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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
جَنگنامه، اثر میرزا حسن آتشی شیرازی )سدۀ سیزدهم هجری قمری(،  زمینه و هدف :

های ای به فارسی، در نبردهای امام علی )ع( و مناقب امامان شیعه و در شمار حماسهمنظومه

دینی است كه نیمی از آن در بحر متقارب و نیم دیگر در قالب قصیده سروده شده است و تاریخ 

ها و ست. این اثر در زمرۀ آثار ادب عامی و تحت تأثیر اندیشهسرودن آن بطور دقیق معلوم نی

های مردم سروده شده است و از این منظر، بررسی منابع تاریخی داستانهای آن، در عواطف توده

راستای شناخت اندیشج حاكم بر اذهان عموم مردم در سدۀ سیزدهم هجری درخور توجه خواهد 

 بود.

گر ای صورت درفته است. پژوهششیوۀ كار توصیفی ی تحلیلی بوده و با ابزار كتابخانه مطالعه: روش

در این جستار به دنبال پاسخ این سؤال است كه آتشی داستانهای این جنگنامه را از چه منابعی 

 درفته است؟

برخی  ها و نیز: شاعر در سرودن این اثر از منابع تاریخی كهن، آیات و روایات و قصههایافته

داستانهایی كه در بین عوام، در زمان شاعر رواج داشته، استفاده كرده است. در این میان، وی 

داستانهایی را نیز ذكر كرده كه فاقد ریشج تاریخی هستند و به نظر میرسد ساخته و پرداختج 

 دویان باشد.ذهن عوام جامعه و قصه

غزوۀ خیبر، حکایت عمربن عبدود، و : نویسنده داستانهای مشهور تاریخی چون گیرینتیجه

مولود حضرت رسول را از منابع مختلف كهن درفته است و داستانهای ساختگی جنگ با دیو و 

 دویان و عوام اخذ كرده است.اهدها را از قصه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Jangannameh, written by Mirza Hassan 
Atashi Shirazi (13th century AH), is a poem in Farsi about the battles of Imam 
Ali (a.s.) and the successors of the Shia imams, and it is one of the religious 
epics, half of which is written in Bahr Mutaqar and the other half in The format 
of the poem is written and the exact date of its composition is not known. This 
work is among the works of popular literature and was written under the 
influence of the thoughts and emotions of the masses of people, and from this 
point of view, examining the historical sources of its stories will be worthy of 
attention in order to understand the thoughts ruling the minds of the general 
public in the 13th century of Hijri. 
METHODOLOGY: The work method is descriptive-analytical and it was done 
with library tools. In this essay, the researcher is looking for the answer to the 
question, from what sources did Atashi get the stories of this war book? 
FINDINGS: In composing this work, the poet has used ancient historical sources, 
verses, traditions and stories, as well as some stories that were popular among 
the common people during the poet's time. In the meantime, he also 
mentioned stories that have no historical roots and seem to be made up by the 
minds of the common people and storytellers. 
CONCLUSION: The author has taken the famous historical stories such as the 
Battle of Kheyber, the story of Umar ibn Abdud, and the birth of Hazrat Rasool 
from various ancient sources, and he has taken the fictitious stories of the 
battle with demons and dragons from storytellers and common people. 
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 617/ برخی منابع تاریخی داستانهای اعجازآمیز در جَنگنامج آتشی شیرازی

 

 مقدمه
های دینی ادبی است كه به بیان داستانهایی در شرح جنگها و دالوریهای ، از جمله حماسه«حسن آتشی»جنگنامج 

اثر، شاعر داستانهای فراوانی را ذكر كرده كه برخی در منابع تاریخی كهن و  امام علی )ع( پرداخته است. در این

قرآنی به آنها اشاره شده است؛ اما در این میان به بیان داستانهایی نیز پرداخته كه فاقد ریشج تاریخی مینماید و 

در دورۀ تاریخی زنددی شاعر،  انگیز را آورده كه فارغ از اعتبار یا عدم اعتبار آنها،همچنین برخی داستانهای شگفت

بیشتر در محل توجه عامه بوده و این به علت نوع فکر عامه است كه بیشتر به دنبال حوادث خارق عادتند. آتشی 

 در بسیاری از داستانها و حتی وقایع تاریخی تصرف كرده است و این اثر خالی از اشتباهات تاریخی نیست. 

 

 سابقۀ پژوهش

ی و دیوان اشعار وی تا كنون نه تنها كار مستقل و جامعی صورت نگرفته، كه حتی هیچ كار دربارۀ میرزاحسن آتش

 ابتدایی و مقدماتی نیز انجام نشده است.

 

 بحث و بررسی

 شرح حال میرزا حسن آتشی

آتشی، میرزا حسن )سیزدهم ه.ق(، شاعر »دربارۀ شرح حال میرزا حسن آتشی اطالعات چندانی در دست نیست. 

هایی با عناوین جنگنامج ای است حاوی منظومهسرا از احوالش اطالعی در دست نیست. اثر وی جنگنامهحماسه

محمدبن علی، جنگنامج حضرت علی، جنگ ادهم با مکید، داستان غزای تبوک و دریختن لشکر از ضرب ذوالفقار. 

 (.345: 4391)صفا، « این داستانها همه دارای جنبج حماسی كامل است

( 6719، 6717/1؛ منزوی، 314/7سن كه خود را سلمی، سلیمی، عبدی و قاسم نیز مینامید )آستان قدس، میرزا ح

ای به نام جنگنامه، در شرح نبردهای حضرت علی )ع( و مناقب ائمج شیعه است. بخشی از این سرایندۀ منظومه

؛ آستان 345: 4391صفا، منظومه مثنوی و در بحر متقارب و بخشی دیگر بصورت قصاید سست و مفصل است )

ه.ق 4655و  4499، 4995(. شاعر در تاریخ سرودن این منظومه به سالهای  مختلف از جمله 317، 314/7قدس، 

(. نسخج  317/7اند )آستان قدس، دویی را برخی دلیل بر اختالل حواس او دانستهكه این پریشان 4اشاره كرده است

(. صفا به چاپ سنگی این منظومه 317، 314/7در مشهد موجود است ) خطی این منظومه در كتابخانج آستان قدس

(. احمد دلچین معانی در زیر این نسخه در فهرست آستان قدس، 345: 4391ه.ق اشاره كرده است )صفا، 4674در 

میرزا حسن المتخلص فی شعره (. »314و 344: 7، ج 4314نوشته است )« میرزا حسن» نام كوچک آتشی را 

 و هی فی وصف حروب  علی« جنگنامه»عر ایرانی عاش فی القرن الثالث عشر الهجری، له منظومه باسم بآتشی، شا

)ع( و مناقب االئمه االثنی عشر. قسم من هذه المنظومه من نوع المثنوی و فی البحر المتقارب و القسم اآلخر قصائد 

تبه االمام الرضا )ع( فی مشهد و قد طویله علی كثیر من الضعف. توجد نسخه خطبه من هذه المنظومه فی مک

 (.454: 7، ج 4159)امین، « 4674طبعت طبعه هجریه سنه 

 كتاب با این ابیات آغاز میشود:

 صانع  ارض و  سماء و جاعلِ لیل و نهار  خالق پرورددار نامابتدا كردم به 

                                                      
 درست است.5546ه.ق است و به نظر میرسد اشتباه كاتب باشد و همان  4655در اصل  -1
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 یزلپادشاه الیزال و كرددارِ لَم

 

 حیّ قیوم و  رحیم و راحمِ آمرزدار

 الف( 4تا : )آتشی شیرازی، بی                           

 و با این ابیات به اتمام میرسد:

 خداوندا به حق ذات پاک بیمثال تو

 

 به حق مصطفی و مرتضی آن هادی دوران 

 

 العابدین یا ربو شبیر زینبه حق شبر 

 

 به حق باقر صادق به حق كاظم پُردان 

 

 داستانهای اعجازآمیز در جنگنامۀ آتشی شیرازیبرخی منابع تاریخی 

ای دینی است كه در آن به شرح فضایل و رشادتهای امام علی همان دونه كه دفته شد، جنگنامج آتشی حماسه

نها و حکایتهایی را نقل میکند كه از مآخذ دونادونی )ع( در جنگها پرداخته شده است. در این میان شاعر داستا

اعر در این اثر، راوی است و معموالً از شخص یا اشخای دیگری نظیر سلمان فارسی )آتشی، درفته شده است. ش

( روایت میکند. بر این اساس شاعر به هیچ مأخذ 9(، و راویان مغربی )همان: 693(، جعفر طیار )همان: 457تا: بی

 و منبعی از داستانها اشاره نمیکند. 

 

 داستانهای مشهور تاریخی

دربارۀ منقبت، معجزات و شرح رشادتهای علی )ع( است و شاعر به دالوری و شرح مبارزات وی جنگنامج آتشی 

پرداخته است. این جنگها در تاریخ اسالم ثبت شده كه برخی از آنها در زمان پیامبر اسالم )ی( و برخی دیگر در 

 زمان خالفت امام علی )ع( اتفاق افتاده است. 

در جنگنامج آتشی داستان تولد حضرت محمد )ی( با عنوان كبری:  مولود حضرت رسول و قصیدۀ خدیجه

همراه با اشتباهی ذكر شده است. حضرت محمد فرزند عبداهلل و « مولود حضرت رسول و قصیدۀ خدیجه كبری»

ماجرای آشنایی عبداهلل با آمنه « آن زن كه خود را بر عبداهلل عرضه كرد»در حکایت  سیرۀ ابن هشامآمنه است. در 

(. 75-71: 4393ازدواج آنها و سرانجام تولد حضرت محمد )ی( بطور مفصل بیان شده است )سیرۀ ابن هشام،  و

از جمله منابعی كه اطالعات مفیدی دربارۀ زنددی و شخصیت حضرت خدیجه و مخصوصاً ازدواج وی با محمد 

منابع كهنی است كه به بررسی  نوشتج ابن سعد است. این اثر در زمرۀ« الکبری الطبقات»)ی( ارائه میدهد، 

زنددانی پیامبر )ی( و صحابه وی میپردازد. ابن سعد، محدث و مورخ اهل سنت، جلد هشتم از كتابش را به زنان 

اختصای داده و در آن به شرح حال همسران پیامبر پرداخته و از خدیجه هم بعنوان یکی از همسران پیامبر نام 

؛ تاریخ 49/ 4: 4147؛ بالذری،494/ 4هشام: ؛ همچنین نک: سیرۀ ابن9/14: 4371برده شده است )كاتب واقدی، 

(. همین ماجرا در جنگنامج آتشی موافق با ذهن عوامانه اینگونه آمده است: پادشاهی در مغرب 694/ 6طبری: 

رۀ هزمین بود كه ثروت فراوان داشت. بعد از مرگ، دخترش بر تخت پادشاهی نشست. این دختر شبی در خواب چ

عبداهلل را در خواب میبیند و رهسپار كعبه میشود تا با وی مالقات كند. نکتج جالب توجه در این داستان این است 

 كه آتشی این دختر را با نام خدیجه كبری معرفی میکند كه نمیتواند بر اساس منابع تاریخی درست باشد:

 زمینبود یکی خسروی، در حد مغرب

 

 فرخندفر صاحب دنج و دوهر، عادل 
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 كشور مغرب تمام، كرده مسخّر به تیغ

 

 پادشهان جهان، عاجز ازو سر به سر 

 (657تا:)آتشی، بی                                    

دویانی است كه به شکل شفاهی در بین مردم شده توسط عوام و قصهاین داستان قطعاً از داستانهای ساخته

 فرودست رایج بوده است.

 

 السالم با سلمان فارسی در دشت ارژنه المؤمنین علی علیهامیر

 چنین دوید خبر راوی كه شاه اولیا، حیدر

 به مکه شادمان روزی نشسته بود با سلمان

 

 به ظاهر بود سالش هفت، به باطن روح روحانی 

 نهاده یک طبق پیشش رطب از صنع ربانی

 

: حسنی )ر.ک« احسن الکبائر»قشیری ی از علمای شافعی ی در كتاب این داستان را از زبان « القطره»نویسندۀ كتاب 

( نقل كرده است: امیرالمؤمنین )ع( باالی بام خانه خرما تناول میکرد و در آن زمان سن 15تا: علوی ورامینی، بی

و حضرت بیست و هفت سال بود و سلمان در حیاط خانه لباس خود را میدوخت. علی )ع( دانج خرمایی به طرف ا

رها كرد. سلمان دفت: ای علی با من شوخی میکنی در حالی كه من پیرمردم و تو جوان كم سن و سالی هستی؟ 

ای؟ آیا قصج دشت ارهن را علی فرمود: یا سلمان! مرا از نظر سن و سال كوچک و خودت را بزرگ خیال كرده

(. 696: 4344را نجات داد؟... )مستنبط، ای؟ در آن بیابان كه درفتار شیر درنده شدی؟ چه كسی تو فراموش كرده

( آمده 493)كشفی ترمذی : مناقب مرتضوی( و 394/ 4)رازی: هفت اقلیماین داستان در منابع دیگری از جمله 

ای سلمان، از زمان آدم تا حال، هر كسی از انبیا و اولیا و صلحا و اتقیا به بال و محنتی درفتار میشدند، علی »است: 

میداد و ابواب خالصی بر روی ایشان میگشاد؛ چنانچه حدیث قدسی مخبر این معنی است: یا احمد، ایشان را نجات 

ارسلت علیاً مع كلّ نبی یرّاً و معک سرّاً و عالنیه. مؤلف دوید: قصج دشت ارهنه ادرچه از آفتاب مشهورتر است، اما 

( نیز 465ءالدوله سمنانی )چهل مجلس: عارف ربّانی شیخ عال چهل مجلسادر كسی را خلجانی به خاطر رسد، در 

( نیز آمده است. 454اثر مال بمانعلی كرمانی )ی  حملج حیدریمطالعه نماید. این داستان با همین مضمون در 

داستان اسیر شیر شدن سلمان در دشت ارهن و یاری دادن امام علی )ع( به او از داستانهای مشهور در متون فارسی 

اند كه احتماالً است. دشت ارهن در منطقج كوهمرۀ فارس ی مابین كازرون و شیراز ی را یکی از مناطقی دانسته

(. این داستان در آثار ادبی اینگونه آمده 4144و  4137؛ 475: 4399ان منسوب بوده است )ر.ک: فسایی، سلمان بد

است: هنگامی كه سلمان در آغاز كار برای یافتن پیامبر )ی( از زادداه خود ی كازرون ی بیرون آمد، در دشت ارهن 

ددی خود قطع امید كرده بود، سواری از دور ای كه سلمان از جان و زنبا شیری درنده روبرو شد. درست در لحظه

پیدا شد و او را از خطر نجات بخشید. سلمان سالها ی بلکه قرنها ی بعد به این راز پی میبرد كه آن سوار اسرارآمیز 

 (. قاسم كاهی دوید:674: 4397كسی جز امام علی نبوده است )تركی، 

 جُوی بغض علی هر كس كه كارد در زمین دل

 

 ج سلمان و دشت ارهنه باورندارد قص 

 (95: 4344)كاهی،                                   

غزوۀ خَیْبَر از غزوات پیامبر اكرم )ی( برابر یهودیان منطقج خیبر است كه در ماه امیرالمؤمنین و غزای خیبر: 

در این جنگ ظاهراً امام محرم سال هفتم هجری قمری آغاز شد و در ماه صفر با پیروزی مسلمانان پایان یافت. 

 درد، در مدینه ماندند. آتشی آورده:علی )ع( همراه پیامبر نبودند و به خاطر چشم
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 آهسته نبی كردند رو سوی مدینه

 بنشسته بر فاطمه در حجره بود شاه

 آواز نبی را بشنید آن ولی حق

 

 خود را برسان پیش من ای شاه دالور 

 افکنده نقاب آن شه معصوم مطهر

 د كه لبیک ایا سید سرورفرمو

 

چون پیامبر )ی( شب را به صبح آوردند، كسی را پی علی )ع( فرستادند و او در »مینویسد:  المغازیاما واقدی در 

(. پیامبر قبل از اینکه علی )ع( را 149: 4346)واقدی، « درد داشت، به حضور پیامبر )ی( آمدحالی كه چشم

را به كسی خواهم داد كه خدا و رسولش  او را دوست میداند و خداوند به دست فردا پرچم »احضار كنند فرمودند: 

من »هم آمده:  صحیح بخاری)همانجا(. در « او فتح و پیروزی نصیب خواهد فرمود و او اهل دریز و فرار نیست

ست میدارد و پرچم را فردا به مردی میدهم یا فرمود فردا پرچم را مردی میگیرد كه او را خداوند و رسول او دو

 (. آتشی همین سخن پیامبر را در یک بیت آورده است:554)صحیح بخاری: ی « خیبر توسط وی فتح میشود

 فردا بدهم رایت دین را به سواری

 

 كو داشت ظفر بر همه كفار سراسر 

 

 آتشی در جنگنامه، اولین نفر از سپاه دشمن را كه توسط علی )ع( كشته میشود، عبکید معرفی میکند:

 دفتا كه منم عبکید یل كه به پیکار

 

 چون من نبود در همه عالم یکی دیگر 

 

نخستین كسی كه از یهودیان »در حالی كه واقدی حارث، برادر مرحب، را نخستین فرد مهاجم دشمن میداند: 

هم حملج حیدری (. در 149)واقدی: ی « همراه با تکاوران خود بر مسلمانان حمله كرد، حارث برادر مرحب بود

 حارث اولین نفری است كه به مبارزه با علی )ع( میپردازد:

 بفرمود تا حارث نامدار

 

 به میدان كند كار جنگ استوار 

 (477: 4395)كرمانی،                              

میان نبرد امام علی )ع( و عمروبن عبدود در جنگ خندق، كه علی ابن ابیطالب و غزای عمروبن عبدود: 

سال پنجم هجری، در یثرب  و سپاهیان مکه تحت رهبری ابوسفیان دردرفت، در هفده شوال سپاهیان اسالم

اطراف مدینه برای جلودیری از ورود دشمن )مدینه( رخ داد. در این جنگ پهلوان عرب از خندقی كه مسلمانان در 

به شهر حفر كرده بودند، عبور كرد و حریف طلبید كه كسی جز امام علی )ع( حاضر به مقابله با وی نشد. این نبرد 

: 65؛ مجلسی، ج6/174؛ واقدی، 344در منابع تاریخی بسیاری با ذكر جزئیات آمده است )ر.ک: ابن هشام: ی 

سد در جنگنامج آتشی تا حد زیادی تحریف شده و شاعر به تأثیرات ذهنیت جامعه، داستانی (. اما به نظر میر645

ساختگی از این موضوع ارائه كرده است. آتشی این جنگ را بعد از فتح مکه به دست مسلمانان و در مکه روایت 

 میکند.

 كه چون رسول خدا مکه را مسخر كرد

 به ملک شام یکی دبر بود بس عادی

 

 پرورشت ددرها شدند دینبسی بک 

 كه عمرو عبدودش بود نام آن كافر

 

در جنگنامج آتشی، عمروبن عبدود برای انتقام راهی مکه میشود و در همان ابتدا با علی )ع( كه ظاهراً ده دوازده 

عد ببسته به خدمت پیامبر اسالم )ی( آورده میشود و آید و دستسالش بوده، روبرو میشود و به اسارت وی درمی

 از اسالم آوردن آزاد میگردد. بعد از این واقعه عمرو با سپاهی راهی مکه میشود:



 654/ برخی منابع تاریخی داستانهای اعجازآمیز در جَنگنامج آتشی شیرازی

 

 شده است امر كه امشب به حکم حق بکنی

 كه عمر عبدود آمد ترا صباح به جنگ

 

 به درد مکه یکی خندق چهل دز بر 

 بود به همره او صدهزار خیل حشر

 

آتشی، كندن خندق و پرآب شدن آن را از امدادهای غیبی و كمک جبرئیل روایت میکند؛ در صورتیکه در منابع  

، 6؛ تاریخ طبری، ج635، ی3تاریخی كندن آن توسط مسلمانان و شش روز طول میکشد )ر.ک: ابن هشام، ج

، 6بقات الکبری، ج؛ الط151ی153، صص155ی114، صص6؛  المغازی، ج136؛ دالئل النبوۀ، ی544ی549ی

 (. آتشی آخر ماجرا را همانطوركه در منابع تاریخی آمده توصیف كرده است.47ی

 

 داستانهای قرآنی
 تا ببیند آشکارا جمله خلق روزدار

 انتظارنیمج دیگر فرود آید برت بی

 

 بر فلک خواهم كه قری ماه را سازی دو نیم 

 بعد از آن خواهم كه نصفی بر فلک پنهان شود

 
القمر به فرمان خداوند تعالی و به دست پیامبر اسالم )ی(، در مکه و قبل از هجرت اتفاق افتاد و جزۀ شقمع

اند و در منابع مختلف فریقین به آن اشاره شده است مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، بر این امر صحه دذاشته

تر( بر این معجزه داللت دارند )طباطبایی، (. قرآن مجید و روایات مستفیض )نزدیک به متوا614: 4395)هاشمی، 

مشركان نزد رسول خدا آمدند و دفتند: ادر راست میگویی »القمر از این قرار است كه (. داستان شق44/55: 4376

آورید؟ عرض كردند آری ی و آن و تو پیامبر خدایی، ماه را برای ما دوپاره كن! فرمود: ادر این كار را كنم ایمان می

اند به او بدهد. نادهان ماه به چهاردهم ماه بود ی پیامبر از پیشگاه پرورددار تقاضا كرد آنچه را خواستهشب، شب 

(. بدین ترتیب  63/4: 4396)مکارم شیرازی، « دوپاره شد و رسول اهلل آنها را یک یک صدا میزد و میفرمود: ببینید

ا به دست پیامبر اكرم ی صلّی اهلل علیه و آله ی جاری ای ردر سال پنجم قبل از هجرت، خداوند متعال چنین معجزه

میکند كه ماه به دو نیم تبدیل شده، مردم آن را میبینند؛ سپس دوباره به حالت اول برمیگردد، هرچند مشركین 

طبق عادتشان این معجزه را انکار كردند كه این عمل، سحر میباشد. به دنبال این معجزه، آیات ابتدایی سورۀ قمر 

(؛ قیامت نزدیک 6و 4)قمر/ « اقْتَرَبَتِ السَّاعَجُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ؛ وَ إِنْ یَرَوْا آیَجً یُعْرِضُوا وَ یَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ»زل میشود: نا

 ای ببینند، روی بگردانند و دویند سحری دائمی است.شد و ماه بشکافت و ادر معجزه

نظران اصرار دارند كه این معجزه را طوری توجیه درچه بعضی از كوته»در ذیل آیات مذكور مینویسد:  تفسیر نمونه 

شراط ا»اند آیج فوق از آینده خبر میدهد و مربوط به العاده خارج شود، چنانکه دفتهكنند كه از صورت یک امر خارق

وجود دارد كه تأكید بر وقوع یک اعجاز  یعنی حوادث قبل از قیامت است، ولی قرائن متعددی در آیه« ساعت

واقع شده است. به عالوه ادر « شقّ القمر»نشان میدهد كه « فعل ماضی»میکند، از جمله ذكر این موضوع بصورت 

سخن از معجزه نباشد، هیچ تناسبی با نسبت سحر به پیامبر ی صلّی اهلل علیه و آله ی كه در آیج بعد آمده است 

كه خبر از تکذیب آنها میدهد، هماهنگ نیست. افزون بر اینها « و كذبّوا و اتبعوا اهوائهم»ملج ندارد و همچنین با ج

روایات فراوانی در كتب اسالمی در زمینج وقوع این اعجاز نقل شده كه در حد شهرت یا تواتر است و لذا قابل انکار 

اهل سنت و شیعه اشاره میشود. فخر رازی دو مفسر معروف « فخر رازی و طبرسی»نمیباشد. در اینجا به دفتاری از

میگوید عموم مفسران معتقدند مراد از آیه این است كه ماه شکافته شد و روایات صحیحی نیز بر این معنی داللت 

بر صلّی اهلل علیه و آله ی از آن خ میکند و در امکان عقلی آن نیز جای تردید نیست، و از سوی دیگر پیامبر صادق ی

این باید آن را پذیرفت؛ اما داستان محال بودن خرق )شکافتن( و التیام )پیوستن( در افالک )طبق عقیدۀ داده؛ بنابر
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اساس و غیرعلمی است؛ چراكه با دالئل عقلی ثابت شده كه خرق و تخریب در ابطال شدۀ بطلمیوس( مطلبی بی

سران این آیه را مربوط به معجزۀ میگوید: مف مجمع البیانآسمانها كامالً ممکن است. مرحوم طبرسی نیز در 

تفسیر (. به دنبالج این مطلب در 63/44)همان: « القمر در زمان پیامبر اكرم ی صلّی اهلل علیه و آله ی میدانندشق
، این سؤال مطرح میشود كه اصوالً آیا وقوع انشقاق و شکاف در اجرام آسمانی، امکان دارد یا اینکه علم آن را نمونه

ده های آن مشاهده شمیکند؟ و در جواب میگوید: چنین چیزی نه تنها محال نیست بلکه بارها نمونهبه كلّی نفی 

و كراراً در دستگاه منظومج شمسی و سایر كرات آسمانی، انشقاقها و انفجارهایی روی داده است كه پیدایش منظومج 

ا روایات در اینباره نزدیک به تواتر است، شمسی، آستروئیدها و شهابها، نتیجج همین برخوردها و انشقاقها است. ام

 برای رعایت اختصار به بعضی از روایات اشاره میکنیم. 

این است كه قریش از پیامبر اكرم ی صلّی اهلل علیه و آله ی « وانشّق القمر»آمده است منظور از  تفسیر قمیدر 

ماه به دو نیم شد تا اینکه قریش این صحنه ای درخواست كردند. پیامبر اكرم از خداوند درخواست كردند پس نشانه

 لدّر المنثورارا دیدند، سپس ماه به حالت اول بازدشت. پس قریش بالفاصله دفتند این قضیه، سحر است. در تفسیر 

میگوید: ماه دو شقّ شد و ما در زمان رسول اهلل ی صلّی « و انشق القمر»سیوطی آمده كه جبیربن مطعم راجع به 

آله ی در مکه بودیم، شقّی از ماه بر این كوه و شقّ دیگر بر كوه دیگری قرار درفت. پس مردم دفتند كه اهلل علیه و 

 (.44/45: 4376)طباطبایی، « محمد ما را سحر كرد

القمر واقعیتی است كه از نگاه مؤمنان جای تردید ندارد، قرآن كریم و روایات مستفیض فریقین بنابراین داستان شق

بیان، اند. شیخ طوسی )التالقولاهل سنت بر آن داللت دارد و مفسران شیعی و سنی بر این امر متفق یعنی شیعه و

( و 47/464(، از مفسران شیعه، قرطبی )44/45(، عالمه طباطبایی )3/146(، طبرسی )جوامع الجامع،4/113

 .اندالقمر پیامبر اشاره كرده( از مفسران اهل سنت به موضوع شق1/74غرناطی )

 

 انگیز و اعجازآمیزداستانهای شگفت
در كتب تاریخی و از جمله جنگنامج آتشی، به معجزات و كرامات علی )ع( اشاره شده كه طبعاً از نظر مسلمانان و 

شیعیان در مورد اولیا و ائمه چیز عجیبی نیست و صدور آنها از سوی پیامبر و سایر ائمه پذیرفته شده است. البته 

ها به بسیاری از این معجزات و كرامات اشاره شده و بسیاری از آنها هم در و دینی و جنگنامه در متون تاریخی

منابع تاریخی نیامده ولی در جنگنامج آتشی داستانهایی آمده كه به نظر میرسد ساخته و پرداختج ذهن شاعر است. 

یان شده كه ادرچه عقل و عرف ممکن در جنگنامج آتشی داستانهایی از جنگ امام علی )ع( با موجودات فراعادی ب

میتوان ناند و با توجه به كرامت اولیا و بزردان دین براحتی است اعتبار آنها را تصدیق نکند، در منابع دینی نقل شده

( مأخذ قرآنی دارند 34آنها را رد كرد؛ چراكه برخی از آنها نظیر تبدیل شدن عصای موسی )ع( به اهدها )قصص /

ستیز(. در داستانهایی كه از علی )ع( در جنگنامج آتشی آمده، اتفاقاتی رخ داده كه دریزند نه عقل)این امور عقل

ساز و داستانگرا و نه معرفتگرای شاعر است. ادرچه بیش از آنکه منبع تاریخی داشته باشند، برآمده از ذهن اسطوره

نویسنده مینویسد  اهدهای هفت سر،ت و در كتاب ای شده اسبه برخورد و نبرد علی )ع( با اهدها در روایات اشاره

( و مجلسی در كتاب 44: 4395ای میکشد )ر.ک: باستانی پاریزی، كه امام علی )ع( اهدهایی را در كنار چشمه

از امام باقر روایتی را نقل میکند كه اهدهایی در مسجد به خدمت علی )ع( آمده و به ایشان سالم كرده  الحیاتعین

نیز آمده  المعاجزمدینج(. این داستان در كتاب 164: 4394نداده مردم اهدها را بکشند )مجلسی،  است و اجازه

 سازی(. با  این حال این داستانها نشانج درایش جامعه از معرفتگرایی به اسطوره4/415: 4143است )ر.ک: بحرانی،



 653/ برخی منابع تاریخی داستانهای اعجازآمیز در جَنگنامج آتشی شیرازی

 

ای و پهلوانی ظاهر میشود و افعال طورهدرایانه است و در آن فردی مقدس، در قالب و سیمای فردی اسغیر معرفت

 ای، حریف وی میشود:ای را تقلید میکند و اهدهایی با همان مشخصات اسطورهافسانه و كنش شخصیتهای

 اهدها آتش به سوی شه فشاند

 حیدر صفدر بزد بر سنگ، تیغ

 

 پیش دامن داشت، حیدر ذوالفقار 

 دردذشت از سنگ، تیغ آبدار

 

ها و از پهلوانانی نظیر رستم سراغ درفت. رستم در خان سوم با اهدهایی هدها را میتوان در اسطورهاین نبرد و كشتن ا

 (.6/41به نبرد میپردازد و سرانجام آن را میکشد )شاهنامج فردوسی: 

ه از جمل« بئرالعلم»یا « العلمبئر ذات»داستان السالم و غزای چاه بئرالعلم با جنیان: امیرالمؤمنین علی علیه

پردازان حوزۀ دینی بیان شده است. صفا در داستانهایی است كه دربارۀ جنگاوری و دالوری علی )ع( توسط داستان

ها، به جنگنامج علی )ع( در بئرالعلم با جنیان اشاره میکند در بخش معرفی جنگنامه سرایی در ایرانحماسهكتاب 

، اشعاری از عبدی، ابوالحسین بویه، السروجی، )ع( طالبابیمناقب آل (. ابن شهرآشوب در كتاب 345: 4391)صفا، 

 و ابوالحسن االسود دربارۀ جنگ امام علی با جنیان آورده است:

 من قاتل الجن الطغاه فأسلموا

 من هز خیبر هزه فتساقطت

 

 فی البئر كرهاً یا اولی الباب 

 أبراجها لما دحا بالباب

 (6/453: 4146)ابن شهرآشوب،                      

نیز داستان جنگ امام علی و جنیان آمده است. ابن عباس روایت نمود كه چون رسول « الشیعهحدیقج»در كتاب 

خدا از حدیبیه متوجه مکه شد، در جُحفه آب كمی كرد و تشنگی بر لشکر غلبه نموده فریاد العطش بلند شد... 

ن اشاره شده ولی مکان این (. در منابع تاریخی به نبرد امام علی )ع( و جنیا544ی  543: 4379)مقدس اردبیلی، 

جنگ در بین منابع تاریخی محل اختالف است و بسیاری معتقدند از نظر جغرافیایی محل بئرالعلم  وجود خارجی 

نیز از ابن عباس روایت میکند كه این داستان هنگام بازدشت  مدینج المعاجزدر كتاب (. 4/643: 4394ندارد )نجفی، 

میرزا حسن آتشی در جنگنامه با تغییراتی این داستان را  (.6/96: 4143حرانی، از حدیبیه اتفاق افتاده است )ب

آورده است. راوی در داستان آتشی جعفر طیار است و این اتفاق در بازدشت از غزوۀ بنی غریظه رخ میدهد. آتشی 

؛ اعالم الورى 334/ 4شاه جنیان را رعد جنی معرفی و سعی میکند این داستان را مفصلتر بیان كند )شیخ مفید 

 (.653/ 4؛ راوندی، 495

 

 سخن گفتن پیامبر )ص( با سوسمار

 داه با او در بیابان راز دفتی سوسمار

 

 داه مرده زنده دشتی، از دم جانبخش او 

 
از آنجا كه جنگنامج حسن آتشی در زمرۀ حماسه های دینی است، بسیاری از تلمیحات آن اشاره به داستانهای 

یی هانماییهای خداوند متعال كه در قرآن و بسیاری از روایات، نمونهو ائمه است. یکی از قدرت پیامبر اسالم )ی(

دفتن فرزند در شکم مادر العاده است؛ مانند سخنای خارقاز آن به چشم میخورد، حرف زدن موجودات به شیوه

رامتی از انبیا و اولیای خداوند بوده است. یا نوزاد یا درخت و سنگریزه یا حیوانات، كه بیشتر این موارد، معجزه یا ك

اند: دستج اول روایاتی كه از سخن دفتن بعضی چیزها خبر میدهد كه ما آدمیان روایات این باب بطور كلی دو دسته

م من بر افراد بخیل حرا»آنها را نمیشنویم؛ مانند سخن دفتن بهشت كه بنا بر روایتی به رسول خدا عرض كرد: 
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دفتن قرآن یا قبر كه فعالً درصدد بررسی این دسته از روایات نیستیم؛ اما دستج دوم روایاتی  یا سخن« هستم.

است كه به مواردی در زنددانی پیامبر اكرم و بسیاری از ائمه اطهار اشاره میکند. یکی از اعراب از بیابان سوسماری 

سوسمار به سخن درآید. رسول خدا به سوسمار آورم مگر این من ایمان نمی»صید كرد و نزد رسول اهلل آمد و دفت: 

جلسی، )م« فرمود من كیستم؟ سوسمار دفت تو محمدبن عبداهلل، بردزیده و حبیب خداوندی. اعرابی مسلمان شد

4394 :47 /154.) 

( به این معجزۀ پیامبر 69: 4345های اعجاز معصومین )راوندی، با ترجمج جلوه الخرائج و الجرائحقطب راوندی در 

ی( اشاره كرده است. نظیر این روایات كه درگ، شتر یا آهو با رسول خدا صحبت كردند فراوان است. چنین )

ماجراهایی برای بسیاری از انبیای دذشته هم رخ داده است؛ مثال سنگی با حضرت داوود سخن دفت، یا مورچه و 

 دنجشکی با حضرت سلیمان حرف زدند.

 اردده شدی از روی عزت عنکبوتش پرده

 

 ده درون غار، با وی اهدها دفتی سخن 

 
( به ماجرای 67حدیث  73ی  49)ج  بحاراالنوار(، و مجلسی در  56)ی  های اعجاز معصومینجلوهراوندی در 

 15اند. به این موضوع در آیج پیامبر در غار و تنیده شدن تار عنکبوت بر در غار به امر خداوند تعالی اشاره كرده

مشهور به آیج غار اشاره شده است. آیه اشاره به توطئج خطرناک مشركان براى كشتن پیامبر صلى اهلل سورۀ توبه، 

اى شخصى آماده شد و تصمیم درفتند شبانه پیامبر را از هر قبیله« لیلج المبیت»علیه و آله دارد. در داستانِ 

مراه ابوبکر به سوى غار ثور رفت. كفّار در طالب را به جاى خود خواباند و شبانه هبن ابىبکشند. آن حضرت، على

تعقیب پیامبر تا در غار آمدند، ولى با دیدن تار عنکبوت بر غار، منصرف شدند و بردشتند و پیامبر پس از سه روز 

االول رهسپار غار ثور شد و ابوبکر وی را در این سفر به مدینه عزیمت فرمود. پیامبر )ی( در همان شب اول ربیع

سران  االول راه مدینه را در پیش درفتند.كرد و پس از سه روز كه در غار ثور ماندند، در شب چهارم ربیعهمراهی 

ج از قبیل« كرزابو»در جستجوی وی سخت در تکاپو افتادند و شخصی از میان قریش كه ملقب به  كفار و قریش

و در شناختن ردپای افراد مهارت زیادی داشت، اثر قدمهای پیامبر را از در خانه تا غار پیدا كرد و تا  خزائه بود

دهانج غار ثور پیش رفتند. در اولین شب اقامت پیامبر )ی( در غار، خداوند فرمان داد عنکبوت بر در غار تار تنیده 

؛ 6/349: 4394تران وحشی بر دهانج غار النه ساختند و نشستند )یعقوبی، و كبو  و موجب استتار بیشتری شود

 (. 641ی  645صص  4و كاتب واقدی در طبقات، ج 163/ 3: 4393قرائتی، 

آتشی در دیوان خود ماجرای دور كردن سگان را از اطراف امیرالمؤمنین علی و سگان را دور كردن از بصره: 

ه است كه البته منبعی تاریخی در این مورد دیده نشد. ماجرا از این قرار بوده بصره به فرمان امام علی )ع( آورد

اند و امام علی )ع( به قنبر دستور میدهد كه به مند بودهاست كه مردم بصره از وجود سگان در اطراف شهر دله

 سگان اعالم كند باید شهر را ترک كنند و این اتفاق میفتد.

 ماكین مردمان بصره شاكیند از ش

 از قنبر آن شنید چه آن كلب حق شدی

 برداشت سر ز خاک فغانی ز دل كشید

 

 كردند شکوه ز پیش علی شاه داددر 

 تسلیم دشت روی نهادش به خاک در

 ز آواز او تمام سگان را بشد خبر

 

میتوان ن شهرستانی دربارۀ كرامات معتقد است تمامی كراماتی كه خبر آنها به ما رسیده ادر آن خبر صحیح باشد،

وقوع آن را انکار كرد. او حدیثی از پیامبر )ی( دربارۀ كرامت نقل كرده است: پیامبر )ی( را دفتند به ما خبر 

رسیده كه عیسی بر آب راه میرفت، در پاسخ دفت ادر یقینش فزونتر میبود هرآینه در هوا هم راه میرفت 



 655/ برخی منابع تاریخی داستانهای اعجازآمیز در جَنگنامج آتشی شیرازی

 

ان و اشتیاق خود به دیدار آنها، با علی )ع( سخن (. ابن هبیره از دوری فرزند144ی  144: 4135)شهرستانی، 

میگفت. علی )ع( به او دستور داد چشمانش را ببندد، چشمش را بر هم دذاشت و دید در مدینه در خانج خود 

است؛ بر بام خانه رفت و اندكی نشست. سپس فرمود بیا بردردیم و چشمش را بر هم دذاشت و باز دید در كوفه 

 البابیطبن (. سلمان دفت نزد پیغمبر )ی( نشسته بودیم كه علی 5/44: ج 4166حر عاملی، است، و تعجب كرد! )

ای به او داد. سنگریزه در دست علی )ع( قرار نگرفته بود كه به سخن آمده دفت: )ع( وارد شد. حضرت سنگریزه

ع( ) ابیطالببن علی معبودی جز خدا نیست، محمد پیغمبر خداست به پروردداری خدا، به نبوت محمد و والیت

(. ابن عباس روایت كرده كه دفت با علی )ع( از جنگ صفین برمیگشتیم. 144و  145/   1راضی هستم )همان، 

لشکر تشنه شد و در آن زمین آبی نبود، و به علی )ع( از تشنگی شکایت كردند. حضرت شروع به دشتن كرد تا 

نگ آب كجاست؟ عرض كرد سالم بر تو ای وارث علم نبوت! اینکه سنگی را دید، روی آن ایستاد و فرمود ای س

آب در زیر من است ای وصی محمد، پس صد نفر روی سنگ افتادند و نتوانستند حركتش دهند و آن جناب روی 

آن ایستاد و لبهایش را حركت داد و با دستش آن را بلند كرد و به یک چشم برهم زدن از جا كنده شد. چشمج 

از عسل شیرینتر و از برف سردتر، خوردند و اسبان و شترانشان جای خود بردرشتند و سنگ آبی در زیرش بود 

 (.144و  145/  1)همان، « شروع به چرخیدن كرد تا روی چشمه افتاد

در جنگنامج آتشی حکایت انار بهشتی آمده كه هرچند با آنچه در منابع امیرالمؤمنین علی و دادن انار به بیمار: 

در جزئیات فرق میکند، كلیت داستان تقریباً همان است. در روایت آتشی حضرت فاطمه )س( میل تاریخی آمده 

 انار میکند و از علی )ع( میخواهد عبایش را بفروشد و برایش انار بخرد. 

 شاه را دفت این عبا بفروش

 

 یک انار ای ولیّ حق برسان 

 

 مریضی میبخشد و او شفا مییابد و دست خالی به منزل میرسد: امام علی نیز همین كار را میکند و در راه انار را به

 مرتضی بر انار فاتحه خواند

 چون بخورد آن انار را رنجور

 

 داد او را و نوش كرد جوان 

 یافت در دم ]شفا[ و شد خندان

 

در روایت آتشی، علی )ع( دخالتی در فراهم كردن انار بهشتی ندارد و این كار به خواست محمد )ی( صورت  

میگیرد. در متون تاریخی حضرت زهرا )س( بیمار و بستری بود، حضرت علی )ع( به بالین او آمد و دفت: چه میل 

نی خوب است. حضرت علی در مقابل درهمی داری تا برایت فراهم كنم؟ فاطمه )س( دفت ادر اناری برایم فراهم ك

از شمعون یهودی، اناری تهیه میکند و به مریضی برخورد میکند و انار را به وی میبخشد. به خانه برمیگردد و از 

شکاف در به درون خانه نگاه میکند تا ببیند آیا فاطمه )س( در خواب است یا بیدار؟ آن داه میبیند فاطمه )س( 

از انار در پیش روی او است و میل میفرماید. حضرت علی )ع( بسیار خشنود شده، سپس وارد  تکیه كرده و طبقی

خانه دردید. مالحظه كرد كه آن طبق انار مربوط به این عالم نیست )بلکه از بهشت آمده( پرسید: این انار را چه 

 نکشید كه نشانج سالمتی كسی اینجا آورد؟ فاطمه )س( دفت: ای پسرعمو! وقتی كه تشریف بردی، چندان طول

را در خود یافتم. ناداه صدای در به دوشم رسید، فضه خادمه رفت و در را دشود، مردی را پشت در دید كه طبق 

انار را داد و دفت این طبق انار را امیر مؤمنان علی )ع( برای فاطمه )س( فرستاده است. نیت و عمل پاک و نیک 

خداوند به جای آن انار دنیایی، یک ظرف از انارهای بهشتی برای فاطمه )س( علی )ع(، باطن خود را نشان داد و 
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؛ نیز قمی، 455: 4374فرستاد؛ چراكه فرستادۀ خدا دفت: این طبق انار را، علی )ع( فرستاده است )ابن طاووس، 

4141 :6  /653.) 

 

 داستانهای ساختگی
آورده شده كه هیچگونه منبع  از نبردهای امام علی )ع(های دینی و از جمله جنگنامج آتشی، داستانهایی در حماسه

 دویان باشند. و مأخذ تاریخی ندارند و به نظر میرسد ساخته و پرداختج ذهن عوام جامعه و قصه

 

 السالم و غزا با سارق و دیو و شیر و اژدر امیرالمؤمنین علی علیه

-عجایبهرمانان، پهلوانان و قدیسان با اهدها است. در انگیز و مهیج در طول تاریخ، نبرد قاز جمله ماجراهای شگفت

مسعودی «. چون مار را درازی به سی دز رسد و عمر به صد سال، آن را اهدها خوانند»آمده است كه  المخلوقات

آید و سیل و آب و باران آن ها به وجود میاهدها ماری است سیاه كه در صحراها و كوه»مینویسد:  الذهبمروجدر 

طرف دریا میراند و از حیوانات دریایی تغذیه میکند و پیکرش بزرگ و عمرش دراز میشود و چون عمرش به  را به

ای در بین (. هرچند در وجود داشتن این موجود افسانه465: 4)ج« پانصد سال رسید، بر حیوانات دریا غلبه میکند

ری از مبارزه و نبرد قهرمانان با این موجود های بسیاپژوهشگران اما و ادر وجود دارد، در شاهنامه و جنگنامه

تصویرسازی شده است. در اساطیر ایران باستان و سایر ملل جز چین، معموالً اهدها مظهر شر و نشانج دهمنشی و 

(. در روایات اسالمی اهدها با دو چهرۀ كامالً متفاوت نمایان است: یکی 661: 4395دیوخویی است )كویاجی، 

ای الهی. حضرت علی )ع( در اعتقاد و باور پیروانش، قهرمانی یث و دیگری در سیمای آفریدهای پلید و خبچهره

بینظیر است كه در مواجه شدن با هر مشکل و مانعی قادر است بر آن غلبه كند. بر اساس همین باور است كه در 

هلوانی وی آمده كه مصداق بارز داستانهایی از پ جنگنامج آتشی، و حملج حیدری، نامهخاوران، علینامه هایحماسه

های دینی، علی )ع( كه شخصیتی تاریخی است، ای شدن این شخصیت تاریخی است. لذا در این حماسهاسطوره

(؛ بنابر این روایات 443: 4393در نقش فرد اساطیری همچون رستم با اهدها  میجنگد و بر آن غلبه میکند )آیدنلو، 

ماهگی، آنگاه كه در دهواره بوده، كشته است )ابن شهرآشوب مازندرانی،  نخستین اهدها را حضرت علی در شش

(. در جنگنامج آتشی داستانی از اهدهاكشی امام علی آمده است. ماجرا از این قرار بوده كه سلمان 6/399: 4374

بار از  طبق معمول به پیامبر اسالم خبر میدهد در مغرب زمین اهدهایی درون یک چاه وجود دارد كه سالی یک

ها را یکجا مینوشد و آن را آغشته به زهر بیرون میریزد و ها، قناتها و چشمهآن چاه خارج میشود و تمام آب چاه

 آنگاه كه مردم آن آبها را مینوشند، همگی مریض و نحیف میشوند. در این زمان پیامبر منتظر دستور وحی میشود:

 شاه مرسل منتظر شد وحی را

 د سالممصطفی را دفت از بع

 هست دیوی جادوی آن اهدها

 بهر دفع آن بال، بفرست زود

 

 جبرئیل آمد ز پیش كرددار 

 ای رسول حضرت پروردداركه 

 حق همیگوید علی با ذوالفقار

 سوی مغرب، ای رسول نامدار

 

 است:آتشی در توصیف اهدها در این داستان دقیقاً مشخصات اهدهایی را عنوان میکند كه در شاهنامه آمده 

 ز دشت اندر آمد یکی اهدها

 

 كزو پیل دفتی نیاید رها 

 (6/41)شاهنامج فردوسی:                            



 657/ برخی منابع تاریخی داستانهای اعجازآمیز در جَنگنامج آتشی شیرازی

 

پیکر با موهای بلند و شاخی بر سر كه قادر است تمام آبها را یکجا ببلعد كه داستان نبرد رستم، موجودی غول 

هم نبرد امام « نامهخاوران»حماسی فارسی تداعی میکند. در پیکر را در آثار اسفندیار و دشتاسب با اهدهای غول

، داستان سیرۀ نبوی( و از طرف دیگر در برخی منابع از جمله كتاب 635تا: علی با اهدها آمده است )خوسفی، بی

بکری، )بن فصاح االبطال بیان شده است جنگ امام علی با اهدها به نقل از جابربن عبداهلل انصاری در ذكر غزو مرقال

(. قدیمیترین اثری كه به جنگ امام علی )ع( با اهدها اشاره كرده، مناقب ابن شهرآشوب است. در 477: 4399

در مجلس دوم از حرب جمل، « حیدره»هم اثری از جنگ امام علی با اهدها دیده نمیشود و تنها واهۀ « علینامه»

 در یک بیت آمده كه برخی معتقدند اشاره به اهدها دارد:

 مه رای آن جست تا چون كنده

 

 كه با حیدره دعوی خون كند 

 (47: 4399)ربیع،                                 

كه البته با مراجعه به ابیات قبل، این موضوع نمیتواند درست باشد؛ چراكه فاعل مصراع  دوم این بیت، عبداهلل نام 

 ی عثمان به نبرد با علی )ع( پرداخت:دارد كه از امیران عثمان در بصره بود و به خونخواه

 به بصره درون بود مردی بزرگ

 بد از دست عثمان به بصره امیر

 بدش نام عبداهلل از خای و عام

 

 به مال و به لشکر غنیّ و سترگ 

 عدوی علی بود و مرد سعیر

 بدندی مر او را رهیّ و غالم

 (45)همان:                                           

به این اسم مشهور وی اشاره  انوارالمواهباز اسامی علی )ع( است. نهاوندی نیز در « حیدره»بنابراین در این بیت، 

یکی از نامهای « حیدره( »341: 4395(. همچنین در مناقب آمده )كشفی ترمذی، 654تا: كرده است )نهاوندی، بی

 علی )ع( است. 

ی در اآتشی، اثر مستقلی به نام جنگنامج محمد حنفیه، منظومهبجز منظومج قصیدۀ محمد حنفیه با غضنفر: 

بیت، در وزن متقارب، در كتابخانج مركزی دانشگاه تهران موجود است. در این جنگنامه چنین آمده كه  335

حضرت علی )ع( و حنفیه )دختری كه در فتح روم اسیر شده( ازدواج میکنند و حاصل این وصلت، محمد حنفیه 

محمد به شکار میرود و در حین شکار در صحرا، عاشق زنی شوهردار به نام شعری میشود. وی پس از است. روزی 

مبارزه با غضنفر )شوهر زن( و فضیل و معتصم )پدر و و عموی شعری( و كشتن آنها، با كمک پدرش سرانجام با 

ریشج تاریخی ندارد و بر اساس شعری ازدواج میکند. به نظر میرسد داستانی كه در این جنگنامه آورده شده است 

(. بدین 4/651؛ تاریخ طبری: 4/53: 4145و الگوی داستان داوود و اوریا در تورات ساخته شده است )یعقوبی، 

محمد حنفیه هم یکی دیگر از شخصیتهای این قبیل داستانهاست كه جنگنامج »اند ترتیب دربارۀ این داستانها دفته

دونه اساس تاریخی ندارد و تنها و تنها برای ه شده است. این داستان نیز هیچمحمدبن حنفیه بر محور او ساخت

(. آتشی نیز داستان محمد حنفیه را مطابق با همین روایتها در جنگنامه 6/954: 4374)جعفریان، « سردرمی است

 آورده است.

 

 گیرینتیجه
ه ها و داستانهایی كو در این میان از قصه حسن آتشی در سرودن جنگنامه از منابع تاریخی فراوانی استفاده كرده

دویان عصر خود رواج داشته، غافل نشده و از آنها هم بهره برده است. وی داستانهای مشهور در بین عوام و قصه

تاریخی چون غزوۀ خیبر، حکایت عمربن عبدود، مولود حضرت رسول و خدیجه كبری و داستانهای قرآنی چون 
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میزی آانگیز و اعجازشگفت اری عنکبوت در هجرت پیامبر )ی( از مکه به مدینه و داستانهایدالقمر، پردهواقعج شق

چون حکایت دشت ارهنه و جنگ امام علی با جنیان، سخن دفتن پیامبر با سوسمار، دور كردن سگان از اطراف 

 داستانهای ساختگی بصره و حکایت انار بهشتی برای حضرت فاطمه )س( را از منابع مختلف كهن درفته است و

دویان و مردم عوام زمان خود اخذ كرده است. در داستانهایی كه از محمد حنفیه و جنگ با دیو و اهدها را از قصه

از سعلی )ع( در جنگنامه آمده، اتفاقاتی رخ داده كه بیش از آنکه منبع تاریخی داشته باشند، برآمده از ذهن اسطوره

 اعر است.و داستانگرا و نه معرفتگرای ش

 

  نویسندگان مشاركت

در دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مهدی فاموریآقای دكتر  است.شده استخراج یاسوج

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان هاجر علیپوراند. سركار خانم بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده زادهمحمدهادی خالقآقای دكتر 

  است.بوده پژوهشگرسه هر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهیاسوج آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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