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چكيده
در اين مقاله سعي بر آن است با استناد به منابع به كاوش چگونگي روابط ميان نزاريان و خالفت عباسي در دوران مورد 
بحث پرداخته شود. روابط سياسي اسماعيليان الموت با خالفت عباسي در فاصله سالهاي 487 تا 654ق تغيير فاحشي 
پيدا كرد. اسماعيليان نزاري در اين دوران به چند دليل در چهارچوب سياست مدارا و گفتگو با عباسيان رفتار مي كردند: 
يكى اينكه عباسيان نمي توانستند براي متصرفاتشان خطري جدي ايجاد كنند و دست خالفت عباسي از خراسان و عراق 
عجم كوتاه بود. ديگر اينكه ضعف و فترت سلجوقيان پس از مرگ ملكشاه و افزايش توان اسماعيليان الموت از يك سو 
و تالش خالفت عباسي براي بازگشتن به جايگاه محوري خود در سطح مراوده با مسلمانان از سوي ديگر، باعث شد 
شرايط سياسي تازه اي فراروي دو حكومت قرار گيرد. همچنين تحركات سياسي خوارزمشاهيان عليه خالفت عباسي و 
آغاز هجوم مغوالن به سرزمينهاي اسالمي، تغيير روابط نزاريان را با خالفت عباسي ايجاب مي نمود. بنابراين هم براي 

خالفت عباسي و هم براي اسماعيليان، سياست مدارا و تغيير در روش ضروري به نظر مي رسيد.

كليدواژه ها: اسماعيليان نزارى، روابط سياسي، خالفت عباسي، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، مغوالن.

تحليلي بر روابط سياسي اسماعيليان نزارى 
با خالفت عباسى (487 - 654ق)
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مقدمه
ــتر مورخان در خصوص روابط دوستانه ميان نزاريان  بيش
ــي سكوت كرده اند و سعي در پوشيده نگه  و خالفت عباس
داشتن مناسبات ميان اين دو حكومت دارند. جويني زماني 
ــخن  ــوم س ــه از دوران فرمانروايي عالءالدين محمد س ك
ــاره اي نمي نمايد و  ــد، به مراودات او و خالفت اش مي گوي
نسوي نيز كه نسبت به جويني از قلم معتدل تري برخوردار 
ــت، اين مسئله را مسكوت مي گذارد. اما از گزارشهاي  اس
ــاه سلجوقي و  منابع چنين برمي آيد كه پس از مرگ ملكش
ــدن جانشينان او بر سر تصاحب قدرت، خالفت  درگير ش
ــي در صدد ترميم قدرت سياسي و نظامي گذشته و  عباس
حذف سيطره سالجقه از بغداد برآمد. در اين ميان نزاريان 
نيز داراي قدرت بودند و فعاليتهاي گسترده اي را از طريق 
دستگاه دعوت و ترور مخالفانشان، همچنين توسعه قلمرو 

جغرافيايى و سياسي خود دنبال مى كردند.
ــماعيليان با خالفت عباسي تا زمان  بيشتر روابط ميان اس
ــيدن جالل الدين حسن نو مسلمان در الموت  به قدرت رس
خصمانه بود، اما زماني كه جالل الدين از نزاري گري دست 
كشيد و به اسالم اهل تسنن روي آورد، زمينه هاي كاهش 
شدت تيرگي روابط ميان الموت و بغداد فراهم شد. تأييد و 
پشتيباني خليفه عباسي از جالل الدين باعث شد كه فتاوي 
ــالم نزاريان از سوي بزرگان مسلمانان  ناظر بر صحت اس
ــتانه ميان نزاريان و خالفت  ــادر گردد. اين روابط دوس ص
ــوم ادامه  ــي در دوران حكومت عالءالدين محمد س عباس
ــت به نزاري گري نيز نمي توانست  پيدا كرد و حتي بازگش
اين روابط را برهم زند؛ زيرا تيرگي روابط خالفت عباسي 
ــت آنان از هجوم  ــو و وحش ــاهيان از يك س با خوارزمش
ــيان نمي داد  ــوي ديگر، اين اجازه را به عباس مغوالن از س
كه به دشمني با نزاريان بازگردند و جبهه سياسي و نظامي 
ــماعيليان  ــايند. نكته ديگر آنكه وجود اس جديدي را بگش
ــدي امنيتي براي خالفت  ــت به عنوان س الموت مي توانس
ــوالن حفظ  ــان را از خطر يورش مغ ــد و آن ــي باش عباس

نمايد.
ــي مناسبات سياسي اسماعيليان ايران  بر اين اساس بررس
ــن دوران تاريخي موضوع اصلي  ــي در اي با خالفت عباس
اين پژوهش است. اساسي ترين پرسشهاي اين مقاله از اين 

قرار است: اسماعيليان در اين شرايط سياسي در مواجهه با 
خالفت عباسي چه راهبردي را در پيش گرفتند و چگونه 
ــازش اسماعيليان  ــت مدارا و س عمل كردند؟ داليل سياس
ــت؟ روش پژوهش كاركردگرا و شيوه تدوين  چه بوده اس
ــد. در اين پژوهش تا حد امكان سعى  كتابخانه اى مى باش
ــت تا ابتدا اطالعات مورد نياز گردآورى شود و  ــده اس ش
پس از تسويه اطالعات، واقعيتهاى تاريخي مورد تجزيه و 

تحليل علمى قرار گيرد.

تيرگـي روابط اسـماعيليان المـوت با خالفت 
عباسى

ــيعى  ــالطين ش ــى پس از رهايى از نفوذ س خلفاى عباس
ــلجوقيان سنى مذهب،  ــتند در دوران س بويه اى، اميد داش
قدرت از دست رفته خويش را بازيابند، اما اين حكمرانان 
تازه كه خود را نگهبانان خالفت و حامى اهل سنت معرفى 
كردند، با تحت نظر قرار دادن دستگاه خليفه و شهر بغداد بر 
محدود نگه داشتن قدرت خالفت مهر تأييد نهادند و آنان 
ــتند.1 پس از مرگ  را از دخالت در امور حكومتى بازداش
ــاه در 485ق فرصت مناسبى براى دستگاه خالفت  ملكش
جهت اعمال قدرت فراهم شد. ظهور آشفتگيهاى گسترده 
سياسى در دولت سلجوقيان و توسعه آن در سراسر قلمرو 
سلجوقى،2 راههاى تازه اى پيش روى خالفت عباسى قرار 
ــا دوباره به جايگاه اصلى و محورى خود بازگردند.  داد، ت
نخستين گامها در اين مسير نپذيرفتن كارگزاران (شحنگان) 
ــاهزادگان  ــلجوقى در بغداد، ايجاد تفرقه ميان ش دولت س
ــلطنت در خطبه، فراهم  ــلجوقى با آوردن نام مدعيان س س
ــيطره خالفت به خارج از  ساختن سپاه، گسترش دادن س

بغداد و درگير شدن با امراى اطراف بود.
ــت خليفه مقتدى (467ـ487ق) مصادف با آغاز  درگذش
ــلطان  ــس از آن در حضور س ــود. پ ــلطنت بركيارق ب س
ــتظهر (487ـ512ق) بيعت گرفتند. اين  بركيارق براى مس
خليفه انسانى نرم خو و نيكوكار بود،3 ولى دوران خالفتش 
مصادف با رويدادهاى بسيارى چون جنگهاى متعدد ميان 

1 . المنتظم، ج9، ص654. 
2 . همان، ج10، صص11و12.

3 . همان، ج9، صص633و664؛ تاريخ الخلفاء، ص368.
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ــلطان بركيارق و برادرش محمد، آشوبهاى تركمانان در  س
ــده بود. نزاريان فعاليت  ــترش فتنه باطنيان ش عراق و گس
ــتظهر داشتند. اضطراب  ــترده اى در دوران خالفت مس گس
ــارق و محمد و  ــلجوقى و درگيرى بركي ــلطنت س امور س
ــد دعوت نزارى در ايران به سرعت نشر  ــبب ش سنجر س
ــردم، قدرت زيادى  ــد و آنان از طريق دعوت كردن م ياب
ــفت و عده زيادى از باطنيان  ــب كردند. بركيارق برآش كس
ــپاهش را به قتل رساند و اموال فراوانى از آنان حاصل  س
ــت و  ــات را براى خليفه نوش ــن اقدام ــرد و گزارش اي ك
ــل باطنيانى كه در  ــتگيرى و قت ــا به دس ــت ت از او خواس
ــى شروع  ــتظهر عباس عراق حضور دارند، اقدام كند.4 مس
ــمارى از آنان را به  ــداد كرد و ش ــركوب باطنيان بغ به س
ــتگيريها  ــاند. به گزارش ابن جوزى در پى اين دس قتل رس
ــموم تهمت به  و قتلهاى متهمان به باطنى گرى، فضاى مس
ــداد جرئت نمى كرد  ــت و هيچ كس در بغ ــيوع ياف الحاد ش
ــى به فرض مبرا بودنش از انتساب به باطنيان،  درباره كس
ــد. او  ــودش متهم بدان گروه مى ش ــفاعت كند؛ چون خ ش
ــدن اوضاع، مردم هركس را  ــفته ش همچنين گويد: «با آش
كه خوش نمى داشتند، بدان مذهب متهم مى ساختند و او را 
به قتل مى رساندند و اموالش را غارت مى كردند. حكومت 
ــترش ناامنى اجتماعى از  به ناچار براى جلوگيرى از گس
ادامه سياست خود دست كشيد و بدين ترتيب اوضاع آرام 
ــت».5 او در گزارش خود آورده كه در دوران بگير و  گش
ــد باطنيان، يك صوفى به نام ابن كوخ را به اتهام مذكور  ببن
كشتند. اين صوفى در بغداد سكونت داشت و 300 صوفى 
زير ارشاد او قرار داشتند و هر سال آنان را به حج مى برد 
ــرج مى كرد. در اين گزارش  ــزاران دينار براى آنان خ و ه
ــته شدن گروهى از قاضيان به  همچنين به صراحت از كش
اتهام باطنى بودن خبر مى دهد.6 كياهراسى، مدرس نظاميه 
ــز به باطنى بودن متهم  ــافعيان بزرگ عصر ني بغداد و از ش
ــلطان محمد (498ـ511ق) بازداشت شد.  ــتور س و به دس
سرانجام خليفه مستظهر كه از حاميان جدى سلطنت محمد 

ــم، ج10،  ــص200و203؛ المنتظ ــخ، ج8، ص ــي التاري ــل ف 4 . الكام
ص51. 

5 . المنتظم، ج10، ص51. 
6 . همان، ج10، ص53. 

ــد وساطت  ــت، مجبور ش بود و روابط محكمى  با وى داش
كند و او را آزاد سازد.7

ــالهاى پايانى  ــه مصادف با س ــال 510ق ك نزاريان در س
ــتظهر بود، در بغداد خود را نشان دادند و يكى  خالفت مس
ــاندند. آنان با  ــر خويش را به انجام رس ــاى مؤث از تروره
كشتن امير احمد، اتابك مراغه (501ـ510ق) و از امراى 
بزرگ سلجوقى در مجمع بزرگى كه توسط سلطان محمد و 
با حضور او تشكيل شد، ضربه سهمگينى بر اعتبار دستگاه 
ــن اقدام آنان  ــت كه اي ــلجوقى وارد كردند.8 بديهى اس س
خليفه را نيز سخت به هراس افكند. خليفه بعدى مسترشد 
باهللا (512ـ529ق) نيز در آخرين لشكركشى اش كه منجر 
ــپاهى فراهم كرده بود و در سال  ــته شدن او شد، س به كش
ــلطان مسعود سلجوقى (527ـ547ق)  529ق به جنگ س

شتافت، اما متحدانش وى را ترك كردند.9
در گزارش مفصل ابن جوزى آمده است كه پس از پراكنده 
ــد، وى و يارانش به اسارت افتادند و  ــدن سپاه مسترش ش
ــلطان بر اموال و ذخاير خليفه كه به عنوان هدايا  ــپاه س س
ــى به يارانش آماده كرده بود، دست يافت.10  جهت پيشكش
ــب دستور سلطان، تعداد اندكى كشته  در اين جنگ بر حس
شدند و سلطان، خليفه را با خود به مراغه برد. بنابر گزارش 
ابن جوزى در سوم ذى القعده سال 529ق رسولى از سوى 
سنجر نزد سلطان مسعود رسيد و به او دستور داد تا خليفه 
ــت او را به بغداد  ــايل بازگش ــيار محترم دارد و وس را بس
ــپس در نيمه ماه ذى القعده رسولى ديگر  ــازد. س فراهم س
ــنجر آمد و سپاهى بزرگ به همراه داشت و از  از سوى س
ــنجر مأموريت داشت تا مسعود را به بازگرداندن  سوى س
ــپاه، 17 نفر از  خليفه به بغداد وادارد. او گويد كه با اين س
ــماعيليان نيز آمدند. او بر آن است كه مسعود از حضور  اس
نزاريان و قصدشان خبر داشت و براى همين بود كه خيمه 
ــود تا بتوانند او را  ــه را از ديگر خيمه ها جدا كرده ب خليف
ــنجر، سلطان و سپاهش به  بكشند. هنگام آمدن رسول س
ــتقبال رفتند و اسماعيليان فرصت يافته خليفه را همراه  اس

7 . همان، ج10، ص61؛ الكامل فى التاريخ، ج8، صص246و248. 
8 . الكامل فى التاريخ، ج8، ص247. 
9 . المنتظم، ج10، صص271و276. 
10 . همان، ج10، صص272و273. 
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ــاندند و پيش  ــي از يارانش در خيمه اش به قتل رس گروه
ــالمت  ــپاهيان بازگردند، باطنيان از خطر به س از آنكه س
ــتند.11 سيوطى نيز از احتمال دسيسه مسعود براى قتل  جس
خليفه خبر مى دهد.12 نخجوانى هم درباره اين خبر توطئه 
سنجر را محتمل مى داند.13 نزاريان قتل خليفه مسترشد را 
بسيار مهم شمردند و حاكم الموت، كيا بزرگ اميد (518-

532ق) دستور داد تا اين واقعه را در الموت به مدت هفت 
ــن بگيرند و به يكديگر «بشارت مى زدند  شبانه روز جش
ــان عباسيان را ملعبه  و رفيقان را مهربانى مى كردند و ايش

كربوا گفتندى و سياه علم».14
ــد باهللا  ــين او، راش ــه مقتول، فرزند و جانش ــس از خليف پ
(529ـ530ق) با تأييد سلطان مسعود به خالفت نشست. 
ــال دوم خالفتش به  ــزارش ابن جوزى، وى در س ــر گ بناب
ــعود پرداخت. سلطان  ــلطان مس ــپاه عليه س گردآورى س
ــردم را به خود مايل  ــر عدل و امنيت م ــعود نيز با نش مس
ــاخت. سپس قضات و شهود را فراخواند و منشور خلع  س
راشد را در بغداد خواندند و به جاى او عمويش را با عنوان 
مقتفى (530ـ555ق) به خالفت برگزيدند.15 خليفه معزول 
ــپس به اصفهان  ــتان، س از موصل به مراغه، بعد به خوزس
ــت دو نفر از سپاهيان خراساني اش،  رفت و در آنجا به دس
ــال 530ق به  كه گويند از باطنيان بودند، در 16 رمضان س
ــد توسط  ــيد.16 به گزارش منابع، پس از قتل راش قتل رس
فدائيان، تمام لشكر و غالمان وى پراكنده شدند. اين منابع 
ــزول را اولين فتحى مى دانند كه در روزگار  قتل خليفه مع
ــد رخ داد و به مجرد  ــى كيامحمد بن بزرگ امي فرمانرواي
ــن برپا كردند و  ــيدن خبر آن به الموت هفت روز جش رس
«از خوف برهان قاطع نزاريان از آن گاه باز خلفا مختفى و 

محجوب شدند و روى از مردم پنهان كردند».17
ــيارى در  ــه بعدى، مقتفى، دگرگونيهاى بس در دوران خليف
ــط ميان آن دو  ــلجوقى و رواب اوضاع خالفت و دولت س

11 . همان، ج10، ص276. 
12 . تاريخ الخلفاء، ص374. 

13 . تجارب السلف، صص294و296. 
14 . جامع التواريخ، ص142؛ زبدة التواريخ، ص180. 

15 . المنتظم، ج10، صص291و298. 
16 . زبدة النصرة، صص164و165؛ مختصر الدول، ص287. 

17. جامع التواريخ، ص160؛ زبدة التواريخ، ص183. 

پديدار شد، اما در ارتباط با نزاريان رويداد خاصي توسط 
منابع گزارش نشده است. پس از مقتفى به ترتيب، مستنجد 
ــتضى بامراهللا (556ـ575ق) به  باهللا (555ـ556ق) و مس
ــتضى، خالفت فاطمى  ــيدند. در روزگار مس ــت رس خالف
ــن ايوبى  ــت صالح الدي ــال 567ق به دس ــر به س  در مص
ــتين بار پس از  ــد و براى نخس ــاقط ش (568ـ588ق) س
ــد  ــى در منابر خوانده ش ــه قرن، نام خليفه عباس حدود س
ــى از بزرگ ترين  ــى يك ــب، خالفت عباس ــن ترتي و بدي
پيروزيهاى خود را جشن گرفت. روابط نزاريان با خالفت 
عباسى در روزگار مستضى همچنان سخت تيره بود؛ زيرا 
ــت به كارى بزرگ زدند و وزير  ــال 573ق دس آنان در س
ــرج محمد را به  ــام عضدالدين ابوالف ــته خليفه به ن برجس
ــاندند. عضدالدين از خانواده «آل رفيل» و جد او  قتل رس
رئيس الرؤسا، وزير مشهور القائم عباسى بود. قتل هنگامى 
ــروج از بغداد براى  ــر در حال خ ــورت گرفت كه وزي ص
ــزارش ابن طقطقى، فدائيان از جبل  رفتن به حج بود. به گ

الّسماق18 شام بودند.19
ــال 575ق درگذشت، پسرش احمد  ــتضى در س چون مس
ــى خالفت  ــب ناصرالدين اهللا (575ـ622ق) بر كرس با لق
ــخاص اين  ــهورترين اش تكيه زد. خليفه تازه يكى از مش
ــگفت ترين آنها بود. به گزارش ابن طقطقى «وى  عصر و ش
ــتمدار و با هيبت و  ــوده و بينا به امور و سياس ــردى آزم م
ــخصى بينا و بصير  ــلطنت همچون ش ... بود. به كارهاى س
ــيدگي مي نمود». او از اعتقاد ناصر به شيعه اماميه خبر  رس
ــاي ناصر گويد  ــاره برخي ديگر از ويژگيه مي دهد و درب
ــهر بغداد گردش مي كرد تا از  ــبها در محالت ش كه «او ش
حال رعيت و آنچه ميان ايشان مي گذرد، آگاه شود. ارباب 
ــتند و پرهيز  مناصب و افراد رعيت جملگي از وي بيم داش
ــتند ناصر در خانه خود از  ــد، چندان كه مى پنداش مي كردن
ــان با خبر است. نيز جاسوسان و خبرچينان وي  حال ايش
ــالطين و در اطراف بالد فراوان بودند». ابن طقطقي  نزد س
ــخن گفته  ــات و تواناييهاي ديگر ناصر نيز س از خصوصي
ــت: كوهى از توابع  ــى به نقل از معجم البلدان آورده اس 18 . ابن طقطق
و قريه ها و قلعه هاى آباد بسيارى  ــهرها ــت و در دامنه آن ش حلب اس
وجود دارد كه عموم سكنه آن از اسماعيليه و مالحده مى باشند (تاريخ 

فخرى، ص431).
19 . همان. 
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ــه «ناصر يگانه دوران و مرد  ــان تصريح مي كند ك و در پاي
ــي طوالني ترين دوره  روزگار خويش بود».20 ناصر عباس
ــالفش داشت و توانست دشمنانش  خالفت را در ميان اس
ــود بردارد. وى يك  ــواع لطايف الحيل از مقابل خ را به ان
سيستم خبرچينى برقرار كرد كه اخبار همه نواحى اسالمى  
ــه تن از  ــاندند. دوران خالفت ناصر با س را به وى مى رس
پيشوايان الموت؛ يعنى نورالدين محمد دوم (561ـ607ق)، 
جالل الدين حسن نو مسلمان (607ـ618ق) و اوايل دوره 

عالءالدين محمد سوم (618ـ653ق) هم زمان بود.
در روزگار حكمرانى محمد دوم، روابط با خالفت خصمانه 
و به دور از هرگونه مصالحه بود. محمد نيز به مانند پدرش، 
ــالم، مدعى امامت نزاريان بود و بنابر  حسن على ذكره الس
ــيار به تبيين آموزه هاى  ــى به شيوه پدرش با شدت بس تأس
دعوت قيامت اشتغال داشت و بنابر گزارش منابع، آنان «بر 
ــاد و الحاد ُمصر بودند و بر قاعده كفر مستقر».21 از اين  فس
ــنه ميان امامان نزارى و  رو امكان ايجاد هر نوع رابطه حس
خلفاى عباسى در اين دوره ممكن نبود. مورخان نيز اشاره 
ــيار ريختند  كرده اند كه «مالحده به روزگار او خونهاى بس
ــا بردند».22 ظاهراً  ــا انگيختند و راهها زدند و ماله و فتنه ه
ــب نزاريان چندان  ــته از جان خليفه به اين فتنه هاى برخاس
ــه نزاريان براى  ــايد از مزاحمتهايى ك ــت و ش توجهى نداش
ــاهى او ايجاد مى كردند، شاد  رقباى سلجوقى و خوارزمش
نيز مى شد و بدين ترتيب، زمينه هاى كاستن از شدت تيرگى 
ــت. اين دگرگونى تدريجى با روى كار  روابط فراهم مى گش

آمدن جالل الدين حسن سوم در الموت محقق شد.

فصلي نو در روابط سياسي اسماعيليان الموت 
و خليفه عباسي

ــماعيلى  ــن، آيين اس نزاريان در روزگار جالل الدين حس
ــلمانى  ــمًا اظهار مس را به كنارى نهادند و جالل الدين رس
ــر و توبيخ و منع و  ــيعت خود را زج ــرد23 و «قوم و ش ك

ــى،  20 . همان، ص432؛ نك: «زندگانى عجيب يكى از خلفاى عباس
الناصر لدين اهللا»، صص349و350.

21 . جامع التواريخ، ص173؛ تاريخ جهانگشاي، ج3، ص241. 
22 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص241. 
23 . الكامل فى التاريخ، ج9، ص306. 

تقريع مى كرد، بر التزام ايمان و اتباع رسوم شرع مى داشت 
ــاختند و  ــجدى بس ــود در هر ديهى حمامى  و مس و بفرم
ــلمانى كه در  ــم اذان صالة و صيام تازه گردانيد و مس رس
ــت، به خانه زنديق عزيز  ميان ملحدان حكم مصحف داش
ــول(ص)».24 جالل الدين  ــار رس ــت چون آث و مكرم گش
ــى نزاريان، به صورت پنهانى با  پيش از تصدى فرمانرواي
خليفه ناصر مراوده داشت25 و در مخالفت خود با پدرش 
ــدت از  ــدى بود كه پدر به ش ــن محمد چندان ج نورالدي
پسرش مى هراسيد و به گزارش همدانى «در روزهاى بار 
ــن در بارگاه حاضر مى شده،  و مجامع كه جالل الدين حس
پدر از او حذر مى كرده و انديشه مى داشته و در زير لباس 
زره مى پوشيده و مقربان و ملحدانى كه اهل اعتقاد او بودند، 
ــمين فرمانرواى الموت با  ــته اند».26 شش او را نگه مى داش
تمهيد مقدمات الزم و پذيرش اسالم تسنن، امكان پيوند با 
ــالمى  و خروج از انزوا و گوشه نشينى را  جامعه بزرگ اس
ــاخت، سپس چنان كه همدانى گزارش كرده «در  فراهم س
ــوالن به خليفه بغداد ناصرالدين اهللا و سلطان  اين معنى رس
ــالطين و امراى عراق و  ــاه و ملوك و س محمد خوارزمش

ديگر اطراف فرستاد».27
ــالم و  ــن به اس ــى از گرايش جالل الدين حس خليفه عباس
تالش وى براى ارتباط با حكومتهاى مسلمان خرسند شد 
ــوالن را خلعت  ــارت بزدند و رس و به امر خليفه «اين بش
ــا كردند و در حق او  ــد و در اعزاز و اكرام او مبالغته دادن
عاطفتها مبذول فرموده و با او طريق مكاتبات و مراسالت 
مفتوح داشتند، با او به القاب عالى خطاب كردند كه محبوب 
سالطين بود».28 بدين ترتيب بود كه جالل الدين حسن به 
ــلمان معروف شد. تمجيد خليفه راه ارتباط و پيوند  نو مس
او را با ديگر حكومتهاى مسلمان گشود. از سوى بزرگان 
ــالم  ــالمى فتاواى ناظر بر اس ــلمان در همه ممالك اس مس
ــرانجام اهالى سرسخت و متعصب  ــد. س نزاريان صادر ش
ــوت و بازديد و آتش  ــن با عنايت ويژه حكمران الم قزوي

24 . جامع التواريخ، ص174. 
25 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص242. 

26 . جامع التواريخ، ص173. 
27 . همان. 
28 . همان. 
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زدن كتب ضاله الموت، اقرار به مسلمانى آنان كردند.29
ــه اى از خليفه با حكمرانان  ــب تأييدنام جالل الدين با كس
سنى گيالن پيوند برقرار كرد و با دخترانى از ملوك گيالن 
ــالطين عصر،  ــتور خليفه و س ــر دس ــود.30 بناب ازدواج نم
ــدند.31 مادر  ــان منع ش ــلمانان از خصومت و قتل ايش مس
جالل الدين نيز كه زنى مسلمان و عابد بود، در سال 609ق 
ــن  ــرد و با كاروانى از افراد مورد اعتماد حس قصد حج ك
ــت از نو مسلمانان اسماعيلى باشند، از الموت  كه مى بايس
حركت كردند. افراد كاروان در بغداد مورد احترام و توجه 
ــيار قرار گرفتند و از دارالخالفه در حق آنان اكرام شد  بس
و بنابر گزارش جوينى به امر خليفه «در راه حج سبيل او 
ــبيل ملوك اطراف داشت».32 همدانى گزارش  را پيش س
ــبب «سلطان محمد خوارزمشاه از خليفه  مى دهد به اين س
ــاده مغايرت و مباعدت  ــر برنجيد و مبدأ  عداوت و م ناص
ــاز حكومتش اطاعت خود  ــد».33 جالل الدين در آغ او ش
ــبت به خوارزمشاه اعالم كرد و نام وى را در خطبه  را نس
ــت خويش ديد كه بهتر آن  ــا اندكى بعد به مصلح آورد؛ ام
ــاه  ــدد و رابطه خود را با خوارزمش ــت به خليفه بپيون اس
ــت به اسالم و پيوند با  تغيير دهد؛ زيرا قصد وى از بازگش
حكومتهاى اسالمي، كسب مشروعيت دينى و سياسى بود 
ــطه ارتباط با خليفه حاصل  ــن نتيجه اى بود كه به واس و اي
ــتهاى خليفه ناظر بر بيرون  ــد. از همين رو، با سياس مى ش
ــت. به  ــاهيان از عراق عجم همراه گش ــدن خوارزمش ران
ــتن علم اسماعيليان در مراسم  ويژه آنكه پس از مقدم داش
حج، روابط جالل الدين حسن و سلطان خوارزمشاه رو به 

تيرگى رفت.
ــن عالوه بر حذف نام سلطان خوارزمشاه  جالل الدين حس
از خطبه، با خليفه ناصر و اتابك اوزبك كه پادشاه اران و 
ــام و جزيره يك اتحاد  آذربايجان بود و برخى از امراى ش
سوق الجيشى برقرار كرد. نخستين مقصد متحدان، سركوب 
منگلى (608ـ612ق)، غالم شورشى اتابك و حاكم عراق 
عجم بود. دليل خصومت متحدان با منگلى آن بود كه وى 

29 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص243؛ جامع التواريخ، ص175. 
30 . جامع التواريخ، ص176.

31 . همان، ص175؛ تاريخ جهانگشاي، ج3، ص243. 
32 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص244. 
33 . جامع التواريخ، صص175و176. 

ــاندن والى سابق عراق و متحد خليفه، خشم  با به قتل رس
خليفه را برانگيخت34 و از سوى ديگر با «اتابك معاندت 
و عداوت مى نمود و لشكر او به بعضى واليات جالل الدين 
نيز قصدى مى پيوستند».35 جالل الدين حسن مدت يك و 
ــس از گرد هم آمدن  ــال در مملكت اتابك بود و پ نيم س
ــگ منگلى رفتند و وى را  ــال 612ق به جن متحدان در س
ــى را بنابر توافقى كه پيش  ــت دادند و مملكت منگل شكس
از جنگ ميان خليفه و اتابك و جالل الدين شده بود، ميان 
ــيم كردند.36 ابهر و زنجان را به حكمران الموت  خود تقس
ــهر تا چند سال در تصرف عمال  واگذار كردند و اين دو ش
ــود  ــت به س جالل الدين بود. بنابراين اين اتحاد مى توانس
ــد. از يك سو همراهى خليفه، تأييد مسلمانان  نزاريان باش
ــزارش جوينى «در اين  ــت، چنانچه به گ را به دنبال داش
ــالم او مؤكدتر و  ــفر و در مدت مقام آن بالد دعوى اس س
ــلمانان با او مخالطت بيش كردند»37  ــد و مس مصدق تر ش
ــترش قلمرو، در مواجهه با  ــوى ديگر عالوه بر گس و از س
ــاهيان در موقعيت مناسب تري قرار مي گرفتند.  خوارزمش
ــالمى  كه خليفه به  ــمى  اس جالل الدين در قبال اعتبار رس
ــابق، گروهى از فدائيان  وى عطا كرد، افزون بر خدمت س
ــتورهاى او را اجرا كنند.  ــت تا دس را به خدمت او گماش
ــان از جانب خليفه به  فدائيان در يكى از اين مأموريتهايش
ــت كشته  جاى امير مكه، كه معارض خليفه بود و مى بايس
مى شد، به اشتباه يكى از خويشان او را به قتل رساندند.38 
دومين مأموريت اين فدائيان قتل اغلمش (612ـ614ق)، 
ــا آنكه منصوب  ــرواى جديد عراق عجم بود. وى ب فرمان
ــاه پيوست. بنابراين در  از جانب اتابك بود، به خوارزمش
ــى به دستور خليفه و با فرستادن گروهى از  يك لشكركش

فدائيان، شورش او فروخوابانده شد.39
روابط گرم ميان جالل الدين حسن با ناصر عباسى تا سال 
ــت، ادامه پيدا كرد. در  ــواى الموت درگذش 618ق كه پيش
ــن، با هجوم چنگيزخان و  ــالهاى پايانى زمامدارى حس س

34 . الكامل فى التاريخ، ج9، ص307. 
35 . جامع التواريخ، ص176. 

36 . الكامل فى التاريخ، ج9، ص309. 
37 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص247. 
38 . الكامل فى التاريخ، ج9، ص305. 

39 . همان، ج9، ص313. 
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ــيده شدن حكومت خوارزمشاهى، دو حكومت  از هم پاش
ــاس رضايت  ــه صورتى احس ــداد، هريك ب ــوت و بغ الم
ــه خليفه عباسى براى  كردند. برخى منابع از احتمال دسيس
ــاه خبر  ــدن مغوالن و حمله به مملكت خوارزمش فراخوان
مى دهند،40 اما جوينى و ديگران پيش دستى جالل الدين را 
ــبت به مغوالن بيان مى كنند.41  در اعالن ايلى و اطاعت نس
ــنى بر تشريك مساعى زمامداران  موارد فوق داليل روش
ــبت به  ــى در بى توجهى نس ــزارى و عباس ــاى ن حكومته
ــى در اوضاع  ــاه و بى طرف ــت حكومت خوارزمش سرنوش

مصيبت بارى بود كه مملكت ايران بدان دچار شد.
در روزگار زمامدارى عالءالدين محمد كه از سال 618ق 
ــد، روابط ميان نزاريان الموت و  تا 653ق به طول انجامي
ــى در آغاز به مانند گذشته خوب بود؛ زيرا  خالفت عباس
ــته بود و وزير  ــالگى به جاى پدر نشس عالءالدين در نه س
ــر ملك بود و مربى  ــه «به حكم وصايت او مدب پدرش ك
ــرش عالءالدين»،42 سياست پيشين را در تداوم روابط  پس
ــنه با خليفه ناصر عباسى ادامه داد43 و پس از مرگ  حس
ناصر با جانشينان او، خليفه ظاهر عباسى (622ـ623ق) 
ــتعصم  ــتنصر (623ـ640ق) و مس ــدى مس ــاى بع و خلف
(640ـ656ق) اين روابط را حفظ كرد. آنچه كه مبين اين 
ــت در موارد متعددى  ــت، اتفاق نظر اين دو حكوم امر اس
ــت كه همه آنها حول مقابله با ستيزه ها و چيرگى امرا و  اس

عمال مغوالن و مقاصد جهان جويانه آنان بود.
ــان مى دهد عالءالدين  ــهايي در دست است كه نش گزارش
ــارى نهاد و چون  ــالمت با مغوالن را به كن ــد راه مس محم
خود را نيرومندترين حاكم ايران پس از مرگ جالل الدين 
خوارزمشاه مى ديد، اقدامات تعرضى را عليه كارگزاران و 
ــترش داد، به گونه اى  ايلچيان مغول و راههاى تجارى گس
ــى، خوارزمى و  ــخصيتهاى مغول ــه هر روزه خبر قتل ش ك
ــار مى يافت.  ايرانى كه با مغوالن همكارى مى كردند، انتش
ــى، كشتن كلبالت  از مهم ترين نمونه هاى اين قتلهاى سياس

40 . همان، ج9، ص361؛ تاريخ روضة الصفا، ج5، ص25. 
ــخ،  التواري ــع  جام ص248؛  ج3،  ــاي،  جهانگش ــخ  تاري  .  41

صص176و178؛ زبدة التواريخ، ص217. 
42 . تاريخ جهانگشاي، ج3، ص249. 

43 . فدائيان اسماعيلي، ص119. 

ــود.44 ظاهراً از  ــانده اوكتاى، در ايران ب ــت نش حاكم دس
ــت كه مورخان ايرانى مانند جوينى، همدانى،  همين رو اس
كاشانى، حافظ ابرو و مستوفى كه از كارگزاران عالى رتبه 
مغول بودند، عالءالدين را به الحاد و آداب و عادات ناپسند 
ــتند،45 در حالى كه نسوى مورخ  و ديوانگى متهم مى داش
ــى جالل الدين خوارزمشاه در گزارش سفر سياسى  و منش
خود به الموت و ديدارش با عالءالدين، وى را فرمانروايى 
كريم به دور از تجمل و در عين حال، سياستمدارى زيرك 
و قاطع به تصوير مى كشد.46 خلفاى عباسى نيز با مقاصدى 
ــيوه مقابله در برابر توسعه طلبى مغوالن  ــابه الموت ش مش
ــت كه اقدامات حكمران  ــش گرفتند47 و بعيد نيس را در پي
ــت خارجى مشتركى باشد.  الموت و بغداد مبتنى بر سياس
ــد فرمانروايان الموت و بغداد اتحاد و اتفاقى  به نظر مي رس
ــلمان و خليفه ناصر  ــن نو مس را كه ميان جالل الدين حس
ــاهيان برقرار شده  ــى جهت برچيدن نفوذ خوارزمش عباس
ــران متوجه اين  ــوالن و غلبه آنان بر اي ــود، با يورش مغ ب
ــا اين حال، هم  ــاختند. ب ــيده س حكمرانان نيرومند نو رس
ــابهي در  ــوت و هم خليفه بغداد روش مش فرمانرواى الم
ــورى مغول اتخاذ  ــتگاه مركزى امپرات ــداوم رابطه با دس ت
كردند و به مانند ديگر حكومتهايى كه مطيع مغوالن شدند، 
ــفيرانى را جهت شادباش حكمرانى به دربار اوكتاى در  س
ــتادند.  ــال 644ق فرس ــال 626ق و دربار گيوك در س س
ــتن گيوك «از  ــى، هنگام به تخت نشس ــه گزارش جوين ب
دارالسالم بغداد قاضى القضاة فخرالدين ... و از عالءالدين 
ــهاب الدين و شمس الدين و  ــمان قهستان، ش الموت محتش
اين جماعت هريك با چندان حمل كه اليق چنان حضرتى 

ــاي، ج3،  ــخ، ج9، ص374؛ تاريخ جهانگش ــل فى التاري 44 . الكام
ــيان»،  ــاهيان و عباس ــى خوارزمش ــبات سياس ص276؛ نك: «مناس

صص107و108. 
ــع التواريخ،  ــص249و251؛ جام ــاي، ج3، ص ــخ جهانگش 45 . تاري
ــلطانيه، صص268و269؛ تاريخ  صص179و180؛ مجمع التواريخ الس

گزيده، ص526. 
ــص223و229. نخجواني نيز  ــيرت جالل الدين مينكبرني، ص 46 . س
عالءالدين را مردي فاضل و داهي مي داند و شعري از خواجه نصيرالدين 

طوسي در مدح او آورده است (تجارب السلف، ص289).
47 . طبقات ناصري، ج2، ص158؛ مجمع االنساب، ص250؛ مختصر 

الدول، صص347و353. 
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باشد بيامدند».48 پس از پايان مراسم و دادن انعام به هريك 
ــان، با سفراى بغداد و الموت  از حاضران به فراخور مقامش
ــى خبر مى دهد كه  ــه در پيش گرفتند. جوين ــار جداگان رفت
«ايلچى بغداد را بعد از اغراز يرليغ بازگرفتند و اميرالمؤمنين 
ــبب شكايتى كه سيرامون  ــم آميز فرستاد، س را الوكهاى خش
ــان گفت و ايلچيان الموت را به  ــر جورماغون49 از ايش پس
أذالل و اهانت بازگردانيد و جواب تذكره را كه آورده بودند 
فراخور آن به خشونت تمام جواب نبشتند»،50 گيوك بر آن 
ــيارى را براى تكميل فتوحات نواحى غربى  ــد لشكر بس ش
ــين بود.  ــن نواحى غالبًا مسلمان نش ــتد. اي امپراتورى بفرس
ــد گيوك جهت  ــزارش خويش افزون بر قص ــانى در گ كاش
ــد وى براى هجوم به  ــالع و بالد مالحده، از قص تخريب ق

خليفه بغداد نيز خبر مى دهد.51
ــترده و سهمگين مغوالن سبب شد تا رابطه  خبر يورش گس
ــد و يا به  ــى تحكيم ياب ــوت با خليفه عباس ــرواى الم فرمان
عبارت ديگر استحكام روابط ميان اين دو حكومت آشكار 
ــانى «چون خبر وصول او (گيوك)  گردد. بنابر گزارش كاش
ــيد، خليفه به عالءالدين پيغام داد كه تدبير  به عالءالدين رس
ــت؟ عالءالدين گفت: او اول اينجا مى رسد،  اين قضيه چيس
ــت قالع و رباع من مستخلص نكند، به بغداد نتواند  تا نخس
ــد از آن تو دانى با او و  ــر او مرا قهر و قمع كند، بع ــد، اگ آم
ــد، خليفه خاطر فارغ دارد كه حق تعالى  اگر خالف اين باش
ــرارت شر او را از سر ما دفع كند».52 در گزارش جوينى  ش
ــمرقند53 رسيد كه از  ــت كه گيوك «چون به حد س آمده اس
ــد اجل موعود فرارسيد  آنجا تا بيش باليغ يك هفته راه باش
ــام فراتر نهد»،54 اما  ــدان مهلت نداد كه قدم از آن مق و چن

ــت در ايران عهد  ــاي، ج1، ص205؛ دين و دول ــخ جهانگش 48 . تاري
ــكيل دولت  ــخ مغول از حمله چنگيز تا تش ــول، ج2، ص288؛ تاري مغ
ــين خوارزمشاه و اسماعيليان الموت»،  تيموري، ص153؛ نك: «بازپس

صص863-883.
ــون از امراي بزرگ مغول بود كه به فرمان اوكتاي مأمور  49 . جورماغ

فتح بالد خراسان و عراق و تعقيب سلطان جالل الدين مينكبرني بود.
50 . تاريخ جهانگشاي، ج3، صص212و213. 

51 . مجمع االنساب، صص255و256؛ زبدة التواريخ، ص222. 
52 . زبدة التواريخ، صص222و223. 

ــتكي نام مي برد  ــمرقند از محلي به نام قمس ــرى به جاي س 53 . ابن عب
(مختصر الدول، ص356).

54 . تاريخ جهانگشاي، ج1، صص215و216. 

كاشانى به صراحت از توطئه فرمانرواى نزارى براى از ميان 
برداشتن خان مغول خبر مى دهد.55 با مرگ گيوك، آن سپاه 
نيز پراكنده شد و خاطر خليفه عباسى از خطرى كه دستگاه 

خالفت را تهديد مى كرد، بياسود.
در دوره حكمرانى عالءالدين محمد رابطه با خالفت عباسى 
ــى و پويايى دوران  ــت و اگرچه از گرم ــش ادامه ياف كمابي
ــن نو مسلمان برخوردار نبود، اما  حكومت جالل الدين حس
به خصوص در آنچه مربوط به مقاومت در برابر غلبه جويى 
مغوالن مى شد، همكارى و معاضدت ديده مى شد. اين اتحاد 
ــت جالل الدين  ــى و نظامى، محدود و بازمانده سياس سياس
ــت عالءالدين محمد  ــن بود و تا پايان روزگار حكوم حس
ــوالن با  ــه مغ ــن علي ــتهاى عالءالدي ــت. سياس ــه داش ادام
ــه تزايدى در داخل حكومت نزارى مواجه  مخالفتهاى رو ب
شد. از گزارشهاى جوينى و مورخان ديگر عصر مغول چنين 
برمى آيد كه هم زمان با تشديد خطر تهاجم مغوالن به «بالد 
مالحده» عده بسيارى از «اركان دولت در داخل به مخالفت 
ــال خواص و عوام از عالءالدين ملول  پرداختند و در اين س
ــر احوال مملكت  ــر او مخايل ادبار ب ــده بودند و از تدبي ش
ــاه ـ پسر و جانشين  معاينه مى ديدند».56 ركن الدين خورش
ــت و به  ــتهاى پدر پيوس ــنـ  نيز به مخالفان سياس عالءالدي
تدريج بيشتر بزرگان و اركان لشكر به ركن الدين پيوستند و 
ــت فرمانرواى الموت در برابر مغوالن  خواستار تغيير سياس
ــتند. جوينى و همدانى در گزارش خويش شدت گرفتن  گش
ــال  ــى در ميان نزاريان را در س ــوج اين اختالفات داخل م
ــل عالءالدين در همين  ــرانجام قت 653ق ذكر كرده اند.57 س
ــال راه تغيير سياست خارجى نزاريان در برابر مغوالن را  س
ــت كه آيا حكومت نزارى در  ــن نيس هموار كرد. البته روش
ــى توافقى  ــت خارجى با خالفت عباس اين چرخش سياس
ــت يا نه؟ اما مسّلم است كه دستگاه  به عمل آورده بوده اس
مهيب مغوالن از روزگار اوكتاى به اين سو بر آن بود تا تمام 
ــليم فرود  ــر تس مراكز مقاومت و حكومتهايى را كه كامًال س
ــن اوضاع و احوالى،  ــركوب كند. در چني نياورده بودند، س
سياست مماشات و تسليم جز تسريع اجراى مقاصد مغوالن 

55 . زبدة التواريخ، ص222. 
56 . جامع التواريخ، ص183؛ زبدة التواريخ، ص220. 

57 . تاريخ جهانگشاي، ج1، ص253؛ جامع التواريخ، ص182. 
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ــت نزاريان الموت  ــت و به زودى هم حكوم نتيجه اى نداش
ــاط  ــرانجام در برابر مغوالن بس ــى س ــم خالفت عباس و ه

حكومتشان در هم پيچيده شد.

نتيجه گيرى
ــيار  ــان در دوران مورد بحث، بس ــى نزاري ــت سياس وضعي
حساس و در شرايط نسبتًا مناسبى قرار داشت. اسماعيليان 
الموت در دوران حكومت سالجقه ارتباط خصمانه اي را با 
خلفاي عباسي در پيش گرفتند كه خود ناشي از نوع مواضع 
و رويكرد سياسي خالفت عباسي در پيوند با سالجقه بوده 
ــى  ــت. در اين دوران نزاريان از ابزار گفتگوهاى سياس اس
ــتفاده مي كردند، اما  ــى اس ــز در مواجهه با خالفت عباس ني
ــان از نيروى  ــيد و آن ــتر اين تكاپوها به جايى نمى رس بيش
ــمنان خود را از  ــيله دش ــان خود بهره برده و بدين وس فدائي
ــتند. در دوران حكومت خوارزمشاهيان نيز،  ميان برمى داش
ــاه و خليفه و هم از  ــاد ميان خوارزمش ــان هم از تض نزاري
ــى كه خالفت عباسى از مغوالن داشتند، بهره مى بردند  ترس
ــان در دوران  ــرآورده مى كردند. نزاري ــد خود را ب و مقاص
جالل الدين حسن سوم كه مصادف با هجوم مغوالن به ايران 
ــود نيازمند تغيير  ــبرد مقاصد خ بود، دريافتند كه براى پيش

ــى هستند. به ويژه اينكه توسعه  روابط خود با خالفت عباس
ــى از مهم ترين اهداف  ــرو جغرافياي ــترش قلم قدرت و گس
ــا اين زمان بر  ــت و جامعه نزاريان ت ــمار مى رف آنان به ش
ــوى انزواى سياسى و  ــت «انديشه قيامت» به س اثر سياس
اجتماعى رفته بود. از اين رو، رويكرد خصمانه خود را در 
مواجهه با دستگاه خالفت، كنار نهاده و مناسبات دوستانه اى 
را در پيش گرفتند. برقرارى صلح با خالفت عباسى عالوه 
ــى براى نزاريان، اين فايده را هم براى  بر مشروعيت سياس
ــتند بازرگانى  ــت كه آنان مى توانس ــماعيليان دربر داش اس
ــه از اين طريق به وجود  ــى خود را در پناه امنيتى ك كاروان
ــعه دهند. از سويى نيز خالفت عباسى به دليل  مى آمد، توس
آنكه نمى خواست جبهه ديگرى را عليه خود در سرزمينهاى 
ــماعيليان  ــايد، اقدام خاصى را عليه اس ــرقى قلمرو بگش ش
انجام نداد. اگرچه اين تصور مى رفت كه اسماعيليان الموت 
ــد و آنان را از  ــوان يك حائل امنيتى براى بغداد باش به عن
ــّلم مغوالن بر آن  ــوم مغوالن در امان دارد، اما قدر مس هج
ــاورده بودند،  ــليم فرود ني ــر تس بودند حكومتهايى را كه س
ــوالن از زمان اوكتاى به  ــركوب نمايند و اين رويكرد مغ س
بعد شيب تندترى يافت و سرانجام هم نزاريان الموت و هم 

خالفت عباسى حكومتشان درهم پيچيده شد.
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