پژوهشنامه کاشان ،شمارۀ یازدهم (پپاپی )۹۱
پاییز و زمستان  ،۹3۱۶ص۶۶ـ۶۱

سه یار همپیاله در روستای خزّاق راوند
(گزارشی از حضور چند سپاهی مسلمان در کاشان)
تاریخ دریافت۹۵/۲۲/۲۱ :

تاریخ پذیرش۹۹/۳/۲۱ :
*

حسین ایمانیان

«تقدیم به دکتر عبداهلل موحدی محب که مرا به میراث یک شهر راه داد».

چکیده
در برخی منابع تاریخی و جُنگ های ادبی به زبان عربی ،داستانی دربارۀ همنشینی و رفاقت سه تن از سپاهیان
حجاج بن یوسف در مسیر فتح بخشهایی از سرزمینهای شمالی ایران میخوانیم .این داستان دربارۀ سه
رفیق است که همواره در کنار یکدیگر بوده و بادهنوشی میکردهاند .وقتی این سپاه در راه فتحِ یکی از
سرزمینهای شمالی ایران به کاشان و روستای خزّاق میرسد ،دو تن از سه رفیق ،از دنیا میروند و در آنجا
به خاک سپرده می شوند و آن دیگری در کنار قبرشان ،ناله و زاری و جرعهافشانی کرده ،بیتهایی را زمزمه
میکند تا اینکه خود نیز از دنیا میرود و در کنار آنها دفن میشود .اهمیت این ماجرا برای کاشان ،تنها به
زمان و دورۀ تاریخیاش ،یعنی پایان سدۀ نخست هجری برمیگردد .اگرچه در همۀ منابع پیشِ روی ما ،جای
این رویداد را کاشان و روستای خزّاقِ نزدیک راوند کنونی ندانستهاند و در برخی گزارشها بهجای خزاق از
«خزازی» و «جواثی» و بهجای راوند ،از «قزوین»« ،سیستان» و «سمعان» یاد شده ،به دالیل و قراینی که در
متن پیشِ رو میآید ،کمابیش با یقین می توان گفت محل این رویداد ،همین خزّاقِ کاشان است .اکنون خزاق،
نه روستایی از راوند ،بلکه بخشی مستقل به شمار میآید ولی بهدلیل اینکه در منابع مورد بررسی ما جزء
راوند به شمار آمده ،ما نیز به همین شکل در عنوان این جستار آوردهایم.
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کلیدواژهها :کاشان ،خزّاق ،راوند ،قزوین ،حجاج بن یوسف.
* استادیار دانشگاه کاشانimanian@mail.kashanu.ac.ir /

مقدمه
کاشان ،بخش زیادی از ارزش و جایگاه شهری ،تاریخی و اجتمااییاش را از جایگااه جررایااایی
ویژۀ خود به ارث برده است .این شهر بهدلال اینکه در مرکا یا ا ایاران رارار هریتاه ،هماواره
بهینوان شاهراهی ارتباطی ماان چهارسوی این سرزمان و مسار کاروانهای بازرهاانی ،تررییای و
سپاهاان لشکری بوده است .با وجود این جایگاه جررایاایی ارزشمند ،به دالیلی که بر ما ناروشان
است ،کمتر در منابع تاریخی از این شهر و بخشهای وابسته به آن یاد شده است؛ ای ون بر اینکاه
بخشی از این منابع به زبان یربی بوده و در دسترس همگان ررار نگریتاه اسات .در برخای مناابع
کهن تاریخی و جُنگهای ادبی به زبان یربی ،داساتانی درباارۀ ها پااالگی و ریارات ساه تان از
سپاهاانی که حجاج بن یوسف برای هشودن بخشهاایی از سارزمانهاای شامالی ایاران هساال
داشته است ،میخوانا  .این ماجرا بدان سبب برای ما ارزش دارد که هویاا در آن ،بارای نخساتان
بار از «خُ اق»ِ کاشان نام برده میشود ،باه ویاژه اینکاه مااجرا باه سادۀ نخسات هجاری و زماان
لشکرکشی حجاج به ایران (کماباش ماان سالهای  ۰۸تا  ۵۹هجری) برمایهاردد .ایان مااجرا در
مسار سپاهاان حجاج در خ ّاقِ راوند روی داده است .در جستار پاش رو ،در آغاز دربارۀ چرایای
نامهذاری خ اق به این نام سخن میهویا  ،سپس ه یدهای از داستان یادشاده را باههماراه شار
ه ارشهای هوناهون آن ،که در منابع کهن تا زمان ن دیک به ما آماده اسات (باا ریایات ترتااب
زمانی) ،آورده و به ه سنجی این ه ارشها میپردازی  .هادف اصالی جساتار ،پاس از ها ارش
روایتهای هوناهونِ ماجرا ،اثباا این نکته است که میل رخداد آن در کاشاان و خا ّاق ن دیاک
راوند کنونی بوده است نه جای دیگر.
 .۱خزّاق
دهخدا دربارۀ این منطقه مینویسد« :دهی از دهستان حومۀ بخاش رمرارِ ۱شهرساتان کاشاان،
وارع در پان ده ه ار ه ی شمال باختری کاشان و یکه ار ه ی باختر شوسۀ کاشان ا ر  .ایان
ده در دامنۀ کوه ررار دارد ،با آبوهوای معتدل .آب آن از رناا و چشمه؛ میراول آن :غا ا
و پنبه و تنباکو و ماوه؛ شرل اهالی :زرایت و هلهداری؛ صنایع دستی زنان :رالیبایی .برج خرابۀ
شاهمارزا از آثار ردی آنجاست» (دهخدا۱۴۳۱ ،ش :زیر واژۀ خ اق؛ به نقل از رزمآرا۱۴3۵ ،ش،
ج .)۱۸۰ :۴ک نتر ضرابی ه میهوید« :رراء خ اق و راوند و طاهرآباد در دامنه و طسوج ،وارع
و از جمله رراء معظمه و معتبرۀ تاولی هرمسار کاشان است و الی دروازۀ شهر سه یرسا و دو
یرس و نا ِ ایرانی است» (ک نتر ضرابی.)3۳ :3۹۴۱ ،
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 .۲ .۱ریشۀ واژۀ خزّاق

تا آنجا که بنده بررسی کردهام ،در هاچ کتابی دربارۀ یلت نامهذاری این منطقه به خا ّاق ،ساخنی
به ماان ناامده است .بنابراین آنچه در اینجا میآورم ،برداشتی شخری و بر پایاۀ حادس و هماان
است و چه بسا اشتباه باشد .در لرتنامههای یربی ،یعل «خَ َقَ» بهمعنای کسی یا چا ی را با ناا ه
یا تار زدن است و «خازوق» بهمعنای یمودی آهنان و شباهِ نا ه است که در مقعدِ میکومبهمار
میکردند تا بمارد (نک :معلوف۱۴۰۸ ،ش و ابن منظور۱۵۵۸ ،م :زیر ریشۀ خ ق) و «أرض خُ ُق»
زمانی است که آب در خود نگه نمیدارد (ابن منظور۱۵۵۸ ،م :زیر ریشۀ خ ق).
به نظر نمیرسد این «خ اق» (بخشی از کاشان) پاوندی معنایی با ریشۀ یربی «خا ق» داشاته
باشد و هویا واژهای یارسی است ،اما این واژه در هاچیک از لرتنامههای یارسی ناامده است .باه
باور ما این واژه نمیتواند با واژۀ «روزک» بیارتباط باشد« .راوز» در لرات باهمعناای برآمادهی و
ی پاا یاا اساتخوان برآمادۀ سااق پاسات
خمادهی کوچک یا استخوان برآمدۀ طرف یلاای وحشا ِ
(دهخدا۱۴۳۱ ،ش :زیر واژۀ غوزک) .3روز بهشکل غوز ،کوز و کوژ ه به کار ریته است (هماان:
زیر واژۀ غوز) .هویا روزک سپس به خ اق تبدیل شده است ،بهشکل زیر:
کوژک ← کوزک ← روزک (غوزک) ← روزق ← رُ ّاق ← خُ ّاق
دو نکته میتواند تأیادی بر این نکته باشد :یکی اینکاه در هاویش رایای مااان اهاالی اماروز
خُ ّاق ،این واژه بهشکل «رُ ّاق» تلرظ میشود ۴.البته نمیتوان ماان این «رُ ّاق» با «رَ ّاق» (شااخهای
از ترکها که از شهرهای ترکنشان خوارزم از جمله خاوه و بخارا یرار کرده ...و در ررن سا ده
ما دی زیر یرمان چنگا خان درآمده؛ نک :دهخدا زیر واژۀ ر اق) پاونادی متراور شاد ،چراکاه
یکی با کسر راف و دیگری با یتح آن به کار ریته است؛ وانگهی ورود رَ اقها به ایران و هساترش
این نام در ماان ایرانیها به دورهای ن دیک به روزهار ما برمیهردد.
نکتۀ دیگر ،مطلبی است که در تاری ر  ،دربارۀ منطقهای به نام «بطریاده» آماده اسات .صااحب
این کتاب ،بطریده را همان رریۀ مشکان و ن دیک ی دل میداند .پس باید بطریده را نام دیگر مشاکان
دانست .اما بهدلال ن دیکی جررایاایی «مشکان» (بطریده) و «خ اق» ،میتوان وجاه تساماۀ «بطریاده»
را برای خ اق ها (اهار از اصال کاوژک باشاد) لیاا کارد .در تااری کاشاان آماده اسات« :در
پنییرسخی کاشان ،رریۀ موسومه به مشکان و نام دیگر آن در دیاتر ردی بطریده است و نا در رریاۀ
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ی دل که سهیرسخی شهر است م ریهایست موسومه به بطریدآباد که مترال باراضای م ریاۀ درم و
وارع در اول کویر و آخر طسوج و ابتدای دامنهایست ،و از تسماۀ بآن اسا و آثاار و اشاتهار ،معلاوم

میشود که کنار دریا بوده ،چه که بطریده یبارا اسات از جاایی کاه بلناد و هااهر باشاد» (ک نتار
ضرابی۹ :3۹۴۱ ،؛ به نقل از تاری ر ) .نا میخوانا که «راسان ،دریا باوده و اول زماان کاه هنگاام
یروخوشادن آب هاهر شد ،موضعی است که او را بطریده هویند و بعاد زماان درام هااهر هشات»
(همان )3۱ :و این بطریده بلندترین مواضع است که چاون آب بطریاده کا شاد و زماان آن هااهر
هشت ب بان یج هرتند که پدید آمد؛ پس ،از بهر این ،بطریده نام نهادند» (رمی۱۴۰۹ ،ش.)3۱2 :
به هر روی ،آنچه دربارۀ بطریده هرته شد ،بهدلال ن دیکی جررایاایی با خ اق دربارۀ این بخش
ه میتواند صیت داشته باشد و به ما اجازه میدهد هر دو واژه را بهمعنای زمان بلند و برجسته و
مرترع بدانا  .این نکته در صورتی درست است که خ ّاق را از ریشۀ کوزک یا کوژک بدانا .
 .۲داستان سه یار همپیاله
در منابع کهن دربارۀ مناسبت سرودهای ،داستانی به چندین روایت آمده است .شر این روایتهاای
هوناهون پس از این میآید .در اینجا ه یدهای از این ه ارش را بههمراه سروده و ترجمۀ یارسای آن
میآوری  .این داستان دربارۀ سه ریاق در ماان سپاهاان حجاج بن یوسف اسات کاه هماواره باا ها
هستند و بادهنوشی میکنند و با دیگران نمیآما ند .هویا ورتای ایان ساپاه در راه یاتح دیلمساتان یاا
خراسان (یا یکی از سرزمانهای شمالی ایاران) باه کاشاان و روساتای راوناد و باهطاور مشاخ

،

«خ ّاق» میرسد ،دو تن از سه ریاق ،از دناا میروند و در خا اق باه خااک ساپرده مایشاوند و آن
دیگری در کنار ربرشان ،همواره بادهنوشی ،جریهایشانی ۳و ناله و زاری میکند و پاوساته بااتهاایی
را زم مه میکند تا اینکه خود او نا از دناا میرود و در کنار ربر آن دو ،دین مایشاود .ربرهاای ایان
سه نرر در آنجا به هورهای ه پاالهها (ربور الندماء) یا هورهای برادران (ربور االخوة) مشاهور اسات.
هرچند که شمار این ابااا در منابع هوناهون متراوا است ،ما شاکل کامالتار آن را کاه در کتااب
الجلاس الرالح الکایی و األناس الناصح الشایی (ابن طرار3۸۸۹ ،م )۱۰۳ :آمده است ،میآوری :
خلاالیّ ۹هُبّاااا طالماا ۱راد رقرَدتُااما

أجِدَّکُاااااما ال تَقـاااااانِ کَراکُااااما

2

و ال بخزاق ۸مِان صدیااق ۵سِاواکما

أل تعلااما ماا لای براونـد کلِّااااها
أصُبُّ یلی رَبریااااکما مِان مُدامااا

یإلّا تذورااااا ،أر ِو ۱۸منهاا ثراکااااما

مُقا ٌ ۱۱یلی ربرَیااکما لستُ بارحاااا

طوالَ اللَّاااااالی أو یجاابُ صقاداکُما

أجِدّکااااما مااا تَرثااااااان لِمُوجِاااااع

حق ین یلی رَبرَیااکما ذ بکاکاااما

۱3

جقرَی النومُ بان اللَّی و العقظ ِ منکماا

کأنّکمااا کأسقاای یُقااااار سققاکُااااااما

أل ترحمانی أنّنی صِراُ مرااااااردا

و أنّاای مشتااااااقی ذلاای أن أراکااااما
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أنادیکااما بالجقاااهر منّای صقبابقاااا

کأنّکما لا تسماااعا مقان دیاکُااااما

یإن کنتما ال تَسمعااااانی یماا الّاذی

خلالی ین سقمع الدُّیااااء یقاداکُما

۱۴

سأبکاکما حتّی المقماا ۱۳یما الّااذی

یرُدُّ یلای ی یقولَاااا ذن بکاکماا

۱۹

برهردان:
� ای دو یار من ،از خواب برخا ید که بساار خرتهاید؛ سوهند به بخت و اربالتان ،که شاما
نمیتواناد در آسایش کامل بخواباد.

� آیا نمیداناد که من بهج شما ،دوست و ه نشانی در راوند و خ اق ندارم؟
� بر ربر شما ،شرابی میری م و اهر ننوشاد ،خاک هورتان را بدان ساراب میکن .
� همواره و روزان و شبان ،در کنار ربر شما میمان تا مگر پژواک صدای شما ،پرسش مرا
پاس هوید.
� سوهند میخورم که دلهایتان بر دردمندِ اندوهمندِ زاریکننده بر ربرهایتان ،نمیسوزد.
� خواب ،ماان هوشت و استخوانتان راه یایته است هویی که دو جام شراب نوشادهاید.
• تنها هشتهام و خواهان دیدار شما هست  .بگویاد :آیا بر من رح نمیآورید؟
� آشکارا و یاشقانه میخوانمتان ،اما هویا شما صدای مرا نمیشنوید.
� ای دو دوست ،اهر صدای مرا نمیشنوید ،به من بگویاد :چه چاا ی شاما را از شانادن
صدای من بازمیدارد؟
� آنردر بر شما هریهزاری میکن تا بمارم؛ اما چه سودی از برای دلسوختهای است که بر
شما میهرید؟
 .۳دورۀ فرمانروایی حجاج بن یوسف در ایران
برای اینکه بدانا داستان سه یاار ها پاالاه کمااباش در چاه ساالی روی داده اسات ،بایاد باا دورۀ
یرمانروایی حجاج بن یوسف و والااان او در خراساان آشانا شاوی  .هرتاه شاده اسات کاه «مادا
حکومت حجاج بن یوسف بر یراق باست سال بود ،پان ده سال به روزهار یبدالملک و پنی سال باه
روزهار ولاد بن یبدالملک» (ابوحناره دینوری۱۴۱۱ ،ش .)۴2۱ :در سال  2۰هجری ،یبادالملک بان
مروان ،أماّ بن یبداهلل را از خراسان ی ل میکند و دو والیت سجستان و خراسان را باه حجااج بان
یوسف میسپارد (طبری ،بیتا ،ج.)۴۱۵ :۱
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رتاب بن مسل  ،امار خراسان از جانب حجاج بن یوسف در دوران یبدالملک بان ماروان اسات.
«وی در سال  ۰۱هجری بهینوان والی خراسان از سوی حجاج بره یده میشاود و بادانجا مایآیاد»

(همان ،ج .)۳3۳ :۱رتابه به سال  ۰۵به بخارا یورش میآورد (همان ،ج )۳۳۸ :۱و در ساال  ۵۸بخاارا
را بهطور کامل میهشاید (همان ،ج .)۳۳3 :۱او در ساال  ۵3خاوارزم را یاتح مایکناد (هماان ،ج:۱
 .)۳23حجاج در سال  ۵۹از دناا میرود (همان ،ج )۳۵۴ :۱و رتابه ه در ساال  ۵۱کشاته مایشاود
(همان ،ج.)۹۸۱ :۱
با توجه به اینکه حجاج از سال  2۰به حکومت یراق و ایران منروب شده و والی او رتابا
بن مسل از سال  ۰۱به والیت خراسان دست یایته و حجاج ه در سال  ۵۹از دناا ریته اسات،
میتوان حدس زد که این داستان در ماان سالهای  ۰۱تا  ۵۹هجری روی داده است.
 .۴شرح گزارشهای این داستان در منابع تاریخی و ادبی
منابعی که این روایت ا با کمی تراار در ج ئااا ا در آن ثبت شده ،مربوط به سدههای سوم تا
یازده هجری و حتی پاس از آن تاا ن دیاک باه روزهاار ماسات .از مااان هماۀ ایان مناابع،

کهنترینشان کتاب یتو البلدان ب ُری است و کاملترینشان کتاب خ ان األدب و لاب لساان
العرب یبدالقادر بردادی و األغانی ابوالررج اصرهانی .اما بهدلال اینکه ه ارش ابوالررج کاملتار
است ،با ه ارش صاحب أغانی آغاز میکنا  .این را ه بدانا که منابعی دیگراا حتای پاس از
سدۀ سا ده ا نا این داستان را مطر کردهاند ولی بهیلت ارزش کمتر ایان مناابع و تارس از
به درازا کشادن سخن ،به آنها نمیپردازی .

۱۱

 .۱ .۴روایت ابوالفرج اصفهانی

ابوالررج در کتاب األغانی چهار ه ارش دربارۀ سرایندۀ این ابااا میآورد .وی ابتدا به نقل از میماد
بن یباس ی یدی ،این شعر را به رسّ بن سایدۀ ذیادی ۱2نسبت میدهد سپس باه نقال یعقاوب بان
سکّات آن را از یاسی بن ردام اسدی میداند و در پایان به نقل از یُتبی میهوید این ابااا ،سارودۀ
مردی از ربالۀ بنی یامر بن صعرعه به نام حسن بن حارث (یا حا ین بان حاارث) اسات (۱۵۵3م،
ج 3۴۹ :۱۹و .)3۳۸
شرح گزارش اول :در این ه ارش میخوانا که شخری میهوید :زمانی در کنار دو رباری کاه
ماان آنها مسجدی ۱۰وجود داشت ن د رس بن سایدۀ ذیادی بودم و باه او هرات  :ایان دو ربار از آنِ
کاست؟ و او پاس داد :ربرهای دو تن از برادران من است که از دناا ریتهاند و مان مااان آن دو ربار،
مسجدی ساخته و خدا را پرستش میکن تا زمانی که به آنها ملیق شوم .سپس ابااا زیر را سارود
(پنی بات):
خلالاایّ هُبّااا طالمااا رااد رردتُاااما

أجِااادَّکُما ال تقـاااااااان کراکماااا
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ألاا تعلمااا أنّاای بسمـــعان ۱۵مرااردٌ

و ما لای یااه مان حبااب ساواکما...
(ج)3۴۰ :۱۹

شرح گزارش دوم :بر اساس این ه ارش ،یاسی بن ردام اسدی به کاشان آمده و در آنجا
دو ندی و ریاق او از دناا میروند .یاسی همواره در کنار این دو ربر که در راوناد در میلاهای
که به آن خُ ّاق هرته میشود ،مینشاند ،شراب مینوشاد و جریاهای بار دو ربار مایریا د تاا
حاجتش برآورده شود ،همچنان مینوشد و میسراید... :؛ بات دوم چنان است:
ألا تعلماا ماا لاای براونـد هااذه

ق ۰۲من نادی ساواکما
و ال بخُزا ٍ
(ج)3۴۵ :۱۹

شرح گزارش سوم :یتبی هوید :ح ین بن حارث دو ریاق ،یکی از بنی اساد و دیگاری از
بنی حناره داشت و چون یکی از آن دو از دناا ریت ،همواره در کنار ربرش شراب مینوشااد و
جریهای بر ربرش میریخت و میهرت:
ال تُرقاارِّد هاماا ماان کأسااها

واسااقه الخماارَ و ذن کااان رُبِاار

کااان حُ ارّا یهااوی یااامن هااوی

3۱

کلُّ یاود ی شاعوب ینکَسِار

و چون ریاق دیگر از دناا ریت ،در کنار هر دو ربر مینشسات و مایسارود« :خلالای هُبّاا
طالما رد رردتُما( »...تا پایان ابااا) (ج.)3۳۸ :۱۹
شرح گزارش چهارم :صاحب األغانی این ه ارش را به نقل از یبداهلل بان صاالح بان مسال
یجلیّ میآورد ،ولی در آن نامی از سرایندۀ ابااا نمیآورد .میهوید :به من خبر رساده است کاه
سه نرر از مردان کویه که در ماان سپاهاان حجّاج بن یوسف باه دیلمساتان بودناد ،هماواره بااه
شراب مینوشادند و با دیگران نمیآماختند و به همان شاوه ،زندهی میهذراندند تا اینکه یکی از
آنها از دناا میرود و دو نرر دیگر ،او را دین و در کنار ربرش ،بادهنوشی و جریهایشاانی و زاری
میکنند .و چون دومی میمارد ،ریاق سوم او را در کنار اولی به خاک میسپارد و در کناار ربار آن
دو ،همواره هریه و بادهنوشی و جریهایشانی میکند و میهوید :ندیمی هُبّا طالما رد رردتُما.
به هرتۀ ابوالررج ،یبداهلل بن صالح در بات دوم بهجای «براوند هذه» هرته است« :بقا وین».
و ابن یمار ه هرته است که ربرهای این دو به «ربور الندماء» معروف است (ج.)3۳۸ :۱۹
پژوهشنامه کاشان
شمارۀ یازدهم (پپاپی )۹۱
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 .۲ .۴روایت بالذری

ب ری در بخش مربوط به یتح ر وین و زنجان ،به نقل از یبداهلل بان صاالح یجلایّ ،داساتان
همنشانی سه نرر از اهل کویه را که در ماان سپاهاان حجاج به سوی دیلمستان بودند مایآورد،

اما در بات دوم بهجای «راوند» ،واژۀ «ر وین» را مینهد:
ألا تعلمااا أنّای بقزویـــن مراارد

و ما لی یاها من خلاال ساواکما

ب ری در سطرهای پاش از این ه ارش ،مطلبی را میآورد که هویا جاای درساتش ،پاس از
این ه ارش است؛ میهوید :مردی از ر وین به من هرته است که ربرهای این ه پاالهها در راوناد
از نواحی اصرهان است و شایر هرته است« :أل تعلما أنی براوند مرردا» (۱۳۸۳ق ۴3۸ :و .)۴3۱
و به همان ما ،روایتی که ربرهای همنشانها را در راوند میداند درستتر است؛ یکی باهدلاال
اینکه باشتر ه ارشهای منابع مه بر این نکته تأکاد دارند و دیگر آنکه هااچ منایااتی نادارد کاه
سرایندۀ ابااا ،هاهرا پس از ترک کاشان و رسادن به ر وین ،از تنهایی خود در ایان شاهر ه یاه
کرده باشد و دوستانش پاش از این ،در راوند از دناا ریته باشند.
 .۳.۴روایت ابن طرار (ابوالفرج معافی)

وی در کتاب الجلاس الرالح الکایی و األناس الناصح الشایی مطلبای باا یناوان «خبار األصادراء
الث ث » میآورد و به داستان یادشده اشاره میکند .امتااز روایت ابن طرار این است کاه وی از ساه
شخراتِ داستان نام میبرد و ماجرا را بهشکلی کاملتر باان و ابااا را شر لروی مایکناد و در
پایان میهوید :البته همۀ ابااا و این ه ارش ،به رس بن سایده ها نسابت داده مایشاود (ابان
طرار3۸۸۹ ،م۱۰3 :ا .)۱۰۹شمار ابااا بر اساس این ه ارش ،ده بات است (همان.)۱۰۳ :
شرح گزارش ابن طرار :از میمد بن راس انباری نقل شده که یبدالملک بن مروان باه حجااج
نوشت :چهار ه ار نرر را با یبداهلل بن کعب به خراسان بررست و او چنان کارد؛ در لشاکرهاه آنهاا
سه دوست هماشههمراه در شرابنوشی و شادخواری حـور داشتند که به آنها أوس بان حارثاه و
أناس بن خالد و بشر (یا نرر؛ همان )۱۰۴ :بان غالاب هرتاه مایشاد ...تاا اینکاه در ساساتان وارد
روستای «راوند» و «خ ازی» شدند .در آنجا اوس از دناا ریت و أنااس اباااتی در رثاای او هرات از
جمله:
تخطّی ذلی الموا مِن باان مقان أری

یأتلف نُدمانی لقد جااار و ایتادی...

یلااااس لناااا ذ ا مااااا أوس مناااادمٌ

33

سوی ربره حتی ییااالّ بنا الارَّدی

نا دربارۀ او هرت:
کأنّااا جماعااا أیهااا الناااس واحااد
وردناااا خـــزازی ذ وردناااا ث ثااا
سپس اناس ه از دناا ریت و نرر در رثای او سرود:

3۴

3۳

یلی یعقانَی الدهر ماا یشاتُ تُادمق ُ
ع
أناس یادتک الانرسُ خُلِّراتق حسارة
از آن پس بر ربر هر دو یار خود مینشست و روی هر ربر جریهایشانی میکرد و میهرت:
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خلاااااالی هُبّاااااا مااا رااد رراادتُما

أجا ادَّکما ال تقـااااااااان کراکماااا

ألا ا تعلماااا ماااا ذنّ راونـــد کلِّهاااا

و ال بخــزازی لاای صاادیقی سااواکما...

و همچنان مینوشاد و این ابااا را میخواند تا اینکه از دناا ریت و در کنار هار دو یاار دیارین
خود دین شد .ربرهای این سه در آن منطقه به ربرهای برادران (رباور االخاوة) شاهره اسات (هماان:
.)۱۰۴
به احتمال زیاد «خ ازی» تیریری از «خ اق» اسات و تاا آنجاایی کاه ماا بررسای کاردهایا ،
منطقهای به نام راوند در ساستان وجود نداشته است 3۹.پس این روایت ،ضعاف به نظر میرسد.
 .۴.۴روایت ابوعبید البکری

وی در کتاب معج ما استعج من أسماء الب د و المواضع ،زیر اس خ اق ماینویساد :خُا اق
(به ض اول و راف) جایی است در سواد اصرهان؛ أسدی سروده است:
أل تعلماا ماا لای براونـد کلّهاا

و ال بخزاق من صادیق ساواکما

و این آرای اسدی ،بههمراه یکی از برادرانش [دوساتانش باه اصارهان آماده و در زماانی باا
دهقانی ،ندی و همنشان هشته بود .سپس یکی از این دو اسدی از دناا ریته و برادر او باا دهقاان،
بر سر ربرش بادهنوشی می کردند و چون دهقان ناا از دنااا ریتاه ،اسادی بار سار ربار دو ریااق
مینشست و ابااا یادشده را با نوحه و زاری میخواند (ابو یباد البکری۱۳۸۴ ،ق ،ج.)۳۵2 :3
 .۵.۴روایت رقیق قیروانی

وی در کتاب رطب السرور یی أوصاف األنبذه و الخمور به نقال از هااث بان یادی ،داساتان ایا ام
ناروهای حجاج بن یوسف به خراسان را باان میکند و شباه آنچه را پاشتر هرتا مایآورد ،باا ایان
تراوا که سه جوان را اوس بن خلد ،نرر بن غالب و أناس بن بدر مینامد و میهوید :ورتی اینهاا
به شهر مرو رسادند این ماجرا اتراق ایتاده است .وی ساپس اباااا یادشاده را باه نرار بان غالاب
نسبت میدهد .ضمن اینکه بات دوم را که در آن نام راوند یا ر وین یا سمعان کار شاده ،اصا در
شمار ابااا ه ارش خود نمیآورد (نک :الرراق القاروانی3۸۱۸ ،م :باب أخبار الشعراء و المجان).
راروانی در جایی دیگر از کتابش این داستان را بهشکلی کوتاهتر میآورد اما ایان باار مایهویاد:
سه نرر که در ماان هروهی بودند ،به ساستان ریتند و ...بات دوم را ه بهشکل زیر میآورد:
أل تعلما أن لاس لی مِن مُیدِّث
پژوهشنامه کاشان
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و ال بسجســتان ناادی ٌ سااواکما
(همانجا)

 .۶ .۴روایت ابوتمام طائی
ج

ابوتمام در دیوان الیماسۀ خود ،ابااا یادشده را میآورد و در بات دوم واژۀ «راوند» و «خ اق»

را کر میکند و سپس به داستان دو مردی میپردازد که از ربالۀ بنی اسد به اصرهان مایروناد.
ضمن اینکه مشخ

میکند که این دو مرد در اصرهان وارد منطقهای به نام راوند شدهاند .ادامۀ

داستان با روایت جناب بکری همانند است (شابانی ،بیتا .)۴۱3 :جناب شابانی تبری ی ،شاار
کتاب الیماسه ،ابااا را شر میدهد و در ترسار «خ اق» مایهویاد کاه خا اق ،میلاهای در
راوند است .شابانی ضمنا روایاا پاشتر یادآمده را دربارۀ اینکه این ابااا به رس بان ساایده
ه منسوب است ،آورده و اشاره کرده است که شمار همۀ این ابااا ،نُه بات اسات و ابوتماام
یقط شش بات آن را آورده است (همانجا).
 .۷.۴روایت ابوالحسن بصری

برری در کتاب الیماس البرریه ،ابتدا سرایندۀ اشعار را رس بن سایدۀ ذیادی میداناد و باات
دوم را بهشکل زیر روایت میکند:
أل ا تعلمااا أنّاای بســمعان مرااردٌ

و مااا یاااه ماان ناادی سااواکما

یعنی بهجای راوند ،شهر سِمعان را میآورد (ابوالیسن برری ،بیتا ،ج.)3۱۳ :۱
برری ه ارشی دیگر را نا مبنی بر اینکه دو مرد از بنی اسد در سپاه حجاج بوده و در راوناد
با دهقانی همنشان میشوند میآورد .وی در این ه ارش در بات دوم از راوند و خ اق نام میبرد
(همان ،ج .)3۱۹ :۱شمار ابااا ه ارش برری ،نُه بات است (همان ،ج 3۱۹ :۱و .)3۱۱
 .۸.۴روایت ابن خلکان

وی در کتاب ویااا األیاان ،به نقل دراق ه ارش ابوتمام در دیاوان الیماساه مایپاردازد و در
بات دوم ،نام راوند و خ اق را میآورد (۱۵۸۸م ،ج.)۵۹ :۱
 .۹.۴روایت ابوعبداهلل حمیری

ابویبداهلل حماری در کتاب الروض المعطار یای خبار األرطاار ،ه ارشای خالای کوتااه اماا کمای
متراوا از آنچه پاشتر هرتا میآورد .وی به نقل از اصمعی مینویسد :هروهی از مردم «جواثی»
در منطقۀ بیرین ،همواره در دانشورزی و ادبآموزی در کنار ه بودند و ناهاه مردی از آنها به
اطراف یراق میرود و مدتی در آنجا میماند و چون برمیهردد و میباند که دو نرر از دوساتانش
از دناا ریتهاند ،در کنار ربر آنها چادری برپا میکند و در آنجا سکونت میکند .یک سال به همان
شکل میهذرد تا اینکه وی چادرش را میشکند و ابااا یادشده را میسراید۱۵۰۸( ...م.)۱۰۱ :
حماری در اینجا شش بات میآورد ولی بات دوم را که در ه ارشهای پاشان آمده اسات،
به بات پنج منتقل میکند و بهجای خ اق ،واژۀ «جواثی» را میآورد (همان ۱۰۱ :و :)۱۰3
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أل تعلماا ماا لای براونـد کلّهاا

و ال بجواثی من حبااب ساواکما

هویا وی در این بات ،واژۀ «جواثی» را آورده تا با داستانی که روایات کارده اسات ،همساانی
داشته باشد؛ همانهونه که احتمال دارد ،واژۀ «جواثی» تیریفشدۀ «خ اق» و نتاجۀ اشاتباه کاتاب
متن باشد .شکل کماباش یکسان دو واژه ما را به این تیریاف ،رهنماون مایکناد .ضامن اینکاه
جناب حماری کتابش را در سدۀ نه هجری بر پایۀ هرتهها و نوشتههای مورخاان پااش از خاود
هردآوری کرده که نسبت به آن منابع ،متأخرتر و ارزش کمتری دارد .اما اینکه این داستان مترااوا
را از کجا نقل کرده است ،بر ما روشن ناست زیرا در هاچیک از منابع پااش و پاس از او ،چناان
ه ارش دیده نمیشود.
 .۱۱.۴روایت عبدالقادر بغدادی

هویا از ماان هذشتگان ،جناب بردادی آخرین شخری است که ماجرای کامل ابااا یادشاده را
آورده است .وی با توجه به اینکه در سدۀ یازده هجری میزیسته ،کماباش همۀ روایاتهاای
هذشتگان را نقل کرده است .او در آغاز ،داستانی مانند ه ارش نخست صاحب األغانی میآورد
و ابااا را از آنِ رس بن سایده میداند (البردادی۱۵۵2 ،م ،ج .)۰3 :3سپس ه ارش ابوتماام را
میآورد و از راوند و خ اق نام میبرد و در پایان ،ها ارش چهاارم اباوالررج اصارهانی را نقال
میکند (همان ،ج۰۹ :3ا .)۰۰ضمن اینکه بردادی پس از نقال ها ارش اول ،باه هساتردهی باه
شر و ترسار واژههای دشوار ابااا میپردازد (همان ،ج۰۸ :3ا.)۰۹
نتیجهگیری
از ماان منابع یادشده ،کهنترین منبع یعنی یتو البلدان ب ُری تأکاد میکند که ربرهای سه ریااق
در داستان پاشان ،در راوند روی داده است ،هرچند او در یکی از دو ه ارش خود ،ناام راوناد را

نمیآورد .از ماان ه ارشهای چهارهانۀ ابوالررج نا که از لیاا تااریخی پاس از یتاو البلادان
ب ری است ،تنها یک ه ارش ،ابااا یادشده را به رس بن سایده منسوب میکناد و از راوناد و
خ اق ،نامی نمیبرد .ابن طرار (سدۀ چهارم) و بکری (سدۀ پنج ) ناا در ها ارشهاای خاود از
راوند (راوندِ اصرهان) نام میبرند .در یک جا نا راوند ،بخشی از ساستان معریی شده اسات کاه
با بررسیهای ما روشن شد که در منابع کهن ،منطقهای به ناام راوناد در ساساتان وجاود نداشاته
است .در دو جا ه که بهجای خ اق ،واژههای «جواثی» و «خ ازی» آمده است ،روشن اسات کاه
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این دو واژه ،تیریفشدۀ خ اق است .با توجه به آنچه هذشت ،بهتر اسات کمااباش باا اطماناان
بگویا که این ماجرا در خ ّاقِ راوندِ اصرهان و شهر کاشان کنونی روی داده است .بهدلاال اینکاه

از ماان منابع پسااس میِ در دسترس ما ،نام «خ اق» برای نخستان بار در داستان سه یاار ها پاالاه
آمده است ،این داستان میتواند برای منطقۀ کاشان ،ارزش تاریخی زیادی داشته باشد.
پینوشتها:
 .۱خ اق ،از روستاهای همجوار بخش های هرمساری منطقۀ کاشان است و با رمررِ سردسار ،یاصلۀ زیاادی
دارد .اما چگونه دهخدا آنجا را از حومۀ رمرر دانسته است ،بر ما روشن ناست.
 .3البته با این همان ،خ اق میتواند با ترکاب یربی «أرض خ ق» باهمعناای زمانای کاه آب در خاود نگاه
نمیدارد ،پاوند داشته باشد.
 .۴در اینجا بر خود بایسته می دان از دوست ی ی آرای جواد مؤمنی خ اری که این نکته را به بناده یاادآور
شدند ،سپاسگ اری کن .
 .۳جریه ایشانی شراب بر خاک به هدف برآوردن نااز یا سپاساگ اری از آیریادهار و ...رسامی رایای مااان
مردمان یونان ،ایران ،مرر باستان و دیگر هروه های انسانی هذشته بوده است .برای آهاهی باشتر از این آیان
و هدف آن ،به مقالۀ غ میسان صدیقی و میمد معان در مجلۀ یادهار ( ،۱۴3۳شمارۀ ۳2 :۰ا )۹۵نگاه کناد.
همچنان میتواناد به شر این بات حایظ« :اهر شراب خوری جریهای یشان بر خاک /از آن هناه که نرعای
رسد به غار ،چه باک» در حایظنامۀ خرمشاهی (۱۴2۱ش ،ج )۰۵۱ :3نگاه کناد.
 .۹در معج البلدان حموی :ندیمیَّ.
 .۱در اصل :ما.
 .2از آنجا که ضبط ابن طرار از این بات ،نابسامان است ،ضبط درستترِ ابن بکری را آوردی .
 .۰در اصل :خ ازی .هویا این واژه ،تیریفشدۀ «خ اق» است.
 .۵در الروض المعطار :حباب.
 .۱۸در معج البلدان حموی :تُرَوّ.
 .۱۱در الروض المعطار :أُرا ُ.
 .۱3در الروض المعطار این بات بدین شکل آمده است:
أجاادکما مااا ترحمااان مُتاّمااا

مُقامااا یلاای ربریکمااا ال یراکمااا

 .۱۴در معج البلدان حموی :نهاکما.
 .۱۳در خ ان األدب :أبکاکما طول الیااه.
 .۱۹در خ ان األدب سه بات دیگرهونه نا آمده است که ک و زیاد ،درونمایاهای مانناد اباااا بااال دارد و
ضبط آن چنان است:
کأنّکما و الماواُ أراربُ غائاب

بروحی یی ربریکماا راد أتاکماا

أَ مِن طول نوم ال تُجاباان دایااا

کأنّ الذی یسقی العقاار ساقاکما

یلو جقعقلَت نراسٌ لانرس ورایا

لَجُداُ بنرسی أن تکون یِاداکما

 .۱۱مث در الکنی و األلقاب ،میل این رویداد در راوند و خ اق معریی شده است (رمی۱۳3۵ ،ق ،ج.)۴۳۸ :۱
یاروا حموی در معج البلدان ،این شعر را به چند نرر نسبت میدهد و به هر روی ،در بات دوم ناام راوناد و
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خ اق را میآورد (همان ،ج ۱۵ :۴و  .)3۸شا مراد ،داستان رس بن سایده و نسبت اباااا باه وی را مایآورد
(المراد ،بیتا ۴۳۴ :و  )۴۳۳که ما پس از این ،بدان میپردازی .
 .۱2رس بن سایدة بن یمرو بن یدی بن مالک ،از ربالۀ ذیااد و از حکاماان و خطاباان با ر یارب در دورۀ
جاهلی و البته اسقف نجران بوده است .وی زندهی درازی داشته و دورۀ پاامبر را ه دیده اسات؛ کمااباش باه
سال 3۴ق (۱۸۸م) از دناا ریته است (نک :ال رکلی۱۵۵3 ،م ،ج۱۵۱ ،۹؛ الجاحظ ،بیتا ،ج.)۳۴ :۱
 .۱۰با توجه به آن روزهار بهتر است آنجا را م هت یا پرستشکده بدانا .
 .۱۵سِمعان ،منطقهای پارامون دمشق (یاروا حموی ،بیتا ،ج )۹۱2 :3یا ن دیک حلاب یاا حما

(ال باادی،

۱۵23ق :زیر ریشۀ دیر).
 .3۸خازق :سرنا ه؛ خُ َاق :نام مکانی در سرزمان یرب است و شایر هرته است :برمال خا اق أسالمه الراری ُ
(یاروا حموی ،بیتا ،ج .)۴۱2 :3دربارۀ یربی یا یارسی بودن واژۀ خ اق ،پاش از این سخن هرتا .
 .3۱برهردان :به هامه (جردی که به باور یرب جاهلی از سر مقتول برخاسته و هماره یریاد «مرا بنوشااناد» سار
میدهد تا انتقام مقتول هریته شود) شرابی اندک منوشاناد .به یار من اهرچه در خاک دین شده ،شراب بنوشاناد.
او آزاد بود و در بند چا ی ایتاد که یاشقش بود .روشن است که هر چوب دارای شکاف ،روزی میشکند.
یادآوری میشود که یربها انتقامخواهی از پرندۀ «هامه» یا «صدی» را یقط زمانی مطر میکردند که رتلای در
کار باشد .ولی بنا بر ه ارش ابوالررج ،آن ریاق به مر طباعی مرده است.
 .33برهردان :مر بر من ست و تجاوز نموده و همنشانان را از من هریته است .از روزی که اوس از دناا ریته،
همنشانی ج ربر او ندارم .و این است حال من تا زمانی که مر  ،ما را نا به کام خود بکشد.
 .3۴برهردان :ورتی سه نرر بودی  ،وارد خ ازی شدی  ،هویا که هر سه ،یک تن بودی .
 .3۳برهردان :ای اناس ،جان به رربانت .ریتی و حسرتی برای ما برجای هذاشتی .بدان که چشا مان در هماۀ
روزهار ،خاس است.
 .3۹راوند ،از روستاهای کاشان از نواحی اصرهان اسات؛ همچناان راوناد منطقاهای در ناشاابور اسات (رمای،
۱۳3۵ق ،ج .)۴۴۵ :۱راوند از نواحی اصرهان ،و نا شهری کهن در موصل است (السامعانی۱۵۵۰ ،م ،ج.)۴۱ :۴
راوند شهری کوچک کنار کاشان و اصرهان میباشد .اصل آن راهاوند است بهمعنای خوبی دوچندان .نا شهری
کهن در موصل (الیموی ،بیتا ،ج .)۱۵ :۴میبانا که در هاچیک از این روایتها به وجاود راوناد در ساساتان
اشارهای نشده است.

منابع
 .۱ابن خلکان ،ابوالعباس۱۵۸۸ ،م ،ویااا األیاان و أنباء أبناء ال مان ،تیقاق ذحسان یباس ،باروا :دار صادر.

 .3ابن طرار (ابوالررج المعایی بن زکریا بن ییای الجریری النهروانی)3۸۸۹ ،م ،الجلاس الرالح الکایی و األناس
الناصح الشایی ،تیقاق یبدالکری سامی الجندی ،چ ،۱باروا :دار الکتب العلماه.
 .۴ابن منظور ،میمد بن مکرم۱۵۵۸ ،م ،لسان العرب ،چ ،۱باروا :دار صادر.
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 .۳ابوالیسن البرری ،یلی بن ابیالررج بن الیسن ،بیتا ،الیماس البرریه ،تیقاق مختارالدین احماد ،بااروا:
یال الکتب.

 .۹ابوحناره دینوری ،احمد بن داود۱۴۱۱ ،ش ،أخبار الطوال ،ترجمۀ میمود مهدوی ،چ ،3تهران :نشر نی.
 .۱ابویبداهلل الیماری ،میمد بن یبداهلل بن یبدالمنع ۱۵۰۸ ،م ،الروض المعطار یی خبر األرطار ،تیقاق ذحسان
یباس ،چ ،3باروا :مؤسسه ناصر للثقایه.

 .2ابویباد البکری األندلسی ،یبداهلل بن یبدالع ی بن میمد۱۳۸۴ ،ق ،معج ماا اساتعج مان أساماء الاب د و
المواضع ،چ ،۴باروا :یال الکتب.
 .۰ابوالررج االصرهانی۱۵۵3 ،م ،األغانی ،شر و تیقاق یوسف الطویل ،چ ،3باروا :دار الکتب العلماه.
 .۵البردادی ،یبدالقادر بن یمر۱۵۵2 ،م ،خ ان األدب و لب لباب لسان العرب ،تیقاق و شر یبدالس م میمد
هارون ،چ ،۳راهره :مکتب الخانجی.
 .۱۸الب ری ،ابوالیسن۱۳۸۳ ،ق ،یتو البلدان ،تیقاق رضوان میمد رضوان ،چ ،۱ر  :منشوراا األروماه.
 .۱۱الجاحظ ،أبویثمان یمرو بن بیر ،بیتا ،الباان و التباان ،تیقاق یبدالس م میمد هارون ،باروا :دار الرکر.
 .۱3الیموی ،شهابالدین یاروا بن یبداهلل ،بیتا ،معج البلدان ،باروا :دار صادر.
 .۱۴خرمشاهی ،بهاءالدین۱۴2۱ ،ش ،حایظنامه ،چ ،۳تهران :انتشاراا یلمی و یرهنگی و انتشاراا سروش.
 .۱۳دهخدا ،یلیاکبر۱۴۳۱ ،ش ،لرتنامه ،زیر نظر میمد معان ،تهران :انتشاراا دانشگاه تهران.
 .۱۹ال بادی ،الساد میمد مرتـی الیسانی۱۵23 ،ق ،تاج العروس مان جاواهر القااموس ،تیقااق یبادالکری
الع باوی ،بیجا :دار الهدایه.
 .۱۱ال رکلی ،خارالدین۱۵۵3 ،م ،األی م ،چ ،۱۸باروا :دار العل للم یان.
 .۱2السمعانی ،أبوسعد یبدالکری  ،األنساب۱۵۵۰ ،م ،تیقاق و تعلاق یبدالکری یمر البارودی ،چ ،۱باروا :دار الرکر.
 .۱۰الشابانی التبری ی ،ییای بن یلی بن میمد ،بیتا ،شر دیوان الیماس  ،باروا :دار القل .
 .۱۵صدیقی ،غ میسان و میمد معان۱۴3۳ ،ش« ،جریهیشانی بر خاک» ،مجلۀ یادهار (۳2 :)۰ا.۹۵
 .3۸الطبری ،ابوجعرر میمد بن جریر ،بیتا ،تاری الطبری تااری األما و الملاوک ،تیقااق میماد أبوالرـال
ذبراها  ،باروا :بینا.
 .3۱رمی ،حسن بن میمد بن حسن بن سائب بن مالک اشعری۱۴۰۹ ،ش ،تاری ر  ،ترجمۀ تاجالادین حسان
بن بهاءالدین یلی بن حسن بن یبدالملک رمی ،تیقاق میمدرضا انراری رمای ،چ ،۱را  :نشار کتابخاناۀ
آیتاهلل مریشی نجری.
 .33رمی ،شا یباس ،الکنی و األلقاب۱۳3۵ ،ق ،چ ،3ر  :مؤسس النشر االس می.
 .3۴الرراق القاروانی ،أبوذسیاق ذبراها بن راس  ،رطب السرور یی أوصااف األنباذة و الخماور ،تیقااق سااره
البربوشی بن ییای ،چ ،۱باروا :منشوراا الجمل3۸۱۸ ،م.
 .3۳ک نتر ضرابی (سهال کاشانی) ،یبدالرحا  3۹۴۱ ،شاهنشاهی ،تاری کاشان باه انـامام یادداشاتهاایی از
اللهاار صالح ،بهکوشش ایرج ایشار ،چ ،۴تهران :انتشاراا یرهنگ ایران زمان.
 .3۹معلوف ،لویس ،المنجد یی اللر ۱۴۰۸ ،ش ،ترجمۀ میمد بندرریگی ،چ ،۴تهران :انتشاراا ایران.
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 .3۱المراد ،الشا أبویبداهلل ،بیتا ،األمالی ،بیجا :دار التاّار الجدید و دار المرتـی.
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Abstract
In some Arabic historical sources and literary collections, a story has been
related about fellowship of Hajjaj ibn Yusuf’s three soldiers who
participated in conquest of some northern lands of Iran. Their close
friendship and carousing have been mentioned in sources. When their army
arrived at Khozzaq village of Kashan, two of these comrades died and the
third, pouring draughts on their dust, lamented and mourned excessively at
their graves inasmuch as he himself also died and buried alongside of them.
The importance of the story lies in mentioning Kashan of end of the first
century. Although not all the sources declared Kashan and Khozzaq village
of Ravand region as the location of this story and for example, some
recorded "Khazazi" or "Jawatha" instead of Khozaq and stated "Qazvin",
"Sistan", or "Sam'an" instead of Ravand, it may —based on the reasons
argued in this article— almost doubtlessly be said that Khozzaq of Kashan
has been the place of the story. Nowadays, Khozzaq is not a division of
Ravand anymore and is a separate district, but since it is recorded as a part of
Ravand in sources, we also mentioned it as such.
Keywords: Kashan, Khozzaq, Ravand, Qazvin, Hajjaj ibn Yusuf.

