
ّاح  انديشه در باب امامت   ھاى حسن صب
  و حجّت

 )1(دكتر عبداللَّه رجايى

ّاح، به نقش وى در بنیان  اين پژوھش ضمن بررسى نوآورى ھاى مذھبى حسن صب
ى جايگـاه امـام در سلســله  نھادن دعوت جديد اسماعیلى و بحث از آراى او دربــاره

چنیــن تــأثیر ايــن اصـالحات مـذھبى در  مراتب اين آيین و ضرورت تعلیم از امام، ھـم
ى اسماعیلى ايران و چگونگى قرار گرفتن اين داعى اسماعیلى در رھـبرى  جامعه

 .پردازد جنبش نزاريان مى
ّاح با ارائه يافته ى  ھــاى تــازه ى آموزه ھاى اين پژوھش بیانگر آن است كه حسن صب

ِ ايــن آيیـن، آن را بـا مقتضــیات سیاســى و  مذھبى، ضمن اصالحات بنیادىِ سـاختار
ً مذھبــى  اين رويكـرد مصــلحت. اجتماعى آن عھد ھماھنگ ساخت جويانـه و عمیقـا

وى بـه . شھرت پیــدا كنـد» دعوت جديد«سبب شد تا تعالیم اين داعى تحت عنوان 
ھايـى  ھاى تازه، ضمن متحد ساختن نزاريـان ايـران، نـیرو و آرمــان يارى اين انديشه

ى نزارى را  امام غايب، جامعه» حجت«تازه بدانان داد و با رھبرى خويش، در مقام 
 .ھاى سیاسى نیز سوق داد به سمت كسب توانمندى

حسن صباح، دعوت جديد، مقام امام، تعالیم امام، اسماعیلیان ايران، جنبش : ھاى كلیدى واژه
جّت ُ  .نزارى، ح

  مقدمه

ِ مصــر، كـه خـود  آيین اسماعیلى از تشیع امامى منشعب شـده و در روزگـار خلفـاى فـاطمى
در آن عھــد شــمار زيــادى از . اســماعیلى بودنــد، رشــد و شــكوفايى بســیارى پیــدا كــرده بــود

دانشـمندان اســماعیلى ايرانــى در ايــران و مصــر بـه كـار تـألیف آثـارى در بــاب عقايــد خويــش 
آنان ضمن نشر دعوت و ھدايت نوكیشان، به بازسازى و كارآمدى ساختار اين . مشغول بودند

ى دعــوت فــاطمى و ســازمان  داعیــان ايرانــى در ترقــى و توســعه. آيیــن نــیز ھمــت گماشــتند
ھا در استحكام خالفت فاطمى  اين كوشش. اند تبلیغاتى نیرومند آن نقش انكارناپذيرى داشته

یان . ھاى خارجى آن نیز بسیار مؤثر بود بردن سیاست در مصر و پیش اما اين پیوندِ تنگاتنـگِ م
شینى  اسماعیلیان ايران و مصر، در اواخر قرن پنجم قمرى، با بروز تنازع مــذھبى بـر سـر جان

اى بـه وجـود  ى تـازه از ھم گسست و در پى آن، فرقــه) ق426-487(خلیفه مستنصر فاطمى 
قد بـه حقانیــت . دارى اين جريان مذھبى را حسن صباح بـر عھـده داشـت سردم. آمد وى معت

بود و ) نزار(پسر بزرگ خلیفه  براى قرار گرفتن در جايگاه امامت اسماعیلیان پس از مستنصـر 
تـرش  ھـاى درباريـان و توسـط بـرادر كوچـك در اعـتراض بـه غصــب مقـام نـزار كـه بـه دسیسـه

جدا كـرد و  انجام گرفت، خود را از پیكره) مستعلى( ى اصلى تشـكیالت اسـماعیلى در مصـر 
نزارى شـھره . دعوت مستقل اسماعیلى را در ايران بنیان نھاد نام  مذھبى نـو بـا  گروه  ايـن 

بديل آن بـه يـك . گشت براى گسـترش و ت اندكى پس از پیدايش اين گروه، محیط مساعدى 
با آشكار شدن آشفتگى ساختار سیاسى حكومت سلجوقى از يـك سـو . جنبش فراھم شد

كى از  و نارضايتى ايرانیان از نابسامانى ھاى امور كشور، از سوى ديگر، دعوت نزارى مبنــاى ي
 .ستیز مردم اين سرزمین شد خواھانه و بیگانه ھاى عدالت ترين حركت مھم

  طرح مسأله

نزارى اسـت ین سـاختار فكــرى جنبـش  البتـه . محور اين پژوھش، نقش حسـن صـباح در تبی
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توان تأثیر اوضاع سیاسى و اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن پنجم قمرى و بـه خصـوص  نمى
ِ سنى گیرانه ى سخت سیطره گیرى اين جنبــش انكـار  مذھب را در شكل ى تركمانان سلجوقى

یر  دھى تازه بدون شك، اين امور بر سازمان. كرد صباح تأث ى اسماعیلیان به پیشوايى حسـن 
ــان، ماننــد بســیارى از جريــان ــادگراى نزاري ھــاى  فــراوان گذاشــت، امــا حركــت گســترده و بنی

ً بر انديشه ايـن خصوصـیت در . ھاى مذھبى استوار بود سیاسى و اجتماعى در ايران، اساسا
صر  جنبش نزارى بسیار حايز اھمیت است؛ زيرا ثبـات عقیـده و صـبر و جـان ثارى نزاريـان، عن ن

ھا و توفیقات شگرف سیاسى آنان بـود  ممتاز و خصوصیت شاخص آنان و اصل ضرورى فعالیت
كه نزديك به دو قرن دوام يافت و اسباب شگفتى دشمنان سرسخت و فراوان اين گـروه شـد 
ــر آن اســت كــه يــك چنیــن قــدرتى بــدون وجــود اعتقــادى راســخ و اســتوار ممكــن  و گمــان ب

 .گرديد نمى
سن صـباح و مـیزان  آنچه در اين پژوھش مورد نظر قرار گرفته بررسى افكار و انديشـه ھـاى ح

ى اسـماعیلى ايـران اســت كـه در  تأثیر او در گسترش اعتماد به نفس و قــوت گـرفتن جامعـه
 .گردد قالب سه پرسش عرضه مى

 ھاى اسماعیلى ايجاد كرد؟ ھايى در انديشه حسن صباح چه دگرگونى. 1
 ھا در میان اسماعیلیان ايران چه بود؟ آثار اين انديشه. 2
ھا به كدام مرتبه از مراتب تشكیالتى اسـماعیلى دسـت  حسن صباح در پى اين دگرگونى. 3

 يافت؟

  پیشینه

ــداد ــیر ن ــاطمى را تغی مباحــث . حســن صــباح بســیارى از ســاختارھاى دعــوت اســماعیلى ف
فت و شـناخت كیھان ھم شناسى و معر له م خش شناسـى فلسـفى كـه از جم ھـاى  ترين ب

ً مورد نظر وى نبـود 1ى فكرى اسماعیلیان بود، منظومه تنى بـر . اساسا یش اسـماعیلى مب ك
لوم نبــوى و . مرجعیت امام بود یب و وراث ع لع از غ امام در دعـوت فاطمیـان، معلــم اول و مط

اى نزديــك بــه روزگــار حســن صــباح،  انســانى فــوق بشــر و معصــوم از خطــا بــود، امــا در دوره
ً ايرانى بودند، دگرگونى ھايى در سلسـله مراتـب ديـنى ايجـاد  فیلسوفان اسماعیلى كه غالبا

به كردند؛ از جمله یان اسـماعیلى، ى ا ى اين تحوالت، مسأله ارتقـاى رت نزد داع مام بـود كـه 
و حمیدالديـــن ) ق361ت بعـــد از (ابويعقـــوب سجســـتانى ) ق 322ت (ابوحـــاتم رازى : چـــون

به. نیز سابقه داشت) ق411ت بعد از (كرمانى  پايین امام كه تـا پیــش از ايـن در مرت تـر از  اى 
ھر  3»اساس«و  2»ناطق«مقام  روحـانى بـود،  4»جـدّ «قرار داشت و در عـالم جسـمانى مظ

معناى اين . شده بود 5»كلمه امر«درگذشته، بلكه مظھر » نفس كل«ى  اينك نه تنھا از مرتبه
ھر و تجلــى  سخن آن بود كه خداوند به میانجى امام، جھان را آفريده و، در عیـن حـال، او مظ

ــت ــوده اس ــالى ب ــارى تع ــى  6.ذات ب ــروز برخ ــبب ب ــام س ــاه واالى ام ــر جايگ ــد ب ــدت تأكی ش
به  افراطكارى ھا شد تا جايى كه شمارى از اسماعیلیانِ نخستین معتقد بودند كـه ھـر كـس 

 7.امام اعتقاد پیدا كرد، بر ھر كارى مجاز است
 8گفتند مى» تعلیمیه«كه مورد تأكید حسن صباح بود و يارانش را بدان رو  -لزوم تعلیم از امام 

سنت، قائـل بـه  - ھل  مرى نوظھـور نبـود؛ زيـرا شـیعیان از آغـاز تـاريخ خـويش در برابـر ا نیز ا
ناى . مرجعیت اشخاص برگزيده و معصوم در حل و فصل مسـائل ديـنى بودنـد ايـن امـر بــه مع

ھمان شخص مـورد نظـر » امام«بود و بديھى است كه در چنین روندى » تعلیم«پذيرش اصل 
بنــابر اعتقــادات شــیعه، اگــر خداونــد، بــراى  9.شــیعه اســت كــه معلــم و مرجــع تعلیــم اســت

ند، چگونـه  شود بـر مــى نمايى خلق، پیامبرى را با توانايى و قدرتى كه به وى عطا مى راه گزي
توجھـى در  داشتن دينش غفلـت ورزد؟ بـه نظـر شـیعیان، ايـن بـى ممكن است از تداوم و نگه
ین كـرده و . حكمت الھى محال است آنان يقین داشتند كه خداوند جانشینى براى پیامبر تعی

ً بـر ايـن دلیـل . علیه السالم نیست آن فرد برگزيده جز حضرت على استدالل شـیعیان اساسـا
ى جانشینى پیامبر را داشته و بنابر ادعاى علــى  علیه السالم داعیه استوار بود كه فقط على

ست، ايـن حـق  نب خدا ین و برگزيـده از جا كه او به تصريح پیامبرصلى هللا علیه وآله امــام مب
مى براى آن حضرت ثابت مى تواننـد بـه  گردد؛ لذا ادعاى اھل سنت مبنى بر اين كه اشخاص 
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یل مبیـن  اختیار خود خلیفه غاير ايـن دل يعـنى ادعـاى امامـت (اى برگزينند، نه تنھا مخالف و م
علیـه  بلكه خـالف اظھـار صـريح پیامبرصـلى هللا علیـه وآلـه در نصـب علـى) علیه السالم على

 10.السالم به جانشینى خود است
علیه السالم وصى پیامبرصلى هللا علیه  اسماعیلیان نیز مانند ديگر شیعیان معتقد بودند على

نص موثـق و صـريح بـه وصـايت و جانشـینى برگزيـده شـده و امـام امــت  وآله است؛ زيـرا بـه 
امـامِ مـورد  11.بـرد اسالمى است و پس از وى ھر امامى، امام پس از خود را به نص نام مى

ھاى ھدايت پیامبر، از جملــه قلمـرو علـم و دانـش مـذھبى، بـه  اعتقاد شیعه در تمامى حوزه
گفتند كه علم،  آنان مى 12.گردد ى علم پیامبر است، جانشین او مى اعتبار اين كه باب مدينه

مى به رأى و قیاس براى آدمى حاصل نمى  13.گـردد شود، بلكه به تعلیمِ معلم صادق حاصل 
شـمردند،  ى تكـالیف شـرعى روا مـى بدون ترديد، شیعیانِ نخستین اين نوع تعلیم را در حـوزه

سن صـباح و گويـا  14اما در امور نظرى منكر حصول علم بـه طريـق اسـتدالل نبودنـد؛ ولـى ح
برخى از داعیان اسماعیلى، پیش از وى، استدالل را در وصول به علم در اصول عقايـد كافــى 

چه . گفتند به معلم احتیاج داريــم شمردند و مى نمى یم، كمـابیش شــبیه آن احتمـاالً اصـل تعل
ھاجسن بر اين نظر است كه . حسن صباح عرضه كرد، پیش از اين نزد داعیان ديگر مطرح بود

اخذ كرده و از عربـى بـه فارسـى ) عبدالملك عطاش(شايد حسن آن را از داعى پیش از خود 
 15.برگردانده باشد

  ى دعوت جديد نزد حسن صباح گیرى انديشه شكل

صى بـه عقیــده نزاريان اولیه و به خصـوص حسـن صـباح، توجـه و عالقـه ى امامـت ابـراز  ى خا
قام امــام در سلسـله مراتـب آيیـن اسـماعیلى بـود و  16.داشتند مى او از مناديـان اعتــالى م

.ى اين موضوع، ھنگام گفتار در مورد ضرورت تعلیم از امام مطـرح كـرده اسـت  نظرش را درباره
ــه 17 ــازه انديش ــیرھاى ت ــا و تفس ــد  ھ ــاب عقاي ــر او در ب ــدم ب ــان متق ــباح و داعی ــن ص ى حس

سن صـباح . اسماعیلى سبب وضع و ظھور دعوتى نو شد نام ح ايـن دعـوتِ بـه خصـوص بـه 
مورد آن . شھرت يافت صولى در  ست و ف ين دعـوت برخا یق ا بار بـه تبییـن دق وى نخسـتین 
آرا . داننـد گذار واقعى دعوت جديد اسماعیلى مى رو حسن صباح را بنیان از اين 18منتشر كرد؛

یان  ھاى حسن صباح و تأثیر آن در انسجام ذھنى نزاريان انعكـاس گسـترده و انديشه اى در م
الــدعوة (مورخــان و نــاظران ســنى داشــت و آنــان دعــوت او را نــو و در برابــر دعــوت فاطمیــان 

 19.نام نھادند» الدعوة الجديدة«دانستند و آن را  مى) القديمة
يابى بر المـوت  ھاى تاريخى، حسن صباح پس از بازگشت از مصر و پیش از دست بنابر گزارش

صلى دعـوت جديـد را در جريـان  قمرى برخى از آموزه 483-473ھاى  ى سال در فاصله - ھاى ا
. ى وى بـود نشر دعوت به كار گرفت و ھمانھا ھم، عامل نفوذ و تأثیر سخنان وى بر ياران تـازه

موزه له ايـن آ ھـا تأكیـد و پافشـارى حسـن بـر لـزوم تعلیــم از امـام بـود و ايـن كـه امـام  از جم
معرفــى جايگــاه رفیــع امــام در نظــام  20.اســماعیلى تنھــا آموزگــار واقعــى و شايســته اســت

افـزون بـر  21ھاى حسـن بـود؛ ترين بخش آموزش ھستى و ضرورت انحصار تعلیم به وى، مھم
او از . ھــاى عقیــدتى، جــذابیت گفتارھــاى حســن در طعــن وى بــر ســلجوقیان بــود ايــن آمــوزه

رو،  دانست؛ از ايـن ى حكومت آنان را ناپسند مى  نژاد نفرت نداشت، ولى شیوه سلجوقیان ترك
یان كـه  22شمرد؛ كرد و نژاد تركان را از جنس جن و پرى مى در تعالیمش آنان را طرد مى ايران

آمدنـد  ھا به وجد مـى گیرى ھا و نكته ديدند از اين ظرافت در آن روزگار از تركان ستم بسیار مى
 .يافتند و دعوت حسن صباح را بسیار خوشايند و موافق طبع و میل درونى خويش مى

ِ حسن صباح، بیانیه  ى دعوت جديد چھار فصل

از عقايد اساسى و بنیادى نزاريان نخسـتین بـود؛ ) از امام(چنان كه گذشت، اعتقاد به تعلیم 
به تعلیـم از اشـخاص برگزيـده در میـان اسـماعیلیان از آغـاز وجـود  اما با توجه به اين كه نیـاز 

يان شـامل چـه پديـده داشت، اين پرسش مطرح مى تازه گردد كه نظريه نزار اى بـود و چـه  ى 
 تغییرى ايجاد كرده بود؟
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یم  قع، تنظ عوت جديـد حسـن صـباح، در وا پاسخ اين پرسش بر اين فرض استوار است كه د
به . ى كھن شیعى بـود مجدد و تفسیر جديدى از يك انديشه یم،  ايـن تعبـیر تـازه از اصـل تعل

اى كالمى به نام چھار فصـل، بـه  ترين وجه، به قلم حسن صباح، در رساله ترين و پرورده كامل
ــم  ــا معاصــر وى، عبدالكري ــت نیســت، ام ــون در دس ــه اكن ــود ك ــه شــده ب ــان فارســى ارائ زب

اى از اين اثر را به عربى در كتاب الملل و النحل خـويش كـه  ، خالصه)ق 548ت (شھرستانى 
صباح تـألیف شـده گـزارش كـرده اسـت ايـن خالصـه  23.تنھا چھار سال پس از مـرگ حسـن 

ينى و رشـیدالدين  تـر از گـزارش تر و مشروح كامل ھـايى اسـت كـه مورخـان ايرانـى، چـون جو
منبع اصلى پژوھش حاضـر در بـاب آراى حسـن و دعـوت جديـد نیـز  24.اند اللَّه ارائه كرده فضل

ھاى جويـنى و  مبتنى بر گزارش مستوفى و منظم شھرستانى است؛ با اين ھمه، از گزارش
 .مؤلفان ديگر، به رغم اختصار آنھا، نیز بھره گرفته شده است

 :جوينى در گزارش كوتاه و روشن خويش نوآورى حسن صباح را چنین آورده است
كه ند چنـان بـود  يده خواند عوت جد عد از او ھمـان طايفـه آن را د ... تغییر او آن بدعت را كه ب

ِ تعلیم و تعلم دربست و گفت خداشناسى به عقل و نظر نیست به : حسن صباح، به كلى در
ين نظريسـت كس را در راه د ھر  عالم عقالانـد و  لق  اگـر در . تعلیم امام است؛ چـه اكـثر خ

غیر خـود اعـتراض نرسـیدى و  خداشناسى نظر عقل كـافى بـودى، اھـل ھیـچ مــذھب را بـر 
عتراض و انكـار . اند ھمگنان متساوى بودندى، چه ھمه كس به نظر عقل متدين چون سبیل ا

مفتوح است و بعضى را به تقلید بعضى احتیاج است، اين خود مذھب تعلیم است كـه عقـل 
 25.كافى نیست و امامى بايد تا در ھر دور مردم به تعلیم او متعلم و متدين باشند

ى شیعیان در باب تعلیــم را در  عقیده -چنان كه شھرستانى بیان داشته است  -حسن صباح 
ى شـیعیان  ھدف نگاشتن اين فصول، كـه صـورت انتقـاد از نظريـه. چھار فصل به عبارت درآورد

توانـد  پیشین در باب عقیده به تعلیم را دارد، اثبات اين رأى است كه تنھا امام اسماعیلى مى
شايد از ھمین روست كه بـه . آن معلم محق و راستین بعد از پیامبرصلى هللا علیه وآله باشد

صل 26.نام نھاد» الزام«نقل شھرستانى و جوينى، حسن اين فصول را  به اختصـار  ايـن ف ھـا 
 :حاوى اين مطالب است

در نخستین قضیه، حسن بر عدم كفايت عقل به تنھايى در فھم و درك حقايق دينى تصريح و 
 :گويد ى كالم حسن در اين قضیه اشاره كرده، مى جوينى به تكیه. كند تأكید مى

كرد كه خـرد  ترين آن الفاظ و معانى يكى آن است كه از معترضان مذھب خود سؤال مى دقیق
بس يا نه بس؛ يعنى اگر خرد در خداشناسى كافى است، ھر كس كه خردى دارد معترض را 

يد رسد و اگر معـترض مـى برو انكار نمى ھم ھـر آينـه : گو خـرد كـافى نیسـت، بـا نظـر عقـل ب
 27.اين مذھب اوست. معلمى بايد

ديگـر شـیعیان و . كنند ى فالسفه است؛ چون آنان تنھا بر عقل تكیه مى و غرض وى رد عقیده
 28.اتفاق دارند) عدم كفايت عقل و ضرورت وجود معلم(اھل سنت با وى در اين نظريه 

ى صحت اتخاذ علم دين از علما و فقھاى  ى اھل سنت را درباره ى دوم، حسن نظريه در قضیه
 :كند و گويد متعدد نفى مى

يا از معلمـى  چون احتیاج به معلم، ثابت شد، يا ھر معلمى بـه اطـالق صـالحیت تعلیـم دارد 
صادق ناگزير است؟ كسى كه قائل به صالحیت ھر معلمى باشد، او را نرسـد كـه ديگـران را 
انكار كند و اگر كسى ترجیح نھد و معلم خصم را انكار كند، ھر آينه پذيرفته است كه به ناچار 

 29.معلمى صادق و معتمد بايست
ـد از جانـب خداونـد  ّ ھا يـك معلـمِ مؤي حسن و ديگر شـیعیان در اينجـا اتفـاق نظـر دارنـد كـه تن

سنت نـیز بـر خطـا  مى ھل  ست؛ بنـابراين ا تواند باشد و آن، امام صادق در ھر زمان و دوره ا
 .ھستند
ير سـؤال مـى ى سوم، حسن نظريه در قضیه بـه . بـرد ى مرسوم شیعه را در باب تعیین امام ز

براى  گفته ى او، حال كه نیاز به معلمى صادق ثابت شد، آيـا نبايـد نخسـت وى را شـناخت؟ 
بات پـذيرد یت او اث يد صـداقت و مرجع صادق در ھـر دوره، با بـا ايـن  30.شناخت يگانه معلــم 

 .افتند استدالل، شیعیان نیز مانند اھل سنت و فیلسوفان در تنگنا مى
كوشد با طرح و تنظیم مجدد تمام مسأله، اين ابھام و سـردرگمى  حسن در قضیه چھارم مى

صادق نیـاز دارنـد، . را حل كند به امـامى  او به طور كلى نظر شیعه را داير بـر ايـن كـه مـردم 
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یاز را نمـى 31.كند اجماالً تأيید مى تـوان از چـیزى  به نظر وى، شناخت مرجعیت معلّـمِ مـورد ن
توان بـه  بینى در ماھیت دانش مى  در اين بحث با باريك: وى گويد. وراى خود آن به دست آورد

علم حقیقى از تضاد موجود میان دو امر متقابل كه تنھا از طريق يكديگر . جواب مناسب رسید
كه در جسـت. گردد شوند حاصل مى شناخته مى وجـوى  اين اصل اجتماعى، در مـورد فــردى 

بـدون وجـود . معلم صادق است و معلم صادق كه بايد شناخته شـود، قابـل مشـاھده اسـت
سوى ديگــر،  امام، آنچه از راه خرد براى ما حاصل مى ست و از  شود، نامفھوم و غیر معقول ا

رھبرىِ عقل ھم به امام پى نتوان برد، پس براى شناختن امام از عقل گزيرى نیست؛ امــا  بى
. كند گويد كه آن معلم كیست و نیز جوينده را به حقیقت غايى رھبرى نمى اين استدالل نمى

 :حسن گويد
كه مـا را بـه  سازد، بى آن به امام آگاه مى» احتیاج«عقل در اين مرحله ما را به نحوى كلى از 

 32.امام برساند
اى  كند و بدان اعتبار تازه او براى گشودن گره اين مشكل به يك عقیده قويم شیعى رجوع مى

 :او گويد. بخشد مى
یت ادعـاى وى حجـت . امام حجت خداست؛ يعنى امام بذاته و فى نفسـه حجـت اسـت ماھ

 .حقانیت اوست
 :يا به نقل جوينى از حسن

 33.گويد دلیل او مجرد قول اوست كه مى
برآورده مـى سـازد؛ بنـابراين، امـام در اثبـات  وى احتیاجى را كه مردم به وجود يك امـام دارنـد 

شد نـدارد لى كـه بـیرون از ذات او با یت و دلی ظر  34.ادعاى خويش نیازى به حجت حقان بـه ن
ى خويش براى تعلیم محتاجان به كسب حقـايق ديـنى،  حسن، امام صادق راستین با عرضه

سـازد و او ھمـان امــام اسـماعیلى اسـت كـه صـرف وجـود و  يك ضرورت عقلى را برآورده مى
جاع بـه  به آوردن معجـزه و ار ادعاى او داليل كافى بر صدق و مشروعیت او ھستند و نیـازى 

مى حسن در پايان استدالل 35.اصل و نسب ندارد بارتى انگشـت  گـذارد كـه  ھـاى خـود بـر ع
 :به گزارش جوينى. ترين سخن او در تعیین امام است مھم

ً گفته است یم، : حسن صباح صراحتا چون اثبات تعلیم كردم و غیر مـن قـايلى نیسـت بـه تعل
كس  من مى: كه كسى گويد به مانند آن. پس تعیین معلم به قول من است مام فـالن  گويم ا

 36.گويم است و برھان برين آن است كه اين سخن من مى
ــاره در انديشــه ــى ى حســن درب ــى م ــیز پ ــر ن ــك نظــر شــگرف ديگ ــه ي ــام، ب ــريم ى ام او در . ب

ند  ى خود از آراى ديگران براى اثبات نظريات خود، بر اين نكته تأكید مى ھاى زيركانه ورى بھره ك
كه براى درك مفاھیم عالى قدرى چون وحدانیت خدا و مسائلى از اين دسـت، در نھايـت بـه 

گیرد و نظـر دقیـق در مسـائل عقیـدتى،  ى امور قرار مى امام محور ھمه. تعلیم امام نیازمنديم
نا حسـن  و بنابر آنچه خواجه نصیر در رسـاله 37.كند محوريت او را تأكید مى صورات از موال ى ت

 :كند نقل مى
 ّ ـق حِ ُ مام(میزان دعوت مبارك بر اين نھاد كه حق در ھر وقت، آن باشد كه م لـذكره السـالم ) ا

ّ  فرمايد، نه آن ق حِ ُ حق وقـت بسـته ) امام(كه از م گذشته شنیده باشد حق آن است كه به م
ّ وقت بازگسسته باشد باشد و باطل آن حِق ُ  38.كه از م

گـیرد، امامـت مـورد نظـر حسـن در ھیــچ تركیـبى تـاريخى و  چنان كه ھاجسن نیز نتیجه مـى
آنچه مطلوب حسن صباح است، حقیقت عقالنى امام نیست، اقتـدار و  39.گنجد تجربى نمى

مى صرار  و  40ورزد مرجعیت محض اوست؛ از ھمین رو وى بر استقالل و اختیار بى حد امام ا
 .دھد مرجعیت تعلیمى مستقل ھر امام را در زمان خويش مورد تأكید قرار مى

ھــاى متعــددى از  گــزارش. دعــوت جديــد حســن صــباح مخالفــان جــدى و سرســختى داشــت
چنیــن تألیفــات  ھــم 41.مجــالس بحــث میــان حســن و يــارانش بــا مخالفــان نظــر او وجــود دارد

بسیارى كه در رد نزاريان و تعلیمیان از روزگار حسن صباح نوشته شده و برخى از آنھـا ماننـد 
فضــايح الباطنیــه و المنقــذ مــن الضــالل نگــارش غزالــى و النقــض از عبــدالجلیل رازى، حــاوى 

ً در مجموع رسائل فارسى ضیاء الدين جرجانى كه از حـدود . اى است ھاى ارزنده آگاھى ضمنا
يان و  قرن نھم ھجرى است، اطالعات ارزشمندى در باب تالش علماى شـیعه در رد آراى نزار

 .تعلیمیان آمده است
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  انعكاس دعوت جديد در میان نزاريان ايران

استقالل مذھبى براى حسـن  -آن چنان كه حسن بیان كرد  -اثبات حقانیت امام اسماعیلى 
يان  -بنا بر گزارش شھرسـتانى  -ى آن  و اصحاب وى فراھم ساخت و نتیجه ايـن بـود كـه نزار

ِ حسن صباح ى ناجیه و برحق قلمداد مى خود را فرقه  :نمودند؛ زيرا بنا بر قول مشھور
 42.آنان داراى امام ھستند، ولى ديگران امامى ندارند

  حسن بر يكپارچگى نھضت نزارى تأكید بسیار داشت و در اعتقادات نیز بر آن بود كه
 .ى حق وحدت است و عالمت باطل كثرت كه نشانه

 :كند سپس وحدت مورد نظر خود را اين گونه تبیین مى
 43.وحدت با تعلیم است و تعلیم با جماعت و جماعت با امام

امام اسماعیلى از نظر وى مظھر حقانیت مذھب و وحدت فرقــه اسـت و ھموسـت كـه مانـع 
 .گردد دوگانگى و پراكندگى مى

كوشـید، سـبب تحـول  ى آن مـى ى تعلیم كه حسن با تمام نیرو و توانش در راه اشاعه عقیده
يران شـد حدت جامعـه. روحى عمیق در اسماعیلیان ا بر و سن و پـیروانش  سماعیلى  ح ى ا

ید  ھاى ھمه نزارى و فداكارى به مقاصـد مـذھبى تأك ى افراد براى اعتالى آن جامعه و حصول 
سیاه  44.كردند مى كیش اسماعیلى، نھضتى براى آينده بود و ھمیشه امید بـه پايـان شـب 

قت داشـت نزاريـان خـود را . ظلم و جھالت و طلوع صبح زيباى عدالت و به ثمر نشسـتن حقی
مى یا  مانى مھ اسـماعیلیان ايـران در روزگـار حسـن و ديگـر . كردنـد براى رسیدن به چنیــن آر

مالى جامعـه چـیره  خداوندگاران الموت تالش گسترده مامى منــابع  غاز كردنـد تـا بـر ت اى را آ
قدرت . شوند و بدين وسیله به قدرت دست يابند از نظر آنان جامعه مظھر قدرت بود و كسـب 

ً در تدبیر بـراى پیـش 45.به معناى پرھیز از ھر گونه تفرقه و چنددستگى جاد  ظاھرا گـیرى از اي
خوض در  اختالف آرا در میان جامعه لى از  به ك ى اسماعیلى بود كـه حسـن عــوام النـاس را 

دھد كه وى حتى علمـا و دانشـمندان اسـماعیلى را از  علوم منع كرد و شھرستانى خبر مى
میزان وقـوف آنـان در ھـر علـم و ارزيابـى  مطالعات آزاد فلسفى بازداشـت و آن را موكـول بـه 

گويد اين امر براى آن بود كـه اسـماعیلیان  ھاجسن مى 46.ھاى مورد درخواستشان كرد كتاب
صلى محـدود  ولـى بـه نظـر مـى 47ھا ترغیب كند، را به تدريج به فراگیرى دانش رسـد دلیـل ا

بود اى  نزاريـان درگـیر مبـارزه. ساختن مطالعات عمیق و فلسـفى، اوضـاع و احـوال سیاسـى 
ھا و توجھات  دستان ايرانى مسلمانشان شدند و فرصت گران سلجوقى و ھم شديد با سلطه

ِ خشن و نفس گیر بود؛ بنابراين،  فكرشان نیز معطوف به رفع احتیاجات ضرورى در اين رويارويى
مش و  به مطالعـات فلسـفى، كـه نیــاز بـه آرا پرداختن  براى  مجالى براى اسماعیلیان نزارى 

سن، عـالوه بـر آن. سكون داشت، نبود شبرد امـر دعـوت مؤثـر بـود، بـا  اين تدابیر ح كـه بــر پی
ى اسماعیلى ايران و مرجعیت تعلیمى امام  ى يكپارچگى مذھبى جامعه ھاى وى درباره آموزه

 .مناسبت تمام داشت

  ارتقاى حسن در جنبش نزارى به مقام حجت امام

یده ى اسـماعیلیان ايـران  ى تعلیـم در انديشـه به ھر حال، با تالش حسن صباح و ديگران، عق
محـور و اسـاس  48.نامیدنـد» تعلیمیـه«يـا » اصـحاب تعلیـم«چنـان نمـودى يافـت كـه آنـان را 

قمرى كه امام مـورد  487ى تعلیم حضور امام بود، اما پس از مرگ مستنصر فاطمى در  عقیده
ى فرق اسماعیلى از مصر تا سند بود، نزار، ولیعھد و جانشین مستنصـر فاطمـى  اعتقاد ھمه

گیرى و تعقیب بازماندگان نزار  و سخت 49.ترش مستعلى، به قتل رسید به دست برادر كوچك
 .ى امامت پس از نزار در پرده بماند سبب شد تا مسأله

ى تام االختیـار  نماينده» حجت«اسماعیلیان عقیده داشتند كه در زمان غیبت و اختفاى امام، 
نده 50.او در میان مردم است سن صـباح را نماي مام و  بر ايـن اسـاس، نزاريـان نـیز ح ى تـام ا

تن  ى او در جامعه حجت زنده به  مانى كـه امـام دوبـاره  ى نزارى و پاسدار دعوت نـزارى، تـا ز
ى موجود نزارى به نـام ھفـت بـاب بابـا  ترين رساله در قديمى. شمردند خويش ظھور كند، مى

 :قمرى مؤلفى ناشناس آن را نوشته، آمده است 596سیدنا كه در حدود 
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 51.حضرت بابا سیدنا حسن صباح قدس سره و رزقنا عنه حجت اكبر قائم قیامت بود
ینى كـرده اسـت یش ب . و ھمان جا تصريح شده كه حسن صباح، آمدن قريب الوقوع قائم را پ

يابیم كه آن ھم اثـرى اسـت از  تعبیرى شبیه به اين را در كتاب تصورات، يا روضة التسلیم مى
ِ خواجـه نصـیرالدين  دوره ى بعد از اعالن قیامت در الموت و آن را از جملــه تألیفـات اسـماعیلى

قب  در آن 52.شمارند طوسى مى مة«جـا وى سـیدنا را بـا ل قائم القیا نا  ظم موال » حجـت اع
ِ خواجه نصیر مطلب ديگرى راجـع بـه حسـن  53.خواند مى افزون بر اين، در اين اثر اسماعیلى

بديـن . كند و جاى تأمـل بسـیار دارد صباح ھست كه از جايگاه واالى او نزد نزاريان حكايت مى
و در غیبـت امـام لـذكره ... نفس حجت اعظم كه به خود ھیچ نداند و ھیچ نباشـد«عبارت كه 

بول فیـض لذكره السـالم بیاگاھانـد و ... السالم خلیفت او باشد و به قـوت ق مام  لق را از ا خ
» ى خلیفـه«و در آن تصريح شده كه حسن صباح در غیبت امام  54.خاليق را به امام راه نمايد

عوت اسـماعیلى  نمايى مردم به سوى امام است؛ و از آن او و متصدى راه جا كـه در مراتـب د
رسـاند كـه حسـن  خلیفه جايگاھى فروتر از امام دارد و جانشین وى اسـت، ايـن مطلـب مـى

 .حجت امام و نايب وى در اداره امور پیروان او شد
به ھر حال، رسیدن حسن به جايگاه حجت در دعوت نزارى در روزگار استتار امام، بـه معنـاى 
فت كـه  قرار گرفتن حسن در رھــبرى نزاريـان اسـت، امـا ايـن مھـم تنھـا پـس از آن صـورت گر

عه از . ى المــوت منتقـل شـد رھبرى نزاريان با سركوب جنبش نیرومند نزارى در اصفھان بـه قل
جا كه پس از گريختن عبدالملك عطاش از اصفھان، پسرش، احمد جاى وى را در پیشوايى  آن

قدرت بسـیار  500و او تا سال قتلش در  55 اسماعیلیان در اصفھان گرفت قمرى ھم چنان بـا 
بايست تا سـال مــذكور  قرار گرفتن حسن در رھبرى دعوت نزارى نیز مى 56در اين سمت بود،

قمـرى تـا سـال  483به تأخیر افتاده باشد؛ ولى در واقع، حسن پس از دستیابى بر الموت در 
قمرى با توفیقات شگرفش در ديلم و ديگر نواحى شمال ايران و گسترش سريع و وسیع  500

ند و از آن در  تواند جامعه دعوت نزارى در قھستان، نشان داد كه مى ى نزاريان ايـران را اداره ك
 .يورش حوادث محافظت نمايد

  نتیجه

سماعیلیه و بـه  تاريخ ا قاطع مھـم در  كى از م جدا شدن دعوت نزارى از اسماعیلیان مصر، ي
بر اسـاس آرا و انديشـه. خصوص تاريخ اين فرقه در ايران اسـت نزارى  عوت  ستقالل د ھـاى  ا

وى با تأكید ويژه بر ارتقاى جايگاه امام و قرار دادن آن در مقـام باالتـر . حسن صباح بنیاد گرفت
مالً آن را از عینیـت تـاريخى خـارج سـاخت و ارزشـى  یه وآلـه ع از ناطق يا پیامبرصلى هللا عل

وى، از ســوى ديگــر، بــا طــرح ضــرورت و انحصــار تعلیــم از امــام در مســائل . نمــادين بــدان داد
كرى در  فات ف یب، از بـروز اختال بدين ترت اعتقادى، بحث و مناقشه در امور نظرى را محدود و 

به خـاطر ايـن انديشـه. گیرى كرد میان نزاريان پیش گـذار  ھاى مـذھبى، بنیـان حسن صباح را 
 .دانند دعوت جديد نزارى مى

ــأثیرى شــگرف  ھــاى حســن صــباح در متحــد ســاختن جامعــه انديشــه ى اســماعیلى ايــران ت
ھاى فراوان، با اعتقادى استوار و صـبرى  ، به رغم دشوارى)نزاريان(اين اسماعیلیان . گذاشت

 .زدنى در برابر دشمنان فراوانشان پايدارى كردند مثال
سوى  دگرگونى نان بـه حفـظ خـويش در برابـر ناماليمـات و، از  ھاى اعتقادى نزاريان و التزام آ

ضه صباح بـا عر سن  سى نزاريـان بـه او سـبب شـد تـا ح ى  ديگر، غیبـت امـام و عـدم دستر
ِ مـذھبى و » حجت«ھاى خويش به مقام  توانايى مام، پیشـوايى برسد و به عنوان جانشـین ا

یب، جامعـه. اجتماعى و سیاسى نزاريان را بر عھــده گـیرد يران،  بدين ترت ى اسـماعیلى در ا
ى استقالل، ضمن رسیدن به  ھاى حاصل از نخستین مرحله پس از پشت سر گذاشتن بحران
 .ھاى بزرگ گام نھاد خودباورى، در راه كسب موفقیت

 :ھا نوشت پى

 .193، ص 1شھرستانى، الملل و النحل، تحقیق محمد سید كیالنى، ج . 1
شھرستانى، (ھمان نبى است كه مظھر عقل در اين عالم است و شخص كامل بالغ باشد » ناطق«در اعتقاد اسماعیلیان، . 2
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1338تھران، انتشارات علمى و فرھنگى (داعیان و رفیقان، تصحیح محمدتقى دانش پژوه 
 ).ش

 ).ش1378(، ملحق به فرقه اسماعیلیه ھاجسن )مؤلف مجھول(ھفت باب بابا سیدنا  -
 

 (...................Anotates.................)  
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمى واحد بابل) 1
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