
1

اهللا الر حمن الر حیمبسم

»جلسۀ پنجم و ششم«

او و نیز خ لق و خوي خود  او باخبر بود، سیاوش را با رستم دستان که از چگونگی دربار کاووس و شبستان 
ات صال با پرندة نور که . خود به زابلستان ب رد تا در این سرزمین که سایۀ سیمرغ را بر سر خود داشت پرورش یابد

عیار تنها در آنجا یافتنی ، از سیستان م هدي ساخته بود که آموزش و پرورش تمام»1عقل کیهانی«ست از رمزي ا
اي نیاز داشت که جز در زابلستان یافت به فعلی ت رسانیدن فر  کیانی به مربیان کارکشته. بود و نه در جاي دیگر

طارحات، فر ي است جامع دو ویژگی  پهلوانی و فر  کیانی بر طبق تعلیم شیخ اشراق در اواخر کتاب م. شدندنمی
زند دستان، یعنی زواره و رستم هرجمع آمده بود و دو فر) 2زال(در سیستان این دو ویژگی در دستان . فرزانگی

،مظهر دانایی و فرزانگی پدر بود و رستم،زواره: یکی از این دو خاصی ت را از پدر به ارث برده بودند،یک
منشأ آن دو خصوصی ت را باید در دو بال راست و چپ سیمرغ جستجو کرد، . پهلوانی ويمظهر لشکرکشی و 

.خواند» رغخاندان سیم«توان به نام این خاندان را می. چراکه خاندان پهلوانی سیستان هرچه داشت از سیمرغ بود

اه کاووس بازگشت رفت قابلی تی بود و استعدادي؛ هنگامی که از آنجا به درگسیاوش که به زابلستان می
سجدة . سر بر خاك نهاد و با خاك به راز و نیاز پرداخت،3در نخستین دیدار با پدر. فعلی تی بود و تحق قی

از ،سیاوش، سجدة یک شهسوار راز است و سجدة یکی از پروردگان  سیمرغ که به جهت استعداد فراوان
اند که هر آن روانان چنین نمودهروشن«: 4ته بودگذشته بود و خود سیمرغی گشمقامات رستم و زواره و زال در

هدهدي که در فصل بهار به ترك آشیان خود بگوید و به منقار خود پر  و بال خود برک ن د و قصد کوه قاف کند، 

.یلسوفانفمقصود همان عقل فع ال است به اصطالح - 1

نام حقیقی یا نام ) به معنی توانمند(نام تحقیرآمیزي است که پدرش بر او نهاد، حال آنکه دستان ) به معنی سالخورده و فرتوت(زال یا زال زر - 2
.آسمانی اوست

. روندعقل در فلسفۀ اشراق، پدر مقد س نفوس ناطقه است و پدران زمینی سایۀ آن پدر آسمانی به شمار می- 3

. آنکه سیمرغ گشته است نیازي به احضار سیمرغ ندارد، برخالف زال- 4
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سالۀ صفیر سیمرغ ر(» بیدار کندرااو خفتگان1در این مدت سیمرغی شود که صفیر... سایۀ کوه قاف بر او افتد
).سهروردي

ز یاقوت رخشنده بر سرش تاجچو کاووس را دید بر تخت عاج

گفت با خاك رازیـی همـزمانازـنخست آفرین کرد و ب ردش نم

)107-106چاپ دکتر خالقی، (

گوید؟ احساسش در سیاوش با خاك چه کار دارد؛ چه رازي می«: نویسدباره میز محققان در اینیکی ا
ب از آن خاك شنیده؟ به هر حال، به گمانم باید روي راز با خاك گفتن تأمل آن لحظه چیست؟ آیا بویی غری

درآمدي بر اندیشه و هنر (» کنندکنند با خاك یا چاه راز و نیاز میمعموال  کسانی که خود را تنها حس  می. کرد
).286-285د حمیدیان، صص دکتر سعیفردوسی،

:ودابه در میان نهادسیاوش در شبستان کاووس راز بزرگ خود را با س

ر منــا مهـو بــان تـخت جـبیامیر منـدي از چهـه پرسیـر کـو دیگ

ویشـر  خـد در پـد و بنشان رورـبپـشویــر   خــــده از فـریننــرا آفـم

2مرا جز نهفتن سخن، نیست رويتو این راز مگشاي و با کس مگوي

)293-290چاپ دکتر خالقی، (

. ولی به هر حال ناچار بود که به پرسش سودابه پاسخ گوید!چه کسی در میان نهادرا بااو چه رازي 
سیاوش . توان گفت این است که او شاگرد  شاگرد  شاگرد سیمرغ استدربارة سیاوش کمترین چیزي که می

:گویدشاگرد  شاگرد سیمرغ نیز هست؛ چنانکه خود می

)1454(روان من است که روشنتهمتن چو دستان که پروردگار من است 

بانگ و خروش: صفیر- 1

.به مصلحت نیست: نیست روي- 2
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اما او شاگرد سیمرغ و حت ی خود سیمرغ است، چراکه سیمرغ عقل کیهانی است و سیاوش مت صل با آن و 
سیاوش در . خردمند هست، ولی نه به اندازة این دو: 2رسدزال به پاي سیاوش و کیخسرو نمی. 1فانی در آن است

را آموخت و جامع همۀ آن کماالت گشت و سپس از حد  آنان نیز سیستان از خاندان سیمرغ کماالت هر یک 
وي در سفر جنگی به بلخ همراه با رستم نخست به . نائل گردید» صاحب فر  کیانی«درگذشت و به مرتبۀ شامخ 

. زابلستان رفت

دـکشیانـدستسويپیلتن3ابادـکشیانـزابلستويـسراسپه

پیفرخندهدستاننزدیکهبمیو4رودبایک ماهبودهمی

نشستزیديگ زوارهباگهیدسته بمیديـب تهمتنباگهی

ديـب انـنیستارـشکدریـگهديـب انـدستتخترـبشادگهی

بماندانـدستورفتپیلتن5وگ براندلشکربگذشتماهیکچو

)630-624چاپ دکتر خالقی، (

هاي دوگانۀ شهوت و هاي آتش و آب  بیرونی و آزمایشآزمایش. هاي سیاوش سخن گفتیماز آزمایش
اصل  همان آزمایش درونی است که در برابر دیدگان خداي تعالی است، وگرنه آنچه در . غضب  درونی است

آزمایش آب که در هنگام غروب آفتاب اتفاق افتاد نه به حکم حاکم شهر . برابر نظر خلق است این همه نیست
است عرصۀ جنگ درون است و مقابله با هواي م نهایت مهآنچه بی. لق داشتاگري از میان خبود و نه تماش

ح ی  ز ف یف ه و ش ه و ت ه و غ ض ب ه ع ل ی ه غ ل ب م ن «: نفس، چراکه انسانی ت انسان در گرو پیروزي در این نبرد بزرگ است
).6ديغ رر و د رر آم (ارپایان قرار گرفته است در جایگاه چهوتش بر او غلبه کندهرکس که غضب و ش: »ال ب ه ائ م 

).گویی عقل را در آغوش کشیده است(که گویی خرد دارد اندر کنار - 1
.زال هرگز به حاالت عجیب کیخسرو در پایان کار خود پی نبرد- 2

با: ابا- 3

ساز: رود- 4

پهلوان: گو- 5

.الس الم گردآوري شده استدر کتاب آم دي کلمات قصار علی علیه- 6
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حرکت آب باران و آبشار از فراز به فرود است و حرکت آتش از فرود به فراز، و آب و آتش کل  دایرة 
فیض هستی از اپام . دهدنماید و نشان میوجود را که مرک ب از قوس نزول و قوس صعود است به رمز بازمی

آید و دست یا مهر در کار میسپس میث ر ه.افتدمیوفر) ظلمات(مرتبۀ اجسام بهیابد و تال مینز ت1نپات یا دي
هایی که صانع با ها رمزي است از قابلی تآب. گرددبه سرچشمۀ نور رهنمون میگیرد و مستعد ان صعود را می

رهاند و به را از هر قید و بندي میکه رهروان»مهر«آورد و آذر رمزي است از ت خود به فعلی ت درمیفاعلی 
دو نام حق تعالی است در دورة کیانی که سپس در دورة زردشت » اهور ه-میث ر ه«. رساندسرچشمۀ خورشید می

. نشیندبر جاي آن می» هاهور -2مزدا«دو نام  

ت و میثره اي بوده است براي تذکار این حقیقت که حق با دو اسم اپام نپاآزمایش آب و آتش بهانه
هايجان، »مهربان«جهان را آفرید و با اسم » بخشایشفراخ «خداي تعالی با اسم .3فرمانرواي آفاق و انفس است

سوزان د و خاکستر میهاي نفس را آتش عشق همۀ ناخالصی. ب ر دکشد و باال میمشتاق را به نزد خود برمی
به این ترتیب، دیده . ل و مبدأ خویش باقی خواهد بودنفسی که از خود فانی گردد به بقاي اصگردان د؛می
اي نیست، بلکه مظاهري است که حقایق شود که رموز آتش و آب در داستان سیاوش رموز پیش پا افتادهمی
.نمایدرا بازمیوي مین 

ت، حال ناهید ملکوت یا باطن آبهاس. بازشناخت) اناهیتا(دربارة آبها الزم است که اپام نپات را از ناهید 
ست، به این جهت »فرزند آبها«معنی واژة اپام نپات شود؛ دار است که در آبها زاده میآنکه اپام نپات خالق یا دا

. و ناهید دال  بر اصل قابلیاستاپام نپات دال  بر اصل فاعلی. که صانع در صنع خود تو گویی که تولد یافته است
آید و در دهد که آبشاروار از بلنداي مقام خالقی ت فرود میان مینشمقد سیناهید اصل قابلی را به گونۀ فیض 

یا ،پس از این روشن خواهد شد که داستان سیاوش و کیخسرو داستان آب و آتش. حکم جوهر کائنات است
ار مشنپات به پدر سیاوش است مظهر اپام به عبارت دیگر، داستان ناهید و مهر است، چنانکه کاووس که 

.رودمی

. دي در زبان پهلوي به معنی صانع یا دادار است- 1
.هزار گوش استدههزار چشم وده مزدا به معنی شاهد یا آگاه است؛ این اسم به جاي میثره نشست که صاحب - 2

.دام همین حقیقت استنثار به آب و آتش نیز یادآوري م- 3
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تون مربوط به مهر در ودا و اوستا و نیز از کتب پهلوي و سنت مزدیسنی و آثار مهرپرستان قلمرو از م
ي، پرور، عدالتشهودنور : پی ب رد)وار استکه خوشه(توان به اوصاف هفتگانۀ مهر امپراطوري روم می

ین هفت وصف در ا). کردنقربانی(، فداکاري )پیماننگاهداشت (داريبخشی، سلحشوري، عشق، وفانجات
به نحو تدریجی، و وصف اندکشف شده و نه چنانکه خاورشناسان اد عا کردهآنا  و ناگاهشهود عرفاي باستان 

گانه را در همۀ این معانی هفت. اندکه مستشرقان پنداشته) نتراتک (است و نه پیمان و قرارداد شهوداصلی نیز نور 
و هرج و مرج ظلمتاگر نهایت سیر نزولی غلبۀ . و فهم نمودیین کردخوبی تبتوان بهقوس صعود و یا عروج می

د، هرج و گردان ها را تار و مار میظلمت» مهر«در سیر صعودي، ي و ظلم و انفصال و پراکندگی است،و گرفتار
به (د نشان بخشد، ظالمان را بر جاي خویش میگرفتاران را رهایی میسازد، مرج را در پرتو عدالت برطرف می

ها را جملگی به پاي سازد و کثرتهاي گسیخته را به عهد و پیمان به یکدیگر وصل می، رشته)ضرب سالح
. 1کندوحدت قربانی می

. گر آمد و فردوسی خود را خاك پاي او شمرده استبه طور تام  و تمام جلوه) ع(این هفت معنی در صدر اسالم در حضرت امیر - 1



6

»پرسش و پاسخ«

:گویدویسه در نخستین دیدار با سیاوش بدو میپیران:س

انـمهتخم زنباشدراکسیجهاناندرکهتوبراستچیزسه

نژادگوییگیرندتوازهمیـــادکیقبۀــتخمازکـآنیــیک

یـــبیاراستوــنیکارــگفتبهــیراستنـــبدییــزبانرــدیگو

تور ــمهزمینبریــهمبباردتورـچهازکهگوییکهدیگرس

توان استنباط کرد که سیاوش مظهر مهر است؟آیا از بیت آخر نمی

،به کمال جسمانی و نفسانی و عقالنی سیاوش اشاره شده است، چراکه صدق گفتاردر سخن پیران:ج
گذشته از نژاد (سیاوش . برخاسته از تمامی ت عقل، و مهربانی و لطف از جملۀ فضائل و هنرهاي نفسانی است

ها ین ویژگیدوستی شهرت یافت و پیران اگفتار و صلحراستی بههاي دوگانه،با گذر از آزمایش) کیانی خود
:پیران قبال  در دیدار با افراسیاب در خصوص سیاوش گفته بود. را برشمرده است

)1124(زاده نزاد ـادر چ نو شاهـز مژادـز بیش از نـرد نیبا خهنر 

هاي دون  نفس و با ضمیري برخاسته از تسل ط بر گرایشالعاده و روشنسیاوش با اقتدار درونی فوق
بیند خود را مانند در خوابی که می. آوردبیشتر آبها را و ناهید را به یاد می،اندازهی و لطف بیدوستصلح

.اندهاي هولناك بر آن احاطه کردهبیند که آتشاي میدریاچه

***

.به علم رؤیا دست یافت، حال آنکه دربارة سیاوش چنین چیزي گفته نشده است) ع(یوسف :س

دانش (علم منایا. با غلبه بر هواي نفس، راهی به ملکوت بازگشود) ع(یوسف سیاوش نیز مانند :ج
به سیاوش داده شد، چنانکه به پیران )هاي آخر زمانها و آشوبدانش جنگ(نت م و ف الح و علم م ) هامرگ
:گفت
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1مــد آگهــرخ بلنـم از راز چـهمـی از فر  یزدان دهـمن آگاه

3از ایوان و کاخ اندر آیم نخستدرست2هایـرا بودنـم تـبگوی

که این بر سیاوش چرا شد نهان؟بدان تا نگویی چو بینی جهان

)1619-1617چاپ دکتر خالقی، (

گردد ویافتن به ملکوت حاصل میو علم منایا و علم مالحم و فتن بر اثر راه) االحادیثتأویل(علم رؤیا 
) ع(یوسف » حکمت نوري«دربارة » الحکمفصوص«در کتاب عربی ابنآنچه. نداز یکدیگر دور نیستهااین علم

. آیدیاوش نیز به کار میآورده است در تفسیر داستان س

***

.سیمرغ شاهنامه با سیمرغ سهروردي فرق دارد. آنچه در شاهنامه آمده به حکمت اشراق ربطی ندارد:س

غیرکشف . افزایدزد و از خود چیزي به شاهنامه نمیساهاي شاهنامه را آشکار میحکمت اشراق نهفته:ج
این دانش در مدرسه و دانشگاه و . وانگهی الزم است براي شناخت حکمت اشراق کوشش کرد. از اختراع است

شد ت تصو ر عمومی دربارة سیمرغ و فر  به. رسدشد ت خالی به نظر میها جایی نداشته است و جاي آن بهرسانه
.توان دانستحقیقت سیمرغ و فر  را نمی،حکمت اشراقگري است و بدون روشنعامیانه و خام 

***

نظر او تول د یافت و که زال زیردانگار، سیمرغ را نور آفتاب می»عقل سرخ«سهروردي در رسالۀ :س
شیر پرورانید و در شب، آهویی به اوچون به صحرا افکنده شد، در روز، سیمرغ، یعنی نور آفتاب او را می

او ضد  و . شماردبلکه عقل کیهانی می،، سیمرغ را نه نور آفتاب»صفیر سیمرغ«سهروردي در رسالۀ . دادمی
. نقیض سخن گفته است

و الهام داند، ولی در پرتخود هیچ نمیگوید و گاه از آگاهی خود، چرا که او به خوديسیاوش گاه از ناآگاهی خود از راز کیهان سخن می- 1
.شناسدداند و میایزدي همه چیز را می

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

.کنمایوان آغاز میونخست سخن خود را از کاخ- 3
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اي دیگر از اي و در رسالۀ دیگر پردهپرده،در یک رساله. خیر، تناقضی در سخن سهروردي نیست:ج
مراتب . جسمانی یا روحانی: مراتب گوناگون تعل ق داردها بهمعانی رمز سیمرغ را آورده است و این پرده

که در عالم جسمانی نور » محیط«سیمرغ حقیقتی است . م یکدیگرندن نه متعارض با یکدیگر، بلکه متم گوناگو
دي است که عقل کیهانی خوانده ر نازلۀ نور مج،نور آفتاب. کیهانیآفتاب است و در عالم روحانی عقل

نباید ) یعنی حق  مطلق(الطیر رمز سیمرغ را در باالترین مرتبه در نظر گرفته است در منطقاگر عط ار. شودمی
سن بزرگ منتها دارند و این ح تأویل بیاند و نه تاریک، بلکه قابلی ترمزها نه مبهم. موجب تعج ب گردد

.آنهاست

***

دهید؟اهنامه را مبناي کار خود قرار میکدام تصحیح ش:س

اصوال  چون . کتر خالقی مزایاي بسیاري دارد، در عین حال که اصال  و ابدا  مطلق نیستچاپ د:ج
حدود دویست سال با زمان آخرین بازبینی شاهنامه به دست فردوسی فاصله دارد در ترین نسخۀ شاهنامه قدیم

اند همه مغتنم است ردهآنچه دانشمندان دیگر در این زمینه طرح ک. تصحیح به تمام معنی کلمه میس ر نخواهد بود
.کنیماقی به آنها مراجعه میو از دیدگاه ویژة اشر

***

شود؟اینکه سیاوش خود سیمرغی بوده است از کجا دانسته می:س

از این بیت شاهنامه که سیاوش گذشت،دربارة استغراق سیاوش در عقل و هوشعالوه بر آنچه:ج
:گویدمی

ور د و بنشان د در پر  خویشبپرمرا آفریننده از فر  خویش

***

.هاي نابکار قابل پذیرش نیستنشست و برخاست سیاوش با تورانی:س

ارزش خود که بر مدار جادوگري و دیوپرستی بوده است قابل ها به جهت فرهنگ پست و بیتورانی:ج
سیاوش و امثال او همواره به ام ا. اند و هستند و سیاوش نیز از ورود به توران آزرده و ناراحت استسرزنش بوده
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. بنابراین همیشه به فطرت انسانی امیدوارند؛1هاي غلط را اصالح کنندید اندیشهاندیشند که با نور توحاین می
روند و خصال شجاعت و آنها از نسل فریدون به شمار می. 2عالوه، اشرافی ت ایلی تورانیان را نباید فراموش کردبه

ها را تیره ساخته است و آن صفت،آري، سایۀ تاریک شرك و دیوپرستی. ان انکار کردتوصالبت آنها را نمی
توان گفت که مشرکان عرب در دورة جاهلی ت از نوعی اشرافی ت ایلی در مقام مقایسه می. این جاي تأسف دارد

فکار خرافی همواره مشتاق بود که با تابانیدن نور توحید و زدودن ا) ص(مند بودند و حضرت رسول بهره
براي شناخت درست زندگی ایلی . جاهلی، آنها را به اصالت اسماعیلی و ابراهیمی خود واقف سازد و بازگردان د

. 3خلدون است که با ترجمۀ محم د پروین گنابادي در دو مجل د در دسترس استمقد مۀ ابن،بهترین منبع

خیر  ام اهللا الواحد القه ار؟أ ا رباب  متفر قون: مصر چنین گفتبا زندانیان ) ع(یوسف - 1

اشرافیت . توان نسبت دادصورت اشرافیت ایلی را به قبایل ترك آسیاي مرکزي میاند که در ایناد شدهترك قلمد،در شاهنامه تورانیان- 2
.در ساختمان اصلی خود یکسان است) چه ترك، چه تاجیک، چه عرب و چه بربر(ایلی 

خلدون در نوشتۀ عصبی تی است که ابناو یادآورصفتورزد که این ست و به قوم و قبیلۀ خود عشق میدوست اخانوادهشد تافراسیاب به- 3
. اي استعصبی ت به معنی همبستگی قبیله. خود آورده است


