
ی و ـرفانــلنامۀ ادبیات عـفص
 اختیـشن ورهـاسط
 179 از صفحه( 93 تابستانـ  35 ـ ش 10س 
 )212تا 

 
 

 و شهریار آرمانی فردوسی  هاي آرمانشهر جلوه
  با جستاري در داستان سیاوش

 
 دکتر احمد رنجبر  -حسنعلی عباسپور اسفدن

 -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي
 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 
 

 چکیده
را تامس مور، نویسنده و فیلسوف انگلیسی ساخته » یوتوپیا«اگر چه اولین بار واژه 

هاي زندگی سعی کرده  ناهمواري و ها ها، بیدادگري بشر از دیرباز در برابر ناکامی ،است
این شهر خیالی این بوده طرح از بشر انگیزه . آرمانی را تصویر کند يطرح شهر است

در . کندهاي خود بکاهد و معایب و محاسن جوامع را بازگو  که از دردها و رنجاست 
شاعران، فیلسوفان و نویسندگان زیادي چون افالطون، ارسطو، فارابی،  ،کانون بشري

در . اند گیري آن پرداخته ها و چگونگی شکل با طرح این موضوع به ویژگی... نظامی و
مانند جمشید، فریدون، کیخسرو و  آرمانی یارانهایی از شهر ایران باستان نیز جلوه

شود که در شاهنامه  اوشگرد دیده میدژ و سی شهرهایی مانند گنگ آرمانسیاوش و 
ویژه در داستان  هها ب هایی از این جلوه در این مقاله به نمونه. فردوسی منعکس است

 .سیاوش اشاره شده است
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 مقدمه
ها مواجه شده  ها و ستمگري هر گاه بشر در سیر زندگی خود با ناکامی

را  اش تا دنیایی را براي خود تصویر کند که آینده کرده استتالش  ،است
 فردوسی بـــه عنوان یک حکیم و دردمنــد اجتماعی. بر مبناي آن بسازد

هاي  بهنجاري ها و نا مل در بیدادگريأزیست که با ت اي می نیز در زمانه
این اندیشه در او قوت یافت که باید براي  ،پادشاهان و حاکمان عصر خود

 دلیلبه همین  .اي بیندیشد ها چاره همواري ها و نا رحمی نجات مردم از بی
تا با بازسازي فرهنگ و تمدن قوم  گرفتبا توجه به اوضاع زمان تصمیم 

را به روي » شهر نیکان«یا » آرمانشهر« که دري از کندایرانی کتابی تالیف 
سرزمین سعادت و  است او در این کتاب سعی کرده .مردم ایران بگشاید

و شهریاران  هاي آرمانشهر خوشبختی را به ایرانیان بنماید و با بیان ویژگی
باور او گذشته فرهنگی  هب. را به ما نشان دهدراه رسیدن به آن  یآرمان

تواند چراغی فرا راه  ایران که در قالب حماسه و اسطوره بیان شده، می
هاي حکیمانه  ها و اندیشه این گذشته حاصل خردمندي ؛زندگی ما باشد

ر یتوان با تأمل در آن آرمانشهر ایرانی را در ذهن تصو ایرانی است که می
ب و مفاسد روزگار زندگی بهتري را براي خود فراهم و با رفع معای نمود

توان گفت شاهنامه فردوسی کتابی است  با این توضیح مختصر می. ساخت
که آرمانشهر ایرانیان در آن تصویر شده است؛ آرمانشهري که با دریافت 

. ها، عملی و قابل فهم است هاي تعبیه شده در داستان رموز و خردمندي



که در این مقاله به آن پرداخته شده، داستان سیاوش  هایی یکی از داستان
با توجه به اینکه تاکنون در این زمینه پژوهشی انجام نشده است،  .است

هایی  ن شدیم تا ضمن بیان اهداف فردوسی از سرودن شاهنامه، جلوهآبر
گرچه همه  .ی را در این داستان تحلیل کنیمآرمانشهر و شهریار آرماناز 

را باید در ی آرمانو شهریاران ا و رفتارهاي عملی آرمانشهر ه وجوه اندیشه
توان  ها را می بعضی از این ویژگی ،پیکره و اجزاي مختلف شاهنامه یافت

و آرمانشهري که به وجود  -اي شهزاده ایرانی در شخصیت اسطوره
 .کرد مشاهده –آورد می

 

 ؟چرا فردوسی شاهنامه را سرود
کنند، حکایتگر  مطرح می هر ملتیاي که نوابغ فکري  گمان هر اندیشه بی

خواست عمیق فکري یا تاریخی آن ملت است که به اقتضاي روزگار خود 
هایی که بشر در سیر زندگی خود به آن  یکی از اندیشه .شود نوشته می

کرده،  جو میو اي دست نیافته خود را در آن جستــپرداخته و آرزوه
 ،گوید ون از جامعه آرمانی سخن میــافالطاگر . مقوله آرمانشهر است

شک زندگی او در دورانی است که در آن جنگ و ناآرامی دیده  بی
) اي قبیله( افالطون در زمانی پرورش یافت که حیات قبلی . شود می

استاد . به یک دوره استبدادي انجامیده بود ،یونانیان در شهر زادگاه او، آتن
ترین سخنگوي محاضرات  سقراط، که وي بعدها او را عمده ،محبوب او

نماید که افالطون خود نیز  چنین می. شدمحاکمه و اعدام  ،خود قرار داد
. به خطر افتاده بود و لذا همراه با یاران دیگر سقراط آتن را ترك کرد



بنابراین اگر افالطون از آرمانشهر و عالم مثال سخن  )61 :1383حلبی (
ترین عوامل  تردید تاریخ و اوضاع و احوال زمان او از مهم بی ،گوید می

 .هستند
زیست  او در روزگاري می ،گوید سخن می» یوتوپیا«اگر تامس مور از 

سر آمده ) رنسانس(نخستین نوزایش . که آرامش پیش از توفان برقرار بود
ورود چاپ و کاغذ به صحنه نیز . آغاز شده بود زدایی و جنبش دین

ها   گیري خرده. اي سخت به مرجعیت کلیسا زد اي بزرگ بود و ضربه حادثه
بر کلیسا به سبب فساد و ثروت هنگفت و زمینداریش و به سبب انحصار 
نظري و محدود کردن انجیل به زبان التین و آموزش آن به گروهی اندك 

اي شروع  حکیم فردوسی نیز در زمانه )19: 1387مور(ه بود شمار باال گرفت
ها و آرزوهاي خود بسیار  از آرمان را رودن شاهنامه کرد که ایرانیانبه س

یان را مغلوب خود یو زمستان ظلم و ستم سرزمین اهورا دید می  دور افتاده
؛ نبوداز گرماي فرهنگ و اندیشه و عدالت و خردمندي خبري  ،ساخته

خود او . بودشایستگی به زبونی گراییده  و هنر و بودند کهتران مهتر شده
 که کند در همان ابتداي شاهنامه سبب سرودن کتاب خود را بیان می

کند که شاهان و مهان قبل از او  ال میؤنژاد خردمند س پهلوانی دهقان
گونه خوار و بد اختر به ما  اند که دنیا را این چگونه حکومت کرده

 ؟اند شتهواگذا
 شان از کیان جهان دـــرسیـبپ

 تنده آغاز چون داشـکه گیتی ب
 اختري چگونه سر آمد به نیک

 یکایک مهان ششــــبگفتند پی
 

انـرخ مهـــــداران فـوزان نام   
دـکه ایدون به ما خوار بگذاشتن  

دآوريــان همه روز کنــبر ایش  
هاي شاهان و گشت جهان سخن  

)21: 1، ج1387فردوسی (  



فشار و زور گلوي آزاداندیشان و حق گویان را به در دوره فردوسی 
هاي واپس مانده  از یک سو خلفاي بغداد وارثان اندیشه. فشرد سختی می

امیه، مردم را در تنگنا گرفته، مسلمانان عرب را به غیر عرب برتري داده و  بنی
اندیشان را  گرفتند و نیک هاي بلند دین را به سخره می آشکارا آموزش

هر آنچه  نشانده بغدادیان از سوي دیگر فرمانروایان دست .آزردند می
  .داشتند بر آزادگان روا می ،پسندیدند خواستند و می می

که آن. بودمی به کلی از جهان نرفته هنوز آزادگی نمرده و خوي مرداما 
با تباهی  بود،و به ایران و ایرانی دل بسته  شتاي دا از مردمی بهره

اي اندیشه ایرانی خویش را آشکار  د و هر کس به راهی و به گونهجنگ می
گونه است که سخنور فرزانه توس که عشق به ایران و ایرانی  د و اینرک می

د و از اایست ، با شعر بیدار کننده خویش، بلند قامت میبوددر دلش زنده 
 :دینال ویرانی ایران و نابودي ایرانی 

 شود غ است ایران که ویرانــــدری
 اي جنگی سواران بديـــــهمه ج

 ستکنون جاي سختی و رنج و بال
 

ران شودـــکنام پلنگان و شی   
یاران بدي رــــنشستنگه شه  
چنگ اژدهاست نشستنگه تیز  

)138: 2، ج1387فردوسی (  
اي استوار  کند که پایه را آغاز می سرودن شاهنامهو با این انگیزه ا

نهد که از راه خرد یا رمز  برافرازد و از خویشتن یادگاري به جاي می
مددکار باشد و چنین است که سی سال از بهترین مردمان را در کارها 

نهد و جوانی و دارایی  دوره زندگی خویش را در سر این کار سترگ می
 .افرازد که باد و بارانش گزند نرساند دهد تا کاخی بر خویش را از کف می

 )577 -574 :1376راشد محصل (



فردوسی تصویر وضع اجتماعی چهارصد سال قبل از خود را در 
 :کند بیان می گونه این ،نویسد اي که رستم فرخزاد به برادرش می هنام

 شود خوار هر کس که بود ارجمند
 جهان ردد بدي درــــــده گــپراکن

 اي ارهـوري در، ستمکـــبه هر کش
 وردــري بر خـرنجد یکی دیگــب

 راستی زان بگردند وــــــزپیم
 هنر ودبیــــی شــکشاورز جنگ

 ، آن از اینآن این از د همیــــــربای
 اندیش گردد پدر بر پسر دـــــــب

 ر شهریارـــــهن ده بیـــود بنــش
 ردد غم و رنج و شورـچنان فاش گ

 ان کسان از پی سود خویشـــــزی
 

دــــفرومایه را بخت گردد بلن   
انــــگزند آشکارا و خوبی نه  
اي ارهــپدید آید و زشت به پتی  

ننگرد به داد و به بخشش همی  
رامی شود کژي و کاستیـــــگ  
ژاد و هنر کمتر آید به برــــــن  
از آفرینــد بـنـن ندانـــنفری ز  

گر ر پدر هم چنین چارهــپسر ب  
ژاد و بزرگی نیاید به کارــــــن  

ادي به هنگام بهرام گورـــکه ش  
د پیشدر آرنـــــــــبجویند و دین ان  

)319و 318: 9،ج1387فردوسی(  
پایداري حماسی در زمانه «اي است که ایران نیاز به  نین زمانهدر چ

از نظر حکیم توس این پایداري ممکن . دارد» شکستگی خواري و سر
ها، عواطف،  اي سروده شود که در آن همه خواست نیست مگر حماسه

هاي مردم ایران انعکاس  ها و پهلوانی ها، مردانگی ها، پیروزي سرخوردگی
اي در کالبد ایرانیان دمیده شود تا بدانند که چه شده  روح تازهیافته باشد و 
 دلیلبه همین  ؛اند هاي خود دور افتاده گونه از آرزوها وآرمان است که این

رغم همه  آن نیروي شگرف و شگفت که جان فردوسی را علی«است که 
 هایی آرمان ،و استقامت بخشیده ها، طراوت و صبر ها و دگرگونی بسامانی نا

ها و گفتارهاي شاهنامه در حدیث دیگران و در  است که او در دل داستان
ترین آرمان فردوسی در  بزرگ .پرورانده است واقع از دل خویش می



مطلوبی است که  "ایرانشهر"یابی  نگري تاریخ کهن، باز ساخت و باز باز
آن روزگاران . ها سترده است گردش روزگار نامساعد آن را از یادها و دل

. بهاران در بهاران بوده است "به فر سور و آذینها" روشنی که ایامش
روزگار روشنی داد و آب، روزگار طراوت خرد و آفتاب، روزگار 

 کردارهاي نیک و هاي بزرگ، سرسبزي و شادي و خاك، روزگار میدان
 اي به زمین اي در آسمان و رویه گفتارهاي نیک و پندارهاي نیک که سویه

اید هرگز خود فردوسی هم، زمان و آن معینی از این روزگاران ش. اند داشته
چنین  هایش از روزگاران کهن، اما مجموعه یافته ،توانسته نشان دهد را نمی

 ) 270: 1379محبتی (» .طرحی در ذهن او پی ریخته است
آن طور که  ،هاي فاضله آیا این مدینه که ال استؤساین حال جاي 

یاخیر؟ به عبارت  در عالم واقع پدید آینداند، ممکن است  تصور شده
؟ آنچه مسلم است اینکه هر دارداي  طرح این آرمانشهر چه فایده ،دیگر

المحاله این فایده « عملی نیز نشود،اگر  ،شود طرحی که در ذهن ریخته می
سازد و براي  تر می ي از معایب جوامع موجود را روشنا ارهــرا دارد که پ

نشان  گهگاهکند و  شوق و همت انسانی را تحریک می اصالح و بهبود آنها
کدام نتایج از آن  ،دهد که اگر نظامات دیگر در جامعه بر قرار آید می

گونه تصور جامعه فاضله از نوع فرضی است که  شود و بدین حاصل می
. یابند ه میألکنند و از آن معیاري براي جواب صحیح مس گاه در علم می

ها هدف، نقد جوامع موجود است که آن را  ن طرححتی در تعدادي از ای
نوعی سازندگی تلقی  ،نیز کسانی که عالقه به بهبود احوال انسانیت دارند

 )233: 1370کوب  زرین(. نه نوعی ویرانگري ،کنند می
 



 هاي مختلف به آرمانشهر از دیدگاه نگاهی
گرفته ) Utopia(اصطالحی است که در اصل از واژه یوتوپیا » آرمانشهر«

اي است یونانی که تامس مور آن را ساخته است و  یوتوپیا واژه. شده است
یا به زبان حکیم ایرانی، (به معناي هیچستان  topos-Ouاز ریشه 

-euاي طنز آمیز از  که کنایه است) »ناکجا آباد«الدین سهروردي  شهاب

topos )16 :1387مور( .در آن است )خوبستان( 
عقاید و افکار خود را در مورد  یوتوپیاکتاب در این نویسنده انگلیسی 

است تا راه رسیدن به  یدهاست و کوش کردهحکومت و جامعه آرمانی بیان 
اگر چه آرمانشهر نامی است که از یوتوپیاي . سعادت حقیقی را نشان دهد

ها و  از دیر باز در برابر ناکامی بشر ،واقع در ،استمس مور گرفته شده ات
، است هایی که در مسیر زندگی داشته همواري روزگار و ناهاي  بیدادگري

در کانون بشري و در  دلیلبه همین . کرده است آرمانی را آرزو می يشهر
هر یک براي نجات  ،نویسندگان و شاعران ،شرق و غرب عالم فیلسوفان

» مدینه فاضله«اند تا با طرح یک  انسان از اسارت و ناکامی خواسته
هاي بشري کاسته شود و  ر کنند که از دردها و رنجاي را تصوی جامعه

در فلسفه سیاسی غرب، افالطون از . ها افزون گردد ها و پیروزي شادکامی
اولین کسانی است که به طرح آرمانشهر پرداخته است و از ناکجاآبادي 

فیلسوف در مدینه فرمانروا گردد یا فرمانروا از جمله «گوید که  سخن می
به هر صورت قدرت سیاسی و مرجعیت فلسفی در  فیلسوفان باشد و

 )188 :1384بریه (» .مجتمع شودجا  یک
ریستوکراسی است، یعنی افراد شایسته و آحکومت «ارسطو معتقد به 

اما  ،خردمند باید بیش از مردم دیگر در کار حکومت دخالت داشته باشند



به نحوي  ،شناسد پذیري این نوع حکومت را می چون ارسطو آسیب
آورد که همان حکومت طبقه متوسط  تر به حکومتی روي می بینانه واقع
بر این اصل  ،زیرا همچنان که معتقد است فضیلت در اعتدال است ؛باشد

نیز اعتقاد دارد که در صورت نبودن حکومت آرمانی، حکومت طبقه 
 توماسوکامپانال پایه یک و) 146: 1383حلبی( ».ترین است متوسط شایسته

از سرچشمه الهی «کند که حکومت  گونه مطرح می حکومت مطلوب را این
گردد که به نیابت از او  و به وسیله پاپ به یک سلطان دنیوي منتقل می

و اوگوستین به دو نوع حکومت در دو قلمرو  )312:همان(» حکومت کند
یک قلمرو زمینی و دیگري قلمرو آسمانی؛ قلمرو زمینی بر . معتقد بود

قلمرو  ،و قلمرو دیگر استاست و مظهر آن شهر بابل  شده شر نهاده بنیاد
او معتقد بود ) 239 :همان(. شهر قدس و جایگاه آن کلیسا است ،خیر

شهر خدا است که در  ،اند کسانی که از هر دو جهان فارغ بودهجایگاه 
شهر زمینی مربوط به حفاظت کالبد مادي . مقابل آن شهر جهان قرار دارد

 )236 :همان(. ستا انسان است و شهر خدا سرنوشت روحانی او
در فلسفه سیاسی شرق و میان فالسفه اسالمی نیز افرادي چون ابونصر 

نوس أسطو ماند که با اندیشه فالسفه غرب چون افالطون و ار فارابی بوده
ترین کتاب  که مهمآراء اهل المدینه الفاضله او کتابی دارد به نام . اند بوده

سیاسی فلسفی اسالم است و میان طالبان فلسفه اسالمی چنان اعتباري 
. افالطون با آن قابل مقایسه است جمهوریتکسب کرده است که تنها 

فرضیه «طون به فارابی بین دین و فلسفه آشتی برقرار کرد و مانند افال
با این تفاوت که افالطون طبقات . معتقد بود» اندامواري اجتماع

دهد ولی فارابی به  جمهوریت خود را به قواي نفس انسانی تطبیق می



فارابی هم مانند افالطون معتقد بود که  )316 -315: همان(. اعضاي بدن
  .مدینه فاضله باید به ریاست فیلسوف باشد

یاد شده است که  یها و شهرهاي نمادین نیز، از مکاندر ایران باستان 
در بندهش آمده . هایی از بهشت گمشده و یا شهر نیکان هستند نمونه

یکی آن که جم کرد به البرز و یکی آنکه فریدون کرد به «است 
یکی آن که کاووس کرد به البرز . پتشخوارگر، به ور چهار گوش، دنباوند

یکی . دوشید خوانند کریند) آن را(ل که و یکی آنکه ضحاك کرد به باب
یکی را افراسیاب تور . دژ خوانند آنکه سیاوش کاوسان کرد، که گنگ

یکی آنکه جم کرد به پارس که . زیر زمین، به جادویی کرد) در(دوگر،  جا
 )136 :1369فرنبغ دادگی (. جمکرد خوانند

یاد  هاآن ایران باستان که در شاهنامه هم از از آرمانشهرهاي اساطیر
توان یاد کرد که  از دو سرزمین مینوي و آرمانشهري می است شده

 .ترین آنها یکی حکومت جمشید است شاخص
در اوستا بخصوص هیچ پادشاهی به قدرت و شوکت جم تعریف «

همه مردمان و . هشت کشور در روي زمین در فرمان او بود: نشده است
در عهد او مردمان . شکست یافتند پانها از او دیوان و جادوان و پریان و کر

آبها و گیاهها . شد خوراك و آشام فاسد نمی. پذیر بودند و جانوران فنا
. سرما و گرما و پیري و مرگ و رشک وجود نداشت. گردید خشک نمی

 )317: 2، ج1377داوود پور(
اهورا مزدا « :جمکرد در وندیداد آمده است همین طور درباره ور

سخت آینده و آسیب یافتن جهان از آن آگاه ساخت  جمشید را از زمستان
و به او دستور داد که از براي زمستان سخت آینده و آسیب یافتن از بال و 

جمکرد بسازد و با چند تن از یاران و با  رهانیدن آفریدگان ایزدي ور



ها  یدنییآتش و تخم گیاهها و رو. اي از چارپایان نیک در آن باغ شود رمه
در سنت ایرانیان این باغ در همانجایی که . نگاه دارد ،نجا بردهرا نیز به آ

پور (» .ساخته شده است ،اهورا مزدا جمشید را از طوفان آینده آگاه نموده
 )45 :1380داوود 

در اساطیر بناي : دژ است گنگ ،هاي آرمانی اساطیر ایران دیگر از شهر
دژ منسوب به سیاوش است و در زمان مهاجرت وي به توران ساخته  گنگ

سیاوش آن را . گرد نیز مشهور است به سیاوش دلیلبه همین . شده است
بلندي و پاکی به  ساکنان این دژ در شادي و سر .به یاري فر کیانی بنا کرد

 )369: 1369یاحقی (. بردند سر می
دژ را گویند  گنگ« :شده استدژ چنین وصف  در کتاب بندهش گنگ

در آغاز بر  .مند و گویا و خموش و همیشه بهار است مند و پاي که دست
پادشاه آن پشوتن جاودان و . کیخسرو آن را بر زمین نشاند .سر دیوان بود

افراز و دیندار و  دژ همواره خرم و سر ساکنان گنگ. فرتوت ناشدنیست
ر در آن هنگام که پشوتن کارند و به ایرانشهر باز نخواهند گشت مگ نیکو

آنان را به فیروز جنگ دشمنان ایرانشهر آورد و در روز شمار پیروزي 
: 1363به نقل از صفا (» .و امشاسپندان و نیستی دیوان را فراهم کند مزداورااه

514( 
 

 هایی از چند شخصیت آرمانی در شاهنامه جلوه
که حاکمان  تردید هیچ آرمانشهري ممکن نیست شکل بگیرد مگر این بی

توان طرح  یک نگاه کلی به شاهنامه می در. آرمانی حاکمیت داشته باشند
هاي  اسطورهدر . هاي مختلف مشاهده کرد اي آرمانشهر را در جلوهه اندیشه



هایی چون جمشید، فریدون،  ها و حکومت توان از شخصیت می ایرانی
ر فردوسی را که هر کدام وجه یا وجوهی از آرمانشه یاد کرد... کیخسرو و

اي از شاهان آرمانی  هجمشید پسر تهمورث که نمون .کنند برایمان بازگو می
اش در صلح و صفا و شادي و  است، هفتصد سال پادشاهی کرد و مردم زمانه

سیصد سال از پادشاهی او مرگ و در اي که  به گونه ؛بردند خوشی به سر می
 :رنج نبود

 جمشید فرزند او هـــــایـگرانم
 رخ پدرــــآمد بر آن تخت فبر 

 ر شاهنشهیــــــکمر بست با ف
 ر آسود از داوريــــه بــــزمان

 رويـــدو آبـــجهان را فزوده ب
 رچنین سال سیصد همی رفت کا

 ان نبد آگهیـــدشــرنج و زب ز
 وشـــبه فرمان مردم نهاده دو گ

  

ر از پند اوـــکمر بست یکدل پ   
اج زررش تـــبه رسم کیان بر س   

 جهان گشت سر تا سر او را رهی
و و مرغ و پريــــبه فرمان او دی  

تخت شاهی بدوي هدـفروزان ش  
ارــــندیدند مرگ اندر آن روزگ  

رهی انـــــمیان بسته دیوان بس  
وشــرامش جهان پر ز آواي ن ز  

)42 -39: 1، ج1387فردوسی (  
 :تا اینکه مغرور شد و فره ایزدي از او گرفته شد

 زدان شناســـی کرد آن شاه یـمن
 ورده مهانـــچنین گفت با سالخ

 مــــجهان را به خوبی من آراست
 ا کردگارـــــمنی چون بپیوست ب

 به جمشید بر تیر گون گشت روز
 

اســــز یزدان بپیچید و شد ناسپ   
م جهانــکه جز خویشتن را ندان  

ا خواستمـــــچنانست گیتی کج  
ت کارشکست اندر آورد و بر گش  

ر گیتی فروزــــــهمی کاست آن ف  
)43و 42: 1ج همان،(  

تخطی از این . هاي اهورایی باشد باید داراي منش در شاهنامه شاه آرمانی
 .منش سقوط و تباهی را به همراه دارد

کیخسرو  ،توان در شاهنامه از او نام برد شاه آرمانی دیگري که می
فردوسی توسی در ابتداي پادشاهی کیخسرو چهار ویژگی مهم او را . است



گونه  شمارد و حکومت کیخسرو را این می هنر، نژاد، گوهر و خرد بر
 :کند توصیف می

 ر نهادــــچو تاج بزرگی بر س
 دکر بادآی رانـــر جاي ویه به

 مــناران ببارید ــــــاز ابر به
 آراستهد ــزمین چون بهشتی ش

 چو جم و فریدون بیاراست گاه
 ی و ایمنیـجهان شد پر از خوب

 

او نیز شاد از او شاد شد تاج و   
غم آزاد کرد ان ازــــدل غمگن  

گ بزدود غمـــز روي زمین زن  
داد و ز بخشش پر از خواسته ز  
ود شاهــو ز بخشش نیاس داد ز  

د دست اهریمنیـــز بد بسته ش  
)9: 4، ج1387فردوسی (  

 گردد می شهر به شهر. است اسطوره نیز سازي آبادان و داد در خسرو«
 و بخشش هنگام. پردازد می مردم دلجویی و یــــآبادان و امور اداره به و

 کند نمی بخیلی لشگر با زر به و است خوار او نزد درم و گنج جنگ وقت
 آید می بر شاهنامه جاي جاي از. کند می جوانمردي او با جان به هم سپاه و

 و کرده بسنده حداقل به مردم بر سنگین هاي خراج تحمیل جاي به او که
 طور به و صنایع و حرف صاحبان و کشاورزان از دلجویی با عوض در

 این از کشور و کرده فراهم اقتصادي عظیم پشتوانه مولده هاي نیرو کلی
 هر از او که گوید می شاه کاووس. دارد قرار وضعیت بهترین در لحاظ
 ».برتري اي گونه هر به شاهان ز: دارد برتري دیگر شاهان بر لحاظ

 )315: 1383 حمیدیان(
 که است عقیده این بر دادگر و خردمند حکیمی عنوان به کیخسرو

 کنیم پیشه بیدادگري ضحاك چون نه و شد مغرور جمشید چون نباید
 :گوید می خود با جهت بدین

 یـد که آرد منــــــم نبایــــروان
 و جمتازي شوم همچو ضحاك 

 ان ناسپاسـوم یک زمـبه یزدان ش

هرمنیآش ـد اندیشی و کیــــب   
به زم یماندر آ و تور که با سلم  

در آرم هراســبه روشن روان ان  



 ره ایزديـد فــــــن بگسلــم ز
 س بر آن تیرگی بگذرمـــاز آن پ

 

ديـژي و راه بـــه کـم بـــگرای  
و افسرماك اندر آمد سر ــخه ب  

)380: 5، ج1387فردوسی (  
هاي  کیخسرو از پادشاهانی است که بعد از حاکمیت مطلق و پیروزي

نیازي خود را از  کند و کمال بی نگاهی عارفانه به زندگی پیدا می ،فراوان
از یک حکومت آرمانی  يچهره معنوي و مینوي او نماد .دهد دنیا نشان می

 .است
کسی که به قله . نیمه پیامبر ساخته استتخیل ایرانی از کیخسرو یک «

 "تمامیت"گشت را به خود بدهد تا بنماید که  زندگی رسیده، باید این بر
. داور نهایی اوست. ها مرگ است تنها پایان پایان. در زندگی وجود ندارد

ترین فرد جهان به پیشواز مرگ  کیخسرو به عنوان شاه شاهان و کامیاب
این مرگ طلبی نیست، توقف . پیش از آنکه مرگ به سراغ او بیاید ،رود می

کسی که به اوج رسیده و دوست ندارد که به نشیب بیفتد . در کمال است
 )271: 1381 اسالمی ندوشن( ».گزیند آن را بر می

توان از او نام  پادشاه عادل دیگري که در جامعه آرمانی فردوسی می
مت بیدادگر ضحاك را نابود کرد و کسی که حکو ؛فریدون است ،برد

 :گوید فریدون می بارهحکیم توس در. حکومت دادگر را جانشین آن کرد
 ه نبودـــــرشتــفریدون فرخ ف

 به داد و دهش یافت آن نیکویی
 

ه عنبر سرشته نبودـبه مشک و ب   
 تو داد و دهش کن فریدون تویی

)85: 1، ج1388فردوسی(  
ها و  اول زدودن همه پلیدي ،کند فریدون میاز جمله کارهاي ایزدي که 

 : ستا ها بدي
 فریدون ز کاري که کرد ایزدي

 
 نخستین جهان را بشست از بدي 

)85: 1، جهمان(  



 :از کارهاي مهم فریدون این سه چیز بود
 د ضحاك بودـــــنـیکی پیشتر ب

 ردانــــــو دیگر که گیتی ز نابخ
 سه دیگر که کین پدر باز خواست

 

پاك بود ود و ناــر بــــبیدادگ که   
د ز دست بدانـــبپرداخت و بست  

 جهان ویژه بر خویشتن کرد راست
)جاهمان(   

 ،این سه کار بزرگی که فردوسی خویشکاري اصلی او دانسته است«
عوامل تشکیل دهنده جامعه دلخواهی هستند که در هر دوره از تاریخ بشر 

قطع دست ستم . ها ریخته شده است براي تحقق آن جانها فدا شده و خون
و ددمنشی و حاکم کردن خرد بر ارکان شهریاري و پادافراه متجاوزان و 
ستمگران، اصولی است که گذر از جامعه بسته را به جامعه باز ممکن 

کش ضحاکی را به  هایی که حکومت چپاولگر و آدم سازد، پایه می
جاي حکومت زور و سر دهد و به  مدار فریدونی ارتقا می شهریاري خرد

گونه  گستراند و این ن مختلف اجتماعی میوئنیزه، شعور و آگاهی را در ش
هند  کام و شاد خوا شود و فرزانگان شاد است که جهان از بدي پاك می

 :شود او چون بر جهان شهریار می )45: 1379راشد محصل (» .شد
 اندوه گشت از بدي زمانه بی

 دـــها بپرداختن دل از داوري
 امــــنشستند فرزانگان شادک

 

رديــر کس ره بخـگرفتند ه   
 به آیین یکی جشن نو ساختند

امـگرفتند هر یک ز یاقوت ج  
)89: 1ج ،1388فردوسی (   

 : گوید هاي فریدون می فردوسی در توصیف کار
 وزان پس فریدون به گرد جهان

 داد بودــهر آن چیز که از راه بی
 بدبه نیکی فرو بست از دست 

 ی بسان بهشتـــــبیاراست گیت

انــبگردید و دید آشکار و نه   
 هر آن بوم و بر کان نه آباد بود

ان سزدــــچنان کز ره پادشاه   
ن بکشتــو گلب بجاي گیا سرو   



)92: 1همان، ج(   
 

پادشاهی را به ما  ،که فردوسی در داستان فریدون در پایان گفتنی است
خصایص یک شهریار آرمانی است که در  تمامکند که جامع  معرفی می

توان مشاهده  را می... وجود او پارسایی، خردمندي، مهربانی، درستکاري و
گري و دادگستري ساخته  نظیر در عدالت اي کم او چهرهاز کرد تا آنجا که 

 .است
نیز در شاهنامه هستند که  يدیگر آرمانی پادشاهان، عالوه بر این

هاي  حکومت: وهاي شهر آرمانی باشد از جملهد الگتوان میحکومت آنها 
داراي  ،اگر چه کمال مطلوب نیستنداینان .  ...انوشیروان، بهرام گور و

 .توان در آرمانشهر از آنها یاد کرد هایی هستند که می ویژگی
که اندیشه و رفتار ) سیاوش(هاي مهم شاهنامه  حال به یکی از شخصیت

  .پردازیم است، میثري داشته ؤم او در تشکیل آرمانشهر فردوسی نقش

 

 سیاوش داستان رمانی درآ رمانشهر و شهریارآهایی از  جلوه
 آرمانی حاکم یک هاي آرمان تمام، نیست شاه شاهنامه در سیاوش چه گرا

 که ستا اي شهزاده او .است نمایان او کردار و گفتار و اندیشه و فکر در
 به که آنانی، باشد جهان هاي ملت دیرینه آرزوهاي نماي مامت آیینه تواند می

 راه فرا چراغی پاکی و راستی و خردمندي و اندیشند می داد و صلح
هاي فکري و  نیم تا به ویژگیآما در این بخش بر .است زندگیشان

 .بپردازیم ،رمانی شاهنامه استآشخصیتی سیاوش که نمادي از حاکمان 



 کیکاووس نزد به رستمبه دست  »پرورش از بعد سیاوش« آنگاه که
» راي فرخنده«، فردوسی وي را روند می او استقبال به سپاهیان و آید می
 سالح و شود می محسوب پادشاهی جان، واقع در که صفت ینا. خواند می

 و برابر ها انسان همه آن در کهاست  اي اندیشه، است او اخالقی قدرت
 .کند می بیگانهاز هم  را آنها که است ناپاك اندیشه و خوي فقط و برادرند

 جاي ز یکسر برفتند پذیره
 

راي فرخنده وشوسیا نزد به   
)12: 3،ج1379فردوسی(  

 از آنچه. نامبارك و نامیمون واهریمنان هستند راي فرخنده اهوراییان
 است انسانیت و دوستی و صلح تراود می اهوراییان درون و اندیشه چشمه

 سیاوش. است بیداد و ستیزه و جنگ تراود می اهریمنان اندیشه از آنچه و
 سر در نامیمونی اندیشه هیچ و دارد اهورایی خوي که است ایرانیی

 وفاداري جویی، صلح اندیشه راستگویی، نفسانیات، با مبارزه. پروراند نمی
 تشکیل را سیاوش اندیشه روح... و ایزدي فرمان از اطاعت داري، پیمان و

 در باید را نکته این البته. شد خواهد بحث خود جاي در که دهند می
 توجیه قابل او خردمندي بدون فرخنده اندیشه این که شد یادآور جا همین
 ستا پیدا او خردمندي هاي نشانه کودکی همان از که است اوکسی. نیست

 :ستا او خردمندي با توام او رایی فرخنده و
 خـرد چندان و سال اندکی بدان

 
پـرورد خـرد روانـش گفتی که   

)12: 3ج ،1379فردوسی (  
رهایی از  ؛است» آزادگی« ،دهد به سیاوش می فردوسیدومین صفتی که 

 :تمام تعلقات دنیایی و پادشاهی
 به هر کنج در سیصد استاده بود

 
بـود »آزاده«ش ومیـان در سیاو   

)18: 3همان، ج(  



و » فر ایزدي« ،براي سیاوش قائل شد توان سومین خصوصیتی که می
بندگانی که  ؛کند موهبت الهی است که اهورا به بنده خاص خود عطا می

 :پرورانند شایستگی پادشاهی دارند و اندیشه اهورایی در سر می
 ماندند فــرو سیــاوش فــر ز
 

خواندنـد آفریـن بـر دادار به   
)13: 3ج همان،(  

 ذات پاکی از حکایت که است او بودن »پاکزاده« سیاوش دیگر خصوصیت
 :دارد او جوهره و

 آزمود چنین هفت سالش همی
 

زاده نبود به هر کار جز پاك   
)13: 3همان، ج(  

زاده بودن نیز مربوط  و درستی را به طینت و پاك گویا فردوسی پاکی
چرا که پاکی و راستی برگرفته از خردمندي است و خردمندي یا  ؛داند می

در جوهره افراد وجود دارد  که اول ذاتی: به عبارتی خرد بر دو نوع است
در اینجا گویا . شود و دوم خرد اکتسابی که از طریق دانش حاصل می

خواهد بگوید او عالوه بر دانش اکتسابی که از رستم آموخته  فردوسی می
هاي پاکی و  خرد ذاتی نیز برخوردار است که این خود مایه است، از
 .هستند ...راستی و

 به اگر، کند جمع خود در را صفاتی چنین که کسی است طبیعی
 هاي ویژگی از که بود خواهد اخالقیات با امؤت قدرتش برسد، پادشاهی

 راي، فرخنده خردمند، باید پادشاه شاهنامه در. است شاهنامه آرمانی شاه
 تواند نمی اي نبیره و نسل هر البته. باشد زاده پاك و ایزدي فره داراي ،آزاده
 .باشد اهوراییان حاکم

 کهدارد  »راستین« و »پاك« شخصیتی ذاتی و تربیتی لحاظ از سیاوش
 و است بخشیده روشنایی را جسمانیش وجود صداقت و عصمت نور



 اخالق حسن این. ندارند جایی او فکر عالم در دنیایی قاتتعّل و شهوات
 این از قسمتی. کرد جوو جست سودابه و او داستان در باید را سیاوش
 سیاوش زیباییهاي که است پرست شهوت و هوسران زنی بیانگر داستان

 :گدازد می سیاوش عشق در که طوريه ب، ربوده او از هوش و عقل
 است نخ طراز گفتی که شد چنان

 
است یخ نهاده آتش پیش گر و   

)14: 3ج همان،(  
اش به  و براي رسیدن به خواسته سوزاند سودابه را می آتش هوس جان

تواند بر جان  با این همه نمی شود؛ ها متوسل می ها و نیرنگ انواع حیله
او با  زیرا سیاوش مرد شهوت و هوس نیست؛ ایزدي سیاوش غلبه کند؛

شرمی  و غبار بیگذارد گرد  نمی ،اي که دارد جوهره ذاتی و تربیت رستمی
او به خاطر شهوت دین را . اش را آلوده سازد اهورایی  و ناپاکی دامن

این کار براي  .داند وفایی را از مردي و دانش دور می بازد و بی نمی
 .سیاوش هم گناهی ایزدي است هم خیانت به پدر و خود او

ن گذارد و سخنان راستی سیاوش موضوع را با پادشاه در میان می بناچار
باالخره موبدان . ماند که چه بکند پادشاه می. کند خویش را بازگو می

گناه  گویند باید از آتش عبور کنند، هر کدام جان سالم به در برد، بی می
گناهی خویش  گذرد و بی است و از تهمت به دور و سیاوش از آتش می

مرگ اهریمن که به . کند اما تاوان جرم سودابه مرگ است را ثابت می
گذشت و «با وجود این سیاوش مرد  ؛جنگ یک اهورایی آمده است

کند و حاضر نیست به  اي که دارد وساطت می با روحیه. است »بخشش
 .جان سودابه گرفته شود ،جرم خیانت به او

 شهزاده سیاوش، اخالقی ویژگیهاي از توان می که دیگري مهم نکته
. است »وفاداري« دیگر عبارت به و »داري پیمان« برشمرد شاهنامه، آرمانی



 از مانده جا هب متون و باستان ایران اندیشه در که است اخالقی همان این
 »مهر ایزد« باستان ایران در. است شده فراوان کیدأت آن بر دوران آن

 شکنان پیمان ناپذیر آشتی دشمن« و ستا ها»پیمان« تمام کننده نظارت
. است اخالقی نظم یا "اشه" زننده برهم نوعی به شکنی پیمان این. است
 پیمان، از عدول و دارند می نگاه را جامعه نظم که هستند اـه پیمان چون

 شکن  پیمان. دارد پی در را جامعه منظم هاي روش و ها آیین در آشفتگی
 گران عذابی تحمل با دوزخ در و کند می ویران را کشور سراسر گناهکار

 نابکاران، با چه شود بسته درستکاران با چه پیمان. بپردازد را آن کفاره باید
 شاهنامه در نیز سیاوش) 386: 1386آموزگار( ».شود شکسته نباید هرگز

 قائل احترام دیگران و خود قراردادي مرزهاي براي که است شخصیتی
 و عهد شکستن او. باشد او فردي منافع ضرر به لهأمس این اگر حتی؛ است
 که است معتقد و داند می اهورایی ارزشهاي با وداع منزله به را پیمان
 براي که چیزي؛ کرد خواهد گرفتار الهی نفرین به را او شکستن پیمان

 دو بین جنگی هرگاه شاهنامه در. است اهمیت حائز بسیار حاکم قدرت
 اجتماعی قراردادهاي و مرزها شکستن خاطر به عموماً دهد، می رخ ملت

 است، وفادار کس  همه به که است شخصیتی سیاوش. است کشوري و
 ایرانی منش که افراسیاب حتی و) کیکاووس( پدر خود، خداي باخود،

 .دارد
 به زیبا زنی. است همین سیاوش هستی خمیرمایه و سیاوش افتخار«
 همسر که او با و بشکند پدر با را پیمانش که خواهد می او از اي افسانه حد
 با شکستن پیمان کار این که گوید می سیاوش. بورزد عشق ستا او پدر
 در که همچنان( معنویت و اخالق یعنی شاهنامه در دین و است پدر و دین



 که اینک و برد می پناه جنگ به پدر، کژفهمی و زن ابرام برابر در). عرفان
 آبگینه دیگر صورتی به که خواهد می پدر بار این شده، فاتح جنگ در

 سیاوش جان جوهر معنویت حالیکه در بشکند، او در را معنویت مقدس
 نباشد، همراه معنویت با قدرت اگر که است معنی بدان این و است

 شاه اسطوره جهان در.  ...تباهی و بیداد و است ضحاك داستان داستان،
 بشکند، را معنویت حصار اگر بکند، بدي اگر. باشد ایزدي فره داراي باید
 فرمانروا که اند گفته واقعیت جهان در. گردد می گسیخته او از ایزدي فره
 اخالق فرمانروایان چون ولی اخالق، حصار حافظ یعنی؛ باشد دیندار باید

 آید می میان به قدرت تقسیم داستان بعدها اند، کرده تفسیر خود میل به را
 را فرمانروایان نارواي تفسیر جلوي بتوانند تا( مردم افراد یافتن قدرت و

 بزرگداشت و رعایت بر مبنی متعدد و مکرر هاي اعالمیه سپس و )بگیرند
 )21 -20: 1371رحیمی( »].پدید آمده است[ بشر حقوق

 را فهمی کج و کجروي است بسته پیمان خویش خداي و خود باسیاوش 
 با اگر د،دنگر اهریمنی وسوسه اسیر و بزداید خویش ایزدي اندیشه از

 حتی؛ بشکند را پیمان این نیست حاضر بندد، می پیمان ایران دشمن ترین دشمن
 این از باالتر. شود تمام سامانی  سرو بی و کشور از رفتن گرانی به برایش اگر
] که -پیمانی[ آن نه بشکنی، پیمان و مهر نباید تو« که است آموخته آیین طبق او
 دو هر با معاهده زیرا؛ اي بسته مزدیسنا یک با تو آنکه نه و یسنا دیو یک با تو

 )140: 1380 رضی( ».مزدیسنا و یسنا دیو است، درست
 خدایی شناخت از بشکند، پیمان اگر دارد اعتقاد او که است گونه این

 سیاوش درد آري. است گردیده جدا مزدا اهورا اوامر از و است شده دور
 . بشکند پیمان تا خواهد می او از شاه که است آن
بگزایدم سوگند که بترسم  فرمایدم جنگ همی خیره به  



)67: 3ج، 1387 فردوسی(   
. خرد ندارد و همه نتایج آن را به جان می او در پاس داشتن پیمان تردید

ها است به نزد کسی که در انتظار کشتن  فرستادن گروگان ،شکستن پیمان
داند که  جوي و سیاوش می گناهان آشتی آنها است و سپس جنگیدن با بی

 .پسندد گار نمیاین هر دو را کرد
 دین ز بریدن بازگشتن کین به

 کردگار من ز پسندد کی چنین
 

زمین و آسمان از سر کشیدن   
روزگار گردش بردهـد کجا  

)67: 3ج همان،(  
 و حقیقت -دین از، بسپارد کینه به دل و شکند پیمان سیاوش اگر
 و آسمان برابر در؛ است مانده جدا -آن کاربرد چگونگی و خدا معرفت

 رفتاِر سخت روزگار گردش با و ایستاده در نیک جهان همه و زمین
؛ زیرا نیست کردگار کام به همه این واست  برخاسته ستیزه به فرجام نیک
 و نظام »داد« و دارد می نگاه »داد« با را اهریمن گرفتار گیتی این خدا

 و گیتی و مینو هماهنگی آیین گیتی، حرکت کلی قانون چیزها، سامان
 به و کلی قانون این بر بنا زیستن، دادگري. است دوگانه هستی شدن یگانه

 .است آن بستن کار
 پس آیند، گیتی به که کردند پیمان و خواستند خود فروهرها اگر

 سیاوش و است »داد« آشفتن درهم است، »بیداد« شکنی پیمان و بدعهدي
 .ستا او کشتن گرم افراسیاب که آنگاه حتی نیست، »بیداد« مرد

 بست که پیمان بهر از سیاوخش
 شـخوی یاران ز را کس نفرمود

 

دست نیازیـد نیـزه و تیـغ سوي   
پیش گـجن در پاي یکی آرد که  

)65: 3ج ،1387فردوسی (  



 با خود پیمان تا سپارد می بد »بخت« به را خود ایستد در آنکه بی«و 
 بیرون شکستن پیمان او اندیشه در زیرا؛ نشکند حال هیچ به را افراسیاب

 که بود گونه  این) 37 -36: 1370مسکوب( ».است رهسپار جهان راه از افتادن
 به گام یک ،واقع در اینکار با و بشکند پیمان افراسیاب با حتی نشد حاضر
 :شد او مرگ باعث همین هم شاید و رفت جلوتر مرگ سوي

 ز پیمان تو سـر نگـردد تهـی
 

مهـیوگر دور مانـم ز تخـت    
)71: 3، جهمان(  

. است پیمان و عهدنگهبان  اي فرشته مزدیسنا، آیین در که نیست بیهوده
 قائل وخیمی عواقب آن براي و دانند می عهدشکنی را دروغ آیین این در

 "درگونت" صفت به که است کسی مردمان میان در ترین شقی«. هستند
 عهد چنین در که است انگیز حیرت بخصوص باشد، متصف دروغگو یعنی
 مهر. اند برده پی دروغ قبح و راستی حسن به اندازه این به تا ما نیاکان کهنی
 ده و چشم هزار و گوش هزار با است، پیمان و عهد موکل و فروغ فرشته
 ایستاده، پا به بلندي بسیار برج باالي در خواب بی شبانروز که بان دیده هزار

 در. رساند سزا به بشکند عهد و گوید دروغ را که هر که است نگران
 و تیر هزار رسد، می عالم غرب و شرق به دستش که دلیر فرشته این گردونه

 اسلحه این تمام. است موجود گرز هزار و شمشیر هزار و نیزه هزار و کمان
 مهر. پاید نمی خویش پیمان و گوید می دروغ که رود می کار به کسی ضد بر

 برکت و خیر سازد، ویران را اش خانه نشاند، فرزندانش داغ به را دروغگو
 زندگانی خوشی از کند، مغلوبش جنگ میدان در بگیرد، اش گله و کشت از

 داوود پور(» .نماید اش بهره بی واپسین روز پاداش از و سازد محرومش
 )24: 1،ج1377



 است، کشوري و حاکم هر اخالقی اصول از که عهد به وفاي بر عالوه
 اندیشه« گراید، می آن به سیاوش روان و روح که اصولی از دیگر یکی

 خالصه این در سیاوش حاکمیت سیاست. است »جویی صلح و طلبی آشتی
 هیچگاه خوددلیل  همین به است، مقابله سالح آخرین جنگ که شود می

 مانع او آمیز مسالمت و آرام روح برعکس، بلکه نیست، ستیزه و حمله اهل
 در باز شود، می حمله او به چون که آنجا تا هست، نیز جدال و جنگ
 او مرگ به چنانکه کند، می حفظ را خود پذیر آشتی روحیه حال همان

 جنگ عزم که وقتی. گرفت کم دست نباید را او دالوري البته. انجامد می
 .است رستم پرورده که است معلوم خود کند، می

سیاوش براي رهایی کند،  آنگاه که افراسیاب قصد حمله به ایران را می
گیرد وارد میدان مبارزه  هاي سودابه و رهایی از پدر، تصمیم می از دسیسه

در همین زمان . کند کیکاووس رستم را براي مبارزه همراه او می. شود
سرنگون  ار او درفش تند بادي که بیند می خواب نیز جنگجو افراسیاب

موبدان خواب او را . برند کند و دست بسته او را به پیش کاووس می می
جنگ با سیاوش سراسر زمین را به آشوب  کنند که گونه تعبیر می این

 ایران پادشاه براي زر و سیم که گیرد می تصمیم نتیجه در خواهد کشید؛
 اهورایی پرتو که است زمان این در بکوبد، آشتی و صلح دِر و بفرستد

 گونه این صلح براي را خود دالیل افراسیاب. تابد می او بر صباحی چند
 :کند می بیان

 نوشـت کو آن جز زمانه نخواهم
 

سرشت یزدان که باید زیست چنان   
)52: 3ج ،1379 فردوسی(  



 و دانش از و کند می جمع را سران آزموده کار و بخردان انجمن آنگاه
 و سازد می آگاه جنگ و کارزار عواقب از را آنها و گوید می سخن داد
 :گوید می

 روزگـار کز گفت چنین بدیشان
 من دست بر که دارانــنام بسی
 بیمارستان گشت انتـشارس بسی
 منست اهـرزمگ انـکـ باغ بسا

 هـانـج شهریـار بـیـدادي ز
 ـورـگ دشت در بهنگـام نزایـد
 رـشی نخجـیر پـستـان ز نپـرد
 خشک آب چشمه جهان در شود

 راستی شـود گـریـزان کـژي ز
 مـآوری یاد داد و دانـش کنـون

 جهـان زمـانی مـا از برآسایـد
 

کارزار جـز بهـره همی نبـیـنـم   
انجمن اندرین جنگ به شد تبـه  
خارستان شد نیز بوستـان بسی  
منست سپـاه نشـان سـو هـر بـه  

نهـان اندر باشـد نیکـوي همـه  
کـور دیـده را بـاز بچه شـود  
قیر ـشـخوی چشمه در آب شود  

مشک بـوي درون نافـه به نگیرد  
کاستی هـرسـوي از آیـد پدید  

آوریم داد رنـج و غـم جاي بـه  
ناگهان از آیـد مـرگ که نبایـد  

)53و 52: 3ج ،1379فردوسی (  
جهان خرم و آبادان  ،هرگاه شاه خوب بر مردم حکومت کند«بنابراین 

گشاید و برعکس  شود و طبیعت سرچشمه نعمت خود را بر جامعه می می
جا غلبه  بر مردم فرمانروایی کند، قحطی و تنگی بر همههرگاه شاه بد 

اي از اصل هماهنگی نظام کیهانی و عالم طبیعت و  این فکر جلوه. کند می
افراسیاب ) 39: 1387پوالدي (. هاي باستانی است عالم انسانی در اندیشه

 :هستید همداستان من با اگرکه  گوید میسپس 
 نیـز سیــاوش بـا آشـتی در
  

چیز اندازه بی فرستم بجویم   
)53: 3ج ،همان(  



نهند، افراسیاب  چون بخردان و مردان آزموده تورانی این آشتی را ارج می
 رستم با ، سیاوشدهد می شوسیا به صلح و آشتی پیام گرسیوز از طریق

 مورد در تا خواهد می فرصت هفته یک رستم ؛گذارد می میان در را سخن
 از اطمینان براي که گذارند می این بر را بنا. کند ملأت و مشورت صلح
 وعده خلف تا بدهد ایرانیان تحویل ،گروگان صد باید، افراسیاب پیمان

اما کیکاووس  ؛»گلیم زیر به سازد طبل همی« است ممکن که چرا ننماید،
 :گوید می پادشاه به رستم .به صلح راضی نیست

 بزم و سور و جوید کآشتی کسی
 شـاه ز شکستـن پیمان که دیگر و

 مـجـوي خیره جنـگ، یافتی همه
 گفت که سخنها این افراسیاب گر
 سیـر نگشتیـم جستن جنگ از هم

 مخواه شکستـن پیمـان فرزنــد ز
 سخن بایـد گفـت چـرا نهـانــی

 

رزم به نــرفت پیش بود نیکو نه   
خـواه کـنی پسنـدیـده اشـدـنبـ  
ـشـويـم تیره بـآب روشنـت دل  
نهفـت بخواهـد شکستن پیمان به  

شیـر چنگال و شمـشیر بجایسـت  
کاله بـا خورد اندر نه  چـآن مکن  

نـب ز نگردد انــپیم ز سـیـاوش  
)63و 62: 3ج ،1379فردوسی (  

 رستم به و شود می ناراحت جویانه آشتی سخنان این از کیکاووس اما
 :گوید می
 اي افکنده تـو او سر در ایـن کـه

 مـن پیمـان ز سـر اگـر سیــاوش
 

اي کنـده دلش از کین بیـخ چنین   
من فـرمـان بـه نیایـد بپـیـچـد،  

)63: 3ج همان،(  
 ییرونگین خشم و شود می ناراحت بسیار شاه سخنان این از رستم

 و نویسد می سیاوش به اي نامه کیکاووس موضوع این از بعد. رود می
 طرفی از و خورد را اوفریب  نباید است، فریبکار افراسیاب: گوید می

 :دیگر
یـبـرگـاشت روي مـن فـرمـان ز  آشتی ز سخن مـن با ایـچ نـرفت  



 بسـاز را آویختـن و کین شـو تو
 اهـرمــن بـران داري مهـر گـر و

 گـرد بـاز و ده را رد طــوس سپه
 بـرآمیخـتی خوبـرویـان بـا وـــت
 

دراز مگردان ها سخـن در ازیـن  
،شکن پیمان خواندنت که نخواهی  

نبـرد روز پـرخـاش مـرد اي نـه  
بگـریختی رزم از انـدر بـزم بـه  

)66و 65: 3ج همان،(  
 :است معتقد و شود می رنجور پدر سخنان این از سیاوش

 اهــگن بی آورم جنگ ایدونک ور
 مــن ز بـد ایـن نپسندد جهاندار

 

سپـاه توران شاه بـا خیره چنان   
انجمـن زبـان مـن بـر گشاینـد  

)66: 3ج همان،(  
 صلحر ب را جنگ که است خواهی افزون کیکاووس که داند می خوب او

 را رازش شاوران زنگنه و گودرز بهرام بهدلیل  همین به دهد، می ترجیح
 :گوید می
 فرمایـدم جنـگ همی خیره به

 جنـگ فزونیست بهر ز گر ورا
 ریختن خون خیره همی باید چه

 کشید نبـایـد یـزدان ز سر همی
 من ز خواهـد برد همی گیتی دو
 

بگـزایـدم سـوگنـد کـه بتـرسـم   
چنگ به آمد کشور و آمد گنج چو  

آویختـن انـدر کیـن به دل چنـین  
شنـیـد ببایـد نـکـوهـش فـراوان   

اهــرمـن دل کــام بــه بمـانـم  
)67: 3ج ،1379فردوسی (  

 جنگخواهان  وجه هیچ به که دهد می نشانبا این گفتار  سیاوش
 و است  بیهوده جنگ این کهکند  می بیان گونه این را خود دالیل او. نیست

 به راضی خداونددلیل  همین به؛ ندارد وجود جنگیدن براي دلیلی هیچ
 خیرگی از، کند می دعوت جنگ به مرا کیکاووس اگر. نیست جنگی چنین

 است، صلح به تسلیم دشمن ست،ا ما اختیار در کشور و گنج. ستا او



 ما از یزدان نتیجه در است؛ انسانی غیر کاري گناهان بی ریختن خون
 .بود خواهیم اهریمن کام به گیتی دو در و بود نخواهد خشنود

 سر راستی از که کردم یاد سوگند و ام بسته پیمان دیگر طرفی از
 شکستنزیرا که پیمان ؛ نکنم سرکشیو  نزنم خواهی کین به دست برنتابم،

 وم شکنن  پیمان ولی، بروم کشور این از حاضرم. است دین از دنــبری
 .گیرد نمی پند گذشتگان از و کند می خردي بی شاه ؛نکنم  جنگ
 ام کرده من که پیمان گونه بدین
 راستی از بگـردانـم سر اگر
 دین ز بریدن بازگشتن کین به

 کردگار من ز پسندد کی چنین
 جهان اندر جویم کشوري شوم

 بود سان این بر زمانه روشن که
 آگهی مغـز ز نباشد کش سري
 سپرد گیتی و رفت و آمد قباد

 

ام خورده سوگندها و یـزدان به   
کاستی سوي هر از آیـد فـراز  

زمین و آسمان از سر کشیـدن  
روزگــار گـردش دهد بر کجا  
نهـان مانـد کـاووس ز نامم که  

ودـبـ گیهـان دادار فرمـان کـه  
بهـی دانـد بـاز بـتــري از نـه  
شمـرد بایـد رفتـه هـم نیز ورا  

)68: 3ج همان،(  
 غیر منش را کشور دو بین خونریزي و نیست جو کینهي مرد او

 تابع که کسانی همه به او. دهد نمی کاري چنین به تن و داند می اهورایی
 را بشریت که چرا؛ دهد می دوستی و صلح دست، هستند اخالقی قوانین
 به شاوران هنزنگ توسط او. است حق آفریده که بیند می واحدي جامعه

 در دیگري جنگ من براي تو با آشتی چند هر که دهد  می پیام افراسیاب
 من که بدان را این دارد، ناسازگاري سر من با شاه کیکاووس و دارد پی
 :دارم برنمی دوستی و پیمان از سر

 است من بهر جنگ آشتی ازین
 تهـی نگـردد سر تــو پیمـان ز

تــاس من زهر و ردد تو نوش همه   
ـهـیـم تـخـت ز مـانـم دور گـر و  



 است نــــم پناه یزدان جهاندار
 

است من کاله گردون و تخت مین ز  
)71: 3ج ،1379فردوسی (  

 :بیند می سیاوش از را اهورایی صفات این وقتی تورانی پهلوان پیران،
 آهستگـی و دیـدار و باال به

 نـژاد از بیش نیز خرد با هنر
 

شایستگـی بـه و راي و فرهنگ به   
نــزاد شـاهـزاده چـنــو مـادر ز  

)72: 3ج همان،(  
 خوي و کژي اهل او که چرا؛ بماند توران در تا خواهد می افراسیاب از

 خواهد که گذشت نخواهد دیري و است شده پیر کیکاووس. نیست بد
 :آنگاه مرد،

 فـراخ جهـانبگیرد  سیاوش
 تخت و تاج و باشد را تو کشور دو
 

کاخ و ایوان و رنج بی گنج بسـی   
بخت نیک مگر یابد که خود چنین  

)74: 3ج همان،(  
 از پذیرایی براي او انگیزه و شود می شادمان سخن این از افراسیاب

 از گوید می و نویسد می اي نامه سیاوش براي. گردد می بیشتر سیاوش
 که است بهتر. است اندوهگین و نژند دلم تو به کیکاووس غضب و خشم
 اندیشه افراسیاب بیند می که نیز سیاوش. بندیم دوستی پیمان و کنیم صلح
 صلح از آن در که نویسد می پدر به اي نامهاست،  کرده بدر سر از را جنگ

 .است کرده شادمانی اظهار کشور دو دوستی و
 گشت شاد آشتی بدین کشور دو
 

گشت پـوالد تیـغ چون شـاه دل   
)76: 3ج ،1379فردوسی (  

 دو آن. آید می استقبالش به افراسیاب. رود می گنگ شهر سوي به آنگاه
 دوستی و صلح پیمان همدیگر با و گیرند می آغوش در را همدیگر

 :گوید می افراسیاب. کنند می شادمانی اظهار و بندند می
پلنـگ و میـش آینـد آبشخـور به  جنگ نه خیزد آشوب نه پس این از  



 دلیر تــور ز گیـتی بــرآشـفـت
 بـود شـور از پـر سراسر کشور دو
 کـنــون زمـانـه گـردد رام تـو به

 انـد کنون شهر تـوران تـو را بـنــده
  

سیر جنگ از شد گیتی روي کنون  
بـود کـور آشتی از دل را جهان  

خون جوش وز جنگ از برآساید  
انــد بـه مهـر تـو آگنـدههمـه دل   

)83: 3همان، ج(  
 خود نتایج صلح، جهت در افراسیاب و سیاوش وگوي گفت هرحال به

 عهد هم با دو هر شود، پایدار صلح این اینکه براي. آورد می بار به را
 را یکدیگر انسانی حرمت و اخالق قانون و نکنند شکنی پیمان که بندند می

 دست تورانی فکر خوش و خردمند پهلوان، پیراندلیل  بدین بدارند، پاس
بماند؛ یعنی ایجاد پیوندي  پایداربیشتر  صلح این که زند می اقدامی به

 به را افراسیاب دختر فرنگیس تا خواهد می سیاوش از پیران. خانوادگی
 آورد، می یاد به را گذشته کینه ابتدا چه اگر افراسیاب. آورد در خود عقد

 که آنجا تا است مانند بی داري پیمان در سیاوش که کند می قانع را او پیران
 کرده حفظ تورانیان با را عهدش و گذاشت زمین روي بر را پدر سخن
 .گیرد میل صورت خردمند دختري با ازدواج حال هر به .است

گذرد که افراسیاب پادشاهی  یک هفته از پیوند سیاوش و فرنگیس می
مرزهاي نزدیک چین را به سیاوش واگذار قسمتی از توران زمین، تا 

دهد که اگر دلگیر و  یک سال بعد افراسیاب به سیاوش پیام می. کند می
شود و با  شهزاده خوشحال می. به کشور خویش سفر کند ،ملول است

رسند بسیار خوش  گردد تا به ختن و سپس به جایی می پیران همسفر می
سازد آرمانی و  آنجا شهري میسیاوش در . آسا آب و هوا و خرم و بهشت

 :با عظمت که در هیچ جاي دنیا همتا ندارد
 بدان سان زمینــی دالراي نیست  دژ در جهان جاي نیست که چون گنگ



 که آن را سیاووش بر آورده بـــــــود
 همه شهر گرمابه و رود و جــــــوي
 همه کوه نخجیر و آهــــو بــه دشت
 تــذروان و طــاووس و کبــک دري

 ـــردنه گرماش گرم و نه سرماش سـ
 نبینی بدان شهـر بیمــــار کــــس

 هــا روشــن و خـوشگـوار همـه آب
 همه گلشن و باغ و ایــــوان بــــود

ــان ساختنـدتسان یکی شارســـ ینرب
  

 بسی اندرو رنجـهـا بــرده بــود
 به هر برزنی آتش و رنگ و بوي
 چو این شهر بینی نشاید گذشت

ـی چو از کوهـهـا بگذريبیــاب  
 همه جاي شادي و آرام و خورد
 یکی بوستـان بهشتسـت و بـس
 همیشه بـر و بـوم او چون بهار

ها سر به کیـوان بود کش ایوان  
پرداختندسرش را به پـروین   

)108 -105: 3، ج1379فردوسی (   
 سازد تا بازسازان جهان بهشتی این جهانی می«در این شهر، سیاوش 

در این شهر نه گرما گرم است . روزي رستاخیز خود را از آنجا آغاز کنند
همه جا رود و جوي است با آبهاي  ؛کسی بیمار نیست. و نه سرما سرد

و ... اي چشمه و گلستان همیشه چون بهار و به هر گوشه ؛خوشگوار
ز سرزمین مینوي و مشرق رستاخیز است تا روزي ابهشت گنگ همان آغ

 )149 -148: 1370مسکوب (» .ی دیگر از آن برآیددیگر آفتاب
گوید بی تو  نویسد و می اي به سیاوش می پس از مدتی افراسیاب نامه

چون شادي و آسایش تو را در رفتن به کشورت دیدم  ؛آرام و قرار ندارم
گردد و  می سیاوش به خواست افراسیاب بر. راضی به رفتن شدم

 ایران وحدت و اتحاد از نمادي کهنی آرما شهري سازد؛ گرد را می سیاوش
 پایه و اساس و گردد می طرح آبادانی و نیکی بنیاد آنجا در. است توران و

. شود می ریخته بودند، نزاع در هم با سالها که کشوري دو مشترك تعاون
 پاکی و معصوم چهره پادشاه؛ آبادانی و است داد هست هرچه آنجا در

 هرچه به کنون تا؛ است ساخته دور خود از را خواهی افزون و آز که است



 بوده اخالق حصار حافظ؛ است بوده وفاداري و راستی و نیکی اندیشیده
 قانون جز که آنجا تا است، عدالت و آبادانی و دوستی و اتحاد؛ است

 . ندارد عتباري سند هیچ اهورایی
 زمیـن ـدرــان که دیـدم شهر یکی

 روان آب و وانــایـ و بـاغ بـس ز
 دور ز ـدمـدی فرنگیـس کـاخ چـو
 سـروش مینـو ز دــآی که ایدون گر
 جوش ز و جنگ ز کشور دو دیگر و

 اودانـجـ چنیـن مـا بـر بـمـانــاد
 

نـچی و توران به کس دگر نبیند   
روان با خـرد گفتی برآمیـخـت  

سور میـدان به بد گهر گنج چو  
هوش و اورنگ و فر بدان نباشد  

هوش به آمد مهتر چون برآسود  
ردان راي و هـوشمنـدان دل  

)116و 115: 3ج ،1379 فردوسی(  
 این و برآسودند ستیزه و جنگ از کشور دو اینکه است مهم آنچه
 توران پادشاه سراغ به اخالقیات سالح با که است سیاوش مدیون آسایش

 از است توانسته جویی صلح اندیشه و وگو گفت با که آنجا تا است رفته
 دوستی و صلح نسیم از را همگان و کند جلوگیري جنگ وخیم عواقب

 نماد که سازد می کاخی گرد سیاوش دردلیل  همیـن به سازد؛ منـد بهره
 پهلوانان هاي نقش برآن و است توران و ایران کشور دو دوستی و صلح

 پایدار آشتی و تعامل از نشان که هایی نقش کند؛ می تصویر را کشور دو
 .است ملت دو بین

 بهشـت بسان شهـري بیاراسـت
 نگـار چـنـدي نگاریـد ایوان بر

 شـاه کـاووس تـاج و سـر نگار
 پیـلـتــن رستــم او تخـت بـر

 سپاه و افراسیـاب سـو دیگـر ز
 ساختـه گنبدي اي گوشـه هـر به

 رامشــگـران سرایـنـده نشـستـه

کشت الله و سنبل و گل هامون به   
کــارزار وز بـزم وز شـاهــان ز  

گـاه و گــرز و یـاره بـا نگاریـد  
انجمـن آن و گـودرز و زال همان  

خـواه  کینـه گرسیـوز و پیران چو  
افـراختـه انــدر ابـر بـه را سـرش  

سـرانسرانِ  سـتـاره انــدر سـر  



 سیـاوش گـردش نهـادنـد نـــام
 

 همه شهر زان شــارستـان شادکـام
)113و 112: 3، ج1379فردوسی (  

 هایی کشور همه دیرینه آرزوهاي و آرمانشهر واقع در گرد سیاوش این
 آرمانی قهرمان کاخ، این ساختن با. است آشتی و صلح آرمانشان که است

 از پر جهان جاي به توانند می حاکمان که دهد می را پیام این ما به شاهنامه
 و دوستی به دشمن و دوست آن در که بسازند باغی جویی کینه و خشم
 ها ملت بین آشتی و صلح از نمادي که کاخی؛ شوند می فراخوانده صلح

 که سیاوشی خوي و دارد دنبال به آبادانی که داد حاصل است این. ستا
 ساختن، صلح و داد این حاصل و است داشته همراه به دوستی و صلح

 پایدار صلح به که کسی عنوان به را پیران نقش البته که است گرد سیاوش
صلح و آشتی،  زننده هم به یاد که طور همان؛ برد یاد از نباید، اندیشد می

 . کرد فراموش نباید را گرسیوز یعنی
 از بسیاري در جنگ که است این کرد اشاره آن به باید که دیگري نکته

 حس و آزمندي خاطر به که است کژاندیشانی اندیشه از برخاسته مواقع
 عمومًا اینان. کنند نمی تلقی حاکمان به را خویش نفسانی مطامع، حسادت

 به رسیدن براي و دارند واهمه دوستی و صلح از که هستند کسانی
 تا برفروزند بیشتر هرچه را جنگ آتش کنند می سعی خویش هاي خواسته

 یکی داستان این در. بدهند پاسخ، خواهد می آنها تار و تیره درون آنچه به
 پهلوان. است وزــگرسی افتاده، جانش به حسادت آتش که آزمندان از

 را سیاوش آرمانی تــشخصی و رادمردي هنر، قابلیت، که تورانی
. بزند هم به را توران و ایران ملت دو بین روابط تا کوشد می و تابد برنمی

 برابر در بارها خود و دیده را سیاوش شایستگی و پهلوانی گذشته در او
 گردشسیاو آبادانی و آرمانی شهر. است کرده زبونی و خواري احساس او،



 وجودش در بیشتر نیز را حسادت آتش و ربوده او عقل از هوش نیز
 به و پردازد می دسیسه به منافقانه اي چهره با بنابراین. است ساخته ور شعله

 سرانجام. دارد را او؛ جنگیدن قصد سیاوش که کند می وانمود افراسیاب
 به آراسته را خود سیاوش که کشاند می آنجا به را کار منافق چهره این

 نزد به چون؛ رود  می افراسیاب نزد به لشکریان همراه و کند می جنگی ابزار
 چگونه که فهمد می را گرسیوز سخنان حقیقت رسد، می افراسیاب
 .است کرده فریبکاري

 خـرد کـم گرسـیوز گفت چنیـن
 آمـدي گنـاه بی چنیـن ایـدر گر

 نیسـت راه نشان زین شدن پذیره
 

خورد اندر کی خود سخن در کزین   
آمـدي شـاه نـزد زره بــا چـرا  
نیسـت شاه هدیـه سـپـر و سنان  

)144 :3 ج ،1379فردوسی (  
 شود؛ نمی واقع ثرؤم نداشته، جنگ قصد که کند می اصرار سیاوش هرچه
 .بسپارد جان آبگون خنجر با باید و گذشته کار از کار دیگر

 آبگــون خنجر آن گرسیـوز ز
 خــاك بـه را ژیان پیل بیفکند

 بـرش زرین بنهـاد تشـت یکی
 

خون بهر از بستـد زره گـروي   
باك نه سپهبد زان آمدش شرم نه   

سرش سیمین سـرو زان کرد جدا  
)152 :3 ج همان،(  

 امان بی جنگی آن پس از و رسد می پایان به سیاوش زندگی گونه بدین«
 زندگی باغ مرموز نهال روییده، سیاوش خون از که گیاهی. گردد می آغاز
 جاودانی کشمکش در که است بشریت روح نیاز امیدبخش آیت. است
 و آزادگی و حق و عدالت از رمقی  نیم الاقل که است آن آرزومند خود،

 داده هم قربانی هزار هزاران اگر راه این در. ماند برجاي جهان در پاکیزگی
 در باید زیرا؛ نیست باکی شد، داده توران و ایران جنگ در چنانکه شود،
 کرده تهدید را بشریت کنون تا آفرینش آغاز از که خطري ترین بزرگ برابر



 اسالمی(» .است انسان انسانیت انقراض خطر آن و ایستاد است،
 )224 :1374ندوشن

 و شد آغاز دیگر بار توران و ایران ملت مبارزاتپس از مرگ سیاوش، 
 مبارزه جنگ صحنه در سالها پدر خواهی  کین به سیاوش، فرزند کیخسرو،

 که دهد سوق دوستی و صلح سوي به را جهان دیگر بار که این تا کرد
 خود برد، می سر را سیاوش که گونه همان افراسیاب و شود می گونه این

 . شود می سربریده همچنان

 یجه تن
 وجود آرمانشهري اندیشه شرق و غرب فالسفه اندیشه در و فردوسی از قبل چه اگر

 در آرزوهایی واند  ریخته خیالی طرحی خود روزگار تاریخ اساس بر کدام هر و داشته
 متفاوت دیگران با است قرارداده اندیشه این مبناي فردوسی را آنچه ،اند پرورانده ذهن
 و بشري آرزوهاي تمام سخنگوي اساطیر، هاي اندیشه اساس بر فردوسی زیرا؛ است

 ها یافته تمام تا است شده آن بر او. است آدمیان وار شقمسر الگوهاي و معنوي نیازهاي
 سیماي ونماید باز اسطوره راز و رمز  پر جهان در را دیرین انسان دستاوردهاي و

 بشري، تقالي و تکاپو و ناسازها ستیز اساس بر و دکن بیان ما براي را آرمانیشهر
 یادمان به را اهورایی هاي اندیشه و شادي و عدالت خردمندي، و حاکمیت روزگار

 تواند می آرمانی هاي شخصیت از یک هر اندیشه و کردار و گفتار شاهنامه در .آورد
 نماي تمام یینهآ تواند می که شهزادگانی از یکی .باشد نیکان شهر هاي خواسته از بخشی

رمانی آاو در شاهنامه دو شهر  .است سیاوش، باشد ایرانی قوم دیرینه آرزوهاي
که گویا  –دژ او با ساختن گنگ. یابد ن تحقق میآرزوهاي انسانی در آسازد که همه  می

ن شادي آسازد که در  در این جهان کشوري دالراي می –در جغرافیاي عالم مثالی است
ب آهرچه هست، باغ و بوستان و . ن راه نداردآرامش است و بیماري و غم در آو 

و دیگر . ساید سمان میآروشن و خوشگوار است و شارسانی که سرش به 
آشتی «، است ساخته آرمانی چهره او از که سیاوش ویژگیهاي ترین مهم از. گرد سیاوش



 است کسانی از او .است» یجوی آشتی و طلبی صلح خصلت«و » دادن سیاست و اخالق
 دارد نظیر بی اهتمام» پایدار صلح« ایجاد در و کند می مبارزه جنگ و خشونت علیه که
 راه همین در را جانش، خود آرمانی شهر ،»گرد سیاوش« ساختن از بعد که طوري به

 ،»راستگویی« ،»نفس با مبارزه و پاکی« ،»رایی فرخنده« .کرد جویی صلح اندیشه تقدیم
 سیاوش اندیشه روح همگی ،»دشمن و دوست با مهربانی« ،»خداشناسی« ،»پیمانداري«
 در ریشه که –»فردي تربیت« و» بودن زاد پاك« اینها بر عالوه .دهند می تشکیل را

 که است ساخته آرمانی و پاك و فرزانه اي چهره او از همگی –دارد رستم هاي اندیشه
 اي چهره او از ویژگیها این .است حقیقتی چنین نمودار داستان در او تحلیل و نقد

 .باشد جهانی حاکمان الگوي و توجه مورد امروز تواند می که است ساخته
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