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بررسی آراء و افکار مادلونگ درباره فرقه اسماعیلیه از 

  آغاز تا تأسیس دولت فاطمیان 

 1یمیعبدالرفیع رح
 2وندمسعود آدینه

  چکیده

اسماعیلیه از جمله فرق برجسته علمی، کلامی و فلسفی شیعی هستند که به دلیل کیفیت و ماندگاري 

اند. تاریخ این فرقه به چند مرحله تقسـیم تعالیم آنان در ادوار متعدد مورد مطالعه شرقشناسان واقع گردیده

باشد و ق) مرحلۀ نضج گرفتن تعالیم آنان می297آن در  شده است که دورة اول (تأسیس فرقه تا تشکیل

در مقایسه با مراحل بعد اطلاعات کمتري نیز دربارة آن موجود است. مطالعـات پیرامـون ایـن فرقـه سـیر 

اند که با تعصـبات کمتـر وروش علمـی و متفاوتی را طی کرده و در این راستا همواره اسلام پژوهانی بوده

تري از تـاریخ و تر و واقعیاند شناخت علمیلیه در مراکز تحقیقاتی غرب، سعی کردهمستند به آثار اسماعی

عقاید این فرقه بدست دهند. ازجمله مهّمترین محققان معاصر که آثار زیادي راجع به اسـلام و جریانهـاي 

ر آثـار و باشد. مقاله حاضر با روش تاریخی و با تکیه بـمختلف آن تألیف کرده است، ویلفرد مادلونگ می

هاي وي، سعی دارد دیدگاه این اسلام شناس معاصر را درباره تاریخ و تعالیم اسـماعیلیه در مرحلـه اندیشه

شـود کـه نهایت از بررسی مجموعه دیدگاههاي مادلونگ چنین برداشـت مـیدعوت قدیم تبیین کند. در 

گرایـی و اند و با ظهور خود فرقهبینی خاص خود، یک شاخه انحرافی از شیعه امامیآنان با عقاید و جهان

  جنگ عقیدتی در اسلام را باعث شدند.
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  مقدمه

هاي شیعی، اسماعیلیان هستند که اصل و منشأء آنها به اختلافـات بـر از جمله مهمترین فرقه

ردد که ایشان ابتدا امامت و نیابت خـود گق.) برمی148(متوفی  سرجانشینی امام جعفرصادق

) اما اسماعیل در زمـان 289: 1972را به پسر بزرگ خود یعنی اسماعیل واگذار کرده است (رازي، 

) و همین خود منشأء اختلاف و مرحلـه دیگـر انشـعاب در 15: 1967حیات پدرش فوت (مقریزي، 

ه و او را امـام واقعـی دانسـتند اي از آنان منکر مـرگ اسـماعیل شـدشیعه اثنی عشري شد. عده

) و دسته دیگر طرفدار امامت محمد بن اسـماعیل شـدند؛ گـروه اول کـه 3/174: 1369(مینوي، 

مبارکیه (غلام اسـماعیل) معـروف  گروه دوم بهدانستند، اسماعیلیه خالصه واسماعیل را مهدي می

) بررسی تـاریخ 101-102تا: یشدند که پس از اسماعیل، محمد را به امامت برداشتند. (نوبختی، ب

ظهور، فترت، تجدید حیات، تاسیس خلافت و تعالیم این فرقه جذاب شیعی از چشـم شرقشناسـان 

هایی که در شرق راجع بـه اسـماعیلیه انجـام شـده، امـروزه مخفی نماند؛ جداي از آثار و پژوهش

 انـد.ن بـازگو کـردهبخش مهمی از حوادث و تاریخ این فرقه را غربیان و مستشـرقین غیرمسـلما

اند و همـین امـر در توجـه اسماعیلیه امروزه در بسیاري از کشورهاي آسیا، اروپا و آمریکا پراکنده

تر کرده تأثیر نبوده و لزوم مطالعه درباب این فرقه را محسوسفردي همچون مادلونگ به آنها بی

بـه اسـماعیلیان و  است. در عصر کنونی به علل مختلـف، ازجملـه کشـف آثـار و متـون مربـوط

همینطور رونق مجامع آکادمیک و علمی، تاریخ این فرقه مورد بررسی قرار گرفته اسـت. در ایـن 

فرض نادرست اي از پژوهندگان ظهور کردند که با تکیه بر آثار معتبر و با کنار زدن پیشقرن عده

اي اسلامی را زیـر سـؤال هدار، بسیاري از اطّلاعات مربوط به این فرقه همچون دیگر فرقهو ریشه

هاي قدیمی مهر پایان نهادند. مادلونگ ظهور اسماعیلیه را نتیجه جنگ عقیدتی برده و بر گزارش

داند کـه پیـروانش هـر کـدام رهبـر و می و اختلاف بین شیعیان بر سر جانشینی امام صادق

د بـه صـورت پیشوایی براي خود انتخاب کردند. فشار حکومتهاي رسمی بر این فرقه موجـب شـ

اجتماعی قرون اولیه، بخش زیادي از مردم را دور  -زیرزمینی فعالیت کنند و سپس اوضاع سیاسی

آنان جمع کرد و تقویت این فرقه، موجب تأسیس حکومت شد. مادلونگ معتقد است که تعـالیم و 

  رد. مشی سیاسی آنان، به نوبه خود نقش پررنگی انشعاب و جنگ عقیدتی در دنیاي شیعه ایفا ک

تاریخ درونی، تعالیم و ارتباط گروههاي مختلف اسماعیلی با همدیگر تا امروز به طـور گویـا و 

خصوص در مرحله اول تـا  دقیق بررسی نشده است، درباب تاریخ، عقاید و تعالیم اسماعیلیان و به

هاي هعصر تشکیل دولت فاطمیان، تاکنون کتابها و مقالات بسیار زیادي نوشته شده؛ ولـی دیـدگا
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مادلونگ راجع به تاریخ و عقاید این فرقه در مراحل نخستین دعوتشـان کـه مسـئله ایـن مقالـه 

گیـري از آثـار او و اي مستقل بررسی نشده اسـت. ایـن مقالـه بـا بهـرهباشد، تاکنون در مقالهمی

از  همینطور برخی دیگر اسماعیلیه پژوهان معتبر، دورنمایی از عقاید این پژوهشـگر دربـاره یکـی

باشد که نظر مادلونگ دربـاره کند و درصدد پاسخگویی به این سؤال میهاي تشیع ارائه میفرقه

شود؟ بر اساس فرضیه نویسـندگان، مادلونـگ روند پیدایش و تعالیم اسماعیلیۀ چگونه ارزیابی می

و آغـاز برپایه منابع تاریخی و فرقه شناسی اسلامی و متون اسماعیلی، دوره شکل گیري این فرقه 

  داند.دعوت آنان را بررسی و تعالیم اسماعیلی را ترکیبی باورهاي اسلامی و کیهان شناسی می

  ماهیت مطالعات مربوط به فرقه اسماعیلیه در قرن بیستم

باره بوجود آمده است. اسماعیلیه شناسی امروزه یک رشته دانشگاهی است و مؤسساتی در این

قه باید به چند نکته توجه نمود؛ اسماعیلیه از همـان ابتـداي درخصوص در مطالعه پیرامون این فر

گیري تحت فشار حکام زمانه قرار داشت؛ لذا به صورت پراکنـده در نقـاط فراوانـی زنـدگی شکل

اي کردند و اصولاً راز پراکندگی آنها را باید در همین مسئله جستجو کرد. پیروان این فرقه چارهمی

از معتقدات شیعه است، نداشتند. سـازمان تبلیغـاتی آنـان در خفـا  که» تقیه«جزء توسل به اصل 

ساختند و این مسـئله خـود تحول پذیرفت و معتقدات خویش را نزد افراد غیراسماعیلی فاش نمی

) آنهـا در بسـیاري از 4: 1375مانع از خلق تألیفات زیاد درباب تاریخ و عقاید آنها شـد. (دفتـري، 

هاي خـود را مطـرح آموزهدادند که بصورت شفاهیخود ترجیح می موارد جهت حفظ جان و عقاید

نمایند، این موارد در واقع از جمله دشواریهاي موجود در باب مطالعه پیرامون آنهاسـت. اختلافـات 

داخلی و عدم اتحاد در عقاید و رهبري و پراکندگی قلمرو زیست آنها از دیگـر ویژگیهـاي کـیش 

  است: معتقد 1اسماعیلیه بود. لوئیس

ها و کم در مراحل پیدایش آن باید عمدتاً برپایه نوشتهتاریخ وقایع نهضت اسماعیلی را دست«

منابع غیر اسماعیلی با همه عیوب و کمبودهاي آنها که ناشی از جهـل و تعصـب اسـت، تـدوین 

  ) 2: 1362(لوئیس، ». نمود

یلیه تصویر یک کـیش نویسندگان مخالف و مجادلان ضداسماعیلی در قرن سوم ق. از اسماع

شـد. هـا همچنـان تکـرار مـیالحادي که در پی براندازي اسلام است، ارائه کردند و ایـن نگـرش

                                              
1  . Bernard Lewis. 
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شناسـان هاي میانـه و اسـلامم. نیز به مانند متکلمان مسلمان سده19بسیاري از مستشرقین قرن 

بعد از پیشروي  اند. باستانشناسان روسیقرون وسطی، تصویري غیرواقعی از این فرقه بدست داده

به آسیاي مرکزي آثاري از آنها پیدا کردند و این متون گرچه انقلابی در مطالعات اسماعیلی بوجود 

هاي آن از بین نرفتـه بـود کـه مـوج نـوینی از محققـان آورد، ولی نگرش سنتی به اسلام و فرقه

تـر طالعـات علمـیو... بـراي انجـام م 5مادلونگ 4لوئیس، استرن، 3ماسینیون،2همچون اشترتمان،

تـر شـده و ) لذا مطالعات پیرامـون ایـن فرقـه علمـی35اسماعیلی ظهور کردند. (دفتري، همان: 

گیري از منابع و متون نو یافته اسماعیلی و اند تا با بهرهپژوهانی به عرصه آمدهدانشمندان و اسلام

که در طی  -نی از این فرقهها و روایات قرون قبلی، تعریف نویشرقی؛ نه صرفاً با تکیه بر گزارش

شناسـی ارائه دهند. نباید از یاد برد که اسلام -قرون متمادي از داشتن تاریخی واقعی محروم بوده

اند و علت اینکه مستشرقین اهمیت خاصی بـه مطالعـه و هاي مهم استشراقشناسی شاخهو شیعه

داخلـی و اختلافـات  گرایـی و جنـگدهند،  آشکار کـردن فرقـهصرف هزینه و وقت هنگفت می

) البته گرچه تنها انگیزة آنها از توجه به تاریخ اسلام، این هـدف 129: 1999عقیدتی است. (قطب، 

  است و بقول سعید: نیست، ولی  در بسیاري از این مطالعات نوعی تفکر خود برتربینی حاکم بوده

اشـته اسـت، نـوعی بیشترین تأثیر را برجـاي گذ 6شناسیرسد بر شرقچیزي که به نظر می«

: 1371(سـعید، ». احساس نسبتاً دائمی رودرروئی بود که در غربیانی مرتبط با شرق وجود داشـت

361(     

 7تري صورت گرفته که دفتري و پونه والـابا اینحال در نیمه دوم قرن بیستم مطالعات عالمانه

-Daftari & Wala, 2008: XIV/173اند؛ (شرح مبسوطی از این مطالعات را ارائه کرده

شناسـی، کمـی شناسی و اسلامآئیم، روند مطالعات درباره شرقبنابراین هر چه به جلوتر می )197

  شود. تر میطرفانهتر و بیعلمی

                                              
2  . Ashtrtman.(1877-1960) 

3  . Massignin.(1883-1962) 

4  . Stern.(1920-1969). 

5  . Wilferd Ferdinand Madelung. 

6  . orientalism. 

7. Pona Wala. 
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  مادلونگ زندگی و آثار

م. بـه 1347م. در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمـد. خـانواده او در 1930دسامبر  26مادلونگ در 

 مقـدماتی تحصیلات از گذراندن و وارد دانشگاه جرج تاون آمریکا شد. پسآمریکا مهاجرت کردند 

 عـرب و تـاریخ در ادبیـات اخـذ لیسـانس به 1953 م. به مصر رفته و در سال1951در و متوسطه

-61. او در قاهره زیرنظر محقق مصـري محمـدکامل حسـین (شد نائل قاهره دانشگاه از اسلامی

از بزرگترین اسماعیلیه شناسان بود و متون کهن این فرقه را چاپ کرده است،  م.)، که یکی1901

ش. 1336م/1957 داد و در سـال خود ادامه در وطن عالی تحصیلات به سپس دانش آموخت. وي

خـود  دکتـري رسـاله کـرد و را دریافـت اسـلامی در مطالعات دکتري درجه هامبورگ از دانشگاه

و  شناسـان مشـهور آلمـانی، یعنـی اشـترتماننظـر اسلام طمیان و اسماعیلیان) را تحت(درباب فا

 غربـی آلمـان سفارت فرهنگی م. وابسته1958ـ1960در سالهاي به پایان رساند. مادلونگ 1اشپولر

م. استادیار مطالعات اسلامی در دانشگاه تگزاس در اوستین شـد؛ بـین 1963در بغداد بود. در سال 

م. اسـتاد اسـلام شناسـی در 1969م. استادیار و دانشیار مطالعـات اسـلامی و از 1964-69اي ساله

تـرین عالی( 2م. استاد کرسی مطالعات اسلامی لوئیدیانا1978-98دانشگاه شیکاگو بود؛ در سالهاي 

م. به بعد او بعنوان عضـو ارشـد 1999در دانشگاه آکسفورد و از شناسی در انگلستان) کرسی اسلام

) او عضـو 5-6: 1387ژوهشی وابسته به مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن بوده است. (قاسـمی، پ

باشـد. انجمن شرقشناسی آلمان، آمریکا و مؤسسه مطالعات خاورمیانه آمریکـاي شـمالی نیـز مـی

  شناسی در دانشگاه آکسفورد مشغول است. اکنون بعنوان استاد اسلامهم) او 37: 1367(آژند، 

شـیعی و نهضـتهاي  و مـذاهب ، فـرقتفکـر اسـلامی ز محققان برجسته در زمینـهمادلونگ ا

هـاي آید. حوزه مطالعاتی او بیشتر راجع به جنبهشمار می به کلامی در قرون اولیه اسلامی-فلسفی

هاي متعدد آن ها و گروههاي مختلف اسلامی با تأکید بر تشیع و فرقهدینی و اندیشه اسلامی فرقه

 3هاي باستانی همچون مانوي، مزدکـی، زرتشـتی نوشـته اسـت.مقالاتی هم راجع به فرقهاست و 

                                              
1  . Shpuler.(1911-1990) 

2  . Laudian. 

، رضـوي قدس آستان. مشهد: جواد قاسمی / ترجمهمیانه هايدر سده اسلامی هايها و فرقه. از جمله آثار او: مکتب3

، ترجمه احمد نخستین در خلافت ؛ پژوهشیمحمّد حضرت ، جانشینی1375هاي اسلامی، ، بنیاد پژوهشرضوي

 هاي، فرقـه1377رضـوي،  آسـتاناسـلامی  هـاينمایی، جواد قاسمی، محمدجواد مهدوي، مشـهد: بنیـاد پژوهش

و ... (براي اطّلاع مبسـوط از آثـار و کارهـاي تحقیقـاتی او  1377: اساطیر، . تهرانسرّي ابوالقاسم / ترجمهاسلامی

بنگرید به ویلفرد مادلونگ، جانشینی پیامبر، ترجمه احمد نمایی، جوادعباسی و محمدجواد مهدوي، مشـهد: آسـتان 
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ها المعارفمادلونگ از ویراستاران ترجمه انگلیسی تفسیر طبري و نویسندگان مقالاتی چند در دایره

کـم و کاسـت ) از ویژگیهاي روشی و تاریخنگاري او نقل بی178-79: 1377باشد. (احمدوند، می

درباب فرقۀ اسماعیلیۀ است، اگرچه در این زمینه بـا اسـتثنائاتی، باشد. قسمتی از آثار او یوقایع م

  است.  1بیشتر نظریاتش ادامه و به نوعی تکرار نظریات ماسینیون و لوئیس و ایوانف

  نظر مادلونگ درباره روند تأسیس فرقه اسماعیلیه 

داند که به طرفداري از می م صادقگذار امااز پیروان بدعت مادلونگ این فرقه را گروهی

بعضی از آنان [بـراین عقیـده] بـاقی ماندنـد کـه او نمـرده و  امامت اسماعیل پسرش پرداختند و

عنـوان امـام بـه رسـمیت کند و برخی دیگر پسر او، محمد را بهعنوان قائم یا مهدي ظهور میبه

همیت این انشقاق، کـه وي اشاره چندانی به ا )Madelung, 1978: XIV/198شناختند. (

طورکلی این گـروه را اسـماعیلیه معرفـی اي در تاریخ تشیع شده، نکرده و بهمنشأء تحولات عمده

گذارد. باید گفت رهبري شیعیان بـا نموده است و چندان فرقی بین مبارکیه، خالصیه، خطابیه نمی

و سـپس  2الخطـابن ابوبود و گروهی از آنها گفتند روح امام در بد مبارك، غلام امام صادق

) گرچه هر دوي آنها (ابوالخطـاب و اسـماعیل) در زمـان 52: 1311اسماعیل حلول کرده، (اقبال، 

اي کـه بـه اند و آنگاه اسماعیلیان حول محمد گردآمدنـد. عـدهاز دنیا رفته حیات امام صادق

) اسـماعیلیه 1/222: 1362امامت اسماعیل معتقد شدند، نیز به واقفیه معروف بودند. (شهرستانی، 

باشند، که به زعم مادلونگ، چیز زیادي درباره هاي منشعب از شیعه اثنی عشریه مییکی از شاخه

تاریخ نخست این جنبش و توسعه آن از مرکز دانسته نیست و بسیاري از حوادث این دوره تاریک 

بنـابراین  )Madelung, Ibid:198( باشد که این روند تا نیمه دوم قـرن سـوم ق. ادامـه یافـت.می

  اطلاعات زیادي نیز درباب تحولات مربوط به روند تأسیس این فرقه وجود ندارد.

مادلونگ برخلاف محققانی همچون دفتري، لوئیس، ماسینیون اعتقادي به انکـار اسـماعیل از 

 و همینطور ارتباط او با غالیان شیعه ندارد و تاریخ اسماعیلیه نخستین سوي امام جعفر صادق

                                                                                                          
 ).591-94، صص 1377قدس رضوي، 

1  . Ivanov. 

است. او از طایفـه بنـی اسـد و از شـاگردان امـام  ابوالخطاب اولین کسی است که دعوت اسماعیلیه را سازمان داده .2

به علـت تبلیغـات ابوالخطـاب، وي را طـرد  بوده است و نهایتاً امام صادق و امام صادق موسی کاظم

 )40-41: 1362کرد. (لوئیس، 
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گیري دولـت اسـماعیلی (فـاطمی) اسـت، را ق. (دوره ستر) که دوره شکل 3از ابتدا تا اواخر قرن 

روز تشییع اسماعیل در بین راه چنـد  داند. درحالیکه امامترین دوره تاریخ این فرقه میتاریک

) نظـرات او دربـاب آغـاز دعـوت 47بار جسد او را در معرض دید مردم گذاشت. (لوئیس، همـان: 

ش.) است و بااینکه 1347سماعیلیان برپایه منابع قدیمی آنها و محققانی همچون استرن (متوفی ا

زیاد ندارد؛ ولی او را به امري چـون  مانند متون اسماعیلی اشارة زیادي به اسماعیل بن جعفر

د ) امامان دوره ستر بعـ8/682: 1377المعارف بزرگ اسلامی، شرابخواري متهم نکرده است. (دایره

از محمد تا زمان عبیدالله سه نفر بودند، به اسم محمد با القاب رضی، تقی و نقی که به بلاد شـام 

) مادلونگ اشاره کرده اینان داراي پیروان زیادي نبودنـد و جنـبش 16: 1387گریختند. (همدانی، 

یعنـی یـک ) 149: 1381اند. (مادلونـگ، نخست اسماعیلیه نیز ارتباطی با اسماعیلیه بعدي نداشته

قرن بعد از شروع دعوت تشکیل دولت دادند و تا این زمان خاطره آنها از بین رفته بـود، البتـه بـا 

توان با قاطعیت نظـر توجه به سري بودن دعوت و بدست نیامدن منابع تاکنون، در این زمینه نمی

  داد.

د، بـه شـومادلونگ در این مرحله تاریخ جنبش را کـه در اواسـط قـرن سـوم ق. علنـی مـی

کند که در بسیاري از شهرها فعال فعالیتهاي تبلیغی مأموران که بیشتر آنها ایرانی بود، محدود می

 ,Madelung(بودند. به ابوالخطاب اشاره کرده که بسیاري از اسماعیلیه اولیه پیروان او بودند. 

Ibid: 198ي خـود، از جانـب ) درحالیکه ابوالخطاب به استناد منابع شیعی با ادعاي پیامبري برا

) کـه 38-45رد شده و بین آنها اختلاف آئینی وجود داشته است (لوئیس، همان:  امام صادق

  اي به این اختلاف نکرده است. مادلونگ اشاره

  شناسی و عقاید کلامی اسماعیلیه از نگاه مادلونگجهان

ده ابهـام فرورفتـه شان تا حـدي در پـربه زعم مادلونگ، عقاید اسماعیلیه مانند تاریخ سیاسی

م. نوشـتن 10ق./ 4است و اطلـاع دقیقـی در ایـن زمینـه در دسـت نیسـت و در واقـع تـا قـرن 

) البتـه ایـن احتمـال نیـز Madelung, Ibid: 203( هاي عقیدتی آنها به تأخیر افتاد.اندیشه

ازجملـه ویژگیهـاي ایـن  رود که متونی از اسماعیلیه در مرحلۀ نخست دعوتشان بدسـت آیـد.می

، تبلیغات سخت و پنهانی و فعالیت انقلابی بود و نظـام عقیـدتی ماهرانـه آن را داعیـان در جنبش

سراسر جهان اسلام پخش کردند. کانون این رهبري ابتدا در ایران (اهواز و عسـکر مکـرم) بـود و 

سپس به غرب (بصره) رفته و ازکوفه داعیانی به یمن، بحـرین و شـام گسـیل شـد و بدینوسـیله 
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) در واقع او نیز اعتقاد دارد که ایـن جنـبش بعـد از 150آنها منتشر شد. (مادلونگ، همان:  دعوت

  گیري، ابتدا به ایران آمد و سپس گسترش یافت. شکل

ریزي کردند و تا اواخر قرن اي پیاسماعیلیه نخستین، یک نظام فکري و جهانشناسی بنیادي

متمایزي به خود گرفته و بـه نـوعی خـاص  سوم ق. سنتهاي فکري و تعالیم اساسی آنها صورت

ها بخصوص کتب مُنزل و احکام مقدس مذهبی تمایز آنها بود. این فرقه بین ظاهر و باطن پدیده

قائل بودند و معناي  لفظی ظاهري را از معناي درونی یا حقیقـت روحـانی نهفتـه در بـاطن جـدا 

رع که بوسیله پیامبران ابلاغ شده، متغیر دانستند و بین ظاهر و باطن فاصله زیادي بود. ظاهر شمی

توان آنرا از طریق تأویل و استنباط باطن آشکار ساخت که است، ولی باطن تغییرناپذیر است و می

چنـین عقایـدي در سـنتهاي فکـري  )Madelung, Ibid: 203(این وظیفه امامـان اسـت. 

نظریات مربوط به هرمنوتیک را هایی از گنوستیکی یهودي و مسیحی نیز وجود دارد. در واقع رگه

توان در عقاید این فرقه پیگیري نمود. ازجمله نظریاتی کـه در مرحلـه اولیـه بوسـیله داعیـان می

-شناسـی وشد، یکی در باب بینش ادواري تاریخ مقدس بشر و دیگري جهـاناسماعیلی تبلیغ می

ایـن دو  )Madelung, Ibid:203 ( شناختی عرفانی (گنوستیکی= حقیقت باطنی) بود.کیهان

  وجه بارز تبلیغات داعیان بود. 

یک بخش مهم در عقاید اسماعیلیه راجع به آخرت بحث تناسخ و حیـات بعـد از مـرگ بـود. 

گذار جهانشناسی کلاسیک اسماعیلیه و استاد ابویعقوب ق.) پایه331محمد بن احمد نسفی (متوفی 

به تناسـخ اعتقادي  1در مقابل او موضع گرفت، سجستانی (متوفی ، که ابتدا طرفدار او بود و بعدها

-و انتقال از نفسی به نفس دیگر نداشت و احتمالاً برآن بوده است که با ظهور قائم و قیام نهـایی

اش در جهان روحانی، نفوس مومن برپا خواهند شـد و بـه آرامگـاه ابـدي خـود خواهنـد رسـید. 

علاوه بر حلـول روح در جسـم دیگـر، تـوان ) منظور ابویعقوب از تناسخ 51-52: 1390(مادلونگ،

خودآزاري انسان از بند طبیعت از طریق شـناخت حقیقـت نفسـانی، قواعـد دینـی پیـامبران کـه 

خداوندان دوره سِتراند، ورود نفوس در شخص انسان نیز بود و تـا قیامـت ایـن رونـد ادامـه دارد. 

نفـس گناهکـار در جهـان بـاقی رسـد و دراین زمان نفس نیکو با حمایت الهی به عالم عقل می

بزرگان اسماعیلیه در این مـورد نیـز بـا همـدیگر اختلافـات فکـري ) لذا 51-54همان: ماند. (می

                                              
آفـرینش هـاي نبـوت و مسـأله هاي نخستین که نسفی معتقد بود تعلیم در ابتدا باید به روح و دورهدر باب آموزش .1

 )151: 1381بپردازد، سجستانی اعتقاد داشت تعلیم باید با شریعت و تعبیر باطنی آن (تأویل) آغاز شود (مادلونگ، 
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  اذعان داشته است: 2داشتند. ابویعقوب سجستانی

اند از نادانان، که نوعی، نوعی دیگر گردد ... اما از پس از جدا شدن گروهی ایدون پنداشته«...

جسم سگ و خر شود و روح سگ و خر در جسم آدم آید و از هذیان که گوینـد کی روح مردم در 

  )  60: 1358(سجستانی، ...». این ابتر از همه است ... بدان که این حکمی باطل است و 

البته وي وقتی به مقام امامت رسید ایـن عقایـد را رّد نمـود و ابـراز کـرد کـه ناشـی از رنـج 

صرخسرو نظرات او راجع به تناسخ را مربوط بـه دوره بـرزخ (بـین مالیخولیایی بوده است. بعدها نا

) بااینحـال مسـأله بـرزخ و کیفیـت 49-50: 1390مرگ تا روز جزاء و ثواب) دانست. (مادلونـگ، 

حیات بعد از مرگ از جمله مواردي است که بر سرآن بین صاحبنظران اسـماعیلی اختلـاف وجـود 

اسماعیلیه نخستین یک نوع بـدبینی می بیش ندانسته است. دارد و مادلونگ نیز این مسئله را اتها

نسبت به دنیا داشتند و آنرا سمبل جهنم دانسته و تا زمانی که انسان نفـس خـود را پـاك نکنـد، 

ماند. آنها معتقد بودند به دو نوع حیـات (مـادي و معنـوي) و اینکـه فقـط همواره در این عالم می

شوند در غیـر اینصـورت همچنـان در لم  فوقانی نائل مینفوس پاك و صالح به مرحله عقل و عا

  اند.این عالم خاکی باقی

به نظر اسماعیلیه هفت دورة پیامبرانه وجود داشت که هر دور با یـک پیـامبر (نـاطق) شـروع 

آورد. شش پیامبر نخسـت آدم، شد و هر پیامبر با خود پیام و شرعی جدید با کتابی مقدس میمی

آمد تا صامت) می -بود و بعد از هر ناطق یک وصی (امام ی، عیسی، محمدنوح، ابراهیم، موس

حقایق درونی پنهان شده در پیام ناطقان را آشکار نماید. شش امام اول را شیث، سام، اسـماعیل، 

) در دور آخـر ایـن 150-51دانسـتند. (مادلونـگ، همـان: مـی هارون، شمعون الصنعاء، علی

هاي قبلی را با آشکارکردن حقایق متعالی پنهـانی در امام آخر شریعت قضییه با قبل تفاوت دارد و

) و محمد بن اسـماعیل در مقـام آخـرین نبـی (نـاطق) و 51کرد (همان: شرایع گذشته، نسخ می

کند. لـذا بـه زعـم مادلونـگ اسـماعیلیه داراي تفکـر دوري از مهدي، تا قبل از قیامت ظهور می

ودگرایی همواره با آنها وجود داشته است. در اواخر قرن سوم ق. شناسی بودند و اندیشۀ موعجهان

تر(دعوت پنهـانی بـراي امـام)، عـدة  با ظهور عبیدالله (مؤسس فاطمیان) و سپري شدن دوره سـِ

ها کنار رفته و بدینوسیله انسـان بـه زیادي از آنها از عقیده مذکور صرفنظر کردند. این زمان پرده

خ شریعت و گسترش عـدل، دنیـاي جسـمانی برچیـده خواهـد شـد. رسد و با نستکامل دینی می

                                              
 ) 3/531: 1391سیناي اسماعیلیه معروف بود. (دایره المعارف جهان نوین اسلام، او به ابن .2
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دانستند و بـا چنـین بزرگ، همان: همانجا) آنها اصل و باطن همه ادیان را یکی می المعارف(دایره

  کردند. اي تاریخ ادیان ابراهیمی، زرتشتی و مانوي را تفسیر میتفکر دوري و چرخه

از ابتـداي قـرن چهـارم بوسـیله نوافلاطونیـان  شناسی عرفانی اسماعیلیان نخستین کهکیهان

اگرچه دربردارنـدة  ،Madelung, 2008: 203)(ازجمله نسفی، کرمانی و ... تنظیم شده بود 

برخی اصطلاحات اسلامی بود، ولی کمتر اسلامی و شیعی بود و خداوند را یکتاي مطلق و فراتـر از 

-ق لوح و قلم است که به درك انسان نمیکرد. خداوند یکتا موجد نور، خالدرك آدمی معرفی می

) این تعبیر نیز متأثر از آراي نوافلاطونیان بود و با 41-45: 1978آید و وصف شدنی نیست. (تامر، 

گذاشتند. خدا بـه آراي شیعه امامی و تسنن تفاوت داشتند، هرچند به قرآن و حدیث نیز احترام می

مورد خطاب قرار داد و کمی بعد کَونی (مؤنث) 3"(کَون) کُن"اراده خود نوري آفرید و او را با واژه 

انـد کـه دومین اصل (قدر) را آفرید که نماد مذکر بود. این هفت حـرف را حـروف علویـه نامیـده

صورت مثالی از هفت پیامبراند. کَونی و قدر نیز در عالم روحانی به خلقت پرداختنـد و کروبیـان و 

قدر با جد، فتح و خیال (جبرائیل، میکائیل، اسرافیل) بین عـالم حدود چندگانه را آفریدند. کَونی و 

) Madelung, Ibid: 203؛ 152: 1381روحانی و مادي به میانجیگري پرداختند. (مادلونگ، 

شود، ایـن جهانشناسـی کاملـاً اسـلامی نیسـت و مـاهیتی عرفـانی و بنابراین چنانکه مشاهده می

  را به این نظام فکري محدود شده است. گونه دارد که علت پیدایش جهانابتدایی

 "کـن"، واژه قرآنی "اراده الهی"این عقاید درباب پیدایش جهان اگرچه اصطلاحاتی همچون 

هایی هم از جهانشناسی عرفانی با خود دارد، ولی براي خود یک مدل خاصـی از و همینطور ریشه

) 153کـرد. (مادلونـگ، همـان: توان ردّپاي آنرا در مدل خاصـی پیـدا کیهان شناسی است و نمی

هاي اسلامی و جهانشناسی یونـانی نیـز شناسی اسماعیلیه التقاطی بود از آموزهبنابراین نظام جهان

 4شناسی ترکیبی بـا اصـطلاحاتی از افلـاك مـذهبیمتأثر شد. اصول جهان روحانی در این کیهان

لوح و کرسی و ... برابر دانسته تعیین وخِرد در اصطلاحات مذهبی با قلم و تخت (عرش) و نفس با 

هـاي لذا جدلیان ضد اسماعیلی این فرقه را برگرفته از کیش )Madelung, Ibid: 203. (شد

دانـد؛ پایـه مـیدانستند؛ ولی مادلونگ این اتهّامات را بیگرا همچون مانوي، مزدکی و...میثنویت

ن پیرامون آنها شـکل گرفتـه اسـت. زیرا کَونی و قَدَر نه خیر و شر، بلکه دو اصل هستند که جها

  کند.گرا بودن این فرقه را رد می(مادلونگ، همان: همانجا) بنابراین اتهام ثنویت

                                              
 کننده واژه امر در قرآن است.. کُن (باش) در واقع منعکس3

4  . Sphere. 
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شناسی بعلّت اعتقاد پیروان به یگانگی کامل خداوند و تنزّه مطلـق او بـود. جذابیّت این جهان

ین مبحث را به منتهاي مسئلۀ وحدانیت و تقدس خدا جزء اصول عمدة اسلام است و اسماعیلیان ا

ها از مکتب نوافلاطونی و خود رساندند. مشخصۀ فلسفۀ اسماعیلی تأکید بر تأویل بود و این اندیشه

) قابل ذکر است که در نزد شـیعه امامیـه 531/ 3: 1391گرفت. (نصر، باطنگراي اسلامی مایه می

این مرتبه متعالی واقف نبودند.  ه برباشد و آنها کمتر از اسماعیلیمقام و موقعیت خدا بسیار والا می

رفتار اسماعیلیان نسبت به فلسفه یونانی متفاوت از امامیه و دنیاي تسنن بود که آنـرا مخـالف بـا 

شناسی نوافلاطونی و فیزیک مصـطلح آن در قلـب تعـالیم رمزگونـه دانستند؛ ولی کیهاناسلام می

  اسماعیلیه جا داشت. 

مذهبی، بیشتر وحیانی بود تا عقلانی. اسماعیلیه  مدارانهیت نبوت کلام اسماعیلیه مطابق با ماه

با مطرح کردن طریقه سلبی (شناختن خدا از طریق تصور او در جهان دیگر و جدایی او از جهـان 

کنونی) همه صفات را از خدا نفی کردند. اسماعیلیه این عقاید مکتب نوافلاطونی را رنـگ و بـوي 

واسطه امر در فعل ابداع تبیـین را منبعث از مجراي فیض یگانه، بلکه بهکل اسلامی دادند و عقل 

) کلام اسماعیلی درصدد ارائه دلیل عقلی براي اثبات وجـود خـدا 99: 1372کردند. (مادلونگ، می

توانسـت بـر ذهـن بشـر ظـاهر شـود. نبود؛ چراکه خدا یقینی بود و این یقین از راه مکاشفه مـی

شـود و در قـرآن بـدیع اش مُبدع خوانـده مـیخدا بواسطه فعل نخستین) 310(مادلونگ، پیشین: 

هاي ابداع، امر، کَون جنبه خلاقانـه دارنـد. در اسـلام نیـز السماوات الارض معرفی شده است. واژه

اسـت. ایـن تغییـرات لغـوي ماهیـت ارادي در کل با عرش، قضاء و قلم یکی دانسـته شـده عقل

) این کلـام 99-100: 1372دهد. (مادلونگ،عقیده به فیض نشان میآفرینش را در برابر فلاسفه و 

دهد که هم بسیاري از ویژگیهاي کلام اسلامی در آن بود و هـم نوع خاصی از خداشناسی ارائه می

هایی از تفکرات نوافلاطونی. در انتها باید گفت گرچه مادلونگ با توجه به متـون اسـماعیلی، جنبه

ن ضد اسماعیلی را منکر شـده، ولـی بسـیاري از آراي او دربـاب تعـالیم بسیاري از اتهامات جدلیا

  اسماعیلیه تکرار نظر فرقه شناسان اروپایی قرن بیستم است.

  اعتقاد اسماعیلیه به امامت و حقیقت در نگاه مادلونگ

داد. به نظر آنهـا انسـان اعتقاد به لزوم وجود امام، مرکز ثقل دعوت اسماعیلیان را تشکیل می

اره به معلم و مقتداي معصومی که خداوند هادي او باشد و به عدالت حکومت کند، نیـاز دارد همو

تواند به بقاي خود ادامـه دهـد. در غیـاب پیـامبر ایـن وظیفـه بـه عهـده و جهان بدون آنها نمی
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باشد. این عقیده میراث شیعیان صدر اسلام بود، ولی است و امامت تالی سلسله نبوت می امام

) البته که آنها یکـی 307یلیه آن را به دیدگاه تاریخی خود مبدّل کردند. (مادلونگ، پیشین: اسماع

هاي اثنی عشري بودند و طبیعی بود اشتراکات عقیدتی نیز داشته باشند. در آخـرین دوره، از شاخه

) امامـان 83: 1348اسـت. (قبادیـانی،  براي امیرالمـومنین علـی امامت بعد از نبی اکرم

ق، مستور بودند که مادلونگ به آنهـا و  3عیلی از دورة محمد بن اسماعیل ببعد تا اوخر قرن اسما

باشد و لـذا بیشـتر بـر دورة هفـتم شان اشارة چندانی نکرده و این بخاطر کمبود منابع میاقدامات

  نبوت و امامت تأکید کرده است. او این مورد نوشته:

اساس و محمد بن اسماعیل امام هفـتم اسـت کـه در آینـده  ، علیدر زمان محمد«

کرد. پیام او شـامل کند و قانون اسلام را منسوخ مینزدیک بعنوان مهدي و قائم مجدداً ظهور می

آشکار ساختن حقایق باطنی بدون قوانین ظاهري بود ... پائینتر از امامان سلسـله مراتـب داعیـان 

  ) Madelung, Ibid: 203...». (با آنها بود و بودند که ابتکار عمل و آغاز دعوت 

یـابی بـه اند و تا او نباشد، دسـتحقایق یا باطن نهایی با ظهور قائم و زیرنظر امام قابل درك

حقایق ناممکن است. به زعم آنها امامت سلسله مراتبی داشت و بعد از محمد بن اسماعیل، ائمـه 

د و داعیان براي آنها دعـوت کردنـد. (شهرسـتانی، مستور آمدند که پنهانی در شهرها مستقر بودن

  ) بهرحال اندیشه امام نزد آنها کاملاً پذیرفته شده بود بود. جوینی اذعان کرده:260-61همان: 

شناس روزگار از امامى خالى نبود که خداى را به او توان شناخت و بى معرفت او خداىهیچ «

  )721: 1385(جوینی، ». اند و...اشارت کردهنتوان بود و پیغمبران در همه روزگار به او 

اند که هدایت الهی متجلی در پیامبران، حقیقتـی مسـتمر اسـت. اسماعیلیه همواره برآن بوده

) این سـخن در واقـع نشـان دهنـدة ارزش امـام در دورة بعـد از نبـوت و 229(مادلونگ، همان: 

کند. در دورة تأکید می -وظیفۀ خداست که در واقع –فرابشري بودن او و نظارت او برکار انسانها 

دانستند و مومنان از طریق آنها از دستور امام اول دعوت، رهبران مرکزي خود را حجت مستور می

لذا مادلونگ معتقد است که اندیشۀ محـوري  )Madelung,1961: 54-58شدند. (مطلع می

در یکـی از متـون اسـماعیلی اشـت. آنها اعتقاد به امامت بود و ضمناً در دوران الموت نیز وجود د

 آمده:

شود که اهل حقیقت باشی ... پس نیست شریعت مگر معرفت امام ایمان وقتی حاصل می«... 

خبر باشد، شیعه نیست و [امام] اساس است که صاحب اي که از آقاي [امام] خود بیوقت ... شیعه

  )35-39: 1373(خراسانی فدائی، ». باشد...تأویل می
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سئله امامت، حقیقت نیز مورد توجه امامان اسماعیلی بود و مادلونگ وظیفه صامتان همچون م

(امامان) را کشف و شناسایی حقایق درونی و باطنی مستور در قرآن و ادیان قبلی دانسته اسـت و 

) منظور از حقیقت نزد آنها بیشـتر حقیقـت 98-99: 1372او حافظ معناي حقیقی بود. (مادلونگ، 

ه اساساً معارفی قلبی بودند نه ظاهري، براساس وحی بودند نه عقـل بشـر و عقـل از باطنی بود ک

باشـد، کـه درك آنها ناتوان بود. باطن شامل حقایق (ذات) پنهان در کتب و قـوانین مقـدس مـی

با تأکید بر حروف و اعداد معنـادار روحـانی هسـتند، تغییـر ناپذیرنـد و  5اغلب از یک رموز طبیعی

-(عرفانی) متضمنِ یک شوند و این امر از یک سیستم گنوستیکو تفسیرآشکار میبوسیله تأویل 

 )Madelung, Op.Cit:203(گرفـت. نشأت مـی 6اي،و تاریخِ تصویري چرخه شناسىکیهان

هـاي مـاورائی و درونـی را تبلیـغ تلاش اسماعیلیه براي کشف حقیقت درواقع یـک نـوع اندیشـه

  کرد. می

) 308: 1387شـد. (مادلونـگ، پیامبران و امامان به حقایق نائـل مـی انسان با روي آوردن به

البته بنظر او این حقایق متعالی در مرحله آخر که همان ظهور آخرین امام و پیـامبر اسـت نمـود، 

بایـد از  کند. مادلونگ از ویژگی امامان زیاد بحثی نکرده، درحالیکه امامان نسل علیپیدا می

) بهرحـال پیگیـري 45: 1981شـدند. (غالـب، قبلی برگزیده و نصب مـییا امام  جانب پیامبر

شد و اسماعیلیه با این عقاید مفهـوم خاصـی از حقیقت تا رسیدن به آن، با هدایت امام محقق می

مرجعیت دینی برمبناي هدایت جهان بوسیله امام و پیشوا را ارائه دادند. همین مسأله خصلتی سیر 

هاي این فرقه داده است و اینکه جهت رسیدن به حقیقت تبی به آموزهوسلوك مانند و سلسله مرا

 باطنی باید مراحل مختلف را زیرنظر امام پشت سرگذاشت و لذا جمعیت زیادي به آن پیوستند.

  مادلونگ و علل گرایش به دعوت اسماعیلیه 

 کیش اسماعیلیه اگرچه تحـت پیگـرد بـود، ولـی مـورد توجـه اقشـار مختلـف جامعـه ماننـد

حکمرانان، مأموران دولتی، علما، بازرگانان، دهقانان، فقراي روستایی و ... قـرار گرفـت. از جملـه 

علل آشکار شدن دعوت اسماعیلی در اواخر قرن سوم ق. تجزیه و ضعف فزاینده خلافت عباسـی، 

هاي داخلی، ضعف اقتصادي و از همه مهمتر جذابیت دعوت این فرقه هاي سیاسی و جنگجنبش

کـرد. و تعالیم آنها از همان ابتدا تصوري قابل درك از خدا، جهـان و معنـی تـاریخ ارائـه مـیبود 

                                              
5  . Cabalistic nature. 

6  . cyclical. 
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اجتماعی قرن دوم ق. بسترهاي ایجـاد  -) بنابراین شرایط فکري و سیاسی306(مادلونگ، همان: 

ها را فراهم کرده بود. تسامح و تساهل اسماعیلیه بـا پیـروان ادیـان و مـذاهب این نوع از جنبش

) مهـارت داعیـان در انتشـار و 120نیز دراین توسعه ناگهانی نقش داشت. (لوئیس، همـان:  دیگر

برد، سختگیري عوامل خلافت بر مردم بویژه هاي امام که در خفا به سر میترویج اقوال و اندیشه

هـاي مختلـف اي بـین شـاخههاي فرقـهروستائیان و طبقات پائین جامعه، جنگ مذهبی و رقابت

هاي آنها و توجه به تمام اقشار جامعه، اختلـاف بـا دنیـاي اخت اجتماعی تعالیم و آموزهاسلامی، س

کـرد و ... از دیگـر علـل توسـعه رسمی خلافت که مخالفان آنها را به داعیان اسماعیلی جذب می

  سریع دعوت اسماعیلیان در عراق و اطراف بود. 

گسستگی شیرازه اجتماع اسلامی، مرحله  به زعم مادلونگ با زوال روزافزون امپراتوري اسلام و

جدیدي از کیش اسماعیلیه آغاز شد. اسماعیلیه در مقایسه با دیگر شیعیان مقابل عباسیان موضـع 

تندتري گرفتند و با تأسیس دولت، قدرت عباسیان را به چالش کشیدند، سپس بسیاري از بزرگان 

ارائه تعریفی فراگیر و روشن از مرزهاي  و دانشمندان اهل تسنن دربرابر جریانات انحرافی درصدد

ق. فرمانی صادر کرد که گروههاي انحرافـی مرتـد 4تسنن برآمدند و خلیفه عباسی در اوایل قرن 

هاي مـذهبی در جهـان اسـلام شـدت اي درجنگ) لذا مرحلۀ تازه35-37: 1388هستند. (متحده، 

ارضـایتی آنـان شـده بـود و ایـن گرفت. ظلم و ستم حکام به مردم و فقدان نظارت دقیق باعث ن

جنبش که برانتظار ظهور مهدي (محمد بن اسماعیل) بـراي برقـراري عـدل و برانـداختن نظـام 

اي براي اقشار محـروم داشـت. ظهـور و بسـط مـذهب موجود تمرکز یافته بود، جاذبه فوق العاده

قلمـرو خلافـت هـاي مـردم مخـالف در اسماعیلیه را باید در پیشرفت تضادهاي طبقاتی و نهضت

ها زنگیان و خرمدینان بودند. بهرحال ) از جمله این قیام294: 1363جستجو کرد. (پطروشفسکی، 

اجتماعی خاص قرون دوم ق. ایجاد شدند و در قرن  –جنبش اسماعیلیه در نتیجۀ شرایط سیاسی 

  سه و چهار بخاطر اختلافات درونی رونق بیشتري گرفت. 

رفداران اسماعیلیه اختلاف افتاد و در نتیجه دو گروه فـاطمی و با تأسیس دولت فاطمی، بین ط

قرمطی شکل گرفتند. فاطمیان بزرگترین قدرت اسماعیلیه بودنـد و ظهـور آنهـا ایجـاد انشـقاقی 

در این مرحله نیـز تبلیغـات طـرفین ) Madelung, Ibid:(203شد دراین فرقه محسوب می

هاي سنی تحـت فشـار بودنـد و چـه و حکومتشد؛ گرچه از سوي خلافت باعث جذب پیروان می

هایی که به بهانه فاطمی بودن بر مخالفان وارد شده و با این شـیوه بسـیاري از بسیار ظلم و ستم

-1/30: 1374اند؛ از جمله داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقـی (بیهقـی، مخالفان سرنگون شده
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اع سیاسی، اجتماعی و فکـري جهـان اسـلام، ها برآیند اوض) و ... . بهرحال پیدایش این فرقه225

مخصوصاً مرکز ثقل آن (بغداد و نواحی مجاور) بود که براي غلبه فکر خـود و همینطـور بدسـت 

  کردند.گرفتن قدرت سیاسی تلاش می

  قرامطه نخستین و جایگاه آن در رابطه با ایران و ایرانگرایی از نظر مادلونگ 

سماعیلیان اولیه گره خورده و باید آنها را در ارتباط با هـم تاریخ نخستین قرامطه به نوعی با ا

مطالعه نمود و در این مورد نیز منابع ما فقط از جانب اهل سنت و دشمنان آنها تألیف شده اسـت. 

باشد. مادلونگ قرامطـه اصل و منشأء قرامطه بدرستی مشخص نبوده و نسبتاً مبهم و پیچیده می

سته که از پذیرش ادّعاي عبیدالله المهدي خودداري کرده، بـر عقایـد اي از اسماعیلیه دانرا شاخه

خود مبنی بر ظهور محمد بـن اسـماعیل وفـادار ماندنـد، در بحـرین تشـکیل حکومـت دادنـد و 

) در مقابـل طرفـداران عبیداللـه 153-54: 1381آنهـا ایرانـی بودنـد. (مادلونـگ، هـايتئوریسین

عیل را نادیده گرفتند. باید گفت ریشه ایـن انشـقاق بـه (فاطمیان بعدي) مهدویت محمد بن اسما

  گشت و ارتباط چندانی با ایران نداشت. اختلافات این گروه بر می

گرچه در باب تفسیر لفظ قرامطه هنوز نظر واحد و یکسانی وجود ندارد؛ قدر مسلم اینکه ایـن 

ت که به گروهـی از پیـروان باشد. این واژه، نامی اساسم منسوب به یکی از داعیان اسماعیلی می

حمــدان قــرمط (پــا کوتــاه و چشــم قرمــز)، از رهبــران اســماعیلی نبطــی در ســواد و کوفــه در 

 ,Madelung(م. و اسماعیلیانی که به این جنبش پیوسـتند، اطلـاق شـده اسـت. 899ق./286

د حسین اهوازي که جانشین داعی عبدالله بن میمون قداح شده بود، وقتی به سوا )660 :1978

کوفه رفت، مردي بنام حمدان اشعث که بخاطر کوتاهی قدش به قرمط معروف بـود، دعـوتش را 

) حمدان قرمط با عبدان ربیط در امر دعوت همکاري نمود. آنهـا 349: 1366الندیم، پذیرفت. (ابن

د اي) را ابتدا به فارس و سپس به بحرین فرستادند و مردم را به امامت محمابوسعید جنابی (گناوه

بنابراین مادلونگ قرامطه و   )Madelung, 2003:XV/634-35بن اسماعیل فراخواندند. (

داند و اصولاً دربارة ارتباط ایندو فرقۀ نظرات دیگر اسلام فاطمیان را برآمده از یک جنبش واحد می

چـه شناسان غربی را تکرار کرده و معتقد است که اختلاف بعدي آنها بیشتر بر سر امامت بود و گر

اي کـه در شهرهاي جنوبی ایران به تبلیغ پرداختند، ولی آنها قبل از آمدن به این نواحی با شـاخه

ق. راجع بـه 279بعدها فاطمیان را تشکیل دادند، اختلاف کرده بودند. طبري در ذیل حوادث سال 

  این قوم گفته:
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ز آنجا بـوده بـود کـه اند، آغاز کارشان اقومى به نام قرمطیان در سواد کوفه به جنبش آمده«

قرمط «اند که گفته بود: یکى از ناحیه خوزستان به سواد کوفه آمده بود ... از محمد بن داود آورده

، نـام وى حمـدان بـود و »بـردهاى سواد را بر گاوان خویش مـىمردى بود از سواد کوفه که غله

... پـس از آن  رمز چشم اسـتنامیدند که به نبطى به معنى قلقبش قرمط بود ... او را کرمیته مى

-15/45: 1375کار قرمطیان و مذهبشان آشکار شد و در سواد کوفـه فزونـى گرفتنـد. (طبـري، 

6642(  

سپاه خلیفه در برابر قرامطه ایستادگی نکرده و خود خلیفه تلاشی براي پس گرفتن حجرالاسود 

بالـاي آنهاسـت، وگرنـه  ) این گفته نشان دهنـدة قـدرت37-8: 1382از آنها نداشت. (مادلونگ، 

برخوردهاي زیادي بین طرفین درگرفت. این گروه از دشمنان خلافت عباسی بـوده کـه در اواخـر 

قرن سوم ق. قدرت سیاسی تشکیل دادند. مادلونگ راجع به این گروه بعنوان بخشی از اسماعیلیه 

در باب ایـن گـروه پـذیرا را تکرار کرده و عقاید او را  7نخستین (قدیم)، که تقریباً نظریات دخویه

شده است؛ البته برخلاف دخویه معتقد است که قرامطه همچنان برعقاید خود ماندند و با فاطمیان 

رابطه گرمی نداشتند و مسئله امامت باعث اختلاف بنیادي بین آنها شد. او همینطور گزارش حنفی 

گوید اگر این خبـر داند، و مییپذیرد و آنها را شیعی مبودن قرامطه را که طبري ذکر نموده، نمی

صحت داشته باشد، یک بدعت اسماعیلی اسـت و فرقـۀ کـوچکی طرفـدار آن بودنـد و نـه کـل 

-) البته شیعیانی که در ظاهر شیعه بودند و در باطن جزء به بی42-5قرامطیان. (مادلونگ، همان: 

ماعیلیان وفادار به دعـوت ) بهرحال قرامطه اس2/346: 1932کثیر، پرداختند. (ابندینی محرز نمی

نخستین بودند که از کوفه و عراق به جنوب رفته و دولت تشـکیل دادنـد و چنـدین دهـه باعـث 

  هایی در جهان اسلام شدند.ناآرامی

نکته مهم اینکه مادلونگ ارتباط بین قرامطه و اسماعیلیان با ایران و ایرانگرایی را بی اسـاس 

که در انتشار دعوت اسماعیلیه  8ن قدّاح (محمد بن اسماعیل)دانسته است؛ گرچه عبدالله بن میمو

نخستین نقش قاطعی داشت، در نیشابور متولد شد و دعوت خود را از شهرهاي ایران آغاز نموده و 

                                              
7  . M.J.De Goeje. 

باشد و این مسـئله . البته دراین خصوص که عبدالله پسر محمد بن اسماعیل بوده یا خیر، نظرات متفاوت و متضاد می8

، 1382، توانید بنگرید به مهدي محقق، اسماعیلیه، تهران: اسـاطیربصورت افسانه درآمده است. در این خصوص می

-93: صـص1375؛ عارف تامر، اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ، ترجمه حمیرا زمرّدي، تهران: جـامی، 35-48صص

 .31-41،صص 1386پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران: فرهنگ مکتوب، ؛ محمدسعید بهمن89
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بعد به سوریه نقل مکان کرد که سَلّمیه شام نقش بسیار مهّمی در رونق گرفتن دعوت و همینطور 

) البتـه در مـورد ایـن شـخص نظـرات 49-54و  35-36: 1377پیدایش قرامطه داشـت. (تـامر، 

اند. رهبري اسماعیلیان با داعیان ایرانی بود و به اي زندگی او را افسانه دانستهمتفاوت است و عده

انـد. (بغـدادي، همین خاطر مجادلان ضد اسماعیلی عبدالله را مؤسـس ایـن مـذهب بشـمار آورده

بی را داعی جنوب ایران کـرده و کمـی بعـد او را احضـار ) حمدان قرمط، ابوسعید جنا169: 1367

نموده و به بحرین فرستاد که یکی از سرزمینهاي سابق ایران بـود و بسـیاري از مـوالی و یـاران 

صاحب الزنج به آنجا پناه بردند و در اواخر قرن سوم ق. بخـش زیـادي از آنجـا را قبضـه نمـود. 

  در جریان پیدایش و رونق این جنبش قرار داشتند. ) بنابراین ایرانیان26-30: 1371(دخویه، 

مادلونگ برآن است که قرامطه در عصر ابوسعید جندان ویرانگـري نکردنـد و آنهـا در سـال 

رهبري ابوطاهر پسر جوان ابوسعید لشکرکشیهایی به بصره و کوفـه بـرده و بـه م. به923ق./311

ق. مهـدي (محمـد بـن 316ند، کـه در غارت حجاج پرداختند و داعیان پیشگوئیهایی منتشر کرد

پـذیرد و در ایـن بـین ایرانیـانی همچـون اسماعیل) ظهور کرده و آخرین دوره مذهبی تحقق می

ابوحاتم رازي نقش قاطعی داشتند. در ادامه آنها به خانه کعبه هجوم بـرده و بـه نشـانه قیامـت و 

) این اقدامات آنها در واقع تلاشـی 154پایان اسلام، حجرالاسود را با خود آوردند. (مادلونگ، همان: 

براي کسب قدرت سیاسی و انتزاع خلافت از عباسیان بود و بقول کرمر این اقـدامات اوج فعالیـت 

شـود بـه اسـلام وارد اي حساستر از آن نمی) و ضربه115: 1375انقلابی و ضد اسلامی بود (کرمر، 

براي احیاي شاهنشاهی ایران. بنـابراین بـه  آورد، البته اسلام در معناي دستگاه خلافت و نه تلاش

زعم مادلونگ قرامطه با اندیشه موعودگرایی و سوءاستفاده از عنوان مهدویت، براي بدست گرفتن 

  قدرت سیاسی به فعالیت پرداختند.

ق. حکومـت 319ابوطاهر که چندان اعتقادي به مهدویت نداشت، براي حفظ قدرت خـود در 

ی (مهدي کذاب) واگذار نمود.  مادلونـگ از قـول بیرونـی گفتـه ایـن بحرین را به جوانی اصفهان

سال بعد از زرتشت بود که در این سال دوباره قدرت بدسـت مجوسـان 1500انتساب به مناسبت 

) مسعودي او را از اعقاب خاندان پادشاهان ایرانـی معرفـی کـرده. 155افتد. (مادلونگ، همان: می

پر از هرج و مرج بود و بجاي اینکه آن مهدي مورد انتظـار باشـد دوره هشتاد روزه فرمانروایی او 

کند، بگونه بازگردانندة کیش ایرانی درآمد و دستور داد به سبّ پیامبران که جهان را پر از عدل می

و رواج آتش پرستی بپردازند. وقتی او برخی از سران قرمطی را کشت، بدستور ابوطاهر کشته شـد 

بنابراین مادلونگ گرچه بـه  )Madelung, Ibid: 662(خورده است. و اعتراف نمود که گول 
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آمیز مهدي کرده، ولی معتقد است که گزارش ارتباط ایرانیان با قرامطه با هـدف اقدامات خشونت

باشد که این فرقه از احیاي سنن خود، باور کردنی نیست و اتهامی از سوي دشمنان اسماعیلی می

و عرب و احیاي حکومت شاهنشاهی ایران ایجـاد شـده اسـت و وجـود ابتدا براي براندازي اسلام 

) اگرچـه ابوطـاهر از 67-9: 1382شود. (مادلونگ، گري در این دعوت دیده نمیعلائمی از شعوبی

گیري مهدي شد، او را از سر راه برداشت. بهرحال با قتـل او حمایت کرده بود؛ وقتی متوجه قدرت

هاي آنها د، عده زیادي از طرفداران را از دست دادند و تئوریسیناو بین قرامطه انشعابی حاصل ش

) و نهایتـاً در 157-60با هم اختلاف پیدا کردند و بسیاري از آنها نیز به فاطمیان پیوستند، (همان: 

  مقابل عباسیان و فاطمیان رنگ باختند و بدین ترتیب میان پردة قرامطه نیز از بین رفت.

  گیرينتیجه

شو که دوره اول دعـوت ایـن فرقـه (از زمـان اسماعیلیه به چند مرحله تقسیم می تاریخ فرقه

گیري دعوت تا اواخر قرن سوم ق. یا دوره سِتر) کمتر شناخته شده است و از جمله محققانی شکل

هاي مختلـف اسـلامی اند و درحال حاضر مشغول پژوهش درزمینه فرقهکه به این حوزه گام نهاده

باشد،که دیدگاههاي او درباب اسماعیلیه نماینده تفکـر کنـونی غـرب ادلونگ میهستند، ویلفرد م

م. 20هـاي آن در قـرن نسبت به این فرقه اسلامی است. با تغییر نگرش غربیان به اسلام و فرقـه

مطالعات شرقشناسی را همواره باید با احتیاط نگریست؛ چراکه در بسیاري از موارد اختلافات بـین 

نمایان کرده و توجه زیاد به اسلام شناسی خـود بـه خـود ایـن ذهنیـت را بوجـود  شیعه و سنی را

آورد که یک هدف اصلی از پرداختن به این حوزه، دامن زدن به اختلافات و بررسی این مسأله می

خود نیازمند تحقیقی مستقل است. مادلونگ براي مطالعه تاریخ و تعالیم این فرقه از منابع قدیمی 

(شیعه و سنی) و همینطور متون خود اسماعیلیان، نه صرفاً آثار غربیان، بهـره بـرده و  تاریخ اسلام

درباب عقاید آنها نظراتی ارائه کرده ؛ گرچه بسیاري از آراي دیگر نویسندگان غربی را تکرار نمود 

هاي منحرف و منشعب از امامیه دانسته کـه در طـول زمـان است. وي این فرقه را ازجمله شاخه

ها و حکومتهاي رسمی، اختلافات بنیـادي فشار بوده و با وجود برخی اشتراکات با دیگر فرقهتحت 

داشتند و برخی از تأثیرات فکري آنها از جمله اعتقاد به وجود امام در هر عصري تا به امروز باقی 

ز جملـه هاي زیادي داشتند؛ امانده است. اسماعیلیه در حوزه عمل و اندیشه با شیعه امامیه تفاوت

شناسی، امامت و مباحث مربوط به جهان مـادي مهمترین مباحث راجع به آنها خداشناسی، کیهان

ها را مأخوذ از آراي نوافلاطونیان و بعد از مرگ است و محققان جدید از جمله مادلونگ این اندیشه
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ناختی مخصـوص دانند و با التقاط آنها یک جهان شـهاي ایران قبل از اسلام میو اسلام و اندیشه

تنظیم شده بود،  9اند. نظام فکري اسماعیلیه که بوسیله داعیان و بزرگان این فرقهبخود خلق کرده

کرد و تفکر رایج را به نوعی بـه چـالش مباحث فلسفی راجع به خلقت و کلام در اسلام را طرح می

ار آن شـد. هاي سیاسی باعث واکنش حکومت رسمی و گروههاي طرفدکشید و همین اندیشهمی

اختلاف عقیدتی بین جوامع مختلف اسماعیلی نقش زیادي در ممانعـت از قـدرت گیـري آنهـا در 

اي در دعـوت ایـن فرقـه و سطح وسیع داشت او ظهور فاطمیان و قرامطـه را آغـاز مرحلـه تـازه

گرایی بیشتر دانسته که تحوّلات مربوط به ایـن گروههـا تـا اواخـر همینطور جنگ مذهبی و فرقه

اي که از جملـه ن پنجم ق. و انشقاق دوباره (بین نزاریون و مستعلویه) تداوم داشت؛ این مسئلهقر

  باشد.ق. می 5و  4مباحث داغ مذهبی جهان اسلام در قرون 

                                              
هـاي نگرید به عبدالرحمن بدوي، تاریخ اندیشهتوانید بهاي اسماعیلی می. براي اطّلاع از آثار، آراء و افکار تئوریسین9

، 1374هـاي اسـلامی آسـتان قـدس رضـوي، ، ترجمه حسین صابري، مشهد: بنیـاد پـژوهش2کلامی در اسلام، ج

 .298-308صص
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