نقابدار خراسان
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(المقنع هشامبن حكيم)

ذبيحاهلل صفا

از وقتي كه تازيان بر ايران تاختند و بر ساكنين آن چيره شدند تا ديرگاه
هنوز حميّت نژادي مردم اين كشور را آرام نميگذاشت كه گروهي بر ميهن آنان
دست يابند و ايشان را از حريّت محروم سازند و يا بر عادات و عقايد آنان
شكستي وارد كنند .بلكه كبرياء ايرانيان ايشان را تا ديرگاهي به كوششها و
كششها و جنبشها واداشت تا باالخره بر اثر اين فداكاريها بنيان قدرت مرداني
چون طاهر و يعقوب و اسماعيل ريخته شد.
اين نهضتها به انحاء و انواع مختلف پديدار شد .گاه به صورت طغيان و
زماني به شكل تحزّب و دستهبنديها و وقتي به شكل انبان عقايد و آرايي جديد.
و گاهي به طريق زندقه و الحاد و دويدن بر جان مذهبي كه تازيان آورده و
پشتيبان آن بودهاند .و حتي كه بهصورتي ظاهراً آرام و متكي بر اصول عقالني
صحيح (مانند نفوذ به وسيلة اسالم و طرفداري از آن در مذهب و دربار و
سياست عرب و تحميل آراء و عقايد و آداب ايرانيان بر ملت فاتح) ظهور كرد.

* .مجلة مهر ،سال چهارم ،شمارة  ،12صص  1217تا .1226
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شديدترين ايام ظهور اين نهضتها دو قرن  2و  3هجري بود :در اين ايام
از جانبي فرقة شعوبيه به وضعي عجيب به جان زبان و اخالق و آداب و آراء
ديني و غيرديني آنان افتادند و از جانبي سلحشوران و جنگاوراني چون مازيار و
افشين و يعقوب آهنگ تخريب بنيان سيادت تازيان كردند و ازطرفي مرداني
چون بوحنيفه و ابنالمقنع و امثال اينان به انتشار و ادخال عقايد پارسيان در عقايد
ديني تازيان همت گماشتند و يا خود به ترويج مذاهب اجدادي پرداختند و حتي
به ياري عدهاي از مردان تازينژاد نيز به جعل احاديث و اخباري براي اسالم و
برضرر آن برخاستند كه حالل مسلمين را حرام و حرام آنان را حالل ساختند!...
عدهاي نيز در اين گيرودار صالح را در تقويت فرقهاي از اعراب بر ضد
فرقهاي ديگر بخصوص امويان كينهور زشتكردار ميدانستند و همينانند كه
بنيهاشم را در مخالفت ايشان بر ضد بنياميه ياوري ميكردند .اين طبقه در
خراسان بر اثر تبليغهايي كه شده بود و برخي عوامل ديگر فزوني يافتند تا بدانجا
كه مردي چون ابومسلم از ميان آنان برخاست و به يك تاختن بنيالعباس را
نيروي آن داد كه امويان زشتكردار را از تخت سرنگون سازند و بساطي نو
بگسترند .اما اين جوانمرد ايراني كه در زيردست خويش مرداني وطنپرست
چون سنباد (اسپهبذ فيروز) و هشام بن حكيم (كه موضوع اين مقاله است)
داشت ،بهزودي به دست نيرنگبازان عباسي كه هميشه در قبال مردانگي
سلحشوران ايراني رو به كردارهايي عجيب به ميان آوردهاند ،راه فنا سپرد و
خراسان را در ماتم خويش نشاند.
قتل ابومسلم ( 137هجري) با آن نامردمي عجيب كه از منصور سر زد
ياران او را سخت بشورانيد چنانكه عدة زيادي از آنان و حتي عدهاي از ايرانيان
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ديگر به خونخواهي برخاستند و از آن جمله در ري و جبال و قومس
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نيشابور عدة زيادي از ايرانيان هوادار ابومسلم به سرداري سنباد (كه فكر انتقام در
او سخت ظهور كرده و حتي ميخواست به مكه تازد و آن را ويران سازد) به
مخالفت با خليفة عباسي قيام كردند و حتي قيام راونديه در بغداد و قصدي كه به
منصور كرده بودند ظاهراً خالي از تذكار ابومسلم نبوده باشد .اما ياران ابومسلم
زود راه فنا سپردند و تنها از آن ميان يكي توانست انتقام او را اگرچه اندك نيز
باشد بكشد و تازيان يا ايرانياني را كه به ياري آنان برخاسته بودند آزار دهد و
باالخره در قبال اسالم ديني جديد آورد كه حتي براي آن خطرناك شود و عالم
اسالمي را بيمناك سازد.
اين مرد كه چون بسياري از مردان گذشتة اين كشور به طعنها و
دروغهاي نويسندگان اسالم گرفتار شد و بهزودي بر عقايد او پردهاي از الحاد و
سيهكاري و نابهنجاري پوشاندند و وي را در تاريخ چنان كه شايد بدنام كردند،
المقفع هشامبن حكيم است.
بر زندگي ،شخصيت ،پيدايش و مذهب اين مرد تاريكي فراوان سايه
افكنده است و اگرچه مورخين دربارة او بسيار نگاشته و گفتهاند ولي بههرحال
افكار و آراء و حتي حقيقت حيات او در تيرگيهاي اغراض و عناد سخت پنهان
شده است و بنابر اين ما در اينجا سعي ميكنيم كه اصل و منشأ و احوال و عقايد
او را تا آنجا كه در دسترس ماست پديدار كنيم.
مولد او يكي از قراء مرو است موسوم به «كازه» ،پدرش حكيم از مردمان
بلخ و از سرهنگان امير خراسان و معاصر ابوجعفر دوانقي ( )136-167بود .از
ابن مرد هشام بهوجود آمد .در اسم ابنهشام اختالف است ،چه برخي او را عطاء
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و برخي هاشم نگاشتهاند ولي ظاهراً هشام اصح باشد .لقب اين مرد همان «مقنع»
است كه در ادبيات فارسي و تازيان بدان بسيار برميخوريم و مقنع يعني كسي كه
مقنعه بر روي فرو انداخته باشد و او را از اين جهت بدين لقب ميخوانند كه
چون ظاهراً رويي زشت و سري كل و يك چشم كور داشت و نميخواست كه
اين زشتي را كه مخل دعوات او بود به مردم بنماياند و در عظمت مقام خويش
كه حتي برخي تصور الوهيت نيز دربارة آن ميكردند خللي وارد كند ،و يا خود
از آن جهت كه ميخواست بر ابهت و هيبت خويش بيفزايد ،نقابي از زر بساخت
و بر روي فرو انداخت و بهقولي مقنعهاي سبز بر سر و بر صورت بيفكند و
هيچگاه از آن دوري نجست و مردم بدين سبب وي را مقنع خواندند.
هشام قدي كوتاه و زيركي و كياستي تمام داشت و در طلب علم رنج برد.
كتابهايي فراوان خواند و هر جنس علم بيندوخت و مخصوصاً طلسم و نيرنگ و
شعبده و سيميا را بغايت نيك فرا گرفت و در آنها استادي زبردست شد.
بههرحال چون مقنع در علوم عصر چون پدر خويش كه او نيز مردي دانا بود،
دست يافت مانند پدر به كارهاي ديواني دست زد و در نزد ابومسلم
صاحبالدعوه راه يافت و پس از او مدتي نيز وزارت عبدالجبار بن عبدالرحمن
االزدي را كه در سال  140هجري امير خراسان شده بود برعهده داشت .بسياري
از مورخين گفتهاند كه مقنع در اوايل امر در مرو گازرگري ميكرد ولي اين كار او
با شغل پدرش به هيچوجه سازش نميتواند داشت و ظاهراً اين شغل پست را
براي پست ساختن مقنع و خراب كردن كار و مذهب او به وي نسبت دادهاند.
مقنع در دورة ابوجعفر منصور دوانقي ( )136-167براثر نامردمي كه اين
خليفه نسبت به مخدوم او ابومسلم كرده بود ،چنان كه در تاريخ بخارا آمده است
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به مخالفت برخاست و ظاهراً درحدود سالهاي  150-149هجري در مرو بساط
پيغامبري چيد( .)2منصور او را هم بنا بر آنچه در تاريخ بخارا آمده است ،بند كرد
و به بغداد برد ولي چندي بعد بگريخت و در عهد مهدي ( )167-170به مرو باز
آمد و «مردمان را گرد كرد و گفت دانيد كه من كيم؟ مردمان گفتند تو هاشم بن
حكيمي .گفت غلط كردهايد ،من خداي شمايم  ...و نامهها نوشت به هر واليتي و
به داعيان خويش داد و اندر نامه چنين نوشت كه بسماهللالرحمنالرحيم .من هاشم
بن حكيم سيدالسادات الي فالن ابن فالن الحمد هلل الذي ال اله اال هو اله آدم و
نوح و ابراهيم و عيسي و موسي و محمد و ابومسلم ،تم انالمقنع القدرة
والسلطان والعزة والبرهان ،به من گرويد و بدانيد كه پادشاهي مراست و عزّ و
كردگاري مرا و جز من خداي ديگر نيست و هركه به من گرود بهشت اوراست و
هركه نگرود دوزخ اوراست»...

()3

در اين هنگام خود در مرو نشست و داعيان به هر جانبي فرستاد و مردم را
به اعتقاد به ربوبيت و دين خود خواند و جمعي كثير به دين خويش درآورد و
عدهاي از مردم خراسان و ماوراءالنهر را كه از مراكز اسالمي دور و به اسالم
تاحدي بيايمان بودند و حتي مردم ماوراءالنهر نماز به فارسي ميخواندند و هنوز
پس از ترك مذهب سابق خود ديني درست نداشتند و بدين كس كه زبان فارسي
داشت و از ميان ايشان برخاسته بود بهتر و آسانتر ميگرويدند ،پيرو عقايد خود
ساخت ،بخصوص كه المقنع داعيان خوب داشت و يكي از داعيان قوي او مردي
تازي موسوم به عبداهلل بن عمرو بود كه به وي گرويد و دختر خود به زني بدو
داد و سپس براي ترويج دين مقنع از جيحون بگذشت و در كش و نخشب به
دعوت مردم به مقنع پرداخت و در اين هر دو شهر و قراء آن بخصوص در كش
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و روستاي كش مردم بسيار به دين مقنع درآورد .نخستين ديهي كه دين مقنع در
آن ظاهر شد و قوت گرفت و مردم ايمان خود را بدان بيپروا آشكار كردند قرية
«سونج» از قراء كش بود.
در اين ده مردي عمرو نام پيشروي ديگران را بر عهده گرفت و او و ساير
پيروان مقنع بر امير «سونج» شوريدند و او را بكشتند .عالوه بر نخشب و كش
بسياري از قراء سغد و بخارا نيز به مقنع گرويدند و كار دين او باال گرفت و
مردمي انبوه بر داعيان او گرد آمدند و به آزار آنان كه به مقتداي ايشان ايمان
نياورده بودند پرداختند و در مردم وحشتي عجيب درانداختند.
از اين پس خبر مقنع تمام خراسان و قسمتي از ماوراءالنهر را فرو گرفت و
«حميد بن قحطبه» امير خراسان از جانب خليفه آهنگ او كرد و فرمان داد تا مقنع
را بگيرند و به بند افكنند ولي او از مرو بگريخت و متواري شد .در اين ضمن
بدو خبر رسيد كه در ماوراءالنهر مردمي فراوان به دين وي درآمدهاند .پس آهنگ
آن ديار كرد .حميد چون از اين امر خبر شد صد سوار بر لب جيحون مأمور كرد
تا ديدهباني كنند و هرگاه مقنع ميگذرد وي را گرفتار سازند و به خدمت حميد
گسيل دارند .ولي مقنع با سي و شش تن از پيروان خود به طريقي از جيحون
بگذشت و به كش رفت و در نزديكي كش كوهي موسوم به سيام را كه حصاري
داشت انتخاب و حصار آن را استوار كرد و در آن مالهاي فراوان گرد آورد و با
زنان خويش در آن نشست و نگاهبانان بر حصار نشاند .مقنع كه دعوي كارهاي
شگفتآور ميكرد و بساط اعجاز گسترده بود به ياري دانش و سيمياي خود از
چاهي كه در قلعة سيام بود هر شب ماهي برميآورد كه از دو ماه راه ميتوانستند
ديد و ابن سناءالملك از شعرا بدين ماه اشاره كرده است ،آنجا كه ميگويد:
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اليك فما بدر المقنع طالعاً
باسحر من الحاظ بدري المعمم
و از اينروي بر شهرت و نفوذ و رواج مذهب مقنع افزوده شد چندان كه
بسياري از خلق بر پيروان او افزوده گرديدند و اگر دين او به همين منوال پيش
ميرفت و قوت ميگرفت اسالم دچار خطري عظيم ميشد و ايرانيان خراسان و
ماوراءالنهر و حتي شايد بسياري ديگر از ايرانيان كه از كارهاي بنياميه و
بنيعباس و قتل ابومسلم صاحبالدعوه سخت ناراضي بودند و هنوز شور مليت
را كه پس از مغلوبيت بالطبع قوتي فراوان مييابد ،در سر داشتند ،جملگي بدان
دين ميگرويدند و آنگاه مقنع كه مردي زيرك و جاهطلب بود ميتوانست
بهآساني و خوبي انتقام ابومسلم را از خداوند بغداد بكشد و مهدي را به نابكاري
منصور كيفر دهد و دين خود را بر كرسي نشاند و حتي چون سنباد آهنگ
تخريب مكه نمايد .مهدي خليفة وقت نيز از اين خطر آگاه بود «و ميترسيد ،كه
بيم آن بود كه اسالم خراب شود و دين مقنع همة جهان بگيرد )4(».پس به دفع او
همت گماشت و سپاهياني به جنگ وي فرستاد ولي از اينان كاري برنيامد و مقنع
همچنان در قدرت خود باقي بود و دين وي رواج مييافت .آخر كار مهدي ناچار
خود روي به خراسان نهاد و در نيشابور بماند .مقنع چون از آمدن خليفه آگاه شد
تركان را به ياري خود خواند و خون و مال مسلمين بر ايشان مباح كرد .اين
تركان و پيروان مقنع در ماوراءالنهر غوغايي عجيب برپا كردند و عدهاي از پيروان
مقنع نيز در بخارا به سرداري «حكيم احمد» كه سه سرهنگ از طرفداران مقنع
(خشوي ،باغي ،كردك) وي را ياري ميكردند در اطراف بخارا به كشتار و نهب
و غارت پرداختند چنان كه اهل بخارا بيمناك گرديدند و بر امير خود «حسين بن
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معاذ» گرد آمدند و او را به مقابلة اين گروه خواندند و او با لشكر خويش و اهل
بخارا در رجب سال  159از بخارا بيرون آمد و در نرشخ به آنان رسيد و در مقابل
ايشان لشكرگاه زد .قاضي بخارا هرچه پيروان مقنع را «به دين حق» خواند
نپذيرفتند و «گفتند ما اينها كه شما ميگوييد ندانيم» و باالخره جنگ در ميان اين
دو فريق درگرفت و پيروان مقنع شكست خوردند و به صلح تن دردادند كه ديگر
گرد قتل و غارت نگردند و دين اسالم پذيرند و عهدنامه نوشتند ولي چون
مسلمانان باز گشتند ايشان عهد بشكستند و باز هنجار سابق پيش گرفتند و حصار
نرشخ را استوار و آذوقه در آن جمع كردند .مهدي خليفه چون كار را چنين
سخت ديد وزير خود «جبرئيل بن يحيي» را به جنگ مقنع فرستاد و او به بخارا
آمد تا از آنج ا به نخشب رود و با مقنع جنگ كنند ولي در بخارا حسين بن معاذ
در رفع حكيم احمد از او ياري خواست و گفت چون اين مرد را از ميان برداريم
آسان ميتوان بر مقنع دست يافت .جبرئيل نيز بپذيرفت ولي چهار ماه تمام
لشكريان خليفه و امير بخارا نميتوانستند كاري از پيش ببرند و هر روز از
مسلمانان جمعي به قتل ميرسيدند و آخر كار مسلمين به حيله توسل جستند و
نقبي بر حصار زده قسمتي از آن را آتش دادند و خراب كردند و آنگاه در حصار
ريخته جمعي كثير از ياران حكيم احمد بكشتند و ايشان چون خود را گرفتار
ديدند به همان طريق اول صلح كردند و قرار بر اين شد كه ايشان را بيسالح نزد
خليفه برند و ايشان بهظاهر بدين امر تن دردادند ولي چون باطناً از مسلمين ايمن
نبودند با خود سالح حمل مينمودند .جبرئيل امر داد كه حكيم را پنهاني بكشتند
و خشوي را از اسب فرو كشيده به قتل رسانيدند .پيروان مقنع چون اين نقض
عهد مشاهده كردند سالحها بيرون آوردند و از نو جنگ درگرفت ولي اينبار

نفابدار خراسان

103

هزيمت در ياران مقنع افتاد .جبرئيل سرهاي كشتگان ايشان را به سغد برد تا
پيروان مقنع را كه در آنجا زياد شده بودند و اميري «سغديان» نام از نقيبان مقنع
داشتند ،بترساند و اگرچه در اينجا نيز پيروان مقنع مردانه ايستادند و حربهاي
بسيار كردند ولي آخر كار منهزم و بسياري از آنان كشته شدند .جبرئيل از سغد به
سمرقند رفت و در آنجا نيز با سپيدجامگان جنگها كرد.
در سال  161امير خراسان «معاذ بن مسلم» به مرو رفت و از آنجا باز به
جنگ سپيدجامگان سغد و تركان شتافت و تا دو سال با آنان جنگيد .در
جمادياالول سال  163اميري خراسان به «مسيب بن زهيرالضبي» رسيد و او در
ماه رجب به بخارا آمد و با كوالرتكين از سرهنگان مقنع آغاز جدال كرد .از
جانبي امير هرات «سعيد الحرشي» به قلعة سيام حمله برد و آن را محاصره كرد و
در اطراف آن براي لشكريان فراوان خويش خانهها و گرمابهها بنا كرد و تابستان
و زمستان را آنجا گذراند .اما مقنع و سپاهيان او سخت ايستادند و مقاومتي شديد
كردند چه در حصار چشمة آب و درختان و مزارع و كشاورزان بودند و
خاصگان مقنع نيز آنجا زندگي ميكردند و سپهساالري وي با لشكريان قوي
حمالت مسلمين را دفع مينمودند .در اين حصار حصار ديگر بر باالي كوه بود
كه كسي بر آن دست نميتوانست يافت .اما چون سعيد كار را بر قلعگيان تنگ
كرده بود ناچار سپهساالر آنان تسليم شد و اسالم پذيرفت و قلعه را به دست
مسلمين داد و حصاريان پراكنده شدند.
اين آخرين لطمهاي بود كه بر مقنع وارد ميآمد و دانست كه ديگر اميد
رهايي نيست .پس تنوري را گرم برافروخت چنانكه آهن و مس در آن ذوب
ميشد و سه روز تنور همچنان مشتعل ميبود آنگاه چنان كه ابوبكر محمد بن
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جعفر نرشخي مؤلف تاريخ بخارا از يكي از دهقانان كش «ابوعلي محمد بن
هارون» كه او نيز از جدة خود (يكي از زنان مقنع) روايت كرده بود .نقل كرده
است:
روزي مقنع زنان خود را به طعام و شراب بنشاند و اندر شراب زهر كرده
و هر زني را يك قدح خاص فرمود و گفت چون من قدح خويش بخورم شما
بايد كه جمله قدح خويش بخوريد .همه خوردند االّ جدة ابوعلي مذكور كه
شراب را در گريبان خود فرو ريخت چنان كه مقنع از آن آگهي نيافت .همة زنان
بيفتادند و بمردند و جدة ابوعلي نيز خود را مرده ساخت و در ميان زنان ديگر
انداخت .پس مقنع برخاست و نگاه كرد و همة زنان مرده ديد ،نزديك غالم
خويش كه براي كارهاي خود در قلعه ميداشت ،رفت و شمشير بزد و سر وي
برداشت .سپس به نزديك تنور رفت و جامه بيرون كرد و خويشتن را در تنور
انداخت و دودي برآمد و جسم وي بسوخت و استخوانهاي وي بدانگونه طعمة
آتش گشت كه هيچ اثر از او باقي نماند .چنان كه چون جدة ابوعلي مذكور به
نزديك آن تنور رفت از او نشاني نديد و هيچكس جز آن زن در حصار زنده
نماند .سبب سوختن وي آن بود كه پيوسته ميگفت كه چون بندگان من عاصي
شوند من به آسمان روم و از آنجا فرشتگان آرم و ايشان را قهر كنم و اينك نيز
كه خود را گرفتار ميديد و ميدانست كه البد از ميان خواهد رفت ،براي آنكه
دين وي بر جاي بماند ،بدين كار اقدام نمود.
چون جدة ابوعلي ساكنين حصار همگي را مرده يافت در حصار بگشود و
مسلمين به حصار ريختند و جملة خزاين و اموال برداشتند.
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در انجام كار مقنع برخي به نوع ديگر سخن راندهاند .ابن اثير ميگويد

()5

« ...مقنع ديرگاه محصور ماند و باالخره ياران او از حرشي پنهاني امان طلبيدند و
حرشي ايشان را امان داد .پس  30000تن بيرون آمدند و با مقنع نزديك 2000
نفر بماندند .رجاء بن معاذ (از امراي سپاه حرشي) نيز در داخل قلعه بر خندق
قلعة مقنع (حصار دومي) رفت و او را در تنگناي نهاد .چون مقنع بر هالك
خويش يقين كرد زنان و ياران خود را گرد آورد و زهر خورانيد و سپس ايشان
را مخاطب ساخت و گفت من خود را ميسوزانم تا بر تن خود توانا گردم و بر
آن دست يابم و بلكه هرچه را كه در قلعه از جنبنده و جامه هست جملگي
خواهم سوخت آنگاه گفت :هركه دوست دارد كه با من به آسمان آيد بايد
خويش را با من در اين آتش افكند پس خود را با ياران و زنان و نزديكان در
آتش انداخت و جملگي بسوختند و سپاهيان حرشي به قلعه آمدند ولي آن را
خالي يافتند و اين امر خود باعث ازدياد فتنة پيروان او و آنان كه در ماوراءالنهر به
سپيدجامگان (مبيضه) مشهورند ،شد جز اينكه اينان عقيدة خويش را پنهان
ميدارند و برخي ميگويند كه مقنع نيز از آن زهر كه به ياران خورانيد بخورد و
بمرد و حرشي سر او را بريد و به مهدي فرستاد و آن در سال  163كه مهدي در
حلب بود به وي رسيد ».در تاريخ ابن خلدون نيز تقريباً روايت به همين گونه
است جز اينكه  63ظاهراً به غلط  73نگاشته شده است.
ما در اين مقاله قبالً به ذكر و پيدايش و انتشار دين مقنع و جنگهاي او و
قتل وي بسنده ميكنيم ولي پيداست كه دربارة مذهب و زندگي پيروان او نيز
محتاج به مباحثي جديديم .اين است كه مصمميم در سال آتيه در اين باب
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مقالهاي جداگانه بنگاريم و مآخذي را نيز كه در باب مقنع از آنها استفاده شده
است يكجا در ذيل همان مقاله به خوانندگان بدهيم.
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