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 چکیده

قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان، متعلق به حدود سیزده قرن پیش، در ایالت 

است. داستان رستم در این متن، با عناصر بدوی، جادویی و شمنی کانسوی چین کشف شده

های نبرد رستم با نتوان احتمال داد که این متن، یکی از مآخذ داستاهمراه است؛ اما می

ای است به زبان لکی )در استان لرستان(، متعلق به دورۀ دیوان باشد؛ اما دارجنگه منظومه

وگوی شاعر با درخت کهنسالی به تصویر افشاریه، سرودۀ نوشاد طرهانی که در آن گفت

وگو، عمر خود را به دوران اساطیری ایران و کشیده شده و درخت در ضمن آن گفت

رساند و بیان خود را با توصیفات مختصری دربارۀ پهلوانان و پادشاهان ی کیومرث میپادشاه

کند. در همین راستا، برخی از محققان و پژوهشگران، این دو متن را در یک ایرانی همراه می

و  قالب و ساختار؛ یعنی در ردیف سرودهای حماسی )در معنای خاستگاه حماسه( قرار داده

های ایرانی معرفی هایی از سرودهای حماسی به دیگر زبانن دو را نمونهاند ایسعی کرده

موجب ابهاماتی دربارۀ سرودهای  قرار دادن این دو متن در یک ردیفکنند. از آنجا که 

تحلیلی، ابتدا  -اند تا در قالب این مقاله، با رویکرد توصیفیحماسی شده، نگارندگان کوشیده

ها نشان های آن را برشمرند و آنگاه مطابق با آن ویژگیویژگیسرود حماسی را تعریف کنند؛ 

دهند که اطالق سرود حماسی بر متن سغدی جایز است؛ اما دارجنگۀ نوشاد را با توجه به 

حساب آورد و بنابراین الزم است در توان سرود حماسی بهزمان سرایش، قالب و ساختار، نمی

 این باره تأمل بیشتری صورت بگیرد.

 .قطعۀ سغدی نبرد رستم، دارجنگه، نوشاد طرهانی، سرود حماسیها: دواژهکلی
                                                                                                                     

 asgharshahbazi88@gmail.comدکتری زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان. )نویسندۀ مسؤل( ایمیل. 1

 استادیار دانشگاه فرهنگیان. 2
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 مقدمه -1

 مسألهبیان  -1-1

شده که نسخۀ متن یا قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان، از دو صفحه تشکیل

اصلیِ یک صفحه از آن در کتابخانۀ ملی پاریس و نسخۀ صفحۀ دیگر در کتابخانۀ بریتانیا 

هوانگ در ایالت شود. محل کشف متن، غارهای هزار بودا، نزدیک شهر توئننگهداری می

کانسوی چین است. از آنجا که اول و آخر متن سغدی افتاده، این احتمال وجود دارد که 

تری دربارۀ جنگ رستم با دیوان باشد. این متن را متن موجود، قسمتی از داستان مفصل

                م بنونیست1940نی ترجمه کرد و در سال به آلما (H. Reichelt)ابتدا ریخله 

(E. Benvenist. ) ه. ش آن را به فارسی  1331آن را به فرانسوی برگرداند. یارشاطر در سال

ترجمه کرد؛ البته ترجمۀ دیگری از این قطعه به زبان انگلیسی موجود است از سیمز ویلیامز 

(N. Sims- Williams)  است. آخرین ترجمۀ فارسی این متن، ام شدهم انج1976که در سال

 ه. ش صورت گرفته است. 1356ترجمۀ بدرالزمان قریب است که در سال 

ای دارد و به احتمال قوی داستان نبرد رستم با دیوان، به زبان سغدی، ریشۀ اسطوره         

ت که در مربوط به اساطیر اقوام ایرانی شرقی است. این متن جزو متون سغدی بودایی اس

های یک از دیدگاهچین پیدا شده؛ اما از نظر محتوا، ارتباطی با متون بودایی ندارد و از هیچ

اهلل صفا حدس زده که این متن متعلق به حدود (. ذبیح44: 1356بودا متأثر نیست )قریب، 

 (.566: 1369قرن هفتم میالدی باشد )صفا، 

ستان، تردیدی در هویّت داستان باقی نام رخش و جامۀ پوست پلنگ در این دا       

داستان اصلِی رستم، میراث فرهنگ ای را که بنا بر آن، شدن آن، فرضیه گذارد و پیدانمی

: 1356سازد )قریب، تر میآسیای میانه و فرهنگ اقوام ایرانی سکایی باشد، به یقین نزدیک

52.) 

ی و جادویی توصیف شده که وجود در این متن، نبرد رستم با دیوان، به شکلی بدو        

اش در شاهنامۀ فردوسی )جنگ رستم با دیوان در همین عناصر، آن را از نمونۀ مشابه

دهد که متن سغدی، نسبت به تواند نشانسازد و همین موضوع میمازندران( متفاوت می

. تر است؛ زیرا هنوز بینش جادومرکزی در آن، در اوج استشعر حماسی یک مرحله عقب

 (.11- 12: 1386مطلق، )خالقی
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الوفایی )بلهسرودۀ سیدنوشاد طرهانی، از طایفۀ ابو« دارِجنگه»یا « دارجنگه»منظومۀ         

اسحاق زیست و یکی از یاران سلطانفا( است. نوشاد در زمان سلطنت نادرشاه افشار می

و « بهمن و فرامرز»، آثاری همچون مثنوی «دارِجنگه»جز کرم بود. از نوشاد بهصاحب

به زبان « هیچ و پوچ»بند و ترجیع« دارجنگه»نیز باقی مانده که « هیچ و پوچ»بندِ ترجیع

: 1378به زبان فارسی و در بحر متقارب است )غضنفری، « بهمن و فرامرز»لکی و مثنوی 

57.) 

ان است، های معروف و موردعالقۀ مردم لرستکه یکی از منظومه« دارجنگه»منظومۀ         

رفتن وی و رسیدن به پای درختی کهنسال و بلند ای دوبیتی از شاعر، دربارۀ بیرونبا مقدمه

خواهد تا شرح زخم گوید و از او میشود. شاعر )نوشاد( با درخت پیر سخن میآغاز می

بردن از خود با آید و با نامپیکرش را بازگوید. درخت با صدایی ناالن و حزین به سخن درمی

کند و به به پادشاهی کیومرث، تهمورث، هوشنگ و جمشید اشاره می« دارجنگه»نوان ع

های گرشاسپ، ضحاک، پسر زند و سپس به داستانزمامداری اطرد و کورنگ گریزی می

مرداس، مارهای ضحاک و جای بوسۀ شیطان ناپاک، فریدون و درفش کاوه، پشنگ و 

رسد و از نوذر ناشاد )ناسپاس و ناراضی( میپردازد. آنگاه به پادشاهی منوچهر نیز می

کند. در پادشاهی ویژه نریمان، سام و زال یاد میپادشاهی گرشاسپ و پهلوانان ایرانی، به

گوید و حتی از افراسیاب انیرانی کیقباد، از رستم، جوشن و رخش وی و گودرزیان سخن می

گودرز )فرمانروایان مرزها( و  برد. سپس از طبیعت تند کاووس، هفتادوهفت پسرهم نام می

رسد. پس از آن، به کند تا به پادشاهی کیخسرو میدیگر پهلوانان ایرانی و تورانی یاد می

های بهمن، گیری لهراسب، دانش و حکمت جاماسب، نبرد رستم و اسفندیار، بیدادگریگوشه

د و به دوران پردازنبردهای برزین و فرامرز، پادشاهی همای و رزم دارا و اسکندر می

کند. درخت، پس از الطوایفی اشکانی و نبرد اردشیر با اردوان اشاره میسالۀ ملوکچندین

پردازد. اردشیر به انوشیروان، بزرگمهر، بختک وزیر و چند تن از پادشاهان ساسانی می

 زند تاهای خسرو و شیرین و شبدیز، بهرام چوبینه و فرهاد کوهکن میگریزی نیز به داستان

ها را لنگ کند و ستارۀ آنرسد. پس از آن به پادشاهان صفوی اشاره میبه شیرویه می

یاد « دارجنگه»رسد و در پایان، بار دیگر از خود با نام داند و به دوران نادرشاه افشار میمی

 نالد.بار خود میکند و از سرانجام ستممی

شود، حاصل آغاز می کشیده فلک هدارجنگه که با توصیف درختی کهنسال و سر ب        

زبان است با درختی کهنسال؛ در اینکه چرا شاعر از میان موجودات وگوی شاعری لکگفت
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ای از قداست، احترام و حتی پرستش درختان در درخت را انتخاب کرده، احتماالً نشانه

لودی است که در ضمن آن، آتر از آن، بیان روایی و شِکوهای از تاریخ ایران دارد؛ اما مهمبرهه

شوند. به اغلب پادشاهان و پهلوانان شاهنامه، در کمال ایجاز و اختصار، یاد و توصیف می

هایی از ای از تاریخ اساطیری، حماسی و گوشهعبارت دیگر، شاعر به این وسیله، خالصه

کند؛ دربارۀ اره میکند؛ به پادشاهان و پهلوانان حماسۀ ملی ایرانیان اشتاریخ ایران را بیان می

کند و این بازگویی را تا دورۀ افشاریه شان اشاره میهای برجستۀهرکدام به ویژگی یا ویژگی

 دهد.ادامه می

دربارۀ نوع ادبی منظومۀ دارجنگه، شکی وجود ندارد که این منظومه در نوع ادبی         

توان یک حماسۀ بدیهی و گیرد؛ اما دربارۀ اینکه آیا این منظومه را میحماسه جای می

شیرازی، نظر وجود دارد. انجویشمار آورد، اختالف گفتاری و در ساختار، سرود حماسی به

ای دلکش از زبان درختی کنندگان این منظومه، آن را منظومهعنوان یکی از اولین ضبطبه

است داند که همچون منظومۀ درخت آسوریک از زبان درختی بیان شدهکهن می

 (.315- 316: 1369شیرازی، جوی)ان

صراحت، دارجنگه را در ردیف قطعۀ سغدی )در توصیف نبرد رستم با مطلق، بهخالقی        

داند های ایرانی میای از سرودهای حماسی به دیگر زباندهد و آن را نمونهدیوان( قرار می

را یک حماسۀ بدیهی  «دارجنگه»مفاخر نیز (. اکبری738- 745: 2، ج 1386مطلق، )خالقی

- 202: 4، ج 1391مفاخر، آورد )اکبریو گفتاری و در ساختار، سرود حماسی به شمار می

داند؛ با این توضیح که ( میCerikeداری، دارجنگه را نوعی چریکه )(. در مقابل، تمیم200

ناظره صورت مشعر نغز سوزناکی است که قابلیت نمایشی دارد و در اکثر مواقع به« چریکه»

های الحسینی دارجنگه را بیان روایت(. ابوالمعالی186: 1379داری، شود )تمیمبیان می

صورت کوتاه و مختصر، از زبان درخت بلوطی کهنسال دانسته است شاهنامه، به

 (.50: 1387الحسینی، )ابوالمعالی

هایی از آن، نمونههای سرود حماسی و مروری بر از آنجا که تأمّل در تعاریف و ویژگی       

در ردیف سرودهای حماسی )در معنیِ خاستگاه « دارجنگه»دهد که قرار دادن نشان می

اند تا با مروری بر تعاریف حماسه( خالی از تسامح نیست. نگارندگان در این مقاله بر آن شده

ها )قطعۀ ناقص سغدی در های سرود حماسی و تمرکز بر یک نمونه از آن سرودو ویژگی
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گیرد؛ اما دهند که دارجنگه در نوع ادبی حماسه قرار میوصیف نبرد رستم با دیوان( نشانت

 توان آن را سرود حماسی نامید.نمی

 پیشینة بحث -1-2

است. وی در کتاب مطلق از نخستین افرادی است که دربارۀ سرود حماسی سخن گفتهخالقی

)دانشنامۀ « حماسه»در مدخل  )پدیدارشناسی تطبیقی شعر پهلوانی( و سپس« حماسه»

گفته و با ارائۀ زبان و ادب فارسی( از سرود حماسی در معنای خاستگاه اصلی حماسه سخن

تعاریفی از سرود حماسی، با صراحت، قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و سرود 

ای ایرانی ههایی از سرودهای حماسی به دیگر زباندارجنگۀ نوشاد به زبان لکی را نمونه

 (.114: 1386؛ 739: 2، ج 1386مطلق، است )خالقینامیده

از « شعر پهلوانی»توان به کتاب باره، میگرفته در اینهای خارجی صورتاز پژوهش        

م( اشاره کرد که مؤلف، در چندجا، دربارۀ  1966)چاپ سوم، ( C.M.Bowra)« بورا»

؛ چون بنیاد ای نکردهی حماسی فارسی اشارهسرودهای حماسی سخن گفته؛ اما به سرودها

گفتاری  -بدیهی بنا شده و شاهنامه، حماسۀ بدیهی -های گفتاریهای او بر حماسهفرضیه

 (.3: 1386مطلق، نیست )خالقی

به سرود حماسی اشاره کرده و « سرایی در ایرانحماسه»اهلل صفا هم در کتاب ذبیح        

گشت و ظاهراً جایی ثبت نبود، ات شفاهی که زبان به زبان مییک نوع از روای»نویسد: می

االیام در باب بعضی از وقایع تاریخی بر جای مانده و هایی است که از قدیمسرودها و منظومه

هایی (. ایشان سپس به بخش20: 1369)صفا، « ها اخباری به ما رسیده استاز بعضی از آن

است که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش آن آمده کنند که دراز تاریخ بخارا اشاره می

)همانجا(. ایشان « سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند

های گوناگون دربارۀ گرشاسب و خاندان او، چنانکه در کنند که روایتهمچنین اشاره می

 است. )همانجا(دهها در میان مردم رایج بوتاریخ سیستان آمده، احتماالً بعضی از آن

ها یا دهد که ایشان مأخذ و منشأ حماسه را داستاناهلل صفا نشان میمطالب ذبیح        

( که یک 11و  5: 1369داند )صفا، روایات ملی و اساطیری مدوّن کتبی یا شفاهی قدیم می

ش نوع از آن روایات شفاهی، سرودهای حماسی است؛ مانند سرود مردم بخارا دربارۀ سیاو

شد، یک سرود حماسی است، چنانکه گفته« دارجنگه»(؛ اما دربارۀ اینکه 20)همان: 

، «دارجنگه»مفاخر نیز در مقالۀ مطلق اولین نظر را ابراز نموده و پس از وی، اکبریخالقی

مطلق، با صراحت مندرج در دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، احتمااًل متأثر از نظر خالقی
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است ماسۀ بدیهی گفتاری و در ساختار سرود حماسی نامیدهرا یک ح« دارجنگه»

 (.4، ج 1391مفاخر، )اکبری

بر چه اساسی « دارجنگه»طور دقیق، مشخص نشده که از آنجا که در این آثار، به        

هایی با قطعۀ سغدی دارد، این موضوع در این مقاله مورد سرود حماسی است و آنچه شباهت

 به این امید که این مقاله بتواند این اشکال و ابهام را برطرف نماید.بررسی قرار گرفته، 

 

 روش تحقیق -1-3

ای؛ اما روش تحقیق از نوع تحلیل روش گردآوری اطالعات در این مقاله از نوع کتابخانه

تحلیلی است؛ به این صورت که پس از بررسی تعاریف موجود  -محتوا با رویکرد توصیفی

شده که سرود های سرود حماسی برشمرده شده و نشان دادهویژگی دربارۀ سرود حماسی،

توان سرود حماسی به حساب آورد؟ را نمی« دارجنگه»هایی دارد و چرا حماسی چه ویژگی

ها، دقت کافی صورت اهمیّت این مقاله، عمدتًا از آن جهت است که در تعاریف و مصادیق آن

سال پیش، در ردیف  هم از حدود دویستاسی، آنمایۀ حمگیرد. قرار دادن یک شعر با درون

تواند سبب بدفهمی و ابهام شود؛ مشکلی که در ها(، میسرودهای حماسی کهن )چامه

رعایت حدود و ثغور تعاریف را در  هایی از این نوع عدمگذشته هم وجود داشته و نمونه

 بینیم.های مختلف علوم ادبی میکتاب

 

 شروع بحث -2

 ریف سرود حماسیتع -2-1

اولین کسی که از سرود حماسی سخن گفته، فردوسی است. فردوسی یکی از سه سرودی را 

 نامیده است:« پهلوانی سرود»خواند، که باربد در بزم پرویز از باالی درخت می

 همی جامهه را باربهد سهبز کهرد

 بشد تا به جایی که خسرو شدی

 یکی سرو بد سبز و برگش گشن

 ربط انهدر کنهاربر آن سرو شد ب

 از ایههوان بیامههد بههدان جشههنگاه

 همههان بههربط و رود ننههگ و نبههرد 

 بهههاران نشسهههتنگهی نههو شهههدی

 چههون رزمگههاه پشههنبههر او شهها  

 بهههود تههها شههههریارزمهههانی همی

 بیاراسهههت پهههالیزگر جهههای شهههاه
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 گسهههارچههههرۀ میبیامهههد پری

 جهانههدار بسههتد ز کههودک نبیههد

 بدانگه که خورشید برگشت زرد

 زننده بر آن سهرو برداشهت رود

 یکی نغز دستان بزد بهر درخهت

 سرودی به آواز خهوش برکشهید

 

 یکههی جههام بههر کههف بههرِ شهههریار

 بلههور از مههی سههر  شههد ناپدیههد

 بههود تهها گشههت شههب ال وردهمی

 همههان سههاخته پهلههوانی سهههرود

 شههد مههرد بیههداربختکههزان خیره

 که اکنهون تهو خهوانیش دادآفریهد

 (286: 8، ج 1386)فردوسی،        

 

اطالعات ما دربارۀ محتوای آن سرود پهلوانی که باربد با آواز خوش و رود خوانده، البته 

- 348جعفر النرشخی )ابوبکر محمدبنمحدود است؛ اما چنانکه گفته شد، قبل از فردوسی، 

به سرودهای حماسی مردم بخارا در سوگ سیاوش اشاره « تاریخ بخارا»در ه. ق(  286

 .(33و  24: 1363خی، جعفر النرشاست )محمدبنکرده
های آن در هر صورت، اولین محّققی که در روزگار معاصر، دربارۀ سرود حماسی و ویژگی     

)پدیدارشناسی تطبیقی « حماسه»مطلق است. ایشان در کتاب با تفصیل سخن گفته، خالقی

ا )دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(، سرود حماسی ر« حماسه»شعر پهلوانی( و سپس در مدخل 

 های زیر را برشمرده است:خاستگاه اصلی حماسه دانسته و برای آن ویژگی

سرود پهلوانی )حماسی(، خاستگاه حماسه است. سرود حماسی، شعر روایی  -الف       

کوتاهی است در توصیف کارهای پهلوانی، بدون آنکه وارد جزئیات ماجرا و یا شرح درگیری 

کنند؛ به عبارت دیگر، وگوهای دراماتیک بسنده میفتشوند؛ بلکه به نکات اصلی ماجرا و گ

 در سرود حماسی، توجه اصلی به پهلوان است، نه به داستان.

سرودهای پهلوانی یا روایات حماسی را که در میان مردم رواج داشت، سرایندگانی  -ب       

اغلب با نواختن ساز، اند و آوردهسرایی، به شعر درمیگرد(، به گونۀ بدیهههای دوره)آوازخوان

گفتند که در شاهنامه می« گوسان»اند. در ایران باستان به این سرایندگان خواندهبه آواز می

 است.داده شده« لوری»ها نام به آن

از سرودهای حماسی پیش از اسالم چیزی بر جای نمانده؛ ولی در اوستا برخی از  -ج       

توان نوعی سرود حماسی یا دهم و نوزدهم را میهای پنجم، هشتم، نهم، توصیفات یشت

 کم بازتابی از سرودهای حماسی دانست.دست
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عنوان برخی از سرودهای باربد؛ همچون کین سیاوش و کین ایرج، به وجود سرود  -د       

 ها اشاره دارد.حماسی آن

خواند، ت میفردوسی یکی از سه سرودی را که باربد در بزم پرویز از باالی درخ -ه       

 نامیده است.« پهلوانی سرود»

جاحظ، به خواندن روایات پهلوانی در زمان « المحاسن و االضداد»در کتاب  -و        

- 739: 2، ج 1386مطلق، است )به نقل از خالقیخسروپرویز در جشن نوروز اشاره شده

738.) 

ینی بخش کوتاهی از آن را که خارس میتیل« زریادرس و اوداتیس»از رمانس مادی  -ز       

داد توان احتمالتری از داستان گشتاسب و کتایون بوده، میگزارش کرده و آن روایت کهن

، ایرانیان این داستان را با «خارس»داشته؛ زیرا به روایت  که سرود حماسی آن نیز وجود

 اند.خواندهدلبستگی تمام به آواز می

های اندکی از سرود پهلوانی در دست است؛ از نیز، نمونه های ایرانیبه دیگر زبان -ح       

آن جمله است قطعۀ ناقصی به زبان سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و سرود دارجنگه 

 به زبان لری از شاعری به نام نوشاد.

هایی از سرودهای حماسی بازمانده است؛ مانند سرود های دیگر نیز نمونهبه زبان -ط       

 به زبان آلمانی و...« براند هیلد»

از مجموعه سرودهای پهلوانی یا از روایات حماسی شفاهی یا مدوّن، حماسه یا  -ی       

 آید.داستان پهلوانی به وجود می

نامند و ساخت بلند آن را ساخت کوتاه حماسه را سرود حماسی )چکامه( می -ک       

 نامه.داستان حماسی یا رزم

ر سرود حماسی بر اصل ایجاز استوار است؛ به عبارت دیگر، در سرود ساختا -ل       

ها یا موضوعاتی چون طبیعت، جانوران و افزارها، اسبان، ارّابهحماسی، جایی برای توصیف رزم

پهلوانی را رها کند و به مسائلی همچون پند ها نیست؛ یا اینکه شاعر، جهانبرخی از شگفتی

 حماسی، نقطۀ مخالف )دشمن( و موضوع درگیری مهم است.و اندرز بپردازد. در سرود 

گردان در شکارگاه افراسیاب بیت(، داستان رستم و هفت 186داستان اکوان دیو )با  -م       

های کشتن رستم پیل سپید، بیت( و داستان 325بیت(، داستان رستم و شغاد )با  163)با 

هایی از سرودهای ها یا بازتابتوان نمونهمی خواهی نریمان رارفتن رستم به کوه سپند و کین
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و  1: 1386؛ 738- 739: 2، ج 1386مطلق، حماسی فارسی در ایران باستان دانست )خالقی

114.) 

مطلق برای سرود حماسی هایی است که خالقیاین سیزده ویژگی، همۀ آن ویژگی       

و « د رستم با دیوان به زبان سغدیتوصیف نبر»برشمرده است. از آنجا که قرار دادن دو اثرِ 

ها، ابهاماتی را به زبان لری در یک ردیف )سرود حماسی(، با توجه به این ویژگی« دارجنگه»

کند، در ادامۀ این مقاله، با آوردن دو متن )قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با ایجاد می

 پردازیم.حماسی میهای سرود ها مطابق با ویژگیدیوان و دارجنگه(، به بررسی آن

 

نقل قطعة سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان و منظومة دارجنگة نوشاد  -2-2

 طرهانی

ای دارد و به که گفته شد، قطعۀ سغدی در توصیف نبرد رستم با دیوان، ریشۀ اسطورهچنان

د. احتمال قوی، مربوط به اساطیر اقوام ایرانی شرقی متعلق به حدود قرن هفتم میالدی باش

در اینجا، ابتدا ترجمۀ قطعۀ سغدی )از بدرالزمان قریب( و سپس متن و ترجمۀ منظومۀ 

دم به شهر گریختند. رستم همچنان به دنبال دیوان همان» شود:دارجنگۀ نوشاد نقل می

هزار ]تن[ با زحمت توانستند به شدن مردند. یکها تا دروازۀ شهر رفت. بسیاری از پایمالآن

نامی بزرگ برگشت. به چراگاهی نیکو رفت. ها را بستند. رستم با نیکدروازهشهر درآیند. 

ایستاد. زین برگرفت. اسب را در سبزه رها کرد. جامه درآورد. غذایی خورد. سیر شد. بستری 

گسترد. دراز کشید ]و[ به خواب رفت. دیوان در انجمن به شوری ایستادند و به یکدیگر 

تنه سوار چنین به د و بزرگ شرمساری از طرف ما که از یکبزرگ زشتی بو»چنین گفتند: 

« شهر پناه بریم. چرا نجنگیم؟ یا همگی بمیریم و نابود شویم و یا کین خدایان خواهیم.

دیوان، آنان که از جنگ جان به در برده بودند، با ساز و برگ گران و سالح نیرومند مجهز 

سوار، بسیار . بسیار کمانگیر، بسیار گردونهشدند. با شتاب فراوان دروازۀ شهر را گشودند

سوار، بسیاری سوار بر... بسیاری سوار بر خوک، بسیار سوار بر روباه، بسیاری سوار بر پیل

سگ، بسیاری سوار بر مار و سوسمار، بسیاری پیاده، بسیاری در حال پرواز مانند کرکس و 

به باال. غرّشی برکشیدند ]و[ زمانی رفتند و بسیاری وا گون، سر به پایین و پاها خفاش می

دراز باران، برف، تگرگ ]و[ تندر بزرگ برانگیختند. دهان را بازگشودند ]و[ آتش، شعله، دود 

وجوی رستم دالور رهسپار شدند. آنگاه آمد رخش تیزهوش ]و[ رها ساختند و به جست
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دان شید، ترکشرستم را بیدار کرد. رستم از خواب برخاست. درحال جامۀ پوست پلنگ پو

سوی دیوان شتافت. چون رستم از دور سپاه دیوان را دید، به بربست، بر رخش سوار شد، به

سوی جنگل کم بگریزیم، کاری کنیم که دیوان را بهبیا ای سرور، کم»رخش چنین گفت: 

دم رستم به عقب بازگشت. وقتی دیوها چنین دیدند، فوراً، رخش پسندید. همان« ]بکشانیم[

اکنون ارادۀ سردار شکسته »سپاه سواره و هم پیاده به پیش تاختند و به یکدیگر گفتند: هم 

]و[ دیگر با ما به پیکار نخواهد پرداخت. هرگز رهایش نکنید، او را نبلعید؛ بلکه همچنان زنده 

دیوان یکدیگر را سخت « دهیم.ای سخت نشانبگیرید تا او را تنبیه دردناک و شکنجه

همگی فریاد برکشیدند و از پی رستم روان شدند. در آن هنگام رستم بازگشت و برانگیختند. 

بر دیوان حمله برد، چون شیر د ن بر نخجیر و یا کفتار بر گلۀ رمه و یا شاهین بر خرگوش و 

 (.48- 49: 1356)قریب، « یا خارپشت بر ا دها...

 

 نقل منظومة دارجنگة نوشاد طرهانی -4-3

 دارجنگه

 ن وَختههی هامههدالن وَختههیههههههامدال 1

 چههی قههیس پوشههاویم  َ کلپههوس رَختههی 

 سرنَههههههه کهکشههان فلههک بههههرده وی 

 شههاناوی شههاخه شهها  و بههرگ او دویههر

 راگَههه راگهههههذر خلهههق نَههه پههایَش بههی 5

 فضهههاش فهههرحبخش ههههههواش معتهههدل 

 نَههههه روی سههینش دیههم زام تیههر گههازی 

   او الوهَ سهههومای هههورلیش دیههار بههی 

 یهههه دام مِهههن و او داره وهآمهههههههام تک 

 دار بههی رضههوان و بهههرگ و بهههارَه وه 10

 مالحظهههه زام تیهههر گهههازِش کَههههههردم 

 پههایههههانبهههلیزم بههرز بههی، انههدوم بی 

  َ رو ان رو ی  َ وَخههههههتان وَختهههههی 

 راگَههم کَفههت اَو پههای عههالی درختههی 

 پهها محکههم نَههه قعههر زمههین کههرده وی

 پههی نشهههیمنگاه  سهههیر بههههرنا و پیهههر 

 تر  َ سهههای طوبهها سههایَش بههیخنههک 

 پایهههههه درختهههان   شهههرمِش خجهههل 

 انههههدازییهههههادگاری شسههههت خدنگ

 ار بهیگهاز فرههاد اظههچی جای فلنهگ 

 و او دارِ زده تیههههههر خههههههههههاره وه 

 مَنههه پههی محنههت روزگهههههههههاره وه

 دویهههای چدهههی دود دَمههههههاوَن دَردِم 

 عسرین  َ دیهدم سهیل وَسهت وه دامهان
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 واتِهههم ای درخهههت بهههرز و برومنهههههههد 

  َ عمههرِت چههن سههال چَههن پشههت وِیَههردن 

 کههی  َ وَرینههههههان ورینههت دیَههههن 15

 نرزمهههی بیههههههههان کَههههر  َ روزگههههارا 

 ای زامهههههههه چیشههههن وَ دریهههههههنتَن 

 دیههههم دَنگههههی آمهههههههها  َ الی داره وه

 وَ زار زاروه وات ای دیهههههوانههههههههههههه 

 ای احههههواالتههههههه مَپرسهههین  َنهههم 20

 مکولهههههههونی زام و نهههههههاسور کَفهههههتَم

 اگههههر بیههههان کَههههههههم شههههمه  َ دَردِم

 یهههی سهههههههال و نیمهههی نِمَچهههو  َ وَر 

 و حهههالنبلهههههههی چوینههها تهههو میلِهههت  

 هههر تهها نیشههتینه گههوش دَر وَ دَنگههم 25

 چههههههن سهههاله مِهههه دارجنگهههه نامِمَهههه

 بههههههذان ای دَریههههن کَفتههههه وی ار وی 

 دیهههوانم دیهههنَ« سهههیامک»جنههههههگ  

 طهمههههورث او پهههور هوشهههنگم دیَهههن 

 فهههرهگم دیَهههن« اطردشهههاه»شهههاهی  30

 جَهههم بَهههنِم دیهههن« شاجمشهههید»بهههزم  

 دیَههههن« ضهههحاک مِرداسهههم»کوکبهههۀ  

 دیَههن« ضههحاکِم»نَه دوش جفتههی مهههار 

 او بهههیخ و بنیهههادم دیَهههن« فههههریدون»

 دیَن« پشنگم« »ایرج« »تور»و « سلم» 35

 ناشهههادم دیهههن« نهههوذر»نههههههههازکی  

 کههس مَههذانِ حسههاو تههاریخ سههال چنههد 

 کههی دَس نیشههونِت وای دیههار کَههردَن 

 کههی  َ سههههههرداران وای راگههه چِههیَن

 یههاران طور سههرد و گهههرم دَهههرِت وچههه

 کههام سههرهنگ داخهههل دیههه خههوینتن

 بهههههاره وه َ او دارِ فهههههههههرتوت محنت

 چههی مِههن سههرگردان بیاوانیهههها نههه 

 منههههههمایی آداب رستههههههاخیز وَنهههم 

 غهههم بَهههههفتم  مَشهههکافین جامۀیَخهههه 

 اظهههار کَهههههم القههاب هناسههه سههردِم 

 طبههههههعی مَرَنجهههو خهههاطرتهههو نازک 

 مقصههودت حسههههههاو وِ یَهههرده سهههالَن 

 تهها واچهههههههوم احههوال سههتارۀ لَههنگم 

 تهههههههها ای سههایه حههال سههرانجاممِ 

 کههی« کیههومرث»نهههههمانیم نهههههه دور 

 ام دیَنو او سپاه واو گرمخانه« هوشنگ»

 ر  جههههنگم دیَههههنآرایی او صههههههف 

 صههد مَههن گههو رنگههم دیَههنگههههههرز نه 

 او رامشگهههههههران راز فهههنم دیَهههههن 

 دیَهههن« گرشاسههب»سهههم و صههالبت  

 ناپههاکم دیَهههن« شههیطان»جهها بوسههه  

 عَلَههههههههههم کههههاو حههههدادم دیَهههههن 

 رو  جَهههنگم دیَههههن« منهههوچهر»قههههر  

 دیَههن« کشههوایم»و « قههاره»و « قبههاد»
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 دیَههههههن« زوگرشاسههههم»پادشههههاهی  

 دیَهههن« نیهههرَمم« »سهههام»پهههور « زال» 

 سهههوارم دیَهههن« سهههههههههام»نریمهههان 

 زربخشهههم دیَهههن« کیقبهههاد»شهههاهی  40

 رز روییههنِم دیَههنو او گهه« گههودرز»هههههم 

 خوم دیَهههنغصهههب« افراسهههیاب»شهههاه 

 دیَهههن« کاووسهههم»تنهههههدی طبیعهههت  

 دیَهههن« گهههودرزم»هفتادوهفهههت کدهههر  

 دیَههن« زوارم»و « فرامههرز»و « گیههو» 45

 دیَهههن« سهههراوم»ذو « زنگههه»و « بهههرام»

 دینهههدارم دیَهههن« کیخسهههرو»شهههاهی 

 دیَههن« لهراسههبم»کههی نشههین کنِشههت 

 واو جوشهههههن دیَهههههن« اسهههههفندیارم» 

 دینم دیهههنبهههی« بهمهههن»بیهههدادی  50 

 دیههن« دارادارابِههن« »همههای بِههن بهمههن»

 و او گهههرز و کوپهههالِم دیَهههن« فرامهههرز»

 «اسکنههههههههههههدر»و « دارا»داواداو رزم  

 پانصهههد و سهههی سهههال ملهههوک طوایهههف 

 «ساسهههان»نههههوادۀ « اردشهههیر»رزم  55

 «زرجمیهههر»عقهههل « نوشهههروان»عههههدل 

 گشههههت« اردشهههیران»قبهههادان « قبهههاد»

 اپوران شهههیر شهههیراو نشههه« شهههاپور»

 کَههههههردَن« پرویهههزِم»سهههیر سهههرتاج  

 دیَههن« تماسههم« »گسههترم»و « تههوس»

   زال بههههههاالتر چَههن تَههنِم دیَهههههن 

 خههوارم دیَههنخون« قههاره»و « فیههروز» 

 دیَن« رخشم»و او جوشن و او « رستهم»

 دیَههن« رزینمبهه»و « میالد»و « فرهاد»

 جنگجههویم دیَههن« تومههان»و « پیههران» 

 دیَهن« توسهم»بِهن « زراسهب»ظریفی  

 هرکههدام حکههومتی مَهههههههرزم دیَههن

 زارم دیَهههنبلکههههههه   او ویهههنِ هههههههه

 دیَههن« تههداوم»و « پلیسههم»و « سههرخه»

 و او جِقههه و او تههههههاج زرتههانم دیَههن 

 دیَههن« جاماسههبم»دانههش و حکمههت  

 تهمهههههتن دیَهههههن»نبههههههرد او رو هام

 دیَههههههن« بههههههههههرزینم»داواداو رزم 

 ویههارا دیههنیههک یههک واو سپهههههاه و الم

 واو ران ورکههههاو و او حههههالم دیَهههههن

 م  ای وَرتمههههاشام کَههردَن  َ او جههور هَهه

 وَ چهههاو ویهههم دیهههم زورمَهههن و ضهههایف

   او بههههی هراسههههان« اردوان»ایسهههها  

 وزیهههر« بختهههک»چنهههی بههههههدبختی 

 بهرامههان گههورافکن وَ خِشههت« بههههرام»

ن« ههههرمز»  هرمههزان گِههی  َ دشههمن سههَ

 تمههههاشای شههیرین و شههودیزم کَههردَن
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 چهههوبینم دیَهههن« بههههرام»مصهههههاف  60

 دیَههههن« فرههههادم»رنهههج کدهههه تیشهههی  

 شهههههوم سهههتمگر« شهههیرو»تههها ناگهههاه  

 ادویِهههش آوازه پهههی قهههتلَش خیهههههههزا 

 شهههاهیش نکیشههها و نیمهههه مههههههاهی 

 نشههینی کَههی نشههینی بههههیهههر دِه 65

 ی َ هَهههههههر جههههانبی خیههههزا سههههرهنگ 

 هریهههک سهههرداری بهههی وَ یهههی سهههانی

 جههههان پرآشهههوب دنیههها دَرههههم بهههی 

 تدمَهههرز دو سهههرهنگ داوِشهههان بَسهههتَن

 شههههان آوِردِن بِههههههردِنایلچهههی نامه 70

 هههر اوسهها زانههام طدههول جنههگ خیههزا 

 آزِمهههههههههایانپیههههدا بههههی لههههوای رزم 

 ری وَ ری آمهههههان او سهههههپای عظهههههیم

 دلیهههران داو بَههههههههور پهههوالد بهههرگ 

 ا نشههناس  َ سههرشههیر سهههمناک پهه 75

 وینههه رعههد و بههرق، تَههم و تههوز سههخت

  َ قضههههههاخانه دسِ داوکههههههههههههاران 

 ههههاوا پرغبهههار زمهههین مههههههوج خهههون 

 الشههه سههرداران لَههه میههدان کههو بههی 

 دیهههم پهلههههههههوانی وینهههه تهمهههتن 80

 مدرَصهههع تهههاجی پیکیهههاوی نَهههههه سهههر 

 تههر  َ سههاملَهههه پِشههت اَسههبِش سههنگین

 تیهههر دلهههدوزی نَههههههه چلههههه کمهههان 

 او گهههرز و کوپههال و روییههنم دیَهههههن

 هههههزاران  ایههههور اسههههتادم دیَهههههههن

 دانَه کدشت نیشت او جهها پهدر« خسرو»

 یَهههک سهههرداران  َ الش گههههههریزایَک

 هههههههر کدخههدائی بههی وَ یههی شاههههی

 ههههههر رو  رسههتاخیز سههرزمینی بهههی

  َ هَههر والتههی پیههدا بههی جههههههههنگی

ر مکههههههانی  هریهههک رو کهههردن او سهههَ

 خهههههههاطر پههژاران آسههایش کههم بههی

 ههههونِ مجهههالی  َ خههههههههههدا گفهههتن

 ه پههای مِههن کِهههردِنواده جنگشههان لَهه

 رعههههههدآسا ههههر جههها دَنگهههی ویهههزا

 هر صف نگام کَرد ههیچ نداشهت سهامان

 زده شههویممههنم مههابین محنههتمههن 

 خَههوَر  َ مهههههرگجنههگ آرزو کَهههههر بی

 تهمههتن هِیههوَت دَس او شِمشههیر بَهههههر

 سهامان   بخههتمَهههههههریزو تهورگ بهی

 ماواریههها خِههههرشت تیهههر وِینهههه واران

 ههم دیهم سهرنگون مههرد و اسب اَربهان

 ههههرجا خوین جهاری چهی آو جهو بهی

 کَلَه دیههو مغفهر پهوس بَهور جهههههوشن

 زربهههههههاف قبههایی کَهههههردَه وی نَههه وَر

  َ نَهههوه شاهههههههان اردشههیر وَ نهههههههام

 امهههانجهههها داوی پههی قتههل خصههم بی
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 فاقهههه خَهههدنگش نَهههه چلههههههه کمهههان 

ر  85  آمههههاری وَری سههههرداران  ای سههههَ

 چدهههی شهههغاد  َ بهههین سههههرپنجه رسهههتم 

 دیهههم خیهههزا شهههاقه کمهههانی   ایهههههور 

 خیهههزا قههها ۀ تیهههر تنهههگ چهههو گدهههل زر

 سههینم آمههاج کههرد سههر مههودای خههدنگ

 لَههه مِههن گههذر کههرد  َ او ویههههههههارا 90

 سههردار کَفههت نَههه خههاک مِههن مَنمههه پههاوه

  وه امانَهههههههههههههم تیرگههههاز بیوای زخه 

   او سههههههر وَ تههههرکَش او سههههوارکاران 

 جنهههگ سهههرداران مهههردان چهههی وَ سهههر 

 دَس بِردِن او سیف داخهل بهین وَ ههم 95

 چکاچهههاک تیههه  مصهههری زره بِههههههههرّ 

 بههس کههاس کلههه نههه میههدان کههههو بههی 

 شههو آمهههها دو صههف جههدا بههین  َ هههم 

 سهههحر دالگیهههران شههههیدان جنههههههگ

ر کهردنوحش طیر َ  100  کهوه ویشهه سهَ

 هَهههر چَهههن و نوبهههت طیهههری  َ طیهههران

 گاسههههیر الشههههه گانگههههاه او چهههههول

 ههههر یکهههی لهههوان وَ مهههأوای ویشهههان 

   او ددمههها چهههن شهههاه ههههم  َ الم چِهههیَن

 نسههو« صههفیشههاه»چَههن پادشههاهان  105

 سههههلطانن« نههههادر»تهههها ایسههههایه دور 

 پیههوَس کهههههههرده وی چههی پهلوانههان 

 سههردار سههنگین لههیش کههههههردی گههذر

 ن سههنگر گِههههههرت محکههموَ پیههوار مِهه

م چههی وَ سههر     َ قیههژه تیههرش هوشههِ

 قیژه سهه کهویزه مَسهکو چههههو دل پهر

 دویههزام او سههینه سههردار سههههههرهنگ

 تههها پهر نیشهت او خهاک نَمنهاک سهارا

 وای خطرنهههههههاک زام ناسههور نَمهههاوه

 هیمههان هههام وَ پهها وای سامههههههانه وَه 

 ماواریهها ایرِشههت تیهههههههر وینههه واران

 ان خونخههوار مههردان  َ کهههههو بَههرشههیر

 داوشههان هههام داو وینههه تههههههوز و تَههم

 خِرِشههت سههپاه سههان آوِرد او فَهههههههّر

 الشه و پوست و گوشت خویناو جهو بهی

 مِن مَهنِم و ای درد پهی انههههدوه و غهم

 بَرده وین نَه روی قهر  خورشهید رَنهگ

 الشه و جَرگ و بَهرگ شههیدان خهوردن

 م سههیرانمَنیشههت او شههاخِم چههی عَهههز

 گاگهها وَ تیمههار بههال و پَههر مشغههههههول

 مِهههن وای کدههل دَردَه مههنم اَرجیشههان

 چَهههههن کههوچ خههیالن گههذرگام دیَههن

 آمهههههههان و یهههاران چهههی نهههویر وَ اَدَو

 مَههههههردِم  َ جههورش بیههزار  َ گیههانن
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 جهههههان پرآشهههههوب دنیههههها دَرهمهههههه

 رعیهههت فِهههرارَن خلهههق خدلقِهههش تَنهههگ

 یَهههه حهههال یَهههه احوالِمهههه ایسهههکه مِهههن 

 چَههن سههاله مِههه دارجنگههه ناممههه 110

 امانهههت ویهههت نَهههدَر وَغهههم« نوشهههاد» 

 دنیهههههها بهههی وَرَن اصهههلش بَهههر بهههاده  

ه پههههی دنیادوسههههان   انهههههههدرزِم یَسههههَ

 «تههور»و « سههلم»ار گنجِههت پِههر بههو وینههه 

م  ای روزگههههههههههاره 115  فِهههره مَترسهههِ

 نهههوا بهههدبختی لهههیم بههههههههههده آگِهههره 

 ه بهههو   روی زمهههین خهههاکَ پهههامکوتههها 

 

 خهههههههههاطر حزینههه آسههایش کَمَههه

 لنگههه« شههاه صههفی»اقبهههههههال اوالد 

 دین سههالمهیَههه رنههههههههج بهههرده چنهه

 وای جهههههوره آخههههههههر سهههرانجاممه

 پهی جیفهه دنیها خهواه زیهای خهواه کهم

 اَولههه کسههی کههه وای بهههههههههاده شههاده

 دنیهها دمههی کَههه چههی شاروبههههههوسان

 کههس مههال دنیهها نَههوَردَن او گههههههههور

  ای فتنهههه ل هههیم شهههههههوم بَهههدکاره 

 بههایِر اَربههههایَر سدههههختدم بهههههاد بَههرو

 نیشههو اَرجههامکههس نههای تهها تههویلی بِ

 (57- 61: 1378)غضنفری،               

 

توصیف تحلیلی قطعة سغدی دربارة نبرد رستم با دیوان و دارجنگة نوشاد  -4-4

 طرهانی بر اساس تعاریف سرود حماسی

های سرود حماسی بررسی دو متن باال )متن سغدی و دارجنگه( بر اساس تعاریف و ویژگی

دهد که قرار دادن این دو اثر در یک صورت اجمالی، نشان می، بهمطلق()مطابق با نظر خالقی

شدن این دو شدن یا سرودهردیف و قالب و ساختار، خالی از اشکال نیست. اگر زمان نوشته

دهد قطعۀ سغدی با اثر را نیز نادیده بگیریم، باز هم موارد مهمی وجود دارد که نشان می

های زیادی دارد که برای شناختی، تفاوتاسطوره منظومۀ دارجنگه، از لحاظ ساختاری و

 شود:ها بیان میتر شدن بحث، اهمّ این تفاوتروشن

اول اینکه متن سغدی ریشۀ اساطیری دارد و به همین دلیل، مملو از عناصر بدوی،        

شد، مربوط به اساطیر ایرانی شرقی است و از حدود جادویی و شمنی است و چنانکه گفته

(؛ بنابراین متن سغدی مربوط به 566: 1369؛ صفا، 44: 1356فتم میالدی )قریب، هقرن

ها و نامههای ملی ایران، در قالب خدایزمانی است که اندکی پس از آن، تدوین حماسه
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شده و از این جهت، متن سغدی، مطابق با تعاریف های منثور یا منظوم شروعشاهنامه

های مربوط به رستم قلمداد شود؛ در ز مآخذ حماسهتواند یکی اسرودهای حماسی، می

که دارجنگۀ نوشاد، مربوط به دورۀ نادرشاه افشار است؛ یعنی زمانی که تقریباً هفتصد حالی

الی هشتصد سال از تدوین حماسۀ ملی ایران در قالب شاهنامۀ فردوسی گذشته و دارجنگه 

سرودۀ نوشتار یا کوتاهده و نوعی کوتاهتنها مأخذ حماسه نیست؛ بلکه بر اساس آن سروده شنه

 آید.حساب میشاهنامه به

های سرود حماسی، متن سغدی، روایی، کوتاه و عمدتًا در دوم اینکه مطابق با ویژگی       

که دارجنگه، نوعی توصیف کارهای جادویی و پهلوانی دیوان و رستم است؛ در حالی

ه در ضمن بیان داستان خود، بنا به میل حاِل درخت کهنسالی است کحال یا شرححسب

 کند.سراینده، به تاریخ اساطیری و حماسی و واقعی ایران نیز اشاره می

، ریشه در ناخودآگاه جمعی دارد؛ عنوان یکی از مآخذ حماسهسوم اینکه اسطوره، به       

چون یعنی باوری است که جمعی بدان اعتقاد داشتند؛ باوری که اکنون و برای ما هم

کند؛ چنانکه در قطعۀ سغدی، این موضوع در قالب فوران آتش از داستانی غیرواقعی جلوه می

 کند.دربارۀ دارجنگه صدق نمی که این ویژگیشود؛ در حالیها و وجود دیوان دیده میدهان

چهارم اینکه در سرود حماسی، نقطۀ مخالف )دشمن( و موضوع درگیری مهم است.          

شده؛ در که در قطعۀ سغدی، دیوان و موضوع درگیری )نبرد با رستم( مطرح طورهمان

که در دارجنگه، موضوع، بیان درگیری یک فرد با دشمن نیست؛ موضوع سرگذشت حالی

های بسیاری را با چشم دیده و درختی است که بنا بر قدمت و دیرینگی ظاهری خود، جنگ

تیری به او برخورد کرده و او را زخمی خود در هیچ جنگی شرکت نداشته و از قضا، 

 است.کرده

های سرود حماسی، سرود حماسی جای پند و اندرز پنجم اینکه مطابق با ویژگی       

وفایی و که در دارجنگه، بارها از بیشود؛ در حالینیست؛ چنانکه در قطعۀ سغدی دیده می

اندرز را فرانموده که مبادا به دنیا شده و شاعر از زبان درخت، این قیمتی دنیا سخن گفتهبی

 دل ببندید و...

های سرودهای حماسی دانیم که یکی از ویژگیتفاوت ششم در بحث ایجاز است. می        

است که حدّی است که خانم قریب )مترجم متن( حدس زدهایجاز است. ایجاز متن سغدی به

ویژه آنکه (؛ به49: 1356)قریب، تر زبان سغدی باشد این متن، متعلّق به دوران قدیمی
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که در کند؛ در حالیمحتوای داستان نیز پیوند عمیق آن را با قومی ابتدایی آشکار می

خواسته یک تاریخ مفصّل اساطیری، دارجنگه ایجاز بیشتر از آن جهت است که سراینده می

ی در آن وجود داشته طور ذاتحماسی و واقعی را در ابیاتی محدود بگنجاند، نه اینکه ایجاز به

 باشد.

های سرودهای حماسی، نقل تفاوت بعدی مربوط به ویژگی نقل است. یکی از ویژگی       

ها گرد است. اینکه سغدیهای دورهها یا آوازخوان«گوسان»وسیلۀ افرادی به نام آن به

اند، عکس کردهعنوان قهرمان باستانی ایرانی شرقی را در این داستان منهای رستم، بهدالوری

وسیلۀ افرادی در آن منطقه )سغد( نقل کند که این سرود، بهاین احتمال را تقویت می

صورت مکتوب درآمده است. این ویژگی دربارۀ دارجنگه هم صدق شده و بعدها بهمی

رسد که باید کند؛ زیرا مردم لرستان نیز عالقۀ خاصی به این منظومه دارند؛ اما به نظر میمی

نقل سرود حماسی سغدی با این نقل که نوعی بازخوانی و روخوانی است، تفاوت بین 

 شد.قائل

ها یا شد، از مجموع سرودها و روایات حماسی، حماسهوانگهی، چنانکه گفته         

هایی توان قطعۀ سغدی را یکی از روایتآیند؛ بنابراین میهای حماسی به وجود میداستان

که این نظر های مربوط به رستم نقش داشته؛ در حالین داستاندانست که در پدیدآمد

های مربوط به رستم و تنها در پدیدآمدن حماسهدربارۀ دارجنگه وجود ندارد. دارجنگه، نه

 است.ها ساخته و پرداخته شدهدیگر پهلوانان و پادشاهان نقش نداشته؛ بلکه بر اساس آن

شد، الزم توان در یک ردیف قرار داد و چنانکه گفتهبا این توضیحات، این دو متن را نمی  

باره تأمل بیشتری صورت بگیرد؛ البته این احتمال وجود دارد که برخی، به دلیل است در این

مایۀ حماسی، دارجنگه را سرود حماسی به حساب آورده باشند که در آن داشتن درون

خود بعداً در مقدمۀ شاهنامۀ مطلق، کند. چنانکه خالقیصورت، موضوع تفاوت پیدا می

فردوسی، خالصۀ یک داستان بزرگ در چند بیت را هم سرود حماسی نامیده است 

وشش( و این نظر هم با نظر قبلی ایشان که سرود حماسی، : چهل1394مطلق، )خالقی

 کند.خاستگاه حماسه است، اشکال ایجاد می

 

 گیرینتیجه

قطعۀ سغدی در نبرد رستم  مطلقین بار جالل خالقیه با طرح این موضوع که اولدر این مقال

با دیوان و منظومۀ دارجنگۀ نوشاد طرهانی )شاعر عهد افشاریه( را سرود حماسی نامیده و 
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های سرود حماسی، این موضوع جای تأمّل دارد. این دو متن، بر اساس تعاریف و ویژگی

نگرفته و این دقت کافی صورت بارهاست که در ایناند و مشخص شدهبررسی و مقایسه شده

شدن، در یک قالب و ساختار گنجانده دو متن، با وجود هزارسال تفاوت نوشتاری و سروده

است. بر همین اساس، در این مقاله کوشش اند و این موضوع ابهاماتی را ایجاد کردهشده

)سرود  های آن، ضمن نقل دو متناست تا با تعریف سرود حماسی و برشمردن ویژگیشده

د در یک ساختار باشند. نتوانشود که این دو متن نمیسغدی و منظومۀ دارجنگه( نشان داده

ای دارد، با عناصر بدوی، جادویی و شمنی و مربوط به زمانی قطعۀ سغدی ریشۀ اسطوره

تواند یکی از شده و از این جهت، میاست که اندکی پس از آن، حماسۀ ملی ایران تدوین

که دارجنگۀ نوشاد، مربوط به دورۀ های مربوط به رستم قلمداد شود؛ در حالیمآخذ حماسه

نادرشاه افشار است؛ یعنی زمانی که تقریبًا هفتصد هشتصد سال از تدوین حماسۀ ملی ایران، 

تنها مأخذ حماسه نیست؛ بلکه بر اساس آن در قالب شاهنامۀ فردوسی، گذشته و دارجنگه نه

آید. وانگهی متن حساب می سرودۀ شاهنامه بهنوشتار یا کوتاهشده و نوعی کوتاهسروده

که سغدی، روایی، کوتاه و عمدتًا در توصیف کارهای جادویی و پهلوانی است؛ در حالی

حال خود، به تاریخ اساطیری و حماسی و حال درختی است که در ضمن شرحدارجنگه، شرح

، دشمن و موضوع درگیری مهم است؛ کند. در سرود حماسیواقعی ایران نیز اشاره می

که در دارجنگه، موضوع، بیان درگیری طور که در قطعۀ سغدی، مطرح شده؛ در حالیهمان

یک فرد با دشمن نیست؛ موضوع سرگذشت درختی است که بنا بر قدمت و دیرینگی 

 است. تفاوت دیگر در این است که در سرودهای بسیاری را با چشم دیدهظاهری خود، جنگ

که در شود؛ در حالیمی حماسی جای پند و اندرز نیست؛ چنانکه در قطعۀ سغدی دیده

است؛ بنابراین قرار دادن این دو قیمتی دنیا سخن گفته شدهوفایی و بیدارجنگه، بارها از بی

متن در یک ردیف، خالی از اشکال نیست و الزم است که در این باره تأمل و دقت بیشتری 

 صورت بگیرد.

  

 نوشت:پی

 ترجمة منظومة دارجنگه

« کل»وار برگی از پوست مجنون -2  های دوردوستان همدل، روزی از روزها، در گذشته -1

درختی که سر بر  -3بودم و گذارم به درختی عظیم و پربرگ و بار و کهنسال افتاد. پوشیده
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احتی از زمین را زیر شا  و برگش مس -4 بود. آسمان ساییده و ریشه در قعر زمین فرو برده

بود و راه عبور مردم از کنارش اش برای نشستن و تماشای پیر وجوان پوشاندهسایه

بخش، فضایش فرح -6ای مانند درخت طوبی، بسیار خنک داشت. سایه -5گذشت. می

اش ظیم خم کرده و بر تنههوایش معتدل بود؛ چنانچه اشجار دیگر در برابر عظمتش سر تع

اش جای زخمی دیدم؛ زخمی که با گذشت زمان هنوز بر بر روی سینه -7د. زدنبوسه می

از شکاف آن  -8توانست چنان ضربتی را وارد سازد. جای مانده و تنها تیراندازی ماهر می

کرد و زخم شعاع خورشید نمایان بود و زخم کلنگ فرهاد را در نظر بیننده مجسم می

فتم و بر تنۀ آن تکیه دادم. درختی که زخم تیر توأم پیش ر -9آورد. بیستون را به خاطر می

درختی که از برگ و بار اشباع بود،  -10بود. ها بر آن وارد آمدهبا خواری خورده و رنج

به  -11بود. درختی که برای کشیدن بار محنت روزگار هنوز استقامت کرده و بر پای مانده

 -12از نهادم برآمد و دِماغم تیر کشید. باره چون دود دماوند آه کردم که یکزخمش نگاه

فریادم بلند شد و اندوهی سنگین بر قلبم پنجه انداخت؛ چنانکه اشکم از دیده بر دامن 

کس هان! ای درخت برومندی که هیچ»آن را مورد خطاب قرار داده و گفتم:  -13فروریخت. 

خواهم بدانم که از یم -14« تاریخ سالیان عمرت را به خاطر ندارد و حساب نتواند کرد.

عمرت چند سالی سپری گردیده؟ چه کسی تو را با دست خود در این نقطه کاشته است؟ 

ذشته و این یک از سرداران بزرگ از کنارت گای؟ کدامساالن پیشین که را دیدهاز کهن -15

ت، اساز نبردهای بزرگی که در روزگاران به وقوع پیوسته -16است؟ راه را پشت سر گذارده 

 -17ای؟ برای من تعریف کن و بگو که سرد و گرم این دنیای دون را چگونه از سر گذرانده

این زخم چیست که بر جگر داری؟ کدام سرهنگ و سرکرده در این ماجرا دخالت 

 -19زده صدایی برخاست. شنیدم که از آن تنۀ درخت فرتوت و محنت -18است؟ داشته

حال مرا  -20ای. تر از من که سر در بیابان گذاشتهیوانهداشت که ای دآری، با زاری بیان

کنی و پیراهن اندوه زخم درون مرا باز می -21نمایی. پرسی و این رستاخیز را تجدید میمی

نفس سرد کنم و با این نیمها را بیانای از رنجداری تا ذرهاگر میل -22زنی. مرا چاک می

و نیم است که سال بیش از یک -23دهی. شینی و گوش فرازبان به پاسخ بگشایم، تو باید بن

چون  -24رود؛ چون طبعی نازک داری، پس خاطر خود را به دست اندوه مسپار. از یاد نمی

بار تا حاالت اندوه -25بده. خواهی سرگذشت و مدت عمر مرا را بدانی، بنشین و گوشمی

چند سالی است که مرا  -26کنم. آگاه خودم را برایت برشمرم و تو را از طالع شوم خویش

کنی. نامند و این است وضع من و سرانجامم را مشاهده میمی« دیدهدرخت جنگ»دارجنگه 
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شاهد  -28است. دیده عصر کیومرث را درک نمودهدرخت مصبیتبدان که این کهن -27

است. کردهده نبرد سیامک با دیوها بوده و هوشنگ را با آن سپاهیان جرّار و سنگین مشاه

است. کرده های نبرد مشاهدهآرایی در میدانتهمورث، فرزند هوشنگ، را در هنگام صف -29

د جم و بزم جمشی -31است. دیدهبا فرهنگ و گرز نهصدمنی گورنگ را پادشاهی اطرد  -30

گرشاسب ک، پسر مرداس تازی و سهم و صالبت ضحا -32است. آن رامشگران ماهر را دیده 

 -34است. کرده گاه ابلیس بودند، مشاهدهمارهای کتف ضحاک را که بوسه -33است. هرا دید

سلم و تور و ایرج و  -35است. فریدون را با آن شجره و بنیاد و پرچم کاوۀ حدّاد را دیده

نوذر نازکدل ناشاد و قباد و  -36است. پشنگ و خشم و غضب منوچهر را در هنگام نبرد دیده

پادشاهی زو و گرشاسب و توس  -37است. ، را با چشم خود دیده«کشواد»قارن، فرزندان 

فرزنداِن شیرافکِن سام نریمان و چند  -38است. کفش و گستهم و تهماسب را دیدهزرینه

پیشتر از زال، کسانی را چون نریمان و سام سوار و فیروز  -39است. نسل قبل از زال را دیده

قباد زربخش و رستم، با آن خود و زره و سلطنت کی -40 است.و قارن در هنگام جنگ دیده

گودرز و رویین و فرهاد و میالد و برزین را  -41است. جوشن و اسبی مانند رخش را دیده

 -43است. آزما را دیدهخو، پیران و هومان جنگشاه افراسیاب غصب -42است. دیده

گودرز را با  -44است. را دیده کیکاووس، با آن خشونت و تندی، ظرافت زراسب، پسر توس،

گیو، فرامرز، زواره و  -45است. فرزند که هریک بر یکی از بالد فرمانروایی داشتند، دیده 77

بهرام، زنگۀ شاوران، سهراب، سرخه، پیلسم، تژاو  -46است. ها، هزاران کس را دیدهمانند آن

تاج مرصّع و جقۀ جواهرنشان پادشاه متدینی مانند کیخسرو و را با آن  -47است. را دیده

معکتف بود و جاماسب را با « مرو»لهراسب را در آن هنگام که در آتشکدۀ  -48است. دیده

شاهزاده اسفندیار پوشیده در زره را روزی که با  -49است. آن حکمت و خردمندی دیده

رزین را به اش با آذربدین و مبارزهبیدادگری بهمن بی -50است. تهمتن وارد جنگ شد، دیده

یک با آن سپاهان و تجهیزات همای، پسر بهمن، دارا، پسر داراب، را یک -51خاطرم دارم. 

فرامرز را با آن گرز و کوپال و آن اسب و  -52اند، به یاد دارم. جنگی که از کنارم گذشته

پانصدوسی سال  -54ام. دقت تماشا کردهنبرد دارا با اسکندر را به -53ام. رکاب دیده

ها را فراموش ام و روزگار شدت و ضعف آنالطوایفی را با چشمان خود مشاهده کردهملوک

 -56ام. رزم اردشیر بابکان را که اردوان از وی ترسید و شکست خورد، دیده -55ام. نکرده

 -57ام. را دیده« بختک وزیر»های دادگری نوشیروان و خردمندی بزرگمهر، روزگار گرفتاری
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شاپور  -58ام. آورد، دیدهرا از پای درمی« گور»شیرها و بهرام گور را که با خشت، قبادها، ارد

بر تاج پرویز نظر  -59ام. دادند، دیدهشیراو ن، هرمز و هرمزان را که فرصت به دشمن نمی

را با آن یال و « بهرام چوبین»مصاف  -60افکندم و شیرین را سوار بر اسب شبدیز دیدم. 

 -62ام. کنی فرهاد و هزاران استاد بعد از فرهاد را دیدهرنج کوه -61ام. یدهکوپال پهلوانی د

ام. روزی را که شیرویۀ شوم ستمگر، خسرو را به کشتن داد و خود بر جای او نشست، دیده

و چندی برنیامد که علیه او نیز تحریکات شروع شد و بزرگان کشور، یکایک از وی کنار  -63

سلطنتش به نصف ماهی نکشید و از آن پس را که هر  -64ام. یدهگرفتند، این را نیز د

نشینی پادشاهی شد و هر روز از هر دِه -65ام. اهی برخاست، دیدهکدخدایی به دعوی پادش

از هر سو سرهنگی قد علم کرد و در  -66ام. ای از کشور قیامی به پا خاست، را دیدهگوشه

 -68ای هجوم برد. ی احساس قدرت کرد و به ناحیهاهر سرکرده -67شد. ها شروعبالد جنگ

دو تن از  -69و برهم شد و خاطر مردم مشوّش گردید. جهان را آشوب درگرفت و دنیا درهم 

زدند. خواستند، دامنسرداران از موقعیت استفاده کردند و این آشوب و بلوا را که از خدا می

سرانجام در کنار من به نبرد پرداختند.  ها از سوی طرفین رد و بدل شد تا اینکهپیک -70

آسای شد و بانگ رعدشدم که صدای طبل، به نشانۀ جنگ، نواختههمان لحظه متوجه -71

ها را برافراشتند و پرچمداران پرچم -72کرد. جنگجویان از هر جانب گوش فلک را کر می

دو  -73پایانشان بود. یهای بمال از لشکریان و صفکردی، در و دشت ماالهرجا که نگاه می

سپاه عظیم رو در روی هم قرار گرفتند و من در آن بین، شاهد آن ماجرای خونین بودم. 

اعتنا به مرگ، آرزوی جنگیدن داشتند، پنجه که بیآزموده و ببرهای پوالددالوران جنگ -74

از پا مرد ترسناک که سر شیر ناگهان تهمتن، آن -75تن را آغاز کردند. بهنبرد تن

بسان صاعقه و گردباد، سرها را مانند تگرگ بر  -76شناخت، دست بر قبضۀ شمشیر برد. نمی

بارید و آسمان نبرد را مانند ابری در میدان نبرد، تیر مانند باران می -77ریخت. میزمین فرو

اکب و شد و ربود، موج خون بر زمین جاریهوا را غبار مرگ پوشانده -78بود. تیره پوشانیده 

الشۀ جنگاوران در میدان  -79افتادند. درپی بر زمین میگرفتند و پیمرکوب هدف قرار می

-گون کردهو خون چون جویباران، جاری گشته و زمین را لعل معرکه روی هم انباشته شده

 -81دیو و جوشن او از ببربیان بود. پهلوانی شبیه رستم دیدم که مغفرش کلۀ  -80بود. 

تر از سام او سنگین -82بود. ع بر تارک خود گذاشته و قبایی زربفت بر تن آراستهتاجی مرصّ

تیری کشنده بر  -83سوار، بر گدردۀ اسب سوار بود و نوۀ پادشاهان بود و اردشیر نام داشت. 

مانند پهلوانان سوفار خدنگش را  -84دهد. بود تا با آن به حیات خصم خاتمهچلۀ کمان نهاده
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چون پهلوانان جنگجو، در برابر سردار بزرگ سپاه قرار گرفتند،  -85بود. نهاده به چلۀ کمان

چون شغاد از بیم انتقام رستم، کنار من  -86ها گذر کرد. سردار خشمگینانه در مقابل آن

خراش صدای صفیر تیری به گوشم رسید، صدایی بس گوش -87آمد و در پناهم قرار گرفت. 

-پیکان، هنوز در گوشم طنینشعبۀ آهنینزوزۀ تیر سه -88د. کرکه هوش از سر به در می

بود، به هم گرفت و مرا با سرداری که در پناهم سنگر گرفتهام را نشانسینه -89افکن است. 

بود، گذر کرد و بر در گرفته تیر از تنۀ من و تن سرداری که در پناه من قرار – 90دوخت. 

با چنین  -92از پای درآمد؛ ولی من بر پای ایستادم. بخت سردار تیره -91دل خاک نشست. 

از ترکش سواران  -93کنم. بینی که هنوز هم پایداری میو میزخم کاری مقاومت کردم 

م نبرد سرداران و سواران، از سرانجا -94بارید. سمت مقابل، تیر مانند باران بر سر ما می

تن را بهست به شمشیر بردند و رزم تنها دآن -95شد. تن مبدلبهاندازی به جنگ تنتیر

های چکاچاک تی  -96آغاز نمودند. هر پهلوان همرزمی پیدا کرد و جنگ سختی درگرفت. 

از بس کشته  -97آورد. ها را به جوش میمصری، غرش پس از هجوم سواران جنگی، خون

ای ودند و منظرهب آغشته به خاک شدههای خونین، ها روی هم افتادند و بدنزیاد شد، الشه

شب فرارسید و  -98وجه، مقدور نبود. هیچبسیار هولناک به خود گرفته و شناخت افراد، به

روز دیگر،  -99ها از هم جدا شدند و من تنها برای تحمل رنج و اندوه، باقی ماندم. صف

و های جنگجویان، صحن فضا و صفحۀ آسمان را تیره بامدادان، الشخورها برای خوردن الشه

وحوش و گوشتخواران و پرندگان جمع شدند. بدن کشتگان و گوشت  -100بودند. تار ساخته

طور متناوب به -101بلعیدند. دریدند و میو پوست و امعا و احشا را با چنگ و منقار می

نشست. هایم میشا، بر فراز یکی از شاخهها، به عزم تماشد الشخوری از دستۀ کرکسمیدیده

گذارند و گاه با منقار، پایان را از نظر مینگریست و گاه صحرایی بیها میبه الشهگاه  -102

ها، آن -103کرد. سترد و از لوث چرک و خون پاک میها را از پر و بال خود میآلودگی

کردند و رفتند؛ اما من با این مشهودات ناگوار و داغ دسته به مأوایشان حرکتسرانجام، دسته

پس از آن جنگ مهیب، باز هم سپاهیانی تحت فرماندهی  -104جای ماندم. جگرسوز، بر 

اند، چندین بار کوچ ایالت و طوایف را اند و این راه را طی کردهگذشته پهلوانانی از کنارم

پادشاهانی از سلسۀ صفویه آمدند و باز مانند برق گذشتند و رفتند.  -105ام. هتماشا کرد

اند و از زندگی رسیده، مردم از جفای این پادشاه به جان آمده« هنادرشا»اکنون دورۀ  -106

جنگ و آشوب جهان را فراگرفته و کارها در هم ریخته، خاطرها مکدّر و  -107بیزارند. 
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رعیت فراری، اوقات مردم تنگ و بخت از دودمان  -108است.  آسایش به حداقل رسیده

حال و روزگار من و این همه رنج سالیان اکنون این است  -109صفویه روی برتافته است. 

گویند و سرانجام من هاست که به من دارجنگه میسال -110ام. درازی که من کشیده

کنم که خود را در به تو ای نوشاد! توصیه می -111کنی. گونه است که مالحظه میبدین

دنیا  -112 ها اسیر نکنی و بدانی که مال دنیا، کم یا زیادش مهم نیست.چنگ اندوه

اگر  -113وفاست و بنیادش بر باد است و نادان کسی است که دل به این دنیا ببندد. بی

که کسی برد، همچنانباشی، آن را به گور نخواهیهای قارون داشتهگنجی بیشتر از گنج

کنند، دنیا به بوستان و اندرز من به طالبان دنیا این است که توجه -114است. تاکنون نبرده

چینند. این جهان پیش و پس های آخر آن را میماند که عمر او سر آمده و دانهالیزی میج

دارد. است و دیوانه کسی است که دل بر باد، خوشندارد و همواره در مسیر باد قرار گرفته

که مبادا مرد غافلی مرا  -116ترسم. گر، ل یم و شوم و بدکار میمن از این روزگار فتنه -115

 -117ام در دل خاک بخشکد. صورتی که ریشهحریق سازد و از بیخ و بن بسوزاند، بهطعمۀ 

 (.61- 65: 1378ای به جایم بنشاند )غضنفری، و کسی پیدا نشود تا نهال تازه
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