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ســـــلســـــهل مقاالت " مباین مذهب اسامعییل " ()5
آشناهی با شخصیت ،کار و فعالیت برخی از رجل برجسته اسماعیلی
مصعبی وزیر
ابوطیب محمد بن حاتم مصعبی یکی از دولتمردان برجسته اسماعیلی در عصر سامانیان بود .به گفته ابوالفضل بیهقی
مورخ معروف و صاحب دیوان رسالت نصر بن احمد سامانی ( 113 – 103هـ) ،و یگانه در روزگار در همه ادوات فضل
بوده است .به قول ثعالبی در یتیمة الدهر ،وزارت این پادشاه ( نصر بن احمد) داشته و در همه کارهای معاشرت و ندیمی و
اسباب ریاست و وزارت معروف و در کتابت و خط وعقل و تدبیر مشهور بوده ،و به دو زبان پارسی و تازی سخن می
رانده است .این گفته ثعالبی میرساند که مصعبی بعد از عزل بلعمی ( متوفای  123هـق 133 /خورشیدی) به مقام وزارت
رسیده باشد .حاال که سخن از بلعمی وزیر به میان آمد ،کمی درباره این وزیر با تدبیر و مرد فاضل.
بوالفضل بلعمی وزیر دانشمند ،وزارت امیراسماعیل و امیرنصراحمدسامانی را عهده دار بود .وی در توسعه زبان پارسی –
دری خدمات بزرگ و ارزشمند کرده بود .ابوالفضل بلعمی پدر ابوعلی بلعمی ( متوفای  161هـق 151 /خورشیدی) صاحب
کتاب تاریخ بلعمی بود .ابوالفضل بلعمی در سال  ۹۲۳هجری قمری توسط خمارتکین از امرای ترک خراسان کشته شد.
ابوعلی بلعمی نیز به وزارت رسیده بود ،وی وزارت عبدالملک بن نوح و منصور بن نوح سامانی را عهده دار بود و در
ضمن به ترجمه و تلخیص تاریخ طبری نیز به دستور نوح بن منصورسامانی پرداخت .این تاریخ امروز موجود است که
بنام تاریخ بلعمی مشهور است .چون موضوع اصلی مورد بحث ما مصعبی است ،بحث بلعمی را در همین جا به پایان
میرسانیم ،و مسئله اسماعیلی بودن مصعبی را دنبال کرده به معجم البلدان یاقوت حموی ( 625 – 575هـق) برمیخوریم.
یاقوت نیز اسماعیلی بودن مصعبی را تائید میکند و در ضمن میگوید ،که محمدبن حیان بن معد بستی (مرگ  ) ۹۵۳کتابی
برای مصعبی درباره قرمطیان نوشت و مصعبی هم به پاداش آن داوری سمرقند و یا کارگذاری مالی سیستان را بدوسپرد.
محتوای کتاب " قرمطیان " معلوم نیست .شاید این کتاب در باره اسماعیلیان بصورت کل باشد ،باید یادآور شد که بعد از
تاسیس خالفت فاطمی اسماعیلیان بدو شاخه ( فاطمی و قرمطی ) منشعب شدند ،ولی معاندان هردو گروه را بنام قرمطی یاد
میکردند .یاقوت هم بر روال زمان که اسماعیلیان را بنام قرمطیان یاد میکردند نام کتاب را قرمطیان آورده است .در آنزمان
میان قرمطیان و فاطمیان کشیدگی و خصومت شدید جریان داشت .چنانچه برخی رودکی را نیز قرمطی میخوانند ،در
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صورتیکه وی پیرو فاطمیان بوده است .این گفته رودکی که خطاب به بلعمی وزیر نوشته است مصداق این ادعا میباشد« .
کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی» .معروفی بلخی نیز این مصرع رودکی را تضمین کرده است:
از رودکی شنیدم استاد شاعران:

«کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی»

اگر رودکی از قرمطیان میبود هرگز ممدوح خویش را به گرایش به فاطمیان تشویق نمیکرد و از سوی دیگر این بیت
میرساند که ابوالفضل بلعمی نیز بر مذهب فاطمیان بوده و باالخره بعد از عزلش توسط دشمنان به جرم اسماعیلگری کشته
شده است .عوفی در لباب االلباب رودکی ،شاعر معروف را ستاینده ی این وزیر دانسته و از قصیده ای که شاعر تیره چشم
روشن بین در مدح وی گفته ؛ بیت ذیل را نقل کرده است:
مــر وجــود او تازه دارد هـمــی
"مگر" یک سو افکن که خود همچنین

مگر وجودش ابر است و من کشتزار
بیـنـدیش و دیده خـرد بر گـمـار

تعداد اشعار به جا مانده از این شاعر خوش ذوق بسیار اندک است ولیکن از این مایه شعر که از مصعبی برجای مانده است
بر قوت طبع و سخندانی او حکم توان کرد اما برای بحث تحلیلی کافی نیست.
جـهــانا ،هـمــانا فـســوسی و بـازی

که برکس

چو ماه از نمـودن چو خـور از شنودن

به گـاه ربـودن چو شاهـیـن و بازی

چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن

چو باد از بزیدن چو الماس گازی

چـو عـود قمـاری و چـون مشـک تبـت

چو عنبر سرشته "یمان" و "حجازی"

به ظـاهـر یکی بیـت پـر نقـش آزر

به باطـن چو خوک پلـیـد و گرازی

یکی را نعیـمی ،یکی را جحـیـمی
یکی

بوستـانی

نپایی و باکس نسازی

یکی را نشیبی،

یکی را فرازی

پـراگـنـده نعـمـت

بر این سخت بسته ،بر آن نیک بازی

هـمـه آزمـایـش ،هـمـه پُـر نمـایـش

هـمـه پُرداریش چـو گـرگ طـرازی

چـرا زیـرکانـنـد بس تـنـگـروزی؟

چـرا ابلـهـانـنـد

بی نـیـازی؟

چـرا عـمـر طـاووس و دراج کـوتـه؟

چرا ما ر و کرکس زید در درازی؟

صـد و اند سـاله یکی مـرد غـرچـه

چرا شصت و سه زیست آن مرد تازی؟

اگـر نه هـمـه کار تو باژگـونـه ست

چـرا آن که ناکستـر او را نـوازی؟

جـهـانا ،همـانـا از این بی نـیازی

گـنـهـکار مـایـیـم ،تـو جـای آزی
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