
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ینامۀ ادب پارس کهن
  123 -  99 ،1393 تابستان، دوم، شمارة پنجمسال 

  رویی کوش سفر به جهان زشت
  یعرفان به ژانر یاز ژانر حماس نامه کوش ییگفتمان روا رنگیپر ییبا تغ

  *الهام حدادي

  ***ابوالقاسم رادفر، **حسین نجفدري

  دهیچک
اسـت   يگـر ی، فرصـت د یحماسـ  يکوش در ژانر ییت جهانِ روایبا روا ،نامه   کوش

بـراي اقامـت در ژانـري     مخاطب و سفر به جهان قهرمانِ داستان يپندار   ذات هم يبرا
جهـان تشـکیل    از دو کـالن  »پردازي روایی جهان«اساس  بر نامه کوشروایت . عرفانی

هنر ایـن  . دهد   دو جهان این روایت را تغییري اساسی می شده است که رازي شگفت
 نهـایی داسـتان   پیرنگادراکی جامع از . 1چنین است که    این نامه کوشراز در روایت 

دیگـر متمـایز    هـا از یـک     جهان داستان را با همـۀ مؤلفـه   دو کالن. 2 ؛دهد دست می به
بستر گذر از ژانر حماسی بـه   ،نهایت در ،و شود میباعث تغییر بافت متن . 3کند؛    می

 میـان قهرمـان داسـتان حماسـی     شـگرف  فـاوتی ت. 4د؛ ساز   ژانر عرفانی را فراهم می
 وجود و سپس گشایش این راز .5؛ دهد   می شکلحماسی با دیگر قهرمانان  نامه کوش
پنداري را هم براي مخاطب زمان خلق اثر و هم مخاطب امروزي ایجـاد   ذات هم بسترِ
پـردازي روایـی    باب جهان دیوید هرمن در نظریۀ این جستار بر آن است تا با. کند   می

و نظریـۀ زمـان    ،در تحول پیرنگ داستان، نظریۀ گریگ دربارة سفر به جهان روایـت 
گـره ایـن    سـرانجام، . بپردازد نامه کوشت روایی ژنت به بازنگري و خوانش راز روای

  .گشاید   پیر می را رویی کوش و تغییر آن روایت را دیورویی و زشت
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  .هرمن، نامه   کوشروایت، پردازي،  جهان  :ها دواژهیکل
 

  مقدمه. 1
شـماري در   از زمان خلق این اثـر تـا امـروز مخاطبـان بـی      ؛روایتی حماسی است نامه   کوش

ک بـا  یـ کرده و هـر   به جهان داستانی آن سفر گوناگونها و ابزار    اندیشه هاي متمادي با قرن
ـ   آرایـی عصر خـویش بـه    خوانشِ اساس زمانِ زیستن در این جهان بر نـد کـه   ا هدسـت یافت

بـا ابـزار شـناخت     امروز و در قرن حاضـر، مـا  . دیگران مشابه یا متضاد باشد آرايِبسا با  چه
 ؛فر کردیم و به خوانشـی دیگـر از ایـن مـتن رسـیدیم     به جهان روایی کوش س روایت سفرْ

  .اند بیفزاید   یادگار گذاشته  چه محققان گذشته به تواند بر آن میکه  خوانشی
ـ  هر است  هایی که از درون آن جوشیده   جمله روایت و نظریه ابزارِ نقد و نظریه و از ک ی

مانـدة آثـار ادبـی در خـوانش      پنهاننگرشی جدید به متون گذشته و معاصر است تا زوایاي 
هـاي جدیـد      در تحقیقات ادبی معاصر، محققان به دو دلیـل بـه نظریـه   . امروزي روشن شود

توانــایی و ظرفیــت نظریــه در . 2 ؛تقــدم نظریــه بــر مشــاهده. 1: انــد توجــه بســیاري کــرده
الیلـی، انتقـاد   کاربرد نظریه در متـون ادبـی، بـه د   . ماندة آثار ادبی ساختن زوایاي پنهان روشن

نداشـتن شـناخت دقیـق از     )الـف «: جملـه  برخی محققان را در ایران درپی داشته اسـت، از 
 ؛هـا  انتخاب نادرست نظریه) پ ؛ها   توجهی به بستر تاریخی و فرهنگی نظریه بی )ب ؛ها   نظریه

دلیلـی   این عوامـل  ،اما .)53: 1391مددي،  خانی و علی امن( »ها   ناتوانی در ترکیب نظریه )ت
ها نیست و براي محققان خارج از ایـران پذیرفتـه نیسـت کـه برخـی         کارنگرفتن نظریه بر به

از دریچۀ چند دیدگاه محدود به آثار ادبـی توجـه کننـد و تغییـر کـانون       فقطپژوهشگران ما 
  .زاویۀ دید را در حق متون ادبی نادیده بگیرند
 ـــ کـه   )world making( پـردازي  اساس جهـان  در این جستار، هدف بر این است که بر

بررسـی و   نامـه  کوشــ روایت  هاي روایت است   هاي عناصر بنیادین در نظریه   یکی از مؤلفه
شناس معاصـر و در حـال حاضـر اسـتاد دانشـگاه ایـالتی        دیوید هرمن، روایت. تحلیل شود

عناصـر بنیـادین   ها  هاي مهمی در زمینۀ روایت نوشته است، از جملۀ این کتاب   کتاب ،اوهایو
بـه  اي از مفهـوم روایـت    تعریف نسبتاً ساده هرمن در این کتاب .است هاي روایت   در نظریه

  :داده استدست 
جاي شرح اوضاع یا امور کلی و انتزاعی، ماجراهـایی را نقـل و     به ،داستانی است که روایت

ن گذشـته و بـه   کند که در شرایطی خاص بر کسـانی معـی     بۀ احوالی را فراهم میمجال تجر
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به بیان دیگر، روایـت از راهکارهـاي اولیـۀ بشـر بـراي      . پیامدهاي مشخصی انجامیده است
قـوانین عـام    »علمـیِ «و تغییر است؛ راهکاري که در تقابل با تشـریح   ،شناخت زمان، فرایند

  ي، دلیل بارش برف بهعلم، با استناد به تغییرات جو. تر از آن ینقرار دارد نه در جایگاهی پای
زدن در یک پـارك جنگلـی پوشـیده از     تجربۀ قدم که آندهد؛ حال    جاي باران را توضیح می

را تنهـا در قالـب    2007به غروبِ اواخر پـاییزِ   هاي پانخورده در یکی از عصرهاي رو   برف
  .)11 -  10: 1393( توان بیان کرد   می داستان

، داسـتان  القصـص  خ ویالتـوار  مجمـل قول مؤلف   به ،»دندان لیقصۀ کوش پ«ا ی نامه   کوش
 ،یتــیبــه روا ،اســت کـه  ،بـرادرزادة ضــحاك  ،ب کــوشینشــ و رفـراز رمــاجرا و پپ یزنـدگ 
ـ از دوران سلطنت پادشـاه غ  نامه   کوشخ نظم یتار. کرد یپانصد سال زندگ  و  هزار ن یالـد    اثی

 ن نظم را بـه او یا ،شاعر ،الخیر ابی بن   ایرانشاناست که  یملکشاه سلجوق  بن ابوشجاع محمد
  ).54، 43 :1377 ،الخیر ابی بن   ایرانشان( م کرده استیتقد) 511تا  498 يها   سال یعنی(

: توجـه شـد   یـی روا يپـرداز  بـه جهـان   جنبهاز دو  یدر ژانر حماس نامه   کوشدر داستان 
ک ضدقهرمان در تقابل بـا قهرمـان   یاز صفات  ينظر برخوردار از نامه   کوشتقابل قهرمان   .1

ر یین تغیشد و ا ین داستان حماسیا رنگیپر ییکوش که باعث تغ گونۀویدچهرة  .2 ؛یحماس
  .مبدل شد یبه ژانر عرفان یر از ژانر حماسیبا دخالت پ رنگیپ

طـور    رد کـه بـه  یـ گ   یبر م را در یبینش و رفرازپ يکوش ماجراها یطوالن یت زندگیروا
رهـا   يا   شـه یاش در ب   الخلقـه  بیـ چهـرة عج  سبب  بهتوان گفت پدر کوش او را    یخالصه م

ت یـ تحـت ترب او را  ،خواهش همسـرش ، با و کند پیدا می اي شهین کوش را در بیآبت. کند   یم
گردد و    یان برمینزد ضحاکاز چهل سال در جنگ با پدرش  پسکوش . دهد   یش قرار میخو

د یز   یقتل و غارت مو ، ی، دشمنيزیر کند و هشتصد سال با جنگ، خون   یانت مین خیبه آبت
ان یدیاز نسـل جمشـ   يریـ شه، بـه قصـر پ  یدر آن ب. شود   یگم م يا   شهیسرانجام در ب که این تا
ک یاش را به خصال ن   ییرا درمان و صفات بدخو کوش  چهرة زشت جا در آنپیر رسد و    یم

او عـدالت و   .کنـد  میر ییکامالً تغ ،ریاز بازگشت از نزد پ پس ،کوش تیشخص. کند   یل ممبد
  .دساز یمش یخوشۀ یپ يو کشوردار یپادشاهدر را  يورز کین

  
  نۀ بحثیشیپ. 2

مقدمۀ ارزشمند متینی در آغاز تصحیح ایـن منظومـه    نامه   کوششناخت  یکی از بهترین منابعِ
 پیش، »نامه   کوشهاي کارزار در  برخی از نیرنگ«اي با عنوان    در مقاله غیر از آن، متینی. است
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طـور ضـمنی در     که ایـن موضـوع بـه   ـ   کند   از ورود به اصل موضوع، دو پرسش مطرح می
  :پژوهش حاضر نیز مدنظر قرار گرفته است

یکی از شاهان یـا پهلوانـان طـراز اول     نامه   کوشدیدار  خوي و اهریمن ین کوش اهریمنآیا ا
انـد در     سبب ستم بر ایرانیان و خاطرة بدي که مردم از وي داشته  کوشانیان نبوده است که به

نگـاران رسـمی دورة    کـار تـاریخ   اي درآمده است؟ آیا اینْ   شده   صورت مسخ  این منظومه به
که دشـمن ایـران بـوده     ،نبوده است که پادشاهان یا پهلوانان بزرگ از کوشانیان را ساسانیان
 رو هسـتیم  بـا او روبـه   نامـه    کـوش اند کـه در     دندان معرفی کرده صورت کوش پیل  است، به

  ؟)653: 1378متینی، (

نامـه     صورت پایان  صورت گرفته و به نامه   کوشتحقیقاتی که در دو دهۀ اخیر دربارة  ،اما
و دیگر متون حماسی اسـت،   شاهنامهبا  نامه   کوش ۀمقایسشکل   به تر بیشو مقاله ارائه شده 

مقایسه و مضامین مشترك ایـن دو اثـر    نامه کوشرا با  شاهنامه) 1385( نژاد   فالحی: جمله از
و  امـه ن کوشۀ بررسی منظوم«اش با عنوان    نیز در رساله) 1387( را قیاس کرده است؛ دشتبان

دو بـا بررسـی قهرمانـان مشـترك     ، »هـاي اسـاطیري و نبردهـا    با توجه به شخصیت شاهنامه
 را بررسی کرده است؛ صرفی و مریخـی  ها آنهاي داستانی میان  ها و تفاوت شباهت منظومه،

بحـث  » نامه   گرشاسپو  نامه   کوشجانور در  ـ اسطورة انسان«اي دربارة    هم در مقاله) 1388(
هـاي   در گروه ها آنبندي    جانوران، به تقسیم و دسته ـ ضمن توضیح اجمالی دربارة انسان ،و

  .اند مختلف اقدام کرده
 ، کوپـا و موسـوي  نامـه    کـوش کردن نظریات روایـت داسـتانی در    باب کاربردي ولی در

ـ   بـر  نامـه  کـوش تجزیـه و تحلیـل حکایـاتی از    «اي با عنوان    در مقاله) 1389(  ۀاسـاس نظری
شـده در   هـاي بررسـی     بسـیاري از اجـزا و کـنش    اند که به این نتیجه رسیده» والدیمیر پراپ

  .شناسی پراپ یکسان است   با روایت نامه   کوشروایات 
  

  بحث يچهارچوب نظر. 3
 یتـوال . 2 ؛یشـدگ    واقـع . 1: ت معرفی کـرده اسـت  یبراي روا) یژگیو(=  هرمن چهار عنصر

از  یکـ یت یـ روا يپرداز   ، جهانهرمن به اعتقاد. يپندار   بوم   هم. 4 ؛يپرداز   جهان. 3 ؛دادهایرو
ن توجـه  داار بیر بسیدر دو دهۀ اخشناسان    تیروااست که  يمند   تیروا یاساس يها   شاخصه

  ).9: 1393هرمن، ( اند کرده
ـ   یت از هر نوعیت آشکار است و رواین جهان از ظاهر و باطن روایا لم یکه باشـد، از ف
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گذارد؛ پس    یش مینما مخاطب به يروزمره، جهان پنهان در خود را برا يوگو فته تا گفتگر
  :ف کردین تعریتوان جهان داستان را چن یم

هـا،     تیـ ر موقعیاست که خواننده در قالب آن بـه تفسـ   يریفراگ یجهان داستان بازنمود ذهن
ـ ا نهفته در متن یآشکار  يدادهایها، و رو   تیشخص ـ  یـی رواا گفتمـان  ی ـ یپـردازد؛ ذهن    یم  یت

را  يکـار  يگریکمک د  به یکس ت که در آنْیروا مورد يدادهایها و رو   تیبرساخته از موقع
آثـار  . دهـد    یانجـام مـ   یمشخص در حق کسـ  يا   وهین و به قصد و شیمع یدر زمان و مکان

جهان داسـتان   يساز   انگاره ينۀ الزم را برایزم) رهیلم، و غیدر قالب متن، ف(ز متقابالً ین ییروا
  .)100: همان( کنند   یفراهم م يا ن انگارهیدر چن يو بازنگر

داستان  خوانشِ یط است که مخاطب در يفرد تجربۀ منحصربه ستن در جهان داستانْیز
ه جهـان  یشـب  یدر جهـان  یفرصت حضـور و زنـدگ   یت داستانیدرواقع، روا. کند   یکسب م

  ،رایز ،دساز یمپذیر  امکانمخاطب  برايرا  یواقع
ان همـۀ  یـ مشترك م یساختارِ وجه ممکنْ يها ناگر جهیت از دیاز جهان روایوجه امت
 یکـه در داسـتان جهـان    یک جهان کانونیمتشکل از  يگونه است؛ ساختار   تیآثار روا

 يا آرزوهـا یـ اهـا  یرؤ ،ن جهان وابسته به خود افکاریرود و در چند یشمار م به یقیحق
 ،سپس. دهد یخالف واقع نشان م ییها   را در قالب جمله يا راویداستان  يها   تیشخص

 يها   تیشخص ياهایؤبا آرزوها و ر یالین سفر خین ذهن مخاطب است که در کانون ایا
 کنـد    یتجربـه مـ   یـی روا يپـرداز    د را در جهـان یـ جد يا   خورد و تجربه   یداستان گره م

  ).111: 1393ان، ینقل از را  به ،هرمن(

  :دیگو   یباره م   نیدر ا) انگیان، و یرا گ،یاساس نظر گر بر( د هرمنیوید
اش در انتقـال     ییا توانـا یـ آن  يرایـ گ يپـرداز    است که از جهان يرید تیرومند رواین ۀجذب

نهفته در داستان را به  ییرایتازه دشوار بتوان گ. ردیگ یمرو یخواننده به زمان و مکان داستان ن
ش یـ ها و آرا دهینش پدیتنها با توسل به چ یعنی داستان، ای fibula ۀانیتارگراخمفهوم سا ياری

 یافـت منطقـ  یافـزون بـر در   ت،یمخاطب روا. ح دادیتوض ،تیروا مورد رنگیپدادها در یرو
ـ از ا داسـتان،  يدادهایـ هـا و رو    دهیپد ـ انگ جـان یگـاه ه  يدادهایـ هـا و رو    دهیـ ن پدی گـاه   ز،ی

و گاه چه و چـه و   ،خراش گاه دل بخش، يگاه شاد بار، گاه رقت زنده،یبرانگگاه  آور، چندش
  .)110 :1393( ردیپذ   یم )یذوق( یر احساسیت تأثینها یب ...چه 

  :که) 1972( لباف يچون الگو يظاهر مستند به يکردهایبرخالف رو
 یـی روا يو کارکردها یکالم يساختارها یان بعضیم میدار و مستقیپا يکشف تناظر یپ در

را  یـی روا يپرداز روند جهان خود ۀنگران   شناخت یشناس ارچوب روانهگ در چیگر هستند،
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ـ « اگر ،او ۀگفت  به. دیجو یدر ذهن م اًمیمستق یمتن يها نشانه ۀبدون واسط سـتن در  یز ۀتجرب
 یعنی( آن در مقصد )متن يصور يها یژگیو یعنی( ندین فرایمبدأ ا يجا  جهان داستان را به

 افت کـه بـه  یم یدرخواه م،ییبجو) خواننده یمنجر به انتقال ذهن يااز عملکرده يا مجموعه
 »متصـور بـود   ییروا يپرداز جهان يش برایپ توان از یرا نم يچ حد و مرزیه يلحاظ صور 

)Lebav, 1972: 4(. 

  
  تیدر آستانۀ روا يپرداز   جهان يها   محرك .4

  درآمدن به جهان داستان 1.4
  :شود   یداستان وارد م ییق آن به جهان روایطر است که مخاطب از یمدخلیگانه دروازة متن 

 ياو ژانرها. شود یاز همان آستانۀ متن وارد جهان داستان م) خواه ناخواه( تیخوانندة روا
ابد ی   ین راه درمیکند و از ا یسه میگر مقاید کین با ین جنبۀ آغازیمختلف را از هم ییروا
خاص آن ژانر  يپرداز   جهان يها   وهیحسب ش توان بر یاز مفهوم هر ژانر را م یبخشکه 
که  ياز هر ژانر ،گونه   تیروا يها   ، همۀ متن]هرمن[ به باور من ،که اینف کرد، گو یتعر

د خواننده در ید دیحال با .اند گر مشتركید کیبا  يپرداز   جهان يها   وهیش یدر بعض باشند،
 يها وهیتواند ش یگوناگون درآمدن به داستان م يها   سه و مقابلۀ راهیچگونه با مقاان ین میا

هـرمن،  ( ن را بازشناسـد یمع ییمتن روا یا حتیا ژانر یک رسانه یخاص  يپرداز جهان
1393 :104(.  

 يالزم بـرا  يریپـذ  زان تجربـه یدانست که در آن م یتوان برابر با بافت یدرواقع، ژانر را م
  .)128 :همان( شود ین مییتع ییک نمونۀ روای ینمونگ شیپ

ـ  پیش از نامه کوشمخاطب هنگام درآمدن به جهان داستان   یحماسـ  يدانـد بـا ژانـر    یم
 نامـه  کـوش . در آن اسـت  یحماس يها ن اداست خاص يپرداز جهان وةیششود که  یرو م روبه

آغـاز  ) ش دانـش یسـتا  و یتعـال  يشامل شـکر بـار  ( ، با مقدمهیحماس يها نامانند داست ،زین
  :داستان کوش از دو بخش تشکیل شده است. شود   یم

 یتوان آن را نوع   یم یاز جهت یول د،ینما یارتباط م یآن ب یبخش اول منظومه با بخش اساس
 دانسـت ، بـرادرزادة ضـحاك   ،دندان لیداستان کوش پ یعنی ،کتاب یبخش اصل يمدخل برا

  .)مقدمه ،55: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(

  )نیساالر چ( دندان لیبرابر کوش پ داستان اسکندر در :قسمت اول
  :شود ین شروع میچن   نیاین قسمت ا
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  ک شب سـپاه یک روز و یراند  یهم
  

ــ   ــدند نزدیرسـ ــنگیـ ــ یک سـ   اهیسـ
ــ   ــر ســر ســنگ د یبت ــب   د از رخــامی

  
ــه نزد   ــب ــه ن ی ــد ش ــک او ش ــام   کی   ن

  يافــت بــر دســت اوین ینبشــته چنــ  
  

  يخــو کـوش وارونـه  کـر  ین پیـ کـه ا   
ــ   لیــ شــه پ      نیدنــدان و ســاالر چـ

  
  نیخداونـــد فرمـــان و تـــاج و نگـــ  

  کــه انــدر جهــان   یکــامران یکــی  
  

ــان  ینب   ــد از مه ــاو بدن ــس آن ک ــد ک   ن
  زیـ سـت ن  نراند کـس آن کـاو برانـده     

  
  زیـ سرانجام بگذشـت و بگذاشـت چ    

  برفـت و بـه دسـتش همـه بـاد مانـد        
  

ــد و گ   ــراب آم ــیخ ــد  یت ــاد مان   ...آب
  د کــه بنــدد دل انــدر جهــان   یــنبا  

  
  که نـوش آشـکار و شـرنگ از نهـان      

  )200 - 180: همان(  
  دندان لیداستان سرگذشت کوش پ: قسمت دوم

ــر   ــتان آفـ ــر داسـ ــدایسـ   ين خـ
  

  ... يپـا ه که او کرد گردون گردان ب  
  که چون کوش را برنشـاند بـه گـاه     

  
ــر پ     ــر س ــد ب ــنه ــاله  لی ــدان ک   دن

  سـت      ین کار مر هر که را آگهـ یاز ا  
  

  سـت  یدل اندر جهان بستن از ابلهـ   
  که آن کام کاندر جهان کـوش رانـد    

  
  ز چنـدان بمانـد  ینه کس راند و نه ن  

  صـد بـه سـال   ید در پنج سیرا ده ک  
  

ــادکام     ــا ش ــال ب ــه س ــال یهم   و م
  سرانجام خـاکش فروخـورد خـوار     

  
  ن اسـت کـار  ین است راه و همیهم  

  )همان(  
س به ید لوئیویتوان با منظور د یدندان را م لیداستان کوش پن مدخل و مقدمۀ یدرواقع، ا
شنهاد کـرده  یپ) Werth, 1999: 56( که پل ورت ،»شیگنجا«از اصطالح ) 1979(نقل از هرمن 

ـ تعر یمقتصدانۀ جهان ییبازنما«را  است، برابر گرفت و آن گنجایش ف کـرد کـه خواننـدة    ی
ک یـ دند نزدیرسـ ( یارجـاع  يهـا  تا عبارت )همان( »د در ذهن خود وارد آن شودیداستان با

دندان  لینهد بر سر پ، نام کیک او شد شه نیبه نزد /د از رخامیبر سر سنگ د یبت ،اهیس یسنگ
ـ راند  یهم( متن يا هاشار يها و عبارت) ست یدل اندر جهان بستن از ابله، کاله ک روز و ی

ن یـ که ا /يافت بر دست اوین ینبشته چن ،ست    ین کار مر هر که را آگهیاز ا ،ک شب سپاهی
ن اسـت  ین است راه و همـ یهم ،که آن کام کاندر جهان کوش راند ،يخو کر کوش وارونهیپ

ننـده و خواننـدة   یت حاکم بر آفریاس با جهان بازنموده در خود متن، و نه موقعیرا به ق) کار
 یک سـنگ ینزددند یرس«چون  یارجاع يها که عبارت ین معنیر کند؛ به ایتعب یدرست متن، به
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شخصـیتی کـه در صـحنۀ داسـتان     : گر من تجربه( که اسکندر است ،يستگاه راویدر ز» اهیس
 رانشانیا( یفراداستان يدر تجربۀ راو یتواند حت ی، قرار دارد و لزوماً نم)حضور و نقش دارد

ک شـب  یک روز و یراند  یهم«متن همچون  يا هاشار يها   عبارت. ردیقرار گ) ریالخ یاب ن ب 
ـ   توان در یرا م» ن است کارین است راه و همیهم سپاه، ـ تعب یپرتـو متن  یر کـرد کـه بعضـ   ی

منظور . اند خوانده ،»یحال داستان«اصطالحاً  ،»یحال گفتمان«شناسان آن را در تقابل با  تیروا
 گـردد،  یت برنمـ یدر لحظۀ روا» يمن راو«ک شب به حضور یک روز و یاز راندن سپاه در 

  .تجربه کرده است» اسکندر«گر    منِ تجربهآن را است که  یروز زمان کیک شب و یبلکه 
 یطـ  امـا در  ،نـد یگز   یاقامـت مـ   یحماس يت، در ژانرین روایبا شروع ا ،حال، خواننده

پـیش از ایـن   که  ،یک لحاظ با آثار حماسیآن را از  نامه کوش یدر ژانر حماس  ینیگز اقامت
، نامـه  کوشبا قهرمان  یرا تقابل قهرمان حماسیند، زیب   یمانده است، متفاوت م یدر ذهنش باق
شـک   ین ژانر حماسیش در ایبه اقامت خو یدهد که کم یقرار م یناهمگون ياو را در فضا

ـ  نامه   کوشدر داستان ) پهلوانی(=  یمخاطب با قهرمان. کند   یم لحـاظ   شـود کـه از   یمواجه م
در ذهـن   یقهرمان حماس دربارة یسکه در جهان حما یاتیر خصوصیو سا ،تیپ، شخصیت
متضـاد بـا    یشود که جهان یآشنا م یدرواقع، او با ضدقهرمان. ار متفاوت استیپروراند بس یم

 :اسـت ن صفات یحامل ا در ذهن مخاطب یقهرمان حماسرا یز، دارد یجهان قهرمان حماس
نام است و  ةندینماملتش است؛  يروزیو پ يآزاداو  ؛ هدفک قوم استی يها ناتجسم آرم

سـربلند و  ؛ ن و اهل خرد استیمتد؛ ل استیاص يگوهر و نژاد ؛ ازبا آرمان یزندگ یعنینام 
و ، عفـت  عـدالت،  انصـاف،  رحم، ،یراست جاعت،ۀ شیمراتب عال يدارااست؛  یافتنینا دست
  .است يوفادار
ـ  يهـا  ناتجسـم آرمـ  کـوش،   ،نامه کوشتقابل با آن، قهرمان  در ،اما و  سـت ینک قـوم  ی

 ل نـدارد یاصـ  يندارد؛ گوهر و نژاد یران   جز هوس یدر زندگ یچ آرمانیضدقهرمان است؛ ه
گانه است و بارها خود را خـدا و پادشـاه   ین بی؛ با خرد و د)ان استینژادش از نسل ضحاک(

رحم،  یگو، ب دروغ و ظالم، ،ندارد یۀ انسانیک و مراتب عالیکرده است؛ صفات ن یجهان معرف
  .وفاست یو ب ،عفت یعدالت، ب یانصاف، ب یب

بهـره اسـت، در      ین صفات بیدارد و کوش از ا یکه قهرمان حماس یاز صفات يولی جدا
 نامـه  کوش ییگري دارد که جهان روایقهرمان داستان، کوش، صفت د ،نامه   کوش ییژانر روا

 يت ظـاهر یکند و آن چهره و وضع یمتفاوت مدیگر  یحماس يها   از داستان يادیرا تا حد ز
  .است ،داستان یت اصلیشخصکوش، 
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  ،طور که همان
تنهـا فقـط    آورد و نه   یش درمینما به یدرپ یشکل خطوط پ  هاي متن را به   ها و داده   نشانه زبانْ

متصـل کنـار هـم     يا   رهیـ صـورت زنج   ر موارد مـتن را بـه  یو سا ،کلمات، جمالت حروف،
ـ  ز ذرهیند، بلکه ادراك اطالعات متن را نیچ   یم ـ     یذره به خورد خواننده م ـ  یدهـد، حت  یوقت

  .)Peery, 1979: 53( شوند یزمان ارائه م صورت هم  اطالعات به

آورند و ادراك مخاطب    ید میاز اطالعات پد يا   رهیکلمات در کنار هم زنج نامه کوشدر 
بـا   ذهـن مخاطـب   یمادگآ يبرا ،يراو الًدهند، مث یخاص جهت م یرسیدن به فهم يرا برا
  :ندیچ   یگونه کنار هم م نیکلمات را ااو  قبل از تولد کوش

  :دهد ینسبت م) نام پدر کوش هم کوش بود( را به پدر کوش» شیبداند« یصفت فاعل
  ش کــوش، آن گــروهیم بدانــدیز بــ

  
  سـاله در دشـت و کـوه    زان همهیگر  

  )201: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(  

  :کند   ین وصف میکوش را هنگام تولد چن يت ظاهریم، وضعیف مستقیو با توص
  دیــســر ســال از او کــودك آمــد پد

  
  دیــن نافریآفــر کــه چــون او جهــان  

  لیدو دندان خوك و دو گوش آن پ  
  

  لیده چو نیسرخ و دو د يسر و مو  
ــ یان دو کـــتفش نشـــانیـــم     اهیسـ

  
  رگنــاهه چــون تــن مــردم پ  یســ  

ــر او را بد   ــم ــی   د ســختید و بترس
  

  بدرگ شـوربخت  يبه زن گفت کا  
ــ   ــ یهم ــزا یآدم ــرد و زنی   د از م

  
ــو چــون زاد   ــرمن يا   ه   ت   ... بچــۀ اه

  ن اســت کــردار و کــار جهــانیچنــ  
  

ــان    ــا دارد انـــدر نهـ   کـــه او رازهـ
  د آوردیـــپد يگـــاه راز بـــه هـــر  

  
  د آوردیـــپد يگـــراز یز شـــاه  

  )202: همان(  

ماننـد خـوك،    ییهـا    دنـدان : چـون ــ    چهرة کوش يف ظاهریدر توص یکالم يها   نشانه
و  ،)رنگ کبودي چشم کـوش ( لیچون ن یسرخ، نگاه ییل، موهایبزرگ مانند ف ییها   گوش

ـ : چون( شود ین بچه حاصل میدن ایکه از د یانتزاع يها   و نشانهـ   اهیس یتن اه ماننـد  یسـ  یتن
ـ از آن اسـت کـه ا   یهمه حاک) افتد   یدن آن ترس بر جان شاهدان میرگناه که از دمردم پ ن ی

کنـد   یت مـ یـ ن فهم را روایا ،وار   ریزنج ،در متن یکالم يها   نشانه. من استیبچه از نسل اهر
ق یـ طر کـردن مخاطـب از   بـا آگـاه   ،يمن و از نسل آنـان اسـت و راو  ین بچه زادة اهریکه ا
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زمـان   ان، هـم یـ ن میـ در ا. کنـد    ید میبودن او تأک وزادهیکوش، بر د يت ظاهریف وضعیتوص
نـوزاد انسـان زاده    از مرد و زنْ: ردیگ   یمستتر در ذهن پدر کوش و مخاطب شکل م یپرسش

 ،حـال  .من باشـد ید خـود اهـر  یشـا  یا حتیمن است؟ یشکل اهر  ن نوزاد بهیشود؛ چرا ا   یم
 يبرا مخاطب رادهد،    یزبان خود را نشان م یت خطیکه در ماه، »راز« یکالمۀ با نشان يراو

  .کند یم بیترغداستان  ۀبه خوانش ادام رازن یکشف ا
شـکل    بـه او  .ان استیشه و افکار ضحاکیجۀ اندیبرادرزادة ضحاك و حاصل و نت کوش

ـ  »شیاند   بد«با صفت  يل راوین دلیشود و به ا   یمن زاده میاهر . کنـد    یپدر کوش را وصف م
ذره بـه خـورد خواننـده     ذره بودن کوش را وزادهید ،داستان آغازن اهمدر  يراون ترتیب، یدب
ـ از  کـه  ایـن خوانـد و راز     یررمزوراز مو کردار و کار جهان را پ دهد   یم ک شـاه گـراز زاده   ی
    ن مـتن ارائـه شـده   یکه در مرحلـۀ آغـاز   ییها   اطالعات و نگرش«درواقع، . ستیچ شود   یم

 »ر کنـد یهـا تفسـ     پرتـو آن نگـرش   کند هـر نکتـه از مـتن را در      یب میخواننده را ترغ است
)Peery, 1979: 53 .( شـود و        یمنان آشنا میه اهریشب ی، با کوشنامه کوشمخاطب در آغاز متن

 ،امـا  .کنـد    یررنگ موبودن کوش را در ذهن او پیر دیدر متن، تفس یکالم يها   با نشانه ،يراو
در  هـا  ناگر داستیرا با دن داستان یق داستان و تفاوت ایان وجود دارد که تعلین میدر ا يراز

ـ  نامه کوشت یق به جهان رواین طریمخاطب از ا. شود   یسبب م یژانر حماس شـود   یوارد م
و و یـ چـون د  ییهـا    وچهره و کـنش ید یخواهد با قهرمان یند که میگز   یاقامت م یو در جهان

جـاد  یجهـان در داسـتان ا   دو کالن يدرواقع، راو. کند يپندار   ذات هم یمتضاد با صفات انسان
وبودن کـوش را اثبـات   یرد تا دیگ   یکار م را به یجهان اول همۀ عناصر داستان در کالن: کند   یم

ـ آ :کنـد    یجـاد مـ  یدر ذهن مخاطب ا يزیاد يها   زمان، پرسش هم ،کند و وشـکل  یا چهـرة د ی
  ؟است پذیررییکوش تغ

  
  نامه   کوشت یسفر به جهان روا .5
جاذبۀ داسـتان سـخن    يروی، دربارة منشأ نتیستن در جهان روایزدر کتاب  ،گیگرچارد یر
پـس   ند خوانش جهـان داسـتان از  یبه فرا ياستعار یرا در مفهوم »سفر«د و اصطالح یگو یم

متشکل از شـش   ذیلن سفر را به شرح یمبدأ ا يو. کند یاطالق م یرداستانیو غ یآثار داستان
از حـوزة   يبـا عناصـر   ها آنند خوانش جهان داستان را به تناظر یداند و فرا   یم یعنصر اصل

  :دهد   یمقصد نسبت م
 ؛»مسافر« به نام یکس. 1
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 ؛»سفر«به نام  يندیفرا یط. 2
 ؛نیجۀ چند کنش معینت و در. 3
 ؛رامون خودیاز جهان پ. 4
 ؛کند یدور از آن سفر م یبه جهان. 5
   در آن دگرگــون شــده اســت يزیــگـردد کــه چ  یبــه جهــان مبــدأ بــازم یو در حـال . 6

)Gerrig, 1993: 10-11(. 
ـ ا سخن گفته اسـت،  یداستان تیروا در سفر از گیگر چه آن طبق بر  در عناصـر  نی

اسـت و در   یحماسـ  ياثـر  نامه   کوش. وجود دارد ها انداستتر  بیش و نامه   کوش تیروا
 ایـن  از پـیش  ،و است غالب زمانه بر حماسی ژانر که شود   یم تیروا خیدر تار یدوران

 همـۀ  ازحکـیم فردوسـی    شاهنامۀ که است درآمده نظم رشتۀ به شاهنامه چندین کتاب،
 ، شـاعر نامه   کوش در مقدمۀ کتاب ینینقل از دکتر مت  به .است ارزشمندتر ها شاهنامه این
ن یدقت خوانده بوده، بـد  را بارها به یفردوس شاهنامۀ«، الخیر ابی بن   ایرانشان، )يراو (=

 »الهـام گرفتـه اسـت    شـاهنامه م از یرمسـتق یطـور غ   گوناگون و به يها سبب به صورت
  ).، مقدمه105: 1377 ،الخیر ابی بن   ایرانشان(

  :است ذیلبه قرار  نامه   کوشت یاما شش عنصر در جهان روا
  
 »مسافر«به نام  یکس 1.5

او در . بـا یانسان، زشت و زو و یر و شر، دینبرد خ: است    از جمع اضداد یکوش مسافر جهان
و  .انیدیحال جنگ با نسل جمشـ  و دراست شود که پدرش برادر ضحاك    یمتولد م یجهان

  .گوشان لیالخلقه به نام پ بیعجاست  يا   فهیاز نسل طانیز مادرش 
 

 »سفر«به نام  يندیفرا یط 2.5

تـوان گفـت      یم ،درواقع. کند   یش سفر را شروع میاز همان آغاز تولد، بدون ارادة خو ،کوش
  تیشخصکه صفت بارز  ،ییرو ل زشتیدل  به ،از همان بدو تولد زیرا ،زادة سفر است کوش

 يجـا   بـه  ،شود و   اش طرد می از خانواده ،است نامه   کوشت ید جهان روایو عامل مهم تول او
زیـرا مـادر    ،سـت یقـدم هـم ن     کـوش خـوش  . نـد یگز   یعت اقامت میدر دامان طب ،دامان مادر

ر قهـر پـدر بـا    یمحض تولد کوش، به شمش  به ،دهد و   یاو را م ییرو ش تاوان زشتیرو   بایز
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شود، بلکه خود  از اضداد متولد می یتنها در جهان پس کوش نه. شود   یتهمت خیانت کشته م
جهـان  ي بـه اضـداد   انسان، ضـد  يبا شکل ظاهر ،ه و متفاوتیکر يا      با چهره ،ناخواسته ،زین

ـ  یکـه کـوش در مسـ    گـر اضـداد آن  یاز د. کنـد    یاضافه مـ   ،انیدشـمن ضـحاک   ،نیر سـفر آبت
ـ بلکـه هـر ح   ،تنهـا او  نـه ( افتد   یاو به وحشت م گیوچهریدز از ین نیرد و آبتیگ   یم  قرار وان ی

کـوش بـر دل    یـی رو کـه مهـر زشـت    ن ضد آنیتر   طُرفه ،اما). ندیب یکه کوش را م يا یوحش
  .شود   یافتد و مانع مرگ او م   ین میهمسر آبت

  :دیآ   یاد میدان از او به فر   ندارد و فرهنگ ییرو فرهنگ و دانش جا   در جهانِ کوشِ زشت
  م و تنـد یوزادسـت و دژخـ  یکه او د

  
ــد دل د    ــگ باش ــه فرهن ــب ــدی   و کن

  )204 :همان(  

  :شود   یجاد نمیدر آن ا يرییگر تغیشود که د   یوصف م يا   ل او به گونهیو خصا
  زشـت  يبد و رو يدلِ سخت و خو

  
  چنان دان کـه دارد ز دوزخ سرشـت    

  )همان(  

ــا تقو ،يراو ــب ــداوم دلی ــیرو و زشــت یســخت   ت م ــودک  ی ــوش از همــان اوان ک ، یک
 ،ب کنـد و یاو را به خوانش ادامۀ داستان ترغ کند تا   یت میۀ مخاطب را تقویاول يها   برداشت

کـوش در ذهـن    يبعـد  يها کنش يبرا يا   نهیداستان، زم آغازاز اطالعات در  يا   با دادن پاره
داستان ممکـن   يا انتهایاز اطالعات در ابتدا  يا   آوردن پاره«   ن،یبنابرا. کند مخاطب فراهم می

 »ر دهـد ییـ جانب خواننـده را تغ  داستان از ییر نهایز تفسیند قرائت و نیخ و بن فرایاست از ب
و  یبعد زمان یعنی ،تیجهان روا يها   ن عمل با استفاده از سازهیا). 163: 1387، کنان   مونیر(

  :ردیگ   یصورت م ،جهان داستان یمکان
ـ  ییروا يمند ژنت دربارة زمان يگشا مالحظات راه جهـان   یشناسـ    گـاه  يتـوان الگـو     یرا م

ـ ینظـر ژنـت،    مـورد  يتگریروا يها   وهیگر، هر کدام از شیان دیبه ب .داستان قلمداد کرد  یعن
حسب سازوکار منحصر بـه خـود آن    توان بر   ینگر را م   شیپو نگر،    زمان، پس هم يتگریروا
خ جهـان داسـتان را   یتـار  یبه گستردگ ینگر مجال وة پسیبه ش يتگریروا. ف کردیوه تعریش
هرچه دورتـر   يدادها را از سرآغازیرو یرة علّیزنج ییگذارد تا او بازنما   یم يار راویاخت در
  .)117: 1393هرمن، ( ردیبگ    یپ

دهد تا بتوانـد کنتـرل    یمجال م ،الخیر ابی بن   ایرانشان ،يبه راو نامه   کوشنگر    ت پسیروا
 از ییاطالعات معناهـا  دادنِ  اندك با اندك ،یلحاظ زمان از ،رد ویار بگیاخت نقل حوادث را در
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 ،تینها در ،ر بگذارد ویر او تأثیکلمات به مخاطب بدهد تا در نگرش و تفس يها   ق نشانهیطر
کـردن مخاطـب از    آگـاه . گر را درك کنـد ید کیو وابسته به  مختلفجهان  مخاطب دو کالن

نگر اسـت کـه    ت پسیر روایداستان از تأث آغازکوش در  ییرو و زشت ،بد ي، خویسخت دل
  .کند   یانۀ کوش آماده میبدخو يها   رش کنشیذت را براي پیا شنوندة روایذهن مخاطب 

  
 نیجۀ چند کنش معینت و در 3.5

بـراي  . مخاطب کامالً مشخص است يد برایز یکه کوش در آن م یت و جهانیاکنون شخص
ـ    ینگـر داسـتان از نقـل خصـا     ت پسیکه با روا ،مخاطب ـ یب   شیل کـوش بـاخبر اسـت، پ  ین
بـه   یکوش تا کجا و تا چه زمان که ایناما  ،ستیکوش سخت و دور از دسترس ن يکردارها

با  ،است که يمجهول است و با ارادة آگاهانۀ راو يدهد راز یش ادامه ما انهمنیاهر يها   کنش
همـراه مخاطـب در     که کوش بـه  یجهان ان دو کالنیق می، مخاطب را در تعلیزبان يها   نشانه

زده    ت بتواند خواننده را شـگفت یدوم روا ت، در جهانینها در ،کند نگه دارد، و   آن زندگی می
 ،ماندن کـوش  زنده يبرا يگر   یانجیمقام م در ،نیطور که در آغاز داستان همسر آبت همان ؛کند

  :دیگو ین میبه آبت
ــت ا  ــش گف ــهر  يزن ــامور ش   ارین

  
ــت   ــن خیس ــزه مک ــار ی ــا کردگ   ره ب

ــدر ا    ــود کان ــب ــار رازی ــود ين ک   ب
  

ــرافراز    ــان س ــه او در جه ــود يک   ب
 )204: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(  

ر قهرمانـان  یکـه او را از سـا   ،تیـ جهـان اول روا  انۀ کوش در کـالن یبدخو يها   از کنش
وستن به پـدرش را  ین و کشتن پسر او و پیاو به آبت ییوفا یتوان ب یکند، م   یز میمتما یحماس

  :او چون يها از کنش يا   دهیداستان برشمرد و نیز گز ياز همان ابتدا
 يدادگریـ ل کوش به داستان نهنگ، بیاو و تمث ییوفا   ین از بین و خشم آبتیدن با آبتیجنگ

ش، دخترخواسـتن  یشدن بر دختر خو ش، عاشقیکردن مردم به پرستش خو ن، دعوتیدر چ
 هنامـ مرگ خـواهرش،   سبب به )پسر کوش( ختن کنعانین، کشتن دختر، گریچ ياز شهرها

 یمانین و کشـتن او، پشـ  یان، عشق به نگاریرانیبا ا) نیرنگ( او، دستان دادن بیهور و فریبه ط
گـرفتن   ک و دوستین يدون، کارهایکردن با فر کردن، صلح  ییخدا ين، دعویاز کشتن نگار

تـن   بـه  به مرز خوبان و تصرف آن، جنگ تن ی، لشکرکشيو یشدن و آغاز نافرمان مردم، غرّه
دن بر دختر خود و کشتن دختر و خوانـدن مـردم بـه    ش منوچهر، عاشق يروزیبا منوچهر و پ

 .شاه، خود را خداي جهان خواندن دادن کاووس بی، فریپرست بت
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کند از هـر     یم ییروا و فرمان یدر آن زندگ يکه کوش با مکّار یجهان ن کالنیدر اول
گرفتـه  ش یشدن بر دختر خـو  از عاشق: کند ینم یکوتاهـ   ا شریر یا غلط، خیح یصحـ   یلذت

ـ  ییخـدا  يشـود کـه ادعـا      یقدر افـزون مـ   انش آنی؛ و عصیپرست تا بت  کنـد و از مـردم   یم
  :نندة جهان بپرستندیآفر يجا  خواهد او را به یم

ــد و بـــس یمـــرا آفر    نخواهم که خوانـد مـرا شـاه کـس     ــده خواننـ   ننـ
  دیارد کشــیـ سـر از چنبـر مـن کـه         دیـ ن سـان پد یجهان از من آمد بـد 

  يپـا  چو خواهم درآرم جهان را بـه     يبـود خواهـد، خـدا    منم، تا جهان
  )662: همان(

ـ تـوان تـا ا   مـی  يراو ییروا يبند ت با زمانیرواهنگام کوش را در  يها   کنش ن انـدازه  ی
مخاطـب را   ینـۀ آگـاه  ی، زمینگـر، بـا دادن اطالعـات    ت پـس یـ در روا يراو. کـرد  ینیب شیپ

. اسـت پرداختـه   را در ذهن مخاطب سـاخته و  دادیبا تکرار آن، رو ،سپس است،کرده   فراهم
داد در جهان داستان یک رویوقوع  یان فراوانیم یحاصل تناسب«طور که ژنت بسامد را  همان

 نامه   کوشکند، در داستان    یف میتعر) 80: 1386لوته، ( »ییآن در متن روا ییو دفعات بازنما
تکـرار   يدادیـ و رو    در هـر واقعـه   کوش بارهـا و بارهـا   ییرو بودن و زشت   وچهرهیبسامد د

  :جمله از ،شود   یم
  :داستان آغازواسب در یدر جنگ کوش با ن

ــه چــو بنمــود رو  ــه دشــمن برهن ــهــر کــه د یهمــ    يب   يد اویدش بپرســی
ــت ــ یز زش ــد یهم ــانی ــردش گم ــتش ب    و ب ــاد تیز دسـ ــفتـ ــانیـ   ر و کمـ

  سـت     یکـ یاده یـ شش سـواره و پ یکه پ    ستیو نیگفت هر کس که جز د یهم
ــن د  ــوك دارد تـ ــر خـ ــسـ ـ      وروشیـ   النش مانـد دو دنـدان و گـوش   یبـه پ

  )214: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(
  :اش   وچهرهین دربارة فرزند دیشۀ شاه چیاند

ــش هم ــه در اندیروان ــود یش ــه ب ــه کافکنــده در ب    ش شــه بــودیاز آن بچ  
  اسـت که گفـتم نـژادش ز آهـرمن        وچهره ز پشت من اسـت ین دیکه ا

  )228 :همان(
  :هور به کوشیگفتار ط

ــاره آواز داد   ــز بـ ــود کـ   زاد   ویــبــدگهر بــدرگ د يکــه ا    بفرمـ
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  :ک کوشیفرستادن قباد به نزد غامیپ
ــ ــایچن ــت ک ــدنژاد ين گف ــدتن ب   ب

  
  مـادر نـزاد   خود ز يکه چون تو بد  

  )469 :همان(  

  :دندان لیدن نستوه و کارم و قباد با کوش پیجنگ
  نیوزاده ز چـ یـ ن دین گفت کـا یچ
  

  نیگـز  یسـت بـر مـا سـپاه     دهیکش  
  )468: همان(  

بـا کـوش    نامـه  کوش یکه در جهان داستان یتیشود، هر شخص   یطور که مالحظه م همان
، »زشت يرو«، »بدگهر«، »وزادید«، »بدتن«شود محال است که کوش را با صفات    رو می روبه

بـا  ــ    ز در توصیف کوش نزد ضحاكینوشان ن یجا که حت ف نکند؛ تا آنیتوص »وچهرهید«و 
  :دیگو   ین میچنـ   استکه کوش به ضحاك کرده  یهمۀ خدمات

  ل در جوشـــن اســـتیـــبـــه رزم انـــدرون پ
  

ــم آ    ــو خش ــچ ــوی ــت  ییدش گ ــش اس   از آت
ــه پ   ــوار یشــــش ســــپاهیبــ ــود يســ   بــ

  
ـاییش مــــار    ــم اژدهـــ ــه چشــ ــود يبــ   بــ

ـان درخـــت ه ن بـــیشـــیدو دنـــدان پ    سـخت  است زشت روي کش نیست آن جز     ســ
ــی   ــو یک ــد   شیخ ــدخواه و تن ــت و ب ـام اس   کـ

  
ــ   ــدیدل شـــ ــردد ز تنـــ ــدیر گـــ   ش کنـــ

  )296 - 295: همان(  

ـ ن ،چون نوشان و ضـحاك هم ،نسالنش   ان دوستان و همیم در یکوش حت ییرو   زشت ز ی
او را  يهـا    یکـ یاش همۀ خدمات و ن   ییوروید ییشود؛ گو یمحسوب م یراد بزرگیب و ایع

 رویـی  زشـت بسامد مکـرر  . ن جهان زشت نداردیاز ا يزیچ راه گریبلعد و او ه یو میمانند د
مناسـبت هـر     به ،نامه   کوش ییآن در متن روا ییدر جهان اول داستان و دفعات بازنما کوش

جـا   ن بسامد مکرر است؛ تـا آن یبا ا ییو عناصر سازندة متن روا يد راوی، نشانۀ تأکيدادیرو
ـ  یـی رو   اسـاس زشـت   ن داستان بریا رنگیپو  ییسازندة متن رواتوان گفت عناصر    یکه م ا ی

  .شود   یکوش ساخته م بودنِ    وچهرهید
 
 رامون خودیاز جهان پ 4.5

ـ یاهراسـت   یکند جهان   یم یکه کوش در آن زندگ یجهان ـ تنـگ و تار  یو دوزخـ  یمن . کی
کـه   یجهان، استبسته براز آن رخت  ییبایکه ز یجهان ؛ر شده استین جهان اسیکوش در ا
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کـوش در  . وان اسـت یز مانند دیها و کردارش ن و کنش ،و داردیمانند د يا   در آن کوش چهره
اش، از بهشت آغوش مادر و محبت پـدر   یدوزخ يرو سبب به ،د کهیگشا یچشم م یجهان

در رویـی بـیش از انـدازه،     زشـت «در این جهان، . شود   یرها م يا   شهیماند و تنها در ب   یدور م
نظـر انسـان     رویی، بـه  زشت ،بودن انسان است؛ درواقع نظر انسان باستانی، دلیلی بر اهریمنی

  ).106: 1388 صرفی و مریخی،( »بودن زندگی است ساز، شکلی از ابتدایی اسطوره
هایی زشـت     گروهی دیگر بر جزیرة برطایل روي«: هم آمده است المخلوقات عجایبدر 

  ).427: 1345طوسی، ( »ان کسی نرسد و با کس الفت نگیرنددارند فراخ و در سخن ایش
 او از نیز حیوانات که جا آن تا است؛ حاکم وسیع تنهایی کوش جهان در ترتیب، بدین

 که نسب، و اصل با مردمی میان، این در. بخورند را او نیستند حاضر و گردانند برمی روي
 عقدة اما. دهند   می قرار تربیت تحت را او دانند، نمی حکمت   بی را موجودي هیچ آفرینش
 و صفات از را او است شده پدیدار دیوشکلش چهرة سبب  به کوش روان در که حقارتی
له و یاز حـ   است یافتن هر راهیصدد  کوش در. کند   یدور م یانسان يکوین هاي   خصلت

سبب   که بهـ   ییفرار از دوزخ تنها ياو برا. تا به قدرت برسدـ   مکر گرفته تا قتل و غارت
مـدد آن    کند تـا بـه   یتصاحب م يا   وهیقدرت را به هر شـ   اش در آن گرفتار است   چهره

 کردن چهرة زشت پنهان هدف کوش از کسب قدرت. گران را جلب کندیبتواند محبت د
 یکیمردم ن به یبندد و مدت یم يمان وفاداریدون پیاو با فر. در نقاب قدرت استخویش 

تاب مقابله با  ،تینها در ،گذارد و او   یاثر م شرواندر وش یا چهرة چون دیاما گو، کند   یم
ب است که عشق و محبت را از دختـر  یش غریخو ییقدر در تنها کوش آن. آن را ندارد

ـ قـدر او را آزرده اسـت کـه بـا د     بـودن آن  وچهرهیـ د. کند   یش مطالبه میخو دن چهـرة  ی
ز درد او ین دارو نیاما ا ،کند و هر لحظه خواهان وصال آنان است   یم یفرافکنان یرو خوب

ش، یکردن چهرة خـو  پنهان يبرا ،شود و   یمان میرا از قتل دختر پشیکند، ز   یرا درمان نم
شود که    یگانه میش بیقدر از خو آن ،سرانجام. کند   یبارو پنهان مینگاهش را در پناه بتان ز

ندة نیعنوان آفر  ش بهیخو یابد و با معرفی   یش میقدرت را حالل مشکالت خونقاب فقط 
شه ین اندیر دهد، اما اییتغ ییرامونش را با چنگال زورگویخواهد جهان پ یم ییجهان گو

  .ستیز کارساز نین
  
  کند یدور از آن سفر م یبه جهان 5.5

؛ یو دشمن ،انتیخ ،يمهر   ینه، بیر از کپ یجهان ؛ده استیدجهان را   زشت يا   کوش با چهره
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 يشـکار بـا مهـر گـور     يآرزو يروز ،خرهبـاال . ن جهان سفر کندیدور از ا ید به جهانیو با
  :کند   گر را آغاز ید یشود تا کوش سفر به جهان   ین میعج

  ک روز کــوشیــشــکار آرزو کــرد 
  

ــوش    ــواران پوالدپـ ــا سـ ــد بـ   بشـ
  زتـگ یت يچو مرجان شـد آن آهـو    

  
  نــده ســگین و پویوز و شــاهیــدم   

  کـه مهـرش بتافـت    یدل کوش گفت  
  

ــ    ــر پ ــا ب   شــتافت يو یســبک بادپ
  )663: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(  

آهو نمـاد  . شود   یگم م يا   شهیرود تا در ب   یزتک میت يآهو یپ ده روزها ازید کوش جهان
چنـان روان   آن یجهان کوش چون کالن ییرو زشت. اش است ییورویز کوش از جهان دیگر
ـ امـا ا . ر قـرار داده اسـت  یتأث  گر را تحتید يها   جهان گرفته که خرده    را دربر او ز و یـ ن گری

ـ  یجداشدن از جهان . کنـد  یکه ذهن کوش به آن عادت کرده است او را آشفته و سرگردان م
ـ مهـر جهـان د   د راز سـربه یـ ستاده است که بایا یکوش اکنون بر دروازة جهان را  اش   ییوروی

  :ن جهان زنده مانده استیخاطر آن در ا  ن راز همان است که او بهیکشف کند؛ و ا
  ک چند گـاه یشه یگشت در ب یهم
  

ــر    ــاز  یمگ ــد او ب ــماب ــرده راه گ   ک
  دیــامــد پدیمه شــد، ره نیسراســ  

  
ــنیـــزدان ببایـــکنـــون راز      دید شـ

  ر بند انـدر اسـت  یکه رازش همه ز  
  

  بـه کـان گزنـد انـدر اسـت      یبزرگ  
  )664: همان(  

ن چهـل روز در  یا ؛ وتر بیشتر نه  ماند، نه کم   یشه سرگردان مین بیکوش چهل روز در ا
ز قبل از مالقات بـا  یۀ نفس است و کوش نیو تزک يخودساز يبرا ییزمان آشنا یژانر عرفان

 يبـرا  یجهان اول و دوم در چهل روز فرصـت  یفاصل زمان حد. ماند   یر چهل روز منتظر میپ
ــ    کـوش  یتـوش و تـوان قبلـ    و رویرا نیز ،اش است   ییکوش و همۀ دارا یصفات قبل يفنا

  :رود   از دستش میـ   و کشور ،مانند لشکر، انجمن
  شـه کـوش  یچهل روز بر گـرد آن ب 

  
  رو نماندش نه توشیتاخت، ن یهم  

  :دیگو یر میبه پ یو حت  
  ش است، گفتا کـه مـن  یچهل روز ب

  
ــکر و      ــدم از لش ــدا مان ــنج   انجم

  شیام راه خـو    شه گم کردهین بیدر ا  
  

  شیجدا مانده از کشور و گـاه خـو    
  )همان(  
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  :رسد   یر میاي به کاخِ آباد پ   راستهیپ یو با جهان ذهن
  د از بــرشیـ کـاخ آبـاد د   یکـ ی

  
  ه برنهــاده ســرشیز ســنگ ســ  

  )همان(  
زش با چهل یبا آم ،ویژه به ،دارد يادیت زیجهان داستان اهم یلحاظ بعد مکان ن کاخ ازیا

مکـان بنـا    مفهوم زمان. دهد   یشکل م یپژوه   تیمکان را در سنت روا ، مفهوم زمانیروز زمان
  :نیف باختیبه تعر

زند یآم   یزمان و مکان درهم م يها   شاخصه] که در آن[ است یصورت ادب يها   از سازه یکی
ـ    ید مـ یک ژانر خاص را پدیاز  يا   و جوهره کـه بـه نوبـۀ خـود جـذب       يا   د؛ جـوهره آورن
ـ از پد يا   زهیدر آم» یخیند تاریک فرای«از  یمراحل یشود و ط   یگر مید يها   صورت  يهـا    دهی

  .)Bakhtain, 1981: 84-85( رود یل میگوناگون تحل

ـ ی یمکان در سطح متن ل زمانیتحل«مکان،  ن از زمانیباخت يطبق الگو محـل بـرآورد    یعن
 يتوان در الگو   ین نکته را میا. »کاررفته در متن   به يها از جنس نشانه يا   هیساختار مکان بر پا

نشان داد که خواننـده چگونـه مطـابق    «ست تا یبازنگر ها آنجا داد و در  ییروا يپرداز مکان
در مـتن بـه    ،مختلـف  يها   و مکان ،ایها، اش   تیشخص يریگ   همسو با قالب یعنی، یعالئم متن

  ).119: 1393هرمن، ( »پردازد   یا تجسم جهان داستان می يپرداز   مکان
ن یـ شود که مخاطـب ا  ، معلوم مینامه   کوشبه داستان  ییمکان روا دگاه زمانیبا نگاه از د

 یشـکار آهـو در مکـان    يب کوش برایتعق: همچون( فضاها ت چگونه با توجه به خردهیروا
 در) آبـاد  یدن کاخیناشناخته، د یدن به تلیشه، رسیشدن او در ب ، گم)ناآشنا يا   شهیب( نامعلوم

روشـدن بـا    مدت چهل روز و سپس روبه  شه بهیبودن در ب مانند سرگردان( کوتاه یبرابر زمان
خـاص چـون    یفضـاها در زمـان   ن خردهیگذارد و ا   یگر مید کیبرابر  ها را در   تیشخص) ریپ

ن یـ خـاص ا  یمکـان  ند تا در زمانیآ   یپارچه گرد م کی یچهل روز چگونه سرانجام در جهان
ـ  يکه کوش برا یجهان ؛منسجم مبدل شود ینش فضاها به جهانیچ بـزرگ در درون   یانقالب

ـ بن يرییـ ت باعث تغیکند که درنها   یمالقات م یتیکند و با شخص یش به آن سفر میخو  يادی
ژانـر  ــ    »ریـ کوش و پ یخیمالقات تار«یعنی ـ   ن مالقاتیجوهرة ا. شود   یم در سرنوشت او

  .کند   یآماده م یورود به ژانر عرفان يداستان را برا یحماس
ـ پ. ما گشوده شود يد براین در بایزند که ا   یاد میکوش بر در کاخ فر محـض    بـه  ،زیـ ر نی

چـۀ آن  یکه کوش جهان اولش را از در یدار کوش، او را با همان صفتیو د يدن سر و روید
  :دیگو   ینامد و م یده است مید
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  مـرد  يرو  اهـرمن  يبدو گفـت کـا  
  

  کــه کــرد؟ یبــرِ مــا تــو را رهنمــون  
  )664: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(  

دار یهر کس با د. اش است   یاز صفات درون ی، حاکاو قبل از هر کنش ،چهرة کوش
که مؤمنـان و کـافران از    ،ثیر همان حدیبه تعب ،ایبرد  یم پیدرون او  ییکوش به بدخو

کـردن    خدایی يدار کوش و ادعایدن ناسزاوار دیز با دیر نیپ .شوند   یشان شناخته میمایس
  :خندد یاو م

ــبخند ــار اویـ ــا ز گفتـ   يد دانـ
  

ــزاوار د   ــوز آن ناسـ   يدار اویـ
  )همان(  

  :دیگو   یر در پاسخ به او مید و پیآ   یدرد م  ر بهیپ يدل کوش از خندة نادالرا
  دار تـو یـ و د ين رویـ ورا گفت از ا

  
ــ   ــخنــده آ یهم   د ز گفتــار تــو ی

  يکه هسـتم خـدا   ییبار گو    کیکه   
  

ــاره گــو   ــه راهــم ییدگرب ــا    ک   ينم
  )665 :همان(  

را او یـ ز ،دیـ گو   یش سخن مـ یقدرت و جاه و مقام خو اش و   ساله  کوش از عمر هشتصد
ـ پ. اش اسـت  یـی رو از زشـت  یدهد ناش یر میکه به پ یاست و پاسخ يرو   ویهنوز د ـ ر ای ن ی

  :کند   یموضوع را به او گوشزد م
ــز    ــا ک ــت دان ــدو گف ــرورشیب   ن پ

  
ــو را داد با   ــیت ــت لخت ــت یس   خورش

ــدر    ــا ان ــه ت ــیک ــ    ین ب ــپاه و کس   یس
  

ــده بد   ــاخوردن انـ ــز نـ ــ يدیـ   یبسـ
ــته ز   ــو دور گش ــت ن     ت ــس ــو يروی   ت

  
  تـو  ين خویچنن شکل زشت و یا وز  

  )همان(  

بـا وجـود عمـر     ،ابد کـه ی   یگذارد و او ناگهان درم   یر در مغز و جان کوش اثر میگفتار پ
قـدر بـا جهـان     شـتن نـدارد و آن  یاز خو یچ ادراکیاش، ه   یدر جهان اول زندگ    هشتصدساله

جهـان  گانه است که هم او و هم مخاطب هر دو منتظر انقالبـی بـزرگ در   یش بیخو یدرون
  .اند تیدوم روا

. کنـد    یش اثبـات مـ  یشود و وجـود خـدا را بـرا      یادآور میو ضعف کوش را  یر ناتوانیپ
  :کند   یقاً نقطۀ ضعف کوش را به او گوشزد میسازد و پیر دق یر کوش را دگرگون میسخنان پ

ــد  ــو خداون ــر ت ــت يا ياگ ــوش رهی ــدار    ه ــرا برن ــوش  يچ ــدان و گ ــو دن   ت
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ــتینبا ــه آفر یســـ ــآن از بنـــ ــون آفر    دیـــ ــکنــ ــنبا يدیــ ــد بریــ   دیــ
ــان     و دندان و گوش ين رویکه با این چن ــان م ــه آهرمن ــت يا یب ــوش رهی   ه

  )667: همان(
ـ بردن د انییابد که قدرت ازم را می یبار در جهان کسن ینخست يکوش برا اش را    ییوروی

ن شـکل  یـ عنوان که تقـدیرش بـه ا  ن یش نبود، آن را با ایبرا یکه چون درمان ییورویدارد؛ د
اش را بدهد    ییرفته است و تا به امروز حاضر بود همۀ دارایست پذیر نیرپذییبوده است و تغ

  :ابدین درد نجات یتا از ا
  ن آمد از بـنُ سرشـت  یمرا چون چن

  
  ن زشــتیــیچگونــه شــوم دور از آ  

ــ   ــود یروا دارمـ ــر نبـ ــنجیگـ   م گـ
  

  بـه رنـج   يام دل نبود   ین زشتیا وز  
  :دهد   یر پاسخ میپ  

  يخـدا  نبهـره  ير ایـ بدو گفـت پ 
  

  يجـا  بـه  یهـوده مـان  یچو گفتار ب  
  تو بسـپرم  ياز رو ین زشتیمن ا  

  
  بـــرم یبباشـــ ياگـــر روزگـــار  

ــگ برداشــت    ــت زن   یهمــان از دل
  

  ]؟[ یراســت يبـامو  یم همـ یـ زدا  
ــا   ــا ینم ــو رهنم ــه ت ــو را يم ب   ت

  
ــان   ــر جه ــدایآف ــو را ين را، خ   ت

  )668 :همان(  
ـ پا یت منتظـر جهـان  یب 9800از خوانش  پسکه  ین لحظه، مخاطبیادر  دار و منسـجم  ی

داسـتان   یینها رنگیپجامع از  یکوش است، منتظر ادراک ییرو است، منتظر کشف راز زشت
زش جهـان  یـ داستان است، منتظـر شـناخت انگ   ییاست، منتظر فهم جهان واقع در متن روا

گـر   سـاز مـنِ تجربـه    و سرنوشـت  ییتواند لحظۀ نها   یاست، م یین گفتمان روایداستان در ا
از  ،بـا خوانـدن ایـن داسـتان    . نمـود    یمـ ممکن ناکه  ییشدن آرزو   لحظۀ برآورده ؛کوش باشد

ر ییـ شـرفتی نداشـته، تغ  یپ یدر زمانی که علـم جراحـ  ، الخیر ابی بن   ایرانشاندگاه مخاطبان ید
مخاطبـان  . اسـت ممکن نـا که از مادر معلول متولـد شـده واقعـاً بـاورنکردنی و      یچهرة کس

کـه بـا    یابنـد و در جهـان مشـترک   ی   یدست م يریناپذ   جان وصفیو ه یبه شگفت نامه   کوش
ا امکـان  یـ ر که آیمتح یشوند و حت   ین لحظه شادمان میکرده بودند از ا يپندار   ذات کوش هم

  :ز مانند کوشیرا آنان نیز ،ر چهره وجود داردییتغ
ـ پ يهـا  فروماند کوش از سخن ــار او دل یب    ری ــدش گفتـ ــذ امـ   ریپـ

  ره کـرد یـ تو خ يها دلم را سخن    مـرد  يافـزا    رامش يبدو گفت کا
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  يمـن بسـتر   ياز رو یاگر زشـت 
  

  يکــنم جاودانــه تــو را کهتــر     
  جهـان  ينخواهم که باشـم خـدا    

  
ــان     ــکار و نه ــنم آش ــتش ک   پرس

  )همان(  

ـ  يسـاز  یگر کوش در چهارچوب کانون   منِ تجربه. شوند هم شادمان یر میمتحهم  ، از یدرون
چـون   یبا استفاده از صـفات : ردیگ   یش بهره میخو يها   افتیدر يبرا یخاص یامکانات کالم

چـون   یادراکـ  يهـا  و فعـل  ی، و جملـۀ شـرط  »جاودانـه «، »رهیخ«، »يافزا   رامش«، »ریپذ دل«
  گر بـه    چه از کانون ادراك منِ تجربه ها و هر آن   یژگین ویمجموع ا .»شدن رهیخ«، »فروماندن«

. سـت از یند ادراك مخاطبان نیافتۀ فرای تینیا عیشده    ت واقعیبر واقع ید گواهیآ   یت درمیروا
داسـتان و   یـی بلکـه جهـان روا   ،تنهـا جهـان او   نـه  ؛ر دادییـ ر چهرة کوش جهان او را تغییتغ

او سـترده   ياز رو ین شرط که زشـت ین اتفاق است که کوش به ایرا بعد از ایز ،مخاطبان را
 یـی رو درواقع، زشت. ر خدمت کند و خداوند را بپرستدیبندد که جاودانه به پ   یمان میشود، پ
بسامد گفتـه شـد کـه عناصـر      بخشدر . دهد یرا شکل م ییگفتمان روا یینها رنگیپکوش 

ـ دا ی ییرو   اساس زشت استان برن دیا رنگیپو  ییسازندة متن روا کـوش سـاخته    گیوچهری
است که کوش  یجهانِ اول وابسته به کالن یجهان کوش یگدیوچهردرحقیقت، . شود   یم

 اسـت  ییهـا    جهـان  ها و خـرده    از جهان يا   ت معموالً شامل مجموعهیروا. دیز یدر آن م
)Werth, 1999: 210 (خیـال  در خـود  یـا  دهنـد    مـی  جـاي  خـود  در را هـا    شخصـیت  یا که 

دها، و یـ هستند از جـنس باشـدها، با   يا   وابسته يها   ها جهان این. گیرند   می جان ها   شخصیت
 چنین توان می را پیرنگ اعتبار، این به. دید توان می داستان پیرنگها که ردشان را در  نیجز ا

  ):29: 1393هرمن، ( کرد بازتعریف
ـ  ممکن در عالم متن به يها   جهان ییجا که از جابه يرد هـدف از مشـارکت در   . مانـد    یجا م
 اسـت  جهان واقع در متنبر گـرد   تر بیشمنفرد هرچه  يها   جهان يگردآور...  تیروا يباز
ـ ا يکـار  قصـد دسـت    هسـتند کـه بـه    ییهـا    هم کـنش  ين بازیاسباب ا...  گونـه روابـط      نی

  .)Ryan, 1991: 120( زند   یداستان سر م يها   تیاز شخص یالعوالم   نیب

ن جهـان ممکـن   یچنـد  يک و بدش، گذشته از گـردآور ین يها   با کنش ،ن، کوشیبنابرا
ـ  چـون قـدرت  ( یقـ یکوشـد بـه هـر طر      یش، درواقع میحول خو ـ ، جناي، مکـار یطلب ت، ی

جهـان  ) ییو خـدا  یننـدگ یآفر يادعـا  ،تینها در ،و یپرست ش، بتیشدن بر دختر خو عاشق
هـا از عقـدة حقـارت       ن کـنش یهمۀ ا. ش سازگار کندیخو یبا عوالم شخص واقع در متن را

ا جهان واقـع در مـتن   ی رنگیپ يریگ   ن موجب شکلیا وشود  یم یبودن کوش ناش وچهرهید
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کـه کـوش       یشود تا زمـان    وه ساخته میین شیبه ا یحماس ییدر ژانر روا رنگیپن یا. شود   یم
تنهـا   منزلـۀ  بهر و نقش او یدخالت پ .دهد   یر مییاو را تغ مانندویر چهرة دیرود و پ   یر مینزد پ
، نجات دهـد و  است یدشمن نه ویکه سرشار از ک ،یتواند از جهان اول یکه کوش را م یناج

ـ  نامـه    کوش ییر در ژانر رواییدوباره به او بدهد، باعث تغ يگر تولدید یدر جهان شـود و   یم
ـ پ فقـط  را در عرفـانْ  ین قدرتیرا چنیز ،دگیر   یمشکل  یعرفان ـ یحماس يژانر ر و انسـان  ی

ن گفت یتوان چن   یت، مینها در. دینما   یگانه میب ین موضوع در ژانر حماسیکامل داراست و ا
 یبه ژانر عرفـان  یورود از ژانر حماس يرا برا رنگیپیر یی کوش امکان تغیرو   که جهان زشت

  .تبدیل کرد یعرفان یرا به جهان یجهان حماس ،گریر دیبه تعب ،ای ساختفراهم 
  :دهد   یمان کوش وعده میبرابر پ ر دریپ

ــد از رو  ــان ب ــ  ينش ــو ب ــد یت   گزن
  

  پسـند  يکنم دور از آن سان که دار  
  ز روشــن کــنم یــ روان و دلــت ن  

  
  خرد بر تـن تـو چـو جوشـن کـنم       

ــا    ــو بگش ــده رایاز دل دو ب ییچ   نن
  

  ننــــده رایم بــــه تــــو آفرینمــــا  
  پس به خانـه فرسـتمت بـاز    وز آن  

  
ــه ن    ــد زمانـ ــر بـ ــایاگـ ــرازیـ   د فـ

  )668: 1377، الخیر ابی بن   ایرانشان(  

ســالک در  یدرونــ انقــالبِ توانــد مــیاســت کــه  یکســ یگانــه یر در متــون عرفــانیــپ
ـ بـر تـن سـالک نما    یروان و دل او را روشن کند، خرد را چون جوشن آورد،  وجود به د، و ی
  .دیگشابمالقات با خداوند  يسالک را برا یدگان باطنید

 ،باطن سالک را دارد یتنها قدرت آراستگ نه نامه   کوشت یرِ روایجاست که پ نیاما طُرفه ا
راسـته از  یبا و پیفرد مانند باطن او ز يتواند آراسته کند تا چهرة ظاهر یبلکه ظاهر او را هم م

گـر و   ا منِ تجربهیو در سالک یانۀ دیرویی و اعمال بدخو از زشت یچ نشانیباشد و ه یزشت
  .نماند یمخاطب باق

  
 است شده دگرگون آن در چیزي که گردد بازمی مبدأ جهان به حالی در و 6.5

 هفـت  و شـده  خداپرست که    حالی در ،شود   می متولد جدید اي   چهره با نو جهانی در کوش
 راز ایـن  به پایان در شوک .است کرده عجین خویش خرد با بها  گران گنجی چون را پیر پند
 هـا  آن به اش   دیورویی جهان در او که یجمشیدیان ؛است جمشیدیان نسل از پیر که برد   می پی

 و ایرانیـان  بـا  پیـروزي  حماسـی  روایی جهان در. بود جنگیده ها آن با ها سال و کرده خیانت
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و مخاطبـان چـه در    يراو سـرانجام د جاودان باشد تا ین قانون بایاست و ا جمشیدیان نسل
 یکـ یر و نیخ. و چه مخاطبان دوران معاصر آن را بپذیرند ،الخیر ابی  بن  ایرانشان ،يزمان راو
 يبـرا  ،موجود در مـتن  يها با همۀ نشانه ،يان است و راویدیان و از نسل جمشیرانیهمزاد ا

قدرت برتر جهـان  ان یرانیپردازد که ا   یم نامه   کوشن جهان در یرش مخاطبان به پردازش ایپذ
و  اسـت ) انیضـحاک (=  منـان یرا که از نژاد و نسـل اهر  يآنان توانستند موجود. اند یحماس

که     ییعنی در زمان ر دهند؛ییاش حکایت دارد تغ   یمنیل اهریچهرة زشت او هم از خصا یحت
ل کـرد  یتبـد  يگـر یرا بـه چهـرة د   یکسـ  يکند بتـوان چهـرة مـادرزاد    یکس گمان نم  چیه

ـ پ. کنند   یل مانسان مبد یعیچهرة زشت کوش را به چهرة طبجمشیدیان  ر راه بازگشـت بـه   ی
بـه کشـورش    ،قیـ آور و عم   شـگفت  یبـا دگرگـون   ،دهد و کوش   یوطن را به کوش نشان م

کنـد،     یخـوار را نـابود مـ    کند، موران آدم   یدعوت م یزدپرستیمردم را به اکوش : گردد   یبازم
  :سازد   یم درمان مصروعان حوض يبراو سازد،    یمصندوق و فواره 

  ده کوش سترگید وز آن پس جهان
  

  گــرگ يرهــا کــرد راه بــد و خــو  
  بگشـت  یچو بـر گـرد آن پادشـاه     

  
  به فرمان او شد همه کـوه و دشـت    

ــت   ــر داد جس ــ یاگ ــن یکس   ز انجم
  

  ان دو تــــنیــــم يهمــــه داد داد  
  ســـاله دور از بـــد بـــدگمان همـــه  

  
ــتانیشــــده ز   ــادمان ردســ   او شــ

  )686: همان(  
  

  يریگ جهینت .6
ن یکه در اد کن  یمفراهم مخاطب  رايب يفرد تجربۀ منحصربه نامه   کوشت یسفر به جهان روا

هـرمن و بـا شـش عنصـر سـفر       ییروا يپرداز   ۀ جهانین سفر با نظریا. پژوهش بررسی شد
ـ نها در. ل شـد یـ و تحل ینگر و بسامد مکرر بررس   گذشته ییو بحث زمان روا گیگر ت، راز ی

ـ ب 9800از خـوانش   پسن سفر همراه کوش یداستان چنین گشوده شد که مخاطب در ا ت، ی
ر چهـرة کـوش   ییـ را تغیـ ز ،دیدار و منسجم رسیپا یبه جهان ،ل کوشیر چهره و خصاییبا تغ

ـ نها در. داسـتان و مخاطبـان را   یـی بلکه جهان روا ،تنها جهان او ر داد، نهییجهان او را تغ  ت،ی
 يهـا    کـنش  همـۀ  ، زیـرا دندیداسـتان رسـ   یینها رنگیپجامع از  یمخاطب و کوش به ادراک

 يریـ گ   ن موجب شـکل یشود و ا یم یبودن او ناش وچهرهیانۀ کوش از عقدة حقارت دیبدخو
ـ بـا دخالـت پ   یحماسـ  ییدر ژانر روا رنگیپن یا. شود   یا جهان واقع در متن می رنگیپ ر و ی

 نـه و یکه سرشار از ک ،یجهان اول تواند کوش را از کالن یکه م يا یناج تنها منزلۀ  بهنقش او 
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 ییژانر روا رِییدوباره به او بدهد، باعث تغ يگر تولدید یبود، نجات دهد و در جهان یدشمن
زش شـناخت  یـ ن، انگیبنـابرا . دگیـر  یمـ شکل  یعرفان ـ یحماس يشود و ژانر یم نامه   کوش

زمان قدرت  هم نامه   کوشت یرِ روایجاست که پ نیداستان ا نیا ییجهان واقع در گفتمان روا
ـ پ یدر جهـان حماسـ   کـه  ایـن سرانجام و . ظاهر و باطن فرد را دارد یآراستگ  یینهـا  يروزی

ان اسـت و  یدیان و از نسـل جمشـ  یـ رانیهمـزاد ا  یکیر و نیاست و خ یکیر و نیبا خ شهیهم
ـ به پـردازش ا  ،رش مخاطبانیپذ يبرا ،موجود در متن يها   نشانه همۀبا  ،يراو ن جهـان در  ی

ـ ییتغدارنـد   یینـد و توانـا  ا یان قدرت برتر جهان حماسیرانیپردازد که ا   یم نامه   کوش در  یرات
را کـه   يدهند و هم شکل ظـاهر    یر مییهم نژاد و نسل فرد را تغ یعنی ،رندوجود آو بهجهان 
  .پذیرانرییتغاست و  يمادرزاد
  

 بعنام
هاي ادبی در تحقیقـات     شناسی کاربرد نظریه   درد یا درمان آسیب«). 1391(مددي  مونا علی خانی، عیسی و امن

  .37و  36 ، ش9، س هاي ادبی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی پژوهش ۀفصلنام، »معاصر
 .یعلم: ، تهرانینیکوشش جالل مت  ، بهنامه   کوش). 1377(الخیر  ابی بن   ایرانشان

 ،»نبردهـا  و يریاسـاط  يهـا  تیشخص به توجه با شاهنامه و نامه کوش ۀمنظوم یبررس« ).1387( دشتبان، زهرا
  .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران   پایان

 .لوفرین: ، تهراني، ترجمۀ ابوالفضل حرمعاصر يقایبوط: یت داستانیروا). 1387( تیکنان، شلوم مونیر
، مجلـۀ  »نامـه    گرشاسـپ و  نامـه    کوشجانور در  ـ اسطورة انسان« ).1388( صرفی، محمدرضا و اکرم مریخی

 .15 ، ش8 ، سمطالعات ایرانی
بنگـاه  : اهتمـام منـوچهر سـتوده، تهـران      ، بـه المخلوقات عجایب). 1345( احمد  بن محمود  بن طوسی، محمد

 .ترجمه و نشر کتاب
 .نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران   پایان، »شاهنامه با نامه کوش ۀسیمقا« ).1385( نژاد، محمدجواد   فالحی

والدیمیـر   ۀاسـاس نظریـ   بـر  نامـه  کوشتجزیه و تحلیل حکایاتی از «). 1389(کوپا، فاطمه و عاطفه موسوي 
 .1، ش 1 ةدور، پیک نور ، فصلنامۀ»پراپ
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