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مساجد و مزارات منسوب به محمد حنفيه در آذربايجان
احمد خامه يار1

ــم محمد بن اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع)، در دوره خالفت خليفه دوم در مدينه منوره به  ابوالقاس
دنيا آمد. مادر وي، خولة حنفيه دختر جعفر بن قيس بود و او با انتساب به مادرش، به نام «محمد بن حنفيه» 
ــت كه از جمع كردن بين نام و كنيه  ــود.2 از رسول خدا (ص) روايت شده اس ــناخته مي ش يا محمِد حنفيه ش
ــان را جمع  ــم و كنيه ايش ــان محمد، اس خود نهي فرمودند، اما به امام علي (ع) اجازه دادند كه براي فرزندش
كند. او در جنگ هاي امام (ع) شركت داشت و در جريان جنگ جمل، امام (ع) پرچم لشكر خود را به دست 
وي سپرد.3 در زمان امام زين العابدين (ع)، گروهي از شيعيان به امامت محمد حنفيه پس از امام حسين (ع) 
ــت، بلكه زنده و در كوه «َرضوي» (در اطراف  ــدند كه او نمرده اس اعتقاد يافتند و در حق وي چنين قائل ش

مدينه) به سر مي برد. اين گروه در تاريخ به فرقه «كيسانيه» شهرت يافتند.
ــال 81 هـ. ق در مدينه منوره درگذشت و در قبرستان بقيع به خاك  ــهور در س محمد حنفيه به قول مش
سپرده شد.4 البته اقوال ديگري نيز درباره محل وفات وي وجود دارد. از جمله نقل شده كه او از ابن زبير به 
ــهر طائف فرار كرد و در آنجا وفات يافت؛ نيز گفته اند در شهر «اَيله» (بندر عقبه امروزي در جنوب غربي  ش

اردن) درگذشت،5 اما روايت وفات وي در مدينه مشهور و معتبرتر است.

1. كارشناس ارشد مطالعات اسالمي. 
2. ابن خّلكان، وفيات االعيان، ج 4، صص 169-172؛ الزركلي، خيرالدين، االعالم، ج 6، ص 270.

3. ابونصر بخاري، سهل بن عبداهللا، سر االنساب العلويه، ص 248-247. 
4. سر االنساب العلويه، ص 247.

5. ر.ك: وفيات االعيان، ج 4، ص 172-169.
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مساجد و مزارات منسوب به محمد حنفيه در آذربايجان/ احمد خامه يار

باور حضور محمد حنفيه در آذربايجان
ميان اهالي آذربايجان، الاقل از سده دهم هجري، باوري وجود داشته است مبني بر اينكه محمد حنفيه 
ــرزمين حضور يافته و در فتوحات آذربايجان شركت  ــدين همراه لشكر اسالم در اين س در زمان خلفاي راش

كرده است. بر مبناي همين باور، چندين مسجد و زيارتگاه در اين منطقه به وي منسوب است.
در منابع تاريخي و اسالمي معتبر و دست اول، اشاره اي به حضور محمد حنفيه در آذربايجان نشده است. 
ــركت محمد حنفيه در فتوحات آذربايجان اشاره كرده، حافظ حسين  ــايد نخستين كسي كه به موضوع ش ش
ــد. او در جايي كه از مزار اسامة  كربالئي (م 988 هجري) صاحب كتاب روضات الجنان و جنات الجنان باش
ــته است كه: «بعد از شهادت  ــاالر ـ در قلة كوه سهند سخن مي گويد، نوش ــريك ـ معروف به سپهس بن ش
ــكر فرستاده اند، چنين مي گويند كه سرخيل آن لشكر محمِد  ــاالر و تبع آن بزرگوار، نوبة ديگر كه لش سپهس
حنفّيه و عبداهللاِ عمر بوده، از اين لشكر نيز بسياري به درجة شهادت فائز گشته اند و به شهيدان ديگر ملحق 
شده اند. فاّما اين بار فتح ميّسر شده، ظهور اسالم و بروز احكام شريعت سيد االنام ـ عليه الصلوة و السالم 
ـ در آن بالد شايع و ساطع شده، هنوز از مساجدي كه منسوب به عبداهللا عمر است در آن بالد و قري (اثر 

و آثار هست)».1
ــاب (خليفه دوم) در جريان  ــاس اين باور كه عبداهللا فرزند عمر بن خّط ــته برمي آيد كه بر اس از اين نوش
فتوحات اسالمي شركت داشته، در آذربايجان مساجدي منسوب به وي، الاقل تا نيمه دوم سده دهم هجري 
وجود داشته است، اما نويسنده مزبور به وجود مساجدي منسوب به محمد حنفيه در اين منطقه اشاره نكرده 
است. حال آنكه امروزه مساجد و مزارات متعددي منسوب به محمد حنفيه در اين ديار وجود دارد، اما ظاهراً 

آثار چنداني از مساجد يا نقاط منسوب به عبداهللا بن عمر باقي نمانده است.
يك قرن پس از حافظ حسين كربالئي، مال محمد امين َحشري تبريزي (سده 11 هجري) در كتاب خود 
ــخن گفته است. او پس  ــتري س روضة اطهار، درباره محمد حنفيه و حضور وي در آذربايجان به تفصيل بيش
ــاره به اينكه لشكر اسالم دو مرتبه براي فتح آذربايجان به اين ديار آمده اند، نوشته است: «مرتبة ثاني  از اش
كه لشكر اسالم به قصد فتح اين ديار مي آيند، سركردة ايشان عبداهللا بن عمر بوده، به روايتي ديگر يكي از 
ــرداران مرتبة ثاني حضرت امام زاده محمد حنفّيه بوده است. از اين لشكر نيز بسيار شهيد شده اند. در اّول  س
شكست يافته اند و آخر از كّفار دمار برآورده اند و فتح اين واليت نموده اند. گويند محمد حنفّيه در اول و ثاني 
همراه بوده، در مرتبة ثاني اكثر فتوحات به دست وي روي داده است و هيچ كس را در اين خالف نيست».2
ــخن گفته، دربارة اين  ــرخاب س ــه از مزار عون علي (ع) و زيد علي (ع) در قله كوه س ــي ك ــو در جاي هم
امام زادگان و حضور محمد حنفيه در فتوحات اسالمي، مطالبي را از كتابي به نام تاريخ فتح آذربايجان ـ كه 
ــت. از جمله آنكه عون بن امام علي (ع) در مرتبة اول  ــده ـ نقل كرده اس ــاني از آن يافت نش تا به امروز نش

1. كرباليي تبريزي، حافظ حسين، روضات الجنان و جنات الجنان، ص 24.
2. حشري تبريزي، مال محمد امين، روضه اطهار، ص 21.
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ــپس در مرتبة دوم حملة لشكر اسالم به  ــامة بن شريك به شهادت رسيد و س ــكر اس فتح آذربايجان در لش
آذربايجان، زيد بن امام علي (ع) همراه محمد حنفيه و عبداهللا بن عمر در اين منطقه حضور يافتند. زيد بن 
ــيد و محمد حنفيه جسد وي را به  ــهادت رس علي (ع) نيز در جريان اين جنگ ها در حوالي دهخوارقان به ش

كوه سرخاب منتقل و نزد برادرش دفن كرد.
ــي مسلمانان به آذربايجان،  ــت كه در مرتبة دوم لشكركش ــري تبريزي از همان كتاب نقل كرده اس حش
عبداهللا بن عمر «در زمان خالفت پدرش سردار لشكر اسالم بود و با سه برادر خود با حضرت محمد حنفيه 
و زيد علي و غضنفر پسرخواندة حضرت اميرالمؤمنين و عبدالرحمان پسر ابي بكر با بيست و پنج هزار كس به 
ــدند و باز نجات  ــت كفار گرفتار ش آذربايجان آمدند. امام زاده محمد حنفّيه و زيد علي هر دو در جنگ به دس
ــت كه در اين ديار حضرت محمد حنفيه  يافتند، و باعث فتوحات، اين دو قّرةالعيِن ولي خدا بودند. مروي اس

از بس كه غزا نمودند شصت و شش زخم نيزه و شمشير بدان سرور بي نظير رسيد.»1
ــاب خود تاريخ اوالد االطهار  ــا طباطبايي تبريزي (زنده در1300ق) در كت ــيد محمدرض در دوره اخير، س
ــري و بلكه به صورت مفصل تر، از همان كتاب مجهول الهوية تاريخ  ــته هاي حش ــبيه نوش نيز مطالبي را ش
ــپس صفحاتي چند از كتاب را به ذكر سرگذشت و احوال محمد حنفيه  ــت2 و س فتح آذربايجان نقل كرده اس
اختصاص داده و در پايان نوشته است: «چون كه اكثر فتوح آذربايجان بلكه همة آنها به دست مبارك جناب 
ــجد آن بزرگوار در قرية زينجناب و ده ليوان و شادآباد و نهند و  ــده بود؛ چنان كه مس محمد بن حنفيه فتح ش
غيرها، از ُقري و حوالي دارالسلطنة تبريز ـ صانها اهللا عن الحوادث و التهريز ـ مشهور و معروف و شاهد بر 
اثبات اين مدعي و مطلب است، فلهذا بعضي از احواالت و مناقب آن جناب را استطراداً و تغليبًا ذكر نمودم.»3
اسرار علي شاه تبريزي (م حدود 1315 ق)، كه به فاصله چهار سال از نويسندة قبلي كتاب ديگري را در 
مزارات تبريز و حومه به نام منظراالولياء تأليف نموده است، به موضوع حضور محمد حنفيه در آذربايجان از 
منظر انتقادي نگريسته و آن را كامًال نادرست و عاري از صّحت دانسته است. او پس از اشاره به اينكه كتاب 
حشري سقم و غلط تاريخي بسياري دارد و نمي توان به آن اعتماد كرد، در رّد ادعاي فوق چنين نوشته است: 
ــت، تا بتول عذرا در حيات بود، زن ديگر به سيد اوصيا حرام بود و وفات آن مخدره  ــلّم اس «از قراري كه مس
ــال يازدهم از هجرت در زمان  ــال يازدهم هجرت واقع گرديده و مادر جناب محمد حنفيه را هم در س در س
ــير آورده، چنانچه در مجلدات امامت و تواريخ خلفا،  خالفت ابوبكر، خالد بن وليد در قتل و غارت قبيلة ؟ اس
ــال سيزدهم وجود الزم الوجود  ــالمـ  او را به عقد خود در آورده، در س ــت. اميرـ  عليه الس تفصيًال مرقوم اس
ــت كه فتح آذربايجان در سال  ــبهه اي هم در اين نيس ــده و هيچ ش جناب محمد از بطن آن مخدره توليد ش
بيست و دوم از هجرت شده، چنانچه خود حشري ـ عليه الرحمه ـ در احواالت حارث بن اميه تصريح سال 

1. روضه اطهار، ص 18-17.
2. طباطبايي تبريزي، سيد محمدرضا، تاريخ اوالد االطهار، ص 13-12.

3. تاريخ اوالد االطهار، ص 56.
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ــيزدهم كه سال تولد  ــال س ــت و دوم هجرت نموده، پس از اين قرار كه فاصله از س فتح آذربايجان در بيس
ــال فتح آذربايجان است، نُه سال مي شود. آيا چطور  ــت الي سال بيست و دوم كه س جناب محمد حنفيه اس
ــريعت غافل نبود، پسر نه سالة خود را كه به ظاهر  ــاعتي از ترويج ش روا داريم كه اميرالمؤمنين كه آني و س

شريعت مكلف به جهاد نبود، امر به خالف حكم نموده، روانة جهاد نمايد. استجير باهللا!»1
در اينجا تنها به اين نكته اشاره مي شود كه درباره سال والدت محمد حنفيه اختالف نظر وجود دارد و به 

قولي در سال 16 و به قول ديگري در سال 21 هجري به دنيا آمده است.
ــايان ذكر است كه ميرزا علي آقا ثقة االسالم شهيد نيز موضوع حضور محمد حنفيه در آذربايجان را رد  ش
ــهرت محمد حنيفه در صفحات  ــت: «...و ش ــريف در اين باره گفته اس كرده و در كتاب خود تاريخ امكنه ش
ــم آن جناب ذكر نمايند، از جمله  ــاجدي چند به اس ــبت حضور در زمان فتح دهند و مس آذربايجان كه نس
ــجد قريه سيس ارونق و مسجد قريه بارنج نزديكي شهر است، همه از مجهوالت و به عقيدة نگارنده از  مس

مخترعات كيسانيه است كه آن حضرت را امام دانند».2
ــى  ــانيه، نيازمند بررس ــوب به محمد حنفيه در آذربايجان با فرقه كيس موضوع ارتباط پيدايش نقاط منس
ــطور خارج است، اما به باور نگارنده، پيدايش باور  ــت كه از حوصله نگارندة اين س تاريخ دقيق و مفّصلى اس
ــي از تحّوالت عقيدتي و  ــت مي تواند ناش مبني بر حضور محمد حنفيه در فتوحات آذربايجان، در درجه نخس
ــد كه در نتيجه اين تغييرات،  ــّيع باش ــّنن به تش مذهبي مردم آذربايجان از دوره صفويه و گرايش آنان از تس
برخي مساجد قديمي و اماكن مذهبي خود را به شخصيت هاي مورد عالقة خود به ويژه محمد حنفيه نسبت 
ــاجدي منسوب به عبداهللا بن عمر  ــين كربالئي مبني بر وجود مس داده اند. مؤيد اين موضوع، قول حافظ حس
ــدـ  ، حال آنكه به وجود مساجدي منسوب به محمد حنفيه اشاره اي  ــتـ  كه پيش تر نقل ش در زمان وي اس

نكرده است.
كما اينكه در دو منبع جغرافيايي كهن تري كه از تعدادي قبور و مزارات صحابه و عرفا در آذربايجان ياد 
كرده اند، يعني االشارات الي معرفة الزيارات تأليف علي بن ابي بكر هروي (م 611 هجري) و نزهة القلوب 
تأليف حمداهللا مستوفي (م بعد از 740 هجري)، به هيچ يك از نقاط منسوب به محمد حنفيه در آذربايجان 
ــده است، در حالي كه هر دو منبعـ  به عنوان مثالـ  از مزار معروف به «مجلس» محمد حنفيه  ــاره اي نش اش

در شهر قيصريه ياد كرده اند.3
شايان ذكر است كه وجود مزارات منسوب به محمد حنفيه منحصر به آذربايجان نيست، بلكه در مناطق 
ــورهاي ديگر  ــه طالقان، قزوين، دامغان، جزيره خارك و ...) و حتي در برخي كش ــري در ايران (از جمل ديگ

.1 اسرارعلي شاه تبريزي، محمد كاظم بن محمد، منظر االولياء، ص 43.
ــريفه و رجال  ــرن نهم هجري، ص 932 (به نقل از: تاريخ امكنه ش ــواد، تاريخ تبريز تا پايان ق ــكور، محمدج 2. مش

برجسته تبريز، تأليف ميرزا علي آقا ثقة االسالم تبريزي)..
ــي، حمداهللا بن ابوبكر، نزهة  ــتوفي قزوين ــارات الي معرفة الزيارات، ص 59؛ مس ــروي، علي بن ابي بكر، االش 3. ه

القلوب، ص 98.
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(نظير سوريه، مصر، افغانستان و ...) نيز زيارتگاه هايي منسوب به نام برده وجود داشته يا دارد كه اين موضوع 
نشان دهنده محبوبيت شخصيت وي ميان ملل مختلف اسالمي بوده است.

مساجد منسوب به محمد حنفيه در آذربايجان
در تعدادي از روستاهاي آذربايجان (به ويژه استان آذربايجان شرقي) مساجدي منسوب به محمد حنفيه 

وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارت اند از:
1. مسجد حنفيه روستاى گوراوان (شهرستان عجب شير)

اين مسجد در روستاي گوراوان در شهرستان عجب شير واقع است و مسجد اصلي روستا به شمار مي آيد. 
ــتون آجري باقي مانده و نيز  ــاًال به دوره ايلخاني بازمي گردد و از بناي اوليه آن دو س ــت اوليه آن احتم قدم
ــجد در گوشه شمال شرقي آن نصب شده است. در اواخر  ــازي مس كتيبه اي به تاريخ 794 قمري كه در بازس

دوره قاجار، تغييراتي در مسجد صورت گرفته است.1
2. مسجد محمد حنفيه شهر سيس (شهرستان شبستر)

اين مسجد در مركز شهر سيس ـ واقع در 14 كيلومتري شبستر ـ قرار دارد و به عنوان مسجد جامع اين 
شهر محسوب مي گردد. بناي آجري و گنبدداري است كه مناره بلند و ايواني با ستون هاي چوبي دارد. بناي 
ــف  ــجد به آثار دوره صفوي و بعد از آن مي ماند، اما در ضمن تعميرات دوره اخير، كتيبه اي كش كنوني مس
گرديد كه تاريخ بناي آن را سال 851 قمري نشان مي دهد.2 به هر حال، بر اساس باور اهالي، بناي نخستين 

مسجد به امر محمد حنفيه ساخته شده است.
3. مسجد محمد حنيفه در روستاي كجاباد تبريز

ــتاي كجاباد در فاصله 2 كيلومتري غرب شهر تبريز واقع است. به باور اهالي روستا،  ــجد در روس اين مس
ــده، اما در دوره اخير از سال 1356 به بعد توسعه يافته و بازسازي  ــت محمد حنفيه بنا ش ــجد به دس اين مس
شده است. بناي قبلي آن از خشت خام، چوب و كاه گل بوده، اما بناي جديد آن از آجر، آهن و سيمان است 
ــته، اما در بازسازي بنا  ــجد وجود داش و مناره اي نيمه كاره دارد. بنا به گفته اهالي، قبًال يك قبر در محل مس
ــجد وجود داشته كه در حدود 20 سال پيش  ــنگ قرمز رنگي به شكل قوچ نيز در مس ــت. س از بين رفته اس
ــنگ ديگري نيز حاوي قدمگاه يكي از معصومين (ع) در مسجد وجود داشته كه از  ــرقت رفته است. س به س

سرنوشت آن اطالعي در دست نيست.3
4. مسجد محمد حنيفه در روستاي زين جناب تبريز

اين مسجد در روستاي زين جناب در 33 كيلومتري شهر تبريز قرار دارد. به باور اهالي روستا، محل مسجد 

1. عمراني، بهروز و اسمعيلي سنگري، حسين، مساجد تاريخي آذربايجان شرقي، ص 188.
2. مساجد تاريخي آذربايجان شرقي، ص 184.

ــتان آذربايجان شرقي، ص  ــماري از زيارتگاه هاي اس ــجد، ر.ك: ش ــتر درباره اين مس 3. براي آگاهي از جزئيات بيش
152-153 (تحت عنوان «بقعه محمد حنيفه»).
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در گذشته چمنزار و نيزاري بوده كه محمد حنفيه در هنگام نبرد اسب خود را به آنجا مي بست و با مخالفان 
ــنگ و گل و چوب بوده، اما در سال  ــابق از خشت خام و س ــجد در س ــردرود مي جنگيد. بناي مس خود در س
ــده است. داخل مسجد يك منبر سنگي قديمي، حاوي نقوش  ــيوه معماري اسالمي بازسازي ش 1388 به ش
كنده كاري شده و آيات قرآني و در طرفين منبر، دو ستون سنگي وجود دارد.1 در گذشته كنار منبر، صندوق 
چوبي مستطيلي وجود داشته كه داخل آن،  قسمت باالي طوقي را مي گذاشتند كه گويا علم و پرچم محمد 
حنفيه بوده كه از هشتصد سال قبل وجود داشته است. اين علم حدود صد سال پيش توسط سارقان دزديده 

شده و امروزه محل آن مشخص نيست.2

5. مسجد القلنديس سردرود
ــردرود واقع است. در گذشته به نام مسجد  ــهر س ــجد در محله القلنديس (در اصل «آالن دز») ش اين مس
حنفي يا محمد حنفيه شهرت داشته، اما در سال هاي اخير به مسجد حضرت علي (ع) نامگذاري شده است. 
وجود كتيبه اي متعلق به قرن هشتم هجري و نيز سنگ قبري به تاريخ 840 قمري، نشان از قدمت تاريخي 
آن دارد، اما در دوره اخير چند بار از جمله در سال 1340 و سپس 1377 شمسي بازسازي شده و بناي اوليه 

آن دستخوش تغيير گرديده است.3

زيارتگاه هاي منسوب به محمد حنفيه در آذربايجان
در منطقه آذربايجان، الاقل دو بقعه منسوب به محمد حنفيه به شرح زير وجود دارد:

1. بقعه محمد بن حنفيه در روستاي صومعه باال (شهرستان ميانه)
اين بقعه در قبرستان تاريخي و متروكة روستاي صومعه باال (يوخارسوما) در بخش تركمنچاي شهرستان 
ــت نيست. تا پيش از سال 1340 شمسي، بناي  ــت. درباره بناي اوليه آن اطالع دقيقي در دس ميانه واقع اس
ــال 1378، بناي بقعه با مصالح جديد در ابعاد 5×5 متر  ــت. در س بقعه از كاه گل و به ابعاد 3×4 متر بوده اس
بازسازي شد. مسجدي نيز به نام مسجد فاطمه زهرا (س) در ضلع جنوبي بقعه به ابعاد 8×12 متر ايجاد شد. 

ــب اهالي روستا از دور صداي «يا حسين يا حسين» مي شنوند، ولي با نزديك شدن  ــاس باور محلي، يك ش 1. بر اس
ــب، وقتي مردم به اين مكان مي آيند، ستون ها و منبر سنگي  ــت. فرداي آن ش به اين محل، ديگر صدايي نمي آمده اس
مشاهده مي كنند كه ناگهاني و در شب،  در اين مكان ظاهر شده بود. پس از آن، اهالي روستا، خانه ها و كًال روستاي 
ــتان  ــماري از زيارتگاه هاي اس خود را به اين محل انتقال مي دهند و اينجا را به زيارتگاه خود تبديل مي كنند. ر.ك: ش

آذربايجان شرقي، ص 62.
ــتان آذربايجان شرقي، ص  ــماري از زيارتگاه هاي اس ــجد، ر.ك: ش ــتر درباره اين مس .2 براي آگاهي از جزئيات بيش

154-157 (تحت عنوان «بقعه محمد حنيفه»).
.http://mesardroud.ir/alqlnds.html 3 (پايگاه اينترنتي مسجد امامزاده سردرود).
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در وسط اتاق بقعه، صندوق فلزي سبز رنگي روي قبر قرار دارد.1
2. مزار شاه محمد حنفيه در كنار جاده خوي ـ سلماس

ــتان رهال)، در كنار جاده خوي ـ  ــعبانلو» (از توابع دهس ــتاي «ش اين مزار در حدود 13 كيلومتري روس
سلماس قرار دارد. ساختمان آن شامل يك دهليز و اتاق بزرگي است و در مورد قدمت و سابقه تاريخي آن 
اطالعي در دست نيست. الوانساز خويى درباره اين بقعه نوشته است: «داخل اتاق يك سنگ فسيلي بزرگي 
ــمت هاي بيشتري از اين سنگ شكسته و از بين رفته است. در قسمت  ــت زمان قس قرار دارد كه در اثر گذش
غربي سنگ مذكور سوراخي به قطر 30 سانتي متر وجود داشته و مردم معتقد بودند كه اگر مريضي با خلوص 
ــود، بيماري اش كاهش يافته يا بهتر مي شود. اما در چند سال گذشته اطراف سنگ  ــوراخ رد ش نيت از اين س

ياد شده توسط عده اي كنده شده و سوراخ مذكور، شكسته شده است.»2
ــت كه از آن ميان  ــوب اس عالوه بر دو زيارتگاه فوق، نقاط ديگري نيز در آذربايجان به محمد حنفيه منس
مي توان به چشمه محمد حنفيه معروف به «آالنديز چشمه سي» واقع در محله القلنديس سردرود3 و نيز كوه 
ــهر در 47 كيلومتري جنوب غربي تبريز4  ــتان قبله داغي آذرش حنيفه (به ارتفاع 2402 متر) در محدوده دهس

اشاره كرد.
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