشور یا چشمه میشی ۀ. چشم8 ـ6

کیلومتری از شهر  5 ۀدر فاصلکه یکی از جاهای دیدنی یاسوج است این چشمه 

 ۀنام چشم .(01)تصویر  دکنمین میأسخت قرار گرفته و آب شرب این منطقه را تسی

فارسی گرفته شده است. در بیشتر مناطق فارس « شستن»فعل امر  ۀبشو یا بشور از صیغ

، ص. 0941فسایی، خوانند )حسینی می« بشو»و کهگیلویه و بویراحمد، نام این چشمه را 

سبب است که از جانب  ( و نام آن بدین135ـ 171، صص.0954شیرازی،  ؛ انجوی111

شویی و غسل کند. اما در خسرو رسید که در این چشمه تنتعالی وحی به کیخدای 

غربی شهر یاسوج نام این چشمه به ریز، واقع در شمالای سهروایتی از روستای گنجه

خسرو و همراهانش نزدیک این چشمه میشی معروف است، به این دلیل که وقتی کی

و آن را با تیر و کمان از پای درآورد و خسرچشمه رسیدند، یک میش کوهی نمایان شد، کی

تسمیۀ عامیانۀ نادرست شاید همین دلیل این چشمه به چشمه میشی معروف شد. این وجهبه

را « بشور/ بشوی»های این ناحیه، فعل امر وجود آمده است که در برخی لهجهاز آنجا به

 (.139، 114، 110، ص. 0954شیرازی، کنند )انجوی مشی تلفظ می

 
 سخت )نگارندگان(نمایی از چشمه بشو/ چشمه میشی، در پنج کیلومتری سی: 11تصویر 

Figure 10: View of TheBeshoSpring/ Mishi Spring, Five Kilometers 

FromSisakht (Authors) 
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 . گردنۀ بیژن9ـ 6

ع ارتفاسخت گردنۀ بزرگ و درازی است بهدر دنبالۀ گردنۀ کوه دنا، در شمال شهر سی

(. اسم این گردنه بیژن یا بیزن است. مردم بومی آنجا 00تقریب چهار فرسخ )تصویر 

بیژن مشهور است از  ۀنام گردنبه امروزه که ایگردنه در درنهایتخسرو گویند: کیمی

بعد از . (530، ص. 0970، ترین سردار خویش بیژن جدا شد )مجیدیترین و قویجوان

نانی که همراه او بودند جان سپردند و تنها رستم و خسرو، همۀ پهلواغیب شدن کی

جای رستم ربود و به بیژن زنده ماندند. اما باد بیژن را نیز در گردنۀ بیژن از چنگ

خسرو و پهلوانان ایران نامعلومی برد. در روایتی دیگر، رستم پس از ناپدید شدن کی

گویند وقتی جلو برود. می دلیل برف و بوران شدید نتوانستولی به ،ها رفتدنبال آن

(. 130-179 ، صص.0954شیرازی،  اند )انجویبیژن، بیژن را دیده ۀبهار شد، در گردن

ای شمال و مشرق روستای گنجه ۀگوید: در میانحسن فسایی در این رابطه می

مساحت دو فرسخ کتلی است، یعنی گردنه و عقبه که آن غربی شهر یاسوج(، به)شمال

خسرو از باد و بیژن گویند. در این کتل، بیژن و همراهان کیهل کهگیلویه ملهزبان ارا به

بارد و بادها سخت اندازه میهای بیبیژن برفاند و تاکنون در این ملهبرف هالک شده

 (.111 ، ص.0941فسایی،  وزد )حسینیمی

 
 سخت )نگارندگان(: گردنۀ بیژن، در شمال سی11تصویر 

Figure 11: Bijan Neck, In The North of Sisakht (Authors) 
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 شاه/ سنگ شاه برد. 11 ـ6

شکل سنگ مکعببشو، تخته ۀبیژن و باالتر از چشم ۀسخت، در گردندر شمال سی

های محلی حاکی از آن است که روایت«. شاهبردشاه/ سنگ»نام بزرگی وجود دارد به

 کندرا به سپاهیانش بازگو می آخرین نصایح خودو خسرو بر باالی این سنگ رفت کی

خواهد که بازگردند، زیرا این سفری بدون بازگشت برای او خواهد بود. ها میو از آن

یا « شاه برد» نامبههمین علت این سنگ که بعدها بهپس از آن خودش ناپدید شد 

/ 15/ 00شد )یعقوبی، معروف  استمعنی سنگ که در زبان لری برد به «سنگ شاه»

0931). 

 کنمچه ۀچشم. 11 ـ6

این چشمه آن است که  ۀتسمینام وجود دارد. وجهای بدینسخت چشمهدر شمال سی

هم مشورت  خسرو پهلوانان کنار این چشمه جمع شدند و بابعد از غیب شدن کی

همین دلیل این چشمه به این نام شهرت یافته ؛ به«بکنیم و چه نکنیمچه »کردند که 

 (.0931/ 15/ 07 ،اقبال)نیکاست 

 آسمانی ۀ. در12 -6

لحاظ تالش خسرو خسرو بوده هم بهدر بین پهلوانان چون بیژن بیش از همه مدیون کی

جهت دوستی بسیار نزدیک پدرش گیو با در آزادی او از زندان افراسیاب و هم به

را جهت خود قراری و نهایت کوشش خسرو، بیش از دیگران احساس مسئولیت و بی

ای از سرداران دیگر سر در با عده ،ودن با خسرو تا آخرین مقصد داشته استهمراه ب

خسرو ردپای اسب کیو اند گذارند و مسیر لشکریانی که در پی او روان بودهپی او می

ی یای در ضلع شمالی دنا جاگیرد تا اینکه به درهدر میان برف راهنمای حرکت قرار می



 0510  مرداد و شهریور ،54ـارة ، شم01 سال______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

26 

 

رسند و در آنجا با همه سعی و تالش حتی دارد مینام خفر وجود هکه امروزه دهی ب

 ةلذا این دره را در ،یابندترین اثری از رد و پا و مسیر حرکت خسرو نمیکوچک

 ها عروج نمودشوند که از اینجا خسرو به آسمانزیرا معتقد می ،کنندآسمانی خطاب می

 )همان(.

 مادوان. 13 ـ6

آن که نام  بویراحمد استان کهگیلویه و شهرستان بویراحمد بخش مرکزیشهری در 

بیمار شده و مدتی را شاه خسرو( )کیشاه  ۀبرگرفته از مکانی است که مادیان مورد عالق

 (.0931/ 15/ 00)یعقوبی،  اطراق کرده بود برای درمان آن در مکان مذکور

 ایتنگ گنجه. 14 ـ6

های سخت یکی از جاذبهکیلومتری شهر یاسوج و در مسیر یاسوج به سیسیزده در 

نظیر در یاسوج یاد ای بیعنوان گنجینهاصلی این شهر قرار گرفته است که از آن به

مکانی که امروز، بانام خسرو در های شفاهی مردم آنجا، کی. براساس روایتکنندمی

ها( بین مردمانی که تقسیم طال و جواهرات )گنجمعروف است به« ایتنگ گنجه»

ای نام این منطقه را نیز تنگ گنجه دلیل همین پرداخت و به استقبال آمده بودند،به

 )همان(. اندگفته

 خسروغار کی. 15 ـ6

خسرو( )غار کی ها پنهان شد که بهوارد غاری شد و از دیدهخسرو کیخراالمر آ

تواند وارد این غار این اعتقادند که طلسم است و کسی نمی و بومیان براست معروف 

گوید: اهالی شیرازی می . انجویزنده بودن و بازگشت وی دارند شود و اعتقاد به

کنند که بارها در جلوی غاری که در باالی این کوه روستاهای اطراف کوه دنا نقل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


 و همکار حسین کوهستانی اندرزی ____________...های جغرافیایی در منطقة کهگیلویه و بویراحمد یابی ناممکان

27 

 

اند به او نزدیک شوند غیب شده لی وقتی خواستهو ،اندسال را دیدهاست پیرمردی کهن

ای چنین شود و عدهخسرو را ببیند کور میهمچنین معتقدند هرکس کی است.

خسرو در پایان سفر در این غار اند. طبق روایات شفاهی مردم آنجا، کیسرنوشتی داشته

جهان بازگردد و نیایش یزدان پرداخت تا روزی که دوباره فرمان یابد و به وارد شد و به

ـ 111، صص.0954شیرازی،  ایران را از چنگ اهریمن و سپاهیان او برهاند )انجوی

عظیم و باشکوه بوده  بسیار غاراین (. 011ـ 077صص. ،0951؛ همو، 131ـ 131 ،171

و  کردهسال قبل در اثر صاعقه یا زلزله و رانش ریزش  سیصدتا  دویستکه گویا در 

ی بوده یای بس گواراست و گویند در انتهای غار چشمها ن باقیاکنون فقط نشانی از آ

بزرگ و شاداب گیاهی خاص  ۀکه اسب بر آن بسته شده و در دو طرف آن دو بوت

حد کافی هدیگر ب ۀبوت شدای فارغ مییده داشت که اسب خسرو تا از خوردن بوتهیرو

 د.بو کردهرشد 

 نتیجه. 7

 ست، جدایهابر سر زبان مناطق این مردم ه در میاندنا ککوه خسرو به سفر کی ةاسطور

 روایی سیر با منطبق کامالً اشعاری که فردوسی توسط آن درآوردن نظمبه و سرودن از

 نوشته هجری چهارم و سوم قرون در که تاریخی اول دست منابع در ،دارد داستان

های جغرافیایی که ناماست.  شده اشاره تاریخی ۀواقع منظر از داستان آن به نیز اندشده

 جمله:دنا(، وجود دارد از بویراحمد وهای شهرستانبحث )مکانی مورد ةدر حوز

 بشو ۀچشم بیژن، ۀگردن کوخدان، سخت،سی ای،تنگ گنجه مادوان،، زالیتل خسرو،تل

توریسم  ةبلکه در حوز تنها از منظر گردشگری طبیعی و اکوتوریسم،نه ،خسروو غار کی

روایت  ویژه سیر تاریخی و جغرافیایی اسطوره،و به وم )توریسم فرهنگی(رسو داب آو 

های بسیار خوبی برای ظرفیتتواند می اماکن مذکور، ۀتسمی هاین اسطوره و بیان وجو
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خسرو پادشاه عادل کیانی به دنا، برخالف سفر کی ةاسطور. جذب گردشگر داشته باشد

که تمامی  داردمکانی وقوع حوادث  سیر ها، چنان نظمی در خط واغلب اسطوره

های اسطوره سازد.قبول میهای داستان را برای شنونده و خواننده موزون و قابلبخش

نه افسانه بلکه رویدادهای واقعی هستند که  ،زمین در کهگیلویه و بویراحمدکهن ایران

رو در نزدیکی خسنام تلامروزه مکانی بهاند. در اذهان مردم این دیار جاودانه مانده

 که است کیانیان ۀسلسل ازکیانی پادشاه خسرو که برگرفته از نام کییاسوج وجود دارد 

در شناسی های باستاناند. با کاوشکردهمی حکومت ایران بر هخامنشیان از قبل

خسرو نمایان شده و همچنین اسکلت و اشیایی تاریخی های کاخ کیخسرو آثار پایهتل

و نشان از  است بودهساله هزار هفتکه دارای قدمتی  شدهن کشف نیز در مجاورت آ

ها در اکنون نام بسیاری از قلل و مکانهمدارد.  روش ایرانیان باستانتدفین مردگان به

کشف قبرستانی همچنین  .ثر از این افسانه استأهای آن متها و کوهپایهدنا و دامنه

ها سوم قبل از میالد به این افسانه ةبه هزارمربوط امیر( )گورستان دهنو/ تاجباستانی 

گاه یک سکونت شناختیبراساس مدارک و مستندات باستان د.بخشرنگ واقعیت می

)دهنو( محمودآباد شهر یاسوج وجود دارد که این قبرستان  ۀباستانی بزرگی در زیر منطق

خسرو گاه تلرا مربوط به سکونت و برخی هم آن استمربوط به این سکونتگاه 

کیلومتری شهر  11زادش در لما )در مانند گورستان هم ین گورستان همد. اداننمی

بشار  ةدردهد مینشان  کهبشار واقع است  ۀیاسوج( در مکانی زیبا مشرف بر رودخان

 ت.های باستانی کهن بوده اسنشین تمدنخود هم ۀدر عمر هزاران سال

 منابع 

 رجمۀ م. روحانی. تهران: اساطیر.. تتاریخ کامل(. 0971اثیر )ابن 

 . ترجمۀ ا. امامی و ع. منزوی. تهران: سروش.االممتجارب. (0913مسکویه )ابن
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 سینا.سرشت. تهران: ابن. ترجمۀ ا. داناآثارالباقیه. (0951)ابوریحان بیرونی، م. 

 نگ ایران.. ترجمۀ ج. شعار. تهران: بنیاد فرهتاریخ پیامبران و شاهان. (0941)اصفهانی، ح. 

 . تصحیح ع. احمدی دارانی. تهران: میراث مکتوب.الملوکتحفه. (0911)اصفهانی، ع. 

. تهران: خوزستان و کهگیلویه و ممسنی ـ جغرافیای تاریخی و آثار باستانی. (0975)اقتداری، ا. 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، مؤسسۀ فرهنگی آیات.

 . تهران: امیرکبیر.نامهمردم و شاه. (0954)شیرازی، ا. انجوی 

 . تهران: سروش.مردم و قهرمانان شاهنامه. (0951)شیرازی، ا. انجوی 

 . تهران: علمی.نامهفردوسی. (0913)شیرازی، ا.  انجوی

 .79ـ 57، (71) 09، بخاراخسرو در شاهنامه. . اسطورة کی(0913)پور، ا. اسماعیل

 1، های ادبیپژوهش. ای تطبیقی(رو )مقایسهخسسیاوش، مسیح )ع( و کی. (0911)آیدنلو، س. 

 .44ـ 3(، 19)

، (01و  00 ) 5، 733 -111(، 01) 5، گوهرخسرو. سرگذشت کی (.0957، 0951)برومند، م. 

 .411ـ 931، (5) 1، 019ـ011، (1)  1، 311 -315

 . تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران )پارة نخست و دوم(. (0975) بهار، م.

 . تهران: فکر روز.جستاری چند در فرهنگ ایران. (0971) .بهار، م

 پور. تهران: چشمه.. گردآوری و ویرایش ا. اسماعیلاز اسطوره تا تاریخ.  (0935بهار، م. )

 . تهران: علمی و فرهنگی.های رمزیرمز و داستان. (0930)پورنامداریان، ت. 

 .90ـ 07 (،9) 15، جهان نوخسرو. . مرگ کی(0943)فر، م. ثاقب

 . تهران: کتابخانۀ سنایی.نامۀ ناصریتاریخ فارس. (0941فسایی، ح. )حسینی 

 .570ـ 511(، 5) 3، چیستاخسروی. رستم؛ نمازگزار کیش کی. (0971)حمیدی، ب. 

 . تهران: نشر مرکز.درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. (0971)حمیدیان، س. 

ـ 11، (01 و 00)  0، کلک. خسروی به سیمای کیجنون فرزانگی؛ نگرش. (0913)خضرایی، ا. 

95. 
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. خسرو در شاهنامه؛ بیان یک پیروزی یا تمثیل یک فاجعهداستان کی. (0957)راشدمحصل، م. 

 .055ـ 011، هشتمین کنگرة تحقیقات ایرانی

ج. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  1. قلمرو ادبیات حماسی ایران. (0910)رزمجو، ح. 

 گستر.سخن

ج. تصحیح و تحشیه و مقدمۀ ح.  9. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. (0911)سهروردی، ش. 

 نصر و مقدمه و تجزیه و تحلیل فرانسوی هنری کربن. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

 . تهران: حکمت.التاجدره. (0913)شیرازی، ق. 

. تا قرن چهاردهم ه.ق ترین عهد تاریخی؛ از قدیمسرایی در ایرانحماسه. (0973)صفا، ذ. 

 تهران: امیرکبیر.

. ترجمۀ ا. پاینده. تهران: بنیاد فرهنگ تاریخ طبری )تاریخ الرسل و الملوک(. (0951طبری، م. )

 ایران.

 . تصحیح م. شفیعی کدکنی. تهران: سخن.نامهالهی. (0917)عطار، ف. 

 . تصحیح ج. خالقی مطلق. تهران: سخن.شاهنامه. (0939)فردوسی، ا. 

تهران:  .آیین آینه: سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی. (0911)قبادی، ح. 

 دانشگاه تربیت مدرس.

شناختی گورستان . کاوش باستان(0935)قزلباش، ا.، جعفری، م.، رجبی، ن.، و محمدخانی، ک. 

 .031ـ 070(، 0) 1، شناسیمطالعات باستانامیر. تاج

 . ترجمۀ ذ. صفا. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.کیانیان. (0973)سن، آ. کریستن

ای های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهنمونه. (0911)سن، آ. کریستن

 . ترجمۀ ژ. آموزگار و ا. تفضلی. تهران: چشمه.ایرانیان

دان اساطیری جنگ در . بازتاب ایز(0931)ارژنه، م. کشاورزی، س.، واردی، ز.، و رضایی دشت

فرهنگ و ادبیات  های چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد.های استانافسانه

 .11ـ 1(، 11) 7، عامه
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 .فرهودی .س ۀترجم .صفوی ةارجان و کهگیلویه، از فتح عرب تا پایان دور. (0953) .گاوبه، ه

 .انجمن آثار تاریخی :تهران

 .علمی و فرهنگی :تهران .ریخ و جغرافیای کهگیلویه و ممسنیتا. (0970) .مجیدی، ن

، (97) 09 شناخت،. کیخسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردی. (0911)مدرسی، ف. 

 .011ـ 15

 اهتمام ع. نوایی. تهران: امیرکبیر.. بهتاریخ گزیده. (0993قزوینی، ح. )مستوفی 

 .19ـ 05، 3، صوفیخسرو به سروش فردوسی. . برداشتی از پیوستن کی(0913)مظاهری، ع. 

دار با نقش شترمرغ از گورستان لما. ای کتیبه. مهر استوانه(0939)موچشی، ا.، و جعفری، م. 

 .011ـ 35(، 0) 7، شناسیمطالعات باستان

روایت منابع بعد از فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران به. (0911)میرعابدینی، ا.، و صدیقیان، م. 

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. .اسالم

 باکو(. تهران: هرمس. -)براساس چاپ مسکو خمسه. (0917)نظامی، ن. 

 کوشش ح. وحید دستگردی. تهران: مطبعه ارغوان.. بهشرفنامه. (0901). جگنجوی،  نظامی

 نقد ادبی،هنامه. . حماسه، اسطوره و تجربۀ عرفانی، خوانش سهروردی از شا(0911)همدانی، ا. 

 .011ـ 091(، 7) 1

  شوندگانب( مصاحبه

 سال، لیسانس. 57، معلم بازنشسته، 0931/ 15/ 00یعقوبی، س.م. 

 سال، تحصیالت ابتدایی. 14، کشاورز و دامدار. 0931/ 15/ 07 اقبال، ز.نیک
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