
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 
۶۰/۰۷/۲۰۲۲                    شریف منصور 

          
  

   هیل یدرباره فرقه اسماع یمختصر
  

 قسمت دوم( )
 

. پس از  میدیو به دوران خالفت المستنصر باهلل رس  میکرد  یرا بررس  هیلیفرقه اسماع  شیدایپ  یقسمت قبل چگونگ   در
 انیلیاسماع  یو از هم گسستگ   انیو فصل زوال فاطم  دیرس   انیسلسله هم به پا  نیا  ییباهلل دوران طال  درگذشت المستنصر

ابوالقاسم فرزند ارشد    د،یباهلل( به خالفت رس  ی)المستعل  د. پس از مرگ مستنصر فرزندش ابو القاسم احمدیفرا رس
ا  انیلیاز اسماع  یمستنصر نبود و بخش  ستهیمستنصر را شا  گر یآنها نزار پسر د  رایکار مخالف بودند ز  نیهم با 

او،   ریبود اما وز  دهیخود برگز  عهدیاز مرگ نزار را به عنوان ول  شی که مستنصر پ  گفتند ی و م  دانستندیپدر م   ینیجانش
از نفوذ و قدرتش  با استفاده    دیدیرا به سود خود م  یداشت و خالفت مستعل  یافضل بن بدر الجمالى که با نزار اختالفات

 انیلیاسماع  یکار باعث دو دسته گ  نیو ا[  ۱نزار را گرفته و قدرت را به ابوالقاسم احمد واگذار کرد ]  ینیجانش  یجلو
 :کرد میشد و آنها را به دو شاخه تقس

باهلل   ی. )مستعلشدند  یم  دهیباهلل( را قبول داشتند مستعلیه نام  یکه امامت ابو القاسم احمد )المستعل یمستعلیه: کسان _۱
کشته شد و    یقمر  یهجر   ۵۲۴او شد. آمر در سال    نیدرگذشت و پسرش آمر جانش  ی قمر  یهجر   ۴۹۵در سال  

گفتند که    یو م  رفتندیخالفت و امامت الحافظ را نپذ  انیلیاز اسماع  یاما بخش  دیاو الحافظ رس  یخالفت به پسر عمو
 ن یشاخه هم به هم نی ا روانیبرسد. پ  بی به پسر او ط  دیدارد و امامت و خالفت پس از آمر با  بیبه نام ط  یآمر پسر
   شدند.( دهینام  هیبیخاطر ط

 ی فرقه بود. صباح دانشمند  نیا  یشوایپ   نی. حسن صباح نخستدانستندینزار که او را امام خود م  انی: حامه ینزار _۲ 
  ر یی( داشت و پس از آن تغی)دوازده امام  یکه ابتدا مذهب اثنا عشربود    یاضیو هندسه  و ر  یآشنا با ستاره شناس

مشغول به کار بود اما خواجه نظام   یدر دربار سلجوق   یصباح مدت[  ۲. ]دیگرو  هی لیمذهب داد و به مذهب اسماع
 رد یاو را بگ   یدانست که حسن بتواند جا  ینم  دیو بع  کردیکه از جانب او احساس خطر م  انیاعظم سلجوق  ریالملک وز

 [۳] .و از دربار براند ندازدیتوانست او را از نظر سلطان ب
کردن او بود که  صباح متوجه شد و خودش را به   ری دستگ  یالملک به راندن حسن از دربار اکتفا نکرد و در پ نظام

  ران یگماشت و به ا  یستنصر او را به عنوان داع روبرو شد و م  یمصر رساند. او در آنجا با استقبال گرم دربار فاطم
کند.    ریو توانست دژ الموت را تسخ  دیکوش  هیلیاسماع  هبمذ  جیدر راه ترو  رانیفرستاد. صباح پس از بازگشت به ا

که حسن   یزمان راینزار بودند. ز ینیخواستار جانش یرانیا انیلیپس از درگذشت مستنصر باهلل حسن صباح و اسماع
 ی المستعل  میاما همانطور که گفت[   ۴کرده بود. ]  یخود معرف  نیمستنصر نزار را به عنوان جانش  بردیر مدر مصر به س

شاخه    یشد. صباح رهبر  هیو نزار  هیبه دو شاخه مستعل  انیلیکار باعث انشعاب اسماع  نیو ا  دیباهلل به خالفت رس
مذهب   یپرداخت که حاضر بودند در راه اعتال  یانی لیاسماع  ینظام  ت یرا به دست گرفت در الموت به ترب  هینزار

 یبرا  شدندیم  دهینام  ی لیاسماع  انیرا که فدائ  افراد  نیرا بکشند و خودشان هم کشته شوند. حسن صباح ا  گرانیشان د
 ن یاز نخست  انیاعظم دولت سلجوق  ریبزرگ وزفرستاد. خواجه نظام الملک    یم  هیلیکشتن مخالفان مهم مذهب اسماع 

 .درآمد  یحسن صباح به نام ابوطاهر از پا  انیاز فدائ  یک ی  لهیبود، خواجه به وس  یلیاسماع  انیفدائ  یترور ها  انیقربان
[۵ ] 

تا باالخره نوبت به رکن   افتیسلسله ادامه    نیاو شد و ا  نیرودبارى جانش  دیاز درگذشت حسن صباح، بزرگ ام  پس
 گریامامت صباح تا خورشاه الموت و د  ی. در فاصله زماندیالموت رس  یلیاسماع  یفرمانروا  نیخورشاه آخر  نیالد
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توانستند در برابر مخالفان خود    انیلیاما اسماع  ندقرار گرفت  یادیز  یها  یبارها هدف لشکرکش  انیلیاسماع  یقلعه ها
 .درآورند ی پا خود از انیفدائ  لهیاز آن ها را به وس یمقاومت کنند و تعداد

تول  در قاآن )پسر  الد  یقاض  کی مغول( به تحر   زینوه چنگ   ،ی زمان حکومت خورشاه، خان مغول منگو    ن یشمس 
  یالزم به قلعه ها   یقوا  جیهالکو پس از بس[  ۶کرد. ] انیلیاسماع  یدژها  ریبرادر خود هالکو را مامور تسخ  ینیقزو

او کند و به او امان داد. خورشاه به   میسلحال از خورشاه خواست که خودش را ت  نیحمله کرد و در ع  انیلیاسماع
  م یتسل یگریپس از د یک یرا  انیلیمستحکم اسماع یسست مغول ها اعتماد کرد و ضمن آنکه دژها یها مانیعهد و پ
. مغول ها پس از  آمد و به نزد مغول ها رفت  رونیاز مقر حکومتش ب  کانشیاز نزد  یخودش هم با جمع  کردیآن ها م

 [۷].را قتل عام کردند کانشیاو و نزد افتندیدست  انیلیاسماع ریناپذ ریتسخ یبه قلعه ها هآنکه با کمک خورشا
 

 ...دارد ادامه
 

 :نوشت یپ
 
 ۱۵۵( ص کی)نسخه الکترون  ،یصابر نیمترجم حس ،یج دوم، عبدالرحمن بدو ،یکالم ی ها شهیاند خیتار_۱
 ۷۳۹ص   ۳موسسه انتشارات نگاه، ج  ،ینیمحمد قزو حیبه تصح ،ینیعطاملک جو ،ینیجو یجهانگشا _۲
 ۴۳۲و   ۴۳۱ص  ر،ی کب  ریانتشارات ام ،یبکر مستوف  یحمدهلل بن اب ده،یگز خیتار _۳
 ریبه نقل از ابن اث ۱۶۳ج دوم، ص  ،یکالم یها  شهیاند خیتار _۴
 ۳۰وم، ص عباس اقبال، ج د  حیبه تصح ار،یطبرستان، ابن اسفند خیتار_۵
 ۱۸۲و   ۱۸۱جلد دوم، ص   ،یبیحب یعبدالح  حیبه تصح ،یمنهاج سراج جوزجان ی قاض ،یطبقات ناصر_۶
 ۸۰۲ت  ۸۰۰، ص ۳، ج  یجهانگشا_ ۷
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