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چکيده
کهنالگوها در تجربههای نخس تين آدمي ریشه دارند و به این دليل ،در ناخودآگاه فردی و
جمعي نوع بشر جای گرفتهاند و به صورت پيدا و پنهان در همة شؤونات زندگي انساني
بویژه ادبيات (حماسي) که انعکاسدهندة ناخودآگاه فردی و جمعي است ،حضور و بروز
دارند .بر این پایه ،موضوع تحقيق حاضر ،نگاهي به شخصيت کوش پيلدندان بر اساس
کهن الگوهای مورد نظر یونگ از جمله پير خردمند و والدت دوباره است .یونگ برای این
دو کهنالگو ،مؤلفه هایي را در نظر گرفته که نمودهای آن در زندگي کوش بازتاب داشته
است .مهمترین نتایج تحقيق حاضر که به روش توصيفي -تحليلي صورت گرفته است،
نشان ميدهد که همسو با آراء یونگ ،با ظهور کهنالگوی پير خردمند ،شخصيت اصلي
داستان یعني کوش پيلدندان ،دچار تحوالت معنوی گستردهای گردیده و در اثر
رهنمودهای پير فرزانه و روشنگریهای او ،به فردی اخالقمدار و پایبند به امور روحاني
بدل شده است ،به طوری که گویي از نو زنده شده و حيات مجددی را تجربه کرده است.
اگرچه کوش در ابتدا شخصيتي ضدقهرمان بوده ،اما تحت تأثير تعاليم پير دانـا ،بر
تاریکي های دروني خود غلبه کرده و پادشاه و قهرماني مردمي شده است .با توجه به
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مؤلفههای کهنالگوهای یادشده در داستان ،مراحل زندگي کوش بـه سه دورة پيش از
تـحول ،آمادهسازی برای تحول و نوزایي شخصيتي تقسيم ميشود.
کليدواژهها
کوشنامه ،کوش ،یونگ ،کهنالگوها ،پير خردمند ،والدت دوباره.
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مقدمه
در سالهای اخير با تکيه بر دستآوردهای رشتههای دیگر ،متون ادبي تحليل و تبيين
ميشوند و از دریچه ای نو به هنر شاعری یا نویسندگي صاحبان اثر نگریسته ميشود .در
این بين ،یافتههای علم روانشناسي بویژه آرای زیگموند فروید 5و کارل گوستاو یونگ 6در
بازخواني آثار ادبي بسيار سودمند بوده است .با تکيه بر نقد روانشناسانه ،پيوند ميان
ادبيات و روانشناسي برقرار ميشود« .این نوع نقد ،فقط بررسي روانکاوان و روانشناسان
از ادبيات نيست؛ بلکه ادبا هم ،از جمله هربرت رید 1و ویليام امپسون 4در این زمينه آثار
مهمي پدید آوردند .این نوع نقد ،گرایشهای مهمي دارد و از دیدگاههای گوناگون
استفاده شده است» (شميسا .)653 :5135 ،فروید «یادداشتهای خصوصي راجع به
شکسپير 1و مقالهای دربارة داستایوفسکي 2و پدرکشي نوشته است .همچنين ،مریدانش
رانک 9و دکتر الفورگ 3و ماری بناپارت ،7مطالعاتي راجع به بودلر 50و ادگار [آلن]پو55
کردهاند .هدف آنان بيشتر این است که نشان دهند چگونه ميتوان از یک اثر ادبي به
منزلة وسيلة تحقيق در اعماق روح نویسنده [یا شاعر] استفاده کرد»( .کارلوني و فيلو،56
 )35 :5174افزون بر مطالعات فروید و شاگردان او ،کوششهای یونگ در فراگيری این نوع
از نقد بسيار اثرگذار بوده است .او با طرح و شرح مقولههایي چون ناخودآگاه جمعي و
کهن الگوها ،نگرشي نو در خوانش متون ادبي ایجاد کرد و باعث شد بخشهای جدیدی از
قابليت های ادبي شاعران و نویسندگان آشکار شود .یونگ با تجدیدنظر در برخي آراء استاد
خود فروید ،نظرات جدیدی در حوزة روانشناسي و نقد کهنالگویي ارائه کرد« .یونگ
معتقد است که ليبيدو( 51نيروی رواني) ماهيتي صرفاً جنسي ندارد  ...نقش مهم یونگ در
نقد اسطوره ای به واسطة نظریة حافظة نژادی و صور مثالي اوست .یونگ با گسترش
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نظریههای فروید در باب ناخودآگاهي فردی چنين ميگوید که در زیر سطح ظاهری
آگاهي ،ناخودآگاه جمعي ازلي وجود دارد که به صورت عامل مشترک و موروثي و رواني
تمامي اعضای خانوادة بشری درآمده است» (گورین و همکاران .)576 :5199 ،5بنابراین ،در
ناخودآگاه جمعي تمامي فرهنگه و ملتها ،نشانههایي پيدا و پنهان از نمادهای مشترک
بشری دیده ميشود .یونگ در مطالعات روانشناختي خود بر روی افراد گوناگون از مليت-
های مختلف به این نتيجة مهم دست یافته بود .آنچه در این ناخودآگاه جای گرفته و به
تعبير دیگر ،در طول سدهها ذخيره شده است ،کهنالگو 6نام دارد.
کهن الگوها محتویاتي گروهي هستند که به صورت بالقوه در سرشت آدمي وجود دارند
و به دليل انگيزههای دروني یا بيروني ،در خودآگاهي پدیدار ميشوند (جونز و همکاران،1
 .)117 :5122از دید یونگ ،اگرچه خاستگاه کـهنالگوها شناختهشده نيست ،اما در
تـمامي دورهها و در همه جای دنيا بچشم ميخورند ،حتا در جاهایي که نتوان حضورشان
را در تداوم نسلها و آميزشهای نژادی ناشي از مهاجرت توضيح داد (مدرسي.)139 :5170 ،
یکي از ویژگيهای کهنالگوها ،دو قطبيبودن است .به این معنا که «هم قادرند به صورت
نيروهای مخرب عمل کنند و هم ،الهامبخش افکار نو باشند .آنها در هر زمان و مکاني
ظهور ميکنند .این نشاندهندة این نکته است که امکانات ناخودآگاه در روان انسان
نهفتهاند و به محض رسيدن به مرحلة خودآگاهي نمادین ميشوند و عواطف و احساسات
بشر را تحت تأثير قرار ميدهند» (مدرسي .)133 :5170 ،توجه یونگ به این مقوالت منجر
به پيدایي و شکلگيری شاخهای از نقد ادبي به نام نقد کهنالگویي شد« .بحث اصلي نقد
کهن الگویي این است که بيان ادبي محصول ناخودآگاه تجربة جمعي نوع بشر است .طبق
این تعریف ،ادبيات پيوندی ریشهای با گذشتة فرهنگي بشر دارد» (کيگوردن.)61 :5197 ،4
شاعران و نویسندگان به ميراثداران فرهنگ گذشتگان ،محتویات ناخودآگاه جمعي خود
را با ناخودآگاهي فردی خویش ميآميزند و نشانهها و نمودهای آن را در چهارچوب آثار
منظوم و منثور خود بازتاب ميدهند .بنابراین ،بازخواني الیههای زیرین تأليفات اهل ادب،
برای دستیابي به کهنالگوها اهميتي ویژه دارد .کارلوني و فيلو هم ،عقيده دارند که
روانکاوی ادبي به کشف عناصر تفسير و ارزیابي جدید از طریق روشنگری روانشناختي
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توجه ميکند (کارلوني و فيلو )35 :5174 ،و زوایای پنهان شخصيت صاحب اثر و متن مورد
نظر ،آشکار ميشود و ایبسا بخشي از مسائل مبهم که در تذکرهها و کتب تاریخ ادبيات
مغفول مانده است ،رمزگشایي ميگردد.
کهنالگوها از دل اسطورهها برآمدهاند .به تعبير دیگر ،همة کهنالگوها ،اسطوره بحساب
ميآیند .یکي از تجليگاههای اصلي اسطورهها ،متون حماسي هستند .در حماسه ،برای
حفظ کيان سرزمين ،نام و ننگ و  ،...اسطورهها بازتاب ویژهای دارند .در نتيجه ،خوانش
کهنالگویي آثار حماسي بيش از پيش امکـانپذیـر است« .آثـار و نشانـههای تـوجه
روانگرایانه به شعر در جایجای متون فارسي [بویژه حماسي] پراکنده است ،زیرا همة
مواردی را که شعرا ،از طبع و خـاطر و  ...خود سخن گفتهانـد ،ميتـوان نـوعي توجه
روانگرایانه به شعر شمرد» (درگاهي .)151 :5199 ،در ميان منظومههای گوناگون حماسي،
کوشنامه اثری متفاوت بشمار ميرود ،زیرا شخصيت محوری اثر ،کوش ،فردی بزهکار،
خونریز و اهریمني خوی توصيف شده است .او دشمن ایرانيان است و بارها عليه آنها
جنگيده است .کوش در طول سالهای متمادی ،خونهای بسياری بر زمين ریخته و
دست به چپاولگریهای بيشماری زده است .ایرانشاه ،مؤلف کتاب ،برخالف سنت
حماسه سرایي که در آن از شخصيتي پهلوان ،زورمند و متخلق به صفات واالی انساني
سخن مي رود ،به توصيف و شرح رفتار ،گفتار و اندیشة شخصيتي منفي و اهریمني
پرداخته است .البته ،با این تفاوت که کوش در بخش پــایـاني حماسه ،در اثر ارشاد و
راهنمایيهای پير فرزانه و خردورز دست از رفتارهای اهریمني خود ميکشد و به نيکي
گرایش پيدا ميکند و فردی مؤمن ميشود .این بخش از منظومـة کـوشنامه بـا آراء
کهنالگویي یونگ همخواني بسياری دارد .او در دیدگاههای خود به کهنالگوهای متعددی
همچون :آنيما ،5آنيموس ،6نقاب ،سایه ،سفر قهرمان ،پير خردمند ،والدت دوباره و ...
اشاره کرده است .نشانههای کهنالگوهای پيـر خردمند و والدت دوبـاره در حمـاسة
کوش نامه قابل ردیابي و تحليل است .به این اعتبار ،در مقالة حاضر ،با تکيه بر روش
توصيفي -تحليلي ،به این پرسش اصلي پاسخ داده خواهد شد که:
وجوه کارکرد کهنالگوهای پير خردمند و والدت دوباره در پيوند با شخصيت کوش
چيست؟
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کوشنامه همچون حماسههای دیگر فارسي ،در زیر سایة اثر سترگ فرزانة توس،
شاهنامه ،کم نام و نشان مانده است .در نتيجه ،پژوهشهایي گسترده بابت بازنمایي این
منظومه و تحليل هنرمندی ایرانشاه بن ابيالخير انجام نشده است .در این بيـن ،متيني
( ،)5193در مقالة خود ،به برخي از نيرنگهای کارزار در کوشنامه اشاره کرده که عبارت
است از :سستيکردن به هنگام رزم برای فریب دشمن ،گماشتن دیدهبان بر سر درختان
بلند و کوهها ،فروغلتانيدن سنگهای کالن از سر کوه به سوی دشمن و شعار دادن،
گرفتار ساختن دشمن در کنده و چاه ،اعالم دروغين خبر مرگ سران لشکری و کشوری
برای فریب دشمن ،نعرهکشيدن سپاه برای ترساندن دشمن ،فرستادن جاسوس برای
خبرگيری از سپاه دشمن و تظاهر به آدمخواری برای ارعاب دشمن.
دشتبان ( ،)5137در مقالة خود ،به معرفي بـرخي قهرمانان اسطورهای منظومة
کوش نامه پرداخته است .نویسنده به این نتيجه رسيده است که این اثر حاوی اطالعات
قابل توجه و منحصر بفردی از شخصيتهای اسطورهای ،آیينها و سنتهای مردمان و
مکان های جغرافيایي است که در آثار دیگر به آن اشارهای نشده است .همچنين ،شاهد
روایتهای متفاوتي از قهرمانان مشترک در کوشنامه و دیگر آثار حماسي هستيم.
حدادی ،نجفدری و رادفر ( ،)5171در مقالة خود ،ضمن بـررسي سفر کوش به جهان
زشترویي ،به این نتيجه رسيدهاند که مخاطب در این منظومه همراه کوش پس از
خوانش  7300بيت ،با تغيير چهره و خصایل این شخصيت به جهاني پایدار و منسجم
ميرسد .همة کنشهای بدخویانة شخصيت اصلي داستان ،با دخالت پير جنبهای مثبت
مي یابد .نقش پير به منزلة تنها ناجي کوش که سرشار از کينه و دشمني است ،برجسته
بنظر ميرسد.
علویمقدم و کيخسروی ( ،)5171در مقالة خود ،داستان ضحاک را در شاهنامه و
کوشنامه مقایسه کرده و به این نتيجه رسيدهاند که ایرانشاه بارها شاهنامه را خوانده و از
آن بهره برده است .البته ،تفاوتهایي در سرایش این داستان وجود دارد که نبود ماجرای
خيزش کاوة آهنگر ،چگونگي غلبة کاوه و فریدون بر ضحاک ،شيوة درمان ضحاک و  ...از
آن جمله است.
در پژوهشهای یادشده ،کوشنامه از دید کهنالگویي ،مورد نقد و تحليل قرار نگرفته
است و فرآیند تغيير و تحول شخصيت اصلي منظومه ،یعني کوش پيلدندان با رویکرد
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به آرای یـونگ واکاوی نشده است که این امر بـر جنبههای نـوآورانة پـژوهش حاضـر
ميافزاید.
 -5خالصة منظومة کوشنامه
ایرانشاه بن ابيالخير منظومة کوشنامه را بين سالهای  105-100هجری سرود.
شخصيت اصلي داستان ،یک ضد قهرمان به نـام کوش پيـلدندانِ پيـلگوش است .او
برادرزادة ضحاک و از جملة خونریزان عالم است که با بزهکاری و قتل و غارت ،انسانهای
بسياری را در چين و آفریقا و مغرب از دم تيغ گذرانده است .به دليل چهرة زشت و
اهریمني کوش ،پدر او را رها کرد .آبتين سرپرستي او را بعهده گرفت و کودک در نـزد
پهلوان ایراني با فنون رزم آشنا شد .در نبرد ميان آبتين و پدر کوش ،آنها همدیگر را
ميشناسند و کوش به سپاه پدر ميپيوندد و بر عليه ایرانيان ميجنگد .آبتين شکست
ميخورد و به ماچين پناهنده ميشود و حکومت چين به کوش پيلدندان ميرسد .مدتي
بعد ،با قدرتگرفتن فریدون ،پدر کوش از او شکست ميخورد و ميميرد و ضحاک و
کوش پيلدندان در دماوند زنداني ميشوند .چهل سال بعد ،فریدون او را به فرماندهي
سپاه ایران برميگزیند تا در دفع آشوب سياهان نوبي یاریگـر او بـاشد .اگرچه کوش
پيلدندان تا اندلس پيشروی ميکند ،اما به ناگاه از ميانة راه بازميگردد و بسياری از
سپاهيان ایران را بقتل ميرساند و با همدستي تور و سلم اقدام به کشتن ایرج ميکند.
منوچهر به کينخواهي آمادة نبرد با کوش پيلدندان ميشود و در نبردی تن به تن او را
شکست ميدهد و کوش به خاوران ميگریزد .در آن دیار ،او نسبت به دختر خود نرد
عشق ميبازد و پس از مدتي او را ميکشد و آیين بـتپـرستي را در آن سرزمين رواج
ميدهد .در یکي از روزها کوش به همراه لشکریان خود بِشکار ميرود ،اما در آن بيشة
بيکران گم ميشود .فصل تازهای از زندگاني کوش پس از این حادثه رقم ميخورد .او
پس از چهل روز سرگرداني مؤفق به دیدار پيری خردمند و اهل فضل ميشود و در اثر
پندها و رهنمودهای او زندگي کوش پيلدندان دچار دگردیسي معنوی ميشود .او از
شخصيتي بزهکار به فردی اخالقگرا بدل ميشود و پس از چهل و شش سال به دیار خود
بازميگردد و به عنوان شاهي دادگر و یزدانپرست بر مردم حکمراني ميکند.
 -6بازتاب کهنالگوی پير خردمند در کوشنامه
یکي از کهنالگوهای مورد نظر یونگ که در منظومة کوشنامه بازتاب ویژهای دارد و
شخصيت اصلي حماسه به واسطة پندهای ارزشمند او تغيير وضعيت داده ،پير خردمند
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است« .مددرسان غيبي در هيأتي مردانه ظاهر ميشود  ...در اسطورههای عميقتر ،این
نقش برعهدة شخصيت بزرگِ راهنما ،معلم ،قایقران و راهنمای ارواح در جهان دیگر است»
(کمپبل .)35-36 :5176 ،این پير هدایتکننده مظهر سرنمون روح است و نمادی از خصلت
روحاني ناخودآگاه بشر محسوب ميشود (مورنو .)94 :5132 ،بنابراین ،پير راهبلد قادر است
فرد مبتدی و عاجز را از مهلکههای دنيایي و معنوی برهاند و تاریکيهای راه شناخت را
برای او روشن نماید .طبق نظرات یونگ« ،پير دانا ،پدر و روح زماني پدیدار ميشود که
انسان نيازمند درونبيني ،تفاهم ،پند نيکو ،تصميمگيری و برنامهریزی است و قادر نيست
به تنهایي این نياز را برآورد .پير دانا در این حالت ،کمبود معنوی را جبران ميکند و
محتویاتي عرضه ميکند که این خأل را پر سازد .پير هادی راههای رسيدن به مقصود را
ميداند و آنها را به قهرمان نشان ميدهد» (مدرسي .)174 :5170 ،پير خردمندی که در
نظ ریات یونگ توصيف شده است ،بخوبي قادر به تشخيص ضعفهای شخصيتي افراد است
و افزون بر این ،راهحلهایي برای از بين بردن این کمبودها در نظر دارد« .ميتـوان در
ن کهنالگویي و یا قهرمان را پر ميسازند
داستانها کساني را که بـه نحوی خـأل دروني م ِ
و با پند و اندرز نيل به مقصود را نشان ميدهند ،نمود پير دانا بحساب آورد» (مدرسي،
 .)174 :5170این کهنالگو جنبهای هدایتگرانه دارد و کساني که در کنف حمایت پير
فرزانه قرار ميگيرند ،در صورت عمل به سفارشهایي که ارائه ميدهد ،به انساني آرماني و
متخلق بـه صفـات روحاني بـدل ميشوند ،زیرا «پير دانا یعني تفکر ،شناسایي ،بصيرت،
دانایي و تيزبيني» (مورنو .)94 :5132 ،یونگ بر این باور است که پير خردمند «تجسم
معنویات است (معنویات در قالب و چهرة یک انسان) و از یکسو ،نمایندة علم و بينش،
خرد ،ذکاوت و اشراق است و از سوی دیگر ،اختصاص اخالقي چون ارادة مستحکم و
آگاهي برای کمک به دیگران در خود دارد» (شولتز و شولتز.)592 :5132 ،
در کوش نامه ،این پير خردمند فردی با فر و شکوهي ویژه توصيف شده است که در
اوج نااميدی کوش پيدا مي شود و او را از فردی هنجارشکن و اخالقستيز به انساني
آرماني بدل ميکند .شاهي دادگر و خوشخو که با برانداختن سنت بتپرستي ،ایزدپرستي
را رواج ميدهد .در داستان ميخوانيم که کوش بـرای شکـار به همراه سپاهيان وارد
بيشهای وسيع شد .پس از مدتزماني از همراهان جدا ميشود و تنها ميماند .هرچه
بيشتر به دنبال راه ميگردد ،کمتر مؤفقيتي حاصل ميکند .مستأصل و درمانده ،چهل
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روز را بتنهایي در آن دشت سپری ميکند و آشفته و بدون داشتن برنامهای مشخص برای
آینده ،به اینسو و آنسو قدم ميگذارد.
چل روز بيــش است ،گفتا کــه من
در این بيشه گــم کردهام راه خویش

جــدا ماندم از لشــکر و انجمـن
جدا مانده از کشور و گاه خویش
(ایرانشاه)224-221 :5199 ،

در این تشتت رواني که شخصيت اصلي داستان قادر به تشخيص راه از بيراه نيست،
حضور پيری فرزانه نمود ميیابد .نکتة دیگر آنکه ،کوش به دليل ارتکاب اعمال اهریمني
به قدری سنگدل و منحرف شده بود که خود را خداونـد جهان و آفـریدگار جهانيان
مي پنداشت و در نهایت کبر و غرور ،در بـرابـر خداوند قد عـلم کرده بود .توصيفي که
ایرانشاه از شخصيت کـوش پيـلدندان ارائه داده ،نشاندهندة انحرافات اخالقي و
کاستيهای معنوی اوست .ما با انساني مغرور روبهرو هستيم که تنها خود را ميبيند و با
پراکندن پليدی و منش اهریمني در سراسر گيتي ،به عاملي برای گسترش فساد بدل
شده است .در چنين شرایطي ،حضور یک هادی و راهنما ضروری مينماید.
چهل روز بر گــرد آن بيشه کــوش
یــکي کــاخ آباد دیــد از بـــرش
جهـــاندیده کـــوش از در آواز داد
برآمــد یکـــي پير با فر و هـــوش

همي تاخت ،نيرو نماندش نه توش
ز سنـــگ سيـــه برنهــاده سرش
که ایـــن در به ما بر بباید گشــاد
بدید آن سر و روی و دیدار کوش
(همان)224 :

پير فرزانه که در ابتدا شاهد گردنکشي و سستي اندیشة کوش بود ،او را از این
کاستيها آگاه کرد .کوش خود را خدا ميخواند و معتقد بود روزیدهندة مردمان است.
همانطور که پيش از وی ،شاهان دیگر ،چنين ميکردند ،اکنون او چنين رسالتي را بر
عهده گرفته است و پس از او ،شاهي دیگر .در برابر این ادعا ،پير فرزانه که به عنوان
«نيروی حمایتگر در حرم دل هميشه حاضر است» (کمپبل ،)93 :5199 ،محدودیتها و
کاستيهای انساني کوش پيلدندان را به او نشان ميدهد و به او گوشزد ميکند طرز
ال اشتباه و انحرافي است:
تفکری که در ذهن خود پرورش داده ،کام ً
ورا گفت از این روی و دیدار تو
که یکبار گویي که هستم خدای

همــي خنده آیــد ز گفــتار تـو
دگربــاره گـویي که راهم نمــای
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خــــداونــد روزیده مـــردمـــان
کــه بــيراه را او بـــراه آورد

چرا راه خواهــد ز مـردم نهــان؟
شب و روز و خورشيد و مـاه آورد
(ایرانشاه)221 :5199 ،

در داستان ،پير خردمند همسو با آراء کهنالگویي یونگ ،با تکيه بر استدالل و روش
پرسش و پاسخ ،ابتدا باورهای باطل کوش را بِچالش ميکشد و در ادامه ،ویژگيهای
خداوند حقيقي را به او نشان ميدهد .اتخاذ چنين روشي ،حاکي این مطلب است که او به
عنوان فردی صاحب هوش و اندیشه ،بخوبي آگاه است که از چه راهي قادر است کوش
پيلدندان را متوجه اشتباهاتش کند .بدین منظور ،از کوش پرسشهایي بدیهي ميپرسد
و با طرح و شرح منطقي سؤاالت ،سستمایهبودن اعتقادات کوش را به او مينمایاند:
بدو گفــت :پير ای همــه سـرسری
مر آن مردمــان را که روزی دهــد؟
چنين داد پاســخ که دســتور هست
بــدو گفــت دانــا کــزین پــرورش
که تــا اندر این بــيســپاه و کسـي
کنــون مــر مــرا بازگــوی آشـکار
خـــداونــــد روزیده مـــردمــان
چنيـن داد پاســـخ که دیگر بُدنـــد
بدو گفـــت پير ،از کجـــا آمدنـــد
چنين داد پاسـخ کـــه از مـرد و زن
بــدو پيـر گفت :ای ســـزاوار بـــد

نگویـي مـــرا تـاکنـــون ایــدری
کشان نيکـي و دلفـروزی دهــد؟
دبيـران بسيار و گنجـور هســـت
تو را داد بایــست لختـي خــورش
ز ناخوردن اندُه ندیــدی بســي ...
که چون تو نبودی در آن روزگـــار
که بود و کـرا دانــي ای بدگـمان؟
خدایــان که با تخت و افســر بُدند
بدیــن تيره گيـتي چـرا آمـــدند؟
پـدیـد آمـدند آن همه تن بــه تن
مگـوی آنچه نپــذیرد او را خــرد
(همان)221 :

پير فرزانه با نظرداشت شخصيت مغرور و خشن کوش ،در دیدار نخست با لحني
آميخته به خشونت و تحقير سخن ميگوید .کوش به واسطة گفتار نادرستي که بر زبان
ميراند ،موجب رنجش خاطر پير هادی ميشود و در نهایت ،تنش ميان دو شخصيت به
اندازهای باال ميگيرد که پير ،کوش را از کاخ خود ميراند .کوش بدرستي دریافته بود که
جداشدن از پير برای او زیان بار است و بدون کمک وی هرگز موفق به یافتن راه نميشود.
در این بخش ،با تکيه بر نگاهي تأویلي ،داستان برجسته ميشود .به این معنا که کوش به
ن تکاملنيافته» ميداند که بتنهایي قادر به یافتن «حقيقت» نيست و در این راه
عنوان «م ِ
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پرخطر ،وجود «پير» از ضروریات است .او هنگامي که سوار بر اسب از کاخ خارج ميشود،
اضطرابي عجيب سراسر وجودش را فراميگيرد و اندیشههای پریشان در ذهن او پدید
ميآید .کوش ميدانست که به لحاط معنوی آمادگي کاملي برای مبارزه با پلشتيها و
منشهای اهریمني نهاد خود ندارد و باید از توصيههای پير بهرهمند شود .کوش اذعان
دارد که تنها این پير ،از نشاني و راه «آبادجای» که همان کمال و رشد شخصيت معنوی
است ،اطالع دارد .به این دليل ،دوباره به نزد او بازميگردد و از او طلب راهنمایي و در
نهایت ،رستگاری دارد.
چو بهری از آن بيشه ببریـد راه
گر آباد جایيست ،ایـن پير مرد
همانا که دیر است تا ایدر است
همــي دانــد او راه آبــادجای
اگر مــن از او بازگردم چنيــن
نباید کــه این خــانه بار دگــر
بگشت از ره و بر در کــاخ شد
بـدو گـفت کای مرد پاکيزهرای
چه باشد مـرا گر تو یاری دهي

پُر اندیشه شـد مغز سرگشتــه راه
نگوید همي این سخــن خيرهخير
هم از بهر کاری به رنج اندر است
نباشــد همـي مــر مرا رهنمــای
زیــاني نباشد مــر او را از ایــن
نـيابـم ،نيـارم من ایــن ره بـه در
چــو بــا پير فرزانــه گستاخ شد
یکي مــردمي کن مرا ره نمـــای
وز ایــن بيشهام رستگــاری دهي
(همان)229 :

علي رغم شخصيت اهریمني و بدکنشي که کوش دارد ،پير خردمند او را هنوز مستعد
درک و دریافت آموزههای انساني تشخيص ميدهد و او را بـه آیندهای روشن اميـدوار
ميکند .بنظر ميرسد ،یکي از کنشهای اصلي این کهنالگو که در ناخودآگاه نوع بشر
حضور دارد و در آثار ادبي نمود یافته است ،ایجاد شور و انگيزه در شخصيتهایي است
کـه بـنا به هـر دليلي از سرشت حقيقي خود دور شدهاند و رفتارهای اهـریمني بـروز
ميدهند« .ظهور او (پير دانا) باعث ایجاد خوداندیشي ،آگاهي از خطر و تأمين پاداش برای
کساني است که صفات اخالقي الزم را از خود بروز دادهاند» (وولف .)176 :5132 ،پير
خردمند با بوجود آوردن زمينههای الزم برای تغيير و تحول ،باعث بازشدن چشم دل و
جان فرد مقابل ميشود:
نشـان بــد از روی تو بــيگزند

کنم دور از آنسان که داری پسند
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روان و دلت نيـز ،روشن کنــم
چو بگشایي از دل دو بينـنده را
وز آنپـس به خانه فرستمت بـاز

خــرد بر تن تو چـو جوشن کنم
نمــایــم به تــو آفــرینــنده را
اگـــر بـد زمانـــه نياید فــــراز
(ایرانشاه)223 :5199 ،

در داستان ميخوانيم که پير خردمند با تجویز مجاهدتهای گوناگون برای کوش
پيلدندان ،او را از آالیشهای دنيایي دور ميکند و روحش را از پلشتيها پاک ميسازد.
در این رابطه ،ابتدا سالح و اسب را از کوش جدا ميکند که به نوعي نماد تعلقات دنيایي و
عامل غرور و خودبيني او بودهاند .در گام بعدی ،کوش را از خوردن و نوشيدن محروم
مي کند تا با این کار نفس اهریمني او را مهار کند و به ضعف و سستي بکشاند .این شيوه
تا جایي ادامه ميیابد که تن کوش باریک و خوار و نژند ميشود .تمامي این ریاضتها،
هوش مندانه از سوی پير خردمند اعمال شده بود تا کوش را با واقعيتهای کالبد ضعيف
انساني آشنا کند و به او بفهماند که هرگز نباید بر این تن زار و نزار غره شد و در برابر
خداوند دادار سرکشي پيشه کرد .بنابراین ،تمامي این ریاضتها مقدماتي برای زدودن
تکبرها از وجود کوش بوده است:
سليحـش جدا کرد اسبـش ببست
جز از ميوه چيزی ندادش خورش
تن کـوش باریک شد مُسـتمــند
چنان دان که برداشت از جان اميد

سـوی چـارة روی وی برد دست
از او دور شـد توش و آن پرورش
بيفــتاد بيـــمار ،خــوار و نژنـد
تنش گشت لرزان چو از باد ،بيـد
(همان)227 :

 -1بازتاب کهنالگوی والدت دوباره در کوشنامه
منظور از این اصطالح« ،تولدی دوباره در گردونة حيات فردی» است (یونگ.)19 :5170 :
نوزایي «یکي از متداولترین کهنالگوهای موقعيت است که نتيجة تشبيه و انطباق
چرخش طبيعت با گردش حيات ميباشد .بدین ترتيب ،صبحگاه و هنگام بهار ،نشان
دهندة زایش جواني یا نوزایي و غروب و زمستان نشانة پيری یا مرگ است» (کيگوردن،
 .)19-13 :5197بشر با توجه به ماهيتي که دارد ،پيوسته در اندیشة رسيدن به کمال و
تجربة متعاليترین جنبهها از شخصيت انساني خویش است .آدمي در دنـيایي زندگي
ميکند که سرشار از تجربههای گوناگون است و هر کدام از این تجربهها انگيزه و عاملي
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برای بروز تغيير و تحول در فرد هستند .یـونگ از این دگردیسيها بـه عنوان یکي از
گهن الگوها یاد کرده است .از دید او ،گسترش شخصيت ممکن است در اثر بهمپيوستن
عوامل جدید حياتي که از خارج به درون شخصيت راه یافته و جذب آن شدهاند ،صورت
گيرد .اگر یک اندیشة عالي ما را از خارج تسخير کند ،باید بدانيم که ندایي از درون ما
بدان پاسخ گفته است و از آن استقبال ميکند (یونگ .)24-21 :5170 ،این اندیشة عالي
گاهي از سوی مظاهر طبيعت به فـرد الهام ميشود و گـاهي بـه واسطة همصحبتي با
هم نوعان .از دید یونگ ،هنگامي که نقطة اوجي از زندگي فـرارسد ،وقتي شکـوفه مي-
شکفد و از کوچکتر ،بزرگتر پدید ميآید ،ناگاه شخصيت برتر که فرد همواره بود ،اما
ناپيدا ،به نيروی الهام بر شخصيت حقيرتر متجلي ميشود (همان .)21 :به هر روی ،منبع
این اندیشه هرچه باشد ،آثار مثبت و سازندهای بر شخصيت آدمي ميگذارد و چهرهای
متفاوت از او ميسازد.
در کوش نامه ،تأثيرپذیری شخصيت اصلي داستان از منبعي بيروني برجسته است.
پيری با فر و شکوه در مسير راه کوش پيلدنـدان قرار ميگيرد و زنـدگي او را متحول
ميکند .چهرهای که از این شخصيت پيش از دیدار با پير ميبينيم ،سرشار از پلشتي و
بزهکاری است .کوش پيلدندان فردی ناسپاس ،قاتل ،پيمانشـکن ،متکبر ،چپاولگر،
ستمپيشه و  ...است .به عبارت دیگر ،او جامع جميع زذیلتهای اخالقي است و به قدری
در منجالب گناه گر فتار شده است که حتا دختر او نيز ،از تعدی او در امان نميماند .با
این همه ،در اثر همنشيني با فرزانهای خردورز ،تمامي باورهای پيشين او بچالش کشيده
مي شود و پير با تلنگری ظریف و آميخته به منطق و استدالل ،عقاید او را نقد ميکند.
اگرچه کوش در ابتدا با پاسخهایي غيرمنطقي و خارج از دایرة ادب سعي ميکرد در برابر
سؤاالت پير پاسخي درخور ارائه کند ،اما در نهایت ،خود را تـسليم اندیشة واال و متعـالي
او کـرد .مهمتـرین پيآمد اطاعتپذیری کوش پيلدندان از پير ،پيدایي دگرگونيهای
فکری و رفتاری بوده است .کوش با تحمل ریاضتهایي که پير خردمند برای او تعيين
کرده بود ،پليدیهای وجود خود را پاک کرد و در نتيجة آن ،جنبههای مثبت شخصيت
انساني وی بروز و نمود یافت .او همان کسي بود که اندکي پيش از آشنایي با پير ،خود را
خدای جهان و جهانيان ميخواند ،اما در اثر توجه به رهنمودهای پير معنوی و کاربست
توصيههای اخالقي او ،متواضعانه خود را بندهای کمترین معرفي کرده است:
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بدو گفت کـمتر ز من بنده نيست

چو من در جهان خوار و افگنده نيست
(ایرانشاه)227 :5199 ،

پس از آنکه کوش مراحل تحول را پشتسر گذاشت و به خودشناسي رسيد و وجود او
آمادة پذیرش علوم روحاني شد ،پير خردمند کـوش را با دانشهـای گونـاگون آشنا کرد و
بـر گسترة معرفت شناسي او افزود .دل و جان کوش در اثر این تعاليم معنوی روشن شد و
به شخصيتي فرهيخته و بالنده بدل گردید .پير معنوی با هوشمندی و تيزبيني خود
بارقههای تغيير و تحول را در شخصيت کوش حس کرده و بسترهای الزم را جهت درک و
دریافت علوم روحاني فراهم دیده بود .پس از پاالیش ویژگيهای منفي کوش ،اینک نياز
به تقویت خصوصيات مثبت اخالقي بوضوح احساس ميشد .در نتيجه ،آموزش علوم
گوناگون به کوش در طي ده سال در دستور کار پير قرار گرفت و در اثر این تعاليم ،دل و
جان وی روشن شد .پيش از آشنایي کوش پيلدندان با پير ،او شخصيتي ضدقهرمان و
منفور بود .او «تجسم آرمانهای یک قوم نيست و ضدقهرمان است .هيچ آرماني در زندگي
جز هوسراني ندارد» (حدادی و نجفدری و رادفر ،)502 :5171 ،اما در بخش دوم زندگي خود،
بـه فـردی نيـکمنش و خوشخوی بدل شده است .گویي شخصيتي تازه متولد شده و
فرد دیگری پای در عرصة وجود نهاده است:
وز آنپـس بدان راه دانش نمــود
بــه ده سال خواندن بياموختـش
پـزشکـــي و راز سپهـــر بلنــد
ز نيرنگ و طِلسم ،وز افسون دگر
نمـــودش همه راه یــزدان پاک
به فرزانه گفت ای سـرافراز مــرد

ز دانـــش دلـش روشـنایي فــزود
روان از نبشتـــن بـــرافروختــش
بدانست یکسر که چون است و چند
بياموخــت و شد زینهمه بهــرهور
دلش کرد از آتش پر از ترس و باک
مرا دانــــش و مهر تو زنده کـــرد
(ایرانشاه )227-290 :5199 ،

پير فرزانه پس از آن که زندگي دیگری به کوش بخشيد و روانش را با اصول انساني
آشنا کرد ،او را نزد خود خواند و هفت پند اساسي برای او بازگو نمود .گوشسپاری به این
پندها و بکار بستن آنها در زندگي ،تضمينکنندة حيات دوبارة کوش و منحرفنشدن او
از راه حقيقت بود .هفت پند پير فرزانه که تداومبخش والدت دوبارة کوش بود عبارت
است از:
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چو باشـد خداوند ،ما بنــدهایم
به فـــرمان او باش در بندگـي
دوم گوهر مایهور ،دانش اســت
سوم هوش ،کز هوش زاید خرد
چهارم گهر ،راستي بهتر اســت
به پنجم ز پاکي گشایم سخــن
ششم مهر هر کاو بود مهربــان
ز داد است و آزادگي هفتميــن
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هـمـه بــنـدة آفــرینــنــدهایـم
نگـــهدار راه پـرستنـــدگـــي
کجا یار دانش همه رامش است
بجوید همي کار را نيــک و بد
کجا راستي بهتر از گوهر اسـت
که آلودگـــي دور دارد ز تــن
به خوشي و خوبي گشاید زبان
کز این هر دو آباد بينــم زمين
(همان)295-291 :

کوش پس از چهل و شش سال که درس زنـدگي از پير خردمند آموخت ،با شخصيتي
متحول شده به نزد مردم خود بازگشت .او در ابتدا همة بزرگان دربار را فراخواند و
ماجراهایي را که در این مدت مدید از سر گذرانده بود بازگو کرد و در ادامه ،از تصميم
خود برای اتخاذ شيوة دیگری از حکمراني سخن راند و در آخر ،شرحي مختصر از تحوالت
روحي خود ارائه داد:
بزرگان آن شهر را پيــش خواند
که من شــهریار شمـاام درسـت
برفتم ،رسيـــدم به مرد خـدای
همه پادشـــاهي روی زميــــن
نه گور آمد آن خوب رنگينشکار
مرا پيــش او خـــواند تا آشــنا
چنان زشتي از روی من دور کرد

بر ایشان همــه داستانها براند
از آن مهربانتر که بودم نخست
بياموختـــم دانـــش جانفزای
مرا داد تا خاوران هــــمچنين
سروش آمد از نزد پروردگــــار
شدم پيـش درگاه آن پادشـــا
ز دانش دلـــم نيز ،پر نور کرد
(همان)292 :

نمودهای تحوالت روحي کوش پيلدندان پس از حضور او در دربار و اثبات جایگاه
پادشاهي خود ،بسيار برجستهتر شد .به عبارت دیگر ،نوزایي شخصيتي کوش پيلدندان
پيش از رسيدن دوباره به تاج و تخت ،تنها وجههای نظری داشت و در قـالب کالم،
تجربههای خود را با اطرافيان به اشتراک گذاشته بود ،اما پس از بدستگرفتن حکومت،
جنبههای عملي تحوالت معنوی شخصيت او آشکار شد .کوش طبق پندهای هفتگانة پير
خردمند ،در نخستين گام ،ایزدپرستي را در سراسر سرزمينهای خود رواج داد و به آیين
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بتپرستي که قبل از دیدار با پير خردمند و نوزایي شخصيتي باب کرده بود ،پایان
بخشيد:
وز آن پس ،بتان را بدان چهره کرد
چنين گفـت پس بر سـر انجمــن
نخستين به یزدان نيـــایش کـنيد
که او کردگار اسـت و من شــهریار
شدند آن همه کشور ایزدپـــرست

که فرزانه او را از آن بهـره کرد
که از زیردستـان ما ،مرد و زن
پس آنگاه مــا را ستایش کنيد
مرا و شمـا را بدوی اســت کار
جهان از کف دیو وارون بجست
(همان)292 :

در بخش پایاني داستان ميخوانيم که کوش از شاهي غازی و چپاولگر که پيوسته در
فکر غارت اموال مردم بود ،به شاهي دادگر و نيکآیين بدل شد و به عامل گسترشدهندة
عدالت بدل گردید .او به همسایگان نيازمند کمکرساني کرد و بسياری از مشکالت خُرد و
کالن آن ها را با تکيه بر علومي که از پير خردمند فراگرفته بود ،حل و فصل نمود .این
شيوة حکمراني موجب خرسندی رعيت و درباریان شده و از کوش شاهي آرماني ساخته
بود.
رها کــرد راه بد و خوی گــرگ
وز آن پس ،جهاندیده کوش سترگ
به فرمان او شد همه کوه و دشت
چو بر گِــرد آن پادشاهي بگــشت
که هر مــاه گنجي فراز آمــدش
ز هر کشوری ســاو و باژ آمـــدش
به آرام بنشست و دمساز گــشت
ز مغرب سوی قرطبـــه بازگشــت
نه بــا کودک و با زن آميخــتي
به چـــيز کســـان درنياویخـــتي
همه داد دادی ميـــان دو تـــن
اگــر داد جُستي کســي ز انجمـن
شــــده زیردستان او شادمـــان
همـهســـاله دور از بـد بدگمـــان
(همان)239 :

نتيجهگيری
کهن الگوها ميراث مشترک تمدن بشری هستند که در ناخودآگاه جمعي انسانها جای
گرفتهاند .نخستين بار یونگ به این مقولهها پرداخت و با تعميم نظرات خود به حوزة
ادبيات ،روشي به نام نقد کهنالگویي را پایهگذاری کرد .در ميان کهنالگوها ،پير خردمند
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و والدت دوباره در منظومة حماسي کوشنامه نمود ویژهای دارند .بررسي و تحليل
شخصيت کوش پيلدندان با رویکرد به دو کهنالگوی یادشده ،نشان ميدهد که او در اثر
توجه به توصيههای پير فرزانه از پلشتيهای اخالقي پيراسته شد و با انجام ریاضتهای
گوناگون ،جنبه های مثبت شخصيت خود را آشکار کرد .پيش از دیدار با پير ،کوش پيل-
دندان با ارتکاب انواع بزهکاریها ،به چهرهای منفور و ضدقهرمان بدل شده بود ،اما پس از
چند سال حضور مداوم در نزد پير ،به شاهي آرماني و انساني نيکسرشت مبدل شد .او
زندگي دوبارهای را تجربه کرد و با از بينبردن خوی اهریمني در خود ،مورد ستایش پير
فرزانه ،درباریان و مردم قرار گرفت .تحوالت روحي در شخصيت کوش به قدری گسترده
بود که در ابتدا با اظهار شگفتي از سوی اطرافيان همراه شد .او پس از رسيدن به
حکومت ،دادگری و مردمداری پيشه کرد و برخالف گذشته ،آیين ایزدپرستي را در سراسر
سرزمينها گسترش داد .در مجموع ،با رویکرد به دو کهنالگوی «پير خردمند» و
«والدت دوباره» ،زندگاني کوش پيلدندان در یک دستهبندی کلي ،به سه مرحله تقسيم
ميشود )5 :دوران پيش از مصاحبت با پير خردمند (سالهای گمراهي و بزهکاری)؛ )6
دوران همنشيني با پير فرزانه و بهرهمندی از نصایح او (فراهمشدن بسترهای الزم برای
تحول)؛  )1دوران تغيير و تحول شخصيتي (والدت دوباره).
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