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 حسینی حسنیار شغنانی

 
 ۰۹۹۱حوت  ۹
 

 

 (51)مقاالت " مباین مذهب اسامعییل " ســـــلســـــهل 

 آشناهی با شخصیت، کار و فعالیت برخی از رجل برجسته اسماعیلی 

 احمد نسفی 

هـ ق( كه  333اسماعيليه در خراسان  محمد بن احمد نسفي است )متوفي  و شاخص   يكي ديگر از داعيان بسيار مشهور

 تاريخ ادبيات در ايران جلد اول دكتر ذبيح هللا صفا مردي عالم واديب ومشهور بحريت فكر بود. 

ی و باشد( بدنيا آمد. راجع به جوانی و نوجوانمينسفی در نسف يا نخشب ) امروز بنام قرشی ياد ميشود که جز ازبکستان 

 خانواده نسفی معلوماتی در دست نيست. 

از قراين بر می آيد که وی در نزد حسين مروزی آموزش يافته است. زمانيکه مروزی در زندان امارت بخارا به قتل رسيد، 

نسفي عده نسفی زمام امور دعوت را در دست گرفت، و در نخستين اقدامش خود را بزرگان  دربار سامانی نزديک ساخت. 

ز بزرگان دولت ساماني  از جمله ابوالشعث دبير، ابوبکر نخشبی نديم و ايتاش حاجب امير نصر را به كيش اسماعيلي اي ا

دعوت كرد وايشان نيز دعوت را پذيرفتند. کار متداوم او در ميان بزرگان بخارا فضا را کال به نفع اسماعيليان دگرگون 

شد که يکصدو نوزده هزار دينار خونبهای حسين مروزی را القائم  ساخت. اميرنصر نيز دعوت او را پذيرفت و متعهد

 خت نمايد. ابامرهللا دومين خليفه فاطمی پرد

احمدنسفی زمانی در ماورالنهر شروع به فعاليت نمود که خالفت فاطميان  در شمال افريقا تازه بنا يافته بود، و قرمطيان در 

عبيدهللا المهدی را انکار نموده، کماکان بر مهدويت محمدابن اسماعيل ابن  جنوب ايران سرگرم دعوت بودند. قرمطيان امامت

بسا دشوار يکه و تنها وارد ميدان نبرد با عباسيان گرديد. علو مقام و دانش و  زمانجعفرصادق معتقد بودند. احمدنسفی در 

ر سامانيان نفوذ نمايد و امير را معه شمند فرزانه زمانی ميتوان درک کرد که او چگونه توانست در دربانفرهيختگی اين دا

 دربارياننش به مذهب خويش درآورد. 

ويژگی کار نسفی درين است که وی فلسفه را وارد مذهب ساخت. نسفی مذهب را با فلسفه آشتی داد، و فلسفه نوافالطونی را 

بزودی دقت قرامطه در با رنگ و روغن اسالمی وارد مذهب ساخت. آثار و نوشته های نسفی بخصوص کتاب المحصول 

يدتی آنها مبدل شد. آثار نسفی به قلمرو فاطميان در شمال افريقا ديرتر بحرين را بخود جلب نمود. و به يکی از کتابهای عق
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راه يافتند، فقط در زمان امام المعزالدين هللا چهارمين خليفه بود که دانشمندان اسماعيلی به نوشته های نسفی روی آوردند و 

 انديشه فلسفی و جهان بينی توحيدی  او  به عنوان رهگشای برخی از دعات پذيرفته شد. بزودی 

دکتر فرهاد دفتری معتقد است که نسفی و يارانش مباجث فلسفی را به منظور جلب توجه طبقات حاکم و قشر فرهيخته 

تکامل يک سنت ممتاز و يگانه عقالنی در جامعه، وارد نظام فکری خود ساختند. تلفيق عقل و وحی ، يا فلسفه و االهيات به 

االهيات فلسفی و درون کيش اسماعيلی منجر شد، که بنام جديد اسماعيليگری فلسفی نيز از آن ياد ميکنند. چنان مينمايد که 

داعی نسفی داعی کل در خراسان و ماورالنهر نخستين داعی اسماعيلی بود که فلسفه نوافالطونی را در االهيات و نظام 

 (.331کری خود وارد کرده است. ) دفتری فرهاد. مختصری در تاريخ اسماعيليه. صفحه ف

نسفی و ساير دعات اسماعيلی درين کار نهايت احتياط را بخرج ميدادند، تا در کاربرد اصطالحات فلسفی باب روز و زمان 

 جوهر پيام مذهب خويش را به مخاطره نياندازند. 

بعد از وی  خداوند جهان را در عملی خارج از زمان و به طريق ابداع از هيچ، از ال شيی  در نظام فلسفی نسفی و داعيان

آفريده است. ازينرو خداوند مبدع ) آفريننده( است. و امر يا کلمه او منحيث ميانجی ميان او تعالی و خلقت او عمل ميکند. 

ه است. عقل هم بالقوه و هم بالفعل ابدی، ساکن و کامل عقل کل نخستين موجودی است که به امر باريتعالی از هيچ آفريده شد

است. از عقل کل به طريق انبعاث ) برانگيختن( نفس کل بوجود آمده است. نفس در مقايسه با عقل ناقص است، و برای 

حد خلق کرده رسيدن به کمال به فيضان عقل نيازمند ميباشد. خداوند همه چيز را از عالم روحانی تا جسمانی دفعتا و در آنوا

است. نفس برای رسيدن به کمال اشتياق زياد دارد، اين شوق نيل به کمال سبب جنبش و حرکت و فعاليت آن ميشود. حرکت 

 نفس باعث پيدايش هيولی و صورت ميشود.

 داعی اسماعيلی ترتيب آفرينش را به شرح زير توضيح ميدهد:  

  

سردی و گرمی( چهار عنصر مرکب ، چون آب، آتش، خاک و هوا پديد می از اثر اتحاد اين چهار عنصر ) تری، خشکی، 

ا حيوانات که دارای احساس ) نفس آيند. از آميزش مرکبات گياهان که دارای  نفس ناميه  اند  تکامل می يابند، و از آنه

 بوجود می آيد.   سيه( اند بوجود می آيند. و باالخره از حيوانات انسان که قابليت نطق ) حرف زدن ( را داردح

 نفس کل

 افالک هفتگانه

 چهارعنصربسيط 

گرمی - 4سردی و  - 3خشکی،  - 2، (تری)رطوبت  -1  
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اسماعيليگری فلسفی خود زاده تفکرات آنعده از دعات اسماعيلی ميباشد که در شرق خالفت مصر مشغول پيشبرد کار 

دعوت بودند. دستگاه خالفت در رشد و تکامل اسماعيليگری فلسفی سهمی نداشت. فقط در زمان خالفت معزالدين هللا بود که 

خراسان جايگزين افکار و جهان بينی قديم اسماعيليه گرديد. ناصرخسرو را ميتوان افکار فلسفی داعيان شرق بخصوص 

 آخرين نظريه پرداز اين مکتب دانست که در آثار خويش از آرا و افکار سجستانی استفاده زياد نموده است.  

امبر اولوالعزم شروع مى نسفی در تبيين مباحث امامت و نبوت قائل به هفت دور در تاريخ شد که هر دور با بعثت يک پي

شود و هر پيامبرى داراى هفت جانشين است. دوره هفتم تاريخ دوره پايانى عالم است و با ظهور محمد بن اسماعيل که 

در نگاه نسفى آدم  ) ابوالبشر( شريعتى نداشته و فقط مردم را به توحيد فراخوانده است و  .باشد، شروع مى گردديمهدی م

 .ل، دور بى شريعت است و از زمان امامت محمد بن اسماعيل شروع شده استدور هفتم مثل دور او

در مورد اينکه احمد نسفی يکی از دعات بزرگ اسماعيلی بود ترديدی وجود ندارد، اما در مورد رابطه اش با فاطميان در 

بوحاتم رازی قرمطی بوده است. شمال افريقا نظريات متفاوت ارائه شده اند. پاول واکر برين باور است که وی نيز مانند ا

نويسد:  شادروان زرينکوب معتقد است  که حداقل نسفی با القائم بامرهللا  امام و دومين خليفه فاطمی ارتباط داشته است. او می

ت ای از نديمان و اعيان دولت تمايلی به تبليغا يافت و عده ها در دربار بخارا پنهانی توسعه می در اين ميان دعوت باطنی»

داد،  باطنی، که گويند حسين مرورودی در خراسان شروع کرده بود، و محمد بن احمد نخشبی آن را در ماوراءالنهر ادامه می

بود و به وساطت ابوالفضل بلعمی نجات   دادند. مرورودی که يک بار در وزارت ابوعبدهللا جيهانی به زندان افتاده نشان می

بهای مرورودی را که در زندان بخارا  امير به دعوت باطنی عالقه پيدا کرد، ناچار شد خون ها که چون خود   هم يافته بود، بعد

مرده بود، به محمد بن احمد نخشبی بپردازد که پرداخت، و مبلغی بود کرامند. نخشبی هم مدعی شد که آن را به مغرب نزد 

که بعدها  -ناخواه با امام فاطمی تونس  ای آخر عمر خواهه گونه امير بخارا در سال امام فاطمی، القائم، خواهد فرستاد و بدين

کوب: تاريخ  عبدالحسين زرين«. )به نحوی ارتباط يافت -خالفت فاطمی مصر به وسيله اخالف او در قاهره به وجود آمد

 (.203، ص  2مردم ايران بعد از اسالم، ج

اسماعيليان، که در زمان امارت نوح بن نصرسامانی رخ داد خالف ميل باطنی امير در اثر  333نسفي در قتل عام  

فشارهای مکرر سران ارتش بدار آويخته شد. بعد ازين حادثه اسماعيليان مورد آزار و اذيت عوام و بخصوص مالهای 

ماعيلی( را بر اسو يا از ميان بردارند تهمت قرمطی گری ) نکسی را که ميخواستند سياست کنند آمتعصب قرار گرفتند، هر

وی ساخته ميساختند، و سر به نيست مينمودند. درين زمان بود که عده کثيری از اسماعيليان بخارا و سرزمينهای مجاور را 

که بر اسماعيليان  ترک کرده به مناطق کوهستانی و دشوارگذر پامير ساکن شدند. علی رغم تمام بيداد و شکستهای پی در پی

 وارد آمد ، دعوت اسماعيليه در خراسان و ماورالنهر نابود نشد. 

( اين كتاب  283از مشهورترين آثار نسفي كتاب المحصول است كه بغدادي بآن اشاره كرده است ) الفرق بين الفرق ص 

رده گيري وابو يعقوب در كتاب النصره مورد توجه داعيان اسماعيلي قرار گرفت چنانكه ابو حاتم در كتاب االصالح خود بخ

به ياري گري او بر خاست وكرماني در كتاب الرياض بداوري ميان آن دو پرداخت. . . . اين نديم سه كتاب ديگر بنامهاي 

 .(  353فهرست ص  –عنوان الدين ، اصول الشرع ، الدعوه المنجيه باو نسبت داده است. )ابن نديم 
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