
                                                                  

یلیاسماع یامام ۀعیشمسلمانان
)  خود زمان ینید یانقالب نھضت (           

تدوین: نورعلی دوستتھیھ و 
کانادا -مانتلایر

                                ١٣٩٠عقرب  ٧

 لیاسماع امام امامت با ھیلیاسماع نھضت خیتأر
 امامت نص قیطر از کھ صادق جعفر امام ابن

 آغاز شد دهیبرگز انیعیش امامت بھ آنحضرت
 امام ینیجانش انتخاب نینخست مورد در.  گرددیم

 ،اما دارد وجود نظر اتفاق امامت بھ لیاسماع
 رحلتش ۀواقع با آن نسل در امامت دوام رامونیپ
 عھیش ۀجامع در را یاختالفات پدر اتیح ھنگام در
. آورد دیپد

 معمول لیبدل لیاسماع امام امامت جانبداران 
 ونظر است با� یمھتد امام  کھ ھیامام ۀعیش

 یروحان و مھم امر نیچن در مخصوصاً  امام وعمل
 فرد امام رایز.  ست هاشتبا گونھ ھر از دور

 از و دارد ارتباط بیغ عالم با کھ است یمعصوم
 کماالت بوده خوردار بر نید معارف و علوم تمام
 بوده کامل او صفات ۀھم و  یاخالق ، ینفسان
 یانسان وکمال اعتدال حد در او سکنات و حرکات

 اشتباه تواندینم انتخاب نیا لذا. باشدیم
 ریپذ نا گشت بر لیاسماع بر امامت نص وباشد
 امام کھ را خود نیمخالف نظر بران عالوه.   است
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امامازمسکرشرابدنینوشلیبدلصادقجعفر
اتھامغاتیتبلۀجزنمودهاعتمادصلبلیاسماع
استنادمفرضقولنیوبا.دانندیمگونھ

پارساوزاھدیمردلیاسماع(کھندینمایم
وداشتدوستسختاوراصادقجعفراماموبود

پابرھنھوشداندوھناکاریبسوفاتشھنگام
دادفرمانبارچندوگشترواناشجنازهبدنبال

اوۀچھربھوگذاردندنیزمبرراجنازهتا
)١(.)ستینگر

لیاسماعامامرحلتازبعدانیلیاسماعنرویاز
جعفرامامابنلیاسماعفرزندمحمدامامتبھ

.باشندیمقائلصادق

امامشاملامامتمقامانیلیاسماعدگاهیداز
کھیمعننیبد.شودیممستودعامامومستقر
واستامامتاستیروتیصالحیدارامستقرامام
واماممعاوناینیجانشھمچونمستودعامام
لیدلو.استدیمروامامۀکنندتیوصاۀبعبار

فمستقر(یۀآۀباشارراامامبودنمستودعبر
.دانندیم٩٨یۀآانعامۀسور)مستودع

اتیحزماندرلیاسماعامامچونشانیابنظر
فرزندبھامامت،نمودرحلتصادقجعفرامام
استمستقرامامکھ،رسدیملیاسماعبنمحمداو
خودگریدفرزندصادقجعفرامامیعنیوآنحضرت.

تادادقرارمستودعامامراکاظمیموسامام
ھمچنان.باشدلیعاسمابنمحمدامامیوص

قدرۀدیبدگانزادهامامی ۀھمبھانیلیاسماع
.نگرندیمواحترام

مادرویتنبرادرانوعبد�لیاسماعمعلومقرار
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بوده)ع(یعلبنحسنامامۀنوادفاطمھشان
ازدواجفاطمھعمرریاختاصادقجعفرامام.است
امام،کاظمیموسامام.استنداشتھیگرید

صادقجعفرامامگریدپسرانمحمدامامواسحاق
اندآمدهایبدندهیحمبنامآنیدومھمسراز
کاظمیموسامامازسالھشتلیاسماعبنومحمد.

عبد�شیوعموپدرازبعدوبودهبزرگتر
صادقجعفرامامخاندانذکورفرزندنیبزرگتر
٩.استبوده
بطورخالفتدرینیجانشموضوعاسالمخیتاردر

عھیشمذھبدرامامتینیجانشموضوعوعموم
گروهبھمسلمانانمیتقسوتفرقھباعثاکثراً 

یجنگھابروزباعثشدهمتخاصمومختلفیھا
شدهمسلمانانیجاننیسنگتلفاتسببویداخل
.است

عھیشتیروابھکھجعفرصادقاماموفاتازبعد
یخلفاازیقیدوانمنصورتوسطیھجر١۴٨سالدر
۵٨.شدمسمومزھرلھیبوسالعباسیبن

.دندیگردمیتقسگروهششبھامامنیادانیمر

صادقجعفرامامکھبودندمعتقد:ھیناوس-١
واواستزندهبلکھمردنخواھدواستنمرده
جعفرامامازگروهنیا.استومنتظرقائمیمھد
:فرمودآنحضرتکھندیگویمکردهتیرواصادق

شودمنجدرشمابجانبیکوھفرازازمنسراگر(
صاحبمنکھدیمباش)طعقا(جازممنکشتندر
التیاریشمشوصاحباھتداباوامامامشما

٢. )وظھورم

ازبعدکھاندمعتقد:ھیافطحایھیفطح–٢
اماماوبزرگپسربھامامتصادقجعفرامام
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نیبزرگترعبد�چونگفتندورسدیمافطحعبد�
باشدیونیجانشستیبائاولذااستاماماوالد

صادقجعفرامامکھنمودندتمسکگفتارنیباو
:استفرموده

. ))باشدیممنفرزنداننیبزرگتردرامامت((
٣

بعدصادقجعفرامامرحلتبازینافطحعبد�اما
۴.نمودوفاتروزھفتاداز

روانیپگروهنیا:ھیطیشمایھیطیسم-٣
صادقجعفرامامگریدفرزندامامتانیومدع
ھیباجیدبنامرونیوازاندباجیدمحمدبنام

دهینامطیشمیاببنییحیخودموئسسبنامای
۵.اندشده

کاظمیموسامامامامتبھکھ:ھیموسو-۴
۶.اندقائلصادقجعفرامامابن

ازامامتندیگوکھ:واقعھھیلیاسماع-۵
بدووبوددهیرسلیاسماعامامبھصادقجعفر
امامتسلسلھخاتمویمھدقائمرایووشدختم

٧.اندخالصھیلیاسماعفرقھنیوادانند

امامازبعدندیگوکھ:یمبارکھیلیاسماع-۶
بھآنومتعاقبلیاسماعبھامامتصادقجعفر
کھاستنیھموحقاستدهیرسلیاسماعبنمحمد
رایز.باشدلیاسماعبنمحمدیبراامامت
اماممورددرفقطبرادربھبرادرازنصانتقال

ستینزیجاآنازوپساستجائزنیحسوامامحسن
قائلکھ.اندگروهنیھمازانیلیاسماع.

یتیامنلیبدالبناکھلیاسماعبنمحمدبامامت
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ساختیمخفانظارازراخودانیعباسبیتعقنسبت
یتعدادیعمومانظارازدوریزندگآغاز(نیوا.
ادیسترۀدوربنامکھستیلیاسماعاماماناز
یوسازماندھدعوتکار٨.)شودیم

ویمترقینیدنھضتثیبحکھرایلیاسماعجنبش
اغلباً کھیانیداع،بودخودزمانیاستبدادضد
منتجکھنمودندیمیرھبربودندعربنژادریغ
شمالدریاسالمحکومتنیبزرگترجادیابھ
وجودبایول.شد)انیفاطمخالفت(قایافر

المعمولحسب؛خالفتنیامالحظھقابلاقتدار
کراتبھیاسالمیھاخالفتسائردرچنانچھزمان
درونیھاکشمکش،بودافتادهاتفاق
معصوموگانگردانندهیطلبقدرتحرصیگخانواد
قرارریتأثتحتزینراخالفتنیا،گانزاده
(ابومنصورکیھر:گانزادهامام،داده
�نیالدیالمصطف(بھملقبیالمستعلو)نزار

معدمیتمابوخالفتازبعد،ینیجانشسربر)
نزاربقتلبھکھشدنداختالفدچارالمستنصرباهللا

ازبعدانیلیاسماعوانجامید . بدست برادرش مستعلی
مختلفیھافرقھبھیبخشودنناعملنیاانجام
بھموسومیلیاسماعمقتدردولت،دهیگردمیتقس
کھدیگردیقیعمبحراندچاریفاطمیخلفا

مروریبعدیھابخشدرفشردهبطورآنرامونیپ
.داشتمیخواھ

موضوعرامونیپبحثواردنکھیبراقبلاماو
امامابنکاظمیموساماممورددر؛میشویاساس
مذھبازیمیعظبخشکھاوروانیپوصادقجعفر

،دھندیملیتشکراجھانمسلمانانوعھیش
امامخالفبرکاظمیموسامامکھگفتدیبا
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امامھمانندلیاسماعابنمحمدولیاسماع
جستیمیدوریاسیسیھاتیفعالازصادقجعفر

نمانداماندرانیعباسگزندازبآنھمیول.
سرویزندانگوناگونیھابھانھبھبارھاو

فھیخلدیالرشھارونانھیمخفبدستور(انجام
/١٨٣زھردنینوشانبابغدادزنداندریعباس
ازبعدکھ١٠).دیرسشھادتبھدرگج٧٩٩

بھآنبزرگفرزندرضایموسبنیعلآنشھادت
امامتسلسلھقیطرنیبدوگردید ، نییتعامامت

امامتبھھیذربھھیذریامامدوازدهانیعیش
و،یالعسکرحسن،یالنقیعل،یالتقمحمد

شانیاۀدیبعق.ردیپذیمادامھیمحمدالمھد
بسربتیغودربودهالزمانصاحبدوازدھمامام

.باشندیمآنظھورانتظاردرشانیوابردیم

عھیشفرقھرامونیپستینموردیبھمچنان

ۀقیطر؛عھیشمخصوصاً اسالمخیتاردرکھھیدیز
ینظرمختصرزیناستبودهیسلحشورالعادهفوق

.میباشداشتھ

نیاانیعیشنیالعابدنیزامامرحلتازبعد
بامامتیگروھ؛شدندمیتقسگروهبدوزینامام
بھیگریدیگروھوامامبزرگفرزندباقرمحمد
بقول.دندیگرونیالعابدنیزبندیزامامت
انیمدردیز((یریحمنشوانبندیابوسع

انیم.بودرینظیبشجاعانوزاھدانومتکلمان
آنھاستنیترفاضلیعلاوالدوامبریپتیباھل

((  .١١

«نیالعابدنیزامامابندیزامامۀدیبعق
نمودنکناربریبراریشمشبادیباعادلامام
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ازینھومعروفبھامرقیتطبوعادلریغامام
عادلحکومتجادیایبراودینماامیقمنکر
ازکیھراوۀدیعقبھ.دینمامبارزهیاسالم
امیقیرھبریتوانمندوعالمکھتیباھل

اسالمیایدنبتوانندوباشندداشتھراومبارزه
اوامامتیادعادھدنجاتیعدالتیبازرا

،انتصاباصلبھموصوف١٢. »استمشروع
نیاباو.دادینمیتیاھمھیوتقیمھدویموروث
ضدبردانشیمرودیزامام؛مانیاواعتقاد
متوصلریشمشبھنمودهجھاداعالنانیاموخالفت
درریشمشبھتوصلوجھادشعارنکھیاز.شدند

کھیطیشرادرآنھممتوازنریغیروئایروکی
نیمخالفبرابردریترحموگذشتنیکوچکتر
طبعاً؛ومحالنبودمجازانیاموخالفت
عھیشۀفرقنیاطرفدارانتعدادبرتوانستینم
ونیانقالبوگانگذشتھجانازفقطودیفزایب
.نمودندیمتیحماآنزا

کافھیبراعثمانوعمروابوبکرخالفتبردیز
استیسنیاالبتھ؛گذاشتصحھمسلمانان
یحتانیعیشانیمدریچندانطرفداران
نیازسنتاھلاما.نداشتھمخودشطرفداران

استیسوامیق.شدندخوشنوددیزاماماستیس
خالفتدستگاهضدبردیزامامفعاالنھوشجاعانھ

عدالتویاسالماموراتبھچندانکھانیامو
سائروانیعیشتوجھنبودندبندیپایاجتماع
نفوذگسترشباعثونمودجلببخودرانیمسلم
.دیگردآن

نیحسامامبزرگشیاینماننددیزامامانجامسر
اکارانھیرۀوعددیامبھطالبیابابنیعلابن
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مردمینفرھزارصدلشکرۀکنندواغفالنیدروغ،
انیاموخالفتضدبرعلناً ١٢٢/٧۴٠سالکوفھ

آغازازقبلامیقنیا؛نمودمسلحانھامیق
باشاموسپاهشدکشفیثقفعمربنوسفیتوسط
درکھشدبکاردستامیقدفعدرتامیآمادگ

نیآخرتاکھارانشیۀجملبادیزامامجھینت
درقھرمانانھورینظیبشجاعتبایزندگلحظات
نسبتبھیول،دندیجنگانیاموگرانسپاهبرابر
بھعیفجودردناکۀویبشمقابلیقوایافزون
داددستورعمربنوسفیآنگاه،دندیرسشھادت

یبراراآنوساختندجدابدنشازرادیزسر
دیزبدنو فرستادندشامبھعبدالملکبنھشام
بھکنارکوفھدرگرشیدارانیبدنکناردررا
المناکۀواقعتکرارواقعدرکھ.زدنددار

درکربالدشتدریعلابننیحسامامشھادت
ازبعدقیطرنیوبد.بودعراقموجودنیسرزم

یبامیقنیسوممختارامیقونیحسامامامیق
بشمارطالبیابابنیعلخاندانوانیعیشۀجینت
یکامنابھبارفاجعھوناکدردبطورکھرودیم
.رسدیم

ابعادیداراھیدیزۀعیشخیتأرکھگفتدیبا
قابلروانیپکنونتافرقھنیاواستعیوس

یروبحثوداردایدنمختلفنقاطدری مالحظھ
یادینقدریھمبااستموضوعازخارجکھ،آنرا

برابردریافسانودالوراننیاازمقاومت
آنراو،دانستھبسندهپوزشباانیامواستبداد

.میسازیممحولۀجداگانفرصتبھ
نیالعابدنیزامامابنباقرمحمدامامواما
عموماًوجستیمیدوریاسیسامورازپدرشمانند
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بودیاسالمماتیتعلوآموزشامورمیتنظمصروف
سال١٩ازپسودیرسبامامتیسالگ٣٩درسن.

بنھشامحکومتزماندرانیعیشامامت
ومسمومزھرۀلیبوسیامویخلفاازعبدالملک

انیاموخالفتدوراندر.دیرسشھادتبھ
دراسالمنفوذوقلمرو١٣٢/٧۵٠–۶۶١/۴٠(

فتوحاتوھایاثرلشکرکشدرمختلفیھاکشور
نژادریغمختلفمللاقوام،افتھیگسترشیاسالم
اسالمنیبدوگستردهافزونروزبطورعرب

ویرھبراسالمسرداران.شدنددرآورده
دارعھدهراطرهیستحتیھانیسرزمیفرماندھ

وتاراجضمنانھگراستعمارھیویشبھشده
توانستندکھیآنجاھتا،مردمرحمانھیبکشتار
نابودرامفتوحھیھانیزمسرمردمگذشتھفرھنگ

یجاریرسمزبانثیبحرایعربزبانمخصوصاً و
. مسلمانان غیر نژاد عرب کھ مسما بھ .نمودند

موالی  بودند ، از لحاظ موقف سیاسی و اجتماعی  
دوم قرار داشتھ وادار بھ پرداخت وریگدر کتھ 

مالیات ، باج و خراج دولتی و کار ھای شاقھ 
میشدند .  درعین حال  نفوس انسانی بھ تدریج 
گسترش یافتھ آھستھ آھستھ  مراکز شھری پر از 
جمعیت بوجود آمدند . و بدینترتیب قشر اشرافیت 

عربی و وابستگان مزدور غیر عرب با اقشار بدتمس
مختلف شامل بازرگانان ، زمینداران بزرگ ، 
سرداران سپاه ، اراکین دولتی ، علما و 

مرتجع وابستھ بدربار بحیث طبقۀ نروحانیو
گر جامعھ عرض وجود نموده با مارثممتاز و است

اقتدار تام ومرفھ زندگی و بر مردم حکومت 
ان دیگر از آیۀ مبارکۀ : مینمودند . درین می

( انماالمومنین اخوه ) آزادی و برادری ؛ از 
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جملۀ شعائر مھم اسالمی ؛ سراغی نبود . زندگی 
مردم دھات و کشاورزان کم زمین وعشائر بدوی 
ومردم بی زمین وبیکار رو بوخامت گرائید ؛ اما 
برخالف کاخ ھای خالفت روز تا روز بھ عشرتگاه ھای 

قواعد اسالمی تبدیل شدند .امیر بینظیر بدور از 
المومنین ھا غرق در مستی از امارت و مسلمین 

سرزمین،استبداد حکام وبودندفراموش کرده 
ھای اسالمی را  از ھسپانیا تا ھندوستان فراگیر 
و بیداد مینمود . ھمچنان بزرگان ، نخبھ گان 
و مردم غیر عرب کھ بدین اسالم گرویده بودند از 

داری و تبعیض خلفای اموی و عباسی نحوه حکومت
اشخاص ونیمومنبستوه آمده بودند . در مجموع 

پیروان ادیان توحیدی ( بابظاھر مسلمان 
یھودیان و عیسویان ) عالقھ مند و منتظر قیامی 
بودند تا در ان فعاالنھ اشتراک و خود را از شّر 
مستبدین رھا سازند . در حقیقت اینچنین شرایط 

از نھضت انقالبی دینی شده بود . ولی ، زمینھ س
در حالیکھ  کھ ھرگونھ  قیام ، آنھم بدون شعار 
دینی گناه نا بخشودنی بود ، در موجودیت رھبر 
غیر عربی و غیر وابستھ بھ خاندان پیغمبر بغاوت 
و شرک کامل بھ حساب می آمد . لذا جنبش مردمی 
برھبری شخصیتی از اھل خاندان رسول ومخصوصاً از 

سل علی و فاطمھ دختر محمد پیغمبر خدا کھ ن
وارثان با نام و نشان  دین اسالم و پرھیزگار  
بودند ، چشم امید دوختھ  بودند . عالوه برآن 

، این خاندان عمًال در  جملۀ مظلومین و  
ستمدیده گان قرار داشت ، چونکھ : علی ابن ابی 
طالب  بشھادت رسید بھ امام حسن زھر داده شد 

م حسین را بطور بیرحمانھ و فجیع با ، اما
یعلجعفربن،یعلبنعباس: (کیھرشبرادران
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یعلبنعبد�،یعلبنعبد�،یعلابوبکربن
عثمان،یعلاالصغربنبنعبد�،یعلبنالعباس

،یعلبنعمر،یعلبناالصغرمحمد،یعلبن
امامفرزندانو،یعلبنالعباسمحمد
،حسنبنکرابوب،حسنبنقاسم:کیھرحسن
نیحسامامندانوفرز،حسنبنبشر،حسنبنعبد�
نیالحسبنیعلاالکبر،نیالحسبنیعل:کیھر

ابنلیعقفرزندان.نیالحسبنمیابراھواالصغر
بنعبدالرحمانل،یعقبنمسلم:کیھرطالبیاب
بنمسلمبنعبد�،لیعقبناالکبرعبد�،لیعق
مسلمبنمحمد،لیعقبنمسلمبنعون،لیعق
لیعقبنمحمدجعفربن،لیعقبنجعفر،لیعقبن
دیسعیاببنمحمدویالھاشمبنمحمدبناحمد،
زینب بن علی وجعفربنعبد�فرزندانولیعقبن

عفر ، محمد بن عبدهللا بن ج، عون بن عبیدهللا بن عبدهللا بن جعفرھر یک :
وگانصحابھتعدادی  از عزیزان  وبا)١٣()عبدهللا بن جعفر
ورسانیدندشھادتبھآنیاراننزدیکترین

درنیزخانداننایگانبازماندهواوالدیباق
.داشتندقرارواختناقدشوارنھایتشرایط
عبادتوپرھیزگاریوتقوی،ذھدبرآنمزید
وسائردینیدانشوعلمباتوأم،مداوم
؛علینسلازاوالداکثراخالقیوفضائلمکارم
منزلتوشأناسالمیامتمیاندرراخانداناین
معصومینبدیدۀراایشانمردم،داده

آموختندمیدینیعلومایشانازومینگریستند
رھبرانبشمولاسالمیدانشمندانبیشترچنانچھ،

اھل)حنبلی ، شافعی و مالکی حنفی(گانۀچھارمذاھب
ازایشانمستقیمغیریامستقیمبطورجماعتسنت
نبزرگابھموقعیتاین.اندآموختھدینعلم
بعداً کھاسالمیامتازبخشیمیاندرخانداناین
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،شدمسمااسالمدیندروندرشیعھمذھببنام
انجامسر؛آوردهبوجودمعصومروحانیمقام
درکھتازهازآیدیالوژینوعیایجادبھمنتج
مصطفیمحمدحضرتخدارسولبیتاھلبھآن

پیغمبردینحقبروارثینوجانشینانبمنزلھ
العادهفوقروحانیمنزلتومقامبا�مھتدیینو

نجابتموضوعکھفتگباید.دنمیشولیقا،داده
آنروحانیارتباطوخداوندنورحلولاندیشھو
تاریخیریشھنیزفارسمردممیاندر،نجبابا

نوریایزدانیفرهکھشرحباین.استداشتھ
ازنسلیومیکندظھورنجیبخانداندرخداوندی

وبدین.میشودمنتقلخانداندریندیگرنسلبھ
ارتباطوعلیخانداننجابتاندیشھاساس

برایطبیعیبطوریزدانیفرباآنروحانی
تحتاقوامگریدوانیخراسانوایرانیان

(شیعھمذھبوافتادقبولقابلاسالمتیحاکم
درافزونروزبطور)�رسولتیباھلطرفداران

تھاجمتلخخاطراتازکھمظلومانمردممیان
نفوذنداشتندخوشیرویعربحاکمانواعراب
نیاشیعیانانیمدربرانمزیدنمودحظھمالقابل
قرآنباطنخداپیغمبرکھدیگردجیترودهیعق

فھمتوانائیاصحابیکھازآنراباطنیوتأویل
نگھداشتھومحرمپوشیدهنداشتندآنراوھضم
نخستدروخودبیتاھلبھتنھارااسرارواین
نسلبھنسلکھاستسپردهطالبابیابنعلیبھ

مقامترتیبوبدین.میمامندباقیخانداندرین
علمدارمیراثبحیثخانداناینپیشوائی
درامامتمفھومبا�رسولبیتواھلپیغمبر
علیشیعیانبھکھخانداناینجانبدارانمیان
عقیدهاین؛گردیدمسلمبودندمعروف
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وامامطالبابیابنعلیشھادتازبعد)امامت(
بنایوسنگیافتبیشتراشاعۀعلیبنحسین

گردیدهاووخاندانعلیشیعیانآیدیالوژی
مسلمانانتقسیمسببوشیعھمذھبایجادباعث
قرارابدبرایودستاویزیدیدهگریسنوشیعھبھ

با.گردیدعلویانودنیویدینیپیشوائیدادن
کھشرایطیوموقعیتبھبناعلویانوجودیکھ
ازپرھیزواحتیاطالعادهفوقحالتدرداشتند
بودناکدردآنانجامکھسیاسیحرکتھرگونھ
عباسیوامویخلفایحکاماما؛داشتندقرار

بودهمضطربنداشتھراحتخیالایشانازپیوستھ
شدیدمراقبتزیرشانراوگفتاررفتارتمام،
موجببدون،ظالمانھبطوراکثراً وگذاشتندمی
گانزادهامامشان،خاطرمزاھمترفعبخاطرصرف
غیربطورونمودهزندانیودستگیرپیوستھرا

وجودبا.مینمودندمسمومبودمعمولکھمستقیم
درانیاموخالفتدورانیواستبداددشوارطیشرا

یاموضدجنبشدوکوتاهیزمانیھافاصلھ
:دیگردیسازماندھ

)گانکنندهتوبھ(نیتوابجنبش-١
.صردبنمانیسلیبرھبر

مختارجنبش-٢

یواشخاصافرادآنعدهازمتشکلنیتوابامیق
امامامیقدرخودعھدبھیبعواملبناکھبود
وجدانعذابونتوانستندکردهوفانیحس
راخودۀشکنانعھدۀ،کفارخواستنددندیکشیم
کربالدشتگانباختھجانونیحسامامبرابردر
تامیگذشتگجانازبامقصدنیوبد.کنندیتالف

درنمودهفرجاموناشجاعانھامیقکیبھاقدام
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عامقتلوجھنیوحشتناکتربھنابرابرجنگکی
.شدند

خفھراانیعیشۀسلحشورانیۀروحامیقنیایول
یمنسجمترامیقگریدبارونتوانستکرده
فرزندفھیابوحنامامیبجانبدارمختاریبرھبر
)ھیسانیکبھمعروف(طالبیابابنیعلبزرگ
کیبابارنیواافتادبراهبودخالفتیمدعکھ

درمختار.دیرسیروزیپبھرانھیگغافلاقدام
خونانتقامگرفتنبمنظورخوداقدامنینخست
کھیکسانۀھمخونوانتقامارانشیونیحسامام
شدهعامقتلرحمانھیبآنانیعیوشیعلراهدر

کھیکسانآنۀوھمنیعامل،نیقاتلۀھم؛بودند
یامھایقوسائرنیحسامامامیقشکستسازنھیزم
یبسزا،بالمثلبوضعوریدستگبودندشدهیعیش

یریدھمیروزیپنیایول.دیرسانشاناعمال
.شدسرکوبرحمانھیببطوربارهودودینپائ
دروستھیپیاسالمیھاخالفتبیترتنیبد
ازپرمردمعیوسیھاتودهازیانبوئیاروئیرو
انتظاردرلحظھھروداشتندقرارنفرتوخشم
آنزمانینیدطیشراباکھبودندیتحرکبارھبر
یبدرستآنرادادهینیدشکلجنبشبھبودهموافق

.دینمایورھبریسازماندھ

اسدیبنیموالازیانقالبتیشخصیطیشرانیچندر
ۀجملازحالنیعدرکھابوالخطاببھمعروف

یرھبرتحترایجنبشبودباقرمحمدامامروانیپ
ادیبنلیاسماعابنمحمدوفرزندشلیاسماعامام
تندیھاتیفعالازکھصادقجعفرامام.نھاد

نیوابودزاریوبناخرسندابوالخطابیاسیس
ازودانستھانیعیشبضرردرآنزمانرااقدام
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ابوالخطابباطندریتیبروااما.جستیزاریب
بودهآنخاصدانیومرارادتمندانۀجملازکھرا
.استداشتھیمدوستیلیخ

توجھابوالخطابغاتیتبلوتیفعالدینپائیرید
گرفتارقه١٣٨سالودرجلببخودراکوفھحاکم
شھادتبھعیفجبطورشدهدهیکشخیمچھاروبھ
.دیرس

یبرھبرابوالخطابیپانوویانقالبنھضتاما
وجوددرصادقجعفرامامابنلیاسماعامام
تالشبالیاسماعامامگریدروانیپوانیداع
شبھکوتاهمدتدرگذرانھوخودزیناپذیخستگ
،نیالنھرنیب،ھیسورومصر،عربۀریجز

خودپوششتحتراماورالنھرتاھندوخراسان
یوآزادیخواھیآزادیفکرنھضتدادهقرار
استبدادبرابردررامردموادیبنرایشیاند
ینژادضیوتبعتعصب،یعدالتیب،ینابرابرو

.دادیمیروزیپدینونمودهقیتشوبمبارزه

درتیباھلتیمحبوبازانیامومانندانیعباس
وامامانگفتاروکرداروسبھیوپبودندھراس
داشتنددیشدمراقبتریزشانراانیاطراف

یھمکاربھداشتھقصدلیاسماعامامیتیبروا.
کوفھشھرصرافانازیکییرفیالصعبد�ابنبسام
امیقکیبودهروتندانیعیشۀجملازکھ

.دینمایزیربرنامھحکومتضدبررامسلحانھ

(افتھیاطالعاقدامنیازیعباسۀفیخلمنصور
ابنبسامولیاسماعامام،صادقجعفرامام
رهیجخالفتمرکزدرشیخوبحضوررایرفیالصعبد�
کھآنانرا.خواندیمفراکوفھیکینزددرواقع
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نزدبھبودندخالفتدستگاهھیعلتوطئھبھمظنون
لیاسماعاماممجازاتازمنصور.بردندفھیخل

بھرایرفیالصعبد�ابنبسامیولکردیچشمپوش
)١۴. ) (دیرساناستیس

تاروزاسماعیلامامبرھبریآزادیخواھیجنبش
نھضتبنامآھستھآھستھیافتھبیشترقوامروز

گسترشمردموسیعھایتودهدرمیاناسماعیلی
جرئتبمردموبوجودراخالفتضدھایحرکتیافتھ
ھایحکومت؛پیوستھملیھایجنبشبھتاداد

.آورندبوجوداسالمیخالفتداخلدررامستقل
اسالمتأریخدراسماعیلینھضتحقیقتدر

وعدالت،آزادیخواھیھایجنبشبنیانگذار
.استفلسفھوحکمتھایاندیشھ

فرزندشبنامدعوتلیاسماعاماموفاتازبعد
انیعباس؛افتیوگسترشآغازلیاسماعابنمحمد
نیاگانسازماندھندهوانیشوایپیجستجوبھ

ۀگفتبھلیاسماعابنمحمدلذابرآمدنددعوت
شھربھوکردهھجرتعراقبھیطوسنیدالدیرش
سمالیروستابھومآوندبھآنجاازوآمدهیر

دهیناماوبنامیردرآبادمحمدوشھر.رفت
بیتعقدرکھحکومتانظارازراخودموصوف.شد
کامالً واشخاصانیداعوفقطداشتیمیمخفبودآن

نیا.بودندآگاهآنستیزمحلازاعتمادمورد
بنامرالیاسماعابنمحمدامامیگزندهۀدور
یبعدیھادورهتاکھکنندیمادیسترۀدور

ملقبمحمدبنعبد�:کیھریلیاسماعامامان
محمدیتقبھملقبعبد�ابناحمد؛احمدیوفبھ
درکھعبد�نیالدیرضبھملقباحمدبننیحس؛

؛اندمسمامستورۀائمبھوداشتندقرارستر
لیاسماعابنمحمدواما.دندیگزاقامت

خراساندرکھداشتفرزندنیچندستردردوران
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سندقلمرودرو)قندھار(گندھارامرزو
آنھاانیداعھاگاهیجانیازودندیگزاقامت

فراخودشیکرابھمردمآوردهیروھاشھربھ
.خواندندیم

راھیلیاسماعنھضتانکشافریسبیترتنیبد
.گرفتیبررسبھمختلفمراحلیطتوانیم

امامیدوازدهشیعۀتأریخباکھ:اولمرحلۀ
ازعنییھجری١۴٨الیھجری١٠ازاستمشترک
امامتالیطالبابیابنعلیشیعیاناولامام
دورهاین.میگیردبردرراصادقجعفرامام
زمانیدورۀترینبارمصیبتوترینمرگباراز

.میرودبشمارطالبابیابنعلیشیعیانبرای
امامموالناحسین،حسنموالنا،علیموالنایعنی

نوادهوانفرزندگریدباعلیابنحنیفھابو
بودندکربالدشتشھدایشترشانیبکھعلیگان
رسولباکھاسالمصدرھایشخصیتبزرگترینبا،

مسماکراماصحاببھوتدوسآنبیتواھلخدا
ازخانداناینپیروانوارانیوصدھابودند
فجیعورحمیبیباعباسیوامویخلفایجانب
نمودبیانباید.رسیدندشھادتبھحالتترین
واختناقشکنجھ،جفاوجورھمۀیوجودباکھ
اینبیرحمانھوکشتارقتلوشکنجھظلم،تعقیب،

خالفتطولدرآنھاھوادارانوارانی،خاندان
نفوذ،پذیریتأثیرازوعباسیامویخلفای

کاستھطالبابیابنعلیخاندانمعنویواعتبار
آشتیموضعوموقف،حقانیتخالفبر،هنشد

ناھمھاینبرابردرراخانداناینناپذیری
عالوه.ساختمستحکمترروزتاروزھاروائی
مبارزهحاالتتمامدرنیزخانداناین؛بران
رایخواھیآزادجنبش،قربانیھرگونھقبولبا

ادآوریستیقابل.مینمودندوھمرائیرھبری
رسولبیتاھلبھکھطالبابیابنعلیخاندان
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تقواوعلمفضیلتداشتنحیثازبودندمعروف�
درمیانرھبریواستعدادمھربانی،سخاوت،

بھنسبتلحاظھروازممتازآنزمانمسلمین
علمیفضائلازبدورکھوعباسیامویخلفای
مجللھایکاخھایعشرتکدهدراسالمیواخالقی
نبودهمقایسھقابل؛داشتندخوشگذرانیخالفت
اجتماعیمختلفعرصھایدرفروانشائستگیدارای
.بودندوسیاسی
-١۴٨سالازنھضتنیایخیتأردومۀمرحل
ادیسترۀدوربنامکھردیگیمبردررایھجر٢۶٨
محمدامامتآغاززمانازازدورهنیا.شودیم

ملقبد�یعبخالفتاعالنوتاآغازلیعاسماابن
دینمایمدوامالمغربدربا�یالمھداالمامبھ
انیلیاسماعکھیسترۀواژکھدادتذکردیبا.

یمخفبمفھوماندبردهبکارخودامامانیبرا
مخصوصاً دشمنانبیوتعقانظارازامامبودن
یول،بودندشانیایجستجودرکھیحکومتعمال
درارتباطخوداعتمادمورداشخاصباامام

سترۀکلمازاستفادهمفھومنرویاز.باشدیم
محمدبنامانیعیشدوازدھمامامابتیغۀکلمبا

انیعیشۀدیعقبھ.داردتفاوتیالمھدبھملقب
شھادتازبعدیالمھدمحمدامامیامامدوازده
سندریھجر٢۶٠سالدریعسکرحسنامامپدرش
امامتشباآغازودیرسامامتبھیسالگپنج

نمودبتیغیعباسیخلفاازخطراحساسبخاطر
بتیغ-اول:استحالتدوشاملبتیغنیوا

دورهنیودردیکشطولسالھفتادحدودکھ:کوچک
باخودمخصوصۀندینماچھارقیطرازامام

بتیغ:دوم.نمودیمقراربرارتباطانیعیش
ودهیگردآغازکوچکبتیغازبعدکھ-بزرگ
یسالچندکصدویکھزارویازشیبکھکنونتا
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یمخصوصۀندینماچیھبودهبیغاامامشودیم
علماشاملکھدیتقلمراجعبھراعھیوش.ندارد

شانیاۀدیبعق.انددادهحوالھشودیمفقھاو
درونیزمیرودروزندهحاضرحالدرآنحضرت

اوراچکسیھیولکندیمیزندگمردمانیم
شانیاخواستخداوندکھیوقتوھر.شناسدینم

لیتشکرایجھانواحدعدلحکومتنمودهظھور
.دھدیم

نیاجادیاآغازازھیلیاسماعنھضتامامانیول
ۀلیبوسمیمستقریغایمیمستقبطور،جنبش
یداریبجھتدرفضلباوفداکار،تواناانیداع
یبواستبدادبامقابلھیبراھاتودهجیبسو

لیتحل،فلسفھوعلمۀاشاعوغیتبلویعدالت
باآنۀورابطیعقلموضوعاتومسائللیتأوو
بسطباعثامرنیوا.داشتندادیزتوجھنید

وفضلعلماھلانیمدرقھیطرنیانفوذوگسترش
فتواوتعصباتازکھیودانشعلماھلومخصوصاً 

وجدانعذابآلودتعصبوکاذب،یدستوریھا
وروشنگرانھغاتیتبل.دید گر؛دندیکشیم

جیتروباتوأمیلیاسماعانیداعۀجانبازان
وتعصبضیتبع،استبدادبرابردرمقاومتیۀروح
یآزادویشیاندآزادافکارنشریبراراراه
تفکرواستداللۀزنداحساسبمردمکشودهیخواھ
انیمدرجنبشنیا. «دیبخشبارهدو

،ریوزیبلعممانندشناسسریروشنفکران
،یبلخدیشھ،یبلخیرودک،ریوزیھانیج

نایسابنیابوعل،یرونیبحانیابور،یفردوس
انواعوداشتنفوذگرانیدوناصرخسرو،

تجربھرازیآمقھروزیآممسالمتمبارزات
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١۵. »نمود
یلیاسماعانیداعرینظیبیھاتیخالقوتیشخص
یاروپائبزرگمؤرخبراونداکترنظرابرازدر
قیعمدانشباوفداکاروماھرنیمبلغدعات«

تسلطیاسلوببروبودندیانسانقلبیدارا
نیبھتربھراخودنیآئآنکمکبھکھداشتند

ھاکرکترنیترمتنوعدماغدرتوانستندیمنحو
بدوروطرفانھیب،یواقعبطور.»کنندالقأ
١۶.استدهیگردانیبتعصباز

بھکھیلیاسماعنیمتفکرازیتعدادھمچنان
داشتندیدسترسعصرھمانۀوفلسفوفنونعلوم
یھاداشتادیومقاالتالصفااخوانعنوانتحت
شاملکھکھراخودیاجتماعویفلسف،یعلم

بخشدررسالھچھارده{استرسالھپنجاودو
رسالھدهاتیطبعبخشدررسالھھفده؛یاضیر
یشرعامردررسالھازدهیاتیعقلعلومدر

.}استھمھۀخالصکھرسالھکیۀباضافاتیوالھ
انیبیومنطقسادهۀویبشداستانھاقالبدر

پخشمردمانیدرمانھیمخفبطورجزوهوجزوه
ازعمدتاً مقاالتنیایومحتومضمون.نمودندیم

ویھند،یرانیایفلسفیھاشھیوانددیعقا
حاکمیفضانسبتبھ،بودهریپذریتأثیونانی
یفلسفمسائلغیوتبلحیتوضامکانکھجامعھبر

شتریبتابودندریناگذلسوفانیفبودشدهقدغن
.بدھندینیدۀجنبشانرایفلسفیھاشھیاند
بدونۀفرقگانھییلیاسماعنھضت،اسالمنیددر

شھیاندورودیھانھیزمکھبودیاسالمتعصب
لسوفانیفوفراھماسالمنیددررایفلسفیھا

یجابخودرایباورنیدیھاشھیاندبھمعتقد
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الصفااخوانگروهومشخصاتتیھوآنکھبا.داد
امابودپنھانآنزمانمختنقاوضاعبھبنا
دریالقفطقولبھکھنیمتفکرنیامعلومقرار

،یزنجانابوالحسن(اخبارالحکما
،یمحمدالبستمانی،ابوسلیالمھرجانابواحمد
بوده)رفاعھبندیزو،یالعوفابوالحسن

درراخودیقاتیتحقیھاتیوفعالکارکھاند
بھملقبعبد�یلیاسماعامامیھماھنگوتفاھم

انجاملیاسماعابنمحمدفرزنداحمدیوف
گروهیوفلسفیعلمیھاشھیاند.انددادهیم

جھانیوداراتعصبوبدونجامعالصفااخوان
بخودمعاصرعلومازبودهخودزمانعیوسینیب

ازیکیمتندرچنانچھ.اندگرفتھیمبھره
شدهانیببصراحتدهیعقنیانیمحققنیامقاالت
یدانشبھرماستبرادرانۀذمبر: «است

نکنندردراکتابنوعوھرندھندنشانخصومت
دھندبخرچتعصبینیآئمورددردینباآنھا.
ردیگیمبردرراھانیآئتماممادیعقاچون،
بحث)١٧. » (شودیمھادانشتمامشاملو
انیلیاسماعیفلسفیھاشھیوانددیعقارامونیپ
یھادادیروبھینظرنشدنگسستھبخاطررا
باشودیمیبررسنیاآخربحثشاملکھیخیتأر

موضوعنیایبعدبخشدرکھپوزشابراز
مطالعھ؛میداریمموکولاستشدهدهیگنجان
.فرموددیخواھ

متفکریھاتیشخصانیلیاسماعخیتأردرواما
اییداععنوانتحتکھاندبودهیادیزوشجاع

وتعصب؛یاستبدادضدنھضتونشاننامیب
یکیکھنمودندیمیرھبرویسازماندھراضیتبع
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معروفاحمدابننیحسعبدالھابوجملھنیاز
یسویع٨٩٣/یھجر٢٨٠سالدرکھبودیعیشبھ

بربرۀفیطاانیمدریلیاسماعیداعبعنوان
مشغولیفعلۀریالجزمشرقینواحازیکییکتام
مدتدرو.دیگردیلیاسماعدیعقاجیوتروغیتبل

مردمانیمدرتوانستموصوفسالدهازاضافھ
شانینوک،نمودهحاصلیادیزنفوذنیزممغرب
ھیلیاسماعتفکروشھیاندجذبراۀمالحظقابل
سلحشورۀفیطانیزمالمغربدربربرھا.دینما
قومنیا؛اندخیتأرشھرهیجنگجوئوشجاعتودر
زینیاسالمیۀاولفتوحاتوھایکشلشکردر

آوردهبدسترایادیزمیغناداشھفعالاشتراک
دهازاضافھیطتوانستیعیشعبد�ابو.بودند
انھیمخفساحھنیدرخودنفوذوتیفعالسال
ازمخصوصاً کھلشکرنیا.آوردبوجودرایلشکر
ویملستمازکھبودشدهلیتشکیھائبربر

آمدهبستوهیدولتحکاموفشاریطبقاتاستبداد
بمنظوریعالمورالباتازهجنگیبراوبودند
منتظرفرمانانیلیاسماعیاسیستیحاکماحراز
کھیحاکمانتوسطمنطقھنیا.بودندخودیداع
اداره؛شدندیمانتخابیعباسیخلفاجانباز
جماعتسنتاھلمسلماناناکثراً ودیگردیم

نمودندیمیزندگنجایدریمالکمذھببھمربوط
یھجر٢٩٠سالدریعیشعبد�یداعسرانجام.

،رهیالجز(المغربفتحبھاقدامیسویع٩٠٣
یھایروزیپبھنموده)موجودمراکشو،تونس
شھرتوانستنخستدرودهیگردنائلیریچشمگ

نیدر.دینمافتحمحاصرازبعدراروانیق
قدرتکھروانیقشھرحاکمسوم�ادتیزاثنا
فراربمصربوددادهدستازراتیحاکمازدفاع
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مردمونیمتنفذ،بزرگانشھرنیافتحبا.نمود
اورایروزیپبرامدهیداعاستقبالبھشھر
نائببعنوانیعیشعبد�ابویداع.گفتندکیتبر
نمودحکومتنجایدرکسالیبمدتیمھدۀندیونما

عفوفرمانیطخوداقدامنینخستدرموصوف.
فتوحاترسمخالفروانیقبمردمیعموم

وجانکھیعباسویاموانیسرلشکرۀاشغالگران
امان؛بردندیممتیغنبھرامردمومنالمال
جشنیروزیپنیابمناسبتو.دادومالجان
دعانمازیھاخطبھتمامدر.پاکردبریمیعظ
نمازآذاندرھمچنانوافزودراتیباھلبھ

آوردهبوجودیراتیتغعیتشاھلآذانبھموافق
یجیوترویغیتبلیھاتیفعالبارنینخستیبرا
دیگردآغازمردمانیمدریعیشمراسمواصولاز
یحکومتمھمیھادستگاهومراکزدرھمچنان.

و.شدنددهیگمارکاراھلواعتمادموردافراد
یروبرکھشدندضربیدیجدیھاسکھیداعبحکم
)یلیاسماعامام(�حجتھشدنآشکارازآنھا
جانبھھمھانتظامبا.بودشدهدادهدینو

عبد�ابویداع؛یحکومتینظامویاداردستگاه
مناطقسائرتاشدندبرانھمکارانشبایعیش

برنامھنیاموصوف.دینمافتحزینراالمغرب
یسویع٩٠٩/یھجر٢٩۶سالدرسجلماسھازرا

لیدل.نمودریتسخآنراماهدویطکھنمودآغاز
کھبودازانعبارتمنطقھنیافتحاّولانتخاب

وقتامامباهللایمھدبھملقبمحمدابود�یعب
حالتدروگمنامبطورنجایدرانیلیاسماع
درکھنجاستیاجالب؛نمودیمیزندگاختفا
ریام،شھرفتحازقبلعیوقانیاھنگام

حاصلیآگاھیلیاسماعامامتیموجودازسجلماسھ

www.shughnan.com



انیلیاسماعبنفعراطیشراکھموصوف،دینمایم
بایبعدعواقببھونگرشاطیاحتباندیبیم

تحتمنزلشدرراموصوفزیآممصالحھیۀروح
اجازهیبوانجامسردادهقرارحفاظتونظارت

ابویداع.ونددیبپاشیداعبھتادھدیم
وامورۀجانبھمھانتظامازبعدیعیشعبد�

٩٠٩/یھجر]٢٩۶سالدرتیوحاکمنظمجادیا
قدرتوامورزمامۀھم،یخاصمراسمیطیسویع,

یالمھدبھملقبد�یعبخودامامبھرایحکومت
نیمسلمفھیخلثیبحرااووسپاردیمباهللا
امامتسترۀدورصورتنیبدو.داردیمیمعرف
.رسدیمانیپابھزماننیدرھیلیاسماع

دستگابایمدتازبعدابومحمدد�یعبسرانجام
دووگرددیمبرروانیقبھاشیولشکریرھبره

سالدرجمعھنمازنیاولدرورودازبعدروز
تمامدربارنیاولیبرایسویع٩١٠/یھجر٢٩٧

د�یعببنامجمعھنمازۀخطبروانیقمساجد
خواندهنیرالمؤمنیامباهللایالمھداالمام

دریعیشخالفتنینخستاساسصورتنیوبد.شودیم
اھلازکھانیعباسخالفتمقابلدراسالمیایدن

برکھآمدبوجودداشتندیندگینمایسنجماعت
واجرائتقضاوتیجعفرۀعیشفقھاحکامیۀپا
گفتھنادینباآنراذکرکھگریدموضوع.نمودیم

یعیشابوعبد�برادرابوالعباسفعالنقشگذاشت
وبودخودزماندانشمندوفاضلتینھاشخصکھ
نھضتدنیرسانیروزیپبھیبرابرادرشکناردر

انجامرایریپذنایخستگۀمبارزیلیاسماع
دریحتویعموممجامعدرموصوف.استداده

یگذرخودازباقبولمساجدبداخلیعلنمناظرات
دفاع�رسولتیباھلویعیشیھاشھیانداز
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وتیاھلبھبنابرادردونیا.استنمودهیم
کینتینھااتیخصوصوتیشخص،یگبرازنده
المغربمردمانیمدربودندداراکھیانسان
ومنزلتیداراھابربرانیمدرمخصوصاً 
تیشخصتوسطعبد�ابو.بودندیخاصتیمحبوب
ۀفرقدریداعممقاکھیلیاسماعودانشمندفعال
.بوددهیگرویلیاسماعمسلکبھداشتانیقرمط
ھیقرمطۀفرقکھمیدانیمتذکرقابلمختصربطور
امامکھاندمعتقدکھاندیانیلیاسماعنھما
دورکھاستھفتمدوراماملیاسماعابنمحمد
شانیا.استافتھیخاتمھاوبھنید،روزِ ھفت
اوکھاندمعتقدنمودهانکارزینآنمرگاز

ظھورتادارندوانتظاراستغائببلکھنمرده
.آوردیمانیبمرای ۀتازعتیشرونموده

محمدیبعدنسلاماماناعقابۀسلسلبھرونیاز
فرقھنیامؤسس.ندارنداعتقادلیاسماعابن
یداعبصفتکھیقرمطاشعتابنحمدانبنامیشخص
فرستادهنیالنھرنیببھیلیاسماعیعیشنھضت
مؤثریھاتیفعالوکاراثردرموصوف،بودشده
نیوبحرمنطقھنیامردمانیمدرخودیغاتیتبل
اندردستانجامسرنمودهدایپۀمالحظقابلنفوذ
یخلفاتسلطازرانیبحر؛نھضتنیاکاران
نمودهسیتأسرایمستقلتیحاکموخارجیعباس

اختالفاتریگدریعباسیخلفاباوستھیپ
یجوئماجرا.بودندریپذنایآشتودشمنانھ

ۀمکبھحملھمخصوصاً فرقھنیاوحشتناکیھا
کندن،یاسالممقدسمکاننیدروغارتوقتلمعظمھ

شھرازحجارتیزمکانریتغدیبامحجراالسود
؛حجاجیکاروانھاوتاراجلحساشھربھمکھ
غاتیتبلازیعالمدادهتکانرااسالمیایدن
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یلیاسماعدشمنان.نمودشانۀمتوجرایمنف
اختالفاتازکھیکسانانیمنیدراکثراً 
نیازنبودندآگاهانیقرمطباانیلیاسماع
بھرهزینیفاطمانیلیاسماعضدبرغاتیتبل
کردارنیازیفاطمیخلفاآنکھبا.بردندیم

دنیبرگردانیبرابودهمتنفرسختانیقرمط
سنگنیاسرانجامکھنمودندادیزتالشحجراالسود

بدلدریفاطمیخلفایپدریپیھاتقاضابعد
یعباسویفاطمیخلفابایمالگزافۀمعاملکی
.شددهیبرگردانآنیاصلمکانبھ

ۀخانبرابردریحرمتیبکھمیدانیمذکرقابل
نیازگریدیکینمونھبطورکھداردسابقھکعبھ
بنمروانعبدالملکخالفتدوراندرکھراعیوقا
رخدادهیاموخاندانازاسالمفھیخلنینھمحکم
:میشویمآورادیبود
بھعتیبازمکھحاکمریزببنعبد�کھیبطور
گرفتنیبرافھیخل؛زدبازسریامودیجدۀفیخل
ریزبدنیرسانبسزاومکھمردمازیجبرعتیب

رابصرهیوالیثقفوسفیبنحجاج؛آنجاحاکم
بودشھرهمردمعامقتلویرحمیبوقساوتدرکھ
ریزببنعبد�فرستادمکھبھیگرانسپاهرأسدر
بخانھنداشتقوانیابرابردررامقاوتتابکھ

درکھاستنیبررسماسالمدر.بردپناهکعبھ
وبخصوصاستوشرکحرامبغاوتگونھھرمکھارید

ۀخانحرمتبھاوردیبپناکعبھۀخانبھکھیشخص
ھمھنیاباحجاجیول.استمصؤنتعرضازکعبھ
کعبھۀخاننگذاشتھیوقعیاسالمواصولھاقاعده

ۀخانتادادفرمانسپاهبھونمودمحاصرهرا
.کنندرانیوقیمنجنباراکعبھ
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فرماننیایاجراازاندازانریتابتدادر«
ارانییا:گفتآنھابھحجاجاما،داشتنداکرا

فھیخلیایھداازتادیبکوبراخانھنیا،
ریتبارنیوا،دیشومندبھرهعبدالملک
آگاهنیرالمؤمنیامیدستگشادهازکھاندازان
. »      (نکردنددرنگکارنیدرگریدبودند

گشودندراکعبھۀخانفھیخلانیسپاھ)   «١٨
سپس،دندیبرآنحرمدرراریزببنعبد�سرو

سابقھاسالمخیتأردرکھیبصورتراکعبھۀخان
کردندپارهچھارراحجراالسودوزدندآتشنداشت

کردندکشتارمکھخوددرتمامروزسھآنگاه.
دستھزینآنرامردموآوردندنھیمدبھروبعدو

آتشافتندیبستھکھرایدرھروکشتنددستھ
وتاختندشیقرزنانبھدستبرریشمشوزدند
دندیکششانسراز)یچادرایسرپوش(مقنعھ

ازرا)پاوراتیزایبیزیپا(ھاخلخالو
)١٩. »    (آوردنددرشانیپا

نجایدرسببازانراواقعھنیاما
ھمھحرمتکھبدانندگانخوانندهتامیآورد

یجاطلبومنافعقرمزخطیورادروسطھیپمقدسات
نینچنیاژهیبومسلمانبظاھردمدارانسریھا
وحال.استداشتھقراراسالمجھاننانینشصدر
!میگردیمبرموضوعاصلبھ

وسطھیپتیحاکمسالصددوحدوددرانیقرمطنھضت
.بودندیعباسیخلفاینگرانیۀما

بامردممناسباتویحکومتدارستمیسۀنحو
تحتیاجتماعمناسباتطرزویدولتنیاراک
ھزاریستیموجودھرگاهانیقرمطنھضتۀادار
کاربمقصدکھرایوحبشیزنگدیخرزرۀبرد
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یداریخرھاجاگریدازیباغبانویکشاورز
معمولمتأسفانھآنزماندرواندشدهواستخدام

عادالنھویاجتماعیحدودتامیرینگنظردربوده
قیطرازعامھرفاهوبھبودبھتوجھ.استبوده
بھکمکوعامھبمردمیعمومیھانھیھزعیتوز
یسیپالوتیمسئولاساسومستمندانانینوایب

درکھاستدادهیملیتشکراانیقرمطحکومت
استنشدهدهیدآنزمانامارتوخالفتچیھقلمرو

یمحدودقسمتاستبھترانیبنیاحیتوجیبرا.
کھیبلخخسروناصرمیحکۀنامسفرخاطراتاز
ۀنحواحوالواوضاعازراخوددیدچشم

نھضتحکومتتحتمردمیوزندگیحکومتدار
:مینمائنقلاندفرمودهانیبانیقرمط
کھراخودفرزندانکردهتیوصدیابوسع« . .

نگاهیپادشاھنیامنفرزندانازتنششمدام«
ودادوعدلبھراتیرعکنندمحافظتودارند
اکنون. »میآبازمنتانکنندگریکدیمخالفت

استشانیادارالملککھاستمیعظقصرراشانیا
نندینشتختبرانیجاکیبھملکششکھیتختو
.کنندحکمودھندفرمانگریکدیاتفاقبھو

تختکیبرملکششنیاپس.دارندریوزوشش
کھکارھروگریدیتختبرریوزششونندیبنش
گریکد) یمشورتایکنکاش(کنکاجبھباشد

درمۀبندھزاریسآنوقتدرشانرایواسازندیم
یباغبانویکشاورزوبودیحبشویزنگۀدیخر

واگر.ینخواستندیزیچعشرتیرعازو.یکردند
یکردندتعھداورا،قرضصاحباییشدشیدرویکس
یکسبررایکسیزرواگر.یشدکوینکارشتا
وھر.ینکردندطلباویۀماازشیب،یبودیگرید
چندانکھداندیصنعتوافتدشھربدانکھبیغر

یوآلتاسباباوتایبدادندھی،ماباشداوکفاف
خودوبمرادیدیبخردیآکاربھاوصنعتدرکھ
و.یدادبازیبودستدهکھھمانقدرشانیازر
خرابیملکراواسبابملکخداوندانازیکساگر
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غالمانشانیا،ینداشتکردنآبادانوقوتیشد
وملکآنویبشدندکھیکردندنامزدخودرا
چیھملکصاحبازویکردندآباداناسباب

ملکلحساکھدرباشدھاایآسو.ینخواستند
چیھکھآردکنندغلھتیرعیسوبھوباشدسلطان

مالازابانیآسمزدوابیآسوعمارت.نستانند
یوزراوگفتندساداترانیسالطوآندھندسلطان

)٢٠(راشائزهشانیا
قرامطھنھضتمختصرتینھایمعرفنیازمنظور

یاساساھدافکھبودبرآن؛استبزرگمبحثکھ
عدالت،یآزادشعارتحققادیبنبرنھضتنیا

اھلادتیقتحتیاسالمحکومتسیتأسویاجتماع
جوامعمحروموزحمتکشۀطبقوبود�رسولتیب

یھاشھیاندویاسالمریغینیدیھاگروهیاسالم
بھجامعھیمذھبتعصباتضدویمذھبریغعموماً 

کھیاجتماعوعدالتیمدنیھایآزادتحققدیام
نھضتنیابھبودانیلیاسماعنھضتیاساسشعار

ناصرمیحکدیدچشمدرچنانچھ.بودندوستھیپ
یمدنوحالتیاجتماعیزندگطیشراازخسرو

رامونیپآناظھاراتۀھمدرکھانیقرمطاجتماع
مالحظھنمونھبطورلحساشھردرمردمیزندگحالت
رسمھرباکھیآنکسانۀوھمشھرنیامردمشود
درشدندیمواردانیقرمطقلمروبھیمذھبنیوآئ
آزادیزندگمسائلوسائرینیدمناسکیاجرا
مناسبتشانیاباانساندوستانھۀویوبشبودند

توجھوقابلھمھازمھمترموضوع.استشدهیم
استعامھیآرابھنھضتنیارھبراندادنتیاھم
اتخاذ،یحکومتساختاریرھبرۀویشدرکھ.

عامھبھمربوطمھمموارددرمیتصامیواجرا
ودیابوسعیرھبردوراندریحکومتمسائلو

قابل.شودیممنعکسبوضوحاونانیجانشھمچنان
بھالزمتوجھوۀادارطرزۀنحوکھاستتذکر
یشورااجالسقیطرازیاجتماعرفاهوبھبود
ورجالیحکومتنیاراکبرمشتملھیعقدان
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ساکنواقوامھاخانداننفوذباگانندهینما
یزنیرأوبحثباتوأمبودهانیقرمطتیحاکمدر

یحکومتدارۀنحو.استرفتھیپذیمانجام
گریدبانیبحرانیقرمطیاجتماعنظامستمیوس
برنیتحسبرانھامسلطحکوماتویاسالمیھابالد
.باشدینمسھیمقاقابلاصالوزیانگ
وبرادرشعبد�ابویداعگریدۀقاردر

وریپذنایخستگمبارزاتباکھابوالعباس
ھمفکرانووھمسنگرانخودرینظیبیھایفداکار

مرفھوعادالنھبمراتبۀجامعاعماردیامبھشان
بھھموارهآنراۀوعدکھنیبحرانیقرمطازتر
برابردرنکیا،بودنددادهشانشانیھمک

د�یعبعکسبراما.گرفتندقراربزرگامتحان
ثیبحشانیاۀلیبوسکھباهللایمھداالمام

اراتیاختۀھمصاحباکنونواعالننیرالمؤمنیام
باتیترت،قشونتیتقوبفکرشتریباست
تیحاکمقلمرووسعتویحکومتنظامفاتیوتشر
متخاصمیخلفابامقابلھویاسالمبالددرنظام
کمروھنگفتیمالوجوهشکبدونکھاستیعباس
یقبلیحکومتنظامازشتریببمراتبخراجوشکن
داخلنیمؤمننیھمستیبائآنراکھطلبدیمرا

نسبتبھحالنیعدر.بپردازندنظامقلمرو
فھیخلبرابردریداعمداومیھایریگموضع
ونیمخالفبامناسباتورابطھیچگونگبخاطر
جنگنسبتکھمردمیگانھمھوضعبھبودبھتوجھ
تیموقعدررایداع؛بودشدهتربدمداومیھا
واعتبار،نفوذ،دادهقراریدشوارتینھا
بھرورفتھرفتھآناتینظراظھاریریپذریتأث
باعثآھستھآھستھانجامسرکھدیگرائکاھش
بطورکھشدهامامویداعانیماختالفاتبروز

اعتمادوروابطیرگیتباعثماندهیباقنحلیال
ایگوکھپنداشتفھیخلانجامسر.دیگردمتقابل

درابوالعباسبرادرشبایعیشابوعبد�یداع
یۀتوطدنیچصدددرکتامھلیقبایرؤسابااتحاد
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گرانھیتوطتاداددستورلذاانداوضدبر
یھجر٢٩٨سالدردستورنیوا.شوندمجازاتاشد
آنانجامودیگرداجراانھیمخفیسویع٩١٧/

ریزدرکھیمندانعالقھۀھمانزجاروخشمباعث
نمودندیفداکارومبارزهشانوشعارلوا
خشونتبطوریولزدندشورشبھدستدهیگرد
.دندیگردسرکوبزیآم

برادرشبایعیشعبد�ابوزیانگغمداستان
احراز،یالمھدد�یعبجاننجاتکھابوالعباس

ۀآنھممحصولانیفاطمخالفتجادیواقدرت
داستانھھیشببودشانیوزحمتکشیفداکار
انیعباسکھاستخراسانابومسلمسرنوشتالمناک

رنگینباناجوانمردانھیولدیرسانخالفتبھرا
ابوبھملقبباهللالمنصورجانبازاوالً بیوفر
دادهاسالمسردارانسردارعنواناوبھقیدوان
اکرامواعزاباراموصوفاعتمادجلبازوبعد

دعوتیکارودوستانھمالقاتبعنوانخودبدربار
ازمزدورانسطتوقصربدرونورودبمحضنموده
مانندکھزیتیھادشنھبامسلحوشدهآمادهقبل

بودندشدهساختھپنھانھاپردهریزدرخفاشان
نیوالمسلماالسالمۀفیخلحضوردراواشارهبھ
باورودبمحضیخراسانابومسلمکھیحالدر

،انھیوحشبطوربودشدهسالحخلعتامفراغت
.دیگردپارهپارهظالمانھوتکارانھیجنا
اسالمخیرتأدرتواقعانگونھیاکھگفتدیبا

.اندنبودهکممتأسفانھ
باهللایالمھداالمامد�یعبمحمدابوواما

یھاکارپاداشیبراانیفاطمۀفیخلنینخست
وبرادریعیشعبد�ابورینظیبوزحماتارزشمند
یطرایشکوھباۀجنازمراسمابوالعباسفاضلش
خدماتازدرانوداردیمپابرخودشامامت
ازوھمچناندیتمجشانکدامھری ھایستگیوشا
امورۀاداربھنسبتشانیھامخالفتواتینظر
وانیب،نظامیدربراندازاقداماتتدارکو
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نزددرکھشانسرکوبۀنیزمدرراخوداقدامات
جلوهحقبربودریپذناحیتوجشانھواداران

.دھدیم
یداراویانقالبتیشخصیبراکھگفتدیبااما
یآرمانھاتحققیمعنابھیزندگ،یمردمآرمان
قتیحقدرتیشخصدونیایزندگ؛ھاستتوده
بھیاساسیآرمانھادنینرسانانجامبھبدون
بھکھبودمرگنیوا.بوددهیرسخودفرجام

.دیبخشجاودانھوبارهدویزندگشانیا
راخالفتنینخستیلیاسماعنھضتبینترتیبدو
بنامیالمھداالمامد�یابومحمدعبادتیقتحت
خالفتھمطرازقایافرشمالدریفاطمخالفت
خالفتدویدارااسالمیایودنبوجودانیعباس
ریتکفتسرحدتارایگریدھرکدامکھشدیاسالم
شاملزینیلیاسماعنھضتو.نمودندیممذمت
وھاگاهدیدباخودمبارزاتازیگریدۀمرحل

یطیفاطمخالفتدیگردخوداتیحازیگریدۀویش
د�یعبمحمدابو:  (یفاطمۀفیخلسھدوران
ابومنصور؛محمدابوالقاسمقائم،یالمھد
بودهمتمرکزھیومھدروانیقدر)لیاسماعطاھر

بودیداخلیھاوجنگھایامنناریگدرشتریب
نیالدالمعزبھملقبمعزخالفتدوراندریول.
قلمروریتسخیبراراخودیآمادگیفاطمحکومت�

بودیکیواستراتژتیاھمبااریبسۀمنطقکھمصر
یبسرداررایگرانلشکریھجر٣۵٧سالدرگرفتھ
مودنیپباجوھر.نمودنداعزامبدانجاجوھر
یعیطبیھاممانعتۀھمازگذارویطوالنمسافت
درموصوف.نمودفتحرامصرسرانجامیونظام

بنارایدیجدشھرالشمسنیوعمصر،فسطاطانیم
جوھر.افتیشھرتھیمعزۀقاھربنامکھنمود
شھرجیبتدریلیاسماعتیدراوریتدبباسردار

،نیفلسط،نھیمدومکھ،اکیدم،دیصعیھا
تصرفازوفتحزینراشاممناطقسائرودمشق
قلمرونصورتیوبد.آوردرونیبانیعباس
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.دیگردیعیوسحدوداتشاملانیفاطمخالفت
درنجایانیساکنمصربھجوھرورودازقبل
داشتندقراریخوراکموادیوکمبودیقحططیشرا

نیارفعبھزماناندکدرتوانستیفاطمحکومت
یواجتماعیاقتصاداوضاعدادهاثربیترتبحران

.سازدبھتررا

مصریفاطمیخلفا

ميالدی۹۰۹هجری  /۲۹۷ابو حممد عبداهللا    ملقب  به    مهدی-
ميالدی۹۳۴هجری   /۳۲۲ابوالقاسم حممد     ملقب  به    قائم-
ميالدی۹۴۵هجری   /۳۳۴ابو طاهر امساعيل   ملقب  به    منصور-
ميالدی۹۵۲هجری   /۳۴۱ابومتيم معز          ملقب  به    معذ-
ميالدی۹۷۵هجری   /۳۶۵ابو منصور نزار       ملقب به    عزيز-
ميالدی۹۹۶هجری   /۳۶۸ابوعلی منصور       ملقب به  حاکم-
ميالدی۱۰۲۰هجری  /۴۱۱ظاهرابواحلسن علی       ملقب به-
ميالدی۱۰۳۵هجری  /۴۲۷ابو متيم              ملقب به   مستنصر-
ميالدی۱۰۹۴هجری  /۴۷۸ابوالقاسم امحد     ملقب  به  مستعلی-
ميالدی۱۱۰۱هجری  /۴۹۵امري ابوعلی          ملقب به  منصور-
ميالدی۱۱۳۰هجری  /۵۲۴ابوامليمون عبدا�يد ملقب به حافظ     -
ميالدی۱۱۴۹هجری  /۵۴۴ابواملنصور امساعيل ملقب به ظافر-
ميالدی۱۱۵۴هجری   /۵۴۹ابوالقاسم علی      ملقب به فائز-
/هجری۵۶۷-۵۵۵مد عبداهللا   ملقب  به  عاضدابو حم-

ميالدی۱۱۷۱ -۱۱۶۰
خالفتتاسیتأسآغازازانیفاطمخالفتدوران

یانکشافرشدریسبمرحلھمرحلھباهللالمستنصر
۴۵٠سالدرتوانستندیحتشانیا.استداشتھ
شھریریبساسیسرداربھیالدیم١٠۵٨/یھجر

ۀوخطبفتحرایعباسیخلفاخالفتمرکزبغداد
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آذانویفاطمۀفیخلباهللالمستنصربنامرانماز
ۀفیخلقائم،دادندریتغیعیشسبکبھرانماز
درانیفاطمھمدستکھیلیعقریامبھرایعباس
ونشانفورموتمامسپردندبودکوفھشھرریتسخ
دادندانتقالقاھرهبھراخالفتبودوھستو
کسالیمدتتاانیعباسخالفتمرکزبیترتنیوبد.
تاداشتقرارانیفاطمخالفتتصرفریزدر
خالفتمقرتوانستندیسلجوقانیسپاھنکھیا

بازگردانندیعباسۀفیخلبھدوبارهراانیعباس
باهللالمستنصرخالفتیھاروزنیآخردر.

موضوع.شدبزرگبحراندچاریلیاسماعۀجامع
بردرراتمامسالھفتکھدوامداریخشکسال
بودشدهلینیایدرسطحآمدننیپائوباعثگرفت
یقحطباعثجھینتدرویزراعتمحصوالتکمبودسبب
دیبخشتازهابعادبحراننیبادهیگردیگرسنگو
ترکھامانندمختلفاقوامازکھانیفاطمقشون.
قایافرمختلفیوبخشھا،انیلمید،بربرھا،

یھاازیامتگرفتنجھتدربودندشدهلیتشک
.شدندمخاصماتریگدرپرداختھبرقابتشتریب
کھناصرالدولھیبرھبرترکھاسپاهجھینتدر

شتریبوامکاناتقدرتازگریدیھاقشونبھنسبت
؛دیشورفھیخلھیعلبودبرخورداربھترو
عاجزخالفتمرکزدرترکھاشورشدفعدرکھفھیخل

کھیبدرالجمالشامفرماندارازبودمانده
باموصوفونمودکمکطلببودنژادیارمن
بھآمدهقاھرهبھاشمربوطھسپاهازیقسمت
اما.دیبخشانیپاترکھاقشونواغتشاشاتشورش
تیوامننظمازقبلمانندگریدانیفاطمخالفت
یوبیانارشینوع.نبودبرخوردارکامل

مردمبرابردرتیمسئولاحساسوعدمیبندوبار
جادیایدولتیھادستگاهانیمدرفھیوظیواجرا
وایرعابروستمظلمادیازدباعثنیا.دیگرد
.دیگردیوخصوصعامھیھایدارائچپاولوچور
نیمتمردغالباً راعیوقانیامھمنیعاملکھ
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.دادندیملیتشک
نیھشتمباهللالمستنصریبحرانحالتنیچندر
یجسمانضعف،سنکبرنسبتبھانیفاطمۀفیخل
روز؛بودشدهآنریگدامنکھیھائیخوشناو
برراخودوکنترولتسلطشدهترفیضعروزتا

فرصتحکامدادهدستازخالفتیرھبرامورۀادار
شاھنشاهابوالقاسممخصوصاً فھیخلدرباردرطلب
یبدرالجمالپدرشنیجانشکھافضلبھملقب
خالفتالدعواتیداعویقواکلفرمانداریارمن
بردهبھرهآمدهشیپوضعازبوددهیگردنیتع
نظرخودقدرتمندنفوذازاستفادهباتوانست؛
)یزندگیناتوانیھاروزنیآخردر(فھیخل

فھیخلقبالً کھینیجانشانتخابدررادربارواھل
منصوببدانرانزارابومنصوربزرگشفرزند
ملقباحمدبنامامامکوچکفرزندبھبودکرده
.دھدریتغبوداوخواھرشوھرکھیمستعلبھ
ۀھمازتوانستیمعمالً یمستعلوجوددرچون
وفاتبا.شودمندبھرهخالفتاراتیاخت

سالدرانیفاطمۀفیخلنیھشتمباهللالمستنصر
اعالنوقاھرهشھردریالدیم١٠٩۴/یھجر۴٨٧
ابوبزرگشبرادر؛یمستعلبھملقباحمدخالفت
شھربھخطراحساسبانمودهمخالفتنزارمنصور
ومردمیقاض،حکمران.بردیمپناهھیاسکندر

داشتندینیببدۀسابقیبدرالجمالباکھشھر
بعنوانموصوفبھنمودهتیحمانزاراقدامنیاز

ویلیاسماعامامثیمنح�نیالدیالمصطف
زینافضلنطرفیاز.نمودندعتیبیفاطمۀفیخل

.دینمایمحملھھیاسکندربھنشستھنھآرام
دفاعشانۀدیبرگزاماموخودازمردمیول

کارزمانگذشتبااما.ندینمایممستحکم
مقاومتافضلگوناگونیھارنگینوھایساز
انجاموسرنمودهفیضعتاروزروزرامردم
بھزنداندرومنتقلقاھرهبھوریدستگنزار
بینترتیبدو.شودیمدهیرسانقتل
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(ۀشاخبدوخالفتینیجانشسربرانیلیاسماع
ینزارانیلیاسماعومصریفاطمانیلیاسماع
ویرھبرۀگونکودتاریتغ. )شوندیممیتقس
آنانتخابکھنزارمنصورابوۀمظلومانکشتن
میابوتمجانبازخالفتوامامتینیجانشبھ
اماماعتباربودھمھمعلومباهللالمستنصرمعد
را)یمستعلبھملقباحمد(دیجدۀفیوخل
جانترسازگانھمھچندھر.بردیمسوالریز
بانصورتیوبد.توانستندینمکردهاظھاریزیچ

انیفاطمواعتبارخالفتقدرتیمستعلخالفتآغاز
رورفتھرفتھداشتندیجھانکشائقصدیزمانکھ
نیالدصالحۀحملاثردرنکھیاتانھادزوالبھ
مصادفکھیالدیم١١٧١/یھجر۵۶٧سالدریوبیا

یھجر۵۶٧-۵۵۵عبد�محمدابوعاضدبخالفت
بھانیفاطمخالفتبودیالدیم١١٧١-١١۶٠
.دیرسانیپا

خالفتدورانکھمیبگوئمیتوانیممختصربطور
سازتمدنیاسالمیھاحکومتخیتأردرانیفاطم
زمانبعلومزینخودکھیفاطمیخلفابوده
شانزماندانشمندانوعلمابھداشتندیدسترس

وتمدنفلسفھووادبعلموانکشافرشدبھو
یھاعمارتوھاکاخ.نمودندیمتوجھیاسالم
تمدنیھایشاھکاراصولانگرینمایحکومتمخصوص
تیحکایکاخازنیمؤرخدورهنیدر،بودآنزمان
بودهمسمایکوشکشیالجبرکتھبنامکھدارند

آنیھاواریدیبروشدهیکارمنبتچوبباکھ
یبائیزباآنھااشعارومعاصرشاعرانریوتصا

یکوچکۀطاقچیریتصوھرکنار،شدهنگاشتھ
نیازمرتبھکیۀھفتیفاطمیخلفا،شدهساختھ
یزرۀسیکطاقچھھرداخلدرنمودهدنیدکاخ

جامع.اندگذاشتھیمشاعرھریبراھیھدبعنوان
قیعتجامع،الجوامعتاجبھمشھورعاصبنعمر
نیبزرگترازاالزھرجامعوطولونابنجامع،

.بودندخودعصریاسالمیمیتعلمراکز
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خالفتعصردریھجر٣۶١سالدراالزھرجامع
ازکیھرۀدورودردیگردلیتکممعزمیابوتم
یبرایگریدبزرگیھاسالونیفاطمیخلفا

باتوأممجالسیسالونھا،ھاکتابخانھ
شدیمافزودهآنبھیبھترباتیوترتناتیتزھ
بھراخوددورانشاھکارخواستیمۀفیخلوھر
االزھرجامعیپھلودرھمچنان.بگذاردادگاری

بودشدهبنادارالجماعتبنامیگریدبزرگکاخ
درمعزمیتمابوفھیخلدستورودیتأئباکھ
ازبعدمخصوصاً شدهپروگرامقبلازیھاروز
معروفدانشمندانقیطرازعصرنمازیادا

ازدربارریوزکلسبنعقوبیۀلیبوسکھآنزمان
علوم،شدندیمدعوتیاسالمبالدمختلفنقاط

نمودندیمسیتدرمندانوعالقھطالببھرامختلفھ
مذاکرهوبحثبھسیتدرختمودرانیجردرمعموالً 

زینزنانیبراکھگفتدیبا.پرداختندیم
یھاسالوندرینیودیعلمماتیتعلیھابرنامھ
.استبودهموجودزنانبھمخصوص
درتوانستندیمزینیاسالمگریدمذاھبیعلما
علمایا.ندینماشرکتھاومناظرهیعلممجالس
درمناظرهوبحث،غیتبلحقالزھردرمسجد
وعلمایبرا.داشتندراخودمذھبمورد

نیومسافریحکومتکارمندانوگانشاھزاده
ودیاساتیبرا.شدیمبرگذارۀجداگانمجالس

ماھانھمعاشمددوکارحقوقدانشمندان
مراکزیفرھنگمراکزنیبرعالوه.شدیمپرداختھ

راشدجامع،الحاکمجامعیبنامھایگریدیعلم
جامع،قرافھجامع،الرصدجامع،منفسجامع،

علومسیتدرفعالمراکز،لھیالفجامع،اقمر
حکمتمجالسبنامکھبودندزمانھمانفنونو
.دندیگردیمادیھیلیتأوو

«آمدهنعمانیقاضقولازکھیتیرواباساس
برابردرتاکردامرمعزامامکھیھنگام
خالفتکاخدرکھیمجالسدرجمعھیبروزھانیمؤمن
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موقعدرمینماقرائتراۀموعظشدیممنعقد
کھشدیمتیجمعازدحامۀباندازکتابخواندن

ازواجتماعنبودمجلسدرواردتازهیبرایجائ
)٢١. »  (شدیمشتریبھاصدحد
شاملکھیلیتأویھاکتابعمومبطورمجالسدر
،المجالسنعمانیقاضآثاردعائملیتأو

المجالس،یرازیشنیمؤالداثرھیمؤالد
الحکمھمجالس،یبدرالجمالاثرھیالمستنصر

بطورکھیبشرالجلببنابوالبرکاتیداعاثر
گاهیدازرایفقویشرعاحکاممسائلعمده
ریسباتوأمنمودندیملیوتأوریتفسھیلیاسماع
دندیگردیمسیتدریفلسفویطبععلومیھابخش
.

فھیخلنینخستمصرفھیخلنیدومباهللازیالعز
خزانھبنامکتابخانھ(قاھرهدرکھبود

ناریدھزارصدونمودسیتأسقاھرهتالکتاب
.نمودمصرفکتابھایآورجمعویداریخریبرا
ونیکملیازشیبزیالعزکتابخانھدرکھیقسمبھ

.بودشدهیآورجمعکتابجلدھزارششصد
شدهریتحرطالآببھقرآنجلد٢۵٠٠ازآنجملھ

ادواتوآالتادیزمقدارکتاببرعالوه.بود
کردهیآورجمعآنجادرنجوموئتیھوھندسھ
.داشتمتیقناریدھزارھاصدکھبودند
نیاولبامر�الحاکمخالفتدوراندرھمچنان
ازآندرکھدیگردسیتأسبزرگۀعامۀکتابخان
یھرکتاببود،کتابتمتجاوزکتابھزارپانصد

کتبونسخکتابتیبرا.دادندیمعامیصال
رهیوغدوات،،کاغذقلممانندالزمھادواتتمام
)٢٢. )  (شدیمایمھکتابخانھطرفاز
منازل(ھادارالعلموعامھۀکتابخانۀمحوطدر
حقوقبادانشمندانوعلمااستقامتیبراشیرھا
پرداختھوھیتھخالفتجانبازیمیداازاتیامتو
.شدیم

شاملکتابجلدھزارانبھھاکابخانھتمامدر
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یخیتأر،یعیطبعلوم،یفلسف،ینیدعلوم:
وجودیفرھنگویادبیاجتماع،یائیجغراف،

.استداشتھ
یوبیانیالدصالحکھیھنگامیھجر۵۶٧سنھدر«

شرکتآنیرانیوویخرابدرنمودفتحرامصر
جلدھزارستیصدوبمیعبدالرحخودریوزبھوکرد
.فروختبمردمحراجبطورراھیبقودادکتاب
شکستناصرالدولھیھجر۶۴١صفرماهدر«ھاکذا
منجملھرفتغمایبھاویھستتماموخورد

شدغارتزینبودیالمغربۀخاندرکھیکتابھائ
تازوتاختموردیادیزعماراتفتنھنیدر.

غارتبھزینامامقصرۀکتابخانودیگردواقع
محفوظکتابخانھدرانآنکتبازیتعدادیولرفت

پوستپوشازنیمخالف.نشدتاراجدستخوشمانده
آنھااوراقوکردنددرستکفشکتابھایچرم
امامقصرازکتبنیاگفتندیمودندیسوزانیم

ازانیمقدار.ماستدیعقابرخالفمذھباً ،است
آنھاازیقسمتوپراگندهاطرافبھراھاکتاب
ریزدرنگرفتقرارغمایوآتشدستخوشکھرا
برامدهیتلبشکلگاهیجاآنوکردندپنھانخاک
امروزتاکھخواندند»الکتبتل«آنراوبود
٢٣. )ستیباقھنوز)پشتھ(تلآنآثار

جاھلانیحکمروایرحمیب؛واقعھنیاداستان
وفرھنگمجموعودرعلمبرابردرراآنزمان
تالشاندازهچھتاکھدھدیمنشانیانسانتمدن

یکیتاردررایواسالمیانسانۀجامعتاداشتند
یاستبدادتیحاکمیبقایبراونگھدارندوجھالت

.رندیبگبھرهازانشان
منزلتومقامودارالخالفھدرفیوظایاجرا
جابیایفاطمیخلفاینیداموریھاتیمسئول

عالموفاضل،یمتقیستیبائنیمسئولکھنمودیم
.باشندینیدعلوملیتأومخصوصاً علومۀھمبھ

ینیدعلومبھعالمزینخودیلیاسماعامامان
دانشمندانداشتندتوجھفضالوعلماوبھبودند
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درنیمدرسثیبحایویداععنوانتحتیادیز
مصروفھاکتابخانھومدارسوھادارالعلم

رایتعدادجملھازکھبودندسیتدروفاتیتأل
:میبریمنام
،صباححسن،یسلمانیرازیشنیالدیفدیالمؤ
ابوحاتم،خسروناصردیس،محمدبننعمانیقاض
بنمحمد،یکرماننیالددیحم،یراز

اسحاقعقوبیابو،یمروزیعل،یاحمدالنسف
ابوالفرج،منیالمنصوربنجعفر،یسجستان

یھمدانحافظ،ریالوزکلسبنوسفیبنعقوبی
یاببنیعلبنمحمد،یبشرالحلبابوالبرکات،
،عامربنحسن،مالکبنلمکبنییحی،دیزی

محمدبنحسن،،یبدالجمال،محبوببنحسن
المنصوریابوعل،الحسناربنیشھر،یدیالمھ

،دیزبنمحمد،یانیالمبنمحمد،یالحؤذر
محمدبنیعلبنالمکرم،یشاپوریالنمحمد
ی  ۀھمنامذکرکھدانشمندانگریودیحیالصل

درسطحیبردومعرفیمبدرازاسخنآنزمانبزرگان
اکتفانیبدنداردویچندانتیلزومزیننام
.میکنیم
مھمیھااثرکھنمودانیبستیبائرانیایول
نیازیعیطبعلوموینید،یفلسفقدرقابلو

.استماندهراثیبمدانشمندان
امامانبھمتعلقآثارنیا؛جملھازکھ

:باشدیمیلیاسماع
.طالبیابابنیعللموالناتیاالمامتیتثب-
.تھیالوص-

المنصورلیاسماعابوظاھرامامفاتیتال
.با�

.عتھیالشرلیتأو-
.یالقرمطاالعظمحسنیالالرسالتھ-
.الروضتھ-
.ھیحیالمالرسالتھ-
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.مناجات-
نیالمعزالدمعدمیابوتمامامفاتیتأل
�.

.تھیاالمرتھیھدارسالتھ-
.لتھیالکل-

�منصوراآلمرباحکامیابوعلامامفاتیتأل
.
انیفاطمدارالخالفتدرکھستیآورادیقابل
اثناۀعیش(یاسالممخصوصاً گریدمذاھب
درزین)یحنبلویشافعیمالک،یحنف،ھیعشر
برخورداریآزادازینیدیھاسنتوضیفرایادا
بحث،ھاکتابخانھومدارسدراشتراکازبوده

باشاندیعقارامونیپغیتبلوھاومناظره
جامعدرخودبھمخصوصمجالسیبرگذار

.نداشتندیاالزھرمشکل
گریدمذاھبازیبزرگیھاتیشخصخالفتدستگاهدر

:مثالبطور؛بودندمھمیھامنصبیدارا
امامزماندرمصرالقضاتیقاضثیبحابوطاھر

یالمخرومنجعیجمبنیعل،معز
بنرفاعتھبنعبد�ابومحمد،یمصر
احمدبنمحمدابوالفضلیقاضیمصریدیرالسعیغد
یالموصلنیالحسبنیعلابوالحسنیقاضیسیعبن

مامونوقضابخشدریشافعبزرگیعلمایالخلع
.گرانیودریوزثیبحیمالکمذھبازیالطائح
رینذیشافعفقھازیبزرگدانشمندانھمچنان

احمدابونصر،یعلبنبشربننصرابوالقاسم
مسلممبنیابراھبنسلطانابوالفتح،یرازیش

یعلزیعبدالعزبنوسفیابوالحجاج،یالمقدس
.رهیوغیورقیالم

محمدرینذیمالکمذھبازیمشھوریھافقھوھکذا
بنعبدالوھاب،یالخالقعبد�بنمانیسلبن

خودزماناولدستدانشمندانۀجملازیعبدالعل
بحالتانیعباسخالفتمرکزبغدادشھردرکھ
مکاننقلبمصرداشتیزندگیباررقتویشانیپر
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قرارمصرخالفتیومعنویمادتیحماتحتنموده
وازدیگردآبرومندوآرامیزندگصاحبگرفت

لیعبدالجل؛دیگردبرخورداروعامخاصاحترام
بنمحمدبنالحسنبنیعل،یالمقلمخلوفبن

دیالولبنمحمد،یابوبکرالطرطوس،عباس
ازیامتحقوقیداراکھبودندیدانشمندانرهیوغ
یعلمماتیتعلامردرصرفبودهمعاشامراریبرا
آسودهیزندگاجیاحتشیتشوازومصروفسیوتدر
.بودند
طب(یعیطبعلومیبراانیفاطمخالفتدوراندر
دهیگردسیتأسیمخصوصۀمدرس)نجومویاضیر،

مانندآنزماندانشمنداننیبزرگتردرانکھبود
ابناسامھیاببنابوالحسن،میالھثیاب:

مانیسلبنیعلابوالحسن،یالطرابلسشیالعیاب
،یسندالساعتبنابوالنجا،وبیابن

ابن،یالصقلمیعبدالکرابومحمد،یاالسکندران
ابن،سھلشاگردانۀجملازابونصر،یمثیالھ
ونیمدرسثیبحیعیطبعلومعرصھدرکھاتید

یقاتیتحقویعلمتیوفعالکارخودزماننیمحقق
.دادندیمانجام
کھیطبدانشمندانزینطبعلمۀساحدرھمچنان
بخشدرطبعلمانکشافیبراطبابتشغلبرعالوه
یعلمآثارزمانآنامکاناتبھنظرمختلفیھا

بھنمونھبطورکھنمودندجادیایقدرقابل
:میریگیمیمعرف

بنیموس-فیتأل:االصولشراب-
.زیعبدالعز

الفسادالھواءباالصالحالبقامادت-
محمد-فیتأل:ضررالوباءوالتحرزمن

.یمیدالمیسعاحمدابن
عمر-فیتأل:نیالعالعالجیفالمنتخب-

رهیوغ.یالموصلیعلبن
میدانیمانیبۀستیشارانکتھنیانھیزمنیدر
طبعلمانکشافراهدرکھیموانعوجودباکھ
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یھاتیشخصوجوددرطبعلمداشتوجودآنزماندر
بھرویاسالمبالدمختلفنقاطدرآنزمانرینظیب

داشتنظردربدونیطبدانشمندان،بودهیترق
ۀرشتنیایذاتتیخصوصکھینژادوینیدتعصبات
تجربھتبادلوارتباطدرھمبااستمقدس

.نمودندیم
بزرگخانھرصدکیکھستیآورادیقابلعالوتاً 

زماندرگریدۀخانرصدوبامر�الحاکمزماندر
درکھبودندشدهاحداثمقطمکوهیباالدراآلمر
دانشودانشمندانونداشتندرینذمنطقھ
ھاخانھرصدنیدرفعالبطورنجومعلمآموزان

.نمودندیمیھانیکقاتیتحق
یوبیوایعباسحکمراناناسالمیایدنیآنسودر
ویعیطبعلوم،فلسفھبھآگاهدانشمندھر
یعلمآثارپنداشتھملحدرایلیاسماعدیعقا
سوختنواجبآنبحثموضوعازنظرصرفآنرا

ازیکیمونیمبنیموستیبروا؛دانستندیم
خودرادیدچشمفلسفھدرنظرصاحبودانشمندان

رفتھبغدادبھیزمان:  «کھداردیمانیب
،زدندیمآتشراۀکتابخاندمیددرآنجابودم
ثمیالھابنازیکتاببودکارنیایمتصدکھیکس

شدهمیترسارضۀکرۀنقشآنجلدیروبرراکھ
والحادکفربرلیدلآنراکھدادیمنشانبود
ابنازیدانقدربودنیا.دانستیمآنمؤلف
)٢۴.»   (ثمیالھ
بزرگوارتیشخصراثمیالھ،آورناممؤرخیھقیب

متفکرنیا.داردیمیمعرفیثانوسیوبطلم
جلدسھکھاستیعلماثرجلدھفتوشصتیدارا
شاملزینراھیالمستنصررتیسۀارزنداثر
دورانبامصادفبزرگوارنیایزندگان.شوندیم

بودهباهللالمستنصراماموالظاھرامامخالفت
،مطالعھدرراشانمبارکاتیحشانیا.است
اندنمودهیسپریآموزگاروفاتیتأل،قاتیتحق
اندنمودهجامعھمیتقدرایشماریبشاگردانو
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آمدهبشماربزرگیعلماۀجملازخودزماندرکھ
،رحمونابنسالمت:جملھازتوانیمو.اند
یمعرفنمونھبطوررامھدسیابوعل،منجم�رزق
.نمود
خالفتیشکوفائدوراناستمعلومکھیجائتا

امامتتاوآغازمعزمیابوتمخالفتباانیفاطم
ازوبعددیرسخوداوجبھباهللامستنصرمیتمابو
گروهبدوخالفتنیاانشعاباثردرآنوفات
رانیادرینزارانیلیاسماعومصرانیفاطم
ودستگانھادزوالبھروخالفتنیااقتدارروال
دستازراخودۀگذشتواقتداراعتبارآنیرھبر
ایودنمستعدریغاشخاصآمدنکاریروباوداد
ماندهعاجزامورۀادارویرھبرازکھپرست
انیفاطمخالفتیھجر۵۶٧ۀسندرسرانجامبودند
وباعث.افتیاضمحاللیوبیانیالدصالحبدستمصر

یھادستاوردۀھموچپاولچور،تاراجینابود
انیفاطمخالفت)یمعنوویماد(یفرھنگمیعظ

.دیگردمصرومردم

ینزارانیلیاسماع

ازبعددیگردانیبزینگذشتھمباحثدرچنانچھ
فرزندافضل،باهللالمستنصرمیابوتموفات

یکودتایطانیفاطمخالفتراعظمیوزیبدرالجمال
یھجر۴٩۵-۴۶٧(احمدابوالقاسم؛ینوادگخا
میابوتمخوردفرزند)یالدیم١١٠١–١٠٧۴/

افضلخواھرشوھرحالنیعدرکھراالمستنصرباهللا
ودیگماربخالفتباهللایالمستعللقببابود

استفادهبارایفاطمدرباررھبرانوبزرگان
نزار.نمودیوعتیببھواداروفشارقدرتاز

درآنینیجانشکھالمستنصرباهللابزرگفرزند
نیبامخالفتدربودآشکارھمھبھخالفتمسند
جانبوازبردپناهھیاسکندرشھربھاقدام

نیلدیالمصطفعنوانباآنجاومردمحکمرانان
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مراحلدرآنکھبا.شددهیبرگزفھیخلبعنوان�
مؤثرنزارازدفاعدراسکندرهمردممقاومتاول

کاراثردرمقاومتنیارفتھرفتھاماافتاد
امکاناتیداراکھافضلمیمستقریغیھایساز
ازراخودیکارآئ،بودیدولتوقدرتیمادالزم
مرکزدرنمودهریدستگرااوافضلوداددست
.دیرسانقتلوبھیزندانخالفت

سرآغازقتیحقدریبخشودنناعملومیتصمنیا
انیفاطمخالفتادیبنکھبودۀتکاندھندۀزلزل
مذھبیادیوبنیمعنویھاارزشبھومتزلزلرا

انیداع.آوردواردرایبزرگصدماتیلیاسماع
نیابروزازمانیاباوباورمندیھاتیشخصو

یھاارزشواصولباومخالفھولناکۀواقع
حسن.دندیگردومضطربناراضیاخالقویمانیا

حکموبھبرجستھانیداعۀجملازکھصباح
اقامتخالفتمقامیعالرجالانیمدریقبلۀفیخل

درحالتبودآگاهعیوقاانیجرتمامازوداشت
گرفتھقراریتینارضاویقراریبالعادهفوق
یلیاسماعۀجامعنجاتیبراتاشودیمآنبھمصمم
.شودمتوصلیاقداماتبھ

بعدندانستھمشروعرایمستعلامامتصباححسن
ابنیھاداوفرزندنزارمنصورابوشھادتاز

آوردنبدستیبراوداندیمحقبرامامرانزار
ۀمبارزبھآغازنزارنسلوجوددرامامتمقام

ۀشاخآنیۀپابرکھدینمایمامانیب
یموجودبھاسالمخیتأردرینزارانیلیاسماع

وبرجستھتیشخصوصباححسننامباکھدیآ
.داردقیعموندیپآنیانقالب

الزممیشوبحثشاملموضوعاصلدرازآنکھشیپ
بطورراخیتأرمردابرنیاحالشرحتااست

:مینمائانیبمختصر

محمدبنحسنبنجعفربنمحمدبنیعلبنحسن
١٠۵٠/یھجر۴۴٠ۀدھمھیندریریامصباح
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متولدیعیشمذھبۀخانواددرقمشھردریالدیم
زماندرکھیرشھربھاوۀخانواد.استافتھی

ۀجملازیسلجوقپادشاھانۀسلسلسرکیبطغرل
مکاننقلاستبودهیبازرگانبزرگیھاشھر
اززینصباححسنپدرمحمدبنیعل.دینمایم

بودهیعشراثناۀعیشمبلغونیدیعلماۀجمل
.استدهیورزیمارادترسولتیباھلبھ

ھیاولماتیتعلمراتبیجواننودوراندرحسن
ونمودهیسپریعیشیمیتعلمرکزکیدرراخود
کھشاپورینۀمدرسبھرااوحسنپدریعلبعد
علوموبزرگدیاساتداشتنلحاظازآنزماندر

یھوشمندباموصوف.فرستدیمبودمشھورمتنوعھ
ودیگردخودلیتحصمصروفوپشتکارذکاوت،
آنیدرسپروگرامیمیتعلزمانموعدازشتریپ

نحووصرف،ریتفس،قرآنشاملکھرادانشگاه
یاضیر،ھندسھ،فلسفھ،منطق،فقھوسنت،
دهیرساناتمامبھرااندبودهنیالتزبانو،
.دینمایممراجعھیرشھربھبارهدو
داشتکھیبلندوذکاوتیکنجکاوحسباحسن
بحثدرخوداطرافندانشمنداوعلماباوسطھیپ
ھامالقاتانیجردر.استنشستھیممذاکرهو
دیعقابھیلیاسماعانیداعازیکیضرابریامبا

ارتباطنیای جھینت.شودیمآشنایلیاسماع
شیکبھصباححسنتاشودیمسببھاوگفتگو
آنزمانانیلیاسماعامامبھدرآمدهیلیاسماع
.دینمایمعتیبالمستنصرباهللامیتمابو

انیلیاسماعبزرگیداععطاشابنعبدالملک
شھرازالمعمولحسبدعوتامورازیوارسبمنظور

دعوتمھممراکزازیکیآنزماندرکھیر
ریامیداع.دینمایمدنیدبودهانیلیاسماع
دیعقابھتازهکھراصباححسنمعمولطبقضراب
دینمایمیمعرفبزرگیداعبھدهیگرویلیاسماع

،صداقت،تیشخصۀمطالعازبعدبزرگیداع.
احساسجوانحسنوجوددرکھیشورو،استعداد
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یکاریھاتیمسئولازیمقداردینمایممالحظھو
جانبازدلوجانباکھسازدیممحولیبورا
.شوندیمرفتھیپذحسن
ابنبزرگیداعیالدیم١٠٧۴/یھجر۴٧۶سالدر

یسریھاگاهیپاازیکیبھراصباححسنعطاش
دنیگذرانبمنظوراصفھانشھردرانیلیاسماع
یھاوهیشبھیآشنائویباطنماتیتعلبھتر

انتقال،یغاتیتبلیسریھاتیفعالگوناگون
ینظریمقدماتیویتربۀدورسالدو.دھدیم

حسنرینظیبیھایتوانائواستعداد،یوعمل
اثباتبھبزرگیداععطاشابننزدراصباح
صباححسنتاشودیمبرانموصوفلذا.دیرسان
بھالزمونظارتاموربھترآموزشیبرارا

از.دینماروانمصربھانیفاطمدارالخالفھ
یعلماباحصباحسنیشگیھمۀومناظربحثیجھت
باعثیامامدوازدهانیعیشوسنتجماعتاھل
درکھالحادیفتوامذاھبنیایعلماتاشودیم
بودمعمولامریلیاسماعجماعتیبرازمانان
واداررایرشھرحاکموندینماوارداوبر،

سنگسارقاعدتاً کھ؛استیسبھآنراتاندینما
شدهسببزینانیجرنیابروزلذا،برساندبود
لیتعجمصربھآننمودنروانۀبرنامدرتا

.دیآبعمل
یسالھانیآخرباھمزمانمصربھصباححسنورود
کبرنسبتکھبودهباهللالمستنصرمیابوتمخالفت
ادارهیحدودتاآنازیناشیھایماریبوسن

سرداریبدرالجماوبوددادهدستازراامور
یپدرکھاقتدارووضعنیازاستفادهبایارمن

مورددرقبالً کھیانیلشکرشورشدنیفرونشان
ۀادارتمامبرآمدبعملیتذکراتآنھایبغوا
کھالدعاتیداعمنصبمنجملھخالفتامور

یرازیشنیالدیفنیمؤئدالداریدراختدرگذشتھ
ازبجزیبدرالجمال.نمودیمیرھبربوده

درچوجھیبھیلشکرامورۀاداردریتوانمند
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یداعیھاتیمسئولووظائفشبردیپانجام
نیوا.نمودینمیبرابریرازیشباالدعات

زبانخودھموطنباکھصباححسنیبراتیوضع
یریپذسازشعدملحاظازھموداشتیبھترمشترک

اجرآتدرکھیکاریخطانیاندکترباآن
مونینامآمدشیپ؛نبودندکمیبدالجمال

.افتاد
عطاشابنجانبازصباححسنۀنامیمعرفحالبھر
بودآوردهفھیخلیعنوانکھرانیابزرگیداع
یحاتیتوضمفصالً آنیبرازندگوتیشخصیروآنودر
ُسنباتوأمبودشدهداده کھیوگفتاررفتارح
قرارفھیخلقیعمۀتوجموردبودآشکارادران
اقامتمجمعدراویبرافھیخلتیبھدا.گرفت

تماباشیرھامحلخالفتیرھبردستگاهمقامات
بدوبیقرصباححسن.شودیمفراھمآناتیضرورم

ازیکیدخترباو.دینمایمیزندگمصردرسال
یارتقاسببامرنیا،دینمایمازدواجوزرا

و.شودیمدرباردرآنونفوذتیشخصشتریب
آنتالشواستعداد،رفتارحسناززینفھیخل
خورسندیوسازمانیاداروتجاربعلمکسبدر

استنمودهیمتیتقووقیتشواوراوستھیپبوده
.

پرورشزیزدرمصردرتشیموجودطولدرصباححسن
باموصوفداشتقراردارالحکمھاستادان
یھانھیزمی ۀھمداشتکھۀالعادخارقاستعداد

یغاتیوتبلیسازماندھ،کارۀنحوویعلمامور
مخصوصآموزشکھیلیاسماعدعوتامورامردررا
باوگردیمفرابخشاطمنانبطوردیطلبیمرا
میابوتمفھیخل؛دیاساتدیوتأئشنھادیپ

آنزمانرانیایداعثیبحرااوالمستنصرباهللا
.ندینمایمنیتع
ۀھمیبدرالجمالپدرشیبجاافضلازآنکھبعد

گرددیمدارعھدهرااموریھاتیومسئولوظائف
فھیخلرحلتبامخصوصاً صباححسنتیموقعوتیوضع
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ازرایقبلحالتگریدنزارھیعلافضلوتوطئھ
شھردرتادھدیمحیترجلذا؛دھدیمدست

بانحکمراناوانیلشکرآنجادرکھھیاسکندر
بودندنمودهتیحمانزارخالفتازآنجامردم
.دینمااریاختاقامت
اقامتگاهازصباححسنشدنرونیبازکھافضل

شھرمردمانیمدرنمودنیزندگودارالخالفھ
حرکاتیسردوبودنداونیمخالفکھھیاسکندر

درصباححسنمؤثرنفوذوتمندانھیرضائنا
خطروآنرابودناخوشنودخالفتبزرگانانیم
اوضاعنیچندرتوانستینمیجھتازوپنداشتیم

مجبورلذابرداردانیمازآنرایوبحرانحساس
کیباابتدا.شداوضدبرۀتوطئتدارکبھ

حسنخانمبرادریتقرربدلدریاسیسۀمعامل
درباراقتدارباریوزکھرااوپدرخانمصباح
ونیسیکمسپس،سازدیمدوراویۀحماازبود
شاملدرانراصباححسنودادهلیتشکرایکار

راصباححسنونیسیکمۀجلسۀبھانبھونموده
احساسوجودباصباححسنودینمایمدعوتقصربھ
ھنگام،شودیمدعوترشیپذبھمجبورتوطئھنیا

مجلسختمبادهیگردسالحخلعقصربھورود
دستورقبالً کھیافرادتوسطصباححسنیساختگ

واردشبانھ،بستھدسترااوتابودندافتھی
ادهیپقایافرشمالسواحلازیکیدرنمودهیکشت
ریمسدراتفاقاً ،شودیممحلروانھ؛ندینما
ازیکشتبادفشاروطوفاناثردریائیدرراه

موصوفورسدیمھیسورساحلبھشدهخارجاداره
شامشھربھراخودفراوانیرنجھاتحملبا

ایدرقیطرازآنجاازیزمانگذشتبادهیرسان
انجامسروبغدادبھیمدتازبعدوحلببھ
شودیماصفھانواردانھیمخفیالدیم١٠٨١سالدر
بامالقاتاصفھانشھربھآنورودازمقصد.

.استبودهبزرگیداععطاشابنعبدالملک
زینعطاشابنعبدالملککھستیآورادیقابل
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دیعقاداشتننسبتبھبھکھیتیامنلیبدال
یعباسحکامگردیپتحتمعمولبطوریلیاسماع
زینصباححسنوبردیمبسراختفادر،بود

دینماگذاروگشتآزادانھتوانستینمھمچنان
مکانکھابوالفضلبنامیشخصمنزلدریو؛

انھیمخفبودبزرگیداععطاشابنبااوارتباط
ازتااستنمودهیماطیاحتھموارویزندگ
بعداو.نگرددآگاهیکسآدرسنیدرآنتیموجود

،زدی،کرمانیھاشھربھانھیمخفیمدتاز
مردمانیمدرنمودهسفرفارسجیخلو،خوزستان
عیوقاونزارامامتیبراانیلیاسماعمخصوصاً 
موصوف.دینمایمغاتیتبلمصردرافتھیانجام

یلیاسماعدعوتمرکزوگرددیمبرکرمانشھربھ
شودیمآنصدددرودھدیملیتشکخودیبرارا
بزرگیداععطاشابنعبدالملکبانشدهریدتا

یغاتیتبلویسازمانیھاتیفعالنمودهمالقات
بارهدوانجامسر؛دھدوسعتوفعالترراخود
داریبدبارمؤفقنیاشدهاصفھانشھرعازم

ازرااوشدهبزرگیداععطاشابنعبدالملک
ۀانداختبرایھاوتوطئھومصرعیوقاانیجر

.سازدیمآگاهانیفاطمدارالخالفھدرافضل
برازندهتیشخصھمچونراصباححسنبزرگیداع
یسازماندھدروتوانا،خردمند،مبتکر،

یزودنیبااگر: «دینمایماظھارافتھییورھبر
کھرایزمردخواھمیبراحتدیرسفرامنمرگ

ادگاریبقیالینیجانشمنازبعددارماطمنان
تیجمعاستیریستگیشامنازپسکھامگذاشتھ

)٢۵. » (استداروعھدهدارارا
تامنیجانشھمچونراصباححسن،عطاشعبدالملک

امورتمامازرااونمودهنیتعاریالخت
وآگاهدعوتامورورازرمزویمال،یالتیتشک

بھوستھیپصباححسن.دھدیمیویاجرائتیمسئول
تابزرگیداعورھبرھمچونعطاشعبدالملک

استداشتھاطاعتواحترامآنشھادتروزنیآخر
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انجامعیوقاحیوتشرحیتوضبمنظورصباححسن.
وینیجانشبودنحقبرغیوتبلمصردرافتھی

سرتادرتمامسالدهبرافزونیط؛نزارامامت
یھاشھیاندغیتبلضمننمودهسفررانیاسر

یروشندرراوعالقمندانانیلیاسماع؛یلیاسماع
تیوضع؛فرصتازاستفادهبادادهقرارحوادث

ومطالعھرانیاومردمحکومتیاجتماعویاسیس
اقتدار؛انیجرنیدرموصوف.دینمایمیبررس
نمودهیبررسرایمحلحکامنفوذوینظاممراکز

حکومتیسرنگونیبرامنظمیاستراتژیۀتھیپدر
براعرابۀگراناستعماروتسلطھایسلجوق

.گرددیمبزرگرانیا
پنجاهگروهکیخوداقدامنینخستدرصباححسن
نیترفداکارونیتراعتمادباۀجملازراینفر
لیتشکاصفھانشھردرخودفرمانتحتقانیرف
ویزانیپارتگروهنینخستگروهنیاکھدھدیم

اقدامھمچودرعمالً کھبودندیفداکار
العادهفوقکارانجامبھوسربازانھقھرمانانھ

.نمودنداقدامریپذخطروخوفناک
ادیزیھایریگجھیونتیابیارزازبعدصباححسن
راخودانقالبیستیبائ:کھرسدیمجھینتنیبا
لذا،دینماآغازحکومتتیحاکمفیضعۀنقطاز

،بودنیکوھستانلیبدلرارانیاشمالمناطق
بریعیشیھاشھیاندنفوذودشمنتیحاکمضعف
خودقانیرفبادادهحیترجمنطقھیجاھاگرید
شدهحرکتدررانیاشمالیسوبھمشھدشھراز
دامغانبھبعدورحلتیوالبھخوزستانقیطراز

تیبوالآنجاازویساربھوسپسوگرگان
لمانیدواردآنجاوازنیقزوبھدماوندوبعداً 

ۀقصبجواردرییۀقربھآنمتعاقبوشده
قابل.ندیگزیماقامتیگمنامحالتدرالموت
درمسافرتشانیجردرصباححسنکھاستتذکر
یشھرھردرالموتۀقلعیالمشھدراهریمس

دهیگزاقامتھانجایدریومدتداشتھاقامت
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ازبعدنمودهدعوتلھیاسماعدیعقابھرامردم
سفرگریدشھربھدعوتمراکزنمودنفعال

یداراصباححسنبیترتنیبدکھ.استنمودهیم
.شودیمیجبھوعقبۀپشتوانویمردمگاهیپا

ۀقلعکناردراقامتشانیجردرموصوفوھمچنان
توانستقانشیرفیشباروزتیفعالباتوأمالموت
شیکبھراقلعھاطرافۀقرامردمتیاکثر
الموتۀقلعتصرفیبراآوردهدریلیاسماع

روزعصردرانجامسر. «دینمایمیسازنھیزم
١٠٩٠سپتامرچھارم/۴٣٨رجبششمشنبھچھار

ۀقلعبداخلانھیمخفبطورصباححسنیالدیم
کیۀجامدرراخودیمدتتاودیدرایمالموت
گذاشتھدھخدانامخودبروآوردیمدرمعلم
.استدادهیمدرسقلعھمحافظانبکودکاناست
یمدرھیناحبدانراشیخومردانحالھمانودر
الموترونیبودروندراوروانیپچون؛آورد
بودنددرآمدهیلیاسماعشیکبھآنمحافظانکھ
یمحسنبدستیآسانبھقلعھ،شدندنیگزیجا،

بوده۴٨٣/١٠٩٠سالزیپائاواخردرنیاوافتد
٢۶. »است
یعلویمھدبنامیشخصقلعھتصرفھنگامدر
ثیبحیسلجوقملکشاهجانبازینیحس

،استبودهدارفھیوظالموتقلعھفرماندار
بیتعقدرکھصباححسنتیھوشدنروشنباموصوف
ویرکیزاز؛داشتقرارزینیسلجوقسلطان
کردهریغافلگاوراکھقلعھفتحدرآنریتدب
یجائگریدکھاوضاعازدرکبانمودهنیتحسبود

قلعھداوطلبانھبودنماندهیباقبمقاومت
وحسن.دینمایممیتسلصباححسنبھراالموت
قلعھامانوامندرتادھدیماجازهباوصباح
اوبھ«صباححسنیتیروابھ.دینماترکرا
قلعھیبھابعنوانزینطالناریدھزاربراتکی

سیرئۀعھدبربراتنیایۀتادکھ.استداده
نوشتھدامغانوکوهگردۀندیآحکمرانمظفر
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شیکبھانھیمخفبطورکھاستبودهشده
دربراتنیاومبلغ.بوددهیگروھیلیاسماع
آنیاجرابھیعلویمھدکھیحالدرموعودزمان
پرداختھیبومظفرسیرئتوسطنداشتیدیام
)٢٧. »  (شودیم

یھاسلسلھمرتفعۀقلعیباالبرالموتۀقلع
یسدرکھاستشدهساختھالبرزکوهیمرکزجبال

ۀمنطقدرنیقزویشرقشمالیلومتریکپنجو
یھجر٢۴٨سالدرکھ.استقرارگرفتھرودبار

لمیدیجستانرانیامازیکیتوسطیالدیم٨۶٠/
اندشدهخواندهزینوھسودانآلوجستانآل(
یزمانودرشدهساختھ)بودندیمحلخاندانو

ازانزیننیالعابدنیزبندیزامامانیعلو
یرھنمائلیبدلقلعھنام.اندداشتھاستفاده

یداستانکھآنساختدریلمیدحکمرانبھعقاب
کھیھیتوجباتوأمالموتۀقلعنامبابدر

اموخت(آموتوعقابیبمعنآُلھیلمیددرگفتار
صباححسن.استشدهدادهنسبت،رساندیمرا)

بھتراستحکاماتوریتعمبھقلعھگرفتنازبعد
راقلعھتادیگردآنصدددر.نموداقدامآن
یدنیآشامویغذائموادذخائرداشتنلحظاز
آمادهیطوالنۀمحاصریاحتمالیھاروزیبرا
درراخودیکاراقدامنینخستصباححسن.سازد
شیکبھالموتقلعھاطرافقراءمردمدعوت
بودهاماندردشمننفوذازتادانستیلیاسماع
قلھیبرااعاشھتدارکلحاظوازمطمئنجبھھعقب

انیداعمنظورنیوبد.باشدخاطرآسوده
شدتباتادینمایممؤظفنکاریبدرایلیاسماع
نفوذوگسترشبسطواشاعھدرترتمامھرچھ
کھگفتدیبا.ندینماتیفعالوکاریلیاسماع
سرآغازویروزیپنیبزرگترالموتۀقلعفتح
استانیسلجوقحکومتضدبرصباححسنآشکارامیق
رایز؛بودآنازمندینزمانطیشراکھ

خراسانورانیادریسلجوقتبارترکسردمداران

www.shughnan.com



ریزدرخراسانورانیامردم،نمودندیمدادیب
حصروحدیبانیوسپاھرانیامشکنکمراتیمال

شھیپوانیروستائ،بودندآمدهستوهبھترکان
تعدادکیبھاطرافودورمناطقوکاسبانوران
ۀادارمخصوصۀویشکھاقطاعبنامرانیاماز

،بودھاروستامردمیباالبرانیسلجوقحکومت
تمامکھمفھومبداننیا.شدندیمداده
بودشدهنیتعریاماریاختدریحکومتاراتیاخت
مردمرنجدستچپاولطیشراگونھھرقتیحقدرو

یکشنفرباتوأممختلفیھاخراجواتیمالبنام
ترکانیسپاھصفبھیکشلشکریھاوقتدریاجبار

تمامکھیبطورعامھومردمیھاتیملکتصاحبو
وپولوعیوسیاراضیدارادربارواھلرانیام

ھادهیسلجوقیامراازکیوھرشدندادیزثروت
زورباکھ؛داشتندراآنازبشتریبعضوھیقر
مردماموالضبطودراندگرفتھمردمازستمو

.نمودندیمرقابتگریکدیباوعامھ
حکمرانانگرودرمردمومماتاتیحسرنوشتخالصھ
جورازبودهانیعباسخالفتبھوابستھترک
بھھمیپخراجوباجووباربندیبانیلشکر
بستوهشانیزندگزیانگرقتوضعازآمدهتنگ
نظامنیاضدبریمردمجنبشرشیپذآمادهو

.بودند
یجانبدارییۀپابرآغازازکھیلیاسماعجنبش

ھربامخالفتویاجتماععدالت،وخردعقلاز
جنبشثیحبھ،بودآمدهبوجودینژادضیتبگونھ
مردمانیمدراختناقطیشراوجودبایانقالب
ازآنورھبران.افتیگسترشافزونروزبطور
برخورداریانیشااعتبارواقتدار،نفوذ
وسریبراریتأثنیانسبتبھچنانچھ.شدند

دومبلغجنبشنیارھبرصباححسنیریدستگای
جانبازستیھنگفتاریبسمبلغکھناریدھزارصد

یسلجوقسلطاناعظمریوزالملکنظامخواجھ
حکامفشاروبدستورو.بودشدهگذاشتھزهیجا
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وابستھیوعلماھایمفت،قضاتبکراتیسلجوق
صادرراانیلیاسماعوالحادریتکفحکمبدربار

،دادندیمالقتلواجبیفتواانیلیاسماعبھو
شدهعامقتلبارھاانیلیاسماعآنیۀبرپاکھ
.اند
شداشارهزینصباححسنۀنامیمعرفدرکھیچطور
علومو،فلسفھآموزشۀعالوبرمصردرموصوف

ینظامماتی،تعلیشناسجامعھ،یعیطب،یاسیس
مخصوصاًاسالمخیتأرواسالمۀفلسفاخصبطور،

دریاروپائنیمؤرخۀافتیفیتألیھاخیتأر
توأمرانیاۀچپاولگرانورحمانھیبفتحمورد
یحکمرانۀنحوۀپرستاننژادوظالمانھۀویشبا

نیسرزمژهیبویعربریغیھانیزمدرسراعراب
ۀشیاندبربودآنگواهخودکھخراسانورانیا
گذاشتھبجاالعادهفوقریتأثآنیملویمذھبی

طرزشدنروشنبمنظوردانمیمالزمنجایدر.بود
رایھائگرافپرهنھیزمنیدرصباححسندید

دانشیمربھصباححسنیطوالنۀموعظازدرون
سقوطانیجردرکھدانمیمتذکربھالزم.نمیبگز
رانیاوقایافرشمالدرانیلیاسماعتیحاکم
مورددرفاتیتألبھمربوطوکتبآثارۀھم

ۀکتابخانازصباححسنآثارژهیبوھیلیاسماع
اسالمقلمرودرھاکتابخانھوسائرالموت
خداوندکتابازکھرایمتندندیگردنابود
انیبخاطربھیاروپائمؤرخریآمپلاثرالموت
ۀزادمیادهیگزبرصباححسنیملمبارزاتاھداف

قتیحقبھنیقرمانظرازبودهسندهینولیتخ
یخیتأرمسائلقاتیتحقلحاظازمؤرخو.است
قولازدانستھمحفوظبخودرانظراظھارنیاحق
:سدینویمصباححسن

ھرشدندمسلطرانیابرنکھیازبعداعراب«
بردندنیبازبودیرانیاتیقوممّعرفکھراچھ
زدندآتشراقومنیایکتابھافقطنھآنھا،

ازیرانیاقومسوابقنکھیاتا،کردندومعدوم

www.shughnan.com



توانستندکھکشورازقسمتھردربلکھبرودنیب
نمودهحکھاکوهبرانیرانیاراکھیھائبھیکت

گانندهیآنکھیاتاساختندونابودمحو،بودند
عربقومادتیوسبشناسندراگذشتگاننتوانند

کھندینماوتصوربدانندمسلمیامرخودبررا
جرمالواندبودهمسلطآنھابراعرابوستھیپ
نکھیابا.بودخواھندمسلطستیباقجھانتا

رانیاتیقوممعرفکھراچھھردندیکوشاعراب
خودسوابقگزھرقومنیاتاببرندنیبازاست
دندیفھمکھانیرانیاازیوکساننشناسدرا
درزدهقومنیبریبزرگیھالطمھچھعربۀسلط
کنندایاحراقومنیاۀگذشتکھبرامدندصدد
برآمدکارنیاۀعھدازھمھازبھترکھیوکس،

میقدخیتأرکھاستیطوسیفردوسابوالقاسم
دریفردوسآنچھیول.درآوردنظمبھرارانیا

درخشانسوابقازاستیقسمتفقطگفتھخودکتاب
جستھوبرترقیعمانیرانیاسوابقوقومنیا
کتابھاازیبعضمن........ .باشدیمنازاتر
شمابھتوانمیمواموخواندهدهیدمصردررا
آنچنانیقومرانیادرکھمیبگوبرادرانیا
ازانیونیوانیرومکھکردهیمیزندگرومندین
اھلمابرادرانیا.....  .دیلرزیمآنمیب

موعودیمھدبھدهیعقانیعیشمثلومیھستباطن
قومکھمیداردهیعقما......   .میدار
اقوامبھمنقسمامروزآنکھبایرانیا

بدستخودراگذشتھیروینوادتیسدهیمتعددگرد
ۀسلطوغیازراخودنکھیامگرآوردنخواھد

یھاحکومتوغیازنیھمچنوعربیمعنوویماد
بدھدنجاتشناسندیمتیرسمبھراعربۀسلطکھ

کھافتادهنھھرگزاتفاقجھاندر.....  .
آوردبدستادتیسحیتسبوسجادهبابتواندیقوم
آورودبدستریشمشبادیباراادتیسوقدرت،
باریمغاریشمشانداختنبکارنکھیابدون،

کھروزآندر.....  .باشدمانیاداشتن
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نجاتاعراباسارتدیقازخودراریشمشبادیبا
خودبردبکارریشمشدیباکھیروزیبراومیبدھ
بزرگنیمخالفما......  .مینمائآمادهرا
واستبغدادۀفیخلآنھاازیکیکھمیدار
بغدادۀفیخلکھھستندیامرائازعبارتگرانید
میسوزریداراآنھا.دانندیمخودیشوایپرا

درآزمودهجنگسربازانودارندقشونوھستند
یبراماپس......کنندیمخدمتآنھاقشون

وحکامامرانیھمچنوعربۀسلطمیبتواننکھیا
دیبامیببرنیبازھستندعربعیمطکھراگرید

٢٨.  »میباشداشتھیجنگیآمادگ
جنگازتیحکادونمونھبطورداردیجااکنون
خیتأرازراآنزمانخراسانورانیادراعراب
یبخشودننااتیجناوقساوتنمودارکھیطبر
خوانشبھاستآنزماناعرابمتجاوزقشون
:میریبگ
گرگانشھربھحملھدرعربسردارمھلببندیزی«
کھخوردسوگندروبروشددیشدمقاومتباکھ

ابیآسآنانخونباکھآنمردمازبکشدچندان
رابخودغذاوعدهکییبراالزمآردوبگرداند

ھمھخوندرامدبدانجاوچون.کندنرمآنبا
خونچندانکھاما.دیگردانمباحراگان
لختتھخونکھرایز،دیگردینمابیآسختندیبر
،برفتتاختندیرخونبھگرمآبسپس.شدیم

٢٩. »شدپختھبودشدهمقررچنانکھونان
وزنانوکشتندیمرایجنگرانیاسانیتاز«

کھیبطور،بردندیمیبندگبھراشانانفرزند
غنائمحاصلازبصرهوکوفھفروشانبردهبازار

خالفتدورانسراسردروبودشدهزیلبربھیقت
)٣٠. (داشتادامھوضعنیایامو
عربسردار(بھیقت،اوردندیبرارانیاسچون«
کسانانیموآوردندرونیبرایوتختتابگفت)
شیراپرانیاسازکسھزارتابگفتوگرفتیجا
ھزارویوراستطرفراکسھزاروبکشنداویرو
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مھلب.یوسرپشتراکسھزارویوچپطرفراکس
تاگرفتندراقومسرانریشمشآنروزدردیگو
کھبودھاریشمشیبعضیول.بزنندگردنآنبا
مراریشمشآنرواز.زدینمزخمودیبرینم

یبعضوکردجدا�اذنبھزدندچھبھروگرفتند
بھآوردندوحسدمنبربھیقتخاندانازکسان
کنکجآنراکھشداشارهزدیمریشمشباکھیکس
وخوردمقتولدندانبھکھکردکجآنرایکم،

ھم)٣١.»  (شکافتآنرا
دیجدشھردربھیقتامامبنامبھیقتمرقداکنون

مقدسآستانثیبحافغانستانبغالنتیوال
تأسفبامامردمو.استعاموخاصارتگاهیز
تمامازکھآنزشتوت قساویقیحقتیشخصاز
بھ.خبرندیباستبدوریاسالمویانسانلیخصا
مردمیآگاھنابرخودزیعزگانخوانندهنیقی

نیچننیایاسالمضدویانسانضدیھانامھبرکار
یمبارزانبھراحقنیوانمودهقضاوتامامان

دهیدعذابمردمافرادریوساصباححسنچون
تاراجویملتیثیحۀاعادیبراتادادخواھند

درشانۀرفتدستازیمعنوویمادیھستیھّمھ
.ندینمامبارزهُکشانآدمنیچنبرابر

نوعھاصدبھیاسالمنیمؤرخخیتوارمتوندر
دارندوجودوحشتباروھولناکیھاداستاننیاز
یاثنادرراعربریغیھاملتشومسرنوشتکھ
و.دارندیمانیبیاسالمفتوحاتاصطالحبھ

رونیبنوشتھنیاۀحوصلازشانیۀھمھیارائ
عبارتکھموضوعاصلبھمیگردیمبرواما.است
یھمگانبیوجاجزءکھیجنگیھانیتمروورزشاز

یھایزیربرنامھیطوشدهیممحسوبآنزمان
نینشھیلیاسماعمناطقتمامدرروزهھمھمخصوص

رابرنامھنیچنیاجراامکاناتانیلیاسماعکھ
کھاستذکرقابل.اندبودهمعمولداشتند
یھاقلعھاطرافدرمعموالً ھاھیلیاسماع
اعمارخودایوبودندنمودهریتسخکھیمستحکم
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بھخطرمواقعدروکردندیمیزندگ،نمودندیم
باھاقلعھنیاوبردندیمپناهھاقلعھنیا

یھائمکانغالباً وشدهاعماریقواستحکامات
دسترسدرینظامیھاپاسگاهثیبحقبالً کھبودند
یولداشتندقراریلیاسماعریغیھاحکومت
وریتسخراقلعھنیاتوانستندانیلیاسماع
.ندینمایبازسازخودیدفاعیھاتیفعالیبرا
:ازاندعبارتھاقلعھنیانیترعمده
قرهۀقلع،)باوند(ماوندۀقلع،الموتۀقلع

ۀقلع،)شاهکرمان(نیمسکرهاینیسیم
ۀقلع،ارجانۀقلع،قومسۀقلع،گنبددژ
،رانیشمدژۀقلع،لمسرۀقلع،ریز

دماونددر(استوناوندۀقلع،شاھدزۀقلع
،کوهمبارکۀقلع،کوهسعادتۀقلع،)

نگارمھراینیمھرۀقلع،کوهروزیفۀقلع
قتیحقدرکھطبسۀقلعوکوهگردۀقلع،
یویوتربیمیتعلمراکزثیبحھاقلعھنیا

در.نمودندیمتیفعالینظامقطعاتبمانند
ماوندۀقلع،طبسۀقلعھاقلعھنیاانیم
شاهکرمان(نیمسکرهاینیمسقرهۀقلعو
انیفدائآنھادرکھاندبودهیھائقلعھ)

قابل.اندشدهیمھیتربومیتعلمطلق
آنعدهبھمطلقانیفدائکھمیدانیمحیتوض

اطالقۀسرسپردجوانانمخصوصاً واشخاص
حاضرداوطلبانھوآگاھانھکھاستشدهیم
اصطالحبھدشواروخاصماتیتعلتاشدندیم

یچگونگآموزشباتوأمرایکیچریامروز
بھآموختھتیمامورشبردیپیھایژگیو

ودشوارالعادهفوقیھاتیمامورانجام
دشمنانیدیکلافرادینابودمخصوصاً خطرناک

عامقتلبھاقدامکھانیلیاسماعۀخوردقسم
یرھبربزرگیھاتیشخصایوروانیپ

؛ستینکمشانشمارکھرایلیاسماع
معمولبطوریلیاسماعانیفدائ.دندیگردیم
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جانازبا،باکانھیب؛راریخطفیوظانیا
کھیطیشرادرعاممظھردرو،یگذشتگ

کاملمحافظتوتیامندراشخاصنگونھیا
شدهگرانیدپندتادادندیمانجامبودندیم
زیپرھیلیاسماعیعادروانیپخونختنیراز
.ندینما

وحشتباروظالمانھکشتنکھستیآورادیقابل
ویعباسیخلفابدستوریلیاسماعبزرگان

دهیافتاتفاقھاباریغزنوویسلجوقحکمرانان
عطاشعبدالملککشتنازنمونھبطورکھاست

یسلجوقمحمدسلطانبدستبزرگیداعودانشمند
داریباالدرتمامروزھفتبمدتآنراجسد«کھ

بارانریتآنراتافرمودآنگاهونگھداشت
غمداستانھھیشبکھ. »بسوزانندسپسونموده
)٣٢. (استحالجمنصورزیانگ
ۀقلعۀفرماندویداععطاشبناحمدمقاومتھکذا
گانرزمندهازتنھشتادبااصفھاندرشاھدز

نبودندقلعھمیتسلۀمعاملرفتنیپذبھحاضرکھ
نفسنیآخرتاکھشدبرانیومعلومقراراز«

کھانینزارازیکوچکگروهبادرآخرو.بجنگد
نبردانیسلجوقبا.شدندیمیتنھشتادھمیبرو

درکھقلعھازیبرجنیآخردریحتو،کردند
در.کردنددفاعخودازبودماندهشاندست
تنھاوشدندکشتھانینزارشتریب،ورشینیآخر

شتنیخواحمدزن.شدندفراربھمؤفقیمعدود
ریزبھقلعھیباروازواراستیبجواھراتبھرا

دراورا.شدریدستگاحمداما،افگند
مردمیتماشایبرااصفھانیابانھایخ

کندندراپوستشزندهزندهسپسو،دندیگردان
راآنھایھاسرو،شدکشتھزیناحمدپسر.

بغدادبھ،یعباسۀفیخل،مستظھریبرا
)٣٣.  » (فرستادند

ابوالفضلکردنداربرمعروفداستانھمچنانو
مقتدرریوز،حسنکبھمشھورنیحسابنمحمد
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گفتھخودکھیھقیبخیتأردرمحمودسلطان
کشدیدیتزویتعصببھآنکھنرانمیسخن(
: [ «ندیگوفیتصننیاگانخوانندهو،

کھ،میگوآنبلکھ»راریپنیابادشرم
موافقتنیااندرمنباگانخوانندهتا

کھمینمایمدعوت.]نزنندیطعنوکنند
کاملانیبکھاستنمودهانیبمفصلبطور
مناسبتیبامادانمیمدیزانجایدرآنرا

کیتراژیمحتومختصربطورتابودنخواھد
کرداروگفتارۀدھندنشانکھداستاننیا

مسلمانبنامرھبرانۀانیوحشوظالمانھ
:مینماانیبفشردهتینھابطور،است
غزنھحجاج:کھبودهنیاریوزحسنکگناه
ابتینبھ۴١۵-یسالھادرکھاویبرھبر
شدهمعظمھۀمکعازممحمودسلطانیغزنشاه
تفنسبتبھحجمراسمازگشتبازموقعبود
درآنسفرکھراھھیبازھیبادسوزانباد
بناچارراحجاجکاروان؛بودنیآفرخطر
عودتغزنھبصوبانیفاطمقلمروقیطراز
بامر�الظاھریفاطمۀفیخل.دھدیم

اقداماتفیوتضعتفاھمحسنجادیابمنظور
کھانیلیاسماعضدبرمحمودسلطانۀخصمان
نداشتحصروحدیعباسیخلفاکاتیتحرنسبت
محلي بنام وادي القرا درراریوزحسنک
غزنھحجاجکاروانواز.ردیپذیمبحضور
مھمانویرائیپذمسلمانبرادرانھمچون
حرمتبابازرایفیتھاونمودهینواز

بخاطریبرادرروابطمیتحکونیتأمبمنطور
خصمانھغاتیتبلوھایدشمنساختنفروکش

بھودادهکاروانمھمنیاراک،ریوزبھ
وفرستدیزمینغزنھپادشاهمحمودسلطان
بھتاردیپذیمرافیتھانیاریوزحسنک
نیاردیجھتازحسنکالبتھ.ببردسلطان
چوندانستینمخودتیصالحاززینرافیتھا
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.بودمعلومنازینعملنیاانجامعاقبت
جادیاتصوروخلعت از خلیفھ فاطمي دریافت

وغزنھسلطانانیمحسنھارتباطنھیزم
راخلیفھ عباسي القادر؛یفاطمۀفیخل
ھمین دلیل بھوسازدیمنگراناریبس
نزد بھیفرمانباراخودخاصۀندینما

كھ حسنك قرمطي فرستدیممحمودسلطان
اشدو باید او را استشده(اسماعیلي) 

گریدوشودگرانیدعبرتتادینمائمجازات
.نسازدبرقرارارتباطانیفاطمبایکس

داشتاعتمادواحترامرشیبوزچونپادشاه
اوسرازبعدیولزندیمسربازامرنیازو
ومحمد(محمودپسراناختالفاتاثردر

حسنکازمسعود؛پدرینیجانشسربر)مسعود
محمدبرادرشیطرفدارازکھخواھدیمریوز
تادینمااریاختآنراجھتوبردارددست
بھچونحسنکیولباشدآناحترامموجب

عملرایرأریتغ؛بودنمودهعتیببرادرش
.دھدیمردجوابدانستھناجوانمردانھ

شودیمپادشاهریوزبدبختازمسعودنکھیھم
وفھیخلفشارباتوأمآنگذشتھۀعقد،

دشمنانکھیزوزنبوسھلچونآنعمال
بادادهبھمدستبودندحسنکحسادتمند
.گرفتندانتقامفرصتازاستفاده

صفاتکھکیتراژداستاننیاحالبھر
حکمرانانی ۀجابرانوناجوانمردانھ

یبی ۀویبش،داردیمیمعرفراآنزمان
سخناستادجانبازاستادانھویعالتینھا
یطوالننسبتبھکھدهیرسنگارشبھیھقیب

آنرادنیگنجانداستاننیامضمونبودن
درآنراۀمطالعامادانستمدیزابخشنیدر
چندیول.مینمایمشنھادیپیھقیبخیتأر
:گذاشتنوشتھناتوانینمازآنرایقسمت

خاستیپابر)احمد(خواجھامدیبحسنکچو«
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خواستنداگرھمھ،بکردمکرمتنیااوچون.
خشمبریزوزنبوسھل.خاستندیپابر،نھای

شتنیخوبروتمامنھخاستبر،نداشتطاقتخود
کارھمھدر: «گفترااواحمدخواجھ.دیژک
خواجھو.بشدیجاازکینیو» .یتمامناھا
ندینشیوشیپکھخواستچندھرراحسنکریام،

راستدستبرو.نشستمنراستدستبرونگذاشت
حرمتشاما،بودمعزولریکثابوالقاسمخواجھ
نیاز،خواجھچپدستبربوسھلو-بودبزرگسخت
حسنکبھیروبزرگۀخواجو.دیبتابسختزین

چگونھروزگاروباشدیمچونخواجھ: «گفتوکرد
گفتخواجھ».استشکریجا: «گفت»؟گذاردیم

مردانحالھانیچنکھ،داشتدینباشکستھدل: «
چھبھرنموددیبایفرمانبردار.دیآشیپرا

دیام،استتندرجانتاکھ؛دیفرماخداوند
طاقترابوسھل»استفرجواستراحتھزارصد
نیچنباکھکندکراراخداوند: «گفت،دیبرس
فرمانبھکردخواھندداربرکھیقرمطسگ
خشمبھخواجھ»؟گفتننیچن،نیرالمؤمنیام
کھندانمسگ: «گفتحسنک.ستینگربوسھلدر

ازاستبودهمراوآنچھمنخاندان،استبوده
خوردمجھان.دانندانیجھان،ونعمتحشمتوآلت
.استمرگیآدمکارعاقبتوراندمھاکارو

داشتنتواندبازکس،استدهیرساجلامروزاگر
نیحسازبزرگترکھ،دارجزایکشندداربرکھ
مرا،دیگویمنیامراکھخواجھنیا.مینیعل
...استستادهیامنیسرادربرواستگفتھشعر
آنختنیآویاثنادرداستانی خاتمھدرو
جامھ: «کھفرمودندراحسنک.....داربھ
ازاربندوکردریزاندردستیو،کشرونیب

حبھوببستراازاریھاچھیپاوکرداستوار
و،دستارباانداختدورودیبکشراھنیپو

یتنزدهھمدردستھاوستادیباازاربابرھنھ
ھمھو.نگارھزارصدچونییروودیسفمیسچون
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یآھنپوشیرویخود.ستندیگریمبدردخلق
وسرشرایروچنانکھتنگ،عمداً اوردندیب

راشیرووسر: «کھدادندآوازو،یدینپوش
بھراسرشکھ؛نشودتباهسنگازتاد،یبپوش
حسنکو» .فھیخلکینزدفرستادمیخواھبغداد

ودیجنبانیملباوو،داشتندیمھمچنانرا
.آوردندفراختریخوردتا،خواندیمیزیچ

یروو،سوارامدیبدارجامھاحمدانیمنیودر
سلطانخداوندکھگفتیغامیپوکردحسنکبھ
ویبودخواستھکھتستیآرزونیا:  «دیگویم

برراما،یشوپادشاهتوچون«کھیبودگفتھ
اما،کردمیخواسترحمتتوبر،ما»کندار
یاشدهیقرمطتوکھاستنبشتھنیرالمؤمنیام
.کنندیمداربراوفرمانبھو

یخود،ازانپس.ندادپاسخچیھالبتھحسنک
بدانرااویرووسر،بودندآوردهکھفراختر
!بدو«کھرادادنداوآوازپس.دندیبپوشان

گفتندکسھر.دیشیندینشانیازاونزددم» .
داربھ،دیبکشیمکھرامرد!؟دیندارشرم«
.شودپابربزرگیشورکھوخواست! »؟دیبر

وبنشاندندشورآنوتاختندعامھیسوسواران
دندیرسانگاهیجابھوبردندداریسوراحسنک

و.بنشاندندبودننشستھھرگزکھیمرکببر؛
آوازو.آوردفرودرسنھوببستاستوارجالدش
سنگبھدستکسچیھ» .دیدھسنگ«کھدادند

خاصھ،ستندیگریمزارزارھمھو،کردینم
سنگکھدادندمیسرارندیمشتپس.انیشاپورین

بھرسنجالدشکھ_بودمردهخودمردو_زنند
بیقرحسنکو. .....کردهخبھوبودافگندهگلو
ھمھشیھایپاچنانکھ،بماندداربرسالھفت
تانماندیاثرچندانکھ،شدخشکودیتراشفرو

کسچنانکھکردنددفنوگرفتندفروبدستور
)٣۴» .   (کجاستتنوکجاستسرشکھندانست
نیتسکخاطربھرادهیبریھاسرھمھنیا
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فھیخلاصطالحبھخونبھتشنھورحمیبیقلبھا
یبفرمانگوشینوکرویخدمتخوشتافرستادندیم

دهیبریھاسردنیدازرافھیخلوثابتراخود
.گردانندخوشنودومسرور
تیحاکمزماندرکھستیآورادیقابلعالوتاً 
بھملقبیطوسیعلبنحسنیابوعلانیسلجوق
ۀادارتمامدراعظمریوزالملکنظامخواجھ
صباححسنباموصوفداشتیدیکلنقشیکشورامور
و،بودریپذنایآشتدشمنھیلیاسماعنیوآئ

یکشلشکرانیلیاسماعوقمعقلعیبرابارھا
افرادعامقتلازبجزبارھریول.دینمایم

تیامنۀساحازکھیانیلیاسماعدفاعیبویملک
بودندبدوریلیاسماعیدفاعیھاروین

قلعھفتحیآرزوکھیگریددلخواهیھاتیبموفق
ھاشکستنیوا.دیرسینم،بودیلیاسماعیھا
ینابودیبراپنداشتھیشرمسارخودیبرارا

.شدیمترمصممروزتاروزانیلیاسماعکامل
ینابودصدددریعباسیخلفاحکامآنازگذشتھ
باانیلیاسماعسرشناسویرھبریھاتیشخص

نیاکھشدندنشاندهدستحکمرانانازاستفاده
باالمثلاقدامانیلیاسماعتاشدآنموجبامر

دستگاهیدیکلیھاتیشخصینابودصدددرنموده
ندیبراشانفرمانبھگوشنوکرانویحکومتیھا
ختنیآوبدارازبعدالعملعکسنیاروند.

وقتریشھدانشمندزیرآمیتحقوباراھانت
یۀنظامۀمدرسسیرئیطوسنیالدشرفاستاد

وبودیلیاسماعیداعزماننیعدرکھشاپورین
نیچندبھکھیبطوراستکیتراژداستانیدارا
یھاپابھیطنابسرانجاموماندداربھروز
شھرحومھازبدورکشانکشانبستھیتیشخصنیچن

اجازهیکسبھوساختندرھاکفنودفنبدون
ضدبرخوردنینچنیا؛ندادندنیتکفونیتدف
دررایلیاسماعۀجامعصبریانسانضدویاسالم
داربھفرمانکھالملکنظامخواجھبرابر
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عملنیا.ساختزیلبر؛بوددادهآنراختنیآو
نظامخواجھتاواداشتراانیلیاسماع،خواجھ
حاکمالدولھجاللکیھرقتلنیوعاملالملک

ۀمدرساستاداعیضبنوسفیخیوششاپورین
استیرداوطلبویطوسبیرق(شاپورینیۀنظام
بھراتوطئھنیاسھیدسسازنھیزم)مدرسھ
یبراکھگفتدیبا.برسانندشاناعمالیجزا
گذاربری محکمھماًعمویلیاسماعسرانکشتن
بودنیلیاسماعیظاھراثباتفقطوشدینم
دیآحساببھیبخشودنناجرمثیحبھتوانستیم
یابیارزازبعدعموماً یلیاسماعرھبرانیول؛
درکھیدیکلاشخاصآنعدهبانھیغای محاکمھو
انیلیاسماعکاملینابودوانیداعقتلیپ

کھدادندیمقتلیفتوادندیچیمسھیدسوھیتوط
عامقتلازیریگجلویبراجھتکیازاقدامنیا

درنیقاتلنیاازشرّ تانمودیمکمکانیلیاسماع
تاگرانیدیبرابودیپندیطرفوازباشندامان

.  .زندیبپرھانیلیاسماعبایدشمنازگرید
بھعموماً راھاقصاصنیاانجامگفت کھ دیبا

قلعھدرکھکارنیابھآمادهوطلبداوانیفدائ
.مساختندمحول؛افتندییمپرورشمخصوصیھا
انیفدائیطوسنیالدشرفاستادخونقصاصیبرا
نظامخواجھاستیسیبرایاّرانطاھرابوکیھر:

الدولھجاللاستیسیبرایکالھدیخورش،الملک
مؤظفاعیضبنوسفیخیشاستیسیبرایطبسمحمدو

فیوظاادیزمھارتویرکیزباکھبودنددهیگرد
جانمتیقپرداختباومؤفقانھشانراخطرناک

.دیرسانانجامبھ
تذکرقابلالملکنظامخواجھقتلی حادثھدر

شتریبیسلجوقپادشاهملکشاهسلطانکھمیدانیم
وشکارتفرج،ایدنعشرتبھراخوداوقات

یچندانۀتوجیکشوراموراتبھودیگذرانیم
رایکشورنظامویحکومتاموراتۀھمو.نداشت

ادارهویرھبرالملکنظامخواجھآناعظمریوز
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اندازهیبخصومتانیلیاسماعباکھنمودیم
نظامخواجھوزارتاواخردریتیروابھ.داشت
خاتونترکانزیآمکیتحرحسادتبھبناالملک
درباراھلازیتعدادوملکشاهسلطانۀملک

ۀکامخودیھایفرمانرائو،اقتداربخاطر
درراشاهقدرتحضوروشوکتکھالملکنظام
گریدبھوبوددادهقرارھیساریزحکومت
نسبتراشاه؛دادینمتیاھمدربارنیاراک
.دندیگردانمشکوکوحسادتمندراعظمشیبوز

یکشورامورۀادارتمامکھالملکنظامخواجھ
سفروحضردرشاهبھنسبتوداشتدستدررا
افسراننیبھترازیتیامننیمحافظبرابردهاز

یحکومتۀبودجوجوهازاستفادهبایتیامنگارد
سنباکھیزندگسالنیدرچن؛بودخورداربر

وشکاربھآنمداومالتیوتماشاهوسال
بھانھبھلذانداشتیچندانموافقتیخوشگذران

وسفرکیشرتانمودیمیسعیکارتیمصروفیھا
نیببداھلاما.نباشدشاهیھایخوشگذران

غروروتکبرازینوعراریوزحرکتنیادربار
اعظمریوزایگوکھنمودندیمغیتبلدانستھآن
قلمدادشاهمالزمانجزوکھمنزلتشحفظپاسبھ

بھانھرایداردفتراموربھیدگیرسموضوعنشود
یحکمباتاساختندآشفتھبرراشاهو.سازدیم
بھآمدنواموریوارسترکبھمجبورراریوز

روابطدرشدهجادیایفضاضمناً .دینماشکارگاه
یاجراعدمگریدتیروابھرااعظمشریوزباشاه
موردکھجوانکیبھشاهیناریدھزاردهۀحوال
تررهیت؛استبود؛بودگرفتھقرارآنمحبت
تیبواقعنیقررایزنگمانھنیاوساختھ
برداشتنراهسرازۀارادشاهکھدهیگردان

سلطانیبانوخاتونترکانپالنونمودهرارشیوز
شکاردرریوزقتلمورددرالملکتاجشکارشیپو

شدهرفتھیپذانجامیومشاورتویآگاھباگاه
یکیبوددانستھورکیزشخصکھالمکتاج.باشد
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رایلمید�فضلاسمبھریوزیھابچھغالماز
مؤظفبودخواجھنیھمنشۀمیخداخلدرکھ
،ببردنیازبراخواجھکاردباتاسازندیم

یفدائورودباھمزمانبچھغالماتفاقاً 
حضوردرواعظمریوزی ۀمیخبداخلیلیاسماع
بردهگماننیمحافظشدهکینزدیبو،نیمحافظ
غالمیولدینمایمیشوخخواجھبابچھغالمکھاند
پارهراریوزیگلوشاھرگزدنبھمکچشمیدربچھ
واردآنوصورتسربھزینراھمیپۀضربنیوچند

رتیحکمالدرنیمحافظآنکھازشیپ،دینمایم
ترکانشخدمتیپالملکتاجشونداقدامداخل
واقعھبروزمنتظرکھیبطورشاهخانمخاتون
خواجھۀمیخبھمسلحافرادتندوباباشندبوده
ۀبچغالمیمعطلبدونشدهداخلالملکنظام

مسئلھرازتارسانندیمبھالکترانابالغ
یلیاسماعیفدائصورتنیوبد.بمانددهیسرپوش

حضوربھاشمعروضھنمودنشکشیپۀبھانبھکھ
انجامراخودۀفیوظ،بودشدهرفتھیپذریوز
برخودگاهیپابھوسالمتصحتدانستھافتھی
راخواجھقتلیلیاسماعدشمناناما.گرددیم

جھتنیازادعانیاکھدادنداشاعھآنھابنام
قبلازیۀتوطنیاھرگاهیول،نداردقتیحق

الملکنظامخواجھۀبچغالمتوسطشدهدهیدتدارک
یلیاسماعیفدائشکبدوندیرسینمانجامبھ

ساختھمساعدآنراطیشراوداشتھآنرایگآماده
بھمؤفقانھودرنگبالرافھیوظنیاتابود

.رساندانجام
ویرھبردرھاتیشخصنقشبھگذشتھدر

شدیمدادهیمذھبۀجنبیحکومتاموریسازماندھ
مورددراشخاصنگونھیایریمگیوتصماقتدارو

وحصرحدیبومسئوالنھریغجامعھافرادسرنوشت
وانصافرهیداازخارجوانھیوحشاکثراً و

ھیساسلطانایگوکھشھیاندنیا.بودعدالت
یحتاستنیزمیرودرارخدایاالختتامۀندینماو
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آنزمانبعلمآشنااشخاصنیتردهیبرگزتفکردر
گواهخیتأرکھیحالدر.بودانداختھریتأثزین

فتنھھزارانبانیسالطنیاتیاکثرکھاست
شماریباتیجناوبرادر،پدرکشتنبارنگیون
راخودنمودهقدرتغضب،خودنیآئونیدضد

چاپلوسومقامات.ساختندمردممالوجانمالک
بندهویالھاحکامبھپشتزینیروحانمرتجعو

وظالمانھتیحاکمبھنمودهآنمستضعفگان
نگونھیا.دادندیمتقدسجنبھشانیطانیش

منطقوعقلازبدوروانصافانھیبیھاقضاوت
نظامخواجھرینذیھائتیشخصیھاقضاوتدرحتا

زمانوفنونعلومازبالغفھمیداراکھالملک
بودخودزمانۀبرازندتیشخصیاسیسلحاظازو
اگر: «میخوانیمچنانچھ،رسدیمبمالحظھزین

مقرریسلطانبھراجامعھامورۀادارخداوند
یخدائیموھبتازخودبھخودیودیفرما

اعطابدوآنراخداوندکھرایزشودیمبرخوردار
دھمیمتذکر.استواجباطاعتشولذااستفرموده

ریتقصچاربناباشدستمکاریسلطاننیچناگرکھ
اندشدهمجازاتومستحقکردهگناهکھاستمردم

. »نندیبیمراشیخواعمالیجزالھینوسیبدو
رامونیپطرفانھیبیپژوھش«سروشنیحسمحمد
»(اسالمازبعدواسالمازشیپیرانیاۀجامع
٣۵(

درکھاعظمریوزمؤجھریغقضاوتنیاباو
محتاجانیسلجوقیحکومتدستگاهدرخدمتششروع

کناردربودمنزلوخراجھیکرائ،تازهسرلباس
شماریبواقتدارثروتصاحبیسلجوقمستبدنیسالط
گفتشیبرایخداوندموھبتآنراتوانیم؛دیگرد
وخراجباجآنھمھوحکامواستبدادظلمیول

آنھمھباایرعااوالدیجبریھایبرسفرویلشکر
چگونھھاسراعشرتودربارشماریبمخارج

دیآبحسابمؤمنوچارهیبمردمگناهتواندیم
یقاضازھمیگریدشماریبیھافتواهعالوتاً ؟
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وجودنھیزمنیدریاسالمیھاخالفتیھاالقضات
راآنھاازیتعدادنمونھبطورکھدارند

:میریگیمبمطالعھ
سومقرن(یباقالنابوبکربغداد،القضاتیقاض
)دیالتھم(خودشمعروفۀرسالدر)یھجر
کردوظلمبودفاسقاگرفھیخل: «کھسدینویم
گناھانیبخونوگرفتزوربھرامردماموالو
گذاشتپاریزرایالھاحکاموحدودوختیررا
خلعرایووستینمجازاوضدبرامیقھمباز
اشموعظھراستراهبھدیبافقطکردتوانینم
)٣۶. »   (کرد
مؤلف،یدمشقنیالدیحی،دمشقالقضاتیقاض
اوراکھ،یبخارمسلم»حیصح«برمعروفشرح
خودیۀحاشدر؛اندخوانده)ثیدارالحدخیش(
:کھدھدیمنظریقستالن»یالسارارشاد«بر
حرامباشدکھصورتبھرحاکموفھیخلبرخروج«

. »باشدظالموفاسقفھیخلچھاگر،است
)٣٧(

االسالمخیشویحنبلۀفرقاعظمامام،مھیتابن
نیمھمتر،الکبرارسائلدر)ھفتمقرن(دمشق
کھدھدیمفتوا؛اشگانھ53رساالتازۀرسال
استنشستھحکومتمسندبرکھآنکسکھآنھمبفرض
رایز،استواجبازواطاعتباشدفاسقودزد
.استنشستھمسندنیبرخداوندخواستبھ
)٣٨(

یھانامھکارازی ۀشمدانمیمالزماکنو
،یامودوران)یخلفا(یھانیرالمؤمنیام

میذکرنمائالً یذنمونھبطوررایعثمانویعباس
تایاسالمیھاخالفتدگانیبرگزنیاشودروشنتا

بندیپایاسالمویشرعنیموازواصولبھحدکدام
چھبارهنیدریاسالمیایرعاریتقصوبودند

:؟باشدیم
آنھم،رافھیخلدستنیراشدیخلفادوراندر(

ازویقانونیمقررگرفتنایواوباعتیبھنگام
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زماندر.دندیبوسیماوباوداعموقعدرای
ببوسندرافھیخلنیآستتنھاکھشدمقررھیمعاو

رافھیخلاسپسمکھدیرسیجائبھبعدو،
یعادبطورنیراشدیخلفاکھیحالدردند،یبوسیم
ازبعدیکردندخلفایمصحبتونشستندیممردمبا

باپردهپشتازیعباسیخلفانینخستوھیمعاو
یخلفا.گفتندیمسخنخالفتبزرگانورانیوز
چھاروسھ،دوبھلیتبدراپردهکییعباسیبعد
بصورتیدارپردهمنصببیترتنیبدوکردندپرده

پرده.آمددریحکومتمناصبنیمھمترازیکی
اوامروستادیایمحاضرانوفھیخلانیمدار
واز.کردیمابالغبدانانپردهپشتازرافھیخل
کردنیموروثھیمعاودستاوردینابخشودنھمھ
آمدنکاریروآنۀجینتکھاستخالفتنھاد
،فاسقبکار،یفر،ناصالحیھانیرالمؤمنیام

یحتشانوجودکھبودطماع،وآدمکش،دروغگو
غارتگرگردانابانیبیھاسلسلھوارثانبعنوان

پسیکینانیانھمھیاوبا،بودشرمیۀمازین
اریاالختتامیندگینمایادعابایگریداز

خالفتمسندبرنیزمیرودراورسولوخداوند
)٣٩. ) (نشستند

خالفتخیتأردردیزیندیخوشانااریبسشھرت-
کربالنیخونۀواقعویعلبننیحسبااوجنگ؛

جھانخیدرتأرریناپذامیالتیشکافکھاست
زیون،واقعھنیابدنبال.آورددیپداسالم
سالدرنھیمدمردم،فسقبھدیزیتجاھربا
دیزیازخودعتیبگرفتنپسبریھجر۶٢

ازیکیعقبھبنمسلمدیز. یکردنداتفاق
پساووفرستادنھیمدبھراخودسرداران

انیسپاھبدستوشدآنجاواردسختیجنگاز
تن)٧٠٠(بودندھیسوراھلعموماً کھخودش
١٢٠٠٠(ووانصارنیمھاجروشیقربزرگاناز
آنھاھیبقازوکشتراشھرمردمازنفر)
سپسشامانیلشکر.گرفتعتیببارهدوزوربھ
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روزچھلازپساما،شدندمکھرھسپار
باکعبھۀخانسنگبارانوشھرنیاۀمحاصر

برمحاصرهازدستدیزیمرگخبرافتیدر
)۴٠. (گشتندبازدمشقبھوداشتند

عبدالملکبندیزی،زدھمیسنیرالمؤمنیام-
بادهبساطخالفتاولروزھماناز...،
اوکھگستردعیوسچنانرایاشیعویمائیپ
زکیکنبخصوص.دندینامھرزهۀفیخلرا
تا،بردازوھوشوعقلحبابھبنامیبائیز

زیکننیادانیزیجرجریتعببھکھبدانجا
.شداسالمیامپراتوریواقعیفرمانروا

رااوتادیکوشفھیخلکوچکتربرادرلمھیمس
کھدادقولزینیوو،اوردیبعقلسربر
«ۀنوشتبھیول،ندیگزیدورحبابھاز

ۀاقامیبرافھیخلکھیاجمعھروز»یاالغان
عودحبابھ،بودمسجدرھسپارجماعتنماز
یآوازباوستادیافھیخلراهسربردستبر

مسجدازفھیخلکھخوانداویبرایشعردلکش
برادرشبھکھگفتغالمشبھوشدمنصرفرفتن
نمازوبرودبمسجداویبجادیبگولمھیمس

عشرتگاهبھحبابھباخودو،کنداقامھ
ورفتدمشقیکینزددرالرأستیبدرشیخو

ونامھچیھدرآنجاستتاکھداددستور
:دیپرسحبابھ.نفرستندشیبرارایگذارش

کھبھرامملکتپس،مؤمنانریامیا
ملت:گفتودیبوساورادستدیزی؟یسپاریم

بخشمیمتویروخالبھکسرهیرااسالمومملکت
.)۴١(
یزیانگغمانیپایومستعشقیماجرانیایول

بزمدردیزیکھیانگورحبھرایز،داشت
آنقدرکردپرتابحبابھدھانبھیگسارباده
روزسھ.کرداشخفھتامانداویگلودر

بغلدرراحبابھجانیبکالبددیزیتمام
یوقت،شدینماومرگقبولبھحاضروداشت

www.shughnan.com



دوبعدھفتھکیبازگشتخالفتکاخبھکھھم
دستورودیدوگورستانبھواروانھیدباره
راخودآنگاهودادرااشمحبوبھقبرنبش

دیکشآغوشدررایوجسدوافگندگوربدرون
رجالازیجمعتاماندوضعنیدرساعتھاو
ازرافھیخلوآمدندگورستانبھمروانآل
ازآنبعدروزھفتتا.آوردندرونیبقبر
مدتنیدروماندزندهوانھیدمھینبحالیو

تاکردپنھانمردماننظرازرااوبرادرش
شانامبریپنیجانشبرآنچھازنیمسلم

ۀفیخلروزنیھفتمدرو.نشوندآگاهگذردیم
کناردررااوتشیوصطبقوگذشتدرعاشق
عمرسال37یو.سپردندخاکبھمعشوقھگور
)۴٢. (کردحکومتسالچھاربھکینزدو

ظاھراً » (حمارمروان«بھملقبدوممروان{-
وردالحماربنامیبگلکھیخاصۀعالقلیبدل
نشستنازپس)استشدهحماربھمشھورداشت
دیولبندیزیگورداددستورخالفتمسندبر
گذشتھدرآنازشیپماهسھتاکھرافھیخل
دو.بسوزانندرااشجنازهوکنندنبشبود
بنعمر،پسراویاحتمالیرقباازگریدتن

نیشیپیخلفاعبدالملکۀنوادوزیعبدالعز
یروبربالشگذاشتنبایودستوربھرایامو
خاندانبزرگسپس.کردندخفھشاندھان
یمردکھراامامبھمعروفمیابراھیعباس

نیبد،بردانیمازیعیفجبصورتبودسالمند
(نورهازُپرظرفکیاوبدستورکھبیترت
صورتشسروبھ)گونھزابیتعیمااییواجب
زندهزندهچنانراپوستشودندیپاش

یتندبااوینیوبگوشوچشمکھسوزاندند
آنمجموعازوشدگداختھکبارهیمادهآن
.نماندیباقیزیچجمجمھاستخوانجز
یخراسانابومسلمازشکستازپسحمارمروان
سفاحابوالعباسشکستنیابدنبالوشدیفرار
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ۀنشانددستویعباسخاندانۀفیخلنینخست
بھآنراوتاختدمشقبھیخراسانابومسلم
بعدو،دیکوبراشیوبارووبرجگرفتمحاصره

رایاموخاندانیخلفاھیکلاجسادشھرتصرفاز
ازیبرخازکھ،میابراھتاگرفتھھیمعاواز

گورازبودنماندهجابریاستخوانھائجزآنھا
دوممروانخود.دیسوزانودیکشرونیبشانیھا
بدستمصریھاقصبھازیکیدریھجر132سالدر

راسرشھمانجادروافتادیعباسخالفتعمال
ابوالعباس،تازهنیرالمؤمنیامیبراودندیبر

)۴٣.  (فرستادندکوفھبھسفاح
بندیزیھیامیبندوراندرکھیھمانطور-

آوازووسازرقصویگساریمیپاھیمعاو
،بودکردهبازخالفتبارگاهبھراآشکار

دیالرشھارونزینانیعباسخالفتدردوران
نیزر.شدخالفتبدستگاهاعمالنیایراھگشا

قرندو«عنوانتحتخودیقیتحقاثردرکوب
:سدینویمبارهنیدر»سکوت

داشتآساافسانھیجالل؛ھارونخالفتدربار(
حرمسراباشھربزرگانوفھیخلیھاقصر.
عظمتادگاری،آنزانیکنوخواجگانوھا
رانیوزبادربارنیاادیاعوسفونیت
خاصوریزوزرووکالهجامھوآنیرانیا
بغداددرراسفونیتشکوهیھاخاطرهیرانیا

ازبودفھیخلبارگاهکھیشھر.کردیمزنده
وزردروگرفتیمباجاسالمعالمبالداکثر

ھمھنیااما.دیغلتیمنعمتومکنتووریز
از؟آمدیمکجاازشبکیھزاروشھرثروت
آوردنفرازدرانیعباسرایزمردم،غارت
دنبالھھمچنانھاخواستھوگردکردنمال
ادهیزوطمعحرصیحتوبودندشامیخلفاروان
نیمتأیبرا.....دندیورزیمآناناز

ویاشیعدرکھفھیخلدربارھنگفتمخارج
پرداختبھمجبورمردمبودمستغرقیولخرج
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دودمانھزاران.بودندھاخراجانواع
درفھیخلتاشدندیمشانیپرودرمانده

پولوجواھربارانبتواندیمستشبکیانیپا
شیخودلقکانوانیساقوومطربانشاعرانبھ

تاشدیمختھیرمعصومھاصدخون.کندنثار
خودنیرنگۀبتوانندسفرفھیخلخدمتگذاران

)۴۴. )(ندیارایبھانعمتگونھھمھبھرا
خانمدهیزبی ۀنیبوززیانگبرتعجبداستان

یطبرخیتأردرگاهھراسالمخالفتیایدناّول
وینکردنباورموجودنسلیبرابودینمدرج
مؤرخیول.آمدیمبحسابمحضۀافتراودروغ
: «داردیمانیبنیچنوکاستکمیبآنرا
بودیانھیبوزرادیالرشھارونزندهیزب
ومقامداشتیمدوستتیغابھرااوکھ

بفرمانکھدیرسآنجابھدهیزباوبخاطر
کمربستندبرریشمشرانھیبوزدیالرشھارون

مرد)٣٠(یوسنوشتندبنامشامامتفرمانو
آنو،کردندرکابشملتزمراانیازدربار

برداشتھبکارترابکردخترنیچندنھیبوز
یخوارطاقترتمندیغرانیامانجامسر.بود
دیمزبندیزیواوردندینرانھیبوزبھخدمت

؛بکشتراوانیحآن،آنانازیکییبانیش
اوو،ختیآوبدارجرمنیبدرااوھارون

شدندسوگوارسختمونیمشدنکشتھبردهیزبو
درراحرمیبانووفھیخل،دربارشاعران.

شیبراانیقاروگفتندتیتعزنھیبوزمرگ
)۴۵.» (خواندندقرآن
وخواننده)٣٠٠٠(دیالرشھارونکاخدر

کارمشغولثابتبطوررقاصھونوازنده
سازمنحصراً انھاازتن)٣٠٠(کھبودند

آنانبراضافھ.خواندندیمآوازوزدندیم
یموارددرزینمسخرهدلقکومیندۀعد،
مشھورکھ.شدندیمخواندهخدمتبھنیمع
ابوویدمشقعیخلابوالحسنخیششاننیتر
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زکانیکنازکیھریبھا.بودندیمدنمیمر
بودناریدھزارصدتاھزارازتفاوتبھ
رایانگشترکیھارونکباریکھاندنوشتھ.
بھآنراتادیخرناریدھزارکصدییبھابھ
)۴۶. (ببخشدخودیسوگلزکانیکنازیکی

پسربھدیالرشھاروننیجانشۀفیخلنیام
امیپ،فھیخلیھادفرزند،جعفرخودیعمو

اوبھرابذلخودیبایززکیکنکھفرستاد
متیقنیامیول.فروشمینمکھگفت.بفروشد

سرانجامکھآنقدر،بردتروباالباالرا
جعفرقیقاکھبیترتنیبد،شدیراضجعفر
ازپرزیکنآنمتیقبرابردردجلھدررا
درھمکرور)۴٠(طالآنارزشوکردندطال
صاحببھھمھکھبودناریدونیملکییعنی
ییبھانیترباالنیاندیگو.گرفتتعلقاو
پرداختزیکنکییبراامروزبھتاکھاست
)۴٧.  (استشده
مخصوصاً ،زیکندیخریبراتقاضاکھنسبتبھمان

افتییمشیافزاھنرمندوکاردانیبایززانیکن
آنجاتا،شدیمترادیززینآنھانرخطبعاً ،
دروناریدھزارصدتاگاهزیکنکییبھاکھ

بادرچنانکھ،دیرسیمازآنشتریبیموارد
زکیکن)یاموھفتمۀفیخل(عبدالملکبنمانیسل
یداریخردرھمونیملکیرازلفابنامیبائیز

.کرد
دیخرناریدھزارصدبھرایزیکندیالرشھارون

بھرااوآنیفرداوشدھمبستریوباشبکیو
ساللھبنامیگریدزکانیکن.دیبخشیبرمکفضل
ۀفیخلعبدالملکبندیزیتوسطبیترتبھصالحھو

یھائمتیقبایعباسۀفیخلباهللالواثقویامو
. »شدندیداریخرنیسنگۀاندازنیھمبھ
)۴٨(

ۀفیخلمتوکلیحرمسرادریمسعودۀنوشتبھ
کھستندیزیمیروبایززیکن)۴٠٠٠(یعباس
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رانیام.بودکردهیکینزدآنھاۀھمبافھیخل
دندیدیمفھیخلازراوشوقشورنیاکھانیوالو
ھنروماھروزانیکنزانسیباکنافواطرافاز
بنعبد�آنجملھاز.فرستادندیمشیبرامند
دختر)٢٠٠(وپسر٢٠٠(کروزیدرکھبودطاھر
)۴٩(کردشکشیپمتوکلیبراصورتخوش
راخودکھترکانیعثمانیامپراطورخیتأردر
وابستھیقضائیھادستگاهوعلمایفتوایۀپابر

خالفتمقامبھدنیرسیبرادیبافھیخل(بدربار
انیمازراخودانیمدعوکندامیقریشمشبا

استکردهراکارنیامیسلسلطانو،بردارد
یباقیگریدیمدعیاسالمممالکسراسردرو

معمولودانستندیماسالمۀفیخل. )استنگذاشتھ
یفقھایعثمانفھیخلکیمرگازپسکھبودشده
بھیفاتیتشریطرایمتوفۀفیخلریشمشبزرگ
معموالً کارنیاوختندیآویمتازهۀفیخلگردن
یانصاروبیاابوبنامکھیمسجد،وبیاجامعدر

گرفتیمانجامبودشدهینامگذارغمبریپیصحاب
یروھاینباجنگدراتیرواطبقیصحابنیا.
دفنھمانجاوشدهکشتھبسفرکناردرزانسیب

وبیاجامعاییمزاروبیااشمقبرهوبودشده
)۵٠(داردنام

استبدادبرعالوهیعثمانیخلفادوراندر
خوانوادهبرخلفانیامتصرفاتبرتکارانھیجنا
تحتیقانونجادیاطبقنداشتندرحمزینخودیھا

یشرعیوفتوایرأازکھ»یالھقضاوت«عنوان
فھیخلنیجانشھربودبرخورداریعثمانیفقھا
برادرانھیکلخودسلطنتاستحکامیبراداشتحق
لیبدل(راخودبرادرانذکورفرزندانو
برخودپدرانیخونخواھبھبعداً نانیانکھیا
حفظیبرا.ببردنیبازخفھی ۀویشبھ)زندینخ

تحتھاقصربداخلشاھزادگانمعموالً متقدم
خودزانیکنباتماسحقوتنھاوبودندینگھدار

نیانمودنخفھیبراریتدابنیا.داشتندرا
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.بودشدهگرفتھنظردرشاھزادگان
کھیروزدر،سوممحمدسلطاننمونھبطور

برادر١٩سنتنیھمازیرویپبھشداعالمسلطنتش
موردھمخوابگانکھسوممرادپدرشزیکن)٧(و

رحمدرازویفرزندبودممکنبودندواوۀعالق
برسوممرادسلطان.سپردجالدبھباشندداشتھ

٢٠(آنھاازکھداشتفرزند)١٠٣(ھمیرو
یپادشاھآغازھنگامدردختر)٢٧(وپسر)
)۵١(بودندزندهمحمدسلطانخالفتو

،فحشامرکزوستھیپیعثمانیخلفایحرمسراھا
ورحمانھیبیھاینیچسھیدسباتوأموتوطئھ
تالشیکسوھر.بوددرباراھلانیمخطرناک

رشیتأثازاستفادهباراخودفیحرتانمودیم
یکیاستذکرقابل.برداردراهسرازسلطانبر
دیگردجیتروحرمسراھادریاخالقانحرافاتاز

افتیتوسعھروزتاروزکھ.بودیھمجنسگرائ
نیاشانیخوانوادگمیحرتیامنحفظیبراحکامو

شمار. «نمودندیماختھرابختنگونجوانان
درسراھاخواجھوگانبچھغالموامرداننیا

المثلیفکھدیرسیبحدخلفاازیبرخیھاکاخ
)١١٠٠(ازیعباسۀفیخلالمقتدرباهللاکاخدر
)۵٢.»  (رفتترفرانفر
مشخصگروهبدوھاحرمسرااندرونیھاخواجھ«

:شدندیممیتقس
ضھیبوشدندیمدهینام)دیسف(کھیھائخواجھ
بودشدهدهیبرشانتیرجولآلتیول،داشتند

وداشتندضھیبنھوآلتنھکھیھائخواجھو
)۵٣.» (آمدندیمشماربھخواجھقره
حرمسراوشدسختاسالمدرحجابازآنکھپس«
شیپازشیبھاخواجھشماره،افتندیتوسعھھا

شانشتریبکھکھیبازرگانانوگرفتیفزون
تاپرداختندبندگانکردناختھبھبودندیھودی

یبرا.رسانندبفروشیگزافیبھابھراآنھا
کارکھشدسیتأسیمتعددیگارگاھھامنظورنیا
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تیننیبدکھبودیگانبردهکردناختھشان
کارگاھھانیانیترمشھوروبودندشدهدهیخر
یھودیتجار.داشتندقرارفرانسھلرنووردندر
ھاخانھسالخنیابھراجوانغالمانیرحمیببا
.کردندیماختھآنجادرآنھاراوبردندیم
،مردندیمیجراحعملریزدرآنانازیاریبس
ایاسپانبھعمدتاً ماندندیمزندهکھعدهآنیول
شدندیمبرده)اندلسیامویخلفایھاحرمسرا(

. »رفتندیمفروشبھیعالیبھابھآنجاودر
)۵۴(

ھیھدجواھرایاسپراھمانندآنھازینگاه«
یبدوستکھفرنگپادشاھانازکیھرایدادندیم
آنھایبراداشتندعالقھاندلسیاسالمیخلفابا
وبارسلونارانیامچنانکھ،فرستادندیم

(کدامھردادصلحقراردیتجدھنگامتاراگوندا
قنطار)٢٠(واسالوپوستدیسفخواجھ٢٠

ھیھداندلسۀفیخلالمستنصربھسمورپوست
یبقدرخلفادرباردرخواجگانۀشمار.دادند

کیممالۀدستبنامیمخصوصیھادستھکھشدادیز
یبرافھیخلکھگاهھرو،افتیلیتشکدیعبو
گانخواجھ،گرفتیمجشنگریدیامورایعتیب
)۵۵. »  (گذاشتندیمشینمابھتجملبعنوانرا
ھنگام،پاشارستممان،یسلسلطاناعظمریوز
اسپ)٢٩٠٠(،ایسودیسفغالم)١٧٠٠(مردن

ھزارنیچند،استر)۵٠٠٠(،شتر)١١٠۶(،
ۀاضافبھگرانبھاجواھراتونقرهوطالیئیش
)۵۶(گذاشتیباقخودازطالسکھ)٧٠٠٠٠(

درباردراتیجناوفسادنگونھیازیداستانھا
یھائنمونھکھاندادیزتینھایبخلفایھا

زیعزگانخوانندهتامیدیبگزراازآنھا
:کھبدانند
کنندیممنبرومحرابدرجلوهنیکواعظان

را؛کنندیمگریدکارآنروندیمبخلوتچون
استسرودهحالکدامانیبدریرازیشحافظخواجھ
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وجودخیتواردریگریدیداستانھاوبسا. ...
شانرانوشتنوانیبحکمسخنوقلمعفتکھدارند

بزرگخیتواردرآنانراجامعۀمطالعو.دھدینم
ابن:مخصوصاً اسالمنیمؤرخگانسندهینو

ویھقیبویطبر،سعدابن،ھشامابن،اسحق
نیالددکترشجاعیگرانبھااثرجلددوعالوتاً 
)سالصدچھاروھزارازپس(عنوانتحتشفا
عواقبوجودباکھیگریدنیمؤرخاثردھھاو

رالیمساازیاریبساندبودهمجبورنیآفرخطر
بطورچنانچھیولنگھدارندناگفتھوپردهدر

عیوقاھایگفتنناضمندیگردمالحظھنمونھ
کھ..اندنمودهخودیھاادداشتیدرجرایادیز

نیمؤرخازیاریبسیبرایریگذنانیاالبتھ
و.داردوجوداستمدارانیسوانیادی ۀھم

مآخذآثارۀمطاللعبھرازیعزگانخواننده
ازپس(شفانیالدشجاعیجلددواثربخصوص
یخیتأراسنادگریدو)سالصدچھارھزارو
.مینمائیمدعوتنیمؤرخ
مردممبارزاتتیحقانعیوقانیاانیبازمقصد

حکامبرابردررامؤمنومسلمان،زحمتکش
مشروعریغوناحقیھافتواپوششدرکھیمستبد

ضداعمالگونھھر،مرتجعونیروحانوھامال
بھ،شدندیممرتکبرایاسالمریغویانسان
جنبشمبارزاتآغازوظھورو.رساندیمثبوت
جنبشھمچنانوقایافرشمالدریلیاسماع
وموجودرانیادرصباححسنیبرھبریلیاسماع
؛زینعالممناطقگریدوروزیدخراسان

یب،استبدادبرابردرمردمانیطغانگرینما
نیچنکاراناندردستاتیجناوفساد،یعدالت

اماو.استبودهمسلماناصطالحبھحکمرانان
یانقالبجنبشمورددرموضوعاصلبھمیگردباز
یعلنبطورانجامسرکھصباححسنیبرھبرینید

انیبانکھیسلجوقحکمرانانھیعلامیقبھدست
تلفاتقبولبازدهبودندیعباسیخلفایاساس
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بصورتنھضتنیاگانسپردهسریھایجانبازو
مربوطاتدرعیوسیھانیسرزمبامستقلحکومتکی
مستحکمیھاقلعھویھاگاهیپاباشامتارانیا
شانمقتدرحکمرانانویعباسخالفتدروندردر

بھتاتانمودندیمیسعو.آوردندبوجود
نیسرزمومردمازدهیبخشاقتدارخودیروھاین
گفتدیبا.ندینمامحافظتشانتصرفتحتیھا
ۀجینتدریعیطببطورصباححسنتیشخصکھ

سوقدرآنرینظیباستعدادویفکریتوانمند
فقطفانیھمردریسامانندکھیوجودباادارهو

رھبرثیبحرفتھرفتھبودلمیدنیسرزمیداع
شانیھمکیبرایبرااحترامموردوقبولقابل
رااشیزندگانی ۀھمموصوف.شدرفتھیپذخود
راهدرصادقانھوآگاھانھنمودهمبارهوقف

دیرزمیمانحرافنیکوچکتربدونخودیآرمانھا
وتجملبدونېمؤمنانھیزندگعالوتاً .

در.دیگذرانیمیتقووزھدباداشتھفاتیتشر
شانیھمکانیمدریمذھبویاسالمشعائرتیرعا
تیبمخارجدرھمچنانو.داشتکاملدقتخود

ازالموتی قلعھۀمحاصرھنگامکھیبحدالمال
زنانماتقدمحفظبخاطریسلجوقیقواجانب

فرستادهکوهگردبھراقلعھداخلوفرزندان
زنانگریدمانندصباححسندخترانوزنبودند

کھخودوزحمتکارازحاصلیعادمردمدخترانو
بودزراعتویمالدارامورویسینخرغالباً 
حسنجانبازیچگاھیھو.نمودندیممعاشامرار
صباححسن.اندنداشتھافتیدررایامدادصباح

یاولکھ؛محمدونیحسیبنامھارافرزندانش
دریقائننیحسیداعقتلدرشرکتاتھامبھرا

بعداً آنقاتلکھیحالدرنمودقصاصقھستان
صباححسنباینیببدبخاطرکھدیزبنامیشخص
ثبوتبا،بردنیبازآنراھمکارنیبھتر
شرابدنینوشبجرمرایدومو.دیگردریدستگ

بردنیازبباشدتواندینممرگھمآنقصاصکھ.
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احساسباصباححسنکھاستنیبرگمانیباوربھ.
کھآنزمانمردمرشیپذقابلفرھنگورواناز

نیجانشراپسرشیپدرھرازبعدمعمولبطور
؛شدنیچنخودشازبعدچنانچھدادندیمقرار
ھمچوصورتدرراجنبشنیاۀندیآچونزیناو

بھانھنیاباایگوودیدیمخطربھیانتخاب
.استنمودهشیآرمانھایفداراخودفرزندان

یالثانعیرباوخردرکھوفاتشازقبلصباححسن
یسویع١١٢۴سالژوئنۀمینمعادلیھجر۵١٨سال

یھایبررسویھایابیارزازبعدافتاداتفاق
ثیبحرادیامبزرگایکھمکارانشوخود
باانیدعازتنسھوندیگزیبرمخودنیجانش
یابوعلدھدارکیھر(آزمودهکاروتجربھ

جعفرباایکو،یقصرانآدمحسن،یاردستان
نیمشاوربحثرا)ینزاریقواکلفرمانده،

ۀجامع.دینمایمنیتعیبوامورۀادار
تامعتیبدلوجانازیوانتخابنیبایلیاسماع
یاسالمریغویاسالمبالدگریددرکھیبطور.نمود

لشکرووقتالقتلبدونینیجانشموضوعآنزمان
یانسانھایزیخونرباویخانوادگدرونیھایکش
.نبودممکنغرضیبوگناهیب

حسنھمچونباتجربھوبرجستھیشوایپدیامبزرگ
جامعھنیاامورۀادارمقتدرانھبطورصباح

ریتغگمانبھانیسلجوق.نمودآغازراکپارچھی
ریتغطیشرادریروزیپبھدیامواحساسیرھبر
تجاوزاقداماتبھدستینزارۀجامعدریرھبر

یابتداھمانازدیامبزرگ«وزدندکارانھ
شدروبرویمحلیامرایودشمنمخالفتباحکومتش

ینزارتن)٧٠٠(ھفتصدحدود۵١٨/١١٢۴درو
. »شدندعامقتلبکراریددرآمدشھردر
)۵٧(

یادیزیھایدشمنوھایکشلشکرمنوالنیبھم
نیاۀذکرھمکھنمودندآغازانینزارضدبر

بھگناهیبمردمعامقتلشاملاکثراً کھحوادث
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بدرازارابحثموضوع،شودیمشاناعتقاداتجرم
چھاردهکھاستگفتنقابلنقدریھماما،کشدیم

دیامبزرگایکی  مدبرانھیرھبردورانسال
۵٣٢/١١٢۴–۵١٨(ینزاریلیاسماعۀجامعبر

انیسلجوقھمیپیھایکشلشکروجودبا)١١٣٨–
شیپازشیبانینزاربودهیھائتیمؤفقازپر
برخوردارکاملیھمبستگووحدتازوتررومندین

.دندیگرد
بوخامتروآنیصحتیوضعازانکھبعدبزرگایک

رامحمدفرزندشرحلتشازقبلروزسھدیگرائ
انتخابنیاوبانمودمنصوبخودینیجانشبھ
ۀجامعدررایرھبربودنیموروثۀنیزم

ینھایسرزمی ۀھم.گشودینزاریلیاسماع
محمدبایقبلرھبردومانندینزاریلیاسماع
یایدنو.نمودندعتیبصادقانھابزرگیکابن

یھمبستگووحدتگریدکباریینزارانیلیاسماع
رایانتظارنیچنکھشاننیمخالفبھراخود

دیامبزرگابنمحمد.دیرساناثباتبھنداشتند
–۵٣٢(سالپنجوستیبیطپدرشمانندزین

۵۵١١-٧/١١٣٨۶٢(
جامعھیرھبرامردریستگیشاوتیدرااز

ۀجامعاوۀخردمندانیرھبرتحتبودهبرخوردار
نیسرزمولینایھائتیبموفقینزاریلیاسماع

نیدر.آوردندبدسترایدیجدیھاقلعھوھا
یھاجنگوھایریدرگبدوننسبتاً ۀدورکھدوره
فرصتنیاینزاریلیاسماعۀجامعبھبودبزرگ
یعقلویمعنویھاتیفعالۀساحدرتادادرا
ندینماتوجھبودندآنمشتاقیعیطببطورکھزین
شاموقھستان،الموترینذیمناطقدر،

ساحاتدرنمودهسیتأسرایبزرگیھاکتابخانھ
دندیآفررایادیزیعلمورساالتکتبعلوممختلف

تیاذمیبازآنزمانمسلماندانشمنداناکثراً .
بردهپناهانیلیاسماعبدربارنیمتعصبگردیپو
شانیمعنوویمادیھاتیحماوھاکتابخانھاز
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ازتوانیمنمونھبطورکھ.دندیگردیمدیمستف
خواجھبن حسن جھرودی طوسی مشھور بھ محمد
سال در قلعھ ھاى ٢۶حـدودکھیطوسنیرالدینص

اسماعیلیھ بھ سر برد و در ایـن مـدت دست بھ 
تألیف و تحریر کتابھاى متعددى از جملھ شرح 
اشارات ابـن سینا ، رسالھ معینیھ، مطلوب 
المومنیـن، روضھ القلوب، رسالھ تـولى و تبرى 

اخالقکتابومیالتسلروضتھبکتامخصوصاً و 
بنمیعبدالرحنیناصرالدبھدهیبخشناصرى

کھقھستانینزارانیلیاسماعسیرئکھابومنصور
ارادتیبوخواجھوبوددانشمندوفاضلیتیشخص
سلوکرویسۀرسال،استنوشتھیوبنامداشتتام
یلیاسماعدیعقارامونیپشانیاگریدرساالتو
.بردنامتوانیمرا
یاجرابرابزرگیکابنمحمدیرھبردوراندر

ادیزتوجھگذشتھمانندینیدعیشراومناسک
ینزاریلیاسماعحکومتوعملشعار،آمدیمبعمل
اخوتیوھمبستگوحدتھیروحاصلیۀپابر

،بوداستواریاجتماععدالتویوبرادر
خطابقیرفشانراشانیھمککھینزارانیلیاسماع

یعادافرادتارھبرازعمومبطورنمودندیم
دریمعنومقامتیرعاواحترامحفظباجامعھ
ۀجامع،نمودندیمیزندگتیمیصمواعتمادیفضا

بزرگیھاتفاوتثیحازآنزمانینزاریلیاسماع
درچنانچھیاجتماعمظالمویملستم،یطبقات

وجود،بودمشھودیاسالمھمجواراماراتگرید
یلیاسماعشیکرشیپذبھمجبورمردم.نداشت

بدونیزندگیلیاسماعرھبران.شدندینم
معاشامرارعامھمرممانندوداشتھفاتیتشر

بھیریدستگومردمیزندگوضعبھنموده
خودینحوبھمردم.نمودندیمتوجھازمندانین
یاسیستیحاکمازجداوحکومتکیشررا
حالنیعدرکھیحکومتنیمسئول،دانستندینم

ویودهیعقنیمبلغثیبحبودندیمذھبرھبران
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برخورداریخاصتیمحبوبازمردممنافعنیمدافع
ازدلوجانبایعیطببطورمردملذا.بودند

دفاعشانتیشخصوازاطاعتشاندستورات
ھمھبھمتعلقعامھیھایدارائ.نمودندیم
یحکومتنیمسئولویشخصمنافعبھیچگاھیوھ

جواناناز.استآمدهنھبعملاستفادهازان
ونیسرزماردفاعدرجنگبھمستعدیروھاینو

جامعھافرادھیبقوآمدهیمبعملاستفادهمردم
یاقتصادیھاتیفعالوکارمصروفمشترکبطور
یاجتماعنظامبیترتنیبدو.اندبودهجامعھ
یۀپابرباً یتقرینزاریلیاسماعۀجامعدرمسلط
طبابت.استبودهقراربریاجتماعتیمالک

درکھبودهعامھدسترسدرگانیرایدرمانگاھ
داروتمام،استنداشتھوجودآنرینظمنطقھ

مانیحکوسازانداروجانبازآنیعیطبیھا
و.استدهیگردیمھیتھینزاریلیاسماع
باشندهگذشتھدر،شداشارهآنبھقبالً کھیچطور
ھیتھ،آنگرداگردوالموتاطرافمناطقگان

یئدارویھااهیگگانکنندهصادروکننده
نیامردمتاشدسببشھیپنیاکھبودندیمشھور
چون.کنندیکمائبخودرانیحشاشلقبنیسرزم
ۀفروشند(حشاشبھو)خشکاهیگ(شیحشیمعن
شودیمنیحشاشآنجمعکھ.شودیمگفتھ)خشکعلف
نانیومؤرخاحانیسازیوبعض)نیمعفرھنگ. (

یلیاسماعدشمنانباتوأملغتنیایمعنبھآشنا
ونمودهنادرستریتعبواژهنیازینزار

حسنۀگونبھشتباغرینذرایواھیداستانھا
داشتیموجودھرگاهیباغنیچن،کھصباح
جز؛شودپنھانھانظرازتوانستینم
.ساختندمھیضمآنبھخصمانھیغاتھایتبل
حسن(ینزاریلیاسماعرھبرسھدورانخالصھبطور
)دیامبزرگبنمحمدودیامبزرگایک،صباح
ودیعقابھنسبتصداقتویمانداریاکمالدر

یلیاسماعانامامبنامودیگردیسپرشانمردم
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شودیمادینمودندیمدعوتوبودهستردرکھ
نیادیبن؛دشواریھادورهازیکیدورهنیاو.
باشدیمینزارانیلیاسماعخیتأرافتخارپرو
.

ازبعد١١۶٧مارچ/۵۵٧االولعیربدرمحمد
حسنۀمقبرجواردرونمودوفاتمختصریماریب

بخاکیاردستانیابوعلودیامبزرگ،صباح
.شدسپرده

.راجعونھیالاناوال�انا
داردھیبق

----------------------------------------
------------------------

فهرست مدارک و مآخذ  :

ّول صفحه-۱ ۶۵۷سقينت البحارة شيخ عباس قمي جلى ا
۴۵فرقه شيعه نوخبتی ترمجه علی دشتيانی صفحه-۲
۵۰//      //       //            //           //      صفحه-۳
۱۲۸–۱۲۷//     //     //       // //   و  امللل و النحل شهرستانی صفحه های–۴
۵۰فرقه شيعه  نوخبتی   صفحه–۵
۶-//      //     //      //۵۲
۷-//        //     //      //۵۲
۴۷و۴۶صفه های//     //    //-۸
۵۲خمتصری در تأريخ امساعيليه  دکرت فرهاد دفرتی  صفحه–۹

دکرت فرهاد دفرتی۱۱۳تأريخ و عقايد امساعيليه صفحه–۱۰
۷۰زيد ابو سعيد بن نشوان  صفحهاالمام–۱۱
۴۵خمتصری در تأريخ امساعيليه  صفحه–۱۲
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دانشنامه آزاد ( تأريخ کربال در يک نگاه) ويکی پيديا–۱۳
برنارد لويس۱۱۲بنياد های کيش امساعيلی صفحه–۱۴
بينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران  صفحهجهانۀبرخی بررسی ها در بار -۱۵

طربیاحسان۳۶۵
۱۹۶صفحه۲ج–تأريخ ادبی يران-۱۶
۱۰۵اخوان الصفا  جلد  چهارم  صفحه–۱۷
۶۵فارسی صفحهۀتأريخ متدن اسالم ، ترجم-۱۸
۲۴۷صفحه۲ابن خلکان : وفيات اال عيان ج-۱۹
۱۹۸۰انتشارات مزدا  کلفورنيا امريکا-۱۱۲ناصر خسرو صۀسفر نام -۲۰

Wheeler  M .  Thackston Jr .  
عبدالرمحان سيف آزاد۳۰تأريخ خلفای فاطمی  صفحه -۲۱
۲۲- //            //۷//            //
۲۳- //          //              //۳۴//             //
۱۱تأريخ اسالم صفحه -۲۴
عبدالرمحان سيف آزاد۱۷۲تأريخ خلفای فاطمی  صفحه-۲۵
۱۷۱خمتصری در تأريخ امساعيليه  دکرت فرهاد دفرتی  صفحه -۲۶
دکرت فرهاد دفرتی۳۸۷تأريخ و عقايد امساعيليه صفحه -۲۷
تر�ه ذبيح اهللا منصوری ۵۸خداوند املوت پل آمري صفحه–۲۸
۳۸۵۴تأريخ طربی صفحه -۲۹
۱۱۲عصرزرين فر هنگ ايران صفحه -۳۰
۳۸۵۵صفحه۹تأريخ طربی ج -۳۱
جهان بينی ها و جنبش های اجتماعی در ايران . اثر  احسانۀبرخی برسی ها در بار -۳۲

۳۴۰طربی صفحه
دکرت فرهاد دفرتی۴۱۶تأريخ و عقايد امساعيليه صفحه -۳۳
مهدی ماحوزی۱۳۱نظم ونثر فارسی صفحهۀبرگزيد -۳۴
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ايرانی پيش از اسالم و بعد ازۀحممد حسني سروش (( پژوهشی بيطرفانه پريامون جامع -۳۵
۴۰۳صفحه۲۵ۀره آورد ، چاپ لس آجنلس ، مشارۀاسالم  )) فصلنام

.۱۸۶صفحه۴چاپ قاهره جلد»متهيد«ابوبکر حممد بن طيب الباقالنی ، در  -۳۶
۳۴، صفحه ۸بر ارشادالساری ، چاپ بوالق ، جلد ۀحيی الدين دمشقی در حاشی -۳۷
۱۷۱، صفحه ۴چاپ قاهره ، جلد »رسائل الکربا«ابوالعباس امحد ابن تيميه در : -۳۸
-۷۰۸۴۰فارسی ، صفحه ، ۀيخ متدن اسالمی ، ترجمجرجی زيدان : تأ ر -۳۹

هجری ؛ مروج الذهب مسعودی ، چاپ پاريس ج ۶۳تا۶۰تأريخ طربی ، حوادث ساهلای 
۱۲۶صفحه۵

۱۲۷، صفحه ۷االغانی ، ج  -۴۱
۵؛ مروج الذهب چاپ پاريس جلد۱۰۴تا۱۰۱تأريخ طربی ، حوادث ساهلای  -۴۲

۱۷۵-۱۶۶صفحه۱۳؛ االغانی ، چاپ قاهره ج ۴۴۶-۴۴۵صفحه
؛ ابن عساکر۱۳۲تا۱۲۷برای بررسی بيشرت ، تأريخ طربی ، حوادث ساهلای  -۴۳

؛ صالح الدين منجمد : معجم بنی اميه ، بريوت ، ۱۲۸:تأريخ مدينته الدمشق ، صفحه 
۱۷۰صفحه۱۹۷۰

D. C . Dennett : Marwan ibn Muhammad ;th passing of the 
Umayyad caliphate ; Harvard 1939 .

۱۸۸–۱۸۷عبداحلسني زرين کوب : دو قرن سکوت ، صفحه های  -۴۴
۹۲تأريخ طربستان ، صفحه  -۴۵
۸۷۹تأريخ متدن اسالمی صفحه -۴۶
۹۸۶تأريخ متدن اسالم صفحه -۴۷
۸۹۰تأريخ متدن اسالمی صفحه -۴۸
۱۱۵مروج الذهب ، چاپ پاريس جلد دوم صفحه -۴۹
۹۲فارسی ، صفحه ۀتأريخ متدن اسالمی ، ترجم -۵۰
۵۱- N . M . PenzenدرThe Harem ، ۱۹۷، صفحه ۱۹۳۶، در لندن
ّول صفحه -۵۲ اثر شجاع الدين شفا۶۱۸پس از يکهزارو چهار صد سال ج ا
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۵۳- M.lzzedin درLes eunuques dans le palais ottomanۀ، جمل
Orient ۱۹۶۲سال۲۴ۀمشار

۵۴- N. BarberدرThe Lords of the Golden Horn ، لندن ،
۱۹۷۳

۸۸۹تأريخ متدن اسالمی ، ترمجه فارسی ، صفحه  -۵۵
۵۶- M. lzzediدرles eunuques dans le palais ottoman  جمله ،

Orient ۱۹۶۲، سال  ۲۴ۀمشار
دکرت فرهاد دفرتی۴۲۷تأريخ و عقايد امساعيليه ص -۵۷
۱۳۸۳صد پرسش اعتقادی اثر امحد علی شيخ زاده ، قم گلهای �شت   -۵۸
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