
نامه با پادشاهان کوشرتباط منظومۀ کوشا

در هزارۀ قبل از میالد در آفریقا

*صغر بشیریاعلی

چکیده
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مقدمه

در امتداد رود نیـل و در بـین آبشـارهای سـوم و،حدود دوهزار سال قبل از میالدقوم کوش، 

. انـدترین و تأثیرگذارترین تمـدن درون آفریقـا لقـب دادهاین تمدن را بزرگ. تندزیسمیششم

های وسـیعی از سـودان شـمالی، مصـر جنـوبی، بخشـی از اتیـوپی، اریتـره و امروزه بخش

حـدود ان کوشـیپادشـاه). Syed, 2009: 36(شـود نام تمدن کوش شناخته میه سومالی ب

و نـدتصرف کردنیز در قرن هفتم پیش از میالد مصر را آنان . بودندقدرت بر سِرچهارده قرن 

جایشـان ونددر قرن چهارم میالدی از بین رفتآنان. ندودبهای مصر فرعون،حدود صد سال

آیـدبرمیاز برخی قـرائن . به حبشه مشهور گردیداقوام جدیدسرزمین . دادندها نجاشیرا به 

صحنۀ وقوعکهبا توجه به این. شده استاتوریامپر، اشاراتی به این نامهکوشکه در منظومۀ 

و بـوده،سرزمین مغـرب دندانهای کوش پیلداستانرویدادهای مندرج درازبخش مهمی

بررسیۀ حاضر بهمقالبوده است،هاومتی کوشیکوش عنوان حککه در نظر گرفتن اینبانیز

کـوش مـرتبط امپراتـوریع ، بـا موضـونامهکوشمنظومۀ که بخش دومپردازد میاین فرضیه

دربارۀ موجودرا باید یکی از معدود اسنادنامهکوشدر صورت تأیید این نظریه، کتاب . است

ویژهۀ بررسیشایستانعکاس یافته، و از همین رودر ادبیات فارسی دانست کهامپراتوریاین 

.است

پیشینیۀ پژوهش

و مورخـان تـوراتاند، منابع مصر کهن، ها سخن گفتهترین منابعی که دربارۀ کوشیاز کهن

دوم پیش از قرن؛ هرودوت و ریودور دوسیسیل به ترتیب در قرن پنجم وهستندباستانیونان 

در منابع غربی اطالعات ).٥٨: ١٣٦٠حاکم، علی(انددادهها میالد اطالعاتی دربارۀ کوشی

جسـتار حاضـر اسـتفاده شـده در هـاآنها موجود است که از برخی از فراوانی دربارۀ کوشی

هـایی ترجمـهها دربارۀ پادشاهی کوش در زبان فارسی بسیار اندک و در حـّدپژوهش. است

طور پراکنـده آمـده به،دربارۀ تاریخ باستانی آفریقاشدهنوشتهها و مقاالِتاست که در کتاب

، دسـندیوی(کـوش داردامپراتـوریتـرین مباحـث را دربـارۀ بزیل دیویدسن مفصـل. است



١٨٣/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

اسـت کـه در سـال نامـۀ یونسـکوویژهها شیواز دیگر منابع مهم دربارۀ ک). ٩١-٥١: ١٣٦٩

چندمنتشر شده ١٣٦٠ انـد کـه ترجمـه شـدههاسـت ویـژه دربـارۀ کوشـیۀمقالـکه حاوِی

کـه بـا توجـه بـه ایـن). ١٣٦٠ورکـوتر، ـ النـادوری؛١٣٦٠حـاکم، علـی؛١٣٦٠لوکالن، (

، پژوهشگران تاریخ ستادر چند دهۀ اخیر منتشر شدهتربیشز ها نیاطالعات دربارۀ کوشی

ازنـد؛ مهـرداد بهـار اکردهو ادبیات فارسی، اشارات چندانی به این پادشاهی در آثـار خـود ن

،به تصویر کشیده شـدههای تخت جمشیدبرجستهها که تصاویرشان در نقشهدایای کوشی

).١٨٢: ١٣٩٠بهار، (کوتاه سخن گفته است 

نخستین کسی که به تفصـیل . دندان چند نظریه وجود داردبارۀ منابع داستان کوش پیلدر

گوبینـو اسـت کـه او را پادشـاهی مـادی آرتـوردربارۀ شخصیت تاریخی کوش سخن گفته، 

کنـدمینیـز بحـث و ضـحاک آبتـین هایشخصـیتدربـارۀ ریشـۀ تـاریخی داند و البتهمی

به نقـل ، او). ٢١: ١٣٧٧، متینی(داند تازی میفردیمتینی کوش را ). ٢٨١: ١٣٦٤گوبینو، (

البتـه و)٣٧: همـان(کنـدمیکـوش امپراتوریبه بسیار کوتاهای اشاره،فرهنگ مصاحباز 

ذیـل : ١٣٨٧مصـاحب، . نـک(هـم بـیش از ایـن مطلبـی نـدارد المعـارف مصـاحب ةدایر

تـأثیر از نیـزو اختالط داستان کوش بـا یکـی از کسـان حـام بـن نـوحازآیدنلو). »کوش«

و در جـایی دیگـر بـه ) ٢١١: ١٣٨٥آیـدنلو، (گویدسخن مینامهکوشاسرائیلیات در مأخذ 

اکبـر ). ٤٤: ١٣٨٨همـو، (منابع دوران اسالمی دربارۀ داسـتان کـوش اشـاره دارد خاموشِی

داند و تعدد نام کـوش را بـا تعـدد نـام کـاکوی در میشاهنامهنحوی کوش را همان کاکوی 

با اشاره به نام کوش ، او در جایی دیگر). ٤٤٥: ١٣٩٣نحوی، (مرتبط دانسته است هشاهنام

: همان(با آفریقا نزدیک شده است نامهکوشتا حدودی شاید به منشأ ارتباط ،النهریندر بین

ذکـری نیز نامهگرشاسبو شاهنامهدندان در کوش پیلازامیدساالر معتقد است که ). ٤٤٢

دنـدان بـه از روایت مرگ کوش پیـل،و سپس به تفصیل) ٦١: ١٣٩٨الر، امیدسا(ست رفته ا

امپراتـوریدربـارۀ ارتبـاط ).٧٩-٦٧:همـان(گویـدسخن میبرزونامهنقل از نسخۀ خطی 

:نامـهکـوش«ترین و شاید تنها نوشتاری که دیده شـد مقالـۀ مهمنامهکوشکوش با منظومۀ 

ـهعنایـتاز » پژوهشی در سرزمین و قوم کوشان
ّ
بیـان در چنـد سـطرفقـطاو. رضاسـتالل
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نامـهکوشابآننام کوش در جنوب مصر بوده و باید در زمینۀ ارتباط کند که سرزمینی بهمی

امپراتـوریدر جسـتار حاضـر، نخسـت اطالعـاتی از ). ٤٥٨: ١٣٩٠رضـا، (بررسی شـود

١.خواهد شدبحث نامهکوشباهاآندربارۀ ارتباط ها ارائه، و سپس کوشی

یقای کهنامپراتوری کوش در آفر

. انـدکـردهذکر سال پیش از میالد ٢٥٠٠و ٢٠٠٠تا ١٥٠٠از را ها آغاز تمدن کوشیتاریخ

و گفته شـده رفته) Kush Civilization(، سخن از تمدن کوشداستان تمدن جهاندر کتاب 

و ایـن سال قبل از مـیالد از مصـر بـه سـمت جنـوب رفـت ٢٥٠٠که این تمدن نخست در 

). Syed, 2009: 33(اطالع داریم ) Kush / Cush(آخرین زمانی است که ما از تمدن کوش 

امپراتوری کهـن جنـوب دّرۀ : گفته شده)kush(، ذیل واژۀ کوش المعارف آمریکاییةدایردر 

و )Napata(پایتخـت آن نپاتـا و شـودنیز نامیده میEthiopiaو Nubiaاین امپراتوری. نیل

باید توجه داشت که اتیوپی امـروزی بـا اتیـوپی کهـن متفـاوت اسـت .بود)Meroe(مروئه 

)Encyclopedia Americana, 1998: v. 16: “Kush” .( در همین کتاب ذیلCush عـالوه

Encyclopedia(انـدها با مصریان نبردهایی داشـتهیگفته شده که کوش،بر توضیحات فوق

Americana, 1998: v.8: “Cush”.(

سـال قبـل از مـیالد فراعنـۀ دوهـزارمین نوبه در جنوب مصر قرار داشت و از حدود سرز

طـال، عـاج و آبنـوس خـود را از ایـن زیرا ،مصر در تالش بودند که این سرزمین را فتح کنند

در جنـوب )Kerma(رمـا سال قبل از میالد، تمـدن ِک١٥٠٠حدود . کردندمنطقه تأمین می

. شـدمـیخوانده» کوش«ها، تمدن جود آمد که در زبان مصریآبشار سوم و چهارم نیل به و

ها تا قرن نهم پیش از میالد، اطالعات زیـادی پس از تصرف سرزمین کوش به دست مصری

ی مربوط بهاطالعات، اما از قرن نهم پیش از میالد به این سو،از منطقۀ کوش در دست نیست

در ). ٥٥: ١٣٦٠لـوکالن، (وجـود اسـت شناسی مکوش در منابع و مآخذ باستانامپراتوری

نکات سودمندی را به نگارنده یادآوری کردند؛ از ،جستاراین پژوهِیاز دکتر سجاد آیدنلو سپاسگزارم که در پیشینه. ١
.یاری رساندنددر استفاده از برخی منابع، نگارنده را م که متشکرخطیبی نیز دکتر ابوالفضل
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هـا را توانستند مصریقوم کوشرفت،میبه انحطاط رو که مصرهزارۀ نخست پیش از میالد

م مصـر را فـتح .ق۷۵۱در «قدرت آنان تا جایی پیش رفـت کـه .از سرزمین خود بیرون کنند

پـنجم وبیستۀلسلقرار دادند و س) طیوه(کردند و پایتختشان را در شمال مصر در محل ِتبس 

که حاکمـان ) م.ق٦٥٦-٧٤٧(هسلسلفراعنۀ این ). ٢٤٤: ١٣٨٤دان، (» نددنا نهافراعنه را ب

، شـبیتکو، تهرکـا، )شـاباکا(، شاباکار )پیعنخی(پیانغی : ندها هستاینکوشیت بودند، ـ نوبه

ترین قدرتمنــد، در واقـعو،پیـانغی و شــاباکار دو بـرادر). ١٥٩: ١٣٨٧فـورتی، (تانوتـامون 

). ٦٦: ١٣٦٩، دیویدسن(شاهان کوش بودند 

آنـان را فاتحـان دریاهـا نـد؛سـرآمد بود،در دنیـای باسـتان،هـا در دریـانوردیکوشی

هنـوز جزئیـات بسـیاری از زنـدگی . نـداند که حتی بر بخشی از هند هـم تسـلط یافتدانسته

وهفـت نفـر از شصـتاز در برخـی منـابع،.ها و یا شاهان کوشی در پردۀ ابهام استکوشی

تمدن کوش تا سـدۀ چهـارم ). Fage, 1995: 2/210-271(شاهان کوشی نام برده شده است 

مروئـه بـه دسـت م٣٥٠کـه در سـال میالدی در آفریقای مرکزی قدرت بالمنازع بود، تا این

:Encyclopedia Americana, 1998(ها پایان یافـت مسیحیان فتح شد و امپراتوری کوشی

v.8: Cush( . تفصـیالت در ایپـارهو گاه بـا،در حد همین اطالعاتمطالبیمنابع دیگر نیز

نک(دهندمیبه دست ،برخی از مواضع
ً
، تاریخ مصرازدر بحث). ٢٢: ١٣٦٩ماکه، . مثال

آنـان مـردم کوشـی شـودمیگفتـه ، حمالت صحرانشینان جنـوبی اسـتجا که سخن ازآن

).٣٤٣: ١٣٩٥و دیگران، اسمیت(اند بوده

کوش در متون دورۀ اسالمی

حتـی در .هـا در دورۀ باسـتان وجـود نـداردکوشـیامپراتوریای به اشاره،در متون کهن اسالمی

ای آورد، اشـاره، سخن از القاب حاکمان در جهان به میـان مـیالتواریخمجملجایی که صاحب 

حتـی تصـوری ،شتهدر گذ). ٤٢٤: ١٣٨٩، التواریخمجمل(کندمیها نکوش و یا کوشیبه 

آفریقا را با نام افـریقس و یـا آنان. اند با امروز متفاوت بوده استهم که مردم از آفریقا داشته

خلـدون، ابـنالعبـر، طبریتاریخدر ). ١٩٥: ١٣٧٥ناصری طاهری، (اند شناختهمغرب می
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کـرده، هـای دیگـر کـه نگارنـده بررسـی خواجه رشیدالدین و برخی از تاریخالتواریخجامع

هایی با نام کوش در بسیاری اما اشاراتی به شخصیت،ها وجود نداردکوشیای به تمدن اشاره

).٢١١و ٢١٠: ١٣٨٥آیـدنلو، ؛ ٣٧: ١٣٧٧،متینی. نک(شده استاز متون تاریخی و ادبی

کـوش .١: بدین قرارنـدبا نام کوشدر متون تاریخی و ادبیمذکور های از شخصیتعضیب

: کـوش، پادشـاه هنـد.٤؛کوش پسر یا پـدر کنعـان.٣کوش پسر یا پدر نمرود .٢؛بن حام

در زمان او نوشـته شـده اسـت و ) سندباد حکیم(سندبادنامهگفته شده کتاب هکفرمانروایی

به این پادشاه و اقوال مختلف دربـارۀ آن الذهبمروجیعقوبی در تاریخ خود و مسعودی در 

ازایـن کتـابدر : نامهکوشکوش در .٥؛)١٢: ١٣٨١دی، ظهیری سمرقن(اند کردهاتی اشار

در بخـش نخسـت (پادشـاه ایـران ،کـوش: یـاد شـده اسـتچندین شخصیت با نام کـوش 

کوش ، دنداندندان، کوش پسر پیلدندان، کوش پیل، کوش برادر ضحاک و پدر پیل)منظومه

کوش است و این کوش برادر نمرود است کنعان که پسِر دنـدان، حـاکم سگکوش.٦؛پسِر

کـوش بـه است کـهکوش بن کوشاسکندرنامهاین شخصیت در داستان منثور نام:سمرقند

تـن در کـوش نیمـه. ٧). ٧: ١٣٨٤منوچهرخـان حکـیم، (دنـدان مشـهور بـوده اسـت سگ

کـوش . ٨). ٣٢٠: ١٣٩٢، نامـهسـام(و ایـن کـوش هـم البتـه در مغـرب اسـت : نامـهسام

هایی ماننـد ایـن در متـون فیل و نامپیل، بوغدندان، گوشبوغ فیلدندان، دندان، گوش بیلپیل

البتـه در متـونهـا؛ اینباشـندنامـهکـوشکه گویـا انعکاسـی از همـین شخصـیت ،نقالی

نقـدعلی علیـاصـادقی(با خاندان رستم در نبرد هسـتند تربیشرنگی دارند و نقالی نقش کم

جغرافیـای در .نام سرزمین نیـز هسـت»شکو«: نام شهرها. ٩). ٩١-٦٩: ١٣٩٧بشیری، ـ 

: ١٣٧٥حـافظ ابـرو، (از سرزمین کوش در نواحی حلب نـام بـرده شـده اسـت ،حافظ ابرو

، کـوش نـام سـرزمینی در جنـوب مصـر دانسـته شـده کـه کتاب مقدسسقامودر ). ١/٣٧

،نامـهکـوشدر ). »کـوش«ذیـل : ١٣٧٧هـاکس، (انـدردهکفرزندان کوش در آن زندگی می

دهد نیز کوشـان نامیـده سازد و پیکر خود را در آن قرار میکه کوش در ماوراءالنهر میشهری 

شاید تنها منبعی که بتوان در آن از تمدن کوشی سراغی ). ٤٩٩: ١٣٧٧ایرانشان، (شده است

، کـهاستآمدهسخن به میان آنمبهم و گاه آشکار ازگاه است که نامهکوشگرفت، منظومۀ 

.خواهد شددر ادامه بررسی 



١٨٧/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

یقا و نبردهای او با سیاهان مازندرانداستان کوش پیل دندان در آفر

. نمایـد، کمـی دشـوار مـی، تلخیص و توضیح آننامهکوشۀ به طوالنی بودن منظومبا توجه

لس و نبردهـای است حضور کوش در مغرب و اندمورد نظرتربیشدر پژوهش حاضر چهآن

.آفریقای کهن استدر او 

پادشاه کوش دربارۀ وبیت ٩١٩شاملکه ،بخش نخست:دو بخش مجزا داردامهنکوش

بخش دوم نیز داسـتان کـوش .نداردنامهکوشاین کوش ربطی به داستان اصلی .ایران است

اما نخسـتین جـایی کـه از .داستان را به خود اختصاص داده استتربیشدندان است که پیل

) پادشـاه ایـران(کوش .آید همان بخش نخستین استمیسیاهان نوبی و بّجه سخن به میان

:گویدمی،ای که به مانوش نوشتهدر نامه

ـــون ـــرآمد کن ـــیاهان س ـــار س ـــو ک ــــونچ ــــدیم خ ــــی بران ــــوبی و زنگ ز ن

) ١٦٣: ١٣٧٧ایرانشان، (

هنامکوشدندان، فرزند کوش برادر ضحاک که کوش پیل«: نویسدمینامهکوشمصحح 

متینـی، (» هـا کـرده اسـتختصاص دارد، نیز با نوبیـان و زنگیـان جنـگبه سرگذشت وی ا

زمـانی اسـت کـه مربـوط بـهآیدجایی دیگر که از سیاهان سخن به میان می). ١٦٤: ١٣٧٧

در). ١٨٠: ١٣٧٧ایرانشـان، (کنـد رسد و با آنان مبـارزه مـیاسکندر به سرزمین سیاهان می

نسـبت دندان اسـت کـه او را م کوش پیلیعظواقع حضور اسکندر در آفریقا و دیدن مجسمۀ

بـه دندان داستان کوش پیلحاوی کتابی مهانشو کندکنجکاو میدندان داستان کوش پیلبه 

در کـوش ای کـه نخست دوره: توان به دو بخش تقسیم کردداستان را هم میاین . دهداو می

و در واقـع بخـش اصـلی ، در بخـش دوم. ضـور دارددر غرب حاو ای کهدورهْرو دیگق، شر

، داسـتان سـیاهان بّجـه یـا نـوبی، از زمـان )که در پژوهش حاضر اهمیـت دارد(نامهکوش

کوش را در دماونـد بـه و، سپس، ضحاکزمانی که فریدوْن. شودپادشاهی فریدون آغاز می

:کنندبی به مناطق باختر حمله میبند کشیده است، سیاهان نو

ـــو ـــه ب ـــه و نوب ـــه از بّج ـــیاهان ک بــــــرآورد از آن مــــــرز یکبــــــاره دوددس

ـــد همـــه شــــهرها را بــــه هــــم برزدنــــدیکایـــک بـــه نزدیـــک مصـــر آمدن

)٥٣٤: ١٣٧٧ایرانشان، (



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٨٨

به پیشنهاد ،خورند و سرانجامآنان شکست میازاه ایران در چند نبرد قارن و نریمان و سپ

شود که کوش را از دماوند آزاد کنند و با سپاهی به نبرد یکی از مشاوران فریدون، بنا بر آن می

دادهو منشـور مغـرب بـه او،به دستور فریدون، کـوش آزاد.)٥٣٨: همان(سیاهان بفرستند 

اما پس از براند،فرمانجاآنبر سیاهان را شکست دهد و خود شودکوش موفق می. شودمی

کـوش بـا سـلم و تـور متحـد . شـودکند و نبردهای فریدون با او آغاز میمدتی نافرمانی می

سـیاهان ،بعـدها. دهدوارد نبرد شده و آنان را شکست میاین سه سپس منوچهر با . شودمی

؛ فرسـتدا نیرنگی کاووس را به نبرد آنـان مـیکنند و کوش بنوبی به سرزمین کوش حمله می

چنـدی شـود و ای گم میکوش در بیشه.دهدشود و رستم او را نجات میگرفتار میکاووس

.گیرددر پیش میپیری راه خدا هدایتبه بعد

کوشیامپراتوریرویدادها درنامه با انطباق مطالب کوش

و هـاشـباهتنامـهکـوشمنظومـۀ لـب مطادربارۀ پادشـاهی کـوش بررسـی شـد بـا چهآن

ناظر بـر قسـمت دوم از هاشباهتاین . که باید با احتیاط بررسی شودداردیی هاانطباق
ً
غالبا

در اغلـب دنـدان های کـوش پیـلیعنی جایی که داستان،استنامهکوشبخش دوم منظومۀ 

بایـد یـن داسـتان های پیشین ابخش. افتداتفاق میسرزمین مغرب و اندلس و مصر و آفریقا 

دانسـته شـده اسـتشـاه چـین به صراحتکه کوشچراجداگانه قرار گیردموضوع پژوهشی 

ربـارۀ قلمـرو تـاریخ و فرهنـگ اجمال دکـه بـهچـهآنبا توجه بـه .)١٥٢: ١٣٧٧ایرانشان، (

دنـدان پیلهای کوش استاندکه بررسی این فرضیه است ب زیر برایشد، مطالذکر ها کوشی

.هاستاسی از وقایع پادشاهی کوشی، انعکنامهکوشم منظومۀ در بخش دو

دندان با پادشاهی کوشکوش پیلاسمِیاشتراک .١

کوشیان نیـز کـوش ومتی دندان است؛ عنوان حکیا کوش پیل» کوش«، نامهکوشنام قهرمان 

نچنـیتـوراتوجه تسـمیۀ ایـن قـوْمدر . اندنامیدهآنان شاهان خود را کوش میوبوده است

,Syed(انـداند، به کوش معروف شـدهاز فرزندان کوش بن حام بودهاینان که چونگویدمی

و عنوان شاهان کـوش، در واقـع نامهکوشقهرمان منظومۀ میانناماین اشتراِک). 35 :2009

. هاستانطباق این منظومه با پادشاهی سرزمین کوشیترین قرینۀنخستین و مهم



١٨٩/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

ً
دوران حکومت پادشاهان کوش است کـه دندان اشاره به کوش پیلِیطوالنعمِراحتماال

١٥٠٠صـورت یـک انسـان بهنامهکوشدر سیر داستاِنسال بوده و ١٤٠٠عمر سلسلۀ آنان 

کـوشبـا نـامبـا چنـدین شخصـیتنامـهکوشه در منظومۀ کدیگر این.ساله درآمده است

دندان فرزندی هـم دارد کـه او نیـز دندان کوش است؛ کوش پیلنام پدر کوش پیل:مواجهیم

نامش کوش است؛ پسر دیگر کوش یعنی کنعان نیز فرزندی دارد که نـامش کـوش اسـت؛ و 

،نامهکوشدر»کوش«نامبامختلفیهاتیشخصوجودکهاستیبررسقابلاحتمالنیا

.باشدکوشیامپراتورشاهانپادنیهمبهاشاره

ممکـن اسـت کند کـه بیان می،یا داستانیوشناختین نسخهئاساس قرابر، جالل متینی

کـردهمطـرحزیننامهکوشۀمقدمدرراموضوعنیاو ا. باشد»گوش«، نامهکوشنام قهرمان 

دونیـاۀگفتـطبـقسـرانجام،بهارمهردادومطلقیخالقجاللاستادانو، پس از رایزنی با 

متینـی، (اسـتتـربیشیبررسازمندین»کوش«بر » گوش«حیترجگفته است که پژوهشگر

» گوش/کوش«نام او را به هر دو صورت ،دنداندر بحث از کوش پیل،آیدنلو).٣٩: ١٣٧٧

را همتون نقـالی ایـن واژشاید برخی از کاتباِن). ٤٤: ١٣٨٨آیدنلو، (در کنار هم آورده است 

این گفتدیباشد،نایبهایکوشیپادشاهۀدربارچهآناما با توجه به ،نوشته باشند»گوش«

ـ بـا در دندانبا توجه به شکل ظاهری کوش پیلـ و به احتمال قوی بعدهابوده» کوش«واژه 

درآمـده» گـوش«بـه صـورتسرایانگوش بودن او، از طرف نقاالن و داستانپیلنظر گرفتِن

راوشضبط کوش بر گتأیید شود، نامهکوشکوش و منظومۀ امپراتوریاگر رابطۀ میان . است

.ستنادح مرّجبایدومهظدر این من

یخی و تفسیری و توراتیرابطه کوش پیل. ٢ دندان با کوش بن حام در متون تار

از یکـیکوش در اسـاطیر سـامی،. له از چند وجه شایان توجه و بررسی استئتبیین این مس

غربی، رابطۀ کوش های در پژوهش. انداو را پدر نمرود نیز دانسته؛پسر نوح استفرزندان حام 

، آنان وجه تسمیۀ پادشـاهی کـوش را. استتلقی شدهها، بدیهیکوشیامپراتوریبن حام با 

و حتـی در ) Syed, 2009: 35(کننـد به کوش بن حـام منسـوب مـی،اساس متون توراتیبر

کـه اسـتاند، نـام سـرزمینی ، یکی از وجوهی که برای کوش برشمردهقاموس کتاب مقدس



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٩٠

: لدون نیز گفتـهخابن). »کوش«ذیل : ١٣٧٧هاکس، (اند ساکن بودهجاآندر فرزندان کوش

یعنی بربرهـا از فرزنـدان حویلـه پسـر ،اورسیوس مورخ رومی گوید که سبا و مردم افریقیه«

دندان با کوش پیلدر ارتباِط). ١١: ١٣٨٣خلدون، ابن(» نامنداند و کوش را یضول میکوش

این موارد از . دانستکوش را در حکم حلقۀ مفقودۀ این ارتباط کوش بن حام، باید پادشاهی

: چند جهت شایستۀ بررسی است

از حـام فرزنـد نـوح نـام بـرده نامهکوشدر :دندان و کوش بن حامکوش پیل. ١. ٢
ً
صریحا

:فرزند حام بوده است، همان دیو سپیدیعنی،)؟(با این تفاوت که اریدو ،شده است

ــود ا ــام) ؟(ریــدو یکــی پهلــوان ب ــــاْببــه ن ــــر و ب ــــوح پیغمب ــــا ن ــــامنی ح

)٦٥٦: ١٣٧٠، نایرانشا(

خـورد؛ رود و در نهایـت از او شکسـت مـیکوش به نبرد فرزند حام مـی، جاالبته در این

.باشـد، داستان به این شـکل بیـان شـده ایهای اسطورهطی دگردیسیکه منتها احتمال دارد 

.نـک(اسـتذکـر شـده ، کوش از فرزندان حـام توراتو که گفته شد در متون تاریخیچنان

هرشیدالدین فضل
ّ
).»کوش«ذیل : ١٣٧٧هاکس، ؛ ١١: ١٣٨٠خلدون، ابن؛ ١/١٠: ١٣٩٢، الل

و دارای ارتباطـات مصر با پادشاهی کوش همسـایهامپراتوری: ارتباط مصر و کوش. ٢. ٢

هـا سـخن ر تمدن کهـن کوشـیبرخی از پژوهشگران از تأثیر فراوان تمدن مصر ب. زیادی بود

بحث همسایگی مصر و کوش نیز موضوعی ). ٥٢: ١٣٦٠ورکوتر، ـ النادوری. نک(اند گفته

های اساطیری تأثیر داشته و چون ایـن دو سـرزمین بـا هـم شخصیتۀبوده که در وجه تسمی

حـام که کوش و مصرایم برادر و از فرزنـدان آمدهدر اساطیر سامی و حامی ،اندهمسایه بوده

هـای کـوش در بخش مهمی از داسـتاننامهکوشدر ). ١٠: ١٣٨٠خلدون، ابن. نک(بودند 

نبـرد بـا منـوچهر، اثنـایدرو بعـدهارودمیاز مصر به سمت مغرب کوش. گذردمصر می

خبـر «خلدون نیز در بخـش ابن). ٦٠٨: ١٣٧٧ایرانشان، (در تصرف می آوردمدتی مصر را

ها، سـخن ذکر مصر و فرعونو» ولت آنان و احوال و انساب ایشاناز قبطیان و آغاز ملک و د

).٧٦: ١٣٨٣خلدون، ابن(آورد از کوش به میان می

هم از کنعان و هـم از نمـرود سـخن رفتـه نامهکوشدر : نامهنمرود و کنعان در کوش.٣. ٢

پـدر کلشـچهـرهو به،از دختر نوشانپیل دندانکنعان فرزند کوش این منظومه، در. است



١٩١/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

:ه استنمرود بودکنعاناصلیاست؛ اما شاعر معتقد است که نام 

ـــاد ـــان نه ـــام کنع ـــدر ن ـــر او را پ ـــادم ـــود ش ـــب ب ـــدار او روز و ش ـــه دی ب

ــتپــــدر بــــود نمــــرود او را درســــت ــدای از نخس ــود را خ ــد خ کــه او خوان

)٤٠٦: ١٣٧٠، نایرانشا(

بعدها در نبـرد بـا نسـتوه شکسـت اختالفاتی داشت؛ ،دندانکوش پیل،کنعان با پدرش

، و ایـن همـان ه اسـتداشـتنمـرود نامبهکنعان پسری ). ٤٩٦: ١٣٧٧ایرانشان، (خورد می

و در نهایت ،به جنگ خدا رفت و خواست به آسمان برودنمرودی است که به روایت شاعر،

ه
ّ

). ٤٩٨: ١٣٧٧ایرانشان، (ای هالک شد به دست پش

که کنعان فرزنـد کـوش، یـا کـوش پسـر کندبیان میلفی های مختخلدون در روایتابن

،وجوه مختلـف ایـن روایـات را از طبـری، هشـام بـن محمـد کلبـییو. استنمرود بوده 

هـای نیز روایـتالتواریخجامعدر ). ١١: ١٣٨٣خلدون، ابن(کند سعید و دیگران نقل میابن

ا پدر نمرود و یا کنعان را پسر او مختلفی از رابطۀ کوش با نمرود و کنعان بیان شده که کوش ر

هرشیدالدین فضل. نک(نامیده است
ّ
).١٨٧و ١٨٦، ١/١٧٢: ١٣٩٢،الل

یقایی در کوش. ٣ های باستاننامه و قلمرو کوشیشهرهای آفر

با قلمرو کوشینامهکوشسرزمین نوبه و نوبی که در 
ً
های باستان منطبق از آن یاد شده، دقیقا

هـا بـه کـار بـرای سـرزمین کوشـیNubiaهمین تلفظ متون غربی نیز با است و این واژه در 

اشـاره در و حتی امروزه نیـز ) ”Encyclopedia Americana, 1998: v.16: “Kush(رود می

در متـون تـاریخی گفتـه . شوداستفاده می»نوبیا«به بخشی از آفریقای مرکزی از همین واژۀ 

افریقیـه هـم از ). ١١: ١٣٨٣خلـدون، ابـن(سـتند شده که مردم افریقیه از نوادگـان کـوش ه

کـوش زمـانی کـه بـه راه راسـت هـدایت شـد، . آمده اسـتنامهکوشهایی است که در نام

خدماتی در شهرهای مختلف انجام داد که یکی هم ساختن طلسمی در شهر افریقیـه اسـت 

).٦٨٥: ١٣٧٧ایرانشان، (

مغربی جـا حملـه بـه آن،نامـهکوشمنظومۀ رش، بنا بر گزابرخی از شهرهایی که نوبیاِن

یـونس، طرقـه، قیـروان، بصـیره، نـاکور، زویلـه، مـاهی، شـازده، فـاس و : ستهااینکردند 

های دیگر غیر از این، در قسمت). ٥٥٠: ١٣٧٧ایرانشان، (، هوم، تاهرت و مبات )؟(بجنک
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در آفریقـا قـرار دنام برده مـیدیگریاز شهرهاینامهکوش
ً
ارنـد و مصـحح شـود کـه غالبـا

های جغرافیای کهـن، ایـن و کتابالمحسنینمسالکهایی مانند اساس کتاببر، نامهکوش

این شـهرها بـدین .رقی ذکر کرده استواسامی را اصالح کرده و یا صورت دیگر آنان را در پا

ــّوه )٥٤٩ص(بوصــیر، جزیــره، ســماب در حــدود مغــرب، روبلــه : قرارنــد ، )٥٧٨ص(، ت

ماسه، سـوان )٥٨١ص(ناکور، نیرو، قیروان ، )٥٨٠ص(اطرابلس
ّ
، عیذاب، مرز حبش، سک

، )٥٩٥ص) (در انـدلس هسـتندواقعها شهرهایی این(، طلطمه، ترجاله، شیرین)٥٨١ص(

ه )٦٠٨ص(جلباب 
ّ
) ٦٨٣ص(، ظرش )٦٧٦ص(جابلق ) ٦٧٤ص(، هواره )٦٦٠ص(، رق

در ادوار مختلفکوشامپراتوریاین شهرها در واقع همان قلمروهای ). ٦٨٦ص(و افریقیه 

.اندبوده

یقا.٤ ماندگاری کوش در آفر

هـای حماسـی، سـفر آنـان بـه خصـوص در منظومـهمهم قهرمانان بزرگ، بـهاعمالیکی از 

مغـرب .بوده اسـت، مانند چین، هند یا روم،)های دیگراقلیم(کشورهای مهم دنیای باستان

جا سفر کـرده های حماسی به آنمنظومههایی بوده که خیلی از پهلواناِنهم یکی از سرزمین

با لشکر افریقـی و شـاه قیـروان هاییجنگگرشاسب،برای نمونه.اندانجام دادهیا نبردهایی 

در سفرهای خود به کشورهای مختلف، به مغـرب ،سام). ٢٧٣-٢٥٩: ١٣٨٩اسدی، (کرد 

داستان رفـتِن). ٥٥٠-٣٤٥: ١٣٩٢، نامهسام(کند اد و یاران او مبارزه میرود و با شّدهم می

در ،مازنـدران راپژوهشگراْن؛)٥٤-٢/٢١: ١٣٨٦فردوسی، (رستم به مازندران مشهور است

بهمـن در منظومـۀ کارهـای از قسمتی. انداین بخش از داستان، آفریقا و جنوب مصر دانسته

در نامهجهانگیررستم در منظومۀ ). ١١٤: ١٣٧٠،ایرانشاه(است رخ دادهدر مصر نامهبهمن

هـم از نبردهـای قبانامـهزریـندر ). ٣١٩-٣٠٦: ١٣٨٠مادح، (کرده استمغرب نبردهایی 

در ). ٢٦٢: ١٣٩٢، قبانامـهزریـن(جهانبخش و فرامرز بـا سـپاه مغـرب سـخن رفتـه اسـت 

نظـامی (شـده اسـت گـزارشنظامی نبردهای اسـکندر بـا زنگیـان بـه تفصـیل اسکندرنامۀ

در جـاآنهـای او در فر اسـفندیار بـه مغـرب و داسـتانسـمـاجرای ). ١٣١: ١٣١٦گنجوی، 

هرشیدالدین فضل(است روایت شدهالتواریخجامع
ّ
سـفرهای ). ١/٥٢٨: ١٣٩٢، الل فهرسِت



١٩٣/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

از یک اما در هیچ، باشدهاتر از اینتواند مفصلجا میپهلوانان به مغرب و نبردهای آنان در آن

های دیگـر سـه داسـتان. انـدنگفتهسخن یقا و مغرب از آفرنامهکوشبه اندزۀ،هااین داستان

های آفریقـاییجزئیات سرزمینبه نامهکوشکه نخست این: دارندنامهکوشبا عمدهتفاوت 

کوش امپراتوریکه موضوع اینوم د.پرداخته استها و آثار داستانی دیگر منظومهبسیار بیش از

آناز یدر دیگر آثار نشانکه، در حالیباستان در این اثر منعکس شده است
ً
نیسـت و غالبـا

موضوع .ی کهن استیاشارات به آفریقا در حد همان تعاریف مرسوم کتب تاریخی و جغرافیا

جا، در آنینبردهایو،های دیگر پس از سفر به مغرب و آفریقاتر این که قهرمانان منظومهمهم

او فرستد وفریدون او را به مغرب میکهکوش پس از آناما،گردندهای خود برمیبه سرزمین

ای این موضوع قرینه. شودماندگار میجاآندهد، تا پایان عمر در وظایف خود را انجام میهم

و داسـتان او، کوش اصالتی آفریقایی داشـته نامهکوشکه در منابع اولیۀ منظومۀ بر ایناست 

.، درآمده استنامهکوشدر ی آن کنونو به شکلههای دیگر آمیخته شدبعدها با داستان

ادعای خدایی کوش. ٥

).٦٦٢، ٥٩٧، ٤٠٣: ١٣٧٧ایرانشان، (کند ، چندین بار ادعای خدایی مینامهکوشدر کوش 

ای نکـرده اسـتهـا اشـارهکوشـیامپراتوریبه در آن ، اما ای در این زمینه نوشتهمتینی مقاله

دعوی خدایی کردِنکوش وجود دارد، پراتوریامتوجه به اطالعاتی که از با).١٣٧٢متینی، (

پیل پادشاهان کوش در منطقۀ نوبی بـه که به گفتۀ مورخاْنمحل تأّمل است؛ چرادندان کوِش

سخن از پرستش پادشـاه . اندجستهتوسل میهاآناند که مردم به رسیدهمیواالییمقامچنان 

ای که کاهنان گونهبه،استر میان بودهدها در میان مورخان قرن دوم پیش از میالد نیز کوشی

توسـل مچرخیدنـد و بـه او او مـیِگـرِدبـه قصـد پرسـتشکردند و مردمکسی را انتخاب می

هـای دیگـر هـم ها و منظومـهخدایی در داستاندعوِی).٥٨: ١٣٦٠حاکم، علی(شدندمی

شّدکه، چنانهموجود دارد؛ 
ً
: ١٣٩٢، نامـهسـام(کنـدادعای خـدایی مـینامهساماد در مثال

فردوسـی، (هـم ایـن ادعـا را داشـته اسـت ) الحاقات(شاهنامهیا جمشید در ، )٥٤٥-٢٧٣

موضوع جمشـید مبتنـی بـر ، وشداد مبتنی بر متون تفسیریماجرای.)پاورقی١/٤٥: ١٣٨٦
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امپراتـوریکوش مبتنی بر واقعیاتی است که در که داستانحال آناست،متون اساطیر ایرانی

.نددانستبه تبعیت از فراعنه، خود را خدا می،کوشیشاهان ، زیراوجود داشته استکوش 

نماد دو مار. ٦

هـای مختلـف تأویـلمنـابعکـه در روییـدههای ایرانی، دو مار بر دوش ضـحاک در داستان

دو مـار قصۀ برآمدِن. ، کوش برادرزادۀ ضحاک استنامهکوشاست؛ در از آن شدهمختلفی

مار نماد قدرت . ها ارتباط داردکوشیامپراتوریاست که با موضوعی ر تاج شاهانبر سر یا ب

در تصـویریپیداامپراتوریها بود و تصاویری از این کوشی
ً
شده که با مار ارتباط دارد؛ مثال

١فراعنۀ پیشاسلسلۀ مصـر).٥٨: ١٣٦٠حاکم، علی(سر شیر و بدن مار دارداو ،ملکهاز یک

ـــرنقـــشبـــر تـــاج خـــود  ـــک مـــار کب ـــودای ـــان ب ـــدرت آن داشـــتند کـــه نشـــان از ق

ها مصر را فتح کردند و یـک دورۀ صدسـاله که کوشیپس از آن. )٤٦و ٣٣: ١٣٨٧فورتی، (

که اثبات کنند آنان نیز فرعون هستند و بـا مـردم مصـر مشـکلی بر آن حکم راندند، برای این

سلطنتی کوش در آن زمان همچون قلمرو «مار دیگر بر تاج خود افزودند؛ نقش ندارند، یک 

بود که بایـدبر پیشانی فرعون روئیدهنماد آن دو ماِر، ورسیدیک پادشاهی دوگانه به نظر می

دو مار روی سر شاهان کوش را منـابع قصۀ .)٥٥: ١٣٦٠لوکالن، (» دکردنمیاز او حمایت 

نک(کنند دیگر هم تأیید می
ً
یری از این مارها بـر حتی تصاو؛)Mokhtar, 1981: 282. مثال

جـایی کـه در داسـتان ناز آ). ٥٧: ١٣٦٠لـوکالن، (سر و گونـۀ شـاهان کـوش وجـود دارد 

و حتی کوش بـرادرزادۀ اوسـت، طـرح ،های اصلی، ضحاک نیز یکی از شخصیتنامهکوش

یبـراای نهیشـیپنقش مار بر تاج پادشاهان کوشـی را این بحث خیلی دور از ذهن نیست که

.بدانیمضحاکدوشبررستهیمارها

کوش امپراتوریقدرت زنان در . ٧

امور کشوردر ادارۀداشتند و بسیاری از مشاغل مهم را زیادیزنان در پادشاهی کوش قدرت 

١٥٧: ١٣٨٧فورتی، (بایست با نظر مثبت ملکۀ مادر باشدانتخاب شاه می.دست داشتندبه 

کننـد و تقسـیم مـیمهـم و مجـزا سی سلسلۀ فراعنۀ مصر را به چهار بخـشفورتی و برخی مورخان دیگر، دوران . ١
.نامندمیپیشاسلسله فراعنۀ ها را سلسلهاین پیش از و فراعنۀ حاکمان 



١٩٥/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

این نقش برای زنان بر جای ماند و حتی پس ،ها فراعنۀ مصر شدندزمانی که کوشی). ١٥٨و 

ادامـه در بین فراعنـه رسمها در مصر و بازگشت آنان به مرزهای خود، این از شکست کوشی

سّنِت).٥٩: ١٣٦٠حاکم، علی(یافت
ً
مادرشـاهی در دو سـده قبـل از مـیالد در بـین ظاهرا

تالش کوش برای ازدواج شاید). ٥٦: ١٣٦٠لوکالن، (ی یافته بود تربیشها استحکام کوشی

موضـوع ازدواج شـاه بـا . داشته باشـدسّنتریشه در این ،نامهکوشبا دخترانش در منظومۀ 

حـد آشـکارا وبـدینتـا نامـهکـوشدر کمتر اثری است که مانند هاآنو یا قتل خود دختران

.پروا توصیف شده باشدبی

نامهن قهرمان کوشدندان بوداهمیت فیل در قلمرو پادشاهی کوش و پیل. ٨

مشترک چیزچند ذکراند، ها سخن گفتهمنابعی که دربارۀ سرزمین نوبیان و کوشیتربیشدر 

گفته ). ٢/٢١٤: ١٣٨٠قرچانلو، (و آبنوس ) گاهی مس(، معادن طال )و نیز عاج(فیل : است

چنـینهمها اسـتفاده کردنـد و ها از نخستین اقوامی بودند که از فیل در جنگشده که کوشی

بـه همـین دلیـل در ). ٢٤٥: ١٣٨٤دان، (بردنـد در تشریفات سلطنتی از آن بهرۀ فراوان مـی

هـا و هایی که از این قوم به جا مانده است، فیل نقش بسـیار مهمـی دارد و در مجسـمهنگاره

. اند فراوان استها و نمادهایی که به فیل پرداختهنقش،مانده از این قومهای باقینوشتهسنگ

ها مقاالت فراوانی نوشـته شـده ها و زندگی کوشیها، آییندر فرهنگ، جنگدربارۀ نقش فیل

نقش فیل
ً
هالند به . اندها بررسی کردهمختلف زندگی کوشینوئدر شرا که برخی اختصاصا

اسـتپرداختـهای بـه ایـن موضـوع و خـود نیـز در مقالـه،کـردهبرخی از این منـابع اشـاره 

)Haaland, 2014: 649-673 .( ،فیل نیز از ناگزیزبههر گاه سخن از تمدن کوشی به میان آید

، مهمنامهکوشدر ). ٧٥: ١٣٦٩، دیویدسن(رود ذکری می
ْ

دنـدان پیـلترین مشخصۀ کوش

رابطۀ کوش با پیل در متون نقـالی هـم مـنعکس شـده اسـت.بودن اوست
ِ

؛موضوع
ً
از مـثال

یـا در ؛)٢٩١٥: ١٣٩٦زریـری، (سوار بر پیـل اسـت که شودیاد می» گوش«پهلوانی با نام 

موضـوع). ١٧١: ١٣٩١، طومـار نقـالی شـاهنامه(انـد فیـل دانسـتهمتـون او را بـوغازبرخی

ها بوده که بعدها به ایـن ای از اهمیت پیل در قلمرو کوشین بودن کوش، شاید نشانهادندپیل

داستانی  که فرزند دیو سپید اسـت، ،شبرنگ، نامهشبرنگدر منظومۀ . شده استتبدیلشکِل
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، نامـهشـبرنگ(کند خرطومی چون فیل دارد و در بسیاری از نبردها از خرطومش استفاده می

پژوهشی ویژه تواند موضوع این روایت می.)١٠،١٣،١٤،١٧،١٨،٢٢،٢٤، ٩، ٤: ١٣٩٥

، قلمرو اهنامهشو نامهکوشاساس بربه این موضوع این است که بگوییم،علت اشاره. باشد

.استبوده)آفریقا(=مازندران دیو سپید در

ها کوشیمیانشیوۀ انتخاب پادشاه در . ٩

پادشـاهی . هـا انتخـاب شـاه اسـتکوشـیامپراتـوریجالـب در قلمـرو های سّنتیکی از 

، کاهنـاننبـوداگـر بـرادری . توانسـته جانشـین بـرادر شـودبرادر میو،ها ارثی نبودهکوشی

کـه شـدهگفتـه .ندمـردم برسـانتأییـدو بـهنـدانتخاب کننترین شخص را قویتندتوانسمی

در ). ٦٦: ١٣٦٩، دیویدسـن(قدرتمندترین شاهان کوشی پیانغی و برادرش شـاباکار بودنـد

وشش سال سـرزمینش را تـرک کـرد و نـزد پیـر دانـا ، که کوش به مدت چهلنامهکوشپایان 

به سر
ً
از همـینای، با اندک تغییـر، ماندهشاید باقیرگشت، خود بزمین هدایت شد و مجددا

گردد و خود را کوش به سرزمین خود برمیوقتی . بوده باشدها انتخاب شاه در بین کوشینوع 

رونـد و او پـس می) ؟(پذیرند؛ مردم به نزدیک دستور او قنطاکند، مردم او را نمیمعرفی می

اسـت دنـدانشود که او همان کوش پیـلجه میاز آزمودن کوش و پرسیدن اسراری از او متو

).٦٧٦-٦٧٤: ١٣٧٧ایرانشان، (

رسته در کوش. ١٠ نامه معادن طال در پادشاهی کوش و زّر

رسته وجود داردگفتهبارها نامهکوشدر  : شده که در سرزمین مغرب یا نوبی، زّر

ـــت ـــته بیاف رس ـــدرون زّر ـــه راه ان ــتب ــی بتاف ــگ، همچــون چراغ ــه از ری ک

)٥٧٩: ١٣٧٠، نایرانشا(

زر و سـیم در ذکر مکـّرِر). ٥٨١: همان(زر در آن سرزمین یافته است که کوش دو کاِنو این

ها از نظر معادن طـال و حتـی مـس، قلمرو کوشی.در پادشاهی کوش داردریشه،نامهکوش

) ١٣٨٠:٢/٢١٤قرچـانلو، (است داشتهعاج فیل و صندل، اهمیت بسیاری در دنیای باستان 

تـأمین پادشاهیها احتیاجات طال و آبنوس و عاج خود را از این حتی گفته شده که مصریو 

آبنوس در دورۀ اسالمی داشتِنلحاظبهاهمیت سرزمین نوبه ). ٢٤٤: ١٣٨٤دان، (اندکردهمی



١٩٧/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

ها موضوع فراوانی طال در سرزمین کوشی). ٢٧٦: ١٣٤٥طوسی، . نک(استمطرح بوده نیز 

).٧٥: ١٣٦٩، دیویدسن. نک(شناسی است های کوشی از پژوهشبحث بسیار

دندان با دیگر قهرمانانخال سیاه و ظاهر متفاوت کوش پیل. ١١

دو کـه دندان استکوش پیل،نامهکوشچهره و ظاهر قهرمان مربوط بهدیگرجالب موضوع 

کـه ی اسـت های قهرمانی در ادبیـات حماسـاز معدود شخصیتاو . دندان مانند خوک دارد

:شته استرنگ سر و صورتش با بقیه فرق دارد و حتی گفته شده خالی سیاه بین دو کتفش دا

ــــیاه ــــانی س ــــتفش نش ــــان دو ک ـــــمی ـــــردم پرگن ـــــن م ـــــون ت ـــــیه چ اهس

)٢٠٢: ١٣٧٧ایرانشان، (

دارد تفـاوتهای حماسـی ایـران قهرمانـانی کـه رنـگ پوستشـان بـا دیگـران در داستان

کوش خالی سـیاه و ظـاهری .استروی و سپیدمویسرخزالهانآشمارند؛ یکی از انگشت

با آنان جنگیده، گذرانده،و بخش مهمی از پادشاهی خود را در قلمرو سیاهان شتهمتفاوت دا

قلمرو کـوش در منطقـۀ نوبـه و . استزندگی کردهآنان میان و در ، سرزمین آنان را فتح کرده

از فرزندان حام بوده ، کوش توراتبنا به روایت.مختص سیاهان بوده است،آفریقای مرکزی

ــاکس، ( ــل : ١٣٧٧ه ــوش«ذی ــیاه) »ک ــه س ــدانش هم ــام و فرزن ــودهو ح ــت ب ــدپوس ان

هـای حماسـی یکـی دیگـر از قهرمانـانی کـه در منظومـه).١١: ١٣٨٠خلـدون، ابـن. نک(

ایـن ؛)٤: ١٣٩٥، نامـهشـبرنگ. نک(است نامهشبرنگرنگ است، شبرنگ در منظومۀ سیاه

او پوسـت بـودن سـیاهنشـانی ازال سیاه کوش شـاید خ. شخصیت هم فرزند دیو سپید است

.استرفته در منابع اولیه باشد که ذکرش

نامه احتمال نابودی پادشاهی کوش به دست نوبیان و تطبیق آن با کوش. ١٢

ی هـایکی از احتماالتی که در بحث نابودی قوم کوش مطرح شده این است که از آغاز سـده

،قبایـل نـوبی،هـاآنگانمیالدی که قوم کوش رو به ضعف نهاد، طعمۀ خوبی برای همسای

حمالت سببکوشی در اوایل قرون میالدی بهسقوط دولتده شده کهاحتمال دا. فراهم شد

همــۀ مورخــاِنفرضـیه رااگــر ایــن .)٥٧: ١٣٦٠لـوکالن، . نــک(باشــدبـوده یقبایـل نــوب

هـا بـه را یکی از منابع کهنی دانست که سـقوط کوشـینامهشکوباید بپذیرند،شناسکوش



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٩٨

دنـدان بـا کـوش پیـلی سـخن رانـده کـهشکست سنگینازو ،کردهگزارشها رادست نوبی

تحمـل کـرده اسـتدر نبرد با سیاهان نوبی و مازندران به رهبری سنجه یششصدهزار سپاه

: استخوانده مازندران را ّجه سرزمین بنامهکوششاعر در ). ٦٥٩-٦٥٦: ١٣٧٧ایرانشان، (

ـــدش ـــه او دان ـــر ک ـــه ه ـــین بج ـــــدشزم ـــــدران خوان ـــــده مازن جهاندی

)٥٣٥: ١٣٧٧ایرانشان، (

واقـع در آفریقا و جنوب مصـر نامهکوشو شاهنامهمازندران در ،هاپژوهشبعضی طبق 

اگر ایـن ). ٨٨: ١٣٩٥آیدنلو، ؛٦٣٨-٦١١: ١٣٦٣همو، ؛١٢٧: ١٣٦٣متینی، .نک(است

جدیـدیهای تاریخیپژوهشموضوعقبول واقع شود، نبرد دیوان مازندران باید مورد رضیه ف

،اسـترخ دادههـا و نوبیـان با توجه به اتفاقاتی کـه در قلمـرو کوشـیاین واقعه قرار گیرد و 

.بررسی شود

نتیجه

. ها در حدود دوهـزار سـال قبـل از مـیالد در جنـوب مصـر شـکل گرفـتکوشیامپراتوری

بـا نامـهکـوشاز بررسی تطبیقی منظومـۀ . عنوان پادشاهان این سرزمین بوده است» شکو«

:این نتایج حاصل شد، هاپادشاهی کوشی

هایی که با نام کوش در با توجه به شخصیت، نامهکوشرسد که در منظومۀ به نظر می. ١

بـا چهـرهاز چندین اند، داستانی شکل گرفته که تلفیقی منابع تاریخی و داستانی وجود داشته

کوش که در هـزارۀ قبـل از مـیالد در جنـوب مصـر امپراتوریگویا موضوع است؛ نام کوش 

وجود داشته، 
ِ

ذکـر اسـامی . اسـتروایت شـدهدندان داستان کوش پیلنویسندگان در منابع

کـه ایـن نـی اسـت ئقرانامـهکوشدر به نوبیـانتعددشهرهای مختلف آفریقایی و اشارات م

.کنندأیید میمطلب را ت

بازنمشخصیت کوش پیل. ٢
ً
از امپراطوران منطقۀ نـوبی و یـا جنـوب ودیدندان احتماال

سالۀ کوش هـم بـه نـوعی ١٥٠٠بوده است و شاید عمر »کوش«هاآنمصر است که عنوان 

بـا توجـه چنینهم. اندحکومت کردهچندین سده امپراتوریاین شاهان شد که ناظر بر این با

تقویـت فرضـیهدندان و نام فرزند او نیز کـوش بـوده اسـت، ایـن پیلنام پدر کوِشکه به این



١٩٩/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

وپدرچندین نامصورتبهکهاستبودهیکوششاهانیحکومتعنوان »کوش«شود که می

.استکردهرییتغنامهکوشدرپسر

اره که در متون عهد عتیق و متون تاریخی بدان اش،دندان با کوش فرزند حامکوش پیل. ٣

و تـوراتتفسـیرها و منـابع باید دندان، ، اشتراکاتی دارد و در تبیین شخصیت کوش پیلشده

.در نظر داشترا متون تاریخی و تفسیری دربارۀ کوش بن حام 

بـه نـوع گزارشـی کـه در ایـن عنایت و با نامهکوشدر مذکوربا توجه به منطقۀ نوبِی. ٤

نامـهکـوشدیـوان مازنـدران در د این باشد کـه نتوامییکی از فرضیات منظومه آمده است، 

امپراتوریو مقدمات سقوط این آورده،ها هم حمله ها هستند که به قلمرو کوشیهمان نوبی

.اندرا فراهم کرده

.نیستارتباط بیدندان با موضوع پرستش شاهان کوش خدایی کوش پیلدعوِیموضوع . ٥

و تـاج ای کـه بـر صـورت با مارهای دوگانهتوانمارهای رسته بر دوش ضحاک را می. ٦

.تطبیق داد،اندشاهان کوش در دورۀ تسلط بر مصر قرار داشته

نسـبت » کوش«با توجه به رابطۀ کوش با پادشاهان کوش و کوش بن حام، ضبط واژۀ . ٧

.مرّجح است» گوش«به 

ر فرهنـگ دندانی او، با اهمیت فیل د، یعنی پیلنامهکوشخصوصیت ظاهری قهرمان . ٨

.مناسبت داردها کوش

رسـته در داسـتان . ٩ اهمیت معادن طـال در پادشـاهی کـوش و اشـارات متعـدد بـه زّر

. ها در نظر باشدنیز باید در بررسینامهکوش

دنـدان در بخـش دوم از های کوش پیـلکه داستانبعید نیستیادشده،با توجه به نکات

،اگـر چنـین باشـد.هـا مـرتبط بـدانیمکوشـیریامپراتـورا با خاطرۀ نامهکوشقسمت دوم 

بـوده نامـه کـوشمشخص نیست که چه منابعی و با چه کیفیتی در اختیار سـرایندۀ منظومـۀ 

به یک یـا چنـد نامهکوشای از ترجمه. ١: شایسته است، شدهگفتهمطالب با توجه به . است

ی کـه در تـربیشکیه بر منابع که شاید پژوهشگران دیگر کشورها با تتاشودبالمللی زبان بین

؛کـوش را بگشـایندامپراتـوریاختیار دارند، اسـراری دیگـر از ایـن منظومـه و رابطـۀ آن بـا 

شناسی، به ارتباطات ایـران های تاریخی یا باستانپژوهشگران رشتۀ تاریخ با تکیه بر یافته. ٢



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٠٠

را نامـهکـوشاریخی بـودن و یا تـاساطیریمیزانکوش بپردازند تا بتوان امپراتوریبا باستان

کـه در شـناخت پادشـاهی قرار گیـرددر کنار منابعی نامهکوشکهبساچهو؛کردعیینبهتر ت

.باشدگشا کوش کار

منابع
: ٣٢، شآینـۀ میـراث. »)نامـهکـوش(از میـراث ادب حماسـی ایـران «). ١٣٨٥(آیدنلو، سجاد ـ

٢٣٠-٢٠٥ .

. سمت: تهران. هلوانیمتون منظوم پ). ١٣٨٨(ـــــــــــــــ

.سمت: تهران. چاپ سوم.نامورنامۀ شهریار): ١(شاهنامه). ١٣٩٥(ـــــــــــــــ

ــدون ابنـ ــن خل ــدالرحمن ب ــدون، عب ــر). ١٣٨٣(خل ــاریخ ابن:العب ــدونت ــۀ ). ١ج(خل ترجم

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران. عبدالمحمد آیتی

آدهـال . چرنی؛ اچ. فالکنر؛ جی. او. سیلیدر؛ آدآلدرد هایس؛ویلیام سیاسمیت، استیونسون؛ـ

.مهتاب: تهران. ترجمۀ تیمور قادری. مصر: تاریخ جهان باستان کمبریج). ١٣٩٥(

نامـۀ دکتـر محمـود جشـن. »دنـدانروایتی از مـرگ کـوش پیـل«). ١٣٩٨(امیدساالر، محمود ـ

.٨٢-٥٣: ران، کرمان، دانشگاه شهید باهنربه کوشش نجمه حسینی سروری و دیگ. مدبری

.علمی و فرهنگی: به کوشش رحیم عفیفی، تهران. نامهبهمن). ١٣٧٠(الخیر ایرانشاه بن ابیـ

.علمی: تهران. به کوشش جالل متینی. نامهکوش). ۱۳۷۷(ایرانشان بن ابالخیر ـ

.چشمه: تهران. از اسطوره تا تاریخ). ١٣٩٠(بهار، مهرداد ـ

ه بن لطفحافظ ابرو، عبدـ
ّ
هالل

ّ
.میراث مکتوب: تهران). ج٣(جغرافیای حافظ ابرو). ١٣٧٥(الل

پیوندهای فراسوی زمان و مکان: تاریخ تمدن و فرهنگ جهان). ١٣٨٤(ئی و دیگران، دان، راسـ

.طرح نو: تهران. ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ). ١ج(

: تهـران. ترجمۀ هرمز ریاحی و فرشته مولوی. قارهتاریخ یک : آفریقا). ١٣٦٩(دیویدسن، بزیل ـ

.امیرکبیر

هرشیدالدین فضلـ
ّ
تصـحیح ). ج٣. تاریخ ایـران و اسـالم(التواریخجامع). ١٣٩٢(همدانی الل

.میراث مکتوب: تهران. محمد روشن

هرضا، عنایتـ
ّ
ـهالنامه ذبـیحارج. »پژوهشی در سرزمین و قوم کوشان: نامهکوش«). ١٣٩٠(الل

ّ
ل

.٤٥٨-٤٥٥: تهران، میراث مکتوب. داودبه کوشش سیدعلی آل. صفا



٢٠١/الد در آفریقانامه با پادشاهان کوش در هزارۀ قبل از میارتباط منظومۀ کوش

ـاالن. )١٣٩٦(عباس بن حسـین ، مرشد زریریـ
ّ
طومـار مرشـد عبـاس زریـری [:] شـاهنامۀ نق

.ققنوس: تهران. جلیل دوستخواه: ویرایش. ج٥، اصفهانی

.سخن: تهران. تصحیح سجاد آیدنلو]. ناشناس: مؤلف). [١٣٩٢(قبانامه زرینـ

.میراث مکتوب: تهران. تصحیح وحید رویانی]. ناشناس: مؤلف). [١٣٩٢(نامهسامـ

. بـرگدنتصـحیح ابوالفضـل خطیبـی و گابریلـه وان]. ناشناس: مؤلف. [)١٣٩٥(نامهشبرنگـ

.انتشارات بنیاد محمود افشار: تهران

یسـۀ داسـتان کـوش بررسـی و مقا«). ١٣٩٧(اصغر بشیری صادقی نقدعلی علیا، فاطمه و علیـ

، )دانشگاه تربیـت مـدرس(فرهنگ و ادبیات عامه. »و طومارهای نقالینامهکوشدندان در پیل

.٩١-٦٩: ٢٤ش

. به اهتمام منـوچهر سـتوده. عجایب المخلوقات). ١٣٤٥(طوسی، محمد بن محمود بن احمد ـ

.بنگاه ترجمه و نشر کتاب: تهران

.نگاربه: تهران. یح سجاد آیدنلوتصح]. ناشناس: مؤلف). [١٣٩١(طومار نقالی شاهنامهـ

. الدینیتصحیح سید محمدباقر کمال. سندبادنامه). ١٣٨١(ظهیری سمرقندی، محمد بن علی ـ

.میراث مکتوب: تهران

هـا فرمـانروایی ملکـه«). ١٣٦٠] (با همکاری ایوان هریک و ژان ورکـوتر[م .حاکم، احمدعلیـ

.٥٩-٥٨: ١١٦، شپیام یونسکو. ترجمۀ شاپور اسدیان» مروئهحکومت زنانه در): کانداسها(

بنیـاد : تهـران. تصـحیح جـالل خـالقی مطلـق). ج٨(شـاهنامه). ١٣٨٦(فردوسی، ابوالقاسم ـ

.المعارف بزرگ اسالمیدایرة

وارطـان : تبریـز. ترجمۀ وارطان مامیگونیـان سـیمونز. فراعنۀ مصر باستان). ١٣٨٧(فورتی، جو ـ

.سیمونز

.سمت: تهران). ٢ج(جغرافیای تاریخی کشورهای اسالمی). ١٣٨٠(چانلو، حسین قرـ

: تهـران). الدولـهنظـم(نوریـان ترجمۀ ابـوتراب خواجـه. تاریخ ایرانیان). ١٣٦٤(گوبینو، آرتور ـ

.مؤسسۀ مطبوعاتی علمی

. »تمـدن شـکوفای کشـور نـوبی در دوران باسـتان: امپراطـوری کـوش«). ١٣٦٠(لوکالن، ژان ـ

.٥٧-٥٥: ١١٦، شپیام یونسکو. ترجمۀ شاپور اسدیان

هاسد: ترجمه. تمدن سیاهان). ١٣٦٩(ماکه، ژاک ـ
ّ
مؤسسۀ چـاپ و انتشـارات : مشهد. علویالل

.آستان قدس رضوی



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ٢٠٢

، ٢، سنامـهایران. »های کیکاووس و رستم با دیوانمازندران در جنگ«). ١٣٦٣(متینی، جالل ـ

.٦٣٨-٦١١: ٤ش

. ١٣٤-١١٩: ٩، ش٣، سنامهایران. »روایتی دیگر از دیوان مازندران«). ١٣٦٣(ـــــــــــــــ

.١٥٨-١٤٤: ١٧، ش٥، سشناسیایران. »خداوند گم کرده راه«). ١٣٧٢(ـــــــــــــــ

الخیرایرانشان بن ابی←مقدمه و تعلیقات ). ١٣٧٧(ـــــــــــــــ

بـه اهتمـام . الشعرا بهارتصحیح ملک]. ناشناس: مؤلف). [١٣٨٩(مجمل التواریخ و القصصـ

.اساطیر: تهران. محمد رمضانی

های شرکت سهامی کتاب: تهران). ٢ج(المعارف فارسیدایرة). ١٣٨٧(مصاحب، غالمحسین ـ

.جیبی وابسته به مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر

رضا ذکـاوتی به کوشش علی). بخش ختا(اسکندرنامه). ١٣٨٤] (منسوب[منوچهرخان حکیم ـ

.میراث مکتوب: تهران. قراگوزلو

ترجمۀ شاپور . »های دوران فراعنۀ مصرهنرها و حرفه«). ١٣٦٠(ورکوتر . النادوری، رشید؛ جیـ

.٥٢-٤٢: ١١٦، شپیام یونسکو. اسدیان

هناصری طاهری، عبدـ
ّ
ای بر تاریخ سیاسی اجتماعی شمال آفریقا از آغاز تـا مقدمه). ١٣٧٥(الل

.سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: تهران. هامانیظهور عث

. زیر نظر اسـماعیل سـعادت. دانشنامۀ زبان و ادب فارسی. »نامهکوش«). ١٣٩٣(نحوی، اکبر ـ

.٤٤٥-٥/٤٤٢: تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

: تهـران. ید دستگردیتصحیح حسن وح. نامهشرف). ١٣١٦(نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف ـ

.مطبعۀ ارمغان

.اساطیر: تهران. قاموس کتاب مقّدس). ١٣٧٧(هاکس، مستر جیمز ـ
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