كيكاووس



خودكامهای نامجو
جالل متیني

کیقباد نخستین شاه از سلسلۀ کیانیان در دورۀ یک صد سالۀ پادشاهی خود
توانست انتقام کشته شدن نوذر ،شاه پیشدادی ،را از تورانیاان گییا د و گاه یااری
رستم جوان ،تورانیان را گه پشت م زهای تعیین شده از ط ف ف یدون گ اناد وی
ده سال نیز گه گ د جهان گشت و در نواحی مختلف شه های گسیار گنیان نهاد او
که پادشاهی دادگست و آرام و صلح طلب گود ،مهت ان و گزرگان کشور را همواره
گه راستی و خ دمندی و دادگ ی میخواند و س انجام چون دریافت کاه گازودی
از این س ای سپنچی رخت گ خواهاد گسات از چهاار پسا خاود کیکااوو،،
کیآرش ،کیپشین ،کایآرمین ،کیکااوو ،را گاه جانشاینی خاود گ گزیاد و در
آخ ین لحظات زندگانی خود ،او را گه داد و دهش و پاکرایی توصیه ک د و از آز
و ح ص گ حذر داشت و آشکارا گه وی گفت که اگ در روزگار شاهی خود گاه
گ د درِ آز گی دی در این جهان تلخکام خواهی گاود و «در آن جاای ،جاای تاو
 ای اننامه ،زمستان  ،1361صص  206تا 253
گ ای اطالع از س گذشت کیکاوو =( ،کیاُو ،،کُویاُوسن) گنا گ روایات دینی و ملی پیش از اسالم،
عالقهمندان میتوانند گه کتاب «کیانیان» تالیف آرتور ک یسنن سن ،ش ق شنا ،نامدار دانمارکی ،ت جمۀ دکت
ذگیحاهلل صفا (ص  111-33و  ) 156-63انتشارات گنیاه ت جمه و نش کتاب ،ته ان  1350م اجعه نمایند
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آتش گود» ( 1)238/315/2گا گفتن این عبارتها ،که در حقیقت«وصیت» کیقبااد گاه
کیکاوو ،تلقی میگ دد ،کیقباد دیده گ هم نهاد و سپس کیکاوو ،گا تخات
پادشاهی ای ان نشست
گ رسی حوادثی که در دوران عم یک صد و پنجاه سالۀ کیکاوو ،روی
داده است و نیز نحوۀ گ خورد او گا وقایع گوناگون ،پهلوانان ،گزرگاان و دشامنان
ای ان ،و گطور کلی مطالعۀ اجمالی «خلقیات» و «کاراکت » وی از جهان متعدد قاگل
توجه است زی ا گه نظ نیارنده این سطور ،در گین پادشاهان دوران اسااطی ی و
پهلوانی ای ان ،کیکاوو ،پادشاهی است ییانه ،هم از نظ خلق و خوی و منش،
و هم ازجهت کارهای گوناگونی که انجام داده اسات چاه کارهاای ناگخ داناه و
نسنجیدۀ او سالیان دراز ای ان و پهلوانان ای ان و قوم ای انای را در گ اگا ناکامیهاا
ودشواریها و مسؤولیتهای سنیین ق ار داد از ط ف دیی کوششاهایی کاه گا ای
جب ان اشتباهات و ندانم کاریهای او انجام پذی فت ،حماساۀ ملای ماا را گاه او
خود رسانید زی ا در حقیقت ،قسمتهای اساسی وجاوید شاهنامه ف دوسی م گوط
است گه روزگار پادشاهی کیکاوو ،و وقاایع م گاوط گادان  2موضاوع گفتنای
دییا آن اساات کااه تق یبااح تمااامی حااوادا دوران پادشاااهی کیخسا و ،نبی ا ۀ
کیکاوو ،،دنبالۀ حوادا روزگار پادشاهی کیکاوو ،گشمار میرود و کساانی
که گا شاهنامه آشنایی کافی دارند خوب میدانند که اگ جنگ گا دیوان مازنادران،
هفت خان رستم ،جنگ هاماوران ،قصاۀ رساتم و ساه اب ،سایاوش و ساوداگه،
پناهنده شدن سیاوش گه اف اسیاب و کشاته شادن سایاوش در تاوران گاه ف ماان
اف اسیاب ،زادن کیخس و ،آوردن کیخس و و ف نییس از توران گاه ایا ان ،واقعاۀ
هاماوران و جنیهای طوالنی و پ ف از و نشیب ای انیان گه خونخواهی سایاوش ،و
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از جمله جنیهای گزرگ رستم گا اشکبو ،و کامو ،کشانی و خاقان چین را (که
م گوط گه پادشاهی کیکاوو ،و کیخس وسات و تق یبااح ساه جلاد از ناه جلاد
شاهنامه ف دوسی گه ذک آنها اختصاص یافته است) از این کتاب گ انقدر جاودانه
حذف کنیم تق یباح گه جز چند واقعه مهم دییا  ،چیازی در خاور اهمیات در دو
گخش اساطی ی و پهلوانی شاهنامه گاقی نمیماند ،گا توجه گه اهمیتی که پادشاهی
کیکاوو ،در حماسۀ ملی ما دارد؛ ذیالح در کمال اختصار گه مطالعۀ خلقیات این
پادشاه و وقایع دوران پادشاهی او گ اسا ،روایت شاهنامه ف دوسی در سه گخش
گه ش ح زی ین میپ دازد
 1از نشستن کیکاوو ،گ تخت پادشاهی تا کشته شدن سیاوش
 2از کشته شدن سیاوش تا گ تخت نشستن کیخس و
 3کیکاوو ،در دوران پادشاهی کیخس و
 .1از نشستن كيكاووس بر تخت پادشاهي تا كشته شدن سیاوش
گه رستم چنین گفت گودرز پی
که تا ک د مادر م ا سی شی
همیگینم اندر جهان تا و تخت
کیان و گزرگان گیدار گخت
چو کاوو ،خود کامه اندر جهان
ندیدم کسی از کهان و مهان
خ د نیست او را ،نه دین و نه رای
نه هوشش گه جای است و نه دل گه جای
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تو گویی گه س ش اندرون مغز نیست
یک اندیشۀ او همی نغز نیست
کس از نامداران پیشین زمان
نک دند آهنگ زی آسمان
چو دیوانیان است گیهوش و رای
گه ه گاد کاید ،گجنبد ز جای
رسیدند پس پهلوانان گدوی
نکوهش کن و تیز و پ خاشجوی
گدو گفت گودرز گیمارسان
ت ا جای زیبات از شارسان
گه دشمن دهی ه زمان جای خویش
نیویی گه کس گیهده رای خویش
سه گارت چنین رنج و سختی فتاد
س ت زآزمایش نیشت اوستاد
کشیدی سپه را گه مازندران
نی تا چه سختی رسید اندر آن
دگ گاره مهمان دشمن شدی
صنم گودی او را گ همن شدی
گه گیتی جز از پاک یزدان نماند
که منشور تیغ ت ا گ نخواند
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گه جنگ زمین س گه س تاختی
کنون گاسمان نیز پ داختی
ز یک دست چون گ ت آیی همی
گ اگ گه جنگ اندر آیی همی
نیه کن که تا چند گونه گال
گه پیش آمدت یافتی زورها
پس از تو گ این داستانها زنند
که شاهی گ آمد ،گه چ خ گلند
که تا ماه و خورشید را گنی د
ستاره همه یک گه یک گشم د
چناان کن که گیدارشاهان کنند
ستاینده و نیکخواهان کنند
جز از گندگی تا توانی مجوی
مزت دست در نیک و گد جز گدوی
()13-412-509-489/2
***

تهمتن گ آشفت گا شه یار
که چندین مدار آتش اندر کنار
همه کارت از یکدیی گدت ست
ت ا شه یاری نه اندر خورست
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تو اندر جهان خود ز من زندهای
گه کینه چ ا دل پ اگندهای
گ ون شد گه خشم اندر آمد گه رخش
منم گفت شی اوژن تاجبخش
چوخشم آورم شاه کاوو ،کیست
چ ا دست یازد گه من؟ طو ،کیست؟
م ا زور و فی وزی از داورست
نه از پادشاه و نه از لشک ست
چه آزاردم او ،نه من گندهام
یکی گندۀ آف ینندهام
دلی ان گه شاهی م ا خواستند
همانگاه و افس گیاراستند
سوی تخت شاهی نک دم نیاه
نیهداشتم رسم و آیین و راه
اگ من پذی فتمی تا و تخت
نبودی ت ا این گزرگی و گخت
()34-517/7-466/2

سخن از پادشاهی است که دو تن از پهلوانان نامادار ایا ان ،کاه در ایا ان
پ ستی و شاهدوستی ایشان جای هیچ گونه شک و ت دید نیست ،نظ خود را گاه
صورتی که در اگیات فوقالذک مالحظه ف مودید درگارۀ او گیان ک دهاند پهلوانانی
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که پ ستیدن و خدمتیزاری شاهان ای ان و ف مانب داری از آنان را گارها گاه اثباات
رسانیده و در موارد متعدد نیز عالقه مندی خود را عمالح گه همین پادشااه گمنصاۀ
ظهور رسانیدهاند و این سخنان تند و خشمآلود ایشان نیز درگاره کاوو ،گ اساتی
از س غمخوارگی و دلسوزی است همچناناا کاه پاس از ما گ کیکااوو ،نیاز
روزی زال درگارۀ وی گا کیخس و چنین سخن گفته است
چو کاووش دژخیم دیی نیا
پ آژنگ رخ ،دل پ از کیمیا
زخاور ورا گود تا گاخت
گزرگی و شاهی و تا و کم
همیخواست کز آسمان گیذرد
همان گ دش اخت ان گشم د
گ آن گ گسی پندها دادمش
همین تلخ گفتار گیشادمش
گسی پند گشنید و سودی نک د
از او گازگشتم پ از داغ و درد
()2723-2727/1418/5

بدخويي تا مرز ديوانگي
گه نظ من زال و رستم و گودرز در آنچه درگاارۀ کیکااوو ،گفتهاناد گاه
هیچوجه از جادۀ صواب وخدمتیزاری منح ف نی دیدهاند زیا ا کیکااوو ،در
گیشت دوران پادشاهیش از تعادل روانی که گ ای ه ف د عادی نیز الزم اسات تاا
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چه رسد گه پادشاهی که جانشین ف یدون ها و منوچه ها و کیقبادهاست گی گها ه
گوده است گه عقیدۀ اف ادی که او را میشناختهاند کیکاوو ،م دی عصبی و تند
مز ا گوده است که گی جهت حتای گا پهلواناان و گزرگاانی کاه وی را دوسات
میداشااتهاند خشاامیین میگ دیااده و ایشااان را از خااود سااخت آزرده خاااط
میساخته است گه همین سبب است که میگینیم گه هنیام حملۀ سه اب گه ای ان،
چون رستم گه تقاضای کیکاوو ،گ ای نجات ای ان گه درگار شااه میآیاد و گای
سبب مورد خشم وی ق ار میگی د ،پاسخ گیح متیهای شاه را گا تنادی و اهانات
میدهد و درگار کیکاوو ،را ت ک میکناد پهلواناان ایا ان گا ای آرام سااختن
رستم ،جهان پهلوان ای ان ،از خلق و خوی پادشاه گا وی چنین سخن میگویند
تودانی که کاوو ،را مغز نیست
گه تیزی سخن گفتنش نغز نیست
()583/470/2

یعنی از چنین آدمی نباید توقاع رفتاار عاقالناه و شایساته داشات هماین
پهلوانان که موقعیات ایا ان را در چناین وضاعی خط نااک میگینناد گاه گاودرز
میگویند
گه نزدیک آن شاه دیوانه شو
وزین در سخن گاد کن نو گه نو
()547/68/2

تا شاید شاه از ک ده خود پشیمان گ دد و از رستم دلجویی کند گودرز در
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گفتیوی گا کیکاوو ،گی پ ده گه وی میگوید کسی که پهلواناانی چاون رساتم
داشته گاشد و «گیازارد او را ،خ د کم گاود» ( )570/469/2کیکااوو ،از گاودرز
میخواهد که رستم را گه نزد وی گازگ داند ،و سپس گودرز گا رستم از خوی گاد
شه یار که چون درخت حنظل همیشه گه گاری است واز این کاه «گاه تنادی گاه
گیتی ورا یار نیست» ( )4-1283/509/2سخن میگوید
تنها در این واقعه نیست که سخن از تندی و تیزی و دیوانیی کیکااوو،
گه میان میآید ،رستم نیز در ضمن سخنان خود گا سیاوش از «تیزی» کیکااوو،
سخن میگوید که «ز تیزی نکاهد ،گخواهد فزود» ( )937/574/3و گها ام نیاز گاه
سیاوش میگوید «س و مغز کاوو ،آتشکده است» ( )1132/585/3هماانطوری
که سیاوش نیاز در ناماۀ خاود خطااب گاه پادر «از آن آتاش مغاز شااه جهاان»
( )1250/591/3و در پیام خود گه اف اسایاب از «خاوی گاد» ( )1159/586/3شااه
ای ان شکوه میکند خلق و خوی گد کیکااوو ،آن چناان اسات کاه گزرگاان و
پهلوانان نه فقط در مذاک ات خصوصی خود از ایان کاه «تاو گاویی گاه سا ش
اندرون مغز نیست» گا هم «دردِ دل» میکنند ،گلکه نظ خود را گاا گای پ وایای گاا
خود کیکاوو ،نیز در میان میگذارند ،چنان که
گدوگفت گودرز گیمارسان
ت ا جای زیبات از شارسان
()497/413/2
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و درجای دیی رستم خشمیین دلسوخته که از کشاته شادن سایاوش در
توران زمین آتش گاه جاانش زدهاناد ،کیکااوو ،را در حواور دییا ان چناین
نکوهش میکند
گدو گفت خوی گد ای شه یار
پ اگندی و تخمت آمد گه گار
ت ا عشق سوداگه و گدخویی
ز س گ گ فت آن کاله کیی
()6-45/683/3

حقیقت آن است که کیکاوو ،نیز گه تندخوگی خود پی گ ده گوده است و
در مواردی یا اعتا اف گادان و اظهاار پشایمانی میخواهاد دییا ان از گنااهش
درگذرند ،چنان که در داستان سه اب ،چون پهلوانان گه وی تفهایم میکنناد کاه
رفتارت گا رستم ،که حداقل سه گار تا ا از ما گ حتمای نجاات گخشایده کاامالح
نادرست گوده است ،و گعالوه گی وجود رستم کااری از دسات تاو وماا در گ اگا
دشمن ساخته نیست ،و در نتیجه گا پیام عذرخواهی کاوو ،،رستم را گه نزد شاه
گاز میگ داند ،کیکاوو ،از رستم گدین سان پوزش میطلبد
چو از دور شه دید گ پای خاست
گسی پوزش اندر گذشته گخواست
که تندی م ا گوه ست و س شت
چنان رست گاید که یزدان گیشت
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چو آزرده گشتی تو ای پیلتن
پشیمان شدم خاکم اندر دهن
()15-611/471/2

تنها در این مورد نیست که کیکاوو ،ناچاار میگا دد گاه خطاای خاود
اعت اف کند و از کار نادرست خود پوزش گطلبد هنیامی که او و ساپاهیانش در
دست دیو سپید اسی و کور میگ دند وی خود را گدین سان س زنش میکند
دریغا که پند جهانیی زال
نپذرفتم و آمدم گدسیال
()216/329/2

پس از سقوط از آسمان و شنیدن سخنان تند و زه آگین پهلوانان چنان که
دیدیم وی ناگزی میشود سکوت کند و گیوید ه چاه گفتیاد دادسات و گیاداد
نیست ( )510/413/2در داستان سیاوش نیز پس از آن که سیاوش گاه ساالمت از
آتش میگذرد ،و گ ای چندمین گار گیگناهی خود را گ پدر اثبات میکند ،پدر
سیاوش را تنگ در گ گ فت
زک دار گد پوزش اندر گ فت
()558/553/3

بلندپروازي و خودكامگي
از جمله صفات گارز دیی کیکاوو« ،خودگزرگ گینای» و گلنادپ وازیها و
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استبداد رای اوست گه هم اه ناوعی زود گااوری وی کاه وارا کشاوری آگاادان
وغنی گ دیده است ( )17-12/316/2از امکاناتی که در اختیار دارد گ ای وصاول
گااه آرزوهااای دور ودراز خااود اسااتفاده میکنااد او کااه در قساامت اعظاام دورۀ
پادشاهی خود نشان داده است از خ د گها ه کاافی نادارد وعمومااح تحات تااثی
سخنان رنیین و ف یبندۀ دیی ان و نیز گه ف مان احساسات خود گه کارهای گزرگ
یا نامعقول دست میزند ،در اکث موارد از مشورت گا خی خواهان نیز شانه خاالی
می کند چه تج گه گه وی ثاگت ک ده است خ دمندان و پهلوانان و نامداران کشاور
گا کارهای ناگخ دانۀ او روی خاوش نشاان نمیدهناد ،پاس گاه تنهاایی تصامیم
میگی د و در نتیجه خود و کشور را تا س حد نیستی پیش میگ د
گلندپ وازی و خودگزرگ گینی کیکاوو ،از نخستین روزهای جلاو ،وی
گ تخت پادشاهی ای ان نظ س ان سپاه و گزرگان درگار را گه خودجلب میکناد و
ایشان را نی ان میسازد چه روزی که شاه گا ایشاان در گلشان زرنیاار گاه گااده
گساری پ داخته گود ،گی مقدمه ،خطاب گه حاض ان
چنین گفت کاندر جهان شاه کیست؟
گذشته ز من در خورِ گاه کیست؟
م ا زیبد اندر جهان گ ت ی
نیارد ز من جست کس داوری
()20-19/316/2

س ان سپاه از این سخنان خی ه میمانند ولی دم گ نمیآورناد ()21/316/2
و در همین مجلس است که شاه گا شنیدن مازنادرانی سا ود از دیاوی رامشای ،
دلباختۀ س زمین مازندران میگ دد و آهنگ تصا ف سا زمین دیاوان و جاادوان
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مازندران را میکند تنها گدین سبب معتقدست چون از نظ گخت و ف و ناااد گا
جم و کیقباد و ضحاک گ ت ست« ،فزون گایدم نیز از ایشان هن » ( )45/318/2این
تصمیم گه حدی از نظ س ان سپاه نادرسات اسات کاه گ خای گاا خاوش گینای
میگویند شااید پادشااه ایان ساخنان را در حاال مساتی گا زگاان آورده اسات
()53/318/2چه اگ جز این گاشاد او ایا ان وای انیاان را دچاار مصایبتی گازرگ
خواهد ساخت کسانی که در آن مجلس گودند این رای شاه را ف خ ندیدناد و در
حالی که همه گه فک ف ورفته گودند و رنگ چه ۀ ایشان نیز تغییا یافتاه گاود ،در
جواب «گفتند ما کهت یم ،زمین جز گه ف مان تو نسپ یم» ولی گالفاصله گا یکدیی
گه مشورت پ داختند نظ همه این گود که جنگ گاا مازنادرانیان درسات نیسات
زی ا جمشید که حتی دیو و م غ و پ ی نیز در اختیار وی گودند گه فکا تصا ف
مازندران نیفتاد اما چون ایشان میدانستند شاه گاه ساخنان و آرای ایشاان وقعای
نمینهد ،کسی را نزد زال میف ستد تا شاید وی گتواند کیکاوو ،را از جناگ گاا
دیوان گ حذر دارد زال که ایا ان را در خطا میگیناد راهای درگاار کیکااوو،
میشود نخست گا پهلوانان رای میزند و سپس گه دیدار شااه مایرود شااه اورا
گ امی میدارد و وی شاه را درود میف ستد که «انوشه گزی شاه پی وزگ » و گعاد
زال گه اصل مطلب میپ دازد و از پادشاهانی که پیش از کیکاوو ،گودهاند سخن
گه میان میآورد و گه وی میگوید ایشان گاا تماام قادرت خاود قصاد مازنادران
نک دند
که آن خانۀ دیو افسونی ست
طلسم است و در گند جادو در است
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م آن گند را هیچ نتوان گشاد
مده م د و گنج و درم را گه گاد
تو از خون چندین س نامدار
ز گه فزونی درختی مکار
که گار وگلندیش نف ین گود
نه آیین شاهان پیشین گود
()30-123/223/2

ولی کیکاوو ،گه زال همان پاسخی را میدهد که گطور ضامنی قابالح گاه
دیی پهلوانان داده گود که
ولیکن م ا از ف یدون و جم
فزون است م دی و ف و درم
همان از منوچه و از کیقباد
که مازندران را نک دند یاد
سپاه و دل و گنجم افزونت ست
جهان زی شمشی تیز اندرست
()4-132/323/2

وی از دشمنی گدان عظمت ،یعنی دیوان و جادوان مازنادران ،کاه شانیدن
نامشان پشت پهلوانان کهنسال و جوان را گه ل زه در مایآورد گاا ایان لحان یااد
میکند که
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چنان خوار و زارند گ چشم من
چه جادو چه دیوان آن انجمن
گه گوش توآید خود این آگهی
کز ایشان شود روی گیتی تهی
()90-138/324/2

جواب زال گه چنین پادشاهی جز این چه میتواند گود که تو شااهی و ماا
گندگانیم ،آنچه را گیان ک دم از س دلسوزی است ،ه چاه میخاواهی گکان و گاه
هنیام گدرود نیز میافزاید
پشیمان مبادی ز ک دار خویش
ت ا گاد روشن دل و دین و کیش
()150/324/2

گار دیی گه هنیام لشک کشی اف اسیاب گه ایا ان مایگینم در انجمنای کاه
کیکاوو ،گ ای آگاهی گزرگان از حملۀ تورانیان تشکیل داده است در گاین هماۀ
پهلوانان حاض وغایب کسی را جز خود شایسته رفتن گه میدان جنگ و نبا د گاا
اف اسیاب نمیگیند ،چه معتقدست
که دارد پی و تاب اف اسیاب؟
م ا رفت گاید چو کشتی گ آب
()620/556/3

ولی وقتی موگد گه او یادآوری میکند چ ا گاید خود شخصاح گه میدان جنگ
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گ وی و نیز شکستها و گلندپ وازیهای زیانبخش او رادر گذشته گه یاد او مایآورد
که
دوگار این س نامورگاه خویش
سپ دی گه تیزی گه گدخواه خویش
()617/556/3

گویی گذشت زمان و شکستها وناکامییهای گذشته گاه کااوو ،خودکاماه
در ،مختص ی داده است ،چه پاس از شانیدن ساخنان موگاد وی تغییا عقیاده
میدهد ()630/6-555/3
گ اسا ،همین خودکامیی و افزون طلبی و ارزیاگیهای نادرست و نیاز زود
گاوری و سطحی گودن اوست که میگینیم وی و ای ان گا چه دشاواریهای گزرگای
روگ و میشوند
لشکركشي به مازندران ،سرزمین جادوان و ديوان
از جملۀ این وقایع ،نخست گاید از لشک کشی او گه مازندران یاد ک د وی
علی رغم همه راهنماییها و دلسوزیهای پهلوانان گدان س زمین که جاییااه دیاوان
وجادوانش میدانستند لشک کشی میکند و خود و سپاهیانش گه دست دیو ساپید
اسی میگ دند ،دیو سپید شاه و دو گه ه از سپاه ای ان را گه جادوی کور میساازد
و در س زمینی گسیار دور از ای ان زمین زندانی میکند و تخت و تا و گنج شااه
ای ان را گه غارت میگ د این اولین درسی است که روزگار گتوسط دیو ساپید گاه
این م د خودکامه میدهد
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گه هشتم گغ ید دیو سپید
که ای شاه گی گ گه ک دار گید
همه گ ت ی را گیاراستی
چ ا گاه مازندران خواستی؟
همه نی وی خویش چون پیل مست
گدیدی و کس را ندیدی تو دست
نبودت ز کارم می آگهی؟
شده غ ه گ تخت شاهنشهی
کنون آنچه اندر خور کار تست
دلت یافت آن آرزوها که جست
()24-218/30-329/2

آن م دی که از گ ت ی خود نسبت گه ف یدون و کیقبااد و جمشاید ساخن
می گفت ،اکنون گا چشمانی تی ه و گختی خی ه ،گی تاا و تخات در زنادان شااه
مازندران سخنان زال را گه یاد میآورد و گا خود میگوید دریغا که پناد جهاانیی
زال را نشنیدم در این جاست که میفهماد «دساتور گیادار گهتا از گانج» اسات
( ،)7-216/329/2و کسی را پنهانی گه نزد زال میف ستد گا این پیام
چو از پندهای تو یاد آورم
همی از جی گاد س د آورم
نبودم گه ف مان تو هوشمند
ز کم گخ دی گ من آید گزند
()7-246/331/2
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این حادثه گزرگ گا فداکاری رستم و گذشتن رستم از هفت خان و کشاتن
دیو سپید و دیی دیوان مازندران و آزاد ساختن کیکاوو ،و سپاه ای ان از زندان
و گازگ دانیدن گینایی گدیشان و نیز جنگ کیکاوو ،و رستم گا شاه مازنادران گاه
پی وزی ای انیان میانجامد پی وزی اعجاب آوری که گ ای هیچ کس قاگال قباول
نبوده است
گه گیتی خب شد که کاوو ،شاه
ز مازندران گستد آن تا و گاه
گماندند یکس گدین در شیفت
که کاوو ،شاه آن گزرگی گ فت
()90-989/8-377/2

جنگ در هاماوران
پس از جنگ مازندران که گه یاری و فداکاری رستم پایانی خوش مییاگاد،
کیکاوو ،گ آن میشود «که در پادشاهی گجنبد ز جای» ( )2/379/2گه تاوران و
چین و مک ان و گ گ ستان و کوه قاف و گاخت مایرود گعوای از آغااز گاژوسااو
میپذی ند و گ خی پس از جنگ گا شااه ایا ان و مغلاوب گ دیادن گاه پ داخات
گاژوساو تن در میدهند تا این که تازیان در مص و شام از گنادگی کااوو ،روی
گ میتاگند کیکاوو ،که یک ماه در نمی وز (سیستان) میهمان رستم گاود آماادۀ
جنگ گا تازیان میشود و سپاه خود را از هامون گه سوی دریا میکشد و کشتی و
زورق گسیار میسازد و گا لشک ی گیک ان گه سوی دشمن میشتاگد و خود م داناه
در پیش سپاه گ دشمن حمله میگ د تا سپهدار هاماوران تسلیم میگ دد گاا قباول
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این ش ط که ساووگاژگ ان گه کاوو ،گدهد این جنگ که گاا هادایت و رهبا ی
شخص کیکاوو ،گه پایان میرسد ،گه اصطالح گا پیدا شدن «س وکلۀ» ساوداگه،
دخت شاه هاماوران ،گه صورتی دیی در میآید ماج ا از این ق ارست کسای کاه
یقیناح گه دل عاشق پیشه کیکاوو ،آشنایی داشته است گه او خب میدهد که شااه
هاماوران دخت ی دارد
که از س و گاالش زیبات ست
ز مشک سپه گ س ش افس ست
گه گاال گلند و گه گیسو کمد
زگانش چو خنج لبانش چو قند
گهشتی است آراسته پ نیار
چو خورشید تاگان گه خ م گهار
()82-80/5-384/2

شاه نادیده عاشق دخت زیبایی میشود که گعدها روزگار روشان میساازد
که وی زنی فتنه گ ست و عاشق پیشه و ناپاک ،و وجودش در درگارشااه ایا ان،
ای انیان را گا مصائب گسیار روگ و میسازد شاه سوداگه را از پدرش خواساتیاری
میکند شاه مغلوب هاماوران گ خالف میل گدین کاارتن در مینهاد گخصاوص
وقتی در مییاگد که دخت ش نیز گا این کار موافق است شاه ای ان گا سوداگه دخت
شاه هامااوران در هامااوران ازدوا میکناد و از مکا دشامن شکسات خاورده
گیخب ست پس شاه هاماوران روزی کیکاوو ،را گه میهمانی میخواند ساوداگه
که الگد پدر خود را گهت میشناخته و کیکاوو ،را نیز در ایان هنیاام صاادقانه
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دوست میداشته است ،همس را از رفتن گه این گزم گاز میدارد و گه وی میگوید
میخواهند ت ا در گزم اسی کنند ولی کیکاوو ،گاار دییا از پاذی فتن ساخنان
شخص خی خواه س گاز میزند زی ا وی در این حادثه نیز دشمن را «دست کام»
گ فته گوده است
ز سوداگه گفتار گاور نک د
نمیداشت زیشان کسی را گه م د
()144/388/2

پس گه میهمانی شاه هاماوران میرود و پس از یک هفته جشن و سا ور و
شادی ،شاه هاماوران گه انتقامجویی از پادشاه غالب میپ دازد
گ فتند ناگاه کاوو ،را
همان گیو و گودرز و هم طو ،را
چو گ گین و چون زنیۀ شاوران
همه نامداران گندآوران
گ فتند و گستند در گند سخت
نیونسار گشته همه ف و تخت
()5-163/389/2

در دوران اسی ی کیکاوو ،و سپاه ای ان در هاماوران ،تورانیاان و تازیاان
نیز گ ای ان زمین میتازند
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از ای ان گ آمد گه ه سو خ وش
شد آرام گیتی پ از جنگ و جوش
()200/391/2

دو گه ه از سپاه ای ان گه زاگل نزد رستم میروند و از آنچه در هاماوران گا
شاه ای ان و سپاهیانش ،و در ای ان گ م دم ای ان گذشته است ،و نیز از دور شدن
«ف ه ایزدی» از کیکاوو ،یاد میکنند و گا سوز دل میگویند
که ما را ز گدها تو گاشی پناه
چو گم شد کنون ف کاوو ،شاه
گیفتند ه کس که شوریده گخت
گه پیش اندرآمد کنون کار سخت
دریغ است ای ان که وی ان شود
کنام پلنیانم و شی ان شود
همه جای جنیی سواران گدی
نشستنیه شه یاران گدی
کنون جای سختی و جای گالست
نشستنیه تیز چنگ اژدهاست
کنون چارهای گاید انداختن
دل خویش از رنج پ داختن
()14-209/392/2
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رستم آمدگی خود را اعالم میکند و گدیشان میگوید «میان گسته ام جنگ
را کینه خواه» ( )220/392/2رستم گه جمع آوری سپاه میپا دازد و ناماه ای گاه
کاوو ،و نامه ای گه شاه هاماوران مینویسد گه شاه مااده میدهاد کاه «تاو دل
شادمان دار و انده مخور» ( ،)228/393/2و گه شاه هاماوران پیامی تند میدهد کاه
اگ کیکاوو ،را از گند رها ساختی «تو رستی ز چنگ گد اژدهاا» ()234/394/2
گا آن که شاه هاماوران از مص و گ گ سپاهیانی گه یاری میخواهاد و گاا ساپاهی
آراسته و مجهز گه جنگ رستم میرود ،چون در آخ ین جناگ میگیناد کاه شااه
شام در کمند رستم اسی ست و شاه گ گ ساتان در چناگ گا از ،یکای دییا از
پهلوانان ای ان ،گ فتار ،و در میدان جنگ نیز «همه کشته دیاد از کا ان تاا کا ان»
( )326/401/2از رستم زنهار میخواهد و میپذی د که کیکاوو ،و س ان ایا ان
را از هاماوران گه نزد رستم گیاورد چون کیکاوو ،گادین ساان از گناد رهاایی
مییاگد ،رستم سالحها و گنجهای سه شاه شکست خورده و س اپ ده و تا و گاه
ایشان را گه نزد کاوو ،میآورد
ساختن بناهاي عجیب به دست ديوان
از جمله دیی کارهای کیکاوو ،که مع ف روح گلندپ واز و گ ت ی جوی
اوست یکی ساختن گناهای عجیب است ودیی ی پا واز گاه آسامان وی ف ماان
میدهد تا در الب ز کوه خانه هایی از آگیینه و نق ه خاام وزر گا ای وی گساازند؛
خانۀ آگیینهای گنبدی از جزع یمانی داشت و دیوارهای خانه زرین ،یاقوت نشان
گود و گا نقشهایی از پی وزه گا آن که ف دوسی فقط در چند گیت گه توصایف ایان
ساختمان ییانه پ داخته اسات ،خوانناده از هماین اگیاات میتواناد گاه پنادها و
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آرزوهای شاهی پی گب د که میپنداشت گ ت از همه شاهان پیشین است و گادین
جهت کارهایش نیز گایست گا دیی ان تفاوت فاحش داشته گاشد این است شا ح
گنای کیکاوو،
یکی جای ک د اندر الب ز کوه
که دیو از چنان رنجها گُد ستوه
گف مود تا سنگ خارا کنند
دو خانه گ او ه یکی ده کمند
گیاراست آخ گه سنگ اندرون
ز پوالد میخ و ز خارا ستون
گبستند اسبان جنیی در اوی
هم اشت عماری کش و راهجوی
یکی خانه را زآگیینه گاخت
زگ جد گه ه جای اندر گساخت
چنین جای گودش خ ام و خورش
که گاشدش از خوردنی پ ورش
ز جزع یمانی یکی گنبدی
نشستنیه نامور موگدی
ازی ا چنین جاییه ک د راست
که دانش از آن جای ه گز نکاست
دو خانه ز گه سلیح نب د
گف مود از نق ۀ خام ک د
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یکی کاخ زرین ز گه نشست
گ آورد گاالش را گ دو شست
ز پی وزه ک ده گ او گ نیار
در ایوانش یاقوت گ ده گه کار
چنین جاییاهی که دل خواست راست
که روزی گیفزود و ه گز نکاست
نبودی تموز ایج پیدا نه دی
هوا عنب ین گود و گارانش می
همه ساله روزش گهاران گُدی
گالن چون رخ گلعذاران گدی
()35-422/9-408/2

از ظواه ام چنین گ میآید که کیکاوو ،این گنای شیفت را گاه دسات
دیوان س اخته اسات دیاوانی کاه گاه ف ماان او درآماده گودناد و چااره ای جاز
ف مانب داری وی نداشتند
گه رنجش گ فتار ،دیوان گدند
ز پاداف ه وی غ یوان گدند
()438/409/2

پرواز به آسمان
اما رفتن کیکاوو ،گه آسمان 3گه منظور دست یافتن گه راز آفتاب و ماه و
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شب و روز و گ دش چ خ فلک ،گه نظ من توطئۀ حساب شده ای گوده است از
جانب اگلیس گا استفاده از دشمنی دیوان گا کیکاوو ،،چه اگلیس ظااه اح هام گاه
طبع گلند پ واز کیکاوو ،آگاهی داشته است وهم از رنج دیوان که در خدمت او
گه کارهای سخت گماشته شده گودند ،و نیز از عالقۀ طبیعای دیاوان گاه نااگودی
کیکاااوو ،گ ا ای انجااام دادن ایاان توطئااه ،اگلاایس روزی پیاااه دور از چشاام
کیکاوو ،،مجلسی از دیاوان تشاکیل میدهاد تاا یکای از دیاوان پادشااه را از
پ ستش یزدان پاک س گی داند و وی را ناگود سازد
گا آن که یقیناح دیوان همه گه ناگودی کیکاوو ،عالقه مند گودهاند ،هایچ از
ت  ،کیکاوو ،گه اگلیس پاسخ نمیدهد می دیوی دژخیم ،این دیو گه صاورت
غالمی سخنیوی در س راه شاه قا ار میگیا د ،و چاون او را میگیناد ،زماین را
میگوسد ،دسته ای گل گه کاوو ،میدهد و گه وی میگوید
گه کام تو شد روی گیتی همه
شبانی و گ دن ف ازان رمه
()451/410/2

فقط یک کار گاقی مانده است که اگ گاه آن دسات گزنای نامات ه گاز از
خاط ه ها محو نخواهد شد ،و این کار چیزی جز این نیست که گاید «شود آسمان
نیز در دام تو» ( ،)455/410/2این سخنان م دی چون کیکاوو ،را خوش میآید
و درصدد گ میآید که گه آسمانها گ شود تا از راز آسامانها و آفتااب و ماهتااب
آگاه گ دد ،و یا گه روایت دیی گا این کار مقام و منزلتی گ ت از ف شتیان گدسات
گیاورد ،گا این که میخواسته است گا آسمانیان گا تی وکمان گجنیاد ،گا ای انجاام
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پذی فتن این مهم گچیان عقاب را ماهها گا «ما غ و کبااب و گا ه» میپ ورناد و
چون آنها نی ومند میشوند ،کیکاوو ،گ تختی از عاود قمااری مینشایند و گا
چهار گوشۀ تخت نیزههایی دراز میگندند و گ س ه نیزه ران گ ه ای میآویزناد
و عقاگها را زی چهار گوشه تخت میگندند تا آنها گ ای گه دسات آوردن رانهاای
گ ه که گ س نیزه ها آویخته شده گوده است آهنگ گااال کنناد عقاگهاای گ سانه
چنین میکنند و تخت را گا کاوو ،از زمین گ میدارند و گه آسمان میگ ناد اماا
پس از مدتی م غان ،ناتوان میگ دناد و ما د نااگخ دی را کاه در آرزوی دسات
یافتن گه آسمانها گود واژگون در گیشهای در آمل میافینند راوی داستان میگوید
در این حادثه گایست کیکاوو ،م ده گاشاد ،ولای چاون چناین مقادر گاود کاه
سیاوش از او زاده شود ،زنده ماند
در این هنیام گار دیی م دی افزون طلب وخودکامه را میگینیم که پشیمان
و سا افکنده در دل گیشااه ای زار وناازار افتاااده اساات وچااون همااه گ فتاااران و
گناهکاران گهناچار گه نیایش ک دگار میپ دازند واز گناه ک ده پاوزش مایطلبناد
این گار نیز رستم و دیی پهلوانان کااوو ،را در گیشاه مییاگناد و وی را نجاات
میدهند و چنان که در آغار این مقاله گذشته گاودرز وی را گاه ساختی مالمات
میکند و کارهای زشتش را که در خاور شااهی خ دمناد نیسات گا میشامارد
کاوو ،در پاسخ چه میتواند گیوید؟
ف و ماند کاوو ،و تشوی خورد
از آن نامداران و م دان م د
چنین داد پاسخ که از راستی
نیاید گه داد اندرون کاستی
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همه داد گفتی و گیداد نیست
ز دام توجان من آزاد نیست
همی ریخت از دیدگان آب زرد
همی از جهان آف ین یاد ک د
()13-510/413/2

کیکاوو ،ظاه اح چنان از این حادثه متاث میگ دد که چاون گاه پایتخات
میرسد چهل روز از کاخ خود گی ون نمیرود و گه کسی گاار نمیدهاد چاون از
شدت خجلت نمیتواند گه روی کسی گنی د ،از گنج خود گه محتاجان میگخشد
در پیشیاه خداوند رخ گ خاک تی ه میمالد و اشک خاونین از دیاده میگاارد تاا
س انجام «گبخشود گ وی جهان آف ین» ( )523/414/2و در نتیجۀ گخشایشی الهی،
سپاه پ اگنده گه گ د وی جمع میشوند و وی گ تخت شاهی مینشیند و روزگار
گا او گ س مه گاز میآید
عشق به زنان
هنور در این گاب سخن گفتنی گسیارست در گ خی از ناکامیهای گزرگی که
کاوو ،گ ای ای ان و ای انیان گه وجود آورده است عالقاه مفا ط وی را گاه «زن»
نباید از نظ دور داشت چه در این گونه حوادا دل زیباپسند کیکاوو ،،وی را
تا س حد کامل سقوط گه پیش میراند قبالح از اساارت وی در هامااوران ساخن
گفتیم و دیدیم چیونه گا شنیدم وصف زیباییهای سوداگه ،دختا شااه هامااوران،
کیکاوو ،،نادیده ،گه قول مع وف «یک دل نه دل صد دل» عاشق سوداگه شاد و
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گی تأمل دخت را از پدر مغلوگش خواست و پدر گ خالف خواست خود ،دخت را
گه شاه غالب سپ د ولی در نهان گه حیله پ داخت و کیکاوو ،و هم اهاانش را
در دژی استوار زندانی ک د
زيبايي توراني ،مادر سیاوش
پیش از آن که کار سوداگه فتنه انییاز را دنباال کنایم الزم اسات از دختا
گییناهی نیز سخت گه میان آوریم که حوادا روزگار ،او را در س راه کیکاوو،
ق ار داد این زن مادر سیاوش است که عشق گناه آلود سوداگه گه سیاوش ای ان را
دچار مخاط ات گزرگ ساخت ظاه شدن ایان زن تاورانی در زنادگی کااوو،
شنیدنی است در روایت آمده است که روزی طو ،و گیو و گودرز گا عده ای از
سواران گه قصد شکار از پایتخات گیا ون میروناد و در دشات دغاوی ،کاه گاه
س زمین ت کان نزدیک گوده گه شکار میپ دازند طو ،و گیو گه هنیام عباور از
گیشه ای گه زنی زیبا گ میخورندکه
گه دیدار او در زمانه نبود
ز خوگی گ او گ گهانه نبود
گه گاال چو س و و گه دیدار ماه
نشایست ک دن گدو در نیاه
()31-30/524/3

طو ،از دخت میپ سد کیستی و در این گیشه چه میکنی؟ دخت در پاسخ
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گدو گفت من خویش گ سیوزم
گه شاه آف یدون کشد پ وزم
()37/525/3

دوش پدرم مست گه خانه گاز آمد ،م ا زد و «تیغ زه آگیونی» گ کشاید و
آهنگ جانم ک د من از ت  ،گا تا زر و زر و گوه گسیاری که داشتم سوار گا
اسب از خانه گی ون شدم ،ولی در راه اسابم از کاار ماناد وکساانی در راه آنچاه
داشتم از من گ فتند و اینک ت سان گدین گیشه آمده ام ولی اطمینان دارم که چون
مستی از س پدرم گپ د ،کسانی را گه س اغ میخواهد ف ستاد و مادرم نیز نخواهاد
گذاشت که من از این گوم و گ گیذرم چنین گه نظ میرسد که این دخت گی پناه
گا اصل و نسب از این «م دان» انتظار«م دی و م دانیی» داشاته و احتمااالح پایش
خود چنین میپنداشاته اسات کاه ایان دو تان او را گاه خاناه و کاشاانهاش گااز
میگ دانند ولی گ خالق تصور وی ،طو ،و گیو گا سا تصااحب ایان دختا
درمانده گا یکدیی کارشان گه مجادله میکشد و گ ای آن که رشته سا دراز پیادا
نکند فک میکنند شاید راه حل اساسی این گاشد «که این ماه را س گبایبد گ یاد »
( )51/526/3ولی س انجام گه این نتیجه میرسند که گهت سات داوری را گاه نازد
کیکاوو ،گب ند تا دخت از آن کسی گاشد که شاه ف مان میدهد طاو ،و گیاو
چنین میکنند ولی کیکاوو ،چون دخت را میگیند و ماج ا را میشنود
گه ه دو سپهبد چنین گفت شاه
که کوتاه شد گ شما رنج راه
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گوزن است ،اگ آهوی دلب ست
شکاری چنین در خور مهت ست
()7-56/526/3

شاه دخت را گ ای خود گ میگزیند و گه مشکوی زرین میف ساتد پاس از
نه ماه این دخت پس ی میزاید که وی را سیاوش مینامند مدتی کوتااه سایاوش
در دامان مادر ت گیت میشود و سپس ناگهان رستم از راه س میرسد و خطااب
گه شاه و گا ذک این دلیل که
چو دارندگان ت ا مایه نیست
م او را گه گیتی چومن دایه نیست
()83/528/3

سیاوش را گا خود گه زاگل میگ د وت گیت وی را گاه عهاده میگیا د چا ا
رستم گدین کار دست مییازد و چ ا کیکاوو ،رای رساتم را تمکاین میکناد؟
اینها پ سشهایی است که جواب آنها گ من روشن نیست سیاوش چناد ساال در
سیستان نزد رستم میماند و گا آداب رزم و گزم و شاهی آشنا میگ دد و سپس از
رستم میخواهد تا او را نزد پدرش گازگ داند
رستم چنین میکند کیکاوو ،مقدم سیاوش را گ امی میدارد ،هفت سال
او را میآزماید و چون گ شاه ثاگت میگ دد که وی «گه ه کار جز پاکزاده نباود»
( )135/530/3آنیاه منشور ف مان وایی کهستان را گه نام سیاوش مینویسند و شاه
او را گا تا زر روانۀ آن س زمین میکند ولی این کار مقارن است گاا درگذشات
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مادر سیاوش و پیش آمدن وقایع دیی که سیاوش نمیتواند روانه کهستان شود
سودابه ،زني فتنه انگیز و ناپاک از هاماوران
از این پس گار دیی حوادا روزگار کیکاوو ،را در گوتۀ آزماایش قا ار
میدهد ،ولی گا تاسف گاید اعتا اف کا د کاه وی در ایان مااج ا عشاق ساوداگه
گناهکار را گ ف زند گییناهش ،سیاوش ،ت جیح میدهد خالصاه داساتان از ایان
ق ار است که ساوداگه ظااه اح از هماان روزهاای نخساتین گازگشات سایاوش از
سیستان گ وی عاشق شده گوده است ولی گه روی خود نمیآورده تا هنیامی کاه
مادر سیاو ،میمی د پس وی از شوه خود ،کیکاوو ،،میخواهد تاا ت گیتای
ف اهم سازد که سیاوش گه شبستان شاه گیاید و خاواه ان «نااتنی» خاود را گبیناد
سیاوش نخست از این دیدار س گاز میزند ولی س انجام گه اص ار پادر گاه حا م
شاه گه نزد سوداگه میرود سوداگه او را عاشقانه ،نه مادرانه ،در آغوش میگیا د و
میگوسد و این کار در دفعات گعد چناد گاا رتکا ار میشاود ساوداگه در عشاق
سیاوش میسوزد ،زیباییهای خود را آشاکارا گاه رخ سایاوش میکشاد او کاه،
شوه خود را ف یب داده است ،از سیاوش میخواهد یکی از دخت ان ناگاالغ او را
گه زنی گیی د ولی روزگار را گا سوداگه گیذراند و پس از م گ کیکاوو ،همواره
گا سوداگه گس گب د این است خالصه سخنان او گه سیاوش
گهانه چه داری که از مه من
گپیچی ز گاال و از چه من
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که تا من ت ا دیده ام ،مُ ده ام
خ وشان و جوشان و آزرده ام
همی روز روشن نبینم ز درد
گ آنم که خورشید شد الجورد
کنون هفت سال است تا مه من
همی خون چکاند اگ چه ۀ من
یکی شاد کن در نهانی م ا
گبخشای روز جوانی م ا
وگ س گپیچی ز ف مان من
نیاید دلت سوی درمان من
کنم گ تواین پادشاهی تباه
شود تی ه گ چشم تو هور وماه
()8-351/542/3

سیاوش پاکدامن که از نخست گه سوداگه گدگمان گود و واقعۀ هامااوران را
که شنیده گود در پیش چشم داشت ،در دیدارهای نخستین و دوم گا سوداگه ،که گا
اص ار پدر انجام شده گود ،گ ای آن که از مک «زن پدر» خاود گ کناار گماناد ،گاا
ازدو گا یکی از دخت ان خ دسال سوداگه موافقت میکند ولی در سومین دیادار،
وقتی میگیند سوداگه او را آشکارا گه «گناه» میخواند ،روی از سوداگه گا میتاگاد
وآنیاه دچار عواقبی میشود که در شاهنامه گه تفصیل آمده است سوداگه ،این زن
عاشق شکست خورده ،چون مطمئن میگ دد که سیاوش گه دام افتاادنی نیسات،
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وی را نزد کیکاوو ،متهم میسازد که او گاا نظا ی ناپااک گاه نازد مان آماد و
میخواست که گا من گیامیزد وچون من گه مقاومت پا داختم «چناین چااک شاد
جامه اندر گ م» ( )376/543/2کیکاوو ،سخن سوداگه را میشانود سایاوش را
ف ا میخواند سیاوش در حوور سوداگه حقیقت را گ زگان میآورد ساوداگه گاار
دیی گه دروغیویی میپ دازد و گا شاه از کودکی که از شاه در شاکم دارد ساخن
میگوید و خود را گییناه میخواند کیکاوو ،،سوداگه و سیاوش را میگوید و گ
وی مسلم میگ دد و گدن سیاوش گا سوداگه تماسی پیدا نک ده است چون از گدن
سوداگه گوی می و مشک ناب وگالب میآمد در حالی که از گدن سیاوش چناین
گویی استشمام نمیشد شاه سوداگه را از نزد خود میراند و تصمیم میگی د که او
را گا شمشی تیز ریزریز کند ولی در ضمن از هامااوران و جناگ گاا هاماورنیاان
اندیشه میکند ،پ ستاریها و دلنوازیهای سوداگه را گه هنیام اسارت در هاماوران گه
یاد میآورد و از همه مهمت گا دل پ مه خود نسبت گه سوداگه جز «گذشات» از
سوداگه راهی در پیش خود نمیگیند ،در حالی که مطمئن است که «سیاوش از آن
کار گُد گیگناه» ( )414/545/3ولی سوداگه آرام نمینشیند زن جادوی آگستنی را گا
دادن زر میف یبد و از او میخواهد گا خوردن دارویی گچهاش را گیفیند تا سوداگه
«گچه افینده» (جنین سقط شده) آن زن را گه جای گچاۀ خاود گاه شااه گنمایاد و
گیوید گ اث کار سیاوش گدین س نوشت دچار شدهام کار گ طباق هماین طا ح
پیش میرود ولی کیکاوو ،گه یاری اخت شناساان در مییاگاد کاه ایان دو گچاه
افینده از پشت شه یار ،کیکاوو ،،نیستند سپس آن زن جادو را مییاگند زن گه
کار خود اق ار نمیکند اخت شناسان حقیقت را گه سوداگه میگویند اما سوداگه گه
شوه میگوید آنچه ستاره شم در این گاب میگوید از ت  ،رستم ،ت گیت کنندۀ
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سیاوش ،است ایشان از ت  ،رستم جانب سیاوش را گ فتهاند در اینجا ساوداگه
گه «گ یه» ،ح گۀ ق ون و اعصار زنان ،پناه میگ د و گاه نشاانۀ گیگنااهی خاود آن
چنان میگ ید که کیکاوو ،را نیز منقلب میسازد
سپهبد ز گفتار او شد دژم
همی زار گی یست گا او گه هم
()483/549/3

شاه ،که از حقیقت گهخوگی آگاه است ،گه سبب شیفتیی گه سوداگه تجاهال
میکند و موگدان را میخواند و س گ دانی خود را گا ایشان در میان مینهاد آناان
پیشنهاد میکنند که سوداگه و سیاوش گ ای اثبات گییناهی خود گ آتش گیذرناد
سوداگه گه شوه میگوید من راست گفتهام و دلیل صدق سخنانم ،دو جنین سقط
شده است این سیاوش است که گ ای اثبات گییناهی خود گاید گه این آزمایش تن
در دهد سیاوش گنا چار گ کوهی از آتش میگذرد و گدین ط یق گیینااهی خاود
را گه اثبات میرسااند ایان گاار ساوداگه از «جاادوی زال» ( )573/554/2ساخن
میگوید که سبب سالمت سیاوش گ دیده اسات ولای کیکااوو ،دییا گادان
وقعی نمینهد و ف مان میدهد تا سوداگه گناهکار را گ دار کنند در حالی که
دل شاه کاوو ،پ درد شد
نهان داشت رنگ رخش زرد شد
()580/554/2

اما سیاوش که میدانست پدرش عشق سوداگه را ف اموش نخواهد کا د از
پدر میخواند که گناه سوداگه را گه وی گبخشاید شااه نیاز کاه در انتظاار چناین
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ف صتی گود ،سوداگه را گخشود ،و چون مدتی گ این واقعه گذشت «گ او گ م تا
شد دل شه یار» ()591/555/3
سیاوش به دشمن پناه ميبرد
در پی این حوادا داخلی و خانوادگی اف اسیاب گا صد هزار تن از ت کاان
گ گزیده گه ای ان لشک میکشد کیکاوو ،چنان که در صفحات پیش گذشات
نخست درصدد گ میآید که خود گه ف ماندهی ساپاه ایا ان گا ود ولای گزرگاان
درگاه او را از این کار منع میکنند سیاوش که نیا ان وجاود ساوداگه «شکسات
خوردۀ مکار»ست ،تصمیم میگی د گاا یاک تیا دونشاان گزناد یعنای گاه جناگ
اف اسیاب گ ود تا هم آوازه ای گاه دسات آورد و هام از شا مجااورت ساوداگه
خالص گ دد موضوع را گی ذک علت گا پدر در میان مینهد
کیکاوو ،این تقاضا را میپذی د و از رستم نیز میخواهد که گاا سایاوش
گه جنگ اف اسیاب گ ود شاه اطمینان خود را گه رستم گا این الفاظ گیان میکند
چو گیدار گاشی تو ،خواب آیدم
چو آرام گی ی ،شتاب آیدم
جهان ایمن از تی و شمشی تست
س ماه گ چ خ در زی تست
()40-639/557/3

سیاوش و رستم گه جنگ اف اسیاب میروند اف اسیاب در آغاز این جناگ
خواگی وحشتناک میگیند که خواگیزاران گطور خالصه آن را چنین تعبی میکنناد
که

156

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 21 /

اگ گا سیاوش کند شاه جنگ
چو دیبه شود روی گیتی گه رنگ
ز ت کان نماند کسی را گه گاه
غمی گ دد از جنگ او پادشاه
و گ او شود کشته گ دست شاه
گه توران نماند س و تختیان
س اس پ آشوب گ دد زمین
ز گه سیاوش گه جنگ و گه کین
جهاندار گ م غ گ دد گه پ
گ این چ خ گ دان نیاگد گذر
()803-798/596/3

اف اسیاب این گار عاقالناه تصامیم میگیا د کاه هادایای گسایار گاه نازد
کیکاوو ،گف ستد و آن گخش از س زمین ای ان را نیز که گه تصا ف آورده گاوده
است گه ای ان گاز دهد و در آشتی را گکوگد گدین امید که «می کاین گالهاا زمان
گیذرد» ( )814/567/2اف اسیاب ،گ سیوز ،گ ادر خاود ،را گا ای ایان منظاور گاا
پیامی گه نزد سیاوش میف ستد سیاوش و رستم ایان صالح را میپذی ناد گادین
ش ط که اف اسیاب یک صد تن از خویشان خود را گاه گ وگاان نازد شااه ایا ان
گف ستد اف اسباب گا تلخی ،ولی گا خ دمندی استثنایی ،گه همۀ این ش ایط تن در
میدهد سیاوش رستم را گه نزد شاه میف ستد و ماج ا را از اول تاا گاه آخا در
نامه ای گه وی مینویسد کیکاوو ،چون از مومون نامه آگاه میگ دد ،رستم را
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س زنش میکند که ف یب مال اف اسایاب و صاد تا ک گیچااره گادناادگ وگان را
خورده اید اینک گه جای تو م د گا دانشی را گه نزد سیاوش میف ستم تا هادایای
اف اسیاب را گه آتش گسوزد و گ وگانها را گه نزدیک من ف ستد تاا س شاان را از
تن جدا سازم رستم گا گ دگاری سخنان شاه را میشنود و گه او پاسخ میدهد کاه
گه هنیام عزیمت سپاه از ای ان ،تو ما را ف مودی کاه شاما گاه جناگ اف اسایاب
م وید تا او گه جنگ شما گیاید ما هم درنگ ک دیم ،او از صالح و آشاتی ساخن
گفت گعالوه پیمان شکستن از شاه ای ان پسندیده نیست تو از این صلح و آشتی
چه میخواستی؟ اینک آروزهایت گا صلح گ آورده شده است من از جنگ کا دن
گا اف اسیاب سی نشده ام ،من گه جنگ میروم و روزگار اف اسایاب را تیا ه وتاار
میکنم ولی تو سیاوش را گه پیمان شکنی مخوان در ضمن ایان موضاوع را هام
گدان که «سیاوش ز پیمان نیا دد ز گان» ( )1012/578/20کیکااوو ،خودکاماۀ
گیخ د در این جا گ رستم میتازد که تو
تن آسانی خویش جستی در این
نه اف وزش تا و تخت و نیین
()1018/578/2

و اصوالح این فک آشتی را تو در س سیاوش افکنده ای دیی گه تاو کااری
نیست ،تو گه سیستان گاز گ د
نخواهم ت ا زین سپس نیز یار
نخواهم که ما را کنی کارزار
()1024/579/2
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شاه نامهای هم در پاسخ گه سیاوش مینویسد پا خشام و جناگ و در آن
سیاوش را از این که گا خوگ ویان گس میگ د و از جنگ میگ یزد و رستم را کاه
در پی جمع ک دن مال و خواسته است مالمت میکناد و سایاوش را گاه پیماان
شکستن میخواند که گ وگانها را گند نِه و «هم انادر زماان گاار کان گا خا ان»
( )1052/580/3و گه نزد من گف ست ،و اضافه میکند اگ گه تورانیان مها داری و
نهی خواهی ت ا پیمان شکن گخوانند ،سپاه را گه طو ،کاه ایناک گاه ساوی تاو
ح کت ک ده است گسپار طبیعی است که سیاوشی ف مان پدر را در پیمان شاکنی
گ دن نمینهد ،و گه ای ان نیز گاز نمیگ دد ،زی ا هم از پیمان شکنی گ یزان است
و هم خود را در ای ان از جانب سوداگه و پدر در امان نمیگیند پاس گ وگانهاا و
مال و خواسته اف اسیاب را گه دست زنیه ،از پهلوانان ای ان ،گه نزد اف اسیاب گااز
میف ستد گا این پیام که
و دیی که گ خی ه تا ک ده کار
نشایست رفتن گ شه یار
یکی راه گیشای تا گیذرم
گه جایی که ک د ایزد آگشخورم
یکی کشوری جویم اندر نهان
که نامم زکاوو ،گ دد نهان
()58-1156/586/2

اف اسیاب در این گاب گا پی ان ویسه رای میزند پی ان گه او توصیه میکند
که نامه ای پندمند در پاسخ گه سیاوش گنویس گدان سان که پدری گه ف زند جوان
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خ دمند خود مینویسد و او را در توران جایی سزاوار گده و دخت ت را گه زنی گه
وی گسپار تا پس از درگذشت کیکاوو ،،چون سیاوش گ تخات شااهی ایا ان
گنشیند دو لشک ای ان و توران از کین و دشمنی دور شوند نامه پ مه اف اسیاب
گه سیاوش میرسد سیاوش نامه ای گله آمیز گه پدر مینویسد و سپاه ای ان را گاه
گه ام میسپ د تا در اختیار طو ،ق ار دهد و گدین ت تیاب سایاوش از جیحاون
میگذرد و گه س زمین دشمن پناه میگ د ،و این خود واقعهای است گسیار عجیب
در حماسۀ ملی ما در توران چون پی ان ویسه گا هزار سوار و صد اسب گاا زیان
زر و چهار پیل سپید گا تخت پی وزه گه پیشواز سایاوش مایرود و گاه وی نویاد
میدهد که
م ا چون پدر گاشد اف اسیاب
مهان گنده گاشند از این روی آب
م ا گ پذی ی تو گا پی س
ز گه پ ستش گبندم کم
()9-1305/594/3

سیاوش گا شنیدن این پیام مه آمیز از جانب دشمن ،ناگهان ایا ان ،رساتم،
زاگل ،و گزمهای زاگلستان را گه یاد میآورد و از خشم آب در چشم میآورد ،ولای
چیز گه زگان نمیآورد
این سبکس ی کیکاوو ،و آزردن سیاوش  ،پس از گذشت چند سال گاه
کشته شدن سیاوش در توران گه ف مان اف اسیاب منج میگ دد ،حادثه ای گسایار
عظیم و غم انییز در حماسه ملی ای ان ،واقعه ای که حوادا گسیار گزرگی در پی
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دارد که از آن جمله است آمدن رستم خشمیین و دلسوخته گه درگاه کااوو ،و
کشتن سوداگه گه انتقام کشته شدن سیاوش ،جنیهای طوالنی ای انیان و تورانیان و
کشته شدن تعدادی گیشامار از پهلواناان و ساپاهیان ایا ان 4و سا انجام پیا وزی
ای انیان گ تورانیان در دوران پادشاهی کیخس و
كيكاووس در برخورد با پهلوانان سیستان
از جمله موضوعهای دیی ی که در این مقاله گاید گدان اشاره کا د رواگاط
کیکاوو ،است گا زال و رستم چه از خالل مطالبی که در این مورد در شاهنامه
مذکورست میتوان گه گوشه هاای دییا ی از روحیاات ایان شااه پای گا د در
صفحات قبل گطور غی مستقیم گه گ خی از این موارد اشاره شده اسات از جملاه
آن که دیدیم کیکاوو ،نصیحت زال را نپذی فت و گه مازندران لشک کشی کا د
و اسی دیوان مازندران گ دید وی در هنیام اسارت ،گاا ف ساتادن پیاامی ،از زال
خواست که گ ای رهایی او و سپاهیان ای ان اقدام کند عکس العمال زال پاس از
شنیدن خب شکست و اسی ی کیکاوو ،وسپاه ای ان در مازندران و سخنان زال گا
رستم در این گاب حدود عالقه و وظیفه شناسی این پدر و پس را در گ اگا شااه
ای ان نشان میدهد ،شااهی کاه گاه ساخنان خی خواهاناه زال درگاارۀ نا فتن گاه
مازندران کمت گی توجهی نک ده گود
چو پوینده نزدیک دستان رسید
گیفت آنچه دانست و دید و شنید
چو گشنید گ تنش گدرید پوست
ز دشمن نهان داشت این هم ز دوست
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گه روشن دل از دور گدها گدید
گ او از زمانه چه خواهد رسید
گه رستم چنین گفت دستان سام
که شمشی کوته شد اندر نیام
نشاید کزین پس چمیم وچ یم
دگ خویشتن تا را پ وریم
که شاه جهان در دم اژدهاست
گ ای انیان گ چه مایه گالست
کنون ک د گاید ت ا رخش زین
گخواهی گه تیغ جهانبخش کین
همانا که از گه این روزگار
ت ا پ ورانید پ وردگار
م این کارها را توزیبی کنون
م ا سال شد از دو صد گ فزون
نشاید گدین کارآه منی
که آسایش آری ،اگ دم زنی
()60-250/331/2

رستم گه ف ماان پادر هفات خاان معا وف را در پشات سا میگاذارد و
کیکاااوو ،و سااپاهیان ای ا ان را از چنااگ دیااوان رهااایی میگخشااد و گعااد گااا
دالوریهای خود سبب شکست شاه مازندران را ف اهم میساازد زال و رساتم تاا
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گدان حد مورد توجه وعنایت کیکاوو ،هستند که شاه پس از واقعۀ مازندران و
درموقع گ دیدن گه گ د جهان یک ماه در زاگل مهماان پهلواناان سیساتانی گاوده
است
سپه را سوی زاگلستان کشید
گه مهمانی پور دستان کشید
گبد شاه یک ماه در نیم وز
گهی رود و میخواست ،گه گاز و گوز
()6-25/381/2

گار دیی رستم کیکاوو ،و گزرگان سپاه ای ان را از دست شااه هامااوران
نجات میدهد ،و عالقه مندی واحت ام فوق العاده خود را گه شاه ای ان گدین سان
گیان میکند که
م ا تخت گ گ نیاید گه کار
اگ گد رسد گ تن شه یار
()280/397/2

و نیز چون کیکاوو ،گ ای دست یافتن گه راز آسمانها گ تختی مینشایند
و گه آسمان پ واز میکند و سپس در گیشه آمال ساقوط میکناد ،رساتم و دییا
پهلوانانند که او را مییاگند و گ تخت پادشاهی مینشانند همچنین گه هنیامی که
سه اب گا سپاهی از تورانیان گه ای ان حمله میکناد و ای انیاان تااب پایاداری در
گ اگ او در خود نمیگینند ،کیکاوو ،رستم را گه صاحنۀ جناگ میخواناد ،و او
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کم گسته و آماده گه درگاه شاه ای ان روی میآورد در جای دییا شااهدیم کاه
رستم سیاوش را داوطلبانه در زاگل ت گیت میکند و چون او همۀ آداب رزم و گزم
را ف ا میگی د ،گه خاواهش سایاوش ،وی را گاا احتا ام گسایار نازد کیکااوو،
میف ستد و هنیامی که سیاوش در توران کشته میشود ،گاار دییا رساتم وارد
عمل میگ دد و زن محبوب کیکاوو ،،سوداگه ،را گه انتقام کشته شدن سایاوش
در توران زمین میکشد و کیکاوو ،دم گ نمیآورد و نیز چنان که قابالح اشااره
شد شاه درجنگ گا اف اسیاب ،از رستم میخواهد گا سیاوش گه جنگ دشمن گ ود
و

در همۀ این حوادا چند موضوع آشکارا گه چشم میخورد
نخست احت ام گسیاری است که کیکاوو ،گا ای ایان دو پهلاوان نامادار

زاگلی قائل است در اولین دیدار ،که زال گا ای منصا ف سااختن کیکااوو ،از
جنگ گا مازندران گه درگاه شاه مایرود ،کیکااوو ،او را نازد خاود گا تخات
مینشاند ( )111/321/2و گا آن که گه سخنان زال واقعی نمینهد ،مقاام و منزلات
این دو تن نزد وی تا گدان حدست که گه زال میگوید من میروم ولی تو و رستم
نیهبان ای ان گاشید و چون گه سوی مازنادران ح کات میکناد ،مملکات را گاه
دست میالد میسپ د اما گه وی تذک میدهد اگ دشمن روی نمود فقط
ز ه گد گه زال و گه رستم پناه
که پشت سپاهند و زیبای گاه
()166/325/2

کیکاوو ،در تقاضای یاری از زال ،پس از شکست از دیوان مازندران گار
دیی این حقیقت را گیان میکند که
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اگ تو نبندی گدین در میان
همه سود و س مایه گاشد زیان
()248/331/2

و چون در مازندران رستم را میگیند وی را در آغوش میفشارد و از رناج
راه و حال زال میپ سد ،و پس از آن که رستم دیو سپید را میکشد ،کیکااوو،
از وی این چنین تجلیل میکند
گ او آف ین خواند کاوو ،شاه
که گی تو مبادا کاله وسپاه
گ آن مام کوچون تو ف زند زاد
نشاید جز از آف ین ک د یاد
هزار آف ین گاد گ زال زر
اگ م ز زاگل س اس دگ
که چون تو دلی ی پدید آورید
همانا که چون تو زمانه ندید
م ا گخت از این ه دو ف خت ست
که پیل هاگ اوژنم کهت ست
()9-655/356/2

در هنیام حمله سه اب گه ای ان ،کیکاوو ،در نامۀ خود گه رساتم چناین
مینویسد
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از ای ان ندارد کسی تاب اوی
می تو که تی ه کنی آب اوی
چنین دان که اندر جهان جز تو کس
نباشد گه ه کار ف یاد ر،
دل و پشت گ دان ای ان تویی
گه چنیال و نی وی شی ان تویی
ستاننده شه مازندران
گشایندۀ گند هاماوران
ز گ ز تو خورشید گ یان شود
ز تیغ تو گه ام گ یان شود
چو گ د پی رخش تو نیل نیست
هماورد تو در جهان پیل نیست
کمند تو گ شی گند افیند
سنان تو گ که گزند افیند
تویی در همه گد گه ای ان پناه
ز تو گ ف ازند گ دان کاله
()9-422/460/2

در جای دیی کیکاوو ،خطاب گه وی میگوید«که از تو ف وزد نیین و
کاله» ( )740/361/2کیکاوو ،حتی ه اسی از گیان این حقیقت ندارد که در نامه
خود خطاب گه شاه مازندران گنویسد که چون تو گاا رساتم تااب مقاگلاه ناداری
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گهت ست گه ما گاژ و سااو گادهی ( )691/358/2و پاس از پیا وزی در جنیهاای
مازندران ،گار دیی میگینم کیکاوو ،گدین سان گه ستایش رستم میپ دازد
که ای پهلوان جهان س گه س
گه م دی نمودی گه ه جا هن
ز تو یافتم من کنون تخت خویش
گه تو گاد روشن دل و دین و کیش
()6-645/375/2

راه و رسم زال و رستم در گ اگ این ستایشها چیزی جاز اظهاار گنادگی و
ف مانب داری نیست چون دشمنی گه ای ن روی مینهد ،شاه ای ان یکی از ایشان را
میخواند ،و این پهلوانان ام وی را گ دن مینهند و گه جنگ دشمن میروناد و
چون سپاه ای ان گه سبب وجود ایشان پی وز میگ دد ،پهلوانان سیستانی گه درگااه
شاه حاض میشوند و اجازۀ عزیمت گه زاگل میطلبناد وشااه ایشاان را هادایایی
شایسته میگخشد و آنان راهی س زمین خود میگ دند
سبب این همه گزرگداشت رستم را ،گخصوص در این واقعیت گاید جست
که رستم پهلوان ییانه ای است که کارهای گزرگ میکناد عاالوه گا آن وی گا
کیکاوو ،در جنگ مازندران و هاماوران و نیز سقوط از آسمان حق حیات دارد،
در موارد متعدد رستم گه وی نیز نشان داده است کاه او ییاناه ما دی اسات کاه
میتواند آروزهای شاه را جامه عمل گپوشاند اوست که هفت خان را گا پیا وزی
در پشت س مینهد و دیو سپید را میکشد ،رساتم اسات کاه کیکااوو ،را گاه
جنگ گا شاه مازندران وامیدارد ( )808/366/2و در این جنگ چون جویا ،پهلوان
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مازندرانی گه میدان جنگ در میآید و هیچ یک از پهلوانان ای ان یارای مقاگله گا او
را در خود نمیگینند ،رستم گه ندای کیکاوو ،پاسخ میدهد و گه جنگ میرود
چنین گفت کاوو ،کاین کار تست
از ای ان نخواهد کس این رزم جست
()837/368/2

چون شاه مازندران گه جادوی خود را گه شکل سنیی گازرگ در مایآورد،
تنها رستم است که میتواند آن سنگ را از زیا زمین گ گیا د در حاالی کاه هماۀ
لشک یان از نی وی وی در شیفت شدهاند ( )915/373/2در جنگ گا سه اب هم
چون سه اب همۀ پهلوانان ای ان را از میدان گدر میکند ،کیکاوو ،طو ،را گاه
نزد رستم میف ستد که
ندارم سواری ورا همنب د
از ای ان نیارد کس این کار ک د
()876/487/2

در گ اگ اظهار نظ های ستایش آمیز کیکاوو ،درگارۀ رستم که گدان اشاره
گ دید ،الاقل در دو مورد رفتار خشن و ناپسند وی در گ اگ رستم گه هایچ وجاه
قاگل توجیه نیست
یکی در آن جا که رستم گه ف مان کیکااوو ،از زاگال رواناۀ درگااه شااه
می شود تا نادانسته گه جنگ سه اب ،ف زند خود ،گ ود شاه در نامۀ خود از رستم
خواسته گود که گی تأمل ح کت کند ولی چون آورندۀ نامه گیو ،پهلوان نامادار و
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خویش رستم گود ،رستم سه روز را گا گاده گساری و شادمانی گا گیوسپ ی میکند
و تذک گیورا که کیکاوو ،گفته است در زاگل توقف مکن گه چیزی نمیگیا د
چون میپندارد دشمنی صعب گه ای ان روی نهاده است س انجام رساتم گاا چناد
روز تأخی گا گیو در درگاه شاه حاض میشود
کیکاوو ،از این تأخی سخت خشامیین میگا دد و ساخنانی گا زگاان
میآورد که هیچ پادشاهی گه رستم نیفته گوده است
یکی گانگ گ زد گه گیو از نخست
پس آنیاه ش م از دو دیده گشست
که رستم که گاشد که ف مان من
کند پست و پیچد ز پیمان من
اگ تیغ گودی کنون پیش من
س ش کندمی چون ت نجی ز تن
گیی ش گب زنده گ دار کن
و ز او نیز میشای گا من سخن
ز گفتار او گیو را دل گخست
که گ دی گه رستم گدین گونه دست
گ آشفت گا گیو و گا پیلتن
گدو خی ه مانده همه انجمن
گف مود پس طو ،را شه یار
که رو ه دو را زنده گ کن گه دار
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خود از جای گ خاسته کاوو ،کی
گ اف وخت گ سان آتش ز نی
()14-507/466/2

چنان که در صفحات پیش گذشت ،رستم گاه ایان ساخنان یااوه پاساخی
شایسته میدهد و کیکاوو ،را گه عذرخواهی وا میدارد گار دیی هنیاامی کاه
سیاوش گا اف اسیاب صلح میکند و رساتم را گاه نازد شااه میف ساتد و شا ایط
صحیح و عادالنه صلح را گه اطالع وی میرسااند ،گااز کیکااوو ،رساتم را گاه
سستی و مال دوستی و تن آسانی متهم میساازد ( 975-84/576/2و )1017-18
و رستم را عزل میکند و گه سیستان میف ساتد و طاو ،را گاه جاای وی رواناۀ
میدان جنگ میسازد رستم این گار آن چنان آزرده خاط میشود که گاه سیساتان
میرود و دیی از ای ان و کیکاوو ،نام نمیگ د تا گدان هنیام که از کشته شدن
سیاوش آگاه میشود و چنان که گذشت گه ای ان گاز میگ دد و شاه و درگارش را
گه چیزی نمیگی د و سوداگه را گا شمشی میکشد
گعالوه در گ اگ تمام خدمات و رنجهای زال و رستم ،کار زشت و ناپساند
و غی قاگل دفاع کیکاوو ،را گه هنیام زخمی شدن سه اب ه گاز نمیتاوان و
نباید از یاد گ د
چنان که میدانیم رستم گه تقاضای کیکاوو ،گه جناگ ساه اب مایرود
پدر و پس که یکدیی را نمیشناختند و در پی شناختن هم نیز گودند ،گا هام گاه
جنگ میپ دازند
سه اب نی ومند در کشتی دوم از رستم شکست میخورد و رستم پهلاوی
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او را گا شمشی میدرد چون رستم در مییاگد که ف زند خود را مجا وح سااخته
است ،گه توسط گودرز از شاه تقاضا میکند
از آن نوشدارو که در گنج تست
کجا خستیان را کند تندرست
گه نزدیک من گا یکی جام می
سزد گ ف ستی هم اکنون ز پی
()5-1264/508/2

ولی کاوو ،در این مورد گسیار حسا ،گاصطالح کار را گا تعارف گ گازار
میکند و گه گودرز میگوید میدانی هیچ کس را گه اندازۀ رستم گ امی نمایدارم
و نمیخااواهم او را گ فتااار مصاایبتی گبیاانم امااا در عااین حااال آشکارساات کااه
کیکاوو ،در این هنیام هم سخنان تند رستم را خطاب گاه خاود از یااد نبا ده
است
همه کارت از یکدیی گدت ست
ت ا شه یاری نه اندر خورست
تواندر جهان خود زمن زنده ای
گه کینه چ ا دل پ اکنده ای
چو خشم آورم شاه کاوو ،کیست
چ ا دست یازد گه من طو ،کیست
م ا زور و فی وزی از داورست
نه از پادشاه و نه از لشک ست
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چه آزاردم او ،نه من گنده ام
یکی گندۀ آف یننده ام
دلی ان گه شاهی م ا خواستند
همان گاه و افس گیاراستند
سوی تخت شاهی نک دم نیاه
نیهداشتم رسم و آیین و راه
اگ من پذی فتمی تا و تخت
نبودی ت ا این گزرگی و گخت
()34-518/466/2

و هم سخنان تند سه اب را در میدان جنگ خطاب گه خود گه یاد دارد
و زآن گس خ وشید سه اب گ د
همی شاه کاوو ،را گ شم د
چنین گفت کای شاه آزاد م د
چیونه ست کارت گه دشت نب د
چ ا ک ده ای نام کاوو ،کی
که در جنگ شی ان نداری تو پی
گ این نیزه در مشت پیچان کنم
سپاه ت ا جمله گیجان کنم
یکی سخت سوگند خوردم گه گزم
گدان شب کجا کشته شد ژنده رزم
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کز ای ان نمانم یکی نیزه دار
کنم زنده کاوو ،کی را گه دار
()9-864/486/2

پس کیکاوو ،گه گودرز میگوید آیا تو سخنان ایشان را از یاد گا ده ای؟
ه کس دشمن خود را گپ ورد در جهان نامش گه گدی گ ده خواهد شاد و گادین
سان از دادن نوشدار و گ ای نجات سه اب س گاز میزند گودرز گا شانیدن ایان
پاسخ گه نزد رستم گاز میگ دد و در عبارتی پوشیده از تصمیم کیکاوو ،چناین
یاد میکند
گدو گفت خوی گد شه یار
درختی است حنظل همیشه گه یار
گه تندی گه گیتی ورا یار نیست
همان رنج کس را خ یدار نیست
ت ا رفت گاید گه نزدیک اوی
که روشن کنی جان تاریک اوی
()5-1283/10-509/2

رستم گ ای طلب نوشدارو خود را گ ای رفتن گه نزد شاه آماده میسازد که
ناگهان کسی خب م گ سه اب را گه او میدهد کیکااوو ،کیناه جاو چاون از
م گ سه اب ،ف زند رستم ،جهان پهلوان ای ان ،آگاه میشود نزد رستم مایرود و
سخنانی حکیمانه گ زگان میآورد ورستم را گه تسالیم در گ اگا تقادی آسامانی
میخواند
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دل وجان گدین رفته خ سند کن
همه گوش سوی خ دمند کن
اگ آسمان گ زمین گ زنی
وگ آتش اندر جهان درزنی
نیاگی همان رفته را گاز جای
روانش کهن دان گه دیی س ای
من از دور دیدم گ و یال اوی
چنان گ ز و گاال و گوپال اوی
زمانه گ انییختش گا سپاه
که ایدر گه دست تو گ دد تباه
چه سازی و درمان این کار چیست
گ این رفته تا چند خواهی گ یست
()40-1335/513/2

گا توجه گه آنچاه در صافحات اخیا گذشات در کماال گیط فای میتاوان
کیکاوو ،را م دی انتقامجو و ناسپا ،نیز خواند چه وی گ سینه اگ م د ییانه
ای دست رد میزند که نه فقط کیقباد ،پدر او را گ تخت شاهی نشانده گوده است
و در حقیقت کیکاوو ،پادشاهی خود را مدیون اوست ،گلکه گارها شخص او را
نیز از کام م گ رهایی گخشیده ،حقیقتی که خود کیکاوو ،گارها گه آن اعتا اف
ک ده گوده است
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چنین دان که اندر جهان جزتو کس
نباشد گه ه کار ف یاد ر،
()423/460/2

گعالوه وی م دی را در حسا ،ت ین لحظات زندگی از خود ناکاام راناده
است که او در تمام عم گوش گه ف مان وی گاوده اسات،جنیهای گازرگ کا ده
پی وزیهای چشمیی گ ای کیکااوو ،و ایا ان گاه ارمغاان آورده اسات ما دی
صمیمی و پهلوان که در تمام دوران پادشاهی کیکاوو ،گها ه ای گاه جاز رناج
نداشته است
گدو گفت رستم که ه شه یار
که ک دی م ا ناگهان خواستار
گهی جنگ گودی و گه ساز گزم
ندیدم ز کاوو ،جز رنج رزم
()9-878/487/2

رستم آن سخنان قه آلود را نیز هنیامی گ زگان آورده گود که کیکاوو،
گی سبب ف ماان داده گاود جهاان پهلاوان ایا ان را گا دار کنناد از طا ف دییا
کیکاوو ،از سه اب هم نبایست توقعی داشته گاشاد اف اسایاب ساه اب را گاه
جنگ گا ای ان تشویق ک ده گود گی آن که سه اب گداناد اف اسایاب در فکا چاه
توطئه ای است پس سه اب آن سخنان تند را گه دشامن خاود یعنای کااوو،
گفته گوده است وکیست که از دشمن توقعی جز این داشته گاشد؟
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بزم و بادهگساري
از ط ف دیی از گ رسی حوادا روزگار پادشاهی کیکاوو ،این موضوع
نیز روشن میگ دد که وی م دی است اهل گزم و گادهگساری و مجالس عایش و
س ور از آن روزی که در آغاز پادشاهی در گلشن زرنیار گا گزرگاان ایا ان مای
خوشیوار مینوشید و الف میزد که «م ا زیبد اندر جهان گ ت ی» ()20/316/2تاا
سالهای آخ حیاتش گارها شاهد گ پا شدن چنین مجالسی هستیم چون سپاه گاه
مازندران میگ د و در کوه اسپ وز ف ود میآید نخساتین شاب را گاا گزرگاان گاه
شادی میگذارند ( )173/326/2پس از نجات از دست دیوان مازندران
گ ین گونه یک هفته گا رود و می
همی رامش آراست کاوو ،کی
()667/356/2

پس از پی وزی گ دیوان و شاه مازندران ،هنیامی که گاه گا د ما ز و گاوم
ای ان میگ دد و یک مااه در زاگلساتان مهماان رساتم گاوده اسات «گهای رود و
میخواست ،گه گااز و یاوز» ( )26/381/2شاب پایش از لشک کشای گاه ساوی
سه اب ،گا آن که گا رستم و پهلوانان ای ان گ خوردهای گسیار تناد داشاته اسات،
میگینیم چون رستم گه خواهش پهلوانان گه سوی شاه گاز میگ دد و آمادگی خود
را گ ای جنگ گا سه اب اعالم میکند ،کیکاوو ،گه رستم میگوید
چنین گهت آید که ام وز گزم
گسازیم و ف دا گزینیم رزم
گیاراست رامشیهی شاهوار
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شد ایوان گه ک دار گاغ گهار
گ انماییان را همی خواندند
گدان خ می گوه افشاندند
از آواز اگ یشم و گانگ تای
سمن چه گان پیش خس و گه پای
همی گاده خوردند تا نیم شب
گه یاد گزرگان گشاده دو لب
گخوردند می تا جهان تی ه گشت
دل نامداران ز می خی ه گشت
همه مست گودند و گشتند گاز
گپیموده گ دان شب دی گاز
()6-620/472/2

و از این نوع است سور و گاده گساری سه روزۀ او پس از اثبات گیینااهی
سیاوش ( )560-1/553/2وی نیز در موقع رسیدن فتحناماه کیخسا و ،و نیاز گاه
هنیام گازگشت کیخس و و گه نزد او ،ه گار یک هفته گه گااده خاواری و شانیدن
گانگ نای وس ود میپ دازد ( 1821/1365/5و  )2209/1385/5همچنین پاس از
کشته شدن اف اسیاب و گ سیوز و گازگشت کیخسا و گاه پاار ،،کیکااوو ،و
کیخس و چهل روز را گه رامش و رود و می میگذرانند ()2426/1368/5و
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عدم سازش با افراسیاب دشمن بزرگ ايران
در خلقیات کیکاوو ،،گه جنبه های مثبتی نیز گ میخوریم که ذک آنها گه
همان اندازۀ پیشین حائز اهمیت است و گه نظ نیارنده این سطور مهمت ین آنهاا
را در دشمنی گی چون و چ ای کیکاوو ،گا اف اسیاب ،دشامن دیا ین ای انیاان،
گاید جستجو ک د درست است که نب د گین ای انیاان و تورانیاان سااگقه ای کهان
دارد و دشمن داشتن تورانیان اختصاص گه کیکاوو ،ندارد ،ولی دشمنی وی گاا
اف اسیاب از نوعی دیی ست ممکن است کسی گپندارد که چون اف اسیاب ف زناد
وی ،سیاوش ،را کاه در تاوران زماین گاه وی پناهناده شاده گاود کشاته اسات،
کیکاوو ،اف اسیاب را سخت دشمن میداشته است ،ولی شاهنامه ثاگت میکناد
که این خصومت ریشه ای عمق ت دارد و م گوط گه سالهای پیش از ایان حادثاه
است زی ا چنان که در صفحات پیش اشاره گ دید هنیامی که اف اسیاب گه ای ان
حمله میگ د و سیاوش و رستم گه جنگ او میروند ،اف اسیاب پاس از نب دهاای
مقدماتی گ اث خواگی که میگیند پیام صلح و آشتی گه نازد سایاوش میف ساتد و
می پذی د که تمام س زمینهای ای ان را که تص ف ک ده گوده است گاه ایا ان گااز
پس گدهد ،هدایای ف اوان ،گه کیکاوو ،تسلیم نماید و نیز گه پیشانهاد سایاوش
صد تن از خویشان نزدیک خود را گه ت تیبی که رستم تعیین میکند ا گاه عناوان
گ وگان گه درگار شاه ای ان گف ستد
سیاوش و رستم ش ایط صلح را میپذی ند زی ا هم کیکاوو ،گاه ایشاان
گفته گوده است که شما در جنگ گ اف اسیاب پیشای میگی یاد و هام میدیدناد
گیجنگ و خون یزی گه چیزهایی دست مییاگند که حداکث ممکن است گا جناگ
عایدشان شود در چنین ش ایطی موقعی که رستم نامه سیاوش را درگارۀ صلح گاا
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اف اسیاب گه نزد کیکاوو ،میگ د ،کیکاوو ،خشمیین میگ دد و گا اعتا اض
گه رستم میگوید
ندیدی تو گدهای اف اسیاب
که گم شد زما خورد و آرام و خواب
()978/576/3

و نیز در پاسخ نامۀ سیاوش ،در اعت اض گه صلح او مینویسد «شنیدی کاه
دشمن گه ای ان چه ک د» ( )1040/580/2و گص احت میگویاد مکافاات گادیهای
اف اسیاب را گاید گا گدی میدادیم نه این که گه گ فتن مال و خواسته و گ وگان از
او دل خوش کنیم در این جاست که شاه رستم را گی دلیل گه تناسانی و حا ص
گه مال ،و سیاوش را گه زن گارگی متهم میسازد و از این کاه گاه زعام او ایشاان
ف یب اف اسیاب را خوردهاند خشمناک میشود چاه تج گیاات خاود را در ماورد
اف اسیاب گه یاد میآورد
که من ز آن ف یبنده گفتار اوی
گسی گازگشتم ز پییار اوی
()1045/580/3

کیکاوو ،تا گدان حد از این آشتی ناراضی است که رستم را گه سیساتان
گاز میگ داند و طو ،را گه جای وی گه میدان نب د میف ستد آنچه در این حادثه
گ زگان و قلم کیکاوو ،جاری شده است هنوز گه خوگی عمق دشمنی وی را گا
اف اسیاب نشان نمیدهد چه ممکن است خواننده گپندارد صلحی که گی موافقات

كيكاووس؛ خودكامهاي نامجو

179

وی انجام پذی فته او را خشمیین ساخته است ولی در سالهای گعد سخنان وی گا
کیخس و ،پس از آمدن کیخس و گه ای ان و گ تخت پادشااهی نشساتن وی ،ایان
حقیقت را روشن میسازد که کیکاوو ،تا چه اندازه اف اسیاب را همواره دشمن
میداشته است
مطالبی که در آن مجلس گین کیکاوو ،و نبی ه اش ،کیخسا و رد و گادل
میشود تا حدی عکس العمل او را در واقعۀ پیشین (جنگ سایاوش و رساتم گاا
اف اسیاب) توجیه میکند
ماج ا از این ق ارست که چون کیخس و گ تخت پادشاهی مینشایند و گاا
پهلوانان ای ان س اس م ز و گوم ای ان را میگا دد و گاه آگاادی شاه های ویا ان
ف مان میدهد ،گا زال ورساتم گاه نازد کیکااوو ،مایرود کیکااوو ،در ایان
مجلس گه ط ح مسائلی میپ دازد وی نخست گا نبی ۀ خاود از اف اسایاب ساخن
میگوید و از کشته شدن سیاوش گه ف مان او ،از پهلوانان گسیار و زنان و کودکان
گیشمار ای انی که گه دست اف اسیاب و سپاهیانش کشته شده و شه های گسایاری
که در حمله های اف اسیاب وی ان گشتهاند ،و آنیاه از کیخس و میخواهد کاه در
حوور زال و رستم سوگند گخورد
که پ کین کنی دل ز اف اسیاب
دم آتش اندر نیاری گه آب
گه خویشی مادر گدو نی وی
نپیچی و گفت کسی نشنوی
گه گنج و فزونی نیی ی ف یب
گه پیش از ف از آیدت یا نشیب
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میانجی نخواهی گه جز تیغ و گ ز
منش گ ز داری ز گاالی گ ز
()9-101/770/3

کیکاوو ،نوع سوگند را نیز معین میکند که گاید گه دادار خورشید و مااه
و گه تا و گه تخت و گه مها و کااله ،گاه داد ف یادون و آیاین و راه ،گاه خاون
سیاوش ،گه جان شاه ،گه ف و نیک اخت ایزدی سوگند گخاوری کیخسا و گادین
سان سوگند میخورد و میپذی د
که ه گز نپیچم سوی مه اوی
نبینم گه خواب اندرون چه اوی
()113/771/3

گه ف مان کیکاوو ،،این سوگند را مینویسند وی زال و رستم و گزرگان
لشک را گ آن گواه میگی د و سوگند نامه را گه زنهار گه دست رستم میساپ د و
چنان که میدانیم کیخس و نیز گه همین سان عمل میکناد و انتقاام سایاوش را از
اف اسیاب میگی د
همانطوری که قبالح اشاره ک دم کیکاوو ،در همین مورد گه صلح سیاوش
و رستم گا اف اسیاب نیز اشاره گونه ای که «گه گنج و فزونی نیی ی ف یاب» زیا ا
وی معتقد گود پاداف اه گدیهای اف اسیاب گدی است
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رزم و كشورگشايي
عالوه گ مطالبی که گدان اشاره گ دید از آنچه در شاهنامه آمده است چنین
گ میآید که کیکاوو ،گطور کلی گه جنگ ک دن و فتح س زمینها و دفاع از ای ان
عالقه مند گوده است در آغاز پادشاهی او و گه هنیامی که مازندرانی سا ود را از
دیوی رامشی میشنود و قصد جنگ گا دیوان مازنادران را میکناد ،در شااهنامه
میخوانیم که
دل رزمجویش گبست اندر آن
که لشک کشد سوی مازندران
چنین گفت گا س ف ازان رزم
که ما دل نهادیم یکس گه گزم
اگ کاهلی پیشه گی د دلی
نی دد ز آسودن و گاه سی
()3-41/317/2

در گیشت این جنیها خود او را در مقام ف ماندهی سپاه مایگینیم کاه از آن
جمله است در جنگ گا شاه مازندران ،شاه گ گ ستان ،شااه هامااوران ،و ساه اب
ولی حقیقت آن است که نقش اساسی در گیشت ایان جنیهاا گاا پهلواناان ایا ان
گخصوص گاا رساتم اسات در جناگ گاا شااه گ گ ساتان و ساپاه گیشامار وی،
گودرزست که گا یاری هزار تان از ناماداران گا قلاب ساپاه دشامن میتاازد و
کیکاوو ،از پس او روانه میگ دد()11-13/379/2
همچنان که وی در نامه ای خطاب گه شاه مازندرانی مینویساد چاون تاو
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تاب پایداری در گ اگ رستم را نداری گهت ست گه ما گاژوساو گدهی
اطالعاتی که کیکاوو ،پس از آمدن رستم گه مازنادران ،درگاارۀ محال و
موقعیت دیو سپید گه وی میدهد و راهنماییهایی که در این گاره گه او میکناد از
جمله آن که رخش را در مکانی پنهاان گادار ،هماه از هوشایاری کیکااوو ،در
زندان دیو سپید حکایت میکند
پس از کشته شدن دیو سپید و دیی دیوان گه ف مان کیکاوو ،گاه مادت
یک روز شه مازندران را میساوزند و جاادوان را میکشاند وآنیااه وی ف ماان
میدهد که مکافات گدیهای دیو ان را گجای آورده ایم و اینک زمان آن ف ا رسیده
است که کسی را نزد شاه مازندران گف ستیم تا وی را گه راه راست هادایت کناد
در جنگ گا شاه مازندران شاهدیم کاه کیکااوو ،گاه قسامتهای مختلاف ساپاه
س کشی میکند و هنیامی که شاه مازندران خود راگه جادوی گه صاورت سانیی
در میآورد کیکاوو ،ف مان دهد تا سنگ را گه نزد وی گب ند و چون رستم شااه
مازندران را گه چنگ میآورد،گه ف مان کیکااوو ،شااه مازنادران را گاا شمشای
ریزریز میکنند در جنگ گا سه اب نیز میگینیم که رستم گ ای خب گی ی از ساپاه
دشمن از کیکاوو ،که ف مانده سپاه است اجازه میخواهد تا گا لبا ،مبادل گاه
سپاه دشمن گ ود
پس از شکست دادن شاه مازندران و گازگشت گه ای ان و سپس گ دیدن گه
گا د پادشاااهی و گازدیااد از تااوران ،چااین ،مکا ان ،زره ،گ گ سااتان ،کااوه قاااف،
گاخت ،زاگلستان و هاماوران ،و قبول گاژ ،داوطلبانه یا پس از جناگ از طا ف آناان
حاکی از میل درونی وی گه داشتن مملکتی گزرگ و گاصطالح یک پارچه و غنای
است در لشک کشی سیاوش و رستم گه توران زمین میگینیم که گ ناماۀ جناگ را
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کیکاوو ،ط ح میکند و گعد چاون میگیناد گا خالف میال او کاار گاه آشاتی
انجامیده است ،رستم را عزل و طو ،را گه جای او میگمارد که البته این کاار او
پایانی ناخوش دارد همچنان دشمنی او گا اف اسیاب و تورانیان از ایان حقیقات
میکند که وی در تشخیص «دشمن» ه گز دچار اشتباه نشده گوده است از ط ف
دیی ف مان کشتار شه مازندران و غارت و سوختن آن شاه  -پایش از آن کاه
کاوو ،و سپاهیانش گه دست دیو سپید اسی و کورشوند -قاگل توجیه نمینماید
آباداني و توانگري كشور
موضوع دیی که ذک آن الزم مینماید توجه مخصوص کیکاوو ،است
گه آگادانی کشور و دادگ ی و کوتاه شدن دست گدان و آسایش و توانی ی ما دم
گه این مطلب در شاهنامه در دو قسامت اشااره گ دیاده اسات یکای گاه هنیاام
گازگشت وی از مازندران و دیی در زمان رهایی یافتن او از دست شاه هامااوران
و م اجعت گه ای ان گعالوه او پس از پی وزی مازندران ،کشور نیم وز را گا ف مانی
گه رستم ،و سپاهان را گه گودرز میدهد و طو ،را عنوان اسپهبدی عطا میکناد
و پس از گازگشت از هاماوران عناوان جهاان پهلاوانی را نیاز گاه رساتم ارزانای
میدارد در این هنیام است که میگینیم همه تاجداران و نیاز پ یاان و دیاوان گاه
اطاعت وی در میآیند و ف دوسی از وجود گنجهای گسیار در ای ان سخن گمیاان
می آورد و ظاه اح گه سبب همین توانی ی است که وی گه ساختن گناهایی از سایم
و زر میپ دازد که گه آن قبالح اشاره شاده اسات ( 673-88/376/2و -21/408/2
)415
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شفقت نسبت به فرزند و نبیره
گ خورد کیکاوو ،گا زن و ف زند و نبی ه اش نیز در خور گ رسای اسات
قبالح گه این موضوع اشاره شد که وی زنش ،ساوداگه ،را چناان عاشاقانه دوسات
میداشت که جانب آن زن گناه آلود را گ پس گییناهش ت جیح نهاد و گا آن که گ
وی روشن گ دیده گود که سیاوش گه «آن کار» آلاوده نیسات ،گاه موگادان چناان
وانمود ک د که در آن ماج ا حی ان است و قادر گه تشخیص حقیقت نیست ،پاس
گه اشاره ایشان مق ر داشت که سوداگه و سیاوش گ ای اثباات گیینااهی خاود گا
آتش گیذرند ،اما سوداگۀ گناهکار گ ای خود گهانه ای جست و سیاوش ناگزی گ
کوه آتش گذشت و گییناهی خود را روشن ساخت در ایان هنیاام کیکااوو،
سیاوش را تنگ در گ میگی د و از ک دار گد خود پوزش میطلبد و سه روز را گا
ف زند گه سور و شادکامی میگذراند سیاوش که گخوگی میدانسته است سوداگه تا
چه اندازه نزد پدر محبوب است ،گدین سبب چون پدر تصمیم میگیا د ساوداگۀ
گناهکار دروغ زن را گکشد ،از پدر میخواهد که از کشتن سوداگه گیاذرد و پادر
نیز چنین میکند هنیامی که سیاوش آمادگی خود را گ ای جنگ گا اف اسیاب گاه
آگاهی پدر میرساند ،کیکاوو ،ضمن موافقت گا این کار رستم را نیز گه هما اه
وی گه میدان جنگ میف ستد و گه رستم میگوید تو میدانای کاه «سایاو ،چاو
چشام و روان ماان اساات» ( )642/557/3و چااون سااپاه گااه ح کاات در میآیااد
کیکاوو ،یک روزه راه سیاوش را هم اهی میکند و در هنیام وداع یکادیی را
در آغوش میگی ند و پدر و پس چون اگ هایهاای میگ یناد و گاه قاول راوی
داستان شاید دل ه دو گه این حقیقت گواهی داده گاوده اسات کاه ایان آخا ین
دیدار ایشان گا یکدیی ست در نخستین نامه ای که گین پس و پدر در این جناگ
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مبادله میشود گوی مه و دوستی از آنها استشمام میگ دد ولی در ناماۀ دییا ی
که پدر در پاسخ صلح سیاوش و اف اسیاب مینویسد وضع دگ گون میشود پدر
ف زند را «جوان» خطاب میکند که گازی و آمیختن گا خوگ و گاان او را از جناگ
دور داشته است و حتی گطور ضمنی او را گه دوستی گا دشمن نیز متهم میساازد
که «اگ مه داری گدان انجمن» ( )1058/581/3سپاه را گه طو ،گسپار و خود گاز
گ د
چه تو م د پ خاش و جنگ و نب د نیستی ،و آشکارا از پس میخواهد کاه
پیمان اف اسیاب را گشکند چنان که دیدیم سیاوش پیمان نمیشکند و گاه دشامن
پناه میگ د مدتی گ این ماج ا میگذرد و پدر از حال پسا در سا زمین دشامن
گیخب ست اما هنیامی که کیکاوو ،از کشته شدن سیاوش گه ف مان اف اسیاب
آگاه میک د
چون این گفته گشنید کاوو ،شاه
س تاجدارش نیون شد ز گاه
همه جامه گدرید و رخ را گکند
گه خاک اندرآمد ز تخت گلند
()4-23/681/3

ض گۀ م گ سیاوش آن چنان سنیین است که قدرت انجام ه کااری را از
کیکاوو ،سلب میکند ،در همین زمان است که رستم پاس از آگااهی از ما گ
سیاوش گه درگاه کیکاوو ،حاض میشود و شاه را س زنشهای تند میکند و گه
وی می گوید «سیاوش ز گفتار زن شد تباه» ( )50/683/3کیکااوو ،خجال و
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گ یان چیزی گه رستم نمیگوید و
تهمتن گ فت از گ تخت اوی
سوی کاخ سوداگه گنهاد روی
ز پ ده گه گیسوش گی ون کشید
و تخت گزرگیش در خون کشید
گه خنج گه دو نیمه ک دش گه راه
نجنبید گ تخت کاوو ،شاه
گیامد گه درگاه گا سوگ و درد
پ از خون دو دیده ،دو رخساره زرد
()4-60/684/3

ط ز رفتار و گ خورد کیکاوو ،گا کیخس و ،نبی ه اش ،در تمام موارد هام
احت ام آمیز است وهم توأم گا احساسات صمیمانه این ام در نخستین دیادار آن
دو گا یکدیی گه وضوح گه چشم میخورد
چو کاوو ،کی روی خس و گدید
س شکش ز ماگان گه رخ گ چکید
ف ود آمد از تخت و شد پیش اوی
گمالید گ روی او چشم و روی
()70-1169/747/3
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و این شیوه تا پایان زندگی کیکاوو ،اداماه دارد حقیقات آن اسات کاه
کیکاوو ،در وجود کیخس و عالوه گ نبی ه خود وجود سیاوش معصومی را نیز
میدیده است که گه سبب اشتباههای خود او گه کام نیستی کشیده شده گود
نیايش يزدان
در چند صحنه نیاز شااهدیم کاه کیکااوو ،خاضاعانه روی گاه درگااه
خداوند میآورد و گه نیایش وی میپ دازد هم در زمان درماندگی و ناتوانی و هم
در هنیام پی وزی موقعی که سپاه ای ان و مازندران گاه ف مانادهی کیکااوو ،و
شاه مازندران هفت روز گا یکدیی نب د میکنند و ای انیان کاری از پیش نمیگ ند
گه هشتم جهاندار کاوو ،شاه
ز س گ گ فت آن کیانی کاله
گه پیش جهان داور رهنمای
گیامد همی گود گ یان گه پای
وز آن پس گمالید گ خاک روی
چنین گفت کای داور راستیوی
گ این ن ه دیوان گی ت  ،و پاک
ایا آف ینندۀ آب و خاک
م ا ده تو فی وزی و ف هی
گه من تازه کن تخت شاهنشهی
()869-873/370/2

و چون م ادش حاصل میگ دد یک هفته گه نیایش یزدان پاک میپ دازد و
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از این که خداوند او را در جهان گی نیاز ساخته و گا جاادوان پیا وز گ دانیاده
است خدای را سپا ،میگوید و سپس ف مان میدهد نیازمندان را از گنج او گای
نیاز سازند
هنیامی کاه کیخسا و کیکااوو ،از دسات یاافتن گاه اف اسایاب نومیاد
میگ دند ،کیکاوو ،گه نبی ۀ خود میگوید گ ای حل این مشکل جز ک دگاار از
چه کسی میتوانیم راهنمایی خواست؟ گ ای انجام پذی فتن ایان کاار ها دو گاه
آذرگشسب میروند ،گدن خود را میشویند ،جامۀ سپید گ تن میکنند و در گ اگا
آتش در پیش خداوند خورشید و ماه ،زار و گ یان میمانناد و از ماال خاود گاه
آتشیاه نیاز میکنند و یک هفته گدان کار ادامه میدهند تاا کاار گاه دلخواهشاان
انجام میشود ()34-2215/1385/5
طرز تعیین جانشین
از جمله کارهای کامالح استثنائی و عاقالنه کیکااوو ،کاه گ اساتی از وی
عجیب مینماید ،پیشنهاد وی گ ای تعیین جانشین خود اوست پس از آن که گیو،
کیخس و را پنهانی و گا تحمل رنجهای ف اوان از تاوران گاه ایا ان مایآورد ،گاین
گودرز و طو ،گ س جانشینی کیکاوو ،ا که هنوز شاه ای ان گوده است کار گه
مجادله میکشد طو ،گطور کلی گا آوردن کیخس و روی خوش نشان نمیدهد و
از این که گودرزیان گا این کار منزلتی خاصی در درگاار ایا ان ودر گاین ای انیاان
کسب ک دهاند خشنود نیسات و موضاوع را گادین صاورت عناوان میکناد کاه
پادشاهی پس از کیکاوو ،سزاوار ف یب ز ف زند شاه است ،نه کیخس و نبیا ۀ او،
که مادرش تورانی است و نوادۀ اف اسیاب دشمن ای انیان
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این اختالف تا گدان جا میرسد که دو پهلوان گا اف اد خانوادۀ خود گه قصد
جنگ در گ اگ یکدیی صف آرایی میکنند ولی طو ،گناگاه در مییاگد کاه ایان
ستیز پهلوانان گه کام دشمن ای ان ،اف اسیاب ،تمام خواهد شد پس ه دو پهلوان
داوری گه نزد کیکاوو ،میگ ند و ه یک دالئل خود را ذک میکنناد و از شااه
میخواهند که ف یب ز و کیخس و را نزد خود گخواند و آن را که شایسته میگیند گه
جانشینی خود گ گزیند اما
گدو گفت کاوو ،کاین رای نیست
م ا ه دو ف زند گ دل یکی است
یکی را چو من ک ده گاشم گزین
دل دیی از من شود پ زکین
یکی چاره سازم که ه دو زمن
نیی ند کین اندر این انجمن
دو ف زند ما را کنون گا دو خیل
گباید شدن تا در اردگیل
گه م زی که آن جا دژگهمن است
همه ساله پ خاش آه من است
گه رنج اند ز آه من آتش پ ست
نیارد گدان م ز موگد نشست
از ایشان یکی کان گیی د گه تیغ
ندارم از او تخت شاهی دریغ
()24-1318/756/3
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گودرز و طو ،ف مان خ دمندانه شاه را گ دن مینهند نخست ف یبا ز و
طوی گه دژ گهمن میروند و گا نومیدی گاز میگ دند ولی کیخسا و و گاودرز آن
دژ را میگشایند و گدین ت تیبت داستان جانشینی کیکاوو ،گا تدگی شخص شاه
گه پایان میرسد چون کیخس و از عهدۀ این آزمایش یعنی گشودن دژ گهمن ،گا
میآید و گا پی وزی گه نزد کیکاوو ،گاز میگ دد ،کیکاوو،
پذی ه شدش گا رخ ارغوان
ز شادی دل پی گشته جوان
()1426/762/3

در گخش نخست این مقاله گه یکای دو حادثاه م گاوط گاه پاس از ما گ
سیاوش ،از نظ گیان خلقیات کیکاوو ،،اشاره گ دیده است ولی گخش حاضا
اختصاص دارد گه آخ ین قسمت دوران پادشاهی کیکاوو ،،و دومین گخاش از
حوادا زندگانی وی
گویی گا رسیدن خب کشته شادن سایاوش گاه درگااه کیکااوو ،،دوران
عظمت وقدرت این پادشاه هم گه پایان میرسد چه گا آن کاه وی ساالها پاس از
این واقعه زنده و پادشاه ای ان نیز گوده است عمالح در ادارۀ کارهای کشور نقشای
ندارد او در این دوره ،حداکث ناظ ی است ناتوان کاه شااهد وی انای و نااگودی
ای ان است گی آن که گتواند گ ای جب ان ناکامیها کااری انجاام گدهاد گاد نیسات
ماج ا را گه اختصار مورد گ رسی ق ارگدهیم
پرخاش رستم به كيكاووس و كشتن سودابه
چون خب کشته شدن سیاوش گه کیکاوو ،میرسد ،وی از شدت تاث از
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تخت گه نیا و نبی ه یکدیی را در آغوش میگی ند و گه سوی کااخ شااهی رواناه
میشوند کیخس و دست نیا را میگوسد و رخسار خود را گ تخت وی میسااید
کیکاوو ،دست او را میگی د و گ تخت شاهی گه جای خود مینشاند
و ز آن پس نیا دست او را گه دست
گ فت و گب دش گه جای نشست
نشاندش دل اف وز گ جای خویش
ز گنجور تا کیان خواست پیش
گبوسید و گ س ش گنهاد تا
گه ک سی شد از مایه ور تخت عا
ز گنجش زگ جد نثار آورید
گسی گوه شاهوار آورید
گسی آف ین گ سیاوش گخواند
که خس و گه چه ه جز او را نماند
()38-1434/763/3

چ ا کیکاوو ،در این گاب این چنین گا احتیاط و خ دمندی عمال کا ده
است؟ گه نظ من شاید علت اصلی آن گاشد که ایان مااج ا در زماانی روی داده
است که کیکاوو ،از «ندانم کاری» های متعدد خود که آخ ین آنهاا گاه کشاته
شدن سیاوش در توران منج گ دید ،در ،عب ت گ فته گوده است و در روزگار
پی ی که «ف ه ایزدی» نیز از وی دور شده گوده اسات در پیشاامدها گاا احتیااط و
خ دمندی کامل گام گ میداشته است
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 .2از كشته شدن سیاوش تا بر تخت نشستن كیخسرو
گ خاک میغلتد جامه خس وی گ خود میدرد و رخسار خود را میکناد،
پهلوانان و ای انیان همه خاک گ س میکنند و در سوگ سیاوش جامه های کبود
و سیاه گ تن میکنند هنیامی که این خب غم انییز گه رستم ،پ ورنادۀ سایاوش،
میرسد شه زاگل گه فغاان در میآیاد پهلاوانی نامادار چاون رساتم از هاوش
میرود ،زال رخسار خود را میکند و گ تا و یال خود خاک میافشاند زاگلیاان
یک هفته در سوگ سیاوش مینشینند و سپس رستم گا دلی کینه جوی ودیدگانی
خونبار و گا سپاهی عظیم گه ای ان روی مینهد و چون گه نزدیاک ایا ان میرساد
جامۀ پهلوی گ تن خود میدرد و سوگند میخورد کاه انتقاام خاون سایاوش را
خواهد گ فت و هنیامی که در پیشیاه کیکاوو ،حاض میگ دد،
گی رعایت ه گوناه آداگای و از ساوز دل پادشااه را چناین ماورد مالمات قا ار
میدهدکه
گدو گفت خوی گد ای شه یار
پ اگندی و تخمت آمد گه گار
ت ا عشق سوداگه و گد خویی
ز س گ گ فت آن کاله کیی
کنون آشکارا گبینی همی
که گ مو دریا نشینی همی
از اندیشه و خوی شاه ست گ
درآمد گه ای ان زیانی گزرگ
کسی کو گود مهت انجمن
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کفن گهت او را ز ف مان زن
سیاوش ز گفتار زن شد گه یاد
خجسته زنی کو ز مادر نزاد
ز شاهان کسی چون سیاوش نبود
چو او راد و آزاد و خامش نبود
دریغ آن رخ و گ ز گاالی اوی
دریغ آن رخ خس و آرای اوی
دریغ آن چنان نامور شه یار
که چون او نبیند دگ روزگار
چو گ گاه گودی گهاران گدی
گه گزم افس شه یاران گدی
گه رزم اندرون شی و گب و پلنگ
ندیده ست کس همچو او تیز چنگ
کنون من دل و مغز تا زنده ام
گه کین سیاوخش آگنده ام
همه جنگ گا چشم گ یان کنم
جهان چون دل خویش گ یان کنم
()57-45/683/3

شاه که شاهد اشک خونین رستم جهان پهلوان ای ان است و سخنان پ سوز
و گداز و صمیمانۀ او را میشنود ،یقیناح در این هنیام خود را در ماج ای سیاوش
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از آغاز تا پایان گناهکار میدیده است ،پاسخ رستم را گا اشک و سکوت میدهد
رستم چنان که قبالح اشاره شاد حواور شااه را گاه چیازی نمیگیا د ،از پیشایاه
کیکاوو ،گه شبستان و حا م وی مایرود و گیساوی ساوداگه ،زن «ساوگلی» و
محبوب او ،را که خون سیاوش گحق گ گ دن اوست ،میگیا د و وی را از تخات
گه زی میکشد و گا خنج پیک ش را گه دو نیمه میکند شاه شاهد چناین واقعاه
هولناکی است ولی دم گ نمیآورد
ناتواني كيكاووس و ادارة كشور به توسط پهلوانان
از این هنیام تا زماان گازگ دانیادن کیخسا و گاه ایا ان ،کاه ساالها گطاور
میانجامد ،دیی نامی از کیکاوو ،گه میان نمیآید ،پهلوانان گاه تنهاایی درگاارۀ
ای ان وآیندۀ آن تصمیم میگی ند و در گسیاری از ماوارد چناان اسات کاه حتای
آگاهی کیکاوو ،را در کارهای مهم نیاز الزم نمیشامارند حاوادا ایان دوره
کشوری را گه یاد خواننده میآورد که گاه شایوه ملاوک الطاوایفی گوناه ای اداره
میشود گا این تفاوت که پادشااهی گسایار نااتوان در رأ ،آن قا ار دارد شااهد
صادق این مدعا آن است که رستم پس از کشتن سوداگه و یک هفتاه ساوگواری
سیاوش در پایتخت ،در روز هشتم ف مان میدهد تا نای رویاین و کاو ،گزنناد
همه پهلوانان حتی ف یب ز ،ف زنده شاه نزد وی حاض میشاوند رساتم گاه آناان
میگوید گا تمام وجود «گا دل و جان و تن» گه جنگ اف اسیاب مایرود تاا انتقاام
خون سیاوش را از وی گیی د همه سخنان رستم را تایید میکنند پاس رساتم و
صد هزار سپاهی گ ای جنگ گا اف اسیاب گه توران میروند ایان جنیهاا کاه گاا
کشته شدن نامداران و سپاهیان دو ط ف هم اه است ،گاه گا یختن اف اسایاب از
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گ اگ رستم میانجامد رستم هفت سال در توران زمین میماند و م ز چین وختاا
وختن را تص ف میکند و گ تخت اف اسیاب مینشیند و س زمین توران را وی ان
میکند همه جا در پی اف اسیاب است ولی او را گه چنگ نمیآورد کار گاه داراز
میکشد س ان سپاه رستم که پیداست فک یار و دیار ایشان را ناراحت میدارد ،گه
رستم هشدار میدهند که اگ در این روزها اف اسیاب گه ای ان حمله کند «کاوو،
گیف و گیپ و پای» ( )469/707/3در گ اگ او چه میتوان کا د؟ پاس گهت سات
همه نزد «آن پی خس و» ( )473/707/3شویم و او را تنها نیاذاریم ایان دوماین
گاری است که ای انیان کیکاوو ،،شاه خود را «گی ف ه ایزدی»« ،گی ف » یاا «پیا
خس و» میخوانند رستم ساخن ایشاان را میپاذی د هادایایی شایساتۀ شاه یار
انتخاب مینماید وآنها را نزد شاه میف ستد ولی از اگیاات معادودی کاه در ایان
قسمت شاهنامه آمده است معلوم میشود رستم خود گه نازد شااه نمایرود و گاا
گ وهی گه زاگل گ میگ دد اما طو ،و گودرز و گیو و جمعی از سپاهیان راهای
پار ،،مستق کیکاوو ،میگ دند
یکی دیی از نشانه های گارز ضعف پادشاه در ادارۀ کشور موضوع تعیاین
جانشین گ ای اوست قبالح گه تفصیل گه این موضوع اشاره شد که پس از گازگشت
گیو از توران و آوردن کیخس و و ف نییس گه ای ان گاین گاودرز و ف زنادانش از
یک ط ف ،و طو ،که صاحب کو ،و زرینه کفش و نیهدارندۀ درفش کاویانی
گود از ط ف دیی رقاگتی سخت گوجود میآید گودرزیان از پادشاهی کیخسا و،
ف زند سیاوش ،پشتیبانی میکنند ،و طو ،از شاهی ف یبا ز پسا کیکااوو ،و
شاه ظاه اح در چنان موقعیتی است که صالح نمیگیند خود را در این مع کاه وارد
کند و گا ط فداری از یکی ،دیی ی و ط فدارانش را گ نجاند پس آزمایشی را گاه
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ف یب ز و کیخس و پیشنهاد میکند که همه گ دن مینهند گ چه کیکاوو ،چنان
که گذشت در این مورد در کمال خ دمندی و احتیاط عمل میکناد ،ولای نقاش
عمل حاکی از قدرت پهلوانان و س ان سپاه و زگونی پادشاه است
بيخبري كيكاووس از وجود كیخسرو
از ط ف دیی ظاه اح کسی در ای ان از این موضاوع آگااهی نادارد کاه از
سیاوش و ف نییس پس ی در توران زمین گه جای مانده است چه ایان موضاوع
را س وش شبی در خواب گه گودرز میگوید و گه وی یادآوری میکند کاه فقاط
گیو قادرست کیخس و را پنهانی از توران گه ای ان گیاورد گیو چون از این خواب
آگاه میگ دد ،آهنگ توران میکند گانو گشسب ،زن گیو ،دخت رستم ،نیز از ایان
خواب و تصمیم گیو آگاه است و گدین سبب از شوی میخواهاد گاه وی اجاازه
دهد در غیبت او نزد رستم گه زاگل رود ،و این کار انجام میپذی د از این مقدماه
چنین گ میآید که عالوه گ گودرز و گیو فقط رستم و گانو گشساب نیاز از ایان
ماج ا مطلعند ولی در این داستان ه گز گه آگاهی کیکاوو ،پادشاه ای ان از ایان
واقعه مهم اشاره ای نی دیده است گیو گه تنهایی گاا جاماۀ هنادوان و اسابی و
کمندی گه توران زمین میرود هفت سال در پی یافتن کیخس و کوهها و گیاگانهاا
را در مینوردد ،در حالی که خوراکش گاهی گاور گاوده اسات و گااهی گیااه و
جامهاش پوست گور ،و از آگهاای شاور گا ای رفاع تشانیی میخاورده اسات
س انجام گیو ،کیخس و را مییاگد و او را گا مادرش ،ف نییس ،گا تحمال زحماات
ف اوان گه ای ان میآورد وی در راه گازگشت چناد گاار گاا ساپاهیان اف اسایاب و
پهلوانان تورانی چون پی ان ویسه نب د میکند
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س انجام گیو و کیخس و و ف نییس از جیحون میگذرند و گاه ایا ان گااز
میگ دند گیو نامه هایی گه گودرز و کیکاوو ،مینویسد خب گازگشت گیو و
کیخس و گه رستم نیز میرسد گیو و کیخس و نخسات گاه اصافهان نازد گاودرز
میروند ،یک هفته در اصفهان میمانند و ساپس گاه ساوی کیکااوو ،ح کات
میکنند دیدار کیکاوو ،و نبی ه در شاهنامه چنین توصیف شده است
چو کاوو ،کی روی خس و گدید
س شکش ز ماگان گه رخ گ چکید
ف ود آمد از تخت و شد پیش اوی
گمالید گ روی او چشم و روی
جوان جهانجوی گ دش نماز
گ ازان سوی تخت رفتند گاز
()71-1169/747/3

کیخس و در ضمن گ شم دن حوادا عم خود گ ای کیکاوو ،،از رنج
و فداکاری گیو سخن گمیان میآورد که او توانست من ومادرم را از چنیال شای
دژم رهایی گخشد
کیکاوو ،گه عنوان قدردانی
س گیسو گی فت اندر کنار
گبوسید روی و گ ش گیشمار
()1207/749/3

و منشور حکومت خ اسان و ری و قم و اصفهان را گه ناام گاودرز صاادر
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میکند ،وی ف نییس را نیز گ امی میدارد و گه دختا ی کاه هماه چیاز خاود را
صمیمانه فدای سیاوش و کیخس و ک ده است میگوید «کنون شه ایا ان سا ای
تواست» ()1219/749/3
شاه بي فرّه ايزدي ،ويراني ايران
از آنچه گطور پ اگناده در ضامن حاوادا ایان دوره آورده اسات معلاوم
میگ دد که پاس از کشاته شادن سایاوش ،هام فا ه ایازدی از کیکااوو ،دور
میگ دد و هم پی ی و ض گه هولناک م گ سیاوش او را «گی پ و پای» « ،گای پاا
وس » و ناتوان و ضعیف و درمانده میسازد ،و ظاه اح همۀ پیشاامدها معلاول دور
شدن «ف ه ایزدی» از شاه است گه دور شدن «ف » از کیکاوو ،،و پی ی وی هام
س ان سپاه در توران زمین گاا رساتم ساخن گفتهاناد و هام گیاو پاس از دیادار
کیخس و در توران این حقیقت را گا وی در میان مینهد
همی گفت گا شاه گیو این سخن
که دادار گیتی چه افیند گن
همان خواب گودرز و رنج دراز
خور و پوشش و درد و آرام و ناز
ز کاوو ،کش سال گفیند ف
ز درد پس گشت گی پا و س
از ایوان پ اگنده شد رنگ و گوی
س اس گه وی انی آورد روی
()694-697/720/3
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از دور شدن «ف » از کیکاوو ،رستم نیز در آن جا که از تصا ف شاه ی
در همساییی زاگلستان گه دست ت کان سخن گاه میاان آورده اسات گاا کیخسا و
سخن میگوید
گ زاگلستان یکی شه گود
کز آن گوم و گ تور را گه گود
منوچه ک د آن ز ت کان تهی
یکی خوب جای است گا ف هی
چو کاوو ،شد گی دل و پی ه س
گیفتاد از او نام و ف و هن
گ فتند آن شه تورانیان
پس آن جا نماندند ای انیان
()8-265/782/3

البته این نخستین گار نیست که ف ه ایزدی از کیکاوو ،جدا میشود چاه
هنیامی که وی گه دست شاه هاماوران اسی و هما اه پهلواناان ایا ان در دژی در
هاماوران زندانی میگ دد و مقارن هماین ایاام اف اسایاب از ساویی و تازیاان از
سویی دیی گه ای ان میتازند نیز سخن از دور شدن «ف » کیکاوو ،گه میان آمده
که گه این موضوع در جای خود اشاره گ دیده است
عالوه گ دور شدن ف ه ایزدی از کیکاوو ،،روزگار ای ان و ای انیاان نیاز
در این ایام تی ه و تارست در یک جا خب از خشکسالی هفت ساله ای ان داریم
ز گاران هوا خشک شد هفت سال
دگ گونه شد رنگ و گ گشت حال
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شد از رنج و تنیی جهان گ نیاز
گ آمد گ این روزگاری دراز
()11-510/709/3

دیدیم که گیو نیز در توران گا کیخس و از وی انای ایا ان و پ اگناده شادن
رنگ و گوی از ایوان سخن گه میان آورده است گه اوضاع ناگسامان ای ان در دورۀ
مورد گحث در آغاز پادشاهی کیخس و گطور ضمنی نیز اشاره گ دیده است چه در
شاهنامه مذکورست که کیخس و گیخ ظلم و گیاداد را گ کناد و دادگا ی درجهاان
پ اگند ،وی انیها را آگاد ساخت« ،دل غمینان از غم آزاد ک د» ( ،)26/766/3گااران
گهاری از روی زمین زنگ و غم را زدود ،زمین چون گهشتی آراسته گ دیاد و گاه
سبب دادگ ی و گخشش زندگانی م دمان گهت شد ،دست اه یمنان از گدی کوتااه
گ دید وجهان پ از خوگی و ایمنی شد ،از ه کشوری نامداری و مهت ی گاه نازد
کیخس و آمد و همه نامداران و آزادگان و خداوندان تا و کیان زادگان گه ف ماان
کیخس و س سپ دند ذک همۀ این مطالب در آغاز پادشاهی کیخس و حاکی از آن
است که در دورۀ دوم پادشاهی کیکاوو ،از ایان جهاات کاساتیهای گسایار در
ای ان زمین گه چشم میخورده است
 .3كيكاووس در دوران پادشاهي كیخسرو
گهطور طبیعی پادشاهی کیکاوو ،گا گ تخت نشستن کیخسا و گاه جاای
وی گپایان میرسد و از این پس کیخس و شاه ای ان است و مسؤول و پاسخیوی
همه پیشامدها ،ولی مسی حوادا نشاان میدهاد کاه کیخسا و تاا آخا ین روز
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زندگانی کیکاوو ،،ح مت نیا را سخت نیاه میداشته اسات و الاقال خب هاای
مهم و پی وزیها را گه آگاهی وی میرسانیده است
كیخسرو در برابر كيكاووس سوگند ميخورد
نخستین اقدام جدی کیکاوو ،در دورۀ پادشااهی نبیا ه اش چنانکاه در
صفحات پیش اشاره شد آن اسات کاه وی را در حواور زال و رساتم و دییا
پهلوانان سوگند میدهد «که پ کین کنای دل ز اف اسایاب» ( )101/770/3ساوگند
نامه را مینویسند و کیکاوو ،حاض ان را گ آن گواه میگی د و آن را گاه زنهاار
گه رستم میسپ د
کیکاوو ،گا تکیه گ تجارب خود گه هنیام روگ و شدن گا اف اسیاب و نیز
گا توجه گه ف یبهای اف اسیاب ،کیخس و را گه نب د گی امان گا اف اسیاب وا میدارد
کاری که کیخس و نیز خود را شخصااح در انجاام پاذی فتن آن متعهاد و مساؤول
میدانسته است اگ کیکاوو ،گا این کار در صددست هم از دشمن گزرگ ای ان
و هم از قاتل ف زندش ،سیاوش انتقام گیی د ،کیخس و نیز که پدرش ،سیاوش را
در توران زمین از دست داده گوده است و خود ومادرش نیز رنجهاا و خواریهاای
گسیار در آن س زمین تحمل ک ده گودند تشنۀ انتقامجویی است گاویی کیخسا و
در تمام دورۀ پادشاهیش وظیفه یا رساالتی جاز ایان کاار نادارد ،و نیاز پناداری
کیکاوو ،در دوره پادشاهی کیخس و تنها گ ای آن زنده است تا از کشته شادن
اف اسیاب آگاه گ دد
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كيكاووس از جنگهاي كیخسرو با افراسیاب آگاه ميشود
از این واقعه که گیذریم در جنیهای طوالنی کیخس و گاا اف اسایاب ،چناد
گار کیخس و نامه هایی گه نیای خود مینویسد و او را از آنچه روی داده آگاه ک ده
است نخستین گار که اف اسیاب گاا اساتفاده از تااریکی شاب از گ اگا کیخسا و
میگ یزد ،کیخس و در نامه ای گا این لحن کیکاوو ،را مخاطب ق ار میدهد
دگ گفت شاه جهانیان من
پدر وار ل زنده گ جان من
گزرگیش گا کوه پیوسته گاد
دل گد سیاالن اوخسته گاد
()9-868/1316/5

نامه دوم را کیخس و گه هنیامی گه کیکاوو ،مینویسد که اف اسایاب گاار
دیی پس از تص ف گنگ دژ گه دست ای انیاان ،از گ اگا ساپاه غالاب میگ یازد
( )92-1477/1347/5سومین نامه را کیخس و پس از تسلیم خاقان چاین کاه گاه
یاری اف اسیاب آمده گوده است ،و ف ار مجدد اف اسیاب از آب زره گه نیای خاود
مینویسد و وی را از پی وزی گزرگ ای انیان آگاه میسازد کیخس و این نامه را گه
دست گیو و گه هم اه گ دگان و پوشایده رویاان اف اسایاب و خویشاان وی نازد
کیکاوو ،میف ستد و از وی میخواهد که
چو در پیش یزدان گشایی دو لب
نیایش کن از گه من روز و شب
()1773/1363/5

كيكاووس؛ خودكامهاي نامجو

203

گیو چون گه پیشیاه کیکاوو ،میرسد زمین را میگوسد کیکااوو ،در
گ اگ وی گ پای میایستد و «گخندید و گست د رویش گه دسات» ()1782/1363/5
و چااون یکایااک حااوادا را از گیااو میشاانود «جااوان شااد ز گفتااار او شاااه
پی »( )1785/1363/5و هنیامی کاه ناماۀ کیخسا و را میخواناد از تخات فا ود
میآید و کاله کیانی از س گ میدارد و نیایش کناان گا خااک تیا ه میغلتاد و
سپس ت تیب نیهداری اسی ان و تقسیم غناائم و گ دگاان را میدهاد و آنیااه گاا
ف ستادن نامه خب پی وزی کیخس و را در س زمین ت ک و چین گه آگااهی دییا
کشورها میرساند کیکاوو ،در پاسخ خود گه کیخس و گار دیی او را گه تعقیب
اف اسیاب و ناگودی او میخواند
پی او ممان تا نهد گ زمین
گه توران ومک ان و دریای چین
جهان را می زو رهایی گود
گدی را ز گیتی جدایی گود
()9-1838/1366/5

کیخس و در موقع گازگشت از توران چون گه ری میرسد هیونایی چند نزد
کیکاااوو ،گااه پااار ،میف سااتد و از گازگشاات خااود نیااا را آگاااه میسااازد
()2176/1383/5
کیکاوو ،ف مان میدهد شه را آذین گبندند درایوانها تخت زرین گنهناد
و خود و گزرگان از شه گی ون میروند تاا کیخسا و را پیشاواز کنناد کیخسا و
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کیکاوو ،یکدیی را در آغوش میگی ند و میگ یند ،کیکاوو ،گه نبی ۀ خاود
میگوید روزگار از گاه جمشید تا ف یدون شااهی چاون تاو ندیاده اسات اگا
سیاوش نیز ام وز زنده میشد خود را گه ف تو نیازمند میدید ،کیخس و در کمال
ادب و تواضع
گدو گفت شاه این گه گخت تو گود
گ ومند شاخ درخت تو گود
کسی کش گه گیتی تو گاشی نیا
گ وید م او را ز خارا گیا
()95-2194/1384/5

انتقام ،کیخس و اف اسایاب را در حواور کیکااوو ،میکشاد ساپس در
گفتیویی خصوصی کیخس و گه کیکاوو ،اعت اف میکند که گیاگان و دریا و کوه
را گ ای دست یافتن گه اف اسیاب گ دیده است ولی «نشانی ندیادم ز اف اسایاب»
( )2218/1385/5کیکاوو ،گه وی پیشنهاد میکند ما دو تن سوار گا اساب گاه
خان آذرگشسب میرویم ،س وتن خود را چون م دان یزدان پ ست میشوییم و
گزاری در پیش آتش خواهیم ایستاد و از ک دگار تقاضا خاواهیم کا د کاه محال
اقامت اف اسیاب را گه ما گنماید نیا و نبی ه گدین سان عمل میکنند از ط ف دیی
در شاهنامه آمده است که م دی گه نام هوم که از ناااد ف یادون گاود و پ ساتیدن
خدای را پیشه ساخته در کوه اقامات گزیاده گاود روزی در کوهساار گاه هنیاام
نیایش پ وردگار ،از غاری که در گ ز کوه گود صدای م دی را میشنود که گه زگان
ت کی گا خداوند راز و نیااز میکناد و از واژگاون شادن گخات واقباالش شاکوه
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مینماید هوم گه ف است در مییاگد که صاحب ایان صادا کسای جاز اف اسایاب
نمیتواند گود پس گه درون غار میرود و گا اف اسایاب میآویازد و گاازوی او را
میگندد و وی را در پی خود از غار گه گی ون میکشد ولی اف اسیاب گه نی ناگ از
کمند هوم میگ یزد و در دریا پنهان میگ دد از قوا گودرز و گیاو وگ وهای از
آزادگان که گه قصد دیدار کیخس و در ح کت گودهاند گدین محل میرسند و دیده
ها و شنیده های خود را گه شاه میگویند و سپس همه گه هم اه کیخس و گه محل
واقعه روی میآورند در آنجا هوم قصه درگند ک دن اف اسیاب و گا یختن وی را
گ ای ایشان گاز میگوید و اضافه میکند راه گدست آوردن اف اسیاب آن است کاه
چ م گاو گ گ دن گ سیوز ،گ ادر اف اسیاب گبندند و گ سیوز را گه کنار دریا آرند،
آنیاه چون گ سیوز از فشار پوست گاو گ گ دن خود ناله و زاری کند ،اف اسیاب
گ ای یاری گ ادر از آب گه در خواهد آمد گه ت تیبی که هوم گفته گود ،گ سیوز را
در چ م گاو میکنناد ،و گا اثا گاناگ و نالاه وی ،اف اسایاب سا از آب گاه در
میآورد پس اف اسیاب را گا کمند از دریا گی ون میآورناد و کیخسا و گاه انتقاام
خونهای گسیاری که گه دست اف اسیاب ریخته شده گاوده اسات و نیاز گاه انتقاام
کشتن سیاوش گ دن اف اسیاب ،نیای مادری خود گاا شمشای میزناد و گعاد گاه
ف مان کیخس و  ،دژخم پیک گ سیوز را گا شمشی گه دو نیم میکند
چون کیکاوو ،و کیخس و گدین ت تیب گا کشاتن اف اسایاب گاه آرزوی
خود میرسند ،گه آذرگشسب گاز میگ دند و آیینهای مذهبی گه جای میآورناد و
هدایا ونیازهای گسیار گه آتشیاه و موگدان میگخشند و خی این پی وزی گازرگ و
ناگودی دشمن ست گ ای ان و ای انیان را از خاور تاا گااخت گاه آگهای مهتا ان و
ناموران میرسانند و پس از چهل روز شادی و سور گه پار ،گاز میگ دند
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مرگ به همه ماجراها پايان ميبخشد
در این هنیام که یک صد و پنجاه سال از عم کیکاوو ،گذشته و او گاه
گزرگت ین آرزوی خود یعنی گ فتن انتقام از اف اسیاب نیز رسیده است گا خداوند
چنین راز و نیاز میکند و گه پیشواز م گ میرود
چنین گفت کای گ ت از روزگار
تو گاشی گه ه نیکی آموزگار
ز تو یافتم ف و اورند و گخت
گزرگی و گ دی ودیهیم و تخت
نک دی کسی را چون من گه ه مند
ز گنج و ز تخت و ز نام گلند
ز تو خواستم تا یکی نامور
گه کین سیاوش گبندد کم
نبی ه ندیدم جهان گین خویش
کجا کین من ک د چون کین خویش
جهانجوی گا ف و گ ز و خ د
ز شاهان گیتی همی گیذرد
چو سالم سه پنجاه گ س گذشت
س موی مشکین چو کافور گشت
همان س و تازنده شد چون کمان
ندارم گ ان گ س آید زمان
()9-2432/9-1398/5
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زمانی گ این نمیگذرد که کیکاوو ،رخت گه س ای دیی میکشد آنیاه
کیخس و ف مان میدهد تا پیک گیجان نیایش را در ستودانی گاه گلنادی ده کمناد
گب ند و وی را گ تختی از عاا گنهناد ساپس چهال روز ساوگ کیکااوو ،را
میدارند ،سوگ پادشاهی خودکامه و گلند پ واز و نامجو که ه گز گا دشمن ای ان
از در صلح و آشتی در نیامد و در آخ ین روزهای زندگانیش شاهد کشته شادن
اف اسیاب دشمن گزرگ ای ان و ای انیان گود
پينوشت:
 1در این مقاله شاهنامه ف دوسی چاپ گ وخیم ،ته ان  1313مورد استفاده ق ار گ فته اسات اعاداد گاه
ت تیب از راست گه چپ م گوط است گه مجلد ،صفحه ،شمارۀ گیت
 2تئودور نولدکه نیز در این مورد مینویسد «در دورۀ شاهی کاوو ،گی تدگی گا عظمتت ین کارهاای
پهلوانی ودلی انۀ رستم و نیز گ خورد غمانییز او گا پس ش سه اب رخ میدهد
 3پیش از کیکاوو ،جمشید نیز گه روایت شاهنامه گ تخات مینشسات و دیاوان کاه در ف ماان وی
گودند او را گه آسمان میگ دند
چااو آن کارهااای وی آمااد گااه جااای

ز جاااای مهاااین گ تااا آورد پاااای

گااه ف کیااانی یکاای تخاات ساااخت

چااه مایااه گ ادو گ اوه اناادر نشاااخت

کااه چااون خواسااتی دیااو گ داشااتی

زهاااان را گاااه گااا دن گ اف اشااااتی

چاااو خورشاااید تاگاااان میاااان هاااوا

نشسااااته گاااا او شاااااه ف مااااان وا

جهااان انجماان شااده گاا تخاات اوی

فاااا و مانااااده از فاااا ۀ گخاااات اوی

گاااه جمشاااید گااا گاااوه افشااااندند

ماااا آن روز را روز نااااو خواندنااااد
()53-48/25/1

 4تئودور نولدکه در این گاره مینویسد «این حس انتقام ،گدل گه چنان میل شدیدی میشود کاه حاس
م د گلندنظ ی چون گودرز خون پی ان را که نجیبت ین دشمنهای کشته شادۀ اوسات مینوشاد
البته او گاید هفتاد ف زند خود را گکشد نکته اینجاست که انتقام خونی گهمنزلۀ یک وظیفاۀ مقدسای
که از جانب خدا محول شده است پنداشته میشود» (حماسۀ ملی ای ان ،ص )95

