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   هايتقارن و تشابهات بررسي و حالج و وزير حسنك كردن بردار تحليل«
  »تاريخي واقعة دو اين

  1مجوزي محمد دكتر
2بهمدي زهرا

 

  چكيده
 را مردم و كردمي تهديد را آنان سلطة و نفوذ و داشت اختالف عباسي خالفت دستگاه با چون و بود 3 قرن عرفاي از حلّاج

 حسنك. آويختند دار به را او زندقه و الحاد و كفر و گريقرمطي بهانة به شورانيد،مي خالفت دستگاه بردنبين از و مقابله براي
 بـا  جسـتار  ايـن . شد آويخته دار به قرمطي اتّهام به غزنوي مسعود با اختالف دليل به و بود غزنوي محمود وزير 5 قرن در نيز

 علت جريان دو اين در كه گفت توانمي. باشدمي هاآن تقارن و تشابه نقاط افتني پي در تاريخي واقعة دو اين تحليل و بررسي
 ظـاهر  در امـا  هاسـت آن از حكومـت  دستگاه خطر احساس و رنجيدگي و سياسي داليل قهرمان دو شدنآويخته دار به واقعي

 دو هـر  در قهرمـان . كننـد مـي  جـدا  تنشان از سر و آويزندمي دار به گريقرمطي و عقيده انحراف جرم به را دو اين حكومتيان
 قهرمـان  شـدن كشـته  بـا  قصه تنش و گره و شوندمي قرباني دو هر نهايت در كه هستند مردم بين در محبوب هاييچهره واقعه

 .شودمي موفق است حكومت دستگاه به وابسته مورد دو هر در كه قهرمان ضد و شودمي بازگشايي

 دارزدن أناالحق، قرمطي، حالج، وزير،حسنك :كليدي واژگان

  مقدمه
اما وقتي قريشيان لباس . دين اسالم با اخالص و فداكاري و بخشندگي شروع شد و با ايثار و وفاداري تداوم يافت

اسالم از نظر جغرافيائي توسعه يافت اما اصالح فرد و . گرفتخالفت بر تن كردند، استبداد و جنايت پوشش مقدس 
نشستند با پيام كساني كه بر جايگاه پيامبر مي. بايست در خدمت حاكمان جديد باشدهمه چيز مي. جامعه از ياد رفت

خصوصـا   مسـلمان ملتهـاي تـازه  . دانشمندان و اهل فرهنگ و هنر زير تيغ محتسبان و جالدان بودنـد . او بيگانه بودند
هـاي  با اين وجود بزرگترين دانشمندان در رشته. شدها به عنوان مجوس، مسلماني آنها به رسميت شناخته نميايراني

زدن تاريخ گذشته تازه كردن زخمهـاي كهنـه   هدف از ورق. مختلف دانش اسالمي و ادبي و علوم دقيقه ايراني بودند
دستگاه استبدادي تحت نـام ديـن و بـه اسـم خالفـت،      . ه استآموختن از گذشتگرفتن و درسنيست، مقصود عبرت

هاي سركوب، برچسب زنديق، قرمطـي،  يكي از شيوه. دادندمسلمانان و نخبگان جامعه را زير شكنجه و آزار قرار مي
  .ساخترافضي و امثال آن بر منتقدين بود كه سرنوشت آنان را با شكنجه، غارت و مرگ و مصادره اموال همراه مي

يك نمونه از آن گزارش مورخ نامدار ايران ابوالفضـل . هاي تاريخي فراوان استزارش قتلهاي سياسي در نوشتهگ 
ترين فصول وزير است كه از زيباترين، تاثيرگذارترين و آموزندهحسين بيهقي از ذكر بردار كردن امير حسنكمحمدبن

معروف به حسنك وزير، آخرين وزيـر سـلطان محمـود     )م1031-422( حسنك ميكال نيشابوري. تاريخ بيهقي است
چون در زمان وزارتش به امير محمد متمايل و با امير مسعود مخالفت كـرده بـود، بـا روي كـار آمـدن      . غزنوي است

مسعود اوضاع برضد او دگرگون شد و در اين ميان بوسهل شرور هـم كـه از حسـنك كينـه بـه دل داشـت، دو بهـم       
اي بهتـر از قرمطـي   ره او را دستگير كردند و براي به دارآويختن او دنبال بهانـه گشـتند و بهانـه   هايي كرد تا باألخ زني

بودن كه قبال از طرف خليفه به او وارد شده بود نيافتند و همين امر را به عنوان دليلي براي قتل او گرفتند و او را بـه  
پردازيم، قتل حسين بن منصور حالج ش به بررسي آن ميها كه ما در اين پژوهنمونة ديگري از اين قتل. دار آويختند

عارفي بود كه محضر استاداني چون سهل بن عبداهللا . ، در بيضاء فارس به دنيا آمد)309وفات ،244تولد( حالج. است
داد و برضـد  چون مردم را به حكومتي عالي و ربـاني نويـد مـي   . تستري و عمرو مكي و جنيد بغدادي را تجربه كرد
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زدن او دنبال بهانه گشتند و سرانجام بـه  شورانيد او را دستگير و براي دارو تبهكاري دستگاه خالفت عباسي ميفساد 
بودن و كفر و زندقه و گفتن أناالحق و قول به توحيد كه خارج از درك آنان بود او را بـه دار آويختنـد و   جرم قرمطي

هـا  هـاي آن دو واقعه تاريخي در پي يافتن تشابهات و تقـارن  اين جستار با بررسي اين. قطعه قطعه كردند و سوختند
  .باشدمي

  قرامطه نهضت درباره
 بـه  داده،ي رو قـا يآفر شمال و شام ن،يالنهر نيب ران،يا در بعد بهي هجر سوم قرن از كهيي هااميق و هاحركت همه

 در كـه  اسـت يي جنبشـها  و امهـا يقي همگان لقب يا و مفهومي قرمط قت،يحق در. است گرفته لقب قرامطه اعم،ي معن
 نهضـت  و انيفاطمي اسيس -ينيدي حركتها انيعباس. است دادهي روي عباس خالفت هيعلي اسالم بالد كنار و گوشه
 چه. بردنديم بكاري عاص و ملحد مثابه بهي نيدة حرب يك عنوان به را لقب نيا و اند دانستهي قرمط را رانياية لياسماع
 حسـنك  چنانكـه  انـد،  كـرده  رونيـ ب استيس دانيم از قرامطه به انتساب اتهام به را دولت و نيد بزرگان و رجال بسا
 از زيـ ن حـالج . ختنـد يآو دار بـه ي قرمط التيتما داشتن و انيفاطم با ارتباط بهانه به راي غزنو قيال رانيوز از ر،يوز

 در كـه  شـدند  نابود يا و متهم امر نيا به زيني گريد افراد دو نيا جز. شد نابودي قرمط اتهام به كه استي افراد جمله
 اسـت ي جنـاب  يا وي گناو ديابوسعي انقالب نهضت قرامطه، اخص،ي معن به. داشت ميخواه كوتاهي ا اشاره آن به ادامه
 .نمودي رهبر رانيا جنوب در راي حركت و كرد شورشي عباس خالفت هيعل كه

  قرامطه نهضت ابعاد
.. الـزنج  صـاحب  نهضت ادامه قتيحق در وي عباس خالفت هيعل است بودهي اميق قرامطه نهضت: ياسيس جهت.1

. اسـت  بـوده ) ع(صادق جعفر امام فرزند لياسماع طرفداران از كه قرمط حمدان به اند منسوب قرامطه: ينيد جهت. 2
 خالفت ضد حركت هر خود نامشروع حكومت هيتوجي برا و هانيفق ازي ا پاره تيحما با انيعباس: يخيتار جهت. 3
 جـور  و ظلـم  هيعل كهي كسان همهي برا شدي لقبي قرمط ،ياسالم رانيا خيتار بستر در سان، نيبد و دهينامي قرمط را

 و نيفالحـ  خصوصـا  مـردم  حضور سبب به شتريب قرامطه نهضت تياهم: ياجتماع جهت. 4. اند دهيشور يم انيعباس
 نيـ ا در: يفلسـف  وي فكـر  جهت. 5. است بوده صنعتگران و وران شهيپ مانندي شهري گروهها ازي ا پاره و كشاورزان
 تيـ عنا مـورد  سخت ان،يجر نيا بعدها كه امامت و امام نام بهي ا مسأله با است قرامطهي ها شهياند ارتباط خصوص،

 خانـدان  به منسوب را خود كه بودند تالش در انيفاطم و گرفت قرار صباح حسن طرفداران و انيفاطم و انيلياسماع
 داران نيزمـ  وي عباس خالفت برابر دري ريگجبهه و مخالفت وي انقالب شور مناسبت به قرامطه نهضت.  نديبنما امبريپ

 مضـافا  و گرفـت  قـرار  دهيسـتمد  انيشـهر  و انييروستا توجه مورد سخت امامت، نام بهي ا مسأله از استفاده و بزرگ
 .بودند مقاوم و كوش سخت خودي ها شهياند غيتبل در نهضت، نيا انيداع نكهيا

  قرامطه نهضت منفي و مثبت هاي جنبه
: گـردد  يمـ  اشـاره  جنبـه  دو هـر  بـه  اختصـار  بگونـة  ليذ در كه بودي منف و مثبتي ها جنبهي دارا قرامطه نهضت

 ،ياسيس مسائل وي حكومت امور بهي دگيرس ،ياجتماع اي ينظام ،ياسيسي شورا يا دارالهجره سيتأس: مثبتي ها جنبه
 بـه  ابهايآسـ  از مـردم  اسـتفاده  كـار،  بـه  مـردم  كردن مجبور كار،يب افرادي ازمندين رفع جهتي صنفي گروهها ليتشك

 تصـرف  ،يعباس خالفت دستگاه با مبارزه همه،ي براي دولت المال تيب سيتأس و اموال كردني عموم مشترك، صورت
 نهضـت  استمرار و انعكاس ،)بود دهينكوه و نارواي عمل كعبه خانه بهي حرمتي ب چه گر( ياسيس غيتبل عنوان به مكه

 بـا  ديشـد  مبـارزة  و هـا صـنعت  و هاكارگاه سيتأس در اصناف و گران صنعت به كمك ران،ياي نواح گريد در قرامطه
 نهضـت . يعباس خالفت عمال و بصره و واسط داران نيزم با مبارزه فالحت، و كشت به كشاورزان قيتشو وي كاريب

 اعتقـادات  به نيتوه وي افراطي كارهاي برخ انجام: از است عبارت كه داشت همي منفي ها خصلت و ها جنبه قرامطه
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 اهللا تيـ ب درب شكستن و كعبه خانه و امن حرم ميحر به تجاوز منسجم، و مشخصي فرهنگ برنامه نداشتن ن،يمسلم
 امـوال  تصـرف  و انيـ حاج و زائران كشتار ها، جاده و راهها كردن ناامن ،يبازرگان وي تجاري كاروانها غارت الحرام،
  )97:1368،يروحان( .حجاجي كاروانها

 نيتـر پرتـوان  از و) يمـذهب  -ي اسـ يس(ي فكـر ي هـا جنـبش  نيتـر گسـترده  ازي يكـ  ،يقرمط انيلياسماع جنبش 
 اتفـاق  بـه  بيقر اكثر مانند به جنبش نيا. شديم شمرده انيعباسي غاصبانه خالفت با تيضد دري نظامي ها زشيخ

ي عباسـ  خالفت ريناپذي آشتخصم كه انيقرمط جنبش. داشتي شعوب تيماه دوران، نيا در خالفت ضدي هاجنبش
 خيتار طول در كه باشديم زيني رانيا ستم ضد و خواهعدالت كارگريپي هاجنبش نيترمظلوم ازي يك قتيحق در بود،

 مسـموم  غـات يتبل امـان يب ضربات ريز در كهي طور به. است داشته قرار مخالفاني كالم تهاجمات نيدتريشد هدف
. اسـت  شده نموده قرآن و نيد مخالف و اخالق و اجتماع ضدي جنبشي گونه به جور، خالفت به وابسته بدخواهان

 نشسـته  ناآگـاه ي هاذهن و باور در و گشته نوشته هاخيتار در آن از انصاف از دور وي واقع ريغي اچهره كه جا آن تا
  .است

  اندشده نابود اي هممتّ گريقرمطي به كه هاييشخصيت برخي
 در كه رفتند داري باال و متّهمي  گريقرمط به كه بودندي افراد جمله از ريوز حسنك و حالج منصور بن نيحس  
   كـه  انـد شـده  مـتّهم  امـر  نيـ ا بـه  زيـ ني گـر يد افراد دو، نيا جز به. ميپردازيم آن مفصل شرح به پژوهش نيا ادامه

  :از عبارتند
  ناصرخسرو

 و ميحكـ  و سـنده ينو و شاعر كرد، آغازي سلجوق عهد لياوا از را خود تيفعال كهي لياسماع بزرگي داع نينخست 
ت « به ملقّبي انيقباد خسرو ناصربن نيابومع پنجم، قرن بزرگ متكلّم و دعـوت  اظهـار  از بعـد . بـود  »خراسـان  حجـ 
 عنـاد  كمـال  اظهار او بهي عباسة فيخلي حت و اُمرا و فقهاة ليبوسي يعن طرف، همه از ناصرخسرو، ديعقا شدن آشكار
 صـفا، ( دانسـتند يمـ  مهدورالدم و شمردنديمي معتزل وي قرمط وي رافض و كردنديم لعن منابر بر راي و كه چنان. شد

 بـه  تيـ نها در و گفت ترك را بلخ ريناگز بود، فراوان روزگار آن در كه هاتهمت نيا ليدل به ناصرخسرو. )452:1363
  .يافت وفات جا همان در و كرد خودي ها تيفعال مركز را آنجا و برد پناه بدخشان هيناح در مگانة يقلع
  همداني القضاتعين
. است ششم قرن آغاز در متصوفه خيمشا كبار ازي همداني انجيمي عل بن محمد بن عبداهللاي ابوالمعال القضاتنيع 
 وجوه به بود، شده ندهيگو خود قتل باعث كه را او سخنان و ديورزيم عشق حالج منصور بن نيحس به القضاتنيع

 اباحـت  بـه  فقهـا  ازي جمـاعت  و شد متهم تيالوهي دعو و الحاد و زندقه به سرانجام. كرديم ريتفس و ليتأو مختلف
  )938: همان( شد دهيكش دار به 525 سال اآلخري جماد هفتم شب در و دادندي فتو او خون

  سهروردي
 سـهرورد  در 549 سـال  به كه رانيا بزرگ لسوفيفي السهرورد ركيام بن حبش بنيي يح ابوالفتوح نيالد شهاب 

ب  كيتحر به وي وبيا نيالد صالح فرمان به حلب در 587 سال به و يافت والدت در چـون . ديرسـ  قتـل  بـه  نيمتعصـ 
ي زردشتي نيد اصطالحات و الفاظ از خود اصطالحات در الخصوصيعل و دهيشياند خالف قدما با موارد ازي اريبس
 صـالح . شـمردند  مبـاح  را او خـون  حلب علماء و داشته متهم الحاد به را او قوم متعصبان است، كرده استفاده اريبس
ا نيالد587 سال رجب ماه پنجم در سلطان حبس در او و رسانند قتل به را او داد فرمان شام و مصري فرمانرواي وبي 

  )298:همان(. بود نگذشته سال 38 از شيب او عمر از كهي حال در شد خفه
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  زوزني بوسهل
-البـه  از را امـر  نيا شد، متهم بودنيقرمط به زيني زوزن بوسهل ر،يوز حسنك نمودن متهم از قبلي هقيب خيتار در

 انگريـ ب دهـد يمـ  حسنك كهي پاسخ خواند،يمي قرمط سگ را او بوسهل كهي هنگام مييابيم در حسنك سخناني ال
 آنچـه  و من خاندان است، بوده كه ندانم سگ«: ديگويم حسنك. است بوده متهم امر نيا به زين بوسهل كه است نيا

 نيـ ا و مـرا،  نـه  تهمت نيبد بازداشتند را او كه د،يبا نيا از به ،يقرمط ثيحد اما... حشمت و آلت از است بوده مرا
  )232:1388،يهقيب(. »ندانم زهايچ نيچن من است، معروف
  حالج منصور بن حسين

  

 كردنـدعشـقدعـويرهـرو، هزار چندين
 

 اسـت  نينگـ  چـون منصور قت،يطر خاتمبر
  

)190:1381عطار،(
  

 16 سـن  در. آمد ايدن به فارس استخر كينزد ضاء،يب در 244 سال حدود در حالج منصور فرزند نيحس ابوعبداهللا
 از دفاع سبب به را سهل كه گاهآن. درآمدي تستر عبداهللا بن سهل ش،يخو مرشد و ريپ نينخست تلمذ حلقه بهي سالگ

 بغـداد  بـه  بصـره  از 262 سال حدود در و رفت بصره بهي و با زين حالج كردند، ديتبع بصره به تستر از توبه وجوب
 نـام  به تصوف اهل ازي يك دختر نيالحسام با شهر نيهم در و كرد درك راي مك عمرو محضري مدت آنجا در و رفت
 حـالج  رو نيـ ا از امـد، ين خوش -يمك عمرو -ي و استاد مذاق به ازدواج نيا ايگو كه كرد ازدواج األقطع عقوبيابو

 بـه  او هيتسـم  علّـت . )3:1373 كـراوس،  ون،ينيماس( آمد دري بغداد ديجن ابوالقاسمي شاگرد به و گفت ترك را او ريناگز
 او«: است آمده اءياالولتذكره در جمله از است، شده ذكر هيتسم نياي براي علل اما ست،ين مشخص كامل بطور حالج

 ريـ متح خلـق  و آمد رونيب پنبه از دانه حال در كرد،ي اشارت برگذشت، پنبهي انبار به بار يك كه گفتند آن از حالج را
 جـا  نيهمـ  از و رفت شوشتر به گريد بار ديگذران بغداد در راي سال چند آنكه از پس حالج. )512:1384 عطار،( »شدند
 آوردي جـا  بـه  را شيخو حج نينخستي سالگ 26 در) ق ـه( 270 سال به. كرد آغاز را خودي غييتبلي سفرها كه بود
 واسـط  و بصره طالقان، خراسان، به ابتدا. رفت سفر به باز و پرداخت مردم ارشاد به بازگشت اهواز به مكه از چون و

 از كعبـه  ارتيـ ز قصـد  بـه  را خود سفر نيدوم او. بازگشت بغداد به پس آن از و شوشتر به سال چند از پس و رفت
. خوانـد  فـرا  كلمـه  وحـدت  بـه  را انيجهان تمام تا شد آن بر بازگشت از پس و كرد آغاز ديمر چهارصد همراه بغداد
 بـه  بازگشت از پس و آوردي جا به ديكش طول سال دو كه را خود حج سفر نيسوم ق.ـه 294 سال حدود در حالج
  . پرداخت خلق غيتبل به گريد بار بغداد
 حـزب  يـك ) ع(طالبياب بني عل حضرت خالفت از پس« بود خاصي نوع دوره نيا دري اسالم تختيپا اوضاع  

 كـه  شدند باعث نيمخالف نيا و بود يافته ليتشك حدود آن دري عباسي خلفا با مخالف بعد و هياميبني خلفا مخالف
ي جـا  ميقـد  رانيـ اي نيد ديعقا وي مذهب افكار اسالم سپر و لوا ريز در. گردد داريپدي عيش مذهب و قتيطر نيچند
 خطـر  يـك  عهيشـ  مذهب جيتدر به كه پرداختنديم ميقد رانيا افكار و ديعقا آنة اشاع و حفظ به چنان و بود گرفته
 دوري كمـ ي قـانون  وي رسـم  اسـالم  ازي كسـ  كـه  نيا مجرّد به وضع نيچن با شد، محسوب بغداد فهيخلي براي دائم
 نيـ ا در گذشـته  آن از. )24:1370 آرنالـدز، ( »كردنـد يمـ  متهم اسالمة فيخل نيمخالف و انيعيش باي دوست به را او شد يم

 و كردنـد يمـ  گرفتـار ي قرمطـ  جـرم  به رفتيم فراتري ظاهري مسلمان ديعقا ازي اندك كه را كس هري آسان به زمان،
  . شديم سنگسار يا رفتيم داري باال

 بغـداد  المعتـز، ابـن  بـا  حكومـت  سران ازي گروه عتيب و المقتدر خلعة غائل آمدن شيپ با كه بود هاسال نيا در  
 و ريتـدب  و حـالج  اشـارت  به آشوب و شورش نيا كه شدند دهيعق نيا بري اعده و شدي زيخونر و شورش گرفتار
ي يكـ  انتيخ سبب بهي ول شد، پنهان آنجا دري مدت و ختيگر شوش به بغداد از حالج نيبنابرا. است بودهي و تدبر
  .)4:1373كراوس، ون،ينيماس( بردند بغداد بهي شتر بر سوار و ساختند رشيدستگ كرده، كشف را او نهانگاه شاگردانش، از

 نـك يا كـه  داديم در بانگي مناد و بودند نشاندهي شتر بر را او آوردند،يم بغداد به محاكمه جهت را حالجي وقت
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 و وحشتية ما انيقرمط بعد،ي چند و هاسال نياي ط در واقع در. ديبشناس راي و و دييايب ان،يقرمط عمال از تن يك
 بـه  متّهم زين حالج. بود منسوب زين هابدان شديم نقل حالج از آنچه رينظيي هايدعو و بودند مسلماناني برا نفرت
 شـد يمـ  ادعا و كردنديم بدان متهم راي و كردند،ي سع او فيتوق و بيتعق در كه همي كسان بود، انيقرمط با ارتباط

 نوشـته  شيخـو  دانيـ مر و دوسـتان  ازي بعضـ  به كهي انامه در و است كرده تيربوبي دعو بغداد و اهواز دري و كه
  .)143:1379 كوب، نيزر( است زده دم حلول از است

ي ذ از مانـده ي بـاق  روز شـش  شـنبه  سـه  روز سحرگاه در محاكمه، و كردني زنداني طوالني مدت از پس سرانجام
 دارش بـه  الطـاق بـاب  بـه  زدنـد  او بـه  انـه يتاز ضـربه  صديس آنكه از پس و آوردند دانيم به را او ه 309 سال الحجه

ي بعضـ  و سـتند يگريمي بعض برخاست، خلق ازي امتيق بركندند، شيها چشم پس دند،يبر را شيپا و دست. دنديكش
  .)518:1384 عطار،( دنديبر سرش كه بود شام نماز و دنديببر زبانش پس انداختند،يم سنگ

  سياست و حالج
ي رهبران و ونيروحان ائمه ازي بزرگان بغداد در. است مالحظه قابل عراق در تصوف تيمقبول خيتار از برهه نيا در

ة عـد  وي سـقط  يسر ،يمك عمرو ،يتستر سهل ،يشبل ، ديجن ابوالقاسم آنجا در. داشتند حضور انيصوف انيشوايپ از
 احـوال  به و بود تواناتر كالم نفوذ در و ترصيشخ آناني جملگ از حالج اما. بردنديم سر به بزرگ اقطاب ازي گريد

 و ثابـت ي ادهيـ عق بـه  او. بود ترستهيشا مبارزه پرچم گرفتن دوش بهي برا قوم رهبرانة هم از و آشناتر مردم جمهور
 و عبـادت  و نمـاز  ريتـأث  بـه  حـال  نيع در و داشت قراري روحان اقطاب حكومتية پا بر كه داديم بشارت مستحكم

ة درجـ  نيتـر لياص و نيباالتر به امت شدن سرافراز وي اسالم جامعهي اساس اصالحات دري تعالي بار ذات به عشق
  .داشت واثق مانيا لتيفض و شرف
 از هـا حكومـت  كردن واژگوني برا و بود جسور پادشاهان به نسبت حالج«: ديگويم الفهرست صاحب ميند ابن

  .)355:1381 م،يند ابن( »نداشتي روگرداني بزرگ گناه چيه ارتكاب
ي نيجـو  نيالحرم امام«: ديگويم حالج مورد در ونينيماس وي نيجو قول ازي اله عشق ديشه حالج كتاب در سرور

. نمـود يمـ  كنكـاش  هـا حكومـت  اسـاس ي فروپاشـ ي بـرا  و گرفـت يم نشانه را هادولت قلب حالج: كنديم تيروا
 اصـالحات ي نـدا  و كـرد  عيتشـج  تحـرك  بـه  راي اسالم امت جمهور حالج: ديگويم ونينيماس دانشور خاورشناس

ت  و عشـق  محور بر را اسالم عتيشر كه تابندهي حكومت ليتشك به را مردم و كرد بلند راي اجتماع مـدار  بـر  و محبـ 
 بـاور  و نظـر  در حـالج  جـه ينت در. )21:1380 سـرور، ( »نمود ضيتحر دينما داريپا و استوار خالصانه شياين و پرستش

 ضـد  بـر  را مـردم  جمهـور  و كـرد يمـ  ديتهد را آنان قدرت و سلطه و نفوذ كه بود انيصوف ازي رهبري عباسي خلفا
 كـردن رانيـ و و هـدم  و مقابلـه ي بـرا  را خود تا كرديم جيبسي رانشهوت وي خوارباده و فساد وي تبهكار و اسراف
 كـه  افـت يدر دربار، ريوز حامد، و افتاد لرزه به خالفتي هاهيپا كه بود نجايا. )22 :همان( سازند آماده خالفت دستگاه
 نيا مقابل در تيقاطع با نكهيا مگر ندارد استقامتي براي راه چيه و است كرده محاصره و ديتهد را اوي ميعظ خطر

 كـه  استي هيبد و دينما محاكمه و ريدستگ را حالج نكهيا جز دينرس نظرش بهي راه و كند مقاومت خروشنده ليس
  .نداشت اقدام جسارت فهيخل زجي كس منظور نياي اجرا در

 دري وي زندان سال هشت و شكنجه به كه رفتيپذ صورت بغداد در حالجة محاكم نينخستي هجر 302 سال در
 تـا  افـزود يمـ  خـود  طرفداران بر كرامات ابراز با و كرديم ارشاد را مردم زين زندان در حالج. ديانجام بغدادي زندانها
 را او كرامـات  كنانتيسعا اما جست، راه فهيخل كاخ به كم كم و يافت تقرّبي و كانينزد و فهيخل مادر نزد كه آنجا
 نيـ ا از. ساختند مناكيب او طرفداران قدرت و حالج نفوذ خطر از را فهيخل و كردند ريتعب جادو و سحر به فهيخل نزد
 ون،ينيماس( بسپارد بدو گرفته سر از گريد بار را حالجة محاكم كه خواست) فهيخل( المقتدر از ر،يوز عباس حامدبن رو

 و كـرد يم استنطاق قضات و فقها حضور در را او حامد روز هر. يافت ادامه همچنان حالجي بازپرس. )5:1373 كراوس،
 قتـل  بـه  را حـالج  تـا  ديـ آ بدستي كافي ابهانه كه بود آن خاطر بهي بازپرس انيجر طول. ديگردانيبرم زندان به باز

  .داشتي اسيسي رقبا بر غلبه يا تقدر كسب به نظر زيني حد تا حالج بيتعق كار در حامد. رسانند
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ي زبـون  و ضـعف  نيـ ا و داد سوقي ريسراز بهي طلبشهادت زمان در وي زندگ دوران در راي عباس خالفت حالج
 آسـمان ي فضا در را خاكسترش و سوزاندند را حالج جسد. است انينما حالج شهادت از پس خالفت دستگاهي برا
ة محاكمـ . )192:1380 سـرور، (  كـرد  ثبـت  قضا انگشت با را اوي بقا خاكستر نيهم اما دهند باد به را او ياد تا دنديپاش

  . گشت ملبس نيد لباس به عدوان و ظلم با كه بودي اسيسي اعدام وي اسيسي امحاكمه حالج،
 امـواج  وسـط  در شيخـو  نفـس  ميتـرم  صـدد  در فقـط  حالج اگر«: ديگويم ونينيماس خاورشناس قول از سرور
ي اتفاق نيچن هرگز كردينم دايپ اصطكاك استمدارانيس و استيس با و بود قانع زمان آن در پراكندهي اسيس نيخشمگ

 جـه ينت در كـه  نبودي رسم وي اسيس اتهامات جز اوي نيد اتّهامات و شدينم محكوم اعدام و شكنجه به و دادينم رخ
 . )194:همان( گرفت قرار استفاده مورد قاهر سلطاني براي مستند اهرم و عطفة نقط

 و انيسـرا ياوه و فاسدان بر هجوم وي اسالمة جامعي اجتماع وي اسيس اصالحات بري مبن حالج نهضت و دعوت
 نظـر  بـه  ديـ بع و بـود  آنـان  وزراء وي عباسـ ي خلفاي هايطلبراحت و هاياشيع و هايرانهوس خالف بر محتكران،

 بـه  قـدرت  اعمـال  بـا  و كردنـد  تدارك او ضد بر را التيتشك نيا حامد، او دربار ريوز وي عباسة فيخل كه رسد ينم
 ديـ زيبا و ديـ جن ماننـد  گـر يد شـان يدرو چـرا  نبـود  نيچن اگر و نمودند مبادرت او اعدام به داوران قيتشو و گواهان
 بـه ي نيد شكل خشني اسيسة مسأل نيا ريناگز و ناچار پس. ماندند محفوظي گزند هر ازي مصر ذوالنون وي بسطام
  .)195:همان( آمديم نظر به ترقاطع مختلفي هادسته نيب در نظر اعمالي برا نيد آناني برا ديشا گرفت، خود

  أناالحق و حالج
 تا. يدار وجود حقة بواسط تو ر،يخ داد پاسخ او به ديجن ،»أناالحق«: گفت و رفت ديجن نزد حالجي روز: نديگو  
 پـدرزنش  از نيهمجنـ  و ديـ جن خـود  اسـتاد  از حـالج  كه شد باعث اتفاق نيا شود؟ آلوده خونت به دارة چوب كدام
 و عرفـا  امـا  داشت،ي اقتصاد وي اسيسة جنب شتريب حالج مرگ چه اگر. )4:1373 كراوس، ون،ينيماس( شد جدا عقوبيابو

 او گفتن »أناالحق« در» ياله سرّ« نيا بود، گفته ريغ با او كه دانستنديم» ياله سرّ افشاء« را حالج جرم عموما متصوفه
 آنكـه  از كردنـد،  اتفـاق  او قتـل  بـر  جملـه  گفـت، يم »أناالحق« عشق، غلبات در منصور نِيحس«: ديگويم عطار. بود
 گـم  نيحسـ ي بلـ  اسـت؟  شده گم كه دييگويم شما اوست همه ،يبل«: گفت »هوالحق« بگو گفتند »أناالحق« گفت يم

  .)514:1384عطار،( »نگردد كم و نشود گم طيمح بحر است، شده
 چـون  و بـود  آني ايـ جو ريابـوالخ  ديابوسـع  خيش پاكباز ديمر كه استي راز همان اعظم، سرّ يا عرفان بزرگ راز

ي ان« ليقب ازي عبارات باي بسطام ديزيبا زبان ازي گاه كهي راز همان. ماند باز بدان لين از نداشت را آن ادراك استعداد
 قـول  دري گـاه  و شـده  صـادر  )143: همان(» يشأن أعظم ماي سبحان« و )140:1384 عطار،(» يفأعبدن أنا، اال اله ال اهللا، أنا

 يافتـه  انعكاس )161:1370 عطـار، ( »نه انهيم در ديزيبا و نميبيم پر ديزيبا از عالم هزار هژده«: كه ديزيبا حق در ديابوسع
 »دييشــما د،ييشــما ســتين طلــب بــه حاجــت -دييــخدا د،ييــخدا طلبكــار كــه آنــان« چــوني عبــارات دري گــاه و
 ظـاهر  »أناالحق« قالب در حالج، منصور بن نيحس بزرگ كالم در باألخره و كردهي تجلّي مولو از )1367:1387،يمولو(

 متصـوفه،  و عرفـا  قـول  به و كرد فاش منصور نيحس كهي بزرگ راز آن است نيا. )11(مقدمه ،1370 آرنالدز،( است شده
ي وقتـ . ديـ دينم راي كس خدا، جز كه بود دهيرسي امرحله به د،يدينم را خود گريد او. نمود امضاء را خود قتل سند
 نهيسـ  تنـگ  قفـس  در جـان  گريد جانيا نداشت،ي باك شدن سنگسار و قتل و حرق از گريد د،يرس مرحله نيا به كه
  :برآورد اديفر ناچار و ديگنجينم

  

 الئمـــاثقـــاتيايـــاُقتلـــوني
 

ــيإنَّ ــي ف ــاتي قَتل ــاحي  دائم
ــوتي إنَّ ــيم ــاتيف ــحي ــياي  فَت

 

وطني  اُفـارق كَم تّـي مـتـي حم 
)39:1370آرنالدز،( 
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 عبارت را خودي واقع گناه حالج خود«: كوبنيزرة گفت به. »است شانيا خون مردان،ة گلگون« كه نجاستيا در و
  .)144:1379كوب، نيزر( »كنند درك را آن توانستندينم فقها كه ديتوح به قول از دانستيم

  حالج قتل و اتهامات ساير
  

 بــودغــداريدســتدرقلــم چــون
 

 بــود داريبــر منصــور گمــانبــي
 

)1398/2:معنوي مثنوي( 
  

 ابوالحسـن  دختـر  كـه  بود سحر اعمال ظاهرا حالج گريد اتّهامات ، أناالحق گفتن وي گريقرمط اتّهامات بر عالوه
 عهيشـ ي رؤسا كه بود »تيربوبي دعو«ة مسئل از عبارت زين گرشيد اتّهام. آورد واردي و بر حالج پسرة زوجي سامر

  .)146:1379 كوب، نيزر( كردنديم متهم بدان راي و
 حـال  هـر  بـه . ديـ انجام طـول  به ريوز حامد حضور در ماه 7 مدت به حالج محاكمه نيدوم) ق ـه( 309 سال در
 را آن تمـام  نانياطم با كه نشد فقها ريدستگي زيچ و نشد معلوم هاييبازجوي ط در ديبا كه چنان حالج حال قتيحق

 دفـع  راي اشـبهه  گونـه  هـر  و آورديم زبان بر را نيشهادت همواره زين حالج. سازند حالج قتل وجوب دري زيدستاو
 كـس  هـر  كـه  گفتـه  و كرده حج مييتعل خود ياران به حالج كه آن ازي حاك آمد شيپي سخني روز كه آن تا. كرديم
 كه است آن مثل كند طواف آن گرد و آورد بر شيخوة خان دري محراب نتواند، اگر آورد،ي بجا واجب حج خواهديم

 حسن اثر اإلخالص كتاب ازي ثيحد بري مبتن را قول نيا دنديپرس مورد نيا در حالج ازي وقت. است نموده كعبه حج
ي رأ چـون  كـرده،  نقـل ي تيروا: گفت بهلول ابوجعفربن: ديطلبي فتو مورد نيا دري قاض دو از حامد. دانستي بصر
ي قاضـ  نيهم. قيزند را قائل و شمرد زندقه را قول نيا ابوعمري قاض اما. كرد اعتراض او بر توانينم ستين او خود
  . نوشتي فتو حالج قتل بر حامد اصرار به كه بود عمر

 و المقتـدر  و ريـ وز مخالفـت  زمانـه،  اوضـاع  البتـه  كه است، حالج قتلي اصل زيدستاو وي قوة جنب أناالحق گفتن
  .)233:1373 زاده، اشرف( شود ليتكم فاجعهي اساس علل تا افزود  ديبا نيبر هم راي قشر نيمتشرع و انيصوف مخالفت

 بـا  ارتبـاط : بـود  نكتـه  سـه  شد حالجة محاكم و فيتوق در يارانش و عباس حامدبن زيدستاو چه آني كل طور به
 نيهمـ  حامـد  كه ديآيم نظر به. شديم خالصه أناالحق عبارت در كه الجمع نيع به اعتقاد و تيربوبي دعو ان،يقرمط
ة جنبـ ي رأ نيـ ا كه چرا كردند، توجه شتريب حج ليتبدة مسئل به فقها كنيل. ديديمي كاف او بيتعق جهت را نكته سه
ـ زر( كـرد يمـ  منسـوب  دو هر قرامطه و زنادقه به حال نيع در را حالج و داشتي ترروشني اسيس وي فقه  كـوب، ني

149:1379(.  
 ديعقا و گفتار بطالن بر تا بودند آمده گردي اريبس كذب گواهان ،يو هواداران و ريوز كيتحر به محاكمه نيا در
 ردي اپيـ پ آوردند،يم وارد او بر كه راي اتهامات و گواهان نيدروغي ادعاها مصرّا حالج نكهيا با و دهندي گواه حالج

 چندان فهيخل نزد حامد و شد صادر محكمه قضاتي سو ازي و تيمحكومي فتوا ر،يوز حامد رنگين بهي ول كرد،يم
  . )5:1373 كراوس، ون،ينيماس( گرفت حالج قتل بري مبن را حكمي اجرا فرمان تا ديورز اصرار
 حكـم  سـرانجام . كننـد ي ريجلـوگ  حكمي اجرا از نتوانستند كردند چه هر فهيخل مادر شغب دهيس وي قشور نصر
 .)149:1379كوب، نيزر( سوختن و كشتن اندام، دنيبر زدن، انهيتاز زدن، دار: شد اجرا

. كنـد يم اجرا را حالج قتل حكم ريوز كه كرد نداي مناد كرنا، و بوق آواز باي هجر 309 سال القعدهي ذ 23 روز
 تـا  گشـتند يمي كو هر در نگهبانان. سپرد عبدالصمد محمدبني شهربان سيرئي يعن الشرطه صاحب به را حالج ريوز

 پس و فردا وي نيب امروز گفت. »ست؟يچ عشق«: كه ديپرس او از انيم آن دري شيدرو كه است نقل. ندهد رخي آشوب
 كـه  راه در پـس . اسـت  نيـ ا عشـق ي يعنـ  دادنـد،  بر باد به روز وميس و بسوختند روز گريد و بكشتند روز آن. »فردا

: گفـت . »سـت؟ يچ از دنيـ خرام نيا«: گفتند. گران بند زدهيس با رفتيم ارواريع و ندازان دست د،يخراميم رفت، يم
. »سـت؟ يچ حـال «: گفتنـد . نهـاد  نردبـان  بري پا الطاق، باب به بردند طاقش ريز به چون. »روميم نحرگاه به كه رايز«

  .)517:1384عطار،( »است دار سر مردان معراج«: گفت
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 را منصـور  بـن  نيحسـ  چـون : ديـ گو فاتك بن ميابراه« كه كنديم تيروا حالج زدندارة صحن مورد در ونينيماس
 آنگـاه . شد روان چشمانش از اشك كه ديخند چندان افتاد، هاخيم و دارة چوب به چشمش كشند، بيصل به تا آوردند

 منصـور  بـن  نيحس. ساز گسترده ميبرا را آن ؟يدار خود با را اتسجاده: گفت او به. ديد راي شبل. ستينگر مردم به
 الجـوع  و الخـوف  مـن  ءيبش لنبلوكم« را تيآ نيا و الكتاب فاتحه اول ركعت در. خواند نماز ركعت دو آني رو بر
 خوانـد  )185هيآ: عمران آل( »... الموت ذائقه نفس كل« را تيآ نيا و الكتاب فاتحه دوم ركعت در و )155هيآ: بقره(» ... و
 سـپردم  خاطر به كه دارمق آن كنيل نسپردم، خاطر به را همه كه راند زبان بر اريبس سخنان گفت را نماز سالم چون و
  :است نيچن

 در وي هسـت  جـا  همـه  در(ي رويم در بهي جهت و سو هر از وي شويم آشكاري جهت و سو هر از تو ايخدا بار -
  ).يستين جا چيه

 پوشـش  ريـ ز من بودن حادث حق به و من، بودن حادث بر بودنت ميقد حق به دهميم سوگند را تو ايخدا بار -
  ... . وي داري ارزان من بر ،يفرمود مني روز كه راي نعمت نيا ازي سپاسگزار توان كه بودنت، ميقد

 تـو  به جستنتقرّبي برا زين و تو، نيد به نسبت تعصبي رو از تا اندآمده گرد كه اَند تو بندگان نانيا ايخدا بار -
  . يخواهيم وي كنيم كه آنچه بر را تو سپاس... و امرزيب و ببخش را آنان. رسانند قتل به مرا

 بـر ي ليسـ  و آمد شيپ جالد ابوالحارث هنگام نيا در. پرداخت مناجات به خاموش و بست فرو زبان نيحس آنگاه
 جامـه  و ديكشي انعرهي شبل. شد رواني و شير وي رو بر خون و بشكست اوي نيب كهي طور به زد نيحس صورت

 و افتـاد ي غشـ  بودنـد  حاضـر  آنجـا  در كـه ي سرشناس انيصوف ازي اريبس گروه وي واسط ابوالحسن بر و ديدر تن بر
 ون،ينيماسـ ( »شـدند  حكـم ي اجرا كار به دست عمل شدت با حكومت مأموران كه شود پا بر بزرگي آشوب تا رفت يم

  . )14:1373 كراوس،
ي شـبل . انداختنـد يمـ ي سـنگ ي كس هر پس«: كنديم فيتوص گونه نيا را حالج قتلة صحن اءياالولتذكره در عطار
 كـردن  آهي گل از ؟ينكرد آه چيه چرا سنگ همه نيا از«: گفتند. كردي آه منصور بن نيحس.انداختي گل را موافقت

 پـس . »انـداخت  ديباينم: كه دانديم كه ديآيم سختم او از. معذورند دانند،ينم آنان كه آن از«: گفت »است؟ سرّ چه
 آن مـرد . اسـت  آسان جداكردن بستهي آدم از دست«: گفت. »ست؟يچ خنده«: گفتند. بزدي اخنده كردند، جدا دستش
 و كـرد ي تبسـم . دنـد يببر شيپاها پس. »كند قطع -كشديم در عرش تارك از همت كاله كه -صفات دست كه است
. »ديببر قدم آن د،يتوان اگر. كند عالم دو هر سفر اكنون هم كه دارم گريدي قدم. كردميم خاك سفري پا نيبد«: گفت
 خـون «: گفـت  »؟يكـرد  چـرا «: گفتنـد . كرد آلودخون را ساعد وي رو و ديمالي رو بر آلودخونة ديبر دست دو پس
 دميـ مالي رو در خون. است ترس از مني روي زرد كه ديپندار شما. باشد شده زرد ميرو كه دانم. رفت من از اريبس
 ،يكـرد  سـرخ  خـون  بـه  راي رو اگـر «: گفتند. »است شانيا خون مردانة گلگون كه باشمي روسرخ شما چشم در تا

ح  ال العشـق، ي فـ  ركعتـانِ «: گفـت . »وضـو؟  چـه «: گفتنـد . »سـازم يم وضو«: گفت. »؟يآلود چراي بار را ساعد صـي 
ي امتيق. بركندند شيچشمها پس. خون به اال دياين درست آني وضو كه است ركعت دو عشق در» بِالدم الّا وضوءهما

ي چنـدان «: گفـت . ببرنـد  زبـانش  تا خواستند پس. انداختنديم سنگي بعض و ستنديگريمي بعض و برخاست خلق از
 محرومشـان  دارنـد يمـ  تـو  بهـر  از كـه  رنج نيا بري اله«: گفت و كرد آسماني سوي رو. »ميبگوي سخن كه كن صبر

 كننـد،  بـاز  تن از سر اگر و تو، راه در دنديبر مني پا و دست كه هللا الحمد. مكن بينصيب دولتشان نيا از و مگردان
 در رگوي اپارهي اعجوزه. كردند روانه سنگ و دنديببري نيب و گوش پس. »]كننديم دار سر بر[ تو جاللة مشاهد در

 »كـار؟  چـه  اسـرار  سـخن  بـا  را او تـا  را، رعنـا  حالجك نيا ديزن محكم«: گفت ديد را نيحس چون آمد،يم دست،
 جـدا  تـنش  از سر فهيخل فرمان به روز هماني فردا و ختنديآو بيصل بر را جانش مهين كريپ گاه آن. )518:1384عطار،(

  .)5:1373كراوس، ون،ينيماس( سپردند دجله به را خاكسترش و ساختند
: خوانـد  بـر  تيـ آ نيـ ا پس. »]له[ الواحد افراد الواجد حسب«: كه بود نيا نيحس سخن نيآخر و«: ديگويم عطار
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 پـس . بود او كالم نيآخر نيا و]. »الحق أنّها يعلَمونَ و منها مشفقونَ آمنوا نَيالّذ و[ بها يؤمنونَ ال نَيالّذ بها يستعجِلُ«
 كردنـد  خروش مردمان. بداد جان و كردي تبسم دنيبر سر انيم در. دنديببر سرش كه بود شام نماز و دنديببر زبانش

: گفتنـد  گـر يد روز. »أنـاالحق « كـه  آمديم آواز] او[ اندام يك يك از و برد رضا] دانيم[ انيپا به قضاي گو ن،يحس و
 در و آمـد، يمـ  »أنـاالحق « آواز او خاكستر از. بسوختند را او پس. »اتيح حال در كه بود خواهد آن از شيب فتنه نيا«

  .)518:1384عطار،( گشتيم ظاهر »اهللا« نقش آمد،يم نيزم بري و از كه خون هر قتل وقت

   حالج داستان شناسيروايت 
  .شوديم كشتهي گريقرمط و أناالحق گفتن وي اله سرّي افشا ليدل به ظاهر در اماي اسيس ليدال به واقع در حالج

  يگريقرمط و گفتن أناالحق وي اله سري افشاة بهان به حالج: رنگيپ
  
  .شوديم كشته  فهيخلي براي نيآفر خطر وي اسيس ليدال به اما 
   
 بر را مردم و كرديم ديتهد را آنان قدرت و سلطه و نفوذ كه بود انيصوف ازي رهبري عباسي خلفا نظر در حالج :راز
 زيـ ن حامد. بود انداخته لرزه به را خالفتي هاهيپا و ديشورانيم خالفت دستگاه كردن رانيو و فساد وي تبهكار ضد
  .داشتي اسيسي رقبا بر غلبه و قدرت كسب به نظري حد تا حالج بيتعق كار در

ي ف اهللا، ليقت آن«: كنديم شروع) قهرمان شيستا با( گونه نيبد را حالج تيروا اءياالولتذكره در عطار :نيآغازة صحن
 هيـ عل اهللا رحمـه  حالج منصورِ نِيحس مواج، يِايدرة غرق آن ق،يصد صفدرِ شجاعِ آن ق،يتحقة شيب رِيش آن اهللا، ليسب
  .)509:1384عطار،(» ...

  : داستان در موجود هاينقش و هاشخصيت
  ريوز حامد                     )ريرش( قهرمان ضد     /      حالج             ي قربان قهرمان           

  مردمة عام فه،يمادرخل شَغب دهيس ،ينصرقُشور: قهرمان ياوران
  : دهندگاني يار

  .نوشتي فتو حالج برقتل حامد اصرار به ابوعمركهي قاض: قهرمان ضد ياوران
 كتـاب  از را ثيحـد  آن كـه  حـج  ميتعلـ  منظـور  بـه  حـالج ي فتـو  مورد در كه بهلول ابوجعفربني قاض: بخشنده
 تواني نم اوست خودي رأ چون كرده، نقلي تيروا: گفت ديطلبي فتو او از حامد و گفت،يمي بصر حسن اإلخالص

  .كرد اعتراض او بر
 اوجة نقطـ  و اسـت ) حكومتة ندينما( ريوز حامد و حالجي يعن قهرمان ضد و قهرمان نيب انيجر نياي اصل تنش

 نـزد  و رديـ گيم را حالج تيمحكومي فتو ابوعمري قاض از محكمه قضات نزد اصرار با حامد كه استي زمان زين آن
  .رديگيم را حالج قتل بري مبن حكمي اجرا فرمان تا ورزديم اصرار چندان زين فهيخل

 وزير حسنك

 ريـ وز نيآخر ،يشابورين كاليم حسنك ريام به معروف و الكُفات ديس به ملقّب) 422 وفات( كاليممحمدبنحسن
 حسنك بهي رو نيا از و شد دهيبرگز وزارت بهي منديم حسن احمدبن عزل از پس كه استي غزنو محمود سلطان

 بـه ي وفادار ضمن وزارت دوران در حسنك. بود مشغول سمت نيا در زين محمود سلطان مرگ تا و بود ملقّب ريوز
 ريـ تعب بـه  و داشتي ناسازگار سر محمود، سلطان گريد فرزند مسعود، با و بود ليمتما محمد ريام به محمود، سلطان

   را خداونـدزاده  نيـ ا محمـود  فرمـان  و دل نگاهداشـت  و محمـد  ريـ امي هوا بر كه بود، گريد حسنك حال و«ي هقيب
 آنچـه  مـن  كـه ي بگو را رتيام«: گفت عبدوس به كه رفت شيپ آنجا تا كار نيا در حسنك. )227:1388،يهقيب( »ازرديب

يدگيچيپ

 ييبازگشابحران

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1561/      هاي اين دو واقعة تاريخي تحليل بر دار كردن حسنك وزير و حالج و بررسي تشابهات و تقارن

 از پس قضا از. )227:همان( »كرد ديبا بردار را حسنك رسد، بتو ملك تختي وقت اگر كنم،يم خود خداوند بفرمان كنم
 نيـ ا در. شد دگرگون مخالفانش كام به و حسنك انيز بر اوضاع و نشستي پادشاه تخت بر مسعود محمود، سلطان

 ايـ گو. داشـت  دل به را حسنكة نيك محمود سلطان زمان همان از بودي بدخو و شروري مرد كهي زوزن بوسهل انيم
 راي و و بـود  كـرده  استخفافي و بري دار پرده بدراعه، و ادهيپ وزارتش بروزگار بود شده حسنكي بسرا روز يك«
 هيعل و شمرد متيغن را فرصت بوسهل و شد كنار بر وزارت از حسنك محمود، سلطان مرگ با. )229:همان( »نداختهيب
 و«. سـپردند  بوسـهل  بـه  و كـرده  ريدسـتگ  را او سرانجام تا پرداخت مسعود سلطان نزديي گوبد وي نيچسخن بهي و

  .)228:همان( »كرد ديبا بردار را حسنك ناچار كه ديدميم) مسعود(ريام در بلخ به بوسهل
 دار سـر  بـه  را حسـنك  توانستيم كهي زيچ تنها و يافتنديم كننده قانعي ليدل ديبا حسنك، كردن برداري برا اما  
 از حسـنك  مـرگ  از پـس ي روز: گفـت  عبـدوس  معتمـد  و«: بود انيقرمط به شيگراي يعن دهيعق انحراف اتّهام ببرد،

 مـرد  كه بزرگتر حجت«: گفت بوسهل. را مرد نيا كشتن ديباي عذر وي حجت: گفت را بوسهل ريام كه شنودم استادم
  .ج»استد انيمصر خلعت و استي قرمط

 حسنك مخالفان

 ديـ تهد راي و كـه  دانسـت  دربار به وابسته سرسخت دشمنان وجود توانيم را حسنك قتلي اصلي علتها ازي يك
يي خودنمـا  مجـال  شـان، ياندبـد  بـه  و كـرد  كوتاهي مملكت امور از را انيجو سود ازي اريبس دست حسنك. كردنديم
  . شدند او هيعل بر توطئه مشغول و ننشسته ساكت زين آنها عمل، نيا به پاسخ در. داد ينم

 از را بوسهل حسنك. داشت دل به نهيك او از و رفتيم شمار به حسنك مخالفان نيترسرسخت ازي زوزن بوسهل
 و شيخـو  و خُلـق  در شدهمؤكّد زعارت و شرارت از و شود گذاشته كنار مملكت امور از ديبا كه دانستيمي افراد
 بـا  را او و سـتاد يايمـ  حسنكي سرا در بر كه گونه همان بوسهل. داشت خبر افرادة دربار بيتضر و فروگرفتن لذّت
 بـه  مملكـت  بزرگـان  حضـور  در اموالش استردادة جلس در كه بود همي كس تنها كرد،يم شيستاي زبانچرب و شعر
 شـوكت  و مقام توانستينم بودي طلب قدرت و حكومت دنبال به خود كه بوسهل. پرداخت او باي رفتاربد وي فحاش

 برچسـب  از بهتـر ي زيدسـتاو  و بهانه چه و گشتيم زيدستاو و بهانه دنبال به او بردن نيب ازي برا و نديبب را حسنك
 نيمـؤثرتر  ازي كـ ي يغزنو عصر در اتّهام نيا واقع در كند؟ نابود را دشمنان توانستيمي گريقرمطي يعن زمانه جيرا

 حسـنك  كـه  گفـت  توانينم البته. شد گرفته كار به زين حسنك هيعل كه بود حكومت مخالفاني نابود جهت اقدامات
ة فـ يخل از گـرفتن  خلعت تنها. ستيني شك داشته، قبول را جنبش نياة طلباني آزاد اهداف نكهيا در اما بوده،ي قرمط
 ثابـت  مخالفـانش ي بـرا  را موضوع نيا عمل در او رفتار بلكه كرديم متهم مذهب نيا داشتن به را او كه نبودي فاطم

ة پرونـد  محمـود،  زمـان  در واقـع  در. ساختيم ترروشن را هيقض نيا صحتي فاطمة فيخل باي و مالقات و كرد،يم
 سلطان دنيرس قدرت به با اما. شد مختومه بغداد، دري فاطمة فيخلي ايهدا زدن آتش با حسنك، بودنيقرمطي ماجرا
 ازي خوشـ  دل زيـ ن او كه مسعود، از را اوي نابود مرتب كه بوسهل خصوص به و حسنك دشمنانة توطئ با و مسعود
 و» يتعـد « نيـ ا ،يهقـ يب قـول  به چند هر. ديرس جهينت به نكهيا تا افتاد انيجر به دوباره خواست،يم نداشت، حسنك

 بوسـهل  ريـ غ و بوسـهل  تيسـعا  باب نيا در و شد مرگش باعث كه بود مسعود برابر دري گستاخ و حسنك »تهور«
 حسنك خون بر نيچن نيا را بوسهل كه بود مهم قدر آن بوسهل، و حسنكي دشمن موضوع ظاهرا اما نداشت،ي ريتأث

: داشـت  هـم ي گـر يد دشـمنان  حسـنك  ،يزوزن بوسهل جز به. ديورزيم اصراري و بودنيقرمط بر و بود كرده تشنه
   مسـعود  سـلطان  مهمتـر  همـه  از و بيـ قري علـ  ،يكرّامـ  مـذهب  روانيپ ماق،ياو ازيا ل،يكائيم ،يكاليم بونصر پسران
  . )79:1389شفق،(ي غزنو

 دوران در حسـنك  كـه  آن نخسـت : اسـت  علت چند به حسنك با مسعودي دشمن«: ديگويم ندوشني اسالم دكتر
 را محمـد  جانـب  آشـكارا  كـه  آن دوم. داشـته ينم نگاه زبان او حق دريي بدگو از و كرده ريتحق را او خوديي كامروا
ة ديـ عق در آخر روز تا و شدن ريدستگ از پسي حت آنكه سوم. كرده اريبس كوشش سلطنت به او دنيرسان در و گرفته
  .)15:1382 ندوشن،ي اسالم(» ...مانده جا بر پا خود
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   قرمطيان و حسنك
 وي اسـالم  ديـ عقا ازي بـ يترك كردنـد يمـ  تبرئـه  بـدان  انتسـاب  از را خـود  گاهگه هم هيلياسماع كهي قرمط مذهب

 منفـور  سنّت اهل نزد شدت به را آن داشت وجود آن در كهي گنوث وي ثنو ،يمزدكة صبغ. بود قدرت ضدي ها آرمان
 مخالفـان  نكـال  و قتـل  و فيتوق و هيتوجي برا بدان انتساب مجرّدي عباس قلمرو تمام در. ساختيم وحشتية ما و

  .)156:1367كوب، نيزر( ديرسيم نظر بهي كافي عباس آل به وابستهي هاسالله
 كـار  نيـ اي برا گشتند،يم بهانه دنبال اوي نابودي برا ريوز حسنك باي دشمن ليدل بهي زوزن بوسهل و مسعود ريام
 بـه  رايـ ز بـود،  كـرده  فراهم حسنك خود را اتّهامي هانهيزم البته. افتنديني گريقرمط و دهيعق انحراف از بهتري ابهانه
 از ابـان يب راه خطرات از زيپرهي برا بازگشت در رفت، حج بهي سال حسنك است، نوشتهي هقيب ابوالفضل كهي اگونه
 به نكهيا بدون موصل از و كرد قبول را مصر انيفاطم خلعت ناچار به جاآن در رفته، شام راه دري القري واد به نهيمد

 حسـنك  بـه  محمـود  سـلطان  نكـه يا وجـود  با. شدي عباسة فيخل خشم باعث كار نيا و بازگشت رانيا به برود بغداد
 را حسـنك  و نشـد  طرف بر فهيخلي نگراني ول بسوزانند، تا دنديبازگردان بغداد به را خلعت داد دستور داشت، اعتماد
) حسـنك (ي و اگـر «: ديـ گويمـ  فهيخل جواب در و كرده دفاع او از زمان همان در محمود سلطان اما. خواندي قرمط
 احمـد  خواجـه  و رسـائل  وانيـ د سيرئ مشكان بونصر نيهمچن. )230:1388،يهقيب( »باشمي قرمط هم من استي قرمط
 آن از را او كـرد  سـؤال  هـا آن از حسنك اعتقاد مورد در كه مسعود سلطان جواب در زين مسعود ريوزي منديم حسن
... «: است نبودهي قرمط كه كنديم حيتصر بوسهلة گستاخان سخنان بهي پاسخ در هم حسنك خود. كننديم مبرّا اتهام
 و مرا، نه تهمت نيبد بازداشتند را) بوسهل( او كه د،يبا نيا از به بودنيقرمط ثيحد اما... و است بوده كه ندانم سگ

  .)232:همان( »ندانم زهايچ نيچن من. است معروف نيا
 همـان  شواهد ازي يك. است داشته مذهب نياي كلّ اصولي بعض بهي التيتماي و كه ديآيم بر نيچن شواهد از اما
ي مـوارد  ازي برخـ  شابور،ين بر استير انيجر در نيهمچن. بود آنان از گرفتن خلعت وي فاطمة فيخل حضور به رفتن
ــد كــه ــود قرامطــه نظــر م ــان نظــر از و ب ــا آن ــي حــدود ت ــا مخالفــتة جنب    اعمــال داشــت را متجــاوز اعــراب ب
 نامتعارف اعمالة دربار را سلطاني حت و مردمي خراف ديعقا حسنك، كه بود نيا گريدة مسأل. )116:1384،يراوند( نمود
 سـلطان  باي همراه و مجوريسي ابوعل با محمود سلطان جنگ انيجر مانند رفتيپذينميي اير زهاد و اضتير ارباب

 دارد،ي سـازگار  قرامطـه  مذهب با كه استي موارد ازي يك نيا و. )141:1317ر،يخوانـدم ( آهوپوش زاهد نزد به رفتن و
ي دوسـت  علـم ي بعـد ة مسأل. كردنديم مبارزه بود، گرفته فرا را اسالم امت كهي جهل وي خراف ديعقا با زين شانيا رايز

 همـان  علوم، انتشار وي علم مسائل به توجه. )347:1333،يلـ يخل( است شانيا با مكاتبه و دانشمندان به توجه و حسنك
 و علـوم ي آور جمـع  به مختلف مذاهب و متعددي كشورها از و كردنديم دنبال تيجد با زين قرامطه كه استي كار
 .دنديورزيم مبادرت روانشانيپ نيب آنة اشاع

  حسنك قتل چگونگي
 خود كار بوسهلي هاييبدگو و نكرد اثر حسنك خون حفظي برا حسن احمد خواجه و مشكان بونصري هاتالش

 ازي صورت ،يو اموال تصاحب منظور به. كنند دار بر را حسنك كه كرد موافقتي قرمط اتهام به مسعود ريام و كرد را
 رغبـت  و طوع باي كشور وي لشكر بزرگان حضور در حسنك تا كردند، آماده بود شده هيته قبال كه را اوي هاييدارا
ك  و معامله يك صورت به را حسنك اموال گريد انيب به. كند قباله مسعود سلطان نام به را آنها ة لـ يح يـك  بـه  تمسـ
 يـك يـك  و سـلطان،  جهـت  از بجمله را حسنك اعيض و اسباب همه بودند نبشته قباله دو و«. كردند مصادرهي شرع
 آن و« آن از پـس ). 232:1388،يهقـ يب( »رغبـت  و طـوع  به آن بفروختن كرد اقراري و و خواندندي و بر نام را اعيض

 بغـداد  از كـه  كـان يپة جامـ  با كردند راست كيپ مرد دو و. گرفتند شيپ در حسنك كردن بردار ريتدب شب آن و روز
 چيه خلفا رغم بر گريد بار تا كشت ديببا سنگ به و كرد ديبا بردار راي قرمط حسنك كه آورده فهيخلة نام و اندآمده
  )233:همان( »نپوشدي مصر خلعت كس
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 قـرآن  خوانـان  قـرآن  و. انـد آمـده  بغـداد  از كـه  بودنـد  دهيسـتان يا را كيـ پ دو و...آوردند داري بپا را حسنك و«  
ي آهنـ  پـوش، ي رو ،يخـود . سـتند يگريمـ  بـدرد  خلق همه و...كش رونيب جامه كه فرمودند را حسنك. خواندند يم
 تـر فـراخ ي خـود  تا خواند،يمي زيچ و ديجنبانيم لب او و... يدينپوش را سرش وي رو چنانكه تنگ، عمدا اوردنديب

: ديـ گويمـ  سـلطان  خداونـد  كه گفتي غاميپ و كرد بحسنكي رو و سوار امديب دارجامه احمد انيم نيا در و.آوردند
 ميخواسـت  رحمـت  تـو  بـر  ما» .كن بردار را ما ،يشو پادشاه تو چون« كه گفته وي بود خواسته كه تستي آرزو نيا«

 پس. نداد پاسخ چيه البته حسنك» .كننديم بردار او بفرمان و ،ياشدهي قرمط تو كه است نبشته نيالمؤمن ريام اما كرد،
 گفتنـد  كـس  هـر ... بِدو كه را او دادند آواز پس. دنديبپوشان بدان را اوي رو و سر بودند، آورده كه ترفراخ خود آن از
ه ي سـو  سواران شود،ي پا به بزرگي شور كه خواست و »د؟يبر بدار] دو به[ ديبكشيم كه را مرد د،يندار شرم« عامـ 

 جلّـادش  و بنشـاندند  بـود،  ننشسـته  هرگـز  كهي مركب بر... و بردند داري سو را حسنك و بنشاندند شور آن و تاختند
 زار زار همـه  و كـرد ينمـ  سـنگ  بـه  دست كس چيه د،يده سنگ كه دادند آواز و. آورد فرود رسنها و ببست استوار

 بـه  رسن جلّادش كه بود مرده خود مرد و زنند، سنگ كه دادند ميس را رِندي مشت پس. انيشابورين خاصه ستنديگر يم
  . )235:همان( »كرده خبه و بود افكنده گلو

 مـادرش  و... بمانـد  بـردار  سـال  هفـت  بيقر حسنك و...مادر شكم از بود آمده تنها چنانكه ماند تنها حسنك و«  
 مسـعود  چوني پادشاه و داد بدو جهان نيا محمود چوني پادشاه كه بود پسرم نيا كه مردا بزرگا: گفت ديشني وقت
  .)236:همان( »جهان آن

  وزير حسنك داستان شناسي روايت 
  .شوديم كشتهي گري قرمط جرم به حسنك

   بودنيقرمطة بهان به       حسنك:           رنگيپ
  
 )138:1389بهنام،(           .شوديم كشته     بوسهل و مسعود ريامي دشمن و خصومت سبب به و

  
  
 و دادهايـ رو بستر در كهي و وزارت دوران در حسنك با مسعود ريام نيهمچن وي زوزن بوسهلة نيريد خصومت :راز
  . شوديم آشكار داستان در زمان گذشت با

 ضدي معرف با را حسنك داستاني هقيب اما. شوديم آغاز داستان قهرماني معرف با هاداستانة هم معموال :نيآغازة صحن
 ضـد  نقـش  داسـتان  نيـ ا در كـه  دهـد  نشان خواننده به تا كنديم شروع) بدكار قوم و بوسهل( ريشر انسان و قهرمان
 نيـ ا از...  كـنم يم آغاز قصه نيا من كه امروز«. است قهرمان از ترمحسوس و تررنگ پر اريبس اوي آزارها و قهرمان

 تـا  اسـت  سـال  چنـد ي زوزن بوسهل خواجه و افتادهي اگوشه در و اندزنده تن دو يك راند خواهم سخن من كه قوم
  .)226:1388،يهقيب(» ...  گرفتار رفتي و از آنچه پاسخ به و است شده گذشته

  داستان در موجود هاينقش و هاشخصيت
  ي زوزن بوسهل                  )ريشر(ن قهرما ضد/            ريوز حسنك  ي              قربان قهرمان

  يمنديم حسن احمد مشكان، بونصر: قهرمان دهندگانييار
  دهندگاني يار

  )139:1389بهنام،( رندي مشت ل،يكائيم ض،يراي عل: قهرمان ضد دهندگانييار
  

. كنـد يمـ  اجابـت  او و كنـد يمـ  بخششي تقاضاي و از حسنك بار يك كهي منديم حسن احمد خواجه: بخشنده
 فـرو  مـرا  ميكـر  خداونـد  ولكـن  ديـ فرما خداوند كه هستم عقوبت هر مستوجب و كردم خطا من«: ديگويم حسنك

ي   دگيچيپ

 يي  بازگشابحران
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 من از«: گفت خواجه »كند بِحل مرا خواجه و داشت، ديبا شهياند فرزندان و اليع از ام،برداشته جان از دل و نگذارد،
  .)233:1388،يهقيب( »دارم ماريت را او قوم ،يو سر بر استي قضائ اگر جل، و عز ،يخدا از رفتميپذ و... ي بحل

 كه استي زمان هم آن اوجة نقط و است قصه ريشر و قهرمان ضد بوسهل، و قصه قهرمان حسنك، نيبي اصل تنش
  .شوديم كار نيا به موفق زين باالخره و سازد سركوب ممكن قيطر هر به را حسنك داردي سع بوسهل

  جريان دو تقارن و تشابه نقاط
 كـردن مـتّهم  از پـس . شـدند  ختهيآو دار به دو هر كه است نيا حالج منصور و ريوز حسنك شباهت نيبارزتر) الف

 بـه  و بردنـد  داري سـو  را حسـنك  و...  كردنـد  شيپ در حسنك كردن بردار ريتدب شب آن و روز آن و« حسنك
 زننـد  سـنگ  كـه  دادنـد  ميسـ  را رنـد ي مشت پس...  و بنشاندند بود، ننشسته هرگز كهي مركب بر دند،يرسان گاهيجا
 را حكمي اجرا فرمان تا ديورز اصرار چندان فهيخل نزد حامد آنكه از پس زين حالج مورد در. )235:1388،يهقيب(»...
 پا بر خلق ازي امتيق. بركندند شيهاچشم پس...  بزدي اخنده كردند جدا دستش چون« گرفت حالج قتل بري مبن
 سـنگ  و دديـ ببري نـ يب و گـوش  پس... ميگوي سخن تا كن صبري چندان: گفت. ببرند زبانش تا خواستند پس. شد

 سـر  فهيخل فرمان به روز هماني فردا و ختنديآو بيصل بر را جانشمهين كريپ و«. )593:1384 عطار،(  »كردند روانه
  .)5:1373كراوس، ون،ينيماس( »سپردند دجله به را خاكسترش و دنديكش آتش به را جسدش و ساختند جدا تنش از
. شـدند  ختـه يآو دار بـه  خالفت دستگاهي ناخشنود وي اسيس ليدال به واقع در هردو كه است نيا گريد شباهت) ب

 حـال  و«. داشت قرار حكومت دستگاه هيقض پشت مورد دو هر در و بودي اسيس دو نيا دارزدني اصل علتي يعن
...  ازرديب را) مسعود( خداوندزاده نيا محمود فرمان و دل نگاهداشت و محمد ريامي هوا بر كه بود گريد حسنك

 خداونـد  فرمان به كنم آنچه من كهي بگو را) مسعود( رتيام: گفت را عبدوس آنكهي يك ،يو از رفت هايتعد و
 مـرد  نيا شد پادشاه سلطان چون الجرم. كرد ديبا دار بر را حسنك رسد، تو به ملك تختي وقت اگر كنم،يم خود
  .)227:1388،يهقيب( »نشست نيچوب مركب بر

 را مـردم  و كرديم ديتهد را آنان قدرت و نفوذ كه بود انيصوف ازي رهبري عباسي خلفا باور و نظر در زين حالج
 كـردن  رانيـ و و هدمي برا را خود تا كرديم جيبسي رانشهوت وي خوارباده و فساد وي تبهكار و اسراف ضد بر

 چيه و كرد خطر احساس دربار، ريوز عباس، بن حامد كه نجاستيا. )22:1380سرور،( سازند آماده خالفت دستگاه
 قتـل  حكـم  صدوري براي ابهانه دنبال به آن از پس و كند ريدستگ را حالج نكهيا مگر افتين استقامتي براي راه

  .ساخت نابود را اوي گريقرمط جرم به سرانجام و شد حالج
-يقرمطـ  و دهيعق انحراف به را آنها دو، هري نابودي برا كه است نيا كرد ذكر توانيم كه شباهت موارد گريد از) ج

  . كنند صادر را قتلشان حكم توانستنديمي راحت به قيطر نيا از كه چون ختنديآو دار به و متهمي گر
 ببـرد،  دار سـر  به را حسنك توانستيم كهي زيچ تنها و يافتنديم كنندهقانعي ليدل ديبا حسنك، كردن برداري برا

. را مـرد  نيا كشتن ديباي عذر وي حجّت: گفت را بوسهل ريام« : بود انيقرمط به شيگراي يعن دهيعق انحراف اتهام
  بـاهللا  القـادر  نيرالمـؤمن يام تـا  اسـتد  انيمصـر  خلعـت  و اسـت ي قرمطـ  مـرد  كـه  بزرگتـر  حجـت «: گفت بوسهل

ي منـد يم حسـن  احمد خواجه آن از پس و خود اتيح زمان در محمود سلطان چند هر. )228:1388،يهقيب( »ازرديب
ي هـا ييبدگو اما خواننديم مبرّا اتّهام نيا از را حسنك رسائل، وانيد سيرئ مشكان بونصر و مسعود سلطان ريوز

 عبـاس،  بـن  حامـد . كننـد  بردار را حسنك كه كرد موافقتي قرمط اتهام به مسعود ريام و كرد را خود كار بوسهل
 زيدسـتاو  چـه  آني كلـ  طـور  به. بود حالج قتل حكم صدوري براي ابهانه دنبال به بوسهل مانند زين المقتدر ريوز

 اعتقاد و تيربوبي دعو ان،يقرمط با ارتباط: بود نكته سه شد حالجة محاكم و فيتوق در يارانش و عباس حامدبن
 او بيـ تعق جهـت  را نكتـه  سـه  نيهم حامد كه ديآيم نظر به. شديم خالصه أناالحق عبارت در كه الجمعنيع به
ي ترروشني اسيس وي فقهة جنبي رأ نيا كه چرا كردند، توجه شتريب حج ليتبدة مسئل به فقها كنيل. ديديمي كاف

 .)149:1379كوب، نيزر( كرديم منسوب دو هر قرامطه و زنادقه به حال نيع در را حالج و داشت
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ـ  اتهام مقابل در چند هر. است دو نيا شباهت گريد وجه مرگ از دو هري تمنديرضا) د  خـود ي نـ يدبـد  اي يـ نـ يديب
 قيتشو خود كشتن به را حاكمه أتيه حالجي حت و ندارندي هراس و ترس  مرگ از اما كنند،يم دفاع و ستنديا يم
. ديبكشـ  مـرا  پـس . اسـت  دهيـ گردان روا شما بر مرا خون ختنير مرتبه بلندي خدا كه ديبدان« : ديگويم و كنديم

 خـوردم  جهان«: ديگويم زين حسنك. )44:1373كراوس، ون،ينيماس( »شيآسا من هم و ديياب مزد شما هم تا مرا ديبكش
 يا كشند بردار كه داشت نتواند باز كس است دهيرس اجل امروز اگر است، مرگي آدم كار عاقبت و راندم كارها و

  .)232:1388 ،يهقيب( »ميني عل نيحس از بزرگتر كه دار جز
ـ ي پـا ي وقت دو هر دارد، گرييكد باي اديز شباهت زين دو نيا زندارة صحن) ـه  مناجـات  و ذكـر  رونـد يمـ  دارة چوب

 و ،)رد( گـر يدي بعضـ  انداختن سنگ گريد طرف از و) قبول( يارانشان و مردمية وگري ناراحت. است لبشانة زمزم
 مـردم ة عامـ  نـزد  تـن  دو نيـ ا كه است نيا ازي حاك شود پا به بود كينزد كهي آشوب از حاكمه أتيه ترس گريد

 قـرآن  خوانـان  قـرآن  و... آوردنـد  داري بپـا  را حسـنك  و«. بودنـد  زدنشـان  دار مخالف مردم و داشتند تيمحبوب
ي زيـ چ و ديـ جنبانيمـ  لـب  او و داشـتند، يم همچنان را حسنك و...  ستنديگريم بدرد خلق همه و... خواندند يم
 و تاختنـد  عامهي سو سواران شود،ي پا به بزرگي شور كه خواست و... بِدو كه را او دادند آواز پس... خواند يم

 اسـتوار  جـالدش  و بنشـاندند  بود، ننشسته هرگز كهي مركب بر... و بردند داري سو را حسنك و بنشاندند شور آن
 زارزار همـه  و كـرد ينمـ  سـنگ  بـه  دسـت  كـس  چيهـ  د،يـ ده سـنگ  كه دادند آواز و. آورد فرود رسنها و ببست

 فاتك بن ميابراه .)1388:235،يهقيب(» ...و زنند سنگ كه دادند ميس را رندي مشت پس. انيشابورين خاصه ستنديگر يم
 كه ديخند چندان افتاد، هاخيم و دارة چوب به چشمش كشند، بيصل به تا آوردند را منصور بن نيحس چون: ديگو

 مناجـات  بـه  خـاموش  و بسـت  فـرو  زبـان  نيحسـ  آنگاه...  ستينگر مردم به آنگاه. شد روان چشمانش از اشك
 و بشكسـت  اوي نيب كهي طور به زد نيحس صورت بري ليس و آمد شيپ جالد ابوالحارث هنگام نيا در. پرداخت

 گـروه  وي واسـط  ابوالحسـن  بـر  و ديـ در تـن  بر جامه و ديكشي انعرهي شبل. شد رواني و شير وي رو بر خون
 كـه  شـود  پـا  بـر  بـزرگ ي آشـوب  تـا  رفتيم و افتادي غش بودند حاضر آنجا در كهي سرشناس انيصوف ازي اريبس

 شيچشـمها  پـس . )14:1373كـراوس،  ون،ينيماسـ ( شـدند  حكـم ي اجرا كار به دست عمل شدت با حكومت مأموران
 و دنـد يببري نـ يب و گوش پس... انداختنديم سنگي بعض و ستنديگريمي بعض برخاست، خلق ازي امتيق. بركندند
  .)518:1384عطار،( كردند روانه سنگ

 ،يخود... « : ديگويمي هقيب. است گرييكد به دو نياي هاشباهت از زين زدندار از پس تن از هردو سر كردن جدا) و
 ديبپوش را شيرو و سر كه دادند آواز و ،يدينپوش را سرش وي رو چنانكه تنگ، عمدا اوردنديبي آهن پوش،ي رو
 تـا ... داشـتند يمـ  همچنان را حسنك و. فهيخل كينزد  فرستاد ميخواه بغداد به را سرش كه نشود تباه سنگ از تا

 بدستور تا نماندي اثر چنانكه... بماند بردار سال هفت بيقر حسنك و. )234:1388،يهقيب(... آوردند تر فراخي خود
 دست آنكه از پس. )236:همان( »كجاست تن و كجاست سرش كه ندانست كس چنانكه كردند، دفن و گرفتند فرو
 كـردن  جداي برا فهيخل فرمان به روز هماني فردا ختند،يآو بيصل بر را جانش مهين كريپ دنديبر را حالجي پا و

 جـان  و كـرد ي تبسم دنيبر سر انيم در. دنديببر سرش كه بود شام نماز و... « : ديگويم عطار. بردند تنش از سر
  .)518:1384عطار،(. بداد

 ليـ تحل قابـل  البته كه دارد وجود زينيي هاتفاوت ت،يشخص دو قتلي خيتارة واقع دو فراواني هاشباهت وجود با
  :جمله از شودينم موجودي ديكل و فراوان تشابهات شدن فيضع باعث و است

 جـه ينت در بود، ريوز حسنك،: بود متفاوت هم با ليدال نيا اما شدند برداري اسيس ليدال به واقع در دو هر هرچند
 بـود، ي دستگاه دروني اختالف بوسهل، و مسعود و حسنك نيب اختالف. انيغزنو حكومت دستگاه درون از بودي يك

 فـه يخل دربـار  بـه  حجـاج  بـردن  و انيلياسـماع  از خلعـت  قبـول  ليدل به بغدادة فيخلي دگيرنج كه نماند ناگفته البته
 داشت قرار حكومت مقابلة جبه در و بود عارف حالج اما. ينيد ليدل هم و بودي اسيس ليدل همي نوع بهي لياسماع
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ي بـرا  او. كرديم قيتشو حكومت اساسي فروپاش وي عباسي خلفاي اشيع وي تبهكار و فساد ضد بر را مردمة عام و
  .كرد اميق باشد آن كاملي ارهايمع تمام با خدا رسول حكومت مظهر بتواند كه گشاراه وي رباني حكومتيي برپا
 شيپاهـا  و هادست آنكه از بعد حالج اما ماند، دار سر بر سال هفت سر كردن جدا از پس حسنك تن نكهيا گريد
 جـدا  تنش از را سرش آوردند، فرود دارة چوب از را او كه آنگاه ختند،يآو بيصل بر را جانشمهين كريپ كردند، قطع را

 را خاكسـترش  و دنديكش آتش به و دنديچيپي ريحص در را بدنش پس  ماند، آنجا روز در ساعت دو كرشيپ. كردند
  . ختندير دجله در

 دسـتگاه  طـرف  از ،يگـر يقرمطـ  اتهـام  و بـود  اوي واقعـ  وي اصل اتّهام كهي اسيس ليدال بر عالوه حالج نيهمچن
 زيـ ن مـرگ ة لحظـ  تا و شد متّهم زين ديتوح به قول او خودة گفت به و أناالحق گفتن و زندقه و كفر به فقها و حكومت
 حكومـت  دسـتگاه  به مربوط وي اسيس كهي واقع ليدل بر عالوه حسنك اما. نگشتبر اعتقادش از و گفتيم أناالحق

  . شد متّهمي گريقرمط به تنها بود
 موجـود ي اعل حد به واقعه دو هر در شفاعت و خشونت حكمي اجراة ويش در هاتفاوت نيا وجود با قتيحق در 

 و رونـد يمـ  داري باالي اسيس ليدال به واقع در دو هر و داشتندي ناسازگار سر موجودة حاكم أتيه با دو هر است،
  . شوديم جدا تن از سرشان

  يي  روا عناصر نظر از انيجر دو سهيمقا 
 بـه  يـا  دارند،يي بازگشا و بحران ،يدگيچيپ دو هري يعن باشند،يمي داستان رنگيپ و طرح كي يدارا واقعه دو هر 
ي عنـ ي يظـاهر  اتّهـام  همـان  داسـتان  دو هـر ي دگيچيپ. اندشده ليتشك انيپا و انهيم آغاز، نقطه يك از دو هري عبارت
 و اسـت  مشـترك  دو هر در زين بحران شود،يم آورده وارد) حسنك و حالج( قهرمان دو هر به كه استي گريقرمط

). ياسـ يس( دو نيـ ا از حكومـت  دسـتگاه  هـراس  و ترس وي دگيرنجي يعن شانيواقع وي اصل اتهام از است عبارت
يي بازگشـا  قهرمـان  دو شـدن كشـته  با داستان دو گرهي يعن است، قهرمان دو شدنكشته همان دو هر در زينيي بازگشا

 هاداستانة هم معموال است، متفاوت هم با داستان دو در نيآغازة صحن. رديپذيم انيپا ناخوشي فرجام با و شوديم
 شـروع ) داسـتان  قهرمـان ( حـالج  شيستا و فيتوص با را حالج داستان عطار. شوديم آغاز داستان قهرماني معرف با
 خواننـده  بـه  تا كنديم شروع) يزوزن بوسهل( قصه ريشر و قهرمان ضدي معرف با را حسنك داستاني هقيب اما. كند يم

  . است قهرمان از ترمحسوس و تررنگپر اريبس اوي آزارها و قهرمان ضد نقش داستان نيا در كه دهد نشان
 شـود يم كشته) حسنك و حالج( قهرمان داستان هردو در.است هم هيشب بايتقر داستان دوي هانقش و هاتيشخص

 از. اسـت   پادشـاه  بـه  كـان ينزد از و حكومت دستگاه درون از قهرمان ضد دو هر در. ميناميمي قربان قهرمان را او و
ـ  امـر  نيا به ما است،) قهرمان ضد( حكومت دستگاه مسئوالن و قهرمان نيب دو هر در داستاني اصل تنش كه آنجا ي پ

ـ ي اصـل ي ريـ درگ و تـنش  بودي نيد اگر چون ده،يعق انحراف وي نيد تا استي اسيس آنهاي اصل اتّهام كه ميبريم  نيب
 أنـاالحق  مـورد  در هـم  فقهـا  باي يعن كنديم صدقي حدود تا زين امر نيا حالج مورد در چند هر بود فقها و قهرمان
 و كردن محكومي برا فقها از شتريب حكومت دستگاهي ول است داشتهي ريدرگ ديتوح به قول او خودة گفت به و گفتن
  .باشنديم نقشهي اجرا اهرم و زيدستاو فقها واقع در و كنديم تالش اوي نابود
 دسـتگاه  خـود  درون ازي حتـ ي مـدافعان  و گرانييـار  مـردم،  ديشـد  تيـ حما وي طرفدار بر عالوه قهرمان دو هر

 قـرار  دفـاع  و تيحما موردي قشور نصر و) فهيخل(المقتدر مادر شغب دهيس طرف از حالج چنانكه دارند، حكومت
 مـورد  دربـار  ريـ وزي منديم حس احمد خواجه و رسائل وانيد سيرئ مشكان بونصر جانب از زين حسنك و رديگيم

  .كندينم جاديا دو نيا حال دري رييتغ و نداردي سود افراد نيا تالش چند هر رد،يگيم قرار دفاع
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  :گيرينتيجه
 تقـارن  و تشابه نقاط به ر،يوز حسنك و حالج منصور بن نيحس كردنِ بردار يِخيتارة واقع دو ليتحل وي بررس با
 حكومـت  دستگاه ترس وي دشمن وي اسيس ليدال به واقع در واقعه دو هر در قهرمان كه ميديد. مييافت دستي اريبس
 نـاخوش ي فرجام با واقعه دو هر و شوديمي قربان و رفته داري باالي گريقرمط و دهيعق انحراف اتهام به ظاهر در اما
 مـرگ  حكـم  بـه  قهرمـان  دو هـر . رديپـذ يمـ  انيپا و شوديميي گشاگره قهرمان ضد تيموفق و قهرماني نابودي يعن
يي هـا  چهـره  مـردم ة عام نزد دو هر كه آنجا از و رونديم دارة چوبي پا مناجات و ذكر با و ندارندي اعتراض شيخو

ي آشوب مردم طرف از كه است ممكن لحظه هر و كننديم هيگر خون زدنشان دارة صحن دنيد با مردم هستند محبوب
 آن از و كنـد يمـ ي نيب شيپ را آشوب نيا و دانديمي خوب به را امر نيا زين حكومت دستگاهي حت و شود پا به بزرگ

 تـن  از قهرمان دو هر سر زين تينها در. كنديمي احتمالي هاشورش با مقابلهة آماد را خود مأموران قبل از و ترسديم
ي گـر يقرمطـ ي عنـ ي يظاهر اتهام مورد دو هر دري دگيچيپ: دارندي مشترك رنگيپ و طرح واقعه دو هر. شوديم جدا
 ضـد  تيموفق و قهرمان شكست وي نابود واقعه دويي بازگشا است،ي اسيس ليدال همان دو هر در زين بحران و است

 تـوان يم  مورد نيا از است،) قهرمان ضد(يحكومت مسئوالن و قهرمان نيب واقعه دو هر دري اصل تنش. است قهرمان
ـ ي اصـل ي ريـ درگ و تنش بودي نيد اگر چون ده،يعق انحراف وي نيد تا استي اسيس ها آني اصل اتهام كه ديفهم  نيب

. باشـند يمـ  نقشـه ي اجـرا  اهـرم  و زيدسـتاو  تنهـا  فقهـا  مـوارد  نيا در كهي صورت در داشتيم وجود فقها و قهرمان
 باشـند يمـ  زين حكومت دستگاه درون ازي اشخاص مردم،ة عام بر عالوه واقعه هردو در قهرمانان مدافعان و گران ييار
ـ  مشـكان  بونصر و هستند حالج طرفداران ازي قشور نصر و) فهيخل(المقتدر مادر شغب دهيس جمله از  وانيـ د سيرئ

ي بـرا  هاآن تالش البته كه باشنديم حسنك ظرفداران از زين مسعود دربار ريوزي منديم حسن احمد خواجه و رسائل
 در كـه  گونـه  همان رايز ،ينيد تا استي اسيسي اتهامي گريقرمط كه ميافتيدر نيهمچن. نداردي سود قهرمانان نجات
 كنار و گوشه در كه بوديي هايريگجبهه و هامخالفت و هااميق همهي براي عنواني قرمط ميگفت قرامطه مبحث در ابتدا
 بتوانند بهتر تا گرفتندي نيدة حرب يك عنوان به را هاحركت نيا انيعباس و دادي روي عباس خالفت هيعلي اسالم بالد

  . سازند نابود را مخالفانشان
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 ر،يـ ت و خـرداد  ،شهياند هانيك مجله ،عرفان و كالم ،فلسفه مجموعه ،قرامطهي انقالب نهضت ،)1368(كاظمديس ،يروحان -11
 .24 شماره
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 فصـلنامه  ،يغزنـو  دورهي خيتـار  وي ادب متون در ريوز حسنكي مايس ،)1389( رايسم رمضان،جهان. لياسماع شفق، -15
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 . يفردوس انتشارات: تهران ششم، چاپ دوم، جلد ،رانيا در اتيادب خيتار ،)1363( اهللا حيذب صفا، -16

: تهـران  ،ياسـتعالم  محمـد  از فهـارس  و حاتيتوض متن، حيتصح ،يبررس ،اءياالولتذكره ،)1384( ميابراهمحمدبن عطار، -17
 .زوار

 چـاپ  ،ياسـتعالم  محمـد  از فهارس و حاتيتوض متن، حيتصح ،يبررس ،اءياالولتذكره ،)1370( ــــــــــــــــــــــ -18
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 .قطره نشر: تهران اول،
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Interpreting The Historic Events F Hasanak-e Vazir And Halaj And 
Investigating Their Similarities And Areas Of Correspondence 

Dr. Mohammad Mojavezi, Assistant Professor, Department of Persian Language and 
Literature, University of Zabol 

Zahra Behmadi, MA Student in Persian Language and Literature, University of Zabol 

Abstract 
Mansūr-e Ḥallāj was a famous Persian mystic in the ٣rd century. His views didn’t accord with 

principles of Abasid Caliph. He was a threat to their authority & domination. Since his beliefs 
and teachings caused people to upraise against the government, he faced execution by hanging 
for atheism & blasphemy. Hasanak-e Vazir who was the minister of Sultan Mahmud 
Ghaznavi, was hung under the pretext of being atheist, too. This study aims at studying these 
two events in order to find the similarities and areas of correspondence.It can be said that the 
two heroes of these stories were hung because of their disagreement with the related 
governments and their presence was a threat to the caliphate. So, the accusation of blaspheme 
was only an excuse to remove them. 

Key words: Hasanak-e Vazir, Mansūr-e Ḥallāj, atheism, Analhagh, anging 
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