
  شاهنامه ؛ و تاريخ –پژوهشی در فرهنگ ايران ؛ بر بنياد اوستا 
  بخش دوم 

  
  از کيومرث تا پايان کار سيامک 
١/٣٠  

  اينک سخن می دارم ؛  
  برای شما ای خواستاران ؛ 

  و برای شما ای دانايان ؛ 
  از دو نهاده ی بزرگ . 

  و می ستايم ؛ 
  اهورا و انديشه ی نيک را ؛  

  راستی را ؛  ودانش نيک ؛ و آيين 
  تا فروغ و روشنايی را دريابيد ؛ 

  و برسايی و شادمانی رسيد . 
  
٢/٣٠   

  پس ؛ 
  بهترين گفته ها را به گوش بشنويد ؛ 

  و با انديشه ی روشن بنگريد ؛ 
  و هر يک از شما برای خويشتن ؛ 
  از اين دو راه يکی را برگزينيد ؛ 

  ؛  و پيش از رويداد بزرگ ؛ هر يک بدرستی آگاه شويد
  و اين آيين را بياموزيد و بگسترانيد .

  
  ؛   زرتشت پاک ؛ بنيانگذار فرهنگ و آرمانشهر ايرانی  درود به روان و فروهر

درود به روان و فروهر کوروش بزرگ ؛ بنيانکذار تاريخ شاهنشاهی و دادگری که تاريخ جهان با داد و دهش او آغاز می 
  شود. 

؛ که بيش از نيمی از زندگانی پر بار خود را بر سر سرودن شاهنامه گذاشت و    رگدرود به روان و فروهر فردوسی بز
  شيرازه بند زبان فارسی و فرهنگ و مليت ايرانی شد . 

درود به روان و فروهر پورداود ؛ کوشنده ی نستوهی که اوستا را به فارسی گزارش کرد و اين گرانمايه ترين بنمايه ی 
دگان راستی گذاشت ؛ و همه ی آن ديگرانی که راه او را پی گرفتند و بر دستاوردهای فرهنگ ايران را فرادست جوين

  .   گرانبهای او افزودند
  

فرهنگ   بلند پايگاه ايرانی و انيرانی در باره ی  در گفتار پيشين نگاهی داشتيم به داوری برخی از فرزانگان و ايرانشناسان
فرهنگ ايرانزمين همانند درخت کهنسال و پر برو باری است که ريشه های آن از  و آرمانشهر نياکانمان ؛ و نشان داديم که 

سرچشمه ی هميشه جوشان آموزشهای زرتشت پاک مايه می گيرند و رويش و بالش اين درخت سر باسمان کشيده را فراهم 
رگ ؛ و ايرينم وئجو می آورند . در ادامه ی گفتار نگاهی داشتيم به مرزهای گيتا شناسی ؛ ياجغرافيای ايران بز

Airyanem   Vaejo   که خاستگاه نخسين نژاد آريا است ؛ و گفتيم که ايرانيان از آنجا که دلبستگی ژرفی به پاسداری از
بسيار پيش از پديد آمدن دانش ديرينه   ارزشهای فرهنگی نياکان خود داشته اند ؛ از هزاره ها ی پيش از تاريخ ؛ و زمانی

تاريخ   و پايايی و پويايی  د ؛ ماندمانهای تاريخی و فرهنگی خود را سينه به سينه بر گرده ی دل بکشندشناسی ؛ توانسته ان
فراز و فرود رخداد ها و چمگردهای تاريخ بگذرانند   ؛ از  و فرهنگ خود را از راه اسطورها و رازواره های داستانهای دينی

ازندگی و آزادمنشی را بدست توانای فردوسی بسپارند تا آنچه را که بر  ؛ و اين کوله بار پر رنج ؛ و پر از شور زندگی و س
آنان گذشته است در پياله ی شيواترين سخنان و شيرين ترين زبان بريزد و به زادمانهای پس از خود بسپارد ؛ تا بی گزند از 

 .   باد و باران روزگار در گنج خانه ی زمان نگهداری شوند
  

دگاری و پويايی آن ؛ بيشک بدهکار کوشش شگفت انگيز فردوسی ؛ بزرگترين چامه سرايی است  ژرفای زبان فارسی و مان
که رزمنامه ملی ايران را سرود . کاخ سر بلندی که فردوسی پی افکند آنچنان بلند و سر به آسمان کشيده است که فرسايش 

  اخته و جه سروده است :  باد و باران روزگار را در آن راهی نيست . فردوسی خود می داند که چه س
  

  راستان    آن  کردار  و   گفتار  ز                   کهن گشته اين نامه ی باستان                         
 کجا يادگار است از آن سرکشان                   نشان   زين  نو کنم  نامه   يکی                         

  
اه جستارها و داستانهايی که در آن آمده ؛ دريايی است بس فراخ و پر ژرفا که هر شناوری می شاهنامه ی فردوسی از ديدگ  

تواند در آن شناگری کند ؛ اما تنها دست و پا زدن در اين دريای فراخدامن ؛ شناور را به آن گنجينه های گرانبهايی که سينه 



تن به آن کوله بار رنجها و شور سازندگی ؛ بايد با چشمان تيز به سينه به فردوسی رسيده اند نخواهد رسانيد . برای دست ياف
 را شناسايی کرد .   رازواره ها  بدست آورد و  ياب ؛ به ژرفاها فرو رفت ؛ و مرواريد های گرانبها

  
محمد  در اينجا جا دارد که از کوششهای بسيار ارزنده ی استادان بلند پايگاهی مانند : جليل دوستخواه ؛ شاهرخ مسکوب ؛  

علی اسالمی ندوشن ؛ جالل متينی ؛ جالل خالقی مطلق ؛ احسان يار شاطر ؛ حبيب يغمايی ؛ محمد امين رياحی ؛ منوچهر 
جمالی ؛ فريدون جنيدی ؛ مجتبی مينوی ؛ ذبيح هللا صفا ؛ رضا زاده ی شفق ؛ رستم زرتشتی ؛ و بس بسياران ديگر 

نيز همه ی آن کوشندگانی که در   شان را بشايستگی ارج بگذاريم ؛ وودستاوردهای کوششهای بيدريغ   سپاسگذاری کنيم
جانانه   جای جای جهان ؛ انجمن ها ی فردوسی و شاهنامه خوانی بنياد گذاشته اند؛ و در راه گسترش دانش شاهنامه شناسی

 .  . فره ی ايزدی همواره همراه آنان باشد و بماند  می کوشند
  

گفتيم که در پی خشک شدن دريای بزرگ مرکزی ؛ رودها به درياچه ها سرازير می شدند و گل در بخش پايانی گفتار پيشين 
و الی باروری از خود برجا می گذاشتند . دشتها رفته رفته دارای مرغزارهای انبوه و گياهان می شدند و جانوران دست 

ان انسان غار نشين نيز اندک اندک بدشت آمد مردمان می زيستند بسوی دشت روی می آوردند و در پی آن  آموز که همراه با
.  

اين دوره از تاريخ ايران با دوره ی کيومرث که در شاهنامه آمده همانندی بسيار دارد و ما از راه شاهنامه بهتر از هر بنمايه  
  ی ديگری می توانيم به اين دوره از تاريخ اين سرزمين سر بزنيم ؛ 

                      
  بگيتی که جست    بزرگی  نام  که                 سخنگوی دهقان چه گويد نخست                           

  بياد    روزگاران  آن  کس  ندارد             سر نهاد   بر  ديهيم  آنکه  بود   که                           
  در به در  بيک   يک   ترا  بگويد           پسر      دارد    ياد   پدر    کز  مگر                           
  پايه بيش   برتران  زان  بود    کرا             پيش    آورد   که   بزرگی   نام   که                           
  داستان     زند  پهلوانی   از   که              باستان         نامه ی     پژوهنده ی                           
  شاه   بود   او   و  آورد    کيومرث                کاله  و  تخت  کايين  گفت  چنين                           
  و آب    و آيين  جهان گشت با فر              آفتاب    حمل     ببرج    آمد    چو                           
  که گيتی جوان گشت ازاو يکسره              بره    زبرج   انآن س  ا ز    بتابيد                           
  آورد جای    اندر   بکوه   نخستين                کدخدای   بر جهان  شد  کيومرث                            
  گروه    اب  خود   پوشيد   پلنگينه              بکوه   بر آمد   و بختش  سر تخت                           
  بد و نو خورش   نو  پوشيدنی  که              پرورش   همی    آمد   اندر    او    از                           
  بود  خورشيد بر گاه  چو  بخوبی                شاه بود  سی  سال  درون  بگيتی                            
  زسرو سهی   د و هفته     ماه  چو              شاهنشهی    فر   زو   تافت    همی                            
  آرميد     او    بنزديک   گيتی   ز               بديد  جانور کش  و هر  دام  و  دد                           
  فره ی و بخت اوی   بر شده  آن   از            اوی   تخت   بر   شدندی  می   دوتا                           
  خويش   آيين  برگرفتند    زو  و               پيش      آمدنديش     نماز    برسم                           

                                                                                  ***  
  .    ه ی پادشاهی او را سی سال می شماردفردوسی ؛ کيومرث را نخستين پادشاه می داند و دور 

اما چنانچه ديديم ؛ اينگونه پادشاهی که بما نشان داد ؛ با داده های تاريخ ؛ و با خرد ما سر سازگار ی ندارد ؛ پادشاهی که 
ا به ؛ در مغاک زمين ؛ و در شکاف کوهه  بجای تن پوش شاهانه ؛ پوست جانوران بتن کرده و بجای کاخ ويژه ی پادشاهان

  و بجای وزيران و رايزنان و اسپهبدان ؛ دد و دام و ديگر جانوران دوره اش کرده اند .   سر می برد ؛
  :   اما اندرز اين بزرگ مرد فرهنگ و ادب ايرانزمين را فراموش نکرده ايم که در سر آغاز شاهنامه مارا زنهار می دهد که 

  
  بيک سان روشن زمانه مدان                       فسانه مخوان تو اين را دروغ و                           

 معنی برد   رمز    ره    از   دگر                       از آن هر چه اندر خورد با خرد                           
  

وسی را بند به بند پس پروانه بدهيد برای شناختن رمز و راز پادشاهی کيومرث ؛ يکبار ديگر اين بخش از سروده ی فرد
  .   بازنگری کنيم ؛ و هر کجا نياز آمد ؛ از اوستا و ديگر بنمايه های کهن ايرانی ياری بجوييم

  می گويد : 
 که نام بزرگی بگيتی که جست               سخنگوی دهقان چه گويد نخست                            

   
بجز آرش : دارنده ی ده ؛ و سرپرست ده ؛ و کشاورز ؛ در   ؛ واژه ی دهقان که تازی شده ی دهگان پهلوی است

     نژاده ؛ يا اصيل هم بکار رفته است .  ؛ برای ايرانيان  شاهنامه
  

 ندارد کس از آن روزگاران بياد                 که بود آنکه ديهيم بر سر گذاشت                           
  

    ندارد کس آن روزگاران بياد .  اما سخن از زمانی در ميان است که : ديهيم ؛ کاله و افسر پادشاهی است ؛



بدين ترتيب ما را به فراسوی زمان می برد ؛ به روزگارانی که نشانه های روشنی از آن فرادست ما نيست ؛ اگر هم چيزکی 
ز از راه گمان راه بجايی نمی بريم از راه دانش ديرينه شناسی بدست آورده ايم ؛ آنچنان در زير غبار زمان پوشيده است که ج

 :  
 بدر   در   بيک   يک   ترا   بگويد                    پسر     دارد    ياد  پدر  کز   مگر                              

  
اوستا و  مانند  همان يادمانهای کم رنگی که سينه به سينه از زادمانی به زادمان ديگر رسيده و در برخی از بنمايه های کهن

  دينکرد و داستانهای رازواره ای جا خوش کرده اند .
  

    که را بود از آن مهتران پايه بيش                  پيش   آورد  که  بزرگی    نام   که                           
 داستان     زند    پهلوانی    از   که                 باستان         نامه ی     پژوهنده ی                            

  
که ما ايرانيان ؛ با داشتن اينهمه واژه های زيبا ی فارسی    نامه ؛ همان کتاب تازی است ؛ و جای بسيار دريغ است و درد

کتاب هم واژه ی « نامه » را داريم و هم واژگان    ؛ برای  هنوز هم واژه های تازی را بکار می بريم ؛ ما در زبان خود
را . برای کتابخانه هم می توانيم از واژه های ( نامک سرا ) و (    انند ؛ ( نامک ) ؛ ( نسک ) ؛ و ( ماتيکان )ديگری م

  بهره بگيريم و واژه های تازی را از زبان خود بکنيم و دور بيندازيم.  نسک سرا ) و ( ماتيکان سرا )
بزبان پهلوی را فرادست خود داشته است ؛ اينکه می    بهر رو از اين سخن فردوسی در می يابيم که نامه ای نوشته شده

واژه ی « پهلوانی » به چم تهمتنی و زور آوری نيست ؛ بلکه همان زبان   زند داستان ؛ در اينجا  که از( پهلوانی )  گويد :
  .     ی دانسته استپهلوی است که داستانها ی دوران باستان ؛ به آن زبان نوشته شده بودند و فردوسی اين زبان را بخوبی م

  :   فردوسی به اين نامه اشاره ای دارد آنجا که می گويد  در سر آغاز شاهنامه هم
  

  داستان     اندرون   بدو  فراوان               باستان    گه  از  بود    نامه   يکی                      
  بخردی    هر   نزد  بهره ای  او   از                 موبدی     هر  دست  در  پراکنده                       
  راد    خردمند و  بزرگ و  دلير و                نژاد     دهقان  بود  پهلوان  يکی                       

  جست    باز  همه  گذشته سخنها                 نخست       روزگار   پژوهنده ی                      
  کرد    ياد  را   نامه  کاين   بياورد                  سالخورد    زهر کشوری موبدی                      

  مهان      فرخ      نامداران      وزان                   جهان     از کيان    بپرسيدشان                       
 بگذاشتند   بما خوار   ايدون   که                       داشتند  که گيتی به آغاز چون                       

  
به گستردگی در اين زمينه سخن خواهيم    خود ؛ هنگامی که به زمان فردوسی و آغاز کار شاهنامه برسيم  در پژوهش  ما

وانی اين نکته بايسته آمد که فردوسی در سرايش شاهکار بی همتای خود ؛ نامه ای بزبان پهل  گفت ؛ در اينجا تنها يادآوری
اينکه تا چه اندازه نسبت به آن نامه و داستانها ی بر    واما  فرادست خود داشته ؛ و از آن نامه بهره ی فراوان گرفته است ؛

  .    گفت  آمده از آن وفادار بوده مانده است يا نه ؛ جستاری است که بهنگام خود پيرامون آن سخن خواهيم
  

  داستان     زند    پهلوانی    از   که                 باستان        ی نامه      پژوهنده ی                   
 شاه   بود   او    و   آورد    کيومرث                   و کاله  کايين تخت    گفت   چنين                   

  
ار ؛ آنچنان پيجيدگی به اما ادامه ی گفت    پس دانسته شد که نخستين پادشاه روی زمين کسی بوده است بنام « کيومرث »

     همراه دارد که سخن فردوسی را به يک چيستان دگر گون می کند :
  

    نخستين بکوه اندرون ساخت جای             که چون خود شد او بر جهان کدخدای                  
 گروه     با   خود    پوشيد    پلنگينه            کوه  ز  آمد  بر  بختش  و  تخت  سر                  

  
بهمراه دارد .    واژه ی کدخدا برخاسته از زبان پهلوی ؛ بچم بزرگ ده و بزرگ خانه است ؛ اما در اينجا آرش پادشاهی را هم

که تختگاهش را در ميان شکاف کوهها گذاشته ؛ و پوست پلنگ بتن کرده   ما را با پادشاهی آشنا می کند  در اين چيستان
پادشاه ؛ بلکه همه ی گروه وابسته به پادشاهی او از پوست جانوران جامه دارند ؛ به سخن ديگر ما را به   است ؛ نه تنها

دورانی برده است که مردمان هنوز شگرد ريسندگی و بافندگی ؛ و فراهم آوردن جامه را نمی دانستند ؛ در اينجا بايد از 
چگونه پادشاهی است که از آن سخن می گويی ؟ ! مردمی که هنوز اين   فردوسی ؛ اين آموزگار بزرگ پرسيد که استادا !!

همانند جانوران نارام   هزاران سال از آيين شهريگری بدورند ؛ ؛مردمی که هنوز شيوه کشت نمی دانند ؛ که بجای خانه ؛
سر و سامان را با به سر می برند ؛ اينچنين مردم بی   درمغاک زمين و يا در شکاف کوهها  ( يا وحشی )            زی

  پادشاهی چکار؟ 
  ؟ !!   شهروندان ؛ يا رعايای اين پادشاهی بی سرو سامان چه کسانی می توانستند بوده باشند

  اما خوشبختانه پيش از اينکه ما اين پرسش را پيش روی استاد بگذاريم ؛ او خود پاسخ را داده است : 



  
  او آرميد       بنزديک    گيتی  ز                کش بديد  جانور  ره  دام  و   دد                                
 از آن بر شده فره ی بخت اوی                 بر تخت اوی   شدندی  می  دوتا                                 

  
دد و دام بوده اند ؛ و   بدين ترتيب دانسته می شود که رعيت اين پادشاه کوه نشين ؛ و بی بهره از تن پوش و کاخ پادشاهی؛

اين زمانی است که مردمان همراه باانبوه جانوران در يک زيستگاه بسر می بردند ؛ همانگونه که امروز هم همه ی جانوران 
  ؛ بجز آدمی ؛ با هم بسر می برند .

پادشاهی او را نيز سی  می نامد ؛ بلکه دوره ی   شاه »  ديگر اينجا است که استاد سخن نه تنها کيومرث را «  اما چيستان
  سال می شمارد . 

 بخوبی چو خورشيد برگاه بود                به گيتی بر او سال ؛ سی شاه بود                           
  

  می بينيم که کيومرث به درازای سی سال ؛ پر فروغ و درخشان ؛ همانند خورشيدی تابناک ؛ بر اريکه شهرياری نشسته و : 
  

 دو هفته زسرو سهی   ماه   چو                شاهنشهی  فر  زو   تافت  همی                           
   

اسطوره های ايرانی ؛ کارو بارش   کيست و در پهنه ی رازواره ها و   اينک زمان رسيده است که ببينيم اين « کيومرث » 
  چيست . 

  
ی شاهنامه را جز بيارمندی اوستا و ديگر بنمايه های کهن ايرانی چنانچه پيشتر نيز گفته بودم نکات تاريک و رازوارگيها

  .    نمی توان شناخت . بنا براين در همين جا بايد شاهنامه را کنار بگذاريم و بسراغ اوستا برويم
  

مده  آ   Gaya Maretan؛ نام کيومرث به پيکر    ماندمان نياکان ايرانی ما است  در اوستا که کهن ترين و گرانمايه ترين
؛ و بهر دوم   به چم زندگی و جان  Gayaاست که خود يک نامواژه ی دوبهری از زبان اوستايی است . بهر نخست آن 

Maretan   به چم درگذشتنی و مردنی است . اين واژه در زبان اوستايی شاخه های بسيار دارد که يکی هم همانMerta  
ارسی امروز مردم گفته می شود . از آنجا که پايان زندگی آدمی و در زبان ف   Mortamبه چم مردن است که در پهلوی 

مرگ است ؛ از اينرو او را« مردم »؛ يا مردنی ناميدند . واژه ی ( مرد ) نيز از همين بن واژه برخاسته است . در بخش  
زندگانی و « مرد » پايان سرچشمه و بنياد   های آينده ی اين رشته گفتار ها خواهيم ديد که در جهان بينی ايرانی ؛ « زن »

  .  می آورد  پويش نا ايستای هستی رادر پی  آن است . بنا براين همدايش ؛ يا ترکيب زن و مرد ؛ يا « مرگ و زندگی »
دگرگون شد نام نخستين آدم   « کيومرث »  و در فارسی به gayomart   که در زبان پهلوی به   Gaya Maretanاين 
  بزرگ راهنمايی می کند .   ما را به دوره ی پيش از آغاز دوره ی يخبندان  ان است ؛ و خواه ناخواهنخستين گروه مردم  ؛ يا

در   در اوستا بارها فروهر کيومرث ستوده شده است ؛ اما يشت سيزدهم آگاهی بيشتری در باره ی کيومرث به ما می دهد ؛
 بند هشتاد و هفتم از فروردين يشت می خوانيم : 

  
رث پاک را می ستاييم ؛ نخستين کسی که به گفتار و آموزش اهورا مزدا گوش فرا داد ؛ از او خانواده ی ممالک فروهر کيوم

  آريا و نژاد آريا پديد آمد . 
  

که کيومرث آدم نخستين ؛ يا اشاره به نخستين مردمان است که نژاد آريا از آنان پديد   از اين يشت بخوبی دانسته می شود
 آمد .  

  
ميگويد : فروهرهای مردان پاک را می ستاييم ؛ ؛ فروهرهای زنان پاک را می ستاييم ؛ همه ی فروهر های  ٢۶  در يسنا

از اين گفته هم در می يابيم که کيومرث نخستين آدم   نيک توانای پاک پارسايان را ؛ از کيومرث تا به سوشيانت پيروز گر .
 اهد بود .است ؛ همچنانکه سوشيانت پيروزگر آخرين آنها خو

  
داده اند . « گر » يک واژه ی اوستايی و بچم کوه است ؛   يا لقب « گرشاه »  ؛ فرنام ؛  در داستانهای ايرانی ؛ به کيومرث

هات يک ؛ بند چهاردهم ؛ و يسنا هات دو ؛ بند چهاردهم ؛ و يسنا هات سه ؛ بند شانزدهم و چند جای ديگر بهمين   در يسنا
برگردان کرد ؛ برخی از   ( کوه شاه )  يا  ( شاه کوه )   را می توان به   . بنا براين « گرشاه »پيکر و آرش آمده است 

تاريخ نويسان دوره ی اسالمی که آرش اين واژه را نمی دانسته اند به دستاويز نزديکی آن با واژه ی گل او را ( گل شاه ) 
آفرينش آدم نخستين که از گل سرشته شده بود نزديکتر است ؛ و از  ناميده اند و اين دريافت با داستانهای اسالمی در باره ی

آنجا که کيومرث نيز در داستان آفرينش ايرانی ( نخستين آدم ) و از سويی فرنام « شاه » را نيز با خود داشته است او را (  
لطين ) خوانده اند ؛ اما برخی ديگر گل شاه ) ناميده اند و برخی مانند حمزه ی اصفهانی از اينهم فراتر رفته او را ( ملک ا

 ناميده اند .  ملک الجبل)  مانند بلعمی و بيرونی که آرش اين واژه را می دانستند او را ( 
  

؛ و   برخی ديگر از نويسنگان مسلمان که از کيومرث ياد کرده اند ؛ آنچنان داستانهای دراز و بی مايه بهم تنيده و بافته
را با آن آميخته اند که گاهی کيومرث بايکی از پيامبران يهود که نامشان در قران آمده يکی  پندارهای بيمارگونه ی خود



دانسته می شود !! . در اينجا يادکردهای دوتن از نويسندگان مسلمان را از کيومرث پيش روی شما می گذارم ؛ تا ژرفای 
   متای اورا بدانيد .نادانی و خرافه باوری آنان را بنگريد و ارج فردوسی و شاهکار بی ه

  
مسعودی ؛ نويسنده ی نامدار مسلمان در مروج الذهب می نويسد : « سر پادشاهان کيومرث بود ... وی پسر آدم و فرزند 

پسر آرام پسر سام ؛ پسر نوح بود ؛ زيرا نخستين کس از فرزندان   بزرگتر او بود ... برخی پنداشته اند که کيومرث ؛ اميم
 مت گزيد اميم بود ...  نوح که بفارس اقا

  
تبری نيز در پوشينه ی يکم تاريخ خود می نويسد : « بيشتر دانشوران پارسی پنداشته اند که کيومرث همان آدم است ...  
برخی گفته اند که او عامر ابن يافث ابن نوح بود و مردی کهنسال بود و ساالر قوم بود و بکوه دنباوند از جبال طبرستان 

  ؛ در آخر عمر جباری کرد و نام آدم گرفت و گفت هر که مرا جز اين بخواند گردنش بزنم ؛ ....مشرق مقيم بود 
اينها دونمونه از پس دانشی کسانی بود که خواسته اند تاريخ نياکان ما را با باورهای اسالمی خود بهم بياميزند و برای  

 .  آنگونه باورهای خرد ستيز پايگاه دانشی پديد آورند
  

                                                                         *** 
  

  بيافريد .   است که ( اهرمزد )  نام همان نخستين کسی  بجز اوستا در ديگر نامه های پهلوی نيز ( کيومرث )
آفريدم ؛ نخست آن کيومرث  در بندهش ؛ گزارش مهرداد بهار می خوانيم : « به دين گويد که من مردمان را به ده گونه فراز

  روشن و سپيد چشم است . » . 
اين روشنی چهره و سپيد چشمی کيومرث را در بندهش بياد داشته باشيم تا يکبار ديگر به شاهنامه برگرديم و سخن  

  که :   فردوسی را در اين زمينه پی بگيريم
  

  بخوبی چو خورشيد برگاه بود                بگيتی براو سال ؛ سی شاه بود                       
   

  ؟؟ .    اينک ببينيم فردوسی اين شماره ی سی را برای پادشاهی کيومرث از کجا آورده است
تا سه هزار سال در آرامش و آسايش می زيست و تا اين هنگام پيری و بيماری و   ( کيومرث )  در داستانهای آفرينش ؛

ر سال اهريمن در تاريکی و پس دانشی به سر می برد و نيروی فراز تاختن بر مرگ در او راه نداشت ؛ در اين سه هزا
آفريده های هرمزد و ميراندشان را نداشت ؛ و از بيم کيومرث پرهيز کار سر بر نمی داشت ؛ تا آنکه سر انجام پس از پايان 

جی فراز جست و همراه با سپاه ديوان ( جهی ) از آن گي  سه هزاره ی نخست ؛ اهريمن به انگيزش ديو بانوی تبهکاری بنام
؛ و بر همه ی ديگر   بر آفرينش هرمزد تاختن فراز آورد و در گيرو دار آن پيکار کيهانی ؛ بر آب و زمين و گياه و آتش

آفريده های هرمزد آزار رسانيد و سر انجام بر کيومرث نيز تاختن گرفت و شهوت و آز و نياز و تنبلی و رنج و گرسنگی و 
 ری و مرگ را پديد آورد . بيما
  

از زمان خيزش اهريمن و پتيارگی او زمان زندگی و خدايگانی کيومرث به سی سال بريده شد ؛ چنانکه پس از تازش اهريمن 
سی سال بزيست ؛ پس از آن بر پهلوی چپ بر زمين افتاده بمرد . در اين هنگام تخمه ی او بر زمين فرو ريخت و فروغ 

و بی آاليش بساخت و ايزد پيک خدايی ؛ بنام نريوسنگ ؛ به همراه امشه سپنته سپندار مذ ؛ به پاسداری  خورشيد ؛ آنرا پاک
» در پيکر گياه    « مشيانک   » و   آن گمارده شدند ؛ و سر انجام پس از گذشت چهل سال از اين تخمه ی پاکيزه ؛ « مشيه 

و شاخه شد ؛ و نخستين زن و مرد از اين دو شاخه پديد آمدند ؛ ريواسی از زمين فرا رستند ؛ و پس از چندی اين گياه به د
 اين دو ؛ پس از پنجاه سال بهم بر آمدند و فرزندان بسيار پديد آوردند . 

  
ژرف نگری هست ؛ و آن اينکه زن و مرد هر دو با هم ؛    در همين بخش از داستان آفرينش ايرانی ؛ يک نکته بسيار شايان

سری و همسنگی و برابری آفريده می شوند ؛ هيچيک از دنده ی ديگری پديد نمی آيد ؛ هيچيک و در يک زمان ؛ در هم
از همين جا ؛ نخستين    به پاد افره نافرمانی ؛ از درگاه خداوندی رانده نمی شود .  ديگری را فريب نمی دهد ؛ و هيچيک

واالمنشی و    و  ابراهيمی آغاز می شود ؛ فرهنگ ايرانی ؛ با جهان بينی دينهای  گامه ی جدايی سرشت و درونمايه
 فرازمندی اين فرهنگ را برخ می کشد . 

  
دگرگونيهای بنيادين ميان فرهنگ ايرانزمين و فرهنگ دينهای   در گفتار ديگری زير نام « از سوشيانس تا بهاء هللا »  ما

ر دو بخش فراهم شده و نکات بسيار ارزشمندی . آن گفتار د   ابراهيمی را بگستردگی باز نموده و فرا دست شما گذاشته ايم
را در برابر فروپويی آدمی در فرهنگ دين های ابراهيمی به نمايش می گذارد ؛ در    از فراپويی آدمی در فرهنگ ايرانزمين

ند ؛ و بويژه کسانی را که از روی کم دانشی به آيين بهاييگری روی آورده ا  همين جا همه ی شما ياران خوب دانش پژوه ؛
      به شنيدن آن گفتار فرا می خوانم .

  
در ادامه ی داستان کيومرث باز در بندهش می خوانيم : ششم نبرد را با اهريمن کيومرث کرد ؛ از آنجا که بر سپهر کيومرث  

  پيدا بود ؛ در تازش اهريمن ؛ بر اثر نبرد اختران و اپاختران سی سال بزيست . 
  اهريمن چنين گفت که کيومرث تکاور را به سی سال زندگی و شاهی مقدر شد : باز گويد : زروان پيش از آمدن



  
  بخوبی چوخورشيد برگاه بود                 به گيتی بر او سال ؛ سی شاه بود                         
  و سهیزسر  دو هفته  چو ماه                  شاهنشهی   فر  زو  تافت  همی                         

   
در بندهش ترتيب آفرينش گيتی چنين آمده است : « نخست آسمان را آفريد ؛ ديگر آب را ؛ سديگر زمين را آفريد ؛ چهارم 

گياه را آفريد ؛ پنجم گوسپند را آفريد ششم کيومرث را آفريد روشن چون خورشيد ؛ ...از اينجا می توان دريافت که چرا 
بر گاه بود ) . پژوهندگان جوان خوب است که اين ترتيب آفرينش را در داستانها   ورشيدفردوسی می فرمايد : ( بخوبی چوخ

و به يک دزدی بزرگ ادبی که   با داستان آفرينش در تورات و قران کنار هم بگذارند تا همه ی دانستنی ها را بدانند  ايرانی ؛
 برند . در سراسر جهان فراهم آورد پی ب  مايه ی تيره روزگاری مردمان را

  
با ماه دوهفته نيز به رازواره های ايرانی بر می گردد ؛ در اين جهان بينی ؛ پايان چهارده    همانندی ( کيومرث )  بهر روی

؛ و آغاز پانزده سالگی ؛ سن رسايی و توانايی و برومندی است ؛ کيومرث برای ياری هرمزد و ستيزيدن با اهريمن آفريده 
مزدا او را در پيکر آدمی باال بلند ؛ و پانزده ساله بيافريد » ؛ ... هنگامی که آن ديو بانوی تبهکار اهوره    شد ؛ از اينرو «
اهريمن را به فرازتاختن بر آفريده های هرمزد بر می انگيزد به اهريمن می گويد : بر خيز ای پدر ما ؛ زيرا   بنام ( جهی ) ؛

هلم؛ که به سبب کردار من زندگی نبايد ؛ فره ی ايشان را بدزدم ؛   گاو ورزامن در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهيزکار و 
آب را بيازارم ؛ آتش را بيازارم ؛ گياه را بيازارم ؛ همه ی آفرينش هرمزد را بيازارم ... اهريمن سر جهی را می بوسد و می 

می داند که بدان زمان آنچه ( جهی ) خواهد ؛  گويد : ترا چه آرزو باشد بخواه تا ترا دهم ؛ آنگاه هرمزد به خرد همه آگاه
اهريمن تواند دادن ؛ هرمزد به صالح کار ؛ آن تن زشت گونه ی چون وزغ اهريمن را چون مرد جوان پانزده ساله ای به 

  .  جهی نشان داد ؛ جهی انديشه به آن بست و به اهريمن گفت که مرد کامگی را به من ده تا به ساالری او در خانه بنشينم
اينهم نشانه ی ديگری بود از پايان چهارده و آغاز پانزده سالگی که حتی تن زشت گونه چون وزغ اهريمن نيز دل از جهی 

 پتياره می ربايد .
  

باز در بندهش آمده است : هنگامی که اهريمن به پتيارگی آمد ؛ هرمزد ؛ زمان درنگ خدای را به تن ؛ پانزده ساله ؛ روشن 
  لند و نيرومند فراز آفريد . و سپيد چشم و ب

در ادب ايرانی و در نوشته های ايرانيان ؛ چه پيش و چه پس از اسالم نيز نمونه های بسياری در اين زمينه می توان يافت 
 بسان ماه دو هفته ناميده شده اند .  که زيبارخان ؛

  
واژه ای است                می تابيد : « سرو » که بگفته ی فردوسی ؛ فر و فروغ کيومرث از فراز آن  سرو سهی )  و اما (

از زبان پهلوی و نام درختی است دارای شاخه های کوتاه ؛ پوشيده از برگهای سوزنی که بيشتر در کرانه های کوهستانی و 
و (  جنگلهای باختری ايران می رويد و بلندايش تا بيست متر می رسد ؛ هميشه سبز ؛ و چوب آن سخت و با دوام است . 

که آنرا (    ؛ يعنی ( سرو راست رسته )  سهی ) به چم راست رسته ؛ و راست ايستاده است ؛ بنا براين ( سرو سهی)
ايرانی با فرنام ( سرو سهی ) ؛ و گاه (   سروآزاد ) نيز می گويند ؛ در شاهنامه ی فردوسی بسياری از پهلوانان و نام آوران

  چه بهنگام باز آمدن سياوش از زابلستان و پذيره شدن سپاه ايران از او می گويد : سرو آزاده) نام برده شده اند ؛ چنان
  

   بود   (سرو آزاده)   همه  ميان                         بهر کنج بر ؛ سيسد ايستاده بود                    
  
نماد ايران و ايرانی بوده است ؛    دير باز ؛از   ؛ اين درخت هميشه سبز ؛  در اينجا کسی جز سياوش نيست  سرو آزاده )  و(

 می نامد .     از همين رو فردوسی شاهنامه را « سرو سايه فکن »
  

  پس دانستيم که فرو تابيدن فر و فروغ کيومرث از فراز سروسهی بگونه ای شناسه ايرانی بودن او را نشان می دهد .  
  گذاشته بود .  فرو فروغی » تختگاه پادشاهيش را در شکاف کوهها« شهريار پر  اينک بپردازيم به اين پرسش که چرا چنين

  
  جای  آورد   اندر   بکوه   نخستين                که خود چون شد او بر جهان کدخدای                
 گروه     با    خود   پوشيد   پلنگينه              زکوه  آمد  بر   بختش    و   تخت   سر                 

  
؛ مادر شهريگری کشاورزی است نه کوه نشينی ؛   روشن است که شهريگری ؛ يا تمدن با (کوه نشينی ) پيوندی ندارد

کشت کار ؛ بر سينه ی دشتهای فراخ و در کناررودخانه ها و رودبارها ماندگار می شوند تا کشت خود را پاس   مردمان
برای زيستن نياز خواهند داشت ؛ از اينجا است که    ر شدند ؛ به سر پناهیو اينک که ماندگا  ؛  بدارند و آنرا ببار بنشانند

خانه سازی و در پی آن ساختن ستورگاه و آموزشگاه و درمانگاه و زمين بازی برای کوکان و راههای هموار برای جابحايی 
ی آيند و بر بست ها ؛ و هنجارهای در گامه های پسين تر ؛ تئاتر و سينما و موزه و دانشگاه و جز اينها پديد م  کاال ؛ و

مردم کوه نشين که در جستجوی خوراک همراه با ديگر جانداران   می آورند ؛  شايسته ی شهر نشينی را با خود بهمراه
 ؛ نه بخانه نياز دارند و نه به آيينهای روستا نشينی يا شهريگری .  گرسنه ؛ هر روز از جايی بجايی می شوند

  
از مردمی که ريشه در ژرفای تاريخ   می بينيم که در جهان بينی ايرانی و نيز در اسطوره های بسياریاما از سوی ديگر  



بسيار برخوردار است ؛ شايد از اينرو که در دروره های پيش از تاريخ ؛ غارهای   دارند ؛ ( کوه ) از ويژگی و فرازمندی
وران نارام زی ؛ يا ( وحشی ) بوده اند . در ادب مزد يسنا ميان ( کوهستان ؛ بهترين جان پناه برای گريز از يخبندان ؛ و جان

 فر ) ؛ که در باره ی آن گفتگو خواهيم کرد ؛ و کوه ؛ پيوند تنگاتنگی ديده می شود . به فرازهايی در اين زمينه نگاه می کنيم 
  
  واالترين جايگاه فروغ ايزدی و رسيدن آدمی به جهان باال است .    کوه ؛  -
  چينونت که گذرگاه بهشت و دوزخ است بر چکاد کوه البرز بنا گرده است .   پل  -
  کوه نگهدار بنياد گياهان و سرچشمه ی باروری و فزونی بشمار آمده است .    -
همچنين يشت ها ؛ ستارگان و ماه و    کوه جايگاه بر آمدن روشنايی و بيرون آمدن آبها است . بنا بر داده ها ی بندهش و  -

يد ؛ بر چکاد البرز دور می زنند ؛ بنا براين همانگونه که روشنايی از البرز بر آمده و دگر باره به سوی آن فرو می خورش
  نشيند ؛ آب نيز از البرز بيرون آمده و به آن فرو می ريزد .  

پيشوايان ؛ ارتشتاران  کوه جايگاه خوراک مردمان شناخته شده و بنا بر بندهش : اين کوهها آفريده شد تا مايه ی خوراک  -
  ؛ و برزيگران باشند . 

کوه ؛ جان پناهی است در برابر اهريمن ؛ در افسانه های ايرانی آمده است که از تازش اهريمن زمين لرزه ای شد و آشوب  -
  و هراس زمين را فرا گرفت ؛ آنگاه زمين کوهها را چون بارو ؛ و جان پناهی در برابر اهريمن فراز افراشت .

  جان پناهی برای گريز از اهريمن سرما بود .   در دوره های يخچالی ؛ کوه -
  ايزد مهر از چکاد البرز جهان را می نگرد و آنرا پاس می دارد .  -
بغ بانو اردويسوره آناهيتا ؛ ايزد بانوی آبها؛ که خود به پهنايی و سر شاری همه ی رودهای جهان است ؛ از چکاد البرز  -

  تارگان و روشنان آسمان است ؛ بر زمين روان می شود .  که به بلندی س
ايزد هوم ؛ در بلند ترين چکاد هرا ؛ که نام کهن تر البرز است نياز آورد و نيايش کرد تا افراسياب تورانی گنهکار را به  -

  زنجير کشد . 
  انی کرد. تهمورث ديوان مردم آزار را به بند کشيده و در شکاف کوهها و در ژرفای غارها زند -
  هوشنگ و تهمورث و جمشيد ؛ همواره در باالی کوه هرا نيايش و قربانی کرده اند .  -
  فريدون ؛ اژی دهاک سه کله ی سه پوزه ی دارنده ی هزار چستی را در کوه به زنجير کشيد.  -
  تير او تا جيحون فرا ز آمد .  آرش کمانگير برای مرز بندی ايران و توران ؛ بر کوه رفت و از فراز البرز تير انداخت و  -
  است .    نشيمنگاه سيمرغ ؛ پرنده ی همه دانا و زن خدای ايرانی بر باالی کوه بوده -

  بد نيست نگاهی هم به جايگاه واالی کوه در جهان بينی و داستانهای مردم ديگر داشته باشيم : 
  ويشنو ؛ يکی از خدايان بزرگ هندو در کوهستان بسر می برد .  

  ان يونانی همگی بر فراز کوه المپ خانه دارند . خداي
  کشتی نوح بر کوه آرارات نشست .  

  موسی برای ديدن و گفت و شنود با يهوه ؛ بر کوه سينا می رفت . 
  عيسی برای نيايش بکوه زيتون رفت 

ی کوه را در جهان بينی نمونه هايی که گفته شدند و سدها هزار نمونه ی ديگری که گفته نشدند ؛ فرازمندی و جايگاه واال
در دوره های پيش تاريخی نشان می دهند ؛ بنا براين جای شگفتی نمی مااند که چرا «    ايرانيان و ديگر مردمان جهان

. می توان گفت که اين سخن ؛    کيومرث » تختگاه فرمانروايی خود را در کوه بنا کرد و : ( سر تخت و بختش بر آمد زکوه )
ايرانی نشان می دهد . بنا براين اينکه کيومرث به    ش ؛ و فرا بود کيومرث را در اسطوره ها و رازواره هایبگونه ای ارز

  ؛ اين همنشينی و دمخوری با جانوران ؛ بهيچ روی از ارزش مينوی او نمی کاهد .   همراه دد و دام بسر می برد
   ی بگيريم :پس جا دارد که ما نيز به کوه برگرديم و داستان کيومرث را پ

  
                                                                              *** 

  
 از آن بر شده فره و بخت اوی                  دوتا می شدندی بر تخت اوی                             

  
انوران ؛ از ريز و درشت ؛ بی آزار و پر آزار ؛ در دوتا شدن ؛ نشان همان کرنش کردن است ؛ که بسادگی می بينيم همه ی ج

برابر کيومرث کرنش می کنند ؛ اين کرنش کردن جانوران ؛ بگونه ای بسيار روشن ؛ برتری آدمی را بر ديگر جانوران نشان 
يک زيستگاه می دهد ؛ هر چند کيومرث ؛ يا بهتر است بگوييم مردمان نخستين همراه با همه ی ديگر جانداران نارام زی در 

باشنده ای است ابزار   به سر می بردند ؛ اما فراموش نکرده ايم که آدمی بدستياری هوشمندی و توانمنديهای ويژه ی تنی ؛
ساز ؛ دانش ديرينه شناسی نشان می دهد که آدمی از نزديک دو ميليون سال پيش ؛ شگرد ساختن برخی از دست افزار 

ای ساختن افزارهای گوناگون را می شناخته است . دست افزار سنگی دوره سنگی را می دانسته و سنگ مناسب بر
پيدا شد ؛  ١٩۵٣اوولدوايی ؛ در تنگه ی اوولدوای تانزانيا در خاور آفريقا ؛ که همراه با فسيل يک انسان ابزار ساز در سال 

فته ی فردوسی ؛ چيرگی و برتری دارای سنی نزديک به يک ميليون و هفتسد هزار سال پيش است ؛ بنابراين از البالی گ
آدمی را بر جانداران ديگر ؛ در آن زيستگاه نخستين در می يابم و بخود می باليم که در هيچ يک از نوشته های کهن جهان ؛ 

  و سروه نشده اند .   ؛ دوره های پيش تاريخی ؛ به اين روشنی و گام بگام گفته  بجز شاهنامه و ديگر ماندمانهای ايرانی
.اومستد ؛ ايرانشناس نامدار آمريکايی در سر آغاز کتاب « تاريخ شاهنشاهی هخامنشی » می نويسد : « هنگامی که  ا. ت

 پ.م به بابل در آمد ؛ جهان کهنه بود ؛ و کهنگی خود را می دانست .  ۵٣٩کوروش در 



  
خاندانهای شاهی در سومر و اکد و  دانشمندان سياهه ی باال بلندی از  آری جهان کهنه بود و کهنگی خود را می دانست ؛

سال  ١٨۶٠٠مصر ؛ فراهم آورده و فرادست ما گذاشته بودند ؛ حتی از شاهان پيش از توفان سخن گفته اند که برخی از آنها 
سال فرمانروايی کرده اند ؛ اما دانش باستانشناسی امروز نمی تواند اين نوشته ها را در رديف داده  ۴٣٢٠٠و برخی ديگر تا 

 .    دانش بگذارد و برای شناخت پيشينيان از آنها بهره گيرد  ایه
  

هيچيک از افسانه هايی که يونانيان و سومريان و بابليان برای ما بيادگار گذاشته اند ؛ نشانه های روشنی ازدوره های پيش 
بن مايه های ايرانی است که می   در اين انبوه نوشته ها ؛ تنها از راه شاهنامه و ديگر  ؛   تاريخی فراروی ما نمی گذارند

     توانيم رگه هايی از راستينگی تاريخ جهان کهن را بدست آوريم و نياکان خود را بشناسيم .
  اينک می پردازيم به آخرين نکته در گزارش زندگينامه ی کيومرث ؛ آنجا که می گويد : 

  
 از آن بر شده( فره ی) تخت اوی                      دوتا می شدندی بر تخت اوی                    

  
  را پيشتر نيز همراه کيومرث ديده بوديم :   اين « فر »

  
 سهی  ز سرو  دو هفته  چو ماه                     شاهنشهی  همی تافت زو« فر»                  

    
يا ترکيب دو بهری است ؛ آمده است که يک همدايش ؛   Kavaenem Khvarenoواژه ی « فر » در اوستا به پيکر 

و در پهلوی    Khvareno؛ يا )کيانی( شده است ؛ و بهر دوم   )کيان(  که در پارسی دری   Kavaenemبهر نخست آن 
؛ همان است که امروزه ( فر ) يا ( فره ) می گوييم که همدايش يا ترکيب اين دو بهر می شود ( فر    Khorreh« خره » 

 ( است .    ديده می شود ؛ که همان ( فر ) يا ( شوکت ايرانی Airyanem Khvarenoيکر کيانی ) ؛ گاهی نيز به پ
  

از اين واژه شاخه هايی مانند : ( فرهی ) ؛ ( فراهت ) ؛ ( فرمند ) ؛ ( فرهمند ) ؛ ( فرهيده ) ؛ ( فرهمند ) ؛ و جز اينها بر 
؛ شاخه هايی مانند : ( خرهمند ) ؛ ( خروهناک   ( خره ) است آمده اند ؛ و از پيکر ديگر اين واژه ؛ که گفتيم در زبان پهلوی

 ) برخاسته اند که در واژه نامه ها به چم شکوه و هنگ و برازندگی ديده می شوند .
  
  (فرخندگی ) نيز از همين بن واژه اند .   واژه ی ( فرخ )به چم خجسته ؛ ونيک بخت ؛ و شاخه های آن مانند( فرخنده ) ؛ و 

ای اوستا و ديگر نامه های ايرانی چنين بر می آيد که ( فر) ؛ نيرويی است ناديدنی و بسيار کارآمد که از سوی از داده ه
اهورا مزدا به شهرياران نيک انديش و نيک کردار و نيک گفتار داده می شود تا بياری آن ؛ مردم زيرفرمانروايی خود را 

 جهان را تازه گردانند . بسوی شادمانی و بهزيوی اينجهانی راهبری کنند و 
  

يا فرمانروای راستين را کسی می داند که درست کردار باشد و انديشه ی   راهبر»  «  ؛  زرتشت در سرود سی و يکم يسنا
سر بتابند و   نيک را بيفزايد . در همان سرود ؛ پيروان خود را برمی انگيزد که از رهبران دروغين و فرمانروايان خودکامه

 اريکه ی فرمانروايی پايين کشند . آنان را از
  

نه تنها پادشاهان ؛ بلکه پهلوانان و جوانمردان و پارسايان نيز اگر انديشه و کردارشان در راستای گسترش راستی و هنجار 
  از آن نيروی ناديدنی و بسيار کارآمد که (فر) ناميده می شود ؛ برخوردار باشند .   هستی باشد ؛ می توانند

يا پهلوان ؛ از خويشکاری خود که گسترش آيين خردمندی و دادگری است ؛ سر بتابند ؛ اين ( فر ) از آنان   شاه ؛هر گاه پاد
گرفته خواهد شد ؛ و پر پيدا است که نيرومندی و پايداری و فرابودی آن کس نيز از ميان خواهد رفت ؛ همچنانکه از  

 کيکاوس و جمشيد گرفته شد و به فريدون فرارسيد . 
  

؛ مايه ی شوکت و فراپويی   بنا براين همانگونه که « فر ايرانی » در پی راستکاری و واالمنشی مردم اين سرزمين
ايرانزمين می شد ؛ (فرکيانی ) ؛ يا ( فرشاهنشهی ) نيز نردبانی است ناديدنی برای فراپويی پادشاهان و فرمانروايان راست 

و بيداد ؛ که دستاورد های پليد   دژ منشی و دروغ و بيماری و پيمان شکنیکردار و دادگستری که با هرگونه پتيارگی و 
 جهان را بسوی شادمانی و بهزيوی وخرد ورزی پيش می برند .  اهريمن اند ؛ می ستيزند ؛ و

    
  :    اينک ادامه کار کيومرث را از گنجينه ی گرانبهای زبان فارسی که شاهنامه ی فردوسی است پی می گيريم

  نامجوی    پدر   همچون    و   هنرمند             خوبروی  يکی  را   او   مر   بد   پسر                  
  بود    زنده     بدو   دل    را    کيومرث                 بود  فرخنده  و  نام    بدش  سيامک                  
  بود    بنياد      شاخ   بارور    بس    که              دبو      شاد    او     بديدار   گيتی  ز                   
  بدی         بريان      جدائيش      زبيم              بدی    گريان    مهر    از  پر  بجانش                   
  توان           باشد     بفرزند    را    پدر                  جهان  رسم  و  آيين    است  چنين                   

  شهريار       دولت      شد    فروزنده              روزگار    يک    کار    برين   آمد  بر                  
  اهريمنا      ريمن    نهان   اندر    جز                  دشمنا      کسی    نبودش    بگيتی                  



  يال        تا بياکند    زد    رای     همی                  بد سگال       نآهرم    اندر  برشک                  
  بزرگ            با سپاه     شده     دالور                   بچه بودش چو گرگ سترگ  يکی                  
  ی شاه جست همی تاخت و ديهيم ک                   جست  او راه  کرد و نزديک  سپه                   
  شاه   بخت   از  هم    سيامک   زبخت                  سياه  بچه    بر آن ديو  شد  جهان                   
  خويش    آواز   يکسر پر   جهان کرد                    با هر کسی راز خويش  همی گفت                   

  بود     شاه     را جز او  تخت مهی  که                    بود   کيومرث از اين خود کی آگاه                  
  پوش          پلنگينه       پری    بسان                    سروش   خجسته    بيامد   يکايک                   
  سر همی با پ  چه سازد   دشمن    که                    بر بشر  سخن   اين  براز  بگفتش                   
  پليد      ديو       خواه  بد    کردار     ز                       سخن چون بگوش سيامک رسيد                   
  و بگشاد گوش    کرد   انجمن    سپاه                    آمد بجوش  در   بچه     شاه    دل                   
  که جوشن نبد خود ؛ نه آيين جنگ                     پلنگ   ا بچرم  ر     تن    بپوشيد                   
  بروی   روی اندر آمد   چو   را    سپه                      جنگجوی     ديو را  پذيره شدش                   
  اهريمنا         پور     با      آويخت   بر                     تنا       برهنه     بيامد   سيامک                  
  چاک     کمرگاه    کردش    بچنگال                       بخاک    شاهزاده  آن تن  فکند                  
 و ماند انجمن بی خديو    گشت    تبه                     ديو  خود و دست   برای  سيامک                  

  
کيومرث پسری داشت بنام سيامک که خود را برای جانشينی پدر آماده  کوتاه شده ی اين بخش از گفتار فردوسی چنين است که

می کرد ؛ اما پيش از آنکه کامروا شود اهريمن بد سگال که جز پتيارگی کاری نمی داند ؛ يکی از زادگان پليد خود را که گرگ 
د پيک خدايی است در پيکر يک ( سياه و سترگی بود به هماوردی او روانه می کند ؛ پيش از آغاز نبرد ؛ ( سروش ) که ايز

پری پلنگينه پوش) می کوشد تا کيومرث را از رخداد شومی که فرا روی اوست بياگاهاند ؛ و پرده از سگال زشت اهريمن 
بردارد ؛ با اينهمه کاری از پيش نمی رود و سرانجام سيامک در يک نبرد نابرابر ؛ بدست ديو زاده ای پليد و سياهرنگ کشته 

 .  و در تاريکيهای زمان فرو می رود می شود ؛
  

                                                                     ***  
   

شوربختانه از ( سيامک ) ؛ در کهن نامه های ايرانی يادکردهای ارزشمندی که بتوانند ما را به همه ی راستی ها راهنمايی کنند 
 ديده نمی شود .

  
  ؛ يا دارای موی سياه دانسته اند .   لغت نامه ی دهخدا» سيامک را بجم سياه موی  و «  برهان قاطع » واژه نامه ی «

چنانچه پيشتر ديديم ؛ آنچنان داستانهای بی مايه و دل آشوب بهم   در تاريخ های اسالمی نيزکه از کيومرث سخن گفته اند ؛
اسدی توسی هم در گرشاسب نامه ی خود بخشی را ويژه ی سيامک کرده تنيده اند که هيچ بهره ای از آنها نمی توان گرفت . 

است ؛ اما آنرا هم می توان با گفته های تبری و مسعودی و ديگران برابر دانست ؛ بنا براين از اين بن مايه هم بهره ای چندان 
 نمی توان برد . 

  
   :  ز همانجا پی می گيريم کهرا ا  بنا براين به شاهنامه بر می گرديم و داستان کيومرث و سيامک

  
 ريمن اهريمنا   نهان  اندر  جز                             بگيتی نبودش کسی دشمنا                    

  
و نيز چرکين و آلوده ؛ بنا بر اين می   ( ريمن ) فروز يا صفتی است در زبان پهلوی ؛ به چم فريبنده ؛ دروغگو ؛ کينه ور؛

ين همزيستی دوستانه ميان مردمان و جانوران ؛ هيچ دشمنی در ميان نبود بجز اهريمن فريبکار . اين اهريمن کينه بينيم که در ا
ور کنايه ای است از نيروهای گاه خفته و گاه بيدار طبيعت ؛ بويژه سرما و يخبندان های پياپی ؛ که در دوره ای از تاريخ ؛ که 

  .   و بافندگی نمی دانستند بزرگترين دشمن آدمی شمرده می شد مردمان هنوز شگرد خانه سازی و ريسندگی
  

 همی رای زد تا بياکند يال                           برشک اندر آهرمن بدسگال                        
  

نيز بيخ   و (يال ) است ؛ به چم پر گردن و انباشتن ؛  در زبان پهلوی  سگال يعنی انديشه ؛ و بياکند ؛ از بن واژه ی آکندن ؛
گردن است که به چم بازو و نيز موهای اسب و شير هم آمده است ؛ و گاه کنايه ای است از توش و توان و برز و بازو . 

بنابراين اهريمن بد انديش ؛ همه ی توش و توان خود را گرد آورد تا برکيومرث بتازد و جهان روشن او را به تيرگی اندوه 
  به تمامی با داده های بندهش برابری دارد . بيااليد . اين نکته 

( جهی ) ؛ بر همه ی   ديديم که اهريمن به انگيزش ديو بانوی پتياره ای بنام  درداستان تازش اهريمن بر آفرينش هرمزد 
  آفريده های نيک هرمزد و از آن ميان بر کيومرث می تازد و او را از پای در می آورد . 

  اين اهريمن پليد بچه ای هم دارد : در شاهنامه می بينيم که 
  

 بزرگ   سپاهی  با  شده  دالور                     يکی بچه بودش چو گرگ سترگ                    



  
سترگ در زبان پهلوی به چم بزرگ پيکر ؛ و تنومند و زورآور ؛ و نيز به چم خشمناک و ستيزه کار و گستاخ است . می توان 

ی و دالوری بچه ی اهريمن از آنجا است که سپاه بزرگی از نيروهای اهريمن او را همراهی و پشتيبانی می گفت که اين گستاخ
کنند . در بندهش هم اهريمن با سپاهی از ديوان بر آفريده های هرمزد يورش می برد ؛ اما اين جويندگان دانش که مياييم هنوز 

  غاز شاهنامه فرمود : اندرز آموزگاربزرگ خود را بياد داريم که در سر آ
  

  زمانه مدان   روشن  بيکسان                    تو اين را دروغ و فسانه مخوان                        
 برد     معنی  رمز  ره  از  دگر                    از آن هر چه اندر خورد با خرد                        

  
تازش اهريمن را بر آفريده های نيک هرمزد ؛ و پتيارگيهای او را ؛ از راه دانش پس بايد بکوشيم تا رمز و راز اين 

  باستانشناسی و زمين شناسی و ديگر داده های دانشی پيدا کنيم . 
اشاره کرده بودم ؛ اين گرگ سياه که بر سيامک ؛   پيشتر به آغاز يخبندان در دوره ی سوم زمين شناسی در پشته ی ايران

  ی پس از کيومرث يورش می برد ؛ بيشک نماد شبهای تيره و دراز دوره ی يخبندان است .  يعنی زادمانها
  

    زبخت سيامک ؛ هم از بخت شاه             سياه   بچه  ديو  شد برآن  جهان                     
 يش جهان کرد يکسر پر آواز خو            همی گفت با هر کسی راز خويش                     

  
می دانيم که سرما و يخبندان يکشبه رخ نداده است ؛ بلکه هوا اندک اندک رو به سردی گذاشته و مردمان به فرارسيدن دشمن 

  :   بزرگی چون سرما ؛ و نياز به مبارزه ی با آن از راه پوشاندن خود آگاه گرديده اند
  

 پوش      پلنگينه   پری   بسان               خجسته سروش  بيامد  يکايک                     
  

بچم ( ناگهان ) و ( ناگاه ) ؛ و کمتر به چم يکان يکان و يک يک ؛   واژه ی ( يکايک ) در شاهنامه ی فردوسی ؛ بيشتر به
 بکار رفته است ؛ در اينجا همان آرش ناگهان را می دهد . 

  
ز کهن ترين ايزدان ايرانی است که همواره با ديوان ايزد پيک خدايی و يکی ا  Sraosha  و سروش ؛ با گويش اوستايی

يا ديو خشم و دروغ می جنگد ؛ در روزشمار ايرانی ؛ روز هفدهم هر ماه بنام او ؛ ( سروش روز )  Aeshmaبزرگی مانند 
ردمان نمايان بر م  ناميده می شود ؛ در اين بخش از داستان ؛ اين ايزد پيک خدايی ؛ ناگهان در پيکر يک (پری پلنگينه پوش)

  می شود ؛ وآنان را از پيش آمدن سرمای کشنده ؛ يا بگفته ی شاهنامه تازش سپاه اهريمن آگاه می سازد : 
  

 که دشمن چه سازد همی با پسر                     بگفتش براز اين سخن بر بشر                  
  

نه از کيومرث ؛   سخن می گويد ؛  بجای کيومرث ؛ از « بشر»نکته ی بسيار شايان ژرف نگری در اين جاست که در اين بند 
. نکته   پسر ) بيشک اشاره به کودکان خرد سالی است که کمتر از بزرگساالن توانايی برابری با سرمای کشنده را داشتند  و (

دهد ؛ اين سخن نشانگر آن به مرمان رخ نشان می    پری پلنگينه پوش»  ی ديگر اينکه اين ايزد پيک خدايی ؛ در پيکر يک «
است که مردمان اندک اندک به ناهمسانی خود با ديگر جانوران ؛ که پوست پشم آلود و مناسب برای روبروشدن با سرما بتن 

  .   پيامی از سوی ايزد پيک خدايی بشمار می آورند  داشتند پی می برند و آنرا بگونه
  

  پليد     ديو    خواه   بد    زکردار                    سخن چون بگوش سيامک رسيد              
 سپاه انجمن کرد و بگشاد گوش                     بجوش   آمد    در   بچه   شاه   دل              

   
؛ چرا که خود   سپاه انحمن کردن ؛ بچم کنکاش کردن و رای زدن است ؛ اما سيامک بجای سخن گفتن ؛ «گوش بگشاده است »

ی برای گفتن ندارد !! ؛ اما همانند هر زادمان نو پايی آماده ی آموختن است ؛ در چنين دگرگونيهای آب و هوا ؛ بهترين چيز
  بر می دارد . پس سيامک هم :   سخنگو خود طبيعت است که با هزار و يک زبان پرده از راز خويش

  
 که جوشن نبد خود ؛ نه آيين جنگ                        پلنگ    بچرم  را   تن   بپوشيد                

   
بر کيومرث رخ   تن را بچرم پلنگ پوشانيدن ؛ پيروی کردن از همان ايزد پيک خدايی است که در پيکر( پری پلنگينه پوش)

دليری نشان داد ؛ و اينکه مردم آيين جنگ نمی دانستند ؛ برای اين است که جنگی در ميان نبوده است تا آيين جنگاوری و 
  که :   ؛ پيشتر هم ديديم  بياموزند

  
 اهريمنا    ريمن  نهان  اندر  جز                        دشمنا  کسی  نبودش   بگيتی                 



  
جنگ زاييده ی دوران کشاورزی و شهريگری و کديوری ؛ يا سرمايه داری است ؛ در دوره ی کيومرثی هنوز نشانی از اين   

  .  ی جنگاوری در ميان نيستانگيزه ها
  

 اهريمنا    پور   با    آويخت  بر                           تنا  برهنه  بيامد  سيامک                    
  

با   نبرد سيامک با تن برهنه در برابر آن گرگ سياه و سترگ ؛ نشان دهنده ی نبرد نابرابر سرمای کشنده ی دوران يخبندان ؛
نه و برهنه تن است ؛ و اينکه چرا کيومرث تنش را با چرم پلنگ پوشانيد ؛ اما سيامک برهنه تن بجنگ آمد ؛ گرس  مردمان

نشان می دهد که هنوز آن مهر بايسته نسبت به فرزندان در دل پدران پرورش نيافته بوده است ؛ و از آنجا که پوست جانوران 
اان و نوجوانان از آن بی بهره ماندند ؛ و در برابر سرمای نبود ؛ ناگزير کودک  باندازه ی بسنده برای همگان

    ؛ در اين پيکار بد فرجام است که :  دوران يخبندان ؛ از ميان رفتند  استخوانسوز
  

 چاک   کمرگاه  کردش  بچنگال                 بخاک  شاهزاده  تن  فکند آن                   
  

ی است از آنکه ما در اين داستان ؛ به دورانی سر زده ايم ؛که مردمان هنوز توانا به جنگ با چنگال باز هم نشانه ی ديگر
؛ بهر رو ؛ سيامک کشته می شود ؛ اما کيومرث هنوز زنده است ؛ و اين نشانه ی آن   ساختن هيچگونه ابزار کار آمد نبودند

ی بهره از خوراک و پوشاک بودند از ميان رفتند ؛ است که اگر چه شمار بزرگی از مردمان ؛ بويژه کودکان و نو باوگان که ب
اما دودمان از ميان نرفت و زندگی با همه ی تلخيکاميها و نابهنجاريها بجا ماند ؛ و هستی آدمی به پويش نا ايستای خود ادامه 

  داد .
  اما نکته ی ديگری در سخن فردوسی هست که بسيار شايان ژرف نگری است ؛ و آن اينکه :  

  
 تبه گشت و ماند انجمن بی خديو              برای خود) و دست ديو  سيامک(                   

  
پيشتر گفته بوديم که خاستگاه نخستين نژاد آريا ؛ سرزمينهای سرد اپاختر و کرانه های قطب شمال بوده است . دور نيست که 

؛ اما بجای رفتن   بايد از جای خود بجای گرمتری کوچ کنند بهنگام بروز يخبندان بزرگ ؛ اين مردم کوه نشين دانسته باشند که
دوره ی يخبندان در کرانه های سيبری   بسوی جنوب ؛ راه شمال پيش گرفته و با ( اين رای نادرست ) ؛ بدام شبهای دراز

  افتاده باشند ؛ از اين رو است که می گويد : 
  

 تبه گشت و ماند انجمن بی خديو                      سيامک به رای خود و دست ديو                
  

نياز دارند ؛ بشود که دانش ديرينه   البته ناگفته نگذاريم که اينها نکات بسيار باريکی هستند که به پژوهشهای بسيار ژرف تری
    شناسی و زمين شناسی ؛ بياری ما آيند و پرده از اين رازواره های کهن بردارند .

انجمن ) اشاره به همان گروه دد و دام است که دور نيست به راهنمايی سرشت جانوری خود راه بهتری   دراينجا واژه ی(
  برگزيده و به سوی جنوب رفته باشند . 

  سياه   شد  او  بر   ؛ گيتی  زتيمار                    شاه   از مر گ فرزند   شد   آگه   چو               
  کنان   را   زنان بر سر و موی و رخ                      کنان    ويله   تخت   از   آمد   فرود               
  بهار    ابر   چو  از نم  پر  ديده  دو                      سوگوار  دل  و   دو رخساره پرخون               
  شهريار     د ر   بر   صف   کشيدند                     بزار   لشکر   ز    آمد   بر   خروشی               

  دو چشم ابرخونين دو رخ بادرنگ                        پيروزه رنگ   ها کرده  جامه  همه               
  کوه    سوی   کنان   ويله    برفتند                        گروه   گشته  نخجير  و  دام  دد و               
  شاه بر خاست گرد    کی   ز درگاه                       درد     و   سوگواری    با    رفتندب               
  کردگار     داور     از      آمد   پيام                         سوگوار    چنين   سالی   نشستند               

  انجمن     از     گرد   يکی   آور  بر                        به فرمان من  برکش  ساز و  سپه               
  دل زکين   کن  پردخته  و  بپرداز                         زمين  روی  ديو  بد کنش  آن  از               
  بد گمان   بر آورد و بد خواست بر                       آسمان      سوی   سر   نامور   کی               

  را      مژگانش    و بپالود    بخواند                       را    يزدانش    نام    برتری   بدان               
 شب و روز و آرام و خفتن نداشت                           وز آن پس به کين سيامک شتافت               

  
 :    ؛ می گويد  بر رسی می نشينيم  اين چند بيت را يکبار ديگر با هم به

  
 سياه   شد  او  بر    گيتی   زتيمار                          فرزند شاه  از مرگ   شد  آکه   چو             

  
؛ واژه ی پهلوی است بچم پرستاری و نوازش ؛ غم خواری و دلسوزی ؛ اما بچم انديشه کردن و درد و رنج بدن نيز   ( تيمار)

 ا آرش همان درد و رنج را بهمراه دارد . آمده است ؛ که در اينج



  
  بر سر و موی و رخ را کنان   زنان                             کنان   ويله   تخت   از   آمد   فرود            
      يعنی زاری و شيون ؛ و بانگ بلند  ( ويله )
  ابر بهار   چو  غم  پر از  ديده    دو                           سوگوار  دو رخساره پر خون و دل           

 شهريار    در   بر   صف     کشيدند                          بزار    لشکر  ز   بر آمد  خروشی              
  

اين لشکر که بزاری خروش بر می کشد ؛ همان گروه انبوه دد و دام است که سرمای کشنده آنان را نيز دچار گرسنگی و تيره 
بگونه ای که بسياری از آنان نتوانستند از اين سختی رهايی يابند و تخمه و نژادخود را يکسره از دست   وزگاری کرده است ؛ر

بجا مانده هايی از سنگواره های آنان را تماشا   دادند و امروزه تنها در برخی از موزه های جانور شناسی جهان می توانيم
  ..   کنيم

 دو چشم ابر خونين ؛ دو رخ بادرنگ                      مه ها کرده پيروزه رنگهمه جا               
  

( پيروزه ) ؛ يا ( فيروزه ) ؛ و در زبان پهلوی ( پيروزک ) ؛ نام سنگ بهاداری است برنگ آسمانی ؛ و ( بادرنگ ) ؛ همان 
اين رخداد بد فرجام ؛ همگان به   . می گويد درپیبالنگ يا ترنج ؛ و ميوه ای است از خانواده ی نارنج گونه ها و برنگ زرد 

نشانه ی سوگواری ؛ جامه های پيروزه رنگ بتن کردند ؛ داغ غم آنچنان بود که خون از چشمانشان می باريد ؛ و رخانشان 
 بزردی گرايده بود .

  
پلنگينه پوشيد   (   ين گامه ؛خود کيومرث هم در بهتر  » ؛   سيامک بيامد برهنه تنا  که : «  فردوسی فراموش نکرده است

جامه ای نداشتند که اينک بخواهند در سوگ سيامک پيروزه رنگش را بتن کنند ؛   اين مردم بی سرو سامان ؛  ؛  خود باگروه )
هيچ ملت کهنسال ديگری ؛ بهنگام سوگواری جامه ی پيروزه رنگ بتن نکرده اند ؛ و   می دانيم نه ايرانيان و نه  دوم اينکه

؛پس با اين دانسته ها در می يابيم که رنگهای بهم آميخته ی زرد و آبی ؛ يا پيروزه رنگ   دوسی اين را هم می دانستفر
  رنگ پوست تن و جهره هاشان بودکه در پی بی خوراکی و سرمای شديد بر آنها چيره شد .   ؛

   ؛ بيت پس از آن است که می گويد :   از اين دريافت  آخرين نشان
  

 کوه   سوی  کنان  ويله  برفتند                     دد و دام و نخجير گشته گروه                      
  

می گويد تا ما فراموش نکنيم که آدمی هنوز زيستگاه خود را از ديگر جانوران نارام زی جدا نکرده بود ؛ بنا بر   اين را دوباره
ه کوهساران و بلنديها روی می آورند ؛ و دور نيست اگر بگوييم که رهبری اين می بينيم که همه ی جانداران در کنار هم ب

پيش از آدمی پی برده بودند که   بدست جانوران بوده است نه مردمان ؛ چرا که جانوران به يارمندی سرشت جانوری ؛
 . مودشکافهای ميان کوهها پناهگاه خوبی است که آنان را از سرما و بادهای کشنده پاسداری خواهد ن

   
 برخاست گرد  شاه   کی   درگاه   ز                       درد    و    سوگواری  با  برفتند                   

  
 گرد برخاستن از درگاه شاه نشانه ی جابجايی و کوچ بزرگ همگانی است .

  
  کردگار       داور     از     آمد   پيام                      سوگوار   سالی چنين  نشستند                  
 کز اين بيش مخروش و باز آر هوش                     درود آوريدش خجسته سروش                 

  
زمان بس درازی بوده باشد ؛ هوا رو بگرمی می گذارد ؛ و پيامی از   که می تواند بگونه ای نمادين ؛  سر انجام پس از سالی ؛

ه کيومرث می رسد ؛ در اينجا پيام آور باز همان سروش ؛ ايزد پيک خدايی است که پيام را بر کيومرث سوی دادار آفريدگار ب
 پيشه کن تا راه چاره پيدا کنی .   که سوگواری بس کن و بجای آن ( باز آر هوش ) ؛ پس بينديش و خرد  می خواند ؛

  
سخن   ه از سوی دادار آفريدگار بر کيومرث درود می فرستد ؛ک  »  ما در گفتارهای آينده به گستردگی در باره ی اين « سروش

ساخته شد و   خواهيم گفت و بروشنی نشان خواهيم داد که چگونه از اين ايزد پيک خدای ايرانيان ؛ فرشته ای بنام « جبرييل »
ار هرا در مکه سر به به سرزمين يهوديه رفت و پس از چندی از آنجا نيز کوچيد و هزار و چهارسد سال پيش ناگهان از غ

و تا بيست و سه سال پس از آن ؛ ميان هللا و پيغمبرش در رفت و آمد بود و سر انجام   و با محمد به گفتگو نشست ؛  درکشيد ؛
 .  زمينه ی تيره بختی ايرانيان را فراهم آورد !!

  
گشود اين است که خدای ايرانی که همان  و اما نکته ی بسيار شايان ژرف نگری ديگری که آنرا نيز بهنکام خود بازخواهيم 

مزدا ؛ بچم ( دانش بزرگ ) است در پيامی که بدستياری سروش می فرستد هرگز به ريزه کاريها نمی پردازد و کاری به زندگی 
روزمره ی مردمان ندارد ؛ ؛ پيام مزدا اهورا همواره برانگيختن مردمان به انديشه گری و خرد ورزی است ؛ اين يکی از 

 بنيادی ترين شالودهای فرهنگ ايرانزمين است که در جای خود پيرامون آن به گستردگی سخن خواهيم گفت . 
  

 انجمن   آن  از   گرد   آور يکی   بر                          سپه سازو بر کش به فرمان من                    



  
راکنده رادر کنار هم جادادن ؛ و برکشيدن يعنی به جنبش در آوردن سپه ساز کردن ؛ يعنی سر و سامان بخشيدن ؛ و گروههای پ

؛ و گرد بر آوردن از انجمن ؛ باز نشانه ی يک کوچ بزرگ همگانی است و اين بار از بلندای کوههای برهنه و بی گياه که از 
سيار در خور نگرش ؛ به سوی سرزمينهای فراخ و دشتهای سرسبز ؛ اما نکته ب  زير برف و يخ سر برون کشيده اند

؛ در اينجا همان خردی است که از   »  من  ؛ اين واژه ی «  فرماندهی سروش است : « سپه ساز و برکش به فرمان من »  ؛
سوی مزدا اهورا که خود گوهر خرد و دانش است ؛ به آدمی ارمغان گرديده ؛ و در اينجا سروش در پيکرخرد رخ نشان می 

  دهد .
 بپرداز و پردخته کن دل زکين                          زمين  از آن بد کنش ديو روی                  

  
  ساختن و تهی کردن است .   آراستن ؛  پردخته کردن ؛ همان پرداختن است که در زبان پهلوی به چم جال دادن ؛

و دريغ گذشته ها خوردن ؛ بر خيز و رو  بنا براين فرمان خرد اين است که دل از کينه و غم تهی ساز ؛ بجای زانوی غم فشردن
 بسوی آينده کن که زندگی همچنان بر جا است ؛ و هستی در پويش نا ايستا ی خود در جنبش :

  
 بر آورد و بد خواست بر بد گمان                             سر سوی آسمان  نامور  کی                

  
و پادافره کناک اهريمن را به آفريدگار می سپارد و خود آماده ی جهش و جنبش  پس کيومرث نيز فرمان خرد بجا می آورد ؛

 بسوی آينده می گردد . 
  

 را    مژگانش   بپالود  و  بخواند                            را  يزدانش   نام  برتری   بدان                 
  

گرگونيهای روانی که پس از فروگذاشتن کوله بار غم به آدمی دست ( بدان برتری ) در اينجا اشاره است به برتری فروزها و د
می دهد ؛ در پی اين دگرگونی روانی ؛ سر شار از نيرو ؛ و اميد به آينده ؛ نام يزدان را می خواند و مژگان زاشگ می پااليد . 

ت که يا نسخه بردار آرش پالودن و در برخی از نسخه های شاهنامه بجای بپالود ؛ آمده است بيالود که نشان دهنده ی اين اس
آلودن را نمی دانسته ؛ و يا درون مايه ی سخن را درنيافته است ؛ وگرنه در پی آنهمه اميد و اراده ؛ و جهش و جنبش شادی 

 بخش ؛ و رو بسوی آينده ای سرشار از زندگی کردن ؛ جايی برای آلوده کردن مژگان با جويباران اشک بجا نمی ماند .
   

   شب و روز و آرام و خفتن نداشت                          وزان پس بکين سيامک شتافت                 
  

با نگاهی به بند های پيشين و آنچه که گفتيم ؛ برون مايه اين بند با اندرزهای سروش هماهنگی ندارد ؛ اما اگر ژرف تر بنگريم 
ت ؛ چرا که ؛ بکين سيامک شتافتن ؛ و به نبرد با اهريمنی رايات برخاستن در خواهيم يافت که درون مايه و برون مايه يکی اس

 .   ؛ بکارگيری فرمان سروش است ؛ که همان خرد واالی رهنما است
  

. پرسش اين است که اگر دل از     ؛ « دل از کينه ها تهی کرد »  ؛ يعنی پس از گفتگوی ميان سروش و کيومرث  ( وزان پس ) 
؛ بسته به   ؛ اين ( آری؛ ونه )  ؛ هم نه  ؛ آيا هنوز جايی برای کين خواهی مانده است ؛ پاسخ هم آری استکينه ها تهی کرد 

را چگونه ارزيابی کنيم ؛ اگر کين خواهی را بچم جنگيدن و سزای دشمن را در کف دستش گذاشتن   اين است که کين خواهی
؛ اما نبايد اين   امروز ديگر در ميان نيست تا از او کين ستانده شود نه !! ؛ چرا که آن دشمن ديرينه ؛  باشد ؛ خواهيم گفت

نکته را نا ديده گرفت که تا زندگی بجا است ؛ سپاهيان اهريمن در کار ويران کردن جهان اند ؛ امروز آن ديو سترگ سياه رنگی 
اما گوهر پتيارگی و اهريمنی رايات از ميان از ميان رفته است ؛   که نماد شبهای بلند دوره يخبندان در کرانه های سيبری بود

اين تنها سيامک نيست که بدست اهريمن تباه گرديد ؛ آماج اهريمن ويران کردن همه ی ارزشهای نيک اهورايی   نرفته است ؛
هره ای و ؛ پس بايد چشم براه اين پتياره نشست که در هر زمانی به چ  و تباه کردن زندگی ؛ و به تيرگی کشاندن روشنايی است

 پيکری ديگر درآيد و آب و خاک و گياه و جانور را بيازارد .
  

اسکندر گجستک که بزرگترين کاخ هنر جهان کهن را که دستاورد کار و کوشش و دانش و هنر ايرانيان بود به آنش کشيد ؛ 
جهان اسالم که در انديشه ی لشکر  ابوبکر نخستين خليفه ی  اگر چه سياه نبود ؛ اما گرگ زاده ی ديگری بود از تبار اهريمن ؛

کشی به ايران افتاد ؛ و عمر خليفه دوم و ديگر جانشينان او ؛ و سرداران خونريزی مانند سعد ابی وقاص و خالد ابن وليد و 
يزيدابن مهلب و ديگر آدمکشان بی فرهنگی که بر نياخاک اهورايی ما يورش آوردند ودريا دريا خون بپا کردند؛ وزنان و 

ران خوبچهر ايرانی را بر سر بازارهای جهان فروختند ؛ و همه ی دارش و دسترنج ايرانيان را بيغما بردند ؛ و آيين خرد دخت
بر نياکان ما پذيراندند ؛ ديوزادگانی از تبار همان اهريمن بودند... چنگيز   ستيز و ايران ويرانگر خود رابا تيغ های خونريزشان

گرگهای ديگری ازهمان تبار بودند ؛ خمينی و ديگر ماليان ايران ويرانگری که در پی ساخت و بچه   خان مغول و تيمور لنگ
؛ با دروغ و دغا و فريب و نيرنگ بر نيابوم   پاخت جهانخواران بزرگ و غولهای نفتی جهان ؛ در سالهای پايانی هزاره ی دوم

اشتند ؛ از تبار همان اهريمن اند ؛ پس کيومرثيان که ماييم ما چيره شدند ؛ و همه ی ارزشهای فرهنگی ما را در برابر باد گذ
؛ و آباد کردن روستا و شهر و کشور؛ و   بايد همواره هشيار و بيدار باشيم و در راستای نو سازی و بهسازی اين جهان

ميختگی نيک و بد بسر پيراستن زندگی ؛ و پديدآوردن ارزشهای واال ؛ همواره بکوشيم ؛ و بياد داشته باشيم که ما در دوره آ
 می بريم ؛ و بدی که گوهرهستی اهريمن است همواره فرا روی ما است تا ما را بتباهی بکشاند .



  
بخش دوم اين گفتار را بپايان می بريم و تا نشستی ديگر   در اينجا با آرزوی پيروزی ملت ايران بر ايران ويرانگران تبهکار؛

    و بماند .  دا اهورا می سپاريم . فره ی ايزدی هميشه همراه شما باشدهمه ی شما ياران خوب ايران را به مز
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