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  »به نام خداوند جان و خرد«

  1دژ و سياوشگرد كنگ

انجامد، ايرانيان  ميزمين  در شاهنامه، در داستان جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب كه به گشودن همة توران
 4زره  و آب 3كرانم، از و سپس در پي افراسياب 2گشايند كه از آنِ  افراسياب است مينخست بهشت كنگ را 

خورد كه اين  ميشود و دريغ پدري را  ميديده رخ كيخسرو ناپديد  رسند و از آبِ مي 5دژ كنگگذرند و به  مي
» سياوشگرد«گذرند و به  يم مجدداًكران زره و م گردند و از آب ميدژ باز  كنگ، از و سپستان را ساخته است ارسش
روند و  ميكنگ يا بهشت كنگ كند و از آن پس به  ميون خخورد و جگر پر ميرسند و كيخسرو  باز دريغ پدر  مي

  . گردند ميسرانجام به ايران باز 

وده است و اين نكته، به زمين دو شهر ساخته ب نظر فردوسي، سياوش در توران گونه مشخص است كه در بدين
  .6شود مي، از بخش مربوط به رفتن سياوش به توران زمين نيز مستفاد طور ناقص

                                                            

  .)در اينجا با اندكي تصرّف آورده شده است( 267-261صص  ،1357شناسي، جلد اول، تهران  مهرداد بهار، شاهنامه -1
ها رفته است و  هايي در عنوان هايي وجود دارد، اغلب، در اين قسمت اشتباه هاي گوناگون شاهنامه عنوان هايي كه براي بخش در چاپ -2

  .اند بهشت كنگ يا كنگ بهشت يا كنگ را، كه از آنِ افراسياب است، با كنگ دژ در آميخته
3- ]برخي را گمان بر اين . سرزميني گرم و خشك كه در برگيرندة بخشي از استان كرمان و كل بلوچستان ايران و پاكستان است: كرانم

  )].بيژن شهيدي مازندراني -فرهنگ شاهنامه (است كه مكران در شاهنامه در ناحية شمالي چين قرار داشته است 
  )]بيژن شهيدي مازندراني - فرهنگ شاهنامه. (در پهلوي كيانسه است درياچة هامون در سيستان كه: زره آب[ -4
هاي جغرافيايي  شود و در نام آغازين امال مي» ك«كنند، اما كنگ در اوستا و پهلوي با  آغازين امال مي» گ«در زمان ما اين نام را با  -5

اگر توجه كنيم كه در چند قرن . هاي كنگ، كند و كن آمده است موجود در ايران تا زمان ما اين نام چه در تركيب يا به تنهايي به صورت
وجود داشته است، بايد بپذيريم كه امالي گنگ غلط » ك«اند و فقط امالء  كرده را به يكسان امالء مي» گ«و » ك«آغازين دورة اسالمي، 

  .است» كنگ«است و درست همان 
انگارند و اين در نگاه اول چندان نادرست  دادنِ افراسياب سياوش را الحاقي مي دژ را در داستان كشوري در اين زمان شرح ساختن كنگ -6

چنان بيگانه با مطلب و نابجاي است كه هر ذهن كنجكاوي را به حق در اصالت شاهنامه نمايد، زيرا شرح ساختن كنگ دژ در اين بخش  نمي
ها آشناييم،  شناسي و تقدم و تأخر نسخه بوديم كه به نسخه قدر آشنا ميسرايي فردوسي همان اما اگر به روش داستان. افكند آن به ترديد مي

چگونه ممكن است گمان برد كه فردوسي . سادگي دريابيم كه از اين بخش شاهنامه مطالبي افتاده است و الحاقي درميان نيست توانستيم به مي
ها  ن كه قبالً از آن شهر سخن گفته باشد، و از اين گونه افتادگيدژ سخن بگويد، بي آ از زاري و دريغاگويي كيخسرو در روبرو شدن با كنگ

  ←. در شاهنامه كم نيست
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و در . دژ ندارد كنگ، ولي ربطي به آيد ميكه نام سرزميني است،  kanghaي اوستايي يك بار نام ها در نوشته
دژ با  كنگگاه از ي پهلوي گاه از دو شهر و ها اما در متن. ميان نيست همة اوستا از دو شهر يادشدة سياوش سخني در

شهر يا  دن دوش پهلوي را درمورد ساختهشود و به گمان نگارنده اين دوگانگي مطالب  ميياد » سياوشگرد«صفت 
و مطالب اين متن  1كند ميروشن روايات پهلوي مندرج در كتاب  پهلويِ يك متنِ ،يك شهر به دست سياوش

  . مند باشد ترين مطلب دربارة اين دو شهر است و بايد از قدمتي بسيار بهره كامل

را پيداست كه  2نكاوسا  سياوش«: كنم مي، نقل آيد ميدر اينجا بخشي از آن را كه در بحث ما به كار 
ر سر ديوان ، ب4دژ را با دست خويش و نيروي هرمزد و امشاسپندان كنگچنان بود كه به ياري فرّة كيان  3ورجاوندي

پس كيخسرو به مينوي كنگ گفت كه خواهر مني و . ، تا آنگاه كه كيخسرو آمد متحرّك بود...ساخت و اداره كرد
 :به سوي من باز گرد و كنگ به همين گونه كرد. ند كردساخت و مرا از گُ، زيرا تو را سياوش با دست در تواممن برا

افگند  اندر 6رمهزار اَ) كيخسرو(، در جايي كه سياوشگرد است، بايستاد و 5، به ناحية خراسانبه زمين آمد، در توران
  ».اردرا با گوسفند و ستور نگاه د نرفت و همة توران) دژ كنگ(و هزار ميخ اندر هشت و پس از آن 

                                                                                                                                                                                                

به گمان نگارنده، بر ويراستاران شاهنامه است تا كوشش خويش را تنها متوجه آن نكنند كه به تيغ اقدم نسخ بسياري مطالب را حذف  →
هايي نيز به  پردازي اگر افتادگي پردازي فردوسي چيست و بنا به اصول داستان ستانكنند و به حاشيه برند، بلكه توجه داشته باشند كه روش دا

  . خورد به خواننده يادآور شوند چشم مي
هاي  شوند، در آن سرزمين به گمان من، اصل اين بخش از داستان در شاهنامه چنين بوده است كه سياوش و پيران چون از ختن بيرون مي

اي  گويد كه چرا چنين دور رفته نويسد و مي سپس افراسياب به سياوش نامه مي. سازد اي مي با توصيفات شاهنامهدژ را  دوردست، سياوش كنگ
ن دوري و از اي. سازد گرد را ميوشبندد و در آن نقطة تازه سيا ام و سياوش بار و بنه مي و من براي تو نزديك به شهر خود جايي درنظر گرفته

نظر [ . ها همه در اين بخش ناقصند دستنويس. شود صراحت ياد مي هاي بعدي نيز به بهشت در داستان ه كنگرد بدژ و سياوشگ نزديكي كنگ
دژ آسماني يك بار به دست سياوش و بار ديگر به توسط كيخسرو بر زمين فرود  در آنجا كنگ. مرحوم دكتر بهار با كتب پهلوي وفق ندارد

آن سياوش يك شهر بيشتر نساخت كه نام آسماني . پديد شد و اكنون در پردة غيبت استآورده شد و پس از عروج كيخسرو بار ديگر نا
  .]گرد استژ و نام زميني آن سياوش د كنگ

1 - B.N. Dhabhar,The Pahlavi Rivayat, Bombay 1913, pp. 159-62. 
  ]پسر كاووس: كاوسان[ -2
  ]فرهمندي: ورجاوندي[ -3
4- ameshāspenta فرشتگان مقرّب در كتب اوستايي و متون پهلوي»ان متباركمرگ بي«، به معناي ،.  
  .]اصل لغت خراسان به معني محل طلوع خورشيد است. خراسان در اينجا به معني مشرق است[ -5
  .دهد هاي اطراف پيوند مي شده است كه چادر و خيمه را به ميخ به معناي بازو است و اصطالحاً به بندهايي اطالق مي) arm( ارم  -6
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و ين نبوده است، در آسمان قرار داشته دژ شهري بر زم كنگدر تحليل اين اسطوره نخست بايد توجه كرد كه 
اين بدان معنا نيست كه  آيا. ، فرود آورده شد، بر جاي سياوشگرد قرار گرفتدوم اين كه چون به زمان كيخسرو

به  عيناً» سياوشگرد«شناسي اين بدان معناست كه  هاسطورفرودآمده بر زمين همان سياوشگرد است؟ از نظر  دژِ كنگ
   . دژ آسماني ساخته شد كنگصورت 

شهرها نمونة اصلي و آسماني به گمان مردم باستاني معابد و  1.آور نيست وجود شهرهاي آسماني شگفت
شهر نينوا را بنا به طرحي سناخريب آشوري . اند و شهرها همه نمونة آسماني داشته بنا به اساطير بابلي، معابد. اند داشته

شهر نيز به صورت  نه تنها طرح شهر نينوا، كه خود. كه در اعصار كهن و در آسمان ستارگان نوشته شده بود، ساخت
ند در آسمان بنا شده ، توسط خداواورشليم پيش از آن كه ساخته شود شهر. مينويي در آسمان وجود داشته است

عصار باستان نيز چنين اصلي ي سلطنتي هندوستان در اهمة شهرها. ة كعبه استانالمعمور نمونة آسماني خ بيت. بود
  . اند داشته

زميني آن سخن رفته است و  ه در آن از يك شهر آسماني و نمونةها متني است كن، اين تدر مورد شهرهاي ايراني
دژ وجود داشت و نمونة  نگككه نخست نمونة آسماني بايد معتقد شويم  اگر اسطوره را درست تحليل كرده باشيم

  . نام نهادند» سياوشگرد«زميني آن را درست به مانند آن بر زمين ساختند و آن را 

دژ بر فراز كوهي بلند و  كنگشدن  ي پهلوي و فارسي ديگر از ساختهها اين كه در شاهنامه و در بعضي نوشته
برآن، شهري  دهد كه بنا ميآسماني را نشان دژ  كنگهمين اسطورة  2شدة نيافتني سخن رفته است شكل ويران دست

خصوص اگر توجه كنيم كه ميان آسمان و كوه به عنوان  به. فراز كوهها تبديل شده است بر آسماني به شهري
  . ل و تغيير چندان عجيب نيست، اين تحوة ايراني ارتباطي عميق وجود دارددر انديش ايزدان سرزمين

اي است به منشأ ايزدي  سازد، اشاره ميدژ را سياوش با دست خويش  نگك، شهر كه در اسطورة يادشده اين
به تفصيل توضيح داده است كه سياوش در اصل ايزد بركت بخشنده و اساطير ايران نگارنده در كتاب . سياوش

                                                            

  M. Eliade, Cosmos and History, U.S.A. 1959, pp. 6-11: در اين زمينه نگاه كنيد -1
درستي گفته است كه بين  خود نويسنده نيز در دنبالة كالم خود به. اند مرتبة مثالي را رمزاً با كوه بلند نشان داده. شده صحيح نيست ويران[ -2

    ].زمين و آسمان و كوه پيوندي هست
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ر اين د 1.موزي ساخته شده استالنهريني تموز يا د ساس الگوي بينخداي باروري گياهي بوده است و اسطورة او بر ا
و اسطورة  كه هنوز شخصيتي ايزدي داشته است صورت اسطورة يادشده بسيار كهن و مربوط به زماني است

اي است كه سياوش ذات ايزدي خود را از دست داده و به صورت شاهزاده و شاهي  اي متعلق به دوره شاهنامه
  .درآمده است كه به شهرسازي پرداخته

به بند و ميخ آن را بر زمين بست، در  دژ را فرود آورد و كنگه كيخسرو كه در اسطوره آمده است ك اما اين
در اين باره يا بايد توجيهي را كه در قبل . ، شبيه و مانندي ندارداساطير اقوام همساية ما، تا آنجا كه نگارنده آشناست

زمين پياده كردند كه  بر ، طرح شهر آسماني رااصطالح امروزي، به اين بدان معني است كه وييمآمد بپذيريم و بگ
عنوان پسر  وجود كيخسرو، به. كيخسرو بدانيم از آن پديد آمد، يا آن را بياني و نشاني از رستاخيز» گردسياوش«شهر 

نمونة ايراني  توضيح آن كه، اگر بپذيريم سياوش. د خداي شهيد شده است، در واقع رستاخيز و زندگي مجدسياوش
. ، در آن صورت، مرگ سياوش برابر رفتن دموزي يا تموز است به جهان مردگاناست النهريني تموز يا دموزي بين

كه در داستان خود سياوش اين بخش وجود ندارد، اما  درحاليگردد،  مي به زندگي باز مجدداًولي دموزي يا تموز 
برابر خدايي سلطنت او ، بازگشت دموزي يا تموز است به جهان زندگان و وران به ايران در واقعگريز كيخسرو از ت

گرد گوياي دژ و سياوش كنگشدن  گونه اسطورة يكي و بدين. النهرين است جدد اين ايزد گياهي و باروري بينم
دژ  كنگشدن  اين است كه يكيتوجيه ديگر . باشد ميرستاخيز كيخسرو است كه در اصل رستاخيز دموزي يا تموز 

دانيم كه در هنگام  مي. ده هزار سالة جهان و رستاخيز واپسين استگرد در اصل مربوط به پايان عمر دوازو سياوش
 - دانيم كه در پايان عمر دوازده هزار سالة جهان اين كيخسرو ميشوند و نيز  مياين رستاخيز زمين و آسمان يكي 

پديد رسد و اتحاد زمين و آسمان در عهد او  مياست كه باري ديگر به سلطنت جهان  -مظهر كمال مطلق سلطنت 
  . آيد مي

نام شهر آسماني يا معبد  معموالًجوارِ ما  در اساطير ملل هم: اي ديگر از اين اسطوره بپردازيم در اينجا بايد به نكته
  دژ است و شهر زميني ما سياوشگرد؟ كنگآسماني با نمونة زميني خود يكي بوده است، اما چرا شهر آسماني ما 

                                                            

  .همان كتاب 133پنجاه و هشت و يادداشت يكم از ص  -پنجاه : مقدمه اساطير ايران،  : نك -1
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بر جايي كه  دژ در زمان كيخسرو بر زمين ميخكوب شد، كنگآيد، شهر  ميه از اسطورة يادشده برچنانك
در . دژ باشد كنگصفت  -به معني شهري كه سياوش ساخته است -گردگونه بايد سياوش بدين. سياوشگرد است

  : يسن چنين آمده است كتاب پهلوي زند بهمن

man ohrmazd frēstēm nēryōsang yazd, srōš ahlaw be kang diz ī syāvaxš ī bāmig kard… 

  ».كرد  1ميدژ كه سياوش با كنگ، اورمزد، فرستم ايزد نريوسنگ و سروش پرهيزگار را به من« 

  2.گيرد ميدژ است و صفت آن قرار  كنگدر واقع گوياي وضع » سياوش بامي كرد«كه جملة پيرو 

. ي بسيار داردها يل شود نمونهنام جداگانه تبد ، نام و صفت شخص يا محل خاصي به دواين كه در اساطير ملل
. بهرامو ايزدي موسوم به ) indar( در اساطير ما وجود نام ديوي است موسوم به ايندر ها يكي از اين نمونه

كه در مرحلة اساطير هند و ايراني و در اساطير ودايي اين دو اسم و صفت يك ايزد است كه همان ايندره  درحالي
)indra( صفت او  وvereθraγna به بهرام تبديل شده  ه، ترَرِكشندة وِ، به معناي باشد، كه اولي به ايندر و دومي

  . است

در اساطير اوستايي سام و نريمان . است ،سام و نريمان، او دو ج رنمونة ديگر در اساطير ما موضوع گرشاسب و پد
  .او تبديل شده است ي گرشاسب است كه بعدها به نام پدر و جدها لقب

، به نام سياوشگرد تبديل شده، آنگاه طي زمان به نام شهري مستقل از آندژ در  كنگشهر ، صفت بدين روي
گونة اساطير و زنده بودن  اين حالت جيوه. ره را نيز طي كردز كران و آبي مها براي گذر از اين به آن بايد بيابان

  . ستهاآن

  

  

  

                                                            

  ]روشن: بامي[ -1
 زميني درست همانند شهر آسمانييسن شهر  زند بهمن آيد كه در نزد مؤلف از عبارت پهلوي بر مي. دز نيست سياوشگرد صفت كنگ[ -2

خوبي از دو شهر زميني و آسماني سخن  دكتر بهار كه در اين مقاله به. رود كه باال ميشود و همين است  همان است كه فرود آورده مي. است
  ].گفته است اينجا آن مطلب را فراموش كرده است


