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حیمحمن الرَّاهللا الرَّبسم

»هشتمجلسۀ «

پس از یکسال افراسیاب . دختر افراسیاب ازدواج کرد) گیسفري(ویسه، سیاوش با فرنگیس به پیشنهاد پیران
توانی رفت و در هر شهر که ام میاي که تا مرز چین به تو بخشیدهپیامی به سیاوش فرستاد که به زمین گسترده

ن رفت و تا یک ماه مهمان او بود و تَسیاوش به همراهی پیران نخست به خُ. توانی کردت میدلخواه توست اقام
. قلمرو شهریاري خود حرکت کردسويسپس به

بــــودبــــادکآرســــیدندجــــاییه بــــ
ــه ــکب ــارويی ــکودری راهرويی

ــان ــیاردرختـــــــ روانآبوبســـــــ
ــیاوش ــهسـ ــرانبـ ــخنپیـ ــادسـ برگشـ

ــازم ــنبس ــدرم ــیای ــوبیک ــايخ ج
فـــــراخشارســـــتانیکـــــیبـــــرآرم

ــتنگهی ــرازمنشســـ ــهبرفـــ ــاهبـــ مـــ
ــدو ايرخــوبايکــهپیــرانگفــتب
خواستکهسانازینمندهدفرمانچو

بــودبنیــادفرخنــدهخــوبیکــی
به یـک روي بـر کـوه و نخجیرگـاه    

جــوان ســالخورده دلشــد همــی
نهـــادخت بـــر و بـــوم فـــرّکـــه اینَـــ

ــهباشــدکــه ــراشــاديب رهنمــايم
کــاخووان انــدر ایــ بــدوفــراوان

اهگـ وتـاج خوردربودچونچنان
بـه جـاي  آیـد اندیشـه کهرونآبر

استراهــمبـاايــجیــیکرآرمـب
ــواهم ــهنخ ــدک ــراباش ــومم ــنجوب گ
ــیاوش ــارکـــايگفـــتبـــدوسـ بختیـ

تســتزانهمــهخــوبیوگــنجمــرا
مــنجــايبــدینســازمشــهریکــی

ــان ــینوزم ــواززم 1ســپنجدارمت

ــت ــیدرخ ــبزرگ ــهآريوت ــارب ب
نخسـت بیـنم تـو رنـج جـاي هـر به

انجمــــندرودبمانَــــخیــــرهکــــه

افراسیاب از سیاوش خواسته بود که یکی از شهرهاي قلمرو خود را براي سکونت برگزیند، شهرهایی را که 
. دآورنخود درمیتمالکیروستاها و شهرها را در قبضۀ ،ف درآورده بود، چنانکه قبایل و عشایرخود به تصر
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و را به او واگذار را که از او خواست که ساختن شهر نسیاوش نه سخن افراسیاب را قبول کرد و نه سخن پیران 
این طرح یک راز بزرگ است که به شخص انسان فرهمند مربوط است و قتحقّاندیشۀ ساخت شهر و نیز . دکن

شناسان دربارة تأسیس شهر نو نظر خواست رههاي شاهنامه، سیاوش از ستااي از نسخهدر پاره. نه به اشخاص دیگر
رود و خرافی از ملحقات شاهنامه به شمار میاین ابیات. چنین شهري را بدشگون و نامیمون دانستندبنیادو آنها 

هنگامی که سیاوش و پیران سوار بر . ندارداالنرمسیاوش که خود از راز سپهر آگاه است نیازي به مشورت با 
. باردمودند، پیران متوجه شد که سیاوش سوگوار است و اشک گرم از دیده فرو میپیاسب راه می

نـــرمداشـــتهمـــیاورکـــتعنـــان
رشـــهریاايکـــهپیـــرانگفـــتبـــدو

ــین ــخدادچنـ ــهپاسـ ــرخکـ ــدچـ بلنـ
ــتهآورمگـــردچنـــدهـــرکـــه خواسـ
ســـدردشــمن بــه یکســـرفرجــام بــه 
نیستجايجهاندردژنگکچونکه

ودبـــیـــاردهـــشنیکـــیفـــرمـــرا
ســــاختمشارســــتانیکــــیســــانبدان
آورمارـــکبهمـهنــیادرــانونــکن

رمگــ آبدیــدگان ازریخــت همــی 
؟سـوگوار چنـین گشـتی کـه بودتچه

نژنــــدجـــانم وپـــردرد کـــرد دلـــم 
ــ ــنجانهمـ ــموگـ ــاخهـ ــتهکـ آراسـ

ــدي ــدب ــب بــرگ،1دو ــرم ــنب ــدت رس
نشـان جـاي نیسـت   کنون شارسـتان زان 

ــدي ــتوخردمنــ ــداربخــ ــبیــ ودبــ
ــهراســــرش ــروینبــ ــراختم2پــ برافــ
مآورارـــــنگراوانــــفربــــبـــــر او

چــــو خــــرم شــــود جــــاي آراســــته 
بســـــیبــــودن شـــــاد مــــرا دنبایــــ 

مـــنفرزنـــدنـــهمـــانم شـــادمـــننـــه
ــد ــرانباشـــــ ــدگانیمـــــ دراززنـــــ

افــراسیاباهــــگنــمتـــتخودـــش

ــته   ــوي خواسـ ــر سـ ــد از هـ ــد آیـ پدیـ
ــیند ــر آنشـ ــاينبـ ــرجـ ــیدیگـ کسـ

مــــنپیونــــدزرديگُــــپرمایــــهنــــه
ــاخز ــوانزوکـ ــایـ ــیموشـ ــازبـ نیـ

بر من شتاــگنــه مــرگ بیــــد بـکن

تجزئیاو بود که بر خود سوگواري کرد، ولی نه بر نخستین کسی که بر سیاوش سوگواري کرد خود
رد پایگاه راستی و داد چراکه سیاوشگت و عدالت،ت حریمهجوریو حقیقت و بر ت حقّمظلومیخود، که بر 

1 -ماهیشدنی نیستشرارت دگرگونت.
.رمز و تمثیل به معنی اعالي کلمه صعود کرده استسرحددر اینجا صور خیال شاعرانه تا - 2
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عنصر و ضعیف به حال خود شود که مردمان سستگاه دیده می. گرددمیلدببه خارستانی است که سرانجام 
زمینی روي زمین یا سیمرغِسروشِسیاوش که . گیردخرد سرچشمه مینارساییِریزند که این حالت از اشک می

گونه حاالت سخت دور است، چنانکه در زمرة دنیادوستانی نیز نیست که از است از اینممجسخردو یا 
. اندازي است دوردستسیاوش را چشم. آیندکنند و به زانو در میمیعزَع و فَزَجهاي مالی و اقتصادي خسارت

افکندن و با پیدس شهسواران نور که به آیندة تاریخ روي آورمقداو نخستین شهسواري است از سلسلۀ 
رسد، مرگ بر تن می. شوددر سخن او هراسی از مرگ دیده نمی. ي را اعالم داشتسیاووشگرد حلول دوران نو

و آن را از میان درآوو عدل تاخت میحقّاشک او از این روان است که چرا شرارت بر بنیاد . نه بر روان
یحتّکه ظلمات در روزگار چرا تا این درجه گسترده شده که گریستن او از این است ). موقتاًالبته (دارد برمی

. تابندیک نقطۀ کوچک نور را نیز برنمی

نـام نیـک کـاي گفـت بـدو سیاوش

ســـتوتي آشـــکارامـــنرازهمـــه

ــن ــاهیم ــر1ازآگ ــزدانف ــمی ده

ــویم ــرابگـ ــودنیتـ ــابـ ــتدهـ رسـ

ــدان ــاب ــیچــونگــوییت ــانجبین ه

ــو ــايت ــرانردگُ ــیارپی ــوشبس ه

ــراوان ــدفـ ــذردینبـ ــارنگـ روزگـ

ــوم ــتهزارشـ ــاَکشـ ــیربـ ــاهبـ گنـ

راسترايتو پیمـان همـی داري و 

ــزنبیـــنم ــامنامیـــتنیـــکازجـ کـ

ــاديبیـــداردلکـــه تندرســـتوبـ

آگهـــمبلنـــدچـــرخرازازهـــم

ــوانزا ــاخوای ــدرآیمک ــتان نخس

نهـان شـد چـرا سـیاوش بـر اینکه

وشگـ بگشـاي پهـن اهـ گفتهبدین

ریارهشـــبیـــداردل2کـــامبـــیکـــه

گـاه وتـاج ایـن آرایـد دیگرکسی

ولیکن فلک را جـز اینست خواست

بـــدبخــت زاوگويبـــدگفتــار ز

ــوبد ــرانبرآشـ ــورانوایـ ــمبتـ هـ

ــین ــیچن ــگُب ــرهنَ ــنمب ــدت ــدب رس

ــهز ــودکینـــ ــدگانیشـــ مژَدزنـــ

واسطه، به سبببه: از- 1
خواست: کام- 2
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نــکیرــشمشیزرــپودــشهــزمانمینزرـراسـسرددــگجـــرنازرــپ

خواهد افتاد ممکن نیست، فاقاتّها، یعنی آنچه در آینده ي معرفت معاصر، خبردادن از بودنیهامطابق نظریه
که سیاوش با لوي استصال به مبادي عاتّالزمۀ آن . حال نیستبات مغینذار ماحال آنکه بر پایۀ حکمت اشراق 

ة ایزدي سخن سهروردي، فرطبق . برخورداري از پرورش سیمرغ و شاگردانش به این کمال دست یافته بود
. سیاوش به این اکسیر نائل شده بود. است» اکسیر علم و قدرت«

***

»پرسش و پاسخ«

معنی . مدینۀ فاضلۀ کنگ از یک روي به کوه منتهی است، از روي دیگر به دریا و از روي دیگر به راه:س
این رموز چیست؟

فیض از . شق تکوین هر شهر و آبادي خواهد بودها دارد، چراکه سرمکنگ رویی به شهرها و آبادي:ج
بر دامن کوه نشسته و بر کنار دریا، کهشارستان کنگ. رسدشهر محوري کنگ به همۀ شهرها و روستاها می

رمز محور عالم است ،کوه. ریزدالبرزکوه بر دریاي فراخکرد فرو میۀقلّیادآور آبشار فیض ناهیدي است که از 
چه (دریا . اي نزدیک به آسمان بنا شده استاست که بر ارتفاعات، یعنی نقطهدژ شهري محوريو کنگ

هایی هها نهاده شده است، قوهدژ بر کرانۀ قوکنگ. و استعدادهاستهاتقابلیرمزي از ) فراخکرد و چه کیانسه
. که آبستن فرداهاي روشن است

***

کتاب بندهشن از بناهایی که . مهمی نباشدکار چندان،رسد که ساختن یک شهر و بنابه نظر می:س
.و افراسیاب ساختند یاد کرده استاكضحجمشید و کاووس و حتی 

رت شهریار بوده وسازها در بهترین حالت نموداري از قدآن ساخت. دژ با همۀ بناها فرق داردکنگ:ج
.بینیمیک از آنها نمیشهر سیاووش را در هیچبلنداست و معانی باال


