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حیمحمن الر اهللا الر بسم

»هفتمجلسۀ «

ها باخبر بود چرا دربارة اقامت در توران با پیران مشورت کرد؟سیاوش از بودنیاگر 

یـن نشکنـان مــه پیمـشناسم کان کنیـبا من تو پیم1ایدونکگر 

تبر این کردة خود نباید گریسی استیاز بودن ایدر مرا نیکوگر 

رمــگـوري دیـــایی ره کشــنمذرمـا بگــاي تــست فرمـنیر ــوگ

و این است که آگاهی از رازهاي روزگار با مشورت تعارض ندارد، چون مشورت گاه از روي ادب پاسخ 
خوبی دانسته بود که مصاحبت با و بهکردافراسیاب اشتباه نمیةپیران نیز دربارة ایزدي بودن بالقو    . فروتنی است

وفاداري خود نیز دربارة . هاي تاریکی نمایان خواهد ساختسیاوش چهرة انسانی افراسیاب را از وراي توده
پیران آنچه . دروغ نگفت؛ چه تا آخرین لحظه بر سر پیمان خود بود و هرگز عهد خود را با سیاوش نشکست

.گرفتنشأت میدبرادر افراسیاب بود که از حستأثیر سوء) گفتدانست و نمیش میو سیاو(دانست نمی

نام شهري است که سیاوش ،دژکنگ. بود» سراي درنگمخر«رسیدند که 2کنگو پیران به بهشتسیاوش 
شد، مرکز افراسیاب نیز کنگ خوانده می. ساخته بود) عالم مثال(در آنسوي دریاي چین، یعنی در شرق اوسط 

برخالف وي . تو شدي داشافراسیاب جادوگري بود که در عالم مثال آمد. دي از شهر سیاوش بودقلیچراکه ت
کنگ بهشتد وجو. ه مرتبۀ عقلی است راه نداشتسیاوش و کیخسرو به مرتبۀ فوق عالم مثال کفرهمندانی مانند

دژ دربارة کنگ. خوبی آشکار استبهنیزو ویژگی تقلیدي بودن از نام آننداردبا زندگی ایلی تورانیان وفق 
. واهد شدکه در جاي خود آورده خهستسخنان بسیاري 

وان رسیدـسر طاق ایوان به کیدر پیش ایوان رسیدچو سیاوش 

تهشیوار جان اندر اندیشه بسن نشستـیبر آن تخت زرد ـبیام

اگر چنانکه: گر ایدونک- 1
به ضم»دژهوخت«در اصل »دزهوخت«کهرسدبه نظر می.آمده است»کنگهوختزد«کنگ، به جاي بهشتلنینگرادسخۀ نودر یکی د- 2

تختگاه ضحاك نیز به همین نام خوانده شده . لبی استقبه معنی کنگ دروغین و تا کنگ ظاهر دژهوخت. »تار بدگف«به معنی ؛دال بوده است
. است



2

. فرو رفتدر آنجا به فکر سیاوش . کنگ با رسیدن سیاوش به خود بالید و سر به فلک هفتم برآوردکاخ 
از وي . شهر مثالی کنگ ساخته خواهد شدق که از روي سرمشنیست»سیاوشگرد«جز تأسیس شهر او باندیشۀ 

. رژیم سیاسی ایران و توران، ناخشنود است و در فکر درانداختن طرحی نو است

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیمبرافشانیم و می در ساغر اندازیمتا گل بیا 

. راسیاب با هفت یار تورانی او قرار گرفتدر میدان چوگان با هفت یار ایرانی خود در برابر افسیاوش 
سیاوش ضربتی با یک زخم چوگان، گوي را تا ابرها پرتاب کرد و هنوز گوي به زمین نرسیده بود که افراسیاب 

بزد که گویی به مالقات گوي دیگر را چنان وي . شد و محو گشتها ناپدید ی از دیدهل بر آن نواخت که به ک
. پایه، سپس ماه پایه و سرانجام خورشید پایهمتون پهلوي، کمترین پایه، پایۀ ابرهاست، پس ستاره در . ماه رفت

سهروردي در لغت موران آورده است که ماه . پایه استسیمرغ است و پایۀ سیاوش همان ماهپایه از آن شید رخو
که هنگامی ). قبر وزن أنا الح(گوید می» مسأنا الش «له با خورشید که از او سراسر نور گرفته است در وقت مقاب

آنها تخت رفت، چهار پیل سپید را آراست که بر پشت یکی ازپیران براي نخستین بار به پیشواز سیاوش می
. ن قرار داشتیتخت، درفش بنفش رنگی زده بودند که بر فراز آن یک ماه زرفیروزه نهاده بودند و بر سر آن 

رود، چنانکه رنگ بنفش اشاره است به رنگ شب ین رمزي از شخصیت معنوي سیاوش به شمار میماه زراین 
آنکه تشبیهات حال . سر و کار داریمبه معنی دقیق کلمه » رمز«اینجا با یک در . افشاندکه مهتاب در آن نور می

و سیاوش، 1ماه است،المثل آنجا که فرنگیسفی؛شودمه دیده میشاعرانه یا همان صور خیال نیز در شاهنا
دبی را با گونه صنایع اآسمان و سرو بوستان تشبیه کرده است که اینممدوح خود را به ماه نیز رودکی . خورشید

. کلمه نباید اشتباه کردین فرمز و تمثیل به معنی 

است که در شش جهت قهرمانی خورشیدي ،هنرنماییکه از سیمرغ روشنایی گرفته است در میدانسیاوش 
نخست به سوي هدف و سپس با (ضربۀ چوگان، گوي را به ماه پایه پرتاب کرد و با تیراندازي با :افشاندپرتو می

به با ضربۀ شمشیر از باال به پایین که گوري را طوال به جهات چهارگانۀ اصلی و سپس ) گردش بر دست راست
در تعبیر دوبارة داستان باره، سخن سهروردي رادر این. به همه نشان داد که سیمرغ روي زمین است،دو نیم کرد

. اسفندیار به یاد آوریمرستم و

. زهرهدر بیت قبل فرنگیس به ناهید تشبیه شده است، یعنی سیارة - 1


