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بررسی تطبیقی اهداف و اصول سازمان دعوت عباسیان و
اسماعیلیان
تاریخ دریافت39/4/2 :

تاریخ تأیید39/11/1 :
*1

جعفر شریفی
محمدعلی چلونگر
***3
سید علیرضا ابطحی

**2

عباسیان و اسماعیلیه ،برای پیشبرد اهداف خویش ،،ادوداب بوه یشوسیز سوا ان
دعیت خفیانه نمیدند .قاشسه اهداف و اصیل اشن دو سوا ان و شوان ن وهوی
اش راک و ان راق آنها ،ا همله یضیعایی است که یییاند به شوااخت بیشو ر
اشن دو هرشان بیاجا د .اشن یضیع ،با اس فاد ا روش وصوفی و یببیقوی و بور
پاشه بالعات اساادی یرد بررسی درار گرن ه اسوت .شان وههوای یققیون نشوان
یدهد که وهه یماشز اصلی اشن دو سا ان ،در اشن اسوت کوه سوا ان دعویت
عباسی اهداف سیاسی را دنبال ینمید؛ ولی سا ان دعیت اسماعیلی ،عالو بر
اهداف سیاسی ،به یروشج عقاشد اسماعیلی نیز قید بید .هر دو سا ان دعیت ،در
اصیلی هماناد :پاهانکاری ،نظم ویرییب در ا یر ،اطاعوت قوا ا ا واب و هوب

* دانشجیی دک ری  -گرو یارشخ  -دانشسد علیب انسانی  -واحد نجفآباد  -دانشگا آ اد اسال ی-
نجفآباد  -اشران.
** دانشیار گرو یارشخ دانشگا اصفهان.
*** اس ادشار گرو یارشخ دانشسد علیب انسانی  -واحد نجفآباد  -دانشگا آ اد اسال ی -نجفآباد -
اشران.
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پیروان ا را های گیناگین ،با هم اش راک داش اد و رسیدن به ددرت و خالنوت،
ا هم یرشن اهداف ش رک آنان بید .دربار وهی ا یا آنها هم باشد انزود کوه
اسماعیلیه ،ح ی پس ا دس یابی به قاب خالنت ،بر حفظ عقاشود خویش ،پاشباود
بیدند و یهیدشت سا ان دعیت را حفظ نمیدند و نیز یسا ح بیش ری در ا یر
ا خید نشان یدادند؛ درصیرییکه عباسیان اشنگینه عمز نامیدنود .ا طرنوی،
سا ان دعیت ،بر پاشه اصیل سلسله رایبی ،نزد عباسیان ،عمودیا بور پاشوه نموید
سیاسی ،خید را نشان داد؛ ولی نزد اسماعیلیه ،دارای هابوههوای وبهبی و عاویی،
بهوشژ اع قاد به ضرورت رهبری ا اب اصیص در رأس سلسله رایب سا ان بید.

كليدواژگان :عباسیان ،اسماعیلیان ،سازمان دعوت ،خالفت عباسی ،خالفت فاطمی.

مقدمه

مطالعات تطبیقی میان سازمان های سیاسی و اجتماعی در برهه های متعددد تداری،ی،
همانند مطالعه تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیه ،میتواند در راسدتای دریافدت
برخی اهداف ،الگوها و تجربههای تاری،ی ،قضاوت بهتدر و حتدی بعضدی زوایدای مدبه
رویدادها که از اهداف مه پژوهش های تاری،ی است ،ما را یاری رساند .بنابراین ،بررسی
تطبیقی دو سازمان دعدوت عباسدیان و اسدماعیلیه در اهدداف و اصدو  ،بده زمینده هدای
شکلگیری و پیشرفت دعوت عباسیان و اسماعیلیه ،و آثار اصو سدازمان دعدوت کده در
ادامه موجب جذب پیروان ،رونق قدرت و ایجاد موقعیت حکومدت و خالفدت بدرای آندان
گردید ،میپردازد .از طرفی ،فایده مه این بررسی تطبیقی ،دریافت بهتدر اهدداف ایدن دو
سازمان دعوت و تأثیرهایی است که بهلحاظ عقیدتی ،سیاسی و جذب پیدروان در ندواحی
متعدد دنیای اسالم داشتند.
از سوی دیگر ،کارهای تطبیقی در مطالعات تاری،ی ،نسبت به دیگدر مطالعدات کمتدر
انجام شده است .این در حالی است که در تحقیقدات اخیدر ،آثدار مسدتقلی دربداره هدر دو
سازمان نوشته شده است .در خصوص عباسیان ،میتوان به آثداری از جملده :عباسیاا از ا
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بعثتاتااخالفتانوشته محمداهلل اکبری ،زلدعوةازلعباساة،تاریخاوتطوراوزلدعوةازلعباساة ،اثر
حسین عطوان ،و نیز درباره اسماعیلیان به آثاری مانند :پادزیشازسیااعایا ا نوشدته برندارد
لدوی  ،و مان اهایاپادزیشاخالفیتافاماایا ا بده قلد محمددعلی للدونگر ،و مقداتتی
همچون« :ساختار دعوت فاطمیان» نوشته بهرامی ،و «ساخت و کارکرد و تحدو دعدوت
فاطمیان» از جان احمدی اشاره نمود .البته در زمینه مطالعه تطبیقی نیز مقالهای بداعنوان
«بررسی تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و سازمان وکالت امامیه» توسط کاظ ملبوبی و
محمدرضا جباری نوشته شده است.
پرسش اصلی در این مقاله ،آن است کده دو سدازمان دعدوت ،لده وجدوه اشدترا و
امتیازی در اهداف و اصو سازمانی خود داشتهاند؟ البته در زیرمجموعده پرسدش اصدلی،
برخی سؤا های فرعی نیز وجود دارند؛ از جمله اینکه :بهلحاظ تقدم زمانی ،شدواهدی دا
بر تأثیرپذیری سازمان دعوت اسماعیلیه در اهداف و اصو  ،از سازمان دعوت عباسی وجود
داشته است یا نه؟ دیگر اینکه سازمان دعوت ،له تأثیری در روند تکامل و پیشرفت کاری
عباسیان و اسماعیلیه ایفا نموده است؟ برای پاس،گویی به این سؤا ها ،در بیدان فرضدیه
این پژوهش تاری،ی باید گفت که وجوه اشترا و امتیدازی میدان سدازمانهدای دعدوت
عباسیان و اسماعیلیه در اهداف و اصو سازمانی وجود داشته است .از طرفی ،بدا بررسدی
اسناد و مدار تاری،ی و دریافت مستندات ،عالوه بدر بیدان وجدوه اشدترا و امتیداز ،در
پاس،گویی به پرسش اصلی تحقیق ،کوشش خواهد شد که استنادها و استدت هایی دا
بر پاس،گویی به برخی سؤا های فرعی ،از جمله بدا فدرا احتمدا تدأثیر اسدماعیلیه از
عباسیان در مراحل دعوت خود و نیز فرا تحصیل اهمیدت اصدولی سدازمان دعدوت در
تکامل تدریجی ،پیشرفت و دستیابی به اهداف از سوی عباسیان و اسماعیلیه ،ارائه گردد.
نهایت اینکه باید گفت ،در این پژوهش ،عالوه بر پاس،گویی به سؤا های تحقیدق و
درستی یا نادرستی فرضیه ،کوشش خواهی نمود ایدن مطالعده و پدژوهش تطبیقدی را بدر
اساس دادههای تاری،ی بررسی و تبیین نمایی  .روش تحقیق در ایدن مقالده ،توصدیفی د
تبیینی و بر پایه مطالعات اسدنادی مدیباشدد کده بدر ایدن اسداس ،بده بررسدی تطبیقدی
سازمانهای دعوت عباسیان و اسماعیلیان در اهداف و اصو خواهی پرداخت.
اهداف سازمان دعوت عباسی
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سازمان دعوت عباسیان ،برای رسیدن به اهداف سازمانی خویش با یک سلسله تددابیر
سیاسی و زیرکانه و در عین حا انقالبی ،در اندیشه ایجاد مبدانی قددرت سیاسدی خدود و
توسعه تدریجی آن بودند .تشکیالت سازمان دعوت عباسیان ،بر پنهانکاری مطلق بنا شد
و کامالً بر پایه مقتضات و اهداف سیاسی و کسب قدرت از هرطریق ممکن بود .این شیوه
دعوت سرّی ،بعدها در برخی حکومت هایی که در د حکومت عباسی پدید آمدند؛ همانند
سازمان دعوت م،فی اسماعیلیه که در نهایت ،موجب تشکیل دولتهایی لون فاطمیان و
ایجداد شدد
قرامطه گردید .این دعوت ،بهشکل م،فیانه در اطراف امامی از اهل بیت
که رهبر این حرکت های پنهانی بود و این تشکیالت ،نقبا و داعیان را هددایت و رهبدری
میکرد .امامت در این تشکیالت پنهانی و در دوران انتقالی که بسیار اهمیدت داشدت ،بده
1
بنیعباس منتقل شد.
سازمان دعوت عباسی ،این اهداف را دنبا میکرد .1 2:براندازی امویان؛  .2دسدتیابی
به خالفت.
امام محمد بن علی عباسی که دعوت عباسی ( 39د 121ه.ق) به او واگذار شده بدود و
برای رسیدن به خالفت میکوشید ،دریافت که برای انتقا حق امامدت از خدانوادهای بده
خانواده دیگر ،نالار باید افکار عمومی را برای پذیرش وضع جدیدد آمداده کندد .ازایدنرو،
جانب احتیاط را گرفت و از پیروانش خواست بدون تعیین فردی خاص ،مردم را به دوستی
با شعار لندپهلوی «الرضا من آ محمد» دعوت کنند 3.عباسیان که در د ،
اهل بیت
جویای خالفت بودند ،در ظاهر ،نشان میدادند که هدف فقط براندازی بنیامیه است 4.در
این میان ،به نظرمیرسد که آنان اهدافی دینی را نیز تعقیب مینمودند؛ مانند توصیه امدام
عباسی به داعیان در دعوت به قرآن و سنّت و بیعت با کسی کده مدورد رضدایت خانددان
باشد 5.استفاده از ابزارهای نادرست ،نظیر :فریب گدروههدای مدذهبی از جملده
پیامبر
شیعیان با شعارهای مبه  ،قیام خونین همراه با قتل و عام 6و دستآخر خشونتهای پد
از قیام ،نشان میدهد که ایدن اهدداف ،اگدر هد بدودهاندد ،در مقابدل اهدداف سیاسدی و
قدرتطلبی آنها ،جایگاه درخوری نداشتهاند و هدف اصلی ،همان دستیابی به خالفت بود.
عباسیان با شعارهای مذهبی و مهارت بسیار ،دعوت خویش را به علویان پیوند دادندد؛
زیرا وجه اشترا علویان و عباسیان ،در فعالیت علیه امویان بود و هر دو ،خالفت را حدق
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میدانستند 7.ازاینرو ،در قیام های علویان در آن زمان ،مانند قیدام عبدداهلل
اهل بیت
بن معاویه 8نیز برخی شعارهای مشتر با عباسیان ،نظیر شدعار «الرضدا مدن آ محمدد»
مطرح میشد 9.بدین ترتیب ،تلقی همگان از این شعار ،به قدرت رسیدن فردی از خانددان
بود .نهضت آنان ،رنگ دینی داشت و بده همدین دلیدل ،در تبلیغدات خدویش،
پیامبر
بنیامیه را مته به تر دین و خیانت نموده ،آنان را ظال میشمردند10و حتی به هنگدام
قیام ،قرآن میخواندند 11.آنان برای نیل به مقصود ،هر فرقهای را که به سوی آندان روی
میآورد ،میپذیرفتند .نه از غالت و اهل تناسخ 12صرفنظر میکردند و نده از فرقدههدای
اباحی و مزدکی که در آن زمان هنوز بقایایی از آنها در خراسان وجدود داشدت 13.اینکده
هواداران تا له حد به آیین عامه مسلمانان نزدیک باشند ،در نظر آنان اهمیت نداشت و در
خراسان که تمایالت شعوبی و عقاید شیعی قوت داشت ،از هر دو عامل برای نشر دعدوت
14
خود استفاده کردند.
در این برهه ،عباسیان از برخی قیام های علویان که هدف عمدهشان براندازی بنیامیه
بود ،از جمله قیام عبداهلل بن معاویه ،نواده جعفر بن ابیطالب که در سدا 121هجدری در
کوفه آغاز شد ،کسب تجربه کردند و در رهبری داعیدان خراسدانی خدود تغییراتدی ایجداد
کردند که در پیروزی تأثیر داشت؛ بددین معندا کده هددف مشدتر علویدان و عباسدیان،
براندازی بنیامیه بود؛ اما همین که به قدرت رسیدند ،با خشونت تمام ،با شیعه آ علی
15
برخورد نمودند.
مه ترین اهداف مشتر میان عباسیان و پیروان آنان ،از بین بردن بنیامیه بود؛ ولدی
در هدف اصلی ،یعنی خالفت ،اختالف نظر داشتند .دعوتگران در جذب خراسانیان ،فقدط
16
توانستند ح سیاسی آنان را برانگیزند؛ بیآنکه متعرا عقایدد گونداگون آندان شدوند.
قیام های پ از قدرتگرفتن عباسیان ،نشان میدهد که اختالف نظدر پیدروان بدا سدران
دعوت در مسئله خالفت ،علت اصلی برخی قیامها بدوده اسدت .قیدام شدریک بدن شدیخ
المهری در سا 199هجری در ب،ارا ،با رنگوبوی بهظداهر شدیعی ،در مقابدل بیددادها و
نامردی های عباسیان صورت گرفت .او اعالم نمود :اکندون کده از رندر مروانیدان رهدایی
بایدد از فرزنددان
یافتی  ،نباید به رنر عباسیان تدن دهدی  .بدیشدک ،خلیفده پیدامبر
17
او باشد.
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اصول سازمان دعوت عباسیان
.1پنهانکاری

در دوره بنیامیه ،قیامهای علنی فراوانی از سوی علویان و گروههای دیگر علیه آنهدا
صورت گرفت .امویان توانستند این قیامها را سرکوب کنند و موقعیت خالفت خود را حفظ
نمایند .بر این اساس ،گروهی از علویان بهرهبری ابوهاش فرزند محمد بن حنفیده (گدروه
18
فرقه کیسانیه) به فعالیت های زیرزمینی با هدف بدهدسدتآوردن خالفدت روی آوردندد.
بنیامیه به او مظنون شده ،بهقولی او را مسموم نمودند19و در ایدن شدرایط ،او در حمیمده
شام (در سا 39ه.ق) ،جانشینی خود را به محمد بن علی عباسی منتقل نمود 20.بنابراین،
مقدمات دعوت عباسی فراه گردید .امام عباسی به صورت سرّی کار دعوت را ادامه داد و
به داعیان خود دستور داد برای حفظ جانِ او از خطر بنیامیه و نیز عدم م،الفت علویان ،از
نام امامی خاص خودداری نموده و به شیوه اصولی سازمان دعوت ،پنهانکداری را اسداس
کار خود قرار دهند 21.پ  ،در این راستا اقدامهی ذیل را انجام دادند:
ـ فعالیت مخفی دعوت با پوشش تجارت :محمد بن علی عباسی ،به مبلغدانش توصدیه
کرد برای پنهان نگهداشتن هدف تبلیغاتی خود از لش حکومت ،بده حرفده تجدارت روی
آورده ،باحکمت به نشردعوت بپردازند 22.داعیان ،به سفارش او عمدل کردندد و در لبداس
بازرگانان ،با هدف امنیت بیشتر سازمان دعوت ،تبلیغات سرّی و حسابشدهای را از شدهر
مرو آغاز نموده ،در دیگر شهرهای خراسان و گرگان به فعالیت پرداختندد 23.مرکدز عمدده
دعوت حمیمه ،در سوریه بود که امام عباسی خود در آنجا اقامت داشت .این شهر ،بر سدر
راه حر قرار داشت .ازاینرو ،فرستادگان میتوانستند در جامده زائدران یدا بازرگاندان بدرای
گرفتن دستور ،نزد او بروند یا هدایایی به او بدهند 24.ابومسل نیز زمانی که ریاست داعیان
خراسان را به عهده گرفت ،شدماری از آنهدا را در کسدوت بازرگدان بده ندواحی م،تلد
25
خراسان فرستاد.
ـ کنارهگیری از قیامها :هنگامی که سازمان دعوت ابوهاش علوی ،به محمد بن علی
عباسی منتقل شد ،وی کوشش نمود که با نظ و احتیاط و فعالیتهای مستمر زیرزمینی و
بهرهبرداری محتاطانه از تحوتت پیش رو ،راه را برای اهداف سازمان دعوت هموار نماید.
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آنان برای دورماندن از خطرات احتمالی از سوی بنیامیه ،از قیام های علویان کنارهگیدری
نمودند .اگرله عباسیان از پیامدهای قیام زید بن علی و یحیدی بدن زیدد در راسدتای
تقویت سازمان دعوت خود بهرهبرداری نمودند ،ولی محمد بدن علدی بااحتیداط بسدیار بده
سران دعوت فرمان داد که از خانههای خود بیرون نیایندد کده هنگدام قیدام فدرا نرسدیده
26
است.
ـ جذب افراد مورد اطمینان :از ویژگیهای مه دعوت سرّی عباسدیان ،جدذب افدراد
مورد اطمینان بود؛ زیرا عدم رعایت آن ،خطر علنیشدن دعوت را ایجاد مینمود .به دستور
امام عباسی ،افرادی که جذب دعوت سرّی میشدند ،عمدتاً از ایرانیان ،شیعه و موالی کده
قابل اعتمادتر بودند ،انت،اب میشدند؛ هرلند به صورت محدودتری و بااحتیاط از اعدراب،
بهویژه یمانی و قحطانی که در راه دعوت از خود جانفشدانی نشدان مدیدادندد ،اسدتفاده
میشد 27.امام عباسی بهدقت داعیان خود را انت،اب و جدذب مدینمدود .انت،داب افدرادی
همانند بکیر بن ماهان و ابومسل که موجب پیشرفت و پیروزی عباسیان شدند ،حداکی از
28
دقت نظر عباسیان برای حفظ و گسترش خواستههای خود بوده است.
ـ ممنوعیت هرگونه فعالیت نظامی برای دعوتگران :عباسیان با فعالیتهای سدرّی و
غیرنظامی ،کار خود را آغاز نمودند؛ زیرا در غیر این صورت ،پیش از پیروزی نهضدت ،ندام
پیشوا فاش میشد و خطر برخورد خلفای اموی و دیگرم،الفان آنان را به وجود مدیآوردو
بهعالوه ،موجب بحثهای اختالف برانگیز بر سر تعیین خلیفه نیز میگردید .بنابراین ،امام
عباسی برای جلوگیری از این خطرات و با نگاه به مسیر پیشرفت و پیروزی ،فعالیدتهدای
29
سرّی و غیرنظامی را به صالح نهضت و نوعی راهبدرد سیاسدی و امنیتدی مدیدانسدت.
داعیان موظ بودند از هر گونه تهدید و شدت عمل پرهیز کنند و رازهای جندبش را جدز
30
برای معتمدان و شایستگان آشکار نکنند.
ـ کتمان نام امام :محمد بن علی عباسی ،به داعیان خود دستور داده بود که در دعدوت
خود ،از ذکر نام امام خاص خودداری کنند 31.عباسیان ،به جهدت زیرکدی و سیاسدتی کده
داشتند ،نام کسی را نمیبردند و تنها لنین وانمود میکردند که برای یکی از آ محمد
بودند ،گمان میکردند که
دعوت میکنند .مردم ه که طرفدار علویها و اهل بیت
مقصود از دعوت ایشان ،یکی از آ علی است .داعیان برای سرّیماندن نام امام و دعوت و
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جلوگیری از سوءظن حکومت ،فعالیتهای خود را در پوشش بازرگان ،فروشنده و حاجیدان
درمیآوردند 32.آنان ش،ص امام را م،فی میکردند و غیر از داعیان بزرگ و نقبا و تعدادی
33
از دعوتگران ،دیگر داعیان از امام مجهو پیروی مینمودند.
 .2پیروی محض از امام عباسی

از سا (39ه.ق) که امامت از ابوهاش به عباسیان انتقا یافت ،تا آشکارشدن دعدوت
در سا (123ه.ق) به فرمان ابراهی امام ،سازمان دعدوت عباسدی بدا پیدروی محدا از
دستورها و برنامههای امام عباسی ،بهعنوان یک اصل ،به حفدظ نظد و بقدای آن کمدک
نمودند .بنابراین ،در دوره دعوت ،بنا بده فرمدان محمدد بدن علدی ،داعیدان و پیدروان ،در
لارلوب سیاستهای سازمان ،حق قیام علنی و اذن شمشیر را نداشتند 34.اطاعت داعیدان
از اوامر امام عباسی سبب شد تا هنگام دستور ابراهی امام به ابومسدل در سدا 123ه.ق
35
مبنی بر آشکارنمودن دعوت ،دست به مبارزه علنی نزنند.
 .3نظموترتیب در امور

بیشک ،نظ وترتیب در اصو سازمان دعوت عباسی ،از امتیازات مه نهضت بود که
توانست موجودیت آنان را در تحوتت حساسِ سی سا پایانی حکومدت بندیامیده حفدظ
نموده ،عوامل پیروزی را فراه نماید .سازمان دعوت عباسی ،از همان آغاز دعوت سدرّی،
دوازده داعی بزرگ یا نقیب انت،اب نمود .این نقبا باوجود تدابیر شدید امویدان و بددگمانی
والیان آنها ،مدتی دراز به کار نشر دعوت سرّی در خراسان پرداختند و با تداوم نظ خاص
36
سازمان دعوت و با سرس،تی ،مردم را به رویگردانی از امویان میخواندند.
در سازمان دعوت عباسی ،لگونگی ارتباط با امام عباسی ،از نظ خاصی برخوردار بود.
امام عباسی از طریق نمایندگان خود یا نامه ،بدا پیدروان و رهبدران کدوفی ارتبداط برقدرار
میکرد .پیروان جز از طریقی خاص ،یعنی رساندن نامدههدا و امدوا بده رهبدران کدوفی،
نمیتوانستند با امام عباسی ارتباط برقرار کنند .تنها زمان حر ،داعیان خراسان میتوانستند
37
امام عباسی را مالقات کنند.
.4کسب قدرت از هر طریق ممکن

از آنجایی که علویان محبوبیت داشتند،نهضت عباسی ،از همان آغاز دعدوت پنهدانی و
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شکلگیری خود در حوالی سا  111ه.ق ،امکان فعالیت مستقل برای این نهضت فدراه
پرداختند و موفق
نبود .ازاینرو ،به بهرهبرداری از پایگاه اجتماعی و مذهبی اهل بیت
شدند بسیاری از شیعیان و علویان را به سوی خود جذب کنند و جبهه متحدی از نیروهای
عباسی ،علوی ،کیسانی ،خوارج ،ایرانی و دیگر نیروهای م،ال امویان تشکیل دهند .آنان
با مقدس نشاندادن هدف و تحریکات دیندی د قدومی بده کمدک گدروههدای درگیدر و
بر پایه اندیشههای کیسانی که
خراسانیان ،به بهانه خونخواهی از قاتالن امام حسین
خود ادعای وارثت آن را داشتند ،نهضدت خدویش را پدیش بردندد .ازایدنرو ،از پیامددهای
قیام های زید و فرزندش یحیی که موج فراگیری میان موالیان و خراسدانیان ایجداد کدرد،
بهرهمند شدند .در ابتدا با پیوستن به قیام عبداهلل بن معاویه و سپ کشدتهشددن وی بده
دست ابومسل  ،38با هدف تقویت دعوت و از بین بردن رقبای سیاسدی و حتدی دو مرحلده
بیعت با نف زکیه ،39با ظرافت و هوشمندی بستر مناسبی برای فعالیت های سیاسی خود
فراه کردند.
 .5جذب حداکثری پیروان

یکی از اصو دعوت پیش از پیروزی ،نوعی تبلیغات عامهپسند و بهرهبرداری از پایگا ه
مردمی اهل بیت پیامبر  ،با شعار «الرضا من آ محمد» بدود .ندام شد،ص خاصدی را
نمیبردند 40تا ه امام عباسی از آسیب احتمدالی مصدون باشدد و هد بتوانندد علویدان و
شیعیان سیاسی را به سوی خود جذب نمایندد .عباسدیان ،درظداهر ،بدا علویدان همراهدی
مینمودند؛ به عنوان مثا  ،عباسیان و ابومسل  ،خود را خونخواه یحیی بن زید 41که ندزد
اهل خراسان محبوبیت داشت ،معرفی مینمودند .همچنین ،بیعت آندان بدا نفد زکیده و
همکاری در قیام عبداهلل بن معاویه ،نمونه این همراهی بود؛ ولی این اعما  ،مصلحتی بود
42
و علویان تنها پ از خالفت ابوالعباس ،به موضوع پی بردند.
عباسیان با وعدههایی ،موالی و قشرهای ناراضی را جذب مینمودند و در خراسدان بدا
توجه به اهمیت و قدرت شعوبیگری و عقاید شیعی ،از هر دو عامدل بدرای نشدر دعدوت
خویش بهره میبردند 43.ماهیت دعوت ،بهرهبرداری از داسدتانهدایی دربداره تدر دیدن
امویان و برانگی،تن مردم به حمایت از خاندان نبوت با زندهکردن امید ظهور مهدی موعود
بود که میبایست در جهانی که پُر از بیداد بود ،رس عدالت دراندازد 44.ترکیدب سدپاهیان
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ابومسل  ،از شیعان کیسانیه ،خوارج سیستانی ،زردشتیان خرمدینی ،روستائیان ،پیشهوران و
بردگان تشکیل میشدند که همه این گروهها ،نه برای بنیعباس ،بلکده بدرای رهدایی از
ظل بنیامیه وارد کار شده بودند 45.او در ماجرای «بهآفرید»46و سازش با رؤسای مجوس،
نشان داد که خود ب،شی از سیاست وی در بهرهجویی از نیروهای گونهگون ضدّ عرب در
نبرد با امویان بوده است 47.داعیان عباسی میکوشیدند همده ناراضدیان ،اعد از عدرب و
48
غیرعرب ،خارجی ،شیعه و غیرشیعه و حتی غیرمسلمان را جذب کنند.
سازمان دعوت اسماعیلیان

نهضت اسماعیلیه در نیمه اوّ قرن دوم هجری ،در عرصه حیات دینی و سیاسی گدام نهداد و
حدود یک قرن ونی با جمعدی از امامدان پوشدیده و داعیدان فعالیدت نمدود .در پایدان قدرن سدوم
هجری نیز با تشکیل حکومدت در شدما آفریقدا ،خدود را بدهعندوان دولدت تدازهای نشدان داد و
توانست در بسیاری از نواحی جهان اسالم ،سیاستهای حکومتی خود را گسترش دهد.
مسلماً پیروزی های پیدرپی این نهضت ،مرهون داشتن یک ساختار پیچیده و منسج
سیاسی و دینی به نام «سازمان دعوت» بود که بهتصریح مندابع ،از «سدلمیه» 49در شدام
رهبری میشد 50.این سازمان ،تأثیر لشدمگیری در جدذب و گسدترش دعدوت در میدان
پیروان این فرقه و تحکی حکومت آنان طی حدود سه قدرن در افریقیده و مصدر داشدت.
اگرله اسماعیلیان از آغاز فعالیت خویش بنا به مقتضیات و شدرایط زمدان لنددان وجهده
سیاسی خود را نشان نمیدادند ،ولی مسلماً اهداف سیاسی ،اجتمداعی و عقیددتی از جملده
برنامههای مه سازمان دعوت بوده است .جندبش اسدماعیلی توانسدت بده صدورت یدک
سازمان انقالبی پویا که امر دعوت را از طریق شبکهای از داعیان تبلیغ و رهبری میکرد،
خود را نشان دهد .در رأس این سازمان م،فی ،دست هدایتکننده یک رهبدری مرکدزی
51
نیرومند فعالیت مینمود.
سازمان دعوت اسماعیلیه ،این اهداف را دنبا نمود .1 :براندازی عباسیان؛  .2دستیابی
به خالفت؛  .9ترویر اندیشهها و اصو عقاید.
اسماعلیان در راستای کسب مشروعیت و ترویر اصو عقاید خود ،با هددف تدرویر و
رونق مذهب خویش و نیز دستیابی به بنیانهدای سیاسدی خواسدتههدای خدود و تشدکیل
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حکومت  ،به اثبات جایگاه خدویش در پیوندد نسدبی بدا خدط امامدت از علدی تدا امدام
صادق و سپ فرزند بزرگ وی ،اسماعیل و پ از او ،محمد بن اسماعیل برآمدند 52و
استمرار آن را نیز در قالب اندیشههای اعتقادی و سیاسی تحت عنوان «شیعه اسدماعیلی»
53
ارائه نمودند.
اسماعیلیه ،در لارلوب سازمان دعوت خویش ،برای رسیدن به اهداف خود ،معتقد بده
فعالیت گسترده سیاسی بودند .از جمله عواملی که باعدث شدد اسدماعیلیان در ایدن مسدیر
موقعیت بهتری به دست آورند ،عدم حضور گسترده امامیه در صحنههای نظامی و سیاسی
بود که بر اساس پیروی آنان از رویه امام صادق و دیگدر ائمده امدامیِ پد از ایشدان
بود؛ 54رویهای که زمینه را برای کامیابی اسماعیلیان فدراه نمدود .از طرفدی ،ایدن رویده
امامیه موجب شده بود بعضی از پیروان آنان که خواستار اقددام عملدی و نظدامی در برابدر
حاکمیت عباسیان بودند ،به اسماعیلیه روی آورند .از این دسدته مدیتدوان بده سده رهبدر
برجسته اسماعیلی در اواخر قرن سوم اشاره کرد« :ابن حوشب» و «ابن فضل»از رهبدران
اسماعیلیه یمن و «ابوعبداهلل شیعی» رهبر اسماعیلیه افریقیه .به نقل برخی منابع ،هر سده
55
در ابتدا امامیمذهب بودند و بعد به آیین اسماعیلی روی آوردند.
لنانکه از بررسی نهضت اسماعیلیه برمیآید ،داعیان اسماعیلی عموماً افرادی آشنا بدا
مبانی اعتقادی ،کالمی و فقهی مذهب اسماعیلی و دیگرمذاهب اسدالمی بودندد .آندان از
طریق تشکیل مجال تبلیغ یا مناظره ،اصو اعتقادی ،کالمی و سیاسی دعدوت خدود را
56
ابالغ میکردند.
انقالب عباسیان ،فصل جدیدی در تداریخ اقتصدادی و اجتمداعی اسدالم گشدود؛ زیدرا
بهتدریر از نوعی دولت دنیایی و نظامی ،به نوعی امپراطوری بازرگانی و جهدانی انجامیدد.
این تحو  ،در سراسر قرن دوم هجری اتفاق افتاد و در قرن سوم ،پیشرفت بسیاری نمود.
این تحو دوراندیشانه در آن شرایط اجتماعی ،به شکلگیدری و گسدترش نهضدتهدایی
انجامید که بیانگر قیام طبقات و اقوام مظلوم بود .شرایط حاد و بحرانی قرن سوم و لهارم،
یک سلسله انقالبها را در پی داشت 57.در لنین شرایطی ،اسماعیلیه بهتددریر بدا ایجداد
سازمان «زلدّعوة» ،وضعیت خالفت عباسی را بهدقت بررسی کردند و با توجده بده ضدع
خالفت در مناطق م،تل  ،با شعارهای پذیرفته برای گروهها و جوامع م،تل  ،اهداف خود
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را دنبا میکردند .آنچه این داعیان در تبلیغات خود مطرح میکردند ،به وضعیت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جامعه برمیگشت .آرمانهای آنان عمدتاً درباره مساوات ثروت و زمین
دور میزد .شعارهای سیاسی ایشان ،همسو با برقراری حاکمیت بر پایه مشارکت تدودههدا
58
بود و شعارهای اجتماعیشان ،به عدالت اجتماعی مربوط میشد.
هدف نهضت اسماعیلیه ایجاد نوعی حرکت سیاسی و فکدری در جهدان اسدالم بدود؛
همانند رسائل اخوان الصفاء و بسیاری از داعیان اسماعیلیه ن،ستین .اسماعیلیه ن،ستین ،با
حمایت داعیان معروفِ امام صادق ،یعنی مبار و ابوال،طاب که از امامت اسدماعیل بدن
امام صادق و فرزندش محمد بن اسماعیل حمایت مینمودند ،با ایجاد نهضتی م،فیانه
و زیرزمینی ،قصد براندازی عباسیان و ایجاد حاکمیت اسدماعیلیان را داشدتند .بدا تشدکیل
اوّلین دولت شیعی اسماعیلی در شما آفریقا ،با عنوان «دولت فاطمیان» ،نهادهای موجود
اسماعیلی نوعی گرایش محافظهکارانه به خود گرفت .سازمان دعوت که با توسعه خود ،از
زمان هارونالرشید ،خلیفه عباسی ،کوشش برای ت،ریب خالفت عباسی را داشت ،حا به
دفاع از ادعاهای فاطمیان مبادرت ورزید .با ات،اذ قدرت از سوی آنان ،در آثار داعیان ایدن
دوره ،نوعی گرایش به انحراف از اصو انقالبی و آیینیشان به سوی نوعی محافظهکاری
59
قرادادی به لش میآید.
اصول سازمانی دعوت اسماعیلیه
 .1پنهانکاری (تقیه)

تشکیالت اسماعیلیان ،بر اساس اصل تقیه م،فیانه بدود .ایدن تقیده در بدین آندان ،از
دامنهای بسیار وسیعتر از آنچه در میان بیشتر شیعیان داشت ،برخوردار بود .ش،ص هوادار
اسماعیلیه ،با تشریفات خاصی وارد تشکیالت اسماعیلیه میشد و سوگند یاد میکدرد کده
درباره تعالی و عضویت خود در جامعه اسماعیلی ،هیچ زبان نگشاید.
آنچه موجب پیشرفت دعوت اسماعیلیان و درنتیجه تداوم و تشکیل حکومت آنان شد،
سرّیبودن دعوت ،تقیه و کتمان بود .داعیان در دوره دعوت ،برای حفظ امام از م،الفان و
60
دشمنان ،اس حقیقی او را م،فی نگهه میداشتند و از اسامی مستعار استفاده مینمودند
و با تکیه بر بیان امام صادق که« :تقیه ،دین من و اجداد من است و هرکه تقیه ندارد،
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دین ندارد» ،تقیه را میزان و شعار اهل ایمان و لبداس اهدل دعدوت مدیدانسدتند 61.ایدن
پنهانکاری ،موجب شده بود که عباسیان و دیگرم،الفان ،اطالعاتی از ش،صیت رهبدری
دعوت نداشته باشند؛ حتی اموالی کده پیدروان اسدماعیلی از ندواحی م،تلد بدرای امدام
اسماعیلی میفرستادند ،کامالً محرمانه به نقطهای از اطراف شهر سلمیه انتقا داده میشد
و شبانه اموا مزبور را توسط نقبی که به منز امام راه داشت ،منتقل مینمودند 62.آنچده
موجب آگاهی عباسیان از رهبری اسماعلیان شدد ،شدورش قرامطده علیده سیاسدت هدای
اصالحی عبیداهلل مهدی یا به قو کاملحسین« ،کش ستر» بوده است کده بده جددایی
آنان از وی منجر گردید 63.بر همین اساس ،عبیداهلل مهدی از دست تجسد عباسدیان و
شورش قرامطه ،سلمیه را به قصد رمله در فلسطین ،و سپ مصر تر گفت و آنگاه بدا
پیشرفت داعی ابوعبداهلل شیعی در افریقیه و ایجاد شدرایط بدرای عبیدداهلل ،وی راهدی آن
64
منطقه شد و مقدمات تشکیل دولت فاطمی را فراه نمود.
ـ فعالیت سرّی تحت پوشش تجار :عبداهلل اکبر ،موقعی که در سلمیه مستقرشد ،بدرای
حفظ خویش و تداوم فعالیتهای سرّی ،خود را با شدهرت خدانوادگی عقیلدی ،وابسدته بده
خاندان عقیل بن ابیطالب ،و در پوشش یک بازرگان نشدان داد .پد از وی ،فرزنددان و
نوادگانش در سلمیه (احمد ،محمد ابوشلعلع ،حسین و سعید (عبیداهلل مهددی)) بده همدین
سیره عمل کردند .داعی معروف قرمطی ،ابوسعید جنابی ،یک پوستفروش بود .داعیان در
شهرها خود را در کسوت بازرگانان استتار مینمودندد و فقدط در ندواحی قبیلدهای و دور از
دسترس حکومت ،آشکارا رفتوآمد داشتند 65.عبیداهلل مهددی ،پد از خدروج از سدلمیه،
برای اینکه گرفتار مأموران بنیعباس و دیگرم،الفان نگردد ،بده همراهدی فرزنددش و در
پوشش لباس تجار به مصر و سپ افریقیه رفت و بدهعندوان یدک بازرگدان ناشدناس در
سجلماسه ،قلمرو خوارج بنیمدرار سکنا گزید؛ هرلند با نامه زیاداهلل سوم اغلبی یا مکتفی
66
خلیفه عباسی ،هویتش برای امیر مدراری آشکار شد و دستگیر گردید.
ـ کنارهگیری از قیامها :در دوره ستر ،یعنی مرحلده پنهدانی دعدوت و فعالیدت کده بدا
اختفای محمد بن اسماعیل ،ملقّب به «المکتوم» (پنهان و غایب) آغاز شد و دوره امامدان
غایب است ،پیوند مردم با امام از طریق «حجت» بود کده بده لحداظ درجده ارشددیت در
سلسلهمراتب سازمان سرّیِ زلدّعوة پ

از مقام امامت قرار داشت .اسماعیلیه توانسدتند بدا
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این تدابیر ،خود را از دشمنیهای بنیعبداس و دیگرم،الفدان حفدظ کنندد .همدین شدیوه
فعالیت و دعوت سرّی ،در دوره عبداهلل اکبدر ،جانشدین و فرزندد محمدد بدن اسدماعیل ،و
جانشینان وی تا عبیداهلل مهدی در شهر سلمیه شام تداوم داشت 67.بنابراین ،آنان در دوره
ستر ،با سیاست کنارهگیری از قیامها و عدم م،الفت های آشکار علیه بنیعبداس ،خدود را
حفظ نموده ،توانستند بهتدریر به توسعه دعوت خویش و جذب پیروان بپردازند.
ـ ممنوعیت هرگونه فعالیت نظامی در دوره اسماعیلیه اوّلیه :روش دعوت ،جذب پیدروان
و تبلیغات اسماعیلیه بر اساس شیوه سازمان الدعوه دوره ستر ،به شدکل سدرّی و م،فیانده بدود.
آنان با کمک داعیان کوشش مینمودند ،به صورت سرّی و با شعارهای عددالت و مسداوات ،بدر
پیروان خود بیفزایند .تا هنگام دعوت آشکار عبیداهلل مهدی ،وضع به همین گونده بداقی ماندد و
فقط موقعی که اوّلدین دولدت رسدمی اسدماعیلی ،یعندی فاطمیدان ،تشدکیل شدد و نیدز بعدد از
شکلگیری قرامطه و تشکیل دولت نزاری در ایران و برخی از دیگرگدروههدای اسدماعیلی بدود
68
که فعالیتهای نظامی و سپاهیگری ،از جمله سیاستها وبرنامههای آنان گردید.
 .2نظموترتیب در امور

یکی از مش،صه های مه  ،یعنی نظ وترتیب در امور دعوت اسماعیلی ،جایگاه و نقش
محوری و اصولی اصل امامت بوده است که با توجه به جایگاه کاریزماتیک و عظی الشأن
آن ،له در دوره ستر و له در دوره کش  ،پیروی محا از دستورات و برنامدههدای امدام
اسماعیلی ،یکی از مه ترین دتیل موجودیت و ایجاد جاذبه بدرای نشدر دعدوت و جدذب
69
پیروان بوده است.
یکددی دیگددر از جلددوههددای نظ د وترتیددب در امددور دعددوت را مددیتددوان در سدداختار
سلسهمراتبیبودن آن یافت؛ بهعنوان مثا  ،برای سدهولت در امدر تبلیدغ ،خدارج از قلمدرو
دعوت فاطمیان اسماعیلی ،نواحی خارج ،به دوازده جزیره تقسی شده بود که در رأس هدر
جزیره  ،یک حجت (باب یا باباألبواب) قرار داشت 70.حجتهای دوازدهگانه ،هرکدام سی
داعی نقیب و هر داعی نقیب ،زیر نظر خود دوازده داعی روز (ظاهر) و دوازده داعدی شدب
(باطن) داشت که اوضاع جامعه را برای او بدازگو مدیکردندد و بده حدل و فصدل مسدائل
میپرداختند 71.سلسلهمراتبیبودن سازمان دعوت ،عالوه بر داشتن کارکردهای مدیریتی و
نظارتی ،منشأ دینی داشته است .اطاعت و فرمانبری از امامان ،تنها با پیروی از کسانی که
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در مرتبه پایینتر ،بهعنوان دستنشاندگان آنها ،برای هدایت مدردم بودندد ،دارای اعتبدار
بود .ازاینرو ،مؤمنان میبایست به واسطه آنها ،تسلی و اطاعدت خدود را از امدام اظهدار
میداشتند .پ  ،دستگاه دعوت ،یعنی سلسلهمراتب یا حدود اسماعیلی مراجع ثانوی ،تدابع
72
امام به شمار میآمدند که برای هدایت و تعلی مردم منصوب شده بودند.
 .3کسب قدرت از هر طریق ممکن

پ

از محمد بن اسماعیل ،عبداهلل اکبر (م حدود 212ﻫ.ق 921/د 929م) و اخدالف او

از سلسله امامان دوره ستر ،دعوت اسماعیلی را ن،سدت از خوزسدتان و سدپ از سدلمیه،
بهعنوان پایگاه مرکزی سازمان دعوت ،سازماندهی و هددایت نمودندد .دسدتگاه رهبدری
اسماعیلی ،اندکی پ از نیمه قرن سوم /نه میالدی که با سسدتی حکومدت عباسدی از
یک سو ،و وقوع اختالف بر جانشدینی امدام حسدن عسدکری (م 211ﻫ.ق) در میدان
شیعیان امامی و نیز نومیدی برخی امامیان ،از دیگر سو ،همراه بود .دعدوت اسدماعیلی در
سلمیه ،عنوان دعوةازلهادیة یا دعوةازلحق را بر خود نهاد و با تبلیغات سدازماندهدیشدده
از امدام

درباره ظهور مهدی موعود (محمد بن اسماعیل) ،برخی از شیعیان امدامی را پد
73
حسن عسکری به خود دعوت نمودند.
گاهی برخی از داعیان و حتی اندیشمندان بزرگ اسماعیلی ،همانندد ابوحدات رازی (م
922ﻫ.ق) برای جذب پیروان ،از جمله امرا ،و نیز تبلیغ و دعوت به مهدویت ،ظهور مهدی
را پیشگویی مینمودند« .نقل است که مرداویر زیاری در ابتدا از ابوحات حمایت میکدرد؛
ولی بعداً سیاستی ضدّ اسماعیلی انت،اب کرد که گفته شده ،این امر شاید مولود آن بود که
74
ابوحات تاری،ی را برای ظهور مهدی پیشبینی کدرده بدود کده درسدت از آب درنیامدد.
بههرحا  ،اگرله تفکر مهدویت مبنای دینی دارد ،ولی به صورت یک تفکر سیاسی صرف
درآمد که فرقهها برای رسیدن به مقاصد خود از آن استفاده نمودند 75.ابوعبداهلل شیعی ،بدا
طرح «الرضا من آ محمد» میخواست ه از رهبری اسماعیلیه در مقابل عباسدیان رفدع
خطر کند و ه در راه کسب قدرت از آن بهره ببرد .او میگفت :از طرف فردی از خانددان
است،
دعوت میکند و آن را در نهایت ،به صاحب امر که از اهل بیت
رسو خدا
تسلی خواهدکرد 76.وی آمدن حجت خداوندد را نویدد مدیداد و ایدن خدود یدادآور سدنّت
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قدددیمیتددر شددیعه امددامی بددود کدده عندداوین :حجّ دت ،حجّ دتاهلل و امددام را متددرادف ه د
77
بهکارمیبردند.
برخی منابع م،ال اسماعیلیان فاطمی ،مدعی شددهاندد کده در جریدان شدکلگیدری
خالفت و کسب قدرت از برخی راهها ،از جمله :علوم غریبه ،شعبدهبازی ،فریدب و خدعده،
بهرهبرداری نمودند؛ بهعنوان مثا  ،درباره ابوعبداهلل گفته شدده ،بدا خدعدههدایش ،عقدو
بربرها را متحیر نمود و کینه را در اجتماع شعلهور کرد .همدین اعمدا و رفتدار را نیدز بده
عبیداهلل مهدی نیز نسبت داده اند .ابن اثیر گوید« :ابوعبداهلل بدرای پیشدبرد اهددافش ،بده
78
نیرنگهایی که عقو را تحت تأثیر قرار میداد ،روی آورد».
اسماعیلیان ،از فرقه هایی بودند که به دخالت عقل و اصو عقالنی در اسدتنباط دیدن
معتقد بودند و بدرخالف بسدیاری از فرقدههدای مدذهبی قدرن سدوم ،در برخدورد بدا آرا و
اندیشههای فرقههای دیگر ،سعه صدر بیشتری از خود نشان میداد .بنابراین ،روح تسدامح
و آزاداندیشی در میان تمامی گروههای اسماعیلی وجود داشت .لنین سیاستی در لارلوب
اهداف سازمان دعوت ،راهی برای جذب پیروان بود؛ لنانکه ابوعبدداهلل شدیعی در دوران
دعوت ،با تسامح و مدارا ،زمینه گسترش دعوت را فراه نمود .وی در مالقدات بدا قبایدل
م،ال  ،بهصراحت اعالم میداشت« :هرک از شما قصد ورود به مذهب ما را دارد ،داخل
شود و هرک قصد بازگشت و رجوع از آنچه ما به آن معتقدی  ،دارد ،او هد آزاد اسدت و
79
احدی مجبور بر این کار و مورد مؤاخذه نیست».
 .4جذب حداکثری پیروان

ـ ترکیب اجتماعی پیروان :داعیان اسماعیلی ،لنانکه در مطالب پیشین اشاره کردی ،
به بسیاری از نقاط فرستاده شدند و طبقات اجتماعی م،تلفی را به سوی خود جلب کردند.
اگرله پیروزی های اوّلیه آنان در محیط هایی که کمتر شهرنشین شدده بودندد و از مراکدز
حیاتی اداری دستگاه خالفت دورتر بودند ،بیشتربود .میتدوان گفدت کده جندبش ن،سدت
اسماعیلی ،صورت اعترااآمیزی به حکومت ظالمانه عباسیان و طبقات مرفه و آسودهحا
شهری و دستگاه اداری مرکزی به خود گرفت.
ترکیب اجتماعی پیروان اسماعیلی نیز از منطقهای به منطقه دیگر ،با وجود این واقعیت
که نهضت قدی اسماعیلی در محیط های غیرشهری متمرکز شده بدوده ،فدرق مدیکدرده
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است .در عراق ،دعوت اسماعیلی عمدتاً برای ساکنان روستایی سدواد کوفده ،و تدا حددّی
قبایل بدوی مجاور کشش داشت 80.در بحرین و شام نیز قبایل بدوی ،ستون اصلی پیروان
اسماعیلی را تشکیل میدادند 81.همچنین سازمان دعوت ،در یمن ،به قبایل کوهسدتانی و
بعدها در شما آفریقا به بربرهای کتامه اتکا نمود؛ 82هرلند از رقابتهدای قبایدل شدما
آفریقا نیز بهرهبرداری کردند .در ایران نیز بعد از آنکه دریافتتد نمیتواند پیروان تزم را در
83
جهت برپایی شورش و قیام به دست آورد ،به طبقات شهری و حاک روی آورد.
ـ گستردگی سازمان دعوت :از عوامل مه موفقیت اسماعیلیان ،تشکیالت گسدترده و
سازماندهیشده آنان بود که اساس آن بر داعیان استوار بود .مبالغده نیسدت کده بگدویی
داعیان اسماعیلی در فنون دعوت بینظیر بودند .آنها وضعیت خالفت عباسدی را بررسدی
میکردند و باتوجه به ضع خالفت در مناطق م،تل  ،با شدعارهای پذیرفتدهشدده بدرای
گروهها و جوامع م،تل  ،اهداف خویش را دنبا میکردند 84.دعدوت اسدماعیلیه ،اگرلده
توسط ابوعبداهلل شیعی ،در جریان شکلگیری فاطمیدان ،بده صدورت وسدیع آغداز شدد و
بهسرعت به پیروزی رسید ،ولی موفقیت این حرکت سازماندهیشده ،به یک قرن فعالیت
سرّی و مستمر مربوط است که توسط رهبران اسماعیلیه ،از آغاز قرن سوم هجری به بعد
در سلمیه سوریه رهبری میشد .با آمدن رهبران اسماعیلی بده ایدن شدهرِ دورافتداده ،امدا
سوقالجیشی و ارتباطی ،85راه برای گسترش دعوت هموار شد.
آنها در نواحی م،تل  ،برای پیشدبرد دعدوت ،ضدع و قدوت و عالیدق گدروههدا و
اجتماعددات م،تل د را بررسددی مددیکردنددد و بددرای هددر اجتمدداعی ،گفتدداری خدداص را
بهکارمیبردند .داعیانی که در ایران و عراق بودند ،لون بدا گدروههدای دانشدمند ،عدال و
طبقات برگزیده در ارتباط بودند ،از راههای عقلی ،استدت  ،فلسفه و مجال مناظره ،کدار
خود را پیش میبردندد .در میدان قبایدل بربدرِ طدرفدار علویدان ،از فضدایل علدی و
صحبت میکردند .شیوه های دعوت ،به حدی در گروههای متعددد مدنظ و
اهلبیت
بابرنامه بود که افرادی همچون غزالی ،به شیوه هوشمندانه آنان در طریقده جدذب افدراد،
86
اعتراف کردهاند.
دعوت اسماعیلی ،عالوه بدر عدراق ،در :جندوب ایدران ،بحدرین ،فدارس ،یمدن ،شدام،
خوزستان ،سند ،شما آفریقا ،ری ،ماوراءالنهر و برخی نواحی دیگر ،در سایه سازمان پویای
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دعوت اسماعیلی گسترش یافدت .گسدتردگی دعدوت اسدماعیلیان ،شدیوههدای دعدوت و
تأثیرگذاری آن ،به حدی بود که «المعز لدین اهلل» خلیفه فاطمی ،در نامهای که به یکی از
پیشوایان قرامطه نوشته است ،میگوید« :جزیره و اقلیمی روی زمین نیست؛ جز اینکه ما را
87
حجتان و داعیان است که مردم را به سوی ما دعوت میکنند».
وجوه اشتراک و امتیاز دو سازمان

در بررسی تطبیقی تشکیالت سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلی در اهداف و اصدو
دعوت آنها ،اشتراکات و امتیازاتی دیده میشوند که بر اساس نتایر مراتب بات ،مه ترین
آن را در اینجا بیان خواهی نمود.
الف ـ وجوه اشتراک دو سازمان

 .1اهداف مه و اساسی سازمان دعوت عباسدی ،برانددازی بندیامیده و دسدتیابی بده
خالفت بود .از سویی ،سازمان دعوت اسماعیلیه نیدز همدین اهدداف را دنبدا مدینمدود.
بنابراین ،آنان ه نشان دادند که خواهان رقابت و انگیزه های براندازانه علیه بنیعبداس و
دستیابی به خالفت میباشند.
 . 2عباسیان در لارلوب اهداف خویش ،با شعارهای مذهبی و با مهارت بسیار ،دعدوت
خویش را به علویان پیوند داده ،به جذب گروه های ناراضی مبادرت نمودند .نهضت آندان،
رنگ دینی داشت و به همین دلیل ،در تبلیغات خویش بنیامیه را مته بده تدر دیدن و
خیانت نموده ،آنان راظال میشمردند و حتی به هنگام قیام ،قرآن میخواندند .بههرحدا ،
در نهضت عباسی ،انگیزههای سیاسی دارای نقش غالبی بود؛ لنانکه دیگرمسائل از جمله
اعتقادات ،در حاشیه قرار داشت .از طرفی ،اسماعیلیه نیز با لنین اهدافی ،بهتدریر با ایجاد
سازمان «زلدّعوة» وضعیت خالفت عباسی را به دقت بررسی کردند و با توجده بده ضدع
خالفت در مناطق م،تل  ،با شعارهای قابل پذیرش بدرای گدروههدا و جوامدع گونداگون،
اهداف خود را دنبا میکردند.
 .9عباسیان در دوران دعوت ،کارهای ذیل را از جمله مه ترین فعالیتهدای انقالبدی
خود میدانستند؛ همچون :شرحی از اسالم و محسنات آن ،ذکر معایب بنیامیده و معرفدی
کده
آنان بهعنوان غاصبان ناپرهیزکار حقّ خود ،88ذکر فضایل آ محمد و اهل بیدت
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البته در واقع ،مقصود خودشان بودند ،و نیز مظلومیت آنان و اینکه حق نزد ایشان است.
با آشکارشدن و پیشرفت دعوت و انقدالب عباسدی توسدط ابومسدل  ،بدرای گسدترش
انقالب خود و بهرهگیری از تمامی روشها و ابزارهای ممکن ،حتی اقدام به ضدرب سدکه
و ذکدر آیده
نیز نمودند که با نقش برخی شعارهای انقالبی ،نسبت خود با پیامبر اکرم
 29سوره مبارکه شوری ،89سعی در اعالم موجودیت خدویش بدا هددف انتقدا از مرحلده
انقالب به مرحله حکمرانی را داشتند.
از طرفی ،اسماعیلیان نیز در طی مراحل متعدد دعوت و فعالیتهای انقالبی خود ،برای
جذب پیروان و رقابت با بنیعباس و ادعای خالفت ،از روشها و ابزارهای متعدد اسدتفاده
و جدذب
مینمودند؛ از جمله :مجال تبلیغ و مناظره ،نشر فضایل اهدل بیدت پیدامبر
برخی گروههای م،ال بنیعباس .بر همین اساس ،اسماعیلیان انقالبی همانند ابوعبدداهلل
شیعی و قرامطه ،بسیاری از اقدامات خود ،همچون شعارهای اجتمداعی و اقتصدادی را بدر
مبنای مساواتطلبی میدانستند .ابوعبداهلل شیعی ،داعی برجسته اسماعیلی ،همانندد عهدد
ابومسل  ،داعی برجسته عباسی ،پ از غلبه بر بنیاغلب ،با هدف اعالم رسدمی انتقدا از
مرحله انقالبی به مرحله حکمرانی ،در لدارلوب ادعدای اسدماعیلیان بدرای دسدتیابی بده
منصب خالفت ،سکه ضرب نمود؛ ولی بدون اینکه اس کسدی را عندوان نمایدد ،در یدک
90

طرف آن ،واژه «بیغتاحجةازهلل» و در طرف دیگر ،واژه «تفرقازعدزءازهلل» ضرب نمود.

 .4سازمان دعوت اسماعیلیان که در قالب تشکیالت م،فیانه بنیان نهاده شد و از عهد
عبداهلل اکبر با برنامه و اهداف تشکیل حکومت فعالیت خود را آغاز نمود ،سرانجام ،در دوره
عبیداهلل مهدی ،در برابر عباسیان ،دولت فاطمی را بنیان نهادند .این امدر ،یدادآور سدازمان
دعوت و روش تشکیالت م،فی عباسیان کده از زمدان محمدد بدن علدی آغداز شدد و بدا
هوشمندی و انسجام ،موجبات پیروزی عباسیان در برابر امویان را پ از سی سا فراه
نمود .شاید بتوان گفت که اسماعیلیان برای تشکیل دولت فاطمیان در افریقیده ،از تجربده
عباسیان در دوره مبارزه علیه امویان استفاده نمودند.
 .1بهرهمندی از کسوت تاجری و شغل بازرگانی ،با هدف امنیت بیشتر سازمان دعوت،
در لارلوب تبلیغات سرّی و حسابشده ،بهعنوان یکی از مفداد اصدولی سدازمان دعدوت،
مورد توجه عباسیان و نیز اسماعیلیان ،در مرحله دعوت سرّی بود.
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 .1یکی از وجوهات اشترا سازمان های دعوت عباسیان و اسدماعیلیه ،فعالیدت هدای
مستمر زیرزمینی و بهرهبرداری محتاطانه از تحوتت پیش رو و کنارهگیری از قیامهدا ،بدا
هدف دورماندن از خطرات احتمالی ،از سدوی حکومدتهدای زمدان خدویش بدوده اسدت؛
بهعنوان مثا  ،عباسیان در طی دوران دعوت سرّی ،از عهد محمد بن علی عباسدی ،طدی
دو دهه ،برای پیشگیری از خطدرات احتمدالی از سدوی بندیامیده ،از قیدام هدای علویدان
کنارهگیری نمودند؛ اما با سیاست و تدبیر ،از نتایر برخی از این قیامهدای علدوی ،همانندد
قیام زید بن علی و یحیی بن زید ،در راستای تقویت سازمان دعوت خود بهره بردندد.
اسماعیلیان در دوره دعوت نیز به همین طریق عمل نمودند؛ یعنی از عهد عبداهلل اکبر که
سازمان دعوت اسماعیلی ،بهعنوان یک نظام تشکیالتی ،و با عندوان «دعیو ازلهادییةا»
موجودیت یافت.
 .1سازمان دعوت عباسیان با فعالیتهای سرّی و غیرنظامی ،کار خود را آغاز نمود؛ زیرا
در غیر این صورت ،موجب فاششدن نام پیشوا پیش از پیروزی نهضدت مدیشدد و خطدر
برخورد خلفای اموی و دیگرم،الفان آنان را به وجود میآورد و بهعالوه ،موجب بحثهای
اختالف برانگیز بر سر تعیین خلیفه نیز میگردید .بده همدین جهدت ،امدام عباسدی بدرای
جلوگیری از این خطرات و با نگاه به مسدیر پیشدرفت و پیدروزی ،فعالیدت هدای سدرّی و
غیرنظامی را به صالح نهضت و نوعی راهبرد سیاسی و امنیتی میدانسدت؛ بدرای نمونده،
هنگام قیام زید ،محمد بن علی عباسی ،با احتیاط به سران دعوت فرمان داد از خانههدای
خود بیرون نیایند؛ زیرا هنوز هنگام قیام فرا نرسدیده اسدت 91.از طرفدی ،سدازمان دعدوت
اسماعیلیه با شیوه سازمان زلدّعوة دوره ستر ،به شدکل سدرّی و م،فیانده و بدا فعالیدت و
مساعدت داعیان ،کوشش مینمودند به صورت سرّی و با شعارهای عدالت و مساوات ،بده
تبلیغات مذهب اسماعیلیه بپردازند و بر پیروان خود بیفزایند .آنان تا هنگام دعدوت آشدکار
عبیداهلل مهدی ،موُس دولت فاطمی اسماعیلی در افریقیه ،و نیدز شدکلگیدری قرامطده
اسماعیلی در جنوب عراق و بهتدریر برخی نواحی دیگر ،به همین گونه باقی ماند .بنابراین،
برخالف برخی گروههای علدوی کده در صدحنه فعالیدتهدای سیاسدی و نظدامی حضدور
لشمگیری داشتند ،شیوه فعالیت داعیان اسماعیلی در دوران ستر ،به صورت سرّی بود.
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 .9عباسیان از شعار «الرضا من آ محمد» جهدت پیشدرفت سدازمان سیاسدی دعدوت خدود و
کسب مشروعیت بهرهبرداری نمودند .داعیان عباسی ،بهخصوص در خراسان ،با اهداف اسدتفاده از
در بین مردم ،و دیگری پنهانداشتن لهره رهبدری نهضدت
نفوذ و محبوبیت شدید اهل بیت
از خطر حکومت بنیامیه ،از این شعار بهرهبرداری نمودند .اسماعیلیان ،بهخصوص درشما آفریقدا،
با دعوت ابوعبداهلل شیعی ،با همدین اهدداف و م،فدیمانددن ش،صدیت امدام اسدماعیلی از خطدر
حکومت عباسیان ،از این شعار استفاده نمودند.
 .3یکی از اصو موردتوجه عباسیان و فاطمیان ،جذب حدداکثری پیدروان بدود کده از
راه های متعددی همچون تبلیغات عامهپسند ،بهدرهبدرداری از پایگداه مردمدی اهدل بیدت
پیامبر  ،ادعای زمینهسازی ظهور قائ  ،برقراری مساوات ،امید به آینده ،بهدرهگیدری از
بحران های اجتماعی زمان خویش و جذب گروه های ناراضی از حکومتهای زمان ،بدرای
گسترش سازمان دعوت و دسدتیابی بده موقعیدت و قددرت کوشدش مدیکردندد .ترکیدب
اجتماعی گروندگان به دعوت عباسی و فاطمی ،مسلمأ ،در نواحی متعددد و موقعیدتهدای
92
م،تل  ،بر اساس شرایط ،متنوع بوده است.
 .11سازمان دعوت عباسیان بر اساس سلسلمراتب رعایت مدیشدد ،امدام عباسدی در
حمیمه شام ،مرکز دعوت ،پنهانی با نمایندگان خدود و بدهواسدطه داعدی بدزرگ در کوفده
(همانند ابن ماهان و ابوسدلمه خدال ) ،بدر دیگرداعیدان کده عمددتاً در خراسدان فعالیدت
میکردند ،نظارت داشت .برای گرفتارنشدن در دست عما امویان ،فعالیتهای دعوت خود
را م،فیانه ،در پوشش تجار و برخی حرکتهای زیرزمینی انجام میدادند .سازمان دعدوت
اسماعیلی نیز بر اساس سلسلهمراتب ،به نمایندگی از امام اسدماعیلی کده در سدلمیه شدام
ساکن بود ،فعالیت میکردند .داعیان بهعنوان نماینده امام ،در نواحی یمن ،عدراق ،ایدران،
شما آفریقا و دیگرنواحی (همانند :ابوحات رازی ،ابن حوشب ،حمددان قدرمط ،ابوعبدداهلل
شیعی) فعالیت مینمودند و با رعایت سلسلهمراتب سازمان دعوت ،بدا گدروههدای طبقدات
پایینترِ دعوت در ارتباط بودند .همچنین ،برای در امانماندن از خطدر دسدتگیری توسدط
عما بنیعباس ،فعالیتهای خود را م،فیانه و در پوشش بازرگانان انجام میدادند.
 .11هر دو گروه عباسی و اسماعیلی ،کوشش نمودند برای کسب مشروعیت خویش ،از
بنیان های امامت دستاویزی داشته باشند .عباسیان ،مدعی انتقا امامت از ابوهاش علوی،
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فرزند محمدبن حنفیه ،به خاندان خود بودند .اسماعیلیان نیز کسب مشدروعیت خدود را ،از
مدیدانسدتند و مددعی حقانیدت امامدت وی و در
محمد بن اسماعیل بن امام صادق
نتیجه ،مشروعیت دعوت و دولت خویش بودند.
 .12عباسیان و اسماعلیان ،بر اساس بهرهگیری از اندیشه های کیسانی (هرلند ریشده
برمیگردد) ،از اصل مهدویت ،بهعنوان یکی از
اندیشه های مهدویت به روایات پیامبر
شددعارها بددرای جلددب نظددر محرومددان و سددتمدیدگان و کسددب قدددرت و جددذب پیددروان،
بهرهبرداری نمودند .آنها در دوره دعوت م،فیانه ،تبلیغات مهدویت را طدوری طراحدی و
تبلیغ مینمودند که نجاتدهندهای که جامعه انتظار او را میکشند ،امام پنهان آنهاسدت.
منصور ،دومین خلیفه عباسی ،با این اهداف که بتواند روحیه پویایی ،اسدتواری ،انقالبدی و
مشروعیت دستگاه خالفت را حفظ نموده ،برای وارث خویش کسب پشتیبانی نماید ،نام و
عنوان «مهدی» را بر جانشین خود داد .در میان اسماعیلیان نیز اوّلدین امدام دوره کشد
(عبیداهلل مهدی) ،خود را مهدی ،مصلح و مدافع شریعت با قوّت شمشیر معرفی کدرد .وی
با هدف پویایی ،استواری ،کسب مشروعیت و اسدتمرار سلسدله امامدان ،وارث خدویش را،
«محمد القائ بأمراهلل» (همنام مهدی احادیث پیامبر و شیعه) معرفی نمود.
 .19نظ وترتیب در امدور و پیدروی محدا از دسدتورات امدام ،در میدان عباسدیان و
اسماعیلیان ،به عنوان یکی از عوامل موفقیت محسوب میشدده اسدت .از دیددگاه هدر دو
گروه ،وفا و تسلی نسبت به امام ،آگاهساختن او از احوا خود ،صبر و شکر بر بال و نعمتی
که میدهند ،دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان آنها ،واجب است.
 .14هر دو ،با هدف کسب قدرت و خالفت ،از هر طریق ممکن تالش مینمودند .بدر
همین اساس  ،عباسیان یکی از اهداف سازمان دعوت خویش را ،تبلیغدات منفدی بدر ضددّ
بنی امیه قراردادند .همین طور ،اسماعیلیان نیدز در سدازمان دعدوت خدود ،علیده عباسدیان
تبلیغات منفی مینمودندو برای این کار ،هر دو گروه ،از محبوبیت علویان در میان مردم با
تبلیغات امیددهنده ،همانند عدالتگستری ،امیدب،شی و ایجاد زمینه های ظهدور منجدی و
تدابیر سیاسی خویش ،استفاده مینمودند .هر دو گروه ،پ از دستیابی به قدرت ،به ایجاد
تشکیالت نظامی ،سازمانهای جاسوسی و اطالعاتی ،جنگ و ترور دست زدند.
 .11گستردگی سازمان دعوت ،از جمله عوامل موفقیدت آندان در رسدیدن بده اهدداف
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توسعهطلبانه و دستیابی به قدرت بود .روشن است که لنین شرایطی ،خود نتیجده پویدایی
سازمان دعوت ،تدابیر و سیاسدت هدای رهبدران دعدوت و نیدز فعالیدت داعیدان (مبلغدانِ)
س،تکوش و توانمند آنان بوده است.
 .11عباسیان و اسماعیلیان فاطمی ،از همان آغاز تشکیل دولت خود ،با کشمکشهایی
مواجه شدند که ریشه هدای آن ،در انتظدارات و عقایدد داعیدان بدزرگ ،در قددرتیدافتن
عباسیان و فاطمیان ،و همچنین نیازهای دولت به شرایط جدید ،و مسئولیتهای حکومتی
مورد نظر خلفا پدیدآمد که از آن جمله میتوان به اختالفات شدید میان :منصدور عباسدی،
ابومسل و عبیداهلل که از قائدان و داعیان بدزرگ بودندد ،اشداره نمدود .ابومسدل احسداس
مددیکددرد کدده بنیددانگددذارحقیقی حکومددت عباسددی اسددت .وی بددا نددوعی گددرایشهددای
استقال طلبانه و خودم،تاری های سیاسی و اداری ،موجبات نگرانی هدای جددی سدفاح و
منصور را ایجاد کرد .بدین ترتیب ،مقددمات فروگدرفتن او را فدراه نمودندد .در دسدتگاه
فاطمیان ،ابوعبداهلل شیعی که بر سر برخی اصالحات و مسائل فکری و مالی ،از عبیدداهلل
خشنود نبود و به ادعای برخی منابع ،زیادهخواهی وی در قدرت سیاسی و توطئده ،موجدب
شد که عبیداهلل از شورش احتمالی وی ،با همکاری بربرهای کتامه ،نگران شود .بندابراین،
در سا 239ه.ق به صورت پنهانی ،ابوعبداهلل و برادرش را کشدت؛ حادثدهای کده یدادآور
سرنوشت ابومسل خراسانی بوده است .بنابراین ،هر دو با هددف تثبیدت و تقویدت دولدت
خویش ،بزرگترین خادمان و داعیان مؤثر در شکلگیری سلسلهای خود را کشتند.
 .11عباسیان و اسماعیلیه ،در روش و برنامه های دعوت خویش ،به وضعیت اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی جا معه زمان خود توجه مینمودند .شعارهای سیاسی آنان ،معمدوتً در
مورد برقراری حاکمیت بر پایه مشارکت تودهها ،شعارهای اجتماعی درباره عدالت اجتماعی
و شعارهای اقتصادی آنان نیز در مورد تعدیل مالیاتها و مساوات در ثروت و زمدین بدود.
آنان در امر دعوت ،نقاط ضع و قوت اجتماعات م،تل را بررسی مینمودند و برای هدر
اجتماعی ،گفتار خاص آنان را به کار میبردند.
 .19هر دو سازمان ،از نابرابریها و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی ،بده نفدع پیشدرفت
دعوت خود استفاده نمودند .نارضایتی عمومی از مباشران ،مالیاتبگیران و والیان بنیامیده
در طی سا ها بیعدالتی مالیاتی و خش ذمیان از اصالحات مالی نصر بن یسدار (آخدرین
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والی اموی خراسان) ،موجب شد که داعیان عباسی ،دشمنان بندیامیده را بده سدوی خدود
جذب نمایند .اسماعیلیان نیز با توجه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی قرن سوم هجری کده
خالفت عباسیان را در معرا فشارها و نارضایتی های تازهای ساخته بودند ،بهدرهبدرداری
نمودند و با شعارهای برابری اجتماعی و اقتصادی و نیز اشترا در زمین و ثروت ،به جذب
پیروان میپرداختند.
 .13از دیگر وجوه اشترا آنان ،نقش محوری مراکز دعوت عباسی و فاطمی در دوران
دعوت بوده است؛ بدین معنا که موقعیت و نقشی را که شهر «حمیمه» در شام طی جریان
دعوت عباسیان ایفا نمود ،بعدها شهر «سلمیه» در شدام ،بدرای دعدوت اسدماعیلیه لندین
موقعیتی یافت.
 .21بر اساس ویژگی های ذکرشده در وجوه اشترا سدازمان هدای دعدوت عباسدی و
اسماعیلی ،اع از اهداف و اصو  ،به نظر میرسد که اسماعیلیه در سازمان دعوت خویش،
تجربیاتی از نمونه دعوت عباسیان ،دستک به لحاظ قدمت زمانی ،کسدب کدرده باشدند.
برای اثبات این نظر ،باید بیان نمود که ه عباسیان و ه اسماعیلیه ،بسیاری از حرکتها
و قیامهای پیش از خود و معاصرخویش ،از جمله قیامهای علنی علویان و برخی گروههای
دیگر علیه حاکمیت زمان را در کرده و تجربیاتی اندوخته بودند .بر این اساس ،آنان بده
این نتیجه رسیدند که با توجه به اعما شرایط سیاسی س،ت حکومتهدای زمدان خدود،
برای اینکه با برخورد نظامی و نابودی مواجه نگردند ،با برنامه و تدابیرحسابشده ،به ایجاد
سازمان دعوت ،بهدور از هرگونه فعالیت علنی ،اقدام کنند.
ب ـ وجوه ا متیاز دو سازمان

 .1اسماعیلیه ،با حفظ اندیشه های امامت شیعه اسماعیلی و ترویر اصدو آن ،در دوره
دعوت فعالیت نمودند و پ از کسب قددرت و تشدکیل خالفدت ،آن را حفدظ نمودندد .از
طرفی ،عباسیان در دوره دعوت در پیوند با پیروان ابوهاش و دیگرعلویان و تشیع فعالیدت
نمودند؛ ولی پ از کسب قدرت ،نه تنها علویان و شیعه را سرکوب نمودند ،بلکه با هدف
منزوینمودن علویان که خطری جدی برای خالفت نوبنیاد آنان محسوب میشدند ،سیره
شی،ین را برتری دادند و با این عقیده و مذهب ،خود را از گروههای علوی و شیعی که بدا
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یاری آنها روی کار آمدند ،جدا نمودند.
 .2آنچه بهعنوان وجوه امتیاز ،در بحث سرّیبودن دعوت میان عباسدیان و اسدماعیلیه
میتوان بیان نمود ،این است که فعالیتهای سرّی و م،فیانه ،برای پیشدبرد کدار دعدوت،
نزد عباسیان عمدتاً جنبه سیاسی داشته است؛ در صورتی که نزد اسماعیلیه ،عالوه بر اینکه
برخوردار از جنبه سیاسی بوده ،همانند عقاید دیگرفرقههای شیعه ،جنبه اعتقادی (تقیه) نیز
داشته است.
 .9اسماعیلیه ،امامت را در شمار اصو و نیز معصوم (امامان هفتگانه تدا محمدد بدن
اسماعیل) و منصوص میدانستند و بر این عقیده ،پایدار ماندند؛ ولی اعتقداد عباسدیان بده
امامت ،مصلحتی بود؛ لنانکه در دوره خالفت ،نسبت به دوره دعوت تغییر رویه دادند.
 .4در میان اسماعیلیه ،به جز فاطمیان و تاحددودی قرمطیدان کده در ندواحی متمرکدز
حکومت داشتند ،عمدتاً در دیگرنواحی ،در قالع و دور از اجتماع فعالیت مدینمودندد؛ ولدی
عباسیان در فراگیری و یکپارلگی دولت خویش کوشش مدینمودندد و بده همدین دلیدل،
تأثیرگذاری و دوام سیاسی بیشتری داشتند.
 .1عباسیان پ از دستیابی به خالفت ،با تدرویر و تأکیدد بدر اندیشدههدای عقیددتی
شی،ین (سنّت) ،بهعنوان یکی از پایه های اقتددار حکومدت خدویش ،در مقابدل م،الفدان
عقیدتی خود کمتر تسامح نشان میدادند؛ اما اوّلین دولدت شدیعی اسدماعیلی (فاطمیدان)،
تسامح بیشتری داشتند و دستک تالش جدی برای گسترش و یا تحمیدل مدذهب خدود
نداشتند و نتیجه آن ،این شد که مصر پ از زوا دولت فاطمی ،بده طدرف عقایدد اهدل
سنّت گرایش یافت.
 .1اسماعیلیان نسبت به عباسیان ،بیشتر پایبند اصو عقاید خویش بودند؛ هرلند هدر
دو انگیزه های سیاسی را مورد توجه و اهمیت قرار مدیدادندد؛ ولدی غالدببدودن و نقدش
پُررنگتر خواستههای سیاسی نزد عباسیان ،نسبت به اصو و اعتقادات پدیش از خالفدت،
خود را بیشتر نشان میداد.
 .1اسماعیلیان با کوشش برای نفوذ خویش در نواحی م،تل  ،عالوه بر نگاه سیاسدی،
نگاه عقیدتی و ترویر و یا پایبندی به اندیشه اسماعیلی ،بسیار مدورد توجده آندان بدود؛ در
صورتی که عباسیان از دستاویزهای متعدد مدذهبی و عقیددتی در راسدتای بهدرهمنددی و
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استقرار خواستههای خود استفاده مینمودند.
 .9عباسیان و اسماعیلیه ،وجوه اشترا متعددی در راستای کسدب قددرت از راههدای
گوناگون ،از جمله بهرهبرداری از پایگاه اجتماعی و مذهبی علویان بهعنوان مصادیق اهدل
بیت  ،شعار مهدویت ،طلب همکداری از م،الفدان متعددد قدومی ،ندژادی ،عقیددتی و
سیاسی حکومت های زمان ،در لفافه تبلیغات عامهپسند داشتند؛ اما به نظدر مدیرسدد کده
اسماعیلیان دراین راستا ،تسامح بیشدتری از خدود نشدان مدیدادندد؛ زیدرا آندان از جملده
فرقه هایی بودندکه اساساً به دخالت عقل و اصو عقالنی در دیدن معتقدد بودندد .مسدلماً
لنین سیاستی در لارلوب اهداف سازمان دعوت ،راهی برای جذب پیروان بود؛ لنانکده
ابوعبداهلل شیعی در دوران دعوت ،با تسامح و مدارا ،زمینه گسترش دعوت را فراه نمدود.
عالوهبراین ،امتیاز دیگری که در این باره شاید بتوان بیان نمود این است که برخی مندابع
م،ال اسماعیلیان فاطمی مدعی شدهاند که در جریان شکلگیری خالفت و کسب قدرت
از برخی راهها ،از جمله :علوم غریبه ،شعبدهبازی ،فریب و خدعه ،بهرهبرداری نمودند.
 .3با توجه به سیاست های یکپارلهگرایی عباسیان و ایجاد نوعی سیادت مشروع برای
خود ،اگرله حکومتهای مستقل و نیمهمستقل بهتدریر در قلمرو آنان به وجود آمد ،ولدی
دستک تمامیت ارضی خالفت و سیادت معنوی خلیفه ،درحالیکده بدا فرازونشدیبهدایی
مواجه بود ،موقعیت خود را حفظ نمود و بنابراین ،تجزیه کلی و آشکار در خالفت آنان پدید
نیامد؛ در صورتی که مه ترین شاخه اسماعیلیه ،یعنی فاطمیان که موفق به تشکیل دولت
و خالفت شدند ،برای حفظ یکپارلگی کوشش نمودند؛ ولی امارتهای اسماعیلی بهتدریر
از آنها مستقل شدند.
 .11اگرله اسماعیلیان فاطمی در راستای اهداف خویش ،در دوره کش  ،اصالحاتی در
عقاید اسماعیلیه اوّلیه در باب امامت ایجاد نمودند ،ولی روشن است که آنان مسئله امامت
را جزوی از سلسله نبوت و از اصو اعتقادی خدویش مدیدانسدتند؛ در صدورتی کده ندزد
عباسیان نقش وکارکردهای سیاسی امامت و خالفت ،اهمیت بیشتری داشته است.
 .11اهدافی که دعوت و انقالب عباسی در راستای براندازی بندیامیده و کسدب مقدام
خالفت دنبا مینمود ،رسماً تحقق یافت؛ زیرا آنان پیروزی های خدود را از قسدمت هدای
محیطی به مرکز و از انقالب به یدک امپراطدوری جهدانی سدوق دادندد؛ در صدورتی کده
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اسماعیلیان با وجود اینکه در دوران دعوت و انقالب ،با اهداف براندازانه علیه بنیعبداس و
کوشش برای کسب خالفت تکاپو مینمودند ،ولی حتدی مهد تدرین دولدت سدامانیافتده
اسماعیلی ،یعندی فاطمیدان ،در نهایدت ،نتوانسدتند همانندد عباسدیان بده کدار برخیزندد و
پیروزیهای خود را از قسمتهای محیطی به مرکز و از انقالب به یک امپراطوری جهانی
ادامه دهند؛ 93هرلند به حاکمیت خود عنوان خالفدت داده ،بدر ب،شدی از سدرزمینهدای
وابسته به بنیعباس و برخی نواحی دیگر ،دست یافتند.
 .12دستیابی به مقام خالفت و کسب مقام دنیوی و معنوی این مقام ،از اهدداف مهد
عباسیان در دوران دعوت ،انقالب و استقرار بود .آنان همانند خلفای پیشین ،خود را «امیدر
المؤمنین» مینامیدند؛ هرلند در برخی دوران ،همانند عهد سلطه سرداران تر  ،آ بویه و
سلجوقیان ،قدرت دنیوی خلیفه خدشهدار گردید؛ ولی بههرحا  ،سدیادت معندوی او حفدظ
شد و ازاینباب ،رقابتی با او نگردید؛ تا اینکه اوّلین رقیدب بدزرگ آندان در محدقدانسدتن
خویش به مقام خالفت ،فاطمیان اسماعیلی بودند که به پشتوانه پیروان فدراوان خدود ،در
نواحی م،تلفی از جمله :افریقیه ،یمن ،برخی نواحی ایران ،عراق ،شام و مولتان هند ،سعی
در ترویر سیاست های خود داشتند .آنچه در اینجدا ،دربداره مقدام جایگداه خالفدت میدان
عباسیان و فاطمیان اسماعیلی میتوان گفت ،این است که آندان مقدام دنیدوی و معندوی
خالفت را توأم با ه  ،تقریباً تا اواخر عهد خود ،همچنان عهدهدار بودند.
نتیجه

در این پژوهش ،نتیجه گرفتی که وجوه اشتراکی در اهداف و اصو دو سدازمان ،از جملده:
دستیابی به خالفت ،نظ وترتیب در امور ،پنهانکاری و کسب قدرت از هرطریق ممکدن وجدود
داشته است .بر این اساس ،هر دو سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیه ،با اهداف کسدب قددرت
و دستیابی به خالفت کوشش مدینمودندد و بدرای رسدیدن بده لندین مدوقعیتی ،از روشهدا و
ابزارهای محتاطانهای با رنگ و لعاب مشروعیتب،شی به کار خویش ،بهدره بردندد .همچندین،
وجوه امتیازی در زمینه لگونگی دعوت ،نوع نگاه بده مراحدل و مراتدب دعدوت ،و نیدز میدزان
پایبندی به اصو اعتقادات سازمان دعوت بوده است .به عالوه ،دریافتی کده مطالعده تطبیقدی
می تواند به برخی اهدداف ،الگوهدا ،تجربیدات تداری،ی ،قضداوت بهتدر و حتدی زوایدای مدبه
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رویدادها که از اهداف مه پژوهشهای تاری،ی است ،پاسخ گوید.
افزون بر این ،میتوان گفت اسماعیلیه در شدیوه سدازمانی دعدوت خدود ،از عباسدیان
تأثیراتی پذیرفتند و کوشش نمودند از روش موفق سازمان دعوت عباسدیان کده دو قدرن
پیش از آن صورت گرفته بود ،تجربیاتی کسب نمایند .البته لنانکه گفتی  ،هر دو سازمان،
از عدم انسجام و ناکامی حرکتها و قیام های پیش از خدود و معاصدر خدویش نیدز درس
گرفتند .ه عباسیان و ه اسماعیلیه ،در لارلوب رسالت دعدوت خدویش ،بدا توجده بده
اهمیت و محبوبیت خاندان پیدامبر در ندواحی متعددد دنیدای اسدالم ،نیازهدا ،آمدا و
آرزوهای جامعه زمان خود ،با تدابیر و سیاسدتهدا و شدعارهای حسدابشدده ،بده صدورت
زیرزمینی بهرهبرداری نموده ،با یاری شبکه منسج و پویای سازمان دعدوت ،راه را بدرای
استقرار قدرت خود هموار نمودند.
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 .6ابن العبری ،یوحنا غریغوریوس ،تاریخ مختصرالدول[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا] ،ص 121؛
زرین کوب ،پیشین ،ص .933
 .9عطوان ،حسین ،زلدعوةازلعباساة؛امبادیاوزسالاب ،بیروت :دار الجیل[ ،بیتا] ،ص 121؛ فرای،
ر.ن ،تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :امیرکبیر1969 ،ش ،ص .13
 .3طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ األمم والملوک ،بیروت :دار الکتبازلعیااة1119 ،ق ،ج  ،6ص .916
 .3ابن اعثم کوفی ،احمد ،کتاب الفتوح ،بیروت :دار الکتب زلعیااة1336 ،م ،ج  ،1ص .931

 .11حسین ،جاسم ،تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدﻫم

 ،ترجمه محمدتقی آیتالهی ،تهران:

امیرکبیر1936 ،ش ،ص .62
 .11ن.ک :بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،تحقیق عبدالعزیز الدوری ،بیروت[ :بینا]،
1393م ،ج  ،2ص .66
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 .19نرشخی ،ابوبکر ،تاریخ بخارا ،ترجمه احمد بن محمد بن نصر ،تحقیق محمدتقی مدرس
رضوی ،تهران :نشر توس1969 ،ش ،ص 36؛ زرینکوب ،پیشین ،ص .933
 .13بغدادی ،ابومنصور عبدالقاﻫر ،الفرق بین الفرق ،قاﻫره[ :بینا]1313 ،م ،ص  23ـ 12؛ ابن
اثیر ،پیشین ،ج  ،1ص .113
 .13یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار الصادر[ ،بیتا] ،ج  ،2ص .239
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 .21فرای ،پیشین ،ص .13
[ .21نامعلوم] ،پیشین ،ص .292
 .26ﻫمان ،ص .991

 .29زرینکوب ،پیشین ،ص 933؛ مشکور ،محمدجواد ،تاریخ شیعه و فرقهﻫای اسالم تا قرن
چهارم ،تهران :انتشارات اشراقی1963 ،ش ،ص .99
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 .93طبری ،پیشین ،ج  ،9ص  .112

 .11یعقوبی ،پیشین ،ج  ،2ص  .999
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 .11جعفری ،حسین محمد ،تشیع در مسیر تاریخ ،ترجمه سید محمد آیتالهی ،تهران :دفتر
نشر فرﻫنگ اسالمی1999 ،ش ،ص  991ـ  .999

 .11قاضی نعمان ،ابوحنیفه ،زفتتاحازلدعوةاوزبتدزءازلدولة ،تحقیق وداد قاضی ،بیروت :دزرازلثقافة،
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