احلسن الصبّاح ،مؤسِّس الدولة اإلمساعيليّة يف إيران ،وصاحب الدعوة اإلمساعيليّة
النزاريّة املستقلّة .نزِرةٌ هي املعلومات املتعلّقة ببداية حياته ،ومرحلة شبابه .أمّا الرواية القائلة
إنّ احلسن الصبّاح واخلواجة نظام امللك وعمر اخليّام ،كانوا زمالءَ دراسة يف أحد الكتاتيب يف
نَيسابور (← رشيدالدين فضل اهلل ،ص 111-111؛ الكاشاينّ ،ص 141؛ مريخواند ،مج
 ،4ص 111؛ خواندمري ،مج  ،2ص  ،)411فليست أكثر من أسطورة ،ال مستندَ تارخييًّا
هلا .مجعَ مؤلِّفٌ جمهولٌ أحداثَ مرحلة حكم احلسن الصبّاح ،أوّل صاحب لقلعة "أَلَموت"،
وزعيم إمساعيليّي إيران (الذين كانوا خياطبونه بـ سيّدنا) ،يف كتابٍ عنوانه سرية سيّدنا،
كانت يف الواقع بداية سُنّة تأرخييّة عن مرحلة أَلَموت من تاريخ اإلمساعيليّني النزاريّني (←
النزاريّة*) اإليرانيّني .اجلزء األوّل من هذا الكتاب الذي هو على األرجح بقلم احلسن الصبّاح
نفسِه سرية سيّدنا ،ال يزال موجودًا ،وقد استفاد منه عددٌ من املؤرّخني اإليرانيّني يف العصر
اإليلخاينّ (عطاامللك اجلويينّ ورشيدالدين فضل اهلل وعبداهلل بن عليّ الكاشاينّ) ،ونقلوا فصولًا
منه يف األجزاء املخصّصة للحسن الصبّاح يف كتبهم اليت أرّخوا فيها لإلمساعيليّة .إنّ كتبَ
هؤالء املؤرّخني الثالثة هي أهمُّ املصادر املتوافرة حول احلسن الصبّاح (← دفتري،
1112م1412/هـ ،ص 19 -11؛ نفسه 1111م ،ص .)081 -091
ولد احلسن الصبّاح حواىل العام 444هـ يف قمّ ،يف عائلة شيعيّة إماميّة .والده عليّ
بن حممّد بن جعفر الصبّاح احلِمرييّ ،أصله من الكوفة ،لكنّه كان يدّعي أنّ نسبَه حِمرييٌّ
ميينّ .كان قد هاجر من الكوفة إىل قمّ ،ومن مثّ انتقل إىل مدينة الرَّيّ ،اليت كانت من املراكز
املهمّة األخرى للتعاليم الشيعيّة ،ولنشاطات الدُّعاة اإلمساعيليّني .نشأَ احلسنُ يف الرَّيّ وتلقّى
تعليمه كشيعيٍّ اثين عشريّ ،لكنّه اطّلعَ يف السابعة عشرة من عمره على التعاليم اإلمساعيليّة
من خالل أحد الدُّعاة اإلمساعيليّني املدعوّ باسم أمرية الضَّراب ،مثّ اطّلعَ على مزيدٍ من تلك
التعاليم من داعية آخر امسُه أبو نصر السرّاج ،إىل أنْ اعتنقَ يف هناية املطاف املذهبَ
اإلمساعيليّ ،وأقسمَ قسمَ العهد إلمام الزمان اإلمساعيليّ ،أي اخلليفة الفاطميّ .بعد وقت وجيز
يف العام 414هـ أثارَ احلسنُ الصبّاح اهتمامَ ابن عطّاش (الزعيم اإلمساعيليّ يف ديار
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السالجقة) ،الذي كان قد قدِم إىل الرَّيّ ،فمنحه ابن عطّاش الذي أدرك مواهبَه وكفاءتَه
حبَ احلسنُ الصبّاح ابنَ
مقامًا يف سلسلة مراتب الدعوة اإلمساعيليّة .يف العام 419هـ ص ِ
عطّاش إىل إصفهان (املركز السرّيّ للدعوة اإلمساعيليّة يف إيران) ،ويف العام 411هـ ،توجّهَ
بناءً على نصيحة ابن عطّاش إىل القاهرة ،عاصمة الفاطميّني ،لينالَ مزيدًا من التعليم .دخل
القاهرة يف صفر من العام 491هـ .يف ذلك احلني ،كان بدرُ اجلمايلّ* أمريُ اجليوش ووزيرُ
الفاطميّني ،قد أصبح داعي الدُّعاة ،خليفةً للمؤيّد* يف الدين الشريازيّ .ال تتوافرُ معلوماتٌ
كافية عن السفرات الثالث مدّة إقامة احلسن الصبّاح يف مصر .أقام يف بداية األمر يف القاهرة،
مثّ يف اإلسكندريّة ،ومل حيظَ برؤية املستنصر باهلل .ويبدو أنّ احلسنَ يف مصرَ قد اختلف مع
بدر الدين اجلمايلّ فغادر القاهرةَ إىل اإلسكندريّة مركزِ املعارضني لبدر اجلمايلّ (← اجلويينّ،
مج  ،0ص 111 -181؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص 110 -19؛ الكاشاينّ ،ص -100
109؛ حافظ أبرو ،ص  .)110 -111بناءً على ما ورد يف املصادر النزاريّة ونقله
املؤرّخون اإليرانيّون ،كان الصراعُ بني احلسن وبدر اجلمايلّ مصدره قضيّة خالفة املستنصر
باهلل ،وذلك أنّ احلسنَ أعلن تأييده لويلّ العهد ،أي نزار (← اجلويينّ ،مج  ،0ص -111
111؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص 112 -111؛ الكاشاينّ ،ص 109؛ حافظ أبرو ،ص
 .)110هنالك روايةٌ أخرى (← ابن األثري ،مج  ،11ص 209؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص
99؛ الكاشاينّ ،ص 114؛ املقريزيّ ،مج  ،2ص  ،020مج  ،0ص  ،)14تقول إنّ
املستنصر باهلل شخصيًّا كان قد قال للحسن ،إنّ نزار هو الذي سيخلفه .يف كلّ األحوال،
حلجّة من العام 490هـ إىل إصفهان
طُرد احلسن يف هناية املطاف من مصرَ ،وعاد يف ذي ا ِ
(اجلويينّ ،مج  ،0ص 111؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص .)110
يبدو أنّ احلسنَ يف أثناء إقامته يف مصرَ قد تعلّمَ أشياءَ ،استخدمها يف ما بعدُ يف تدوين
سياسته الثوريّة ،فقد كان على يقنيٍ أنّ الدولةَ الفاطميّة آيلةٌ إىل االهنيار ،وليس لديها القدرات
اللّازمة ملساعدة إمساعيليّي إيران يف مقاومتهم للسالجقة األتراك .بعد عودته ،أمضى احلسنُ
تسعَ سنواتٍ يسافر يف أحناء إيران بصفته داعيةً إمساعيليًّا ،ويف هذه احلقبة رسم سياسته
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الثوريّة ،وأجرى تقوميًا لقدرات السالجقة العسكريّة يف خمتلف املناطق (← اخلراساينّ
الفدائيّ ،ص  ،)11 -81ظلّ اهتمامُه حتّى العام 481هـ منصبًّا على الواليات الساحليّة
لبحر مازندران ،ال سيّما منطقة الدَّيْلَم* اجلبليّة .فهذه املنطقة كانت منذ زمن بعيد ملجأَ
العلويّني والشيعة ،وبعيدةً من مراكز سلطة السالجقة يف وسط إيران وغربيّها؛ فضلًا عن أنّ
الدعوة اإلمساعيليّة كانت قد انتشرت إىل حدٍّ ما يف بالد الدَّيْلَم ،اليت كانت حصنَ الشيعة
الزَّيديّة .يف ذلك احلني رسم احلسنُ الصبّاح خطَّةً للتمرّد على السالجقة ،وكان يبحثُ عن
مكانٍ مناسب ،يقيم فيه مقرَّ عمليّاته .وهلذه الغاية اختارَ يف النهاية قلعةَ ألَموت يف منطقة
رودبار.
يف ذلك الوقت ،كانت الدعوة اإلمساعيليّة يف إيران ال تزال بقيادة عبدامللك بن
عطّاش ،لكنّ احلسنَ الذي كان قد أصبح داعيةَ الدَّيلَم ،اعتمد سياسةً مستقلّة( ،دفتري،
1111م ،1419/ص  .)081 -084أرسلَ احلسنُ ،لالستيالء على قلعةَ أَلَموت ،اليت
كانت يف تلك اآلونة يف أيدي عمّال السالجقة ،عددًا من الدُّعاة احلاذقني إىل تلك الناحية،
ليُدخلوا أهايل تلك الناحية يف املذهب اإلمساعيليّ .يف الوقت نفسِه ،استدعى اإلمساعيليّني من
أماكنَ أخرى ،وأسكنهم يف أَلَموت .يف رجب من العام 480هـ اختبأ يف قلعة أملوت و َّ
ظل
ملدّةٍ خيفي هُويّتَه ،وكان يعلّم أطفالَ حرس القلعة بصفته معلّمًا امسُه دهخدا ،واعتنقَ عددٌ كبريٌ
من احلرس املذهبَ اإلمساعيليَّ .حني وصل عددُ مريدي احلسن داخل القلعة وخارجَها إىل
احلدِّ املطلوب ،سقطت القلعةُ يف أيديهم بسهولة ،يف أواخر خريف العام 480هـ (←
اجلويينّ ،مج  ،0ص 114 -111؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص  ،)114 -110كان احتاللُ
القلعة بدايةَ مرحلة الثورة املسلّحة إلمساعيليّي إيران يف وجه السالجقة ،وكان إيذانًا لتأسيس
ما عُرفَ يف ما بعدُ حبكومة اإلمساعيليّة النزاريّة املستقلّة.
كان لدى احلسن الصبّاح يف ثورته على السالجقة ،جمموعةٌ معقّدة من الدوافع
املذهبيّة -السياسيّة ،فلقد كان كشيعيٍّ إمساعيليٍّ معارضًا لسياسات السالجقة -الذين أقسموا
كوهنم احلُماة اجلدد ألهل السنة ،على إسقاط الدولة اإلمساعيليّة الفاطميّة -املعادية للشيعة،
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وكان يشكو من ظلم عمّال مَلِكشاه السلجوقيّ والوزير نظام امللك (← رشيدالدين فضل
اهلل ،ص  ،112الكاشاينّ ،ص  .)148ما أن استقرّ احلسنُ الصبّاح يف أَلَموت حتّى شرعَ
بترميم التحصينات وزيادهتا ،وكذلك خمازن املؤن ،فجعل من ألَموت من الناحية الدفاعيّة
واالكتفاء الذايتّ قلعةً حصينةً عصيّةً على االحتالل ،وبإمكاهنا الصمود مهما طال أمدُ احلصار،
امتحانًا جنحت يف اختباره يف ما بعدُ أكثر من مرّة .وسّعَ احلسنُ يف ما بعدُ نطاقَ نفوذه إىل
مجيع أحناء رودبار واملناطق اجملاورة هلا يف الدَّيْلَم ،ودفع أعدادًا كبرية من السكّان على اعتناق
املذهب اإلمساعيليّ ،واحتلّ قالعًا أخرى ،أو شيّد قالعًا جديدةً .وأنشأ يف أَلَموت مكتبةً
قيّمة ،ظلّت تتزايد أعدادُ جمموعات الكتب واألدوات العلميّة فيها إىل آونة االجتياح املغويلّ،
وهتدمي أَلَموت يف العام 144هـ ،مل ميضِ وقتٌ طويل ،وإذا بالقوّات السلجوقيّة احمللّيّة بقيادة
األمري يورنتاش ،الذي كانت نواحي أَلَموت من ضمن إقطاعه ،هتاجم القلعة ،ومنذئذٍ دخل
إمساعيليّو إيران صراعاتٍ عسكريّة طويلة األمد مع السالجقة (← اجلويينّ ،مج  ،0ص
 ،214 ،214 -111رشيدالدين فضل اهلل ،ص  ،111 -119الكاشاينّ ،ص -140
144؛ هيلن براند ،1ص .)221 -214
يف العام 484هـ أرسل احلسنُ ،أحدَ الدُّعاة ،وامسُه حسني قائمي إىل قهستان ،يف
اجلنوب الشرقيّ من خُراسان ،ليأيت مبساعدات للتحرّك .وسرعان ما انتفضَ أهايل قهستان
وهبّوا هبّةَ رجلٍ واحد يف وجه السالجقة ،وسيطروا على عدّة مدن رئيسيّة مثل :قائن،
وطبس ،وتون وزون) .وهكذا استطاعَ اإلمساعيليّون يف قهستان ،كاإلمساعيليّني يف رودبار،
انْ يثبّتوا استقالهلم عن السالجقة ،لتصبحَ تلك املنطقة ،املوطنَ الثاين الرئيسيّ إلمساعيليّي
قهستان ،وكان يديره قائدٌ ينصّبه زعيم ألَموت ،ويُسمّى احملتَشَم .يف تلك اآلونة ش ّكلَ احلسنُ
الصبّاح يف رودبار وقهستان حكومةً مستقلّة لإلمساعيليّي إيران ،وبدأ مبحاربة السالجقة (←
اجلويينّ ،م .ن ،ص .ن؛ منهاج سراج ،مج  ،2ص 184 -180؛ رشيدالدين فضل اهلل؛
الكاشاينّ؛ هيلني براند ،صص .ن) .يف العام 484هـ وجّهَ مَلِكشاه بناءً على نصيحة نظام
-Hillen brand
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ُحققْ أغراضَها ،ملو ِ
ت
امللك محلةً حملاربة اإلمساعيليّني يف رودبار وقهستان ،لكنّ احلملةَ مل ت ِّ
مَلِكشاه ونظام امللك يف السنة نفسِها .هذه الصدف ُة وصراعُ أبناء مَلِكشاه على خالفته ،جعلت
احلسنَ جيدُ الفرصةَ مؤاتيةً لتثبيت موقعه وبسط سلطته ،وقد سيطرَ اإلمساعيليّون على قلعة
كرد كوه وغريها من القالع يف ضواحي دامغان واألقسام الشرقيّة من جبال الربز (يف منطقة
قومس) ،وعدّة قالعٍ يف نواحي أرَّجان ،واملنطقة احلدوديّة بني واليتَي خوزستان وفارس .كان
قائدُ اإلمساعيليّة يف أرَّجان يُدعى أبو محزة ،وكان كاحلسن الصبّاح قد أمضى عدّة سنواتٍ يف
مصرَ ،إلكمال دراسته .يف رودبار أيضًا استوىل اإلمساعيليّون على عدد كبريٍ من القالع ،أمهّها
لَمَسَر /لَنبَسر يف اجلهة العليا من شاهرود ،ويف غريبّ أَلَموت (← ابن األثري ،مج  ،11ص
 ،011اجلويينّ ،مج  ،0ص 218 -219؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص 111 -111؛
الكاشاينّ ،ص  .)148 ،144 -141 ،141 ،144يف العام 411هـ احتلَّ كيا بزرك
أميد* خليفةُ احلسن قلعةَ لَمسر (← رشيدالدين فضل اهلل ،ص 111 -114؛ الكاشاينّ،
ص  ،)141 -141أو حبسب قول اجلويينّ (مج  ،0ص  )211 -218يف العام 414هـ،
وظلّ حاكمًا هلا ،إىل حني استدعائه إىل أَلَموت ليصبحَ خليفةَ احلسن.
وجّهَ اإلمساعيليّون أنظارَهم إىل النواحي القريبة من مقرّ السالجقة يف إصفهان .يف هذه
املنطقة ،كانت قيادة اإلمساعيليّة يف يد أمحد ،ابن عبدامللك بن عطّاش الذي أحرزَ بعد احتالل
قلعة شاه دز /دژ [دج] يف العام 414هـ ،نصرًا مؤزّرًا يف قصبة إصفهان ،حبيث أنّ ما
يُقاربُ ثالثني ألف شخص يف منطقة إصفهان اعتنقوا املذهبَ اإلمساعيليّ (←ظهريي
النَّيسابوريّ ،ص  ،41الراونديّ ،ص 149 -144؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص ،121
الكاشاينّ ،ص .)141
ابتكرت انتفاضةُ إمساعيليّي إيران ،نظرًا للظروف ،ومنها هيكليّة السلطة يف الدولة
السلجوقيّة ،أساليبَ مقاومةٍ خاصّة .كان احلسنُ الصبّاح مدركًا منذ البداية ملاهيّة الدولة
السلجوقيّة غري املركزيّة ،وكان يعلمُ جيّدًا ،أنّه لن يكونَ هنالك سلطانٌ قويّ بعد مَلِكشاه،
وعليه أن يُطيحَ به ،بواسطة جيشٍ لَجب .كانت السلطةُ السياسيّة والعسكريّة للسالجقة
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مقسّمةً بشكلٍ عامّ بني عدد كبري من األمراء ،ميلك كلّ واحد منهم ناحيةً كإقطاعٍ له
(←ابن األثري ،مج  ،11ص 011 ،019 ،211؛ ظهريي النَّيسابوريّ ،ص .00 -01
لذلك ،سعى احلسنُ الصبّاح أن يستويلَ على النواحي اليت حيكمها السالجقةُ واحدةً بعد
األخرى من خالل سيطرته على عددٍ من قالع السالجقة املنيعة .كان آمرو تلك القِالع
يتلقّون األوامر العامّة من أَلَموت ،لكنّهم يتصرّفون حبرّيّةٍ يف أماكن عملهم .كان اتّخاذُ سياسة
قتل الشخصيّات العسكريّة والسياسيّة -الدينيّة أيضًا ،نتيجةً لعدم متركز سلطة السالجقة.
كان احلسنُ الصبّاح يستخدم هلذا الغرض أسلوبًا استخدمه قبلَه ويف عصره أيضًا مجاعاتٌ
خمتلفة ،منهم الغُالة واخلوارج والسالجقة أنفسُهم .لكنّ هذا األسلوب نُسب إىل إمساعيليّي
إيران والشام على حنوٍ فيه الكثري من املغاالة ،ولذلك كانت أيّ حادثةِ قتلٍ مهمّة حتدث يف
عصر أَلَموت يف أحد مراكز العامل اإلسالميّ الرئيسيّة ،تُنسبُ إىل الفدائيّني اإلمساعيليّني (←
هاجسن ،1ص  ،114 -111 ،81 -99لوئيس ،2ص .)141 -124
يف الوقت الذي كانت فيه انتفاضةُ إمساعيليّي إيران بقيادة احلسن الصبّاح ،تزدادُ فاعليّ ًة
ويتّسعُ نطاقُ عمليّاهتا ،توفّيَ املستنصر باهلل (اخلليفة الفاطميّ واإلمام اإلمساعيليّ) يف العام
489هـ يف القاهرة ،ودبَّ النزاعُ على خالفته ،وانقسمَ اإلمساعيليّون إىل فرعَني :النزاريّة
واملستعلويّة (←املستعلويّة*) .كانت قد مضت عدّة سنوات على اعتماد احلسن الصبّاح
سياسةً ثوريّة مستقلّة ،وتولّي زعامةَ اإلمساعيليّني يف ديار السالجقة ،ويف النزاع على خالفة
املستنصر باهلل دعمَ حقَّ نزار ودعواه .كان نزار يف األصل ويلَّ عهد املستنصر ،لكنّ األفضلَ،
الوزيرَ الفاطميَّ القديرَ حرمه من حقوقه وليًّا للعهد .وقد قُتل نزار يف العام 488هـ (←ابن
األثري ،مج  ،11ص 208 -209؛ حافظ أبرو ،ص  .)114 -110قطعَ احلسنُ الصبّاح
مباشرةً عالقاته بالدولة الفاطميّة ،وباجلهاز املركزيّ للدعوة اإلمساعيليّة يف القاهرة ،الذي كان
حينَها قد التزمَ خبدمة الدعوة املستعلويّة ،وهكذا مل يعترف بإمامة املستعلي ،الذي أُجلس على
العرش الفاطميّ ،خليفةً للمستنصر باهلل؛ متّخذًا القرارَ بتأسيس الدعوة النزاريّة املستقلّة ،لكنْ
-Hadgson
-Lewis
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يف أثناء حياته ،مل ُيصَرِّح على اإلطالق باسم خليفة نزار .منذ ذلك احلني ،اشتُهر إمساعيليّو
إيران باسم النزاريّة أيضًا ،ومل يكن هلم حينئذٍ إمام ،وجرّبوا مرّةً أخرى عصرَ الغيبة (عصر
غيبة إمامهم) ،كحاهلم قبل تأسيس الدولة الفاطميّة .يف مثل هذا الوضع ،كان احلجّةُ نائبَ
اإلمام املطلق الصالحيّة .وقد عدّ النزاريّون يف عصر الغيبة احلسنَ الصبّاح حجّةَ إمامهم
الغائب .احلسنُ أيضًا الذي كان يتنبّاُ بقرب ظهور اإلمام الغائب ،عدّ نفسَه حجّتَه (أبواب بابا
سيّدنا السبعة ،ص 22 -21؛ دفتري 1111م1419/هـ ،ص  .)410 -411ظلّ اسمُ
نزار ملا يقارب سبعنيَ عامًا بعد وفاته يُحفر على النقود املضروبة يف ألَموت ،والدعاء لذرّيّته
من دون ذكر اسمِ أيٍّ منهم ،والسالم عليه وعليهم (← مايلز ،1ص .)148 -144
خارج مجاعة إمساعيليّة إيران ،وبعد أنْ بدأت نشاطات احلسن الصبّاح الثوريّة ،تولّ َد
الشعور بأنّ إمساعيليّي إيران قد بدأوا دعوةً جديدةً مقارنةً بالدعوة اإلمساعيليّة القدمية يف العصر
الفاطميّ .يف حني أنّ الدعوة اجلديدة مل تُبشِّر بعقائدَ مستحدثة ،وإنّما كانت شارحةً للعقيدة
القدمية ،ذات التاريخ الطويل يف أوساط اإلمساعيليّة ،أي التعليم من خالل علوم موثوقة،
يعلّمها معلّم صادقٌ ،وكانت يف ذلك احلني تُعرضُ بإسلوبٍ مستحدَث .نُسبت هذه العقيدةُ
إىل احلسن الصبّاح الذي كان متكلِّمًا عاملًا ،ومطّلعًا على القواعد الفلسفيّة وقد وضَّحَ هو
نفسُه هذه النظريّة على حنوٍ جدّيّ وجديد يف رسالةٍ كالميّة باللّغة الفارسيّة ،عنوانُها الفصول
األربعة ،هذه الرسالة مفقودة .لكنّ املؤرّخني اإليرانيّني اطّلعوا عليها وشرحوها (←اجلويينّ،
مج  ،0ص 111 -114؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص 119 -111؛ الكاشاينّ ،ص
140 -142؛ اخلُراساينّ الفدائيّ ،ص  .)11 -11نقلَ الشهرستاينّ أيضًا ،وهو من
معاصري احلسن الصبّاح ،ومطّلعٌ على العقائد اإلمساعيليّة ،فصولًا من هذه الرسالة (← مج
 ،1ص .)118 -114
شرحَ احلسنُ الصبّاح يف هذه الرسالة نظريّةَ التعليم الشيعيّة ،يف أربع قضايا ،شرحًا
أسسَ فيها لقاعدةٍ منطقيّة لشرح قضيّة مرجعيّة معلّم صادق ،بصفة مرشدٍ روحيٍّ
جديدًا ،وقد َّ
-Miles
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للبشر ،بدلًا من العلماء املتعدّدين لدى أهل السنّة ،وبناءً على هذه القاعدة ،ال ميكن أن يكو َن
هذا املعلّم الصادق شخصًا غري إمام الزمان اإلمساعيليّ .أثارَ نشرُ هذه العقيدة حنقَ مؤسّسة
أهل السنّة الفقهيّة ،واخلالفة العبّاسيّة؛ وهلذا الغرض أمرَ اخلليفة العبّاسيّ املستظهر ،اإلمام
الغزّايلّ أن يكتبَ رسالةً جامعة يف الردّ على الباطنيّة* (اإلمساعيليّة) (← الغزّايلّ ،ص .)4 -0
يف هذ الرسالة اليت كتبها الغزّايلّ قُبيل العام 488هـ ،واليت عُرفت يف ما بعدُ باملستظهريّة،
رفضٌ لعقيدة التعليم .يف كلّ األحوال ،منذ ذلك احلني ،اشتُهر إمساعيليّو إيران أيضًا باسم
التعليميّة .وهذا األمر يدلّ إىل أيّ مدًى كانت عقيدة التعليم مهمّة لديهم .يف احلقيقة ،صارت
عقيدةُ التعليم ،مع التأكيد على مرجِعيّة التعليم املستقلّ لكلّ إمام يف عصره ،هي العقيدة
احملوريّة لنزاريّي عصر أَلَموت (دفتري1111 ،م1419/هـ ،ص .)424 -244
يف عصر السلطان بركيارق* ،استمرّت العقيدة اإلمساعيليّة يف إيران كذلك باالنتشار،
ووصلت إىل قرب إصفهان ،عاصمة السالجقة .يف مثل هذه األوضاع والظروف ،دبّ الذعرُ
يف قلب بركيارق يف غريبّ إيران ،ويف قلب السلطان سنجر يف شرقيّها ،من قوّة اإلمساعيليّة
املتزايدة يومًا بعدَ يوم .فاتّفقا يف العام 414هـ ،أن يتصدَّيا ،كلّ واحدٍ منهما يف منطقة
نفوذه ،لإلمساعيليّني بشكلٍ حاسم ،ولكنْ إىل حني موت بركيارق يف العام 418هـ ،كان
احلسنُ الصبّاح قد استطاعَ ،أن يوسِّعَ نطاقَ نشاطه يف إرسال الدُّعاة اإليرانيّني ،إىل الشام
(← ابن القالنسيّ ،ص 141 -141؛ ابن األثري ،مج  ،11ص  ،024 ،014رشيدالدين
فضل اهلل ،ص 122 -121؛ الكاشاينّ ،ص .)148 -141
بادرَ السلطانُ حممّد بن مَلِكشاه السلجوقيّ ،خليفةُ بركيارق ،على حنوٍ حاسمٍ إىل
حماربة اإلمساعيليّة ،فأرسلَ جيشًا جلبًا إىل ألَموت ،وحاص َر شخصيًّا مع جنوده قلعةَ شاهدر،
وكانت النهاية أنّه انتزعها من أيدي اإلمساعيليّة يف العام 411هـ ،وأهنى نفوذهم يف منطقة
إصفهان (← ابن القالنسيّ ،ص 241 -244؛ اجلويينّ ،ص 210 -211؛ رشيدالدين
فضل اهلل ،ص 102 -124؛ الكاشاينّ ،ص  .)119 -111 ،149-141بعد موت
السلطان حممّد بن مَلِكشاه يف العام 411هـ ،احتدمَ الصراع الداخليّ من جديد بني
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السالجقة على خالفته ،وهذا ما منح نزاريّي إيران فرصةً لتعويض خسائرهم السابقة .حتّى
السنوات األخرية من عمر احلسن الصبّاح ،فقدت ثورة اإلمساعيليّني النزاريّني ضدّ السالجقة
زمخها السابق ،فمن ناحيةٍ ،فشلت احلمالت الطويلة املدّة اليت شنّها السالجقة لطرد
اإلمساعيليّني من قالعهم ،وكان هؤالء متكّنوا من احتالل قالعٍ أخرى عديدة ،كما احتفظوا
بقالعهم يف روباد وقومس وقهستان .لذلك ،بدأت حينها مرحلةٌ جديدةٌ ميكن أن نسمّيها
عصر التوقّف (رشيدالدين فضل اهلل ،ص 102 -101؛ دفتري 1111م1419/هـ ،ص
.)411 -418
متبحرًا يف اإلدارة،
كان احلسن الصبّاح متكلِّمًا وفيلسوفًا وعالِـمًا فلكيًّا ،وكان ِّ
والتدبري السياسيّ والتنظيم العسكريّ .كان يعيشُ حياةَ زهدٍ ،وصار أسلوبُ حياته قدوةً
حيتذيها النزاريّون اآلخرون .ظلّ يف أَلَموت أكثرَ من ثالثني سنة ،وقيل أنّه مل خيرج منها أبدًا،
وكان يبقى دائمًا يف غرفته الصغرية ،متف ّرغًا ملطالعةِ الكتب ،ووضعِ تعاليم الدعوة اإلمساعيليّة
متشددًا
النزاريّة ،وإدارةِ أمور الدولة اإلمساعيليّة .كان شديدَ الدقّة يف اتّباع األحكام الشرعيّةِّ ،
مع الصديق والعدوّ على حدٍّ سواء .كان للحسنِ الصبّاح ابنان ،وقد أدّب االثنني ،األوّلَ
لشربه اخلمرةَ ،والثاين بتهمة املشاركة يف قتل الداعية حسن القائينّ ،وقد عُرفَ يف ما بعدُ أ ّن
التهمةَ باطلةٌ (←اجلويينّ ،مج  ،0ص  .)211 -211كان احلسنُ ذا صفاتٍ استثنائيّة،
قائدًا ،وعلى الرَّغم من هزائمه املختلفة ،مل يتخلَّ مطلقًا عن إيثاره وأهدافه ،ومت ّكنَ من إنشاء
الدولة والدعوة النزاريّتَني ،وأن يقودهم يف السنوات األوىل الشديدة االضطراب.
حني أحسّ احلسنُ الصبّاح بقرب أجله ،استدعى كيا بزرك أميد من لَمسر ،وجعله
داعي َة الدَّيلَم وخليفتَه يف أَلَموت .توفّيَ احلسن الصبّاح يف ربيع اآلخر من العام 418هـ،
على إثر مرضٍ مل تطُل مدّتُه و ُووريَ الثرى بالقرب من قلعة ألَموت .كانت مقربةُ احلسن
الصبّاح -اليت دُفن فيها أيضًا يف ما بعد كيا بزرك أميد ،وآخرون من قادة نزاريّة إيران ،إىل
حني هتدميها بأيدي املغول -مزارَ اإلمساعيليّني النزاريّني (←ابن األثري ،مج  ،11ص 124؛
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اجلويينّ ،مج  ،0ص 211 -214؛ رشيدالدين فضل اهلل ،ص 104 -100؛ الكاشاينّ،
ص .)118
املصادر واملراجع :ابن األثري؛ ابن القالنسيّ ،تاريخ دمشق ،ط .سهيل زكّار ،دمشق
1410ه1180 /م؛ اجلويينّ ،عبد اهلل بن لطف اهلل حافظ أبرو ،جممع التواريخ السلطانيّة،
ط .حممّد مدرّسي الزجناينّ ،طهران 1014ش [1184م]؛ حممّد بن زين العابدين اخلراساينّ
الفدائيّ ،كتاب تاريخ اإلمساعيليّة ،أو ،هداية املؤمنني الطالبيّني ،ط .ألكسندر مسيونوف،
[طهران] 1012ش [1180م]؛ خواندمري؛ فرهاد دفتري ،تاريخ وعقايد امساعيليه ،ترمجه
بالفارسيّة فريدون بدره اى ،طهران 1094ش [1111م]؛ حممّد بن عليّ الراونديّ ،راحة
الصدور وآية السرور ،ط .حممّد إقبال ،لندن 1121م؛ رشيدالدين فضل اهلل ،جامع التواريخ:
قسم اإلمساعيليّني والفاطميّني والنزاريّني والدُّعاة والرِّفاق ،ط .حممّد تقي دانش جبوه وحممّد
مدرّسي الزجناينّ ،طهران 1041ش [1199م]؛ حممّد بن عبد الكرمي الشهرستاينّ ،امللل
والنِّحل ،ط .عبد العزيز حممّد الوكيل ،القاهرة 1089هـ1118 /م؛ ظهري الدين الظهرييّ
النَّيسابوريّ ،سلجوقنامة [تاريخ السالجقة] ،طهران 1042ش [1110م]؛ حممّد بن حممّد
الغزّايلّ ،فضائح الباطنيّة ،ط .عبد الرمحٰن بدوي ،القاهرة 1080هـ1114 /م؛ عبد اهلل بن
عليّ الكاشاينّ ،زبدة التواريخ :فصل الفاطميّني والنزاريّني ،ط .حممّد تقي دانش جبوه ،طهران
1011ش [1189م]؛ أمحد بن عليّ املقريزيّ ،اتّعاظ احلُنفاء بأخبار األئمّة الفاطميّني
اخللفاء ،مج  ،2ط .حممّد حلمي حممّد أمحد ،مج  ،0ط .مج  ،0ط .حممّد حلمي حممّد
أمحد ،القاهرة 1010هـ1190 /م؛ عثمان بن حممّد منهاج سراج ،طبقات ناصري ،أو
تاريخ إيران واإلسالم ،ط .عبد احليّ حبييب ،طهران 1010ش [1184م]؛ مريخواند؛ هفت
باب بابا سيدنا [أبواب بابا سيّدنا السبعة] ،يف رسالتَني خمتصرتَني يف حقيقة مذهب
اإلمساعيليّة ،أي هفت باب بابا سيدنا ومطلوب املؤمنني[ ،أبواب بابا سيّدنا ومؤمّل املؤمنني،
السبعة] ،ط .و .إيفانوف ،بومباي 1102م.
/فرهاد دفتري/
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