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 حسینی حسنیار شغنانی

 ۴۹۳۱جنوری  ۴۱

 (8ســـــلســـــهل مقاالت " مباین مذهب اسامعییل " )                 

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

 امیرنصر سامانی

 هـق ( 223 – 392) 

      سامانیابوالحسن نصر بن احمد بن اسماعیل                                

قمری در بخارا بدنیا آمد. نصر  هنگامیکه پدرش امیراحمدبن اسماعیل  392امیر نصر دوم ملقب به امیر سعید به سال 

سامانی  به قتل رسید بیشتر از هشت سال نداشت. احمدبن محمد بن لیث متولی بخارا در میان همه ی مخالفتهای اعضای 

مدت امارت امیراحمد بن اسماعیل هشت سال و ) نصر( را بر مسند امارت نشاند.  خانواده امیر مقتول پسر هشت ساله اش

چهار ماه نوشته اند. امارت احمد توام با کشمکشهای خانوادگی و شورش و مخالفتهای والیان والیات سپری شد. امیر تازه 

قمری بدست غالمانش  203سال کشمکشها را پشت سر گذراند و بر تمام شورشیان غلبه نمود که مرگ مهلتش نداد، در 

کشته شد. پس از کشته شدن امیر احمد ترس و وحشت بر بخارا مستولی شد. هریک از عموها و عموزادگان پدرش برای 

غصب قدرت چنگال و دندان نشان میدادند. هریکی تالش میکرد تا بر اریکه قدرت بنشیند. اسحاق بن احمد عم امیر  احمد 

رگ احمد بن اسماعیل را شنید،  خود را امیر بخاارا خواند و علم شورش را بلند نمود، اما کاری از در سمرقند بود که خبر م

سالٔه او نصر بن احمد را بر گردن گرفته  پسر هشت احمد بن اسماعیل سامانیپس از کشته شدن امیر وی ساخته نشد.  

د، چنان ترس بر وی تسلط یافت که در فضای پر از رعب و وحشت را که دیده بوبردند تا مردم با او بیعت کنند. نصر  می

جای  خواهیم که ترا به نه، ما می »گفتند: « چون پدرم بکشید. خواهید که مرا هم شما می » :ترسید میان اشک و آه پرسید 

رغم همٔه  علی بخاراچشم امید به اسحاق، عموی نصر، دوخته بودند، ولی مردم  ماوراءالنهرمردم «  پدرت بنشانیم.

 جای پدرش نشاندند. ها، نصر را به مخالفت

شهرت نصر در سنین جوانی از پای پدر و اجدادش گذشت. امیر نصر مانند پدر و اجداد خود اهل دانش و شعر دوست بود و 

گویند او امیری بود نیکوخصال، بردبار و دلیر و با  خدمات شایانی کرده است. می ریدادبیات در ترویج و توسعٔه زبان و 

هرچند اوایل امارت او با یک سلسله کشمکشها و  کاردانی دشمنانش را مطیع خود ساخته یا نابود کرد. با و ،متانت و با تدبیر

اشتن اشخاص معتمد و با تدبیر در مقامهای مهم دولتی  بر تمام شورشها توام بود، ولی در اثر هوش و زکاوت سرشار، و گم

اشکاالت بروز شده پیروز شد. یکی از شورشهاییکه تا جایی امیر جوان را سرسام کرده بود، قیام امیرحسین مروزی داعی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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مورد تشویش بخارا اسماعیلی خراسان بود. حسین مروزی در چندین فقره از جنگها بر سپاهیان بخارا پیروز شد، و همواره 

بود. امیرنصر چنیدن نفر از سرداران را مامور سرکوبی مروزی نمود ولی همه در مقابل او کوتاه آمدند. امیرنصر یکی از 

امرای بزرگ مرو بنام احمدبن سهل را وعده ها داده به خراسان فرستاد تا با حسین مروزی مقابله کند. درین مصاف حسین 

 ن سهل حسین را به بخارا فرستاد تا که در زندان بخارا چشم از جهان پوشید. شکست خورد و اسیر شد. ب

داعیان محلی بنام احمد نسفی زمام امور دعوت را در دست گرفت. وی در  شاخصترین بعد از مرگ حسین مروزی یکی از

زادگاهش نسف یا نخشب به موفقیتهای زیاد دست یازید. نسفی بعد از مرگ داعی حسین متوچه مرکز امارت شد. در بخارا 

ی بود. امیرنصر در اثر نیز موفقیتهای چشمگیر بدست آورد. یکی از موفقیتهای او دعوت نمودن امیرنصر به مذهب اسماعیل

 سعی و تالش داعی اسماعیلی به مذهب اسماعیلی گروید. 

به کیش اسماعیلیه نیز  آوردنش روییکی از دالیل خاطرات خوشی نداشت. شاید  عباسیانامیر نصر مانند اجداد خود از 

ناشی از همین علت باشد. فاطمیان که در مغرب بالد اسالمی امپراوتوری خود را تشکیل دادند، و شعار نابودی خالفت بغداد 

را علم کرده بودندف و از سوی دیگر اکثریت داعیان دربار ایشان را ایرانیان تشکیل داده بودند، و داعیان اسماعیلی زبان 

کار و فعالیت خویش قرار داده بودندف بر افراد معمولی جامعه موثرتر بودند تا از یک تازی. عباسیان داشتن  دری را زبان

ای از سپاهش  ای به دست عباسیان داد تا عده اسماعیلی شدن نصر بهانهاندکترین ارتباط با فاطمیان را برابر ارتداد میدانستند. 

 را بجایش نشاندند. نوح سامانیو پسرش امیر  خلع قمری  239بسال  را علیه وی تحریک کرده، او را

بعد از خلع نصر، مردم تحریک شده و دست به آزار و اذیت اسماعیلیان زده به طوری که عدٔه را مجازات نموده، و تعداد 

نیز، که نصر را به مذهب اسماعیلی درآورده بود، در شورش  نخشبینسفی/ احمد اسماعیلی  داعیدیگری متواری گشتند. 

 به دار آویخته شد. .ق ه ۳۳۳

 سل بیماریوهشت سالگی در اثر  در سن سی .ق. ه ۳۳۳گویند امیر نصر بقیٔه عمر خود را در عبادت گذراند، تا در سال  می

 سی سال بود. نصر بن احمد بن اسماعیل سامانی  درگذشت. مدت امارت
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