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 پردازیسنّت حماسهدر نامه مسیّبوجوهی نویافته از 
 1میلاد جعفرپور

 چکیده              

تنها نره تراکنوناسر  کره  حماسریادب میررا   ۀشدکمتر شناخته متونیکی از  نامهمسیّب

مّیّر  آن در سرنّ  بلکره وجروه اه اند،های منظوم و منثور آن معرّفی و تصحیح نشدهگونه

برای نخستین برار کوشریده در سره  حاضر پژوهش اس . نمایانده نشدهپردازی نیز حماسه

شواهد حضور مسیّب در  آنگاهمعرّفی کرده،  اختصاربهرا  نامهمسیّب ۀنخس  حماس ،بخش

را نشران دهرد و در  نامهمسریّب یهاگزارشها از اثرپذیری آنمیزان دیگر متون حماسی و 

تشریح  ع( را) یعلامام  ۀنامجنگو  نامهبطّال، ن حبشیاقراز  نامهمسیّبتأثیرپذیری  م،فرجا

   کرده اس .

 .حماسینامه، روایات ادبیّات انتقام، مسیّب: هاهکلیدواژ

 درآمد -1

اقتردار سیاسری تشریّ  و تلراش  ۀو شهادت ایشان، تحریک انگیرز ع() نیحسیکی از پیامدهای قیام امام 

طرح چنین موضوعی بره ابتردای امامر  امیرالمرنمنین  ۀد یک دول  مستقّل شیعی بود. سابقبرای ایجا

گیری یکری از عوامرل شرکل عنوانبرهع(، ) نیحسرگرردد  امّرا پرز از شرهادت امرام ع( باز می) یعل

و  جردّی ۀهای شیعی در مبارزه با خلفای جور اُموی و عبّاسی دوباره قروّت پیردا کررد و چهررنهض 

 به خود گرف  و در قرن دوم هجری با قیام ابومسلم خراسانی در ایران به اوج رسید. نظامی 

های شیعی در ایران و متعاقباً رواج اصول فکرری و انعکرات تبلیترات آنران فرهنگی نهض  ۀمبارز

در ادب فارسی، به سبب نارضایتی اهل عصر از خلفرای امروی و عبّاسری بسریار مرورد توجّره برود و 

خواهران روایرات خون ۀهای اولیّرنیز سببی شد تا ادیبان توانمنرد ایرانری هسرته شاهنامهاج غلبگی و رو

حماسری و جرذب بیشرتر  ۀشیعی را شاخ و برگ داده و ضمن انتقال همین باور و بررای فربگری جنبر

تررین زرگمتمرکز شروند. از میران ب (ع)اباعبدالله دار انتقام از قاتلان و دشمنان مخاطبان، بر موضوع دنباله
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منثرور  ۀانرد، سره حماسراخبرار نیرز نبوده ترأثیر از همرین مجموعرههای ادب فارسری کره بینامهانتقام

ها گانهبرجستگی و شهرت زیادی پیدا کردند. هر یرک از ایرن سره نامهابومسلم و نامه، مختارنامهمسیّب

 اند.د پروردهخو درضمن حفظ پیوند فکری با یکدیگر، چند داستان فرعی دیگر را نیز 

های او با یزیرد و دیگرر خزاعی و مصافقعقاع خروج مسیّب احوال ای در ذکر ، حماسهنامهمسیّب

، سررکوب یزیرد و آزادی نامهمسیّبخواهان شیعی در . آرمان قیام خوناس  کارگزاران اموی و مروانی

به مرزار هرر  هادا و برگرداندن آنگیری رئوت شهایشان از بند و باز پز  یباهلو  (ع) نیالعابدامام زین

از سویی با ورود به گزارش خروج سیّد جنیرد و رشریده )اجرداد  نامهمسیّبایشان اس . چون یک از 

نیرز در  نامهابومسرلمابومسلم( پایان یافتره و از طررف دیگرر والردین بسریاری از پهلوانران و قهرمانران 

ابوطراهر طرسوسری  .یراد کررد نامهابومسلمدرآمد پیش توان از آن با عنوانحضور دارند، می نامهمسیّب

حماسی به دسر  داد کره ترا این روای  ششم ه.ق. پرداختی داستانی از  ۀنخستین ادیبی بود که در سد

امروز تصحیح و معرّفی نشده اس . در قرن دهم ه.ق. نیز ادیرب توانمنرد دیگرری برا نرام محمّردبقای 

ت کرار طرسوسری، روایر  داسرتانی پرشراخ و بررگ دیگرری از بر اسرا وارت بخاری در ماوراءالنّهر

ای هرم برا نرام عرضه کرده که تا این ساع  معرّفی و منتشر نشرده اسر . شراعر ناشرناخته نامهمسیّب

را منظوم سراخته اسر  و شرواهد بسریاری  نامهمسیّبمحمّدطاهر متخلّص به دیوانه در قرن دهم ه.ق. 

 هندی و اردوی این حماسه نیز در جهان اسلام به دس  آمده اس . هم از تراجم کُردی، ترکی، عربی، 

 و ضرورت تحقیق هااشارات و پژوهش ۀپیشین -1-1

ادبی مسیّب در جهان اسلام، تا امروز هیچ پژوهش مسرتقلّی در معرّفری  ۀتاریخی و وجه ۀبا وجود سابق

بررزرگ و کوچررک  شخصرریّ  مسرریّب، بازترراب کردارهررای او در ادب فارسرری و عربرری و تحریرررات

را در تحقیقرات نامه مسریّبشرمار از تروان اشرارات اند انجام نشده اس  و به زحم  می نامهمسیّب

 اند:برخی متون از قیام مسیّب یاد کرده حالنیباا  فهرس  کرد

ع( و اصحاب ایشران، مخاطبران ) یعلصاحب النّقض برای دفاع از مجاهدات و فتوحات حضرت 

کنررد و در ایررن میرران، از اخبررار و جامانررده از آنرران ترغیررب میاخبررار به ۀطالعررجوی را برره محقیقرر 

 کند:یاد می« قصّه»های مسیّب و دیگر منتقمان تح  عنوان کارنمایی
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مسیّب بر باید خواندن تا بداند که کمتر از آن نکرد که مبارزان عهد عمری که یاد کرده اسر   ۀقصّ»

رد خزاعری ۀو قصرّ  هرای اوابراهیم اشرتر و حرب ۀو قصّ  - 139: 1931)قزوینری رازی، « سرلیمان صرُ

131.) 

های شیعی علیه امویان و مروانیان اشراره داشرته و منسوب به عطّار چند بار به قیام مظهرالعجایبدر 

قرار گرفتن مسیّب خزاعی و احمرد زمجری در میران  نیبنیدراخراسانی یاد کرده و  ابومسلمپیوسته از 

 ش از همه مورد توجّه اس :کنندگان بیخروج
 

 بعررد از ایشرران دوسررتان شرره ببررین

 خررود مسررریّب برررود از خاصررران او

 همررررهش مخترررار نقرررد بوعبیرررد

 خرررون نقرررد مرتضررری از دشرررمنان
 

 ها کردنررد بررا مشررتی لعررینتررا چرره 

 چررون جرران اوپررور مالررک بررود هم

 او گرفترره جررران ملعونرران بررره صرررید

 پررز طلررب کردنررد جمعرری منمنرران
 

 (111 - 113: 1931)عطّار،   

 اگررر تررو جررام او نوشرری چررو عمّررار

 اگررر تررو جررام او نوشرری چررو مسررلم
 

 مسرریّب بینرری انرردر عررین ایررن کررار 

 چررو زمجرری از بلررا باشرری تررو سررالم
 

 (231: 1931)عطّار،   
 

اند، ملاحسرین واعرظ کاشرفی استشهاد کرده روضۀالشّهدانامه بارها به که راویان مسیّبگذشته از آن

هدا کند کره بره خوننخستین کسی معرّفی می عنوانبهرا « ن قعقاعمسیّب ب»سبزواری  خرواهی سیدالشرّ

( و در 112: 1991کربلا علیه یزید خروج کرده اس  )ر.  . کاشرفی سربزواری،  ۀبلافاصله پز از واقع

خرواه حسرینی یراد کررده اسر  منرتقم و خون عنوانبههای این اثر نیز از مسیّب و یارانش دیگر بخش

 (.199 - 191  113 - 131: 1991سبزواری،  )کاشفی

ای برا ، در مقالرهنامهمسریّبهای بازاری یکی از چاپ ۀپز از مطالع 1939صدرالدّین الهی در سال 

فرهنگری  ۀبرر روحیّر ه، با تکی«نامهمسیّبدینی عامیانه،  ۀیک حماس ۀپز از خواندن کتابی دربار»عنوان 

ای از طررح کلّری ، ابتردا در ده صرفحه خلاصرهنامهیّبمسرو مذهبی حاکم برر همرین چراپ برازاری 

بیران کررده و بنرا برر نامه مسریّببه دس  داده، سپز در سه صفحه برداش  آزاد خود را از  نامهمسیّب

 نامره،خاورانهای منظروم )و نظرایر آن را در قیرات برا حماسرهنامه مسریّبدلایلی واهی و غیر علمری 
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تر ارزیابی کررده اسر  )ر. تر و سخیفو...( بسیار ضعیف خداوندنامهحیدری،  ۀنامه، حملقرانصاحب

  . مأخذ: الهی(.

 ۀنوشرتمعرّفری دس  ۀ( بره بهانر1999ها سکوت در ایران، محسن پورمختار در سال )پز از مدّت

، در نخستین همایش ملّی نگاهی نو بره ادبیّرات عامره شررک  کررد و نامهمسیّبای از فارسی ناشناخته

« ای از آنناشردهفهرس  ۀو معرّفری نسرخ نامهمسریّب ۀداستان عامیانر ۀنکاتی دربار»ای را با عنوان مقاله

 ارائه داد )ر.  . مأخذ: پورمختار(.

و  نامهمسریّبمعرّفری ها قردمی در راه با وجود این فقر پژوهشری نیرز پژوهشرگران پرز از سرال

ستین گفتار ممتّعی اس  که در ایرن براره ارائره شرده برنداشته و این مقاله نخنمایاندن وجوه اهمّیّ  آن 

 اس .

 پژوهش ۀروش و فرضیّ -1-2

و  بره شخصریّ  مسریّب ادبیّرات انتقرام نسرب  پردازانتوجّه حماسره تشریح ،فرض اصلی این جستار

در دیگرر مترون حماسری در آن اسر . برخی الحاقات  ذکرچنین و هم نامهمسیّبگزارش احوال او در 

نامره، الدّین اشرف، زُریرنامه، زمجیسیّد جلال ۀنامجنگنامه، ابومسلم متن حماسی نُهبررسی  ،این مسیر

شرواهد بسریار  ۀو ارائر ع( در بئرالعلم) یعلامام  ۀنامنگج ونامه ، قران حبشی، بطّالنامهمختارنامه، علی

 خواهد بود.گواه آشکاری در اثبات این مدّعا این اثرپذیری 

 متون حماسینامه در مسیّب فته ازوجوهی نویا -2

برخری بررسری شرده اسر . هرر چنرد  نامهمسریّباز  پردازیسنّ  حماسه پذیریتأثیر ،در این بخش

ای برر ایرن ترأثیر ، دلال  پررنگ و برجسرتهاندبه دس  داده شدهلای اوراق روایات شواهدی که از لابه

آثاری به بیرون کشیده شده که دس  کم چهرار ترا پرن   ها از دلندارد  امّا نباید از یاد برد که تمامی آن

اند، لذا همین انرد  اشرارات مترأخّر نیرز ابوطاهر طرسوسی تحریر شده ۀنامقرن پز از تصنیف مسیّب

 آید.در نظر اهل تحقیق ارزشمند به شمار می
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 نامهابومسلم -2-1

ی ابومسرلم، سرردار تبرردار هراها و دلاوریبنرام و مشرهوری در توصریف و تصرویر رشرادت ۀحماس

تررین های ادب فارسی و در عرین حرال، کهنترین داستانپیشینهخراسانی اس . این روای  یکی از کم

، همراه یارانش در هیأت محبوبِ عیرار و پهلروانی حماسهتاریخی مردم ماس . ابومسلم در این  ۀحماس

لام اسر . روایر  ن عتررت علیهمجوانمرد نمودار گردید که طرفدار حقّ و مداف  سرسخ  خاندا السرّ

پشرتو، هرای فارسری، اردو، ابومسلم در جهان اسلام شهرت زیادی داشته و نسخ متعدّدی از آن بره زبان

 (.  1/931: 1911نامه،   ابومسلم191 - 1/139: 1911اسماعیلی، ترکی و عربی وجود دارد )ر.  . 

آید کره از ایرن های دیگر هم به شمار مییی حماسهای در پیداانگیزه نامهابومسلممحبوبیّ  و اقبال 

تن از قیرام تلقّی شده و شماری هرم برا الگرو گررف نهض  ابومسلم ۀمیان، برخی روایات به نحوی ادام

های اصلی آفرینش این روایرات بروده مایهابومسلم و ماجرای قیام او، یکی از بن یابند.ابومسلم نس  می

یکری از  نامهمسییّباند. ها کردهب آنها، از سردار خراسان و آرمانش سخنتا جایی که حتّی در متن اغل

نزدیکری هرم بسریار از جه  موضوع و ساختار ایدئولوژیک ارتبرا   شود کهمحسوب میهمین اقران 

دارد. چون مسیّب نیز همچون مختار ثقفری و ابومسرلم مرروزی، در ایرن حماسره تنهرا  نامهابومسلمبا 

تأسریز حکرومتی شریعی بره  ۀرا ندارد، بلکره در اندیشر ع() نیحسدشمنان و قاتلان امام انتقام از  ۀداعیّ

ایرن  (ع)سرجّاد نیز هس  که البتّه بنا بر دلایل داستانی روایر  و نیرز امتنراع امرام  ع()سجّاد زعام  امام 

 شود.آرمان محقّق نمی

در هرر دو  نامهمسیّبامده  ولی ، ذکری از مسیّب و خروج او نینامهابومسلم ۀهر چند در متن متتشر

برقررار کررده اسر . بقرای وارت  نامهابومسرلمبرا  ایقابل ملاحظهتحریر بزرگ و کوچک خود ارتبا  

به مخاطبان معرّفی کند و به زعم نگارنده در ایرن نامه ابومسلمدرآمد پیش عنوانبهرا  نامهمسیّبکوشیده 

 اس .مهم موفّق نیز بوده 

ای را برای او مهیّرا کررده، سخن بهانه ۀنامه، هر جا که توانسته و زمینرگ مسیّبوارت در تحریر بز

و والدین آنان پرداخته و در برخی موارد نیرز وعرده کررده کره  نامهابومسلمبه معرّفی پهلوانان و عیاران 

نامه گرزارش خواهرد داد، وارت حتّری فرجرام فرجام کرار برخری اشرخا  و وقرای  را در ابومسرلم

 را نیز با ورود به جنیدنامه تمام کرده اس : نامهبمسیّ
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 را او شرده عاشرق دیرده را ابومسرلم مادر باشد، أسد سیّد که جنید سیّد پسر ۀقصّ سر بر آمدیم باز»

 «.بالصّواب اعلم والله  ....کرد عقد

خری از بار به ابومسلم خراسانی و دفترر اخبرار او اشراره شرده کره بر 23 نامهمسیّبدر متن کنونی 

 اند از:ترین موارد آن عبارتمهم

راوی گوید که این خواهر مختار را عبدالله بن عمر گرفته بودند، سه دختر شده برود و یرک پسرر، »

شوند و از خواجه کثیر خواجره نامیدند. از موسی اعرابی خواجه کثیر متولّد میپسر را موسی اعرابی می

خانرردان، امیررر ابومسررلم  ۀالدّعوسرربب رواج صرراحب هرراشرروند کرره آنسررلیمان و خواجرره عثمرران می

 ب[. 12]گ « باشندقران میصاحب

القصّه امام آمده جاریه را به ثالثه عقرد بسرته دادنرد، شرب درآمرده کرام دل حاصرل کررد، گروهر »

بهای مهتر سعید در صدف آن کنیز  بنرد گردیرد، در وقر  ابومسرلم، جانسروت لشرکر اسرلام گران

   آ[. 31]گ « شودمی

 ب[. 111 ]گ« بیندیابد، در آخرهای امیر ابومسلم در مصر میچالا  جاجرمی عمر دراز می»

شراه کره شود. یکری اسماعیلراوی گوید که از پش  و کمر محمّدشاه بن داوودشاه چهار پسر می»

هررام شاه یکی شهنشاه مزلخانی و یکری بروید، یکی خوارزممیرد. ازو دیوانه محمّدشاه میدر جوانی می

خانردان، بابرای مسرلمانان یعنری ابومسرلم پهلروان  ۀالدّعوگُرد نوکندی  این سه تن در خذم  صاحب

کنند، القصّه امام به بارگراه درآمدنرد و بره آن شراهزاده جرای نیکری دادنرد و بره روی او بازی میجان

 آ[.  199]گ « صحب  آراستند

زد، آخر بز کرد ایلتر نفرستاد  امّا این ببر بعرد از یزید شنید، هف  ایلتر فرستاد، ببر برآمده بر هم »

 ۀکنرد، برر سرر سرخن او در قصرّ میرون مکران می ۀمدّت مدید و عهد بعیرد در کنرار دمشرق در بیشر

شاءالله. اکنون امرام را بره راه گذاریرد، چنرد کلیمره از لشرکر خاندان خواهیم رسیدن إن ۀالدّعوصاحب

 .[آ 213 گ]« شنوید

الدّین بهررام کره در خرذم  شود که سلطان جلالم نکاح کرده دادند، بهرام میالترض حضرت قُثَ»

 ب[.  931]گ « کندخاندان، امیر ابومسلم مروزی در کنار البرزکوه بلخ آمده کارها می ۀالدعوصاحب

 مرردم پوشرم، را ایرن کره اسر  عرار مرا گفتند امام. ماندند آورده امام پیش طعام از بعد را زره امّا»

 از بعرد نپوشرید، کرز هریچ. گیررد کارسر  در کره هر به کنند،می جنگ امام زره پش  از که ویندبگ
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 حمرار مرروان بره ترا برودمی خزینه در چنانهم افتاد، ولید دس  به افتاد مروانیان دس  به امام شهادت

 رسرید اهمخرو سخن این سر بر خاندان ۀالدّعوصاحب ۀقصّ در پوشاند،می عاد سلم بن اسلم به رسیده

     .ب[ 931]گ « رفتند خود ۀسراپرد به یک هر کردند، آسایش به امر را شاهان امام گاهآن شاءالله،إن

خبرس ، این بنردیان را بره دمشرق فرسرتاد و در نامره او از فکر محمّد مقداد و محمّد انصاری بی»

خانردان خواهرد برآوردنرد،  ۀالدعوشرح احوال بنوش . عبدالملک ایشان را در زندان انداخ ، صاحب

 آ[. 139]گ « شاءاللهبر سر سخن ایشان خواهیم رسید إن

شاه خوارزمی یکی از سرداران بنام و دلراور لشرکر ابومسرلم خراسرانی اسر  کره پرز از مضراب

قاترل ابومسرلم معرّفری  عنوانبرهعبّاسریان  ۀکشته شدن ابومسلم به فرمان منصور دوانقی، مدّتی به توطئ

خرواهی او قیرام شاه پرز از قترل ابومسرلم، بره خونافتد. مضرابن او و یاران دودستگی میشده و میا

به سرگذش  احوال او در ایرن دوران پرداختره اسر ، « نامهشاهمضراب»کند و داستانی تح  عنوان می

 شرود چنین مضراب با خواهر ابومسلم، سکینه ازدواج کرده و داماد ابومسلم خراسانی محسروب میهم

جهرانگیر  ، مضررابنامهمسیّبها نیامده آن اس  که بنا بر روای  نامهدر ابومسلم تاکنونای که ولی نکته

 پسر ابوالمکارم بن مسیّب بن محمّد قعقاع خزاعی اس :

انرد، اصرحح همرین اسر ، یکی جوان چهارده ساله به قولی هژده ساله بره قرولی نوخاسرته گفته»

شراه گیررد ازو مضرابگویند  مکارم، پسرر مسریّب میخوارزمی می ۀاطمآید، فدختری در کنارشان می

شود، به هش  هزار کز برآمد، بازوهای داوودشاه خوارزمی پریدن گرف ، بره امرام سرر خوارزمی می

فروز آورده خود را نعره زد که منم محمّدشاه بن داوودشاه خوارزمی، داوودشاه او را در خوارزم مانرده 

 .آ[ 199]گ « بود

شرراه فرزنررد شخصرری برره نررام ( مضراب12211) ۀبرره شررمار نامهابومسررلم ۀناشررناخت ۀامّرا در نسررخ

 اس :« بلندکمان ۀجبّلعل»و برادر تنی « اصتر دیوتورملک»

شاه جهانگیر، یکصد و پنجاه منری شمشریر اصتر دیوتور را دو پسر داش  یکی را نام مضرابملک»

زد کره منری تیرر مریم و یکصد و پنجاه منی کمران داشر  و دهبلندکمان نا ۀجبّداش  و یک پسر لعل

شاه[ در خوارزم نگاه داش  و یک پسر نرزد مرروان وکیرل رف . یک ]مضرابتیرش سه روز و نیم می

 ب[. -آ  19]گ « بلندکمان ۀجبّبود، لعل
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همرراه  امه،نابومسرلم ۀچشم بلخی، پدر امیرگون یکی از دلاوران برجستامیر طاهر یک نامهمسیّبدر 

ب[ و در پایران  199/ گ  2با حید عیلابرادی در صرف مبرارزان حسرینی قررار دارد ]نیرز ر.  . ملّری 

شود و در این محل، امیرگون زاده شروده و همرراه برا حیرد به دس  ایادی مروانی کشته می نامهمسیّب

 شاهد قتل پدر اس :

 هرر بررو مراوراءالنّهر ترا گفر  داد، را بکتا این کرده طلب را حلبی ]عبدالملک مروان[ اعلای او»

 او. مکرن دخل کند، قبول که شهر آن و بکن خواهی چه هر ایشان ۀدربار نکند قبول او مردم که شهری

 برود، بلرخ پادشاه چشمییک طاهر امیر آمد بلخ به القصّه شد، روان کرانبی لشکر به گرفته را کتاب آن

 ب[. 131]گ « گرفتند آرام کشیدند، ایگوشه هب را خودها امیرگون و حی . شد کشته او

 الدّین اشرفسیّد جلال ۀنامجنگ -2-2

ع( اسر . او رضرا )الدّین اشرف، پسر امام هفتم شیعیان و برادر امام داستان سید حسن معروف به جلال

 خرواهیع( در مرو، به سوی ایرران رفر  و بره خونرضا )در زمان مأمون عبّاسی و پز از وفات امام 

کند و چند سالی در گیلان و تواب  آن با خوارج مصراف کررده ترا برادر و جدّش امام حسین خروج می

اشرفیّه، در گیلان و میران رشر  و  ۀرسند. مزار وی به نام آستانسرانجام همراه با یارانش به شهادت می

 شود. های بنام این اقلیم محسوب میگاهلاهیجان، قرار دارد و از زیارت

اگرچه از جه  زمانی، پرز از سرقو  اُمویران و در زمران مرأمون  الدّین اشرفسیّد جلال ۀامجنگن

هایی نامرهعبّاسی روی داده  امّا ایدئولوژی حاکم بر این روای  حماسی دقیقاً برا مضرمون فکرری انتقام

برار دیگرر، طررف و... همسانی دارد  چرا که راوی  نامهنامه، زمجینامه، مختارنامه، ابومسلممسیّبچون 

جهانی پیرو معاویه و یزیرد شرده و دهد و خوارجان نیز به امید شفاع  آنلقب می« خارجی»خصم را 

« ابروترابی»الردّین اشررف را رزمران جلالو هم  یرباهلخون یزید را در ذهن دارند و محبّران  ۀدغدغ

 ۀرند. خوارجان اغلب از تبار قتلرخواهی امام حسین را از آنان داخون ۀخوانند و محبّان حسینی داعیمی

برند و به قرار گررفتن نرام الجوشن و حجّاج بن یوسف میکربلا هستند و امیران آنان نسب به شمر ذی

 خوانند. ع( مفاخره دارند و رجز می) نیحساجدادشان در فهرس  قاتلین 

خرواهی نفر به خونالدّین اشرف و با چهارصد و چهل و چهار درین شرایط اس  که در ابتدا جلال

شرهر، برا فرتح و کنرد و شهربهبرخاسته و بر حاکمان ظالمی چون نعمان و منصور دوانقری خرروج می
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پیوندنرد. در میران پیروزی پیش رفته، بارها سپاه کفر را شکسر  داده و منمنران بیشرتری هرم بردو می

ا بررادرانش همگری پهلروان مبرارز الدّین استاجلو، همرا ببیگ، پسر بابا یوش ایشان، از تبار ترکان حسن

بنرد، رسد. از ابوطالبیان، شاهزاده هاشم تیغع( می) یعلتیرانداز، غلام امام  ۀهستند و تبار ایشان به ابوجان

ع(، سردار لشرکر هسرتند. از نسرل رضا )الدّین و امام محمد حنفیّه و امیر سلطان، برادر سید جلال ۀنواد

الدّین رسیده و طبل شرگف  ساسانی، ملک شاهمیران به خدم  سیّد جلالپادشاه بنام ایران، انوشیروان 

 کند.انوشیروان را بدیشان تقدیم می

توان به فضل خزاعی، عیرار مطررح داسرتان روای  از عیاران نیز چندان غافل نشده و ازین گروه می

 چشمی نیز دارد. ، همزُریر اشاره کرد که با عیار کمتر مطرح دیگر خارجیان، زاغ پای جاسوت ۀو نبیر

ذکرر شرده، برخری نوادگران مسریّب و یراران او بره سربب تعقیرب و انسابیّه هم  ۀکه در رسالچنان

گریزهایی که با عمّال اُموی و مروانی دارند، سرانجام برخی از آنان بره اقلریم طبرسرتان پنراه آورده و برا 

هایی محلّری نیرز اً در برخی موارد، حکوم شوند و احیاناستقبال شیعیان در نواحی و بلاد آن ساکن می

الدّین اشرف مرواردی از حضرور ایرن نوادگران در سیّد جلال ۀنامجنگکنند. در وپا میبرای خود دس 

شود که نسب آنان به محمّد قعقراع خزاعری، ابرراهیم اشرتر خواه حسینی مشاهده میصف محبّان خون

گان و ذکر نسب آنان خود گواه روشنی بر ترأثیر دفراتر رسید. حضور این نوادنخعی و زُریر خزاعی می

 مذکور بوده که در پی بدان اشاره خواهد شد: ۀنامجنگاخبار مسیّب خزاعی در 

الدّین اشرف به میدان آمده... بر میسره سلیمان بن قاسم بن محمّد بن حررّ برن حضرت سیّد جلال»

فضل بن عبدالرّحمن بن مزاحم برن مالرک اژدر قعقاع خزاعی را گماش  و میمنه را به وجود کریم بن 

 (.91: 1911)خوارزمی، « مزّین ساخ 

بیگ را نظر بر جمال او افتاد، گف  ای شیخ ابوسعید، ایرن جروان کیسر . گفرتم ایرن چون حسن»

 (.12)همو: « طالب اس جوان فرزند محمّد بن عبدالله بن حمزۀ بن محمّد حنفیّۀ بن علی بن ابی

کند که مردی بود که او را فضل بن کریم بن حمرزۀ برن طیران وارزمی روای  میشیخ ابوسعید خ»

رنرگ امیرالمرنمنین. در بن زُریر خزاعی خواندندی و او مردی بود منمن و متّقی، دلاور و فرزانره و یک

الدّین اشررف بشرنید، یرراق عیراری پهلوانی و عیاری مشهور بود. چون خبر خروج حضرت سیّد جلال

داشته متوجّه اردوی حضرت شد و دس  حضرت را ببوسرید و اصرل و نسرب خرود را بره خود را بر

 (.31)همو: « عرض رسانید و به بیع  امام محمّدتقی اقرار کرد و جاسوت حضرت بود
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حضرت گف  ای فضل، دامن زره این سگ بردار تا منمنان عجایرب پروردگرار خرود را ببیننرد و »

 ۀه او برداش . منمنان نگاه کردند که پش  ناف آن مرردود ترا سرینعبرت گیرند. فضل بیامد و دامن زر

او نشان سیاهی دارد. درین وق  شاهزاده هاشم گف  یا حضرت این علام  چیس . حضررت گفر  

اند که آن مرردود اسرد در ترن نرازنین امرام حسرین برن علری ای برادر ایشان از نسل یوسف حجّاج

آن پن  نفر از اکابر شیعه پیش آمده ادای شهادت دادنرد کره ایشران از آن السّلام دوانیده بود... بعد از علیه

)همرو: « انردجرا آمدهانرد و ایناند که ده نفر از اجداد این سگان از ضرب تیغ ابرراهیم اژدر گریختهقبیله

99.) 

 زُریرنامه -2-3

خواهران از خونگیری اسرای کربلرا، زُریرر یکری دیگرر پز از خروج مسیّب و تلاش او برای باز پز

حسینی اس  که به هنگام انتقال رئوت شهدا و اسرای کربلرا از کوفره بره شرام، در شرهر عسرقلان بره 

شرمر و  ۀمعرکر ۀتجارت مشتول اس . زُریر پز از اطّلاع از شهادت امام و یراران در کربلرا و مشراهد

و برن یعقروب ایادی وی در عسقلان سر به شورش برداشته و پز از سررکوب حراکم عسرقلان، عمرر

 گیرد. عسقلانی، مدّتی امارت عسقلان و نواحی آن را به دس  می

با انتشار خبر خروج مسیّب خزاعی در عراق و پیوستن مختار و ابراهیم اشتر بردو، زُریرر نیرز عرزم 

 مانرد.ملحق شدن به یاران را دارد  امّا به دلیل مواجه شدن با ایلترهای یزید برای مدّتی ازین کرار بازمی

از   یرباهلع( و ) نیالعابردخواهان، یزید مجبور به رهرا کرردن امرام زیرنسرانجام با اتّحاد جم  خون

رویره های مروان و کشته شردن مسریّب یکشود. پز از مرگ یزید، کار منتقمان نیز با خدعهزندان می

 شود.می

چرا که تا امرروز هریچ  ،دهشاز اسات، داستان مستقلّی محسوب نمی زُریرنامهنگارنده گمان دارد که 

مستقلّ منثوری از آن مشاهده نشده و در صورت پیدا شدن چنین اثری نیز بایسرتی تفراوت  ۀنوشتدس 

نامه سنجید  پز از آن ادّعای وجود دفتر مستقلّ چنین داسرتانی را مطررح کررد. محتوای آن را با مسیّب

منظروم یرا منثروری مشراهده نشرد کره  ۀوجو کرده تا این ساع  هیچ نسختا جایی که نگارنده جس 

نامه انرد  تفراوتی گزارش آن در قیات با شرح احوال زُریرر در تحریررات برزرگ و کوچرک مسریّب
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بره شرمار  نامهمسریّب را بخشری از زُریرنامرهچنران تر دیگرری مرا همدقیرق داشته باشد، لذا تا بررسی

 آوریم.می

  امّرا برر اسرات (131: 1991 سربزواری، کاشفی)الشّهدا برخی سَرایندگان احتمالاً به تأسّی از روضۀ

مستقلّ کوتاهی بره زبران فارسری و کُرردی عرضره  ۀبخش خروج زُریر را به صورت منظوم نامهمسیّب

ادبری  ۀکه شهرت و اعتبار چنردانی هرم در جامعر (1999  عرفانی، 1991)ر.  . مأخذ: قنبری،  اندکرده

 ای نرفتند. بال چنین شیوهپیدا نکرد و دیگر شاعران به استق

 نامهزمجی -2-4

اس  و از دیدگاه داستانی به شررح رویردادهایی  نامهابومسلمشکوهمند  ۀمنطقی حماس ۀدنبال نامهزمجی

هرا و مبرارزات بهادری ۀمنثور، کارنام ۀپرداخته که پز از قتل ابومسلم به وقوع پیوسته اس . این حماس

ابومسرلم علیره  ۀرزمان اوس  که پرز از قترل ناجوانمردانریگر هماحمد بن محمّد بن علی زمجی و د

رود و روای  برا کشرته شردن عبّاسی پیش می ۀخلیف دومین عبّاسیان خروج کرده و تا نابودی ابوجعفر،

هرای محبّران حسرینی و آل کارنمایی ۀپرذیرد و ادامراحمد زمجی و خروج ابومسلم کوچک پایران می

شود. احمد زمجی پهلروان جنگراور و شرجاعی اسر  کره گراه دنبال مینامه کوچک ۀمروان در حماس

هرای چالرا  جراجرمی را بره ترن کند و از میرا  عیاران کپنک ماهان اسفراینی و کفشعیاری هم می

ای به هرم دارنرد کره در ایرن بخرش نامه اشارات جسته و گریختهنامه و مسیّبدارد. هر دو متن زمجی

 ها اشاره خواهد شد.بدان

که به دستور یزید چشمان علی دیوانه، پسرر شریر سرالو  را ، پز از آننامهمسیّبدر تحریر بزرگ 

کنند. کاروانی بدو بازخورده و اهل آن علی دیوانره را از سرر تررحّم میل کشیدند، او را در بیابان رها می

کنرد و ارش شرکای  میبرند. علی دیوانه بر سر ترب  پیامبر معتکف شده و از یزید و کرردبه مدینه می

 رود:  از فر  راز و نیاز به خواب می

واقعه کند، حضرت برآمدند سلام کرد، جواب دادنرد پرسریدند. دادخرواهی از دسر  یزیرد کررد، »

گفتند او به فرزندان ما رحم نکرد دل  را جم  دار، نزدیک اس  که از دنیرا بره خرواری خروار رود و 

گویم قبول کن، قبول کرد. گفتند الحرال در خرذم  امرام سخنی می دس  کشیدند بینا شد، گفتند بر تو

شود نرام او محمّرد جا کدخدا شو، فرزندی میها به زم  درود برو و در آنمحمّد باش، بعد این هنگامه
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 گ]« شرودگیرد و احمد بن محمّرد زمجری میزمجی مان، او یک دختری از نسل امام محمّد حنفیّه می

 .[آ 111

ای به علی دیوانه، پدربزرگ احمرد زمجری کررده تنها متنی اس  که اشاره نامهمسیّباب ، در میان من

 اشاره شده اس .« علی دیوانه»نامه نیز بدین نَسَب بدون ذکر نامی از اس   در ابومسلم

عررب در سررزمین  ۀ، هنگرامی کره برا رشریدجنیدسیّد که  آمده اس  جنیدنامه بخش فرجامیندر 

کنرد و ازیرن پیونرد را به محمرد زمجری عقرد مری «سارا» به نام یکی از دخترانش خراسان ساکن شد،

میران ابومسرلم  ،بدین ترتیب ( 311 - 1/311: 1911)ر.  . طرطوسی،  به نام احمد شودزاده میپسری 

بره روشرنی بیران  نامرهگاه در ابومسلما این وابستگی هیچامّ  نزدیک وجود داردی و احمد زمجی پیوند

دوسرتداران خانردان اسر  کره از سرتم از . پدر احمد، یعنی محمد زمجری، از هاشرمیان و س نشده ا

د جنید سالخورده را بارها با خدمات خرود حمایر  مروانیان گریخته، به خراسان پناه آورده اس  و سیّ

 .  کندمی

 ۀربرارد (،supplement 843) ۀبره شرمار نامرهابومسرلم نویسری ازفرانسه، دس ملّی  ۀدر کتابخان

 :اس  آوردهو پدرش چنین زمجی احمد 

د حنفیّه که پسر صلبی علری زم  مردی بوده اس ، محمد خبّاز نام و نسب او با امام محمّ ۀدر قری»

شده و او را پسری بوده اس  احمد نام. روزی پسر خود را در دکان گذاشته برود کره اس ، درس  می

او در روی دکان نشسته بود کره شخصری رسرید و نران  ی به جایی رفته وضبط دکان کند و از پی مهمّ

 فروش نانی به او داد که پش ِ او سوخته بوده اس ، و آن شخص خوارج بوده اس ، گفر خرید. نان

 تر اس . احمد کاردِ نران فرروش را گرفتره گفر نانی دادی که پش  از روی ابوترابیان سوخته و سیاه

او کره از  ۀو زد برر سرین یکنریمرکه ابوترابیان را چنرین یراد ای سگ، ابوتراب با تو چه بد کرده اس  

سروخته  ۀهجوم کردند، او چند خروارج دیگرر را کشر  و در بیشرهمه به در رف . خوارجان  شپشت

ام که هرژده سرال اسر  کره او در و شنیده  انداند و او را نیافتهدرآمد. پدر و مردم او را خوارجان کشته

 .  آ[ 913]گ  «به در نیامده اس سوخته مقیّد اس  و  ۀبیش

ع( سراخته شرده و از سرام نریمران نوح ) حضرت کشتی منی گرز مسیّب که از تیر ده و وزن صد

مسریّب،  ۀدار و نروادصد و نود و پن  مرن شرده و بره دسر  میررا  نامهزمجیبدو میرا  رسیده، در 

 دان اشاره کرده اس : در چند جای روای  ب نامهزمجیرسد و راوی شاه خوارزمی میمضراب
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 خرود بررِ در گریسپاهی اسباب چهار و چهل که اس  استاده درآمده وحش  در چنان[ مضراب]»

 میرمسریب مرنِ پرن  و نرود و صرد[ گرز] برزده آستین به دس  کرده استوار کمر زنجیرِ به دامن کرده

 غرازی مسیّب میر به و دبو نریمان سام از که جوشهف  عمود. »[ب 2گ ]« پرتافته دوش در را غازی

 خنردق لرب بره. کررد تکراور برر مهمیز شاه مضراب»آ[.  99]گ « بود رسیده مضراب به ازو و رسیده

 در دمراغ فرقّر  کررد، علرم گوش کرد، علم دُم رومی کمی  که زد کُمیَ  رومی بر تازیانه یک. رسید

 عمرود. رسرید قلعره ریزخراک بره و کررد خیرز کرده وصل جای یک به را خود پای چهار هر انداخ ،

 آن زنرد، عمرود کره خواسر یمر برداشته را غازی مسیب عمود»ب[.  911]گ « برآورد غازی مسیب

 آ[. 912]گ « پرتاف  مضراب طرف به گرفته را خاکی قبضه نقابدار

جز این موارد اشاراتی نیز در رابطه با احمد زمجی و قُثم برن عبّرات وجرود دارد کره  نامهزمجیدر 

 معرّفی شخصیّ  قُثم بدان پرداخته شده اس .در بخش 

 ۀبره شرمار« های دینیداستان»تح  عنوان  نامهابومسلمای از ناشناخته ۀعلاوه بر این موارد، در نسخ

یکی از محبّان یاد شده که بنا بر مصلح  مجبرور  عنوانبه(، از محمّد زمجی پدر احمد زمجی 12211)

ع( را زیر آن نوشته در پا کند  هرر چنرد کره احمرد ائمّه ) ( و ) برامیپشود کفشی را که مروان نام می

شود. احمد زمجی نیرز از پردر رنجیرده و در جنگلری کند راضی نمیزمجی او را به مصاف ترغیب می

 شود:ناپیدا می

وزیر عرض کرد که چهار پادشاه دارد سردار ایشان محمّدشراه زمچری دوازده هرزار پهلروان دارد، »

شراه شاه خوارزمی نه لک پهلروان دارد. سریوم پادشراه ملکعلی اس . دویم پادشاه یوسف نطقی فرزند

اصتر دیو تور خوارزمی. چهارم ملک حید البابادی صاحب پن  لرک پهلروان اسر . مرروان گفر  ای 

وزیر هر چهار را فرمان باید نوش ، به دیدن فرمان برخاسته بیایند و اگرر در دل چیرزی دارنرد نیاینرد، 

هرا بره او سرپرد... گفر  اوّل ته بفرستند که فکر دیگر کنم، چهار فرمان نوشته داغولی طلبیده فرماننوش

پیش محمّدشاه زمچی باید رف ، جواب او حاصل کرده... جرواب نامره نوشرتند کره بره دیردن فرمران 

ی گوید محمّدشاه زمچی را پسری داش  نام سلطان احمرد زمچرهمون ساع  از زمچی برآمدیم... می

الله فررود آمرده آواز کررد داش ، یک شب احمد زمچری در خرواب دیرد کره تخر  محمّرد رسرول

علیکم ای احمد زمچی. احمد علیک داده عرض کرد که صاحب، کدام بزرگی... حضرت فرمرود السّلام

حردّه شرو، که اگر پدر شما سخن مروان قبول کند تو زینهار نباید رف ، ترو بره هرر روش از پردر علی
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الدّعوه پیدا خواهد شد کره که در خاطر تو رسد. بعد از دوازده سال ابومسلم صاحببکن ... چنانچنان 

ما روشن خواهد شد... احمد زمچی نظر کرد که امشب خردمتکاران مرا شرعور  ۀهمان روز چراغ روض

ندارند، یک درخ  نزدیک سلطان احمد زمچی آمده احمد زمچی چنان درجسر  کره بالرای درخر  

گَهپال جردا شرد. احمرد زمجری در میران جنگرل کز را معلوم نشد که صراحبچرف ، هی زاده از سرَ

 آ[. 19 -آ  12]گ « گریخ  و جائی که چنان یاف ، کسی نداند

 مختارنامه -2-5

های دینرری فارسرری برروده کرره مضررمون غالررب آن از دیربرراز یکرری از مشررهورترین حماسرره مختارنامرره

از جهاتی با دیگر نظرایر  یزیدی و مروانی اس . این حماسه ۀز قتلع( ا) نیحسخواهی محبّان امام خون

هرا بره روایر  و ترین بُعد آن ورود پیدا نکردن عیاران و عیارهمحتوایی دارد که مهم منثور خود تفاوت

 بیشتر آن به جریان تاریخی خروج و فاصله گرفتن از روساخ  داستانی اس .  ۀتکیّ

شود  ولی بنا بر نسرخ موجرود، انی به دو گروه منظوم و منثور تقسیم میاز نظر ماهیّ  زب مختارنامه

برا  مختارنامرهموجرود  ۀتررین نسرخمنثور فارسی بیش از نوع منظوم آن اس . کهن ۀپیدایش گون ۀسابق

منتسب به روای  حافظ عطاءالله بن حُسام واعظ هروی اس  کره از وعّرا  « روضۀالمجاهدین»عنوان 

ه.ق.( اتّحراف کررده اسر  )ر.  .  911 - 991اثر خود را به شاه طهماسرب اوّل )شیعی هرات بوده و 

ه.ق. کتابر   911(. از نسخ مختلف روای  واعظ هروی تا امروز، یکی که بره سرال 311: 1933انوشه، 

احتمال داده کره شراید واعرظ هرروی از  هالذریعشده در دس  و شای  اس . شیخ آقابزرگ تهرانی در 

رایند 9 ۀپرداز )سردسرام خوسرفی، حماسرهحُخاندان ابن  . . بروده باشرد )ر نامرهخاوران ۀه.ق.( و سرَ

 (.  9/321: 1119آقابزرگ تهرانی، 

احمرد برن مسرلم »هرای علاوه بر ابومخنف از چند تن دیگر نیرز بره نام مختارنامهواعظ هروی در 

. ر)« یحیری برن عیسری»، (23: همو . . ر)« حمید بن مسلم»(، 29: 1913واعظ هروی،  . . )ر« کوفی

(، نقرل اخبرار کررده و از کترابی بره نرام 191همرو:  . . )ر« عمرو بن احمرد کروفی»، (131 همو: . 

 ( نیز مطلبی ذکر کرده اس .233)ر.  . همو:  خلاصۀالأخبار

بر دفتر یا احتمالاً دفاتری از اخبرار ابومخنرف لرو  برن  مختارنامهنگارنده باور دارد که اسات خلق 

بن سعید بن مخنف به سلیم الأزدی کوفی نهاده شرده کره از میران خیرل آثرار ابومخنرف شرش  یحیی
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 برن المخترار»، «الورده عین و صرد بن سلیمان»، «زیاد اخبار کتاب»، «(ع) نیالحس مقتل»روای  با عنوان 

اخبرار او و  با موضوع قیام مخترار ثقفری و دفترر« العراق ولای  و مصعب»و « امیّهبنی مقتل»، «عبید ابی

های فارسی هرم یکسرره منحصرر و محردود یارانش ارتبا  مستقیم و نزدیکی دارند  چرا که مختارنامه

ها در یک نگاه کلّی، چهار خروج مجرزّا را هرم شرامل به گزارش احوال مختار ثقفی نیس  و اغلب آن

 اند و اگر روای  واعظ هروی از مختارنامه را در نظر بگیریم:شده

خواهی و شکای  عبدالله عفیف و حربز او، خرروج روج این روای ، معطوف به خوننخستین خ

ازد به هواداری عبدالله و شبروی عبدالرحمن سعید، امیر طارق و طارق اعمرش در کوشرک عبیرد  ۀقبیل

زیاد و رهایی عبدالله از بند عبید اس . ازین پز با رسیدن امیرر سرعید مخنرف از ولایر  آذربایجران، 

گیرد و هر چند یورش آنان با گرریختن عبیرد زیراد از و نظامی به خود می زدیان شکل جدّیمخالف  اَ

عبیرد، پایران خوشری نداشرته و عبداللره  ۀو اسرتیلای دوبرار شود  ولی در نهای  با غلبرهکوفه آغاز می

رسرند. از نکرات مرورد عفیف، سعید مخنف، جندب ازدی، امیر طارق و طارق اعمش بره شرهادت می

 - 11: 1913برانوی خرروج )ر.  . واعرظ هرروی، عرامر، پهلوانجّه این خروج پیوند و دلدادگی امّتو

یاری مسلم بن عقیرل  ۀ(، با محمّد سلیمان صُرد خزاعی اس . پیش ازین خروج، مختار ثقفی به بهان93

جا بره در آنو شورش در کوفه به زندان عبید زیاد رفته و بر اسات روای  تا زمان رهایی هف  سال را 

 برد.سر می

گیری نهضر  به گزارش احوال سلیمان بن صُرد جرون خزاعری و شرکل مختارنامهدومین خروج 

ترر وتاز آنان در عراق عرب اختصا  دارد. این خروج به سبب بیعر  بیشکوتاه تاخ  ۀتوّابین و دور

گرفتره شرود. در ایرن  تواند خروج خزاعیران هرم در نظررخزاعه و سرکردگی خزاعیان در آن می ۀقبیل

خواهی سلیمان خزاعی، مسیّب بن نجبۀ فزاری، رفاعۀ بن شداد بجلری، عبداللره برن وال تمیمری، خون

عبدالله بن سعد ازدی، محمّد بن سلیمان صُرد، ورقاء بن غارب أسدی و محمّد کثیرر شررک  دارنرد و 

خزاعیان، مخترار بره دسرتیاری  پیوندد. پیش از خروجمدّتی بعد هم عبدالرحمن سعید مخنف بدانان می

کنرد و بررای معلّم کثیر و عبدالله عمر از بند عبید زیاد رهایی یافته با مسیّب و سرلیمان دیردار ترازه می

 شود. أخذ منشور قیام از محمّد حنفیّه عازم مکّه می

 نیسرحخواهی محبّان اغلب توّاب امرام عبید با مرگ نابهنگام یزید، آشفتگی وضعیّ  کوفه و خون

گیرنرد گریزد و توّابین اختیار امور کوفه را به دس  میع( به دعوت مروان حکم از بصره به دمشق می)
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پیوندد و همراه برا سرلیمان خیزند. مسیّب بن نجبۀ در نخیله به سلیمان میو به جهاد با امویان شام برمی

روند و پز از مقراومتی مردانره و لشکر توّاب به مصاف لشکر پرشمار اموی به سرکردگی عبید زیاد می

رد خزاعری بره خراسران برزرگ و ستودنی به شهادت می رسند. در میان توّابین خالرد برن سرلیمان صرُ

گریخته همراه با تات تُرر  نبردهرای بسریاری برا عبردالملک مرروان کررده و خرون پردر و یراران را 

اند و بعیرد هرم ماضی بدو پرداختههای او تا جایی شهرت داشته که کتب سیر خواهد و کارنماییبازمی

 نیس  که داستان مستقلّی هم در ابن باب فراهم آمده باشد:

زادگان آهنگ خراسان کردند و بره نرزد عبداللره خرادم اسرلمی خالد بن سلیمان با بعضی از بزرگ»

و  عبدالله بر عبدالملک مروان خروج کرد. خالرد برن سرلیمان را سپهسرالار لشرکر گردانیردشدند و ابن

خالد بن سلیمان انتقام خون پدر خود را خواسر  و او را غلرامی برود ترر ، نرامش ترات برود و برا 

 (.119: 1913)واعظ هروی، « عبدالملک مروان کارها کرد که در کتب سیر مذکور اس 

 ۀترر در سرایمسیّب خزاعی در این برش از رویدادهای مختارنامره حضرور مسرتقلّی نردارد و بیش

دومین رهبرر ایرن نهضر  نقرش  عنوانبهود در کنار سلیمان صُرد خزاعی قرار گرفته و هویّ  توّاب خ

چنردان برر او و دیگرر  مختارنامره(  ولری راوی 191 - 111: 1913کند )ر.  . واعرظ هرروی، ایفا می

معطّلی گریزی به خروج مختار و گزارش مفصّل مبارزات او بر علیره زبیریران توّابین متمرکز نشده و بی

کربلا زده اس . جز این موارد اشارات مشکو  و مبهمی هرم در روایر  واعرظ  ۀامویان و کشتار قتلو 

 هروی وجود دارد که با قیام مسیّب ارتبا  مستقیمی دارد:

خزاعره برر یزیرد بنی ۀپز مختار به مکّه رف  و تدبیر خروج کرد و هم در آن ایّام مرردی از قبیلر»

و اندیشه بیمار شد. هر چند او را دوا کردنرد سرود نداشر  و اطبّرای درآمد و خروج کرد. یزید از غم 

اش عاجز شدند... پز یک طبیب ترسایی از شام آمده برود و بسریار دانرا برود... شام و عراق از معالجه

 (.192: 1913)واعظ هروی، « طبیب گف  باید از شهر بیرون روی و به شکار و عیش و تماشا باشی...

وای  و هنگام گزارش خروج توّابین هیچ احتیاجی بدین اشاره نبرود  امّرا شرخص در این برهه از ر

خزاعره هرم  ۀمورد نظر راوی کیس  که هویّتش نامعلوم باقی مانده اس . به نظر این شخص که از قبیل

خروج کرده و عرصه را بر یزید تنگ آورده همان مسیّب باشد و گزارش این بخش مشکو  دقیقراً برا 

 نامه همسان اس .تحریر مسیّب گزارش هر دو
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خواهرد کره از ثاب  به تهدید و یادکرد گذشته از فرزنرد مخترار میمروان در بخشی از خروج ملک

فرجام قیام دیگر منتقمان عبرت گرفته و بیع  با وی را اختیار کند، در این یرادکرد بره خرروج مسریّب 

 کند:هم اشاره می

ده باش و تعجیل مکن که تو را هم به ایشان خرواهم رسراند. ثاب  را بگوی که جنگ ما را آماملک»

مسیّب بن قعقاع و سلیمان خزاعی و پدر تو، مختار بن ابوعبیده و بعضی دیگر چه صرفه بردند کره ترو 

)واعرظ هرروی، « امیّه کرده اس  از تو بازخواهیم سرتانیدبری. هر خونی که پدرت از بنیدرین کار می

1913 :129.) 

اصلی این روای  را در بر گرفتره بره احروال  ۀکه تنه و هست مختارنامهمستقلّ و پربرگ  ۀسومین پار

قیرام و دلراوری وی را ترا شرهادت بره دسر  داده  ۀابواسحاق مختار بن ابوعبید ثقفی پرداخته و کارنام

 خرواهی از محمّرد برناس . مختار پز از رهایی از بند عبید زیاد، رفتن به مکّه و کسب منشرور خون

افتد  این مرتبره نیرز برا نگرارش د میحنفیّه و بازگش  به کوفه، بار دیگر توسّط عامل زبیری کوفه به بن

شود. مدّتی بعد با علنی کرردن قیرام خرود زبیر آزاد میای به عبدالله عمر و تح  فشار گذاشتن ابننامه

ع( فرتح ) نیالعابدزیندر کوفه و با همراهی ابراهیم اشتر بر عبدالله بن مطی  شوریده کوفه را به نام امام 

شرورد. ختار گریخته نزد مصعب بن زبیر رفته بار دیگر همراه او بر مخترار میمطی  به زنهار مکند. بنمی

شرود. پرز از ایرن مطی  کشرته میدر نبرد اوّل ابراهیم، سپهسالار مختار، مصعب شکس  خورده و بن

خواهد  عبدالله زبیر به سربب شرورش اهرل یمرن و توابر  از شکس  مصعب از عبیدالله زبیر مدد می

 کند.زند، مصعب نیز با عبدالملک مروان بیع  میباز میحمای  مصعب سر 

مختار برای تسلّط بر کوفه، غلبه بر لشکر زبیری و اموی و از سویی بازگش  برخی قتلره بره محرلّ 

ع( و یارانش از در مصرالحه درآیرد. عبردالملک ) نیحسزندگی خود، مجبور شد نخس  با قاتلان امام 

فرستد کره در کررّ و فررّی برا ابرراهیم اشرتر کشرته مصاف مختار می مروان نخس  عامر بن ربیعه را به

رسرد و از جانرب منتقمران، یزیرد بره زیاد به نبرد مختار میشود. لشکر دوم مروان به سرکردگی ابنمی

کنرد و شود  ولی به دلیل کهول  سن و بیماری در اواسط نبررد فروت میزیاد میأنز مأمور به دف  ابن

شود. این بار، ابرراهیم اشرتر لشکر عبید زیاد به دس  ورقاء بن غارب کشته می ۀمقدّم ربیعۀ بن مخارق،

کربلرا از  ۀماند. قتلرزیاد رفته و مختار با هزار نفر سپاهی در کوفه باقی میبا شش هزار نفر به مصاف ابن

لرازم بررای  ۀانرشرورند. مخترار نیرز بهنبود ابراهیم و قلّ  لشکریان مختار استفاده کررده برر مخترار می
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دهرد. در ایرن ای نوشته به ابراهیم دستور بازگش  بره کوفره را میسرکوب آنان را به دس  آورده نامه

پیوندد و جز از عمررو برن حجّراج، بین، مختار خود به نبرد با قاتلان کربلا پرداخته و ابراهیم نیز بدو می

زیراد از رسرند. ابنمجازات کردار خود می محمّد اشعث و عبید زیاد باقی قاتلان یکی پز از دیگری به

 گریزد.شنیدن این اوصاف این قتل عام ملول و سرخورده به دمشق می

کنرد. عبردالملک از ای عبدالملک مروان را تهدید به تسلیم عبیرد زیراد میپز از این، مختار به نامه

ار نفرری بره نصریبین درخواس  مختار سر باز زده و بار دیگرر عبیرد زیراد را همرراه لشرکر صرد هرز

رود و در این بین، حاکم نصریبین، حنظلرۀ فرستد، ابراهیم اشتر نیز با پانزده هزار نفر به مصاف او میمی

 دهند.بن عمار ثعلبی به مدد ابراهیم آمده عبید زیاد را شکس  می

د افتراده زبیرر بره بنررسد که محمّد حنفیّه به جه  عردم بیعر  برا ابنمدّتی بعد، به مختار خبر می

ای برین طررفین نامهاس . از کوفه لشکری به چند قسم پی در پی به مکّره رسریده و برا امضرای صرلح

حنفیّره شود  امّا بر اثر ارادت مکّیران بره ابن ( معتکف می) امبریپ ۀمحمّد حنفیّه رهایی یافته و در خان

 یعلرامرام  ۀپردازد. بنا بر وعدیّه میور شده و به آزار محمّد حنفحسادت عبدالله بن زبیر بار دیگر شعله

ع( کسرب تکلیرف کررده و از مکّره ) نیالعابردحنفیّه از امرام زیرنع( و اشارت بزرگان در خواب، ابن)

عجرایبی، محمّرد حنفیّره درون  ۀکنند و پز از مشراهدهمراه با چند تن از هواخواهان خود هجرت می

عر ( ) یمهردی فکری روای  تا ظهور حضررت ولوژئکوه عقیق یا رضوی غایب شده و بر اسات اید

 از نظرها غایب اس .

دارد. عبدالملک مروان جه  سرنگونی مختار بار دیگر سپاهی به سررداری عبیرد زیراد گسریل مری

کند، عبید شکسر  خرورده و چنردین سرردار وی ابراهیم اشتر در موصل با سپاه عبید زیاد مصاف می

شوند. در واپسین نبرد، زمانی که ابراهیم اشتر در تنگنا افتراده میسکونی کشته  ۀهمراه با حسین بن نمیر

 شود.با مدد به موق  مختار لشکر مروانی شکس  خورده عبید زیاد کشته می

دیگر کربلا یعنی عمرو بن حجّراج و محمّرد اشرعث را  ۀپز ازین مختار از مصعب بن زبیر، دو قتل

صرفره بره امر عبدالله زبیر و همراهی مهلّب برن ابی طلبد. مصعب نیز با مدد و حمای  لشکر تح می

های رغم مجاهردترود. در نخستین رویارویی احمرد شرمیط و عبداللره شراکری علرینبرد مختار می

رسند. پز ازین، مختار خود به میدان رفتره و برا وجرود تلراش فرراوان، خیانر  فراوان به شهادت می

و بازگشر  او بره کوفره و پنراه برردن وی بره دارال مراره کوفیان و ناپیداری آنان سبب شکس  مختار 
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ع( و وصریّ  اتبراع و ) نیحسرشود. سرانجام مختار پز از کشتار قاتلان کربلا و گرفتن انتقرام امرام می

زدنی عیالش همراه معدودی یاران باوفا به مصعب دچار شده و پز از نبردی جانانره و شرجاعتی مثرال

 رسد.به شهادت می

شرود. ایرن ثاب ، به ابرراهیم اشرتر آغراز میبا پیوستن فرزند مختار، ملک مختارنامهش چهارمین بخ

پرداز  از گری تاریخی اسر  و نره داسرتانبخش ارتباطی با نقل ابومخنف ندارد، زیرا ابومخنف گزارش

بردانیم ثاب  و قیام او در تاریخ وجود خارجی ندارد، این بخش را بایستی از الحاقاتی جایی که ملک آن

اند و فقط واعظ آن را به مختارنامره ضرمیمه کررده پردازان پیش از واعظ هروی بدان پرداختهکه داستان

 اس .

رود، محمّرد برن سرلیمان صررد خزاعری، یحیری بره مستقل به شمار می ۀدر این بخش که یک پار

ک خمخراج ترر ، عبّات بن علی، سیّد حسن بن یحیی بن عبّات، ورقاء بن غارب، عزیز بن طاهر، مل

ثاب  برر امیرهمایون، حار  بن ابراهیم، امیرارسلان، عبدالرحمن و ملک نصر ماویان تح  رهبری ملک

ثاب  اس   امّرا برار اصرلی قیرام برر کنند و هر چند رهبری امور به دس  ملکعلیه مروانیان خروج می

پذیرد. اینان مدّتی در مصراف ها به دس  وی انجام میدوش ابراهیم اشتر قرار دارد و عموم لشکرکشی

که ابراهیم اشتر و عزیرز بره طراهر و چنردی دیگرر کنند تا اینبا لشکرهای پی در پی مروانی سپری می

هایی برا لشرکر ثاب  نیز با دیگر یاران جسته و گریخته مصافروند، ملکاسیر شده به زندان مروانی می

حبّان ابرراهیم دیگرر یراران از بنرد رهرایی یافتره و بره که به دستگیری مدهند تا اینعبدالملک انجام می

های بسیار ورقاء بن غارب بر لشرکر متررب و انردیش غلبره پیوندند و این بار با دلاوریثاب  میملک

یابند. در این دوره از نبردها، هشام بن عبردالملک و حجّراج برن یوسرف ثقفری نیرز جانرب لشرکر می

ثابر  برا آمردن مردد ترکران نبردهای ابرراهیم و ملکایرانی سلسرلهعبدالملک را بر عهده دارند. فصل پ

خراسان به سرکردگی پهلوان ترکستان، ملک نصر ماویان و یاری طعال یمنی، لشکر حبشیان و متربیران 

شرود  شود. سرانجام طعال یمنی به تیغ حسن بن یحیی بن عبّات علی کشرته میبه عبدالملک آغاز می

ثاب  لشکر خود را برای اسرتراح  مررخص کررده برود، در زمانی که ملکولی پز از مدّتی، درس  

رسد، ایرن برار در نبررد برا پسرر طعرال، پسر طعال همراه با لشکری دویس  هزار نفری از یمن سر می

 رسند. ملک ثاب  و تمامی یارانش به شهادت می
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 سررگردان و تنهرا انهشرب ابراهیم اشرتر ثاب ، ملک شدن کشته و عبدالملک برابر در شکس  از پز

 گذاش  و مرگی نمادین برای او رقم زده شد: بیابان به سر

 نزدیرک چرون. گفتنردمی جزیرره را آن که رف می شهری طرف به و المقدّتبی  جانب به پز،»

 و کرردمی مناجرات و شد سوار باره دیگر و ثاب  ملک قتل بر بگریس  زار و آمد فرود رسید، شهر آن

 و کندنردمی قبرر جمعری کره رسید شهر کنار به بدار. القصه، مستور خلق نظر از مرا ،گف  خداوندامی

 مرن بره را قبرر این و بردارید مرا گف  سلاح و رف  قبر به و کرد سلام ایشان به ابراهیم. بود شده تمام

 را قبرر روی جماعر  آن پرز بریزیرد. مرن روی خرا  و بچینید من روی را خش  این و واگذارید

 بره روی و کردنرد دفرن را میّر  و دیگر کندند قبری و رفتند برداشتند، را او سلاح و اسب و دندپوشان

 اعلرام را واقعره صرورت هراآن. پرسریدند او کیفیّ  از و دیدند را او سلاح و اسب مردمان. نهادند شهر

 کررد، خفریم را او قبرر عرالم، خداونرد. نیافتنرد کردنرد طلرب هرچه برآمدند، قبر تفحّص به و کردند

 (.321: 1913)واعظ هروی،  «بازگشتند و ندیدند کردند، طلب هرچه لشکریان

آمرده، محمّرد بقرای وارت کرار خرود را برا  نامهمسیّبزند بنا بر اشاراتی که در نگارنده حدت می

ر داچندگانره و دنبالره ۀپیوسرته و حماسر نامهابومسلمو  نامهمسیّبروای  مختارنامه آغاز کرده سپز به 

چنرین نقرل  نامهمسریّبنامه به پایان برده باشد. بقرای وارت در آغراز خواهان حسینی را با زمجیخون

 کند:اخبار می

 کوفره از سررداران و شرمر که آنی از بعد را مختار بند ما که باشد بوده روزگار سنجانسخن معلوم»

 سرر برر اکنرون نویشرتیم، نامره سرر میان همان در خواندیم، بردند شام جانب به را  یباهل و را سرها

 .ب[ 9 ]گ« آمدیم او مخلص داستان

ای هم به صرورت دفترری مسرتقل از مختارنامهشدنی خواهد بود اگر بپذیریم بنابر این اشاره، توجیه

به دس  بقای وارت ترتیب یافته اسر ، زیررا بردان بازگشر  داشرته و بررای یرادآوری و  نامهمسیّب

 آورده اس . نامهمسیّب  خود بخشی از آن را در پاگشایی مختار در روای

مأخذی بدان اشاره نکرده توجّه محمّد بقرای وارت بره ظهرور  تاکنونجالب توجّه دیگری که  ۀنکت

 بازیران،جهان ابروحفص مخترار، بن ابوشمز مختار، بن عبیدۀ»های ای با نامخروجان چهارگانهصاحب

کننرد. و در دف  لشکر مروانی قیام می به مختار اقتدا کرده اس  که پز از مسیّب خزاعی« بازرگان نصر
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مختار کرّار هستند و برا فرزنرد  ۀنواد« ابوشمز بن مختار»و « عبیدۀ بن مختار»های دو تن از اینان به نام

 شوند.اش همراه میمسیّب خزاعی و برادرزاده

 تاخر  انرد،رفته رجی  آب جانب به یثقف ابوراف  و ثقفی ابوسفیان که داد خبر عربی مسیّب، به امّا»

 آشرنایی مسریّب بره را او بود همراه مددها همین در هم او بود، مسیّب نزد در مختار بن عبیدة. کنندمی

 ترو اکنرون گفر  ثقفری رف ... ابوسفیان کز هزار ده به او بود، داده او به را حلبه و رجی  مسیّب. بود

 زیرادتی چره مرن از خروجانصاحب گف  عبیده. کنی تو که کرد چه پدرت شدی، خروجصاحب هم

 نیرز مرن کررد کارهرا روزگار ۀعرص در پدرم. اس  عیب شوم من اگر شدی، خروجصاحب تو دارند،

 بره را ابوسرفیان. عراربی ۀمردک ای گفتار جای نه کردارس  جای میدان بکوشیم، تا کوش کرد، خواهم

 کررد قلرم را او دس  عبیده کنم،می قلم ترا دس  کرداربد گف  آمده ابوراف  فرستاد، دوزخ به تیغ یک

 میردان القصّه پیوس ... کوچک مسیّب به آمده داد خود خویشان به گرفته را هامال گفته جواب را همه

 قلرم اسرب سر تیغ جنگ در شد، روروبه درآمده مسیّب بن سلیمان درآمد، میدان در دمشقی قائل شد،

 کشر ، هرم را مقاترل کشر ، را او درآمرده مسریّب. کرد شهید را او دهآم ماند اسب ۀمرد زیر در شد

 .  [آ 131 گ]« کرد شهید زده عبیده پهلوی در نیزه عبدالعزیز شد، جنگ روز سه. شد متلوبه

 سیاسر  چنران نشسر ، کوفره در آمده او. فرستاد را یوسف مرد، کوفه در عبدالعزیز که آمد خبر»

 کرردیم، او حرقّ در مردم ما که مختارس  کرامات این که گفتند مهه رف ، کوفیان سر از هوش که کرد

 سره کررد، خرروج مختار بن ابوشمس کره گوید راوی ندارد. سود دریغ که بود گفته او بینیم می اکنون

 مصراف دو آمرده بیررون بازییانجهان ابوحفص او از بعرد شد، کشته عبدالملک دس  به کرد مصاف

 زادهحررام کرار در شرد، کشرته کررده مصراف سره برآمرده بازرگان نصر آن از بعد گردید، کشته کرده

 .[ب 131 گ]« نشد براری عبدالملک

 نامهعلی -2-6

ای با تخلّص ربیر ، برر سَراینده ه.ق، 112دوم قرن پنجم هجری، احتمالاً سال  ۀهای نیمدر یکی از سال

 2 ۀترازی، ابومخنرف کروفی )سرد مرورّخ مشرهور هایگزارش ۀاسات داستان منثور مستقلّی که بر پای

را در منقبر  مولرا علری و « نامرهعلی»داستانی منظومی با عنروان  ۀه.ق.( فراهم آمده بوده اس ، حماس

ستایش از ایشان در بیش از یازده هزار بی  به نظم درآورده و در مقرام مقایسره و رجحرانی ارزشری و 
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ها و معارضاتی نیز داشته اسر . برا ایرن یچشمفردوسی طوسی، شکر خورده و هم ۀعقیدتی با شاهنام

نیرز در معبرد خداونردان  نامهعلیملّی منظوم(، تندیز  ۀ)نخستین حماس شاهنامههمه تا امروز همچون 

شیعی را به خود اختصا  داده اسر . هرر چنرد طررح کلّری  ۀنظم شکوهمند، جایگاه نخستین حماس

رود، کره انتظرار مریو صفّین اس   امّرا چنان این حماسه بازنمایی رویدادهای تاریخی دو مصاف جمل

ساخ  تاریخی فاصله گرفته و در کار خود به اغراق و توصیف داستانی گررایش بسریاری ربی  از ژرف

 دارد. 

« قعقراعابن»یکی از وجوه داستانی این حماسه، یادکرد ربیر  از مسریّب آن هرم برا نسرب داسرتانیِ 

ن مالک اشتر، قعقاع بن مسیّب، مختار تازی، عمرو معردی کررب و اوس   علاوه بر مسیّب، به ابراهیم ب

قُثم بن عبّات نیز اشاره شده اس . ربی  از ایشان پز از حرب جمل و پیش از گزارش حررب صرفّین 

 (.  111: 1991ع( یاد کرده اس  )ر.  . ربی ، ) یعلصحابگان امام  عنوانبه

 نامه برخی الحاقات مسیّب -3

هایی را کره وارت بخراری از دیگرر مترون وام گرفتره و ه شد تا الحاقات و بخشکوشید این بخشدر 

ها مشرخّص شرد کره . پرز از بررسریشوندضمیمه کرده معرّفی  نامهمسیّبپز از اند  تتییراتی در 

ها گرفته و تعلّق خراطری برا در چندین فصل بهره نامهبطّالو  قِران حبشی ۀوارت بخاری از دو حماس

 ع( در بئرالعلم داشته اس . ) یعلنامه جنگ

 قران حبشی -3-1

 و کردارهرا شرکوهمند توصریف کره اسر  فارسی منثور هایحماسه از یکی عیار پهلوان ،حبشی قران

وارت بخراری . اسر  طرسوسری ابوطراهر ششم، سده مبدع پردازروای  پرداخته وی هایجهانگشایی

سات طرح و سراختار قِرران حشربی پری ریختره و را بر ا نامهمسیّبتوصیف رویدادهای چندین فصل 

وبرگ دادن بدان بوده تا ازین طریق بتوانرد ابوطاهر و شاخ ۀناممسیّبگویا هدفش افزودن چند فصل به 

مستقلّی را هم به نام خود تمام کند. وارت علاوه بر توصیفات بسیاری کره از گرروه عیراران  ۀناممسیّب

ناگفته نخرواهم گذاشر  کره  نام نهاده اس  « قِران»ی  را نیز روا هایحبشه دارد، چند تن از شخصیّ 

 ،های منثور را نخوانرده باشرددیگر حماسه یهنرمندانه بوده و اگر مخاطب نامهمسیّباین تقلید وارت در 

هایی کره بره تقلیرد از قرران تمایز قزّ و ثمین کار بر او محال اس . در این بخش، ابتردا عنروان فصرل
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برا قرران  هاآنگاه شباه  محتوایی ، آنهشداز آن بیان ای گونهو خلاصهآمده ذکر  نامهبمسیّحبشی در 

 حبشی مقایسه شده اس :

 مسیعود کیردن خلیا  و هاشیم و قاسم و ابوالفوارس و ماهان پهلوان افتادن بند در ۀواقع -3-1-1

 عیار نفر نه با قزوینی

تاز مرراه برا ماهران اسرفراینی، پهلروان و عیرار یکّرهسه تن از عیاران محرب ه نامه،مسیّبدر این فصل 

مررگ  ۀروای ، به دس  خوارجان اسیر شده و خوارجان به انواع شرکنجه ایشران را آزار داده بره مرتبر

گاه هر یک از آنان را به دس  سالاری از سپاه خوارج سپرده ترا در روز مصراف تیربراران رسانند آنمی

 دهند.قزوینی از سپاه اسلام داوطلب شده آنان را نجات میکنند. نه عیار به رهبری مسعود 

نیز، شاپور تر  که پیشتر به دس  قران شکنجه شرده، سررانجام قرران را  قران حبشیدر بخشی از 

کشراند ترا روز مصراف او را در برابرر سرپاه ایرران هلرا  می ۀدر نبردی اسیر کرده و با شکنجه به مرتب

ران حبشری را از دار ران به رهبری ابوالعلای رازی به لشکر ترکان رفته قردونیم کند. هف  عیار لشکر ای

 .(211 - 1/219: 1993طرسوسی، ر.  . ) گیرندفرو می

 عنهاللهرضی علی بن عَمرو مخلص برای از ماهان و علی بن جعفر رفتن ۀواقع -3-1-2

ط ناصرر عیرار ربروده می و خلیرل قُدسری بره شرود در فصل دیگری از روای ، عمرو برن علری توسرّ

بررد. از جانرب لشرکر ، عمرو را برای مجازات همراه خود و شاپور به قدت میدیرینه ۀبازخواس  کین

برنرد. ایشران در راه بره خروارجی اسلام، ماهان عیار و جعفر بن علی به خلاصی عمرو راه به بیابران می

گیررد بان بره عهرده می، پیر  ربا خورند که پسرانش نیز در خدم  لشکر یزید هستندبان باز میربا 

دهد که بر سر چاه آبری شریرین تا آنان را از راه بیابان بر سر راه خلیل برساند و پنهانی به خلیل پیتام می

رمرق بره اتراق کرده در کمین محبّان باشد، در این احوالات، لشکر اسلام بر اثر تشنگی و سررگردانی، بی

شروند. متحمّل شده ماهان و جعفر برن علری اسریر خلیرل می گاه خوارج رسیده شکس  سختیکمین

اسربان خلیرل را در بیابران  ۀگریزد و به یاری خوارجی که هوادار اوس  گلّرمدّتی بعد ماهان از بند می

کند سپز شبانه خود را به جای غلامی زیر  نام در قافله جای داده و شرتر جعفرر و عمررو را رها می

برنرد. برا مردد گراه راه بره حصرار عیراران محرب میرا نیرز از بنرد رهانیرده آناز قافله جدا کرده آنان 

برند. این احروال، توصریفات سرکردگان ایشان، اسفندیار و سعید گرکانی بر خلیل و شاپور شبیخون می
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 ۀواقعر»و « را شراهزادگان او دادن نجرات و ماهان یافتن مخلص ۀواقع»را نیز  نامهمسیّبدو فصل دیگر 

 به خود اختصا  داده اس .« گرکانی سعید مهتر و گرکانی اسفندیار مهتر شدن همراه

شراه و شراپور ، شیرویه بن مالک همراه قران در تعقیب لشکر شکسته و گریزان ایرجقران حبشیدر 

شروند و او را بره یبانی که هروادار تورانیران اسر ، دچرار مبرند و به پیر  ربا تر  راه به بیابانی می

آب سررگردان کررده و سررانجام خسرته و بان سپاه ایران را در بیابانی بریگیرند  امّا پیر ربا یخدم  م

کشاند و هنگامی که خود قصد گریز دارد به دس  قران حبشی کشرته گاه سپاه توران میناتوان به کمین

طرسوسری، ر.  . ) دشرونشود  امّا سپاه ایران به کلّی جان باخته و قران و شیرویه بن مالک اسیر میمی

کره قرران برند ترا آن(. از این پز قران و شیرویه مالک مدّتی را در بند به سر می111 - 312/ 2: 1993

شراه را در بیابران اسربان ایرج ۀگاه به دستیاری یکی از تورانیان هواخواه خود گلّگریزد، آندر مجالی می

شراه راه یافتره ایرج ۀه به جای زیر  شتربان در قافلکند سپز شبانسر داده و آنان را مدّتی سرگردان می

برنرد کند. پز از آزادی، شیرویه و قران به حصار عیاران پنراه میشتر سواری شیرویه را از قافله جدا می

ایرانی عیاران، سعد عیار، به تورانیانی که اردشریر قبادشراه را در بنرد دارنرد، شربیخون  ۀو به مدد فرماند

 برند.می

 پیغمبران قبر زیارت داستان -3-1-3

کنرد ترا پسررش را از بنرد محبّران در ابتدای این فصل، تیزپای، پدر ناصر عیار، با راف  قدسی وعده می

برهاند  امّا با هوشیاری ماهان عیرار ناکرام مانرده و بررای خلاصری از ماهران خرود را در نهرر عظیمری 

 ۀآمده در حرالی کره مشرتول خشرک کرردن جامرافکند. تیزپای پز از مشقّ  بسیار از آب بیرون می

گیررد و شود و ناچار بر بالای درخ  بلنردی پنراه میخویش اس  با هجوم چند شیر گرسنه مواجه می

شود چند روزی را بر بالای درخ  سر کند. سرانجام رنجور و گرسرنه راه با سماج  شیران مجبور می

 ردد.گراه دیده به لشکرگاه باز می ۀبه دهی برده توش

خواهد تا از لشکر ایران کسب خبرر شاه کشمیری از بدل جاسوت میدر قران حبشی، روزی کیهان

گریرزد، پرز دیو مرغزی شرده میکند  امّا بدل از قضای روزگار ناخواسته و در خواب دچار قران و ده

گراه کره آنافکنرد و از تعقیب و گریزی جذّاب، بدل از ترت قران حشبی خود را درون نهر عظیمی می

کنرد. بردل برا اصررار شریران در شرکارش چنرد یابد با چند شیر گرسنه برخورد میاز آب خلاصی می
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روزی را ناچار بر فراز درختی سر کرده و پز از رفتن شیران ملرول، برهنره و گرسرنه بره دهری رفتره 

 (.111 - 2/121: 1993بیند )ر.  . طرسوسی، ترتیب راه و آذوقه می

زن، افلرح جرادو را بره مردد خرود ز فصل مذکور، راف  دمشقی، مادر فرهاد تیرغدر بخش دیگری ا

خواند. افلح نیز همراه شاگرد چندی از آسمان برر روی کروهی فررود آمرده درون خرطّ منردیلی فرامی

پیر جرادو را هلرا  کند. ماهان و دیگر عیاران بر فرراز کروه رفتره گنردهنشسته بر سر سپاه ایران یده می

 کنند.می

شراه انرد، برزرگ آنران فرتح جرادو در خردم  کیهاندر قران حبشی، اهل کشرمیر اغلرب جادوان

پیری گیرنرد، گنردهایرانیران خشرم می ۀگاه که لشکر کشمیر در مصاف مردانبرد. آنکشمیری به سر می

 کنرد و قرران و عیراران پرز از تعقیرب جرادو او و یرارانش را از پرایجادو بر فراز کوه رفته یرده می

(، وارت بخاری اوصاف این رویرداد را گراه 191 - 199، 2/121: 1993آورند )ر.  . طرسوسی، درمی

 نامه نقل کرده اس .حتّی به نص صریح روای  طرسوسی در مسیّب

 را حلب حنفیّه محمّد امام حضرت گرفتن داستان -3-1-4

بر براروی شرهر حلرب نراتوان  در بخشی از این فصل، زمانی که لشکر محبّان در برابر مقاوم  خوارج

کوشد درون شهر راه یافته دروازه را بر محبّان بگشاید. سرانجام ماهران در شربی اند، ماهان عیار میشده

شود که از قضای روزگار، خروارجی بره طلرب آب بردان ای پنهان میکه به حلب راه یافته در سقّاخانه

خروارج  ۀشبرو در تعقیب و گریرزی از گرروه غلبرشود. ازین پز ماهان جای آمده با ماهان مواجه می

شرود و کند و از پی آن منصورِ میرعسز بره دسر  وی کشرته میای در شهر بر پا میگریزد و فتنهمی

 گریزند.سرانجام شهر حلب به دس  وی فتح شده سران خوارج می

ی را ندارنرد، در قران حبشی، زمانی که لشکر ایران در شهر کاشتر تاب مقاومر  تورانیران حصرار

گیرد. عسسری ترورانی بره طلرب آب درون ای پناه میقران حبشی در شبی به کاشتر راه یافته در سقایه

وکراو عسسران خوانرد. قرران در میران کاف میسقایه آمده قران را گرفتار کرده دیگر یاران خرود را فرا

انده سر عیراران کاشرتر، شراهک گاه کاشتر را به آشوب کشگریزد، آنفرص  یافته چند تن را کشته می

مرتن، بخشری از  ۀگریزند. با توجّره بره حوصرلکشد، مدّتی بعد کاشتر فتح شده تورانیان میعیار را می

 دهیم.رویداد نقل شده، باقی احوالات را به اصل روای  ارجاع می
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 بردان انقرر برود، ایسقایه وی، چد دس  بر آمدند،می او سوی به که بدید را قوم آن چون قران»

 آب ترا درآمرد سرقایه بردان عسسان آن از یکی قضا، از. گذشتند در عسسان تا بنشس  و درآمد سقایه

 بگرفر  را حبشری قرران آمد، حبشی قران ۀجام بر او دس  کند، طلب کوزه تا کرد فراز دس  خورد،

 نیسر  شرک که گف  مرد. نداد جواب کیستی، تو گف  بار دیگر نداد، وی جواب قران. کیستی تو که

 سرقایه دریرن دزدی کره بیاییرد کره بررآورد فریاد ساع ، در. دهدنمی من جواب که دزدیس  این که

. اسر  بروده چره تررا کره دادند آواز و بازگشتند بشنیدند، او آواز چون عسسان آن. بگیرید را او اس 

 آن از. صرورت دریرن دهرد،نمی جرواب مررا کیستی، تو که گویممی چند هر و امگرفته را یکی گف 

. دادنمری او جواب قران. کیستی تو گف  و زد قران بر بانگ و درآمد و برکشید شمشیری یکی عسسان

 از. اسر  کرز چره بردگوهر، دزد این که بنگرم گف  درآمد، سقایه به و برکشید شمشیر دیگری پز،

 گفر  قرران. بزنم را ن گرد دارم، دس  در که تیغ بدین و درآیم نه اگر و درستی و آمدی در به سقّایه

 گرفر  دسر  در و برکشید کارد آنگه و بکرد اندیشه این. گیرند فرو جایگاه درین مرا ناگاه به که نباید

 ایرن کره دار گروش گف ، را دیگر آن بود، گرفته را او دامن که مرد آن. آید بیرون آنجا از تا خواس  و

 آن و افکنرد بیررون سرقایه از را خرود حبشی قران ناگاه که بودند گف  درین ایشان آمدن، تا نرود دزد

 از مررد بدرید، هم از ناف به تا که وی ۀسین بر زد کاردی قران. کردنمی رها را حبشی قران دامن مرد 

 (.211 - 1/299: 1993)طرسوسی، « بگریزد... تا کرد آن عزم قران. افتاد در پای

 نامهبطّال -3-2

هرای آوازه، مهم و نسبتاً کهنی اس  که بره توصریف احروال و کارنماییهای پرنامه یکی از حماسهبطّال

شررح نرزاع و  نامیهبطّال ۀسیّد بطّال غازی پرداخته اس . مضمون غالب و اسات ایدئولوژیک حماسر

ی کررده فای معرکه نگارنده پیشتر این حماسه را در مقاله رویارویی جهادگران مسلمان و مسیحی اس 

 (.1993دهد )ر.  . کتابنامه: جعفرپور، ارجاع میو مخاطبان را بدان 

خواهران حسرینی قررار داده ، وارت بخاری سیّد بطّال را در صف خوننامهمسیّبدر تحریر بزرگ 

خرواهی امرام حسرین خرروج کررده ابتردا بره اس . بطّال پز از نجات زعفر در چاه بئرالعلم بره خون

العابردین از دسر  گاه برای نجرات امرام زینکند، آنوت میانطاکیه و روم رفته ترسایان را به اسلام دع

العابدین به لشکر محمّرد برن که همراه با امام زینقصورای قیصر مدّتی را در دریا سرگردان اس ، تا آن
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های بسیار در میان لشکر ترسایان در تنگنا افتاده قهقرات فرنگری سرر پیوندد و پز از دلاوریحنفیّه می

 دارد.از تن وی برمی

کره نزدیرک عصر اس   ولی علاوه بر آنهر چند در تاریخ، سیّد بطّال با ابومسلم خراسانی تقریباً هم

 عنوانبرهگراه منراب  هرم از او ع( فاصرله دارد، هیچ) نیحسخواهی امام های خونسال با نهض  31به 

ن و مروانیران شررک  نداشرته و بطّال در خروجی علیره امویرا خواه سیّدالشّهدا یاد نکردهمنتقم و خون

ازو  نامهمسریّبجرای بسیار ماوراءالنّهریان به سریّد بطّرال در جای ۀاس   امّا وارت بخاری به دلیل علاق

ضرمیمه کررده  نامهمسریّباحوال او را که بیشتر با ترسایان و کفّار پیوند خرورده بره  ۀیاد کرده و کارنام

 نیحسرو پیونرد دادن او برا امرام  نامهمسیّببه فضای  اس . وارت برای نزدیک کردن شخصیّ  بطّال

ع( آورده ) یعلردر پیوند نسرب بطّرال برا امرام  نامهبطّالای را که نامهع( و توجیه خروج بطّال، شجره)

 نامه ضمیمه کرده اس :گونه به مسیّبداستان

لَّ اند که از چنین گفته راویان تواریخ و سِیَر» عَلَیْرهِ یرک  اللّرهُ حضرت رسول صرَ

، ازشران پسرری ارجمنردی زهررا ۀدختری، بِه از هزار مردم مانده، به نام شریف فاطم

 ازشان امرام محمّرد براقرو  العابدین، ازشان امام زینشهید کربلا گرامی که امام حسین،

]پردر سریّد بطّرال[  و ازشان امام حسین غرازی و ازشان امام یحیی و از امام زیدالأنوار

 از کره گفر  خرورده، افسروت بسیار عمر امیر(. »111: 1991)ابومخنف، « شوندمی

)همرو: « شرود چگونره او حرال آیرا بود، مانده ]سیّد بطّال[ جعفر یک ،[ع] یعل نسل

131.) 

 نبیرره، یرک و بودنرد فرزند هش  و چهل علی، امیرالمنمنین حضرت از که گویندمی دانایان پز،»

 اللره رضری علری امیرالمرنمنین حضررت کره چرا بودند، شده علی بن عون از که غازی بطّال سیّد امیر

 عرون به را پری دختر کرده، غزا دیوان به و بودند درآمده بئرالعلم چاه به علی بن عون خود، پسر همراه

 ب[. 22 ]گ« شد خواهد سخن نامهمسیّب درین هم ایشان از بودند، داده گرفته علی

کند و برا چنرد دیرو بطّال برای نجات زعفر جنّی سفری به چاه بئرالعلم و ظلمات می نامهمسیّبدر 

العابدین سفری بره جزایرر دریرای شرور و فرنرگ داشرته قلراع نجات امام زینجدال دارد و نیز در راه 

کنرد. مشرابهتاً او در نمای و الیاسیّه را فتح کرده با دیرو ریراح و دیرو هررات مصراف میالمات، جهان

نامه نیز چند بار برای نجات پسر قیصر، دختر خلیفه، فرزندانش و نیز دلباختگی بره کترایون قیصرر بطّال
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کنرد ای سفر کرده با دیوان و جرادوان مقابلره میجهنّم، کوه قاف، هند و فرنگ و جزایر ناشناخته به چاه

 (.  111 - 911  921 - 911: 1991)ابومخنف، 

 در چاه بئرالعلم با جنّیان ع() یعل ۀجنگنام -3-3

جایگراه ورود  محلّ مجرازات یرا عنوانبههای فارسی وجهی نمادین دارد و معمولاً از آن چاه در داستان

بررای مردّتی در آن محبروت و  مترون حماسری انبه ماوراءالطبیعه تعبیر شرده اسر  و اغلرب قهرمانر

 د  از دیربراز ایرن برداشر نرکنیا از طریق چاه به دنیای مراورا و غیرر واقر  سرفر می اندسرگردان شده

 یات یادگار گذاشته اس . چنان در ناخودآگاه جمعی باقی مانده و شواهد بسیاری هم در روامعنایی هم

ع( در ) نیرالمرنمنیام ۀغرزو»چراه برقررار کررده داسرتان  ۀمایریکی از روایاتی که پیوند خوبی با بن

شود که نه بره صرورت های منظوم و منثوری از این داستان مشاهده میاس . در ایران گزارش« بئرالعلم

 شوند. ه نبرد حضرت علی بوده شامل میای از آن را که معطوف بمفصّل و جزئی بلکه بیشتر گزیده

  در اخبرار آمرده اسر  کره (1991، )ر.  . مآخرذ: نیشرابوریالله نیشابوری لطف ۀبر اسات سرود

لشکر اسلام همراه با پیامبر هنگام بازگش  از فتح قریظه شربی در راه مدینره از مسریر منحررف شرده و 

ع( را مأمور طلب خبرر از ایرن ) یعلامبر حضرت گیرد. پیآبی قرار میلشکر در معرض سرگردانی و بی

رسند که اهل آن کرافر بروده از ای میگاه قبیلهای فرود آمده به خیمهکند. حضرت از پز پشتهوادی می

اند و تنها پیرزنی باقی مانده که مشتول عبادت بتی اس . حضررت پرز ترت سپاه اسلام پیشتر گریخته

کند که در ازای آوردن مشرک آبری زد پیامبر آوردند و پیرزن وعده میاز دعوت پیرزن به اسلام، وی را ن

ای سعید نرام، اش اسلام آورد. پز از تلاش جوانان لشکر و کشته شدن پیادهاز چاه بئرالعلم خود و قبیله

 کند.ع( به درون چاه رفته و با لشکر دیوان پیکار می) یعلبه فرمان پروردگار حضرت 

شراه و تمرزاح( و یک سرداران و فرزندانش )طهمورشاه، قرطاتشته شدن یکپادشاه اجنّه پز از ک

رود و پز از مدّتی تقلاّ شکسر  خرورده اسلام آوردن یکی از آنان به نام راحل، به مصاف حضرت می

برند، سرانجام پادشاه اجنّه و تعرداد زیرادی از دیروان کشرته شرده براقی سپاهش به حضرت یورش می

 نشاند.حضرت فرزند شاه جنیّان، راحل را به جای پدر بر تخ  میآورند و اسلام می

نامه آمده حضرت علی تنها بدین پیکار نرفته بلکه عون بن علری نیرز ای که در مسیّبامّا بنا بر اشاره

با ایشان همراه اس  و دیوی که جانشین پدرش شده زعفر جنّی نام دارد نه راحل. در فرجام ایرن فرتح 
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جنّی با عون علی پیوند گرفته و سیّد بطّال غازی زاده شده اسر . کیفیّر  ایرن پیونرد در دختی نیز شاه

دهند  ولی شواهد وجرود داسرتان نامه نیامده و نسخ در دسترت نیز جزئیّات بیشتری به دس  نمیبطّال

 مفصلی از آن را حکای  دارد. 

ذکرر  ۀبخراری بارهرا بره واسرطبازتراب بسریاری داشرته و وارت  نامهمسریّبباری این داستان در 

 اژدر پسرر پرری، های سیّد بطّال بدان اشاره کرده اس . گویا بعدها به خاطر شرورش أسرمایکارنمایی

شود و سیّد بطّرال بررای رهرایی زعفرر بره بئررالعلم در بئرالعلم زعفر جنّی به بند دیوان گرفتار می دیو،

رسرد و در مرواقعی کره محبّران در ع( به وی می) نیحسگردد و در این احوال خبر شهادت امام بازمی

رسرد و بشرارت بطّال به مدد محبّران می ۀگیرند، جعفر پری، فرزند زعفر، به اشارمعرض خطر قرار می

رساند. وارت بخاری از این مقدّمه برای پاگشرایی بطّرال بره روایر  اسرتفاده خروج بطّال را به آنان می

 کرده اس .

ع( و بطّرال ) نیرالمرنمنیامهرا شررح واقعرات مصراف مواردی که در آن این بخش، برخی ۀدر ادام

 غازی در بئرالعلم آمده ذکر شده اس :

القصّه شاهزاده بطّال غازی در زیر کوه مترب از حضرت قُرثَم برن عبّرات جردا شرده بره جانرب »

تکراب زمرّدکروه  زاد سوار شده بهزمرّدکوه محیط به جنگ سهیلان بن اژدر دیو رفتند، تنها بر اسب پری

 درآمدند به طلب او شدند. او شنیده شاه زعفر پری را گرفته رف  در ظلمات مقام کرد. 

گوینرد، روزی شاهزاده به گنبدی رسیدند فروز آمده درآمدند. دیوی آمد، گف  مرا سیماب دیرو می

گفر  کره او در ام. سریماب گویند که به طلب سرهیلان دیرو آمردهایشان گفتند مرا شاه بطّال غازی می

ظلمات رفته اس ، من ترا جواب گویم، القصّه او را کشتند آمده بره ظلمرات درآمدنرد. هرر چنرد کره 

 گشتند نیافتند. 

درخشرند  امّرا ها میچهرل چشرمه تمرام چشرمه ۀها رسیدند، یک چشمه در میانرروزی به چشمه

به یک چشرمه کنراره طهرارت  هایی بوده اس ، فروز آمدهمیانه بیشتر. سیّد گفتند عجب چشمه ۀچشم

کردند، بعد از نماز مناجات کردند. حضرت خضر آمدند، گفتنرد چره آرزو داریرد، مراییم خضرر نبری. 

یابیم. گفتند سوار شوید سوار شدند، جلو اسب را گرفته گفتند کره چشرمان گفتند پسر اژدر دیو را نمی

 چهارباغی دیدند.  ۀبه دروازخود را پوشانید پوشیدند. گفتند که گشایید، گشادند خود را 
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حضرت خضر گفتند که به درون چهارباغ گنبذی اس ، زعفر پری در آن گنبذ اسر   امّرا سرهیلان 

جادو یار شده اس ، حاضر باشید اسم اعظم را فراموش مکنید گفتره غایرب شردند. سریّد  ۀدیو با برح

میانره آب حیرات  ۀود، چشرمهایی که برپرسیدند که آب حیات در کجاس ، گفتند که در همان چشمه

کنیم، آرزوی شرهادت داریرم، بازی مریبود، چرا نخوردید. سیّد گفتند ما از برای خون امام حسین جان

گراه حضررت خضرر نبری آب حیات را چه کنیم، از برای نقل کردن پرسیدیم که به هر جا گروییم، آن

 فاتحه به ارواح شهدا خواندند.

نبذی دیدند آمده فروز آمدند، متوجّه شدند که قفل را بردارنرد. دیروی گاه سیّد به باغ درآمدند، گآن

آمد، گف  من سهیلان دیوم تا کی ما چند از تو گریزم، پدرم اژدر دیرو را پردر کلران ترو کشرته اسر . 

برادری داشتم سهیلان دیو درین نزدیکی شنیدیم که او به دس  عمّ تو، امام محمّرد حنفیّره کشرته شرده 

 جواب گویم، گویا خون ایشان را گرفته باشم.اس . من ترا 

ای آمرده جرزع کررده القصّه از او سه ضرب گرفتند به یک تیغ او را جواب گفتند. درین دم ابرچره

آتش انداخ . سیّد اسم اعظم خواندند، آتش دوجانبه گذشته رف  حیران شد، قصرد کررده بودنرد کره 

اسم اعظم خوانده بودنرد کره کرخر  شرده آمرده دو رفته غایب شد. وقتی بود که اژدرهایی شده آمد، 

تقسیم کردند، عالم سیاه شد. بعد از فصلی، باز به طریق اصل آمد، دیدند کره چهاربراغ و گنبرذ برر هرم 

خورد، زعفر پری را از چاه برآوردند. زعفر پری بال بر بال زده سیّد به اسب سوار شردند بره چهاربراغ 

   بئرالعلم آمدند، همه خرسند شدند.

 ۀهای گذشته را بیان کرد که چند بار مردد رسراندم، حالرا در کنرار زعفرانیررکاب واقعهجعفر زرّین

روم  ۀاند. سیّد از پی رفتن شدند، درین وق  نظر از شاه مردان یافتن که رفته تنهرا انطراکیّحلب نشسته

بیردار شردند. زعفرر دهد، که رسیدی خذمتی روی می را گیرم و به جانب اسطنبول رو چون به دروازه

پری که از خویشان ایشان بود به گردن گرفته آورد، مویی داده رف . شاهزاده مکمّرل شرده بره انطاکیره 

ترسایان کلیمه گفتره مسرلمان شردند،  ۀرفتند. در بارگاه شاه سلیم رومی درآمده او را مسخّر کردند، هم

 آ[. 919 -ب  911« ]واقعه را گفتند، او جشن آراس 

 درآمرده بئررالعلم چراه بره علری بن عون خود، پسر همراه عنهاللهرضی علی یرالمنمنینام حضرت»

 نامهمسریّب دریرن هرم ایشان از بودند، داده گرفته علی عون به را پری دختر کرده غزا دیوان به و بودند

 ب[. 91 ]گ« شد خواهد سخن
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 در اند،سراخته مسرلمان ذوالفقرار ربض به را مکان آن دیوان درآمده بئرالعلم چاه به امیر که زمانی»

 مررا ام،شرده مرن ازو انرد،گرفته را زاهد زعفر اس ، فوتیده او چون. کردند پادشاه بریشان را پری جاآن

 ب[. 11 ]گ« نهادند نام غازی بطّال سیّد

 زیرر در را امرام جروان آن. رفتنرد شده همراه دیگر زادانپری و پری جوان آن همراه ناچار الترض»

 پرری زعفرر مرن پدر پریانم، پادشاه پسر من. اس  نام پری جعفر مرا امام، یا گف  نشانده آورده وهیک

 ب[. 123 ]گ« اس  ربوده دیو اژدر پسر پری، أسمای مرا پدر. دارد نام

 مرن اسر ، آمرده بئرالعلم باغ به یاغی اس ، آمده پیش مهمّی مرا که داریدمی معذور امام، یا گف »

 آ[. 931 ]گ« رفتم اینک دیدم، را واقعه این که گذشتممی رسید، خبر که بودم شکار در

 گیرینتیجه. 4

های پژوهشری بایسرته از یکریآن، منظروم و منثرور  ۀدر دو گون نامهمسیّبتحریرات بزرگ و کوچک 

ای از مشخّصات مهم ایرن روایر  شوند و این مقاله کوشید تا گوشهمیرا  ادب حماسی محسوب می

و  نامهمسریّبی را نشان دهد. برآیند کلّی ارائه شده در این پژوهش دلال  آشرکاری برر اهمّیّر  داستان

نامره امه، زمجینابومسرلمدارد. در این میان ادبیّات انتقام های حماسی و داستانی تأثیر او در دیگر روای 

الحراق و تقلیرد محمّردبقای  ف،الوصرم  اند.اثر پذیرفته نامهمسیّباز دیگر روایات از  بیش مختارنامه و

در ترألیف جدیرد  ع( نیز) یعلامام  ۀجنگنام ونامه ران حبشی، بطّالقِهای وارت بخاری از برخی بخش

 بدان اشاره نشده اس . تاکنوندستاورد جدید دیگری بود که نامه مسیّب
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