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 م٢٠٠۶انـجنـير احـمـد شـيـرزاد                                                                                                   می،    
 

 آیا ميشود داستان کيکاوس شاهنامه را
 باز خوانی کرد؟

 
اریم، اما هنگامی که ازشهـکارهای ادبی  دارزشمندی نا گفتـه پيـداست که در ادبيـات فارسی دری، اثار بسی گرانبها و

 بيش نخواهد بود، و به یقـين ميـتوان گـفت که در     ُجـلدی در حوزۀ هر زبان سخن بمـيان آید مطمئناًَ از چند یا چندین   
 حماسی زبان دری را شعرقلمرو زبان فارسی دری یکی از پيشگامان کم ماننـد، فردوسی طوسی است که قله بلند 

 موفـقانه پيموده، و پرچم شعر حماسی دری را در عرصۀ ادبيات حماسی   ،ادانـه و با هدف چند گانه مستحکم، است
تا  اکنون پژواک صدای بلند فردوسی را بهمـان رسائی پس از پيمایش خم و پيچ ده          .   جهان خوب به اهتزازدر آورد 

 نه تنها نگهه  داشـته، بلکه در قاره های     درۀ، صده ای، با همان صالبت و طنين ميشـنـویم، و جایگاه سـتـُـرگـش را      
بيست وپنج   ) م١٩۴٣ -١٨٨٠(دیگـر نـيز راه باز نموده و هـواخـواهـانی یافـته است، تا جائيکه فـریتس ُولف المانی     

از دید گاه هنر   .  صرف کـرده است"واژه نامٌه شـا هنامٌه فردوسی"سال عمرش را در تهيـه فرهنگ نهصد صفحـه ای 
 مهندسی ميتوان فردوسی را معمار یا باستان شناس خستگی نا پذیری  خواند، که با تالش و توانمندی قابل معماری و

تحِسينی در پی بيرون آوردن مدنيتی است که داشت زیر آوار و دود و سياهی زمانه دفن ميگردید، فرهنگ، تاریخ، و          
 گرُد خاکهای چند الیَه ی در تمام گستره اش  از   زبان مردمش، را با کاوشهای جست و جو گرش از سينه  ها، و زیر

سيستان تا تالـقـان، از مازندران تا هاماوران و کابلستان، بيرون ميکشد، از داالن وکاخ و ایوان گرفته تا سردابه و    
و  گرمابه اش، را از زیر سنگالخها با سمـُج زدن ماهرانه، از زیر  آوارهای تاریخ بيرون ميکشد، از شهر و شهرک  

کـوه و بـرزنش از جوی و جـيـهـون، از دشت و کوه وچـمنـزارش، از عشق بيتاب اندرونيان تا جنب وچوش مطربان             
و پيشکاران، از دهقـانُ پهلوان و داد گـر و جفـا گـرش، از مـوبد و راوی و ميـرزا و منشی و کاتبش تصـویر بر           

 بحـر متقـارب چنـان بـا صـالبت و زیبا جا سـازی ميکند، ميـدارد، و چه زیبـا تصـویر ها را در چـوکات شعـرش در
 . و بـرای نسلهـای بعـد از خـودش به ارمغـان ميگـذارد   

هنامه را ان شـ ومخالفي،ق ـدان موافـالقه منـعی سال  پرسشی است که سالهاباز خوانی یا قـطـعـه خوانی، شاهنامه 
بصـورت دائيمی  به این اثر گرانسنگ کالً  بی تـوجـه نمـانـده    ز ـه نينامـهاين شـالفـ مخ، چنـانچـه ول داشته  ـود مشغـبخ

نتوانسته اند کامال فاصله گيرند، شکوه، عظمت، قدرت تمثيلی و نمایشی    ه فر دوسی ـ امـنـه ـاوانی شـاز باز خاند ویا 
ای حوادث، و شخصيتهـای باز   این اثر را چه در به تصویر گـذاشتن ميدانهـای نبرد دفـاع ميهنی و یا فـراز و فـرودهـ 

و پيچيدۀ که بنمایش گـذاشته ميشود، همه را یکسره از دیـده بـدور انگازند، و یا کامَال به این اثـر مـاندگارهيچ گـوشۀ            
 .                                                                                            چشـمی نداشته باشنـد

 در   توسه را کـه ابو القـا سم فردوسی در سرایش شاهـنـامه  به دنبال آن است به یـقـين مـيـتـوان در یافت که پـيـر  آنـچـ
کـل هـدف چنـد گانه دارد، اما بصورت ویـژه  درتکاپوی  یـک داد خواهـی است وخرد ورزی، و در جست وجوی              

 آنها، از هـمـين روست که او داد گـری و داد خواهی را           یافتن راهـی برای بزرگـداشت هر یکی از آن، و یا هردوی  
در هـر زميـنه یا سـر آغاز کالمـش، زیب آذیـن سـروده اش ميگـرداند،  یا ایـن واژه ها  را سـر انجـام بـيـتـش جـا ه    

                               .                                                                                گـزیـن ميکنـد
                                                                                                   

 ز پند و خرد گر بگردد سرش
 پشـيمانی  آیـد  زگـيتـی  بـرش

 یا در مورد داد
 هـمـه  سـاله پيروز بادی وشاد
 سرت پـرز دانش دلت پر ز داد

 
عـالقمـندان ایـن حمـاسۀ  دری را نظـربـر اینست که این دهـقـان زاده طـوس در راسـتای تحـقـق  داد گری، آرمان    

گرائيست ستـُـرگ، و در وادی  داد خـواهـی، داد ستانيست بی بـدیل، آنچـه او سـخت در تـکـاپـو و جست وجوی                   
آنچه  عده ای انگشــت انتقاد به سوی او دراز ميکنند، و او را        برخالف .  آنـسـت، گسـترش داد است و نکـوهـش بـيـداد      

به تبار گـرائی نـشـا نـه مـيـگيـرنـد، و از سوی بعضی ها به او نسـبت نژاد باوری داده مـيـشود،  آنهـم بـا تـفـاوت            
 و کم نيستند کسانی بـيش از هـزار سال  اخـتالف  زمانی، و این درست در زمانـی ما با چنين چالشهای بر ميخوریم،

که هـنـوز    برای شکارگاه نژاد باوران آتش وهـيـزم ميبـرند،     ، که بصورت مکتبی و یا اکتسابی در عصر جهانی شدن  
هم حتی مدعـيـان روشـنـفکر نما نيز در بيشتـر موارد از این خصيصه  و باورها   نتوانسته اند  فاصله عقـالنی           

ر گرائی هنوز هم  که هنوز است مـتـاسفـانه ميباشيم، و چه بسی صغـرا و کبرا های       گيرند، ومـا شـاهد تکرار این تبا  
که نميـبنـدند و به نـرخ روز مـره گی تفسير نميکـنـند، و هـرازگاهی  ما  شاهـد زنگاره خاصی در شکـلهای کوناگـون     
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ضرورتهای زمانی  آنرا ميطلبد و امثال این آنيم، و  با تـعـبـير های ویژه  و مقایسه کردنهای بد و بد ترها  که گویا  
 .                                                                چنـين چـيـزها را متاسفانه باز هم  شاهد یـم

اه    المبار تر اینکه گـاهی در مقياس جهانی ازآستين های ِایدیالوگهـای بازار، بنام مـدنيت پایانی تاریخ، یا تمدن از ر  
رسيده، آوای جنگ تمدنها چشمک ميزند و گاهی هم از حنجـره کوردالن عصر سنگ، که کـوس آن نيز گـوشها   

، و دریغا که باز هـم هستند کسانی که  !راميخـراشد، و در هر ظرف و تعبيری که بگنجد و به هر قيمتی ميـبایند، کنند 
ند، وتأ سف بارتـر اینکـه  گاهی نيز مباهـات کنـند، صد دریغ   عـلمبردار آن ميگـردند و به ژنده گـردانی آن تن درميده

کـه همه ما ثمره اش را چشيـدیم، وبـوی گنـدابش در مجـاری تاریخ حتی رشـته های بویائـی بشـریت  را سخت آزرده   
                       .                                                                                          است

اما فردوسی آنرا در هـزار سال قـبل به چـالـش ميـگيـرد و این چـالـش را ما در سرایش داسـتان کيـکاوس به وضـوح                    
واز همين جـاست کـه فـردوسی کاوس را که از سلسله کيانيان است واز تبار ایرانی او را درعرصۀ      . شـا هـدیم

يزان ارزیابی ميگـذارد، نه  به وصـلت تبـارش، چـون در او بی ِخـَردی یا کم خـردی      عملکـردش نگاه ميکند و به مـ 
                                                            ..                                   را سراغ دارد و از بيـانش به خـود هيچ تـردیـدی راه نميـدهـد    

)١( 
 درخت  برومند  چـون  شـد  بـلـنـد

  برو بر گـزنــد"٢"گر آید زگـردون 
 

 شـود برگ پـژمرده و بـيـخ سـسـت
 سرش سـوی پـسـتی گـرایـد نـخسـت

                                                        
ر بـيان داستان و یا فرا خواندن مـهـمان به خوان گفتار باید در آبپاشی ایوان و گذاشتن گلدان        در این شـکی نيست که د

در ورودی داالن، کار هنر مندانه هر هنر مند در راستای  پذیرائی مهمان است تا آن خـورشـتی را کـه بر شعـله ای      
 .              دیگـدان دارد با کـمـال اخالص پيشخوان مهمان کند   

 
  گاه پـــدر"٣"چــو کـاوس بـگــرفت  
   سر بسر"۴" مر او را جهان بنده شد

 
 ز هـــر  گــونه  گـنـج  آگــنـده  دیـد
 جـهان سر بـسر پـيـش خود بنده دید

 
شخـصيت کاوس از دیدگاه فردوسـی شخصی اسـت کم خـرد، که درتصميم  گرفـتن های  کيانی با شتابزدگی بيش از      

 و امور کشوری را با اصرار خود نگری به منصه اجرا ميگذارد، همۀ این صفات خود کامگی  حد عمل ميکند
کاوس، از دید فردوسی بدور نماند و در بيان آن، آنچـه باید به تصویر حقيقت نما بنمایشگاه شعرش آذین ميبـندد و آنرا          

جربکی کاوس را در امور کشوری و  نا پخـتـگی وبی ت. چه خوب، استـادانه و آئينه وار  به تصـویر ميکشد 
.                          کشورداری بدور از تجارب گـذشتگان دانستـه، و به آن با دیـده شک و تـردید و یکـنوع نا باوری خردمندانه مينگـرد     

و در آن عصـر این گونه بلند پروازی را بدور از نـيـاز دانسته و  ! س را زیر پرسش ميبردبلند پـر وازیهای کيکاو
که در یک شب ميگساری وقتی از رامشگر خوشنواز وصف مازندران وهوای خوشگوار و دامنه     . خـرده ميگيرد

َهدفش در نفس عمل است،  مسلما . های الله زارش ميشنود هوای مازندران کند تا زر و دیبا و دینار از آن خود سازد  
که این هوا و هوس دینار و دیبا را ما هنوز هم در سر سردمداران بازار ميبينيم، اگر هوای دیبا نداشته باشند،هوای     

                    .                                                                                دینار وزر، چه زرد باشد یا سياه، دارند که دارند 
                                                                               

 سـراسـر  هـمـه  کـشـور  آراســتـه
 ز دیــبا و دیــنار و زر خــواســـته
 بـــتــان  پــرســــتـنـده  با تــاج  زر
 هـــمه  نــامـداران  بـــرزین کــمـــر

 س  بـشـنـيد از او این سـخـُنچـوکـاو
 یــکــی  تـازه  انـدیـشـه افـگنـد بــن
 دل  رزمـجــویـش  بـبست  انــدران
 کـه لـشـکر کشــد ســوی مـازندران

 
اسرار کاوس در لشکـر کشی به مـازندران  تا آنجـا پيش ميـرود که بر خالف مخالفتهـای کهتران و مهـتـران با این  

 . وگـودرز  و بهرام  و نيو در تصميم کاوس کار گـر نميـا فتـد، و کاوس را چنين پاسخيست که    لشکرکشی، از گيـو
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 اگــــر کـس نــمـانم  بــمــازنــدران
 وگـــر برنــهـم  بـاژو ســاو گــران
 چـنان زار و خـوارند بـر چشـم مـن
 چــه جــادو چــه دیـوان آن انـجـمـن

 ن آگـهـیبـگـوش  تـوآیـد  خـود  ایـ
 کـزیـشـان شــود روی گـيـتی تـهـی

 
هنگاميکه کاوس در آهنگ مازندران با چـنـان دید و نظری مـينـگـرد که جـهـان را تهی از مردمان مازندران کند،  

 .فردوسی آنرا به کوتا بينی کاوس داللت ميـدهـد، و مينگارد که  
 

  کاوس خود کامه مرد"۵"هــمی گـفت 
  ز گـيتی  نه ســردنه گـرم  آزمـوده 

 کـسـی  کو بود  درجـهـان  پـيـش گاه
 بـرو بگـذرد  سـال و خـورشيـد ومـاه

 او  در جهـان"۶"کـه مانـد کـه از  تيـغ 
 بـلـرزنـد  یـکـسـر  کـهـان  و مـهـان

 
ا آن صفاتی که او از   حـاال اگـر بلـنـد پـروازیـهـای کاوس را در لشکر کشی به مازندران و پا هوای پرواز به آسمان، ب       

دیدگاه فـردوسی دارد، مانند بی خـردی، زیاده خـواهـی، خـيـره سـری های مـهـار نا شدنی و امثال آن منـحـصر به    
فرد کاوس نبوده که فردوسی مينگرد، و از باور بدور نخواهد بود که هدف فروسی توجه به شَدت زیاد خواهی است  

واگـر چنين ویژه گی را  در جـهـان کنـونی به مـيزان  سنجـش بگـذاریم،   . يردکه آنرا در وجود کاوس به بحث ميگ
مگـر غـيـر از آنست که در شـهـنـا مـه آمده است، حتی آگر سراغ موشگافی و جابجائی تطبيفی  آوائی  این بيت که       

 ودر آنصـورت ميشود،   گاهگاهی زبان شناسان، و پژوهنـدگان واژه ها، هم آوائی واژگان  را ریشه یابی ميکـنند   
نيـز  چـون هم مخـرج  ) س  ( خـوانـد و ) ب (است و صـدای  با  کـه همـان ب است  آنـرا  ) با(کاوس  راکه هـم آوای  

است و ميتـوان آنرا جا گـزین کـرد پس مفـاهيـم سـرودۀ پـيـر طـوس در هنـگامه جـلـوس پسـری کـه  بر جـای    ) ش(
ا کـامالً افـاده ميـکنـد و این هـم  چندان تفـاوت نميکند که کاوس کيانی باشد یا کاوبائی، و         پـدر تـکيـه زده، منـظـور ر   

 .                                                                                                گــویا باز هــم کـاوس چنـان ميپنـدار که  
 دجهـان سـربـسـر پيش خود بنده دی

 
 مگر نباید در مقابل کاوسی که جهان را سر بسر پيش خود بنده ميبيند عالمت ؟  گذاشت و چنين نوشت  

 ؟جهـان سـربـسـر پيش خود بنده دید 
 

گرچـه کاوس از جمـله  فرمانروایان  کيانی است که در  گاه  تاجـگـذاری اش هـمای سعادت و شـاهـيـن شـاه گزین،  
 کيکاوس  بر گسـتره به جا مانده از پـدر  تکـيه ميزند، و به فـرمانـروائی کـيانی مـيرسـد و   برایش  بپرواز در نيامد و

به قـول  فرزانه طوس                                                                               .  در اغاز جلوسش فـيلش هـوای مـازنـدران ميـکـنـد    
 

 پـدر چـون بـفـرزند مـانـد جـهـان
 کــنـد  آشـکـارا  بـروبر   نـهـان

 
در افسانه های باستان و روایات کذشتگان در تعـریف از مراسمهای تاج بخـشی بعضی از ملوک آمده است که، تاج     

هينی ميبـاید به پرواز  بخشی  و تاجـگـذاری ِملک مِلـکان و ُملوک بی ریـشـه در عصـر باستان رسـم بر این بود که شـا 
و از همان لحظه مقـبـولـيـتـش هویـدا و طاعـتـش           . در  آید، و پس از چند چرخ در آسمان انتخاب مِلک ُملک  نماید    

                  .                                                                      مرعی الجراء  گــردد، و او را رعایت چه که طاعت نيز واجب آید  
 روزی از دوستی در بر تـری، و کاستـی این آئين که در افسانه ها آمده که گاه گاهی از قضا بر دوش کل بچه ها نيز 
مينشستند و او را به سروری ميگزیدند، پرسيدم  که اگـر آن بازهای دور پرواز در روزگار جاری اگـر ميبودند، چون             

ری کمتری داشت پس توان دور پروازی را البد در خود نمـيـداشـتـنـد، آن مرد برومند که از قضا همسایه نيز            مشت
بود، با لبخندی پر معنی  گفت  که امروز کار دور پروازی، نه در ضرورت پرواز شاهين و باز  تـيـز پرواز باشد،        

ی و سيمائی است که فاصله ُبـن  تا کـابل را در  ثانيه    بل سرعت زمان از آن رسانه ها و فرستندها و گيرندهای صوت 
پيماید  و با تلـفـنهـای کـه آنرا تـلفـن همراه گویـنـد و با این ابـزار کـوچک، چـه کارهـای بزرگ و خــارق العادۀ که               

این )  دران است پادشاهی کی کاوس و رفتن او بمازن( و بعـد از آن داستان مـورد گفـتگوی ما که  !  نميشـود کـــرد  
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چند بـيت را از همان داستان  برایم به  آواز رسا و خوش به خوانش گرفت، اما آن دوستم قبل از آنکه این ابيات را  
کاوس را  ) کا(بـود و ميشـود کـه ) با(کاوس با ) کا( بخواند ابراز داشت کـه حـاال نباید سراغ مـقـایسه تطبيفی آوائی 

 .                                                                                                                ميـباید پذیـرفتدارد " ک"کـه همان صـدای   
 

 وهم گوشوار"٨" تخت وهم طوق"٧"همان
 هـمـان  تاج زّریـن  زبــرجـد  نشـان

 
 تازی  اسپـان  آگـنـده  یال "  ٩" هـمـان 

 هـمـال"  ١٠"سـت  کسـرابگـيـتـی نـدانـ
 

 پایان
 
 
 ٧۶خ،  جلد یکم  ص ١٣٨٢به کوشش دکتر سعيد حميدیان چ ششم " براساس چاپ مسکو " شاهـنا مـًه فردوسـی-١
 
 "گر ایدون که که اید " در نسخه چاپ لننگراد چنين آمده   -٢
 "بگرفت کاوس" در نسخه چاپ ل و خاور شناسی آمده  -٣
 "بـد"ه  در نسخـه خاور شناسی آمد-۴
 "بود" در نسخه خاور شناسی دو آمده  -۵
 "که ماندست که از" در نسخـه خاور شناسی  آمده  -۶
 "هم از تاج " در نسخه چاپ لننگراد چنين آمده  -٧
 "با طوق" در نسخـه خاور شناسی آمده   -٨
 "هم از " در نسخه چاپ لننگراد چنين آمده  -٩
 "خود را" > ٢و ١  در نسخه خاور شناسی -١٠

 
 

  آنالین - جرمن-یادداشِت سایت افغان   
 ایرانی  کنونی ارتباطی ندارد، ازینرو نباید برایش صفت    ایران  برخاسته و با  بخدی یا  بلخ  از کوانی یا کيانیسلسلۀ  

 . استعمال گردد
 
 
 
 

  


