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اسماعيليان از تأسيس تا فروپاشي
اسماعيليه يكي از فرقه هاي تشيع بودند كه از اواسط قرن دوم هـ. ق 
آشكار شدند و سپس به شاخه ها و گروه هاي مختلف تقسيم گرديدند. آن ها 
همانند شيعيان امامي،  امامت را به نص مي دانستند، اما درباره ي سلسله ي 
امامان پس از امام صادق(ع) با ديگر پيروان آن امام  دچار اختالف گشتند. 
اين فرقه نام خود را از اسماعيل فرزند امام جعفر صادق(ع) گرفته است. در 
حال حاضر اسماعيليان، كه عمدتاً به شاخه ي نزاري اين فرقه تعلق دارند، در 

بيش از 25 كشور در قاره هاي آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكا پراكنده اند.
به  پيروانش  هـ. ق،  در سال 148  (ع)  امام جعفر صادق  درگذشت  با 
گروه هاي متعددي تقسيم شدند. از جمله گروه هاي معروفي كه پس از وفات 
ايشان و اندكي پيش از آن پديد آمدند، طرفداران اسماعيل فرزند ارشد امام 

جعفر صادق بودند كه به اسماعيليه معروف شدند.
معاصران اسماعيليان نخستين، غالباً آنان را باطنيان يا مالحده و از اواسط 
قرن سوم هـ. ق قرامطه نيز مي گفتند. ولي آن ها نهضت شان را «دعوت» يا 
«دعوت هاديه» مي ناميدند. بعدها به دليل نزديكي افكار ابوخطاب، اسماعيليه 
را خطابيه، مباركيه و اسم هاي ديگر خوانده اند. درباره ي اسماعيل و همچنين 
پسرش ـ محمدبن اسماعيل، هفتمين امام اسماعيليه ـ آگاهي چنداني در 
دست نيست. بنابر روايات، محمد هنگام فوت پدر 26 سال داشته و تولد 
وي به احتمال زياد بايد در حدود سال 120هـ. ق واقع شده باشد. وي اندكي 
پس از سال 148 هـ. ق كه اكثر شيعيان امامي حضرت موسي كاظم(ع) 
را به امامت شناختند از مدينه به عراق مهاجرت كرد و زندگي پنهاني خود 
را آغاز نمود و به همين سبب به «مكتوم» مشهور شد. اين مهاجرت مبدأ 
«دوره ي ستر» در تاريخ اسماعيليان نخستين است كه تا هنگام تأسيس 

خالفت فاطميان و ظهور امام اسماعيلي به طول انجاميد1.
محمد، پس از مهاجرت پنهاني، با نام هاي مستعار مانند «ميمون» در 
سرزمين هاي مختلف مي زيست و ارتباط خود را با پيروانش، به ويژه در كوفه 
همچنان حفظ مي كرد. محمد سرانجام حدود سال 179 هـ. ق درگذشت. 
پس از مرگ وي، يكي از پسرانش به نام عبداهللا، رهبري پيروان پدرش را 
برعهده گرفت. پس از مرگ محمد، اسماعيليه به گروه هاي متعددي تقسيم 
شدند. از اين تاريخ تا قيام اسماعيليه در شمال آفريقا خبري از آن ها در دست 
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نيست. علت اين مسأله فشار سياسي عباسيان بر آن ها بوده است. آن ها براي 
حفظ جان خود تقّيه  مي كردند و مدت ها به طور علني ادعاي امامت نمي كردند. 
از معروف ترين جنبش هاي اسماعيليه پيش از قيام آن ها در شمال آفريقا، 
حمدان قرمطي در نيمه ي دوم قرن سوم هجري  مي توان به تالش هاي 
اشاره كرد. وي در سال 277 هجري دارالهجره اي مستحكم در نزديكي كوفه 
بنا كرد. عباسيان نخست به افكار و آراء ايشان توجه نكردند، اما با توجه به 
اهميت خطر آن ها، در طي سال هاي 287 تا 289 هـ. ق، آن ها را در عراق 
سركوب كرد. دعوت ابوسعيد جنابي در سواحل خليج فارس نيز از جنبش هاي 
مهم قرن سوم هـ. ق اسماعيليه است. عالوه بر جنبش هاي مورد اشاره، در 
يمن، يمامه، خراسان و ماوراءالنهر اسماعيليان فعال بودند. تا اين زمان تمامي 
گروه هاي اسماعيليه همچنان در انتظار رجعت محمدبن اسماعيل، به عنوان 
مهدي موعود بودند، اما در سال 286 هـ. ق عبيداهللا مهدي با ادعاي امامتف 
به طور آشكار مهدويت محمدبن اسماعيل را انكار كرد. تداوم امامت در اعقاب 
امام صادق(ع) كه بعدها به نظريه ي رسمي اسماعيليان فاطمي تبديل شد، 
بر اين پايه بود كه رهبري مركزي اسماعيليه در دوره ي بين امام صادق(ع) 
و عبيداهللا مهدي در دست شماري «امام مستور» بوده است كه به گونه هاي 
مختلف هويت و اسامي واقعي خود را كتمان مي كردند. سرانجام اين گروه 
توانستند اصالحات خود را بر سايرگروه ها بقبوالنند و عبيداهللا را به عنوان امام 
معرفي كنند2. عبيداهللا سرانجام مقر خود سلميه را در سال 289 هـ. ق ترك 
كرد و به مغرب رفت. وي در آن جا با ابوعبداهللا شيعي متحد شد و ابوعبداهللا 
توانست در طي كوتاهي پس از برانداختن حكومت هاي كوچك محلي، در 
سال 297 هـ. ق رسماً سلسله ي فاطمي را در افريقيه بنيان گذارد3. با شروع 
خالفت عبيداهللا مهدي در افريقيه، دوره ي ستر و زمان امامان مستور نيز 
در تاريخ اسماعيليان نخستين به پايان رسيد و طي دوره ي كشف يا ظهور، 
امامان اسماعيلي كه اكنون به خالفت نيز دست يافته بودند، به طور علني 
در رأس پيروان خود قرار گرفتند. اسماعيليان با تأسيس خالفت در افريقيه و 
سپس در مصر، دولت نيرومندي تشكيل دادند و تفكر و ادبيات اسماعيليه را 
به اوج شكوفايي رسانيدند. در همين دوره بود كه داعيان اسماعيلي رساله هاي 
بسياري در كالم و فلسفه، فقه و ديگر علوم ظاهري و باطني و علم تأويل 
تأليف كردند و دعوت اسماعيلي را در قلمرو فاطميان و همچنين در خارج از 
مرزها تا ماوراءالنهر و هندوستان گسترش دادند به ويژه پس از انتقال مركز 
حكومت فاطميان از افريقيه به مصر فاطميان به طور كلي در زمينه ترويج 

فرهنگ و هنر و علوم اسالمي نيز نقش مهمي ايفا كردند. 
با انتقال مقر خالفت فاطميان از مغرب به قاهره، آن ها توجه زيادي به 
ايران، ماوراء النهر و هند كردند. در عصر ششمين خليفه ي فاطمي، حاكم 
بامراهللا (411ـ386 هـ. ق) دعوت اسماعيليان در خارج از قلمروشان اشاعه ي 
زيادي يافت. داعيان فاطمي كه در دارالعلم و االزهر و مراكز ديگر در قاهره 
تعليم مي يافتند، به طور دائم به مناطق مختلف در داخل و خارج از مرزهاي 
دولت فاطمي فرستاده مي شدند. معروف ترين داعي فاطمي در آن زمان در 
قلمرو شرقي خالفت اسالمي، حميدالدين احمدبن عبداهللا كرماني بود. از 
به  كه  كرد  اشاره  ناصرخسرو  به  مي توان  دوره  اين  معروف  داعيان  ديگر 

مقام وااليي در سلسله مراتب دعوت رسيد و دعوت فاطميان را در خراسان 
بزرگ رهبري كرد، ناصرخسرو كه دعوت را از مقر اوليه ي فعاليتش در بلخ به 
نيشابور وديگر نواحي خراسان گسترش داد، براي مدتي نيز به طبرستان رفت 
و در طبرستان و ديگر نواحي ديلم، جماعتي پرشمار را به مذهب اسماعيلي 

درآورد كه آن ها نيز امامت المستنصر باهللا فاطمي را پذيرفتند4.
موفقيت هاي دعوت اسماعيليه در زمان مستنصر، كه بر مشروعيت امامت 
خلفاي فاطمي تأكيد داشت، موج جديدي از واكنش هاي ضداسماعيلي را از 
از  جانب عباسيان و سلجوقيان سني مذهب را برانگيخت، چنانكه برخي 
سلسله هاي محلي مانند قراخانيان به قلع و قمع اسماعيليان پرداختند و بعدها 
سلجوقيان براي كسب مشروعيت از خالفت عباسي، به دشمني سرسخت 
عليه اسماعيليان تبديل شدند. خالفت عباسي عالوه بر تحريك حاكمان 
مسلمان عليه اسماعيليان، از ابزار مذهبي نيز جهت دفع آن ها بهره برد. خليفه 
القائم، سندي را در بغداد بر ضد فاطميان تنظيم كرد كه به امضاي شماري از 
علما و فقهاي عصر رسيد و نسب علوي فاطميان را ادعايي بي اساس و باطل 
اعالم مي كرد. بعدها پس از گسترش قيام اسماعيليان به رهبري حسن صباح 
در ايران، خواجه نظام الملك بخش مهمي از كتاب سياستنامه ي خود را بر رد 

اسماعيليان اختصاص داد و آن ها رافضي، خرمي و مزدكي خواند5.
فاطميان مصر پس از سپري شدن دوراني از رشد و شكوفايي، سرانجام 
پس از مرگ خليفه مستنصر گرفتار دسته بندي و تجزيه شدند. افضل پسر 
بدرالجمالي كه مقام وزارت فاطميان را در اختيار داشت، براي مستحكم كردن 
موقعيت خود و با اعمال نفوذ، نزار فرزند بزرگ مستنصر را كه براساس نص 
امامت، قرار بود خالفت را در اختيار بگيرد، از حقوق خود محروم كرد و در 
عوض جوا ن ترين برادر او را به نام مستعلي جايگزين وي نمود. اين اقدام 
نهضت اسماعيليه را با بحران شديدي مواجه ساخت و اسماعيليان كه تا 
دو شاخه ي  به  زودي  به  بودند،  داده  تشكيل  را  واحدي  نهضت  زمان  آن 
بزرگ «مستعلويه و نزاريه» تقسيم شدند. نزار سرانجام در اواخر سال 488 
هـ. ق/ 1095 م به همراه يكي از پسرانش به دستور مستعلي در زندان به 

قتل رسيد6.
اختالف بين اسماعيليه موجب شد تا دو رقيب به دشمنان شديد هم 
تبديل شوند. اين رويكرد ها موجب ضعف اسماعيليان شد. اغلب اسماعيليان 
مصر، يمن، گجرات و برخي از اسماعيليان شام، امامت مستعلي را پذيرفتند. 
اما در برابر آن ها  اسماعيليان ايران، عراق، بدخشان، ماوراءالنهر و بخشي از 
اسماعيليان شام به نص اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را به عنوان نوزدهمين 
امام اسماعيلي قبول داشتند. در قرن هاي بعد، مستعلويان و نزاريان به ترتيب 
در قسمت هاي غربي و شرقي دنياي اسالم به بسط دعوت هاي مستقل خود 
پرداختند و مسيرهاي مذهبيـ  سياسي كامًال مجزايي را طي كردند. در اين 
ميان، اكثر اسماعيليان در مصر و بسياري در شام و تمامي اسماعيليان يمن 
مستعلي را به جانشيني مستنصر پذيرفته بودند. با قتل جانشين مستعلي، 
االمرباهللا در 524 هـ. ق مستعلويان با بحران جديدي مواجه شدند كه منجر 

به انشعاب مستعلويه به دوشاخه حافظيه و طيبيه شد7.
اسماعيليان ايران پس از خلع و كنارگذاشته  شدن نزار، با مستعلي اعالم 

اسماعيليان در آينه جامع التواريخ
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مخالفت كردند و به نزار پيوستند. رهبري اين گروه از اسماعيليان را حسن صباح 
برعهده داشت و دعوت را در ايران،  عراق و شام گسترش داد. زمينه ي تفكر و 
نظام نظري و فكري نزاريان ريشه در تفكر و سنت هاي اسماعيليان فاطمي 
داشت. با اين حال، در ابتداي دعوتشان، مسلمانان غيراسماعيلي نهضت آن ها 
را «دعوت جديد» مي خواندند و آن ها را از «دعوت قديم» متمايز مي كردند. 
دعوت جديد «نزاريان» كه عمدتاً در ايران ساكن بودند، رفته رفته با آثار 
مذهبي و ديني فاطمي بيگانه شدند، زيرا زبان آن ها فارسي بود و متون 
مذهبي كه از اين زمان به بعد درباره ي عقايد اسماعيليان نگاشته مي شد، 

به فارسي بود.
پس از جدايي بين نزار و مستعلي، نزاريان براي شناخت امام و پيشواي 
خود با بحران بزرگي روبه رو شدند زيرا پس از مرگ نزار، فرزند پسري از وي 
برجاي نماند و حسن صباح و دو جانشين بعدي وي نام امامي و پيشوايي 
پس از نزار را در آثار و سكه هايشان نياوردند. بنابراين نزاريان از اين زمان به 
بعد وارد «دوره ي ستر» ديگري شدند. در چنين شرايطي حسن صباح رياست 
و زعامت عالي دعوت را در سرزمين هاي شرقي اسالمي برعهده گرفت. 
در دوره ي  ستر كه امام نزاري از چشم پيروانش پنهان بود، حسن صباح 
به عنوان حجت امام مستور يا نماينده ي تام االختيار وي شناخته مي شد. در 
حالي كه نزاريان همچنان منتظر بودند تا توسط حسن صباح از تاريخ ظهور 
قريب الوقوع امام خود و هويت وي آگاه شوند. با توجه به روند سياسي نزاريان 
در الموت، به نظر مي رسد هم زمان با تعويق تدريجي در ظهور امام نزاري، 

جانشين بعدي حسن صباح نيز همچنان به عنوان  جهت امام مستور تلقي 
مي شده اند و از اين منظر در رأس عالي ترين مرجع دعوت نزاريه قرار گرفتند 

و به راه شان ادامه داده اند8.
حسن صباح به عنوان بنيانگذار فرقه «نزاريه» 483 هـ. ق سياست ها و 
شيوه هاي كلي مبارزه نزاريان را برنامه ريزي مي كرد. وي عالوه بر اين كه 
متفكر برجسته اي بود، در زمينه هاي نظامي و ديني و عقيدتي نيز صاحب نظر 
به شمار مي رفت و نقش مؤثر و چشمگيري در توسعه ي دعوت نزاريان در 
شرق خالفت اسالمي داشت و جرياني را پايه گذاري كرد كه به مدت 171 

سال لرزه بر اندام حكومت هاي ايران، خالفت اسالمي و مغوالن انداخت.
در بين حكومت هاي متخاصم با نزاريان، سلجوقيان تالش زيادي جهت 
سركوبي آن ها انجام دادند. بنابراين، نزاريان نتوانستند در شهرها پايگاه هاي 
مطمئني دست آورند  و اساس فعاليت خود را در كوهستان ها قرار دادند،  اما با 
آغاز ضعف سلجوقيان، دامنه ي نفوذ نزاريان تا اصفهانـ  پايتخت سلجوقيان 
نيز گسترش يافت. نزاريان از سال 495 هـ. ق دامنه ي فعاليت خود را تا شام 
گسترش دادند و به طور مرتب داعياني به سرزمين شام مى فرستادند كه از 

نظر سياسي تحت تأثير الموت و مجري دستورهاي آنان بودند9.
از نظر عقيدتي از دوره ي سيادت حسن صباح و دو جانشين وي، تغيير 
در اساس دعوت نزاريه مشاهده نمي شود و اين سه تن به عنوان حجت امام 
مستورمطرح مي شدند، اما در دوره ي چهارمين خداوند الموت، حسن دوم 
اصطالح «علي ذكره السالم» به نام وي اضافه شد و طرفداران وي اعالم 
نمودند كه وي در حقيقت امام اسماعيلي است. با مطرح شدن اين موضوع، 
تغيير و انقالبي بزرگ در تعاليم اسماعيليه نزاري پديد آمد. از نظر اعتقادي 
نيز وي معتقد به تأويل بود و براساس آن تغييرهاي زيادي در اعتقادهاي 
نزاريان به وجود آورد، پيامدهاي اين دگرگوني هاي عقيدتي، مخالفت صريح 
و گسترده ي مسلمانان عليه بدعت هاي آنان و درنهايت انزواي بيشتر نزاريان 
ويژه اي  در دژها شد. حسن دوم در 17 رمضان 559 هـ. ق طي مراسم 
در الموت و در حضور گروه هاي مختلف نزاري كه از مناطق گوناگون به 
آنجا آمده بودند، به عنوان داعي و حجت امام مستور خطبه اي ايراد كرد 
كه مدعي شد از جانب امام براي طرفدارانش فرستاده شده است. وي در 
آن مراسم اعالم كرد كه امام زمان به آن ها درود فرستاده و بندگان خاص 
و گزيده ي خويش خوانده و بار تكليف  شريعت از نزاريان برداشته. بنابراين با 
اين مقدمات وي اعالم كرد كه عصر قيامت آغاز و شريعت نسخ شده است. 
از آن سال به بعد 17 رمضان هر سال به عنوان «عيد قيامت» در بين نزاريان 

جشن گرفته مي شد.
حسن دوم از نظر فكر متأثر از اسماعيليان متقدم بودكه معتقد بودند 
شريعت اسالم بايد منسوخ شود. در مأخذ تاريخي تأكيد شده كه حسن دوم 
قيامت و معاد و بهشت و دوزخ را تأويل و تعبيرهاي روحاني و معنوي مختلفي 
امام نزاري پيروي  از  از نظر وي كساني كه  ارائه مي كرده است.  از آن ها 
مي كردند، ديگر قادر به درك و شناخت حقيقت، يعني باطن غايي شريعت 

بودند10.
از اين  به گزارش خواجه رشيدالدين فضل اهللا در جامع التواريخ، نزاريان 

باب زويله، مصر، دوره ى فاطميان
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زمان ادعا كردند كه حسن امامي مفروض از اوالد نزار است كه از مصر 
پنهاني به الموت آورده شده است، در ادامه مي نويسد، از اين زمان به بعد چون 

نزاريان امور ديني و اركان شرايع را فروگذاشتند، ايشان را ملحد خواندند11.
در عصر جانشين وي، نورالدين محمد دوم، دعوت قيامت و تعاليم پدر 
در قالب دقيق تر و سازمان يافته تري ادامه يافت وي حتي پا را فرا تر از پدر 
گذاشت و صراحت بيشتري در نسخ برخي از امور مربوط به شريعت از خود 
نشان  داد. اين رفتار وي موجب ناخرسندي جمعي از نزاريان از رفتار وي شد 
و در رأس اين گروه، فرزندش حسن قرار داشت. محمد دوم پس از مرگ 
پدر در سال 607هـ. ق بالفاصله براي ايجاد وحدت بين گروه هاي نزاري 
و بازگرداندن قدرت نزاريان و حيثيت آن ها در بين ساير مسلمانان به طور 
آشكار تعاليم دو امام پيشين نزاري را باطل و نسخ شريعت و عصر قيامت را 
مردود اعالم كرد. بازگشت به اسالم و حتي اعالم اين كه شريعت براساس 
سنت مسلمانان اهل سنت اعمال شود، با هدف كسب مجدد قدرت سياسي 
و اجتماعي نزاريان دنبال مي شد. سياست محمد دوم در بازگشت به شريعت 
به منظور كم كردن حمله هاي اهل تسنن و بازسازي سازمان دعوت نزاريان 
انجام گرفته بود، با وجود اين جانشين وي، عالءالدين محمد سوم اقدامات 
و برنامه هاي پدرش را دنبال نكرد، بلكه برعكس در عصر وي تعاليم مربوط 
به دعوت قيامت در ميان نزاريان ترويج شد. در اين عصر علماي نزاري 
تالش هاي زيادي جهت ترميم بدعت هاي مذهب كه از دوره ي  حسن دوم تا 
محمد سوم ايجاد شده بود، انجام دادند. هدف آن ها رفع تناقض هايي بود كه 
در عرصه ي دعوت نزاريان ايجاد و موجب حمله ها و انتقادهاي مخالفان شان 
شده بود. آخرين امام نزاري در نتيجه ي توطئه هاي داخلي و قتل محمد 
سوم به قدرت دست يافت. بنابراين دست يابي وي به قدرت با اين روش، 
بعدها حاكميت سياسي و مذهبي وي را به شدت متزلزل و آسيب پذير كرد. 
ركن الدين خورشاه سرانجام نتوانست در برابر هالكو مقاومت كند و با تسليم 

الموت به مغوالن اقتدارگاراين ايران در سال 654 هـ. ق پايان يافت12.

در  وي  اهميت  و  همداني  فضل اهللا  خواجه رشيدالدين 
تاريخ نگاري

خواجه رشيد الدين فضل اهللا همداني (متوفي 718 هـ. ق) بي گمان يكي 
از مورخان و انديشمندان بزرگ ايران است كه هم درحوزه ي تاريخ نگاري و 
هم  انديشه ى سياسي و نظام ديوان ساالري عصر خود نقش مهمي ايفا كرده 

است. وي در حدود سال 648 هـ. ق متولد شد. پدرش عماد الدوله پزشك بود. 
و رشيد الدين نيز در جواني به تحصيل فنون مختلف به ويژه طب پرداخت و 

در عصر اباقاخان به عنوان طبيب وارد دستگاه ايلخان مغول شد.
از سال 697 هـ. ق  كه سعدالدين محمد مستوفي ساوجي، به حكم 
غازان خان به صاحبديواني منصوب و رشيدالدين فضل اهللا به نيابت او برگزيده 
شد، اما در سال 711 هـ. ق كه سعدالدين ساوجي به قتل رسيد، مقام او را 
به تاج الدين عليشاه دادند و قرار برآن نهاده شد كه كار معامله هاي ديواني 
برعهده تاج الدين و كارهاي مشورتي و تدبير ُملك با رشيد الدين باشد. از اين 
پس خواجه شروع به احياء اثرها و انشاء قانون هاي تازه و تعيين حاكمان جديد 
نمود و مقام و رتبه خويش را حفظ كرد تا در جمادي االولي سال 718 هـ. ق 

بر اثرتحريك هاي تاج الدين عليشاه در هفتاد و سه سالگي كشته شد.
وي از جمله بزرگ ترين مردان تاريخ ايران است. خواجه  رشيدالدين تنها 
وزيري مدبر نبود، بلكه مؤلفي نامدار و مورخي كم نظير و دانشمندي گرانمايه 
و  ايران  نواحي  از  بسياري  در  بود.  بزرگوار  مردي  و  فاضل  نويسنده اي  و 
مملكت هاي ايلخاني، مدرسه ها، مسجدها، دارالعلم ها،  كتابخانه ها و موقوفه ها 
احداث كرد. يكي از اين مستحدثات، ربع رشيدي بود در شهر تبريز كه شامل 
مؤسسه هاي مختلف از مسجد، مدرسه، خانقاه، دارالشفا و دانشگاه به معناي 
امروز و  كتابخانه بود كه در آنجا عده اي از عالمان، دانشمندان و صفيان و 
طالبان علم سرگرم كار و تحقيق بودند. در ربع رشيدي به فرمان خواجه، همه 
اثرهاي او را استنساخ و از فارسي به عربي و از عربي به فارسي ترجمه و 
كتابت كردند و از آن ها نسخه هايي به شهرها فرستادند و در آنجا نگهداري 
كردند. دوره كتاب هاي رشيد الدين فضل اهللا «جامع التصانيف رشيدي» يا 
«المجموعه الرشيديه»  ناميده مي شد و اينك از آن مجموعه چند تا باقي 
است از آن جمله است: توضيحات رشيديه شامل نوزده رساله درباره كالم و 
عرفان و دين، مفتاح التفاسير، رساله سلطانيه، بيان الحقايق، جامع التواريخ، 

مكاتيب يا مكاتبات رشيدي13. 

بررسي متن و محتواي كتاب
جامع التواريخ رشيدي كتاب مفصلي است كه تاريخ زندگي انسان را از 
ابتدا تا عصر مغول تدوين و تأليف كرده است. اين كتاب مشتمل است بر 
احوال زندگي پادشاهان ايران، پيامبر اسالم، تاريخ سامانيان، غزنويان، آل 
بويه، سلجوقيان، خوارزمشاهيان، پادشاهان چين، تاريخ بني اسرائيل و شاهان 

معاصران اسماعيليان نخستين، غالباً آنان را 
باطنيان يا مالحده و از اواسط قرن سوم هـ. ق 
قرامطه نيز مي گفتند. ولي آن ها نهضت شان را 
«دعوت» يا «دعوت هاديه» مي ناميدند

اسماعيليان در آينه جامع التواريخ
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هند. همچنين دراين اثر بزرگ آگاهي هاي زيادي درباره ي طوايف مغول و 
تاتار ارائه شده است. تأليف اين كتاب به دستور غازان خان آغاز شد و پس از 
فوت وي، به دستور الجايتو توسط خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني ادامه 
يافت، سرانجام اين تأليف در سال 710 هـ. ق به پايان رسيد. جامع التواريخ 
اثر مهمي در تاريخ نگاري محسوب مي شود. زرين كوب درباره ي اهميت اين 
اثر معتقد است كه جامع التواريخ را مي توان نخستين دايره المعارف تاريخي به 
شمار آورد، زيرا خواجه رشيدالدين فضل اهللا توانست گروه بزرگي از مورخان 
را كنار هم گرد آورد و تأليف اين مجموعه را موجب شود. عالوه بر آن وي 
معتقد است كه رشيد الدين فضل اهللا گزارشگر ساده نبوده است بلكه به تحليل 

وقايع و علت و چرايي آن نيز پرداخته است.
كتاب حاضر، بخش مربوط به تاريخ اسماعيليان جامع التواريخ است كه 
از تأسيس حكومت فاطمي در افريقيه و مصر آغاز و پس از شرح حكومت 
فاطميان، تأسيس اسماعيليان نزاري و سپس سقوط آن ها توسط هوالكو 
به پايان مي رسد، تصحيح متن حاضر توسط استاد گرانمايه محمد روشن 
صورت گرفته است. مصحح در فهرست مطالب كتاب، پس از پيش گفتار، 
متن را به دو «قسم» تقسيم بندي كرده است. در قسم اول هما ن طور كه 
اشاره شد، با عنوان «در ذكر دولت خلفاي علويه طاهره مهديه» و قسم دوم 
«تاريخ طايفه ي نزاريان و داعيان ايشان» ناميده است. در ادامه، مصحح 
شرحي از نسخه بدل هاي فرقه رفيقان و اسماعيليان، واژه نامه و فهارس را 

آورده است.
فرقه ي  پيدايش  چگونگي  درباره ي  شرحي  كتاب  مقدمه ي  در  مؤلف 
اسماعيليه از تشكيل تا قيام آن ها توسط ابوعبداهللا شيعي در افريقيه را شرح 
مراحل  به  مربوط  گزارش هاي  اين بخش شرح   در  است. روش وي  داده 
مختلف تأسيس تشيع و به ويژه افكار و آراء اسماعيليه بوده است. در اين 
مبحث وي اظهارنظري درباره ي اعتقادهاي آنان ارائه نمي دهد و صرفاً به 

گزارش وقايع مي پردازد14.
چگونگي  به  راجع  گفتارش  نخست  بخش  در  جامع التواريخ  مؤلف 
قدرت يابي عبيداهللا مهدي (فاطميان) مي نويسد، مهدي پس از فرار از دست 
مأموران حكومت عباسي در لباس تجار به طرابلس رفت و با ابوعبداهللا كه 
داعي اسماعيلي بود، متحد شد. اتحاد ابوعبداهللا با وي نقش زيادي در تأسيس 
حكومت فاطميان در سال 296 هـ. ق در افريقيه داشت. متأسفانه مؤلف 
درباره ي ابوعبداهللا شيعي كه نقش اساسي در تشكيل و تأسيس حكومت 

فاطميان داشت، گزارشي ارائه نمي دهد. شرح او درباره ي  ابوعبداهللا شيعي 
منحصر به نقش وي در تأسيس حكومت فاطميان است. خوشبختانه ساير 
بود،  ابوعبداهللا شيعي كه متفكر و معمار فاطميان  تاريخي درباره ي  مأخذ 
مطالب ارزنده اي نوشته اند15. روش رشيد الدين فضل اهللا در گزارش بخش 
مربوط به فاطميان، مبتني بر ايجاز و اختصار گزارش هاي تاريخي است، از 
متن كتاب برمي آيد كه وي با استفاده از متوني كه در اختيار داشته، سعي 
كرده است تا گزارش كلي درباره ي خلفاي فاطمي ارائه دهد، با اين حال نامي 
از مأخذ مورد استفاده خود نمي برد. با وجود اين كه وي به اين منابع اشاره اي 
نمي كند، اما گزارش هاي وي بي طرفانه است و سعي دارد وقايع تاريخي و 
مذهبي را آن گونه كه رخ داده است، گزارش كند. وي حتي درباره ي ارتباط 
قرامطه با فاطميان اظهارنظر نمي كند بلكه ديدگاه حكومت ها و گروه هاي 
درگير را درباره ي هم مي نويسد، به عنوان مثال درگيري هاي عباسيان با 
قرامطه را چنين مي نويسد: «... و زعيم مقدم قرامطه با جماعتي قرمطيان 
به شام رفت، به دست جعفربن فالح گرفتار شد و در واقعه ي دمشق كشته 
شد، پسرش با بقاياي قرامطه عزم مصر كرد، جوهر او را بگرفت و بكشت، 
و قرامطه منهزم به شام گريختند. و از اينجا مي توان دانست كه قرامطه نه 
از اتباع اسمعيليان بوده اند، بل طايفه اي علي حده به انفراد بوده اند و عباسيان 
و دوستداران ايشان از غايت عداوت با اسماعيليان نسبت كرده، كه ايشان 
بيشتر كارها خالف شرع و عقل كرده اند، چون برداشتن حجراسود از كعبه و 

ديگر كارهاي مذموم ملوم16...»
از وقايع مهم تاريخي كه رشيد الدين فضل اهللا در شرح گزارش خالفت 
دست  به  بغداد  تصرف  مي كند،  گزارش  فاطمي)  (خليفه  باهللا  المستنصر 
بساسيري و خواندن خطبه به نام فاطميان در اين شهر بود، اين واقعه اوج 
قدرت فاطميان در طول تاريخ حكومتشان محسوب مي شد. وي مي نويسد 
به جهت اختالفي كه بين خليفه ي عباسي القائم بامراهللا با بساسيري ايجاد 
شده بود، سردار ترك توانست بغداد را تصرف كند و در مسجد منصور بغداد 
خطبه به نام المستنصر باهللا خواند و در اذان «حي علي خيرالعمل»ـ  عالمت 
شيعه شدن يك منطقه ـ بيفزود و تا مدت يك سال در بغداد خطبه ها به نام 
مستنصر مي كردند و لشكر او بغداد را نهب كردند و در حرم بگرفتند. خليفه 
القائم بامراهللا سوار شده برده  ـ جامه و لباس ـ رسول اكرم پوشيده و تيغي 
برهنه به دست گرفته عوام را به جنگ تحريض مي كرد و پيرامون او گروهي 
انبوه بودند از عباسيان و علويان و دانشمندان؛ اما سرانجام خليفه از بساسيري 

حسن صباح به عنوان بنيانگذار فرقه «نزاريه» 
سياست ها و شيوه هاي كلي مبارزه نزاريان را 
برنامه ريزي مي كرد. وي عالوه بر اين كه متفكر 
برجسته اي بود، در زمينه هاي نظامي و ديني و 
عقيدتي نيز صاحب نظر به شمار مي رفت
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شكست خورد و طلب امان كرد17...» خليفه پس از شكست از سردار خود، 
بيكار ننشست و از طغرل سلجوقي دعوت كرد تا بهتر بساسيري را از سر وي 
رفع كند، طغرل نيز توانست در سال 455 هـ. ق پس از يك سال نماينده ي 

فاطميان را شكست دهد و خليفه را نجات دهد18. 
 مؤلف درباره ي آغاز چگونگي ارتباط حسن صباح با مستنصر خليفه ي  
فاطمي مي نويسد: «و حسن صباح خميري يمني از عجم به صورت تجار 
پيش المستنصر باهللا آمده و درخواست كه دعوت تو در بالد عجم كنم: او را 
اجازت داد، و او به خلوت از مستنصر پرسيد كه بعد از تو بركه دعوت كنم؟ 
گفت بر فرزندم نزار كه مهم تر است. به اين سبب اسمعيليه به امامت نزار 
قابل اند. و سّيدنا اختيار قالع قهستان كرد19...» خواجه رشيد الدين همچنين 
درباره ي دعوي نزار و مستعلي بحث را به صورت اختصار آورده است. با 
توجه به گزارش و اظهارنظرهايش به نظر مي رسد كه منابع وي درباره ي 
اين اختالف و  نزاريان است. وي درباره ي  بر نوشته هاي  فاطميان مبتني 
دعوي مي نويسد: «پس از اين كه مستعلي را بر مسند خالفت نشاندند نزار را 
رفض كردند و مستعلي خواست كه نزار را بگيرد به تهمت وليعهدي مستنصر، 
اما  نزار به اسكندريه گريخت، سرانجام نزار را با دو پسرش دستگير كردند 
و او را در ميان حائطي كردند و ديواري به روي او برآوردند و بعد از آن وي 
ظاهر نشد. گويند كه از يك پسر نزار كه عالمت امامت داشت، پسري ماند 
در اسكندريه كه كس برو دست نيافت و كس او را نشناخت و اسماء و القاب 
نزاريه ي الموتي بدوست20.» با توجه به گزارش وي، پيوندي بين فاطميان 
و نزاريان از طريق فرزند نزار به وجود مي آيد مي توان به اين نتيجه رسيد كه 

مأخذ گزارش وي منابع متأخر نزاريان الموت است، هرچند مؤلف درباره ي 
صحت و سقم مطلب اظهارنظر نمي كند. اما گزارش وي و عدم تجزيه و 
تحليل مطلب نشان مي دهد كه وي به مطالب و مأخذ ديگري دسترسي 

نداشته است تا ادعاي مورد اشاره را رد كند.
مؤلف درباره ي خلفاي فاطمي كه پس از مستنصرباهللا به قدرت رسيدند، 
به گزارش كلي درباره ي مدت حكومت و روابط سياسي شان بسنده  صرفاً 
مي كند و معتقد است كه از عصر مستعلي، به جهت اختالف عقيده ي آن ها 
فاطميان  ايوبي،  توسط صالح الدين  قاهره  تصرف  از  پس  شدند.  تضعيف 
اين واقعه خوشحال شدند، درحالي كه نمي دانستند  از  منقرض و عباسيان 
چند صباحي بيشتر به عمر خالفت توأم با قساوتشان نمانده است. مؤلف 
مي نويسد: «چون بشارت استيصال خاندان و انقراض مملكت علويانبه خلفاي 

عباسيان رسيد، خرمي ها و شادي ها كردند21».
مؤلف جامع التواريخ در بخش دوم كتاب خود، تاريخ نزاريان را با تفصيل 
بيشتري نسبت به عصر فاطميان آورده است، علت اين مسأله را مي توان در 
دو نكته خالصه كرد. نزاريان بيشتر در ايران و شرق خالفت اسالمي فعاليت 
مي كردند و به نوعي با حكومت ايلخانان تا پيش از هالكو درگير بودند و حتي از 
مخالفان سرسخت شان به شمار مي رفتند. 2ـ اسناد و مدارك بيشتري در اختيار 
رشيدالدين فضل اهللا بوده است و او با استناد به اين مدارك تاريخي، عقيدتي 
آن ها را تجزيه و تحليل كرده است وي در مقدمه ي گفتار خود مي نويسد: « 
[اين بخش] مشتمل است بر سرگذشت حسن صباح او را سّيدنا گويند و دعوت 
او به اطراف ممالك. و آنچه مقصود بود و موافق و مناسب سياقت اين تاريخ 

اسماعيليان در آينه جامع التواريخ
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و محقق و مصدق گشته نقل افتاد22...» بنابراين همان گونه كه از روش مؤلف 
آشكار است، وي براي تدوين اين بخش نيز سعي دارد با تكيه بر اسناد  و مآخذ 
برجاي مانده درباره ي آن ها گزارش كند. وي شرح جامعي از اصل و نسب 
حسن صباح ارائه مي دهد و معتقد است كه وي به قبيله ي حمير يمن تعلق 

داشته و از آنجا به همراه خانواده ي خود به قم مهاجرت كردند23.
مؤلف پس از شرح داستان زندگي حسن صباح و چگونگي دست يابي 
وي بر قالع و قدرت سياسي، داستان معروف سه  يار دبستاني را از «تاريخ 
آل سلجوق» به طور كامل نقل مي كند.24. وي درباره ي ماجراي كشته شدن 
خواجه نظام الملك مي نويسد؛ او با كارد بوطاهر اراني شهيد شد و نخستين 
به  بود25. اطالق واژه ي شهيد  را كشتند نظام الملك  او  كسي كه فداييان 
به  نسبت  را  فضل اهللا  خواجه رشيد الدين  انديشه هاي  نظام الملك،  خواجه 
نزاريان را نشان مي دهدكه آن ها را مخالفان دين رسمي جامعه مي دانستند و 
از سوي ديگر ارادت وي را نسبت به خواجه  نظام الملك كه حامي خليفه بود، 
آشكار مي سازد. مؤلف در ادامه مي نويسد پس از قتل خواجه نظام  الملك، كار 
سيد ناقوي گشت و هركه را خوفي و بيمي بود بدو التجا مي كرد26. به گزارش 
مؤلف، هر شخصيتي كه با نزاريان اظهار مخالفت مي كرد، توسط فدائيان به 
قتل مي رسيد، از جمله اين شخصيت ها احمدبن نظام الملك بود، وي براي 
خونخواهي پدر با سپاهي بزرگ الموت رامحاصره كرد و تمامي غله هاي آن ها 
را سوزاند و از بين برد اما موفق نشد دژ را تصرف كند و به جهت سرماي 
زمستان به بغداد بازگشت، اما به محض رسيدن وي به بغداد، فداييان او را 
در مسجد كارد زدند و بكشتند و هركه با او (حسن صباح) دشمني مي كرد 
به دست فداييان كار او كفايت مي كرد27...»  خواجه رشيد الدين فضل اهللا 
درباره ي شخصيت حسن صباح مي نويسد: « [سيدنا] در سال 518 هـ. ق از 
دنيا رفت و در طي سي و هشت سالي كه در الموت بود، هيچ وقت از قلعه به 
زير نيامد. و از سرايي كه مقام گاه او بود، دو نوبت بيرون نيامده بود و دوباره 
بر بام سراي شده، و آنچه اين ضعيف ياد مي كند به زعم واضع تاريخ ايشان 
است و العهده علي الراوي... و در زهد و ورع و تقوي به غايت بود28...» مؤلف 
در ادامه فهرستي از شخصيت هايي كه در عصر حسن صباح توسط فدائيان 
وي به قتل رسيده اند، نام مي برد. مجموع قتل هاي سياسي كه به دستور 
وي انجام گرفت، چهل هشت نفر بودند كه اين افراد شامل سرداران، وزراء، 

قاضيان، حاكمان و صاحب منصبان عصر سلجوقي و امراي محلي بودند29.
مؤلف درباره ي  شرح حوادث ايام عصر كيا بزرگ اميد با استناد به روايت 

عبدالملك ابن علي تاريخ خود را تدوين كرده است30. ودر پايان نيز فهرستي 
طوالني از قتل هاي سياسي كه به دستور وي انجام گرفته بود، آورده است. 
از  كه  شده اند  كشته  فدائيان  توسط  معروف  سيزده شخصيت  مجموع  در 
معروف ترين آن ها مي توان به خليفه ي عباسي مسترشد عباسي، كه توسط 

چهارده رفيق 529 هـ. ق در مراغه صورت گرفت، اشاره كرد31.
مؤلف درباره ي جانشين كيا بزرگ اميد مي نويسد كه پس از مرگ وي، 
پسرش محمدبن  اميد به قدرت رسيد. او درباره ي تبديل حكومت انتخابي 
به حاكميت انتصابي كه خالف سيرت و سنت حسن صباح بود، گزارش 
نمي دهد. در همان نخستين ماه هاي حكومت محمدبن بزرگ اميد، الراشد 
خليفه ي عباسي نيز توسط فدائيان به قتل مي رسد، وي درباره ي علت قتل 
 الراشد مي نويسد، خليفه ي عباسي براي انتقام از قتل پدرش به اصفهان لشكر 
كشيد، اما پيش از اين كه اقدام جدي در برابر اسماعيليان انجام دهد توسط 
نزاريان به قتل رسيد. پس از قتل خليفه، «هفت شبانه روز در الموت بشارت 
زدند و پس از آن خلفا از خوف برهان قاطع نزاريان (كارد فدائيان) مختفي 
و محجوب شدند و روي از مردم پنهان كردند32.» در عصر محمدبن بزرگ 
اميد نيز بيش از پانزده شخصيت و صاحب منصب عصر سلجوقي، امراي 
محلي و خلفا به قتل رسيده اند33. نكته ى جالبي كه مؤلف جامع التواريخ از 
ايجاد انحراف و بدعت در مذهب نزاريان اشاره مي كند، اعتقادها و باورهاي 
حسن دوم درباره ي ادعاهاي امامت وي است. اين نگرش ها و باورهاي او 
موجب مي شود كه محمدبن بزرگ اميد وي را مورد سرزنش قرار دهد و به 
طور رسمي اعالم كند كه ديدگاه ها و نظريه هاي فرزندش بي پايه و اساس 
است. وي مي نويسد: «حسن در ايام پدر به سبب مطالعه ي حكمت رفيقان 
زيادي گرد خود آورد و اين طور وانمود كرد كه امامي كه سيدنا وعده داده 
است اوست. ارادت رفيقان درحق او زيادت شد و در متابعت و مسارعت او 
مبالغت مي نمودند. پدرش كيا محمد چون اين حال بشيند و بر ظنون مردم 
آگاه شد، آن شيوه را متقلد، آن كار [را خطاي عظيم] دانست، بر پسر انكار 
بليغ مي نمود و مردم را جمع آورد و گفت: اين حسن پسر من است من امام 
نيستم، بل كه از دعات امام يكي داعي ام. و هركه بغير اين سخن مسموع و 

مصدق دارد كافر و بي دين باشد34.»
به گزارش رشيدالدين فضل اهللا، با آن كه محمدبن بزرگ اميد در عصر 
خود فشارهاي زيادي بر پيروان پسر وارد كرد و حسن دوم را وادار به ترك و 
استغفار افكار خود كرد، اما پس از مرگ وي، حسن دوم خود را امام خواند و 

خواجه رشيد الدين فضل اهللا همداني يكي از مورخان 
و انديشمندان بزرگ ايران است كه هم درحوزه ي 
تاريخ نگاري و هم  انديشه ى سياسي و نظام 
ديوان ساالري عصر خود نقش مهمي ايفا كرده است
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بدعت هاي زيادي در مذهب نزاريه وجود آورد، اين باورها موجب فشار بيشتر 
مسلمانان بر اسماعيليه شد و آن ها را از اين زمان ملحد  خواندند35. از ديدگاه 
مورخان، نزاريان از اين دوره به بعد گرفتار دسته بندي هاي فرقه اي و مذهبي 
شدند و به جهت انزواي سياسي و عقيدتي، از قدرت تشكيالتي و سياسي شان 
كاسته شد، با توجه به مقدمه هاي اشاره شده، سقوط و زوال آن ها از اين زمان 
آغاز مي شود. با وجود اين كه در دوره ي حسن سوم معروف به نومسلمان وي 
«ابتداي جلوس اظهار مسلماني كرد و قوم و شيعت خود را زجر و توبيخ و 
منع و تقريع مي كرد، بر التزام ايمان و اسالم و اتباع رسوم شرع مي داشت36...» 
هدف وي از اين اقدام ها نزديك شدن به ساير مسلمانان و خارج شدن از انزواي 
سياسي و اجتماعي بود كه در دوره هاي پيش  نزاريان گرفتار آن شده بودند، 
او به اندازه اي در نزديكي به مسلمانان اهل سنت افراط كرد كه بسياري از 
مباني فكري، عقيدتي و سياسي نزاريان را به طور كوتاه مدت كنار گذاشت. 
با اين حال نتوانست از فروپاشي فكري و سياسي نزاريان جلوگيري كند. به 
گزارش رشيد الدين فضل اهللا، جالل الدين حسن (داعي چهارم نزاري) نخستين 
فرمانرواي مسلماناني بود كه سفيري نزد مغوالن فرستاد و نسبت به آن ها 
اظهار بندگي و ايلي كرد؛ اما پسرش عالءالدين محمد با مغوالن درگير بود و 
مداوم اظهار دشمني مي كرد37.  مؤلف درباره ي چگونگي قدرت يافتن آخرين 
امام نزاري مي نويسد، وي با توطئه قتل پدر به قدرت رسيد و به همين جهت 
قدرت وي متزلزل بود، به ويژه اين كه ركن الدين خورشاه با دشمن بزرگ و 
مصممي به نام مغوالن مواجه بود. سرانجام مغوالن كه يكي ازمأموريت هاي 
مهم آن ها سركوبي نزاريان و از بين بردن آن ها بود، بساط نزاريان را با تسليم 
ركن الدين خورشاه برچيدند38.  مصحح پس از پايان متن اصلي اين بخش 
از جامع التواريخ شرح نسخه هاي مختلف را آورده است. وي در اين بخش 
نزديك به يكصد صفحه از كتاب را به دقت درباره ي اختالف هايي كه در 
يادآوري  و  تفهيم  آورده است. هدف وي  استنساخ شده  متن هاي مختلف 
(تاريخ  جامع التواريخ  كتاب  است.  بوده  محققان  و  خوانندگان  براي  بيشتر 
اسماعيليان) اثر تاريخي ارزنده اي است، زيرا منابع تاريخي درباره ي تاريخ، 
افكار و عقايد اسماعيليان (نزاريان) اندك است و از سوي ديگر اين مآخذ 
داراي گرايش ها و موضوع گيري هاي ضدونقيض است. مؤلف در بخش اول 
به مآخذ مورداستفاده ى خود اشاره اى ندارد؛ اما در بخش دوم از منابعي كه 
در تدوين كتاب، از آن ها بهره گرفته است، ياد مي كند. وي در تدوين تاريخ 
نزاريان از مآخذ گوناگوني استفاده كرده است. اين اسناد شامل نوشته هاي 
اسماعيليان و مورخان عصر سلجوقي نيز مي شود. يكي از نكات برجسته ي 
مجموعه ي حاضر، رعايت بي طرفي و انصاف مؤلف  رشيد الدين فضل اهللا ـ 
درباره ي نزاريان است. با مطالعه ي اين بخش خواننده كمتر با موضع گيري 
مؤلف برخورد مي كند، اين رويكرد رشيد الدين فضل اهللا بر اهميت شخصيت 
و نگاه وي در تاريخ نگاري مي افزايد. روش مؤلف بر اختصار مطالب است. 
رشيدالدين فضل اهللا در نگارش فوق صرفاً به سير تاريخ و وقايع اسماعيليه 
از ظهور تا سقوط آن ها توجه دارد، بنابراين به روابط كلي آن ها با حاكمان 
عصر بسنده مي كند. اما به طور جزئي به حوادث، روابط سياسي، عقيدتي آن ها 
اشاره نمي كند. با وجود اين، انتشار اثر حاضر نقش مهمي در مطالعه ي تاريخ 

اسماعيليان و نزاريان براي عالقه مندان اين دوره دارد. 
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