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 چکیده
یکیی ا   در این تحقیق است. مذهبی برآیند تلفیق ژانر حماسی با ژانرهای تاریخی و مذهبی  هحماس

های تیاریخی  که شاعران متعددی در دوره مختارنامه، به نام را های مذهبیمشهورترین انواع حماسه
برآمیده ا  د  ژانرهیای دی یر     حماسیه میذهبی  اند، برگزیدیم. اگر بپذیریم کیه  مختلف آن را سروده

اسیت  و  آن چ ونیه ویورگ گرفتیه   سیر انتقا  و فرآینید دگردیییی در   برآنیم تا نشان دهیم است، 
اسیت  حاویل ایین    ای میذهبی شیده  روایت تاریخی تبدیل بیه حماسیه   و تحت چه شرایطیچطور 

دهید کیه ژانرهیا در    محتواست، نشیان میی   تحلیل هشیو ا  استفاده با اسنادی و هپژوهش که به شیو
آورد و تبیدیل  ر برمیی شوند یا یک ژانر ا  د  ژانرهای دی ر سطو  حیاگ خود به یکدی ر تبدیل می

ی تغیییر و تحیو    های میذهبی شید  وقتی وارد حماسهشود. مثالً روایت مختار ا  به ژانر میتقلی می
که  ه آن استدندهنشان ا،سینممدرن همچون ورود این روایت به ژانرهای  و دهدمداوم را نشان می

دادن  اییش و تحیو    برای نشانهای خوب هنو  این تحوالگ ادامه دارد. روایت مختار یکی ا  نمونه
 .ژانرهاست
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 مقدمه -1

ژانرها پیوسته ا  بقاییا  » است. ژانر یا ادبی نوع بحث ادبی نظریاگ در مرسوم و رایج مباحث ا  یکی

 طیور ایین . (331 :1331 ویبا،، و قربیان  ی رقیان )« کننید های ژانری پیش ا  خود تغذیه میی و سییتم

 برآینید  میذهبی  هحماسی  که یآنجای در خأل پدید آیند. ا  هبارنییت که یک ژانر و مصادیق آن یک

 محقیق  بیرای   مینیه  و مجا  بهترین مذهبی هایحماسه  یرژانر است، شیعه ایرانیان جمعی نیا 

که برآیند تلفییق ژانیر حماسیی بیا     های مذهبی حماسه رو، این ا . است جمعی آر وی این کردن

   باشد.یکی ا  مصادیق این میأ ه تواند ژانرهای تاریخی و مذهبی است می

شوند کیه قهرمیان اویلی آن    محیوب می مذهبی های مشهورحماسه ا  جملهها مختارنامه

 ،عاشیورا  هپی  ا  واقعی   قیام ت و هدف مختار، رهبر چهارمینشخصی هدربار .مختار ثقفی است

اند که وی برای انتقام خون حییین بین   این عقیده گروهی بر است.ابرا  شدهای متفاوتی هرنظ

 ایین  بیر انید.  طلب و هواخواه قدرگ معرفیی نمیوده  گروهی دی ر او را فروت قیام کرد،)ع(  علی

  نیدگی  های تاریخی مختلف، داسیتان در دوره. قرار دارد ابهام ا  ایها ه در مختار هچهر اساس

اند؛ به همین د ییل در  به قلم نوییندگان متعدی ن اشته شده و چندین شاعر آن را سروده وی

مذهبی را با  هگیری یک حماس ون ی آمیزش این ژانرها و چ ون ی شکلچتا  ه برآنیم این مقا

هیا طبعیاً بایید سییر     برای ردیابی روایت مختار در مختارنامیه . نشان دهیم هاتکیه بر مختارنامه

ا یه  ریخی و داسیتانی نشیان دهییم. ایین مق    تکوین و تطور شخصیت او را در ژانرهای روایتی، تا

شوند ییا ییک ژانیر ا     دی ر تبدیل مینه در طو  حیاگ خود به یکرها چ ودهد که ژاننشان می

بیه  شود. ما ژانر را به معنای متونی آورد و به ژانر میتقلی تبدیل مید  ژانرهای دی ر سر برمی

 کنند.  یانی پیروی میگیرند و ا  قواعد  بانی یکار میکه در یک طبقه قربریم کار می

  
   شناسی تحقیقمنبعو پیشینه  -2

اشیاره کنییم کیه گزارشیی      (1371)خواجویان  هاید به نوشتا  نخیتین مقاالگ در این موضوع ب

مختصر ا  قیام مختار در آثار مورخانی مثل طبری، یعقوبی، بلعمی، ابن خلیدون، ابیی مخنیف،    

دهد. پ  ا  آن روایت مختار چنیدان توجیه محققیان را بیه     میعودی و چند تن دی ر ارائه می

ا  منظر یک مورخ سیاسیی بیه بررسیی     (1311)طا بی ، ادهشت هد تا اینکه در دهخود جلب نکر

اییران سیبب شید رواییت مختیار       در« مختارنامه»خش سریا  پردا د. احتماالً پقیام مختار می

به بررسیی رواییت مختیار در     (1331)کیا و دی ران فیاضیورد توجه محققان قرار گیرد: بیشتر م
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را بیه   (1331)نیژاد  حاجیانمذکور، ها با روایت سریا  پرداختند؛ مقا همهمنابع تاریخی و مختارنا

پ  ا  بررسی قیام مختار ثقفی به این نتیجیه   (1332)احدی دی ری ترغیب کرد؛  هنوشتن مقا 

 اجیا ه و  داشیتن  ادعیای  و با)ع( حیین  قاتالن ا  خواهیخون رسد که قیام وی که براساسمی

 و اساسیی  و قیوی  هنظریی  ییک  بود، فاقید  شده استوار هیفحن بن دمحم سوی ا  اینوشتهدست

هیای مم مختیار در   به بررسیی راوییان رواییت    (1333)نیب حیدریپور و بود؛ خیام ن ریآینده

هیای  معرفی برخیی مختارنامیه   ضمن (در دست انتشیار )موا فقاری کتب رجا ی شیعه پرداختند و 

 .  استهرا معرفی کرد مختارنامهیا  ا مجاهدینروضهمنظوم و منثور، کتاب 

 (1373)ویفا   اسیت. هایی انجیام شیده  های مذهبی و تاریخی نیز بررسیحماسه هدر  مین

ییک   نیتراییی  اسیتوان ویفوی را معرفیی و بررسیی کیرد.      عهید  دینی و تاریخی هایحماسه

 را بررسی نمیود  «سلیمان سلطان احوا  هتتم»تاریخی فارسی با عنوان -حماسی هنوشتدست

 بیر  مروری با (1333) ترجمه شد. شهبا ی (1367)کش و سیم رسو ی که حاول آن به دست

سرایی دینی را ها، سیر حماسهآن جای اه و هاویژگی گیری،شکل چ ون ی آن، انواع و حماسه

 حماسیه چند در های سبکی و ژانری را ، نشانه(1331)فرهنگ  نژادفرجدر ایران بررسی نمود. 

 هیای منظومه اجما ی بررسی و به معرفینیز  (1331) غفاری . فالحتی ودندکربررسی  مذهبی

 هجری پرداختند.   نهم قرن پایان تا آغا  ا  وفوی هدور ا  پیش دینی و تاریخی حماسی

گیری روایت مختیار، منیابع رجیا ی اهیل     های شکلیافتن به نخیتین سرشاخهبرای دست
منیابعی  . ودبا نمیایی شی   نییز این گیروه ا  منیابع    تا تصویر مختار در ه، بررسی شدسنت و شیع

و  ا رجیا   نقید حلیی گرفتیه تیا     ها رواجامعطاووس و احمدبنا رجا  کتابو  کَشّی رجا  چون
خیوئی؛ نییز منیابع رجیا ی اهیل سینت نظییر         ا رجیا  قیاموس مامقانی و  ا حدیثرجا  معجم

ی حجر عییقالن ابن هاالوابمهبی و  عربیا انیاب هجمهرحزم و ناب هاُسدا غاباثیر، ابن االستیعاب
گییری شخصییت مختیار    . دومین مرحله شکلمورد بررسی قرار گرفتبرای ارائه تصویر مختار، 
 ا تیاریخ  فیی  ا فخیری حلیی و   االما یمحمد و بنعبداهللابو مثیراالحزاندر منابع تاریخی بود؛ ا  

حییین مظفیر در مییان منیابع     مدمح ها شییع تاریخمیر و خواند ا ییرحبیبطوسی تا محمدبن
ربیه و   عبید ابین  ا فریید  ا عقدخلیفه بن خیاط و  هخلیف تاریخابن سعد،  ا کبریطبقاگشیعی و 
ابومخنیف و ابیوفتن نحیوی و     ا مختیار  اخبیار و  یعقیوبی  تاریخحبیب و محمدبن االشرافانیاب

سیت. سیومین مرحلیه    اتعداد  یادی دی ر منابع فارسی و عربی که ارجاعاگ آنها در متن آمیده 
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 ا  کیه سییر آن   هیای میذهبی بیود   جیتجوی تصویر مختار در منابع داستانی و سپ  حماسه
 یابد.  منابع بییار کهن تا حدود قرن نهم ادامه می

 
 مبانی نظری تحقیق -3

 ژانر -3-1

 وینحی  بیه  اوطالح این. است «طبقه» یا «نوع» بر اطالق برای فرانیوی  بان ا  برگرفته ژانر هواژ
 بیه  ارجیاع  بیرای  شناسی، بان در اخیراً و جمعی هایرسانه هنظری ادبی، هنظری بالغت، در گیترده
 سیخن  هیای گونه هنظری» که شودمی یادآور 1آ ن رابرگ. رودمی کار به متن ا  ایویژه نوع و گونه

 اسیت؛ بیوده  شناسیی سینخ  بیر  مبتنیی  و 2گذارانهنیام امری اساساً اشسا ه دوهزار ا  بیش عمر در
 آن گیذاری نیام  و هاگونه و انواع به اگادبی جهان برتقییم مبتنی آن، اولی رسا ت که معنی بدین
/ هیا سیبک / هیا فیرم / ا  وهیا  همنز ی  به توانمی را ژانرها» .(13: 1331 چند ر، ا  نقل)« استبوده انواع

 کیه  ایسیا ه  بر و روندمی رفرات منفرد هنری محصوالگ چهارچوب ا  که کرد تعریف ساختارهایی
« گذارنید میی  تیأثیر  مخاطبیان  خوانش چنینهم ،استگرفته کار به هاآن آوردن پدید برای هنرمند

 تعییین  پییش  ا  مقیوالتی  بیه  ناظر بیشتر ژانر بییتم قرن مدو هنیم ا  پیش . تا(162: 1316 ییی،)
 بیه  بییته  ،هیم  ادبی آثار. رفتمی رکا به اگادبی به مربوط هایحو ه در همه ا  بیش که بود شده
 بعید  به م1371 هده ا . گرفتندمی قرار مقوالگ آن ا  یکی در خود، محتوایی و ووری هایویژگی
 .یافت ایتا ه سوی و سمت ژانر به مربوط مطا عاگ

آغیا    ارسیطو  و افالطیون  آرای و باسیتان  ژانیر ا  یونیان   ه، مییأ  دیدگاه تاریخی براساس

دسیت نیییت.    در دوران آن در دی ر هایسر مین ا  ایمالحظهقابل تنداگشود؛  یرا میمی
افالطیون   آثار در هرچند نداشت، تموضوعی میتقل وورگ به ژانرها بندیطبقه دوره این در
 کیه  نییت معنا بدان این اام ندارد وجود ژانرها بندیطبقه هدربار مندینظام هنظری ارسطو و

 .دید آنها آثار در را ژانرها بندیطبقه هاو ی گیرینتوان شکل
 بیه  غیرب  ا  ایترجمیه  هاینهضت طریق ا  ژانری مباحث میانه، هایسده ا  قبل هاقرن

 بیشیتری  گشید  آراء و آثیار  ایین  انتقیا   اسیالمی  هدور مدو و  او قرن در .شد منتقل شرق
 ینه نصییرا د خواجی  و ابین سیینا   رشد، ابن فارابی، فیلیوفانی مانند نقش بین این در. گرفت

 هیای نوشیته  وارد مختصیرتر  قیا بی  را در یونیانی  ادبی هنظری فارابی. است مانندبی طوسییی

                                                           
1 . Robert Allen  
2 . nominological 
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. کردند تلخیص ترجمه و را شعر فن ابن رشد و خواجه نصیر ابن سینا، او ا  پ  و کرد عربی
تیا   برآمید  ویدد  در کیه  دانییت  منتقیدی  نخییتین  بایید  دوره ایین  در را قرطاجنی حا م»

 بالغیی  -فلییفی  هنظریی  آنهیا  تلفیق ا  و آمیزد هم در اسالمی رتوریک با را یونانی بوطیقای

 (.11: 1331) رقانی و قربان وبا،، « کند ریزیپی
 ژانرهیا  و اسیت  متفیاوگ  مختلف تاریخی ادوار در ژانرها ت آفرینشوضعی» ا  سویی دی ر

 بافت به هتوج بدون ژانر هدربار بحث هرگونه. شوندتو ید می یخاو تاریخی هایبافت د  در
 ایدوره در گراییی تیاریخ  کیه رویکیرد    میانی  .(317: همان) «کشاندمی بیراهه به را ما تاریخی
 طیور  بیه  ژانرهیا نیه   شیود،  فرهن ی -فکری ویژگی ترکیب، و تلفیق خصلت و کند پیدا غلبه

ت م ژانیر اهمیی  مفهیو  هدربار نچهآ .شوندمی تعریف و درک یکدی ر با ارتباط در بلکه میتقل،
پرهیز ا  ن اه تکاملی است؛ بدین معنا که قرار نییت ژانرهای پیینی همیشیه ویورگ   »دارد 
 (.جاهمان) «ژانرهای پیشینی باشند هیافتتکامل

 
 زیرژانر حماسه -3-2

ی قبل ا  ارسطو، کمیابیش  در یونان قدیم، حت»حماسه است که ترین انواع ژانر یکی ا  عمده
است و در نظر وی هم به  در آثار افالطون حماسه به معنی ا هام خداوندیشناخته شده بود. 

: 1361)ویفا،  « جن اوری و هم به معنی ا هام شاعرل فیلیوف است و هم پهلوانی و معنی تأم

هیای اسیاطیری، پهلیوانی و ملیی،     حماسه. این  یر ژانر ا  نظر موضوع و محتوا به انواع (321
ا  . شیود تقیییم میی   عشیقی( -و کمیدی و رمیان  )پهلیوانی    تاریخی، مذهبی، عرفانی، طنز

بیه  در ایین مجیا ،   های مذهبی و تاریخی است، حماسه هآنجایی که بحث این مقا ه در  مین
 شود.این دو نوع پرداخته می

 مییان  بیه  سیخن  پهلوانیان   نیدگی  ا  آن در هایی است کیه تاریخی، حماسه هایحماسه
 در رسیتم   نیدگی  مثیل  باشد؛ داشته اساطیری هجنب ستا ممکن پهلوانی هحماس. استآمده

 و مییتوفی  حمیداهلل  هظفرنامی  مثیل  باشید؛  داشیته  تیاریخی  هجنبی  اسیت  ممکن و شاهنامه

، آن های دینی یا میذهبی حماسه .اندداشته تاریخی وجود هاآن قهرمانان که وبا هنامشهنشاه
داستان حماسه بیر مبنیای    قهرمان آن یکی ا  رجا  مذهبی است و ساخت نوع را گویند که

میه  نااردیبهشتبام  و  حیدری لهحمابن حیام و  مهناخاورانکه  اوو  یکی ا  مذاهب است
و ختییه سا ،یخیرتا یهاحماسه همچییون ینید یهاحماسها  اییین نوعنیید. در واقییع سیروش  
 ،یخیرغیرتا یک رواییت ییا میتن تیاریخی و گیاه      ا  استفاده با که ندا نیاشاعرطبع  هپرداخت
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هیای دینیی، بیا    حماسیه  هکه اساساً همی باید توجه داشت ، نداآوردهپدید  ،نهاشاعر ایسهحما
 . نامهخاورانهمچون  ؛های مذهبی، رویدادهای تاریخی نییتندوجود داشتن شخصیت

 

 شناسیگفتمان -3-3

و « discourse»فرانییوی   هرسید ا  واژ مییالدی میی   11آن به قیرن   هگفتمان که سابق هواژ

/ discurssun» هبیه معنیی گفت یو، محیاوره، گفتیار ا  واژ      discourse» [koor-dis]»التین 

discourse » اسیت  گرفتیه شیده   غییره به معنی طفره رفتن، ا  سر با  کردن، تعلل ور یدن و

به معنیی گیذر ییا    « Discurre»فرکالف این واژه را مشتق ا  فعل یونانی  (.11: 1311دانل،)مک

گییری  تحلیل گفتمان چ ون ی تبلور و شیکل  (.33: 1363)داند ختلف، میحرکت در جهاگ م

واحیدهای  بیانی،    [متن ه مین] بانی معنا و پیام، واحدهای  بانی را در ارتباط با عوامل درون

اجتمیاعی،   ه مینی ] بیانی  محیط بالفصل  بانی مربوطه و نیز کل نظام  بانی و عوامیل بیرون  

 (.11: 1362پور ساعدی، ) طفیکند بررسی می [یفرهن ی و موقعیت

گرای آمریکا توسیط   ییگ هیری     شناسی ساختاوطالح تحلیل گفتمان ابتدا، در  بان

ا تاری باالتر ا  سطن جمله بیود؛ امی  منظور هری  ا  تحلیل گفتمان، تحلیل ساخ .مطرح شد

ئل محیطیی  ورف به ساختارها بدون توجه به مییا  هان اشتن بافت کاربرد  بان و توج نادیده

هی ا  تیوج های قابلر بر کاربرد  بان هن ام تحلیل ساختاری، منجر به پنهان ماندن بخشمؤث

شناسیان کیه در   ای ا   بیان هعد»ربرد  بان گردید. ا  این رو، های ارتباطی و معنایی کاجنبه

ل ه نمودن به بافت، تحلیی کردند با توجمیکنند، سعی گرا کار میشناسی نقشچارچوب  بان

ان لییای  شناسان که در دانش اه ایییت ای دی ر ا   بانهتری ارائه دهند و در نهایت، عدعجام

 هفرانیوی چون میشل فوکو در دهی  های متفکرانکردند تحت تأثیر اندیشهان لیتان کار می

گرای هم انی نارساست هفتاد به این نتیجه رسیدند که مفهوم بافت در تحلیل گفتمان نقش

مانید؛ ا   فته میی اجتماعی که بر  بان تأثیراگ متقابل دارند، ناگ -ا  میائل سیاسی و بییاری

پییدایش تحلییل گفتمیان     هشناسی انتقادی که خود  مینگذاران  بانه با پایهاین رو، این عد

انتقادی را فراهم آوردند، مفاهیم دی ری چون قدرگ و ایدئو وژی را نیز وارد تحلیل انتقیادی  

پیشیرو  بیان و   »توان در  بان شناسی انتقادی، که در اثیر  اد تحلیل انتقادی را میکردند. بنی

(. 11: 1311)سیلطانی،  « ، کیرس و تیرو شیکل یافیت، جییتجو کیرد      فاو ر، هاج هنوشت« کنتر 

کیه   سیت ا  آنهیا  تحلیل گفتمان رویکردهای گوناگونی دارد که تحلیل گفتمان انتقادی یکی
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اعی و شناسیی اجتمی  ک بیه دو دهیه( ایین گیرایش ا   بیان     گ نیبتاً کوتیاهی )نزدیی  در مد»

ران شیل فوکیو، ژاک درییدا و دی یر متفکی     ت متفکرانی چیون می شناسی انتقادی، به هم بان

مغرب  مین، وارد مطا عاگ فرهن ی، اجتماعی و سیاسی شید و شیکل انتقیادی بیه      هبرجیت

فتمان انتقیادی بییط و   گران تحلیل گفتمان را بیشتر در قا ب تحلیل ن متفکخود گرفت. ای

و « خنثیی ». ایین رویکیرد  بیان را بیه عنیوان مفهیومی       (6: 1363)فیرکالف،  « گیترش دادند

گیرد، بلکه تأکید آن بر کارکردهای اجتمیاعی و اییدئو وژیکی  بیان در    در نظر نمی« شفاف»

ین و شناسی انتقادی بیشیتر بیر توضی   تو ید و یا تغییر ساختارها و روابط اجتماعی است.  بان

هیا تو یید   این ویورگ « چ ونه»و « چرا»که این  کند تا برهای  بانی تأکید میتفییر وورگ

یابنید و ا   در این نوع تحلیل متون، ا  سطن توویف بیه سیطن تبییین ارتقیاء میی     شوند. می

ند. ایین  شیو تفییر میی  غیرهو وژی، قدرگ و طریق دخیل کردن عواملی گوناگونی چون ایدئ

کنید.  تر تحلییل گفتمیان را بییان میی    کارگیری رویکردهای جامعضرورگ به شیوه ا  تحلیل،

تیرین  تو ید یا تقویت یک اییدئو وژی خیاو و ن یرش بیه سیطوح بیاالتر جملیه ا  جا یب        »

ایین شییوه    .موضوعاگ تحلیل گفتمان انتقادی است و ن اهی علمی و کاربردی به متون دارد

گییرد؛   ییم، هرمنوتیک نشأگ میارگرایی، فرماا  تحلیل ا  رویکردهای نقد ادبی چون ساخت

ه دارد و ا  ویورگ و معنیای میتن توجی     ههیر دو جنبی  ا بر خالف رویکردهای یاد شده، بر ام

 (.132: 1361کوک، )پنی «رو، رویکردی جامع در تحلیل متن استاین

 
 تولد یک قهرمان -4

دهید کیه چنیدین قیرن     می شخصیتی را نشان هتصویر مختار در منابع حدیثی شیعه وورگ او ی

عمرو محمید کشّیی، ا    ابیو  ه، نوشیت رجیا  کشیی  یترش یافت. مذهبی گ هبعد تا حد یک اسطور

 هاست. در پنج روایت، چهیر مختار آورده هنخیتین منابع رجا ی شیعه است که هشت روایت دربار

واالییی  رسان اهل بیت شده، ا  طرف حضرگ امیر  قب است: ملقب به یاریاو مثبت طراحی شده

اند و با ماندگان کیربال  اش توسط امام سجاد پذیرفته شده، اهل بیت برایش دعا کردهگرفته، هدیه

کیودکی   هانید. دور خواهی ا  شهیدان کربال اظهار رضایت کردهو عموم شیعیان ا  او به خاطر خون

 حضیرگ اسیت  طور با نمایی شده که بر  انوی حضرگ امیر نشیته و مورد نوا ش این اسطوره این

کنید  های دی ر منقو  ا  امام وادق اسیت کیه ا  مختیار دفیاع میی     روایت(. 121: 1111کشی، نک. )

قاتالن امام حییین نیزد    هفرستادن سرهای برید»دهد که با و او را قهرمانی نشان می (127)همان: 
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مختیار را   همیین تصیویر قابلییت آن را دارد کیه    (. 126)همیان:  دهد آنها را تشفی می« داغدیدگان

کشیی در حماسیه ییک ار ش اسیت.     تبدیل به شخصیتی حماسی کند؛ با عنایت به اینکیه کیین  

کنید کیه بیه او فرویت داد تیا      آمده که خدای را شیکر میی  )ع( روایت دی ری ا  علی بن حیین 

 )ع(. امیام بیاقر   (121)همیان:  کنید  خویش را ببیند و برای مختار دعا می« خواهی ا  دشمنانخون»

تأییید و   نیزها و این روایت (.123)همان: خواهی مختار ا  دشمنان اهل بیت تأکید دارد ر خوننیز ب

 :1331، مجلیی  ؛ 113-111 :1111، شهیدثانیابن)های تاریخی بعد تأکید علمای حدیث شیعه در دوره

شیدن   مینیه را بیرای تبیدیل     (111 -111 /1 :1111 ،شوشترى؛ 31-31 /11: 1111 ،خوئ ؛ موسوی 313

 است.  ای مذهبی فراهم کردهمختار به یک شخصیت اسطوره

مختار در منابع نخیتین خاکیتری است. مثالً همیین کشّیی روایتیی ا      هدر عین حا ، چهر

: 1111)کشیی،  « بییت مختار بر علی بن حیین درو، میی »کند که بر طبق آن امام وادق نقل می

)همیان:  هدایای ارسا ی توسط مختار را نپیذیرفت   ()ع و در روایت دی ری آمده که امام سجاد( 126

جانب سفید آن غلبه دارد، در طو  تیاریخ دو وضیعیت پییدا     هخاکیتری، که ا بت هاین چهر (.121

هایی را که مختیار  سند روایت، کرد: ا  یک طرف محدثان شیعه مثل احمد بن موسی آ  طاووس

)ابین   نید های مقابل را  ییر سیؤا  برد  روایتو سند  نددهد، تأیید کردرا شخصیتی موجه نشان می

مختیار،   هضیمن تأییید وجیه مثبیت چهیر      ،ا دین حیین حلّییا تقی ؛(171-111: 1111شهید ثانی، 

و دی یر محیدثان   ( 261-266: 1312)حلی، کرد دشمنانش قلمداد می هاتهاماگ وارده به او را برساخت

گرفتیه  ( 3/217: 1123) عبدا لّه مامقیان  و ( 2/221: 1133)و علمای شیعی ا  محمد بن علی اردبیلی 

 /1: 1111) تقی شوشیتری و محمید ( 37-31 /11: 1111)خیوئی  موسیوی  تا معاورانی مثل ابوا قاسم 

ا  طرف دی ر منابع سنی به طیور   اما کردندموجه را با تو ید و تأیید می ههمین چهر( 111-113

، وقتی ا  منابع حدیثی وارد متون تیاریخی  او داشتند. در واقع هرو افزونی سعی در تخریب چهر

کیامالً سیفید و کیامالً سییاه تبیدیل       هقهرمان خاکیتری ما به دو شق هتدریج چهرشویم، بهمی

شود کیه هیم واکنشیی    های منظومی منجر میشود و نهایتاً در قرن نهم به پیدایش حماسهمی

فقیانی اسیت کیه مختیار را بیه      ویدای موا  هآمیز نیبت به ودای مخا فان و هم نمایندمخا فت

 اند.  داشتهعنوان قهرمان مذهبی خود دوست می
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 تبدیل تاریخ به داستان  -5

نی نویینده عملیی را  دو  مینه در ادبیاگ هیتند که با عمل در ارتباطند. یع تاریخ و داستان

 ر، اعمیا  رفتیا  هکنندبیان کند. داستانشفاهی یا کتبی و ا  طریق واژگان با گو می به وورگ

 توان بیان کرد.  است و وقایع تاریخی را با تغییراتی اندک می تاریخی به عبارتی دی ر وقایع و

 ، شیباهتی «تیاریخ »و « داسیتان »چند در  بان فارسی ا   حیا  ویوری بیین کلمیاگ     هر

 هیم بیه معنیی رواییت     و هم بیه معنیای داسیتان   « storia »ا در  بان التین وجیود ندارد؛ ام

 را در هیر « storia»هیا  و ایتا ییایی « histoire»ها نیز رود. امرو ه فرانیویکار میتاریخی به 

و  شیباهت  «story» و« history» نیز بین برند. همچنین در  بان ان لیییکار می به معنا دو

گیرا  توان گفت داستان خصوواً داستان واقع. می(111 :1316 احمدی،نک. ) نزدیکی وجود دارد

نیوی ،  داسیتان »آید. داستانی بودن این اثر تاریخی به این د یل است که بر میا  د  تاریخ 

هیای میوروثی   توانید پیرنیگ  دهید، میی  حتی  مانی که تاریخ را دستاویز روایت خود قرار می

توانید میوقعیتی، روییدادی ییا شخصییتی را      ؛ میمبتنی بر سیر خطی  مان را نادیده بین ارد

های  میان  ه آنها بیفزاید، شخصیت را دوباره خلق کند، محدودیتانتخاب کند و مواردی را ب

نیوی  تنهیا دو راه پییش رو دارد: پیرداختن بیه      امیا تیاریخ   ؛غییره  و مکان را نادیده ب یرد و

شده ا  رویدادها و گزینش روییدادهای خیاو، بیدون تغیییر دادن     های  مانی اشباعمجموعه

است و در هر دو وورگ، پرهییز  دکی ا  آن باقی ماندهای که سند انآنها و یا پرداختن به دوره

 در که است واقعی رخدادی گزارش ر تاریخ، راوی ا  روایت رویدادهای حدسی یا خودساخته.

 چ یون ی  و رویدادها گزینش که هرچند و استافتاده اتفاق گذشته در و متن ا  خارج جهان

 حتیی  ییا  مطلیق  کیل  دانیای  عنوان به تواندنمی هرگز اوست، اختیار هحیط در هاآن پرداخت

 تواندنمی و ندارد دسترسی هاشخصیت عواطف و مهن به وی. کند روایت را رخدادها خنثی،

 در و واقیع  عیا م  در کیه   میانی  م یر  باشد؛ داشته حضور متن در شخص،او  راوی عنوان به

: 1316سروری،  یینیو ح )مدبری« باشد بوده رویدادها شاهد یا و درگیر نیز متن ا  خارج دنیای

توانید ا  نظیر  میانی و    دنیای نمایان در اثر هر قدر هم واقعی باشید، نمیی  »در داستان  (.1-7

شیوند،  این نمیود در آن واقیع میی    همکانی با دنیای واقعی که این نمود و نویینده و آفرینند

ن مؤ یف  تاریخی، راوی، همیا  یک اثردر  همچنین(. 116: 1366)تودوروف،  «یکیان فرض شود

کند حضور دارد و نه در دنییایی کیه   راوی در دنیایی که روایت می»داستانی  اثراست؛ اما در 

 (.13: 1311،  تن)بر« کندمؤ ف در آن  ندگی می
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دهد. تیودورف،  تحو  و تطور ژانرها ا  تبدیل آنها به یکدی ر خبر می ها  سوی دی ر نظری

روایت به ژانر ادبیی   ههای او یبرای تبدیل وورگ ژانر، معتقد است که هپردا ان حو ا  نظریه

شود و روایت افزوده می هتدریج موادی به بدنگیرند. بعد بهابتدا آنها وورگ روایی به خود می

شوند. به  عم او، یک ژانر تا ه، برآیند دگردییی ییک ییا   مضامین خاوی در راویت تکثیر می

هیای منظیوم   کنیم حماسهما فکر می(. 311: 1331 ویبا،، قربان ) رقانی و  چند ژانر قدیمی است

هایی است که ا  د  منابع حدیثی آغیا  شیده و در ژانیر تیاریخ     روایت هیافتوورگ دگردییی

وورگ روایی پیدا کرده و مره مره عناوری بر آن افزوده شده تا نهایتیاً در حیدود قیرن نهیم     

 .  گیریممیل پی می به شرحاست. تفصیل مطلب را مذهبی شده هتبدیل به حماس

 

 روایت سنّی  -5-1

کنییم  ابتدا تکوین و گیترش روایت مختار را در منابع تاریخی موجود اهل سنت بررسی میی 

که بر منابع موجود شیعی تقدم  مانی دارند. برخی ا  این منابع، به احتما  خیلی  یاد تحت 

دهند و برخیی  مختار ارائه میای ا  امویان، تصویر مغشوش و در عین حا  منفی هتأثیر سلط

د بن یزیید  محمدی ر، تصویری که به آنچه در منابع شیعی دیدیم، نزدیک است. برای مثا ، 

مختار نقش  یادی  هتیره قلمداد کردن چهر ا  هواداران خوارج در( 211 ف) معروف به ا مبرّد

تیار را میردی معرفیی    ، مخاالسیتیعاب  هنویییند  (،211)ف دارد اما همزمان با او ابن عبد ا بر 

کند که پیش ا  قیام، در ردیف اهل فضل و افراد متدین بوده و سیخنان ناپییند در حیق    می

است. او تلویحاً ا  مختیار  خواهی حیین بن علی قیام کردهوی ا   مانی آغا  شده که به خون

مؤ یف   (،231 )ف محمد بن سعدکه  یا در حا ی (.1171 /1: 1112ابن عبدا بر، نک. )کند دفاع می

، ضمن پرداختن به  ندگی خانوادگی مختار، شایعاگ و جعلییاتی را کیه بیدو    ا کبریا طبقاگ

 هابو عمیرو خلیفی  و  (312، 117-113، 62، 11 /1: 1311ابن سعد، نک. )کند منیوب بوده، نقل می

هاى مفصل و مشهور ابو مخنف توجه  به گزارش ،تاریخ خلیفه هنوییند (،211)ف بن خیاط 

هیا و اتهامیاگ وارده بیر    ا  آوردن شیایعاگ و افییانه   اما در عین حا ، همین نویینده ننموده

مختار خوددارى نموده و اخبار و روایاگ تاریخ  مربوط به مختار و قیام او را ا  ابین کلبی  و   

 (.271، 271، 273، 272، 331-332 :1111، اطخلیفیه بین خی ی   نیک.  ) کنید مکیر میی  وهب بن جریر 

، 111، 312، 61: 1121حبییب،  ابننک. ) در ا محب ر (211 ف) ابو جعفر محمد بن حبیبهمچنین 

که ، با این(267ف ) ابو عبد ا لّه محمد بن میلم دینورىو  کندا  مختار به بدی یاد نمی (131
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مختیار را آورده و ا  پیرداختن بیه شیایعاگ و      هقاضی دربار عباسی است، اخبار مشهور دربیار 

طیور  همیین  (؛2/21: 1316؛ 161: 1331، ا یدینوری ابن قتیبهنک. )کند او پرهیز می هباراتهاماگ در

 -233 ،236-211 ،231 :1371نیک. دینیوری،   ) ا طیوا  اخبیار در ( 212)ف احمد بن داوود دینوری 

بیا رواییت شییعی    ( 232)ف برخی مورخان مثیل احمید بین ابیی یعقیوب      روایت . حتی (317

 (. 3ی1/ 3: 1317یعقوبی،  نک.)مطابقت  یادی دارد 

شود، گرچیه بیا   آمیخت ی روایت مختار با شایعاگ که در برخی منابع اهل سنت دیده می

کنیم،  مینه را برای تبدیل ژانر تاریخ های سیاسی بوده اما ا  منظری که ما بررسی میان یزه

در سینت رواییی   کرده که و ا  این نظر در همان جهتی حرکت می به ژانر داستان مهیا کرده

، که اثری ادبی و کشکو  است تا تاریخ، ا کامل فی ا لغهدر ( 211)فشیعی دیدیم. مثالً مبرّد 

هایی ا  جملیه  هایی ا  ادبیاگ عامه، شفاهیاگ و شایعاگ مربوط به مختار آورده و افیانهنمونه

 /1ثییر، بیتیا:   األن ابی نیک.  )کند داستان ادعای وحی و بداء مختار و نیز کبوتران سفید را نقل می

افزاید. آمیزش تاریخ با داستان در ماجرای مختار چنیدان  داستانی روایت می هکه بر جنب (11

 هافییان ( 311)ف  نامی مثیل محمید بین جعفیر طبیری     گیترش یافت که حتی مورخ واحب

 ا (. 17-11 /7: 1312طبیری،  نیک.  ) کنید حضور فرشت ان در سپاه مختار را با آب و تاب نقل می

تیوان  آورده، میی  (312: 1371) ا طیوا  اخبیار آنجا که این افیانه را پیش ا  او دینوری هم در 

گیری خود یا با شیایعاگ و جعلییاگ   شکل هنتیجه گرفت روایت مختار ا  همان نخیتین دور

ها و ان ار خود روایت طوری بوده که قابلییت  ییادی بیرای    ها و اغراقهمراه بوده یا با افیانه

کرسی مقدس مختار را هم طبیری ا    هاست. افیانشدن به داستان و حماسه را داشته تبدیل

کنید امیا حضیور ایین     چند آن را تأییید نمیی  هر (،13 /7: 1312)طبری، قو  دی ری نقل کرده 

های ضمنی دهد که چطور ا  همان آغا  روایتها در متن تاریخ معتبر طبری نشان میافیانه

هاست که تاریخ را تبیدیل بیه   است و همینروایت اولی شکل گرفته هان یزی بر حاشیخیا 

کیه  (، 311)ف ابن اعثم کیوفی   ه، نوشتا فتوحکند. در عین حا  بودند آثاری مثل داستان می

هیا و شیایعاگ و بیا مکیر اسیناد متعیدد نقیل        هیا و افییانه  روایت مختار را به دور ا  تحرییف 

ترین منبع مختارشناسی اسیت امیا ا  منظیری    مهمهرچند برای یک مورخ  ا فتوحکردند. می

تیاریخی اهمییت    -هایی ادبیی گیرد. برای ما کتابکنیم، در حاشیه قرار میکه ما بررسی می

گرچیه بیا    (،331)ف های تاریخی ورف. میثالً ابین عبید ربیه اند ییی      بیشتری دارد تا کتاب

اسیت امیا   تاریخی او مؤثر بوده هاین رد و همین امر در نقل روایتگرایش اموی به تاریخ می
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امییه دوسیت   هایی آغشته کیه بنیی  روایت مختار را با همان شایعاگ و افیانه ا عقد ا فریددر 

اقیدامی کیه   (؛ 123 /7؛ 33 /1؛ 361-371 /1؛ 111، 61 /2؛ 1/231: 1116،هابین عبید رب ی   ) داشیتند می

 االغیانی ین وضیعیت را در  اسیت. شیبیه همی   روایت را ا  تاریخ دور و به داستان نزدیک کرده

شیعر و موسییقی و آوا  کیه بیه      همانند دربارکنیم؛ کتابی جُنگابوا فرج اوفهانی مشاهده می

؛ 31 /16؛ 116 /11: 1111، اویفهان  )پیردا د  مختیار میی   همناسبت به نقل شایعاگ تاریخی دربار

ل تاریخ به داستان و نیز دانیت چ ونه با نقل این روایت در تبدیگاه نمیخود او هیچ .(117 /11

توجه این است که حتی منیابع  جا ب ههای ظهور یک حماسه نقش دارد. نکتگیری  مینهشکل

تاریخی که قصد نقل واقعیت را داشتند، ناخواسته در تقویت جانبِ داستانی روایت مختار نقش 

عی دارد کیه  بیییار سی   ا تنبییه و االشیراف  در  (311)ف  داشتند. مثالً علی بن حیین میعودی

گفتیه  کند که مطابق با آن او به گروهیی میی  مختار نقل می همیتند سخن ب وید، روایتی دربار

چنیین  (. 61 /2: 1113میعودی، نک. )دهد آید و ا  غیب به او خبر میوحی نزد وی می هکه فرشت

در کنید کیه   بودنش، مختار را تبیدیل بیه قهرمیانی میی    روایتی، ورف نظر ا  درست یا نادرست

است. قطعاً قصد میعودی این نییت اما نقل روایت میذکور  مینیه را   ای ا  تقدس فرو رفتهها ه

کند. همین رواییت بیه بییانی دی یر در کتیاب      قدسی فراهم می هبرای فرو رفتن قهرمان در ها 

 (.237: 1376)خیوار می،  اسیت  راه یافتیه  (171)ف  محمد بن احمد خوار می ه، نوشتا حیینمقتل

اسناد خود را به دقت مکر  هدر حا ی است که نویینده در مقام یک مورخ سعی دارد سلیل این

    تحریر درآورد. هکند و تاریخی میتند به رشت

هیا ا   ای داشت که شایعاگ، جعلیاگ ا  طرف مخا فیان و کرامیاگ و اغیراق   روایت مختار هیته

رسییم، رواییت   م و هشیتم میی  طرف موافقان بر گرد آن شکل گرفت و وقتی به حدود قیرن هفیت  

تیوان گفیت کجیا هییته اسیت و کیدام       چنان و چندان با این حواشی آمیخته شده که دی ر نمی

( 731)ف  ابن اثییر  ا کامل فی ا تاریخدر  افزوده و این یعنی تبدیل تاریخ به داستان. هقیمت حاشی

ها، اتهاماگ، شایعاگ و باورهیای  افیانه است های ششم و هفتمترین کتاب تاریخ سدهمفصلکیه  

ای ا  ماجرای مختیار  است و ما با روایت تا هدی ر آمیخته شدهمختار کامالً با یک هعامیانه دربار

ادامه فرایند شویم؛ روایتی که دی ر باید آن را متعلق به ژانر داستان دانیت نه تاریخ. مواجه می

 (611)ف ، اثیر محمید بین احمید مهبیی      ا نبالءمسیر اعالدر  توانسا ی ا  مختار را میداستان

رآمیخیتن  . اتفاق دی ری که در این بین افتاد و  مینه را بیرای د (1111)نک. مهبی،  مشاهده کرد

خان بود؛ تیا جیایی   تر نمود، تیلط بیشتر امویان بر مورواقعی فراهمشخصیت مختار با امور غیر
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، نیه تنهیا میاجرای مختیار را بیا      یه و ا نهاییه ا بدادر  (661)ف  کثیر دمشقینکه مورخی مثل اب

 کند بلکیه اساسیاً در نقیل تیاریخ بیر میییری       غلیظی ا  شایعاگ و امور تخیلی نقل می شآمیز

، 61، 32 /6 ؛212-211 /7 ؛231 /3: 1111، کثییر ابین ) داشتندرود که فرمانروایان اموی دوست میمی

، 321، 322-321، 231-213، 211، 212-273، 271 ،211، 213-211، 131، 116، 111، 63، 17 /1 ؛312

ی تیا قیرن نهیم هیم     ماجرای دشمنی با مختار نکوهش قیام او در منابع تاریخی سن (.316، 327

تیر  هیا متعصیبانه  تیر و قضیاوگ  ها غلیظشویم، دشمنیچه ا   مان او دورتر میادامه داشت و هر

تی دو تی دشیمنی و بغضیش را نیه تنهیا     مورخ و مف (،112)ف  حجر عیقالنیشود. مثالً ابنمی

آشیکار  )ع( های شیعی و حتی وجیود مبیارک امیام حییین     نیبت به مختار بلکه عموم نهضت

 . در قیرن نهیم دو ویدا ا  د  منیابع شییعی و سینی شینیده       (121 /3: 1321)عییقالنی،  کند می

 هحماسی فکرانش و دی یر ویدای سیرایندگان    شود: نخیت، ودای ابن حجر عیقالنی و هممی

سو واکنشیی اسیت نییبت بیه ویدای او  و ا       نامه ا  یکینی مختارنامه. بدین ترتیب مختارد

 ودای دوم که در حا  گیترش است.   هسوی دی ر نمایند

 

 روایت شیعی -5-2

پردا ی مختار ا  قطب خاکیتری بیه طیرف سیفید در    امامیه، شخصیت هدر منابع تاریخی شیع

است امیا در منیابع   تا پیش ا  قرن پنجم متأسفانه ا  میان رفتهحرکت است. این گروه ا  منابع 

مختار و قیام او در کیانون عقایید و توجیه    تاریخی شیعی بر جای مانده ا  قرون پنجم و ششم، 

 هییا حتیی بخشیی ا  حماسی     هاست. این منابع، قییام مختیار را دنبا ی   اوحاب امامان قرار داشته

مختار نوشته که متاسفانه در  هکتاب میتقلی دربار (137ف )دانند. مثالً شیخ طوسی عاشورا می

در ایین   (.132: 1317نیدیم،  ا )ابین کنید  با احترام  یاد ییاد میی   مختارا  اما ی دست نییت اما در 

 ودهید  ای میی به داستان مختار بُعد تا ه حن روایت نقل ماجرا با  حن رثایی نوشته شده و این 

ویرورگ روایت مختیار وقتیی    هکند. در ادامتری پیدا میخصتحو  ژانری وورگ مش هدر ادام

ای، بینیم که عالوه بیر وجیه مرثییه   رسیم، میدر قرن ششم می (176)ف  نماابن االخوانمثیربه 

ا شیعاع قیرار   تا حدی که جانب تاریخی رواییت را تحیت   روایت وجه حماسی نیز به خود گرفته

 هخ در حا  تبدیل شدن به ژانری ادبی است کیه در آن ویبغ  است. ا  اینجا به بعد ژانر تاریداده

ا عیین  هقیر محمد در ابوعبداهلل عبدبن(. 31-21: 1311)حلی،  گذاردعاطفی بر کلیت روایت اثر می
اسیت( بیا  هیم رواییت را بیه      داری که برگزییده )با عنوان نشانا یالم فی اخذ ثار ا حیین علیه
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او با پرداختن دقیق به جزئییاگ  نیدگی مختیار تصیویری     است. جانب داستان بیشتر سوق داده

آورد؛ تصویری که اکنون در حا  تبیدیل شیدن بیه ییک     روشن ا  او را پیش چشم مخاطب می

روایت متن کامالً حماسی و آمیخته بیا عواطیف جانبدارانیه     هقهرمان مذهبی است.  بان و شیو

رمان غلوهای ادبیی نییز وارد میتن    است و طبیعتاً در پرداخت شخصیت مختار به عنوان یک قه

شور و حماسی است و مختیار دی یر نیه فقیط     در حا  تبدیل شدن به داستانی پر اند. متنشده

آن فضایی عیاطفی شیکل    هیک شخصیت تاریخی بلکه قهرمانی مذهبی است که باید در حاشی

 ن ارتباط عاطفی برقرار کند.آمخاطب با  تاب یرد 

تحو  ژانری یاد کنیم، قرن دهم است؛  هن به عنوان یک نقطمقطع بعدی که با  باید ا  آ

تواننید ایین    مانی که گفتمان شیعی در ایران پا گرفته و  مینه برای رشد عناوری کیه میی  

میر، مورخ رسمی آغیا  قیرن دهیم نیه تنهیا      ت کنند کامالً فراهم است. خواندگفتمان را تقوی

اماگ وارد بر او در منابع اهل سنت را تحلیل روایت مختار را با  حن حماسی ن اشته بلکه اته

افزایید  رواییت میی   هایرانی را هم به بدنی  ههای عامیانتر افیانهکند و ا  همه مهمو توجیه می

 مینیه را بیرای تحیو      ،رواییت  ه. ورود باورهای عامیانه به بدنی (111ی136 /2: 1332میر، )خواند

. ژانرهیای قبلیی  حین    اسیت فراهم کیرده  ای مذهبیبه حماسهشدن تبدیل یعنی بعدی ژانر 

حماسی را بدان دادند، مرثیه به عنوان وجه عاطفی رواییت بیا آن آمیختیه شیده و باورهیای      

شخصییت حماسیی اسیت بیدان      هتا اغراق و غلو را که ال م دهدمیعامیانه به راویان فروت 

 استایت مختار پرداختهبه عنوان عا م شیعی نیز به رو بحاراالنواربیفزایند. عالمه مجلیی در 

 هکرده ا بتیه خیود را ا  رواییت برسیاخت    او اقتضا می هکه حرف. اما چنان(333 /11: 1331نک. )

های شیعه و سنی در مورد قیام مختار نهایتاً بیه  مختار بر کنار ن اه داشته و ضمن نقل روایت

 مین  أنیه  اویحابنا  بیین  االشهر کان اِن و ا متوقّفین من شأنه فی أنا»که  رسداین نتیجه می

دهد در رو گار او رواییت رسیمی   این نتیجه نشان می .(333/ 11: 1331 ،ی)مجلی «ا مشکورین

کننید او را  دهنید و کییانی مثیل او کیه سیعی میی      مختار تصویر روشنی ا  وی را ارائه میی 

شخصیتی خاکیتری ببینند در اقلیت هیتند. اما در کنار ایین دو رواییت رسیمی در منیابع     

یر ادبی، روایت ادبی پیشتا  است و بیه علیت آمیختیه شیدن تیاریخ بیا هنیر ا  جیذابیت و         غ

 مختییار هکییه حماسیی اسییت مییان آن  و دی ییر مقبو یییت عمییومی بیشییتری برخییوردار اسییت

 سروده شود.   
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 مختارنامه، تجسد اسطوره -6

هیای  قابلیت در طی قرون و اعصار با داستان و افیانه آمیخته شده و ا مختار شخصیت تاریخی 

میذهبی اسیت. اگیر     هگیری یک اسطورشکل های برخوردار شده که ال ما عادهایدئو وژیک فوق

افتید  تاکنون روایت مختار در قا ب نثر برساخته شده بود، اکنون روایت به دست شیاعرانی میی  

 های منظیوم ا  ایین جهیت در   مختارنامه هچند همکارشان بر تخیل و اغراق است. هر که بنیاد

گیرند، اما ورود روایت مختار به اقلیم نظم حماسی، همراه با تغییراتی اسیت  یک سطن قرار نمی

شیود. مختیار اکنیون ییک شخصییت تیاریخی نیییت؛ ییک         های منثور دیده نمیکه در روایت

خواهید او را در هییأتی درآورد کیه بیا     مذهبی می هحماس هشخصیت داستانی است که سرایند

میذهبی دو رکین دارد:    هسراید، سا گاری داشته باشد. حماسکه در آن میقواعد عمومی ژانری 

کیه بیه   « میذهب »دهد و فردوسی پیوند می هشاهنامکه این  یرژانر را با آثاری مثل « حماسه»

 دهد.  روایت، حیثیت و خصلتی ایدئو وژیک می

 

 وجه حماسی شخصیت -6-1

هیا پییش ا  دقیقیی و     نیی کیه میدگ   انید؛ و ها در بحر متقارب سیروده شیده  مختارنامه ههم

نیک.  ؛ 11-16: 1313 اده، تقیی نیک.  )فردوسی، برای بیان مضامین حماسیی بیه کیار رفتیه بیود      

اند که  حن حاکم بر ها متوجه بودههمچنین اکثر سرایندگان مختارنامه (.117: 1362مرتضوی، 

سا ی در  بیان  اثرشان حماسی باشد.  حن ن رش، احیاس و حا تی است که ا  طریق وحنه

 به ابیاگ  یر توجه فرمایید:   (.121: 1311پور، )عمران شودایجاد می
 

 خبییر شیید بییه مختییار ا  رفتیینش    

 دار فر نیییید سیییعد ا  فییییرا  سیییپه 

 وی مختیار چیون پییل مییت    و ین ر

 گرفتنیییید آن قییییوم را در میییییان  

 سییپه بییود ا  دشییمنان شییش هییزار  

 

 روان کرد چیون پییل نیرم در دمیش     

گردییید بییا چییو دییید آن سییپه تیییز    

 رسید اندر آن خیل تیغیی بیه دسیت   

   هییر دو طییرف همچییو شیییر ژیییان  

 نماندنییید  نیییده ا  آن ییییک هیییزار  

(71: 1313) جاجی،   
 

شده و ایماژها  حن این ابییاگ را بیه   متغیرهایی مثل و ن، ساختارهای نحوی، مفرداگ انتخاب

است. این وضیعیت  کرده کنزدیشاخص در ژانر حماسی، بییار  هفردوسی، به عنوان نمون هشاهنام

 توان سرا، جیت:ها نیز میرا در دی ر مختارنامه
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  ارتن در وییف کییارخواسییبییه کییین

   تییو گییر   آن سیییتی آییید پدییید

 سپاهی فرستم چنان ویبن و شیام  

 نمیییایم  نیییان، کودکانیییت اسییییر 

 شییییرهاببینیییی تیییو در جنیییگ نر
 

هزاردبکشیییتند ییییاران مییین وییی    

 ببینییی کجییا رشییته خواهیید کشییید

ل شیهر کوفییه بیه شییام  شیود متصیی   

 بییه  نجیییر بنییدم وییغیر و کبیییر   

 همییه نیییزه و گییر  و شمشیییرها   

(233: 1311)شعاعی،   
بیانی نظیر غلوهای حماسی، وور خیا  جن یی   -خواهی و تمهیداگ بالغیتعابیری نظیر کین

در کنار و ن و ساختار نحوی و مضمون جن اوری سبب شده این متن بیه ژانیر حماسیه نزدییک     

 :     است شاهنامهبا پهلوانان  قابل مقاییههای او را در ابیاگ  یر مختار و کنش شود. تصویر
 

 بییه  شییکر چنییین گفییت یکبییارگی
 

 بیییه مختیییار بارنییید بیییاران تییییر  

 سییپر بییر سییر آورد مختییار گییرد   
 

 بییه قلییب سییپه تاخییت ماننیید شیییر
 

 بجنبنییید ا  جیییای بیییا بیییارگی    

 چو بیاران فیرود آیید ا  چیرخ پییر     

ت بیرد د  دسی به شمشیر آن شییر   

 کجییا شیییر ترسیید   بییاران تیییر    

(217: همان)  
 

ا  آن میرد واقعیی تیاریخی کیه      رواییت او  ،گیری شخصیت مختاردر این مرحله ا  شکل

 هیای ییک انییان شیجاع معمیو ی اسیت، فاویله       هیا و توانیایی  ها، محیدودیت دارای ویژگی

در حماسیه  سیت.  گذاری وجه تمایز ژانر حماسیی ا  ژانیر تیاریخی ا   . همین فاولهستاگرفته

 تخییالگ شیاعران و برآینید آر وهیا و     هکیه برسیاخت   مختار دارای شخصییتی شیده   مذهبی

خواهند او را در هیأتی ببینند که دوست دارنید نیه   ها و رؤیاهای مؤمنانی است که میدغدغه

کنید و  مذهبی ایین آر وی جمعیی را بیرآورده میی     هدر هیأگ واقعی. ژانری ادبی مثل حماس

) جیاجی،  ر مید  میی « پلنگشیر ژیان و غران»کند که چون ه شخصیتی تبدیل میمختار را ب

در نبردی ا  اسب  که (61: 1311؛ شعاعی، 61: 1313) جاجی، فرا ی است ، گُرد گردن(11: 1313

هیایی  با استعارهدی ر او  .(111: 1331، هروی) کشدهزار نفر ا  سپاهیان دشمن را میپیاده یک

شییر   ،(113: 1311شیعاعی،  )شیر جن یی   (،111: 1311؛ شعاعی، 63: 1313جی، ) جا نظیر شیر نر

، ییل  (261: همیان )پییل مییت    ،(211: همان) یل شیرگیر و شیر شمشیرگیر (،261: همان)ژیان 

 شود.میتوویف  (61: تابی)خیا ی، شکن وف

یت ش رد دی ر سرایندگان مختارنامه برای درآمیختن شخصیت تاریخی قهرمان با شخص

های استعاری اسیت کیه در آنهیا شخصییت     ها و برابرسا یسا یحماسی او استفاده ا  قرینه
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شود تا در قا ب گفتمان تا ه ها آمیخته میای حماسهاسطوره هایتاریخی مختار با شخصیت

 ای ب یرد:معنا و هویت تا ه
 دگییر رو  هن ییام بانییگ خییروس   

 چو کاووس بنشیت بر تخیت عیاج  

 
  یییب جویبیییار سیییراپرده  د بیییر  

 
 دگیییر رو  کیییاین گنبییید الجیییورد

 نشیییته بییه اورنییگ مختییار شییاه  

 ها تییز کیرده بیه جنیگ    همه چنگ

 
 که چون ا  دو جانب بشد راست وف

 که تیا مییل مییدان کیدامین کنید     

 در آن وقت خا د بران یخت وحیش 
 

 بفرمیییود مختیییار کوبنییید کیییوس  

افییرو  تییاج بییه بییر برنهییاد آن د    

(111: 1311)شعاعی،   

منیید آن یییل اسییفندیارچییو در هیر  

(222)همان:   

   خورشیییید گییییترد دیبیییای  رد

 به پیشیش  ده ویف سیران سیپاه    

 خروشییان بییه ماننیید شیییر و پلنییگ

(111)همان:   

بیییته ا  هییر طییرف سییتادند  ییب   

دکه افتد به خاک و کیه گیردد بلنی     

 چو رستم روان شد به پیای درفیش  

(12: تابی)خیا ی،   
    

قیدر  میذهبی آن  ههای ملی و قهرمانان حماسحماسه هایسا یِ شخصیتتالش برای شبیه

شیود و شیاعر چنیان بیه     کند، که گاه دوگان ی و تمایز میان آنهیا حیذف میی   گیترش پیدا می

کند در حیا  خوانیدن   پردا د که خواننده احیاس میهای قهرمانان میتوویف وحنه و کنش

ییم اسیطوره میذهبی کیامالً    است و این همان جایی است که بایید ب یو  شاهنامه هایی ا  بخش

 است:  تبدیل شده« قهرمانی در حماسه»به « مردی در تاریخ»تجید یافته و مختار ا  
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 که بیودیش همیره سیپه چیار فیوج     

 دگییر آن سییپاه رسیییدند بییر یییک 
 

 هیییاهو سییوی گنبیید پیییر شیید    

   بیی  کشییته افتییاد ا  دشییمنان  

 دالن چیاک شید  به تن جوشین پیر  

  د   ضییرب کجییکدهییل داد مییی

 ق شمشیییر سییوی سییپهرسییوی بییر

 ریییزهییا ریز  طعیین سیینان جیییم 

 بیود ییار  چو ییزدان بیه مختیار میی    
 

جتو گفتی که دریاست آمد بیه میو     

راهبییه جییای وسیییعی در آن نیمییه   

 سییر کییار بییا تیییر و شمشیییر شیید  

 به روی  مین پشیته تیا شید عییان    

 سر و روی مردان پیر ا  خیاک شید   

 غییو کییوس کییر کییرد گییوش فلییک 

مهییرو  آن خیییره گردییید رخیییار   

 تییو گفتییی پدییید آمییده رسییتخیز  

سییو فییرار ودنیید خصییمان   یییکنم  

(73: همان)  
 

 وجه مذهبی شخصیت -6-2

هیای ملیی متمیایز    مذهبی یک وجه دی ر هم دارد که او را ا  پهلوانان حماسیه  هقهرمان حماس

در این وجه، شاعر باید کردار و وفاگ قهرمان را طیوری تنظییم کنید    «. وجه مذهبی»کند: می

هیا بیرای   سیرایندگان مختارنامیه   های مذهب شیعه سا گاری داشته باشید. ها و ن رها ان ارهکه ب

دادن ویفاتی بیه   نییبت ییک نمونیه،   اند. مثالً یافتن بدین هدف ا  چند شیوه استفاده کردهدست

ها پیوسته با ویفاتی  مذهبی شخصیت آنهاست. مختار در مختارنامه هکه بیان ر نیم قهرمانان متن

، (13: همییان)ضییمیر روشیین (،11: 1313) جییاجی، د  درون، پییاک و پییاکیزهمیییلمان، روشیین نظیییر

 :همیان )مهتر شیعیان  (،62 :تابی)خیا ی، با داد و دین (، 73: همان)پرست یل دین (11: همان)د  پاکیزه

و فخیر  ( 11 :همیان )بوتراب  هشیع (،11 :همیان ) کیشپاک (،73 :همان)دین پاک(، 11 :همان)پارسا  (،61

 شود.  یاد می( 121 :همان)شه نیکوان  (،71: 1311)شعاعی،  نیکو شعار (،66 :همان) شیعه

میتقیم احادیثی ا  پیامبر اعظم و امامیان شییعه اسیت تیا     تمهید دوم، نقل میتقیم یا غیر

هیا و احیادیثی کیه سیندیت آنهیا      قهرمان حماسه ا  اعتباریابی گفتمانی برخوردار باشد؛ روایت

را برخیوردار ا   « دی یری »را دارای شخصییت مثبیت و   « خیودی »ی ا  اشکا  هم نییت و خا 

آمیده کیه    )و(اهلل خیا ی روایتی ا  رسو  همختارنامکند. مثالً در شخصیتی منفی با نمایی می

پیردا ی و برسیاختن   شخصییت  هکند. به نحیو بر اساس آن پیامبر ظهور مختار را پیش ویی می

 فان ایدئو وژیک او در این ابیاگ توجه کنید:  شخصیت مختار و مخا 
 شیینیدم   سییلطان دنیییا و دییین   

 

 نیییامی   قیییوم ثقیییف کیییه مختار

   بنییییی امیییییه کشیییید انتقییییام 

 علییییی و ییییی سییییید مرسییییلین 

 بییرون آییید و تییی  گیییرد بییه کییف 

 کُشییید قیییاتالن حییییین را تمیییام
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 آن امییییام انییییام هه فرمییییودبیییی

 

 نیییاریم تییا مییا کشیییم انتقییام       

(11: تابی)خیا ی،   
 

مورد استناد دی یران هیم قیرار     ،این روایت در منابع حدیثی قدیمی نییت اما بعد ا  این

 :کندمیآن را ا  قو  مجلیی نقل  اشمختارنامهدر  نیزگیرد. مثالً شعاعی می
 ا عیییون گییر کیییی نخوانییده جییالء

 

 کییه فرمییود سییلطان دییین عابییدین

 گروهیییی   امیییت همیییه اشیییقیا  

 آفییرینپیی  ا  آن بییه فرمییان جییان

 کُشیید هییر کییه یابیید ا  آن عاویییان

   خاوییان یکییی گفییت نییامش ب ییو

 بفرمیییود مختیییار باشیییدش نیییام  
 

 در آنجیییا چنیییین آورد مجلییییی  

   امیییینوسیییخبیییر داده جییید م ر

 کشییندی حییین یییا حیییین مییرا  

مییرد پیییدا شییود بهییر کییین یکییی   

 خالوییی نبیننیید ا  وی بییه جییان  

 که ا  جیان بیه سیویش نمیاییم رو    

 همییین  حظییه در کوفییه دارد مقییام

(71: 1311)شعاعی،   
بیا احیاسیاگ   ای بیه طیر  قابیل مالحظیه    ویفویه   هروایت مختار در متون روایی دوربنابراین 

کبوتر، که قبالً در متون داستانی مطیرح   هبه افیانخیا ی  مختارنامهاست. در شدهآمیخته شیعیان 

نییز  در ابیاگ  یر  یذهبتلفیق دو وجه حماسی و م (.71: بی تا)خیا ی، است شده بود، نیز اشاره شده

 خواندنی و هنرمندانه است:  
 

 دییینمقبییل پییاک هپیی  آن شیییع

 کرد رویبه هر سمت میدان که می

 ارجمنیییید ه  پیکییییار آن شیییییع 
 

 چنان یکه کوشیید در دشیت کیین    

 سر دشمنان را فکنیدی چیو گیوی   

 همییه  شییکر بصییره عییاجز شییدند  

(111: همان)  
مییذهبی و اسییتفاده ا  آن بییرای  هحماسیی هنییشیی رد سییوم، وارد کییردن عنصییر خییواب بییه بد    

هیا گیاهی   اعتباربخشی به شخصیت مختار و اعتبار دایی ا  شخصیت مخا ف اوست. در این خواب

)ع( خییا ی، امیام حییین     هشود. در مختارنامهایی هم برای قهرمانان حماسه برساخته میکرامت

خواهید  خیم   دهید، ا  او میی  د میآید و ضمن اینکه به او بهشت را نویبه خواب سلیمان ورد می

  شکریان را با آبی که در جام است، بشوید تا شفا یابند:
 

 

 

 

 سییلیمان چییو ا  خییواب بیییدار شیید

 پنییاههمییان جییام را دییید آن دییین 
 

 بییه او کشییف مجمییوع اسییرار شیید  

 بما یییید آبیییش بیییه  خیییم سیییپاه

(.17: همان)  
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مر ابین ربیعیه میی شیوند، ا دی،     یا در روایت شعاعی،  مانی که ا دی و ابراهیم گرفتیار عیا  

دهد که او و ابراهیم را ییاری خواهید کیرد    را در خواب می بیند. امام به او مژده می)ع( حیین 

شنیدن وداهای غیبی نییز ا  دی یر تمهییداتی اسیت کیه وجیه میذهبی         (.111: 1311)شعاعی، 

خواهد تا نیزد  او میشنود که ا  کند. فراش عبدا مک ودای غیبی میتر میرنگها را پرحماسه

 رسد:ابراهیم اشتر برود و به او کمک کند یا ودایی غیبی که به گوش گروهی ا  مردمان می
 بناگییاه آن شیییعیان را بییه گییوش  

 کییه رفتییه یزییید آن سییگ نابکییار  
 

   غیییب انییدر آمیید وییدای سییروش 

   دنییییای دون سیییوی دار بیییوار  

(11: تابی)خیا ی،   
گیاه امکیان   یرانیان شیعه است. در واقعیت تاریخی هییچ مذهبی برآیند نیا  جمعی ا هحماس

، به عنوان نماد مذهب، فراهم نبیود.  )ع(« امام علی»، به عنوان نماد ملیت، و «رستم»نشینی هم

کیردن ایین آر وی جمعیی،    های مذهبی بهترین مجیا  و  مینیه بیرای محقیق     یرژانر حماسه

طور جیدی ا  حیدود    این  یرژانر به کم در جهان تخیل بود. درست بدین جهت است کهدست

رسد؛ یعنیی  میانی کیه  مینیه بیرای      وفویه و قاجاریه به اوج می هقرن نهم آغا  شده و در دور

هیای  هیای حماسیه  ویحنه  هگفتمان شیعی در ایران فراهم شد. مختار و ییارانش در همی   هغلب

اد و نمودی ا  تلفییق  گیرند و تبدیل به نممذهبی عمالً ا  آن شخصیت تاریخی خود فاوله می

ملی اییران   هبرداری شده ا  حماسشوند. طر  رفتار قهرمانان متن کامالً گرتهملیت و مذهب می

ر مید، تلفییق   و مشخصاً ا  رستم است. گویا در جهان متن، این مختار ثقفیی نیییت کیه میی    

نییت و  تیوان ویادق دا  های مذهبی میی حماسه هاست. این قاعده را برای هم« رستم -مختار»

کیامالً رهیا کیرده و    « تیاریخ »اتم و اکمل آن است. آنجا شاعر خود را ا  قیید   هنموننامه خاوران

ترین شکلی با نمیایی  به عا ی )ع( آفریند که در آن تلفیق رستم و حضرگ علیاثری تخیلی می

را  نامیه خیاوران در  )ع( که اگر طر  سیلوک، رفتیار و گفتیار حضیرگ علیی      طوری است؛ بهشده

پاشید. بیه میزانیی کیه     میتن ا  هیم نمیی    هب یذاریم، شیاکل   ابرداریم و به جای آن نام رسیتم ر 

مذهبی، خودآگاه یا ناخودآگاه، متوجه ایین نکتیه شیده باشیند، اثرشیان ا        هسرایندگان حماس

در تیوان  را می نامهخاورانشود. ا  این جهت تاریخ فاوله گرفته و به داستان تخیلی نزدیک می

کیدام در حید خیود، بیه     ها را  یرژانرهایی که هربه شمار آورد و مختارنامه اگ داستانیمیل ادبی

 اند.    نزدیک شده ادبیاگ داستانی
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 گیرینتیجه -7

آینید.  ژانرها همیشه تحت تأثیر بقایای ژانرهای پیشیین هییتند و ناگهیانی بیه وجیود نمیی      

در د  در ابتیدا  ای ا  آنهیا   ییه وورگ او های مذهبی یکی ا  مصادیق این میأ ه است.حماسه

بعدی آن وورگ او یه در ژانر تاریخ تحت تیأثیر   همنابع رجا ی و حدیثی شکل گرفت. در مرحل

 هشیدن مقدمی  شد. روایت« روایت»های ایدئو وژیک مورخان ادبی تبدیل به ها و مهنیتگفتمان

تصیویر  »نهاییت  نِ بیی های تیاریخی ییک تصیویر، ا  مییا    کند. روایتشدن را فراهم میداستانی

دهند. در ژانر تاریخ، عنصیر تخییل میورخ نقیش دارد و اساسیاً      ارائه میرا یک واقعیت « ممکن

ها آن اه که با  بان سر و کیار دارنید، ا    انیان ههمراه است و هم« تخیل او یه»تعقل پیوسته با 

مؤ ف نقش « یل ثانویهتخ»گیرند. اما وقتی روایت مختار وارد ژانرهای ادبی شد، تخیل بهره می

روایت مختیار  . گیردشکل می« دگردییی» هپدیدکند و دادن به روایت پیدا میاساسی در شکل

 هتحو  خود، ایین رواییت وارد حیطی    هشد، تبدیل به ژانری ادبی گردید. در دنبا  پذیرروایتوقتی 

. ژانرهیا هیم پیوسیته    نامیممذهبی می های شد که ما به وورگ قراردادی آن را حماسژانریک تا ه

 در حا  تغییرند.  

 

 منابع

 طهران: اسماعیلیان.. 1ج، ها صحاب همعرف ف  ها غاباسد . تابی ع..، عثیرابن األ

 .بانک با رگانی ایران: هرانت تجدد. .ر تحقیق و طبع، ا فهرست . 1317. م، ا ندیمابن

 .دارا غد ا عربی: قاهره .حین .ق کیحق، تا محب ر. 1121. ابن حبیب، م

 دار وادر.بیروگ: . 1ج،  طبقاگ ا کبرىا . 1311. ، مابن سعد

ابین   احمید بین موسی    کتاب حل االشیکا    ه)خالو اووس ا تحریر ا طّ . 1111. ابن شهید ثانی، ح

  ا لّه ا نجف . هآی همکتبقم:  .جواهریع.  طاووس(، تصحین
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 ا قاهره: ا حلب . ،االمامه و ا ییاسه. 1316ابن قتیبه ا دینورى، م. 

 ا تراث ا عرب . دار احیاء: بیروگ، ا معارف. 1331. ییییییییییییییییییی  

 .ها کتب ا علمیدار بیروگ: . 1و  6و  7و 3ج ، ههایو ا نّ ها بدای . 1111. ا، ابن کثیر ا دمشق 

 .: دار االضواءروگی. بیریش ع. قیتحق ،ا فتوح. 1111م.  ،یاعثم کوفابن
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http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%22&SearchKind=Creator
http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%20%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86%22&SearchKind=Creator
http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator
http://www.noorlib.ir/View/fa/CreatorList?SearchText=%22%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&SearchKind=Creator


 9317 پاییز و زمستان، دوم هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی رؤیا رستگار، سید مهدی زرقانی و محمدجعفر یاحقی      37

 

 ، تهران: مرکز.تاریخ هرسا . 1316. احمدی، بابک

 کتاب. بوستان: قم .ا ملکیان .ب.م علیه علق و ، وححها رواه جامع. 1133. م اردبیلی،

 : حیاء ا تراث ا عربی.روگی، باالغان . 1111اوفهان ، ا. 

 تهران: نشرماهی. .سمیابوا قا .ر.م هترجم ،ادبی همبانی نظری. 1311. ن ، هان تبر

 :  1، علیوم سیاسیی   هفصیلنام  .سیلطانی  .ا.ع هترجم .«های قیاس ناپذیرتمانگف». 1361. کوک، اپنی

123-133. 

 ملی. آثار انجمن تهران: .یغمایی .ح اهتمام به ،او هشاهنام و فردوسی. 1313. ح  اده،تقی

 تهران: آگاه. .نبوی .م هبوطیقای ساختارگرا، ترجم. 1366. ، گتودوروف

   .71-13:  (73) ماه دی ،اگادبی ماه کتاب .«ژانر هبرنظری ایمقدمه». 1331. د، چند ر

ا مجاهیدین و   هی بر مقا ه مقایییه تطبیقیی شییوه روایت یری ادبیی روضی      نقد.»1331حاجیان، خ. 

 .213-231 (:31) 1، نقد ادبی .«پیرنگ نمایشی سریا  مختارنامه

 تهران. دانش اه: تهران .ا برقی عبداهلل ابی بن احمد جعفر قدمه ابیم، با رجا  . 1312. گ حلّی،

 ه.ا حیدری  مطبعها: جف، ا ناالحزان مثیرم. 1311. م ،نما()ابنحلّی

دار ا کتیب ا علمییه،    :بییروگ  .فیوا   .ن قیی حق، تاطبین خی ی   هتیاریخ خلیفی  . 1111. خلیفه بن خیاط

 ن.منشوراگ محمد علی بیضو

 (:3) 1 ،یخیمطا عاگ تار .«مختار امیق ۀان دربارگذرا بر نظر مورخ ین اه. »1371م ک.  ان،یخواجو
313-117. 

 : ا زهراء. ا نجف، مقتل ا حیین علیه ا ی الم. 1376. ا، خوار م 

 کتاب فروش  خیام. :تهران. 2ج، یریا  حبیب. 1332. میرخواند

 هکتابخانی .13قیرن   .1/7111  هشیمار  بیه  خطیی  نیخه ،منظوم همختارنام. تابی ط. اوفهانی، خیا ی

 .دیجیتا  بخش :تهران دانش اه اسناد مرکز و مرکزی

 هدیی عب یمم مختیار بین ابی    اگیروا انیراو  اهیجا یبررس.»1333نیب، ف.  یدریو ح .س پور،امیخ

 .21-1 :13، خردنامه .«عهیش یدر کتب رجا  یثقف

 .ا عربیه ، ا قاهره: ا کتبخبار ا طوا ام.  1371. ا، دینورى

 .1-1 ،دانشنامه فرهنگ عامه «.مختارنامه. »تشاردر دست انح.  ،یموا فقار

 .سیه ا رسا هؤم: بیروگ .ارناووط .ش ، تحقیقبالءسیر اعالم ا نّ. 1111. م، مهبی

 ، تصحین ع. پیرنیا. تهران: فرهن یتان  بان و ادب فارسی.نامههمایون. 1313 جاجی. 

 ، تهران: هرم .  تاریخی-رویکرد تحلیلیژانر )نوع ادبی(  هرینظ. 1331. ر.ا،، موبو قربان .م رقانی، 

 ، تهران: نی.قدرگ گفتمان و  بان. 1311. ا.سلطانی، ع

 ی تهران.مل هتهران: کتابخان .112 هه شماری ب، نیخه خطمنظوم هختارنامم. 1311. ح.م ،شعاعی
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 . 211-113 :(11پیاپی 2) 12 ،آینه میراث .«یدر ادب فارس یدین یحماسه سرای» ا.  ،یشهبا 

 اسالمی. نشر: تهران. 1ج، ا رجا  قاموس. 1111. گ.م وشتری،ش

  : فردوس.، تهرانسرایی در ایرانحماسه. 1373. اهللمبین وفا،

 .31 -26 (:21) ،خیرشد آمو ش تار .«مختار امیبه ق ین اه. »1311گ.  ،یطا ب

 هران: اساطیر.ت. 7. جپاینده .ا هترجم ،(ا ملوک و ا رسل تاریخ)طبری  تاریخ. 1312. م طبری،

 ،االوابه فی تمییز ا صحابه و بهامشه ا یاستیعاب فی معرفه االویحاب  . 1321 .، ا(حجرابن)عیقالنی

 .راث ا عربیدار احیاء ا تّ: بیروگ. 3ج

 و11، ادبیی  هایپیژوهش .«شعر در  حن نقش و تنوع و تغییر ایجاد، عوامل». 1311. ر.م پور،عمران

3(3  :)126-111  . 

. «هیی بیر کنا  هیبا تک یمذهب هدر چند حماس یو ژانر یسبک یهانشانه». 1331نژاد فرهنگ،  . فرج 

 .137 – 116 (:12)، مطا عاگ  بانی بالغی

 ها.پور، تهران: مرکز رسانهبهرام .ع.ش ه، ترجمتحلیل انتقادی گفتمان .1363. فرکالف، نورمن

 ینی یو د یخیتیار  یحماس یمنظومه ها ی اجما یو بررس یمعرف. »1331ن.  ،یگ. و غفار ،یفالحت

 .اگی بان و ادب یا ملل نیکن ره ب .«یقرن نهم هجر انیا  آغا  تا پا یا  دوره وفو شیپ
ا مجاهیدین و  هگیری ادبیی روضی   رواییت  هبررسی تطبیقیی شییو  ». 1331. و دی ران .م.کیا، مفیاضی

 .  211-131: (21) 1 نقد ادبی، .«پیرنگ نمایشی سریا  مختارنامه

تصیحین و تعلییق    طوسیی.  .تلخییص م  .رجایی .، تحقیق ما رجا  معرفه اختیار. 1111. ع .کشّی، م

 ا تراث.  إلحیاء( ع) ا بیت آ  هیمؤس :قم .میرداماد .ب.م

 .33-3 (: 3)1، شناسی بان همجل .«کاویدرآمدی به سخن». 1362. پور ساعدی، ک طفی

 .137 -171 : (32 و 31) ،اندیشه و هنر رواق .مهابادی ریعام .ع هترجم .«ژانر هن ر» .1316.  ییی، ن

 آ  ییه مؤس: قیم  .ا مامقانی .م استدراک و ، تحقیقا رجا  علم فی ا مقا  تنقین. 1123. ع مامقانی،

 ا تراث. الحیاء ا بیت

تهیران: انتشیاراگ   . 11ج، االطهیار  هاالئمی  اخبیار   یدُرر  هبحار االنوار ا جامعی . ق1331. .گمجلیی، م

 میه.اسال

هیای  ا  تاریخ روایی تیا رواییت داسیتانی )مقایییه شییوه     ». 1316. ن، حیینی سروریو  .م، دبریم

 .21-1 (: 2)2، گوهر گویا هفصلنام .«های فردوسی و نظامی(روایت ری در اسکندر نامه

و ارگ  فرهن یی  تحقیقیاگ  و مطا عیاگ  هسیی مؤ تهیران:  ،شیاهنامه  و فردوسیی . 1362. م مرتضوی،

 و ش عا ی.فرهنگ و آم

 .دار ا هجره هسیؤمقم: . 2 . جداغر .ی قیحق، تدن ا جوهرهب و معامروج ا ذّ. 1113. میعودی، ع

 .تهران: فرهنگ گفتمان .نومری .ح ه، ترجمگفتمان هایهنظری بر ایمهدمق. 1311. دانل، دمک
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قیم: مرکیز نشیر آثیار     . 11ج  ،ا رّواه طبقاگ و تفصیل ا حدیث معجم رجا . 1111. ا موسوی خوئی،

 شیعه. 

 هیان یک .کیش میسی ج. رسو  و ا. ترجمه  .«یفارس یخیحماسه تار کی به ینظر. »1367ا.  ،ییتراین
 .1-1 (:136 ) آبان و آمر ،یفرهن 

 ، تهران: انتشاراگ ققنوس.مختارنامه. 1331. واعظ هروی، ع

 دار ا فکر.بیروگ: . 3ج ،ا یعقوبی تاریخ. 1317. ایعقوبی، 


