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  چكيده

شناسـي در آثـار داسـتاني صـادق      انديشي و فرهنگ اي از مرگ كانون توجه اين مقاله، تركيب ويژه
  هـاي گورسـتاني، بـه يـاري دانـش       هـاي مختلـف تـدفين و سـازه     بـازپردازي شـيوه  . ست هدايت ا
هـا و مناسـك مختلـف،     و برحسـب فرهنـگ، تمـدن، سـنن، آيـين      سيشناشناسي و مردمباستان
روايتگـر مـرگ    پدران آدم،هدايت در داستان . گونه باورهاست دهندة درنگ شايستة او در اين نشان

، آخرين لبخند وكور، تخت ابونصر، آفرينگان  خانه، بوف تاريكهاي  يك انسان ـ ميمون و در داستان 
هاي پس از آن، ازجمله زمانة  عهد سنگ، عهود فلزات و آهن و دوران ترتيب، روايتگرِ مرگ انسان به

اين روند حتي تا دوران ناديدة بشر هزاران سال بعد نيـز  . پادشاهان كياني و نيز دوران معاصر است
هـدايت    هاي صادق يافته در داستان بر پاية اين پژوهش شايد بتوان از نظمي تسلسل. يابد ادامه مي
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 لي و سيامك نادريدكتر كاووس حسن      
  
 1391زمستان   ، 22  شمارة            

  مقدمه - 1
هـاي   از نگـاه  اي ظريـف و پيچيـده اسـت كـه     هدايت، مقولـه   صادقانديشي در آثار  رگم

امـا هـدف ايـن     ؛انـد  آن بسيار سخن گفته ةست و تاكنون نيز دربارا  متفاوتي قابل بررسي
در آثـار  اسـت كـه   بـه مـرگ    مربـوط  هاي مختلف تدفين و مناسـك  مقاله، بازنمود شيوه

گويي نويسنده از هر جهت بـه  . نداهدايت، به صورتي غالباً تعمدي گنجانده شده داستاني 
تا مـرگ را بـا تمـامي تشـريفاتش، در      استداده و خواستار آن بوده اين مقوله اهميت مي
شخصـيت   بـه دليـل  تنهـا   پيش از اين آثـار هـدايت   .ها بازگسترد بسياري از اين داستان

 هـاي تـدفين و مناسـك    هو به بررسـي جـامع شـيو   اند شدهبررسي   نويسنده  انديش مرگ
  شناسـي  شناسـي و باسـتان   اي فرهنـگ  كه عموماً منحصر به گونه- سپاري در آثار او  خاك

د و بررسي كن انداز اين آثار را از اين چشماين مقاله سعي دارد  .استپرداخته نشده - ستا
هـاي تـدفين در آثـار     هاي گورسـتاني و سـنت   چيدمان مقابر، سازه تصوير جامعي از انواع

  .هدايت ارائه دهد
  
  تدفين - 2

هـاي   و پديـده  ن تجسم انسان از مـرگ تري پذير عين حال ترسيم ترين و در تدفين ملموس
شناسـي و   جامعـه  .است خود مشغول داشته  را بهآدمي  ني آن است كه همواره ذهنپيرامو
مرگ و  كه با فلسفة - هاي تدفين  انده از سنتمآثار برجايتوجه به بدون مذاهب،  فلسفة

زسازي اعتقادات پيشينيان منجـر  صحيحي در با به نتيجة توانندنمي -  ندندنيستي در پيو
  شـده در گورهـاي باسـتاني   هاي انجام تدفين مطالعةشناخت مذاهب،  از منابع مهم. شوند
تـوان بـه الگوهـاي     كه با تكيه بر آن، مي )1: 1381سعيدي هرسيني،  و چي اميرخيز چاي( است

  . هدايت دست يافت مطمئني در پيوند با آثار داستاني 
  
  انديشي هدايت مرگ - 3

  آشـكارا بازتابيـده   ) اثـر  چهـل  ثـر از سي ا(هدايت  ردپاي مرگ در سه چهارم آثار داستاني 
بــين و  اي تيــره تــا او را نويســنده اســتنويســندگان بســياري را بــر آن داشــتهو  )1(،اســت
انديشـي ـ    مـرگ  ةيافته از نوعي فلسـف  را نشأتاو به جهان  گاهكنند و ن  معرفيانديش  مرگ

وار  ي ديوانهاپنداريتاذهايش را با هم كه قهرمانان داستان بدانند - شيفتگي حاصل از مرگ
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هـاي   بـر ايـن باورنـد كـه قهرمانـان داسـتان       نابسياري از منتقد. كشاند ا پرتگاه مرگ ميت
 منتقداني چونرند؛ دا سرنوشتي محتوم به مرگ گينده، همهدايت، به تبع طرز تفكر نويس

: 1383و  39: 1357(عبدالعلي دستغيب  ،)پ: 1372(، محمد بهارلو )47: 1376(سيروس طاهباز 
، )387: 1379اسـماعيلي،   و  يانئبهارلوبه نقل از (مهرداد سليمي  ،)31: 1380(پور  ، يحيي آرين)74

  .)92و  91: 1377(و حسن ميرعابديني  )59و  58: 1381(جمال ميرصادقي 
  
  هاي تدفين هدايت به سنت  ةعالق - 4

اش،  تـوان از خـالل خـاطرات دوسـت صـميمي      هاي تدفين را مـي  هدايت به سنت  ةعالق
يادمانـدني سـخن    او در ميـان خـاطرات خـود، از روزي بـه    . واكاوي كـرد  ،فرزانه  مصطفي

گذاشـت   پاي ،آن پاريس دونه فةدايت به مكاني عجيب، به نام كاه كه به پيشنهاد  گويد مي
انگيخت و نمايـانگر   كه اعجاب هر مخاطبي را بر مي و در آنجا به چيدماني شگرف برخورد

فه چيـدماني شـبيه بـه    اين كا. فات تدفين بوددر باب تشري خاص نويسنده ذوق و سليقة
در خالل ديدار از آن، به تعلق خاطر خود به مـرگ و حواشـي    ،و هدايت گورستان داشت

  :دهد اين كافه را چنين شرح مي ةمصطفي فرزانه، برنام. پيراموني آن اشاره كرد
قسـمت ورودي كـه سـقف    ها آنقدر ايشـان را در   برنامه عبارت از اين بود كه بعد از ورود مشتري

هـاي   كشـيش  بلنـد  بعد شخصـي بـا لبـاسِ   . كافي جمع بشود ةداشتند تا عد سياه داشت نگه مي
هـاي ديگـر را هـم     ديوار سـالن . كرد شد و مشتريان را هدايت مي كاتوليك از در كوچكي وارد مي

اولـين   .هايش را با يك نـوار سـبز حاشـيه داده بودنـد     رنگ سياه و بنفش زده و بعضي از قسمت
شباهت  اين محوطه كه بي در. شدند خارج مي نجامحلي بود كه مشتريان سئانس قبلي از آ... اتاق

هايي چيده بودند و به مثابه ميز كافـه   گورستان نبود، چندين تابوت را روي چهارپايه به سردخانة
آخـرين  ها گذشتيم و اتفاقاً  با هدايت از اين اتاق... گذاشتند ن ليوان مشروب مييشاو رستوران، رو

  .)294و  293 :1380فرزانه،(... خانه بود اتاق بعد از اتاق اشباح سفيدپوش، تابوت
يرامـوني آن  و حواشـي پ   هدايت در خالل اين ديدار از تعلـق خـاطر خـود بـه مـرگ     

آيد كه بـا مـرگ و نـابودي شـوخي      خوشم مي] عدم[Neant   من از اين كابارة«: گويد مي
» سر و تـه مثـل خـود مـردن     پوچ و بي... آلود، شوخي با خود مرگ دارند؛ نه شوخي مرگ

   .)294: همان(
در جنـوب  » كشـان «همچنين در ذكر خاطرات خود، به گردش در گورسـتان  فرزانه 

  :بودم پذيرفته هدايت انجا شنهاد و با اصرار كند كه به پي پاريس اشاره مي
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 .سري بزندا نجكه به آهوس كرد ورستان كشان در چند قدمي ايستگاه قطار بود و هدايت ناگهان گ
هـاي فرنگـي، معمـوالً پـر اسـت از گـل و گيـاه و قبرهـا و          كه گورستانچون ،اين هم عجيب نبود

كشـان هـيچ چيـز     هاي زيبا؛ ولي گورستان فقيـرِ   سمههاي جالب، و گاهي مج و سنگ  ها ساختمان
ها  اسم مشهوري روي سنگ دار واقع شده بودند؛ و نه قبرها در يك زمين شيب! گيري نداشت چشم

كور دركه، در و و تنها تفاوتش با گورستان سوت شد و نه بناي خاصي كه جالب توجه باشد ديده مي
 .هدايت چند اسـم روي سـنگ قبرهـا را خوانـد     .اين بود كه كمتر گوري به گل و سبزه مزين نبود

بينـي كـه حتـي ايـن      مـي : جوابم را نداد و در عـوض گفـت   ،گردد پرسيدم آيا پي اسم آشنايي مي
  .)251: همان(ي دهاتي هم تر و تميز و باصفاست؛ برعكس مال ما يقبرستان گدا

هـا و آنچـه دربـاب     اسـرارآميز هـدايت بـه گورسـتان     توان به عالقة ميعبارات فوق از 
اب، مناسـك و  ها، آد اي از شيوه بازترسيم مجموعه اما ؛برد پي ،دهد تشريفات مرگ رخ مي

 با دقـت  ،داري مجموعه كه گوييچنان است هاي او  داستان دار تدفين در هاي ريشه سنت
  .استالعاده در كنار هم چيده  سي خارقرا گردآوري كرده و با وسوا هاآن زياد،

  
  شناسي هدايت به فرهنگ  ةعشق و عالق - 5

آن، تـاكنون بسـيار   هـاي   و شـاخه  شناسـي  هدايت بـه فرهنـگ    ميل فراوان صادق ةدربار
، )251: 1364(االمينـي   روح  ، محمـود )33 :1377(غيـاثي    كـه محمـدتقي   انـد؛ چنـان   نوشته
، 51 :1380 :همـان  بـه نقـل از  (شهشهاني   ، سهيال)265 :1380دهباشي،  به نقل از(طبري   احسان

 ونسـان  و )12- 32 :1378هـدايت،  (هـدايت    ، جهـانگير )67تا  57 :1380(پور  آرين  ، يحيي)55
. انـد  شناسان ايراني معرفي كـرده  ، هدايت را در شمار نخستين فرهنگ)152 :1382(مونتي  

  : استفرزانه، چنين گفته  هدايت هم، در معرفي خويش به مصطفي حتي خود
اينكه سـر كـالس درس اتنولـوژي رفتـه       بي ،ام دست بر قضا من اتنوگراف سرخود از آب درآمده

شناسـي،   شناسـي، مـردم   انسـاني، زبـان   مطالعه در باب نژاد، فولكلور، جغرافيـاي   اتنولوژي ...باشم
  .)92 :1380فرزانه، (است ... شناسي و بوم
  

  گرايي هدايت به باستان  ةعالق - 6
ناسيوناليسـم و شـناخت   گرايي را بايد در گرو ميـل شـديد او بـه     هدايت به باستان  ةعالق

مسـتعدي را   ةاو، زمينـ  انديشـانة  ايران دانست كه در پيوند با تفكر مـرگ  ةفرهنگ گذشت
ناسيوناليسـم هـدايت   «. اسـت باسـتاني فـراهم آورده    هـاي تـدفين   براي رهيافت به سنت
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آنچه كه در ناسيوناليسـم  ... آنكه اميدي به آينده داشته باشد ها بود، بي محصور در گذشته
صرفاً شيفتگي محض و نوستالژي شگفت او بود نسـبت بـه پـاكي     ،ايت اهميت داشتهد

هـاي فكـري و    زمينـه  ايـن گـرايش   .)474: 1371آجـوداني،  (» عناصر فرهنگ ايـران قـديم  
اثـري  . كـرد  اش را در همه باب، حتي مناسك تدفين ايرانيان قديم، پشتيباني مي فرهنگي

  و  هــا او در داســتان. شــود كــه ملهــم از ايــن ميــل شــديد نباشــد يافــت نمــي هــدايت از
پـروين دختـر   ، مازيـار ، آخـرين لبخنـد  ، آفرينگـان ، تخـت ابونصـر   چون هايينامهنمايش
در «جـايي كـه    تـا   ،اسـت  اين ميل را نهادينه كرده ،كور بوفدر  تر از همه ، و مهمساساني
: همـان (» تـوان ديـد   ان را مياير نوستالژي به گذشتةيي كه نوشت اين ها داستان ةبيشترين

 نگرش به اعصار باستاني ايـران را حتـي در تحقيقـات ادبـي و اجتمـاعي      اين نحوة .)477
آيـين  « - هـاي پهلـوي او   كـه نوشـته  نچنـا  ؛)478: همان( دتوان مشاهده كر نيز مي هدايت
بسياري از . ين جمله برشمردتوان از ا را مي - ... و» ها مدال هنر ساساني در غرفة«، »مغان

او نظـر   و شخصـيت  ذر بـه آثـار  هگـ ردوستان هدايت و منتقدان آثارش نيز بارها از ايـن  
: 1369(خـانلري    ناتـل    پرويـز ، )36: 1377(چوبـك     صادق توان بهكه از جمله مي اند افكنده

آجـوداني     ماشاءاهللا ،)124: 1357(دستغيب   عبدالعلي ،)160: 1377(غياثي    محمدتقي، )360
  . اشاره كرد )96 :1358(ايرانيان   پور  مصباحي  جمشيد و )473- 504 :1371(

تـوان   روشـني مـي   آنچه گفته شد و مستنداتي كه پس از اين خواهـد آمـد، بـه    ةبرپاي
هـاي تـدفين،   خود چه ميزان شناخت و آگاهي از سنت هايهدريافت كه هدايت در نوشت

تنگاتنـگ بـا    يدر ارتبـاط   پـردازي او  داستان ةشيو. است كرده  بازپردازيها را و آنداشته 
شناسـي و   فرهنـگ  هـاي تـدفين،   عالقـه بـه سـنت    انديشي، مرگ نيانديشگا چهار عنصر

  .هاي زير يافت توان در داستان روشني مي ست كه نمود آن را به ا گرايي باستان
  

  مراتب تاريخي ترتيب سلسلههدايت به   نمودهاي تدفين در آثار داستاني - 7
  )2()عهد احوال ابتدايي(پدران آدم هاي آتشفشاني در  تدفين در اليه - 1- 7

سـازي   برخـورد هـدايت را در همسـان    ةست كه نحو ا هايياز نمونه »پدران آدم«داستان 
. سـازد  روشـن مـي   ،هـاي تـدفين   شرايط محيطي، اجتماعي و فرهنگي، در تعامل با سنت

انسـان ـ   «ست از زندگي اجتماعي نوعي انسان اوليه، موسوم به ا  كوتاهي ةتاريخچداستان 
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 - تـدفين يـك انسـان    ةكه نحو» عهد احوال ابتدايي«شده از ، در فضايي بازسازي»ميمون
 ،كـي  در اين داستان كيساكي. كشد تصوير مي را در شرايط متشنج دوران اوليه به ميمون 

از ايـن گـروه، در زيـر آوار خاكسـتر و     ها و تني چند ديگـر   ميمون  - انسان ةقبيل ةسردود
زندگاني فرضـي ايـن    داستان با بازسازي بخشي از. شوند هاي آتشفشاني معدوم مي گدازه

تكميـل  شناسـي   شناسي و نخستي همراه است كه با اسنادي از دانش انسان جانوران اوليه
راه  ةتصـوير كشـيده و نحـو     بـه  تمام زندگي اين موجودات راهدايت با مهارت . استشده

ـ رفتن، معاشرت، غذا خـوردن، ازدواج و تكامـل تـدريجي آنهـا را در بسـتري روايـي ارا       ه ئ
  .است كرده

اي نـدارد؛   ها و مناسك ويـژه  ينيكي در اين داستان، متولي خاص يا آ تدفين كيساكي
انجـام  هـا سـال پـيش     ميليـون  گسـيختة  دست طبيعـت لجـام    بهاست كه  سادهتدفيني 

   :پذيرد مي
هـا دهـن بـاز كـرده      ه كوهينكمثل ا. شدت لرزيد صداي ترسناكي از كوه دماوند بلند شد، زمين به

جـا   مه گـرم و غلـيظ در همـه   . ا را فرا گرفته كه به آن طعم خاكستر دادرنگي هو دود سياه. بودند
لزج سياهي بـا  كرد و دوباره با صداي انفجار، مايع  دودها فاصله به فاصله فروكش مي. پراكنده شد

در ميان خاكسـتر، مـايع   ... شد آب پايين كوه تبخير مي. زد كوه فوران مي گوگرد گداخته از دهنة
هـا همـه مـدفون     ميمون  -  كي با آدم لرزه، كيساكي جانوران و زمين گداخته، فريادهاي كوه و نالة

  .)111و  110 :ج1356هدايت، ( شدند
  

  )عهد سنگ( خانه تاريكاي در  تدفين گورخمره - 2- 7
نظيري بـا   خورد كه شباهت بي اي رقم مي گونه  ، مرگ قهرمان به»خانهتاريك« در داستان

در اين عهد كـه   .)68: 1388نادري، و  لي حسن: كن(يابد  سپاري عهد نوسنگي مي مراسم خاك
مردگان را بـه   ،رود شمار مي  زندگي بشر بر زمين ـ به  ةـ دومين دور» عصر حجر«از ادوار 

هـا را   دست ،تندگذاشمياي سفالين  زهه و به حالت جنيني، در خمره يا كوصورت چمباتم
را از اكسـيد   هـا پس از خواباندن كوزه بر روي زمين، مرده داند وميروي صورت قرار  روبه

پـس از قـرار دادن مقـادير زيـادي      .ساختندميگون  ملون و سرخ ،گرد اخرا آهن يا همان
هـا و در محـل نشـيمن خـانواده      ، آنها را در كـف خانـه  مردگان خوراكي و اسلحه در كنار

و از اجـزاي    ها رواجـي ويـژه داشـته    در بين كرومانيون ويژهبهاين رسم  .كردند تدفين مي
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هـاي   مهـاجر از انسـان  اي  ، دسـته ها كرومانيون .تاس رفته  فرهنگي اين تمدن به شمار مي
زيسـتند و   بـر روي زمـين مـي    ،هـزار سـال پـيش    بيست و پنج اوليه بودند كه در حدود

  .نـد ا گرديـده  موسومبه اين نام  ،جاي مانده از ايشان در منطقة كرومانيون واسطة آثار بر به
 : 1379الـدين،   شـرف  ؛ 5: 1381سعيدي هرسـيني،  و  چي اميرخيز چاي ؛38: 1386فرد،   كامبخش .كن(

  .)8و  7: 1381ناس،  و بي 125: 1345واندنبرگ،  ؛100و  98: 1346نظر،  و خوب 103- 105
اي اسـتوانه  تنـگ و تاريـك   قهرمان قصه پس از گـذر از داالن هدايت،  خانةتاريك در

 يطاق و ديوارش به رنگ اخرا و كـف آن پوشـيده از گليمـ   كه  شكل و داراي طاق ضربي
اين اتـاق  . است شكل اتاقي بيضي مانندگذارد كه  اي عجيب مي پاي به محوطه ،ست ا سرخ

؛ اتـاقي بـدون   ودشـ  مگر همان در ورودي كه به داالن باز ميرد، به خارج هيچ منفذي ندا
است  كف آن، از مخمل عنابي پوشيده شدهزاويه و خطوط هندسي كه تمام بدنه، سقف و 

اخرايـي   گر يك كـوزه يـا خمـرة    تا اينجا فضاي داستان، تداعي .)118 :هـ1356هدايت،  .نك(
كه اتـاق را بـه    استعمد قرار گرفته رنگ در اين فضا به  آباژوري سرخ. ست خوابيده به پهلو
الزم  اتـاق خـود    كه قهرمان داسـتان آن را بـراي تكميـل    آباژوري ؛آورد رنگ سرخ درمي

تواند جـايگزين مناسـبي    مي وسيلهاين . است داشته و سفارش ساخت آن را از تهران داده
جـاي گـرد اخـرا باشـد كـه بايـد در مراسـم         بـه  »تـدفين سـرخ  «براي پيشبرد تشريفات 

   .)67و  65: 1388نادري،  و لي حسن .كن( سپاري بر روي مردگان پاشيده شود خاك
و كنـد   كوتاهي با ميهمان، او را راهي اتاق ديگري مـي  ةقهرمان داستان پس از مكالم

ـ         اتـاق مـذكور    هدو ساعت مانده به ظهر كه ميهمـان بـراي خـداحافظي و تـرك محـل ب
كـودكي در زهـدان مـادر،     چـون شود كه  ميزبان مواجه مي ةبا جسد فروخفتگردد، بازمي

هايش را جلوي صورتش گرفته و در حالي كه خشك شـده،   پاهايش را جمع كرده، دست
است؛ اين وضعيت همان وضـعيت چمباتمـه اسـت     گون مرده رنگ و خمره در اتاق اخرايي
ـ (شـود   هم به تقارن تكرار مي» آفرينگان«و » تخت ابونصر«هاي  كه در داستان : همـان  .كن

گاه ابدي قهرمان داستان است كه  گويي اين اتاق خودساخته و مرموز، منزل .)68و  67، 63
خـانواده قـرار    گـاه  مسـكوني او سـاخته شـده و در نشـيمن     خانـة اي در  به شـكل مقبـره  

معبـدي مقـدس اسـت كـه پـاي       كه اكنون با اين اوصاف چون آسـتانة اتاقي  ؛است گرفته
   ).125: هـ1356هدايت،  .نك( )3(گذاشتن بر آن، مرهون و مستلزم حفظ حرمت است
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  )عهد فلزات(كور   بوف اي ساده در بخش اول تدفين حفره - 3- 7
در بخش اول، كـه وقـايع در    )4(.گردد ارائه مي، در چند بخش مجزا »كور  بوف«تدفين در 

اثيري در شـهر ري و در   زن تدفين ،گذرد به ايران باستان مي اي از بازگشت قهرمان لفافه
يـان مهـاجر بـه فـالت مركـزي ايـران       يكه نخسـتين پايگـاه آريا   گيردميمحيطي انجام 

رو شـدن بـا    پـس از روبـه   ندر اين بخش، قهرمان داستا .)12: 1379قدياني،  .كن(است  بوده
هاي تـدفين   نمودي از آيين(اتاقش دفن كند  گيرد او را در ديوار جسد اثيري، تصميم مي

در تصـميم  تجديـد نظـر   امـا بـا    )5(،)آمد ميبه اجرا در» خانه تاريك«كه در   نوسنگي دورة
در و عبـدالعظيم   كـوهي در نزديـك شـاه    در گورستان خـارج شـهر، در دامنـة    را خود، او

 ،سـت ا  ي باسـتاني  هـا  محيطي نزديك دهكدهحيطي كه اثيري كماكان با آن آشناست و م
  .)24- 28: الف 1356هدايت،  .نك(سپارد  خاك مي به

ين بخش از داستان، اين ظن را ا رنگ خاكستري در مكرر هدايت از كليدواژة ةاستفاد
آرياييان مهاجر به شـهر  كند كه شايد تدفين اثيري در ارتباط مستقيم با تدفين  ايجاد مي
جـاي منـازل مسـكوني بـه      هـا را در ايـن عصـر، بـه     حـل گورسـتان  ، زيرا آنان مري باشد
را در  خود مقر و پايگاه اصلي آنها. ندارتفاعات انتقال داد هاي خارج شهر و دامنة گورستان

 - و سـفالي خاكسـتري   دادنـد  قرار ،ري باستان، حوالي قيطريه و كهريزك و اطراف تهران
» سـياه  - خاكسـتري «، به مردمان فرهنـگ سـفال   همين دليلكه به  كردندسياه را ابداع 

   .)1391، رادساجدي و نادريو  325، 324، 201، 146: 1386فرد،   كامبخش .كن( اند موسوم گرديده
دم  سـپيده «شناسان و علماي تاريخ است كه به  مد نظر انسان ةاين دوره، سومين دور

شهرت يافته و مقارن بـا مهـاجرت آرياييـان از آريـاويچ قفقـاز و      » فلزاتعصر «يا  »تاريخ
ـ ( سـت ا نواحي شمالي درياي خزر، به سوي ممالك ايران و هند در جنوب بوده جـوان،   .كن

آيين تـدفين  ( رايج در گذشته ةدر اين دوره، عالوه بر شيو .)169: 1379و قدياني،  14: 1340
شـهرت  » اي سـاده  حفـره «شد كه بـه تـدفين    مي  اجرا تر نيز اي ساده ، شيوه)اي گورخمره

 نـد دادمي خاصي قرار شكل، بدون چينه يا معماري  هايي بيضي مردگان را در گودال .يافت
طي مراسمي مرده را در يك يا چنـد   .شد ها كنده مي ها يا دامنة كوه كه در خاك بكر تپه

كردنـد و سـپس    پهلو دفـن مـي   باز يا به طاق ،لباس پيچيده و در قبر به صورت چمباتمه
تـدفين   ةاين شـيو . ندندپوشا ميروي آن را با تيرهاي چوبي، شاخ و برگ درختان و خاك 
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ولي شـايد  ، برخي نقاط ديگر ايران رواج داشت حصار، قيطريه، سيلك و خوروين و در تپه
ـ ( تمركز آن را در حوالي تهران و در ري باستان دانست بتوان نقطة : 1379الـدين،   شـرف  .كن

  .)309و  98- 103
تنيده، در گـودالي   اثيري در همين مناطق ري باستان، با لباسي درهمزن كور،  در بوف

هـاي كبـود، در پشـت شـاعبدالعظيم، و در نزديكـي       اي در ميـان كـوه   فراز تپـه  ساده، بر
از خور حيات پس شود كه قهرمان داستان آن را در ك سپرده مياي باستاني به خا دهكده
كـش، اثيـري را كـه     وي پس از كندن گودالي به معاونت پيرمرد نعـش . داند وي مي مرگ
و شـن و   دهد و قبر را با شاخ و برگ قرار مي آندر  است، در لباسش پيچيدهو شده  مثله
  .)24- 29 :الف1356هدايت،  .نك( دپوشان ميسنگ  قلوه

  
  )اشكاني ةدور( تخت ابونصرسنگي در  تدفين چارچينه - 4- 7

نيز به چيدمان خاصي از انواع گورهاي باسـتاني توجـه    »تخت ابونصر«هدايت در داستان 
» سـنگي  چارچينـه «شناسي و فرهنگ تدفين مردمان باستان بـه گـور    دارد كه در باستان

با كندن گودال و گرد هم قرار دادن چندين قطعه سـنگ   ؛ اين نوع گور،است شهرت يافته
در سـت كـه    ا يك موميايي باسـتاني  قصة يتگراو در اين داستان روا. گيرد بزرگ شكل مي

شناسي چنـد   وضوع واكاوي باستانو مأواي تاريك او، م حوالي شيراز به خاك سپرده شده
  : است متروپوليتين شيكاگو گرديده تن از محققان موزة

بود، عالئمي كشـف  كوه مقابل مشغول كاوش  اي از كارگران در دامنة من با دستهروز كه فرييك 
سنگ كه با ساروج و گل محكم شده بود، بـاالخره بـه نقبـي     كو چندين تختهكرد و پس از كندو

با حضور دكتر وارنر و گورست تابوت سنگي بزرگي را در ميـان  . سر درآورد كه در كوه زده بودند
با دقـت و  . پارچه تراشيده شده بودكمكعب مستطيل از سنگ ي كشف كردند كه به شكلسردابه 

تـابوت، موميـائي مـرد بلنـدبااليي ديـده       ةسنگ در تابوت را برداشـتند، گوشـ   احتياط زياد تخته
شد كه چمباتمه نشسته و زانوهايش را بغل زده بود، سرش را پايين گرفته و خود فوالدين به  مي

بهايي بـه تـنش و يـك     لباس زربفت گران. بسته شده بودرشته مرواريد رويش سر داشت كه دو 
  .)77 : هـ1356هدايت، (اي به كمرش بود  اش و قداره بند جواهرنشان روي سينه گردن

، شـناخته شـده و   »سـنگي  چارچينـه «نام گور  شناسي، به اين گور در كشفيات باستان
  :ستا » عهد اشكاني«مربوط به مردمان 
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هـاي   ست كه از سنگا  قبل از ميالد تا اوايل قرن اول ميالدي 57 [نوع گور عموماً مربوط بهاين [
 150مستطيل ساخته شده و عمومـاً در عمـق     اي بسيار بزرگ، به صورت مكعب اي و الشه تخته
هـاي ورق آهكـي بسـيار     سنگ وسيلة روي گورها، به... است متري از سطح زمين كنده شده سانتي

بنـدي   اين قبور كـف . است ود شدهتكه و زماني چندتكه هستند، پوشيده و مسد بزرگ كه گاه يك
در يكـي از دو ضـلع عرضـي گـور،     . انـد  محكـم و نفوذناپـذير گرديـده    ،قير معدني وسيلة شده، به

ايـن  . رددگـ  اي، بـه گـور اصـلي منتهـي مـي      دريچـه  وسـيلة  اي سنگي تعبيه شده كه بـه  فظهمح
جا انواع ظروف سـفالي  شوند و در آن به پاي مرده ختم مياند كه  ها در ضلعي ساخته شده محفظه

. اند كاسه، كوزه و جام را جهت مصرف مرده، به صورت هدايا نهاده معمول و متداول زمان ازقبيلِ
 قمه، تبـر  زقبيلِهاي متداول زمان، ا در جوار اسكلت، براي دفاع او در برابر دشمنان موهوم، سالح

فـرد،   كامبخش( است شده نهاده مي... بند، انگشتر و گردن قبيلِطور وسايل زينتي، از و همين ،گرز و
1386 :401(.)6(      

  
  )ساساني و هخامنشي ةدور(آفرينگان تدفين استوداني در  - 5- 7

» اسـتودان «، كـه مبنـي بـر رسـم     به مراسم تدفين ايرانيان باسـتان » آفرينگان«داستان 
  :كند گور توجه كامل مي پردازد و به زواياي اين نوع مي ،است بوده

كـم   آمد و در روشنايي سرد آن كـم  خاموشي ژرفي روي دخمه را فرا گرفت، مهتاب آهسته باال مي
فـرش   هاي مسـتطيل سـنگ   بندي گرد آن به شكل كرت ميان محوطة. شد ون دخمه پديدار ميدر

. يـه شـدن بـود   اي پوسيده يـا در شـرف تجـز    ها مرده تقسيم شده بود و در هر كدام از اين قسمت
اي  پهلـوي زربـانو مـرده   . شـد  ديـده مـي   ،هاي سفيد كه به گوشت و استخوان چسـبيده بـود   كفن
رنگ داشت كه جلو  اي و گوشت قهوهريش جوگندمي، شكم پاره . هايش از كاسه در آمده بود چشم

هـاي   اش و با چشـم  سرش بلندتر از سطح زمين، يك دست او روي سينه. تابش آفتاب سوخته بود
بـا  . رو داشت صورتش حالت گيرنده و خوش. كرد خشك تورفته به سوي آسمان تهي نگاه مي كاسه

درسـت بـه   . گرفتـه بـود   سر تراشيده، شارب و ريش كم و پاهايش چهارزانو يكي روي ديگري قرار
 كنندة ه، بوي تند و خفهبوي گوشت گنديده و سوخت. اي كه در زهدان مادرش شبيه بود حالت بچه

فقـط روزهـا يـك دسـته الشـخور بـا       ... شده در هواي ماليم شب فروكش كرده بـود تجزيه اجساد
پز شده بود پاره  ها را كه جلو آفتاب سوزان نيمهاي نيرومند گوشت تن آن هاي برگشته و چنگال تك
ر هـا از دو  شب... زدند شان را به هم ميهاي بردند و بال هاي خودشان را در آن فرومي ند و تككرد مي

طوري كـه مـو بـه تـن      گرديد، به بدل به زوزه و ناله ميشد كه بعد م كفتار شنيده مي ةصداي خند
جا ولـي چـون راه بـدان   . زدند و دور ميآمدند  شد، سپس نزديك دخمه مي جانوران ديگر راست مي

رسـد، در صـورتي كـه     شد كه دستش به خـوراكي نمـي   اي مي بچه نداشتند، صداي آنها مانند گربه
نگريسـتند و تـك خودشـان را بـا بالشـان پـاك        تحقيرآميز به آنهـا مـي  الشخورها مطمئن با نگاه 

ي داشـت و  يـ روا اين تمام جنبش و حركتي بود كه ظاهراً درين دادگاه خاموشي فرمـان . كردند مي
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سرگذشت يكنواخت هزاران سال اين استودان بود كه با آهك و ساروج ساخته شـده بـود و از دور   
جـور و   آمد كـه در كمـركش كـوه انداختـه بودنـد و هميشـه يـك        نقره به نظر مي ةمثل يك حلق

ت هـا از طبيعـ   موادي را كه تـن آدم  ةديگي بود كه هم واخت در مقابل گردش دوران به منزلةيكن
گرديد و عناصر طبيعت  كرد و تجزيه مي قرض گرفته بود، دوباره در آن ديگ تغيير و تحول پيدا مي

  .)64 ، 63: ج1356هدايت، (... كرد را دوباره به آن رد مي

» عهـد هخامنشـي و ساسـاني   «شناسي، اين نـوع گـور را متعلـق بـه      كشفيات باستان
كـه اجسـاد را بـه منظـور ريـزش كامـل       سـت  ا  هـايي  قبور اين دوره، اسـتودان «: داند مي

تدفين بـر   در اين دوره آيين... اند ار دادهها قر ها و دفع فساد در فضاي باالي صخره گوشت
مبناي جدايي روح از بدن و آمرزش ابدي و پاداش بهشت بوده اسـت، بنـابراين بـه بـاقي     

» به صورت استثنا ندرت و گذاردن آالت و ابزار زندگي در گورها نيازي نبوده است، مگر به
  .)431: 1386فرد،   كامبخش(

ك و آتش، سـيئه و  آب، خا كه در اعتقاد زردشتيان، آلوده كردن عناصر مقدسِنجااز آ
شـان را در معـرض جـانوران درنـده و الشـخورها      ناجساد مردگا ،ست ا گناهي نابخشودني

البته تداول اين رسم . تا بدون تماس مستقيم با عناصر يادشده تجزيه گردند گذاشتند مي
ن آيـين و مراسـم   ين زردشتي نبود و مغان ايراني نيز كه پـيش از زردشـتيا  يمنحصر به آ

ـ ( نـد آورد جاي مي اند، اين مناسك را به خاص خود را داشته  .)165 ،148 :1345حكمـت،   .كن
بـرد و   سر مي بنا به اعتقاد زردشتي، روان آدمي پس از مرگ، سه روز در اطراف جسد به«

بدهـد و   نجـا هي كه بايد حساب اعمال خاكي خود را در آيگاسپس  بر اثر وزش باد به جا
، بـر بـاالي كـوه، در    جسد او را بايـد دور از مـردم  . شود مورد قضاوت واقع گردد، برده مي

مرغـان و جـانوران الشـخوار     موشان گويند، بيفكنند تـا طعمـة  رج خاها را بجاهايي كه آن
ا گرد آورده، در چاهي كه آن را استودان هاي پراكنده ر گردد و پس از مدتي آن استخوان

  .)105- 112: 1374قدياني، (» ...ريزند گويند مي) دان استخوان(
  

  )آغاز ورود مسلمانان به ايران( كور  بوفهاي مكعبي در  تدفين در بروج و استودان - 6- 7
تـوان در   سپاري را مي هاي متعددي از تدفين و خاك گونه ،كه پيش از اين گفته شد چنان
و رسـوم در ايـن    آداب فرايند چرخش زمان و اسـتحالة  كور مشاهده كرد كه حاصل  بوف

اداور سـپاري   گـر خـاك   كور عالوه بر تدفين خاص اثيري كه تداعي  در بوف. داستان است
دگرديسـي   نگراي ديگـر از تـدفين نيـز وجـود دارد كـه نمايـا       گونـه  ،پيش از اسالم است
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سـت كـه   ا  هاي اسالمي جديد تدفين ن به گونةمسلمانا ايرانيان تازهتدريجي آداب و رسوم 
  .است هاي قبلي را نيز در خود حفظ كرده بوي آيينو كمابيش رنگ

كند كـه در حركـت بـه سـوي      اشاره مي يشكل  هاي مكعبي به خانه  راوي كور بوفدر 
  :است ها مواجه گرديدهان ري براي دفن جسد اثيري با آنكوهست

ه بـا سـرعت و راحتـي مخصوصـي از كـوه و دشـت و       ككالس. اطراف جاده را گرفته بود مه غليظ
مانندي پيدا بود كه نه در خـواب و نـه    انداز جديد و بي اطراف من يك چشم .گذشت رودخانه مي

هـاي عجيـب و غريـب توسـري خـورده،       هـاي بريـده بريـده، درخـت     كوه: در بيداري ديده بودم
گوشـه،   رنگ به اشكال سـه  هاي خاكستري الي آن خانه زده از دو جانب جاده پيدا كه از البه نفرين

هـا بـه    شـد ـ ايـن پنجـره     ي كوتاه و تاريك بـدون شيشـه ديـده مـي    ها مكعب و منشور با پنجره
دانم ديوارهـا بـا خودشـان چـه      نمي. هاي گيج كسي كه تب هذياني داشته باشد شبيه بود چشم

مثل اين بود كـه هرگـز يـك موجـود     . دادند نسان انتقال ميداشتند كه سرما و برودت را تا قلب ا
هاي موجودات اثيـري ايـن    داشته باشد، شايد براي سايهها مسكن  توانست در اين خانه زنده نمي

   .)27: الف1356هدايت، ( ها درست شده بود خانه

ست كه ابودلـف  ا  ها و نواويسي شبيه استودانكند، هايي كه راوي به آنها اشاره ميخانه    
هـا اشـاره داشـته     بـدان  ،الثانيـه  ةرسالـ ،مشهور خود سعربن مهلهل ينبوعي، در سفرنامةم
واقـع   »بـي شـهربانو   بـي «و در كوهستان شمالي ري موسوم به  )31: 1960ابودلف،  .كن(

ايـن  شناسـي   هـاي باسـتان   گـزارش  .)179: 1350 و 371: 1345كريمـان،   .كن(اند  بوده
ز آنها با عنـوان رسـوم   متعلق به ادوار آغازين ورود اسالم به ايران دانسته و ا ها رااستودان
  :ندا ياد كرده» گذار يا بينابيني مرحلة« تدفين

هـا را  شكل وجود دارد كـه آن  چهار بناي سنگ و گچ مكعب ،سيمان ري ةدر كوهسار مشرق كارخان
اين بناها در پشت كارخانه به مسافت چندصد متري . اند هايي از ايرانيان صدر اسالم دانسته امگاهآر

آقاي مصطفوي . اين چهار بنا در حدود چهار متر استطول و عرض و ارتفاع هر يك از . است افتاده
ثر تاريخي ا« بدين شرح كه ،شناسي را در اين باب تحقيقاتي مفصل است باستان ةرييس سابق ادار
ي و سـاده  شكل سـنگ  سيمان، چهار بناي مكعب بل توجه ديگر در مجاورت كارخانةبسيار مهم و قا

طول و عرض هر . دارد صدمتري مشرق آن قرار سيمان به مسافت چند است كه در پشت كارخانة
مانند تنور يا چاه،  نهاشكل هر كدام در حدود چهار متر است و وسط آ ر بناي مكعبيك از اين چها

يـان صـدر   هـاي ايران  هاي مرموز آرامگـاه  و به نظر نگارنده اين ساختمان »اي خالي وجود دارد حفره
بين طرز دفن زردشـتيان بـا مراسـم تـدفين آيـين       تحولي را اسالم است كه دفن امواتشان مرحلة

سه بناي ديگر كم و بيش صورت  ،دهد و غير از يكي از آنها كه از وسط منهدم شده اسالم نشان مي
  .)174 ،173: 1350و  375 ،374: 1345كريمان، (محفوظي دارد 
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  )عباسي ةدور(آخرين لبخند تدفين در كوشك خاموشي در  - 7- 7
، »كوشـك خاموشـي  «در مكـاني عجيـب، بـا عنـوان      »آخرين لبخند« تدفين در داستان

بـودايي كـه   ست، در اين معبـد  ا  پذيرد و شخصيت داستان كه روزبهان برمكي صورت مي
  :گردد دفن مي ،شباهت به معابد نوبهار بلخ نيست بي

 .ي رسيدجلو در آهنين ،پيچ گذشتدر هاي پيچ از داالن... كه در حال طبيعي نبودروزبهان مثل اين
كـاري هنـدي بـود     كه روي آن نقش و نگارها و كنده در سنگين آهنين. كمر آن را باز كردزرين 
خانه پديدار شد كه با چنـد قنـديل    اطاق بزرگي مانند حوض... روزبهان داخل تاالري شد ،باز شد

هاي بزرگ و كوچـك بـا روشـنايي خفـه و      قنديل. هاي رنگين داشت روشن بود از عاج كه شيشه
بزرگـي از   ةبـاالي اتـاق مجسـم   . داده بـود  نجـا هاي گوناگون حالت باشكوهي به اي مرموز و رنگ

هـاي او   داد و چشم گذاشته شده بود كه بودا را به حالت نشسته نشان مي ،و گزمفرق، به بلندي د
از تمام صورت او حالت آرامش، اطمينان و تمسخر ... درخشيد كه از ياقوت بود با رنگ آتشين مي

اي از تور نازك ابريشمي كشيده بودند و دو بخوردان دو طرف  جلو آن را پرده. و تحقير هويدا بود
آمـد و دود معطـري در هـوا     هاي آتش بيرون مـي  ميان آن حلقهته شده بود كه از مجسمه گذاش
  .كرد پراكنده مي
... هاي نقاشي مربـوط بـه زنـدگي بـودا     ها و خادمان و پرده ديوار تصوير بودا، فرشته ةدور بدن

 ةاز ميان اين محوطه چشـم . دندان بود جگركي به رنگ لثة سرخِ ،كشيده شده بود و پايين ديوار
آب  ،نما كه از سنگ رنگين تراشيده شـده بـود   جوشيد و در جوي پهني به شكل آب كوچكي مي

كنار جوي جلو چشمه يك دشك بزرگ از پر قو افتاده بود كـه رويـش   . گذشت زد و مي موج مي
ي فردايش هنگام... هاي ابريشمي افتاده بود دوزي و از پارچه هاي كوچك رنگ به رنگ قالب بالش

ها خـاموش شـده    موشي را شكستند و وارد شدند، قنديلعرب در آهنين كوشك خاكه چند نفر 
بـودا را بـا لبخنـد     ةكشيد و به طـرز ترسـناكي مجسـم    بخوردان زبانه مي ةبود، تنها آتش از دهن

. روزبهان روي دشك يله داده بود و سر جايش خشك شده بـود . تمسخرآميزش روشن كرده بود
رت روزبهـان خـم و در آب مـنعكس شـده     صو... كوزه شراب بود شبيه تار و يكپهلوي او سازي 

درخشيد و لبخند تمسخرآميز، لبخنـد فلسـفي    حركت مي هايش با روشنايي كبود و بي بود، چشم
ترسناك بـه   ،نما منعكس شده بود اين لبخند كه در امواج آب. هايش نقش بسته بود بودا روي لب

  .)92- 98: ج 1356هدايت، (آمد  نظر مي

نظير ايـن كوشـك بـه     توان به شباهت بي خالل اشارات هدايت و ساير مورخين مياز 
انـد و   برد كه اجـداد برمكيـان افتخـار كليـدداري آن را داشـته     آتشكده يا معبد نوبهار پي

. اند و بازسازي آن زده چندين بار پس از تخريب آن به دست مسلمانان، دست به نوسازي
  :گويد اين امر مي هب هدايت در خالل داستان با اشاره
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هـاي   جـدش برمـك پسـر جاماسـپ از خـانواده      .اش همه بودايي بودند روزبهان برمكي و خانواده
گاه بـودايي نوبهـار در بلـخ    شـ بزرگ ايراني و پشت در پشت از زمان اشكانيان به نگاهبـاني پرست 

. حسن برادر خالد برمكي و مادرش دختر مغ، پادشـاه چغانيـان بـود    ةروزبهان نو. اشتغال داشتند
گاه نو معني داشته و به فارسـي  شكه به زبان سانسكريت پرست» نووه وهاره«نوبهار به اسم  ةبتكد

آمده كـه از چـين و هندوسـتان و     ترين معابد بودايي به شمار مي ناميدند، يكي از بزرگ نوبهار مي
انـد و جلـو بـت بـزرگ بـودا       رفته جا ميدر عهد ساساني به زيارت آن راسانحتي بيشتر شاهان خ

بن بـن عمـر   هجـري عبـداهللا   42 در سـنة . بوسـيدند  اند و دست متولي آنجا را مي كرده كرنش مي
بن حيطان اسلمي حكم كرد و او را فرستاد تا شهر بلخ را فـتح و معبـد نوبهـار را     قريش به قيس

مـان اقتـدار   در ز... جا را بردندو سه در آهنين و يك در نقرة آن دجا را چاپيدنروت آنث. خراب كرد
  .)95: همان(خودشان دوباره معبد بودايي را مرمت كردند كه بعد به اسم آتشكده معروف شد 

عنـوان محـل مرگـي     ست كه به ا اين مأواي برگزيده، يك معبد بودايي ،در هر صورت
رسـمي يـا    آن را اساساً يك گور يا مقبرةتوان  اه، توسط روزبهان انتخاب شده و نميلخود

نوع خاصي از تدفين به حساب آورد؛ به مناسبت قرار گرفتن اين فضاي آيينـي،   در شمار
  .بيان كرديم از قهرمانان هدايت، آن را در اينجا عنوان قرارگاه فوت يكي به

  
  )ادوار آل بويه و سلجوقي( كور بوفاي و مخروطي در  تدفين در بروج استوانه - 8- 7

ديلميـان و  «كـه بـه عهـد    شـود  ديـده مـي  بـوف كـور   در  سـپاري  اي ديگر از خـاك  گونه
ست كه بـر گـور افـراد     ا اي و مخروطي هايي استوانه تعلق دارد و شامل مقبره» سلجوقيان

داراي غـث و   ،اهميت فرد درگذشـته  ميزانگرديده و به فراخور حال و  اين خاندان بنا مي
اشـاراتي   كـور  بـوف در  .)374و  373: 1345و كريمان،  167: 1379قدياني،  .كن( است ثمين بوده
جا كـه قهرمـان داسـتان    آن .ن اين شيوة خاص تدفين باشدتواند مبي شود كه مي ديده مي

اي از اين اشارات ، نمونهدگيرد تا جسد اثيري را براي دفن به خارج از شهر ببر تصميم مي
  :بينيمرا مي

هاي بريـده و   برد، بعضي جاها فقط تنه راهه مي مخصوصي و يا از بي چي مرا از جادة گويا كالسگه
هـاي   هاي پست و بلند، به شكل ها خانهور جاده را گرفته بودند و پشت آنهاي كج و كوله د درخت

ي نيلـوفر  هـا  گـل شـد كـه    هاي باريك و كج ديده مي هندسي، مخروطي، مخروط ناقص با پنجره
جـا  گفـت اين ... چـي  پيرمـرد گالسـكه  ... رفـت  ها درآمده بود و از در و ديوار باال مـي كبود از الي آن

  .)27: الف1356هدايت، (عبدالعظيمه  نزديك شاه
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هـايي   خوانيم در اين شهر گورستان شهر ري مي شناسي از پهنة باستان ايه در گزارش
ايـن  . اسـت هـاي ديلميـان و سـالجقه بـوده     وجود داشته كـه بازمانـده از اعصـار حكومـت    

هـا  كـه بـاالي آن   بـود چندپر  هاي مدور، چندضلعي و هايي با طرح شامل مقبره ها گورستان
در دامن كوهسار شـمالي   اي اغلب هاي مقبره اين برج ؛گرفت اي قرار مي گنبدهاي مخروطه
 ،153: 1379قـدياني،   ؛156- 158: 1350كريمان،  .كن( اند عبدالعظيم قرار داشته ري و سر راه شاه

نمايد كه هدايت در اين بخـش از   بنابراين دور از ذهن نمي .)372- 374: 1345و كريمـان،   167
  .شته باشدقصه بدين يادگارهاي برجاي مانده از دوران سالجقه و ديلميان نظر دا

  
  )مغول به ايران ةحمل ةدور( مغول ةسايتدفين درختي در  - 9- 7

با قهرماني مواجهيم  ،مغول اشاره دارد ةكه به وقايع پس از حمل »ساية مغول« در داستان
در  پس از مبـارزة طـوالني بـا مغـوالن،    مازندران برخاسته و  هاي سرسبز كه از دل جنگل

او كـه در يكـي از ايـن    . كند آخرين روزهاي عمر خود را سپري مي »هرازپي«هاي  جنگل
پـوك   خود را با پناه گرفتن در تنـة  آخرين دقايق زندگي است، مبارزات، زخمي برداشته
وي پـس از  . گردد ي او مبدل ميكند كه به مقبره و مدفن طبيع درخت بلوطي سپري مي

رش در ميـان  شـود كـه سـ    متوجه مـي  ناگاه كند، به كه خاطراتي محو و دور را مرور ميآن
بـدون هـيچ مقاومـت و تقاليـي تسـليم       اسـت و درخت گير كـرده  تنيدةهاي درهم شاخه

بهار سال بعد دو نفر مازندراني جسد . سپارد سرنوشت خود شده و در دل درخت جان مي
 بندي تمام اندام يك نفر آدم نشسته بود و درخت استخوان در شكاف تنة« :بينند او را مي

 هـدايت، (» ...خنديـد  ترسـناكي مـي   اف درخت گير كرده بود و با خندةسرش كه الي شك
با شرايط اجتمـاعي   مسانتدفين خاصي را ه در اين داستان نيز هدايت نحوة .)44: د1356

بـا تشـريفات تصـنعي اصـحاب      سازگارگزيند كه  و فردي يك مبارز تنهاي جنگلي بر مي
 .كند و با شرايط قهرمان داستان تطبيق مي تدفين نيست

در ميـان  سـت كـه    ا اي البته بايد در نظر داشت كه تدفين در درخت، خود رسم ويژه
آمريكـاي شـمالي، در    در«: اسـت  پوست آمريكـاي شـمالي رواج داشـته    برخي قبايل سرخ

پـوك درختـان    ن را در تنـة نشـا پوسـت، مردگا  سـرخ از قبايـل   "سـميول " قبيلة ،فلوريدا
از وجود چنـين رسـمي در ايـران،     .)1388 ، كاشاني( »دنتدريج تجزيه شو گذاشتند تا به مي

  .اطالع دقيقي در دست نيست
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  )معاصر اسالميتدفين ( كور  بوفمسلمانان در بخش دوم  ةتدفين عام - 10- 7
 خـود نويسـنده   انالخصـوص در زمـ   وران اسـالمي و علـي  كه در د كور  بوفدوم  ةدر نيم

ها و تشـريفاتي برآمـده از عقايـد عـوام، حـول محـور تـدفين اسـالمي          با سنت ،گذرد مي
در كوچـه و خيابـان بـه     »االاهللا  الالـه «در اين دوره است كه تابوت را با صداي . مواجهيم

بيند كه هفت قدم از پي تـابوت بـردارد و    د واجب ميآورند و هر كس بر خو ميگردش در
  :مرده را مشايعت كند

بردند كه رويش را سياه كشيده بودنـد و بـاالي    اطاقم يك تابوت مي دريچةاين وقت از جلوي در 
كارهـا و   كاسـب  همـة  .مـرا متوجـه كـرد    »االاهللا  الالـه «صـداي   .تابوت شمع روشن كرده بودنـد 

مرد قصـاب هـم    حتي. رفتند هفت قدم دنبال تابوت مي گشتند و ران از راه خودشان بر ميرهگذ
ولـي پيرمـرد بسـاطي از سـر     . گشـت آمد براي ثواب هفت قدم دنبال تابوت رفت و به دكانش بر

  .)67: الف1356هدايت، ( خودش جم نخورد سفرة

هفت قدم دنبال تابوت بروند ثـواب  «: گويد مي نيرنگستانهدايت در باب اين باور، در 
قـدم آن را   خوب است زير آن رود، هفتبيند  براي ثواب هر مردي كه تابوت را مي ...دارد

راه رود، برگردد و هفت قدم از  كه در صورتي كه از جهت مخالف ميبه دوش ببرد و يا اين
   .)50 و 49: و1356هدايت، ( »سير تابوت بردارد

وقـار و گيـرايش، نقـل    با ة، بـا آن چهـر  بـوف كـور  در  حتي در باب مرگ عمههدايت 
و بـه   اند تا شيطان در جسمش حلول نكنـد  سرش گذاشتهكند كه چگونه قرآن باالي  مي

  :پردازد است، در اين باب مي مومع ةچه عقيدشرح آن
اهل خانه به خـواب رفتنـد بـا پيـراهن و زيرشـلواري بلنـد        ن براي آخرين وداع همين كه همةم

روي  يـك قـرآن  . سـوخت  ديدم دو شمع كـافوري بـاالي سـرش مـي    . شدم، در اطاق مرده رفتم
روي صـورتش را كـه    پارچـة . حلول نكند كه شيطان در جسمشاشته بودند براي اينشكمش گذ

هـاي زمينـي در    عالقـه  ةهمـ  نكهمثل اي. اش ديدم وقار و گيرندهبا ام را با آن قيافة عمه ،پس زدم
ولي در عين حال مـرگ  . دكر يك حالتي كه مرا وادار به كرنش مي. صورت او به تحليل رفته بود

هدايت، (لب او خشك شده بود  زي گوشةمعمولي و طبيعي آمد، لبخند تمسخرآمي تفاقبه نظرم ا
  .)45و  44: الف1356

  : پردازدنيز به اين موضوع مي نيرنگستانهدايت در 
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معروف اسـت   ...كند شيطان در جسمش حلول مي ،گذارند و اگر نباشد مرده، قرآن مية روي سين
گذارند و آخوند شلي كـه خـادم مسـجد     به امانت مياي را شب  السلطنه مرده كه در مسجد نايب

بيند كه مرده در تابوت بـه جنـب و جـوش     ين بين ميدر ا. خواند تنها باالي سر او قرآن مي بوده
مـرده  . دود مـي كشد و از اطاق بيـرون   شود، كشو در را مي او هراسان با پاي شل بلند مي. افتد مي

مـرده   رسد، برداشته و به سينة ، قرآني كه دم دستش ميكند، آ شيخ نيز بلند شده او را دنبال مي
هـا   گونه مـرده  از اختصاص اين. خورد جا به زمين مي وقت مرده جابه گويد، آن اهللا مي زند و بسم مي

كـار از دستشـان بـر     ولي همـه  ،توانند بزنند رود اين است كه حرف نمي شان مي كه جن در جسم
اين توصيف اخير بـه اعتقـاد غـول     .ميرند صبح بزند دوباره مي ةآيد و به محض اين كه سفيد مي

  .)51 :و 1356دايت، ه(شباهت نيست  ها در قرون وسطي بي اروپايي) 1وامپير(
  
  )معاصر اسالميتدفين ( خورها مردهمسلمانان در  ةتدفين عام - 11- 7

تشـريفات  ، با نوع ديگري از عقايد و اعمـال در بـاب مناسـك و    »خورها مرده«در داستان 
ة درگذشـت فـرد  (» مشـدي « زنِ ،در اين داستان، منيژه. مرگ، از ديدگاه عاميانه مواجهيم

  :كند گونه روايت مي خانم اين بي براي بي را مرگ مشدي ،)داستان
يـد كـه مشـدي از    يبيا: گفـت  زد و مـي  مرتبه ديدم نرگس تو سرش مـي  يك ،من دم حوض بودم

خانم روز بد نبينيد، دويدم وارد اتـاق شـدم، ديـدم مشـدي مثـل مـار بـه خـودش         . دست رفت
هايش كليد شد، رنگش مثـل ماسـت پريـد،     افتاد، دندان هو پس زد، يك نفس مي نفس. پيچيد مي

مـن   .هايش رفت، تنش مثل چوب خشك شد، نفسش بند آمد دماغش تيغ كشيد، سياهي چشم
 .كشـيد  دويدم آينه آوردم، جلو دهنش گرفتم، انگاري كه يك سال بود نفس نمي كاري كه كردم

اي نكنـد، بعـد رفـتم از     هيچ تنابنـده خدا نصيب . چنگه كندم خانم تو سرم زدم، موهايم را چنگه
. همان تربتي كه شما از كربال سـوغات آورده بوديـد در اسـتكان گردانيـدم، ريخـتم بـه حلقـش       

هـايش را بسـتم،    بعـد چشـم   .ريخـت  ود، آب تربـت از دور دهـنش مـي   هايش كليد شده ب دندان
فرستادم پي آ شيخ علي، او را وكيل كفن و دفن كردم، بيست تومان به او دادم، خـانم نعـش دو   

  ...اند حاال البد او را به خاك سپرده! ساعت به زمين نماند
كـار بـوده روحـش را     بخوشا به سعادتش خانم، از بس كه ثوا :خانم سرش را تكان داد بي بي

دور ! ... مانـد  نعش ما را بگو كه چند روز به زمين مي. زود خالص كردند، خدا غرق رحمتش بكند
كند و خاك  خانم خدا پاك مي! اش به زمين نماند اما خوشا به سعادتش كه مرده. از جانتان باشد

هـدايت،  (... خـودش را بيـامرزد   هـاي  بنده خدا همة. ايم را بگو كه زنده ماندهكارها  ما گناه. كند مي
  )7(.)59و  58: ب1356

                                                 
1. Vampire  
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 حـق و حقـوقِ   ة، وكيل كفن و دفن، براي مطالب»آ شيخ علي«در اين هنگام است كه 
خـانم، زن مرحـوم مشـدي     شـود و بـه منيـژه    خود، گوركن و اصحاب تشريفات وارد مـي 

خوشا به سعادتش  :خانم بي بي.. ! .رفت اگر بدانيد خانم تابوت چه جور صاف مي«: گويد مي
 د عاميانـه، صـاف رفـتن تـابوت نشـانة     در عقايـ  .)60 :همان( »رفته خانم، تابوت او صاف مي

تـابوت اگـر صـاف بـرود و     «: گوينـد  مـي  ست، زيرا عوام آن را به فال نيك گرفته،  ا خوبي
در اين داستان، به شكلي سطحي و  .)50: و1356هدايت، ( »كار است مرده ثواب ،سبك باشد

گزيننـد،   سـپاري امـوات برمـي    گذرا، اغلب مناسك و تشريفاتي كه مسلمانان براي خـاك 
كـه  ... هفت، كفـن و دفـن، حمـد و سـوره و     ختم، شبمناسكي چون خورد؛  چشم مي به

   .)65 ،64 ،61: ب1356هدايت،  .كن( است تأكيد نشده نهاچندان بر آ
        

    )تدفين معاصر غربي( گوربهزندهتدفين مسيحي در  - 12- 7

سـت كـه مـدفن     ا غربـي هاي  اي از گورستان گاه گونه جلوه همچنين» گوربهزنده«داستان 
بـه   - اسـت كه در فرانسه نوشته شـده  - هدايت در اين داستان . رود مسيحيان به شمار مي

هاي اين قبرسـتان را در قالـب توضـيحاتي     كند و ويژگي اشاره مي» مونپارناس«گورستان 
  :گذارد مختصر به نمايش مي

خاموشـي  . پيچيـده بـود   اي سـورمه  پاسبان آنجـا خـودش را در شـنل    ،دم در. فتم در قبرستانر
هـايي كـه    به سـنگ قبرهـا، صـليب   . زدم من آهسته قدم مي. روايي داشت جا فرمانشگرفي در آن

ها را كـه كنـار يـا روي گورهـا بـود       ها و سبزه هاي مصنوعي گلدان ها گذاشته بودند، گل باالي آن
هـا  خوردم كه چرا به جـاي آن  افسوس مي. خواندم ها را مي اسم برخي از مرده. كردم خيره نگاه مي

هـا زيـر   كـه تـن آن  هـايي   به مرده! ... اند ها چقدر خوشبخت بودهاين: كردم با خودم فكر مي. نيستم
هيچ وقت يك احساس حسادتي بـه ايـن انـدازه در    . بردم خاك از هم پاشيده شده بود رشك مي

آسـاني بـه    ست كه بها  آمد كه مرگ يك خوشبختي و يك نعمتي به نظرم مي. من پيدا نشده بود
    .)12: مانه( دهند كسي نمي

  
 )تدفين معاصر شرقي(باز  هوستدفين بودايي در  - 13- 7

 هندوست كـه گـويي   »باگوان«سپارد،  تنها شخصيتي كه جان مي »بازهوس« داستاندر 
ساو كـه يـك   . اسـت داشـته  ،هاي زن داستان ، يكي از شخصيت»فليسيا«ي نيز با رّر و س

فليسيا . شود و بايد خاكسترش به باد سپرده شود به آيين هندوها سوزانيده مي ،هندوست
  : گويد به قهرمان داستان مي
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همـين االن بـرويم بـه    ... امروز بعد از ظهر از بيمارستان به مـن تلفـن كردنـد كـه بـاگوان مـرد      
. بفرسـتيم ) محـل خاكسـتر كـردن اجسـاد    (بيمارستان و جسد او را تقاضا كنيم كه به سوماتپور 

الخره از جلو اين پنجره خشكيد و تحليل با... طب بفرستند ترسم او را براي تشريح به مدرسة مي
نقـل از   بـه (مرد و بعداً به خاكستر مبدل خواهد گرديد و غبارش را هـم بـاد خواهـد بـرد      رفت و

  .)79 ،78، 1379بهارلوئيان و اسماعيلي، 
  
  )تدفين آينده(ل لگستدفين توتمي در  - 14- 7

كه  دهد؛ زماني ، وقايع در شرايط محيطي دو هزار سال بعد رخ مي»للگس«در داستان 
مبهمـي در افـق علـم و     نهايت پيشرفت خود رسـيده و نقطـة  فرهنگ و تمدن بشري به 

 آن هم چـاره و دوايـي بـراي   مگر دردهاي فلسفي بشر كه هنوز  ،است باقي نمانده فناوري
 قهرمان قصه، دست به خودكشـي زده، در آخر داستان، تد و سوسن، دو . است يافت نشده

  :گردندشكلي ويژه دفن مي  در تابوتي خاص و به
لو رفت و ها ج يكي از لختي. »خواب عشق«: كه رويش نوشته بود... كاري شده تابوت بزرگ منبت

خـود بـاز    رش خودبـه تابوت آهسته سه تا زنگ زد و د. ت بود فشار داداي كه كنار تابو روي دگمه
هـا بـا    لختـي . بيـرون زد  انگيز كه در هوا پراكنده بـود  شد و بوي عطر تندي از همان عطر شهوت

 ةد لخت شبيه صورت مجسـم چون ديدند كه در ميان تابوت يك زن و مر. تعجب به عقب رفتند
هايشان به هـم چسـبيده    لطيفي مثل بخار در آغوش هم خوابيده بودند، لب ةحشرات ميان پارچ

  .)30و  29: ج1356هدايت، (ها چنبر زده بود سفيدي دور كمر آن بود و مار

در اين داستان، به فراخور شرايط محيطي و اجتماعي بشر دو هزار سـال   فضاي مرگ
يافت؛ اما قرار گـرفتن  توان آن را از شرايط و شكل تابوت در ريزي شده كه مي آينده برنامه

جسد زن و مرد عريان در تابوت، در كنـار هـم، و مـاري كـه دور كمـر آنهـا چنبـره زده،        
را از خالل عقايد بدوي وحشيان آفريقا و  آنهااست كه بايد   احتماالً گوياي مطالب ديگري

باروري و توتمي قبايـل اسـتراليا جسـتجو كـرد كـه در داسـتان نيـز اشـاراتي         هاي  آيين
هاي  لب تمدندر بين اغپيشينة مفصلي تدفين زوجي  .است متني را به دنبال داشته درون

 - 2 ؛روح خارجي - 1: از دو اعتقاد استاما قرار گرفتن مار در تابوت، حاكي  دارد، باستاني
  .عنوان سمبول زايش و مرگ مار به
؛ به خـاطر  ...زندگي و مرگ، خير و شر، سود و زيان و: مار نماد مفاهيم دوسويه است«
جا كه كشـنده  گي دوباره و رستاخيز است و از آناندازي، الگوي تجديد حيات و زند پوست
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گاهي مار مظهر روان مردگان و نياكان هـم  ... ودر است، مظهر مرگ و ويراني به شمار مي
عنـوان شـوهر زنـان     كند و بـه  ميمار در تمام جهان، بارداري را تداعي . شود محسوب مي
  ).1385 پور،  نورآقايي و سرچشمه( »...شود قلمداد مي

 )829: 1382فريـزر،  ( ورزد كه مار تجسم روح مردگان است فريزر نيز بر اين امر تأكيد مي
و حتي در باب مباحث روح خارجي نيز معتقد است كه وحشيان استراليا و آفريقا، و برخي 

 ةوسيل عالم، براي مصون ماندن در مقابل خطرات خارجي، روح خويش را به ةنقاط دورافتاد
سـت ـ انتقـال     ا خوني به يك جانور وحشي ـ كه عمومـاً مارهـاي سـمي     جادو، با پيوند هم

گويـاي  ... تـرين نمـاد تعـالي در رويـا باشـد      شـايد مـار، رايـج   « .)769- 788: همان(دهند  مي
دو مـار بـه هـم     ،مينـي تر تعـالي ز  تر و رايج گري بين زمين و آسمان؛ اما نماد مهم ميانجي

كه بـر فـراز سـتوني    ) النوع يونانيان رب(هرمس  تنة ن به نيمدر دوران باستا... پيچيده است
د خور چشم مي ر در هم پيچيده بهكه در يك سوي آن، دو ماخوريم  مي بر ،سنگي قرار دارد

ي هستند گير چون هم اين دو مار در حال جفت. مردانگي و در سوي ديگر، آلت بلند شدة
توان  بنابراين با اطمينان مي ،است ترديد يك معناي جنسي نهفته و هم در آلت مردانگي بي

گـر اسـت، در نقـش     هـرمس، همـان حيلـه   . ..ست ا نتيجه گرفت كه مجسمه، نماد باروري
خـداي روابـط روح زنـدگان بـا      مچنـين ها با يكديگر است و ه او خداي ارتباط راه .آور پيام

بنابراين آلت مردانگي او، از جهان شناخته شده به جهان  .مردگان و روح مردگان با زندگان
  .)232: 1377 ندرسن،ه(» يابد تا پيام روحاني رهايي و درمان را بيابد ناشناخته راه مي

هـا  تـرين آن  ميان حيوانـات تـوتمي، رايـج   «وونت معتقد است  ةنظري ةفرويد نيز بر پاي
هـا و   و مـوش  ،ماران و سوسـماران  دار مانند حيواناتي هستند كه روح دارند؛ جانوران روح

ها و بـاالخره در   پرندگان كه در پرتو تحرك زياده از حد، و در پرتو قدرت پرواز در آسمان
شـدند و ظـاهراً موجـودات     خواص خود، موجب تعجب و تـرس و وحشـت مـي    پرتو ساير
بـه حسـاب    ،اي براي در بر گرفتن ارواحي كه بدن مردگان را ترك كـرده بودنـد   برگزيده

ست؛ بنـابراين   ا وتمي در حقيقت مولود تغيير شكل حيواني روح انسانيحيوان ت. آمدند مي
» بينـي وابسـته اسـت    پرستي مستقيماً به اعتقاد بـه ارواح، يـا زنـده    وونت، توتم به عقيدة

شـود كـه حـاكي از     ديده مي» للگس«در داستان  نچهبا توجه به آ .)197: 1362فرويد، (
تـدفين   ةنمايد كه هدايت در شيو دور از ذهن نمي ،ست ا نوعي نوستالژي به جوامع بدوي

  .در باب زايش و مرگ نظر داشته باشد اين داستان، به عقايد بدويان
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  گيرينتيجه - 8
ر توان د ست كه نمود آن را مي ا ور در درياي فلسفه، تاريخ و فرهنگي صادق هدايت غوطه

يات ئگوناگون مرگ، با توصيف جزاز سوي ديگر، حضور نمادهاي . نشان داديكايك آثار او 
انديشـي را   است كه مرگ اي گسترده شدهگونهامور مربوط به آن، در سراسر آثار هدايت به

هـاي مختلـف    شـيوه بـازپردازي  . سـازد عنوان خصلتي انكارناپذير در آثار او نمايان مـي  به
 ها و مناسك مختلـف،  فرهنگ، تمدن، سنن، آيين هاي گورستاني بر حسبِ تدفين و سازه

اي ايـن گونـه از   او در ژرفـ  درنـگ شايسـتة   نگرستاني هـدايت، نشـا  در بسياري از آثار دا
هـاي  زهدهد كه هدايت با توصيف مناسـك و سـا  بررسي اين نمودها نشان مي. باورهاست

بخشـد، بـه   مي هاي روايي نوشتارهاي خود عينيتكه به صحنهمختلف تدفين، عالوه بر آن
يز در اي از باورهاي گذشتگان را نشناسي خود، گنجينهشناسي و مردمدانش باستان ياري

 شـناخت هـدايت از دريچـة   . داردمـي   به خوانندگانش عرضه و گذاردمياين آثار به امانت 
 زاوية آثار او را كه معموالً ازدهد تا بسياري از  شناسي و تاريخ، اين امكان را به ما مي فرهنگ
. است، از نگاهي ديگر بازشناسـي كنـيم   گرايانه ديده شده و ادبيات سياه و پوچانگاري  نيست
گونه كه در اين نوشته نيز ديده شد، در آثـار هـدايت بسـياري از باورهـاي فرهنگـي      همان

ها در آثـار   اين بازسازي. است بازسازي شده ذشته برپاية دانش باستاني و تاريخي نويسندهگ
 هـاي  فرهنگ تسلسلي تاريخي را در ساية است ست كه توانستها ايگونههدايت به مختلف

  .تأمل و دقت نظر باشد ةگذر نيز شايستگون بپيمايد و ازين رهگونا
  

  نوشت پي
اي انعكـاس   طـور گسـترده   ، مرگ را بـه ي زيرها نامه در آثار داستاني و نمايشهدايت  - 1

هـاي   بسـت، عروسـك پشـت پـرده، شـب      ولگرد، بنسامپينگه، لوناتيك، سگ : استداده
 ةدژ، آينـ  گجستهآكل،  خانم، داش ورامين، چنگال، فردا، مردي كه نفسش را كشت، آبجي

هـا، پـدران آدم،    شكسته، داوود گوژپشت، گرداب، سه قطره خون، سفر آمرزش، صورتك
ساسان، مازيار، ، پروين دختر كور، تخت ابونصر، آفرينگان، آخرين لبخند خانه، بوف تاريك
  .گوربهزنده ، وخورها ل، مردهلگمغول، س ساية

عهـد احـوال    - 1: انـد مراحل حيات بشري را به چهار دوره تقسـيم كـرده   دانشمندان - 2
 .)16: 1379قدياني، . نك(سنگ  عهد زغال - 4 ؛عهد فلزات - 3 ؛عهد حجر - 2 ؛ابتدايي

 .55- 74: 1388، لي و نادري حسن .كنبراي اطالعات بيشتر،  - 3
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در دو بخـش   ت ايـن داسـتان  معتقـد اسـ   كـور  تأويل بوفمحمدتقي غياثي در كتاب  - 4
شامل بازگشت قهرمان به فضاي خيالي ايـران باسـتان   آن گردد كه بخش اول  روايت مي

 .)222و  221 ،173 ،172 ،162 ،138 ،137: 1377غياثي،  .كن(در شهر ري است 

چنـان ادامـه يافتـه    ست كه پس از عهـد سـنگ نيـز هم    ا تدفين در ديوار از مراسمي - 5
شناسـي شـوش و آكروپـول نيـز      هـاي باسـتان  به گزارش مادام ديوالفوا در كـاوش  .است
 چي اميرخيز چاي .كن(است  هاي تدفين از ميان ديوارها و استحكامات خارج گرديده خمره

  .)29- 30: 1381سعيدي هرسيني،  و
اي سـاده و قبـور    آهـن از سـه روش گـورخمره، قبـور حفـره      ةبر طبق سندي تا دور - 6

است كه از آن ميان روش اول از  شده استفاده مي) اي خرپشته(اي با پوشش سنگي  حفره
ست كـه در   ا اول مهاجران آريايي ةجاي مانده، روش دوم مربوط به دست عهد نوسنگي به

سـاز   مربوط به آرياييان قلعهاند و روش سوم  قبل از ميالد وارد فالت مركزي شده 1200
عنـوان گـروه بعـدي     شان بـه  هاي قبل از ميالد با اسب و گردونه و ارابه 900است كه در 

اند و هخامنشـيان از نوادگـان ايـن دسـته از مهـاجران آريـايي        ن وارد ايران شدهامهاجر
 ،58،  57: 1379الـدين،   شـرف ؛ 5: 1381سعيدي هرسـيني،   و چي اميرخيز چاي. نك( هستند

 .)325 ،324 ،15: 1386فرد،  كامبخشو  306- 310؛ 97

در هنگـام  «: نويسـد با اشارة ضمني به اين مناسك عاميانه، مي نيرنگستان هدايت در - 7
شود كه از دنيا  مرگ بايد چشم و چانة مرده را بست؛ اگر چشم مرده باز باشد، معلوم مي

كــار باشــد او را زود بــه خــاك  مــرده اگــر ثــواب« ؛)50: و1356هــدايت، ( »كنــد دل نمــي
  ).50: همان( »سپرند مي

  
  منابع

، 39 ةشـمار  ، سـال دهـم،  نامـه  ايران ةمجل، »هدايت و ناسيوناليسم«، )1371(آجوداني، ماشاءاهللا 
  . 473- 504صص 

  .زوار: ، تهرانزندگي و آثار هدايت، )1380(پور، يحيي  آرين
، ترجمه و تعليق پطرس بولغاكوف و انـس  الثانيه رساله، )1960(ابودلف مسعر بن مهلهل ينبوعي 

 .]نابي[ :خالدوف، مسكو

  .طرح نو: ، تهراناي از آثار صادق هدايت مجموعه، )1372(بهارلو، محمد 
 .قطره: ، تهرانصادق هدايت مةنا شناخت، )1379( اهللا فتحاسماعيلي، بهارلوئيان، شهرام و 

و علمـي  : اصـغر حكمـت، تهـران    علـي  ة، ترجم1جلد ، جامع اديان تاريخ، )1381(ناس، جان  بي
 .فرهنگي
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 .چاپ رنگين: ، تهرانتاريخ اجتماعي ايران باستان، )1340(جوان، موسي 

نگـاهي بـه تـدفين تـابوتي در     ، )1381(محمدرضا سعيدي هرسيني،  ، احمد وچي اميرخيز چاي
 .سميرا: تهران ايران باستان،

خاطرات صادق چوبك از صـادق  ( چند يادداشت ديگرسفر مازندران و «، )1377(چوبك، صادق 
  .36- 43ص ، ص21 ةشمار ،زمان ،»)هاي روزانه بخشي از سال يادداشت/ هدايت

ـ  بازخواني و تفسـير تاريـك  «، )1388(سيامك نادري،  لي، كاووس و حسن  ةهـدايت بـر پايـ    ةخان
 ،ادبيـات و علـوم انسـاني دانشـگاه تبريـز      ةدانشـكد  ةنشري ،»ها باورهاي باستاني در گورخمره

  . 55- 74ص ، ص209 ةشمار
   .سينا ابن: ، تهرانتاريخ اديان بدوي و منقرضه و حيه در جهان و ايران ،)1345( اصغر حكمت، علي

نظري به پيـدايش انسـان و سـير تمـدن از     (هاي پيش از تاريخ  تمدن، )1346(نظر، حسن  خوب
 . دانشگاه پهلوي: شيراز ،)ابتدا تا عصر فلزات

 .سپهر: ، تهراننقد آثار صادق هدايت، )1357(دستغيب، عبدالعلي 

 .مهر ةسور: ، تهرانكالبدشكافي رمان فارسي، )1383( ـــــــــــــــ

  .ثالث: ، تهرانياد صادق هدايت، )1380(دهباشي، علي 
  .كتاب زمان: ، تهرانشناسي انسانليفي در مباني أت: گرد شهر با چراغ، )1364(االميني، محمود  روح

، چگونگي تدفين مردگان در عصـر آهـن در فـالت مركـزي ايـران     ، )1379(الدين، سعيده  شرف
 .زهد: تهران

 .زرياب: ، تهرانكور  زندگي و هنر صادق هدايت بوف، )1376(طاهباز، سيروس 

  .نيلوفر: ، تهرانكور  تأويل بوف، )1377(غياثي، محمدتقي 
 .مركز: ، تهرانآشنايي با صادق هدايت، )1380(ف . فرزانه، م

 .آسيا: ايرج پورباقر، تهرانترجمة  توتم و تابو،، )1362(فرويد، زيگموند 

رابـرت   ةويـرايش و مقدمـ   ،)پژوهشي در جادو و دين(زرين  ةشاخ، )1382(فريزر، جيمز جورج 
 .آگاه: كاظم فيروزمند، تهرانة فريزر، ترجم

 .آرون: تهران ،)رگا(جغرافياي تاريخي ري ، )1379(قدياني، عباس 

 .انيس: ، تهرانتاريخ اديان و مذاهب در ايران، )1374( ـــــــــــــــ

  .ابجد: ، تهرانشناسي فرهنگي انسان، )1382(اهللا  قرايي مقدم، امان

، 259 ة، شـمار پگـاه حـوزه   ةنام دو هفته، »1فرهنگ تدفين در اديان « ،)1388(كاشاني، محمد 
 www.pegahhowzeh.comپگاه حوزه،  ةسايت نشري
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 ،سفال و سفالگري در ايران از ابتداي نوسنگي تا دوران معاصـر  ،)1386(اهللا  فرد، سيف  كامبخش
  .ققنوس :تهران، 1جلد 

 .انجمن آثار ملي: تهران، 1، جلد ري باستان، )1345(كريمان، حسين 

  .دانشگاه ملي: ، تهرانبرخي از آثار بازمانده از ري قديم، )1350( ـــــــــــــــ
شناسي هنـر و   جامعه(واقعيت اجتماعي و جهان داستان  ،)1358( پورايرانيان، جمشيد  مصباحي

  .اميركبير :تهران ،)ادبيات
  .اسطوره: حسن قائميان، تهران ة، ترجمصادق هدايت، )1382(مونتي، ونسان 

 .اشاره: تهران، معاصر ايرانهاي  نويس داستان، )1381(ميرصادقي، جمال 

 .چشمه: ، تهراننويسي ايران صد سال داستان، )1377(ميرعابديني، حسن 

رنـگ   ةتفسـير كليـدواژ  : رؤيـاي خاكسـتري  «، )1391( ، محسـن رادنادري، سـيامك و سـاجدي  
 ةنشـري ، »فرهنـگ باسـتاني سـفال خاكسـتري     صادق هدايت بر پايةكور   خاكستري در بوف

  .221- 242 صصدوم،  ةسال چهارم، شمار بوستان ادب دانشگاه شيراز،
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