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«انسانقدیم»درشاهنامه 
براساستعالیمدائویی 1

بابک عالیخانی






مریم اسدیان

چکیده 
در همۀ سنَّت های معنوی که طریق رسیدن به کمال حقیقیی انایان را نمیودار
می کنند ،کم و بیش از دو مقام سخن رفته است :مقام «کرامت» که مقام پاکی و
ظهور نور فطرت آغازین است و مقام «کمال» که سوختن در آتش عشق اسیت
و رسیدن به خویشتنِ خویش .مقام نخات متعلّق به «انایان دیدیم» ییا انایان
راستین است و مقام دوم متعلّق به «اناان کامل» .در شاهنامۀ فردوسیی ایین دو
مقام را می توان به سیاوش و کیخارو نابت داد که اوّلی (پیدر نمونیۀ انایان
ددیم و دومی (پار نمونۀ اناان کامل است.

 
کلیدواژهها:اناان ددیم ،نور فطرت ،تعلیم دائویی .




ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 دانشیار در مؤساۀ پژوهشی حکمت و فلافه ایران .رایانامهbabak.alikhani1342@gmail.com :
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الف)مطلعسخن 
در نزد اهل حقیقت ،طریق توحید را دو ددم است :خُطوتَینِ و دد وَصَلْتَ .ددم نخایت
حرکت رجوعی است به نقطۀ آغازین که همان ظهور نور فطرت اناانی باشید ،و دیدم
دوم حرکت عروجی است بر محور دائم و محو شدن در نور طامس .اوَّلین ددم ،وصول
به مقام «دلب» است که نمودگار آن «ماه» است و «آب» و رنگ «سپید» ،و دومیین دیدم
مقام «روح» است که نمودگار آن «خورشید» است و «آتش» و رنگ «سرخ» 2.مقیام اوَّل
3
به «اناان ددیم» تعلّق دارد و مقام دوم به «اناان کامل».
بشر پس از هبوط از وطن حقیقی خویش (که همان پردیس ازلی است مرکز هاتی
خود را گم کرده و از کرامت بشری خویش به دور افتاده است .در ایین حالیت ،او در
مرتبۀ نفس به سر می بَرَد و تا هنگامی که مرکزِ وجودِ خویش را دوباره به دست نییاوَرَد
و در فطرت اناانی ماتقرّ نگردد سرگشته و پریشان خواهد بود .بازگشت به فطیرت از
رهگذر شاتوشو و تزکیۀ نفس است ،به طوری که پردههیای تارییک از پییش شیم
دلب آدمی به کنار زده شود و او فیض منباط هایتی را دریابید در ایین مرتبیه ،پرتیو
سکینه بر دلب او می افتد و او در مرکز هاتی درار مییابد .سالک از مقام «کرامت»( 4که
او را در این مرتبه ،مطابق مصطلحات دائویی اناان راستین نیز میتوان نامید با حرکت
عروجی خود از رهگذر دربانی ساختن نفس و سوختن و محو شدن در آتش عشق ،بیه
مقام «کمال» در اناانیّت فائز خواهد آمد .دو ددم است و دو مقام :دلب و روح ،فطرت
و فنا ،کرامت و کمال ،نانکه حافظ در سادینامه میسراید:
بیا سادی آن می که حیال آوَرَد

کییرامیت فیزاییید ،کمییال آوَرَد

به من ده که بس بیدل افتادهام

وزین هر دو بیحاصیل افتیادهام

این دو مقام سالکان در اثر سترگ فردوسی نییز بیه شیم مییخیورَد .شیاهنامه کتیاب
حکمت و اثری سرشار از تعالیم معنوی مغان است کیه معیارت توحییدی خیود را در
دالب داستان ها بر سبیل رمز به ودیعه نهاده اند و فردوسی ،شاعر حکیم درن هارم ،بیه
احیاء این داستان ها برخاسته است .باید دانات که هرههای اصلی شاهنامه که دهرمان
داستانهای آن کتاب به شمار می روند همگی حقیقی و وادعی اند ،را کیه در وحیی و
تنزیل ددیم (یعنی اوستا به نام بایاری از آنها اشاره شده است .به عالوه ،الزمۀ وادعی
بودن یک هره این نیات که با اوضاع و احوال دوره های به اصیطالح تیاریخی وفیق
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دهد ،زیرا که ادوار زمانه را رنگهای گوناگونی بوده است که در فلافۀ تیاریخ حقیقیی
5
به این مبحث پرداخته میشود.
در این مقاله ،با رویکرد جاویدان خیرد ،از تعلییم دائیویی در تحلییل مقیام معنیوی
سیاوش بهره خواهیم برد .بر این اساس ،نشیان خیواهیم داد کیه سییاوش در شیاهنامه
نمونهای از «اناان ددیم» یا «اناان راستین» (در برابر «اناان کامل» بیه شیمار مییرود.
نین می نماید که او از مقامات سلوکی ،صاحب مقام متوسّط ،یعنی صاحب نور سکینه
بوده است .کیخارو ،فرزند سیاوش نیز ،بر طبق آنچه سهروردی در آثار حکمیی خیود
6
آورده است ،صاحب نور طامس و مقام «اناان کامل» خواهد بود.
ب)انسانراستیندرتعلیمدائویی 
از نظرگاه جاویدان خرد ،تعالیم سنَّتی همگی از یک خمیرۀ ازلی برآمده اند و ظهور هیر
یک از آنها در دوره های تاریخی پی در پی موجب تنوّع صُوَرِ گوناگون آنها بوده است.
از این رو ،هر یک از این تعالیم در مرتبۀ خود روشنگر طریق حقیقیت بیرای طالیب آن
میتواند بود .در این میان ،تعلیم دائویی در سنَّت شرق دور یکی از تعالیم معنوی اسیت
که در تبیین داستان سیاوش راهگشاست .سنَّت دائویی به عنوان آیینی یکسره طریقتیی
و ماتقل از اجتماعیات و اخالدیات رسمی شرق دور ،از عصیر «الئیودزی» ،عیارت و
حکیم دورۀ حکومت دودمان «جَّو» ی شردی (درون  8تا  5ق.م  ،آغیاز مییشیود .لیبّ
لباب تعالیم مابعدالطَّبیعۀ الئودزی یزی نیات جز توحید ،یعنی دول به یگیانگی مبید
عالم و بازگشت کثرات به آن (رک :الئودْزی ،مقدَّمه. 21 -18 :
بنا بر تعلیم الئودْزی در کتاب دائودِهجینگ (دفتر حقّ و راستی اناانْ فرزند آسمان
و زمین است .آسمان (یانگ محض که مبد فاعلی عالم اسیت پیدر او ،و زمیین (ییین
محض که مبد دابلی عالم است مادر او به شمار می رود .عیالم ظهوریافتیه از ایین دو
تعیّن حاصل شده است که ینیان باستان آن را در طرح «دایرۀ تقدیر فیردی» ییا ییین-
یانگ (دایرهای که نیمی سیاه و نیمی سپید است نشان دادهانید (رکGuénon, 2001:26- :
 30و نیز :گنون . 153-150 :1374 ،این طرح از این حیث که یک کلّ بایط را نشان میدهد
رمز تای جی 7نیز هات که مرتبۀ واحدیَّت است تبدّالت موجیودات در صییرورت را
معلول فعل و انفعاالت یین و یانگ میتوان انگاشت.
8
فرزند زمین و آسمان را نمیتوان جز اناان راستین (جِّن ژن دانات ،زیرا که «هر
موجودی را ذاتی است و جوهری ،وجهی است بالفعل و وجهی بیالقوّه ،جهتیی اسیت
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باطنی و جهتی ظاهری ،ولی در دبول این بهره منیدی درجیاتی وجیود دارد و تیاثیرات
آسمانی و زمینی در موجودات ظهوریافته به طرق مختلف جمی مییشیود» ( Guénon:
 . 2001: 59اناان راستین در میان یانگ و یین به نحو کامل توازن یافتیه اسیت .او همیۀ
دوای باطنی خود را به فعل درآورده و خود با فاعلیّت آسمان یگانه گشته است .انایان
راستین ،اناان ددیم نیز هات :او در نقطۀ مرکز ،ماهیَّت آسمانی و زمینی را با هم متَّحد
می کند و از رهگذر به وحدت رسانیدن این دو در خویشیتن مییانجی آسیمان و زمیین
9
خواهد بود.
اناان راستین ،پس از استقرار در مرکز ،سیر برتری نییز خواهید داشیت کیه همیان
عروج از آن مرکز به غایت تعالی و وصول به مقام «اناان وارسته» (شِّن ژن 10است که
او را اناان ایزدی یا الهی نیز مینامند (انایان کامیل  11.او از شیروط خیا ّ بشیریَّت
درگذشته و یک سره رهاست .اناان الهی از دیدۀ آنانی که در مرتبۀ بشیریانید و حتّیی
هنوز به مرکز مرتبۀ خود دست نیافته اند ،نهان است و ون مقام عیالی او در گنجیایش
دیود بشری نیات ،با ظهور دوباره در مرتبۀ بشری بیه ضیرورت جامیۀ انایان راسیتین
درمی پوشد و مانند «کُنده وبی تراش ناخورده» سادگی فطیری انایان را بیازمینمایید:
«...راستی (ایشان همواره فزون است و به (شیان «تیراشخیوردگی» بیاز مییگردنید»
(الئودْزی ،بند بیات و هشتم به عبارت دیگر ،اناان راستین مظهر اناان وارسته اسیت در
مرتبۀ بشری.
به طور کلّی« ،غایت سلوک دائویی سه «رجعت» را شامل اسیت :یکیی رجعیت بیه
مرکز مرتبۀ بشری و بازیافتن فطرت نخاتین یا «بازگشت به شان نوزادی» دوم ،رجعت
به غیب الغیوب و نیات گشتن در مقام «نیاتیِ دائو» یا «بازگشت به غاییت نیایتی» و
سوم ،بازگشت دوباره از «نیایتی» بیه «هایتی» در مقیام «انایان راسیتین» ییا «انایان
خلو یافته» یا «بازگشت به سادگی یا تراشنیاخوردگی» (الئیودْزی ،مقدَّمیه . 30 :انایان
وارسته ،با رمز خطّ عمود بر صفحه نمودار می شود و اناان راستین با رمز نقطه .نقطیه،
محلّ تالدی محور دائم است با صفحۀ بشریَّت و رمیز وحیدت نخایتین .ایین نمیودار
خطّی به خوبی در رمز صلیب نمایان است که در مقیاس عیالم صیغیر رمیزی اسیت از
اناان کامل (رک :گنون. 58-54 :1374 ،
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ج)سیاوش«،انسانقدیم» 
سیاوش در شاهنامه با «ماه» پیوند تامّ و تمام دارد .در وگانبازی سیاوش با افراسییاب
و نیز با گرسیوز ،گوی او با ماه دیدار میکند:
سیاوُش بیر اسیپی دگیر برنشایت بینداخت آن گوی لختی بیه دسیت
ُنان شد کیه بیا میاهْ دییدار کیرد
وُ زان پس به وگان بر او کار کرد
(ب 1360- 1359

در اینجا ماه یک رمز به معنی ددیق کلمه است و نه ساخته و پرداختیۀ دیوّۀ متخیّلیۀ
شاعر 12.در علم رموز ،ماه رمزی از «دلب» است و حالتهای گوناگون آن (اهلّیۀ دمیر
نشانۀ تجلیّات گوناگونی است که دلب می پذیرد ،و خورشید رمز «روح» است کیه میاه
نور خود را از آن می گیرد و شب ظلمانی رمزی از «نَفْس »است که ماه به آن روشینایی
می بخشد اگر ه روشنی کامل در گرو طلوع خورشید است .ماه اگر یه از خیود نیور

ندارد ،امّا در مقابلۀ خورشید « َََََّّّّّ َّ
أناالشَّ َّمسَّ» میگوید« :فاذاَّقاربَّاملقابلةَّ،انعکست َّالتذَّذا ت َّ

َّ َّ َّ
َّفنظَّرََّّ
َّمقتامَََّّّ ََّّ.
َّبأشعَّ َّتهَّاََََّّّّبعَّدَََّّّمَّاَََّّّکاََّّنََّّ َّ ََّّ
ََََّّّّرََََّّّّ َّ
َّمظلامَََّّّ،وََََّّّّاستنا
َّبأنوارهَّاََََّّّّبعَّدَََّّّمَّاَََّّّکاََّّنََّّ َّ َّ َّ
َّذاََّّ َََََّّّّّ ََّّ َّ
َّفأضاءَّتََّّ َّ
سیََّّةَََّّّ ََّّ ََّّ،
االشَّعَّةََََّّّّ َّ
َّالشمَّ َّ
َّشذءََّّ َّ
َََّّّاََََّّّّ َّ
َّالشَّ َّمسَّ» (رسالۀ مناوب به سهروردی،
َّفقالَََّّّ:أن
َّالشمسَََّّّ َّ ََّّ.
َّأنواَّرََََّّّّ َّ َّ
َََََََّّّّّّّمَّنََََّّّّ َّ
َّخالیا
َّذاََّّ ََََّّّّ،فَّامَََّّّکاََّّنَََّّّمَّنََّّ َّ َّ
الََّّذََّّ َّ

 ،1380مجلَّد سوم . 465 :در شاهنامه بارها از پیوند سیاوش با ماه سخن رفته اسیت .مقیام
سیاوش ،مقام ماه پایه یعنی مقام متوسّطان در سلوک است.
گوی ِ گ ِرد ،رمزی است از نور اسفهبد ناسوت (نفیس ناطقیۀ انایانی کیه جیوهری
مجرد است ،و
َّ
است که از مادّه و لواحق مادّه (کمّیَّت و زمان و مکان و صورت و جِرْم
وگان رمیزی اسیت از عشیق ،محرِّکیه ای کیه نفیس ناطقیه را بیه جایگیاه اصیلی آن
بازمی گردانَد ،زیرا نور سافل که نفس باشد به نور عالی که عقیل اسیت عشیق و شیوق

َّللنتوَّرََّّ
َّورَّالعالذَّقهترَََّّّ َّ َّ
َّالذَّالنورَّالعالذَّوَّفذَّسنخَّالن
َّورَّالناقصَّ،عشقََََّّّّ َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ ََّّ َّ ََّّ ََّّ
َََََّّّّّ َّ ََََََّّّّّّ َّ َّ ََّّ َّ َّ َّ
وَّفذَّسنخَّالن
داردََّّ ََّّ َّ ََّّ « :
َََََّّّّّ َّ ََََّّّّ َََّّّ ََّّ َّ َّ َّ

افلَّ» (سهروردی ،1380 ،مجلَّد دوم . 136 :بازگشت گوی کو ک به گوی بزرگ (سپهر ،
السَّ َّ َّ
ََّّ َّ

13

رمزی است از بازگشت به اصل .نفس سیاوش به ضرب وگان عشق تا به پاییۀ میاه
باال میرود که رمزی است از مرکز و نقطۀ وحدت.
سیاوش بر اساس سرمشق آسمانی کنگدژ(14هوردلیا شهری نو به نام «سیاوشگرد»
تاسیس میکند .دژ ،همچون معبد 15همان مرکزی است کیه نیور سیکینه در آنجیا عیین
حضور الهی است .در این مرکز همۀ کثرتها و تفردهها محو میشود و وحدت آغازین
دوباره حاصل می گردد .آرمان بزرگ سیاوش نیز تحقّق دوبارۀ همین وحیدت اسیت .او
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خود مرکز عالم هاتی است و با حضورش در سیاوشگرد ،تفردۀ میان ایران و توران بیه
جم بدل می گردد از همین روست که سیاوش پس از ساختن شهر ،نقش بزرگان ایران
16
و توران را بر ایوان دصر خویش مینگارد:
بر ایوان نگارید نیدی نگیار
نگارِ سر و تیاجِ کیاووسشیاه
بییرِ تخییتِ او رسییتمِ پیلییتن
وُ دیگر سو افراسیاب و سیپاه
بِدایران و توران شید آن شارسْیتان

ز شاهان و از بیزم و از کیارزار
نبشتند بیا ییاره و گیرز و گیاه
همییان زال و گییودرز و آن انجمیین
و پیران و گرسیوزِ کینه خیواه
میییانِ بزرگییان یکییی داسییتان
(بیت 1687-1683

و پیران ویاه یکی از نتایج تاسیس این شهر زیبا را وحدت دو کشور میداند:
وُ دیگر که دو کشور از جنگوجوش برآسود و ون بیهش آمد به هوش
(ب 1732

در تعلیم دائویی اناان ددیم را خصائصی است ،همچون بی فعلی ،بااطت ،وحدت
و صلح کلّ که این خصائص را در شخصیَّت معنوی سیاوش میتوان نشان داد.
.بیفعلی
 1
سیر از محیط به مرکز سیر از کثرت به وحدت است ،یعنی بازگشت به اصل خیود کیه

همانَّالسکینة (شخینا یا حضور الهی در موجود اسیت .انایان راسیتین در ایین نقطیۀ

مرکزی با فعل آسمان یگانه میشود و همچون دائو (حقیقتةاحلقائق بیه «بییفعلیی» (وُو
وِی 17می رسد .همۀ افعال از حقّ مطلق است ،بیآنکیه فعلیی از او ودیوع یابید« :دائیو

همواره بی فعل است ،و او را نیات فعلی ناکرده» (الئیودْزی ،بنید سیی و هفیتم بیه تعبییر
دیگر ،خویشکاری او بالذّات همان کردار محرّک الیتحرَّک است ،یعنی مرکیزی کیه بیر
حرکت همۀ اشیا حکمفرماست بی آنکه در آن حرکت مداخله جوید .او در مرکز مرتبیۀ
بشری و بر سبیل رمز در مرکز رخ افعال سکنی دارد و اگر ه گردش رخ بر او اثیر
نمیکند ،آن گردش خود از جانب اوست (رک :گنون . 84 :1374 ،در این حالت« ،اناان را
که با پرّۀ رخ هماان گرفتهاند ،می باید به صورت پای بر محیط رخ داشته و سر بیر
مرکز ساییده نمودار کنند و در واد می توان گفت که در عالم صغیر از همه جهات ،پای
18
با زمین و سر با آسمان متناظر است» (. Guénon: 2001: 144
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برخی از شاهنامهپژوهان برآن اند که سیاوش داطعیت ندانی نیدارد و تایلیم ارادۀ
دیگران است (حمیدیان ، 286 :1383 ،حال آنکه سیاوش در مقام انایان دیدیم بیه نیوعی
بی ارادگی مقدَّس متَّصف اسیت « :ارادۀ آنیان (در ادیدام بیه فعیل سایت مییگیردد و
استخوان شان سخت ...و ون به کیار بییفعلیی بکوشیند ییزی سیاماننیافتیه نمانَید»
(دائودِه جینگ ،بند سوم  .تعلیم بیفعلی و نیز «بیارادگی» در نظرگاه دائویی به معنی پرهییز
از تصرّت در نظم و هنجار آفیرینش و بازگشیت بیه فطیرت اسیت کیه آن را بیا رمیز
سخت شدن استخوان بیان می کنند .سیاوش نیز از همین نظرگاه با مشیَّت آسیمان یگانیه
گشته است .او اناان فرهمندی است که «بی فعل است ،پس (کاری را تباه نمیسیازد
بی تعلّق است ،پس ( یزی را از دست نمیدهد» (الئودْزی ،بنید شصیتو هیارم  .فعیل او
«خودبهخود» 19و از جانب حقیقتِ اوست ،زیرا که در فطیرت انایانی خیویش مایتقر
است و ««بیآنکه (به جایی رود ،شناخت مییابد ،بیآنکیه ( ییزی بینید درمیییابید،
بیآنکه (فعلی ورزد ،تمام میکند» (همان ،بند هل و هفتم با کمی تصرّت :
سیاوش به پیران نگه کرد و گفت
اگییر آسییمانی ُنییین اسییت رای

کیه فرمیانِ ییزدان نشیاید نهفییت
مرا با سیپهر از بُنیه نیایت پیای
(1452-1452

ابیاتی از این دست را که سیاوش از تالیم به حکیم حیق و ییا دادۀ فلیک سیخنی
می گوید دالّ بر اندیشههای جبری نمیتوان دانات ( نانکه برخیی از پژوهشیگران بیا
درک نادرست از طریقت زُروانی ،تفکّر جبری را بیه ایین آییین نایبت داده و توحیید
محض را با جبر خلط کرده اند  ،زیرا که اگر سیاوش خود را در احاطۀ افالک میبینید،
به سبب نظرگاه توحیدیِ محض اوست .بشیر خیاکی در احاطیۀ افیالک اسیت 20و در
احاطۀ سرنوشت .سیاوش خود را در مرکز دایره و در احاطۀ دوایر باالتر میبینید و بیه
فرنگیس میگوید:
ز پرگار بهره میرا مرکیز اسیت
بدیناان که گفتار گرسیوزست
(ب 2074

سخن سیاوش این بیت حافظ را به یاد میآوَرَد:
دور ان ون نقطه عادبتم در میان گرفت
آ سوده بر کنار و پرگیار مییشیدم
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.2سادگیوبساطت 
اناان راستین در بی فعلی به صفا و سکون و بیخواهشیی بیازمیگیردد« :بازگشیت بیه
خاستگاه را گویند سکون ،سکون را گویند بازگشت به زندگانی ،بازگشت به زنیدگانی
را گویند سرمدیَّت( »...الئودْزی ،بند شانزدهم  .تعلیم دائویی پاکی نخایتین را بیا رمیوزی
همچون تراش نیاخوردگی (کُنیدۀ یوب و ییا نیوزادی و کیودکی نشیان داده اسیت:
«بیرنگی را بنگر ،تراشناخوردگی را در آغوش کش ،انانیَّت را بکاه ،خواهشها را رها
کن» (همان ،بند نیوزدهم  .دربارۀ سیاوش نیز اغلب پژوهشگران به نوعی سادگی کودکانیه
دائلاند و آن را نشانۀ خامی او میدانند « :نان خردمندی کیه در حقّیش خوانیدیم کیه
گفتی روانش خردپرور است ،نین خام میشود و در تقدیر خویش سیهیم مییگیردد»
(حمیدیان . 291 :1383 ،و یا پاکدلی او را سادهلوحی داناتهاند و نشانۀ نقصان او« :سیاوش
مرد نیرنگ نیات .پاکدلی او به سادهلوحی مییزنید و آنگیاه دیگیر امکیان فهیم دوز و
کلک های حقیر نیات ...پس آن همه فضائل که مایۀ کمال سیاوش بود خود خمیرماییۀ
نقصان و ناتوانی اوست» (ماکوب ، 64-63 :1350 ،غافل از آنکه این ویژگی سیاوش عین
کرامت اوست .اناان راستین (اناان ددیم به حالت طفولیت و کودکی بیازمیگیردد و
بااطت (سادگی او تصویری است از بااطت مبیادی عیالی .در تعیالیم هنیدویی نییز
حالت طفولیت ( bâlyaشرط مقدَّماتی تحصیل علم حقیقی شمرده میشیود (رک:گنیون،
 :1397فصل سوم  .در اناجیل نیز میخوانیم« :هر آینه به شما میگویم :هر که ملکوت خدا
را همچون طفلی نپذیرد به آن وارد نگردد» (لودا 18:17 ،و نیز« :تو را میستایم کیه ایین
امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشتی و بر کودکان مکشوت فرمودی» (متی. 11:25 ،
اینکه سیاوش با تقدیر الهی خویش همراه میی شیود ییا کینیهورزی گرسییوز را نادییده
میگیرد از ساده لوحی او نیات ،بلک ه از سرِ آگاهی و علم شهودی اوست .سییاوش در
همه حال هوشیار است :ه آن هنگام که نخاتین بیار بیه شبایتان سیودابه مییرود و
بهسرعت از نیّت پلید او آگاه میشود:
ُنییان دوسییتی نییز رهِ ایییزدیسییت
سیاوُش بدانات کیان مهیر یایت
بییه نزدییییکِ خواهییر خرامیییید زود کییه آن جایگه کییارْ نیاسیییاز بییییود
(ب 197- 196

و ه آن هنگام که گرسیوز با ورود به سیاوشگرد از او می خواهد کیه کایی را بیه
استقبالاش نفرستد:
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ییو پیغییام گرسیییوز او را بگفییت
پییر اندیشییه بنشاییت بیییدار دیییر
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سیییاوش غمییی گشییت انییدر نهفییت
به دل گفت رازی است این را به زیر
(ب 1942- 1941

در مرتبۀ بااطتِ محض ،موجود به دلیل یگانگی با مبد  ،بیا همیۀ اشییاء هماهنیگ
است و در نتیجه با هیچ یز در ستیزه و جدال نیات ،زیرا که در حالت نخاتین فطری
هیچ تضادی وجود ندارد .تضادها مولود کثرت و تفردهاند« .انایان کیامالب باییط ،همیۀ
موجودات را با بااطت خود نرم و مطی می کند ،تا آنجا که هیچ یز در شیش جهیت
مکان در مقابل او نمی ایاتد هیچ یز با او دشمن نیات ،و آب و آتیش بیه او صیدمه
نمیزند» (گنون . 44 :1389 ،در مرکز ،همۀ تفردهها جم خواهد آمد .فطری بودن سیاوش
او را به سالمت از گزند آتش میرهانَد و نیز پ س از پیمان صلح با افراسیاب ،وی را بیا
یارانش فرهمندانه به آن سوی رود جیحون می رساند .در ایران باستان ،دو نوع آزمیون
صدق می شناختند که یکی را «وَرِ گرم» و دیگری را «وَرِ سرد» مینامیدند .وَر گرم مانند
آنچه سیاوش از سر گذرانید آزمون عبور از آتش است .این آزمون زیر نظیر «مهراییزد»
بوده است .وَرِ سرد ،آزمون مقاومت در برابر خفگی در آب است و زیر نظر «اپام نپات»
یا «دی» بوده است .مرتبۀ بااطت و کودکی در نزد سییاوش گیذر از تضیادهای آب و
آتش است .رنه گنون حالت ازلی و بااطت اناان دیدیم را (کیه وصیف سییاوش نییز
هات نین بیان میکند:
«در واد  ،او [یعنی اناان راستین] در مرکز ماتقر اسیت ،مرکیزی کیه جهیات
ششگانه از آن نشات میگیرد و در آن مرکز ،طیّ حرکتی که آنها را به واپیس
بازمی گرداند ،دو به دو یکدیگر را خنثی میکنند ،به طوری که تضیاد سیهگانیۀ
آنها در آن نقطۀ واحد یکاره از بین میرود و هیچ یز از آنچه از این تضادها
برمی خیزد یا در آنها جای دارد به موجودی که در وحدت الیتغیّر ساکن اسیت
آسیب نمی رساند .ون او با هییچ ییز مخالفیت نمییورزد هییچ ییز بیا او
مخالفت نمی تواند کرد ،زیرا که مخالفت و مقابلیه رضروةَّ دو جانبیه اسیت ،و

دشمنی که نتیجه و یا جلوۀ ظاهری تضاد و تقابل است ممکن نیات که نابت
به موجودی که در ورای همۀ تضادها ست ابراز گیردد .آتیش و آب کیه نمونیۀ
تضاد در جهان عنصریاند او را نمیآزارند ،زیرا که دیگر در نیزد او بیه عنیوان
امور متضاد وجود ندارند ،زیرا که به واسطۀ اتّحاد دوبارۀ صفات ظاهراب متضیاد
و در واد مکمّل ،یکدیگر را متعادل و خنثی ساختهاند و در بیتمایزی حالیت
اثیری نخاتین وارد گشتهاند» (گنون. 45 :1389 ،
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جم شدن جهات شش گانه در مرکز و رسیدن به وحدت آغازین را به نحیو رمیزی
در هنرنمایی سیاوش در میدان وگان و تیراندازی و شمشیرزنی میتوان دید .سییاوش
با ضربۀ وگان ،گوی را به ماهپایه پرتاب میکند و با تیراندازی (نخات به سوی هدت
و سپس با گردش بر دست راست به جهات هارگانۀ اصلی و سپس با ضربۀ شمشیر
از باال به پایین که گوری را طوالب به دو نیم میکند (ابیات  ، 1415-1413نشان میدهد کیه
از همۀ جهات که دو به دو متضاد با یکدیگرنید در گذشیته و در مرکیز هایتی مایتقرّ
گشته است .تیراندازی سیاوش در شاهنامه نین توصیف شده است:
نهییاده بییدو شییمْ گییردنکشییان
یکیییی تییییر زد بیییر مییییانِ نشیییان
بینیییداخت از بیییاد و بگشیییاد پیییر
خیییدنگی دگربیییاره بیییا یییارپر
مُغربَیییل ببیییود انیییدر انیییداختن
نشیییانه دوبیییاره بیییه ییییک تیییاختن
بزد بار دیگر بر آن سو کیه خواسیت
عنییان را بپیچییید بییر دس یتِ راسییت
(ب 1395- 1392

.3گذرازتضادهاورسیدنبهوحدت 
نه آب به سیاوش آسیب می رسانَد و نه آتش ،زیرا کیه او از تضیادها برگذشیته اسیت.
آزمایشهای آتش و آبْ بیرونی و آزمایش های دوگانۀ شهوت و غضبْ درونیی اسیت.
اصلْ همان آزمایش درونی است که در برابر دیدگان خدای تعالی است ،وگرنه آنچه در
برابر نظر خلق است این همه نیات .آزمایش آب که در هنگام غروب آفتاب اتفاق افتاد
نه به حکم حاکم شهر بود و نه تماشاگری از میان خلق داشت .آنچیه بیینهاییت مهیمّ
است عرصۀ جنگ درون است و مقابله با هوای نفس ،راکه انایانیّت انایان در گیرو
ِ
َّح ِّی ِزَّا ْل َب َهائِ ِم :هیرکس
بَّ َع َل ْی َّغَ َض ُب ُ ََّو ََّش ْه َو ُ ُ َّ َف ُه َو َِِّف َ
پیروزی در این نبرد بزرگ استَ « :م ْنَّ َغ َل َ

که غضب و شهوتش بر او غلبه کند در جایگاه ارپایان درار گرفته است» (علی (ع  ،غررَّ
ِ
احل َکمَّوَّ ُد َررَّالکلم .

حرکت آب باران و آبشار از فراز به فرود است و حرکت آتش از فرود بیه فیراز ،و
آب و آتش کلّ دایرۀ وجود را که مرکّب از دوس نزول و دوس صیعود اسیت بیه رمیز
بازمینماید و نشان می دهد .فیض هاتی از اپام نپات یا دی (در زبان پهلیوی بیه معنیی
صان یا دادار تنزّل مییابد و تا به مرتبۀ اجاام (ظلمات فرو می افتد .سپس میثْیرَه ییا
مهر در کار می آید و دست ماتعدّان صعود را میگییرد و بیه سر شیمۀ نیور رهنمیون
می گردد .آبها رمزی است از دابلیّتهایی که صان با فاعلیّت خود به فعلیّت درمییآورد
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و آذر رمزی است از «مهر» که رهروان را از هر دید و بندی میرهانید و بیه سر شیمۀ
خورشید میرساند« .میثْرَه -اهورَه» دو نام حق تعالی است در دورۀ کیانی که سیپس در
21
دورۀ زردشت دو نامِ «مزدا  -اهورَه» بر جای آن مینشیند (رک :عالیخانی. 66-59 :1379 ،
آزمایش آتش و آب خود تذکار این حقیقت است که حق با دو اسم میثیره (الیرَّحیم و
اپام نپات (الرَّحمن فرمانروای انفس است و آفاق (نثار به آب و آتش نیز تیذکار میدام
همین حقیقت است  .خدای تعالی با اسم «فراخْبخشیایش» جهیان را آفریید و بیا اسیم
«مهربان» ،جان های مشتاق را به نزد خود برمیکشد و بیاال مییبَیرَد .آتیش عشیق همیۀ
ناخالصیهای نفس را می سوزانَد و خاکاتر می گردانَد نفای که از خود فانی گردد بیه
بقای اصل و مبد خویش بادی خواهد بود .به این ترتیب ،دیده میشود که رموز آتش و
آب در داستان سیاوش رموز پیش پا افتاده ای نیات ،بلکه مظیاهری اسیت کیه حقیایق
مینَوی را بازمینماید.
دربارۀ آبها الزم است که اپام نپات را از ناهید (اناهیتا بازشناخت .ناهید ملکوت ییا
باطن آبهاست ،حال آنکه اپام نپات خالق یا دادار است که در آبها زاده میشیود معنیی
واژۀ اپام نپات «فرزند آبها» ست ،به این جهت که صان در صن خود تو گویی که تولّید
یافته است .اپام نپات دالّ بر اصل فاعلی است و ناهید دالّ بر اصل دابلی .ناهیید اصیل
دابلی را بهگونۀ فیض مقدّسی نشان می دهد که آبشاروار از بلندای مقام خالقیَّیت فیرود
می آید و در حکم جوهر کائنات است .داستان سیاوش و کیخارو داستان آب و آتیش،
یا به عبارت دیگر ،داستان ناهید و مهر 22است ،نان که کاووس که پدر سیاوش اسیت
مظهر اپام نپات به شمار میرود.
سیاوش در مرکز عالم ظهور همۀ تضادها و تفردهها را جم کرده است .او با هیچکس و
هیچ یز در ستیزه نیات .او حتّی با دشمن خویش مهربان است ،نانکه از پدر میخواهد
که سودابۀ بزهکار را ببخشاید و یا حتّی با گرسیوز در همه حال به احتیرام و تواضی رفتیار
میکند ،زیرا که او در مرتبۀ فطرت با همۀ خلقت یکی است ،امّا اناان معمولی کیه از مرکیز
هاتی به دور افتاده و در محیط دایره سرگردان است هرگز تفردهها و تضادها را جم نتْواند
کرد .گرسیوز نمونۀ نین کای است .او ایران و توران را به آب و آتش تشبیه میکند و بیه
برادرش افراسیاب میگوید که این دو هرگز با یکدیگر جفت نخواهند شد:
بییه دل یییک ز دیگییر گرفتییه شییتاب
دو کشور که یون آتیش تییز و آب
همییییی بییییاد را در نهفییییت آوری
تو خواهی که شان خیره جفیت آوری
(ب 1858- 1857
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و در جایی دیگر هنگام افاون کردن با سیاوش ،از کینیۀ تیور نایبت بیه اییرج ییاد
میکند و نین میگوید که ایران و توران ،آب و آتشاند که هرگز در یکدیگر نیامیزند:
کیییه برخاسیییت زو فیییرّۀ اییییزدی
نخاییتین ز تییور انییدر آمیید بَییدی
بیییدآغاز کینیییه یییه افگنییید بُییین
شیینیدی کییه بییا ایییرجِ کییمسَییخُن
شدست آتش ایران و تیوران یون آب
وُ زان جایگییییه تییییا بدافراسیییییاب
ز پنیییید و خییییرد دور بگریختنیییید
بییه یییک جییای هرگییز نیامیختنیید
(ب 1974- 1971

حال آنکه سیاوش جم االضداد را با تاسیس شهر سیاوشگرد محقَّق نمیود .او در مییان
ایران و توران وحدت بردرار ساخت و با مهر خویش که نثیار دوسیت و دشیمن کیرد،
تعادل و هماهنگی را به دو کشور بازگردانید .همۀ موجودات بشری بیه واسیطۀ انایان
راستین به تعادل و هماهنگی میرسند« :ده هزار موجود به یین تکیه میکنند و یانیگ را
در آغوش می گیرند و به واسیطۀ روح مرکزیافتیه (تعیادلیافتیه هماهنیگ مییگردنید»
(الئودْزی ،بند هل ودوم  .افراسیاب خود به این امر اذعان دارد که زمانه با وجیود سییاوش
رام و آرام خواهد شد و همۀ جهان از صلح سرشار خواهد آمد:
جهییان را دل از آشییتی کییور بییود
دو کشور همیه سیاله پیر شیور بیود
برآساید از جنگ و از جیوش خیون
بیییه تیییو رام گیییردد زمانیییه کنیییون
(ب 1286- 1287

و در پیامی که به سیاوش میفرستد آرامش جهان را به سبب بخت او مییدانید کیه
همۀ جنگها و تضادها را درمیپوشانَد:
بینگیخییت از شییهرِ ایییران تییو را
بییه بخییتِ تییو آرام گیییرد جهییان

که پُیر مِهیر دیید از دلییران تیو را
شود جنگ و نیاخوبی انیدر نهیان
(ب 805-804

.4صلحکلّ 
عالم ظهور سربه سر کثرت و تفرده است و به جهیت دوری از وحیدت آغیازین د یار
بی نظمی و عدم تعادل .اناان راستین با استقرار در مرکز ،همۀ موجودات را در تعادل و
هماهنگی حقیقی خویش یگانه می سازد .این نظم و تعادل یزی بهجز صلح (حتّیی در
متعارت ترین معنی خود نیات که نشانگر انعکاس وحدت در کثرت اسیت .الئیودزیِ
فرزانه از «صلح نخاتین» سخن می گوید و از مردمانی که هرگز خشمگین نمیشیدند و
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جنگ و جدل نمیکردند« :در گذشتهها دانش پروران برتر جنگ نمیکردند جنگجوییان
برتر خشمگین نمی گشتند آنان که در پیروزی یافتن بر دشمن برتر بودند با کای ستیزه
نمی جُاتند آنان که در والیت راندن بر مردمان برتر بودند فروتنی مینمودند» (الئودْزی،
بند شصت و هشتم  .اناان راستین با تحقّق کامل تعادل و یگانگی در خود و نیز با جمی
کردن همۀ تضادها در نقطۀ مرکزی ،صلح کلّ را بردرار میسازد:
«نزد کای که به تحقّق کامل یگانگی در خود دست یافته است ،هر تضیادی و
پس هر جنگی سپری میگردد ،زیرا از پایگاه کلّ که وراء پایگاههای جزء است
جز مطلقِ نظم یزی بادی نیات .دیگر یزی بدو آسییب نمییرسیانَد ،یه،
دشمنی بیرونی و درونی پیش او معنیی نیدارد .یگیانگی بیاطنی در ظیاهر هیم
هویداست ،یا اصالب ظاهری و باطنی در کار نیات ،یون ایین خیود از جملیه
تقابلهایی است که «در نظر او از میان رفته است» .او که ابداب در مرکز همۀ اشیا
آرمیده است «خود دانون خیود خواهید بیود» ،زییرا کیه ارادۀ او بیا ارادۀ کلّیی
(مشیَّت آسمان یکی است .او به مقام «صلح اکبر» یا همان سکینه (حضور الهی
در «نقطۀ مرکز عالم» رسیده و در «اکنون سرمدی» وحدت را در اشیا و اشیا را
در وحدت در آنِ مطلقاب واحد می بیند ،زیرا که از طریق یگانهساختن خیود ،بیا
وحدت حقّ حقیقی یگانه شده است» (گنون. 95 :1374 ،

فلافۀ زندگی سیاوش نیز بر اساس «صلح کلّ» 23نهاده شده است .صلح کیلّ نیان
در او متحقّق است که حتّی مرگ را بر ننگِ جنگ رجحان مینهد و جنیگ تحمیلیی را
جنگ با کردگار میبیند:
به دست بیدان کیرد خواهید تبیاه،
مییرا ییرخ گردنییده گییر بیییگنییاه
که با کردگارِ جهان جنیگ نیایت
به مردی مرا زور و آهنیگ نیایت
(ب 2167 -2166

«به مردی مرا زور و آهنگ نیات» در ابیات باال دالّ بر ناتوانی سیاوش در جنگیدن
نیات ،راکه داستان پیروزی سیاوش را در شهر بلخ در شاهنامه خواندهایم و میدانیم
که او از دو فیرّۀ پهلیوانی و فرزانگیی تو میان بهیره دارد .ایین مصیراع ،بیرخالت رای
ظاهربینان ،بر همان عشق به صلحی داللت دارد که اناان ددیم در مرکز رخ هاتی از
آن برخوردار است .الئودزی دربارۀ اینگونه نرمی میگوید« :درخت ون زور مییابید
(آن زور را وا می بخشد .زورمند و بزرگ در پایین میی نشییند نیرم و سایت در بیاال
مینشیند» (دائودِه جینگ ،بند هفتاد و ششیم  .نرمی و ساتی رمزی اسیت از طیور نخایتین.
سیاوش پیش و بیش از آنکه بر مردمان دیگر یره باشد بر نفس خویشتن یره اسیت:
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یرگی بر خود فرهمندی است» (الئیودْزی،

« یرگی بر مردمان زورمندی (تغلّب است
بند سی و سوم با اندکی تصرّت  .یرگی بر نفس که اناان راستین به آن دست یافته ،ماییۀ
مصمَّم بودن اوست .سیاوش بر رای خود پابرجاست ،او در وفاداری به صلح کلّ و نیز
در پرهیز از مخالفت با تقدیر و نظم آفرینش مصمَّم است ،نانکه الئودزی مصمَّمبودن
را با زورآزمایی یکی نمیداند (الئودْزی ،بند سیام .
سیاوش در مقام اناان ددیم ،ودتی که از همۀ تضادها برمیگذرد و به تعادل میرسد
با صفا و سکون خود صلح را بردرار می سازد :صیلح مییان دو کشیور اییران و تیوران
صلحی که با انحطاط ایین دو دسیته از جوامی از بیین رفتیه و بیه جیای آن شیقاق و
دوگانگی پدید آمده بود .ابنخلدون در مقدمۀ کتاب تاریخ خود ،جوام (عمران  24را به
دو دستۀ «بَدَوی» (بادیه نشینان و دبایل کو گرد و «حَضَیری» (شهرنشیینان و صیاحبان
تمدّن تقایم میکند:
«عمران گاهی بَدَوی است ،بدان سان که در پیرامون آبادیها و کوهاتانهیا ییا
حتّی در بیابانهیا و دشیتهیای دور از آبیادانی و در سیکونتگیاههیای کنیار
ریگزارها به سر می بَرَند ،و گاه حَضَری است که در شهرهای بزرگ و کو یک
و دهکدهها و خانهها سکونت مییگزیننید و خیویش را بیهوسییلۀ دیوارهیا و
حصارهای آنها از هرگزندی مصون میدارند و برای اجتماع در هیر ییک از دو
نوع جامعه پیشامدها و تحوّالت ذاتی روی میدهید» (ابین خلیدون ،ج :1336 ،1
. 127

شناخت تفاوت میان شیوۀ معیشتی این دو گروه از جوام  ،در تبیین روابط بین ایران
و توران در شاهنامه حائز اهمّیَّت است .ابن خلدون نحوۀ معیشت هر یک از ایین دو را
در مقدَّمۀ کتاب تاریخ خود به تفصیل بیان کرده است .جوام بَدَوی به علَّت زنیدگی در
بادیه هیچ گونه برج و دیواری برای حفاظت از خود بنییاد نمییکننید ،از ایین روی ،در
مقابل دشمن و یا حیوانات درّنده به نیروی خود متّکیاند .زندگی در بادییه موجیب آن
است که آنها سرشت و فطرت نخاتین خود را بهتر حفظ کنند و خوی آنها در حالیت
پاکی و نیکویی نگاه داشته شود (رک :ابن خلدون ،ج  :1336 ،1فصیل هیارم از بیاب دوم  .از
دیدگاه ابن خلدون عصبیَّت (همباتگیِ ایلی اساس زندگی عشایری است .در پییدایش
عصبیَّت اسبابی نظیر فطرت ،نَاَب ،دین ،محیط و نحوۀ معیاش نییز دخییل اسیت (رک:
ابن خلدون ،ج  :1336 ،1فصل هشتم از باب دوم  .عصبیّت گاه از طریق غیرخویشاوندی نیز به
دست میآید ،بهویژه از راه همپیمانی (والء و همسیوگندی (حلیف  ،زییرا کیه غیرور
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دومی هرکس نابت به همپیمان و مدافعهجویی در هنگام خطیر مشیاهده مییشیود .در
واد  ،این پیوند تنها در جایی محکم و استوار میگردد و به عصبیَّت مبدّل میشیود کیه
موجودیَّت جماعتی به خطر بیفتد (همان  .در کنار این دسته ،جوام «حَضَری» یا شهرها
برای ادناع میل بشر به تجمّل و فراغت پدید میآید .عمده علَّیت تاسییس شیهرها روی
کار آمدن یک دولت نیرومند است و سیرت شهر ،یعنی وسعت ،رونق ،جمعیَّت و حیطۀ
تمدّن آن باتگی به ددرت و وسعت دولتی دارد که آن را تاسیس مییکنید (همیان ،ج ،2
باب هارم برای توضیح تفصیلی دربارۀ تفاوت این دو دسته از جوامی  ،رک :محاین مهیدی:1390 ،

فصل هیارم 270-249 ،پیشۀ اصلی بادیه نشینان دامپروری اسیت ،و ادیوام حَضَیری اگیر
روستانشیییین باشیییند بیییه کشیییاورزی و اگیییر شهرنشیییین باشیییند بیییه صییینعت
مشغولاند25.کو گردان به سبب تعلّق به زمان به هنرهای سمعی (مانند شعر و موسیقی
موسیقی می پردازند و یکجانشینان به سبب تعلّق به مکان به هنرهیای بَصَیری (ماننید
نقاشی و مجاَّمه سازی روی میآورند .رنه گنون در کتاب سیطرۀ کمّیَّت و عالئم آخیر
زمان در اینباره مینویاد:
« آثار ادوامِ ساکن ساختۀ زمان است ،به این معنیی کیه یون ادیوام میذکور در
مکان ،آن هم در دلمرو کامالب محدودی مایتقر شیده انید ،فعالیَّیت خیود را در
استمرار زمانیای که آن را بیکران میپندارند گایترش مییدهنید .ولیی ادیوام
کوچنشین و رمهدار ،به عکس ،یزی را که دوام داشته باشد نمیسازند و بیرای
آینده ای که در اختیارشان نیات کار نمی کنند در عوض در برابر خود فضیایی
میبینند که در آن با هیچگونه محدودیَّتی برخورد نمیکنند به عکس ،این فضیا
دائماب مقدورات تازهای برایشان فراهم میآورد» (گنون. 174 :1392 ،

پس از تاسیس شهر یک رشته مناسباتِ تازه در میان شهرنشینان و بادییهنشیینان بیه
وجود می آید .مراودات بین این دو دسته از جوام در سه سطح میتواند بود 1 :سیطح
جامانی (مانند مبادلۀ کاالها  2 ،سطح نفاانی (مانند مبادلۀ رموز مثالی همچون شعر و
موسیقی و ...و  3سطح روحانی (مانند انتقال کیش و آیین از یکی به دیگیری  .دیرآن
کریم در سورۀ حجرات آیۀ  13از این مراوده با عنوان «تعارت» یاد کرده استَ « :يتاَّ َأ ّ َُتاَّ

اسَّإِنا َ
َّخ َل ْقنَاکُ ْم َِّم ْنَّ َذ َک ٍر ََّوَّ ُأ ْن َث ٰى ََّو َج َع ْلنَاکُ ْم َُّش ُعوبا ََّوَّ َق َبائِ َلَّل ِ َت َع َار ُفواَّإِنَّ َأ ْک َر َم ُک ْمَّ ِعنْدَ َّاَّللَِّ َأ ْ َقتا ُک ْمَّإِنَّ
الن ُ
اَّللََّ َعلِیم ََّخبِيَّ» .در این آیه ،شعوب و دبایل به ترتیب بر دو گروه حَضَری و بَدَوی داللت

دارد 26 .این آیه عالوه بر آنکه بر برتری تقوا بر نیژاد و اصیل و نایب تاکیید دارد ،بیه
اهمّیَّت تعارت (آشنایی و به رسمیَّت شناختن متقابل ادوام و جوام نیز اشاره میکنید.
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تا زمانی که این مراودات به نحو صلحجویانه بردرار شود تعیادل در مییان ایین جوامی
بردرار خواهد بود و هر یک به هاتیِ خود نان کیه بایید ادامیه خواهید داد ،امّیا اگیر
نان که تعادل و هماهنگی بر هیم خیورَد ،هیر ییک از ایین جوامی د یار آفیتهیای
مخصو به خود خواهد گشت .آفت زندگی بادیه نشینان به سبب خصلت شجاعت و
عصبیَّت دبیله ای ،خشونت و خونریزی و جنگطلبی است ،و آفت زندگی شهرنشیینان
به جهت برخورداری از رفاه و آسایش ،انجماد روحی و فایاد اخیالق و تجمیلطلبیی
27
است .برهم خوردن این تعادل ،موجب غلبۀ یکی بر دیگری خواهد بود.
دوگانگی ایران و توران نمودار این دو دسته از جوام است و جنیگهیای نیدین
سالۀ این دو ،در اصل ،برهم خوردن تعادل و تعارت در میان بادیهنشیینان و شهرنشیینان
به شمار می رود (کشته شدن ایرج به دست تورج و سلم حاکی از غلبۀ بادیهنشینی بیر
شهرنشینی است  .سبک معیشت بَدَوی تورانیها در شاهنامه بهخوبی جلیوهگیر اسیت.
توران سرزمین خیمه و خرگاه است و جایگاه ادرنشینان ترک ،و عصبیَّت (همبایتگی
خانوادگی اساس زندگی آنان به شمار می رود .به گروگان رفتن صید تین از خویشیان
افراسیاب به نزد سیاوش و رستم نشانه ای از همین عصبیَّت دبیلهای تواند بود .سییاوش
میگوید:
نگییر تییا کدامنیید ،صیید جنگجییوی
ز پیوسییتۀ خییون بییه نزدی یکِ اوی
کنیید روشیین اییین رایِ تارییکِ مییا
گروگییان فرسییتد بییه نزدیییکِ مییا
(ب 844-843

همچنین این عصبیّت در استقبال پییران از سییاوش در تیورانزمیین نییز بیه شیم
می خورد ،آنجا که او با بخشی از ایل و طایفۀ خود به استقبال سیاوش میآید:
ون آگیاه آمید پیذیره شیدند همه سرکشان بیا تبییره شیدند
پییذیره شییدن را همییه بییا نثییار
ز خویشان گزین کرد پیران هَیزار
(ب 1222- 1221

و در جایی دیگر ،پیران به سیاوش می گوید که با کلّ طایفۀ خود از او تا پیای جیان
حمایت خواهد کرد (ب . 1271-1268
دورگه بودن سیاوش (ایرانی و تورانی نیز رمزی از همین اتّحاد و تعادل است .بیه
طور کلّی ،دورگیه بیودن هیرههیای نییک در شیاهنامه (ماننید رسیتم و سیهراب 28و
کیخارو نه تنها بر افاانۀ برتری دومی و نژادی خیط بطیالن مییکشید ،بلکیه دالّ بیر
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اشتیاقِ رسیدنِ دوباره به وحدتی است که در آغاز (در زمان فریدون و کیومرث وجود
داشته است .می توان گفت که با وجود سهراب و خصوصاب با ظهور سیاوش و کیخارو
خیزِ بلندی به سوی آیندۀ پرفروغی برداشته می شود که در آن به جای جنگ و جدل که
29
حاصل کوتهنظری است ،یگانگی و دوستی (مهر در بین ادوام حاکم باشد.
سیاوش با گذر از این دوگانگی و رسیدن به وحدت ،سعی در ایجاد تعادل بیین دو
کشور دارد و پیمان صلح او رمزی از همین اتّحاد است .دربارۀ پیمیان او بیا افراسییاب
باید بر اندیشۀ «صلح» تاکید کرد ،زیرا که سیاوش در مقام اناان راستین مظهیر «صیلح
کلّ» است .الئودزی به زبان رمز میگوید« :اناان فرهمند گوشه دار است ولی نمیبُیرّد
لبه دار است ولی نمی دَرّد راست باز است ولی بیلگام (پردهدر نیات فروغناک است
ولی نمیدرخشد (و خودنما نیات » (دائودِهجینگ ،بند پنجاه و هشتم  .سیاوش نیز از همان
آغاز با بخشودن سودابه صلحجویی خود را نشان میدهد ،و آن هنگام که برای جنگ با
افراسیاب ددم به پیش می نهد ،عالوه بر ضرورت دفاع از میهن ،به دصد رهایی از ننیگ
و خواری تهمت های سودابه به میدان جنگ می رود .پس از آنکه او به پیمان صلح خود
با افراسیاب وفاداری مینماید و با پشت پا زدن به تاج و تخت از افراسیاب اجازۀ عبور
از زمین توران طلب کند ،پیران ویاه ،وزیر خردمند افراسیاب ،نشانۀ صلح و آسیایش را
در وجود سیاوش مییابد و به شاه ترکان می گوید کیه جهیانآفیرین سییاوش را بیرای
آسایش دو کشور بدان سرزمین آورده است:
برآساید از کیین دو کشیور مگیر
ز دادِ جهان آفیرین ایین سزاسیت

بییدین آورییید ایییدرش دادگییر
که گردد زمانه بدین جنگ راست
(ب 1142-1141

کاووس از سیاوش می خواهد که پیمان صلح خیود بیا افراسییاب را نقیض کنید و
گروگان های تورانی را به دربار ایران گایل دارد تا او آنها را بکُشد ،ولی سیاوش هرگز
تن به جنگ بیهوده نمیدهد:
وُ را گر ز بهر فزونی است جنگ
ه باید همی خیره خون ریخیتن
سری کیش نباشید ز مغیز آگهیی

و گنج آمد و کشور آمید بیه نیگ
نین دل به کیین انیدر آویخیتن
نیییه از بتّیییری بیییاز دانییید بهیییی
(ب 1034-1033
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در مرکز ون کلّ ظهور یگانه میگردد و دیگر تضیادّی در مییان نیایت ،بنیابراین
بی نظمی هم معنی نخواهد داشت و جایی که نظم و تعادل و هماهنگی هات صلح نیز
بردرار است .خارج از آن نقطه ،هرکس که هنوز در کثرت نقیاط محییط داییره بیه سیر
میبَرَد گرفتار جنگ و جدل است:
سر و مغزِ کاووس آتشیکده سیت

همییه مایییۀ جنییگ او بیهُییدهسییت
(ب 1076

پیش از این گفته شد که برای یکجانشین ها ،مکان محدود و زمان نامحدود و بیکران
است ،و در مقابل برای کوچ نشینان زمان محدود است (زیرا از فصلی بیه فصیلی دیگیر
تغییر مکان می دهند و مکان نامحدود و بیکران 30.بنابراین ،در این زمینیه مکمّیل بیودن
اوضاع و احوال هاتی ظاهر میشود ،نانکه رنه گنون مینویاد:
«کاانی که برای زمان کار میکنند ،در مکان ماتقر میشیوند و بیر ییک حیال
می مانند و کاانی که در مکان از این سو به آن سو میرونید ،همیراه بیا زمیان
الینقط تغییر حال می دهند .و نیز اینجاسیت کیه تعیارض «جهیت معکیوس»
پدیدار می شود :یعنی کاانی که بر طبق زمان که عنصری متغیّر و مخرّب است
زندگی میکنند پابرجا و پایدار می مانند ،و کاانی که بر طبق مکان که عنصری
پایدار و پابرجاست به سر میبَرَند ،پراکنده می شوند و پیوسته تغییر میپذیرند:
و در واد باید هم نین باشد تا میان اجزای سازندۀ دو گرایش متضاد تعیادلِ
الادل نابی بردرار شود و به تب آن ،هاتی هر دو گروه همواره ممکین باشید»
(گنون. 177-176 :1392 ،

این کمال و یگانگی از آن جهت پدیدار میشود که اصل تراکم یا فشردگی (دیبض
نمایندۀ زمان است و اصل توسّ یا گاتردگی (باط نمایندۀ مکان .حرکت که در واد
برایند ترکیب زمان و مکان است ،این دو را به هم مییپیونیدد و دو گیرایش متقابیل و
متخالف را با یکدیگر آشتی می دهد .این دو گیرایش نییز خیود بیه دو صیورت ،یعنیی
حرکت به جانب مرکز و حرکت گریز از مرکز ظاهر میشود .هر مبادلهای کیه در مییان
دو دوم بادیهنشین و یک جانشین بردرار شیود ،تیاب اوضیاع زمیانی و مکیانی و نیوعی
حرکت است .رنه گنون تاکید میکند که راز «معاهدات» در همین تعیادل نهفتیه اسیت
(همیان ، 179 :و راز پیمیان صییلح سییاوش نیییز از همیین جییا آشیکار میییشیود .ایییران
(شهرنشینان و توران (بادیه نشینان به ترتیب یکی مظهر زمان اسیت و دیگیری مظهیر
مکان و از این رو صلح و اتّحاد در میان آن دو که با حرکت سیاوش از یکی به دیگری
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اتّفاق می افتد ،تعادل آغازین را اعاده می کند ،یعنی تعادل میان دوگانۀ هایتی :آسیمان و
زمین ،یانگ و یین (به زبان سنَّت دائویی  ،پوروشَه و پرکریتی (به زبان سنَّت هنیدو و
دلم و لوح (به زبان سنَّت اسالمی .
د)خاتمۀسخن 
نان که پیشتر گفته شد ،بر اساس تعلیم دائویی ،اناان راستین فرزنید زمیین و آسیمان
است و تحقّق اتّحاد در میان زمین و آسمان با وجود محور دائم (یعنیی انایان ممکین
خواهد بود .از این نظرگاه« ،دلِ» آدمی میدان تصادم وجیوه هارگانیه اسیت :دو وجیه
«صفا» ( ینگ و «سکون» (جینیگ وجیوه فطیری و الهییِ او ،و دو وجیه «کیدورت»
(دُنگ و «تحرّک» (جُوُ وجوه طبعیِ او بیه شیمار مییرود 31.در دفتیر صیفا و سیکون
 32نین آمده است:
« نین است دائو
هم واجد صفاست و هم واجد کدورت،
هم واجد تحرّک است و هم واجد سکون
آسمان صافی است و زمین کدِر،
33
آسمان متحرّک است و زمین ساکن».
صفا و سکون دو وجه تایید الهی در باطن سالکی است که به مقام خلو و ظهور
نور فطرت اناانی (سکینه واصل شده باشد .صفا ،روحانیَّت و لطافت است و رهایی از
دید مکان ،و سکون ،تمکّن و ثَبات است و رهایی از دید زمان .با دور شدن از فطیرت،
صفا در دل آدمی به کدورت بدل می گردد و سکون به تحرّک بنابراین ،سلوک حقیقیی
آن است که فرد به واسطۀ بیرون شدن از خواهشهای تن (ظلماتِ طب  ،صفا و سیکون
را در خویشتن تحقّق بخشد (روشن شدن نور سکینه در دل .
میتوان گفت که وجه مطلوب کوچنشین ها صفاست که وجه فطری آنهاسیت .آنهیا
طبعاب به زمان واباتهاند و نه فطرةَّ  ،از این روی ،اگر خیود را از زمانمنیدی نرهاننید بیه

صورت مقابل صفا ،یعنی کدورت د ار خواهند آمد .از سوی دیگیر ،وجیه مطلیوب و
فطری یکجانشین ها سکون است .آنها طبعاب به مکان واباتهاند و اگر از مکانمنیدی رهیا
نشوند ،صورت مقابل سکون ،یعنی تحرّک بر آنها سلطه خواهد یافت.
توران و ایران هر دو با انحطاط و دور شدن از وحدت آغازین خود (عصر کیومرث
و فریدون از وجوه فطری باطن خویش ،یعنی صیفا و سیکون ،بیه حالیت کیدروت و
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تحرّک منقلب شد ه بودند .سیاوش با در گذشتن از شهر (ایران  ،از مکانمندی نامطلوب
رها شد و سپس با تاسیس شهر جدید در مییان بادییه نشیینان (تیوران  ،آنهیا را نییز از
زمانمند بودن نامطلوب رها ساخت و در نتیجه ،در میان زمان و مکان تعادل بردرار کرد
و صفا و سکون را به ایران و توران بازگردانید.
نوشتها 

پی
 . 1در اینجا الزم است که از مائوالن محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فنّاوران مراتب تشیکر
خود را ثبت نماییم .
 .2در کیمیاگری باطنی ،اناان ددیم اثر تبییض (سپید کردن است که با رمز سیماب (جیوه نشیان داده
می شود و اناان کامل اثر تحمیر (درمز کردن است که با رمز گوگرد سرخ (الکبریت االحمیر نمیودار
میگردد (رک Guénon: 2001: 74-79 :و نییز :بورکهیارت( 1389 ،الیف  . 168-157 :دیدم اوَّل،
رسیدن به کمال نوروزی (کمال متعلّق به عید فطر است و ددم دوم ،رسیدن به کمال مهرگانی (کمیال
متعلّق به عید دربان .
 .3در تعلیمات ابن عربی ،آدم ابوالبشر (علیه الاَّالم که اناان نخاتین باشد در فلک ماه ساکن اسیت و
ادریس نبی (علیه الاَّالم (یا به اعتبار دیگر عیای مایح کیه انایان الهیی اسیت در فلیک خورشیید.
ابن عربی ،ماه را معادل دلِ «االناان المُفرد» (در برابر االنایان الکامیل مییدانید کیه تجلّییات الهیی را
دریافت میکند (برای توضیح بیشتر رک :بورکهارت. 36 :1393 ،
« .4وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (سورۀ اسراء ،آیۀ . 70
 .5در این باره میتوان به فصل «حدود تاریخ و جغرافیا» از کتاب سیطرۀ کمیّت و عالئیم آخیر زمیان
نوشتۀ رنه گنون ،مؤسس طریقۀ نواشراق در دورۀ معاصر ،رجوع کرد.
 . 6دربارۀ مقام معنوی کیخارو در آثار سهروردی رک :مصنَّفات سهروردی ،مجلَّد دوم ،رسیالۀ الیواح
 93مجلَّد اوَّل ،کتاب المشیارع و
عمادی ،صص  157-156و صص  188 -187نیز :مجلَّد سوم،
.502
المطارحات،
 .7تای جی کلّ عالم ظهوریافته و ظهورنایافته می تواند بود ،یعنی هر آنچه غیر از دائوست برابر با مرتبۀ
واحدیَّت در عرفان اسالمی.
8. cheng-jen
ضَّوماَّبینَهامَّإِ ْنَّ ُکنْتُمَّم ِ
ِ
ي» (سورۀ دخان ،آیۀ . 7
وقنِ ََّ
ْ ُ
َ « .9ر ِّبَّالس َام َوات ََّو ْاْلَ ْر ِ َ َ َ ْ ُ َ
10. shen-jen
 .11نانکه سهروردی نیز مینویاد « :و این سکینه نیز ُنان شود که اگر مرد خواهید از خیودش بیاز
دارد میاَّرش نگردد .پس مرد ُنان گردد که هر ساعت که خواهد دالب رها کند و دصد عالم کبریا کند
و معراج او بر افق اعل افتد و هرگاه که خواهد و بایدش میاّر باشد» (سهروردی :1380 ،مجلَّد سوم،
. 323
رسالۀ صفیر سیمرغ،
 .12دربارۀ تفاوت رمز ( symbolو صور خیال ( metaphorبه کتاب زییر از رنیه گنیون رجیوع
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میتوان کرد:
Guénon, René . Fundamental Symbols: The Universal Language of Sacred Science,
ed. Michel Vālsan, translated by Alvin Moore Jr, reviser and editor. Martin
Lings, Cambridge, 1995.
 . 13در سنَّت مزدیانان ،از سه پایه سخن رفته است :ستارهپایه ،ماهپایه و خورشیدپایه (بندهش ،بخش
 . 54 – 53در متون پهلوی نیز آمده است که آن سه پایه هریک بر اندیشۀ نیک ،گفتار نیک و
پنجم،
 . 84نیانکیه از ادبیّیات
 30روایت پهلوی،
کردار نیک داللت دارد (مینوی خرد ،بند ششم،
پهلوی برمی آید هر یک از طبقات بهشت مقام یک دسته از پارسایان است و هر یک بر حَاَب اعمیال
نیکِ خود در آن پایه ماتقر می گردد (روایت پهلوی ،فصل  ،62بندهای  6و  . 10آخیرین پاییه همیان
روشن یِ بیکران ،جایگاه هرمزد است که به زبان عرفای اسالمی حضرت الهیَّت میتوان نامید .از دیدگاه
عرفانی در این طبقهبندی مراتب سلوک را می توان بازشناخت که بیه زبیان رمیز طیرح شیده و شیدَّت
روشنی هر یک از این پایه ها بر حَاَب درجۀ تقرّب به نوراالنوار است .ستاره ،ماه و خورشید از جهت
نابت نورشان با نوراألنوار ،متناظرند با سه مرتبۀ نفس ،دلب و روح.
 .14دربارۀ شهر آسمانی کنگدژ به دو مقالۀ زیر میتوان رجوع کرد:
 عالیخانی ،بابک« ،مدینۀ فاضله :از نظر تا عمیل» .منتشیر در مجموعیه مقیاالت همیایش بیینالمللییبزرگداشت روز جهانی فلافه ، 2010 ،مجلَّد اوَّل ،بیه کوشیش دکتیر شیهین اعیوانی ،تهیران :مؤسِّایۀ
پژوهشی حکمت و فلافۀ ایران :1389 ،صص .933-922
 همو« ،هوردلیا در نزد سهروردی» ،مجلۀ جاویدان خیرد ،سیال هفیتم ،شیمارۀ سیوم ،دورۀ جدیید،تاباتان :1389 ،صص .104-87
 .15در عهد عتیق آمده است که« :من خدا را دیدم که بر روی عرش خود نشاته بیود و در آسیمانهیا
بود ،و ددرت او معبد را پر کرد» (کتاب اشعیاء . 6:1 ،در تعالیم یهود ،ددرت خدا را همان شخینا یا نور
سکینه داناته اند .معبد (یا هیکل سلیمان رمزی است از مرکز عالم صغیر و عالم کبیر.
 .16کار مؤسِّس سلالۀ هخامنشی در وفقدادن ملل مختلف ،و نیز جم بین عرب و عجم بیه دسیت
سلمان فارسی سرمشقی جز کار سیاوش نمیتواند داشت.
17. wou- wei
واندر آن داییره سیرگشتۀ پابرجیا بود (حافظ
 .18دل و پرگار به هر سو دَوَرانی میکرد
 .19در تعلیم دائویی رمز «خودبه خود» (دْزی ژان برای اناان راستین همان معنیی بییفعلیی دارد« :در
خودبه خودی ده هزار موجود را یاری میکند بیآنکه به فعل مبادرت ورزد » (الئودْزی ،بنید شصیت و
هارم ،با کمی تصرّت .
 .20نظریۀ زمینمرکزی ( geocentricدر کیهانشناخت ددیم نیز داللت بر همین معنی دارد .پیشینیان
زمین را در مرکز و در احاطۀ دیگر افالک میانگاشتند .این دوایر پوستپیازی در واد همیان مراتیب
وجودی است که در نهایت به واجبالوجود ختم میشود (برای توضیح بیشتر رک :بورکهیارت1389 ،
(ب . 65-55 ،
 .21مزدا به معنی شاهد یا آگاه است این اسم در گاهان زردشت به جای میثره نشاته است که صاحب
ده هزار شم و هزار گوش است.
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 .22از متون مربوط به مهر در ودا و اوستا و نیز از کتب پهلوی و سینت مزدیاینی و آثیار مهرپرسیتان
دلمرو امپراطوری روم می توان به اوصات هفتگانۀ مهیر (کیه خوشیهوار اسیت پیی بُیرد :نیور شیهود،
عدالتپروری ،نجات بخشی ،سلحشوری ،عشق ،وفاداری (نگاهداشت پیمان  ،فداکاری (دربانیکیردن .
این هفت وصف در شهود عرفای باستان آناب و ناگاه کشف شده است و وصف اصلی نییز نیور شیهود
است و نه پیمان و درارداد (کُنترات که ماتشردان پنداشتهاند .همیۀ ایین معیانی هفتگانیه را در دیوس
صعود و یا عروج می توان به خوبی تبیین کرد و فهم نمود .اگر نهایت سیر نزولی غلبۀ ظلمت و هرج و
مرج و گرفتاری و ظلم و انفصال و پراکندگی است ،در سیر صعودی« ،مهر» ظلمیتهیا را تیار و میار
می گردانَد ،هرج و مرج را در پرتو عدالت برطرت میسازد ،گرفتاران را رهایی میبخشد ،ظالمان را (به
ضرب سالح بر جای خویش می نشانَد ،رشته های گایخته را بیه عهید و پیمیان بیه یکیدیگر متّصیل
می سازد و کثرت ها را جملگی به پای وحدت دربانی مییکنید .ایین هفیت معنیی در صیدر اسیالم در
حضرت امیر (ع به طور تامّ و تمام جلوهگر آمد که فردوسی خود را خاک پای او شمرده است.
 pax profunda .23که برابر است با صلح ژرت در سنَّت صلیبیان گل سرخ.
 .24عمران از دیدگاه ابن خلدون ،همۀ پیشرفت هایی است که در زمینههای علمیی ،ادتصیادی و هنیری
نصیب اناان می شود و طردی که افراد در رسیدن به نیازهای زندگیشان پیش مییگیرنید .از نظیر وی
ون در کاب معاش ،روش ها مختلف است پس عمرانها نیز مختلیف اسیت (رک :محاین مهیدی،
. 241-240 :1390
 .25رنه گنون در کتاب سیطرۀ کمّیَّت و عالئم آخرزمان اشاره میکند که دو پیشۀ دامپروری (شبانی و
کشاورزی اشتغاالت اساسی و بَدْوی بشر بوده است و سایر پیشهها در واد عَرَضی و فرعیاند (فصیل
. 172
بیاتو یکم،
 .26اغلب مفاّران در تفایر واژۀ «شعوب» آن را تیرههایی بزرگتر ار دبائل داناتهاند ،ولی امام جعفیر
صادق (علیه الاَّالم در تفایر این آیه ،شعوب را صاحبان تمیدّن ماننید عجیم ذکیر مییفرمایید (رک:
مجم البیان طبرسی .
 . 27حملۀ دوم مغول به شهرهای ایران نمونهای از برهم خوردن تعادل و غلبۀ بادیهنشینی بر شهرنشینی
است همچنین دل و دم شدن دبایل سرخپوستان به دست سفیدپوستان آمریکایی نیز نمونهای از غلبۀ
شهرنشینی بر بادیهنشینی تواند بود .رنه گنون ،با ذکر رموز توراتی دتل هابیل (که شغل شبانی داشت به
حضَیری بیر بَیدَوی اشیاره کیرده و یکیی از
دست دابیل (که شغلش کشاورزی بود  ،به غلبیۀ جوامی َ
نمودهای انجماد عالم در عصر جدید را اینگونه جذب شدن کیو گردان توسّیط یکجانشیینان دانایته
است (رک :گنون ،1392 ،فصل بیاتو یکم .
 . 28سهراب که حاصل ازدواج رستم و تهمینه است ،مانند سیاوش دورگه است ،ولی تفاوت سهراب و
سیاوش در این است که یکی از آنها از تربیت پدرش رستم محروم بود و دیگری به دست رستم و زال
و زیر سایۀ سیمرغ پرورش یافت .ون سایۀ سیمرغ بر سر سهراب نبود ،هومیان و بارمیان از جانیب
افراسیاب او را احاطه کردند و به جنگ با ایران واداشتند .سهراب درخشیش نیوری بیود کیه در انبیوه
ظلمات گم شد .ولی در دورۀ پس از سیهراب ،سییاوش مهلیت یافیت کیه بیا تاسییس مدینیۀ فاضیلۀ
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«سیاوشگرد» برای عدالت و حریّت شالودۀ محکمی فراهم سازد و اگر ه به دتل رسید ،اما از خیون او
«درخت خاروانی» بررُست که جاودانه است.
 .29در کتاب پهلوی بندهشن ،فرجام کار بنیآدم ( wuzurg dōšāramعشق کبیر داناته شده است:
« پس بدان عشق کبیر همۀ مردم به هم رسند :پدر و پار و برادر و همۀ دوستان» (بخش نیوزدهم،
. 147
 .30تاکید عرفای ایران باستان بر ز مان مطلق (زُروان و نگاه آپوکالیپتیک (آخرالزّمانی آنان نیز از همین
روست ،نانکه یهودیان نخاتین (دوم بنیاسرائیل که کوچنشین بودهاند بر مکان مطلق تاکید داشتهاند.
 .31نظر به تمثیل آب ،مفهوم صفا با رمز «آب زالل» و سکون با رمیز «آب سیاکن» نمیودار مییشیود.
نمودار کدورت و تحرّک نیز به ترتیب «آب گیلآلیود» و «آب خروشیان» اسیت (رک :رادپیور،1397 ،
 . 23الئودزی در دفتر حق و راستی میگوید« :کیات که آبی گیلآلیود
مقدَّمۀ دفتر صفا و سکون،
باشد ،پس متودّف و ساکن بتواند شد ،و آهاته آهاته زالل گردد کیات که بییحرکیت باشید ،پیس
. 55-54
دیرگاهی تحرّک کند ،و آهاته آهاته زنده گردد » (الئودْزی ،بند پانزدهم،
 .32رسالۀ دائوییِ «دفتر صفا و سکون» یا « ینگجینگ جینگ» از نویایندهای اسیت گمنیام مبنیی بیر
دریافتی روحانی از الئوجِوین یا شهریارِ پیر که صورت ملکوتی الئودْزی است .برای این دفتیر تیاریخ
ندان ددیقی تعیین نمی توان کرد ،لیکن گفته شده که ه باا مربوط باشید بیه نیمیۀ نخایت دودمیان
امپراطوریِ تانگ (یعنی تقریباب نیمۀ نخات درن هشتم میالدی و دبل از آن  .این رسالۀ مختصیر کیه در
مجموعه دفاتر دائویی (دائو دْزانگ نیز درج شیده اسیت ،در آییین دائیو محبوبییت فیراوان دارد و در
مناسک بایاری خوانده می شود (رک :مقدَّمۀ دفتر صفا و سکون ،پنج رسالۀ دائویی ،ترجمه و تعلیقات
اسماعیل رادپور .
 . 33بر طبق اندیشۀ مرکزیّت و سکون زمین و گردان بودن افالک در کیهانشناخت ددیم.
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