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  ي و نسبت آنرازجنبش سیاسی اسماعیلیان ن
  با هویت ایرانی و زبان فارسی

  
*اله فاضلیحبیب

  

  )16/10/1393: تاریخ پذیرش - 21/4/1393:تاریخ دریافت(
  

  چکیده
مـذهبی دو قـرن اولیـه تـاریخ اسـالم و      - شـه در تحـوالت سیاسـی   شکل گیري جنبش اسماعیلیه ری

از قرن دوم هجـري و پیـدایش فـرق    . دارد سر مسئله جانشینی یا رهبري سیاسی جامعه اسالمیاختالف بر 
. رفتنـد فرهنگـی جهـان اسـالم بـه شـمار مـی      - مختلف امامیه، این فرق منبع مهمی در تحـوالت سیاسـی   

وجود آورند که در قالب امپراتوري شـیعی و بـراي اولـین    رگ فاطمیان را بهاسماعیلیان توانستند دولت بز
اسماعیلیان شرقی که مرکز عمده آنها ایران بود به تـدریج بـا نـام    . بار مرکزیت بغداد را به چالش کشیدند

 نزاریـان ایـران داعیـه حکـومتی شـیعی و     . اعالم استقالل کردند و دولت الموت را بنیان گذاردند »نزاریه«
شکست خالفت سنی را داشتند و در این میان تحوالت فرهنگـی زیـادي را رقـم زدنـد کـه از جملـه آن       

الگوهـاي  "و  "زبـان عربـی  "در تقابل بـا   "الگوهاي ایرانی"و  "زبان فارسی"تالش این فرقه براي تقویت 
  .است "خالفت

ت ایرانـی مـورد بررسـی قـرار     در این مقاله در پی آن هستیم تا ارتباط جنبش نزاریان ایران را با هویـ 
هـاي  گیري از محیط و ظرفیتهاي معاصر اسماعیلیان جهت بهرهدهیم و در این مسیر نیز به تالش جنبش

گیري از زبـان  اي جز بهرهسنت ایرانی خواهیم پرداخت و اینکه نزاریان نیز در تقابل با دشمنان خود چاره
ا تصوف نیز راهبـرد سیاسـی دیگـري اسـت کـه نخبگـان       آمیختگی ب.اندفارسی و الگوهاي ایرانی نداشته

  .پرداختاسماعیلی بعد از سقوط الموت به کاربستند که به تحلیل آن نیز خواهیم
  

هویـت   - زبان فارسـی   - فرق صوفیه - الموت  –نزاریان - اسماعیلیان: واژگان کلیدي
  .ایرانی
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  طرح مساله: درآمد -1
مـذهبی  -رت گرفتـه در بـاب جنـبش سیاسـی    یکی از مباحثی که در تمـامی تحقیقـات صـو   

تـوان ایـن   اینکه آیا می. مانده، ارتباط این جنبش با هویت ایرانی استاسماعیلیه در ایران مغفول
انـد قـرار داد یـا نـه،     هاي شعوبی دیگري که در این قرون ظهـور کـرده  جنبش را در کنار جنبش

در ابتدا باید بگوییم که پایبنـدي  . توان به راحتی از کنار آن گذشتپرسش مهمی است که نمی
محدود به هیچ نژاد و ملیت  که عمالً) ص(نزاریان الموت به مفهوم امامت فردي از خاندان پیامبر

دانند، گواه روشنی اسـت بـر   خاصی نیست و تا امروز نیز امام خود را از نسل نزار بن مستنصر می
بـه عبـارت دیگـر بـه     . گـرا متفـاوت اسـت   هاي شعوبی ایراناینکه این جنبش در اساس با جنبش

هـاي  ایرانی براي آنها شـد و آنهـا را در کنـار سـایر جنـبش     -توان قائل به هویتی ملی سختی می
  .موسوم به خرمیه قرار داد

دهد و باعث شده تا بعضی هاي شعوبی قرار مینکته مهمی که اسماعیلیان را در کنار جنبش
گیـري ایـن جنـبش از امکانـات و نمادهـاي      کنند بهـره جنبشی ملی یاداز محققان از آنها به مثابه 

شان یعنی تشکیل امپراتوري شیعی و ضدیت با فرهنگی و تمدنی ایران براي پیشبرد راهبرد اصلی
به عبارت دیگر نزاریان هم در ایران و هم در شام از همه . مرکزیت سیاسی و مذهبی بغداد است

گرفتند، آنها در پی آن بودنـد تـا   دار سازد بهرهبغداد را خدشهتوانست مرکزیت عناصري که می
از عباسیان براي پیروان خود در مرحله اول و در مراحل بعدي براي همه مردم ایران پدیـداري از  

عباسـیان  (یک حکومت غاصب جایگاه امام معصوم از طرفی و بیگانه با فرهنگ و ملیت ایرانـی  
وجـود  گر ترسیم کنند تا بتواننـد اجمـاعی را علیـه آنـان بـه     از طرف دی) عرب و سلجوقیان ترك

.آورند
انـد،  هیچگاه داعیه حکومتی ملی و طبقاتی در ایران نداشته با آگاهی از اینکه نزاریان احتماالً

هاي کالن و دستاوردهاي تمدنی همیشـه بـه   گیري هویتاما این نکته را باید تذکر داد که شکل
ه و تطور تاریخ بشر شاهد حوادث خالف عادت بسـیاري بـوده اسـت،    عادت و قاعده ثابتی نبود

آمـدهاي عـادت تـاریخ    تـوان از جملـه خـالف   نقش اسماعیلیان در تقویت هویت ایرانـی را مـی  
هـاي مـذهبی و جهانشـمول بـوده امـا بتـدریج       شـان آرمـان  اگر چه نزاریان دغدغه اصلی. دانست

از حامیان اصلی هویت ایرانی بویژه زبان فارسی  آنها را به یکی "مصلحت ها و الزامات سیاسی"
هـاي ایرانـی   اي در سرزمینجنبش نزاریان در عصري رخ داد که گفتمان و جو ویژه. تبدیل کرد
هـاي  هـا و جنـبش  تـرین آنهـا ظهـور حکومـت    کـه مهـم  ) 19-100، 1381باسـورث، (حاکم بـود 
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تـرین آنهـا جلـب    ختلـف کـه مهـم   گرا بوده و نزاریان نیز الجـرم بـه دالیـل م   ضدخالفت و ایران
هـاي  حمایت مردم بوده، نقش به سزایی در تقویت زبان فارسی داشتند و البته این محدود به سال

شود و بعد از آن نیز استفاده از زبان فارسی به یک سنت غالب در میـان آنهـا تبـدیل    الموت نمی
ز المـوت زبـان فارسـی را اختیـار     هاي بعد ااي که اکثر شعرا و عرفاي نزاري در سالگونهشد، به

  . کردند و در غناي آن سهیم شدند
پیرامون ضرورت پرداختن به موضوع جنبش سیاسی اسماعیلیه در ایران و تحوالت سیاسی و 

توان گفت که نگارنده بر آن است که یکی از خالءهاي دانش سیاسی اجتماعی مرتبط با آن می
رسد تـا  به نظر می. باشدتحوالت فکري و سیاسی بومی میدر ایران غفلت یا ناآگاهی از منابع و 

ل و رخدادهاي ذهنی و عینی تاریخ ایـران  ئها و ادبیات پژوهشی پیرامون مسااز تحلیل "انباشتی"
هـاي  صورت نگیرد و پژوهشگران و اساتید دانش سیاست در ایران از تـوالی و تحـوالت جنـبش   

امـري   "دانـش سیاسـت ایرانـی   "خالقیت و زایش در فکري و سیاسی ایرانی مطلع نباشند، ایجاد 
هـاي  نـه تنهـا بـه جنـبش     "هاي اسالمیجنبش"به عنوان نمونه در سرفصل . دور از دسترس است

هـاي سیاسـی   گردد بلکه با اشـاراتی بـه جنـبش   اي نمیفکري و سیاسی در ایران دوره میانه اشاره
به شعوبی، خرمیه و در مواردي چـون   هاي موسومجنبش. گرددمعاصر تا دوره دکتري بسنده می

ثیرات فکـري و سیاسـی مهمـی در زمانـه خـود و گـاه       أویژه اسماعیلیه تـ و به... کرامیه، نقطویه و
دانشـگاهی علـوم سیاسـی مغفـول     انـد کـه متاسـفانه در مجموعـه دروس     تاکنون برجاي گـذارده 

از ظهور اسالم در ایران  سیاسی پس-هاي فکري پیداست که پرداختن به چنین جنبش. اندمانده
  . تواند به ارتقا و جذابیت دانش سیاسی یاري رساندمی

اند که به مثابه یک جنبش فکـري  اسماعیلیان نزاري از زاویه دانش سیاست از آن جهت مهم
ساز و دستگاه ایـدئولوژیک خالفـت عباسـی را بـه     بار گفتمان مشروعیتو سیاسی براي نخستین

اجه ساختند و در عرصه سیاست نیز با برجسته کـردن مـذهب تشـیع و    صورت جدي با تردید مو
، پارادایم سیاست و مذهب سنتی و حاکم را در جهان "خلیفه"در مقابل  "امام"قرار دادن عنصر 

 "تجهیز هویت سیاسـی "پیداست که این جنبش در تالش براي . اسالم و ایران به چالش کشیدند
و نمادهاي ) هادال(فت و نگاه ایجابی به تشیع به عناصرخود جداي از موضع سلبی نسبت به خال

است؛ از آن جایی که سرنوشت این فرقه سیاسی و مذهبی در ساز دیگري نیز نیازمند بودههویت
ها و گیري از ابزار ارتباطی و دانایی مهمی چون زبان فارسی، سنتفالت ایران رقم خورده، بهره
در ایـن  . رسیده اسـت ضروري به نظر می "ایرانی/اطب محلیمخ"دانشمندان ایرانی جهت اقناع 
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مذهبی عصر خالفت عباسی را بـا فرهنـگ ملـی    -هاي سیاسیمقاله نحوه مواجهه یکی از جنبش
نمود و در پایان به حیات فکري و اجتمـاعی آنهـا پـس از سـقوط دولـت      ایرانیان تحلیل خواهیم

له محوري مقاله پرسش از نحوه مواجهه جنـبش  أسبدین ترتیب م. یمکن الموت در ایران اشاره می
اي باشد و با استفاده از روش پژوهش کتابخانـه سیاسی اسماعیلیان نزاري با هویت ملی ایرانی می

گرفـت کـه نزاریـان ایـران بنـا بـه الزامـات محیطـی و         را پی خـواهیم ) فرضیه(و اسنادي این ایده 
فکري و عقیـدتی خـود را در پیونـد بـا فرهنـگ      اند تا دستگاه حضور در فرهنگ ایرانی کوشیده

ترین منابع فرهنگ ایرانی چـون زبـان فارسـی،    عمومی و هویت ملی ایرانی سامان دهند و از مهم
       .اندبهره گرفته... دانشمندان ایرانی، نمادها و

    
  گرایی سیاسی نزاریان الموتایران -2

نبش نزاریان از جمله عناوین یا اتهامـات مرسـومی   گرایی در جمآبی یا گرایشات ایرانمقوله ایرانی
الـدین  المللـک طوسـی، رشـید   خواجـه نظـام  . انـد است که متفکران سنی معاصر نزاریـان بـه آنهـا داده   

ردي اسـماعیلیان یـا مالحـده را بـا عنـاوینی      اهر یک در مـو ... حافظ ابرو وجوینی،اله، عطاملکفضل
اسـت کـه ایـن عنـاوین      حاند، واضـ رد خطاب قرار دادهگري مومانوي و مزدکی ،گريچون مجوسی

گـري بـه اسـماعیلیان ایـران     اتهام مجوسی. با ادیان و مذاهب پیش از اسالم در ایران مرتبط است دقیقًا
بن رزم الطائی الکـوفی و ابوالحسـین   محدود نشده و بعضی از مورخین سنت و جماعت مانند ابوعبداله

مشقی و جمعی دیگر این عنوان را نیز به فاطمیان و حتی شخصـیت  دالالحسین العلوي علی بنمحمدبن
  .اندداح روا داشتهقگذار فاطمیان یعنی عبداهللا بن میمون بنیان مبهم و احتماًال

هــر دو ایرانــی و  »میمــون القـداح «پــدرش و »عبــداهللا بــن میمـون «ایـن مــورخین برآننــد کـه   
ي ثنویۀ دیصانیه و وي مردي بس داهی و مشـعبد  قهآندو از اهواز از فر". انداالصل بودهمجوسی

هـا دعـوي پیغمبـري کـرده و در ظـاهر دعـوي تشـیع و دعـوت         و نیرنگ باز و مدبر بوده و مدت
نمود ولی این را پـرده کـار خـود سـاخته و در بـاطن کـافر وزنـدیق و اهـل         بطریقه اسماعیلیه می

ي برانـداختن ملـت اسـالم و اعـاده     ه بوده و غرض او از تأسیس دعوت در حقیقتحتعطیل و ابا
چنین برداشتی کل بناي دولت و جنبش  طبیعتًا.)326، 1367جوینی،("دولت مجوس بوده است

هـدفی  "فاطمیـان را بـه   / پاشـد و انهـدام اسـماعیلیان   مـی فاطمی و ادعاهاي آن را از اسـاس فـرو  
بودند کـه دولـت   کرده کرد کما اینکه سلجوقیان قسم یاددر جامعه اسالمی تبدیل می "مشترك

  .فاطمی را براندازند



35  با هویت ایرانی و زبان فارسیجنبش سیاسی اسماعیلیان نزازي و نسبت آن

بعضی دیگر از محققان جدید نیز بدون توجه به منابع مذهبی و تاریخی مـذهب تشـیع و تطـورات    
اند و نپـذیرفتن  هاي موسوم به شیعه را به تمایالت ضد عرب تقلیل دادههمه گرایش تاریخ اسالم ریشه

تمایزبخشی خود در میان دیگر مسلمانان را به تمـایالت   دین رایج در میان آنها از طرفی و تالش براي
العمـل ایرانیـان هنـد و    دوگوبینو نهضت شـیعه را عکـس  کنت. اندنژادي و فرهنگی ایرانیان نسبت داده

با تسـلط ترکـان گرایشـات ضـدترکی نیـز پیـدا کـرد و         دانست که بعدًااروپائی علیه تسلط اعراب می
هـانري   .)23- 1364،25نـاطق، (باشـد مخفی با حس و سلحشوري ملی مینهضتی  اسماعیلیان نیز طبیعتًا

انـد کـه بسـیاري از    گراي دیگر نیز شیعه را به مثابه اسالمی ایرانـی دانسـته  کربن و برخی متفکران ایران
باشد، وي بر آن است که ایرانیـان  هاي آن متأثر از مفاهیم حکماي باستانی و فلسفه نور ایران میآموزه

 فیفق بـا فرهنـگ و فلسـفه کهـن خـود یافتنـد و آن را از صـا       االم را پذیرا شدند که آن را موآنگاه اس
در ایـن نگـاه ایرانیـان کـه خـود را متمـایز و برتـر از         .)60- 72- ،1358کـربن، (تمدن ایرانی گذراندنـد 

اد هاي اسـالمی نداشـتند، عـالوه بـر ایجـ     اي جز تکیه برآموزهکردند و از طرفی چارهاعراب تصور می
السـالم و وارثـان او سـردمدار آن    تر جامعه که علی علیـه تغییراتی در شریعت رایج، بر گفتمان ضعیف

  . نمودندبودند تأکید بیشتر می
دارد راه  "1فره ایزدي"که شباهتی به مفهوم  "مفهوم نص"در این روایت ایرانیان با تأکید بر 

همبه روش تـوارث یـا انتصـاب فـرا    ) اله علیهاسالم(را براي جانشینی یا والیت در خاندان فاطمه 
گـردد کـه در   اطالق مـی )ع(شیرخدا بر علی  /کردند و این چنین است که در ایران لقب اسداله

  .)101و100، ش1385فاضلی،(2.ی و سخاوت در عین توانایی استبانفرهنگ ایرانی نماد مهر
                                                                                                                                                                      

مفاهیمی چون . پیرامون تأثیرات و تشابهات نظام دانایی مزدایی و مفاهیم و مضامین مذهب شیعه در ایران سخن بسیار رفته است  .1
ه در جهان بینی مزدایی با مفاهیمی چون قاعده لطف، تصور از عدالت، نظم و نظام سیاسی فره ایزدي، نظم آرمانی و نظام عادالن

اثر عبدالجلیل  "کتاب نقض"ذکر عبارتی از . باشندهاي شکلی و ماهوي قابل توجهی می در مدهب تشیع  داراي شباهت... آرمانی و
مولف فضائح الروافض . باشداي این دیدگاه پررونق میکه وي نیز از کتاب فضائح الروافض آورده است گوی) 6ق(قزوینی رازي

، باور به عصمت امامان و یگانگی آن با فره ایزدي گبران را )شیعیان(با عقاید روافض ) ایرانیان(هاي گبران پس از برشمردن شباهت
یان دانند و همچنان که گبرکان ساسان دانند، رافضیان خود را موالي علوچنان که گبرکان خود را موالي آل":چنین نقل کرده است

همچنان که گبران گویند که . ملک به نسبت و به فر یزدان دانند، رافضیان خالفت به نسبت دانند و نص گویند به جاي فریزدانی
کیخسرو نمرد و به آسمان شد و زنده است و به زیر آید و کیش گبرکی تازه کند، رافضی گوید قائم زنده است بیاید و مذهب 

). 407، 1358قزوینی رازي،("را قوت دهد و جهان بگیرد رفض
آوران عرب از جمله اسالمی کنایه و صفت عامی است که براي اشاره به برخی نام-شیرخدا در فرهنگ عربی/ اسداله .2

بکار ) ع(این عنوان را در رثاي حضرت حمزه ) ص(در اصل و براي نخستین بار پیامبر. استفاده شده است) ع(حضرت علی
در اینجا مقصود اطالق یافتن این صفت عام براي ). 224،ص1و اصول کافی،ج 90،ص4، ج1408ابن ابی کثیر،(برده است 

نزد شاعران و عارفانی چون جامی، عطار،کسایی، وحشی بافقی، مولوي، سعدي، (در فرهنگ و ادب ایرانی ) ع(حضرت علی
. است...) وناصرخسرو، جامی، ابوسعیدابالخیر، قاآنی، شهریار 
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منسـوب بـه شـیعه نیـز مسـئله       هـاي  از گرایشو اما در باب اسماعیلیان ایران یا نزاریان بعنوان یکی 
گران تاریخ ایران همانند اشـپولر،  قوت دارد، به عنوان نمونه برخی از تحلیل) ابرازيایرانی(مآبی ایرانی

اي هماننـد  هـاي شـعوبی  جنبش اسماعیلیه را با اندکی اغماض در کنار جنبش...مسکوب، والدیمیرنا و
گیـري  بهـره : کننـد، نخسـت  ترین دالیلی که این افـراد ذکـر مـی   ماز مه. دهندکرامیه و خرمیه قرار می

گیري نزاریان از بعضـی  بهره: دوم. است خود عنوان زبان دینی و سیاسینزاریان ایران از زبان فارسی به
برافراشـته  1اي کـه حسـن دوم در هنگامـه اعـالم قیامـت     هاي چهارگانـه نمادهاي ایرانی از جمله رنگ

ی این فرقه با آراء ایرانـی و یونـانی کـه بوسـیله داعیـان ایرانـی       گساختار اندیش آمیختگی: داشت، سوم
هاي حسن صباح که به تحقیر ترکـان سـلجوقی پرداختـه    اشاره به برخی گفته: چهارم. تدوین شده بود

گرایـی چـون سـامانیان    هـاي ایـران  گیري فعالیت این فرقه با حکومـت است و در نهایت ارتباط و اوج
براي تحلیـل   .)15، 1385غفرانی،(وزرا و شعراي آن مذهب اسماعیلی را پذیرفتند  از یارياست که بس

ویژه ایران و حـوزه مـاوراءالنهر   این ادعاها بایستی تحوالت فرهنگی حوزه شرقی امپراطوري عباسی به
را هایی کـه تمرکـز فرهنگـی و بعـدها سیاسـی بغـداد       به عبارت دیگر جریان. را مورد بررسی قرار داد

گشتند، داراي اهمیت بیشـتري در تحلیـل فعالیـت نزاریـان و     پذیرا نشدند و در ایران به شعوبیه معروف
ــی    ــی محســوب م ــگ ایران ــه فرهن ــا ب ــرایش آنه ــوندگ ــن . ش ــر ای ــت   ب ــت و ماهی ــاس درك هوی اس

و  5و 4،3اجتماعی نزاریان در گرو درك و تحلیل گرایشات شـعوبی قـرون  - هاي سیاسیگیريجهت
  .رهنگی شرق امپراتوري عباسیان استتحوالت ف

اند، ایرانیان تنها ملتی بودند که با وجود پذیرش اسالم اما به آنگونه که تاریخ نگاران نگاشته
شـان هیچگـاه بـه اسـتیالي فرهنگـی و سیاسـی اعـراب رضـایت         یمن فرهنگ غنی و تمدن کهن

ی از ایران هنوز بـه تسـخیر   هاییک قرن بعد از حمالت اولیه اعراب بخش. ندادند و عرب نشدند
جا نفوذ یافـت، بـا اسـتقرار اعـراب در ایـران بتـدریج       اعراب درنیامده بود و اسالم به تدریج بدان

گرفتند کـه از طرفـی دل در گـرو فرهنـگ و      جهاي مقاومت مختلفی در سراسر ایران نضجنبش
تنگ آمده بودند؛ بدین سنن باستانی داشتند و از طرفی دیگر از رفتار و سلوك نژادي اعراب به 

ترتیب باوجود دو قرن سکوت بعد از ورود اعراب به ایران اما ایرانیان تسـلط سیاسـی اعـراب را    
ان و سـنن خـود را در   بـ هاي تصرف شده پذیرفتـه بودنـد نپذیرفتنـد و ز   آنگونه که سایر سرزمین

  .)120-115، 1359کوب،زرین(داشتند آشکار و خفا پاس می
                                                                                                                                                                      

اي از تاریخ تحول سیاسی و عقیدتی در دولت الموت است که در آن حسن  قیامت یا آموزه قیامت در اشاره به مرحله  .1
دوم اعالم نمود که عصر قیامت آ غاز گردیده و پرده از حقایق برداشته شده است و نیازي به رعایت تشریفات شریعت نیست 

.ي و شریعت تشویق و مجبور ساختدارو الموتیان را به ترك روزه
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مـآب از طرفـی و   هـاي شـعوبی و ایرانـی   توان عصـر جنـبش  و پنجم را می قرون سوم، چهارم
یان دانسـت کـه علنـا گرایشـات     هـاي محلـی هماننـد صـفاریان و سـامان     خیزش بعضـی حکومـت  

صفاریان به رهبري یعقوب لیـث نـه تنهـا صـیانت سیاسـی خلفـاي بغـداد را        . گرایانه داشتندایران
رواج دادند از جمله آنکـه دسـتور بـه کتابـت و سـرودن      نپذیرفتند، بلکه بعضی از سنن ایرانی را 

چیزي که من اندر نیابم چرا بایـد گفـت؟ محمـد    : پس یعقوب گفت«شعر به زبان پارسی دادند؛ 
  .)209، 1314ملک الشعراي بهار،(»وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت

ها سـلطۀ سیاسـی   گرایی بود که نه تنترین حکومت محلی ایرانبعد از صفاریان، سامانیان مهم
کردن بخارا بـه یـک مرکـز فرهنگـی پویـا تمرکـز       خالفت سنی بغداد را نپذیرفتند، بلکه با تبدیل

فرهنگی اعراب را نیز به چالش کشیدند؛ آنها به ترجمه قرآن به فارسی فرمـان دادنـد و حتـی از    
نایی آش. هایی در دست استدر بخارا گزارش» سوگ سیاوش«هاي ملی همچون  برگزاري آیین

اسالمی از سویی در خاستگاه و تبار آنها ریشه دارد و از سـویی بـا   / سامانیان باگنوستیسیم ایرانی
منـابع کهـن، تبـار    . ي مراوداتشان با داعیان اسماعیلی در خراسان و ماوراءالنهر مرتبط استنحوه

دلیل این امر را بایـد  رسد رسانند و به نظر میآنها را به بهرام چوبین، از مرزبانان عهد ساسانی می
در اراده و خواست امیـران سـامانی بـراي کسـب مشـروعیت ملـی بـاز جسـت، آنهـم در فضـاي           

هـاي  هاي سوم و چهارم هجري؛ فضایی آکنده از بازتاب فعالیتفرهنگی حاکم بر خراسان سده
ارج پرستی را چنان شعوبیان که در مقابل حاکمیت دستگاه خالفت عباسی، ایران دوستی و میهن

، 1379اشـپولر، (هایی بـراي سـرنگونی دسـتگاه خالفـت راه بـرد     نهاد که در مواردي به تالشمی
133(.  

هـاي مختلفـی تـوان فعالیـت     هاي مـذهبی فرقـه  در پی فضاي فرهنگی و آزادي فعالیت گروه
یافتند، مکتب فقهی حنفی به جایز دانستن ترجمه تکبیر و آیات قرآنی در نمـاز بـه زبـان فارسـی     

مانویـان و  . شید؛ همچنان که مردمان بخارا به اول اسالم در نماز قرآن بـه پارسـی خواندنـدي   کو
فعالیتشــان را در نــواحی ري، خراســان، مــاوراءالنهر و شــمال غربــی ایــران  اســماعلیان نیــز دامنــه

  .)27، 1383کریمی زنجانی اصل،(گستردند
هـاي  نـی نـه تنهـا فعالیـت گـروه     هاي ایرابدین ترتیب در خراسان بزرگ و در سایۀ حکومت

رانـی چنـدي از   یهـاي ا مذهبی مختلف همانند مانویان، غالت، اسماعیلیان میسر شد بلکه خوانش
هـاي کالمـی   هایی که طیفی از مذهب حنفـی تـا اسـماعیلیه و مکتـب    اسالم پدیدار شد، خوانش

اي فکـري در  هـ و کـانون  هـاي  محور اصلی این گـرایش . گرفتبرمیرا در... کرامی و مرجئی و 
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کوشـید و  مـی  یي چهارم هجري حکومت سامانیان بود که در بزرگداشت زبان فارسـ میانه سده
  .بتدریج زبان فارسی به زبان علمی و فرهنگی در کنار زبان عربی تبدیل گردید

امروزه تحقیقات متعدد از وضعیت اسماعیلیان در قـرون سـوم و چهـارم آشـکار سـاخته کـه       
تـر اینکـه   و از همـه مهـم  . انـد فـاي ایـن عصـر گرایشـات اسـماعیلی داشـته      بسیاري از شـعرا و عر 

اسماعیلیان با نفوذ در دستگاه سیاسی سامانیان توانستند یکی از فرمانروایـان پـر قـدرت آن یعنـی     
هـر چنـد کـه کودتـاي ضـد      . احمد بن منصور و بعضی از وزراء را به کیش اسماعیلی درآورنـد 

ز آن شد تا یک حکومت اسماعیلی در قرن سوم و اوایـل قـرن   اسماعیلی در این حکومت مانع ا
  .وجود آیدچهارم به

هـاي  بدین ترتیب آزادي فرهنگی و فروپاشی هژمونی خالفت بغداد، که در سـایه حکومـت  
-63، 1380رحمتـی، (عرفانی همانند کرامیه-ایرانی شکل گرفت موجب گردید تا فرق کالمی 

اسماعیلیه رنگ و بوي ایرانی بیابند و از ادبیات و زبان موافق سیاسی همانند -و فرق مذهبی ) 58
  .سیاسی خود یعنی زبان فارسی در جهت اهداف خود بهره بگیرند -محیط فرهنگی

جنبش کرامیه در قرن سوم و چهـارم در پیـدایی و پویـائی زبـان و ادبیـات عرفـانی بـه زبـان         
راززدایـی کـه از زبـان عربـی در پرتـو فقـه        اي ایفا کرد و اسماعیلیه نیز به یمنویژهنقش یفارس

حنفی و سامانیان صورت گرفته بود، بتدریج با جرأت بیشتري دعوت و مکاتبات خود را به زبان 
دینی و سیاسی  یهجري به زبان رسم 483دادند و این امر یک قرن بعد یعنی در فارسی انجام می

  .آنها در دولت نزاریان تبدیل شد
هاي محلی ضـد خالفـت   ي از زبان فارسی در محافل فکري و حکومتگیرسیر مختصر بهره

گیري از زبان فارسی توسط اسماعیلیان شـرقی نیـز   را از آن جهت آوردیم تا بیان نماییم که بهره
اي در میـان ایـن گونـه    در قـرون سـوم و چهـارم و پـنجم بـه قاعـده       امري نادر نبوده، بلکه عمـًال 

هـاي سـامانیان میسـر    ها بـدون فهـم سیاسـت   ین روندها و سیاستفهم ا. بودها تبدیل شدهجنبش
ه تحقیـر خلفـاي بغـداد    نیست، آنها مرکزیـت سیاسـی خالفـت را بـه چـالش کشـیده بودنـد و بـ        

دانسـتند و در آن  پرداختند، الجرم خود را نیازمند زبان و دانشی متمایز از گفتمان مسـلط مـی  می
سامانیان در پی آن بودنـد  . اهداف آنها بود کنندهتأمینگرایی شرایط زبان فارسی و اندیشه ایران

آورنـد و بـدین ترتیـب بـه     هاي شرقی خالفـت بدسـت  تا بدین شیوه مشروعیتی ملی در سرزمین
هـاي  هاي موجود، این سیاست موفقیترقیبی جدي براي خالفت تبدیل شوند و با توجه به زمینه

  . زیادي را به دنبال داشت
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هـاي آن از  ه حکومت محلی سامانیان از آن جهـت مهـم اسـت کـه سیاسـت     از نگاه این مقال
هاي بعدي به نمادي از ضدیت با خالفت تبدیل شـد و  گیري از زبان فارسی در جنبشجمله بهره

بـه  . مـذهبی ایـران بـاقی مانـد     -هـاي سیاسـی  جنبش این میراثی بود که بعد از سامانیان براي همه
هاي حوزه تمدن ایرانی حامل پیامی سیاسـی  ان فارسی در جنبشعبارت دیگر نفس استفاده از زب

و مخالفت با سلطه خالفت بغداد نیز بود؛ و درست از این جهـت اسـت کـه بـدانیم فهـم راهبـرد       
هاي دیگر بعـد از آن  گیري از زبان فارسی بدون توجه به نقش سامانیان و جنبشنزاریان در بهره

  .شودمیسر نمی
از نزاریان ایـران همگـی بـه زبـان فارسـی هسـتند و        همذهبی یافته شد-متون و اسناد سیاسی 

اند زبان رسمی دولـت المـوت فارسـی بـوده و حسـن      کردهآنگونه که نویسندگان ایرانی روایت
  .استبه زبان فارسی نگاشته» چهار فصل«را در کتاب  ي خودصباح خود نیز زندگینامه و آرا

نخسـت آنکـه   : داشـتند کیـد  أت بـر اسـتفاده از زبـان فارسـی ت    رسـد نزاریـان بـه دو جهـ    به نظر می
شـد و  خود تمایزبخش آنها از خالفت عباسی و ضدیت با آن محسوب مـی  یگیري از زبان فارسبهره

ي دوم آنکـه محـیط و زمینـه   . نـد رآنها درصـدد بودنـد تـا بـدین شـیوه هویـت متمـایزي را عرضـه بدا        
بی عوهـاي شـ  پذیرفت، بویژه آنکه فعالیت جنبشی را برنمیاجتماعی سرزمین ایران زبانی غیر از فارس

فهـم  بشـاهرخ مسـکو  . بـود هاي پذیرش این شـیوه را فـراهم سـاخته   در قرن چهارم و پنجم نیز زمینه
  :استدرستی از این مسئله را بیان نموده

 سـنی و همدسـت  (هـاي محلـی ایـران    اسماعیلیه ایران بعنوان دشمن، با خالفت بغداد و حکومـت  
در مبارزه بـا ایـن دشـمنان نیرومنـد،     . ي سنی و علمایشان سروکار داشتندو مذاهب چهارگانه) خالفت

زدنـد، ولـی زبـان    بودند که اگر هم در جایی به فارسی حرف نمـی  »مردم محلی «گاه آنها عمدتًاتکیه
ایـن مـردم   ي نیـروي خـود را از   هبایسـت همـ  آنها فارسی بود، چـون آنهـا مـی    رسمی و نوشتاري همه

تر بـه فارسـی   ي مذاهب اسالمی شایع در ایران، تنها گروهی بودند که بیشو در بین همه... گرفتندمی
تـر بـه   شـان بـیش  نوشتند تا عربی، و براي کار دین و سیاست که در نظر آنها جداشدنی نبود، توجهمی

  .)132، 1377مسکوب،(زبان بومی بود تا به زبان دین
ي از جملـه اقشـار پـایین جامعـه ایرانـی      دهاي هدف نزاریان، مردم عاروههمانطور که آمد گ

اي که بایستی در اما نکته.زبان فارسی نبوداز گیري اي جز بهرهبودند و براي ارتباط با آنها چاره
این بخش بدان اشاره نماییم این است که تأکید نزاریان و شخص حسن صباح بر زبان فارسی بـه  

هاي مرحوم عالمـه قزوینـی و   وده، بلکه امروزه به یاري پژوهشبورانه آنها نمعناي تعصب کورک
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ایم کـه متعلـق   آگاهی یافته» دستورالمنجمین«اي از یک کتاب علمی با عنوان پل کازانو به نسخه
، 1385زنجـانی اصـل،   کریمـی (به عصر حسن صباح بوده و به زبان عربی تألیف گردیـده اسـت  

  .)34-41، 1384و همان در  120-101
گرایانـه  هـاي ملـی  نکته دیگري که به اعتبار برخی محققان جنبش نزاریان را درکنـار جنـبش  

هایی است که حسن صباح رهبر آنها به ترکان سلجوقی روا داشته و دهد تحقیر و دشنامجلوه می
اول  هايدهد تا دههگونه که تاریخ ایران گواهی میآن. حاکمیت آنها را به چالش خوانده است

ایـن رونـد   . تبـار در ایـران زمـین روي کـار آمدنـد     هـاي تـرك  یازدهم برخـی سلسـله  / قرن پنجم
هاي غزنوي و قراخانی آغاز شد و بـا  هاي ایرانی با استقرار سلسلهتباران بر سرزمیناستیالي ترك

. کردنـد بـه اوج خـود رسـید    سلجوقیان که احیاي فرهنگ و احساسات ملی ایـران را تهدیـد مـی   
ونه که پیشتر آمد، حرکت احیائی ایرانیان از صفاریان و سامانیان شـروع شـده و بـا آل بویـه     آنگ

اي کـه خواجـه   گونـه نمـود، بـه  بود و اینک در عصر سلجوقیان غیرقابـل برگشـت مـی   ادامه یافته
ــام ــت  نظ ــی سیاس ــک طوس ــهالمل ــت    نام ــی نوش ــان فارس ــه زب ــلجوقی ب ــلطان س ــراي س اش را ب

  .)50-73، 1375طباطبایی،(
هایشـان  ها و چپـاولگري ي ستمبه هر تقدیر ترکان سلجوقی در ایران بیگانه بودند و به واسطه
حسـن صـباح و دیگـر رهبـران     . نفرتی عمومی از آنها به مثابه حاکمان غیرایرانـی وجـود داشـت   

بخشـیدند؛  جنبش نزاري از این امر آگاهی داشتند و حرکت خود را جهتی ضد سلجوقی نیز مـی 
دانسـت و سـلطان سـلجوقی را ابلـه     و نه آدم می» جنیان«که سیدنا سلجوقیان را از نسل  نقل است

بدین ترتیب از نگاه شماري از محققان نیز، اسـماعیلیان از   .)daftary,2005, 31(کردخطاب می
کشـیدند  تر هویت ترکان سلجوقی در ایران را به چالش میآن جهت که حکومت و از همه مهم

کردند در کنار جنبش یت عربی و ترکی نوعی هویت ایرانی و متمایز را طلب میو در وراي هو
نکتـه آخـري کـه دلیلـی بـراي ایجـاد ارتبـاط بـین هویـت نزاریـان و           . گیرندملی ایرانیان قرار می

مآب پنداشتن آنها مطرح است مرتبط با مناطق تحت فعالیت آنها و همچنین نظـام پیچیـده   ایرانی
  .باشدشان میفلسفی

وده اسـت     تاریخ نزاریان در قرون میانه عمدتًا ا ایـران ـب ه   . مرتبط ـب ان کلـی ي منـاطق جهـان   در واقـع در مـی
د  اسالم، سرزمین ایران و نواحی اطراف آن طوالنی ا نهضـت اسـماعیلیه       تـرین پیوـن اریخی را ـب هـاي ممتـد ـت

ران (در ایـن مملکـت    تمامـًا  اًهاي آنان تقریبصحنه فعالیت"توان گفت که استرن می.م.داشته و به بیان س ) اـی
ـتان قـرار           .)1، 1340استرن، (بود دین دهـه در خوزس راي چـن ـتین در آغـاز ـب ري اسـماعیلیان نخس مرکز رهـب
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ـیل شـدند   نهـم کـه    /در اواسـط قـرن سـوم   . داشت و از همانجا بود که اولین داعیان اسماعیلی به اطراف گس
ال در شـمال و مرکـز      نهضت اسماعیلیه به صورت یک جنبش متمرکز و انقال بی پدیدار گشـت، منطقـه جـب

ه خراسـان و مـاوراءالنهر    ایران بالفاصله یکی از مهم ترین پایگاههاي دعوت شد و چندین دهه بعد دعوت ـب
ی، کـه در آن دوره   . نیز گسترش یافت زرگ و       داعیـان ایراـن هـاي آغـازین مراکـز فعالیتشـان در شـهرهاي ـب

د      دعوت نیشابور قرار داشت، تدریجًا ران اشـاعه دادـن واحی اـی ـیلی    . اسماعیلیه را به دیگـر ـن ون تفص ـین مـت اول
ب ریاسـت            ه ترتـی ن احمـد نسـفی، کـه ـب د ابوحـاتم رازي و محمـد ـب اسماعیلی نیز توسط داعیان ایرانی مانـن
د کـه       ی بودـن ان دانشـمند ایراـن دعوت را در جبال و خراسان به عهده داشتند، تدوین یافت و باز هم این داعـی

وعی تفکـر نوافالطـونی را بنیانگـذاري کـرده        براي  ار ـن ین ـب د   ) 55- 70، 1383واکـر، (اوـل و جـایگزین عقاـی
د   ) میتولوژي(اساطیري ي تعـدادي دیگـر از داعیـان برجسـته    .)1340،11اسـترن،  (اولیه اسـماعیلیه کردـن

و الـدین شـیرازي و ناصـر خسـر    یـدفی ؤیدالدین کرمانی، الممایرانی مانند ابویعقوب سجستانی، ح
هاي بعد ایفا کردند و باالخره سهم بسزایی در تکوین و اشاعه تفکر اسماعیلیه در دورهقبادیانی، 

امیـد و   گدر ایران بود که نهضت نزاریه به رهبري حسـن صـباح تشـکیل شـد و سـپس کیـابزر      
  .)110- 125، 1383دفتري،(ت و حراست کردندیدیگران آن را هدا

هـا مقـام عـالی دعـوت     اعی الدعات قدرتمند فاطمی سـال یدالدین شیرازي دؤعنوان مثال مبه
یدالدین شـیرازي میـراث   ؤفاطمی را در قاهره در دست داشت و حسن همدانی بر آن است که م

احث نظري پایتخـت فاطمیـان   بها امور دعوت و مرسانید و سال نروحانی اسماعیلی را به اوج آ
  .)119-122، 1383کلم، (را برعهده داشت

ست که به دلیل نقش فعال ایرانیان در کلیت جنبش اسماعیلی بسیاري از محققـان  این چنین ا
هـاي سـپید   هاي اجتماعی نهضت انقالبی نزاریه را در جنـبش هاي سیاسی و پایگاهي آرمانریشه

االصـل کـه در خراسـان و مازنـدران و     هـاي متقـدم ایرانـی   دینـان و دیگـر گـروه   جامگان و خرم
بودند و به صورت کلـی بـه خرمیـه معروفنـد     سیان عرب به ستیز برخاستهآذربایجان با دولت عبا

رسـد تفـاوتی اساسـی میـان هـدف نزاریـان بـا دیگـر         کنند، در حالی که بـه نظـر مـی   جستجو می
شاید اشتباه اصلی محققـین ایـن   . گرا در استفاده از نمادهاي ایرانی وجود داشتهاي ایرانجنبش

هاي و روش) گريعرب، سنیترکان سلجوقی، قوم(مشترك عرصه، این باشد که وجود دشمن 
  .اندمشابه آنها را دلیلی بر هدف مشترك آنها نیز دانسته

هاي هاي بزرگ و به رنگپرچمبا صلی را مسالم در روز اعالم قیامت میدان الحسنعلی ذکرا
مورد احترام ایرانیان آراست؛ بفرمود تا اهالی والیات خود را در آن روزها به المـوت استحضـار   
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ون سـپید و سـرخ و زرد و   ر لـ رایت بزرگ از چهاصلی مجتمع شدند و چهارمکردند، در میدان 
و 1381،132اله همـدانی، فضل(سبز که آن را مرتب کرده بودند بر چهار رکن منبر نصب کردند

  .)201، 1366الدین کاشانی،و همچنین جمال 252، 1364و، ابر
هایشـان از جملـه اسـتفاده    بعد از تسخیر الموت بوسیله سپاهیان مغول، نزاریان به دلیل ویژگی

بـه کـار   . ، به راحتی توانستند با گرایشات مختلف تصـوف در ایـران ادغـام شـوند    یاز زبان فارس
تـر  ن روابـط و امتـزاج میـان اسـماعیلیه و صـوفیه را آسـان      عنوان زبان دینی نزاریـا بردن فارسی به

ي پـس از  ساخت و امروزه بسیار دشوار است که به یقین بگوئیم فالن رساله فارسی که در دوره
ي نزاري است که تحت تأثیر تصوف بـوده یـا در محـیط    الموت نوشته شده به قلم یک نویسنده

نزاریـان امـروز بسـیاري از    . اسـت شـده  یرفتـه نوشـته  اي که از تعالیم اسـماعیلی تـأثیر پذ  صوفیانه
الدین بلخی، عطـار  مانند شیخ محمود شبستري، موالنا جاللهشاعران و عارفان بعد از الموت را 

شـمارند و بـه   را در شمار داعیان و بزرگان خود می... و) see: hunazi,1997,51-80(نیشابوري
ــا حســرت خــاطرات خــوش روزگــار اوج خــود در ســرزمین ا   ــران ب ــی ی ــدم ــرچی و (نگرن قص

  .)93-87، 1388عناقه،
  

  میراث نزاریان و حیات بعد از الموت
نتوانستند به اهداف اولیه خود دست یابند و مغوالن گام به گام و قلعه به قلعه آنهـا را  نزاریان 

نگر آخـر  هاي دژ تسخیرناپذیر الموت تعقیب کردند و الموتیان را مجبور ساختند تـا سـ  تا دروازه
  .را خود وابگذارند تا شاید در فراق حیات سیاسی، حیات اجتماعی جامعه نزاري محفوظ بماند

با فتح قالع نزاریان به حیـات دولـت ایـن فرقـه      1256و نوامبر  654لشکریان مغول در شوال  
غ هـاي بعـد از آن بسـیاري از نزاریـان شـرقی را از دم تیـ      منسوب به شیعه پایـان دادنـد و در سـال   

هـاي گمنـام پیچیـده   ع و شخصیتباي از ابهام مناحیات نزاریان بعد از الموت در هاله. گذراندند
 ؛است و هرگونه قضاوتی در باب تقدیر آنها بعد از انهدام الموت موقتی بوده و تحقیقات جدیـد 

تـوان گفـت ایـن اسـت کـه      سازد؛ آنچه کـه مـی  اي از حیات آنها را روشن میهر آن برگ تازه
شان بـه کلـی از یـک رهبـري متمرکـز کـه در دوران المـوت از آن        اریان پس از انهدام دولتنز

خوردگی آنها بـه عناصـر هویـت ایرانـی     محروم گشتند اما از جهت هویتی گرهبرخوردار بودند 
ایـده  . چون زبان فارسی بیشترین نقش را در حفظ موجودیت و هویت جامعه نزاري داشته اسـت 

الدین خورشاه، ادامه یافت، امامان ایـن فرقـه   ل آخرین خداوند الموت، رکنامامت نزاري در نس
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مخفیانــه زنــدگی  دور بودنــد و در منــاطق مختلــفشــان بــهبــیش از دو ســده از دســترس پیــروان
  .کردندمی

شان تا سالیان دراز مجبور بودند تا هویـت اصـلی خـود را انکـار     نزاریان بعد از نابودي دولت
را در دستور کار خود داشـتند، آنهـا بـراي حفـظ جـان      » دیگرنمایی«اصطالح کنند و سیاست به 

اي خــود را در قالــب صــوفیان، شــیعیان دوازده امــامی و یــا هنــدوان خــود در هــر منطقــه و دوره
ذکـر ایـن نکتـه در اینجـا     . برگزیدنـد » راهبرد بقـا «را بعنوان » تقیه دراز مدت«درآوردند و نوعی 

اي بـود کـه دیگـر    ایـران بـه گونـه   ش شـیعیان دوازده امـامی در   ضروریست که تقویـت و گسـتر  
ها به بعد به یکی از ارکان هویت ایرانی تبدیل شده است و بهره گیري توان گفت از این سالمی

نزاریان از تشبه به شیعیان دوازده امامی استفاده از یکی دیگر از امکانات هویت ایرانی بود که به 
  .اي جز پناه بردن بدان نداشتندرساند و نزاریان چارهبقا جامعه نزاري یاري می

الموت بسیار محدود است، اجتماعی نزاریان بعد از-منابع تحقیقاتی در باب وضعیت سیاسی
اند این دوره را به سه بخش تقسیم اما افرادي همانند ایوانف که تمرکز خاصی بر این دوره داشته

  :اندنموده
هـیچ اطالعـات    شـود کـه تقریبـًا   ن اول بعد از سقوط الموت مـی دوره اول شامل دو قر) الف

  .اي از ابهام فرو رفته استمشخصی وجود ندارد و در هاله
پیــران نــزاري / ي احیــاي انجــدان معــروف اســت کــه در آن شــیوخدوره دوم کــه دوره) ب
/ ه قـرن نهـم  این دوره از نیم. خود در فالت مرکزي ایران نمودند هایی را براي احیاي فرقهتالش

  .گیردهیجدهم را در بر می/ پانزدهم تا پایان قرن دوازدهم
اما دوره سوم شامل حیات فکري و اجتماعی این فرقه در یک سـده و نـیم گذشـته را در   ) ج
-1383،225دفتـري،  (باشـد ي این عصر میترین شاخصهها مهمگیرد که حاکمیت آقاخانبرمی
222(.  

نـدگی ایـن فرقـه بعـد از سـقوط المـوت گفـت ایـن اسـت کـه           اي که بایستی در باب زنکته
"امـام "اي که این فرقه در پیش گرفت بدون راهنمایی و سرپرسـتی  راهبردهاي اجتماعی و دینی

 صورت گرفته است، بعنـوان مثـال تقیـه کـه ویژگـی     ) سیاسی این فرقهمفهوم به عنوان مهمترین (
ان و برحسب زمانه و به علت ریشـه عمیقـی کـه در    ها بوده به ابتکار خود نزاریتمامی این دوران

هـاي  نزاریـان در سـال  . هاي اجتماعی شـیعیان داشـت در پـیش گرفتنـد    تعالیم تشیع امامی و رویه
بنـابر روایـات   . الموت به خوبی چگونگی انطباق با شرایط و حفظ جان خویش را آموخته بودند
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الـدین  بودند محمدبن شمسوت توانستهي حمله هالکو گروهی از بزرگان المنزاري در هنگامه
الدین خورشاه آخرین امام المـوت را بـه آذربایجـان ببرنـد تـا سلسـله امامـت منقطـع         فرزند رکن

مرشـد   1هاي اسماعیلی با شمس تبریزيها بر افسانهالدین محمد که در برخی شرحنگردد، شمس
درگذشــــت) 710/1310(مشــــتبه شــــده در ســــال ) ق 672(الــــدین بلخــــی موالنــــا جــــالل

)Daftary,2005,185(.  
الـدین محمـد باعـث انشـقاق و پراکنـدگی بیشـتر نزاریـان گردیـد چـرا کـه در           مرگ شمس

بوجود آمدند، سلسله  "قاسم شاهی و محمد شاهی"شاخه امامان  واختالف براي جانشینی وي د
ان محمدشـاهی  امامان قاسم شاهی اکثریت جامعه نزاري را تحت رهبري خود دارند، اما از نزاری

بـدین   .)Esmail,1965,252(اسـت ت کـوچکی در سـوریه بـاقی نمانـده    جماعچیزي جز  عمًال
ها قرار ي آقاخاننزاري از شاخه قاسم شاهی تاکنون که در خانواده/ ترتیب میراث امامان الموت

  .دارد ادامه یافته است
ی در شـرایط جنگـی و   هاي حاکمیت در الموت و زنـدگ رسد اگر نزاریان در سالبه نظر می

هاي بعد از آن حجم عظیمی از کتـب شـعري و   بیقراري فرصتی براي تولید دانش نیافتند در سال
هـا  بسیاري از شاعران و دانشـمندان ایرانـی در طـی ایـن قـرن     . اندلیف و تدوین کردهأعرفانی را ت

داننـد کـه بـه    ی خـود مـی  ي معتقدان فرقه دینـ اند و نزاریان آنها را در زمرهمنسوب به اسماعیلیان
دلیل شرایط زمانه افکار خود را به زبان صـوفیانه و یـا ادبیـات دوازده امـامی و یـا هنـدي عرضـه        

  .اندداشته
ي نزاري دانسـت  توان نخستین نویسندهي مشهور را می، نویسنده)720/1320(نزاري قهستانی 

پیر و مرشد را که صـوفیه در   که اصطالحات صوفیانه چون خانقاه، درویش، عارف، قلندر و نیز
  .)226، 1383دفتري،(استبردند، استعمال کردهمورد راهنمایان روحانی خود به کار می

یلی دو قرن اولیه بعد از الموت آمیختـه اسـت بـا مفـاهیمی چـون      عاسما تروي هم رفته ادبیا
و بـه ضـرورت تقیـه     انـد که اصطالحاتی صوفیانه.. تأویل، ظاهر، باطن، پیر، مرشد، مراد، قلندر و

هاي بعد از حمله مغول اي که باید تذکر داد این است که در سالاند؛ نکتهکاربرد مضاعف یافته
                                                                                                                                                                      

اند و براي شمس مراد موالنا  الدین محمدتبریزي دانسته اسماعیلیان برخی اشعار مولوي را مولود پیروي و ارادت به شمس .1
  :دانند تباري اسماعیلی قایلند و برخی ابیات و اشعار را  در این راستا می

  شعه جوهر انسان داریمکه به کف شع/ هفت دریا بر ما غرقه یک قطره بود
  چه غم ار زر نبود چون مدد از کان داریم/ چه کم ار سر نبود چونک سراسر جانیم
،مایل هروي 1360مقدمه جوینی: رك( ما از آن قطب جهان حجت و برهان داریم / شمس تبریزي شهنشاه همه مردان است

  )و کابلی



45  با هویت ایرانی و زبان فارسیجنبش سیاسی اسماعیلیان نزازي و نسبت آن

هـاي مختلـف   هاي اجتماعی طریقتها بعد از آن به دالیل مختلف از جمله سرخوردگیو تا قرن
نها نزدیکی زیادي پیدا و اسماعیلیان نیز با آ)Esmail, 1965,252(صوفیانه در ایران رواج یافتند

مانده در این دوره تمایزات جدي قایـل  جايتوان میان آثار بهاي که به سختی میگونهه کردند ب
  .)11-45، 1389دفتري در کیوانی، (شد

بخشید وحدت زبانی ریع میسآنچه که نزدیکی میان تصوف ایرانی و سنت باطن گراي اسماعیلی ت
گردیـد و  زبان دینی نزاریان و زبان قالب صوفیان ایرانـی محسـوب مـی   یاین دو سنت بود، زبان فارس

نمود و اینچنین است کـه عـارف نـامی شـیخ محمـود شبسـتري بـا اثـر         تر میدو را آسانآمیختگی این
الدین بلخـی، عزالـدین   ، سنایی غزنوي، فریدالدین عطار نیشابوري، جالل)740(ماندگارش گلشن راز 

انـد و  یاري دیگر از بزرگان این دوره در متون اسماعیلی منسوب بـه نزاریـان  و بس) 1262/ 661( نسفی
. اي برخـوردار اسـت  هاي خصوصی و منازل اسـماعیلیان از احتـرام ویـژه   خانهبآثار آنها تاکنون در کتا

هاي سیاسی خود و در پاسخ به نقدهاي متعـدد کـه در   گوئی که نزاریان در صدد جبران سرخوردگی
اند و تمامی شعرا و اند برآمدهدانش و دانشمندان قابل توجهی را تولید و تربیت ننموده هاي الموتسال

  .اندي بزرگان خود به حساب آوردهعرفاي چند قرن بعد از الموت را در زمره
دومین دوره از تاریخ بعد از الموت به دوره احیـاي انجـدان معـروف اسـت، انجـدان کـه در       

پانزدهم مقـر امامـان نـزاري    / حالت و قم واقع است از نیمه قرن نهمممرکز ایران در حوالی شهر
  .از شاخه قاسم شاهی گردید که در رداي شیوخ یا پیران صوفیه بار دیگر ظاهر شدند

شــروع دیگــري بــراي تمرکــز امامــت و هویــت   تــوان نقطــهي احیــاي انجــدان را مــیدوره
تلف توجه نزاریان ایرانـی و آسـیاي مرکـزي    اسماعیلیان به شمار آورد؛ چرا که آنها به دالیل مخ

شـدند کـه البتـه بـراي     هاي صوفیانه ظاهر میها و نامرا به خود جلب کردند و به راحتی در قالب
هاي مختلف در میان آنها فراوان بـود ي تغییر شکلپذیرفته شده بود و تجربه جامعه نزاري کامالً

  .)357-355، 1382امانت،(
مستنصـر بـاهللا دوم عنـوان شـاه قلنـدر را       ي صـوفیانه برخـود نهادنـد؛ مـثًال    هـا امامان نزاري نام

دفتـري  (نهادنـد خ صوفیه عناوینی چون شاه و علی را بر خود مـی وبرگزید و اکثر آنها همانند شی
اي بوده که گاه در تاریخ از لشگرکشـی  گونهدان بهجگسترش فعالیت نزاریان در ان.)1389،267

  .استاشاراتی رفته 1392/ 795هاي ز بین بردن آنها در سالسپاهیان تیمور براي ا
عنعوان اولین دولت شیعی و ملـی بعـد از اسـالم در    به) 1501/ 907(روي کار آمدن صفویان 

هاي امیدي را براي فعالیت بیشتر نزاریان گشود و آنها توانسـتند از  ایران بعد از حمله مغول روزنه
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حکومت آنان بکاهند اما بتدریج صفویان که خود در اسـاس   هاي اولي خود در دههشدت تقیه
شـدند، متـأثر از برخـی    از فـرق صـوفی محسـوب مـی    ... الهی و همانند حروفیه، نقشبندیه، نعمت

علماي شیعی دوازده امامی عرصه را بر سایر فرق صوفی و از جمله نزاریان تنگ کردند و حتـی  
هـاي  هـاي مهـاجرت تعـدادي از آنهـا بـه سـرزمین      مینـه یکی از امامان نزاري را اعدام نمودند و ز

  .جوار از جمله هند فراهم کردندهم
هاي وقت خـود را در رداي صـوفیان و اهـل    اگر نزاریان براي حفظ جان و از ترس حکومت

خـود را بـه سـمت شـیعه     » دگرنمـایی «بعد از صفویان مجبور شدند سیاسـت   ددادنسنت قرار می
ند و در ظاهر مؤمن بدین فرقه گردند، اما این تقیه طوالنی یا دیگرنمایی سازدوازده امامی متمایل

ي متفاوتی داشـت و آن بـود کـه بسـیاري از نزاریـان ایـران بـا        در قالب شیعه دوازده امامی نتیجه
شـدت  جذب شیعه دوازده امامی شدند و تعداد نزاریـان در ایـران بـه    گذشت چندین نسل کامالً

  .کاهش یافت
تدریج از انجدان به کرمان و شهر بابک انتقال یافت و مقارن سقوط صفویان ان بهمرکز نزاری

هاي سیاسی و اجتمـاعی امامـان اسـماعیلی بیشـتر     و به خصوص برآمدن افشارها و زندیان فعالیت
اي که چهل و چهارمین امام نـزاري ابوالحسـن علـی در کرمـان از لحـاظ سیاسـی       گردید؛ بگونه

موسـس  ) 1751-1779/ 1164-1193(خـان زنـد   یـدا کـرد و کـریم   قدرت و اهمیـت خاصـی پ  
  .)1389،267فتري (ي زندیه او را به حکومت ایالت کرمان منصوب کرد سلسله

هاي اول سلسله قاجاریه که علماي متشرع و وزراي صوفی مـآب هنـوز تثبیـت نشـده     در دهه
) 1250-1212(اجـار  قشـاه  لـی اي کـه فتحع گونـه بودند نزاریان مجال فعالیـت بیشـتري یافتنـد بـه    

حکومت قم را به امام جوان این فرقه یعنـی حسـن علیشـاه بعنـوان چهـل و ششـمین امـام نـزاري         
» سـروجهان خـانم  «عالوه اینکه او یکی از دختران خود بنام واگذار و به وي لقب آقاخان داد، به

اسـت امـروز ادامـه یافتـه   ا بوسـیله همـین خـانم تـا     هـ را به عقد امام جوان درآورد و نسل آقاخان
)Esmail,1965,253(.  

بـه حکومـت کرمـان     1835/ 1251شاه ابتدا امام نزاري را در سـال  محمدشاه جانشین فتحلعی
گمارد و مورد احترام وي بود، اما پس از چنـدي احتمـاال بـا دخالـت حـاج میـرزا آقاسـی عـزل         

ورد و ابتـدا بـه افغانسـتان و    ریان قاجار انجام داد شکسـت خـ  کهایی که با لشگردید و طی جنگ
آقاخان اول آخرین امام نزاري ساکن در ایران بود و بعد از آن سلسـله ایـن   . سپس هند گریخت

بعـد از آقاخـان اول   . یافتنـد امامان در هند و اینک در لندن در میان پیـروان ثروتمندشـان اقامـت   
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عهـده  امامـت نزاریـان را بـه   آقاعلی شاه آقاخان دوم امام اسماعیلیان گشت و به مدت چهل سال 
گش سلطان محمدشاه بعنوان چهل و هشتمین امـام نـزاري آقـا خـان     رداشت و بعد از آن پسر بز

به ظاهر مرفـه   اسماعیلیه را بعنوان یک فرقه آقاخان سوم در مدت طوالنی امامتش فرقه. سوم شد
نیـز در بسـیاري از    و مدرن که شباهت کمی به یک فرقه مذهبی دارد به جهـان شناسـاند و خـود   

گرفته تا جامعـه ملـل   ) مسلم لیگ شبه قاره هند(هاي سیاسی از تالش براي تشکیل حزب فعالیت
  .دهی و اصالح ساختار جامعه نزاري جهان پرداختفعالیت نمود و به سامان

در ویالیش در ژنو جان سـپرد و امامـت نزاریـان را بـه     ) 1957-1376(آقاخان سوم در سال 
به قول او به زبان و شرایط زمانه آشناتر است سپرد و بدون هیچ مخالفتی مـورد قبـول    اش کهنوه

سایرین قرار گرفت و بعد از این تاریخ تاکنون کریم آقاخان چهارم چهل و نهمـین امـام حاضـر    
  .کنندخطاب می» موالناحاضر امام شاه کریم الحسینی«نزاریان است و پیروانش او را 

مشی امام حاضر نزاریان تالش براي شناساندن اسـماعیلیان در جهـان   مهمترین سیاست و خط
عـالوه او تـالش کـرده تـا بـا سـفر بـه        بوده است، به... وسیله گسترش تحقیقات و ثبت اسناد وبه

مناطق مختلف با پیروانش دیدار کند و آنها را به حفظ ارتباط با یکدیگر و تجدیـد هویتشـان در   
  .)Esmail,1965,257-258(نمایدارتباط با سایر فرق دعوت 

در نهایت آنکه اسـماعیلیان علیـرغم فـراز و فرودهـاي مختلـف در تـاریخ محـو دیگـر فـرق          
انـد  نگشتند و از میان نرفتند و هر دم به لباسی سربرآوردند و آنگاه که موقعیـت را نـاموافق یافتـه   

بتی با اسماعیلیه نداشتند اما خود کند که درویشان ایرانی با آنکه نساند، ایوانف ادعا مینهان شده
بعضـی  دهد کهاحتمال می »هاچسن«دیدند تا نام امامان اسماعیلی را حفظ باشند و را موظف می

و بهایـت از اسـماعیلیان متـأثر    ) 157-160، 1383، زارعـی (از فرق دینی معاصر ایران چون بابیـه  
هـاي انحرافـی   که در رد و نقد نحله عالوه آنکه برخی از کتبیبه .)361، 1369هاچسن،(اندشده

انـد اند همراه با اشاره یا پیوسـتی در بـاب اسـماعیلیه منتشـر شـده     چون بهائیت و بابیه نگاشته شده
 بازمانـده «ي کتـاب  در پایـان آنکـه نویسـنده    .)210-240، 1389الـه رمـزي طبسـی،   آیت:بنگرید(

ار چنـد رهبـر و جماعـت اسـماعیلی در     هاي اخیر بـه دیـد  که در سال» میراث اسماعیلیه در ایران
سـرانجام   ":شـود کـه   شمال و مرکز ایران رفته است سرانجام با این پاسخ مؤکد آنها مواجـه مـی  

  .)45، 1384میرابوالقاسمی،("جهان به حقیقت ما پی خواهد برد
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نتیجه
و نشـان   "هویت سیاسی نزاریان ایران"آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت مسئله 

گیري از نمادها و بستر فرهنگ ایرانی بـراي حفـظ   دادن تکاپوي این فرقه جهت استخدام و بهره
نشان دادیم که دولت اسـماعیلی  . حیات و مقاومت در برابر اعراب عباسی و ترکان سلجوقی بود

شـمرد و در عمـل نیـز    مـذهبی خـود برمـی   _ترین هدف سیاسـی  براندازي خالفت عباسی را مهم
. ترین تهدید علیـه بنیادهـاي حاکمیـت غاصـبانه عباسـیان تبـدیل شـدند       نزاریان به مهمیان وفاطم

هـاي مرکـز فاطمیـان در    اسماعیلیان ایران نیز که به نزاریه مشهور شدند بعد از ناامیدي از حمایت
اي را در ، مبانی فکـري و راهبردهـاي سیاسـی ویـژه    "منطق موقعیت"قاهره در عمل و متناسب با 

اي سخن نمود تا به گونهبه عبارت دیگر موقعیت گفتمان نزاري در ایران اقتضا می. گرفتند پیش
با (مردم عادي شهرها و روستاهاي ایران . بگویند تا بتوانند مخاطبان بیشتري را جذب خود نمایند

اند و بـدیهی اسـت   بیشترین مخاطبان گفتمان اسماعیلیه بوده) هاي شیعی و ضدعربغلبه گرایش
که زبان تاریخی آنها فارسی بوده و سنت پربار ایرانی نیز در میان آنها زنده بوده است، به همـین  

اي جـز آمیختگـی   دلیل امامان الموت و بعد از آن پیروان و مرشدان نزاري بعـد از المـوت چـاره   
رفتاري و عقیدتی با فرهنگ عمومی نداشـتند، فرهنگـی کـه زبـان فارسـی در کـانون آن بـود و        

نزاریـان ناخواسـته بـه یکـی از حـامالن و پاسـداران       . یشات عرفانی پرباري را در خود داشتگرا
اي بـین آنهـا   زبان فارسی تبـدیل شـدند و بعـد از پایـان حیـات سیاسـی المـوت آمیختگـی ویـژه         

مهاجرت، صوفی مسـلکی و درآمـدن در سـلک پیـروان مـذهب      . وگرایشات صوفیانه ایجاد شد
یگري بود که نزاریان ایران بـراي بقـا در پـیش گرفتنـد، هرچنـد کـه       شیعه حقه جعفري راهبرد د

) تقیـه (هـاي سیاسـت دگرنمـایی   هاي بعدي آگـاهی چنـدانی از ظرفیـت   بسیاري از فرزندان نسل
هـاي  حاصل سخن آنکه جنـبش . نداشتند و مذهب اولیه خود را براي همیشه به فراموشی سپردند

ترین آنها جنـبش سیاسـی عقیـدتی اسـماعیلیان     همسیاسی و مذهبی عصر خالفت عباسی که از م
ترین سیس، تثبیت و در نهایت حفظ و پایداري گفتمان خود به ناچار به مهمأباشد در تنزاري می

انـد و ایـن امـر را    فرهنگ و هویت رقیب نظام خالفت یعنی فرهنگ و هویت ایرانی تکیه کـرده 
هاي مختلفـی از جملـه قـرار گـرفتن در     ههاي پس از فروپاشی دولت الموت به شیوحتی در سال

سلک عرفا و شاعران ایرانی با رویکرد انتقادي به وضع موجود و تشویق به فرا رفتن از ظـواهر و  
هـاي نـوین   بر این اساس است که اکنـون برخـی از پـژوهش   . انددادهگذر به باطن شریعت ادامه

هـا و عرفـاي ایـن    رخـی از شخصـیت  پیرامون تحوالت فکري قرن نهم هجري به بعد در ایـران، ب 
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یکی از نتایج ادبیـات و  . انداند یا داراي گرایشات اسماعیلی دانستهدوره را یا اسماعیلی برشمرده
ثر از ادبیات و تجربه زیست نزاریان نیز بوده است، أمعارف قرون نهم تا دوازدهم در ایران که مت

 Mystical("سیاست عرفانی"یا ) Political Mysticism("عرفان سیاسی"تولید و انباشت نوعی 

Politics ( اجتماعی خاصی را در پی داشته است و بدیهی است کـه  -است که پیامدهاي سیاسی
توانـد  طلبـد و در دانـش علـوم سیاسـی مـی     له پژوهش مستقل دیگري را مـی أپرداختن به این مس

  .   اسالم و ایران باشد هاي فکري سیاسی در اسالم یا اندیشه سیاسیموضوع مباحثی چون جنبش
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