
 

 

 

 

 

141 

 پژوهشی تاريخ اسالم ˚فصلنامه علمی 

 سال شانزدهم، شماره دوم

  26، شماره مسلسل 4931تابستان 

 

 

اصول سازمان دعوت عباسیان و  بررسی تطبیقی اهداف و

 اسماعیلیان

 

 

 1/11/39تاریخ تأیید:   2/4/39تاریخ دریافت: 

1*شریفی جعفر         
 

2**چلونگر محمدعلی
 

 3***ابطحی رضا علی   

     

عباسیان و اسماعیلیه، برای پیشبرد اهداف خویش، اقدام به تشکیی  سکاانان   
دعوت نخفیانه نمودند. نقایسه اهداف و اصول این دو سکاانان و یکان ن وهکو     

تواند به شکااخت بیشک ر   ها، اا همله نوضوعاتی است که نی اش راک و ان راق آن
روش وصکفی و تببیقکی و بکر     این دو هریان بیاجاند. این نوضوع، با اس فاد  اا

-های تحقیق نشان نکی پایه نبالعات اساادی نورد بررسی قرار گرن ه است. یان ه
دهد که وهه تمایز اصلی این دو ساانان، در این است که ساانان دعوت عباسی 

نمود؛ ولی ساانان دعوت اسماعیلی، عالو  بر اهداف  اهداف سیاسی را دنبال نی
اسماعیلی نیکز نقیکد بکود. هکر دو سکاانان دعکوت، در        سیاسی، به ترویج عقاید

در انور، اطاعت نحض اا انام و هکب    وترتیب نظمکاری،  اصولی هماناد: پاهان

                                           
 آباد.  دانشجوی دک ری دانشگا  آااد اسالنی نجف *

 دانشگا  اصفهان.دانشیار گرو  تاریخ  **
 آباد. اس ادیار گرو  تاریخ دانشگا  آااد اسالنی واحد نجف ***
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های گوناگون، با هم اش راک داش اد و رسیدن به قدرت و خالنکت،   پیروان اا را 
نزود ککه  ها هم باید ا ترین اهداف نش رک آنان بود. دربار  وهو  ان یاا آن اا نهم

اسماعیلیه، ح ی پس اا دس یابی به نقام خالنت، بر حفظ عقایکد خکویش پایباکد    
بودند و نوهودیت ساانان دعوت را حفظ نمودند و نیز تسانح بیش ری در انور 

گونه عم  نامودنکد. اا طرنکی،    که عباسیان این دادند؛ درصورتی اا خود نشان نی
عمکدتا  بکر پایکه نمکود     ، نزد عباسیان، ساانان دعوت، بر پایه اصول سلسله نراتبی

هکای نکبهبی و نعاکوی،     سیاسی، خود را نشان داد؛ ولی نزد اسماعیلیه، دارای هابکه 
 نراتب ساانان بود. ویژ  اع قاد به ضرورت رهبری انام ناصوص در رأس سلسله به
 

 .یخالفت فاطم ،یسازمان دعوت، خالفت عباس ان،یلیاسماع ان،یعباس واژگان:كليد
 
 قدمهم

 های متعددد تداری،ی،    برهه های سیاسی و اجتماعی در  مطالعات تطبیقی میان سازمان
در راسدتای دریافدت    تواند می مطالعه تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیه، همانند

حتدی بعضدی زوایدای مدبه       قضاوت بهتدر و  تاری،ی، های هتجرب الگوها و برخی اهداف،
بررسی  ،بنابراین ما را یاری رساند. ،های تاری،ی است    پژوهشرویدادها که از اهداف مه

هدای    بده زمینده   ، اصدو   اهدداف و  سازمان دعدوت عباسدیان و اسدماعیلیه در    تطبیقی دو
 کده در   اصو  سدازمان دعدوت   آثار و پیشرفت دعوت عباسیان و اسماعیلیه، گیری و شکل

بدرای آندان    خالفدت  حکومدت و ایجاد موقعیت  رونق قدرت و ادامه موجب جذب پیروان،
دو اهدداف ایدن    دریافت بهتدر  فایده مه  این بررسی تطبیقی، ،طرفی از پردازد. می گردید،
ندواحی   جذب پیدروان در  سیاسی و،  لحاظ عقیدتی که به هایی استتأثیر دعوت و سازمان

 متعدد دنیای اسالم داشتند.

 مطالعدات کمتدر   بت به دیگدر نس،  مطالعات تاری،ی کارهای تطبیقی در،  سوی دیگر از
دو  مسدتقلی دربداره هدر    آثدار  تحقیقدات اخیدر،   حالی است که در این در انجام شده است.

عباسیاا از اا: جملده  توان به آثداری از  ، میعباسیانخصوص  در نوشته شده است. سازمان
 اثر، زلدعوةازلعباساة،تاریخاوتطوراوزلدعوةازلعباساة نوشته محمداهلل اکبری،بعثتاتااخالفتا
نوشدته برندارد    پادزیشازسیااعایا امانند: اسماعیلیان به آثاری باره در نیز و،  حسین عطوان
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مقداتتی   و، محمددعلی للدونگر   بده قلد    هایاپادزیشاخالفیتافاماایا اااا مان  و، لدوی  
تحدو  دعدوت    و کارکرد ساخت و» و، نوشته بهرامی «دعوت فاطمیان ساختار»همچون: 
 بداعنوان ای  زمینه مطالعه تطبیقی نیز مقاله البته در اشاره نمود. جان احمدی از «فاطمیان

 توسط کاظ  ملبوبی و «سازمان وکالت امامیه بررسی تطبیقی سازمان دعوت عباسیان و»
  جباری نوشته شده است. محمدرضا

 لده وجدوه اشدترا  و    ،دعدوت  دو سدازمان ن است کده  آ ،این مقاله پرسش اصلی در
، زیرمجموعده پرسدش اصدلی    البته در ؟اند و  سازمانی خود داشتهاص اهداف و امتیازی در
شدواهدی دا    ،لحاظ تقدم زمانی به: اینکه از جمله ؛فرعی نیز وجود دارند های ؤا برخی س

سازمان دعوت عباسی وجود  از ،اصو  اهداف و تأثیرپذیری سازمان دعوت اسماعیلیه در بر
پیشرفت کاری  تکامل و روند له تأثیری در ،اینکه سازمان دعوت دیگر نه؟ داشته است یا

بیدان فرضدیه    در ،ها ا ؤبرای پاس،گویی به این س ایفا نموده است؟ و اسماعیلیهعباسیان 
دعدوت  هدای    وجوه اشترا  و امتیدازی میدان سدازمان    گفت که این پژوهش تاری،ی باید

بدا بررسدی    ،رفیط از داشته است. اصو  سازمانی وجود اهداف و در و اسماعیلیهعباسیان 
 در امتیداز،  بیدان وجدوه اشدترا  و    عالوه بدر  دریافت مستندات، مدار  تاری،ی و اسناد و

دا   هایی استدت  و هاکه استناد کوشش خواهد شد اصلی تحقیق، پرسشپاس،گویی به 
 اسدماعیلیه از  بدا فدرا احتمدا  تدأثیر    از جمله  فرعی، های ؤا پاس،گویی به برخی س بر

 فرا تحصیل اهمیدت اصدولی سدازمان دعدوت در     حل دعوت خود و نیزمرا عباسیان در
 ارائه گردد. ،و اسماعیلیهسوی عباسیان  دستیابی به اهداف از پیشرفت و تکامل تدریجی،

 تحقیدق و  های ؤا پاس،گویی به س عالوه بر ،این پژوهش در ،گفت نهایت اینکه باید
 پدژوهش تطبیقدی را بدر    العده و کوشش خواهی  نمود ایدن مط  فرضیه، درستی یا نادرستی

د   توصدیفی  ،ایدن مقالده   روش تحقیق در تبیین نمایی . تاری،ی بررسی وهای   اساس داده
بده بررسدی تطبیقدی     ،ایدن اسداس   کده بدر   باشدد  مدی  پایه مطالعات اسدنادی  تبیینی و بر

 اصو  خواهی  پرداخت. اسماعیلیان در اهداف و دعوت عباسیان وهای   سازمان
 

 ن دعوت عباسیاهداف سازما

 یک سلسله تددابیر  برای رسیدن به اهداف سازمانی خویش با ،سازمان دعوت عباسیان
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 اندیشه ایجاد مبدانی قددرت سیاسدی خدود و     عین حا  انقالبی، در در سیاسی و زیرکانه و
شد  کاری مطلق بنا پنهان بر ،انیتوسعه تدریجی آن بودند. تشکیالت سازمان دعوت عباس

این شیوه  هرطریق ممکن بود. کسب قدرت از اهداف سیاسی و ه مقتضات وپای بر کامالً و
 همانند؛ آمدند د  حکومت عباسی پدید که درهایی   بعدها در برخی حکومت ،یدعوت سرّ

 لون فاطمیان وهایی   موجب تشکیل دولت ،نهایت سازمان دعوت م،فی اسماعیلیه که در
 ایجداد شدد   ر اطراف امامی از اهل بیتم،فیانه دشکل  به قرامطه گردید. این دعوت،

 رهبدری  هددایت و  داعیان را و نقبا این تشکیالت، پنهانی بود وهای   که رهبر این حرکت
اهمیدت داشدت، بده     دوران انتقالی که بسیار در این تشکیالت پنهانی و امامت در کرد. می
 �عباس منتقل شد. بنی

. دسدتیابی  2. براندازی امویان؛ 1 �:دکر می دنبا  این اهداف را ،سازمان دعوت عباسی

  .به خالفت
 شده بدود و  به او واگذار ق(ه.121د   39) بن علی عباسی که دعوت عباسی امام محمد

بده  ای  خدانواده  دریافت که برای انتقا  حق امامدت از  کوشید، می برای رسیدن به خالفت
 رو، ازایدن . آمداده کندد   دعمومی را برای پذیرش وضع جدید  افکار نالار باید ،خانواده دیگر

مردم را به دوستی  از پیروانش خواست بدون تعیین فردی خاص، گرفت و جانب احتیاط را
 ،د  عباسیان که در �دعوت کنند. «محمد من آ  الرضا»لندپهلوی  با شعار اهل بیت

 در �امیه است. فقط براندازی بنیکه هدف  دادند می نشان ،ظاهر در جویای خالفت بودند،
توصیه امدام  ؛ مانند نمودند می تعقیب که آنان اهدافی دینی را نیز رسد میبه نظر ،این میان

کسی کده مدورد رضدایت خانددان      بیعت با ت وسنّ دعوت به قرآن و عباسی به داعیان در
 از جملده مدذهبی  هدای    گدروه   فریب: نظیر ،ابزارهای نادرست استفاده از �باشد. پیامبر

پد   های   خشونت آخر و دست �عام قیام خونین همراه با قتل و های مبه ،شیعیان با شعار
مقابدل اهدداف سیاسدی و     ، دراندد  هد  بدوده   اگدر  ،که ایدن اهدداف   دهد می نشان ،از قیام
  همان دستیابی به خالفت بود. ،هدف اصلی واند  جایگاه درخوری نداشته ها، طلبی آن قدرت

؛ دادندد  به علویان پیوند دعوت خویش را، سیارشعارهای مذهبی و مهارت ب عباسیان با
حدق   خالفت را، دو و هر فعالیت علیه امویان بود در زیرا وجه اشترا  علویان و عباسیان،

قیدام عبدداهلل    مانند آن زمان، علویان درهای   قیام دررو،  ازاین �دانستند. می اهل بیت
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 «محمدد  مدن آ   الرضدا » شدعار  نظیر ،عباسیان برخی شعارهای مشتر  با نیز �بن معاویه
خانددان   به قدرت رسیدن فردی از، این شعار تلقی همگان از ،بدین ترتیب �شد. مطرح می

، تبلیغدات خدویش   در ،بده همدین دلیدل    رنگ دینی داشت و ،نهضت آنان بود. پیامبر

به هنگدام   حتی و��شمردند می ظال  آنان را، امیه را مته  به تر  دین و خیانت نموده بنی
 که به سوی آندان روی ای را  فرقه هر ،آنان برای نیل به مقصود ��.خواندند می قرآن ،یامق

هدای    فرقده  و نده از  کردند می نظر صرف ��تناسخ اهل غالت و نه از پذیرفتند. ، میآورد می
اینکده   ��خراسان وجدود داشدت.   در ها بقایایی از آن هنوز  آن زمان مزدکی که در اباحی و

 در آنان اهمیت نداشت و نظر در به آیین عامه مسلمانان نزدیک باشند، دله ح هواداران تا
دعدوت   عامل برای نشر هر دو از شیعی قوت داشت، عقاید خراسان که تمایالت شعوبی و

  ��استفاده کردند. خود
امیه  براندازی بنی شان علویان که هدف عمدههای   برخی قیام عباسیان از ،این برهه در
 هجدری در 121 سدا   که در طالب بن ابی نواده جعفر  بن معاویه،قیام عبداهلل جملهاز  بود،

 تغییراتدی ایجداد   رهبری داعیدان خراسدانی خدود    در و کسب تجربه کردند، شد کوفه آغاز
 ،عباسدیان  کده هددف مشدتر  علویدان و     ابددین معند  ؛ داشت ثیرأتپیروزی  کردند که در
 علی شیعه آ  با ،خشونت تمام با، ن که به قدرت رسیدنداما همی امیه بود؛ براندازی بنی

 ��نمودند. برخورد
ولدی   ؛امیه بود بین بردن بنی از ،پیروان آنان اهداف مشتر  میان عباسیان و ترین مه 

فقدط   ،جذب خراسانیان گران در دعوت داشتند. اختالف نظر ،یعنی خالفت ،هدف اصلی در
 ��گونداگون آندان شدوند.    آنکه متعرا عقایدد   ؛ بیرانگیزندح  سیاسی آنان را ب توانستند

سدران   پیدروان بدا   که اختالف نظدر  دهد می نشان ، گرفتن عباسیان پ  از قدرتهای   قیام
قیدام شدریک بدن شدیخ      بدوده اسدت.   ها علت اصلی برخی قیام مسئله خالفت، دعوت در
 مقابدل بیددادها و   در ظداهر شدیعی،   به وبوی رنگ با ب،ارا، هجری در199سا   المهری در
اکندون کده از رندر مروانیدان رهدایی      : اعالم نمود او عباسیان صورت گرفت.های   نامردی
 فرزنددان  از بایدد  خلیفده پیدامبر   ،شدک  . بدی به رنر عباسیان تدن دهدی    نباید یافتی ،

 ��باشد. او
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 اصول سازمان دعوت عباسیان
 کاری پنهان.1

 هدا  دیگر علیه آنهای   گروه سوی علویان و راوانی ازعلنی فهای   قیام ،امیه دوره بنی در
حفظ  موقعیت خالفت خود را و را سرکوب کنندها  این قیام امویان توانستند صورت گرفت.

)گدروه   بن حنفیده  محمد رهبری ابوهاش  فرزند علویان به گروهی از ،این اساس بر نمایند.
 ��.آوردن خالفدت روی آوردندد   دسدت  ههدف بد  زیرزمینی باهای   به فعالیت فرقه کیسانیه(

حمیمده   در او ،ایدن شدرایط   در و��را مسموم نمودند قولی او به ،مظنون شده او بهامیه  بنی
 ،بنابراین ��بن علی عباسی منتقل نمود. به محمد را جانشینی خود،  (قه.39 سا  )در شام

 عوت را ادامه داد وی کار دبه صورت سرّامام عباسی  مقدمات دعوت عباسی فراه  گردید.
از ،  عدم م،الفت علویان نیز امیه و بنی خطر از او رای حفظ جانِب داد به داعیان خود دستور

کداری را اسداس    پنهان،  به شیوه اصولی سازمان دعوت نام امامی خاص خودداری نموده و
 هی ذیل را انجام دادند: راستا اقداماین  در پ ، ��دهند. خود قرار کار

به مبلغدانش توصدیه    ،بن علی عباسی محمد مخفی دعوت با پوشش تجارت: ـ فعالیت
بده حرفده تجدارت روی     ،لش  حکومت از داشتن هدف تبلیغاتی خود برای پنهان نگه کرد
لبداس   در و ندد عمدل کرد  به سفارش او ،داعیان ��به نشردعوت بپردازند. باحکمت ،آورده

 شدهر  را از ای شده حساب ی وتبلیغات سرّسازمان دعوت،  هدف امنیت بیشتر با،  بازرگانان
مرکدز عمدده    ��گرگان به فعالیت پرداختندد.  شهرهای خراسان و در دیگر ،نموده آغاز مرو

 سدر  بر، این شهر آنجا اقامت داشت. که امام عباسی خود در سوریه بود در ،دعوت حمیمه
بازرگاندان بدرای    یدا  جامده زائدران   در توانستند می فرستادگان ،رو ازاین. داشت راه حر قرار

زمانی که ریاست داعیان  نیز ابومسل  ��بدهند. هدایایی به او یا او بروند نزد گرفتن دستور،
کسدوت بازرگدان بده ندواحی م،تلد        در را هدا  آن شدماری از ،  به عهده گرفت خراسان را

 ��خراسان فرستاد.
بن علی  ه محمدب ،هنگامی که سازمان دعوت ابوهاش  علوی ها: گیری از قیام ـ کناره

 زیرزمینی و مستمرهای   فعالیت احتیاط و با نظ  وکه  وی کوشش نمود ،عباسی منتقل شد
 نماید. برای اهداف سازمان دعوت هموار راه را تحوتت پیش رو، برداری محتاطانه از بهره

یدری  گ علویان کنارههای   قیام از،  امیه سوی بنی خطرات احتمالی از آنان برای دورماندن از



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال           

 

 

 

 

 

141 

راسدتای   یحیدی بدن زیدد در    وبن علی پیامدهای قیام زید عباسیان ازاگرله  نمودند.

بده   بدن علدی بااحتیداط بسدیار     ولی محمد، برداری نمودند تقویت سازمان دعوت خود بهره
کده هنگدام قیدام فدرا نرسدیده       خود بیرون نیایندد های   خانه سران دعوت فرمان داد که از

  ��است.
 جدذب افدراد   ،ی عباسدیان مه  دعوت سرّهای   ویژگی از اطمینان:ـ جذب افراد مورد 

 به دستور نمود. می شدن دعوت را ایجاد علنی عدم رعایت آن، خطر؛ زیرا اطمینان بود مورد
موالی کده   شیعه و،  ایرانیان از عمدتاً ،شدند می یافرادی که جذب دعوت سرّ ،امام عباسی

 اعدراب،  بااحتیاط از به صورت محدودتری و هرلند شدند؛ می انت،اب ،قابل اعتمادتر بودند
 اسدتفاده  دادندد،  مدی  فشدانی نشدان   جان خود راه دعوت از قحطانی که در ویژه یمانی و به
انت،داب افدرادی    نمدود.  مدی  جدذب  دقت داعیان خود را انت،اب و امام عباسی به ��شد. می

 حداکی از  ،ان شدندیاسپیروزی عب ابومسل  که موجب پیشرفت و بن ماهان و بکیر همانند
 ��خود بوده است.های   گسترش خواسته دقت نظر عباسیان برای حفظ و

 ی وسدرّ های   عباسیان با فعالیت :گران ـ ممنوعیت هرگونه فعالیت نظامی برای دعوت

ندام   ،پیروزی نهضدت  از پیش ،این صورت غیر در زیرا؛ نمودند آغاز خود را کار ،غیرنظامی
 آوردو مدی  وجوده دیگرم،الفان آنان را ب خطر برخورد خلفای اموی و د وش می فاش پیشوا
امام  بنابراین، گردید. می تعیین خلیفه نیز سر بر اختالف برانگیزهای   موجب بحث ،عالوه به

هدای    فعالیدت  ،پیروزی پیشرفت و نگاه به مسیر با این خطرات و عباسی برای جلوگیری از
 ��دانسدت.  مدی  امنیتدی  سیاسدی و راهبدرد   نوعی نهضت و غیرنظامی را به صالح ی وسرّ

جدز   و رازهای جندبش را  کنند شدت عمل پرهیز و گونه تهدید هر از داعیان موظ  بودند
 ��نکنند. برای معتمدان و شایستگان آشکار

دعدوت   که در داده بود دستور به داعیان خود ،بن علی عباسی محمد ـ کتمان نام امام:
سیاسدتی کده    زیرکدی و به جهدت   ،عباسیان ��م خاص خودداری کنند.نام اما ذکر از، خود

 محمد آ  یکی از برایکه  کردند می لنین وانمود تنها و بردند مینام کسی را ن، داشتند
که  کردند می گمان بودند، و اهل بیتها  علوی دار مردم ه  که طرف کنند. دعوت می
 دعوت و ماندن نام امام و یان برای سرّداعی علی است. آ  دعوت ایشان، یکی از از مقصود

حاجیدان   فروشنده و ، پوشش بازرگان را در خودهای   فعالیت ،سوءظن حکومت جلوگیری از
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تعدادی  نقبا و داعیان بزرگ و از غیر کردند و می آنان ش،ص امام را م،فی ��آوردند. میدر
  ��نمودند. می امام مجهو  پیروی گران، دیگر داعیان از از دعوت

 امام عباسی پیروی محض از. 2

یافت، تا آشکارشدن دعدوت   ابوهاش  به عباسیان انتقا  ( که امامت ازقه.39) سا  از
 پیدروی محدا از   سازمان دعدوت عباسدی بدا    به فرمان ابراهی  امام، (قه.123در سا  )
بقدای آن کمدک    به حفدظ نظد  و   عنوان یک اصل، به،  امام عباسیهای   برنامه و هادستور
 در،  پیدروان  داعیدان و  بدن علدی،   دوره دعوت، بنا بده فرمدان محمدد    در ،بنابراین دند.نمو

اطاعت داعیدان   ��.اذن شمشیر را نداشتند حق قیام علنی و سازمان،های   لارلوب سیاست
ق ه.123 سدا   ابراهی  امام به ابومسدل  در  تا هنگام دستور از اوامر امام عباسی سبب شد

 ��دست به مبارزه علنی نزنند.،  آشکارنمودن دعوت مبنی بر
 امور در وترتیب . نظم3

بود که امتیازات مه  نهضت  از ،اصو  سازمان دعوت عباسی در وترتیب نظ  ،شک بی
امیده حفدظ    سی سا  پایانی حکومدت بندی   تحوتت حساسِ توانست موجودیت آنان را در

 ،یدعوت سدرّ  همان آغاز از ،سازمان دعوت عباسی فراه  نماید. عوامل پیروزی را ،نموده
بددگمانی   شدید امویدان و  تدابیر باوجوداین نقبا  نقیب انت،اب نمود. دوازده داعی بزرگ یا

تداوم نظ  خاص  با خراسان پرداختند و ی دردعوت سرّ نشر مدتی دراز به کار ها، والیان آن
  ��دند.خوان می امویان گردانی از مردم را به روی ،سرس،تی با سازمان دعوت و

 بود. نظ  خاصی برخوردار از ،لگونگی ارتباط با امام عباسی ،سازمان دعوت عباسی در
 رهبدران کدوفی ارتبداط برقدرار     پیدروان و  بدا ،  یا نامه طریق نمایندگان خود امام عباسی از

 ،امدوا  بده رهبدران کدوفی     وهدا   یعنی رساندن نامده  طریقی خاص، از پیروان جز کرد. می
 توانستند می داعیان خراسان ،زمان حر تنها کنند. امام عباسی ارتباط برقرار با توانستند مین

  ��مالقات کنند. امام عباسی را
 

 طریق ممکن هر کسب قدرت از.4

علویان محبوبیت داشتند،نهضت عباسی، از همان آغاز دعدوت پنهدانی و   آنجایی که  از
برای این نهضت فدراه    ق، امکان فعالیت مستقله. 111گیری خود در حوالی سا   شکل
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موفق  و پرداختند مذهبی اهل بیت پایگاه اجتماعی واز  برداری رو، به بهره نبود. ازاین

نیروهای  جبهه متحدی از و جذب کنند خود سوی علویان را به شیعیان و شدند بسیاری از
آنان  نیروهای م،ال  امویان تشکیل دهند. دیگر ایرانی و خوارج، علوی، کیسانی، عباسی،

 و درگیدر هدای    قدومی بده کمدک گدروه     د   تحریکات دیندی  دادن هدف و مقدس نشان با
کیسانی که های   پایه اندیشه بر قاتالن امام حسین خواهی از به بهانه خون ،خراسانیان

پیامددهای   ازرو،  ایدن  . ازپدیش بردندد   داشتند، نهضدت خدویش را   ادعای وارثت آن را خود
، کدرد  خراسدانیان ایجداد   که موج فراگیری میان موالیان و رزندش یحییف زید وهای   قیام
شددن وی بده    سپ  کشدته  پیوستن به قیام عبداهلل بن معاویه و ابتدا با . درمند شدند بهره

مرحلده   حتدی دو  بین بردن رقبای سیاسدی و  از هدف تقویت دعوت و با، ��دست ابومسل 
های سیاسی خود   یتمناسبی برای فعال ترهوشمندی بس ظرافت و با ،��نف  زکیه بیعت با

 فراه  کردند.
 جذب حداکثری پیروان. 5

پایگا ه  برداری از بهره پسند و پیروزی، نوعی تبلیغات عامه از پیش اصو  دعوت یکی از
 ندام شد،ص خاصدی را    بدود.  «محمد من آ  الرضا» شعار ، بامردمی اهل بیت پیامبر

 هد  بتوانندد علویدان و    و آسیب احتمدالی مصدون باشدد    عباسی از ه  امام تا ��بردند مین
 علویدان همراهدی   بدا ، درظداهر  ،عباسدیان  جذب نمایندد.  به سوی خود شیعیان سیاسی را

 که ندزد  ��خواه یحیی بن زید خون خود را ،ابومسل  عباسیان و ،به عنوان مثا ؛ نمودند می
 بیعت آندان بدا نفد  زکیده و     ،نهمچنی نمودند. می معرفی اهل خراسان محبوبیت داشت،

مصلحتی بود  ،ولی این اعما ؛ قیام عبداهلل بن معاویه، نمونه این همراهی بود همکاری در
  ��به موضوع پی بردند. ،خالفت ابوالعباس پ  از علویان تنها و

 خراسدان بدا   در و نمودند می قشرهای ناراضی را جذب موالی و هایی، عباسیان با وعده
دعدوت   عامدل بدرای نشدر    دو از هر، شیعی عقاید گری و قدرت شعوبی و توجه به اهمیت

دربداره تدر  دیدن    هدایی    داسدتان  برداری از بهره ،ماهیت دعوت ��بردند. می خویش بهره
 مهدی موعود ظهور کردن امید زنده خاندان نبوت با برانگی،تن مردم به حمایت از امویان و

ترکیدب سدپاهیان    ��رس  عدالت دراندازد. ،اد بودبید از رجهانی که پُ بایست در می که بود
وران و  سیستانی، زردشتیان خرمدینی، روستائیان، پیشهخوارج  شیعان کیسانیه، از ،ابومسل 



 

 

 

 
 

 

 

 

 انیلیو اسماع انیاهداف و اصول سازمان دعوت عباس یقیتطب یبررس

 

 

 

 

 

111 

عباس، بلکده بدرای رهدایی از     ها، نه برای بنی شدند که همه این گروه بردگان تشکیل می
و سازش با رؤسای مجوس، ��«فریدآ به»او در ماجرای  ��امیه وارد کار شده بودند. ظل  بنی

 در گون ضدّ عرب جویی از نیروهای گونه نشان داد که خود ب،شی از سیاست وی در بهره
 عدرب و  اعد  از  ،کوشیدند همده ناراضدیان   می داعیان عباسی ��نبرد با امویان بوده است.

 ��جذب کنند. حتی غیرمسلمان را غیرشیعه و شیعه و خارجی، غیرعرب،
 

 سماعیلیانسازمان دعوت ا

نهضت اسماعیلیه در نیمه اوّ  قرن دوم هجری، در عرصه حیات دینی و سیاسی گدام نهداد و   
ونی  با جمعدی از امامدان پوشدیده و داعیدان فعالیدت نمدود. در پایدان قدرن سدوم           حدود یک قرن

ای نشدان داد و   عندوان دولدت تدازه    هجری نیز با تشکیل حکومدت در شدما  آفریقدا، خدود را بده     
 های حکومتی خود را گسترش دهد.  در بسیاری از نواحی جهان اسالم، سیاست توانست

منسج   پیچیده و این نهضت، مرهون داشتن یک ساختار درپی های پی  مسلماً پیروزی
شدام   در ��«سدلمیه » از ،تصریح مندابع  که به بود «سازمان دعوت» دینی به نام سیاسی و
میدان   گسدترش دعدوت در   جدذب و  ی درلشدمگیر  ثیرأت ،این سازمان ��شد. می رهبری

 و مصدر داشدت.   قدرن در افریقیده  د سه تحکی  حکومت آنان طی حدو پیروان این فرقه و
شدرایط زمدان لنددان وجهده      آغاز فعالیت خویش بنا به مقتضیات و اسماعیلیان ازاگرله 

 از جملده عقیددتی   اجتمداعی و  اهداف سیاسی، ولی مسلماً، دادند مینشان ن را سیاسی خود
جندبش اسدماعیلی توانسدت بده صدورت یدک        بوده است.مه  سازمان دعوت های   برنامه

 ،کرد می داعیان تبلیغ و رهبری ازای  طریق شبکه دعوت را از که امر  سازمان انقالبی پویا
کننده یک رهبدری مرکدزی    . در رأس این سازمان م،فی، دست هدایتنشان دهد را خود

 ��نمود. نیرومند فعالیت می
. دستیابی 2. براندازی عباسیان؛ 1سازمان دعوت اسماعیلیه، این اهداف را دنبا  نمود: 

 ها و اصو  عقاید. . ترویر اندیشه9به خالفت؛ 
اسماعلیان در راستای کسب مشروعیت و ترویر اصو  عقاید خود، با هددف تدرویر و   

خدود و تشدکیل    هدای   هدای سیاسدی خواسدته     رونق مذهب خویش و نیز دستیابی به بنیان
تدا امدام   ، به اثبات جایگاه خدویش در پیوندد نسدبی بدا خدط امامدت از علدی        حکومت
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و  ��و سپ  فرزند بزرگ وی، اسماعیل و پ  از او، محمد بن اسماعیل برآمدندصادق

« شیعه اسدماعیلی »های اعتقادی و سیاسی تحت عنوان   استمرار آن را نیز در قالب اندیشه
  ��ارائه نمودند.

عیلیه، در لارلوب سازمان دعوت خویش، برای رسیدن به اهداف خود، معتقد بده  اسما
در ایدن مسدیر    فعالیت گسترده سیاسی بودند. از جمله عواملی که باعدث شدد اسدماعیلیان   

های نظامی و سیاسی   در صحنه موقعیت بهتری به دست آورند، عدم حضور گسترده امامیه
و دیگدر ائمده امدامیِ پد  از ایشدان      امام صادقبود که بر اساس پیروی آنان از رویه 

ایدن رویده    ،طرفدی  از فدراه  نمدود.   ای که زمینه را برای کامیابی اسماعیلیان رویه ��بود؛
 برابدر  نظدامی در  اقددام عملدی و   پیروان آنان که خواستار بعضی از امامیه موجب شده بود

 تدوان بده سده رهبدر     مدی  هاین دسدت  از به اسماعیلیه روی آورند. حاکمیت عباسیان بودند،
رهبدران  از «ابن فضل» و «ابن حوشب»اشاره کرد:  قرن سوم اواخر برجسته اسماعیلی در

سده   هر به نقل برخی منابع، .اسماعیلیه افریقیه رهبر «ابوعبداهلل شیعی» اسماعیلیه یمن و
 ��به آیین اسماعیلی روی آوردند. بعد و مذهب بودند ابتدا امامی در

 افرادی آشنا بدا  داعیان اسماعیلی عموماً آید، میسی نهضت اسماعیلیه بربرر که از لنان
 آندان از  دیگرمذاهب اسدالمی بودندد.   فقهی مذهب اسماعیلی و کالمی و مبانی اعتقادی،

را  سیاسی دعدوت خدود   کالمی و اصو  اعتقادی، طریق تشکیل مجال  تبلیغ یا مناظره،
 ��کردند. می ابالغ

 زیدرا ؛ اجتمداعی اسدالم گشدود    تداریخ اقتصدادی و   دی درفصل جدی ،انقالب عباسیان
 جهدانی انجامیدد.   به نوعی امپراطوری بازرگانی و ،نظامی نوعی دولت دنیایی و تدریر از به

 نمود. بسیاریپیشرفت  ،قرن سوم در و قرن دوم هجری اتفاق افتاد سراسر در ،این تحو 
هدایی    گسدترش نهضدت   گیدری و  به شکل ،شرایط اجتماعیآن  تحو  دوراندیشانه دراین 

 ،لهارم بحرانی قرن سوم و و شرایط حاد اقوام مظلوم بود. قیام طبقات و بیانگرانجامید که 
 تددریر بدا ایجداد    اسماعیلیه به ،لنین شرایطی در ��پی داشت. را در ها یک سلسله انقالب

ه ضدع   توجده بد   با و دقت بررسی کردند به وضعیت خالفت عباسی را ،«عوةزلدّ» سازمان

اهداف خود  ،جوامع م،تل  وها  برای گروه پذیرفتهشعارهای  با ،مناطق م،تل  خالفت در
 به وضعیت اجتماعی، کردند، می مطرح تبلیغات خود آنچه این داعیان در کردند. می را دنبا 
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زمین  مساوات ثروت و درباره آنان عمدتاًهای   آرمان گشت. میسیاسی جامعه بر اقتصادی و
 هدا  پایه مشارکت تدوده  برقراری حاکمیت بر، همسو با  شعارهای سیاسی ایشان زد. می دور
 ��.شد مربوط میعدالت اجتماعی  به شان، شعارهای اجتماعی و بود

؛ جهدان اسدالم بدود    فکدری در  نوعی حرکت سیاسی و نهضت اسماعیلیه ایجادهدف 
 با ،اسماعیلیه ن،ستین ین.داعیان اسماعیلیه ن،ست بسیاری از و ءرسائل اخوان الصفا همانند

امامت اسدماعیل بدن    که از مبار  و ابوال،طابیعنی ، امام صادق حمایت داعیان معروفِ
نهضتی م،فیانه  با ایجاد، نمودند می بن اسماعیل حمایت محمد فرزندش وامام صادق

تشدکیل   ایجاد حاکمیت اسدماعیلیان را داشدتند. بدا    زیرزمینی، قصد براندازی عباسیان و و
 ، نهادهای موجود«دولت فاطمیان»عنوان  با،  شما  آفریقا لین دولت شیعی اسماعیلی دراوّ

از  توسعه خود، که با سازمان دعوت گرفت. کارانه به خود اسماعیلی نوعی گرایش محافظه
حا  به ، کوشش برای ت،ریب خالفت عباسی را داشت خلیفه عباسی، ،الرشید زمان هارون

داعیان ایدن   آثار در سوی آنان، با ات،اذ قدرت از .مبادرت ورزیدمیان ادعاهای فاط دفاع از
کاری  شان به سوی نوعی محافظه آیینی اصو  انقالبی و نحراف ازگرایش به ا نوعی ،دوره

 ��آید. به لش  میقرادادی 
 

 اصول سازمانی دعوت اسماعیلیه

 کاری )تقیه( . پنهان1

از  ،ن آندان بدی  ایدن تقیده در   ،فیانه بدود. اساس اصل تقیه م بر ،تشکیالت اسماعیلیان
 ش،ص هوادار ر بود.برخوردا ،شیعیان داشت میان بیشتر از آنچه در تر وسیع ای بسیار دامنه

کدرد کده    یاد می سوگند شد و تشریفات خاصی وارد تشکیالت اسماعیلیه می با اسماعیلیه،
 ید.هیچ زبان نگشا ،جامعه اسماعیلی عضویت خود در درباره تعالی  و

 شد، آنان تشکیل حکومت درنتیجه تداوم و آنچه موجب پیشرفت دعوت اسماعیلیان و
 ن وام،الف برای حفظ امام از ،دوره دعوت داعیان در بود. کتمان تقیه و بودن دعوت، یسرّ

 ��نمودند می استفاده اسامی مستعار از داشتند و می را م،فی نگهه اس  حقیقی او ،دشمنان
 ،هرکه تقیه ندارد من است و اجداد دین من و ،تقیه»: که امام صادق بیان تکیه بر با و

ایدن   ��دانسدتند.  مدی  لبداس اهدل دعدوت    اهل ایمان و شعار میزان و تقیه را ،«دین ندارد
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ش،صیت رهبدری   اطالعاتی از ،نادیگرم،الف که عباسیان و موجب شده بود ،کاری پنهان
ندواحی م،تلد  بدرای امدام      روان اسدماعیلی از حتی اموالی کده پید  ؛ دعوت نداشته باشند

 شد می سلمیه انتقا  داده اطراف شهرای از  محرمانه به نقطه ، کامالًفرستادند می اسماعیلی
آنچده   ��نمودند. می منتقل ،توسط نقبی که به منز  امام راه داشت را شبانه اموا  مزبور و

هدای    مطده علیده سیاسدت   شدورش قرا  رهبری اسماعلیان شدد،  موجب آگاهی عباسیان از
جددایی   بده بوده است کده   «کش  ستر»، حسین کامل به قو   مهدی یااصالحی عبیداهلل

 دست تجسد  عباسدیان و    مهدی ازعبیداهلل ،همین اساس بر ��گردید. منجر وی آنان از
 بدا  گاه آن سپ  مصر تر  گفت و و ،فلسطین به قصد رمله در سلمیه را،  شورش قرامطه
، وی راهدی آن  شدرایط بدرای عبیدداهلل    ایجاد افریقیه و  شیعی دربوعبداهللپیشرفت داعی ا

 ��مقدمات تشکیل دولت فاطمی را فراه  نمود. منطقه شد و
بدرای   سلمیه مستقرشد، موقعی که در، عبداهلل اکبر ـ فعالیت سرّی تحت پوشش تجار:

وابسدته بده   ، شدهرت خدانوادگی عقیلدی    خود را با ی،سرّهای   تداوم فعالیت حفظ خویش و
پد  از وی، فرزنددان و    پوشش یک بازرگان نشدان داد.  در و، طالب خاندان عقیل بن ابی

نوادگانش در سلمیه )احمد، محمد ابوشلعلع، حسین و سعید )عبیداهلل مهددی(( بده همدین    
 داعیان در بود. فروش سیره عمل کردند. داعی معروف قرمطی، ابوسعید جنابی، یک پوست

 از دور وای  ندواحی قبیلده   فقدط در  نمودندد و  می کسوت بازرگانان استتار رد را شهرها خود
 ،سدلمیه  خدروج از  پد  از  ، مهددی عبیداهلل ��داشتند. وآمد رفت آشکارا ،دسترس حکومت
 در بده همراهدی فرزنددش و    دیگرم،الفان نگردد، عباس و موران بنیأم برای اینکه گرفتار
 عندوان یدک بازرگدان ناشدناس در     بده  فت وسپ  افریقیه ر به مصر و پوشش لباس تجار

با نامه زیاداهلل سوم اغلبی یا مکتفی هرلند  ؛گزید امدرار سکن قلمرو خوارج بنی سجلماسه،
 ��خلیفه عباسی، هویتش برای امیر مدراری آشکار شد و دستگیر گردید.

 در دوره ستر، یعنی مرحلده پنهدانی دعدوت و فعالیدت کده بدا       ها: گیری از قیام ـ کناره
)پنهان و غایب( آغاز شد و دوره امامدان  « المکتوم»اختفای محمد بن اسماعیل، ملقّب به 

بود کده بده لحداظ درجده ارشددیت در      « حجت»، پیوند مردم با امام از طریق  غایب است

پ  از مقام امامت قرار داشت. اسماعیلیه توانسدتند بدا    زلدّعوةمراتب سازمان سرّیِ  سلسله

همدین شدیوه    دیگرم،الفدان حفدظ کنندد.    عبداس و  بنیهای   دشمنی از را این تدابیر، خود
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 و بدن اسدماعیل،   محمدد  فرزندد  جانشدین و   اکبدر، دوره عبداهلل در ،یدعوت سرّ فعالیت و
دوره  بنابراین، آنان در ��.سلمیه شام تداوم داشت شهر  مهدی درعبیداهلل جانشینان وی تا

خدود را   س،عبدا  آشکار علیه بنیهای   م م،الفتعد وها  قیام گیری از سیاست کناره ستر، با
 تدریر به توسعه دعوت خویش و جذب پیروان بپردازند. بهتوانستند ، حفظ نموده

روش دعوت، جذب پیدروان   ـ ممنوعیت هرگونه فعالیت نظامی در دوره اسماعیلیه اوّلیه:
ی و م،فیانده بدود.   و تبلیغات اسماعیلیه بر اساس شیوه سازمان الدعوه دوره ستر، به شدکل سدرّ  

نمودند، به صورت سرّی و با شعارهای عددالت و مسداوات، بدر     آنان با کمک داعیان کوشش می
پیروان خود بیفزایند. تا هنگام دعوت آشکار عبیداهلل مهدی، وضع به همین گونده بداقی ماندد و    
از فقط موقعی که اوّلدین دولدت رسدمی اسدماعیلی، یعندی فاطمیدان، تشدکیل شدد و نیدز بعدد           

هدای اسدماعیلی بدود      گیری قرامطه و تشکیل دولت نزاری در ایران و برخی از دیگرگدروه  شکل
 ��های آنان گردید.  ها وبرنامه های نظامی و سپاهیگری، از جمله سیاست  که فعالیت

 امور در وترتیب . نظم2

 نقش جایگاه و دعوت اسماعیلی، امور در وترتیب نظ  ، یعنیمه های   مش،صه یکی از
ن أالش عظی  توجه به جایگاه کاریزماتیک و که با اصولی اصل امامت بوده است محوری و

امدام  هدای    برنامده  دستورات و پیروی محا از دوره کش ، دوره ستر و له در له در،  آن
جدذب   دعدوت و  ذبه بدرای نشدر  اج ایجاد ترین دتیل موجودیت و مه  اسماعیلی، یکی از
  ��پیروان بوده است.

 سدداختار تددوان در مددی دعددوت را امددور در وترتیددب هددای نظدد   جلددوه از گددریکددی دی
 قلمدرو  خدارج از ،  تبلیدغ  امدر  برای سدهولت در  عنوان مثا ، به؛ بودن آن یافت مراتبی سلسه

 س هدر أر نواحی خارج، به دوازده جزیره تقسی  شده بود که در دعوت فاطمیان اسماعیلی،
هرکدام سی  ،گانه های دوازده حجت ��داشت. قراربواب( األ )باب یا باب یک حجت،  جزیره

 دوازده داعدی شدب   و )ظاهر( دوازده داعی روز خود نظر زیر ،داعی نقیب هر داعی نقیب و
 فصدل مسدائل   بده حدل و   کردندد و  مدی  بدازگو  برای او که اوضاع جامعه را داشت )باطن(

 ارکردهای مدیریتی وداشتن ک عالوه بر،  بودن سازمان دعوت مراتبی سلسله ��پرداختند. می
کسانی که  پیروی از با امامان، تنها بری از فرمان اطاعت و دینی داشته است. أمنش نظارتی،

دارای اعتبدار   برای هدایت مدردم بودندد،  ،  ها نشاندگان آن عنوان دست به تر، مرتبه پایین در
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 امدام اظهدار   ازرا  اطاعدت خدود   تسلی  و ها، به واسطه آن ستبای مین امنؤم رو، ازاین بود.
تدابع   یا حدود اسماعیلی مراجع ثانوی، مراتب یعنی سلسله،  دستگاه دعوت ،پ  داشتند. می

 ��تعلی  مردم منصوب شده بودند. که برای هدایت و آمدند می امام به شمار
 طریق ممکن هر سب قدرت از. ک3

خدالف او  ا ( وم929د   921/.قه212 )م حدود  اکبرعبداهلل بن اسماعیل، محمدز پ  ا

 سدلمیه،  سدپ  از  خوزسدتان و  دعوت اسماعیلی را ن،سدت از  سلسله امامان دوره ستر، از
دسدتگاه رهبدری    هددایت نمودندد.   دهی و سازمان عنوان پایگاه مرکزی سازمان دعوت، به

 نه  میالدی که با سسدتی حکومدت عباسدی از    نیمه قرن سوم/ اسماعیلی، اندکی پ  از

میدان   در (.قه211 )م انشدینی امدام حسدن عسدکری    ج وقوع اختالف بر و یک سو،

 دعدوت اسدماعیلی در   همراه بود. ،سو دیگر امامیان، از نومیدی برخی نیز شیعیان امامی و

شدده   دهدی  تبلیغات سدازمان  با خود نهاد و بر را دعوةازلحق یا دعوةازلهادیةعنوان  ،سلمیه

امدام   عیان امدامی را پد  از  شی برخی از ،بن اسماعیل( )محمد مهدی موعود درباره ظهور
 ��دعوت نمودند. به خود حسن عسکری

 )م ابوحدات  رازی  همانندد  ،حتی اندیشمندان بزرگ اسماعیلی داعیان و گاهی برخی از

مهدی  ظهور،  دعوت به مهدویت تبلیغ و ، و نیزامرا ، از جمله( برای جذب پیروان.قه922

؛ کدرد  می ابوحات  حمایت ابتدا از اری درنقل است که مرداویر زی» نمودند. می پیشگویی را
که  آن بود شاید مولود این امر،  که گفته شدهانت،اب کرد اسماعیلی  سیاستی ضدّ ولی بعداً

 ��آب درنیامدد.  بینی کدرده بدود کده درسدت از     مهدی پیش برای ظهور ابوحات  تاری،ی را
سیاسی صرف  تفکر ولی به صورت یک مهدویت مبنای دینی دارد، تفکراگرله  حا ،هر به

 بدا   شیعی،ابوعبداهلل ��آن استفاده نمودند. از برای رسیدن به مقاصد خودها  که فرقه درآمد
مقابل عباسدیان رفدع    اسماعیلیه در رهبری خواست ه  از می «محمد من آ  الرضا» طرح
خانددان   طرف فردی از از: گفت او می آن بهره ببرد. راه کسب قدرت از ه  در و کند خطر
 ،است اهل بیت که از به صاحب امر ،نهایت آن را در و کند می دعوت خدا و رس

ت سدنّ  یدادآور  و ایدن خدود   داد مدی  نویدد  آمدن حجت خداوندد را وی  ��تسلی  خواهدکرد.
متددرادف هدد   امددام را اهلل و تحجّدد ت،حجّدد :کدده عندداوین شددیعه امددامی بددود تددر قدددیمی
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   ��بردند. میکار به
گیدری   جریدان شدکل   درکده   اندد  مدعی شدده  ،لیان فاطمیبرخی منابع م،ال  اسماعی

 ،خدعده  فریدب و  بازی، شعبده،  علوم غریبه ، از جمله:ها برخی راه کسب قدرت از خالفت و
عقدو   ،  هدایش  خدعده  بدا ،  گفته شدده درباره ابوعبداهلل ،عنوان مثا  به؛ برداری نمودند بهره

نیدز بده    را رفتدار  همدین اعمدا  و  . کرد ور شعله اجتماع کینه را در ونمود  بربرها را متحیر
بده   ،بدرای پیشدبرد اهددافش    ابوعبداهلل» گوید: ابن اثیر .اند هداد نسبت  مهدی نیزعبیداهلل
 ��«روی آورد. داد، می قرار ثیرأتحت ت که عقو  راهایی   نیرنگ

دیدن  اسدتنباط   اصو  عقالنی در که به دخالت عقل و بودندهایی   فرقه از ،اسماعیلیان
 برخدورد بدا آرا و   در مدذهبی قدرن سدوم،   هدای    فرقده  بدرخالف بسدیاری از   و بودند معتقد
روح تسدامح   ،بنابراین داد. می نشان خود بیشتری از سعه صدر دیگر،های   فرقههای   اندیشه

لارلوب  لنین سیاستی در اسماعیلی وجود داشت.های   میان تمامی گروه آزاداندیشی در و
دوران  که ابوعبدداهلل شدیعی در   لنان؛ راهی برای جذب پیروان بود وت،اهداف سازمان دع

قبایدل   مالقدات بدا   وی در فراه  نمود. زمینه گسترش دعوت را مدارا، تسامح و با ،دعوت
داخل  دارد، را به مذهب ما ورود قصد شما هرک  از» داشت: می اعالم احتصر به ،م،ال 
 اسدت و  هد  آزاد  او دارد، ،به آن معتقدی  ماآنچه  رجوع از بازگشت و هرک  قصد و شود

 ��«اخذه نیست.ؤم مورد و این کار بر احدی مجبور
 جذب حداکثری پیروان. 4

 مطالب پیشین اشاره کردی ، که در لنان،  داعیان اسماعیلی ـ ترکیب اجتماعی پیروان:
 کردند. جلب به سوی خود طبقات اجتماعی م،تلفی را و نقاط فرستاده شدند به بسیاری از
 مراکدز  از و شهرنشین شدده بودندد   که کمترهایی   محیط لیه آنان دراوّهای   اگرله پیروزی

 ن،سدت تدوان گفدت کده جندبش      می بیشتربود. بودند، حیاتی اداری دستگاه خالفت دورتر
حا   آسوده طبقات مرفه و آمیزی به حکومت ظالمانه عباسیان و صورت اعتراا ،اسماعیلی
     گرفت. اری مرکزی به خوددستگاه اد شهری و

این واقعیت  با وجود به منطقه دیگر،ای  منطقه از ترکیب اجتماعی پیروان اسماعیلی نیز
کدرده   های غیرشهری متمرکز شده بدوده، فدرق مدی     اسماعیلی در محیطکه نهضت قدی  

است. در عراق، دعوت اسماعیلی عمدتاً برای ساکنان روستایی سدواد کوفده، و تدا حددّی     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 25، شماره مسلسل 3113شماره چهارم، زمستان  سیزدهم،سال           

 

 

 

 

 

111 

در بحرین و شام نیز قبایل بدوی، ستون اصلی پیروان  ��بایل بدوی مجاور کشش داشت.ق
همچنین سازمان دعوت، در یمن، به قبایل کوهسدتانی و   ��دادند. اسماعیلی را تشکیل می

هدای قبایدل شدما       هرلند از رقابت ��بعدها در شما  آفریقا به بربرهای کتامه اتکا نمود؛
 در پیروان تزم را تواند میآنکه دریافتتد ن کردند. در ایران نیز بعد ازبرداری  آفریقا نیز بهره

 ��حاک  روی آورد. به طبقات شهری و دست آورد،ه قیام ب جهت برپایی شورش و

 عوامل مه  موفقیت اسماعیلیان، تشکیالت گسدترده و  از ـ گستردگی سازمان دعوت:
مبالغده نیسدت کده بگدویی       بود. داعیان استوار که اساس آن بر بود شده آنان دهی سازمان

 بررسدی  وضعیت خالفت عباسدی را  ها آن بودند. نظیر فنون دعوت بی داعیان اسماعیلی در
بدرای   شدده  پذیرفتده شدعارهای   با مناطق م،تل ، و باتوجه به ضع  خالفت در کردند می
 اگرلده  ،عیلیهدعدوت اسدما   ��کردند. می دنبا  را یشاهداف خو جوامع م،تل ، و ها گروه

 شدد و  گیری فاطمیدان، بده صدورت وسدیع آغداز      جریان شکل در توسط ابوعبداهلل شیعی،
به یک قرن فعالیت  شده، دهی ولی موفقیت این حرکت سازمان سرعت به پیروزی رسید، به
 به بعد هجری آغاز قرن سوم از است که توسط رهبران اسماعیلیه،مربوط  مستمر ی وسرّ
 دورافتداده، امدا   آمدن رهبران اسماعیلی بده ایدن شدهرِ    با شد. می بریسلمیه سوریه ره در

 وت هموار شد.راه برای گسترش دع، ��ارتباطی الجیشی و سوق
 وهدا   عالیدق گدروه   قدوت و  نواحی م،تل ، برای پیشدبرد دعدوت، ضدع  و    در ها آن

 راگفتدداری خدداص  ،اجتمدداعی بددرای هددر کردنددد و مددی بررسددی را اجتماعددات م،تلدد 
 عدال  و  دانشدمند، هدای    گدروه  لون بدا ، عراق بودند ایران و داعیانی که در بردند. میکار هب

 کدار  ،مجال  مناظره فلسفه و استدت ، ،یعقلهای   راه از، ارتباط بودند طبقات برگزیده در
 و فضدایل علدی   علویدان، از  دار طدرف  میدان قبایدل بربدرِ    بردندد. در  می پیش خود را

 متعددد مدنظ  و  های   گروه به حدی در ،دعوتهای   شیوه کردند. می صحبت بیت اهل

 طریقده جدذب افدراد،    در آنان که افرادی همچون غزالی، به شیوه هوشمندانه بابرنامه بود
 ��.اند اعتراف کرده

،  شدام  یمدن،  فدارس،  بحدرین، ،  جندوب ایدران  : در عدراق،  عالوه بدر  ،دعوت اسماعیلی
سازمان پویای سایه  در، برخی نواحی دیگر و ماوراءالنهر ری،،  فریقاشما  آ سند، خوزستان،

هدای دعدوت و     دعوت اسماعیلی گسترش یافدت. گسدتردگی دعدوت اسدماعیلیان، شدیوه     
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ای که به یکی از  خلیفه فاطمی، در نامه« المعز لدین اهلل»تأثیرگذاری آن، به حدی بود که 
ره و اقلیمی روی زمین نیست؛ جز اینکه ما را جزی»گوید:  پیشوایان قرامطه نوشته است، می

 ��«کنند. حجتان و داعیان است که مردم را به سوی ما دعوت می
 

  سازمان دو امتیاز وجوه اشتراک و

اصدو    اهداف و اسماعیلی در بررسی تطبیقی تشکیالت سازمان دعوت عباسیان و در
 ترین مه نتایر مراتب بات،  اساس که بر شوند می امتیازاتی دیده اشتراکات و ها، دعوت آن

 ن را در اینجا بیان خواهی  نمود.آ
 سازمان وجوه اشتراک دوالف ـ 

دسدتیابی بده    امیده و  برانددازی بندی   ،اساسی سازمان دعوت عباسدی  اهداف مه  و. 1
 نمدود.  مدی  دنبدا   را همدین اهدداف   سازمان دعوت اسماعیلیه نیدز  ،سویی از خالفت بود.

عبداس و   علیه بنیبراندازانه های   انگیزه که خواهان رقابت و شان دادندآنان ه  ن ،بنابراین
 باشند. دستیابی به خالفت می

. عباسیان در لارلوب اهداف خویش، با شعارهای مذهبی و با مهارت بسیار، دعدوت  2
های ناراضی مبادرت نمودند. نهضت آندان،    خویش را به علویان پیوند داده، به جذب گروه

امیه را مته  بده تدر  دیدن و     داشت و به همین دلیل، در تبلیغات خویش بنیرنگ دینی 
هرحدا ،   خواندند. به شمردند و حتی به هنگام قیام، قرآن می خیانت نموده، آنان راظال  می

که دیگرمسائل از جمله  های سیاسی دارای نقش غالبی بود؛ لنان  در نهضت عباسی، انگیزه
تدریر با ایجاد  شت. از طرفی، اسماعیلیه نیز با لنین اهدافی، بهاعتقادات، در حاشیه قرار دا

دقت بررسی کردند و با توجده بده ضدع      وضعیت خالفت عباسی را به« زلدّعوة»سازمان 

هدا و جوامدع گونداگون،     خالفت در مناطق م،تل ، با شعارهای قابل پذیرش بدرای گدروه  
 کردند. اهداف خود را دنبا  می

انقالبدی   هدای  فعالیتترین  مه کارهای ذیل را از جمله  ،ن دعوتدورا عباسیان در. 9
معرفدی   امیده و  معایب بنی ذکر، محسنات آن اسالم و شرحی از؛ همچون: دانستند می خود

کده   اهل بیدت  و محمد فضایل آ  ذکر، ��خود حقّ ارکعنوان غاصبان ناپرهیز آنان به

 است. ایشان اینکه حق نزد ت آنان ومظلومیشان بودند، و نیز خود مقصود ،واقع درالبته 
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بدرای گسدترش    انقدالب عباسدی توسدط ابومسدل ،     پیشرفت دعوت و آشکارشدن و با
حتی اقدام به ضدرب سدکه   ،  ابزارهای ممکن وها  تمامی روش گیری از بهره و انقالب خود

آیده   ذکدر  و اکرم پیامبر نسبت خود با نقش برخی شعارهای انقالبی، که با نمودند نیز

مرحلده   هددف انتقدا  از   بدا  خدویش  اعالم موجودیت سعی در، ��سوره مبارکه شوری 29
 داشتند. انقالب به مرحله حکمرانی را

، برای دانقالبی خوهای   فعالیت طی مراحل متعدد دعوت و در اسماعیلیان نیز ،طرفی از
اسدتفاده   ابزارهای متعدد و ها روش از ،ادعای خالفت عباس و بنی رقابت با جذب پیروان و

جدذب  و  فضایل اهدل بیدت پیدامبر    نشر، مناظره مجال  تبلیغ و نمودند؛ از جمله: می

ابوعبدداهلل   همین اساس، اسماعیلیان انقالبی همانند بر عباس. م،ال  بنیهای   برخی گروه
اقتصدادی را بدر    شعارهای اجتمداعی و همچون  اقدامات خود، بسیاری از، قرامطه شیعی و

دانستند. ابوعبداهلل شیعی، داعی برجسته اسماعیلی، همانندد عهدد    بی میطل مبنای مساوات
اغلب، با هدف اعالم رسدمی انتقدا  از    ابومسل ، داعی برجسته عباسی، پ  از غلبه بر بنی

مرحله انقالبی به مرحله حکمرانی، در لدارلوب ادعدای اسدماعیلیان بدرای دسدتیابی بده       
ینکه اس  کسدی را عندوان نمایدد، در یدک     منصب خالفت، سکه ضرب نمود؛ ولی بدون ا

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

عهد  از بنیان نهاده شد و تشکیالت م،فیانه . سازمان دعوت اسماعیلیان که در قالب4
دوره  در،  سرانجام، نمود آغاز را اهداف تشکیل حکومت فعالیت خود برنامه و عبداهلل اکبر با

یدادآور سدازمان    ،این امدر  بنیان نهادند. عباسیان، دولت فاطمی را برابر  مهدی، درعبیداهلل
بدا   و شدد  بدن علدی آغداز    زمدان محمدد   روش تشکیالت م،فی عباسیان کده از  دعوت و

سی سا  فراه   پ  از امویان را برابر موجبات پیروزی عباسیان در ،انسجام هوشمندی و
تجربده   از، افریقیده  بتوان گفت که اسماعیلیان برای تشکیل دولت فاطمیان در شاید نمود.

 رزه علیه امویان استفاده نمودند.دوره مبا عباسیان در
، سازمان دعوت هدف امنیت بیشتر با، شغل بازرگانی کسوت تاجری و مندی از بهره. 1
، اصدولی سدازمان دعدوت    مفداد  عنوان یکی از به، شده حساب ی ولارلوب تبلیغات سرّ در

 ی بود.مرحله دعوت سرّ در، اسماعیلیان نیز توجه عباسیان و مورد
هدای    فعالیدت و اسدماعیلیه،  دعوت عباسیان های   وجوهات اشترا  سازمان یکی از. 1
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 بدا ، هدا  قیام گیری از کناره تحوتت پیش رو و برداری محتاطانه از بهره زیرزمینی و مستمر
؛ زمدان خدویش بدوده اسدت    هدای    سدوی حکومدت   از، ت احتمالیخطرا هدف دورماندن از

طدی  ، بن علی عباسدی  محمد عهد از، یطی دوران دعوت سرّ عباسیان در، عنوان مثا  به
علویدان  هدای    قیدام  از، امیده  سدوی بندی   خطدرات احتمدالی از   برای پیشگیری از، دهه دو

 همانندد  ،علدوی هدای    این قیام نتایر برخی از از، تدبیر سیاست و اما با گیری نمودند؛ کناره
 بهره بردندد.  راستای تقویت سازمان دعوت خود در، یحیی بن زید و بن علی قیام زید

که  عبداهلل اکبر عهد از؛ یعنی به همین طریق عمل نمودند دوره دعوت نیز اسماعیلیان در

 «ییةادعیو ازلهادا»عندوان   با و، عنوان یک نظام تشکیالتی به، سازمان دعوت اسماعیلی

 موجودیت یافت.
های سرّی و غیرنظامی، کار خود را آغاز نمود؛ زیرا   . سازمان دعوت عباسیان با فعالیت1

شدد و خطدر    مدی شدن نام پیشوا پیش از پیروزی نهضدت   در غیر این صورت، موجب فاش
ای ه  عالوه، موجب بحث آورد و به برخورد خلفای اموی و دیگرم،الفان آنان را به وجود می

گردید. بده همدین جهدت، امدام عباسدی بدرای        اختالف برانگیز بر سر تعیین خلیفه نیز می
هدای سدرّی و     جلوگیری از این خطرات و با نگاه به مسدیر پیشدرفت و پیدروزی، فعالیدت    

دانسدت؛ بدرای نمونده،     غیرنظامی را به صالح نهضت و نوعی راهبرد سیاسی و امنیتی می
هدای    خانه از فرمان داد ی عباسی، با احتیاط به سران دعوتهنگام قیام زید، محمد بن عل

سدازمان دعدوت    ،طرفدی  از ��نرسدیده اسدت.   هنگام قیام فرا ؛ زیرا هنوزبیرون نیایند خود

 فعالیدت و  م،فیانده و بدا   و سدرّی به شدکل  ، دوره ستر وةعزلدّاسماعیلیه با شیوه سازمان 

مساوات، بده   شعارهای عدالت و با و سرّینمودند به صورت  می کوشش ،مساعدت داعیان
 هنگام دعدوت آشدکار   بیفزایند. آنان تا پیروان خود و بر تبلیغات مذهب اسماعیلیه بپردازند

گیدری قرامطده    شدکل  نیدز  و، افریقیه موُس  دولت فاطمی اسماعیلی در،  مهدیعبیداهلل
 ،بنابراین ماند.تدریر برخی نواحی دیگر، به همین گونه باقی  به جنوب عراق و اسماعیلی در

 نظدامی حضدور   سیاسدی و هدای    صدحنه فعالیدت   علدوی کده در  های   برخالف برخی گروه
 بود. سرّیبه صورت ، دوران ستر شیوه فعالیت داعیان اسماعیلی در ،لشمگیری داشتند

جهدت پیشدرفت سدازمان سیاسدی دعدوت خدود و       « محمد الرضا من آ »عباسیان از شعار  .9
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خصوص در خراسان، با اهداف اسدتفاده از   ی نمودند. داعیان عباسی، بهبردار کسب مشروعیت بهره
داشتن لهره رهبدری نهضدت    در بین مردم، و دیگری پنهان نفوذ و محبوبیت شدید اهل بیت

خصوص درشما  آفریقدا،   برداری نمودند. اسماعیلیان، به امیه، از این شعار بهره از خطر حکومت بنی
مانددن ش،صدیت امدام اسدماعیلی از خطدر       با همدین اهدداف و م،فدی   با دعوت ابوعبداهلل شیعی، 

 حکومت عباسیان، از این شعار استفاده نمودند.
 کده از  جذب حدداکثری پیدروان بدود   ، فاطمیان اصو  موردتوجه عباسیان و یکی از. 3
پایگداه مردمدی اهدل بیدت      بدرداری از  بهدره ، پسند متعددی همچون تبلیغات عامههای   راه

 گیدری از  بهدره ، به آینده امید، برقراری مساوات، قائ  سازی ظهور دعای زمینها، پیامبر

بدرای  ، زمانهای   حکومت ناراضی ازهای   جذب گروه اجتماعی زمان خویش وهای   بحران
کردندد. ترکیدب    سازمان دعوت و دسدتیابی بده موقعیدت و قددرت کوشدش مدی      گسترش 

هدای    لمأ، در نواحی متعددد و موقعیدت  اجتماعی گروندگان به دعوت عباسی و فاطمی، مس
 ��م،تل ، بر اساس شرایط، متنوع بوده است.

شدد، امدام عباسدی در     مراتب رعایت مدی  . سازمان دعوت عباسیان بر اساس سلسل11
واسدطه داعدی بدزرگ در کوفده      حمیمه شام، مرکز دعوت، پنهانی با نمایندگان خدود و بده  

دیگرداعیدان کده عمددتاً در خراسدان فعالیدت      )همانند ابن ماهان و ابوسدلمه خدال (، بدر    
های دعوت خود   برای گرفتارنشدن در دست عما  امویان، فعالیتکردند، نظارت داشت.  می

دادند. سازمان دعدوت   های زیرزمینی انجام می  ، در پوشش تجار و برخی حرکت را م،فیانه
اسدماعیلی کده در سدلمیه شدام      مراتب، به نمایندگی از امام اسماعیلی نیز بر اساس سلسله

،  ، در نواحی یمن، عدراق، ایدران   عنوان نماینده امام کردند. داعیان به ساکن بود، فعالیت می
شما  آفریقا و دیگرنواحی )همانند: ابوحات  رازی، ابن حوشب، حمددان قدرمط، ابوعبدداهلل    

طبقدات  هدای    وهگدر  دعوت، بدا  مراتب سازمان نمودند و با رعایت سلسله شیعی( فعالیت می
دسدتگیری توسدط    خطدر  ماندن از امان برای درهمچنین،  ارتباط بودند. دعوت در ترِ پایین

 دادند.  انجام می پوشش بازرگانان در م،فیانه و را خودهای   فعالیت ،عباس عما  بنی

 از ،کوشش نمودند برای کسب مشروعیت خویش،  اسماعیلی گروه عباسی و دو هر. 11
ابوهاش  علوی،  مدعی انتقا  امامت از ،عباسیان امامت دستاویزی داشته باشند.های   بنیان
 را، از کسب مشدروعیت خدود   اسماعیلیان نیز بودند. محمدبن حنفیه، به خاندان خود فرزند
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 در مددعی حقانیدت امامدت وی و    و دانسدتند  مدی  بن اسماعیل بن امام صادق محمد

 بودند. خویشدولت  مشروعیت دعوت و ،نتیجه
ریشده   )هرلند کیسانیهای   اندیشه گیری از بهره بر اساس ،اسماعلیان عباسیان و .12
 عنوان یکی از اصل مهدویت، به گردد(، از میبر مهدویت به روایات پیامبرهای   اندیشه

 ،جددذب پیددروان کسددب قدددرت و سددتمدیدگان و جلددب نظددر محرومددان و بددرای شددعارها
 طدوری طراحدی و   تبلیغات مهدویت را،  دوره دعوت م،فیانه در ها آن برداری نمودند. بهره
 هاسدت.  کشند، امام پنهان آن می او را که جامعه انتظارای  دهنده نمودند که نجات می تبلیغ

 انقالبدی و ، اسدتواری ، روحیه پویایی با این اهداف که بتواند، دومین خلیفه عباسی، منصور
 نام و، رای وارث خویش کسب پشتیبانی نمایدب ،حفظ نموده مشروعیت دستگاه خالفت را

 لدین امدام دوره کشد    اوّ میان اسماعیلیان نیز در جانشین خود داد. بر را «مهدی»عنوان 
وی  معرفی کدرد.  ت شمشیرقوّ مدافع شریعت با مصلح و، مهدی خود را،  مهدی()عبیداهلل

،  وارث خدویش را  سلسدله امامدان،   اسدتمرار  کسب مشروعیت و، استواری،  هدف پویایی با
 معرفی نمود.و شیعه( ادیث پیامبرام مهدی احن)هم« مراهللأالقائ  ب محمد»

در امدور و پیدروی محدا از دسدتورات امدام، در میدان عباسدیان و         وترتیب نظ . 19
شدده اسدت. از دیددگاه هدر دو      محسوب میعنوان یکی از عوامل موفقیت  اسماعیلیان، به

ساختن او از احوا  خود، صبر و شکر بر بال و نعمتی  سبت به امام، آگاه، وفا و تسلی  ن گروه
 ها، واجب است. دهند، دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان آن میکه 

نمودند. بدر   . هر دو، با هدف کسب قدرت و خالفت، از هر طریق ممکن تالش می14
را، تبلیغدات منفدی بدر ضددّ     ، عباسیان یکی از اهداف سازمان دعوت خویش  همین اساس

 امیه قراردادند. همین طور، اسماعیلیان نیدز در سدازمان دعدوت خدود، علیده عباسدیان       بنی
 میان مردم با محبوبیت علویان در از ،گروه دو هر، برای این کار نمودندو می تبلیغات منفی

 منجدی و  ورظهد های   زمینه ایجاد امیدب،شی و، گستری عدالت همانند،  تبلیغات امیددهنده
 به ایجاد، دستیابی به قدرت گروه، پ  از دو هر نمودند. می استفاده ،سیاسی خویش تدابیر

 اسوسی و اطالعاتی، جنگ و ترور دست زدند.جهای   سازمان، تشکیالت نظامی
عوامل موفقیدت آندان در رسدیدن بده اهدداف       از جمله ، گستردگی سازمان دعوت. 11
نتیجده پویدایی    خود، روشن است که لنین شرایطی درت بود.دستیابی به ق طلبانه و توسعه
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( )مبلغدانِ  فعالیدت داعیدان   نیدز  رهبدران دعدوت و  هدای    سیاسدت  و تدابیر، سازمان دعوت
 کوش و توانمند آنان بوده است. س،ت
هایی   کشمکش با، تشکیل دولت خود همان آغاز از ،اسماعیلیان فاطمی عباسیان و .11

یدافتن   ای آن،  در انتظدارات و عقایدد داعیدان بدزرگ، در قددرت     هد   مواجه شدند که ریشه
های حکومتی   عباسیان و فاطمیان، و همچنین نیازهای دولت به شرایط جدید، و مسئولیت

توان به اختالفات شدید میان: منصدور عباسدی،    مورد نظر خلفا پدیدآمد که از آن جمله می
اشداره نمدود. ابومسدل  احسداس     رگ بودندد،  ابومسل  و عبیداهلل که از قائدان و داعیان بدز 

 هددای  گددذارحقیقی حکومددت عباسددی اسددت. وی بددا نددوعی گددرایش کددرد کدده بنیددان مددی
 جددی سدفاح و  هدای    موجبات نگرانی،  اداری سیاسی وهای   خودم،تاری طلبانه و استقال 
دسدتگاه  در  فدراه  نمودندد.   را بدین ترتیب، مقددمات فروگدرفتن او  . کرد را ایجاد منصور

 عبیدداهلل  مالی، از سر برخی اصالحات و مسائل فکری و که بر  شیعیفاطمیان، ابوعبداهلل
موجدب  ، توطئده  قدرت سیاسی و خواهی وی در به ادعای برخی منابع، زیاده و خشنود نبود

 ،بندابراین  همکاری بربرهای کتامه، نگران شود. شورش احتمالی وی، با  ازشد که عبیداهلل
 کده یدادآور  ای  حادثده ؛ کشدت  برادرش را  وابوعبداهلل ،به صورت پنهانی .قه239سا   در

تقویدت دولدت    با هددف تثبیدت و   دو سرنوشت ابومسل  خراسانی بوده است. بنابراین، هر
 را کشتند.خود ای  گیری سلسله شکل در ثرؤداعیان م ترین خادمان و خویش، بزرگ

، به وضعیت اجتماعی ،دعوت خویشهای   برنامه روش و در،  عباسیان و اسماعیلیه .11
 در، معمدوتً  شعارهای سیاسی آنان نمودند. می توجه سیاسی جا معه زمان خود اقتصادی و

عدالت اجتماعی  دربارهها، شعارهای اجتماعی  پایه مشارکت توده مورد برقراری حاکمیت بر
 زمدین بدود.   ثروت و مساوات در وها  تعدیل مالیات مورد در شعارهای اقتصادی آنان نیز و

 برای هدر  و نمودند می بررسی قوت اجتماعات م،تل  را دعوت، نقاط ضع  و امر آنان در
 بردند. گفتار خاص آنان را به کار می ،اجتماعی
اجتماعی، بده نفدع پیشدرفت     نارضایتی اقتصادی و وها  نابرابری ، ازدو سازمان هر. 19

امیده   والیان بنی بگیران و مالیات،  مباشران زدعوت خود استفاده نمودند. نارضایتی عمومی ا
)آخدرین   بن یسدار  اصالحات مالی نصر خش  ذمیان از عدالتی مالیاتی و بیها  طی سا  در

 امیده را بده سدوی خدود     دشمنان بندی  ،موجب شد که داعیان عباسی، والی اموی خراسان(
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ی قرن سوم هجری کده  اقتصاد توجه به اوضاع اجتماعی و جذب نمایند. اسماعیلیان نیز با
بدرداری   بهدره ، ساخته بودندای  تازههای   نارضایتی و معرا فشارها خالفت عباسیان را در

ثروت، به جذب  زمین و اشترا  در و نیز اقتصادی شعارهای برابری اجتماعی و با و نمودند
 پرداختند. پیروان می

دوران  فاطمی در و دعوت عباسی وجوه اشترا  آنان، نقش محوری مراکز دیگر از. 13
جریان طی شام  در «حمیمه» که شهر نقشی را که موقعیت و ابدین معن؛ دعوت بوده است

لندین   شدام، بدرای دعدوت اسدماعیلیه     در «سلمیه» بعدها شهر، نمود دعوت عباسیان ایفا
 موقعیتی یافت.

 دعدوت عباسدی و  هدای    وجوه اشترا  سدازمان  ذکرشده درهای   ویژگی . بر اساس21
 ،سازمان دعوت خویش که اسماعیلیه در رسد می به نظر، اصو  اهداف و اع  از، اعیلیاسم

 به لحاظ قدمت زمانی، کسدب کدرده باشدند.   ک   ، دستنمونه دعوت عباسیان تجربیاتی از
ها  حرکت ه  اسماعیلیه، بسیاری از بیان نمود که ه  عباسیان و باید، برای اثبات این نظر

های   برخی گروه علنی علویان وهای   قیام یش، از جملهمعاصرخو و خود پیش ازهای   قیام و
آنان بده  ،  این اساس بر تجربیاتی اندوخته بودند. در  کرده و علیه حاکمیت زمان را دیگر

، زمدان خدود  هدای    توجه به اعما  شرایط سیاسی س،ت حکومت که با این نتیجه رسیدند
 شده، به ایجاد تدابیرحساب برنامه و با، نگردند جهموا نابودی برای اینکه با برخورد نظامی و

 .هرگونه فعالیت علنی، اقدام کنند دور از به، سازمان دعوت
 

 سازمان وجوه ا متیاز دوـ  ب

دوره  در، ترویر اصدو  آن  امامت شیعه اسماعیلی وهای   با حفظ اندیشه ،اسماعیلیه. 1
 از حفدظ نمودندد.   آن را ،فدت تشدکیل خال  کسب قددرت و  پ  از و دعوت فعالیت نمودند

تشیع فعالیدت   دیگرعلویان و پیروان ابوهاش  و پیوند با دوره دعوت در عباسیان در ،طرفی
هدف  بلکه با، سرکوب نمودند شیعه را نه تنها علویان و ،کسب قدرت ولی پ  از نمودند؛
یره سند، شد می آنان محسوب خطری جدی برای خالفت نوبنیاد نمودن علویان که منزوی

 شیعی که بدا  علوی وهای   گروه مذهب، خود را از با این عقیده و و برتری دادند شی،ین را
 نمودند. جدا، آمدند روی کار ها یاری آن
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و اسدماعیلیه  بودن دعوت میان عباسدیان   سرّیبحث  در، عنوان وجوه امتیاز آنچه به. 2
، کدار دعدوت   ه، برای پیشدبرد م،فیان و های سرّی  این است که فعالیت، توان بیان نمود می
اینکه  اسماعیلیه، عالوه بر صورتی که نزد در جنبه سیاسی داشته است؛عباسیان عمدتاً  نزد

، جنبه اعتقادی )تقیه( نیز شیعههای   دیگرفرقه عقاید همانند، جنبه سیاسی بوده برخوردار از
 داشته است.

بدن   محمدد  گانه تدا  امان هفت)ام نیز معصوم اصو  و شمار در اسماعیلیه، امامت را. 9
عباسدیان بده    ولی اعتقداد  ماندند؛این عقیده، پایدار  رب و دانستند می منصوص اسماعیل( و

 دوره خالفت، نسبت به دوره دعوت تغییر رویه دادند. درکه  ؛ لنانمصلحتی بود ،امامت
ز جز فاطمیان و تاحددودی قرمطیدان کده در ندواحی متمرکد      ، به . در میان اسماعیلیه4

نمودندد؛ ولدی    حکومت داشتند، عمدتاً در دیگرنواحی، در قالع و دور از اجتماع فعالیت مدی 
 ،بده همدین دلیدل    نمودندد و  کوشش مدی  عباسیان در فراگیری و یکپارلگی دولت خویش

 و دوام سیاسی بیشتری داشتند.ثیرگذاری أت
عقیددتی  هدای    اندیشده  کیدد بدر  أت تدرویر و  با ،دستیابی به خالفت عباسیان پ  از. 1

مقابدل م،الفدان    حکومدت خدویش، در   اقتددار های   پایه عنوان یکی از به، ت()سنّ شی،ین
، )فاطمیدان(  لین دولدت شدیعی اسدماعیلی   اوّ ؛ امادادند می تسامح نشان کمتر خود عقیدتی

تحمیدل مدذهب خدود     یا جدی برای گسترش وتالش  ک  دست و تسامح بیشتری داشتند
بده طدرف عقایدد اهدل      ،ن شد که مصر پ  از زوا  دولت فاطمیای ،نتیجه آن نداشتند و

 ت گرایش یافت.سنّ
هدر   هرلند؛ بیشتر پایبند اصو  عقاید خویش بودند ،اسماعیلیان نسبت به عباسیان. 1
نقدش   بدودن و  ولدی غالدب  ؛ دادندد  مدی  اهمیت قرار توجه و سیاسی را موردهای   انگیزهدو 
، خالفدت  از پدیش اعتقادات  نسبت به اصو  و، اسیانعب سیاسی نزدهای   خواسته تر ررنگپُ

 داد. می نشان خود را بیشتر
، نگاه سیاسدی  عالوه بر، نواحی م،تل  اسماعیلیان با کوشش برای نفوذ خویش در. 1

 در؛  بدود  توجده آندان   مدورد  بسیار ،یا پایبندی به اندیشه اسماعیلی ترویر و نگاه عقیدتی و
 منددی و  راسدتای بهدره   عقیددتی در  مدذهبی و  ای متعدددستاویزه صورتی که عباسیان از

 نمودند. می استفاده خودهای   خواسته استقرار
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هدای    راه راستای کسدب قددرت از   وجوه اشترا  متعددی در و اسماعیلیه،عباسیان . 9
عنوان مصادیق اهدل   مذهبی علویان به پایگاه اجتماعی و برداری از بهره ، از جملهگوناگون

 عقیددتی و  ندژادی،  م،الفدان متعددد قدومی،    طلب همکداری از ، مهدویت شعار، بیت

کده   رسدد  مدی  اما به نظدر  داشتند؛ پسند لفافه تبلیغات عامه در، زمانهای   سیاسی حکومت
 از جملده آندان   زیدرا ؛ دادندد  مدی  نشدان  خدود  تسامح بیشدتری از ، اسماعیلیان دراین راستا

اً مسدلم  بودندد.  دیدن معتقدد   صو  عقالنی درا به دخالت عقل واً بودندکه اساسهایی   فرقه
کده   لنان ؛راهی برای جذب پیروان بود، لارلوب اهداف سازمان دعوت لنین سیاستی در
فراه  نمدود.   زمینه گسترش دعوت را، مدارا تسامح و با ،دوران دعوت ابوعبداهلل شیعی در

که برخی مندابع  است این این باره شاید بتوان بیان نمود  دیگری که در امتیاز، براین عالوه
کسب قدرت  گیری خالفت و جریان شکل درکه  اند م،ال  اسماعیلیان فاطمی مدعی شده

 برداری نمودند. بهره ،خدعه فریب و، بازی شعبده،  علوم غریبه ، از جمله:ها برخی راه از
برای  نوعی سیادت مشروع ایجاد گرایی عباسیان و یکپارلههای   توجه به سیاست با. 3
ولدی  ، آمد آنان به وجود قلمرو تدریر در مستقل به نیمه مستقل وهای   حکومت، اگرله خود
هدایی    فرازونشدیب  کده بدا   درحالی، سیادت معنوی خلیفه تمامیت ارضی خالفت و ک  دست

خالفت آنان پدید  در آشکار تجزیه کلی و ،حفظ نمود و بنابراین را موقعیت خود، مواجه بود
یعنی فاطمیان که موفق به تشکیل دولت ، ترین شاخه اسماعیلیه ورتی که مه ص در؛ نیامد

تدریر  اسماعیلی بههای   ولی امارت؛ خالفت شدند، برای حفظ یکپارلگی کوشش نمودند و
 مستقل شدند. ها آن از

 اصالحاتی در، دوره کش  در، راستای اهداف خویش اسماعیلیان فاطمی در. اگرله 11
ولی روشن است که آنان مسئله امامت ، نمودند باب امامت ایجاد لیه دراوّ اسماعیلیه عقاید

 صدورتی کده ندزد    در دانسدتند؛  مدی  اصو  اعتقادی خدویش  از سلسله نبوت و را جزوی از
 و خالفت، اهمیت بیشتری داشته است. عباسیان نقش وکارکردهای سیاسی امامت

کسدب مقدام    امیده و  ندازی بندی راستای برا انقالب عباسی در اهدافی که دعوت و. 11
هدای    قسدمت  را از خدود های   آنان پیروزی تحقق یافت؛ زیرا اًرسم نمود، می خالفت دنبا 

صدورتی کده    دردادندد؛  انقالب به یدک امپراطدوری جهدانی سدوق      از محیطی به مرکز و
 بداس و ع اهداف براندازانه علیه بنی با، انقالب دوران دعوت و اینکه در با وجوداسماعیلیان 
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ه تد یاف تدرین دولدت سدامان    ولی حتدی مهد   ، نمودند می کوشش برای کسب خالفت تکاپو
 و برخیزندد  عباسدیان بده کدار    همانندد  نتوانسدتند  ،نهایدت  در، یعندی فاطمیدان  ، اسماعیلی
انقالب به یک امپراطوری جهانی  از محیطی به مرکز وهای   قسمت خود را ازهای   پیروزی

هدای    سدرزمین  ب،شدی از  بدر  ،عنوان خالفدت داده  اکمیت خودهرلند به ح ��؛ادامه دهند
 دست یافتند.، برخی نواحی دیگر عباس و وابسته به بنی

اهدداف مهد     معنوی این مقام، از کسب مقام دنیوی و دستیابی به مقام خالفت و. 12
 رامید »را  خود ،خلفای پیشین آنان همانند بود. استقرار انقالب و، دوران دعوت عباسیان در

 بویه و آ  سلطه سرداران تر ، همانند عهد ،برخی دوران در هرلند؛ نامیدند می« منینؤالم
سدیادت معندوی او حفدظ     ،هرحا  ولی به؛ گردید دار قدرت دنیوی خلیفه خدشه سلجوقیان،

دانسدتن   محدق  لین رقیدب بدزرگ آندان در   که اوّتا این؛ باب، رقابتی با او نگردید ازاین و شد
 در، که به پشتوانه پیروان فدراوان خدود   الفت، فاطمیان اسماعیلی بودندخویش به مقام خ
سعی ، مولتان هند شام و، عراق، برخی نواحی ایران، یمن، افریقیه از جمله:نواحی م،تلفی 

مقدام جایگداه خالفدت میدان     ره دربدا  اینجدا،  آنچه در داشتند. خودهای   ترویر سیاست در
معندوی   که آندان مقدام دنیدوی و   است این گفت، ان تو می فاطمیان اسماعیلی عباسیان و
 بودند. دار همچنان عهده خود، عهد تا اواخر ، تقریباًه  توأم با خالفت را

 
 نتیجه

در این پژوهش، نتیجه گرفتی  که وجوه اشتراکی در اهداف و اصو  دو سدازمان، از جملده:   
رت از هرطریق ممکدن وجدود   کاری و کسب قد وترتیب در امور، پنهان دستیابی به خالفت، نظ 

داشته است. بر این اساس، هر دو سازمان دعوت عباسیان و اسماعیلیه، با اهداف کسدب قددرت   
هدا و   نمودندد و بدرای رسدیدن بده لندین مدوقعیتی، از روش       و دستیابی به خالفت کوشش مدی 

ندین،  ب،شی به کار خویش، بهدره بردندد. همچ   ای با رنگ و لعاب مشروعیت ابزارهای محتاطانه
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    

تواند به برخی اهدداف، الگوهدا، تجربیدات تداری،ی، قضداوت بهتدر و حتدی زوایدای مدبه            می
 های تاری،ی است، پاسخ گوید.  از اهداف مه  پژوهشرویدادها که 
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عباسدیان   از، شدیوه سدازمانی دعدوت خدود     توان گفت اسماعیلیه در می ،نافزون بر ای
قدرن   روش موفق سازمان دعوت عباسدیان کده دو   از کوشش نمودند و ثیراتی پذیرفتندأت

 سازمان، دو هر ،فتی که گ البته لنان تجربیاتی کسب نمایند. ،آن صورت گرفته بود پیش از
درس  نیدز  یشخدو  معاصدر  و خدود  پیش ازهای   قیام و ها ناکامی حرکت عدم انسجام و از

توجده بده    بدا ،  لارلوب رسالت دعدوت خدویش   در ،ه  اسماعیلیه گرفتند. ه  عباسیان و
 آمدا  و ،  نیازهدا ،  ندواحی متعددد دنیدای اسدالم     درمحبوبیت خاندان پیدامبر  اهمیت و

شدده، بده صدورت     شدعارهای حسداب   وهدا   سیاسدت  و تدابیر ه زمان خود، باآرزوهای جامع
راه را بدرای   ،پویای سازمان دعدوت  یاری شبکه منسج  و با، برداری نموده زیرزمینی بهره

 نمودند. هموار قدرت خود استقرار
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 :ها نوشت پیا
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