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چکیده
با ضعف دولت ســلجوقي ،حكمرانان محلي كه غالب ًا از اتابكان بودند ،قدرت را در دست داشتند كه از جمله
آنان در منطقه شــمال غرب ايران ،ميتوان به اتابكان آذربايجان و مراغه اشــاره كرد .اين دوره همزمان با
قدرتگيري خوارزمشــاهيان ،احياي قدرت خالفت عباسي و ســپس حركت مغوالن به سمت غرب است.
بديهي است كه در اين عصر ،اسماعيليان نزاري از اين فرصت ايجاد شده در جهت اهداف خود كه همانا بسط
قدرت و توسعه جغرافياي سياسي بود ،استفاده بهينهاي كردند .اتابكان مراغه در دوران حكومت سلطان محمد
ســلجوقي قرار داشتند كه در برخورد با نزاريان زبانزد بودند ،بنابراین نتوانستند روابط دوستانهاي با نزاريان
برقرار ســازند و مناسبات آنان سراسر خصمانه بود .اما اتحاد مذهبي و سياسي نزاريان با اتابكان آذربايجان
با تغيير رويكرد مذهبي جاللالدين حســن سوم؛ پيشواي اســماعيلي الموت تحقق يافت .الزم به ذكر است
مواجهه اســماعيليان الموت با حكومتهاي محلي اتابكان آذربايجان و مراغه بعض ًا در بستر تحوالت سياسي
دولت سالجقه اتفاق افتاده که بر اين اساس به برخي از فاكتهاي تاريخي اين دولت جهت تبيين موضوع اين
پژوهش اشاره شده است.
کلیدواژهها :اسماعیلیان الموت ،مواجهه مذهبي و سیاسی ،اتابكان آذربايجان ،اتابكان مراغه ،سلجوقيان.

ظهور دولتهای اتابکان
نخستین بار در زمان سلطان ملکشاه سلجوقی ،لقب و
منصب «اتابک» پدیدار شد .به گزارش ابناثیر ،خواجه
نظامالملک وزیر برای رســیدگی سپاهیان ،درخواست
اختیارات بیشتری کرد« ،سلطان گفت :تمام امور ریز
و درشت حکومت را به تو واگذار کردم و تو به منزله
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مقدمه
نهضت اســماعیلیان در ایران از سال 260ق ،ابتدا در
ری و سپس در خراسان ،سیستان و ماوراءالنهر آغاز
گردید و پس از اســتقرار حکومــت فاطمی در مصر،
امر دعوت با انســجام خاصی دنبال شد .اسماعیلیان
بــه زودی توانســتند در ارکان حکومتهای وقت ،نیز
نفوذ کنند و کار دعوت چنان شــد که به قول خواجه
نظامالملک «مردمان دوردســت چنان میپنداشتند که
اهل حضرت همه باطنی شــدهاند» .از ســال 483ق،
حســن صباح با اســتقرار حكومت در قلعه الموت،
حرکت اســماعیلیان را از یک نهضت پراکنده و بیشتر
مخفی ،به یک حکومت مقتــدر محلی تبدیل نمود و
سپس جانشــینانش با توســعه قلمرو جغرافیایی ،به
عنوان یک حکومت سیاسی و نظامی در عصر خویش
مطرح شــدند .همچنین با استقالل مذهبی از فاطمیان
مصر ،برای خود مشروعیت سیاسی نیز قائل بودند.
اسماعيليان نزاري در طول حيات خود ،همواره به بسط
قدرت ،توســعه جغرافياي سياسي و امنيت كاروانهاي
تجاري خود نظر داشتند و اين امر از اين منظر كه آنان
داعيهدار مذهبي نيــز بودند ،تالش آنان را در مواجهه
با قدرتها و حكومتهاي محلي بيشــتر ميكرد .به ويژه
اينكه از ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي نيز در راستاي
اهداف كالن خود بهره ميبردنــد .نيمه دوم و پس از
آن واپسين دوره از حكومت نزاريان ،مصادف با دوره
جانشينان ملكشاه سلجوقي ،برآمدن خوارزمشاهيان و
ورود مغوالن به ايران است .در طول اين مدت ،نزاريان
از ضعف جانشينان ملكشاه سلجوقي بهره بردند و در
روابط خود با خوارزمشــاهيان ،دست پيش را گرفتند
و از موضــع قدرت برخورد كردند .با ورود مغوالن به
ايران ،آنــان خطر بالقوه را درك نموده و اظهار تمايل
كردند .از ســويي خالفت عباســي نيز همواره در پي
براندازي نزاريان بود که در اين تحوالت ،نقش بسزايي
داشته است.
مطالعــات و پژوهشــهاي صورت گرفتــه در تاريخ

سياســي و اجتماعــي نزاريان ،همــواره حول محور
قدرتهــاي همعصر آنان بــوده و مطالعات موردي در
روابط نزاريان با حكومتهاي محلي ،كمتر مورد توجه
و مداقه قرار گرفته است .در حالي كه نزاريان با توجه
به قالعي كه در اختيار داشتند ،بيشترين مناسبات را با
حكومتهاي محلي برقرار نمودهاند.
از جمله حكومتهاي محلي منطقه شــمال غرب ايران،
اتابكان آذربايجان و مراغــه بودند كه نزاريان با آنان
مناسبات سياسي و احيان ًا مذهبي داشتهاند .كانون توجه
پژوهــش حاضر ،نيز بر تغيير رويه مذهبي جاللالدين
حسن سوم؛ پيشواي اســماعيلي الموت متمركز شده
اســت .فقر منابع ،مطالعه تاریخ مناسبات اسماعیلیان
نزاری را دشوار ساخته است ،عالوه بر آن ،اغلب منابع
موجود نیز با دیدگاه خصمانه در تاریخ اســماعیلیان
نگارش یافتهاند .بر این اســاس به نظر میرسد تسویه
دادهها ،نیازمند بررسی موضوع از زوایای مختلف است.
جهت بررسي روشمند موضوع ،پرسشی مطرح است:
اســماعيليان نزاري در مواجهه مذهبي و سياسي خود
با حكومتهــاي محلي اتابكان آذربايجان و مراغه ،چه
رويكردي را اتخاذ و چگونه عمل کردند؟ فرضيهاي كه
مطرح است اينكه اسماعيليان نزاري از ابتداي تأسيس
خود ،تا پايان انديشه قيامت ،هم با قدرتهاي همعصر
و هم با حكومتهاي محلي برخوردهاي نظامي زيادي
داشتند ،اما در واپسين زمان حيات خود ،با گرايش به
اسالم تسنن ،سعي در ايجاد روابط حسنه و بازسازي
مناسبات و خروج از انزواي سياسي در روابط خارجي
را مد نظر قرار دادند.
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پدر هســتی  ...و به وی القابی داد کــه از جمله آنها
لقب اتابک بود» 1.از این دوره ،سالطین سلجوقی بنابر
سنتی که گذارده شد ،سرپرستی امور شاهزادگان را به
مقرب که غالب ًا از غالمان
فرماندهــان نظامی کاردان و ّ
درگاهی سابق بودند ،واگذار میکردند 2.این اشخاص
را نیز «اتابک» میگفتنــد .اتابکان تصدی اداره امور
شــاهزادگان سلجوقی و اداره والیات آنان را بر عهده
داشتند .هنگامی که سالطین سلجوقی قدرت خویش
را از دست ميدادند ،این فرماندهان و فرمانداران ترک،
با اختیارات فراوانشــان ،نیابت ســلطنت شاهزادگان
سلجوقی را دســتاویز قرار داده و اســباب استقالل
خویش را فراهم ميکردنــد .بنابراین ،پدیده دولتهای
اتابکی نتیجه غلبه نظامیگری در دولت ســلجوقی و
اهمیت یافتن مقامات ســپاهی بود و این دولتها نقش
برجســتهای در تاریخ ایران و اســام ،پس از تجزیه
حکومت سالجقه تا ظهور مغوالن ،داشتند.
از متقدمترین این دولتها ،اتابکان شام (549-498ق)
بود که توسط طغتکین و پسرش دقاق (479-448ق)
تأســیس شــد 3.دولت بعدي ،اتابكان مراغه (-501
624ق) توسط امير احمديل از سرداران بزرگ سلطان
محمد سلجوقي تأسيس گرديد 4.اتابكان آذربايجان و
اران (622-531ق) ،اتابكان موصل يا زنگيان (-521
619ق) ،اتابكان ســلغري (668-543ق) در فارس،
اتابكان ارتقي (811-495ق) در دياربكر ،اتابكان يزد
(715-590ق) ،اتابكان شبانكاره (713-448ق) در
فارس ،اتابكان بكتگينها (630-539ق) در موصل و
اتابكان هزار اسبيان (827-543ق) در لرستان بزرگ،
از ديگر دولتها بودند كه ايجاد شدند.

کردند ،اتابکان مراغه (624-501ق) بود .این اتابکان
را به واســطه انتساب به مؤســس آن امیر احمدیل،
احمدیلیــان نیز مینامیدند .آنان بر مراغه که شــهری
بزرگ و آبادان بــود ،فرمانروایی میکردند .ابنحوقل
در قــرن چهارم هجری ،این شــهر را پس از اردبیل،
دومین شــهر بزرگ آذربایجان دانسته است و به گفته
وی ،مراغه در روزگار پیشین ،مدت زمانی کرسینشین
آن ایالت و مرکز بیتالمال و ادارات دولتي بود ،سپس
از آنجا بــه اردبیل منتقل شــد 5.یاقوت حموی بنای
استحکامات آن را منصوب به دوران هارون الرشید و
مأمون ميداند 6.مراغه در قرنهای پنجم ،ششم و هفتم
هجری ،مانند قرن چهارم ،شهری آبادان بود .افزون بر
جمعیت فراوانی که در شــهر زندگی میکردند ،شمار
زیادی از چادرنشینان ترکمان در آغاز عصر سلجوقی
به حومه این شهر آمدند و در چراگاههای وسیع اطراف
آن به سر میبردند.
امیر احمدیل ـ بنیانگذار حکومــت ـ از بازماندگان
خانــدان روادی بود .او به وصف یلی و پهلوانی ممتاز
بود .نام وی ،نخستین بار ،در سال  501ق ذکر میشود
که همراه سلطان محمد ســلجوقی (511-498ق) با
سیفالدوله صدقه مزیدی (501-479ق) ـ امیرحله ـ
جنگید 7.احمدیل سپاه فراوانی داشت و حاکمی با ابهت
و عظمت بود .او از فرماندهان بزرگ ســلطان شمرده
میشــد و به واســطه فرمانبرداری و سپاه مجهزش،
مورد اعتماد و احترام سلطان بود.
آغاز قرن ششــم هجری در تاریخ روابط دولت نزاری
الموت و حکومتهای پیرامون آن ،دارای اهمیت بسیار
بود .ســلطان محمد سلجوقي پس از سرکوب نزاریان
اصفهان در صدد بود ،تا بــا افزونخواهیهای نزاریان
الموت مقابله کند و فتنه آنان را فرو بنشاند و این کار
را مهمترین اقدام حکومت خویش میدانست 8.از این

 . 1الكامل ،ج ،8ص.115
 . 2تاريخ سياسي اسالم ،صص75و.77
 . 3اخبار الدولۀ السلجوقيۀ ،ص.196
 . 4الكامل ،ج ،8ص.247

 . 5صورۀ االرض ،ص83؛ مسالك و ممالك ،ص.155
 . 6معجم البلدان ،ج ،5ص.10
 . 7الكامل ،ج ،8ص.248
 . 8سلجوقنامه ،ص42؛ اخبار الدولۀ السلجوقيۀ ،ص.79

اسماعيليان نزاري و برخورد با اتابکان مراغه
یکــی از حکومتهایی که نزاریان با آن ســروکار پیدا

 . 9زبدۀ التواریخ ،صص161و.162
 . 10جامع التواريخ ،ص127؛ زبدۀ التواریخ ،ص.162
 . 11جامع التواريخ ،ص127؛ تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.235

 . 12الكامل ،ج ،8ص.274
 . 13جامع التواريخ ،صص131و.132
 . 14حســيني و نيشابوري پس از مرگ ســلطان محمد ،بالفاصله به
شرح سلطنت سنجر ميپردازند.
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رو ،امرای بــزرگ را فراخواند و آنان را به انجام این
مهم برانگیخت .در سال 503ق سپاهیان سلجوقی گرد
آمدند و از جمله امرای بزرگ این سپاه ،امیر احمدیل
بود .فرماندهی این ســپاه را اتابک شــیرگیر برعهده
گرفت .بعید نیست که احمدیل در لشکرکشیهای سالهاي
قبل ســپاهیان سلجوقی و متحدانشــان علیه نزاریان
الموت نیز شــرکت داشته اســت .در این لشکرکشی
اخیر ،افزون بر سپاهیان ســلجوقی ،لشکریان گیالن،
دیلمان و طبرستان نیز حضور به هم رساندند ،اما پس
از درگیریهای پراکنده و مشــاهده دشواری محاصره
9
قلعههای نزاریان ،بازگشتند.
فتح قلعه «بیره» نیز در حین این لشکرکشی اتفاق افتاد،
اما بدون جنگ حاصل شد و ماجرای آن نیز بدین قرار
بود که امیر احمدیل با امیر اسحاق ،دژبان نزاری قلعه
بیره ـ در رودبار الموت ـ از گذشــته دوست بود و به
سابقه این دوستی ،او را به تسلیم قلعه و اطاعت سلطان
فراخواند و سالمت او را ،وی و جمله امرای سلجوقی
ضمانت کردند .اما بهرغم عهد و پیمان امرای ســپاه،
سلطان محمد ،وی را به امیر ایلقفشت ـ والی قزوین ـ
ســپرد و او را پس از واگذاردن قلعه «بیره» ،در همان
10
محل به قتل رساند.
از مندرجــات منابــع برمیآید که نزاریــان قتل امیر
ابوســحاق را نتیجه دسیســه امیر احمدیل به حساب
میآوردند 11و وی را یکی از بزرگترین دشمنان خود
میدانســتند و منتظر فرصت مناسبی بودند ،تا با قتل
وی ،هم انتقام خویش را بگیرند و هم لطمهای بزرگ بر
انسجام یاران سلطان محمد ،دشمن سرسخت خویش،
وارد آوردند .ســرانجام این موقعیــت در گردهمايی
بزرگ ســلجوقیان در بغداد به سال 510ق فراهم شد.
این اجتماع به خواست ســلطان محمد برگزار گردید
و امرای ســلجوقی از اطراف فراخوانده شــدند ،تا با
همفکری و همکاری یکدیگر تحت فرامین ســلطان،

امور سلطنت را نظمی شایسته دهند.
اســماعیلیان نزاری ،احمدیل را در میان جمع امرای
ســلجوقی ،در حضور سلطان و در شهر بغداد ،به قتل
رســاندند .امیر احمدیل در این مجلس که اول محرم
سال 510ق برپا شــد ،کنار طغتکین ـ والی دمشق ـ
نشســته بود .نزاريان بر او هجوم آوردند و ســومین
فدائي ،کار احمد را ســاخت و خود نیز مانند رفقایش
به قتل رســيد .در الكامل آمده اســت« :مردم از این
حادثه سخت در شگفت شدند ،با آن همه شکوه بسیار
و سپاه بیشــمار که احمد داشت ،طغتکین و حاضران
مجلس ،در آغاز ،ســلطان را متهم میداشتند و گمان
میکردند سلطان این افراد را گماشته بوده ،تا طغتکین
12
را بکشد».
قتل امیر احمدیل توســط فدائیان در درگاه ســلطان،
وهنی بزرگ بر اقتدار وی بود .نزاریان الموت با کشتن
این امیر نشــان دادند ،محاصره شــدید قلعه الموت ـ
مرکز حکومت نزاری ـ اجرای سیاســتهای خاص این
حکومت را بــه تأخیر نمیانــدازد .در ضمن آنان با
هدف قرار دادن این اجتماع مهــم ،از خطرات بالقوه
نیرومندی که از جانب آن میتوانست نزاریان را تهدید
کند ،جلوگیری کردند .چون ســلطان محمد در ســال
511ق درگذشــت ،تمام مقاصد بلند و کوششــهایش
بر باد رفت 13و بســاط اختالفات و دودســتگیها یا
چنددستگیها از نو گسترده شد.
پس از مرگ سلطان محمد ،بساط سلطنت به خراسان
که جایگاه ســنجر (522-511ق) بــزرگ خاندان
سلجوقی بود ،منتقل شــد 14.در این هنگام ،در عراق
سلسلهای جديد از ســلجوقیان و از فرزندان سلطان
محمد ،روی کار آمد که دست نشانده سلطان سنجر و
تحت حمایت وی بود .کاهش اقتدار سالجقه در عراق،
سبب افزایش نیروی امرا و اتابکان شد .از جمله آنان،
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آقســنقر احمدیلی (527-516ق) حاکم مراغه بود که
از نزدیکان محمود (525-511ق) نخســتین سلطان
ســلجوقی عراق شمرده میشــد .وی در رویدادهای
سالهای سلطنت محمد تا مســعود سلجوقی (-527
547ق) ،نقش برجســتهای داشــت .او بنابر دستور
سلطان محمود ،اتابکی پسرش داود را بر عهده گرفت
و بــا مرگ محمود در 525ق ،داود (526-525ق) را
به ســلطنت نشاند ،اما با مخالفت سلطان سنجر مواجه
شد که پسر دیگری از ســلطان محمد را به نام طغرل
(527-526ق) به ســلطنت عراق تعیین کرد .آقسنقر
شکســت خورده ناکام به بغداد رفت .خلیفه مسترشد
عباسی (529-512ق) آقسنقر را به حمایت از سلطنت
مسعود ،یکی دیگر از پسران محمد ،برانگیخت و به او
ســپاهی داد ،تا به جنگ طغرل برود و بنیاد ســلطنت
مسعود را در سال 527ق گذاشت .اما درست در همان
هنگام که مسعود در همدان به سلطنت نشست ،آقسنقر
15
در بیرون همدان در چادر خود به قتل رسید.
مورخان نزاری ،قتــل وی را جزء اقدامات فدائیان به
حساب میآوردند 16.در باب نقش فدائيان اسماعيلي
در اين قتل ،البته جاي ترديد هســت ،نميتوان كشتن
وي را وسیلهای برای ترساندن سلطان مسعود دانست؛
زیرا ســلطان خود را مانند پــدرش درگیر جنگهای
اســماعیلیان نکرد ،وی حتی در مــواردی به تبانی با
باطنیان برای از بین بردن دشــمنانش متهم شده است،
چنانکه ابناثیر به صراحت مسعود را متهم میدارد که
کسانی را به کشتن آقسنقر برانگیخت ،سپس آن را به
اسماعیلیان نسبت داد 17.شبیه به چنین اتهامی درباره
قتل خلیفه مسترشــد عباســی ،به تحریک یا اهمال
مسعود ،نیز نقل شده است .برای دخالت سنجر در قتل
آقسنقر ،نیز دلیل قابل قبولی وجود ندارد .محتمل است
که سلطان سنجر از نقش برجسته آقسنقر احمدیلی در
کنار زدن طغرل ،چندان دل خوشــی نداشته باشد ،اما
 . 15الكامل ،ج ،8صص337و.340
 . 16جامع التواريخ ،ص140؛ زبدۀ التواریخ ،صص172و.183
 . 17الكامل ،ج ،8صص337و.340

این کدورت به تنهایی قتــل این امیر بزرگ را توجیه
نمیکند.
بهرغم قتل دو تن از حاکمان بزرگ مراغه ،در سالهای
 510و 527ق ،سلسله اتابکان مراغه همچنان قدرت
خویــش را حفظ کردند و در کنــار حکومت نوبنیاد
اتابکان آذربایجان (622-531ق) ،مراکز اصلی قدرت
در شــمال غرب ایران بودند .آخریــن اتابک مراغه،
زني از این خاندان بود کــه با واگذار کردن دژ مراغه
در 624ق به ســلطان جاللالدین خوازمشاه (-518
627ق) ،وارد حرمسرای او شد و پس از آن ،با چیره
شــدن ترکمانان بر مراغه ،نام و یــاد این خاندان نیز
برافتاد.
زمينههاي پيوند مذهبي ـ سیاســی الموت با
قدرتها و حكومتهاي محلي
در سال 607ق با مرگ نورالدين محمد دوم ،پنجمين
پيشــواي الموت ،پســرش جاللالدين حسن سوم به
قدرت رسيد .او با اعالم مخالفت با عقايد پدربزرگ و
پدرش ـ انديشه قيامت ـ قوانين شرعي را پس از 47
سال مجدد در سرزمينهاي تحت حكومت نزاريان احيا
نمود .در پي اجراي همين سياست بود كه جاللالدين
نمايندگاني نزد خليفه بغداد و سلطان محمد خوارزمشاه
و ديگر نواحي فرســتاد .منابع گزارشــهايي را عرضه
نمودهاند كه جاللالدين قبل از به قدرت رســيدن نيز
در جهت مخالفت با پدرش ،در صدد مراوده با خليفه
عباسي و سلطان محمد خوارزمشاه بوده است« :او را
ميل به اهلسنت و جماعت بود و كتابهاي خرافات پدر
و جدان همه بســوخت و پيغام فرستاد نزديك خليفه
وقت و پيش سلطان محمد خوارزمشاه و اظهار اسالم
18
كرد».
از آنجــا كه او در زمان حيــات پدر ،عالئمي مبني بر
نارضايتــي از عقايد دعوت به قيامت ،از خود نشــان
داده بود ،اسالم آوردن او را پذيرفتند و خليفه عباسي
 . 18مجمع االنساب ،ص.131

 . 19تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.243
 . 20همان.

 . 21همان ،ج ،3ص.244
 . 22تاریخ گزیده ،ص.524
 . 23فدائیان اسماعیلی ،ص.118
 . 24فرقه اسماعیلیه ،ص.290
 . 25هجوم اردوي مغول ،ص.340
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فتوايــي را در اين زمينه صادر كــرد« .هم از ابتداي
جلوس اظهار مســلماني كرد و قوم شيعت خود را به
توبيخ و تشــديد از الحاد زجــر و منع كرد و بر التزام
اســام و اتباع رسوم شرع داشــت و در اين معني به
خليفه بغداد و نزديك ســلطان محمد خوارزمشــاه و
ملوك و امراي عراق و ديگر اطراف رســوالن فرستاد
و به موجب توطئه و تمهيدي كه در ايام پدر كرده بود
و به اطراف اعالم داده ســخن او را مصدق داشتند و
19
خصوص ًا از دارالخالفه».
به گزارش جويني «دارالخالفه به اسالم او حكم كردند
و در حق او عاطفتها فرمودند و با او طريق مكاتبات و
مراسالت مفتوح داشتند و او را القاب به حرمت نوشتند
با آن وســيلت حميده ،از همه بالد اسالم ائمه به اسالم
او و قومش فتوي نوشــتند و بر مواصالت و مناكحت
با او رخصت دادند و ذكر او به جاللالدين نومســلمان
معروف شد و اتباع او را در عهدش نومسلمان خواندند
و در واليت خــود فرمود تا مســجد عمارت كردند
و از طرف خراســان و عراق فقها را طلب داشــت و
ايشــان را اعزاز و اهتمام كردند ،تا به قضا و خطابت
20
و امثال اين اشــتغال ديني در ملك او قيام نمودند».
جاللالدین حســن پس از قبول مذهب جدید و پشت
نمودن به اندیشــه قیامت برای مدتی نام سلطان محمد
خوارزمشاه را در خطبه میخواند ،اما طولي نكشيد كه
او نام سلطان را از خطبه انداخت و به خليفه عباسي كه
داراي مقام و موقعيت برتري بود ،متمايل شد.
جاللالدين حسن در آغاز حكومت خود آنچه در توان
داشــت ،انجام داد ،تا جهان اهلسنت را متقاعد سازد
كه جامعه نزاري تعاليم و رسوم گذشته را به فراموشي
سپرده است و اكنون تعاليم اهلسنت را واجب ميداند.
وي حتــي موفق شــد قزوينيها را كــه نزديكترين
همسايگان آنان بودند و از لحاظ دشمني ،كينه ديرينه
داشتند ،به سوي خود جلب نمايد .به گزارش جوینی،

او از بزرگان قزوین خواســت ،تا عدهای را به الموت
بفرستند و کتابخانه آنجا را بررسی نمایند و آثاری که
مورد قبول آنان نیست ،بسوزانند« :جاللالدین فرمود
تا آنها را بســوختند و هم به حضــور آن قزوینیان و
چنانک ایشان تلقین کردند ،طعن و لعن آباء و اسالف
خود و ممهدان آن دعوت بر زبان رانده و در دســت
اعیان و قضات قزوین کاغذی دیدم  ...در ذکر تبری از
آن مذهب چون به نام پدر و اجداد رسیده بود ،دعای
ایشــان مالءاهلل قبورهم نارا ً نوشــته» 21و به گزارش
مســتوفي «اهل قزوين به حكم همسايگي بر افعال و
اقوال آن بودند ،از ائمه قزوين التماس كرد ،تا معتمدان
فرستادند و از كتب خانه حسن صباح و ديگر مالحده،
اباطيل و تصانيف ايشــان بيرون آوردند و بســوختند
و جاللالدين حسن نومســلمان به موجب تلقين اهل
قزوين بر اسالف خود لعنت كرد ،تا مردم را مسلماني
22
او تحقيق شد».
در مورد تغییر سیاســت مذهبي جاللالدین و رویکرد
جدید او مبنی بر لغو اندیشه قیامت و اظهار مسلمانی،
نظرات مختلفی مطرح است .به نظر برخی از محققان،
اظهار مسلمانی او ،از سر صدق بوده و اعتقاد به ترک
اندیشههای اســاف خویش داشته 23و عدهای دیگر،
معتقدند که اقدامات جاللالدین حســن برای کســب
قدرت بوده اســت 24.دســتهای نیز بر آنند که وی در
25
راستای اهداف سیاسی خود تقیه نموده است.
با توجه به گزارش منابــع ،باید در پذیرش اینکه وی
تقیه نموده اســت ،تردید کرد؛ زيرا حســن در زمان
حیات پدرش ،عالئمی دال بــر نارضایتی از عقاید و
اعمال پدر و دعوت قیامت ،از خویشتن نشان داده بود،
به طوری که پدر ،به شدت از او در هراس بوده است.
این نگرانی و هراس تا آنجا است که کمتر میتوان در
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تصنعی بودن آن تردید كرد« 26.جاللالدین چون به حد
شباب رسید ،از طریقه آبا و اجداد عار نمود و به دیده
حقارت در مالحده نظر میکرد .از آن جهت میان پدر
27
و پسر عناد و وحشت متولد گردید».
مطلــب دیگــر در رد نظریــه تقيه ،اینکــه مخالفت
جاللالدین حســن با رویه اجدادی و اظهار مسلمانی
در زمان حیــات پدرش ،چنان صریح میباشــد که
خلیفه عباســی و دیگر ملوک همجــوار ،ادعای او را
پس از قدرت یافتن پذیرفتند و در صحت مســلمانی
او فتــوا صادر کردند .بنابراين میتــوان نتیجه گرفت
که جاللالدین اعتقادی به آیین پدر نداشــته است که
بخواهــد آن را مخفی نگه دارد و تقیه نماید .روشــن
اســت که او به خوبی دریافته بود که اعتقادات گذشته
نمیتواند پاســخگوی جامعه نزاری باشد .پس اقدام
او را میتوان تدبیر سیاســی و شناخت روشنبینانه او
نســبت به اوضاع و شرايط سياســي و مذهبي قلمداد
28
كرد.
امــا در مورد اینکه او اعتقادی به اســام اهلســنت
نداشت و عمل او از سر صداقت نبود ،میتوان دالیلی
را بررسی کرد .جاللالدين در تالش بود ،با قدرتهای
همعصر روابط دوســتانهای ایجــاد نماید .مادامی که
خوارزمشاهیان قدرت داشــتند ،به نام سلطان خطبه
میخواند ،اما پس از ضعف قدرت سیاسی خوارزمشاه
و ماجــرای حج مادر جاللالدین ،به خلیفه عباســی
متمایل شد و با آمدن مغوالن به صحنه قدرت ،نسبت
به مغوالن اظهار تمایل نمود .روشن است که رویکرد
جاللالدین از این سیاست ،افزایش قدرت سیاسی بود
و در نظر داشت با توجه به اهمیت گرایش مذهبی در
فضای این دوره ،مذهب را مستمسکی در جهت مقاصد
29
خود قرار دهد.
از سويی نیز دوســتي با دستگاه خالفت سبب ميشد
 . 26تاریخ خوارزمشاهیان ،ص.89
 . 27مجمع التواریخ السلطانیه ،ص261؛ زبدۀ التواریخ ،ص.214
 . 28تاریخ خوارزمشاهیان ،ص.89
 . 29همان ،ص.126

كه جهان اسالم به نزاريان به چشم الحادي نگاه نكنند.
به ويژه اينكه بعد از مقدم داشــتن علم اســماعيليان
در ماجــراي حج مــادر جاللالدين ،روابــط آنان با
خوارزمشــاهيان تيره شد .بديهي است در اين شرايط،
خليفه عباسي ميتوانست حامي قدرتمندي به حساب
آيد .اوضاع سياســي جامعه نزاري نيز نســبت به اين
اقدام جاللالدين شرايط مناسبي داشت؛ زيرا پيش از
اين دعوت قيامت ،جامعه نزاري را به انزوا كشانده بود
و آنان آماده پذيرش تغيير بودند .به گزارش منابع ،در
زمان محمد بن حســن «مالحده در روزگار او بسيار
خونهاي ناحق ريختند و فتنهها انگيختند و فســادها
كردند و مالها بردند و راهها زدند و اموال مسلمانان را
تعدي متصرف شدند و بر فساد الحاد مصر بودند و
به ّ
30
بر قاعده كفر مستقر» .دوستي با ملوك محلي جنوب
خزر به ويــژه قزوينيان كه يكــي از پايگاههاي مهم
اهلسنت محسوب ميشــدند و از همسايگان نزديك
نزاریان بودند ،نيز فوايــد فراواني را براي جاللالدين
حســن به دنبال داشــت؛ زيرا در اين منطقه نزاريان
قالع زيادي داشــتند و امنيت اين قالع از يكســو و
اهميت تجاري اين ناحيه از ســوي ديگر ،نزاريان را
در دوســتي با آنان تشويق ميكرد .در يك جمع بندي
كلي ميتوان نتيجــه گرفت كه اين اقدام جاللالدين با
توجه به منافع سياسي و اقتصادي بوده و او با بررسي
وضعيت موجود ،جهت نجات از اضمحالل و ســقوط
جامعه اسماعيلي و قدرت طلبي دست به اين تغييرات
زده است.
برنالــد لويس در مورد دوره زمامــداري جاللالدين
حســن مينويسد« :از نظر خود اســماعيليان نيز اين
تغييرات احتياج به توضيح و تبيين داشت؛ زيرا هرچه
باشــد ،آنان باألخره فقط يك دولــت محلي كه تابع
رئيســي باشــند ،نبودند ،هرچند ممكن است در نظر
دنياي خارج ،چنين آمده باشــند .آنان تنها دســتهاي
مفسدجو و آدمكش نبودند ،بلكه پيروان باايمان ديني
 . 30تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص241؛ مجمع االنساب ،ص.130

بودند كه گذشــتهاي تابناك و رسالتي جهاني داشتند خبر گویی نمکی بر جگر ریش آمد».
و مانند همــه مؤمنان واقعي ،احســاس ميكردند كه
بايد موجوديت خود و دين را بيكم و كاســت حفظ اتحاد الموت با اتابكان آذربايجان
كنند .اين امر مســتلزم آن بود كه به همه آن تغييرات ،اين تغيير رويكرد مذهبي جاللالدین حســن ،روابط
از شــريعت به قيامت و تظاهر به مذهب تسنن و بعدا ً میان حکومت نزاریان و اتابکان آذربایجان را متحول
بازگشــتن به كيش اسماعيلي كه مقيّد به شريعت بود ،ساخت .همزمان با آغاز حکمرانی جاللالدين حسن،
31
يك معنا و تأويل مذهبي داده شود».
اتابک مظفرالدین اوزبک در آذربایجان و اران بر تخت
سياست خارجي حسن ،مبتني بر ايجاد اعتماد و رفع حکومت نشســت .قطع ًا آوازه نومسلمانی حکمرانی
تشــنجهاي موجود و حركت به سوي برقراري روابط نزاری به گوش اتابک اوزبک نیز رسید .حکومت اتابک
حسنه با خليفه عباســي ،ديگر ملوك ،امراي عراق و اوزبک در ســال 607ق آغاز گشت .وی مانند دیگر
ديگر بالد بود 32.حســن در پي گسترش روابط خود ،حکمرانان سلسله ،بر آذربایجان و اران سیطره داشت
اقدامات مهمي انجــام داد كه يكي برقراري ارتباط با و بنابر سابقهای که از زمان اتابک ایلدگز گذاشته شد،
حاكمان گيالن و اتابكان آذربايجان و ديگري نزديك ایالت جبال نیز زیر نظر عمال اتابک آذربایجان اداره
شدن به دســتگاه خالفت بود .با ميانجيگري خليفه ،میشد .اوزبک ـ پیش از نشستن بر تخت حکومت ـ
36
بزرگان گيــان موافقت كردند كه چهار تن از دختران از سال 591ق والی ایالت جبال بود.
خويش را به عقد ازدواج حسن درآورند .از ميان زنان اتابک ابوبکر ـ حاکم پیشــین آذربایجان ـ نورالدین
گيالني حســن ،يكي خواهر كيكاوس بن شاهنشــاه ،کوکجه را نزد برادرش اوزبک فرستاد و او را متصدی
حكمران كوتم بود كه جانشــين حسن ـ محمد سوم ـ اداره امور و حمایت از اوزبک کرد .اندکی بعد ،اوزبک
از او زاده شد 33.در مورد سياست نزديكي با خليفه ،او به واســطه ترس از تحکمات و سیطره جویی کوکجه،
مادرش را که «زنی مسلمانه زاهده عابده و صالحه» 34به آذربایجان رفت و کوکجه در ایالت جبال مســتقر
بود ،با تشريفات به سوي مكه فرستاد و خليفه كاروان شد 37.در سال 600ق ،غالمی دیگر از ممالیک اتابک
نزاريــان را جلوتر از كاروان خاندان ســلطان محمد جهــان پهلوان بر کوکجه خروج کــرد و او را به قتل
خوارزمشــاه قرار داد ،در حالي كه خوارزمشــاهيان رساند .این شورشــی آیتغمش نام داشت .او خود را
بزرگترين قدرت در شرق سرزمينهاي خالفت عباسي مدير امور اتابک اوزبک میدانست 38و بر ایالت جبال
بودند و ايــن امر باعث كدورت بين خوارزمشــاه و مســتولی شد و مدت هشت ســال حکومت کرد .این
خليفه گرديد .به گزارش نسوی «قضیه که بر موجبات غالم قدرتمند با ســپاه بزرگش ،قلعههای اسماعیلی
وحشت افزود ،این بود که کارگزاران خالفت به سبیل اطراف قزوین را مورد حمله قرار داد ،ولي اوزبک در
شاهنشــاه و در طریق مکه حرسهااهلل تعالی یا به نظر این امور دخالتی نداشت؛ زیرا قدرت واقعی در دست
توهین نگریستند ،چندان که سبیل جاللالدین حسن را او نبود .پس از آنکه اوزبک در سال 607ق جانشین
بر سبیل وی مقدم داشتند و شاهنشاه را به شنیدن این برادرش ابوبکر شد ،وی توانست تا حدی از استقالل
35
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و تمکن سیاســی برخوردار گردد ،اما در این احوال
نیــز او همچنان از نظر نظامی ،متکی به والی قدرتمند
ایالت جبال آیتغمش بود؛ 39زیرا اوزبک «در شــرب
شــراب و فسق مداومت داشت و مردی کافی و مدبّر
40
نبود و مردم نیز از اعمال او رضایت نداشتند».
در این احوال ،میان جاللالدین حســن نومســلمان
حکمران اسماعیلی الموت ،با اوزبک رابطهای نزدیك
برقرار شــد .به گزارش جوینی «جاللالدین با اتابک
مظفرالدین اوزبک که پادشاه اران و آذربایجان بود ،بر
موافقت و مصادقت زیادت کرد» 41.همدانی با تأکیدی
بیشتر از جوینی خبر میدهد که «روز به روز موافقت
و مصادقــت زیاد کرد و آنچه با ملــکان مینمود ،با
او افزونتر بنیاد نهــاد» 42.در واقع انگیزهها و منافع
سیاســی و نظامی مشترک روابط حکومت نومسلمان
43
الموت را با حکومت آذربایجان محکم میساخت،
در این حال ،یک کشــمکش سیاسی و نظامی ،پیوند
میان دو حکومت را مؤکدتر ســاخت .ایالت جبال با
موفقیت سوق الجیشــی خود ،در معادالت قدرتهای
سیاسی ـ نظامی برتر آن روزگار؛ خوازمشاه ،خلیفه و
متحدانش اوزبک و جاللالدین حسن ،موضوع اصلی
مناقشــه بود .در سال 607ق ناصرالدین منکلی غالم
اوزبک بر آیتغمش خروج کرد و او را مغلوب ساخت.
ســپس با عنوان نیابت اوزبک در عراق به حکومت
رســید .اما اندکی نگذشت که ثروت ایالت و فراوانی
سپاه و تهور او را به سرکشی واداشت .جوینی گزارش
میکند کــه «ناصرالدین منکلی که متملک عراق بود،
با اتابک عنادی مینمود و عداوتی داشت و از سوی
دیگر لشــکر او به بعض والیات جاللالدین قصدی
میپیوســتند» 44.تهدیدات فزاینده ،متحدان خلیفه را

به واکنش ســخت واداشــت« .اتابک با جاللالدین
معاهده و مواضعه کردند و جاللالدین در سنه عشره
و ستمائه بر عزم و مدد اتابک و حرب منکلی الموت
به آذربایجان آمد و مدت یک ســال و نیم در ملک
او بماند» 45و تالش گســتردهای برای تدارک نیرو و
تجهیزات جهت جنگ با منکلی آغاز شد .در مدتی که
حسن و اوزبک با یکدیگر بودند «با اتفاق از حضرت
دارالخالف و شــام و آن دیار دفع منکلی را از عراق
استمدادها کردند و رسوالن فرستادند» 46.به گزارش
ابناثیر ،این خلیفه ناصر عباســی بود که از اقدامات
منکلــی به هراس افتاد و امــرا را برای جنگ با وی
بسیج کرد 47.ناصر ســپاهی را به فرماندهی یکی از
بزرگترین ممالیکش به نام مظفرالدین وجه السبع به
یاری آنان فرســتاد .به فرمان ناصرالدین کوکبری ـ
حاکم اربل ـ سپاهیانی از موصول ،جزیره و حلب نیز
به متحدان ملحق شــدند .از سوی خلیفه ،فرماندهی
تمام سپاهیان به حاکم اربل سپرده شد «چنانکه روز
مصــاف همگنان به تدبیــر و رأی او کار میکردند و
48
اشارت و تعبیه او را مطیع و منقاد بودند».
منكلی در سال 611ق مغلوب شد .پس از کشتن او،
سرش را به بغداد فرستادند و ممالک او میان متحدان
تقسیم شد .عراق سهم اتابک اوزبک شد و «سیفالدین
49
ایغلمش را به جای منکلی در عراق متمکن کردند».
کمک و یاری حکمران الموت برای حکومتهای سنی
بسیار مهم بود و به گزارش جوینی «اتابک در مدت
یک ســال و نيمی که جاللالدین در ملک او بود ،او
را مراعاتها کرد و میان ایشــان مواخاتی رفت» 50و
«مراضاه و مصافات دم به دم متصاعد و مترقی بود و
اتابک او را برگهای وافر میفرستاد و مالهای به افراط

 . 39همان ،ج ،9ص.282
 . 40تاريخ مغول ،ص.117
 . 41تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.245
 . 42جامع التواريخ ،ص.176
 . 43فرقه اسماعيليه ،ص.443
 . 44تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.245

 . 45همان.
 . 46جامع التواريخ ،ص.176
 . 47الكامل ،ج ،9ص.309
 . 48جامع التواريخ ،ص.178
 . 49تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.246
 . 50همان ،ج ،3ص.245

 . 51جامع التواريخ ،ص.176
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مــیداد به غایتی که بعد از اقامــت انزال و علوفات
جاللالدین و لشــکرش از همه انواع و تشریفات و
خلع گرانمایه که او را و لشــکر او را بارها داد ،هر
روز هزار دینار زر پریره باسم حوایج بها به خزانه او
فرستاد» 51.پس از همه این پذیرایيهای مفصل ،چون
جنــگ با پیروزی به اتمام رســید «ابهر و زنجان به
جاللالدین دادند ،حق سعی او را و چند سال این دو
شهر و نواحی در تصرف گماشتگان او بود» 52.بدین
ترتیب دولت اســماعیلی قطع ًا بيش از سراسر طول
تاریخش از هنگام قیام توســعه یافت .ظاهرا ً بعدها
خوارزمشــاهیان این ناحیه را از دست حسن بیرون
آوردند 53.پس از این لشکرکشــی و نتیجه درخشانی
که در ترقی روابط خارجی حکومت الموت گذاشت،
«او از مقــام عراق و اران و آذربایجان به الموت آمد
و در این ســفر و مدت مقام آن بالد ،دعوی اسالم او
مؤکدتر و مصدقتر شد و مسلمانان با او راه مصادقت
54
پیش گرفتند».
پس از این سفر تأیید صحت اسالم او از سوی خلیفه
بود که امرای گیالن به ازدواج دخترانشــان با او رضا
دادنــد و ظاهرا ً پس از اين اتحــاد میان جاللالدین
حسن و اتابک اوزبک ،روابط تجاری نیز میان آن دو
حکومت برقرار شــد .البته گزارش صریحی از چنین
روابطــی در این دوره در منابع نیامده اســت ،اما با
توجه به گزارشهایی که نسوی درباره عبور کاروانهای
تجاری اســماعیلی از قلمرو اتابــک آذربایجان در
سالهای 620ق به بعد میدهد 55،میتوان نتیجه گرفت
که به ظن قریب به یقیــن چنین رفت و آمدهایی در
دوران حکومت نزاری و اتابکان آذربایجان ،ســبب
ایجاد آرامش و امنیت بود و در بســتر چنین اوضاع
مســاعدی بود که کاالهای تولیدی به فراوانی عرضه

میگشــت و روابط تجاری بین شــهرها و سرزمینها
گسترش مییافت.
در اواخر حکومت حســن ،مغوالن پدیدار شــدند و
حســن در میان ملوک مسلمان پیشقدم مصالحه شد
و به گزارش جوینی «از این طرف جیحون ،اول کس
از ملوک که رسول فرستاد و بندگی نمود و قبول ایلی
کرد ،جاللالدین بود» و همو گوید که وی «قاعده به
صواب پیش گرفت و بنیادی به صالح نهاد» 56.شاید
تأسی از حکمران الموت بود که اتابک اوزبک نیز در
برابر مغوالن راه مصالحه و ایلی پیش گرفت و بدین
ترتیــب ،قلمرو خویش را از قتل و غارت مغوالن که
ابناثیر گزارشــهای مفصلي از آنها میآورد 57،نجات
داد.
از گزارشهای جسته و گریخته نسوی که پیش از این
نیز بدانها اشاره شــد ،برمیآید که پس از درگذشت
جاللالدین حســن ،روابط میــان حکومت نزاریان
الموت و اتابکان آذربایجــان ادامه پیدا کرد .پس از
مرگ جاللالدین حسن در سال 618ق ،تنها پسرش
عالءالدین محمد در نه ســالگی به حکومت رســید
و بنابر وصیت پدر ،اختیار امور در دســت وزیرش
58
عمادالدین محتشم قرار گرفت.
برنالد لویس متذکر شــده اســت در ســالهایی که
نظارت بر حکومت با این وزیر بود ،سیاســت آشتی
و همزیســتی با جهان اهلتسنن حفظ شد 59.چندی
نگذشت که بسیاری از معتقدان به اندیشه قیامت ،زمام
امور را در دســت گرفته و در راســتای احیا نمودن
این اصول ،به انکار اندیشــههای جاللالدین حسن
نومسلمان پرداختند .به گزارش منابع «طایفهای که از
ترس پدرش متقلد شریعت اسالم شده بودند و هنوز
معتقد مذهب فساد جدش ،چون از ارتکاب منکرات
و محظورات مانع و زاجری ندیدند  ...بر ســر الحاد
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رفتنــد و در اندک مدتی غلبه و قوت گرفتند و الحاد
مره ثانیه در میان آن قوم شــایع شد و قواعد ملت و
دولــت و مصالح دین و دنیا هم به این ســبب مهمل
و معطل ماند» 60،به نظر میرســد با شروع حکومت
عالءالدین محمد دورهای دیگر که بیشــتر به دوران
اندیشه قیامت شبیه بود ،آغاز گشت.
مطالبی که برخی منابع به ویژه جوینی درباره شخصیت
عالءالدین ارائه میكنند ،خصمانه و بسیار حقارتآمیز
هستند .وی عالءالدین را کودکی «پرورش و تأدیبی
نیافته» معرفــی میکند .هرچه آن «کــودک نادان»
میکرد ،اســماعیلیان نیز تأیید میکردند و «تأدیب و
نصیحت و ارشاد او را در اعتقاد مذموم خویش ،جایز
نداشــتند» 61.جويني آورده است كه به سبب كودكي
عالءالدين« ،تدبير كارها با رأي زنان افتاد» و او راه
و رسم پدرش را به كناري نهاد و «بنيادها كه پدرش
نهاده بود ،مضمحل شــد» .همه كســاني كه از ترس
پدرش به اسالم سنت بازگشته بودند ،به رسم گذشته
بازگشتند و «چون از ارتكاب منكرات و محظورات
مانع و زجري نديدند و بر اتباع فرايض و ســخن و
اقتفاء آثار سداد و رشاد محرض و باعثي نداشتند ،باز
با سر الحاد و بيديانتي رفتند» .بدينسان حتي كساني
كه با بصيرت خويش به اســام سنت بازگشته بودند،
ناگزير شدند از بيم جان ،اعتقاد خويش را نهان دارند
و بار ديگر الحاد در ميان آن قوم شايع شد و «قواعد
ملــت و دولت و مصالح دين و دنيا هم بدين ســبب
62
مهمل ماند و روي به اندارس نهاد».
به نظر ميرسد آنچه منابع بر ضد شخصيت عالءالدين
آوردهاند ،داللت بر اين امر دارد كه اختالف ميان دو
جناح ميانهرو و انقالبي المــوت در اواخر حكومت
جاللالديــن وجــود داشــت و بــا روي كار آمدن
عالءالدين جناح تندرو و انقالبي قدرت را در دســت
 . 60زبــدۀ التواريــخ ،ص218؛ جامع التواريــخ ،ص115؛ مجمع
االنساب ،ص131؛ لب التواریخ ،ص.217
 . 61تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.249
 . 62همان ،ج ،3صص249و.250

گرفت.
همدانی نيز گزارش ميكند که «الجرم از تدبیر دین و
دنیا و محافظت بر مسلمانی که آن را ملتزم شده بودند
و از اهتمام امور ملك غافل و معرض شــدند» 63،اما
جويني و همداني هردو متذكر شدهاند كه بنابر وصیت
پدر ،وزیر پدر متصدی اداره امور حكومت عالءالدين
و مربي شخصي او گشت 64.در دوره نخست حکومت
عالءالدیــن محمد که وزیر مصدر امــور بود ،روابط
حسنه نزاریان با اوزبک مانند گذشته برقرار بود.
اتابــک اوزبک را آخریــن حاکم سلســله اتابکان
آذربایجان میشــمارند و مرگ او را در سال 622ق
پایــان حکومت ایلدگزیان ميداننــد 65.اما برخی از
منابع ،فردی دیگر از حکمرانان ایلدگز آذربایجان را
نیز نام میبرند که پس از اتابک اوزبک بر بخشــی از
قلمرو ســابق اتابکان در اران حکومت میکرد .این
شخص در منابع ،به اتابک خاموش معروف است .نام
وی قزل ارســان بن اوزبک بود و چون کر و گنگ
بــود ،او را خاموش لقب دادند .او در ســال 625ق
هنگامی که جاللالدین خوارزمشاه از محاصره خالط
به گنجه برگشته بود ،به او پیوست و اندکی بعد پیش
عالءالدیــن فرمانروای الموت رفت و پس از یک ماه
در الموت درگذشــت 66.بدین ترتیب ،آخرین مرحله
از روابط نزاریان با اتابــکان آذربایجان که با اتحاد
و دوستی شروع شــده بود ،نیز با دوستی و همراهی
به پایان رســید و نزاریان با پناه دادن به آخرین فرد
از خاندان حکومتگر ایلدگزیان آذربایجان ،ضرورت
حفظ استقالل خویش را در برابر سلطان ماجراجوی
خوارزمشاهی اثبات کردند.
 . 63جامع التواريخ ،صص178و.179
 . 64همان ،ص178؛ تاريخ جهانگشاي ،ج ،3ص.249
 . 65جويني دليل مرگ او را ناراحتي او از غم افتادن همســرش به
دســت جاللالدين خوارزمشــاه و ازدواج با او ميداند ،اما براساس
گزارش ابناثير وي هيچ واكنشــي در اين باره نشــان نداد (الكامل،
ج ،9ص.)360
 . 66ســیرت جاللالدین مینکبرنی ،صص129و130؛ تاريخ مغول،
ص.126
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تهران ،اطالعات1364 ،ش.
 حســيني ،صدرالديــن بــن علي ،اخبــار الدولۀالسلجوقيۀ ،تصحيح :محمد اقبال ،بيروت ،داراآلفاق
الجديده1984 ،م.
 حموي ،ابوعبداهلل ياقــوت ،معجم البلدان ،بيروت،داراحياء التراث العربي1399 ،ق.
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نتيجهگيري
 .1قرن ششــم و نيمه قرن هفتم در تاريخ مناســبات
اسماعيليان الموت بسيار حائز اهميت است .از سويي
ضعف دولت سلجوقي ،امكان تحرك بيشتر نزاريان را
سبب ميشد و از سوي ديگر ،حكمرانان محلي كه غالب ًا
از اتابــكان بودند ،در صدد قدرتگيري و كاهش نفوذ
نزاريان در منطقه خود بودند .نزديكي قالع اسماعيليان
به منطقه شمال غرب ايران كه توسط اتابكان مراغه و
آذربايجان اداره ميشد ،اهميت ايجاد روابط و مناسبات
با اين حكمرانان محلي را بيشتر مينمود .به ويژه اينكه
نزاريان از طريق كاروانهاي تجاري خود ،نيم نگاهي به
روابط بازرگاني داشــتند و قطع ًا شمال غرب ايران ،از
اين منظر داراي شرايط و ظرفيتهاي مهمي بود.
 .2نزاريان تا قبل از روي كار آمدن جاللالدين حسن
سوم ،بيشتر روابطشان قهرآميز و همراه با برخوردهاي
نظامي بود و حداقل مذاكرات و گفتگوهاي سياســي
نيز كه وجود داشــت ،بيشتر با قدرتهاي همعصر اتفاق
افتاده است ،تا با حكمرانان محلي .در اين دوره هرچند
اسماعيليان توانستند كه به حيات سياسي و نظامي خود
ادامه دهند ،اما انديشه قيامت ،آنان را به انزواي كامل
فرو برده بــود و در روابط خارجي نتوانســتند اندك

توفيقي حاصل كنند .جاللالدين حســن با شــناخت
درســت شرايط موجود سياســي و مذهبي ،در جهت
خروج از انفعال تالش وافري نمود و توانســت سقوط
جامعه نزاري را به تأخير اندازد .در زمان وي ،روابط
مذهبي با قزوينيان ـ كه دشــمني ديرينهاي داشتند ـ
ملوك محلي گيالن و اتابكان آذربايجان برقرار شــد.
بنابراين به تبع آن ،حســن اعتماد خليفه عباسي را به
همراه داشــت و همه اين اقدامات در راستاي توسعه
جغرافياي سياسي و اهداف كالن نزاريان تحقق يافت.
 .3هرچند به نظر ميرســد كه نزاريــان در مواجهه با
اتابكان مراغــه به رويكرد مثبتي ميانديشــيدند ،اما
برخورد نظامي اتابكان مراغه با اسماعيليان در راستاي
سياســتهاي حكومت مركزي سالجقه ،امكان برقراري
روابط حسنه را از ميان برداشت .مطلب ديگري كه به
نظر حائز اعتناي بيشــتري است ،اينكه نزاريان تقريب ًا
در اكثر مواقع شــروع كننده نــزاع نبودهاند و اگر هم
برخوردي داشــتهاند ،در جهت پاسخگويي به اقدامات
طرف مقابل بوده اســت .اين رويكــرد در مواجهه با
اتابكان مراغه نيز نمود داشــته و روابط خصمانه آنان
در پاسخگويي به تحركات اتابكان مراغه عليه نزاريان
بوده است.
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