
 

  اسماعیلیان اصفھان
 1دكتر محمد على چلونگر 

اطالعــات مربــوط بــه ايــن . فعالیــت اســماعیلیان در اصــفھان، از قــرن ســوم ھجــرى آغــاز شــد
قرن پنجـم، تاريـك و مبھـم اسـت ھا تا نیمه فعالیت سین، . ى دوم  در ايـن قـرون احمـد بـن ح

 .اند معروف به دندان و ابوحاتم رازى، در منابع مرتبط با اسماعیلیان اين شھر معرفى شده
دار اين دوران،  دو داعى نام. ھاى اسماعیلیان در اصفھان در عھد سلجوقیان است اوج فعالیت

مد، رھـبرى اسـماعیلیان را در اختیـار داشـتند در دوران . عبدالملك بن عطـاش و فرزنـدش اح
 .عبدالملك اصفھان مركز فعالیت اسماعیلیان بود

صر،  در اين مقاله ضمن بررسى تالش با فاطمیـان م ھاى اسماعیلیان در اصفھان، ارتباط آنان 
سنت شـافعى و حنفـى بیـان گرديـده اسـت؛ و در  ھل  اسماعیلیان نزارى الموت و علمـاى ا

 .اند اند، معرفى گرديده پايان، رجالى كه اسماعیلیان اصفھان ترور كرده

ى شاھدز،  اسماعیلیان، داعیان اسماعیلى، اصفھان، سلجوقیان، نزاريان، قلعه: ھاى كلیدى واژه
 .ى خان لنجان قلعه

  مقدمه

له ترين نھضت از مھم اوج . ى مغـول، جنبـش اسـماعیلیان اسـت ھاى تاريخ ايران تا قبل از حم
تم ھجـرى اسـت فعالیت آنان در سده با تشـكیل دولـت . ھاى پنجم تا ھف آنـان در ايـن مـدت 

ــه ــه اســماعیلى در قلع ــوت و قلع ــت عباســیان و  ى الم ــا خالف ــت ب ــرچم مخالف ــر، پ ھــاى ديگ
 .ھاى محلى را برافراشتند سلجوقیان و ديگر حكومت

ى نظامى ھم داشت كه  سیاسى، جنبه -ى مذھبى  اين فعالیت اسماعیلیان، عالوه بر جنبه
 .موجب شد توجه مورخان به آنان جلب شود

ست  اسماعیلیان ھم ھم د زمان با فعالیت در مناطق جبل و شمال شرق ايـران، در اصـفھان 
صفھان در . به اقداماتى جھت نفوذ و گسترش دعوت خويش زدنـد سماعیلیان در ا اوج نفـوذ ا

ايـن مقالـه . اى است كه اصفھان مركز دولت سلجوقى بوده است دوران سلجوقیان و در دوره
در بخـش اول بـه : پـردازد در دو بخش به بررسى فعالیت داعیان اسماعیلى در اين شـھر مـى

سلجوقى  فعالیت داعیان در دوران قبل از سلجوقى، و در بخش دوم به فعالیت آنان در دوران 
 .تا انقراض آنان در اين شھر

ھـاى  ى فعالیت تر در بر گیرنده تحقیقات انجام شده در دوران معاصر در مورد اسماعیلیان بیش
شده  در اين تحقیقات كم. اسماعیلیان الموت است جه  سماعیلیان اصـفھان تو تر به حركت ا

ھـاى  بررسى تاريخ اصفھان، به خصوص در عھد سلجوقیان، ارتباط تنگاتنگى با فعالیــت. است
 .اسماعیلیان اين شھر دارد

  آغاز دعوت اسماعیلى در اصفھان

ین داعـى اسـماعیلى در . اى از ابھام است شروع فعالیت اسماعیلیان در اصفھان در ھاله اول
مورد شخصـیت و اعمـال او . اصفھان احمدبن حسین معروف به دندان بود ابھامـات زيـادى در 

ــود دارد ــى. وج ــى م ــر معرف ــردى توانگ ــى او را م ــفھان  بعض ــرج و اص ــى ك ــه در نزديك ــد ك كنن
ابـن نـديم او را زيـدان و  2.گـرى داشـت و از اعــراب متنفـر بـود او عقايـد شـعوبى. زيسـت مـى

كه در فلسـفه و  حاكم محال كرج معرفى مى) ق280: د(منشى عبدالعزيز بن ابى دلف  ند  ك
بود منـابع مخـالف اسـماعیلیان او را  3.نجوم مھارت داشت و براى ستارگان آثار روحانى قايل 
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ى دندان را شـنید  عبداللَّه بن میمون آوازه. كنند مرتبط با عبداللَّه بن میمون القداح معرفى مى
ھاى  دندان كه با اھداف و روش. و وى را به نھضت خويش كه خصلت ضد عربى داشت درآورد

شت كـه در راه دعــوت  عبداللَّه كامالً موافق بود، سرمايه و اموال خود را در اختیار عبداللَّه گذا
شد و پـس از آزادى، در  4.باطنى ھزينه كند عبداللَّه بن میمون با دندان در زندان عراق آشـنا 

سیارى  ى جبل فعالیت مى دندان در ناحیه. راه بسط دعوت اسماعیلیان كوشید كـرد و افـراد ب
ھواز مشـغول . را در آن منطقه به مذھب خويش درآورد بارى، دنـدان در اصـفھان و ا بنا بـه اخ

 5.دعوت بوده است
جود دارد، تناقضـات زيـادى ھسـت بن . در اقوالى كه راجع به دنـدان و ندان كاتـب احمد اگـر د

دست عبداللَّه بن میمون  تواند از جھت زمانى ھمكار و ھم دلف بوده باشد، نمى عبدالعزيز ابى
گـذاران مـذھب قرمطـى  كه منابع مخالف اسماعیلیان او را از داعیان مھم و از پايـه  با آن. باشد

 .اند كنند، اسماعیلیان اسمى از او در آثار خويش ذكر نكرده معرفى مى

  ابوحاتم رازى و دعوت اسماعیلى اصفھان

یان اسـماعیلى اصـفھان دانسـته نابع، او را از داع كه م انـد، ابوحـاتم رازى  دومین شخصیتى 
ھاى اسماعیلى در ايـران اسـت  ترين شخصیت او از بزرگ 6.داعى بزرگ اسماعیلى رى است

لف در . قمرى شروع به فعالیت كرد 300كه در حدود سال  وى جانشین ابوجعفر، از خاندان خ
ضى از كتـاب 7.دعوت اسماعیلى رى بود ھـاى  ابوحاتم از نويسندگان اسماعیلى است كه بع

تاب. او از دستبرد زمانه مصون مانده است له ك نه در كـالم از جم تاب الزي و كتـاب  8 ھـاى او ك
در باب مسائل كالمى و فلسفه در دفاع از دين، بر مبناى منــاظراتى اسـت كـه  9 اعالم النبوه

بود صورت گرفتـه  ھـاى ابوحـاتم در  آرا و انديشـه. بین ابوحاتم و ابوبكر محمدبن زكريـاى رازى 
لدين كرمــانى و ناصـر  متفكران بعدى اسماعیلى تأثیر زيادى داشته و اغلب آنان، مانند حمیدا

 10.اند خسرو، در اثبات آراى خود يا نقض آراى مخالفان به مطالب ابوحاتم نظر داشته
سماعیلیان در ايـران . اعیلیان گسـترش يافــتى ابوحـاتم دعـوت اسـم در دوره عوت ا وى بـه د

ستاد. جھت جديدى بخشید كرى  11.او داعیانى را به اياالت مجاور رى، از جمله اصفھان فر ذ
 .از نام و شرح اعمال داعى ابوحاتم در اصفھان در منابع نیست

قه ابوحاتم در دوران خود كوشید تا طبقه ى اسـماعیلیه كنـد و در ھمیـن  ى حـاكم را جـذب فر
 12.را به آيین اسماعیلیه درآورد) ق311تا  307دار رى از سال  فرمان(» احمد بن على«راستا 

فت عباسـى،  قمرى به خاطر تسلط سامانیان سنى 313در حوالى سال  حامى خال مذھب 
جـا بـه تـرويج عقايـد  و در آن 13ابوحاتم به اجبار رى را ترك و به سوى طبرسـتان عزيمـت كـرد

 .اسماعیلى پرداخت
و  14ابوحــاتم موفــق شــد اســفار و مــردآويج ســردار او را مــدتى بــه كیــش اســماعیلى درآورد

به رى آمــد مراه او  تح كـرد، ابوحـاتم ھ قل حمیدالديـن . ھنگامى كه اسـفار رى را ف به ن نا  ب
كه ابوحاتـم  كرمانى، داعى بزرگ اسماعیلى، مباحثه ى مشھور بین ابوحاتم و زكريـاى رازى، 

حمايـت مـردآويج از . آن را در كتاب اعالم النبوه ثبت كرد، در حضور مردآويج صورت گرفته است
شد و او  قمرى نظر مردآويج درباره 321ابوحاتم تداوم نیافت و در سال  ى اسـماعیلیان عـوض 

مانى كـه  ھدى در ز ھور م به آزار و اذيت آنان پرداخت؛ و اين امر شايد بـدان سـبب بـود كـه ظ
 15.بینى كرده بود، اتفاق نیفتاد ابوحاتم پیش

ابوحاتم بعد از آن مجبور شد از رى به آذربايجان فرار كند و به يكى از حاكمـان محلـى بـه نـام 
 16.قمرى درگذشت 322او در حدود . مفلح پناھنده شود

  دعوت اسماعیلیان در اصفھان در دوران سلجوقیان
ى سلجوقیان در منـابع ذكـرى بـه  ھاى اسماعیلیان در اصفھان بعد از ابوحاتم تا دوره از فعالیت

مده حى شـمال  ى فعالیـت میان نیامده است در ايـن دوران مراكـز ع ھـاى اسـماعیلیان در نوا
بود شرقى ايـران  شمال  كز فعالیــت . غربـى و مركـزى و  اصـفھان در دوران سـلجوقیان از مرا

 .اسماعیلیان بود و آنان در تحوالت شھر نقش قابل توجھى داشتند
بزرگ اجتمـاعى و اقتصـادى قــرن پنجـم، گسـترش  سامان خالفت، دگرگونى اوضاع نابه ھـاى 

شته شـدن  دعوت فاطمیان در نواحى تحت سلطه ى عباسیان در اوايل و اواسط ايـن قـرن، ك

Page 2 of 13

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



ھاى دايمى بین بركیـارق و محمـد  ترين دشمن اسماعیلیان، و جنگ  خواجه نظام الملك، بزرگ
سترش دعـوت اسـماعیلیان در  نه را بـراى گ ً مغشوش ممالـك سـلجوقى، زمی و اوضاع نسبتا

 .اصفھان، مركز سلجوقیان، مھیا كرد
ــق و شــكوفايى خــود را از دســت داد و جانشــینان ســلطان  ــا مــرگ ملكشــاه، اصــفھان رون ب

بود، از میــان بردنـد مرگ ملكشـاه زودرس بـود و فرزنـدان . سلجوقى آنچه را وى بر پا داشته 
ھـاى  ھـا، سـال ايـن سـال. نابالغى از وى بر جاى ماندند كه ھیچ كدام توان سلطنت نداشتند

تاج تركان خاتون، ھمسر ملكشاه به ھم. اغتشاش و جنگ داخلى بود ند  دسـتى  الملـك، فرز
ساله خت شـاھى نشـاند، چھار  مود را بـر ت حالى كـه بركیـارق فرزنـد ســیزده  17اش مح در 

 .ى ملكشاه جانشین رسمى بود ساله
. تركان خاتون كوشید با بذل و بخشش فراوان، نظر امراى سپاه را به طرف فرزندش جلب كند

از اين كه تاج الملك، دشمن نظام الملك، جانب  -ياران نظام الملك  -در اصفھان تركان نظامیه 
آنھا بركیـارق را بـه رى بـرده و . محمود را گرفته است نگران شدند و از بركیارق حمايت كردند

مت مــى در آن كـرد فراھـم  جا سپاھى را براى مقابله با تركان خاتون، كه به نـام پسـرش حكو
سپاه تركان خاتون شكسـت خـورد . دو سپاه در نزديكى بروجرد با يكديگر درگیر شدند. آوردند

. ى آن نشسـت بركیارق نیز با سپاھش به اصفھان آمـد و بـه محاصـره. و به اصفھان بازگشت
سلطان محمد از اصفھان گريخـت و . به سبب طوالنى شدن محاصره، شھر دچار قحطى شد
تاج الملك به نواحى بروجرد گريخت . در پى فرار او شھر به دست سربازان بركیارق غارت شد

ھـايش بـا نظـام  تركان نظامیه او را به دلیــل دشـمنى. ولى دستگیر و به بركیارق تسلیم شد
 18.الملك كشتند

مان   تركان خاتون بعد از شكست اولیه اش در برابر بركیارق، اسماعیل ياقوتى، عضو ديگـر دود
واران  اسـماعیل سـپاھى از تركمنـان آذربايجـان. سلجوقى را به جنگ بـا بركیــارق دعــوت كـرد

تركان خاتون با تتش فرزند آلپ ارسالن كه حاكم شام بود تمـاس . گردآورد، اما شكست خورد
 19.قمرى ناگھان درگذشت 487گرفت، اما در سال 

قدرت خـود را گسـترش دادنـد آشـفتگى اوضـاع . اسماعیلیه از اين موقعیت استفاده كردند و 
اصفھان باعث شد كه اسماعیلیانِ اين شـھر نخسـتین كسـانى باشـند كـه فعالیـت رسـمى 

 .خود را وسعت دادند

  داعیان اسماعیلى اصفھان در دوران سلجوقیان

  عبدالملك بن عطاش

قمرى، چون قدرت فاطمیان را رو  ى دوم قرن پنجم اسماعیلیان نواحى شرقى خالفت، از نیمه
ديدند، ديگر متوقع اتكا به رھبرى مركزى از پايگاه دعـوت در قـاھره نبودنـد، گرچـه  به زوال مى

فاطمى،  آماده ھم نبودند كه استقالل و جدايى خويش را از فاطمیان تا بعد از مرگ خلیفه ى 
شقاق نـزارى . اعالم دارند) ق487: د(مستنصر  مسـتعلوى رخ دھــد،  -مدتى پیش از آن كـه 

صفھان، پايتخـت  ّش در ا قر اسماعیلیان ايرانى تحت رھبرى و مرجعیت يك داعى عمده كـه م
يل دھـه.  اين داعى، عبدالملك بن عطاش بـود. اصلى سلجوقیان، بود، قرار داشتند ى  او از اوا

يران، از  قمرى در اصفھان رياست اسماعیلى را در سراسـر منطقـه 460 ى مركـزى و غربـى ا
 .كرمان تا آذربايجان، بر عھده داشت

اطالعات موجود او را، ھمانند بسـیارى از . ى عبدالملك اطالعات زيادى در دست نیست درباره
بت داشـت و بـه  مبلغان و داعیان اسماعیلى، مردى دانشمند معرفى مى كنند كه شغل طبا

بود خوردار  حترام زيـادى بر سنت از ا ھل  شش، حـتى در محافـل ا خـط او . خاطر فضل و دان
صدور،  20.معروف و در اصفھان كتب بسیارى به خط او موجود بــوده اسـت حة ال راونـدى در را

مى عبدالملك را اديبى معرفى مى كـرد و سـپس  كند كه در ابتدا خويش را به تشیع منسوب 
 21.به اسماعیلى بودن متھم شد و چون مورد تعرض واقع شد به رى گريخت

مان  -ھاى پايـانى، قبـل از انشـقاق فاطمیـان بـه نـزارى  عبدالملك از داعیانى است كـه در ز
با فاطمیـان مـرتبط بـود و امـام . مستعلوى رھبرى را در اختیار داشته اسـت او از ابتــداى كـار 
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 22.فاطمى او را داعى مناطقى از ايران و ماوراء النھر قرار داده بود
عبدالملك بن عطاش در مقام رھبرى، داعیان را به منــاطق مختلـف ارسـال داشـت تـا دعــوت 

مؤمن بودنـد از مھم. اسماعیلى را بین مردم تبلیغ كند عاى . ترين داعیان او ابونظم و ابو بـه اد
صاحب تاريخ الدعوة االسماعیلیه داعیان او عالوه بـر ايـران در منـاطقى مثـل دمشـق، صـیدا، 

 23.نیز به دعوت پرداختند... عكا، طائف و
ھاى آخر قرن  عبدالملك بن عطاش به ھمراه تعدادى ديگر از داعیان اسماعیلى ايران، در دھه

ى مسائل و مباحث  ھاى فكرى و عقلى ھم فعال بودند و احتماالً درباره پنجم قمرى، در زمینه
ھاى پايـان زندگـى  از سال. اند اعتقادى خود رساالت و كتبى ھم نوشته است كه از بین رفته

بعضى از اخبار نه چندان مورد اعتماد، بیان . عبدالملك اخبار در خور اعتمادى در دست نیست
فت و  مى صباح ر نزد حسـن  موت  به ال دارند كه عبدالملك در آخر عمر اصفھان را ترك كـرد و 

 :نويسد راوندى مى. ھاى آخر عمرش را در زير چتر حمايت حسن صباح به سر برد سال
فت و از آن« مـن . جــا بـه حسـن صـباح پیوسـت چــون عبــدالملك از اصـفھان گريخــت بــه رى ر

 .استھدى االعمى عمى عن الھدى
 كرا كور رھبر بود در سفر

 گمان در سفر بود منزلش بى
َ  و به خط او پس از آن نامه ْ ِ اال باز الْ ِ ُ ب ت ْ َقَع كه و ياد  اى يافتند به دوستى نوشته و در اثنـاى آن 

ه؛ به باز اشھب رسیدم و او را بر ھمه ُ ت ْ لَّف ا خَ ّ م ً لى عَ َضا و َ بِ فَكان ع َ ھ ْ ھان بگزيـدم و دل  ش ى ج
 24».از آنچه بگذاشتم برداشتم

 25.حسن صباح است» باز اشھب«به اعتقاد بعضى از نويسندگان، منظور عبدالملك از 
كه او در اصـفھان  فرض ديگر در مورد سال ھاى پايانى حیات عبدالملك بن عطاش ايـن اسـت 

 26.بوده ولى پسرش احمد با اختیارات محدودى، جانشین پدر در اصفھان بوده است

  عبدالملك بن عطاش و حسن صباح

ى حسن را شناخت و پـرورش داد  العاده عبدالملك راھنماى حسن صباح بود كه استعداد فوق
صباح بـا عبــدالملك از طريـق . و از آن در جھت دعوت اسماعیلیان استفاده كرد ارتباط حسـن 

سط يكــى از مبلغـان محلـى . يكى از داعیان او به نام مؤمن بود حسن صباح بعـد از آن كـه تو
اسماعیلى در رى به نام امیره ضراب به كیش اسماعیلى رھنمون شد، بر آن شد كه با امام 

 :گويد حسن صباح مى. اين كار را مؤمن انجام داد 27.فاطمى قاھره عھد بیعت كند
ھد بیعـت . و ديگرى بود مؤمن نام كه عبدالملك عطاش او را به دعوت اجازت داده بود« از او ع

بر تـو  ى تو كه حسنى از من كه مؤمنم بیش مرتبه: خواستم گفت ھد  تر است؛ من چگونـه ع
 28.»گیرم، يعنى بیعت امام چگونه از تو ستانم؟ بعد از الحاح، عھد بر من گرفت

لت عقايـد  به ع صفھان  يرا در ا به رى آمـد؛ ز بدالملك  سن صـباح، ع مدتى پـس از بیعـت ح
كرد و مــورد پسـند و توجـه . اسماعیلى مورد تعقیب قرار گرفته بود حسن با عبدالملك ديـدار 

در ھمـان . ابن عطاش در تشكیالت اسماعیلى مقام و منصبى بـه حسـن داد. وى قرار گرفت
ه،  حال، عبدالملك، حسن را بر آن داشت كه به سوى قاھره نزد امام فاطمى، مستنصـر باللـَّ

ھم 29برود نان كـه سـى سـال  و اين احتماالً براى ترقى دادن و تعلیم و تربیت حسن بـود؛  چ
 .قبل از آن ناصر خسرو به اين سوى رفته بود

 
 :نويسد جامع التواريخ از زبان حسن صباح مى

عراق داعـى « در رمضان سنه اربع و ستین و اربعمائه عبدالملك عطـاش، كـه در آن وقـت در 
بايد ) خلیفه(تو را به حضرت : بود، به رى آمد، مرا بپسنديد و نیابت دعوت به من فرمود، گفت

 30.»شد، و خلیفه آن زمان المستنصر باللَّه بود
یان سلسـله  قام و منصـبى بـه حسـن داده بـود؛ زيـرا در م روشن نیست كه عبدالملك چه م

با  چون رشیدالدين فضل. خورد مراتب اسماعیلى اصطالح نايب به چشم نمى اللَّه دوبـار آن را 
صباح مقـام  ین پنداشـت كـه حسـن  نقشه رفتن حسن به مصر ھمـراه آورده اسـت بايـد چن

 31.نمايندگى عبدالملك را در مصر به دست آورده بود
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طرف مصــر عزيمـت  469حسن صباح در سال  به  قمرى با اجازه و يارى عبدالملك از اصفھان 
شت و  471كرد و در صفر  صر اقامـت دا قمرى به قاھره رسید و مدت دو سال و چند ماه در م

صر بـه سـفرھاى دور و  32.قمرى به اصـفھان بازگشـت 473در ذوالحجه  بعـد از مراجعـت از م
وجوى محلى بـود كـه بتوانـد  او در جست. ھاى مغرب ايران پرداخت درازى در سراسر كوھپايه

 .پايگاه عملیات خود را در آن مستقر سازد
ھاى حسن صباح در دوران بعد از بازگشت در مصر احتماالً زير نظر و رھــبرى و ھدايـت  فعالیت

لى عبدالملـك  عبدالملك بوده است؛ زيرا در اين مدت دعوت اسماعیلى ھم چنان زير فرمان ك
كه  بود و شھرت و اعتبار عبدالملك در سالنامه ھـاى سـنى ھــم بـر ايـن مسـئله اشـاره دارد 

 .ھا ھنوز داعى بزرگ اسماعیلیان در ايران بوده است عبدالملك در اين سال

 عبدالملك عطاش و رئیس مؤيدالدين مظفر

ى اسـماعیلى  از رجال مھم سلجوقى كه به دعوت عبدالملك بن عطاش در اصفھان بـه فرقـه
یس . پیوست، رئیس مؤيدالدين مظفـر، معـروف بـه مسـتوفى اسـت وى در عھـد ملكشـاه رئ

 .خراج اصفھان بود
صفھان و عـام و  سنى ا رئیس مؤيدالدين چون به كیش اسماعیلى گرويد، از طرف روحـانیون 
حل امنـى  خاص مورد لعن قرار گرفت و چون كار بر او سخت شد از اصفھان به دامغان، كـه م

وى در . جا به آيین اسماعیلیان گرويده بودند، مھــاجرت كـرد بود، و به عالوه جمعى از مردم آن
 .قومس و مازندران و خراسان مستغالت و امالكى خريد و متوطن شد

حترام جامعـه ى آن زمـان  رئیس مظفر با وجود گرايش به اسماعیلیان از مردان متنفذ و مـورد ا
 :نويسد اللَّه مى رشیدالدين فضل. بود
فر بـه اشـاره« سن صـباح، كـه  وقتى سلطان سنجر از خراسان به عراق آمد، رئیس مظ ى ح

خواست به ھر وسیله با سلطان روابط خويش را نیكو كند، مجلــس ضــیافتى بـر پـا كـرد و  مى
رئیس مظفر را كه پیر و ناتوان بود در . ھداياى بسیارى به وى و امیران و صاحب منصبان او داد

به خت و مرت ى او را گرامـى  ملحفه گذاشته بـه نـزد سـلطان آوردنـد، سـلطان او را بسـیار نوا
یع ملحـدان شـدى«: يكى از وزيران، رئیس را نكوھش كـرد و گفـت. داشت » .پیرانـه سـر مط

زيرا كه حق با ايشان ديدم، وگرنه توقع به مال و جاه نداشتم و نـدارم : رئیس مظفر پاسخ داد
: و آنگاه چند نامه را كه از دربار سلجوقى به وى نوشته شده بود بـه وزيـر نشـان داد و گفـت

عد نامـه! انـد ببین كه از ديوان سلطان مرا چگونه القاب عالى و اسامى بلنـد نوشـته ھـاى  و ب
صودم طلـب ! نويسـد تكلف مى ببین ايشان چگونه بى: حسن را بدو نشان داد و گفت اگـر مق

: وزير تعجب كرد و گفـت. بايست از درگاه سلطان دور شوم مال و لقب و مقام بود، ھرگز نمى
 33»احسنت به فرمانده و فرمانبر، اين را چه توان گفت؟«

  احمد بن عبدالملك بن عطاش

ھــاى میــان امــراى  او از درگــیرى. احمــد بــن عبــدالملك بعــد از پــدرش داعــى اصــفھان گرديــد
احمـد مخفیانـه بـه تبلیـغ آيیــن . سـلجوقى اسـتفاده كـرد و مبــارزه بـا آنـان را شــدت بخشـید

سماعیلیان اصـفھان در  اوج فعالیـت. اسماعیلى در اصفھان، مركز سـلجوقیان پرداخـت ھـاى ا
 .ى وى است دوره

كــرد؛ امــا تقیــه  فروشــى مــى ى مورخــان ســلجوقى، احمــد در دوران پــدرش كربــاس بــه گفتــه
بدين علت مخالفان اسماعیلیان . ى پدر است كرد كه منكر عقیده نمود و چنین وانمود مى مى

 34.كه موجب فرار پدرش گشته بودند، به او آسیبى نرساندند
در دوران احمد بن عبدالملك، در میان اسماعیلیان از نظر سیاسى يك نظر وجود داشـت و آن 

قالع مسـتحكم و وسـیع . تسخیر قالع بود سترده، بـر بسـیارى از  شى گ اسماعیلیان بـا تال
كوه صـفه در . دست يافتند قع بـر  بعد از فرار عبدالملك، احمد در صدد تصرف قلعه شاھدز، وا

ظر سیاسـى و نظـامى بـراى . برآمد 35 ھشت كیلومترى جنوب اصفھان صرف ايـن قلعـه از ن ت
يرا  كرد؛ ز یت بـود و ضـربه سـھمگینى بـه قلـب دولـت سـلجوقى وارد  اسماعیلیان حائز اھم
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مى قلعه كار  خاير جنگـى بـه  ظامى بـود و بـراى حفـظ ذ رفـت،  ى شـاھدز در عیـن ايـن كـه ن
 :نويسد راوندى در مورد اين قلعه مى. پناھگاھى امن براى خود ملكشاه و پردگیان حرم او بود

قلعــه دز كــوه كــه ســلطان ملكشــاه بنــا فرمــوده بــود و شـاھدز نـام نھــاده و در وقــت غیبـت «
سالطین خزانه و سالح خانه و وشاقان خود و دختران سراى آنجا بودند و جمـاعتى از ديالمـه 

 36».حافظ قلعه بودند
ظان  ى شاھدز، كه بیـش احمد براى تصرف قلعه، خود را به صورت معلم كودكان قلعه تـر محاف

ى محافظان قلعه را به  وى به تدريج ھمه. آن سربازان ديلمى با تمايالت شیعى بودند، درآورد
فت، از  37آيین اسماعیلى ھدايت كرد مد بـاال گر یارق و مح نگ میـان برك و چون اختالف و ج

قمـرى قلعـه را بـه تملـك خـود  494نفوذ خود در میان نگھبانان قلعه اسـتفاده كـرد و در سـال 
 38.درآورد

شروع بـه تبلیــغ و دعـوت در  اى نزديك دروازه خانه بنابر روايتى، احمد دعوت نا كـرد و  ى شھر ب
قدرت  39.به طورى كه سى ھزار نفر دعوت او را پذيرفتنـد. تمامى اصفھان نمود بـا گسـترش 

و از اين طريق  40اسماعیلیان، شروع به گرفتن خراج و عوارض از نواحى اطراف شاھدز كردند
 .ى سنگینى بر اعتبار و قدرت سلجوقیان وارد آوردند ضربه

مدتى بعد، اسماعیلیان قعله ديگرى را به نام خـان لنجـان، در حـدود سـى كیلومـترى جنـوب 
به آنـان واگـذار . اصفھان گرفتند مشخص نیست كه اسماعیلیان اين قلعه را تسخیر كردند يـا 

مده  دارند درباره در داستانى از آن نوع كه مورخان دوست مى. گرديد ند، آ ى اسماعیلیان بگوي
مه خت و سـپس در ضـیافتى ھ ى محافظـان  است كه نجارى با رئیس قلعه طرح دوسـتى ري

 41.كرد و به اين طريق، قلعه را تصرف نمود» سیاه مست«قلعه را 

  بركیارق و اسماعیلیان اصفھان

گر اسـماعیلى مسـتحكم بودنـد،  با تصرف قلعه ھاى شاھدز و خان لنجان، كـه ماننـد قـالع دي
 .تر گرديد نفوذ اسماعیلیان بیش

اش سلطان محمـد بـود كــه بوسـیله  چون سلطان بركیارق، سخت سرگرم منازعه با نابرادرى
تر به اعمال اسماعیلیان توجه داشـت و قـواى  شد، كم برادرش سلطان سنجر پشتیبانى مى

توان گفت كـه  تر از آن بود كه قسمتى از آن صرف مبارزه با آنان شود؛ از جھت ديگر، مى او كم
سماعیلیان مـى تى  سلطان و يا بعضى از سركردگان او با چشم اغماض بـه ا ستند و ح نگري

 42.كردند شايد در بعضى موارد از روى بصیرت به آنان كمك مى
ستاخ خود گ قدامات  دعـوت . تـر شـدند اسماعیلیان با پیروزى بركیارق بر سـلطان محمـد در ا

كه بـه آيیــن . اسماعیلى در دربار و سپاه بركیارق نفوذ كرد تعداد امیران و سـپاھیان بركیـارق 
شگرى  كه بـه روايـت ابـن اثـیر بعضـى از امـراى ل ياد بـود  اسماعیلى درآمده بودنـد چنـدان ز

ى سربازان اسماعیلى با سالح  سلجوقى از سلطان بركیارق اجازه خواستند تا از ترس حمله
ــان داد ــه آن ــن اجــازه را ب ــر وى حاضــر شــوند و ســلطان اي ــر ســلطان، . و زره در براب حــتى وزي

 43.كرد ابوالمحاسن، زير لباس خود زره بر تن مى
به اسـماعیلى  در اين میان، دسته ِ مخالف بركیارق، سربازان سلطان را متھم  ھاى سلجوقى

یارق  كردند و گذشته از آن، حمله بودن مى ى اسماعیلیان به امراى مخالف او را از چشـم برك
قرار گرفتـه بـود مى فدايیان  يد  خود بركیـارق مــورد تھد قدرت رو بـه . ديدند، ھر چند زنـدگى 

 .افزايش اسماعیلیان سرانجام بركیارق را بر آن داشت كه دست به اقدام بزند
روايى داشت، به توافق رسید كه  قمرى بركیارق با سنجر، كه در خراسان فرمان 495در سال 

مى ً علیه اسماعیلیان، كه ھر دوى آنان را تھديد  یارق . كردنـد، وارد كـارزار شـوند مشتركا برك
لى بــراى  كوشش جدى براى حمله به مراكز قدرت اسماعیلى در مغرب ايران و عراق نكرد، و

سماعیلیان اصـفھان و بغـداد و  فرو نشاندن آتش خشم امراى خود و مردم، دستور قتل عـام ا
 44.افرادى كه مظنون به ھمكارى با اسماعیلیان بودند را صادر كرد

وجوى افراد اسماعیلى و مظنونان به ھمكارى بـا  سربازان سلجوقى و اھالى شھر در جست
تعـداد زيـادى . يك اتھام كوچك كافى بود كه شخص را به چنگ سـربازان بیفكنـد. آنان برآمدند

سیدند گیر و به میدان بزرگ شھر آورده شدند و در آن دست مى. جا به قتـل ر يد ابـن اثـیر  : گو
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اقـدامات  45.ھاى شخصى و خصوصى شـدند جويى گناھان بسیارى در آن روز فداى انتقام بى
غداد قتـل. ضد اسماعیلى از اصفھان به بغداد كشیده شد و  46 عـام اسماعیلیان در اردوگـاه ب

شدند ھاى اسماعیلى طعمه كتاب ست بـه . ى حريـق  سنجر در قھسـتان د در ھمـان حـال، 
 .كشتار زد و گروھى از نزاريان را به بردگى گرفت

با وجود كشتارھاى عظیمى كه از اسماعیلیان در اصفھان شد، چون قالع مستحكم شـاھدز 
ستند موقعیــت خـود را حفـظ كننـد گام مــرگ . و خان لنجان ھنوز در اختیار آنان بود، توان در ھن

نه بـه  498بركیارق در  جاى او، آنـان قدرتمندا قمرى و بر تخت نشستن سلطان محمد تپر به 
 .دادند مخالفت و اقدامات خود ادامه مى

  سلطان محمد و پايان كار احمد بن عطاش

. سلطان محمد بعد از رھايى از فشار خارجى، دستش براى پرداختن به اسماعیلیان باز شـد
صفھان، شـمار زيـادى از كاركنـان ديـوان را كـه ادعـا  او تحت نفـوذ محمـد الخطیــبى، رئیـس ا

ھاى اسماعیلى دارند، از امور بر كنار كرد و سیاست توجه به اھل خراسـان و  شد گرايش مى
يا عـراق عجـم(دور كردن عراقیان  كه اھـل خراسـان در  را، بـه بھانـه) مردم غرب ايـران  ى آن 

 47.ترند پیش گرفت حمايت از مذھب سنت راسخ
. اى را براى سركوبى اسماعیلیان اصفھان آغــاز كـرد سلطان محمد كوشش جديد و مصممانه

 :گويد ابن اثیر مى
نازعى بـاقى نمانـد، كـارى « شن شـد و بـراى او م سلطان محمـد رو سلطنت  وقتى تكلیف 

سلمانان را از جـور و  تر از آن نديد كه به جست واجب با اسـماعیلیان برخـیزد و م نگ  وجو و ج
ى اصفھان كه در دست آنان بود آغــاز كنـد؛ زيـرا   او تصمیم گرفت از قلعه. ستم آنان نجات دھد

ً از اين قلعه به مردم آسیب مى ً در  اكثرا رساندند و مشرف بر پايتخت بود؛ بدين جھــت شخصـا
 48.»ى قلعه اقدام كرد روز ششم شعبان به محاصره

بن عبـدالملك در پیـش  كار محاصره و گرفتن قلعه مد  ى شاھدز، با تمھیدات و تدابیرى كـه اح
ند،  ھا را پشـتیبانى كرد گرفت و دوستان و ھواداران اسماعیلیان در اردوگـاه سـلجوقى نـیز آن

در ھمان ابتدا، به علت اخبار دروغى كـه ھواخواھـان اسـماعیلیان در  49.مدتى به تأخیر افتاد
 .اردوى سلطان پراكندند، حركت سپاه پنج ھفته به تأخیر افتاد

شته مباحثـات  باب يـك ر شار يافـت،  وقتى احمدبن عبدالملك عطاش خود را سخت تحـت ف
مد بـن : گويـد ابـن اثـیر مــى. مذھبى طوالنى را با سلطان و علماى مذھبى سنى باز كرد اح

عطاش در پیامى كه براى سـلطان فرسـتاد، حجـت آورد كـه اسـماعیلیان مسـلمانان واقعـى 
ــد و بــه آن ــد بــزرگ و كتــب و رســل او و قیامــت ايمــان دارن ــان بــه خداون ــرا آن چــه  ھســتند؛ زي

ھل سـنت فقـط در  با ا نان  محمدصلى هللا علیه وآله آورده است نیز مؤمن ھستند و تفاوت آ
یات  موضوع امامت است؛ بنابراين، به اعتقاد او، سلطان را ھیچ دلیل شرعى براى انجام عمل
ند و بـه وى  ضرند اطاعـت سـلطان را بپذير بر ضد آنان نیست؛ به خصوص كه اسـماعیلیان حا

جر شـد اين پیام به يك مباحثه 50.خراج بدھند مى. ى دينى من تـر  آيـد در ابتــدا بیـش بـه نظـر 
سماعیلیان بودنـد ستدالل ا امـا معـدودى . مناصحان و فقھاى سنى و علما مايل به پذيرفتن ا

سن علـى بـن عبدالرحمـن . خواھان اتخاذ تصمیم و نظرى شـديد بودنـد از جملـه آنـان ابوالح
گر : سمنجانى از شیوخ شافعیان بود كه در مقابل آنـان ايسـتاد و گفـت از آنـان بپرسـید كـه ا

شرع  چه را  امامى كه شما پیرو اويید آنچه را شرع حرام كرده است بر شما حـالل دانـد، و آن
كنید؟ اگر جواب مثبت دادند، خون آنان مباح  حالل كرده است حرام گرداند، آيا باز پیروى او مى

اسـماعیلیان از سـلطان . ى قلعه ادامه يافــت اين مباحثه به جايى نرسید و محاصره 51.است
ما، از  سـلطان عـده. خواستند فردى از علما را براى مباحثه نزد آنان به قلعه بفرستد اى از عل

ى  جمله قاضى ابوالعال صاعد بن يحیى را كه شیخ حنفیان اصفھان بود، فرستاد؛ ولى مباحثه
 52.اى نداشت و بدين ترتیب در اين مرحله نیز مذاكرات به جايى نرسید آنان نتیجه

ــه ــه حیل ــماعیلیان ب ــون اس ــد اكن ــه دادن ــنھاد صــلح و متارك ــل شــدند و پیش ــر متوس . اى ديگ
ھاى ديگر به آنان داده شـود؛ ولـى ايـن  اسماعیلیان پیشنھاد دادند كه به جاى مشاھد، قلعه

كى از امـراى سـلطان، كـه  مرحله از مذاكرات نیز به خاطر حمله فدايیان بـه جـان ي ى يكى از 
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جايى نرسـید ً مخالف اسماعیلیان بـود، متوقـف شـد و بـه  سـلطان دگربـار بـر فشـار . شديدا
بود شروط  شرايط . محاصره افزود و تنھا امیدى كه براى اسماعیلیان باقى ماند، تسلیم م در 

عده 53.متاركه و تسلیم مورد موافقت قرار گرفت ين شـد كـه  اى از محافظـان قلعـه،  قرار بر ا
ّجـان و قھسـتان  به مراكـز ديگـر اسـماعیلى در ار ترك گوينـد و  تحت حمايت سلطان، قلعه را 

به تصـرف سـلطان   ھاى قلعه جاى ى محافظان نیز در يكى از جناح بقیه. بروند گیرند و باقى را 
ِ به سالمت رسیدن رفتگان را دريافتند، تسلیم شوند و به آنـان اجـازه رفتـن  دھند و وقتى خبر

قع بـه آنـان در شـاھدز رسـید، ولـى . به الموت داده شود به مو خبرى كه در انتظارش بودند، 
از قرار معلوم، وى بر آن بود كه تا آخرين نفـس . احمد بن عطاش از فرود آمدن استنكاف ورزيد

او و گروه كوچكى از اسماعیلیان كه حدود ھشتاد نفر بودند، با سلجوقیان نبرد كردنـد . بجنگد
ً ھمه زن احمدبن عطاش بعد از آن كه جواھر نفیس قیمتى را . ى مدافعان نابود شدند و تقريبا

طاش دسـتگیر شـد و او را در  54.نابود كــرد، خـود را از بـاالى قلعـه فـرو انـداخت مد بـن ع اح
ند و  خیابان شاى مـردم گردانیدنـد و سـپس زنـده زنـده پوسـت بركند براى تما صفھان  ھـاى ا

عه 55.ى عباسى به بغـداد فرسـتادند پوستش را از كاه پر كردند و سرش را براى خلیفه ى  قل
 .ى قلعه شاھدز به دست سپاه سلجوقى نابود گشت خان لنجان نیز در زمان محاصره

  پايان كار اسماعیلیان

گرچه آنان، بعـد از ايـن، . ى اصفھان از بین رفت ھا نفوذ اسماعیلیان در منطقه با اين شكست
ھا دسـت  به اقداماتى ھمانند ترور بعضى رجال و علماى اھل سنت يا آتش زدن بعضى مكان

ى ابن اثیر، در سـال  به گفته. زدند، ولى ھرگز نتوانستند پايگاھى در اين شھر به دست آورند
بزرگ 515 تـرين و بھـترين مسـجد  قمرى جماعتى از اسماعیلیان مسجد جامع اصفھان را كه 

ــود بــه آتــش كشــیدند ھــا،  ســوزى توابــع مســجد، يعــنى آموزشــگاه در ايــن آتــش 56.شــھر ب
طور تنظیـم  ھا و حتى كتابخانـه ھا، مضیف صومعه ست آن در سـه جلـد ق سى كـه فھر ى نفی

 57.ھاى آتش شد ى شعله يافته بود، طعمه
قمــرى فــدائیان اســماعیلى عبــداللطیف بــن محمــد بــن ثابــت خجنـدى، رئیـس  523در ســال 

 58.شافعیان را كه فرمانروايى و تحكم و نفوذ بسیار داشت، به قتل رساندند

  رابطه اسماعیلیان اصفھان با فاطمیان و نزاريان

عى فاطمیــان ايـران محسـوب  عبدالملك بن عطاش رھبر اسماعیلیان مناطق ايران، آخرين دا
 .داشت او دستورھاى كلى را از قاھره دريافت مى. شود مى

به وجـود آمـد -در دوران عبدالملك بود كه اختالف نزارى  ظر . مستعلوى در بین فاطمیان  بـه ن
ى ايـران  رسد تا وقتى كه رھبرى اسماعیلیان در اختیار عبدالملك بود، جريـان اسـماعیلیه مى

باط  ھبرى اسـماعیلیان ايـران، ارت بدالملك از ر با فاطمیان در ارتباط بوده است؛ با كنار رفتن ع
 .اسماعیلیان ايران با قاھره قطع گرديد

احتماالً احمد . در منابع، خبرى دال بر ارتباط احمد بن عبدالملك عطاش با فاطمیان وجود ندارد
قرار  بن عبدالملك بدون اين كه زير نظر رھبرى فاطمیان و يـا رھـبرى حسـن صـباح در المـوت 
شته،  به نزاريـان دا يدى كـه گــرايش  صفھان را، بـا عقا گرفته باشـد، مسـتقالً اسـماعیلیان ا

 .كرده است رھبرى مى
حسن صباح با آن كه رھبرى اسماعیلیان نزارى ايـران را در دوران بعـد از عبـدالملك در اختیــار 

بود ضى منــابع آمـده . داشت، در پى رھبرى قالع اسماعیلیان اصفھان و نظـارت بـر آن ن در بع
اش از اعمال و اقدامات احمد بن عطاش، به خاطر پدرش  است حسن صباح در عین نارضايتى

موت مسـتولى : گويد  ابن اثیر مى. گذاشت به او احترام مى بر ال در موقعى كه حسـن صـباح 
بود، روزى از حسـن پرسـیدند چـرا ايـن ابـن : شده و احمد عطاش بـر شـاھدز مسـلط شـده 

زيرا پـدرش اسـتاد مــن : كنى؟ جواب داد عطاش را كه مردى نادان است اين اندازه تعظیم مى
 59.بود و او را در نظر من مقامى بلند بود

ماالً نزاريـان  بعد از احمد بن عطاش كه جريان اسماعیلیه فت، احت به نـابودى ر صفھان رو  ى ا
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ترور رجال سیاسى، نظامى و دينى و يا : مانند(الموت اقدامات بعدى اسماعیلیان در اصفھان 
منابع دوران بعـد از . را انجام دادند) اعمالى تخريبى، مثل به آتش كشیدن مسجد جامع شھر

يخ  سلجوقى مثل الكامل فى التاريخ ابن اثیر، جامع التواريخ رشیدالدين فضل ه، زبـدة التوار اللـَّ
ً به فدايیان نزارى الموت نسبت مى  .دھند كاشانى، ترورھاى اصفھان را عمدتا

  علماى اھل سنت و اسماعیلیان اصفھان

سماعیلیان بودنـد بزرگان و علماى اھـل سـنت اصـفھان بـزرگ با . ترين مخالفـان ا در مقابلـه 
ً دفـاع مـى شان شـديدا . كردنـد اسماعیلیان، آنان در كنار سلجوقیان قـرار داشـتند و از مواضع

سماعیلیان،  ً از آل صاعد و آل خجند بودنـد، در مقابلــه بـا ا علماى شافعى و حنفى كه عمدتا
 .اتفاق داشتند

یارق رئیــس شـافعیان اصـفھان بـود،  كه در ايـام برك ندى،  ابوالقاسم مسـعود بـن محمـد خج
سالح گـرد او آمدنـد و بـه . تعصبى شديد علیه اسماعیلیان به خـرج داد ھى بـا  ّـت انبو جمعی

شد در  ھاى آتش افروختند و ھر كسى را كه به تھمت اسماعیلى گرفتار مى دستور او خرمن
 60.سوختند و به اين علت، اسماعیلیان او را مالك دوزخ لقب داده بودند آتش مى

شافعیان دوره سلطان محمــد، در  ابوالحسن على بـن عبــدالرحمان سـمنجانى، از شـیوخ  ى 
بـا وجـود اقــرار : قمرى در حضور خلقى كثیر قتل اسماعیلیان را قايل گشت و گفـت 500سال 

نوع  ى اصول و اركان دين مبین، چون آنان به امامى قايل آنان به ھمه اند كه آنچـه را شـرع مم
ِ شريعت را ممنوع مى  61.سازد، قتلشان واجب است ساخته است مباح، و مباح

  ترورھاى اسماعیلیان در اصفھان

صد سیاسـى و نظـامى، از تـرور  سیدن بـه مقا اسـماعیلیان نـزارى دوران سـلجوقى، بـراى ر
ما بـه . كردند مخالفان خويش استفاده مى ند، ا آنان مبدع سیاست كشتن مخالفان خود نبود

شى و ھـراس اين شیوه نقش سیاسى عمده آفـرين اسـتفاده  اى دادند و از آن بـه روش نماي
به آنـان . كردند ھم ديـنى و سیاسـى  ً قتل ھـر شخصــیت م اين مسئله موجب شد كه تقريبا

ھا كه دشمنان خويش را از میـان بردارنـد  اى شد براى ديگر گروه نسبت داده شود و اين بھانه
و مطمئن باشند كه گناه آن به گردن اسماعیلیان خواھد افتاد و آنان مورد مالمت قرار خواھند 

 .گرفت
ى فدايیانى كه حاضر بودند جـان  شدند به وسیله ھايى كه اسماعیلیان نزارى مرتكب مى قتل

ھـاى معـروف  كشتن شخصیت. گرفت خود را بر سر مأموريت خطیر خويش بگذارند، انجام مى
كان نظامى، كه معموالً محافظانى داشتند، بیش -سیاسى  ھـاى عمومـى  تر در مسـاجد و م
كشى براى به ھراس افكنــدن و ترسـانیدن  گرفت؛ چون بخشى از اين سیاست آدم انجام مى

 .دشمنان بود
ايـن . ى سلجوقى، بعضى از رجال دينى و سیاسى و نظامى به قتل رسیدند در اصفھان دوره

كه ھمـه. ھا به اسماعیلیان نزارى نسبت داده شد قتل ست  ين قتـل جـاى ترديــد ا ھـا را  ى ا
اين احتمال وجود دارد كه بعضى موارد، تصفیه حساب بـوده و . اسماعیلیان انجام داده باشند

 .به پاى اسماعیلیان نوشته شده است
ند و آن  با افزايش اين قتل گر در پیـش گرفت ستى دي ھا، سلجوقیان و قاضیان سنى آنـان سیا

سانى كـه متھـم بـه اسـماعیلى ھمه. جمعى اسماعیلیان شھر بود عام دسته قتل گـرى  ى ك
شت بودند، محاصره و طعمه . ى حريق شدند و از دم شمشیر گذشتند و اموالشان مصادره گ

مردم از  شت  شد كــه موجـب وح من زده  به دنبال افزايش ترورھــا در اصـفھان، شـايعاتى دا
ند . گرديد اسماعیلیان مى ً از رجـالى بود افرادى كه اسماعیلیان در اصفھان ترور كردنـد عمـدتا

ى  ترين ترورھايى كه در دوره مھم. كردند كه در برابر اھداف و آمال اسماعیلیان ايستادگى مى
ھام در آن مـوارد بـه سـوى اسـماعیلیان بـود،  سلجوقیان در اصفھان انجام گرفت و انگشت ات

 :اند از عبارت
به پـذيرش . كـرد اى كه در اصفھان زندگى مـى قتل مؤذن ساوه. 1 اسـماعیلیان اصـفھان او را 
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عقايد باطنى دعوت كردند، ولى او نپذيرفت و اسماعیلیان از بیم آن كه مبادا راز آنان را افشـا 
گويد كه وى نخستین قربانى اسـماعیلیان بـود  ابن اثیر مى. و آنھا را گرفتار كند وى را كشتند

خـبر ايـن جنايـت . و خون او نخستین خونى بود كه به دست اسماعیلیان بر زمین ريخته شـد
ً فرمان داد كه رئیس فتنـه.  به نظام الملك داده شد . جويـان را بـه سیاسـت رسـانند او شخصا

مردم شـھر، . متھم طاھر نجار نام داشت و پسر واعظى بود كه مقامات مختلف دينى داشت
طاھر نجار را براى عبرت ديگران مجـازات . اى كه روى داد، او را به اتھام باطنى كشتند در فتنه

بـه اعتقـاد ابـن اثـیر او اولیـن . و بدنش را سوراخ كردند و جسـد او را در بـازار شـھر گردانیدنـد
 62.اى بود كه كشته شد اسماعیلى

وقتى خواجه نظام الملك كشته شد، اسماعیلیان گفتند او نجارى را كشت و ما او را به ازاى 
 .خون او كشتیم

 63.قمرى بدست ابوالفتح سجزى 491قتل ابوالمظفر خجندى مفتى اصفھان در سال . 2
نه 493ى اصفھان در آخر رمضان سال  قتل بلكابك شحنه. 3 با كـارد  قمـرى در خا سلطان،  ى 

بود. يك فدايى اسماعیلى وى از تـرس . او از ھواخواھــان سـلطان محمـد و مخـالف بركیـارق 
پوشـید آن روز  اسماعیلیان بسیار احتیاط كرد و پیوسته زره يا چیزى كه مانع ضربت شود، مى

 64.ى كمى به سراى سلطان رفته بود زره نپوشیده و با عده
ــه، قاضــى اصــفھان در ســال . 4 قمــرى بــه دســت ابوالعبــاس نقیــب  493قتــل قاضــى عبداللَّ

پوشید و احتیـاط و  كرد و از بیم گزند آنان زره مى شدت مبارزه مى او با باطنیان به 65.مشھدى
 66.كرد احتراز مى

 67.قمرى 493قتل امیر بیكالبك سرمز در سراى سلطان در سال . 5
قتل ابوالعال صاعد بن محمد حنفى دانشمند اصفھانى و مفتى اين شھر در روز عیـد فطـر . 6

 68.قمرى در مسجد جامع اصفھان 495سال 
یارق در سـال . 7 سلطان برك  495قتل وزير ابوالمحاسن عبدالجلیل بن محمد دھستانى وزير 

بود. قمرى او بـراى مالقـات . وزير مدتى كه بركیارق اصفھان را در محاصره داشـت، ھمـراه او 
به او وارد كـرد كـه  له و چنـد زخـم  به او حم سلطان از چادر خود بیرون آمده بـود كـه جوانـى 

 69.گفته شده كه اين جوان از اسماعیلیان بوده است. سبب مرگ وزير شد
 70.قمرى 523قتل عبداللطیف بن محمد بن ثابت، رئیس شافعیان اصفھان در سال . 8
ه موغـانى بـاطنى در سـال . 9 قتل سید دولتشاه علوى، رئیس اصفھان به دسـت ابـا عبداللـَّ

 71.قمرى 528
ــل راشــد خلیفــه. 10 بــه دســت گروھــى از . قمــرى 532ى عباســى در اصــفھان در ســال  قت

مى. اش كه احتماالً تمايالت اسماعیلى داشتند سربازان خراسانى شیدند  نزاريان الموت  اندي
فى قتـل مسترشـد، خلیفـه عباسـى، كـه در مراغـه بـه دسـت اسـماعیلیان  كه راشد به تال

ھفـت «كشته شده بود، قصد لشكركشى به الموت را دارد؛ از اين رو بـا شـنیدن خـبر راشـد 
تواند دلیــل شـادى  ى سنى بود، مى ؛ اما تنھا اين حقیقت كه وى يك خلیفه»روز بشارت زدند

در اصفھان، بر عكس، مردم احساس آزردگـى . و مسرت اسماعیلیان از كشته شدنش باشد
 .عام نمودند پنداشتند، قتل و خطر كردند و تمام كسانى را كه اسماعیلى مى

  نتیجه

حوادث و تحـوالت ايـن  اسماعیلیان در اصفھان، به ويژه در دوران سلجوقیان، نقشى فعـال در 
یارق و سـلطان  درگیرى. اند شھر داشته ھاى درونى میان سلجوقیان، به خصوص سلطان برك

بـا بـاال گـرفتن قــدرت اسـماعیلیان، بعضـى از . محمد موجب افزايش قدرت اسماعیلیان گرديد
طامع سیاسـى . رجال سیاسى به آنھا گرويدند اين دسته از قدرت پنھان اسماعیلیان براى م

 .كردند خويش استفاده مى
سیاسى افزايش نفوذ اسماعیلیان را مخالف منافع خـود  -علماى اھل سنت كه از نظر دينى 

شويق  مى ديدند، در مقابل اسماعیلیان ايستادند و امراى سلجوقى را به مبارزه بر ضد آنان ت
كردند؛ به ھمین علت، در لیست ترورھاى اسماعیلیان در اصفھان، در كنـار رجـال سیاسـى، 

 .شود تعدادى از علماى اھل سنت اعم از شافعى و حنفى نیز ديده مى
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ــا اقــدامات خشــن و افراطــى  اتحــاد امــراى ســلجوقى و علمــاى اھــل ســنت شــھر ھمــراه ب
 .اسماعیلیان از عوامل افول و سقوط اسماعیلیان است

 :ھا نوشت پى

 .استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفھان. 1
 .84اى، ص  برنارد لوئیس، تاريخ اسماعیلیان، ترجمه فريدون بدره: ك.ر. 2
 .355-354محمد بن اسحاق ابن نديم، الفھرست، ترجمه محمدرضا تجدد، ص . 3
؛ عبدالقاھر بغدادى، الفرق بین الفرق، 37-36 ابوالمعالى محمد الحسینى العلوى، بیان االديان، تصحیح عباس اقبال، ص: ك.ر. 4

 .202ترجمه محمد جواد مشكور، ص 
 .210-209رسول جعفريان، تاريخ تشیع در ايران از آغاز تا قرن ھفتم، ص . 5
 :ك.براى اطالع از احوال ابوحاتم ر. 6

Encyclopaedia of Islam. London. 1960, vol. 1.p. 125. 

 .286، به اھتمام ھیوبرت دارك، ص )سیاست نامه(خواجه نظام الملك، سیر الملوك . 7
اللَّه  اين كتاب با عنوان، ابوحاتم احمدبن ھمدان الرازى، كتاب الزينه فى المصطلحات االسالمیه، تصحیح حسین بن فیض. 8

 .الھمدانى، چاپ شده است
 .ابوحاتم الرازى، اعالم النبوه، تصحیح صالح الصاوى، غالمرضا اعوانى. 9

 .11ھمان، ص . 10
 .286نظام الملك، سیاست نامه، ص . 11
 .47الدين، دولة االسماعیلیه فى ايران، ص  محمد السعید جمال. 12
 .49ھمان، ص . 13
 .203-202عبدالقاھر البغدادى، ھمان، ص . 14
 .287نظام الملك، ھمان، ص . 15
 .54الدين، ھمان، ص  محمد السعید جمال. 16
؛ محمدبن سلیمان الراوندى، راحة 93-92بندارى اصفھانى، تاريخ سلسله سلجوقى، ترجمه محمد حسین جلیلى، ص : ك.ر. 17

اللَّه، جامع التواريخ در باب غزنويان، ديالمه، آل سامان،  ؛ رشیدالدين فضل140-138الصدور و آية السرور، تصحیح محمد اقبال، ص 
 .303-302آل سلجوق، به سعى احمد آتش، ص 

؛ و صدرالدين ابوالحسن حسینى، 303اللَّه، ھمان، ص  ؛ رشیدالدين فضل342، ص 6ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 18
 .99زبدةالتواريخ، ترجمه رمضان على روح الھى، ص 

 .107؛ صدرالدين حسینى، ھمان، ص 354ابن اثیر، ھمان، ص : ك.ر. 19
 .473و  404؛ ابن اثیر، ھمان، ص 315اللَّه، ھمان، ص  رشیدالدين فضل: ك.ر. 20
 .156-155راوندى، راحة الصدور و آية السرور، ص . 21
 .243مصطفى غالب، تاريخ الدعوة االسماعیلیه، ص : ك.ر. 22
 .243ھمان، ص . 23
 .156-155راوندى، ھمان، ص . 24
 .176مجتبى مینوى، تاريخ و فرھنگ، ص : ك.ر. 25
 .408فرھاد دفترى، تاريخ و عقايد اسماعیلیه، ص : ك.ر. 26
رفته،  ى اثنى عشرى مى اى كه بر طريق شیعه گويد كه در دامن خانواده ى خود مى نامه حسن صباح در قسمى از زندگى. 27

اى الحادى است تا اين كه دوستى كه به خاطر درستى و  كرد كه مذھب اسماعیلیه تنھا فلسفه پرورش يافته بود، اما تصور مى
اخالق نیكويش نزد حسن معزز و محترم بود، بدون آن كه در ابتدا اسماعیلى بودن خود را براى او فاش كند، وى را متقاعد ساخت 

رو شدن با فحش و ناسزاى عامه كه  كه امام اسماعیلى تنھا امام حقیقى و راستین است؛ با وجود اين، حسن صباح از روبه
او پس از يك بیمارى مھلك و خطرناك، با خود انديشید بدون آن كه امام راستین را . كشیدند، بیم داشت اسماعیلیان بار آن را مى
: ك.ر(گردد؛ پس به جست و جوى مبلغى اسماعیلى پرداخت تا در ورود به اين مذھب از وى بیعت گیرد  شناخته باشد، ھالك مى

؛ عطاملك جوينى، جھانگشاى جوينى، 99-97اللَّه، جامع التواريخ، قسمت اسماعیلیان، تصحیح زنجانى، ص  رشیدالدين فضل
 ).187، ص 3تصحیح محمد قزوينى، ج 

 .189، ص 3عطاملك جوينى، ھمان، ج . 28
 .38الموت، به اھتمام نجیب مايل ھروى، اكبر عشق كابلى، ص  عطاملك جوينى، نامه. 29
 .99اللَّه، ھمان، ص  خواجه رشیدالدين فضل. 30
 .109اى، ص  ھاجسن، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فريدون بدره. س.مارشال گ. 31
 .191، ص 3عطاملك جوينى، ھمان، ج . 32
 .119ھمان، ص . 33
 .156رواندى، راحة الصدور و آية السرور، ص . 34
؛ ياقوت 41-40؛ ظھیرالدين نیشابورى، سلجوقنامه، ص 49-43شاھدز كجاست، ص : محمد مھزيار: ك.ى شاھدز ر براى قعله. 35

 .به بعد 306، ص 4؛ میرخواند، روضه الصفا، ج 316، ص 3الحموى، معجم البلدان، ج 
 .156راوندى، راحة الصدور و آية السرور، ص . 36
 .316 اللَّه، جامع التواريخ قسمت آل سلجوق، ص ؛ رشیدالدين فضل157-156ھمان، ص . 37
 .403، ص 6ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج : ك.ر. 38
 .316اللَّه، جامع التواريخ قسمت آل سلجوقى، ص  ؛ خواجه رشیدالدين فضل157راوندى، راحة الصدور و آية السرور، ص : ك.ر. 39
 .403ابن اثیر، ھمان، ص . 40
 .203لوئیس، ھمان، ص . 41
 .402ابن اثیر، ھمان، ص : ك.ر. 42
 .408 -407ھمان، ص . 43
 .408ھمان، ص : ك.ر. 44
 .408ھمان، ص . 45
 .408ھمان، ص . 46
 .109-108بندارى اصفھانى، ھمان، ص . 47
 .474ابن اثیر، ھمان، ص . 48
اى كه در ھمان زمان براى  گفته شده كه سعدالملك وزير، ھمكار اسماعیلیان بوده است، و به ھمین علت، متھم شد در توطئه. 49

بنا به نقل بندارى، كه داستان سقوط شاھدز را . مسموم كردن سلطان محمد شده، دست داشته است؛ در نتیجه به قتل رسید

Page 11 of 13

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



 ).109-103بندارى اصفھانى، تاريخ سلسله سلجوقى، ص . (ھم ضبط كرده است، اين اتھام، دروغ بوده است
 .474، ص 6ابن اثیر، الكامل فى تاريخ، ج . 50
 .474ھمان، ص : ك.ر. 51
 .156الدين ابوالقاسم كاشانى، زبدة التواريخ، تصحیح محمدتقى دانش پژوه، ص  ؛ جمال121اللَّه، ص  رشیدالدين فضل: ك.ر. 52
 .157 ؛ كاشانى، ھمان، ص121اللَّه، ھمان، ص  ؛ رشیدالدين فضل475ابن اثیر، ھمان، ص . 53
 .157؛ ابوالقاسم كاشانى، زبدة التواريخ، ص 122رشیدالدين فضل اللَّه، جامع التواريخ قسمت اسماعیلیان، ص . 54
 .475ابن اثیر، ھمان، ص : ك.ر. 55
 .577-576ھمان، ص : ك.ر. 56
 .79اللَّه ھنرفر، گنجینه آثار تاريخى اصفھان، ص  لطف. 57
 .618ابن اثیر، ھمان، ص . 58
 .473، ص 6ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج . 59
 .403ھمان، ص . 60
 .474ھمان، ص . 61
 .402-401ھمان، ص . 62
 .17؛ ابوالقاسم كاشانى، ص 135اللَّه، ھمان، ص  رشیدالدين فضل: ك.ر. او در رى به قتل رسید. 63
 .395-394ابن اثیر، ھمان، ص . 64
 .136اللَّه، ھمان، ص  ؛ رشیدالدين فضل171كاشانى، ھمان، ص . 65
 .498اثیر، ھمان، ص  ابن. كند قمرى و در ھمدان ذكر مى 502ى قتل قاضى اصفھان را در سال  ابن اثیر حادثه. 66
 .170؛ كاشانى، ھمان، ص 136اللَّه، ھمان، ص  رشیدالدين فضل. 67
 .43؛ جالل الدين ھمايى غزالى ناخمه، ص 136اللَّه، ھمان، ص  ؛ رشیدالدين فضل171كاشانى، ص . 68
 .415ابن اثیر، ھمان، ص . 69
 .618ھمان، ص . 70
 .231؛ مجمع التواريخ سلطانى، ص 183؛ كاشانى، زبدة التواريخ، ص 145اللَّه، ھمان، ص  رشیدالدين فضل. 71

 :منابع
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 ).م1989التراث العربى، 

بیروت، (الدين ابوالمحاسن، النجوم الزاھره فى ملوك مصر و القاھره  ابن تغرى بردى، جمال -
 ).1992دارالكتب العلمیه، 

1366تھران، امیر كبیر، (ى محمدرضا تجدد  ابن نديم، احمد بن اسحاق، الفھرست، ترجمه -
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1367تھران، اشراق، (ى محمد جواد مشكور  بغدادى، عبدالقاھر، الفرق بین الفرق، ترجمه -
 ).ش

تھران، بنیاد (بندارى اصفھانى، تاريخ سلسله سلجوقى، ترجمه محمد حسین جلیلى  -
 ).1356فرھنگ ايران، 

تھران، سازمان تبلیغات (جعفريان، رسول، تاريخ تشیع در ايران از آغاز تا قرن ھفتم  -
 ).ش1349اسالمى، 

قاھره، موسسة سجل العرب، (الدين، محمد السعید، دوله االسماعیلیه فى ايران  جمال -
 ).م1975

 ).تا تھران، نشر بامداد، بى(جوينى، عطاملك، جھانگشاى جوينى، تصحیح محمد قزوينى  -
مشھد، بنگاه كتاب، (ى الموت، تصحیح نجیب مايل ھروى، اكبر عشق كابلى  ، نامه - -

 ).تا بى
تھران، انتشارات (ى رمضان روح الھى  حسینى، صدرالدين ابوالحسن، زبدة التواريخ، ترجمه -

 ).1380ايل شاھسون، بغدادى، 
اى  ى فريدون بدره ھاى فدائیان، ترجمه ھاى حشاشین يا اسطوره دفترى، فرھاد، افسانه -
 ).ش1376تھران، نشر فرزان روز، (
 ).ش1375تھران، نشر فرزان روز، (اى  ، تاريخ و عقايد اسماعیلیه، ترجمه فريدون بدره - -
الرازى، ابوحاتم احمدبن حمدان، اعالم النبوه، تصحیح صالح الصاوى، غالمرضا اعوانى  -
 ).ش1356تھران، انجمن شاھنشاھى فلسفه ايران، (
قاھره، (اللَّه الھمدانى  ، كتاب الزينه فى المصطحات االسالمیه، تصحیح حسین بن فیض - -

 ).م1956
تھران، (الراوندى، محمد بن سلیمان، راحة الصدور و آية السرور، تصحیح محمد اقبال  -
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 ).ش1364امیركبیر، 
اللَّه، جامع التواريخ، درباب غزنويان، ديالمه، آل سامان، آل سلجوق، به  رشیدالدين، فضل -

 ).ش1362تھران، دنیاى كتاب، (سعى احمد آتش 
تھران، بنگاه (، تصحیح دانش پژوه و مدرس زنجانى )قسمت اسماعیلیان(، جامع التواريخ  - -

 ).ش1356ترجمه و نشر كتاب، 
تھران، (كاشانى، ابوالقاسم، مجمع التواريخ سلطانیه، تصحیح محمد مدرسى زنجانى  -

 ).ش1364موسسه اطالعات، 
 ).تا بیروت، داراالندلس، بى(غالب، مصطفى، تاريخ الدعوه االسماعیلیه  -
تھران، (الدين ابوالقاسم، زبدة التواريخ، تصحیح محمد تقى دانش پژوه  كاشانى، جمال -

 ).1366ى مطالعات و تحقیقات فرھنگى،  موسسه
 ).ش1363تھران، توس، (اى  ى فريدون بدره لوئیس، برنارد، تاريخ اسماعیلیان، ترجمه -
 ).ش1379اصفھان، انتشارات گلھا، (مھزيار، محمد، شاھدز كجاست  -
 ).ش1339تھران، (میرخواند، محمدبن خواوند شاھك، روضة الصفا  -
 ).ش1356تھران، خوارزمى، (مینوى، مجتبى، تاريخ و فرھنگ  -
، تصحیح ھیوبرت )سیاست نامه(نظام الملك، خواجه ابو على حسن طوسى، سیر الملوك  -

 ).ش1364تھران، علمى و فرھنگى، (دارك 
 ).ش1332تھران، كالله خاور، (نیشابورى، ظھیرالدين، سلجوقنامه  -
تبريز، (اى  ى فريدون بدره ى اسماعیلیه، ترجمه س، فرقه.ھاجسن، مارشال گ -

 ).ش1343كتابفروشى، تھران، 
 ).ش1350اصفھان، كتابفروشى ثقفى، (ى آثار تاريخى اصفھان  اللَّه، گنجینه ھنرفر، لطف -
1979بیروت، داراحیاء التراث العربى، (الدين ابو عبداللَّه، معجم البلدان  ياقوت حموى، شھاب -
 ).م

- Encyclopedia of Islam. Landon, 1960, vol I. 
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