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Abstract
In the process of Islamization after the 7th century, Iranian native ancestral
conception and historical identity were severely eroded and interfered by
foreign ideas. Under the background of the boom of New Persian language
and literature, some Iranian literati assumed the mission of being the bearers
of cultural memory. Collected and compiled on the basis of the ancient
Iranian oral and written legends, certain Iranian national epics composed
from the 10th to the 12th century show a significant influence on the survival
of Iranian cultural tradition. Among the epics, Kūshnāma is particularly
remarkable for its creation of an alien hero. After close scrutiny of the text,
we can find that this so-called “Story of the King of China” integrates the
fragments of the ancient Iranians’ collective cultural memory – the bygone
military conflicts between the alien enemy chieftains and the Iranian people.
The hero, acting as a typical character of the “archery target type”, is derived
from multiple prototypes, which include the Kushite kings, the legendary
Mesopotamian Semitic kings represented by Nimrud, as well as the kings of
the Kushan Empire. Kūshnāma, therefore, by shaping an exotic hero of the
archery target type with multiple identities of foreign enemies, draws the
brilliant achievements of legendary Iranian kings and heroes together.
Meanwhile, it contributes to establishing a comprehensive frame of
reference for the rejuvenation of Iranian national memory. In other words,
through recognizing the self by concretizing the other, the epic plays an
important role in refashioning Iranian national identity in the Islamic era.
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کوشنامه و نقش قهرمان بیگانة «آماجگونه» در بازسازی هویت
ملي ایرانیان
لیو یینگجون



استادیار ،مرکز پژوهشهای ادبیات شرقی و دانشکدۀ زبانهای خارجی ،دانشگاه
پکن ،چین

در روند اسالميشدن جامعة ایران پس از قرن هفتم ميالدي ،مفهوم نسب قومي و هویت تاریخي ایرانيان
توسط افکار بيگانه بهشدت دستخوش دگرگوني و ابهام گردید؛ اما برخي از ادباي ایراني ،با رونقیافتن زبان
و ادبيات فارسي ،رسالت حفظ و احياي حافظة فرهنگي را بر عهده گرفتند .برخي از حماسههاي ملي ایران
که بر اساس افسانههاي شفاهي و مکتوب ،بين قرون دهم تا دوازدهم ميالدي گرداوري و منظوم شدهاند،

تاریخ دریافت9739/32/37 :

چکیده

تأثير بهسزایي در بقاي سنت فرهنگي ایران داشتهاند .در ميان این حماسهها ،کوشنامه بهخاطر شکلدهي به
یک قهرمان بيگانه ،قابلتوجه ویژه است .این منظومه که سرایندهاش آن را داستاني از شاه چين خوانده

تاریخ پذیرش9739/37/93 :

چندگانه در روند شکلگيري شخصيت کوش پيلدندان موردبحث قرار ميگيرد؛ و در قسمت سوم ،بر

ISSN: 3329-8927

است ،بخشهایي از حافظة فرهنگي جمعي ایرانيان باستان دربارۀ درگيريهاي نظامي دشمنان بيگانه با
ایرانيان را در خود حفظ کرده است .بخش اصلي این مقاله شامل سه قسمت است .در قسمت نخست ،پس
از مروري مختصر بر داستان کوش پيلدندان ،سه پيشنمونه براي کوش پيلدندان به دست داده و بررسي
شده است :پادشاهان کوش در شمال آفریقا ،پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري کوشاني
در شرق ایران .در قسمت دوم ،با مراجعه به نظریة حافظة جمعي ،مکانيسم تلفيق و ادغام پيشنمونههاي
اساس مفهوم «شخصيت آماجگونه» -که اصطالحي رایج در پژوهشهاي مربوط به ادبيات عاميانه در چين
است– به جمعبندي و نتيجهگيري خواهيم پرداخت .برخالف شاهنامه که با توصيف و به تصویرکشيدن
پادشاهان و پهلوانان ایراني ،ستایش آنها بهخاطر اعمال قهرمانانه در ایجاد و حفظ تمدن و نيز دفاع از
کشور ،افتخارات ،هویت ملي و وحدت ایرانيان را در دوران اسالمي بازسازي کرده است ،کوشنامه از
شکلدادن به «دیگري» 6شناسانده و اینگونه به بازسازي هویت ملي ایرانيان یاري رسانيده است.

 نویسنده مسئولliu.yingjun@pku.edu.cn :
1 . concretizing the other

eISSN: 3786-6976

طریق ترسيم چهرۀ یک قهرمان بيگانه که داراي هویتي چندالیه از دشمنان خارجي است« ،خود» را با
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آماجگونه،حافظةفرهنگی،هویتملی،حماسةایرانی.
کوشنامه،شخصیت 

کلیدواژهها:

مقدمه
در پي چيرگي سپاه مسلمانان بر سلسلة ساساني ،زبان عربي نزدیک به دو قرن بهعنوان زبان
نوشتاري در ایران 6مورداستفاده قرار گرفت .پسازآنکه ادبيات فارسي دري 2در قرن نهم
ميالدي جوانه زد و فارسي بهتدریج جایگاه زبان نوشتاري جدید در ایران را یافت،
شاهنامه 8و دیگر حماسههاي ملي ایران که به بازگویي تاریخ و سنّتهاي فرهنگي ایران
باستان ميپرداختند یکي پس از دیگري سروده شدند .حماسههاي ملي ایران درمجموع،
یک سنّت ادبي روایي فارسي 5را با ماهيت «ادبياتِ تاریخِي عاميانه» ایجاد کردند و با
مشارکتي جدي در بازسازي حافظة جمعي ایرانيان در دوران اسالمي ،نقش مهمي در حفظ

سنّتهاي فرهنگي کهن ایراني ایفا نمودند .ذبيحاهلل صفا دراینباره ميگوید« :شاهنامه
گنجينهاي است از ميراثهاي کهن ملتي که در نيمهراه زندگاني خویش اعتقادات قبلي
خود را از قلمرو دیني به قلمرو دیني دیگر و از سنن و آیينهایي به سنن و آیينهایي نوتر
منتقل ساخت و اگرچند کتاب -که شاهنامه مهمترین آنهاست -به منزلة رابطي ميان این
دو دوره از حيات ملي قرار نميگرفت ،ممکن بود ملت ایران که دین اسالم را از گيرودار
حوادث جهان به غنيمت گرفته بود ،آن ميراثهاي کهن را بهکلي از یاد ببرد و به سيرت
ملتي دیگر ،مانند آنها که در گسترۀ تمدن اسالمي ميبينيم ،درآید» (-6875آ.)57 :
منظومة کوشنامه که در آغاز قرن دوازدهم ميالدي سروده شده و داراي بيش از ده
هزار بيت است ،از حماسههاي ملي ایران است که با برخورداري از ارزشهاي فرهنگي،
آنگونه با شاهنامه در پيوند است که آنها را ازنظر محتوایي باید مکمل یکدیگر دانست.
در جستار حاضر ،نخست پيشنمونههاي کوش پيلدندان در زمينهاي وسيعتر و بهطور
مفصل واکاوي خواهد شد و سپس مکانيسم شکلگيري این نقش حماسي و چگونگي
 .1مقصود از «ایران» در این مقاله اصطالح رایج «ایران بزرگ» ( )the greater Iranیا «قارۀ فرهنگي ایراني»
( )Iranian cultural continentدر ایرانشناسي است.
 .2یا «فارسي نو» ( )New Persianکه در این مقاله از این پس «فارسي» ناميده ميشود.
 .8شاهنامه در این مقاله به طور خاص به شاهنامة فردوسي اشاره دارد.
4. Persian narrative literary tradition
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تأثير آن در بازسازي هویت ملي ایرانيان موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت .بخش
اصلي این مقاله شامل سه قسمت است .در قسمت اول ،پس از مروري مختصر بر داستان
کوش پيلدندان ،به بررسي پيشنمونههاي چندگانة احتمالي براي کوش پيلدندان ،یعني
پادشاهان کوش در شمال آفریقا ،پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري
کوشاني در شرق ایران پرداخته ميشود .در قسمت دوم ،با مراجعه به نظریة حافظة جمعي،
مکانيسم تلفيق و ادغام پيشنمونههاي چندگانه در روند شکلگيري شخصيت کوش
پيلدندان موردبحث قرار مي گيرد؛ و در قسمت سوم ،بر اساس مفهوم «شخصيت
آماجگونه» – که اصطالحي رایج در پژوهشهاي مربوط به ادبيات عاميانه در چين است –
به جمعبندي و نتيجهگيري خواهيم پرداخت.

پرسشها ،فرضیه و روش پژوهش
در این منظومه ،قصّة کوش پيلدندان «داستاني از شاه چين» نيز خوانده شده است:
زمانــــه چــــو کــــارم دالراي کــــرد

دلــــــم داســــــتاني دگــــــر رأي کــــــرد

یکــي مهتــري داشــتم مــن بــه شــهر

کـــه از دانـــش و مردمـــي داشـــت بهـــر []...

مــرا گفــت اگــر رأي داري بــر ایــن

یکــــــي داســــــتان دارم از شــــــاه چــــــين
(ابن ابيالخير)692 :

که باعث عالقة بسيار و ایجاد پرسشهایي ازین دست براي خوانندگان چيني ازجمله این
نگارنده ميشود :چرا به شخصيت اصلي کوشنامه یعني کوش پيلدندان «شاه چين» گفته
شده است؟ و داستانهاي او چگونه به یک حماسة ملي ایران تبدیل شده است؟
بر اساس تدقيق و غور در این منظومه ،فرضية این پژوهش آن است که محتواي برخي
از منابع مکتوب همراه با چندین پاره از خاطرات تاریخي ایرانيان مرتبط با چندین شخصيت
در این منظومه ادغام شده است .این جستار بر آن است که با بهرهگيري از مفهوم
«شخصيت آماجگونه» که توسط دانشمندي چيني مطرحشده است و نيز نيمنگاهي به
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نظریههاي حافظة جمعي موریس هالبواکس 6و حافظة فرهنگي یان اسّمانّ ،2به پرسشهاي
این پژوهش پاسخ دهد.

اصطالح کلیدی پژوهش
«شخصيت آماجگونه» که براي خوانندگان ایراني ممکن است ناآشنا باشد ،بهعنوان
اصطالحي در پژوهش ادبيات عاميانه ،توسط هو شي 8در مقالهاي که در سال  6629ميالدي
منتشر شد ،براي نخستينبار مطرح گردید .وي افراد خوشاقبال توصيفشده در برخي از
افسانهها و داستانهاي باستاني را که ویژگيها و حکایات مربوط به دیگر شخصيتها
بدانها نسبت داده ميشود «شخصيت آماجگونه» 5ناميده است .)Hu Shi: 472( .به گفتة
وي« ،آنها درست مانند یک «آماج تير» هستند که در اصل فقط دستهاي کاه و علف
خشک است که تيرهاي زیادي به آن زده شده است ،اما نهتنها مجروح نميشود ،بلکه
بدون هيچ کوششي موفقيت و نام بزرگي نيز به دست ميآورد» (همان) .وي این مسئله را
بهوسيله باؤ جِنْگ 9بهعنوان یک مثال توضيح داده است« :از زمانهاي قدیم ،داستانهاي
اعجابانگيز ،پرجزئيات و جالب زیادي در مورد کارآگاهان و ماجراهاي دادرسي آنها

1

وجود داشت که یا در آثار تاریخي ثبتشده و یا در ميان مردم رایج بودند ،اما مردم معموالً
منشأ آنها را نميدانند؛ بدینجهت همة این داستانها بهراحتي به یک دو شخصيت نسبت
داده ميشوند .از این دیوانساالرانِ درستکارِ کارآگاهگونه ،باؤ جِنْگ از سلسلة سونگ به
نحوي بهعنوان یک آماج تير انتخاب شده است و مواردي عجيبوغریب در داستانهاي
عاميانه به او نسبت داده شده است .باؤ جِنْگ بدین ترتيب به شرلوک هلمزِ 7چين تبدیل
گردیده است» (همان).
1. Maurice Halbwachs
2. Jan Assmann
)3. Hu Shi, 胡适 (1891-1962
4. 箭垛式的人物
 ،Bao Zheng .9یکي از دیوانساالران سلسلة سونگ ( 6276-618 ،Songميالدي) که در بررسي و کشف جرائم،
داراي تبحر و شهرتِ بسيار بود.
 .1در چين قدیم ،کشف جرم و نيز دادرسي و تعيين نوع مجازات ،همه تحت نظر یک نفر بود.
7. Sherlock Holmes
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تعدادي از پادشاهان و قهرمانان باستانِ توصيفشده در اساطير و افسانههاي هر دو
کشورِ ایران و چين را ميتوان ازاینگونه قلمداد کرد .چنانکه دربارۀ کوش پيلدندان نيز
خواهيم گفت ،اعمال و ویژگيهاي شخصيتهاي مختلفِ دوران باستان در وي متمرکز و
به او نسبت داده شده است .بدینجهت ،در جستار حاضر ،مفهوم «شخصيت آماجگونه» در
توصيف وي به کار رفته است.

پیشینۀ پژوهش
برخالف وجود تحقيقات درازدامن و طوالنيمدت محافل علمي و دانشگاهي بينالمللي در
مورد شاهنامه ،عليرغم اینکه تاریخ پژوهشهاي مربوط به کوشنامه در اروپا را ميتوان به
اواسط قرن نوزدهم ميالدي برگرداند ،بهعلت اینکه در پایان قرن بيستم ميالدي بود که
نسخة تصحيحشدۀ این منظومه به کوشش جالل متيني بر اساس نسخة خطي آن در ایران
منتشر شد ،تنها در دو دهة اخير ،دانشمنداني از کشورهایي مختلف به کوشنامه عالقه
مندشده و به تحقيق و پژوهش دربارۀ این منظومه پرداختهاند .در مورد پيشنمونة کوش
پيلدندان ،ذبيح اهلل صفا در کتاب حماسه سرایي در ایران (چاپ اول در سال  )6888داستان
کوش پيلدندان را نيز همانند افسانة ضحاک ،سرچشمهگرفته از خاطرات تاریخي ایرانيان
مربوط به مهاجمان سامي در دوران باستان دانسته است (-6875آ .)888 :جالل متيني،
مصحح کوشنامه ،در مقالهاي بر آن رفته است که پيشنمونة کوش پيلدندان ممکن است
از پادشاهان امپراتوري کوشاني باشد ( .)198 :6873نگارندۀ این مقاله در پایان نامة دکتري
و نيز پژوهش تازهانتشاریافتة خود نشان داده است که شخصيت حماسي کوش پيلدندان
داراي چندین پيشنمونه است -6 :پادشاهان سامي باستان؛  -2پادشاهان کوش که در شمال
آفریقا حکومت داشتند؛ و  -8پادشاهان امپراتوري کوشاني که از همسایگان سرزمينهاي
شرق ایران بود ( .)Liu, 2015, 2021: 177-191علياصغر بشيري نيز در مقالهاي با عنوان
«ارتباط منظومة کوشنامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از ميالد در آفریقا» ،اصطالح
کوش در متون دورۀ اسالمي را بررسي کرده و دربارۀ انطباق مطالب کوشنامه با
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رویدادهاي امپراتوري کوشي در آفریقاي کهن ،به طور مفصل به بحث پرداخته است
(بشيري.)6863 ،

 .2بحث دربارۀ پیشنمونۀ 2شخصیت اصلي کوشنامه
.2-2زمینۀ تاریخيِ شکلگیری کوشنامه
پس از ورود اسالم به مناطق آسياي غربي و شمال آفریقا ،موجي از گردآوري و تدوین
آثار تاریخي در ميان دانشمندان عرب و ایراني به راه افتاد و رویدادهاي مهم تاریخي
مربوط به اقوام مختلف باستاني بازنویسي و مکتوب گردید؛ اما در آن زمان ،شناخت و
خاطرات مردم از تاریخ باستان مبهم بود .در فرآیند بازگویي تاریخ 2توسط ادیبان مسلمان،
حجم زیادي از مطالب شفاهي مکتوب ميگردید و متون چندزبانه همچنان مطالبي را از
یکدیگر به امانت ميگرفتند و سپس از تالقي افسانههاي ساميان و ایرانيان باستان پيدرپي
آثاري به وجود ميآمد .ازآنجاکه ادبيات فارسي پس از رواج زبان عربي -بهعنوان زبان
نوشتاري در سرزمين ایران براي مدتي نزدیک به دو قرن -بود که رونق گرفت ،آثار
تاریخي فارسي مانند تاریخ بلعمي ،مجمل التواریخ و القصص و غيره تا حد زیادي تحت

تأثير آثار اولية تاریخي و جغرافيایي تأليفشده به زبان عربي مانند تاریخ طبري و مروج
الذهب بودند .آثار اولية تاریخي فارسي بدین ترتيب گرایش آشکارتري به ادغامکردن
اسناد و مدارک تاریخي اسالمي با سنّتهاي شفاهي و نوشتاري کهن ایراني نشان ميدهند.
از سوي دیگر ،این آثار ازنظر منابعِ نيز حوزههاي تالقي 8چشمگيري با حماسههاي ملي
ایران دارند .کوشنامه نيز که حاوي اطالعات غني تاریخي و جغرافيایي است از
محصوالت بازگویي تاریخ و سنّتهاي فرهنگي ایرانيان است.

.7-2خالصۀ داستان کوش پیلدندان
روایت این حماسه از کشتهشدن جمشيد و تبعيدشدن جمشيدیان و آوارگي آنها در چين
آغاز ميشود .برپایة مکان رویدادها ،ميتوان داستان کوش پيلدندان را به دو بخش تقسيم
1. Prototype
2. Retelling History
3. Intersection
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کرد .در روایت نخستين بخش ،یعني داستانهایي که در مناطق همسایة شرقي ایران و
سرزمينهاي شرقيتر اتفاق ميافتد ،کوش برادر ضحاک و کوش پيلدندان پسر کوش ،در
پي لشکرکشي براي تعقيب جمشيدیان بهفرمان ضحاک ،چين و ماچين را تسخير ميکنند.
پسازآن ،کوش پيلدندان به بسيال ،جزیرۀ بزرگي واقع در دریاي شرق ماچين و پناهگاه
جمشيدیان ،حمله مي برد .سپس آبتين ،پدر فریدون ،با جمشيدیان از طریق مسير دریایي
بهصورت پنهاني به ایران بازميگردد .زماني که فریدون بزرگ ميشود ،ضحاک را
شکست داده و شاهنشاه جهان ميشود .کوش پيلدندان ،شاه چين و ماچين ،در نواحي
ماوراءالنهر و مکران جهانگشایي کرده و شهر کوشان را در جزیرهاي کنار مکران ميسازد.
فریدون سه بار براي رامکردن کوش پيلدندان لشکر ميفرستد و سرانجام او را به بند
ميکشد .در روایت بخش دوم ،یعني داستانهایي که در مناطق جهان غربي اتفاق ميافتد،
فریدون براي سرکوبکردن شورش و تاراج نوبيها عليه ایران ،کوش پيلدندان را رها
کرده و او را سپهدار خود ميسازد .پس از شکست نوبيها ،کوش پيلدندان از انقياد فرمان
فریدون گردن ميکشد و خود را شاه ميخواند .وي در ادامه در نواحي مغرب تا کوه طارق
و اندلس یعني انتهاي جهان در سمت غرب مدام جهانگشایي ميکند.
در این منظومه کوش پيلدندان شخصيتي است زشتروي ،زشتکردار ،زورمند،
حيلهگر ،خودکامه ،ستمکيش ،تندخو ،زودخشم ،خونریز و گریزان از کتاب و هرآنچه
فرهنگ و مردمي است که به فرمانِ خشم بيهيچ خردورزي و درنگي خون ميریزد و
پيوسته دست تصرف در خواسته و ناموس و آیين مردمان دارد .به سخن دیگر چهرۀ
تصویرشده از کوش پيلدندان تصویري است اهریمنروي ،اهریمنخوي و اهریمنکردار.
با خواندن این داستانها ميتوان دریافت که این منظومه با شکلدادن به تصویر
قهرمان داستان ،یعني کوش پيلدندان ،حافظة جمعي چندگانة ایرانيان از ساالران نظامي
بيگانه و دشمنان خود در دوران گذشته را در هم ادغام کرده است .بر این اساس ،با
تجزیهوتحليل نسب و اعضاي خانواده و کردار و سلوک کوش پيلدندان آنگونه که در
کوشنامه توصيفشده و همچنين مناطقي که او بدانها سفر ميکند ،ميتوان سرنخهایي از
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نمونههاي اولية قهرمان این منظومه را در حوزۀ گستردهاي از اسناد و آثار کالسيک به
دست آورد.

.3-2پادشاهان کوشيها و قلمرو پادشاهي کوش
در مورد پيشنمونههاي پدر و پسر (کوش و کوش پيلدندان) اگر این زمينة حماسي را که
آن ها از ضحاکيان هستند کنار بگذاریم ،ابتدا باید به هویت ساالران کوشيها و پادشاهان
قلمروِ پادشاهي کوش توجه کرد .طبق روایت کوشنامه ،کوش پيلدندان در نواحي مغرب
با سياهان بجّه و نوبي جنگيده است (ابن ابيالخير ،)976-972 :درحاليکه مصریان باستان
منطقة نوبه را «کوش» ميخواندند .بر اساس سنّت متنيِ ساميان باستان ،کوش بن حام ،جد
کوشيها بود .در متون مسيحي ،6کوش بهعنوان یک اصطالح قومي ،عموماً به جمعيت
همسایة مصر اشاره ميکند که در منطقة مجاور مرز جنوب غربي سرزمين مصر – دقيقاً
همان منطقهاي که مصریان آن را  K’sh2ميناميدند – زندگي ميکردند (.)Cohen: 521
تحقيقات معاصر نشان ميدهد که منابع مکتوب با استفاده از عنوان «کوش» ،به «نوبه»
در اوایل دورۀ پادشاهي ميانة مصر باستان اشاره ميکردهاند؛ و گزارشهایي نيز از
درگيريهاي خصمانه ميان دو طرف مکرراً در اسناد مصر باستان دیده ميشود .در طول
سلسلة هجدهم ،مصر باستان قلمرو پادشاهي کوش به پایتختيِ کرما 8را فتح کرد 5،اما
حضور مصریان در آنجا با زور حفظ ميشد؛ درحاليکه حتي پس از لشکرکشيهاي
بيپایان براي مطيعسازي ،یک هویت کوشي متمایز 9پابرجا ماند (.)Lobban: 235-236
پس از قرن یازدهم قبل از ميالد ،قلمرو کوش دوباره از مصر مستقل شد و بهتدریج
1. Bible
 .2به بابلي  ،kūshuبه آشوري  ،kūsuبه فارسي باستان kūsha
3. Kerma
 .5لشکرکشي توتموس اول ( )Thutmose Iبه نوبه ( )Nubiaبه احتمال زیاد ناقوسِ مرگِ واقعي براي پادشاهي
کوش و پایتخت آن در کرما بود ( .) Bryan: 223در آن زمان [اوایل سلسلة هجدهم] ،مصر با پادشاهي کوشِ مهيب
در جنوب دست و پنجه نرم ميکرد که در نهایت تحت فرمان توتموس سوم ( )Thutmose IIIآن را نابود کرد
(.)Bietak: 75; Redford: 36-37; Davies: 51-52
5. a distinct Kushitic identity
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بهصورت پادشاهي کوش با پایتخت آن در ناپاتا 6متحد شد .در اواسط قرن هشتم قبل از
ميالد ،کوشيها وارد مصر شده و سلسلة بيست و پنجم ( 115-757قبل از ميالد) را تأسيس
کرده تا اینکه به دليل تهاجم آشوريها از مصر خارج شدند ( .)Taylor: 324-363این
سلسلة کوشي بر تمام مصر سفلي و عليا و همچنين ناحية کوش سلطنت ميکرد ( Lobban:

 .)237در متون خط ميخي بينالنهرین ،نام کوش براي نخستينبار در «نامههاي آمارنا»

2

مربوط به قرن چهاردهم قبل از ميالد آمده است ( .)Moran: 212از قرن هشتم تا هفتم پيش
از ميالد ،درگيريهاي نظامي مداوم بين امپراتوري آشوري نو و سلسلة بيست و پنجم مصر-
که توسط کوشيها تأسيسشده بود -وجود داشت و به همين سبب نام کوش بارها در
کتيبههاي آشوري ذکر شده است؛ و پسازآن در کتيبة داریوش اول در مقبرۀ هخامنشي
معروف به نقش رستم در نزدیکي تخت جمشيد 8نيز دیده ميشود ( .)Röllig: 347در آغاز
قرن ششم پيش از ميالد ،پایتخت کوش به مِروئه 5در سمت جنوب منتقل شد .در اوایل
دورۀ هخامنشي ،کمبوجيه مصر را فتح کرد و آن را استان مرزيِ جنوبِ غربيِ امپراتوري
خود قرار داد که قلمرو پادشاهي کوش در زمان پایتختبودنِ مروئه همسایة جنوبي آن بود.
کمبوجيه در پي آن بود که پادشاهي مروئه 9را تسخير کند تا تهدیدِ کوشيها را از بين برده
و مرز جنوبي امپراتوري را حداقل در اولين آبشار تثبيت کند .هرچند که او نتوانست به
موفقيت تمام دست یابد ،اردوگاهي قلعهگونه را در «جزیرۀ پيل» 1واقع در رودخانة نيل،
کنار اولين آبشار در مرز مصر و نوبه ،برپا کرد ( .)Briant: 54-55دربارۀآنکه مرزهاي
امپراتوري هخامنشي به سمت جنوب تا قلمرو پادشاهي کوش ميرسيد ،اسنادي در
کتيبههاي این سلسله نيز وجود دارد .لوحهاي طالیي و نقرهاي داریوش اول 7مرزهاي
امپراتوري را چنين توصيف ميکند« :از [سرزمين] سکاها 3وراي سغد تا کوش ،6از هند تا
1. Napata
2. Amarna-Korrespondenz
3. Persepolis
4. Meroë
5. the kingdom of Meroë
6. Elephantine
7. code: Darius Persepolis H
8. Scythians
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ساردیس ،)Sharp: 76( »2یعني مرز جنوب غربي قلمرو امپراتوري داریوش یکسر به منطقة
کوش ميرسيد .کوشيها در نقش برجستههاي کنار ورودي کاخ آپادانا نيز -که صحنة بار
یافتن و تقدیم باژ و هدایا توسط فرستادگان ملل مختلف را نشان ميدهد -،دیده ميشوند.
«در حال حاضر ،اتيوپيایيها 8بهطورکلي بهعنوان کوش 5شناخته ميشوند .به گفتة
هرودوت ،آنها از خراجگذاران نبودند ،ولي همانگونه که در نقش برجستة آپاداناي
تخت جمشيد نشان داده شده است هر دو سال یکبار هدایایي ازجمله پسران ،طال ،آبنوس
و عاج فيل (همراه با حيواني زرافه مانند) ميآوردند» (.)Cook: 263
بنابر آنچه یاد رفت ،نگارنده در رسالة دکتري خود (( 2869aپيشنهاد کرده است که
با توجه به اینکه در دورۀ هخامنشي ارتباطاتي نزدیک و درگيريهایي نظامي ميان ایرانيان و
کوشيها وجود داشت ،پدیدآمدن سرداري بيگانه به نام کوش و داستانهایي مانند نبردهاي
ایرانيان با نوبيان در حماسههاي ملي ایران را ميتوان بازنمود بخشهایي از حافظة جمعي
ایرانيان در سنّت حماسهسرایي آنها دانست .ازاینرو ،صحنههایي دراماتيک ازایندست در
کوشنامه دیده ميشود :کوش پيلدندانِ که در چين به دنيا آمده است ،بهعنوان یکي از
سپهبدان فریدون در جریان نبرد با نوبيان یعني کوشيها وارد کارزار شده و در عصر
کي کاوس با استفاده از نيروهاي ایراني ،سپاهيان اهریمني مازندران – یعني نوبيان و یا
کوشيها – را شکست داده و بدین ترتيب سلطه و پادشاهي خود را بر نواحي مغربِ بزرگ
ازجمله سرزمين کوشيها برقرار ميکند .علياصغر بشيري نيز در اینباره اینگونه
گمانهزني کرده است :اینکه عنوان حکومتي کوشيان کوش بوده است و آنان شاهان خود
 ،Kušā .6نویسهگرداني از این کلمه در خط ميخي است که ترجمة انگليسي آن در کتاب شارپ ( Ralph
 »Ethiopia« )Norman Sharpاست .بر اساس «واژهنامة» پيوستة همان کتاب ،Kušā = Ethiopia« :یکي از
استانهاي امپراتوري هخامنشي» ( .)Sharp: 148اتيوپي ( )Ethiopiaبه عنوان نام خاصي از ناحيهاي در زمان قدیم،
با جمهوري اتيوپي امروزي متفاوت است .اتيوپي قدیم به قلمرو کوشيها (پادشاهي کوش) اشاره ميکند که عمدتاً در
سرزمين سودان امروزي است و در قدیم به آن نوبه ( )Nubiaميگفتند .این اصطالح در تاریخ ایران کمبریج ( The
 )Cambridge History of Iranبه صورت «) »Kush (the Aethiopiansآمده است (.)Cook: 254
2. Sardis
3. Aethiopians
4. Kush
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را کوش ميناميدهاند ،نخستين و مهمترین قرینة انطباق منظومة کوشنامه با پادشاهي
سرزمين کوشيهاست (بشيري .)6863 ،او همچنين استنباط کرده است که وجود
شخصيت هایي به نام کوش در این منظومه (مانند کوش برادر ضحاک ،کوش پيلدندان
پسر کوش و کوش نوۀ کوش پيلدندان) احتماالً بازنمودي از امپراطوران منطقة نوبي و یا
جنوب مصر است که عنوان آنها «کوش» بوده است و شاید عمر  6988سالة کوش
پيلدندان هم بهنوعي ناظر بر این باشد که شاهان این امپراتوري چندین سده حکومت
کردهاند (همان) .نگارنده نيز دراینباره با این پژوهشگر همداستان است.

.0-2پادشاهان سامي افسانهای در بینالنهرین باستان با نمایندگي نمرود
کنت دوگوبينو ،6کلکسيونر و مالک نسخة خطي منفرد کوشنامه و نيز از نخستين
پژوهشگران این منظومه ،در کتاب خود ،تاریخ ایرانيان« 2،کوش را از سالطين غربي ایران
و مثالً از سلسلة ماد شمرده و یا او و داستانش را مخلوطي از سالطين و سلطنت پادشاهان
ماد و آشور دانسته است» (صفا-6875 ،ب .)888 :صفا حدس گوبينو را تا حدي اصالح
کرده است .وي بر آن است که ایرانيان از داستان اژيدهاک اوستا استفاده کرده و ضحاک
را نمونة مهاجمان سامينژادي که پيش از استقالل ایرانيان به ایران ميتاختند قرار دادهاند.
کوش پيلدندان و دیگر کساني که به خاندان ضحاک باز بستهاند و همة مردمي که
اهریمني و خصم ایران شمرده شدهاند نيز نمونههاي دیگري از مهاجمان سامينژاد تازي و
کلداني و آشوري به ایراناند؛ درنتيجه نميتوان قهرمان کوشنامه را بر یکي از افراد
آریایينژاد مادي تطبيق کرد (همان .)886-888 :داستانهاي مربوطه و شجرۀ کوش
پيلدندان نيز آنگونه که در این منظومه توصيف شده است ،مؤید استدالل صفا است .بنا بر
محتواي کوشنامه ،کوش برادر ضحاک ،کوشِ پيلدندان پسر کوش و کنعان پسر کوشِ
پيلدندان است .کنعان نيز دو پسر دارد به نامهاي کوش و نمرود .همانگونه که مشاهده
مي شود ،شجرۀ خانوادگي کوش با حسب و نسب فرزندان حام در روایات سامي باستان تا
حدودي مطابقت دارد.
1. Joseph Arthur Gobineau
2. Histoire des Perses
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تاریخ طبري ،یا تاریخ الرسل و الملوک تأليف محمدابن جریر طبري ،از نخستين آثار
تاریخي مسلمانان دربارۀ کلّ جهان باستانِ شناختهشده تا بدان روزگار است .این کتاب با
حجمي عظيم و محتوایي غني ،تواریخ تمدن بشري را از آغاز آفرینش تا دورۀ زندگاني
مؤلف گردآوري و ثبت کرده است؛ چنانکه سيرت انبيا و ملوک سامي باستان و سيرت
پادشاهان باستاني و افسانهاي ایراني در کنار هم روایتشده و با یکدیگر درآميختهاند؛ زیرا
طبري در طبرستان به دنيا آمده است؛ سرزميني که سنّتهاي فرهنگي کهن ایرانيان در
نخستين قرون دوران اسالمي در آنجا بهخوبي حفظ شده بود .طبري به زبان فارسي و عربي
مسلط بوده و با سنّت هاي شفاهي و منابع مکتوب دربارۀ ایران پيش از اسالم نيز بهخوبي
آشنایي داشته است .تعداد زیادي از افسانههاي ایراني در تاریخ طبري ثبت شده است و
بهاحتمالزیاد این کتاب بهطور مستقيم یا غيرمستقيم – مثالً از طریق تاریخ بلعمي که ترجمة
مختصرِ تاریخ طبري همراه با تکملههایي به فارسي است – بر حماسهسرایي در ایران تأثير
گذاشته است .ازاینرو ميتوان از تاریخ طبري براي بررسي روایات ساميان باستان که در
شکلگيري داستان کوش پيلدندان نقش دارد ،بهره برد.
تاریخ طبري به جزیيات سيرت کوش نپرداخته است ،اما شرح نسبتاً مفصلي از نمرود
دارد که در فصل «نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح» از دعوي خدایي توسط
نمرود سخن رفته است ( .)Ṭabarī: 106نظر به این موضوع ،به گزارش کوشنامه ،کوش
پيلدندان نيز بارها دعوي خدایي کرده است .بهعنوانمثال ،زماني که او بر چين حکمراني
ميکند:
چـــو نـــادان ز غمـــري و دانـــا ز بـــيم

بپــــــذرفت گفتــــــار دیــــــو رجــــــيم،

بـــه مغـــز انـــدرون بادســـاري گرفـــت

ســـــخنگفـــــتن کردگـــــاري گرفـــــت

نيارســــت گفــــتن کــــس از زنــــدگان

کــــه تــــو بنــــدهاي هســــتي از بنــــدگان

خداونـــدِ دانـــش خروشـــان ز کـــوش

کــــــرا یافــــــت فرزانــــــه و تيزهــــــوش

بپرســـيد از وي کـــه مـــن خـــود کـــهام؟

در ایــــن پهــــنگيتــــي ز بهــــر چــــهام؟

تو ،گفتـي کـه ،روزي دهـي ،خـوردنيش

بـــــــدادي و چيـــــــزي ز گســـــــتردنيش

وگــر مــرد گفتــي کــه هســتي تــو شــاه،

بــــه شمشــــير هنــــدیش کــــردي تبــــاه
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ز بـــــــازاري و موبـــــــد و رهنمـــــــاي

نيارســـت کـــس خوانـــدش جـــز خـــداي
(ابن ابيالخير ،983 :بيت  1366تا )1363

عالوه بر این ،در بخش پایاني کوشنامه ،مناظرهاي ميان پيرمردي خردمند و کوش
پيلدندان دربارۀ اینکه خدا کيست وجود دارد (ابن ابيالخير )113-115 :که مشابه پرسش
و پاسخ ميان نمرود و ابراهيم است .بنابر روابط بينامتني ميان متون فوق ،ميتوان استنباط
کرد که افسانة نمرود در آثار تاریخي دوران اسالمي ،منبع مهمي براي برخي از مضامين
«قصّة کوش پيلدندان» در یکي از حماسههاي ملي ایران یعني کوشنامه بوده است.
تاریخ طبري داراي فصلي اختصاصي و مفصل با عنوان «گفتار اندر بيور اسب ،یعني
االزدهاق» است که ذکر ميکند «اعراب او را الضحّاک ميخوانند» ( )Ṭabarī: 1و در
جاي دیگر هنگام سخن از «نوح و اوالدش» حکومت نمرود با حکومت ضحاک تطبيق
داده شده است ( .)ibid: 4, 16در این کتاب همچنين تشریح و تحليل دقيقي از ارتباط بين
این دو شخص افسانه اي در این کتاب انجام گرفته است .طبري با استناد به دیدگاههاي
پيشينان بر آن است که ضحاک ،شاهنشاه تمام زمين ،نمرود را به حکومت سواد 6و نواحي
اطراف آن فرستاد و پادشاهي آن منطقه را به او و فرزندانش سپرد .نمرود پسر کنعان
چهارصد سال از سوي ضحاک بر بابل سلطنت کرد .نمرود که هنگام سرنگوني حکومت
ضحاک به دست فرید ون کشته شد ،از نوادگان نمرود بن کنعان ،با چند نسل فاصله پس از
او و همنام او بود ()ibid: 109-111؛ بنابراین ،بااینکه افسانة نمرودِ موجود در آثار تاریخي
مسلمانان را ميتوان سرچشمهاي براي داستان کوش پيلدندان در کوشنامه به شمار آورد،
رابطة پيچيدهاي بين این دو شخصيت وجود دارد .کوش پيلدندان در کوشنامه همچون
نمرود پادشاهي ستمکار است که خود را خداي ميخواند .مضامين مربوط به فریدون که
سلطنت ضحاک را سرنگون ميکند و کوش پيلدندان را شکست ميدهد نيز تقریباً بازتاب
گزارشي از تاریخ طبري دربارۀ نمروديِ دیگر است.
 .6نامي است که در اوایل دوران اسالمي براي عراق ( )ʿIraḳاستفاده ميشد .ثابت شده است که نام عراق ()ʿIraḳ
وامواژهاي از  Ēragدر زبان پهلوي به معني «زمين پست ،سرزمين جنوبي» است که در دستنوشتهاي کشفشده در
تورفان ( )the Turfan fragmentsآمده است (Schaeder: 87؛ دهخدا.)68363 :
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مجمل التواریخ و القصص نيز که تنها حدود بيست سال دیرتر از کوشنامه تأليف
شده است ،حاوي اطالعات بيشتري از تاریخ طبري دربارۀ کوش پيلدندان است .مؤلف
ناشناس آن ذیل عنوان «نوح النبي عليهالسالم» مينویسد« :بيرون از تاریخ جریر خواندهام
[ ]...بعد از نوح در تاریخ چنان است که هزار سال ضحاک بود و جمشيد هم از نبيرگان
سام و از پس ضحاک افریدون .پس گویند مُلک از ایشان برفت و به کوش افتاد پدر
کنعان ،از فرزندان حام بن نوح؛ و از پس [او] نمرود بن کنعان بود تا منوچهر برخاست؛ و
توان بودن که در مغرب و شام و آن حدود چنين بودست و این موافقست با سلطنت و
عصيان کوش پيلدندان در مغرب» (مجمل التواریخ .)637-631 :در این روایت ،از کوش
حتي همراستاي بزرگترین شاهنشاهان اساطيري مانند جمشيد ،ضحاک و فریدون یاد رفته
است .مؤلف مجمل التواریخ و القصص رویداد پادشاهي نمرود بر شام و مغرب را با عصيان
کوش پيلدندان بر فریدون و برقراري پادشاهي مستقل خود در مغرب تطبيق ميدهد و
تلویحاً اشاره ميکند که مضاميني مهم در داستان کوش پيلدندان از افسانة نمرود سرچشمه
گرفته است .وي همچنين ذیل عنوان «ابراهيم النبي عليهالسالم» مينویسد« :نمرود بن کنعان
بن کوش با پدر ابراهيم از زمين بابل بودند و در نسب نمرود 6بسيار گونه روایتهاست امّا
این درسترسي که گفته شد و موافق است با ذکر آنچه در ميانة کتاب یاد کردهایم در اخبار
کوش پيلدندان؛ و از ملکان بتپرست ستمکارهتر و سختتر اندر تعبّد صنم از نمرود کس
نبودست» (همان .)636 :در روایت کوشنامه نيز همچون مجمل التواریخ کوش پيلدندان
پادشاهي ستمکيش و خودکامه است که بارها بتپرستي را در سرزمينهاي مختلف تحت
تصرف خود با زور و خشونت رواج ميبخشد.
با بررسي دقيق مضامين توصيفشده در کوشنامه آشکار ميشود که کردارهاي
کوش پيل دندان ،شخصيت اصلي این حماسة ملّي ایران و کردارهاي نمرود -آنگونه که
در تاریخ طبري از آثار اولية تاریخي مسلمانان روایت شده است -بهطور ناگسستني با

 .6در متن اصلي تصحيح ملک الشعراي بهار« ،ثمود» است .نگارنده حدس ميزند که بنا بر بافت و منطق معنایي متن،
این واژه «نمرود» باشد.
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یکدیگر مرتبطاند .این نکته در مجمل التواریخ و القصص نيز که اندکي دیرتر از کوشنامه
تأليف یافته بهتصریح یاد شده است.

.9-2پادشاهان امپراتوری کوشاني
واژۀ «کوشان» در زبان فارسي هم به امپراتوري کوشاني 6تأسيسشده توسط نژاد یوه چي

2

در آسياي مرکزي اشاره دارد (دهخدا :ذیل کوشان) و هم عنواني براي اشاره به شاه یا ملکة
پادشاهي کوش تلقي شده است (همان ،به نقل از قاموس کتاب مقدس) .بر اساس قواعد
واژه سازي زبان فارسي ،این واژه هم به گروهي از مردم متعلق به سرزمين «کوش» ميتواند
اشاره داشته باشد و هم به مناطق مسکنگرفته توسط آنها .در متون فارسي مکانهاي
متعددي به نام «کوشان» وجود دارند که در سرزمين وسيعي از شمال آفریقا و بينالنهرین تا
آسياي مرکزي پراکندهاند .جالل متيني بر آن است که پيشنمونة 8کوش پيلدندان ممکن
است یکي از پادشاهان کوشانيان باشد؛ به سخن دیگر ،در این منظومه پادشاهي از
امپراتوري کوشاني به صورت فرمانروایي ستمکاره تحت عنوان برادرزادۀ ضحاک
ماردوش ،پادشاه ظالم تازي ،در آمده است (متيني .)198 :6873 ،بر اساس روایت
کوشنامه ،کوش پيلدندان در زمان پادشاهي خود بر چين ،از ماوراءالنهر به مکران
لشکرکشي ميکند و بر پایة نام خود شهر «کوشان» را در جزیرهاي ميان دریاي خاور
ميسازد و بتپرستي را با التزام پرستش مجسمة خود در آنجا رواج ميدهد:
رخـــامين یکـــي ســـنگ برپـــاي کـــرد

ســــر پيکــــر خــــویش را جــــاي کــــرد

کـــــف دســـــت او بـــــازکرده ز هـــــم

بـــر او بـــر نبشـــته یکـــي بـــيش و کـــم

کــه ایــن چهــرۀ کــوش گــردنکش اســت

کــه هنگــام پيکــار چــون آتــش اســت []...

بر آن جـا نوشـت آنچـه خـود کـرده بـود

همـــان شـــهر کـــاو بـــر ســـرآورده بـــود

بپرداخـــت از او ،مـــرد و زن ســـي هـــزار

کشـــــاورز و بـــــازاري و پيشـــــهکـــــار،

ز کشــــور بيــــاورد و در شــــهر کــــرد

بــه مایــه ز هــر چيزشــان بهــر کــرد []...

1. 貴霜帝國, Kushan Empire, 30-375/425 CE
 .2در متون تاریخي چيني)Yuezhi( 月氏 :
3. prototype
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نهادنــــد کوشــــان بــــدان شــــهر نــــام

بـــــرآوردۀ کـــــوش جوینـــــده کـــــام

6

بـــــه انبـــــوه شـــــهري ز بـــــار و بنـــــه

ســـــر ســـــال فرمودشـــــان تـــــا همـــــه

شــــود پــــيش آن پيــــل مــــردم رمــــه

پرســــتشکنــــان پــــيش آن پيکــــرش

ســــــتایش نماینــــــد بــــــر افســــــرش

کـــه چينـــي همـــي خوانـــدش فرونـــه

(ابن ابيالخير)988-566 :
نکتة مهم آن است که این روایت حماسي با تصویري که پژوهشهاي علوم تاریخي و
باستانشناختي معاصر از امپراتوري کوشاني ترسيم ميکند شباهتهایي دارد .در
پررونقترین عصر امپراتوري کوشاني یعني حکومت کانيشکاي اول( 2حدود نيمة اول قرن
دوم ميالدي) قدرت این امپراتوري از آسياي مرکزي به شبهقارۀ هند گسترش یافت و به
حوضة رود گنگ رسيد؛ و امپراتوري بزرگي پدید آمد که از آسياي مرکزي و آسياي
جنوبي عبور ميکرد و قلمرو آن سرزميني از حوضههاي سيردریا و آمودریا تا اغلب مناطق
شمالي هند در غرب بنارس 8و ناحية ساحلي مکران را پوشش ميداد .این امپراتوري که
گاهي ب ا سلسلة اشکاني در جنگ بود ،سپس تهدیدي براي سلسلة ساساني شد که در زمان
شاپور اول (حکومت  278-258م) این تهدید از ميان برخاست .پادشاهان کوشاني غالباً به
دین بودایي اعتقاد داشتند .با پشتيباني آنها ،آیين بودایي ماهایانا توسعه و گسترش یافت و
هنر پيکرهسازي گاندهارا 5با نمایندگي مجسمة بودا در این سلسله شکوفایي پيدا کرد.
عالوه بر پررونق بودن هنر مجسمهسازي بودایي ،تصاویر خدایان ادیان دیگري از شرق و
غرب نيز در سکههاي امپراتوري کوشاني دیده ميشود ( Cui: 425-428; Zhang, 2008:

 .)42بر این اساس تصور وجود ارتباط ميان کوش پيلدندان و پادشاهان کوشانيان بيراه
نيست .شاید با احتياط بتوان استنباط کرد که نمود بخشي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ
 .6از آنجا که امپراتوري کوشاني ( )貴霜, Guishuangکه توسط قبایل یوه چي ( )月氏, Yuezhiتأسيس شد
در ابتدا از ناحية فرغانه برخاست ،نگارنده بر آن است که واژۀ «فرونه» ممکن است ریختي از «فرغانه» باشد که در روند
انتقال شفاهي و استنساخ کوشنامه ،به تدریج بدین شکل درآمده باشد.
2. Kanishka I
3. Varanasi / Benares
4. Gandhara
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فرمانروایان امپراتوري کوشاني ،موجب به وجود آمدن مضاميني حماسي مانند اشغال قلمرو
پادشاهي مکران ،ساختن شهر کوشان در جزیرهاي (یا زميني بين دو رود) و ترویج
بتپرستي در آنجا توسط کوش پيلدندان شده باشد.

.6-2داستاني از شاه چین
بخش عمدهاي از دوران اساطيري شاهنامه عمدتاً شامل این روایت است که جمشيد،
شاهنشاه جهان که دوراني درخشان را بر تمدن بشري گشود به دست ضحاک ،ساالر
تازیان ،کشته ميشود؛ سپس ضحاک بر تخت مينشيند و بر جهان سلطنت ميکند.
سرانجام فریدون ضحاک را شکست ميدهد و پادشاهي ایران را بازپس ميگيرد .بر اساس
روایت شاهنامه ساالر بيگانهاي که تهاجم نظامي و حکومت ستمکيشانه و دیریاز خود را بر
ایران تحميل ميکند ،ضحاک است؛ اما در کوشنامه« ،شخصيت منفي اصلي» کوش
پيلداندان ،برادرزادۀ ضحاک است که دودمان شاهنشاهي ایران را تا انتهاي جهان تعقيب
ميکند .به همين دليل ،عنوان دیگر کوشنامه «قصّة کوش پيلدندان» است؛ همانگونه که
در مجمل التواریخ و القصص ميبينيم .در حماسة کوشنامه قصّة کوش پيلدندان «داستاني
از شاه چين» نيز خوانده شده است (ابن ابيالخير )692 :و این بدان سبب است که بر اساس
روایت این منظومه ،باوجوداینکه کوش پيلدندان بهعنوان فرمانرواي شرق و غرب جهان،
به اصطالح شاه خاور و خسرو باختر ،در مقابل ایرانيان که سرزمين ميانين جهان را در اختيار
دارند ،مدام گردن ميکشد ،طوالنيترین و جذابترین داستانها مربوط به دوران پادشاهي
او بر چين و ماچين است؛ و الجرم مهمترین هویت او مطابق یادکرد این منظومه «شاه چين»
است.
بر اساس کوشنامه ،وقتيکه کوش پيلدندان در مشرقزمين پادشاهي ميکند،
ممالک و مناطق تحت فرمان او عبارتاند از چين ،ماچين ،تبّت ،ماوراءالنهر ،مکران و غيره.
بدین ترتيب ،این منظومه حاوي برخي اطالعات جغرافيایي چين باستان و بازتابهایي از
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رویدادهاي تاریخي مربوط به تبادالت بين چين و مناطق غربي آن است که تصویري با
جزئيات فراوان را از چين نشان ميدهد.

6

بر اساس روایت کوشنامه  ،دشمنان خارجي ایرانيان در خاورزمين در حقيقت
پادشاهان بومي چين نيستند ،بلکه شاهان تازينژاد یعني کوش (پدر) و کوش پيلدندان
(پسر) هستند که در تعقيب بازماندگان دودمان پادشاهي ایران ،چين و ماچين را تسخير

ميکنند .این نکته نيز از تفاوتهاي کوشنامه با دیگر حماسههاي ملي ایران مانند شاهنامه
است .باوجوداینکه کوش پيلدندان تازينژاد است ،این قهرمان بيگانه در منظومة کوشنامه
بيشتر بهعنوان «شاه چين» مشهور است و این موضوع بهخوبي نشان ميدهد که «چين» از
چنان جایگاه مهمي در جهانبيني ایرانيان باستان برخوردار بوده است که بهعنوان کليشه 2و
یا نمادي براي توصيف و اشاره به «دیگري» به کار ميرفته است.

 .7مکانیسم حافظۀ فرهنگي در یکپارچهسازی پیشنمونههای چندگانۀ کوش
پیلدندان
پژوهشگراني مانند ذبيحاهلل صفا با در نظر گرفتن خویشاوندي نزدیک کوش پيلدندان با
ضحاک در کوشنامه ،برآنند که پيشنمونة او از خاطرات ایرانيان باستان دربارۀ مهاجمان
سامي بينالنهرین برآمده است .بااینحال ،اگر این تصویر حماسي از چشمانداز مطالعات
دانشگاهي امروز موردبررسي مجدد قرار گيرد ،تعدد مبادي آن آشکار ميشود .تلقي
محافل دانشگاهي امروز از سرچشمه و منبع گزارشهاي مربوط به ضحاک در سنّت
نوشتاري ایرانيان آن است که اَژیدَهاکَ 8مربوط به سرزمين بابل که در اوستا توصيف شده
است ،بهتدریج به «ضحاک فرمانرواي تازیان» تبدیل شده است .در این انگاره پيشنمونة

 .6این ویژگي از دالیل اهميت کوشنامه نزد پژوهشگران چيني و امکان ایفاي نقش آنان در واکاوي این متن است.
اطالعات موجود در کوشنامه مربوط به چين و آسياي شرقي باستان ازجمله شبهجزیرۀ کره ،در مقاالت دیگري از این
نگارنده مورد بحث و بررسي قرار گرفته است). (liu: 2015a, 2017, 2018, 2019
2. Stereotype
3. Azhīdahāka
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اولية «اَژیدَهاکَ» معموالً پادشاهان سلسلههاي سامي باستان مانند امپراتوري آشور و یا
سلسلة کلداني بابل دانسته ميشود.
چنانکه گفته شد ،دربارۀ نام کوش پيلدندان نيز با نگاه به آثار تاریخي تأليفشده
توسط مسلمانان در سدههاي ميانه ،ميتوان دید که نام کوش در شمار زادگان حام بن نوح
یاد شده است .در کنار آنکه موضوع دعوي خدایي توسط قهرمان کوشنامه تأثيرپذیري از
افسانة نمرود را نشان ميدهد ،اعمال کوش پيلدندان ازجمله ساختن صندوق آب و فواره و
دو منارۀ بلند در قلمرو پادشاهي خود در مناطق غربي بهاصطالح جابلق و افریقيه (ابن
ابيالخير )131-138 :نيز یادآور ساختهشدن باغ معلق در بينالنهرین توسط پادشاهان
آشوري و یا کلداني 6و بناکردن برج بابل افسانهاي توسط نمرود است .با رجوع به و تطبيق
با سيرت نمرود بن کوش بن کنعان بن حام که در افسانهها و متون ساميان باستان توصيف
شده است ،نقش حماسي کوش پيلدندان در ابتدا به شکل پررنگي تصویري از ستمکارهاي
سامينژاد یافت .از دیدگاه ایرانيانِ عصر سرودهشدن کوشنامه ،کوش پيلدندان مجموعه
اي از تصاویر سپهداران بيگانه است که از قبایلي متعلق به اوالد حام هستند و بر
سرزمينهایي در هر دو سمت شرق و غرب ایران حکومت ميکردند .از آغاز دوران
معاصر تاکنون ،با رمزگشایي و تفسير مستمرّ متون مصر باستان و اسناد خط ميخي
بينالنهرین ،خطوط کلي 2تاریخ پادشاهي کوش و کوشيهاي باستان پيش چشم جهانيان
نمایان شده است و بدین ترتيب روایات مرتبط با کوش در افسانههاي سامي باستان تا
حدودي شواهد و مدارکي را براي تأیيد پيدا کرده است .بر این اساس و همراه با در نظر
گرفتن مقولة حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ نوبيها آنگونه که در سنّت حماسهسرایي ایران
دیده ميشود ،پس از تجزیهوتحليل ميتوان پيشنمونة دیگري را براي کوش پيلدندان از
ساالران و پادشاهان کوشيها و پادشاهي کوش به دست آورد .عالوه بر آنچه گفته شد،
ازآنجاکه رد پاي کوش پيلدندان در سراسر جهانِ شناختهشدۀ عصر باستان گسترده شده
است ،در روایت حماسي مربوط به جهانگشایي این قهرمان بيگانه در سرزمينهاي شرق
1. Dalley
2. Contour

یینگجون | 112

ایران ،بازتاب روایات مربوط به پادشاهان کوشاني نيز تا حدي قابل تشخيص است .بهطور
خالصه ،از طریق گردآوري و چينش افسانههاي پيچيده در کنار یکدیگر ،ميتوان گفت
تکههاي متعددي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ درگيريهاي نظامي خود با چندین

همسایة خارجي در دورههاي مختلف ،در کوش پيلدندان ،شخصيت اصلي کوشنامه
متمرکزشده و به شکل داستانهایي جدید بسط یافته و روایت شده است.
در ابيات منظومة کوشنامه شواهد زیادي وجود دارد که نشان ميدهد شکلگيري
داستانهاي آن ،تنها بازآفریني ادبيِ و دفعي توسط یکي از ادباء با برچيدن چند قطعه از
مدارک تاریخي نيست؛ بلکه روندي از ظهور داستان شفاهي و مکتوبشدن آن به شکل
متن منثور تا ثابت شدن فرم آن بهصورت یک منظومة منسجم را طي کرده است .قصّة
کوش پيلدندان در روند گسترش و فرایند تکامل خود ،با افسانههایي خارجي ،بهخصوص
با افسانههاي مربوط به فرزندان حام بن نوح -که از سنّت ادبي ساميان باستان بهتدریج در
سدههاي اول دوران اسالمي توسط سنّت فرهنگي ایرانيان جذب و تلفيق شد -در هم
آميخت .ازنظر ترتيب زمانيِ نگارش متون مربوطه ،گزارشهاي مکتوب دربارۀ دودمان
کوش–نمرود که با افسانههاي ایراني دربارۀ ضحاک درآميخته (آنگونه که در آثار
تاریخي مسلمانان مانند تاریخ طبري ،مروج الذهب و معادن الجوهر و تاریخ بلعمي بازتاب
یافته است) در آغاز قرار دارد ،روایت مفصل شاهنامه از انتقال پادشاهي از جمشيد به
ضحاک و سپس فریدون در مرتبة ميانين و روایت کوشنامه دربارۀ کوش پيلدندان در
مرتبة آخر قرار دارد .پيوند و ارتباط موضوعي در ميان متون مذکور تا حدي نشاندهندۀ
قابليت توارث و تسلسل و همچنين قابليت تغيير و تحول است .طبري در تدوین آثار
تاریخي خود ،برمبناي روش متنپژوهي «اإلسناد» در علم حدیث ،تالش کرد که در ميان
اسناد و مدارک تاریخي ،روایات واقعي را بهزعم خود از روایات غيرواقعي تشخيص و
تمييز دهد و به برگزیدن و پاالیش آنها بپردازد تا سيماي تاریخ را تا جاي ممکن به شکل
اصلي بازگرداند؛ اما دانشمندان در زمانهاي قدیم غالباً آگاهي درستي در جهت تمایز
نهادن ميان روایت ادبي و تأليف تاریخي نداشتند و اسناد و مدارک تاریخي پيشين طبيعتاً
مبتني بر بازگویي ،نقلقول ،گردآوري و نسخهبرداريهاي مستمرّ و حاوي عناصر و
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موضوعات فراواني از «پردازش روایت جمعي» بود؛ بنابراین ،با توجه به شرایط و

محدودیت زمانه ،آثار تاریخي و جغرافيایي کالسيک مسلمانان مانند تاریخ طبري و مروج
الذهب همچنان با تلفيق اسناد مکتوب و روایات شفاهي گردآوري و تأليف شده است.
باوجوداینکه نخستين مجموعة آثار تاریخي فارسي یعني تاریخ بلعمي را ميتوان بهعنوان
یک کتاب تاریخي رسمي در نظر گرفت ،تدوینکنندۀ آن عالوه بر آنکه گزینش و ترجمة
نسبتاً آزادي از تاریخ طبري انجام داده است ،گزارشهاي زیادي را نيز از دیگر منابع
مکتوب ایراني و عالوه بر آن حتي افسانههایي بر آن افزوده است؛ بدینجهت خصلتهاي
شفاهي و آفرینش جمعي در نگارش آن بسيار مشهود است .اینگونه گزارشهاي تاریخي
به نوبة خود تبدیل به بخشي از پيشمتن حماسههاي ملي ایران شد که در پي سنّتهاي
شفاهي و نوشتاري کهن ایراني پدید آمد .در روند بسط و تبدیل «سيرت نمرودِ» آثار
تاریخي به «قصّة کوش پيلدندانِ» حماسهاي ایراني ،چهار ویژگي مهم ادبيات عاميانه یعني
قابليت آفرینش جمعي ،قابليت انتقال شفاهي ،قابليت توارث و تسلسل و همچنين قابليت
تغيير و تحول وجود دارد .حال آنکه دليل بيروني تغييرپذیري ادبيات عاميانه ،اختالف
محيطهایي است که داستانها در آن گردش ميکند و گسترش ميیابد ( .)Zhong: 28در
روند شکلگيري و گردش و گسترش قصّة کوش پيلدندان در ایران ،جهش و تغيير
بزرگي روي داد و آن جمع و تلفيق کردار چندین ساالر بيگانه در یک شخصيت بود .علت
ميتواند آن باشد که این داستان درحاليکه به مدت طوالني و در مناطق وسيعي نقل ميشد
و گسترش ميیافت ،براي برخي از راویان و یا کاتبان دشوار بود که بهطور مستمرّ اعمال
چندین ساالر بيگانه را از یکدیگر تشخيص دهند و بهطور دقيق بهخاطر بسپارند و یا در
اسناد ثبت کنند .بدین ترتيب ،کوش پيلدندان بهتدریج به نمایندۀ چندین پيشنمونة قهرمان

و یا چندین شخصيت تاریخي با ویژگيهاي مشابه تبدیل شد .اهميت سرایش کوشنامه
بدیهي است که تنها در سطح ادبيات عاميانه نيست ،بلکه مانند شاهنامه این منظومه نيز با
سنّت تاریخنویسي مسلمانان پيوند نزدیکي داشته و نقشي براي انتقال و توارث حافظة
فرهنگي ایرانيان ایفا کرده است .طبق گفتة یان آسّمانّ ،6براي حافظة فرهنگي که بر نقاطي
1. Assmann, Jan
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ثابت 6در گذشته تمرکز دارد ،آنچه مهم است تاریخ واقعي نيست ،بلکه تاریخ به یاد مانده
است .همچنين ميتوان گفت که در حافظة فرهنگي ،تاریخ مبتني بر واقعيت به تاریخ
موجود در خاطرات تبدیلشده و درنتيجه به اسطوره دگرگون ميشود (.)Assmann: 52
این نيز چنانکه از آغاز دیده ميشود ،از خصایص سرشتين سنّت ادبيِ «حفظ تاریخ از طریق
شعر» در ایران است؛ همانگونه که در شاهنامه داستان و تاریخ درهمآميخته است؛ و
ميدانيم که در سنّت تفکر و بينش ایراني ،شاهنامه سرگذشت و تاریخ ایران تا حملة اعراب
بوده است و تا قبل از قرن بيستم ،ایرانيان هيچوقت آن را افسانه ندانسته و تاریخ معرفي
کردهاند (خالقي مطلق).
به گفتة ذبيحاهلل صفا« :داستان کوش پيلدندان [ ]...جملگي خاطراتي است از یک
مهاجم پهلوان سامينژاد به ایران که گویا تا قسمت بزرگي از نواحي داخلي نجدهاي ایران
پيش رانده و قبایلي از ایرانيان را به اطاعات درآورده بود؛ و بر این خاطره یاد قيام ایرانيان بر
پادشاهان سامينژاد و برافگندن سلطنت ایشان در ایران و منکوبکردن آنان نيز افزوده شده
است .اندکاندک گرداگرد این خواطر را نيز مانند خاطرات تاریخي دیگر ،داستانها و
حکایات روات و قصه پردازان فرو گرفت و آن را مانند دیگر روایات حماسي ایران به
صورتي تازه درآورد و حتي جنبة ملي بدان بخشيد» (-6875آ)888 :؛ و به قول پيتر بورک،
«قهرمانان گاهي در حافظة عاميانه با یکدیگر مخلوط و ادغام ميشوند؛ فرآیندي شبيه به
آنچه فروید 2در تحليل رؤیاها «تراکم» 8ناميده است» ( .)Burke, 2005: 115بهطور
خالصه ،دربارۀ کوشنامه نيز ميتوان گفت قطعاتي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ
درگيريهاي نظامي مختلف پيرامون سرزمين خود ،در کوشنامه ادغامشده و براي تسهيل
شيوع داستان در ميان مردم ،تصاویر چندین ساالر از دشمنان ایرانيان در کوش پيلدندان
فشردهشده و تجسم یافته است.

1. Fixpunkte
2. Freud
3. Condensation
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بحث و نتیجهگیری
قهرمان بیگانۀ آماجگونه و بازسازی هویت ملي ایران
یکي از یافتههاي فرعي پژوهش حاضر -چنانکه بهتفصيل گفته شد -به دست دادن
پيشنمونههایي چندگانه براي کوش پيلدندان است :پادشاهان کوش در شمال آفریقا،
پادشاهان سامينژاد بينالنهرین و پادشاهان امپراتوري کوشاني در شرق ایران .در منظومة
کوشنامه باوجودآنکه کوش پيلدندان تازينژاد است و بهعنوان فرمانرواي شرق و غرب
جهان (شاه خاور و خسرو باختر) به خواست و دستور ضحاک به ستيز با ایرانيان ميپردازد،
این قهرمان بيگانه بيشتر بهعنوان «شاه چين» یاد شده است! دليل این امر آن است که
طوالنيترین و گيراترین داستانهاي این منظومه مربوط به دوران پادشاهي کوش پيلدندان
بر چين و ماچين است و الجرم مهمترین هویت او مطابق یادکرد این منظومه «شاه چين»
است .این موضوع همچنين نشان ميدهد که «چين» از چنان جایگاهي در جهانبيني ایرانيان
باستان برخوردار بوده است که بهعنوان کليشه 6و یا نمادي براي توصيف و اشاره به
«دیگري» به کار ميرفته است.
در سنّت ادبي حماسي که با اساطير و افسانهها ميانة نزدیکي دارد ،کم نيستند
قهرماناني مانند کوش پيلدندان که اعمال و ویژگيهاي شخصيتهاي متعددي در داستان
آنها ادغام شده باشد« .قهرمانپرستي در دوران باستان در حقيقت پرستش قدرت خود
توسط قدما است ،زیرا قهرمانان در اسطورهها و افسانهها همه شخصيتهایي آماجگونه
هستند که از پردازش هنري قدما از قدرت جمعي خود به وجود آمدهاندZhang and ( ».

« .)Fang: 174محل فعاليت اصلي شخصيتهاي اسطورهاي ،دنياي انساني است؛ و کارهاي
آنها عمدتاً از بين بردن پدیدههاي شریر ،تأمين امنيت براي مردم ،اختراع فنون و ابتکار
علوم است که درواقع اغراقي هنري دربارۀ دستاوردها و ابتکارات اولية انسان است».
(همان) .طبق افسانههاي سرچشمه گرفته از قدیماالیام در کشور چين ،تنظيم تقویم ،کاشت
غالت ،دوختن لباس و کاله ،ساختن قایق و ارّابه ،بنا کردن کاخ و خانه ،ابتکار موسيقي و
1. Stereotype
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کشف علوم پزشکي ،همه توسط هوانگ دي 6و نزدیکانش انجام شده است .چينيان
هوانگ دي را مخترع فنون توليدي متعدد و دانشهاي متنوع ميدانند و او بدین ترتيب
نمونهاي از شخصيتهاي افسانهاي «آماجگونه» است .در اسطورههاي ایران باستان نيز
شخصيتهاي متعددي ازایندست وجود دارند .چنانکه کيومرث ،هوشنگ ،طهمورث و
جمشيد در شاهنامه اینگونهاند .این چهار پادشاه اوليه همه جزو «شخصيتهایي آماجگونه»
به شمار ميآیند که اعمال آنها «از بين بردن پدیدههاي شریر ،تأمين امنيت انسانها ،اختراع
فنون و ابتکار علوم» بوده است .کوش پيلدندان نيز برخي از افسانهها را که «مردم معموالً
منشأ آنها را نميدانند» ،در داستان خود گردآورده و حتي به شخصيت مهمي براي
داستانهایي مانند «حملة ضحاکيان به جمشيدیان»« ،تقسيم جهان توسط فریدون بين سه
فرزندش» و «لشکرکشي کيکاوس به مازندران» که پيشازاین در سنّت ادبي ایران ازجمله
در شاهنامه وجود داشته ،تبدیل شده است .ازاینرو ،او نيز شخصيتي آماجگونه در سنت
حماسهسرایي ایران است؛ اما کوش پيلدندان از قهرمانان ملي ایران نيست ،بلکه چهرۀ
خصمانة آماجگونهاي در زد و خوردهاي نظامي بين ایرانيان و چندین گروه قومي اطراف
آنها است.
بر اساس روایت کوشنامه ،او در طول عمر طوالني خود ،بهعنوان شاه چين ،شاه چين
و ماچين ،شاه خاور ،شاه مغرب ،شاه اندلس ،شاه باختر و  ...بارها در مقابل ایرانيان گردن
کشي کرده ،مدام در اطراف ایران به جهانگشایي پرداخته و چندینبار در سرزمينهاي
تحت حکومت خود برخالف کيش و آیين ایرانيان مردم را به بتپرستي واداشته و آن را
رواج داده است .درنتيجه ،او بهمثابه آماج تيري است که تيرهاي رفتارهاي ناپسند فراواني به
آن زده و درواقع در آن جمع و متمرکز شده است .بنابراین ،تصویر کوش پيلدندان در
سنّت حماسي ملي ایران ارزشي منحصربهفرد و مهم دارد :با تجسم چهرهاي سراسر شرّ در
تقابل با پادشاهان و پهلوانان ایراني که داراي منش و کردار و دانش و فرهنگي واال بودند،
زمينة برانگيختن احساسات غرور جمعي و ملي ایرانيان را فراهم آورد و براي بازسازي
هویت ملي ایران در دوران اسالمي بهعنوان مرجعي جامع نقشي درخور توجه ایفا کرد.
 ،Huangdi .6امپراتور زرد
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در روند گسترش و سيطرۀ سپاه مسلمانان بر آسياي غربي و شمال آفریقا در آغاز
دوران اسالمي ،اعراب بر پایة قدرت نظامي و بهمنظور یکسانسازي فرهنگي ،در جهت
ترویج زبان و فرهنگ عربي در ميان ملل مغلوب برآمدند .بهخصوص در دو دورۀ خالفت
اموي و عبّاسي ،مسلمانان درمجموع بيشتر شبيه به یک «گروه فرا ملّي» یا یک «ملت
بزرگ» بودند که هویت آن بر پایة اعتقاد مذهبي و ایدئولوژي سياسي قرار داشت .در
محتواي برخي از آثار تاریخيِ تأليفشده در قرون نهم و دهم ميالدي مانند تاریخ طبري،
مروج الذهب و تاریخ بلعمي ،گرایش تالقي و تلفيق نسبنامة رسل و ملوک سامي با
نسبنامة نياکان و پادشاهان ایراني دیده ميشود و این نشان ميدهد که در اوان آفرینش
حماسههاي ملي ایران ،هویت اجدادي و تاریخي بومي ایراني توسط مفاهيم و افکار بيگانه
بهطورجدي در معرض فراموشي قرار گرفته بود .در این مقطع کليدي ،موبدان ،شاعران،
ص 6حافظة فرهنگي
دانشمندان ،هنرمندان ،دیوانيان ،دبيران و سایر حامالن مخصو ِ
( )Assmann: 54نقش مهمي در حفظ و بازسازي سنّتهاي فرهنگي ایران داشتند.
سامانيان پسازآنکه به موقعيت سياسي نسبتاً مستقلي دست یافتند ،به وسيلة حمایت بسيار از
خلق آثار ادبي به زبان فارسي و احياي فرهنگ ایران باستان ،با سعي و کوشش خود به
تمييز ایرانيان از دیگر مسلمان پرداختند .بلعمي ،فردوسي و دیگر ادیبان ایراني ،با تأليفات
خود پيوندها و صفات ایرانيان را در جنبههاي زبان ،فرهنگ ،سرزمين مسکوني ،نسب و
نژاد و غيره تقویت کرده و نقش مهمي براي بازتوليد مفهوم «ایرانِ» چندبعدي ایفا کردند.
فردوسي روایات ملي را با زبان فارسيِ پيراسته و بهرهگيري حداقلي از واژههاي عربي در
شاهنامه به سامان رساند و مکرراً از نامهاي خاصي از خدایان ،دیوان و شاهان باستان موجود

در سنّت زرتشتي استفاده کرد .وي گذشته از بهرهگيري از منابعي چون شاهنامة
ابومنصوري ،مطالبي مندرج در آثار تاریخي و داستانهاي شفاهي عاميانه را برگزید و در
شاهنامه به کار بست :افسانههاي کهن ساميان را که توسط سنّت فرهنگي اسالمي به ایران
آورده شده بود پيراست و با شکلدادن به چهرۀ پادشاهان و پهلواناني چون جمشيد،
فریدون و رستم ،کردارهاي برجستة نياکان ایرانيان را در گسترش و آبادسازي سرزمين
1. spezielle Träger
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ایران و دفاع از ميهن خود ستود .بدینوسيله وي با تمرکز بر بازگویي «تاریخ ملي ایران» به
بازسازي حافظة ملي ایرانيان تحقق بخشيد و تأثير چشمگيري در احياي تمدن کهن ایراني و
جهت گيري مسير جدید فرهنگ ملي ایران در دوران اسالمي گذاشت؛ اما ابن ابيالخير،
سرایندۀ کوشنامه با انتخاب داستانهایي که فردوسي یا به آنها اشراف نداشت یا آنها را
کنار گذاشته بود ،به روایت خود پرداخت و بدین ترتيب برخي از داستانهاي شاهنامه را
نيز تکميل کرد .منظومة وي با توصيف و تصویرِ کوش پيلدندان -شخصيتي دژآیين،
زشتروي ،زشتخوي و زشتکردار -بهمثابه ساالري از دشمن که هویت چندین فرماندۀ
نظاميِ بيگانه را در خود جمع و فشرده کرده است ،داستانهایي را روایت ميکند که
کارهاي برجستة پادشاهان و پهلوانان ایراني را در مقابل کردار بد و اهریمنيِ شخصيت
اصلي این حماسه قرار ميدهد .ازاینرو کوشنامه براي ایرانيان با شکلدادن به «دیگري»
در پي شناخت «خود» برآمده و سپس با تقویتِ بيشترِ هویت فرهنگي و خودشناسيِ درونيِ

6

ایرانيانِي که داراي زمينة فرهنگيِ مشابه با یکدیگر بودند ،درنهایت در روند تاریخيِ حفظ
هویت فرهنگيِ منحصربهفرد و بازتوليد هویت ملي ایرانيان در دوران اسالمي نقشي مهم ایفا
کرده است.
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