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داريوش گودرزی 
دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه قم 

 چکيده
کاووس از جمله پادشاهاني است كه عالوه 
بر  شاهنامة فردوسي در متون باستاني نيز 
حضور دارند؛ شــاهاني همچون جمشيد، 

کيقباد، کيخسرو، و گشتاسب.
     ايــن پادشــاه كيانــي در اوســتا بــا 
چهره اي متفاوت نســبت به متون فارسي 
ميانه (بندهشــن و گزيده های زادسپرم) 
و شــاهنامة فردوســي ـ كه در مقايسه با 
ديگر پادشاهان طوالني ترين حضور را در 
داستان هاي آن دارد ـ نمايانده شده است.

     برخــالف كامروايي، توانايي و اقتداري 
كه در اوســتا به كاووس نسبت داده شده، 
شخصّيت وي در متون پهلوي و شاهنامه 
دچار تحّولي شــگرف گرديده و داستان ها 
و رفتار منســوب به او، جايگاه و مرتبه اش 
را ديگرگون ســاخته اســت. در اين مقاله 
كوشــش شــده اســت که با مرور كردار 
كاووس در شاهنامة فردوسي، در مقايسه 
با آنچه دربارة او در متون كهن آمده، سير 
تحّول منِش اين شــخصّيت اسطوره اي در 

گذر زمان بررسي گردد.

اوستا،  شــاهنامه،  كاووس،  كليدواژه ها: 
ايران، حماسه

مقّدمه
     در شاهنامة حكيم ابوالقاسم فردوسي، 
مهم ترين بخش هاي حماســي و پهلواني 
مربوط به دوران پادشــاهي خاندان كياني 
اســت و در ايــن ميان، دوران ســلطنت 
کيــکاووس و کيخســرو از همــه مهم تر 
پادشاهي  در ســال هاي  شمرده مي شود. 
كاووس به وقايعي نظير «هفت خان رستم، 
رزم هامــاوران، نخچير رســتم و پهلوانان 
در شكارگاه افراســياب، رستم و سهراب، 
در  رستم  كين خواهي  داستان ســياوش، 
توران و...» برمي خوريم كه پهلوانان بزرگي 
همچون «گــودرز، گيو، توس، گســتهم، 
بيــژن» و ســرآمد همه، يعني«رســتم» 
حضوري شگفت انگيز و تأثيرگذار در آن ها 
دارند. اغلب اين داستان ها پيشينه اي كهن 
دارند و به شــكل شــفاهي يا مكتوب به 
دوران متأّخرتر  منتقل شــده اند. بعضي از 
اين وقايع در گذر زمان تحت تأثير عواملي 
اين  تغييراتي شــده اند.  دچــار  گوناگون 
تغييرات گاه روند داســتان ها و گاه منش 

شخصّيت ها را تحت تأثير قرار داده اند.
     بررسي عملكرد هريك از شخصّيت هاي 
حماسي شاهنامة فردوسي و مقايسة آن ها 
با پيشــينة اســطوره اي و روايات موجود 

درباره شــان در متونــي همچون اوســتا، 
دينكرد، و بندهشــن روند اين تحّوالت را 

به خوبي آشكار مي سازد.
     نگارنده در اين پژوهش بنا دارد ضمن 
برشمردن وقايع پادشــاهي کيکاووس در 
شاهنامة فردوســي و نماياندن جلو ه هاي 
گوناگون منش وي در حماسة مّلي ايران، 
آنچه را دربارة او در متون كهن آمده است  
نيز، بررسي نمايد و سير تحّول شخصّيت 

اين پادشاه كياني را به تصوير بكشد.

سيمای کاووس در شاهنامه
     اگــر بخواهيــم پادشــاهان ايران در 
شاهنامة فردوسی را به دو دستة «شاهان 
خوب» و «شاهان بد» يا دست کم «درخور 
ستايش» و «مســتوجب سرزنش» بخش 
کنيــم، يقينًا كاووس از گــروه اخير و در 
شمار شــاهانی همچون جمشيد (در نيمة 
دوم پادشاهی)، ضّحاک، نوذر و گشتاسب 
خواهد بود؛ در برابر کسانی چون هوشنگ، 

فريدون، منوچهر، كيقباد و کيخسرو.
     البّته منظور از «بد بودن» اين نيســت 
که نژاد برجســته و فّر کيانــی کاووس ـ 
که در پايان از او گسســته شد- و قدرت 
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و شکوه جمشــيدوار (صفا، ١٣٦٩: ٥٠١) 
و پيروزی هــای چشــمگيرش را يک باره 
ناديــده بگيريــم بلکه مجموعــه اعمالی 
که در شــاهنامه به وی نسبت داده  شده 
اســت، همراه با قضاوت هايــی که از زبان 
ديگــران دربارة او به چشــم می آيد، وی 
را شــاهی خودکامه، سبک ســر و خام کار 
(كّزازي،١٣٧٠: ٦٩)، تند و حق ناشــناس 
(صفــا، ١٣٦٩: ٥٠١) و فزون خواه معرفی 
می کنــد. يکی از مستشــرقان اروپايی در 
فرومايه  آنکه  با  اين باره می گويد:«کاووس 
و کژنهاد نيست، باز شــاهی نفهم، مغرور 
و بی ثبات و پســت هّمت مجّسم می شود» 

(نولدكه، ١٣٦٩: ١٠٨).
     اکنــون بايد ببينيــم انجام دادن کدام 
اعمال، سيمای کاووس را در شاهنامه اين  
چنين نابخرد و ناشايست و دسِت کم قابل 
ســرزنش (اسالمي ندوشــن، بی تا: ١١٦) 
جلوه می دهــد. در ادامه، برآنيم که ضمن 
بررســی کردار و منش اين پادشاه کيانی، 
داوری و قضــاوت ديگــر شــخصّيت های 

شاهنامه را نيز دربارة وی بررسی نماييم.
     و اّما نخســتين داوری دربارة کاووس 
در شاهنامه، سخنان سرايندة توس، حکيم 
ابوالقاســم فردوسی، می باشد. وی در آغاز 
داستان پادشاهی کاووس با آوردن ابياتي 
به شــيوة براعت-اســتهالل، كيکاووس را 
در شــاهنامه، آشــکارا به عنوان عنصری 

نامطلوب نمايان می سازد:

اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک
تو با شاخ تندی مياغاز، ويک!
پدر چون به فرزند ماند جهان

کند آشکارا، بر او بر، نهان
تو بيگانه خوانش، مخوانش پسر

گر او بفگند فّر و نام پدر
که را گم شود راه آموزگار 

سزد گر جفا بيند از روزگار
(فردوسي، ١٩٦٦، دفتر دوم: ٧٦)

     آن گاه فردوســی بــا پرداختن به اصل 
داســتان، جلوه های گوناگون شــخصّيت 
کاووس را در برخورد با مســائل گوناگون 
به تصوير می کشــد و همان گونه که خود 
در مقّدمه به طور مســتقيم و آشــکارا به 

ناشايســت بودن او اشاره کرده  است، طّی 
نيز کاســتی های  داســتان های گوناگون 
اخالقی و تباه کاری های کاووس را با بيان 
نمايــش می گذارد.  به  ناصوابــش  اعمال 
ســپس واكنش هــای ســاير قهرمانان و 
شخصّيت های شــاهنامه را در برابر کردار 
او نشــان می دهــد و بدين گونــه بارها و 
بارها از زبان افراد گوناگونی همچون زال، 
رستم، گودرز و  گيو  نابخردی، کم دانشی، 
بدخويی و خودکامگی کاووس را نکوهش 
می نمايد. آن گاه بــا درنظرگرفتن مجموع 
اين داوری ها، يادآوری می کند که کاووس 
با چنين رفتار و انديشــه ای هرگز درخور 
پادشاهی ايران شــهر و «آبادبوم» نيست. 
از اين روســت کــه در اواخــر کار، رفتار 
سبک سرانه اش سبب می شود که فّر شاهی 
از او گسســته شود و کشــور ايران رو به 
ويرانــی نهد؛ به گونه ای که هفت ســال در 
آن باران نمی بارد و ايران عرصة تاخت وتاز 
افراسياب می گردد (فردوسي،١٩٦٦:١٩٨). 
پژوهنــده ای دربارة برخورد فردوســی با 
کاووس در شاهنامه، می گويد: «کيکاووس 
هرگز نتوانسته است در ساية شاهی از تيغ 
زبان فردوسی، که بّران و دران با هر کژی 
و کاســتی، با هر تباهی و بی راهی بر سر 
ستيز است، برهد. استاد هر جای شايسته 
ديده اســت، به درشت ترين و آزارنده ترين 
ســخنان، از او ياد کرده اســت» (كّزازي، 

.(١٣٧٠: ٧٠-٦٩
      بنا به روايت شاهنامه، کاووس در آغاز 
پادشاهی خويش، به فريب ديو، آهنگ سفر 
به مازندران و گشودن آن سامان  می کند. 
آرزوی تسخير مازندران و فرمان راندن بر 
آن ســرزمين، چنان در دل کاووس جای 
می گيرد که پند بزرگانی همچون دستان 
ســام نيز در وی مؤّثر نمی افتد و همچنان 
بر قصد خويش پای می فشــارد. اين آغاز 
حضور کاووس در حماسة مّلی ماست و با 
بيان فريب خــوردن او از ديو، که به صورت 
خنياگری درآمده، ظهور پادشاهی غافل و 
پادشاهی که  اعالم می گردد؛  ساده انديش 

به سادگی فريفتة وسوسة ديو می شود.
      سبک سری و خودکامگی كيکاووس در 
نپذيرفتن اندرز زال، که نمايندة پهلوانان و 
بزرگان کشور است، به وضوح ديده می شود 

و تبختر و فزون خواهی وی در ســخنانی 
که در پاسخ به نصايح زال بر زبان مي راند، 

کامًال آشکار است:

چنين پاسخ آورد کاووس باز
کز انديشة تو نی ام بی نياز

وليکن من از آفريدون و جم
فزونم به مردّی و فّر و درم

همان از منوچهر و از کی قباد 
که مازندران را نکردند ياد

سپاه و دل و گنجم افزون تر است
جهان زير شمشير تيز اندر است

(فردوسي، ١٩٦٦، دفتر دوم: ٨٢)

     تصميم کاووس براي سفر به مازندران 
آن چنان نابخردانه اســت کــه هيچ يک از 
بزرگان ايران آن را نمی پســندد و همگان 
انديشــة شــاه را در اين بــاره ناراســت و 
اهريمنی می دانند. اين باور در نامة بزرگان 
و پهلوانان ايران به دســتان سام، که او را 
برای بازداشتن کاووس از رفتن به مازندران 

فرامی خوانند، نمايانده شده است:

يکی کار پيش آمد اکنون شگفت
که آسانش اندازه نتوان گرفت

برين کار گر تو نبندی کمر 
نه تن ماند ايدر، نه بوم و نه بر

يکی شاه را بر دل انديشه خاست
بپيچيدش آهرمن از راه راست

(همان، دفتردوم: ٧٩)

     و بدين گونه، کاووس به مازندران می تازد 
و در بند ديو سپيد گرفتار می شود و حّتی 
ديو سپيد هم برتری جويی، فزون خواهی و 

بی خردی او را نکوهش می کند:

همی برتری را بياراستی
چراگاه مازندران خواستی

همی نيروی خويش چون پيل مست
بديدّي و کس را ندادی تو دست

چو با تاج و با تخت نشکيفتی
خرد را بدين گونه بفريفتی

کنون آنچه اندر خور کار توست
دلت يافت آن آرزوها که جست!

(همان، دفتردوم: ٨٧)                                      
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و آنگاه اســت کــه کاووس بــا بيچارگی و 
پشــيمانی، دســت به  داماِن زال و رستم 
می شــود و در پيغام خويش بــه زال، به 
پشيمانی و کم دانشی خود خستو می گردد:

چو از پندهای تو ياد آورم 
همی از جگر سردباد آورم

نرفتم به گفتار تو هوشمند 
ز کم دانشی بر من آمد گزند

                       (همان، دفتر دوم: ٨٨)   

      آنگاه زال، رستم را به مازندران گسيل 
می کند و رســتم با گذر از دشــواری های 
هفت خــان، کاووس را از بنــد می رهاند. 
البّتــه فريب خــوردن کاووس از ديو و در 
حقيقت، پيروی او از هوای نفس و پيگيری 
انديشــه های نابخردانه اش، که حکايت از 
ساده انديشــی او نيــز دارد، بدين جا ختم 
نمی شــود. در جای ديگر نيز ديوی او را بر 
آن می دارد که انديشة پرواز بر فراز آسمان 
و پی بردن به راز سپهر را در سر بپروراند:

دل شاه از آن ديو بيراه شد
روانش ز انديشه کوتاه شد

گمانش چنان شد که گردان سپهر
به گيتی مر او را نموده ست چهر

    (همان، دفتردوم:١٥٢)
  

      شاه ساده لوح برای عملی ساختن اين 
انديشة  نابجا، به فراهم آوردن مقّدمات آن 
می پردازد و به ياری چهار عقاب پرورده، به 
آسمان می رود و در نهايت با خسته شدن 
عقاب ها، به بيشــه ای فرو می افتد و اين بار 
نيز تالش رســتم و ديگــر پهلوانان ايران، 

اسباب نجات او را فراهم مي آورد.
      در اين حادثه نيز گفتاِر سراسر نکوهش 
بزرگاِن ايران دربارة کاووس، درخور تأّمل 
است. سخنان گودرز، که نمايندة بخردی و 
نمونه ای از پهلوانان رهنماست، آن  هنگام 
كه درصدد جست وجوی کاووس به همراه 

رستم برآمده، چنين است:

به رستم چنين گفت گودرز پير
که ناکرد مادر مرا سير شير

همی بينم اندر جهان تاج و تخت 
کيان  و  بزرگان بيداربخت

چو کاووس نشنيدم اندر جهان
نديدم کس از کهتران و مهان

خرد نيست او را نه دانش نه رای
نه هوشش به جای است و نه دل به جای

(همان، دفتر دوم: ١٥٤)

و پس از آنکه کاووس يافته می شــود، اين  
چنين رو در رو مورد ســرزنش گودرز قرار 

می گيرد:

بدو گفت گودرز: بيمارستان 
تو را جای زيباتر از شارستان

به دشمن دهی هر زمان جای خويش 
نگويی به کس بيهده رای خويش

سه بارت چنين رنج و سختی فتاد
سرت ز آزمايش نگشت اوستاد

کشيدی سپه را به مازندران 
نگر تا چه سختی رسيد اندر آن

دگرباره مهمان دشمن شدی 
 

صنم بودی اکنون برهمن شدی
به گيتی جز از پاک يزدان نماند

که منشور تيغ تو را برنخواند
به جنگ زمين سربه سر تاختی 

کنون بآسمان نيز پرداختی
پس از تو بدين داستاني كنند
که شاهی برآمد به چرخ بلند
که تا ماه و خورشيد را بنگرد
ستاره يکايک همی  بشمرد

همان کن که بيدارشاهان کنند
ستاينده و نيك خواهان کنند

جز از بندگی پيش يزدان مجوی
مزن دست در نيک و بد، جز بدوی

  (همان، دفتردوم: ١٥٥-١٥٤)
    

 و البّته کاووس پاسخی ندارد و شرمنده است:
فروماند کاووس و تشوير خورد 

از آن نامداران روز نبرد
     (همان، دفتر دوم: ١٥٥)

کاووس  هامــاوران،  جنــگ  در        
ساده انديش باز هم فريب می خورد؛ فريب 
شاه شکســت خوردة هاماوران را که دختر 
خويش را ناگزير به کاووس داده و درصدد 

انتقام است.
      کاووس پــس از بــه زنی خواســتن 
سودابه، دختر شــاه هاماوران، دعوت آن 
شاه را به رغم مخالفت سودابه می پذيرد و 
به همراه بزرگان سپاه خويش، به هاماوران 
می رود و گرفتار دام نيرنگ شاه هاماوران 
می شــود. آنگاه اســت که ايــران عرصة 
تاخت وتاز تازيــان و ترکان می گردد و کار 

بر ايرانيان بسيار دشوار می شود:

سپاه اندر ايران پراکنده شد
زن و مرد و کودک همه بنده شد

(همان، دفتر دوم: ١٣٨)      

      و بــاز هــم اين رســتم اســت که با 
دالوری های خود، اسباب رهايی و پيروزی 
کاووس را فراهم مي آورد. البّته نتيجة شوم 
تازش کاووس به هاماوران، همانا به همراه 
آوردن ســودابة ديوزاد به ايران اســت که 
مشکوی شــاهی را به زشتی و گناه، آلوده 
می ســازد و در نهايت، شــاهزاده ای راد و 
آزاده همچون ســياوش را بــه کام مرگ 

می فرستد.
      در داســتان رستم و سهراب، آنجا که 
گيو به فرمان کاووس به سيستان می رود 

نخستين داوری دربارة 
کاووس در شاهنامه، 

سخنان سرايندة 
توس، حکيم ابوالقاسم 

فردوسی، می باشد. 
وی در آغاز داستان 
پادشاهی کاووس با 

آوردن ابياتي به شيوة 
براعت-استهالل، 
كيکاووس را در 

شاهنامه، آشکارا 
به عنوان عنصری 

نامطلوب نمايان می سازد
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و رستم را به جنگ سهراب فرا می خواند، 
چون درنگ رســتم را در اين باره می بيند، 
گوشــه ای از اخــالق ناپســند کاووس را 

اين گونه بدو يادآور می شود:

که کاووس تند است و هشيار نيست 
هم اين داستان بر دلش خوار نيست

(همان، دفتردوم: ١٩٨)              

      و چون رســتم به همراه گيو به دربار 
کاووس می رود، در برابر تندِی کاووس، او 
را به باد سرزنش می گيرد و ناشايستگی اش 

را بي پرده به وی گوشزد می کند:

تهمتن برآشفت با شهريار 
که چندين مدار آتش اندر کنار
همه کارت از يکدگر بدتر است

تو را شهرياری نه اندر خور است
   (همان، دفتردوم: ٢٠٠)

      نامداران ايران که رفتن رستم بر آنان 
بسيار ناگوار می آيد، از گودرز می خواهند 
که کاووس بی خرد را به دل جويی از رستم 

وا دارد:

به نزديک اين شاه ديوانه رو
وزين در سخن ياد کن نو به  نو

(همان، دفتر دوم: ٢٠٢)    

 گودرز نيز بی هيــچ مالحظه ای، کاووس 
را از عواقِب نبودِن رســتم در ســپاه ايران 
آگاه می سازد و وي را به دليل آزردن رستم 

چنين مالمت می کند:

کسی را که جنگی چو رستم بود
بيازارد او را، خرد کم بود

(همان، دفتر دوم: ٢٠٣)

 آنگاه اســت که کاووس از کردار خويش 
پشــيمان می شــود. پس، بزرگان سپاه را 
به وســاطت نزد رستم می فرستد و ايشان 
نيــز در گفت وگو با رســتم، به بی خردی 
و بدخوبــی و تلّون مزاج کاووس اشــاره 

می کنند:
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تو دانی که کاووس را مغز نيست
به تيزی سخن گفتنش نغز نيست

بجوشد هم آنگه پشيمان شود  
به خوبی ز سر، باز پيمان شود

   (همان، دفتر دوم: ٢٠٤)

    و رســتم در پاسخ به آنان، بی ارج بودن 
کاووس نزد خود را يادآوری می کند:

چرا دارم از خشم کاووس باک؟
چه کاووس پيشم، چه يک مشت خاک

(همان، دفتر دوم: ٢٠٤)

      پس از مراجعت رســتم به سپاه ايران، 
کاووس نيز در مقام عذرخواهی از وی، به 
تندی و بدخويی خويش اقرار می کند و با 

خواری پوزش می طلبد:

چو در شد ز در، شاه بر پای خاست
بسی پوزش اندر گذشته بخواست

که تندی مرا گوهر است و سرشت
چنان زيست بايد که يزدان بکشت

و زين ناسگاليده بدخواه نو
دلم گشت باريک، چون ماه نو

بدين چاره جستن تو را خواستم
چو دير آمدی تندی آراستم

چو آزرده گشتی تو ای پيلتن
پشيمان شدم، خاکم اندر دهن

    (همان، دفتر دوم: ٢٠٥)

     اّمــا کاووس کينه ورز به زودي پاســخ 
گستاخی و سخنان به ظاهر ناسزای رستم 
را می دهد. هنگامی که رســتم، ناآگاهانه، 
جگرگاه فرزند خويش، سهراب، را می درد 
و گودرز را بــرای گرفتن نــوش دارو نزد 
کاووس می فرستد، کاووس با اين استدالل 
که درصورت بهبودی ســهراب و پيوستن 
او به رســتم، برای پادشاهی اش خطرساز 
خواهدشــد و نافرمانــی خواهدکــرد، از 
دادن نوش دارو خــودداری می کند؛ غافل 
از اينکه رســتم و خاندان او، در حقيقت، 
همواره حافظ و نگاهبان تاج و تخت ايران 
بوده اند نه دشمن آن. کاووس در اينجا نيز 
اشتباهی ديگر را مرتکب می شود و مرگ 
جوان برومندی چون ســهراب را ســبب 

می گردد.

      کاســتی های اخالقی و تباه کاری های 
کاووس در برابــر فرزندش، ســياوش، نيز 
نمودنی اســت. او در برابر وسوســه های 
زن بدسرشــت و پرفريب خويش، سودابة 
هاماوراني، بــر آن جوان پــاک دل  گران 
می شــود و او را به ســختی می رنجاند؛ تا 
بدان جــا که ســياوش دوری از دربار را به  
آرزو می جويــد و به جنگی ناخواســته با 
افراسياب می رود و سرانجام دور از ميهن، 
در توران، به  دســت ديوخويان تورانی، به 
بی گناهی خونش بر زمين ريخته می شود. 
در اينجا نيــز بدخويی و تندی كيکاووس 
فاجعه ای به بار می آورد که بعدها جنگ های 
بــزرگ و فراگير ايران و توران را ســبب 
می شــود؛ نبردهايی که انگيزة اصلی آن ها 
کين سياوش است. بی خردی، تلّوِن مزاج 
و ســاده لوحی کاووس در برخــورد با اين 
مســئله به  گونه ای است که حّتی سياوش 
هم، که فرزند اوست، با ناراحتی از آن ياد 
می کند. سياوش پيش از رفتن به توران به 
دوســتان همدل و هماالن همراز خويش، 
بهرام گودرز و زنگه شــاوران، از بدخويی و 

بی مهری کاووس اين گونه گاليه می کند:

بديشان چنين گفت کز بخت بد
فراوان همی بر تنم بد رسد

بدان مهربانی دل شهريار 
 به سان درختی پر از برگ و بار
چو سودابه او را فريبنده گشت

تو گفتی که زهر گزاينده گشت
شبستان او گشت زندان من 

 
غمی شد دل و بخت خندان من

چنين رفت بر سر مرا روزگار
که با مهر او آتش آورد بار

(همان، دفتر سوم: ٦٧)   

آنــگاه بی خــردی پدر را نيــز نکوهش 
می کند:

سری کش نباشد ز مغز آگهی 
نه از بّتری باز داند بهی

قباد آمد و رفت و گيتی سپرد
ورا نيز هم رفته بايد شمرد

(همان، دفتر سوم: ٦٨)      

      در جــای ديگــر نيز افراســياب، که 
سياوش را نزد خويش فراخوانده است، پس 
از نشست و برخاست با سياوش و مشاهدة 
جمال و کمال او، کاووس را به دليل دست 
کشــيدن از فرزندی همچون ســياوش و 
آزردن او، درخور ســرزنش می داند و او را 

تند و کم خرد می خواند:
به روی سياوش نگه کرد و گفت

که اين را به گيتی کسی نيست جفت
نه زين گونه مردم بود در جهان

چنين روی و باال و فّر مهان
از آن پس به پيران چنين گفت رد

که کاووس تند است و اندک خرد
که بشکيبد از روی چونين پسر

چنين برز باال و چندين هنر
مرا ديده از خوب  ديدار او

بمانده ست دل خيره از کار او
که فرزند باشد کسی را چنين

دو ديده بگرداند اندر زمين
(همان، دفتر سوم: ٨٤-٨٣)  

      و باز در همين داستان سياوش و پس 
از کشــته شدن وی، رستم ضمن سرزنش 
کاووس، صفات ناپســند او را بدين ســان 

برمی شمارد:

بدو گفت خوی بد ای شهريار
پراگندی و تخمت آمد به بار

تو را مهر سودابه و بدخوی
ز سر برگرفت افسر خسروی

کنون آشكارا ببينی همی
که بر موج دريا نشينی همی
از انديشة ُخرد و شاه سترگ 

بيامد به ما بر، زيانی بزرگ
(همان، دفتر سوم: ١٧١)    

      آنگاه رســتم پس از کشتن سودابه، به 
همراه سپاه ايران به توران می تازد و توران  
زمين را به کين سياوش ويران می سازد و 
روزگاری دراز در آن سامان به  سر می َبَرد؛ 
تا بدان  جا که بزرگان سپاه، بی دفاع بودن 
ايران و بيچارگی و بی دست وپايی کاووس 
را در برابــر هجوم احتمالی افراســياب به 
ايــران، بهانه قرار می دهند و رســتم را به 
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ايران بازمی گردانند:

شدند انجمن پيش او بخردان
بزرگان و کارآزموده ردان

که کاووس بی دست و بی فّر و پاي
نشسته ست بر تخت بی رهنماي

گر افراسياب از رهی بی درنگ
يکی لشکر آرد به ايران به جنگ

بيابد بر آن پيرکاووس دست  
شود کام و آرام ما جمله پست

(همان، دفتر سوم: ١٩٥)        

      و هم از اين روست که پس از بازگشت 
رســتم به زابلستان، افراســياب به ايران 
می تازد و کار را بر ايرانيان سخت می کند 
و از ديگر ســو نيز خشک سالی، ايران را تا 

هفت سال فرا می گيرد.
البّته پس از ايــن نيز در دو جای ديگر به 
قضية «بی فر شدِن کاووس» و در حقيقت، 
ناشايستگی او برای پادشاهی بر ايران شهر 
اشــاره رفته است: نخست آن هنگام است 
که گــودرز می خواهد فرزند خويش، گيو، 
را برای يافتن کيخســرو بــه توران زمين 
گسيل کند. وی سخنانی را که «سروش» 
در خواب به وی گفته است، اين گونه برای 

گيو بازگو می کند:

مرا ديد و گفت اين همه غم چراست؟ 
جهانی پر از کين و بی غم  چراست؟

ازيرا که بی فّر و برز است شاه
ندارد همی راِه شاهان نگاه

چو کيخسرو آيد ز توران زمين 
سوی دشمنان افگند رنج و کين

  (همان، دفتر سوم: ٢٠٠-١٩٩)

      دو ديگر زمانی است که گيو، کيخسرو 
را پس از جســت وجوی بســيار می يابد و 
بــا وي از وضعّيت ايران و کاووس ســخن 

می گويد:

ز کاووس کش سال بفگند فر
ز درد پسر گشت بی پای  و پر
ز ايران پراگنده شد رنگ و بو

سراسر به ويرانی آورد روی
   (همان، دفتر سوم: ٢٠٨)

البّتــه در کنــار همة ايــن نابخردی ها و 
خام کاری ها به موارد اندک و معدودی نيز 
برمی خوريم که کاووس عدالت و دادگری 
پيشــه می کند و يا از خويش هوشمندی 
نشان می دهد. نخست، پس از بازگشت از 
نبرد هاماوران است که چندگاهی به عدل 

و داد می پردازد:
جهانی پر از داد شد يکسره 

همی روی برتافت گرگ از بره
(همان، دفتر دوم: ١٥٠)  

  و ديگر در پايان پادشــاهی اوســت؛ آن  
هنگام که گيو، کيخسرو را به ايران می آورد 
و بر سر انتخاب جانشــين کاووس، ميان 
پهلوانان ايران اختالف نظر می افتد. در اين 
قضيه گودرز و خاندان او خواهان پادشاهی 
کيخســرو، و تــوس و يارانــش هواخواه 
پادشــاهی فريبرز کاووس هستند. در اين 
ميان، کيکاووس با  هوشــمندی گشودن 
دژ بهمن  را شــرط تصاحــب تاج و تخت 
پادشــاهی قرار می دهد و چون کيخسرو 
توفيق می يابد، شــاهی را به او وامي گذارد 

و از سلطنت کناره می گيرد:

چو کاووس بر تخت زّرين نشست
گرفت آن زمان دست خسرو به دست

بياورد و بنشاند بر جای خويش 
ز گنجور تاج کيان خواست پيش

ببوسيد و بنهاد بر سرش تاج
به کرسی شد از نامور تخت عاج

(همان، دفتر سوم: ٢٤٩)     

      اّما همچنان که گفته شد، اين دادگری ها 
شــاهنامه  در  کاووس  هوشــياری های  و 
بســيار نادر اســت و در برابر تباه کاری ها و 
خام کاری های وی، بسيار کم رنگ و بی جلوه، 
و هرگز نمی تواند سيمای معقول و موّجهی 
از اين پادشاه کيانی به نمايش بگذارد. دست 
آخر آنکه با توّجــه به وجود پهلوانان بزرگ 
و پرآوازه ای همچون رســتم ، گودرز، گيو و 
توس و ديگران در دربار کاووس و نيز قدرت 
و شکوه کشور ايران در زمان پادشاهی وی، 
چنين انتظــار می رود که پادشــاهی او از 
رويدادهای ناگوار تهی باشــد اّما همان گونه  

که ذكر شــد، بی خردی، سبک سری، غرور، 
خشــم زودگذر، فزون خواهی و خودکامگی 
اين پادشــاه، حوادثی را به وجــود می آورد 
که دوران پادشــاهی او را به دورانی بسيار 
ناخوشايند و پرمخاطره برای ايران و ايرانيان 

تبديل می نمايد.

کاووس در اوستا
      چهــره و منش کاووس در متون کهن 
به گونه ای ديگر است. نخست به مهم ترين 
آن ها يعنی اوســتا مي پردازيــم. البّته در 
اوستا مطالب زيادی دربارة کاووس وجود 
ندارد و سرگذشت وی در اين کتاب چندان 
روشن نيســت اّما از مجموع آنچه دربارة 
کاووس در اوستا آمده، چنين برمی آيد که 
او از ســالطين مقتدر کيانی و دارندة فر و 
نيرومندی بوده اســت (پورداوود، ١٣٧٧: 

.(٢١٥
      نام کاووس در اوستا به صورت «کوی 
ُاوَســن» يا «كوی اوَســَذن» آمده است و 
معنی ايــن نام را می تــوان «آرزومند» و 
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بنابر تفســيرهای پهلوی «خرسندی»  يا 
دانست (صفا، ١٣٦٩: ٥٠١). در آبان يشت 

دربارة کاووس چنين آمده است:
«کيکاووس توانا بــر فراز کوه ارزيفيه، صد 
اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، پيشکش 

آناهيتا کرد و از وی خواستار شد که
ای اردويسور اناهيتا، ای نيک، ای توانا،

ايــن کاميابی را بــه من ارزانــی دار که 
بزرگ تريــن شــهريار روی زمين گردم و 
بر هم  مــردم و ديوان و جادوان و پريان و 
َکوی ها و كرپن های ســتم کار چيره شوم. 
اردويســور اَناهينا، که هميشه خواستاران 
پيشکش آورندة «َزور» را کامروا می سازد، 
او را کاميــاب ســاخت (و خواهــش او را 
بــرآورد)» (دوســت خواه، ١٣٦٢: ١٤٨-

.(١٤٧
      در جای ديگر فّر کيانی او يادآوری شده 
بندهاي  زامياديشــت:  (پورداوود، ١٣٧٢، 
٩-٨) و فروهرش نيز در ديگر جای ستوده 
شده است (دوست خواه، ١٣٦٢، فروردين 
يشت، بند ١٣٢). همچنين آمده است که 
کاووس به اندازه ای تواناســت که زرتشت 

برای گشتاســب  توانی  آرزومند چنيــن 
است و نيز کاووس از ايزد بهرام، خواستار 
آن گونه پيروزی است که همة فرمانروايان 
آرزومند آن هستند: آن نيرو و پيروزی که 
فرمانروايان خواستار آن اند، فرمانروازادگان 
خواســتار آن اند، ناموران خواستار آن اند، 
کاووس خواســتار آن بود (دوســت خواه، 

١٣٦٢، بهرام يشت،  بند٣٩).
      همچنين بنا به نظر اســتاد پورداوود، 
در اوســتای عهد ساســانيان به داستان 
آســمان پيمايی کاووس نيز اشــاره شده 
است؛ هر چند که در اوستای امروز از اين 
موضوع ســخنی در بين نيست (پورداوود، 

١٣٧٢، ج١: ٢١٥).
 

منش کاووس در متون دورة 
ميانه

      در متون دورة ميانه، منش کاووس از 
يک ســو با کاووس باستانی (در اوستا) و از 
سوی ديگر با کاووس شاهنامه پيوند دارد. 
با توّجه به متونی مانند  دينکرد، بندهشن 
و گزيده های زادســپرم، کاووس دارای دو 

دسته صفت نيک و بد است. بر اين اساس، 
او پادشاهی تواناســت و از وی سياوش و 
از ســياوش، کيخســرو، آرايندة جهان و 
به خواری کشانندة قوی ترين دشمن ايران، 
زاده می شــود. کاووس بر هفت کشــور و 
ديــوان و آدميان پادشــاهی می کند. وی 
بر کوه البرز هفت کاخ می ســازد و از فراز 
اين کاخ ها بر ديوهای مازندران حکمرانی 
می کنــد و آن هــا را از تباه کــردن جهان 
بازمی دارد. اين هفت کاخ به گونه ای است 
که هرکس از ضعف پيری در عذاب باشــد 
و مرگ را نزديک ببيند چون به آنجا برود 
با باز يافتن زور و نيــرو، به صورت جوانی 
پانزده ســاله از آنجا خارج می شــود (صفا، 

.(١٣٦٩: ٥٠٣-٥٠٢
      دربــارة کژراهی ها و ســياه کاری های 
کاووس نيــز اين  چنين آمده کــه بر اثر 
وسوســة ديــوان به ســتيز بــا هرمزد و 
امشاســپندان برمی خيزد و اّدعای خدايی 
می کند. ديــوان او را می فريبند و چيرگی 
او بر جهان ماّدی را کم ارج نشان می دهند 
و آرزوی حکومت بر آسمان ها را در دلش 
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فزون خواهی  ايــن  نتيجة  بيدار می کنند. 
آن اســت که از آســمان به زير می افتد و 
از ســپاهش دور می گردد و فّر كيانی از او 
گسســته می شود و ســرانجام از زندگانی 
جاودان محروم می گردد و فناپذير می شود. 
سپس به فريب ديوان به کشتن «ُاوشنر»، 

وزير دانای خود، فرمان می دهد.
     از ديگر تباه کاری های کاووس، کشتن 
گاوی اســت که حافظ مرز ايران و توران 
است. اين گاو را هرمزد برای آن آفريده تا 
هنگام جنگ بين ايرانيان و تورانيان، سم 
خويش را بر مرز واقعی ايران و توران بکوبد 
و جدال آن هــا را از بين ببرد. کاووس که 
می خواهد به توران هجــوم ببرد، به يکی 
از پهلوانان خود به نام «ســريت» دستور 
کشــتن اين گاو را می دهد (صفا، ١٣٦٩: 

.(٥٠٥-٥٠٤
      همان گونــه که می بينيم، در اوســتا 
کاووس شهرياری تواناســت که با نهايت 
قدرِت پادشــاهی، بر جهــان فرمانروايی 
می کنــد و همچــون مــردی بلندپايگاه، 
ســزاوار آفريــن خوانده شــده و همانند 
پادشاهی نيرومند و شهسواری دلير، وصف 
گرديده اســت. در اينجا هرگز نشانه ای از 
ســياه کاری ها و کژراهی هايی که بعدها به 
وی نســبت داده، نمی بينيم ولی در متون 
ميانه و بازمانــده از زبان پهلوی، عالوه بر 
بزرگ داشت کاووس به تباهکاری های وی 
نيز اشــاره شده است. از اين رو، همان گونه 
که پيش از اين گفته شــد، منش کاووس 
در متون دورة ميانه از يک ســو با کاووس 
باســتانی و از ديگرسو با کاووس شاهنامه 
پيونــد دارد اّما در شــاهنامة فردوســي، 
شــخصّيت کاووس با آنچه در اوستا آمده 
به کّلی ناسازگار می باشد و به خوبی آشکار 
اســت که افزايش بعضی از افســانه های 
بيگانــه و يا مربــوط به دوره هــای بعد، 
دگرگونی هايــی در وصــف منش کاووس 
پديــد آورده و او را به گونه ای جز آنچه در 
اوســتا (و حّتی در متن های پهلوی) ديده 
می شــود، نمايان ساخته اســت؛ آن گونه 
کــه وی را يک بــاره به عنوان پادشــاهی 
سســت منش و پســت  هّمت، کــه توانای 
پاسداری از ســّنت های نياکان خويش را 

ندارد، معّرفی می کند.

      البّته اين نکته در اين باره گفتنی است 
که برخی کوشيده اند تغيير هوّيت کاووس 
را در داســتان های ايرانی، به نفوذ اساطير 
مّلت ها در داســتان های حماســی  ديگر 
ايران نســبت دهند؛ نظير مقايســه ای که 
«جهانگير، ک. کوياجی» انجام داده است. 
وی ضمن مطابقت  دادن داســتان کاووس 
در شــاهنامه با داســتان «جو وانگ» در 
حماسه های چينی، اين  چنين نتيجه گرفته 
است: «همانندی ميان افسانه های ايرانی و 
چينی، چندان زياد است که بخش بزرگی 
از داستان کاووس را می توان روايت ايرانی 
شدة افســانة جو وانگ ناميد» (كوياجي، 

.(١٣٦٢: ٨٣
      خالصة مقايســه ای کــه کوياجی بين 
کاووس و جووانگ، انجام داده، چنين است: 
در شــاهنامه يکی از ديوساالران به دستور 
ابليس وظيفة گمراه ساختن کاووس و آشفته 
کردن نيروی تشخيص او و بازگردانيدن وی 
از راه دانايی و راســتی را برعهده می گيرد. 
در «فنگ شــن ينی»، ايزدبانو «نی او گوا» 
از «جو وانگ» دل آزرده می شــود و سه ديو 
بزرگ را نــزد خويش می خوانــد و فرمان 
تباه ساختن انديشــه و زندگی جو وانگ را 
بديشان می دهد. به کاووس آگاهی می دهند 
که شاه هاماوران دختر زيبايی به نام سودابه 
دارد و کاووس او را خواســتگاری می کند و 
ســپس در بند می افتد اّما سرانجام به ياری 
رســتم پيروز می شود. ســودابه به صورت 
خرد اهريمنی کاووس درمی آيد و وجودش 
سرآغاز بسياری از رنج ها و شوربختی هايی 
می گردد که کاووس به آن ها دچار می شود. 
وزيــِر جو وانگ نيز به او آگاهی می دهد که 
«سو هو» شــاهزادة خراج گزار وی، دختری 
به نام «ســو دا گی» دارد با زيبايِی بهشتی. 
جو وانگ بی درنگ آن دختر را خواستگاری 
می کند اّما ســو هو اين خواهش شاهنشاه 
را نمی پذيــرد و او را به مبــارزه می خواند. 
در نتيجه، جنگی درمی گيرد که نخســت 
سواران جو وانگ در آن شکست می خورند 
اّما ســرانجام، نبرد به پيروزی آنان منتهی 
می شــود و ســو هو ناگزير دختر خود را به 
همسری به جو وانگ مي سپارد. سو دا گی، 
باعث راه يافتن سه ديو فرستادة «ني او گوا» 
به کاخ شاهنشاهی می شود و خود نيز زمينة 

گمراهی و تباهی جو وانگ را فراهم می سازد.
      سودابه، شــاهزاده سياوش را می بيند 
و گرفتار عشق او می شــود و کاووس را وا 
می دارد تا شاهزاده را به شبستان پادشاهی 
بفرستد. در آنجا ســودابه عشق خود را به 
سياوش ابراز می دارد ولی شاهزادة پاک دامن 
و پرهيزگار، از تن در دادن به خواهش وی 
ســر باز می زند. در پي اين امتناع سياوش، 
سودابه او را به دست درازی به خويش مّتهم 
می کنــد و پس از چندی ســياوش برای 
رهايی از بدنامــی و تهمت، ايران زمين را 
ترک می گويد؛ به توران  زمين پناه می برد و 
سرانجام در آنجا به قتل می رسد. سو داگی، 
شــاهزادة «بويي گااو» را می بيند و به وی 
دل می بازد و به بهانة آنکه می خواهد عود 
نواختن را از شــاهزاده بياموزد، جو وانگ 
را وامی دارد تا شــاهزاده را به شبســتان 
پادشاهی بفرســتد. در آنجا عشق خود را 
به بويي گااو ابراز می دارد و چون شــاهزاده 
به خواهش او تن درنمی دهد، ســو دا گی، 
بر ضد او دسيسه چينی می کند و سرانجام 

زمينة نابودی اش را فراهم می سازد.
     در شــاهنامه از يکی ديگر از همسران 
کاووس ســخن به ميان آمــده که مادر 
ســياوش اســت. هنگام توّلد ســياوش، 
اخترشناســان زندگی آيندة او را آميخته 
با شوربختی پيش بينی می کنند؛ از اين رو 
کاووس، شاهزاده را به رستم می سپارد تا 
او را به سيســتان ببرد و بپرورد و رســتم 
پس از هفت ســال، وی را به درگاه پدر باز 
می گرداند. ســپس همان گونــه که گفته 
شد، مورد آزار نامادری خود، سودابه، قرار 
می گيرد. ســودابه دو جنين ســقط شده 
را که از آِن زنی ديگر اســت، در تشــتی 
می گذارد و به کاخ پادشــاهی می آورد و 
وانمود می کند که جنين هــا از آن اويند 
و به دليل دســت درازی ســياوش سقط 
شده اند. کاووس به دستيارِی اخترشماران، 
به دروغ گويی ســودابه پی می برد و قصد 
مجــازات او می كند اّما ســياوش، که از 
پشــيمانی پدر در آينده بيمناک اســت، 
خواهان بخشودگی سودابه مي شود. همة 
اين قضايا در افســانه های چينی نيز يافت 
می شــود و تنها ترتيــب رويدادها تفاوت 
دارد. ســو دا گی، پــس از راه يابي به کاخ 
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جو وانگ،  به  قصد كشــتن «گيانگ» ، شــهبانوی 
پيشــين، توطئه ای ترتيب می دهــد. هنگامی که 
شــاهزاده «دائی ســوئی»، فرزند گيانگ، چشم به 
جهان می گشــايد، ســو دا گی در صدد فريب شاه 
بر می آيد و به او می گويد که در کاخ هيواليی متوّلد 
شده است. جو وانگ فرمان می دهد شهبانو گيانگ 
را بکشــند و کودک وی را نيز از شهر بيرون کنند 
اّما «چين جين» پارســا و جاودانه، کودک را پيدا 
می کند و چون سرنوشــت شکوهمند او را می داند، 
هفت سال به تربيتش هّمت می گمارد و آنگاه او را 
آگاه می سازد که از دودمان پادشاهی است. شاهزاده 
دائی ســوئی، در دوران جوانی، انتقام مادرش را از 
سو دا گی می گيرد (كوياجي، ١٣٦٢: ١١٩-١١٦).

      کاووس را با شــاهانی از اســاطير ملل مختلف 
مقايســه نموده اند. گروهی وی را به دليل تشــابه 
داســتان پروازش  بر بال عقاب ها، كه به نمرود نيز 
نسبت داده شده اســت، با نمرود يکی پنداشته اند. 
برخی نيز وی را با فرعون يكي دانسته اند. در برهان 
قاطع، ذيل واژة کاووس آمده  اســت: «با واو بر وزن 
ناموس، نام يکی از پادشــاهان کيان باشد و بعضی 
نمرود را گوينــد و جمعی فرعــون را» (محّمدبن 

حسين خلف تبريزي، ١٣٥٧، جلد ٣: ١٥٨٢).
      در جايی نيز داســتان رفتن کاووس به آسمان 
با يک اســطورة کهن سومری به نام «اتنه» مقايسه 
شده اســت. اتنه، از شاهان اسطوره ای بين الّنهرين، 
از داشــتن پســری برای جانشــينی محروم است. 
بدين سبب، دست نياز به سوی خدايان دراز می کند 
و يکــی از خدايــان او را به ســوی عقابی رهنمون 
می شــود که می تواند وی را به «گياه زادن» برساند 
و در نهايت، اتنه به ياری عقاب به آســمان می رود 

(ارفعي، ١٣٦٩: ١٩٦-١٩١).
      پايان ســخن اينکه نام کاووس به ادبّيات قديم 
هنــدی نيــز راه يافته و در «ريــگ ودا» به صورت 
» آمده که همان «کوی اوسن» اوستا  «اوسنس کاویَّ
و «کی اوس» ادبيات پهلوی می باشد (صفا،١٣٦٩: 
٥٠٩). در اين زمينه اعتقاد بر اين است که شهرت 
و قدرتی که اين اســطوره در نواحی شرق ايران به 
دســت آورده، ماية پراكنده شــدن نام وی در دّرة 
سند شده و او را در زمرة پهلوانان و نام آوران ادبّيات 
«ودا» درآورده است.  اين امر حاصل ارتباط ايرانيان 
شــرقی و همسايگان آريايی ايشــان يعنی هندوان 

بوده است که در دّرة سند می زيسته اند.

نتيجه
      با در نظر گرفتن سير تحّول شخصّيت کاووس، 

از متــون باســتانی ادوار کهن (اوســتا، دينکرد، 
بندهشن و...) تا شاهنامة فردوسی، می توان نتيجه 
گرفت که اين اســطوره تحت تأثير عواملی همچون 
عوامل اجتماعی، تغيير تلّقی و دگرگونی نياز مردم 
نســبت به برخی اســاطير، ادغــام و جابه جايی با 
اسطوره های ديگر، نفوذ اســاطير ديگر مّلت ها و... 
در گــذر زمان به  کّلی دســتخوش تغيير گرديده، 
ضمــن تطابق با خواســت مخاطبــان خويش، از 
جايگاه خداگونه، آسمانی و ارجمند خود، به مرتبة 
پادشاهی سست عنصر، كم خرد و بي تدبير فروافتاده 
اســت. وی به  رغــم اينكه پهلواناني ســترگ را در 
خدمت خويــش دارد، طرفي نمی بنــدد و همواره 
كشــور را به سوي جنگ و ويراني و تباهي رهنمون 
است. در اين ميان، نبايد برجسته شدن نقش رستم 
را به عنــوان نماد آمال و آرمان هاي ايرانيان، در اين 
تحّول اساســي از خاطر برد؛ چرا كه در ســاية اين 
برجســتگي، مي بايســت هر كه و هر چه، فروتر از 
وي به چشــم بيايد؛ حّتي پادشاهي بزرگ و مقتدر 

همچون کيکاووس.

منابع 
١. ارفعي، مجيد. (١٣٦٩). اتنه، افســانة نخســتين پــرواز. فصلنامة 

فرهنگ، كتاب هفتم، چاپ اّول، تهران.
٢. اســالمي ندوشــن، محّمدعلي. (بی تا). زندگي و مرگ پهلوانان در 

شاهنامه. چاپ سوم. تهران: انتشارات توس.
٣. پورداوود، ابراهيم. (١٣٧٧). يشت ها (جلد١ و ٢).  چاپ اّول. تهران: 

انتشارات اساطير.
٤. دوســت خواه، جليل. (١٣٦٢). اوســتا (از گزارش استاد پورداوود). 

چاپ چهارم. تهران: انتشارات مرواريد.
٥- صفــا، ذبيح اهللا. ( ١٣٦٩). حماسه ســرايی در ايــران. چاپ پنجم. 

تهران: انتشارات اميركبير.
٦- فردوســی توســي. (١٩٦٦). شــاهنامه (دورة ُنه جلدي).  مسکو: 

آكادمي علوم اّتحاد شوروي.
٧- کــّزازی، ميرجالل الّدين. (١٣٧٠). مازهای راز (جســتارهايي در 

شاهنامه). چاپ اّول. تهران: نشر مركز.
٨- کوياجی، جهانگير كوورجي. (١٣٦٢). آيين ها و افســانه های ايران 
و چين باســتان. مترجم: جليل دوست خواه. چاپ دوم. تهران: شركت 

سهامي كتاب هاي جيبي.
٩- محّمدحســين بن خلف تبريزی. (١٣٥٧). برهــان قاطع. به اهتمام 

دکتر محّمد معين. چاپ سوم. تهران: انتشارات اميركبير.
١٠- نولدكه، تئودور. (١٣٦٩). حماســة مّلي ايــران.  مترجم: بزرگ 

علوي. چاپ چهارم. تهران: نشر سپهر و جام.


