
 
 
 
 
 

  كاووسكي
 ای نامجو خودكامه

 جالل متیني 

 

پادشاهی خود  ۀیک صد سال ۀکیانیان در دور ۀکیقباد نخستین شاه از سلسل

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 

خواند  و س انجام چون دریافت کاه گازودی میگه راستی و خ دمندی و دادگ ی 

کااوو،، کیسا  خاود  از این س ای سپنچی رخت گ خواهاد گسات از چهاار پ

کااوو، را گاه جانشاینی خاود گ گزیاد و در کیآرمین، کایپشین، کیآرش، کی

رایی توصیه ک د و از آز آخ ین لحظات زندگانی خود، او را گه داد و دهش و پاک

آشکارا گه وی گفت که اگ  در روزگار شاهی خود گاه  و ح ص گ  حذر داشت و

در آن جاای، جاای تاو »ام خواهی گاود و ز گی دی در این جهان تلخک آگ د درِ
                                                           

 253تا  206، صص 1361تان نامه، زمسای ان  
سالم، ملی پیش از ا گ  روایات دینی و وسن( گنااُویو،، کُاُکی= کاوو، )گ ای اطالع از س گذشت کی

دکت   ۀی، ت جمن، ش ق شنا، نامدار دانمارکسنن ستالیف آرتور ک ی« کیانیان»ند گه کتاب نتوامندان میعالقه

 م اجعه نمایند  1350اب، ته ان شارات گنیاه ت جمه و نش  کت( انت 156-63و  111-33اهلل صفا )ص ذگیح
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کیقبااد گاه « وصیت»گا گفتن این عبارتها، که در حقیقت 1(2/315/238« )آتش گود

کاوو، گا  تخات کیگ دد، کیقباد دیده گ  هم نهاد و سپس میکاوو، تلقی کی

 پادشاهی ای ان نشست  

کاوو،  روی کی ۀگ رسی حوادثی که در دوران عم  یک صد و پنجاه سال

گ خورد او گا وقایع گوناگون، پهلوانان، گزرگاان و دشامنان  ۀداده است و نیز نحو

وی از جهان متعدد قاگل « کاراکت »و « خلقیات»اجمالی  ۀای ان، و گطور کلی مطالع

توجه است  زی ا گه نظ  نیارنده این سطور، در گین پادشاهان دوران اسااطی ی و 

ییانه، هم از نظ  خلق و خوی و منش،  کاوو، پادشاهی استکیپهلوانی ای ان، 

و هم ازجهت کارهای گوناگونی که انجام داده اسات  چاه کارهاای ناگخ داناه و 

او سالیان دراز ای ان و پهلوانان ای ان و قوم ای انای را در گ اگا  ناکامیهاا  ۀنسنجید

ولیتهای سنیین ق ار داد  از ط ف دیی  کوششاهایی کاه گا ای ؤودشواریها و مس

ملای ماا را گاه او   ۀاشتباهات و ندانم کاریهای او انجام پذی فت، حماسا جب ان

خود رسانید  زی ا در حقیقت، قسمتهای اساسی وجاوید شاهنامه ف دوسی م گوط 

موضاوع گفتنای   2کاوو، و وقاایع م گاوط  گادان کیاست گه روزگار پادشاهی 

 ۀو، نبیاا دییاا   آن اساات کااه تق یباااح تمااامی حااوادا دوران پادشاااهی کیخساا 

رود  و کساانی میکاوو، گشمار کیحوادا روزگار پادشاهی  ۀکاوو،، دنبالکی

دانند که اگ  جنگ گا دیوان مازنادران، میکه گا شاهنامه آشنایی کافی دارند خوب 

رساتم و ساه اب، سایاوش و ساوداگه،  ۀهفت خان رستم، جنگ هاماوران، قصا

سایاوش در تاوران گاه ف ماان پناهنده شدن سیاوش گه اف اسیاب و کشاته شادن 

 ۀاف اسیاب، زادن کیخس و، آوردن کیخس و و ف نییس از توران  گاه ایا ان، واقعا

ن و جنیهای طوالنی و پ ف از و نشیب ای انیان گه خونخواهی سایاوش، و راماواه
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از جمله جنیهای گزرگ رستم گا اشکبو، و کامو، کشانی و خاقان چین را )که 

وو، و کیخس وسات و تق یبااح ساه جلاد از ناه جلاد کاکیم گوط گه پادشاهی 

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 

 ، گا توجه گه اهمیتی که پادشاهیدمانگخش اساطی ی و پهلوانی شاهنامه گاقی نمی

خلقیات این  عۀملی ما دارد؛ ذیالح در کمال اختصار  گه مطال ۀکاوو، در حماسکی

پادشاه و وقایع دوران پادشاهی او گ اسا، روایت شاهنامه ف دوسی در سه گخش 

 پ دازد  میگه ش ح زی ین 

 کاوو، گ  تخت پادشاهی تا کشته شدن سیاوش کیاز نشستن   1

 نشستن کیخس و از کشته شدن سیاوش تا گ  تخت   2

 کاوو، در دوران پادشاهی کیخس و کی  3

 

 تا كشته شدن سیاوش  س بر تخت پادشاهيوكاواز نشستن كي. 1

 گه رستم چنین گفت گودرز پی 

 که تا ک د مادر م ا سی  شی  

 گینم اندر جهان تا  و تخت میه

 کیان و گزرگان گیدار گخت 

 چو کاوو، خود کامه اندر جهان 

 مهان  از کهان وندیدم کسی 

 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 

 نغز نیست  مییک اندیشۀ او ه

 کس از نامداران پیشین زمان 

 نک دند آهنگ زی آسمان 

 هوش و رای چو دیوانیان است گی

 گه ه  گاد کاید، گجنبد ز جای 

 یدند پس پهلوانان گدوی رس

 و پ خاشجوی  نکوهش کن و تیز 

 ان سگدو گفت گودرز  گیمار

 ت ا جای زیبات  از شارسان 

 گه دشمن دهی ه  زمان جای خویش 

 ده رای خویش هنیویی گه کس گی

 سه گارت چنین رنج و سختی فتاد 

 س ت زآزمایش نیشت اوستاد 

 کشیدی سپه را گه مازندران 

 رسید اندر آن نی  تا چه سختی 

 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 
(2/489-509-412-13)  

*** 

 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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 ای من زنده اندر جهان خود ز تو

 ای ندهگگه کینه چ ا دل پ ا

 گ ون شد گه خشم اندر آمد گه رخش 

 منم گفت شی  اوژن تاجبخش 

 شاه کاوو، کیست  چوخشم آورم

 طو، کیست؟ چ ا دست یازد گه من؟

 م ا زور و فی وزی از داورست 

 نه از پادشاه و نه از لشک ست   

 ام چه آزاردم او، نه من گنده

 ام یکی گندۀ آف یننده

 دلی ان گه شاهی م ا خواستند 

 گاه و افس  گیاراستند همان

 سوی تخت شاهی نک دم نیاه 

 و راه  نیهداشتم رسم و آیین

 اگ  من پذی فتمی تا  و تخت 

 و گخت  ینبودی ت ا این گزرگ
(2/7-466/34-517) 

 

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 

اند  پهلوانانی او گیان ک ده ۀدرگارالذک  مالحظه ف مودید صورتی که در اگیات فوق
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ها گاه اثباات رنان را گان و ف مانب داری از آاکه پ ستیدن و خدمتیزاری شاهان ای 

 ۀرسانیده و در موارد متعدد نیز عالقه مندی خود را عمالح گه همین پادشااه گمنصا  

ساتی آلود ایشان نیز درگاره کاوو، گ او این سخنان تند و خشم اندظهور رسانیده

کااوو، نیاز از س غمخوارگی و دلسوزی است  همچناناا کاه پاس از ما گ کی

 وی گا کیخس و چنین سخن گفته است  ۀروزی زال درگار

 چو کاووش دژخیم دیی  نیا  

 پ آژنگ رخ، دل پ  از کیمیا 

 گود تا گاخت   زخاور ورا 

 گزرگی و شاهی و تا  و کم  

 خواست کز آسمان گیذرد میه

 ت ان گشم د همان گ دش اخ

 ی پندها دادمش سگ آن گ  گ

 همین تلخ گفتار گیشادمش 

 شنید و سودی نک د گ گسی پند

 گازگشتم پ  از داغ و درد  از او
(5/1418/2723-2727) 

 

 ديوانگي  بدخويي تا مرز

اناد گاه کااوو، گفتهکی ۀگه نظ  من زال و رستم و گودرز در آنچه درگاار

کااوو، در کیاند زیا ا ری منح ف نی دیدهصواب وخدمتیزا ۀوجه از جادهیچ

ل روانی که گ ای ه  ف د عادی نیز الزم اسات تاا دگیشت  دوران پادشاهیش از تعا
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چه رسد گه پادشاهی که جانشین ف یدون ها و منوچه ها و کیقبادهاست گی گها ه 

کاوو، م دی عصبی و تند کی اندشناختهمیاف ادی که او را  ۀگوده است  گه عقید

ا  گوده است که گی جهت حتای گا  پهلواناان و گزرگاانی کاه وی را دوسات مز

گ دیااده و ایشااان را از خااود سااخت آزرده خاااط  میخشاامیین  اندداشااتهمی

سه اب گه ای ان،  ۀگینیم گه هنیام حملمیساخته است  گه همین سبب است که می

آیاد و گای میکاوو، گ ای نجات ای ان گه درگار شااه کیچون رستم گه تقاضای 

ح متیهای شاه را گا تنادی و اهانات گی د، پاسخ گیمیسبب مورد خشم وی ق ار 

کناد  پهلواناان ایا ان گا ای آرام سااختن کاوو، را ت ک میکیدهد و درگار می

 گویند  میرستم، جهان پهلوان ای ان، از خلق و خوی پادشاه گا وی چنین سخن 

 تودانی که کاوو، را مغز نیست  

 زی سخن گفتنش نغز نیست گه تی
(2/470/583) 

 

 یعنی از چنین آدمی نباید توقاع رفتاار عاقالناه و شایساته داشات  هماین

گینناد گاه گاودرز میپهلوانان که موقعیات ایا ان را در چناین وضاعی خط نااک 

 گویند می

 گه نزدیک آن شاه دیوانه شو  

 گه نو  وزین در سخن گاد کن نو
(2/68/547) 

 

از ک ده خود پشیمان گ دد و از رستم دلجویی کند  گودرز در تا شاید شاه 
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گوید کسی که پهلواناانی چاون رساتم میکاوو، گی پ ده گه وی کیگفتیوی گا 

کااوو، از گاودرز کی( 2/469/570« )گیازارد او را، خ د کم گاود»گاشد و  هداشت

خوی گاد  خواهد که رستم را گه نزد وی گازگ داند، و سپس گودرز گا رستم ازمی

گاه تنادی گاه »شه یار که چون درخت حنظل همیشه گه گاری است واز این کاه 

 گوید  می( سخن 1283-2/509/4« )یار نیست گیتی ورا

کااوو، کیتنها در این واقعه نیست که سخن از تندی و تیزی و دیوانیی 

کااوو، کی« تیزی»آید، رستم نیز در ضمن سخنان خود گا سیاوش از میگه میان 

گاه  ( و گها ام نیاز3/574/937« )ز تیزی نکاهد، گخواهد فزود»گوید که میخن س

(  هماانطوری 3/585/1132« )تو مغز کاوو، آتشکده اس س »گوید میسیاوش 

« شااه جهاان زاز آن آتاش مغا»خاود خطااب گاه پادر  ۀناما رکه سیاوش نیاز د

 ( شااه3/586/1159« )خاوی گاد»( و در پیام خود گه اف اسایاب از 3/591/1250)

کااوو، آن چناان اسات کاه گزرگاان و کیکند  خلق و خوی گد میشکوه  نای ا

تاو گاویی گاه سا ش »پهلوانان نه فقط در مذاک ات خصوصی خود از ایان کاه 

وایای گاا کنند، گلکه نظ  خود را گاا گای پ می« دردِ دل»گا هم « اندرون مغز نیست

 گذارند، چنان که میکاوو، نیز در میان کیخود 

 دوگفت گودرز  گیمارسان  گ

 ان ست ا جای زیبات  از شار
(2/413/497) 
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خشمیین دلسوخته که از کشاته شادن سایاوش در  و درجای دیی  رستم

کااوو، را در حواور دییا ان چناین کی، انادتوران زمین آتش گاه جاانش زده

 کند مینکوهش  

 گدو گفت خوی گد ای شه یار  

 ار گپ اگندی و تخمت آمد گه 

 عشق سوداگه و گدخویی  ت ا

 ز س  گ  گ فت آن کاله کیی
(3/683/6-45) 

 

 کاوو، نیز گه تندخوگی خود پی گ ده گوده است وکیآن است که حقیقت 

خواهاد دییا ان از گنااهش میدر مواردی یا اعتا اف گادان و اظهاار پشایمانی 

کاه  کننادمیدرگذرند، چنان که در داستان سه اب، چون پهلوانان گه وی تفهایم 

 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 

شاه  دشمن ساخته نیست، و در نتیجه گا پیام عذرخواهی کاوو،، رستم را گه نزد

 طلبد یمکاوو، از رستم گدین سان پوزش کیگ داند، میگاز 

 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 
(2/471/15-611) 

 

گا دد گاه خطاای خاود میکاوو، ناچاار کیتنها در این مورد نیست که 

در  اعت اف کند و از کار نادرست خود پوزش گطلبد  هنیامی که او و ساپاهیانش

 کند میگ دند وی خود را گدین سان س زنش میدست دیو سپید اسی  و کور 

 دریغا که پند جهانیی  زال  

 نپذرفتم و آمدم گدسیال 
(2/329/216) 

 

ه چنان کپس از سقوط از آسمان و شنیدن سخنان تند و زه آگین پهلوانان 

شود سکوت کند و گیوید ه  چاه گفتیاد دادسات و گیاداد میدیدیم وی ناگزی  

 ( در داستان سیاوش نیز پس از آن که سیاوش گاه ساالمت از2/413/510نیست )

 کند، پدر میگناهی خود را گ  پدر اثبات گی گذرد، و گ ای چندمین گارمیتش آ

 سیاوش را تنگ در گ  گ فت  

 اندر گ فت زک دار گد پوزش 
(3/553/558) 

 

 بلندپروازي و خودكامگي

و گلنادپ وازیها و « خودگزرگ گینای»، وکاوکیاز جمله صفات گارز دیی  
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استبداد رای اوست گه هم اه ناوعی زود گااوری  وی کاه وارا کشاوری آگاادان 

( از امکاناتی که در اختیار دارد گ ای وصاول 12-2/316/17وغنی گ دیده است )

 ۀکنااد  او کااه در قساامت اعظاام دورمیدور ودراز خااود اسااتفاده  گااه آرزوهااای

پادشاهی خود نشان داده است از خ د گها ه کاافی نادارد وعمومااح تحات تااثی  

کارهای گزرگ  دیی ان و نیز گه ف مان احساسات خود گه ۀسخنان رنیین و ف یبند

شانه خاالی زند، در اکث  موارد از مشورت گا خی خواهان نیز مییا نامعقول دست 

کند چه تج گه گه وی ثاگت ک ده است خ دمندان و پهلوانان و نامداران کشاور می

دهناد، پاس گاه تنهاایی تصامیم میگا کارهای ناگخ دانۀ او روی خاوش نشاان ن

 گ د میگی د و در نتیجه خود و کشور را تا س  حد نیستی پیش می

ای جلاو، وی کاوو، از نخستین روزهکیگلندپ وازی و خودگزرگ گینی 

کناد و میگ  تخت پادشاهی ای ان نظ  س ان سپاه و گزرگان درگار را گه خودجلب 

اده گاسازد  چه روزی که شاه گا ایشاان در گلشان زرنیاار گاه میایشان را نی ان 

 گساری پ داخته گود، گی مقدمه، خطاب گه حاض ان 

 چنین گفت کاندر جهان شاه کیست؟ 

 ت؟گاه کیس من در خورِ گذشته ز

 م ا زیبد اندر جهان گ ت ی 

 نیارد ز من جست کس داوری 
(2/316/20-19) 

 

( 2/316/21آورناد )میمانند ولی دم گ  نمیس ان سپاه از این سخنان خی ه 

و در همین مجلس است که شاه گا شنیدن مازنادرانی سا ود از دیاوی رامشای ، 

وان و جاادوان گ دد و آهنگ تصا ف سا زمین دیامیدلباختۀ س زمین مازندران 
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کند تنها گدین سبب معتقدست چون از نظ  گخت و ف  و ناااد گا  میمازندران را 

( این 2/318/45« )فزون گایدم نیز از ایشان هن »جم و کیقباد و ضحاک گ ت ست، 

تصمیم گه حدی از نظ  س ان سپاه نادرسات اسات کاه گ خای گاا خاوش گینای 

ل مساتی گا  زگاان آورده اسات گویند شااید پادشااه ایان ساخنان را در حاامی

(چه اگ  جز این گاشاد او ایا ان وای انیاان را دچاار مصایبتی گازرگ 2/318/53)

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 

ولی گالفاصله گا یکدیی  « ، زمین جز گه ف مان تو نسپ یمگفتند ما کهت یم»جواب 

ورت پ داختند  نظ  همه این گود که جنگ گاا مازنادرانیان درسات نیسات  شگه م

زی ا جمشید که حتی دیو و م غ و پ ی نیز در اختیار وی گودند گه فکا  تصا ف 

ن وقعای دانستند شاه گاه ساخنان و آرای ایشاامیمازندران نیفتاد  اما چون ایشان 

کاوو، را از جناگ گاا کیف ستد تا شاید وی گتواند میزال  نهد، کسی را نزدمین

کااوو، کیگیناد راهای درگاار میرا در خطا   ندیوان گ  حذر دارد  زال که ایا ا

رود  شااه اورا مایزند و سپس گه دیدار شااه میشود  نخست گا پهلوانان رای می

و گعاد «  وزگ یانوشه گزی شاه پ»ف ستد که میدارد و وی شاه را درود میگ امی 

سخن  اندکاوو، گودهکیپ دازد و از پادشاهانی که پیش از میزال گه اصل مطلب 

گوید ایشان گاا تماام قادرت خاود قصاد مازنادران میآورد و گه وی میگه میان 

 نک دند

 که آن خانۀ دیو افسونی ست 

 ستا طلسم است و در گند جادو در
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 هیچ نتوان گشاد  م  آن گند را

 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 

 ن گود ینه آیین شاهان پیش
(2/223/30-123) 

 

 دهد که گطور ضامنی قابالح گاهمیکاوو، گه زال همان پاسخی را کیولی 

  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 
(2/323/4-132) 

 

ان مازنادران، کاه شانیدن ووی از دشمنی گدان عظمت، یعنی دیوان و جاد

آورد گاا ایان لحان یااد وانان کهنسال و جوان را گه ل زه در ماینامشان پشت پهل

 کند که می
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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 
(2/324/90-138) 

 

ا ما تواند گود که تو شااهی ومیجواب زال گه چنین پادشاهی جز این چه  

ه گاخاواهی گکان و میگندگانیم، آنچه را گیان ک دم از س دلسوزی است، ه  چاه 

 افزاید  میهنیام گدرود نیز 

 پشیمان مبادی ز ک دار خویش 

 ت ا گاد روشن دل و دین و کیش 
(2/324/150) 

 

ه کاگینم در انجمنای مایگار دیی  گه هنیام لشک کشی اف اسیاب گه ایا ان 

 ۀماهتورانیان تشکیل داده است در گاین  ۀزرگان از حملکاوو، گ ای آگاهی گکی

ا  نبا د گا پهلوانان حاض  وغایب کسی را جز خود شایسته رفتن گه میدان جنگ و

 چه معتقدست گیند، میناف اسیاب 

 که دارد پی و تاب اف اسیاب؟ 

 م ا رفت گاید چو کشتی گ  آب 
(3/556/620) 

 

ا گاید خود شخصاح گه میدان جنگ کند چ میولی وقتی موگد گه او یادآوری 



 136 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

آورد مایگ وی و نیز شکستها و گلندپ وازیهای زیانبخش او رادر گذشته گه یاد او 

 که 

 دوگار این س  نامورگاه خویش 

 سپ دی گه تیزی گه گدخواه خویش 
(3/556/617) 

 

گویی گذشت زمان و شکستها وناکامییهای گذشته گاه کااوو، خودکاماه 

ت، چه پاس از شانیدن ساخنان موگاد وی تغییا  عقیاده در، مختص ی داده اس

 ( 555/630-3/6دهد )می

د گ اسا، همین خودکامیی و افزون طلبی و ارزیاگیهای نادرست و نیاز زو

ی گینیم وی و ای ان گا چه دشاواریهای گزرگامیگاوری و سطحی گودن اوست که 

 شوند میروگ و 

  

 ن لشکركشي به مازندران، سرزمین جادوان و ديوا

  وی این وقایع، نخست گاید از لشک کشی او گه مازندران یاد ک د ۀاز جمل

یاوان دعلی رغم همه راهنماییها و دلسوزیهای پهلوانان گدان س زمین که جاییااه 

د کند و خود و سپاهیانش گه دست دیو ساپیمیدانستند لشک کشی میوجادوانش 

ساازد میر ای ان را گه جادوی کوگ دند، دیو سپید شاه و دو گه ه از سپاه میاسی  

نج شااه کند و تخت و تا  و گمییار دور از ای ان زمین زندانی سو در س زمینی گ

ید گاه گ د  این اولین درسی است که روزگار گتوسط دیو ساپمیای ان را گه غارت 

 دهد این م د خودکامه می
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 ید دیو سپید  گه هشتم گغ  

 که ای شاه گی گ  گه ک دار گید 

 مه گ ت ی را گیاراستی ه

 چ ا گاه مازندران خواستی؟

 همه نی وی خویش چون پیل مست 

 گدیدی و کس را ندیدی تو دست    

 نبودت ز کارم می  آگهی؟

 ه گ  تخت شاهنشهی شده غ  

 کار تست  رکنون آنچه اندر خو

 دلت یافت آن آرزوها که جست 
(2/30-329/24-218) 

 

گه ف یدون و کیقبااد و جمشاید ساخن  آن م دی که از گ ت ی خود نسبت

ه گفت، اکنون گا چشمانی تی ه و گختی خی ه، گی تاا  و تخات در زنادان شاامی

جهاانیی   گوید دریغا که پنادمیآورد و گا خود میمازندران سخنان زال را گه یاد 

ت اسا« گهتا  از گانج دساتور گیادار»فهماد میزال را نشنیدم  در این جاست که 

 ف ستد گا این پیام میل ، و کسی را پنهانی گه نزد زا(2/329/7-216)

 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 
(2/331/7-246) 
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این حادثه گزرگ گا فداکاری رستم و گذشتن رستم از هفت خان و کشاتن 

ز زندان اکاوو، و سپاه ای ان کیزندران و آزاد ساختن دیو سپید و دیی  دیوان ما

ران گاه کاوو، و رستم گا شاه مازنادکیو گازگ دانیدن گینایی گدیشان و نیز جنگ 

باول انجامد  پی وزی اعجاب آوری که گ ای هیچ کس قاگال قمیپی وزی ای انیان 

 نبوده است 

 گه گیتی خب  شد که کاوو، شاه  

   و گاه د آن تاستز مازندران گ

 گماندند یکس  گدین در شیفت 

 که کاوو، شاه آن گزرگی گ فت 
(2/8-377/90-989) 

 

 جنگ در هاماوران 

یاگاد، میپس از جنگ مازندران که گه یاری و فداکاری رستم پایانی خوش 

( گه تاوران و 2/379/2« )که در پادشاهی گجنبد ز جای»شود میکاوو، گ  آن کی

وسااو ژرود  گعوای از آغااز گاماین و کوه قاف و گاخت  چین و مک ان و گ گ ستا

پذی ند و گ خی پس از جنگ گا شااه ایا ان و مغلاوب گ دیادن گاه پ داخات می

دهند تا این که تازیان در مص  و شام از گنادگی کااوو، روی  میتن در  وساوژگا

 ۀدکاوو، که یک ماه در نمی وز )سیستان( میهمان رستم گاود آمااکیتاگند  میگ  

کشد و کشتی و میشود و سپاه خود را از هامون گه سوی دریا میجنگ گا تازیان 

شتاگد و خود م داناه میسازد و گا لشک ی گیک ان گه سوی دشمن میرق گسیار وز

گ دد گاا قباول میگ د تا سپهدار هاماوران تسلیم میدر پیش سپاه گ  دشمن حمله 
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این جنگ که گاا هادایت و رهبا ی  این ش ط که ساووگاژگ ان گه کاوو، گدهد 

ساوداگه، « ۀس وکل»رسد، گه اصطالح گا پیدا شدن میکاوو، گه پایان کیشخص 

آید  ماج ا از این ق ارست کسای کاه میدخت  شاه هاماوران، گه صورتی دیی  در 

دهد که شااه میکاوو، آشنایی داشته است گه او خب  کییقیناح گه دل عاشق پیشه 

 دارد  هاماوران دخت ی

 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
(2/5-384/82-80) 

 

ساازد میشود که گعدها روزگار روشان میشاه نادیده عاشق دخت  زیبایی 

ی فتنه گ ست و عاشق پیشه و ناپاک، و وجودش  در درگارشااه ایا ان، که وی زن

سازد  شاه سوداگه را از پدرش خواساتیاری میای انیان را گا مصائب گسیار روگ و 

نهاد گخصاوص میکند  شاه مغلوب هاماوران گ  خالف میل گدین کاارتن در می

ای ان گا سوداگه دخت  یاگد که دخت ش نیز گا این کار موافق است  شاه میوقتی در 

کناد و از مکا  دشامن شکسات خاورده میشاه هامااوران در هامااوران ازدوا  

خواند  ساوداگه میکاوو، را گه میهمانی کیگیخب ست  پس شاه هاماوران روزی 

کاوو، را نیز در ایان هنیاام صاادقانه کیشناخته و میکه الگد پدر خود را گهت  
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گوید میدارد و گه وی میز رفتن گه این گزم گاز داشته است، همس  را امیدوست 

کاوو، گاار دییا  از پاذی فتن ساخنان کیند  ولی نخواهند ت ا در گزم اسی  کمی

« دست کام»زند  زی ا وی در این حادثه نیز دشمن را میشخص خی خواه س گاز 

 گ فته گوده است  

 ز سوداگه گفتار گاور نک د  

 د داشت زیشان کسی را گه م مین
(2/388/144) 

 

 رود و پس از یک هفته جشن و سا ور ومیپس گه میهمانی شاه هاماوران 

 پ دازد میشادی، شاه هاماوران گه انتقامجویی از پادشاه غالب 

 گ فتند ناگاه کاوو، را  

 همان گیو و گودرز و هم طو، را 

 شاوران  ۀچو گ گین و چون زنی

 همه نامداران گندآوران 

 د در گند سخت گ فتند و گستن

 نیونسار گشته همه ف  و تخت 
(2/389/5-163) 

 

ازیاان تورانیاان و ت ،کاوو، و سپاه ای ان در هاماورانکیدر دوران اسی ی 

 تازند مینیز گ  ای ان زمین 
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 از ای ان گ آمد گه ه  سو خ وش 

 شد آرام گیتی پ  از جنگ و جوش 
(2/391/200) 

 

ماوران گا  روند و از آنچه در هامینزد رستم دو گه ه از سپاه ای ان گه زاگل 

 ندور شد شاه ای ان و سپاهیانش، و در ای ان گ  م دم ای ان گذشته است، و نیز از

 گویند میکنند و گا سوز دل میکاوو، یاد کیاز « ه ایزدیف  »

 که ما را ز گدها تو گاشی پناه 

 کاوو، شاه  چو گم شد کنون ف  

 ه گخت گیفتند ه  کس که شورید

 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 

 ای گاید انداختن کنون چاره

 دل خویش از رنج پ داختن 
(2/392/14-209) 
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جنگ  میان گسته ام»گوید میکند و گدیشان  میرستم آمدگی خود را اعالم 

ی گاه اپا دازد و ناماه می(  رستم گه جمع آوری سپاه 2/392/220« )را کینه خواه

تاو دل »دهاد کاه مینویسد  گه شاه مااده میکاوو، و نامه ای گه شاه هاماوران 

دهد کاه ند میته هاماوران پیامی (، و گه شا2/393/228« )شادمان دار و انده مخور

( 2/394/234« )تو رستی ز چنگ گد اژدهاا»کاوو، را از گند رها ساختی کیاگ  

خواهاد و گاا ساپاهی میگا آن که شاه هاماوران از مص  و گ  گ  سپاهیانی گه یاری 

گیناد کاه شااه میرود،  چون در آخ ین جناگ میآراسته و مجهز گه جنگ رستم 

تم اسی ست و شاه گ گ ساتان  در چناگ گا از، یکای دییا  از شام در کمند رس

« ا کا انهمه کشته دیاد از کا ان تا»پهلوانان ای ان، گ فتار، و در میدان جنگ نیز 

 ان کاوو، و س ان ایاکیپذی د که میخواهد و می ر( از رستم زنها2/401/326)

ایی گناد رهاکاوو، گادین ساان از کیرا از هاماوران گه نزد رستم  گیاورد  چون 

اه گیاگد، رستم سالحها و گنجهای سه شاه شکست خورده و س اپ ده و تا  و می

 آورد میایشان را گه نزد کاوو، 

 

 ساختن بناهاي عجیب به دست ديوان 

کاوو، که مع ف روح گلندپ واز و گ ت ی جوی کیاز جمله دیی  کارهای 

وی ف ماان   ماناوست یکی ساختن گناهای عجیب است ودیی ی پا واز گاه آسا

دهد تا در الب ز کوه خانه هایی از آگیینه و نق ه خاام وزر گا ای وی گساازند؛ می

مانی داشت و دیوارهای خانه زرین، یاقوت نشان  یای گنبدی از جزع آگیینه ۀخان

گود و گا نقشهایی از پی وزه  گا آن که ف دوسی فقط در چند گیت گه توصایف ایان 

تواناد گاه پنادها و میسات، خوانناده از هماین اگیاات ساختمان ییانه پ داخته ا
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پنداشت گ ت  از همه شاهان پیشین است و گادین میآرزوهای شاهی پی گب د که  

جهت کارهایش نیز گایست گا دیی ان تفاوت فاحش داشته گاشد  این است شا ح 

 کاوو، کیگنای 

 یکی جای ک د اندر الب ز کوه 

 ستوه  دکه دیو از چنان رنجها گُ

 گف مود تا سنگ خارا کنند 

 دو خانه گ  او ه  یکی ده کمند 

 گیاراست آخ  گه سنگ اندرون 

 ستون  ز پوالد میخ و ز خارا

 ان جنیی در اوی بگبستند اس

 هم اشت  عماری کش و راهجوی 

 یکی خانه را زآگیینه گاخت 

 اخت گسزگ جد گه ه  جای اندر 

 چنین جای گودش خ ام و خورش 

 خوردنی پ ورش که گاشدش از 

 ز جزع یمانی یکی گنبدی 

 نشستنیه نامور موگدی 

 ازی ا چنین جاییه ک د راست 

 آن جای ه گز نکاست که دانش از 

 دو خانه ز گه  سلیح نب د 

 خام ک د  ۀگف مود از نق 
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 ین ز گه  نشست یکی کاخ زر 

 ت سش گ آورد گاالش را گ  دو

 ز پی وزه ک ده گ  او گ  نیار 

 یاقوت گ ده گه کار  در ایوانش

 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 
(2/9-408/35-422) 

 

ت شیفت را گاه دسا کاوو، این گنایکیآید که میاز ظواه  ام  چنین گ  

اخته اسات  دیاوانی کاه گاه ف ماان او درآماده گودناد و چااره ای جاز سدیوان 

 ف مانب داری وی نداشتند  

 گه رنجش گ فتار، دیوان گدند 

 اداف ه وی غ یوان گدند پز 
(2/409/438) 

 

 پرواز به آسمان 

 گه منظور دست یافتن گه راز آفتاب و ماه و 3کاوو، گه آسمانکیاما رفتن 
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حساب شده ای گوده است از  ۀشب و روز و گ دش چ خ فلک، گه نظ  من توطئ

کاوو،، چه اگلیس ظااه اح هام گاه کیجانب اگلیس گا استفاده از دشمنی دیوان گا 

کاوو، آگاهی داشته است وهم از رنج دیوان که در خدمت او کیطبع گلند پ واز 

طبیعای دیاوان گاه نااگودی گه کارهای سخت گماشته شده گودند، و نیز از عالقۀ 

کاااوو،  گاا ای انجااام دادن ایاان توطئااه، اگلاایس روزی پیاااه دور از چشاام کی

دهاد تاا یکای از دیاوان پادشااه را از میکاوو،، مجلسی از دیاوان تشاکیل کی

 پ ستش یزدان پاک س  گی داند و وی را ناگود سازد 

، هایچ از اندودهکاوو، عالقه مند گکیگا آن که یقیناح دیوان همه گه ناگودی 

 دهد می  دیوی دژخیم، این دیو گه صاورتمیکاوو، گه اگلیس پاسخ نکیت ، 

گیناد، زماین را میگیا د، و چاون او را میغالمی سخنیوی در س  راه شاه قا ار 

 گوید میدهد و گه وی میگوسد، دسته ای گل گه کاوو، می

 تو شد روی گیتی همه  مگه کا

  شبانی و گ دن ف ازان رمه
(2/410/451) 

 

فقط یک کار گاقی مانده است که اگ  گاه آن دسات گزنای نامات ه گاز از 

شود آسمان »خاط ه ها محو نخواهد شد، و این کار چیزی جز این نیست که گاید 

آید میکاوو، را خوش کی(، این سخنان م دی چون 2/410/455« )نیز در دام تو

ا از راز آسامانها و آفتااب و ماهتااب آید که گه آسمانها گ  شود تمیو درصدد گ  

آگاه گ دد، و یا گه روایت دیی  گا این کار مقام و منزلتی گ ت  از ف شتیان گدسات 

گا ای انجاام  ،خواسته است گا آسمانیان گا تی  وکمان گجنیادمیگیاورد، گا این که 



 146 21/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

پ ورناد و می« ما غ و کبااب و گا ه»پذی فتن این مهم گچیان عقاب را  ماهها گا 

گا  نشایند و میکاوو،  گ تختی از عاود قمااری کیشوند، میچون آنها نی ومند 

آویزناد میگندند و گ  س  ه  نیزه ران گ ه ای میهایی دراز تخت نیزه ۀچهار گوش

گندند تا آنها گ ای گه دسات آوردن رانهاای میو عقاگها را زی  چهار گوشه تخت 

ت آهنگ گااال کنناد  عقاگهاای گ سانه گ ه که گ  س  نیزه ها آویخته شده گوده اس

گ ناد  اماا میدارند و گه آسمان میکنند و تخت را گا کاوو، از زمین گ  میچنین 

گ دناد و ما د نااگخ دی را کاه در آرزوی دسات میپس از مدتی م غان، ناتوان 

گوید میافینند  راوی داستان میآمل در ای یافتن گه آسمانها گود واژگون در گیشه

کاوو، م ده گاشاد، ولای چاون چناین مقادر گاود کاه کین حادثه گایست در ای

 سیاوش از او زاده شود، زنده ماند  

گینیم که پشیمان میدر این هنیام گار دیی  م دی افزون طلب وخودکامه را 

و ساا افکنده در دل گیشااه ای زار وناازار افتاااده اساات وچااون همااه گ فتاااران و 

د  ناطلبمایناه ک ده پاوزش گد واز نپ دازمی دگار ش کیناچار گه نیاهگناهکاران گ

نجاات  یاگناد و وی رامیاین گار نیز رستم و دیی  پهلوانان کااوو، را در گیشاه 

مات دهند  و چنان که در آغار این مقاله گذشته گاودرز وی را گاه ساختی مالمی

شامارد  میکند و کارهای زشتش را که در خاور شااهی خ دمناد نیسات گا  می

 تواند گیوید؟میدر پاسخ چه  کاوو،

 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 
(2/413/13-510) 

 

خات گ دد که چاون گاه پایتمیکاوو، ظاه اح چنان از این حادثه متاث  کی

دهاد چاون از میرود و گه کسی گاار نمیرسد چهل روز از کاخ خود گی ون نمی

  گخشداز گنج خود گه محتاجان می ،ی گنی دسک یتواند گه رومیشدت خجلت ن

گاارد تاا میین از دیاده مالد و اشک خاونمیدر پیشیاه خداوند رخ گ  خاک تی ه 

هی، گخشایشی ال ۀ( و در نتیج2/414/523« )گبخشود گ  وی جهان آف ین»س انجام 

نشیند و روزگار میشوند و وی گ  تخت شاهی میسپاه پ اگنده گه گ د وی جمع 

 آید  میگاز  گا او گ  س  مه 

 

 عشق به زنان 

میهای گزرگی که  هنور در این گاب سخن گفتنی گسیارست  در گ خی از ناکا

« زن»کاوو، گ ای ای ان و ای انیان گه وجود آورده است عالقاه مفا ط وی را گاه 

کاوو،، وی را کینباید از نظ  دور داشت چه در این گونه حوادا دل زیباپسند 

راند  قبالح از اساارت وی در هامااوران ساخن میتا س  حد کامل سقوط گه پیش 

وصف زیباییهای سوداگه، دختا  شااه هامااوران، گفتیم و دیدیم چیونه گا شنیدم 

عاشق سوداگه شاد و « یک دل نه دل صد دل»کاوو،، نادیده، گه قول مع وف کی
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ت و پدر گ خالف خواست خود، دخت  را سل دخت  را از پدر مغلوگش خواأم گی ت

کاوو، و هم اهاانش را کیگه شاه  غالب سپ د ولی در نهان گه حیله پ داخت و 

 ستوار زندانی ک د در دژی ا

 

 زيبايي توراني، مادر سیاوش 

ختا  پیش از آن که کار سوداگه فتنه انییاز را دنباال کنایم الزم اسات از د

کاوو، گییناهی نیز سخت گه میان آوریم که حوادا روزگار، او را در س  راه کی

 ای ان رق ار داد  این زن مادر سیاوش است که عشق گناه آلود سوداگه گه سیاوش ا

دچار مخاط ات گزرگ ساخت  ظاه  شدن ایان زن تاورانی در زنادگی کااوو، 

ز اشنیدنی است  در روایت آمده است که روزی طو، و گیو و گودرز گا عده ای 

روناد و در دشات دغاوی، کاه گاه میسواران گه قصد شکار از پایتخات گیا ون 

ر از نیام عباوپ دازند  طو، و گیو گه  همیس زمین ت کان نزدیک گوده گه شکار 

 خورندکه میگیشه ای گه زنی زیبا گ  

 بود ن گه دیدار او در زمانه

 ز خوگی گ  او گ  گهانه نبود 

 گه گاال چو س و و گه دیدار ماه 

 نشایست ک دن گدو در نیاه 
(3/524/31-30) 

 

 سخ کنی؟ دخت  در پامیپ سد  کیستی و در این گیشه چه میطو، از دخت  
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 گ سیوزم  گدو گفت من خویش

 ف یدون کشد پ وزم گه شاه آ
(3/525/37) 

 

د و گ  کشای« تیغ زه  آگیونی»دوش پدرم مست گه خانه گاز آمد، م ا زد و 

  ر گازر و گوه  گسیاری که داشتم سوا و آهنگ جانم ک د  من از ت ، گا تا  زر

 نچاهآاسب از خانه گی ون شدم، ولی در راه اسابم از کاار ماناد وکساانی  در راه 

ن م که چوداشتم از من گ فتند و اینک ت سان گدین گیشه آمده ام  ولی اطمینان دار

نخواهاد  خواهد ف ستاد و مادرم نیزمیمستی از س  پدرم گپ د، کسانی را گه س اغ 

ی پناه گرسد که این دخت  میگیذرم  چنین گه نظ   گذاشت که من از این گوم و گ 

 پایش داشاته و احتمااالح« م دی و م دانیی»ارانتظ« م دان»گا اصل و نسب از این 

اش گااز نهاپنداشاته اسات کاه ایان دو تان او را گاه خاناه و کاشامیخود چنین 

گ دانند  ولی گ  خالق تصور وی، طو، و گیو گا  سا  تصااحب ایان دختا  می

ز پیادا کشد و گ ای آن که رشته سا  درامیدرمانده گا یکدیی  کارشان گه مجادله 

« د گ یاد ببایکه این ماه را س  گ»کنند شاید راه حل اساسی این گاشد مینکند فک  

نازد  رسند که گهت سات داوری را گاهمی(  ولی س انجام گه این نتیجه 3/526/51)

و گیاو  ،دهد  طاومیکاوو، گب ند تا دخت  از آن کسی  گاشد که شاه ف مان کی

 شنود می ا را گیند و ماجمیکاوو، چون دخت  را کیکنند ولی میچنین 

 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 
(3/526/7-56) 

 

ف ساتد  پاس از میگزیند و گه مشکوی زرین میشاه دخت  را گ ای خود گ 

یاوش   مدتی کوتااه سانامندمیزاید که وی را سیاوش مینه ماه این دخت  پس ی 

رسد  و خطااب میشود و سپس ناگهان رستم از راه س  میدر دامان مادر ت گیت 

 گه شاه و گا ذک  این دلیل که 

 چو دارندگان ت ا مایه نیست 

 م  او را گه گیتی چومن دایه نیست 
(3/528/83) 

 

گیا د  چا ا میگ د وت گیت وی را گاه عهاده میسیاوش را گا خود گه زاگل 

کناد؟ میکاوو، رای رساتم را تمکاین کیازد و چ ا یستم گدین کار دست میر

اینها پ سشهایی است که جواب آنها گ  من روشن نیست  سیاوش چناد ساال در 

گ دد و سپس از میماند و گا آداب رزم و گزم و شاهی آشنا میستان نزد رستم یس

 خواهد تا او را نزد پدرش گازگ داند  میرستم 

دارد، هفت سال میکاوو، مقدم سیاوش را گ امی کیکند  میین رستم چن

« گه ه  کار جز پاکزاده نباود»گ دد که وی میآزماید و چون گ  شاه ثاگت میاو را 

نویسند و شاه می( آنیاه منشور ف مان وایی کهستان را گه نام سیاوش 3/530/135)

ار مقارن است گاا درگذشات کند  ولی این کمیآن س زمین  ۀاو را گا تا  زر روان
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 تواند روانه کهستان شود میمادر سیاوش و پیش آمدن وقایع دیی  که سیاوش ن

 

 سودابه، زني فتنه انگیز و ناپاک از هاماوران

 آزماایش قا ار ۀکاوو، را در گوتکیاز این پس گار دیی  حوادا روزگار 

عشاق ساوداگه دهد، ولی گا تاسف گاید اعتا اف کا د کاه وی در ایان مااج ا می

یان ادهد  خالصاه داساتان از میند گییناهش، سیاوش، ت جیح زگناهکار را گ  ف 

ق ار است که ساوداگه ظااه اح از هماان روزهاای نخساتین گازگشات سایاوش از 

ه کاآورده تا هنیامی میسیستان گ  وی عاشق شده گوده است ولی گه روی خود ن

ی خواهد تاا ت گیتامیکاوو،، کیمی د  پس وی از شوه  خود،  میمادر سیاو، 

بیناد  خاود را گ« نااتنی»ف اهم سازد که سیاوش گه شبستان شاه گیاید و خاواه ان 

 م زند ولی س انجام گه اص ار پادر گاه حامیسیاوش نخست از این دیدار س گاز 

گیا د و میش رود  سوداگه او را عاشقانه، نه مادرانه، در آغومیشاه گه نزد سوداگه 

 شاود  ساوداگه در عشاقمیاین کار در دفعات گعد چناد گاا رتکا ار گوسد و می

کشاد  او کاه، میسوزد، زیباییهای خود را  آشاکارا گاه رخ سایاوش میسیاوش 

و را اخواهد یکی از دخت ان ناگاالغ میشوه  خود را ف یب داده است، از سیاوش 

کاوو، همواره کیگه زنی گیی د ولی روزگار را گا سوداگه گیذراند و پس از م گ 

 گا سوداگه گس  گب د  این است خالصه سخنان او گه سیاوش 

 

 گهانه چه داری  که از مه  من 

 یچی ز گاال و از چه  من پگ
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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 

 د شد الجورد یگ  آنم که خورش

 مه  من کنون هفت سال است تا 

 من  ۀهمی خون چکاند اگ  چه 

 یکی شاد کن در نهانی م ا 

 گبخشای روز جوانی م ا   

 وگ  س  گپیچی ز ف مان من 

 نیاید دلت سوی درمان من 

 باه تپادشاهی  نایکنم گ  تو

 شود تی ه گ  چشم تو هور وماه 
(3/542/8-351) 

 

هامااوران را  ۀعسیاوش پاکدامن که از نخست گه سوداگه گدگمان گود و واق

که شنیده گود در پیش چشم داشت، در دیدارهای نخستین و دوم گا سوداگه، که گا 

گماناد، گاا  رخاود گ کناا« زن پدر»اص ار پدر انجام شده گود، گ ای آن که از مک  

کند ولی در سومین دیادار، مین خ دسال سوداگه موافقت اازدو  گا یکی از دخت 

تاگاد میخواند، روی از سوداگه گا  می« گناه»آشکارا گه  گیند سوداگه او رامیوقتی 

ه گه تفصیل آمده است  سوداگه، این زن مشود که در شاهنامیوآنیاه دچار عواقبی 

گ دد که سیاوش گه دام افتاادنی نیسات، میعاشق شکست خورده، چون مطمئن 
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ماد و سازد که او گاا نظا ی ناپااک گاه نازد مان آمیکاوو، متهم کیوی را نزد 

چناین چااک شاد »خواست که گا من گیامیزد وچون من گه مقاومت پا داختم می

شانود  سایاوش را میکاوو، سخن سوداگه را کی( 2/543/376« )جامه اندر گ م

آورد  ساوداگه گاار میخواند  سیاوش در حوور سوداگه حقیقت را گ  زگان میف ا 

ه از شاه در شاکم دارد ساخن پ دازد و گا شاه از کودکی کمیدیی  گه دروغیویی 

گوید و گ  میکاوو،، سوداگه و سیاوش را کیخواند  میگوید و خود را گییناه می

گدن  ازگ دد و گدن سیاوش گا سوداگه تماسی پیدا نک ده است چون میم وی مسل 

آمد در حالی که از گدن سیاوش چناین میسوداگه گوی می و مشک  ناب وگالب 

گی د که او میراند و تصمیم مید  شاه سوداگه را از نزد خود شمیگویی استشمام ن

ریزریز کند  ولی در ضمن از هامااوران و جناگ گاا هاماورنیاان  را گا شمشی  تیز

کند، پ ستاریها و دلنوازیهای سوداگه را گه هنیام اسارت در هاماوران گه میاندیشه 

از « گذشات»گه سوداگه جز ت  گا دل پ  مه  خود نسبت مآورد و از همه مهمییاد 

سیاوش از آن »گیند، در حالی که مطمئن است که میسوداگه راهی در پیش خود ن

وی آگستنی را گا دنشیند  زن جامی( ولی سوداگه آرام ن3/545/414« )گناهگیکار گُد 

اش را گیفیند تا سوداگه دارویی گچه خواهد گا خوردنمیف یبد و از او میدادن زر 

خاود گاه شااه گنمایاد و  ۀ)جنین سقط شده( آن زن را گه جای گچا« ندهگچه افی»

ام  کار گ  طباق هماین طا ح گیوید گ  اث  کار سیاوش گدین س نوشت دچار شده

یاگاد کاه ایان دو گچاه کاوو، گه یاری اخت شناساان در میرود ولی کیپیش می

یاگند  زن گه کاوو،، نیستند  سپس آن زن جادو را میکیافینده از پشت شه یار، 

گویند  اما سوداگه گه کند  اخت شناسان حقیقت را گه سوداگه میکار خود اق ار نمی

 ۀگوید از ت ، رستم، ت گیت کنندگوید آنچه ستاره شم  در این گاب میشوه  می
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  در اینجا ساوداگه اندسیاوش، است  ایشان از ت ، رستم جانب سیاوش را گ فته

گنااهی خاود آن گی ۀگ د و گاه نشاانمیاعصار زنان، پناه  ق ون و ۀ، ح گ«گ یه»گه 

 سازد میکاوو، را نیز منقلب کیگ ید که میچنان 

 سپهبد ز گفتار او شد دژم 

 هم ه ست گا او گیهمی زار گی 
(3/549/483) 

 

ل جاهاتخوگی آگاه است، گه سبب شیفتیی گه سوداگه هشاه، که از حقیقت گ

د  آناان نهامید و س گ دانی خود را گا ایشان در میان خوانمیکند و موگدان را می

ذرناد  کنند که سوداگه و سیاوش گ ای اثبات گییناهی خود گ  آتش گیمیپیشنهاد 

ط دو جنین سق م،ام و دلیل صدق سخنانگوید من راست گفتهمیسوداگه گه شوه  

تن  ایششده است  این سیاوش است که گ ای اثبات گییناهی خود گاید گه این آزم

ود گذرد و گدین ط یق گیینااهی خامیدر دهد  سیاوش گنا چار گ  کوهی از آتش 

ن ( ساخ2/554/573« )جاادوی زال»رسااند  ایان گاار ساوداگه از میرا گه اثبات 

کااوو، دییا  گادان کیگوید که سبب سالمت سیاوش گ دیده اسات  ولای می

 الی که گ  دار کنند در حدهد  تا سوداگه گناهکار را مینهد و ف مان میوقعی ن

 دل شاه کاوو، پ  درد شد 

 نهان داشت رنگ رخش زرد شد 
(2/554/580) 

دانست پدرش عشق سوداگه را ف اموش نخواهد کا د از میاما سیاوش که 

خواند که گناه سوداگه را گه وی گبخشاید  شااه نیاز کاه در انتظاار چناین میپدر 
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او گ م تا   گ »تی گ  این واقعه گذشت ف صتی گود، سوداگه را گخشود، و چون مد

 (3/555/591« )شد دل شه یار

 

 برد ميسیاوش به دشمن پناه 

ان در پی این حوادا داخلی و خانوادگی اف اسیاب گا صد هزار تن از ت کا

کاوو، چنان که در صفحات پیش گذشات کیکشد   میگ گزیده گه ای ان لشک  

ن دهی ساپاه ایا ان گا ود  ولای گزرگااآید که خود گه ف مانمینخست درصدد گ  

سات شک»کنند  سیاوش که نیا ان وجاود ساوداگه میدرگاه او را از این کار منع 

گی د گاا یاک تیا  دونشاان گزناد یعنای گاه جناگ میست، تصمیم «مکار ۀخورد

اف اسیاب گ ود تا هم آوازه ای گاه دسات آورد و هام از شا  مجااورت ساوداگه 

 نهد  میعلت گا پدر در میان  خالص گ دد  موضوع را گی ذک 

اوش خواهد که گاا سایمیپذی د و از رستم نیز میکاوو، این تقاضا را کی

 کند می گه جنگ اف اسیاب گ ود  شاه اطمینان خود را گه رستم گا این الفاظ گیان

 چو گیدار گاشی تو، خواب آیدم 

 چو آرام گی ی، شتاب آیدم 

 جهان ایمن از تی  و شمشی  تست 

 ماه گ  چ خ در زی  تست س 
(3/557/40-639) 

 روند  اف اسیاب در آغاز این جناگمیسیاوش و رستم گه جنگ اف اسیاب 

کنناد میگیند که خواگیزاران گطور خالصه آن را چنین تعبی  میخواگی وحشتناک 

 که  
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 جنگ  هاگ  گا سیاوش کند شا

 چو دیبه شود روی گیتی گه رنگ 

 گاه  ز ت کان نماند کسی را گه

 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 
(3/596/803-798) 

 

ه هادایای گسایار گاه نازد گیا د کامیاف اسیاب  این گار عاقالناه تصامیم 

کاوو، گف ستد و آن گخش از س زمین ای ان را نیز که گه تصا ف آورده گاوده کی

می  کاین گالهاا زمان »است گه ای ان گاز دهد و در آشتی را گکوگد گدین امید که 

(  اف اسیاب، گ سیوز، گ ادر خاود، را گا ای ایان منظاور گاا 2/567/814« )گیذرد

پذی ناد گادین میف ستد  سیاوش و رستم ایان صالح را میپیامی گه نزد سیاوش 

ش ط که اف اسیاب یک صد تن از خویشان خود را گاه گ وگاان نازد شااه ایا ان 

این ش ایط تن  در  ۀگف ستد  اف اسباب گا تلخی، ولی گا خ دمندی استثنایی، گه هم

  در ف ستد و ماج ا را از اول تاا گاه آخامیدهد  سیاوش رستم را گه نزد شاه می

گ دد، رستم را میکاوو، چون از مومون نامه آگاه کینویسد  مینامه ای گه وی 
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کند که ف یب مال اف اسایاب و صاد تا ک گیچااره گادناادگ وگان را میس زنش 

ف ستم تا هادایای میخورده اید  اینک گه جای تو م د گا دانشی را گه نزد سیاوش 

گه نزدیک من ف ستد تاا س شاان را از  گسوزد و گ وگانها را شاف اسیاب را گه آت

دهد کاه میشنود و گه او پاسخ میتن جدا سازم  رستم گا گ دگاری سخنان شاه را 

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 

پیمان شکستن از شاه ای ان پسندیده نیست  تو از این صلح و آشتی  گفت  گعالوه

خواستی؟ اینک آروزهایت گا صلح گ آورده شده است  من از جنگ کا دن میچه 

روم و روزگار اف اسایاب را تیا ه وتاار میگا اف اسیاب سی  نشده ام، من گه جنگ 

موضاوع را هام کنم ولی تو سیاوش را گه پیمان شکنی مخوان  در ضمن ایان می

 اماۀکااوو، خودککی( 20/578/1012« )سیاوش ز پیمان نیا دد ز گان»گدان که 

 تازد که تو میگیخ د در این جا گ  رستم 

 

 تن آسانی خویش جستی در این 

 نه اف وزش تا  و تخت و نیین 
(2/578/1018) 

 

اری شتی را تو در س  سیاوش افکنده ای دیی  گه تاو کاآو اصوالح این فک  

 ت، تو گه سیستان گاز گ د  نیس

 نخواهم ت ا زین سپس نیز یار 

 نخواهم که ما را کنی کارزار 
(2/579/1024) 
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نویسد پا  خشام و جناگ و در آن میای هم در پاسخ گه سیاوش شاه نامه

را کاه  گ یزد و رستممیگ د و از جنگ میسیاوش را از این که گا خوگ ویان گس  

کناد  و سایاوش را گاه پیماان میه است مالمت در پی جمع ک دن مال و خواست

« انهم انادر زماان گاار کان گا  خا »ه و نِخواند که گ وگانها را گند میشکستن 

داری و کند اگ  گه تورانیان مها می( و گه نزد من گف ست، و اضافه 3/580/1052)

 کاه ایناک گاه ساوی تاو ،نهی  خواهی ت ا پیمان شکن گخوانند، سپاه را گه طو

ی  ده است گسپار  طبیعی است که سیاوشی ف مان پدر را در پیمان شاکنح کت ک

  یزان استگ دد، زی ا هم از پیمان شکنی گمینهد، و گه ای ان نیز گاز نمیگ دن ن

گانهاا و گیند  پاس گ ومیو هم خود را در ای ان از جانب سوداگه و پدر در امان ن

از گا اسیاب وانان ای ان، گه نزد افمال و خواسته اف اسیاب را گه دست زنیه، از پهل

 ف ستد گا این پیام که  می

 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 
(2/586/58-1156) 

 

کند میزند  پی ان گه او توصیه میه رای سا پی ان ویاف اسیاب در این گاب گ

که نامه ای پندمند در پاسخ گه سیاوش گنویس گدان سان که پدری گه ف زند جوان 



 159 اي نامجوكاووس؛ خودكامهكي

نویسد و او را در توران جایی سزاوار گده و دخت ت را گه زنی گه میخ دمند خود 

ان کاوو،، چون سیاوش گ  تخات شااهی ایا کیوی گسپار تا پس از درگذشت 

گنشیند دو لشک  ای ان و توران از کین و دشمنی دور شوند  نامه پ  مه  اف اسیاب 

نویسد و سپاه ای ان را گاه میرسد  سیاوش نامه ای گله آمیز گه پدر میگه سیاوش 

سپ د تا در اختیار طو، ق ار دهد  و گدین ت تیاب سایاوش از جیحاون میگه ام 

ای است گسیار عجیب  د، و این خود واقعهگمیگذرد و گه س زمین دشمن پناه می

 یانه گا هزار سوار و صد اسب گاا زیس ان وپیملی ما  در توران چون  ۀدر حماس

رود و گاه وی نویاد مایزر و چهار پیل سپید گا تخت پی وزه گه پیشواز سایاوش 

 هد که دمی

 چون پدر گاشد اف اسیاب  م ا

 مهان گنده گاشند از این روی آب    

 ذی ی تو گا پی  س  م ا گ پ

 ندم کم  بز گه  پ ستش گ
(3/594/1305-9)  

 

تم، سیاوش گا شنیدن این پیام مه آمیز از جانب دشمن، ناگهان ایا ان، رسا

آورد، ولای میآورد و از خشم آب در چشم میزاگل، و گزمهای زاگلستان را گه یاد 

 آورد  میچیز گه زگان ن

پس از گذشت چند سال گاه  کاوو، و آزردن سیاوش ،کیاین سبکس ی 

گ دد، حادثه ای گسایار میکشته شدن سیاوش در توران گه ف مان اف اسیاب منج  

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 

شته شدن سیاوش، جنیهای طوالنی ای انیان و تورانیان و کشتن سوداگه گه انتقام ک

و سا انجام پیا وزی  4کشته شدن تعدادی گیشامار از پهلواناان و ساپاهیان ایا ان

 ای انیان گ  تورانیان در دوران پادشاهی کیخس و 

 

 كاووس در برخورد با پهلوانان سیستان كي

گاط شاره کا د روااز جمله موضوعهای دیی ی که در این مقاله گاید گدان ا

هنامه کاوو، است گا زال و رستم  چه از خالل مطالبی که در این مورد در شاکی

توان گه گوشه هاای دییا ی از روحیاات ایان شااه پای گا د  در میمذکورست 

ه ملاجصفحات قبل گطور غی مستقیم گه گ خی از این موارد اشاره شده اسات  از 

د ی فت و گه مازندران لشک کشی کا کاوو، نصیحت زال را نپذکیآن که دیدیم 

ز زال او اسی  دیوان مازندران گ دید  وی در هنیام اسارت، گاا ف ساتادن پیاامی، 

از  خواست که گ ای رهایی او و سپاهیان ای ان اقدام کند  عکس العمال زال پاس

گا  کاوو، وسپاه ای ان در مازندران و سخنان زالکیشنیدن خب شکست و اسی ی 

شااه  گاب حدود عالقه و وظیفه شناسی این پدر و پس  را در گ اگا رستم در این 

نا فتن گاه  ۀدهد، شااهی کاه گاه ساخنان خی خواهاناه زال درگاارمیای ان نشان 

 مازندران کمت  گی توجهی نک ده گود 

 وینده نزدیک دستان رسید پچو 

 گیفت آنچه دانست و دید و شنید 

 چو گشنید گ  تنش گدرید پوست 

 ن داشت این هم ز دوست ز دشمن نها
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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 

  ن ا رخش زیتاید کنون ک د گ

 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 
(2/331/60-250) 

 

گاذارد و میشات سا  رستم گه ف ماان پادر هفات خاان معا وف را در پ

گخشااد و گعااد گااا میکاااوو، و سااپاهیان ایاا ان را از چنااگ دیااوان رهااایی کی

ساازد  زال و رساتم تاا میدالوریهای خود سبب شکست شاه مازندران را ف اهم 
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مازندران و  ۀکاوو، هستند که شاه پس از واقعکیگدان حد مورد توجه وعنایت 

اگل مهماان پهلواناان سیساتانی گاوده درموقع گ دیدن گه گ د جهان یک ماه در ز

 است  

 سپه را سوی زاگلستان کشید 

 گه مهمانی پور دستان کشید 

 گبد شاه یک ماه در نیم وز 

 خواست، گه گاز و گوز میگهی رود و 
(2/381/6-25) 

 

ران کاوو، و گزرگان سپاه ای ان را از دست شااه هامااوکیگار دیی  رستم 

دین سان واحت ام فوق العاده خود را گه شاه ای ان گدهد، و عالقه مندی مینجات 

 کند که میگیان 

 م ا تخت گ گ  نیاید گه کار 

 اگ  گد رسد گ  تن شه یار
(2/397/280) 

 

نشایند میکاوو، گ ای دست یافتن گه راز آسمانها گ  تختی کیو نیز چون 

دییا  کناد، رساتم و میکند و سپس در گیشه آمال ساقوط میو گه آسمان پ واز 

نشانند  همچنین گه هنیامی که مییاگند و گ  تخت پادشاهی میپهلوانانند که او را 

کناد و ای انیاان تااب پایاداری در میسه اب گا سپاهی از تورانیان گه ای ان حمله 

خواناد، و او جناگ می ۀکاوو، رستم را گه صاحنکیگینند، میاو در خود ن گ اگ 
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آورد  در جای دییا  شااهدیم کاه میای ان روی  کم  گسته و آماده گه درگاه شاه

آداب رزم و گزم  ۀکند و چون او هممیرستم سیاوش را داوطلبانه در زاگل ت گیت 

کااوو، کیگی د، گه خاواهش سایاوش، وی را گاا احتا ام گسایار نازد میرا ف ا 

شود، گاار دییا  رساتم  وارد میف ستد  و هنیامی که سیاوش در توران کشته می

کاوو،، سوداگه، را گه انتقام کشته شدن سایاوش کیگ دد و زن محبوب میعمل 

آورد  و نیز چنان که قابالح اشااره میکاوو، دم گ  نکیکشد و  میدر توران زمین 

خواهد گا سیاوش گه جنگ دشمن گ ود میشد شاه درجنگ گا اف اسیاب، از رستم 

 خورد میاین حوادا چند موضوع آشکارا گه چشم  ۀو     در هم

کاوو، گا ای ایان دو پهلاوان نامادار کینخست احت ام گسیاری است که 

کااوو، از کیزاگلی قائل است  در اولین دیدار، که زال گا ای منصا ف سااختن 

 کااوو، او را نازد خاود گا  تخاتکیرود، مایجنگ گا مازندران گه درگاه شاه 

نهد، مقاام و منزلات مین ال واقعین که گه سخنان ز( و گا آ2/321/111نشاند )می

رستم  روم ولی تو ومیگوید من میاین دو تن نزد وی تا گدان حدست که گه زال 

 کناد، مملکات را گاهمینیهبان ای ان گاشید  و چون گه سوی مازنادران ح کات 

 دهد اگ  دشمن روی نمود فقط میسپ د اما گه وی تذک  میدست میالد 

 ز ه  گد گه زال و گه رستم پناه 

 که پشت سپاهند و زیبای گاه 
(2/325/166) 

 

ار کاوو، در تقاضای یاری از زال، پس از شکست از دیوان مازندران گکی

 کند که میدیی  این حقیقت را گیان 
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 اگ  تو نبندی گدین در میان 

 همه سود و س مایه گاشد زیان 
(2/331/248) 

 

فشارد و از رناج یمگیند وی را در آغوش میو چون در مازندران رستم را 

کااوو، کشد، کیمیپ سد، و پس از آن که رستم دیو سپید را میراه و حال زال 

 کند میاز وی این چنین تجلیل 

 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 

 گ  م ز زاگل س اس  دگ  ا

 که چون تو دلی ی پدید آورید 

 همانا که چون تو زمانه ندید 

 ت ست خم ا گخت از این ه  دو ف 

 گ  اوژنم کهت ست اکه پیل ه
(2/356/9-655) 

 

ن خود گه رساتم چنای ۀکاوو، در نامکیدر هنیام حمله سه اب گه ای ان، 

 نویسد می
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 از ای ان ندارد کسی تاب اوی 

 تو که تی ه کنی آب اوی  می 

 چنین دان که اندر جهان جز تو کس 

 نباشد گه ه  کار ف یاد ر، 

 ویی تدل و پشت گ دان ای ان 

 گه چنیال و نی وی شی ان تویی 

 ستاننده شه  مازندران 

 گند هاماوران  ۀگشایند

 ز گ ز تو خورشید گ یان شود 

 ز تیغ تو گه ام گ یان شود 

 نیست چو گ د پی رخش تو نیل 

 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 
(2/460/9-422) 

 

که از تو ف وزد نیین  و »گویدمیکاوو، خطاب گه وی کیدر جای دیی  

از گیان این حقیقت ندارد که در نامه  کاوو، حتی ه اسیکی( 2/361/740« )کاله

خود خطاب گه شاه مازندران گنویسد که چون تو گاا رساتم تااب مقاگلاه ناداری 
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( و پاس از پیا وزی در جنیهاای 2/358/691سااو گادهی ) و اژگگهت ست گه ما 

 پ دازد میکاوو، گدین سان گه ستایش رستم کیگینم میمازندران، گار دیی  

 س  گه س  که ای پهلوان جهان 

 گه م دی نمودی گه ه  جا هن  

 ز تو یافتم من کنون تخت خویش 

 گه تو گاد روشن دل و دین و کیش 
(2/375/6-645) 

 

 واین ستایشها چیزی جاز اظهاار گنادگی  راه و رسم زال و رستم در گ اگ 

یشان را نهد، شاه ای ان یکی از امیف مانب داری نیست  چون دشمنی گه ای ن روی 

روناد  و مینهند و گه جنگ دشمن میخواند، و این پهلوانان ام  وی را گ دن می

ه درگااه گ دد، پهلوانان سیستانی گمیاه ای ان گه سبب وجود ایشان پی وز پچون س

ایی طلبناد وشااه ایشاان را هادایمیعزیمت گه زاگل  ۀشوند و اجازمیشاه حاض  

  دند گمیگخشد و آنان راهی س زمین خود میشایسته 

سبب این همه گزرگداشت رستم را، گخصوص در این واقعیت گاید جست 

کناد  عاالوه گا  آن وی گا  میکه رستم پهلوان ییانه ای است که کارهای گزرگ 

کاوو، در جنگ مازندران و هاماوران و نیز سقوط از آسمان حق حیات دارد، کی

اناه ما دی اسات کاه در موارد متعدد رستم گه وی نیز نشان داده است کاه او یی

تواند آروزهای شاه را جامه عمل گپوشاند  اوست که هفت خان را گا پیا وزی می

کااوو، را گاه کیکشد، رساتم اسات کاه مینهد و دیو سپید را میدر پشت س  

( و در این جنگ چون جویا، پهلوان 2/366/808دارد )میجنگ گا شاه مازندران وا
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د و هیچ یک از پهلوانان ای ان یارای مقاگله گا او آیمیمازندرانی گه میدان جنگ در 

 رود میهد و گه جنگ دمیکاوو، پاسخ کیگینند، رستم گه ندای میرا در خود ن

 چنین گفت کاوو، کاین کار تست 

 از ای ان نخواهد کس این رزم جست 
(2/368/837) 

 

آورد، مایچون شاه مازندران گه جادوی خود را گه شکل سنیی گازرگ در 

 ۀماتواند آن سنگ را از زیا زمین گ گیا د در حاالی کاه همیتنها رستم است که 

 (  در جنگ گا سه اب هم2/373/915) اندلشک یان از نی وی وی در شیفت شده

کاوو، طو، را گاه کیکند، میپهلوانان ای ان را از میدان گدر  ۀچون سه اب هم

 ف ستد  که مینزد رستم 

 ندارم سواری ورا همنب د 

 از ای ان نیارد کس این کار ک د 
(2/487/876) 

 

شاره ارستم که گدان  ۀکاوو، درگارکیاظهار نظ های ستایش آمیز  در گ اگ 

وجاه  گ دید، الاقل در دو مورد رفتار خشن و ناپسند وی در گ اگ  رستم گه هایچ

 قاگل توجیه نیست  

گااه شااه در ۀکااوو، از زاگال رواناکییکی در آن جا که رستم گه ف مان 

خود از رستم  ۀشود تا نادانسته گه جنگ سه اب، ف زند خود، گ ود  شاه در ناممی

نامه گیو، پهلوان نامادار و  ۀل ح کت کند  ولی چون آورندأم خواسته گود که گی ت
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کند میخویش رستم گود، رستم سه روز را گا گاده گساری و شادمانی گا گیوسپ ی 

گیا د  میه است در زاگل توقف مکن گه چیزی نکاوو، گفتکیو تذک  گیورا که 

پندارد دشمنی صعب گه ای ان روی نهاده است  س انجام رساتم گاا چناد میچون 

 شود  میخی  گا گیو در درگاه شاه حاض  أروز ت

گا دد و ساخنانی گا  زگاان میخی  سخت خشامیین أکاوو، از این تکی

  آورد که هیچ پادشاهی گه رستم نیفته گوده استمی

 

 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 

 دی گه رستم گدین گونه دست که گ 

 لتن یو و گا پیگ  آشفت گا گ

 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 

 نی گ اف وخت گ سان آتش ز
(2/466/14-507) 

 

پاساخی چنان که در صفحات پیش گذشت، رستم گاه ایان ساخنان یااوه 

ی کاه دارد  گار دیی  هنیااممیکاوو، را گه عذرخواهی وا کیدهد و میشایسته 

 ف ساتد و شا ایطمیکند و رساتم را گاه نازد شااه میسیاوش گا اف اسیاب صلح 

ه کااوو، رساتم را گاکیرسااند، گااز میصحیح و عادالنه صلح را گه اطالع وی 

( 1017-18و  975-2/576/84ساازد )میسانی متهم سستی و مال دوستی و تن آ

 ۀف ساتد و طاو، را گاه جاای وی روانامیکند و گه سیستان میو رستم را عزل 

ساتان شود که گاه سیمیسازد  رستم این گار آن چنان آزرده خاط  میمیدان جنگ 

کشته شدن  گ د تا گدان هنیام که ازمیکاوو،  نام نکیرود و دیی  از ای ان و می

رش را گ دد و شاه و درگامیچنان که گذشت گه ای ان گاز  شود ومیسیاوش آگاه 

 کشد  میو سوداگه را گا شمشی   گی دمیگه چیزی ن

ند گعالوه در گ اگ  تمام خدمات و رنجهای زال و رستم، کار زشت و ناپسا

تاوان و میکاوو، را گه هنیام زخمی شدن سه اب ه گاز نکیو غی  قاگل دفاع 

 نباید از یاد گ د  

رود  مایکاوو، گه جناگ ساه اب کیدانیم رستم گه تقاضای میکه  چنان

هام گاه  شناختند و در پی شناختن هم نیز گودند، گامیپدر و پس  که یکدیی  را ن

 پ دازند  میجنگ 

خورد و رستم پهلاوی میسه اب نی ومند در کشتی دوم از رستم شکست 
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زند خود را مجا وح سااخته یاگد که ف میدرد  چون رستم در میاو را گا شمشی  

 کند میاست، گه توسط گودرز از شاه تقاضا 

 وشدارو که در گنج تست ناز آن 

 کجا خستیان را کند تندرست 

 گه نزدیک من گا یکی جام می 

 سزد گ  ف ستی هم اکنون ز پی 
(2/508/5-1264) 

 

ر ولی کاوو، در این مورد گسیار حسا، گاصطالح کار را گا تعارف گ گازا

دارم مایرستم گ امی ن ۀدانی هیچ کس را گه اندازمیگوید میکند و گه گودرز می

خااواهم او را گ فتااار مصاایبتی گبیاانم  امااا در عااین حااال آشکارساات کااه میو ن

ه کاوو، در این هنیام هم سخنان تند رستم را خطاب گاه خاود از یااد نبا دکی

 است 

 همه کارت از یکدیی  گدت ست 

 خورست  ت ا شه یاری نه اندر 

 تواندر جهان خود زمن زنده ای

 گه کینه چ ا دل پ اکنده ای 

 چو خشم آورم شاه کاوو، کیست 

 ا دست یازد گه من طو، کیست  چ

 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 

 آف یننده ام  ۀیکی گند

 د دلی ان گه شاهی م ا خواستن

 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 
(2/466/34-518) 

 

 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 

 را گ شم د همی شاه کاوو، 

 چنین گفت کای شاه آزاد م د 

 چیونه ست کارت گه دشت نب د 

 چ ا ک ده ای نام کاوو، کی 

 پی  که در جنگ شی ان نداری تو

 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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 دار  کز ای ان نمانم یکی نیزه

 کنم زنده کاوو، کی را گه دار 
(2/486/9-864) 

 

ای؟  گوید آیا تو سخنان ایشان را از یاد گا دهمیکاوو، گه گودرز کیپس 

ه  کس دشمن خود را گپ ورد در جهان نامش گه گدی گ ده خواهد شاد و گادین 

ایان  زند  گودرز گا شانیدنمیگاز  سان از دادن نوشدار و گ ای نجات سه اب س 

کاوو، چناین کیمیم صگ دد و در عبارتی پوشیده از تمیسخ گه نزد رستم گاز پا

 کند مییاد 

 گدو گفت خوی گد شه یار 

 درختی است حنظل همیشه گه یار 

 یار نیست ا گه تندی گه گیتی ور

 همان رنج کس را خ یدار نیست 

 ی وت ا رفت گاید گه نزدیک ا

 که روشن کنی جان تاریک اوی 
(2/10-509/5-1283) 

 

سازد که میرستم گ ای طلب نوشدارو خود را گ ای رفتن گه نزد شاه آماده 

کااوو، کیناه جاو چاون از کیدهد  میناگهان کسی خب  م گ سه اب را گه او 

رود و مایشود نزد رستم میم گ سه اب، ف زند رستم، جهان پهلوان ای ان، آگاه 

سامانی تسالیم در گ اگا  تقادی  آ آورد ورستم را گهمیسخنانی حکیمانه  گ  زگان 

 خواند می
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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 

 انه گ انییختش گا سپاه زم

 که ایدر گه دست تو گ دد تباه 

 چه سازی و درمان این کار چیست 

 گ  این رفته تا چند خواهی گ یست 
(2/513/40-1335) 

 

تاوان میگا توجه گه آنچاه در صافحات اخیا  گذشات در کماال گیط فای 

ییانه  دکاوو، را م دی انتقامجو و ناسپا، نیز خواند  چه وی گ  سینه اگ  م کی

ده است زند که نه فقط کیقباد، پدر او را گ  تخت شاهی نشانده گومیای دست رد 

ا کاوو، پادشاهی خود را مدیون اوست، گلکه گارها شخص او رکیو در حقیقت 

عتا اف کاوو، گارها گه آن اکینیز از کام م گ  رهایی گخشیده، حقیقتی که خود 

 ک ده گوده است  
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 ان جزتو کس چنین دان که اندر جه

 نباشد گه ه  کار ف یاد ر، 
(2/460/423) 

 

گعالوه وی م دی را در حسا، ت ین لحظات زندگی از خود ناکاام راناده 

تمام عم  گوش گه ف مان وی گاوده اسات،جنیهای گازرگ کا ده  راست که او د

کااوو، و ایا ان گاه ارمغاان آورده اسات  ما دی کیپی وزیهای چشمیی  گ ای 

 کاوو، گها ه ای گاه جاز رناجکیکه در تمام دوران پادشاهی  صمیمی و پهلوان

 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 
(2/487/9-878) 

 

کاوو، کیرستم آن سخنان قه آلود را نیز هنیامی  گ  زگان  آورده گود که 

 ی سبب ف ماان داده گاود جهاان پهلاوان ایا ان را گا دار کنناد  از طا ف دییا گ

 کاوو، از سه اب هم نبایست توقعی داشته گاشاد  اف اسایاب ساه اب را گاهکی

ه چاجنگ گا ای ان تشویق  ک ده گود گی آن که سه اب گداناد اف اسایاب در فکا  

نای کااوو،  توطئه ای است  پس سه اب آن  سخنان تند را گه دشامن خاود یع

 گفته گوده است وکیست که از دشمن توقعی جز این داشته گاشد؟ 
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 اري سگبزم و باده

کاوو، این موضوع کیاز ط ف دیی  از گ رسی حوادا روزگار پادشاهی 

عایش و  سمجال اری وسگگ دد که وی م دی است اهل گزم و گادهنیز روشن می

ی مان ازرنیار گا گزرگاان  ایا س ور از آن روزی که در آغاز پادشاهی در گلشن 

(تاا 2/316/20« )د اندر جهان گ ت ییبم ا ز»زد که مینوشید و الف می رخوشیوا

ه گاسالهای آخ  حیاتش گارها شاهد گ  پا شدن چنین مجالسی هستیم  چون سپاه 

گاه  آید نخساتین شاب را گاا گزرگاانمیگ د و در کوه اسپ وز ف ود میمازندران 

 (  پس از نجات از دست دیوان مازندران 2/326/173گذارند )میشادی 

 یک هفته گا رود و می  هگ  ین گون

 همی رامش آراست کاوو، کی 
(2/356/667) 

 

وم پس از پی وزی گ  دیوان و شاه مازندران، هنیامی که گاه گا د ما ز و گا

گهای رود و »گ دد و یک مااه در زاگلساتان مهماان رساتم گاوده اسات میای ان 

(  شاب پایش از لشک کشای گاه ساوی 2/381/26« )ه گااز و یاوزخواست، گمی

اسات،  سه اب، گا آن که گا رستم و پهلوانان ای ان گ خوردهای گسیار تناد داشاته

ی خود گ دد و آمادگمیگینیم چون رستم گه خواهش پهلوانان گه سوی شاه گاز می

 گوید میکاوو، گه رستم کیکند، میرا گ ای جنگ گا سه اب اعالم 

 م زنین گهت  آید که ام وز گچ

 ازیم و ف دا گزینیم رزم سگ

 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 

 ده  دو لب گه یاد گزرگان گشا

 ی ه گشت تگخوردند می تا جهان 

 دل نامداران ز می خی ه گشت 

 همه مست گودند و گشتند گاز 

 گپیموده گ دان شب دی  گاز 
(2/472/6-620) 

 

اهی او پس از اثبات گیینا ۀاری سه روزسو از  این نوع است سور و گاده گ

و، و نیاز گاه (  وی نیز در موقع رسیدن فتحناماه کیخسا 560-2/553/1سیاوش )

یدن هنیام گازگشت کیخس و و گه نزد او، ه  گار یک هفته گه گااده خاواری و شان

ز (  همچنین پاس ا5/1385/2209و  5/1365/1821پ دازد )میگانگ نای وس ود  

کااوو، و کیکشته شدن اف اسیاب و گ سیوز و گازگشت کیخسا و گاه پاار،، 

 (و   5/1368/2426انند )گذرمیمی  کیخس و چهل روز را گه رامش و رود و
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 عدم سازش با افراسیاب دشمن بزرگ ايران 

ها گه خوریم که ذک  آنمیکاوو،، گه جنبه های مثبتی نیز گ کیدر خلقیات 

آنهاا  پیشین حائز اهمیت است و گه نظ  نیارنده این سطور مهمت ین ۀهمان انداز

ن، دیا ین ای انیااکاوو، گا اف اسیاب، دشامن کیرا در دشمنی گی چون و چ ای 

هان کگاید جستجو ک د  درست است که نب د گین ای انیاان و تورانیاان سااگقه ای 

ا گاکاوو، ندارد، ولی دشمنی وی کیدارد و دشمن داشتن تورانیان اختصاص گه 

د گپندارد که چون اف اسیاب ف زنا کسی اف اسیاب از نوعی دیی ست  ممکن است

وی پناهناده شاده گاود کشاته اسات،  وی، سیاوش، را کاه در تاوران زماین گاه

کناد میداشته است، ولی شاهنامه ثاگت میکاوو، اف اسیاب را سخت دشمن کی

ه که این خصومت ریشه ای عمق ت  دارد و م گوط گه سالهای پیش از ایان حادثا

ی ان است زی ا چنان که در صفحات پیش اشاره  گ دید هنیامی که اف اسیاب گه ا

ای روند، اف اسیاب پاس از نب دهامیو رستم گه جنگ او  گ د و سیاوشمیحمله 

ف ساتد و میند پیام صلح و آشتی گه نازد سایاوش یگمقدماتی گ  اث  خواگی که می

ان گااز پذی د که تمام س زمینهای ای ان  را که تص ف ک ده گوده است  گاه ایا می

اوش هاد سایکاوو، تسلیم نماید و نیز گه پیشانکیپس گدهد، هدایای ف اوان، گه 

گاه عناوان  ا کندمیصد تن از خویشان نزدیک خود را گه ت تیبی که رستم تعیین 

 گ وگان گه درگار شاه ای ان گف ستد 

کاوو، گاه ایشاان  کیپذی ند زی ا هم میسیاوش و رستم ش ایط صلح را 

دیدناد مید و هام یاگی میگفته گوده است که شما در جنگ گ  اف اسیاب پیشای 

یاگند که حداکث  ممکن است گا جناگ میون یزی گه چیزهایی دست جنگ و خگی

صلح گاا  ۀعایدشان شود  در چنین ش ایطی موقعی که رستم نامه سیاوش را درگار
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 ضگ دد و گا اعتا امیکاوو، خشمیین کیگ د، میکاوو، کیاف اسیاب گه نزد 

   گوید   میگه رستم 

 ندیدی تو گدهای اف اسیاب 

 ورد و آرام و خواب که گم شد زما خ
(3/576/978) 

 

ه کاشنیدی »نویسد میسیاوش، در اعت اض گه صلح او  ۀو نیز در پاسخ نام

گویاد مکافاات گادیهای می( و گص احت 2/580/1040« )دشمن گه ای ان چه ک د

ز گ وگان ا دادیم نه این که گه گ فتن مال و خواسته ومیاف اسیاب را گاید گا گدی 

ص در این جاست که شاه رستم را گی دلیل گه تناسانی و حا او دل خوش کنیم  

یشاان ام او عاسازد و از این کاه گاه زمیگه مال، و سیاوش را گه زن گارگی متهم 

شود چاه تج گیاات خاود را در ماورد میخشمناک  اندف یب اف اسیاب را خورده

 آورد میاف اسیاب گه یاد 

 که من ز آن ف یبنده گفتار اوی 

 اوی  ریایپ م زگسی گازگشت
(3/580/1045) 

 

کاوو، تا گدان حد از این آشتی ناراضی است که رستم را گه سیساتان کی

ف ستد  آنچه در این حادثه میگ داند و طو، را گه جای وی گه میدان نب د میگاز 

گا  اکاوو، جاری شده است هنوز گه خوگی عمق دشمنی وی رکیگ  زگان و قلم 

د  چه ممکن است خواننده گپندارد صلحی که گی موافقات دهمیاف اسیاب نشان ن
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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 

 کاوو، تا چه اندازه اف اسیاب را همواره دشمنکیسازد که میحقیقت را روشن 

 داشته است می

کاوو، و نبی ه اش، کیخسا و رد و گادل کیمطالبی که در آن مجلس گین 

پیشین )جنگ سایاوش و رساتم گاا  ۀشود تا حدی عکس العمل او را در واقعمی

 کند  میاف اسیاب( توجیه  

نشایند و گاا میماج ا از این ق ارست که چون کیخس و گ  تخت پادشاهی 

یا ان وگا دد و گاه آگاادی شاه های میو گوم ای ان را  پهلوانان ای ان س اس  م ز

 کااوو، در ایانکیرود  مایکااوو، کیدهد، گا زال ورساتم گاه نازد میف مان 

 پ دازد  وی نخست گا نبی ۀ خاود از اف اسایاب ساخنمیمجلس گه ط ح مسائلی 

 نکودکا  وگوید و از کشته شدن سیاوش گه ف مان او، از پهلوانان گسیار و زنان می

ری گیشمار ای انی که گه دست اف اسیاب و سپاهیانش کشته شده و شه های گسایا

خواهد کاه در می، و آنیاه از کیخس و اندکه در حمله های اف اسیاب وی ان گشته

 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 

 ی و گفت کسی نشنوی نپیچ

 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 
(3/770/9-101) 

 

 مااه ر خورشید واکند که گاید گه دادمیکاوو، نوع سوگند را نیز معین کی

ون خاو آیاین و راه، گاه  نداد ف یادو گه تا  و گه تخت و گه مها  و کااله، گاه و

 سیاوش، گه جان شاه، گه ف  و نیک اخت  ایزدی سوگند گخاوری  کیخسا و گادین

 پذی د  میخورد و  میسان سوگند 

 که ه گز نپیچم سوی مه  اوی 

 نبینم گه خواب اندرون چه  اوی 
(3/771/113) 

 

گان ستم و گزرنویسند  وی زال و رمیکاوو،، این سوگند را کیگه ف مان  

ساپ د و میگی د و سوگند نامه را گه زنهار گه دست رستم میلشک  را گ  آن گواه 

ا از رکناد و انتقاام سایاوش میدانیم کیخس و نیز گه همین سان عمل میچنان که 

 گی د  میاف اسیاب 

ش کاوو، در همین مورد گه صلح سیاوکیهمانطوری که قبالح اشاره ک دم 

زیا ا « گه گنج و فزونی نیی ی ف یاب»سیاب نیز اشاره گونه ای که و رستم گا اف ا

 وی معتقد گود پاداف اه گدیهای اف اسیاب گدی است  
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 رزم و كشورگشايي 

ت چنین عالوه گ  مطالبی که گدان اشاره گ دید از آنچه در شاهنامه آمده اس

ای ان  فاع ازکاوو، گطور کلی گه جنگ ک دن و فتح س زمینها و دکیآید که میگ  

ز اغاز پادشاهی او و گه هنیامی که مازندرانی سا ود را عالقه مند گوده است  در آ

امه کناد، در شااهنمیشنود و قصد جنگ گا دیوان مازنادران را میدیوی رامشی  

 خوانیم که می

 ویش گبست اندر آن جدل رزم

 که لشک  کشد سوی مازندران 

 چنین گفت گا س ف ازان رزم 

 دل نهادیم یکس  گه گزم که ما 

 اگ  کاهلی پیشه گی د دلی  

 نی دد ز آسودن و گاه سی  
 (2/317/3-41) 

 

گینیم کاه از  آن مایدر گیشت  این جنیها خود او را در مقام ف ماندهی سپاه 

اب جمله است در جنگ گا شاه مازندران، شاه گ گ ستان، شااه هامااوران، و ساه 

ن ی در گیشت  ایان  جنیهاا گاا پهلواناان ایا اولی حقیقت آن است که نقش اساس

شامار وی، گخصوص گاا رساتم اسات  در جناگ گاا شااه گ گ ساتان و ساپاه گی

د و زتااگودرزست  که گا یاری هزار تان از ناماداران گا  قلاب ساپاه دشامن می

 ( 13-2/379/11گ دد)میکاوو، از پس او روانه کی

نویساد چاون تاو میانی همچنان که وی در نامه ای خطاب گه شاه مازندر
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  ست گه ما گاژوساو گدهی تتاب پایداری در گ اگ  رستم را نداری گه

محال و  ۀکاوو، پس از آمدن رستم گه مازنادران، درگاارکیاطالعاتی که 

کناد از میدهد و راهنماییهایی که در این گاره گه او موقعیت  دیو سپید گه وی می

کااوو، در کیاز هوشایاری  هار، هماجمله آن که رخش را در مکانی پنهاان گاد

 کند  میزندان دیو سپید حکایت 

کاوو، گاه مادت کیپس از کشته شدن دیو سپید و دیی  دیوان گه ف مان 

ن کشاند وآنیااه وی ف ماامیان را وساوزند و جاادمییک روز شه  مازندران را 

رسیده   ادهد که مکافات گدیهای دیو ان را گجای آورده ایم و اینک زمان آن فمی

ناد  کاست که کسی را نزد شاه مازندران گف ستیم تا وی را گه راه راست هادایت 

کااوو، گاه قسامتهای مختلاف ساپاه کیا شاه مازندران شاهدیم کاه گدر جنگ 

وی گه صاورت سانیی دو هنیامی که شاه مازندران خود راگه جا کندمیس کشی 

شااه  وی گب ند و چون رستم کاوو، ف مان دهد تا سنگ را گه نزدکیآورد میدر 

شای  کااوو، شااه مازنادران را گاا شمکیآورد،گه ف مان میمازندران را گه چنگ 

ز ساپاه اگینیم که رستم گ ای خب گی ی میکنند  در جنگ گا سه اب نیز میریزریز 

ل گاه خواهد تا گا لبا، مبادمیکاوو، که ف مانده سپاه است اجازه کیدشمن از 

 سپاه دشمن گ ود 

پس از شکست دادن شاه مازندران و گازگشت گه ای ان و سپس گ دیدن گه 

گاا د پادشاااهی و گازدیااد از تااوران، چااین، مکاا ان، زره، گ گ سااتان، کااوه قاااف، 

گاخت ،زاگلستان و هاماوران، و قبول گاژ، داوطلبانه یا پس از جناگ از طا ف آناان 

یک پارچه و غنای حاکی از میل درونی وی گه داشتن مملکتی گزرگ و گاصطالح 

جناگ را  ۀگینیم که گ نامامیاست  در لشک کشی سیاوش و رستم گه توران زمین 



 183 اي نامجوكاووس؛ خودكامهكي

گیناد گا خالف میال او  کاار گاه آشاتی میکند و گعد چاون میکاوو، ط ح کی

گمارد که البته این کاار او میانجامیده است، رستم را عزل و طو، را گه جای او 

او گا اف اسیاب و تورانیان از ایان حقیقات  پایانی  ناخوش دارد   همچنان دشمنی

ه گز دچار اشتباه نشده گوده است  از ط ف « دشمن»کند که وی در تشخیص می

پایش از آن کاه  -دیی  ف مان کشتار شه  مازندران و  غارت و سوختن آن شاه 

 نماید میقاگل توجیه ن -کاوو، و سپاهیانش گه دست دیو سپید اسی  و کورشوند

 

 توانگري كشور  آباداني و

کاوو، است  کینماید توجه مخصوص میموضوع دیی  که ذک  آن الزم 

دم  گه آگادانی کشور و دادگ ی و کوتاه شدن دست گدان و آسایش و توانی ی ما 

گه این مطلب در شاهنامه در دو قسامت اشااره گ دیاده اسات یکای گاه هنیاام 

اوران ن او از دست شاه هاماگازگشت وی از مازندران و دیی  در زمان رهایی یافت

ی ا ف مانگو م اجعت گه ای ان گعالوه او پس از پی وزی مازندران، کشور نیم وز را 

کناد  میدهد و طو، را عنوان اسپهبدی عطا میگه رستم، و سپاهان را گه گودرز 

ی و پس از گازگشت از هاماوران عناوان جهاان پهلاوانی را نیاز گاه رساتم ارزانا

یاوان گاه گینیم همه تاجداران و نیاز پ یاان و دمیهنیام است که  دارد  در اینمی

ان آیند و ف دوسی از وجود گنجهای گسیار در ای ان سخن گمیامیاطاعت وی در 

سایم  آورد و ظاه اح گه سبب همین توانی ی است که وی گه ساختن گناهایی ازمی

-2/408/21و  673-2/376/88  )تپ دازد که گه آن قبالح اشاره شاده اسامیو زر 

415 ) 
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 شفقت نسبت به فرزند و نبیره 

کاوو، گا زن و ف زند و نبی ه اش نیز در خور گ رسای اسات  کیگ خورد 

قبالح گه این موضوع اشاره شد که وی زنش، ساوداگه، را چناان عاشاقانه دوسات 

داشت که جانب آن زن گناه آلود را گ  پس  گییناهش ت جیح نهاد و گا آن که گ  می

آلاوده نیسات، گاه موگادان چناان « آن کار»روشن گ دیده گود که سیاوش گه  وی

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  

سیاوش ناگزی  گ  گناهکار گ ای خود گهانه ای جست و  ۀآتش گیذرند، اما سوداگ

کااوو، کیکوه آتش گذشت و گییناهی خود را روشن ساخت  در ایان هنیاام 

طلبد و سه روز را گا میگی د و از ک دار گد خود پوزش میسیاوش را تنگ در گ  

دانسته است سوداگه تا میگذراند  سیاوش که گخوگی میف زند گه سور و شادکامی 

 ۀاگدگیا د ساومیین سبب چون پدر تصمیم چه اندازه نزد پدر محبوب است، گد

خواهد که از کشتن سوداگه گیاذرد و پادر میگناهکار دروغ زن را گکشد، از پدر 

هنیامی که سیاوش آمادگی خود را گ ای جنگ  گا اف اسیاب گاه   کندمینیز چنین 

کاوو، ضمن موافقت گا این کار رستم را نیز گه هما اه کیرساند، میآگاهی پدر 

سایاو، چاو »دانای کاه میگوید تو میف ستد و گه رستم میمیدان جنگ  وی گه

آیااد می(  و چااون سااپاه گااه ح کاات در 3/557/642« )چشام و روان ماان اساات

کند و در هنیام وداع یکادیی  را میکاوو، یک روزه راه سیاوش را هم اهی کی

راوی گ یناد و گاه قاول میهاای های گی ند و پدر و پس  چون اگ میدر آغوش 

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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دییا ی  ۀگ دد  ولی در نامامینها استشمام شود گوی مه  و دوستی از آمیمبادله 

شود  پدر مید وضع دگ گون سنویمیکه پدر در پاسخ صلح سیاوش و اف اسیاب 

کند که گازی و آمیختن گا خوگ و گاان او را از جناگ میخطاب «  جوان»ف زند را 

ساازد میدور داشته است و حتی گطور ضمنی او را گه دوستی گا دشمن نیز متهم 

( سپاه را گه طو، گسپار و خود گاز 3/581/1058« )اگ  مه داری گدان انجمن»که 

 گ د  

خواهد کاه مینگ و نب د نیستی، و آشکارا از پس  ج د پ خاش و تو م هچ

شکند و گاه دشامن میپیمان اف اسیاب را گشکند  چنان که دیدیم سیاوش پیمان ن

گذرد و پدر از حال پسا  در سا زمین دشامن میگ د  مدتی گ  این ماج ا پناه می

ان اف اسیاب ن سیاوش گه ف مکاوو، از کشته شدکیخب ست  اما هنیامی که  گی

 ک د  آگاه می

 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 
(3/681/4-23) 

 

م گ سیاوش آن چنان سنیین است که قدرت انجام ه  کااری را از  ۀض گ

گااهی از ما گ تم پاس از آکند، در همین زمان است که رسمیکاوو، سلب کی

کند و گه میشود و شاه را س زنشهای تند کاوو، حاض  میکیسیاوش گه درگاه 

کااوو، خجال و کی(  3/683/50« )اهبسیاوش  ز گفتار زن شد ت»گوید  میوی 
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 گوید و میگ یان چیزی گه رستم ن

 تهمتن گ فت از گ تخت اوی 

 هاد روی نسوی کاخ سوداگه گ

 ش گی ون کشید ز پ ده گه گیسو

 و تخت گزرگیش در خون کشید 

 گه خنج  گه دو نیمه ک دش گه راه 

 نجنبید گ  تخت کاوو، شاه 

 سوگ و درد  اگیامد گه درگاه گ

 پ  از خون دو دیده، دو رخساره زرد 
(3/684/4-60) 

 

هام  کاوو، گا کیخس و، نبی ه اش، در تمام مواردکیط ز رفتار و گ خورد 

دار آن م گا احساسات صمیمانه  این ام  در نخستین دیاأوهم تو احت ام  آمیز است

 خورد میدو گا یکدیی  گه وضوح گه چشم 

 خس و گدید  یچو کاوو، کی رو

 ز ماگان گه رخ گ چکید  شس شک

 

 ف ود آمد از تخت و شد پیش اوی 

 گمالید گ  روی او چشم و روی 
(3/747/70-1169) 
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 وو، اداماه دارد  حقیقات آن اسات کاهکاکیو این شیوه تا پایان زندگی 

ز کاوو، در وجود کیخس و عالوه گ  نبی ه خود وجود سیاوش معصومی را نیکی

  دیده است که گه سبب اشتباههای خود او گه کام نیستی کشیده شده گود می

 

 نیايش يزدان 

ه درگااه کااوو، خاضاعانه روی گادر چند صحنه نیاز شااهدیم کاه کی 

ی و هم پ دازد هم در زمان درماندگی و ناتوانگه نیایش وی میآورد و خداوند می

کااوو، و در هنیام پی وزی موقعی که سپاه ای ان و مازندران گاه ف مانادهی کی

 گ ند مینکنند و ای انیان کاری از پیش شاه مازندران هفت روز گا یکدیی  نب د می

 گه هشتم جهاندار کاوو، شاه 

 ه ز س  گ  گ فت آن کیانی کال

 گه پیش جهان داور رهنمای

 گیامد همی گود گ یان گه پای 

 وز آن پس گمالید گ  خاک روی 

 چنین گفت کای داور راستیوی 

 ه دیوان گی ت ، و پاک گ  این ن  

 آب و خاک  ۀایا آف ینند

 هی م ا ده تو فی وزی و ف  

 گه من تازه کن تخت شاهنشهی 
(2/370/869-873) 

 

پ دازد و می دد یک هفته گه نیایش یزدان پاک گمیو چون م ادش حاصل 
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از این که خداوند او را در جهان گی نیاز ساخته  و گا  جاادوان پیا وز گ دانیاده 

دهد نیازمندان را از گنج او گای میگوید و سپس ف مان میاست خدای را سپا، 

 نیاز سازند  

کااوو، از دسات یاافتن گاه اف اسایاب نومیاد کیهنیامی کاه کیخسا و 

ز اگوید گ ای حل این مشکل جز ک دگاار خود می ۀکاوو، گه نبی کیگ دند، می

ه گاتوانیم راهنمایی خواست؟ گ ای انجام پذی فتن ایان کاار ها  دو میچه کسی 

کنند و در گ اگا  میسپید گ  تن  ۀشویند، جاممیروند، گدن خود را میآذرگشسب 

ه گاناد و از ماال  خاود نمامیآتش در پیش خداوند خورشید و ماه، زار و گ یان 

خواهشاان دهند  تاا کاار گاه دلمین کار ادامه اکنند و یک هفته گدمیآتشیاه نیاز 

 ( 2215-5/1385/34شود )میانجام 

 

 طرز تعیین جانشین 

وی  کااوو، کاه گ اساتی ازکیاز جمله کارهای کامالح استثنائی و عاقالنه 

یو، گشین خود اوست  پس از آن که نماید، پیشنهاد وی گ ای تعیین جانمیعجیب 

آورد، گاین مایکیخس و را پنهانی و گا تحمل رنجهای ف اوان از تاوران گاه ایا ان 

ر گه ن گوده است کااکه هنوز شاه ای  ا کاوو،کیگودرز و طو، گ  س  جانشینی 

دهد و میکشد  طو، گطور کلی گا آوردن کیخس و روی خوش نشان نمیمجادله 

 ی انیاانیان گا این کار منزلتی خاصی در درگاار ایا ان ودر گاین ااز این که گودرز

کناد کاه میخشنود نیسات و موضاوع را گادین صاورت عناوان  اندکسب ک ده

او،  ۀکاوو، سزاوار ف یب ز ف زند شاه است، نه کیخس و نبیا کیپادشاهی پس از 

 اف اسیاب دشمن ای انیان   ۀکه مادرش تورانی است و نواد
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ه قصد گخود  ۀرسد که دو پهلوان گا اف اد خانوادمیتا گدان جا این اختالف 

یاگد کاه ایان میگناگاه در  ،کنند  ولی طومیجنگ در گ اگ  یکدیی  صف آرایی 

پهلوان  پهلوانان گه کام دشمن ای ان، اف اسیاب، تمام خواهد شد  پس ه  دو ستیز

کنناد و از شااه میک  گ ند و ه  یک دالئل خود را ذمیکاوو، کیداوری گه نزد 

گه  گیندمیخواهند که ف یب ز و کیخس و را نزد خود گخواند و آن را که شایسته می

 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 

 دیی  از من شود پ  زکین  لد

 ه  دو زمن  یکی چاره سازم که

 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 

 خاش آه من است  همه ساله پ 

 ه من آتش پ ست گه رنج اند ز آ

 نیارد گدان م ز موگد نشست 

 از ایشان یکی کان گیی د گه تیغ 

 ی دریغ ندارم از او تخت شاه
(3/756/24-1318) 
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 ونهند  نخست ف یبا ز میگودرز و طو، ف مان خ دمندانه شاه را گ دن  

ز آن گ دند  ولی کیخسا و و گاودرمیروند و گا نومیدی گاز میطوی گه دژ گهمن 

شاه  کاوو، گا تدگی  شخصکید و گدین ت تیبت داستان جانشینی نگشایمیدژ را 

گا   این آزمایش یعنی گشودن دژ گهمن، ۀو از عهدرسد  چون کیخس میگه پایان 

 کاوو، کیگ دد، میکاوو، گاز کیآید و گا پی وزی گه نزد می

 پذی ه شدش گا رخ ارغوان 

 ز شادی دل پی  گشته جوان 
(3/762/1426) 

 

در گخش نخست این مقاله گه یکای دو حادثاه م گاوط گاه پاس از ما گ 

 ، اشاره گ دیده است  ولی گخش حاضا کاوو،کیسیاوش، از نظ  گیان خلقیات 

کاوو،، و دومین گخاش از کیاختصاص دارد گه آخ ین قسمت دوران پادشاهی 

 حوادا زندگانی وی  

کااوو،، دوران کیگویی گا رسیدن خب  کشته شادن سایاوش گاه درگااه 

ز ارسد  چه گا آن کاه وی ساالها پاس میعظمت وقدرت این پادشاه هم گه پایان 

شای شور نقکارهای ک ۀده و پادشاه ای ان نیز گوده است  عمالح در اداراین واقعه زن

گودی ندارد  او در این دوره، حداکث  ناظ ی است ناتوان کاه شااهد وی انای و ناا

یسات نای ان است گی آن که گتواند گ ای جب ان ناکامیها کااری انجاام گدهاد  گاد 

 ماج ا را گه اختصار مورد گ رسی ق ارگدهیم 
 

 كاووس و كشتن سودابه كيتم به پرخاش رس

رسد، وی از شدت تاث  از میکاوو، کیچون خب  کشته شدن سیاوش گه 
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گی ند و گه سوی کااخ شااهی رواناه میتخت گه نیا و نبی ه یکدیی  را در آغوش 

سااید  میگوسد و رخسار خود را گ  تخت وی میشوند  کیخس و دست نیا را می

 نشاند میو گ  تخت شاهی گه جای خود  گی دمیکاوو، دست او را کی

 ن پس نیا دست او را گه دست و ز آ

 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 
(3/763/38-1434) 

کاوو، در این گاب این چنین گا احتیاط و خ دمندی عمال کا ده کیچ ا 

ه است؟ گه نظ  من شاید علت اصلی آن گاشد که ایان مااج ا در زماانی روی داد

ه خ ین آنهاا گاه کشاتهای متعدد خود که آ« ندانم کاری»کاوو، از کیاست که 

 شدن سیاوش در توران منج  گ دید، در، عب ت گ فته گوده است و در روزگار

یااط و نیز از وی دور شده گوده اسات در پیشاامدها گاا احت« ه ایزدیف  »پی ی که 

  داشته استمیخ دمندی کامل گام گ 
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 از كشته شدن سیاوش تا بر تخت نشستن كیخسرو . 2

کناد، میدرد و رخسار خود را میخس وی گ  خود غلتد جامه میخاک گ  

کبود  کنند  و در سوگ سیاوش جامه هایمیپهلوانان و ای انیان همه خاک گ  س  

یاوش، سا ۀکنند  هنیامی که این خب  غم انییز گه رستم، پ ورنادمیو سیاه گ  تن 

 آیاد  پهلاوانی  نامادار چاون رساتم از هاوشمیرسد شه  زاگل گه فغاان در می

افشاند  زاگلیاان میکند و گ  تا  و یال خود خاک میرود، زال رخسار خود را یم

 نشینند و سپس رستم گا دلی کینه جوی ودیدگانیمییک هفته در سوگ سیاوش 

رساد مینهد و چون گه نزدیاک ایا ان میخونبار و گا سپاهی عظیم گه ای ان روی 

 ه انتقاام خاون سایاوش راکا دخورمیدرد و سوگند میپهلوی گ  تن خود  ۀجام

 گ دد، میکاوو، حاض  کیخواهد گ فت و هنیامی که در پیشیاه 

گی رعایت ه گوناه آداگای و از ساوز دل پادشااه را چناین ماورد مالمات قا ار 

 دهدکه می

 گدو گفت خوی گد ای شه یار 

 مد گه گار آپ اگندی و تخمت 

 ی یت ا عشق سوداگه و گد خو

 ی ز س  گ  گ فت آن کاله کی

 کنون آشکارا گبینی همی

 نی همی ینش که گ  مو  دریا

 ه و خوی شاه ست گ شاز اندی

 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 

 ز مادر نزاد  خجسته زنی کو

 ز شاهان کسی چون سیاوش نبود 

 امش نبود چو او راد و آزاد و خ

 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 

 ه ام کنون من دل و مغز تا زند

 گه کین سیاوخش آگنده ام 

 چشم گ یان کنم  اهمه جنگ گ

 جهان چون دل خویش گ یان کنم 
(3/683/57-45) 

 

شاه که شاهد اشک خونین رستم جهان پهلوان ای ان است و سخنان پ سوز 

شنود، یقیناح در این هنیام خود را در ماج ای سیاوش میاو را  ۀو گداز و صمیمان
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دهد  میدیده است، پاسخ رستم را گا اشک و سکوت میاهکار از آغاز تا پایان گن

گیا د، از پیشایاه میرستم چنان که قبالح اشاره شاد حواور شااه را گاه چیازی ن

و « ساوگلی»رود و گیساوی ساوداگه، زن مایکاوو، گه شبستان و حا م وی کی

 د و وی را از تخات یاگمیمحبوب او، را که خون سیاوش گحق گ گ دن اوست، 

کند  شاه شاهد چناین واقعاه میکشد و گا خنج  پیک ش را گه دو نیمه میی  گه ز

 آورد میهولناکی است ولی دم گ  ن

 

 كشور به توسط پهلوانان  ةكاووس و اداركيناتواني 

از این هنیام تا زماان گازگ دانیادن کیخسا و گاه ایا ان، کاه ساالها گطاور 

 ۀآید، پهلوانان گاه تنهاایی درگااریمکاوو، گه میان نکیانجامد، دیی  نامی از می

گی ند و در گسیاری از ماوارد چناان اسات کاه حتای میآن تصمیم  ۀای ان وآیند

شامارند  حاوادا ایان دوره میکاوو، را در کارهای مهم نیاز الزم نکیآگاهی 

آورد که گاه شایوه ملاوک الطاوایفی گوناه ای اداره میکشوری را گه یاد خواننده 

، آن قا ار دارد  شااهد أفاوت که پادشااهی گسایار نااتوان در رشود  گا این تمی

صادق این مدعا آن است که رستم پس از کشتن سوداگه و یک هفتاه ساوگواری 

ین و کاو، گزنناد  یاهد تا نای رودسیاوش در پایتخت، در روز هشتم ف مان می

ان ناشاوند  رساتم گاه آمیهمه پهلوانان حتی ف یب ز، ف زنده شاه نزد وی حاض  

رود تاا انتقاام ماینگ اف اسیاب جگه « گا دل و جان و تن»گوید گا تمام وجود می

کنند پاس رساتم و میخون سیاوش را  از وی گیی د  همه سخنان رستم را تایید 

روند  ایان جنیهاا  کاه گاا میصد هزار سپاهی گ ای جنگ گا اف اسیاب گه توران 

است، گاه گا یختن اف اسایاب از کشته شدن نامداران و سپاهیان دو ط ف هم اه 
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ماند و م ز چین وختاا میانجامد  رستم هفت سال در توران زمین میگ  رستم اگ 

نشیند و س زمین توران را وی ان میکند و گ  تخت اف اسیاب میوختن را تص ف 

آورد  کار گاه داراز میکند  همه جا در پی اف اسیاب است ولی او را گه چنگ نمی

دارد، گه میسپاه رستم که پیداست فک  یار و دیار ایشان را ناراحت کشد س ان می

کاوو، »دهند که اگ  در این روزها اف اسیاب گه ای ان حمله کند میرستم هشدار 

توان کا د؟ پاس گهت سات میاو چه  ( در گ اگ 3/707/469« )پ  و پایف  و گیگی

ها نیاذاریم  ایان دوماین ( شویم و او را تن3/707/473« )آن پی  خس و»همه نزد 

پیا  »یاا « گی ف  »، «ه ایزدیگی ف  »کاوو،، شاه خود را کیگاری است که ای انیان 

شاه یار  ۀپاذی د  هادایایی شایساتمیخوانند  رستم ساخن ایشاان را می« خس و

ف ستد  ولی از اگیاات معادودی کاه در ایان مینماید وآنها را نزد شاه میانتخاب 

رود و گاا مایشود رستم خود گه نازد شااه نمیاست معلوم قسمت شاهنامه آمده 

گ دد  اما طو، و گودرز و گیو و جمعی از سپاهیان راهای میگ وهی گه زاگل گ  

 گ دند  میکاوو، پار،، مستق  کی

کشور موضوع تعیاین  ۀیکی دیی  از نشانه های گارز ضعف پادشاه در ادار

موضوع اشاره شد که پس از گازگشت  تفصیل گه اینه جانشین گ ای اوست  قبالح گ

گیو از توران و آوردن کیخس و و ف نییس گه ای ان گاین گاودرز و ف زنادانش از 

کاویانی  ۀ درفشیک ط ف، و طو، که صاحب کو، و زرینه کفش و نیهدارند

آید  گودرزیان از پادشاهی کیخسا و، میگود از ط ف دیی  رقاگتی سخت گوجود 

کااوو،  و کنند، و طو، از شاهی  ف یبا ز پسا  کیمیف زند سیاوش، پشتیبانی 

گیند خود را در این مع کاه وارد میشاه ظاه اح در چنان موقعیتی است که صالح ن

کند و گا ط فداری از یکی، دیی ی و ط فدارانش را گ نجاند  پس آزمایشی را گاه 
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و، چنان کاونهند  گ چه کیمیکند که  همه گ دن میف یب ز و کیخس و پیشنهاد 

کناد، ولای نقاش میکه گذشت در این مورد در کمال خ دمندی و احتیاط عمل 

 و س ان سپاه و زگونی پادشاه است حاکی از قدرت پهلوانان  عمل

 

 كاووس از وجود كیخسرو خبري كيبي

ز از ط ف دیی  ظاه اح کسی در ای ان از این موضاوع آگااهی نادارد کاه  ا

ان زمین گه جای مانده است  چه ایان موضاوع سیاوش  و ف نییس پس ی در تور

کند کاه فقاط میگوید و گه وی یادآوری میرا س وش شبی در خواب گه گودرز 

 ین خواب قادرست کیخس و را پنهانی از توران گه ای ان گیاورد  گیو چون از ا گیو

از ایان  کند  گانو گشسب، زن گیو، دخت  رستم، نیزمیگ دد، آهنگ توران میآگاه 

خواهاد گاه وی اجاازه میم گیو آگاه است و گدین سبب از شوی یواب و تصمخ

ه پذی د  از این مقدمامیدهد در غیبت او نزد رستم گه زاگل رود، و این کار انجام 

ایان  آید که عالوه گ  گودرز و گیو فقط رستم و گانو گشساب نیاز ازمیچنین گ  

از ایان  کاوو، پادشاه ای انکیماج ا مطلعند ولی در این داستان ه گز گه آگاهی 

بی و هنادوان و اسا ۀواقعه مهم  اشاره ای نی دیده است  گیو گه تنهایی گاا جاما

گانهاا رود  هفت سال در پی یافتن کیخس و کوهها و گیامیکمندی گه توران زمین 

نوردد، در حالی که خوراکش گاهی گاور گاوده اسات و گااهی گیااه و میرا در 

خاورده اسات  میو از آگهاای شاور گا ای رفاع تشانیی  ش پوست گور، اجامه

حماات یاگد و او را گا مادرش، ف نییس، گا تحمال زمیس انجام گیو، کیخس و را 

یاب و آورد  وی در راه گازگشت چناد گاار گاا ساپاهیان اف اسامیف اوان گه ای ان 

 کند  میسه نب د یپهلوانان تورانی چون پی ان و
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 گذرند و گاه ایا ان گاازمیف نییس از جیحون س انجام گیو و کیخس و و 

یو و گنویسد  خب  گازگشت  میکاوو، کیگ دند  گیو نامه هایی گه گودرز و می

رسد  گیو و کیخس و نخسات گاه اصافهان نازد گاودرز میکیخس و گه رستم نیز 

کااوو، ح کات کیمانند و ساپس گاه ساوی میروند، یک هفته در اصفهان می

 کاوو، و نبی ه  در شاهنامه چنین توصیف شده است  یککنند  دیدار می

 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 
(3/747/71-1169) 

 

کاوو،، از رنج کیدا عم  خود گ ای کیخس و در ضمن گ  شم دن  حوا

شای   آورد که او توانست من ومادرم را از چنیالمیو فداکاری گیو سخن گمیان 

 دژم رهایی گخشد  

 کاوو، گه عنوان قدردانی کی

 س  گیسو گی فت اندر کنار 

 گبوسید روی و گ ش گیشمار 
(3/749/1207) 

 

ه ناام گاودرز صاادر و منشور حکومت خ اسان و ری و قم و اصفهان را گ
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دارد و گه دختا ی کاه هماه چیاز خاود را میکند، وی ف نییس را نیز گ امی می

کنون شه  ایا ان سا ای »گوید میصمیمانه فدای سیاوش و کیخس و ک ده است 

 ( 3/749/1219« )تواست

 

 ه ايزدي، ويراني ايران شاه بي فرّ

سات معلاوم ناده در ضامن حاوادا ایان دوره آورده اگاز آنچه گطور پ ا

کااوو، دور کیه ایازدی از گ دد که پاس از کشاته شادن سایاوش، هام فا  می

ی پاا گا»، « گی پ  و پای»گ دد و هم پی ی و ض گه هولناک م گ سیاوش او را می

ل دور پیشاامدها معلاو ۀسازد، و ظاه اح هممیو ناتوان و ضعیف و درمانده « وس 

ی هام وکاوو،، و پی ی کیاز « ف  »از شاه است  گه دور شدن « ه ایزدیف  »شدن 

و هام گیاو پاس از دیادار  انادس ان سپاه در توران زمین گاا رساتم ساخن گفته

 نهد  میکیخس و در توران این حقیقت را گا وی در میان 

 همی گفت گا شاه گیو این سخن 

 که دادار گیتی چه افیند گن  

 همان خواب گودرز و رنج دراز 

 و ناز  خور و پوشش و درد و آرام

 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 
(3/720/694-697) 
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 در آن جا که از تصا ف شاه ی کاوو، رستم نیزکیاز « ف  »از دور شدن 

سا و در همساییی زاگلستان گه دست ت کان سخن گاه میاان آورده اسات گاا کیخ

 گوید  میسخن 

 گ  زاگلستان یکی شه  گود 

 کز آن گوم و گ  تور را گه  گود

 منوچه  ک د آن ز ت کان تهی 

 هی یکی خوب جای است گا ف  

 شد گی دل و پی ه س   ،چو کاوو

 و هن   گیفتاد از او نام و ف  

 گ فتند آن شه  تورانیان 

 پس آن جا نماندند ای انیان 
(3/782/8-265) 

شود  چاه میکاوو، جدا کیه ایزدی از این نخستین گار نیست که ف  البته 

ی در هنیامی که وی گه دست شاه هاماوران اسی  و هما اه پهلواناان ایا ان در دژ

ن از گ دد و مقارن هماین ایاام اف اسایاب از ساویی و تازیاامیهاماوران زندانی 

مده کاوو، گه میان آکی« ف  »ند نیز سخن از دور شدن زتان میاسویی دیی  گه ای 

 که گه این موضوع در جای خود اشاره گ دیده است  

ان نیاز کاوو،، روزگار ای ان و ای انیاکیه ایزدی از عالوه گ  دور شدن ف  

 اریم در این ایام تی ه و تارست  در یک جا خب  از خشکسالی هفت ساله ای ان د

 ز گاران هوا خشک شد هفت سال 

  گشت حال دگ گونه شد رنگ و گ
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 شد از رنج و تنیی جهان گ  نیاز 

 گ آمد گ  این روزگاری دراز 
(3/709/11-510) 

 

دن شادیدیم که گیو نیز در توران گا کیخس و از وی انای ایا ان و پ اگناده 

 ۀر دوردرنگ و گوی از ایوان سخن گه میان آورده است  گه اوضاع ناگسامان ای ان 

ر دگطور ضمنی نیز اشاره گ دیده است چه مورد گحث در آغاز پادشاهی کیخس و 

 شاهنامه مذکورست که کیخس و گیخ ظلم و گیاداد را گ کناد و دادگا ی درجهاان

(، گااران 3/766/26« )دل غمینان از غم آزاد ک د»پ اگند، وی انیها را آگاد ساخت، 

ه گاگهاری از روی زمین زنگ و غم را زدود، زمین چون گهشتی آراسته گ دیاد و 

ه ی م دمان گهت  شد، دست اه یمنان از گدی کوتاانگ ی و گخشش زندگاسبب داد

زد گ دید وجهان پ از خوگی و ایمنی شد، از ه  کشوری نامداری و مهت ی گاه نا

 انف ماه کیخس و آمد و همه نامداران و آزادگان و خداوندان تا  و کیان زادگان گ

آن  کیخس و حاکی ازاین مطالب در آغاز پادشاهی  ۀکیخس و س  سپ دند  ذک  هم

کاوو، از ایان جهاات کاساتیهای گسایار در کیدوم پادشاهی  ۀاست که در دور

 خورده است  میای ان زمین گه چشم 

 

 كاووس در دوران پادشاهي كیخسرو كي. 3

کاوو، گا گ  تخت نشستن کیخسا و گاه جاای کیطور طبیعی پادشاهی هگ

ول و پاسخیوی ؤی ان است و مسز این پس کیخس و شاه اارسد و میوی گپایان 

هاد کاه کیخسا و تاا آخا ین روز دهمه پیشامدها، ولی مسی  حوادا نشاان می
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داشته اسات و الاقال خب هاای میکاوو،، ح مت نیا را سخت نیاه کیزندگانی 

 رسانیده است  میمهم و پی وزیها را گه آگاهی وی 

 

 خورد ميكاووس سوگند كيكیخسرو در برابر 

پادشااهی نبیا ه اش چنانکاه در  ۀکاوو، در دورکیی ام جد خستین اقدن

دییا   زال و رساتم و رصفحات پیش اشاره شد  آن اسات کاه وی را در حواو

ند ( ساوگ3/770/101« )که پ کین کنای دل ز اف اسایاب»دهد میپهلوانان سوگند 

ر ه زنهااگاگی د و آن را میکاوو، حاض ان را گ  آن گواه کینویسند و مینامه را 

 سپ د  میگه رستم 

نیز  کاوو، گا تکیه گ  تجارب خود گه هنیام روگ و شدن گا اف اسیاب وکی

دارد  می وا گا توجه گه ف یبهای اف اسیاب، کیخس و را گه نب د گی امان گا اف اسیاب

ول ؤکاری که کیخس و نیز خود را شخصااح در انجاام پاذی فتن آن متعهاد و مسا

 ان وو، گا این کار در صددست هم از دشمن گزرگ ایکاکیدانسته است  اگ  می

ش را کیخس و نیز که پدرش، سیاو ،و هم از قاتل ف زندش،  سیاوش انتقام گیی د

ای در توران زمین از دست داده گوده است و خود ومادرش نیز رنجهاا و خواریها

و انتقامجویی است  گاویی کیخسا  ۀگسیار در آن س زمین تحمل ک ده گودند تشن

ری پادشاهیش وظیفه یا رساالتی جاز ایان کاار نادارد، و نیاز پنادا ۀتمام دور در

ن زنده است  تا از کشته شادن کاوو، در دوره پادشاهی کیخس و تنها گ ای آکی

 اف اسیاب آگاه گ دد  
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 شود ميكاووس از جنگهاي كیخسرو با افراسیاب آگاه كي

د  و گاا اف اسایاب، چنااز این واقعه که گیذریم در جنیهای طوالنی کیخس

ده نچه روی داده آگاه ک نویسد و او را از آمیگار کیخس و نامه هایی گه نیای خود 

و است  نخستین گار که اف اسیاب گاا اساتفاده از تااریکی شاب از گ اگا  کیخسا 

 دهد  میکاوو، را مخاطب ق ار کیگ یزد، کیخس و در نامه ای گا این لحن می

 من  دگ  گفت شاه جهانیان

 پدر وار ل زنده گ  جان من 

 گزرگیش گا کوه پیوسته گاد 

 دل گد سیاالن اوخسته گاد 
(5/1316/9-868) 

 

ار گانویسد که اف اسایاب میکاوو، کینامه دوم را کیخس و گه هنیامی گه 

گ یازد میدیی  پس از تص ف گنگ دژ گه دست ای انیاان، از گ اگا  ساپاه غالاب 

مه را کیخس و پس از تسلیم خاقان چاین کاه گاه ا( سومین ن5/1347/92-1477)

ی خاود یاری اف اسیاب آمده گوده است، و ف ار مجدد اف اسیاب از آب زره گه نیا

امه را گه نسازد  کیخس و این مینویسد و وی را از پی وزی گزرگ ای انیان آگاه می

 دست گیو و گه هم اه گ دگان و پوشایده رویاان اف اسایاب و خویشاان وی نازد

 خواهد که  میف ستد و از وی میکاوو، کی

 چو در پیش یزدان گشایی دو لب

 نیایش کن از گه  من روز و شب 
(5/1363/1773) 
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کااوو، در کیگوسد  میرسد زمین را میکاوو، کیگیو چون گه پیشیاه 

( 5/1363/1782« )گخندید و گست د رویش گه دسات»ایستد و میگ اگ  وی گ  پای 

ن شااد ز گفتااار او شاااه جااوا»شاانود میز گیااو احااوادا را  و چااون یکایااک

خواناد از تخات فا ود میکیخسا و را  ۀ( و هنیامی کاه ناما5/1363/1785«)پی 

غلتاد  و میدارد و نیایش کناان گا  خااک تیا ه میآید و کاله کیانی از س  گ  می

ا هاد و آنیااه گادمیسپس ت تیب نیهداری اسی ان و تقسیم غناائم و گ دگاان را 

  چین گه آگااهی دییا وف ستادن نامه خب  پی وزی کیخس و را در س زمین ت ک 

عقیب تکاوو، در پاسخ خود گه کیخس و گار دیی  او را گه کیرساند  میکشورها 

 خواند  میاف اسیاب و ناگودی او 

 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 
(5/1366/9-1838) 

 

د رسد هیونایی چند نزمیکیخس و در موقع گازگشت از توران چون گه ری 

سااازد میف سااتد و از گازگشاات خااود نیااا را آگاااه میکاااوو، گااه پااار، کی

(5/1383/2176  ) 

وانها تخت زر ین گنهناد ایدهد شه  را آذین گبندند  درکاوو، ف مان میکی

روند تاا کیخسا و را پیشاواز کنناد  کیخسا و میگزرگان از شه  گی ون ود و و خ
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خاود  ۀکاوو، گه نبی کیگ یند، میگی ند و میکاوو، یکدیی  را در آغوش کی

گوید روزگار از گاه جمشید تا ف یدون شااهی چاون تاو ندیاده اسات  اگا  می

ید، کیخس و در کمال دمیشد خود را گه ف  تو نیازمند میام وز زنده  سیاوش نیز

 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 
(5/1384/95-2194) 

 

کشاد ساپس در میکااوو، کیانتقام، کیخس و اف اسایاب را در حواور 

کند که گیاگان و دریا و کوه میف کاوو، اعت اکیگفتیویی خصوصی کیخس و گه 

« نشانی ندیادم ز اف اسایاب»را گ ای دست یافتن گه اف اسیاب گ دیده است ولی 

کند ما دو تن سوار گا  اساب گاه میکاوو، گه وی پیشنهاد کی( 5/1385/2218)

شوییم و میرویم، س  وتن خود را چون م دان یزدان پ ست میخان آذرگشسب 

اهیم ایستاد و از ک دگار تقاضا خاواهیم کا د کاه محال گزاری در پیش آتش خو

کنند  از ط ف دیی  میاقامت اف اسیاب را گه ما گنماید  نیا و نبی ه گدین سان عمل 

در شاهنامه آمده است که م دی گه نام هوم که از ناااد ف یادون گاود و پ ساتیدن 

هنیاام  خدای را پیشه ساخته در کوه اقامات گزیاده گاود روزی در کوهساار گاه

شنود که گه زگان مینیایش پ وردگار، از غاری که در گ ز کوه گود صدای م دی را 

کناد و از واژگاون شادن گخات واقباالش شاکوه میت کی گا خداوند راز و نیااز 
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یاگد که صاحب ایان صادا کسای جاز اف اسایاب مینماید  هوم گه ف است در می

آویازد و گاازوی او را میف اسایاب رود و گا امیتواند گود  پس گه درون غار مین

کشد ولی اف اسیاب گه نی ناگ از میگندد و وی را در پی خود از غار گه گی ون می

گ دد  از قوا گودرز و گیاو وگ وهای از میا پنهان ریگ یزد و در دمیکمند هوم 

رسند و دیده میگدین محل  اندآزادگان که گه قصد دیدار کیخس و در ح کت گوده

گویند و سپس همه گه هم اه کیخس و گه محل مییده های خود را گه شاه ها و شن

آورند  در آنجا هوم قصه درگند ک دن اف اسیاب و گا یختن وی را میواقعه روی 

کند راه گدست آوردن اف اسیاب آن است کاه میگوید و اضافه میگ ای ایشان گاز 

 سیوز را گه کنار دریا آرند، چ م گاو گ  گ دن گ سیوز، گ ادر اف اسیاب گبندند و گ

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 

کنناد، و گا  اثا  گاناگ و نالاه وی، اف اسایاب سا  از آب گاه در میدر چ م گاو 

آورناد و کیخسا و گاه انتقاام میند از دریا گی ون ماف اسیاب را گا ک آورد  پسمی

خونهای گسیاری که گه دست اف اسیاب ریخته شده گاوده اسات و نیاز گاه انتقاام 

زناد و گعاد گاه میکشتن سیاوش گ دن اف اسیاب، نیای مادری خود گاا شمشای  

 د  کنمیف مان کیخس و ، دژخم پیک  گ سیوز را گا شمشی  گه دو نیم 

رزوی کاوو، و کیخس و گدین ت تیب گا کشاتن اف اسایاب  گاه آکیچون 

آورناد و میگ دند و آیینهای مذهبی گه جای میرسند، گه آذرگشسب گاز میخود 

زرگ و گاگخشند و خی  این پی وزی میهدایا ونیازهای گسیار گه آتشیاه و موگدان 

 ان و ا گااخت  گاه آگهای مهتاخاور تا زاناگودی دشمن  ست گ ای ان و ای انیان را 

 گ دند  می زرسانند و پس از چهل روز شادی و سور گه پار، گامیناموران 
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 بخشد ميمرگ به همه ماجراها پايان 

ه کاوو، گذشته و او گاکیدر این هنیام که یک صد و پنجاه سال از عم  

داوند خ گزرگت ین آرزوی خود یعنی گ فتن انتقام از اف اسیاب نیز رسیده است گا

 رود میکند و گه پیشواز م گ میچنین راز و نیاز 

 چنین گفت کای گ ت  از روزگار 

 تو گاشی گه ه  نیکی آموزگار 

 و اورند و گخت  ز تو یافتم ف  

 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 

 ه کین سیاوش گبندد کم  گ

 یدم جهان گین خویش ندنبی ه  

 کجا کین من ک د چون کین خویش 

 و گ ز و خ د  جهانجوی گا ف  

 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 

 گ  س  آید زمان  نندارم گ ا
(5/9-1398/9-2432) 
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کشد  آنیاه میکاوو، رخت گه س ای دیی  کیگذرد که میزمانی گ  این ن

کمناد  دهد تا پیک  گیجان نیایش را در ستودانی گاه گلنادی دهمیکیخس و ف مان  

کااوو، را کیگب ند و وی را گ  تختی از عاا  گنهناد  ساپس چهال روز ساوگ 

ای ان  که ه گز گا دشمن مه و گلند پ واز و نامجوادارند، سوگ پادشاهی خودکمی

ن از در صلح و آشتی در نیامد  و در آخ ین روزهای زندگانیش شاهد کشته شاد

 ای انیان گود   ان و اف اسیاب دشمن گزرگ ای
 

 :نوشتپي
 اعاداد گاه مورد استفاده ق ار گ فته اسات 1313در این مقاله شاهنامه ف دوسی چاپ گ وخیم، ته ان   1

 گیت   ۀ گوط است گه مجلد، صفحه، شمارت تیب از راست گه چپ م

کارهاای  ن یتوو، گی تدگی  گا عظمتاشاهی ک ۀدر دور»نویسد  میتئودور نولدکه نیز در این مورد   2

  دهدمیانییز او گا پس ش سه اب رخ رستم و نیز گ خورد غم ۀپهلوانی ودلی ان

 ان ویمات و دیاوان کاه در ف سانشمیکاوو، جمشید نیز گه روایت شاهنامه گ  تخات پیش از کی  3

 گ دند گودند او را گه آسمان می

 کارهااای وی آمااد گااه جااای چااو آن

 کاای تخاات ساااختیکیااانی گااه ف  

 یگ داشاات وکااه چااون خواسااتی دیاا

 چاااو خورشاااید تاگاااان میاااان هاااوا

 جهااان انجماان شااده گاا  تخاات اوی

 ندید گااا  گاااوه  افشااااندشااامجگاااه 

 

 ورد پاااایز جاااای مهاااین گ تااا  آ 

 ه  اناادر نشاااختوگاادو گااچااه مایااه 

 گااا دن گ اف اشااااتی زهاااان را گاااه

 او شاااااه ف مااااان وا نشسااااته گاااا 

 گخاااات اوی ۀفاااا و مانااااده از فاااا  

 نااااددماااا  آن روز را روز نااااو خوان

                           (1/25/53-48) 

 

شود کاه حاس دیدی میشگدل گه چنان میل  ،این حس انتقام»نویسد  ره میگانولدکه در این  تئودور  4

نوشاد  اوسات می ۀکشته شادهای دشمنت ین بجیکه ن اون پی ان رخ ن گودرزلندنظ ی چوگم د 

  مقدسای ۀیک وظیفا ۀمنزلگه نیخو مگاید هفتاد ف زند خود را گکشد  نکته اینجاست که انتقا ه اوتالب

  (95ص  ،ناملی ای  ۀحماس)« شودل شده است پنداشته میکه از جانب خدا محو 


