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حیمحمن الرَّاهللا الرَّبسم

»و پاسخپرسش«

دژ نام شهري است که سیاوش در آنسوي دریاي چین، یعنی در عالم مثال ساخته بود یا اینکه آیا کنگ:س
آن را شهود کرده و یافته بود؟

دژ در شاهنامه، چه در داستان سیاوش در توران و چه در جنگ بزرگ کیخسرو، آمده است که کنگ:ج
دژ در آنسوي صحرا و دریا به یاد در داستان دوم، کیخسرو در هنگام ورود به کنگ. 1اختۀ سیاوش استس

دژ مثالی حقیقت این است که کنگ. گریدگردد و میت منقلب میشدپدرش که آن شهر را ساخته بود به
یاد افکند که نام آن در متون ساختۀ سیاوش نیست، او از روي آن شهر مثالی، شهري را در قلمرو متعلق به خود بن

نام آن عیناًشهر زمینی درست مطابق طرح شهر آسمانی بوده است نام این از آنجا که . است»دژکنگ«پهلوي 
» سیاوشگرد«است که یکبار نام » روایت پهلوي«دژ، فقط در در میان متون پهلوي مربوط به کنگ. بوده است
از روي . دژ را فرود آورد در جایی که سیاوشگرد استخسرو کنگدر آنجا گفته شده است که کی. آمده است

بوده » سیاوشگرد«نام شهر زمینی که به دست سیاوش ساخته شده بود در نزد مردم : توان گفتاین متن پهلوي می
دژ رادوباره کنگکیخسرو . ، یعنی رونق خود را از دست دادل شددبا قتل سیاوش به خارستانی باین شهر . است

.یخ در زمین قرار دادو با هزار بند و هزار مکیانی خود فرود آوردکه از زمینی به آسمانی بازگشته بود، به فر

است و نام زمینی که »دژکنگ«نام آسمانی که : شهري که سیاوش در توران ساخت، دو نام داشت
یا » بهشت کنگ«ساخته بود به نام از روي همان سرمشق آسمانی مرکزي قبالًافراسیاب نیز . است»سیاوشگرد«
»دساز افراسیاب به قوو، ولی ساخت»خت کنگژهو رخُة ایزدي وکیانی نبود، بلکه رنگ و بوي اهریمنی ة

ظاهر ) اورشلیم(ژهوخت کنگ مان در دیز در آخرالزناكضح. کجی به یزدان استداشت و کار اهریمن دهن
ین سخن بر پایۀ مجموع شواهد و کتب پهلوي و شاهنامه نهاده شده ا(ها خواهد ساخت خواهد شد و هنگامه

).است

. دژ ساختۀ سیاوش قلمداد شده استنیز مطابق شاهنامه، کنگ»رموز اشراقی شاهنامه«در گفتار مربوط به جلسۀ هفتم درسگفتارهاي - 1
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در مأخذ خود که برگرفته از کتب پهلوي و آثار دهقانی بوده است، نام شهر ) ره(گویا صاحب شاهنامه 
دژ نام حقیقی آن شهر است و سیاوشگرد نامی است که مردم کنگ. دژ و سیاوشگرد دیده استزمینی را کنگ

دژ ساختۀ سیاوش است، در حالی جا این تصور براي او پیش آمده است که کنگاز همین. هر داده بودندبه آن ش
نه ساختۀ ) هورقلیا در نزد سهروردي، یعنی دژ خورشید(دژ زمینی چنین بوده است و شهر مثالی که تنها کنگ

در شاهنامه پیش آمده است از تر، التباسی که به عبارت روشن. سیاوش است و نه کیخسرو و نه هیچکس دیگر
. شودخوانده می» دژکنگ«به نام غالباًپهلوي شهري که سیاوش ساخته آنجاست که در متون

و ) ماوراي شرق دور(دژ، در دوردست شرق کنگ: سیاوش دو شهر ساخته بود،به هر حال بر طبق شاهنامه
ویسه به همسرش گلشهر گفت که اگر که پیرانطوريبهن،تَخُاي نزدیک به سیاوشگرد در ترکستان، در نقطه

برخی آن (ن طی کند به شهر سیاوش خواهد رسید و آن را بهشت روي زمین خواهد یافت تَمسافت کمی را از خُ
اند، به جهت اینکه بر طبق نقل ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه، مردم خوارزم ورود سیاوش نقطه را خوارزم دانسته

). تاریخ خود قرار داده بودندمبدأرا زمین به توران

این ساختو سیاوشگرد، شهر دیگري که سرمشق) زرهآبکران ومدر ماوراي (دژ شاهنامه بجز کنگدر 
. ساخته شده باشد) دژکنگ(دو شهر زمینی باشد وجود ندارد، گویی که سیاوشگرد از روي طرح آن شهر دیگر 

کردهکران را برخی در شمال چین جستجو محقیقت . اندکران معروف بلوچستان دانستهاند و برخی آن را همان م
در زره را صرفاًکران و آباند، چراکه ماین است که پژوهندگان در این قسمت بسیار سرگردان و مبهوت گشته

که الیاند، غافل از آنکه اشارتی است به حقایق مثروي زمین و تنها در صفحۀ نقشۀ جغرافیایی جستجو کرده
.بدون آشنایی با تعالیم اشراقی راهی به دانستن آن وجود ندارد

و دریاي زره اشارتی است به کرانمتوان گفت که صحراي خشک در پرتو حکمت اشراق چنین می
و دریاچۀ هامون، ولی مقصود از سیستان و دریاچۀ هامون چیز دیگري است که هرگاه آن را بجوییم سر 1سیستان

در شمال چین، رمزي است از همین یا در آن طرف چین کرانم. سط، یعنی عالم مثال برخواهیم آورداز شرق او
یکلّبه ) در داستان جنگ بزرگ کیخسرو(در پیچ شاهنامه اگر به این نکته ره نیابیم از اشارتهاي پیچ.حقیقت

هاي جایگاه ظهور سوشیانس) يسه کی طبق تأویل کتب پهلو(»کیانسه«سیستان و دریاچۀ . حیران خواهیم شد

باشد، آنگاه در شاهنامه راه اگر جابلسا از جابلستان آمده. آمده است» جابلستان«زابلستان در برخی متون جغرافیایی دورة اسالمی به صورت - 1
. جابلسا نیز از شهرهاي مثالی است! گذردهورقلیا از جابلسا می
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ها دژ بر افق انتظار گشایشکنگ. هاي بزرگتکوین منجیتقابلیرمزي است از ،آن دریاچه. گانه استسه
. خوش نشسته است

شدن ساختههاي شاهنامه آشناییم، در موضوعاز آنجا که با راه و رسم امانتداري فردوسی در سرودن داستان
توان به آسانی یابیم که امروز با در دست داشتن متون پهلوي میجز سهوي کوچک نمیبه دست سیاوش بکنگ

.آن را برطرف کرد

***

این که در اسطورة یاد شده، شهر «: آورده است» دژ و سیاوشگردکنگ«دکتر مهرداد بهار در مقالۀ :س
اساطیر نگارنده در کتاب . شاي است به منشأ ایزدي سیاوسازد، اشارهدژ را سیاوش با دست خویش میکنگ
تفصیل توضیح داده است که سیاوش در اصل، ایزد برکت بخشنده و خداي باروري گیاهی بوده است و بهایران

چه اشکالی دارد که سیاوش شهر . »موزي ساخته شده استتموز یا دهرینالنَّبیناسطورة او بر اساس الگوي 
؟ک ایزد بوده استرا ساخته باشد، چراکه خود یآسمانی کنگ

دژ آسمانی و سیاوشگرد زمینی را نشان داده بین کنگدکتر بهار در این مقاله براي نخستین بار نسبت:ج
هاي میرچا الیاده ارجاع داده است که در آنجا از نینواي آسمانی و وي در این زمینه به یکی از نوشته. است

رأي دکتر بهار دربارة سیاوش که در . غیره سخن رفته استاورشلیم آسمانی و مثاالت شهرهاي سلطنتی هند و 
رسد ایرانی شده است رأي غریبی است که به نظر میتسنّوارد النَّهرینبیناصل یک خداي نباتی بوده و از 

نویسندگانی که ! بخش استانگیز و فرحفیروز شگفتمقایسۀ سیاوش و حاجی. ها با حقیقت فاصله داردفرسنگ
پذیرفتنی ابداًکه از دیدگاه اشراق متأسفانه اند معنی کرده» مرد سیاه«اند لفظ سیاوش را ار متأثر گشتهاز دکتر به

مزدایی تبیین کنیم؟ داستان سیاوش از ماوراءالنهر کجا و تسنّآیا بهتر نیست که داستان سیاوش را بر پایۀ . نیست
پی اصل مینوي سیاوش به جستجو پرداخته ولی لزومی ؟ هنر دکتر بهار این بوده است که در1کجاالنَّهرینبین

آنچه . گونه تعبیر از رنگ و بوي شرك خالی نیستندارد که سیاوش را خدایی از خدایان بپنداریم که این

توان اشکال کرد که چرا به اند که بر آنها نیز میبرخی دیگر از پژوهندگان به تفسیر داستان سیاوش برپایۀ مقایسه با آیین بودایی پرداخته- 1
. اندمزدایی توجه کافی نکردهتسنّ
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قهرمانان بزرگ مظاهر توحیدي است حق را اسمائی است و تت پوریوتکیشی که سنّسنّدرست است اینکه در 
.1رسد که سیاوش با راز آبان و ناهید پیوستگی داردچنانکه آوردیم به نظر می. وندراسماء الهی به شمار می

***

هاي سپیدي که پیران در استقبال از سیاوش آراست رمز چیست؟پیل:س

شگون و اي بینشانه... تواند بود که آراستن پیران چهار پیل سیاوش را از دید نمادشناسیمی«: اندآورده:ج
گونه تفسیرهاي آلوده به خرافات این). 273نامۀ باستان، جلد سوم، ص (» روزي باشدتباهی و تیرهاندود ازمرگ

خواهد شد که زندگی سیاوش روشنتدریجاً. توان پذیرفتورند هیچ نمیآرا که از بدشگونی سخن به میان می
کژِرأيِبرخالفپیل سپید در این قسمت از . ات استدیروز و هر روز سر به سر آغشته به برکات و خیراالنرم

. است» فرهمندي«شود، رمز هاي بودایی نیز دیده میداستان، چنانکه در جاتاکه

***

فرق بین رمز و تشبیهات شاهنامه در چیست؟دقیقاً:س

ساختۀ خیال بشر نیست و به قصد تهییج مخاطب نیز پدید نیامده است، حال آنکه صور خیال ،رموز:ج
. 2کوشد در شنونده و خواننده اثري به جاي نهد و او را به نحوي برانگیزدهاي شاعر است که میتیحاصل تردس

اگر بیشتر »دقیقه«آنها از علوم به اصطالح تدقّآیند و رموز به طریق وحی و تنزیل و یا الهام ایزدي فرود می
هفته در آن سر بر زده است، نشاهنامۀ فردوسی که درست از حکمت یکی از خصائص . نباشد کمتر نیست

اگر در دست شاعران خیالباف که در . العادة صور خیال شاعرانه به افق رموز و تمثیالت استبودن فوقنزدیک
هر وادي سرگردانند رموز الهی بدل به صور خیال گردد، در نزد فردوسی صور خیال نزدیک است که رنگ 

. اندمتر به این نکته توجه کردهرسد که کبه نظر می. رموز الهی به خود پذیرد

. توان گفت که سیاوش مظهر اسم الرحمن استبه زبان تعلیمات اسالمی می- 1
.اندخوانده» سحر حالل«شعر را - 2


