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 :تمرد المقنع الخراساني 

الػػدة ا الاساسػػجه رجػػ  دجػػر  لػػدن احجػػرانججف تحسسػػا جدجػػدا وػػاف مػػف نتا جػػ  ظ ػػ ر  أ حػػد     
 القضػػا   الم ر  ػػهحروػػا  اجرانجػػه متاػػددا تػػدة  الػػد اةػػادا مجػػد اجػػراف القػػدجـ  ستقالجػػد   دجاناتػػ  

ةلػػػد الار سػػػه  احسػػػثـ دوانػػػ   ػػػ را  س ػػػا درجػػػد  سػػػنساس  اسػػػحاؽ التػػػرؾ  اسػػػتاس سػػػج   المقنػػػع 
 مف مظاهرها . مظ را
اس   دػي جػ هر تاالجم ػا المثحظ اف هس  الفرؽ الدجنجه السجاسجه سص ر  ةامػه رسمػا ت ػ        

 لون ا تختلؼ دي ساض النقاط ال ان جه ا  دي ساض التفاصجؿ .  اهداد ا 
هجرجه  اف المؤرخجف ح جتفق ف حتػد ةلػد اسػـ  959سدأ  حروه المقنع الخراساني سنه       

موػػف القػػ ؿ سػػبف االسجػػه الر اجػػا  ت ػػجر اف اسػػم  وػػاف عها ػػمايا سجنمػػا تاطجػػ  ر اجػػا  المقنػػع  ج
اخػرن اسػم  عحوػػجـا ا  عةطػا ا  جظ ػر اف ها ػػماي هػسا ةػال دػػي احػد القػرن القرجسػػه مػف مػػر  
ةاصػػمه خراسػػاف  وػػاف دػػي ا ؿ امػػر  جامػػؿ دػػي تنظجػػؼ الصػػ ؼ  اسػػل   لوػػف اح الػػ  تحسػػن  

الاساسجه حجث اصسح مػف مػ ظفي  الػي خراسػاف دػبهتـ  ال  را ستحسف ظر ؼ اسج  الماا جه ساد
ست قجؼ اسن  السي استطاع سم اسرت  اف جحصؿ ةلد  قاده ح سب  س ا متنقثي سجف مػدجنتي سلػو   

 مر  .
 دي  حجه اسي مسلـ الخرسػاني اصػسح ها ػـ احػد الرؤسػا  دػي الجػجل  مػف اتسػاع اسػي         

مػف سػجف عالرمامجػها  دػي  حجػه ةسػد الجسػار احمدي اسػتمر  مسلـ المخلصػجف حجػث لجػؿ انػ  وػاف
 ادق  ةلد ال  ر ضد السػلطه الاساسػجهو  لػد اسػر ةسػد الجسػار  ها ـ دي خدمه ال الي الجدجد  

احمدي  ها ـ مع اتساع اخرجف  ارسل ا الد سغداد حجث لتػؿ ةسػد الجسػار  سػجف ها ػـ مػدا دػي 
 سغداد  ـ اطلؽ سراح  دااد الد مر  . 

امػػػا مظ ػػػر المقنػػػع  ممجػػػما   خصػػػجت  دل الػػػع ان ػػػا لػػػـ توػػػف ةلػػػد مػػػا جػػػراـ حجػػػث تصػػػف       
اصػلااي  جػسور انػ  وػاف جػتلجلك دػي وثمػ   لاػؿ سػس   –لصػجراي  –الر اجا  سالقسح دواف اةػ راي 

اتخػػاس  القنػػػاع الػػسي لسسػػػ  ةلػػد  ج ػػػ  وػػاف لتغطجػػػه هػػسا الػػػنق  الػػسي وػػػاف ج ػػار سػػػ  . تقػػػ ؿ 



قناع الػسي اتخػس  المقنػع وػاف مػف الػسه  سجنمػا وانػ  ت ػجر ر اجػا  اخػرن ساض الر اجا  اف ال
تسمجه ها ـ المقنع ا  سالنسي المقنع .  حجف سػدأ  جا  ان  واف مف الحرجر احخضر  مف هنا 

المقنع سث تاالجم  سجف النا  اوػد ةلػد اف جسػسل ةلػد  خصػجت  صػفه الغمػ ض  القدسػجه  لػد 
 حقؽ سلؾ الخط ا  التالجه :

  السػرجهاس القناع لساساي لتغطجػه ةج سػ  اضػاده الػد انػ  وػاف ج ػدؼ الػد اسػساغ الغمػ ض اتخ .9
 ةلد نفس  تلؾ الصفه التي ستمجد د ف  ؾ مف اةجا  اتساة  .

لجػػ ؤ  الػػد اسػػتاماؿ السػػحر حجػػث انت ػػر   ػػا اا  سػػجف النػػا  الػػد اف المقنػػع اسػػتطاع اف  .2
ر عسػػػدر المقنػػػعا  ا ػػػار ا الجػػػ  دػػػي جظ ػػػر سػػػدراي دػػػي السػػػما   لػػػد تغنػػػد النػػػا  دػػػي هػػػسا السػػػد

لصػػا دهـ ال ػػارجه .  هػػ  حجلػػ  مػػف حجػػؿ المقنػػع اسػػتطاع س ػػا اف ججػػس  الجػػ  للػػ   الاامػػه 
 اةجػػاس ـ  هػػ  اف هنالػػؾ س ػػر جصػػاد منػػ  لمػػراي جػػرا  النػػا  م ػػؿ القمػػر  ا ػػت ر دػػي احدػػاؽ 

مػػػر حن ػػػـ  ةػػػ اـ النػػػا  جحسػػػس ن  سػػػحراي  مػػػا وػػػاف اح سطرجقػػػه ال ندسػػػه  اناوػػػا   ػػػااع الق
 مجسقاي . اممل   جد ا دي لار الس ر طاساي وسجراي 

ةلػػد نفسػػػ  تحػػػسجر  ساػػض اتساةػػػ  الػػػسجف  األل هجػػػهصػػفا   سإضػػػفا  لاػػؿ مػػػا جؤوػػد اهتمامػػػ   .3
راسػػ ا م ػػاهد   ج ػػ   طلاتػػ  مػػدةجاي اف النػػ ر الػػسي جنت ػػر مػػف  ج ػػ  سػػجحرل ـ ح محالػػ  
حن ػػـ ح جسػػتطجا ف تحملػػ  و لمػػا اصػػر ا ةلػػد سلػػؾ مسػػدجف اسػػتادادهـ للمػػ   امػػر المقنػػع 

لػػد هػػؤح   سػػلط ا ة الم ػػرلهةػػدد مػػف النسػػا  اف جػػرداف المراجػػا التػػي تاوػػ  ا ػػاه ال ػػم  
 احتساع منادجاي سبف هسا ن ر المقنع دخر ا ول ـ ساجدجف .

 حػػجف اراد رسػػ ؿ لا ػػد الجػػجل الاساسػػي مقاسلتػػ  لػػـ جظ ػػر لػػ   انمػػا نػػادا  مػػف  را  السػػتا ر  .4
 مؤوداي صفه احل جه . 

امػػا تاػػالجـ المقنػػع اف ا ؿ مػػا جلفػػ  انتساهنػػا هػػ  اف المقنػػع مػػف درلػػه الرمامجػػه  هػػي درلػػه       
 اةتقػػػد ا سحلػػػ ؿ ر ح احلػػػ  دجػػػ  .  اف المقنػػػع س ػػػر  سإمامتػػػ لدسػػػ  اسػػػد مسػػػلـ  لالػػػ   ندجػػػه  ار 

 :   واآلتيستاالجـ  ردع  اارا  مختلفه  لالنا نستطجع اف نجمل ا 
 سلػػػؾ حف اطػػػثؽ اسػػػـ نسػػػي ةلجػػػ  جاتسػػػر خطػػػاي مػػػف الناحجػػػه  األل هجػػػهالمقنػػػع  دادةػػػ .9

 التارجخجه .



هلل خلػؽ ادـ دػي صػ رت   ػـ صػ را نػ ح  ػـ صػ را نادن سػالحل ؿ  التناسػو دقػاؿ عاف ا .2
اسػػػراهجـ  ػػػـ م سػػػد  ةجسػػػد  محمػػػد ععصػػػلد اهلل ةلجػػػ   سػػػلـاا  سػػػـ الػػػد اسػػػي مسػػػلـ 

 الخراساني  ـ الج ا لسلؾ طل  مف اتساة  السج د ل .
ادةػػد المقنػػع سانػػ  ساػػد  داتػػ  سػػجا د الػػد هػػس  احرض لجن ػػر الاػػدؿ  لػػجحوـ اتساةػػ   .3

مخلصا ل سا المسدأ حتد  دات  دان  رمد سنفسػ  دػي النػار  هسا الاالـ  لقد ظؿ المقنع
حػػػجف حاصػػػر  الجػػػجل الاساسػػػي  لػػػـ جتػػػرؾ ا ػػػرا لػػػ   لػػػسلؾ اةتقػػػد اتساةػػػ  سانػػػ  اختفػػػد 

  سجا د حتما .
لػػد  المقنػػع اسػػا مسػػلـ الخراسػػاني   نػػادن سبدضػػلجت  حتػػد ةلػػد الرسػػؿ  اف الرمامجػػ   .4

 . ادة  حل ؿ ر ح احل  دي اسي مسلـ  انور ا  دات 
اسقط الفػرا ض مػف صػـ   صػثا  موػاا  حػـر ةلػد اتساةػ  القػ ؿ سػاف هنالػؾ حرامػا  .5

  حثح.
طسػػػؽ المقنػػػع تاػػػالجـ مػػػمدؾ ةلػػػد اتساةػػػ   خاصػػػه دجمػػػا جخػػػ  من ػػػا اساحػػػه النسػػػا   .6

  احم اؿ سجن ما 
اةطػػد المقنػػع الحػػؽ حتساةػػ  سقتػػؿ وػػؿ مػػف جخػػالف ـ دػػي الماتقػػد  اف جسػػس ا نسػػا  ـ  .7

لجسػػػ  جدجػػػدا دلقػػػد ظ ػػػر  دػػػرؽ  الفوػػػرا اطفػػػال ـ  جسػػػلس ا ممتلوػػػات ـ وةلػػػد اف هػػػس  
 ناد  سنف  احدوار .

 را   دػػي خراسػػاف  سػػثد مػػا المسجضػػهمػػع المقناجػػ  :  وانػػ   المسجضػػه لػػد تحػػالؼ      
تػػػدجف سػػػال ح  حسػػػي مسػػػلـ  تػػػدة ا الػػػد  الفػػػرا ض   المتطردػػػه الخرمجػػػهالن ػػػر مػػػف الفػػػرؽ 

 تقػػػ ؿ سػػػاف الػػػدجف ماردػػػه احمػػػاـ دقػػػط .  لػػػد اختػػػار  اللػػػ ف احسػػػجض  ػػػاارا ل ػػػا ضػػػد 
السجف لتل ا اسا مسلـ  ةلد سلؾ داف التسجض واف جانػي سصػ را ةامػه  فالاساسجج المس دا
سصػػػ را خاصػػػه اتسػػػاع اسػػػي مسػػػلـ   لونػػػ  وػػػاف جقصػػػد سػػػ  دػػػي خراسػػػاف فللاساسػػػججالاػػػدا  
 .  الخرمجه
 لد انت ر  حروه المقنع دي منطقه ول وما اف امجر سخػاري تقسػؿ تاػالجـ المقنػع       

 حالف  ساد اف ترؾ احسػثـ  لػد سػدا المقنػع ج ػاجـ القػرن  الق ادػؿ احسػثمجه  ماد خطػر  
الػ  .  ةنػد  ػس هػر  ةلد السلطه مما حدا سحمجد الطا ي  الي خراساف الػد احمػر ساةتق

 را  الن ػػر  اسػػتقر دػػي وػػل دػػي ع حصػػف سػػناـ ا لػػد  المقنػػع مػػع اتسػػاع لػػ  الػػد سػػثد مػػا



سا   جمجع الحمث  احسثمجه التي ارسل  للقضػا  ةلجػ  سالف ػؿ  لػد اسػتطاع المقنػع 
اف جتحػػالؼ مػػع احتػػراؾ تاروػػا ل ػػـ حرجػػه ال جػػـ  ةلػػد  القػػرن احسػػثمجه  ن ػػ   سػػسي 

 ف  امجر سخاري  خالاف الترؾ  خاصه احتراؾ الخلججه من ـ . نسا  ا  لد حال
 لد اح  الم دي الاساسي  سخط را الم لؼ  هنا حػد   تسػدح  سػرجاه دػي  حجػه      

خراسػػػاف انت ػػػ  ستاػػػجف ماػػػاس اسػػػف مسػػػلـ  الػػػي ةلج ػػػا .  لػػػد سا ػػػر ماػػػاس سػػػف مسػػػلـ سػػػنه 
ضػػطرت ـ الػػد احنسػػحا  هػػػ ستنظػػجـ هجمػػا  مروػػما ةلػػد المقناجػػ  ان وػػ  لػػ اهـ  ا969

 المقدمػهالد حصف سناـ  هنا حدث نماع سػجف ماػاس سػف مسػلـ  سػجف سػاجد الحر ػي لا ػد 
  لد حسـ الم دي النماع ستاجف الحر ي لا دا ةاما للجج ل الاساسجه . 

المقنػػػػع سالتسػػػػلجـ  أللنػػػػاع اسػػػػتمر الحصػػػػار ممنػػػػا طػػػػ جث  د ػػػػل  وػػػػؿ المحػػػػا ح        
لحصػػار ط جػػؿ احمػػد و سجنمػػا وػػاف الحر ػػي جحػػا ؿ مػػؿ    وانػػ  المقناجػػ  لػػد اسػػتاد 

سالترا  حتد جمون  الاس ر اسا سقا د مف ل اد المقنػع مػع  المملؤاالخندؽ سجل د الجام   
 33ةدد وسجر مف اتساة  جنضم ف الػد الجػجل الاساسػي  لػد لػدر ةػدد الػسجف استسػلم ا 

جػػدادع ةػػف نفسػػ  حتػػد  ػػخ  ةلػػد اف المقنػػع سقػػي  2333الفػػا  لػػـ جسػػؽ مػػع المقنػػع اح
 الن اجه. 
جمػػع المقنػػع نسػػا    اتساةػػ    القلاػػه حػػجف سػػدا الجػػجل الاساسػػي جسػػجطر ةلػػد منادػػد       

دج ػا  ػـ  المخلصجف  اخسرهـ سان  سجختفي  ان  ةا د ساػد مػد   انػ  سػجملو ـ احرض  مػا
ل ـ  ػـ سنسػا    اطفالػ  دػي التنػ ر  احػر  دػبلقدسقد اصحاس   راسا مسم ما دمػات ا جمجاػا 

جظفػػػر الاساسػػػج ف سج تػػػ   اسا  النحػػػا   القطػػػراف دػػػي التنػػػ ر  القػػػد سنفسػػػ  دجػػػ  حتػػػد ح
 هػ. 963 سج ث ةا لت   لد سمع الم دي سنسب م   المقنع  واف لد صل  
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