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اهللا الرحمن الرحیمبسم

»نهمۀجلس«

بود تا باج و خراج ممالک را از دریاي چین اي به پیران نگاشت که در آن به وي مأموریت دادهافراسیاب نامه
اي به سیاوش نوشت و از او خواست که به قلمروي خود بازگردد و دشمنان سپس نامه. گرفته تا مرز خزر گرد آو ر د

.خود مأموریتی بود که به سیاوش داداین. را سرکوب کند

ــیاب1هیــــــونی ز نزدیــــــک افراســــ
یکـــی نامـــه ســـوي ســـیاوش بـــه مهـــر
کـــه تـــا تـــو برفتـــی نـــیم شـــادمان     
ولـــیکن مـــن انـــدر خـــور راي تـــو    
گر آنجا که بودي خوش و خـر م اسـت  
بــــدان پادشــــایی کنــــون بــــازگرد   
ــار   ــر م بهــ ــوي خــ ــر ســ ــد ســ نهادنــ
چون آمد بدان شارسـتان دسـت یاخـت   

دـــاخ بلنـــدان و کــــوان و میـــــاز ای

ــواب     ــام خ ــه هنگ ــد ب ــش بیام ــو آت چ
نبشــــته بــــه کــــردار روشــــن ســــپهر

غـــم نـــیم یـــک زمـــاناز اندیشـــه بـــی
بـــه تـــوران بجســـتم همـــی جـــاي تـــو

غــم اســتچنــان چــون ببایــد دلــت بــی
ــرد     ــه گ ــدر آور ب ــگال ان ــد س ــر ب ...س

ــدار   ــکر نامــــ ــپهدار و آن لشــــ ســــ
دو فرســـنگ بـــاال و پهنـــا بســــاخت   

دــــنـن ارجمـــــز و از گلشــــــیز پال

ــه   ــهري بـ ــت شـ ــت بیاراسـ ــان بهشـ سـ
بــــر ایــــوان نگاریــــد چنــــدي نگــــار
نگــــار ســــر و تــــاج کــــاووس شــــاه
ــتن  ــتم پیلــــ ــت  او رســــ ــر  تخــــ بــــ

هــامون گــل و ســنبل و اللــه کشــت    
ــارزار  ــزم و از کـــ ــاهان و از بـــ ز شـــ

بــــا یــــاره و گــــرز و گــــاه2نبشــــتند
نـــودرز و آن انجمـــان زال و گــمـه

چاپار،شتري که پیک است: هیون- 1
نقش کردند،ندنگاشت: نبشتند- 2
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چنانکه ذوالقرنین بر . استدژ را در متون پهلوي هفت دیوار رنگارنگ است و بر سر دیوان ساخته شدهکنگ
سیاوش د،کهف در برابر یأجوج و مأجوج سد  مستحکمی ساخت که تا پایان زمان دوام خواهد کرۀشریفةطبق سور

تصاویر : وستان که در آن شهر اضداد جمع آمده بودندنیز براي قلع و قمع بدسگاالن شهري ساخت پر از باغ و ب
ت،اسپسران فریدون بازگشتهگویی که زمانه به دوران پیش از ستیزهد،سران ایران و توران را بر ایوان نگاشته بودن

یعنی کمال آغازین تجدید ت،آن بود چیزي جز بازگشت به آغاز آن نیسۀکه پایان زمانه که سیاوش دلبستچرا
بلکه دو ري است و او ل و آخر روزگار با یکدیگر م،این از آنجاست که گردش زمان نه بر خط  مستقی. رددگمی

اگر گنبد در ابیات باال به معنی معبد . گرددآنچه در پایان واقع خواهد شد مشاهده میۀدر سیاووشگرد طلیع. متناظرند
که معموال  با ) دولت و دین(سیاووشگرد قصر و معبد آنگاه در،)در زبان پهلوي آتشکده را گنبد گویند(باشد 

در آن شهر ) کوچگرد(و تورانی ) یکجانشین(چنانکه دو قوم ایرانی د،انیکدیگر سازگاري ندارند جمع آمده
ۀآشامند و همفاضله گرگ و میش از یک آبشخور آب میۀدر مدین. اندمحوري یا مرکزي با یکدیگر آشتی کرده

.گردندک نقطه مت حد میمتقابالت در ی

ــپاه  ز دیگــــر ســــو افراســــیاب و ســ
ــوران شــد آن شارســتان  ــران و ت ــه ای ب

اي گنبـــدي ســـاختهبـــه هـــر گوشـــه
ــگران  ــراینده رامشــــ ــته ســــ نشســــ

ــیاوخش ــام ســ ــد نــ ــردش نهادنــ گــ

خــواهچــو پیــران و گرســیوز کینــه
میـــان بزرگـــان یکـــی داســـتان   
ســرش را بــه ابــر انــدر افراختــه    
ســـر انـــدر ســـتاره ســـراي ســـران

ــتان   ــانی از آن شارس ــادکامجه ش
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ــین   ــد و ز چ ــد ز هن ــران بیام چــو پی
ــاه    ــه ش ــد ک ــا ببین ــدش ت ــتاب آم ش
چـون آمــد بـه نزدیــک آن جایگــاه  

ــزد ســیاوش رســید    ــه ن ــران ب چــو پی
ــل   ــد از نی ــرود آم ــیاوش ف ــگس رن

ــتان  ــدان شارسـ ــر دو بـ ــتند هـ بگشـ
ــدان و  ــاغسراســر همــه کــاخ و می ب

ســـپهدار پیـــران ز هـــر ســـو برانـــد
انــکی3رزــر  و ب ــر فـاگ: بدو گفت

آن شـــهر  بـــا آفـــرینســـخن رفـــت از 
...چــه کــرد انــدر آن نــامور جایگــاه    

ســـیاوش پـــذیره شـــدش بـــا ســـپاه    
ــد   ــاو را بدیــ ــد از دور کــ ــاده شــ پیــ
مــر او را بــه آغــوش بگرفــت تنــگ     
که ب د پیش از آن سر بـه سـر خارسـتان   

تافـت هـر سـو چـو روشـن چـراغ      همی
ــد   ــیاوش بخوانـ ــر سـ ــرین بـ ــی آفـ بسـ

انــــدر میـــش انـــا دانــت بــدیوــنب

گونـه جـاي  کی آغاز کـردي بـدین  
ــان   ــن نشـ ــتخیز ایـ ــا رسـ ــاد تـ بمانـ

ادـاه بــن شــر همچنیــر پســر بــپس

کجا آمدي جاي از این سـان بـه پـاي؟   
میـــــــان دلیـــــــران و گردنکشـــــــان

ژادـــنر خـــروز و فـــدار و پینـــهاــج

تأسیس این شهر روشن و نه توان نه اندیشهد، را علم شهودي و فر ه کیانی نبوپیران به سیاوش گفت که اگر تو 
.   داشتیتحق ق بخشیدن به آن را می

.در معنی نزدیک به یکدیگرند) یا خ ر ه(ورج و راي و فر ه . گرددخلط می) بلند یا بلندي(ب رز به فتح باء همان و رج است که معموال  با ب رز - 3
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»پرسش و پاسخ«
روشنایی شهر سیاوش از کجاست؟:س

هورخش صرفا  همان . است) خورشید در اصطالح سهروردي(روشنایی شهر هورقلیایی از هورخش :ج
روشنایی شهر سیاووش از سیمرغ ر،به عبارت دیگ. بلکه باطن و ملکوت آن نیز در نظر استت،خورشید ظاهري نیس

که نور فیزیکی چراد، بارنور متافیزیکی در شهر سیاووش از در و دیوار می. است که به اعتباري همان آفتاب است
کند و شهرها شید نورافشانی میروزخوردر ساعاتی از شبانهر، در شهرهاي دیگ. مظهر و م جالي نور متافیزیکی است

است؛ شهر همواره روشن آفتاب تو گویی که در دل شهر نهاده شدهش،در شهر سیاوو. آفتاب برخوردارنداز فیض 
.است

***

این عناصر طبیعت چه ربطی . استشهر سیاوش سخن رفته4در برخی از ابیات شاهنامه از رود و کوه و راغ:س
به یک شهر دارد؟

است که دژ یاد شدهمتون پهلوي از هفت رود قابل کشتیرانی و چهارده کوه و هفت مرغزار کنگدر :ج
ه،وي از عدد کوه و مرغزار و رود سخن به میان نیاورد. استبا امانتداري کامل همه را آورده) ره(صاحب شاهنامه 

این است که شهر گسسته از طبیعت را حقیقت). از زبان پیران(است ولی به وجود آنها در شهر سیاوش اشاره کرده
زینتی است و . رودآن به شمار میۀسیاوشگرد جزئی از طبیعت و خالص. ضال ه یا فاسقه و یا جاهله خواندۀباید مدین

شاهنامه برخالف کتب پهلوي از دیوارهاي رنگارنگ کنگ یاد نکرده. استطرازي که بر دامن طبیعت نشسته
!یاووش نیازي به دیوار و خندق نداردگویی که بهشت س،است

***

در سیاوشگرد دادگاه و زندان هست؟:س

سیاوش پس . در شهر سیاوش جایی براي نزاع وجود ندارد. در آنجا تنها صلح و آشتی حکمفرماستر، خی:ج
میدان  بازي نیز از زندگی بر سر پیمان خود ایستاد و حت ی در تا آخرین لحظهت،از اینکه با تورانیان پیمان صلح بس

مرغزار: راغ- 4
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،منطق سیاوش نوعی دیوانگی است. ها واگذار کنندیاران خود خواست که سخت نگیرند و بازي را به تورانی
!  اهل دنیا را با داستان سیاوش چه کار. دیوانگی مقد س که اهل دنیا هرگز آن را درنتوانند یافت


