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  اهللا الرَّحمن الرَّحيم  بسم

  »جلسة پنجم و ششم«

  

او و نيز خُلق و خوي خود او باخبر بود، سياوش را با  رستم دستان كه از چگونگي دربار كاووس و شبستانِ
اتّصال با پرندة نور كه . خود به زابلستان برد تا در اين سرزمين كه ساية سيمرغ را بر سر خود داشت پرورش يابد

عيار تنها در آنجا يافتني  ، از سيستان مهدي ساخته بود كه آموزش و پرورش تمام»1عقل كيهاني«ت از رمزي اس
اي نياز داشت كه جز در زابلستان يافت  به فعليت رسانيدن فرّ كياني به مربيان كاركشته. بود و نه در جاي ديگر

ارحات، فرّي است جامع دو ويژگيِ پهلواني و فرّ كياني بر طبق تعليم شيخ اشراق در اواخر كتاب مط. شدند نمي
 زند دستان، يعني زواره و رستم هرجمع آمده بود و دو فر) 2زال(در سيستان اين دو ويژگي در دستان . فرزانگي

 ،مظهر دانايي و فرزانگي پدر بود و رستم ،زواره: يكي از اين دو خاصيت را از پدر به ارث برده بودند ،يك
منشأ آن دو خصوصيت را بايد در دو بال راست و چپ سيمرغ جستجو كرد، . هلواني ويمظهر لشكركشي و پ

  .خواند» رغخاندان سيم«توان به نام  اين خاندان را مي. چراكه خاندان پهلواني سيستان هرچه داشت از سيمرغ بود

ه كاووس بازگشت رفت قابليتي بود و استعدادي؛ هنگامي كه از آنجا به درگا سياوش كه به زابلستان مي
سجدة . سر بر خاك نهاد و با خاك به راز و نياز پرداخت ،3در نخستين ديدار با پدر. فعليتي بود و تحقّقي

از  ،سياوش، سجدة يك شهسوار راز است و سجدة يكي از پروردگانِ سيمرغ كه به جهت استعداد فراوان
اند كه هر آن  روانان چنين نموده روشن«: 4ه بودگذشته بود و خود سيمرغي گشتمقامات رستم و زواره و زال در

هدهدي كه در فصل بهار به ترك آشيان خود بگويد و به منقار خود پرّ و بال خود بركَنَد و قصد كوه قاف كند، 

                                                            
 .سوفانفيل مقصود همان عقل فعال است به اصطالحِ -1

نام حقيقي يا نام ) به معني توانمند(نام تحقيرآميزي است كه پدرش بر او نهاد، حال آنكه دستان ) به معني سالخورده و فرتوت(زال يا زال زر  -2
  .آسماني اوست

 . روند عقل در فلسفة اشراق، پدر مقدس نفوس ناطقه است و پدران زميني ساية آن پدر آسماني به شمار مي -3

 . نكه سيمرغ گشته است نيازي به احضار سيمرغ ندارد، برخالف زالآ -4
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سالة صفير سيمرغ ر(» بيدار كند را او خفتگان 1در اين مدت سيمرغي شود كه صفير... ساية كوه قاف بر او افتد
  ).سهروردي

  ز ياقوت رخشنده بر سرش تاج      و كاووس را ديد بر تخت عاجچ

  گفت با خاك راز يـي همـزمان      ازـنخست آفرين كرد و بردش نم

  )107 -106چاپ دكتر خالقي، (

گويد؟ احساسش در  سياوش با خاك چه كار دارد؛ چه رازي مي«: نويسد باره مي ز محققان در اينيكي ا
از آن خاك شنيده؟ به هر حال، به گمانم بايد روي راز با خاك گفتن تأمل  آن لحظه چيست؟ آيا بويي غريب

درآمدي بر انديشه و هنر (» كنند كنند با خاك يا چاه راز و نياز مي معموالً كساني كه خود را تنها حس مي. كرد
  ).286 -285د حميديان، صص دكتر سعي فردوسي،

  :دابه در ميان نهادسياوش در شبستان كاووس راز بزرگ خود را با سو

  ر منــا مهـو بــان تـخت جـبيامي      ر منـدي از چهـه پرسيـر كـو ديگ

  ويشـرّ خـد در پـد و بنشانْْرورـبپ      ـشويــرّّ خــــده از فـريننــرا آفـم

  2مرا جز نهفتن سخن، نيست روي      تو اين راز مگشاي و با كس مگوي

  )293 -290چاپ دكتر خالقي، (

. ولي به هر حال ناچار بود كه به پرسش سودابه پاسخ گويد !چه كسي در ميان نهاد ا بااو چه رازي ر
سياوش . توان گفت اين است كه او شاگرد شاگرد شاگرد سيمرغ است دربارة سياوش كمترين چيزي كه مي

  :گويد شاگرد شاگرد سيمرغ نيز هست؛ چنانكه خود مي

  )1454(     روان من است  ه روشنتهمتن ك      چو دستان كه پروردگار من است 

                                                            
 بانگ و خروش: صفير -1

  .به مصلحت نيست: نيست روي -2



3 

 

اما او شاگرد سيمرغ و حتّي خود سيمرغ است، چراكه سيمرغ عقل كيهاني است و سياوش متّصل با آن و 
سياوش در . خردمند هست، ولي نه به اندازة اين دو: 2رسد زال به پاي سياوش و كيخسرو نمي. 1فاني در آن است

ا آموخت و جامع همة آن كماالت گشت و سپس از حد آنان نيز سيستان از خاندان سيمرغ كماالت هر يك ر
وي در سفر جنگي به بلخ همراه با رستم نخست به . نائل گرديد» صاحب فرّ كياني«درگذشت و به مرتبة شامخ 

  . زابلستان رفت

  دـكشي انـدست سوي پيلتن 3ابا      دـكشي انـزابلست ويـس را سپه

  پي فرخنده دستان نزديك به      مي و 4رود با يك ماه بود همي

  نشست زيديگُ زواره با گهي      دسته ب مي ديـب تهمتن با گهي

  ديـب انـنيست ارـشك در يـگه      ديـب انـدست تخت رـب شاد گهي

  بماند انـدست و رفت پيلتن 5وگَ      براند لشكر بگذشت ماه يك چو

  )630 -624چاپ دكتر خالقي، (

هاي دوگانة شهوت و  هاي آتش و آب بيروني و آزمايش زمايشآ. هاي سياوش سخن گفتيم از آزمايش
اصلْ همان آزمايش دروني است كه در برابر ديدگان خداي تعالي است، وگرنه آنچه در . غضب دروني است

آزمايش آب كه در هنگام غروب آفتاب اتفاق افتاد نه به حكم حاكم شهر . برابر نظر خلق است اين همه نيست
است عرصة جنگ درون است و مقابله با هواي  منهايت مه آنچه بي. لق داشتگري از ميان خبود و نه تماشا

 حيِّزِ في فَهو شَهوتُه و غَضَبه علَيه غَلَب منْ«: نفس، چراكه انسانيت انسان در گرو پيروزي در اين نبرد بزرگ است
  ).6ديغُرر و درر آم(ارپايان قرار گرفته است در جايگاه چهوتش بر او غلبه كند هركس كه غضب و ش: »الْبهائمِ

                                                            
 ).گويي عقل را در آغوش كشيده است(كه گويي خرد دارد اندر كنار  -1

  .زال هرگز به حاالت عجيب كيخسرو در پايان كار خود پي نبرد -2

 با: ابا -3

 ساز: رود -4

  پهلوان: گو -5

  .السالم گردآوري شده است در كتاب آمدي كلمات قصار علي عليه -6
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حركت آب باران و آبشار از فراز به فرود است و حركت آتش از فرود به فراز، و آب و آتش كلّ دايرة 
فيض هستي از اپام . دهد نمايد و نشان مي وجود را كه مركّب از قوس نزول و قوس صعود است به رمز بازمي

آيد و دست  يا مهر در كار مي سپس ميثْرَه .افتد مي وفر) ظلمات(مرتبة اجسام  به يابد و تا ل ميزّتن 1نپات يا دي
هايي كه صانع با  ها رمزي است از قابليتآب. گردد به سرچشمة نور رهنمون ميگيرد و  مستعدان صعود را مي

ت درميفاعليرهاند و به  را از هر قيد و بندي ميكه رهروان  »مهر«آورد و آذر رمزي است از  ت خود به فعلي
دو نام حق تعالي است در دورة كياني كه سپس در دورة زردشت » اهوره -ميثْرَه«. رساند سرچشمة خورشيد مي

  . نشيند بر جاي آن مي» هاهور -2مزدا«دو نامِ 

و ميثره  اي بوده است براي تذكار اين حقيقت كه حق با دو اسم اپام نپات آزمايش آب و آتش بهانه
 هاي جان، »مهربان«جهان را آفريد و با اسم » بخشايش فراخْ«خداي تعالي با اسم  .3فرمانرواي آفاق و انفس است
سوزانَد و خاكستر  ميهاي نفس را  آتش عشق همة ناخالصي. برَد كشد و باال مي مشتاق را به نزد خود برمي

به اين ترتيب، ديده . و مبدأ خويش باقي خواهد بود نفسي كه از خود فاني گردد به بقاي اصل گردانَد؛ مي
اي نيست، بلكه مظاهري است كه حقايق  شود كه رموز آتش و آب در داستان سياوش رموز پيش پا افتاده مي
  .نمايد را بازميوي مينَ

، حال ناهيد ملكوت يا باطن آبهاست. بازشناخت) اناهيتا(دربارة آبها الزم است كه اپام نپات را از ناهيد 
ست، به اين جهت »فرزند آبها«معني واژة اپام نپات شود؛  دار است كه در آبها زاده ميآنكه اپام نپات خالق يا دا

. و ناهيد دالّ بر اصل قابلي است اپام نپات دالّ بر اصل فاعلي. كه صانع در صنع خود تو گويي كه تولد يافته است
آيد و در  دهد كه آبشاروار از بلنداي مقام خالقيت فرود مي ن مينشا مقدسيناهيد اصل قابلي را به گونة فيض 

يا  ،پس از اين روشن خواهد شد كه داستان سياوش و كيخسرو داستان آب و آتش. حكم جوهر كائنات است
ار مشنپات به پدر سياوش است مظهر اپام به عبارت ديگر، داستان ناهيد و مهر است، چنانكه كاووس كه 

  .رود مي

                                                            
 . دي در زبان پهلوي به معني صانع يا دادار است -1

 .هزار گوش است ده هزار چشم وده مزدا به معني شاهد يا آگاه است؛ اين اسم به جاي ميثره نشست كه صاحب  -2

  .م همين حقيقت استنثار به آب و آتش نيز يادآوري مدا -3
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ون مربوط به مهر در ودا و اوستا و نيز از كتب پهلوي و سنت مزديسني و آثار مهرپرستان قلمرو از مت
ي، پرور ، عدالتشهودنور : پي برد )وار است كه خوشه(توان به اوصاف هفتگانة مهر  امپراطوري روم مي

ن هفت وصف در اي). كردن قرباني(، فداكاري )پيماننگاهداشت ( داريبخشي، سلحشوري، عشق، وفا نجات
به نحو تدريجي، و وصف  اند كشف شده و نه چنانكه خاورشناسان ادعا كرده آناً و ناگاهشهود عرفاي باستان 

گانه را در  همة اين معاني هفت. اند كه مستشرقان پنداشته) نتراتكُ(است و نه پيمان و قرارداد  شهوداصلي نيز نور 
و هرج و مرج  ظلمتاگر نهايت سير نزولي غلبة . و فهم نمود ين كردخوبي تبي توان به قوس صعود و يا عروج مي

د، هرج و گردانَ   ها را تار و مار مي ظلمت» مهر«در سير صعودي،  ي و ظلم و انفصال و پراكندگي است،و گرفتار
به (د نشانَ بخشد، ظالمان را بر جاي خويش مي گرفتاران را رهايي ميسازد،  مرج را در پرتو عدالت برطرف مي

ها را جملگي به پاي  سازد و كثرت هاي گسيخته را به عهد و پيمان به يكديگر وصل مي ، رشته)ضرب سالح
  . 1كند وحدت قرباني مي

                                                            
  . گر آمد و فردوسي خود را خاك پاي او شمرده است به طور تام و تمام جلوه) ع(اين هفت معني در صدر اسالم در حضرت امير  -1
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  »پرسش و پاسخ«

  :گويد ويسه در نخستين ديدار با سياوش بدو مي پيران :س

  انـمه تخمِِ  ز نباشد را كسي      جهان اندر كه تو بر است چيز سه

  نژاد گويي گيرند تو از همي      ـــادكيقب ةــتخم از كـآن يــيك

  يـــبياراست وــنيكِ  ارــگفت به      ــيراست نـــبدي يــزبان رــديگ و

  تو رِــمه زمين بر يــهم ببارد      توِ  رـچه از كه گويي كه ديگرس

  توان استنباط كرد كه سياوش مظهر مهر است؟ آيا از بيت آخر نمي

 ،ه كمال جسماني و نفساني و عقالني سياوش اشاره شده است، چراكه صدق گفتاردر سخن پيران ب :ج
گذشته از نژاد (سياوش . برخاسته از تماميت عقل، و مهرباني و لطف از جملة فضائل و هنرهاي نفساني است

ها  ويژگي دوستي شهرت يافت و پيران اين گفتار و صلح راستيِ  به هاي دوگانه، با گذر از آزمايش) كياني خود
  :پيران قبالً در ديدار با افراسياب در خصوص سياوش گفته بود. را برشمرده است

  )1124(       زاده نزاد ـادر چنو شاهـز م        ژادـز بيش از نـرد نيبا خهنر 

هاي دونِ نفس و با  ضميري برخاسته از تسلّط بر گرايش العاده و روشن سياوش با اقتدار دروني فوق
بيند خود را مانند  در خوابي كه مي. آورد بيشتر آبها را و ناهيد را به ياد مي  ،اندازه و لطف بيدوستي  صلح

  .اند هاي هولناك بر آن احاطه كرده بيند كه آتش اي مي درياچه

***  
  .به علم رؤيا دست يافت، حال آنكه دربارة سياوش چنين چيزي گفته نشده است) ع(يوسف  :س

دانش ( علم منايا. با غلبه بر هواي نفس، راهي به ملكوت بازگشود) ع(سف سياوش نيز مانند يو :ج
به سياوش داده شد، چنانكه به پيران  )هاي آخر زمان ها و آشوب دانش جنگ( نتَم و فالحو علم م) ها مرگ
  :گفت
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  1مــد آگهــرخ بلنـم از راز چـه        مـي از فرّ يزدان دهـمن آگاه

  3از ايوان و كاخ اندر آيم نخست      رستد 2ها يـرا بودنـم تـبگوي

  كه اين بر سياوش چرا شد نهان؟        بدان تا نگويي چو بيني جهان

  )1619 -1617چاپ دكتر خالقي، (

 گردد و يافتن به ملكوت حاصل مي و علم منايا و علم مالحم و فتن بر اثر راه) االحاديث تأويل(علم رؤيا 
) ع(يوسف » حكمت نوري«دربارة » الحكم فصوص«در كتاب عربي  ابن چهآن. نداز يكديگر دور نيست ها اين علم

  . آيد ياوش نيز به كار ميآورده است در تفسير داستان س

*** 

  .سيمرغ شاهنامه با سيمرغ سهروردي فرق دارد. آنچه در شاهنامه آمده به حكمت اشراق ربطي ندارد :س

 غيركشف . افزايد و از خود چيزي به شاهنامه نمي سازد هاي شاهنامه را آشكار مي حكمت اشراق نهفته :ج
اين دانش در مدرسه و دانشگاه و . وانگهي الزم است براي شناخت حكمت اشراق كوشش كرد. از اختراع است

شدت  تصور عمومي دربارة سيمرغ و فرّ به. رسد شدت خالي به نظر مي ها جايي نداشته است و جاي آن به رسانه
  .توان دانست حقيقت سيمرغ و فّر را نمي ،حكمت اشراق گريِ ت و بدون روشنعاميانه و خام اس

***  
نظر او تولّد يافت و  كه زال زير دانگار ، سيمرغ را نور آفتاب مي»عقل سرخ«سهروردي در رسالة  :س

ير پرورانيد و در شب، آهويي به او ش چون به صحرا افكنده شد، در روز، سيمرغ، يعني نور آفتاب او را مي
او ضد و . شمارد بلكه عقل كيهاني مي ،، سيمرغ را نه نور آفتاب»صفير سيمرغ«سهروردي در رسالة . داد مي

  . نقيض سخن گفته است

                                                            
الهام داند، ولي در پرتو  خود هيچ نمي  گويد و گاه از آگاهي خود، چرا كه او به خودي سياوش گاه از ناآگاهي خود از راز كيهان سخن مي -1

  .شناسد داند و مي ايزدي همه چيز را مي

 .آنچه خواهد بود؛ آنچه واقع خواهد شد: بودني -2

  .كنم ايوان آغاز مي و نخست سخن خود را از كاخ -3
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اي ديگر از  اي و در رسالة ديگر پرده پرده ،در يك رساله. خير، تناقضي در سخن سهروردي نيست :ج
مراتب . جسماني يا روحاني: راتب گوناگون تعلّق داردها به م معاني رمز سيمرغ را آورده است و اين پرده

كه در عالم جسماني نور » محيط«سيمرغ حقيقتي است . م يكديگرندن نه متعارض با يكديگر، بلكه متمگوناگو
دي است كه عقل كيهاني خوانده رّنازلة نور مج ،نور آفتاب. كيهاني آفتاب است و در عالم روحاني عقل

نبايد ) يعني حقّ مطلق(الطير رمز سيمرغ را در باالترين مرتبه در نظر گرفته است  ر منطقاگر عطّار د. شود مي
سن بزرگ منتها دارند و اين ح تأويل بي  اند و نه تاريك، بلكه قابليت رمزها نه مبهم. موجب تعجب گردد

  .آنهاست

***  
  دهيد؟ اهنامه را مبناي كار خود قرار ميكدام تصحيح ش :س

اصوالً چون . ر خالقي مزاياي بسياري دارد، در عين حال كه اصالً و ابداً مطلق نيستچاپ دكت :ج
حدود دويست سال با زمان آخرين بازبيني شاهنامه به دست فردوسي فاصله دارد در ترين نسخة شاهنامه  قديم

اند همه مغتنم است  هآنچه دانشمندان ديگر در اين زمينه طرح كرد. تصحيح به تمام معني كلمه ميسر نخواهد بود
  .كنيم اقي به آنها مراجعه ميو از ديدگاه ويژة اشر

***  
  شود؟ اينكه سياوش خود سيمرغي بوده است از كجا دانسته مي :س

از اين بيت شاهنامه كه سياوش  گذشت، دربارة استغراق سياوش در عقل و هوش عالوه بر آنچه :ج
  :گويد مي

  د و بنشانْد در پرّ خويشبپرور        مرا آفريننده از فرّ خويش

***  
  .هاي نابكار قابل پذيرش نيست نشست و برخاست سياوش با توراني :س

ارزش خود كه بر مدار جادوگري و ديوپرستي بوده است قابل  ها به جهت فرهنگ پست و بي توراني :ج
ياوش و امثال او همواره به اما س. اند و هستند و سياوش نيز از ورود به توران آزرده و ناراحت است سرزنش بوده
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. بنابراين هميشه به فطرت انساني اميدوارند ؛1هاي غلط را اصالح كنند يد انديشهانديشند كه با نور توح اين مي
روند و خصال شجاعت و  آنها از نسل فريدون به شمار مي. 2عالوه، اشرافيت ايلي تورانيان را نبايد فراموش كرد به

ها را تيره ساخته است و  آن صفت ،آري، ساية تاريك شرك و ديوپرستي. انكار كرد توان صالبت آنها را نمي
توان گفت كه مشركان عرب در دورة جاهليت از نوعي اشرافيت ايلي  در مقام مقايسه مي. اين جاي تأسف دارد

ار خرافي همواره مشتاق بود كه با تابانيدن نور توحيد و زدودن افك) ص(مند بودند و حضرت رسول  بهره
براي شناخت درست زندگي ايلي . جاهلي، آنها را به اصالت اسماعيلي و ابراهيمي خود واقف سازد و بازگردانَد

  . 3خلدون است كه با ترجمة محمد پروين گنابادي در دو مجلّد در دسترس است مقدمة ابن ،بهترين منبع

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
 خيرٌ ام اهللا الواحد القهار؟ أ اَرباب متفرّقون: مصر چنين گفتبا زندانيان ) ع(يوسف  -1

اشرافيت . توان نسبت داد صورت اشرافيت ايلي را به قبايل ترك آسياي مركزي مي اند كه در اين شده ترك قلمداد ،در شاهنامه تورانيان -2
  .در ساختمان اصلي خود يكسان است) چه ترك، چه تاجيك، چه عرب و چه بربر(ايلي 

خلدون در نوشتة  صبيتي است كه ابناو يادآور ع صفتورزد كه اين  ست و به قوم و قبيلة خود عشق ميدوست ا خانواده شدت افراسياب به -3
  . اي است عصبيت به معني همبستگي قبيله. خود آورده است


