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Abstract
This article, in order to depict the value and emphasize on the necessity of cognition about the
epic of Battālnāmeh in Persian literature, first introduces this epic, its theme and its famous hero
and then studies the attendance history of seyyid Battāl in Turkish, Arabic, and Persian
literature and deliverers a list of various and multilingual manuscripts of this epic. In the
following part, the paper talks about the possible narrator of this epic and in the final part, it
introduces the Persian manuscript of Battālnāmeh and explains some special features of this
manuscript.
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معرفی نسخة فارسی حماسة منثور بطّالنامه و برخی ویژگیهای آن
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چکیده
این پژوهش با هدف تبیین جایگاه و تأکید بر اهمیت شناخت حماسۀ بطّۀا نامۀ در ادب فارسۀ ،نستۀت بۀ میرفۀ،
کوتاه ،از این حماس موضوع و پهلوان بنام آن پرداخت است؛ سپس سابق حضور بطّۀا نامۀ در ادب ترکۀ ،تۀاز و
فارس ،بررس ،و کارنام ا از مشسصات نتس ها پرشمار و چندگان بطّا نام تشریح م،شود .در ادامۀ دربۀارر راو
احتمال ،این حماس سسن ب میان آمده است و در بسش پایان ،نتس فارس ،این روایت میرف ،و برخ ،ویژگۀ،هۀا
آن تحلیل م،شود.
واژههای کلیدی
بطّا نام ؛ نتس شناس،؛ حدود داستان،؛ راو ؛ نتس فارس،؛ ویژگ،ها زبانشناخت،
1ـ مقدمه
بطّا در لغت تاز ب مینا دالور و بتیار زورمند است .این صفت در روایت بطّا نام بَرنام ویۀژر جیفۀر بۀن حتۀین
غاز است ک بنابر متن داستان ،از جانب یک ،از یاران او بدان نامیده م،شود.
بطّا نام یک ،از حماس ها پرآوازه مهم و کمابیش کهن ،است کۀ از یۀ سۀو دامنۀ نفۀو و روان آن حۀدود و
مرزها جغرافیای ،را درنوردیده است و از سو دیگر باتوج ب پتند مساطبان هۀر اللۀیم تحۀوالت و دگرگۀون،هۀا
بتیار را پذیرفت است .اصالت گفتار و منبع نوشتار بطّا نام تاز و پرداخت راویان عرب اسۀت؛ امۀا همۀواره در
پژوهش ها و تحقیقات از این روایت در جایگاه میراث مشترک ادب تاز و ترک یاد شده است؛ گزاف نسواهد بود اگۀر
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باور داشت باشیم ک از مدت ها پیش گرم ،بازار آن در میان تازیان ب سرد گراییده است و ادیبۀان تۀرک احیاکننۀده و
رواندهندر صورت ،درخور و شایتت از بطّا نام بودهاند .اهمیت و نفو بطّا نام تنها ب دو اللیم زبان ،تۀرک و تازیۀ
محدود نیتت و ب ادب فارس ،نیز راه یافت است .سیّد بطّا یک ،از پهلوانان محبوب حماس ،فارس،زبانۀان تاجیۀ

و

ترکمن است ک در اللیم ماوراءالنّهر نتس ها بتیار از آن کتابت شده است .عۀووهبۀر ایۀن سۀیّد بطّۀا در حماسۀ
متیبنام استاد داستانها حماس ،ابوطاهر طرسوس ،هم حضور دارد.
بطّا نام یک ،از نستتین روایتها منثور ادبیات اسوم ،ترک در منطق آناطول ،است کۀ براسۀاگ گمۀان پیشۀین
شفاه ،و سنّت انتقال ،آن ب پیش از دورر ورود ترکان دانشمند در موطیّ بازم،گردد .بطّا نام سۀرآغاز و نقطۀ شۀروع
ی

سلتل از روایتها مشهور حماس -،مذهب ،منثور است ک لهرمانان آن با نام غاز (مجاهدان متلمان وفۀادار بۀ

اسوم) میرف ،م ،شوند؛ ب همین سبب این اثر روایت ،دورانساز ب شۀمار مۀ،رود .پهلۀوان ایۀن مۀتن حماسۀ ،بیشۀتر
ب تنهای ،با امپراتور بیزانس مقابل م،کند و صلیبیون را شکتت م،دهد .کردارها سیّد غاز در بطّا نام در جریۀان
رویاروی ،و مقابل عربها و ب ویژه خوفت عبّاس ،با امپراتور بیزانس در آناطول ،توصۀی

شۀده اسۀت و درسۀت در

زمان داستان ،نیم لرن نهم میود و پیش از ورود ترکان ب للمرو بیزانس روایت ب پایان م،رسد .از این پۀس سۀنّت
دالور ها و رشادتها دو لهرمان دیگر روایتهۀا حماسۀ -،دینۀ ،یینۀ ،دانشۀمندنام و

روایتپرداز بر توصی

صلتیخ نام متمرکز شده است و پیشرو ترکان در للمرو بیزانس را ب تصویر م،کشد .در ادبیات ترک ،منطقۀ آنۀاطول،
س روایت بطّا نام دانشمندنام و صلتیخنام نمایندگان اصل ،تودها از متون حماسۀ ،اسۀت کۀ بۀا ابیۀاد و جوانۀب
گوناگون جهاد متلمانان در فتح بیزانس ارتباط متتقیم دارد.
حماس بطّا نام نقط عطف ،در تاریخ و ادبیات اسوم ،ترکان آناطول ،است کۀ از یۀ سۀو زمینۀ را بۀرا انتقۀا
فرهنگ جهاد از جامی عرب ب جامی ترک فراهم م،کند و از سو دیگر مضمون جدید در تحۀوّ ادبیۀات اسۀوم،
ترک است ک در جایگاه ی

الگو اهمیت ،دوچندان م،یابد؛ ب ویژه آنک بطّا نام مراحل ابتدای ،جریان ورود ترکۀان در

آناطول ،را ب خوب ،از تاریخ التباگ و تنظیم م،کند و آن را در سنّت شفاه ،داستانها پهلوان ،م،گنجاند.
اساگ نگرش و جهانبین ،حماس بطّا نام بر دفاع از متۀلمانان مقابلۀ و رویۀاروی ،مجاهۀدان اسۀوم بۀا صۀلیبیون
متجاوز در مرزها للمرو اسوم ،و تبلیغ شیایر آیین محمّد (ص) مبتن ،است .البت نباید از یۀاد بۀرد کۀ تۀاریس،بۀودن
رویدادها کردارها و هویّت اشساص حماس بطّا نام از منظر داستان ،بازآفرین ،شده است و در این جریان پردازندگان
توج بتیار ب روایتها ابومتلمنام و حمزهنام و نظایر آن داشت اند؛ ب گون ا ک مضمون د انگیز و فراگیر عیۀار
و مرام جوانمردان نیز در جا جا روایت مشاهده م،شود و حت ،بنابر نظر برخ ،محقّقان با درنظرداشتن هم داسۀتان
و شسصیّت سیّد بطّا الگوگیر از کردارها رستم پهلوان مل ،ایرانیان نیز در آن بتیار آشکار است.
1ـ 1روش و ضرورت پژوهش
این مقال ب توصی

جامع نتس شناس ،تبیین حۀدود داسۀتان ،میرفۀ ،راو و تحقیقۀات انجۀامشۀده بۀر یکۀ ،از

مشهورترین متنها حماس ،ادبیات ترک ،پرداخت است ک نگارنده برا نستتینبار در ایران آن را تصۀحیح کۀرد و در
آستان انتشار لرار داد؛ این اثر در آیندها نزدی

با عنوان حماس بطّا نام ب پیشگاه ادب دوسۀتان عرضۀ خواهۀد شۀد

(ر.ک .کتابنام  :ابومسن ) .ب سبب آنکۀ پیشۀتر پژوهشۀ ،بطّۀا نامۀ را میرفۀ ،نکۀرده اسۀت و بیشۀتر ادبدوسۀتان
فارس،زبان با آن آشنای ،نداشتند الزم دانتت شد مقدم ا هرچند کوتاه از یافت ها نگارنده ارائ شود.

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن
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1ـ 2پیشینة تحقیق
نستتینبار در سا  8131میود

زمان ،ک در محافل رسم ،علم ،از بطّا نامۀ در جایگۀاه داسۀتان ،ترکۀ ،سۀسن

م،رفت شرقشناگ آلمان ،فلیشر 8آن را در غرب میرف ،کرد .دو ده بید هرمان اِت شاهکار ترجم آلمان ،بطّا نامۀ
را در سا  8188میود بر پای نتس ها لرن دهم کتابسان ها سلطنت ،درسدن و الیپزی

آلمان و وین اتۀریش ارائۀ

داد .مدت ،بید در سا  8155میود شرقشناگ آلمان ،دیگر ب نام ریچارد هارتمن 2پس از مطالیۀ ترجمۀ اِتۀ در
یادداشت ،کوتاه شباهتها موجود میان بطّا نام و روایت ها عرب ،موسوم ب

والهم را نشان داد .تحقیقات همچنۀان

ادام پیدا کرد تا اینک اسطورهشناس ،آلمان ،ب نام جرن هوسزینگ 4در سا  8588میود

بطّا نام را بر پایۀ رویکۀرد

اسطورهشناس ،مطالی کرد .هوسزینگ در این مطالی مدع ،شد ک بۀ طوراساسۀ ،بطّۀا نامۀ بۀازآفرین ،و الگۀوبردار
خولان حماس پردازان ادب ترک ،از روایتها فارس ،دربارر رستم بوده است .محقّقان دیگر ب دیدگاهها هوسۀزینگ
توج بتیار نداشتند .پس از آن فؤاد کوپرلو در سا  8585مۀیود یادداشۀتهۀا علمۀ ،و دلیقۀ ،دربۀارر بطّۀا و
حماس بطّا نام ب دست داد؛ اما مورخان بروسل بیزانس 3و ب ویژه مورخ و شرقشۀناگ فرانتۀو

مۀارینوگ کانۀارد

5

بررس،ها جهتساز و اساس،ا دربارر بطّا و دیگر الرانش ب ثمر رساندند.
کانارد برا نستتینبار اعوم کرد ک روایت سیّد بطّا غاز

نتس و برگردان دیگر از کردارهۀا پهلۀوان عۀرب

امیر ابومحمّد البطّا شسصیت روایت عرب ،والهم است .این پهلوان عۀرب در دومۀین و مهۀمتۀرین بسۀش طۀوالن،
سیرت والهم ظاهر شده است و نقش اساس ،و پایدار بر عهده دارد ک در نظۀر حماسۀ پۀردازان تۀرک خۀود منبۀع
شفاه ،غن،ا در آفرینش بطّا نام بود .در بسش دوم سیرت والهم رویدادها پیرامون موطیّ و در دوران صۀد سۀا
نستتین خوفت عبّاس ،اتّفاق افتاده است و آرامآرام پس از مرگ الواثق باهلل (ح

 242-228ق ).پایان م،پۀذیرد .سۀیّد

بطّا در سیرت والهم بتیار بیشتر از آن چیز ک در بطّا نام خواهیم خواند ب موطیّۀ خۀدمت کۀرده اسۀت .او در
موطیّ تحت امر حاکم ،است ک در لرن نهم میود

شسصیّت ،تاریس ،بوده اسۀت .از نظرگۀاه تۀاریس ،و بۀر اسۀاگ

اشارات منابع متیدّد تاریس ،و ن در ارتباط با موطیّ م،توان مدع ،شد ک صورت کردارها سیّد بطّۀا بۀا شسصۀیّت
تاریس ،دیگر مشهور ب ابوحتین یا ابومحمّد األنطال ،یا الشّام ،سنجیدن ،و درخور لیاگ است .این شسص یکۀ ،از
سرداران عرب در دورر امو است ک در محاصرر لتطنطیّ در سا  888میود بۀ دسۀت لشۀکریان متۀلمان عۀرب
شرکت داشت است و در زمان شکتت متلمانان در لره حصار 6در سا  831میود کشت شد .ب طورکل ،بر پای سۀنّت
مشهور و مبهم انتقا در حماس بطّا شب تاریس ،لرن هشتم میود امویان در دوران مقارن با امیۀر مَلططیۀو عبّاسۀیان
حاضر شده است.
حتن کوکتل 8در سا 8513میود پژوهش ،با عنوان «بطّا نام و ساختار بنمای ها آن» ارائ کرده اسۀت .در سۀا
8518میود همایش ،با عنوان «بطّا غاز و فرهنگ مردم ،منطق موطیّ  »1در استانبو برگزار شۀد و دانشۀگاه اینونۀو
ترکی مجموع مقاالت آن را در سا  8511میود

در س مجلّد منتشر کرد؛ البت نستتین همایش بینالملل ،سیّد بطّۀا

غاز  5در سا  8551میود در ترکی برگزار شد .جۀورجس ددگ 81در سۀا  8556مۀیود در دانشۀگاه هۀاروارد از
رسال خود با عنوان پیدایش بطّا نام  :روایت ترک ،و تفتۀیرها دفۀاع کۀرد .محمۀد یلمۀاز 88در سۀا  2188مۀیود در
مقال ا ب بررس ،کارکردها رؤیا در س حماس بطّا نام داوید ساسون و دیجنیس آکریۀاتِس پرداختۀ اسۀت .مۀالکن
کمروگ لیونز 82در سا  2182میود در پژوهش درخور توج و بدیی ،با عنوان عیاران در ادب عامّ عرب 84در شۀش
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فصل  81حماس منثور ادب عرب ،را مطالی کرد و پس از بررس ،شسصیّت عیاران در ایۀن متۀون در فصۀل ششۀم بۀ
مقایت آنها پرداخت .لیونز در فصل چهارم این پژوهش با عنوان « اتالهم »

83

در  51صفح با داشتن ترجم ا فشرده

از این حماس ب انگلیت ،آن را میرف ،کرده است (لیونز .)836-55 :2182
2ـ بحث و بررسی
2ـ 1بطّالنامهها
با الهام از بطّا و جنگ های ،ک در آن شرکت داشت است و دلیر ها ک ب او نتبت دادهاند حماس های ،موسۀوم بۀ
بطّا نام پدید آمد ک جنب ها بتیار درخور توجه ،دارد .تا امروز بطّا نام ها را ب صورت دو حماس بزرگ یکۀ ،بۀ
زبان ترک ،و با نام سیّد بطّا و دیگر ب زبان عرب ،و با نام والهم م،شناختند؛ ول ،پس از مطالیۀ ترجمۀان فارسۀ،
بطّا نام ب روشن ،درخواهیم یافت ک این اثر تنها ترجمان ،صرف و برگردان ،خودکار از تاز یا ترک ،ب فارس ،نبوده
است؛ بلک بنابر پتند مساطبان شیی ،فارس ،بتیار از ویژگ،ها فرهنگۀ ،و مۀذهب ،ایرانیۀان و مشسصۀ هۀا ادب
فارس ،و ب ویژه متون حماس ،را در خود پذیرفت است؛ بنابراین این ترجمان را نیز باید ب فهرست بطّا نامۀ هۀا افۀزود.
برخ ،محققان برآنند ک دو حماس ترک ،و تاز سیّد بطّا بر پای ی

بطّا نام کهنتر بۀ زبۀان عربۀ ،فۀراهم آمۀده

است ک اکنون نتس ا از آن در دست نیتت؛ اما نشان های ،تاریس ،وجود آن را غیرممکن م،کند .گفتۀ انۀد کۀ ایۀن
مأخذ در سدر چهارم هجر لمر در سوری وجود داشت است و داسۀتانهۀا حماسۀ ،روم شۀرل ،از آن متۀأثّر شۀده
است .بید از آن نیز رویدادها مستلف ،ازجمل شجاعت مل

ظاهر در فتح لیصریّ ب شجاعت بطّا تشبی شده اسۀت

(ر.ک .امین و دیانت .)232 :8414
2ـ1ـ 1بطّالنامة ترکی
ترکها پس از گشودن آسیا صغیر سنّتها حماس ،نبردها اسوم ،و بیزانت ،سدهها گذشت را ب خود نتبت
دادند و با افزودن سنّتها ترک ،و ایران ،آنها را دگرگون کردند .ترکها حماس جدید آفریدند ک موضوع محۀور
آن فتح آسیا صغیر است .عناصر تشکیلدهندر آن نیز از منابع مستلۀ

و پدیۀدههۀا متفۀاوت مربۀوط بۀ زمۀانهۀا

گوناگون است .در بطّا نام ها ترک ،حوادث ،ک سیّد بطّا در آنها شرکت دارد ب زمان خوفت المیتصم باهلل و الواثۀق
باهلل عبّاس ،مربوط است و برساخت های ،خیال ،حقیق ،و تاریس ،اسۀت .در ایۀن میۀان یۀ
حوادث متمایز است؛ دستگیر باب

حادثۀ تۀاریس ،از سۀایر

در زمان المیتصم باهلل ک در اینجا بطّا جانشین افشین م،شود .چنۀین اسۀت کۀ

اولیا چلب ،بطّا را همزمان با هارونالرّشید م،پندارد و زمان خوفت هارون را ب  233هجر تغییۀر مۀ،دهۀد .در ایۀن
روایت مدفن سیّد بطّا لهرمان مل ،و مذهب ،ترک در متجد آدین شهر لیصریّ است ک ب یاد او ساخت شده است.
2ـ1ـ 2بطّالنامة عربی
بطّالنامهها عرب ،تقریباً شبی بطّا نام ها ترک ،است؛ البت در اینجا عبدالوهّاب (شسصۀیّت دورر امۀو و هۀمرزم
سیّد بطّا ) فرزند پهلوانبانوی ،افتان ا ب نام اتالهم و از لهرمانان اصل ،این حماس است؛ نام بطّۀا نیۀز در آن بۀ
صحصاح تغییر یافت است .صحصاح در مقام فرماندر لشکر متلم بن عبدالمل

در لشکرکش ،بزرگ لتطنطنیّ شۀرکت

دارد و لهرمان نبرد علی امپراتوران روم شرل ،است .موضوع اصل ،داستان جنگها عرب -،روم ،از زمان بن،امیّۀ تۀا
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آخر خوفت الواثق باهلل یین ،سدهها او تا سوم هجر و نیز برخ ،حوادث بیۀد اسۀت .داسۀتان بۀا رلابۀت دو لبیلۀ
عرب ،بن،کِوب و بن،سلیم در دورر امو آغاز م،شود و در دورر عبّاس ،با پیروز بن،کوب و همراه ،رئیس این لبیل بۀا
متلم در فتح لتطنطنیّ و رویدادها دیگر ادام م،یابد .بن ،کۀوب در رلابۀت امۀین و مۀأمون عبّاسۀ ،از مۀأمون عبّاسۀ،
پشتیبان ،م،کنند و و با کم

بطّا ب خوفت م،رسد .ولایع این حماس عرب ،پیچیده طوالن ،و همراه بۀا رویۀدادها

تکرار و مشاب و همتانساز دیگر شسصیّت ها داسۀتان بۀا یکۀدیگر اسۀت .در پایۀان نیۀز والهمۀ و عبۀدالوهّاب در
بازگشت از سفر حجّ وفات م،یابند و بطّا نیز در آنکارا درم،گذرد (امین و دیانت .)234-238 /82 :8414
2ـ1ـ 3بطّالنامة فارسی
در بطّا نام فارس ،سیّد بطّا در فاصل زمان ،خوفت هارونالرّشید تا المیتصم باهلل حضور م،یابد .در این روایۀت
برخوف دو روایت ترک ،و تاز

سیّد بطّا زمان ،ک ب دست شاهدخت روم ،کشت م،شود جتۀد و پۀس از یۀ

رویداد طبیی ،همراه با شاهدخت ناپدید م،گردد .در بطّا نام فارس ،نیز سیّد بطّا جانشین افشین مۀ،شۀود و بابۀ

را

پس از دستگیر و شکنج ب خلیف تتلیم م،کند .در این روایت مانند بیشتر حماس ها منثور پهلوانان ،چۀون ححمۀر
طیران طوابیل افلحون جیدر پیر و پترانش عبدالوهّاب شامتیّب سرجابیل شمیون نمرود و ...بارها کشت م،شۀوند
و دوباره پس از زندهشدن ب ص

مبارزان م،پیوندند.

الگو سیر روای ،داستانپرداز یا کاتب بطّۀا نامۀ فارسۀ ،خطّۀ ،اسۀت و روایۀت بۀرخوف سۀنّت میمۀو راویۀان
داستانها فارس ،مطابق با ویژگ،ها الگو جیب درجیب یا روایتدرروایت پرداخت نشده است و رویدادها ب ترتیب
ولوع نظم یافت اند و هر مجلس توصی

ی

داستان مجزّاست .این روایت در نتس فارس ،ب ده مجلۀس نۀاموزون (از

نظر حجم) تقتیم شده است؛ عنوان مجلس در چندین سرفصل افتاده بود و سرانجام ترجیح دادیم ک روایت بۀ بیتۀت
مجلس ترتیب یابد.

2ـ 2راوی بطّالنامه
در نتس فارس ،روایت بطّا نام  ،چند بار ب صورتها مستل

ب نام راو اشۀاره شۀده اسۀت؛ امۀا بۀا جتۀتجو

فراوان از تییین و تشسیص هویّت این اسمها فروماندیم .در نتس حاضر چهار بار از ابوالمسیّ
گ  55آ؛ گ  816ب؛ گ  848ب] ی

بار از ابوالحتن شام[ ،گ  31آ] و ی

شۀام ،در [گ  36ب؛

بار نیز از ابوالحتین شۀام[ ،گ  824آ]

اخبار بیان م،شود .از هر س نام نشان ،در منابع موجود ب دست نیامد.

از سو دیگر فهرستنویس نتس خطّ ،کتاب سیّد بطّا غاز
در کتابسان مل ،پاریس از مشسصات س تن با کنی «ابومسن

ب شۀمارر « »Suppelment Turc 318محفۀو

ابوالحتۀن و ابوالمحتۀن» در جایگۀاه راو یۀاد کۀرده

است (بلوش  .)848-846/8 :8542باتوج ب کنی «ابومسن » در این نشۀان ،و بنۀابر یۀ

احتمۀا گویۀا ضۀب غالۀب

«ابوالمسیّ » در نتس فارس ،صورت ،دیگرگون از نام «ابومسن » باشۀد .از منظۀر زمۀان ،هۀم اگۀر تۀاریخ درگذشۀت
ابومسن

را تا حدود سا  881هجر لمر در نظر بگیریم م،توانیم این گمان را بپذیریم ک ابومسن

نۀ تنهۀا عصۀر

سیّد بطّا و اخبار نبردها او بلک سا ها پایان ،زندگان ،بطّا را (از سا  818ق تا  824ق .؟) نیز درک کرده است.
بنابراین ابومسن

م،توانتت است ت نگار ویژها هم در توصی

این اخبار را در یل تألی

اخبار سیّد بطّا غاز پرداخت باشد یۀا دسۀتکۀم

دیگر گنجانده باشد.

ب طور لطع انتظار نداریم روایت حاضر دلیقاً با زوایا و جزئیات تألی

ابومسن

تطابق و همتۀان ،داشۀت باشۀد؛ امۀا
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گمان م ،رود طرح کل ،روایت حاضر بر اساگ دفتر اخبار سیّد بطّا ابومسن

شکل گرفتۀ اسۀت و راویۀان و نقّۀاالن

شاخ و برگ و ملحقات آن را انجام داده اند؛ البتۀ هنۀوز هۀم تفکۀر شۀیی ،غالۀب در روایۀت حاضۀر و ارادت بۀ ائمّۀ
نشان ،با خود ب همراه دارد.

علیهمالتّوم از شیور نقل اخبار ابومسن

دربارر نام مبهم دو راو دیگر این روایت هیچ سند و شاهد ب دست نیاوردیم و تنها ب این گمان بتنده مۀ،کنۀیم
ک گویا هر ی

از آنان نیز پس از ابومسنۀ

دگرگونشدها از نام ابومسن

روایۀت سۀیّد بطّۀا را نقۀل مۀ،کۀردهانۀد و یۀا آن اسۀام ،هۀم صۀورت

باشد.

2ـ2ـ 1ابومخنف کوفی
ابومسن

بن سُلیم األزد کوف ،اخبار بزرگ سدر دوم هجر اسۀت کۀ بۀاوجود

لوط بن یحی ،سیید بن مسن

شهرت فراوان اطوع ،از احوا و زندگان ،او در دست نیتت؛ چنانکۀ حتۀ ،طۀرح و سۀیاه ا سۀاده از احۀوا و
نم،توان کتب کرد .همین موضوع موجب شده است تا همگان توج خود را ب اخبار منقۀو از او میطۀوف دارنۀد .در
کند بتیار اندک اسۀت .ابومسنۀ

این اخبار نکات ،ک ب روشنشدن زندگ ،او کم

در کوفۀ و از خانۀدان بۀزرگ و

مشهور از تیرر غامد و لبیل بزرگ ازد برخاست بود .اطوعات موجود در منابع دربارر او پراکنده است؛ اما اندک نیتت.
بر اساگ گزارش خود ابومسن

نیا او مسن
(ص)

ازد پرداخت اسوم آورد .او از پیامبر

احادیث ،روایت کۀرده اسۀت و بۀ همۀین سۀبب و را در شۀمار اصۀحاب

نهادهاند .تنها آگاه ،موجود از زندگ ،مسن
است .او در جنگ جمل در ص

بن سُلیم در سا ششم هجر زمان ،ک پیامبر(ص) ب دعۀوت ابوظبیۀان
(ع)

بن سُلیم پیش از خوفت امیرالمؤمنین عل،

شۀرکت او در فتۀوح عۀراق

لشکر عراق لرار گرفۀت و درفۀش ازد و برخۀ ،لبایۀل دیگۀر را بۀا خۀود داشۀت؛ دو

برادرش عبداهلل و صَقیَب در همین پیکار جان باختند .پس از آن از سو امام ب امارت اصفهان و همدان گماشت شۀد؛
در آستان جنگ صفّین امام او را ب نزد خود فراخواند .مسن

ساکن کوف بود و گورستان ،در همین شهر بۀدو منتۀوب

است .ب روایت ابن حجر و در جنبش توّابین ب رهبر سلیمان بن صُرد خزاع ،کشت شد .خانۀدان او نیۀز بۀ سۀهم
خود هر ی

در میدانها حضور پیدا م ،کردند .مشهورترین فرزند او عبدالرحمن است ک در صفّین و حۀوادث پۀس از

آن و همچنین ولایع مربوط ب کشت شدن مستار ثقف ،حضور داشت و در سا  85هجر در جنگ با خوارن کشت شۀد
(ر.ک .بهرامیان .)283-284/6 :8484
دربارر تاریخ تولّد ابومسن

گمانها متفاوت ،ارائ شده است و تقریباً هم آنها محل تردید اسۀت؛ بنۀابراین تییۀین

تاریخ دلیق زادروز او نامشسص بال ،مانده است .ب گفت اورزوال سۀزگین ابومسنۀ
شده است .ولهاوزن میتقد است ک ابومسن

در حۀدود سۀا  81هجۀر زاده

در سا  12هجر در میانتال ،بوده است .طبر دربارر برخ ،از حۀوادث،

ک پس از سا  58هجر رخ داده است ب ابومسن

استناد م،کند و ابومسن

با وجود اینک یالوت حمو تقریباً هم شرح حا ابومسن
اطوع داریم فق یالوت تاریخ وفات ابومسن

نیز آنها را ب،واسط روایت کرده اسۀت.

و فهرست آثار او را از ابنندیم برگرفت است تا آنجۀا کۀ

را  858هجر دانتت است و در الفهرست این تاریخ کر نشۀده اسۀت.

ممکن است یالوت این تاریخ را از نتس ا دیگر از الفهرست نقل کرده باشد .هب ،تاریخ درگذشۀت ابومسنۀ

را بۀ

پیش از  881هجر تسمین م،زند؛ این تاریخ هۀا چنۀدان دلیۀق نیتۀت؛ امۀا چۀون ابوالحتۀن مۀداین( ،ت  845ق ).از
ابومسن

روایت کرده است بنابراین تا حدود ب تاریخ درگذشت ابومسن

اعتماد کرد .روایت غیرمتتقیم و متتقیم ابومسن

در سا ها پیش از  881هجر م،تۀوان

از کتان ،چون جابر بن یزید جیف ،مال

بن اعین جُهَنۀ ،ابوخالۀد
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کابل ،ابوالجارود ابوالمسارق راسب ،یا ابوزهیر عبت ،نشاندهندر ارتباط گتتردها است ک او برا جمع اخبار با آنان
داشت است (ر.ک .همان.)285/6 :
در متون رجا طینها بتیار ب ابومسن

زده شده است و او را متروک الحدیث دانتت اند .اینگونۀ تۀازشهۀا و

موضعگیر های ،ک اهل حدیث ب سبب تمایوت شیی ،بیشتر راویان سۀیر بۀر اخبۀاریون وارد مۀ،آوردهانۀد تۀازگ،
نداشت است و سنّت ،فراگیر بوده است؛ البت از اساگ روش اخبۀاریون در گۀزارش حۀوادث تۀاریس ،بۀا ضۀواب اهۀل
حدیث همسوان ،نداشت و محل ارجاع و توج آنان نبود .با وجود این کت ،همچون ابومسن

در نظر بتیار از اهۀل

حدیث مطبوع و خوشایند نبوده است؛ با اینک آثارش بیشتر جزئیات دوران خوفت امیرالمۀؤمنین علۀ(،ع) و همچنۀین
ولایع کربو را دربرگرفت است (ر.ک .همان.)285/6 :
سابق خانوادگ ،ابومسن

(ع)

و تمایل و ب نقل و جمع اخبار مربوط ب امیرالمؤمنین عل(،ع) و ب ویۀژه امۀام حتۀین

گمان تشیّع و را تقویت کرده است و حت ،برخ ،او را شیی ،امام ،دانتت اند .در این بین برخۀ ،دیگۀر ایۀن ادعۀا را
نپذیرفتند و برخ ،نیز جانب احتیاط پیش گرفتند و بدون موضعگیر خاص ،ب نقل روایۀت از و پرداختۀ انۀد (ر.ک.
همان.)286-284/6 :
2ـ2ـ1ـ 1آثار ابومخنف
مجموع میراث شناخت شده از ابومسن

مشتمل بر ت نگار های ،است ک بیدها پای و اساس ،برا دیگر مورّخان

شد .مورخان بتیار ب طور گتترده ب روایتها ابومسن

توج کردند؛ چنانک گاه فق اساگ آگاه،هۀا تۀاریس،

مربوط ب برخ ،ادوار را تشکیل م،دهد؛ اما این نکت مای شگفت ،است ک هیچ ی

از آثار او ب طور متۀتقیم بۀ دسۀت

محقّقان نرسیده است و حت ،بر آنچ ک ب صورت نتس ها خطّ ،بدو نتبت دادهاند گمان جیل و تردید سای افکنۀده
است .با وجود این بو ر و طبر

دو تن از مورخان بزرگ کهن در رساندن میراث تاریخنگار ابومسن

ما سهم مهم و درخور توجه ،داشت اند .ب جز این دو تن مورخان دیگر نیز بنابر مناسبتهۀا مستلۀ

تا روزگۀار
از ابومسنۀ

اخبار نقل کرده اند؛ اما بو ر و طبر از نظر زمان و موضوع ب کار خود بتیار وسیت بسشۀیدهانۀد؛ بنۀابراین اشۀارات
منابع دیگر ب،گمان ب پای ارزش کار این دو نم،رسد.
روش بو ر بر جمع اخبار و التقاط میان آنها مبتن ،است؛ ب همین سبب تشسیص و استسران کامل و دلیۀق اخبۀار
نقل شدر ابومسن

از آثار او دشوار است و تنها از طریق مقایت ب نتایج ،مشکوک م،توان دست یافۀت؛ امۀا منقۀوالت

طبر از ابومسن

در بررس ،و بازیافت آثار او جایگاه ویژها دارد .طبر در بسشها مهم ،از کتۀاب پۀرارن خۀود

آثار ابومسن

را گنجانده است و سلتل سند او را ب طور کامل آورده است؛ ب همین سبب در این زمینۀ اثۀر طبۀر از

اثر بو ر ارجمندتر است؛ هرچند اساس،ترین منبع طبر در استناد ب آثار ابومسن

هشام بن محمّد کلب ،است .پۀس

از این ب استناد و نقل صریح ابوالفرن اصفهان ،در مقاتل الطالبین و حعثم کوف ،در تاریخ موسوم ب الفتوح از ابومسنۀ
یاد کردهاند .فهرست ت نگار ها ابومسن

را نستتینبار ب صورت کاملتر ابننۀدیم آورده اسۀت و یۀالوت از و

التباگ کر ده است .در میان علما شیی نیز نجاش ،و طوس ،ب روایات ابومسن
بر پای اشارات ابنندیم شمار ت نگار ها ابومسن
 .8اخبار آ مسن

اشاره کردهاند (ر.ک .همۀان.)288/6 :

ب  36عدد م،رسد:

بن سلیم .2 .األخبار /فتوحالشام .4 .اهل النهروان و السوارن .3 .بو السارج .5 .،اخبار الحجّۀان.

 .6اخبار عبیداهلل بن حر .8 .کتاب اخبار زیاد .1 .حدیث األزرال  .5 .حدیث باجمیرا و مقتل ابن حشیث .81 .الجمۀل.88 .
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حدیث روستقبا  .82 .کتاب الحکمین .84 .خالد بن عبداهلل القتر و یوس

بن عمر و موت هشام و والیت الولیۀد بۀن

زید .83 .خرّیت بن راشد و بن ،ناجی  .85 .السوارن و المهلّب .86 .دیر الجماجم و خلۀع عبۀدالرحمن بۀن حشۀیث.88 .
الرده .81 .زید بن عل .85 .،التقیف  .21 .سلیمان بن صرد و عین الورده .28 .شبیب الحرور و صۀالح بۀن متۀرّح.22 .
الشور و مقتل عثمان .24 .الصّفین .23 .الضحّاک السارج .25 .،الغارات .26 .فتۀوح اسسۀوم .28 .فتۀوح خراسۀان.21 .
فتوح الشام .25 .فتوح الیراق .41 .لتل الحتن .48 .المستار بن اب ،عبید .42 .مرن راه و بییت مروان و مقتل الضحّاک
بن لیس الفهر  .44 .المتتورد بن علف  .43 .مصیب و والیت الیراق .45 .مطرف بن مغیۀره .46 .کتۀاب المهمّۀرین.48 .
مقتل حجر بن عد  .41 .مقتل الحتین(ع) .45 .مقتل عبداهلل بن زبیر .31 .مقتل عمۀرو بۀن سۀیید بۀن عۀاص .38 .مقتۀل
عل(،ع) .32 .مقتل محمّد بن اب ،بکر  .األشتر و محمّد بن اب ،حذیف  .34 .نجده بن اب،فدی  .33 .وفات میاوی و والیۀت
ابن یزید و ولی الحرّه و حصار ابن زبیر .35 .یحی ،بن زید .36 .یزید بن المهلّب و مقتل بالیقر.
جز این ت نگا ها روایات دیگر نظیر السطب الزهراء مقتل بن،امیّ و چند نتس خطّ ،دیگر ب ابومسنۀ

نتۀبت

داده شده است ک گمان جیل و اشتباه در آنها لو تر ب نظر م،رسد (ر.ک .بهرامیۀان )221-286/6 :8484؛ (ابومسنۀ
[مدخل] .)341/8 :8411

3ـ نسخهشناسی حماسة بطّالنامه
3ـ 1نسخههای فارسی
 .8در فهرست دستنوشت ها آکادم ،علوم جمهور تاجیکتتان نتس ا فارس ،با عنوان داستان سیّد بطّا غۀاز بۀ
شمارر « »315/8مشاهده م،شود .این نتس ب ابیاد « 25×83سم» در سا  8412هجر ب خۀ ّ نتۀتیلیق مۀاوراءالنّهر
واضح ملّا عبدالقادر لراکول ،در  211برگ کتابت شده است .این روایت ب توصی

(ع)

غزاتها فرزند حتین بن علۀ،

سیّد جیفر ملقّب ب بطّا و لتّا پرداخت است (عل،مردان .)445/8 :8486
آغاز روایت:
«الحمد هلل رب الیالمین و الیالب لل متّقین و الصلور و التّوم عل ،خیر خلق محمّد و اصحاب اجمیین او حمد و ثنۀا
و خالق جهان و انس و جان و ضی

غفران».

خالصة روایت:
«یک ،از صحاب پیامبر(ص) اظهار داشت ک هفت اللیم جهان را سیر کرده است و در نظرش هیچ سرزمین ،بهتر از روم
نیامده است؛ اما اهل آن هنوز ب ،دین هتتند .حضرت محمّد(ص) غمگین م،شۀود؛ امۀا خۀدا تیۀال ،ایشۀان را بشۀارت
م،دهد ک سرانجام پهلوان ،از خاندان عل(،ع) مردم روم را متلمان خواهد کرد و بتخان ها را از بین م،بۀرد و بۀ جۀا
آن متجد و مدرس بنا م ،کند و او کت ،جز حتین بن عل ،نیتت .حتین روزگار را در نبرد با کافران سپر مۀ،کۀرد؛
ول ،فرزند و یاور نداشت .خدا تیال ،و را بشارت م ،دهد ک پس از سفر حج صاحب پتر خواهد شد .حتین
فرزند خود را جیفر نامید .جیفر ب طور مداوم مدارن علوم را ط ،م،کند و پس از مدت ،سرآمد دوران م،شود .حتۀین
غاز در یک ،از غزاها خود با رومیان شمّاگ دوست خود را مولات م ،کند .ب سبب کثرت خیل رومیان شۀمّاگ
حتین را از نبرد با رومیان بر حذر م،دارد .حتین از اندیش نبرد بازنم،گردد و سرانجام کشت م،شود .سۀیّد جیفۀر بۀ
خونخواه ،پدر بارها ب مقابل و جهاد با روم م،پردازد و ب سبب دالور ها بتیار او را بطّا و لتّا لقب م،دهنۀد.

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن
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دسیت ها و کارشکن،ها رومیان پایان نم،پذیرد تااینک سرانجام در یک ،از جنگها عبدالوهّاب هۀمرزم سۀیّد جیفۀر
فرمانده سپاه متلمانان از یاران جدا م،افتد و کشت م،شود .سیّد جیفر پس از مۀرگ عبۀدالوهّاب چنۀد روز مۀاتم دارد
آنگاه اعوم م ،دارد ک مرگ او نیز فرا رسیده است .خلیف سیّد جیفر را وداع م،کند و ب بغداد باز م،گردد .لیصۀر روم
از فرصت استفاده م،کند و بار دیگر ب موطیّ لشکر م،کشد .سیّد جیفر پس از شکتۀت و تیقیۀب رومیۀان در محلۀ،
ب تنهای ،از فرط ختتگ ،ب خواب م،رود .میشول سیّد جیفر ک پنهان ،او را دوست م،داشت بۀرا برحذرداشۀتن او
از حمل ناگهان ،دشمنان سنگ ،ب سو سیّد جیفر م،اندازد ک اتّفال ،این سنگ سبب مرگ سیّد م،شود».
 .2نتس فارس ،دیگر از همین فهرست ب شمارر ( )2651با ابیاد « 2655×8555سم» در  814برگ ب دست ملّا نۀور
مهد مسدوم ولد آخوند دامو شیر در سا  8285هجر ب خ ّ نتۀتیلیق مۀاوراءالنّهر جلۀ ،کتابۀت شۀده اسۀت
(عل،مردان ) 445/8 :8486؛ (دانشپژوه .85)3/5 :8451
 .4در مجموع اهدای ،سمیونوف کتابسان بنیاد تاریخ فرهنگتتان علوم تاجیکتتان نتس فارسۀ ،دیگۀر بۀا عنۀوان
داستان سیّد بطّا غاز یا نتبنام امام جیفر بن حتین غاز ب شمارر « »824وجود دارد و کاتب آن محمّد زکریّۀا
پتر محمّد لطی

جویبار است و مشسصات آن دلیقاً با نتس مرجوع ،ما یک ،است و احتما دارد ک استنتاخ،

دیگر از این روایت باشد.
 .3در کتابسان رودک ،شهر دوشنب نتس فارس ،دیگر از داسۀتان سۀیّد بطّۀا غۀاز بۀ شۀمارر « »512نگهۀدار
م،شود (دانشپژوه .)64/5 :8451
3ـ 2نسخههای عربی

 .8پرویز امین در مدخل بطّا نام بدون ارائ نشان ،ب نتس ا عرب ،از ایۀن حماسۀ بۀا عنۀوان سۀیررالمجاهدین و
حزب الموحّدین و ات الهم اشاره کرده است (ر.ک .امین و دیانت  .)234 :8414با جتتجو بیشۀتر در جلۀد دوم
فهرست دستنوشت ها عرب ،کتابسان وین اتریش مجموع ا از نتس ها این روایت در س بسش شناسای ،شد.
 .8-8نتس اوّ با عنوان سیررالمجاهدین و ابطا التادر الموحّۀدین امیۀره والهمۀ و عبۀدالوهّاب در دوازده مجلّۀد
بدین ترتیب در فهرست ثبت شدهاند:
« 55برگ  55« »Mxt. 357-بۀرگ  68« »Mxt. 358-بۀرگ  58« »Mxt. 359-بۀرگ  35« »Mxt 360-بۀرگ -
 48« »Mxt. 361بۀرگ  54« »Mxt. 362-بۀرگ  65« »Mxt. 363-بۀرگ  34« »Mxt. 364-بۀرگ »Mxt. 365-
« 51برگ  58« »Mxt. 366-برگ  866« »Mxt. 367-برگ  .»Mxt. 368-در جلد دوم نۀام راو «نجۀد بۀن هشۀام»
کر شده است« :لا نجد بن هشام الراو لهذا الکوم الیجیب و األمر المطرب الغریب بید ال

صلور و الۀ

سۀوم علۀ،

النب ،الحبیب صلیم» .در جلد چهارم آمده است« :ف ،نوب الفقیر -عل ،المزاریق ،بس ّ سوق التّوح بالرب من الرفاع.»،
 .2-8نتس دوم روایت سیررالمجاهدین در  28مجلّد کتابت شده است ک مجلّد او آن  31برگۀ ،و بۀ خۀ نتۀخ
درشت است .در عنوان آن آمده است« :الجزء الثان ،من سیرر ولهم » و روایت با این سطر آغاز م،شۀود« :لۀا نجۀد
ابن هشام فهذا ما کان من هوال و امّا ما کان من األمیر الصّحاح فإنّ ُ بات و هو یقو لیبده نجاح الحمد هلل الخ».
جلد دوم در  25برگ کتابت شده است؛ در عنوان آغازین آمده است« :سیرر المجاهدین و ابطا الموحّدین الذلهمۀ و
البطّا و األمیر عبدالوهّاب و عقب شیخ الضّو و شو مدرگ نتل األندا و ماجرا لهم کملۀ الیبۀد الفقیۀر التۀیّد ححمۀد
المجلّد بن التیّد سالم شیخ طائف الطالیین» .تاریخ کتابت این جلد «ف ،اواخر شهر القیدرالحرام ختام سن  »8836است.
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جلد سوم ب خ ّ نتخ درشت ،در  225برگ نگاشت شده است و در نستتین برگ آن آمۀده اسۀت« :الجۀزء التۀادگ
عشر من سیررالمجاهدین األمیر والهم و ولدها عبدالوهّاب و ابومحمّد البطّا رحم اهلل علیهم و عقبۀ شۀیخ الضّۀو و
شو مدرگ نتل األندا عل ،التّمام و الکما تمت» .در بۀرگ  825و  826چنۀین کۀر شۀده اسۀت« :الحمۀد هلل الوحۀاد
المجز بالصلور عل ،نبی  -لا نجد بن هش ام صلّوا علۀ ،خیۀر األنۀام ثۀ ّم ا ّن األمیۀرر والهمۀ احضۀرت ولۀدها األمیۀر
عبدالوهّاب و اعلمت برح البطّا ف ،صلب عقب و لتل الملوک».
در مجلّد چهارم روایت در  838برگ کتابت شده است و در نستتین برگ آن آمده است« :الحمۀد هلل ربّ الیۀالمین و
الیالب للمتّقین .لا نجد بن هشام صلّوا عل ،البدر التّمام فبیناهم کذال

و ا ا هو بالقاض ،عقب اللیین الخ».

جلد پنجم و ششم ب ترتیب در  26و  35برگ کتابت شده است و در برگ نستتین جلد ششم آمۀده اسۀت« :الجۀزء
الحاد و الیشرون من سیررالمجاهدین و ابطا الموحّدین الدلهم و البطّا و األمیر عبۀدالوهّاب و بنۀ،کۀوب التۀودان
األنجاب و ما ولع لهم مع عقب المرتاب و شومدرگ الکذّاب عل ،التّمام و الکما ».
مجلّدات هفتم هشتم و نهم ب ترتیب در  885 55و  41برگ تحریر شده است؛ در برگ نستت جلد نهم آمده است:
«الجزء الرابع و الیشرون من سیرر المجاهدین و ابطا ال موحّۀدین األمیۀر والهمۀ و ولۀدها األمیۀر عبۀدالوهّاب و اوالده
األشبا و ابومحمّد البطّا و عقب شیخ الضّو و التودان األنجاب و فرسان بن،کوب و ما فاسوا من الحۀروب الصۀیاب
عل ،التمام و الکما ».
مجلّدات ده و یازده روایت سیررالمجاهین ب ترتیب در  888و  55برگ کتابۀت شۀده اسۀت .در بۀرگ نستۀت مجلّۀد
یازدهم آمده است « :الجزء التاسۀع و الیشۀرون مۀن سۀیرر المجاهۀدین و ابطۀا الموحّۀدین الدلهمۀ و البطّۀا و األمیۀر
عبدالوهّاب و التودان األنجاب و ما ولع لهم من الکوم الیجیب و األمر المطرب الغریب مع مطرون الغۀدّار و شۀومدرگ
المکّار من الولائع و األخطار» .این نتس ب دست شسص ،ب نام درویۀش محمّۀد در سۀا  8155هجۀر تحریۀر شۀده
است.
مجلّدات دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده و هفۀدهم ایۀن روایۀت بۀ ترتیۀب 25 11 58 58 55و  825بۀرگ
نگاشت شده است و در برگ آغاز و پایان ،جلد هفدهم آمده است« :کتب هذه الورلۀ الجدیۀدر حتۀین الشۀرایب ،فۀ،
صفر سن  8854ه .ق /.کتب هذه الیشرر اوراق الجدد حتین الشرایب ،کتب ف ،ربیع األوّ سن .»8854
 .4-8بسش سوم این مجموع شانزده مجلّد را دربرم ،گیرد .مجلّدات یکم دوم سوم چهارم پۀنجم ششۀم هفۀتم
هشتم نهم دهم یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم پانزدهم و شانزدهم ب ترتیب در 21 838 68 53 55 66
 88 22 64 51 888 821 25 45 84 51برگ تحریر شده است و در برگ نستت جلد نهم آمۀده اسۀت« :لۀا
نجد بن هشام» (فلوگل .)24-84/2 :8165
3ـ 3نسخههای ترکی
 .8در فهرست نتس ها خطّ ،کتابسان غاز خترو بیگ سارایوو در بوسۀن ،و هرزگۀوین پۀنج نتۀس از حماسۀ
ترک ،بطّا نام ب شرح یل مشاهده م،شود.
 .8-8نتس خطّ ،بطّا نام یا سیرر سیّد بطّا ب شمارر « »1104با ابیۀاد « 8552×2152سۀم» بۀ خۀ ّ نتۀخ در 852
برگ  24 – 21سطر کتابت شده است.
آغاز روایت:
«راویلر شویل روایت ک بر گون رسو حضرت صلّ ،اهلل علی و سلّم اوترمشد اصحاب رضوان اهلل علیهم اجمیۀین
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لرشوسنده اوترمشد .»...
پایان روایت:
« ...سیّد حضرتلرین

حکایت کم وارد تمام اولد نور اهلل لبره و جیل الجنّ متواه رضوان اهلل تیال ،علیهم و علینۀا

اجمیون» (نامیتاک .)858/3 :8551
 .2-8نتس خطّ ،کتاب سیّد بطّا غاز 86ب شمارر « »R-8539با ابیاد « 85×84سم» ب خ ّ نتتیلیق در  444بۀرگ
کتابت شده است .این نتس انجامافتادگ ،دارد.
آغاز روایت:
« روایت ایدر بر کون رسو حضرت صلّ ،اهلل علی و سلّم اوتورمش اید دخ ،اصحاب کزین یانن جمع اوتورمشلر
اید رضوان اهلل علیهم اجمیین امّا رسو حضرتن

مبارک خاطر حیل ملۀو اولۀوپ پریشۀان اولمۀش ایۀد شۀو

سببدن ک اوچ کون جبرئیل امین حضرت ربّ الیالمیندن وح ،کتورلمش اید .»...
پایان روایت:
«لطالُواْ إِنَّا لِلّ ِ وَ إِنَّا إِلطیْ ِ رَاجِیو طن لیز کوردیکم سیّد برکز حرکۀت ایلۀد آبۀرق دپرنمۀد لیۀز اینۀد اولچوسۀ ،لۀات،
پشمش تیز اناس ،لاتن کلد ایتد یا بابا بکا دستور ویر طشره چقیم بطّا اویور باشین ...دد لپون ،اچد تیز طشۀره
چقد سیّدک لاتن وارد کوردیکم جان حقّ تتلیم اتمش آه ایلد ایتد بو دنیا( »...پوپارا .)511/86 :2111
 .4-8نتس خطّ ،کتاب سیّد بطّا غاز ب شمارر « »R-10229با ابیاد « 88×8852سم» ب خ ّ نتتیلیق در  11برگ
کتابت شده است .این نتس از آغاز و انجام افتادگ ،دارد.
آغاز روایت:
«طاغ کب ،درد بو طرلدن اسوم لشکر داخ ،بند تکبیر کتورب خندلن طشره کلدیلر اهلل و رسو دخۀ ،عشۀقن
دورشالو ددلیر بو طرفطدن لیصرک.»...
پایان روایت:
« سیّد ابتده ا بکلربکا عتجد لیزل ،نیز اون بی
یونلر حاضر ایتدلر اوتوز بی

آدم و اون کم ،حاضر ایدک بن لردشم حروسان ایل صحبن ایۀدرم

ار حاضر اولد ( »...همان.)518/86 :

 .3-8نتس خطّ ،کتاب سیّد بطّا غاز ب شمارر « »R-9209با ابیاد « 88×8852سم» ب خ ّ نتۀتیلیق در  11بۀرگ
کتابت شده است .این نتس از آغاز و انجام افتادگ ،دارد.
آغاز روایت:
« دیرلر یق لریرین جامع و متجد و مدرس لر بنیاد ایده لر چون حکم رسۀالت تمۀام اولۀ ایکۀ ،یۀوز یلۀد صۀکره
بریکت اوزرین بو یلوخوب بوزلو اکلو اول سن

اوغلنلردن شهر موطیۀ دن لویۀ اد جیفۀر اولۀ پهلوانلقۀده حمۀزه

برابر اول .»...
پایان روایت:
« طاغ یرل کندولرین دیدم ایدرلرد نصل س لوندیلر طاغ ،طاش ،دوندیلر لیصر ایچۀون تبسۀت لۀوردیلر اوتۀورد
اولکیج ایرت دکینیدیلر ایجدیلر چون صباح اولد لیصر بورد او عظمت شکریندن طاغ کب( »...،همان.)518/86 :
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 .5-8نتس خطّ ،کتاب سیّد بطّا غاز ب شمارر « »R-6235با ابیۀاد « 2155×8355سۀم» بۀ خۀ ّ نتۀتیلیق در 81
برگ کتابت شده است.
آغاز روایت:
«یا بطّا لورلده بنم بن
ب ،ایدرسن

کب ،اشلرده لیدم یولدر لان ،سن

او دیوورلغ

شیمد  ...میجز آن لۀر کۀوردوک انکۀار

دورن ،محمّد کچد .»...

پایان روایت:
« باب

ملیون ک اوّ  ...کورد لچد

کر کنارین کلد ناکاه ...ملیون کلد باب

کوریج ( »...همان.)512/86 :

 .6-8نتس خطّ ،منالب سیّد بطّا غاز منظوم 88ب شمارر « »R-8949با ابیاد « 45×2855سم» ب خ ّ نتۀتیلیق در
 815برگ ب سا  821هجر کتابت شده است.
آغاز روایت:
« سیده کل کیم متلمان او ا عباده /جانک ،ایل چون جهنّمدن ا ار دید لیطور کیم بون ،تیز اولۀدورین /لورتیلۀ
دوم اهل ،حالین بلدرین».
پایان روایت:
« خصوصاً شفیع اول رسو اهلل /ایک ،عالم

فسر هم حبیب اهلل صلوات ویرلیم اولد لداره /چۀون ایۀره سۀیز انۀده

اولد لداره بو دعالر ابرمکبچون او جناب خالق  /اولیالیم جان ودلدم هم فاتح .
لد تمّ هذا الکتاب بینای اهلل المل

المتتطاب عل ،ید حضی

الیباد و ححقر الطّوب الحان حافظ إبراهیم الصّائب مۀن

تومیذ حتن الزّهد حفند » (همان.)512/86 :
 .2در فهرست نتخ ترک ،کتابسان ملّ ،پاریس بلوش نشان ،س نتس ترک ،از حماس بطّا نام را ارائ داده است:

 .8-2نتس خطّ ،منثور کتاب سیّد بطّا غاز

ب شمارر « »Suppelment Turc 318با ابیاد « 2155×88سۀم» بۀ

خ ّ نتخ در  816برگ ب دست درویش ...ابن ییقوب ناصۀراهلل سۀمرلند األبودجۀان ،در رمضۀان سۀا  515هجۀر
کتابت شده است .فهرستنویس مشسّصات س تن با کنی «ابومسن

ابوالحتن و ابوالمحتن» را برا راو

کر کۀرده

است (بلوش .)848-846/8 :8542
ب شمارر « »Suppelment Turc 338با ابیۀاد « »2155×8555بۀ

 .2-2نتس خطّ ،منثور حکایت سیّد بطّا غاز

خ ّ نتخ در  815برگ ب دست عل ،ابن ححمد در سا  558هجر کتابت شده است.

 .4-2نتس خطّ ،منثور سیرر سیّد بطّا غاز

بۀ شۀمارر « »Suppelment Turc 442بۀا ابیۀاد « »2155×8555در

 241برگ کتابت شده است (بلوش .)455/8 :8542

 .4در فهرست نتس ها ترک ،کتابسان بریتانیا نتس ا با عنوان حکایت سیّد بطّا غاز رحم اهلل علیۀ مۀن اوالد
رسو اهلل صلّ ،اهلل علی و سلّم ب شمارر « »Add. 10000مشاهده م،شود .این نتس در شش مجلّد و ب خ ّ نتخ
خوش درشت ،در  264برگ  84سطر در سا  8112هجر کتابت شده است و بنابر گمان فهرسۀتنۀویس تۀاریخ
استنتاخ برخ ،برگ ها دیگر آن نیز جدیدتر از سده هجر نیتت .روایت در ده مجلس بوده است و در آغۀاز هۀر
مجلس ابیات ،در لالب مثنو آمده است؛ برا مثا پیش از شۀرون مجلۀس اوّ آمۀده اسۀت« :ا لۀدیم والجۀو
والجما  /ا مقیم بر کما ب،زوا » .ریو ب دلّت این نتس را کاویده است و اعتقاد دارد ک مۀتن بۀرگهۀا -853

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن
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 811و  855-858جدیدتر از کتابت اصیل و ب دست کاتب دیگر ب تحریر درآمده است (ریو .)285-283 :8111
 .3در فهرست نتس ها خطّ ،کتابسان

سلطنت ،دِرسدِن آلمان دو نتس ترک ،دیگر از روایۀت بطّۀا نامۀ وجۀود

دارد .نستتین نتس ب شمارر « »Cf. Cod. 104ب خ ّ نتخ در  855برگ ب تاریخ  8133هجر تحریر شده است
و ب توصی

نبردها جیفر بن حتین ملقّب ب سیّد بطّا غاز م،پۀردازد (فلیشۀر  .)85 :8148دومۀین نتۀس بۀ

شمارر « »Cf. Cod. 123ب خ ّ نتخ خوش ،در  814برگ کتابت شده است و حماس سیّد بطّا غۀاز را روایۀت
م،کند (فلیشر .)81 :8148
 -5در فهرست نتس ها خطّ ،کتابسان سنپترزبورگ نتس ترک ،دیگر با عنوان داسۀتان جیفۀر سۀیّد بطّۀا  ،بۀ
شمارر « »DLXXVIIثبت شده است ک در آن از س تن با کنی ابوالمسن

ابوالمحتۀن و ابوالحتۀن اخبۀار نقۀل

م،شود .این نتس ب خ ّ نتخ در  418برگ کتابت شده است (دُرن .)522-528 :8152
 .6در فهرست نتخ اسوم ،کتابسان دانشگاه الیپزی

دو نتس ترک ،منثور موسوم ب بطّا نام نگهۀدار مۀ،شۀود.

نتس نستت ب شمارر « »B. Or. 218-02با ابیاد « 2158×8456سم» بۀ خۀ ّ نتۀتیلیق در  261بۀرگ  84سۀطر
کتابت شده است و از آغاز افتادگ ،دارد .نتس دوم ب شمارر « »B. Or. 219با ابیاد « 21×8355سم» در  414بۀرگ
 84سطر ب سا  8151هجر تحریر شده است و از آغاز افتادگ ،دارد.

 .8در فهرست نتخ خطّ ،کتابسان هوگتتون دانشگاه هاروارد نتس ترکۀ ،بۀدون تۀاریس ،بۀا عنۀوان بطّۀا غۀاز
دستان 81،ب شمارر « »MS. Turk 60نگهدار م،شود .این نتس در  81برگ  81تا  21سطر کتابت شۀده اسۀت
و از آغاز و پایان افتادگ ،دارد .در این نتس لهرمان روایت با نتب ابومحمّد عبداهلل بطّا غاز میرف ،شده است.
 .1نتس منظوم ترک ،دیگر با عنوان حماس بطّا نام ب شمارر « »138در فهرست نتخ خطّ ،کتابسان دانشگاه ک،
او س ،استانبو نگهدار م،شود .این نتس با ابیاد « 21×8855سم» ب خ ّ نتۀخ در  856بۀرگ  81سۀطر

در 85

رجب  8415هجر تحریر شده است.
آغاز روایت:
«هذا کتاب سیّد حاج ،بطّا غاز  .بتم اهلل الرحمن الرحیم.
اوّل بســــــم ام ااــــــرحم ااــــــرحیم
حمـــد شـــکر اوّل غنـــی ی دانـــه کـــم

جملـــه خلقـــی خـــااقی بـــا ی ـــدیم
یـــری کـــوکی یـــرادوق لـــدی مقـــیم

ذات بــــر در یــــوال شــــریکی ن یــــر

تحــــت حکمنــــده درر شــــاه ا ــــیم».

پایان روایت:
«خصوصــــال اهلــــی دارنــــده ااهــــی

ضــــــعیفی بینــــــوا بنــــــده ااهــــــی

فمونـــــی مافـــــرت ایلـــــه کنـــــاهی

فموبـــه دیـــر بهشـــت ایجنـــده جـــاه

تمــــال اواــــدی بــــو ن ملــــه تــــواری

بقـــایی ســـویله بـــی خانـــه دو تـــاری

بجنکـــی ســـیّد غـــازی تـــاری

اواســـون

همـــان ن ـــم مجـــاری تـــاری اواســـون»

 .5نتس دیگر از روایت بطّا نام ب شمارر « »407در فهرست نتۀخ ترکۀ ،کتابسانۀ دانشۀگاه اوپتۀاال نگهۀدار
م،شود.
 .81در فهرست دستنوشت ها ترک ،کتابسان دانشگاه لسآنجلس دو نتس وجود دارد ک نستتین نتس ا منثۀور بۀا
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عنوان سیّد بطّا غاز ب شمارر « »B. 162است و دوم ،نتس ترک ،منظوم ،ب شمارر « »B. 371است کۀ گویۀا در
سا  8215هجر ب دست حافظ عمر افند در آنقره کتابت شده است .در آغاز هر بسش از این مثنو

سرنویتۀ ،بۀ

فارس ،آمده است .هر دو نتس از آغاز و پایان افتادگ ،دارند (دانشپژوه و حاکم.)325 /82-88 :8462 ،
 .88در فهرست دست نوشت ها ترک ،کتابسان بادلیان نیز نتس خطّ ،دیگر از سیرت سیّد بطّا غاز  85ب شۀمارر
« »2118« »XXIIموجود است .این نتس در  858برگ  85سطر و ب سا  8158هجر کتابۀت شۀده اسۀت .دو
برگ آغازین این نتس افتاده است و روایت با این عبارت آغاز م،شود« :خلیفۀ اولۀد انۀد نصۀکره خوفۀت عمۀر
دکد ( »...اور

)416 :8818؛ (ات .)8812/2 :8553

 .82در همان فهرست مجموع دیگر ب شمارر « »XXIIIموجود است ک دو نتۀس را دربرگرفتۀ و مجموعۀاً 45
برگ دارد .نتس اوّ روایت دلپذیر لران حبش ،است ک ب دست عبدالکریم چلب ،کتابت شۀده اسۀت« :بۀو داسۀتان

سیلین و بوحکایت ،بیان ایلین و بو لران حبش .»،نتس دوم روایۀت کوتۀاه دیگۀر بۀا عنۀوان سۀیّد بطّۀا غازینۀ
حکایت ،است و ب دست ویت ،افند تحریر شده است (اور

.)416 :8818

3ـ 4نسخههای ازبکی
در انتتیتو شرقشناس ،کتابسان ابوریحان بیرون ،ازبکتتان نشان ،چند نتس خطّ ،حماس سۀیّد بطّۀا غۀاز بۀ
شرح یل مشاهده م،شود:
 .8نتس خطّ ،با عنوان سیّد بطّا غاز ب شمارر « »583بۀا ابیۀاد « 25×86سۀم» تیۀداد اوراق 848 :بۀرگ .هویّۀت
کاتب و تاریخ کتابت این نتس مشسّص نیتت (موجان.)851 :8488 ،
 .2نتس خطّ ،با عنوان سیّد بطّا غاز ب شمارر « »8255با ابیۀاد « 25×85سۀم» تیۀداد اوراق 488 :بۀرگ تۀاریخ
کتابت 8422 :هجر

هویّت کاتب این نتس مشسص نیتت (همان.)218 :

 .4نتس خطّ ،با عنوان لصّ سیّد بطّا غاز ب شمارر « »4164با ابیاد « 23×85سم» تیداد اوراق 84 :بۀرگ تۀاریخ
کتابت 8444 :هجر  .هویّت کاتب این نتس مشسّص نیتت (همان.)368 :
4ـ بطّالنامههای منتشرشده
هرمان ات در سا  8188میود بطّا نام را در دو جلد ب آلمان ،ترجم و در الیپزی

منتشر کرد( 21ر.ک .ریۀو :8111

 .)285ضیاء شاکیر 28در سا  8555میود بطّا نام ب ترک ،استانبول ،ترجم و منتشر کرد .آخۀرینبۀار نکتۀا دمیۀر و
محمد دورسون اردم 22در سا  2116میود ترجم ترک ،استانبول ،بطّا نام را در  432صفح منتشۀر کردنۀد .روایۀت
عرب ،حدوداً  6111صفح ا بطّا با عنوان سیرراألمیر ات الهم و ولدها عبدالوهاب و امیر ابومحمّۀد البطّۀا در سۀا
8511میود منتشر شده است این روایتِ ب نثر آمیست با نظم است.

5ـ مشخصات نسخة خطّی فارسی بطّالنامه
در مجلد  35فهرست دستنوشت ها فارس ،کتابسان و مرکز اسناد مجلس شورا اسوم ،نشان ،نتۀس ا فارسۀ ،بۀا
عنوان داستان شاه بطّا غاز ب شۀمارر « »88183ثبۀت شۀده اسۀت .ایۀن مجلّۀد در لطۀع وزیۀر متوسّۀط ،بۀ ابیۀاد
« 2555×8555سم» است و ب خ ّ نتتیلیق خوشِ کمغلط ،در  248برگ  85سطر تحریۀر و تجلیۀد شۀده اسۀت .مۀتن

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن

روایت در فاصل برگها [ 8آ  225 -ب] لرار گرفت است (ر.ک .حتین ،اشکور

884 /

.)811-55/35 :8458

برخوف توضیحات فهرست نویس کتابسان مجلس جلد این نتس از جنس تیمان زرشک ،است و فق رو هر دو
دفّ را روکش ،از جنس مقوّا ضرب ،سبز رنگ ،گرفت اند؛ بر اثر رفتگ ،و خوردگ ،کنارر هۀر دو دفّۀ جلۀد تیمۀان آن
هویدا شده است .فضا درون ،جلد در میان دو حاشی گنجانده شده است .حاشی نستت از ی
از پیوستگ ،دو زنجیره شکل گرفت است .میان هر دو دفّ رو و پشت جلد منقّش ب ترنج در یۀ
پیوست در باال و پایین است .سرترنج ها هر ی

زنجیره و حاشۀی دوم
طبلۀ و سۀر تۀرنج

کتیب دارد و نقش عبارت «عمل میر سۀید میۀرک لۀار صۀحاف» در دو

طبل آن پیداست.
در برگ نستت نتس باال صفح سرلوح ا ظری

ب شکل لبّ با لاب گل ب رنگها سیاه زرد لرمۀز و آبۀ،

لرار دارد و این فضا را دو زنجیره ب رنگ ها زرد و لرمز احاط کرده است .در بسش زیرین این سۀرلوح فضۀای ،بۀا
زمین آب ،وجود دارد ک درون آن را با گلها ب رنگ لرمز و زرد و سفید پر کردهاند .این فضا بۀا گذشۀتن زنجیۀرها
زردرنگ از میان و زنجیره ا لرمز رنگ از پایین آن ب دو کتیب افزوده شده است و درون کتیب نستت عبارت «بتماهلل
الرّحمن الرّحیم» نقش بتت است .مجموع این محی

چیز درحدود ی سوم فضا کاغذ صفح را دربرم،گیرد و یل

آن روایت با خطب ا در ستایش پروردگار و نیت پیامبر و منقبت چهار خلیف آغاز شده است.
متن صفح نستت درون فضا جدول ،س تحریره ب رنگها آب ،و مشک ،و در بال ،بۀرگهۀا آبۀ ،لۀرار گرفتۀ
است و پیرامون هم برگها را زنجیرها لرمزرنگ احاط کرده است .عبارات و ابیات هۀم بۀ روا نثۀر بۀ،فاصۀل بۀا
مرکّب مشک ،یکترهنویت ،شده است؛ در سراسر متن روایت کلمات ،چون «آغاز بیت» و نشۀانهۀا سۀ نقطۀ میۀان
مصاریع شنگرف است .در مجموع این روایت ب ده مجلس تبویب شده است؛ ول ،در متن روایت  48عبارت کوتۀاه یۀا
چند سطر ک میرّف شروع داستان ،جداگان است با شنگرف کتابت شدهاند.
آغاز روایت:
«الْحَمْدُ لِلّ ِ رَبِّ الْیَالطمِینط وَ الْیالِبَ ُ لِلْمُتَّقِینط وَ الصَّلورُ وَ التَّومُ عَل ،خطیرِ خطلقِ مُحمَّۀد وَ آلِۀ ِ وَ اطصْۀحَابِ ِ اطجْمَیِۀیْنط .اوّ
حمد و ثنا ب آن خالق جهان و زمین [و] آسمان و روز رسانندر انس و جان و پروردگۀار کۀون و مکۀان پادشۀاه از و
حکیم لمیز ب ،چون و ب،زوا و لادر والجو ک ما را از کتم عدم ب عالم وجود آورده و درود ب،عۀدد بۀ آن صۀدر
بدر کائنات و خوص و زبدر موجودات شایتت نزو ط و الْمُرْسَلطاتِ عِقاب عصار را متبّب نجات و ب آن صدر صُفّ
صفا و ب آن لُبّ مهر و وفا و مریض عِصیان را شفا و شفاعتخواه روز جزا اعن ،ب نام حضرت محمّۀد مصۀطف ،صَۀلطَّ
اللّ ُ عَلطیْ ِ وَ سَلطّم ک ما سِوادُ الوَجهان را پشت [و] پناه آمدهاند و منقبت چهار یار عظام با اکرام».
پایان روایت:
«عل ،الصّباح برخاست گری بتیار کرده ب پیش نذیر آمدند حکایت را بیان نمودند .نذیر گفت ا بۀرادران مۀن نیۀز
اینچنین دیدم .ساعت ،گری و زار کرده چند آیت از کوم حضرت مل الیلّۀام خوانۀده بۀ روان ایشۀان بسشۀیده بۀ
موطیّ آمدند .بیده نام ا کرده ب خلیف فرستادند .ب هر شهر و والیت متلمانان ختم لرآن کرده ب روح پر فتوح سیّد
بسشیدند وَ اطللطّ ُ حطعْلطم بِالصَّوَابِ».
کاتب پس از پایان یافتن روایت بطّا نام در بسش ،جداگان با عنوان «اختتۀام» دربۀارر داسۀتان و اهمیۀت آن سۀسن
م،گوید .و از سفارش مقام فرادست خود ک از او با عنوان «وزیر جمل ملۀ » یۀاد کۀرده اسۀت از خواننۀدگان عفۀو
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م،طلبد و آنان را ب درست ،و اصوح نتس سفارش م،کند .کاتب در انجام این بسۀش نیۀز نۀام خۀود و تۀاریخ کتابۀت
نتس را چنین کر کرده است« :محمّد کریّا بن محمّد لطی

جویبار ب فرمایشِ وزیرِ جمل الملۀ ؛ ترجمۀ سۀاخت

سن .»8238
نگارنده ازین اشارر «ترجم ساخت » آشکارا نتوانتت ب یک ،بودن هویّت نام و نشان مترجم و کاتب پ ،برد؛ ول ،بۀ
هر رو باید این گمان را در نظر داشت .نکت مهم دیگر آن است ک کاتب یا مترجم روایت در ترلیم و انجۀام نتۀس
اشارها ب مشسّصات نتس ترک ،و نیز میزان دخل و تصرف آشکار خود در آن نکرده است.
5ـ 1رسمااخطّ نسخه
در این روایت گرایش کاتب را ب پیوست یا گتتت نویت ،نم،توان دریافت؛ زیرا او در کتابت ن بر پایۀ مییارهۀا
نگارش ،خاصّ ،بلک بیشتر ول ،عمل کرده است .آشۀکارا ایۀن حالۀت را از مقایتۀ صۀورت کتابۀت کلمۀات ،چۀون
« حیرانمانده نمیدانیک بیچون بییدد شفاعتسواه بیمقدار میتاخت مبارکبۀاد » بۀا «عزلۀتکۀده د گیۀران پۀ،رو
اندوهکین عیشران ،جوانمردان سسنها» م،توان دریافت .کاتب ضب تشدید را در بیشۀتر لتۀمتهۀا رعایۀت کۀرده
است .از میان حروف چهارگان فارس« ،پ ژ چ» با س نقط و «چ» در اندک نمون های ،بۀ صۀورت «ن» و «گ» بۀدون
سرکش کتابت شده است .در بیشتر لتمتها ضمیر اشارر «آن» و حرف ندا «ا » ب کلمات پس از خود پیوست اسۀت
«آندارم آنروز آنکوه آنفرزند آنکافر آنغومان ایفرزند ایجوان ایشاه ایکۀافر» .همۀواره ضۀمیر شسصۀ« ،تۀو» و گۀاه
ضۀۀمیر اشۀۀارر «آن» و کلمۀۀات دیگۀۀر ب ۀ نشۀۀان مفیۀۀول« ،را» پیوسۀۀت اسۀۀت و ب ۀ صۀۀورت «تۀۀرا آنۀۀرا دروازهبۀۀانرا
ب،سروسامانانرا» نگاشت شده است؛ پیوستگ ،حروف اضاف «بر» «از» و «او» نیز همچنین است و ب صۀورت «بۀرو /ازو»
تحریر شده است؛ گاه ،نیز حرف «ک » ب کلم پیش از خود پیوست است «ولتیک کاریک آنانیک میبودیکۀ اولیکۀ
آخریک باشیک بودیک یارانیک ».
5ـ 2ویژگیهای زبانشناختی
5ـ2ـ 1سجع و جناس
زبان روایت فارس ،بطّا نام ساده روان و ب،تکلّ

است؛ ول ،مترجم یا کاتب اشتیاق بتیار بۀ وانآرایۀ ،داشۀت

است و بیشتر با پراکندگ ،همگن مصوّتها و صامتها در بسش پایان ،عبارات نغم ا ایجۀاد مۀ،کنۀد کۀ ادبۀا آن را
«سجع» نام نهاده اند .در برخ ،از کلمات دیگر توزیع همگن صامتها و مصوّتها سبب اشۀتراک حۀروف و هۀموزنۀ،
واژگان ،ش ده است و آرای بدیی ،جناگ را ب وجود آورده اسۀت .ایۀن شۀگرد بۀ هنگۀام توصۀی

صۀحن هۀا رزم

برجتتگ ،و تپش تند ب کوم داده است و در رجز و مفاخره نیز تأثیر بتیار بر شنونده مۀ،گۀذارد؛ در هنگۀام راز و
نیاز با پروردگار نیز لطافت سسن و صدق نیّت را افزون ،چندان ،بسشیده است .پردازنده در این سیر از تتۀابع اضۀافات
هم رو گردان نیتت و گاه چهار تا پنج کلمۀ را بۀ حالۀت اضۀاف در پۀ ،هۀم آورده اسۀت .ایۀن ویژگۀ ،در بیشۀتر
روایت ها فارس ،بدین صورت وجود ندارد و این هنر داستانپرداز یا متۀرجم و وق سۀلیم او در جلۀب خوشۀایند
مساطب است ک انگیست کردن کومش را نمایان م،کند.
«جو ها خون ب هر طرف هامون چون جیحون راوان گردیده و ها وها دلیران و آه [و] نال نیمکشتگان بۀ ایۀن
گردون گردان پیچیده ب در م ،رفت»؛ «آواز بردابرد بر فل
بند [و] زندان رو ب درگاه حضرت مل

الجورد در آن روز نبرد پیچیده بود»؛ «آن اسیران [از] مشقّت

منّان آورده»؛ «ا بدکار دست نگاه دار» «ا نابکار مُردار هۀر کۀار کۀ از

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن

885 /

دستت م ،آید دریغ مدار»؛ «سیّد پاک دین بر باال زین چون میتین و یا چون مضمون رنگین»؛ «آواز طبل جنۀگِ طبّۀاالنِ
لیصر ب،ناموگ و ننگ ب این طاق نیلرنگ».
5ـ2ـ 2مناجاتها
نکت درخور توج دیگر ک در مقایت با سایر روایتها داسۀتان ،فارسۀ ،و در ارتبۀاط بۀا کیفیّۀت زبۀانشۀناخت،
بطّا نام مشاهده شد عول بتیار داستانپرداز یا مترجم ب مناجات گوی ،است .در حماسۀ هۀا منثۀور ممتۀاز چۀون

سم

عیار دارابنام و لران حبش ،مناجاتها کوتاه گذرا و یکنواخت است و اغلب انگیستگۀ ،بتۀیار نیۀز نۀدارد؛

ول ،مناجاتها در بطّا نام در جایگاه خود و ب زبان ،آهنگین و لطی

بیان شده است و ب،مبالغ گاه مساطب را نیز بۀا

شسص مناجاتکننده همراه و ی زبان م،کند .محل پرداخت این روایت جای ،جز ایران و احتماالً در منطق مۀاوراءالنّهر
بوده است؛ ب همین سبب زبان مناجاتها بیشتر خواج عبداهللگون است .حۀاالت مناجۀاتکننۀدگان هۀم بتۀیار نغۀز و
خالصان ب تصویر کشیده شده است؛ زیرا خلیف بطّا و سایر متلمانان ب هنگام مناجات و دعۀا حتّۀ ،اگۀر سۀوار هۀم
باشند خود را ب خاک م،اندازند و ب سو لبل سجده م ،کنند .بااینک دشمنان چند بار سید بطّا را ب هنگۀام نمۀاز و
نیایش محاصره م،کنند او هیچ گاه نماز و دعا را ترک نم،کند .خدایش نیز یار م،کنۀد و در زمۀان نمۀاز و مناجۀات
ضربات مکرّر تیغ باب

خرمدین ب بطّا ب،اثر م،ماند؛ گوی ،ک سیّد بطّا رویینتن است.

«امام صاحب فتوح در مناجات درآمده .م ،گفتند ک ا خدای ،ک عالم را ب جز تۀو خۀدای ،نیتۀت بۀ مضۀمون وَ
إِلهُکُمْ إِل ٌ واحِدٌ و ا میبود ک ترا شری

و همتای ،نیتت ک لطیْسَ کطمِثْلِ ِ شطْ،ءٌ و ا زندها ک تۀرا احتیۀان بۀ غۀذا

نیتت وَ هُوَ یُطْیِمُ وَالط یُطْیَمُ و ا عالم ،ک در علم تو خفای ،نیتت وَ هُوَ بِکُلِّ شطْ،ءٍ عَلِیمٌ ا متکلّم ،ک در کوم تۀو
صَوت و حرف نوا و نغم نیتت وَ کطلَّمَ اللّ ُ مُوسَ تطکْلِیمًا و ا حکیم ،ک درد ب ،آرام د هۀا مجروحۀان را بۀ جۀز
دوا مرهم تو دوا نیتت وَ إِ ا مَرِضْتُ فطهُوَ یَشْفینِ و ا کریم ،ک مراد هیچ نۀامراد از درگۀاه تۀو نۀاروا نیتۀت حطمَّۀنْ
یُجیبُ الْمُضْططرَّ إِ ا دَعاهُ ا اوّل ،ک اوّ ترا بدایت نیتت و ا آخر ک آخر ترا نهایت نیتت»؛ «ا صبور بۀ ،مۀو و
ا دانای ،کلّ حا ا غفّار ک مغفرت ترا ب تقاضا احتیاج ،نیتت ک بۀ مضۀمون وَ کطۀانط اللَّۀ ُ غطفُۀوراً رَحِیمۀاً و ا
مونت ،ک بندر تو ی

لحظ از تو جدا باشد و تو آن را تنها گذار نیتت ک وَ هُوَ مَیَکُمْ حطیْنط مَا کُنۀتُمْ .ا کریمۀ ،کۀ

مراد هیچ نامراد در درگاه تو ناروا نیتت».
5ـ2ـ 3دعا و اجابت آن
دعا و مددخواه ،از پروردگار یا شفیع لراردادن پیامبر(ص) و ائمّ علیهمالتّوم ک اندک ،هم با مناجاتها تفاوت دارد
یک ،از سنّتها فراگیر و مرسوم روایتها حماس ،فارس ،است ک از بتیار بتامد بنمای ا از اعجۀاز و کرامۀت
ب شمار م ،آید .این بنم ای از آن حکایت دارد ک پهلوان ،چون سیّد بطّا هر لدر هم توش و توان ،فرادستان و مهارت
و خرد سم گون داشت باشد باز هم خلل پذیر است و در برابر خواست الیتناه ،زبون و عاجز است .بنابراین هر جا
ک پهلوان غاز دیگر و لشکریان اسوم کار نم،توانند انجام دهند با بلندکردن دست ب جانب آسمان دعای ،از سۀر
اخوص ب جا م،آورند و نغم ایمان د را در آهنگ دعا ایشان ب گوش چشم م،توان شنود.
«سیّد عاجز آمده رو ب درگاه مل الیلّام آورده .گفتند اله ،عقب روسیاه ب بندگانت ایۀن چنۀین ظلۀم هۀا کۀرد آن
روسیاه را رسوا گردان و مرا ب پیش مردمان شرمتار مگردان .درین حین در از تحت زمین پیدا گردید .سیّد درون آن
خان زمین ،درآمدند .دیدند ک دو رهبان درون آن خان نشتت اند و چند بت دیگر در پیش نهاده در سۀجده مۀ ،باشۀند.
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سیّد دست و گردن آنها را بتت آن بتها ب گردن آن دو کافر آویست ب پیش خلیف آوردند».
5ـ2ـ 4رسمااخط
هم کلمات مستوم ب مصوت بلند «ا » بۀ صۀورت «ر» تحریۀر شۀده اسۀت« :وسۀیل
ماورالنّهر
چاب

وسۀیل ا » .مطۀابق گۀویش

مصوّت کوتاه زیر « ِ» در انتها برخ ،کلمات ب « » تبدیل شده است« :لمر سرعت ،عطارد فطنت ،تیزگوش

توسن ،یا لوت زین ،زهره جبین ،بریشم رک آهو ت

تیزگوشِ چاب

ت
ت عطۀارد فطنۀ ِ
کۀم خۀور بتۀیار دویۀ ،لمۀر سۀرع ِ

توسنِ یالوت زینِ زهره جبۀینِ»؛ « سۀر مهربابیۀل و سۀر شامتۀیّب را دیۀده سۀ ِر مهربابیۀل و سۀ ِر
لیل» و در برخ ،بال ،مانده است« :خواستن

شامتیّب را دیده» .واو میدول گاه ،افتاده است« :نم خار :خار در مینا

در مینا بلندشدن» .تلفّظ پارها از کلمات هم درخور توج است« :هَندَس جُیبَ بُروید سُنین بُنین و.»...
در بیشتر لتمتها ها نشان کتره «ه» در حرف «ب » تأکید و اضاف حذف شده و «ب « ب کلم پس از خۀود پیوسۀت
است« :بآبا بی کجا بامرا بآب باین باو بآن بیالم بید بآطمر بآفتاب» همچنان «ه» در کلمات مستوم بۀ «گۀان /گۀ»،
بال ،مانده است« :مژدهگان ،مردهگان خاصّ گ»،؛ ول« ،ه» در هم کلمات مستوم ب «ها» جمع افتاده است.
کاتب در امو حروف متشاب مثل «د /

گ /ص  /ث د /

ت/ط غ/ق ت/ط

 /ز ر  /ت» بیشۀتر جاهۀا

تتامح بتیار داشت است« :منازره منظره گنبذ گنبد خذمت خۀدمت صۀلیح سۀلیح سۀریّا ثریّۀا کتۀافت
کثافت توغ طوق نهای
گاه ،ال

نهایت ترسوگ طرسوگ» نگارنده موارد مصطلح و رایج را ب همان شکل حفۀظ کۀرد.

ممدود «ا» ب جا ال

مقصور « » و ب عکس ب کار رفت است« :مول ،موال مصطفا مصۀطف .»،کلمۀ

«ایشان» گاه ب تنهای ،و گاه ب هنگام جمعشدن با حرف اضاف یا کلم ا دیگر ب «شان» تبدیل شده اسۀت« :ازشۀان از
ایشان» «بیمشان بیم ایشان».
در برخ ،حروف مثل «ب  /و چ  /ش د  /ت ک  /ق ت  » /ابدا رخ داده است« :نبشۀت نوشۀت کوچۀ
کوش
سَوغا

کُشیت کشید پذیرت پذیرد کوبت کوبد لگت ،لگد

نمیۀرت نمیۀرد زهۀره تۀرق زهۀره تۀرک

سوغات» .نمون های ،از امال نیز مشاهده شد« :خدیوندگار خداوندگار سُنین سَنان بُنین بَنان» .مصۀوّت

کوتاهِ پیش « ُ» در برخ ،کلمات ب مصوّت بلند «او» تبۀدیل شۀده اسۀت« :خورسۀند خرسۀند کیموخۀت کیمسۀت
خوردسا

خردسا خوردک خردک».در پنج مورد «ه» ها نشان کتره در حرف اضاف «ک » ب حرف « » تبۀدیل

شده است« :گرگ ،ک ،در رم افتد اساطور ک ،پتر لیصر است و .»...در برخ ،کلمات ادغام رو داده است« :بۀدین
ب این بدان ب آن» .برخ ،کلمات نیز افزایش یا تسفی

حرف دارند و احتماالً این حالت گاه ،ب سبب تلفّظ خاص،

است ک در محل کتابت (احتماالً ماوراءالنّهر) روان داشت است یا در اثر نقل صورت متتقیم از متن ترکۀ ،ایجۀاد شۀده
است« :آالخان موخان آالخان ماالخان  /آالخون باالخون کورونش کرنش جین جِن گیرداب گرداب سِلّ،
سیل ،اندُهگین اندوهگین تردّود تردّد درآرند درآورند راوان روان بریشم ابریشم جانتوگ جاسۀوگ
بحیل بِحِل کلیم

کلم ملیک

ملک حاکیم حاکم آخیر آخر عقیب عقب تیالیب تیالۀب نویشۀت

نوشت نم،توانیتت نم،توانتت ب طویل ب طو اینتظار انتظار صیحّت صحّت» .کلمات ترک ،بۀ کۀاررفتۀ
در این روایت گاه مصطلح و رایج و برخ ،هم برا نستتینبار مشاهده شد« :سۀنجق لمچۀ ،لورغۀان بابیۀل بایۀل
بیلدرگ کورُک مسونقد یلوه سروق لوش توب بیگوربیگ ،ایاق الچۀین طۀروق میتۀین طغۀرا لۀراو طغۀای،
تو » .برخ ،واژهها نیز ویژر منطق آسیا میان است« :لالین لال ،برابرا

برابرِ باشش سکونت استقرار پرتافتن

میرف ،نتس فارس ،حماس منثور بطّا نام و برخ ،ویژگ،ها آن

ب دور انداختن کفیدن از هم باز شدن کوشتین کشت ،آرا

یارا کُشاکُش پرگال
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پاره پارچ تۀا رفۀتن

رفت رفت و ب تدریج کاره باش شروع کن آماده رزم شو در اینجا بودگ ،آنک در اینجا ساکن است دم نشتتن
بر کنار بودن خاموش شدن و دخالت نکردن اشکنب

شکنب ».

6ـ نتیجهگیری
با توصیف ،ک از دامن نفو بطّا نام در س گتترر ادب عرب ،ترک ،و فارس ،ب عمل آمد و باتوج بۀ فراوانۀ ،و تنۀوّع
زبان ،نتس ها خطّ ،این حماس منثور ب روشن ،ضرورت و اهمیت شۀناخت ایۀن روایۀت حماسۀ ،در ادب فارسۀ،
احتاگ م،شود؛ ب ویژه آنک این حماس در سایر ملل همجوار شناخت شده است .نتس ها بتیار ترک ،و ازبک ،ایۀن
روایت از البا فراوان این حماس در بین ترکان حکایۀت مۀ،کنۀد؛ امۀا باتوجۀ بۀ محۀدودیّت منۀابع در دسۀترگ بۀا
جتت وجو میدان ،بیشتر چند نتس عرب ،دیگر نیز ب این فهرست م،تۀوان افۀزود؛ البتۀ راویۀان و مساطبۀان عۀرب
البال ،ب پرداخت راویان ترک نشان ندادهاند و احتماالً همین نویافت ها نیز صورت ،فشرده یا مبتۀوط از روایۀت والهمۀ
خواهد بود .ارتباط این روایت با زبان و ادب فارس ،وج دیگر است ک سبب امتیاز بطّا نامۀ شۀده اسۀت؛ همچنۀین
موضوعلرارگرفتن آن در میان فارس،زبانان تاجی

و ترکمن و الوام آسیا میان نیز در این وجۀ امتیۀاز بۀ،تۀأثیر نبۀوده

است .باتوج ب اصالت گون زبان ،فارس -،تاجیک ،بطّا نام دادهها درخور توجۀ زبۀانشۀناخت ،و واژگۀان ،خۀوب،
م ،توان ب دست آورد ک در گشایش بتیار از پیچیدگ ،هۀا متۀون دیگۀر بۀ کۀار خواهۀد آمۀد .باتوجۀ بۀ شۀواهد
بررس،شده در بسش زبانشناخت ،و رسمالسطّ ،نتس مجموع ویژگ،ها زبۀان ،نتۀس فارسۀ ،بطّۀا نامۀ بۀا زبۀان
گفتار غیررسم ،فارس ،نزدیک ،بیشتر دارد؛ البت در مقایت با روایات دیگر منثۀور حماسۀ ،راو بۀ آیۀات لۀرآن
توج بتیار داشت است و تکی زبان ،روایت بر کلمات عرب ،است .ازنظر فرهنگ ،و جامی شناخت ،و توج ب حضور
عیاران و شگردها این جمییّت اخول ،در بطّا نام  ،مطالیات تطبیق ،درخۀور تۀوجه ،میۀان عیارنامۀ هۀا فارسۀ ،و
آسیا میان م،توان انجام داد.
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