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 اهلل الرَّحمن الرَّحیم  بسم

 جلسه چهارم                       

 «رموز اشراقی شاهنامه»

 اب با صد هزار سوار آهنگ تاختن به ایران کرده است.در این اوان خبر رسید که افراسی

شاه از این خبر دلتنگ شد، انجمنی از ایرانیان ترتیب داد و گفت قصد دارد که خود  کاووس 

هِ توران رود. سیاوش این زمان اندیشه کرد که اگر او داوطلب این نبرد شود، هم پدر را به جنگ شا

خرسند خواهد ساخت و هم از پایتخت و از مکر سودابه دور خواهد شد و برای خویشتن نیز تحصیلِ 

نام و ناموری خواهد کرد. پس برخاست و اعالم کرد که به این جنگ خواهد رفت. شاه پذیرفت و 

پهلوان را  ات و تجهیزات سپاهیان داد و از سیستان رستم جهانتهیة ساز و برگ نبرد و مهمّ دستور

لشکری آراسته روانه فراخواند تا در این نبرد با سیاوش همراه و راهنمای او شود. رستم با سیاوش و 

ود کرد و شاه از سپاه آنان سان دید و یکروزه راه با ایشان رفت، سپس آنان را بدر شدند و کاووس

بازگشت. رستم و سیاوش با سپاه ابتدا به سیستان رفتند و یک ماه آنجا ماندند تا سواران و نامداران 

ه سوی ترکستان ات کامل و آالت جنگ بسیار باطراف بدیشان پیوستند، سپس با ساز و برگ و مهمّ

کستان گرسیوز و رود و طالقان گذشتند و به بلخ نزدیک گشتند. از سوی ترروانه شدند. از مرو

شدند و سپهرم پیشرو آن سپاه به حدود بلخ رسید و دو سپاه رو در  رمان با سپاهی انبوه روانة ایرانبا

روز چهارم سپاه توران  .روی هم قرار گرفتند و به دروازة بلخ جنگ درگرفت و سه روز ادامه یافت

یاب عنان بازنکشیدند. سیاوش و رستم و سردارشان سپهرم فرار بر قرار ترجیح دادند و تا بارگاه افراس

خواستند  1ای به شاه کاووس نوشتند و او را از فتح خبر دادند و دستوری فاتحانه وارد بلخ شدند و نامه

شاه در  کاووسکه اگر شاه صواب ببیند از جیحون بگذرند و در سرزمین ترک جنگ را دنبال کنند. 

ه همانجا درنگ کنند و به آن سوی جیحون نروند و نامه با اظهار شادی و قدردانی نوشت ک پاسخِ
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نوشت که افراسیاب شاهی بزرگ است و دستگاه عظیم و سپاهیان انبوه دارد و بیم آن است که ازو 

زخمی به شما رسد، اما اگر دوباره بدین سوی آب لشکر کشید، بر او بتازید و دمار از  چشم

سپاهیان خود خشمگین گشت و بر برادر خشم روزگارش برآورید. از آن سو افراسیاب از گریز 

گرفت و او را سخنان سرد گفت و از پیش خود دور کرد و تا غم از دل دور کند با بزرگان مجلس 

بزمی آراست و چون پاسی از شب گذشت به خوابگاه رفت. نیمی از شب گذشته بود که در خواب 

ید و از خواب بجَست و هراسان و لرزان ، سپس خروشی بلند برکش1گویان با خود ژکید همانند هذیان

شد. پرستندگان به بالینش رفتند و گرسیوز شتابان نزد برادر آمد و او را در بر گرفت و نوازش کرد و 

از سببِ آشفتگی حال پرسید. افراسیاب گفت در خواب بیابانی پر مار دیدم و زمینی پر گرد و 

را از جا کند و سرنگون ساخت و لشکریانِ من آسمانی پر عقاب، بادی سخت برخاست و سراپردة م

سو بر من تاختند و مرا از  پوش از هر خاک افتاد؛ سواران زره هاشان به همه سرهاشان بریده شد و تن

روی که سالش فزون از   تخت برانگیختند و دست بستند و پیش کاووس شاه بردند. جوانی زیبا

خروشیدم و به  شمشیر به دو نیم کرد و من از درد می چهارده نبود بر من حمله آورد و میانم را با

آمدم. ناله و خروشی که از من شنیدید از آن حال بود. گرسیوز او را دلداری داد که خواب  فریاد می

تو نشانِ بدحالی دشمنِ توست، با این حال تعبیر آن را از خوابگزاران  باید خواست. پس عالمانِ به 

و افراسیاب از ایشان خواست که به راستی خواب او را گزارش کنند.  تعبیر خواب را گرد آوردند

خوابگزاران پس از مشاوره یارای بیان حقیقت را در خود ندیدند تا اینکه دانشمندی سخنگو از ایشان 

ای از ایران به مرز توران لشکر آورده است. اگر  از شاه امان خواست و گفت: در حال حاضر شاهزاده

زمین کشته شود ایرانیان  کند بیگمان سپاهش شکسته خواهد شد، و اگر او در توران شاه با او جنگ

دمار از تورانیان برخواهند آورد و شاه اگر مرغ شود از انتقام ایشان در امان نخواهد ماند. افراسیاب از 

شنیدن آن سخنان غمگین گشت و با گرسیوز رای زد و گفت اگر با سیاوش صلح کنیم، نه سپاه  

د. بهتر است بر تقسیمی کسته خواهد شد و نه او بر ما خواهد تاخت و نه در توران کشته خواهد شش

شاه کرده است راضی باشیم تا بال از ما بگذرد. گرسیوز و بزرگان با نظر او موافقت که منوچهر
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یحون رسید کردند و افراسیاب گرسیوز را با هدایای بسیار و پیام آشتی به بلخ فرستاد. چون به کنار ج

ناموری را برگزید و به لشکرگاه ایرانیان فرستاد تا رستم و سیاوش را از آمدن خود و  ،از گُردانِ سپاه

تی که دارد آگاه سازد. سیاوش با رستم فرستادة گرسیوز را به حضور پذیرفتند و از پیام افراسیاب و نیّ

ند و یک هفته زمان خواستند تا قصدِ صلح او آگاه شدند. پس او را در جایی مناسب فرود آورد

پاسخ شاه توران را بدهند. آنگاه رستم با سیاوش به خلوت شد. رستم گفت از نیرنگ افراسیاب ایمن 

نباید بود. اگر پیام او از روی راستی و صفا باشد، باید که صد تن از خویشان خود را که من نام 

خود را از جیحون بگذراند و منتظر مانَد تا ما خواهم برد به عنوان گروگان نزد ما فرستد و سپاهیان 

کاووس را از نیّت او آگاه سازیم، چون او با این صلح همداستان شد، صلح کنیم بر مرزهایی که  شاه

منوچهر شاه میان دو کشور تعیین کرده است. پس از گذشت هفتة مهلت گرسیوز را از شروط 

ناخواه، بدان  نوشت و بیان حال کرد. افراسیاب، خواهای به افراسیاب  مصالحه آگاه کردند و او نامه

داد که آور به سبب خواب هولناکی که دیده بود و تعبیری که از آن کرده بودند تن در  شروطِ وهن

به ایران را رها سازند و به توران بازگردند. گرسیوز با هدایا و  های متعلق سپاهیانش سرزمین

ایران ازو به گرمی استقبال کرد و او را نواخت و با هدایایی  ها نزد سیاوش آمد. شاهزادة گروگان

ای به کاووس شاه نوشت و در آن گرفتن هدیه و صد تن  سزاوار به توران بازگردانید. پس نامه

های ایران را شرح داد و رستم با این نامه  نشینی ترکان از سرزمین گروگان و برقراریِ صلح و عقب

دادها را بدرستی شرح دهد. کاووسِ تندخو آن آشتی و گروگان و به پایتخت آمد تا خود روی

د تا را به زنجیر بکشد و نزد او بفرستها  گیری را نپذیرفت و به سیاوش نامه نوشت که گروگان هدیه

زمین لشکر کشد و با افراسیاب به نبرد ادامه دهد و اگر  همه را از دم تیغ بگذرانند و خود به توران

نیست فرماندهی لشکریان را به طوس دهد و خود نزد او آید. رستم هرچه کوشید  مایل به سپاهکشی

شکنی و بر اهمیت صلح و آسایش دو کشور آگاه کند، شاه نابخرد نپذیرفت  تا شاه را از ننگ پیمان

و رستم را به آزمندی و گرفتن هدیه و پرهیز از جنگ متهم کرد. رستم با دلتنگی و خشم ازو رو 

لشکریان خود به سیستان رفت. چون نامة کاووس به سیاوش رسید، غمی بزرگ در دل  برتافت و با

شکنی و  خواست از فرمان پدر سرپیچی کند و از سوی دیگر پیمان او راه یافت. از سویی نمی

ناکردنی. پس با دو تن از  دید و تحمّل شدن صد تن گروگانِ بیگناه را ننگی بر دامان خود می کشته
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ان که از کودکی با ایشان مأنوس بود یعنی با بهرام و زنگة شاوُران مشورت کرد و گفت سرداران ایر

خواهد سرپیچی کند و از ایشان چارة کار  به آنچه پدر خواسته عمل نتواند کرد و از فرمان او هم نمی

که از دستوری کن خواست. آنان وی را دلداری دادند و گفتند نامة دیگر بنویس و ازو درخواست 

شویم.  رویم و تسلیم سرنوشت می که داده است عدول کند و اگر نپذیرفت به جنگ با توران می

توانم  سیاوش گفت قصد سرپیچی از فرمان شاه ندارم، اما خون صد تن بیگناه را به گردن نمی

گرفت. از سوی دیگر اگر به پایتخت روم از گزند و دشمنی سودابه در امان نخواهم بود؛ بهتر آن 

شکنی و هم از گناه  ای از جهان پناه برم تا هم از ننگ پیمان که ترک دیار گویم و به گوشه است

ای به افراسیاب نوشت و با باز پس فرستادن  نافرمانی و هم از کین نامادری درامان بمانم. پس نامه

امه را ها ازو خواست که اجازه دهد از کشور او بگذرد و به سرزمین دوردست برود. این ن گروگان

فرستادة سیاوش به افراسیاب رسید  همراه زنگة شاوران فرستاد با هدایایی درخور. چون خبر آمدنِ

دستور داد از او استقبال کردند و او را به گرمی به حضور پذیرفت و بر نامة سیاوش و درخواست او 

ت بلند شاه است ویسه وزیرش مشورت کرد. پیران گفت از بخ واقف گشت، با بزرگان دربار و پیران

که فرزند کاووس از پدر روگردان شده است و قصد آمدن به سرزمین ما دارد. باید او را پذیرفت و 

در اینجا مستقر و ساکن ساخت و این کار فوایدی دارد، یکی آنکه میان دو کشور دیگر جنگی 

ود، سیاوش بر خواهد گرفت. دیگر آنکه اگر کاووس شاه که  به پیری رسیده است از جهان برندر

نوازی ما را خواهد داشت و دو کشور یکی خواهند  تخت شاهی ایران خواهد نشست و حرمت مهمان

گشت و لشکری و رعیت خواهد آسود. افراسیاب گفت سخنان تو خردمندانه و نویدبخش است، اما 

ارزد یا  می باید دید که بچة شیر پروردن چون ببالد و بزرگ و نیرومند شود به خطر کیفر بردن ازو

خیر؟ پیران پاسخ داد که شاه باید در این کار نیکو تأمل کند. سیاوش بر خوی و عادت پدر نیست و 

شکنی و کشتن بیگناهان خود برهانی است بر این  نشدن به پیمان گرداندنِ او از پدر و راضی روی

چون فرزندی دلبند گرامی ج نهاد، او را پذیرفت و رابر اعتقاد پاک و نیّت انسانی او مدّعا، باید 

و عزّت  ید و با حرمتش نوشت و ازو خواست که به توران آای به سیاو داشت. پس افراسیاب نامه

زنگة شاوران را با هدایای ارزنده بازگردانید. زنگه با نامه نزد سیاوش در این سرزمین زیست کند و 

رسیدن طوس لشکر را همانجا بدارد  درنگ سپاه را به بهرام سپرد و ازو خواست تا آمد و سیاوش بی
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 ذو خود با سیصد سوار گزیده و مقداری درم و دینار و پرستار و غالم رو به راه آورد. از بلخ به ترم

از رفتن سیاوش به توران آگاه شد قارباشی رسید. طوس چون به بلخ آمد و جآمد و به چاچ و ق

وس از رفتن پسر به سرزمین توران سخت کاو اگزیر لشکر را برگرفت و نزد کاووس برگشت. شاهن

 جنگ از دل بیرون کنند. چون خبر آمدنِاد که سپاه پراگنده شوند و اندیشة غمگین شد و فرمان د

ن بر پیل نهد و اسبان با سیاوش به افراسیاب رسید فرمان داد که پیران به استقبال او رود، تخت زریّ

ر آرند. پیران با این باشکوه و حشمت او را به دربان آراسته گردانند و سواران ساز و برگِ زریّ

کوکبه به سیاوش رسید، او را در آغوش گرفت و خوشامد گفت و ازو خواست که پیمان کند تا در 

زمین رحلِ اقامت افکند و خود نیز متعهد شد که در غم و شادی یار و مددکار او باشد و  توران

دند. شاه از تخت فرود آمد نگذارد از هیچ جهت گزندی بر او رسد. پس با هم به بارگاه افراسیاب آم

گرامی داشت و جای   و سیاوش را در بر گرفت و او را فرزند خواند و مقدمش را به سرزمین ترک

مناسب برای او دستور داد آماده کردند. پس به مجلس بزم رفتند و شادیها کردند و روز را به خوشی 

 هنگام راهی آرامگاه شدند.  به پایان رساندند و شب

کشد از حقیقت آن دور  را با خود یدک می« کی»شود کیکاووس با اینکه لقب باشکوه  یده میچنانکه د

است، زیرا که برخورداری واقعی از فرّة کیانی یا کیان خرّه مستلزم کوشش مداوم است. از پدر تنها قابلیتی به پسر به 

هنمایی اعبادت و عبودیت بدون ررسد که محقَّق ساختن آن در گرو نیایش و پرستش است و اخالص در  ارث می

پاداشتن مراسم تقدیس توسط شهریارانی مانند فریدون و  هدهد. سهروردی از ب رفته دست نمی راه دانایان رهدانِ

اندیشی بازداشته است که فرهمندی امری است که از بدو تولّد حاصل  کیخسرو سخن گفته است و ما را از این ساده

پندارند که فرّه هالة نوری است که از ازل به دور سر فرهمندان کشیده  ندارد. گاه میاست و به جدّ و جهد نیازی 

که همة این تصوّرات خام و ناموزون، در تعلیم اشراقی جای خود را به تصوّرات دقیق و روشن  شده است، حال آن

 سپارد. می

ها و ست بر این کششکه سیاوش که پروردة سیمرغ ا کاووس بازیچة شهوت و غضب خویش است، درحالی

دونِ نفس چیره گردیده است، تو گویی که خوک درون و درّندة درون را به کمند عقل به بند کشیده های گرایش
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است. سیاوش که از دو آزمون دشوار پیروز برآمد، به مقام سروری و امیری حقیقی « کی»و حقاً شایستة لقب  1است

و  ، یعنی زدن«تغلّب»یری و سروری با الهام سیمرغ ساخته بود. ام نائل گردید و شهریار شهری گشت که خود به

و تبدیل آن از حالت تیره به  د، بلکه محصول پرورش روانگرد کوفتن رقبا به هر صورتی که هست حاصل نمی

ن روند، چه مردم آنها را بشناسند و چه نشناسند. ای روانان رؤسای حقیقی عالم به شمار می حالت روشن است. روشن

 است.هبیان کرد «االشراقحکمة»حقیقت بزرگ را سهروردی در مقدمة کتاب 

توران با دو مرحله آزمون یوسف صدّیق )ع( در کنعان مرز درک اینکه دو مرحله آزمون سیاوش در ایران و 

د و و مصر قابل تطبیق است چندان دشوار نیست. یوسف نیز پس از گذرانیدن امتحان چاه و زندان به سروری رسی

دار کشور مصر گردید. از آنجا که سیاوش از مرکز تمدّن ایران به سرزمین چادرنشینان تورانی رفت و یوسف  خزانه

بانان کنعان به مرکز تمدّن مصر برده شد، آزمون خشم در نزد سیاوش پس از آزمون آرزو بود، از سرزمین ش)ع( 

شم اتّفاق افتاد. با وجود چند تفاوت بین دو درست برعکس یوسف )ع( که آزمون آرزوی او پس از آزمون خ

باید دانست  (بخش الهام خردِ)فرشته وحی یاداستان، روح هر دو داستان یکی است و این یگانگی را زیرِ سرِ سروش

که فیض خود را از هیچ قومی دریغ نداشته است. به عبارت دیگر، چون حقیقت یکی است و انسان یکی است، 

ان یوسف )ع( با یکدیگر شباهت بسیار دارد، بدون اینکه یکی از روی دیگری ساخته شده داستان سیاوش و داست

مصر به مرگ طبیعی از دنیا  سرزمینباشد. سیاوش در سرزمین چادرنشینان تورانی به قتل رسید، ولی یوسف )ع( در

سر بریدند و زنان آنها را زنده اسرائیل پس از یوسف )ع( در مصر به بردگی فراعنه درآمدند؛ پسران آنها را  رفت. بنی

حال آنکه در تمدّن معموالً  ،نگاه داشتند. قتل سیاوش در بین ایالت تورانی با طبیعت خشن آن نوع زندگی وفق دارد

                                                           

کشد. عشق با عقل جزوی سازگار نیست،  سهروردی، شهسوار نور به کمند عشق، شیر و گراز درون را به بند می« العشاق مونس»در رسالة  -1

 ولی با عقل عقل یکی است. 

 



7 

 

، ولی قرنها بعد داوود )ع( و سلیمان )ع( از 1بُرند. یوسف )ع( خود شهری پدید نیاورد به مرور زمان و با پنبه سر می

 توان معادل سیاوشگرد ایرانی دانست.  المقدّس را می شهر بیت ؛2المقدّس را ساختند بیت اخالف او معبد

 پرسش و پاسخ

پ:از آنجا که فردوسی قطعاٌ مذهب شیعه داشته است و تشیّع و تصوّف طبق رأی سیّد حیدر آملی یکی است، 

 آیا نمی توان فردوسی را صوفی دانست؟

پاره ای از نویسندگان او را شیعه اسماعیلی یا حتی زیدی قلمداد ج: در شیعه بودن فردوسی شکی نیست. 

اند، یعنی شیعه اثنی کرده اندکه بسیار بعید است. به نظر می رسد که فردوسی و بوعلی به مذهب امامیه تعلق داشته

تعلق خاطر عشری. ولی تشیع فردوسی مستلزم صوفی رسمی بودن او نیست. آری هر شیعه حقیقی به بُعد باطنی اسالم 

و دلبستگی دارد) نظریه سید حیدر آملی نیز جز از این و بیش از این نیست(، بی آنکه الزم آید که خرقه در بر کند و 

 به یکی از سالسل تصوف بپیوندد.

ها در اصل دو ها و تورانیس: در سخن شما سهراب، سیاوش و کیخسرو دو رگه شمرده شدند. اگر ایرانی

اند دیگر از دورگه ها( کوچگرد بودهو دیگری)تورانی ها( یکجانشینآنها )ایرانیاشند که یکی از تیره از آریائیان ب

 اند.توان سخن گفت، چرا که از طرف پدر و مادر آریائیاین سه شخص نمیبودن 

از دو را البته می توان به معنی بسیار محدود و تنگ به کار برد، یعنی شخصی که والدین او « دو رگه»ج: کلمه 

ها از حیث شیوه ها و تورانینژاد محتلف)مثال نژاد سفید و نژاد سیاه( باشند، ولی این کار لزومی ندارد. دوری ایرانی

در حدی است که لفظ دو رگه را در خصوص کسی  ها دیوپرستی و جادوگری است(آیین )آیین تورانیمعیشت و 

است. ضمناً « دو رگه» ستم نیز که تبار او ایرانی و تازی است حتماً که تبار از هر دو تیره داردمی توان به کار برد. ر

ها در شاهنامه به این معنی نیست که آنان در سوابق ذکر این نکته نیز ضروری است که یکجانشین بودن ایرانی

ستند. سخن اند، چنانکه به این معنی نیست که ایالت و عشایر ایران ایرانی نیدوردست خود همواره یکجانشین بوده

                                                           
1
وش شهریی بود که سر نوشت یوسف)ع( شبانزاده ای بود که دست تقدیر او را به شهر آورده و به مقام بلندی رسانیده بود، حال آنکه سیا - 

 او را به میان صحرائیان در افکنده بود.

 این امر در زمانی اتفاق افتاد که بنی اسرائیل اسکان یافته و از زندگی شبانی دور شده بودند. - 2
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ها چنین های پیش از هخامنشیروند و حتی در دورهها صاحب تمدن به شمار میدر این است که در شاهنامه ایرانی

 است. در شاهنامه تختگاه کاووس شهر استخر در ایالت فارس است.

 س: از دو تبیین که درباره نام سیاوش آوردید، کدام یک رجحان دارد؟

رسد تبیین دوم بهتر یاوش ) بنام شبرنگ( به کیخسرو به میراث رسید، به نظر میج:از آنجا که اسب سیاه س

است، یعنی مرکب اسرار از پدر به فرزند منتقل گردید. به طور کلی خلفاء الهی شهسواران راز هستند که با رفتنِ 

 یکی، دیگری برجای او می نشیند.

اند. این چه ربطی به داستان سیاوش در کتب خود آوردهس: بحث قوة غضبیّه و قوة شهوانیّه را فالسفه یونانی 

 و یوسف صدیق)ع( دارد؟

اند ناسازگار نتواند اند که با حقایقی که سایر اقوام یافتهج: فالسفه یونان به روش عقلی حقایقی را کشف کرده

شود، یعنی انسته میآورد و یکی دهای خسروانی و فیثاغورسی و علوی سر به هم میبود. در فلسفة اشراق خمیره

 صور گوناگون خمیرة ازلی است.

 س: ورگرم معلوم است که چیست، ولی ورسرد در داستان سیاوش روشن نیست.

شود ج: وَرِ سرد مانند آزمون عبور از آتش، مراسم معیّنی ندارد. اصطالح وَرِ سرد از این جهت به کار برده می

و با آنان پیمان ترک مخاصمه بست، از جانب پدرش در فشار شدید ها صلح کرد که سیاوش پس از آنکه با تورانی

قرار گرفت که پیمان خود را بشکند. وی پیمان خود را نشکست و با عبور از آب جیحون به سرزمین توران مهاجرت 

از کرد. سیاوش از آب جیحون به سالمت جان به در بُرد، چنانکه در مرحله پیشین از آتش گزندی ندیده بود. گذر 

وَرِ سرد در شاهنامه بر خالف وَرِ گرم که با آب و تاب  1رود جیحون و غرق نشدن در آن، نشان صدق سیاوش بود.

                                                           
1
ساحل جیحون خواست که آنها  گیو و فرنگیس و کیخسرو با گذر از رود جیحون به زمین ایران رسیدند. گیو در ابتدا از کشتیبان ،سالها بعد - 

خواست کرد. گیو از کیخسرو تقاضا کرد که مانند فریدون به قوَّت ایزدی ای دررا از رود پهناور خروشان بگذراند، ولی کشتیبان باج گستاخانه

 از آب عبور کند. هر سه از جیحون گذشتند و افراسیاب که از پی آنان تاخته بود گفت:

 ین                                          که کردی کسی زآبِ جیحون، زمینندیدم نه هرگز شنیدم چن

 نیست راه گریز ،تیز                                       چو اندر شوی بهاران و این آب با موجِ
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تابلوهای مینیاتور از صحنة ور گرم در دست است، ولی تاکنون از  1فراوان مذکور است، به اشاره برگزار شده؛

همیت آزمون دوم از آزمون نخست اگر بیشتر نباشد صحنة وَرِ سرد پرده یا مجلسی دیده نشده است، حال آنکه ا

 کمتر نیست.

 پشین ذکری به میان آمد، آنها کیستند؟آرش و کیس: در داستان سیاوش و سودابه از کی

پشین دو حلقه آرش و کیگردد. کیشود و به اعتباری به کیخسرو ختم میج: سلسله کیانی از کیقباد آغاز می

اند. شمارة شهریاران کیانی هشت است. به اعتبار زیستهروند که در دورة پیش از سیاوش میاز این سلسله به شمار می

گیرند. به این اعتبار، ختم سلسله با دیگر، پس از کیخسرو، لهراسب و گشتاسب در زمرة شهریاران کیانی قرار می

سن رجوع نوشتة آرتور کریستن« کیانیان» توان به کتاب گُشتاسب حامی زردشت خواهد بود. دربارة کیانیان می

 کرد.

 داشتند که در آب و آتش فرورود؟ س:آیا واقعاً در دورة باستان برای آزمودن صدق کسی، او را وا می

به عالوه، کار  مدان!یکسان رَوِشنِ زمانه ج:اوضاع و احوال جهان در ادوار گوناگون زمان یکسان نیست: به

از کتاب  32و31توان به صفحات آزمونهای آب و آتش در ایران باستان می ! دربارةگیرپاکان را قیاس از خود م

نوشتة مری بویس مراجعه کرد. ذکر این نکته الزم است که در رجوع به آثار خاورشناسان بهتر است از « زردشتیان»

 روحیة تقلید پرهیز کرد؛ خلق را تقلیدشان بر باد داد! 

  

                                                                                                                                                                                     

 شان برکنارچنان بر گذشتند هر سه سوار                                     تو گفتی هوا داشتْ

1
 ش لشکر به جیحون کشید                          زآبِ دو دیده رُخش ناپدیدخسیاو - 


