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   چكیده

امروز با عنوان  ر ادب فارسی است که تا بهآو ابوطاهر طرسوسی یکی از راویان ادیب و زبان

تر در زمینۀ  نامبردار شده است. پیش نامه ابومسلمو  نامه دارابراویِ دو روایت منتشرشدة 

ای ارائه شد.  هویت تاریخی ابوطاهر و حضور او در دربار سلطان محمود غزنوی فرضیه

از   هد و اسنادی نویافتهدادن شوا دست بار با به کوشد تا برای نخستین پژوهش حاضر می

، احتماالت دیگری در حبشی قرانروایت دیگر طرسوسی، یعنی نسخۀ فارسی حماسۀ 

، منار بزرگ شاهنامۀطول فرضیۀ نخستین طرح کند. برآیند این مقاله، در سه بخش 

و نتایج این   نما و آبشخورهای دوگانه همراه با ذکر دالیلی چند تحلیل شده است گیتی

ضور ابوطاهر طرسوسی در فاصلۀ تاریخی اواخر سلسلۀ غزنوی تا اواسط جستار بر ح

های  روایت  یکی از آخرین حبشی قرانبر شواهد این مقاله،  دارد. بنا سلطنت غوریان داللت

                                                                                                                   
 یزد )نویسندة مسئول( دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دکتری دانشجوی.  5

milad138720@gmail.com * 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد. 2

 یات فارسی دانشگاه یزددانشیار زبان و ادب. 9
 



 5931بهار ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

171 

ابوطاهر طرسوسی بوده و شخصیت قهرمان و عیّار آن تبلوری آرمانی از کردارهای سلطان 

شده  خوانده می« حبشی»ت که از جانب مادر الدین محمد غوری اس قران غیاث صاحب

 است.

نما، غزنویان،  ، شاهنامۀ بزرگ، منار گیتیحبشی قرانابوطاهر طرسوسی، های کلیدی:  واژه

 غوریان.

 مقدمه. 1

 خیال، و زبان شکوهمند آینۀ در زندگی ساز سرنوشت و مهم رویدادهای تذکار و بیان

 میان در آن اهمیت تدریج، به که رفته می شمار به بشر ذهن اصلی های فراورده از یکی

 که -ذهنی داد برون این. است شده انتقالی سنت یک پیدایش ضمان و  مایه ملل، و اقوام

 قصه، چون گوناگون عناوین با امروز به تا -کرد پیدا بیشتری جلوة آن ادبی بُعد بعدها

 در شده یاد الحاتاصط ولی شده است؛ معرفی اسطوره و داستان افسانه، حکایت، نقل،

 شوند. می ارزیابی و مطالعه «روایت» عنوان با بیشتر معاصر ادبی نقد گفتمان

 به بیشتر و کرده پیدا راه رسمی محافل به آغاز در ادبی های روایت که نیست دور

 خیالی یا ملی پهلوانان کردار و گذشته پادشاهان اخبار نمایی بزرگ با همراه توصیفِ

 پسند و اقبال با رفته رفته داستانی روایات محتوای ساختار و بیان پیکرة. باشند  پرداخته

 روی از که آورند پدید را خاص ای حرفه و سنت پیدایش زمینۀ و شدند مواجه عموم

 و آموزش به نیاز آن یادگیری و یافت می نظام  ای پیچیده و پیشرفته نسبتاً روایی الگوهای

 داده آموزش پسر به پدر روایات داستانی از که بود مرسوم آغاز، در داشت. تمرین

 گاه و اصیل گفتاری های حماسه بیشتر خلق مایۀ شیوه، همین اساساً و شد می

 .شد نوشتاری ای حماسه از هایی بخش

 درون به دربارها از غیررسمی صورت به بعدها جریان، این کنار در روایت حرفۀ

 یا سواد کم نسبت به مردمی که گرد دوره خنیاگران و سرودگویان. کرد پیدا راه جامعه

 بیان بدیهه به قالبی هایی گزاره شکل در یا و حافظه از را ها روایت بودند، سواد بی
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 هم هایی برگ و شاخ آن به گاه زمان اقتضای و عموم پسند با متناسب و کردند می

 مقایسۀ از بودند. هکرد خود آنِ از روایات بازار گرمی در را سهم بیشترین اینان. دادند می

 حرفۀ به هم دانشمندی ادیبان که یابیم درمی موجود است، امروز به تا که روایاتی مجموع

 باورنکردنی هایی خالقیت با تالششان حاصل و آوردند روی پردازی داستان و روایت

 دست دم و ناچیز نظام با بسیاری تفاوت آنان، روایت و زبان بوطیقای بود؛ زیرا توأمان

 . داشت ای کلیشه یا ابتدایی ایاترو

 ترویج جهت در ابزاری شاعران، از پس که جهت بدان شاید ادیب راویان

 روزگار پادشاهان، دربار در بیشتر آمدند، می شمار به هم مذهبی و فرهنگی های سیاست

 بر عالوه این روایات پرداختند. می نثر و نظم به هایی به نقل روایت و کردند می سپری

 و داشتند نیز تاریخی ماهیتی و آبشخور بیشتر ساختشان، ژرف در خیالی، اختروس

 نقد به اعتراض، مقام در شاید گاه و شدند شمرده می آرمانی و نمادین تاریخ نوعی

 غنیِ و شگفت مجموعۀ این روایات از بخشی نگارندگان. پرداختند می جامعه وضع

این  ترین بزرگ از یکی .شناسند بازمی   سهحما عنوان به ادبی، نوع گفتمان در را منثور

 .است طرسوسی ابوطاهر ایران، در راویان

پردازان ادب فارسی، ابوطاهر طرسوسی  های منثور و داستان در میان راویان حماسه

های پرشمار  بر گواهی روایت شیرازی، بنا ابوالقاسم بنۀصدق، سمک عیارپس از راوی 

مانند شناخته  فتار و شگرد هنری بیان، یگانه و بینظیرش و شیوایی و بالغت گ و کم

که  ها در تعیین و تشخیص هویت و شناسنامۀ این راوی چنان شده است. تاکنون تالش

 نگارندگان نظر به. اند ها به بیان احتماالتی بسنده کرده جایی نبرده و پژوهش به باید راه

بوده  طرسوسی موسیبناسمعیلبنعلیبنحسنبندمحم یۀکن ابوطاهر،که  دارد احتمال

 منقطعی گاه و پراکنده های نسب جمع حاصل نیز، نام صورت همینکه  هرچند باشد؛

 و یهماهنگ یکدیگرچندان با  و داشته وجود وی های روایت نسخ الی البه در که است

  .است تردید محل همچنان، مذکور صورت بنابراین ندارند؛ یپوشان هم



 5931بهار ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

172 

و گرایش ذهنی وی   هایش و عالقه گفتار ابوطاهر در روایتفصاحت زبان و بالغت 

به تاریخ پیش و پس از اسالم ایران و حجم شگفت دانش او در این بستر، تردیدی در 

بودن او باقی نگذاشته است. هر قدر بیشتر در میان اوراق و  زبان اصالت ایرانی و فارس

سوسی، طرطوسی، ترشیزی، کنیم، در کیفیت طوسی، طر های او تورق می نسخ روایت

مانیم و همین امر مایۀ اظهارنظرهای فراوان و بیشتر  کرکزی و گریزی خواندن وی درمی

؛ در حالی که تا (35-5/01: 5981)ر.ک: طرطوسی، شده است  سازی قابل مالحظه و جهت

ر اش ارائه نشده و نام ابوطاهر ما، جز د ای از او و زندگانی امروز، هیچ سند و نشانه به

خاطرة راویان، نه در کتب تذکره و تاریخ ادبی ایران بر جای مانده و نه در دفاتر و 

ها و آثار  دواوین شعر فارسی ثبت شده است و حتی فهرست کاملی نیز از شمار روایت

 او در دست نیست. 

کم معرفی  و های ابوطاهر طرسوسی با قطعیتی بیش میراثی که تاکنون با عنوان روایت

 ند از: ا دو آبشخور مایه گرفته است، که عبارتشده، از 

، نامه قهرمان، مهنا هوشنگ، نامه دارابهایی نظیر  : روایتباستان ایران منابع

گیرد. ابوطاهر در این  را دربر می حبشی قرانو   عیارنامه، اسكندری تاریخ، نامه گردنكشان

کشد، با این تفاوت  ویر میها فرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسالم را به تص گونه روایت

که دیگر در این توصیف، پادشاهان و شاهزادگان مرکز ثقل روایت نیستند؛ بلکه در کنار 

آنان مردم و طبقات مختلف جامعه هم از وضیع و شریف حضور دارند و بیشتر در 

کنند و خوی و  شکل یک جمعیت اخالقی و ذیل عنوان جوانمرد و عیار ایفای نقش می

، عنوان حبشی قرانسازند. در این میان،  دوست ایرانیان را نمایان می مردم منش نیک و

های گروه  روایتی حماسی است که به توصیف مجادله و نبرد ایران و توران و دالوری

 پردازد. عیاران به سرداری قران حبشی می

قتل م، نامه ابومسلمهایی چون  این آبشخور مایۀ آفرینش روایت :اسالمی ایران تاریخ

شده  نامه مسیب و نامه تواریخ، العابدین امام زین نامۀ جنگ، نامۀ محمد حنفیه جنگ، حسینی
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است. ابوطاهر در این قبیل روایات فرزند زمان خود بوده و بیشتر رویدادهای تاریخ 

های  اسالم را با حفظ چارچوب ایدئولوژیک مذهبی و اجتماعی آن در آینۀ روایت

اسب با ذوق و پسند شیعیان عصر عرضه کرده است. نکتۀ مهمی داستانی بازسازی و متن

که نباید فراموش کرد گرایش و تمایل شیعی او در این بخش است. عنوان و محتوای 

های این بخش، خود گویای این مطلب خواهد بود که ابوطاهر طرسوسی در  روایت

شده و تا  می سدة پنجم و ششم یکی از مروجان فرهنگی مذهب تشیع اثناعشری شمرده

کرده  هایش ذهن راویان شیعی و مناقبیان را تغذیه می ها پس از خود با روایت سده

های شگرف ابوطاهر طرسوسی در  ها و توانمندی است. این کیفیت خود گواه ظرفیت

های چندگانۀ ادبیات، تاریخ، دین و فرهنگ است. بنابر این قراین  دادن حوزه پیوند

  آید. شمار می ساز به ی دورانابوطاهر طرسوسی یک راو

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابوطاهر طرسوسی در چه دورانی 

زیسته است؟ جستار حاضر در نخستین گام قصد ندارد مرز آغاز و انجام زندگانی  می

ابوطاهر را دقیقاً با ارائۀ اعداد و ارقام مشخص کند، چه در نظر اهل فن این کار با توجه 

نبودن منابع و مستندات الزم، خام و غیرعلمی خواهد بود؛ اما چون تا  به در دست

ناچار برای اثبات هویت تاریخی  امروز سندی قطعی در این رابطه ارائه نشده است، به به

نظر  ابوطاهر طرسوسی ضرورت پژوهش و بیان احتماالت در این زمینه بایسته و الزم به

 رسد.  می

 و روش پژوهش  . پیشینه2

 شاهنامۀنخستین مستشرقی است که در دیباچۀ  ، ژول مولرابطه با موضوع این مقاله در

گذشته از اینکه ابوطاهر طرسوسی را یک راوی عرب معرفی کرده، ( 18: 5941)فردوسی 

پرداخته و به بیان یک احتمال نادرست دربارة آن بسنده  حبشی قران به توصیف روایت

زیسته و پس  رمانی است که در زمان کیقباد میقران حبشی سرگذشت قه»کرده است: 

؛ 01: 5914)مول، « شمار سرانجام به ولیعهدی باختر رسیده است ...  های بی از جهانگشایی
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. در نقد این عبارت باید گفت: روایت داستانی در (5/512: 5300؛ ماسه، 251-254: 5910اته، 

فرزند ارشد او، خسرو انوشیروان، زمان پادشاهی قباد ساسانی روی داده است؛ زیرا نام 

در روایت به نص صریح ذکر شده و از آن گذشته، در سراسر روایت نسخۀ فارسی 

 آورده نشده است.« کی»برای قباد پیشوند 

 نسخۀ شناسی متن» عنوان با ،حبشی قران مصحح جعفرپور، میالد را پژوهشی اخیراً

 معرفی به که داده انجام( 5939) «طرسوسی ابوطاهر روایت به حبشی قران حماسۀ خطی

 حماسی ادب بر آن تأثیر ژرفای و فارسی و عربی ترکی، نسخ روایت، این از کوتاهی

 به تنها پژوهش، سابقۀ و  حوزه جستار، این پرسش به پاسخ در. دارد اختصاص ایران

 ، کرده مطرح که دالیلی بر بنا نیز وی البته شود، می بسنده اسماعیلی حسین تحقیق

 سخن آن از ادامه، در که کرده است ارائه را ای فرضیه گویا بلکه ، نداده قطعی اسخیپ

 رفت.  خواهد

به  حبشی قراننگارندگان مقالۀ حاضر بنابر شواهدی که در نسخۀ خطی حماسۀ 

اسماعیلی را نقد کنند و در کنار  اند در سه بخش فرضیۀ حسین اند، کوشیده دست آورده

تری از عصر زندگانی  میان آورند و تصویر روشن نیز سخن به آن از احتماالتی دیگر

پردازیم سپس فرضیۀ  ابوطاهر ارائه دهند؛ بنابراین نخست به طرح نظر وی می

 شود.   نگارندگان ارائه می

 . تاریخ زندگانی ابوطاهر طرسوسی3

مصححان  شده، سبب های طرسوسی دربارة تصحیح روایتشده  انجاممجموع تحقیقات 

نار جریان تصحیح، مطالبی را نیز دربارة خاستگاه ابوطاهر، سلسلۀ نسب او، در ک

)در این باره ها و پراکندگی نسخ ترکی، عربی و فارسی آثارش بیان کنند  ها، گونه روایت

تری  ؛ از این جهت در قیاس با گذشته تا حدی دید روشن(35-5/05: 5981ر.ک: طرطوسی، 

ها، هنوز ابهامی اساسی بر سر  وجود همۀ این تالش نسبت به ابوطاهر داریم؛ ولی با
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موضوع مهم تاریخ زندگانی ابوطاهر طرسوسی وجود دارد. دربارة تاریخ زندگی 

 اند: ابوطاهر چند فرضیه مطرح است که بدین شرح

 . فرضیۀ نخستین1-3

های  نامه با استناد به شواهدی که در نسخ روایت ابومسلم (83-5/84: 5981)اسماعیلی 

فارسی و ترکی موجود است، به حضور ابوطاهر در دربار سلطان محمود غزنوی اشاره 

 دارد:

 آثار درمجموع و نامه ابومسلم ترکی های نوشته دست که شویم یادآور باید اینجا در

 معرفی او دربار سرای داستان و غزنوی محمود سلطان معاصر را وی ابوطاهر،

 سلطان به ضمنی یا و مستقیم هایی اشاره گاه نیز فارسی های نسخه در. کند می

 منطقی اساس ها افسانه در شده گفته مطلب که است درست این. است شده محمود

 هم این اما باشد؛ سرا داستان دروغ و خیال از برآمده است ممکن و ندارد درستی

 ایم، نیافته آن ریختن دور برای منطقی و محکم دلیل که آنجا تا که است درست

 پذیرفتن برای فراوانی قراین که ویژه به آید؛ می شمار به لجاجت مقولۀ از دنشکر رد

 معاصر خوانِ قصه ابوطاهر، که بگذاریم این بر را فرض اگر. باشد موجود آن

 در ق425 و 980 های سال از یکی در باید می پس است، بوده غزنوی محمود

  باشد. برده سر به غزنین

 . فرضیۀ دوم2-3

، شاهنامۀ بزرگمقاله بر سه بخش بنا نهاده شده است: بخش اول با عنوان  فرضیۀ این

فرض تعلق یا نزدیکی دوران زندگانی ابوطاهر طرسوسی را به عصر غزنویان )احتماالً 

نما و با توجه به  کند. در بخش دوم با عنوان منارة گیتی اواخر سلطنت آنان( تقویت می

با منار جام  حبشی قرانی این مناره در روایت های بسیار فضای مکانی و زمان شباهت

غوریان، احتمال داده شده است که ابوطاهر در دوران پایانی زندگانی خود، عصر 

الدین محمد غوری را درک کرده باشد. این  غوریان و به طور مشخص پادشاهی غیاث
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یش فرضیه در بخش سوم با طرح موضوع آبشخورهای دوگانۀ ایرانی و اسالمی با گرا

های ابوطاهر، در انتساب و تعلق ابوطاهر طرسوسی به دربار سلطان  آشکار شیعیِ روایت

 محمود غزنویِ متعصب جداً تردید کرده است. 

 ها داده سنجش. 1

 بزرگ شاهنامۀ. 1-1

بار و به طور مشخص به یکی از  ، راوی برای نخستینحبشی قراندر بخشی از روایت 

اشاره کرده است. در آنجا  بزرگ شاهنامۀی خود، یعنی ها آبشخورهای نوشتاری روایت

 شاهنامۀامیر، به برای توصیف واقعۀ سیاوش از زبان حاکم شهرِِ مرزی سنجاب، شه

 است: مؤیدی ارجاع داده

ای ... این قصه را به تمامی در  امیر گفت همانا که تو قصۀ سیاوش نشنیدهشه»

 (.9: گ 0 )طرسوسی، قرن« اند شرح داده شاهنامۀ بزرگ

و بدون ذکر نام فردوسی  شاهنامهبه  نامه داراببار در  هرچند ابوطاهر طرسوسی یک

 استناد کرده است )صورت مبهم(: 

 را دخت بوران شکل، و نهاد به جملۀ آنکه سبببه است  دخت بوران کس این

 نای اما بوینی؛ جهان بدان را دخت بوران مگر الروم ملک ای گفت: ارسطون. ماند می

 گوید می که سبب بدان نیست، دخت بوران از کمتر هنرها به همۀ و به مبارزی سوار

 شاهنامه که هر و است بوده مردانه و هنری عظیم گودرز و گودرزم بندگان از من

  .(113-5/118: 5983 طرسوسی،) داند باشد، خوانده

ردوسی نیست؛ ، شهنامۀ حکیم فشاهنامهدر اینجا بنابر یک احتمال روشن، منظور از 

دخت یا همان روشنک با اسکندرِ غالب نبردی ندارد و  فردوسی بوران شاهنامۀچون در 

، پس طبیعی است که منظور (51-0/0: 5988)ر.ک: فردوسی، آید  مجادله به نکاح او درمی بی

 بزرگ شاهنامۀراوی، شاهنامۀ دیگری باشد؛ ولی مورد اخیر تنها شاهدی است که به 
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را عنوان خاص یک  بزرگ شاهنامۀداده است. صفا و بیشتر پژوهندگان  اشاره و ارجاع

 اند:  تألیف دانسته

 و تر قدیم گویا شده، تألیف چهارم قرن در که فارسی منثور های شاهنامه میان از

 در عظیم کتابی ابوالمؤید شاهنامۀ. است بوده بلخی ابوالمؤید شاهنامۀ همه از تر مهم

 مؤیدی شاهنامۀ و بزرگ شاهنامۀ را آن و بود قدیم ایران های داستان و تاریخ شرح

  .(5/055: 5903 صفا،) اند گفته می هم

شامل بسیاری از روایات و احادیث ایرانیان راجع به پهلوانان و  بزرگ شاهنامۀاین »

های حماسی متروک  فردوسی و سایر منظومه شاهنامۀها در  شاهان بود که اغلب آن

با (. 5/055: 5903)همو، « امی نرفته یا به اختصار سخن گفته شده استها ن مانده و از آن

را دیده  مؤیدی شاهنامۀتوان بر این فرض قائل بود که ابوطاهر،  کم می این اشاره، دست

شنیده است؛ ولی  شود که به حتم، آن را خوانده یا  روشن می« تمامی به»و با قرینۀ 

دوسی اعتنایی ندارد و در این روایت و دیگر پرسش جایی است که ابوطاهر، چرا به فر

کند؟ آیا این بیگانگی،  او یا به طور مشخص از نام فردوسی یادی نمی شاهنامۀآثارش از 

تواند نشانی از حضور او در عهد غزنویان باشد؟ این پرسشی است که گفتاری از  می

مل آن نزدیک ما را تا حدودی به پاسخ محت« خوانی شاهنامه»حسین لسان در مقالۀ 

 کند:  می

 شاهنامۀ شده، می خوانده محمود دربار در که ای شاهنامه این قوی، احتمال به

 ازین دیگری دفتر یا و مسعودی یا ابومنصوری شاهنامۀ شاید. است نبوده فردوسی

 فردوسی که طورهمان .است بوده( مؤیدی شاهنامۀ مانند) کهن پهلوانی های داستان

 ظاهراً نبست، طرفی سلطان های پاشو ریخت همه آن و حمودم باشکوه دستگاه از

 کهچنان آن، از بعد دیرگاهی تا شاید و مسعود و محمود دورة در هم او شاهنامۀ

 شاعر منوچهری، چرا است نبوده چنین اگر. است نبوده برخوردار توفیقی از باید

 خود شعرهای در را عجم و عرب شاعران از شماری بی انبوه نام که مسعود، دربار

 زمینۀ هرجا که بیهقی ابوالفضل... .  است نکرده یادی فردوسی از کرده، ردیف
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 یا تازی به گذشته و معاصر شاعران از آن اقتضای به بیند می مساعد را سخن

 که نامه قابوس نویسندة. است نبرده فردوسی از نامی هیچ آورد، می شعر پارسی

 را خود کتاب فردوسی از پس سال صتش قریب و بوده محمود سلطان داماد

 میان به سخنی شعرش یا فردوسی از که داشته را آن اقتضای نیز او سخن و نوشته

 ابوالمؤید شاهنامۀ از( ابوطاهر مانند) مؤلف همین. است خاموش باره درین آرد،

 و...  کیخسرو روزگار به بود گیالن ملک المعالی شمس ملک جدّت»: برده نام

 حتی(. 4: 5909 عنصرالمعالی،) «است آورده شاهنامه در او ذکر بلخی ابوالمؤید

 از ،بوده محمود سلطان محبوب ادیب عنصری، از پس که دیلمی کاراسی

-9/453: 5910 لسان،) است کرده می اخبار نقل فردوسی پرداختۀ جز ای شاهنامه

425 .) 

د که ابوطاهر نیز ساز مجموع این موارد تا حدودی ما را به این مطلب رهنمون می

سبب حاکمیت فضای خفقان، نقل مستقیمی از  پسند عصر و به به مانند اقران محمودی

 شاهنامۀفردوسی ندارد، حتی کیفیت برخی از روایات به ظاهر مشترک او با  شاهنامۀ

فردوسی هم اختالف قابل تأملی با روایت حکیم فردوسی دارد و این اختالف خالف 

هی و مردمی هم ندارد و بعید نیست به سه شاهنامۀ پیش از نظر برخی، منبع شفا

خوابگی بهمن و همای در یک نسخه از  فردوسی مربوط شود )مانند چگونگی علت هم

طبع صفا ذکری از آن نیامده است(.  نامۀ دارابمحفوظ در آلمان که البته در  نامۀ داراب

 اند:  این موضوع اشاره کرده طرسوسی به نامۀ داراب پژوهندگان دیگری هم در رابطه با

عنوان منبعی در خور توجه  فردوسی را به شاهنامۀطرسوسی  نامۀ دارابمتن »

: 5932)رنجبر و ابراهیمی، « دهد؛ اما به طور کامل مطابق بر آن نیست طرسوسی نشان می

80.) 
کند: نخست آنکه  گذشته از آن، سند مذکور ما را تا حدودی به دو فرض نزدیک می

اهر طرسوسی عصر غزنویان را درک کرده و او نیز مانند بسیاری از دیگر ادبای ابوط

سایۀ اخالف و جانشینان  -اگر هم معاصر سلطان محمود نبوده باشد -عصر خود
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کرده و بنابر تبلیغ و تحریک آنان ابوطاهر نیز  محمود غزنوی بر سر وی سنگینی می

کرده است. دوم  روی اختیار رعایت می ناچار و یا از همچنان سنت ادبای پیشین را به

منظوم فردوسی،  شاهنامۀدر قیاس با  بزرگ شاهنامۀمحتمل است که در عصر ابوطاهر، 

هنوز هم اصالت و اعتبار خود را در میان ادبا و مردم ایران حفظ کرده باشد و بیشتر 

 روی، این شاهد فرض اسماعیلی را تا حدودی قوتهرمحل رجوع بوده باشد. به

 بخشد.  می

 . تشابهات دو مناره2-1

 نما . منار گیتی5-2-1

شیر قبادشاه کشمیر را به یاری قران حبشی  ، زمانی که اردهحبشی قراندر اواخر روایت 

رود و در این میان از وجود باغی به نام باغ  کند، به دیدن عجایب شهر می فتح می

اند.  یواری نفوذناپذیر محصور کردهشود که گرداگرد آن را با د مطلع می (ع)سلیمان نبی 

تنها راه ورود به آن، رفتن به داخل نهر آبی عظیم است که از داخل این باغ به بیرون 

بود، او را مرده از آن سوی رود   که به درون این آب رفته تر هر جاری است. پیش

فش است؛ خواستار دیدار باغ و عجایب آن و یا حداقل شنیدن اوصا شیر بازیافتند. ارده

دست  زنند. تنها قران حبشی است که برای به ولی همگان از رفتن به این باغ سر باز می

آوردن نام، پس از گذر از رودخانه و ورود به باغ و مواجهه با طلسمات و مشاهدة 

برد که ابوطاهر طرسوسی آن  ای می شکوه و جالل و مکنت موجود در آن، راه به مناره

 لقب داده است. بلندی و عظمت مناره در نظر ابوطاهر « نما گیتیمنار »را در روایت، 

انگیز است و بنابر گواهی روایت، قران حبشی بر باالی آن  آور و شگفت تا حدی اعجاب

نما نام  کند و به همین علت این منار را گیتی تا دورادور و تقریباً هر سرزمینی را نظر می

جم کیخسرو زده باشد و دور نیست که با این کار  اند که شاید پهلویی هم به جام نهاده

ای هم به منار جام داشته باشد. ابوطاهر حدود ده ورق از روایت خود را به  اشاره

نمای اختصاص داده است.  توصیف و شرح همراه با اغراق عجایب و عظمت منارة گیتی
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ه تمامی خزاین به همرا (ع)مطلب قابل مالحظه جایی است که در فرجام، باغ سلیمان نبی

رود. در بخش  و جواهرت و متعلقات سیمین و زرینش به غارت پریان و جادوگران می

 پایانی مقاله اهمیت این موارد تحلیل خواهد شد.

 از شیر. نهاد وی بر دست برفت شیر آن پیش در آنگه کرد، خدای بر توکل پس

 بر دید میلی کرد نگاه...  قران. نهاده قفل آن پیش در دید کلیدی قران. بازایستاد گشتن

 باال بر میل آن پهلوی از و داشت باال گز پانصد از افزون که بزرگ ای مناره مثال

 فرسنگ پنجاه مردی که برفت چندان گرفت، رفتن باال آن بر قران. آمدن بایست می

 آن مثل بود قران تا هرگز...  برسید مناره سر بر تا رفت می مناره فراز بر قران. برود

...  کرد نگه مناره آن سر در آنگه. بماند حیران مناره آن دیدن از قران. بود ندیده ای مناره

 رفت دیگر دریچۀ به. بدید را ایران لشکر و کشمیر والیت کرد، بیرون دریچه آن از سر

 تا...  آمد وی نظر در هندوستان است حدی به تا دریا دیده را یونان والیت کرد نگاه و

 سوی به آنگه. بدید را ترکستان همۀ کرد، نگاه حبشی قران آنجا از که یدبرس جایی به

 جملۀ کرد نظر را دریاها جانب این از. بدید را ایران والیت جملۀ کرد، نگاه زمین ایران

 و بحرین شهر با بدید را بحرین کوه کرد، نگاه دیگر طرف یک از...  بدید را دریابار

 هزار صد گام صد هر به که دید جایی کرد، نگاه گردی جای به باز. عمان های جزیره

 آنجای تا بود وی در که زر های روشنی اما برافروخته؛ ها شمع مثال بر نمود می روشنایی

 هزار دو مقدار که همانا بود حبشی قران تا مناره که جایگاه آن تا بود زر آن موضع که

 (.982-900 گ: 0 قرن طرسوسی،) برآمد نمای گیتی منارة بر باز...  بود زمین فرسنگ
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 نما قران حبشی در منار گیتی -5تصویر

برای داللت و و به معنای محل مشخصی است که  بوده «نار»از ریشه منار احتماالً 

به مفهوم امروز تغییر کارکرد داده و  . این واژهاند ردهک روی آن آتش روشن میراهنمایی 

در کنار  بیشترکه این بنا طرح عمدتاً مدور است.  امروزین و متعارف آن بنایی مرتفع با

از دیرباز در معماری و  ،شده ها ساخته می بناهایی چون مدرسه، مسجد و مقبره

اده د شهرسازی ایران وجود داشته و بخش مهمی از خاطرة جمعی ایرانیان را تشکیل می

ف بناهای ی معرّی برای گفتن اذان و یکی از نمادهالمح ،در میان مردم هامروز است و

ها و  راه عامل راهنما در کنار شاه اساس،شود. پیرنیا منار را در مذهبی شناخته می

های بعد به مقبرة بانی آن یا  مسیرهای بیابانی و یا جنگلی برشمرده است که در دوره

)ر.ک. ای خوب یا بد، عملکردی جدید یافته است  بزرگان تبدیل شده و یا در پی واقعه

 (.11: 5980حیدری، 
از پیامدهای شایع جنگ میان دو تمدن، ورود و عرضۀ فرهنگ، زبان و دین قوم 

های غیرمسلمانان نظیر  ندمغلوب است. مسلمانان هم پس از غلبه بر تم  فاتح بر ملت

نما(، نخست به برپایی مسجد و ساخت  ممالک هند و کشمیر )محل بنای منار گیتی

ذشته از آنکه نماد پیروزی مسلمانان و ترویج و کردند. این کار گ مناره اقدام می
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رفت، شگردی هم در  شمار می شدن فرهنگ آنان در یک تمدن بزرگ دیگر به نهادینه

تقدس  ؛ زیرابرآورندة مسجد و مناره بوده است ماندگار کردن نام سالطین فاتح و غازیِ

دشاه سازندة بنا بود. مکانی این ابنیه و محترم شمرده شدن آن، مایه و ضامن بقای نام پا

 ،وقوع این وضعیت بعد از ضعف و شکست یک سلسله و روی کار آمدن سلسلۀ دیگر

حتی در میان مسلمان نیز روی داده است. با توجه به موضوع بحث ما، بارزترین نمونۀ 

 شود. این حالت در دورة اقتدار سالطین غوری مشاهده می

حضور ابوطاهر طرسوسی، تا جایی که مطابق با موقعیت مکانی و مقتضیات زمانی 

توان دو منار تاریخی را در سنجش با منار  اند، تنها می جو کرده و ستج نگارندگان

منار هند است.  نما در نظر گرفت: نخستین، منار جام غور افغانستان و دوم قُطُب، گیتی

دهیم که  نما با هر دو مناره احتمال می با بررسی بیشتر و مقایسۀ جزئیات منارة گیتی

یقین منار جام را دیده و در نقل روایت خود از بلندی و شکوه آن  ابوطاهر طرسوسی به

مناره تأثیر پذیرفته و آن را الگویی برای روایت خود قرار داده است. هرچند که دو 

ولی قُطُب منار با توجه به  ؛اند غوری ساخته شده ام و قُطُب در عصر سالطینمنارة ج

های  ق( و عدم تطابق ویژگی013-108فاصلۀ طوالنی زمان شروع ساخت تا تکمیل آن )

 ؛توانسته مورد نظر ابوطاهر بوده باشد نما، به احتمال زیاد نمی آن با توصیفات منار گیتی

 رداخته نشد. بنابراین در این پژوهش بدان پ

 . منار جام2-2-1

یکی از شاهان دودمان غوری و مقتدرترین آن  ،محمد ینالد سلطان ابوالفتح غیاث

امروز   بهق سلطنت کرد و از بناهای معروف وی که تا 133 تا 118از سال  ،سالطین

ین و دال استوار بر جای باقی مانده، یکی منار جام است. این منار در آغاز سلطنت غیاث

یعنی فیروزکوه و در درون حصار آن شهر ساخته  ،ه فرمان او در مرکز قلمرو غوریانب

. منار جام که مشخص نیست دقیقتاریخ ساخت این اثر به طور  ،اینوجوداشده است، ب

شده از  ین منار ساختهممتر ارزیابی شده، از جهت ارتفاع دو 01ارتفاع تقریبی آن تا 
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 ضلعیِ ای عمیق و بر روی یک پایۀ هشت میان درهخشت پخته در جهان است که در 

ای  ، کتیبه سر برافراشته و مشتمل بر چهار طبقه است. بر روی هر طبقه ،استوار و زیبا

قدمت زمانی و هنر  نظرمنقش به نام یکی از سالطین غوری نصب شده است. از 

ر آسیب شود که بر اث میشمرده ترین بخش آن  معماری طبقۀ نخست این مناره مهم

باقی مانده که مقصود از آن « ابوالفتح»بسیار بر روی کتیبۀ آن، از نام پادشاه تنها کنیۀ 

 است. ،ین محمد غوری، بانی منارهدال لقب غیاث

که با استفاده از هست ی های تهاما نک؛ ها در شناخت بهتر این منار بسیار است گفتنی

و حضور ابوطاهر طرسوسی  پرداختم نما و جا توان به سنجش دو منارة گیتی ها می آن

  .در عصر غوریان را محتمل شمرد

آید، منار جام در ناحیۀ  که از نام فیروزکوه و موقعیت امروزین آن برمی چنان

ای که  ترین نکته ها قرار گرفته است. مهم ای از کوه کوهستانی و در میان حصار زنجیره

فتن آن در محل تقاطع جریان رودخانۀ بدان توجه کرد، قرار گر ددربارة این منار بای

ها، آثار و  رود است. در اطراف این منار و بر روی صخره خروشان جام و هری

د. در شهر فیروزکوه، شو می دیدهبرج و بارو نیز هنوز  مانده از چند باقیهای  خرابه

مسجد جامعی هم وجود داشته که به احتمال نزدیک به یقین منار جام در داخل یا در 

. وجود داردشواهدی از بقایای این مسجد نیز  ه، حتی امروزاست گرفته میکنار آن قرار 

هایی از  نشانه ،نقل کرده ناصری طبقاتی و آنچه صاحب ختشنا های باستان بنابر کاوش

)ر.ک. منهاج سراج، سکونت یهودیان نیز در این ناحیه و غور به دست داده شده است 

توضیح آنکه در نزدیکی منار جام (. 551: 5931ری، فروغی اب؛ 5/921-920: 5942

مزاری بوده و روی آن تاریخ  ای به زبان عبری پیدا شده که متعلق به سنگِ نبشته سنگ

جالب توجه خواهد بود اگر بدانیم در  .ق نقش بسته است144برابر با  5405سلوکی 

به این نکتۀ  دبای هستند. در پایان، (ع) هم، مردمان به آیین حضرت موسی حبشی قران

در بنابر نظر محققان،  ندارد و دروازة ورودیمنار جام که تا امروز  کردارزشمند اشاره 

 . های مخفی نیز داشته است و یا شاید این منار راه شده دفن خاکزیر خروارها 



 5931بهار ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

111 

 حبشی قراننما در روایت  با توجه به اوصافی که ابوطاهر طرسوسی از منارة گیتی

 . گیرد قوت هرچه بیشتری به خود می ،سانی این دو منارههم، فرضیۀ ستا ه دادهائار

 قران روایت در. هاستآن مکانی موقعیت منار دو این همسانی نشانۀ نخستین

 تاریخی واقعیت در ولی ؛دارد قرار کشمیر شهر حصار درون در نما گیتی منار حبشی

 و ناحیه دو نزدیکی از گذشته. دارد قرار افغانستان فیروزکوهِ شهر حصار در جام منار

 داشت توجه باید حماسی، های روایت در موجود مکانی ابهام دلیلبه آن توجیه امکان

 از پس دولت این مرزهای دامنۀ بوده، غور خاندان سلطنت مرکز که ،فیروزکوهبه غیر از 

 شده می شامل نیز را هند از زیادی های بخش بلکه ،کشمیر تنهانه غزنویان اضمحالل

نیز ممالک کلکته، کشمیر، چین و هند به دست قران حبشی فتح  حبشی قراندر  است.

برای دورشدن از واقعیت تاریخی و افزایش جذبۀ  دتوان شوند، پس ابوطاهر می می

به کشمیر، ناحیۀ دیگری از ممالک  ،عنوانی مشابه باداستانی، به راحتی محل منار جام را 

 غور منتقل کند.

این همسانی قرار گرفتن رودی خروشان در کنار هر دو مناره است.  دومین شاهد

ای پرآب و عمیق قرار دارد که  در پس رودخانه حبشی قراننما در روایت  منارة گیتی

است. قران برای ورود  (ع)شاهرگ حیاتی شهر کشمیر و تنها راه ورود به باغ سلیمان نبی

و  رد شودآسا از زیر حصار  ه طرزی معجزهو ب نددر عمق آب رود شنا ک دبه این باغ بای

رود قرار  درآورد. منار جام غوریان نیز در کنار رود خروشان هری (ع)سر از باغ سلیمان

شده  می شمردهناحیه این رگ حیات و مایۀ زندگی  گذشتهداشته و این رود نیز از 

 است.

نه روی  ،ها رههای ورود به منار جام افغانستان خالف ورودی مرسوم دیگر منا راه

که تا امروز در زیر خاک مدفون و ناپیدا شده  ردهای آن قرار دا بلکه در زیر پایه ،زمین

ولی پنهان  رد؛نما در زیر پایۀ منار قرار دا نیز راه ورود به منار گیتی حبشی قراناست. در 

جاه ای به عمق پن پس از عبور از طلسم شیر، ابتدا در سردابه آن،است و به قول راوی 
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 برایمناری که ابوطاهر  ؛آورد میدرسر نما  سپس از زیر منار گیتی رود و پله فرومی

 کند: ساخت روایت و ماهیت داستانی، در بیان عظمت آن اغراق بسیاری می

 آن از روشنی. بودند بسته وی در که نردبانی پایه پنجاه مقدار عظیم ای سردابه

 به تا شد فرود ای پایه و درنهاد پای پس. کرد خدای بر توکل قران. تافت می جایگاه

 باال گز پانصد از افزون که بزرگ ای مناره مثال بر دید میلی کرد نگاه. برسید نشیب

 (.982 گ: 0 قرن طرسوسی،) داشت

ها و باروهایی باشکوه در اطراف هر  سومین نشانۀ همسانی دو مناره، وجود ساختمان

 ،شواهدبرخی با مقایسۀ  .دهد رینۀ منار جام میدو منار است که خبر از شکوه شگرف پا

 شود.  این مطلب بهتر دریافت می

 هزار چندین این! خدایا پاکا! اهلل سبحان: گفت. آمد عجب کار آن از را قران

 در انگشت قران...  اما ؛زادگان خاکی مشت برین نمایی می تو گوناگون های عجایب

 آن در...  آمد یادش -السالم علیه- نسلیما پادشاهی و مملکت از و گرفت دندان

 افروز شب گوهرهای آن فروغ از و دید می ها عجایب آن و گشت می ها کوشک

 از تر خوش دید کوشکی کرد نگاه قران...  شب از روز و روز از شب دانست نمی

 نگاه. برسید ای حجره به تا تماشاکنان همچنان...  بود وی بر که ها خشت بهشت

 سلیمان را باد و مجوف ایشان های میان خانگی مرغان مثال بر دید ها صورت کرد،

 بانگ همه مرغان آن و وزید می ایشان بر دایم تا بود فرموده -السالم علیه- پیغمبر

 ازین یکی که گفت خود با. آمد خوش تماشاکردن همه آن از را قران کردند می

 سفید غایت  به مرغی سپ. نشان برای از برم شاهزادگان نزدیک و برگیرم مرغان

 گ :0 قرن طرسوسی،) بودند ساخته خام نقرة از را وی که مرغان آن میان در بود

909- 900.) 

خصوص باغ ارم  زندگی و دربار مجلل غوریان و به بارةوانی دراجوزجانی مطالب فر

 ها یویژگ که این ( بیان کردهیحبش قرانروایت  در پرندگان و باغ (ع)مثابۀ باغ سلیمان به)

ها در حوصلۀ این گفتار  پرداختن به آن و دارند مصداق یحبش قران روایت در تمامی به

 (. 30-39، 05: 5931؛ فروغی ابری،  982-5/921: 5942)ر.ک: منهاج سراج، نیست 
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 شاه نیناصرالد یزندگان خاطراتتا  شاهنامه ینقال طومارنما از  . منار گیتی3-2-1

 تا شاید که دارد وجود تاریخی و ادبی متون اوراق میان در بسیاری های مثال و کنایات

 منار. اند کردهه جتو آن به متون مصححان و مخاطبانکمتر  ،شتیاهم تمام با امروز به

. است نشده بدان ای اشاره هیچ ها، پژوهش در که است موارد همین از یکی نما گیتی

 این حماسی، های روایت خصوص هب تاریخی و ادبی متون در آمده، دست به شواهد بنابر

 ولی ،کاربرد  کم بهیمشبهٌ ،قامت بلندی تشبیه مقام در و کنایات و ها مثل بیشتر در مناره

 هم قاجار عهد تا  ترک و  پارسی ادیبان برای آن کاربرد سلسلۀ که است بوده آشنا نام

 منار حضور برای را فضا بیشترین طرسوسی ابوطاهر ۀنام ابومسلم. است داشته ادامه

 کاربرد، فراوانی این و است داده اختصاص خود به فارسی ادب متون میان در نما گیتی

 از نشان است، شده می شنیده و خوانده مردم حضور درویژه  به که متنی در هم آن

 بلندی در و دارد جغرافیایی هویت مسلماً که مناری است؛ داشته منار این با آنان آشنایی

 با هم دیگری بَرنام جام، منار که رسد می نظر به چنین ها، یافته مجموع از .است بوده ثلمَ

 حماسۀ و شاهنامه ینقال طومار ،نامه ابومسلم از پس. دارد «نما جهان یا نما گیتی» عنوان

 در که هستند دیگری توجه قابل متون آناتولی، منطقۀ در نامه بطال شایعِ و پرآوازه دینی

 قاجار شاهنیناصرالد یزندگان خاطرات دفتر. است شده اشاره نما گیتی منار به آن

 اند. در آن یافته نما گیتی منار از شاهدینگارندگان  که است متنی آخرین

: 5981 طرطوسی،) «نما گیتی منار چون هریک بودند، ملعون دیوان آنجا خلق جملۀ»

)طومار « فیل نشسته بودنمای بر باالی تخت  فوالدوند چون منار گیتی» ؛(209 ،202 ،5/200

 منار چون بارگاه درون به روسیاه میالن» ؛(031، 035، 088، 093، 004: 5935نقالی شاهنامه، 

 آ،  94 گ: 59 سدة ابومخنف،) «کرده سجده ساعت هر. آورده خود بت به روی نما گیتی

باشی )رئیس تشریفات( با جبه و شال و کاله و  یشاپیش ایشیک آقاسیپ» ؛(آ 594 گ

 ،نما بود سان منار گیتی هعصای مرصع و اعتمادالحرم که قدش در درازی زبانزد و ب

 .(11: 5905معیرالممالک، )« آمدندپیشاپیش می
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 های طرسوسی . دوگانگی آبشخورها در روایت3-1

وجود داشته،  گانهای ابوطاهر برای نگارند روایت بارةکه همواره در یپرسش مهم

ها و  ابوطاهر طرسوسی گاه شخصیتست؛ زیرا ها تروایاین دوگانگی آبشخور 

پادشاهان تاریخی پیش از اسالم ایران را موضوع روایات خود قرار داده و گاه هم 

رویدادهای مهم پس از اسالم را آن هم با گرایش شیعی اساس آفرینش ادبی خود نهاده 

ساب ابوطاهر به که انت ندبه این نتیجه رسید گانشده نگارند های انجام است. با کاوش

ق چندانی در اختیار ثو مو  های قابل مالحظه تنها داده دربار سلطان محمود غازی، نه

بلکه شواهد حکایت از تضاد مستقیم عملکرد ابوطاهر با سیاست  ؛دهد محقق قرار نمی

پاسخ به این و فرهنگی و دینی سلطان محمود دارد. شاید بهتر باشد برای سنجش بهتر 

 . بیندازیمم به تاریخ غوریان سؤال نگاهی ه

 . اصل و نسب غوریان1-3-1

هایی که شاید از اوایل عصر اسالمی در میان حاکمان یا پادشاهان ایرانی و  یکی از سنت

هایی دروغین یا واقعی است که  نامه شایع بوده، تهیۀ نسب ،مسلط بر ایران غیرایرانیِ

ترین دلیل این اقدام  مهم .رساند می سلسلۀ پدری آنان را به پادشاهان اساطیری ایران

شاید کسب نوعی مشروعیت برای حکومت بر مردم بوده باشد. غوریان نیز همچون 

از ردّ یا پذیرش آن  گانکه نگارند مند بودند بهرهای  نامه ها از چنین نسب دیگر سلسله

منهاج سراج د. آگاهی ما در این زمینه تنها منحصر به اشارات نکن نظر می صرف

است. منهاج سراج بنابر روایت  ناصری طبقاتدر  (925-5/958: 5942) جوزجانی

الدین محمد، یکی از افتخارات  شاه مرورودی، شاعر دربار غیاث فخرالدین مبارک

داند. عبدالحی حبیبی نیز در مقدمۀ  غوریان را رسیدن نسب آنان به ضحاک تازی می

هایی  هاک )برساخته از ضحاک( در بخشای به نام س خبر از وجود عشیره ناصری طبقات

دهد که سخن ما در اینجا ارتباطی به اشتراک لفظی یا معنایی این دو  از افغانستان می

 کلمه ندارد.
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یعنی  ،های پادشاهی، خیل دستگاه تبلیغاتی دربار غوریان همچون دیگر سلسله

اشتند که در این پردازان نیز برای ترویج این نسب وظایفی برعهده د شاعران و داستان

هایش بیش از دیگران بوده است. طرسوسی  میان اقبال ابوطاهر طرسوسی و نفوذ روایت

رساندن  ثمر در ارتباط با تاریخ پیشااسالمی و با این بهانه بهترین فرصت را برای به

ترین مایۀ بقا و ضمان  دست آورده است. این مجال اصلی اهداف فرهنگی و ادبی خود به

این وضعیت را  توان مین افکار طرسوسی در تاریخ ایران پیشااسالمی است و آزادی بیا

 شاهنامهبا ماجرای سلطان محمود و چگونگی رفتار وی با فردوسی به هنگام عرضۀ 

ۀ ئلیکی از دالیل مناظرة محمود با فردوسی، مس ،اصل بنابر شهادت تاریخدر .درقیاس ک

است، حال آنکه محمود اعتقاد داشت  نامهشاهغلبۀ ستایش شاهان و پهلوانان عجم در 

در سپاهش هزاران مرد همچون رستم وجود دارد. در ارتباط با این بخش در سطرهای 

نامۀ افتخاری یکی از  عنوان سرگذشت را به حبشی قراند نکوش می گانپسین نگارند

 د. نترین سالطین غوری ارزیابی کن بزرگ

 )ع( . شنسبانیه و ارادت به امام علی2-3-1

کردن و درسنت، انگشت و مذهب ،به تعصب سلطان محمود غازی در عقیده هبا توج

مایۀ شگفتی و پرسش  گاناو، همواره برای نگارند جستن و خون شیعیان ریختنِ قرمطی

هایش مربوط به  چگونه ممکن است ابوطاهر طرسوسی که نیمی از روایت ه است کهبود

ریخ تشیع و هجو سالطین اموی است، مالزم و بزرگان تا (ع) همتوصیف مظلومیت ائ

 سالمت برده است.  دربار محمود و یا غزنویان بوده باشد و چگونه از این میان جان به

مسعودترین از ابوطاهر را یکی  دبای ،سند این قسمت نیزبنابر شاهد بخش پیشین و 

خوبی برای او  زیرا بستر و فضای مذهبی و سیاسی نسبتاً ؛ادیبان اعصار در نظر بگیریم

ی هم به صبر افتخار به نسب ضحاکی خود، ارادت خا و غوریان عالوه است فراهم آمده

ها با خلفای اموی در جنگ بوده و  اند و حتی تا سال خاندان عصمت و طهارت داشته

اند. بنابر روایت جوزجانی،  سیاسی و دینی آنان نبوده تحاضر به پذیرش مشروعی
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که به ظن جوزجانی به دست  -از اجدادشان به نام شنسب سبب نام یکی غوریان به

)ر.ک: به شنسبانیه شهرت پیدا کرده بودند  -به اسالم مشرف شده بود )ع( حضرت علی

 (.59: 5931ابری، فروغی 

 ضحاک فرزندان نقل، از بعد که گویند پدری نسبت به خوانند، شنسبانیان را ایشان

 که است آن ظن غالب و گرفت نام و یدرس قوی و شهم و شد بزرگ غور بالد در

 ایمان وجهۀ -اهلل کرم- علی دست بر -اهلل رضی- علی امیرالمؤمنین خالفت عهد در

 و عهد آن نشستی، تخت به خاندان از هرکه و بستد، لوایی و عهدی وی از و آورد،

 -سلم و علیه اهلل صلی- مصطفی بیت اهل و ائمه محبت و دادندی بدو علی لوای

 (. 5/921: 5942 سراج، منهاج) بود راسخ ایشان عتقادا در

لعن آن حضرت در عصر اموی و دشمنی با  ز زدن از ، سر با)ع( ارادت به موال علی

امیر فوالد غوری »که پس از شنسب  است امویان تا جایی در این سلسله ریشه داشته

لم مروزی خروج ابومس ،الدعوت العباسیه ... چون صاحب لک شنسبیکی از فرزندان مَ

امیر فوالد حشم غور را  .را از ممالک خراسان ازعاج و اخراج کرد هامی بنو یکرد، و امرا

)همان، « عباس و اهل بیت نبی، آثار بسیار نمود ف آلرمدد ابومسلم برد و در تص هب

هم یاری و مساعدت غوریان با ابومسلم  نامه ابومسلمدر  (.33: 5931؛ فروغی ابری، 5/924

 الً مشهود است.کام

ماند که ابوطاهر چگونه توانسته تا این حد  باقی نمی تردیدبا این وصف دیگر جای 

 ؛ع پیشرفت و توفیقی چشمگیر حاصل کندیهای حماسی تاریخ تش در بستر روایت

 های خود را در عصر و قلمرو غوریان پرداخته است. بنابراین ابوطاهر این قبیل روایت

 ب به حبشیقمل ،ین محمد غوریدال . ابوالفتح غیاث3-3-1

پردازی در متون حماسی و داستانی، سنت سادة  های مرسوم شخصیت یکی از شیوه

های فارسی همواره نام و برنامی زیبا و  گذاری است. در این سیر قهرمانان روایت نام

را در  گانتا جایی نگارند حبشی قراندلکش دارند. محتوا و چارچوب فکری روایت 



 5931بهار ، 8، شمـارة 4 سال  ________________________________ فصلنامة فرهنگ و ادبیات عامه

111 

قران »نمود.  ای ناگشوده می لهئمس انروبرد که حتی عنوان روایت نیز برایشف تعمق

 یعنوان شخصیت بازدارنده به ای دارد؟ چرا این اسم با این عنوانِ چه وجه تسمیه« حبشی

 عیار، قهرمان روایت طرسوسی شده است؟ 

 ناصری طبقاتخواندن پهلوان عیار روایت طرسوسی در  با تالش بسیار سند حبشی

الدین محمد به جِد یا از روی مهر و  ه دست آمد. بنابر این سند، مادر سلطان غیاثب

ین دال ش، فرزند کهین خود، غیاثا سبب رنگ تیرة پوست فرزندان غوری محبت و یا به

)ر.ک: کرده است  خطاب می« زنگی»و برادر مهین وی، معزالدین محمد را « حبشی»را 

 (.30: 2190ضمیر،  روشن

 سلطان و الدین غیاث سلطان که اند کرده روایت چنین -حمۀبر اهلل دهمتغم- ثقات

 و سال سه به الدین غیاث و بودند، مادر یک از دو هر -مراقدها طاب- معزالدین

 بود، گیالنی بدرالدین ملک دختر ایشان مادر و بود، تر بزرگ معزالدین از کسری

 -مرقدها اهلل نور- ایشان مادر ملکه، و شنسبانیان، تخمۀ و نهاران بنجی اصل از هم

 او مبارک اسم اصل در و گفتی زنگی را معزالدین و خواندی، حبشی را الدین غیاث

 اخمد را محمد غور لغت بر بود، محمد هم معزالدین نام و بود محمد الدین غیاث

 (.5/919: 5942 سراج، منهاج) گویند

دن این پهلوان حبشی است. ش هنامید« قِران»بخش دیگر پرسش ما مربوط به چرایی 

-ین محمد غوری را دال اگر فرض را بر این بگیریم که ابوطاهر طرسوسی، سلطان غیاث

قهرمان روایت خود در نظر گرفته، حال به چه سبب  -حبشی خواندهاو را که مادرش 

قران بوده  ن صاحبیالد او را در این روایت حماسی، قران نامیده است؟ مگر غیاث

 است؟

و  نام خوشسال حکومت کرد و از سالطین  45الدین محمد حدود  غیاثسلطان 

. او اند کردهتمجید و احترام  او رااست و مورخان بسیاری  ق0مشهور نیمۀ دوم سدة 

کرد و همچون عیاران  سیاستمداری باکفایت بود و مملکت را با حُسن سیاست اداره می
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شخصاً بسیار کم به جنگ »نویسد:  اثیر میشد. ابن کمتر به جنگ و نبرد متوسل می

  (.13: 5931)فروغی ابری،« بازی بسیار داشت پرداخت و زرنگی و نیرنگ می

در عصر خود ممالک بسیاری  .سلطان دودمان غوری بود الدین شکوهمندترین غیاث

 را گشود و دربارش مملو از بزرگان حکمت و ادب بود:

 سلطنتش و شد پنج او شاهیپاد نوبت رسید، خلعت ناصرالدین حضرت از چون

 در تا ماچین و چین حد سر از و هندوستان مشرق از و گرفت بسط و عرض

 این مبارک اسم به خطبه هرمز دریای کنار تا خراسان و جیحون آب از و عراق،

 سلطان ذات تعالی حق و...  راند مملکت سال سهو چهل مدت و یافت تزیین پادشاه

 گردانیده مزین باطن و ظاهر عنایت انواع به را -راهث طاب- سام محمد الدین غیاث

 بلغا مشاهیر و حکما جماهیر و فضال اکابر و علما افاضل از او حضرت و بود

 کل از. گشته دنیا مذکوران افراد مرجع و بود شده پناه جهان او درگاه و کرد آراسته

 و نظم کالم ملوک و راضح نظیر بی شعرای و بودند جمع فریق هر مقتدایان مذاهب

 (. 5/905: 5942 سراج، منهاج) منتظم او بارگاه خدمت سلک در نثر

یابد که مطابق  هم، زمانی افزونی دوچندان می حبشی قرانشگفتی مخاطب روایت 

های  قران حبشی عامل اصلی فتح سرزمین با قول منهاج سراج، در این روایتِ حماسی

 کلکته، کشمیر، چین، طمغاج و هند است. 

 ؛ترش حنفی بود الدین در آغاز مثل برادر بزرگ اساس قول منهاج سراج، غیاثبر 

گاه نسبت به مذاهب تعصبی  و هیچ( 5/902)ر.ک: همان، ولی بر اثر خوابی، شافعی شد 

ب را برای سلطان امری ناپسند صل نبود و تعئای قا نداشت و برای شافعیان امتیاز ویژه

شهر و شخص  را در دوران سلطنت او به آرمانشمرد. این شرایط حکومت غوریان  می

قران و   ن محمد غوری را در ذهن مردمان به پادشاهی فرهمند و صاحبیالد غیاث

 پرور بدل کرده بود. فرهنگ

ذهن و ن محمد غوری در یالد ، سبب شده بود که غیاثشده مجموع دالیل برشمرده

 «قران»و عنوان ود قران ش صاحب یطرسوسی مبدل به پادشاه زبان آفرینشگرِ ابوطاهر
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ناظر بر کارکرد این پادشاه غوری است و انعکاس این تفکر در آینۀ شخصیت داستانی 

طرح  ،تر از همه و مهم یافتهار و قهرمان آرمانی تبلور عنوان یک پهلوان عیّ به حبشی قران

 ؛ زیراو چارچوب این آفرینش، موافق پسند و خاطر ممدوح ابوطاهر بوده است

الدین محمد غوری )در قالب قران حبشی داستانی( در ارتباط با  آفرینی غیاث نقش

شاهان ایران پیش از اسالم، یعنی قبادشاه ساسانی صورت گرفته و در این روایت 

 ابوطاهر قران حبشی را بارها بنده و پهلوان سپاه قبادشاه خطاب کرده است.

 گیری نتیجه

ساختن تاریخ زندگانی ابوطاهر  وشنبخشی از برآیند کلی پژوهش معطوف به ر

گزار و  طرسوسی است. بر این اساس، احتماالً آغاز زندگانی ابوطاهر طرسوسیِ داستان

تر  کم قدیم ق( و فرجام حیات ایشان دست411ق )1پرداز، ابتدای نیمۀ دوم سدة  حماسه
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های حماسی  خود، گواهی آشکار بر یکی از آبشخورهای نوشتاری او در خلق روایت

دادن نخستین سند از بنای تاریخی منار جام  دست داد دیگر این جستار، به است. برون

نوبۀ  نما بود که به افغانستان در آینۀ متون ادب فارسی و تشابهات بسیار آن با منارة گیتی

 این مقاله و اثبات آن بسیار مفید واقع شد.  ع مورد نظرخود در طرح موضو
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تهران: شرکت  .2چ  .ترجمۀ جهانگیر افکاری .دیباچۀ شاهنامۀ فردوسی(. 5914مول، ژول ) -

 سهامی انتشار و فرانکلین.
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