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چکیده

یکــی از مذاهــب اســامی شــیعه اســت کــه بــا رحلــت رســول خــدا )ص( چهــره 
سیاســی خــود را نشــان داد. ایــن گــروه ماننــد ســایر مذاهــب، در مســیر حیاتــش 
ــن  ــروه از ای ــوان دو گ ــه عن ــماعیلیه ب ــه و اس ــد. امامی ــار انشــعاب هایی گردی دچ
ــان  ــی از جه ــای مهم ــر بخش ه ــری ب ــم هج ــا پنج ــوم ت ــرن س ــن در ق آیی
ــر آن  ــاش ب ــش ت ــن پژوه ــته اند. در ای ــی داش ــری و سیاس ــوق فک ــام تف اس
ــاز گزارشــی از  ــه ای، در آغ ــوب کتاب خان ــع مکت ــه مناب ــوع ب ــا رج ــوده اســت ب ب
ــی  ــازه زمان ــن ب ــماعیلی در ای ــی و اس ــای امام ــا و حکومت ه ــت خاندان ه وضعی
ارائــه گــردد تــا از گســتره حکومتــی و ســرزمینی ایشــان آگاهــی الزم بــه دســت 
آیــد. ســپس در پاســخ بــه ســؤال از چگونگــی مناســبات امامیــان و اســماعیلیان 
ــا واکاوی و  ــده ب ــاش ش ــؤال(، ت ــا پنجــم )س ــوم ت ــرن س ــی ق ــتره زمان در گس
بررســی اطاعــات موجــود در روابــط ایــن دو گــروه )روش(، بــه ایــن مهــم دســت 
ــودن بســترها می توانســت  ــه فراهــم ب ــا توجــه ب ــده شــود. مناســباتی کــه ب یازی
ــر  ــیعیان مؤث ــی ش ــی زندگ ــی و اجتماع ــی و فرهنگ ــای سیاس ــود جنبه ه در بهب
افتــد امــا در تیرگــی منازعــات سیاســی ایــن تــوان مجــال بــروز نیافــت )فرضیــه( 
و شــرایط زمانــی و حــوادث سیاســی بــود کــه مناســبات دیگــر ایــن دو گــروه را 
تحــت تأثیــر قــرار مــی داد و پیامدهــای آن دامن گیــر جامعــه امامیــه و اســماعیلی 

گردیــد. )یافتــه(
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مقدمه
ــه امامــت از آغــاز محــور شــکل گیری شــیعه قــرار گرفــت امــا شــناخت مصــداق  اعتقــاد ب
ــام  ــس از ام ــی تشــیع پ ــه اصل ــوده اســت. بدن ــان شــیعیان ب ــراق در می ــت افت ــام عمــده عل ام
جعفربــن محمــد)ع( بــه دالیــل خاصــی انشــعاب دیگــری را تجربــه کــرد. گروهــی از شــیعیان 
ــام رضــا)ع( را شایســته  ــس از ایشــان ام ــدند و پ ــد ش ــام کاظــم)ع( باورمن ــت ام ــه امام ــه ب ک
ــا طوفــان عقیدتــی ســهمگینی چــون واقفیــه مواجــه  امامــت یافتنــد؛ هرچنــد در ایــن مســیر ب
ــام حســن  ــادی)ع( و ام ــام ه ــواد)ع(، ام ــام ج ــت ام ــه امام ــاور ب ــذر از آن و ب ــا گ ــا ب شــدند ام
عســکری)ع( وحــدت و یک دســتی خــود را حفــظ نمودنــد. بــا شــهادت امــام یازدهــم ایــن گــروه 
ســخن از غایــب بــودن و مهدویــت دوازدهمیــن امــام بــه میــان آمــد، هــر چنــد در آغــاز حیــرت 
شــیعیان را بــه دنبــال داشــت امــا بــا همــت وکای امــام غائــب و علمــای وقــت توانســتند بــر 
حیــرت پدیــد آمــده غالــب آینــد و موجودیــت خــود را تثبیــت نماینــد. از ایــن گــروه بــا عنــوان 
امامیــه یــا اثناعشــریه یــاد می شــود. امــا عــده ای انــدک از شــیعیان بودنــد کــه در مقابــل امامــت 
امــام کاظــم)ع( از امامــت اســماعیل فرزنــد متوفــی امــام صــادق)ع( دم زدنــد، لــذا ایــن فرقــه 
ــه امامــت اســماعیل و فرزندانــش محــور تفکــر اعتقــادی ایشــان قــرار  ــاور ب از شــیعه را کــه ب
گرفــت اســماعیلیه خواندنــد. )نوبختــی، 1404: 67؛ شهرســتانی، 1364، ج 1: 226( بــاوری کــه 
هــر چنــد برخــی ریشــه فکــری و تاریخــی آن را بــا افــکار گــروه خطابیــه بــه رهبــری ابوالخطاب 
محمدبــن ابــی زینــب بــی ارتبــاط ندانســته اند. )نوبختــی، 1404: 67؛ لوئیــس، 1363: 43( امــا 
ــا  ــد ب ــه و پیون ــکار غالیان ــوان اف ــر از آن اســت کــه بت ــه فرات ــع امامی ــگاه اســماعیل در مناب جای

ــف، ج 2: 209( ــد، 1413 ال ــه وی منتســب کــرد. )کلینــی، 1407، ج 6: 432؛ مفی ــه را ب خطابی
 از ادعــای قائــم بــودن اســماعیل و انــکار مــرگ وی، دیرزمانــی نگذشــته بــود کــه از انتقــال 
امامــت بــه یکــی از فرزندانــش بــه نــام محمــد، ســخن بــه میــان آمــد. )نوبختــی، 1404: 68؛ 
ــوان امــام و  ــه عن ــن اســماعیل ب ــام محمدب ــا مطــرح شــدن ن ــد، 1413 ف: 305 – 306( ب مفی
قائــم، تفکــر اســماعیلیه وارد مرحلــه جدیــدی از حیــات خــود گردیــد. حیاتــی کــه در گــذر زمــان 
ــت  ــر و سرنوش ــذران عم ــی گ ــت. در چگونگ ــه اس ــه یافت ــون ادام ــی تاکن ــراز و فرودهای ــا ف ب
ــی از تناقــض  ــودن خال ــدک ب ــر ان ــع عــاوه ب ــس از ادعــای امامــت، اطاعــات مناب محمــد پ
نیســت کــه ایــن مســأله می توانــد بــه دلیــل اقامــت مخفــی محمــد و فرزندانــش در مناطــق دور 
افتــاده باشــد. )فضــل اهلل، 1387: 11( می تــوان گفــت مهم تریــن امــری کــه حیــات اســماعیلیان 
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را تضمیــن کــرد نقــش بی بدیــل داعیانــی بــود کــه همــواره منــادی تفکــر اســماعیلیه بــوده و 
در راه جــذب افــراد بــه ایــن کیــش از هیــچ کوششــی فروگــذار نبودنــد. )فضــل اهلل، 1387: 11(

هــر چنــد در مــورد امامیــه و اســماعیلیه آثــار فــراوان بــه رشــته تحریــر در آمــده اســت امــا 
در آثــار موجــود بیش تــر روابــط سیاســی آن هــم بــه صــورت پراکنــده مــورد توجــه بــوده اســت. 
ــه  ــط دولت هــای شــیعی در قــرن چهــارم هجــری، کــه ب ــوان بررســی رواب ــا عن ــه ای ب در مقال
ــه ای از  ــیده گوش ــرانجام رس ــه س ــانی ب ــری فروش ــت اهلل صف ــی و نعم ــر انطیقه چ ــاش ناص ت

روابــط سیاســی آل بویــه، حمدانیــان و فاطمیــان بررســی شــده اســت.
 از آن جــا کــه توجــه بــه تاریــخ اجتماعــی در منابــع کم تــر دیــده می شــود و تاریــخ مذاهــب 
بیش تــر بــا تاریــخ حکومت هــا و جریان هــای سیاســی پیونــد خــورده اســت؛ لــذا نویســنده ایــن 
ــی و اســماعیلی،  ــای امام ــط گروه ه ــود در رواب ــای موج ــان گزارش ه ــاش دارد از می ســطور ت

مناســبات ایشــان در قــرن ســوم تــا پنجــم را ترســیم نمایــد.

1. وضعیــت شــیعیان اســماعیلی و امامــی در عــراق، شــام و مصــر در قــرن 
ــا( ــا و حکومت ه ــا، جریان ه ــری )خاندان ه ــم هج ــا پنج ــوم ت س

مذهــب شــیعه کــه در مدینــه بنیــان نهــاده شــده بــود بیش تــر خــود را در عــراق نشــان داد. 
بــا گســترش ایــن آییــن شــیعیان در سراســر نقــاط اســامی پراکنــده بودنــد امــا بــاز محــور آن در 
عــراق قــرار داشــت. پــس از کوفــه، آوه، قــم، ری، نیشــابور و غیــره امامیــان را در خــود جــای داده 

بودنــد. حرکــت پنهــان اســماعیلیه نیــز توانســته بــود در مناطــق مختلفــی افــراد را جــذب نمایــد.
1-1- حرکت ها و حکومت های اسماعیلی مذهب

اســماعیلیان اولیــه پنهانــی بــه جــذب مــردم بــه دعــوت خویــش مشــغول بودنــد؛ لــذا ترســیم 
وضعیــت شــیعیان اســماعیلی تــا قبــل از آشــکار شــدن دعــوت آنــان بــه خوبــی میســور نبــود. 
ــا تفکــر  ــرن پنجــم هجــری ب ــا آخــر ق ــی کــه ت ــه هــر روی از حرکت هــا و حکومت های ــا ب ام

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: اســماعیلی رخ نشــان داده انــد می تــوان ب
1-1-1- قرامطه عراق و شام

ــوان  ــا عن ــی ب ــراف آن جنبش ــه و اط ــری در کوف ــال 278 قم ــری در س ــل طب ــه نق ــا ب  بن
قرمطیــان چهــره نشــان داد. رهبــر ایــن حرکــت فــردی بــه نــام حمدان بــن اشــعث بــود کــه بــه 
ــد. وی اصالتــی کوفــی داشــت  ــا ســرخی چشــم وی را قرمــط می خواندن ــا ی جهــت کوتاهــی پ
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کــه تحــت تأثیــر داعــی اســماعیلی )حســین اهــوازی( بــه دعــوت وی پاســخ گفــت و بــه ســبب 
فطانــت خاصــی کــه داشــت رهبــری حرکــت قرامطــه در عــراق را عهــده دار گردیــد. )طبــری، 
ــدان )شــوهر خواهــر حمــدان(،  ــد عب ــرادی مانن ــا جــذب اف ــدان ب 1387، ج 10: 23 – 25( حم
زکرویــه )ذکرویــه( و ابوعبــداهلل شــیعی، در پــی گســترش تفکــر اســماعیلی برآمــد و بــه ســبب 

ــد. ــه را قرامطــه خواندن ــن پــس مبارکی ــازارش، زی ــق ب تاش هــای وی و رون
در بــاور قرمطیــان عقیــده بــه مهدویــت محمدبــن اســماعیل امــری بنیادیــن و خدشــه ناپذیر 
بــود. مســاله ای کــه پــس از روی کار آمــدن عبیــداهلل المهــدی در ســلمیه و ادعــای امامــت از 
ســوی وی، جدایــی قرمطیــان از فاطمیــان را در پــی داشــت. بــا جــدا شــدن قرمطیــان از عبیــداهلل 
المهــدی و در پــی ناپدیــد شــدن حمــدان و قتــل عبــدان حرکــت قرامطــه بــا مشــکل مواجــه 
گردیــد. بعدهــا قرمطیــان بــه رهبــری صاحب الناقــه و صاحب الشــامه )القــاب فرزنــدان زکرویــه( 
بــر ضــد حکومــت عباســی شــوریدند کــه حاصلــی جــز مــرگ و شکســت بــرای ایشــان نداشــت. 
)طبــری، 1387، ج 10: 108 – 109( زکرویــه نیــز کــه در تــاش برآمــد ناکامــی فرزندانــش را 
در مبــارزه بــا عباســیان جبــران نمایــد کارش بدان جــا رســید کــه بــه غــارت کاروان هــا و قتــل 
ــر وی  ــر ایشــان نیفــزود و ســرانجام خلیفــه ب حجــاج دســت یازیــد. امــری کــه جــز بدنامــی ب
ــرگ وی  ــا م ــری، 1387، ج 10: 130 – 135( ب ــت. )طب ــارت درگذش ــت و او در اس ــت یاف دس
هــر چنــد تعــداد اندکــی از مریدانــش بــه انتظــار بازگشــت وی منتظــر ماندنــد امــا در عمــل کار 

ــود. قرمطیــان در ســوریه و بین النهریــن خاتمــه یافتــه ب
1-1-2- قرامطه بحرین

ــوان داعــی  ــه عن ــن اشــعث ب ــاوه ای( از ســوی حمدان ب ــی )گن هنگامــی کــه ابوســعید جناب
اســماعیلی بــه بحریــن روانــه گشــت و آن ســرزمین را بــرای پیش بــرد دعــوت خویــش مناســب 
یافــت، در پــی ازدواج بــا خانــواده ابن ســنبر توانســت بــا جــذب عشــایر و قبایــل منطقــه حکومــت 
قرامطــه را در منطقــه بنیــان نهــد. )ابــن حوقــل، 1938، ج 2: 295( محــور دعــوت قرامطه بحرین 
بــر مهدویــت محمدبــن اســماعیل اســتوار بــود. بــاوری کــه بــه هنــگام ادعــای امامــت عبیــداهلل 
ــز ابوســعید،  ــل نی ــن دلی ــه همی ــا ب ــی داشــت. گوی ــی قرامطــه از ایشــان را در پ المهــدی جدای
ــه ســبب طــرف داری از ادعــای امامــت فاطمیــان  ــا ظمامــی داعــی هــم دوره خــود را ب ابوزکری
از میــان برداشــت. )اســترن، 1368: 32( شکســت دادن ســپاه معتصــم خلیفــه عباســی بــر آوازه 
ابوســعید افــزود. )ابــن اثیــر، 1385، ج 7: 498 – 499( و نــام او را بــه عنــوان رقیبــی جــدی بــرای 
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حکومت هــای آن عصــر مطــرح ســاخت. حکومــت قرامطــه بحریــن تــا ســال 470 ادامــه یافــت. 
بــا وجــود قدرتمنــد بــودن بــه دلیــل قتــل و غارت هــای انجــام گرفتــه توســط ایشــان، از جملــه 
حملــه بــه خانــه خــدا و ربــودن حجراالســود و کشــتار حاجیــان، )الصنهاجــی، 1378: 36؛ ابــن 
اثیــر، 1385، ج 7: 207 – 208( قرمطیــان بحریــن وجهــه مناســبی در جهــان اســام نیافتنــد. هر 
چنــد قرمطیــان بحریــن در گســتره جغرافیایــی بحــث ایــن تحقیــق نمی گنجــد امــا بــه دلیــل 

وابســتگی روابــط و نقــش ایــن گــروه در حــوادث عــراق و شــام از اینــان غفلــت نشــده اســت.
1-1-3- فاطمیان

ــرب  ــرزمین مغ ــه در س ــه کتام ــان قبیل ــش در می ــوت خوی ــه دع ــماعیلیه ک ــی از اس گروه
ــد و از  ــاع کردن ــن اســماعیل دف ــت محمدب ــه از مهدوی آشــکار ســاختند و برخــاف قرامطــه ک
امامــت عبیــداهلل المهــدی ســخن بــه میــان آوردنــد. ایــن در حالــی بــود کــه در آغــاز بــا دعــوی 
ــن  ــد. )اب امامــت محمــد و قائمیــت او مــردم منطقــه را جــذب دعــوت اســماعیلی ســاخته بودن
ــداهلل  ــای ابوعب ــون تاش ه ــه مدی ــن منطق ــود را در ای ــت خ ــان موفقی ــم، 1388: 137( این هیث
شــیعی داعــی بــزرگ خــود بودنــد. فــردی کــه توانســت قبایــل منطقــه را بــا خــود همــراه ســازد 
ــوان  ــه عن ــدی ب ــداهلل المه ــا عبی ــد ت ــزی نمای ــه را پی ری ــی در منطق ــت فاطم ــان حکوم و بنی
اولیــن خلیفــه فاطمــی ردای خافــت بپوشــد و بــر تخــت قــدرت نشــیند. )جوینــی، 1385: 722؛ 
فضــل اهلل، 1387: 18 – 21( فاطمیــون کــه در ســال 297 قمــری در افریقیــه حکومــت خــود را 
آغــاز کــرده بودنــد بــا تصــرف مصــر وارد مرحلــه جدیــدی از حیــات خــود شــدند کــه تــا ســال 

567 قمــری ادامــه یافــت.
1-2- حرکت ها، حکومت ها و خاندان  امامیه تا قرن پنجم

ــر از  ــوای دیگ ــازده پیش ــی)ع( و ی ــت عل ــه امام ــه ب ــیعه ک ــروه ش ــن گ ــه بزرگ تری امامی
نســل وی باورمنــد اســت. در نــگاه ایــن گــروه، محمدبــن حســن )عــج( دوازدهمیــن امــام و بــا 
عنــوان قائــم و مهــدی در پــس پــرده غیبــت بــه هدایــت شــیعیان اهتمــام دارد. تــا قــرن پنجــم 
هجــری شــیعیان اثناعشــری در مناطــق مختلــف جهــان اســام پراکنــده بودنــد و در ایــن میــان 

ــد: ــه از آن جمله ان ــیدند ک ــت رس ــه حکوم ــان ب ــی از ایش گروه های
1-1-2- آل بویه

ــر،  ــران ســربرآوردند. )ابن اثی ــم ای ــه دیل ــه کــه از منطق ــدان بوی ــی، حســن و احمــد فرزن عل
ــی  ــوده ول ــی نم ــی را ط ــل ترق ــی مراح ــر ماکان بن کال ــت ام ــدا تح 1385، ج 8: 264 265( ابت



شماره 5 ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 621394 ₪

پــس از مدتــی بــه دالیلــی بــه مرداویــچ زیــاری پیوســتند امــا بــه زودی بــه دلیــل اختافــات 
ــکویه، 1379، ج 5: 365 – 367(  ــتند. )ابن مس ــدرت برافراش ــم ق ــد و عل روی داده از وی بریدن
ــه  ــد و خاص ــلط یافتن ــران تس ــی از ای ــق مهم ــر مناط ــی ب ــدت کوتاه ــرادر، در م ــه ب ــن س ای
آن کــه احمــد توانســت بــا تصــرف بغــداد برتــری بویهیــان را بــر خافــت عباســی تثبیــت کنــد. 
)ابن مســکویه، 1379، ج 6: 115( آغــاز حرکــت آل بویــه بــه ســال 321 قمــری )ابن اثیــر، 1385، 
ــر، 1385، ج 9: 612(  ــاد. )ابن اثی ــاق افت ــری اتف ــان کارشــان در ســال 447 قم ج 7: 268( و پای
بویهیــان ابتــدا بــر آییــن زیــدی بودنــد امــا ســرانجام بــه اثناعشــری گرویدنــد. )شــیبی، 1374: 

)43 – 42
2-1-2- حمدانیان

ــتند.  ــی داش ــام فرمان روای ــمال ش ــمت هایی از ش ــن و قس ــمال بین النهری ــر ش ــان ب حمدانی
بــا نصــب ابوالهیجــاء عبداهلل بــن حمــدان بــه عنــوان والــی موصــل بــه ســال 293 قمــری توســط 
ــر  ــار بک ــل و دی ــر موص ــان ب ــت حمدانی ــر، 1385، ج 7: 538( حکوم ــی، )ابن اثی ــی عباس مکتف
ــا حــدود ســال 369 قمــری ادامــه یافــت. )ابن تغــری، 1390، ج 4:  آغــاز شــد حکومتــی کــه ت
136( بــا وارد شــدن ســیف الدوله بــه حلــب و برانــدازی حکومــت اخشــیدیان، شــاخه حمدانیــان 
حلــب شــکل گرفــت، )ابن اثیــر، 1385، ج 8: 445( و حــدود یــک قــرن قــدرت را در ایــن منطقــه 

در اختیــار داشــت.
3-1-2- آل مسیب )بنی عقیل()379-489 ق(

ــود. در پــی شکســت  ــان در نصیبیــن عــراق ب ــه ای از بنی کعــب کــه محــل زندگــی آن قبیل
ــه  ــل ک ــر بنی عقی ــیب امی ــن مس ــدواذ محمدب ــروان، ابوال ــن م ــدان از ابی علی ب ــن حم ابوطاهرب
در آن هنــگام صاحــب نصیبیــن بــود، تصمیــم بــه دســتگیری ابوطاهــر کــه بــه نصیبیــن پنــاه 
گزیــده بــود گرفــت. وی پــس از دســتگیری ابوطاهــر و همراهانــش ایشــان را بــه قتــل رســانیده 
ــه دیلمــی  ــه بهاءالدول ــزود. آن گاه ب ــه قلمــرو خویــش اف ــه موصــل نهــاد و آن جــا را ب و روی ب
نامــه نوشــت و از وی خواســت تــا فــردی از نزدیکانــش را بــرای سرپرســتی منطقــه روانــه کنــد. 
البتــه بــا آمــدن ایــن فــرد ایــن خــود ابوالــدواذ بــود کــه در عمــل اداره امــور را در دســت داشــت. 

)ابن اثیــر، 1385، ج 9: 75(
4-1-2- مزیدیان

ــر  ــت امی ــه در دوره حکوم ــتند ک ــیعی داش ــات ش ــد و تمای ــد بودن ــه اس ــد از قبیل بنی مزی



₪ 63 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری

ــن  ــد. )ناجــی الیاســری، 1390: 63( علی ب ــه دیلمــی، در منطقــه »ســورا« امــارت یافتن معزالدول
ــد.  ــر منطقــه حکــم می ران ــه ب ــان اســت در تابعیــت آل بوی مزیــد کــه مؤســس حکمــت مزیدی
)ناجــی الیاســری، 1390: 64( در زمــان حکومــت صدقة بــن منصــور از امــرای بــزرگ مزیــدی، 
بــر گــرد شــهر حلــه حصــار محکمــی کشــیدند و بــه ایــن ترتیــب حلــه مرکــز قــدرت بنی مزیــد 
در عــراق شــد. )کلیفــورد، 1381: 179( هنگامــی کــه طغــرل و ســلجوقیان بــه عــراق درآمدنــد، 
دبیــس از تــرس مهاجمــان تــرک، ارســان بساســیری را کــه از ســرداران طــرف دار فاطمیــان 
ــاش  ــلطنت پراغتش ــر، 1385، ج 9: 625( در دوران س ــرد. )ابن اثی ــتیبانی ک ــداد پش ــود، در بغ ب
ــن  ــلطان محمدب ــا س ــم زد ام ــه ه ــیار ب ــوذ بس ــة اول، نف ــلجوقی، صدق ــارق س ــلطان برکی س
ــانده  ــا دست نش ــگ ب ــه جن ــت، ب ــتقرار یاف ــی اس ــت فرمان روای ــر تخ ــه ب ــاه همین ک ملک ش
نیرومنــد خــود برخاســت و صدقــه را شکســت داد و کشــت. امــرای بعــدی بنــی مزیــد بــا امــرای 
ــه  ــدند و حل ــتان ش ــلجوقی هم داس ــد س ــن محم ــعود ب ــلطان مس ــد س ــر ض ــرک ب ــف ت مختل
ــار بــه وســیله ســلجوقیان و لشــکریان خلیفــه اشــغال شــد. مزیدیــان بــه ســال های 403  چندب

ــورد، 1381: 179( ــا 545 قمــری حکومــت داشــتند. )کلیف ت
5-1-2- مرداسیان

از خاندان هــای عــرب امامــی مذهــب کــه از قبیلــه بنــی کاب بــه شــمار می رفتنــد. اینــان 
چندیــن دهــه از قــرن پنجــم را بــه حاکمیــت حلــب و اطــراف آن روزگار گذرانیدنــد. نخســتین 
حاکــم ایــن دودمــان ابوعلــی صالح بــن مــرداس نــام داشــت کــه از جانــب خلیفــه فاطمــی امیــر 
ــان  ــدی آن ــای مســتمر بع ــورد، 1381: 143 – 144( درگیری ه ــد. )کلیف ــه« گردی ــه »رحب منطق
بــا فاطمیــان باعــث گردیــد کــه حکومــت آنــان اســتقرار کامــل نیابــد و ثبــات الزم را بــه دســت 

نیــاورد.

2. نگاهــی بــه مناســبات اســماعیلیه و امامیــه عــراق، شــام و مصــر در قــرن 
ســوم تــا پنجــم هجــری

ــام  ــان اس ــبی در جه ــت مناس ــه وضعی ــم ب ــارم و پنج ــرن چه ــیعیان در ق ــد ش ــر چن ه
ــر مناطــق مهمــی حکــم  ــد کــه ب ــد آوردن ــد و حکومت هــای قدرت منــدی پدی دســت یافته بودن
ــری  ــی و هم فک ــا از هم دل ــیدند ام ــامی کوش ــدن اس ــگ و تم ــای فرهن ــد و در اعت می راندن
ــد  ــد. کاوش مناســبات میــان گروه هــای امامــی و اســماعیلی می توان ــه دور بودن ــا یک دیگــر ب ب
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ــوان در  ــروه شــیعه را می ت ــن دو گ ــن ســؤال رهنمــون باشــد. مناســبات ای ــه پاســخ ای ــا را ب م
محورهــای ذیــل مشــاهده کــرد:

1-2- مناسبات سیاسی
ــایر  ــان و س ــان ایش ــط می ــان رواب ــت حاکم ــا، سیاس ــخ حکومت ه ــه تاری ــی ب ــا نگاه ب
ــرایط  ــدرت و ش ــا ق ــد ب ــه در پیون ــتی ک ــازد. سیاس ــخص می س ــا را مش ــا و گروه ه حکومت ه
ــوان  ــزرگ شــیعه می ت ــروه ب ــن دو گ ــان ای ــی ایشــان اســت. در مناســبات سیاســی می حکم ران

ــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد. ب
1-1-2- مناسبات دوستانه

ــوای واحــدی گــرد  هــر چنــد هیــچ گاه حکومت هــای اســماعیلی و امامــی مذهــب تحــت ل
نیامدنــد امــا بــا توجــه بــه شــرایط حکم رانــی گاهــی در کنــار یکدیگــر قــرار می گرفتنــد. روابــط 

دوســتانه ایشــان بــه شــیوه های مختلفــی ظهــور و بــروز یافتــه اســت.
ــوت  ــه دع ــد ک ــد گردی ــی منعق ــی پیمان ــه فاطم ــز خلیف ــی و عزی ــعدالدوله حمدان ــان س می
ــرای  ــان ب ــاش فاطمی ــم، 1417، ج 1: 98( ت ــود. )ابن العدی ــناخته ش ــه رســمیت ش ــان ب فاطمی
نزدیــک شــدن بــه آل مســیب، باعــث شــد تــا در دوران ابــودواذ بــه ســال 382 ق در موصــل 
ــار  ــن ب ــری، 1390، ج 4: 116( هم چنی ــود. )ابن تغ ــده ش ــه خوان ــی خطب ــه فاطم ــام خلیف ــه ن ب
دیگــر ابوالمنبــع قراوش بــن مقلــد کــه بــر شــهرهای موصــل، کوفــه، مدائــن و انبــار حکم رانــی 
ــه  ــی خطب ــه فاطم ــام خلیف ــه ن ــهرها ب ــن ش ــتور داد در ای ــری دس ــال 401 قم ــت در س داش
ــی قریــش  ــر، 1385، ج 9: 223؛ ابن تغــری، 1390، ج 4: 224 – 227( ابوالمعال ــد. )ابن اثی بخوانن
ــته  ــت داش ــت دریاف ــه فاطمــی خلع ــه از ســوی خلیف ــری ک ــه ســال 448 قم ــان ب ــر عقیلی امی
ــه  ــر، 1385، ج 9: 625 – 626( ب ــود، )ابن اثی ــده ب ــه خوان ــل خطب ــام وی در موص ــه ن ــود و ب ب
ــان  ــام فاطمی ــا ن ــداد شــود و حکومــت یک ســاله خــود را ب ــا وارد بغ بساســیری کمــک کــرد ت
ــه  ــام نورالدول ــه ن ــان ب ــت مزیدی ــم وق ــر، 1385، ج 9: 640 – 644( حاک اســتوار ســازد. )ابن اثی
دبیــس نیــز در ایــن ماجراهــا همــراه و هم دســت امیــر عقیلیــان بــود و ماننــد وی بــه فاطمیــان 
ــن  ــن صالح ب ــر، 1385، ج 9: 626( ثمال ب ــود. )ابن اثی ــرده ب ــت ک ــت دریاف ــود و خلع ــته ب پیوس
مــرداس از حاکمــان مرداســی حلــب در ماجــرای بساســیری جانــب وی را گرفــت و پــس از آن 
دچــار درگیری هــای محلــی گردیــد. مســتنصر فاطمــی ثمــال را بــه مصــر فراخوانــد و حکومــت 
بیــروت، عــکا و جبــل را بــه وی ســپرد. دیــری نپاییــد کــه ثمــال دوبــاره بــه جانــب حلــب روانــه 
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گشــت و حکومــت آن جــا را کــه بــرادرزاده اش از دســت فاطمیــان خــارج ســاخته بــود دوبــاره بــه 
ــر آن جــا حکم رانــی داشــت. )معــزی،  ــا هنــگام مــرگ از جانــب فاطمیــان ب دســت گرفــت و ت

)224- 223 :1390
ــا  ــن گروه ه ــتانه ای ــط دوس ــه رواب ــود ک ــخص می ش ــده مش ــرح ش ــوارد مط ــی م ــا بررس ب
ــه  ــاز ب ــی و نی ــرایط سیاس ــه ش ــوده اســت بلک ــر نب ــه یک دیگ ــدی ب ــر صــدق و اعتقادمن از س
حمایــت ایشــان را بــه ســوی دوســتی ســوق مــی داده اســت. بــه رســم مثــال در روزگار ابوکالیجار 
و ملــک رحیــم امیــران بویهــی - کــه هم زمــان بــا اوج گیــری ســلجوقیان بــود - چــون خلیفــه 
عباســی در مقابــل رفتارهــای ایــن دو، ســلطان ســلجوقی را بــه ســوی خــود خوانــد در مقابــل 
ایــن دو امیــر بــه خلیفــه فاطمــی نزدیــک شــدند. )چلونگــر، 1390: 108 – 109( چنــد صباحــی 
میــان عضدالدولــه دیلمــی و العزیــز فاطمــی بــه دلیــل وجــود دشــمن مشــترک، کــه حمــات 
ــدل شــدن  ــه حاصــل آن ردوب ــد ک ــود، دوســتی حاصــل آم ــه مرزهــای اســامی ب ــا ب رومی ه
ــه فاطمــی  ــن آن چــه خلیف ــی، 1413، ج 26: 271( هم چنی ــود. )ذهب ــان ایشــان ب ــی می مکتوبات
را علی رغــم تفــاوت مذهــب بــه همــکاری بــا امیــران امامــی مذهــب وا می داشــت دشــمنی بــا 
عباســیان و رقابــت بــا ایشــان بــر ســر منصــب خافــت بــود. از بررســی گزارش هــای موجــود 
ــان در  ــش آن ــه و نق ــان در منطق ــگاه مزیدی ــه جای ــد ک ــان برمی آی ــس و فاطمی ــط دبی در رواب
تحــوالت قــدرت و خلیفــه فاطمــی را بــه ایشــان نزدیــک ســاخته بــود. )ناجــی الیاســری، 1390: 

)221 – 219
ــوان  ــترک را می ت ــمن مش ــه دش ــه زدن ب ــتای ضرب ــتانه در راس ــط دوس ــری از رواب بهره گی
در مــوارد ذیــل نیــز مشــاهده کــرد. در آغــاز رابطــه آل بویــه بــا قرمطیــان نه تنهــا تیــره نبــوده 
اســت بلکــه روابــط حســنه میــان ایشــان برقــرار بــوده اســت. معزالدولــه و عضدالدولــه )امیــران 
بویهــی( بــا ســران قرامطــه کنــار آمــده و ســرزمین هایی را بــه اقطــاع بــه آن هــا داده بودنــد و 
نائــب ایشــان در بغــداد احترامــی داشــت. )ابن اثیــر، 1385، ج 9: 42( چــون حســن اعصــم رهبــر 
قرامطــه بحریــن بــه بغــداد آمــده از بختیــار عزالدولــه دیلمــی تقاضــای کمــک مالــی و نظامــی 
می کنــد و خواســتار فرمــان حکومــت بــر شــام و مصــر می شــود تــا فاطمیــان را از آن مناطــق 
ــه عباســی  ــرای حســن از خلیف ــی ب ــان حکم ران ــد در کســب فرم ــر چن ــر بویهــی ه ــد، امی بران
ــن  ــه حس ــای او ب ــت کمک ه ــگام حرک ــه هن ــد ب ــده می ده ــه وی وع ــا ب ــد ام ــاکام می مان ن
ــر در  ــا قرامطــه بیش ت ــد ب ــز هرچن ــان نی ــه، 1371: 109 – 110( حمدانی ــد رســید. )دخوی خواه
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ســتیز بودنــد امــا گاه از همــکاری آنــان نیــز بهــره برده انــد کــه بیش تــر بــه ســبب رویارویــی 
بــا فاطمیــان بــوده اســت. ســیف الدوله یکــی از قرامطــه را بــه عنــوان والــی خــود بــر ســواحل 
ــپاه  ــان داد و س ــان پای ــکاری آن ــه هم ــر حمــص ب ــلط ب ــورش وی و تس ــا ش ــود ام ــته ب گماش
حمدانــی بــر وی تاختنــد. )فیصــل ســامر، 1388: 253( حســن اعصــم از ســران قرامطــه توســط 
ــداری  ــاری می شــود. وی چهارصــد هــزار درهــم و مق ــان ی ــر ضــد فاطمی ــی ب ــب حمدان ابوتغل
آذوقــه از حمدانیــان دریافــت مــی دارد تــا خطــر فاطمیــان را از ســوریه دفــع کنــد. )فیصــل ســامر، 
1388: 172( در ســال 360 قمــری نیروهــای ابوتغلــب حمدانــی بــا همــکاری نیروهــای بویهــی- 
عباســی و همــراه قرمطیــان بــه رهبــری حســن بن احمــد ملقــب بــه اعصــم بــر نیروهــای خلیفــه 
ــر، 1385، ج 8:  ــد. )ابن اثی ــد تاختن ــرده بودن ــرف ک ــل تص ــال قب ــق را در س ــه دمش ــی ک فاطم

)615 – 614
ــن دو  ــط ای ــی رواب ــان و تیرگ ــا قرمطی ــان ب ــه و حمدانی ــنه آل بوی ــط حس ــوان رواب ــاید بت ش
حکومــت امامــی بــا فاطمیــان را بــا ادعــای خافــت و تــاش بــرای تفــوق معنــوی بــر جهــان 
اســام توســط فاطمیــان مرتبــط دانســت. تاشــی کــه می توانســت بــا ســهم خواهــی حاکمــان 
امامــی، خافــت فاطمــی را بــه چالــش بکشــاند. آمــده اســت حمدانیــان در آغــاز بــر آن بودنــد تــا با 
فاطمیــان از در دوســتی و هم پیمانــی درآینــد لــذا جوهــر صقلــی فرمانــده فاطمیــان را از آمادگــی 
خــود بــرای کمــک بــه وی در راســتای فتــح مصــر آگاهانیدنــد. امــا خلیفــه فاطمــی ســردار خــود را 
از ایــن دوســتی برحــذر مــی دارد. )مقریــزی، 1418: 188( گویــا ایــن فرمــان بــه جهــت جلوگیــری 
ــن  ــوده اســت. هم چنی ــان ب ــان و ســهم خواهی بعــدی آن ــات فاطمی ــان در متصرف از نفــوذ حمدانی
ــا  ــه تخــت نشســت چــون ب ــدر ب ــس از پ ــه پ ــی ک ــه حمدان ــب پســر ناصرالدول ــم ابوتغل می دانی
عضدالدولــه دیلمــی کــه حــذف حمدانیــان را در ســر می پرورانــد مواجــه شــد بــه شــام رفــت و در 
آن جــا بــا شورشــی کــه علیــه فاطمیــان آغــاز شــده بــود مواجــه شــد. ابوتغلــب از خلیفــه فاطمــی 
درخواســت کمــک کــرد تــا شــورش ضــد فاطمــی را ســرکوب کنــد امــا خلیفــه فاطمــی در عیــن 
این کــه از وی دعــوت کــرد بــه مصــر بــرود و در ســایه خلیفــه زندگــی کنــد، از کمــک دریــغ کــرد. 
در مقابــل هنگامــی کــه »فضــل« فرمانــده لشــگر ارســالی از ســوی فاطمیــان بــرای ســرکوب این 
شــورش در تــاش برآمــد ابوتغلــب را بــا وعــده نائــب فاطمیــان شــدن در شــام، بــه ســوی خــود 
جــذب کنــد، ابوتغلــب از پذیــرش همــکاری ســرباز زد و ســرانجام جــان خــود را بــر ســر ایــن عــدم 

ــه مصــر فرســتاده شــد. )ابن مســکویه، 1379، ج 6: 449 – 451( پذیــرش نهــاد و ســرش ب



₪ 67 مناسبات اسماعیلیان و امامیان عراق، شام و مصر در قرن سوم تا پنجم هجری

2-1-2- مناسبات خصمانه
ــه  ــر نتافت ــر را ب ــان یک دیگ ــه حاکم ــت ک ــر آن اس ــا روال ب ــی حکومت ه ــط سیاس در رواب
در تعــارض بــا هــم باشــند و ایــن تعــارض آنــان را بــه درگیــری ســوق دهــد. المعــز فاطمــی در 
دوران خــود تــاش فــراوان نمــود تــا نفــوذ خــود را در مناطــق تحــت حکومــت آل بویــه افزایــش 
ــد  ــه هم مذهــب ایشــان بودن ــه ک ــه خافتشــان توســط آل بوی ــان می خواســتند ک دهــد. فاطمی
ــدار  ــت اقت ــی می توانس ــت فاطم ــرش خاف ــه پذی ــل آن ک ــه دلی ــه ب ــا آل بوی ــردد. ام ــد گ تأیی
آنــان را بــا خطــر مواجــه ســازد بــه ایــن امــر مایــل نبودنــد. در مناســبات بویهیــان و فاطمیــان 
مــواردی کــه رویارویــی دو گــروه را نمایــان می ســازد کــم نیســتند. معاهــده ای میــان بختیــار و 
عضدالدولــه انجــام گرفــت کــه بــر اســاس آن از بختیــار خواســته شــد تــا بــه ســوی شــام رود و 
در پرچم هــای خــود اســم عضدالدولــه را حــک کنــد، و ایــن در حالــی بــود کــه شــام در آن زمــان 
تحــت ســلطه فاطمیــان قــرار داشــت. )حامــد غنیــم، 1971: 112 – 113( ابوشــجاع فناخســروبن 
حســن بن بویــه )عضدالدولــه( تاش هــای زیــادی کــرد تــا ســلطه عباســیان بــر مکــه و مدینــه 
پــس از تســلط فاطمیــان بــر آن جــا اعــاده شــود. )حامــد غنیــم، 1971: 112 – 113( هم چنیــن 
وی در روزهــای پایانــی حکومتــش بــر آن شــد کــه آهنــگ مصــر کنــد و آن کشــور را از چنــگ 
باطنیــه )فاطمیــان( بیــرون آرد. )بغــدادی، 1385: 208 -209( در مقابــل فاطمیــان نیــز بــی کار 
ننشســته بودنــد در دهه هــای آغازیــن ســده پنجــم بــه دلیــل ضعــف نیروهــای بویهــی در عــراق 
ــای  ــران خاندان ه ــرداران و س ــذب س ــدد ج ــرده درص ــتفاده ک ــت اس ــی از فرص ــان فاطم داعی
ــرک  ــردار ت ــام س ــیری )غ ــتن بساس ــای پیوس ــه در ماجراه ــد. چنان چ ــه برآمدن ــیعی منطق ش
بویهــی( بــه فاطمیــان و طــرف داری و خطبــه خوانــدن وی در بغــداد از خلیفــه فاطمــی رد المویــد 

فــی الدیــن شــیرازی از داعیــان بــزرگ فاطمــی دیــده می شــود. )معــزی، 1390: 209(
ــا حســین بن زکرویــه )ابن مســکویه، 1379، ج 5: 35(  وجــه رویارویــی حســین بن حمــدان ب
و ابوغانــم )طبــری، 1387، ج 11: 19؛ ابن مســکویه، 1379، ج 5: 41 - 42( قرمطــی در آغازیــن 
ــه  ــان ب ــاز ایش ــی و نی ــرایط سیاس ــوان از ش ــز می ت ــان را نی ــن حمدانی ــدرت یافت ــال های ق س

تأییــد از ســوی خلیفــه عباســی در راســتای کســب قــدرت فهــم کــرد.
بــه ســبب آن کــه فاطمیــان و حمدانیــان بــه دمشــق و اطــراف آن چشــم دوختــه بودنــد لــذا 
رویارویــی آنــان اجتناب ناپذیــر بــود. شــام در واقــع مســیر دســت یابی بــه عــراق بــرای فاطمیــان 
بــود و بکجــور ســردار شورشــی حمدانیــان خلیفــه فاطمــی را بــه طمــع دست رســی بــر عــراق 
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ــعیدالدوله  ــر، 1385، ج 9: 86( در دوره س ــرد. )ابن اثی ــب ک ــام ترغی ــر ش ــت ب ــم داش ــه چش ب
چشم داشــت فاطمیــان بــه ســوریه افزایــش یافــت. ابوالحســن مغربــی وزیــر العزیــز فاطمــی نیــز 
ــه ایــن امــر ترغیــب می کــرد. ســرانجام  ــا بیــان اهمیــت و ثــروت حلــب خلیفــه فاطمــی را ب ب
ــوان  ــه فرماندهــی ســپاه عــازم حلــب شــد. ســعیدالدوله کــه ت ــرای ایــن مهــم ب منجوتکیــن ب
مقابلــه در خــود نمی دیــد بــا بســتن دروازه هــای شــهر بــه امیــد کمــک امپراتــور روم نشســت. از 
آن جــا کــه بیــن امپراتــوری و ســعدالدوله )پــدر ســعیدالدوله( معاهــده هم یــاری وجــود داشــت بــا 
ارســال ســپاهی از روم، حمدانیــان از مهلکــه گریختنــد. )ابن مســکویه، 1379، ج 7: 258 – 259( 
خلیفــه فاطمــی کــه از دســت یابی بــه حلــب نــاکام مانــده بــود بــار دیگــر بــا تأمیــن آذوقــه و 
تقویــت ســپاه، حلــب را بــه محاصــره درآورد و اوضــاع بــه نفــع فاطمیــان پیــش می رفــت کــه 
ــد. )ابن مســکویه، 1379،  ــان را از شکســت رهانی ــوری روم حمدانی ــار هــم کمــک امپرات ــن ب ای
ج 7: 261 – 263( ماجراجویی هــای »بکجــور« بــر تیرگــی روابــط حمدانیــان و فاطمیــان مؤثــر 
بــود. بکجــور در ابتــدا والــی حمــص از جانــب ســعدالدوله حمدانــی بــود امــا چــون از حکومــت 
عــزل گردیــد در تــاش برآمــد بــا نزدیــک ســاختن خــود بــه عزیــز خلیفــه فاطمیــان حکومــت 
ــر، 1385، ج  ــن اثی ــکویه، 1379، ج 7: 148؛ اب ــد. )ابن مس ــن کن ــود تضمی ــرای خ ــق را ب دمش
ــا  ــط ب ــی رواب ــر تیرگ ــه وی ب ــق ب ــت دمش ــذاری حکوم ــا واگ ــم ب ــی ه ــه فاطم 9: 17( خلیف
ــار این چنینــی غــام خــود  ــر، 1385، ج 9: 18( ســعدالدوله کــه رفت ــن اثی ــزود. )اب ــان اف حمدانی
را برنمی تافــت در پــی وی برآمــد و ســرانجام بــر وی دســت یافــت و بــه زندگیــش خاتمــه داد. 
ــر فاطمیــان نیــز  ــان از قرامطــه در براب ــن اثیــر، 1385، ج 9: 85 – 87( حمایت هــای حمدانی )اب
عامــل دیگــری در روابــط خصمانــه ایــن دو قــدرت شــده بــود. حمدانیــان در خــارج کــردن شــام 
از تســلط فاطمیــان چشــم امیــد بــه قرامطــه دوختــه بودنــد و از کمــک بــه آن هــا جهــت ضربــه 
زدن بــه فاطمیــان دریــغ نداشــتند لــذا زمانــی کــه جعفربــن فــاح ســردار فاطمــی دمشــق را فتح 
می کنــد خواســتار خطبــه خوانــدن حمدانیــان بــه نــام خلیفــه فاطمــی می شــود و بیــان می کنــد 
ــه دور  ــان ب ــد فاطمی ــان از تهدی در صــورت انجــام نشــدن ایــن خواســته ســرزمین های حمدانی

نخواهنــد بــود. )فیصــل ســامر، 1388: 265(
ــا  ــکاری میانشــان حکم فرم ــبات هم ــاز مناس ــه در آغ ــران آل بوی ــان و امی ــد قرمطی ــر چن ه
ــتگیری  ــی دس ــری در پ ــال 375 قم ــد. س ــر ش ــاع دگ ــه اوض ــا در روزگار صمصام الدول ــود ام ب
نائــب قرمطیــان بــه نــام ابوبکربــن شــاهپور، اســحاق و جعفــر کــه از ســران قرامطــه بودنــد بــا 
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یــورش بــه کوفــه بــه ایجــاد ناامنــی روی آوردنــد کــه بــا واکنــش صمصام الدولــه مواجــه شــدند 
و در دو نوبــت نبــرد سپاهشــان هزیمــت شــده، پــای بــه فــرار نهادنــد. )ابــن اثیــر، 1385، ج 9: 

)43 – 42
مرداســیان هرچنــد آغــاز حکومــت خــود را بــا حکم رانــی از جانــب فاطمیــان بــر رحبــه آغــاز 
کردنــد امــا دیــری نپاییــد کــه صالح بــن مــرداس بــر خلیفــه فاطمــی شــورید لــذا در جنــگ بــا 
ــز کــه  ــم، 1417، ج 1: 139 – 141( پســر وی »نصــر« نی ــه کشــته شــد. )ابن العدی ســپاه خلیف
راه پــدر را در پیــش گرفتــه بــود در مقابــل فاطمیــان سرنوشــتی جــز شکســت و مــرگ نداشــت. 

)ابن العدیــم، 1417، ج 1: 141(
شــاید بتــوان اوج روابــط خصمانــه را در خیانت هــا نظــاره کــرد. از حســین پســر ناصرالدولــه 
حمدانــی کــه بــه فاطمیــان پنــاه بــرده بــود در مصــر فرزنــدی بــه نــام حســن زاده می شــود کــه 
وی را نیــز ناصرالدولــه ملقــب می کننــد. حســن در دوران المســتنصر فاطمــی هفــت ســال والــی 
ــان مســتنصر از  ــا آزادســازی برخــی مخالف دمشــق می شــود. )فیصــل ســامر، 1388: 173( او ب
ــه حســن  ــرد. گروهــی از ســپاهیان فاطمــی ب ــه فاطمــی می گی ــع خلیف ــر خل ــم ب ــدان تصمی زن
ــال  ــا ارس ــردد ب ــن آگاه می گ ــات حس ــه از اقدام ــه ک ــرد. خلیف ــاال می گی ــته و کار وی ب پیوس

ــه:  ــد ک ــرار می ده ــخ ق ــورد توبی ســفیری وی را م
تــو بــه عنــوان مهمــان بــر مــن وارد شــدی و مــا تــو را احســان نمودیــم، امــا تــو در قبــال 
مــا بــه عمــل ناشایســت دســت زدی و مــا بــاز صبــر کردیــم و چشــم پوشــیدیم و حــال کار 
تــو بــه جایــی رســیده اســت کــه بــا ســپاه علیــه مــا پیمــان می بنــدی و در هاکــت مــا 
می کوشــی. امــا ایــن کار از تــو ســاخته نیســت! دوســت داریــم در حالــی کــه خــون و مــال 
ــری،  ــد. )ابن تغ ــی دی ــزای بدخواه ــه ج ــروی وگرن ــا ب ــت از این ج ــوظ اس ــت محف و جان

1390، ج 5: 13( 

ــیده  ــرد کش ــه نب ــرانجام کار ب ــرد. س ــخر می گی ــه تمس ــه را ب ــتاده خلیف ــن فرس ــا حس ام
ــل  ــی از قبای ــا یک ــزد. او ب ــت خورده و می گری ــن شکس ــپاه حس ــی دو س ــا رویاروی ــود. ب می ش
منطقــه هم پیمــان شــده و بــا جنــگ و گریــز لشــگری فراهــم مــی آورد و مقــر خلیفــه را محاصــره 
می کــرد. بــا کمیــاب شــدن آذوقــه مــردم به شــکوه بــر می آینــد و مســتنصر کــه احتمال شــورش 
ــه در  ــه خلیف ــه اســت ک ــد و بدین گون ــت می کن ــح موافق ــرای صل ــا شــرایط حســن ب مــی داد ب
ــد. )ابن تغــری، 1390،  ــه دســت حســن می افت عمــل در کاخ خــود محبــوس می شــود و امــور ب
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ج 5: 14 – 15( امــا ایــن عاقبــت حســن نبــود ســرانجام هم پیمانــش بــه او خیانــت می کنــد و 
حســن کشــته می شــود و بدنــش مثلــه شــده هــر قســمت آن بــه منطقــه ای فرســتاده می شــود. 
)ابن تغــری، 1390، ج 5: 21 – 22( ُشــکرالخادم، ندیــم مــورد اعتمــاد عضدالدولــه، کــه در عصــر 
ــرف الدوله  ــی ش ــان حکم ران ــود در زم ــم آورده ب ــرف الدوله فراه ــرای ش ــرهایی را ب وی دردس
)پــس از پــدرش عضدالدولــه( بــر عــراق از تــرس وی مخفــی شــد. امــا شــرف الدوله چــون بــر 
وی دســت یافــت بــه شــفاعت یکــی از خادمــان وی را بخشــید امــا شــکرالخادم در حالــی کــه 
اجــازه رفتــن بــه حــج را از امیــر آل بویــه گرفتــه بــود، قصــد قاهــره کــرد، و بــه نــزد فاطمیــان 

رفــت و در نــزد ایشــان جایگاهــی مهــم یافــت. )ابــن اثیــر، 1385، ج 9: 57(
ــر  ــه بیش ت ــط خصمان ــماعیلی رواب ــی و اس ــان امام ــی حکم ران ــبات سیاس ــی مناس در بررس
چهــره می نمایانــد و آن جــا نیــز کــه ســخن از مناســبات دوســتانه اســت نقــش عامــل سیاســی 
ــترهای  ــودن بس ــم ب ــم فراه ــه علی رغ ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــت. ای ــگ نیس در آن کم رن
همــکاری میــان دو فرقــه بــه دلیــل وجــود دشــمن مشــترکی چــون عباســیان بــدان ســبب کــه 
هــر گــروه خواهــان ســروری و برتــری خویــش بــود در جهــت جلوگیــری از قــدرت یافتــن رقیــب 
ــر  ــه دیگ ــد. نکت ــر را برنمی تافتن ــا یک دیگ ــتمر ب ــکاری مس ــده هم ــای آین ــهم خواهی ه و س
ــودن نظــام اجتماعــی و  ــه دلیــل آشــفته ب ــه شــرایط آن عصــر برمی گــردد. ب در ایــن مســأله ب
اقتصــادی و ضعــف دســتگاه خافــت در کنــار عهدشــکنی های سیاســی و نظامــی هــر گروهــی 
ــدرت  ــای ق ــه رقابت ه ــه عرص ــای ب ــا پ ــد ت ــدد برمی آم ــت درص ــی می یاف ــدک قدرت ــه ان ک
جویانــه نهــد )فیصــل ســامر، 1388: 17 – 25( و شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه دل بســتن 

ــه دور از منطــق می نمــود. ــه عهــد و پیمان هــا در نظــام سیاســی آن عصــر امــری ب ب
2-2- مناسبات مذهبی

ــا مســائل مهمــی در اندیشــه  ــه و اســماعیلیه ب ــه امامی ــن نوشــتار جامع ــی ای ــازه زمان  در ب
دینــی روبــه رو شــدند. در میــان امامیــه بــا درگذشــت امــام حســن عســکری)ع( مســأله مهدویــت 
و غیبــت امــام دوازدهم)عــج( مطــرح بــود و ادعــای امامــت عبیــداهلل مهــدی بــاور اســماعیلیه بــه 

مهدویــت و غیبــت محمدبــن اســماعیل را بــه چالــش کشــید.
ــانی  ــج( و هم س ــم )ع ــام دوازده ــت ام ــأله غیب ــتند از مس ــاش داش ــماعیلی ت ــان اس داعی
امامــان دو گــروه تــا امــام ششــم در جــذب عــوام امامیــه ســود جوینــد. )معــزی، 1390: 191( 
پیوســتن حمدان بــن اشــعث قرمــط در عــراق بــه دعــوت اســماعیلیان هم زمــان بــا آغــاز غیبــت 
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صغــری و پنهــان شــدن امــام دوازدهم)عــج( از چشــم اثنــا عشــریه بــود. تاش هــای حمــدان 
کــه خــود اصالتــی کوفــی داشــت و شــعبه قرامطــه از اســماعیلیه را پــی نهــاد، و آمــاده بــودن 
ــان  ــان داعی ــرد. در می ــن شــرایط جــذب اســماعیلیه ک ــراق را در ای ــه ع بســتر، برخــی از امامی
اســماعیلی خواجــه نظــام الملــک از خلــف نامــی ذکــر بــه میــان آورده کــه دســتور داشــته تــا بــه 
ری، قــم، و کاشــان و آوه کــه رافضــی )امامیــه( زیــاد اســت بــرود و ایشــان را بــه آئین اســماعیلی 
ــی  ــداهلل شــیعی اصالت ــزی ابوعب ــدون و مقری ــه نوشــته ابن خل ــد. )طوســی، 1407: 257( ب بخوان
ــزی، 1416،  ــا، ج 4: 31 – 32؛ مقری ــدون، بی ت ــود. )ابن خل ــه ب کوفــی داشــت و برمذهــب امامی
ج 1: 51( ادعــای حســن صبــاح ایــن بــود کــه در گذشــته مذهــب اثنــا عشــریه داشــته اســت. 
ــگام  ــه هن ــان اســماعیلی ب ــد از امام ــه شــده اســت حســین بن احم ــی، 1385: 736( گفت )جوین
زیــارت نجــف و کربــا در دیدارهایــی بــا حســن بن فــرح بــن حوشــب )منصورالیمــن( از یــاران 
و اصحــاب امــام عســکری)ع( و علی بــن فضــل آن دو را جــذب دعــوت اســماعیلیه کــرد و بــه 
عنــوان داعــی بــه ســوی یمــن گســیل داشــت. )مقریــزی، 1416، ج 1: 51؛ خلیلــی، 1407، ج 6: 
194( بــه هنــگام حضــور ابوعبــداهلل شــیعی در مغــرب، وی درصــدد جــذب ابــن هیثــم از علمــای 
امامــی مذهــب منطقــه برمی آیــد و در پــی مناظراتــی ســرانجام ابــن هیثــم بــه آییــن اســماعیلی 
ــی  ــای امام ــلمغانی )از علم ــل، ش ــن حوق ــزارش اب ــه گ ــور، 1386: 410( ب ــد. )بهمن پ در می آی
عصــر غیبــت صغــری( در دوره ای از روی گردانــی از تشــیع امامــی بــرای خلیفــه فاطمــی دعــوت 
می کــرد و پــس از آن ادعاهــای غالیانــه را مطــرح کــرد. )ابن حوقــل، 1938، ج 2: 296( بــه نظــر 
می رســد غیبــت امــام دوازدهــم )عــج( و دوران حیرتــی کــه منابــع امامــی از آن یــاد می کننــد 
)صــدوق، 1395، ج 1: 2( در ایــن امــر بی تأثیــر نبــوده اســت. اســماعیلیان موفقیــت در ایــن امــر 
ــه  ــراوان و نزدیــک شــدن ب ــا پشــت کار ف ــان خــود هســتند کــه ب ــون تاش هــای داعی را مدی
افــراد در موقــع مناســب درصــدد جــذب ایشــان برمی آمدنــد. المؤیــد فی الدیــن شــیرازی کــه از 
داعیــان برجســته فاطمــی بــود توانســت بــا نزدیــک شــدن بــه ابوکالیجــار امیــر بویهــی شــیراز 
وی و برخــی از ســپاهیانش را جــذب دعــوت اســماعیلی نمایــد. )چلونگــر، 1390: 161( در مقابــل 
ماجــرای مهــدی دروغیــن کــه بــه ســال 319 قمــری در میــان قرمطیــان بحریــن رخ داد باعــث 
ــد بحریــن را تــرک گوینــد و  گردیــد بســیاری از قرمطیــان کــه از ســران و رجــال قبایــل بودن

برخــی از ایشــان بــه خدمــت بویهیــان در آینــد. )دفتــری، 1376: 191(
ــن میمــون از اصحــاب  ــداهلل ب ــن ادعــا کــه عب ــه ای ــر اســاس پژوهش هــای انجــام گرفت ب
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امــام صــادق)ع(، جــذب اســماعیلیه شــده باشــد و نقشــی مهــم در شــکل گیری اســماعیلیه داشــته 
اســت مخــدوش اســت. )ثبــوت، 1378: 104 – 121(

ــتای آگاه  ــد در راس ــه بودن ــماعیلی مواج ــان اس ــای داعی ــا فعالیت ه ــه ب ــه ک ــای امامی علم
ــر  ــی ب ــه نویس ــه ردی ــماعیلیه ب ــای اس ــان ادعاه ــاختن بط ــا س ــان و برم ــودن مردمانش نم
اســماعیلیان همــت گماشــتند. نعمانــی از علمــای امامیــه در قــرن چهــارم هجــری و صاحــب اثــر 
ارزشــمند الغیبــه، اثــری بــا عنــوان الــرد علــی الاســماعیلیه دارد. )نعمانــی، 1376: 16( شــیخ 
ــه رد آراء اســماعیلیه اختصــاص داده اســت.  ــاره بخشــی را ب ــاب الفصــول المخت ــد در کت مفی
)مفیــد، 1413 ف: 308( از جملــه آثــار ابن عبــدک از اهالــی جرجــان و از متکلمیــن امامیــه بــه 
ــد  ــن احم ــده اســت. )طوســی، 1420: 548 – 549( علی ب ــاره ش ــماعیلیه اش ــی الاس ــرد عل ال
ــل  ــاد اقاوی ــاب فس ــه فســاد کشــیده شــود کت ــش ب ــه مذهب ــل از آن ک ــی قب ابوالقاســم الکوف
ــی  ــرد عل ــاب ال ــن کت ــی، 1365: 265 – 266( هم چنی ــود. )نجاش ــته ب ــماعیلیة را نگاش الإس
ــان اســتقامت مذهــب اوســت.  ــی در زم ــه القزوین ــن ماهوی ــم ب ــن حات ــماعیلیة از فارس ب الإس
)نجاشــی، 1365: 300( نجاشــی از محمدبــن أبــی عمــران موســی بن علی بــن عبدویــه ابوالفــرج 
قزوینــی نــام می بــرد کــه اثــری بــا عنــوان الــرد علــی الإســماعیلیة داشــته اســت. )نجاشــی، 
ــرد  ــه، ف ــای امامی ــی از علم ــم القزوین ــی حات ــن أب ــهل حاتم ب ــی س ــن أب 1365: 397( علی ب
دیگــری اســت کــه نجاشــی از کتــاب الــرد علــی القرامطــة  وی یــاد کــرده اســت. )نجاشــی، 
ــت.  ــته اس ــة داش ــی القرامط ــرد عل ــام ال ــه ن ــی ب ــم کتاب ــاذان ه ــن ش 1365: 264( فضل ب
ــی  ــرد عل ــوان ال ــا عن ــی ب ــی کتاب ــار کلین ــی، 1420: 363( از آث ــی، 1365: 307؛ طوس )نجاش
ــز  ــرده شــده اســت. )نجاشــی، 1365: 377؛ طوســی، 1420: 395( صــدوق نی ــام ب القرامطــه ن
در کتــاب کمال الدیــن بــه بحــث قرامطــه و اعتقــادات ایشــان توجــه داشــته اســت. )صــدوق، 

1395، ج 1: 102(
از نمونــه مناظــرات می تــوان بــه کتــاب المناظــرات فــی الامامــه نوشــته ابــن هیثــم کــه 
ــد  ــر چن ــرد. ه ــاره ک ــد اش ــیعی ش ــداهلل ش ــذب ابوعب ــب اثناعشــری داشــت و ج ــاز مذه در آغ
ــوح چاروچــی )م 939(  ــی حســن بن ن ــده اســت ول ــی نمان ــاب باق ــن کت نســخه مســتقلی از ای
ایــن کتــاب را بــه عنــوان جــزء ششــم اثــر معــروف خــود الازهــار ضبــط و حفــظ کــرده اســت. 
المناظــرات بــه جهــت ارزش بی بدیــل در فهــم تاریــخ و کام اســماعیلیه بــه کوشــش ویلفــرد 

ــور، 1386: 410( ــح و چــاپ شــده اســت. )بهمن پ ــاول واکــر تصحی ــگ و پ مادلون
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ــر شــهرهای بین النهریــن فعالیــت داشــته و  ــان فاطمــی در بیش ت ــه داعی در عصــر معزالدول
کتاب هــای ایشــان بــه طــور گســترده ای رواج داشــته اســت. )کرمــر، 1375: 116( امــا در روزگار 
ــه فاطمــی نتوانســت  ــی، چــون خلیف ــدل شــدن نامه های ــس از رد و ب ــه پ ــی عضدالدول حکمران
صحــت ادعــای انتســاب خــود بــه خانــدان رســالت را بــه اثبــات رســاند امیــر آل بویــه امــر بــه 

ــه، 1371: 15( ــان کــرد. )دخوی ســوزاندن نوشــته های فاطمی
3-2- مناسبات اجتماعی

ــه ای،  ــی، اندیش ــای سیاس ــی از متغیره ــی تابع ــط اجتماع ــان ها در رواب ــری انس  کنش گ
ــر از  ــه تأثی ــی ب ــان و گاه ــت از حاکم ــه تبعی ــی ب ــن رو، گاه ــد ازای ــره می باش ــادی و غی اقتص

ــد. ــر را برمی گزینن ــا یک دیگ ــط ب ــی از رواب ــوع خاص ــه ن ــرایط زمان ــات و ش احساس
 در جابه جایــی حاکمیت هــا یکــی از دل نگرانی هــای مــردم رفتــار حاکــم جدیــد بــا 
ــر آیینــی  ــد ب ــان جدی ــد کــه حکم ران ــر وقتــی رخ می نمایان مردمــان اســت. ایــن مســأله بیش ت
دگــر باشــند. حفــظ جایــگاه انســانی شــهروندان ســوای این کــه بــا حکم رانــان خویــش بــر یــک 
بــاور باشــند یــا خیــر نشــان از بینــش مناســب مســند نشــینان می توانــد داشــته باشــد. هنگامــی 
کــه ســردار فاطمــی »جوهــر« وارد دلتــای نیــل شــد هیئتــی از خاندان هــای ســادات حســنی و 
حســینی بــه همــراه برخــی دیگــر از بــزرگان مصــر بــر وی وارد شــدند و پیمان نامــه ای میــان 
ایشــان بــه امضــا رســید کــه حــق مــردم مراعــات شــود و مــردم در انجــام مراســم های دینــی 
خــود آزاد باشــند. )مقریــزی، 1416، ج 1، 104 – 107( جوهــر از جانــب خلیفــه چنیــن پیمــان 
ــا آذوقــه  بســت کــه: از جــان و مــال مــردم حمایــت شــود و امنیــت در راه هــا برقــرار گــردد ت
بــه ســادگی بــه شــهر برســد و مــردم در امنیــت ســفر کننــد و ســفر ســاالنه حــج کــه تعطیــل 
شــده بــود دوبــاره برقــرار شــود. اعتبــار پــول کــه در آن زمــان فــراوان در آن تقلــب می شــد بــه 
ســامان یابــد. درمانــدگان یــاری شــوند و بــا همــه بــه مســاوات رفتــار شــود. )مقریــزی، 1416، 

ج 1، 104 – 107(
در زندگــی اجتماعــی عوامــل فراوانــی در برقــراری امنیــت دخالــت دارنــد. گاه اتفــاق می افتــد 
کــه بــه دلیــل انجــام برخــی رفتارهــا از ســوی قشــر خاصــی از مــردم، افــرادی کــه بــه نحــوی 
ــاص  ــروه خ ــن گ ــاری ای ــژ رفت ــی ک ــای اجتماع ــز از پیامده ــوند نی ــان می ش ــه این ــب ب منتس
در امــان نمی ماننــد. بــه هنگامــی کــه فتنــه قرامطــه رخ نمــود چــون امثــال ســلطان محمــود 
ــان کــردی و قرمطــی  ــه عباســی انگشــت در جه ــدن خلیف ــل خــوش آم ــه دلی ــه ب ــوی ک غزن
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می جســت. )بیهقــی، 1374، ج 1: 230( بــه طــور حتــم عرصــه بــر شــیعیان در زندگــی روزانــه 
ــر دار  ــودن ب ــی ب ــرم قرمط ــه ج ــز ب ــی را نی ــیعی امام ــا ش ــه بس ــرا چ ــود زی ــده ب ــگ گردی تن
ــه مصــر اوضــاع  ــدو ورود ب ــی در ب ــر ســردار فاطم ــا جوه ــان بســته شــده ب ــد. از پیم می کردن
نابه ســامان و ناامنی هــای ایجــاد شــده بــرای عمــوم مــردم از جملــه شــیعیان توســط رفتارهــای 

ــل درک اســت. ــان قاب قرمطی
 انتســاب بــه خانــدان وحــی در فرهنــگ شــیعیان و روابــط اجتماعی آنــان جایگاهی ارزشــمند 
دارد و بــه پــاس آن منتســبین بــه بیــت رســالت بــه دیــده احتــرام نگریســته می شــوند. فاطمیــان 
بــه هنــگام ادعــای خافــت از هم خانودگــی خــود بــا بیــت رســالت ســخن راندنــد و ایــن ادعــا 
بــه دلیــل پنهــان کاری و مخفــی زیســتن امامــان اســماعیلی مســاله ای چالش برانگیــز بــود. لــذا 
ــب  ــه در رد نس ــهادت نامه ای ک ــد. در ش ــه رد آن پرداختن ــه و ب ــاب را برنتافت ــن انتس ــی ای برخ
المعــز آغازگــر خافــت فاطمیــان مصــر، بــه امضــاء بــزرگان بغــداد رســید نــام عالمانــی از امامیــه 
ماننــد شــیخ مفیــد و ســید مرتضــی و ســید رضــی هــم دیــده می شــود. )ابــن اثیــر، 1385، ج 9: 
236؛ جوینــی، 1385: 730( آمــده اســت عزیــز خلیفــه فاطمــی در نامــه ای بــه عضدالدولــه خــود 
را از ســاله پیامبــر)ع( خوانــد. امیــر بویهــی پاســخی ماطفت آمیــز بــه وی داد آن گاه مشــاهیر 
علویــان عــراق را فــرا خوانــد و از تبــار فاطمیــان ســؤال کــرد. ایشــان ادعــای عزیــز را رد کردنــد. 
ســپس اســناد موجــود در خزانــه بغــداد را کاویدنــد امــا بــاز هــم ســندی دال بــر صحــت چنیــن 
ــا از خلیفــه فاطمــی  ــه راهــی مصــر شــد ت ــب عضدالدول ــذا ســفیری از جان ــد. ل انتســابی نیافتن
بخواهــد اســناد موجــود بــر ادعــای خــود را ارائــه نمایــد و اال بایــد منتظــر برخــورد امیــر بویهیــان 
ــوی  ــان از س ــیادت فاطمی ــای س ــه رد ادع ــأله ک ــن مس ــه ای ــه، 1371: 15( البت ــد. )دخوی باش
ــی ها از  ــد در بررس ــت نبای ــته اس ــز داش ــی نی ــای سیاس ــر آن جنبه ه ــور دادن ب ــیان و مان عباس

نظــر بــه دور بمانــد.
در دوران حکومــت عضدالدولــه دیلمــی چــون خبــر مــرگ ابویعقــوب یوســف، امیــر قرمطیان، 

بــه کوفــه رســید تــا ســه روز بازارهــای شــهر را بــه ســوگواری بســتند. )دخویــه، 1371: 112(
ــری  ــان در کنش گ ــش آن ــد از مســائل اقتصــادی و نق ــی نبای ــبات اجتماع در بررســی مناس
ــر فاطمــی( در  ــه هنــگام محاصــره شــهر حلــب توســط منجوتکیــن )امی افــراد غفلــت کــرد. ب
دوره دوم، شــیعیان حلــب بــا مشــکل تأمیــن آذوقــه مواجــه بودنــد بــه گونــه ای کــه گرســنگی 
بســیاری از مــردم را مــی آزرد. لؤلــؤ امیــر حمدانــی هــر قفیــز گنــدم را بــه ســه دینــار می خریــد 
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و بــه یــک دینــار بــه مــردم مــی داد. )ابن مســکویه، 1379، ج 7: 261( وضعیــت رقت بــار مــردم 
گاه باعــث می شــد دروازه هــای شــهر را بگشــایند و بیمــاران و گرســنگان را از شــهر خــارج کننــد 
ایــن در حالــی بــود کــه ســردار فاطمیــان در تعقیــب خــارج شــدگان برآمــده و بــه قتــل ایشــان 
ــردم در  ــه م ــود ک ــن ب ــر در ای ــن ام ــت ای ــکویه، 1379، ج 7: 261( عل ــت می زد.)ابن مس دس
حصــار حلــب بماننــد و بــرای تأمیــن آذوقــه فشــار بیش تــری بــه حمدانیــان وارد شــود تــا آنــان 
بــه تســلیم وادار شــوند. در زمانــی کــه حســن بــر خلیفــه فاطمــی در مصــر شــورید و مســتنصر در 
کاخــش محصــور گردیــد و اختیــار امــور در دســت امیــر حمدانــی قــرار گرفــت مــردم بــه علــت 
گرانــی در تأمیــن معیشــت بــا مشــکل مواجهــه شــدند. گفتــه شــده اســت قحطــی، بیمــاری و 
گرانــی بــا مــردم چنــان کردنــد کــه بســیاری دســت بــه مهاجــرت زده و انبوهــی از بازمانــدگان 

را مــرگ در ربــود. )مقریــزی، 1940: 24 – 25(
ــه  ــتند ک ــده داش ــرادی برعه ــدی را اف ــداهلل المه ــده اســت منصــب قضــاوت عبی ــه ش گفت

ــزی، 1390: 166( ــد. )مع ــه بوده ان ــان از امامی ــی از ایش برخ

نتیجه
ــروه از  ــوان دو گ ــه عن ــه و اســماعیلیه ب ــا پنجــم هجــری امامی ــرن ســوم ت ــه از ق ــا آن ک ب
ــد  ــام را پدی ــان اس ــی از جه ــی مهم ــتره جغرافیای ــدی در گس ــای قدرت من ــیعه حکومت ه ش
ــر  ــان در ام ــه ایش ــبات خصمان ــده و مناس ــرد نیام ــد گ ــوای واح ــچ گاه تحــت ل ــا هی ــد ام آوردن
حکومــت بــر روابــط دوســتانه ایشــان چیرگــی داشــت. قــدرت خواهــی و امتیــاز طلبــی ای کــه 
حتــی بــر مناســبات مذهبــی و اجتماعــی ایشــان نیــز ســایه افکنــده بــود. از ســویی فاطمیــان در 
فکــر دســت یازیــدن بــه منصــب خافــت در رقابــت بــا عباســیان چشــم امیــد بــه خاندان هــا 
و حکم رانــان شــیعی امامــی مذهــب مســتقر در عــراق داشــتند از ســوی مقابــل ادعــای امامــت 
ــوده قرمطیــان چهــره اســماعیلیان را در جامعــه  فاطمیــان و رفتارهــای نامناســب و خشــونت آل
ــه  ــی را ب ــان امام ــان حکمران ــت از فاطمی ــه حمای ــن آن ک ــود. ضم ــاخته ب ــی مخــدوش س امام
ــا خلیفــه عباســی ســوق مــی داد و ایــن امــر می توانســت موجودیــت  میــدان تقابــل و مبــارزه ب

حکومــت ایشــان را بــا خطــر مواجــه ســازد.
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