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*شناسی کاووس در شاهنامهشخصیت

1مجتبی گلی آیسک

دانشگاه آزاد مشهدي ادبیات فارسیدانشجوي دکتر-أت علمی سازمان سماءعضو هی

چکیده
-شدن رستم، جنگ مازندران و هفـت هایی چون داستان زادهزندگی کاووس کیانی در شاهنامه با داستان

بیت به صورت پررنگ هزار؛ و در میان دهخوردهخوان رستم، داستان رستم و سهراب، و داستان سیاووش گره
هـاي  ات و بازتـاب شود که خصوصـی جستجوي دقیق در این ابیات موجب می. استرنگ ترسیم شدهو کم

-توان بـه الیـه  تر میها، آساناین ویژگیبندي و ارزیابیمسلّماً با دسته. شودنمایانکاووس بخوبیشخصیتی
. هاي درونی شخصیت وي نفوذ کرد

از : اسـت هـاي متضـاد شخصـیتی وي   کاووس را با سایر پادشاهان شاهنامه متفاوت ساخته، جلـوه آنچه
-خو، خودکامه، جنگایزدي، و اهل کاوش و نیایش، و از دیگر سو اهریمنیةداراي فرّصفت، سویی اهورایی

هاي نسبت داده شده به کاووس تنها صفت وي نیست و اغلب شـاهان  برخی از صفت. خرد استطلب و کم
مختصر بـه  ةاشار. شاه استها را دارند در حالی که برخی از صفات، مخصوص کاووسشاهنامه این ویژگی

است و ایـن صـفات را   تر شدن ابعاد شخصیتی کاووس در شاهنامه ضروريصفات براي روشنۀهر دو دست
عالوه برخی از این صفات مثبت و اهورایی و برخی منفـی و  به . کردعام و خاص تقسیمۀتوان به دو دستمی

. کـرد مثبت و منفی تقسیمۀبه دو دستتوان صفات کاووس را با کمی اغماض، از اینرو نیز می. اهریمنی است
در . گیرددر این پژوهش، ابتدا صفات مثبت شخصیت کاووس، سپس صفات منفی وي مورد ارزیابی قرار می

.   شودمیپایان، در جدولی جداگانه به عام و خاص بودن این صفات مثبت و منفی اشاره 
.ایزدي، دیوة، فرّشناسیفردوسی، شخصیتۀکاووس، شاهنام: يکلیدواژگان
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مقدمه
بـن کینیـه بـن کینیـوش بـن سوکـاو کى«:استگونه آمدهشاه ایننام کامل کاووس

، 1361بیهقـی،  (»رمنـوچه بـن نـوذر بـن همیسربنراعبنکیقبادبنکینیهبنکیقاوش
.)297ص

کامالً متضـاد  ۀاست که دو نیمزندگی کاووس کیانی، حکایت نشیب و فراز پادشاهی
اسـت و گـاهی زمینـی؛    است؛ گاهی آسمانیاهورایی و اهریمنی در وجودش نقش بسته

شود و گـاهی در آسـمان   کند و فرّه ي ایزدي همراه او میگاهی از روي زمین عروج می
.  بنددنشیند و دل در امور دنیوي میبه حضیض ذلّت می
یـا  ) Kayus(»کـایوس «و در پهلوي ) Kavausan(»کَوي اوسن«، نام وي در اوستا

»کی کـاووس «و -شـود هم نوشته می»کاوس«که -»کاووس«و در فارسی »کاهوس«
اسـاطیري در اوسـتا و   ةاست که از شاهان و فرمانروایان پرآواز»قابوس«و یا معرّب آن 

»کی قباد«ةو نبیر»کی اپیوه«در اوستا و بندهشن کاووس پسر . استهاي کهندیگر متن
نـام  . اسـت »کی قبـاد «است، اما در شاهنامه و برخی از منابع دیگر عربی و فارسی، پسر 

تشـکیل  ) آرزو و اراده و میـل (=»اوسن«و ) پادشاه و فرمانروا(=»کَوي«وي از دو جزء 
، آن را بـه  بارتولومـه . اندبرگردانده»خرسندي«است و در گزارش پهلوي آ ن را به شده

ترجمـه  »آرزومنـد، بـا اراده، توانـا   «آن را یوسـتی و اشپیگلو »هاچشمهةدارند«معنی 
ـ    . اندکرده سرکشـی و  ۀوي از یک سو نماد توانایی و بلنـدپروازي و از دیگـر سـو نمون

؛بـا تلخـیص  1027-8، صـص 2،ج1389دوسـتخواه،  (اسـت  نافرمانی در برابر آفریدگار
-کـاووس در ادبیـات  .)762، ص1369، رسـتگار فسـایی  ؛235، ص2،ج1378، پورداود

تسـلّط و شـکوه، در برابـر جهـان،     ۀشده،که با همفارسی، به عنوان مظهر قدرتی دانسته
.)658، ص1386یاحقی، (است ناچیز و رفتنی
، شـاه عبـدالعظیمی  (اسـت  شـده قرآن اشـاره تفاسیردرکاووسسرشدن به شکسته

شدن عظمت دنیایی و عدم ثبـات  تواند نماد حسرت از نابودکه می.)50، ص2، ج1364
: استکردهاشارهکاووسۀبه کلّنیزخیام. گیتی به جهانیان باشد
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ــیشدرطــوسةبــاربــرنشســتهدیــدممرغـی  ــادهپ ــنه ــیۀکلّ ــاووسک ک
ـ کجـا وهـا جرسبانگکوافسـوس افسوسکهگفتهمیکلّهبا کـوس ۀنال

)114رباعی،1387خیام،(
کیـانی در شـاهنامه تـا حـد     ةمختصر، شخصیت این پادشـاه پـرآواز  در این پژوهش 

-هاي مثبت و منفی زنـدگی وي اشـاره مـی   گیرد و به جنبهممکن مورد بررسی قرار می
.  شود

کاووس در شاهنامه
بـه ایـن   شخصـیتی کـاووس در شـاهنامه،   گونـاگون  قبل از پرداختن به جلوه هاي 

هاي هاي پهلوي، و متنشخصیت کاووس در متنکه خطوط اصلی شود مطلب اشاره می
، 1388سـتّاري،  (اوسـتا شـود تـا در   فارسی و عربی پس از اسـالم بیشـتر نمـودار مـی    

منـدي و جسـتجوي   اوستا تنهـا از نظـر فـره   کاووس درةبه عنوان نمونه چهر.)103ص
اي از پـاره اسـت و در  شـده است و تنها در یشتها اشاراتی بـه وي  پیروزي حائز اهمیت

است، در حـالی کـه در شـاهنامه    خوردههوشنگ پیشدادي و فریدون گرهةموارد با چهر
. شودآن اشاره میاست که در ادامه بهگرفتهقرارتوجهوسیعی موردصورتبهاین مطلب

، 1378، پـورداود (اسـت  یشتها به هوشنگ نسبت داده شـده غلبه بر دیوان مازندرانی در
روزي شـبانه و از پـرواز سـه  .)26ة،کـرد 19؛ یشـت  25ة،کرد17یشت ؛ 7ة،کرد19یشت

.)61ة، کرد5،یشت1378، پورداود(است فریدون همچون کرکسی در هوا سخن رفته
، 14، یشـت 1378، پـورداود (آرزومند پیروزي معرّفی شده اسـت  کاووس در اوستا،

هنامه به سوي آسمان است که در شاو در جستجوي همین پیروزي و برتري.)39ةکرد
اسـت  داشتن پر وارغن موجب بـه دسـت آوردن فـرّ و توانـایی    در اوستا. کندپرواز می

است که کـاووس در شـاهنامه   شاید به همین دلیل.)36ة، کرد14، یشت1378، پورداود(
کند تا قدرت و پیروزي و فرّ آسمانی را بـا کمـک پـر عقابـان     به سوي آسمان پرواز می

در اوسـتا  عالوه بر آنکه. استاي مشابه داشتن پر وارغنآورد که تا اندازهدستتیزپر به 
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شـود و در روان فریـدون جـاي   فرّ جمشید به صورت پیکر مرغ وارغن از وي جدا مـی 
کـرد کـه کـاووس    توان این گونه تصورمی). 36ة،کرد19، یشت1378، پورداود(گیرد می

-است تا در روان وي متجلّـی دنبال همین فرّ ایزديبا پرواز به آسمان با کمک عقابان به 

.   گردد
هـاي موجـود، در   مـتن ۀکاووس در میـان همـ  ۀولی به طور مسلّم شخصیت دوگان

است و گواه این مطلب، حضور این پادشاه کیانی در شدهتر بیانرنگفردوسی پرۀشاهنام
-شاهنامه متفاوت ساخته، جلـوه چه کاووس را با سایر شاهان آن. استیک ششم شاهنامه

تنهـا اسـت و جاي شاهنامه به آن اشاره شـده است که در جاياد شخصیتی ويهاي متضّ
ۀدر شـاهنام . شودنمیدر البرزکوههاییکاخساختنآسمان وبهپروازمندي،فرهبهمحدود

صـورت  بیـت بـه   هـزار آوازه، در میـان ده حکیم ابوالقاسم فردوسی، زندگی این شاه پـر 
شـود کـه   جستجوي دقیق در این ابیات موجب مـی . استرنگ ترسیم شدهپررنگ و کم

بنـدي و  مسلّماً با دسته. شودنمایانکاووس بخوبیهاي شخصیتیخصوصیات و بازتاب
منفـی وي نفـوذ   هاي درونی شخصیت نیمهتوان به الیهتر میها، آساناین ویژگیارزیابی

. کرد
نیسـت و  شده به کاووس در شاهنامه، تنها صفت ويدادهنسبتهاي برخی از صفت

-شاهها را دارند و برخی از صفات، مخصوص کاووساغلب شاهان شاهنامه این ویژگی
تر شدن ابعاد شخصیتی کـاووس  صفات براي روشنۀمختصر به هر دو دستةاشار. است

که -بخشینظیر گنج[عام ۀتوان به دو دستاست و این صفات را میدر شاهنامه ضروري
و ] گـري گـذرانی، و نیـایش  ، میگسـاري و خـوش  -اسـت فرهنگی ایران باستانۀمشخّص
برخی از ایـن صـفات   . کردتقسیم] گريخردي، لشکرافروزي، و کاوشنظیر کم[خاص 

تـوان صـفات   از ایـن دیـدگاه نیـز مـی    . است و برخی منفی و اهریمنـی مثبت و اهورایی
در این پـژوهش،  . کردمثبت و منفی تقسیمۀی اغماض، به دو دستشاه را با کمکاووس

-ابتدا صفات مثبت کاووس، سپس صفات منفی شخصیت وي مـورد ارزیـابی قـرار مـی    
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گیرد و در پایان، در جدولی جداگانه به عام و خاص بودن ایـن صـفات مثبـت و منفـی     
. شوداشاره می

صفات مثبت کاووس در شاهنامه
:مندي و حکومت بر دیو و پريفرّه) الف

اَپیوه، کاووس، قَباد، کَیکَی: شمار نامعینی از شهریاران و شهریارزادگان دودمانِ کیانی
،1386رایشـلت،  (اننـد  مندفرّهخسرو از سیاوش و کَیبیارش، کیَشین، کَیآرش، کَیکَی
ـ   اي کوتاه بهاما اشاره. نیستشاهو این خاص کاووس.)422ص ۀآن بـراي معرّفـی جنب

.  نیستمثبت و اهورایی کاووس خالی از فایده
-رو بر دیو و پري حکـومتی سـلیمان  است، از اینشاه داراي گنج و فرّه ایزديکاووس

:داردگونه
ــی  ــایی و فرّهـ ــنج و زیبـ ــس گـ پــــري و دد و دام گشــــتش رهــــیز بـ

)177، ص 1384فردوسی، (
: استشدهنامیدهخورشیدفرکاووسوي هنگام رهایی از بند شاه هاماوران، 

ــیدفر   ــاووس خورشـ ــت کـ بــه دیبــاي رومــی یکــی مهــد زر    بیاراسـ
)175همان، ص (

ایـزدي از وي  ةکاووس و رفتن به سوي مازندران، گاهی این فـرّ به خاطر اشتباهات
شـود و کـاووس از   ایـزدي از وي دور مـی  ةدر جنگ با شاه مازندران، فـرّ . شودمیدور 

طلبی کاووس بـراي جنـگ  این امر خود گواه فزون. (خداوند طلب بازگشت آن را دارد
:گویداو به خداوند می) نادرست به سوي مازندران نیز هست
ــی  ــروزي و فرّهـ ــو پیـ ــرا ده تـ به مـن تـازه کـن تخـت شاهنشـهی     مـ

)164همان، ص (
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فکـر پـرواز بـه آسـمان را بسـان      بنـابراین است، کاووسکردن ابلیس در صدد گمراه
جاودانگی این ۀشده و جنبایزدي از کاووس جداةپروراند تا فرّنمرود در وجود وي می

:خواهد کهابلیس می. برودشاه کیانی از بین
ــاك  بگردانـــدش ســـر ز یـــزدان پـــاك ــاش خ ــرّ زیب ــر آن ف ــاند ب فش

)178، ص 1384فردوسی، (
اسـت  شـده بیانکیخسروبهگیواز زبانکاووسشدنفرپاي وعامل بی،سیاوشداغ

: استپدري کاووس به سیاوشمهرةکه نشان دهند
ــر ز کــاووس، کــش ســال بفگنــد فــر ز درد پســـر، گشـــت بـــی پـــاي و پـ

)303، ص همان(
پیمـایی  است؛ در داسـتان آسـمان  جدایی فرّ ایزدي این پادشاه کیانی نیز درخور تأمل

گشـته و  شود، کاووس به زمین سـرنگون از او گرفته می»فرّ کیانی«کاووس، هنگامی که 
حافظ و –)Naryosang(1نَریوسنگپس . گریزدمی) فَراخکَرت(»وئور کَشَه«به دریاي 

کوشـد از رسـیدن   کرده و میوي را دنبال-پاکان و دلیرانۀنطفةکنندنگدارنده و تقویت
کنـد کـه اي   خسـرو فریـاد مـی   رَوشـیِ کـی  امـا فْ . کنـد خسرو بدو جلوگیريرَوشیِ کیفْ

دنیا هستم بهتورانةکنندنریوسنگ، کاووس را مکش، زیرا اگر او را بکشی، من که ویران
، 2، ج1385، رضـی (نهد میآن نریوسنگ، کاووس را به حال خود واازآمد، پسنخواهم

شد اما خواسـت  کیانی به پیکر آهویی از وي بیرونة، فرّدینکردو به موجب .)1004ص
.)1005همان، ص(نشود بود که وي تباهاورمزد چنان

:بودنگري و گریاننیایش) ب
:هنگام نبرد با شاه مازندران)1-ب

:کندکاووس در روز هشتم نبرد با شاه مازندران، در برابر خداوند نیایش می
ــانی شــاهبــه هشــتم، جهانــدار کــاووس ــت آن کیــ ــر برگرفــ ــالهز ســ کــ

ــان  ــدار گیه ــیش جهان ــه پ ــیخــدايب ــد همـ ــه بیامـ ــان بـ ــود گریـ ــايبـ پـ
)164، ص همان(
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:پس از غلبه بر شاه مازندران) 2-ب
:کندوي پس از غلبه بر شاه مازندران، یک هفته در برابر یزدان پاك، نیایش و شُکر می

گفــــت بــــا داور پــــاك راز همــــیجــاي نمــاز وز آن پــس بیامــد بــه  
پــاكبــه یــک هفتــه بــر، پــیش یــزدان

ج

ــاك  ــود خـ ــایش بپیمـ ــا نیـ ــی بـ همـ
)166، ص 1384فردوسی، (

:براي پیروزي رستم در برابر سهراب) 3-ب
وي بـه رسـتم   . کنـد کاووس براي پیروزي رستم در برابر سهراب، دعا و نیایش مـی 

:گویدمی
ــاك    ــزدان پ ــاووس، ی ــت ک ــدو گف ــاك دل ب ــد چـ ــگالت کنـ ــاكبدسـ چـ
ــرین  ــیش جهــان آف ــه پ ــین  مــن امشــب ب ــر زمـ ــراوان دو رخ بـ ــالم فـ بمـ

) 207همان، ص (
: براي پوزش از گناه عروج به آسمان) 4-ب

کنـان از گناهـان خـویش    کند و نیایششیرچین آمل، زاري میۀهنگام سقوط در بیش
:طلبدمیپوزش

ــه بیشــه درون زار و خــوار   ــده ب ــیبمان ــایش همـ ــار نیـ ــا کردگـ ــرد بـ کـ
جسـت، هـر سـو سـپاه    مر او را همیکـــرد پـــوزش ز بهـــر گنـــاههمـــی

)179همان، ص (
گرداننـد، وي  یابند و به ایران باز مـی زمانی که رستم و بزرگان ایران او را در آمل می

قصـد  بـه (=کند و از گنـاه بـزرگ خـویش   جهان نیایش میةچهل روز در برابر آفرینند
:کندتوبه می) دست یابی به عالم باال و رسیدن به مقام الهیت

بپیمــود خــاك و بپرداخــت جــاي   چهل روز، بـر پـیش یـزدان بـه پـاي     
کــردهمــی از جهــان آفــرین یــاد   ریخـــت از دیـــدگان آب زردهمـــی

)180همان، ص (
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از گنـاه  شود، بیشترین میزان نیایش کـاووس، بـراي پـوزش   میطور که مشاهدههمان
شـاه شدت گناه، و تـأثّر عمیـق کـاووس   ةدهنداست که نشانشدهپرواز به آسمان انجام

شاه، نیایش در برابر یزدان پاك قبل از آغاز همچنین، در داستان زندگی کاووس. است
.   استرفتهشمارجنگ، بسان بزم و طرب امري مرسوم به

رفت، تـا ابلـیس او   کار کیکاوس بر نظام همى«:است کهشدت این زاري آمدهةدربار
دادنـد،  وزیران و سـاالران او را پنـد  .ساختکرد و صندوقرا از راه ببرد، و قصد آسمان

شـد، و از آن کـرده   افتاد و دردمندرفت اندر صندوق، و از آنجا فرودرد و بر هوانبفرمان
و هـیچ نیـز نخندیـد و    درشت پوشید، و بر پالس درشت نشسـت ۀشد، و جامپشیمان

ن آسوى آسمان ننگریست و گوشت نخورد، و مجامعت نکرد، و بسـیار بگریسـت، بـر   
.)46، ص1347، گردیزي(»خورد فراواناى خویش، و از آن پشیمانىهکرده

:بخشیگنج) ج
عظمت ثروت و گـنج  ةدهنداست که نشانآمدهسخنکاووساألخبار از گنجدر زین

مغافصه تاختن آورد، و خاقـان را بـا همـه    ]گور ساسانی[بهرام«:استاین پادشاه کیانی
کرد، و شمشـیر انـدر سـپاه او نهـاد، و بسـیارى      عزیزان او اندر شکارگاه بگرفت و اسیر

کـرد و  هر شد، و آن دیار را قهرالنّوراءو پس بر اثر ایشان به ما. بکشت، و باقى بگریختند
ـ  گـاومیش زر گنج کیکـاوس یافتنـد، دو  روزگار او ه ترکستان بگرفت، و ب ـ یـن مرص ه ع ب

جواهر، بر آخرهاى سیمین بسته، و بدل کاه و علـف، جـواهر و مرواریـد ریختـه پـیش      
.)77همان، ص(»ایشان

-بخـش معرّفـی  بخش هستند، شاهان شاهنامه، گـنج در برابر پهلوانان شاهنامه که تاج

.استشدهاري ذکراند که در این میان نام کاووس در موارد بسیشده
:بردمیارث نشستن، گنج فراوانی از پدر به تختکاووس، هنگام به

ــاه پــدر     ــاووس بگرفــت گ ــو ک سـر بـه شـد سـر  مر او را جهان بنـده چ
ــه  ــر گون ــد  ز ه ــده دی ــنج آگن دیـد سر پیش خود بنـده بهجهان سراي گ

)142، ص 1384فردوسی، (
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پرورانـد، بزرگـان ایـران    مازندران را در سـر مـی  وقتی وي تصمیم به لشکرکشی به 
فرستند تـا بلکـه زال، شـاه را از ایـن     دهند و پیکی را به سوي زال میمیانجمنی ترتیب
گـنج نیاکـان و   ةاست که کاووس، نابودکننـد -این پیک تیزرو، مدعی. کنداقدام منصرف

:گویداست و در خطاب با زال میپادشاهان گذشته
ــی انش از باســــتانبـــه رنـــج نیاگـــ    ــد همـ ــتان نخواهـ ــود همداسـ بـ
ــدش؟   رنــج بگزایــدش  همــی گــنج بــی   ــدران بایـ ــاه مازنـ ــرا گـ چـ

)143، ص 1384، فردوسی(
زحمتـی باشـد   هاي بادآورده و بیشاید یکی از عوامل حمله به مازندران، همین گنج

.استشاه شدهکه نصیب کاووس
شادي و رفع بال در ۀهشتمین روز، به نشانکاووس پس از غلبه بر شاه مازندران، در 

:کندها را باز میگنج
ــتم  ــه هش ــاز  ،ب ــرد ب ــا ک ــنج ه ــاز  در گ ــودش نی ــه ب ــر ک ــر ه ــید ب ببخش

)166همان، ص (
کردن رستم به زابلستان، دوباره بـه  زمین، و پیش از روانهوي هنگام بازگشتن به ایران

: بخشدشادي و پیروزي، پول و گنج بسیاري به مردمان میۀنشان
هــــاي کهــــن برگشــــاددر گــــنجچو بر تخت بنشسـت پیـروز و شـاد   

بـــه دیـــوانِ دینـــار دادن نشـــاند   دهــان را بخوانــدز هــر جــاي، روزي
)جاهمان(

کنـد کـه   کاووس هنگام لشکرکشی رستم براي مبارزه با سهراب، گـنج افشـانی مـی   
:رودمیشمارمالی سپاهیان بهۀبنینوعی تقویت 

ســــپه برنشــــاند و بنــــه برنهــــاددر گــــنج بگشــــاد و روزي بــــداد
)198همان، ص (
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کنـد، رسـتم و گروهـی از    شـیرچینِ آمـل سـقوط مـی    ۀزمانی که کـاووس در بیشـ  
یـابی  و دست(گناه پرواز به آسمانةدهند و کاووس براي کفّارمیلشکریان، وي را نجات

:بخشدسالمتی، گنج فراوانی به صورت پنهانی میۀو نیز به نشان) عالم باالبه خدا و 
ــج  ــد و رن ــد و درد بگزی ــیمان ش نهــــاده ببخشــــید بســــیار گــــنجپش

)180، ص 1384فردوسی، (
شاه، هنگام مراجعت سیاوش از سوي رستم و با دیدن برنـایی و خـرد و فـرّ    کاووس

زخـم و  شادي، رفع چشـم ۀکند که نشانبخشی میسیاووش، پس از یک هفته سور، گنج
:  استسپاس از یزدان

هــا برگشــاد بــه هشــتم، در گــنج  گونـه بودنـد شـاد   به یـک هفتـه، زان  
)218، ص همان(

دهـد کـه سـیاووش بـا دختـر سـودابه       که سودابه به او خبر مـی کیانی زمانیکاووس
:بخشدکرد، از روي شعف و شادمانی بسی گنج و گوهر میوصلت خواهد

ز دیبـــاي زربفـــت و زریـــن کمـــردر گـــنج بگشـــاد و چنـــدان گهـــر
)224همان، ص (

، موجب )عبور از آتش(=شادي کاووس هنگام پیروزي سیاووش در آزمایش ورگرم
رساند و نوعی صـدقه بـراي دفـع    شود که مهر کاووس به سیاووش را میبخشی میگنج

:آیدبال و گزند به حساب می
ــد سـور، مـی در کشـید   سه روز اندر آن ــد و کلیـ ــنج، بنـ ــر در گـ ــد بـ نبـ

)230همان، ص (
سیاووش به تـوران  ۀگشاید، هنگام حملها را میاز دیگر مواردي که کاووس، در گنج

:استزمین
ــپاه    ــد س ــن ش ــر، انجم ــاه ب ــه درگ در گــــنج دینــــار بگشــــاد شــــاهب

)232همان، ص (
بررسـی صورتبه اینراشاهکاووسهايبخشیگنجتوانمیشده،یادبه مواردتوجهبا

:کردبنديدستهو
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؛هنگام لشکرکشی و نبرد)ا
؛)نوعی صدقه(هنگام شادي، غلبه بر سختی و شنیدن خبري خوش)2
.گناهان و به صورت پنهانیةبراي کفّار)3

شـود و  مـی هاي کاووس به نحو چشـمگیري احسـاس  بخشینقش سیاووش در گنج
کـه  -رسـتم، سـودابه را  بینـیم کـه   پس اگر می. کندمیخوبی بیانشاه به فرزند را بۀعالق

کند و کاووس لـب از لـب   ، با خنجر به دو نیم می-عامل اساسی نابودي سیاووش است
. نداردگشاید، جاي تعجبنمی

هـاي کـاووس بـا    گـنج ۀسراي شاهانه، در مقام مقایسسیاوش پس از رجعت از حرم
:گویدگونه میشته، اینشاهان گذ

ــنگ   ــدون و هوش ــم و فری ــاهز ج فزونی، به گـنج و بـه شمشـیر و گـاه    ش
)210، ص 1384، فردوسی(

تر از جمشید و فریدون و هوشـنگ  که در آن، گنج و شمشیر و تخت کاووس افزون
.استکاووسگستردةهاي گنجشده، که حاکی از میزانبیان

-هاي کاووس، به صورت صدقه یا کفّـاره هـم قابـل   بخشیدینی و مذهبی گنجۀجنب

دات دینی و باورهاي مذهبی کاووسةدهندو نشانلتأمدادار پـاك، و  شاه در برابـر  تعه
.وجدان دردآلود وي است

:دژ و شهرسازي) د
نوشــتن بــراي قیصــر روم و کـاووس پــس از رهــایی از بنــد شــاه هامـاوران و نامــه  

اي کـه مقدمـه  دنبسـاز کوه خانه در البرزجایگاهی داراي هفتدهد میافراسیاب، دستور 
. رودمیشماردژ سیاووش بهبراي ساخت گنگ

-است از دژي که کاووس در البرزدژ تقلیدياست که گنگدکتر جالل ستّاري معتقد
آیـد، روایـت هفـت دیـوار     چه از وصف کاخ کـاووس مـی  بود و بیش از آنکوه ساخته

.)33، ص1350ستّاري ، (آورد یاد میرا به) همدان(انهمتّحدالمرکز هگمت
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پارسـیان را در  «:اسـت کـه  دژ و کیفیت باروهاي آن آمـده در مورد ساختن شهر گنگ
برخـى پندارنـد   . انـد س بودهوکاواست و پندارند که دیوان به فرمان کىهایىجا افسانهاین

اسـت،  هاى دیگرى که ناشـدنى افسانهبا . استودهبکه سلیمان داود بدیشان چنین فرموده
دژ با بارویى از زر و سیم و آهن و مس، شدن به آسمان، و ساختن شهر گنگهمچون بر

، 1، ج 1366، ابن مسـکویه (»است و مانند آنو این که آن شهر میان آسمان و زمین بوده
اره نیـز اشـ  دینکـرت به ساختن هفت کاخ توسط کاووس بر فراز البرز کوه در .)72ص
، 1355، ابیماهیـار نـو  (اياست؛ یک زریـن، دو سـیمین، دو پـوالدین و دو آبگینـه    شده

اختـران پهلـو  که با هفـت .)326ص، 1385، و نیز هینلز، 4-6، بندهاي21، بخش9کتاب
:  زندمی

ــوه   ــرز ک ــدر الب ــرد ان ــه ک ــی خان که دیو، اندر آن رنـج هـا، شـد سـتوه    یک
)177، ص 1384، فردوسی(

) کاووس(قاوسگویند کشمیر را کی«:انددادهساختن کشمیر را نیز به کاووس نسبت
بخـش  . دارداست و دو بخش داخلی و خـارجی دوم ایران ساختهۀیکی از پادشاهان طبق
ایـن  ۀهم. دارداندي و بخش خارجی نیز بیش از یک صد هزار دیهداخلی هفت هزار و

،مسـعودي ، و نیـز 284، ص 1357دمشقی، (»استسومها، سردسیر و در اقلیم سرزمین
.)228، ص1، ج1370

سـمرقند نیـز از جملـه کارهـاي     ةو هفت شهر دیگر به عـالو »کیکرد«ساختن شهر 
. پادشاهى بنشست هفت کشور بگرفـت ه چون کاوس ب«:استکیانی قلمداد شدهکاووس

گرفت، و با مردمان هاى نیکوپادشاهان آن روى زمین، زیر فرمان او بودند، و سیرتۀهم
کرد از روى مشـرق و آن هاى نیکو آورد، و شهرى بنارسمرفت، و کرد، و نیکومعاملت

، 1347، گردیـزي (»کـرد کرد، و سمرقند را او بناکرد، و هفت شهر دیگر بنارا کیکرد نام
.)44ص

بنـایی عظـیم   در زمین بابـل  ] کاووس[«:است کهدر خصوص بناسازي کاووس آمده
اند کی آن بنا از بهر آن کرد تا آن جا ست و قومی گفتهابلند فرمود و آن بنا تلّ عقْرَقُوف
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بعضـی گوینـد کـه بـه     . بر تخت نشیند کی چهار عقاب آن را برداشتند و بر هوا بردنـد 
است و آن را صرح گویند و عرب هر اما این تلّ عقرقوف او کرده...رودآسمان میةنظار
، و نیـز  40-1، صـص  1385ابـن بلخـی،   (»لندي باشـد آن را صـرح گوینـد   کی بکجا

)   88.، ص1361، حمداهللا مستوفی
اسـت، بـه کـاووس نسـبت    همچنین ساختن سرزمین عراق راکه شصت روستا داشته

. انـد هـاى تازیـان عـراق خوانـده    عراق را به سبب پستى آن از دیگر سرزمین«:دهندمی
شـود و تـا   موصل آغاز مـى ۀمرز طولى عراق از حدیث. خواننداسفل مىتازیان، عراق را 

. اسـت آن یک صد و بیسـت فرسـنگ  ۀگذرد و همعبادان در شرق دجله از میان آب مى
آن هشـتاد  ۀپیوندد و همـ است که به عذیب مىمرز عرضى آن از حلوان جبال تا قادسیه

-گـاه قـدرت ایرانیـان بـه دوازده    هشود، بمىاین سرزمین سواد نیز خوانده. فرسنگ است
هـا  ها و آب و ملکگردید و دیهبود که شصت روستا را شامل مىشدهآبادى بخشپارچه

کـاووس  آن کـى ةسـازند . شـود مىعراق، طیسفون و عتیقه نیز خوانده: گویند. در آن بود
.)292، ص1357، دمشقی(»در آن جاى داشت) نیمدا(قباد جبار بود و ایوان پسر کى

اسـت کـه   شدهدلیل ساختن این کاخ نمرودگونه در بابل، آگاهی از راز آسمان دانسته
روز بـود و بـر   س پیروزمند و نیکوکاوگویند کی«:استشدهالهی ویرانسرانجام با عذاب

. شودبود، خواست که از آسمان آگاهکه خداوند نصیب او کردهروزیىنیکاثر پیروزى و
شـد و او را  خداوند بر او خشمگین. کرد و بر آن صعودکرداست بنابابلقصرى را که در 

اى را شـد و خداونـد فرشـته   کاسـت و نـاتوان  کرد تا آن رفعت و بلندى مقامش فروترك
-ابـن (»کـرد کـرد و ویـران  قطعـه زد و آن را قطعـه اى آتشفرستاد تا قصر او را با تازیانه

).142، ص1، ج1389، اجسرمنهاج؛505، ص1، ج1350، قیسرانی
گونه شهرسازي شیاطین براي این پادشاه خودکامه اینوکاووسبین شیاطین وۀرابط

لعان اخبـار سـلف،   س بودند و به پندار مطّوها مطیع کیکاوگویند شیطان«: استشدهذکر
س فرمـان داد تـا   وکردنـد و کیکـاو  ها به فرمان سلیمان پسر داود اطاعت وى مىشیطان

کـه  کرد و طول شهر چنانرا کیدر و به قولى قیقدور نامشهرى براى وى ساختند و آن
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اند هشتصد فرسـنگ بـود و بگفـت تـا حصـارى از سـرب و حصـارى از شـبه و         گفته
از سفال و حصارى از نقره و حصارى از طال بـه دور شـهر   حصارى از مس و حصارى

مردم میـان آسـمان و زمـین    چهار پا و خزینه و مال و ۀها شهر را با همآرند و شیطانبر
.)421-2صص،1388، بلعمی؛424، ص2، جطبري(»بردندمى

-ایرانیان عقیـده «:کندمیگونه توصیفاست، اینشهري را که کاووس ساختهابن اثیر

ایشـان  و این پادشاه شهرى ساخته که به پندار .انددارند که اهریمنان رام کیکاووس بوده
داشته و گرداگرد آن دیوارى از روى، دیوارى از مـس و دیـوارى از   سیصد فرسنگ درازا

چـه میـان زمـین و    اهریمنان، این شهر را در میان زمـین و آسـمان و آن  .استنقره بوده
.)78، ص3، ج1370، ابن اثیر(»انددادهمىاست، حرکتآسمان

):سودابه به سیاوشدر خصوص تهمت(منديگري و قضاوتکاوش) هـ
بندد، شهریار ایران شروع به جسـتجو  زمانی که سودابه، به سیاوش تهمت خیانت می

:کندمی
ــخنپر اندیشه شـد ز آن سـخن شـهریار    ــرس ــرد ه ــتار ک ــه را خواس گون

)225، ص 1384، فردوسی(
تهمت سودابه به سیاووش هر دو طرف دعـوي را در نهـان   ةقضاوت دربارهنگاموي

:دانداست و شتاب را جایز نمیکند و در امر قضاوت دقیقمیاحضار
دل آرد خـرد را بـه خـواب   که تنگـی بر این کار بـر، نیسـت جـاي شـتاب    

)225همان، ص (
ورزد کـه  شاه حتّی هنگام بازجویی از متّهمین، به بررسی شواهد نیز اقدام مـی کاووس

وي، هم تن سیاوش و هـم پیکـر   . استدر مورد قضاوت صحیح و اصولی حائز اهمیت
:بویدسودابه را می

ــیاوبـدان بازجســتن، همـی چــاره جســت   ش، نخســـتببوییـــد دســـت سـ
ــاالي او  ــرو بــ ــازو و ســ ــر و بــ ــاي او بــ ــد هــــر جــ سراســــر ببوییــ
ــاب   ــک ن ــی و مش ــوي م ــودابه ب ــیز س ــوي  هم ــاووس ب ــت ک ــالبیاف گ
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ــیاو  ــد از س ــدانندی ــوي ش ب ــه ب ــدر اوي   گون ــود انـ ــودن نبـ ــان پسـ نشـ
)225، ص 1384فردوسی، (

-کند، باعثمیآنهااي که سودابه تظاهر به سقط بدگمانی کاووس بر دو کودك مرده
:گیردشود که کاووس از اخترشناسان مددمی

ــه ــس نگ ــاه از آن پ ــاووس ش ــرد ک کســی را کــه کــردي بــه اختــر نگــاهک
)227، ص همان(

است، دوبـاره شـروع   کاووس، پس از یافتن زن دیوسیرتی که دو فرزندش را افکنده
نماید؛ هم با مالیمت و هم با خشونت؛ هم با وعده و هم گیري میبه بازپرسی و اعتراف

است که کاووس اهمیت جستجوي مظنون و شنیدن سخنان ويۀاین امر نشان. با وعید
:یازدبه آن دست می

ــد  ب ــردش امیـ ــید و کـ ــوبی بپرسـ ــد  خـ ــزش نویــ ــی روز را داد نیــ بســ
بپردخـــــت از او شـــــهریار بلنـــــدوز آن پس به خواري و زخم و به بنـد 

)227، ص همان(
سـودابه و سـیاووش،   ةپرونـد ةشود که دربارسرانجام دل بدگمان کاووس بر آن می

:کندآنان مشورتبخواند و با موبدان بخرد را از اطراف و اکناف فرا
ــد ز پهلـــو، همـــه موبـــدان را بخوانـــد ــا بران ــدي ســخن ه ز ســودابه، چن

)228همان، ص (
هـاي زیـرین   توان بـه الیـه  شاه، میدر جمع بندي مطالب مربوط به قضاوت کاووس

:کردوي اشارهۀقضاوت منطقی و بخردان
؛عدم شتاب در قضاوت) 1
؛بررسی عوامل جرم) 2
.دو طرف دعوي و مظنون پروندهبازجویی نهانی ) 3
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:مدعی شجاعتی چون شیر) و
:داندمی) دالور و شجاع(=کاووس خود را در مقابل افراسیاب تورانی، شیرپنجه

نیــارد شــدن پــیش چنگــال شــیر    پلنـــگ ژیـــان گرچـــه باشـــد دلیـــر
)176، ص 1384فردوسی، (

قـدرت مقابلـه بـا    اسـت کـه  به عبارتی دیگر، از نظر کاووس، افراسیاب چون پلنگی
. اي چون کاووس را نداردشیرپنجه

نیست، چون از البتّه شجاعت کاووس به عنوان خصلتی مثبت، داراي اهمیت چندانی
اما براي هرچه بهتر روشن کردن ابعاد شخصیتی کـاووس  . استشدهجانب خودش ادعا

وي در جنـگ  نمانـد کـه  ناگفتـه . نیسـت و توصیف او از زبان خـودش خـالی از فایـده   
تـوان ایـن کـار    است ولی بـاز هـم نمـی   مازندران، قدرت خطرپذیري خود را نشان داده

خـورده، در  کرد چـون شکسـت  نابخردانه را دلیلی جدي براي اثبات شجاعت وي تلقّی
.  استدر جنگ هاماوران نیز اوضاع به همین منوال. شوددست دشمن اسیر می

صفات منفی کاووس در شاهنامه
:تجربگیپندناپذیري، خودکامگی و بی) ز
شدن کـاووس از سـوي   تجربه خواندهعدم توجه به پندهاي زال، و خودکامه و بی) 1-ز

:وي
:داندتجربه میزال در خطاب با پیک بزرگان ایران، شاه کیانی را خودکامه و بی

ــه گــرممـرد کـاووس، خودکامـه  : گفـت همی ــه ســردن آزمــوده، ز گیتــی، ن
)143، ص همان(

-تجربه و پندناپذیر میزال خردمند، در خطاب با نامداران و بزرگان ایران، وي را بی
:استشدهشاه آوردهسن و سال بودن کاووسداند که دلیل آن کم

ــت زال   ــین گفـ ــداران چنـ ــا نامـ که هر کـس کـه او را نفرسـود سـال    ابـ
ــه پنــد پیــرانش آیــد بــه یــاد      داداز آن پس، دهـد چـرخ گـردانش   هم

)144، ص همان(
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وي در . نهـد نمـی کند که کاووس بـه پنـدهاي او وقعـی   میزال، خردمندانه پیشگویی
کردن کاووس از تاخت و تاز به مازندران خطاب با پیک بزرگان ایرانی که قصد منصرف

:گویدرا دارند، می
ــرود   ــن نگ ــه م ــگفت ار ب ــد ش ــن نشــنود نباش ــد م شــوم خســته، گــر پن

)143، ص 1384فردوسی، (
پذیرد، پس در خطـاب بـا بزرگـان ایـران     است که کاووس پند وي را نمیزال معتقد

شـود؛  مـی گزیند، پشیمانی نصـیبش کند که اگر کاووس از پند و خرد دوريمیپیشگویی
. کـرد داند که نصیحت گرمش در آهن سرد وجود کاووس اثر نخواهـد میگویا پیشاپیش

نیـاز نیسـت و سـرانجام متنبـه     گفت زیرا کاووس از آن بـی را بایداست که پند اما معتقد
:شدخواهد

ــاز     ــد ب ــریم از او پن ــه گی ــاید ک کزین پند مـا نیسـت خـود بـی نیـاز     نش
ــرش   ــردد س ــر بگ ــرد گ ــد و خ ــیمانی آیـــد ز گیتـــی بـــرش   ز پن پشـ

2)144همان، ص (

بـه مازنـدران کـار    شود که حملـه  میزال در گفتگوي مستقیم با کاووس به او متذکّر
زال به طـور مسـتقیم بـه وي   . پذیردشاه سخن او را نمینیست اما کاووسايخردمندانه

:شدخواهدگوید که در فرجام، از حمله به مازندران پشیمانمی
ــده  ــو فرخن ــر ت ــان ب ــادهمیشــه جه مبــادا کــه پنــد مــن آیــدت یــاد     ب

ــویش   ــردار خ ــادي، ز ک ــیمان مب کـیش ودیـن ودلبـاد روشـن،   توبهپش
)145همان، ص (

شـود کـه نقـش    شده، زال به صورت پیري خردمند و فرزانه ظـاهر مـی  در موارد یاد
دارد ولی افسوس که کـاووس خودکامـه و   عهدهراهبري، ارشاد و نصیحت کاووس را به

تجربگی کار خـود  کند و با بیکشیده است و به این نصایح اعتنایی نمیپندناپذیر، گوش
3.کنددنبال میرا 
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:عدم توجه به پند سودابه) 2-ز
پـذیرد و در مهمـانی شـاه    ست که کاووس حتّی پند سودابه را هم نمیجاجالب این

: شودمیکند و اسیرمیهاماوران شرکت
تو را خود به هامـاوران جـاي نیسـت   کی گفت کاین راي نیسـت به کاووس

ــگ   ــه چن ــه، ب ــی بهان ــو را ب ــد ت ــگ    آورن ــور جن ــا س ــه ب ــد ک ــدنبای آورن
)171، ص 1384، فردوسی(

کنند که سـرانجام درسـت بـه    کاووس میةدربارهاییسودابه پیشگوییهمزال وهم
اسـت و  تجربگی کاووس شـاه پیوندد و علّت آن، پندناپذیري، خودکامگی و بیوقوع می

-نشان مـی -تجربه استکه جوان و بی-خوبی عدم درایت و کفایت این شاه کیانی را ب
. دهد

اسـت کـه   است، آن هـم زمـانی  شدهپذیر نامیدهدانشتنها در یک مورد کاووس، شاه
رسد که این مخاطبه از سـوي رسـتم بـه کـاووس     به نظر می. کشدرستم دیو سپید را می

نیست کـه شـاهی کـه    است، وگرنه بر کسی پوشیدهشاه، تنها و تنها نوعی تعریضِ پنهان
رسـتم بـه   . پـذیر و پنـدنیوش باشـد   توانـد دانـش  کند، نمیانه به مازندران حملهخودسر

:گویدکاووس می
ــذیر  پـذیر چنین گفـت کـاي شـاه دانـش     ــش پ ــدیش، رام ــرگ بدان ــه م ب

)    159همان، ص (

:گريلشکرافروزي،کشتار و غارت) ح
:استشدهگونه توصیفرفتن کاووس به مازندران این

ــاووس   ــت ک ــی رف ــکرفروزهم ــپروز   لش ــوه اس ــیش ک ــر پ ــاه، ب ــزد گ ب
)146همان، ص (
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بـرد و قصـد دفـاع از    مـی طلبی و خودکامگی، به مازنـداران حملـه  او به خاطر فزون
گوید که با لشـکري گـزین و جنگـی، بـه شـهر      وي به گیو می. سرزمین در میان نیست

:کندببرد و همه را بکشد و همه چیز را نابودمازندران یورش
ــد روان آن کس که بینـی ز پیـر و جـوان   هر ــه او را نباشـ ــن کـ ــی کـ تنـ

ــوز     ــی بس ــاد بین ــه آب ــر چ روزبـه باشـی کـه جـایی آور بـه شبوز او ه
) 146، ص 1384فردوسی، (

گـر مـی دانـد و سـنجه را بـا خبـر غـارتگري        شاه مازندران، سپاه کاووس را غارت
: کندمیسپید روانهکاووس به سوي دیو

ــه کـــه آمـــد بـــه مازنـــدرانبگـــویش  ــران  ب ــپاهی گ ــران س ــارت از ای غ
)147، ص همان(

:گذرانندرحمانه همه را از دم تیغ میسپاه کاووس پس از غلبه بر مازندران، بی
ــی  ــان کـ ــه فرمـ ــر بـ ــد یکسـ چو آتش کـه برخیـزد از خشـک نـی    برفتنـ

ــز، آتـــش ــیر تیـ ــدز شمشـ ــی افروختنـ ــر هم ــهر، یکس ــه ش ــوختندهم س
)159ص همان،(
در . اسـت شـده اما به کشتارهاي دیگري از جانـب کـاووس در متـون پهلـوي اشـاره     

گذاري مرز ایران و تـوران، گـاو   مزدا براي نشانهاست که اهورهآمدههاي زادسپرمگزیده
-هـاي آنـان بازشـناخته   هاي دو قوم، مرز میان سرزمینبزرگی را آفرید تا هنگام درگیري

، آن گاو را به )طلبی ويحاکی از آز(تصاحب بخشی از خاك تورانکاووس براي . شود
کشت که گنـاهی بـزرگ   -پهلوانی درشت اندام و نیرومند–) Srit(»ریتس«دستیاري 

، وزیـر 4اَوشـنَر است،آمدهدینکرتدرکهچنانکاووس عالوه بر این، آن. رودمیشماربه
؛ و 1029، ص2، ج1389دوسـتخواه،  (شود میبزرگگناهیمرتکبوکشدرا نیز میخود

-همان.)243-4و صص 185، ص1، ج1387بهار، . ؛ و نیز رك656، ص1386یاحقی ، 

گناهکاروخونریزاينیز، چهرهکاووس، در متون پهلويةشود، چهرمیکه مشاهدهطور
.      داردها اشارهگونه نوشتهبودن شخصیت وي در اینمنفیبهاست کهشدهترسیم
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پس از «:زندزیادي از بزرگان کشور میةکاووس پس از سلطنت، دست به کشتار عد
وى بـر دشـمنان خـویش    . شـد کـوات پادشـاه  بنه پور کىس پور کىوکاوکوات، کىکى

نبـود بسـیار بکشـت و در بلـخ     گرفت و از بزرگان کشور که از کارشان خشـنود سخت
.)70، ص1، ج1366، ابن مسکویه(»بماند
خدا این زمین و مخلـوق آن «: س به پادشاهى رسید گفتوکاوگویند روزى که کی«

وى گروهـى از بزرگـان اطـراف قلمـرو     » .را به ما داد که در کـار اطاعـت وى بکوشـیم   
اندازى دشمنان اطـراف مصـون داشـت   ت را از دستخویش را بکشت و کشور و رعی«

.)421، ص2، جطبري(

:جویی و عهدشکنیمزاج بودن، کینهتندخویی و دمدمی) ط
:شودمیکاووس از دیر آمدن رستم براي مبارزه با سهراب بسیار خشمگین

ــی  کـی خود از جاي برخاسـت کـاووس   ــش ز ن ــان آت ــر س ــت، ب برافروخ
)196، ص 1384، فردوسی(

ــار  تهمـــتن برآشـــفت بـــا شـــهریار    ــدر کن ــش ان ــدار آت ــدین م ــه چن ک
ــدر خــور اســت اســتاز یکــدگر بــدترهمــه کــارت  ــه ان ــرا شــهریاري ن ت

) همانجا(
کیسـت طـوس مـن بـه یازددستچراکیسـت کـاووس شـاه آورمخشـم چو

)  همانجا(
داند و این تندمزاجی را بـه  خواهی از رستم، خود را تندگوهر میکاووس در معذرت

:داندمیجبر ایزدي منوط
چنان رست بایـد کـه یـزدان بکشـت    که تندي مرا گـوهر اسـت و سرشـت   

)198همان، ص (
:داردپس از آن، علّت دیگر تندخویی خود را در دیر آمدن رستم بیان می

چــو دیــر آمــدي، تنــدي آراســتم    بدین چـاره جسـتن، تـو را خواسـتم    
)همانجا(
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موبد خردمند پس از نبردهاي کاووس در مازنـدران و هامـاوران، او را از جنـگ بـا     
گوید که کاووس در این نبردها با تیـزي و خشـم   موبد دانا می. داردمیافراسیاب برحذر

:استباعث نابودي سلطنت شده
ــاه خــویش  ــن ســر نامورگ ــار ای سپردي به تیزي بـه بـدخواه خـویش   دو ب

) 231، ص 1384فردوسی، (
جویی کاووس تا جایی است که بعدها چـون رسـتم بـا وي بـه درشـتی سـخن      کینه

کنـد و از  است، از دادن سریع نوشدارو به گودرز براي درمان سهراب خودداري میگفته
ایجـاد  کـاووس ناخودآگـاه روانـی در وجـود   ةعقـد گویا نوعی. گویدمیگذشته سخن

: کشاندجویی میاست که ناخواسته وي را به سوي کینهشده
کیست؟توساست، پسگر او شهریارکیسـت؟ گفت کـاووس که اوشنیدي

)212، ص همان(
زمانی که رسـتم پـس از مـرگ    . داندجو نمیجالب است که کاووس خودش را کینه

خواهد که دیگر دست از جنگ بـا تورانیـان بـردارد، ایـن شـاه      سهراب، از کاووس می 
:گویدسر با سیاست و زرنگی به رستم میخیره

انـــدایـــران بـــرآوردهو اگـــر دود از انـد گر ایشان به مـن چنـد بـد کـرده    
ــرد  دل مــن ز درد تــو شــد پــر ز درد    ــاد ک ــی ی ــان هم ــواهم از ایش نخ

)214همان، ص (
شـدن  تورانیان را، به خاطر درد کشـته ۀکند که کینبه عبارتی، کاووس شاه وانمود می

تـر از ایـن از دادن نوشـدارو بـه     سپارد، در صورتی که پـیش سهراب به باد فراموشی می
.بودکردهپهلو، خودداريسهراب خسته

سـیاوش، از تنـد و تیـز    ۀایران و ایرانیان، در پاسخِ نامۀحتّی افراسیاب، دشمن دیرین
:کندبودن کاووس با سیاوش اظهار غم می

ــان  شـد دلـم ز آن کـه شـاه جهـان     غمی  ــدر نه ــو ان ــا ت ــز شــد ب ــین تی چن
)247همان، ص (
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شاوران، پیک سـیاوش، در خطـاب بـا پیـران ویسـه از      ۀافراسیاب پس از آمدن زنگ
: گویدمیبدخویی کاووس سخن

ــام  ــاووس وز خــ ز خـــوي بـــد و راي و پیگـــار او   گفتــــار اوز کــ
)246، ص 1384فردوسی، (

جاست که بزرگان لشکر پس از خشم کاووس بر رستم، از گودرز این تندخویی تا آن
بزرگان لشکر هنگـام سـخن بـا گـودرز،     . گویدخواهند که براي شفاعت با شاه سخنمی

:نامندکاووس را با صراحت کالمی عجیب، شاه دیوانه می
وز این در، سخن یاد کـن نـو بـه نـو    بــه نزدیــک ایــن شــاه دیوانــه رو    

)196، ص همان(
شدن سیاووش، با لحنی غضب آلـود و بـاورنکردنی،   تهمتن پس از شنیدن خبر کشته

سـو باعـث   اش را از یـک داند و عشق کورِ شاه به سودابه و بدخوییمیکاووس را بدخو
:داندسیاوش میۀدور شدن منش خسروانه، و از دیگر سو باعث مرگ مظلومان

ــهریار   ــد اي ش ــوي ب ــت خ ــدو گف ــار   ب ــه ب ــد ب ــت آم ــدي و تخم پراگن
ــدخوي   ــودابه و بـ ــر سـ ــو را مهـ ز ســـر برگرفـــت افســـر خســـرويتـ

) 288همان، ص (
نکنـد و گـامی جلـوتر    خواهد که در نبرد با تورانیـان شـتاب  سیاووش میکاووس از

ننهد، ولی پس از صلح سیاووش با تورانیان، آن چنان سست عهـد اسـت کـه خواسـتار     
-در حقیقت، عهدشکنی کـاووس از دمـدمی  . گرددشکنی سیاووش با افراسیاب میپیمان

:دهدبودن وي نیز خبر میمزاج
ــن ب   ــتی کـ ــایمش کآشـ ــدبفرمـ ــد    لنـ ــان ببن ــاي ترک ــران، پ ــد گ ــه بن ب

)241همان، ص (
بـدو خواند،رانامهکهکیکاووس«:نویسدمیگونهایناثیرابنشکنیپیماناینةدربار

سـیاوش .پـردازد پیکاربهافراسیابباوزندبرهمراصلحپیمانکهدادفرمانونوشت
بـه راخـود پدرفرمانوجستبیزارىآنازودانستزشتکارىراشکنىپیماناین
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صـلح پدرشپیشکهاوستپدرزنهاىتوزىکینهازهماینکهدریافتونبستکار
.)76، ص3، ج1370،اثیرابن(»استنکوهیدهراافراسیاببااو

-مـی خوبی نمایـان طلبی وي بعهدشکنی و نیز فزونکاووس، ازشخصیتثباتعدم

ایـن امـر، در   ۀشاید ریشـ . استصلح، و هم به جنگ متمایلواحد هم به شود که در آن
. باشدو خوي اهریمنی درون کاووس نهفته ایزديةکشمکش بین فرّ

کرداران و چه بدکرداران مورد سفارش به پیمان، چه با خوبدر اوستا لزوم پایبندي
اي و نـه بسـته یـک درونـد   کـه بـا  ]پیمان[آننه: بشکنیکه پیمانمبادا«: استگرفتهقرار
واه بـا درونـد،   است؛ خبا هردوان درست] پیمان[اي؛ چه، بستهاَشَونکه با یک]پیمان[آن

.)353، ص2یکم، بندة، مهریشت،کرد1، ج1389دوستخواه، (»خواه با اَشَون

: عامل رنجِ رستم، سیاووش و بسیاري از بزرگان و پهلوانان) ي
کنـد و بـه   مـی لشکر کاووس، از شهریار ایران گلهرستم در هنگام تاختن سهراب بر 

: گویداست، میگزار کاووستوس که  پیغام
ــتار   بــدو گفــت رســتم کــه هــر شــهریار  ــان خواس ــرا ناگه ــردي م ــه ک ک
ــزم  ندیــدم ز کــاووس جــز رنــج رزم   گهــی گــنج بــودي، گهــی ســاز ب

)204، ص 1384، فردوسی(
جانب کاووس، به رنج و آزار کـاووس بـر   سیاووش نیز پس از شنیدن پاسخ نامه از 

:کندمیدل خویش اشاره
بکوشــد بــه رنــج و بــه آزار مــن    پســـندش نیامـــد همـــی کـــار مـــن 

)244همان، ص (
است کـه مـورد نکـوهش رسـتم و سـیاووش      پسندکاووس، چونان پادشاهی مالمت

اسـت  عبـارت کرده،چند مورد از دردسرهایی که کاووس براي رستم ایجاد. گیردمیقرار
رسـتم و سـهراب، و   ماجراي دیو سپید در مازندران، اسیر شدن در هاماوران، جنـگ  : از

.)523، ص1386، شمیسا(تندخویی با رستم 
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:تحت تأثیر دیوان)ك
: خوردمیچشمنفوذ دیوان بر وجود کاووس در دو جاي شاهنامه به صراحت به

:نوازدیو در قالب رامشگري خوش) 1-ك
-اي رامشگر و براي حمله بـه مازنـدران انجـام   نفوذ در شاه ایران توسط دیوزادهراه 

:استپذیرفته
بیامـــد کـــه خواهـــد بـــر شـــاه بـــارچــو رامشــگري، دیــوزي پــرده دار   

)142، ص 1384، فردوسی(
گوید، توسط پیک ایرانیانمیاین دیوزاده که بسان رامشگر در حضور کاووس سخن

:استشده، آهرمن نامیده)ایران به سوي زالاز جانب بزرگان (
ــر دل اندیشــه  بپیچیــــدش آهــــرمن از راه راســــتخاســتیکــی شــاه را ب

)143همان، ص (
نوازي که رامشگر سرودخوان و بربط«:است کهدر خصوص ماهیت این رامشگر آمده

سرود مازنـدران،  آید و با خواندن کاووس میاي بیگانه به دربار کیدر شاهنامه، در جامه
.)24، ص1372خالقی مطلق، (» است] لوري[= گردفریبد ازگوسانان دورهدل شاه را می

اسـت کـه در ریخـت و روي    شدهدر جایی دیگر، رامشگر مازندرانی، دیوي پنداشته
البتّـه بـه   . یابـد مـی رامشگري جوان و چربدست، با نوازندگانی دیگر به نزد کاووس راه

.)156، ص .م1963ثعالبی، (است ، از یمن سخن به میان آمدهجاي مازندران
وي، هـم  . اسـت کـرده رو و سـنگدل اشـاره  ، به تغییر شکل دیـوان زشـت  اينویسنده

-رامشگر مازندرانی و هم مرد آراسته ي مکّاري را که به صورت رایزن بر کاووس جلوه

حسـن (اسـت  نکـرده مازندرانیرامشگرگوسان بودن بهايداند و اشارهکند، دیو میمی
رسد که ایـن رامشـگر مازنـدرانی، بـه طـور کلّـی       مینظربه .)24، ص1385آالشتی، پور

اي است که با تغییر قیافه، خود را به صورت مـردي رامشـگر در برابـر کـاووس     دیوزاده
. کندمیعرضه
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:سخندیو در قالب غالمی نیکو و خوش) 2-ك
گویـد کـه چـه    کند و به دیوان حاضـر مـی  انجمنی دور از شاه برپا میابلیس روزي 

اسـت، از راه راسـت   تواند کاووس را که باعـث رنـج و سـختی دیـوان شـده     کسی می
کند و در قالـب غالمـی نیکـو و    دیوي زشت خو این دعوت را اجابت می. کندمنحرف
به آسمان را در سر این دیو، سرانجام فکر پرواز. شودسخن بر کاووس حاضر میخوش

: پرورانداین شاه کیانی می
ــت    ــاي خاس ــیم برپ ــو دژخ ــی دی دستی مراسـت چنین گفت کاین چربیک
ــتن   ــت از خویشــ ــی بیاراســ ــخنغالمــ ــتۀ سـ ــوي و شایسـ ــنگـ انجمـ

)178، ص 1384، فردوسی(
شود، دیوان پتیاره به صورت رامشـگر و خـدمتکار در وجـود    آنگونه که مشاهده می

به عبارتی دیگر، ابلیس چون بخت کـاووس را در زمـین توسـط    . اندکردهرخنهکاووس 
است، بنـاي نـابودي آن را در نهـان توسـط     نواز، به مرز تیرگی کشاندهرامشگري خوش

سـخنوري و  (و زبـان ) رامشـگري (دو عامـلِ دل . کندریزي میسخن پایهغالمی خوش
شخصیت کاووس توسـط نیروهـاي اهریمنـی    هاي درونی در نفوذ به الیه) تأثیر بر خرد

گویا این بدنهادانِ بدکردار، در بیشتر مـوارد  . استگرفته که جالب توجهآماج حمله قرار
. تازندبخت میاز راه زبان و دل بر جان آدمیان نگون

هـاي حکـومتی   رسد که کـار ایـن دو دیـو، ضـعیف کـردن پایـه      این طور به نظر می
. ي استجاودانگی وۀایزدي، و شکستن جنبةفرّکاووس، از بین بردن 

ایـزدي و  ةآمل، عامـل دوري از فـرّ  ۀسقوط کاووس پس از عروج به آسمان در بیش
.)326-7، صص1385هینلز، (است شدهمیرا شدن وي ذکر

شـده مرگ آفریدهکاووس نیز همچون فریدون و جم بیهاي پهلوي، کیبر مبناي متن
گیرنـد و  را به یاري میدیو خشمکنند، براي این که مرگ را بر او مستولیاما دیوان . بود

کننـد و آرزوي عـروج بـه    فریبند و بر فرمانروایی هفـت کشـور مغـرورش مـی    او را می
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، 1387آموزگـار،  (نـامیرایی او از میـان بـرود    ۀسازند تا جنبـ میآسمان را در دل او زنده
.)67ص

است و علّت دشمنی دیو خشـم بـا کـاووس،    تفصیل آمدهبهدینکرتاین مطلب در 
شـدن آن،  است که پس از ساختهشدهکوه بیانبه خاطر ساختن هفت کاخ بر فراز البرز

رساندند و دوباره جوان بود، خود را به کاخ او میشدهمردمی که از پیري نیرویشان تباه
رو دیو خشم نزد کاووس آمد و پادشاهیِ بزرگی را که کاووس بر هفـت  از این. شدندمی

و پایگـاه امشاسـپندان   کشور داشت، در چشم وي خوار کرد و او را به شهریاري آسمان 
.)4-8، بندهاي 21، بخش9، کتاب1355ابی،ماهیار نو(بفریفت 

را از تاریـک وجـود کـاووس نفـوذ، و او     ۀرسد کـه دیـو خشـم، در نیمـ    به نظر می
اگر بنا باشد این دو دیو را که در شـاهنامه بـه سـراغ کـاووس     . استجاودانگی دورکرده

، دیـو  )طلبـی کـاووس  فـزون (آزتوان از دیون زردشتی بسنجیم، میاند، با دیوان آییآمده
-خـوت ، دیو )دیو دشمنی و خودرایی(پئیتیش، دیو )دیو مرگ و نیستی(ویذاتو-استو

نام ) دیو فریب(کسویشو نیز دیو فریفتار، دیو )دیو خوددوستی و خودکامگی(دژاگیه
، و 1345عیوضـی،  . ها در آیین زرتشـتی رك دیوان و ماهیت آنةبراي آگاهی دربار(برد

.)1343نیز طباطبایی، 
: شودمیخط و خال اشارهسخن، دوباره به دیو بودن این غالم خوش ۀدر ادام

ــو   ــاه از آن دیـ ــیدل شـ ــدبـ ــاهراه شـ ــه کوتــ ــدروانــــش ز اندیشــ شــ
)178، ص 1384، فردوسی(

اي دیگـر  مطلـب بـه گونـه   ناصري طبقاتنفوذ ابلیس در وجود کـاووس در  ةدربار
تا دیـوان را  و خواستابود، و ازآوردهالسالم ایمانکیکاوس به سلیمان علیه«: استآمده

تى چون مد.بودندها و شهرها ساختهکوشکجهت کیکاوس ه بود و ببردار او کردهفرمان
منهـاج سـراج،  (»او بـزد، و او را در ضـاللت انـداخت   از ملک او بگذشت، ابلـیس راه  

.)142، ص1، ج1389
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است که بنا به روایتـی سـودابه نیـز جـادو     گفتهابن بلخیشده،یادجداي از مطالب
سودابه از سوي ایرانیـان زنـی   ، تجارب األممو در .)41، ص1385بلخی، ابن(است بوده

، 1366ابـن مسـکویه،  (اسـت  بودهاست که سیاوش را افسون کردهشدهافسونگر معرّفی
اي مضـاعف  تواند به نفوذ دیوان در زندگی و وجود کاووس اشـاره که می.)71، ص1ج

.        باشدداشته
:خواهیطلبی و برتريفزون) ل
:از زبان زال) 1-ل

-طلبی کـاووس مـی  کاووس به مازندران را به طور صریح در فزونۀزال، علّت حمل

:گویدداند و به شاه کیانی می
ز بهــــر فزونــــی، درختــــی مکــــارتــو از خــون چنــدین ســر نامــدار    

)145، ص 1384، فردوسی(
:از زبان دیو سپید) 2-ل

شـود  به او متذکّر مـی ) استشدهکه اسیر(خواهی کاووس را حتّی دیو سپید نیز فزون
اي اسارت و نابینایی، دیو سـپید بـه   پس از هفته. خواندجوینده میبر و برتريو او را بی

:گویدکاووس می
ــپید    ــو سـ ــد دیـ ــتم بغرّیـ ــه هشـ ــی بـ ــاه ب ــه اي ش ــد ک ــردار بی ــه ک ــر، ب ب
ــتی؟   همـــــی برتـــــري را بیاراســـــتی   ــدران خواسـ ــاه مازنـ ــرا گـ چِـ

)147همان، ص (

:راییمغزي و بیهودهخردي، بیکم) م
:از زبان پیک کاووس به سوي زال) 1-م

فرستد و دلیـل  شود، پیکی به جانب زال میهنگامی که کاووس در مازندران اسیر می
کنـد؛ آري، سـرانجام کسـی کـه پنـدهاي      دانشی خویشـتن ذکـر مـی   اسارت خود را کم



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش328

. سـت اخردمندانی چون زال را مبنی بر نرفتن به مازنـدران نشـنیده بگیـرد، گزنـد دیـدن     
:زند کهگاه اسارت بر خویش نهیب میکاووس به

ــمند  ــو، هوشـ ــار تـ ــه گفتـ ــرفتم بـ ــد    نـ ــد گزن ــن آم ــر م ــی ب ــم دانش ز ک
)148همان، ص (

: از زبان گودرز به کاووس) 2-م
صریحیابد، وي را به طور آمل میکه کاووس را درسال، زمانیگودرز فرزانه و کهن

:کندراي خطاب میپرده، بیهودهو بی
ــتان   ــودرز، بیمارسـ ــت گـ ــدو گفـ ــتان بـ ــاتر از شارسـ ــاي زیبـ ــو را جـ تـ
به دشمن دهی هر زمان جـاي خـویش  

ج

ــه کــس بیهــده راي خــویش  نگــویی ب
)179، ص 1384، فردوسی(

یابد که کاووس، هنگام لشکرکشی به سوي سهراب، دل رستم را گودرز، چون درمی
:خواندخرد میاست، کاووس را کمآزرده

ــود کســی را کــه جنگــی چــو رســتم بــود  ــم بــ ــرد کــ ــازارد او را خــ بیــ
)197همان، ص (

:از زبان بزرگان ایران به رستم) 3-م
هـا نـزد رسـتم آمـده و     آن. کنندبزرگان ایران برآنند تا میان کاووس و رستم شفاعت

:کنندمیمغز معرّفیکاووس را بی
سـخن گفتـنش نغـز نیسـت    به تیـزي،  تـو دانــی کــه کــاووس را مغــز نیســت 

)197همان، ص (
:از زبان افراسیاب به پیران ویسه) 4-م

-نالد که کمافراسیاب هنگام واگویی سخنان دل به پیران ویسه، از دست کاووس می

:  استساختهخردي و تندخویی این شاه کیانی، موجبات آزار سیاووش را فراهم
کـاووس تنـد اسـت و انـدك خـرد     که از آن پــس بــه پیــران چنــین گفــت رد

)251همان، ص (
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شمیسـا، (اسـت  خردي و تندخویی کاووس اشارتی مختصـر نمـوده  شمیسا نیز به کم
کرده، اما از جزئیـات آن  مغزي کاووس اشارهاستاد مینوي نیز به سبک.)523، ص1386

.)118ص ،1367مینوي،(است سخنی  نگفته

:بزرگان ایراندر انجمن نهانی ) 5-م
تر قدرتتر از فریدون و کمدانشبزرگان ایران در انجمنی نهانی، کاووس شاه را کم

شاهی براي کاووس بـه  ةنداشتن جایگاهی سزاوار و برازندۀدانند که نشاناز جمشید می
شود که کاووس پس از گوش سپردن به رامشـگر  جا شروع میماجرا از آن. رودشمار می

-داند و آهنگ مازنـدران مـی  قباد میخود را برتر از جمشید و ضحاك و کیمازندرانی، 
:کند

ــه داد    قبـاد من، از جم و ضحاك و از کـی  ــرّ و ب ــه ف ــت و ب ــه بخ ــزونم ب ف
)142، ص 1384، فردوسی(

اندیشـند و معتقدنـد کـه رفـتن بـه سـوي سـرزمین        ولی بزرگان ایران دیگرگونه می
است، چـون حتّـی جمشـید بـا آن همـه قـدرتش و       خرديبالهت و کمۀمازندران، نشان

:انددانش و افسونش به آن دست نیازیدهفریدون با آن همه 
بــه فرمــان او دیــو و مــرغ و پــري    کـــه جمشـــید بـــا فـــرّ و انگشـــتري
ــرد   ز مازنــــدران یــــاد هرگــــز نکــــرد ــوان نبـ ــران دیـ ــت از دلیـ نجسـ
ــد  فریـــدون پـــر دانـــش و پـــر فســـون ــش نبـ ــین را روانـ ــونهمـ رهنمـ

)143همان، ص (
داننـد، تعریضـی   این که بزرگان ایران، کاووس را داراي قدرتی کمتر از جمشید مـی 

ةاسـت، چـون واژ  قـدرتی کـاووس  ناتوانی و کمۀآید و نشانسخت نیشدار به شمار می
در خصوص معنـاي ایـن واژه،   (است ، به معناي پادشاه توانا معنا شده»کاووس«اوستایی 

.)235، ص2، ج1378پورداود،. رك
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:  اهل سفر و ماجراجویی) ن
طلبـی انجـام   سفرهاي کاووس عموماً نابخردانه، و براي کشورگشایی، تفریح و فـزون 

:تند ازاست، عبارهاي مهمی که کاووس کیانی بدان سفر کردهنام مکان. استشده
:مازندران) 1-ن

ــد ســــرچو شب روز شـد، شـاه و جنگـاوران    ــدراننهادنــ ســــوي مازنــ
)146ص ، 1384فردوسی، (

:توران و چین و مکران زمین) 2-ن
گذر کرد از آن پـس بـه مکـران زمـین    از ایــران، بشــد تــا بــه تــوران و چــین

)167، ص همان(
:کوه قاف و باختر زمین) 3-ن

ــاختر چــو آمــد بــر شــهر مکــران گــذر      ــد و بـ ــاف آمـ ــوه قـ ســـوي کـ
)168همان، ص (

:بربرستان) 4-ن
ــر شــدند  ــه برب ــین هــم گــرازان ب ــدند چن ــا تخــت و افســر ش ــانجوي ب جه

ججج

)167همان، ص (
:مصر و بربرستان و دریاي زره) 5-ن

زره در میانه، بـر آن سـو کـه خواسـت    به دست چپش مصر و بربر بـه راسـت  
ــاوران    ــهر هام ــدرون، ش ــیش ان ــه پ ــران   ب ــپاهی گ ــوري در س ــر کش ــه ه ب

)168همان، ص (
:پرواز به آسمان با عقابان تیزپر) 6-ن

ز هـــامون بـــه ابـــر انـــدر افراشـــتندز روي زمــــین، تخــــت برداشــــتند
)179همان، ص (

:مهمانی یک ماهه در زاولستان) 7-ن
ــید   ــتان کشـ ــوي زاولسـ ــپه را سـ ــید سـ ــتان کشـ ــور دسـ ــانی پـ ــه مهمـ بـ
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ــی ــودهمـ ــکبـ ــاهیـ ــروزدرمـ نیمـ
ج

یـوز خواست،گه باز وو میرود گهی
)168همان، ص (

در میان شاهان شاهنامه، کاووس تقریباً باالترین میـزان گـردش و سـفر را بـه خـود      
ترین سفرهاي شاهان به شـمار  است و سفر وي به آسمان یکی از عجیباختصاص داده

-و راه) 5سـلیمان ۀیادآور قالیچـ (فردوسی در توصیف ساختن این تخت پرنده . رودمی

:   گویدشاه میناصواب در دل کاووسۀیافتن اندیش
ــرد   ز عــود قمــاري یکــی تخــت کــرد     ــخت ک ــه زر س ــا را ب ــر درزه س
ــاي دراز  ــزه هـ ــر نیـ ــه پهلـــوش بـ ــر کــرد ســاز بـ ــه ب ــر آن گون ببســت و ب
ــره بیاویخـــــت از نیـــــزه ران بـــــره    ــه دل یکسـ ــدر اندیشـ ــت انـ ببسـ
ــار  ــاب دالور چهــ ــس عقــ ــت   از آن پــ ــت بس ــر تخ ــاورد و ب ــتواربی اس

ــت ــرازنشس ــتب ــاووستخ ــاهک ــهش ــریمنشکـ ــردهاهـ ــدبـ راهدل زبـ
ج

)    178-9، صص 1384، فردوسی(
مـورد آسـمان از دو منظـر  بـه -سپردهاهریمنبهدلکه–راکاووسفردوسی، پرواز

در معنـاي  (دهد؛ یکی برتر شـدن از ملَـک، و دیگـر مبـارزه بـا آسـمان       ارزیابی قرار می
گوید که تنها پرخرد حقیقی به چند و سرانجام می). خالق یا نگهبان آسمانمجازي یعنی 

:  بردچون این راز پی می
ــک   ــر فل ــد ب ــاووس ش ــه ک ــنیدم ک ــک  ش ــر مل ــر رســد ب ــا ب ــت ت ــی رف هم
ــمان   ــر آس ــت ب ــت از آن رف ــر گف کــه تــا جنــگ ســازد بــه تیــر و کمــاندگ
ــن  ــه اي هســـت آواز ایـ ــر گونـ ــرد     ز هـ ــز پــر خ ــد بــه ج راز ایــنندان

) 179ن، ص اهم(
التّواریخ و القصـص مجمل ها و سقوط و شرمساري وي، در پرواز وي توسط عقاب

بر آسـمان خواسـت رفـت، و صـندوق و عقـاب      ]کاووس[«:استشدهگونه توصیفاین
زمین سارى فرو افتاد بر آب، و بزرگان چون خبر بدانستند او را بدان ه بیاورد تا از باال ب

.)46صبی تا،،مجمل التواریخ(»کردند، و سوى تخت باز آمد شرمسارمالمتناسپاسى 
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-اي دیگـر بیـان شـده   بـه گونـه  معجـم البلـدان  اما پـرواز کـاووس بـه آسـمان در     

اى ساخت و براى رفتن به آسمان سوار آن شد و خداوند نیز بـاد  ابهکیکاووس ار«:است
»او را رها کرد و او در دریـاى گرگـان بیفتـاد   را مأمور کرد تا او را تا ابر باال ببرد سپس 

.)598، ص2، ج1380یاقوت حموي،(

:گذرانیمیگساري و خوش) س
در . این صفت تنها صفت کاووس نیست، اغلب شاهان شاهنامه این ویژگی را دارنـد 

ایام قدیم و در دربار شاهان و سالطین، میگساري و بـزم در کنـار کشورگشـایی و رزم،    
-رفتـه است و امري طبیعی و چه بسا ضروري بـه شـمار مـی   بخصوص داشتهجایگاهی

داشتن لوازم بزم و طرب و حضور ساقیان و مطربان در دربارهـاي شـاهان خـود    . است
. استگواه این امر بوده

آرایـی بـیش از سـایر شـاهان در     شاه، در بزم و بزماز ظواهر امر پیداست که کاووس
وي از . اسـت ها در آن کـار عمـر گذرانیـده   ها و ماهاهی هفتهورزیده و گشاهنامه افراط

هاي وي بـدین  شرح میگساري. استاوایل سلطنت تا اواخر آن، در این امر مشغول بوده
:استقرار
: در آغاز پادشاهی) 1-س

همــی خــورد روشــن مــی خوشــگوار چنــان بــد کــه در گلشــن زرنگــار    
ج

6)142، ص 1384، فردوسی(

: قبل از رفتن به مازندران) 2-س
است و براي رهایی از بزم و کاهلی، عازم چنان که خودش نیز متوجه این امر شدهآن

: شودمازندران می
ــرفرازان رزم   ــا سـ ــت بـ ــین گفـ ــزم    چنـ ــه ب ــر ب ــرنهادیم یکس ــا س ــه م ک

ج

ــر   ــرد دلیـ ــه گیـ ــاهلی پیشـ ــر کـ نگـــردد ز آســـایش و کـــام ســـیر   اگـ
ج

) 142، ص همان(
شـود تـا   قبل از عزیمت به سوي مازندران، مجلس بـزم و شـراب مهیـا مـی    اینرواز 

:شودمطلوب نوشیده و نوشانیدهۀشادي و ایجاد روحیۀها به نشانواپسین جرعه
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ــتند   ــس آراس ــی و مجل ــب، م ــه ش ــه شــبگیر کــز خــواب برخاســتند    هم ب
)146ص ،1384،فردوسی(

: اي پس از سلطنت در مازندرانبزم یک هفته) 3-س
ــی  بر این گونه، یک هفتـه، بـا رود و مـی    ــاووس ک ــت ک ــش آراس ــی رام هم

)159همان، ص (
:اي بعد از غلبه بر شاه مازندرانبزم یک هفته) 4-س

می و جام یاقوت و میخـواره خواسـت  سیم هفته، چون کارهـا گشـت راسـت   
)166، ص همان(

:هاماوراناي دربزم یک هفته) 5-س
خوش و خـرّم آمـدش جـاي نشسـت    همی بود یک هفتـه بـا مـی بـه دسـت     

ج

)171، ص همان(
):استکه نزد تهمتن بزرگ شده(اي، هنگام دیدار سیاوشبزم یک هفته) 6-س

کســی پــیش از وي نکــرد از مهــان   یکــی ســور فرمــود کانــدر جهــان    
گونــه بودنــد شــادبــه یــک هفتــه، زان

ج

ــتم، در  ــادگـــنجبـــه هشـ ــا برگشـ هـ
)218همان، ص (

:سیاووش به توران زمینبزم یک ماهه قبل از حملۀ) 7-س
ــی   ــا رود و م ــاه، ب ــک م ــود ی ــی ب بـــه نزدیـــک دســـتان فرخنـــده پـــیهم

ج

)233همان، ص (
است براي شروع سلطنت، کسـب شـادي،   اي بودهمیگساري در دربار کاووس، نشانه

خطرةبراي نبرد با دشمن و پشت سرگذراندن دورشدن مطلوب، آمادهۀایجاد روحی .
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فردوسیۀجدول خصوصیات بارز کاووس در شاهنام
مشترك بین کاووس و سایر شاهان ایرانی شاهنامه= خاص کاووس         عام= خاص

خصوصیات منفی خصوصیات مثبت
)عام(مندي و حکومت بر دیو و پريفرّه) 1
)عام(گریان بودنگري و نیایش) 2
)عام(بخشیگنج) 3
)عام(دژ و شهرسازي) 4
در خصـوص  (منـدي گري و قضـاوت کاوش) 5

)خاص()تهمت سودابه به سیاووش
)خاص(مدعی شجاعتی چون شیر) 6

)خاص(تجربگیپندناپذیري، خودکامگی و بی) 1
)خاص(گريلشکرافروزي،کشتار و غارت) 2
جـویی و  کینـه مزاج بـودن،  تندخویی و دمدمی) 3

)خاص(عهدشکنی
ــیاري از  ) 4 ــیاووش و بس ــتم، س ــجِ رس ــل رن عام

)خاص(بزرگان و پهلوانان
)خاص(تحت تأثیر دیوان)5
)خاص(خواهیطلبی و برتريفزون) 6
)خاص(راییمغزي و بیهودهخردي، بیکم) 7
) عام(اهل سفر و ماجراجویی) 8
) عام(گذرانیمیگساري و خوش) 9

گیرينتیجه
اي کـامالً  وي در شاهنامه، چهرهةکاووس، بر اساس خصوصیات به دست آمدةچهر

ایـزدي و نفـوذ   ةروشن و تاریک، فرّۀاست؛ گویا دو نیممتفاوت با سایر شاهان شاهنامه
کرده، و زندگی او را بسان رعیتـی سـاده دسـتخوش    دیوان، در وجود او رخنه و رسوب

.استنشیب و فراز نموده
سـازي کـاووس کـامالً بـارز و     نفوذ عوامل تاریک و منفی در شخصیتدر این میان،

اهریمنی، و حتّـی  نیمه-ایزدياست و آگاهی از آن در شناخت این شاه نیمهدرخور تأمل
. رسدتا حدودي سایر شاهان و پهلوانان شاهنامه نیز مفید به نظر می

:تواند خود گواه چند مطلب مهم باشداین امر می
هاي پنهـان  تاریک و روشن در الیهۀداشتن دو نیم(طبی بودن وجود کاووسدو ق-1

).شخصیت
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بـا وجـود مقـام شـاهی و     (شاه عدم تعصب فردوسی در بیان خصوصیات کاووس-2
داردصـریح ةاشار(مانهاي وي به صورت توأها و بديو ذکر خوبی)مندي کاووسفره

).    خردبه تنزّل مقام یک شاه آسمانی تا سر حد یک فرد گنهکار و کم
مداري در شـاهنامه و  پهلوان(کیانیصراحت کالم رستم و گودرز در برابر کاووس-3

).  محوريدوري از شاه

هایادداشت
فارسـى درکـه جبرئیـل، مثـل اسـت وحىفرشتهومردانپیکمعنىبهلغتدرنریوسنگ-1

وسنسـکریت بـه رایسـنا کـه گجراتحوالىدربوددستورىنام.م12قرندروشده،نرسى
)143، صق 1326معین،(.درآوردپازندبهپهلوىازرامینوخرد

:گویدسخن، در این خصوص میخوشسعديافصح المتکلّمین، -2

ــوي  ــوند، بگـ ــه نشـ ــه دانـــــی کـ خـــواهی و پنـــدهرچـــه دانـــی ز نیـــکگرچـ
ـــره  ــه خیــ ـــد کـ ــیزود باشــ ــر بینـ ــهسـ ــد دوبــ ــدر بنــ ــاده انــ ــاي اوفتــ پــ

ــت ــردس ــی ب ــت م ــددس ــهزن ــغک نشـــــــنیدم حـــــــدیث دانشـــــــمنددری
) 447ص، 1378، سعدي(

:فرمایدسخن شیراز در این باره میخوشۀخواج-3
ــیش ــانپ ــرویش،کم ــهاب ــیالب ــنمهم ــیک ول

کندنمیمنبهگوشآن،ازاستکشیدهگوش
)192غزلق،1326،حافظ(

یشتدریکی؛ استآمدهباردواوستادر،]naršao:اوستا،naršō: پهلوي[نام این وزیر -4
ودانـش بـه وبـود کاووسبزرگوزیراو. 2بندزرتشت،آفریندریکیو131بندسیزدهم،

ـ کارهـاي بـا چـون اوشـنر . استزیركبسیاراولقب. مردمانسرآمدهوش کـاووس ۀنابخردان
.)194، ص1، ج1387بهار، (شدکشتهويدستبهکرد،میمخالفت
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بود کـه خـود و لشـکرش بـر آن مـی     اياست که سلیمان را قالیچهدر برخی روایات آمده«-5
کرد با این میکردند و او هر جا که ارادهایستادند و آن را سایه میمیسرشبرنشستند و مرغان

-ها زیاد اسـتفاده المثلفارسی و در ضربۀهاي عامیاناز این سمبول در داستان. رفتقالیچه می
magic(جـادویی ۀقالیچـ عنـوان آن، بـا بـه شـبیه چیـزي همغربیهايدر فرهنگ. استشده

carpet (استشدهشناخته«) ،474، ص1386یاحقی(.

منابع و مآخذ
.سمت،، تهراناپ دهم، چاساطیري ایران، تاریخ )1387(آموزگار، ژاله،-1
2-حالـت ، ابوالقاسـم  عباس خلیلیۀترجم، الکامل، )1370(،دابن اثیر، علی بن محم،

.علمی،تهران،ج27ی،خلیل، تصحیح مهیار هاشمی حائريعلی 
رانج، رینولــد الــن گــاي لیســتۀ، تصــحیح و تحشــیفارســنامه،)1385(ابــن بلخــی،-3

.اساطیرنیکلسون، تهران،
شفیعی محمدرضا ۀترجم، آفرینش و تاریخ، )1350(،د بن طاهرمحمابن قیسرانی،-4

.بنیاد فرهنگ ایرانتهران،کدکنی، 
5-ابوالقاسـم امـامی،  ۀترجمـ ، األمـم تجـارب ،)1366(، دابن مسکویه، احمد بن محم

.سروشدارتهران،
تـاریخ  ۀتکملـه و ترجمـ  (تاریخ بلعمـی ، )1388(بلعمی، ابوعلی محمدبن محمـد، -6

، تهـران، 4چـاپ  ، تصحیح محمدتقی بهار، به کوشش محمـد پـروین گنابـادي،   )طبري
.انتشارات زوار

.آگاهج، تهران، انتشارات2پژوهشی در اساطیر ایران، )1387(بهار، مهرداد، -7
-تـاب کتهـران، بهمنیـار، احمـد  تصحیح، تاریخ بیهق،)1361(،بیهقی، علی بن زید-8

.فروشی فروغی
.دانشگاه تهران: ، تهرانیشتها،)1378(پورداود، ابراهیم، -9
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از روي چـاپ  . م. ب1963(ثعالبی، ابومنثـور عبـدالملک بـن محمـد نیشـابوري،      -10
.اسديۀکتابخانتهران،، غرر اخبار ملوك الفرس،.)م. ب1900زتتبرگ، پاریس 

چـاپ  (دیـوان حـافظ  ، )ق1326(حافظ شیرازي، خواجه شـمس الـدین محمـد،    -11
.زوار،، تهران)قزوینی و غنی

اهتمـام ادوارد  ، بـه  تـاریخ گزیـده  ،)1361(،بکـر ابیبنحمداهللا مستوفی، حمداهللا-12
.دنیاي کتاب،تهران،گرانویل براون

.نشر مرکز،تهران، گل رنج هاي کهن،)1372(خالقی مطلق، جالل،-13
، تصـحیح و مقدمـه و حواشـی    رباعیـات خیـام  ، )1387(خیام، عمر بن ابـراهیم،  -14

فیتـز جرالـد، بـه کوشـش بهاءالـدین      ۀمحمدعلی فروغی و قاسم غنی، همراه بـا ترجمـ  
.ناهید،تهرانخرّمشاهی،

، نخبه الدهر فـی عجائـب البـرّ و البحـر    ،)1357(دمشقی، محمد بن ابی طالـب،  -15
.فرهنگستان ادب و هنر ایران،حمید طبیبیان، تهرانۀترجم

،، تهـران )کهن تـرین سـروده هـاي ایرانیـان    (اوستا،)1389(دوستخواه، جلیل، -16
.مروارید

، رهیافتی به گاهان زرتشت و مـتن هـاي نواوسـتایی   ،)1386(رایشلت، هـانس، -17
.ققنوس،جلیل دوستخواه، تهرانۀترجم

موسسـه  ،تهـران ، فرهنـگ نـام هـاي شـاهنامه    ، )1369(، رستگار فسایی، منصور-18
.یمطالعات و تحقیقات فرهنگ

.بهجت،، تهرانوندیداد، )1385(رضی، هاشم،-19
، ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهرانگلستان،)1378(سعدي، مصلح بن عبداهللا،-20

.صفی علیشاهانتشارات
.]مرکز پخش[میقات ،تهران، تفسیر اثنا عشري،)1364(،شاه عبدالعظیمی، حسین-21
.میترا، نشر، تهرانفرهنگ تلمیحات، )1386(شمیسا، سیروس، -22
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تصـحیح ،)الملـوك والرسـل تـاریخ (الطبـري تـاریخ ، جریـر بـن دمحمطبري،-23
دارالمعارف مصرقاهره،دابوالفضل ابراهیم، محم.
،، تهـران )چـاپ مسـکو  ۀبر اساس شـاهنام (شاهنامه،)1384(فردوسی، ابوالقاسم،-24

.پیمان
، تصـحیح و  کلیلـه و دمنـه  ،)1386(نصراهللا منشی، ابوالمعالی نصراهللا بن محمـد، -25

.امیر کبیر،توضیح مجتبی مینوي تهرانی، تهران
26-گردیزي، عبدالحیـ ،زین األخبـار ،)1347(،اكبن ضح ،حبیبـی عبـدالحی ۀترجم

.بنیاد فرهنگ ایران،تهران
27-بهـرام  ، کیخسـرو جاماسـپ آسـا   اهتمام، به دینکرت،)1355(،ابی، یحییماهیار نو
.ی دانشگاه پهلويیآسیاۀسمؤسشیراز،ی،محمود طاووس، وشیفره
، ، نشـر بهـار محمـدتقی  تصحیح، مجمل التّواریخ و القصص،)تابی(، ---------28

.کالله خاور
،تهـران ابوالقاسم پاینده،ۀترجم، هبالذّمروج،)1370(،مسعودي، علی بن حسین-29

.شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
30-دانشـگاه  ،تهـران ،فارسـى ادبدرآنتـأثیر ومزدیسـنا ،)1326(،دمعین، محم

.تهران
31-تصحیح، طبقات ناصري،)1389(،دمنهاج سراج، عثمان بن محمحبیبیعبدالحی،

.اساطیر، انتشارات تهران
.خوارزمی،تهران، نقد حال، )1367(مینوي، مجتبی،-32
حمد حسـین بـاجالن   مۀ، ترجمشناخت اساطیر ایران،)1385(هینلز، جان راسل،-33

.اساطیرفرّخی، تهران، 
هـا در ادبیـات   وارهداسـتان فرهنـگ اسـاطیر و   ،)1386(یاحقی، محمد جعفـر، -34

.فرهنگ معاصر، تهران، فارسی
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،منـزوي علینقی ۀترجم، معجم البلدان،)1380(،یاقوت حموي، یاقوت بن عبداهللا-35
.)پژوهشگاه(سازمان میراث فرهنگی کشور تهران،

مقاالت-ب
اوستا تا بررسی مفهوم دیو از ،)1385(قلی زاده، زیور، حسن پور آالشتی، حسین، -1

-15صصـ ،16ة، شـمار 5علوم انسانی دانشگاه سمنان، سالةدانشکدنشریۀ ، شاهنامه
38.
ة، هنـر و مـردم، شـمار   رموز قصه از دیدگاه روانشناسـی ، )1350(ستّاري، جالل، -2

.33-30، صص111
بررسی روند تطور شخصیت کاووس از روزگار باستان تا ، )1388(ستّاري، رضا، -3

.112-103صص، 3/60ةتاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ، فصلنامشاهنامه
ادبیـات و  ةدانشـکد نشـریۀ  ، دیو و جوهر اسـاطیري آن ، )1343(طباطبایی، احمد، -4
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