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 در شاهنامه تجسم خوبی ها و معصومیتی است که تهم%ت خ%ورده بای%د از گ%ذرگاه آت%ش) 1(سیاووش
 بگذرد . در عصر حماسه که کار زار بدی ها با خوبی هاس%%ت ، س%%یاووش پی%%روز و س%%الم از آت%%ش گ%%ذر
 میکند و قهرمان حماسی میشود . بین سرنوشت سیاووش عصر حماسه  و سیامک های ای%%ن عص%%ر
 که دیگر دوران حماسه به سر آمده و سرنوشت ها عموما ترادژیک است ، ف%%رق هس%%ت و گذش%%تن از
 مراحل زندگی و رو در رویی با طرح و توطئه های پیش آمده بر س%ر راه انس%ان ها ، ام%%روز ب%ا مص%ائبی

چند روبرو خواهند شد ، که تأسف آور و غم انگیز است . سرنوشت سیامک دانایی هم چنین بود .

 سیامک دانایی قربانی و تلف شدۀ یک رو در رویی افک%ار و س%نن انس%انی و غی%ر انس%انی موج%ود در
 جامعۀ کنونی ماست . رو در رویی تفکر غیر انسانی زالو صفت و حقیری که میخواهد ناجوانمردانه از
 گردۀ انسانیت سوء  استفاده ک%%رده و امی%الش را ارض%أ کن%د و هنگ%امی ک%ه ب%ا مخ%%الفت روب%%رو ش%%د ب%ه
 خش%%ونت و قت%%ل متوس%%ل ش%%ده و ب%%رای جس%%تن از ای%%ن ناک%%امی و ع%%واقبش و ب%%رای خوش%%نام مان%%دن
 خویش ،لولۀ اسلحه اش را درست بر قلب سیامک از ناحیۀ پشت و به سمت مغز شخص دیگری که
 از مسئله باخبر است قرار داده و شلیک میکند. لمپنیس%%م در ص%%ف انقلب و انقلبی%%ون . قات%%ل ب%%ا ای%%ن

 عمل جنایت کارانه و ضد انسانی و ضد انقلبی مبارزی را از پای در میآورد . دستگیر میش%%ود و بع%%د از
چندی فرار میکند .    

 کشته شدن مبارزی نه به دست دشمن ، بلکه بدست هم صف خود . هم ص%فی ک%ه ق%%رار ب%ود لول%ۀ
 تفنگش را رو به دشمن بگیرد . ولی وقتی منافعش به خط%ر افت%اد بی%ن دش%من و ص%ف انقلب فرق%ی

نمیبیند . فرهنگ لمپنی .

  سیامک دانایی                                                      
 تیر و افتادن سیامک به پشت وخفۀ شلیک قرار دادن لولۀ اسلحه بر ناحیۀ قلب . از پشت . و صدای 

  : « او…..مرا کشت . عمدا این کار را کرد . » و خطابش به رفیقی دیگر که  « سلمش راگفتنش که
 وبه  مادرش برساند » و اینکه « دوست داشت در حین تسخیر پایگاهی از دشمن کشته میش%%د .» 

  شبنم,عرق بر پیشانیش . عرق بر پیشانی نشانۀ آتش گرفت%%نبعد از خوردن تیر ، نشستنبلفاصله 
  و)2( . س%%یاووش در آت%%ش س%%یامکس%%وختۀ ب قلب . اصابت تیر به قلب . گرگرفتن قلب . آت%%ش در قل%%

1362.10.03جان باختنش درتاریخ  

 سیامک رفیقی مبارز و رزمنده و بی باک ، خوش اخلق ، دلسوز ، م%ؤدب و ب%ا فرهن%گ ب%ود . ش%هری
 رای%%ج و موج%%ود درلمپنی, گرایش به فرهنگ  دور بودن و نداشتنبود و بری از خصائل خرده بورژوایی و 

 . مهربان بود . شخصیتی دوست داش%تنی ب%ود و محب%وب . زن%دگی کوت%اه و م%رگواحد های پارتیزانی 
 بار آید و در آینده بارور تر شود . شفاجعه آمیزش این فرصت را از او گرفت که ابعاد مثبت شخصیت

 در عرصۀ کار نظامی و در میدان نبرد تجسم برجستۀ یک پ%ارتیزان واقع%ی و رزمن%ده ب%ود . در عملی%ات
 ها نرم و سبک بال و تر و تیز بود . خوش استیل و نمونۀ نظم پرولتری در میدان جنگ . عناصر مهم در

 غافلگیری و ضربه زدن ب%%ه دش%%من ، ب%%ه اس%%ارات گرفت%%ن نف%%رات وعنصر امور نظامی چون پیش روی ، 
 ک%%ار او، انتقال زخمیان ، جمع آوری غنایم به ترتیب اهمیت و عقب نش%%ینی منظ%%م از مح%%ل در گی%%ری 



 بود . مشاهده و دیدن او در هنگام ن%برد ه%ا و دق%ت در ب%ه ک%ار گی%ری اس%لوب ص%حیح در ف%ن مب%ارزه و
 مهی%%ج ، قهرمان%انه و، ص%حنه  ه%ایی صحنه های عملکردش با آن تبحر و نرمش و تسلط ب%رای بینن%%ده 

زیبا ، هنرمندانه و ستایش برانگیز بود .

دریغا شیر آهن کوه مردا
که تو بودی

و کوه وار
پیش از آنکه به خاک افتی

نستوه و استوار
مرده بودی

اما نه خدا و نه شیطان
را ......سرنوشت تو 
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  در شاهنامة فردوسی پرسوناژی است استثنائی که علیرغم حضور در حماسه، سیاووش)1(
 از ویژگی ه%%ای «انس%%ان آزاد» برخ%%وردار اس%%ت؛ او ب%%ه پرس%%وناژ رم%%ان ش%%باهت ف%%راوان دارد.
 سیاووش علیرغم حضور دربا جهان یکسویة  حماسه، خارج از چارچوب روابط جهان اسطوره ای
 و حماس%%%ی ق%%%رار می گی%%%رد. پرس%%%وناژ س%%%یاووش تجل%%%ی انس%%%ان «متع%%%ادل»  و منطق%%%ی و

وظیفه شناس است که احساسات و مقدسات بر او چیره نمیشود.

 سیاووش کودکی است استثنائی، جوانی است برازنده و نیکوچهره، جنگجوئی نم%%ونه اس%%ت
 که هرگز از جایگاه واقعی اجتماعی خود به عنوان «انسان» خارج نمیش%%ود. ب%%ه عب%%ارت دیگ%%ر،
 سیاووش با «یکجانبه گرائی» بیگانه است، نه خود را ب%%ر دیگ%%ری تحمی%%ل میکن%%د و ن%%ه میپ%%ذیرد
 دیگران خواست «غیرمنطقی» خود را بر او تحمیل کنند. طی ح%%وادث ش%%اهنامه س%%یاووش در

میماند .تمامی ابعاد یک پرسوناژ «خشونت گریز» و «منطقی» باقی 

 در شرایطی که سودابه و کیکاووس قصد دارند سیاووش را به پای مال ک%ردن ارزش ه%ای اخلق%ی % در
 عرصة فردی و اجتماعی % وادار نمایند، او در برابر یکجانبه  گرائی «غیراخلقی» نامادری و پدر خود ب%%ه
 یکس%%ان مق%%اومت میکن%%د . س%%ودابه میخواه%%د عش%%ق یکجانب%%ة خ%%ود را ب%%ر س%%یاووش تحمی%%ل کن%%د، و
 کیکاووس از او انتظار دارد با به زیر پا گذاشتن «پیمان صلح» خود با افراس%%یاب، اس%%یران جنگ%%ی ت%%وران

 زمین را به قتل برساند. 

 پاسخ منفی سیاووش به خواست غیرمنطقی و غیراخلقی نامادری، یک روند خشونت را بر پرسوناژ
 خشونت  ستیز شاهنامه تحمیل میکند که از دروغ و «تهمت» س%ودابه آغ%از ش%ده، ب%ا «خودک%امگی»
 کیکاووس بفزونی مییابد و سرانجام سیاووش را به ترک ایران زمین وادار میکن%%د. س%%یاووش ب%%ه ت%%وران
 میرود و در آن سرزمین فرنگیس دختر افراسیاب را به همسری برمیگزیند. قتل ناجوانمردانه سیاووش

در سرزمین بیگانه اوج خشونتی است که بر این پرسوناژ استثنائی جهان حماسه تحمیل میشود .
 برای بررسی «تع%ادل» پرس%%وناژ س%%یاووش، ک%%افی اس%%ت ک%%ردار «ناهنج%%ار» کیک%%اووس و س%ودابه، دو

قدرت .   پرسوناژ «یکجانبه گرا» و غیرمنطقی را بنگریم. کیکاووس قدرت طلب است و سودابه فریفتة 
                                                              ( برگرفته از یک صفحۀ اینترنتی بی نام و نشان !؟ )

گذشتن سیاوش از آتش  )2(
 شاهنامه% فردوسی »« برگرفته از

به دستور فرمود تا ساروان
هیون آرد از دشت صد کاروان

هیونان به هیزم کشیدن شدند
همه شهر ایران به دیدن شدند

mailto:behroozs21@googlemail.com


به صد کاروان اشتر سرخ موی
همی هیزم آورد پر خاشجوی

نهادند هیزم دو کوه بلند
شمار�ش گذر کرد بر چون و چند
زدور از دو فرسنگ هر کش بدید
چنین جست و جوی بل را کلید

چو این داستان سر به سربشنوی
ب�ه آید ترا گر بدین بگروی

نهادند بر دشت هیزم دو کوه
جهانی ن�ظاره شده هم گروه

گذر بود چندان که گویی سوار
میانه برفتی به تنگی چهار
بدانگاه سوگن�د پرمایه شاه
چنین بود آیین و این بود راه
وزان پس موبد بفرمود شاه
که بر چوب ریزند نفط سیاه
بیامد دو صد مرد آتش فروز

دمیدند گفتی شب آمد به روز
نخستین دمیدن سیه شد زدود

زبانه بر آمد پس از دود زود
زمین گشت روشنتر از آسمان
جهانی خروشان و آتش دمان

سراسر همه دشت بریان شدند
بران چهر خندانش گریان شدند

سیاوش بیامد به پیش پدر
یکی خود زر�ین نهاده به سر

هشسیوار با جام های سپید
لبی پر زخنده دلی پرامید

یکی تازیی بر نشسته سیاه
همی خاک نعلش بر آمد به ماه

پراگنده کافور بر خویشتن
چنانچون بود رسم و ساز کفن
یکی دشت با دیدگان پر زخون

که تا او کی آید ز آتش برون

                 ****                 
سیاوش سیه را به تندی بتاخت
نشد تنگدل جنگ آتش بساخت
ز هر سو زبانه همی بر کشید

کسی خود و اسپ سیاوش ندید
چو او را بدیدند برخاست غو
که آمد ز آتش برون شاه نو
اگر آب بودی مگر تر شدی

زتر�ی همه جامه بی بر شدی
چنان آمد اسپ و قبای سوار

که گفتی سمن داشت اندر کنار
چو از کوه آتش به هامون گذشت
خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت

« شاهنامه� فردوسی»
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