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چکیده
ــال 260ق داعیانى را به جبال، خراسان،  ــروع دعوت در عراق، رهبران مرکزى دعوت، اندکى پس از س هم زمان با ش
ــتادند. دعوت اسماعیلى با فعالیت داعیان برجسته اى چون ابوحاتم رازى، ابویعقوب سجستانى و  آذربایجان و ... فرس
ــمگیرى در نقاط مختلف به ویژه ایران به دست آورد و حتى با وجود مخالفتهاى  ــیرازى، موفقیتهاى چش مؤیدالدین ش
ــامانیان، غزنویان و سلجوقیان، جنبش اسماعیلیان در ایران متوقف نشد.  ــدید خالفت عباسى و حکومتهاى سنى س ش
ــماعیلیان فاطمى مصر بر سر جانشینى، نهضت اسماعیلیان به دو شاخه  ــتنصر و اختالف و درگیریهاى اس با مرگ مس
ــالهاى متوالى و به وجود آوردن کشش و گیرایى  ــماعیلیان به نشر و توسعه نهضت در س ــد. اهتمام ویژه اس ــیم ش تقس
مذهبى در جذب توده مردم و استفاده از زمینه هاى سیاسى و اجتماعى آنها و مدیریت صحیح در این جریان، سرآغاز 
ــن صباح بر عهده داشت که اینها، اسماعیلیان  ــماعیلیان در ایران را حس دعوت جدید در ایران بود. رهبرى نهضت اس

نزاریه نامیده مى شدند.

اسـماعیلیان  نهضت  گیرى  شـکل  فرایند 
جدیـد دعـوت  آغـاز  تـا    ایـران  در 
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مقدمه
ــال 148ق، اختالفات  با رحلت امام جعفر صادق(ع) در س
شدیدى در میان پیروان او نمودار شد و شش گروه مذهبى 
ــیه،  ــه عبارت بودند از: ناووس ــالن موجودیت کردند ک اع
ــماعیلیه خالصه و اسماعیلیه  فطحیه، شمیطیه، موسویه، اس
ــماعیلیه مبارکیه معتقد بودند که اسماعیل پسر  مبارکیه.1 اس
ــر صادق(ع) بود، اما  ــین منصوص امام جعف بزرگ و جانش
ــر  ــت و بنابراین نص امامت به پس پیش از پدرش درگذش

اسماعیل، محمد تعلق گرفت.2
ــماعیلیان بود، به زودى  ــام از نظر اس ــد که هفتمین ام محم
ــطه  ــد. این امر که به واس ــور به پنهان کردن خویش ش مجب
ــبت به وى صورت گرفت، مبدأ  سوءظن خلیفه عباسى نس
دوره «ستر» در تاریخ اسماعیلیان نخستین شد که تا هنگام 
ــیس خالفت فاطمى و ظهور امام اسماعیلى در 296ق  تأس

به طول انجامید.3
ــتر»، محمد و دیگر امامان اسماعیلى مخفیانه  در دوره «س
ــر دعوت نظارت مى کردند و  ــهرها مى گشتند و بر نش در ش
ــان به تبلیغ آیین اسماعیلى اشتغال  در همین حال، داعیانش
ــتگاه تبلیغاتى نیرومندى  ــماعیلى دس ــتند.4 رهبران اس داش
ایجاد کردند و با طرح مهدویت محمد بن اسماعیل و ایجاد 
ــتمدیده  ــت او، توجه و عالقه مردم س حکومت عدل به دس
ــیارى از مردم  ــمار بس و ناامید را به خود جلب کردند و ش
ــوریه، مصر و دیار مغرب  ــراق، بحرین، ایران، س جنوب ع
ــرقى خالفت به  ــان روى آوردند.5 مناطق ش ــه دعوت آن ب
خصوص ایران، محل رفت و آمد مبلغان دولت فاطمى مصر 
ــال 362ق، قاهره  ــماعیلیه بود. از س براى رواج مذهب اس
ــازمان دعوت  ــر، پایگاه مرکزى س ــز فاطمیان در مص مرک
ــرعت تحول یافت. آنان پیامهاى  ــد که به س ــماعیلى ش اس
ــبکه اى از داعیان که  ــود را از طریق ش ــى خ دینى ـ سیاس
در داخل و خارج قلمرو فاطمیان فعالیت مى کردند، انتشار 
ــال  ــکیالتى آنها ارس ــد. مهم ترین بخش فعالیت تش مى دادن
ــن کار با چنان دقتى انجام  ــان به نقاط مختلف بود. ای داعی

، صص66و79.  .1
2. همان، صص68و69.

، صص148و156.  .3
، ص192.  .4

، صص80و88.  .5

ــد که دولتهاى محلى، تنها وقتى که حرکت آنان تبدیل  مى ش
ــدند. این  ــد، از آن باخبر مى ش به یک جنبش عمومى مى ش
داعیان ابتدا در مصر آموزش مى دیدند و پس از آن به نقاط 

مختلف اعزام مى شدند.
به رغم تحقیقات زیادي که در سالهاي گذشته درباره تاریخ 
ــاي تاریخی،  ــماعیلیان نزاري صــورت گرفته و جنبه ه اس
ــی و  ــی آنان بارها مورد بررس اجتماعی، اعتقادي و سیاس
ــکل گیري  تحلیل قرار گرفته، توجه کمتري به زمینه هاي ش
ــن  ــماعیلیان در ایران، خاصه قبل از ظهور حس نهضت اس
صباح و قدرت گیري او در الموت شده است. کتاب معروف 
ــتر جنبه هاي  ــن نیز بیش ــال هاجس  مارش
ــت  ــه نزاري را مورد کنکاش قرار داده اس اجتماعی جامع
ــماعیلی کهن و  ــاالت مادلونگ نیز از جمله «کیش اس و مق
ــتر به صورت غیر  دعوت نو» و دیگر مقاالت خارجی بیش
ــتقیم به موضوع پژوهش حاضر پرداخته اند. تألیفات و  مس

مقاالت فارسی نیز کمتر به این موضوع توجه نموده اند.
در این میان کتاب تألیف فرهاد 
دفتري، تاریخ اسماعیلیان از ظهور تا کنون را به طور جامع 
ــکل گیري  دربر می گیرد و در آن مؤلف درباره چگونگی ش
ــماعیلیان ایران و زمینه هاي آن به تفضیل سخن  نهضت اس
گفته است. با این حال ضرورت پژوهش حاضر این است که 
اوًال؛ به جنبه هاي اجتماعی، سیاسی و تاریخی شکل گیري 
ــتقل از سال 260 تا  جنبش نزاریان در ایران به صورت مس
ــرا و راهبردي داعیان به  ــا تأکید بر نقش کارکردگ 483ق ب
ویژه عبدالملک عطاش و چگونگی انتقال دعوت به حسن 
ــجام موضوع به  ــردازد و ثانیًا؛ با توجه به انس ــاح می پ صب
ــیر تطور تاریخی تالش گردیده از داده هاي منابع  لحاظ س
ــردد و در مواردي نیز نظر  ــتفاده گ به صورت حداکثري اس
برخی از مآخذ پیرامون موضوع مورد بررسی و مداقه قرار 
ــیر تاریخى  ــى و س ــتار ضمن بررس گیرد. بنابراین این نوش
ــماعیلیان در ایران از ابتدا تا شروع دعوت جدید  دعوت اس
توسط حسن صباح، به چگونگى دعوت و اقدامات داعیان 
اسماعیلى می پردازد. بر این اساس پرسش اصلى این مقاله 
ــت که فعالیتهاى نهضت اسماعیلیان در ایران چگونه  این اس
ــماعیلیان تا شروع دعوت جدید چگونه  شکل گرفت و اس

عمل کردند.
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ــراي  ــد و ب ــى مى باش ــی ـ تحلیل ــش، توصیف روش پژوه
ــیوه تحقیق کتابخانه اى استفاده  جمع آورى اطالعات، از ش
ــده است که با جمع بندى داده ها، اطالعات پژوهش مورد  ش

تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

اولین خیزشهاي اسماعیلیان در ایران
هم زمان با شروع دعوت در عراق، رهبران مرکزى دعوت، 
اندکى پس از سال 260ق، داعیانى را به ایران فرستادند که 
ــتین داعى اسماعیلى،  رى را مرکز فعالیت خود کردند. نخس
ــه الحالج بود. وى دعوت را به نام محمد بن  خلف ملقب ب
اسماعیل و وعده ظهور قریب الوقوع او بر مردم مى خواند و 
به همین علت اسماعیلیان رى تا مدتها به «خلیفه» مشهور 
ــماعیلیان رىـ  مرکز دعوت  ــت اس بودند.6 مدتى بعد ریاس
ــماعیلى در ایالت جبال ـ به ابوحاتم رازى واگذار شد.  اس
ــود. ابوحاتم  ــمندان عصر ب ــته ترین اندیش او یکى از برجس
ــرگان، گیالن و دیلم  ــى را به اصفهان، آذربایجان، گ داعیان
ــت  ــى، او توانس ــتاد و بنابر گزارش نظام الملک طوس فرس
ــه: احمد بن على  ــکام محلى از جمل ــمارى از امرا و ح ش
ــیرویه  ــفار بن ش بن صعلوك عامل خلیفه و حاکم رى، اس
ــردار گیل را به کیش اسماعیلى  دیلمى و مرداویج زیارى س
درآورد.7 اگر این گزارش درست باشد، باید دانست که دلیل 
ــرداران به آیین اسماعیلى مصالح  گرایش این حاکمان و س
ــى بود تا اعتقاد مذهبى و اینان براى ابراز مخالفتشان  سیاس
ــى یا امامان زیدى طبرستان، به اسماعیلیه  با خالفت عباس

پیوستند.
ــز در  ــر نی ــان و ماوراءالنه ــماعیلیان در خراس ــوت اس دع
ــد. با گرویدن امیرحسین  ــوم قمري شروع ش اواخر قرن س
ــامانى به آیین  ــرورودى، از امراى دولت نصر بن احمد س م
ــر در طالقان، میمه،  ــرو این امی ــماعیلى، دعوت در قلم اس
ــد محمد بن  ــرد.8 اندکى بع ــر پیدا ک ــتان نش غور و غرجس
ــبى توانست نصر دوم سامانى (301-331ق) و  احمد نخش
ــتگاه او را به کیش اسماعیلى  گروهى از محارم و امراى دس
ــان  ــس از آن با فراغ بال در ماوراءالنهر، خراس درآورد و پ
ــن دوران دیرى نپایید،  ــتان به تبلیغ پرداخت. اما ای و سیس

، ص238.  .6
7. همان، صص286و287.

8. همان، ص289.

مخالفت سران مذهبى و بزرگان دستگاه سبب خلع و حبس 
امیر نصر سامانى شد و امیر تازه ـ نوح اول (331-343ق) 
ــتور قتل نخشبى و اسماعیلیان را در  ـ در سال 332ق دس
ــرو خود صادر کرد. با این حال، فعالیت داعیان در نیمه  قلم
قرن چهارم قمرى با یارى ابویعقوب سجستانى ـ داعى کل 
ــقى تازه یافت و به گزارش خواجه  عراق ـ از نو نظم و نس
ــار امیر منصور (350- ــام الملک گروهى از امراى درب نظ

ــتند و یکدستى و  361ق) به حمایت از این مذهب برخاس
ــان سبب گشت تا دعوت در ماوراءالنهر و خراسان  پیوندش
دوباره گسترش یابد، تا بدانجا که «مردمان دوردست چنان 
ــتند که اهل حضرت همه باطنى شده اند».9 شدت  مى پنداش
ــتگاه و علماى  ــماعیلیان، واکنش امیران دس یافتن خطر اس
اهل سنت و ائمه و اعیان را سبب شد. در این زمان، زیاریان 
گرگان که متحدان سیاسى و مذهبى سامانیان بودند در آزار 
و قتل اسماعیلیان به یارى سپاه سامانى برخاستند «تا چنان 
ــان و ماوراءالنهر یک باطنى نماند و  ــد که در همه خراس ش
این مذهب به یکبارگى به زمین فرو شد و نیز از ایشان کس 

نشان نداد».10
ــماعیلى در ایران،  ــیبهاى دعوت اس ــان با فراز و نش هم زم
ــماعیلى را تحت تأثیر قرار  دگرگونى مهمى تمام نهضت اس
داد. اسماعیلیان نخستین تا سال 286ق محمد بن اسماعیل 
ــناختند و در  را به عنوان آخرین و  هفتمین امام خود مى ش
انتظار ظهور او به عنوان قائم بودند، رهبران مرکزى دعوت 
ــال  ــتور و قائم بودند، اما در س نیز به عنوان حجت امام مس
ــین دعوى  286ق عبیداهللا ناگهان براى خود و رهبران پیش
ــماعیل را انکار نمود.11  امامت کرد و مهدویت محمد بن اس
این تغییرات، نهضت اسماعیلى را به دو شاخه اصلى تقسیم 
ــمارى از اسماعیلیان اصالحات عبیداهللا را پذیرفتند  کرد: ش
و چون عبیداهللا در سال 297ق خالفت فاطمى را در شمال 
ــیس کرد، این گروه به نام اسماعیلیان فاطمى یا  آفریقا تأس
ــاخه دیگر به رهبرى حمدان  ــدند.12 ش فاطمیان معروف ش
ــماعیل  ــط و یارانش همچنان به مهدویت محمد بن اس قرم
ــور اخص به قرامطه  ــد بودند. اینان به ط ــت او معتق و رجع

9. همان، ص300.
10. همان، ص305.

، صص45و49.  .11
12. «اسماعیلیه»، ج4، ص686.
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ــدن از عبیداهللا در  ــد. قرمطیان پس از جدا ش ــهرت یافتن ش
ــال 286ق دولتى در بحرین تأسیس کردند.13 به گزارش  س
ــط میان قرمطیان  ــه تحقیقات مفصلى درباره رواب دخویه ک
ــعید جنابى ـ بنیان گذار  بحرین و فاطمیان انجام داده، ابوس
ــن ـ پس از پیروزیهاى خود درجه اى باالتر از  دولت بحری
ــله مراتب قرمطیان اشغال کرد و مدعى  مقام داعى در سلس
ــان بحرین که  ــد. دولت قرمطی ــت امام غایب و قائم ش نیاب
ــه داد، پایگاه اصلى  ــال 470ق به حیات خویش ادام تا س
ــى  ــترش نفوذ سیاس ــم در راه گس ــى محک ــه و مانع قرامط

فاطمیان در شرق بود.
ــدند  ــماعیلیان، داعیان موفق ش ــا وجود اختالف میان اس ب
ــوت در نیمه دوم قرن  ــر دهند. دع ــوت را در ایران نش دع
چهارم در گرگان که تحت حکومت امراى سنى زیارى بود، 
ــوف و شاعر بزرگ  ــیارى یافت؛ از جمله فیلس پیروان بس
ــن جرجانى که قصیده بلندى درباره  ابوالهیثم احمد بن حس
ــرود.14 داعیان در ناحیه دیلم نیز  نظام فلسفى اسماعیلى س
توفیقاتى داشتند و یکى از حکمرانان جستانى به نام مهدى 
بن خسرو فیروز مشهور به سیاه چشم دیلمى را به این آیین 
ــتانیان غالبًا از حکمرانان علوى  ــله جس درآوردند.15 سلس
ــتند و  ــتان حمایت مى کردند و به زیدیان تمایل داش طبرس
ــتین پادشاه جستانى بود که اسماعیلى شده بود.16  وى نخس
ــودانـ  پسران محمد بن مسافرـ   اندکى بعد، مرزبان و وهس
نیز به پذیرش این آیین راغب شدند و حامى و مروج آن در 
قلمرو حکومتشان ـ دیلم، طارمین و آذربایجان ـ گشتند.17 
ــال 344ق از آذربایجان دیدار  ــل که در حوالى س ابن حوق
کرده، از حضور گروه زیادى از قرمطیان در آذربایجان خبر 
مى دهد. به گزارش وى اسماعیلیان آنجا به «بقلیه» معروف 
ــم على بن  ــی وزیر مرزبان ـ ابوالقاس بودند.18 بنابر گزارش
ــویق وى به قصد حکمرانى  جعفر ـ که از داعیان بود، به تش

بر آذربایجان اقدام کرد.19

، ص49.  .13
، ص380.  .14

، ص271.  .15
، ص271.  .16

، صص201و202.  .17
، صص96و99.  .18

، ج1، ص286.  .19

ــر  ــز فاطمى (341-365ق) به نش ــت مع از روزگار خالف
ــرق اهتمام بیشترى شد و به خصوص پس از  دعوت در ش
فتح مصر در سال 358ق و انتقال مقر خالفت به شهر قاهره 
ــتگاه تبلیغاتى نیرومندى به وجود آمد.  در سال 362ق دس
ــتانى بود.  ــگام، داعى کل ایران ابویعقوب سجس در این هن
ــال 322ق جانشین ابوحاتم رازى شد و به تدریج  وى از س
اداره داعیان در سراسر ایران از خراسان و سیستان تا ایالت 
ــر او درآمد. به گزارش ابن ندیم  ــال و آذربایجان زیر نظ جب
ــماعیلى شهر رى بود و ابویعقوب با عنوان  مرکز دعوت اس
ــوف و متکلمى  ــتقر بود. وى فیلس ــه امام در آنجا مس خلیف
ــماعیلى  ــازمان دهنده اى باتدبیر بود. دعوت اس بزرگ و س
ــن دوران رونق گرفت.  ــان در ای ــت جبال و خراس در ایال
ــار دعوت باطنیان در  ــعودى نیز گزارش جالبى از انتش مس

اصفهان در سال 360ق آورده است.20
ــماعیلى، تالش  ــات اس ــن تبلیغ ــدت گرفت ــان با ش هم زم
دوباره اى براى دعوت حکمرانان ایرانى به اسماعیلیه آغاز 
ــز (365-386ق) مذاکرات  ــد. در روزگار خالفت عزی ش
ــرى با عضدالدوله بویه اى (338-372ق) در این باره  بى ثم
صورت گرفت21 و خلیفه الحاکم فاطمى (386-411ق) نیز 
ــتاده اى مخصوص، سلطان محمود  کوشید تا با ارسال فرس
غزنوى (389-421ق) را به ایجاد رابطه با خالفت فاطمى 
برانگیزاند، اما همه این اقدامات بى حاصل بود. با به حکومت 
ــخت و خشم آلود  ــیدن ترکان سنى در ایران واکنش س رس
ــیعیان از نو آغاز شد.  ــماعیلیان و دیگر ش ــنیان علیه اس س
ــدن از پدیدار شدن داعیان  ــلطان محمود پس از آگاه ش س
اسماعیلى و نشر دعوتشان در شهرها در میان مجامع صنفى 
ــتور داد همه آنان را دستگیر سازند و  و طبقات مختلف دس
ــیخ اهل سنت و پیشواى کرامیان ـ  تحت نظارت ابوبکر ـ ش
ــت و نابود بگردانند.22 لشکرکشیهاى سلطان به نواحى  نیس
شیعه نشین چون مولتان در سالهاى 396 و 401ق و به شهر 
ــیار همراه بود.  ــال 420ق با کشتار و غارت بس رى در س
ــان و قرامطه، این اقدامات  ــتاویز مبارزه با بدمذهب او به دس
ــروع قلمداد مى کرد. ظاهراً از  فاجعه بار خود را موجه و مش

، ج1، ص381.  .20
، ص81.  .21
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همین رو است که چون سلطان محمود درگذشت، از شدت 
فشار بر اسماعیلیان کاسته شد.

ــت و  ــماعیلیان به زودى بازنگش با این احوال، رونق کار اس
ــوى دیگر خالفت فاطمى نیز سخت درگیر حل و فصل  از س
مشــکالت قلمرو خود بود و نمى توانست به همکیشان خود 
ــگام، در ایران دگرگونى  ــاند. در این هن ــران یارى رس در ای
ــى مهمى در حال وقوع بود. آشفتگى اوضاع سیاسىـ   سیاس
اقتصادى ایران در روزگار سلطان مسعود غزنوى به ترکمانان 
ــید، تا به ترك تازى در خراسان  ــارت بخش ــلجوقى جس س
ــعود را در سال 430ق در  ــلطان مس ــرانجام س بپردازند و س
نبرد سرنوشت ساز دندانقان درهم شکستند. طغرل که سردسته 
ــال بر تخت سلطنت نشست23 و  این ترکمانان بود، در این س

سلطنت پرآوازه سلجوقیان را بنیان نهاد.

اوج گیـري فعالیت اسـماعیلیان و اسـتفاده از 
زمینه هاي سیاسی و اجتماعی

ــنیان حنفى و جنگاوران مشهور  ــلجوقیان که س با ظهور س
ــر براى حکومتهاى بومى ایرانى و مذاهب  بودند، زنگ خط
ــتاویز رهانیدن  ــلجوقیان به دس ــدا درآمد. س ــیعى به ص ش
ــیعى و مقابله با نفوذ  ــى از سلطه بویه ایان ش خالفت عباس
ــنت  ــرق و حمایت از مذاهب اهل س ــت فاطمى در ش خالف
یورش خویش را به سمت غرب آغاز کردند. در این میان، 
ــى (422-467ق) و وزیرش ـ ابن مسلمه  خلیفه قائم عباس
ــرده و او را  ــه بغداد دعوت ک ــا ـ طغرل را ب ــس الرؤس رئی
ملقب به «سلطان» ساختند و وى را برانگیختند تا حکومت 
ــرد و عرب را به اطاعت  ــان را پایان دهد و امراى ک بویه ای
ــطین را از سیطره  ــام و فلس ــى بازگرداند و ش خلیفه عباس
ــلجوقیان  ــدن س خالفت فاطمى بیرون آورد.24 با پدیدار ش
ــب  ــماعیلیان به کس ــان امید اس ــى نظامیش ــعه طلب و توس
ــى در ایران بدل به یأس شد و خلیفه فاطمى،  قدرت سیاس
ــتنصر (427-487ق) که با دوران اوج قدرت سلجوقى  مس
ــاه هم زمان بود،  ــالن و ملکش ــرل، آلب ارس در روزگار طغ
ــاهد دست اندازى سلجوقیان بر بسیارى از قلمرو شرقى  ش
فاطمیان بود.25 درست در همین احوال، چیره شدن ارسالن 

، ص15.  .23
، ص18.  .24

25. همان، صص12، 30و36.

ــیرى ـ فرمانده پیشین سپاهیان ترك بغداد ـ در سال  بساس
450ق بر بغداد به دست آمد. بساسیرى درگیر شدن سلطان 
طغرل را در جنگ با برادرش ـ ابراهیم ینالـ  غنیمت شمرد 
ــتنصر وارد بغداد  ــا حمایت خلیفه مس ــال 450ق ب و در س
ــتگیر کرد و وزیر متعصب او را  ــد و خلیفه عباسى را دس ش
ــت و براى یک سال خطبه بغداد به نام مستنصر فاطمى  کش
خوانده شد.26 به گزارش ابن بلخى اندکى پیش از این، داعى 
ــیرازى، ابوکالیجار دیلمى (415- اسماعیلى مؤیدالدین ش

ــتین  ــت تا براى نخس 440ق) ـ والى فارس ـ را بر آن داش
ــتنصر را در سرزمین ایران به جاى قائم عباسى  بار نام مس
ــنت فارس و خلیفه  در خطبه بیاورد،27 اما با مخالفت اهل س
ــى، مؤید را از فارس بیرون راندند و اقداماتش ناتمام  عباس
ــیرى و بازگرداندن  ــتن بساس ماند، همچنان که طغرل با کش
ــى به بغداد آرزوى برچیدن خالفت عباسى را  خلیفه عباس

بر باد داد.
ــران در برابر  ــى فاطمیان در ای ــت و ناکامى سیاس با شکس
ــتنصر توجه خود را  ــلجوقیان خلیفه مس ــدرت نظامى س ق
ــترده مبلغان و  ــکیالت دعوت و ارسال گس ــعه تش به توس
ــاخت. در این دوره  ــرقى معطوف س ــه نواحى ش داعیان ب
ــیرازى بود  ــى الدعاه» یک ایرانى به نام مؤیدالدین ش «داع
ــد. وى از سال 450ق  ــخن گفته ش که پیش از این از او س
رئیس دارالحکمه و رهبر دستگاه تبلیغى فاطمیان بود و این 
ــت.28 در این دوران  ــمت را تا سال 472ق بر عهده داش س
سیاست خاص فاطمیان درباره ایران مبتنى بر تعلیم داعیان 
و فرستادن آنان به داخل قلمرو سلجوقیان بود. این داعیان 
ــر دعوت و گستراندن انگیزه هاى مذهبى  مأمور بودند با نش
شیعى، مشروعیت دینى اهل سنت را زیر سؤال ببرند و بدین 
ــاس استوار قدرت مسلط سلجوقیان را از درون  ترتیب، اس
فرو بریزند. بر این اساس، داعیان متعددى به ایران فرستاده 
ــتان که  ــدند. به گفته مؤلف  حتى در قهس ش
سرزمینى خشک و کوهستانى در جنوب خراسان بود، یک 
داعى به نام محمد بن عبدالرحمان ریاست داعیان آن حدود 
ــت گرفت و تا پایان دولت آلب ارسالن دعوت را  را به دس

، صص18و21.  .26
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28. «اسماعیلیه»، ج4، صص247و248.
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اداره کرد.29
ــته ترین و جدى ترین  ــه دوم قرن پنجم قمرى برجس در نیم
ــد. وى حکیم ناصر  ــان ظاهر ش ــى در خراس ــى فاطم داع
ــار بزرگ و  ــطه آث ــرو قبادیانى بود. او را به واس ــن خس ب
اندیشه هاى ارزشمندش بى تردید مى توان نامدارترین متفکر 
اسماعیلى در ایران دانست.30 او بعد از سفر به مصر در سال 
ــب عنوان و  ــب تعالیم الزم و طى ترقى و کس 349ق و کس
مقام «حجت»، پس از هفت سال به ایران بازگشت.31 ناصر 
ــا عنوان «حجت  ــال 444ق ب ــیدن به بلخ در س پس از رس
ــماعیلى پرداخت. گزارش  ــر دعوت اس ــان» به نش خراس
ــت  ــه نام نزار دعوت کردى» قطعًا درس ــتوفى که «او ب مس
نیســت؛32 زیرا ناصر پس از سال 481ق دیگر زنده نبود و 
نزار تنها پس از مرگ مستنصر در سال 487ق مى توانست 
ــام وى آغاز  ــرار گیرد و دعوت به ن ــگاه امامت ق در جای
ــهرهاى  ــخ فعالیتهاى خود را به دیگر ش ــردد. ناصر از بل گ
ــترش داد و داعیان را به اطراف فرستاد و در  ــان گس خراس
این راه از خود شور و نشاط بسیار نشان داد، اما با سیطره 
سلجوقیان سنى و دشمنى علماى اهل سنت ادامه فعالیتهاى 
ــد و به ناچار به یمگان که منطقه اى کوهستانى  او دشوار ش
در دورترین نقطه خاك بدخشان بود، پناه برد.33 ناصر حتى 
در دوران توقف طوالنى اش در آنجا با ایجاد آثارى به شعر 

و نثر در راه ترویج اسماعیلیه کوشید.
ــلجوقیان مبارزه  ــى نیز با تکیه بر حمایت س خلفاى عباس
ــدیدى علیه شیعیان اسماعیلى به راه انداختند و افزون بر  ش
ــمى که در بغداد در سالهاى 402ق ـ قبل از  بیانیه هاى رس
ــالجقه ـ و 444ق تهیه شد،34 شمار زیادى رساله  ظهور س
ــاس جنبش  ــاختن اصل و اس ــراى بى اعتبار س ــاب ب و کت
ــماعیلیه به نگارش درآمد و متکلمان، مورخان، علما و  اس
ــان سنى و حتى شیعیان امامى35 و زیدى،  ملل و نحل نویس
اسماعیلیان را به این دستاویز نامطمئن که نسب رهبرانشان 

، ص107.  .29
، ص380.  .30

، ص511.  .31
، ص753.  .32

، صص474و487.  .33
، ج1، ص68.  .34

، صص85و90.  .35

ــد و انگیزه نابودى اسالم را  ــالمى مى رس به مصادر غیر اس
دارند، با عنوان مالحده مورد لعن و تکفیر قرار دادند. شدت 
تعصب در عصر سلجوقى سبب مى شد که مبارزه با مالحده 
ــیعیان را نیز  ــترش یابد که دیگر ش یا باطنیان تا بدانجا گس
ــه را حتى در  ــه مؤلف  تقی ــرا گیرد، از جمل ف
روزگار سالجقه روش شیعه دانسته که در این سبب بزرگان 
ــاید  و ائمه گفته اند که «ایمان ملحد و توبه رافضى قبول نش
ــز ملحدى مى خواند و  ــردن»36 همو رافضى گرى را دهلی ک
ــمارد. راوندى به صراحت  ــاس الحاد مى ش حتى آن را اس
ــاى پیش گفته را تکرار کرده و گوید «همچنانک مار  حرفه
ــود ملحد و باطنى  ــردد رافضى کهن ش ــود اژدها گ کهن ش
ــهرهاى قم، کاشان، آبه، فراهان و رى را که  گردد».37 او ش
ــیعیان بوده، جایگاه باطنیان شمرده و آتش زدن  مساکن ش

آنها را امرى مقرب نزد خداوند دانسته است.38
ــلجوقیان همراه با غلبه سیاسى و نظامى در ایران و دیگر  س
ــنت39 و  ــدید از مذاهب اهل س ــان با حمایت ش متصرفاتش
ــیعیان و عراقیان ـ ساکنان ایالت جبال  ترویج ضدیت با ش
ــیطره خود  ـ اوضــاع اجتماعى و مذهبى ایران را تحت س
ــد برقرارى نظام اقطاع بود  ــوى دیگر مفاس درآوردند. از س
ــعه وافر یافت و  ــط و توس که پس از فتوحات ترکمانان بس
ــى، در تقلیل اراضى  آن افزون بر اغتشــاش در امور زراع
ــى و به دنبال آن کاهش درآمدهاى دولتى تأثیر فراوان  دولت
نهاد.40 از مجموعه این امور نابسامانیها و تباهیهاى فراوانى 

پدیدار شد.
مردم، دست اندرکاران حکومت و همکاران و وابستگان بدان 
ــد.41 زمزمه هاى نارضایتى  ــن تباهیها متهم مى کردن را در ای
ــایع بود. انجمنهاى فتوت و  ــان مردم کوچه و بازار ش در می
ــه خود  ــاى «اخى» که جوانمردى و عیارى را پیش گروهه
ــعه داشت و مجامع پیشه وران در  ــاخته بودند، رو به توس س
ــى مى پرداختند. از  ــر آموزه هاى اخالق قالب اصناف به نش
ــر مى گرفت، این بود که به  ــه ور باید در نظ مواردى که پیش

36. همان، ص11.

37. همان، ص85.
، ص394.  .38

، ص216.  .39
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، ص25.  .41
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ــلطان خدمت نکند و ستمکاران را از ستم بازدارد و این  س
اشاره به سلطان سلجوقى داشــت. پیشه وران تنفر شدیدى 
ــرادران خویش را  ــتند و از این رو، ب ــبت به ترکان داش نس
ــز مى دادند.42  ــپاهیان و امراى ترك پرهی ــزش با س از آمی
ــتمگران  ــه صراحت، همکارى با س ــاة همدانى ب عین القض
ــازمانهاى پیشه وران یا اصناف،  سلجوقى را منع مى کرد. س
ــارزه با امیران قدرتمند  ــتمدیدگان، مب براى ایفاى حقوق س
ــارزه با  ــل «اخى» در مب ــد. محاف ــرك را انتخــاب کردن ت
ستمگران به قتل نیز دست مى زدند. این آموزه هاى سازمانى 
ــیوه رایجى نزد غالب انجمنهاى صنفى  و مراحل عملیاتى ش
ــه وران شهر اصفهان  و جوانمردان بود و به تبع در میان پیش
ــماعیلیه  ــت. اصناف در اصفهان با جنبش اس نیز رواج داش
ــود و حاکمیت زورمدارانه  ــه نهضتى مردمى و آرمانگرا ب ک
ــت. سازمانهاى  ترکمانان را نفى مى کرد، پیوند محکمى داش
خودجوش مردمى مانند انجمنهاى فتوت، عیاران، اخیان یا 
ــى در مقابله با قدرتهاى زورگو  اصناف از یک ضعف اساس
ــع فاقد یک  ــج مى بردند. این مجام ــم رن ــتمگران حاک و س
ــارزه بودند و از  ــتراتژى و برنامه ریزى اصولى براى مب اس
ــه و اعتقاد عمیق  قدرت تبلیغاتى برخوردار نبودند و اندیش
ــنى نیز نداشتند، در  ــتقل از سیطره مذهبى حاکمان س و مس
حالى که نهضت اسماعیلیان در ایران و خصوصًا در اصفهان 
ــاال و تبیین صحیح و  ــازمانى ب ــد س و رى به مرحله و رش
دقیقى از اندیشه هاى مذهبى و سیاسى اسماعیلى رسیده بود 
ــماعیلیان مجاب کننده و جذاب  و به حد کافى براى غیر اس
ــران در نیمه دوم قرن پنجم به  ــماعیلى در ای بود. داعیان اس
ــت یافتند و به تدریج داعى  ــازمان دهى تازه اى دس یک س
ــت  ــتقر بود، به عنوان ریاس ــال که غالبًا در اصفهان مس جب
ــر یعنى قرار  ــد و این ام ــى نزد همه دعات پذیرفته ش ایران
ــک فرماندهى واحد، براى  ــماعیلیه ایران تحت ی گرفتن اس
دستیابى به اهداف جامعه اسماعیلى و برخورد با سلطه گران 
ــیار کارساز باشد. زمینه اجتماعى  سلجوقى مى توانست بس
مساعد و سازوکارهاى سنجیده دعوت اسماعیلى در پیوند 
ــهرها و  ــماعیلى در ش ــا یکدیگر قرار گرفتند. دعوت اس ب
ــهرهاى اصفهان  ــتاهاى ایالت جبال به خصوص در ش روس
ــعه پیدا کرد و مردم  ــهر توس ــتاهاى آن دو ش و رى و روس

42. همان، ص30.

بدین وسیله تنفر خویش را از حکمرانان جدید ترك و رواج 
گسترده بى عدالتیهاى اجتماعى مورد تأکید قرار مى دادند.

ــلجوقى  ــماعیلیان ایران در حیات اجتماعى روزگار س اس
ــابق آیین  ــقاق س به تدریج حضورى فعال تر پیدا کردند. ش
ــا زوال دولت  ــان ب ــماعیلى فاطمی ــوت اس ــى از دع قرمط
ــرى رنگ مى باخت. در  ــان بحرین در قرن پنجم قم قرمطی
ــلطنت ملکشاه سلجوقى (485-465ق) که معاصر  عصر س
با دهه هاى پایانى خالفت مستنصر فاطمى (487-427ق) 
بود، داعیان اسماعیلى موفق شدند دعوت را به نام مستنصر 
ــالمى گسترش دهند.43  ــرق اس در ایران و دیگر نواحى ش
ــان در مصر با  درســت در همین زمان مرکز دعوت فاطمی
ــاى پایانى خالفت  ــود. دهه ه ــادى درگیر ب مشــکالت زی
ــپاهیان، درگیریهاى داخلى میان  ــتنصر با شورشهاى س مس
سپاهیان مختلط فاطمى، غلبه زنان بر امور خالفت و فساد 
ــه ها در دربار عجین شده بود.44 اما به رغم همه این  و دسیس
ــرها، دستگاه تبلیغات فاطمیان همچنان فعال  موانع و دردس
ــه موفقیتهاى بى نظیرى  ــماعیلى ب باقى ماند45 و دعوت اس
ــهرها و  ــترى از اهالى ش دســت یافت و هر روز تعداد بیش
ــتانى دیلم و  ــاکنان مناطق کوهس ــکرى و س نیز امراى لش
ــتند و مستنصر خلیفه  ــتان به آیین اسماعیلى مى پیوس قهس
ــتین و بر حق زمان  وقت فاطمى را به عنوان یگانه امام راس

مى شناختند.
ــماعیلیان در سرزمینهاى شرقى اسالم و به خصوص در  اس
ــالها به سرنوشت متفاوت خود از مرکز  ایران، با گذشت س
ــوت در مصر پى مى بردند.46 دگرگونى اوضاع اجتماعى  دع
ــلجوقى، براى  ــران پس از غلبه ترکمانان س ــادى ای و اقتص
ــوى دیگر،  ــاد کرد. از س ــکالت فراوانى ایج ــان مش ایرانی
پیشروى خالفت فاطمى با ظهور سلجوقیان نه تنها متوقف 
ــیارى از قلمرو  ــه فاطمیان بس ــه مى توان گفت ک ــد، بلک ش
ــماعیلیان ایران  ــرقى خویش را نیز از دست دادند.47 اس ش
ــتنصر را امام خویش مى شمردند، به تدریج  به رغم آنکه مس

، ص188.  .43
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ــوت در ایران و  ــر دع ــیدند که براى نش بدین نتیجه مى رس
ــر نامالیمات عصر باید  ــماعیلى در براب حفظ اعتقادات اس
ــران اتکا کنند و چندان  ــر تواناییها و امکانات خود در ای ب
متوقع رهبرى مرکزى دعوت در قاهره نباشند و این عمدتًا 
بر دو دلیل مى توانســت استوار باشد: نخست آنکه خالفت 
فاطمى و دستگاه دعوت به واسطه مشکالت فراوان داخلى 
و خارجى، تصویر روشنى از وضعیت جامعه ایران و موانع 
ــرزمین نداشت. بنابراین،  ــر دعوت در این س و امکانات نش
ــکل مى نمود.  ــوى قاهره مش اتخــاذ تصمیم درســت از س
ــیطره گسترده ترکمانان در حیات اجتماعى و  دیگر آنکه س
اقتصادى ایران و رواج قشــرى نگرى و تعصب در مذهب، 
ــاخت  ــدیدى بر هویت جامعه ایرانى وارد مى س صدمات ش
ــماعیلیان ایران که به مانند دیگر هموطنانشان از ستم  و اس
ــراى مقابله با این  ــد، به اقدامات عاجلى ب ــرکان مى نالیدن ت
ــج از دعوت صرف، به  ــیدند و به تدری حکمرانان مى اندیش
سمت جنگ و ستیز با قدرت مستقر ترکمانان کشیده شدند.

عبدالملک بن عطاش و انتقال دعوت به حسـن 
صباح

ــى قطعى دعوت  ــتنصر و جدای ــش از پایان خالفت مس پی
ــت اسماعیلیان با  ــماعیلى ایران از فاطمیان مصر، ریاس اس
ــت کم از اوایل  ــن عطاش بود. وى دس ــى عبدالملک ب داع
دهه 460ق ریاســت نهضت اسماعیلى را در سراسر منطقه 
مرکزى و غربى ایران از کرمان گرفته تا آذربایجان بر عهده 
داشت. مقر عبدالملک و مرکز اصلى دعوت اسماعیلى ایران 
در اصفهان قرار داشت که پایتخت سلجوقیان بود.48 ممکن 
ــت مسئولیت فعالیتهاى دعوت در تمامى ایران نیز با وى  اس
ــد و گویا داعیان اسماعیلى در خراسان، قهستان و  بوده باش
ــل مى کردند؛ زیرا در این دوره  عراق تحت نظارت وى عم
ــن صباح، منابع مورد استناد تنها از عبدالملک  تا ظهور حس
ــى عمده ایران و عراق نام مى بردند و  عطاش به عنوان داع
ــراً تنها ابن عطاش به عنوان رئیس دعوت ایران با مرکز  ظاه
ــى در  دعوت در قاهره ارتباط داشــت. خواجه نصیر طوس
 که آن را براى یکى از محتشمان اسماعیلى 
قهستان نوشته، بخشهایى از نامه مستنصر فاطمى را که براى 

، صص40و41.  .48

عبدالملک عطاش فرستاده بود، آورده است.49
ــماعیلى ابن عطاش از اوایل سال 460ق آغاز  فعالیتهاى اس
شد و او براى اداره و نشر دعوت اسماعیلى در اصفهان، رى 
و شهرهاى دیگر بسیار کوشید و نقش مهمى در آماده سازى 
زمینه براى جنبش و قیام گسترده و مسلحانه اسماعیلیان در 
زمان حسن صباح داشت. ابن عطاش دعوت اسماعیلى را به 
شکلى وسیع در میان عامه مردم گسترش داد و به خصوص 
ــیار یافت و در  ــه وران اصفهان و رى یاران بس در میان پیش
ــتفاده جوینى بود، داعیان  ــت سیدنا» که مورد اس «سرگذش
ــده اند. از جمله آنان امیره  عبدالملک عطاش در رى ذکر ش
ــراج بودند که به مشاغل پیشه ورى تعلق  ضراب و بونجم س
داشتند. در میان نواسماعیلیانى که در پى دعوت ابن عطاش 
ــتوفیان  ــى رئیس مظفر از مس ــن را پذیرفتند، یک ــن آیی ای
ــه ناچار اصفهان  ــاه بود که بعدها ب اصفهان در عصر ملکش
ــس از خرید امالك به  ــرد و به دامغان رفت و پ ــرك ک را ت
ترمیم قلعه گردکوه پرداخت50 و این قلعه را به صورت یکى 
ــماعیلى در عصر حسن صباح  ــتحکم ترین مراکز اس از مس
درآورد و مهم تر از او حسن صباح بود که در رى از طریق 
ــد و عبدالملک عطاش که  ــماعیلى گروی داعیان به آیین اس
ــال 464ق به رى جهت تنظیم امور دعوت آمد، او را  در س
ــندید و نیابت دعوت را به وى سپرد. ابن عطاش تا سال  بپس
ــن را براى تکمیل آموزشها، امر  467ق در رى ماند و حس
ــو را به حضرت  ــه جانب مصر داد و گفت «ت ــه عزیمت ب ب
باید شد».51 ابن عطاش در سال مذکور به اصفهان بازگشت 
و خبر بعدى از او به دیدار حســن صباح با وى در اصفهان 
در سال 469ق برمى گردد. حسن پس از این دیدار و نیابت 

یافتن از وى عازم مصر شد.
ــالها پس از بازگشت حســن صباح در سال  ابن عطاش، س
ــتغال داشت و شاید  473ق به ایران، همچنان به دعوت اش
ــن در بازگشت از سفر، چون در همین سال به اصفهان  حس
ــر حال، با  ــته اســت. به ه ــید، با وى نیز دیدارى داش رس
تالش پنهانى حســن صباح براى گستردن دعوت، به زودى 
ــاختار  ــلجوقى و س ــماعیلیان به خطرى براى دولت س اس

، ص15.  .49
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ــدند. احساس خطر در میان اعیان  مذهبى حاکم بدل مى ش
ــنت گسترده شد. در این هنگام، عبدالملک  و علماى اهل س
ــوى پیشوایان اصفهان که تا پیش از این نسبت  عطاش از س
به وى حسن ظن داشتند به مسئله اسماعیلى گرى متهم شد 
ــابورى در ادامه گزارش  ــرار گرفت. نیش ــت پیگرد ق و تح
ــوال عبدالملک عطاش گوید که وى به رى گریخت و از  اح
آنجا به حسن صباح پیوست.52 نیشابورى سال این واقعه را 
ــى از قرائن عبارات وى برمى آید که این امر  ذکر نکرده، ول
ــتقرار حسن در قلعه الموت در سال 483ق  باید پس از اس
واقع شده باشد. گویند سپس نامه اى از وى خطاب به یکى 
ــاوى آن چنین آمده «به باز  ــتانش یافتند که در مط از دوس
ــهب (عبارت رمزى مذکور به حسن صباح اشاره دارد)  اش
رسیدم و او را بر همه جهان بگزیدم و دل از آنچه بگذاشتم 
برداشتم».53 عبدالملک پس از آن کامًال تحت الشعاع حسن 
ــرى در تاریخ نیامده  ــت و دیگر از او خب ــاح قرار گرف صب

است.

نتیجه گیرى
ــه به مصر، موجب تقویت  ــال خالفت فاطمیان از افریقی انتق
موقعیت فاطمیان در نواحى شرقی خالفت شد. آنان از آغاز 
تشکیل حکومتهاى مستقل و نیمه مستقل در ایران، در صدد 
ــلطه  آنها بودند. فاطمیان در تالش  نفوذ در مناطق تحت س

، ص79.  .52
53. همان، ص40.

بودند دولتهاى به وجود آمده را به دولت خویش پیوند زده 
و یا آنان را تحت تابعیت خود درآورند. براي تحقق این امر 
ــت به اقدامات گسترده اي زدند، از جمله ارسال داعیان  دس
جهت تبلیغ کیش اسماعیلى و جذب مردم از طریق دعوت، 
ــته و دست نشانده و  تالش براي برقرارى حاکمیتهاى وابس

نفوذ در بین طبقات حاکمه و رجال حکومتى.
ــا موانع جدي را پیش  ــماعیلیان در ارتباط با این دولته اس
ــتند از جمله: نیاز این دولتها به کسب مشروعیت از  رو داش
ــى، مخالفت عباسیان در برقرارى این ارتباط،  خلفاى عباس
ــان و دورى فاطمیان از  ــتگى به فاطمی دورى از اتهام وابس

مناطق تحت سلطه  این حکومتها.
بدون تردید اهتمام جدى اسماعیلیان به نشر و توسعه نهضت 
ــالهاى طوالنى، ایجاد ظرفیتهاى الزم به لحاظ مذهبى  در س
ــش و گیرایى خاصى را در جذب توده داشت، نفوذ  که کش
ــی  ــتفاده از زمینه هاي سیاس در ارکان حکومتهاى وقت، اس
ــتگاه دعوت  ــود و مدیریت راهبردى دس و اجتماعی موج
موجب گشــت تا به رغم وجود مشکالت بسیارى از ناحیه 
ــامانیان،  ــاى متعصبى چون س ــى و حکومته خالفت عباس
ــماعیلیان در ایران بسط  ــلجوقیان، نهضت اس غزنویان و س
ــترش یابد. این جریان پس از جدایى از مرکز دعوت  و گس
(قاهره) به زعامت حسن صباح، دعوت جدید را به نام نزار 

رهبرى و هدایت نمود.
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