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 .1مقدمه
محمدبن علیبن ابیطالب مشهور به محمدبنالحنفیه از چهرههاي تأثیرگذار و همچنین
درخور توجه در تاریخ تشیع است .او از این روي تأثیرگذار است که شخصیت محوري
فرقهي غالیانه و افراطی کیسانیه است و فرقههاي غالیانهي بعدي ،پارهاي از عناصر اصلی
این فرقه را به ارث بردهاند .یکی از این عناصر اصلی ،امامت و مهدویت محمد حنفیه و
محوریت او در تشیع غالیانه است (رک .القاضی ،)45-153 :1395 ،اما جنبهي درخور
توجه شخصیت محمد حنفیه آنجا است که وي تقریباً هیچ اقدام عملی ،آگاهانه و
برنامهریزيشدهاي براي رسیدن به جایگاه خود ،آنچنان که در جریانهاي غالیانه شکل
گرفت ،نداشته است .درواقع او بازیچهي اهداف و برنامههاي مختار ثقفی در رسیدن به
قدرت سیاسی شد (همان) .البته این نکات بیشتر به شکلگیري و تحول عناصر عقیدتی
در درون فرقههاي اسالمی مربوط است .با این همه ،نمیتوان به حضور و دخالت فرهنگ
عامیانهي مردم در این مسئله بیتوجه بود؛ هرچند اسناد و شواهدي دربارهي این مطلب
در دست نباشد یا شواهد موجود بسیار کلی و مبهم باشد.
بههرحال ،محمد حنفیه نیز مانند هر شخصیت برجسته و تأثیرگذار دیگري،
نمیتوانسته است از کانون توجه فرهنگ تودهي مردم بهدور مانده باشد؛ چنانکه در باورها
و آداب فتوت ،وي در کنار حسنین ،فرزندان حضرت علی(ع) است و مقام ارشاد و
تکمیل دارد (رک .واعظکاشفی )122 :1350 ،یا در شرح آداب و شمایل مداحان و
غرّاخوانان ،تبرزین به وي منسوب شده است که از مادر خود ،حنیفه خاتون ،به ارث برده
(همان )291 :و نیز جوانمرد قصاب (چهرهي پرآوازهي آیین فتوت) از مالزمان و همراهان
محمد حنفیه دانسته شده است (همان .)381 :در حماسهي بطالنامه نیز آمده است که
امام جعفر صادق(ع) سالح محمد حنفیه را همراه شمشیر امیرحمزه و وسایل دیگر
دریافت میکند (رک .بطالنامه.)178 :1396 ،
اما برجستهترین نشانهي این تأثیر و توجه ،وجود آثاري به نظم و نثر دربارهي

سرگذشتهاي داستانی و غیرتاریخی او است که با عنوان کلی جنگنامههاي محمد حنفیه
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شناخته میشوند .این آثار در کنار داستانهاي غیرتاریخی دربارهي حضرت علی (ع)،
مختارنامهها ،ابومسلمنامهها و مسیبنامهها ،بخش مهمی از ادب شیعی را در حوزهي حماسه
و داستان تشکیل میدهند .ازهمینرو ،شایستهي توجه ،بررسی و پژوهشاند ،اما تاکنون
توجهی به این جنگنامهها نشده و آنچه هست اغلب اشارهاي فهرستوار به آنها است.
دستنوشتههاي موجود از این جنگنامهها بسیار متأخرند و شواهد و نشانههاي
موجود در متن آنها نیز مقدم بر روزگار صفوي (907-1135ق) نیست .درواقع،
پژوهشگران نیز معمو ًال زمان شکلگیري و رواج این گونه آثار را عصر صفوي میدانند.
از جمله کالمار زمان تقریبی تدوین و نگارش جنگنامهها را به سدهي پانزدهم میالدي/
دهم هجري محدود میکند (رک .)Calmard, 1998: 202 .با این همه ،با بررسی متون
تاریخی و ادبی کهن به شواهد و منقوالتی برمیخوریم که گویاي پیشینهي دیرین
شکلگیري و رواج سرگذشتها و حکایتهاي داستانی دربارهي محمد حنفیه ،چندین
سده پیش از روزگار صفوي است .درواقع ،خاستگاه طبقاتی پیروان محمد حنفیه عامل
مهمی در شکلگیري و رواج قصههاي عامیانه دربارهي او بوده است که نشانههاي آن در
باورها و اندیشههاي آنها دیده میشود .این جریان ،همچنین از تأثیر باورها و عقاید ادیان
و مذاهب کهن در بینالنهرین برکنار نمانده است.

1

هدف این پژوهش توجه به پیوندي است که میان عقاید رهبران فرقههاي غالت و
فرهنگ عامه مردم برقرار بوده است .با توجه به این ارتباط ،میتوان پیشینهي شکلگیري
و رواج سرگذشتهاي داستانی محمد حنفیه را حتی تا سدهي نخست هجري به عقب
برد .بههمینمنظور ،پس از معرفی کوتاهِ جنگنامههاي محمد حنفیه و دستهبندي آنها ،به
دنبال نشانههاي حضور داستان و عناصر داستانی در احوال و اخبار محمد حنفیه و عقاید
غالت شیعه خواهیم بود.
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 .2 .1پيشينهی پژوهش
محمدجعفر محجوب تنها اشارهاي به محمد حنفیه و جنگنامههاي منظوم دارد (رک.
محجوب .)175 :1387 ،زرینکوب نیز از محمد حنفیه و ابومسلم بهعنوان قهرمان محبوب
فرقههاي غالت نام میبرد و به نقش راویان قصههاي محمد حنفیه و ابومسلم در جریان
فرهنگی تشکیل دولت صفوي اشارهاي دارد ،اما متأسفانه از منابع خود نام نمیبرد (رک.
زرینکوب.)229-227 :1385 ،
ژان کالمار در پژوهش سودمند خود دربارهي داستانها ،آیینها و مکانهاي جغرافیایی
در پیوند با محمد حنفیه ( عراق ،آسیاي میانه و هند تا چین و مالزي) به بررسی جایگاه
محمد حنفیه ،بهعنوان منتقم آل علی ،در قصهها و آیینهاي مذهبی پرداخته و به
داستانهایی با درونمایهي عاشقانه نیز توجه نشان داده است (رکCalmard, 1998: .

 .)201-220که البته از کاستی و لغزش بهدور نمانده است .در مقالهي حاضر به این
کاستیها پرداخته خواهد شد .متأسفانه با وجود فضل تقدم کالمار در این زمینه ،تاکنون
در ایران توجهی به پژوهش پیشروانهي وي نشده است .رسول جعفریان ( )1378نیز در
معرفی شماري از داستانهاي مهم و پرآوازهي شیعی همچون :خاوراننامه ،حمزهنامه و
ابومسلمنامه به جنگنامههاي محمد حنفیه هم اشاره کرده و فشردهاي از یکی از
روایتهاي منظوم از این جنگنامهها را ارائه میدهد (رک .جعفریان.)123 :1378 ،
همچنین میالد جعفرپور ( )1395نیز در مقدمهي حماسهي قران حبشی ،در بررسی
آثار ابوطاهر طرسوسی ،اهمیت و جایگاه جنگنامههاي محمد حنفیه را یادآور شده و
فهرستی کامل از این جنگنامهها را به زبانهاي فارسی ،ترکی ،کردي ،ازبکی ،اردو و
ماالیی بهدستمیدهد که علیرغم فشردگی ،تا به امروز مفصلترین اثر دربارهي
جنگنامههاي محمد حنفیه به زبان فارسی است (رک .طرسوسی .)23-19 :1395 ،اما
وداد القاضی ( )1395در پژوهش معتبر خود دربارهي تاریخ فرقهي کیسانیه ،در فصلی از
کتاب خود به ادبیات این فرقه نیز پرداخته است که تنها محدود به ادب رسمی و شاعران
برجستهي کیسانی در سدههاي اول و دوم هجري است (رک .القاضی-251 :1395 ،
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 .)287در این پژوهش برآنیم که جنگنامههاي محمد حنفیه نیز ،هرچند با واسطه ،باید
جزو میراث فکري و ادبی کیسانیه درنظر گرفته شود.
 .2جنگنامههای محمد حنفيه
سرگذشتهاي داستانی محمد حنفیه ،خواه منظوم و خواه منثور ،بخشی از ادب حماسی
در زبان فارسی بهشمار میآیند و نیاز به بررسیهاي ساختاري و موضوعی دارند که البته
فرصت جداگانهاي میطلبد .اصطالح جنگنامه به آثاري (منظوم و منثور) در شرح نبرد
دو جبههي مخالف میپردازد که میتواند تاریخی یا افسانهاي باشد .جنگنامهها از نظر
زبان و ساختار ،در زمرهي ادبیات عامیانه و شفاهی قرارمیگیرند .در گذشته جنگنامههاي
منظوم در محافل خصوصی و عمومی خوانده میشد که به این کار جنگنامهخوانی
میگفتند (رک .جعفريقنواتی ،1394 ،ج .)216 :3ما در اینجا با بررسی متن روایتهاي
شناختهشده از جنگنامههاي محمد حنفیه ،آنها را از نظر موضوعی به دو دستهي

انتقامیهها و قصههاي پریان بخشبندي میکنیم.
 .1 .2انتقاميه
در این دسته ،محمد حنفیه انتقامگیرندهي نهایی رویداد کربال است که پس از پیوستن به
شورشیان شهر عسقالن و نبرد با سپاه یزید ،دمشق را فتح کرده و به مدینه بازمیگردد.
چندین روایت از این نوع در دست است که همگی تقریب ًا در خط سیر داستان و شخصیتهاي
اصلی آن مشترکند؛ بهطوريکه میتوان از یک داستان انتقامیه با تحریرهاي مختلف سخن
گفت .انتقامیه ،همانند ابومسلمنامه روایتی غیرتاریخی است 2،اما با این حال ،عناصر خیالی و
فوق طبیعی موجود در قصههاي پریان در آن دیده نمیشود ،ولی دربردارندهي اغراق و
مبالغهاي بوده که برآمده از زبان و بیان حماسی این گونه آثار است .اصطالح انتقامیه را نیز که
درخور موضوع این داستانها است ،از عنوان یکی از این روایتها که قدمتی نسبی (سدهي
نهم هجري) 3دارد ،وام گرفتهایم .چکیدهي این روایت چنین است:

164

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

پس از رویداد کربال ،اسیرانِ اهل بیت در راه شام به شهر عسقالن میرسند .ضریر/
زریر خزاعی با دیدن اسیران ،شورش میکند و حاکم و خطیب شهر را کشته و سر حاکم
را براي یزید میفرستد .یزید از عبیداهللبن زیاد یاري میطلبد .از سوي دیگر محمد حنفیه،
ابراهیمبن مالک اشتر را همراه مسیب [بن قعقاع] با لشکري به عسقالن میفرستد .عمربن
علیبن ابیطالب و فضلبن جعفر نیز خود را به عسقالن میرسانند .غالمی ترکنژاد به
نام طغان از سپاه حنفیه نیز در میدان نبرد دالوريها میکند.
سرانجام حنفیه ،عمربن سعد و ابنزیاد را اسیر کرده و میکشد و آهنگ یزید میکند؛
اما یزید به قلعهاي استوار در دمشق میگریزد و حنفیه ،دمشق را ویران میکند .با
میانجیگري مردم دمشق ،یزید امام سجاد(ع) را آزاد میکند .حنفیه او را به مدینه میفرستد
و خود به مکه بازمیگردد .یزید نیز روزبهروز بیمارتر شده و مشاعر خود را
ازدستمیدهد تا آنکه روزي با دیدن تصویر خیالی امام حسین(ع) از نردبان میافتد و
میمیرد.

4

 .2 .2قصههای پریان
اما شماري از جنگنامههاي محمد حنفیه محتوایی حماسیعاشقانه دارند ،البته هدف
نهایی و بنمایهي اصلی آنها ،مانند سرگذشتهاي داستانی حضرت علی(ع) در
خاوراننامه ،نبرد با دشمنان و کافران و در نهایت گسترش اسالم است؛ با این تفاوت که
درونمایهي عاشقانهاي در آنها هست که در داستانهاي حضرت علی(ع) دیده نمیشود.
در برخی از این داستانها با فضا و عناصر قصههاي پریان ،چون درگیري و نبرد با
پریان ،دیوان ،جادوگران و دیگر موجودات افسانهاي و اعمال و اتفاقات شگفتانگیز،
روبهرو هستیم .برخی نیز به بازگویی یک ماجراجویی جنگجویانه و عاشقانه میپردازند
که به زبان حماسی پرداخته شده و در فضایی واقعگرایانه روایت میشوند .این داستانها
در مقایسه با انتقامیهها متنوعترند و قصههاي مستقلی را بازگو میکنند .در اینجا چکیدهاي
از چند روایت مشهور را میآوریم:
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 .1 .2 .2جنگنامهی محمد حنفيه و غضنفر

5

از ازدواج حضرت علی(ع) با حنیفه (دختري که در فتح روم اسیر شده) ،محمد به دنیا
میآید .روزي محمد به شکار میرود و در صحرا دلباختهي زنی به نام شعري میشود و
پس از نبرد با غضنفر (شوهر شعري) و فضیل و معتصم (پدر و عموي شعري) و کشتن
آنها ،با یاري حضرت علی(ع) و حسنین با شعري ازدواج میکند.
 .2 .2 .2جنگنامهی محمد حنفيه با تميمبن منذر و علقمهی گبر

6

محمد ،فرزند تمیمبن منذر را در صحرا میکشد .تمیم نیز علقمه را که خواستگار دختر
اوست ،براي کشتن محمد میفرستد .محمد پس از نبردي دلیرانه ،اسیر میشود اما با
شمیمه ،دختر تمیم ،میگریزد و پس از جنگ و گریز با علقمه ،به یاري حضرت علی(ع)
و حسنین نجات مییابد و با شمیمه ازدواج میکند.
 .3 .2 .2جنگنامهی محمد حنفيه در فرنگ

7

به مسلمانان خبر میرسد که پادشاه بتپرست فرنگ (روم) با سرداران خود (لیسا،
کشتاس ،طهماس ،الیاس و سام) به سوي خداپرستان لشکر کشیده است .حنفیه همراهِ
حضرت علی(ع) ،ابوالمحجن و مالک اشتر راهی نبرد میشود .با سرعت نبرد را آغاز
میکند ،اما فریب مسلمانشدن عمالق را میخورد و به دربار قطرانشاه میآید و آنان را
به اسالم فرامیخواند .روزي عمالق محمد را به باالي قصر میبرد .دشتی میبیند که از
نفس دیو سپید پر از دود سیاه شده است.
در سوي دیگر ،قلعهاي شعلهور میبیند که جمهور با ده پسر خود در آن هستند.
عمالق در این میان عاشق دختر جمهور میشود .محمد ،راهی فتح قلعه و کشتن دیو
میگردد؛ اما دلباختهي دختر جمهور میشود .دختر ،در خواب دیده بود که پیامبر(ص)
او را زینالعرب نامیده و به عقد محمد درآورده است .جمهور از محمد شکست میخورد
و مسلمان میشود و زینالعرب را به وي میدهد .روزي هنگام استراحت ،دستی شبیه
دست دیو سپید ،ناگهان از روزن درمیآید و دختر را میرباید .محمد از خواب بیدار
میشود و با عمالق بر سر چاه دیو سپید میرود .دیو را میکشد ،اما عمالق زینالعرب

166

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،12شمارهی  ،3پاییز ( 1399پیاپی)45

را میرباید .سرانجام محمد به یاري حسنین ،زینالعرب را آزاد میکند و مردم شهر عمالق
نیز مسلمان میشوند.
 .4 .2 .2داستان محمد حنفيه و شاهزاده ذیفنون پاکدامن
محمد حنفیه در حال شکار در سرزمین اِرام با ذيفنون پاکدامن ،دختر شاه اِرام ،رو در
رو میشود و از او شکست می خورد و به یاري خادم خود ،مقبل ،به مدینه بازمیگردد.
اینبار محمد با یاري مادر خود ،بیبی حنفیه ،ذيفنون را به دام انداخته و به اسالم
فرامیخواند .سپس به سرزمین ارام میرود .ذيفنون که همراه مادر محمد در راه مدینه
است ،بهوسیلهي شاهزادهاي بیدین که دلباختهي اوست ،ربوده میشود .ازآنسو محمد
در ارام با پادشاهان و موجودات غولپیکر افسانهاي و مردمان عاد میجنگد و آنها را به
اسالم فرامیخواند .شهبانوي پریان نیز دلباختهي محمد میشود و او را درحالیکه هر دو
پایش از زانو بریده شده ،میرباید و به قلمرو خود میبرد و از او تقاضاي کامجویی میکند،
اما محمد سر باز میزند .ذيفنون نیز با لباس مبدل به دنبال محمد میآید و با شاهان میجنگد
و آنها را مسلمان میکند .ازآنسو ،حضرت علی(ع) نیز به یاري محمد شتافته و با شفادادن
پاهاي محمد با خائنان میجنگد تا اینکه شاه ارام مسلمان میشود .سرانجام محمد و ذيفنون
با هم ازدواج میکنند و شاه ارام نیز همراه برادرانش به ارام باز میگردد و فرمان میدهد تا در
8

کشورش مسجد بسازند و مالیاتها را به مدینه بفرستند.
 .3 .2بنمایههای داستانی و حماسی

همانطور که پیشتر اشاره شد ،جنگنامههاي محمد حنفیه در قالب داستانهاي حماسیِ
دینی پرداخته شدهاند و بنمایهي اصلی آنها دعوت به اسالم و گسترش آن است .در
کنار این بنمایهي اصلی ،بنمایههاي رایج در داستانهاي حماسی نیز طبعاً در آنها دیده
میشود که البته شمار آنها در مقایسه با داستانهاي بلند ،کم و پراکنده است .از جمله
نامپوشی ،پیکرگردانی ،اسب و نبردافزار ویژهي پهلوان ،یاري مالئکه و شهادت (این دو
نمونهي اخیر از بنمایههاي ویژهي داستانهاي دینیاند) و در آنها دیده نمیشود ،اما
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نبردهاي تنبهتن و گروهی و رجزخوانی پهلوانان ،عنصر ثابت در این جنگنامهها است.
نمونهاي از رجزخوانی:
بززززد نعزززره و گفزززت هنگزززام جنزززگ

کززه روبززه شززود پززیش تززیغم نهنززگ

بزززه تنهزززا مزززرا جملزززه کوشزززیدهاید

بزززه چشزززم خطزززا کزززودکم دیدهایزززد

کجزززا بزززاک دارم ز چنزززدین حشزززر

کززه هسززتم بززه مززردي پززدر را پسززر

(ب ،جنگنامهي محمد حنفیه و غضنفر ،بیتا13 :پ)

9

و نبرد تنبهتن:
در آمززد بززه کززین ضززیغم سززهمگین

بززززد نیززززهاي بزززر محمزززد ژکزززان

ببرّیزززد کزززتفش روان گشزززت خزززون

محمزززززد ابزززززا نیززززززه جانسزززززتان

که شززد خسززته و خززون روان شززد از او

محمززززد درآمززززد یززززل کینززززهجو

بگفتززززا زدي نیزززززه تززززیغم بخززززور

بزززه یزززک ضزززرب او را بیفکنزززد سزززر

(همان4 :پ)
و نیز نمونهاي از توصیف نبردهاي گروهی:
همزززین کشزززت کزززافر در آن رزمگزززاه

زمززین لعززلگون گشززت گززردون سززیاه

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

ز خززون خززاک میززدان شززده سززر رنگ

ز سززمّ سززتوران شززده خززاک ،سززنگ

بززززه گززززرد محمززززد گرفتززززه سززززپاه

بززه گززرد انززدرش جملگززی دل سززیاه

چزززو دریزززاي آتزززش تزززف تی شزززان

جهزززان پزززر شزززده دود دل می شزززان

(ب ،جنگنامهي محمد حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه گبر ،بیتا17 :ر و 18پ)
بنمایهي خواب که از عناصر مهم و رایج در حماسهها و داستانهاي دینی است ،در
این آثار نیز وجود دارد .بهعنوان مثال ،در جنگنامهي محمد حنفیه در فرنگ ،زینالعرب
پیامبر(ص) را در خواب میبیند و به عقد محمد حنفیه درمیآید ،یا در جنگنامهي محمد
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حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه ،شمیمه پیامبر(ص) را در خواب میبیند و مسلمان
میشود .همچنین عنصر زمان و مکان در این داستانها نامشخص است .پیامبر اکرم(ص)
که پیش از تولد محمد حنفیه درگذشته است ،در داستانها حضور دارد و مکان داستان
گاه واقعگرایانه اما نامشخص است؛ براي مثال میتوان به جنگنامهي محمد حنفیه و
عضنفر و نیز جنگنامهي محمد حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه اشاره کرد و گاه نیز مکان
خیالی و نامشخص است؛ مانند آنچه در جنگنامهي محمد حنفیه در فرنگ و داستان
محمد حنفیه و شاهزاده ذيفنون پاکدامن که پیشتر گفته شد .خرق عادت نیز شواهدي
دارد؛ از جمله در داستان محمد حنفیه و شاهزاده ذيفنون پاکدامن که در آن دو پاي
محمد حنفیه قطع میشود و به دست حضرت علی(ع) پاهاي خود را بازمییابد.
در اینجا باید به یک بنمایهي مهم که ویژهي داستانهاي دینی و برآمده از رعایت
مسایل شرعی درباره شخصیتهاي مذهبی است ،اشاره کنیم .در داستانهایی که محمد
حنفیه ماجرایی عاشقانه دارد ،براي رفع منع شرعیِ همراهی وي با دختر محبوب خود،
معمو ًال دختر پیش تر پیامبر اکرم(ص) را در خواب دیده و ایشان وي را به عقد محمد
درمیآورد .این بنمایه که عجالتاً آن را عقد غیابی در خواب مینامیم ،در دیگر متون
حماسیِ دینی نیز نمونههایی دارد 10.در جنگنامهي محمد حنفیه در فرنگ نیز ،پس از
این که محمد و دختر جمهور دلباختهي هم میشوند ،دختر ،پیامبر(ص) را در خواب
دیده و مسلمان شده و به عقد محمد درمیآید و پیامبر او را زینالعرب مینامد.
 .4 .2ویژگیهای زبانی و ادبی
صورت منظوم داستانهاي محمد حنفیه طبیعتاً متأثر از زبان و بیان شاهنامه بهعنوان الگوي
برتر زبان حماسی بوده است ،اما در سطحِ تقلیديِ بسیار کممایهتر از نمونههاي موفق
مانند گرشاسپنامه ،بهمننامه و خاوراننامه؛ ازاینرو بیشتر بازتابدهندهي زبان عامیانهاند
که در زیر به نمونههایی از این ویژگی سبکی اشاره میشود:
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 .1 .4 .2اضطراب سبک
سنتهاي زبانی در شعر ،بهویژه در شعر حماسی معمو ًال موجب ایجاد اضطراب سبک
در زبان و بیان شاعران کممایه میشود .این اضطراب سبک آنگاه که با عامیانگی در زبان
همراه شود ،ناخوشایندتر بوده و ابزاري خواهد شد براي پرکردن وزن؛ مانند الف زاید در
این بیت و امثال آن :کشیدند صف پیش آن لشکرا /محمد نهاده ز کینه سرا (ب،
جنگنامهي محمد حنفیه و غضنفر ،بیتا5 :پ) ،یا کاربرد ابا به جاي با :همین گفت
شعري همیریخت خون /غضنفر ابا نیزه جانستان (همان 4 :ر) که ایراد قافیه هم دارد.
نیز ابر با جاي بر :سپاه اندر آمد ز کینه بر او /ابر کشتن وي نهادند رو (ب ،جنگنامهي
محمد حنفیه با تمیم بن منذر و علقمه ،بیتا19 :پ)
 .2 .4 .2قافيههای نادرست و آشفتگی وزن
وجود قافیههاي اشتباه و گاه کامالً غلط و نیز آشفتگی وزن در پارهاي از ابیات ،از کممایگی
و سستی زبان سرایندگان این آثار حکایت میکند .قافیههایی مانند :بفرماي تا امتت در
جهان /محمد نهند نام هر خاص و عام (ب ،جنگنامهي محمد حنفیه و غضنفر ،بیتا:
2ر) یا :بکشتی جوانی که اندر فرنگ /مثالش نبد هیچکس در فرنگ (الف ،جنگنامهي
محمد حنفیه در فرنگ ،بیتا46 :پ) و نیز بههمریختگی وزن در ابیاتی از این دست :نباید
شوي با حنیفه غمین /تو با وي چو خوشحال نباشی به کین (ب ،جنگنامهي محمد حنفیه
و غضنفر ،بیتا2 :ر) و چهل یک نفر بود کنیزان او /چهل یک شتر داد پدر هم به او
(همان20 :پ).
 .3 .4 .2نداشتن سالمت دستوری
برخی ابیات نیز اگرچه رسانندهي معنا و مفهومند ،اما از نظر دستوري آشفته و اشتباه
هستند :بخواند آیتی از کالم خدا /از آن رفت جمهور را جان درا (الف ،جنگنامهي محمد
حنفیه در فرنگ ،بیتا52 :ر) یا همه مهر فرزند را دل بداد /دل اندر به مهر محمد نهاد
(ب ،جنگنامهي محمد حنفیه با تمیمبن منذر و علقمه ،بیتا19 :ر) و نیز چه درمان کنم
تا یکی شربت ،آب /بهدست آورم تا رهم این عذاب (همان18 :پ)
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 .4 .4 .2ابيات شاهنامهوار
در این منظومهها ،ابیات زیبا و هنرمندانه کمتر بهچشممیخورد و آن ابیات هم به تقلید
از شاهنامه سروده شدهاند :بکوشیم و جنگ دلیران کنیم /جهان بر بداندیش زندان کنیم
(قمیشاهرودي874 ،ق84 :پ) یا هوا گشت پر نالهي کرّناي /زمین شد ز سمّ ستوران ز
جاي (همان92 :ر)
 .1 .4 .4 .2رستم بهعنوان مشبهبه
در برخی توصیفها رستم بهعنوان نماد پهلوانی و جنگاوري ،در جایگاه مشبهبه قرار
گرفته است :چو رستم به رخش اندر آورد پاي /چو حیدر برانگیخت مرکب ز جاي
(همان118 :پ) و :یکی دید چون رستم داستان /ندیدش به شوکت چو او پهلوان (الف،
جنگنامهي محمد حنفیه در فرنگ ،بیتا44 :ر) که هر دو در توصیف محمد حنفیه هستند
و این بیت نیز در توصیف دشمن :به آهن نهان کرده پا تا به سر /چو رستم همین آمد آن
بیخبر (همان50 :ر) که وجه معقولی هم ندارد.
 .5 .4 .2تشبيهات عاميانهی رایج
از تشبیهات رایج در متون عامیانهي حماسی ،تشبیه قد به چنار و دو نیمهشدن مانند خیار
بسامد زیادي دارند :یکی کافري دید آن شهریار /به باال و پهنا چو شا چنار (همان:
46پ) و علی چون زدي بر کسی ذوالفقار /به دو نیمه کردي بسان خیار (ب ،جنگنامهي
محمد حنفیه و غضنفر ،بیتا6 :ر).
با توجه به آنچه گذشت ،میتوان گفت که ارزش جنگنامههاي محمد حنفیه نه در
وجه زبانی و ادبی آنها که بیشتر در پیوند با مجموعهي قصههاي عامیانهي فارسی
دربارهي شخصیتهاي مذهبی شیعی است .متأسفانه این قصهها به مجموعههاي مدون
از قصههاي عامیانه ایرانی که بیشتر به گردآوري و ثبت صورتهاي شفاهی قصهها
میپردازند ،راه نیافتهاند 11و این در حالی است که صورت مکتوب این داستانها و قصهها،
آن هم به صورتی عامیانه و نه ادیبانه که بهوسیلهي کاتبان کمسواد نسخهبرداري شدهاند،
از تعلق آنها به حوزهي ادب عامه خبر میدهد .درواقع قصههاي محمد حنفیه ،همراه با
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سرگذشتهاي داستانی حضرت علی(ع) ،بخشی از میراث قصههاي عامیانه به زبان
فارسی بوده و ازاینرو ،شایستهي توجه ،گردآوري و بررسیهاي بیشتر است؛ بهویژه که
شواهد کهن مکتوبی در دست است که از رواج اینگونه داستانها و قصهها در میان
تودهي مردم در سدههاي کهن حکایت دارد 12.در ادامهي مقاله ،به بررسی دیرینگی و
اصالت سرگذشتهاي داستانی محمد حنفیه پرداخته میشود.
 .5 .2آثار کهن دربارهی محمد حنفيه
در کتب رجال و فهرست کهن تا نیمهي سدهي پنجم هجري ،به شماري از تکنگاريها
دربارهي محمد حنفیه برمیخوریم که عنوان کلی اخبار محمد حنفیه را دارند که جدا از
زندگینامه و شرح حال وي در کتب طبقات و فرقهنگاري و آثار تاریخی هستند .کهنترین
این تکنگاريها عبارتند از .1 :کتاب اخبار محمد ابنالحنفیه از ابومخنف لوط بن یحیی
األزدي (م157ق) (رک .نجاشی)320 :1432 ،؛  .2کتاب اخبار محمد ابنالحنفیه از هشامبن
محمد السائب الکلبی (م204ق) (همان)؛  .3کتاب فضائل محمدبن الحنفیه از ابوالحسن

علیبن محمد المدائنی (135-210ق) (رک .ابنندیم)114 :1381 ،؛  .4کتاب اخبار
محمدبن الحنفیه از ابواحمد عبدالعزیزبن یحییبن احمد الجَلُودي األزدي (م 330یا332ق)
(رک .نجاشی.)242 :1432 ،
متأسفانه از این کتابها جز نام آنها چیزي در دست نیست .بااینحال از اصطالح
اخبار در عنوان این آثار که شاخهاي از فن تاریخنگاري در میان مسلمانان بوده ،میتوان
دستکم تا حدودي به ساختار صوري آنها پی برد .در اینگونه آثار تاریخی ،گزارشهاي
پراکنده و مستقل بدون یک زنجیرهي موضوعی واحد ،در کنار هم قرار میگیرند که تنها
با سلسلهي اسناد خود از یکدیگر جدا میشوند؛ بهطوريکه گاه یک خبر حتی با موضوعی
واحد ،با سلسله اسناد متفاوت و اختالفاتی در جزئیات تکرار میشود ،یا حتی در تناقض
با روایتهاي دیگر در همان موضوع قرار میگیرد .همچنین در این شیوه از تاریخنگاري،
معیار ثبت یا حذف گزارشهاي گوناگون هیچگاه روشن نیست و درواقع قانون و روشی
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کلی براي ثبت و حذف اخبار وجود ندارد(رک.)Humphreys, 2000,V10: 272- 273.
نویسندگان این آثار نیز از اخباریان و اصحاب سیر و مغازي بهشمار میآمدهاند و احتما ًال
دربارهي محمد حنفیه نیز به گردآوري روایتها و اخبار پراکنده از هر دستی پرداختهاند
و میتوان احتمال داد که روایتهاي داستانی و غیرتاریخی نیز در میان این اخبار بوده
باشد؛ بهویژه که کیسانیه دربارهي محمد حنفیه بسیار غلو کرده و عقاید افراطی و
قصهگونهي زیادي آوردهاند و ویژگیهاي فراطبیعی به او نسبت دادهاند که در ادامه به
آنها خواهیم پرداخت .ازاینرو ،احتمال نفوذ عقاید و روایات کیسانی به مجموعهي اخبار
دربارهي محمد حنفیه بسیار زیاد است.
 .6 .2حکایتهای کهن دربارهی محمدبن حنفيه
در بخش پیشین دیدیم که آثار مستقل دربارهي زندگانی و اخبار محمدبن حنفیه به دست
ما نرسیده و دربارهي محتواي آنها نیز ناچار از حدس و گمان بودیم و نمیتوانستیم از
وجود سرگذشتهاي داستانی وي مطمئن باشیم .اما از سدهي سوم هجري روایتی
داستانی در دست است که در نوع خود درخور توجه بوده و میتواند بهعنوان نمونهاي
از روایتها و حکایتهاي داستانی محمد حنفیه درنظرگرفته شود 13در این بخش ،این
حکایت را با زمینههاي تاریخی آن بررسی میکنیم.
 .1 .6 .2کشتیگرفتن با مرد رومی
داستان به روایت مبرد (م285ق) در الکامل فی اللغة و األدب چنین است:
[ترجمه] و آورده اند که پادشاه روم به معاویه روي کرد و گفت که شاهان پیش از تو با
ما مراسله میکردند و میکوشیدند تا حریفان خود (یعنی ما) را شگفتزده کنند .آیا مایلی
تا در این زمینه کاري کنی؟ معاویه نیز پذیرفت و پادشاه روم دو نفر ،یکی بلندقد و تنومند و
دیگري نیرومند و پرزور را به سوي معاویه فرستاد .معاویه به عمرو عاص گفت :در برابر آن
مرد بلندقد ما قیسبن سعدبن عباده را داریم اما در برابر آن مرد نیرومند نه! و به راي و نظر
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تو نیازمند شدیم .عمرو گفت :دو نفر هستند اما هر دو نسبت به تو کینه دارند :محمدبن حنفیه
و عبداهللبن زبیر .معاویه گفت :چه کسی در این موقعیت به ما نزدیکتر است؟
معاویه ،قیس را از ماجرا آگاه کرد .قیس وارد مجلس شد و چون پیشاروي معاویه
قرار گرفت ،شلوار خود را درآورد و به سوي مرد کافر [رومی] انداخت .مرد رومی آن
را پوشید و شلوار تا پستانهایش رسید؛ پس شکست خورد ...سپس محمدبن حنفیه را
آگاه کرد .محمد گفت :به حریف بگویید اگر میخواهد ،بنشیند و دستش را به من بدهد
تا من از روي زمین بلندش کنم یا او مرا بنشاند و یا اگر میخواهد ،او بایستد و من
بنشینم و زورآزمایی کنیم .رومی نشست و محمد او را بلند کرد و او از نشاندن محمد
ناتوان شد .سپس محمد نشست و رومی نتوانست او را بلند کند درحالیکه محمد او را
کشید و بر زمین نشاند .پس هر دو مرد رومی شکستخورده برگشتند (رک .مبرد،1407 ،
14

ج.)418-417 :1

گویا این حکایت رایج و شایع بوده است ،چنانکه ابن عبدالبر (368-463ق) پس از
نقل حکایت ،آن را برساخته و دور از شأن و جایگاه قیسبن سعد و محمدبن حنفیه
می داند و براي باالبردن جایگاه این دو نفر ارزشی براي این حکایت قائل نیست (رک.
ابن عبدالبر، 1981 ،ج 171 :3و نیز ابناثیر ،1280 ،ج .)216 :4این روایات در منابع ،راوي
مشخصی هم ندارند و اصطالحاً مرسل هستند.
 .1 .1 .6 .2زمينههای تاریخی داستان
درواقع زمینههاي تاریخی و روایاتی از دیدار این دو تن با معاویه در دست است که
مایهاي براي ساختن این داستان و داستانهاي مشابه شده است که در اینجا به آن
میپردازیم .محمد حنفیه دستکم یکبار به شام (دمشق) سفر کرده است .برخی منابع
این سفر را در سال 78ق یا 75ق ،در روزگار عبدالملک مروان (ح86-65ق) میدانند
(رک .ابنسعد ،1421 ،ج112 :7؛ ذهبی ،1402،ج112 :4؛ ابنکثیر1398 ،ق ،ج )38 :9و
گویا همین روایات مایهي ساختهشدن داستانی دربارهي نامهنگاري عبدالملک با پادشاه
روم شده است (رک .ابن سعد ،1421،ج111 :7؛ اصفهانی ،1407 ،ج .)176 :3اما برخی
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روایتها از حضور محمد حنفیه در روزگار معاویهبن ابیسفیان (41-60ق) خبر میدهند
(رک .بالذري،1417 ،ج 276 :3؛ ابناعثم ،1411 ،ج140-137 :5؛ ابنکثیر1398 ،ق ،ج:9
 )38و نیز در زمان یزیدبن معاویه (61-64ق) پس از رویداد کربال (رک .بالذري،
،1417ج276 :3؛ ابناعثم ،1411 ،ج.)140-137 :5
سفر محمد حنفیه به شام احتما ًال دستمایهي حکایتها و قصههایی شده است که
دستکم دو نمونه از آنها را در دست داریم :کشتیگرفتن با مرد رومی و دیگر ،پاسخ
غیرمستقیم وي به پادشاه روم .در جنگنامههاي محمد حنفیه نیز برخی از داستانها با
لشکرکشی پادشاه روم به سرزمین اسالم آغاز میشود و محمد براي نبرد به شام میرود،

یا اینکه مادر او از اسیران رومی بوده است ،همانطورکه در جنگنامهي محمد حنفیه با
غضنفر و جنگنامهي محمد حنفیه در فرنگ گزارش شد.
و اما قیسبن سعدبن عبادهاالنصاري از اصحاب برجستهي پیامبر اسالم(ص) و از
یاران وفادار حضرت علی(ع) ،پس از شهادت آن حضرت به صف یاران امام حسن(ع)
پیوست (رک .ابناثیر1280 ،ق ،ج .)216 -215 :4کنش سیاسی قیس دو بار با معاویه
پیوند میخورد .نخست در حدود سال 36ق که وي از سوي حضرت علی(ع) به
فرمانداري مصر منصوب میشود و معاویه میکوشد تا او را تطمیع کرده و از پیشوایش
روگردان کند که ناکام میماند (رک .طبري ،بیتا ،ج 3236-3235 :6و  )3241-3238و
دوم ،در ماجراي صلح امام حسن(ع) با معاویه در سال 40ق که امام از وي میخواهد تا
خود و سپاهش صلح را بپذیرند ،اما معاویه نمیپذیرد و از ماجرا کناره میگیرد (رک.
طبري ،بیتا ،ج )304 :7اما یک سال بعد ،در سال 41ق ،با معاویه صلح میکند (همان:
.)8-7
بدینترتیب با دادههایی تاریخی روبهرو هستیم که زمینهي حضور محمدبن حنفیه و
قیسبن سعد را در دربار معاویه در یک حکایت قصهوار و غیرتاریخی براي قصهپردازان
فراهم میکند و همانطور که اشاره شد برخی از نویسندگان به ساختگیبودن این حکایت
اشاره کردهاند.
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 .7 .2تأثير غالت کيسانيه در شکلگيری داستانهای محمد حنفيه
در بخشهاي پیشین در جستجوي سرگذشتها و حکایتهاي داستانی و غیرتاریخی
محمد حنفیه بودیم و یکی از آنها را شناسایی و بررسی کردیم .همچنین پیشتر به نقش
باورهاي افراطی کیسانیه ،با شاخههاي گوناگون آن ،در شکلگیري داستانهایی پیرامون
شخصیت محمد حنفیه بهصورت خالصه اشاره کردیم .اکنون به بررسی بیشتر در این
زمینه میپردازیم.
در آثار فرقهنگاري کهن (سدهي دوم و سوم هجري) از عقاید و اندیشههاي غالیان شیعه
سخن بهمیان آمده است که در البهالي آنها عناصر غیرطبیعی و خیالی دیده میشود و میتواند
دستمایهاي براي ساختن قصههاي عامیانه در میان پیروان فرقههاي غالت باشد که بیشتر از
طبقات فرودست جامعه و از عوام مردم بودهاند (رک .القاضی.)87-85 :1395 ،
در شرح باورهاي کیسانیه و شاخههاي منشعب از آن (حربیه ،بیانیه ،مغیریه و
منصوریه) از امامت ،مهدویت ،حلول و تناسخ ارواح و مسایلی ازایندست سخن رفته
است .در این میان ،عناصري خیالی که به کار قصهپردازان میآید ،دیده میشود .از جمله
گروهی از کیسانیه بر این باور بودهاند که محمد حنفیه نمرده و زنده است و در غاري در
کوه رِضوي پنهان شده و دو شیر و دو ببر در چپ و راست از وي پاسداري میکنند و
آهوان نزد او میآیند تا از شیر و گوشتشان بهره بگیرد (رک .اشعريقمی27 :1361،؛
نوبختی1355 ،ق ) 29 :و نیز به باور گروه حربیه ،محمد حنفیه سبط چهارم از اسباط
چهارگانه است که واسطهي اسباب است و بر ابرها سوار میشود و بادها را حرکت
میدهد و یاريرسان بوده و ایجادکنندهي مد در دریا و مانع ویرانی است ،حکومت
برپامیکند و به زمین هفتم میرسد (رک .اشعريقمی .)28 :1361 ،در گزارش
اشعريقمی ،گوشه ي دیگري نیز از باورهاي حربیه در شرح اسباط چهارگانه آمده است
که ترجمهي آن را میآوریم:
«و محمد حنفیه بلد امین است ...و او از بلد امین خروج خواهد کرد ،همراه یارانی به
شمار اهل بدر و ستمگران را خواهد کشت و دمشق را ویران خواهد کرد؛ با پرچمهایی
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سیاه و مردانی دلیر .هنگام خروج از غار ،پیش رویش شیري و پشت سرش ببري و
فرشتگان پاسبانش در غار ،در راست و پیروان و فرشتگان اهل بدر در چپ به راه میافتد.
سپس به آسمان میرود و شمشیرش را رو به خورشید میگیرد و خورشید تاریک
می شود ...شمشیر او از جنس صاعقه است ...و میان مردم ضربالمثل شده است و هر
آنچه با عصاي موسی مسخر شده بود با آن نیز مسخر خواهد شد .آنگاه شمشیر را
پایینتر از خورشید میگیرد و همهي اهل زمین و آسمان میبینند مگر ابلیس .پس به
زمین بازمی گردد و همچون سلیمان و ذوالقرنین ،دادگرانه پادشاهی میکند ...نشانهي
خروج او فزونی باران و باد است و همزیستی گنجشک و مار در یک النه .چون به
پادشاهی رسید دمشق را خانهبهخانه ویران خواهد کرد ،پس به ژرفاي زمین خواهد رفت
و به آب سیاه و جوّ کبود خواهد رسید( »...اشعريقمی.)31-30 :1361 ،
عبارتهایی که در قطعهي باال وجود دارند ،عناصري خیالی هستند که در بیان باورهاي
مذهبی فرقههاي غالت بهکاررفتهاند .در اینجا میتوان به تبادل و تأثیر و تأثر میان
پردازندگان این باورها و ذهنیت و تصورات عامیانهي مردم پیبرد .البته این عبارتها و
تصاویر خیالی در بافتی از باورهاي کیهانشناختی و رویدادهاي آخرالزمانی مطرح شدهاند
که پیشینهاي درازدامن در فرهنگهاي کهن پیش از خود دارند .اما ناگفته پیدا است که
این عناصر چه مایه میتواند الهامبخش تودههاي مردم در تخیالت و تصورات عامیانهشان
دربارهي یک شخصیت مذهبی و روایتهاي داستانی زندگی او باشد.
از سوي دیگر رهبران فرقههاي غالت نیز یا خود از قشر عوام بوده یا براي پیشبرد
اهداف خود از روحیات و شرایط اجتماعی و اقتصادي این طبقه سود میجستهاند .مختار
ثقفی که تأثیر مستقیم در شکل گیري فرقه کیسانیه داشت با ترفندهاي کهانت و ساحري
به فریب تودهي مردم میپرداخت (رک .القاضی )79-76 :1395 ،و حرکت سیاسی خود را
هوشمندانه از میان اقشار محروم و میانهحال کوفه آغاز کرد (همان .)87-85 :بیانبن سمعان
نهدي ،رهبر بیانیه ،کاهفروش بود (رک .نوبختی1355،ق )28 :و منصور عجلی ،رهبر منصوریه،
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اصالت ًا از بادیهنشینان بود و خواندن و نوشتن نمیدانست (همان .)38 :بهطور کلی خاستگاه
جریانهاي غالیانهي شیعی از طبقات فرودست و عوام جامعه بوده است.
اما فتح دمشق و ویرانی آن به دست محمد حنفیه که در انتقامیهها نیز دیده میشود،
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نشانی از باورهاي غالت کیسانی است که تداوم خود را در کنار مواد داستانی دیگر که
بهطور مستقل و آزاد پرداخته شدهاند ،تا سدهها پس از انقراض کیسانیه حفظ کرده است.
درواقع فتح دمشق به دست محمد حنفیه ،واکنش ذهنی و روانی کیسانیه است به سفر او
به دمشق پس از رویداد کربال و دیدار او با عبدالملکبن مروان اموي و حتی به روایتی،
با یزیدبن معاویه .کسی که در نظر آنان امام ،مهدي و منتقم شناخته میشد؛ همانطور که
برخی از فرقهها غیبت او را تاوان این سفر میدانستند (رک .اشعريقمی.)27 :1361 ،
به سخن دیگر ،از رهگذر این خیالپردازيها بود که سرخوردگیهاي کیسانیه و
مخالفان حکومت اموي دستکم در دنیاي خیال و آرزو جبران میشد .بدینترتیب میتوان
سدهي یکم تا دوم هجري را روزگار شکلگیري و رواج داستان فتح دمشق و انتقام محمد
حنفیه از عامالن رویداد کربال دانست که همانگونه که دیدیم درونمایهي اصلی انتقامیهها را
میسازد .این در حالی است که کالمار در موضوع پیوند محمد حنفیه و غلو کیسانیه درنگ
چندانی نداشته و تنها در گزارش زندگی و جایگاه محمد حنفیه به بازگویی مطالب تاریخی
بسنده کرده و از نشانههاي یادشده در باال چشم پوشیده است .ازاینرو ،وي زمان تقریبی
نگارش انتقامیهها را سدهي نهم و دهم هجري میداند (رک.)Calmard, 1998: 202 .
میتوان گفت دهور داستانی دربارهي انتقام شهیدان کربال که در آن محمد حنفیه
نقشی تمامکننده دارد ،واکنشی است از سوي کیسانیه در برابر انتقادهاي شیعیان امامی از
رفتار منفعالنهي پیشوا و رهبرشان .همچنین این داستان در کنار داستانهاي عامیانهي
دیگر ،نمونهاي است از ادبیات عامیانهي کیسانیه که حضور خود را تا سدههاي متأخر
(دورهي قاجار و حتی اوایل سدهي حاضر) نشان میدهد .موضوعی که میبایست در
زمینهي ادبیات فرقه ي کیسانیه به آن توجه داشت .این نکته هنگامی برجستهتر میشود
که بدانیم فرقهي کیسانیه با آغاز سده ي چهارم هجري عمالً منقرض شده است (رک.
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القاضی .)206-204 :1395 ،اما چنانکه میبینیم میراث فکري و ادبی آن در بستر فرهنگ
16

و ادبیات عامیانه ،هرچند مختصر و محدود ،همچنان به حیات خود ادامه داده است.
 .8 .2ابوطاهر طرسوسی و جنگنامهی محمد حنفيه

ابوطاهر طرسوسی از داستانپردازان و داستانگزاران بزرگ زبان فارسی ،بر پایهي شواهد
و قراینی که در ادامه میآید ،یکی از پردازندگان و راویان جنگنامههاي محمد حنفیه بوده
است .بهطورکلی آثار طرسوسی پیرامون دو موضوع اصلی شکل گرفتهاند :داستانهاي
ملی ایران و رویدادهاي تاریخ صدر اسالم با حال و هواي شیعی (رک .طرسوسی،1380 ،
ج .)80 :1ازاینرو شماري از آثار داستانی وي در زمینهي ادب شیعی است که نسخههایی
از آنها در دست است (همان)80-78 :
از جمله مسیّبنامه و همین جنگنامهي محمد حنفیه که هر دو بر محور انتقام از
عامالن کربال نوشته شدهاند .درواقع طرسوسی به شهادت آثارش توجه ویژهاي به ادبیات
مقتل و انتقامگیري از عامالن کربال داشته است .به گفتهي حسین اسماعیلی داستان
ابومسلمنامه نیز نشاندهندهي همین رویکرد و توجه او است (همان.)79 :
در متن ابومسلمنامه ،قراینی بر وجود روایتی از جنگنامههاي محمد حنفیه از سوي
طرسوسی دیده میشود .در بخش نخست ابومسلمنامهي طرسوسی ،با عنوان دقیقتر
جنیدنامه ،از محمد حنفیه نخستینبار در میان دلدادگان و خواستگاران رشیده ،دختر
عمرویه ،نام برده میشود (رک .طرسوسی،1380،ج )299 :1که با توجه به درونمایهي
عاشقانهي دستهاي از جنگنامههاي وي که در باال ذکر شد ،اشارهي مهم و درخور توجهی
است .اما بار دوم هنگامی است که سید جنید به طلسم دوم از هفت طلسم ،بر سر راه
هزارپارهشهر میرسد .در اینجا زنی جادوگر به نام شیرویه که به دست سید جنید مسلمان
شده ،به وي میگوید:
«اي فرزند اکنون پنج طلسم دیگر باقی مانده ،بهغیر از من ،دیگر هیچکس نتواند
گشادن .اما چون من مسلمان شدم ،از براي تو رفع میکنم .اما به شرطی [که] مرا به
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آدمیزاد بري که تا زنده باشم در خدمت تو به سر برم و نقل حمزهي عبدالمطلب را از
براي تو نقل کنم و محمد حنفیه نیز تا به این نزدیک آمد ،سرگذشت او را نیز بگویم»
(همان.)421 :
روشن است که در روزگار طرسوسی براي محمد حنفیه نیز سرگذشتی از نوع
سرگذشتهاي داستانی حمزهبن عبدالمطلب ،سید جنید و ابومسلم پرداخته بودهاند و
طرسوسی نیز روایتگر و گزارندهي یکی از این داستانها از گونهي انتقامیه بوده است؛ اما
با توجه به اشارهي باال در ابومسلمنامه ،میتوان به وجود روایتی از گونهي قصهي پریان
نیز اندیشید که در آن محمد حنفیه نیز مانند امیرحمزه و سید جنید ،پهلوان مسلمانی است
که در راه رسیدن به عشق خود در نبرد با کافران و موجودات افسانهاي ،ماجراهاي
شگفتانگیزي را از سر گذرانده است.
دربارهي تاریخ حیات طرسوسی اتفاق نظر وجود ندارد و پژوهشگران ناچار به تفسیر
و تحلیلِ قراین و شواهد ادبی و تاریخی روي آوردهاند .حسین اسماعیلی روزگار
طرسوسی را تا سدهي چهارم و پنجم هجري بهعقب میبرد و وي را از قصهخوانان دربار
سلطان محمود غرنوي (387-421ق) بهشمارمیآورد (همان.)89_81 :

میالد جعفرپور نیز با تحلیل جغرافیاییتاریخی قرینهاي در متن داستان قران حبشی
(از دیگر آثار طرسوسی) زندگانی وي را به نیمهي دوم سدهي پنجم تا نیمهي نخست
سدهي ششم هجري ،یعنی از سال  450تا 560ق محدود میکند (رک .طرسوسی،1395 ،
ج.)93-71 :1
نظرهاي گفتهشده کامالً قطعی نیستند ،ولی شاهدي از طرسوسی و ابومسلمنامهي او
از اوایل سدهي هشتم در دست است که نشان میدهد وي دستکم پیش از سدهي هشتم
و شاید نیمهي نخست سدهي هفتم میزیسته است.

17

هندوشاه نخجوانی در تجاربالسلف (نگارشیافته در سال 713ق) در پایان کار
مروانبن محمد ،آخرین خلیفه اموي ،از ابومسلمنامهي طرسوسی نقل میکند« :و بر دست
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عمر سفاح کشته شد و طرسوسی در بومسلمنامه گفته است که مروان حمار بر دست
ابومسلم کشته شد» (نخجوانی.)74 :1361،
با وجود ابوطاهر طرسوسی پیشینهي جنگنامهها و داستانهاي محمد حنفیه دستکم
به سدهي هفتم هجري میرسد؛ یعنی زمانی نزدیک به  200تا  250سال پیش از دهور
سلسلهي صفویان (907-1135ق) در ایران .درواقع میتوان روایتهاي موجود از این
داستانها و جنگنامهها (در ساختار کنونی خود) را بازماندهي روایتهاي روزگار
طرسوسی دانست.
 .3نتيجهگيری
جایگاه محمد حنفیه در میان فرقههاي غالت که پیروان آنها اکثراً از میان فرودستان
جامعه بودهاند ،به اندازهاي از غلو و بزرگنمایی رسیده است که نه تنها از امامت و
مهدویت که از الوهیت او نیز سخن به میان آمده است .رهبران این فرقهها نیز یا خود از
طبقهي عوام برخاسته ،یا در پی بهرهبرداري از روحیات و شیوهي تفکر این طبقه ،به نفع
اهداف سیاسیاجتماعی خود بودهاند .ازاینرو به گونهاي خودجوش پیوندي میان رهبران
و پیروان این فرقهها در مسایل عقیدتی و بهویژه پیرامون شخصیت محمد حنفیه بهعنوان
یکی از چهرههاي نمادین جنبشهاي غالیانه ،برقرار شد.
درواقع غلو ،دین مردم ساده و عامی چون بادیهنشینان ،کشاورزان ،پیشهوران و بردگان
و محرومان بوده و اینان از سر ناتوانی در پرورش مباحث کالمی و فکري و پردازش
ادبی و رسمی اندیشهها و اهداف خود ،به دنیاي خیال و قصه و افسانه روي آورده و
شخصیت و جایگاه پیشوایان و بزرگانشان را با داستانپردازيهاي خیالی ،براي خود و
در ذهن خود پذیرفتنیتر و باورپذیرتر میساختند.
بدینترتیب هستهي اولیهي جنگنامههاي محمد حنفیه که تنها از روي نسخههاي
متأخر شناخته میشوند ،به همان روزگار پیدایی فرقهي کیسانیه و فرقههاي پیرو آن
میرسد .کوشش کردیم تا نشان دهیم که با بررسی آثار فرقهنگاري ،هرچند بهدشواري،
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میتوان نشانههایی از حضور تصورات و تخیالت عامیانه را در گزارشهاي خشک و
گزینشی فرقهنگاران از اصول عقاید و باورهاي غالت یافت که نشاندهندهي پیوند
فرهنگ عامیانهي مردم و باورهاي شکلگرفته پیرامون یک شخصیت مذهبی است؛
همانطور که در متون تاریخی و ادبی نیز نشانهها و حتی حکایتها و قصههایی هر چند
اندک ،به یادگار مانده است.
یادداشتها
 .1دربارهي تأثیر مذاهب گنوسی در عقاید غالت رک .تاکر،95-92 ،89-88 ،62-61 :1397 ،
 138-137 ،133-132 ،117-110و  160-159که دربارهي هر فرقه و تأثیرپذیري آن از گنوسیسم
پرداخته است.
 .2براي نقد تاریخی اینگونه آثاررک .تاریخ خلفا و مقتل امام حسین.68 -61 :1393 ،
 .3این روایت منظوم در سال 874ق توسط طغانشاهبن نظام قمی شاهرودي سروده و به سلطان
حسین بایقرا پیشکش شده است .از این منظومه دو نسخه در دست است .1 :نسخهي کتابخانهي
دانشکده الهیات دانشگاه تهران (رک .دانشپژوه و حجتی ،1345 ،ج .2 )233 :1نسخهي گزیدهي
آن در کتابخانهي دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (رک .دانشپژوه ،1339 ،ج.)230 :1
 .4تاکنون دو روایت از انتقامیهها در ایران به چاپ رسیده است :روایتی از سدهي دهم هجري
که در چین نگارش یافته (رک .تاریخ خلفا و مقتل امام حسین )303-249 :1393 ،و روایتی به
زبان هورامی (روضهاالحباب .)1394 ،براي نسخهاي دیگر از سدهي  12هجري (رک .منزوي،
 ،1365ج.)1086 :6
« .5منظومهاي در 330بیت در وزن متقارب .نسخهي شمارهي  9068کتابخانهي مرکزي دانشگاه
تهران» (دانشپژوه ،1364 ،ج.)286 :17
« .6منظومهاي در  150بیت در وزن متقارب .نسخهي شمارهي  9068کتابخانهي مرکزي دانشگاه
تهران» (همان)
« .7منظومهاي در  570بیت در وزن متقارب .نسخهي شمارهي  9951کتابخانهي مجلس شوراي
اسالم» (حافظیانبابلی ،1388 ،ج.)148-147 :31
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 .8داستان بلندي است به نثر که به اختصار از جستار کالمار نقل شد(رک.)Calmard, 1998:212 .
 .9ابیات نقلشده در این بخش ،از سه مجموعهي خطی گرفته شده است که مشخصات آنها در
بخش منابع ذگر گردیده است.1 :مجموعه شمارهي  9951در کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی،
 .2مجموعهي شمارهي  9068در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران و  .3مجموعهي شمارهي  87د
در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه تهران که دو مجموعه اول در متن مقاله به ترتیب با عالمت
الف و ب مشخص شدهاند.
 .10در حمزهنامه ،خواهر قارن فریبرز عکه ،در خواب بهوسیلهي حضرت ابراهیم(ع) به عقد
حمزه درمیآید (رک .حمزهنامه )388 :1362،یا در ابومسلمنامه ،شهربانو از خواب خود و عقد
وي با امام حسین(ع) توسط پیامبر اکرم(ص) خبر میدهد (رک .طرسوسی ،1380 ،ج.)610 :1
 .11به جز چند قصهي معدود دربارهي حضرت علی(ع) که فضایی حماسی دارند ،صورتی
شفاهی از اینگونه قصهها بهویژه قصههایی دربارهي محمد حنفیه ،ثبت نشده است (رک.
حسنزاده ،1381 ،ج)613 ،610 ،607 :2
 .12دربارهي بررسی دیرینگی یکی از اینگونه داستانها (رک .فرجاللهی.)220-199 :1397،
 .13براي حکایت دیگري که البته داراي کنش داستانی نیست (رک .مبرد ،1407 ،ج-213 :2
214؛ زمخشري ،1412 ،ج 111-110 :4که در آن محمد زره پدرش را با دست کوتاه میکند و
عبداهللبن زبیر با شنیدن این خبر بر خود میلرزد و حسادت میکند .این حکایت در منابع دیگري
نیز تکرار شده است.
 .14نیز رک .ابن عبدالبر ،1981 ،ج171-169 :3؛ صحاري ،1427 ،ج. 562 -561 :2
« .15بفرمود همه شهر دمشق را بسوختند ،ویران کردند ،چنانکه هرگز ندانستی این شهر دمشق
است» (تاریخ خلفا و مقتل امام حسین.)296 :1393 ،
 .16البته میتوان معصومنبودن محمد حنفیه نزد شیعه امامیه را دلیل دیگري براي ادامهي حضور
او به عنوان قهرمان داستانهایی با درونمایه عاشقانه دانست؛ چراکه این داستانها دربارهي
حضرت علی(ع) و حسنین طبیعتا با منع شرعی و عرفی روبهرو بوده است.

 .17نخستینبار حسین اسماعیلی در بحث از قدمت ابومسلمنامه به این شاهد در تجاربالسلف
اشاره کرده است (رک .طرسوسی ،1380 ،ج.)27 :1
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الخانجی.
ابناعثم ،احمدبن علی .)1411(.الفتوح .ج ،5تحقیق علی شیري ،بیروت :داراألضواء.
ابنکثیر،اسماعیلبن عمر1398(.ق) .البدایه و النهایه .ج ،9بیروت :دارالفکر.
اصفهانی ،أبونعیم .)1407(.حلیه األولیاء و طبقات األصفیاء .ج ،3بیروت :دارالکتاب العربی.
القاضی ،وداد .)1395(.کیسانیه (تاریخ و ادبیات) .ترجمهي احسان موسوي خلخالی،
تهران :رایزن.
ابنندیم ،محمدبن اسحاق .)1381(.الفهرست .تصحیح رضا تجدد ،تهران :اساطیر.
بطالنامه .)1396(.منسوب به ابومخنف لوطبن یحیی ،تصحیح و تحقیق میالد جعفرپور،
تهران :علمی و فرهنگی.
بالذري ،احمدبن یحیی .)1417(.أنساب األشراف .ج ،3تحقیق سهیل زکار و ریاض
زرکلی ،بیروت :دارالفکر.
تاریخ خلفا و مقتل امام حسین .)1393(.از نویسندهاي نامعلوم ،به کوشش رسول جعفریان
و محمدباقر وثوقی ،تهران :علم.
تاکر ،ویلیام فردریک .)1397(.مدعیان مهدویت و هزارهگرایان .ترجمهي حمید باقري،
تهران :حکمت.
جعفریان ،رسول .)1378(.قصهخوانان در تاریخ اسالم و ایران .قم :دلیل.
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جعفريقنواتی ،محمد« .)1394(.جنگنامهي کِشم و جِروننامه» .دانشنامهي فرهنگ مردم
ایران ،ج ،3تهران :مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،صص .217-215

حافظیانبابلی ،ابوالفضل .)1388(.فهرست نسخههاي خطی کتابخانه مجلس شوراي
اسالمی .ج ،31تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
حسنزاده ،علیرضا .)1381(.افسانهي زندگان .تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران.
حمزهنامه .)1362( .تصحیح جعفر شعار .تهران :فروزانروز.

دانشپژوه ،محمدتقی .)1339(.فهرست نسخههاي خطی کتابخانهي دانشکدهي ادبیات
دانشگاه تهران .ج ،1تهران :دانشگاه تهران.

___________  .)1364(.فهرست نسخههاي خطی کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد
دانشگاه تهران .ج ،17تهران :دانشگاه تهران.

دانشپژوه ،محمدتقی؛ حجتی ،محمدباقر .)1345(.فهرست نسخههاي خطی کتابخانهي
دانشکدهي الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران .ج ،1تهران :دانشگاه تهران.
ذهبی ،شمسالدین محمدبن احمد .)1402(.سیر أعالم النبالء .ج ،4شعیب األرنوؤط،
بیروت :مؤسسة الرسال.
روضهاألحباب .)1394(.از نویسندهاي نامعلوم ،تصحیح و ترجمهي مظهر ادواي ،مشهد:
بهنشر
زرینکوب ،عبدالحسین .)1385(.دنبالهي جستجو در تصوف ایران .تهران :امیرکبیر.
زمخشري ،محمودبن عمر .)1412(.ربیعاألبرار و نصوصاألخیار .ج ،4تحقیق عبداالمیر
مهنّا ،بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
صحاري ،سلمهبن مسلم .)1427(.األنساب .ج  ،2تحقیق محمد احسانالنص ،عمان :مکتبه
األلوان الحدیثه.
طبري ،محمدبن جریر(.بیتا) .تاریخ الرسل و الملوک .ج  6و ،7به کوشش دوخویه،
تهران :افست مکتبه األسدي.
طرسوسی ،ابوطاهر .)1380(.ابومسلمنامه .ج ،1به کوشش حسین اسماعیلی ،تهران :قطره.
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ززززززززززززززززز  .)1395(.حماسهي قران حبشی .ج ،1تصحیح میالد جعفرپور ،تهران:
علمی و فرهنگی.

فرجاللهی ،رحیم« .)1397(.زمینه و سیر تاریخی داستان بئر ذات العلم» .دوماهنامهي
فرهنگ ادبیات عامه ،سال  ،6شمارهي  ،24صص .220-199
قمیشاهرودي ،طغانشاهبن نظام874(.ق) .انتقامیه .نسخهي خطی محفوظ در مجموعهاي
به شمارهي  87د در دانشکدهي الهیات دانشگاه تهران.
مبرد ،محمدبن یزید .)1407(.الکامل فی اللغة و األدب .ج 1و ،2تحقیق تغارید بیضون و
نعیم زرزور ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
مجموعهي خطی الف( .بیتا) .کتابخانهي مجلس شوراي اسالمی ،شماره .9951
مجموعهي خطی ب( .بیتا) .کتابخانهي مرکزي دانشگاه تهران ،شماره 9068
محجوب ،محمدجعفر .)1387(.ادبیات عامیانهي ایران .به کوشش حسن ذوالفقاري،
تهران :چشمه.
منزوي ،احمد .)1365(.فهرست مشترک نسخههاي خطی پاکستان .ج ،6اسالمآباد :مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
نجاشی ،احمدبن علی .)1432(.رجال .تحقیق السید موسی الشبیريالزنجانی ،قم :مؤسسه
النشر اإلسالمی.
نخجوانی ،هندوشاه .)1361(.تجاربالسلف .چاپ عکسی به کوشش سیدحسن روضاتی،
اصفهان :نفائس مخطوطات اصفهان.
نوبختی ،حسنبن موسی1355(.ق) .فرقالشیعه .تصحیح محمدصادق آلبحرالعلوم ،نجف:
مطبعه الحیدریه.
واعظکاشفی ،حسینبن علی .)1350(.فتوتنامهي سلطانی .تصحیح محمدجعفر
محجوب ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
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