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Abstract 
In the process of Islamization after the 7

th
 century, Iranian native ancestral 

conception and historical identity were severely eroded and interfered by 

foreign ideas. Under the background of the boom of New Persian language 

and literature, some Iranian literati assumed the mission of being the bearers 

of cultural memory. Collected and compiled on the basis of the ancient 

Iranian oral and written legends, certain Iranian national epics composed 

from the 10
th
 to the 12

th
 century show a significant influence on the survival 

of Iranian cultural tradition. Among the epics, Kūshnāma is particularly 

remarkable for its creation of an alien hero. After close scrutiny of the text, 

we can find that this so-called “Story of the King of China” integrates the 

fragments of the ancient Iranians’ collective cultural memory – the bygone 

military conflicts between the alien enemy chieftains and the Iranian people. 

The hero, acting as a typical character of the “archery target type”, is derived 

from multiple prototypes, which include the Kushite kings, the legendary 

Mesopotamian Semitic kings represented by Nimrud, as well as the kings of 

the Kushan Empire. Kūshnāma, therefore, by shaping an exotic hero of the 

archery target type with multiple identities of foreign enemies, draws the 

brilliant achievements of legendary Iranian kings and heroes together. 

Meanwhile, it contributes to establishing a comprehensive frame of 

reference for the rejuvenation of Iranian national memory. In other words, 

through recognizing the self by concretizing the other, the epic plays an 

important role in refashioning Iranian national identity in the Islamic era. 

Keywords: Kūshnāma, Character of Archery Target Type, Cultural 

Memory, National Identity, Iranian Epic. 
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 تیهو یدر بازساز« گونه آماج» گانةینامه و نقش قهرمان ب کوش

 انیرانیا يمل
 

      جون نگیی ویل
دانشگاه  ،یخارج یها زبان ۀو دانشکد یشرق اتیادب یها مرکز پژوهش ار،یاستاد

 نیپکن، چ

 چکیده
 انيرانیا يخیتار تیو هو يمفهوم نسب قوم ،يالديپس از قرن هفتم م رانیجامعة ا شدن يدر روند اسالم
زبان  افتنی با رونق ،يرانیا ياز ادبا ياما برخ د؛یو ابهام گرد يشدت دستخوش دگرگون به گانهيتوسط افکار ب

 رانیا يمل يها از حماسه يرا بر عهده گرفتند. برخ يحافظة فرهنگ يايرسالت حفظ و اح ،يفارس اتيو ادب
اند،  و منظوم شده يگرداور يالديقرون دهم تا دوازدهم م نيو مکتوب، ب يشفاه يها که بر اساس افسانه

به  يده خاطر شکل نامه به ها، کوش حماسه نیا انياند. در م داشته رانیا يسنت فرهنگ يدر بقا یيسزا به ريتأث
خوانده  نياز شاه چ يآن را داستان اش ندهیمنظومه که سرا نیاست. ا ژهیتوجه و قابل گانه،يقهرمان ب کی

با  گانهيدشمنان ب ينظام يها يريباستان دربارۀ درگ انيرانیا يجمع ياز حافظة فرهنگ یيها است، بخش
مقاله شامل سه قسمت است. در قسمت نخست، پس  نیا يرا در خود حفظ کرده است. بخش اصل انيرانیا

 يبه دست داده و بررس دندان ليکوش پ يبرا نمونه شيسه پ دندان، ليمختصر بر داستان کوش پ ياز مرور
 يکوشان يو پادشاهان امپراتور نیالنهر نيب نژاد يپادشاهان سام قا،یشده است: پادشاهان کوش در شمال آفر

 يها نمونه شيو ادغام پ قيتلف سميمکان ،يحافظة جمع ةی. در قسمت دوم، با مراجعه به نظررانیدر شرق ا
و در قسمت سوم، بر  رد؛يگ يموردبحث قرار م دندان ليکوش پ تيشخص يريگ چندگانه در روند شکل

 نيدر چ انهيعام اتيمربوط به ادب يها در پژوهش جیرا يکه اصطالح-« گونه آماج تيشخص»اساس مفهوم 
 دنيرکشیو به تصو فيصپرداخت. برخالف شاهنامه که با تو ميخواه يريگ جهيو نت بندي جمع به –است

دفاع از  زيو حفظ تمدن و ن جادیخاطر اعمال قهرمانانه در ا ها به آن شیستا ،يرانیپادشاهان و پهلوانان ا
نامه از  کرده است، کوش يبازساز يرا در دوران اسالم انيرانیو وحدت ا يمل تیکشور، افتخارات، هو

را با « خود»است،  ياز دشمنان خارج هیچندال يتیهو يکه دارا گانهيقهرمان ب کیچهرۀ  ميترس قیطر
 است. دهيرسان ياری انيرانیا يمل تیهو يبه بازساز گونه نیشناسانده و ا 6«يگرید»دادن به  شکل
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 .یرانیحماسةا،یملتیهو،یگونه،حافظةفرهنگآماجتینامه،شخصکوشها:  کلیدواژه

 مقدمه

عنوان زبان  در پي چيرگي سپاه مسلمانان بر سلسلة ساساني، زبان عربي نزدیک به دو قرن به

در قرن نهم  2ادبيات فارسي دريازآنکه  مورداستفاده قرار گرفت. پس 6نوشتاري در ایران

نوشتاري جدید در ایران را یافت،  زبانجایگاه  یجتدر و فارسي به جوانه زد ميالدي

هاي فرهنگي ایران که به بازگویي تاریخ و سنّت هاي ملي ایران و دیگر حماسه 8شاهنامه

درمجموع، هاي ملي ایران پرداختند یکي پس از دیگري سروده شدند. حماسه باستان مي

ایجاد کردند و با  «تاریخِي عاميانهادبياتِ »را با ماهيت  5یک سنّت ادبي روایي فارسي

مشارکتي جدي در بازسازي حافظة جمعي ایرانيان در دوران اسالمي، نقش مهمي در حفظ 

 شاهنامه: »گوید يم باره ینصفا درا اهلل يحذبهاي فرهنگي کهن ایراني ایفا نمودند. سنّت

اني خویش اعتقادات قبلي زندگ راه يمهکهن ملتي که در ن هاي يراثاي است از م گنجينه

نوتر  هایي یينبه سنن و آ هایي یينخود را از قلمرو دیني به قلمرو دیني دیگر و از سنن و آ

به منزلة رابطي ميان این  -هاست آن ینتر مهم شاهنامهکه  -منتقل ساخت و اگرچند کتاب

از گيرودار  ، ممکن بود ملت ایران که دین اسالم راگرفت يدو دوره از حيات ملي قرار نم

از یاد ببرد و به سيرت  يکل کهن را به هاي يراثحوادث جهان به غنيمت گرفته بود، آن م

 .(57آ: -6875« )بينيم، درآید ها که در گسترۀ تمدن اسالمي مي ملتي دیگر، مانند آن

در آغاز قرن دوازدهم ميالدي سروده شده و داراي بيش از ده که  نامه کوشمنظومة 

هاي فرهنگي،  هاي ملي ایران است که با برخورداري از ارزش هزار بيت است، از حماسه

 ها را ازنظر محتوایي باید مکمل یکدیگر دانست. در پيوند است که آن شاهنامهگونه با  آن

طور  تر و به اي وسيع دندان در زمينه هاي کوش پيل نمونه در جستار حاضر، نخست پيش

گيري این نقش حماسي و چگونگي  مفصل واکاوي خواهد شد و سپس مکانيسم شکل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« فرهنگي ایراني قارۀ»( یا the greater Iran« )ایران بزرگ»در این مقاله اصطالح رایج « ایران»مقصود از . 1

(Iranian cultural continentدر ایران ) شناسي است. 

 .شود ناميده مي« فارسي»از این پس  در این مقاله( که New Persian« )فارسي نو»یا . 2

 فردوسي اشاره دارد. شاهنامةدر این مقاله به طور خاص به  شاهنامه. 8

4. Persian narrative literary tradition 
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تأثير آن در بازسازي هویت ملي ایرانيان موردبحث و بررسي قرار خواهد گرفت. بخش 

اصلي این مقاله شامل سه قسمت است. در قسمت اول، پس از مروري مختصر بر داستان 

دندان، یعني  هاي چندگانة احتمالي براي کوش پيل نمونه دندان، به بررسي پيش يلکوش پ

النهرین و پادشاهان امپراتوري  نژاد بين پادشاهان کوش در شمال آفریقا، پادشاهان سامي

حافظة جمعي،  یةشود. در قسمت دوم، با مراجعه به نظر کوشاني در شرق ایران پرداخته مي

گيري شخصيت کوش  هاي چندگانه در روند شکل نمونه پيش مکانيسم تلفيق و ادغام

شخصيت »گيرد؛ و در قسمت سوم، بر اساس مفهوم  دندان موردبحث قرار مي پيل

 –هاي مربوط به ادبيات عاميانه در چين است  که اصطالحي رایج در پژوهش –« گونه آماج

 رداخت.پگيري خواهيم  بندي و نتيجه به جمع

 روش پژوهشها، فرضیه و  پرسش

 نيز خوانده شده است:« داستاني از شاه چين»دندان  در این منظومه، قصّة کوش پيل

ــرد   ــارم دالراي کــ ــو کــ ــه چــ  زمانــ

 یکــي مهتــري داشــتم مــن بــه شــهر     

 داري بــر ایــن   يمــرا گفــت اگــر رأ  

 

ــر رأ    ــتاني دگــــ ــم داســــ ــرد يدلــــ  کــــ

ــه از دانـــش و مردمـــي داشـــت   ــر ]...[کـ  بهـ

 یکــــــي داســــــتان دارم از شــــــاه چــــــين
  

 (692الخير: )ابن ابي

ازین دست براي خوانندگان چيني ازجمله این  یيها که باعث عالقة بسيار و ایجاد پرسش

گفته « شاه چين»دندان  یعني کوش پيل نامه کوششود: چرا به شخصيت اصلي  نگارنده مي

 هاي او چگونه به یک حماسة ملي ایران تبدیل شده است؟ شده است؟ و داستان

این پژوهش آن است که محتواي برخي  يةبر اساس تدقيق و غور در این منظومه، فرض

ت منابع مکتوب همراه با چندین پاره از خاطرات تاریخي ایرانيان مرتبط با چندین شخصياز 

از مفهوم  يريگ در این منظومه ادغام شده است. این جستار بر آن است که با بهره

نگاهي به  شده است و نيز نيم که توسط دانشمندي چيني مطرح« گونه شخصيت آماج»
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هاي  ، به پرسش2و حافظة فرهنگي یان اسّمانّ 6هاي حافظة جمعي موریس هالبواکس نظریه

 این پژوهش پاسخ دهد.

 دی پژوهشاصطالح کلی

عنوان  که براي خوانندگان ایراني ممکن است ناآشنا باشد، به« گونه شخصيت آماج»

ميالدي  6629اي که در سال  در مقاله 8اصطالحي در پژوهش ادبيات عاميانه، توسط هو شي

در برخي از  شده يفتوص اقبال افراد خوشمطرح گردید. وي  بار ينمنتشر شد، براي نخست

 ها يتو حکایات مربوط به دیگر شخص ها یژگيهاي باستاني را که و ها و داستان افسانه

به گفتة (. Hu Shi: 472ناميده است. ) 5«گونه آماجشخصيت » شود يها نسبت داده م بدان

کاه و علف  يا هستند که در اصل فقط دسته« آماج تير»ها درست مانند یک  آن»وي، 

شود، بلکه  تنها مجروح نمي رهاي زیادي به آن زده شده است، اما نهخشک است که تي

)همان(. وي این مسئله را « آورد و نام بزرگي نيز به دست مي يتبدون هيچ کوششي موفق

 هاي هاي قدیم، داستان از زمان: »است عنوان یک مثال توضيح داده به 9باؤ جِنْگ يلهوس به

 1ها دادرسي آنماجراهاي ي در مورد کارآگاهان و و جالب زیادانگيز، پرجزئيات  اعجاب

 معموالً اما مردم ،رایج بودنددر ميان مردم شده و یا  وجود داشت که یا در آثار تاریخي ثبت

به یک دو شخصيت نسبت  يراحت ها به جهت همة این داستان دانند؛ بدین ها را نمي منشأ آن

، باؤ جِنْگ از سلسلة سونگ به گونه کارآگاهساالرانِ درستکارِ  دیواناین  ازشوند.  داده مي

هاي  در داستان وغریب يبمواردي عج عنوان یک آماج تير انتخاب شده است و نحوي به

چين تبدیل  7عاميانه به او نسبت داده شده است. باؤ جِنْگ بدین ترتيب به شرلوک هلمزِ

 )همان(.« گردیده است
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Maurice Halbwachs 

2. Jan Assmann 

3. Hu Shi, 胡适 (1891-1962) 

4. 箭垛式的人物 

9 .Bao Zhengسلسلةساالران  ، یکي از دیوان ( سونگSong ،618-6276  که در بررسي و کشف )جرائم، ميالدي

 داراي تبحر و شهرتِ بسيار بود.

 در چين قدیم، کشف جرم و نيز دادرسي و تعيين نوع مجازات، همه تحت نظر یک نفر بود.. 1

7. Sherlock Holmes 
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هاي هر دو  در اساطير و افسانه شده يفان و قهرمانان باستانِ توصتعدادي از پادشاه

دندان نيز  قلمداد کرد. چنانکه دربارۀ کوش پيل گونه ینازاتوان  کشورِ ایران و چين را مي

هاي مختلفِ دوران باستان در وي متمرکز و  هاي شخصيت خواهيم گفت، اعمال و ویژگي

در « گونه شخصيت آماج»در جستار حاضر، مفهوم ، جهت ینبه او نسبت داده شده است. بد

 توصيف وي به کار رفته است.

 پژوهش یشینۀپ

المللي در محافل علمي و دانشگاهي بين مدت يبرخالف وجود تحقيقات درازدامن و طوالن

به  توان يدر اروپا را م نامه کوشهاي مربوط به  رغم اینکه تاریخ پژوهش ، عليشاهنامهمورد 

علت اینکه در پایان قرن بيستم ميالدي بود که  اواسط قرن نوزدهم ميالدي برگرداند، به

این منظومه به کوشش جالل متيني بر اساس نسخة خطي آن در ایران  شدۀ يحنسخة تصح

عالقه نامه کوشمنتشر شد، تنها در دو دهة اخير، دانشمنداني از کشورهایي مختلف به 

کوش  نمونة يشدر مورد پاند.  بارۀ این منظومه پرداختهدرپژوهش  شده و به تحقيق و مند

( داستان 6888)چاپ اول در سال  حماسه سرایي در ایراندندان، ذبيح اهلل صفا در کتاب  پيل

گرفته از خاطرات تاریخي ایرانيان  دندان را نيز همانند افسانة ضحاک، سرچشمه کوش پيل

. جالل متيني، (888آ: -6875)مربوط به مهاجمان سامي در دوران باستان دانسته است 

دندان ممکن است  کوش پيل نمونة يشاي بر آن رفته است که پ ، در مقالهنامه کوشمصحح 

(. نگارندۀ این مقاله در پایان نامة دکتري 198: 6873مپراتوري کوشاني باشد )از پادشاهان ا

دندان  نشان داده است که شخصيت حماسي کوش پيلخود  یافتةانتشار پژوهش تازهو نيز 

پادشاهان کوش که در شمال  -2پادشاهان سامي باستان؛  -6نمونه است:  پيشچندین  داراي

هاي  پادشاهان امپراتوري کوشاني که از همسایگان سرزمين -8آفریقا حکومت داشتند؛ و 

اي با عنوان  بشيري نيز در مقاله اصغر ي(. علLiu, 2015, 2021: 177-191شرق ایران بود )

، اصطالح «با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از ميالد در آفریقا نامه کوشارتباط منظومة »

با  نامه کوشربارۀ انطباق مطالب کوش در متون دورۀ اسالمي را بررسي کرده و د
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رویدادهاي امپراتوري کوشي در آفریقاي کهن، به طور مفصل به بحث پرداخته است 

 (.6863)بشيري، 

 نامه کوششخصیت اصلي  2نمونۀ یشبحث دربارۀ پ .2

 نامه کوشگیری  تاریخيِ شکل ینۀزم.2-2

از گردآوري و تدوین پس از ورود اسالم به مناطق آسياي غربي و شمال آفریقا، موجي 

آثار تاریخي در ميان دانشمندان عرب و ایراني به راه افتاد و رویدادهاي مهم تاریخي 

؛ اما در آن زمان، شناخت و یدمربوط به اقوام مختلف باستاني بازنویسي و مکتوب گرد

، توسط ادیبان مسلمان 2خاطرات مردم از تاریخ باستان مبهم بود. در فرآیند بازگویي تاریخ

و متون چندزبانه همچنان مطالبي را از  گردید يحجم زیادي از مطالب شفاهي مکتوب م

 درپي يهاي ساميان و ایرانيان باستان پ گرفتند و سپس از تالقي افسانهیکدیگر به امانت مي

عنوان زبان  به -آمد. ازآنجاکه ادبيات فارسي پس از رواج زبان عربي آثاري به وجود مي

بود که رونق گرفت، آثار  -زمين ایران براي مدتي نزدیک به دو قرننوشتاري در سر

و غيره تا حد زیادي تحت  مجمل التواریخ و القصص، تاریخ بلعميتاریخي فارسي مانند 

مروج و  تاریخ طبريشده به زبان عربي مانند  تاریخي و جغرافيایي تأليف يةتأثير آثار اول

کردن  تاریخي فارسي بدین ترتيب گرایش آشکارتري به ادغام يةبودند. آثار اولالذهب 

دهند.  هاي شفاهي و نوشتاري کهن ایراني نشان مي اسناد و مدارک تاریخي اسالمي با سنّت

هاي ملي چشمگيري با حماسه 8هاي تالقي از سوي دیگر، این آثار ازنظر منابعِ نيز حوزه

غني تاریخي و جغرافيایي است از  نيز که حاوي اطالعات نامه کوش .ایران دارند

 هاي فرهنگي ایرانيان است.محصوالت بازگویي تاریخ و سنّت

 دندان خالصۀ داستان کوش پیل.2-7

ها در چين  شدن جمشيد و تبعيدشدن جمشيدیان و آوارگي آن روایت این حماسه از کشته

دندان را به دو بخش تقسيم  توان داستان کوش پيل مي مکان رویدادها،شود. برپایة  آغاز مي
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2. Retelling History 

3. Intersection 
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شرقي ایران و  یةهایي که در مناطق همسا کرد. در روایت نخستين بخش، یعني داستان

دندان پسر کوش، در  افتد، کوش برادر ضحاک و کوش پيل تر اتفاق مي هاي شرقي سرزمين

کنند.  ين را تسخير ميفرمان ضحاک، چين و ماچ پي لشکرکشي براي تعقيب جمشيدیان به

بزرگي واقع در دریاي شرق ماچين و پناهگاه  یرۀدندان به بسيال، جز ازآن، کوش پيل پس

برد. سپس آبتين، پدر فریدون، با جمشيدیان از طریق مسير دریایي  جمشيدیان، حمله مي

شود، ضحاک را  . زماني که فریدون بزرگ ميگردد يصورت پنهاني به ایران بازم به

دندان، شاه چين و ماچين، در نواحي  شود. کوش پيل داده و شاهنشاه جهان ميشکست 

سازد.  اي کنار مکران مي ماوراءالنهر و مکران جهانگشایي کرده و شهر کوشان را در جزیره

و سرانجام او را به بند  فرستد يدندان لشکر م کردن کوش پيل فریدون سه بار براي رام

افتد،  هایي که در مناطق جهان غربي اتفاق مي یعني داستانکشد. در روایت بخش دوم،  مي

دندان را رها  ها عليه ایران، کوش پيل کردن شورش و تاراج نوبي فریدون براي سرکوب

دندان از انقياد فرمان  ها، کوش پيل سازد. پس از شکست نوبي کرده و او را سپهدار خود مي

وي در ادامه در نواحي مغرب تا کوه طارق . خواند يو خود را شاه م کشد يفریدون گردن م

 کند. و اندلس یعني انتهاي جهان در سمت غرب مدام جهانگشایي مي

کردار، زورمند،  روي، زشت دندان شخصيتي است زشت در این منظومه کوش پيل

کيش، تندخو، زودخشم، خونریز و گریزان از کتاب و هرآنچه  گر، خودکامه، ستم حيله

ریزد و  خردورزي و درنگي خون مي هيچ يکه به فرمانِ خشم ب فرهنگ و مردمي است

پيوسته دست تصرف در خواسته و ناموس و آیين مردمان دارد. به سخن دیگر چهرۀ 

 کردار. خوي و اهریمن روي، اهریمن دندان تصویري است اهریمن تصویرشده از کوش پيل

دادن به تصویر  ا شکلدریافت که این منظومه ب توان يها م با خواندن این داستان

دندان، حافظة جمعي چندگانة ایرانيان از ساالران نظامي  قهرمان داستان، یعني کوش پيل

بر این اساس، با  بيگانه و دشمنان خود در دوران گذشته را در هم ادغام کرده است.

گونه که در  دندان آن نسب و اعضاي خانواده و کردار و سلوک کوش پيل وتحليل یهتجز

هایي از  سرنخ توان يکند، م ها سفر مي و همچنين مناطقي که او بدان شده يفتوص نامه کوش
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اي از اسناد و آثار کالسيک به  قهرمان این منظومه را در حوزۀ گسترده يةهاي اول نمونه

 دست آورد.
 

 ها و قلمرو پادشاهي کوش پادشاهان کوشي.2-3

حماسي را که  ينةدندان( اگر این زم پيلهاي پدر و پسر )کوش و کوش  نمونه در مورد پيش

ها و پادشاهان  ها از ضحاکيان هستند کنار بگذاریم، ابتدا باید به هویت ساالران کوشي آن

دندان در نواحي مغرب  ، کوش پيلنامه کوشکوش توجه کرد. طبق روایت  قلمروِ پادشاهي

که مصریان باستان  (، درحالي976-972الخير:  ابن ابيجنگيده است )با سياهان بجّه و نوبي 

بر اساس سنّت متنيِ ساميان باستان، کوش بن حام، جد خواندند.  مي« کوش»منطقة نوبه را 

عنوان یک اصطالح قومي، عموماً به جمعيت  ، کوش به6در متون مسيحي ها بود. کوشي

 دقيقاً –کند که در منطقة مجاور مرز جنوب غربي سرزمين مصر  مصر اشاره مي یةهمسا

2اي که مصریان آن را  منطقههمان 
shK’ کردند يم زندگي –ناميدند  مي (Cohen: 521.) 

« نوبه»، به «کوش»دهد که منابع مکتوب با استفاده از عنوان  تحقيقات معاصر نشان مي

هایي نيز از  ؛ و گزارشاند کرده يمصر باستان اشاره م يانةدر اوایل دورۀ پادشاهي م

شود. در طول  هاي خصمانه ميان دو طرف مکرراً در اسناد مصر باستان دیده مي درگيري

اما  5را فتح کرد، 8پادشاهي کوش به پایتختيِ کرماقلمرو سلسلة هجدهم، مصر باستان 

هاي  حتي پس از لشکرکشي که يشد؛ درحال حضور مصریان در آنجا با زور حفظ مي

(. Lobban: 235-236پابرجا ماند ) 9سازي، یک هویت کوشي متمایز پایان براي مطيع بي

 یجتدر کوش دوباره از مصر مستقل شد و بهقلمرو پس از قرن یازدهم قبل از ميالد، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Bible 

 kūsha، به فارسي باستان kūsu، به آشوري kūshu به بابلي. 2

3. Kerma 

( به احتمال زیاد ناقوسِ مرگِ واقعي براي پادشاهي Nubia) به نوبه (Thutmose Iلشکرکشي توتموس اول ). 5

(. در آن زمان ]اوایل سلسلة هجدهم[، مصر با پادشاهي کوشِ مهيب Bryan: 223) کوش و پایتخت آن در کرما بود

 ( آن را نابود کردThutmose IIIتموس سوم )کرد که در نهایت تحت فرمان تو در جنوب دست و پنجه نرم مي

(Bietak: 75; Redford: 36-37; Davies: 51-52.) 

5. a distinct Kushitic identity 
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متحد شد. در اواسط قرن هشتم قبل از  6صورت پادشاهي کوش با پایتخت آن در ناپاتا به

قبل از ميالد( را تأسيس  115-757ها وارد مصر شده و سلسلة بيست و پنجم ) د، کوشيميال

. این (Taylor: 324-363ها از مصر خارج شدند ) کرده تا اینکه به دليل تهاجم آشوري

 :Lobbanکرد ) سلطنت مي کوش يةمصر سفلي و عليا و همچنين ناحسلسلة کوشي بر تمام 

 2«هاي آمارنا نامه»در  بار ينبراي نخست کوشالنهرین، نام در متون خط ميخي بين(. 237

از قرن هشتم تا هفتم پيش (. Moran: 212) مربوط به قرن چهاردهم قبل از ميالد آمده است

 -هاي نظامي مداوم بين امپراتوري آشوري نو و سلسلة بيست و پنجم مصر از ميالد، درگيري

وجود داشت و به همين سبب نام کوش بارها در  -بود شده يسها تأس که توسط کوشي

داریوش اول در مقبرۀ هخامنشي  يبةازآن در کت هاي آشوري ذکر شده است؛ و پس کتيبه

در آغاز . (Röllig: 347شود ) نيز دیده مي 8معروف به نقش رستم در نزدیکي تخت جمشيد

منتقل شد. در اوایل  در سمت جنوب 5قرن ششم پيش از ميالد، پایتخت کوش به مِروئه

دورۀ هخامنشي، کمبوجيه مصر را فتح کرد و آن را استان مرزيِ جنوبِ غربيِ امپراتوري 

جنوبي آن بود.  یةمروئه همسا بودنِ یتختخود قرار داد که قلمرو پادشاهي کوش در زمان پا

بين برده  ها را از را تسخير کند تا تهدیدِ کوشي 9کمبوجيه در پي آن بود که پادشاهي مروئه

او نتوانست به  . هرچند کهکند تثبيتو مرز جنوبي امپراتوري را حداقل در اولين آبشار 

واقع در رودخانة نيل،  1«پيل یرۀجز»گونه را در  موفقيت تمام دست یابد، اردوگاهي قلعه

مرزهاي آنکه (. دربارۀBriant: 54-55کرد ) برپاکنار اولين آبشار در مرز مصر و نوبه، 

رسيد، اسنادي در  امپراتوري هخامنشي به سمت جنوب تا قلمرو پادشاهي کوش مي

مرزهاي  7اي داریوش اول هاي طالیي و نقره وجود دارد. لوحنيز هاي این سلسله  کتيبه

، از هند تا 6وراي سغد تا کوش 3سکاها[ از ]سرزمين»کند:  امپراتوري را چنين توصيف مي
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مرز جنوب غربي قلمرو امپراتوري داریوش یکسر به منطقة یعني  (،Sharp: 76« )2ساردیس

که صحنة بار  -کنار ورودي کاخ آپادانا نيز يها نقش برجسته ها در کوشيسيد. ر کوش مي

شوند.  دیده مي -دهد، نشان ميمختلف را  ملل تقدیم باژ و هدایا توسط فرستادگانیافتن و 

به گفتة . شوند شناخته مي 5عنوان کوش به يطورکل به 8ها اتيوپيایي ،در حال حاضر»

گونه که در نقش برجستة آپاداناي  همانگذاران نبودند، ولي  خراجها از  هرودوت، آن

هدایایي ازجمله پسران، طال، آبنوس  بار یکتخت جمشيد نشان داده شده است هر دو سال 

 .(Cook: 263« )آوردند و عاج فيل )همراه با حيواني زرافه مانند( مي

پيشنهاد کرده است که ) a2869بنابر آنچه یاد رفت، نگارنده در رسالة دکتري خود )

هایي نظامي ميان ایرانيان و  با توجه به اینکه در دورۀ هخامنشي ارتباطاتي نزدیک و درگيري

هایي مانند نبردهاي  ها وجود داشت، پدیدآمدن سرداري بيگانه به نام کوش و داستان کوشي

از حافظة جمعي  یيها توان بازنمود بخش هاي ملي ایران را مي وبيان در حماسهایرانيان با ن

 در دست یندراماتيک ازا هایي صحنه، رو ین. ازاها دانست سرایي آن ایرانيان در سنّت حماسه

عنوان یکي از  دندانِ که در چين به دنيا آمده است، به شود: کوش پيل دیده مي نامه کوش

ها وارد کارزار شده و در عصر  سپهبدان فریدون در جریان نبرد با نوبيان یعني کوشي

 یا و نوبيان یعني –کاوس با استفاده از نيروهاي ایراني، سپاهيان اهریمني مازندران  کي

بدین ترتيب سلطه و پادشاهي خود را بر نواحي مغربِ بزرگ و  داده شکست را – ها کوشي

 گونه ینا باره ینبشيري نيز در ا اصغر يعل کند. ها برقرار مي ازجمله سرزمين کوشي

اینکه عنوان حکومتي کوشيان کوش بوده است و آنان شاهان خود  :زني کرده است گمانه

                                                                                                                                        
6 .Kušāانگليسي آن در کتاب شارپ ترجمةگرداني از این کلمه در خط ميخي است که  ، نویسه (Ralph 

Norman Sharp« )Ethiopia ».يوستة همان کتاب:پ« نامة واژه»بر اساس  است «Kušā = Ethiopia یکي از ،

اي در زمان قدیم،  به عنوان نام خاصي از ناحيه( Ethiopia(. اتيوپي )Sharp: 148) «هاي امپراتوري هخامنشي استان

کند که عمدتاً در  ها )پادشاهي کوش( اشاره مي با جمهوري اتيوپي امروزي متفاوت است. اتيوپي قدیم به قلمرو کوشي

 The) تاریخ ایران کمبریجگفتند. این اصطالح در  مي( Nubia) سرزمين سودان امروزي است و در قدیم به آن نوبه

Cambridge History of Iran )به صورت «Kush (the Aethiopians) »( آمده استCook: 254.) 

2. Sardis 

3. Aethiopians 

4. Kush 
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با پادشاهي  نامه کوشانطباق منظومة  ینةقر ینتر نخستين و مهماند،  ناميده را کوش مي

او همچنين استنباط کرده است که وجود (. 6863هاست )بشيري،  سرزمين کوشي

 دندان يلهایي به نام کوش در این منظومه )مانند کوش برادر ضحاک، کوش پ شخصيت

( احتماالً بازنمودي از امپراطوران منطقة نوبي و یا دندان يلکوش پ نوۀپسر کوش و کوش 

سالة کوش  6988بوده است و شاید عمر « کوش»ها  جنوب مصر است که عنوان آن

ناظر بر این باشد که شاهان این امپراتوري چندین سده حکومت  ينوع هم به دندان يلپ

 داستان است. گر هم با این پژوهش باره ین(. نگارنده نيز دراهماناند ) کرده

 النهرین باستان با نمایندگي نمرود بینای در  پادشاهان سامي افسانه.2-0

و نيز از نخستين  نامه کوشکلکسيونر و مالک نسخة خطي منفرد ، 6کنت دوگوبينو

کوش را از سالطين غربي ایران » 2تاریخ ایرانيان، خود، در کتابپژوهشگران این منظومه، 

سلطنت پادشاهان و مثالً از سلسلة ماد شمرده و یا او و داستانش را مخلوطي از سالطين و 

اصالح تا حدي گوبينو را (. صفا حدس 888ب: -6875صفا، « )ماد و آشور دانسته است

استفاده کرده و ضحاک  اوستادهاک  کرده است. وي بر آن است که ایرانيان از داستان اژي

اند.  تاختند قرار داده نژادي که پيش از استقالل ایرانيان به ایران ميرا نمونة مهاجمان سامي

اند و همة مردمي که  دندان و دیگر کساني که به خاندان ضحاک باز بسته کوش پيل

تازي و  نژادمهاجمان ساميهاي دیگري از  اند نيز نمونه اهریمني و خصم ایران شمرده شده

را بر یکي از افراد  نامه کوشقهرمان توان  نمي جهي؛ درنتاند یرانکلداني و آشوري به ا

هاي مربوطه و شجرۀ کوش  (. داستان886-888نژاد مادي تطبيق کرد )همان: آریایي

بنا بر  .گونه که در این منظومه توصيف شده است، مؤید استدالل صفا است دندان نيز آن پيل

کوش و کنعان پسر کوشِ دندان پسر  ، کوش برادر ضحاک، کوشِ پيلنامه کوشمحتواي 

گونه که مشاهده  کوش و نمرود. همان يها دندان است. کنعان نيز دو پسر دارد به نام پيل

شود، شجرۀ خانوادگي کوش با حسب و نسب فرزندان حام در روایات سامي باستان تا  مي

 حدودي مطابقت دارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Joseph Arthur Gobineau 

2. Histoire des Perses 
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آثار نخستين  ، ازتأليف محمدابن جریر طبري تاریخ الرسل و الملوک، یا تاریخ طبري

شده تا بدان روزگار است. این کتاب با  تاریخي مسلمانان دربارۀ کلّ جهان باستانِ شناخته

از آغاز آفرینش تا دورۀ زندگاني  محتوایي غني، تواریخ تمدن بشري را حجمي عظيم و

گردآوري و ثبت کرده است؛ چنانکه سيرت انبيا و ملوک سامي باستان و سيرت  مؤلف

اند؛ زیرا  و با یکدیگر درآميخته شده یتاي ایراني در کنار هم روا پادشاهان باستاني و افسانه

هاي فرهنگي کهن ایرانيان در  طبري در طبرستان به دنيا آمده است؛ سرزميني که سنّت

حفظ شده بود. طبري به زبان فارسي و عربي  يخوب نخستين قرون دوران اسالمي در آنجا به

 يخوب هاي شفاهي و منابع مکتوب دربارۀ ایران پيش از اسالم نيز به با سنّت مسلط بوده و

هاي ایراني در تاریخ طبري ثبت شده است و  آشنایي داشته است. تعداد زیادي از افسانه

که ترجمة  تاریخ بلعمي طریق از مثالً –طور مستقيم یا غيرمستقيم  این کتاب به یادز احتمال به

ایي در ایران تأثير سر حماسه بر –هایي به فارسي است  همراه با تکملهمختصرِ تاریخ طبري 

براي بررسي روایات ساميان باستان که در  تاریخ طبري توان از مي رو ینگذاشته است. ازا

 دندان نقش دارد، بهره برد. گيري داستان کوش پيل شکل

به جزیيات سيرت کوش نپرداخته است، اما شرح نسبتاً مفصلي از نمرود  تاریخ طبري

از دعوي خدایي توسط « نمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح»دارد که در فصل 

، کوش نامه کوش(. نظر به این موضوع، به گزارش Ṭabarī: 106نمرود سخن رفته است )

مثال، زماني که او بر چين حکمراني  نوانع دندان نيز بارها دعوي خدایي کرده است. به پيل

 کند: مي

 چـــو نـــادان ز غمـــري و دانـــا ز بـــيم    

ــت    ــاري گرفـ ــدرون بادسـ ــز انـ ــه مغـ  بـ

ــدگان  ــتن کــــس از زنــ  نيارســــت گفــ

 خداونـــدِ دانـــش خروشـــان ز کـــوش   

 ام؟ بپرســـيد از وي کـــه مـــن خـــود کـــه

 تو، گفتـي کـه، روزي دهـي، خـوردنيش    

ــاه،    ــو ش ــتي ت ــي کــه هس ــرد گفت  وگــر م

ــيم،     ــو رجــــ ــار دیــــ ــذرفت گفتــــ  بپــــ

ــخن ــت  ســـ ــاري گرفـــ ــتن کردگـــ  گفـــ

ــده  ــو بنــ ــه تــ ــدگان کــ ــتي از بنــ  اي هســ

 کــــــرا یافــــــت فرزانــــــه و تيزهــــــوش

ــن  ــن پهــ ــيگ در ایــ ــه  يتــ ــر چــ  ام؟ ز بهــ

 بـــــــدادي و چيـــــــزي ز گســـــــتردنيش

ــاه    ــردي تبــ ــدیش کــ ــير هنــ ــه شمشــ  بــ
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 بـــــــد و رهنمـــــــايز بـــــــازاري و مو

 

ــداي   ــز خـ ــدش جـ ــس خوانـ ــت کـ  نيارسـ

 (1363تا  1366بيت ، 983الخير:  ابن ابي)   

اي ميان پيرمردي خردمند و کوش  مناظره نامه، کوشعالوه بر این، در بخش پایاني 

مشابه پرسش ( که 113-115الخير:  دندان دربارۀ اینکه خدا کيست وجود دارد )ابن ابي پيل

توان استنباط  و پاسخ ميان نمرود و ابراهيم است. بنابر روابط بينامتني ميان متون فوق، مي

افسانة نمرود در آثار تاریخي دوران اسالمي، منبع مهمي براي برخي از مضامين کرد که 

 بوده است. نامه کوشهاي ملي ایران یعني  در یکي از حماسه« دندان قصّة کوش پيل»

گفتار اندر بيور اسب، یعني »تاریخ طبري داراي فصلي اختصاصي و مفصل با عنوان 

( و در Ṭabarī: 1« )خوانند و را الضحّاک مياعراب ا»کند  است که ذکر مي« االزدهاق

حکومت نمرود با حکومت ضحاک تطبيق « نوح و اوالدش»جاي دیگر هنگام سخن از 

ارتباط بين  (. در این کتاب همچنين تشریح و تحليل دقيقي ازibid: 4, 16داده شده است )

هاي  به دیدگاهاي در این کتاب انجام گرفته است. طبري با استناد  این دو شخص افسانه

و نواحي  6پيشينان بر آن است که ضحاک، شاهنشاه تمام زمين، نمرود را به حکومت سواد

. نمرود پسر کنعان اطراف آن فرستاد و پادشاهي آن منطقه را به او و فرزندانش سپرد

چهارصد سال از سوي ضحاک بر بابل سلطنت کرد. نمرود که هنگام سرنگوني حکومت 

ون کشته شد، از نوادگان نمرود بن کنعان، با چند نسل فاصله پس از ضحاک به دست فرید

افسانة نمرودِ موجود در آثار تاریخي  ینکه(؛ بنابراین، بااibid: 109-111او و همنام او بود )

به شمار آورد،  نامه کوشدندان در  اي براي داستان کوش پيل سرچشمه توان يمسلمانان را م

همچون  نامه کوشدندان در  دو شخصيت وجود دارد. کوش پيلاي بين این  رابطة پيچيده

خواند. مضامين مربوط به فریدون که  نمرود پادشاهي ستمکار است که خود را خداي مي

دهد نيز تقریباً بازتاب  دندان را شکست مي کند و کوش پيل سلطنت ضحاک را سرنگون مي

 دربارۀ نمروديِ دیگر است. تاریخ طبريگزارشي از 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

( ʿIraḳشد. ثابت شده است که نام عراق ) ( استفاده ميʿIraḳنامي است که در اوایل دوران اسالمي براي عراق ). 6

 شده در کشفهاي  نوشت دستکه در  است« زمين پست، سرزمين جنوبي»در زبان پهلوي به معني  Ērag اي از واژه وام

 .(68363؛ دهخدا: Schaeder: 87( آمده است )the Turfan fragmentsتورفان )
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تأليف  نامه کوش نيز که تنها حدود بيست سال دیرتر از التواریخ و القصص مجمل

دندان است. مؤلف  دربارۀ کوش پيل تاریخ طبريشده است، حاوي اطالعات بيشتري از 

ام  خوانده تاریخ جریربيرون از »نویسد:  مي« السالم يهنوح النبي عل»ناشناس آن ذیل عنوان 

]...[ بعد از نوح در تاریخ چنان است که هزار سال ضحاک بود و جمشيد هم از نبيرگان 

سام و از پس ضحاک افریدون. پس گویند مُلک از ایشان برفت و به کوش افتاد پدر 

کنعان، از فرزندان حام بن نوح؛ و از پس ]او[ نمرود بن کنعان بود تا منوچهر برخاست؛ و 

در مغرب و شام و آن حدود چنين بودست و این موافقست با سلطنت و  توان بودن که

(. در این روایت، از کوش 637-631: مجمل التواریخ« )دندان در مغرب عصيان کوش پيل

شاهنشاهان اساطيري مانند جمشيد، ضحاک و فریدون یاد رفته  ینتر راستاي بزرگ حتي هم

رویداد پادشاهي نمرود بر شام و مغرب را با عصيان  مجمل التواریخ و القصصاست. مؤلف 

دهد و  دندان بر فریدون و برقراري پادشاهي مستقل خود در مغرب تطبيق مي کوش پيل

سرچشمه دندان از افسانة نمرود  کند که مضاميني مهم در داستان کوش پيل اشاره مي تلویحاً

نمرود بن کنعان : »نویسد مي« السالم يهابراهيم النبي عل»وي همچنين ذیل عنوان  گرفته است.

هاست امّا  بسيار گونه روایت 6بن کوش با پدر ابراهيم از زمين بابل بودند و در نسب نمرود

ایم در اخبار  کتاب یاد کرده يانةدر م هکه گفته شد و موافق است با ذکر آنچ ياین درسترس

تر اندر تعبّد صنم از نمرود کس  تر و سخت پرست ستمکاره دندان؛ و از ملکان بت کوش پيل

دندان  کوش پيل مجمل التواریخهمچون نيز  نامه کوشدر روایت (. 636)همان: « نبودست

مختلف تحت  هاي ينپرستي را در سرزم بت و خودکامه است که بارها يشک پادشاهي ستم

 بخشد. تصرف خود با زور و خشونت رواج مي

 يشود که کردارها آشکار مي نامه کوشدر  شده يفبا بررسي دقيق مضامين توص

گونه که  آن-دندان، شخصيت اصلي این حماسة ملّي ایران و کردارهاي نمرود  کوش پيل

ور ناگسستني با ط به -تاریخي مسلمانان روایت شده است يةآثار اول از تاریخ طبريدر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

زند که بنا بر بافت و منطق معنایي متن،  است. نگارنده حدس مي« ثمود». در متن اصلي تصحيح ملک الشعراي بهار، 6

 .باشد« نمرود»واژه این 
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 نامه کوشنيز که اندکي دیرتر از  مجمل التواریخ و القصصاند. این نکته در  یکدیگر مرتبط

 یاد شده است. یحتصر تأليف یافته به

 کوشاني امپراتوریپادشاهان .2-9

 2یوه چيتوسط نژاد شده  تأسيس 6در زبان فارسي هم به امپراتوري کوشاني« کوشان»واژۀ 

ذیل کوشان( و هم عنواني براي اشاره به شاه یا ملکة دهخدا: در آسياي مرکزي اشاره دارد )

(. بر اساس قواعد قاموس کتاب مقدسپادشاهي کوش تلقي شده است )همان، به نقل از 

 تواند يم« کوش»سازي زبان فارسي، این واژه هم به گروهي از مردم متعلق به سرزمين  واژه

هاي  در متون فارسي مکان ها. گرفته توسط آن طق مسکناو هم به من اشاره داشته باشد

النهرین تا  وجود دارند که در سرزمين وسيعي از شمال آفریقا و بين« کوشان»متعددي به نام 

دندان ممکن  کوش پيل 8نمونة اند. جالل متيني بر آن است که پيش آسياي مرکزي پراکنده

د؛ به سخن دیگر، در این منظومه پادشاهي از است یکي از پادشاهان کوشانيان باش

صورت فرمانروایي ستمکاره تحت عنوان برادرزادۀ ضحاک  امپراتوري کوشاني به

(. بر اساس روایت 198: 6873در آمده است )متيني،  ، پادشاه ظالم تازي،ماردوش

ن دندان در زمان پادشاهي خود بر چين، از ماوراءالنهر به مکرا کوش پيل نامه، کوش

اي ميان دریاي خاور  را در جزیره« کوشان»کند و بر پایة نام خود شهر  لشکرکشي مي

 دهد: پرستي را با التزام پرستش مجسمة خود در آنجا رواج مي سازد و بت مي

ــرد     ــاي کـ ــنگ برپـ ــي سـ ــامين یکـ  رخـ

ــم  ــازکرده ز هـــ ــت او بـــ ــف دســـ  کـــ

ــن چهــرۀ کــوش گــردنکش اســت   کــه ای

 بر آن جـا نوشـت آنچـه خـود کـرده بـود      

ــزار  ــي هـ ــرد و زن سـ ــت از او، مـ  بپرداخـ

ــهر کــــرد    ــاورد و در شــ ــور بيــ  ز کشــ

ــرد   ــاي کــ ــویش را جــ ــر خــ ــر پيکــ  ســ

ــم     ــيش و کـ ــي بـ ــته یکـ ــر نبشـ ــر او بـ  بـ

 کــه هنگــام پيکــار چــون آتــش اســت ]...[ 

ــا  ــهر کـ ــان شـ ــود همـ ــرآورده بـ ــر سـ  و بـ

 کـــــار، کشـــــاورز و بـــــازاري و پيشـــــه

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

1. 貴霜帝國, Kushan Empire, 30-375/425 CE 

 月氏 (Yuezhi) تاریخي چيني:در متون  .2

3. prototype 
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ــام    ــهر نــ ــدان شــ ــان بــ ــد کوشــ  نهادنــ

ــه     ــدش فرونـ ــي خوانـ ــي همـ ــه چينـ  6کـ

 ســـــر ســـــال فرمودشـــــان تـــــا همـــــه 

 کنــــان پــــيش آن پيکــــرش   پرســــتش

 

ــام    ــده کـــ ــوش جوینـــ ــرآوردۀ کـــ  بـــ

ــه   ــار و بنـــ ــهري ز بـــ ــوه شـــ ــه انبـــ  بـــ

ــه     ــردم رمــ ــيش آن پيــــل مــ ــود پــ  شــ

ــرش   ــر افســــ ــد بــــ ــتایش نماینــــ  ســــ

 (988-566الخير:  )ابن ابي                       

هاي علوم تاریخي و  ي با تصویري که پژوهشنکتة مهم آن است که این روایت حماس

هایي دارد. در  شباهت کند يشناختي معاصر از امپراتوري کوشاني ترسيم م باستان

)حدود نيمة اول قرن  2ترین عصر امپراتوري کوشاني یعني حکومت کانيشکاي اول پررونق

هند گسترش یافت و به  قارۀ امپراتوري از آسياي مرکزي به شبه دوم ميالدي( قدرت این

که از آسياي مرکزي و آسياي  پدید آمدحوضة رود گنگ رسيد؛ و امپراتوري بزرگي 

هاي سيردریا و آمودریا تا اغلب مناطق  کرد و قلمرو آن سرزميني از حوضه جنوبي عبور مي

. این امپراتوري که داد يساحلي مکران را پوشش م يةناح و 8شمالي هند در غرب بنارس

ا سلسلة اشکاني در جنگ بود، سپس تهدیدي براي سلسلة ساساني شد که در زمان گاهي ب

پادشاهان کوشاني غالباً به ( این تهدید از ميان برخاست. م 278-258 شاپور اول )حکومت

ماهایانا توسعه و گسترش یافت و  ها، آیين بودایي دین بودایي اعتقاد داشتند. با پشتيباني آن

در این سلسله شکوفایي پيدا کرد.  بودا مجسمة نمایندگي با 5هاراسازي گاند هنر پيکره

شرق و از سازي بودایي، تصاویر خدایان ادیان دیگري  مجسمهپررونق بودن هنر عالوه بر 

 :Cui: 425-428; Zhang, 2008) شود دیده مي امپراتوري کوشانيهاي  غرب نيز در سکه

راه  بي پادشاهان کوشانياندندان و  بر این اساس تصور وجود ارتباط ميان کوش پيل (.42

حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ  نمود بخشي از نيست. شاید با احتياط بتوان استنباط کرد که
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

تأسيس شد ( 月氏, Yuezhi) چي قبایل یوهکه توسط  (貴霜, Guishuang) امپراتوري کوشانياز آنجا که . 6

در روند باشد که « فرغانه»ممکن است ریختي از « فرونه»ية فرغانه برخاست، نگارنده بر آن است که واژۀ ناحدر ابتدا از 

 ، به تدریج بدین شکل درآمده باشد.نامه کوشانتقال شفاهي و استنساخ 

2. Kanishka I 

3. Varanasi / Benares 

4. Gandhara 
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فرمانروایان امپراتوري کوشاني، موجب به وجود آمدن مضاميني حماسي مانند اشغال قلمرو 

اي )یا زميني بين دو رود( و ترویج  ساختن شهر کوشان در جزیره ،پادشاهي مکران

 .دندان شده باشد پيلپرستي در آنجا توسط کوش  بت

 از شاه چین داستاني.2-6

شامل این روایت است که جمشيد،  عمدتاً شاهنامهاز دوران اساطيري  يا بخش عمده

دست ضحاک، ساالر شاهنشاه جهان که دوراني درخشان را بر تمدن بشري گشود به 

کند.  و بر جهان سلطنت مي نشيند يشود؛ سپس ضحاک بر تخت م کشته مي تازیان،

گيرد. بر اساس  دهد و پادشاهي ایران را بازپس مي سرانجام فریدون ضحاک را شکست مي

کيشانه و دیریاز خود را بر  که تهاجم نظامي و حکومت ستم اي يگانهساالر ب شاهنامهروایت 

کوش « شخصيت منفي اصلي»، نامه کوش، ضحاک است؛ اما در کند يل مایران تحمي

تعقيب جهان  انتهايداندان، برادرزادۀ ضحاک است که دودمان شاهنشاهي ایران را تا  پيل

گونه که  است؛ همان« دندان قصّة کوش پيل» نامه کوشکند. به همين دليل، عنوان دیگر  مي

داستاني »دندان  قصّة کوش پيل نامه کوشر حماسة دبينيم.  مي مجمل التواریخ و القصصدر 

( و این بدان سبب است که بر اساس 692الخير:  )ابن ابي نيز خوانده شده است« از شاه چين

عنوان فرمانرواي شرق و غرب جهان،  دندان به کوش پيل ینکهروایت این منظومه، باوجودا

اصطالح شاه خاور و خسرو باختر، در مقابل ایرانيان که سرزمين ميانين جهان را در اختيار  به

ها مربوط به دوران پادشاهي  ترین داستان ترین و جذاب کشد، طوالني دارند، مدام گردن مي

« شاه چين»ن هویت او مطابق یادکرد این منظومه تری او بر چين و ماچين است؛ و الجرم مهم

 است.

کند،  زمين پادشاهي مي دندان در مشرق کوش پيل که ي، وقتنامه کوشبر اساس 

اند از چين، ماچين، تبّت، ماوراءالنهر، مکران و غيره.  ممالک و مناطق تحت فرمان او عبارت

هایي از  ن باستان و بازتاببدین ترتيب، این منظومه حاوي برخي اطالعات جغرافيایي چي
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رویدادهاي تاریخي مربوط به تبادالت بين چين و مناطق غربي آن است که تصویري با 

 6دهد. جزئيات فراوان را از چين نشان مي

، دشمنان خارجي ایرانيان در خاورزمين در حقيقت نامه کوشبر اساس روایت 

دندان  یعني کوش )پدر( و کوش پيلنژاد  پادشاهان بومي چين نيستند، بلکه شاهان تازي

 )پسر( هستند که در تعقيب بازماندگان دودمان پادشاهي ایران، چين و ماچين را تسخير

 شاهنامههاي ملي ایران مانند  با دیگر حماسهنامه  کوشهاي  کنند. این نکته نيز از تفاوت مي

 نامه کوشنه در منظومة نژاد است، این قهرمان بيگا دندان تازي کوش پيل ینکهباوجودا است.

از « چين»دهد که  نشان مي يخوب است و این موضوع بهمشهور « شاه چين»عنوان  بيشتر به

و  2عنوان کليشه ایرانيان باستان برخوردار بوده است که به ينيب چنان جایگاه مهمي در جهان

 رفته است.به کار مي« دیگري»یا نمادي براي توصيف و اشاره به 

های چندگانۀ کوش نمونه پیشسازی  مکانیسم حافظۀ فرهنگي در یکپارچه .7

 دندان پیل

دندان با  صفا با در نظر گرفتن خویشاوندي نزدیک کوش پيل اهلل يحپژوهشگراني مانند ذب

مهاجمان  دربارۀاو از خاطرات ایرانيان باستان  نمونة يش، برآنند که پنامه کوش اک درحض

انداز مطالعات  ، اگر این تصویر حماسي از چشمحال ینالنهرین برآمده است. باا سامي بين

تلقي شود.  آشکار ميمجدد قرار گيرد، تعدد مبادي آن  يدانشگاهي امروز موردبررس

در سنّت هاي مربوط به ضحاک  سرچشمه و منبع گزارشمحافل دانشگاهي امروز از 

توصيف شده اوستا مربوط به سرزمين بابل که در  8است که اَژیدَهاکَنوشتاري ایرانيان آن 

 نمونة يشتبدیل شده است. در این انگاره پ« ضحاک فرمانرواي تازیان»به  یجتدر است، به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

. استو امکان ایفاي نقش آنان در واکاوي این متن  ينيچ پژوهشگران نزد نامه کوشهميت ا یلدال از یژگيو ینا. 6

 ینا از یگريکره، در مقاالت د یرۀجز شبهباستان ازجمله  يشرق يايو آس ينمربوط به چ نامه کوشاطالعات موجود در 

 (liu: 2015a, 2017, 2018, 2019) .قرار گرفته است يمورد بحث و بررس نگارنده

2. Stereotype 

3. Azhīdahāka 
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سامي باستان مانند امپراتوري آشور و یا  يها پادشاهان سلسلهمعموالً  «اَژیدَهاکَ» يةاول

 د.شو سلسلة کلداني بابل دانسته مي

شده  تاریخي تأليف آثارنيز با نگاه به  دندان چنانکه گفته شد، دربارۀ نام کوش پيل

دید که نام کوش در شمار زادگان حام بن نوح  توان يهاي ميانه، م توسط مسلمانان در سده

تأثيرپذیري از  نامه کوشآنکه موضوع دعوي خدایي توسط قهرمان یاد شده است. در کنار 

فواره و  صندوق آب وازجمله ساختن  دندان کوش پيلدهد، اعمال  افسانة نمرود را نشان مي

ابن اصطالح جابلق و افریقيه ) بلند در قلمرو پادشاهي خود در مناطق غربي به منارۀدو 

النهرین توسط پادشاهان  شدن باغ معلق در بين ( نيز یادآور ساخته131-138الخير:  ابي

به و تطبيق رجوع اي توسط نمرود است. با  و بناکردن برج بابل افسانه 6يکلدانوري و یا آش

ها و متون ساميان باستان توصيف  با سيرت نمرود بن کوش بن کنعان بن حام که در افسانه

 يا کاره ستمدندان در ابتدا به شکل پررنگي تصویري از  نقش حماسي کوش پيلشده است، 

مجموعه دندان کوش پيل، نامه کوششدن  ز دیدگاه ایرانيانِ عصر سرودهانژاد یافت.  سامي

اي از تصاویر سپهداران بيگانه است که از قبایلي متعلق به اوالد حام هستند و بر 

دوران  آغاز کردند. از هایي در هر دو سمت شرق و غرب ایران حکومت مي سرزمين

تفسير مستمرّ متون مصر باستان و اسناد خط ميخي  رمزگشایي ومعاصر تاکنون، با 

2النهرین، خطوط کلي بين
هاي باستان پيش چشم جهانيان  کوشي و تاریخ پادشاهي کوش 

تا هاي سامي باستان  نمایان شده است و بدین ترتيب روایات مرتبط با کوش در افسانه

با در نظر  همراهساس و پيدا کرده است. بر این ا تأیيدکي را براي و مدار شواهد حدودي

سرایي ایران  گونه که در سنّت حماسه ها آنگرفتن مقولة حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ نوبي

دندان از  نمونة دیگري را براي کوش پيل پيش توان يم وتحليل یه، پس از تجزشود يدیده م

فته شد، ها و پادشاهي کوش به دست آورد. عالوه بر آنچه گ ساالران و پادشاهان کوشي

شدۀ عصر باستان گسترده شده  دندان در سراسر جهانِ شناخته ازآنجاکه رد پاي کوش پيل

هاي شرق  است، در روایت حماسي مربوط به جهانگشایي این قهرمان بيگانه در سرزمين

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Dalley 

2. Contour 
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طور  ایران، بازتاب روایات مربوط به پادشاهان کوشاني نيز تا حدي قابل تشخيص است. به

توان گفت  هاي پيچيده در کنار یکدیگر، مي و چينش افسانه يگردآورخالصه، از طریق 

هاي نظامي خود با چندین  هاي متعددي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ درگيري تکه

 نامه کوشدندان، شخصيت اصلي  هاي مختلف، در کوش پيل خارجي در دوره یةهمسا

 هایي جدید بسط یافته و روایت شده است. متمرکزشده و به شکل داستان

گيري  شکل دهد يشواهد زیادي وجود دارد که نشان م نامه کوش در ابيات منظومة

توسط یکي از ادباء با برچيدن چند قطعه از و دفعي هاي آن، تنها بازآفریني ادبيِ  داستان

 شکلشدن آن به  داستان شفاهي و مکتوبمدارک تاریخي نيست؛ بلکه روندي از ظهور 

 . قصّةمنظومة منسجم را طي کرده استصورت یک  ثابت شدن فرم آن بهمتن منثور تا 

خصوص  به هایي خارجي، افسانهبا تکامل خود، فرایند در روند گسترش و  دندان پيل کوش

در  یجتدر به تانکه از سنّت ادبي ساميان باس-هاي مربوط به فرزندان حام بن نوح  با افسانه

در هم  -هاي اول دوران اسالمي توسط سنّت فرهنگي ایرانيان جذب و تلفيق شد سده

هاي مکتوب دربارۀ دودمان  آميخت. ازنظر ترتيب زمانيِ نگارش متون مربوطه، گزارش

گونه که در آثار  ایراني دربارۀ ضحاک درآميخته )آن يها نمرود که با افسانه–کوش

بازتاب  تاریخ بلعميو  مروج الذهب و معادن الجوهر، تاریخ طبريتاریخي مسلمانان مانند 

از انتقال پادشاهي از جمشيد به  شاهنامهیافته است( در آغاز قرار دارد، روایت مفصل 

دندان در  امه دربارۀ کوش پيلن ضحاک و سپس فریدون در مرتبة ميانين و روایت کوش

دهندۀ  تا حدي نشانمرتبة آخر قرار دارد. پيوند و ارتباط موضوعي در ميان متون مذکور 

طبري در تدوین آثار  است. قابليت تغيير و تحولو تسلسل و همچنين  توارث يتقابل

در علم حدیث، تالش کرد که در ميان « اإلسناد»پژوهي  روش متن برمبنايتاریخي خود، 

زعم خود از روایات غيرواقعي تشخيص و  را به ، روایات واقعياسناد و مدارک تاریخي

ها بپردازد تا سيماي تاریخ را تا جاي ممکن به شکل  تمييز دهد و به برگزیدن و پاالیش آن

آگاهي درستي در جهت تمایز  اي قدیم غالباًه در زماندانشمندان  ؛ امااصلي بازگرداند

اسناد و مدارک تاریخي پيشين طبيعتاً و  نهادن ميان روایت ادبي و تأليف تاریخي نداشتند

مستمرّ و حاوي عناصر و  هاي يبردار نسخهقول، گردآوري و  مبتني بر بازگویي، نقل
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جه به شرایط و بود؛ بنابراین، با تو« پردازش روایت جمعي»موضوعات فراواني از 

مروج و  تاریخ طبريمحدودیت زمانه، آثار تاریخي و جغرافيایي کالسيک مسلمانان مانند 
 با تلفيق اسناد مکتوب و روایات شفاهي گردآوري و تأليف شده است. همچنانالذهب 

عنوان  توان به را مي تاریخ بلعمينخستين مجموعة آثار تاریخي فارسي یعني  ینکهباوجودا

و ترجمة  ینشگزآن عالوه بر آنکه  کنندۀ ینتاریخي رسمي در نظر گرفت، تدویک کتاب 

هاي زیادي را نيز از دیگر منابع  انجام داده است، گزارش تاریخ طبرياز  ينسبتاً آزاد

هاي  خصلت جهت ینهایي بر آن افزوده است؛ بدمکتوب ایراني و عالوه بر آن حتي افسانه

هاي تاریخي  گزارش گونه ینشفاهي و آفرینش جمعي در نگارش آن بسيار مشهود است. ا

هاي هاي ملي ایران شد که در پي سنّتمتن حماسهبه نوبة خود تبدیل به بخشي از پيش

آثار « سيرت نمرودِ»شفاهي و نوشتاري کهن ایراني پدید آمد. در روند بسط و تبدیل 

اي ایراني، چهار ویژگي مهم ادبيات عاميانه یعني  حماسه« دندانِ وش پيلقصّة ک»تاریخي به 

 قابليت آفرینش جمعي، قابليت انتقال شفاهي، قابليت توارث و تسلسل و همچنين قابليت

اختالف  ادبيات عاميانه،تغيير و تحول وجود دارد. حال آنکه دليل بيروني تغييرپذیري 

در  (.Zhong: 28یابد ) کند و گسترش مي گردش مي ها در آن هایي است که داستانمحيط

، جهش و تغيير دندان در ایران کوش پيل قصّةسترش گردش و گو  يريگ شکلروند 

چندین ساالر بيگانه در یک شخصيت بود. علت  کرداربزرگي روي داد و آن جمع و تلفيق 

 شد يبه مدت طوالني و در مناطق وسيعي نقل م که يتواند آن باشد که این داستان درحال مي

طور مستمرّ اعمال  ، براي برخي از راویان و یا کاتبان دشوار بود که بهیافت يو گسترش م

خاطر بسپارند و یا در  طور دقيق به چندین ساالر بيگانه را از یکدیگر تشخيص دهند و به

نمونة قهرمان  چندین پيش یندۀبه نما یجتدر دندان به اسناد ثبت کنند. بدین ترتيب، کوش پيل

 نامه کوشسرایش اهميت تبدیل شد.  هاي مشابهشخصيت تاریخي با ویژگي چندین و یا

این منظومه نيز با  شاهنامهبدیهي است که تنها در سطح ادبيات عاميانه نيست، بلکه مانند 

انتقال و توارث حافظة  نقشي براينویسي مسلمانان پيوند نزدیکي داشته و  سنّت تاریخ

براي حافظة فرهنگي که بر نقاطي ، 6سّمانّآطبق گفتة یان  فرهنگي ایرانيان ایفا کرده است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Assmann, Jan 
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در گذشته تمرکز دارد، آنچه مهم است تاریخ واقعي نيست، بلکه تاریخ به یاد مانده  6ثابت

تاریخ  تاریخ مبتني بر واقعيت به ،گفت که در حافظة فرهنگي توان يهمچنين م. است

(. Assmann: 52) شودبه اسطوره دگرگون مي يجهو درنت شده یلموجود در خاطرات تبد

حفظ تاریخ از طریق »سرشتين سنّت ادبيِ  ، از خصایصشود ياین نيز چنانکه از آغاز دیده م

است؛ و  يختهآم داستان و تاریخ درهم شاهنامهگونه که در  در ایران است؛ همان« شعر

اعراب  سرگذشت و تاریخ ایران تا حملة شاهنامهدانيم که در سنّت تفکر و بينش ایراني،  مي

آن را افسانه ندانسته و تاریخ معرفي  وقت يچبوده است و تا قبل از قرن بيستم، ایرانيان ه

 (.خالقي مطلق) اند کرده

دندان ]...[ جملگي خاطراتي است از یک  داستان کوش پيل»صفا:  اهلل يحذب به گفتة

ایران  ينژاد به ایران که گویا تا قسمت بزرگي از نواحي داخلي نجدها مهاجم پهلوان سامي

پيش رانده و قبایلي از ایرانيان را به اطاعات درآورده بود؛ و بر این خاطره یاد قيام ایرانيان بر 

کردن آنان نيز افزوده شده  افگندن سلطنت ایشان در ایران و منکوبنژاد و بر پادشاهان سامي

ها و  اندک گرداگرد این خواطر را نيز مانند خاطرات تاریخي دیگر، داستان است. اندک

پردازان فرو گرفت و آن را مانند دیگر روایات حماسي ایران به  حکایات روات و قصه

(؛ و به قول پيتر بورک، 888آ: -6875« )يدصورتي تازه درآورد و حتي جنبة ملي بدان بخش

فرآیندي شبيه به  شوند؛ قهرمانان گاهي در حافظة عاميانه با یکدیگر مخلوط و ادغام مي»

طور  به (.Burke, 2005: 115) «ناميده است 8«تراکم»یاها ؤدر تحليل ر 2آنچه فروید

گفت قطعاتي از حافظة جمعي ایرانيان دربارۀ  توان ينيز م نامه کوشخالصه، دربارۀ 

شده و براي تسهيل  ادغام نامه کوشدر  ،هاي نظامي مختلف پيرامون سرزمين خود درگيري

دندان  شيوع داستان در ميان مردم، تصاویر چندین ساالر از دشمنان ایرانيان در کوش پيل

 شده و تجسم یافته است. فشرده
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 گیری نتیجهبحث و 

 گونه و بازسازی هویت ملي ایران آماج انۀیگقهرمان ب

به دست دادن  -گفته شد يلتفص چنانکه به-هاي فرعي پژوهش حاضر  یکي از یافته

دندان است: پادشاهان کوش در شمال آفریقا،  هایي چندگانه براي کوش پيل نمونه پيش

در منظومة النهرین و پادشاهان امپراتوري کوشاني در شرق ایران.  نژاد بين پادشاهان سامي

غرب عنوان فرمانرواي شرق و  به و نژاد است دندان تازي باوجودآنکه کوش پيل نامه کوش

 پردازد، ميجهان )شاه خاور و خسرو باختر( به خواست و دستور ضحاک به ستيز با ایرانيان 

! دليل این امر آن است که یاد شده است« شاه چين»عنوان  این قهرمان بيگانه بيشتر به

دندان  هاي این منظومه مربوط به دوران پادشاهي کوش پيل داستان يراترینترین و گ طوالني

« شاه چين»ترین هویت او مطابق یادکرد این منظومه  ماچين است و الجرم مهمبر چين و 

ایرانيان  ينيب از چنان جایگاهي در جهان« چين»دهد که  این موضوع همچنين نشان مياست. 

و یا نمادي براي توصيف و اشاره به  6عنوان کليشه باستان برخوردار بوده است که به

 رفته است.به کار مي« دیگري»

نزدیکي دارد، کم نيستند  يانةها م در سنّت ادبي حماسي که با اساطير و افسانه

هاي متعددي در داستان  هاي شخصيت که اعمال و ویژگيدندان  پيل قهرماناني مانند کوش

در حقيقت پرستش قدرت خود  دوران باستاندر  پرستي قهرمان. »ها ادغام شده باشد آن

گونه  هایي آماج ها همه شخصيتها و افسانهدر اسطورهاست، زیرا قهرمانان  قدماتوسط 

 Zhang and) «اند. از قدرت جمعي خود به وجود آمده قدماهستند که از پردازش هنري 

Fang: 174« .)اي، دنياي انساني است؛ و کارهاي  هاي اسطوره محل فعاليت اصلي شخصيت

براي مردم، اختراع فنون و ابتکار شریر، تأمين امنيت  هاي یدهها عمدتاً از بين بردن پد آن

« انسان است. يةعلوم است که درواقع اغراقي هنري دربارۀ دستاوردها و ابتکارات اول

تنظيم تقویم، کاشت  ،در کشور چين االیام یمهاي سرچشمه گرفته از قد)همان(. طبق افسانه

، ابتکار موسيقي و ن کاخ و خانهبنا کردغالت، دوختن لباس و کاله، ساختن قایق و ارّابه، 
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و نزدیکانش انجام شده است. چينيان  6هوانگ دي کشف علوم پزشکي، همه توسط

دانند و او بدین ترتيب  هاي متنوع مي فنون توليدي متعدد و دانشرا مخترع  هوانگ دي

ایران باستان نيز  يها در اسطوره .است« گونه آماج»اي هاي افسانه اي از شخصيت نمونه

وجود دارند. چنانکه کيومرث، هوشنگ، طهمورث و  دست ینهاي متعددي ازا شخصيت

« گونه آماجهایي شخصيت»شاه اوليه همه جزو پاد اند. این چهار گونه ینا شاهنامهجمشيد در 

تراع ها، اخ شریر، تأمين امنيت انسان هاي یدهاز بين بردن پد»ها  اعمال آنآیند که  به شمار مي

 معموالً مردم»که ها را  دندان نيز برخي از افسانه کوش پيل بوده است.« فنون و ابتکار علوم

در داستان خود گردآورده و حتي به شخصيت مهمي براي  ،«دانند ها را نمي منشأ آن

تقسيم جهان توسط فریدون بين سه »، «حملة ضحاکيان به جمشيدیان»هایي مانند  داستان

در سنّت ادبي ایران ازجمله  ازاین يشکه پ« لشکرکشي کيکاوس به مازندران»و « فرزندش

گونه در سنت  شخصيتي آماج يز، او نرو ینوجود داشته، تبدیل شده است. ازا شاهنامهدر 

دندان از قهرمانان ملي ایران نيست، بلکه چهرۀ  ایران است؛ اما کوش پيل یيسرا حماسه

و چندین گروه قومي اطراف  ياننظامي بين ایران يدر زد و خوردها يا گونه خصمانة آماج

 ها است. آن

ين، شاه چين چعنوان شاه  ، او در طول عمر طوالني خود، بهنامه کوشبر اساس روایت 

بارها در مقابل ایرانيان گردن و ماچين، شاه خاور، شاه مغرب، شاه اندلس، شاه باختر و ...

هاي  در سرزمين بار ینکشي کرده، مدام در اطراف ایران به جهانگشایي پرداخته و چند

پرستي واداشته و آن را تحت حکومت خود برخالف کيش و آیين ایرانيان مردم را به بت

مثابه آماج تيري است که تيرهاي رفتارهاي ناپسند فراواني به  ، او بهيجهرواج داده است. درنت

دندان در  ، تصویر کوش پيلینآن زده و درواقع در آن جمع و متمرکز شده است. بنابرا

سراسر شرّ در  يا فرد و مهم دارد: با تجسم چهره سنّت حماسي ملي ایران ارزشي منحصربه

تقابل با پادشاهان و پهلوانان ایراني که داراي منش و کردار و دانش و فرهنگي واال بودند، 

زمينة برانگيختن احساسات غرور جمعي و ملي ایرانيان را فراهم آورد و براي بازسازي 

 عنوان مرجعي جامع نقشي درخور توجه ایفا کرد. ن در دوران اسالمي بههویت ملي ایرا
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مسلمانان بر آسياي غربي و شمال آفریقا در آغاز  سپاهدر روند گسترش و سيطرۀ 

سازي فرهنگي، در جهت منظور یکسان دوران اسالمي، اعراب بر پایة قدرت نظامي و به

خصوص در دو دورۀ خالفت  آمدند. بهترویج زبان و فرهنگ عربي در ميان ملل مغلوب بر

ملت »یا یک « گروه فرا ملّي»شبيه به یک بيشتر اموي و عبّاسي، مسلمانان درمجموع 

بودند که هویت آن بر پایة اعتقاد مذهبي و ایدئولوژي سياسي قرار داشت. در « بزرگ

، یخ طبريتارمانند  شده در قرون نهم و دهم ميالدي آثار تاریخيِ تأليفمحتواي برخي از 

نامة رسل و ملوک سامي با  ، گرایش تالقي و تلفيق نسبتاریخ بلعميو مروج الذهب 

دهد که در اوان آفرینش شود و این نشان مي ادشاهان ایراني دیده ميپنامة نياکان و  نسب

اجدادي و تاریخي بومي ایراني توسط مفاهيم و افکار بيگانه  هویتهاي ملي ایران، حماسه

، شاعران، وبدانممقطع کليدي،  . در ایندر معرض فراموشي قرار گرفته بود يطورجد به

 حافظة فرهنگي 6ان، دبيران و سایر حامالن مخصوصِهنرمندان، دیوانيدانشمندان، 

(Assmann: 54 )هاي فرهنگي ایران داشتند.  حفظ و بازسازي سنّتدر  نقش مهمي

حمایت بسيار از  يلةمستقلي دست یافتند، به وسازآنکه به موقعيت سياسي نسبتاً  سامانيان پس

فارسي و احياي فرهنگ ایران باستان، با سعي و کوشش خود به  به زبان خلق آثار ادبي

تمييز ایرانيان از دیگر مسلمان پرداختند. بلعمي، فردوسي و دیگر ادیبان ایراني، با تأليفات 

فرهنگ، سرزمين مسکوني، نسب و هاي زبان،  خود پيوندها و صفات ایرانيان را در جنبه

چندبعدي ایفا کردند. « ایرانِ»نژاد و غيره تقویت کرده و نقش مهمي براي بازتوليد مفهوم 

هاي عربي در  حداقلي از واژه يريگ فردوسي روایات ملي را با زبان فارسيِ پيراسته و بهره

ان و شاهان باستان موجود هاي خاصي از خدایان، دیو به سامان رساند و مکرراً از نامشاهنامه 

شاهنامة گيري از منابعي چون  گذشته از بهره يدر سنّت زرتشتي استفاده کرد. و

هاي شفاهي عاميانه را برگزید و در  ، مطالبي مندرج در آثار تاریخي و داستانيابومنصور

ایران هاي کهن ساميان را که توسط سنّت فرهنگي اسالمي به افسانه :به کار بست شاهنامه

دادن به چهرۀ پادشاهان و پهلواناني چون جمشيد،  بود پيراست و با شکل شده آورده

فریدون و رستم، کردارهاي برجستة نياکان ایرانيان را در گسترش و آبادسازي سرزمين 
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به « تاریخ ملي ایران»وسيله وي با تمرکز بر بازگویي  ایران و دفاع از ميهن خود ستود. بدین

گيري در احياي تمدن کهن ایراني و  ة ملي ایرانيان تحقق بخشيد و تأثير چشمبازسازي حافظ

الخير، گيري مسير جدید فرهنگ ملي ایران در دوران اسالمي گذاشت؛ اما ابن ابيجهت

ها را  ها اشراف نداشت یا آن که فردوسي یا به آن یيها انتخاب داستانبا  نامه کوش یندۀسرا

را  شاهنامههاي  ت خود پرداخت و بدین ترتيب برخي از داستانکنار گذاشته بود، به روای

شخصيتي دژآیين، -دندان  با توصيف و تصویرِ کوش پيل وي نيز تکميل کرد. منظومة

ساالري از دشمن که هویت چندین فرماندۀ  مثابه به -کردار و زشت يخو زشت ،يرو زشت

کند که هایي را روایت مي نظاميِ بيگانه را در خود جمع و فشرده کرده است، داستان

کارهاي برجستة پادشاهان و پهلوانان ایراني را در مقابل کردار بد و اهریمنيِ شخصيت 

« دیگري»دادن به  شکل براي ایرانيان با نامه کوش رو یندهد. ازااصلي این حماسه قرار مي

 6برآمده و سپس با تقویتِ بيشترِ هویت فرهنگي و خودشناسيِ درونيِ« خود»در پي شناخت 

در روند تاریخيِ حفظ  یتایرانيانِي که داراي زمينة فرهنگيِ مشابه با یکدیگر بودند، درنها

نقشي مهم ایفا فرد و بازتوليد هویت ملي ایرانيان در دوران اسالمي  هویت فرهنگيِ منحصربه

 کرده است.
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