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 های محمد حنفيه نامهجنگپژوهشی در قدمت و اصالت  

 

 ولدانیغالمحسين شریفی      اللهیرحيم فرج

 دانشگاه اصفهان 
 

 چکيده 

علی ابمحمدبن  به یبن  الحنفیه،  محمدبن  به  مشهور  به طالب،  تبدیل  ناخواسته  طور 

از فرقه  اعتدالی شده است.  شخصیت محوري شماري  تشیع  از  افراطی  هاي غالیانه و 

هاي بعدي از این فرقه در مسایل عقیدتی  کیسانیه است. فرقه   يفرقه  ها،فرقه  نخستین این

بن حنفیه ي سرگذشت داستانی محمد رباره م و منثور متعددي داند. آثار منظوالگو گرفته 

هاي  شوند. نسخه شناخته می  هاي محمد حنفیهنامهجنگدر دست است که با عنوان کلی  

ها نیز از روزگار صفوي  خطی این آثار بسیار متأخرند و حتی قراین موجود در متن آن 

نمی  تحول فراتر  نیز  و  نکته  این  به  توجه  با  فرهنگی عصر صفوي،رود.  گمان به   هاي 

 گیري و رواج این گونه آثار معموالً در عصر صفوي بوده است. با شکل   ،پژوهشگران

شود که  نگاري و ادبی کهن، شواهد و منقوالتی دیده می فرقه   در متون تاریخیِ  ،حال  این

داستانپیشینه از صفویان می ي  پیش  به چند سده  را  رساند. جستار  هاي محمد حنفیه 

ها خواهد بود. به نظر نویسندگان دستاورد  این شواهد و دیرینگی آنحاضر در پی بررسی  
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 مقدمه .  1

هاي تأثیرگذار و همچنین  الحنفیه از چهرهبنمحمدطالب مشهور به  بن ابیبن علیمحمد

که شخصیت محوري   است  تأثیرگذارروي او از این درخور توجه در تاریخ تشیع است. 

اي از عناصر اصلی  ، پارهي بعديغالیانه  هايي غالیانه و افراطی کیسانیه است و فرقهفرقه

یکی از این عناصر اصلی، امامت و مهدویت محمد حنفیه و  .انداین فرقه را به ارث برده

  درخور   ياما جنبه  ،(45-153:  1395  رک. القاضی،)  محوریت او در تشیع غالیانه است

آن  حنفیه  محمد  شخصیت  تقریباًتوجه  وي  که  است  و   جا  آگاهانه  عملی،  اقدام  هیچ 

هاي غالیانه شکل  ر جریانچنان که داي براي رسیدن به جایگاه خود، آن شدهریزيبرنامه

هاي مختار ثقفی در رسیدن به  ي اهداف و برنامه. درواقع او بازیچهه استگرفت، نداشت

گیري و تحول عناصر عقیدتی  شکل  بهالبته این نکات بیشتر  )همان(.  قدرت سیاسی شد  

  توان به حضور و دخالت فرهنگ نمی  ،همه  این  است. با  مربوط  هاي اسالمیدر درون فرقه

  ي این مطلب بارهتوجه بود؛ هرچند اسناد و شواهدي دري مردم در این مسئله بیعامیانه

 بسیار کلی و مبهم باشد.شواهد موجود یا  نباشددر دست 

برجسته  ،حال هربه شخصیت  هر  مانند  نیز  حنفیه  دیگري،    محمد  تأثیرگذار  و 

ه در باورها  کدور مانده باشد؛ چنانمردم به  يتوانسته است از کانون توجه فرهنگ تودهنمی

علی)ع( است   فرزندان حضرت  کنار حسنین،  در  فتوت، وي  آداب  و    و و  ارشاد  مقام 

( دارد  د122:  1350کاشفی،  واعظرک.  تکمیل  یا  و (  مداحان  شمایل  و  آداب  شرح  ر 

غرّاخوانان، تبرزین به وي منسوب شده است که از مادر خود، حنیفه خاتون، به ارث برده 

ي آیین فتوت( از مالزمان و همراهان  پرآوازه  يچهره)( و نیز جوانمرد قصاب  291)همان:  

  ه است که نیز آمد  نامهبطال ي  (. در حماسه381محمد حنفیه دانسته شده است )همان:  

دیگر   وسایل  و  امیرحمزه  شمشیر  همراه  را  حنفیه  محمد  سالح  صادق)ع(  جعفر  امام 

 (. 178: 1396 ، نامهبطال رک. کند )دریافت می

برجسته نشانهاما  دربارهترین  نثر  و  نظم  به  آثاري  وجود  توجه،  و  تأثیر  این    ي ي 

  هاي محمد حنفیه امهنجنگهاي داستانی و غیرتاریخی او است که با عنوان کلی  سرگذشت
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می  داستان شناخته  کنار  در  آثار  این  درباره شوند.  غیرتاریخی  )ع(،  هاي  علی  حضرت  ي 

ي حماسه  بخش مهمی از ادب شیعی را در حوزه   ، ها نامه ها و مسیب نامه ها، ابومسلم مختارنامه 

تشکیل می  داستان  بررسی و پژوهش شایسته   ، رو ازهمین    . دهند و  توجه،  تاکنون  اما    ، اند ي 

 ها است.  وار به آن اي فهرست ها نشده و آنچه هست اغلب اشاره نامه توجهی به این جنگ 

جنگنوشتهدست این  از  موجود  نشانهنامههاي  و  شواهد  و  متأخرند  بسیار  هاي  ها 

آن متن  در  )موجود  صفوي  روزگار  بر  مقدم  نیز  درواقع1135-907ها  نیست.    ، ق( 

دانند. گیري و رواج این گونه آثار را عصر صفوي میشکلپژوهشگران نیز معمواًل زمان  

ي پانزدهم میالدي/  ها را به سدهنامهاز جمله کالمار زمان تقریبی تدوین و نگارش جنگ

همه، با بررسی متون   این (. باCalmard, 1998: 202رک. کند )دهم هجري محدود می

منقوالتی   و  شواهد  به  کهن  ادبی  و  پیشینهبرمیتاریخی  گویاي  که  دیرین  خوریم  ي 

محمد حنفیه، چندین    يهاي داستانی دربارهها و حکایتگیري و رواج سرگذشتشکل

خاستگاه طبقاتی پیروان محمد حنفیه عامل    ،سده پیش از روزگار صفوي است. درواقع

آن در هاي  ي او بوده است که نشانههاي عامیانه دربارهگیري و رواج قصهمهمی در شکل

همچنین از تأثیر باورها و عقاید ادیان    ،شود. این جریانها دیده میهاي آنباورها و اندیشه

  1النهرین برکنار نمانده است.و مذاهب کهن در بین

هاي غالت و هدف این پژوهش توجه به پیوندي است که میان عقاید رهبران فرقه

گیري  ي شکلتوان پیشینهبه این ارتباط، میفرهنگ عامه مردم برقرار بوده است. با توجه 

نخست هجري به عقب    ي هاي داستانی محمد حنفیه را حتی تا سدهو رواج سرگذشت

ها، به  بندي آنهاي محمد حنفیه و دستهنامهجنگ  منظور، پس از معرفی کوتاهِهمینبرد. به 

محمد حنفیه و عقاید    هاي حضور داستان و عناصر داستانی در احوال و اخباردنبال نشانه

 غالت شیعه خواهیم بود.
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 ی پژوهش پيشينه .2 .1

اشاره تنها  به محمد حنفیه و  محمدجعفر محجوب  دارد )رک.  نامهجنگاي  هاي منظوم 

عنوان قهرمان محبوب  کوب نیز از محمد حنفیه و ابومسلم به(. زرین175:  1387محجوب،  

در جریان  هاي محمد حنفیه و ابومسلمراویان قصهبرد و به نقش هاي غالت نام میفرقه

برد )رک. متأسفانه از منابع خود نام نمی، اما اي داردفرهنگی تشکیل دولت صفوي اشاره

 (. 229-227: 1385 کوب،زرین

هاي جغرافیایی  ها و مکانها، آییني داستانژان کالمار در پژوهش سودمند خود درباره

عراق، آسیاي میانه و هند تا چین و مالزي( به بررسی جایگاه  )   در پیوند با محمد حنفیه

به حنفیه،  قصهمحمد  در  علی،  آل  منتقم  آیینعنوان  و  به  ها  و  پرداخته  مذهبی  هاي 

 :Calmard, 1998رک.  ي عاشقانه نیز توجه نشان داده است )مایههایی با درون داستان

از کاستی  که  (.201-220 به  البته  لغزش  نمو  مقاله.  انده استدور  به  در  این  ي حاضر 

پرداخته خواهد شد. متأسفانه با وجود فضل تقدم کالمار در این زمینه، تاکنون    هاکاستی

نیز در    (1378)  ي وي نشده است. رسول جعفریاندر ایران توجهی به پژوهش پیشروانه

نامه و  حمزهنامه،  ي شیعی همچون: خاورانهاي مهم و پرآوازهمعرفی شماري از داستان

به  ابومسلم فشردهنامهجنگنامه  و  کرده  اشاره  هم  حنفیه  محمد  از  هاي  یکی  از  اي 

 (.123:  1378)رک. جعفریان،  دهدها را ارائه مینامههاي منظوم از این جنگروایت

ي قران حبشی، در بررسی  ي حماسه( نیز در مقدمه1395همچنین میالد جعفرپور ) 

هاي محمد حنفیه را یادآور شده و  نامهجنگاهمیت و جایگاه    آثار ابوطاهر طرسوسی، 

به زباننامهجنگفهرستی کامل از این   ازبکی، اردو و  هاي فارسی، ترکی، کردها را  ي، 

به علیمیدستماالیی  که  تادهد  فشردگی،  مفصل  به  رغم  ي  درباره   اثرترین  امروز 

(. اما  23- 19:  1395)رک. طرسوسی،  هاي محمد حنفیه به زبان فارسی است  نامهجنگ

ي کیسانیه، در فصلی از  تاریخ فرقه يدر پژوهش معتبر خود درباره  ( 1395)   وداد القاضی

کتاب خود به ادبیات این فرقه نیز پرداخته است که تنها محدود به ادب رسمی و شاعران  

در سدهبرجسته کیسانی  القاضی،  ي  )رک.  است  دوم هجري  و  اول  - 251:  1395هاي 
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هاي محمد حنفیه نیز، هرچند با واسطه، باید  نامهجنگبرآنیم که    در این پژوهش  .(287

 جزو میراث فکري و ادبی کیسانیه درنظر گرفته شود. 

 

 های محمد حنفيه نامهجنگ .2

هاي داستانی محمد حنفیه، خواه منظوم و خواه منثور، بخشی از ادب حماسی  سرگذشت

هاي ساختاري و موضوعی دارند که البته  آیند و نیاز به بررسیشمار میدر زبان فارسی به

منظوم و منثور( در شرح نبرد  )به آثاري    نامهطلبد. اصطالح جنگاي میفرصت جداگانه

ها از نظر  نامهاي باشد. جنگتواند تاریخی یا افسانهپردازد که میي مخالف میدو جبهه

هاي  نامهگیرند. در گذشته جنگانه و شفاهی قرارمیي ادبیات عامی هزبان و ساختار، در زمر

می خوانده  عمومی  و  خصوصی  محافل  در  که  منظوم  کارشد  این  خوانی  نامهجنگ  به 

هاي  (. ما در اینجا با بررسی متن روایت216:  3، ج1394قنواتی،  گفتند )رک. جعفريمی

از  شناخته آننامهجنگشده  حنفیه،  محمد  نظر  هاي  از  را  دسته ها  دو  به    ي موضوعی 

 . کنیمبندي میبخش هاي پریانها و قصهانتقامیه

 
 انتقاميه  .1. 2

ي نهایی رویداد کربال است که پس از پیوستن به  گیرندهدر این دسته، محمد حنفیه انتقام

گردد. شورشیان شهر عسقالن و نبرد با سپاه یزید، دمشق را فتح کرده و به مدینه بازمی

هاي  از این نوع در دست است که همگی تقریبًا در خط سیر داستان و شخصیت چندین روایت  

توان از یک داستان انتقامیه با تحریرهاي مختلف سخن  که می طوري اصلی آن مشترکند؛ به 

عناصر خیالی و    ، حال   این   اما با   2روایتی غیرتاریخی است،   نامه ابومسلم ، همانند  گفت. انتقامیه 

قصه  در  موجود  طبیعی  آن فوق  در  پریان  نمی   هاي  دربردارنده   ، شود دیده  و  ولی  اغراق  ي 

اصطالح انتقامیه را نیز که   . که برآمده از زبان و بیان حماسی این گونه آثار است  اي بوده مبالغه 

ي  بی )سده ها که قدمتی نس از عنوان یکی از این روایت   ، ها است درخور موضوع این داستان 

 این روایت چنین است:   ي ایم. چکیده وام گرفته   دارد،   3نهم هجري( 
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رسند. ضریر/  اهل بیت در راه شام به شهر عسقالن می  اسیرانِ  ،پس از رویداد کربال

کند و حاکم و خطیب شهر را کشته و سر حاکم  زریر خزاعی با دیدن اسیران، شورش می

طلبد. از سوي دیگر محمد حنفیه،  بن زیاد یاري میاهللفرستد. یزید از عبید را براي یزید می

بن  فرستد. عمربن مالک اشتر را همراه مسیب ]بن قعقاع[ با لشکري به عسقالن میابراهیم

نژاد به  رسانند. غالمی ترکبن جعفر نیز  خود را به عسقالن میطالب و فضلبن ابیعلی

 کند.  ها میالورينام طغان از سپاه حنفیه نیز در میدان نبرد د

کند؛  کشد و آهنگ یزید میزیاد را اسیر کرده و میسرانجام حنفیه، عمربن سعد و ابن

قلعه به  یزید  میاما  دمشق  در  استوار  میاي  ویران  را  دمشق  حنفیه،  و  با  گریزد  کند. 

ستد  فرکند. حنفیه او را به مدینه میرا آزاد می  )ع( گري مردم دمشق، یزید امام سجادمیانجی

بازمی مکه  به  خود  روزبهو  نیز  یزید  را  گردد.  خود  مشاعر  و  شده  بیمارتر  روز 

افتد و دهد تا آنکه روزي با دیدن تصویر خیالی امام حسین)ع( از نردبان میمیدستاز

   4.میردمی
 

 های پریان . قصه2 .2

از   شماري  حماسینامهجنگاما  محتوایی  حنفیه  محمد  هدف    البته  دارند،عاشقانه  هاي 

بن و  آنمایهنهایی  اصلی  سرگذشت  ،هاي  در  مانند  علی)ع(  حضرت  داستانی  هاي 

با این تفاوت که   ؛، نبرد با دشمنان و کافران و در نهایت گسترش اسالم استنامهخاوران

 شود. هاي حضرت علی)ع( دیده نمیها هست که در داستاناي در آني عاشقانهمایهدرون 

چون درگیري و نبرد با    ،هاي پریانها با فضا و عناصر قصهاز این داستاندر برخی  

افسانه اتفاقات شگفتپریان، دیوان، جادوگران و دیگر موجودات  انگیز،  اي و اعمال و 

پردازند  . برخی نیز به بازگویی یک ماجراجویی جنگجویانه و عاشقانه میو هستیمرروبه 

ها  شوند. این داستانگرایانه روایت میو در فضایی واقع  زبان حماسی پرداخته شده  هکه ب

اي  در اینجا چکیده.  کنندهاي مستقلی را بازگو میند و قصهترها متنوعنتقامیهادر مقایسه با  

 آوریم: از چند روایت مشهور را می
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 5محمد حنفيه و غضنفر ی نامهجنگ. 1. 2. 2

، محمد به دنیا  (دختري که در فتح روم اسیر شده)با حنیفه    )ع(از ازدواج حضرت علی

شود و ي زنی به نام شعري میرود و در صحرا دلباختهآید. روزي محمد به شکار میمی

پدر و عموي شعري( و کشتن  )  مصپس از نبرد با غضنفر )شوهر شعري( و فضیل و معت

 کند.و حسنین با شعري ازدواج می  )ع(یاري حضرت علی ها، باآن 

 6ی گبرو علقمه رذبن منی محمد حنفيه با تميم نامهجنگ .2. 2. 2

کشد. تمیم نیز علقمه را که خواستگار دختر  بن منذر را در صحرا میمحمد، فرزند تمیم

براي کشتن محمد می دلیرانهاوست،  نبردي  از  با  اسیر می  ، فرستد. محمد پس  اما  شود 

  )ع( گریزد و پس از جنگ و گریز با علقمه، به یاري حضرت علیشمیمه، دختر تمیم، می 

 کند. یابد و با شمیمه ازدواج میو حسنین نجات می

 7ی محمد حنفيه در فرنگنامهجنگ .3. 2. 2

خبر   مسلمانان  بتمیبه  پادشاه  که  )لیسارسد  خود  سرداران  با  )روم(  فرنگ  ،  پرست 

  کشتاس، طهماس، الیاس و سام( به سوي خداپرستان لشکر کشیده است. حنفیه همراهِ 

ابوالمحجن و مالک اشتر راهی نبرد می نبرد را آغاز    سرعتبا    .شودحضرت علی)ع(، 

آید و آنان را  شاه میخورد و به دربار قطرانشدن عمالق را میاما فریب مسلمان  ،کندمی

بیند که از  برد. دشتی میزي عمالق محمد را به باالي قصر میخواند. روبه اسالم فرامی

 .  است نفس دیو سپید پر از دود سیاه شده

دیگر میاي شعلهقلعه  ،در سوي  هستندور  آن  در  پسر خود  ده  با  که جمهور   .بیند 

راهی فتح قلعه و کشتن دیو   ،. محمدشودمیعاشق دختر جمهور    در این میان  عمالق

 )ص(شود. دختر، در خواب دیده بود که پیامبري دختر جمهور میباختهگردد؛ اما دلمی

خورد  العرب نامیده و به عقد محمد درآورده است. جمهور از محمد شکست میاو را زین

دهد. روزي هنگام استراحت، دستی شبیه  العرب را به وي میشود و زینو مسلمان می

از روزن درمی ناگهان  دیو سپید،  را می آید و  دست  بیدار  دختر  از خواب  رباید. محمد 

العرب  کشد، اما عمالق زیندیو را می  .رودشود و با عمالق بر سر چاه دیو سپید میمی
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کند و مردم شهر عمالق  العرب را آزاد میرباید. سرانجام محمد به یاري حسنین، زینرا می

 شوند.نیز مسلمان می

 فنون پاکدامن داستان محمد حنفيه و شاهزاده ذی .4. 2. 2

 در   فنون پاکدامن، دختر شاه اِرام، رومحمد حنفیه در حال شکار در سرزمین اِرام با ذي

گردد. خورد و به یاري خادم خود، مقبل، به مدینه بازمیشود و از او شکست میرو می

بیاین خود،  مادر  یاري  با  محمد  ذيبار  حنفیه،  اسالم  فنون  بی  به  و  انداخته  دام  به  را 

فنون که همراه مادر محمد در راه مدینه  ذيد.  روخواند. سپس به سرزمین ارام میفرامی

سو محمد  شود. ازآني اوست، ربوده میدین که دلباختهاي بیي شاهزادهوسیلهاست، به

ها را به  گد و آنجناي و مردمان عاد میپیکر افسانهدر ارام با پادشاهان و موجودات غول 

نیز دلباخته اسالم فرامی  که هر دو  شود و او را درحالی ي محمد می خواند. شهبانوي پریان 

کند،  برد و از او تقاضاي کامجویی می رباید و به قلمرو خود می پایش از زانو بریده شده، می 

جنگد  و با شاهان می آید  فنون نیز با لباس مبدل به دنبال محمد می زند. ذي اما محمد سر باز می 

نیز به یاري محمد شتافته و با شفادادن   )ع( حضرت علی  ، سو کند. ازآن ها را مسلمان می و آن 

فنون  شود. سرانجام محمد و ذي جنگد تا اینکه شاه ارام مسلمان می پاهاي محمد با خائنان می 

دهد تا در  دد و فرمان می گر کنند و شاه ارام نیز همراه برادرانش به ارام باز می با هم ازدواج می 

 8ها را به مدینه بفرستند. کشورش مسجد بسازند و مالیات 

 

 های داستانی و حماسیمایهبن .3. 2

  هاي حماسیِ هاي محمد حنفیه در قالب داستاننامهجنگ  ، تر اشاره شدطور که پیشهمان

در    است.ها دعوت به اسالم و گسترش آن  ي اصلی آنمایهاند و بنپرداخته شده  دینی

ها دیده  هاي حماسی نیز طبعاً در آنهاي رایج در داستانمایهي اصلی، بنمایهکنار این بن

هاي بلند، کم و پراکنده است. از جمله  ها در مقایسه با داستانشود که البته شمار آنمی

این دو  )ي پهلوان، یاري مالئکه و شهادت  گردانی، اسب و نبردافزار ویژهپوشی، پیکرنام

بن  ينمونه از  داستانهاي ویژهمایهاخیر  دینیي  و  انهاي  آن د(  اما  ها دیده نمیدر  شود، 
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است.   ها نامهدر این جنگ  تن و گروهی و رجزخوانی پهلوانان، عنصر ثابت بهنبردهاي تن

 اي از رجزخوانی: نمونه

 د نعزززره و گفزززت هنگزززام جنزززگبزززز
 

 کززه روبززه شززود پززیش تززیغم نهنززگ 
 

 ایدبزززه تنهزززا مزززرا جملزززه کوشزززیده
 

 ایزززدبزززه چشزززم خطزززا کزززودکم دیده 
 

 کجزززا بزززاک دارم ز چنزززدین حشزززر
 

 کززه هسززتم بززه مززردي پززدر را پسززر 
 

  9(پ13تا: بی، محمد حنفیه و غضنفر  ينامهگنج)ب، 

 تن:بهو نبرد تن

 سززهمگیندر آمززد بززه کززین ضززیغم 
 

 اي بزززر محمزززد ژکزززانبززززد نیززززه 
 

 ببرّیزززد کزززتفش روان گشزززت خزززون
 

 سزززززتانمحمزززززد ابزززززا نیززززززه جان 
 

 که شززد خسززته و خززون روان شززد از او
 

 جو محمززززد درآمززززد یززززل کینززززه 
 

 بگفتززززا زدي نیزززززه تززززیغم بخززززور
 

 بزززه یزززک ضزززرب او را بیفکنزززد سزززر 
 

 پ(4)همان:  

 اي از توصیف نبردهاي گروهی:و نیز نمونه

 همزززین کشزززت کزززافر در آن رزمگزززاه
 

 گون گشززت گززردون سززیاهزمززین لعززل 
 

 نزززززه از وي سزززززپه روي برتافتنزززززد
 

 نزززه از وي بزززه جزززوالن دفزززر یافتنزززد 
 

 بززه گززردون رسززیده ز لشززکر خززروش
 

 ز خززون روي میززدان بززرآورد جززوش 
 

 رنگز خززون خززاک میززدان شززده سززر 
 

 ز سززمّ سززتوران شززده خززاک، سززنگ 
 

 سززززپاهبززززه گززززرد محمززززد گرفتززززه 
 

 بززه گززرد انززدرش جملگززی دل سززیاه 
 

 شزززانچزززو دریزززاي آتزززش تزززف تی 
 

 شزززانجهزززان پزززر شزززده دود دل می  
 

 پ(18ر و 17تا: بی ،محمد حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه گبر  ينامه، جنگب)

 

در    ،هاي دینی استها و داستاني خواب که از عناصر مهم و رایج در حماسهمایهبن

العرب  ، زیني محمد حنفیه در فرنگنامهجنگدر  عنوان مثال،بهود دارد. این آثار نیز وج

ي محمد  نامهجنگیا در  ،  آیدبیند و به عقد محمد حنفیه درمیرا در خواب می  )ص(پیامبر
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علقمه و  منذر  بن  تمیم  با  پیامبر  ،حنفیه  می  )ص(شمیمه  خواب  در  مسلمان  ن بیرا  و  د 

ها نامشخص است. پیامبر اکرم)ص(  در این داستانشود. همچنین عنصر زمان و مکان  می

ها حضور دارد و مکان داستان  در داستان  ،که پیش از تولد محمد حنفیه درگذشته است

واقع نامشخص است؛گاه  اما  به می  براي مثال  گرایانه  و  نامهجنگ  توان  ي محمد حنفیه 

  نیز مکان و گاه    اشاره کرد  علقمه ي محمد حنفیه با تمیم بن منذر و  نامهجنگو نیز    عضنفر

داستان و    ي محمد حنفیه در فرنگنامهجنگدر    مانند آنچه؛  است  خیالی و نامشخص

خرق عادت نیز شواهدي    گفته شد. تر  که پیش  فنون پاکدامنمحمد حنفیه و شاهزاده ذي

در    ؛دارد پاکدامنداستان محمد حنفیه و شاهزاده ذياز جمله  آن دو پاي   فنون    که در 

  .یابدبه دست حضرت علی)ع( پاهاي خود را بازمی شود ومحمد حنفیه قطع می

هاي دینی و برآمده از رعایت  ي داستاني مهم که ویژهمایهدر اینجا باید به یک بن

هایی که محمد  هاي مذهبی است، اشاره کنیم. در داستانمسایل شرعی درباره شخصیت

همراهی وي با دختر محبوب خود،   براي رفع منع شرعیِ  ،حنفیه ماجرایی عاشقانه دارد

تر پیامبر اکرم)ص( را در خواب دیده و ایشان وي را به عقد محمد  معمواًل دختر پیش

بندرمی این  را  آورد.  آن  در دیگر متون    ،نامیممی  عقد غیابی در خواب مایه که عجالتاً 

نیز، پس از  محمد حنفیه در فرنگ  ي  نامهجنگدر    10.هایی دارددینی نیز نمونه  حماسیِ

را در خواب    )ص( شوند، دختر، پیامبري هم میاین که محمد و دختر جمهور دلباخته

 نامد. العرب میآید و پیامبر او را زیندیده و مسلمان شده و به عقد محمد درمی

 

 های زبانی و ادبیویژگی .4. 2

عنوان الگوي  به  شاهنامهاز زبان و بیان   ثرتأهاي محمد حنفیه طبیعتاً مصورت منظوم داستان

تقلیديِ بسیار کمبوده استبرتر زبان حماسی   اما در سطحِ  نمونهمایه،  هاي موفق  تر از 

اند  ي زبان عامیانهدهندهرو بیشتر بازتابازاین  ؛نامهخاورانو    نامهبهمن ، نامهگرشاسپمانند  

 شود: شاره میهایی از این ویژگی سبکی ا که در زیر به نمونه
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 اضطراب سبک  .1. 4. 2

ویژه در شعر حماسی معمواًل موجب ایجاد اضطراب سبک  هاي زبانی در شعر، بهسنت

گاه که با عامیانگی در زبان  شود. این اضطراب سبک آنمایه میدر زبان و بیان شاعران کم

در الف زاید  ند  ناخوشایندتر بوده و ابزاري خواهد شد براي پرکردن وزن؛ مان،  همراه شود

)ب،   سرا  کینه  ز  نهاده  محمد  لشکرا/  آن  پیش  صف  کشیدند  آن:  امثال  و  بیت  این 

و غضنفرنامهجنگ حنفیه  محمد  گفت ،  پ(5تا:  بی،  ي  همین  با:  جاي  به  ابا  کاربرد  یا 

ه ایراد قافیه هم دارد.  ک  (ر  4ستان )همان:  ریخت خون/ غضنفر ابا نیزه جانشعري همی

ي  نامهجاي بر: سپاه اندر آمد ز کینه بر او/ ابر کشتن وي نهادند رو )ب، جنگ نیز ابر با  

  پ(19تا: بی ،محمد حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه

 های نادرست و آشفتگی وزن قافيه .2. 4. 2

مایگی  اي از ابیات، از کمهاي اشتباه و گاه کامالً غلط و نیز آشفتگی وزن در پارهوجود قافیه

هایی مانند: بفرماي تا امتت در  کند. قافیهزبان سرایندگان این آثار حکایت می  و سستی

تا: بی  ،ي محمد حنفیه و غضنفرنامه)ب، جنگ  جهان/ محمد نهند نام هر خاص و عام

ي  نامه یا: بکشتی جوانی که اندر فرنگ/ مثالش نبد هیچکس در فرنگ )الف، جنگ(  ر2

ریختگی وزن در ابیاتی از این دست: نباید  همو نیز به  پ(46تا:  بی،  محمد حنفیه در فرنگ

ي محمد حنفیه  نامهشوي با حنیفه غمین/ تو با وي چو خوشحال نباشی به کین )ب، جنگ

او2تا:  بی  ،و غضنفر بود کنیزان  نفر  او    /ر( و چهل یک  به  داد پدر هم  چهل یک شتر 

 پ(. 20: همان)

 نداشتن سالمت دستوری.  3. 4. 2

ابی اگرچه رسانندهبرخی  نیز  ا ي معنا و مفهو ات  اشتباه مند،  و  آشفته  از نظر دستوري    ما 

ي محمد  نامهند: بخواند آیتی از کالم خدا/ از آن رفت جمهور را جان درا )الف، جنگهست

دل اندر به مهر محمد نهاد    /ر( یا همه مهر فرزند را دل بداد52تا:  بی،  حنفیه در فرنگ

ر( و نیز چه درمان کنم  19تا:  بی  ،بن منذر و علقمهحنفیه با تمیمي محمد  نامه)ب، جنگ

 پ(  18دست آورم تا رهم این عذاب )همان: تا یکی شربت، آب/ به
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 وارشاهنامهابيات  .4. 4. 2

خورد و آن ابیات هم به تقلید  میچشمابیات زیبا و هنرمندانه کمتر به  ،هادر این منظومه

اند: بکوشیم و جنگ دلیران کنیم/ جهان بر بداندیش زندان کنیم  سروده شده  شاهنامهاز  

کرّناي/ زمین شد ز سمّ ستوران ز    يپ( یا هوا گشت پر ناله84ق:  874شاهرودي،  )قمی

 ر(92جاي )همان: 

 بهعنوان مشبهبهرستم . 1. 4. 4. 2

برخی توصیف بهدر  پهلوانی و جنگاوري، در جایگاه مشبهها رستم  نماد  به قرار  عنوان 

ز جاي   برانگیخت مرکب  پاي/ چو حیدر  آورد  اندر  به رخش  گرفته است: چو رستم 

یکی دید چون رستم داستان/ ندیدش به شوکت چو او پهلوان )الف،   :پ( و118)همان: 

ند  هست  ر( که هر دو در توصیف محمد حنفیه44تا:  بی  ،فیه در فرنگي محمد حن نامهجنگ

به آهن نهان کرده پا تا به سر/ چو رستم همین آمد آن   :و این بیت نیز در توصیف دشمن

 ر( که وجه معقولی هم ندارد. 50خبر )همان: بی

 رایج  ی تشبيهات عاميانه. 5. 4. 2

شدن مانند خیار  ي حماسی، تشبیه قد به چنار و دو نیمهاز تشبیهات رایج در متون عامیانه

پهنا چو شا  چنار )همان:   زیاديبسامد   و  باال  به  دارند: یکی کافري دید آن شهریار/ 

ي  نامهپ( و علی چون زدي بر کسی ذوالفقار/ به دو نیمه کردي بسان خیار )ب، جنگ46

 . ر(6تا: بی ،محمد حنفیه و غضنفر

هاي محمد حنفیه نه در  نامهتوان گفت که ارزش جنگمی  ،با توجه به آنچه گذشت

آن ادبی  و  زبانی  مجموعهوجه  با  پیوند  در  بیشتر  که  عامیانهقصه  يها  فارسی  هاي  ي 

هاي مدون ها به مجموعههاي مذهبی شیعی است. متأسفانه این قصهي شخصیتدرباره

قصه عامیانه  از  صورتهاي  ثبت  و  گردآوري  به  بیشتر  که  قصهایرانی  شفاهی  ها  هاي 

ها،  ها و قصهو این در حالی است که صورت مکتوب این داستان  11اندپردازند، راه نیافتهمی

اند،  برداري شدهسواد نسخهي کاتبان کموسیلهآن هم به صورتی عامیانه و نه ادیبانه که به

هاي محمد حنفیه، همراه با  دهد. درواقع قصهمه خبر میي ادب عاها به حوزه از تعلق آن
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قصهسرگذشت میراث  از  بخشی  علی)ع(،  حضرت  داستانی  زبان هاي  به  عامیانه  هاي 

ویژه که  هاي بیشتر است؛ بهي توجه، گردآوري و بررسیشایسته  ،روفارسی بوده و ازاین

این رواج  از  که  در دست است  مکتوبی  داستانشواهد کهن  و قصهگونه  میان  ها  در  ها 

ي مقاله، به بررسی دیرینگی و  در ادامه  12دارد.هاي کهن حکایت  ي مردم در سدهتوده

 شود. هاي داستانی محمد حنفیه پرداخته میاصالت سرگذشت

 

 ی محمد حنفيه آثار کهن درباره .5. 2

ها  نگاريي پنجم هجري، به شماري از تکسده يدر کتب رجال و فهرست کهن تا نیمه

جدا از    که   را دارنداخبار محمد حنفیه    خوریم که عنوان کلیي محمد حنفیه برمیدرباره

ترین  . کهنهستند  نگاري و آثار تاریخینامه و شرح حال وي در کتب طبقات و فرقهزندگی

از ابومخنف لوط بن یحیی    نفیهالحابن اخبار محمد  . کتاب1ها عبارتند از:  نگارياین تک

بن از هشام  الحنفیهاخبار محمد ابن  . کتاب2  (؛320:  1432نجاشی،  )رک.    ق(157األزدي )م

از ابوالحسن    فضائل محمدبن الحنفیه  کتاب   .3)همان(؛    ق(204محمد السائب الکلبی )م 

)علی المدائنی  محمد  کتاب 4  (؛ 114:  1381ندیم،  ابن)رک.    ق(210-135بن  اخبار    . 
 ق( 332یا  330بن احمد الجَلُودي األزدي )ماز ابواحمد عبدالعزیزبن یحیی  بن الحنفیهمحمد

 (.242 :1432 نجاشی،)رک. 

حال از اصطالح ها چیزي در دست نیست. بااینها جز نام آنمتأسفانه از این کتاب

توان  ن مسلمانان بوده، مینگاري در میااي از فن تاریخاخبار در عنوان این آثار که شاخه

هاي  گونه آثار تاریخی، گزارشها پی برد. در اینکم تا حدودي به ساختار صوري آندست

گیرند که تنها  ي موضوعی واحد، در کنار هم قرار میپراکنده و مستقل بدون یک زنجیره

موضوعی   حتی با  که گاه یک خبرطوري شوند؛ به ي اسناد خود از یکدیگر جدا می با سلسله 

یا حتی در تناقض ،  شود واحد، با سلسله اسناد متفاوت و اختالفاتی در جزئیات تکرار می 

نگاري، گیرد. همچنین در این شیوه از تاریخ هاي دیگر در همان موضوع قرار می با روایت 

هاي گوناگون هیچگاه روشن نیست و درواقع قانون و روشی معیار ثبت یا حذف گزارش 
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(. Humphreys, 2000,V10: 272- 273رک.ثبت و حذف اخبار وجود ندارد) کلی براي  

اند و احتمااًل  هآمدشمار مینویسندگان این آثار نیز از اخباریان و اصحاب سیر و مغازي به

اند  ها و اخبار پراکنده از هر دستی پرداختهي محمد حنفیه نیز به گردآوري روایتدرباره

هاي داستانی و غیرتاریخی نیز در میان این اخبار بوده روایتتوان احتمال داد که  و می

به دربارهباشد؛  کیسانیه  که  حنفیه  يویژه  کرده  محمد  غلو  و   بسیار  افراطی  عقاید  و 

به    ادامهاند که در  هاي فراطبیعی به او نسبت دادهاند و ویژگیآوردهزیادي    يگونهقصه

ي اخبار  نفوذ عقاید و روایات کیسانی به مجموعهاحتمال    ،روازاین  ت.خواهیم پرداخ  ها آن 

 ي محمد حنفیه بسیار زیاد است. درباره

 

 ی محمدبن حنفيههای کهن دربارهحکایت. 6. 2

بن حنفیه به دست  زندگانی و اخبار محمد  يدربارهدر بخش پیشین دیدیم که آثار مستقل  

توانستیم از  ها نیز ناچار از حدس و گمان بودیم و نمی ي محتواي آنما نرسیده و درباره

سرگذشت سدهوجود  از  اما  باشیم.  مطمئن  وي  داستانی  روایتی  هاي  هجري  سوم  ي 

اي  ن نمونهعنواتواند بهداستانی در دست است که در نوع خود درخور توجه بوده و می

در این بخش، این    13هاي داستانی محمد حنفیه درنظرگرفته شودها و حکایتاز روایت

 کنیم. هاي تاریخی آن بررسی میحکایت را با زمینه

 گرفتن با مرد رومی کشتی.  1. 6. 2

 چنین است:  الکامل فی اللغة و األدب  ق( در285)ممبرد داستان به روایت  

اند که پادشاه روم به معاویه روي کرد و گفت که شاهان پیش از تو با  ]ترجمه[ و آورده

زده کنند. آیا مایلی  کوشیدند تا حریفان خود )یعنی ما( را شگفتکردند و میما مراسله می

تا در این زمینه کاري کنی؟ معاویه نیز پذیرفت و پادشاه روم دو نفر، یکی بلندقد و تنومند و  

نیرومند و پرزور را به سوي معاویه فرستاد. معاویه به عمرو عاص گفت: در برابر آن    دیگري 

بن عباده را داریم اما در برابر آن مرد نیرومند نه! و به راي و نظر  بن سعد مرد بلندقد ما قیس 
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بن حنفیه  تو نیازمند شدیم. عمرو گفت: دو نفر هستند اما هر دو نسبت به تو کینه دارند: محمد 

 تر است؟ بن زبیر. معاویه گفت: چه کسی در این موقعیت به ما نزدیک عبداهلل   و 

قیس را از ماجرا آگاه کرد. قیس وارد مجلس شد و چون پیشاروي معاویه   ،معاویه

قرار گرفت، شلوار خود را درآورد و به سوي مرد کافر ]رومی[ انداخت. مرد رومی آن 

پس شکست خورد... سپس محمدبن حنفیه را  هایش رسید؛  را پوشید و شلوار تا پستان

خواهد، بنشیند و دستش را به من بدهد  آگاه کرد. محمد گفت: به حریف بگویید اگر می

اگر می یا  بنشاند و  یا او مرا  بلندش کنم  از روي زمین  بایستد و من  تا من  او  خواهد، 

نشاندن محمد    بنشینم و زورآزمایی کنیم. رومی نشست و محمد او را بلند کرد و او از

که محمد او را  ناتوان شد. سپس محمد نشست و رومی نتوانست او را بلند کند درحالی

،  1407  خورده برگشتند )رک. مبرد،کشید و بر زمین نشاند. پس هر دو مرد رومی شکست

 14.(418-417: 1ج

ق( پس از  463-368که ابن عبدالبر )گویا این حکایت رایج و شایع بوده است، چنان

از شأن و جایگاه قیسن برساخته و دور  را  آن  بن حنفیه  بن سعد و محمدقل حکایت، 

داند و براي باالبردن جایگاه این دو نفر ارزشی براي این حکایت قائل نیست )رک. می

(. این روایات در منابع، راوي  216:  4، ج1280اثیر،  و نیز ابن  171:  3،ج  1981ابن عبدالبر،  

 ندارند و اصطالحاً مرسل هستند. مشخصی هم  

 های تاریخی داستان زمينه. 1. 1. 6. 2

با معاویه در دست است که  درواقع زمینه تن  این دو  دیدار  از  تاریخی و روایاتی  هاي 

داستانمایه و  داستان  این  ساختن  براي  ماي  این  شده  شابههاي  در  که  آن است  به  جا 

به شام )دمشق( سفر کرده است. برخی منابع    بار کم یکپردازیم. محمد حنفیه دستمی

دانند  ق( می86- 65ق، در روزگار عبدالملک مروان )ح75ق یا  78این سفر را در سال  

( و  38  :9، جق1398کثیر،  ابن  ؛112  :4، ج1402ذهبی،  ؛112:  7، ج 1421سعد،  )رک. ابن

الملک با پادشاه  نگاري عبدي نامهشدن داستانی دربارهساختهي  گویا همین روایات مایه

(. اما برخی  176  :3، ج1407اصفهانی،    ؛111:  7، ج 1421روم شده است )رک. ابن سعد، 
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دهند  ق( خبر می60-41سفیان )بن ابیها از حضور محمد حنفیه در روزگار معاویهروایت

:  9، جق1398 کثیر،ابن؛ 140-137: 5، ج1411 اعثم،ابن ؛276: 3،ج 1417 )رک. بالذري،

نیز 38 و  یزید  (  زمان  )در  معاویه  )64-61بن  کربال  رویداد  از  پس    بالذري، رک.  ق( 

 (. 140- 137: 5، ج1411 اعثم،ابن ؛276: 3،ج 1417

هایی شده است که  ها و قصهي حکایتمایهسفر محمد حنفیه به شام احتمااًل دست

پاسخ  دیگر،  گرفتن با مرد رومی و  ها را در دست داریم: کشتیکم دو نمونه از آن دست

ها با  هاي محمد حنفیه نیز برخی از داستاننامهجنگغیرمستقیم وي به پادشاه روم. در  

 ،رودشود و محمد براي نبرد به شام میلشکرکشی پادشاه روم به سرزمین اسالم آغاز می

ي محمد حنفیه با  نامهجنگدر    طورکههمان  ،یا اینکه مادر او از اسیران رومی بوده است

 .گزارش شد ي محمد حنفیه در فرنگنامهجنگو  غضنفر

اما قیس عبادهبن سعدو  برجستهبن  از اصحاب  اسالماالنصاري  پیامبر  از    )ص(ي  و 

یاران وفادار حضرت علی)ع(، پس از شهادت آن حضرت به صف یاران امام حسن)ع( 

با معاویه  (.  216  -215:  4ق، ج1280  اثیر،رک. ابن)پیوست   بار  کنش سیاسی قیس دو 

میپ سال  یوند  حدود  در  نخست  علی)ع(  36خورد.  حضرت  سوي  از  وي  که  به  ق 

کوشد تا او را تطمیع کرده و از پیشوایش  شود و معاویه میمی  منصوب   مصر  ي فرماندار

( و  3241- 3238و    3236- 3235 :6تا، جبی  ماند )رک. طبري،روگردان کند که ناکام می

خواهد تا  ق که امام از وي می40در سال   در ماجراي صلح امام حسن)ع( با معاویه  ،دوم

گیرد )رک. پذیرد و از ماجرا کناره میاما معاویه نمی  ،دن خود و سپاهش صلح را بپذیر

کند )همان: ق، با معاویه صلح می41( اما یک سال بعد، در سال  304 :7تا، جبی  طبري، 

7-8 .) 

ي حضور محمدبن حنفیه و زمینهرو هستیم که  هایی تاریخی روبهترتیب با دادهبدین

پردازان وار و غیرتاریخی براي قصهبن سعد را در دربار معاویه در یک حکایت قصهقیس

بودن این حکایت  طور که اشاره شد برخی از نویسندگان به ساختگیکند و همانفراهم می

 اند.اشاره کرده
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 نفيه های محمد حگيری داستانتأثير غالت کيسانيه در شکل. 7. 2

پیشین در جستجوي سرگذشتدر بخش داستانی و غیرتاریخی  ها و حکایتهاي  هاي 

نقش  تر به  ها را شناسایی و بررسی کردیم. همچنین پیشمحمد حنفیه بودیم و یکی از آن

پیرامون   هاییگیري داستانهاي گوناگون آن، در شکلباورهاي افراطی کیسانیه، با شاخه

به بیشتر در این  .  رت خالصه اشاره کردیمصوشخصیت محمد حنفیه  به بررسی  اکنون 

 پردازیم.زمینه می

هاي غالیان شیعه  ي دوم و سوم هجري( از عقاید و اندیشه نگاري کهن )سده در آثار فرقه 

تواند  شود و می ها عناصر غیرطبیعی و خیالی دیده می الي آن ه میان آمده است که در الب سخن به 

هاي غالت باشد که بیشتر از  هاي عامیانه در میان پیروان فرقه تن قصه اي براي ساخ مایه دست 

 (. 87- 85:  1395  رک. القاضی، )   اند طبقات فرودست جامعه و از عوام مردم بوده 

شاخه و  کیسانیه  باورهاي  شرح  آن  در  از  منشعب  و  )هاي  مغیریه  بیانیه،  حربیه، 

رفته    دست سخنحلول و تناسخ ارواح و مسایلی ازاین  ، مهدویت،  منصوریه( از امامت

شود. از جمله  دیده می ،آیدپردازان میعناصري خیالی که به کار قصه ،است. در این میان

اند که محمد حنفیه نمرده و زنده است و در غاري در  گروهی از کیسانیه بر این باور بوده

کنند و پ و راست از وي پاسداري میکوه رِضوي پنهان شده و دو شیر و دو ببر در چ

می او  نزد  اشعريآهوان  )رک.  بگیرد  بهره  گوشتشان  و  شیر  از  تا    ؛ 27:  1361قمی،آیند 

اسباط  29ق:  1355نوبختی،   از  باور گروه حربیه، محمد حنفیه سبط چهارم  به  نیز  و   )

واسطه که  ابرها سوار میچهارگانه است  بر  و  اسباب است  را حرک ي  بادها  و  ت  شود 

یاريمی و  ایجادکننده  بودهرسان  دهد  ویرانیو  مانع  و  دریا  در  مد  حکومت    است،  ي 

میمیبرپا هفتم  زمین  به  و  )کند  گزارش  28:  1361قمی،  اشعريرک.  رسد  در   .)

ي دیگري نیز از باورهاي حربیه در شرح اسباط چهارگانه آمده است  قمی، گوشهاشعري

 آوریم: آن را می يکه ترجمه

همراه یارانی به   ،و او از بلد امین خروج خواهد کرد  د حنفیه بلد امین است...»و محم

هایی  شمار اهل بدر و ستمگران را خواهد کشت و دمشق را ویران خواهد کرد؛ با پرچم
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و  ببري  و پشت سرش  پیش رویش شیري  از غار،  هنگام خروج  دلیر.  مردانی  و  سیاه 

افتد.  وان و فرشتگان اهل بدر در چپ به راه میفرشتگان پاسبانش در غار، در راست و پیر

می آسمان  به  میسپس  خورشید  به  رو  را  شمشیرش  و  تاریک  رود  خورشید  و  گیرد 

المثل شده است و هر  شود... شمشیر او از جنس صاعقه است... و میان مردم ضربمی

آن مسخر خواهد شد.  نیز  آن  با  بود  شده  مسخر  موسی  با عصاي  رآنچه  ا  گاه شمشیر 

از خورشید میپایین ابلیساهل زمین و آسمان می  يگیرد و همهتر  به    .بینند مگر  پس 

بازمی میزمین  پادشاهی  دادگرانه  ذوالقرنین،  و  سلیمان  همچون  و  نشانهگردد  ي  کند... 

به   النه. چون  در یک  مار  و  همزیستی گنجشک  و  است  باد  و  باران  فزونی  او  خروج 

پس به ژرفاي زمین خواهد رفت    ،خانه ویران خواهد کردبهپادشاهی رسید دمشق را خانه

 (. 31- 30: 1361قمی،  و به آب سیاه و جوّ کبود خواهد رسید...« )اشعري

عناصري خیالی هستند که در بیان باورهاي    ،ي باال وجود دارندهایی که در قطعهعبارت

فرقه بهمذهبی  غالت  میکاررفتههاي  اینجا  در  تباداند.  به  میان  توان  تأثر  و  تأثیر  و  ل 

ها و  . البته این عبارتبردپیمردم    ي پردازندگان این باورها و ذهنیت و تصورات عامیانه

اند  شناختی و رویدادهاي آخرالزمانی مطرح شدهتصاویر خیالی در بافتی از باورهاي کیهان

ست که  ا  یدااما ناگفته پ  .هاي کهن پیش از خود دارنداي درازدامن در فرهنگکه پیشینه

شان  هاي مردم در تخیالت و تصورات عامیانهبخش تودهتواند الهاماین عناصر چه مایه می

 هاي داستانی زندگی او باشد.یک شخصیت مذهبی و روایت يدرباره

هاي غالت نیز یا خود از قشر عوام بوده یا براي پیشبرد  از سوي دیگر رهبران فرقه

اند. مختار  جستهاجتماعی و اقتصادي این طبقه سود میاهداف خود از روحیات و شرایط  

گیري فرقه کیسانیه داشت با ترفندهاي کهانت و ساحري  ثقفی که تأثیر مستقیم در شکل

( و حرکت سیاسی خود را  79- 76:  1395پرداخت )رک. القاضی،  مردم می   ي به فریب توده 

بن سمعان  (. بیان 87- 85حال کوفه آغاز کرد )همان: هوشمندانه از میان اقشار محروم و میانه 

( و منصور عجلی، رهبر منصوریه،  28ق:  1355فروش بود )رک. نوبختی، نهدي، رهبر بیانیه، کاه 
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طور کلی خاستگاه  (. به 38دانست )همان:  د و خواندن و نوشتن نمی نشینان بو اصالتًا از بادیه 

 ي شیعی از طبقات فرودست و عوام جامعه بوده است. هاي غالیانه جریان 

 15،شودها نیز دیده میاما فتح دمشق و ویرانی آن به دست محمد حنفیه که در انتقامیه

کنار مواد داستانی دیگر که  نشانی از باورهاي غالت کیسانی است که تداوم خود را در  

ها پس از انقراض کیسانیه حفظ کرده است.  تا سده  اند،شدهطور مستقل و آزاد پرداخته  به

درواقع فتح دمشق به دست محمد حنفیه، واکنش ذهنی و روانی کیسانیه است به سفر او  

روایتی،    بن مروان اموي و حتی بهبه دمشق پس از رویداد کربال و دیدار او با عبدالملک

طور که  شد؛ همانکسی که در نظر آنان امام، مهدي و منتقم شناخته می. با یزیدبن معاویه

 (.  27: 1361قمی، دانستند )رک. اشعريها غیبت او را تاوان این سفر میبرخی از فرقه

خیال  این  رهگذر  از  دیگر،  سخن  سرخوردگیپردازيبه  که  بود  و  ها  کیسانیه  هاي 

توان  ترتیب می شد. بدین کم در دنیاي خیال و آرزو جبران می اموي دست حکومت  مخالفان  

گیري و رواج داستان فتح دمشق و انتقام محمد  ي یکم تا دوم هجري را روزگار شکل سده 

ها را  ي اصلی انتقامیه مایه گونه که دیدیم درون حنفیه از عامالن رویداد کربال دانست که همان 

که کالمار در موضوع پیوند محمد حنفیه و غلو کیسانیه درنگ    سازد. این در حالی است می 

چندانی نداشته و تنها در گزارش زندگی و جایگاه محمد حنفیه به بازگویی مطالب تاریخی  

رو، وي زمان تقریبی  هاي یادشده در باال چشم پوشیده است. ازاین بسنده کرده و از نشانه 

 (. Calmard, 1998: 202رک.  داند ) جري می ي نهم و دهم ه ها را سده نگارش انتقامیه 

دربارهمی داستانی  گفت دهور  حنفیه  توان  محمد  آن  در  که  کربال  شهیدان  انتقام  ي 

کننده دارد، واکنشی است از سوي کیسانیه در برابر انتقادهاي شیعیان امامی از  نقشی تمام

منفعالنه درفتار  کنار  در  داستان  این  رهبرشان. همچنین  و  پیشوا  عامیانه استاني  ي  هاي 

هاي متأخر  ي کیسانیه که حضور خود را تا سدهاي است از ادبیات عامیانهدیگر، نمونه

بایست در  موضوعی که می  .دهدي حاضر( نشان میي قاجار و حتی اوایل سدهدوره )

شود  تر میي کیسانیه به آن توجه داشت. این نکته هنگامی برجستهي ادبیات فرقهزمینه

ي چهارم هجري عمالً منقرض شده است )رک.  ي کیسانیه با آغاز سدهدانیم فرقهکه ب
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بینیم میراث فکري و ادبی آن در بستر فرهنگ  که میاما چنان  .(206-204:  1395القاضی،  

 16ت.و ادبیات عامیانه، هرچند مختصر و محدود، همچنان به حیات خود ادامه داده اس 

 

 ی محمد حنفيه نامهجنگابوطاهر طرسوسی و . 8. 2

ي شواهد  گزاران بزرگ زبان فارسی، بر پایهپردازان و داستانابوطاهر طرسوسی از داستان

هاي محمد حنفیه بوده  نامهجنگیکی از پردازندگان و راویان    ،آیدمی  ادامهو قراینی که در  

آثار طرسوسی پیرامون دو موضوع اصلی شاست. به هاي  اند: داستانکل گرفتهطورکلی 

،  1380ملی ایران و رویدادهاي تاریخ صدر اسالم با حال و هواي شیعی )رک. طرسوسی،  

هایی  ي ادب شیعی است که نسخهرو شماري از آثار داستانی وي در زمینه(. ازاین80  :1ج

 (  80- 78 ها در دست است )همان:از آن

انتقام از  ي محمنامهجنگو همین    نامهمسیّباز جمله   بر محور  د حنفیه که هر دو 

اي به ادبیات  اند. درواقع طرسوسی به شهادت آثارش توجه ویژهعامالن کربال نوشته شده

انتقام و  استمقتل  داشته  کربال  عامالن  از  گفته.  گیري  داستان  به  اسماعیلی  حسین  ي 

 (.79ي همین رویکرد و توجه او است )همان: دهندهنیز نشان نامهابومسلم

هاي محمد حنفیه از سوي  نامهجنگقراینی بر وجود روایتی از    ،نامهابومسلمدر متن  

می دیده  نخست  طرسوسی  بخش  در  دقیقنامهابومسلمشود.  عنوان  با  طرسوسی،  تر  ي 

نخستین  ،جنیدنامه حنفیه  محمد  دختر  از  رشیده،  خواستگاران  و  دلدادگان  میان  در  بار 

ي  مایه( که با توجه به درون299:  1،ج1380شود )رک. طرسوسی،میعمرویه، نام برده  

توجهی    درخور  مهم و  ي، اشارهکه در باال ذکر شدهاي وي  نامهجنگاي از  دسته  يعاشقانه

بر سر راه    ،است. اما بار دوم هنگامی است که سید جنید به طلسم دوم از هفت طلسم

به نام شیرویه که به دست سید جنید مسلمان    رسد. در اینجا زنی جادوگرشهر میهزارپاره

 گوید: شده، به وي می

به مانده،  باقی  دیگر  طلسم  پنج  اکنون  فرزند  هیچ»اي  دیگر  من،  از  نتواند  غیر  کس 

تو رفع می براي  از  اما چون من مسلمان شدم،  به  گشادن.  مرا  ]که[  به شرطی  اما  کنم. 
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عبدالمطلب را از    يسر برم و نقل حمزهآدمیزاد بري که تا زنده باشم در خدمت تو به  

براي تو نقل کنم و محمد حنفیه نیز تا به این نزدیک آمد، سرگذشت او را نیز بگویم«  

 . (421همان: )

نوع   از  سرگذشتی  نیز  حنفیه  محمد  براي  طرسوسی  روزگار  در  که  است  روشن 

داستانی حمزهسرگذشت ابومسلم پرداخته  هاي  و  اند و بودهبن عبدالمطلب، سید جنید 

ي انتقامیه بوده است؛ اما  ها از گونهي یکی از این داستانطرسوسی نیز روایتگر و گزارنده

ي پریان  ي قصهتوان به وجود روایتی از گونهمی  ،نامهابومسلمي باال در  با توجه به اشاره

انی است  جنید، پهلوان مسلم  نیز اندیشید که در آن محمد حنفیه نیز مانند امیرحمزه و سید

افسانه موجودات  و  کافران  با  نبرد  در  خود  عشق  به  رسیدن  راه  در  ماجراهاي  که  اي، 

 انگیزي را از سر گذرانده است. شگفت

ي تاریخ حیات طرسوسی اتفاق نظر وجود ندارد و پژوهشگران ناچار به تفسیر  درباره

تحلیلِ آورده  و  روي  تاریخی  و  ادبی  شواهد  و  اسماعیلقراین  حسین  روزگار  اند.  ی 

خوانان دربار  برد و وي را از قصهمی  عقبي چهارم و پنجم هجري بهطرسوسی را تا سده

   (.89_81)همان: آورد میشمارق( به421-387سلطان محمود غرنوي ) 

  شی قران حباي در متن داستان  تاریخی قرینهمیالد جعفرپور نیز با تحلیل جغرافیایی

ي نخست  ي پنجم تا نیمهي دوم سدهدیگر آثار طرسوسی( زندگانی وي را به نیمه  )از

 ، 1395  کند )رک. طرسوسی،ق محدود می560تا    450سال    یعنی از  ،ي ششم هجريسده

 (. 93- 71: 1ج

ي او نامهابومسلمولی شاهدي از طرسوسی و    ،کامالً قطعی نیستند  شدهگفته  هاي نظر

ي هشتم  کم پیش از سدهدهد وي دستدست است که نشان میي هشتم در  از اوایل سده

   17است. زیستهي هفتم میي نخست سدهو شاید نیمه

در   نخجوانی  سال  )نگارش  السلف تجارب هندوشاه  در  کار  713یافته  پایان  در  ق( 

و بر دست  »کند:  ي طرسوسی نقل مینامهابومسلمبن محمد، آخرین خلیفه اموي، از  مروان
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گفته است که مروان حمار بر دست    نامهبومسلمح کشته شد و طرسوسی در  عمر سفا

 (. 74:  1361)نخجوانی، «ابومسلم کشته شد 

کم  هاي محمد حنفیه دستها و داستاننامهجنگي  ابوطاهر طرسوسی پیشینهوجود  با  

سال پیش از دهور    250تا    200رسد؛ یعنی زمانی نزدیک به  ي هفتم هجري میبه سده

از این  توان روایتق( در ایران. درواقع می1135-907ي صفویان )سلسله هاي موجود 

و  داستان بازمانده)ها  نامهجنگها  را  خود(  کنونی  ساختار  روایتدر  روي  زگار  هاي 

 طرسوسی دانست. 

 

 گيری نتيجه. 3

فرقه میان  در  محمد حنفیه  آنجایگاه  پیروان  که  فرودستان هاي غالت  میان  از  اکثراً  ها 

بوده اندازه  ،اندجامعه  بزرگبه  و  غلو  از  و  اي  امامت  از  تنها  نه  که  است  رسیده  نمایی 

ها نیز یا خود از  رقهمهدویت که از الوهیت او نیز سخن به میان آمده است. رهبران این ف 

ي تفکر این طبقه، به نفع  برداري از روحیات و شیوهیا در پی بهره ،ي عوام برخاستهطبقه

اي خودجوش پیوندي میان رهبران  رو به گونهاند. ازایناجتماعی خود بودهاهداف سیاسی

عنوان  بهویژه پیرامون شخصیت محمد حنفیه  ها در مسایل عقیدتی و بهو پیروان این فرقه

 هاي غالیانه، برقرار شد.  هاي نمادین جنبشیکی از چهره

وران و بردگان نشینان، کشاورزان، پیشهدرواقع غلو، دین مردم ساده و عامی  چون بادیه

و محرومان بوده و اینان از سر ناتوانی در پرورش مباحث کالمی و فکري و پردازش  

نیاي خیال و قصه و افسانه روي آورده و ها و اهداف خود، به دادبی و رسمی اندیشه

هاي خیالی، براي خود و پردازيشان را با داستانشخصیت و جایگاه پیشوایان و بزرگان

 ساختند.تر و باورپذیرتر میدر ذهن خود پذیرفتنی

اولیهترتیب هستهبدین نسخهنامهجنگ  يي  از روي  تنها  که  هاي  هاي محمد حنفیه 

می شناخته  فرقه  ،دشون متأخر  پیدایی  روزگار  همان  فرقه  يبه  و  آن  کیسانیه  پیرو  هاي 

دشواري،  نگاري، هرچند بهرسد. کوشش کردیم تا نشان دهیم که با بررسی آثار فرقهمی
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هاي خشک و  هایی از حضور تصورات و تخیالت عامیانه را در گزارشتوان نشانهمی

فرقه غالگزینشی  باورهاي  و  عقاید  اصول  از  نشاننگاران  که  یافت  پیوند  دهندهت  ي 

عامیانه شکلفرهنگ  باورهاي  و  مردم  است؛  ي  مذهبی  شخصیت  یک  پیرامون  گرفته 

هایی هر چند  ها و قصهها و حتی حکایتطور که در متون تاریخی و ادبی نیز نشانههمان

 اندک، به یادگار مانده است.

 

 ها یادداشت

، 95-92،  89-88،  62-61:  1397عقاید غالت رک. تاکر،  ي تأثیر مذاهب گنوسی در  درباره.  1

ي هر فرقه و تأثیرپذیري آن از گنوسیسم  هکه دربار  160-159و    137-138،  132-133،  110-117

 پرداخته است. 

   .68 -61: 1393گونه آثاررک. تاریخ خلفا و مقتل امام حسین، براي نقد تاریخی این. 2

بن نظام قمی شاهرودي سروده و به سلطان شاهق توسط طغان 874این روایت منظوم در سال . 3

ي  کتابخانه   ينسخه  . 1حسین بایقرا پیشکش شده است. از این منظومه دو نسخه در دست است:  

ي  ي گزیدهنسخه  .2(  233  :1، ج 1345پژوه و حجتی،  دانشرک.  دانشکده الهیات دانشگاه تهران )

 (.230: 1، ج1339پژوه، دانشرک. ) انشگاه تهراني دانشکده ادبیات دآن در کتابخانه

ي دهم هجري  ها در ایران به چاپ رسیده است: روایتی از سدهتاکنون دو روایت از انتقامیه.  4

( و روایتی به 303-249:  1393  ،تاریخ خلفا و مقتل امام حسین  )رک.که در چین نگارش یافته  

هجري )رک. منزوي،   12ي  اي دیگر از سدهه(. براي نسخ1394،  االحبابروضهزبان هورامی )

 (. 1086: 6، ج1365

ي مرکزي دانشگاه  کتابخانه  9068ي  ي شمارهبیت در وزن متقارب. نسخه   330اي درمنظومه. »5

 .(286: 17، ج1364پژوه، )دانش «تهران

مرکزي دانشگاه  ي  کتابخانه  9068ي  ي شمارهبیت در وزن متقارب. نسخه   150اي در  منظومه. »6

 (  )همان «تهران

ي مجلس شوراي  کتابخانه 9951ي ي شمارهبیت در وزن متقارب. نسخه 570اي در منظومه. »7

 (. 148-147: 31، ج1388بابلی، )حافظیان «اسالم
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 (. Calmard, 1998:212رک.  ) داستان بلندي است به نثر که به اختصار از جستار کالمار نقل شد .  8

ها در خطی گرفته شده است که مشخصات آن  يشده در این بخش، از سه مجموعهنقلابیات  .  9

 ،مجلس شوراي اسالمی  يدر کتابخانه  9951  ي.مجموعه شماره1بخش منابع ذگر گردیده است:  

د   87 يشماره ي. مجموعه3در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و   9068 يشماره ي. مجموعه2

الهیات دانشگاه تهران که دو مجموعه اول در متن مقاله به ترتیب با عالمت    در کتابخانه دانشکده

 .اندالف و ب  مشخص شده

به عقد   )ع( ي حضرت ابراهیموسیله، خواهر قارن فریبرز عکه، در خواب بهنامهحمزهدر  .  10

و عقد ، شهربانو از خواب خود  نامهابومسلم( یا در  388:  1362،نامهحمزهرک.  آید )حمزه درمی

 (. 610: 1، ج1380طرسوسی، رک. دهد )وي با امام حسین)ع( توسط پیامبر اکرم)ص( خبر می

قصه   .11 دربارهبه جز چند  معدود  دارند، صورتی   يي  فضایی حماسی  که  علی)ع(  حضرت 

این از  قصهشفاهی  بهگونه  قصهها  دربارهویژه  )رک. هایی  است  نشده  ثبت  حنفیه،  محمد    ي 

 (613 ،610 ،607: 2ج ،1381زاده، حسن

 (.  220-199: 1397اللهی،فرج ها )رک.گونه داستاني بررسی دیرینگی یکی از ایندرباره. 12

البته داراي کنش داستانی نیست )رک. مبرد،  .  13 - 213:  2، ج1407براي حکایت دیگري که 

کند و  کوتاه میکه در آن محمد زره پدرش را با دست    111-110:  4ج  ، 1412زمخشري،  ؛  214

کند. این حکایت در منابع دیگري  لرزد و حسادت میبن زبیر با شنیدن این خبر بر خود میعبداهلل

 نیز تکرار شده است. 

 .  562 -561: 2، ج1427صحاري، ؛ 171-169: 3ج  ،1981 رک. ابن عبدالبر، نیز. 14

ندانستی این شهر دمشق    »بفرمود همه شهر دمشق را بسوختند، ویران کردند، چنانکه هرگز.  15

 (. 296: 1393، تاریخ خلفا و مقتل امام حسین) است«

حضور    ينبودن محمد حنفیه نزد شیعه امامیه را دلیل دیگري براي ادامهتوان معصومالبته می.  16

داستان قهرمان  عنوان  به  دروناو  با  داستانهایی  این  چراکه  دانست؛  عاشقانه  دربارهمایه    ي ها 

 رو بوده است.  ه( و حسنین طبیعتا با منع شرعی و عرفی روبحضرت علی)ع 

 السلفتجارببه این شاهد در  نامهابومسلمبار حسین اسماعیلی در بحث از قدمت نخستین. 17

 (.27: 1، ج1380رک. طرسوسی، ) اشاره کرده است 

 



 183     ـــــــــــــــــــرحیم فرج الهی  /های محمد حنفیهنامهپژوهشی در قدمت و اصالت جنگ

 

 ع مناب

،  هاالسالمی  هالمکتب،   4. جه الصحاب  هأسد الغابة عن معرف(.   1280اثیر، علی بن محمد.)ابن

 جا.بی

سعداشعري عبداهلل.)قمی،  الفرق(.  1361بن  و  مشکور، المقاالت  محمدجواد  تصحیح   .

 تهران: علمی و فرهنگی. 

یوسفابن عبداهلل.)عبدالبر،  المُجالسق(.  1381بن  أنس  و  المَجالس  جبهجه  تحقیق  3.   ،

 محمد مرسی الخولی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

قاهره: مکتبه  ،  11جمحمد عمر،  ، تحقیق علی7. جالکبیرالطبقات(.  1421.)سعد، محمدابن

 الخانجی. 

 ،  تحقیق علی شیري، بیروت: داراألضواء. 5. جالفتوح(.  1411بن علی.)اعثم، احمدابن

 ، بیروت: دارالفکر.9. جالبدایه و النهایهق(.  1398بن عمر.)کثیر،اسماعیلابن

 ، بیروت: دارالکتاب العربی. 3. ج األولیاء و طبقات األصفیاء   ه حلی (.  1407اصفهانی، أبونعیم.) 

وداد.) ادبیات(.(.  1395القاضی،  و  )تاریخ  خلخالی،  ترجمه  کیسانیه  موسوي  احسان  ي 

 تهران: رایزن. 

 . تصحیح رضا تجدد، تهران: اساطیر. الفهرست(. 1381بن اسحاق.)ندیم، محمدابن

بن یحیی، تصحیح و تحقیق میالد جعفرپور،  (. منسوب به ابومخنف لوط1396.)نامهبطال 

 . تهران: علمی و فرهنگی

احمد یحیی.)بالذري،  األشراف(.  1417بن  جأنساب  ریاض  3.  و  زکار  سهیل  تحقیق    ،

 . زرکلی، بیروت: دارالفکر

کوشش رسول جعفریان    اي نامعلوم، به(. از نویسنده1393.)تاریخ خلفا و مقتل امام حسین

 .و محمدباقر وثوقی، تهران: علم 

حمید باقري،   ي . ترجمهگرایانمدعیان مهدویت و هزاره(.  1397تاکر، ویلیام فردریک.)

 .حکمت: تهران

 . قم: دلیل.خوانان در تاریخ اسالم و ایرانقصه(.  1378جعفریان، رسول.)
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فرهنگ مردم    يدانشنامهنامه«.  ي کِشم و جِروننامه(. »جنگ1394قنواتی، محمد.)جعفري
 . 217- 215صص ،  المعارف بزرگ اسالمیه، تهران: مرکز دایر3، جایران

ابوالفضل.)حافظیان نسخه(.  1388بابلی،  شوراي  فهرست  مجلس  کتابخانه  خطی  هاي 

 . اسناد مجلس شوراي اسالمی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز 31. جاسالمی

 .. تهران: مرکز بازشناسی اسالم و ایراني زندگانافسانه(.  1381زاده، علیرضا.)حسن

 روز. (. تصحیح جعفر شعار. تهران: فروزان1362نامه. )حمزه

نسخه(.  1339پژوه، محمدتقی.)دانش کتابخانهفهرست  دانشکدههاي خطی  ادبیات  ي  ي 

 . ن: دانشگاه تهران، تهرا1. جدانشگاه تهران

اسناد فهرست نسخه(.  1364.)   ___________ هاي خطی کتابخانه مرکزي و مرکز 

 . ، تهران: دانشگاه تهران17. جدانشگاه تهران

ي  هاي خطی کتابخانه فهرست نسخه  (.1345حجتی، محمدباقر.)پژوه، محمدتقی؛  دانش

 . ان: دانشگاه تهران، تهر 1. جي الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهراندانشکده

شمس محمدذهبی،  احمد.)الدین  النبالء(.  1402بن  أعالم  جسیر  األرنوؤط،  4.  شعیب   ،

 بیروت: مؤسسة الرسال.

مظهر ادواي، مشهد:    ياي نامعلوم، تصحیح و ترجمه(. از نویسنده1394.)األحبابهروض

 نشربه

 . . تهران: امیرکبیرایراني جستجو در تصوف دنباله(. 1385کوب، عبدالحسین.)زرین

، تحقیق عبداالمیر  4. جاألخیاراألبرار و نصوصربیع (.  1412زمخشري، محمودبن عمر.)

 االعلمی للمطبوعات.ه مهنّا، بیروت: موسس

النص، عمان: مکتبه  ، تحقیق محمد احسان2. ج  األنساب(.  1427بن مسلم.)صحاري، سلمه

 األلوان الحدیثه. 

جریر.)بی محمدبن  الملوکتا(.  طبري،  و  الرسل  دوخویه،  7و  6ج  .  تاریخ  کوشش  به   ،

 تهران: افست مکتبه األسدي.  

 .، به کوشش حسین اسماعیلی، تهران: قطره1. جنامهابومسلم(.  1380طرسوسی، ابوطاهر.)
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، تصحیح میالد جعفرپور، تهران: 1. ج ي قران حبشیماسهح (. 1395ززززززززززززززززز .)

 .علمی و فرهنگی

رحیم.)ل الفرج العلم«.  1397هی،  ذات  بئر  داستان  تاریخی  سیر  و  »زمینه    ي نامهماهدو(. 

 .220-199، صص  24 ي، شماره6سال   ،فرهنگ ادبیات عامه

اي  خطی محفوظ در مجموعه  ي. نسخهانتقامیهق(.  874بن نظام.)شاهشاهرودي، طغانقمی

 الهیات دانشگاه تهران. ي د در دانشکده 87 يبه شماره

، تحقیق تغارید بیضون و 2و1. ج  الکامل فی اللغة و األدب(.   1407بن یزید.)مبرد، محمد

 نعیم زرزور، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 . 9951مجلس شوراي اسالمی، شماره   يتا(. کتابخانه. )بیخطی الف يمجموعه

 9068مرکزي دانشگاه تهران، شماره  يتا(. کتابخانه. )بیخطی ب يمجموعه

محمدجعفر.) عامیانه(.   1387محجوب،  ذوالفقاري،  ایران  يادبیات  حسن  کوشش  به   .

 تهران: چشمه.

آباد: مرکز  ، اسالم6. جهاي خطی پاکستانفهرست مشترک نسخه(.  1365منزوي، احمد.)

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

ی، قم: مؤسسه  الزنجان. تحقیق السید موسی الشبیريرجال (. 1432نجاشی، احمدبن علی.)

 النشر اإلسالمی.

. چاپ عکسی به کوشش سیدحسن روضاتی، السلفتجارب(.  1361نخجوانی، هندوشاه.)

 اصفهان: نفائس مخطوطات اصفهان.

بحرالعلوم، نجف:  . تصحیح محمدصادق آل الشیعهفرقق(.  1355بن موسی.)نوبختی، حسن

 مطبعه الحیدریه.

حسینواعظ علی.)کاشفی،  سلطانینامهفتوت(.  1350بن  محمدجعفر  ي  تصحیح   .

 محجوب، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
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