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 چکيده     

شود، یعني حاصل یک تبيين اجتماعي و فرهنگي بدن به صورت اجتماعي ساخته مي     

هایي مرتبط با جامعه و فرهنگ رود. بنابراین، فنون بدني انسان واقعيتبه شمار مي

گران تحميل کنند. افزون بر هستند، نه طبيعتي زایشي یا زیستي که خود را به کنش

از وقایع اجتماعي و فرهنگي وجود دارد،  رکيبي گستردهکه در پيرامون مفهوم بدن، تاین

مند در ادراک نيز، پدیداری بدني است نه رویدادی ذهني و انسان در مقام فاعلي بدن

کند. بنابراین، ساختار ادراک، درست همان ساختار بدن است و خودِ جهان ادراک مي

ه است. از این دیدگاه، جهان نيز در مقام ميداني برای آگاهي و عمل برای ما گشود

های دهند و ریشه در آرمانخوانش متون حماسي که تن آدمي را مرکز توجه قرار مي

کند و در این ميان، بررسي های فرهنگي دارند اهميت پيدا ميجمعي و ملي و منطق

روی که دارای گر و زشتبا محوریت ضدِّ قهرماني آشوب نامهکوشمنظومة حماسي 

های بدني متفاوت از قهرمانان حماسي فارسي است، حائز اهميت است؛ ها و کنشویژگي

 نامهکوشهای بدني در منظومة حماسي به این منظور، نگارنده به تبيين و تحليل کنش

 .  های نمادشناسي تطبيق داده استپرداخته و نتایج حاصل از آن را با داده
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مهمقدّ          

های دیني، آرای فلسفي، علوم های مطرح در تاریخ اندیشهبدن همواره یکي از بحث     

های گاهي با ارزش برای رصد گفتمانجایاجتماعي و انساني بوده است. بنابراین، 

تعاریف ذهني ما از هویت مفهوم بدن چنان با »چنين . همفرهنگي و اجتماعي خواهد بود

گویيم کليت و خویشتن آميخته است که معموال هنگامي که ناخودآگاه از خود سخن مي

هایي که ما ذهني و جسمي خویش را به طور توأمان در نظر داریم؛ ميزان خودآگاهي

های راه است در زمينهنسبت به بدن خود داریم و احساسي که با این خودآگاهي هم

 (.392: 3121)اباذری و حميدی، « تلف متفاوت استاجتماعي مخ

کنيم ممکن است بر تصور ما از بدن، یعني این که بدن خود را چگونه درک مي       

ه دیگران به ما ـهایي کتوانایي ما در رابطه برقرار کردن با دیگران مؤثر بوده و بر پاسخ

هایمان در زندگي روزمره را ندهند تأثير نهد. این تصویر که، نحوة تجربه کردن بدمي

پنداریم شکل چه بدن خود را شبيه به آن ميدهد صرفاً توسط آنتحت تأثير قرار مي

چه ه بر تفسير ما از آنـهای اجتماعي و فرهنگي هستند ککه این زمينهلـگيرد، بنمي

اعي کنند. عمل درک این ایماژ فرآیندی برساختة شرایط اجتمبينيم اعمال قدرت ميمي

 (.313)همان: است 

 اندیشة در تربيش بحث این گاهجای انساني، و اجتماعي علوم شدن مطرح از پيش     

ي آن نگریسته تعال و روح مخالف چيزی ـهِمثاب به بدن هـب ان،ـادی البـغ در. بود دیني

های آن طرد ياز و خواستهـدن و نـاین تقابل و دوگانگي این است که ب ةشود. نتيجمي

های پس از پيدایش اندیشه شود تا جایي برای روح و رشد و کمال آن باز شود.مي

 نگاه . درها نيز دنبال شده استها در اندیشهگيریاجتماعي و فلسفي، این سخت

 .است بایيـزی افيزیکـمت است مطرح چهآن و داردـن مدخلي بدن بایيـزی الطوني،ـاف

ثر از دیدگاه سقراط بود، بدن أبدن، که خود نيز مت افالطون از ةدر تلقي زاهدان چنينهم

رکز قلمداد ـتم ةدـکننر، مزاحم و سرانجام، مشوشـگبه شکل یک نقيصه، مانع، اخالل

این مباحث در  .(391: 3121و دیگران،  )یزدخواستي داشتکه انسان را از حقيقت بازمي شدمي

 شود.مي نيز دنبال 3تچون دکارنظران دیگری همصاحب ةاندیش

       

 
3 . Rene Descartes. 



  133 ... های بدني ضدِّ قهرماننمایي بدن و تحليل کنشباز

 

شود و سرانجام این تمایز ذهن و عين به دو بخش مجزا تقسيم مي ،دکارت ةدر نظری

در نزد دکارت و سنتي که از پي او رفت، بدن تنها » چيزی نيست جز برتری ذهن بر عين.

آن قطعه از جهان فيزیکي است که از قضا مجاورت علي با نفس دارد که خود آخرین 

انگاری انجامد. دوگانههاست که به تجربة ادراکي ميها و معلولاز علتای حلقة زنجيره

که تمایز قاطعي انگاری افالطون است. دکارت تنها بعد از ایندکارت متفاوت از دوگانه

کند اما به نزد گذارد، نفس را از بدن متمایز ميميان داشتن نفس و داشتن حيات مي

رای حيات و مبدأ حرکات خودش باشد داشتن نفس شد چيزی داچه باعث ميافالطون آن

دهد. در گوید، آن چيز حيات خود را از دست مياست و هنگامي که نفس بدن را ترک مي

االصول ربطي مقابل، دکارت بر این عقيده است که حيات پدیداری مکانيکي است و علي

 (.392: 3123)کارمن، « به داشتن نفس یا ذهن ندارد

تر توجه کردند که از ميان بيشبدن  مسألةشناسان به جامعه نيز معاصر در دوران      

فوکو نشان داد که  سزایي داشتند.هسهم ب 9ميشل فوکوو  3يچون مرلوپونت ها کسانيآن

تواند دارای تاریخ باشد. کار فوکو، گرایش مطالعات اجتماعي از بدن به ذات خود مي

مثابة محصولي اجتماعي و سمت پذیرفتن بدن بهداشتن نگاه زیستيِ صرف بر بدن را به 

تاریخي تغيير داد. اندیشة محوری مرلوپونتي نيز بر این اصل استوار است که ادراک، 

ها و ای از علتپدیداری بدني یا جسماني است نه رویدادی ذهني که در انتهای زنجيره

عم او، بدن است که کرد. به زطور که دکارت تصور ميهای فيزیکي حادث شود آنمعلول

شناسانه را گاه که این ادعای هستيمرلوپونتي آن (.82-82)همان: کند نه ذهن ادراک مي

است و نه  1کند نه در کار شرح نمودی سوبژکتيودربارة آگاهي ادراکي و بدن طرح مي

کند. در عوض، ای تجربي یا متافيزیکي دربارة سرشت بنيادین واقعيت مطرح مينظریه

جا سازی نظرگاه شهودی متعارفي دارد که از آنر کار توصيف، بيان گویا و روشنسر د»

های صورت سوژه که بهلـزیکي بـخود را نه به هيأت عقولي مجرد یا سازوکارهایي في

 (.322)همان: « یابيممند زنده درميبدن

ناسي شچه گذشت، بحث محوری جامعهبنابر آن طرح مسأله، هدف و روش تحقيق:     

کنند و چگونه به بيان های خود را تجربه ميبدن، این است که دریابيم مردم چگونه بدن

های با شالوده نامهکوشپردازند. این تجارب بدني در منظومة حماسي این تجارب مي

 
3 . Maurice Merleau-Ponty. 
9 . Michel Foucault. 
1 . Subjective. 
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باید توجه داشت که بين قهرمانان عميق اساطيری و حماسي قابل تحليل و بررسي است. 

های روایي مطرح است، تفاوت چه که در سایر صورتة حماسه با آنو ضدِّ قهرمانان عرص

ها خود حاصل شيوة نگرش حماسه به جهان است؛ نگرشي اساسي وجود دارد. این تفاوت

هایي کلي از های حماسي نمونههای مطرح در داستانشخصيت»کلي، که در آن 

اني، به دو گروه سرگذشت و مظاهر کلي هستند که با داشتن خصایل نيک و بد انس

ها تقسيم ها و پليدیا همة رذالتـروه اهریمني بـخدایي با همة خصایل پسندیده و گ

ها و آفریني اندیشهها و نقشاین عرصة تقابل شخصيت (.122: 3111)ميرصادقي، « شوندمي

ها و اهدة آن در تمام پيچيدگيـا مشـوان بـتنظير و ميافکار، فرصتي است بي

: 3121یوسفي و دیگران، )های مختلف آن پرداخت ایش به بررسي و شکافتن الیههچندگانگي

83). 

های ضدِّ قهرمانيِ این منظومه با چنين، نگارنده بر آن است که نشان دهد کنشهم       

های جنسي و بدني که از عقدة حقارت روی و دارای ناهنجاریگری زشتمحوریت آشوب

های بدني وی و نشـا کـبرد، پيوندی ناگسستني بمي رویي نيز رنجاشي از زشتـن

روی، تنها از طریق تحمل  پيوند با آن دارد و از همينهای اجتماعي و فرهنگيِ همواقعيت

های روحاني و اِعمال تغييراتي در ظاهر و های سخت بدني و توجه ناگزیر به جنبهریاضت

تا آستانة تبدیل شدن به قهرمان پيش  نگرش به بدن است که ضدِّ قهرمانِ این منظومه را

 برد.مي

شود در اثر ادبي به فردی گفته مي»اند قهرمان، که آن را شخصيت اصلي نيز گفته       

صورت فردی تعریف شده به»و  (Abrams, 1971: 128) «گيردکه در کانون توجه ما قرار مي

. در (Cuddon, 2013: 329) «پروا، شجاع و قادر به اعمال ماجراجویانهاست: قوی، بي

 «گيرد، همان ضِدّ قهرمان استرقيب مهمي که در تضاد با قهرمان قرار مي»دیگرسو، 

(Abrams, 1971: 128) ،و متضاد قهرمان است 3تزضِدّ قهرمان، آنتي (Cuddon, 2013: 41).  با

ت که های حماسي فارسي اسفرد منظومهبهدندان شخصيت منحصرپيل این اوصاف، کوش

« سفر قهرماني»کشد، ناخودآگاه کاری ضدّ قهرماني را به دوش ميکه خویشعالوه بر این

، زیستن در جهان روایتدر کتاب  9طور که ریچارد گریگکند؛ همانرا نيز طي مي

دهد، به این اصطالح سفر را در مفهومي استعاری به فرآیندی آفاقي و انفسي تعميم مي

 
3 . Anti-Thesis. 
9 . Gerreg, R.J. 
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. و در نتيجة چند کنش 1. طي فرآیندی به نام سفر، 9م مسافر، . کسي به نا3صورت که، 

حالي به . و در1کند، . به جهاني دور از آن سفر مي5. از جهان پيرامون خود، 8معين، 

  .(gerrig, 1993: 10-11) گردد که چيزی در آن دگرگون شده استجهان مبدأ بازمي

های قادر باشد بر محدودیت»ند که داکه قهرمان را فردی مي 3افزون بر کمبل       

« ها عبور کند و به اشکال مفيد و معموال انساني برسداش فائق آید، از آنشخصي یا بومي

نيز در بررسي حدود هفتاد قهرمان مختلف، عناصر اصلي  9، اتو رنک(13: 3121)کمبل، 

پدر و مادری  قهرمان، فرزند»کند که چنين بيان ميالگو را اینتشکيل دهندة این کهن

شدن معموال پيش از بسته (،911و  939: 3111، نامهشکو)بسيار ممتاز و معمواًل پسر شاه است 

سپارند یا در ای به آب مي، او را در محفظه(939)همان: اش مشکالتي وجود داشته، نطفه

وقتي  ،)همان(دهد ، حيواني یا فردی عادی او را نجات مي(931)همان: کنند طبيعت رها مي

شناسد ، خودش را به رسميت مي(989)همان: کند بزرگ شد پدر و مادر ممتازش را پيدا مي

 .(Rank, 1959:65)« یابدو سرانجام به مقام باال و افتخارات بسيار دست مي

های کوش اریـکدني و خویشـهای باینک، با در نظر گرفتن پيوند ميان کنش       

به « به شمشير و آتش نگردد تباه»تن که ِدّ قهرماني رویيندندان و تحول او از ضپيل

اندیشي های بدنقهرماني که از مرگ او سخني در ميان نيست، تحليل و بازنمایي شاخصه

با ای و رشتهکرد مياناز این روی، نگارنده، با روی رسد.در این منظومه ضروری به نظر مي

ند منظومة حماسي مَه واکاوی ابيات بدنمحتوا(، باستفاده از روش تحليلي )تحليل 

های بدني قهرمان، بسترهای فرهنگي سرایش اثر، و و تحليل پيوند ميان تجربه نامهکوش

 ناخودآگاه جمعي سرایندة آن پرداخته است.

های مختلف پيشينه، اهميت و نوآوری تحقيق: مطالعات فرهنگي بدن، تاثيرات نظام      

های قومي، زباني، های آن برحسب هویتت بدن، تغييرپذیریسياسي و فرهنگي بر سياس

ها را های مربوط به این سياستها و بازنمایينژاد، سياسي و ایدئولوژیک و نيز گفتمان

رو، توجه به مطالعات بدن در ایران برای شناخت تعارضات، دهد. از اینمورد توجه قرار مي

درآمدی بر تاریخ فرهنگي بدن در »کتاب  نماید.های هویتي ضروری ميها و شکافتنش

مندی در کردی تاریخي، بدنکه با روی-پور، نوشتة محمدسعيد ذکایي و مریم امن« ایران

و نيز  -ه استایران را در سه دورة اصلي امپراتوری، مشروطه و مدرن مورد بررسي قرار داد

 
3 . Joseph Campbell. 
9 . Otto Rank. 
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که با  -حسن چاوشيان ارمکي و  نوشتة تقي آزاد« رسانة هویت بـدن به مثابهِ»مقالة 

شناختي به بررسي جنبة ارتباطي کرد جامعهگيری آماری از شهر تهران و با روینمونه

که اند؛ اما درحاليهای انجام گرفته در این زمينهاز جمله اندک پژوهش -اندبدن پرداخته

ي با نماید و از سویي آثار ادبي فارسای ایجاب ميرشتهاز طرفي ضرورت مطالعات ميان

های نظيری جهت شناخت نظاممند بودن، منابع کمهایي چون تاریخي بودن و متنویژگي

اند، تا کنون پژوهشي در این زمينه انجام نگرفته است. با توجه به اجتماعي و فرهنگي

تر بر که خوانش متون حماسي فارسي که نسبت به دیگر انواع ادبي تمرکزی بيشاین

بار پژوهش حاضر د، از این دیدگاه، حائز اهميت است، نخستينهای جسماني دارنویژگي

منظومة حماسي فارسي پرداخته است. از جمله  مند یکبه واکاوی و تحليل ابيات بدن

دستاوردهای چنين پژوهشي، شناخت، تبيين و تحليل گفتمان حاکم بر زمينه و زمانة 

محل  واهد داد که این اثر، نشان خنامهکوشسرایش اثر خواهد بود و بررسي موردی 

های برخورد و تصادم اندیشة بدني با فرابدني، نوع ادبي حماسي با عرفاني، و بازمانده

  گفتمان حاکم دورة پيشااسالمي با گفتمان دیني پس از ورود اسالم است.

، دندانکوش پيلبيت و سرگذشت  33392شامل  نامهکوش: نامهکوشروایت داستان      

شود متولد مي زیباکند از زني قصد چين را مي پدرش او زماني که ضحاک است. ةبرادرزاد

 جنگي در. کندمي بزرگ خود نزد او را آبتين .کنندرا رها مي او رویي،به سبب زشت اما

 پناهنده ماچين به آبتين .شناسدمي باز را دندانپيل کوش پسرش او کوش و آبتين ميان

دادگری و ستم آغاز دندان بيپيل .کندمي چين شاه را دندانپيل پسرش کوش، و شده

 اک وجنگد. ضحبا او مي گيرد ومي قدرت فریدون نهد.پرستي را بنا ميکند و بتمي

 او را فریدون بعد، سال چهل. شوندمي زنداني دماوند در دو اسير و دندان هرکوش پيل

 ایران برای آندلس تا اگرچه او. کندمي آزاد نوبي سياهان آشوب دفع در یاری برای

کشد و دوباره مي بند به را سپاهش ایرانيان و گرددبرمي راه از ناگهان اما کندمي پيشروی

کند. روزی در شود و ادعای خدایي ميدادگری مشغول ميای دیگر به بيدر گوشه

داني شود. پس از روزها سرگرای گم ميرود و در بيشهشکارگاه در پي آهویي تيزتگ مي

آموزد و روی کند. پير به او پندها ميرسد و از پيری فرزانه طلب کمک ميبه کاخي مي

گاه خود ه جایـسازد و برا رها مي دوش خوی گرگي خوـکند. کزشت او را زیبا مي

 نامهکوشکند. از پایان زندگي وی در گردد و مردمان را به خداپرستي دعوت ميبازمي

 سخني در ميان نيست.
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 نامهکوشهای بدني در اندیشي و کنشهای بدنشاخصه -3     

 های بدنيمراقبت -3 -3     

اند که نشانة توجه کردن به سالمت جسماني و های بدني، رفتارهایيمنظور از مراقبت     

طور ویژه در متون حماسي، رفتارهایي اهميت دادن به نيازهای فيزیولوژی بدن باشد؛ به

 های پهلوانان مؤثر است.کاریبهتر انجام دادن خویش هرچه که در راستای

 پزشکي و درمان: -3 -3 -3     

ای دارد که هردو های مختلف بار معنایي وسيع و گستردهمفهوم سالمت در فرهنگ    

سالمت و بيماری از »گيرد، با این وجود، بعد عين و ذهن و نيز، جسم و روح را در برمي

شوند که چگونگي تعریف هریک از سي در فلسفة پزشکي محسوب ميجمله مفاهيم اسا

گيری چنين جهتکرد ما نسبت به بدن سالم و بدن بيمار و همکنندة رویها مشخصآن

)ذکایي و « ا بيماری و نقصان جسماني خواهد بودـما در پرداختن به امر سالمت و مواجهه ب

 (.135: 3123پور، امن
های ارزشي و فرهنگي افراد و جوامع در این زمينه، نقشي ریداوچنين، پيشهم     

اند و تصميم سالمت و بيماری مفاهيمي ذاتا مسبوق به ارزش»کننده دارد؛ چراکه تعيين

دربارة حاالت بدن یا روان، مستلزم آن است که چه چيزی مطلوب یا نامطلوب، مفيد یا 

چيزهایي که مستلزم خوبي و بدی، ها، یعني آنفایده، خوب یا بد است. اگر ارزشبي

کننده در تبيين مفاهيم سالمتي و بيماری داشته درست و نادرست هستند، نقشي تعيين

ها را تعریف ها آنها مقوالتي هستند که انسانرسد که بيمارینظر ميگاه بهباشند، آن

تعيين این تعاریف اند؛ در این صورت، سياست و ایدئولوژی نيز در اند و امری اعتباریکرده

 .(153: 3125مقدم، )همتي« دخالت خواهند داشت

گری توسط جادو و تشخيص در جوامع کهن، اغلب ميان دانش پزشکي و درمان     

نيز نموده پيدا  نامهکوشبيماری بر پایة خرافه، مرز روشني وجود ندارد. این مسأله در 

 حاصل پرخوری اوست: جا که رویيدن مارهای روی دوش ضحاککرده است، آن
 شنيدم که ضحاک چندان بخورد

 شکـــيبا نبودی ز گوشــت شکار
 

 که آمد سر هردو کتفش به درد 
 برآمد سر کتف او چون دو مار

 (139: 3111، نامهکوش)                         

 ان او خيرهـار درمـاز ک (131)همان: « آزمایپزشکان جادوی دست»که و پس از آن     

 «.که داند همي چارة درد شاه»است  -سرزمين جادوستان ـ مانند، تنها پزشکي از هندمي
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 سترد:از چهرة کوش زشتي مي ـ گویي چون جراح زیبایي  ـ پير فرزانه نيز       
 دو دندان و دو گـوش او تازه کرد

 
 اندازه کردبه سوهان و دارو به 

 (112)همان:                                          

 خواب و خوراک: -9 -3 -3       

و در  شاهنامهویژه در گاه تغذیه و خواب مناسب در متون حماسي بهاهميت و جای      

شود؛ اما کارکرد تغذیه و قهرمان محوری آن، رستم، به وضوح مشاهده مي کاریخویش

اط در خوردن گوشت قابل توجه است: ضحاک با افر نامهکوشرژیم غذایي در منظومة 

گردد، درمان آن پرهيز از خوردن گوشت است، شکار گرفتار مارهای روی دوشش مي

سيلة رژیم غذایي پير فرزانه دندان هم تنها پس از تحمل ریاضت غذایي و بهکوش پيل

 شود:موفق به ترک خوی بد خود مي
 جز از ميوه چيزی ندادش خورش

 
 ازو دور شد توش آن پرورش 

 )همان(                                                   

 های بدنيتابوها و ناهنجاری -9 -3      

که در جامعه متداول است. هر  اندهای رفتاری معينيهنجارهای اجتماعي، شيوه     

بندد و انتظار دارد دیگر افراد کار ميآموزد، بهرا ميکند، آنفردی که درجامعه زندگي مي

را انجام دهند. بنابراین هنجارها و رفتارها، قاعده، معيار و ميزاني است که با عه نيز آنجام

با این تعریف، در این مقاله، منظور از  .رفتار اجتماعي افراد در جامعه سنجيده شود ،آن

اند که در و در ارتباط با موضوع بدن های بدني آن دسته از رفتارهای اجتماعيناهنجاری

شوند و بسته معه به دالیل فرهنگي و اجتماعي جزء مسائل ممنوعه محسوب ميبستر جا

به گفتمان حاکم )عرف، مذهب، سياست، ...( با عناویني از جمله گناه، تابو، فعل حرام و 

 شوند.غيره شناخته مي

 سقط جنين: -3 -9 -3     

 گردد؛ بهبرمي کهنم های بسيار دور، در ميان اقواتاریخي سقط جنين به زمان ةسابق     

و  های مختلفي چون چين، مصر باستانرا در تمدن هایي از آنتوان ردهای که ميگونه

یافت. سقط جنين از جمله مسائلي است که از دیرباز در جوامع باستان امپراطوری روم 

بشری مطرح بوده و یکي از موضوعات اساسي نظام حقوق کيفری را تشکيل داده است؛ 

ترین قوانين مربوط به حدود ترین و کاملحمورابي که قدیمي ی که در قانونطوربه

ت سال پيش است، از سقط جنين نام برده شده و برای آن مجازات تعيين شده اس 8333
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به چشم  امهـنوشـکچندین مورد سقط جنين در (. 28: 3121چي، ادامـدآبادی و بـرنـ)نجفي اب

 کند، اما:بستری ميختران زیباروی همدندان با دخورد. کوش پيلمي
 کس کزو بار برداشتيهر آن

 شاهزن از بيم تيغ بداندیـش
 

 همي تا نکشتيش نگذاشتيش 

 همي در شکم بچه کردی تباه
 (533: 3111، نامهکوش)                       

 شاهدبازی: -9 -9 -3     

ميزش با امردان و شاهدان نيز ابایي بر آزار جنسي دختران زیباروی، از آ کوش عالوه    

 ندارد:
 زنان را سوی بستر خویش برد

 
  همان کودکان را بر خویش برد 

 (839)همان:                                   
اما اگر این گمان پيش بياید که شاهدبازی در برخي مقاطع از تاریخ وجهة چندان      

ان در پایان داستان و پشيماني او از انجام این دندبدی نداشته است، سرنوشت کوش پيل

عمل و پرهيز وی از ارتکاب این گناه در زماني که دچار تحول اخالقي شده است، این 

 کند:گمان را باطل مي
 به چـيز کـسان درنــياویختي  

 
 نه با کودک و با زن آميختي 

 (121)همان:                                     
 شکنجه: -1 -9 -3     

های انتقام و تنبيه و های رزمي و متون حماسي موارد گوناگوني از روشدر روایت     

تر متني روایت شده معشوق در کم خورد، اما شکنجه با بدن مردةشکنجه به چشم مي

 است. آویختن سر بریدة معشوق از گردن عاشق:
 چنان چون سر گوسفند سرش هم

 چــهرماهدرآویخــت از گـــردن 

 اگر ســـر بـرون آید از گــــردنت 
 

 بــریدند در پيـش تخــت بــلند 

 بوس گفت، این لبان را به مهرهمي

 گه که یابند مـــــرده تنتجز آن

 (832)همان:                                         
انة اعضای بدن، پایاني مقالة حاضر، طي بحثي با عنوان بررسي نمادشناس در بخش     

 پيرامون اهميت سر و نمادشناسي آن بحث خواهد شد.

 پرخوری )عادات غذایي نامناسب(:  -8 -9 -3     

و تأکيد بر آثار سوء عدم  نامهکوشمة درماني در منظونقش محوری تغذیه و خوراک    

ویژه رعایت آن، خواننده را مجاب خواهد کرد که در این منظومة حماسي، پرخوری و به

هاست. عالوه بر تبعات جسماني، که رویيدن افراط در مصرف گوشت، از جملة ناهنجاری
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طور هـا بـوش حاصل آن دانسته شده است، حتـرویي کمار بر دوش ضحاک و زشت

 شود:آميز، آثار سوء روحي و رواني و اخالقي نيز به نوع تغذیه داده ميکنایه
 نه من شير سگ خوردم و گوشت گرگ  

 
 که گردن بپيچم ز شاه بزرگ 

 (512)همان:                                       
 های بدنيتنظيم -1 -3  

های بدني، اعمال تغييرات در روند طبيعي کارکرد بدن است و درواقع منظور از تنظيم     

شود. این کاری و دخالت عمدی انسان در کار طبيعي سيستم بدن محسوب ميدست

رات ممکن است در آداب و عادات بدني صورت بگيرد یا تغيير در ظاهر بدن باشد یا تغيي

چون مصرف مواد مخدّر یا سکرآور به قصد تغيير در سيستم اعصاب و در جهت حتا هم

 آسایي انجام گيرد.تن

 تغيير چهره: -3 -1 -3      

دندان خواستار کند، پيلکه پير فرزانه، کوش را دچار تحول روحاني ميپس از آن 

آن پير دانا به نيرنگ و »گردد، پس دگرگوني جسماني و تغيير چهرة زشت خویش مي

 کند.خواستة او را اجابت مي (112: 3111، نامهکوش)« رای

 نوشي:شراب -1-9 -3     

های مختلف نيز به مناسبت نامهکوشچون سایر آثار حماسي، قهرمانان و شاهان هم     

ها، در هنگام ها، پس از پيروزیپردازند: برای شکست غمگساری ميو مي به شادخواری

ن بين، سراینده، در ـشادی و جشن، در بحبوحة جنگ، در مهماني و در خلوت. در ای

را نوشي و آثار مخرب آنجای متن به فراخور مطلب، نظر منفي خود نسبت به شرابجای

 شود:یادآور مي
 تسوی جام و بگماز یازید دس

 بگشـــت از ره داد و راه خـرد
 

 تر گشت و هشيار مستکارهستم 

 نـشد سيــر از آیيـن و کـردار بد

 (839)همان:                                         
 رژیم غذایي: -1 -1 -3      

دارد. درمان  نامهکوشطور که پيش از این نيز ذکر شد، تغذیه نقشي محوری در همان     

رویي کوش با اعمال ریاضت غذایي از این وسيلة کنترل غذایي و بهبود زشتاک بهضح

 اند:جمله
 بيفتاد بيــمار، خــوار و نـژند  تن کــوش باریـک شــد مستمند
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 چنان دان که برداشت از جان اميد
 

 تنش گشت لرزان چو از باد بيد
 (112)همان:                                        

 های بدنينشانه -8 -3      

ی روی بدن که ممکن است عمداً توسط خود فرد ایجاد شده باشد، یا هانشانه      

ویژه در های طبيعي مادرزادی باشد، بهغيرعمدی از قبيل جای زخم باشد و یا نشانه

 بر این، در اغلب متوني که های اجتماعي فرد تاثير خواهد گذاشت. عالوهچهره، بر کنش

های خاص بدني نقش مهمي ایفا کنند، نشانهالگوی کودک رها شده پيروی مياز کهن

 از جملة این متون است: نامهکوشخواهند کرد. 

 های طبيعي:نشانه -3 -8 -3     

ای بر روی کتف راستش، او را هـکوش، کودک رها شده است. اما پدرش به واسطة نشان

 شناسد:ميباز
 ر کتف راستچنان داد پاسخ که ب

 چون نگيني ســياهیکي مــهر هم

 

 ست کافزون نياید نه کاستنشاني 

 تر مـــخواهنشاني دگـر زین فزون

 (911)همان:                                         

 های غيرطبيعي:نشانه -9 -8 -3     

دی، از او رویي غيرعامشخصة بارز ظاهری کوش، چهرة زشت اوست؛ اما این زشت     

 المخلوقات ساخته و در ردیف موجودات اهریمني قرار داده است:چيزی شبيه عجایب
 جز آن نيست کش روی زشت است سخت

 دو گوشـــش همــانند دو گـــوش پــيل

 

 سان درختدو دوندان پيشين به 

 درازا و پهـــنا، و دیده چو نــيل

 (925)همان:                                      

 ناتواني یا حقارت بدني -5 -3      

های انسان است. عقدة حقارت از معتقد است احساس حقارت، منبع همة تالش 3آدرلر     

ها حقارت عضوی است. در حقارت ترین آنشود که مهمسه منبع برای کودک ناشي مي

رد برای های فعضوی، آدلر معتقد است که اعضا یا اجزای ناقص بدن از طریق تالش

 .(55-51: 3113)آدلر، دهند جبران کردن آن ضعف، شخصيت را شکل مي

 

 
3 . Alfred Adler. 
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 رویي:زشت -3 -5 -3     

چنان کند. او آندندان بروز پيدا مي، در شخصيت کوش پيلنامهکوشحقارت بدني در      

کند، چهرة شود و آبتين در پرورش او تردید ميروی است که از پدر و مادر طرد ميزشت

های کنند و در ميدان نبرد از او گریزانند؛ این موضوع در کنشرا اهریمني توصيف مي او

گاهي چون اندام جنسي، جایچهره هم»قهرمان داستان تاثيری مستقيم دارد، چراکه 

« من»بستگي را با ترین همترین حساسيت نسبت به آن وجود دارد و بيشاست که بيش

سان آیينة روح است. بدن از طریق چهره راه به رة انسان بهها چهدارد. در بسياری از سنت

برده است. ارزشي در آن واحد اجتماعي و فردی، چهره را سوی معنویت و نجابت خود مي

اش در دریافت هویت به شکلي است که گویي کند و برجستگياز دیگر نقاط بدن جدا مي

 (.338: 3129، )بروتون« تمام موجودیت فرد در چهره متمرکز شده است

 های بدنيمهارت -1 -3     

های خوابيدن و فنون شکار را در های راه رفتن تا حالتفنون بدن بسيارند و از روش

های خود را های فنون بدن، خاص افرادی است که مهارتیکي از حوزه»گيرند. برمي

 (.11: 3129)بروتون، « ای خاص ارائه دهنداند تا در زمينهپرورش داده

 شکار: -3 -1 -3     

شکارکردن و نخچير در متون حماسي و حتا غيرحماسي نقشي پررنگ دارد و قهرمان      

از  نامهکوشهای شکار در های حماسي شکارچي زبردستي است؛ اما حضور صحنهداستان

دندان گره خورده است: آبتين در هنگام شکار، لوني دیگر است و با زندگي کوش پيل

چنين کوش در دهد، همیابد و از کودکي او را پرورش ميندان را در صحرا ميدکوش پيل

کند و در نهایت منجر به آشنایي او با پير هنگام شکار و در پي آهویي در بيشه راه گم مي

دندان در شکار بسيار ماهر است. او در کودکي، فراگيری فنون شکار گردد. پييلفرزانه مي

 فرهنگ ترجيح داده است:را به فراگيری دانش و 
 ساله برتر گذشتچو کودک ز ده

 ز نخچير و دام و دد و هرچه دید

 

 به تير و کمان کرد آهنگ دشت  

 پيــاده دوان اندر ایشان رســيد
 (938: 3111نامه، )کوش                     

 چوگان: -9 -1 -3     

یي هستند که فنون بدن را عرضه هاهای فيزیکي و ورزشي یکي دیگر از راهفعاليت»     

زدن یها، گوها و مهمانيدر متون حماسي، در هنگام جشن (.18: 3129)بروتون، « کنندمي
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گذارند. زدن به نمایش ميرواج دارد و پهلوانان توانایي خود را در سواری و قدرت گوی

که منجر به از مجالس باشکوه است  نامهکوشگوی زدن آبتين با طيهورشاه در منظومة 

 گردد:جلب توجه فرارنگ و ازدواج او با آبتين مي
 ز چوگان چنان داد پرتاب گوی

 چنان گوی بر چــرخ پرواز کرد

 

 که نيز آبتـين را ندیدند روی 

 که با ماه گفتي همي راز کرد
 (111)همان:                             

 جنگندگي و قدرت بدني: -1 -1 -3     

های جنگي از جمله مهارت در سوارکاری، تيرانداختن، سپرگرفتن، هارتپرورش م    

کردن و نيز افزایش قدرت بدني از ملزومات شمشيرزدن، خنجرگذاشتن و نيزه پرتاب

ها اقدام دندان از کودکي به پرورش این مهاراتاند. کوش پيلهميشگي پهلوان حماسي

 کند:مي
 ز تيرش نشد مرغ پـــــرّان رها

 شت ازین گونه چرخ بلندهمي گ

 به کار ســـــواری همي برد رنج

 

 ز تيـــغش نيامد رهـــــا اژدها 

 نشد کوش سير از کمان و کمند

 وپنجچو سالش برافزون شد از سي
 (938)همان:                                

 ایدئولوژی بدني )بدن ایدئولوژیک( -3-1     

ه از خالل ـها و اعتقاداتي هستند کنـارها، آیيـاز رفت بدن ایدئولوژیک، آن دسته     

اورهای ـبيني و به جهانـتوان بها ميا تأمل در آنـذیرند و بـپمندی صورت ميبدن

گانه در چون اعتقاد به وجود دیوهای دهها پي برد؛ از مفاهيم عرفاني، همگران آنکنش

چون رویيدن مار از دو کتف ضحاک هم الگویي،ای و کهنبدن انسان، تا مضامين اسطوره

مار یکي از » زیرااند، های ایدئولوژیکامـه حامل پيـر شده است کـذک امهـنکوشدر 

وصيفش ـتر، رواني تاریک و ظلماني است و در تداراني است که تجسد روان پستمهره

طاني است و در های شيتوان گفت: نادر، ناشناخته و مرموز. اژدها نيز نماد شر و گرایشمي

؛ و در (52/ 5: 3121)شواليه و گربران، « شودسان ميواقع به عنوان نمادی شيطاني با مار هم

  ـ الی داستانضمن این موراد، سراینده برخي از آداب و اعتقادات اسالمي را نيز در البه

 آورده است: -اندزیستهها پيش از اسالم ميبرای مردمي که قرن

 وضو گرفتن: -3 -1 -3     
 دستگهي آببگفت این و کرد آن

 

 بشد پيش یزدان به زانو نشست 
 (322: 3111، نامهکوش)                      
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 شستن مرده و نماز خواندن بر وی:  -9 -1 -3    
 بشــستند و کـــردند بر وی نماز

 

 در خــــانة تنــگ کردند باز 
 )همان(                                      

 شستن مرده و کفن کردن: -1 -1 -3     
 بشست و بپيچــــيدش اندر کفن

 گون برکشــــيدبدو جامــة گونه

 

 پر از مشک کردش دو گوش و دهن 

 ســــان بدیددگـــرباره او را بــدان
 (833)همان:                                   

 های بدنيتقابل -2 -3      

های دیگر در فرهنگها با یکاند که تقابل آنهایيهای بدني، دوگانهر از تقابلمنظو      

ها، مختلف وجود دارد، اما ترجيح و برتری هر یک، یا رعایت تعادل و مساوات ميان آن

های بدني بيني هر فرهنگي است. از جمله تقابلگر باورها، گفتمان حاکم و جهاننشان

 شرح زیر است: به  نامهکوشقابل بحث در 

 تقابل بدن مرد و زن )بدن جنسيتي(: -3 -2 -3      

قابل  غيرِ نامهکوشچنين نگاه جنسي به زن در برتری بدن مرد نسبت به زن و هم     

وجود تمایزی ميان ضحاکيان و جمشيدیان در نگاه به زن وجود دارد. انکار است. با این 

ر خویش، به قتل رساندن زناني که از کوش اهدا کردن زنان زیبا، عاشق شدن بر دخت

ها، کشته شدن مادر به دليل باردار شوند، تماشای مراسم دور از مردان و از پشت بام خانه

 روی از جمله رفتارهای ضحاکيان نسبت به زنان است:زادن فرزند زشت
 که زن را به شوی است آرام و جاه

 

 شوی باشد کند زن گناهچو بي 
 (832)همان:                                   

گری و اما ایرانيان و نژاد جمشيد: مشورت با زن، زنهار دادن به جان کوش به واسطه      

سرگزیني و محفوظ بودن حق سر آبتين، به جای آوردن مراسم خواستگاری جهت همهم

 سر برای زن از جمله آداب فرزندان جمشيد است.انتخاب هم

 تقابل بدن شاه و مردم عادی )بدن طبقاتي(: -9 -2 -3      

راند او در نوک هرم قدرت و سلسله مند بر آن حکم ميای که شاه فرّهدر جامعه»     

ها ابزاری هستند در شود. آنهای مردم ختم ميمراتب از باال به پایين است و به توده

ها تجسم ارادة مردم قاد آن؛ غير، به این دليل که شاه گرچه به اعت«غير بزرگ»خدمت آن 

 (.91: 3122)اخوت، « های مردم تفاوت دارداش با بدناست اما بدن جسمي و بدن سياسي
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چنان دور از دسترس و بلندمرتبه است که حتا برای ادای احترام و بوسه بر او بدن شاه، آن

اسب او کسي حق لمس کردن وی را ندارد. بوسه بر پایة تخت و زمين زیر پای او و سم 

های او بوسه ، ابليس هم بر شانهشاهنامهجایز است؛ حتا با تغيير در روایت ضحاک در 

 رویند.که مارهای روی دوش ضحاک از پرخوری بر کتف او ميزند، بلنمي

 تقابل تن و روان: -1 -2 -3      

مي که بسيار مورد توجه قرار دارند، اما هنگا نامهکوشجسم و نيازهای جسماني در      

تقابل جسم و جان در ميان باشد به علت جاودانگي جان و موقتي بودن جسم، کفة ترازو 

 کند:به نفع جان سنگيني مي
 تو چندان به کاخ اندری کدخدای

 چو جـان گــرامي رها شد ز تنگ

 

 کجا با تو دارد روان تو پای 

 نيابي به کاخ خود اندر درنگ
 (382: 3111، نامهکوش)                     

اند؛ دیگر و الزم و ملزوم هموجود در سراسر منظومه، تن و روان در کنار یک با این       

گویي قهرمان داستان حماسي، سير و سلوکي عرفاني را آغاز کرده است و در پایان به 

 شود، اما باز دغدغة روی زیبا وجود دارد:رسد و جانش زیبا ميتعالي روح مي
 گــــزندز روی تو بينشــان بـد ا

 روان و دلـت نيز روشـــن کنـــم

 چو بگشــایي از دل دو بيــننده را

 

 سان که داری پسندکنم دور از آن 

 خــــرد بر تن تو چو جوشن کنم

 نمــایــــم به تـو آفــــریننده را
 (112)همان:                                  

 و بدن دیگری )خودشيفتگي(: تقابل بدن خود -8 -2 -3      

پروردگار »کند که داند و بارها دعوی خدایي ميدندان خود را برتر از مردمان ميپيل      

که در هر شهری از شود بل؛ اما این خودبرتربيني به دعوی ختم نمي«این جهان را منم

 دارد:تن خود بت ساخته و مردم را به پرستش آن وامي
 بر چهر خویشبتي ساخت بلّـــور 

 

 نهاد اندر آن گنبد از مهر خویش 
 (121)همان:                                    

 تقابل بدن قوم خود و قوم دیگری )نژادگرایي(: -5 -2 -3

گونه که بدن همان»تقابل ميان نژاد جمشيد و نزاد ضحاک است.  نامهکوشسراسر      

پایه ها و تعلق خاطرهای بيپردازیبرای خيالهاست، مکاني است گاهي برای ارزشجای

ای رایي از جمله بر پایة رابطهـژادگـرد. نـها را درک کاید منطق اجتماعي آنـه بـک

هایي شورانگيز ریشه دارد که زندگي جمعي را زند و بر پایهپردازانه با بدن تکيه ميخيال
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زند. هایش دامن ميها و خشونتریهایش، بردباهای آن، انگيزهکند و به پروژهتغذیه مي

راد در زندگي از ـهایي که افها و تسليمها و محروميتهای فروخورده، سرکوباحساس

یابند، زیرا نژادگرایي امکان اند، از این طریق راهي برای رهایي از خود ميها رنج بردهآن

ي از خالل نوعي زند. نژادگرایـریـهای پنهان در اشکال مختلف بيرون بدهد نفرتمي

کند. نژاد، موجودی هيوالیي است که در تخيل فرد پردازی نسبت به بدن عمل ميخيال

ها را به نمایش اش ساخته شده است و مدام آننژادپرست از تمام اعضای تشکيل دهنده

 (.331: 3129)بروتون، « گذاردمي

 تقابل اندام )اندام فاخر، اندام پست(: -1 -2 -3     

ها و اندام و کارکردهای بدن انسان از یک جامعه به جامعة دیگر، حاصل بازنمایي»     

ها بنا بر طبقات ها و ارزشهای متفاوتي هستند. گاه حتا در یک جامعه این بازنمایيازرش

ترین تکرار و بسامد ، چهره و روی، بيشنامهکوشدر  (.331)همان: « کنداجتماعي تغيير مي

یابد، آورد. در چهره، احساس هویت تبلور ميها را در خود گرد ميین ارزشرا دارد و باالتر

شود، جنس خود را مي های جذابيت تثبيت ميگيرد، قابليتبازشناسي دیگری انجام مي

های متقابل فرد و جامعه نقش رویي در کنشنمایاند و در این ميان، زیبارویي و زشت

شود که با بررسي های فاخر محسوب مياندام چنين، دست، ازکننده دارد. همتعيين

های روشن خواد شد. از اندام نامهکوشنمادشناسانة آن در همين مقاله، اهميت آن در 

ترین عضو بدن که پایينتوان به پا اشاره کرد. پاها عالوه بر اینمي نامهکوشپست در 

 ست.گ برای پهلوان یکي اشوند و بند و نناند، در متون حماسي به بند کشيده ميانسان

 تقابل دست راست و دست چپ: -1 -2 -3     

ها مشهود است. منظومة برتری دست راست نسبت به دست چپ در اغلب فرهنگ     

جا که ادای سوگند تنها با دست راست کند؛ آننيز این قاعده را رعایت مي نامهکوش

 معتبر است:
 فرستاده را داد شه دست راست

 

 سان که خواستبه سوگند از آنببستش  
 (832: 3111، نامهکوش)                  

 آداب و رسوم بدني )بدن و ارتباط غيرکالمي(-2 -3     

شوند: گران اجتماعي مياداها در بدن شامل استفاده از بدن در برخورد ميان کنش     

ات صورت و بدن که دهي یا خداحافظي، حرکات پذیرفتن یا رد کردن، حرکمناسک سالم
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گران را از هم جدا ای که کنشکنند، جهت نگاه، تغيير فاصلهراهي ميسخن گفتن را هم

 (.11: 3129)بروتون، دیگر و غيره های لمس کردن یا پرهيز از تماس با یککند، شيوهمي

 دهي، ادای احترام و بوسه:سالم -3 -2 -3

گران وجود دارند. این ل زندگي رایج کنشمناسک بدني احترام گذاشتن در تمام طو     

مناسک از هر جامعه به جامعة دیگر متفاوتند و نسبت به این که افراد در کدام گروه و 

ای که های سالم کردن، فاصلهدیگر اختالف دارند. شيوهطبقة اجتماعي باشند با یک

تواند ن که آیا ميگيرد، ایهرکس با دیگری بنا بر رده یا موقعيت اجتماعي او با او مي

الشعاع بدن نيز، ادای احترام تحت نامهکوش. در (11)همان: لمسش کند یا نه، متفاوتند 

ای که در های بدني از آن سخن رفت؛ به گونهطبقاتي قرار گرفته است که در بخش تقابل

ایستادن نشانة احترام و بوسه بر پایة تخت و سُم اسب و « دست در کش»آستان شاه 

 زیر پای او، عرض ارادت است. زمينِ

 ادای سوگند: -9 -2 -3     

 پذیرد، نمونه را:سوگند یاد کردن، تنها با فشردن دست طرفين انجام مي نامهکوشدر      
 به سوگند هردو پسایيم دست

 

 پرستکه هرگز نباشيم ایرج 
 (183: 3111، نامهکوش)                    
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کرد نمادشناسيبا روی نامهکوشبررسي اعضای بدن در  -9         

 سر -3 -9     

طور کلي نماد اصل فعال است و شامل نيروی حکومت کردن، فرمان دادن و به      

اش قابل قياس با جهان است و عالم اصغر توضيح دادن است. سر انسان با شکل کروی

داند؛ سر انسان را از دو جهت قابل اهميت مي نامهکوش (.511/ 1: 3125 )شواليه و گربران،است 

اش سر دشمن برابر با زندگي اوست و جدا تایان حماسيکه همانند دیگر همیکي آن

کردن سر و آوردن آن نزد سپاه خودی نشانة پيروزی کامل و اطمينان از مرگ اوست. اما 

ش از خود، در مورد کارکرد دوم سر است. اکثر با اغلب متون پي نامهکوشتمایز دیدگاه 

پنداشتند. در تنها مرکز عواطف که محل تفکر و دانش ميمتون کالسيک قلب و دل را نه

 اندوزی است و دل مرکز عواطف:گاه مغز در سر و محل دانشجای نامهکوش
 بدین سر همه دانش آموز و بس

 که ســـــرمایة مرد دانــش بود

 

 نيست فریادرس که جز دانشت 

 دل دانشي پر ز رامـــــش بود
 (381: 3111، نامهکوش)                 

 چشم -9 -9     

اندام حس بينایي و به تقریب در سراسر جهان نماد نيروی دراکه است. یکي از دو       

دام ـدیشه دارد. اصطالح چشم دل در واقع انـکرد انچشم عشق است و دیگری عمل

است. چشم در ارتباط با مفهوم خرد و جهان است. چشم دل از آنِ انساني  بينيدرون

کند. چشم با آتش ارتباط دارد و اهلل رسيده و خداوند نيز او را مالقات مياست که به لقاء

و این نکته در مورد ( 538-539/ 9: 3125)شواليه و گربران، در پيوند با کشف و شهود است 

ای وجو دارد که قهرمان آن توسط تر اثر حماسيکه کمچرا قابل تأمل است، نامهکوش

 مراقبه و کشف و شهود به مرحلة تولد دوباره برسد:
 چو بگـــشایي از دل دو بيـننده را

 

 نمـــایم به تو آفریننده را 
 (112: 3111، نامهکوش)                       

 گوش -9-1     

در نظر گرفته شده، در ارتباط با اسطورة آگني و نمادگرایيي خاص که برای گوش       

مظهر هوش کيهاني است. در چين، نمادگرایي خاصي برای گوشِ دراز وجود دارد که به 

ها گوش یک نماد مضاعف جنسي شود. در بعضي فرهنگفرزانگي و جاودانگي مربوط مي

دارای اهميت  نامهکوشنمادشناسي گوش برای قهرمان  (.123/ 8: 3125)شواليه و گربران، است 

قابل مهار دارد، بر های بلند و پهن است، تمایالت جنسي غيرِ ای است. او دارای گوشویژه
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برد نشان از هوش باالی کار ميای که بهکند، تدابير جنگيسرزمين چين حکومت مي

رسد و در انتهای داستان اوست، توسط پير فرزانه به مرحلة خودشناسي و خداشناسي مي

 بری از مرگ و پایان زندگي او نيست و گویي به جاودانان پيوسته است.خ

 دندان -8 -9     

های پيش نشانة شهرت و نام هستند. در ارتباط با مفهوم خرد و جهان است. دندان      

. دندان نيز مانند گوش (953/ 1: 3125)شواليه و گربران، جویي دندان ابزاری است برای تملک

سان به»هایي است از بزرگي است. او دارای دندان نامهکوشقهرمان شاخصة چهرة 

ناپذیری جهت دندان نيز شهوت سيریمطابق با نمادشناسي دندان، کوش پيل«. درخت

اش صرف جنگ و کند و تمام زندگيکسب شهرت و نام دارد، در نبردها خردورزی مي

 شود. های مختلف سپری ميتصرف سرزمين

 تدس -5 -9     

گر قدرت و استيال است. در چين، گر مفاهيم فعاليت و در عين حال نشاندست بيان      

)شواليه و گربران، عملي دست راست نماد عمل حکيمانه است و دست چپ در ارتباط با بي

دليل  نامهکوشدر « دستور»بسامد باالی واژة دست و مشتقات آن از جمله  (.993/ 1: 3125

چنين تقدم دست راست بر است. هم نامهکوشاسي این عضو بدن در بر اهميت نمادشن

 کند.ویژه در ادای سوگند، که ذکر آن رفت، این مهم را تایيد ميدست چپ، به

 گيرینتيجه      

پذیرد گر است؛ تنها هنگامي اصالح ميروی و قهرماني آشوبدندان فردی زشت. پيل3     

. چهره از 9کند؛ تعلقي روحاني سفر ميبه جهان بيهای جسماني که از دنيای دغدغه

رویي خویش است. در ترین اعضای بدن است و کوش دائم در حال مبارزه با زشتمهم

های جذابيت گيرد، قابليتیابد، بازشناسي دیگری انجام ميچهره، احساس هویت تبلور مي

رویي در ارویي و زشتبـاند و در این ميان، زیـنمایشود، جنس خود را ميتثبيت مي

کننده دارد. رهایي از چهرة زشت و اصالح آن های  متقابل فرد و جامعه نقش تعيينکنش

گوش و دندان که در . 1توسط پير فرزانه، یکي از مراحل مهم اصالح خوی بد وی است؛ 

نماد  شوندهای بارز ظاهری کوش محسوب ميو از ویژگي تر دارندبيش یبسامد نامهکوش

. اما در خوردبه چشم مي نامهکوشاند. محوریت خرد نيز در سراسر و اندیشه و عقل هوش

دست پير فرزانه کوتاه زمان، گوش و دندان کوش نيز بهانتها و با گذر به مرحلة عرفان، هم
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شود. کوتاه شدن گوش و دندان قهرمان داستان، به طور نمادین، پایين رفتن مقام مي

. بر اساس بررسي نمادشناسي، 8شود؛ اندیشة عرفاني را متذکر ميخرد زميني در برابر 

پایان  هم خبری از نامهکوشست. در پایان ا گوش دراز نماد جاودانگي و عمر طوالني

دندان با پير فرزانه و ورود . تا پيش از آشنا شدن پيل5؛ وجود ندارد زندگي و مرگ کوش

غالب بودن  دهندةقرار دارد و این نشانبدن در مرکز توجه به ساحت عرفاني منظومه، 

طور مطلق هتفکر زميني و خردورزی در مقابل خرد آسماني و متافيزیک است. این امر نه ب

پير فرزانه راه رهایي کوش را تحمل  که به صورت نسبي در این منظومه آشکار است.بل

در  بدنيو فرا يبدن ةتقابل اندیش. 1داند؛ های بدني از جمله رژیم غذایي ميریاضت

 :توان در تاریخ فرهنگي و ادبي عصر نگارش اثر هم مشاهده کردرا مي نامهکوش ةمنظوم

ليف أار تـز در کنـو نيهستند  دیگرزالي در مقابل یکـخيامي و غ ةکه اندیش عصری

، خرافه و جادو االدویهاالبنيه عن حقایقمانند  های معتبر پزشکي و داروشناسيکتاب

های رویي، ناهنجاری. در این منظومه، زشت1؛ دارند هادر درمان بيماری راگيرکاربردی ف

های جسمي و جنسي، به خدمت گرفتن جادو، نژادپرستي و خودشيفتگي بدني، بدرفتاری

دوستي، از آِن ضحاکيان است و اصالح چهره، زیبارویي، پزشکي و احترام به مقام زن، نوع

. محوریت تغذیه و  2دهند؛ روح را ایرانيان انجام ميپرستش ایزد و توجه به روان و 

محل برخورد و  نامهکوش. 2قابل توجه است.  نامهکوشاهميت دادن به عادات غذایي در 

های گفتمان حاکم دورة پيشااسالمي با گفتمان دیني پس از ورود اسالم تصادم بازمانده

نتيجه، نوع ادبي را از حماسه به  توجه از تن را به سمت روان، و در نامهکوش. 33است؛ 

 کند.سوی عرفان متمایل مي
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