
1 

 

  حيمحمن الرَّاهللا الرَّ  بسم

  

  »و پاسخ  پرسش«

دژ نام شهري است كه سياوش در آنسوي درياي چين، يعني در عالم مثال ساخته بود يا اينكه  آيا كنگ :س
  آن را شهود كرده و يافته بود؟

دژ  در شاهنامه، چه در داستان سياوش در توران و چه در جنگ بزرگ كيخسرو، آمده است كـه كنـگ   :ج
دژ در آنسـوي صـحرا و دريـا بـه يـاد       در داستان دوم، كيخسرو در هنگـام ورود بـه كنـگ   . 1اختة سياوش استس

دژ مثـالي   حقيقـت ايـن اسـت كـه كنـگ     . گريـد  گردد و مـي  ت منقلب ميشد پدرش كه آن شهر را ساخته بود به
ياد افكند كه نام آن در متـون  ساختة سياوش نيست، او از روي آن شهر مثالي، شهري را در قلمرو متعلق به خود بن

نـام آن   عينـاً شهر زميني درست مطابق طرح شهر آسماني بوده است نـام ايـن   از آنجا كه . است »دژ كنگ«پهلوي 
» سياوشـگرد «اسـت كـه يكبـار نـام     » روايت پهلـوي «دژ، فقط در  در ميان متون پهلوي مربوط به كنگ. بوده است
از روي . دژ را فرود آورد در جايي كه سياوشگرد اسـت  خسرو كنگدر آنجا گفته شده است كه كي. آمده است

بوده » سياوشگرد«نام شهر زميني كه به دست سياوش ساخته شده بود در نزد مردم : توان گفت اين متن پهلوي مي
 دژ را دوباره كنگكيخسرو . ، يعني رونق خود را از دست دادل شددبا قتل سياوش به خارستاني باين شهر . است

  .يخ در زمين قرار دادو با هزار بند و هزار م كياني خود فرود آورد كه از زميني به آسماني بازگشته بود، به فر

اسـت و نـام زمينـي كـه      »دژ كنـگ «نـام آسـماني كـه    : شهري كه سياوش در تـوران سـاخت، دو نـام داشـت    
يـا  » بهشـت كنـگ  «ساخته بود به نام از روي همان سرمشق آسماني مركزي  قبالًافراسياب نيز . است »سياوشگرد«
»دساز افراسياب به قوو ، ولي ساخت»خت كنگژهو  ـ ة ايـزدي و كيـاني نبـود، بلكـه رنـگ و بـوي اهريمنـي        ةرخُ

ظـاهر  ) اورشـليم (ژهوخت كنگ مان در ديز در آخرالزن اكضح. كجي به يزدان است داشت و كار اهريمن دهن
ين سخن بر پاية مجموع شـواهد و كتـب پهلـوي و شـاهنامه نهـاده شـده       ا(ها خواهد ساخت  خواهد شد و هنگامه

  ).است

                                                            

  . دژ ساختة سياوش قلمداد شده است نيز مطابق شاهنامه، كنگ »رموز اشراقي شاهنامه«در گفتار مربوط به جلسة هفتم درسگفتارهاي  -1
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در مأخذ خود كه برگرفته از كتب پهلوي و آثـار دهقـاني بـوده اسـت، نـام شـهر       ) ره(گويا صاحب شاهنامه 
دژ نام حقيقي آن شهر است و سياوشگرد نامي است كـه مـردم    كنگ. دژ و سياوشگرد ديده است زميني را كنگ

دژ ساختة سياوش است، در حالي  جا اين تصور براي او پيش آمده است كه كنگ از همين. هر داده بودندبه آن ش
نـه سـاختة   ) هورقليا در نزد سهروردي، يعنـي دژ خورشـيد  (دژ زميني چنين بوده است و شهر مثالي  كه تنها كنگ

در شاهنامه پـيش آمـده اسـت از    تر، التباسي كه  به عبارت روشن. سياوش است و نه كيخسرو و نه هيچكس ديگر
  . شود خوانده مي» دژ كنگ«به نام  غالباًپهلوي شهري كه سياوش ساخته  آنجاست كه در متون

و ) مـاوراي شـرق دور  (دژ، در دوردست شرق  كنگ: سياوش دو شهر ساخته بود ،به هر حال بر طبق شاهنامه
ويسه به همسرش گلشـهر گفـت كـه اگـر      كه پيران طوري به ن،تَخُاي نزديك به  سياوشگرد در تركستان، در نقطه

برخي آن (ن طي كند به شهر سياوش خواهد رسيد و آن را بهشت روي زمين خواهد يافت تَمسافت كمي را از خُ
اند، به جهت اينكه بر طبق نقل ابوريحان بيروني در آثارالباقيه، مردم خوارزم ورود سياوش  نقطه را خوارزم دانسته

  ). تاريخ خود قرار داده بودند مبدأرا زمين  به توران

ايـن   سـاخت  و سياوشگرد، شهر ديگري كه سرمشق) زره آب كران ومدر ماوراي (دژ  شاهنامه بجز كنگدر 
. ساخته شده باشد) دژ كنگ(دو شهر زميني باشد وجود ندارد، گويي كه سياوشگرد از روي طرح آن شهر ديگر 

كرده كران را برخي در شمال چين جستجوم حقيقت . اند كران معروف بلوچستان دانستهاند و برخي آن را همان م
در  زره را صـرفاً  كران و آباند، چراكه م اين است كه پژوهندگان در اين قسمت بسيار سرگردان و مبهوت گشته

كـه   ثـالي اند، غافل از آنكه اشـارتي اسـت بـه حقـايق م     روي زمين و تنها در صفحة نقشة جغرافيايي جستجو كرده
   .بدون آشنايي با تعاليم اشراقي راهي به دانستن آن وجود ندارد

و دريـاي زره اشـارتي اسـت بـه      كـران متوان گفـت كـه صـحراي خشـك      در پرتو حكمت اشراق چنين مي
و درياچة هامون، ولي مقصود از سيستان و درياچة هامون چيز ديگري است كه هرگاه آن را بجوييم سر  1سيستان

در شمال چين، رمزي است از همين يا در آن طرف چين  كرانم. وسط، يعني عالم مثال برخواهيم آورداز شرق ا
ـ بـه  ) در داستان جنگ بـزرگ كيخسـرو  (در پيچ شاهنامه   اگر به اين نكته ره نيابيم از اشارتهاي پيچ .حقيقت  يكلّ

هـاي   جايگـاه ظهـور سوشـيانس   ) ويسه كي طبق تأويل كتب پهل( »كيانسه«سيستان و درياچة . حيران خواهيم شد
                                                            

باشد، آنگاه در شاهنامه راه  اگر جابلسا از جابلستان آمده. آمده است» جابلستان«زابلستان در برخي متون جغرافيايي دورة اسالمي به صورت  -1
 . جابلسا نيز از شهرهاي مثالي است! گذرد هورقليا از جابلسا مي
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هـا   دژ بـر افـق انتظـار گشـايش     كنـگ . هاي بزرگ تكوين منجي تقابليرمزي است از  ،آن درياچه. گانه است سه
  . خوش نشسته است

شـدن   ساخته هاي شاهنامه آشناييم، در موضوع از آنجا كه با راه و رسم امانتداري فردوسي در سرودن داستان
توان به آساني  يابيم كه امروز با در دست داشتن متون پهلوي مي جز سهوي كوچك نميبه دست سياوش ب  كنگ

  .آن را برطرف كرد

***  

ايـن كـه در اسـطورة يـاد شـده، شـهر       «: آورده است» دژ و سياوشگرد كنگ«دكتر مهرداد بهار در مقالة  :س
اسـاطير  نگارنـده در كتـاب   . شاي است به منشأ ايـزدي سـياو   سازد، اشاره دژ را سياوش با دست خويش مي كنگ
تفصيل توضيح داده است كه سياوش در اصل، ايزد بركت بخشنده و خداي باروري گياهي بوده اسـت و   به ايران

چـه اشـكالي دارد كـه سـياوش شـهر      . »موزي ساخته شـده اسـت  تموز يا د هرينالنَّ بيناسطورة او بر اساس الگوي 
  ؟ك ايزد بوده استرا ساخته باشد، چراكه خود ي  آسماني كنگ

دژ آسـماني و سياوشـگرد زمينـي را نشـان داده      بين كنگ دكتر بهار در اين مقاله براي نخستين بار نسبت :ج
هاي ميرچـا اليـاده ارجـاع داده اسـت كـه در آنجـا از نينـواي آسـماني و          وي در اين زمينه به يكي از نوشته. است

رأي دكتر بهار دربـارة سـياوش كـه در    . غيره سخن رفته استاورشليم آسماني و مثاالت شهرهاي سلطنتي هند و 
رسـد   ايراني شده است رأي غريبي اسـت كـه بـه نظـر مـي      تسنّوارد  النَّهرين بيناصل يك خداي نباتي بوده و از 

نويسندگاني كـه  ! بخش است انگيز و فرح فيروز شگفت مقايسة سياوش و حاجي. ها با حقيقت فاصله دارد فرسنگ
پـذيرفتني   ابـداً كه از ديدگاه اشراق متأسفانه اند  معني كرده» مرد سياه«اند لفظ سياوش را  ار متأثر گشتهاز دكتر به

مزدايي تبيين كنيم؟ داستان سياوش از ماوراءالنهر كجا و  تسنّآيا بهتر نيست كه داستان سياوش را بر پاية . نيست
پي اصل مينوي سياوش به جسـتجو پرداختـه ولـي لزومـي      ؟ هنر دكتر بهار اين بوده است كه در1كجا النَّهرين بين

آنچـه  . گونـه تعبيـر از رنـگ و بـوي شـرك خـالي نيسـت        ندارد كه سياوش را خدايي از خدايان بپنداريم كه اين

                                                            

توان اشكال كرد كه چرا به  اند كه بر آنها نيز مي برخي ديگر از پژوهندگان به تفسير داستان سياوش برپاية مقايسه با آيين بودايي پرداخته -1
  . اند مزدايي توجه كافي نكرده تسنّ
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قهرمانان بزرگ مظـاهر  توحيدي است حق را اسمائي است و  تت پوريوتكيشي كه سنّسنّدرست است اينكه در 
  .1رسد كه سياوش با راز آبان و ناهيد پيوستگي دارد چنانكه آورديم به نظر مي. وندر اسماء الهي به شمار مي

***  

  هاي سپيدي كه پيران در استقبال از سياوش آراست رمز چيست؟ پيل :س

شـگون و   اي بي نشانه... تواند بود كه آراستن پيران چهار پيل سياوش را از ديد نمادشناسي مي«: اند آورده :ج
گونه تفسيرهاي آلوده بـه خرافـات    اين). 273نامة باستان، جلد سوم، ص (» روزي باشد تباهي و تيره اندود از مرگ

خواهد شد كه زندگي سـياوش    روشن تدريجاً. توان پذيرفت ورند هيچ نميآ را كه از بدشگوني سخن به ميان مي
كژِ رأيِ برخالف پيل سپيد در اين قسـمت از  . ات استديروز و هر روز سر به سر آغشته به بركات و خير االنرم

  . است» فرهمندي«شود، رمز  هاي بودايي نيز ديده مي داستان، چنانكه در جاتاكه

***  

  فرق بين رمز و تشبيهات شاهنامه در چيست؟ دقيقاً :س

ساختة خيال بشر نيست و به قصد تهييج مخاطب نيز پديـد نيامـده اسـت، حـال آنكـه صـور خيـال         ،رموز :ج
. 2كوشد در شنونده و خواننده اثري به جاي نهد و او را به نحوي برانگيـزد  هاي شاعر است كه مي تيحاصل تردس

اگـر بيشـتر    »دقيقـه «آنها از علوم بـه اصـطالح    تدقّآيند و  رموز به طريق وحي و تنزيل و يا الهام ايزدي فرود مي
هفتـه در آن سـر بـر زده اسـت،     نشاهنامة فردوسـي كـه درسـت از حكمـت     يكي از خصائص . نباشد كمتر نيست

اگر در دست شـاعران خيالبـاف كـه در    . العادة صور خيال شاعرانه به افق رموز و تمثيالت است بودن فوق نزديك
هر وادي سرگردانند رموز الهي بدل به صور خيال گردد، در نزد فردوسي صور خيـال نزديـك اسـت كـه رنـگ      

  . اند متر به اين نكته توجه كردهرسد كه ك به نظر مي. رموز الهي به خود پذيرد

  

                                                            

  . توان گفت كه سياوش مظهر اسم الرحمن است به زبان تعليمات اسالمي مي -1
 .اند خوانده» سحر حالل«شعر را  -2


