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مقدمه
حماسه در لغت به معنای «دالوری ،دلیری و شجاعت» است و در نوع ادب حماسی ایا اریار
منظوم و منثور حماس از رخدادهای پهلوان و اعمال داوری و مردانگ قهرمانان و پهلوانان ای
ملت اا ا

ائین و کیش گزارش و توصیف م شود ،که در راه استقالل کشور اا تکوان حکومیت

و حفظ ااین خواش م کوشند و با دشمنانشان م جنگند (رزمجو .)38 :1831 ،صورت هنیری از
مجموعه عواطف و احساسات مردمان ا

سرزمین است که ط روزگیاری دراز در ادبییات ملی

پدادار شده است هر انچه که اان عواطف و احساسات را بیشتر تحرای
نابرابری ،فداکاری و میهن دوست  ،بازتاب ان در شک و رن

می کیرد ماننید جنی ،

حماسیههیا بیشیتر هیاهر می شید.

حماسه ها از روااات سخن ام گواند که زمان نیزد قیوم صیاحم حماسیه ،بیه واقعییت تیاراخ
گذشته دور انها تعلق م گرداد (بهار .)11 :1831 ،حماسه اا شعر پهلوان مانند رمان ،قصه و غیره
اک از اقسام شعر نقل است .گفتهاند که حماسه از چهار اص راشیه می گییرد :تیارا  ،زنیدگ
فردی ،تخی محض و روااات جاری شفاه و کتب شیام قصیه و اسیهوره از هیر گونیه واقعیه
تاراخ حماسه زا ،گاه در حماسه زمان و مکان و اشخاص اصل خود را حفظ م کنید و گیاه بیر
زمان و مکان و اشخاص داگری منتق م گردد .در کالبد حماسیه ،گیاه شیدت عملییات تیاراخ
چنان که واژه حماسه است ،سخت غلوامیزست .ول گاه شدت واقعی و تیاراخ ااین عملییات
خود به اندازه ای است که حماسه جز انکه جامه حماس بیر ان بووشیاند کیار داگیری نییم کنید
(خالق مهلق .)101 :1813 ،الزمه پیدااش ا
نیست بلکه ا
مردانگ های ا

منظومه حماس تنهیا وصیف جنی

و خیونرازی

ارر حماس کام بااد دارای اان واژگ های باشد که ضمن توصیف پهلوان هیا و
ملت ،نمااانگر عقااد ،اراء ،سنتهای پسنداده و فرهن

تمدن ان ملت نیز باشد

(رزمجو .)32 :1831 ،در اان بین داستانهای مل و پهلوان از قدامتران موضیوعات نثیر فارسی
است .اارانیان سدهی چهارم داستانهای مل و پهلوان را تارا ااران م دانستند و به جهت حفیظ
هوات مل در گرداوری و نگارش ان داستانهای حماس اهتمام تمام داشتند .نگارش موضوعات
حماس در قرن پنجم رواج بسیاری داشت ول با گذر زمان از اوج ان کاسته شد .کهنتران نمونه
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عصر حماس بعد از شاهنامه ابومنصوری حماسه دارابنامه طرطوس در قیرن ششیم اسیت .کیه
داستان داراب و پهلوان هیای بسییاری او در اایران و جزاایر اونیان اسیت .شییوه داسیتان گیوا
دارابنامه مبتن است بر ماجراهای گوناگون که در طی سیفرهاا بیرای قهرمیان داسیتان پداید
م ااد ،م توان اان داستان را با داستانهای عیاری اا پیکارس
مرسوم شد ،مقااسه کرد .چرا که در داستانهای پیکارس
مواجه م شود که در زندگ ا

کیه در قیرن شیانزدهم در اسیوانیا

نییز خواننیده بیا ماجراهیای گونیاگون

قهرمان پداد م ااد (مقدادی .)331 :1813 ،به رواات ابوالقاسیم

فردوس داراب فرزند همای چهر ازاد و بهمن بود که پس از تولد ،مادر او را در صندوق نهیاد و
به اب افکند و گازری وی را از اب دراورد و از اان روی او را داراب نامید .اما در مآخیذ پهلیوی
اان نام دارا اا دارای ذکر شده چنانکه در ترکیم دارای داراان مالحظه می شیود و فردوسی از ان
هنگام که داراب به تخت شاه نشست تا اخر او را دارا خوانده است:
چو دارا به تخت کی برنسشت
از جن

کمر بر میان بست و بگشاد دست

دارا با فیلقوس و صلح با وی و گرفتن دختری را بیه زنی عیالوه بیر شیاهنامه در

بعض از مآخذ داگر (مانند غرر اخبار ملوک الفرس رعالب و مجم التوارا ) سخن رفته است.
اصوال داستان دارب به ان اختصاری که در شاهنامه م بینیم نبیوده بلکیه شیاهد و میدعا کتیاب
دارب نامه طرطوس است (صفا.)131 :1813 ،
در ک کتاب دارابنامه از عال تران نمونههای نثر فارس در دورهی اول است که با نثیری
ساده و مرس نگاشته شده است .در نثر اان دوره شیوههای بیان ادب از قبیی صیناا بیداع و
ابزار بیان به ندرت داده م شود .مختصات بالغ نشرهای اان دوره عموماً همان مختصات نثر
دوره پهلوی از قبی تکرار و کوتاه جمله و به طور کلی ااجیاز اسیت .از مترادفیات اسیتفاده
نشده و توصیفات به صورت کل و کوتاه اورده شده است و بیشتر معهیو

بیه امیور بیرونی

است تا امور درون و انفس  .لذا از انجاا که تا به حال پژوهشی در زمینیه مختصیات سیب
حماس دارابنامه صورت نگرفته ،به مهالعه و بررس مختصات سب

حماس اان متن منثوره

در سهح زبان با بررس اواا  ،لغوی و نحوی (مث تقدم فع ) پرداخته شد.
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دارابنامهی طرسوسی
کهنتران نوشتهای که به دست ما رسیده و نام داراب را در ان م توان اافت کتاب بنیدهش
است که از دارای چهر ازاد ااد م کند .و مدت حکومتش را دوازده سال م داند (فرنبغ دادگی ،
 .)112 :182۱پس از اسالم کتابهای فراوان را م توان نام بیرد کیه دسیت کیم بیه بخشی از
داستان داراب اشارهای کردهاند .از جملیه ترجمیه تیارا طبیری ،مجمی التیوارا والقصی

،

ارارالباقیه ،سن ملوک االرض و األنبیاء و ....ابوطیاهر طرسوسی دارابنامیه را در اواسی قیرن
ششم مکتوب کرده است .موضوع دارابنامه داستان داراب پادشاه داستان فرزنید همیای چهیر
ازاد و پدر او بهمن است که پهلوان های بسیار در ااران و جزاار اونان و بسیاری جزاار موهیوم
داستان داگر کرد ول دنبال اان داستان ،داستان «دارای داراایان» تیا شکسیت او از اسیکندر و
کشته شدن بر دست ماهیار و جانوسیار و سوس داستان روشن

ملقم بیه «بورانیدخت» دختیر

دارای دارااان م ااد و اان داستان اخیر به سرعت با داستان اسکندر مخلوط م گردد و تا اواخر
کتیاب ادامیه دارد (شمیسیا .)323 ،18۱0 ،دارابنامیهی طرسوسی ایا دارابنامیهی طرطوسی
داستان است منثور در احوال داراب پادشاه کیان  ،نواده اار روشن

با لقم بوران دختر (دختیر

داراب پسر داراب) و اسکندر روم [مقدون ] .صورت کنون داستان تحرار ابوطاهر طرسوس
(اا طرطوس ) است و از همین روی کتاب را بیا عنیوان دارابنامیهی طرسوسی می شناسیند.
داستان «دارابنامه» داستان زندگ داراب و معشوقه لو طمروسیه و تسخیر عمان و جزاار اونان
به وسیله ارابه همچنین دالوریها و فداکاریهای پوراندخت ،نوه پسری داراب در برابر اسکندر
و لشکرکش های اسکندر است« .دارابنامه» اک از قدام تران متنهای نثر فارس به واژه در
زمینهی ادبیات داستان و به واژه ادبیات داستان پهلیوان و عییاری اسیت .شیاهنامهای منشیور
است که در دورهای از تارا مکتوب ااران اتفاق م افتد ول مکانهاا موهیوم و روایدادهاا
غیر واقع در ان به چشم م خورد که تاراخ بودن متن و جیدی بیودن ان را بیه زایر سیوال
م برد و اگر مؤلفههای دقیق ادبیات داستان علیفه را بدانیم و بتوانیم انها را مشیخ

سیازام،

م تواند به ااین گونیه از ادبییات متعلیق باشید .ااین کتیاب در سیدهی ششیم هجیری توسی
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ابوطاهرمحمدبن حسنبنعل بنموس الهرسوس نوشیته شیده اسیت .اقبیال اغمیاا احتمیال
م دهد که مح اقامت خاندان ااشان در اک از نواح شرق ااران به واژه خراسان بوده است.
به هر حال داستان دارابنامه باستان طوالن است سرشیار از روایدادهای غییر عیادی و پیر از
اتفاقهای ماوراءطبیعه .شخصیت اصل داستان افراده ذهن نواسنده اسیت ،هیر چنید کیه بیا
عبارت «ا

روز که اردشیر بر تخت پادشاه نشسته بوده» اغاز می شیود و میا می دانییم کیه

اردشیر شخصیت تاراخ و واقع اسیت و از شاهنشیاهان ساسیان  .از داگیر اریار طرسوسی
قهرمان نامه ،قران حبش  ،اسکندرنامه و ...است .کتاب «دارابنامه» کیه در قیرن ششیم هجیری
نوشته شده ،به کوشش شادروان دکتر ذبیح العصفا در نو جلد بیه چیا

رسییده اسیت و دارای

مقدمهای در هفده صفحه درباره نام دارابنامه ،موضیوع داسیتان و اطالعیات دربیاره نواسینده
کتاب است ،به همراه معرف نسخههاا که در تصحیح از انها سود برده اسیت .ان گونیه کیه از
نام کتاب برم ااد ،موضوع ااین کتیاب بااید داسیتان داراب ،فرزنید بهمین اردشییر باشید امیا
دارابنامه فق داستان داراب نیست .اان کتاب را م توان به سه بخش تقسیم کرد:
1ی دارب نامه ،که داستان داراب ،پسر بهمن (اردشیر) ،در ان امده است.
3ی داستان اسکندر ،که سرگذشت مختصر اسکندر جهان گشا را از اغاز حیات تا رسیدن بیه
پادشاه دربر م گیرد.
8ی داستان کام بوران دخت (روشین ) ،دختیر دارا کیه در ااین بخیش شیر جنی هیا و
ماجراهای او با اسکندر اورده شده است.
نواسنده ،همه اان به بخش را در ذای سرگذشیت داراب اورده اسیت (طرسوسی :18۳2 ،
.)32
پیشینه تحقیق
درباره بررس مخصات سب

حماس دارابنامه تاکنون هیچ گونه پژوهش و پاااننامه اای

انجام نگرفته است .اما از مهمتران فعالیتها و تحقیقها و پژوهشهاا که در اان زمینیه انجیام
شده است م توان به پاااننامه کارشناس ارشد با عنوان «ادبیات عامیانه و ارتباط ان با اسیهوره
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در دارابنامه طرسوس » توس امنه امین با راهنمیاا عبیاس خیائف کیه در دانشیکده علیوم
انسان تهران انجام گرفته است ،اشاره کرد .همچنین م توان از پاااننامه کارشناس ارشیدی بیا
عنوان «مقااسه موری و محتواا دارابنامه طرسوسی و دارابنامیه بیغمی » کیه بیا راهنمیاا
محمود مهراوران در دانشگاه قم انجام گرفته است ،ااد کرد .در اان زمینه پاایاننامیه کارشناسی
ارشد با عنوان «بررس ساختار داستان دارابنامه ابوطاهر طرسوس که توسی گیودرز حسیین
زاده با راهنماا محمد باران در دانشکده ادبیات و علیوم انسیان تهیران انجیام گرفتیه اسیت،
وجود دارد.
روش پژوهش
اان پژوهش به روش تحلیل و توصیف با استفاده از مناب کتابخانه اا و از طراق فیش
برداری انجام م شود.
مختصات حماسی دارابنامه
از هنگام که بشر چشم گشود و خود را روی زمین خاک تنها اافت ،برای همیوار نمیودن
مسیر زندگ خود با موان و مشکالت روبرو گرداد که مجبور بود با انها دست و پنجه نرم کند
وبشر ابتدا با عوام طبیع مواجه شد .گاه موفق م شیدند برخی از انهیا را برطیر

کنید و

گاه به ناگزار مغلوب انها م شد .با اان حال چارهای نداشت جز اانکه اا خود را با شیراا و
سخت های موجود انهباق دهد و اا با پدادهها بجنگد و تسلیم نتیجه نبیرد باشید .کشیمکش بیا
طبیعت حیوانات و انسانهای داگر با گسترش نحوه زندگ و ااجاد جوام اولیه وسعت خاصی
اافت تا جاا که کشمکشهای جزئ تبدا به پدادهای فراگیر و اجتماع به نیام جنی
اتش جن
جن

شید.

بنا به عل و عوام مختلف برافروخته م شد .تارا اساطیری اارانیان اساسیاً شیام

میان روشناا و تاراک بوده است .اان اساتید از نبرد قوای هلمت برای به دسیت اوردن

روشناا و برکت ،سخن م گواد به همین دلی است که اان داسیتان هیا ،تیومم بیا جلیوههیای
رنوات که واژگ های عمدهی اساطیر ااران است تنظیم م شود)کوپال و خیوش پسیند:18۱0 ،
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 .)13لذا در اان قسمت به برخ از مختصات حماس به کاربرده شده در دارب نامه طرطوسی
پرداخته م شود.
1ـ جنگافزار
زاربنای هر حماسهای ،روااروا دو جبهه و دو نیروی خیر و شر است کیه در نهاایت ،بیه
دلی سرشت متضاد دو جبهه ،فرجام کار به جن

م انجامد .پس اک از مختصات بنیادان هیر

حماسهای ،کاربرد فراوان جن افزارها و به عبارت اشیا حماسی اسیت (شمیسیا.)118 :1831 ،
روزگاران کهن به عنوان تجل قدس خدای زاااننده و مظهر ارار جوی[خدا جو زمین] پرستیده
م شده است و حت مردمان به ان سوگند م خوردهاند (الیاده۱1 :1813 ،ی.)3
 -2گرز
بسیاری از االت نمادان در نبرد در اساطیر ،در اص ابزارهای فراطبیع خدااان بودهانید کیه
در اختیار برگزادگان و قهرمانان قرار گرفته تا انها را در مامورات الهی خیود در جهیان ایاری
کنند .پیش نمونهی گرز در اساطیر ااران گرز بزرگ است که اازد مهربیه ان مسیلح اسیت و در
نگاهبان ازافرادگان ،پاسداری از داد و پیمان و سرکوب شر از ان ااری م جواید .ااین همیان
گرزی است که در نگارههای میتراا  ،مهر در کشتن گیاو نخسیتین از ان اسیتفاده کیرده اسیت.
استفاده از اان گرز ،به عنوان رزم افزاری مقدس و ااین که نشانه پیروزی خیر و شر را با خیود
به همراه داشته در بین پادشاهان ااران باستان و همچنین موبدان دان زرتشت رواج داشته است.
موبدان زرتشت گرز گاوسر مهر را به عنوان نمادی از جنگ کیه بااید بیا نیروهیای شیر داشیته
باشند با خود حم م کنند .نوع رفتار ااین انها با گرز نیز ب شباهت به رفتار مهر نبیود :مهیر،
گرز خواش را سه بار در روز در باالی دوزخ م چرخاند تا نگذارد داوان به دوزخیان عقیوبت
بیش از انچه سزاوار ان هستند تحمی کنند (هینلز.)131 :1818 ،
سال بیشتر پهلوانان نامدار در دارابنامه گرز است .ضربهای اان جن افزار به حیدی بیوده
است که تنها با ا

بار زدن سر طر

مقاب بر زمین م افتاد اا متالش م شید .وزن ان گیاه
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هشتاد من  ،پنجاه من  ،شصت من ذکر شده است .از نامهای داگر اان جن افزار ،م تیوان بیه
عمود اهنین اا چوبین ،دبوس ،گرزه ،گرزهی گاو سر ،گاو سار ،گاو چهر ،گیاوروی ،سیرگرای،
گردن شکن و ...اشاره کرد .در داستان نبرد بوران دوخت با اسیکندر در جلید ای

دارابنامیه،

داراب گرز دواست و پنجاه من را به کار م گیرد ،کیه بیه کیار گیرفتن گیرز نشیانه مردمی و
دالوری م باشد .زارا گرز از سنگین وزنتران جن افزارها بیه شیمار می ااید .و همچنیین در
داستان بازگشت داراب به ااران و داگر داستانهای دارابنامه نشانه دلیری و پهلیوان قهرمانیان
به شمار م ااد .به عنوان مثال ...« :چوب داراب ابن داراب را به ااران بردند ،چنین گواند که او
را دختری بود سخت با جمال و کمال که او بی نظییر عهید خیواش بیود و در هیژده سیالگ
صورت سیاوخش و فر هوشن
خ سبزی داشت چنان

داشت و در قوت و دالوری به اسفنداار م مانید ،امیا بیر لیم

هر که وی را بدادی پنداشت که او میرده اسیت؛ و گیرز دواسیت و

پنجاه من کار فرمودی .و داراب اان دختر را قوی دوست داشتن و هنرهاا کیه شیاهزادگان را
م بکار ااد همه او را در اموخته بود؛ و اان دختر را بوران دخت نیام بیود و بیه رواایت داگیر
روشن

نام داشت( »....دارابنامه :18۳2 ،ج )۳21 ،1

« ...عنهوشیه اندر رسید مهرعوشیه نیز با وی .داراب کهین را بیاوردند در اک قبه نشانده و
تاج از زر بروی اواخته و گرزی زران گاوسار در دست وی نهاده چنان

بازی کودکان باشد

و به دست داگر تیغ هم از زر سرخ ،تا چون پدر ااد ،پدر دادار او را به فال گیرد کیه کیودک
تیغ زن و گرزدار خواهد بودن( »....دارابنامه :18۳2 ،ج )332 ،1
« ...پس بفرمود تا سال اوردند ،اول ده تای حرایر در پوشیید و لباچیه ای هیم از حرایر
قزاکنده در برانداخت ،ان گاه جوشن داراب کالن در پوشید و خود پدر خیود داراب کهیین بیر
سر نهاد و تیغ گودرز که از استخر اورده بود بر میان بر بست و گرز گاوسر داراب کالن بر زان
کوهه افکند و هر سالح که مبارزان را به کار ااد بر خود راست کرد و کمندی شست اازی به
فتراک مرکم بست و روی بر خاک نهاد و از قوی بحقیقت ،ج جالله قوت خواسیت و ناصیر
طلبید( »....دارابنامه :18۳2 ،جلد )101 ،1
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تبر  /تبرزین

در بیشتر جن های صورت گرفته در دارابنامه ،سخن از تبر و تبرزان به میان امده اسیت.
تبر و تبرزان بر خال

گرز از جن افزارهای سب

وزن م باشد .در دارابنامه هنگام کیه دو

مبارز با تبر و تبرزان با هم نبرد م کنند برای جلوگیری از ضربات اان جن افزارهیا از سیور و
زوبین استفاده م کنند زارا اان جن افزارها بسیار برنده م باشند.
« ...سواه ااران در قفای وی حمله م کردند و دست بر تیغ و ناچ و گرز و عمود و دهره و
دور باش و زوبین و ساتور و دبوس و چیاک و نییم چیاک و اعقیوب و تبیر و تییر و کمیان و
فدرن

و جوالدوز و ناوک دوز و ناوکانداز و خشت و شی و چوب دست و تبیرزان و کیارد

بردند( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )110 ،3
شمشیر

در دارابنامه در بیشتر نبردها مبارزان از شمشیر استفاده م کنند و با ضربه شمشیر سیر هیم
نبرد خود را از تن جدا م کنند .تیغ نام داگر «شمشیر» نیز م باشد .با توجه به مناب حماسی و
تییاراخ بییه جییا مانییده از دوران کهیین شمشیییر پرکییاربردتران ،مهییمتییران و بییا ارزشتییران
جن افزارهای قرون گذشته است( .کوپال و خوش پسند)1۳۳ :18۱0 ،
« ...بوران دخت گفت من با اسکندر کاری کنم که همه جهانیان عبرت گیرند .اان بگفیت و
اسپ در میدان تاخت و جوالن نمود و ان عمود  310من برداشت مبارزه طلبید .میردی بیود از
لشکر اسکندر که او را کهالس گفتندی .مردی خیاره بود ،او را هیچ اسو نتوانسیت کشیید ،بیر
اشتر نشست  ،تیغ داشت به وزن س من که اگر بر کوه زدی به دو نیم کردی .سال پوشیید و
برابر بوران دخت امد و هم از گرد راه حمله کرد .بوران دخیت چیون گرمی او را بداید برابیر
حملهی او باز شد ،اک با تیغ و اک بیا گیرز ،تیا چنید حملیه در مییان ااشیان باطی شید»....
(دارابنامه ،18۳2 ،ج )۳10 ،1
« ...همه مردان به اکباره فرااد براوردند و مر داراب را شاه خواندند و بر وی به شاه سالم
کردند .پس داراب بفرمود تا نوبت شاه زدن گرفتند و سواه گرد م امدند تا هزار و پانصد مرد
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از قصران جم شدند و هزار مرد داگر از روستاهای ری .جمله لشکر وی  3100میرد بودنید و
 3000پیاده ،هر اک گرزی و حربت و سوری هیزار میخی و شمشییر هنیدی حماای کیرده و
بعض داگر بودند که ا

جفت ماه در دست داشتند( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج 8۳2 ،1ی)8۳1

« ...داراب پیش دست کرد و هم از انجا که بود چوبه تیری بزد که پشت دست بیر قبضیهی
کمان بدوخت .غرچه اه کشید و خواست که عنان بگرداند ،داراب شمشیر گندناگون برکشیید
و بزد بر گردن غرچه و سرش بیرون انداخت .بعد از ان چشیم بیه راه گماشیت تیا بنگیرد کیه
کیست که داگر به جن

او م ااد( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )13 ،1

تیر

شمشیر پر کاربردتران جن افزارها در حماسهها است .که در جای جای دارابنامه کیاربرد
فراوان دارد و سخن از نوع تیغ و تیر با نام تیغ و تیر اعقوب بیه مییان امیده اسیت .و حتی
سخن از تیری با عنوان تیره بالرک به میان امده است .در دارابنامه طرسوس نیز صدها بار بیا
اان جن افزار روبرو م شوام .دالوران هر سواه با استفاده از اان جن افزار ،صحنههای مهیم و
بزرگ نبرد را خلق کردهاند ...« .اسکندر گفت برو و مهکال را بگو که من بنده خداام عزوج و
نصرت و نعمت و دولت او دهد و من از بهر ان امدم تا دان حق پذاری و اگر ن در میان مین
و شما تیر و تیغ است ،و من بدان ننگرم که تو داو منکری که خدای تعیال میرا بیر تونصیرت
دهد( »....دارابنامه :18۳2 ،ج )۳21 ،3
« ...سواه روم به اکبار خود را بر لشکر داراب زدند و همه سواه اایران را در مییان گرفتنید و
تیغ و تیر در مغز خفتگان م کردند و فزع در لشکر ااران پیدا شد چنانی

گفتی روز قیامیت

است .تا مرد نان بخورد پنجاه هزار مرد به زار تیغ اعقوب گذاشته بودند و خیروش و فیزع در
لشکرگاه افتاد و هر که اگاه م شد سال م پوشید و به در سراپرده داراب جم می شیدند ،در
زره و جوشن ،و سراپرده داراب را در میان گرفتند و می گفتنید :ای جیوانمردان ،پادشیاه اایران
امشم مستست که اان دشمنان بر میا چنیین مکیری توانسیتند کیردن ،ولییکن بیاک نیسیت»....
(دارابنامه :18۳2 ،ج 810 ،1ی)811
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2ـ نبرد
نبرد رواداد مرکز اصل حماسه اسیت کیه در ان انسیان بیرای رسییدن بیه اایده ال خیود
جانبازی م کند .از اان رو مهمتران موضیوع روایدادها ،نبیرد و جنی

اسیت و امیا هیم نبیرد

م تواند انسان باشد اا طبیعت (رود ،دراا ،بر  ،گرما) و ایا جیانوران حقیقی (شییر ،کرگیدن،
گراز ،گرگ) و اا افسانهای (اژدها ،سیمرغ) و اا دایوان ،غیوالن و پرایان .در کنیار ااین نبردهیا،
ماجراهای داگری نیز روی م دهند که پهلوان بتواند در گذر ان از خود دلیری و ب باک نشان
دهد و ناماوری کند و اا از نام حیثیت خود دفاع کند .در بیشتر حماسهها برای پهلیوان پییروزی
هد

اصل است ،ول راه رسیدن به ان گوناگون است .در درجهی نخست از راه نیروی تن و

مهارت در به کاربردن رزم افزار .ول چون نیروی انسان و هنر او همیشه برای پییروزی کیاف
نیست ،پهلوان بااد برای پیروزی از امکانات داگری نیز بهره گیرد .اک از اان امکانات شناخت
بهتر فوت و فن کار ،اعن تدبیر اا «چاره» است .ول «چیاره» اگیر در معنی «تیدبیر و کیاردان »
چاره گر نیفتد ،پهلوان به معن داگر ان رفتار م کند ،اعن دست به جادوا و دروغ م زند که
بیشتر در حماسههای بدوی پیش م ااد .در شاهنامه تنها رستم است که چند جا و بیه وایژه در
نبرد با سهراب و اسفنداار برای پیروزی بر هم نبرد متوس به دروغ و جادوا م گردد که گواا
مانند صفات پرخوری و پر اشام و پر سخن  ،بازماندهای از اصی سیکاا رواایات او باشید.
اک داگر از راههای پیروزی بهرهمندی از سخن است ،به واژه در مفاخره اا رجز خوان  ،اعن
پهلوان در میدان نبرد با شر مفاخرات خود و اا خوار شمردن هم نبرد ،دل او را خال م کنید.
(خالق مهلق81 :1832 ،ی )83بهتران شیوه رزم در حماسه نبردهای تن به تن اسیت .چیون در
اان گونه نبردهاست که مهارت پهلیوان اصیل داسیتان اشیکار می گیردد .از ااین رو توصییف
نبردهای تن به تن خوانندگان را بیشتر مجذوب م کند توصیف وزنهای مغلوبه اا به اصیهال
شاهنامه «همگروه» .رزم افزار اصل در حماسهها بیش از همه شمشیر ،نیزه و تیر و کمان اسیت.
در شهر نامه گرز و کمند را نیز بااد بدانها افزود .همچنین کشت نیز اک از راههای پیروزی بیر
همنبرد است( .خالق مهلق)8۱ :1832 ،
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در میدانهای جن

سخن از جن های تن به تن است .در ااین جنی هیا از گیرز و شمشییر و

خنجر و کمند و خشت و زوبین هر ا

به جای خود استفاده م شود و گاه به پهلیوان بیزرگ وقتی

همه سال ها را به کار بردن و بعض را خورد و ناچیز نمودند از اسبها فرود م ااند به کشیت دسیت
م زنند در جن های تن به تن از هر جانم کس نازل امور میدان است .پهلوانان که بیه جنی

تین

به تن مبادرت کردهاند از اسیم مبارزان داگر برکنارند .گاه در عین جن های هم گیروه دو مبیارز بیا
اکداگر در میدان دچار م شوند و به جن های تن به تن م پردازند .شیاهکار فردوسی در وصیف
جن های تن به تن اک جن های تن به تن رستم است با سهراب و داگر با افراسییاب اسیفنداار و
داو سوید و ...به غیر از جن های تن به تن ،جن ها و نبردهای گروه نیز وجیود دارد کیه سیواه در
حین حرکت نظم و شکوه خاص دارد و هر سواه به چند دسته تقسیم م شود و با هیر ای
است به رن

درفشی

و پیکر خاص .هر دسته از پهلوانان و سواهیان را رئیس و فرمانده است کیه معمیوالً

سمت رااست ا

خاندان را دارد .باشکوهتران میدانهیای جنی

میدانیسیت کیه در ان پهلیوان از

ااران با سواه بزرگ از دشمنان بجنگد و انان را تار و مار کند .اصوالً حس انتقام ،بزرگتران محیرک
اساس تمام جن ها و اعمال جنگجواان است( .صفا)3۳1 :1813 ،
دارابنامهی طرسوس ارر حماس است و زاربنای تمام اریار حماسی  ،جنی
نیروی متضاد خیر و شر و نی
است .م توان نبرد را از ا

و مقابلیه دو

و بعد در قالم نبرد انسان با دایوان ،حیوانیات و دشیمنان بیوده
لحاظ به دو دسته تقسیم کرد:

1ی نبرد میان اشخاص
3ی نبرد میان اشخاص و موجودات مانند داو و اژدها و ...و اا حیوانات مانند خرس و مار.
از لحاظ داگر م توان ان را از لحاظ کاربرد سال به دو دسته تقسیم کرد:
1ی در نبرد از انواع سال استفاده م شود.
3ی و در جای داگر در نبرد از کاله استفاده نم شود و پهلوانان با نیروی بازوی خود با هیم
نبرد م کنند .از ا

سوی نبرد میان دو تن صورت م گیرد و از سوی داگیر مییان ای

گروه از سواهیان صورت م گیرد و اا میان دو سواه اا دو گروه صورت م گیرد.

تین و
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نبرد تن به تن

در اان روش مبارزه ،پیش از روایاروا گروهی  ،اکی از پهلوانیان سیواه ،از سیواه مقابی
حراف میهلب دالوری ندای او را پاس م داد و جن

در می گرفیت .البتیه گیاه بیه خیاطر

روحیه جوانمردی در پهلوانان ،حرافان متعهد م شدند که پس از پاایان نبیرد ،شخصی غالیم،
اسیب به مغلوب نرساند .چرا که شکست ا

پهلوان ،خود به تنهیاا سیبم تضیعیف روحییه

سواه خودی م شد و البته کشته شدن او ،در واق شکست نهاا سواهش به حساب م امید .در
نبرد تنبه تن پس از استفاده از انواع سال ها (شمشیر ،خنجر ،نیزهی کوتاه ،تییر و کمیان ،گیرز،
تبر و )...چنانچه اک از حرافان مغلوب نم شد و سال ها کارگر نم افتاد ،پهلوانان بیا کشیت
گرفتن (گرفتن کمربند حراف و پس از کنکاش بسیار وی را به زمین زدن) سیع بیر شکسیت
دادن حراف م کردند .ناگفته نماند که در اان روش هر ا

از حرافان با رجیز خیوان و ذکیر

دالوریها و بیان اص و نسم خواش ،سع به تضعیف روحیه حراف م کرد (کوپال و خوش
پسند.)30 :18۱0 ،
نبرد داراب باسمنداک

« ...سمنداک نعره بزد و به داراب در دواد و لم بر لم و دست بیر دسیت می زد .چنانکیه
اسم داراب برفت و[او] دم اسپ داراب را بگرفت و بر جای بداشت داراب دست برد و تیغ از
نیام بر کشید و روی برگردانید تا براند و دست سمنداک را قلم کند ،سمنداک دم اسپ رها کیرد
و[ داراب] داگر بار عنان بگردانید تا روی به سمنداک ارد .سمنداک داگر باره دست ایر دسیت
زد چنان

اسپ داراب را بگرفت .داراب داگر باره تیغ براورد( ....دارابنامه :18۳2 ،ج)1 ،11

نبرد بوران دخت با انطوطیه (با سالح)

« ...بوران دخت گفت :اان بار به جهت ان امدهام تا تو مرا بگیری و پیش اسکندر ببیری تیا
اسکندر تو را به زن کند و بانوی ااران گرداند .انهوطیه گفت من از بهیر بهیرام امیده بیودم...،
بوران دخت گفت به نیزه جن

خواهم کردن .اان بگفت و به نیزه گشتن گرفت .ان هیر دو زن
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به نیزه با اکداگر چندان بگشتند که نیزه هااشان پاره پاره شد و بر اکداگر هفر نیافتند .گرد از
میان و میدان برخاست و اسوان به عوض کف  ،خون از دهیان انیداختن گرفتنید ،پیس تییغهیا
برکشیدند و به اکداگر ضربههای قوی بیحد راندن گرفتند چندان که از تیغ هااشان جز قبضیه
نماند و در دست استوار شد .پس دست به گرزهای گران بردند و بر اکداگر زدن گرفتند ،چون
دو اهنگر استاد که پت

بر سندان زدند( .دارابنامه  ،18۳2ج )18 ،3

نبرد قنطرش با کموز (با سالح)

شد از بهر داراب و تیغ اندر اکداگر نهادند؛ و قنهرش بیاکموز

« ...همه را با اکداگر جن

در اواخت تا کار به درجه ا رسید که قنهرش تیغ بر کشید و گفت :ااین حرامیزاده ،چیون از
من بهتر م خواه هم اکنون بگوام تا تو را پاره پاره سازند .کموز دست در ساق میوزه کیرد و
دشنه بر کشید و بزد برادر را بر پهلو چنان

تا به چربگاهش بدراد .قنهرش بیفتاد و جان بیداد.

(دارابنامه ،18۳2 ،ج۱3 1 ،ی)۱1
نبرد دارا ب با غرچه (با سالح)

« ...اانچنین غالم اهن

داراب کرد که به داراب برسید ،دانست که اان پسیر گیازر اسیت.

روی بدو کرد و گفت :ای جوان هیچ خبر م دان که ااین دسیتور را کیه کشیت و پسیر گیازر
کجاست؟ داراب گفت من کشتهام واابنده نو بودم تا بیاا به تام  ،تا دل خود نیز از حیرب تیو
فارغ کنم .غرچه چون اان سخن بشنید کمان از قربان بر اورد و چوبیه تییر بیر کمیان پیوسیت.
داراب پیش دست کرد و هم انجا که بود چوبهی تیری بیزد کیه پشیت دسیت بیر بضیه کمیان
بدوخت .غرچه اه کشید و خواست که عنان بگرداند ،داراب شمشیر گندناگون بر کشید و بزد
بر گردن غرچه و سرش بیرون انداخت( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )13 ،1
نبرد گروهی

هنگام که نبرد تنبهتن پااان م رسید ،جن

گروه با صف اراا لشکر و قیرار گیرفتن

قلم ،میمنه ،میسره ،ساقه در جای خود اغاز م شد .در نبردهای گروه  ،سربازان اعم از سواره
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و پیاده ،مجهز به جن افزارهای محافظت از قبی زره ،جوشن ،مغفر (کالهخود) و سور بودند و
از جن افزارهای دفاع همچون شمشیر ،نیزه (کوتاه و بلند) ،تیر و کمیان ،تبیرزان ،کوپیال و...
استفاده م کردند (کوپال و خوش پسند3۱ :18۱0ی)33
نبرد بوران دخت با سپاهیان اسکندر

« ...شاه اسکندر ما را گفت برواد و بوران دخت را بگیراد و زنده به نزدا

من اراد .هییچ

بهتر از اان نیست که به اکباره حمله کنیم[ و ااشان را در میانگیرام و بیه دسیت غلبیه همیه را
بگیرام .اان بگفتند و] بیکبار حمله کردند وهای وهای بر امد و ان ده هزار مرد بیه اکبیار روی
به پوران دخت اوردند ،بوران دخت هیچ دل از جای نبرد و برابر ان لشکر امد و گیرز گیران را
کار فرمود .با هر عمودی مردی را با اسم بهم در زان شکست و بهر جانیم کیه بیوران دخیت
حمله م کرد از کشته پشته م نهاد و ان امیران هر ساعت بان

بر لشکر م زدنید و بیه گیرفتن

بوران دخت تحراض م کردند که ناگاه از چهار گوشه ان بیست هزار مرد با تییغهیای کشییده
چون شیران گرسنه از امین و اسار و پس و پیش در امدند و به زخیم گرفتنید( »....دارابنامیه،
 :18۳2ج )۳12 ،1
نبرد داراب با زنگیان (با سالح)

« ...ماه  ،کشت داراب را باز به طنبلوس اورد ،ان زنگیان چون داراب را بدادنید در مییان
گرفتند و شمشیر و ناچ و عمود بر گرفتند و قصد داراب کردند و بان
مهره از ان روی دراا بخاست .داراب دست به گرز گران برد و ا
داراب در اب افتاد و جن

ده و خرنای و سوید

نعره بیزد چنانی

خیروش

در گرفتند و اتش حرب قوت گرفت .شاهوی زنگ گفیت مشیعلها

را برافروزاد در اان شم که داراب ا

مرد است و ما بسیار ،در تاراک نبااید کیه از اکیداگر

بکشیم( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )1۳1 ،1
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3ـ پهلوانان
واژه قهرمان اا پهلوان که در گفتار روزانه به معن انسان شجاع و برجسته به کار م رود .ایا
رقم زننده شخصیت در ارار ادب است کاربرد معناا واژهای نیز دارد و بر چهرههیای شیاخ
ادبیات به اصهال «قهرمان » داللت م کند .اان نوع ادبیات در سرزمینهای بسیار ،در دورههای
تاراخ گوناگون پرورده شد و ان زمان بود که قصهها و ترانههاا درباره تباری از انسان رواج
م اافت که قدرت و شهامت فوق بشری داشیتند و اعمیال خیارقالعیاده انجیام می دادنید ،بیا
موجودات مافوق طبیع در ارتباط بودنید و گیاه خیود تبیاری میاوراء طبیعی داشیتهانید .در
مواردی نیز روااات پیرامون قهرمانان گذشته سنت حماسی ارزشیمندی را پداید اورده اسیت.
مانند روااات هومری درباره قهرمانان که اعمال خارقالعادهای انان موضوع دو ارر حماس االیاد
و اداسه است.
واژه قهرمان در زبان اونان به معنای محافظت کردن و خدمت کردن است .قهرمیان اعنی
کس که اماده است نیازهای خود را فدای داگران کند .بنابراان مفهوم قهرمان در اساس میرتب
با مفهوم ااثار است( .ووگلر)1۱ ،1831 ،
پهلوان و قهرمان از اسهورههای رااج است که در فرهن

بیشتر مل قدام چیون اایران،

هند ،اونان و روم داده م شود .اسهوره پهلوان ،در اسهورهشناس از دادگاههای مختلف فردی
و جمع قاب تحلی است( .موسوی و خسروی1۳8 ،183۱ ،ی)1۳۳
اون

معتقد است اسهوره قهرمانان رااجتران و شناختهتران اسهوره اسیت کیه هیم بیرای

فردی که م کوشد شخصیت خود را کشف و تااید کند و هیم بیرای جامعیهای کیه بیه تثبییت
هوات جمع خواش نیاز دارد مفهوم م اابد( .اون )12۳-128 :1811 ،
قهرمان اک از کهن الگوهای شخصیت اون

نیز هسیت .قهرمیان در نقیش ای

منجی و

تداع هاهر م شود و معموالً سفری طوالن را اغاز م کند که ط ان بااد وهااف سینگین را
به انجام برساند و ا

سلسله رااضت رنج و شکنجه را تحم می کنید تیا از مرحلیه خیام و

ب خبری به مرحله بلوغ و کمال دست اابد .در حقیقت اان مسیر که شیام طلیم و رهسیواری
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سال

است به دگرگون و استحاله او م انجامد .در اان نوع غیزلهیا شیاعر ،قهرمیان راسیتین

داستان است که با گذشتن از تاراک ها ،سیاه ها و پست ها به جهان بیاال و روشین واال دسیت
م اابد( .گران و همکاران)11۱ ،1838 ،
صفات پهلوان کامل

در حماسه ،پهلوان از هنرهای خارقالعاده برخوردار است و از دست او کارهاا بر م ااید
که از دست انسانهای عادی ساخته نیست .اعنی در حقیقیت ای

انسیان ارمیان و براورنیده

ارزوهای دست نیافتن انسان ها است و از اان رو به پسند مردم است .در جوامی نخسیتین کیه
حماسه هنوز بر بستر اسهوره خفته است هنر خارقالعاده پهلوانان به واژه دانیاا و افسیونگری
است .از جمله طهمورث در شاهنامه از راه افسون بر اهرامن چیره م گردد و بر پشت او زاین
م نهد و برگرد جهان م راند .همچنین داوان به طهمورث خ م اموزند تا او در برابراان هنیر
از کشتن انها در گذرد .فرادون نیز افسونگری م داند و از خود اژدها م سازد( .خالق مهلیق،
)۳1 ،1832
« ...تا از دور سیاه داد ،تا ان معدن برفت تیا بنگیرد کیه ان چیسیت .جوابیاری داید بیر
کرانهی جوا با درختان .داراب گفت انچه م جستم اافتم .پس صبر کیرد تیا ان لشیکر از وی
درگذشت .پیاده شد و ا

درخت را کنار گرفت و دست حلقه کرد و پای را بیر زمیین سیخت

کرد و به قوت ،ان درخت را از زمین بر اورد و شیکر گفیت میر خیدای عزووجی و را؛ و گفیت
چنان

ان روزم نصرت دادی امروز نیز بده که نام و معن به حقیقت توا  .داراب اان بگفت و

ان درخت را شاخهها بر کند و تنه درخت بر گردن نهاد و پای بر پشت اسپ اورد .ان اسیپ از
گران درخت بر جای ااستاد( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )811 ،1
داراب به بیدستان م رسد که هزارگام است و درختان بسیاری دارد .چه مرد را می بینید
که با تبر ان درختان را قه میکند .از انها م خواهد که درخت به او بدهند ول انها نم دهنید
و م گواند که اان درختان ازهمای است و ما برای عمارت انهیا را می افکنییم .انهیا بیه داراب
حمله م کنند که داراب در برابر انان ااستاد ...« ...داراب پیش ااشان باز شد و از ان مردان اک
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را کمرگاه گرفت و گرد سرش گردانید و از ان دایوار چهارطیاقش بییرون انیداخت .چنیان کیه
اعضای ان مرد خرد بشکست .قصد ان داگران کرد و ان همه از پیش او بگراختنید و پییش ان
درختان فرو رفتند .داراب تبری برداشت و از ان درختان اک را که در خور بازوی او بود پیش
چشم کرد به زخم تبر همه شاخ وی را بزد و سر و پااان او بتراشید و بیر سیر رخیت میزدوران
شد ،ااشان را طعام و شراب بود ،بخورد و ان درخت را بر گردن نهیاد و از ان بیدسیتان بییرون
امد( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )83 ،1
از کارهای خارقالعاده پهلوان پرخوری اوست .بیه عنیوان نمونیه داراب بیه عنیوان پهلیوان
حماس  ،گوری را اکجا م خورد ...« ...پس داراب بفرمود که خوردن بیاراد که میرا اشیتها بیه
طعام صادق است .خوانساالر برفت و گورخری براان بیاورد و پیش داراب نهاد .داراب بفرمیود
تا دو گورخر داگر به میان بیاوردند اک پیش فیلقوس نهادند و اک پیش شعیم .داراب گفت:
ای جوان مردان بخوراد .خوردن گرفتند اما تا ااشان بر خیود بجنبیدنید داراب ای

نیمیه از ان

گور خر خورده بود .انگاه سر بر اورد چون پی مست نگاه کرد .فیلقوس و شعیم هنیوز رانی
بیش نخورده بودند .داراب بخنداد و گفت بدان خوردن امدهااد تا ااران را بگیراد؟ با اان زور
و قوت ،شما را رباط نتوانید گرفتن( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )823 ،1
« ...چون بوران دخت به بغداد امد به رس ته بازار بغداد فرو امد و به دکان برایان گیری
رفت و بره ا بخراد و چیزی که او را بااست و در بام براان گر رفت و ان بره را با نانهیا
بخور د و برخاست و فرود امد .هزار مرد بود که بر دکان براان گ ر جم شده بودند کیه تیا
اان مرد ک یست که او را اان چنین اسپ و سال است .بدادند مر او را با زنخ ساده چون
صدهزار نگار ،با ان سال بر خواشتن ببسته ،همه بیه تعجیم مانیده بودنید .بیره ی داگیر
بخراد و به ف تراک اندر اواخت و بر اسپ سوار شد .خالاق در عقم او م رفتنید و میردم
در پیش او م دوادند .همچنان بیا مد تیا بیه نزدای
بگذشت .اسکندر ان طر
120 ،1ی)121

دجلیه و در کشیت نشسیت و از اب

اب بود و تا بود لشکرگاه اسکندر بود( »....داراب نامه ،18۳2 ،ج
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« ...اان بگفت ان غالمان را به شهر فرستاد .غالمان امدند تیا پییش قنهیرش .داراب اسیو
راپوست باز کرد و ا

نیمه ازو برداشت و براان کرد و بخورد و بر سر کیوه رفیت و اسیپ را

اشکال کرد و بخفت( »....دارابنامه  ،18۳2ج 23 ،1ی)2۱
پهلوانان ااران بیشتر هنگام زاده شدن به زابیاا سیتوده می گردنید و کمتیر در بزرگی در
جوان و بزرگسال بیشتر زاباا اندام انها توصیف م گردد .چیون زابیاا چهیره در هنرهیای
پهلوان نقش چندان ندارد ،مگر تنها در مورد سیاوش که زاباا او اازدی و ب نمونه اسیت و
همین زاباا نیز شاخگوزن عموم گردد( .خالق مهلق)۳1 ،1832 ،
داراب به هنگام تولد ،به غاات خوب بوده و از لحاظ زاباا سیتوده می شیده و دارای فیر
اازدی بوده است ...« .شب همای مردااه را گفت :اان کودک را بیاور .دااه رفت و ان کیودک را
بیاورد و در پیش همای بنهاد .همای کودک داد به غاات خیوبروی ،پنداشیت کیه کیودک پینج
ساله است .از ان کودک ترسیدن گرفیت کیه نبااید ااین کیودک بیزرگ شیود و تیاج و تخیت
بستاند( »....دارابنامه  ،18۳2ج )11 ،1
اک از صفات مهم پهلوان وفاداری او نسبت به پادشاه و مییهن اسیت .کیه در مقیام جهیان
پهلوان و چه در مقام پهلوان تیول دار .البته پیش م ااد که پهلوان گاه خودراا پیشه م کنید
ول سرانجام سر به فرمان پادشاه م نهد( .دارابنامه ،18۳2 ،ج )۳۱ ،1
میهن دوست و دفاع از میهن در برابر تازش دشمن ،موضوع داگر حماسیه و وهیفیه مهیم
داگر پهلوان است .اگرچه چنانکه بورا در کتاب خود م نواسید ،در حماسیه مییهن دوسیت در
بسیاری از جاها به هم به گونه ای نااشکار و نااگاهانه در جراان اسیت و تنهیا در فرصیتهیای
مناسم خودنماا م کند( .دارابنامه)10 ،18۳2 ،
« ...داراب اان بگفت و دست دراز کرد و گردن فیلقوس را به دست راست گرفت و گیردن
شعیم پادشاه عرب به دست چپ و گفت اکنون م خواهید تا هر دو را بیرهم زنیم تیا مغیز از
بین شما بیرون ااد تا داگر باره قصد ااران نکنید؟ هر دو را خون از بین بگشاد؛ بزرگان پییش
تخته داراب امدند و خدمت کردند و گفتند ااشان را تو خود خواندهای و اامن کیرده ،و اکنیون
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چرا چنین م کن که همه کس تو را عهد شکن خوانند .داراب هر دو را رها کرد و بفرمیود تیا
اب اوردند تا هر دو سر و روی بشستند و خدمت کردند و گفتند ای خداونید میا را تیو خیود
خواندهای و باز بر ما استخفا

می کنی ؟ داراب گفیت :از بحیر ان کیردم تیا دسیت بیرد مین

بوانید( »....دارابنامه  ،18۳2ج )82۱ ،1
پهلوان از قدرت بدن خارقالعادهای برخوردار است .به عنوان مثیال بیوران دخیت نییروی
بدن قوی دارد که م تواند به تنهاا ا

گرز دواست من را باالی سر خود ببرد:

« ...بوران دخت برخاست و خدمت کرد و گفیت :بقیا بیاد پادشیاه جهیان را ااین عمیود از
زرسرشته و نرم بود و سلم جن

و سال از اهن نیکوتر ااد که تا اان چنین بکن خم نگردد؛

و اان عمود خداوند از جهت مروت است نه از بهر جن
بهر تو جن

که همه مردان چیاکر خداوندنید و از

م کنند خاصه پدر من که اانچنین عمودی را کارفرمااید .ااین بگفیت و ان عمیود

دواست من را در باال کرد و بر گردن گرفت و بر پای خاست .اسکندر برجست از جهیت بییم
را که انچنان عمود بر داشت اگر بر اسیکندر می زد بیه هییچ برنیامیدی و بیوران دخیت بیدان
برخاسته بودتا ان عمود بر اسکندر زند ولیکن اسکندر برجسیت و گفیت همیه برخیزنید .همیه
بزرگان برخاسیتند و بااسیتادند اسیکندر گفیت :ای برنیا برنشیین و شیراب ااسیتاده مخیور»....
(دارابنامه  ،18۳2ج )2 ،3
پهلوان از هنرمندی اعن چاالک و مهارت و دقت اصابت برخوردار است .به عنوان مثیال:
بوران دخت در اانجا از دقت اصابت و چاالک ب نظییری برخیوردار اسیت کیه سیرا متوجیه
انداشه بهرام و شیرزاد م شود و پیش از انکه انها کاری انجام دهند خیل زود تییری در کمیان
قرار داد و بر پهلوی بهرام زد و او را از پای دراورد.
« ...اسکندر گفت :ای پهلوان مرا از دست بوران دخیت خیالص ده کیه مین در دسیت وی
درمانده ام .شیرزاد گفت چنین کنم .او کجاست؟ گفت :اانکه بر باالی منظیره گیودرزی نشسیته
است .شیرزاد سرباال کرد و او را بداد روی بهرام کرد و گفت :ای فرزند ا
او کن و او را در ان منظر بردوز بود و دل مل

چوبه تییر در کیار

الروم را از وی فارغ کن .بهرام کمان بگرفیت و
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چوبه تیر در کمان نهاد و روی به سوی اسکندر کرد و از شجاعت خود چیزی گفیت کیه ناگیاه
بوران دخت را نظر بر وی افتاد ،دانست کیه حیال چیسیت ،زود کمیان خواسیت و چوبیه تییر
پیوست و رها کرد و بزد بر پهلوی بهرام چنان

از پهلوی داگرش بگذرانید .بهرام اهی کیرد و

از پای در افتاد و جان بداد( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج )۱0 ،3
پهلوان از نیروی اعتقاد خاص برخوردار است .به عنوان مثال داراب هیچ گاه خداونید را از
ااد نم برد و همواره از او ااد م کند و زور و فر و هنر را از او م داند .در هنگام نییاز سیر بیه
سوی اسمان م کند و از پروردگار خود مادر م جواد.
«خداوندا و پادشاها و پروردگارا را بر من ببخشای و رحمت کین کیه در دسیت ااین قیوم
درماندهام مرا فراادرس که دستگیر درماندگان  .از اان معنی بسییار می گفیت و می گراسیت.
(دارابنامه)11 ،18۳2 ،
پهلوان همانگونه که هنرمندی و چاالک و زور بازو دارد ،بااد بییدار مغیز و چیاره گیر نییز
باشد.
بعد از اانکه رشنواد در پ ضحاک امده بود و روز داگر بیگاه شده بیود داراب رشینواد را
گفت سالم من را به همای برسان و به او بگو که فردا ضحاک را به خدمت تو می فرسیتم .امیا
امشم برنزد من م باشد ...« ...رشنواد گفت اکنون روز بیگاه شد من رفتم داراب گفت سیالم و
زمین بوس من به همای برسان و بگو که فردا چون روز گردد ضحاک را به خدمت تیو فرسیتم
اما امشم به نزدا

من باشد که دلم تن

است تا با وی سخن گوام .رشنواد پیش همای امد و

خدمت کرد هرچه داده بود پیش همای تقرار کرد .همای به تعجم اندرمانید و گفیت تیا فیردا
ضحاک ااد اا ن ؟ چون روز شد ضحاک را از درخت بگشاد و گفت سالم و زمین بوس من به
همای برسان .ضحاک شاد شد که مرا ازاد کرد .داراب گفت همای را بگوی که فردا پس فردا به
خی خود بر نشین و بدان دشت بیرون ای تا پیش تو زمین بوس کنم و کمر خیدمت در مییان
بندم .ضحاک گفت فرمانبردارم و روزگار ت بخیر باد .داراب گفت نشیان کنمیت تیا فرامیوش
نکن  .مرا فراموش نشود انچه تو کردی .ضحاک گفت مگر چیزی بر دست من خواهید بسیتن.
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داراب گفت پیشتر بیا که چیزی بر دست تو بندم نبااد که تو ان را فراموش کن  .تو را اادگیاری
بدهم که تا زنده باش فراموش نگردد .دست چپ بیر سیر ضیحاک نهیاد و بیه دسیت راسیت
گوشش گرفت و از بی بر کند و دست ضحاک را از پس پشت بربسیت و از گوشیش سیوراخ
کرد و از راش او در اواخت و اکنون گفت برو که تا زنده باش ااین تیورا فرامیوش نشیود»....
(دارابنامه  ،18۳2ج )81 ،1
« ...همای به داراب گفت چه خواب داده ای؟ بگوی .داراب هرچه داده بود در خیواب بیا
او بازگو کرد .همای گفت :ای فرزند ،من نیز همین خیواب دایدهام تیو را از بهیر ااین اوردهام.
داراب گفت چون نقش پادشاه من رسد جدم بیااد و تاج بر سر من نهد .همای گفیت اکنیون
چه کن ؟ گفت من حاجب کنم .همای گفت تو را به حاجب رها نکنم که اان لشکر مرا بیا تیو
تهمت م کنند .داراب گفت شغل داگر فرمیای .همیای گفیت اختییار کین .داراب گفیت اگیر
حاجم بار بودم همه روز تو را دادم  .اکنون رکاب داری به مین ده تیا در پییش تیو رکیاب
داری کنم و در پیش سر اسپ تو م دوم .همای گفت نشااد که خواری است از امییری برکیاب
داری .داراب گفت :ای مادر تو نیز با من سخن گستاخ مگوی و مرا عزاز مدار .چون معلوم شد
که تو مادر من و من فرزند تو ،و پدر را به خواب دادم ،اکنون همه مردان را معلوم نیسیت ،تیا
ان وقت که ازدان پاک از پرده غیم انچه بااد پداد اورد .مادرش گفت نیکو گفت اما اکنون بیه
خود باش تا هر ساعت در فتنه نیفت و با کس جن

نکن  .داراب گفت تا به اکنون نم دانستم

که من کیستم اما اکنون معلوم شد ،نکنم .همای گفت فردا چگونه کن ؟ داراب گفیت :ای میادر
امشم اان بند بر پای من بگذار و مرا هم انجا فرست تا تو را مالمت نیااد که هیر کیه از زبیان
خلق نترسد او از خدای نترسد .همای گفت :ای فرزند راست گفت ( »....دارابنامه  ،18۳2ج ،1
)13
زباناوری صفت داگر پهلوان زباناوری است .زباناوری بدان معنا که بیا حاضیر جیواب و
زاباا و رسائ و حدت بیان مهلم شود .پهلوان بااد بتواند خیود را خیوب بسیتااد و در نیزد
دشمن رجز خوان کند و از دادن جواب نافذ در نماند.
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« ...داراب به کرانه دراا برسید و از ان کشت در ان زار کوه بیرون امد .داراب و بهزاد روی
بدان کوه نهادند .مردان بیامدند و در پیش داراب راه گرفتنید .داراب تییغ برکشیید و روی بیدان
مردان اورد و بان

برااشان زد و گفت منم دارا ب شیر جهان! هیر کیه را جیان بیه کیار اسیت

برگرداد به سالمت و اگر ن همه را از جان بیجان کنم چنان

تا جهان بیاد از میردی مین بیاز

گواند! وبا بهزاد سخن م گفت که مرد بداشیان برسیید .داراب نعیره ای زد چیون رعید و تییغ
بداشان در نهاد و تن چند از ااشان را بر زمین زد و بهیزاد را نگیاه می داشیت( »....دارابنامیه
 ،18۳2ج )۱3 ،1
جوانمردی ،جوانمردی بخشیدن گناه است .در شاهنامه رستم گناه را اگیر از ضیعف بشیری
ناش باشد و اک از اصول مهم انسان را نقض نکرده باشد م بخشااد .امیا هنگیام کیه پیای
کینخواه بزرگ در میان باشد اان جوانمردی مان از سنگدل و سختگیری پهلوان نیست.
وقت که ضحاک به دنبال داراب م ااد تا او را بگیرد و دسیت بسیته بیه نیزد همیای ببیرد
داراب با ضحاک نبردی م کند و او را م گیرد ...« ...رشنواد برخاست با ده پییر معیرو

پییش

داراب رفت و خدمت کرد .داراب چون بداد او را گرم پرسید و کرامت کرد و او از داراب چند
صد گام دورتر ااستاده بود .گفت :ای مهتر ضحاک را چه کردی و اان سن هیا را چیه خیواه
کردن؟ داراب گفت :اان

ضحاک را در مرغزار نشاندهام ،در میان هیزم و اان دو سن

بیر هیم

خواهم زد تا اتش بیرون ااد تا او را بسوزد تا از وی باز رهم و داگران پند گیرند .رشنواد گفت
که او را به من ببخش .داراب گفت نی

ااد او را به تو بخشیدم .انگاه ضحاک را از میان هییزم

براورد( »....دارابنامه  ،18۳2ج )8۳ ،1
« ...چون داراب بر درگاه بنشست همه بزرگان مر او را نثیار کردنید و هدایه اوردهانید .امیا
رشنواد دوتا اسپ و ده غالم ترک و پینج تختیه جامیه انهیاق و دواسیت جامیه بغیدادی و ده
جوشن میزرد و ده خیود عیادی و ده زره داوودی و ده نییزه خهی و ده تییر بیالرک و از هیر
سالح که مردان را به کار ااد .همچنین دهگیان دهگیان پییش داراب کشیید و بسییاری عیذر
خواست و گفت :ای امیر ازان محقرعیم نگیری که من نشناختم ،با لباس غالمانت دادم ،از من
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درگذر .گفت هرکه ناکردن کند نادادن بیند .اکنیون مین تیو را معیا

کیردم( »....دارابنامیه،

 :18۳2ج)۳1 ،1
ویژگیهای قهرمان
ویژگیهای جسمانی قهرمان

داراب در دارابنامه طرسوس هنگام تولد اان کودک  1سیاله بیه نظیر می رسید« .همیای
کودک داد به غاات خوبروی ،پنداشت که کودک  1ساله است( ».دارابنامه ،18۳2 ،ج )11 ،1
ویژگیهای معنوی

باورهای دان  :داراب در تنگناهای مبارزه به خدای خود پناه م برد .م بینییم کیه داراب بیا
خدای خود به مناجات م پردازد« :خداوندا و پادشاها و پروردگارا بر مین ببخشیای و رحمیت
کن که در دست اان قوم درماندهام مرا فراادرس که دستگیر درمانیدگان  .از ااین معنی بسییار
م گفت و م گراست( .دارابنامه)11 ،18۳2 ،
ویژگیهای اخالقی قهرمان

داراب غم خوردن جهت مال و خواسته را نابجا م داند:
« ...دست اان اک برادر بلرزاد و ان مرواراد در دراا افتاد .گراستن براوردند .پدرش
گفت :چرا همیشه گراه کن ؟ گفت در قیمت به باد دادند داراب گفت دلتنگ نکنید خود گفت
چگونه نگر که در قیمت بود که به باد دادند و ان را به بسیار درم خرادندی .داراب گفت :غم
مخوراد ،جان بااد برجا باشد خواسته کم نیاادی( »....دارابنامه)181 :18۳2 ،
از واژگ های اخالق داراب خواشتنداری است .بر اساس گزارش نواسنده دارابنامه در
ماجراا از شدت ناراحت گراه بر او چیره م گردد ،اما خود را نگاه م دارد ...« :داراب چون
نیکو نگاه کرد در قبضه کمان نام اسفنداار داد اب در داده بگرداند و خواست که بگراد و
لیکن خود را به شیرمردی نگاه داشت( »....دارابنامه)131 ،18۳2 ،
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اک از اعمال منف که در بین قهرمانان گاه داده م شود دزدی است .از داراب دزدی داده
نم شود اما ا

مورد مشاهده م شود که غذاهای داگران را به ناحق م خورد ...« :داراب گرسنه

شده بود ،از دور داد که روستاا م امد با خرواری هیزم و زنبیل کلیچه و سبوی جفرات .چون
قد و قامت داراب بداد خروار هیزم را پیش او بماند و گراخت .رشنواد را از ان خنده امد .داراب
ان جفرات و کلیچهها پیش خود نهاد و خوردن گرفت( »....دارابنامه)8۳ :18۳2 ،
تغییر چهره از واژگ های عیاران است .کمند انداختن ،دام گذاشتن و صدای جانوران در
اوردن و استفاده از داروی بیهوش از واژگ های عیاران است.
حماات اسمان از قهرمان :داراب مورد حماات نیروهای غیب قرار م گرفت .چون داراب
را به دستور همای برای کشتن م برند باد م وزد ،اژدهاا هاهر م شود و مان از کشتن او
م گردد ...« .از ان جاا که قدرت خداوندی است بادی سهمگین برامد چنان که همه مردان از
پای در گشتند و افلح حذاقه به روی اندر افتاد و تیغ از دستش جدا شد و نیز مرد مرد را نداد.
افعی از ان وادی برخاست .ضحاک حذاقه را اواز م داد و هرچند جهد کرد از قوت باد پیش
داراب نیارست رفتن .ضحاک قوت کردتا اندر ااد که از برابر داراب اژدهاا داد دهن باز کرده
وا

دمیدن بدمید .چنان که همه میدان اتش گرفت .ضحاک بداد و بگراخت و همه مردان

بگراختند و م امدند تا پیش همای( »....دارابنامه )12 :18۳2
4ـ نبرد با موجودات
دیو

در حماسههای پس از فردوس نیز داوان ،به چهرههای متعدد و فراوان در م ااند .در
دارابنامه داوی اژدها م شود .طرسوس م گواد که ان اژدها داوی است که خود را بر مثال
اژدها کرده است( ...طرسوس  ،بیتا ،ج  ،1ص )1۱1
در شاهنامه گاه

واژه «داو» به جای اهرامن به کار م رود .داوان با تاراک

غار و

انداشههای بد و دشمنانه ارتباط دارند .داوان نخستین بار در لشکر اهرامن با کیومرث
م جنگند.
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« ...ان ماران بگفتند ان مار سوید فرزند ما بود که ازان دراا برامد و در پیش تو بخفت و
دشمن وی بیامد و قصد وی کرد تا وی را بکشد .خدای عزوج تو را توفیق داد تا فرزند ما را
ااری دادی و ان داو را بکشت  .طمروسیه چون اان سخن بشنود به تعجم فروماند»....
(دارابنامه  ،18۳2ج  ،1ص )13۱
« ...چون لشکر اسکندر به هزامت شدند اسکندر به باالا بر امد و بااستاد و بزرگان که به
خدمت او بودند بااستادند .انگاه اسکندر گفت :اان کدام داو بود که خواشتن را بوران دخت
نام کرد و لشکر را زار و زبر کرد؟ بزرگان گفتند همه اسای بوران دخت دارد ان سوار که پیش
روی اان سواه بود(« ....دارابنامه ،18۳2 ،ج )23 ،3
مار و اژدها

مار از عمدهتران تصاوار مثال

سرچشمه حیات و تخی است و غالباً پیچیده به دور

درخت تصوار م شود و همانند درخت تقراباً در همه تمدن ها ،موجم پیدااش انبوه از
اساطیر تلفیق شده است اان جانور خاک اا زمین هم مورد اعزاز و پرستش بوده است و هم
موجم وحشت و نفرت( .بوکور)۳1 :1831 ،
مار نمادی متحرک و پوااست .در خیال نم گنجد که مار ب حرکت و واکنش پذار مدفون
شده باشد .مار مظهر مجسم احساس است که پخش و پراکنده م شود و سراپای پیکر را فرا
م گیرد .بسان جانوری که اندام هااش را م کشد و باد میکند و بر درازای خود م افزااد.
(بوکور)11 :1831 ،
« ...طمروسیه چون اان سخن بشنود به تعجم فرو ماند و گفت شما چه خلقانید و ان مار
داگر از کدام قوم بود؟ ان ماران گفتند ما از جمله پراانیم و والات ما دور است ولیکن ان مار
سیاه که تو او را کشت ان داو بود و جای ااشان در پس کوه است و ان اژدهای بدان عظیم
که سر ازان کوه برکرد و از اان دراا اب خورد ،ان اژدها نیست .ان داو است که خواشتن را بر
مثال اژدها کرده است و مهتر اان داوان است( »....دارابنامه  ،18۳2ج )13۱ ،1
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اژدها

اژدها اک از موجودات افسانهای در فرهن های جهان است و در اساطیر جهان جااگاه
واژهای دارد .در فارس راشهی واژهی اژدها و (ضحاک) اک است و صورتهای داگری
چون «اژدر»« ،اژدرها» و«اژدهات» دارد .به معن «ماری افسانهای و بزرگ ،با دهان فراخ و گشاد».
اژدها اا اژدر که در زبان اوستاا «اژی» در زبان پهلوی ساسان (فارس میانه)«از» و در زبان
سانسکرات «اه » خوانده و نامیده م شود ،به معن «مار اا افع مهیم و سهمگین»است .در
متنهای کهن ااران  ،گاه اان واژه به گونهی عام به کار م رود و زمان نیز با کلمات واژهای
چون «دهاکه» (دهاک) و «سروره» در م امیزد و«اژی دهاکه» (ازرهاگ و ضحاک) و «اژی
سروره » (اژدهای شاخدار) را پداد م اورد که در تارا اساطیری ااران هماوردان سهمگین
فرادون و گرشاسم هستند.
در ااران باستان مانند داگر کشورهای کهن (باب  ،چین و هندوستان) ،افسانههای بداع
درباره اژدها رواج داشته و ائین نبرد در میان اه (همتای اژی در سنسکرات) اا وراتر بااندر
در میان قومهای هند ی ااران
سرزمینهاا

با پذاره گستردهای روبرو بوده است .اما در حال

چون باب  ،چین و هندوستان اژدها نماد خشکسال

و تاراک

که در

و سیالبهای

وارانگر بود ،در ااران بیشتر نمااشگر دژ منش و داو خوا به شمار م امد( .کوااج :1830 ،
)33۳
« ...طمروسیه چون اان سخن بشنود به تعجم فرو ماند و گفت شما چه خلقانید و ان مار
داگر از کدام قوم بود؟ ان ماران گفتند ما از جمله پراانیم و والات ما دور است ولیکن ان مار
سیاه که تو او را کشت ان داو بود و جای ااشان در پس کوه است و ان اژدهای بدان عظیم
که سر از اان کوه برکرد و از اان دراا اب خورد ان اژدها نیست ان داو است که خواشتن را بر
مثال اژدها کرده است و مهتر اان داوان است( »....دارابنامه ،18۳2 ،ج  ،1ص)13۱

  611تحلیل ساختار حماسی دارابنامه طرسوسی

نتیجه
اان پژوهش با موضوع بررس مختصات حماس دارابنامه طرسوس  ،چندان مسئله را
مورد بحث و بررس قرار داد .به نظر م رسد دارابنامه طرسوس از نظر مختصات سب
حماس از قبی کاربرد انواع جن افزارها و انواع نبرد و قهرمانان و ...حت از لحاظ توصیف
عناصر طبیعت به واژه وصف طلوع و غروب خورشید تحت تأریر شاهنامه بوده است .بررس
مختصات اان ارر نشان م دهد که دارابنامه از ارار داستان
روادادهای غیر واقع

ان گاه

پهلوان

بیشتر از انکه بر انگیزنده حس مل

و عیاری است که
و میهنخواه

سرگرمکننده است .اگرچه در جای جای اان ارر م توان به نشانههاا از فرهن

باشد

و باورهای

اقوام ااران دست اافت در مقااسه با ارار حماس برتر ادب فارس موجم خیزش فرهنگ
نم شود .نفوذ و تاریر عناصر دوره اسالم و درهم امیختگ مفاهیم مل و مذهب

نیز در

کمرن کردن بنیادهای اسهورهای و حماس اان ارر مورر بوده است .جن افزارهای زاادی در
دارابنامه به کار رفته اند؛ که از میان جن افزارها شمشیر ،تیر و تیغ کاربرد فراوان در اان ارر
داشتهاند .اک داگر از مباحث مورد بررس در دارابنامه ،مبحث نبرد م باشد .بیشتر نبردهاا
که در دارابنامه مشاهده م شود نبرد تن به تن است .همچنین نبردهای مشاهده شده در اان
ارر فق میان اشخاص نبوده بلکه نبرد میان انسان و موجودات داگری مانند داو و اژدها خرس
و ...مشاهده م شود .پهلوانان در دارابنامه مانند پهلوانان در شاهنامه از قدرت خارقالعاده ای
برخوردارند .موضوع که در زمینه قهرمان در خور توجه است اان است که واژگ های ا
قهرمان را م توان به دو دسته تقسیم کرد1 :ی واژگ های ذات 3ی واژگ های معنوی .از میان
واژگ های معنوی خداپرست پهلوان بیشتر به چشم م خورد و اان نشان دهنده اان است که
دان پهلوانان در دارابنامه اکتا بررس بوده است .همچنین م توان گفت که عقااد مذهب
نواسنده در رواکرد قهرمانان داستان او در مواجهه با حوادث و وقاا ب تأریر نبوده است.
ساختار و واژگ های ادب و زبان دارابنامه به زبان عامه مردم نزدا

است و زبان و بیان

ساده و روان و نثری ب تکلف و دلوذار دارد .و بهرهگیری از صورت تلفظ و معناا واژههای
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رااج در فرهن

عامه ،سخن گوانده داستان را به زبان مردم نزدا

و فهم پذار کرده است .از

انجاا که اان ارر حماس (دارابنامه) توس ابوطاهر طرسوس در قرن ششم هجری تألیف
شده و نثر ان بسیار روان و استوار و در بعض موارد ااداور مرزهای فصیح عصر سامانیان
است .در نثر اان دوره نبااد به دنبال شیوههای بیان ادب از قبی صناا بداع و ابزار بیان بود.
مختصات بالغ نثر اان کتاب عموما همان ادامه مختصات نثر پهلوی از قبی تکرار و کوتاه
جمله و به طور کل ااجاز است .توصیفات کل و کوتاه است و بیشتر معهو

به امور بیرون

است تا درون و انفس  .اگر صنااع از قبی سج و جناس داده م شود بیشتر ابتداا و
اتفاق است و بیشتر تشبیهات که در اان ارر حماسه داده م شود محسوس به محسوس است.
در اان ارر حماس لغات کهن و صفات حماس زااد به چشم م خورد.
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The Analysis of Epic Structure Of Darabnamah
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Abstract
Darabnameh written by Abu Tahir Mohammad Ibn Hassan Ibn Ali Ibn Musa
Al-Tarsusi is one of the epic works of the charter. Not enough information is
available about the author of this epic. It can only be said that it belonged to
the sixth century. In Persian literature, epic is one of the most important and
fascinating types of literature. The purpose of this study is to introduce
Darabnamah and examine its place among prose epics. This research is
noteworthy because while introducing the values of epic style, knowledge
and cultural traditions, it examines and analyzes the work and explains some
of the mythological themes and beliefs of the Iranian people that are reflected
in this work. In general, in this dissertation, issues such as: characteristics of
heroes, weapons, valuable objects, battle, elements of nature and stylistic
peculiarities of the work are discussed. Darabnamah, like other epic works, is
a description of the bravery and heroism of national and popular heroes. With
the difference that in the national and popular place, the heroes of
Darabnamah are less than Shahnameh. Darabnamah of Tartousi has been
influenced by Shahnameh in terms of epic style peculiarities such as the use
of various weapons and types of battles and heroes, etc., and even in terms of
describing the elements of nature, especially the description of sunrise and

sunset. Darabnamah is one of the heroic and noble fictional works
whose unreal events are sometimes more entertaining than they evoke
a sense of nationalism and patriotism.
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Peculiarities.
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