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 ه یل یدرباره فرقه اسماع یمختصر
 

 )قسمت اول( 
 
 

( است که عیمتعدد اسالم )شاخه تش  ی از فرقه ها  یک ی(  شناسندیهم م  *هی)که آن را به نام فرقه باطن  هیلیاسماع  فرقه

 امبریاز نوادگان پ  یک یزمان به وجود آمدن آن مترادف است با شهادت حضرت جعفر صادق )رض(. حضرت جعفر  
اما  [  ۱کرده بود ]  نییخود تع  نیبه عنوان جانش  را  لیپسر ارشد خود اسماع   یبود. و  انیعیاسالم )ص( و امام ششم ش

 یعباس  فهیخل  یقیتوسط منصور دوان  نهیت صادق در مدبعد حضر  یمدت[   ۲پدر درگذشت. ]  اتیدر زمان ح  لیاسماع
از آنها   یشدند. گروه  میدسته تقس  نیاو به چند  روانی .  پس از شهادت حضرت جعفر پدیمسموم شد و به شهادت رس

 انیلیکه اسماع  گریکردند. اما گروه د  عتیو با او ب  رفتندیحضرت صادق را پذ  گریکاظم پسر د  یامامت حضرت موس
 ل یو معتقد بودند که حضرت جعفر به منظور محافظت از اسماع رفتندیرا نپذ لیشوند مرگ اسماع یم دهیخالصه نام

 لیگروه اسماع  نیاست. ا  دهیرس   متزنده است و پس از مرگ پدر به اما   لیمرگ او را پخش کرده بود و اسماع  عهیشا
پدر   اتیدر زمان ح  ل یمرگ اسماع  ل،یز هواداران اسماعا  یگریگروه د[  ۳]  دانستندیرا امام زمان و قائم آل محمد م

است و برادر او مستحق   دهیرس  لیبه پسر او محمد بن اسماع  لیشدند که امامت پس از اسماع  یو مدع  رفتندیرا پذ
بود   ییاستثنا  دی)رض( پس از برادر بزرگترش حضرت حسن)ع( به امامت رسنیحس  تحضر  نکهیو ا  ستیامامت ن

بود به نام مبارک    یگروه مرد  نیاز سران مهم ا  یک ی شود از آنجا که    یبرادر به برادر منتقل نم  امامت از  گریو د
را   هیگروه مبارک  دی هم عقا  گری گروه د  کی[   ۴شدند. ]  ده ینام  هیگروه مبارک   نیبن جعفر صادق( ا  لی)برده اسماع

. دانستندیخود م  امبریبودند و او را پ  یاسد  نبیبه نام ابوالخطاب محمد بن ز  ی مرد  روانیکه پ  هیبه نام خطاب  رفتندیپذ
فرماندار کوفه،    هیبر عل  روانشیابوالخطاب و پ[  ۵رفت ]  یحضرت صادق به شمار م  روانیاز پ  یک یابوالخطاب  

از    یجمع  شکست خوردند و اکثر شان کشته شدند. خود ابوالخطاب و  یول  ندبه راه انداخت  یشورش  یبن موس  یسیع
  .آوردند و به فرمان او همه آنها را کشتند  یبن موس یسیشدند و آنها را به حضور ع ریهم دستگ روانشیپ

بوده و فعال   امبریکردند که او پ  یو گمان م  رفتندیابوالخطاب که زنده مانده بودند مرگ او را نپذ  روانیاز پ  یگروه
آنها با محمد پسر اسماع  بیغا دوباره دچار انشعاب شد و شاخه    هیمبارک  یکردند. پس از مدت  عتیب  ل یشده است. 
 هیرو قرمط  نیبه نام حمدان قرمط بودند و از هم  یمرد   روان یها که پ  ی. قرمطهیبه وجود آمد  به نام قرمط  یدیجد
پنداشتند  یشده و م بیآنها غا دگانیه او موقتا از دکردند ک یو گمان م رفتندیشدند مرگ ابوالخطاب را نپذ یم  دهینام

حلول    ل یکه روح حضرت جعفر صادق در ابوالخطاب حلول کرده بود و پس از آن اکنون در کالبد محمد بن اسماع
 یکه او مهد  گفتندی ها مرگ او را هم منکر شدند و م  یوفات کرد قرمط  لیاست. پس از آنکه محمد بن اسماع  کرده

 [۶. ]کندیم یروم زندگ یاکنون در شهرهاموعود است و 
شورش کرد حمدان    یخالفت عباس  هیمشهور به صاحب الزنج بر عل  ی بصر  میبن محمد بن عبدالرح  ی که عل  یزمان 

و [ ۷] رفتیبجنگند اما صاحب الزنج نپذ انیعباس هیداد که با هم متحد شوند و در کنار هم بر عل شنهادی قرمط به او پ
از    یک ی  هیبن مهرو  هیو کشته شد. بعدها زکرو  دپرداخت و آخراالمر شکست خور  انیبه جنگ با عباس  ییبه تنها

 ی ک یکه    یجناب  دیاما او هم به سرنوشت صاحب الزنج دچار شد. ابوسع  دیشور  انیعباس  ه یها بر عل  یسران مهم قرمط
را تصرف کند   نیکرد و توانست بحر  یراه انداز   انیعباس  ه یرا بر عل  یامیها بود ق  یرهبران قرمط/ انیاز داع  گرید

  ی م  زیمسلمانان را جا  گریخون د  ختنیتندرو بودند و ر  یها اشخاص  ی. قرمطاوردیرا به وجود ب  یابو سلسله جن
در   شهیهم هم انیو غزنو ان یمنجمله مخصوصا عباس  یاسالم ی دولت ها گریکردند  و د ی دانستند و آن ها قتل عام م

 .ها بودند یکن کردن قرمط شهیر یپ
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ها قلمروشان    یکرد. بعدها فاطم  یگذار  انیرا بن  یخالفت فاطم  یالمهد  دهللایعب  قایدر شمال آفر  یالدیم  ۹۰۹در سال   
بود و آنها   هیلیها، مذهب اسماع  یفاطم  یمسلط شوند. مذهب رسم  قایرا توسعه دادند و توانستند بر سراسر شمال آفر

 یها سلسله انشعاب ها  نیکردند. با وجود همه ا  فایا  هیلیاعمذهب اسم  جیو ترو  یمدن اسالمدر تکامل ت  ینقش مهم
به وجود   ی دیباهلل )الحاکم بامرهللا( شاخه جد ریهمچنان ادامه داشت. در زمان خالفت منصور بن العز ه یلیفرقه اسماع

کار  نیبا ا تکرد و اگرچه مردم به شد ییخدا یبود که الحاکم ادعا نیشاخه ا نیآمدن ا دی. علت پدهیآمد به نام دروز
[  ۹خواهرش کشته شد. ]  کی. در آخر الحاکم به تحررفتندیاو را پذ  ی هم بودند که ادعا  یاما کسان[  ۸او مخالفت کردند]

فاطم ا  ی معد بن عل  ییدوران فرمانروا  انیاوج قدرت و شکوه  از    یک ی  فه،یخل  ن ی)المستنصرباهلل( بود. در دوران 
داشت علم شورش برافراشت و  فهیاعظم و خل ریکه با وز یاختالفات اطربخ یریبه نام بساس یسرداران خالفت عباس

 .بغداد را تصرف کرد و دستور داد به نام المستنصر باهلل خطبه بخوانند یریبه المستنصر رو آورد. بساس
  

 ...دارد ادامه
 

شوند    لیتاو   دیدارند و با  یظاهر و باطن  ینیو احکام د  ثیمعتقدند که قرآن، احاد  هیلیمذهب اسماع  روانیاز آنجا که پ *

 .نامند یهم م هیمذهب را باطن نینهفته در آن ها کشف شود ا نیراست یتا معنا
 
  
  :نوشت ها یپ

 
  ، یخالقداد هاشم  یمترجم مصطف  ،یشهرستان  میالملل )ترجمه الملل و النحل( ابوالفتح محمد بن عبدالکر  حیتوض_۱

 ۲۵۹انتشارات اقبال، ص 
 ۷۰۷موسسه انتشارات نگاه، ج سوم، ص    ،ینیمحمد قزو  حیبه تصح  ،ینیعطاملک جو  ،ینیجو  یجهانگشا  خیتار _۲
 ۶۵_   ۶۴ص  ،یخنج نیحس ریمترجم ام ،ینوبخت  عه،ابومحمدیفرق الش _۳
 ۶۵همان، ص  _۴
 ۲۴۱_۲۴۰ص  ،یالملل، شهرستان حیتوض_۵
 ۶۹_ ۶۷ ینوبخت عه،یفراق الش _۶
 ۶۶۴۷ص  ۱۵جلد   نده،یمترجم ابوالقاسم پا ،یطبر ری محمد بن جر ،یطبر خیتار _۷
 ۵۳۲_ ۵۳۱ص    ک،ی )نسخه الکترون   ،یصابر  نیمترجم حس  ،یج دوم، عبدالرحمن بدو  ،یکالم  یها  شهیاند  خیتار _۸
و   یپژوهشگاه علوم انسان  ،یتیابن خلدون، عبدالرحمن ابن محمد ابن خلدون، ج سوم، مترجم عبدالصمد آ  خیتار_  ۹

 ۹۷_۹۶ص  ،یمطالعات فرهنگ 
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