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 چکيده

تين آدمي ریشه دارند و به این دليل، در ناخودآگاه فردی و های نخسالگوها در تجربهکهن

اند و به صورت پيدا و پنهان در همة شؤونات زندگي انساني جمعي نوع بشر جای گرفته

دهندة ناخودآگاه فردی و جمعي است، حضور و بروز بویژه ادبيات )حماسي( که انعکاس

دندان بر اساس خصيت کوش پيلدارند. بر این پایه، موضوع تحقيق حاضر، نگاهي به ش

الگوهای مورد نظر یونگ از جمله پير خردمند و والدت دوباره است. یونگ برای این کهن

هایي را در نظر گرفته که نمودهای آن در زندگي کوش بازتاب داشته الگو، مؤلفهدو کهن

، تحليلي صورت گرفته است -ترین نتایج تحقيق حاضر که به روش توصيفياست. مهم

الگوی پير خردمند، شخصيت اصلي سو با آراء یونگ، با ظهور کهندهد که همنشان مي

ای گردیده و در اثر دندان، دچار تحوالت معنوی گستردهداستان یعني کوش پيل

بند به امور روحاني مدار و پایهای او، به فردی اخالقگریرهنمودهای پير فرزانه و روشن

گویي از نو زنده شده و حيات مجددی را تجربه کرده است.  بدل شده است، به طوری که

ا، بر ـاگرچه کوش در ابتدا شخصيتي ضدقهرمان بوده، اما تحت تأثير تعاليم پير دان

های دروني خود غلبه کرده و پادشاه و قهرماني مردمي شده است. با توجه به تاریکي
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ه سه دورة پيش از ـکوش ب الگوهای یادشده در داستان، مراحل زندگيهای کهنمؤلفه

 شود. سازی برای تحول و نوزایي شخصيتي تقسيم ميحول، آمادهـت

 

 ها کليدواژه
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 مقدمه

تبيين  های دیگر، متون ادبي تحليل وآوردهای رشتههای اخير با تکيه بر دستدر سال

شود. در ای نو به هنر شاعری یا نویسندگي صاحبان اثر نگریسته ميشوند و از دریچهمي

در  6و کارل گوستاو یونگ 5شناسي بویژه آرای زیگموند فرویدهای علم رواناین بين، یافته

شناسانه، پيوند ميان بازخواني آثار ادبي بسيار سودمند بوده است. با تکيه بر نقد روان

شناسان کاوان و رواناین نوع نقد، فقط بررسي روان»شود. شناسي برقرار ميات و روانادبي

در این زمينه آثار  4و ویليام امپسون 1از ادبيات نيست؛ بلکه ادبا هم، از جمله هربرت رید

های گوناگون های مهمي دارد و از دیدگاهمهمي پدید آوردند. این نوع نقد، گرایش

های خصوصي راجع به یادداشت»فروید  (.653: 5135)شميسا، « استفاده شده است

چنين، مریدانش و پدرکشي نوشته است. هم 2ای دربارة داستایوفسکيو مقاله 1شکسپير

 55و ادگار ]آلن[پو 50، مطالعاتي راجع به بودلر7و ماری بناپارت 3و دکتر الفورگ 9رانک

توان از یک اثر ادبي به گونه ميتر این است که نشان دهند چاند. هدف آنان بيشکرده

، 56)کارلوني و فيلو «.منزلة وسيلة تحقيق در اعماق روح نویسنده ]یا شاعر[ استفاده کرد

های یونگ در فراگيری این نوع افزون بر مطالعات فروید و شاگردان او، کوشش (35: 5174

خودآگاه جمعي و هایي چون نااز نقد بسيار اثرگذار بوده است. او با طرح و شرح مقوله

های جدیدی از الگوها، نگرشي نو در خوانش متون ادبي ایجاد کرد و باعث شد بخشکهن

های ادبي شاعران و نویسندگان آشکار شود. یونگ با تجدیدنظر در برخي آراء استاد قابليت

یونگ »الگویي ارائه کرد. شناسي و نقد کهنخود فروید، نظرات جدیدی در حوزة روان

)نيروی رواني( ماهيتي صرفاً جنسي ندارد ... نقش مهم یونگ در  51است که ليبيدومعتقد 

ای به واسطة نظریة حافظة نژادی و صور مثالي اوست. یونگ با گسترش نقد اسطوره

 
1 Sigmund Freud 
2 Carl Gustav Jung 
3 Herbert Read 
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6 Fyodor Dostoyevsky 
7 Otto Rank 
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گوید که در زیر سطح ظاهری های فروید در باب ناخودآگاهي فردی چنين مينظریه

ه به صورت عامل مشترک و موروثي و رواني آگاهي، ناخودآگاه جمعي ازلي وجود دارد ک

بنابراین، در (. 576: 5199، 5)گورین و همکاران« تمامي اعضای خانوادة بشری درآمده است

هایي پيدا و پنهان از نمادهای مشترک ها، نشانهه و ملتناخودآگاه جمعي تمامي فرهنگ

-افراد گوناگون از مليتشناختي خود بر روی شود. یونگ در مطالعات روانبشری دیده مي

چه در این ناخودآگاه جای گرفته و به های مختلف به این نتيجة مهم دست یافته بود. آن

 نام دارد.  6الگوها ذخيره شده است، کهنتعبير دیگر، در طول سده

الگوها محتویاتي گروهي هستند که به صورت بالقوه در سرشت آدمي وجود دارند کهن

، 1)جونز و همکارانشوند ای دروني یا بيروني، در خودآگاهي پدیدار ميهو به دليل انگيزه

شده نيست، اما در الگوها شناختهگاه کـهناز دید یونگ، اگرچه خاست (.117: 5122

خورند، حتا در جاهایي که نتوان حضورشان ها و در همه جای دنيا بچشم ميتـمامي دوره

(. 139: 5170)مدرسي، ناشي از مهاجرت توضيح داد  های نژادیها و آميزشرا در تداوم نسل

هم قادرند به صورت »بودن است. به این معنا که الگوها، دو قطبيهای کهنیکي از ویژگي

ها در هر زمان و مکاني بخش افکار نو باشند. آننيروهای مخرب عمل کنند و هم، الهام

ات ناخودآگاه در روان انسان دهندة این نکته است که امکانکنند. این نشانظهور مي

شوند و عواطف و احساسات اند و به محض رسيدن به مرحلة خودآگاهي نمادین مينهفته

توجه یونگ به این مقوالت منجر (. 133: 5170)مدرسي، « دهندبشر را تحت تأثير قرار مي

صلي نقد بحث ا»الگویي شد. ای از نقد ادبي به نام نقد کهنگيری شاخهبه پيدایي و شکل

الگویي این است که بيان ادبي محصول ناخودآگاه تجربة جمعي نوع بشر است. طبق کهن

(. 61: 5197، 4گوردن)کي« ای با گذشتة فرهنگي بشر دارداین تعریف، ادبيات پيوندی ریشه

داران فرهنگ گذشتگان، محتویات ناخودآگاه جمعي خود شاعران و نویسندگان به ميراث

ها و نمودهای آن را در چهارچوب آثار آميزند و نشانههي فردی خویش ميرا با ناخودآگا

های زیرین تأليفات اهل ادب، دهند. بنابراین، بازخواني الیهمنظوم و منثور خود بازتاب مي

دارد. کارلوني و فيلو هم، عقيده دارند که  الگوها اهميتي ویژهیابي به کهنبرای دست

شناختي گری رواناصر تفسير و ارزیابي جدید از طریق روشنکاوی ادبي به کشف عنروان

 
1 Guerin Et al 
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4 Kay Gordon 
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و زوایای پنهان شخصيت صاحب اثر و متن مورد  (35: 5174)کارلوني و فيلو، کند توجه مي

ها و کتب تاریخ ادبيات بسا بخشي از مسائل مبهم که در تذکرهشود و اینظر، آشکار مي

 گردد.مغفول مانده است، رمزگشایي مي

الگوها، اسطوره بحساب اند. به تعبير دیگر، همة کهنها برآمدهوها از دل اسطورهالگکهن

ها، متون حماسي هستند. در حماسه، برای های اصلي اسطورهگاهآیند. یکي از تجليمي

ای دارند. در نتيجه، خوانش ها بازتاب ویژهحفظ کيان سرزمين، نام و ننگ و ...، اسطوره

وجه ـهای تهـار و نشانـآث»ر است. ـپذیانـي بيش از پيش امکالگویي آثار حماسکهن

جای متون فارسي ]بویژه حماسي[ پراکنده است، زیرا همة گرایانه به شعر در جایروان

وعي توجه ـوان نـتد، ميـاناطر و ... خود سخن گفتهـمواردی را که شعرا، از طبع و خ

های گوناگون حماسي، در ميان منظومه(. 151: 5199)درگاهي، « گرایانه به شعر شمردروان

کار، رود، زیرا شخصيت محوری اثر، کوش، فردی بزهنامه اثری متفاوت بشمار ميکوش

ها خوی توصيف شده است. او دشمن ایرانيان است و بارها عليه آنریز و اهریمنيخون

خته و های بسياری بر زمين ریهای متمادی، خونجنگيده است. کوش در طول سال

شاه، مؤلف کتاب، برخالف سنت شماری زده است. ایرانهای بيگریدست به چپاول

سرایي که در آن از شخصيتي پهلوان، زورمند و متخلق به صفات واالی انساني حماسه

رود، به توصيف و شرح رفتار، گفتار و اندیشة شخصيتي منفي و اهریمني سخن مي

 و ارشاد اثر اني حماسه، درـایــکه کوش در بخش پ پرداخته است. البته، با این تفاوت

 نيکي به و کشدمي خود اهریمني رفتارهای از دست خردورز و پير فرزانه هاینمایيراه

ا آراء ـنامه بوشـة کـاین بخش از منظوم .شودمي مؤمن فردی و کندمي پيدا گرایش

الگوهای متعددی خود به کهن هایخواني بسياری دارد. او در دیدگاهالگویي یونگ همکهن

، نقاب، سایه، سفر قهرمان، پير خردمند، والدت دوباره و ... 6، آنيموس5چون: آنيماهم

اسة ـاره در حمـر خردمند و والدت دوبـالگوهای پيهای کهناشاره کرده است. نشانه

ر روش نامه قابل ردیابي و تحليل است. به این اعتبار، در مقالة حاضر، با تکيه بکوش

 تحليلي، به این پرسش اصلي پاسخ داده خواهد شد که: -توصيفي

الگوهای پير خردمند و والدت دوباره در پيوند با شخصيت کوش وجوه کارکرد کهن

 چيست؟
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های دیگر فارسي، در زیر سایة اثر سترگ فرزانة توس، نامه همچون حماسهکوش

بابت بازنمایي این  هایي گستردهوهششاهنامه، کم نام و نشان مانده است. در نتيجه، پژ

الخير انجام نشده است. در این بيـن، متيني شاه بن ابيمنظومه و تحليل هنرمندی ایران

نامه اشاره کرده که عبارت های کارزار در کوش(، در مقالة خود، به برخي از نيرنگ5193)

بان بر سر درختان کردن به هنگام رزم برای فریب دشمن، گماشتن دیدهاست از: سستي

های کالن از سر کوه به سوی دشمن و شعار دادن، ها، فروغلتانيدن سنگبلند و کوه

گرفتار ساختن دشمن در کنده و چاه، اعالم دروغين خبر مرگ سران لشکری و کشوری 

کشيدن سپاه برای ترساندن دشمن، فرستادن جاسوس برای برای فریب دشمن، نعره

 خواری برای ارعاب دشمن.و تظاهر به آدم خبرگيری از سپاه دشمن

ای منظومة رخي قهرمانان اسطورهـ(، در مقالة خود، به معرفي ب5137بان )دشت

نامه پرداخته است. نویسنده به این نتيجه رسيده است که این اثر حاوی اطالعات کوش

مان و های مردها و سنتای، آیينهای اسطورهقابل توجه و منحصر بفردی از شخصيت

چنين، شاهد ای نشده است. همهای جغرافيایي است که در آثار دیگر به آن اشارهمکان

 نامه و دیگر آثار حماسي هستيم. های متفاوتي از قهرمانان مشترک در کوشروایت

ررسي سفر کوش به جهان ـ(، در مقالة خود، ضمن ب5171حدادی، نجفدری و رادفر )

راه کوش پس از اند که مخاطب در این منظومه همدهرویي، به این نتيجه رسيزشت

بيت، با تغيير چهره و خصایل این شخصيت به جهاني پایدار و منسجم  7300خوانش 

ای مثبت های بدخویانة شخصيت اصلي داستان، با دخالت پير جنبهرسد. همة کنشمي

ي است، برجسته یابد. نقش پير به منزلة تنها ناجي کوش که سرشار از کينه و دشمنمي

 رسد.بنظر مي

(، در مقالة خود، داستان ضحاک را در شاهنامه و 5171خسروی )مقدم و کيعلوی

شاه بارها شاهنامه را خوانده و از اند که ایراننامه مقایسه کرده و به این نتيجه رسيدهکوش

بود ماجرای هایي در سرایش این داستان وجود دارد که نآن بهره برده است. البته، تفاوت

خيزش کاوة آهنگر، چگونگي غلبة کاوه و فریدون بر ضحاک، شيوة درمان ضحاک و ... از 

 آن جمله است.

الگویي، مورد نقد و تحليل قرار نگرفته نامه از دید کهنهای یادشده، کوشدر پژوهش

کرد دندان با رویاست و فرآیند تغيير و تحول شخصيت اصلي منظومه، یعني کوش پيل
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ر ـژوهش حاضـوآورانة پـهای نر جنبهـونگ واکاوی نشده است که این امر بـآرای ی به

 افزاید. مي

 نامهخالصة منظومة کوش -5

هجری سرود.  105-100های نامه را بين سالالخير منظومة کوششاه بن ابيایران

و گوش است. ادندانِ پيـلشخصيت اصلي داستان، یک ضد قهرمان به نـام کوش پيـل

های کاری و قتل و غارت، انسانریزان عالم است که با بزهبرادرزادة ضحاک و از جملة خون

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 

دیگر را ها همنون رزم آشنا شد. در نبرد ميان آبتين و پدر کوش، آنپهلوان ایراني با ف

جنگد. آبتين شکست پيوندد و بر عليه ایرانيان ميشناسند و کوش به سپاه پدر ميمي

رسد. مدتي دندان ميشود و حکومت چين به کوش پيلخورد و به ماچين پناهنده ميمي

ميرد و ضحاک و خورد و مياو شکست ميگرفتن فریدون، پدر کوش از بعد، با قدرت

دهي شوند. چهل سال بعد، فریدون او را به فرماندندان در دماوند زنداني ميکوش پيل

اشد. اگرچه کوش ـر او بـگگزیند تا در دفع آشوب سياهان نوبي یاریسپاه ایران برمي

گردد و بسياری از يکند، اما به ناگاه از ميانة راه بازمدندان تا اندلس پيشروی ميپيل

کند. دستي تور و سلم اقدام به کشتن ایرج ميرساند و با همسپاهيان ایران را بقتل مي

شود و در نبردی تن به تن او را دندان ميخواهي آمادة نبرد با کوش پيلمنوچهر به کين

گریزد. در آن دیار، او نسبت به دختر خود نرد دهد و کوش به خاوران ميشکست مي

رستي را در آن سرزمين رواج ـپتـکشد و آیين ببازد و پس از مدتي او را ميشق ميع

رود، اما در آن بيشة راه لشکریان خود بِشکار ميدهد. در یکي از روزها کوش به هممي

خورد. او ای از زندگاني کوش پس از این حادثه رقم ميشود. فصل تازهکران گم ميبي

شود و در اثر مؤفق به دیدار پيری خردمند و اهل فضل مي پس از چهل روز سرگرداني

شود. او از دندان دچار دگردیسي معنوی ميپندها و رهنمودهای او زندگي کوش پيل

شود و پس از چهل و شش سال به دیار خود گرا بدل ميکار به فردی اخالقشخصيتي بزه

 کند. راني ميم حکمپرست بر مردگردد و به عنوان شاهي دادگر و یزدانبازمي

 نامهالگوی پير خردمند در کوشبازتاب کهن -6

ای دارد و نامه بازتاب ویژهالگوهای مورد نظر یونگ که در منظومة کوشیکي از کهن

مند او تغيير وضعيت داده، پير خردمند شخصيت اصلي حماسه به واسطة پندهای ارزش
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تر، این های عميقشود ... در اسطورهمددرسان غيبي در هيأتي مردانه ظاهر مي»است. 

« نمای ارواح در جهان دیگر استران و راهنما، معلم، قایقنقش برعهدة شخصيت بزرگِ راه

کننده مظهر سرنمون روح است و نمادی از خصلت این پير هدایت (.35-36: 5176)کمپبل، 

بلد قادر است ن، پير راهبنابرای (.94: 5132)مورنو، شود روحاني ناخودآگاه بشر محسوب مي

های راه شناخت را های دنيایي و معنوی برهاند و تاریکيفرد مبتدی و عاجز را از مهلکه

شود که پير دانا، پدر و روح زماني پدیدار مي»برای او روشن نماید. طبق نظرات یونگ، 

و قادر نيست ریزی است گيری و برنامهبيني، تفاهم، پند نيکو، تصميمانسان نيازمند درون

کند و بود معنوی را جبران ميبه تنهایي این نياز را برآورد. پير دانا در این حالت، کم

های رسيدن به مقصود را کند که این خأل را پر سازد. پير هادی راهمحتویاتي عرضه مي

پير خردمندی که در  (.174: 5170)مدرسي، « دهدها را به قهرمان نشان ميداند و آنمي

های شخصيتي افراد است ریات یونگ توصيف شده است، بخوبي قادر به تشخيص ضعفنظ

تـوان در مي»بودها در نظر دارد. هایي برای از بين بردن این کمحلو افزون بر این، راه

سازند الگویي و یا قهرمان را پر ميها کساني را که بـه نحوی خـأل دروني مِن کهنداستان

)مدرسي، « دهند، نمود پير دانا بحساب آورديل به مقصود را نشان ميو با پند و اندرز ن

گرانه دارد و کساني که در کنف حمایت پير ای هدایتالگو جنبهاین کهن (.174: 5170

دهد، به انساني آرماني و هایي که ارائه ميگيرند، در صورت عمل به سفارشفرزانه قرار مي

پير دانا یعني تفکر، شناسایي، بصيرت، »شوند، زیرا متخلق بـه صفـات روحاني بـدل مي

تجسم »یونگ بر این باور است که پير خردمند  (.94: 5132)مورنو،  «دانایي و تيزبيني

سو، نمایندة علم و بينش، معنویات است )معنویات در قالب و چهرة یک انسان( و از یک

چون ارادة مستحکم و خرد، ذکاوت و اشراق است و از سوی دیگر، اختصاص اخالقي 

 (.592: 5132)شولتز و شولتز، « آگاهي برای کمک به دیگران در خود دارد

نامه، این پير خردمند فردی با فر و شکوهي ویژه توصيف شده است که در در کوش

ستيز به انساني شود و او را از فردی هنجارشکن و اخالقاوج نااميدی کوش پيدا مي

پرستي، ایزدپرستي خو که با برانداختن سنت بتدادگر و خوش کند. شاهيآرماني بدل مي

راه سپاهيان وارد ار به همـرای شکـخوانيم که کوش بدهد. در داستان ميرا رواج مي

ماند. هرچه شود و تنها ميزماني از همراهان جدا ميای وسيع شد. پس از مدتبيشه

کند. مستأصل و درمانده، چهل ل ميتر مؤفقيتي حاصگردد، کمتر به دنبال راه ميبيش
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ای مشخص برای کند و آشفته و بدون داشتن برنامهروز را بتنهایي در آن دشت سپری مي

 گذارد.سو قدم ميسو و آنآینده، به این

 چل روز بيــش است، گفتا کــه من        

 ام راه خویش        در این بيشه گــم کرده

 

 انجمـنجــدا ماندم از لشــکر و  

 جدا مانده از کشور و گاه خویش
 (224-221: 5199، شاهایران)           

راه نيست، در این تشتت رواني که شخصيت اصلي داستان قادر به تشخيص راه از بي

که، کوش به دليل ارتکاب اعمال اهریمني یابد. نکتة دیگر آنحضور پيری فرزانه نمود مي

ریدگار جهانيان ـد جهان و آفـبود که خود را خداوندل و منحرف شده به قدری سنگ

پنداشت و در نهایت کبر و غرور، در بـرابـر خداوند قد عـلم کرده بود. توصيفي که مي

دهندة انحرافات اخالقي و دندان ارائه داده، نشانشاه از شخصيت کـوش پيـلایران

بيند و با که تنها خود را مي رو هستيمهای معنوی اوست. ما با انساني مغرور روبهکاستي

پراکندن پليدی و منش اهریمني در سراسر گيتي، به عاملي برای گسترش فساد بدل 

 نماید.شده است. در چنين شرایطي، حضور یک هادی و راهنما ضروری مي

 چهل روز بر گــرد آن بيشه کــوش       

 یــکي کــاخ  آباد دیــد از بـــرش       

 کـــوش از در آواز داد      دیده جهـــان

 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
 (224)همان:                                     

کشي و سستي اندیشة کوش بود، او را از این در ابتدا شاهد گردن پير فرزانه که

دهندة مردمان است. خواند و معتقد بود روزیها آگاه کرد. کوش خود را خدا ميکاستي

کردند، اکنون او چنين رسالتي را بر طور که پيش از وی، شاهان دیگر، چنين ميهمان

برابر این ادعا، پير فرزانه که به عنوان عهده گرفته است و پس از او، شاهي دیگر. در 

ها و محدودیت (،93: 5199)کمپبل، « گر در حرم دل هميشه حاضر استنيروی حمایت»

کند طرز زد ميدهد و به او گوشدندان را به او نشان ميهای انساني کوش پيلکاستي

 تفکری که در ذهن خود پرورش داده، کاماًل اشتباه و انحرافي است:

 گفت از این روی و دیدار تو          ورا 

 بار گویي که هستم خدایکه یک

 همــي خنده آیــد ز گفــتار تـو 

 دگربــاره گـویي که راهم نمــای



 

 524  5179، پایيزو  زمستان 62پژوهشنامة ادب حماسي، سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 

 

 ان          ــده مـــردمـروزید ـداونـــخــ

 راه را  او بـــراه آورد          کــه بــي

 

 چرا راه خواهــد ز مـردم نهــان؟

 و خورشيد و مـاه آورد شب و روز
 (221: 5199، شاهایران)                  

الگویي یونگ، با تکيه بر استدالل و روش سو با آراء کهندر داستان، پير خردمند هم

های کشد و در ادامه، ویژگيپرسش و پاسخ، ابتدا باورهای باطل کوش را بِچالش مي

ذ چنين روشي، حاکي این مطلب است که او به دهد. اتخاخداوند حقيقي را به او نشان مي

عنوان فردی صاحب هوش و اندیشه، بخوبي آگاه است که از چه راهي قادر است کوش 

پرسد هایي بدیهي ميدندان را متوجه اشتباهاتش کند. بدین منظور، از کوش پرسشپيل

 نمایاند:بودن اعتقادات کوش را به او ميمایهو با طرح و شرح منطقي سؤاالت، سست

 بدو گفــت: پير ای همــه سـرسری        

 مر آن مردمــان را که روزی دهــد؟        

 چنين داد پاســخ که دســتور هست        

 بــدو گفــت دانــا کــزین پــرورش        

 ســپاه و کسـي        که تــا اندر این بــي

 کنــون مــر مــرا بازگــوی آشـکار        

 ده مـــردمــان        خـــداونــــد روزی

 چنيـن داد پاســـخ که دیگر ُبدنـــد        

 بدو گفـــت پير، از کجـــا آمدنـــد        

 رد و زن        چنين داد پاسـخ کـــه از مـ

 بــدو پيـر گفت: ای ســـزاوار بـــد        

 درینگویـي مـــرا تـاکنـــون ایــ 

 د؟روزی دهــفـي و دلـکشان نيک

 ور هســـتـجدبيـران  بسيار و گن

 ورشتو را داد بایــست لختـي خــ

 ز ناخوردن  اندُه ندیــدی بســي ...

 ون تو نبودی در آن روزگـــارکه چ

 مان؟بدگـرا دانــي ای که بود و کـ

 ر بُدندخدایــان که با تخت و افســ

 تي چـرا آمـــدند؟بدیــن تيره گيـ

 دند آن همه تن بــه تند آمـپـدیـ

 ردچه نپــذیرد او را خــوی آنمگـ
 (221)همان:                                      

پير فرزانه با نظرداشت شخصيت مغرور و خشن کوش، در دیدار نخست با لحني 

گوید. کوش به واسطة گفتار نادرستي که بر زبان آميخته به خشونت و تحقير سخن مي

شود و در نهایت، تنش ميان دو شخصيت به اند، موجب رنجش خاطر پير هادی ميرمي

راند. کوش بدرستي دریافته بود که گيرد که پير، کوش را از کاخ خود ميای باال مياندازه

شود. بار است و بدون کمک وی هرگز موفق به یافتن راه نميجداشدن از پير برای او زیان

شود. به این معنا که کوش به نگاهي تأویلي، داستان برجسته مي در این بخش، با تکيه بر

نيست و در این راه « حقيقت»داند که بتنهایي قادر به یافتن مي« نيافتهمِن تکامل»عنوان 
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شود، از ضروریات است. او هنگامي که سوار بر اسب از کاخ خارج مي« پير»پرخطر، وجود 

های پریشان در ذهن او پدید گيرد و اندیشهاضطرابي عجيب سراسر وجودش را فرامي

ها و دانست که به لحاط معنوی آمادگي کاملي برای مبارزه با پلشتيآید. کوش ميمي

مند شود. کوش اذعان های پير بهرههای اهریمني نهاد خود ندارد و باید از توصيهمنش

و رشد شخصيت معنوی که همان کمال « آبادجای»دارد که تنها این پير، از نشاني و راه 

گردد و از او طلب راهنمایي و در است، اطالع دارد. به این دليل، دوباره به نزد او بازمي

 نهایت، رستگاری دارد.

 چو بهری از آن بيشه ببریـد  راه      

 ست، ایـن پير مرد       گر آباد جایي

 همانا که دیر است تا ایدر است       

 ـادجای       همــي دانــد او راه آبـ

 اگر مــن از او بازگردم چنيــن       

 نباید کــه این خــانه بار دگــر       

 بگشت از ره و بر در کــاخ شد       

 رای       بـدو گـفت کای مرد پاکيزه

 چه باشد مـرا گر تو یاری دهي       

 

 پُر اندیشه  شـد مغز سرگشتــه راه 

 خيرنگوید همي این سخــن خيره

 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

 ام رستگــاری دهيوز ایــن بيشه
 (229)همان:                                      

رغم شخصيت اهریمني و بدکنشي که کوش دارد، پير خردمند او را هنوز مستعد علي

دوار ـای روشن اميه آیندهـدهد و او را بهای انساني تشخيص ميدرک و دریافت آموزه

الگو که در ناخودآگاه نوع بشر های اصلي این کهنرسد، یکي از کنشکند. بنظر ميمي

هایي است دارد و در آثار ادبي نمود یافته است، ایجاد شور و انگيزه در شخصيتحضور 

روز ـریمني بـاند و رفتارهای اهر دليلي از سرشت حقيقي خود دور شدهـکـه بـنا به ه

ظهور او )پير دانا( باعث ایجاد خوداندیشي، آگاهي از خطر و تأمين پاداش برای »دهند. مي

پير (. 176: 5132)وولف، « اندقي الزم را از خود بروز دادهکساني است که صفات اخال

های الزم برای تغيير و تحول، باعث بازشدن چشم دل و خردمند با بوجود آوردن زمينه

 شود:جان فرد مقابل مي

 سان که داری پسندکنم دور از آن  گزند         نشـان بــد از روی تو بــي
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 روان و دلت  نيـز، روشن کنــم          

 ـنده  را          چو بگشایي از دل دو بين

 پـس به خانه فرستمت بـاز         وز آن

 

 خــرد بر تن تو چـو جوشن کنم

 نمــایــم به تــو آفــرینــنده را

 اگـــر بـد زمانـــه نياید فــــراز
 (223: 5199، شاهایران)                  

های گوناگون برای کوش خردمند با تجویز مجاهدت خوانيم که پيردر داستان مي

سازد. ها پاک ميکند و روحش را از پلشتيهای دنيایي دور ميدندان، او را از آالیشپيل

کند که به نوعي نماد تعلقات دنيایي و در این رابطه، ابتدا سالح و اسب را از کوش جدا مي

 ، کوش را از خوردن و نوشيدن محروم اند. در گام بعدیعامل غرور و خودبيني او بوده

کند تا با این کار نفس اهریمني او را مهار کند و به ضعف و سستي بکشاند. این شيوه مي

ها، شود. تمامي این ریاضتیابد که تن کوش باریک و خوار و نژند ميتا جایي ادامه مي

های کالبد ضعيف تمندانه از سوی پير خردمند اعمال شده بود تا کوش را با واقعيهوش

انساني آشنا کند و به او بفهماند که هرگز نباید بر این تن زار و نزار غره شد و در برابر 

ها مقدماتي برای زدودن خداوند دادار سرکشي پيشه کرد. بنابراین، تمامي این ریاضت

 تکبرها از وجود کوش بوده است:

 سليحـش جدا کرد اسبـش ببست        

 زی ندادش خورش        جز از  ميوه چي

 مــند        تن کـوش باریک شد مُسـت

 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
 (227همان: )                                     

 نامهالگوی والدت دوباره در کوشبازتاب کهن -1

(. 19: 5170)یونگ: است « تولدی دوباره در گردونة حيات فردی»منظور از این اصطالح، 

الگوهای موقعيت است که نتيجة تشبيه و انطباق ترین کهنیکي از متداول»نوزایي 

گاه و هنگام بهار، نشان حباشد. بدین ترتيب، صبچرخش طبيعت با گردش حيات مي

گوردن، )کي« دهندة زایش جواني یا نوزایي و غروب و زمستان نشانة پيری یا مرگ است

بشر با توجه به ماهيتي که دارد، پيوسته در اندیشة رسيدن به کمال و (. 13-19: 5197

يایي زندگي ـها از شخصيت انساني خویش است. آدمي در دنترین جنبهتجربة متعالي

ها انگيزه و عاملي های گوناگون است و هر کدام از این تجربهکند که سرشار از تجربهمي
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ه عنوان یکي از ـها بونگ از این دگردیسيـبرای بروز تغيير و تحول در فرد هستند. ی

پيوستن بهمالگوها یاد کرده است. از دید او، گسترش شخصيت ممکن است در اثر گهن

اند، صورت خارج به درون شخصيت راه یافته و جذب آن شده عوامل جدید حياتي که از

گيرد. اگر یک اندیشة عالي ما را از خارج تسخير کند، باید بدانيم که ندایي از درون ما 

. این اندیشة عالي (24-21: 5170)یونگ،  کندبدان پاسخ گفته است و از آن استقبال مي

صحبتي با ود و گـاهي بـه واسطة همشگاهي از سوی مظاهر طبيعت به فـرد الهام مي

-نوعان. از دید یونگ، هنگامي که نقطة اوجي از زندگي فـرارسد، وقتي شکـوفه ميهم

آید، ناگاه شخصيت برتر که فرد همواره بود، اما تر پدید ميتر، بزرگشکفد و از کوچک

هر روی، منبع به  (.21)همان: شود ناپيدا، به نيروی الهام بر شخصيت حقيرتر متجلي مي

ای گذارد و چهرهای بر شخصيت آدمي مياین اندیشه هرچه باشد، آثار مثبت و سازنده

 سازد.متفاوت از او مي

نامه، تأثيرپذیری شخصيت اصلي داستان از منبعي بيروني برجسته است. در کوش

تحول دگي او را مـگيرد و زندان قرار ميـدنپيری با فر و شکوه در مسير راه کوش پيل

بينيم، سرشار از پلشتي و ای که از این شخصيت پيش از دیدار با پير ميکند. چهرهمي

گر، کن، متکبر، چپاولـشدندان فردی ناسپاس، قاتل، پيمانکاری است. کوش پيلبزه

های اخالقي است و به قدری پيشه و ... است. به عبارت دیگر، او جامع جميع زذیلتستم

ماند. با فتار شده است که حتا دختر او نيز، از تعدی او در امان نميدر منجالب گناه گر

ای خردورز، تمامي باورهای پيشين او بچالش کشيده نشيني با فرزانهاین همه، در اثر هم

کند. شود و پير با تلنگری ظریف و آميخته به منطق و استدالل، عقاید او را نقد ميمي

کرد در برابر ي غيرمنطقي و خارج از دایرة ادب سعي ميهایاگرچه کوش در ابتدا با پاسخ

سؤاالت پير پاسخي درخور ارائه کند، اما در نهایت، خود را تـسليم اندیشة واال و متعـالي 

های دندان از پير، پيدایي دگرگونيپذیری کوش پيلآمد اطاعتتـرین پياو کـرد. مهم

هایي که پير خردمند برای او تعيين فکری و رفتاری بوده است. کوش با تحمل ریاضت

های مثبت شخصيت های وجود خود را پاک کرد و در نتيجة آن، جنبهکرده بود، پليدی

انساني وی بروز و نمود یافت. او همان کسي بود که اندکي پيش از آشنایي با پير، خود را 

نوی و کاربست نمودهای پير معخواند، اما در اثر توجه به رهخدای جهان و جهانيان مي

 ترین معرفي کرده است:ای کمهای اخالقي او، متواضعانه خود را بندهتوصيه
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 تر ز من بنده نيست         بدو گفت کـم

 

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

ناسي رسيد و وجود او سر گذاشت و به خودشکه کوش مراحل تحول را پشتپس از آن

هـای گونـاگون آشنا کرد و آمادة پذیرش علوم روحاني شد، پير خردمند کـوش را با دانش

شناسي او افزود. دل و جان کوش در اثر این تعاليم معنوی روشن شد و بـر گسترة معرفت

به شخصيتي فرهيخته و بالنده بدل گردید. پير معنوی با هوشمندی و تيزبيني خود 

های تغيير و تحول را در شخصيت کوش حس کرده و بسترهای الزم را جهت درک و هبارق

های منفي کوش، اینک نياز دریافت علوم روحاني فراهم دیده بود. پس از پاالیش ویژگي

شد. در نتيجه، آموزش علوم به تقویت خصوصيات مثبت اخالقي بوضوح احساس مي

ار پير قرار گرفت و در اثر این تعاليم، دل و گوناگون به کوش در طي ده سال در دستور ک

دندان با پير، او شخصيتي ضدقهرمان و جان وی روشن شد. پيش از آشنایي کوش پيل

های یک قوم نيست و ضدقهرمان است. هيچ آرماني در زندگي تجسم آرمان»منفور بود. او 

بخش دوم زندگي خود، اما در (، 502: 5171)حدادی و نجفدری و رادفر، « جز هوسراني ندارد

متولد شده و  خوی بدل شده است. گویي شخصيتي تازهمنش و خوشبـه فـردی نيـک

 فرد دیگری پای در عرصة وجود نهاده است:

 پـس بدان راه دانش نمــود       وز آن

 بــه ده سال خواندن بياموختـش       

 پـزشکـــي و راز سپهـــر بلنــد       

 دگر        م، وز افسونز نيرنگ و طِلس  

 پاک        نمـــودش همه راه یــزدان

 به فرزانه گفت ای سـرافراز مــرد       

 

 ز دانـــش دلـش روشـنایي فــزود 

 روان از نبشتـــن بـــرافروختــش

 بدانست یکسر که چون است و چند

 ورهمه بهــرهبياموخــت و شد زین

 دلش کرد از آتش پر از ترس و باک

 مرا دانــــش و مهر تو زنده کـــرد
 (227-290: 5199، شاه ایران)           

که زندگي دیگری به کوش بخشيد و روانش را با اصول انساني پير فرزانه پس از آن

سپاری به این آشنا کرد، او را نزد خود خواند و هفت پند اساسي برای او بازگو نمود. گوش

نشدن او کنندة حيات دوبارة کوش و منحرفر زندگي، تضمينها دپندها و بکار بستن آن

بخش والدت دوبارة کوش بود عبارت از راه حقيقت بود. هفت پند پير فرزانه که تداوم

 است از:
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 ایم        چو باشـد خداوند، ما بنــده

 بندگـي        به فـــرمان او باش در

 ور، دانش اســت       دوم گوهر مایه

 ، کز هوش زاید خرد        سوم هوش

 چهارم گهر، راستي بهتر اســت       

 به پنجم ز پاکي گشایم سخــن       

 مهربــان         ششم مهر هر کاو بود

 ز داد است و آزادگي هفتميــن       

 

 مایـرینــنــدههـمـه بــنـدة آفــ 

 دگـــير راه پـرستنـــداگـــهن

 ستکجا یار دانش همه رامش ا

 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
 (295-291)همان:                            

کوش پس از چهل و شش سال که درس زنـدگي از پير خردمند آموخت، با شخصيتي 

شده به نزد مردم خود بازگشت. او در ابتدا همة بزرگان دربار را فراخواند و متحول

ماجراهایي را که در این مدت مدید از سر گذرانده بود بازگو کرد و در ادامه، از تصميم 

راني سخن راند و در آخر، شرحي مختصر از تحوالت خود برای اتخاذ شيوة دیگری از حکم

 روحي خود ارائه داد:

 بزرگان آن شهر را پيــش  خواند       

 که من شــهریار شمـاا م درسـت        

 برفتم، رسيـــدم به مرد  خـدای       

 همه پادشـــاهي روی زميــــن        

 شکار        نه گور آمد آن خوب رنگين

 مرا پيــش او خـــواند تا آشــنا        

    چنان زشتي از روی من دور کرد     

 

 ها  براندبر ایشان همــه داستان 

 تر که بودم نخستاز آن مهربان

 فزایبياموختـــم دانـــش جان

 چنينهــــم مرا داد تا خاوران

 سروش آمد از نزد پروردگــــار

 شدم پيـش درگاه آن  پادشـــا

 ز دانش دلـــم نيز، پر نور  کرد
 (292)همان:                                    

گاه دندان پس از حضور او در دربار و اثبات جاینمودهای تحوالت روحي کوش پيل

دندان تر شد. به عبارت دیگر، نوزایي شخصيتي کوش پيلپادشاهي خود، بسيار برجسته

الب کالم، ـای نظری داشت و در قپيش از رسيدن دوباره به تاج و تخت، تنها وجهه

گرفتن حکومت، ن به اشتراک گذاشته بود، اما پس از بدستهای خود را با اطرافياتجربه

گانة پير های عملي تحوالت معنوی شخصيت او آشکار شد. کوش طبق پندهای هفتجنبه

های خود رواج داد و به آیين خردمند، در نخستين گام، ایزدپرستي را در سراسر سرزمين
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يتي باب کرده بود، پایان پرستي که قبل از دیدار با پير خردمند و نوزایي شخصبت

 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 

 ه از زیردستـان ما،  مرد و زنک

 پس آنگاه مــا را ستایش  کنيد

 مرا و شمـا را بدوی اســت کار

 جهان از کف دیو وارون بجست
 (292)همان:                                           

گر که پيوسته در خوانيم که کوش از شاهي غازی و چپاولدر بخش پایاني داستان مي

دهندة آیين بدل شد و به عامل گسترشل مردم بود، به شاهي دادگر و نيکفکر غارت اموا

کرد و بسياری از مشکالت خُرد و رساني سایگان نيازمند کمکعدالت بدل گردید. او به هم

ها را با تکيه بر علومي که از پير خردمند فراگرفته بود، حل و فصل نمود. این کالن آن

عيت و درباریان شده و از کوش شاهي آرماني ساخته راني موجب خرسندی رشيوة حکم

 بود.

 وز آن پس، جهاندیده کوش سترگ         

 چو بر گِــرد آن پادشاهي بگــشت         

 ز هر کشوری ســاو و باژ آمـــدش         

 ز مغرب سوی قرطبـــه بازگشــت         

 به چـــيز کســـان درنياویخـــتي         

 جُستي کســي ز انجمـن          اگــر داد

 ســـاله دور از بـد بدگمـــان         همـه

 

 رها کــرد راه بد و خوی گــرگ 

 به فرمان او شد همه کوه و دشت

 که هر مــاه گنجي فراز آمــدش

 ساز گــشتبه آرام بنشست و دم

 نه بــا کودک و با زن  آميخــتي

 همه داد دادی ميـــان دو تـــن

 ــده زیردستان او شادمـــانشــ
 (239)همان:                                      

 

 گيرینتيجه

ها جای الگوها ميراث مشترک تمدن بشری هستند که در ناخودآگاه جمعي انسانکهن

ها پرداخت و با تعميم نظرات خود به حوزة اند. نخستين بار یونگ به این مقولهگرفته

الگوها، پير خردمند گذاری کرد. در ميان کهنالگویي را پایهنام نقد کهن ادبيات، روشي به
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ای دارند. بررسي و تحليل نامه نمود ویژهو والدت دوباره در منظومة حماسي کوش

دهد که او در اثر الگوی یادشده، نشان ميدندان با رویکرد به دو کهنشخصيت کوش پيل

های های اخالقي پيراسته شد و با انجام ریاضتلشتيهای پير فرزانه از پتوجه به توصيه

-های مثبت شخصيت خود را آشکار کرد. پيش از دیدار با پير، کوش پيلگوناگون، جنبه

ای منفور و ضدقهرمان بدل شده بود، اما پس از ها، به چهرهکاریدندان با ارتکاب انواع بزه

سرشت مبدل شد. او و انساني نيکچند سال حضور مداوم در نزد پير، به شاهي آرماني 

بردن خوی اهریمني در خود، مورد ستایش پير ای را تجربه کرد و با از بينزندگي دوباره

فرزانه، درباریان و مردم قرار گرفت. تحوالت روحي در شخصيت کوش به قدری گسترده 

ن به بود که در ابتدا با اظهار شگفتي از سوی اطرافيان همراه شد. او پس از رسيد

داری پيشه کرد و برخالف گذشته، آیين ایزدپرستي را در سراسر حکومت، دادگری و مردم

و « پير خردمند»الگوی کرد به دو کهنها گسترش داد. در مجموع، با رویسرزمين

بندی کلي، به سه مرحله تقسيم دندان در یک دسته، زندگاني کوش پيل«والدت دوباره»

( 6کاری(؛ راهي و بزههای گممصاحبت با پير خردمند )سال ( دوران پيش از5شود: مي

شدن بسترهای الزم برای مندی از نصایح او )فراهمي با پير فرزانه و بهرهنشيندوران هم

 ( دوران تغيير و تحول شخصيتي )والدت دوباره(.1تحول(؛ 
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 فهرستِ منابع

 ، به کوشش جالل متيني، تهران: علمي.نامهوشک(. 5199الخير. )بن ابي ،شاهایران -

، ترجمة جالل ستاری، کاویرمز و مثل در روان(. 5122جونز، ارنست و همکاران. ) -

 تهران: توس.

ه جهان ـسفر ب(. »5171والقاسم. )ـر، ابـحدادی، الهام و نجفدری، حسين و رادف -

نر حماسي به ژانر نامه از ژارنگ گفتمان روایي کوشرویي کوش؛ با تغيير پيزشت

، گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي پژوهشمجلة کهن، «عرفاني

 .77-561، صص 6، شمارة 1سال 

 ، تهران: اميرکبير.نقد شعر در ایران(. 5199درگاهي، محمود. ) -

بررسي و معرفي برخي از قهرمانان اساطيری منظومة (. »5137بان، زهرا. )دشت -

، 59، شمارة 7، سال گاه شهيد باهنر کرمانمجلة مطالعات ایراني دانش، «نامهکوش

 . 39-504صص 

 ، تهران: فردوسي.بيان(. 5135شميسا، سيروس. ) -

، ترجمة یحيا های شخصيتنظریه(. 5123پي و شولتز، سيدني الن. )شولتز، دوان -

 سيدمحمدی، چاپ دهم، تهران: ویرایش. 

تحليل تطبيقي داستان ضحاک (. »5171ن. )خسروی، حسيعلوی مقدم، محمد و کي -

گاه حکيم نامة مطالعات نظریه و انواع ادبي دانشفصل، «نامهبر اساس روایت کوش
 .9-60، صص 6، شمارة 5، سال سبزواری

، ترجمة نوشين پزشک، تهران: نقد ادبي(. 5174کارلوني، ژان کلود و فيلو، ژان کلود. ) -

 علمي و فرهنگي.

 ، ترجمة عباس مخبر، تهران: مرکز.قدرت اسطوره(. 5199کمپبل، جوزف. ) -

. ترجمة شادی خسروپناه. مشهد: گل قهرمان هزارچهره(. 5176)کمپل، جوزف.  -

 گردان.آفتاب

مقاالت نقد ادبي مجموعه، «الگویيدرآمدی بر نقد کهن(. »5197گوردن، والتر. )کي -

 .61-40ص نما، صور، تهران: ره، به کوشش و ترجمة جالل سخنمعاصر

-مجلة ایران، «نامههای کارزار در کوشبرخي از نيرنگ(. »5193متيني، جالل. ) -

 .247-229، صص 41، شمارة شناسي



  591 ... الگوهایکرد به کهنبا روی «دندانکوش پيل»الگویي شخصيت تحليل کهن
 

 

، ترجمة داریوش مهرجویي، یونگ، خدایان و انسان مدرن(. 5132مورنو، آنتونيو. ) -

 تهران: مرکز.

 ن: رشد.، ترجمة محمد دهقاني، تهراشناسي دینروان(. 5132وولف، دیوید. ) -

چهار صورت مثالي: مادر، والدت مجدد، روح، چهرة (. 5170یونگ، کارل گوستاو. ) -
نشر.، ترجمة پروین فرامرزی، مشهد: بهمکار


