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مقدّمه
بطّالنامه یکي از حماسههای پرآوازه ،مهم و نسبتاً کهني است که از یی سیو ،نیهتنها
دامنة نفوذ و رواج آن ،حدود و مرزهای جغرافيایي را درنوردیده ،بلکیه بیه مقتضیای پسیند
مخاطبان هر اقليم ،تووّالت و دگرگونيهای بسياری کرده است از طیرف دیریر ،بیا وجیود
اینکه اصالت گفتاری و آبشخور نوشتاری بطّالنامه ،تیازی و پرداختیة راوییان عیرب اسیت،
همواره در پژوهشها و توقيقات از این روایت ،بهعنوان ميراث مشترک ادب تیازی و تیرک
یاد شده است و گزافه نخواهد بود اگر باور داشته باشيم که از مدّتها پيش ،گرمي بیازار آن
در ميان تازیان به سردی گراینده شده و ادیبان ترک احياکننده و مروّج صیورتي درخیور و
شایسته از بطّالنامه باشند با این همه ،مایة شرفتي و نیاراحتي اسیت کیه علیيرغم وجیود
نسخ فارسي متعدّد این روایت ،تا به امروز فارسيزبانان از چنیين گیوهر پُربهیایي بیياطّالع
بوده و ادبدانان نيز پس از دههها ،قدمي برای معرّفي و حتّي طبی و انتشیار آن برنداشیته
باشند این فقر متني ،مرا ملزم بدان ساخت که با همة توان ،نسیبت بیه معرّفیي ،توقيی و
انتشار بطّالنامه اهتمام ورزم
اساب ایدئولوژی حماسة بطّالنامه مبتني بر دفیاع از مسیلمانان و مقابلیه و روییارویي
مجاهدان اسالم بیا صیليبيون متجیاوز در مرزهیای قلمیرو اسیالمي و تبليی شیعایر آییين
مومّدی(ص) است با این حال ،نباید از یاد برد که تاریخي بودن رویدادها ،کردارها و هویّت
اشخاص حماسة بطّالنامه از منظر داستاني بازآفریني شیده و در ایین جرییان ،پردازنیدگان
توجّه بسياری به روایتهای ابومسلمنامه و حمزهنامه و نظایر آن دارند تا جایي که مضیمون
دلانريز و شای عياری و مرام جوانمردان نيز در جایجای روایت متجلّي شده و حتّي بنابر
نظر برخي موقّقان ،با در نظر داشتن کليّت داستان و شخصیيّت سیيّد بطّیال ،الریوگيری از
کردارهای رستم ،پهلوان ملّي ایرانيان ،نيز در آن بسيار آشکار است
پيشينه و ضرورت توقي
حماسة منثور فارسي بطّالنامه نهتنها در ایران منتشر نشده ،بلکه بسياری از پژوهندگان
حتّي با نام این متن شکوهمند نيز آشنایي ندارنید ،لیذا ضیرورتي هیم نداشیت کیه در گیام
نخست به توصيفي جام از آن دست یازیم ،چراکه حجم و حوصلة این گفتار هیم حیدودی
داشت؛ ولي به هر روی ،به دست دادن طرحي کوتاه از این حماسه و مشخّصات آن ،نیهتنها
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امری بدیهي و ضرورتي انکارناشدني بود ،بلکه معرّفي بطّالنامه تأثير آشیکاری در توقيقیات
ادبي و بهخصوص دانش انواع ادبي بر جای خواهد گذاشت
در این توقي  ،اساب روش پژوهش بر این اصل و انراره نهاده شد که عالوه بیر معرّفیي
حماسههای سهگانة ترکي بطّالنامه ،صلتيخنامه و دانشمندنامه سایهای از ارتباط و تیأثير و
تأثّر حماسة بطّالنامه با ادب فارسي نيز در ذهن مخاطبیان ترسیيم شیود تیا در گفتارهیای
بعدی توصيفاتي جام تر از مشخّصات بطّالنامه و گسترة نفوذ آن ارائیه دهیيم از آنجیایي
که بطّالنامه نقطة عطفي در ميراث مشترک ادبيات ترکي ،عربي و فارسي به شمار ميآیید،
اهمّيّتي انکارناشیدني در مطالعیات تطبيقیي پيیدا کیرده و اميدسیت معرّفیي ایین حماسیه
دریچهای نوین به روی موقّقان برشاید
حماسههای دیني سهگانة ادبيّات ترکي
بطّالنامه یکي از نخستين روایتهای منثور ادبيّات اسالمي ترک در منطقة آنیاطولي بیه
شمار ميآید که موتمالً پيشينة شفاهي و سنّت انتقیالي آن بیه پیيش از دورة ورود ترکیان
دانشمندی در مالطيّه باز ميگردد از آنجایي که بطّالنامیه سیرآغاز و نقطیة شیروع یی
سلسله از روایتهای مشهور حماسي  -مذهبي منثور بوده کیه قهرمانیان آن تویت عنیوان
غازی (مجاهدان مسلمان وفیادار بیه اسیالم) معرّفیي ميشیوند ،روایتیي دورانسیاز قلیمداد
ميشود پهلوان این متن حماسي ،اغلب بهتنهایي به مقابله با امپراتوری بيزانس برخاسیته و
صليبيون را شکست ميدهد کردارهای سيّد غازی در بطّالنامه در جریان مواجهه و مقابلیة
اعراب و خصوصاً خالفت عبّاسي با امپراتیوری بيیزانس در آنیاطولي توصیيف شیده اسیت و
درست در زمان داستاني نيمة قرن نهم ميالدی و پيش از ورود ترکیان بیه قلمیرو بيیزانس،
روایت به پایان ميرسد
از این پس ،سنّت روایتپردازی بر توصيف دالوریهیا و رشیادتهای دو قهرمیان دیریر
روایتهای حماسي  -دیني ،یعني دانشمندنامیه و صیلتيخنامه متمرکیز شیده و پیيشروی
ترکان در قلمرو بيزانس را به تصویر ميکشد در ادبيّات ترکي منطقة آناطولي ،سیه رواییت
بطّالنامه ،دانشمندنامه و صلتيخنامه نمایندگان اصلي کودهای از متون حماسي هستند کیه
با ابعاد و جوانب گوناگون جهاد مسلمانان در فتح بيزانس ارتباط مستقيم دارد
حماسة بطّالنامه ،نقطة عطفي در تیاریخ و ادیبّیات اسیالمي ترکیان آنیاطولي بیه شیمار
ميرود که از ی سو ،زمينه را برای انتقال فرهنگ جهاد از جامعة عیرب بیه جامعیة تیرک
فراهم ساخته و از طرف دیرر ،دسیتمایه و مضیمون جدییدی بیود کیه در تویوّل ادبيّیات



97

پژوهشنامة ادب حماسي ،سال چهاردهم ،شماره دوم ،پياپي  ،62پایيزو زمستان 0979

الرو ،اهمّيّتیي دو چنیدان پيیدا کیرد؛ بهخصیوص کیه بطّالنامیه

اسالمي ترک بهعنوان ی
مراحل ابتدایي جریان ورود ترکان در آناطولي را بهخوبي از تاریخ اقتباب و تنظیيم کیرده و
آن را در سنّت شفاهي داستانهای پهلواني گنجانده است
چنين وضعيّتي را در هر دو منطقة مرزی قلمرو اسالم و بيزانس (طرسوب و ارمنسیتان)
ميتوان مشاهده کرد لشکرکشيها و پيشرویها دو قلمرو و انتقال قدرت در ایین نیواحي،
سنّت حماسهپردازی را در دستیابي به موّاد و مصالح غني و بکیر ییاری بسیياری داد ایین
سنّت از پیس قرنهیا ،دسیتاورد خیود را در سیرودها و حماسیههای منثیوری ،مشیهور بیه
سيرتها ،مغازیها و حفظ کرده و به جرئت ميتوان گفت که «سيرت ذوالهمه ییا سیيرت
امير ذوالهمه و پسرش عبدالوهّاب و امير ابومومّد البطّال» معروف بیه «سیيرتالمجاهدین»
برجستهترین نمایندة این ميراث به شمار رود
همين موتوای تاریخي فیراهم آمیده در مرزهیای برخیورد دو قلیمرو ،موضیوع بيشتیر
حماسه های ادبيّات ترکي را به خود اختصاص داده است بيرون از چندین حکومیت مولّیي
شکل گرفته در حاشية امپرانوری بزرگ سلجوقي در شرق آناطولي ،در طيّ دو دهة پیس از
نبرد مالزگرد ( 429ه ق ) این ،حکمراني خاندان دانشمندیّه است کیه از بُعید تیاریخي ،بیه
صورت نزدیکي با آغاز سنّت شفاهي و شکلگيری ميیراث ادبیي مرزهیای دو امپراتیوری در
ارتباط است و این ادّعایي است که گواه آن ،در متن دو حماسة بطّالنامه و دانشمندنامه به
وضوح پيداست هر چند قهرمان دانشمندنامه ،بنيانگذار حکومت دانشمندیّه نيیز هسیت؛
ولي بر پایة روایت دانشمندنامه ،مل دانشمند غازی از نسل سيّد بطّال غازی است
با دورنمایي که از پيوستري و اهمّيّت ارتبیاط سیه حماسیة بطّالنامیه ،دانشمندنامیه و
صلتيخنامه به دست داده شد؛ الزم است پیيش از ورود بیه بوی بطّالنامیه ،مختصیری بیه
توصيف و معرّفي حماسههای صلتيخنامه و دانشمندنامه بپردازیم
حماسة صلتيخنامه
گفتنيها و مستندات موجود دربارة هویّت تاریخي صلتيخ ،به قدری اندک و ناکیافي بیه
نظر مي رسد که حتّي برای معرّفي او نيز جز تمرکز بر ارتباط وی با طریقة بکتاشیيّه ،راهیي
باقي نميماند
بکتاشيّه یکي از طریقههای بزرگ صوفيّه در آسيای صیغير و منطقیة بالکیان بیه شیمار
ميرود تاریخ شکلگيری بکتاشيّه ،به شخصي به نام حاجي بکتیاش ولیي (ف  227ه ق ؟)
بازميگردد که زندگي او در مناب مختلف آميختیه بیا داسیتانها و حکایتهیای اغراقآميیز
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است دربارة او نيز ميتوان گفت که وی ظاهراً از جملة صوفيان ترکمن خراسان معروف بیه
«بابا» و از پيروان احمد یسوی بوده و در سدة ششم ه ق همراه با موج مهاجران تیرکمن از
مشرق به آسيای صغير آمده است حیاجي بکتیاش هیمراه بیا ایین گیروه مهیاجر و پیس از
سفرهای بسيار ،در روستایي نزدی قيرشیهر سیاکن ميشیود و بهتیدری در ميیان قباییل
ترکمن اطراف ،هواخواهاني پيدا ميکند و اندک اندک با فزوني گرفتن پيیروان و حاميیانش
طریقهای با اعتقادات ویژه بنيان ميگذارد این دوره از تاریخ این طریقه ،با نام دو تن پيونید
خورده است که یکي از آنها ساری صلتيخ است و به عبارتي باید گفت که از برجسیتهترین
چهرههییای پيییروان مکتییب حییاج بکتییاش ول ی اسییت سییرتوک یییا سییلتوک در لغییت،
اصطالحيست که ساکنان تیرکمن کرانیههای خیزر بیر بیاد شیمال شیرقي پیایيزی اطیالق
ميکنند شرح زندگاني ساری صلتيخ چنان با داستانها و روایات خيالي آميختیه شیده کیه
بازسازی تاریخ زندگاني وی را تقریباً غيرممکن ساخته است؛ امّا مناقیب و سیير داسیتاني او
در آسيای صغير بسيار مشهور و فراوان اسیت دربیارة سیاری صیلتيخ تنهیا ميتیوان بیدین
اشارات بسنده کرد که او شخصيّتي تاریخي داشته و ظاهراً یکیي از درویشیان مبلّغیي بیوده
است که حاجي بکتاش به نقاط مختلیف ميفرسیتاده و ایین خیود مدیّید ارتبیاط مسیتقيم
بکتاشيّه و حرکتهای نظامي غازیان اسیالم در آن زمیان بیوده اسیت مهمتیرین بخیش از
روایات مرب وط به ساری صلتيخ ،سفرش به بالکیان و منطقیة آلبانيسیت بیر اسیاب رواییت
صلتيخنامه ،ساری صلتيخ در سال  226ه ق همراه با عدّهای از ترکان بیرای تبليی و نشیر
آیين اسالم به دوبروجه و نواحي اطراف آن سفر ميکند و در فرجام رواییت نيیز دوبیاره بیه
دوبروجه بازگشته و آنجا درگذشته است ابنبطوطیه در سیفرنامة خیود و در بخیش شیرح
سفر به آسيای صغير ،دو بار از شهر «بابا صلتيخ» که ظاهراً به یادبود ساری صلتيخ بیه ایین
نام بازخوانده شده ،یاد کرده است
از آنجا که بکتاشيّه خود را مسلمان و شيعه دانسته ،قائل به وحدانيّت پروردگار ،نبیوّت
حضرت مومّد(ص) و والیت و امامت علي(ع) هستند؛ امّا این سه را در تثليثي شبيه به تثليی
مسيويّت مي نررند در دیدگاه آنان ،خیدای متعیال حقيقیت مطلقیي اسیت کیه در وجیود
مومّد(ص) و علي(ع) تجلّي کرده و این دو تجلّي خود با ی دیرر و با آن حقيقت مطل  ،یکیي
هستند بکتاشيّه در بزرگداشت علي(ع) بسيار پيش رفته و جایگاه منوصر به فرد علي(ع) را
در هستي توجيه و تبيين ميکنند افزون بر اعتقادات یاد شده ،بکتاشيان بیر دیریر امامیان
اثنيعشری نيز معتقد و پایبند هستند و ایشان را ائمّة بیر حی  ،معصیوم و جانشیين میوال
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علي(ع) ميدانند و بهویژه برای امام جعفر صادق(ع) احترام فوقالعادهای قائلاند با این وصف،
مخاطب حماسة صلتيخنامه بسيار جلب مضامين و اعتقادات شيعي شده و پيوسته با ائمّیه و
بهخصوص حضور علي(ع) مواجه ميشود (ر ک الجوردی)410-972/06 :0979 ،
صلتيخنامه0

حماسة صلتيخنامه ،روایتي است که عنیوان آن برگرفتیه از نیام غیازی و رهبیر میذهبي
حلقهای از درویشان دورهگرد ،مشهور به ساری صلتيخ است این روایت با توصيف چرونري
سفر ساری صلتيخ به قاف و نبرد بیا اژدهیایي کیه زنیدگي سیيمرر و فرزنیدانش را تهدیید
ميکرده ،آغاز مي شود بخیش بعیدی ایین رواییت ،بیه شیرح نبردهیای سیاری صیلتيخ بیا
جادوگراني پرداخته است که بر سباع و وحوش سوارند و بهجای تازیانه ،مار در دست دارند
در این حماسه ،ساری صلتيخ بهعنوان مجاهدی معرّفي ميشیود کیه بیه نشیر و تبليی
اسالم در منطقة بالکان ،شبه جزیرة کریمه و دوبروجه ميپردازد او در برههای از این روایت
به سپاه سلطان سیلجوقي ،عزّالیدّین کيکیاووب ثیاني پيوسیته و بیا امپراتیور بيیزانس کیه
دوبروجه را بهعنوان پایگاهي برای نيروهای خود قرار داده ،مقابله ميکند در ایین رواییت،
ساری صلتيخ پس از یاری پادشیاه در اسیتوکامات کاليیاکرا ،6بیا اژدهیایي هفتسیری کیه
دختران پادشاه را ربوده ،مقابله و نبرد ميکند بعید از گروییدن میردم آن نیواحي بیه دیین
اسالم ،ساری صلتيخ خانقاهها و مساجدی در آن نواحي بنا ميکند
حماسة مل دانشمند غازی
خاندان دانشمندیه
دانشمندیه یکي از نخستين خاندانهای حکومتگر ترکمن در نيمة دوم قیرن پینجم ه
ق در آناطولي ميانه بودند همزمان با پيشروی سلجوقيان به سوی مغرب ،در اواسط قیرن
مذکور ،مهاجرت گروههایي از ترکمنها برای غزا به آناطولي که جزو قلیمرو امپراتیوری روم
شرقي بود ،شروع شد پس از پيروزی آلی ارسیالن سیلجوقي بیر رومیانوب (امپراتیور روم
شرقي) در جنگ مالزگرد ،همة راههای آناطولي به روی ترکها گشیوده شید بیا مهیاجرت
قبایل اغز ترکمن به آن سیرزمين ،اسیکان و تشیکيل بيگنشیينهای چیون منکوجکيهیا،

Saltūq-nāme: the legend of sari Saltuk
 .Kaliakra .2پرتگاهی باریک و طوالنی در ناحیۀ دوبروجۀ جنوبی در کرانۀ شمالی بلغارستان در دریای سیاه.
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سلتوقيّه و دانشمندیّه آغیاز شید بنيانگیذار بيگنشیين دانشمندیّیه ،اميیر دانشمنید ییا
دانشمند غازی بود روایتهایي راج به او و پسرش ،اميیر غیازی در بسیتر سینّت شیفاهي
زمينهساز آفرینش روایتي حماسي به نام دانشمندیّه شده است
دانشمند غازی
دربییارة اصییل و نسییب و نییام وی ،روایییات مختلییف و متناقضییي وجییود دارد نيکتییاب
خونياتس ،0مورّخ بيزانسي قرن ششم ،دانشمند غازی را از منسوبان خاندان اشکاني دانسته
است متای رهاوی ،6مورّخ ارمنیي معاصیر دانشمنید غیازی ،او را ارمنیي و وردان( 9میورّخ
ارمني سدة هفتم) نيز وی را شاهزادة ارمني معرّفي کرده است که بر اثر تضیييقات روميهیا
به ایران رفت ،در آنجا مسلمان شد و مشاور سلطان سلجوقي در سیيواب و سیرحدات روم
گردید از این رو ،بعضي مورّخان غربي چیون کیارل بروکلمیان 4هیم احتمیال دادهانید کیه
دانشمند غازی ارمنيتبار بوده باشد؛ امّا به نظیر کلیود کیوهن 7هیم بیه دشیواری ميتیوان
پذیرفت که ی بيگ ترکمن ،ترکمن تبار نباشد بیه روایتیي هیم دانشمنید غیازی ،داییي
سلطان سليمان قُتلُمِش ،فاتح آناطولي بوده است نام اسیالمي دانشمنید غیازی در بعضیي
مناب  ،احمد و در برخي دیرر ،به ویژه مناب ایراني ،مومّد ذکر شده است ابناثير هم بر آن
است که نام اصلي او کمش (گمیش) تکينبنالدانشیمند طیایلو بیوده اسیت زکیي وليیدی
طوغان 2با استناد به روایاتي ،دانشمند غازی را ترکمني خوارزمي معرّفیي کیرده اسیت کیه
اتاب شاهزادگان سلجوقي شد و خویشیاوندی سیببي بیا آن خانیدان یافیت صیفر سیولماز
دانش مند بخاری را که از سفرای اعزامي سلجوقيان به دربار سلطان مسعود غزنوی بود ،پدر
دانشمند غازی انراشته و احتمال داده که وی در اواسیط سیدة پینجم ،اتابی شیاهزادگان
سلجوقي در اصفهان بوده و در همانجا درگذشته است پس از مرگ وی ،دانشمنید غیازی
عهده دار مقام پدرش شد ،سپس به آذربایجان و بعید بیرای شیرکت در جهیاد بیه آنیاطولي
عزیمت کرد دانشمند غازی در لشکرکشيهای آل ارسالن در  472و  427ه ق به قفقاز،
راهنمایي سلجوقيان را به عهده داشت و در جریان همين لشکرکشيها توجّه آل ارسالن را
Nicetas Choniates (after 1150 – 1217).

1.

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

2.
3.

Carl Brockelmann (1868 – 1956).

4.

Claude Cahen (1909 – 1991).

5.

Zeki Velidi Togan (1890 – 1970).
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به خود جلب نمود از دانشمند غازی در شیمار امراییي چیون ارتیوق ،سیلتوق ،منکوجی ،
چاولي و چاولدوز ،از بنيانگذاران بيگنشينهای آناطولي ییاد شیده اسیت در آغیاز جنیگ
مالزگرد ،آل ارسالن با مشاهدة انبوه سیپاهيان روم شیرقي هراسیان شید؛ امّیا بیا تشیوی
دانشمند غازی ،جنگ را آغاز کرد و به پيروزی رسيد پیس از آن هیر اميیری منطقیهای را
گرفت و دانشمند غازی نيز قيصریّه ،زمندوز ،سيواب ،دوهلو ،توقیات ،نيکسیار و آماسیيه را
متصرّف شد او امیارت دانشمندییه را از همیان هنریام بیر پیا کیرد و در  496ه ق شیهر
سيوا ب ،واق در کرانة رود قزل ایرماق را مرکز حکومت خود قرار داد سپس سیرزمينهای
گسترده را در حوالي قزل ایرماق اشغال کرد و قلمرو خود را بیا اسیتفاده از کشمکشهیای
اميران آناطولي توسعه داد و ضمن در اختيار گرفتن جیادّة آنقیره بیه قيصیریّه ،از شیهرهای
ساحل دریای سياه نيز باج ميگرفت تأسيس امارت دانشمندیّه همزمیان بیود بیا تشیکيل
دیرر اميرنشينهای ترکمن و در رأب آنها ،سلطنت نوپیای سیلجوقيان روم و مهیاجرت و
اسکان ترکمنان در بخش آسيایي امپراتوری روم شرقي در این ميان ،دانشمند غازی که با
امپراتوری روم شرقي و اميرنشیينهای دیریر ،بیه وییژه بیا سیلجوقيان روم ،مناسیبات گیاه
خصمانه و گاه دوستانه داشت ،درگير جنگهای صليبي در آناطولي شد موقعيّیت راهبیردی
ملطيّه که نفوذ به جنوب شرقي آناطولي را امکانپذیر ميکرد ،سبب رقابت سیلجوقيان روم
و دانشمندیه برای تصرّف آنجا شده بود وقتي قلي ارسالن اوّل ،امپراتور سیلجوقيان روم،
ملطيّه را در مواصره داشت ،خبر پيشروی نيروهای صليبي به سوی پایتختش ،نيقيّه ،بیه
او رسيد او بهسرعت به جانب نيقيّه شتافت و دانشمند غازی را به یاری طلبيید نيروهیای
متّف آنان و دیرر امرای ترکمن در رجب  471ه ق در شهر دروليه بیه نيروهیای صیليبي
تاختند؛ ليکن نتوانستند جلوی پيشروی آنها را بريرند و عقب نشستند حملة بعدی آنان
در حوالي شهر هرقله هم با شکست مواجه شد وقتي دانشمند غازی و قليچ ارسالن درگير
جنگ با صليبيون بودند اسماعيل (پسر دانشمنید غیازی) در دامنیة کوههیای تیوروب بیه
مقابله ب ا آلکسيوب ،امپراتور روم شیرقي برخاسیت و وی نیاگزیر بیه قسیطنطنيّه بازگشیت
اسماعيل به جانب شمال پيشروی کرد و درّة کلکيت و بابيرود را گرفت دانشمندیها بیار
دیرر در  470ه ق ملطيّه را مواصره کردند گابریل (حاکم ارمني ملطيّیه) صیليبيان را بیه
یاری خواست سپاه پن هزار نفری صليبيان بیه کمی وی شیتافت؛ امّیا بوهمونید (کُنیت
صليبي) و برادرزادهاش ،پيش از رسيدن به ملطيّه در شوّال  479ه ق به اسارت دانشمنید
غازی درآمدند با شنيدن این خبر ،بودوئن (کنت اُدسا  /رُها) با لشکری بهسیوی ملطيّیه راه
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افتاد دانشمند غازی از مواصرة شهر دست کشيد و با غنائم و اسيرانش به قلیمرو خیویش
عقب نشست به نوشتة رانسيمان ،دانشمند غازی نخستين امير مسلماني بود که در جنیگ
با صليبيان به پيروزی رسيده بود حرکت سه اردوی صليبيها به سوی آناطولي برای نجات
بوهموند ،موجب شد تا بار دیرر ،دانشمند غیازی و قلیيچ ارسیالن اردوی متّفقیي تشیکيل
دهند این اردو ،سپاه صد هزار نفری صليبي را در شیوال  474ه ق در نزدیکیي مرزیفیون
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
استقرار ترکان در آناطولي ،راه عبور نيروهیای صیليبي و روم شیرقي از طریی آنیاطولي بیه
سوی مشرق و جنوب شرقي مسدود شد دانشمند غازی که پس از پيیروزی سیال  474ه
ق در صدد تجدید لشکرکشي به ملطيّه برآمده بیود ،بیدون جلیب رضیایت قلیي ارسیالن،
بوهموند را در برابر صد هزار دینار آزاد کیرد و در تابسیتان آن سیال بیه انطاکيیه برگشیت
همچنين او با اسیتفاده از تشیدید نفیرت ارمنيیان و سیریانيهای سیاکن ملطيّیه از سیتم و
زورگویي گابریل ،پدرزن بودوئن ،بار دیرر این شهر را مواصره کرد به گفتیة ابنعبیری ،دو
تن از سربازان گابریل در سه ذیحجّة  477ه ق شهر را به ترکان تسليم کردنید و گابرییل
در جریان حمله کشته شد دو اقدام اخير دانشمند غازی موجب آشکار شدن رقابت دیرین
بين او و قلي ارسیالن شید قلیي ارسیالن در ذیقعیدة  472ه ق در نزدیکیي میرعش بیر
دانشمند غازی تاخت و با تصرّف مرعش و البستان که جزو قلمرو امارت دانشمندیان بیود،
اعتبار روزافزون وی را خدشهدار کرد و به این ترتيب ،دولت دانشمندیّه به ضعف گرایيد تیا
اینکه در زمان سلطنت ذوالنون (سومين امير غازی دانشمندیّیه) ،عزّالیدّین قلیيچ ارسیالن
دوم در  799ه ق بساط حاکميّن دانشمندیّه را در آناطولي برچيد اکثیر قرییب بیه اتّفیاق
مورّخان ،سال درگذشت دانشمند غازی را  479یا  477ه ق دانستهاند
دولت دانشمندیّه از نظیر سیاختار ،تفیاوتي اساسیي بیا دولیت سیلجوقيان روم داشیت
درحاليکه ،دولت اخير بر اساب الروی دولت سلجوقي بزرگ شکل گرفته بود ،دانشمندیّیه
دولتي جهیادگر بیود بیه همیين مناسیبت ،اميیران دانشمنیدی از عنیوان غیازی اسیتفاده
ميکردند سهم امارت دانشمندیّه در روند مسلمان و ترک شدن آنیاطولي چنیدان میدثّر و
ریشهدار بود که مایة آفرینش روایت حماسي دانشمندنامه در ذهین و زبیان میردم منطقیه
شد
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دانشمندنامه
این اثر بازتاب مبارزات ترکمنها در مقابل روم شیرقي ،ارمنيهیا و صیليبيها بیود و بیه
نامهایي چون قصّة مل دانشمند غازی ،قصّة دانشمند غیازی ییا کتیاب ملی دانشمنید
خوانده شد و سرانجام به همّت ابنعالء ،از منشيان سلجوقيان روم ،نوشته؛ امّا بعدها مفقیود
شد نسخههای بسياری از اثر دیرری به نام دانشمندنامه موجود است که عارف علیي دزدار
قلعة توقات ،در زمان سلطنت مراد اوّل یا دوم ،به زبان ترکي ساده بازنویسي کرده و قطعات
منظومي نيیز بیدان افیزوده اسیت بیر اسیاب نسیخة عیارف علیي دزدار ،تورییر سیومي از
دانشمندنامه با عنوان مرقات الجهاد را مصطفي عالي در  772ه ق نوشت
مومّد فداد کوپرولو 0بیا توجّیه بیه انتسیاب احمید غیازی بیه خانیدان بطّیال غیازی در
دانشمندنامه و یکي بودن هدف مبارزات آن دو (گسیترش قلیمرو مسیلمانان) و هماننیدی
بافت دو داستان دانشمندنامه و بطّالنامه ،دانشمندنامه را بیه نیوعي ادامیة حماسیة بطّیال
غازی دانسته است دانشمند غازیِ دانشمندنامه همانندِ بطّال غازیِ بطّالنامه دارای ایمیان
و آرمان دیني بود دانشمند غازی از غنائم جنري برای خود سهمي برنميداشت ،دشیمنان
مغلوب را به اسالم دعوت ميکرد و در صورت امتناع ،آنان را ميکشت خیود و همرزمیانش
نماز یوميّه به جای ميآوردند و ضمن حفظ ارتباط دائم با خلفیای بغیداد ،سیهم آنیان را از
غنائم جنري برایِشان ميفرستادند او حتّي برای گرفتن اجیازة غیزا بیه بغیداد سیفر کیرد و
خليفه ضمن دادن اجازه ،پرچمهای ابومسلم خراساني و بطّال غازی را نيز به وی سپرد کیه
درویشهای رزمنده در تمام لشکرکشيها به دیار کفر ،سر و پابرهنه و اهللاهللگویان آنهیا را
پيشاپيش سپاه حمل ميکردند
دانشمند غازیِ دانشمندنامه در اواسط قرن چهارم ،یعني بیيش از یی قیرن پیيش از
فعّاليّتهای دانش مند غازی تاریخي ،در آناطولي به غزا پرداخته و بیه قیولي اصیل و تبیار و
اقدامات دانشمند ،توتالشّعاع افسانهها قرار گرفته اسیت بیا ایین همیه ،اکثیر مورّخیان از
دانشمندنامه به عنوان منبعي تاریخي استفاده کردهاند

خالصة دانشمندنامه

Mehmet Fuat Köprülü (1890 – 1966).
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بنابر دانشمندنامه ،دانشمند غازی در ملطيّه به دنيیا آمید او در رایاهیای خیود بارهیا
توت تأثير تلقينات و تعليمات بطّال غازی ،پس از کسب اجیازه از خليفیه در  921ه ق بیا
شماری از همرزمان و مجاهدان ملطيّه پای در راه غزا نهاد دانشمند غازی نخست سیيواب
را که خرابهای بيش نبود ،آباد کرد و گروهي از مجاهدان را به فرماندهي یکي از یارانش به
سوی استنبول فرستاد که پيروزیهایي به دست آورد او پس از تصرّف قصبات و شیهرهایي
چون توقات ،آماسيّه ،نيکسار ،قَسطَموني و جاني در جنگ با مسیيويان زخمیي شید و در
نيکسار کشته و در همان جا دفن شد بيشتر سرزمينهای که دانشمند غازی گرفتیه بیود
به تصرّف دشمن درآمد (رئيسنيا)616-079/09 :0970 ،
دانش مند غازی و ابومسلم خراساني
بنابر روایت ابومسلمنامه ،سلسله و تبار دانشمند غازی به ابومسلم خراساني ميرسید از
پيوند مضرابشاه خوارزمي با فاطمه یا سکينه ،خواهر ابومسلم خراسیاني ،پسیری زاده شید
که نامش علي نهادند علي را پسری شید بیه نیام ملی دانشمنید کیه وارث پیرچم سیياه
ابومسلم گردید و زندگي او در جنگ با کافران آسيای صغير و دیرر جایها سپری شد

دانشمندنامهها
نسخهای از این حماسه در فهرست نسخ ترکي کتابخانة ملّي پاریس با عنوان قصّة مل
ط
دانشمند غازی احمدبنعلي مشاهده ميشود این نسخه با ابعاد « 6757×07سم» به خ ّ
نسخ در 070برگ به دست حاجيبن حاج احمد در سال  777ه ق نراشته شده است
()Blochet, 1932:136/1
در فهرست دستنوشتهای کتابخانة سنپترزبورگ ،نسخة خطّي ترکي دیرری با عنوان
قصّة مل دانشمند به شمارة ( )DLXXVIIIمشاهده ميشود این نسخه در  607برگ
و  09مجلس بوده و به سال  0196ه ق توریر یافته است ()Dorn, 1852: 525-522

بطّالنامه
حماسة سيّد بطّال غازی
سيّد بطّال در تاریخ
عبداهلل شخصيّتي نيمهافسانهای است کیه از او بیا عنیوان نیامآورترین جنرجیوی عیرب
مسییلمان در لشکرکشییيهای دورة اُمییوی بییر ض یدّ دولییت بيییزانس یییاد شییده و بعییدها در
داستانهای حماسي عربي و ترکي ،برنامهای «سيّد بطّال« ییا «سیيّد بطّیال غیازی» یافتیه
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است در کهنترین روایات موجود از بطّال ،شخصيّت وی در هالهای از ابهیام و افسیانه قیرار
دارد نامش را عبداهلل و کنيهاش را با اختالف ،ابومومّید ،ابوالوسیين و ابیویويي آوردهانید
گفتهاند که وی در انطاکيه سکني داشت و در هيچ ی از مأخذ موجیود ،از تبیار عربیي وی
سخني به ميان نيامده است؛ حتّي در برخي مآخذ ،زمان زندگي او را به دورة عبّاسیيان نيیز
رساندهاند که ناشي از روایات افسانهای بطّالنامههاست
نخستين بار ،در جنگ با بيزانس (روم شرقي) در زمان عبدالمل امیوی ،از او نیام بیرده
شده است زماني که مسلمهبنعبدالمل به فرمان خليفه به بالد روم لشیکر کشیيد ،بطّیال
نيز در آن شرکت داشت و فرماندهي طالیهداران سپاه و اميری نيروهای جزیره و شام و ده
هزار مرد جنري بیا او بیود وی منطقیه را امین کیرد ،چنانکیه بازرگانیان و کشیاورزان بیه
آسودگي رفتوآمد ميکردند بطّال همچنين در لشکرکشي سال  009ه ق به بيزانس همراه
عبدالوهّاببنبُخت ،از دالورانیي کیه دریین جنیگ کشیته شید ،شیرکت داشیت در جنیگ
معاویةبنهشام با روميان نيز بطّال همراه معاویه بود در این جنگ سپاه روم شکست خیورد
و کنستانتين فرمانده رومي اسير شد بطّال در آخرین لشکرکشي خود به بيزانس در کنیار
مل بنشبيب که فرمانده سپاه مسلمانان بود ،مشارکت داشیت و در ایین جنیگ بیه قتیل
رسيد تاریخ مرگ او را مآخذ با اختالف بسيار از سال  019ه ق تا  069ه ق ذکر کردهاند
وی در همان جایي که این به قصّة سيّد غازی معروف است ،از تواب اسکي شهر به خیاک
سپرده شده است
مناب کهن بطّال را به شجاعت و دالوری ستودهاند وی در این خصایل ضربالمثل بوده
است به نوشتة مسعودی ،وی یکي از ده تن پهلواني است که با مسيويان جنريیده و آنیان
تصویر ایشان را در یکي از کليساهای خود نقش کردهاند (امين و دیانت)649-640 /06 :0979 ،

سيّد بطّال در مسيّبنامه
بررسي روایتهای فارسي موجود در ایران ،از عیدم حضیور بطّیال در روایتهیا حکاییت
داشت؛ ولي هنرامي که در سال  0976تصويح مسیيّبنامه را شیروع کیرده بیودم ،پیس از
مدّتي مدید ،سرانجام در سال  ،0977نسخهی  492برگیي مسیيّبنامه بیه دسیتم رسیيد و
امروز تصويح آن حماسه به پایان رسيده است و چنانکه بیه زودی در آن رواییت مشیاهده
خواهيم کرد؛ سيّد بطّال به ترتيب در چنیدین فصیل مجیزّا در صیف ییاران مسیيّب غیازی
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درآمده و توّابين را در گرفتن انتقام خون اباعبداهلل مدد ميرساند سرفصیلهای میرتبط بیا
حضور سيّد بطّال در مسيّبنامه عبارتند از
«دزدیدن شبرو عيار شاهزاده را و پيش یزید بردن و خالص دادن سيّد بطّال غازی»
«واقعة مخلص دادن سيّد بطّال غازی حضرت ميثمبنعبّاب را»
«واقعة آمدن سيّد بطّال غازی از برای امام زینالعابدین»
«واقعة خروج شاهزاده سيّد بطّال غازی»
«داستان ميدانداری کردن عمرانبنعلي و رسيدن سيّد بطّال غازی»
«داستان شهادت فضل جعفر طيّار و شهادت سيّد بطّال غازی»
از آنجایي که این نسخه متأخّر بوده و در سال  0619ه ق کتابیت شیده ،بیا تردیید و
تأکيد ،احتمال ميدهم که پسند مخاطبیان و شیيعيان تاجيی و تیرکمن را هیم در خیود
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
مستوفي در مقدّمة مسيّبنامه تشریح کردهایم و مخاطب را بدان متن شکوهمند و دلکیش
ارجاع ميدهيم نکتة مهم دیرری که در ارتباط با حضور سيّد بطّال در مسیيّبنامه حاصیل
شد ،پاگشایي قهرمان از طری ذکر نسب سيّد بطّیال و پيونید او بیا خانیدان حضیرت امیام
علي(ع) است
«پس ،دانایان ميگویند که از حضرت اميرالمدمنين علیي ،چهلوهشیت فرزنید بودنید و
ی نبيره ،امير سيّد بطّال غازی که از عونبنعلي شده بودند ،چراکه حضرت اميرالمیدمنين
علي رضياهلل همراه پسر خود ،عونبنعلي به چاه بئرالعلم درآمیده بودنید و بیه دییوان غیزا
کرده ،دختر پری را به عون علي گرفته داده بودند ،از ایشان هیم دریین مسیيّبنامه سیخن
خواهد شد» [گ  66ب]
السیالم
در جایجای روایت حاضر نيز ارادت به حضرت امیام علیي و امیام حسیين عليهم ّ
کامالً مشهود است و نشان ميدهد که بطّال غازی الاقل در روایتهای داسیتاني اساسیاً بیه
عنوان قهرمان و منتقمي شيعي معرّفي شده است:
«بعد از آن ،عبدالوهّاب از جای برخاسته گفت ای یاران ،از شمایان خبری ميخواسیتم
ميباید که قبول کنيد یاران گفتند به جان منّت [داریم] عبدالوهّاب گفت به کنیار درییای
فرات ،به دشت کربال عمارتي بنا کنم شما نيز به من یارمندی کنيد و قدم چنید مسیلمانان
شاید در آنجا رسد و بر شهدای آن دشت دعای و فاتوهای خواند همة یاران قبول کردنید
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امير عمر آالن چند گوسفند و چند اشتر فاتوه گرفتند هیر کیدام از مسیلمانان علیي قیدر
جان ،چيزی یارمندی کردند سيّد گفت ای یاران ،حاال مین در بسیاط [گ  009آ] چيیزی
ندارم که به عبدالوهّاب بدهم هم از برای امر خير برایم هر چيزی که خیدا بدهید ،او را بیه
عبدالوهّاب بخشم» [گ  006ب – گ  009آ]
سيّد بطّال در ميان صوفيان
نام بطّال عالوه بر داستانهای حماسي ،در روایتهای متعدّد دیرر و در حکایات مربیوط
به صوفيان و دراویش علوی و بکتاشي نيز آمده و این امر با توجّه بیه ارتبیاط سیيّد بطّیال و
طریقة بکتاشيّه ،طبيعي به نظر ميرسد و اثر همين ارتباط نيز نهتنها در بطّالنامیه مشیهود
بوده بلکه با خوارق و کرامات نيز همراه است سيّد بطّال در حين سفری درییایي ،بیه شیهر
سيالف ميرسد و پس از نجات همای دلفروز ،شاهدخت سيالف از دست زنريان ،با چهیل0
درویش و قلندر ژندهپوش دیدار ميکند قلندران پس از مالقات با سيّد ،مدّعي ميشوند که
حضرت مومّد(ص) بشارت دیدار با بطّال را در واقعهای به تمامي آنها داده است پس از آن،
قلندران در بين خود چنان شرط ميکنند که هر روز ،ی قلنیدر ،سیيّد را در میأوای خیود
مهمان کنند پس از مدّتي و به دليل تهمتي ،پادشاه سيالف دستور ميدهید تیا هیر چهیل
قلندر را همراه با سيّد به دار آویزند؛ امّا با مداخلة شاهدخت ،حقيقت ماجرا و کم سيّد در
هالکت زنريان نزد شاه آشکار شده و قلندران نجات ميیابند و اهل شهر مسلمان ميشیوند
جز این مورد ،سيّد بطّال در چند رویداد دیرر با چندین زاهده و درویش دیدار ميکند که
اغلب آنان سيّد را راهنما شده و گره از مشکالت او ميگشایند و در ی مورد هیم ،پيرزالیي
دیرینه سال به نام رابعه که خود را دختر اصطفای زاهد و مجاور مرقید موّمید مصیطفي(ص)
معرّفي ميکند ،نوشدارویي برای دف سم از بدن سيّد بطّال بدو داده و جان بطّال را نجیات
مي دهد در شاهدی دیریر ،دو قلنیدر بیه خیواب سیعيده خیاتون ،زن خليفیه آمیده و او را
پيشگویي و راهنمایي ميکنند
سيّد بطّال و عياری
یکي از بنمایهها و مضمونهای مهم و اثرگذار تاریخ ایران ،داسیتان گروهیي اسیت کیه
آنها را با برنام عياران و جوانمردان ميشناسيم در وجه تسمية کلمة «عيّار» یا «عيار» دو
 .1وجه نمادین شمار چهل نفری قلندران هم قابل مالحظه است.
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نظر وجود دارد شماری ،آن را کلمهای تازی و برگرفته از صیيغة مبالغیة «عَيَیر» بیه معنیي
«ني پویا و کسي که بسيار در حال آمدوشد است» دانسیته و برخیي دیریر معتقدنید کیه
«عيار» صورت تازیِ واژهای ایراني و در پيوند با صورت «ییار» اسیت کیه از ریخیت پهلیوی
«ادیوار ،ایيوار ،ایيار» بوده و در نهایت به یار مبدّل شده و ممکن است کیه «عيّیار» تیازی
شدة «یار» باشد
گویا اصالت و هویّت جمعيّت اخالقي عياران به دورة ساسانيان و شیاید پیيشتیر از ایین
عهد باز ميگردد (ر ک حاکمي 4 :0942 ،؛ کزّازی026 :0974 ،؛ بهار )99 :0977 ،برخي هم برآنند
که آبشخور تاریخي جریان عياری به دورة اشکاني باز ميگردد (ر ک حسینآبادی 41 :0972 ،؛
ر ک مدذّن جامي )999 :0997 ،و عدّهای نيز اصطالح عيار را عنوان یکي از طبقیات اجتمیاعي
ميدانند که از سیدة دوم ه ق در سيسیتان پدیید آمید (ر ک معیين6929/6 :0996 ،؛ قبیادی،
 )27 :0972واژة عيار مانند بسياری از دیرر نمونههیای مشیابه خیود مثیل (رنید) ،گشیتاری
معنایي را پيموده و اکنون دو وجه دارد :معنایي نيکو و برداشتي نکوهيیده عيیار در معنیای
نکوهيده ،دزد و طرّار و شبرو و رهزني بيرحم است؛ امّیا در کیاربرد و معنیای نيکیو ،راد و
جوانمرد است و مردمدوست که به پاب مهر بیه مردمیان و تیالش در بهیروزی و آسیایش
آنان ،از هيچ دشواری و خطری نميپرهيزد و از مقابله با هر کس باکي نیدارد (ر ک کیزّازی،
 )029-026 :0974برداشتي که تا امروز از برنام عيار ميشود ،بيشتر منفیي و باژگونیه اسیت
که شاید در توجيه آن بتوان گفت «چنين نسبتهایي از سیوی مخالفیان و دشیمنان نهیاد
اجتماعي عياران ،بدانها داده ميشده و شای شده است» (حسامپور )72 :0974 ،و چنیين بیه
نظر ميرسد که رواج همين بار منفي عيار ،سببي شد تا کمکم این جمعيّت اخالقي خود را
در ایران با برنام «جوانمرد» معرّفي کنند و همين معني در ترجمة تازی عنوان ایین گیروه
یعني «فتيان» (از ریشة فتي) ،اَخيان (از ریشة اَخي) یا اَحیداث (از ریشیة حَیدَث) و هیم در
صورت فارسي نسبتاً کمکاربردتر برنایان (از وُرنا یا بُرنا) حفظ شده است تنها در این ميیان،
استاد شفيعي کدکني است که عيار را در معنای منفياش به کار برده (ر ک شیفيعي کیدکني،
 )020 - 021 :0972و معتقد است هيچ سنخيّت و ارتبیاطي ميیان اصیطالح عيیاری و فتیوّت
وجود ندارد و بر همين اسیاب ،بیاور دارد جیوانمردی ،اصیالتي اسیالمي و تیازی داشیته و
اندکاندک در کلمة «جوان» مفهوم دليری و بخشندگي نيز دميده شده و به تیدری  ،بیرای
دارندگان این عنوان ،سال به سال و قرن به قرن ،صفات و امتيازاتي در ایران و جهان اسیالم
در نظر گرفته شده است (ر ک شفيعي کدکني)077 - 077 :0972 ،
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باری ،عياران؛ جوانمرد ،راسیتگیو ،بسیيار شیجاع و وفادارنید ،در رونیدگي ،شیبروی،
نقبزني ،کمند اندازی و کارد کشيدن ماهر و چاالکاند (گيّار)24-70 :0977 ،
پيشينه و تاریخ پيدایش عياران به صورت دقيقي مشخّص نيست ،امّا منشأ و مولِّید ایین
جریان بيگمان ایران بوده و بيشينة موقّقان ،بر این امر تأکيد داشتهاند و چه بسیا از اییران
به دیرر موقعيّتهای جغرافيایي راه یافته است نکتهای که بيش از هر چيیز دارای اهمّيّیت
است ،آن است که سابقة تاریخي ،پيدایش و گشتار جریان عياری به دورة پیيش از اسیالم و
احتماالً سلسلة اشکانيان ميرسيده؛ زیرا از ی سو ،تکوین جریان مسیتقّل ادب عيیاری بیه
ی سنّت روایي و خُنياگری موسوم و بازخوانده به گوسانان پارتي ميرسید (ر ک جيویوني،
66 :0996؛ ابوالوسني ترقّي )074 :0979 ،و از دیرر روی ،شواهد و نمونههایي که همیه رنیگ و
بویي ایراني داشته و با بسامدی فراوان در جایجای حماسههای منثوری چون سم عيیار
و دارابنامه وجود دارند ،مان از آن شده که شیکلگيیری ایین مویور را ،بیه دورة اسیالمي
بازخوانيم ،به رغم آنکه هانری کیربن ،عيیاری و جیوانمیردی را از خصوصیيّات فرهنیگ و
تمدّن معنوی اسالمي ميداند و شرفتا که هم او برای همين اصیطالح اسیالمي و بیه زعیم
خود عربي ،واژة معادل شواليه را پيشنهیاد ميکنید «ظیاهراً بیرای واژة فارسیي جیوانمرد،
شواليه مناسبترین معادل است و مورد پسند خاطر دوسیتان ایرانیي نيیز هسیت» (کیربن،
 )7 :0977که از نظر نرارنده ،اساب علمي نداشته و درست نمينماید
در بطّالنامه ،شخصيّت سيّد بطّیال غیازی از رهیروِ آميیزهای از صیفات و مشخّصیههای
پهلواني ،دیني و عياری شکل گرفته و ازین جهات با عياران بنام و مشهور دیریر حماسیهها،
تفاوتهایي دارد از ی سو ،سيّد بطّال مداف مسلمانان و حیافظ مرزهیای خالفیت بیوده و
همچنين مروّج و گسترندة آیين مومّدی(ص) در آن اقليم است راویان برای برجسته کیردن
نقش سيّد بطّیال بیهعنوان یی قهرمیان از یی سیو بیا الریوگيری از شخصیيّت رسیتم و
داستانهای شاهنامه ،کردارهای سيّد بطّال را پرورانده و او را در آفاق خیاکي و آبیي گيتیي
سير ميدهند و بطّال را رویاروی دیوان و جادوان و مخالفاني چون باب خرّمدین قیرار داده
ّدالشیهدا،
و با پریان ،خضر و اسکندر همراه ميسازند از طیرف دیریر ،بیه ماننید حمیزه سي ّ
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
پيامبر(ص) و موال علي(ع) ميرسیانند و پيشگیویي ظهیور بطّیال را از زبیان پيیامبر(ص) نقیل
ميکنند و پيشاپيش سپاهش رایت امام علي(ع) را به اهتزاز درميآورده و او را از موبّان امام
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علي و خاندانش عليهمالسّالم معرّفي ميکنند که در کربال هم استراحتگاهي بیرای زائیران
سيدالشیهدا،
ّ
امام حسين(ع) بنا ميکند و از همیه مهمتیر سیيّد بطّیال را وارث اشیقر حمیزه
ذوالفقار علي(ع) ،تي مومّد حنفيّه(ع) ،پيراهن مصطفي(ص) ،تار موی حضرت آدم(ع) ،فلّاخبیان
اسواق نبي و ميسازند بهراستي که داستانپردازان و راویان ترک و تازی بیه اینهیا هیم
اکتفا نکردند و سرانجام ،برای پروردن و قدوقامت دادن به سيّد بطّال و غیازی اسیالم ،پیا از
این هم فراتر نهاده و برای افزایش کشش و جذّابيّت شخصيّت داسیتاني بطّیال از بنماییة و
مفهوم دلچسب و مورد پسند همة مخاطبان یعني جوانمردی و عياری هم بهیره بردنید و
بطّال را یرانه عيار زبردست روایت معرّفي کردند که البتّه گاه از نیيش رقبیایي چیون عقبیة
قاضي و اوالدش در امان نيست؛ ولي داستانپردازان ناچار شدند بنابه لویا کیردن برخیي
موارد ،کارکرد عياری سيّد بطّال را منوصر و مودود کنند؛ درست به ماننید قیران حبشیي
بهعنوان مثال ،سيّد بطّال هم مانند قران حبشي دیرر بهعنوان ی عيار شراب نميخیورد و
یاران باوفایش هم شادی خوردة او نيستند ،بلکه سوگند اخوّت خورده و کلمیة شیهادت بیر
زبان جاری ميکنند؛ ولي در باقي موارد ،سيّد بطّال به مانند پهلواني عيیار ،لبیاب و چهیره
بدل کرده در هيئت سقّا ،حاجب ،نرهبیان ،راهیب ،حکیيم و رسیول بیه حضیور دشیمنان و
حریفان خود ميرود و از بيهوشانه هم استفاده ميکند ،آواز و نوحه سر ميدهید ،در شیدة
عياران رفته و دزدی کرده ،حریف ربوده و پایمزد هم ميگيرد و هفتادودو زبیان انسیاني و
حيواني از بر دارد با خواندن اسم اعظم و خطبة حضرت آدم(ع) باران بیال بیر سیر دشیمنان
نازل ميکند با ریختن آب خضر بر سر ،به چهره و هيئت دشیمنان درميآیید او عجاییب و
غرایب ميبيند ،به چاه جهنّم و توت السّر رفته با سلطان ماران و پریان مالقات ميکند بیه
مانند حمزه ،عمر اميّه ،سيّد جنيد ،مختار ،مسيّب ،ابومسلم و دیرر قهرمانان روایات شیيعي
در خواب از پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) یاری و مدد گرفتیه و ایشیان راهنمیای او ميشیوند
بطّال هم به مانند قران حبشي بسيار شجاع و نترب اسیت و یکّیه و تنهیا بیه خيیل لشیکر
دشمنان زده و در بيشتر مواق هم پيروز است او راستگو ،وفادار و پاکدامن اسیت ،ولیي
به مانند تمامي پهلوان در کشاکش دلدادگيها هم قرار گرفته و هفت بار ازدواج ميکنید و
گاه معشوق خود را به عياری از قبضة دشمنان ميرباید
نتيجهگيری
سيّد بطّال غازی از مهمترین شخصيّتهای تاریخي لشکرکشيهای دورة اموی به شیمار
ميآمده و از همين رهرو و پيوستري دالوریهای او در مالطيّه و آسيای صیغير ،مضیمون و
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موتوای غنيای برای داستانپردازان ترک شکل گرفته است این گروه از ادیبان بیا در نظیر
گرفتن شخصيّت رستم و کردارهیای عيیاران در حماسیههای منثیور ،دسیت بیه بیازآفریني
زندگي سيّد بطّال در قالب حماسهای منثور زدند و به ح موفّقيّت نسبتاً قابل تیوجّهي نيیز
درین را به دست آوردند برآیندهای مقالة حاضر تا حدودی ناظر بر معرّفیي سیيّد بطّیال در
تاریخ و حضور او در متني حماسي بود و از جانب دیرر ،یافتة قابل تیوجّهي از حضیور سیيّد
بطّال در حماسة عاشورایي مسيّبنامه به دست داد در مجموع ميتوان بر ایین نظیر تأکيید
داشت که سیيّد بطّیال غیازی ،پهلیواني عيّیار و شیجاع اسیت کیه در راه دفیاع از مرزهیای
سرزمينهای اسالمي ،تبلي شعایر دین و البتّه به دست آوردن معشوقان و مطلوبیانش تيی
ميزند
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