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 چکيده      

سرودۀ االیمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان الجنان و رکندلیلمنظومۀ      

عباس ناسخ ترک در سدۀ یازدهم هجری است. این منظومه چنان که از نامش پیداست 

دربارۀ امام علی )ع( و نبردهای جمل و صفین و نهروان است. در میان این منظومه، نُه 

هایی است که در شهرها و یا مناطقی از ایران اتفاق افتاده است. این تان درباره شورشداس

مناطق عبارتند از: غور، مازندران، سیستان، قاین، مرو، فارس، اصفهان، آمل و اهواز. در 

هایی که ایرانیان در دوران خالفت امام علی )ع( منابع تاریخی نیز به برخی شورش

ترین این موارد شورش نواحی اهواز، فارس، خراسان، شده است که مهماند، اشاراتی داشته

ری، دیلم و سجستان است. در جستار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی این روایات 

تشریح شده و با روایات تاریخی تطبیق داده شده است و نتایج حاکی  الجناندلیلمنظومۀ 

خرّیت در اهواز و یا قیام مردم فارس تا از آن است که برخی از این روایات مانند شورش 

های دیگر مانند شورش کاووس بن قباد حدودی با منابع تاریخی انطباق دارد، اما شورش

در اصفهان و یا شورش فرامرز بن هوشنگ در مازندران در متون تاریخی نیامده است. 

 
.  f.sadeghi1386@yahoo.com 
.  aliasgharebashiri@gmail.com 
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رس نیست در دستاست که امروزه  ها یا از منابعی ذکر شدهرود که این داستانگمان می

های تاریخی دیگر به این بخش از تاریخ منتقل هایی است که از دورهکه داستانو یا این

است. حتا ممکن است روایات عامیانه و داستانیی باشند که به این منظومه وارد  شده

 ند. اای هستند که به تاریخ تبدیل شدههای عامیانهاند. به بیان دیگر اسطوره و داستانشده

 ، امام علی )ع(، تاریخ، ایران. الجناندلیلهای دینی، حماسه: هاواژهکليد
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 مقدمه

و یا  آید که با مسائل ایرانی )تاریخهای دینی و مذهبی، گاه مطالبی میدر منظومه

ا از هناستاداساطیر( در پیوند است. ممکن است این مسائل در منابعی بوده باشد که این 

ای و سطورهین آثار باشند. ااند و یا ساخته و پرداختۀ ذهن شاعران اها نوشته شدهروی آن

 انندمها، گاه، با خواندن بخشی از اثر هم آشکار است؛ داستانی بودن این منظومه

ه بها نیاز ظومه. گاه نیز برای یافتن اصالت داستانی این مننامهخاورانهای منظومۀ داستان

های انهای دینی که در آن به بخشی از داستتر است. یکی از این منظومهبیشکاوشی 

 الصفین والجمل االیمان فی وقایعالجنان و رکندلیلایرانیان نیز اشاره شده است، منظومۀ 
ت ه اسوپنج هزار بیت سروداست که عباس ناسخ ترک آن را در حدود بیست و النهروان

امام  که از نامش پیداست در وصف دوران خالفتمه چنان(. این منظو1391ناسخ ترک، )

ین ویژه شرح نبردهای جمل، صفین و نهروان است. در خالل گزارش اعلی )ع( و به

ها ایرانیان کند که موضوع این داستانهایی اشاره میمنظومه، در نُه مورد، شاعر به داستان

 هاست. افتاده موضوع این بخشهایی که در نواحی مختلف ایران اتفاق هستند و شورش

اند و تا دهتحلیل و بررسی ش ایخانهدر مقالۀ حاضر این نُه داستان براساس روش کتاب

های دینی یابی شده و یا با دیگر منظومهجایی که امکان داشته در منابع تاریخی ریشه

های تاناند. اهمیت این جستار در این است که نقش داستطبیق داده شده و تحلیل شده

به  ده و( بررسی شالجناندلیلهای دینی )و در این مورد در منظومۀ ایرانی در منظومه

دیگر  تواند درهای تاریخی و یا داستانی این آثار اشاره شده است. این موضوع میریشه

 های دینی هم بررسی شود. منظومه

، گویا هنوز 1391 در سال الجنان،دلیلبا توجه به انتشار منظومۀ پيشينة پژوهش: 

 برای محققان فرصت پژوهش     

هایی مهم وجو در منابع مختلف پژوهشدرباره این اثر فراهم نشده است، زیرا با جست

ویژه دربارۀ موضوع مقالۀ حاضر که تحلیل دربارۀ این منظومه مشاهده نشد و به

ترین اشاره د. مهمهای ایرانیان در منظومۀ حاضر است، نیز هیچ پژوهشی یافت نشداستان

: پنجاه و 1391ناسخ ترک، ای است که مصحح بر این اثر نگاشته است )در نقد این اثر، مقدمه

 تیغ و پرنیانای از این اثر را با نام ( و همین مقدمه را نیز بعدها که گزیدههشتادوهشت -یک

رۀ موضوع ( منتشر کرده، در مقدمه آورده است. در این مقدمه، دربا1394ناسخ ترک، )
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مطلبی بیان نشده است. البته مصحح دربارۀ  الجناندلیلهای ایرانی در منظومۀ داستان

در چند صفحه بحث کرده که از موضوع بحث حاضر شاهنامه تأثیرپذیری این منظومه از 

صفا، اهلل صفا و حسین رزمجو ). ذبیح(وپنجشصت-وهشت: پنجاه1391ناسخ ترک، خارج است )

گران دیگر نیز اشارۀ چندانی به این اثر و یا موضوع ( و پژوهش1388، و رزمجو 1379

های ایرانی در اند. دربارۀ موضوع شخصیتهای ایرانی در این منظومه نداشتهداستان

های دینی و تاریخی نیز اشاراتی وجود دارد که خیلی برجسته نیستند و در ادامۀ منظومه

های هایی که اختالط داستاند. یکی از منظومهها پرداخته خواهد شجستار حاضر بدان

است که مصحح این  نامهرستمایرانی با زندگی امام علی )ع( در آن برجسته است، 

های ایرانی با زندگی امام علی )ع( بیان ای مفصل دربارۀ آمیختگی داستانمنظومه مقدمه

، مقدمه: 1387، نامهرستمای نشده است )اشاره الجناندلیلکرده است که البته به منظومۀ 

 (. چهل-هجده
ر د لی )ع(عها یا خروج ایرانیان در زمان خالفت امام ها، نهضتها، قیامدربارۀ شورش

ا کتاب ی ، اما( اشاراتی وجود داردالبلدان و یا تاریخ طبریفتوحبرخی منابع کهن )مانند 

بالی بهالیده نشد. در ای مستقل که این موضوع را جداگانه بررسی کرده باشد، دمقاله

هایی که بهای تاریخی معاصر نیز اشاراتی به این موضوع وجود دارد. از کتابرخی کتاب

عاتی رفت موضوهای ایرانیان نوشته شده است، توقع میدربارۀ خالفت امام )ع( یا قیام

 ( وی )عامام علمربوط با این مطلب یافته شود، اما مطلبی مهم به دست نیامد. کتاب 
 ز خالفتپس ا تر به سیرۀ رفتاری و اجتماعی امام علی با ایرانیان، پیش وبیش ایرانیان

ی ذاکردهد )یگر قرار نماشاره دارد و اطالعات تاریخی مهمی را فراپیش خواننده و پژوهش

 (.     1393خمی، 

های ایرانی در زمان امام علی و والیان این صالبی، والیت)ع(  علی مرتضاکتاب 

(. در 611-595: 1389صالبی، ها را به تفصیل با ذکر منابع بیان کرده است )زمینسر

های ایرانیان  نوشته شده و بررسی شد، نیز هایی که به طور ویژه دربارۀ قیامکتاب

ایران از ( و  1382رونقی،) گران در ایرانقیامدست نیامد. آثاری مانند اطالعاتی خاص به
نیا نیز هر کوب، اشپولر، فرای و معینی(. زرین1369اصفهانی، ) نیهای ایرازردشت تا قیام

کدام خیلی مختصر و یا با تحلیل کمی به مسایل ایرانیان در دوران خالفت امام علی )ع( 
: 1385نیا، ؛ معینی26: 1385؛ فرای، 29 /1: 1364؛ اشپولر، 349: 1379کوب، زرین) انداشاره کرده
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گران نیز از بالذری و طبری و ابن خلدون نقل ت این پژوهش( و  بسیاری از اشارا222

 بینیم. های متفاوتی را نیز از آنان میشده که البته گاه تحلیل

ای جداگانه به دربارۀ ایرانیان، اشاره الجناندلیلپیش از پرداختن به روایات منظومۀ 

واهد خیخی کرد تارویهای دینی و تاریخی و متون نقالی با رموضوع ایرانیان در منظومه

 شد. 

 های حماسي امام علي )ع( و ایرانيان در منظومه -1

ی ردپا به نقش والجنان، دلیلهای ایرانیان در منظومۀ پیش از پرداختن به داستان

ه کاشاره شده نامه علیشود. در ای میهای حماسی دینی اشارهایرانیان در منظومه

 اند: ایران هم بودهسپاهیان معاویه از روم و مغرب و 
 زمینسوی مغرب و روم و ایران

 

 

 فرستاد کس را بر این سان لعین 
 (107 :1388)ربیع،                            

 

 
 

های طوس، قباد، رستم / روستم و اسفندیار اشاره در این منظومه چند باری به نام

مطرح بوده است  شاهنامههای شده است، اما در همۀ این موارد، موضوع تلمیح به داستان

های نقشی ویژه بر عهده ندارند. بخشی مهم از داستاننامه علیها در منظومۀ و این نام

هایی ها در این منظومه نامگذرد. بخشی از شخصیتدر سرزمین خاوران می نامهخاوران

ت و حتا اگر به داستانی خیالی اس نامهخاوران(، اما منظومۀ 1382ابن حسام، ایرانی دارند )

ای شده باشد، این افراد در بستر تاریخی وجود خارجی های ایرانی هم اشارهشخصیت

خسرو به دربار سلیمان هم رستم که به نمایندگی از کی نامهرستمندارند. در منظومۀ 

، نامهرستمآورد )رفته، در نبردی با امام علی )ع(، شکست خورده و سرانجام به او ایمان می

در بستر اسطوره و تخیل جریان دارد و  نامهخاورانچون منظومۀ (. این اثر نیز هم1387

ای به موضوع ایرانیان نیست. از راجی کرمانی، اشاره حملۀ حیدریجنبۀ تاریخی ندارد. در 

راجی، شود )به این دلیل که موضوع این منظومه تا پایان دوران خلیفۀ سوم را شامل می

باذل مشهدی، از باذل مشهدی هم تا پایان دورۀ عثمان را در بر دارد ) حملۀ حیدری(. 1380

های ایرانیان در دورۀ خالفت توان ردی از داستان(. بنابراین در این دو منظومه نمی1336

باذل  حملۀ حیدرینیز که گفته شده ادامۀ  افتخارنامهامام علی )ع( یافت. در منظومۀ 

و نبردهای جمل و صفین و نهروان تا شهادت امام را است و دوران خالفت امام علی )ع( 

(. از تاافتخارالعلما، بیها وجود ندارد )ای به ایرانیان و مسایل مربوط به آندر بر دارد، اشاره

های تاریخی عمومی )که اختصاص به یک شاه یا یک دوره ندارد(، دو اثر میان منظومه
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بخش مربوط به خالفت امام علی  نامههمایون. در توان نام بردرا مینامه همایونو  ظفرنامه

(، امّا در  1390و زجاجی،  1383زجاجی، )ع( در منظومه وجود ندارد و گویا مفقود شده است )

جایی که نویسنده سعی کرده تاریخ اسالم را کامل و حمداهلل مستوفی، از آن طفرنامۀ

هجرت، به قیام مردم فارس  براساس منابع متقن روایت کند، در وقایع سال سی و نهم

 اشاره کرده است: 
 چو تاریخ را سی و نه گشت سال

 بد از خارجیان امیری عرب

 در این حال شد منکر مرتضا

 همی گفت: چون توبه زآن کار بد

 ز حارث زیاد ابیه آن زمان

 از آن پس از ایشان فراوان بکشت

 گاهسوی رامهرمز از آن جای

 علی میری فارس از روی داد

 اد ابیه و گزین یک سپاهزی

 به فرمان او معقل و چند تن

 سازبدان آمدم تا به هم رزم

 گرگرفتش سبک معقل چاره

 فرستاد پیش علی در زمان

 

 برافراخت بدخواه در جنگ یال 

 رباحیه حارث مر او را لقب

 همی خواند کافر به دین در ورا

 نکرد او نگردد مسلمان به بد...

 مردمانبسی جنگ جست او از آن 

 نمودند او را به پیکار پشت

 راه راهسپردند آن قوم گم

 بفرمود دادن به جنگی زیاد

 بدان ملک رفتند پیکارخواه

 برفتند بر جنگ آن انجمن

 شویم کین عثمان بسازیم باز

 جای سرز تن دور کردش هم آن

 شد آن مملکت ایمن از بدگمان
 (263 /2: 1380)مستوفی،                     

طومار در  ثال،مر برخی از متون نقالی نیز به نام امام علی )ع( اشاره شده است. برای د
تواند یکند و نمآمده که رستم در بازگشت از مغرب با اژدهایی مبارزه مینقالی شاهنامه 

الزمان آخر گوید که این اژدها را شخصی با نام علی دراو را شکست دهد. پیری به او می

 او امادد که باشد عم پسر را او و باشد السالمهیعل االمصطف محمد او»...خواهد کشت 

 دد نیا... باشد فقارذوال او غیت نام که داشته یارزان غیت و مرکب را او یتعال یخدا و... باشد

 ینقال طومار) «دباش دلدل او اسب نام و دیدرآ پا از باوقار اریشهر آن ذوالفقار آن ضرب به

ول در هر صورت این متون هم چون جنبۀ تاریخی ندارند از شم (.795: 1391،شاهنامه

ز آن نی خواهد شد و پس ازالجنان دلیلای به منظومۀ بررسی خارجند. در ادامه اشاره

 شود. های ایرانیان در این منظومه بررسی و تحلیل میداستان
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 دورنمایي از کتاب و شاعر  -2 

رای ما بااش سخن گفته شود، ۀ شاعر و منظومهبنا نیست در این بخش به تفصیل دربار

ی ست کلیتزم االهای ایرانیان در این منظومه ارائه کرد، که بتوان دورنمایی از داستانآن

نظومه ین مازکتاب در حد ایجاز بیان شود. عباس ناسخ ترک، شاعر دورۀ صفویه است که ا

ت. سروده اس هزار بیترا براساس منابعی که در دست داشته در حدود بیست و پنج 

 تابتکدار متن سرودۀ شاعر را ویرایش و با اصالحاتی شربت سپس شخصی به نام عیسا

-استکه از نام منظومه پید(. از نظر موضوعی، چنان21: 1391ناسخ ترک، کرده است )

ایل سمتر شاعر بیش ،-االیمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان رکن الجنان ودلیل

 های جمل، صفین و نهروان را در این اثر به نظم کشیده است.وط به دورۀ جنگمرب

 رد. گاهه داشود و تا شهادت امام علی )ع( ادامداستان از زمان مرگ خلیفۀ سوم آغاز می

تفاق می اهای دیگر خالفت اسالنیز شاعر به اقتضای موضوع اتفاقاتی را که در سرزمین

اط نداشته ی که شاید خیلی هم با شخص امام علی )ع( ارتبکند؛ اتفاقاتافتاده، نقل می

ست. ین اهایی که از ایرانیان در این منظومه آمده، تا حدودی چنباشد. برخی داستان

یی لعن ابا شاعر در بیان خود بسیار معتقد و متعصب است و دشمنان امام علی را بی هیچ

 های منفی،خطاب به برخی چهرهکند؛ تا جایی که منظومۀ حاضر از الفاظ رکیک در می

ذف حرا  انباشته است. همین امر باعث شده که مصحح اثر، در برخی موارد این واژگان

طالب د و ممنتشر کنتیغ و پرنیان ای از این منظومه را با نام کند و حتا بعدها گزیده

ه دربارۀ ک (. نُه داستانی1394ناسخ ترک، رکیک منظومۀ اصلی را در این گزیده حذف کند )

ی آن اریخایرانیان در این اثر آمده است، ابتدا به صورت مختصر بیان و سپس مسایل ت

 مطرح و نقد خواهد شد. 

 الجناندليلنُه داستان دربارة ایرانيان در منظومة  -3
ر دع(، )هایی که دربارۀ شورش، در شهرهای ایران، در دورۀ امام علی داستان     

 ده است، به ترتیب بدین قرارند: آم الجناندلیلمنظومۀ 

در دوران عثمان، حکومت طوس و  شورش حاکم طوس در منطقة غوریان: -1- 3

سناباد به حربه بن سماک رسید. امام علی )ع( کامل بن حسان را به جای او برای 

حکومت فرستاد و حرب از طوس به منطقۀ غوریان رفت که ولید زهیر به حکم امام علی 

صد نفر از یارانش به ولید شبیخون زد و ولید توانست فرار ود. حرب با هفتجا بوالی آن
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کند. حرب منطقۀ غوریان را فتح کرد. ولید با کمک سپاه ابن حسان به جنگ حرب رفت. 

راه بودند که شکست خوردند. از لشکر غوریان با زهیر هم« چو عفریت بهرام و افراسیاب»

به کمک شیعیان آمد و راه آب را « نِ سهراب از غوریانفریدو»ای پناه برد. حرب به قلعه

بر قلعه بست. حرب و یارانش از قلعه بیرون آمدند و در نبردی حرب توانست فرار کند. 

فریدون پسر سهراب به تعقیب او رفت و در کوهسار، فضیل بن عبداهلل که خواهرزادۀ زهیر 

 (. 511-507: 1391ناسخ، بود، حرب را یافت و کشت )

سهیل بن سماک که از آل ازد بود و در آمل روج سهيل از مازندران: خ -2- 3

 م بهوطن داشت. وقتی خبر قتل برادرش یعنی حرب را در منطقۀ غوریان شنید، تصمی

ر آمل لی دعانتقام گرفت و با یارانش به نیشابور رفت. جمیل بن شداد که به حکم امام 

 ر حفظ ثغوربیع بن خثیم که از جانب امام مأموای به امیر ری یعنی رامارت داشت، نامه

 .سان رفته خراده سپاهش تعیین کرد و ببود، نوشت. او عبید ابن شداد را به عنوان فرمان

غور  ای بهای به کامل بن حسان نوشت و کشندۀ برادرش را خواست. کامل نامهسهیل نامه

پاه سطوس فرستاد و دو دهی فضل به نوشت و کمک خواست. حرب، سپاهی را به فرمان

ان ر زمبا هم جنگیدند و چندین نفر در نبرد تن به تن کشته شدند. کامل بن حسان د

 نبرد با ابن سماک به چندین شورش دیگر در ایران اشاره کرده است: 
 یزید بن سفیان ز آل مراد

 دگر یونس بن کریب از تمیم

 دگر عوف بن سهل بکری نژاد

 یربه مرو است عثمان ارقم ام

 

 نموده است در شهر زابل فساد 

 برامد ز قاین چو دیو رجیم

 نموده است در مرو ظاهر عناد

 ولی گشته عاجز ز عوف شریر

 (516: 1391ناسخ، )                       

ی، ابن دهاینویسد که فساد را از بین ببرید. پس از نبرامام علی به آنان نامه می  

رود ییا مشود. ربیع بن خثیم هم در سناباد از دنرام میشود و خراسان آسماک کشته می

 (. 518-512: 1391ناسخ، )

یزید بن سفیان در دوران عثمان در  ن سفيان در سيستان:شورش یزید ب -3- 3

ی ز مدتاجا کرد و پس سیستان امارت داشت. امام علی)ع(، ایمن بن حسان را امیر آن

ن باد به کمک شیعیان رفت و شورش یزید یزید بن سفیان شورش کرد. عبید بن شدّ

 . (520-518: 1391ناسخ، سفیان را فروخواباند )
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خوارجی که در قاین به رهبری یونس بن کریت و به روج یونس در قاین: خ -4- 3

کست خواهی عثمان قیام کرده بودند در نبردی سخت به رهبری بکیر بن هاشم شخون

 (.521: 1391ناسخ، خوردند و یونس کشته شد )

در مرو، عوف بن مسهل قیام کرد که فریدون پسر روج عوف در مرو: خ -5- 3

لشکر  شت وسهراب )که در نبرد غوریان هم بود( بر آنان شبیخون زد. فریدون، عوف را ک

 (.522-521: 1391ناسخ، عوف شکست خورد )

: شدّاد بن سفیان پس از جنگ جمل به روج شدّاد بن سفيان در فارسخ -6- 3

الی مایت قلعۀ هرمزان در فارس گریخت و سر به شورش برداشت. منوچهر هامون از او حم

ان ه میبنشاندۀ امام علی( برای جاسوسی کرد. انیس بن کامل از طرف ایمن کامل )دست

حمله  نگامدشمنان رفت و زمان حملۀ آنان را متوجه شد و به ایمن خبر داد. ایمن در ه

مزان ۀ هرردی سخت آنان را شکست داد و یاران شداد از قلعبر آنان کمین کرد و در نب

سوسان د. جاگاهی در کوهی که از قبل آماده کرده بودند، پنهان شدنگریختند و در پناه

ته ش کشمحل شداد و منوچهر را اطالع دادند و سرانجام هر دو به دست ایمن و یاران

 (.598-594: 1391ناسخ، شدند )

که خسروپرویز بهرام چوبین را پس از آن صفهان:ووس در اخروج کا -7- 3

مان ز غالاشکست داد، کنیز مخصوص بهرام، یعنی گلندام همیشه با خسروپرویز بود. یکی 

ا ره نامش مد کآنام قباد، با گلندام رابطه یافت و فرزندی از آنان به وجود خسروپرویز به

م و ، گلندادگردنی رسید و پس از یزکاووس نهادند. در زمان شیرویه، گلندام به ثروت فراوا

ه یری بجا حصاری ساختند. قباد در جنگی کشته شد و امقباد به اصفهان رفتند و آن

ا رران کاووس رسید. کاووس و گلندام سپاهیان فراوان گرد کردند و قصد تصرف کل ای

رف طاز  کردند. در دوران امام علی، محنف قیس کهداشتند و پنهانی سپاه گردآوری می

 ن آمد وآنا امام، حاکم اصفهان بود از کار کاووس خبر یافت، از همدان هم سپاه به کمک

یروزان خورد و قلعۀ فزند، اما شکست میبا کاووس به نبرد پرداختند. کاووس شبیخون می

یر شود و کاووس اسبا کمک لشکر جرفادقان و کمک غیاث بن الوند از نهاوند فتح می

ه کشت رود و البته گلندامدهد و او به کرمان میووس را نجات میشود. گلندام کامی

روند و م میراه غیاث از ابرقو به بشود. هوشنگ فرزند رستم که تازه مسلمان شده هممی

 (.630-620: 1391ناسخ، کشند )کنند و او را میبا کاووس مبارزه می
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م فرامرز فرزند دالوری با نا بن هوشنگ در مازندران: خروج فرامرز -8- 3

مل و آدر  هوشنگ از اصفهان به مازندران رفت. او خود را از نسل اسکندر معرفی کرد و

حارثی  طاهرنشاندۀ امیر یعنی ابونور و کجور، یارانی گرد خود جمع کرد و با حاکم دست

 زندودرز فرب، گشود؛ مثالً ابوطالمبارزه کرد. در این نبرد از کسان دیگر هم نام برده می

 (. 842-838: 1391ناسخ، کشد )کشد و سرانجام قاسم، فرامرز را میهوشنگ را می

آید و به : خرّیت پس از ماجرای حکمیت نزد امام میورش خرّیت در اهوازش -9- 3

 ا با تورتاب کگوید: فردا بیا تا نصّ کنیم. امام به او میگوید با تو بیعت نمیایشان می

هم با  اب راگریزند. خرّیت برخی از مسیحیان اهل کتسپاهش میبگویم. خرّیت روز بعد با 

ت ردی خرّیفرستد و در نبکند. امام، زیاد بن حفصه را به نبرد با خرّیت میراه میخود هم

قل خواهد که معنویسد و از او میای به ابن عباس میکند. امام نامهبه جانب اهواز فرار می

دهد. کست میشکند و او را قل در اهواز با خرّیت مبارزه میرا به مقابلۀ خرّیت بفرستد. مع

 معقل در روند و یزید بنگریزد. معقل با سپاهش به نبرد خرّیت میخرّیت به دریاکنار می

رود ل میکشد. نعمان بن صهبان به کمک معقنبردی تن به تن افراسیاب بن بهرام را می

 .(971-956: 1391ناسخ، کشد )و در نبرد با خرّیت، او را می

 های ایرانيان در دورة خالفت امام علي براساس منابع تاریخيشورش -4

های مرتبط با ایرانیان در منظومۀ یابی منابع داستانبرای تحلیل و یا ریشه

برخی متون مهم تاریخی پیش از این منظومه بررسی شد؛ بدین شکل که  الجنان،دلیل

های در کانون بررسی قرار گرفت و وقایعی که با شورشوقایع دوران خالفت امام علی )ع( 

ایرانیان مربوط بود، گردآوری شد. پیش از این موضوع باید اشاره شود که امام علی )ع(، 

والیان مناطق و شهرهای مختلف ایران را در دوران خالفت خود، یا به کار گماشت یا 

، سیستان، بحرین و عمان تحت تغییر داد. شهرها و مناطقی مانند اهواز، فارس، کرمان

(. نام برخی کارگزاران امام علی در مناطق 83: 1385نیا، معینیکنترل استانداری بصره بود )

عراق و جبل که در منابع تاریخی ذکر شده است، عبارتند از قدمه بن مظعون ازدی، مالک 

ان بن بن کعب ارجبی، قرظه بن کعب، ابوحسان بکری، سعد بن مسعود ثقفی و سلیم

(. حاکمانی که بر ایران و دیگر نواحی منصوب شدند بدین قرار 219همان: صرد خزاعی )

بودند: عبداهلل بن اهتم، بر رکمان، سعد بن مسعود ثقفی، بر مدائن، مصقله بن هیبره 

شیبانی، بر اردشیرخره، ربعی بن کاس، بر سیستان، خلید بر خراسان، عدی بن حارث، به 

ئن(، جریر بن عبداهلل بجلی، بر همدان و جعده بن هیبره مخزومی، بر بهرسیر )نزدیک مدا
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خراسان، اشعث بن قیس، بر آذربایجان که البته پس از او قیس بن سعد بن عباده را والی 

آمده که امام، نخست، سعید بن ساریه  البلدانفتوح(. در 222 - 221همان: جا کرد )آن

جا کرد و سپس اشعث بن قیس کندی را والی آن خزاعی را به والیت آذربایجان فرستاد

(. اشاره به کارگزاران امام علی )ع( در مناطق ایران به این دلیل است 459: 1397بالذری، )

تر سمتی در دست جایی افرادی بود که پیشها نیز به خاطر جابهکه برخی از این شورش

 پذیرفتند. داشتند و والی جدید را نمی

ته داش ردم در شهرهای ایران در دورۀ خلیفۀ دوم و سوم هم وجوداشاره به شورش م

خواست اپورشاند؛ از جمله به شورش مردم کازرون و ها اشاره کردهاست و منابع کهن بدان

های رش( اشاراتی به شو348: 1379کوب، زرینپس از قتل خلیفۀ دوم، اشاراتی شده است )

ویژه به ؛ به(349)همان: نیز در منابع هست  دوران عثمان، در دارابجرد، ایذج و استخر

به  باس،شورش اهل استخر در زمان امام علی اشاره شده و گفته شده که عبداهلل بن ع

ب قیام فارس به (. اشاره به سرکو349همان: فرمان امام علی )ع( این عصیان را فروخواباند )

فت یان خالکه زیاد تا پا چنین اشاره شدهتر به دست زیاد. همواسطۀ ابن عباس و بیش

ه امام، عبدالرحمان (. در سیستان نیز نمایند595: 1389صالبی، ماند )امام علی در فارس می

لی، ام عبن ابی جزء الطابی بود که در شورشی کشته شد و سپس ابن عباس به خواست ام

شده که امام البلدان گفته (. در فتوح597همان: جا فرستاد )ربعی بن کایل عنبری را به آن

یس قنخست سعید بن ساریه خزاعی را به والیت آذربایجان فرستاد و سپس اشعث بن 

 (.459: 1397بالذری، جا کرد )کندی را والی آن

اند، مربوط به تر وقایعی که منابع تاریخی دربارۀ زندگی امام علی )ع( بررسی کردهبیش

دربارۀ نواحی حکومت قلمرو تر اطالعات های جمل، صفین و نهروان است. بیشجنگ

خالفت امام علی )ع( نیز ناظر بر عراق و اطرف آن است. دربارۀ دیگر نواحی غیر از عراق و 

شام، غالبًا دربارۀ مصر اطالعاتی در این زمینه موجود است که عمرو عاص را خلع کردند و 

ان و نواحی محمد بن ابوبکر و سپس مالک اشتر را به آن نواحی فرستادند. دربارۀ ایر

تر در متون تاریخی دوران ایشان ذکر شده است. شهیدی شرقی خالفت، اطالعاتی کم

های شرقی در این دوران اطالعاتی چندان در دست نیست و بیان کرده که از سرزمین

های بزرگ چه بوده ها در برابر حادثهالعمل این سرزمینتوان دانست عکسدقیقًا نمی

ها داشته باشد د که این تحوالت تأثیری چندان در آن سرزمینرواست، ولی گمان نمی

ها در فارس یا (. این سخن شهیدی محل نقد است. زیرا برخی شورش140: 1365شهیدی، )
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خراسان و ری، غالباً ناشی از اتفاقاتی بوده که در جنگ صفین رخ داده است. اشپولر نیز با 

دورۀ امام علی )ع(، تنها به متارکۀ جنگ  های دوران خلفای نخستین، دراشاره به شورش

(. 29 /1: 1364اشپولر، ای گذرا داشته است )هجری اشاره 36از جانب مردم مرو در سال 

هایی رخ پس از درگذشتن یا کشته شدن هر کدام از خلفا، در نواحی مختلف ایران شورش

واحی مختلف ایران به هایی گوناگون در نها و قیامداده و با کشته شدن عثمان نیز شورش

اند (. برخی کتب تاریخی هم به شورش خرّیت اشاره کرده26: 1385فرای، پیوندد )وقوع می

و گفته شده که امام، خریت بن راشد را عامل اهواز کرد، امّا او پس از شنیدن رأی 

 (.222: 1385نیا، معینیحکمیت سر به شورش برداشت )

 ی )ع(های ایران، در دوران خالفت امام علشورشها و ترین قیامچند مورد از مهم

ها در تر این گزارشمربوط به اهواز، فارس، خراسان، ری، دیلم و سجستان است. بیش

ز هر ر نیالجوزی، ابن خلدون و مورخان دیگبالذری آمده است. طبری، ابن البلدانفتوح

موارد  این ون تاریخی بهاند. با استناد به متکدام وجوهی از این مطالب را بیان کرده

 شود: اشاراتی می

 قيام خرّیت در اهواز -1- 4

خرّیت پس از ماجرای حکمیت، از سپاه امام علی )ع( جدا شد و در مقابل ایشان 

جایی که پس از نبردهایی، به اهواز و ساحل خلیج فارس )در برخی منابع ایستاد و از آن

او در این بخش موضوعیت دارد. موضوع خروج رامهرمز( پناه برد. به همین دلیل بحث از 

خرّیت تقریبًا در بسیاری از منابع کهنی که دربارۀ دوران خالفت امام علی )ع( بحث 

اند به تفصیل یا تلخیص آمده است و از این لحاظ در نظر مورخان امری مهم و کرده

خرّیت پس  هجری اتفاق افتاده است. به گفتۀ طبری، 38تحقیقی بوده است که در سال 

از نبرد صفین و ماجرای حکمیت، از امام روی گرداند. امام، زیاد بن ابیه را به نبرد او 

راه شد فرستاد و خرّیت پس از شکست از زیاد به اهواز فرار کرد. او در اهواز با ناراضیان هم

رفت. و مجدد سپاهی تشکیل داد. زیاد به نبرد با او به اهواز رفت. خرّیت به سواحل دریا 

معقل بن قیس او را تعقیب کرد و با او مبارزه کرد و سرانجام در نبردی، نعمان، خرّیت را 

اشاره شده که زمانی که خرّیت  نامۀ طبریتاریخ(. در 2664-2655 /6: 1375طبری، کشت )

عاصی شد، علی )ع(، زیاد بن ابیه را به سرکوب او فرستاد. خّریت در نبرد با زیاد شکست 

واسطۀ معقل، خرّیت را ه رامهرمز گریخت. امام، زیاد را والی فارس کرد و زیاد بهخورد و ب

ابن اثیر نیز همین روایات را بیان کرده با این تفاوت که  (.664 /2: 1380)طبری، کشت 
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موضوع رفتن خرّیت به رامهرمز را مطرح نکرده و به رفتن خرّیت به دریا کنار اشاره کرده 

ابن اثیر، نویسد: نعمان بن صهبان، خرّیت را کشت )( و می1973 /5: 1377)ابن اثیر، است 

همدانی، دربارۀ خرّیت نیز تقریباً همین مطالب است ) التواریخجامع(. مطالب 1975 /5: 1377

به پایان کار خرّیت در دریارکنار الفتوح (، اما ابن اعثم الکوفی در تاریخ 1192 /2: 1392

اعثم ابناست که معقل کار خریت را در اهواز تمام کرده است )ای نکرده و معتقد اشاره

 (.629: 1393الکوفی، 

 قيام مردم فارس  -2- 4

ندگی زهایی که در بسیاری از متون تاریخی در دورۀ ترین گزارشیکی دیگر از مهم

ر چند هجری است. ه 39امام علی )ع( آمده است، اشاره به قیام مردم فارس در سال 

، رایفاند با کشته شدن خلیفۀ سوم، مردم فارس سر به شورش برداشتند )برخی گفته

هلل بن مان عبدااحتمالی را مطرح کرده مبنی بر این که استخر تا زالبلدان فتوح(. 29: 1385

خالص  جور عباس در دوران امام علی حتا فتح نشده بود و عبداهلل بن عامر چون از فتح

رده که مردم بیان ک نامهفارس(. ابن بلخی در 543: 1397ری، بالذجا را فتح کرد )یافت، آن

باند وخواجا را فرفارس شورش کردند. عبداهلل بن عباس به فارس لشکر کشید و شورش آن

ع فارس (. طبری اشاره کرده که با کشته شدن ابن الحضرمی، اوضا117: 1363ابن بلخی، )

وزی نیز به (. ابن الج2674 /6: 1375بری، طجا فرستاد )ناآرام شد و امام، زیاد را به آن

مانند  و راتفصیل، رفتن زیاد بن ابیه به فارس را بیان کرده و گفته که مردم رفتار ا

آورد و عت درریزی کرمان و استخر را هم به اطاانوشیروان دیدند و او توانست بدون خون

طبری  و بابخش مطالب ا ای بسازد که بعدها به قلعۀ زیاد معروف شد. در اینجا قلعهآن

(. ابن اثیر نیز تقریبًا مشابه همین 2675-2674 /5: 1412الجوزی، ابنچندان تفاوتی ندارد )

شته شدن ک(. ابن خلدون هم معتقد است با 1989 /5: 1377اثیر، ابنگزارش را آورده است )

صره بظر ن الخضرمی در بصره، مردم فارس سر به شورش برداشتند )فارس و کرمان زیرابن

او  وس برود فار شد( که با اشارۀ جاریه بن قدامه، امام به زیاد دستور داد که بهاداره می

هم  جا راتوانست شورش فارس را سرکوب کند و حتا به کرمان نیز لشکر کشید و آن

قیام  (. مستوفی سروده است که رباحیۀ حارث باعث618 /1: 1383خلدون، ابنتصرف کرد )

ا ره امور ادار بود که به رامهرمز رفت و زیاد از طرف امام علی به فارس رفت ومردم فارس 

ارس در (. احتمال دارد که گزارش خرّیت و قیام ف263 /2: 1380مستوفی، به دست گرفت )

 ه است. کرد برخی منابع مختلط شده باشند. زیرا در هر دو واقعه، زیاد، اوضاع را آرام



 

 164  1399پایيز و  زمستان ، 30، پياپي شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

 خراسان  -3- 4

لی عمام ایان سرزمین خراسان این روایت را آورده که خراسان در زمان بالذری در ب

دختر  انی،ه)ع( سر از فرمان پیچید و علی)ع(، جعده بن هبیرۀ مخزومی را که مادرش ام 

لی عی که جا گسیل کرد و او نتوانست اوضاع را آرام کند تا زمانابوطالب بود به آن

این روایت بالذری را به  (، اما طبری پایان569: 1397بالذری، السالم کشته شد )علیه

را پس  کذا()ای دیگر بیان کرده است. بنا به گفتۀ طبری، علی )ع(، جعده بن جبیره گونه

پس ست. ساجا با شورش مردم مواجه شده از نبرد صفین به خراسان فرستاده و او در آن

: 1375طبری، کند ) اوضاع را آرامجا فرستاده و او توانسته امام، خلیده بن یربوعی را به آن

 ل کردهت و نق(. ابن اثیر هم به انتساب جعده بن هبیره بر خراسان اشاره کرده اس2582 /6

تی امان آشآن س جا کرد و او توانست با مردمکه علی)ع(، خلید بن قرۀ یربوعی را روانه آن

 (.1917 /5: 1377اثیر، ابنکند )

 قيام مردم ری  -4- 4

، ی گماردبر ر اهلل بن ثعلبه بن عکابه را)ع(، یزید بن حجبه بن عامر بن یتمامام علی 

خت و به دان گریز زناما چون او اختالس کرد، امام او را برکنار کرد و به زندان افکند و او ا

ت وانستمعاویه پیوست. پس از آن اهل ری شورش کردند و ابوموسی به غزای ری رفت و 

ع(، یزید بن گوید که علی)(. ابن اثیر می449: 1397بالذری، شاید )آن را برقرار نخستین بگ

یر، اثابنست )حجیۀ تیمی را بر ری گماشت، ولی او پس از اختالسی که کرد، به معاویه پیو

 (؛ ابن اثیر بیش از این مطلبی بیان نکرده است. 1865 /4: 1377

 دم دیلم قيام مر -5- 4

 پاهی بهار سع(، ربیع بن خثیم ثوری را با چهار هزبالذری اشاره کرده که امام علی )

به دست  (. از این واقعه اطالعاتی دیگر در متون453: 1397بالذری، جنگ دیلم فرستاد )

 نیامد. 

 قيام مردم سجستان  -6- 4

اهالی سجستان در زمان امام علی )ع(  ، از شورش«سجستان و کابل»بالذری در شرح 

جا به دست ربعی به دست فصل از این ماجرا و ضبط آنگوید. او روایتی مسخن می

کند سرای آنان( برای این فتح نیز اشاره میدهد و حتا به شعر شاعر فاتحان )ارجوزهمی

(. ابن خلدون گویا با توجه به روایت بالذری موضوع شورش سجستان را با 551همان: )
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ر جمل بپرداخت، جمعی از چون علی از کا»ها بیان کرده است؛ اصالح برخی از قسمت

صعالیک عرب به سرداری حسکه بن عتاب الحبطی و عمران الفضیل البرجمی اجتماع 

کردند و آهنگ سجستان نمودند. مردم آن دیار پیمان شکسته، سر به شورش برداشته 

بودند. علی )ع(، عبدالرحمان بن جروالطایی را بر سر آنان فرستاد. حسکه او را بکشت پس 

روایی سجستان بفرستد. او نیز ربعی بن  بن عباس نوشت که کسی را به فرمانبه عبداهلل

راه با حصین بن ابی الحر را روانه فرمود. در این کاس العنبری را با چهار هزار سوار هم

« ه هزیمت رفت و ربعی آن بالد را در ضبط آوردـنبرد، حسکه کشته شد و سپاهش ب

 (.592 /1: 1383خلدون، ابن)

 های مرتبط با ایرانياننقد منابع شاعر در داستان -5

رد. شاعر در ، اشاراتی است که شاعر به منابع خود داالجناندلیلهای از ویژگی

حح ه مصجای اثر،  اشاره کرده که از منابع مختلف و متقنی استفاده کرده است کجای

ثم، صحیح ری، تاریخ اعتاریخ طبنام برده است:  ها را بدین ترتیبمنظومه به برخی از آن
 به عبداهلل اریخبخاری، مناب به نقل از سلیمان، تاریخ ابن هشام، تاریخ کامل ابن اثیر، ت

 الکریم،عبد سمان، تاریخ ابن سمان، تاریخ اهل یمن، تاریخ خراسان، جالءالعیون، اخبار
شتاد ه-هفتاد و هفت :1391ناسخ ترک، ) البالغهکنوزالیقین، تاریخ ابن هشام و بحاراالنوار و نهج

ل ه هر حاما بهایی اشاره دارد که البته مجهول هستند، ا(. شاعر گاه نیز فقط به نامو یک

  ده است:شنی تأکید شاعر است که این مطالب را از آثاری نقل کرده و یا از افرادی متقن
 در اخبار و تاریخ اهل خالف

 ام  به صد رنج اخبار را گشته

 ورانبه تحقیق نام نبردآ

 روایات و اخبار را در حساب

 

 ها اختالفبسی بود در نقل 

 امز معروف و مجهول نگذشته

 بدیدم بسی نسخه و داستان 

 کرده از صد کتاب

 (1240: 1391ناسخ، )                      

ده شاره کریز انشاعر در بحث از این نُه داستانی که دربارۀ ایرانیان آورده به منابعی 

 دین قرار است: است که ب

که  تاریخ اهل خراسانزل حرب از طوس، از کتاب در داستان ع -1- 5

 شخصي با نام عبيداهلل بن حکم نگاشته سخن گفته است: 
 چنـــین زد عبیـــداهلل بـــن حکـــم

 

 

ــــان رقــــم  ــــل خراس ــــاریخ اه  ز ت

 (507همان: )                      
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نبع شاعرگویا همان کتاب روج سهيل از مازندران نيز مدر داستان خ -2- 5

 از آن یاد تاریخ عبداهلل بن حکمبوده است. زیرا با نام تاریخ اهل خراسان 

 کند: مي
ـــــل قلـــــم ـــــد اه ـــــت نماین  روای

 

 

 ز تــــاریخ عبــــداهلل بــــن حکــــم 
 (512همان:  )                    

 

 
تاریخ تان خروج شدّاد بن سفيان در فارس، به کتاب شاعر در داس -3- 5

 اسعد بن حسن استناد کرده است: از فرس 
 روایــت نمــوده اســت گــاه ســخن

 

 

ــن  ــن حس ــعد ب ــرس اس ــاریخ ف  ز ت

 (594همان: )                
 

 

از فضل بن تاریخ ملوک عجم وس از اصفهان به کتاب در خروج کاو -4- 5

 عثمان استناد کرده است:
ــم ــان رق ــن عثم ــرد فضــل ب ــین ک  چن

 

 

 بــــه تــــاریخ آل ملــــوک عجــــم 

(620همان: )         

دامه ان او در ادامه نیز از قول حنیف بن احمد، داستان را به نقل از فضل بن عثم

 باشد:  تاریخ آل ملوک عجمدهد که گویا همان می
 حنیـــف بـــن احمـــد روایـــت کنـــد

 

 

 ز فضل بن عثمان روایت کند 

 (625همان: )                         
 

 

   د از:رسیم که عبارتنکتاب از سه نویسنده می در این چند استناد، در نهایت به سه

اریخ ت -3از اسعد بن حسن و اریخ فرس ت -2از عبداهلل بن حکم. تاریخ اهل خراسان  -1
 از فضل بن عثمان.  آل ملوک عجم

( 1391و درایتی:  1389مانند صفا: های مرجع )با تأمّل در منابع ادبی و تاریخی و کتاب

اسعد بن حسن و یا عبداهلل بن حکم و یا فضل بن عثمان در مشخص شد افرادی با نام 

هایی به آنان منسوب باشد، که چنین کتابمتون تاریخی وجود دارند، اما دربارۀ این

هایی هم با موضوعات تاریخ فرس و یا تاریخ ملوک عجم در زبان مطلبی دیده نشد. کتاب

آمده نیستند. الجنان دلیلرادی که در ها این اففارسی و عربی وجود دارد، اما نویسندۀ آن

که ممکن است این آثار تا زمان توان مطرح کرد. یکی اینچند احتمال در این زمینه می

اند و یا امروز هم در گوشه و کناری وجود داشته باشند و چه بسا در شاعر وجود داشته
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که برخی از این آثار  اند. احتمال دیگر این استاند و یا هنوز نشر نشدهجایی منتشر شده

 باشند. نام کسانی دیگر منتشر شدههایی دیگر و بهتصحیف شده و یا با نام

 با منابع تاریخي الجناندليلهای منظومة تجزیه و تحليل داده -6

 الجنانلدلی از میان این نه داستان، شورش خرّیت که در منابع تاریخی آمده با گزارش

که در  خورد. مطالبیترین مسایل نیز به چشم میتا در جزئیمطابقت دارد. این انطباق ح

ناً در ، عی، از نحوۀ خروج خرّیت از کوفه و مکالمات او با امام علی آمدهتاریخ طبری

نشده  عایتها به هیچ وجه رنیز آمده است، اما این تطبیق در دیگر داستان الجناندلیل

تون ماشاره به شورش یک ناحیه در است. گاهی نوع مطالب فقط در همین حد است که 

ری، اما  یکی است؛ مانند شورش در فارس، سیستان، خراسان و یا الجناندلیلتاریخی و 

یز نها به هیچ روی هماهنگ نیستند. در برخی موارد جزئیات داستان و حتا شخصیت

د. شیده نداصالً در متون تاریخی  الجناندلیلمانند شورش غوریان و یا قاین، مطالب 

ارد: وجود د ریخیو منابع تا الجناندلیلعالوه بر این موارد، دو تفاوت عمده نیز در روایات 

سامی آمده است. ا الجناندلیلها و دیگر شهرهایی که در روایات یکی اسامی شخصیت

وضوع، ین مشهرها و اشخاص در این نُه داستان با متون تاریخی سازگار نیست. برای تبی

خاص، م اششود. در ترتیب نا، به ترتیب اسامی اشخاص و شهرها آورده میهر نُه داستان

کی ها نیز در کمانک اشاره شده است و اگر کمانموضوع مثبت و منفی بودن شخصیت

ود را خنان نبوده، یعنی جنبۀ مثبت و منفی در منظومه مطرح نبوده است. زیرا شاعر دشم

  هست. که این نشان از حس تنفر او نیزدهد با الفاظ بد و گاه رکیک خطاب قرار می

منفی(؛ داستان اول: بهرام، افراسیاب )الجنان: دلیلنیان در منظومۀ اسامی ایرا -1

داستان  . - ارم:. داستان چه - . داستان سوم: - فریدون پسر سهراب )مثبت(. داستان دوم:

ان استمنفی(. دپنجم: فریدون پسر سهراب )مثبت(. داستان ششم: منوچهر پسر هامون )

(، منفیهفتم: خسروپرویز، بهرام چوبین، شیرویه، کاووس )منفی(، قباد پدر کاووس )

هشتم:  ستانگلندام مادر کاووس )منفی(، غیاث بن الوند، هوشنگ فرزند رستم )مثبت(. دا

افراسیاب  فرامرز بن هوشنگ )منفی( اسکندر، گودرز فرزند هوشنگ )منفی(. داستان نهم:

 منفی(. بن بهرام )

طوس، سناباد، منطقۀ  داستان اول:الجنان: دلیلاسامی شهرهای ایران در منظومۀ   -2

غور. داستان دوم: مازندران، آمل، نیشابور، ری، خراسان، طوس، زابل، قاین، مرو، سناباد. 

داستان سوم: سیستان. داستان چهارم: قاین. داستان پنجم: مرو. داستان ششم: فارس، 
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داستان هفتم: مداین، اصفهان، حصار فیروزان، همدان، کرمان، جرفادقان،  قلعۀ هرمزان.

 ابرقو، بم. داستان هشتم: مازندران، اصفهان، آمل، نور، کجور. داستان نهم: اهواز، دریاکنار. 

های دینی که ظومهنام ایرانیان و یا اشاره به شهرهای ایرانی، با این بسامد، در دیگر من

حیدری  نامه، حملۀعلیهایی مانند اند مانندِ منظومه)ع( سروده شده با محوریت امام علی
توان اس میبر همین اس دیده نشد.افتخارنامه از راجی کرمانی و  حملۀ حیدری از باذل، 

ام کرد ا آررگفت که به جز داستان شورش خرّیت در اهواز و قیام مردم فارس که زیاد آن 

و شورش  ها فقط بحث قیاماند، در مابقی داستانآمده که  هر دو هم در منابع تاریخی هم

دم ین عدر آن شهرها حقیقت دارد، اما نوع روایت با متون تاریخی سازگار نیست و ا

ام سازگاری هم از در دست نبودن منابع اصلی شاعر حکایت دارد. نوع روایت و ن

 د که همانندکنها و بیان برخی جزئیات داستانی این احتمال را مطرح میشخصیت

اند. فتهراه یا اریخهایی عامیانه مواجهیم که به متن تو یا متون نقالی با داستان نامهخاوران

 یده نشددیخی زیرا برای نمونه داستان قیام کاووس در اصفهان با آن جزئیات در متون تار

ور و کنیزش گ یادآور داستان بهرام (620: 1391)ناسخ، که داستان بهرام و گلندام و یا این

یا  ووده باشد ـپردازی باست. ممکن است منابع اصلی شاعر هم داستان پیکرهفت در 

مانی وی تا زاند. به هر رکه آن منابع نیز اصالتی تاریخی دارند که تاکنون مکتوم ماندهاین

ن باره ایی درکه منابع اصلی این منظومه در این زمینه، بررسی علمی نشود، هر گونه داور

 ها اعتباری چندان ندارد. ستاندا

 گيرینتيجه

سرودۀ االیمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان، الجنان و رکندلیلمنظومۀ 

تر دربارۀ ( دربارۀ تاریخ دوران خالفت امام علی )ع( و بیش11عباس ناسخ ترک )ق 

ر ـتبیش نبردهای جمل، صفین و نهروان است. این منظومه براساس منابع بسیاری که

ها را شاعر در منظومۀ خود ذکر کرده، سروده شده است. وقایع بسیاری در این منظومۀ آن

هزار بیتی ذکر شده است؛ از جمله نُه داستان در این اثر دربارۀ وپنج حدوداً بیست

 ۀمنطق در طوس حاکم شورش -1های ایرانیان است که عبارتند از : های و شورشقیام

 خروج -4. ستانیس در انیسف بن دیزی شورش -3. مازندران از لیسه جخرو -2. انیغور

 خروج -7. فارس در انیسف بن شدّاد خروج -6. مرو در عوف خروج -5. نیقا در ونسی

. اهواز در تیخرّ شورش -9. مازندران در هوشنگ بن فرامرز خروج -8. اصفهان در کاووس

یرانیان در دورۀ امام علی )ع( در های ابا بررسی متون تاریخی، مشخص شد به قیام
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شهرهای فارس، اهواز، خراسان، ری، دیلم و سیستان اشاره شده است، اما در روایت 

، تنها داستان نهم )یعنی شورش خریت در اهواز( با منابع تاریخی سازگار است الجناندلیل

های ر بخشو مابقی روایات منظومه با منابع تاریخی به هیچ وجه سازگار نیست. شاعر د

مربوط به شورش در شهرهای ایران، به سه کتاب که منابع سُرایش اثرش بوده اشاره کرده 

اند و یا هنوز شناخته ها نشانی یافت نشد و احتمال دارد که یا از بین رفتهکه از این کتاب

 -2از عبداهلل بن حکم. تاریخ اهل خراسان  -1اند؛ این سه منبع عبارتند از: و معرفی نشده

های از فضل بن عثمان. در روایت تاریخ آل ملوک عجم -3از اسعد بن حسن. تاریخ فرس 

اسامی ایرانی مانند فرامرز، هوشنگ، کاووس، افراسیاب، رستم،  دربارۀ ایرانیان،الجنان دلیل

بهرام، قباد، گلندام، منوچهر و یا اشارات متعدد به شهرهای ایران مانند استخر، کرمان، 

فارس، مازندران، آمل، بم، ابرقو، نور و کجور و ... بسامدی باال دارد. تفاوت در نوع اصفهان، 

چنین بسامد باالی اسامی ایرانیان در این روایت این نه داستان با منابع تاریخی و هم

این آثار یا واقعًا در دوران امام علی )ع( اتفاق  -1کند: ها چند فرضیه را تقویت میبخش

اند که در این صورت منظومۀ ریخی به هر دلیلی به آن اشاره نکردهمنابع تا افتاده است و

این  -2عنوان یک اثر حماسی دینی در بستر تاریخ قابلیت بررسی دارد. به الجناندلیل

که از است و یا این های تاریخی دیگر وارد دوران امام علی )ع( شدهها از دورهداستان

که در این صورت نیز این منظومه برای  منظومه راه یافته های عامیانه به اینداستان

 های ایرانی اهمیت دارد. های عامیانه و داستانیابی برخی روایتریشه
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 فهرست منابع   

ن روحانی، ، ترجمه محمدحسیتاریخ کامل(. 1377اثیر، عزالدین علی ابن االثیر. )ابن -

 تهران: اساطیر. 

حمد ، ترجمه محمد بن اتاریخ الفتوح(. 1393محمد بن علی. )اعثم الکوفی، ابن -

 مستوفی هروی، تهران: بهشت جاوید. 

اریخ المنتظم في ت(. 1412ن بن علی بن محمد. )االفرج عبدالرحمالجوزی، ابیابن -

 امصطف حقیق: محمد عبدالقادر عطا و، دراسه و تالملوک و االمم)الجزء السادس(

 العلمیه.  ارالکتب عبدالقادر عطا، بیروت: د

ان: دنیای ، تصحیح گای لسترنج و رینولد نیکلسون، تهرنامهفارس(. 1363بلخی. )ابن -

 کتاب. 

ة نامة پارسي )خالصتازیان(. 1382الدین. )حسام خوسفی، محمد بن حسامابن -

 گاهی. ، تصحیح حمیداهلل مرادی، تهران: مرکز نشر دانشنامه(خاوران

، ترجمۀ (1خلدون، )ج، تاریخ ابنالعبر(. 1383ن بن خلدون. )اخلدون، عبدالرحمابن -

 گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عبدالمحمد آیتی، تهران: پژوهش

جواد  ۀ، ترجم(ج2، )تاریخ ایران در قرون نخست اسالمي(. 1364اشپولر، برتولد. ) -

 فالطوری، تهران: علمی و فرهنگی. 

 ام.، تهران: الههای ایرانيز زردشت تا قيامایران ا(. 1369اصفهانی، رضا. ) -

. تا(بی)ملقب به افتخارالعلما و متخلص به صهبا.  افتخارالعلما، آقامیرزا مصطفا -

 خانۀ محمدحسن علمی.فروشی و چاپ، تهران: کتابافتخارنامه

 م.خانۀ ق، قم: چاپنامة حيدریحمله(. 1336باذل مشهدی )میرزا محمد رفیع(. ) -

ران: ، ترجمه محمد توکل، تهالبلدانفتوح(. 1397د بن یحیی جابر. )بالذری، احم -

 ماهریس.

: احوال 1 ج)االسالميّه ظفرنامه؛ قسم(. 1380بکر. )حمداهلل مستوفی، حمداهلل بن ابی -

گاه هران: پژوهشـداینی، تـمهدی م، مقدمـه، تصحیح و توضیحِ اهلل )ص((رسول

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، 29جلد ، های خطي ایران )فنخا(فهرستگان نسخه(. 1392. )ی، مصطفادرایت -

 خانۀ ملی ایران. تهران: سازمان اسناد و کتاب
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 چراغ. ، قم: چلامام علي )ع( و ایرانيان(. 1393اکبر. )ذاکری خمی، علی -

و  جلد، تصحیح یحیا طالبیان 3، حملة حيدری(. 1380راجی کرمانی، بمانعلی. ) -

 کرمان: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کرمان. محمود مدبری،

ز پژوهشی ، تصحیح رضا بیات و ابوالفضل غالمی، تهران: مرکنامهعلي(. 1389ربیع. ) -

 میراث مکتوب.

گاه هشجلد، تهران: پژو 2 ،رانیادر قلمرو ادبيات حماسي (. 1388رزمجو، حسین. ) -

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 یح سجاد آیدنلو، تهران: مرکز نشر میراث مکتوب.(. تصح1387. )نامهرستم -

 ، تهران: نشر روزگار.گران در ایرانقيام(. 1382رونقی، مهرداد. ) -

ان: جلد، تصحیح علی پیرنیا، تهر 2، نامه )نيمه دوم(همایون(. 1383زجاجی. ) -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

کز پیرنیا، تهران: مر ، تصحیح علینامه )نيمه نخست(همایون(. 1390زجاجی. ) -

 پژوهشی میراث مکتوب.

 یر. ، تهران: امیرکبتاریخ ایران بعد از اسالم(. 1379کوب، عبدالحسین. )زرین -

 هی.گا، تهران: مرکز نشر دانشتاریخ تحليلي اسالم(. 1365شهیدی، سید جعفر. ) -

 ، تهران: امیرکبیر.سرایي در ایرانحماسه(. 1379اهلل. )صفا، ذبیح -

 ان: فردوس.جلد، تهر 5، تاریخ ادبيات ایران(. 1389اهلل. )یحصفا، ذب -

 خانۀ عقیده. ، تهران: کتاب)ع( علي مرتضا(. 1389صالبی، علی. ) -

، 13ج  (،تاریخ طبری )تاریخ الرسل والملوک(. 1375طبری، محمد بن جریر. ) -

 ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطیر.

به  مجلد(، گرداننده منسوب 5) نامة طبریختاری( 1380طبری، محمد بن جریر. ) -

بلعمی، تصحیح و تحشیۀ محمد روشن. تهران: سروش )صدا و سیمای جمهوی 

 اسالمی ایران(.

 نگار.(، تصحیح سجاد آیدنلو، تهران: به1391) .طومار نقالي شاهنامه -

سن ح، ترجمۀ تاریخ ایران )از اسالم تا سالجقه((. 1385فرای، ریچارد نلسون. ) -

 وشه، تهران: امیرکبیر. ان
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 . تهران: امیرکبیر. سيرة اداری امام علي )ع((. 1385نیا، مریم )معینی -

لصفين الجنان و رکن االیمان في وقایع الجمل و ادليل(، 1391ناسخ ترک، عباس. ) -
 جلسم اسناد مرکز و موزه خانه،کتاب، تهران: صابر امامی، تصحیح و النهروان

 ی.اسالم یشورا

های نامه موالی عاشقان در جنگتيغ و پرنيان: رزم(، 1394ک، عباس. )ناسخ تر -

 اسناد زمرک و موزه خانه،کتاب، تهران: صابر امامی، تصحیح صفين و نهروان. جمل

 ی.اسالم یشورا مجلس

، (1)ج، مالتواریخ )تاریخ ایران و اسالجامع(. 1392اهلل. )الدین فضلرشید همدانی، -

 روشن، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.  محمد ۀ تصحیح و تحشی
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