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 چکیده
گانة ادب ترکیي های دینیي سیهمقالة حاضر برای نخستين بار در ایران، به معرّفیي حماسیه

و  نامیهبطّال ار به معرّفي ترجمة فارسي حماسة منثورپرداخته است و از این ميان، تکية گفت

های آن معطوف شده اسیت  بیر ایین اسیاب، ابتیدا بیه اصیالت و ترین ویژگيبرخي از مهم

تبیار آن در ادب ترکیي اشیاره شیده آبشخور عربي این حماسه و حضور پُررنگ پهلوان تازی

ریخي و شخصیيّت مویوری ، هویّیت تیامندنامیهدانشو  نامهصیلتيخ است و پس از توصيف

حسين ملقّب به سيّد بطّال غازی معرّفیي شیده اسیت و در ، یعني جعفربننامهبطّال حماسة

اشیاره شیده نامه مسیيّب پایان، به ارتباط او با صوفيّه، عياران و حضورش در حماسة فارسي
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 مقدّمه

تنها های پرآوازه، مهم و نسبتاً کهني است که از یی  سیو، نیهیکي از حماسه نامهبطّال 

دامنة نفوذ و رواج آن، حدود و مرزهای جغرافيایي را درنوردیده، بلکیه بیه مقتضیای پسیند 

طیرف دیریر، بیا وجیود  های بسياری کرده است  ازمخاطبان هر اقليم، تووّالت و دگرگوني

، تیازی و پرداختیة راوییان عیرب اسیت، نامهبطّالکه اصالت گفتاری و آبشخور نوشتاری این

عنوان ميراث مشترک ادب تیازی و تیرک ها و توقيقات از این روایت، بهواره در پژوهشهم

ازار آن ها پيش، گرمي بییاد شده است و گزافه نخواهد بود اگر باور داشته باشيم که از مدّت

در ميان تازیان به سردی گراینده شده و ادیبان ترک احياکننده و مروّج صیورتي درخیور و 

رغم وجیود باشند  با این همه، مایة شرفتي و نیاراحتي اسیت کیه علیي نامهبطّال شایسته از

اطّالع زبانان از چنیين گیوهر پُربهیایي بیينسخ فارسي متعدّد این روایت، تا به امروز فارسي

ها، قدمي برای معرّفي و حتّي طبی  و انتشیار آن برنداشیته دانان نيز پس از دههده و ادببو

باشند  این فقر متني، مرا ملزم بدان ساخت که با همة توان، نسیبت بیه معرّفیي، توقيی  و 

 اهتمام ورزم  نامهبطّالانتشار 

ابلیه و روییارویي مبتني بر دفیاع از مسیلمانان و مق نامهبطّالاساب ایدئولوژی  حماسة 

مجاهدان اسالم بیا صیليبيون متجیاوز در مرزهیای قلمیرو اسیالمي و تبليی  شیعایر آییين 

دادها، کردارها و هویّت است  با این حال، نباید از یاد برد که تاریخي بودن روی )ص(مومّدی

از منظر داستاني بازآفریني شیده و در ایین جرییان، پردازنیدگان  نامهبطّالاشخاص حماسة 

و نظایر آن دارند تا جایي که مضیمون  نامهحمزهو  نامهابومسلم هایتوجّه بسياری به روایت

جای روایت متجلّي شده و حتّي بنابر مردان نيز در جایانريز و شای  عياری و مرام جواندل

نظر برخي موقّقان، با در نظر داشتن کليّت داستان و شخصیيّت سیيّد بطّیال، الریوگيری از 

 ای رستم، پهلوان ملّي ایرانيان، نيز در آن بسيار آشکار است کرداره

 پيشينه و ضرورت توقي 

تنها در ایران منتشر نشده، بلکه بسياری از پژوهندگان نه نامهبطّال حماسة منثور فارسي

مند نيز آشنایي ندارنید، لیذا ضیرورتي هیم نداشیت کیه در گیام حتّي با نام این متن شکوه

ام  از آن دست یازیم، چراکه حجم و حوصلة این گفتار هیم حیدودی نخست به توصيفي ج

تنها داشت؛ ولي به هر روی، به دست دادن طرحي کوتاه از این حماسه و مشخّصات آن، نیه
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تأثير آشیکاری در توقيقیات  نامهبطّالامری بدیهي و ضرورتي انکارناشدني بود، بلکه معرّفي 

 ای خواهد گذاشت  خصوص دانش انواع ادبي بر جادبي و به

در این توقي ، اساب روش پژوهش بر این اصل و انراره نهاده شد که عالوه بیر معرّفیي 

ای از ارتباط و تیأثير و سایه مندنامهدانشو  نامهصلتيخ، نامهبطّالگانة ترکي های سهحماسه

تارهیای با ادب فارسي نيز در ذهن مخاطبیان ترسیيم شیود تیا در گف نامهبطّالتأثّر حماسة 

جیایي و گسترة نفوذ آن ارائیه دهیيم  از آن نامهبطّال تر از مشخّصاتبعدی توصيفاتي جام 

آیید، نقطة عطفي در ميراث مشترک ادبيات ترکي، عربي و فارسي به شمار مي نامهبطّالکه 

اهمّيّتي انکارناشیدني در مطالعیات تطبيقیي پيیدا کیرده و اميدسیت معرّفیي ایین حماسیه 

 وین به روی موقّقان برشاید  ای ندریچه

 گانة ادبيّات ترکيهای دیني سهحماسه

های منثور ادبيّات اسالمي ترک در منطقة آنیاطولي بیه یکي از نخستين روایت نامهبطّال

آید که موتمالً پيشينة شفاهي و سنّت انتقیالي آن بیه پیيش از دورة ورود ترکیان شمار مي

سیرآغاز و نقطیة شیروع یی   نامیهبطّالجایي که   از آنگرددمندی در مالطيّه باز ميدانش

مذهبي منثور بوده کیه قهرمانیان آن تویت عنیوان  -های مشهور حماسي سلسله از روایت

داد سیاز قلیمشیوند، روایتیي دورانغازی )مجاهدان مسلمان وفیادار بیه اسیالم( معرّفیي مي

ه با امپراتوری بيزانس برخاسیته و تنهایي به مقابلشود  پهلوان این متن حماسي، اغلب بهمي

در جریان مواجهه و مقابلیة  نامهبطّال دهد  کردارهای سيّد غازی درصليبيون را شکست مي

اعراب و خصوصاً خالفت عبّاسي با امپراتیوری بيیزانس در آنیاطولي توصیيف شیده اسیت و 

رو بيیزانس، درست در زمان داستاني نيمة قرن نهم ميالدی و پيش از ورود ترکیان بیه قلمی

 رسد  روایت به پایان مي

های دو قهرمیان دیریر هیا و رشیادتپردازی بر توصيف دالوریاز این پس، سنّت روایت

روی متمرکیز شیده و پیيش نامهصیلتيخ و مندنامیهدانشدیني، یعني  -های حماسي روایت

لي، سیه رواییت کشد  در ادبيّات ترکي منطقة آناطورو بيزانس را به تصویر ميترکان در قلم

از متون حماسي هستند کیه  ایکودهنمایندگان اصلي  نامهصلتيخو  مندنامهدانش، نامهبطّال

 با ابعاد و جوانب گوناگون جهاد مسلمانان در فتح بيزانس ارتباط مستقيم دارد  

، نقطة عطفي در تیاریخ و ادیبّیات اسیالمي ترکیان آنیاطولي بیه شیمار نامهبطّال حماسة

از ی  سو، زمينه را برای انتقال فرهنگ جهاد از جامعة عیرب بیه جامعیة تیرک  رود کهمي

و مضیمون جدییدی بیود کیه در تویوّل ادبيّیات  مایهفراهم ساخته و از طرف دیرر، دسیت
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 نامیهبطّال خصیوص کیهعنوان ی  الرو، اهمّيّتیي دو چنیدان پيیدا کیرد؛ بهاسالمي ترک به

خوبي از تاریخ اقتباب و تنظیيم کیرده و آناطولي را به مراحل ابتدایي جریان ورود ترکان در

 های پهلواني گنجانده است  آن را در سنّت شفاهي داستان

رو اسالم و بيزانس )طرسوب و ارمنسیتان( چنين وضعيّتي را در هر دو منطقة مرزی قلم

نیواحي، رو و انتقال قدرت در ایین ها دو قلمرویها و پيشتوان مشاهده کرد  لشکرکشيمي

یابي به موّاد و مصالح غني و بکیر ییاری بسیياری داد  ایین پردازی را در دستسنّت حماسه

های منثیوری، مشیهور بیه ورد خیود را در سیرودها و حماسیههیا، دسیتاسنّت از پیس قرن

سیيرت ییا  سيرت ذوالهمه»توان گفت که مي ها و    حفظ کرده و به جرئتها، مغازیسيرت

« المجاهدینسیيرت»معروف بیه  «پسرش عبدالوهّاب و امير ابومومّد البطّالامير ذوالهمه و 

 رود  ترین نمایندة این ميراث به شمار برجسته

تیر رو، موضیوع بيشهمين موتوای تاریخي فیراهم آمیده در مرزهیای برخیورد دو قلیم

لّیي های ادبيّات ترکي را به خود اختصاص داده است  بيرون از چندین حکومیت موحماسه

شکل گرفته در حاشية امپرانوری بزرگ سلجوقي در شرق آناطولي، در طيّ دو دهة پیس از 

مندیّه است کیه از بُعید تیاریخي، بیه راني خاندان دانشه ق ( این، حکم 429نبرد مالزگرد )

گيری ميیراث ادبیي مرزهیای دو امپراتیوری در صورت نزدیکي با آغاز سنّت شفاهي و شکل

به  مندنامهدانشو  نامهبطّال ادّعایي است که گواه آن، در متن دو حماسة ارتباط است و این

مندیّه نيیز هسیت؛ گذار حکومت دانش، بنيانمندنامهدانشوضوح پيداست  هر چند قهرمان 

 مند غازی از نسل سيّد بطّال غازی است مل  دانش مندنامه،دانشولي بر پایة روایت 

 و مندنامیهدانش ،نامیهبطّال همّيّت ارتبیاط سیه حماسیةبا دورنمایي که از پيوستري و ا
، مختصیری بیه نامیهبطّال به دست داده شد؛ الزم است پیيش از ورود بیه بوی  نامهصلتيخ

 بپردازیم  مندنامهدانشو  نامهصلتيخهای توصيف و معرّفي حماسه

 نامهصلتيخ حماسة
به قدری اندک و ناکیافي بیه  ها و مستندات موجود دربارة هویّت تاریخي صلتيخ،گفتني

رسد که حتّي برای معرّفي او نيز جز تمرکز بر ارتباط وی با طریقة بکتاشیيّه، راهیي نظر مي

 ماند  باقي نمي

های بزرگ صوفيّه در آسيای صیغير و منطقیة بالکیان بیه شیمار بکتاشيّه یکي از طریقه

ه  ق  ؟(  227تیاش ولیي )ف گيری بکتاشيّه، به شخصي به نام حاجي بکرود  تاریخ شکلمي

آميیز هیای اغراقها و حکایتگردد که زندگي او در مناب  مختلف آميختیه بیا داسیتانبازمي
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توان گفت که وی ظاهراً از جملة صوفيان ترکمن خراسان معروف بیه است  دربارة او نيز مي

جران تیرکمن از راه با موج مهاو از پيروان احمد یسوی بوده و در سدة ششم ه  ق  هم« بابا»

راه بیا ایین گیروه مهیاجر و پیس از مشرق به آسيای صغير آمده است  حیاجي بکتیاش هیم

تیدری  در ميیان قباییل شیود و بهسفرهای بسيار، در روستایي نزدی  قيرشیهر سیاکن مي

کند و اندک اندک با فزوني گرفتن پيیروان و حاميیانش ترکمن اطراف، هواخواهاني پيدا مي

گذارد  این دوره از تاریخ این طریقه، با نام دو تن پيونید تقادات ویژه بنيان ميای با اعطریقه

 ترینبرجسیته ها ساری صلتيخ است و به عبارتي باید گفت که ازخورده است که یکي از آن

ولیی  اسییت  سییرتوک یییا سییلتوک در لغییت،  بکتییاش حییاج  مکتییب پيییروان هییایچهره

خیزر بیر بیاد شیمال شیرقي پیایيزی اطیالق های اصطالحيست که ساکنان تیرکمن کرانیه

ها و روایات خيالي آميختیه شیده کیه کنند  شرح زندگاني ساری صلتيخ چنان با داستانمي

بازسازی تاریخ زندگاني وی را تقریباً غيرممکن ساخته است؛ امّا مناقیب و سیير داسیتاني او 

تیوان بیدین نهیا مية سیاری صیلتيخ تدر آسيای صغير بسيار مشهور و فراوان اسیت  دربیار

اشارات بسنده کرد که او شخصيّتي تاریخي داشته و ظاهراً یکیي از درویشیان مبلّغیي بیوده 

فرسیتاده و ایین خیود مدیّید ارتبیاط مسیتقيم است که حاجي بکتاش به نقاط مختلیف مي

تیرین بخیش از های نظامي غازیان اسیالم در آن زمیان بیوده اسیت  مهمبکتاشيّه و حرکت

وط به ساری صلتيخ، سفرش به بالکیان و منطقیة آلبانيسیت  بیر اسیاب رواییت روایات مرب

ای از ترکان بیرای تبليی  و نشیر راه با عدّهه  ق  هم 226نامه، ساری صلتيخ در سال صلتيخ

کند و در فرجام رواییت نيیز دوبیاره بیه آیين اسالم به دوبروجه و نواحي اطراف آن سفر مي

بطوطیه در سیفرنامة خیود و در بخیش شیرح گذشته است  ابنجا دردوبروجه بازگشته و آن

که ظاهراً به یادبود ساری صلتيخ بیه ایین « بابا صلتيخ»سفر به آسيای صغير، دو بار از شهر 

 نام بازخوانده شده، یاد کرده است 

جا که بکتاشيّه خود را مسلمان و شيعه دانسته، قائل به وحدانيّت پروردگار، نبیوّت از آن

هستند؛ امّا این سه را در تثليثي شبيه به تثليی   )ع(و والیت و امامت علي )ص(مّدحضرت مو

نررند  در دیدگاه آنان، خیدای متعیال حقيقیت مطلقیي اسیت کیه در وجیود مسيويّت مي

دیرر و با آن حقيقت مطل ، یکیي تجلّي کرده و این دو تجلّي خود با ی )ع( و علي )ص(مومّد

را )ع( گاه منوصر به فرد عليبسيار پيش رفته و جای )ع(اشت عليدهستند  بکتاشيّه در بزرگ

کنند  افزون بر اعتقادات یاد شده، بکتاشيان بیر دیریر امامیان در هستي توجيه و تبيين مي

بند هستند و ایشان را ائمّة بیر حی ، معصیوم و جانشیين میوال عشری نيز معتقد و پایاثني
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اند  با این وصف، ای قائلالعادهاحترام فوق )ع(جعفر صادق ویژه برای امامدانند و بهمي )ع(علي

بسيار جلب مضامين و اعتقادات شيعي شده و پيوسته با ائمّیه و  نامهصلتيخمخاطب حماسة 

 ( 410-06/972: 0979)ر  ک  الجوردی، شود مواجه مي)ع( خصوص حضور عليبه

 0نامهصلتيخ
ن برگرفتیه از نیام غیازی و رهبیر میذهبي ، روایتي است که عنیوان آنامهصلتيخحماسة 

گرد، مشهور به ساری صلتيخ است  این روایت با توصيف چرونري ای از درویشان دورهحلقه

سفر ساری صلتيخ به قاف و نبرد بیا اژدهیایي کیه زنیدگي سیيمرر و فرزنیدانش را تهدیید 

خ بیا شود  بخیش بعیدی ایین رواییت، بیه شیرح نبردهیای سیاری صیلتيکرده، آغاز ميمي

 جای تازیانه، مار در دست دارند  جادوگراني پرداخته است که بر سباع و وحوش سوارند و به

شیود کیه بیه نشیر و تبليی  عنوان مجاهدی معرّفي ميدر این حماسه، ساری صلتيخ به

ای از این روایت پردازد  او در برههاسالم در منطقة بالکان، شبه جزیرة کریمه و دوبروجه مي

کیاووب ثیاني پيوسیته و بیا امپراتیور بيیزانس کیه سلطان سیلجوقي، عزّالیدّین کي به سپاه

کند  در ایین رواییت، گاهي برای نيروهای خود قرار داده، مقابله ميعنوان پایدوبروجه را به

سیری کیه ، بیا اژدهیایي هفت6ساری صلتيخ پس از یاری پادشیاه در اسیتوکامات کاليیاکرا

کند  بعید از گروییدن میردم آن نیواحي بیه دیین قابله و نبرد ميدختران پادشاه را ربوده، م

 کند ها و مساجدی در آن نواحي بنا مياسالم، ساری صلتيخ خانقاه

 مند غازیحماسة مل  دانش

 مندیهخاندان دانش

گر ترکمن در نيمة دوم قیرن پینجم ه  های حکومتمندیه یکي از نخستين خانداندانش

روی سلجوقيان به سوی مغرب، در اواسط قیرن زمان با پيشدند  همق  در آناطولي ميانه بو

رو امپراتیوری روم ها برای غزا به آناطولي که جزو قلیمهایي از ترکمنمذکور، مهاجرت گروه

شرقي بود، شروع شد  پس از پيروزی آلی  ارسیالن سیلجوقي بیر رومیانوب )امپراتیور روم 

ها گشیوده شید  بیا مهیاجرت ولي به روی ترکهای آناطشرقي( در جنگ مالزگرد، همة راه

هیا، های چیون منکوجکينشیينقبایل اغز ترکمن به آن سیرزمين، اسیکان و تشیکيل بيگ

 
1. Saltūq-nāme: the legend of sari Saltuk 

2 .Kaliakraی در ناحیۀ دوبروجۀ جنوبی در کرانۀ شمالی بلغارستان در دریای سیاه.گاهی باریک و طوالن. پرت 
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منید ییا مندیّیه، اميیر دانشنشیين دانشگیذار بيگمندیّه آغیاز شید  بنيانسلتوقيّه و دانش

سیتر سینّت شیفاهي به او و پسرش، اميیر غیازی در بهایي راج مند غازی بود  روایتدانش

 مندیّه شده است ساز آفرینش روایتي حماسي به نام دانشزمينه

 مند غازیدانش

دربییارة اصییل و نسییب و نییام وی، روایییات مختلییف و متناقضییي وجییود دارد  نيکتییاب 

مند غازی را از منسوبان خاندان اشکاني دانسته ، مورّخ بيزانسي قرن ششم، دانش0خونياتس

)میورّخ  9منید غیازی، او را ارمنیي و وردانورّخ ارمنیي معاصیر دانش، م6است  متای رهاوی

هیا زادة ارمني معرّفي کرده است که بر اثر تضیييقات روميارمني سدة هفتم( نيز وی را شاه

جا مسلمان شد و مشاور سلطان سلجوقي در سیيواب و سیرحدات روم به ایران رفت، در آن

انید کیه هیم احتمیال داده 4ون کیارل بروکلمیانگردید  از این رو، بعضي مورّخان غربي چی

تیوان هیم بیه دشیواری مي 7تبار بوده باشد؛ امّا به نظیر کلیود کیوهنمند غازی ارمنيدانش

منید غیازی، داییي پذیرفت که ی  بيگ ترکمن، ترکمن تبار نباشد  بیه روایتیي هیم دانش

منید غیازی در بعضیي سلطان سليمان قُتلُمِش، فاتح آناطولي بوده است  نام اسیالمي دانش

اثير هم بر آن مناب ، احمد و در برخي دیرر، به ویژه مناب  ایراني، مومّد ذکر شده است  ابن

الدانشیمند طیایلو بیوده اسیت  زکیي وليیدی بناست که نام اصلي او کمش )گمیش( تکين

ه مند غازی را ترکمني خوارزمي معرّفیي کیرده اسیت کیبا استناد به روایاتي، دانش 2طوغان

زادگان سلجوقي شد و خویشیاوندی سیببي بیا آن خانیدان یافیت  صیفر سیولماز اتاب  شاه

مند بخاری را که از سفرای اعزامي سلجوقيان به دربار سلطان مسعود غزنوی بود، پدر دانش

زادگان مند غازی انراشته و احتمال داده که وی در اواسیط سیدة پینجم، اتابی  شیاهدانش

منید غیازی جا درگذشته است  پس از مرگ وی، دانشه و در همانسلجوقي در اصفهان بود

دار مقام پدرش شد، سپس به آذربایجان و بعید بیرای شیرکت در جهیاد بیه آنیاطولي عهده

ه  ق  به قفقاز،  427و  472های آل  ارسالن در مند غازی در لشکرکشيعزیمت کرد  دانش

ها توجّه آل  ارسالن را همين لشکرکشي نمایي سلجوقيان را به عهده داشت و در جریانراه

 
1. Nicetas Choniates (after 1150 – 1217). 

2. Matthew of Edessa – Uṛhayetsi (Second half of 11th century – 1144). 
3. Vardan Areveltsi (1198 – 1271). 

4. Carl Brockelmann (1868 – 1956). 

5. Claude Cahen (1909 – 1991). 

6. Zeki Velidi Togan (1890 – 1970). 
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مند غازی در شیمار امراییي چیون ارتیوق، سیلتوق، منکوجی ، به خود جلب نمود  از دانش

های آناطولي ییاد شیده اسیت  در آغیاز جنیگ نشينگذاران بيگچاولي و چاولدوز، از بنيان

مّیا بیا تشیوی  مالزگرد، آل  ارسالن با مشاهدة انبوه سیپاهيان روم شیرقي هراسیان شید؛ ا

ای را مند غازی، جنگ را آغاز کرد و به پيروزی رسيد  پیس از آن هیر اميیری منطقیهدانش

لو، توقیات، نيکسیار و آماسیيه را مند غازی نيز قيصریّه، زمندوز، سيواب، دوهگرفت و دانش

ه  ق  شیهر  496مندییه را از همیان هنریام بیر پیا کیرد و در متصرّف شد  او امیارت دانش

های ب، واق  در کرانة رود قزل ایرماق را مرکز حکومت خود قرار داد  سپس سیرزمينسيوا

هیای مکشرو خود را بیا اسیتفاده از کشگسترده را در حوالي قزل ایرماق اشغال کرد و قلم

اميران آناطولي توسعه داد و ضمن در اختيار گرفتن جیادّة آنقیره بیه قيصیریّه، از شیهرهای 

زمیان بیود بیا تشیکيل مندیّه همگرفت  تأسيس امارت دانشباج مي ساحل دریای سياه نيز

ها، سلطنت نوپیای سیلجوقيان روم و مهیاجرت و های ترکمن و در رأب آندیرر اميرنشين

مند غازی که با اسکان ترکمنان در بخش آسيایي امپراتوری روم شرقي  در این ميان، دانش

بیه وییژه بیا سیلجوقيان روم، مناسیبات گیاه های دیریر، امپراتوری روم شرقي و اميرنشیين

بیردی های صليبي در آناطولي شد  موقعيّیت راهخصمانه و گاه دوستانه داشت، درگير جنگ

کرد، سبب رقابت سیلجوقيان روم پذیر ميملطيّه که نفوذ به جنوب شرقي آناطولي را امکان

ل، امپراتور سیلجوقيان روم، جا شده بود  وقتي قلي  ارسالن اوّمندیه برای تصرّف آنو دانش

تختش، نيقيّه، بیه روی نيروهای صليبي به سوی پایملطيّه را در مواصره داشت، خبر پيش

مند غازی را به یاری طلبيید  نيروهیای سرعت به جانب نيقيّه شتافت و دانشاو رسيد  او به

وهیای صیليبي ه  ق  در شهر دروليه بیه نير 471متّف  آنان و دیرر امرای ترکمن در رجب 

ها را بريرند و عقب نشستند  حملة بعدی آنان روی آنتاختند؛ ليکن نتوانستند جلوی پيش

مند غازی و قليچ ارسالن درگير در حوالي شهر هرقله هم با شکست مواجه شد  وقتي دانش

هیای تیوروب بیه منید غیازی( در دامنیة کوهبا صليبيون بودند  اسماعيل )پسر دانش جنگ

ا آلکسيوب، امپراتور روم شیرقي برخاسیت و وی نیاگزیر بیه قسیطنطنيّه بازگشیت  مقابله ب

ها بیار مندیروی کرد و درّة کلکيت و بابيرود را گرفت  دانشاسماعيل به جانب شمال پيش

ه  ق  ملطيّه را مواصره کردند  گابریل )حاکم ارمني ملطيّیه( صیليبيان را بیه  470دیرر در 

زار نفری صليبيان بیه کمی  وی شیتافت؛ امّیا بوهمونید )کُنیت یاری خواست  سپاه پن  ه

منید ه  ق  به اسارت دانش 479اش، پيش از رسيدن به ملطيّه در شوّال صليبي( و برادرزاده

سیوی ملطيّیه راه غازی درآمدند  با شنيدن این خبر، بودوئن )کنت اُدسا / رُها( با لشکری به
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رو خیویش دست کشيد و با غنائم و اسيرانش به قلیممند غازی از مواصرة شهر افتاد  دانش

مند غازی نخستين امير مسلماني بود که در جنیگ عقب نشست  به نوشتة رانسيمان، دانش

ها به سوی آناطولي برای نجات با صليبيان به پيروزی رسيده بود  حرکت سه اردوی صليبي

الن اردوی متّفقیي تشیکيل مند غیازی و قلیيچ ارسیبوهموند، موجب شد تا بار دیرر، دانش

ه  ق  در نزدیکیي مرزیفیون  474دهند  این اردو، سپاه صد هزار نفری صليبي را در شیوال 

منهدم کرد  دو لشکر صليبي فرانسوی و آلماني هم در همان سال، یکي پیس از دیریری در 

حوالي هرقله براثر حمالت نيروهای متّف  ترک در هیم شکسیتند  بیه ایین ترتيیب، ضیمن 

قرار ترکان در آناطولي، راه عبور نيروهیای صیليبي و روم شیرقي از طریی  آنیاطولي بیه است

ه   474مند غازی که پس از پيیروزی سیال سوی مشرق و جنوب شرقي مسدود شد  دانش

ق  در صدد تجدید لشکرکشي به ملطيّه برآمده بیود، بیدون جلیب رضیایت قلیي  ارسیالن، 

آزاد کیرد و در تابسیتان آن سیال بیه انطاکيیه برگشیت  بوهموند را در برابر صد هزار دینار 

های سیاکن ملطيّیه از سیتم و چنين او با اسیتفاده از تشیدید نفیرت ارمنيیان و سیریانيهم

عبیری، دو گابریل، پدرزن بودوئن، بار دیرر این شهر را مواصره کرد  به گفتیة ابن زورگویي

ر را به ترکان تسليم کردنید و گابرییل ه  ق  شه 477حجّة تن از سربازان گابریل در سه ذی

مند غازی موجب آشکار شدن رقابت دیرین در جریان حمله کشته شد  دو اقدام اخير دانش

ه  ق  در نزدیکیي میرعش بیر  472بين او و قلي  ارسیالن شید  قلیي  ارسیالن در ذیقعیدة 

مندیان بیود، شرو امارت دانمند غازی تاخت و با تصرّف مرعش و البستان که جزو قلمدانش

مندیّه به ضعف گرایيد تیا دار کرد و به این ترتيب، دولت دانشاعتبار روزافزون وی را خدشه

مندیّیه(، عزّالیدّین قلیيچ ارسیالن که در زمان سلطنت ذوالنون )سومين امير غازی دانشاین

اتّفیاق  مندیّه را در آناطولي برچيد  اکثیر قرییب بیهه  ق  بساط حاکميّن دانش 799دوم در 

 اند ه  ق  دانسته 477یا  479مند غازی را مورّخان، سال درگذشت دانش

مندیّه از نظیر سیاختار، تفیاوتي اساسیي بیا دولیت سیلجوقيان روم داشیت  دولت دانش

مندیّیه که، دولت اخير بر اساب الروی دولت سلجوقي بزرگ شکل گرفته بود، دانشدرحالي

منیدی از عنیوان غیازی اسیتفاده ت، اميیران دانشدولتي جهیادگر بیود  بیه همیين مناسیب

مندیّه در روند مسلمان و ترک شدن آنیاطولي چنیدان میدثّر و کردند  سهم امارت دانشمي

مندنامه در ذهین و زبیان میردم منطقیه دار بود که مایة آفرینش روایت حماسي دانشریشه

 شد 
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 نامهمنددانش

ها بیود و بیه هیا و صیليبيابل روم شیرقي، ارمنيها در مقاین اثر بازتاب مبارزات ترکمن

 منیدملی  دانشکتیاب ییا  مند غیازیمند غازی، قصّة دانشقصّة مل  دانشهایي چون نام

عالء، از منشيان سلجوقيان روم، نوشته؛ امّا بعدها مفقیود خوانده شد و سرانجام به همّت ابن

موجود است که عارف علیي دزدار  مهمندنادانشهای بسياری از اثر دیرری به نام شد  نسخه

قلعة توقات، در زمان سلطنت مراد اوّل یا دوم، به زبان ترکي ساده بازنویسي کرده و قطعات 

 از سیومي تورییر دزدار، علیي عیارف نسیخة اسیاب منظومي نيیز بیدان افیزوده اسیت  بیر

 نوشت   ق  ه 772 در عالي مصطفي راالجهاد  مرقات عنوان با مندنامهدانش

بیا توجّیه بیه انتسیاب احمید غیازی بیه خانیدان بطّیال غیازی در  0ومّد فداد کوپرولوم 

رو مسیلمانان( و هماننیدی و یکي بودن هدف مبارزات آن دو )گسیترش قلیم مندنامهدانش

را بیه نیوعي ادامیة حماسیة بطّیال  مندنامهدانش نامه،بطّالو  مندنامهدانشبافت دو داستان 

دارای ایمیان  نامهبطّالهمانندِ بطّال غازیِ  مندنامهدانشد غازیِ منغازی دانسته است  دانش

داشت، دشیمنان مند غازی از غنائم جنري برای خود سهمي برنميو آرمان دیني بود  دانش

رزمیانش کشت  خیود و همکرد و در صورت امتناع، آنان را ميمغلوب را به اسالم دعوت مي

ن حفظ ارتباط دائم با خلفیای بغیداد، سیهم آنیان را از آوردند و ضمنماز یوميّه به جای مي

فرستادند  او حتّي برای گرفتن اجیازة غیزا بیه بغیداد سیفر کیرد و غنائم جنري برایِشان مي

های ابومسلم خراساني و بطّال غازی را نيز به وی سپرد کیه خليفه ضمن دادن اجازه، پرچم

هیا را گویان آناهللفر، سر و پابرهنه و اهللها به دیار کهای رزمنده در تمام لشکرکشيدرویش

 کردند پيشاپيش سپاه حمل مي

در اواسط قرن چهارم، یعني بیيش از یی  قیرن پیيش از  مندنامهدانشمند غازیِ دانش

مند غازی تاریخي، در آناطولي به غزا پرداخته و بیه قیولي اصیل و تبیار و های دانشفعّاليّت

 ها قرار گرفته اسیت  بیا ایین همیه، اکثیر مورّخیان ازاع افسانهالشّعمند، توتاقدامات دانش
 اند  به عنوان منبعي تاریخي استفاده کرده مندنامهدانش

 مندنامهدانشخالصة 

 
1. Mehmet Fuat Köprülü (1890 – 1966). 
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مند غازی در ملطيّه به دنيیا آمید  او در رایاهیای خیود بارهیا ، دانشمندنامهدانشبنابر 

ه  ق  بیا  921کسب اجیازه از خليفیه در  توت تأثير تلقينات و تعليمات بطّال غازی، پس از

مند غازی نخست سیيواب رزمان و مجاهدان ملطيّه پای در راه غزا نهاد  دانششماری از هم

دهي یکي از یارانش به ای بيش نبود، آباد کرد و گروهي از مجاهدان را به فرمانرا که خرابه

از تصرّف قصبات و شیهرهایي هایي به دست آورد  او پس سوی استنبول فرستاد که پيروزی

چون توقات، آماسيّه، نيکسار، قَسطَموني و جاني  در جنگ با مسیيويان زخمیي شید و در 

مند غازی گرفتیه بیود های که دانشتر سرزميننيکسار کشته و در همان جا دفن شد  بيش

 ( 616-09/079: 0970نيا، )رئيسبه تصرّف دشمن درآمد 

 راسانيخ مند غازی و ابومسلمدانش

رسید  از مند غازی به ابومسلم خراساني مي، سلسله و تبار دانشنامهابومسلمبنابر روایت 

شاه خوارزمي با فاطمه یا سکينه، خواهر ابومسلم خراسیاني، پسیری زاده شید پيوند مضراب

منید کیه وارث پیرچم سیياه که نامش علي نهادند  علي را پسری شید بیه نیام ملی  دانش

 ها سپری شد و زندگي او در جنگ با کافران آسيای صغير و دیرر جایابومسلم گردید 

 هامندنامهدانش
 مل  قصّة عنوان با پاریس مّلي کتابخانة ترکي نسخ فهرست در حماسه این از اینسخه
 خطّ  به «سم 6757×07» ابعاد با نسخه این  شودمي مشاهده علياحمدبن غازی منددانش

 است شده نراشته  ق  ه 777 سال در احمد حاج بنجيحا دست به برگ070 در نسخ

(Blochet, 1932:136/1  ) 

 عنوان با دیرری ترکي خّطي نسخة پترزبورگ،سن کتابخانة هاینوشتدست فهرست در

 برگ 607 در نسخه این  شودمي مشاهده( DLXXVIII) شمارة به منددانش مل  قصّة

 ( Dorn, 1852: 525-522) است یافته یرتور  ق  ه 0196 سال به مجلس بوده و 09 و

 نامهبطّال

 حماسة سيّد بطّال غازی

 سيّد بطّال در تاریخ 

آورترین جنرجیوی عیرب ای است کیه از او بیا عنیوان نیامافسانهعبداهلل شخصيّتي نيمه

های دورة اُمییوی بییر ضییدّ دولییت بيییزانس یییاد شییده و بعییدها در مسییلمان در لشکرکشییي

یافتیه « سیيّد بطّیال غیازی»ییا » سيّد بطّال»های بي و ترکي، برنامهای حماسي عرداستان
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ای از ابهیام و افسیانه قیرار ترین روایات موجود از بطّال، شخصيّت وی در هالهاست  در کهن

انید  اش را با اختالف، ابومومّید، ابوالوسیين و ابیویويي آوردهدارد  نامش را عبداهلل و کنيه

ه سکني داشت و در هيچ ی  از مأخذ موجیود، از تبیار عربیي وی اند که وی در انطاکيگفته

سخني به ميان نيامده است؛ حتّي در برخي مآخذ، زمان زندگي او را به دورة عبّاسیيان نيیز 

 هاست نامهبطّالای اند که ناشي از روایات افسانهرسانده

از او نیام بیرده نخستين بار، در جنگ با بيزانس )روم شرقي( در زمان عبدالمل  امیوی، 

عبدالمل  به فرمان خليفه به بالد روم لشیکر کشیيد، بطّیال بنشده است  زماني که مسلمه

داران سپاه و اميری نيروهای جزیره و شام و ده دهي طالیهنيز در آن شرکت داشت و فرمان

کیه بازرگانیان و کشیاورزان بیه هزار مرد جنري بیا او بیود  وی منطقیه را امین کیرد، چنان

راه ه  ق  به بيزانس هم 009سال  چنين در لشکرکشيکردند  بطّال هموآمد ميسودگي رفتآ

بُخت، از دالورانیي کیه دریین جنیگ کشیته شید، شیرکت داشیت  در جنیگ بنعبدالوهّاب

راه معاویه بود  در این جنگ سپاه روم شکست خیورد هشام با روميان نيز بطّال هممعاویةبن

ده رومي اسير شد  بطّال در آخرین لشکرکشي خود به بيزانس در کنیار و کنستانتين فرمان

ده سپاه مسلمانان بود، مشارکت داشیت و در ایین جنیگ بیه قتیل شبيب که فرمانبنمل 

اند  ه  ق  ذکر کرده 069ه  ق تا  019رسيد  تاریخ مرگ او را مآخذ با اختالف بسيار از سال 

يّد غازی معروف است، از تواب  اسکي شهر به خیاک وی در همان جایي که این  به قصّة س

 سپرده شده است 

المثل بوده اند  وی در این خصایل ضربمناب  کهن بطّال را به شجاعت و دالوری ستوده

است  به نوشتة مسعودی، وی یکي از ده تن پهلواني است که با مسيويان جنريیده و آنیان 

 ( 649-640/ 06: 0979 دیانت، و امين) اندقش کردهتصویر ایشان را در یکي از کليساهای خود ن

 نامهمسيّب سيّد بطّال در

هیا حکاییت های فارسي موجود در ایران، از عیدم حضیور بطّیال در روایتبررسي روایت

را شیروع کیرده بیودم، پیس از  نامهمسیيّب تصويح 0976داشت؛ ولي هنرامي که در سال 

بیه دسیتم رسیيد و  نامهمسیيّب برگیي 492ی ه، نسخ0977مدّتي مدید، سرانجام در سال 

که بیه زودی در آن رواییت مشیاهده امروز تصويح آن حماسه به پایان رسيده است و چنان

خواهيم کرد؛ سيّد بطّال به ترتيب در چنیدین فصیل مجیزّا در صیف ییاران مسیيّب غیازی 
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های میرتبط بیا سرفصیلرساند  درآمده و توّابين را در گرفتن انتقام خون اباعبداهلل مدد مي

 عبارتند از نامهمسيّبحضور سيّد بطّال در 

 « زاده را و پيش یزید بردن و خالص دادن سيّد بطّال غازیدزدیدن شبرو عيار شاه»

 « عبّاب رابنواقعة مخلص دادن سيّد بطّال غازی حضرت ميثم»

 « العابدینواقعة آمدن سيّد بطّال غازی از برای امام زین»

 « زاده سيّد بطّال غازیخروج شاهواقعة »

 « علي و رسيدن سيّد بطّال غازیبنداری کردن عمرانداستان ميدان»

 « داستان شهادت فضل جعفر طيّار و شهادت سيّد بطّال غازی»

ه  ق  کتابیت شیده، بیا تردیید و  0619جایي که این نسخه متأخّر بوده و در سال از آن

مخاطبیان و شیيعيان تاجيی  و تیرکمن را هیم در خیود دهم که پسند تأکيد، احتمال مي

پذیرفته و کاتب یا دفترخوان ناچار شده، قهرمان بنام آنان یعني سيّد بطّال غازی را هیم در 

صف مبارزان حسيني ابوطاهر طرسوسي قرار دهد و به عنایت پروردگار، ما ایین موضیوع را 

کیش مند و دلب را بدان متن شکوهایم و مخاطتشریح کرده نامهمسيّبمستوفي در مقدّمة 

حاصیل  نامهمسیيّب دهيم  نکتة مهم دیرری که در ارتباط با حضور سيّد بطّال درارجاع مي

شد، پاگشایي قهرمان از طری  ذکر نسب سيّد بطّیال و پيونید او بیا خانیدان حضیرت امیام 

 است   )ع(علي

 و بودنید فرزنید وهشیتچهل علیي، اميرالمدمنين حضرت از که گویندمي دانایان پس،»

 اميرالمیدمنين حضرت چراکه بودند، شده عليبنعون از که غازی بطّال سيّد امير نبيره، ی 

 غیزا دییوان بیه و بودنید درآمیده بئرالعلم چاه به عليبنعون خود، پسر راههم اهللرضي علي

 سیخن نامهمسیيّب دریین هیم ایشان از بودند، داده گرفته علي عون به را پری دختر کرده،

 ب[  66 ]گ« شد خواهد

الم عليهم و امیام حسیين جای روایت حاضر نيز ارادت به حضرت امیام علیيدر جای السیّ

های داسیتاني اساسیاً بیه دهد که بطّال غازی الاقل در روایتکامالً مشهود است و نشان مي

 عنوان قهرمان و منتقمي شيعي معرّفي شده است:

  خواسیتممي خبری شمایان از یاران، ای گفت  برخاسته جای از عبدالوهّاب آن، از بعد»

 درییای کنیار به گفت عبدالوهّاب[  داریم] منّت جان به گفتند یاران  کنيد قبول که بایدمي

 مسیلمانان چنید قدم و کنيد یارمندی من به نيز شما  کنم بنا عمارتي کربال دشت به فرات،

  کردنید قبول یاران همة  خواند ایفاتوه و ایدع دشت آن شهدای بر و رسد جاآن در شاید
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 قیدر علیي مسیلمانان از کیدام هیر  گرفتند فاتوه اشتر چند و گوسفند چند آالن عمر امير

 چيیزی[ آ 009 گ] بسیاط در مین حاال یاران، ای گفت سيّد  کردند یارمندی چيزی جان،

 بیه را او بدهید، خیدا که یچيز هر برایم خير امر برای از هم  بدهم عبدالوهّاب به که ندارم

 آ[  009گ  –ب  006]گ « بخشم عبدالوهّاب

 سيّد بطّال در ميان صوفيان

های متعدّد دیرر و در حکایات مربیوط های حماسي، در روایتنام بطّال عالوه بر داستان

به صوفيان و دراویش علوی و بکتاشي نيز آمده و این امر با توجّه بیه ارتبیاط سیيّد بطّیال و 

مشیهود  نامیهبطّال تنها دررسد و اثر همين ارتباط نيز نهة بکتاشيّه، طبيعي به نظر ميطریق

راه است  سيّد بطّال در حين سفری درییایي، بیه شیهر بوده بلکه با خوارق و کرامات نيز هم

 0دخت سيالف از دست زنريان، با چهیلفروز، شاهرسد و پس از نجات همای دلسيالف مي

شوند که کند  قلندران پس از مالقات با سيّد، مدّعي ميپوش دیدار ميندهدرویش و قلندر ژ

ها داده است  پس از آن، ای به تمامي آنبشارت دیدار با بطّال را در واقعه )ص(حضرت مومّد

کنند که هر روز، ی  قلنیدر، سیيّد را در میأوای خیود قلندران در بين خود چنان شرط مي

دهید تیا هیر چهیل و به دليل تهمتي، پادشاه سيالف دستور ميمهمان کنند  پس از مدّتي 

دخت، حقيقت ماجرا و کم  سيّد در راه با سيّد به دار آویزند؛ امّا با مداخلة شاهقلندر را هم

شیوند  یابند و اهل شهر مسلمان ميهالکت زنريان نزد شاه آشکار شده و قلندران نجات مي

کند که داد دیرر با چندین زاهده و درویش دیدار ميیجز این مورد، سيّد بطّال در چند رو

گشایند و در ی  مورد هیم، پيرزالیي نما شده و گره از مشکالت او مياغلب آنان سيّد را راه

 )ص(سال به نام رابعه که خود را دختر اصطفای زاهد و مجاور مرقید موّمید مصیطفيدیرینه

ن سيّد بطّال بدو داده و جان بطّال را نجیات دارویي برای دف  سم از بدکند، نوشمعرّفي مي

دهد  در شاهدی دیریر، دو قلنیدر بیه خیواب سیعيده خیاتون، زن خليفیه آمیده و او را مي

 کنند نمایي ميگویي و راهپيش

 سيّد بطّال و عياری

 کیه اسیت گروهیي داسیتان ایران، تاریخ اثرگذار و مهم هایمضمون و هامایهبن از یکي

دو « عيار»یا « عيّار»در وجه تسمية کلمة   شناسيممي مردانجوان عياران و رنامب با را هاآن

 
 . وجه نمادین شمار چهل نفری قلندران هم قابل مالحظه است.1
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بیه معنیي « عَيَیر»ای تازی و برگرفته از صیيغة مبالغیة نظر وجود دارد  شماری، آن را کلمه

دانسیته و برخیي دیریر معتقدنید کیه « ني  پویا و کسي که بسيار در حال آمدوشد است»

اسیت کیه از ریخیت پهلیوی « ییار»ایراني و در پيوند با صورت  ایصورت تازیِ واژه« عيار»

تیازی « عيّیار»بوده و در نهایت به یار مبدّل شده و ممکن است کیه « وار، ایياروار، ایيادی»

 باشد  « یار»شدة 

 ایین از تیرپیيش شیاید و ساسانيان دورة به عياران اصالت و هویّت جمعيّت اخالقي گویا

 هم برآنند برخي  (99: 0977بهار،  ؛026: 0974کزّازی،  ؛ 4: 0942حاکمي،   ک  ر) گرددمي باز عهد

 ؛ 41: 0972آبادی، حسین  ک  ر) گرددباز مي اشکاني دورة به عياری جریان تاریخي آبشخور که

 اجتمیاعي طبقیات از یکي عنوان را عيار اصطالح نيز ایعدّه و (999: 0997جامي،  مدذّن  ک  ر

 قبیادی، ؛6/6929: 0996معیين،   ک  ر) آمید پدیید سيسیتان در  دة دوم ه  قسی از که دانندمي

 گشیتاری خیود مثیل )رنید(، مشیابه هیاینمونه دیرر از بسياری عيار مانند واژة  (27: 0972

 معنیای در عيیار  نکوهيیده برداشتي و نيکو معنایي: دارد وجه دو اکنون و پيموده را معنایي

 و راد نيکیو، معنیای و کیاربرد در امّیا است؛ رحمزني بيره و ورشب و طرّار و دزد نکوهيده،

 آسیایش و بهیروزی در تیالش و بیه مردمیان مهر به پاب که دوستمردم و است مردجوان

 کیزّازی،  ک  ر) پرهيزد و از مقابله با هر کس باکي نیداردنمي خطری و دشواری هيچ از آنان،

تر منفیي و باژگونیه اسیت شود، بيشبرنام عيار ميبرداشتي که تا امروز از   (026-029: 0974

هایي از سیوی مخالفیان و دشیمنان نهیاد چنين نسبت»که شاید در توجيه آن بتوان گفت 

و چنیين بیه ( 72: 0974پور، )حسام «شده و شای  شده استها داده مياجتماعي عياران، بدان

کم این جمعيّت اخالقي خود را رسد که رواج همين بار منفي عيار، سببي شد تا کمنظر مي

معرّفي کنند و همين معني در ترجمة تازی عنوان ایین گیروه « مردجوان»در ایران با برنام 

)از ریشة فتي(، اَخيان )از ریشة اَخي( یا اَحیداث )از ریشیة حَیدَث( و هیم در « فتيان»یعني 

شده است  تنها در این ميیان، کاربردتر برنایان )از وُرنا یا بُرنا( حفظ صورت فارسي نسبتاً کم

)ر  ک  شیفيعي کیدکني،  اش به کار بردهاستاد شفيعي کدکني است که عيار را در معنای منفي

و معتقد است هيچ سنخيّت و ارتبیاطي ميیان اصیطالح عيیاری و فتیوّت  (020 - 021: 0972

شیته و مردی، اصیالتي اسیالمي و تیازی داوجود ندارد و بر همين اسیاب، بیاور دارد جیوان

مفهوم دليری و بخشندگي نيز دميده شده و به تیدری ، بیرای « جوان»اندک در کلمة اندک

دارندگان این عنوان، سال به سال و قرن به قرن، صفات و امتيازاتي در ایران و جهان اسیالم 

  (077 - 077: 0972)ر  ک  شفيعي کدکني،  در نظر گرفته شده است
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 روی،شیب رونیدگي، در وفادارنید، و بسیيار شیجاع گیو،راسیت مرد،جوان باری، عياران؛

 ( 24-70: 0977گيّار، ) اندچاالک و ماهر کشيدن کارد و اندازی کمند زني،نقب

 ایین مولِّید و منشأ امّا نيست، مشخّص دقيقي صورت به عياران پيدایش تاریخ و پيشينه

 اییران از چه بسیا و اندداشته تأکيد امر این بر موقّقان، بيشينة و بوده ایران گمانبي جریان

 اهمّيّیت دارای چيیز هر از بيش که اینکته  است یافته راه جغرافيایي هایموقعيّت به دیرر

 و اسیالم از پیيش دورة به عياری جریان گشتار و پيدایش تاریخي، سابقة که است آن است،

 بیه عيیاری ادب قّلمسیت جریان تکوین سو، ی  از زیرا رسيده؛مي اشکانيان سلسلة احتماالً

جيویوني،   ک  ر) رسیدمي پارتي به گوسانان بازخوانده و موسوم خُنياگری و روایي سنّت ی 

 و رنیگ همیه که هایينمونه و شواهد روی، دیرر از و (074: 0979ترقّي،  ابوالوسني ؛66: 0996

 عيیار سم  چون منثوری هایحماسه جایجای در فراوان بسامدی با و داشته ایراني بویي

 اسیالمي دورة بیه را، مویور ایین گيیریشیکل که شده آن از مان  دارند، وجود نامهداراب و

 و فرهنیگ خصوصیيّات از را میردیجیوان و عيیاری کیربن، هانری کهآن رغم به بازخوانيم،

 زعیم بیه و اسیالمي اصیطالح همين برای او هم که شرفتا و داندمي اسالمي معنوی تمدّن

 مرد،جیوان فارسیي واژة بیرای ظیاهراً» کنیدمي نهیادپيش را شواليه عادلم واژة عربي، خود

کیربن، )« هسیت نيیز ایرانیي دوسیتان خاطر پسند مورد و است معادل ترینمناسب شواليه

  نمایدنمي درست و نداشته علمي اساب نرارنده، نظر از که (7: 0977

های ای از صیفات و مشخّصیه، شخصيّت سيّد بطّیال غیازی از رهیروِ آميیزهنامهبطّالدر 

ها، پهلواني، دیني و عياری شکل گرفته و ازین جهات با عياران بنام و مشهور دیریر حماسیه

هایي دارد  از ی  سو، سيّد بطّال مداف  مسلمانان و حیافظ مرزهیای خالفیت بیوده و تفاوت

جسته کیردن در آن اقليم است  راویان برای بر )ص(چنين مروّج و گسترندة آیين مومّدیهم

عنوان یی  قهرمیان از یی  سیو بیا الریوگيری از شخصیيّت رسیتم و نقش سيّد بطّیال بیه

، کردارهای سيّد بطّال را پرورانده و او را در آفاق خیاکي و آبیي گيتیي شاهنامه هایداستان

دین قیرار داده دهند و بطّال را رویاروی دیوان و جادوان و مخالفاني چون باب  خرّمسير مي

هدا، راه ميپریان، خضر و اسکندر همو با  سازند  از طیرف دیریر، بیه ماننید حمیزه سيّدالشیّ

ابومسلم خراساني، مختار ثقفي و مسيّب غازی، برای توجيه رهبیری قيیام مسیلمانان عليیه 

امپراتوری بيزانس و مشروعيّت سرکردگي و سیاالری سیيّد بطّیال، نسیب او را بیه خانیدان 

نقیل  )ص(گیویي ظهیور بطّیال را از زبیان پيیامبررسیانند و پيشمي )ع(و موال علي )ص(پيامبر

آورده و او را از موبّان امام را به اهتزاز درمي )ع(کنند و پيشاپيش سپاهش رایت امام عليمي
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گاهي بیرای زائیران کنند که در کربال هم استراحتالسّالم معرّفي ميعلي و خاندانش عليهم

هدا، همیه مهم کند و ازبنا مي )ع(امام حسين تیر سیيّد بطّیال را وارث اشیقر حمیزه سيدالشیّ

بیان ، فلّاخ)ع(، تار موی حضرت آدم)ص(، پيراهن مصطفي)ع(، تي  مومّد حنفيّه)ع(ذوالفقار علي

هیا هیم پردازان و راویان ترک و تازی بیه اینراستي که داستانسازند  بهاسواق نبي و    مي

ردن و قدوقامت دادن به سيّد بطّال و غیازی اسیالم، پیا از اکتفا نکردند و سرانجام، برای پرو

ماییة و این هم فراتر نهاده و برای افزایش کشش و جذّابيّت شخصيّت داسیتاني بطّیال از بن

مردی و عياری هم بهیره بردنید و چسب و مورد پسند همة مخاطبان یعني جوانمفهوم دل

که البتّه گاه از نیيش رقبیایي چیون عقبیة  بطّال را یرانه عيار زبردست روایت معرّفي کردند

پردازان ناچار شدند بنابه لویا  کیردن برخیي قاضي و اوالدش در امان نيست؛ ولي داستان

موارد، کارکرد عياری سيّد بطّال را منوصر و مودود کنند؛ درست به ماننید قیران حبشیي  

خیورد و   عيار شراب نميعنوان یعنوان مثال، سيّد بطّال هم مانند قران حبشي دیرر بهبه

یاران باوفایش هم شادی خوردة او نيستند، بلکه سوگند اخوّت خورده و کلمیة شیهادت بیر 

کنند؛ ولي در باقي موارد، سيّد بطّال به مانند پهلواني عيیار، لبیاب و چهیره زبان جاری مي

 بدل کرده در هيئت سقّا، حاجب، نرهبیان، راهیب، حکیيم و رسیول بیه حضیور دشیمنان و

دهید، در شیدة سر مي کند، آواز و نوحههوشانه هم استفاده ميرود و از بيحریفان خود مي

گيرد و هفتادودو زبیان انسیاني و مزد هم ميعياران رفته و دزدی کرده، حریف ربوده و پای

باران بیال بیر سیر دشیمنان  )ع(حيواني از بر دارد  با خواندن اسم اعظم و خطبة حضرت آدم

آیید  او عجاییب و د  با ریختن آب خضر بر سر، به چهره و هيئت دشیمنان درميکننازل مي

کند  بیه بيند، به چاه جهنّم و توت السّر رفته با سلطان ماران و پریان مالقات ميغرایب مي

مانند حمزه، عمر اميّه، سيّد جنيد، مختار، مسيّب، ابومسلم و دیرر قهرمانان روایات شیيعي 

شیوند  نمیای او ميیاری و مدد گرفتیه و ایشیان راه )ع(و حضرت علي )ص(در خواب از پيامبر

بطّال هم به مانند قران حبشي بسيار شجاع و نترب اسیت و یکّیه و تنهیا بیه خيیل لشیکر 

دامن اسیت، ولیي گو، وفادار و پاکتر مواق  هم پيروز است  او راستدشمنان زده و در بيش

کنید و ها هم قرار گرفته و هفت بار ازدواج ميدادگيبه مانند تمامي پهلوان در کشاکش دل

 رباید گاه معشوق خود را به عياری از قبضة دشمنان مي

 گيرینتيجه

های دورة اموی به شیمار های تاریخي لشکرکشيترین شخصيّتسيّد بطّال غازی از مهم

ر، مضیمون و های او در مالطيّه و آسيای صیغيآمده و از همين رهرو و پيوستري دالوریمي
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پردازان ترک شکل گرفته است  این گروه از ادیبان بیا در نظیر ای برای داستانموتوای غني

های منثیور، دسیت بیه بیازآفریني گرفتن شخصيّت رستم و کردارهیای عيیاران در حماسیه

ای منثور زدند و به ح  موفّقيّت نسبتاً قابل تیوجّهي نيیز زندگي سيّد بطّال در قالب حماسه

را به دست آوردند  برآیندهای مقالة حاضر تا حدودی ناظر بر معرّفیي سیيّد بطّیال در درین 

تاریخ و حضور او در متني حماسي بود و از جانب دیرر، یافتة قابل تیوجّهي از حضیور سیيّد 

توان بر ایین نظیر تأکيید نامه به دست داد  در مجموع ميبطّال در حماسة عاشورایي مسيّب

ل غیازی، پهلیواني عيّیار و شیجاع اسیت کیه در راه دفیاع از مرزهیای داشت که سیيّد بطّیا

های اسالمي، تبلي  شعایر دین و البتّه به دست آوردن معشوقان و مطلوبیانش تيی  سرزمين

 زند مي
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