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(المقنع هشام بن حکیم)
ذبیح اهلل صفا

از وقتی که تازیان بر ایران تاختند و بر ساکنین آن چیزه شدند تاا دیرگااه
هنوز حمیت نژادی مردم این کشور را آرام نمی گذاشت که گروهی بر میهن آنان
دست یابند و ایشان را از حریت محروم ساازند و یاا بار ااادا

و اقایاد آناان

شکستی وارد کنند .بلکه کبربتء ایرانیان ایشاان را تاا دیرگااهی باه کوششاها و
کششها و جنبشها واداشت تا باالخره بر اثر این فاداکاریها بنیاان قادر

مردانای

چون طاهر و یعقوب و اسمعیل ریخته شد.
این نهضتها بانحاء و انواع مختلف پدیدار شد .گاه بصور

طغیان و زمانی

بشکل تحزب و دسته بندیها و وقتی بشکل اتیان اقاید و آرائی جدیاد و گااهی
بطریق زندقه و الحاد و دویادن برجاان ماذهبی کاه تازیاان آورده و پشاتیبان آن
بودهاند .و حتی گاه بصورتی ظاهراً آرام و متکی بر اصول اقالنی صاحی ممانناد
نفوذ بوسیلة اساالم و طرفاداری از آن در ماذه

و درباار و سیاسات اارب و

تحمیل آراء و اقاید و آداب ایرانیان بر ملت فات ) ظهور کرد.

 مهر اردیبهشت  1316صص .1217-1226
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شدیدترین ایام ظهور این نعمتها دو قرن  2و  3هجری بود :در این ایاام از
جانبی فرقة شعوبیه بوضعی اجی

بجان تازیان و اخالف و آداب و آراء دینای و

غیر دینی آنان افتادند و از جانبی سلحشوران و جنگاورانی چون مازیار و افشاین
و یعقوب آهنگ تخری

بنیان سیاد

تازیاان کردناد و از طرفای مردانای چاون

بوحنیفه و ابن المقفع و امثال اینان بانتشار و ادخال اقاید پارسیان در اقاید دینی
تازیان همت گماشتند وبا خود بترویج مذاه

اجدادی پرداختند و حتای بیااری

اده ای از مردان تازی نژاد نیز بجعل احادیث و اخباری برای اسالم و بر ضرر آن
بر خاستند که حالل مسلمین را حرام و حرام آنان را حالل ساختند. ...
اده ای نیز در این گیر و دار صالح را در تقویات فرقاه ای از اااراب بار
ضد فرقه ای دیگر بخصوص امویان کینه ور زشت کردار میدانستند و همینانند که
بنی هاشم را در مخالفت ایشان بر ضد بنی امیه یااوری میکردناد .ایان طبقاه در
خراسان بر اثر تبلیغهائی که شده بود و برخی اوامل دیگر فزونی یافتند تا بدانجا
که مردی چون ابومسلم از میان آنان برخاست و بیک تاختن بنی العباس را نیروی
آن داد که امویان زشت کردار را از تخت سرنگون سازند و بساطی نو بگساترند.
اما این جوانمرد ایرانی که در زیردست خویش مردانی وطن پرست چاون سانباد
ماسپهبذ فیروز) و هشام بن حکیم مکه موضوع این مقالاه اسات) داشات بازودی
دست نیرنگ بازان اباسی که همیشه در قبال مردانگی سلحشاوران ایرانای روباه
کرداریهاوی اجی

بمیان آورده اند راه فنا سپرد و خراسان را در مااتم خاویش

نشاند.
قتل ابومسلم م 137هجری) با آن نامردمی اجیا

کاه از منصاور سار زد

یاران او را سخت بشورانید چنانکه ادة زیادی از آنان و حتی اده ای از ایرانیاان
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دیگر برخاستند و از آن جمله در ری و جبال و قومس1و نیشابور اادة زیاادی از
ایرانیان هوادار ابومسلم بسرداری سنباد مکه فکر انتقام در او سخت ظهور کرده و
حتی میخواست بمکه تازد و آنرا ویران سازد) بمخالفت باا خلیفاة اباسای قیاام
کردند و حتی قیام راوندیه در بغداد و قصدی که بمنصور کرده بودند ظاهراً خالی
از تذکار ابومسلم نبوده باشد .اما یاران ابومسلم زود راه فنا ساپردند و تنهاا از آن
میان یکی توانست انتقام او را اگرچه اندک نیز باشد بکشد و تازیان یا ایرانیانی را
که بیاری آنان برخاسته بودند آزار دهد و باالخره در قبال اسالم دینی جدید آورد
که حتی برای خطرناک شود و االم اسالمی را بیمناک سازد.
این مرد که چون بسیاری از مردان گذشته این کشور بطعنها و دروغ هاای
نویسندگان اسالم گرفتار شد و بزودی بر اقاید او پرده ای از الحاد و سیهکاری و
نابهنجاری پوشاندند و ویرا در تاریخ چنانکه شاید بدنام کردند المقنع هشام بان
حکیم است:
بر زندگی شخصیت پیدایش و ماذه

ایان مارد تااریکی فاراوان ساایه

افکنده است و اگر چه مورخین دربارة او بسیار نگاشته و گفته اند ولای بهرحاال
افکار و آراء و حتی حقیقت حیا

او در تیرگیهای اغراض و اناد ساخت پنهاان

شده است و بنا بر این ما در اینجا سعی میکنایم کاه اصال و منشااء و احاوال و
اقاید او را تا آنجا که در دسترس ماست پدیدار کنیم:
مولد او یکی از قراء مرو است موسوم به «کازه» پدرش حکیم از مردماان
بلخ و از سرهنگان امیر خراسان و معاصر اباوجعفر دوانقای م )136-167باود .از
این مرد هشام بوجود آمد .در اسم ابن هشام اختالفست چه برخای او را اطااء و
برخی هش ام نگاشته اند ولی ظاهراً هشام اص باشد .لق

این مرد هماان «مقناع»
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است که در ادبیا

فارسی و تازی بدان بسیار بر میخوریم و مقنع یعنای کسایکه
مای خوانناد کاه

مقنعه بر روی فرو انداخته باشد و او را از این جهت بدین لق

چون ظاهراً روئی زشت و سری کل و یک چشم کور داشات و نیمخواسات کاه
این زشتی را که مخل داوا

او بود بمردم بنمایاند و در اظمت مقام خویش که

حتی برخی تصور الوهیت نیز دربارة آن میکردند خللی وارد کند و یا خاود از آن
جهت که میخواست بر ابهت و هیبت خویش بیفزاید :نقابی از زر بسااخت و بار
روی فرو انداخت و بقولی مقنعه ای سبز بر سر و بر صور
آن دوری نجست و مردم بدین سب

بیفکند و هیچگاه از

ویرا مقنع خواندند.
الم رناج بارد

هشام قدی کوتاه وزیرکی و کیاستی تمام داشت و در طل

کتابهای فراوان خواند و هر جنس الم بیندوخت و مخصوصاً طلسم و نیرناگ و
شعبده و سیمیا را بغایت نیک فرا گرفت و در آنها استادی زبردست شد .بهرحال
چو مقنع در الوم اصر چون پدر خویش که او نیز مردی دانا بود دسات یافات
مانند پدر بکارهای دیوانی دست زد و در نزد ابومسلم صاح
پس از او مدتی نیز وزار

الداوه راه یافت و

ابدالجباربن ابدالرحمن االزدی را کاه در ساال 140

هجری امیر خراسان شده بود بر اهده داشت .بسیاری از مورخین گفته اناد کاه
مقنع در اوایل امر در مرو گازرگری میکرد ولی این کار او با شغل پادرش بهای
وجه سازش نمیتواند داشت و ظاهراً این شغل پست را برای پست ساختن مقناع
و خراب کردن کار و مذه

او بوی نسبت داده اند.

مقنع در دورة ابوجعفر منصور دوانقی م )136-137بر اثر نامردمی کاه ابان
خلیفه نسبت بمخدوم او ابومسلم کرده بود چنانکه در تاریخ بخارا

آمده اسات

بمخالفت برخاست و ظاهراًَ در حدود سال های  150-149هجری در مرو بساا
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پیغامبری چید  2.منصور او را هم بنابر آنچه در تاریخ بخارا آمده است .بند کارد و
به بغداد برد ولی چندی بعد بگریخت و در اهد مهدی م )167-170بمرو باز آمد
و « مردمان را گرد کرد و گفت دانید که من کیم؟ مردماان گفتناد تاو هاشام بان
حکیمی گفت غلط کرده اید من خدای شمایم ...و نامها نوشات بهار والیتای و
بداایان خویش داد و اندر نامه چنین نوشت کاه بسام اهلل الارحمن الارحیم مان
هاشم بن حکیم سیدالسادا

الی فالن ابن فالن الحمدهلل الذی الاله اال هو اله آدم

و نوع و ابراهیم و ایسی و موسی و محماد و ابومسالم ثام ان للمقناع القادره
والسلطان و العزه والبرهان بمن گروید و بدانید کاه پادشااهی مراسات و ااز و
کردگاری مرا وجز من خدای دیگر نیست و هر که بمن گرود بهشت او راست و
هر که نگرود دوزخ او راست».

3

در این هنگام خود در مرو نشست و داایان بهر جانبی فرساتاد و ماردم را
بااتقاد بربویت و دین خود خواند و جمعی کثیر بدین خویش درآورد و ااده ای
از مردم خراسان و ماوراءالنهر را که از مراکز اسالمی دور و باسالم تا حادی بای
ایمان بودند وحتی مردم ماوراء النهر نماز بفارسی میخواندند و هنوز پس از ترک
مذه

سابقی خود دینی درست نداشتند و بدین کس که زبان فارسی داشت و از

میان ایشان برخاسته بود بهتر و آساانتر میگرویدناد .پیارو اقایاد خاود سااخت
بخصوص که المقنع داایان خوب داشت و یکی از داایان قاوی او ماردی تاازی
موسوم به ابداهلل بن امرو بود که بوی گروید و دختر خود بزنی بدو داد و سپس
برای ترویج دین مقنع از جیحون بگذشات و درکاش و نخشا

باداو

ماردم

بمقنع پرداخت بدین بمقنع پرداخت و در این هر دو شهر و قراء آن بخصوص در
کش و روستای کش مردم بسیار بدین مقنع در آورد .نخستین دیهی که دین مقنع
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گرفت و مردم ایمان خود را بدان بی پروا آشکار کردناد

قربة «سونج» از قراء کش بود .در این ده مردی امرو نام پیشروی دیگاران را بار
اهده گرفت و او و سایر پیروان مقنع بر امیر «سونج» بشوریدند و او را بکشاتند.
االوه بر نخشت و کش بسیار از قراء سغد و بخارا نیز بمقنع گرویدند و کار دین
او باال گرفت و مردمی انبوه بر داایان او گرد آمدند و آزار آنانکه بمقتدای ایشاان
ایمان نیاورده بودند پرداختند و در مردم وحشتی اجی

در انداختند .از این باس

خبر مقنع تمام خراساان و قسامتی از مااوراءالنهر را فارو گرفات و «حمیاد بان
قحطبه» امیر خراسان از جان

خلیفه آهنگ او کرد و فرمان داد تا مقنع را بگیرند

و ببند افکنند ولی او از مرو بگریخت و متواری شاد .در ایان ضامن بادو خبار
رسید که در ماوراءالنهر مردمی فراوان بدین وی در آمده اند پس آهناگ آن دیاار
کرد .حمید چون از این امر خبر شد صد سوار بر ل

جیحون مأمور کرد تا دیاده

بانی کنند و هر گاه مقنع میگذرد ویارا گرفتاار ساازند و بخادمت حمیاد گسایل
دارند .ولی مقنع با سی و شش تن از پیروان خود به طریقی از جیحون بگذشت و
بکش رفت و در نزدیکی کش کوهی موساوم باه سایام را کاه حصااری داشات
انتخاب و حصار آنرا استوار کارد و در آن مالهاای فاراوان گارد آورد و باا زناان
خویش در آن بنشست و نگاهبانان بر حصاار نشااند .مقناع کاه دااوی کارهاای
شگفت آور میکرد و بسا ااجاز گساترده باود بیااری داناش و سایمیای خاود
ازچاهی که در قلعة سیام بود هر ش

ماهی بر میآورد که از دو ماه راه میتوانستند

دید و ابن سناء المک از شعرا بدین ماه اشاره کرده است آنجا که میگوید:
الیاااک قماااا بااادرالمقنع طالعااااً

با سحر من الحاا بادری المعهام
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و از این روی بر شهر

و نفود و رواج مذه

مقنع افزوده شد چندانکاه

بسیاری از خلق بر پیروان او افزوده گردیدند و اگر دیان او بهماین مناوال پایش
میرفت و قو

میگرفت اسالم دچار خطاری اظایم میشاد و ایرانیاان خراساان

وماورءالنهر وحتی شاید بسیاری دیگر از ایرانیان که از کارهای بنای امیاه و بنای
اباس و قتل ابومسلم صاح

الداوه سخت ناراضی بودند وهنوز شور ملیات را

که پس از مغلوبیت بالطبع قوتی فراوانی می یابد در سار داشاتند :جملگای بادان
دین میگرویدند و آنگاه مقنع که مردی زیرک و جاه طل

بود میتوانست بآساانی

و خوبی انتقام ابومسلم را از خداوند بغداد بکشد و مهادی را بنابکااری منصاور
کیفر دهد و دین خود را بر کرسی نشاند و حتی چون سنباد آهنگ تخری

مکاه

نماید .مهدی خلیفة وقت نیز از این خطر آگاه بود و میترسید که بیم آن باود کاه
اسالم خراب شود و دین مقنع همة جهان بگیرد»4.پس بدفع او همت گماشات و
سپاهیانی بجنگ وی فرستاد ولی ازینان کاری برنیامد و مقنع همچناان در قادر
خود باقی بود و دین وی رواج می یافات .آخار کاار مهادی ناچاار خاود روی
بخراسان نهاد و در نیشابور بماند .مقنع چون از آمدن خلیفاه آگااه شاد ترکاانرا
بیاری خود خودند و خون و مال مسلمین بر ایشان مباح کرد .این ترکان و پیروان
مقنع در ماوراء النهر غوغائی اجی

بر پا کردند و اده ای از پیروان مقنع نیاز در

بخارا به سرداری «حکیم احمد» که ساه سارهنگ از طرفاداران مقناع مخشاوی
باغی کردک) ویرا یاری میکردند در اطراف بخارا باه کشاتار و نها

و غاار

پرداختند چنانکه اهل بخارا بیمناک گردیدند و بر امیر خود «حسین بن معاذ» گرد
آمدند و او را به مقابلة این گروه خواندند و او با لشکر خویش و اهال بخاارا در
رج

سال  159از بخارا بیرون آمد ودر نرشخ به آنان رساید و در مقابال ایشاان
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لشگرگاه زد .قاضی بخارا هر چه پیروان مقنع را «به دین حق» خواند نپذیرفتناد و
«گفتند ما اینها که شما میگوئید ندانیم» و باالخره جنگ در میان این دو فریاق در
گرفت و پیروان مقنع شکست خوردند و به صل تن در دادند که دیگر گرد قتال
نگردند و دین اسالم پذیرند و اهدناماه نوشاتند ولای چاون مسالمانان

و غار

بازگشتند ایشان اهد بشکستند و باز هنجار سابق پیش گرفتند و حصار نرشاخ را
استوار و آذوقه در آن جمع کردند .مهدی خلیفه چون کار را چناین ساخت دیاد
وزیر خود «جبرئیل بن یحبی» را به جنگ مقنع فرستاد و به بخارا آمد تاا از آنجاا
به نخش

رود و با مقنع جنگ کند ولی در بخارا حسین بن معاد در رفاع حکایم

احمد ازو یاری خواست وگفت چون این مرد را از میان برداریم آسان مای تاوان
بر مقنع دست یافت .جبرئیل نیز بپذیرفت ولی چهار ماه تمام لشاکریان خلیفاه و
امیر بخارا نمیتوانستند کاری از پیش ببرند و هر روز از مسالمانان جمعای بقتال
میرسیدند و آخر کار مسلمین به حیلاه توسال جساتند و نقبای بار حصاار زده
قسمتی از آنرا آتش دادند و خراب کردند و آنگاه درحصار ریخته جمعی کثیر از
یاران حکیم احمد بکشتند و ایشان چون خود را گرفتار دیدند به همان طریق اول
صل کردند و قرار بر این شد که ایشان را بی سالح نزد خلیفه برند و ایشاان باه
ظاهر بدین امر تن در دادند ولی چون باطناً از مسلمین ایمن نبودند با خود سالح
حمل مینمودند و جبرئیل امر داد کاه حایکم را پنهاانی بکشاتند وخشاوی را از
اس

فرو کشیده بقتل رسانیدند .پیروان مقنع چون این نقض اهد مشاهده کردند

سالحها بیرون آوردند و از نو جنگ درگرفت ولی این بار هزیمت در یاران مقناع
افتاد .جبرئیل سرهای کشتگان ایشان را به سند برد تا پیروان مقنع را کاه در آنجاا
زیاد شده بودند و امیری «سغدیان» نام از نقیبان مقنع داشتند بترساند و اگرچه در
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اینجا نیز پیروان مقنع مردانه ایستادند و حربهای بسیار کردند ولی آخر کار منهازم
و بسیاری از آنان کشته شدند .جبرئیل از سغد به سمرقند رفت و در آنجا نیاز باا
سپید جامگان جنگها کرد.
در سال  161امیر خراسان «معاذ بن مسلم» به مرو رفت و از آنجاا بااز باه
جنگ سپید جامگان سغد و ترکاان شاتافت و تاا دو ساال باا آناان جنگیاد .در
جمادی االول سال  163امیری خراسان به «سب
ماه رج

بن زهیر الضبی» رساید و او در

به بخارا آمد و با کوالرتکین از سارهنگان مقناع آغااز جادال کارد .از

جانبی امیر هرا

«سعید الحرشی» به قلعة سیام حمله برد و آن را محاصره کرد و

در اطراف آن برای لشکریان فراوان خویش خانه ها و گرمابه ها بنا کرد و تابستان
و زمستان را آنجا گذراند .اما مقنع و سپاهیان او سخت ایستادند و مقاومتی شدید
کردند چه در حصار چشمة آب و درختان و سپهساالران وی باا لشاکریان قاوی
حمال

مسلمین را دفع مینمودند .در این حصار حصار دیگر بر باالی کوه باود

که کسی بر آن دست نمیتوانست یافت .اما چون سعید کار را بار قلعگیاان تناگ
کرده بود ناچار سپاه ساالر آنان تسلیم شد و اسالم پذیرفت و قلعاه را باه دسات
مسلمین داد وحصاریان پراکنده شدند.
این آخرین لطمهای بود که بر مقنع وارد می آمد و دانست که دیگار امیاد
رهایی نیست .پس تنوری را گرم برافروخات چنانکاه آهان و ماس در آن ذوب
میشد و سه روز تنور همچنان مشتعل میبود آنگاه چنان که اباوبکر محماد بان
جعفر نرشخی مؤلف تاریخ بخارا از یکی از دهقاناان کاش «اباوالی محماد بان
هارون» که او نیز از جدة خود میکی از زنان مقنع) روایت کرده باود نقال کارده
است :روزی مقنع زنان خود را به طعام و شراب بنشاند و اندر شراب زهر کرد و
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هر زنی را یک قدح خاص فرمود و گفت چون من قدح خویش بخورم شما باید
که جمله قدح خویش بخورید .همه خوردند االجدة ابوالی مذکور که شاراب را
در گریبان خود فرو ریخت چنانکه مقنع از آن آگهی نیافت .همة زنان بیفتادناد و
بمردند و جدة ابوالی نیز خود را مرده ساخت و در میاان زناان دیگار اناداخت.
پس مقنع برخاست و نگاه کرد و همة زنان مرده دید نزدیک غاالم خاویش کاه
برای کارهای خود در خانه میداشت رفت و شمشیر بازد و سار وی برداشات
سپس به نزدیک تنور رفت و جامه بیرون کارد و خویشاتن را در تناور اناداخت
ودودی برآمد و جسم وی بسوخت و استخوان های وی بدانگوناه طعماة آتاش
گشت که هی اثر باقی نماند چنانکه چون جدة ابوالی مذکئر به نزدیک آن تناور
رفت ازو نشانی ندید و هیچکس جز آن زن در حصار زنده نماند .سب

ساوختن

وی آن بود که پیوسته می گفت که چون بندگان من ااصی شوند من باه آسامان
روم و از آنجا فرشتگان آرم و ایشان را قهر کنم و اینک نیاز کاه خاود را گرفتاار
میدید و میدانست که البد از میان خواهد رفت بارای آنکاه دیان وی برجاای
بماند بهدین کار اقدام نمود.
چون جدة ابوالی ساکنین حصار همگی را مرده یافت در حصار بگشود و
مسلمین به حصار ریختند وجملة خزائن و اموال برداشتند.
در انجام کارمقنع برخی به نوع دیگر سخن راندهاند .ابن اثیر میگویاد...«5
مقنع دیرگاه محصور ماند و باالخره یاران او از حرشای پنهاانی اماان طلبیدناد و
حرشی ایشانرا امان داد پس 30هزار تن بیرون آمدند و با مقناع نزدیاک  4هازار
نفر بماندند .رجاء بن معاذ ماز امرای سپاه حرشی) نیز در داخل قلعاه بار خناد
قلعة مقنع محصار دومی) رفت و او را در تنگناای نهااد .چاون مقناع بار هاالک
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خویش یقین کرد زنان و یاران خود را گرد آورد و زهر خورانید و ساپس ایشاان
را مخاط

ساخت و گفت من خود را میسوزانم تا بر تن خود تواناا گاردم و بار

آن دست یابم و هر چه را که در قعله از جنبنده و جامه هست جملگای خاواهم
سوخت آنگاه گفت :هر که دوست دارد که با من به آسمان آیاد بایاد خاویش را
بامن در این آتش افکند .پس خود را با یاران و زنان و نزدیکان در آتش انداخت
و جملگی بسوختند و سپاهیان حرشی به قلعه آمدند ولی آنرا خالی یافتند و ایان
امر خود بااث ازدیاد فتناة پیاروان او و آنانکاه در مااوراءالنهر باه ساپیدجامگان
ممبیضه) مشهورند شد جز اینکه اینان اقیدة خویش را پنهان میدارند و برخای
میگویند که مقنع نیز از آن زهر که باران خورانید بخورد و بمرد و حرشی سر او
را برید و به مهدی فرستاد و آن در سال  163که مهدی در حل

بود بی رساید».

در تاریخ ابن خلدون نیز تقریباً روایت به همین گونه است جز اینکه  163ظااهراً
بغلط 173نگاشته شده است.
مادر این مقاله فعالً به ذکر پیداش و انتشار دین مقنع و جنگهای او و قتال
وی بسنده میکنیم ولی پیداست که دربارة مذه

و زندگی پیروان او نیز محتااج

به مباحثی جدیدیم .اینست که مصمیم در سال آتیه در این باب مقالهای جداگاناه
بنگاریم ومآخذی را نیز که در باب مقنع از آنها استفاده شده است یکجا در ذیال
همان مقاله به خوانندگان بدهیم.
ذبیح اهلل صفا
پينوشتها:
 .1سمنان و دامغان و برخی نواحی اطراف آن
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 . 2در تاریخ بخارا در انتهای ذکر خروج مقنع چنین آمده است ...« :و ااد

وی آن بود که هر روزی

طعام بخوردی با آن زنان و بشراب نشستی و با ایشان شراب خوردی وچهارده ساله برین کار وی
برآمد ».چون نمیتوان دورة تحصن مقنع را در قامة سیام که از حدود سال  159یعنی ظهور قطعی
وی تا  163بطول انجامید  14سال شمرد ناچار باید مراد از چهارده سال را در اینجا دورة داو
مقنع دانست وچون مقنع در سال 163بقتل رسید اگر  14سال از آن کسر کنیم ظهور آن در حدود
سال  149خواهد بود.
 .3تاریخ بخارا
 .4تاریخ بخارا
 .5کامل التواریخ

