
 قرمطیان در ايران
  

 (*)دكتر يعقوب آژند
اين مقاله بر اين فرضیه نھاده شده كه قرمطیان براى پیشبرد اھداف و نیات شـان 

به صـاحبان قـدرت و ھیـإت ھـاى , در ايران در سده چھارم ھجرى تالش مى كردند 
حاكمه نزديك شوند و آن ھا را به آيین اسماعیلى وارد كنند و از اين طريق به رواج 

الناس علـى ((آن ھا به اصل . عقايد و انديشه ھاى مذھبى خود بین مردم بپردازند
كامال آگاه بودند و آن را بھترين وسیله اشاعه و ترويج عقايد مذھبى )) دين ملوكھم

در ايــن مقالـه مــیزان موفقیـت آن ھـا در نیـل بــه ايـن . شان بین مردم مى دانستند
 .بحث و بررسى شده است, ھدف

  
ابويعقوب , المويدفى الدين شیرازى, داعیان, قرمطیان: واژه ھاى كلیدى

 .اسحق سجستانى و محمد نسفى
 مدخل

  

, اطالق اصطالح قرمطیان بر داعیانى كه دعوت خود را در سرزمین ايران پى گیرى مـى كردنـد
بنا به تإكیدى است كه منابع بر آن ھا دارند و گرنه نمى توان اين ھا را با مرز قاطعى از سـاير 

مـاورإالنھر و , خراسـان, شـمال ايــران, فـارس, جنبــش ايــن ھـا در رى. اسـماعیلیان جـدا كــرد
ين كـه در . با اشتیاق تمام دنبال مى شد, سیستان براى دست يابى به پیروان زياد اينان با ا

از روزگـارى . ولى از شیوه تعلیماتى خود دسـت نمـى شسـتند, مرز خطر گام بر مى داشتند
لنى كردنـد  ھره داعیـان آنـان در .) ' ه 297(كه فاطمیان در شـمال افريقـا جنبـش خـود را ع چ

 .سرزمین ايران شفافیت بیش ترى يافت و شناخت زيادى از آن ھا به دست آمد
جـاه طلـبى ھـا و ناخشـنودى مـردم از اوضـاع و شـرايط ,  جنگ ھاى خانگى, نابه سامانى ھا

راه را براى فعالیت داعیان مى گشـود و بعضــى , ناھمگون انسانى و بى عدالتى حاصل از آن
براى . از مناطق را زير سیطره دعوت آن ھا در مىآورد كردن پـالوده تـرين راه  قصـد آن ھـا پیـدا 

 .نفوذ و رسوخ بین اليه ھاى پايین جامعه و میان قدرتمداران محلى بود
شدند تدار مسـتقر  كه , زمانى كه آل بويه بر مسـند اق ضى  بـه دلیـل چشـم پوشـى و اغما

دست آن ھا بازتر شد و كانون ھاى فعالیت شان , نسبت به كنش فرقه ھاى شیعى داشتند
 .را توسعه دادند

 
  

 رى. 1
  

فعالیـت خلـف ظـاھرا پیـش از . خلـف بـود, نخستین داعى كه به سرزمین ايـران گسـیل شـد
به زعم نظام الملك كه مطالب خود را از متن ضد . افشاى دعوت فاطمیان در شمال افريقا بود

 :خلف را میمون القداح اھوازى فرستاده و به او گفته بود كه, قرمطى ابن رزام گرفته
عوى شـیعت (( به جانب رى شو كه آن جا در رى و قم و كاشان و آبه ھمه رافضى باشند و د

شغل مطـرزى ) 1.))(كنند و دعوت تو را زود اجابت كنند و كار تو آن جايگاه باال گیرد لف كـه  خ

Page 1 of 8

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-early\articles-1\18.htm



در پشافويه و در دھى به نام كلین سكنى گزيد و مردم روستا را در خفا به , داشته) حالجى(
شود يك  قائم نزد لف از . آيین خود فرا خواند و تإكید كرد رازھا را نھفته دارند تا بیرون آمدن  خ

روستاى كلین راھى رى شد و امر دعوت را در آن جا پى گرفت و در ھمان جـا از دنیـا رفــت و 
 .پسرش احمدبن خلف به جاى او نشست

احمد . غیاث بود كه در علم و ادب چیرگى داشت, يكى از ياران احمد از اھالى روستاى كلین
بى . او را داعى خود كرد غیاث در ادب عرب سر آمد بود و آيات قرآنى و اخبار نبوى و امثال عر
باب نمـاز و روزه و لغتھـاى شـرعى نوشـت. را در ھم مـى تنیـد تابى بـه نـام البیــان در  در . ك

براز عقايـد و آراى خـود. مناظره ھم يد طواليى داشت مردمـان , گرمى نفس و توانـايى او در ا
گروھـى از گرونـدگان او را . زيادى را به سوى او كشید و شھرت او را تـا قـم و كاشـان پراكنــد

مردم رى , ابوعبدهللا زعفرانى يكى از فقھاى حنفى مذھب. خلفیه گفتند و گروھى را باطنیه
 )2. (را علیه او شوراند و غیاث ناگزير روى به خراسان آورد

ستاد تـا مـردم را دعــوت . غیاث در خراسان به دعوت پرداخت يك نفر داعى ھم به مروالرود فر
ھدى خواننـد, در خراسان وعده داد به مدتى نزديك. كند ھد آمـد, قائم كـه او را م . بـیرون خوا

غیاث بین اعیان و اشراف به توفیقى دست يافت و توانست امیرحسین بن علـى مروالـرودى 
ستان و غـور نفـوذ زيـادى بـود و در , میمنه, اين امیر را در طالقان. را وارد آيین خود سازد غرج

 .مردم زيادى از اين مناطق از وى پیروى كردند, پى ورود به آيین اسماعیلى
سان اثـر زيـادى  سماعیلى در منطقـه خرا امیرحسین بن علــى مروالـرودى در تـاريخ دعـوت ا

كى از يـاران فشـاپويه اى خـود بـه نـام . گذاشت غیـاث در خفـا بـه رى برگشـت و در آن جـا ي
 .ابوحاتم را قائم مقامى بخشید

 
  

 شمال ايران و آذربايجان. 2
  

طراف فرسـتاد و . ابوحاتم نیز در شعر تازى و علم الحديث چیره دست بود ند بـه ا داعیـانى چ
او در گـرايش امیـر ) 3. ( طبرستان و گرگان و آذربايجان و اصفھان را زير چتر تبلیغات خود گرفت

 311تا . ' ه 307احمـدبن علـى از سـال . به آيین اسماعیلى موفق شـد) احمد بن على(رى 
 310خلیفـه در سـال ) 4.(حاكم رى و برادر محمدبن على صعلوك از امــیران ايـن دوره بـود. ' ه
مارت رى برگماشـت. ' ه خر ذوالقعـده . يوسف بن ابى الساج را بـه ا بـه رى . ' ه 311او در اوا

 )5.(حمله كرد و احمدبن على را گرفته و كشت و سر او را به بغداد فرستاد
فت و زيــر چـتر حمايـ به نـزد اسـفاربن شـیرويه ر ت او در پوسـتین ابوحاتم رى را ترك گفـت و 

بود بايـد كـه علــوى بـه ديـن : ((علويان طبرستان افتاد و علیه آن ھا سخن ھا گفت و معتقـد 
مردآويج بـه , بعـد از اسـفار) 6.(وى ديلمیان را به ظھور امام بشـارت داد)). باشد نه به نسب
در اين جا نیز ظاھرا ھمان مشكلى كه در خراسان بـراى غیـاث روى آورد و . ابوحاتم مايل شد

یت ; گريبان او را گرفت, او ناگزير به رى گريخت يعنى ادعاى او در خصوص ظھور قـائم بـه واقع
جان او كردنـد و ابوحاتـم . نپیوست از اين رو اعتقاد گروندگان نسبت بدو سست شـد و قصـد 
 .وى راه آذربايجان را پیش گرفت و به يكى از حكام محلى متوسل شد) 7.(بگريخت

رھـبرى . دچـار نابـه سـامانى و سـر درگمـى گشـت,  دعوت اسماعیلى پس از مرگ ابوحــاتم
كه : اسماعیلى باالخره به دست دو نفر داعى افتاد سحاق  كبى در گردكـوه و ا عبدالملك كو

 )8.(در رى مقیم بود
ستانى باشـد كـه در ابتـدا مقیـم رى بـود و  سحاق سج ظاھرا اسحاق بايد ھمان ابويعقوب ا

يك نكته قابل توجه گروش بعضى از اعضاى آل مسافر بـه كیــش ) 9.(كتاب ھاى زيادى نوشت
ــد ورزيــده و آن را گــزارش كــرده اســت. اســماعیلى اســت ــر ايــن نكتــه تإكی . ابــن مســكويه ب

زمـانى كـه . بعیدنیست فعالیت ھاى ابوحاتم در آذربايجان چنیـن نتیجـه اى را بـار آورده اسـت
جان , به مرزبـان پنـاه بـرد, منشى و دبیر ديسم خارجى, على بن جعفر گرفتن آذرباي او را بـه 

او در مرزبان تا بدان جا نفوذ يافت كه حـرف دل بـا او در میــان گذاشـت و مرزبـان . تشويق كرد
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يعنى على بن جعفر يكى از دعاه ; اين دو داراى عالئق مذھبى بودند. وزارت خود بدو بخشید
مرزبان دست وزير خود را در . فرقه باطنى به شمار مى رفت و مرزبان نیز از او پیروى مى كرد

گذشته از اين سكه ھايى از آل مسافر به دست آمده كه ) 10.(تبلیغ كیش باطنى بازگذاشت
لیكــن از روابــط بیــن آل مســافر و خلفــاى ) 11(,نشــانه اى از اســماعیلى بــودن آن ھــا اســت

لى وھسـودان ديلمـى را . فاطمى چیزى دانسته نیست نظام الملك در سیاست نامه خود ع
سوريه  سواد و  یان  ھاى قرمط مى نويسـد كـه در جنـگ  از سپھساالران زكرويه بن مھرويه 

 )12.(مشاركت داشت
یان  از سرگذشت سیدنا مشخص مى شود كه سرزمین شمالى ايران ھم چنان پناھگاه داع
مردم آن سـامان اجــرا مــى  مذھبى خــود را میـان  كرى و  اسماعیلى بوده و آن ھــا ســلطه ف

به طـرف . ھدف باال بردن تعداد گروندگان به كیش اسماعیلى بود. كردند ين مقـام  آن ھا در ا
قق اھـداف , نخبگان فكرى ـ سیاسى مى رفتنــد ھتر مـى توانسـتند بـه تح چـون از ايـن راه ب

 .آيینى خود دست يابند
 

  

 فارس. 3
  

مإمون بـرادر . سرزمین فارس نیز از تإثیرات دعوت داعیـان اسـماعیلى در امــان نمانـد غاز  در آ
ند. حمدان قرمط به سرزمین فارس رفت یان فـارس را مإمونیـه مـى گفت ) 13.(از ايـن رو قرمط

غاتش را  كانون تبلی بعدھا المويدفى الدين شیرازى فعالیت خود را در اين منطقه شروع كرد و 
 439ايران را ترك گفـت و در . ' ه 437المويدفى الدين ھمان است كه در سال . شیراز قرار داد

او در . وارد قــاھره گرديــد و در آن جــا بــه تعلــم و تعلیــم آمــوزه ھــاى اســماعیلى پرداخــت. ' ه
المويـد در . شورش بساسیرى علیه خلیفه عباسى دست داشت و او را در اين كـار يـارى داد

گزارش كـرده , كتاب سیره خود خود را در آن شـورش بـه تفصـیل  قضـیه بساسـیرى و نقـش 
در ھمین اثر سخن از وقايع فـارس رانـده و گـروش اباكالیجـار را بـه كیـش اسـماعیلى . است

 .تشريح كرده است
از فحواى كالم او بـر مىآيـد كـه پـس از . ابن بلخى نیز در اين مقام سخن ھاى قابل تإمل دارد

شدند سماعیلى  سپاھیان او نـیز ا مه  مران .  گروش اباكالیجار به المويـد ھ صربن ع پـدر ابون
ابونصر در شیراز چشم به جھان گشود و در آن جا . اصال ديلمى بود كه به شیراز آمد) المويد(

 )14)).(اباكالیجار را گمراه كرد و در مذھب سبعى آورد((بر آمدو به كیش پدر رفت و 
ين و سـنت حیلـتى سـاخت تـا دفـع آن , قاضى عبدهللا نـام, يكى از علماى شیراز از غـیرت د

 :با اباكالیجار خلوت كرد و گفت. داعى كند
ستولى گشـت و ھمـه (( مران م صربن ع تورا معلوم است كه كار ملك نـازكى دارد و ايـن ابون

كردن و , اگر اين مرد خواھد كه ملك از تو بگرداند. لشكر توتبع او شدند ند  بـه يـك سـاعت توا
 )15.))(ھمه لشكر تو متابعت او نمايند

در , اباكالیجار را دغدغه فرا گرفت و به انديشه فرو رفـت و چـاره را بـا تـدبیر قاضـى يـاد شـده
 .تبعید و طرد المويد ديد

لت دسـتگیرى و طـرد را در .  المويدفى الدين شیرازى از راه شامات راھى مصر شد المويـد ع
ناظره و مباحثـه توانـا . حكمى مى داند كه اباكالیجار از خلیفه بغداد دريافـت كـرد المويـد در م

بوده و در محضر اباكالیجار با بسیارى از علماى معتزلـى و سـنى مباحثـه داشـته و بـر آن ھـا 
بود شعارى اسـتاد خـود را سـتوده . پیشى گرفته  سرو از شـاگردان المويـد بـود و در ا ناصرخ

 .است
ندى بعـد در روزگـار , سرزمین فارس خالى از داعى اسماعیلى نمانـد, با رفتن المويد چـون چ

ين خطـه بـه  تركان از داعیانى چون عبدالملك عطاش و پسر وى احمـد سـراغ داريـم كـه در ا
 .فعالیت تبلیغاتى خود مشغول بوده اند
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 خراسان و ماورإ النھر. 4
  

نخسـتین . دعوت اسماعیلى در خراسان و ماورإالنھر از اواخر قـرن سـوم ھجـرى شـروع شـد
ابوعبدهللا با بھـره گـیرى از زمینـه سـازىھاى . داعى آن ھا در اين سرزمین ابوعبدهللا خادم بود

 .كانون فعالیت خود را نیشابور قرار داد, تبلیغاتى غیاث در اين منطقه
یدهللا مھـدى برگزيـده  تاد كـه از طـرف عب شعرانى اف پس از او امر دعوت به دست ابوسـعید 

حســین بــن علــى , امــا معــروف تــرين داعــى خراســان و مــاورإالنھر). 'ه  307) (16(شــده بــود
. كانون فعالیت او مروالـرود بـود. مروالرودى بود كه خود از طبقه متمكن جامعه به شمار مىآمد

او میان آل سـامان حشـمت و شـوكتى . مروالرودى را غیاث به كیش اسماعیلى در آورده بود
به دسـت او صـورت  داشت و بیراه نیست كه گروش تعدادى از سامانیان به آيین اسماعیلى 

را جانشین خود قـرار ) نسفى(محمد نخشبى , مروالرودى به ھنگام مرگ) 17.(پذيرفته باشد
وى به . خلقى بسیار از مردم خراسان بدو گرويدند. داد كه مردى متكلم و توانا در فلسفه بود

شبى را كـه نـديم امیـر ) نسف(بخارا و سمرقند رفت و سپس راھى نخشب  شد و بوبكر نخ
صور چغـانى, سپس اشعث. وارد كیش باطنى كرد, سامانى بود خاص و ابومن عـارض و , دبیر 

ــاش ــه كیــش اســماعیلى در آورد, آتی ــیز ب ــن ســواده داعــى ديگــر ) 18. (صــاحب خــاص را ن اب
 .اسماعیلى نیز بدو پیوست و به كمك او شتافت

دامنه فعالیت نسفى تا بخارا كشیده شـد و رئیــس بخـارا و صـاحب خـراج و وجوھــان شـھر و 
وكیل خاص را ھـم وارد , بازارھا و حسن ملك از خواص امیر سامانى و والى ايالق و على زراد

قدرى در امـیر سـامانى دمیدنـد تـا بـاالخره ديـدار . آيین اسماعیلى كرد به  نوكیش  اين افراد 
تا بـاالخره . نسفى را شائق شد یغ آيیـن بـاطنى پرداخـت  لوت بـه تبل نسـفى در خلـوت و ج

ــت كــرد و نســفى  چنــان مســتولى گشــت كــه وزيرانگــیز و ((نصــربن احمــد دعــوت او را اجاب
 )19.))(وزيرنشان شد و پادشاه آن كردى كه او گفتى

دعوت آشكار كرد و علنا به تبلیغ و دعوت اسماعیلى پرداخت و , چون اقتدار نسفى اوج گرفت
اين امر چیزى نبود كه موافق حال علماى اھل سنت و قضات شـھر و نواحـى باشـد و ببیننـد 

 :پس به سپھساالر رساندند كه. كه پادشاه قرمطى شده است
درياب كه مسلمانى در ماورإالنھر خراب شـد و ايـن مـردك نخشـبى پادشـاه را از راه بـبرد و ((

 )20.))(قرمطى كرد
نوح بـن نصـر ھا بـر كنــار , توطئه اى چیده شد و با ھم پشـتى و يـارى  صربن احمـد را از كار ن

, در وقــت بتاختنـد و محمـد نخشـبى را كـه داعـى بـود: ((ساخته و نوح را به تخت نشاندند و
شعث را بـا چنـد امـیر كـه . بیاوردند و گردن بزدند پس حسن ملك را و ابومنصـور چغـانى را و ا

 )21.))(گردن بزدند, باطنى شده بودند
(ھفت شبانه روز در بخارا و اطراف آن به غارت و قتل پرداختند و باطنیان را از دم تیغ گذراندنـد

اين قتل عام ضربه ھولناكى بر پیكره دعوت اسماعیلى در مـاورإالنھر و خراسـان وارد ). 'ه331
گیرى , ولى آن را از ريشه نخشكاند, ساخت يار پی ين د چون فعالیت اسماعیلیان بعدا نیز در ا

چنــان كــه گــزارش نظــام الملــك دربــاره بســط و گســترش دعــوت آن ھــا در خراســان و , شــد
 .ماورإالنھر حاكى از اين قضايا است

صاحب ماورإالنھر قتل عام شديدى , بغراخان. ' ه 436از اين ھا گذشته خبر داريم كه در سال 
اسماعیلیان در اين روزگار مردم را به امامت مستنصربا فاطمـى . از اسماعیلیان راه انداخت

پــس از نســفى پســر او معــروف بــه دھقــان از جملــه داعیــان فعــال )  22.(فــرا مــى خواندنــد
 .اسماعیلى در خراسان و ماورإالنھر به شمار مى رفت
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 سیستان. 5
  

بعید نمى نمايد كه ابويعقوب سجستانى از خراسان راھى سیستان شده و امر دعــوت را در 
ــه ھــرات و غــور و . آن جــا دنبــال كــرده باشــد ــان اســماعیلى در ناحی فعالیــت و تبلیغــات داعی

سامانى . ' ه 295در سال . سیستان حرف و حديث ديگرى بود سماعیل  والى ھرات بـه امیرا
خبر داد كه مردى به نام ابوھالل دركوھپايه غور و غرچه خروج كرده و مذھب قرمطیان آشـكار 
ساخته و مردم بر او مجتمع شده و سراى خود را دارالعدل نامیده و روستايیان روى بدو نھاده 

 .بیش تر اين روستايیان را شبانان و كشاورزان تشكیل مى دادند) 23.(اند
, امیراسماعیل سامانى در سركوبى ابوھالل لحظه اى درنگ نكرد و با ساز و برگ و خواسـته

 .او را منكوب ساخت و ھمه را بكشت
.(صاحب تاريخ سیستان ابوھالل را از خوارج و از ياران يعقوب لیث صفار به شمار آورده اسـت

24( 
در تـاريخ سیسـتان بـه ) 25.(از داعیان ديگر قرمطى در ھرات دنبكى و نیز ولید را بايد نـام بـرد

كـس  1400خبر از آمدن لشكر قرمطیان به سیستان رفته كه لشكر سیسـتان . ' ه 489سال 
قرمطیـان وارد درق شـدند و . ' ه 495باز در صـفر سـال ) 26.(از آن ھا را قتل عام كرده اسـت

ين مـاجرا در سـال ) 27.(بوالحسن قاضى را به قتـل رسـاندند یش از ا ھا پ در . ' ه 354سـال 
به نـام ابوالحسـن داوودى بـه قتـل  ھا  یس و مھــتر آن  ھرات واقعه قرمطیان حـادث شـد و رئ

.(از داعیان ديگر سیستان اسحاق خنسفوخ بود كه امیرخلف سیستانى ھالكش كرد. رسید
28( 
 

  

 قرمطیان و محمود غزنوى
  

ھاى قــدرت طلبــى , جنبش قرمطیان را در كلیتش مى بايست واكنشى آگاھانه علیـه آرمـان 
كان . دانست ھر كجـا كـه ام ند و در  بر نتافت از اين رو قدرت طلبان صحنه ھاى تاريخ آن ھا را 

 .به سركوبى و مقابله با آن ھا برخاستند, يافتند
ھاى شـرقى ايـران , يكى از اين قدرت طلبان محمود غزنوى بود كه با تدابیر جديدى سرزمین 

وى مرد مشھور قرن چھارم ھجرى و نـیرو دھنـده اصـلى . را تحت نظارت و حمايت خود گرفت
سى در . به كالبد نیمه جان خالفت عباسى بود تدار سیا او به خوبى مى دانسـت كـه اوج اق

ين رو اقتـدار سـلطنتش را بـه . نیاز مبرم به اقتدار مذھبى دارد, اوضاع خاص جھان اسالم از ا
رقبا را از صحنه رانـد و , او با تكیه بر معیار جھاد. اقتدار خالفت گره زد و به تقويت آن برخاست

صول اعتقـادى . بر شكوه و شوكت و ثروت دربار خود افزود با خشكى و تعصب خاصى مدافع ا
جرى . تسنن شد و جز آن را فرو كوبید كوتاه سخن آن كه قرمطى كش معروف قرن چھــارم ھ

مى يافـت)) بھر قدر عباسیان در ھمه جھان قرمطى((گرديد كه از  بـر , مى جست و آن چـه 
 )29.(دار مى كشید

شھر رى بود كه در روزگـار محمـود ) اسماعیلیه ـ باطنیه(يكى از كانون ھاى فعالیت قرمطیان 
الگـو و معیـار , محمود براى توجیه آرمان ھاى قدرت طلـبى اش. در اختیار ديلمیان قرار داشت

مدن : (( به تعبیر نظام الملك از زبان محمود. معمول مذھبى خود را پیش كشید مرا به عراق آ
لیكن از بس كه متواتر نبشت ھا به من مى رسد كه ديلمان در ... نه مقصود گرفتن عراق بود

ھب , فساد و ظلم و بدعت آشكار كرده اند و با رعیت ھر جاى در شھرھا و نواحى, عراق مذا
ند و  زنادقه و بواطنه آشكارا مى كنند و رسول خداى را ناسزا گويند و نفى صانع برمال مى كن

شت. نماز و روزه و حج و زكات را منكرند ستى معلـوم گ ايـن مھـم را بـر , چون اين حال به در
 )30.))(غزاى ھند اختیار كردم و روى به عراق آوردم
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كه در شـھر رى و نواحـى آن  خبر آوردنـد  میرمحمود  مردمـان باطنـى ((به سخن گرديزى به ا
, از اين رو دستور داد تا كسانى را كه بدان مذھب منسوب بودند)). مذھب و قرامطه بسیارند

كس را از اھـل آن مـذھب بكشـت و بعضـى را بـه ((و . حاضر سـازند و سـنگريز كننـد بسـیار 
 )31. ))(اندر قلعه و حبس ھاى او بودند, تا مردن. سمت و سوى خراسان فرستاد

سراھاى ايشـان ((از اين ھا گذشته  مقدار پنجاه خروار دفـتر روافــض و باطنیـان و فالسـفه از 
 )32.))(بیرون آورد و زير درخت ھاى آويختگان بفرمود سوختن

جاسوسان برگماشت و از مواضع و مجـامع آنـان ((محمود در مبارزه با قرمطیان و اسماعیلیان 
تجسس به عمل آورد واز اماكن و مساكن متفرق و شھرھاى مختلف ھمه را به درگاه آوردنـد 
و بر درخت بركشیدند و سنگسار كردند و طايفه ايشان را تتبع كرد تا ھمه را نیست گردانید و 

 )33.))(سیاست فرمود
فردى را مـى ديـد كـه مـى .  قضیه بدين جـا خاتمـه نیافـت سى در وجـود محمـود  خلیفـه عبا

بر گردانـد و بـر اعتبـار آن بیفزايـد بر بـاد رفتـه خالفـت عباسـى را  یت  . توانست اعتبـار و حیث
. برخوردھاى جزمى محمود غزنوى با شیوه و اسلوب حكومتى او بیش تـر ھمخوانـى داشـت

سخ  از اين رو به تشديد و تحريك اين برخوردھا پرداخت و محمود نیز سلیقه او را به خوبـى پا
فت پـس از دوران آل بويـه مختـل بـود. گفت . وضع سیاسى ـ اجتماعى و حتى اقتصـادى خال

او با اتكا به ضابطه ھاى تسنن در صدد ترمیم . خلیفه بر پايه ھاى چوبین گذشته تكیه داشت
ضابطه ھايش را به محمود غزنوى القا كرد و محمـود . اين پايه ھاى سست و شكننده بر آمد

 .به نام او پیشقدم شد
 

  

 حسنك وزير
  

ھا توانسـته بودنـد بـه درون . نفوذ و رخنه قرمطیـان دامـن دولـت محمـود را نـیز گرفـت آيـا آن 
تشكیالت محمود نقبى بزنند و دل وزير او امیرحسنك را بربايند؟ فرض اين كه حسـنك وزيـر را 

از سوى ديگر اقتدار . دور از ذھن نیست, با اعمال و اعتقادات قرمطیان آشنايى و قرابتى بوده
ين مـى توانسـت , خلفاى فاطمى در اين زمان در اوج بود و اقتدار خلفاى عباسى در افـول و ا

سنك وزيـر فريبنــده باشـد تـا دامـن  مود و ح براى مردان سیاست پیشه اى چون سلطان مح
ین پیونـدى . دولت غزنوى را به دامن دولت فاطمى پیوند زنند ھان چن دولت فــاطمى ھــم خوا

فه فــاطمى دريافـت , چون كافى بود محمود غزنوى, بود منشور سلطنت خود را از دست خلی
قدرت آن ھــا  مى داشت و آن وقت كلید دروازه سرزمین ھاى شرقى خالفت عباسـى در يـد 

فاطمیان پیش تر در دوران آل بويه خواسته بودنـد از راه رخنـه و نفـوذ و پیونـد . قرار مى گرفت
ھا را رقیــب بــالقوه اى , دوستى با آل بويه به چنین ھدفى دست يابنـد يه كـه آن  ولـى آل بو

 .دعوت دوستى آن ھا را اجابت نكرده بودند, براى قدرت خود مى دانستند
خلیفه فـاطمى را , داعى فاطمى به دست محمود غزنوى, قتل تاھرتى. سخن به درازا نبريم

به . از ارتباط با دولت غزنوى مإيوس نساخت صتى بـراى نزديكـى  نان در پـى فر آن ھا ھم چ
اين فرصت را در ' ه 416در سال ) امیرحسنك(سفر حج حسن بن محمد میكال . محمود بودند

چون از ((از گفته گرديزى مدد مى گیريم كه امیرحسن بن محمد میكال . اختیار آن ھا قرار داد
صر , از آن چه راه باديه شوريده بود, حج باز آمد به راه شام از شام بـه مصـر رفـت و از عزيـز م

مت رجـم بـروى الزم . خلعت ستد كرد و بـدين تھ يز مصـر میـل  او را متھم كردند كه او بـه عز
 )34.))(شد

بـر خلیفـه عباسـى كـه خـود را ولـى , حركت امیرحسنك اگر ھم از روى ضرورت سیاسى بود
به ; گران آمد, نعمت دولت غزنوى مى شمرد عت  خصوصا كه امیرحسنك پس از سـتاندن خل

مل. بغداد نرفته و از موصل راه گردانیده و به سوى خراسان آمده بود به دل , اين ع خلیفـه را 
.))(از جاى بشده بود و حسنك را قرمطى خوانده بـود((به تعبیر بیھقى . آمده و نیك آزرده بود

من پـرورده ام و ((بر آشفته كه حسنك را , چون اين حديث به گوش محمود غزنوى رسید) 35
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و امیر را ... من ھم قرمطى باشم, با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وى قرمطى است
 )36.))(نیك درد آمده بود كه حسنك را قرمطى خوانده بود خلیفه

بات و . در گفته و خواسته خود پافشارى كـرد. خلیفه عدول از سنت را مجاز نمى شمرد مكات
ھا و ھـدايا و طرايـف خلیفـه  عت  آمد و شدھا فزونى گرفت و آخرش قرار بر ايـن شـد كـه خل

به بغداد بفرستند تا در حضور خلیفه بسـوزانند , فاطمى را كه نزد محمود غزنوى فرستاده بود
خلعت ھا را به دستور خلیفه القادر در دروازه نوبى سوزاندند و زر . بود. ' ه 416و اين در سال 

ولى وحشـت و ) 37(,بسیار از آن به دست آمد كه به اسم صدقه به فقراى بنى ھاشم دادند
به زمیـن گذاشـت. تعصب خلیفه در نھان زياد مى گشت صب , وقتى كه محمود سـرش را تع
مسعود را در تنگناى انتخاب قرار داد تـا حسـنك را بـه , فروخورده خلیفه جنبید و فرزند محمود

بود تـا پايگـاه سـلطنتش . جرم قرمطى بودن بردار كشد فه نیــاز مـبرم  مسعود را به تإيید خلی
با حسـنك وزيـر میانـه اى نبـود. استوار شود گار ((چـون حسـنك , از سـوى ديگــر او را  بـه روز

را ] امـیر مسـعود[ جوانى ناكردنى ھا كرده و زبان نگاه ناداشته و اين سلطان بـزرگ محتشـم
 )38. (بود)) خیرخیر بیازرده

از جھت ديگر دسايس درباريان و از جمله دمیدن ھاى بوسھل زوزنى كه شرارت و زعــارتى در 
یه حسـنك برگردانـد و او را بـه پـاى , به امیر مسعود, طبع داشت باالخره اوضاع و احوال را عل
 :به تعبیر خود او. دار كشانید

, اگـر امـروز اجـل رسـیده اسـت. جھان خوردم و كارھا راندم و عاقبت كار آدمى مرگ اسـت((
 )39. ))(كه بزرگتر از حسین على نیم; كس باز نتواند داشت كه بردار كشند يا جز دار

به زوال كشـاند و ايـن تھمـت بعـدا , بدين سان تھمت قرمطى شوكت نمايى حسنك وزيـر را 
 )40.(دامن بسیارى از مخالفان سیاسى ھیإت ھاى حاكمه و حتى افراد معمولى را گرفت

خود , ھمگام با تحوالت سیاسى و اجتماعى و اقتصادى, قرمطیان ايران در زمان سلطه تركان
را به روشى نو با نزاريان ايران انطباق دادند و میان آن ھا به استحاله رفتند و مسیر ديگرى را 

 .پیمودند
  

 :پى نوشت ھا
  

 دانشیار دانشگاه تھران*. 
ابن  283;ص ) ش1355, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به اھتمام ھیوبرت دارك , )سیرالملوك(سیاست نامه , ـ نظام الملك 1

 .351ـ  2ص ) ش1343, ابن سینا, تھران(ترجمه رضا تجدد , الفھرست, نديم
بخش ) 1361, شركت مولفان و مترجمان ايران, تھران(ترجمه علینقى منزوى , احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, ـ مقدسى 2

بیش تر مردم رى حنفى و نجارى ھستند مگر روستايیان اين قصبه : ((درباره مذھب اھالى شھر رى مى نويسد. 590ـ  91ص , دوم
, من خودم ابوعبداله زعفرانى را پس از آن كه از مذھب پدرانش برگشته و به مذھب نجاريان روى آورده بود... كه زعفرانى مذھبند

 .))ديدم كه مردم روستا از وى دورى مى كردند
 .285ـ  6ص , پیشین, ـ نظام الملك 3
 . 103ص , المجلد الثامن) ق1399, بى نا, بیروت(, الكامل فى تاريخ, ـ ابن اثیر 4
 .144ص , ـ ھمان 5
 .287ص , پیشین, ـ نظام الملك 6
 .ـ ھمان 7
بنگاه ترجمه و نشر , تھران(به اھتمام محمدتقى دانش پژوه و محمد مدرسى زنجانى , جامع التواريخ, ـ رشید الدين فضل هللا 8

 .12ص ) 1356, كتاب
 .354ص , الفھرست, ـ ابن نديم 9

 .الجزء االول) ق1332, بى نا, مصر(تصحیح آمدروز , تجارب االمم, ـ ابن مسكويه 10
  .Minorsky, Studies in caucasion History, (london, 1953) p. 161ـ 11
 .296ص , پیشین, ـ نظام الملك 12
 202ص ) 1358, بى نا, تھران(به اھتمام محمدجواد مشكور , الفرق بین الفرق, ـ عبدالقاھر بغدادى 13
 .119ص ) 1921/1339, مطبعه دارالفنون, كمبريج(تصحیح گاى لسترنج , فارسنامه, ـ ابن بلخى 14
 .ـ ھمان 15
 .12ص , پیشین, جامع التواريخ, رشیدالدين فضل هللا 351;ص , پیشین, ـ ابن نديم 16
 .203ص , پیشین, ـ عبدالقاھر بغدادى 17
 .287ـ  8ص , پیشین, ـ نظام الملك 18
 .289ص , ـ ھمان 19
 .ـ ھمان 20
 .295ص , ـ ھمان 21
 .524ص , المجلد التاسع, پیشین, ـ ابن اثیر 22
 .297ص , پیشین, ـ نظام الملك 23
 .225ص ) بى تا, كتابفروشى زوار, تھران(, تصحیح ملك الشعراى بھار, تاريخ سیستان, ـ مجھول المولف 24
 .312ص ) 1358, انجمن آثار ملى, تھران(تصحیح میرجالل الدين محدث ارموى , نقض, ـ عبدالجلیل قزوينى رازى 25

Page 7 of 8

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\iran-early\articles-1\18.htm



 .388ص , ـ تاريخ سیستان 26
انتشارات , تھران(به اھتمام سید محمدكاظم امام , روضات الجنات فى اوصاف مدينه ھرات, ـ معین الدين محمد اسفزارى 27

 .386ص , بخش يكم) ش1338, دانشگاه تھران
 .312ص , پیشین, ـ عبدالجلیل قزوينى رازى 28
 .183ص ) ش1356, انتشارات گام, تھران(تصحیح على اكبر فیاض , تاريخ بیھقى, ـ ابوالفضل بیھقى 29
 .87پیشین ص , ـ نظام الملك 30
 .418ص ) ش1363, دنیاى كتاب, تھران(تصحیح عبدالحى حبیبى , )تاريخ گرديزى(زين االخبار , ـ گرديزى 31
المجلد ) ق1357, مطبعه عثمانیه, حیدرآباد دكن(, المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم, ابن جوزى 404;ص , ـ مجمل التواريخ 32

 .نامه اى كه محمود غزنوى به خلیفه نوشته و در آن به بعضى از وقايع از زبان خود اشاره كرده است 38:ـ  40ص , السابع
 .370ص ) ش1357, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به كوشش جعفر شعار , ترجمه تاريخ يمینى, ـ جرفاذقانى 33
 .424ـ  5ص , پیشین, ـ گرديزى 34
 .183ص , پیشین, ـ بیھقى 35
 .ـ ھمان 36
 .350ص , المجلد السابع, پیشین, ـ ابن اثیر 37
 .64ص , پیشین, ـ بیھقى 38
 .184ص , ـ ھمان 39
او در اواخر عمرش شنید كه . ـ داستانى در مجمل فصیحى گوياى احوال روحى و سیاسى و مذھبى محمود غزنوى است 40

شنیده ام قرمطى شده اى؟ مرد جواب : مرد را حاضر كرد و گفت. طمع در آن بست, مردى در نیشابور ثروتى ھنگفت به ھم زده
. و محمود نیز آن كرد. ھر چه دارم از من بستان و بدنامم مكن. بلكه گناھم آن است كه ثروت فراوانى دارم, قرمطى نیستم: داد

 .249ص , 2ج ) ش1337, مشھد(, چاپ محمود فرخ, مجمل, فصیحى خوافى
  

 
  

 منابع
  

 .المجلد الثامن) ق 1399, بى نا, بیروت(الكامل فى التاريخ , ـ ابن اثیر
 ).م 1921, دارالفنون, كمبريج(تصحیح گاى لسترنج , فارسنامه, ـ ابن بلخى
 .المجلد السابع) ق 1357, مطبعه عثمانیه, حیدر آباد دكن(, المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم, ـ ابن جوزى

 .الجزء االول) ق 1332, بى نا, مصر(تصحیح آمدروز , تجارب االمم, ـ ابن مسكويه
 ).ش 1343, ابن سینا, تھران(ترجمه رضا تجدد , الفھرست, ـ ابن نديم
 ).1358, بى نا, تھران(به اھتمام محمد جواد مشكور , الفرق بین الفرق, عبدالقاھر, ـ بغدادى
 ).ش 1356, گام, تھران(, تصحیح على اكبر فیاض, تاريخ بیھقى, ابوالفضل, ـ بیھقى

 ).1357, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به كوشش جعفر شعار , ترجمه تاريخ يمینى, ـ جرفاذقانى
دانشگاه , تھران(بخش يكم , به اھتمام محمد كاظم امام, روضات الجنات فى اوصاف مدينه ھرات, معین الدين, ـ زمجى اسفزارى

 ).1338, تھران
 .2ج ) 1337, چاپ محمود فرخ, مشھد(مجمل التواريخ , ـ فصیحى خوافى

به اھتمام محمدتقى دانش پژوه و محمد مدرسى زنجانى ...) فاطمیان, بخش اسماعیلیان(جامع التواريخ , رشیدالدين, ـ فضل هللا
 ). 1356, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(

 ).1358, انجمن آثار ملى, تھران(تصحیح میر جالل الدين محدث ارموى, نقض, عبدالجلیل, ـ قزوينى رازى
 ).1363, دنیاى كتاب, تھران(تصحیح عبدالحى حبیبى , زين االخبار, ـ گرديزى

 ). بى تا, زوار, تھران(تصحیح ملك الشعراى بھار , تاريخ سیستان, ـ مجھول المولف
 ).1318, كالله خاور, تھران(به اھتمام ملك الشعراى بھار , مجمل التواريخ و القصص, ـ مجھول المولف

 .بخش دوم) 1361, شركت مولفان و ترجمان ايران, تھران(ترجمه علینقى منزوى, احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, ـ مقدسى
 ). 1355, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به اھتمام ھیوبرت دارك , سیاست نامه, نظام الملك

Minorsky, studies in caucasian History, London, 1953 . 
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