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  مقدمه
ه كـ  اسـت    يي اروپا رگذاريأثوه و ت  ك با ش  يادب ر بارتول از جمله آثار    يمي والد الموتداستان  

 خواننـدة  يژه برايو ، به داستانم بر ك حا يفضا. ا ترجمه شده است   ي زبان دن  20حدود   نون به كتا
 ،ي مـدت ي حـداقل بـرا  ،سندهي نورد،ك تصور توان  يه مك يا است، به گونه آشنا و جذاب     ،يرانيا

 از شـناخت    كيعناصر حا   از داستان پر است  . رده است ك يان و زمان رنگارنگ زندگ    كن م يدر ا 
ل و  ينار تخ كو فلسفه در     استيمذهب، س  خ،  يانه از جمله فرهنگ، تار    يسنده از خاورم  يامل نو ك
 همـان   يعنـ ي،  يالديازدهم م يران قرن   ي ا يع واقع ي وقا ،يلي تحل يدگاهين مقاله با د   يدر ا . اتيادب
خ، ي الموت در آن تارم قلعهكت حسن صباح، حايتاب و شخصكن  يخ مورد نظر بارتول در ا     يتار

ل مهـم   يـ امـا ابتـدا بـه دو تحل        .ده شده است  يشكچالش   رده است، به  كم  يبا آن چه بارتول ترس    
ن مقالـه   يـ هـدف ا   دن بـه  ي رس يه برا كنه پرداخته شده است     يشيعنوان پ  تاب به كن  يموجود از ا  

  .د باشديتواند مف يم
ن داستان عرضـه شـده اسـت،    ي اةها در بار ه در طول سالك ياديان مطالب متنوع و زياز م 

 يلـ ين سـطور و جـدل تحل      ي نگارندة ا  يليرد تحل يك با رو  ييل همسو يدل ر به ي ز ية مرور دو مقال 
ل يكـ  اسـت از ما    يا  مقاله ياول. ل حاضر بوده است   يمورد توجه تحل  ه  يش از بق  يبجذاب آن دو،    

ن و يتاب اولكن يا. »ر بارتول و الموتيميوالد: ها نگارهه ا يعل« تحت عنوان    2004نز در سال    يگيب
ات يـ هـا و ادب     گـروه زبـان    يات علمـ  يـ ن داستان است و مترجم عضو ه      ي ا يسي انگل ةتنها ترجم 

ـ    ين مقاله نقد  يدوم. استا  يكاتل آمر ي در دانشگاه واشنگتن در س     كياسلوا نـز  يگي ب ة است بر مقال
 يكن ي هم اا بازين وجود، آيبا ا« تحت عنوان  2005 در سال    يكران هالدن يه توسط م  ك شد،   ادي

-2:107-26,1 بـا مشخـصات      يياين مقاله در ژورنال مطالعات اسـلون      يا. » است؟ ياولكيرمان ما 
  .استانا ي در دانشگاه لوبليخ نگار ادبي و تاريت علمأيسنده عضو هينو.  چاپ شد115

ت را  يـ ن قابل يـ افانه و ا  كق و موشـ   ي عم يها هنگار ا ياند و محتو    هنوز هم تازه   ،هر دو مقاله  
انـد و    الموت ارائه دادهي را براي متعدديرهايتفس لگريدو تحل. بحث گذاشته شوند ه بهكدارند  

شان آن را   يـ ه ا كـ هاسـت    ن خـوانش  ي از ا  يكي بر   مقالة حاضر ل  ياند، تحل  ردهكرامون آن بحث    يپ
  .اند دهي نام»ن قرائت از الموتيتر ساده«

  يبحث و بررس
   يكنز و هالدنيگي بيرهاي بر تفسيليتحل

 يعنـ ي ،المـوت  را در زمـان نگـارش داسـتان          ي اسلوون ياسي س -يت اجتماع يز وضع نيگيب
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ه بارتول مـشغول نوشـتن   ك يند هنگامك ير مك ذيو. ندك ي مي بررسيالدي م1938رامون سال  يپ
 خـود در  يهـا  يـي  داراافـزودن  ي بـرا ييايـ تالي ايهـا  ستين داستان بوده است، در غرب  فاش     يا

 همـان  يعنـ يست، يـ  شهر تريياي اسلوني قوميت ها ي اقل ي برا اًگر مرتب ي د يشورهاك و   ياسلوون
 بـر  ي آلمان ناز،در همان حال در شمال. ردندك يجاد مزاحمت ميه زادگاه بارتول بود، ا    ك يشهر
ه بـه  كـ  را در همـان زمـان   شـرق ه  يـ ت نابـسامان ناح   ين وضع ي همچن يو.ره شده بود  يش چ ياتر

. شدكـ  ير م يز به تصو  يشدند را ن   يوب م كم سر ، مرد يرشوروياتحاد جماه ن، رهبر   ياستال يرهبر
  بـارتول  ي برا الموته نگارش داستان    كن دارد   ي در اثبات ا   ي سع يطين شرا يم چن يبا ترس  نزيگيب
 بـوده   »ي سـاختگ  يهـا  يدئولوژيـ  و ا  يـك زماتيارك توده، از رهبران     ياسي س يها نبشجز از   يگر«

ط ي در شـرا الموته نوشتن كست  يد ن تابد و معتق   ينم ل را بر  ين تحل ي ا يك هالدن يياز سو  .است
ـ  يـ د.  شـود  ي تلقـ  »قي عم يا خلسه«نز  يگير ب يتعب  بتواند به  ،ز آن زمان  يآم فاجعه  تنـد   ةدگاه منتقدان
 قابل تأمل   »گرا يمل« ة چهر يك تا   »جهانشمول« سندهي نو يكعنوان    بارتول به  ي در تلق  يكهالدن
 » اشـتباه  يياي اسـلون  يكـي د ژنت كـ  يك«گران   لي تحل ي برخ ةگفت ه بارتول به  كرد  يپذ ياو نم . است

  .ديحساب آ  صرف بهيار ادبك شاهي و حتييت ماجراجوي روايك الموتباشد و داستان 
ـ . رده اسـت ك يبند  دستهالموتتاب  كر  ي تفس ي را برا  ي متعدد يردهايكنز رو يگيب ن آن ياول

 و مربـوط   شده استيلي تخ ياديه تا حد ز   ك است   يخي رمان تار  يكعنوان   ن داستان به  ي ا يتلق
 يان و داسـتان  يران در زمـان سـلطنت سـلجوق       يـ  ا يپنجم قمر / يالديازده م يع قرن   يوقا است به 

، و » شـده اسـت   يدقت بررسـ    آن به  يخي تار ةسابق« خواننده ملموس است     ي برا چونه  كاست  
 ي را بـرا   ياري بـس  يهـا  يژگي سپس و  يو. »شود يده نم ي در آن د   يخيعدم انطباق تار   «نيهمچن

ع هزار ساله يان و تمام وقاك مردم، زمان، مبارةبارتول در ه  كشمرد تا نشان دهد      يرمن داستان ب  يا
ده و  يـ چيه معاصـر، پ   ي شـب  يهـا  تيشخـص «زان دانـش بـه همـراه        ين م يا.  داشته است  يآن آگاه 

 دلچـسب  ،ي عـاد  مـردم يه زنـدگ ي شـب يطور خاص ن داستان را بهياد ا يخ بن ير تار ي، تفس »نيدلنش
 يـك  هالدن .پردازد يم به آن    مقالة حاضر ه  كز داستان الموت همان است      ن قرائت ا  يا. رده است ك

 ،نيعنـوان بهتـر   نـز هـم آن را بـه   يگي ندارد و بيا  به آن عالقه  يريدگاه تفس ي د يكعنوان   بههم  
  .ندك يانتخاب نم
 يـك عنـوان    ن داسـتان را بـه     يه ا كن است   ينز ا يگي از نگاه ب   ،ن داستان ين خوانش از ا   يدوم

 ي در ابتـدا ين دو جنگ جهـان ي بي در فاصله زمان ي استبداد يها ومتك ح يبرا) يالگور( ليتمث
، ده اسـت يشك ريتصو  به يتاتوريك حسن صباح را د    ،بارتول. ميريستم در اروپا در نظر بگ     يقرن ب 

ها و  تيع، شخصين وقا ي ب ييها ه شباهت كند  ك ير م كنز ف يگيب. نيتلر و استال  ي، ه ينيموسولهمانند  
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سـت   ان روياست، از ا بارتول وجود داشته يان و دوران واقع يلي اسماع ياتبالت سلسله مر  كيتش
ن يـ  ايهـا  تي شخـص ي مثال بارتول برخـ يبرا. ار گرفته استك  بارتول آن را در داستانش به  هك

ر يه جوزف گوبلز وز   يار شب يه بس ك در داستان    يرده مثل ابوعل  ك انتخاب   يداستان را از افراد واقع    
را دور از ذهـن  آن  احتمـال  ،ن خـوانش يـ  انـة يزمز در يـ  نيـك هالدن. ت بوده اس  ياطالعات ناز 

  .ن داستان وجود داردي در ايحاتين اشارات و تلميه چنكند ك يح ميداند و تصر ينم
نـد  ك يد مـ  كيأ بر آن ت   يك هالدن ي ول ،زند ينز خود از قبول آن سر باز م       يگيه ب كر سوم   يتفس

د يلك يك رمان است با     يك« الموت داستان   ،خوانشن  ي ا ةيبر پا .  دانستن بارتول است   »گرا يمل«
 بـارتول   اًظاهر. ته داده است  يتوتال  به ينكه بارتول با نوشتن آن پاسخ دندان ش       ك» ي زندگ ةدر بار 
 در طول   ي خارج يتاتورهايك از د  يه ملت اسلون  ك ييها ي بدبخت يه با وجود تمام   كند  ك يآرزو م 
ن صـورت حـسن     ي چون حسن داشته باشند؟ در ا      ين مردم رهبر  يد ا ياند، چرا نبا   دهيشكدوران  

  تاتور؟يك ديكا  ي ملت ي منجيك خواهد داشت، يي بارتول چه معناة جامعيبرا
 يعنـ ي ،بـارتول  يميت دوسـت صـم    يـ اك خود ح  يها ليدر تحل  يكهالدنهم  نز و   يگيبهم  

 در سـال  هكـ  بود، يگر، در اسلوني تنام به يستي گروه تروريكه رهبر كنند  ك يو را بازگو م   كزور
بـارتول سـپس در   . ردنـد كوم كـ  مـدت مح ير و به زنـدان طـوالن  يها او را دستگ   ييايتالي ا 1930

ن يـ  از ايطرفـدار   بـه يـك هالدن. » من انتقام تو را خواهم گرفت،وكزور«خاطرات خود نوشت    
گـرا   يه خوانش مل  كنز معتقد است    يگيب. زديخ يچالش بر م   نز به يگي با ب  ، بارتول الموتر از   يتفس
ه حـسن   ك ني، نخست ا  ن است يه آن ا  ي است و توج   »روح يمحتوا و ب   يب«ت  يدن بارتول در غا   بو

ن يهمچنـ . ندك ي ابراز ميانگار چيه چون يميگر مفاهيمتر از دك را  ييگرا يم مل ي مفاه ،در داستان 
 ،نيـ ا ل دارد، عـالوه بـر     يشتر تما ي خود حسن ب   ة ساخته و پرداخت   يها نگارهظاهر بارتول به ا    در

ـ يكن نوع برداشت از الموت، داستان را از حد     ي ا ،انياست نبود و در پا    يل مرد س  بارتو  ي اثر ادب
نظـر  آنگـاه   رد و   يپـذ  ينز را مـ   يگيب يها  گفته يانيبخش پا  تنها   يكهالدن. دهد يهنرمندانه تنزل م  

  .ندك يرمطرح مين  تفسي هميخود را بر مبنا
نـو  ي چـون ل يقـ ي نظر منتقـدان دق ينا بر مبالموت از يل ويه تحل كند  ك ي اذعان م  يكهالدن

ن يط زمـان بـارتول در حـ   يشان بـا شـرا  يه اك است الموت بارتول و ة دربار Lino Legisaسايلگ
ن ينـز را در سـوم  يگي بيهـا دگاهيـ  دي تمـام يـك سـپس هالدن . امل دارنـد ك يين اثر آشنايخلق ا 

 بـه  ه اگـر  كند  ك يل م ينز تحل يگيب  در پاسخ به   ين راستا و  يدر ا . ندك ي بحث م  الموتخوانش از   
  داده شده است بـه     يادين داستان اختصاص ز   ي در ا  »يطاني ش ييگرا  و منطق  يانگار چيه«دگاه  يد
 يهـا  آمـوزش « در   ي حتـ  ، اسـت  يزيتر از هر چ    شه جالب ي هم »يطانيتم ش «ه  كن خاطر است    يا
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ه قبـل از    كگر بارتول   ي د يتاب داستان ك »االعراف«دگاه بارتول را در     ي د يكهالدن. » مثبت ياخالق
م بـر  كه بخواهـد حـا  كـ  يسكـ «د يـ گو يه بـارتول مـ  كـ ند، آنگـاه  ك ي نوشته شده دنبال م  الموت

ن يـ د ا يـ  بر آن است تـا بگو      يكهالدن. »ندكها را دنبال      سگ ةويد ش ي با ،سرنوشت خودش باشد  
ه كـ شد يـ اند ي مـ يكهالدن. امل شدك الموت آغاز و دراالعراف  از يمردم اسلوون  ام بارتول به  يپ
ه كـ نـد   ك ينـز اعتـراض مـ     يگيب  بـه  يو. ستيـ  درست ن  ،است نبود يه بارتول مرد س   كده  يقن ع يا
 هـم  يـي گرا يام مليتوان از آن پ يه مك  است، يخي تار يها  به گونة داستان   د الموت متعلق  يگو يم

ه نگـرش   كـ  شـجاع بـوده اسـت        يافكـ  ةانداز ه بارتول به  كن باور است    ي بر ا  يكهالدن. ميريبگ
ـ  ار را كن ي صراحت ا بايو اما ،ندك ابراز الموت قالب  خود را در ييگرا يمل م يانجام نـداده، او ب

 . شـود  ي تلقـ  يستيـ  ترور ي شده و داسـتان    يستياولكي، ما يتابش مظنون به داشتن آرا    كه  كداشت  
ن ي ايسانكد چه يد از د  يد د ي شود، با  يگونه هم تلق   نين داستان ا  ي ا ي اگر حت  د،يگو ي م يكهالدن

ـ يـ ا از ديـ  دارنـد   يه عالئق مل  كها   د آن ياز د  است؟   يستيرمان ترور  ن عالئـق را  يـ ه اكـ  ياند آن
 اثـر   يـك  ها نسبت به   ييايه چرا نگرش اسلون   كن  يل ا ي قصد دارد دل   يكنند؟ هالدن ك يوب م كسر
ف را يـ ن نگـرش ظر يـ  ايو. ندك است، را پررنگ   »يدگيتوأم با پوش    و كوكآلود، مش  ظن« يادب

ه كـ ن باورنـد    يـ  بـر ا   يعيطور طب ه  ب) ها يياياسلوون( ت ما ه چرا مل  كد  گذار ي بحث م  همطرح و ب  
ات يـ ن بـاور در ادب يـ  ا  دارد، چه  قتين حق ي انجام دهند و ا    يطاني اعمال ش  توانند يهرگز نم ها   آن

ه كـ ند  ك يته م يكها د  آن ب و به  ي بارتول مردمش را ترغ    نيبنابرارده است،   كز رخنه   ي ن يياياسلوون
  .رنديدست گ  تا بالغ شوند و سرنوشت خود را به،رندي پرمخاطره بگيها ميد تصميبا

توانـد باشـد    ين مـ يبر ا  ناظر،د استيه از نظر او جدكنز يگي ب يشنهادين خوانش پ  يچهارم
 ه بـه  كـ است  ه جهان اسالم    ي عل اش، ا با رفتار ظالمانه   يك امر يري از درگ  ي بازتاب الموته داستان   ك

 يلـ ي تحم ي امپراتـور  يـك ن  يش ب كشمكوع  ن ن يا. ندك يافت م ي در يستي ترور يها نشك وا يتالف
 يريـ اد درگيـ  ده، مـا را بـه  يـ هـم تن ه ف و سخت بك از افراد جان بر   كوچك گروه   يكبزرگ و   

ت گـروه   يـ نز از موقع  يگيب. ش نشأت گرفته است   يش از هزار سال پ    يه از ب  كاندازد   ي م ييادگرايبن
ه كـ بـر   كخودخـواه و مت   ،  گرعنوان قدرت اشـغال    ند، با انتقاد از گروه مقابل به      ك ي دفاع م  كوچك

. باشـد  ياش مـ   سـلطه   تحـت  كشتر از ممال  ي ب يها يشك  بهره ي برا ييها افتن راه ياش   يهدف اصل 
 يمفهـوم  از المـوت بتوانـد چنـدان         ين قرائتـ  يه چن ك اعتقاد ندارند    يكچ  ي ه يكنز و هالدن  يگيب

 يششم هجر پنجم و    يها ن سده يخونع  ين وقا ي ب ييها ن است شباهت  ك هر چند مم   . باشد داشته
. ر جهان وجود داشـته باشـد      ي اخ ياسيع س ي وقا ده شده، با  يشكر  يبه تصو  توسط بارتول    هكران  يا
 ،ار سازد كتواند آش  ي را م  »خيق تار يبرگردان دق «دگاه  ي تنها د  الموته داستان   كنز اذعان دارد    يگيب
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ه ي توص ييايكررهبران ام  ن به ي همچن يو.  ارائه دهد  يحل  راه ياسيه از لحاظ س   كست  ياما بر آن ن   
  .» اما بهتر از هرگز،رياگر چه د« اموزند،يه از الموت بكند ك يم

 يه تمـام  كرا معتقد است    يداند ز  ي فوق را دلخواه نم    يها قرائت  از يكچ  يارا ه كنز آش يگيب
ـ ك يكعنوان   را به الموت   يو. ندا ختهي در هم آم   ها نگارهها با ا   آن ه هـدف  كـ رد يپـذ  ي مـ يار ادب

ه كـ  انتظار دارد يار ادب ك يك از   يو. »دهد ي انتقال نم  ي خط ةويش ق را به  يقاح«  دارد و  يمشخص
رده كـ ار را كـ ن يـ ه بـارتول ا كـ ن باور اسـت  ياود و بر اك را بي بشري زندگ ي جهان يها تيواقع

ت و تـوهم  يـ ن واقع يز ب يتما  به »في ظر يها سرنخ«ق  يه تصور ما از طر    كده  ياست، آن قدر سنج   
  گونـاگون آن را بـه      يها ند و جنبه  ك يدگاه مرور م  ين د يستان را با ا   نز دا يگيسپس ب . ده است يرس

ه چگونـه بـارتول باورهـا و دانـش          كـ دهـد    ي شرح م  يو. شمرد ي ناب بر م   ي اثر ادب  يكعنوان  
خـصوص در     گوناگون داستان بـه    يها تي در شخص  ،ييگرا تي خود را از فلسفه شخص     ةگسترد
ه در كـ  بـارتول  يت و عالئـق شخـص  ي شخـص  ةارنز درب يگيان ب يدر پا . شدك ير م ي به تصو  ،حسن
  . ديگو ي سخن م،افته استي داستان تبلور يها تيشخص

نظـر او   به. آشوبد ي هنرمندانه بر مي اثر ادبيكعنوان   داستان به  به نزيگي بر نگاه ب   يكنهالد
دهد ند نشان ك ي مينز سعيگيب.  هستنديات اسلوون ينز، هر دو نگران ادب    يگيدگاه ب ين د ينون با ا  كا

 يانگارگان يرهاي تفسد بر آنيد آمده، چرا با يپدافت  ي يار ادب كن شاه يات چن ين ادب يه درا كحال  
د يـ گو ي مـ يـك گر هالدني ديياز سو. نديب ي صدمه ميار ادبك يك به عنوان ارك نيا؟ چه با  ميبنه

ـ ن اثـر اد   يـ خواهـد ا   ياو نمـ  . گر اسـت  ي د ي از نوع  ي اثر ادب  يكعنوان   الموت به  عالقه او به    يب
قـت صـحه    ين حق يخواهد بر ا   ي م يو. تر گردد  تياهم مكر نامربوط و    ي دستخوش تعاب  يياياسلون

 يـك ات يـ  ادب،يـك زعـم هالدن   بـه . شورش بـوده اسـت    كـ ه بـارتول نگـران ملـت و         كـ بگذارد  
 يا وهيشـ   در آن بـه يالت اجتمـاع كمـش رفع  ي برا راييها حل توان راه  يه م ك است   »شگاهيآزما«

م ي در معرض خطر تعل    ة جامع يك يها را برا   حل ه الموت راه  كن است   ي ا يوام  يپ.  آزمود يليتخ
 ين بـرا  يعنـوان بهتـر     بـه   آن را   در حـال حاضـر     يه و كـ  كار خطرنا ي بس يحل دهد، البته راه   يم

  .ندك يه نميالت بشر امروز توصكرفت از مش برون

   بارتولالموت  بهيخيرد تاريكهدف از رو
گر است،  ي د ياز نوع ن دو نقد از الموت،      ينار ا ك در   ن بحث و  ي مقالة حاضر در ا    يركهمف

 پنج و شش    يها سدهران در   ي الموت در ا   ة قلع يع واقع يح از اشخاص و وقا    ي شرح و توض   ينوع
 در  يـك ه هالدن كـ همـانطور   .  حسن صـباح   يعنيت آن   ين شخص يتر يژه در اصل  يوه   و ب  ،يهجر
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 ، نداشـت  يخود داستان ربط    به تالمود ارزش رمان    ي مد يها تا مدت «ه  كرد  كمرور خود اشاره    
 از يگري دة جنببارةن بار هم دري، پس چرا ا» بودآن ي و انتقاد  ي ادب ،يخيحات تار يتوض ه به كبل
ـ    د بنـا دار   ن مقالـه  يه شد ا  ه گفت كل است   ين دل يهم به. ردي انجام نگ  ين داستان بررس  يا ن ي بـر اول

امـل  ك ي آن را خوانـش يكنه هالدننز و يگيه نه بك يري، تفس د داشته باش  ير از الموت مرور   يتفس
 نگارنـده قـصد   . ستيز طرفدار آن ن   ي ن ن سطور ينگارندة ا دانند و    ين داستان نم  ي ا ةق دربار يو دق 

ها بدانند چگونه بارتول ماهرانـه        تا آن  د ارائه ده  ي خوانندگان الموت اطالعات   يه برا كن است   يا
طرفـدار خواننـدگان    ن مقالـه    يـ دة ا نگارن. ختيال در هم آم   يت را با خ   يل، واقع يو سرشار از تخ   

هـم    و حـسن صـباح بـارتول چقـدر بـه           ياوند بدانند حسن صباح واقع    كنجكه  ك استالموت  
خواهـد   ي هنرمنـد نمـ    ةسندي نو يكعنوان   ه به ك استن طرفدارخود بارتول    ي همچن يو. اند هيشب
تـاب فاصـله    ك ني خود او در ا    يها دگاهيام و د  يه با پ  ك شود   ييها گر نگرش  تاب محبوبش الهام  ك

  .دارد
ا بـا  يـ تاني بري جي وي سيوتريامپك ةه ماهنامك برخورد يا  مصاحبهش نگارنده به ي پ يچند

 يوبيت كه ساخت شرك  Assassin Creed»شكش آدمكي« يوتريامپك معروف يها ي بازةسازند
د خـو   را بـه ياريز بـس ينون جـوا كها تا  ين مجموعه بازيا. سافت مونترال است، انجام داده بود     

بـا دقـت   . شود ي بازار م  يمرتب راه طور  ه  بد آن   ي متنوع و جد   يها اختصاص داده است و گونه    
ه خواسـته   كـ افت  يتوان در  ي م ،ها لمي موجود در ف   ينمادهار و   يها، تصاو  تي، شخص يدر نوع باز  

ن مـصاحبه   يـ در ا . دهنـد  ي را رواج م   ينيخشن و ضد د    يرديك رو ،يا ناخواسته، به طور ضمن    ي
 از داستان الموت بـارتول گرفتـه شـده           او يها الهام اصل   ي باز ين سر يه در ا  ك بود   سازنده گفته 

 ي است بـرا يا ه مبارزهكست، بلي ني بازيكن فقط يا«ه كرده بود كته اشاره كن ني به ا يو. است
هـا   ين بـاز  يـ  منحصر بـه ا    ، بارتول الموت برداشت از    و» نشكگونه   يك ساختن   يساز دگرگون

 يخيتـاب تـار   ك يـك تـاب را    كن  يـ هـم ا  المـوت    از   ي و سرسر  ير فن ي غ ي نقدها يبرخ. ستين
  بـه  ،ن مبنـا  ي بـر همـ    زي ن يبرخان است و    يرانيران و ا  ي، ا ياسالمرات  كتف ةدهند ه نشان كدانند   يم

 از ياريبـس  ،يياز سـو . گردنـد  ي آن مـ ين اصل يدگاه و سرزم  ين د يسم و ا  ي ترور يابي شهيدنبال ر 
ه نگارنده در حـال     كان  ك بال ة و قشر عامة مردم منطق     يلوون، از جمله مردم اس    خوانندگان الموت 

 يي آشنا يخيع تار يبا وقا ها در ارتباط و گفتگوست،       ن منطقه با آن   يونت در ا  كخاطر س  حاضر به 
ر ين تفـس  يتر ساده «دانند و نگرش خود را بر      ي م يخيتاب تار ك يكتاب را   كن  ي ا ياريبسندارند،  

  :ديگو يه مكه موالنا است يبارتول شبان ين ميدر ا. گذارند ي م»الموتاز 
ــن   هر كـسي از ظـن خـود شـد يـار مـن              ــرار مـ ــن نجـــست اسـ از درون مـ
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  الموت ي اسناد واقعي برخيل و بررسيتحل
ه هر  ك بارتول آنقدر جذاب است      الموت ة داستان حسن صباح و قلع     هكن است   يت ا يواقع
رون يـ ب. ت دارد يـ  واقع يخياظ تـار   داستان از لحـ    نيشود تا بداند چقدر ا     ي وسوسه م  يا خواننده

خ آمـده   يه در تـار   ك يد نادرست آن دوران پرآشوب    يها و عقا   ان مغلطه ي از م  ع درست يوقادن  يشك
 تـا   ي همـواره و حتـ     هيلي اسـماع  ة گونـاگون فرقـ    يخي اسناد تار  ةيبر پا .  دشوار است  ي بس ،است
ـ ه  كـ ه انـد     بود ي قدرتمند ي امپراطور ة در محاصر  ،شان ياسي س يها پس از فروپاش    سال طـور  ه  ب

اسـت و  يد، سيـ ا دفـاع از عقا يـ ن مقالـه رد  يـ هـدف ا . ردكـ  يها را منتشر م  د ضد آن  ي عقا مرتب
هـا   نيـ ه اكـ ست، چـرا  يـ  خاص ني زمانة در آن بره   يليان اسماع يعيا ش يت حسن صباح    يشخص
 و خود بارتول   الموت خوانندگان داستان    ي و ةه دغدغ كبل. ستين مقاله ن  ي ا ةسندي نو يها دغدغه

ن يـ  از برداشت نادرست از ا     ي ناش يها نگارهه در معرض ا   كن داستان است    ي ا ةسنديعنوان نو  هب
 ي را بـرا   يخي از اسـناد تـار     ي برخـ  شمار، تنهـا   يان اسناد ب  ي از م  ن مقاله يا. رنديگ ي قرار م  ،تابك

هـا    آنيخيت تار يع و اشخاص داستان و واقع     ين وقا يها ب   تا آن  ،دهد ي نشان م  الموتخوانندگان  
ر از آن   ي غ ي اهداف يه برا كرده است   ك را خلق ن   ياركقطع بارتول شاه  طور  ه  ب. ز قائل شوند  يمات

  را انـه آن زمـان    ي از خاورم  يعيه بارتول دانش وس   كم  يدان يم. ار رود كخواسته به    ي خود م  هك چه
ـ  ين مـ يهمچنـ .  بوده است  يياي فرد اسلون  يكخود  او   هر چند    ،ده است يشكر  يتصو به ه كـ م يدان
دوران حـسن   ه مربـوط بـه  كـ وپولو قرار گرفته ك ماريتاب سفرهاك ر آن بخش از ي تأث  تحت يو

ه كـ  را يت شـرق يـ  روايـك ه توانسته است ك بارتول نشان داد 1. الموت بوده استهصباح و قلع 
 يكنز از   يگيه ب كد، همان گونه    ي نما يزيآم م و رنگ  ي ترس ييبايز  به ، دارد ي واقع يشه در زندگ  ير

 محـصول  يـك العاده و نـه    فوقيار ادبك يكات اروپا انتظار دارد،    ي در ادب  ي ادب ةار برجست كشاه
 ياميـ ه پ ك انتظار دارد    ي متعال ةانيگرا ي مل ي اثر ادب  يك از   يكه هالدن كگونه    مطلق، و همان   ينظر

ه بـارتول از  كـ  يري تصو،ميخواهم بگو يمن م . ملتش بفهماند  بانه به ي اد ين را با لحن   يتند و آتش  
 انة عقـاب  ي، به فرمانروا و امـام آشـ       يقرن پنج و شش هجر    ده با حسن صباح     يشكحسن صباح   

  خلـق  د،يـ  آفر يگـر ي حـسن د   ي خاصـ  كـي ريبـارتول بـا سـنجش و ز       .  متفاوت است  )الموت(
  .ام خاص خودشي پبااهداف  دن بهي رسيبرا ييه و غوغاك معريتيشخص

وران حـسن  حـدود دو قـرن پـس از د      ) 724/1324متـوفى   ( وپولوك مـار  ،ك مدار يبر مبنا 
                                                           

 654وپولو در سـال  ك درگذشـته و مـار  ي هجـر  518ه حـسن صـباح در سـال         كسته است   يته با كن ن ي ا يادآوري. 1
 694ه سـفر دومـش در       كـ  سفر داشـت     ووپولو د كمار. اآن رفت ق يالين نزد قوب  يران وارد شده و به چ     ي به ا  يهجر

  .آغاز شد
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 نـام حـسن   يو. ندك ي بازگو م  ،ده است ي شن ي آن چه از مردم محل     ي را بر مبنا   يصباح داستان و  
، مـاركوپولو  (»گفتنـد  ين م يالدءه در زبان خودشان به او عال      ك يرمرديپ« آورد، يصباح را هم نم   

 نـد، ك ي را نقـل مـ     هيـ بق و   ي بهـشت  يها ان، باغ ييان، فدا ين، داع يسپس داستان حشاش  ). تاب اول ك
رونـد و   يق فرو م يخواب عم  ه به ك ي طور ،نندك ي معجون خاص مست م    يكها را با     ابتدا آن ...«

آن بـاغ     خـود را در    ،شـوند  يدار مـ  يـ ه ب كـ  يپـس وقتـ   . ننـد ك يجا حمل مـ    ها را به آن    سپس آن 
عنوان بخش جـذاب     ن داستان را به   يه ا ك باهوش بود    يافك ةانداز بارتول به ). همان(» ...ننديب يم

 اطالعـات   يدر داستان و  . از داشت يه بارتول ن  ك نبود   يزين همه آن چ   ي اما ا  .ندين خود برگز  رما
ه نـشان   كـ خـورد    يق بـه چـشم مـ      ي دق يها ها و زمان   انك، م ياشخاص واقع بارة   در ياديق ز يدق
خ چندان  ي او تار  ي اما برا  . است ردهكمطالعه   را   يادي ز يخي بارتول اسناد قابل اعتماد تار     ،دهد يم

، وپولوكمـار  داسـتان جـذاب   يو. نـد ك ينگـار  خيخواسته تـار  ي نميه وك چرا  ،وده است مهم نب 
 يرد تا موجود  يگ يار م ك  را به  ييگرا تيشخص ات، فلسفه و  يادب ل، دانش ناب خود از    يخ، تخ يتار
تنها ) يكقول هالدن  به(» اتيشگاه ادب يآزما«. ندكنام حسن صباح خلق       به ،ك اما دهشتنا  ،وهكباش
  .ن خداگونه بودي شامخ و چنيتوان در آن شاهد ظهور موجود ي مهك است ييجا

ران قرن  يادر   الموت و حسن صباح      ة دربار ي گوناگون و متعدد   يخي تار يها تابكاسناد و   
 در آن دوران    ينگـار  خيه سنت تـار   كرا  ي ز ، نگاشته شده است   يرهج  و ششم  پنجم /يالدي م 11
 خودشان   منافع خاطر شان حداقل به  يدر دربارها مرانان  كج بوده است و پادشاهان و ح      يار را يبس

تـوب  كخ م ين تـار  يتـر  يمي قد ، مورد نظر ما   ي زمان ةدر بره . ردندك يق م ي آن را تشو   ،ه شده كهم  
)  م1124/ ق518وفـات  (ع دوران حسن صباح     ي و وقا  ي زندگ ةه دربار ك دنايسرگذشت س تاب  ك

 قـصر خـان   ي روسـتا ي شـرق ن دژ درشـمال يـ ه اكـ  در قلعه الموت بـود  يليم اسماعكن حا ياول
 يهـا  ني صخره از زميه بلندكا ي متر از سطح در  2163 به ارتفاع    يا و بر فراز صخره    )گازرخان(
 .ن قـرار دارد   ير بخش رودبار استان قزو     متر مربع د   20000 متر و گسترده دژ      200رامون خود   يپ

ه در  كـ شرح حال خود حسن صباح و به قلم خـود اوسـت              مربوط به  وركتاب  مذ  كبخش اول   
ه كر است   كذ الزم به . حفظ شده است  ) 1353-1256( انيلخاني مهم دوران ا   ينگار خيسه اثر تار  

ان يليتحـت تـسلط اسـماع      يهـا  گر قلعه ي الموت و د   يها تابخانهكها در    خ نوشته ين تار ي ا يتمام
ا پس از آن در     يها   شود در حمله مغول    يه گفته م  كشد   ي م يلمان و قهستان نگهدار   ي در د  ينزار

اگر چـه خوشـبختانه     ). 176،  2007،  يدفتر( ن رفته است  يران از ب  يان بر ا  يلخانيومت ا كطول ح 
 از  يعيطور وس  د و به  ان دهي را د  يخيتوبات تار كن اسناد و م   ي ا يلخانينگار مهم دوران ا    خيسه تار 

نگاران  خي تار ين منابع دست اول مرجع برا     يها مهمتر  آثار آن . اند ردهكها در آثار خود استفاده       آن
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خ يتـار تـاب   كبـا   ) م1283/ق681وفـات   ( يني جـو  كها عبارتند از عطاملـ     آن.  بوده است  يبعد
، و  خي التـوار  جـامع اش   يخيبـا اثـر تـار     ) م1318/ق718وفـات   (اهللا   ن فضل يدالدي، رش جهانگشا

ز منـابع   ين) 176،  2007 (يدفتر. خي التوار ةزبدتاب  كبا  ) م1335/ق736وفات  ( ياشانكلقاسم  اابو
وفـات  ( ي چـون حمـداهللا مـستوف   ينگاران خيه پس از آن تاركداند   يم ين منابع يتر يفوق را اصل  

  . اند ها مطلب نوشته  آنيبر مبنا) م1430/ق833( و حافظ ابرو) م1339/ق740
هـا و    تيگـر شخـص   ي د يتمام  به ،ت داستان بارتول  ين شخص يعنوان مهمتر  باح به حسن ص 

طـور   ارش بـه  كـ روح و اف  . گـذارد  يم اثـر مـ    يطور مـستق   ها به  ع مرتبط است و بر تمام آن      يوقا
ن يـ ل در ايـ ن دليهمـ  بـه . رده اسـت كـ  نفوذ انيآغاز تا پا   از   ، داستان ياي در تمام زوا   يا دهيسنج
  و مخلـوق   يد حـسن صـباح واقعـ      يت و عقا  ي از شخص  ي و اشارات  اتك ن ،ام ردهك تالش   يبررس
ا يـ ور و   ك مـذ  يخياسـناد تـار    ن مورد به  يدر ا . ش چشم خوانندگان بگذارم   ي بارتول را پ   يداستان

د دو مـورد مطـرح      ي شـا  ،نمك يسه نم يصحبت از مقا  . رجوع شده است  نه  ين زم يااسناد معتبر در    
 فقـط هـدف  . نـد ك يذهن متبـادر مـ   فاوت را به  اس نباشد چون دو موضوع مت     ي قابل ق  شده اصالً 

افو كـ هـدف بـا ت     دن بـه  ي رس يه برا ك  حسن صباح است   ة اسناد موجود دربار   ينشان دادن برخ  
  .برسدل ي تحلجه وينت  بهن مطالبيتواند با استفاده از ا يم خود مي فهة خوانندند وك يم

  سه دو حسن صباحيمقا
  الموت حسن صباح در رمان 

شرم،  ياخالق و ب   ي ب ي انزجارآور، گاه  يتي است با شخص   يرتول رهبر  با يحسن صباح برا  
 چـون   ي پوشـال  ين و ترفندها  ي دروغ ي با ابزارها  يصداقت ين چهره، ب  ي بزرگ با چند   ييدروغگو
ن يبارتول ا . شاندك يام مرگ م  ك دهد و به   يب م يروانش را فر  يه با آن دوستداران و پ     ك ييداروها

 ه به كداند   ي م يفيها را موجودات ضع    وفاست و آن   ي ب ،با زنان : شدك ير م يچهره را از او به تصو     
بند يچندان پا). و دختران خودش   م، آپاما، دختران باغ ها    ي آن مر  ةنمون( خورند ي م يشك درد بهره 

 گونـاگون  يهـا  تيـ  را در موقعي مقررات شرعيراحت ست و بهي اسالم نين شرعيمسائل و قوان  
اش  خـانواده  نسبت بـه . داند يز ميح بداند خوردن شراب را جا هر وقت صال   مثالً .دهد ير م ييتغ
سب معـاش   كـ و   اركـ  يدخترانش را برا  .  بدتر از آن ظالم است     ياحساس و حت   يتفاوت و ب   يب

ـ  بارة  ن دو دختر در   ي ا يفرستد، گفتگو  يگر م ي د يا قلعه  به يسندگيق ر يخود از طر    ةرفتار ظالمان
نـد و بـا     ك يوم بـه مـرگ مـ      ك مح يراحت ن پسرش را به   يهمچن. ز است ي تأمل برانگ  ،ها پدر با آن  

 گفتـار و رفتـار   ةويشـ .  دوستانش حسود و سنگدل اسـت     يبرا. ديگو ي سخن م  يخشونت از و  



 15 الموتر رمان و حسن صباح بارتول د  تاريخي حسن صباح -بررسي تطبيقي

 

 يـك عنـوان    ه خواجـه بـه    كـ م شـده اسـت      ي ترس يا گونه  خواجه نظام در داستان به     ة دربار يو
 يناحق و د و قاتل به حسو، جاه طلب  ،نگهدار و حسن در مقابل او       حق ،مي فه ،ت دلسوز يشخص

ن ي بهتريراحت ه به ك يطور  به ،رحم بود  يب انييردستان و فدا  يمردم، ز  نسبت به . ديآ يچشم م  به
ز يـ خـودش ن  نـسبت بـه  . ردك يق م ي تشو يشكا خود ي ي به مرگ انتحار   يرحم يانش را با ب   ييفدا

ت يه بشر يعل  خود يطاني ش ةنقش ه تنها به  كس  ك ي ب يا وانهيل د كش ان به يه در پا  ك چرا   ،ظالم بود 
پنداشـت و   يز عـالم مـ  كـ ش بود و خـود را مر      كز سر يخدا ن  نسبت به . ل شد يده بود، تبد  يشياند
ن خـدا  ي جانشيي خود را درجا   ،يعبارت به. ابدي تواند دست  ي م ،هر چه بخواهد   ه به كد  يشياند يم

 اهم بـه  خو يه م كت گفت   يگر در نها  ي د ييو در جا  . تمي بشر يه من منج  كگفت   يرد و م  كتصور  
سه يـ طان هم قابل مقاي با شيه حتكرد ك خلق يتين اوصاف شخصيبارتول با ا. نمي خدا بنش  يجا
  .ستين

م بـازگو  ي مـر ي را بـرا ييد و رازهايگو يه حسن از اعتقاداتش مكگاه  در داستان بارتول آن 
ل بـه  ايـ ه مـن آن را از خ كـ  يا نقـشه  «دارد، ي پرده بر مـ قبل سال 20 مربوط به  يند، از راز  ك يم

 يعالئـق و   بـه  شتريـ  ب ي علـ  ،ه از تمام دالوران مسلمان    كند  ك ي و اضافه م   »ردمكل  يت تبد يواقع
سـپس  .  بـود »رمـز و راز « او و فرزنـدانش پـر از   ةز دربـار ي همه چ يرا به نظر و   ي ز ، بود يكنزد

 تـا ه خـدا داده بـود   كـ  بود   ي قول ،تر بود  بخش زشيش از همه انگ   يه ب ك يزيه چ كند  ك ياعتراف م 
» امبريـ ن پ ين و بزرگتـر   يعنوان آخـر   ، به يمهد«نام   جهان بفرستد به    به ي را از فرزندان عل    يسك
ا من خـود    يدم آ يشياند ي با خود م   يي تنها يها در شب  ...  «ديگو يسپس م . )142،  2004نز،يگيب(

 يـك عنـوان    ه حسن بارتول در اعتقادات خود به      كم  ينيب يم). همان (»ستمي موعود ن  يهمان منج 
 ةگفتـ  ه بـه كگذارد  يش مينما  را بهييت ماجراجويننده است، بارتول شخصكب و ش ي عج ةعيش

 ي منجـ  يه خود را مهـد    كان هم   يدر پا . ش جذاب بوده است   ي برا »مرموز بودن « يژگيخودش و 
 يهـا   فرقـه  ة دربـار  ي سـالگ  12ه در   كـ نـد   ك يبارتول در داستان از زبان حـسن نقـل مـ          . نديب يم

ـ ةريها از ام ن آني بيها و بحث و جدل  ه  يلي از جمله اسماع   ،گوناگون ه كـ ن معلمـش  ي ضراب اول
م گـرفتم از  يتـصم  «ديـ گو يسپس م. ده بودي شنييزهايرد، چك ياو معرف ه را به يلياول بار اسماع  

  ).همان(» ... بپردازميافتني  دستيزهايچ  نباشم و بهي اعتقاديها بعد نگران مجادله آن به
 در اعماق قلبم هنـوز دلـم        يياما جا «شد،  ياند يود م  خ يحسن بارتول در گفتگو از باورها     

ن ي و راز بزرگ جانـش     يآمدن مهد  م به كمان مح يا .شد يم تنگ م  كيودك دوران   يها  افسانه يبرا
روان يـ  پةسپس دربار. »ش بود يافزا  رو به  ،ت ندارد يز واقع يچ چ يه ه كن  يشواهد دال بر ا    ...امبريپ
. ننـد ك يها است و اشتباه نمـ      نند حق با آن   ك ي ادعا م  يه همگ كد  يگو يان گوناگون م  يها و اد   نييآ
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 مـا قابـل   يقت بـرا  يحق«ه  كن  يشتر شد، ا  ي ب يليان اسماع ي داع ي متعال يآگاه  به يآن گاه توجه و   
ز مجـاز   ي پس همه چ   ،يز اعتقاد نداشته باش   يچ چ يه اگر به .  ما وجود ندارد   يست، برا ي ن يابيدست

ن يـ ا  حـسن بـارتول بـه   يابيدسـت . » بـرو ياق داريتآن شور و اشـ  دنبال هر چه به است، پس به 
ده يـ عق «گفت، يه م كد ابونجم سراج گرفته بود      يعقا ه از ك بود   يريخاطر تأث  دگاه درداستان به  يد

و  ... مـردم معتقـد اسـت        يهـا  ردن تـوده  كـ فتن و سرگرم    ي فر ي تنها برا  ي و مهد  يعل داشتن به 
م و  ي اعتقـاد نـدار    يزيـ چ ن ما به  ي، و بنابرا  قت ناشناخته است  يرا حق يز ... داستان و افسانه است   

). 143همـان   ( م وجـود نـدارد    ينـ كم ب يتـوان  يه مـ  كـ ار  ك انجام هر    ي هم برا  يتي محدود نيبنابرا
» م؟يـ ا ها شـده   ك تر ة ما برد  ينيب ينم« د،يگو يب مردم م  يدگاه فر يابوسراج در داستان در مقابل د     

ردن كـ  متحـد    ي اسـم مقـدس بـرا      يكان  عنو  به يه از نام عل   كند  ك يو سپس اعتراف م   ) همان(
نـد  ك يم اعتراف م  يز در مقابل مر   يحسن بارتول ن  . ندك يمرانان استفاده م  كه ح ي مردم عل  يها توده

د دوباره از خواب برخاست و      ي جد امالًك انسان   يك «ن سخنان از ابوسراج،   يدن ا يه  بعد از شن    ك
  ). همان(» جان گرفت

ام و حـسن  ين عمرخي را بي، بحثين طرح ويمترعنوان مه  حسن، به ةبارتول در خلق نقش   
گونـه شـرح     نيـ  و ا  »م در من متولد شد    ك قدرتمند و مح   ة نقش يكدر آن لحظه    « ي وقت ،آورد يم
 يينـا يآزمودن ناب «ن بودي حسن اةنقش. »ده بوديخود ند  ا به يه مانند آن دن   ك يا نقشه «ه،كدهد   يم

ل كـ قـدرت و اسـتقالل مطلـق از           بـه  يابي دسـت  ي برا ييناين ناب يو استفاده از ا    ت آن يتا نها  بشر
 ده و آن را بـه    يت بخـش  يـ نياش را ع   كيودك دوران   يها نون او افسانه  كه ا كانگارد   ي م يو. »جهان
 آن سـخن خواهنـد      ة بعد از مـا دربـار      يها ن نسل يتا آخر  «د،يگو يم. رده است كل  يت تبد يواقع

 بزرگ يشيآزما«تا به قول خودش د يگو ي مطلق و خداگونه سخن م    يهمانند قدرت  او به . »گفت
ل يـ بـه م  ه بـارتول    كـ  ين است آن موجود   ي و ا  يآر).148همان   (»ندكت  ي انسان هدا  يرا بر رو  

  .دي آفرخود آن را

  يخيت اسناد تاريروا ان بهيليحسن صباح، رهبر اسماع
ه بـر   كـ م  يگـرد  ي باز مـ   يالدي م 11 در قرن    يان نزار يليحسن صباح، رهبر اسماع    نون به كا

 يزيـ  چـه چ يراسـت  بـه .  متفاوت از حسن صباح بارتول دارد ياركت و اف  يشواهد شخص  يمبنا
 يت و حتيار و آرا، شخص  ك اف يان سال پس از و    يه تا سال  كنگونه متفاوت ساخته است     ي را ا  يو
 و  يل دشـمن  يـ دال) 34،  1996( يدفتـر . شـده اسـت    زيبرانگ  با دشمنانش بحث   ي و ة مبارز ةويش

 ياسـ ي س -ي مـذهب  يها زهي از انگ  ي از شمار  يم را ناش  كن حا ايه سلجوق يشورش حسن صباح عل   
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توانسته خـصومت    ي نم ، بوده است  يلي اسماع ةعيه ش كن  يل ا يه به دل  كن  ي ا يكي. ندك يف م يتوص
. نـد كان را تحمـل     يـ ردن خالفـت فاطم   كن  ك شهي ر يها برا  ان و هدف آن   يعيش ها را نسبت به    آن

 ي مخالفـت و ين بـرا كـ ل مميـ  از دالكـي ي حسن صـباح را  ييگرا يت ملين ذهني همچن يدفتر
ت يهو. نشان است يتبار بر سرزم   كگانگان تر يومت ب كان از ح  يراني ا ي از آزردگ  كيه حا كداند   يم

 حسن صباح   يزعم دفتر  ها و به   كتر  نسبت به  ي دشمن ي است برا  يگريل د يز دل ي حسن ن  يقوم
ران آن يـ  در اينـ يزبـان د ه ك ي عرب يجا  به ي زبان فارس  ينيگزي جا يبرا برداشت   سابقه ي ب يگام

  .روز بود
ن، ي اساســيهـا  واژهبـارة  ل دري، بـه تفـص  يليعه اسـماع يخ شـ ي، متخـصص در تـار  يدفتـر 

) 24- 19 همان( ردهكه بحث   يلي اسماع ةم آن در رابطه با فرق     يشه و مفاه  يش و ر  ين، حش يحشاش
ـ  يا ان را افسانه  يي فدا يش از سو  يو استعمال حش   ه نـه در    كـ دارد   يدانـد و اذعـان مـ       يش نمـ  ي ب

ش ياسـتفاده از حـش      بـه  ،ي از منابع معتبر معاصـر اسـالم       يكچ  ي نه در ه   ، و انيلي اسماع يها متن
 ةگفتـ  بـه ). 24( نـشده اسـت   يا  اشـاره ،ن دسـت  ي و از ا   ي بهشت يها ان و وجود باغ   يتوسط نزار 

هـاى   جـاد افـسانه  ي ششم، اوضاع بـراى ا ة دوم سدةمين سنان در ن   ي زمان رهبرى راشدالد   يدفتر
ان آن  يان نزارى كه در ذهن غرب     ييها براى رفتار و اعمال فدا       ن افسانه يدر ا . ن مساعد شد  يحشاش

ها كـه از      ن افسانه يا. شد  يبخشى داده م    تيحات رضا يآمد، توض   يا فوق انسانى م   يزمان نامعقول   
ج تحـول و تكامـل   يتـدر   شد، به يل ميوسته تشكيهم پ  نوعى به    اما به  ،هاى جدا  تعدادى داستان 

او ). 125 -95، 1994دفتـرى،  (د يت سـاختگى مـاركوپولو بـه اوج خـود رسـ      يـ افت و در روا   ي
جا گذاشت كه در   را به» باغ بهشت مخفى«ق كرد و داستان    يهم تلف  ها را با    ن افسانه يتعدادى از ا  
 -15،  2007دفتـرى،   (شد    يم فراهم م  يان تحت تعل  ييا براى فدا  ين دن يذ بهشتى در ا   يآن انواع لذا  

هـاى كـارآموزى    ان در دورهييت فدايم و تربيش براى تعليها، حش   ن افسانه ي طبق ا  نيهمچن ).17
  .شد يكار گرفته م ها به آن

تـاب  ك در   »فصول اربعه «عنوان    به يا  و اعتقادات حسن صباح در رساله      ي نظر يها دگاهيد
 بـارة دردش را   يم جد ي تعال يتاب و كن  يدر ا ). 198-195،  2 جلد   ،1968(  آمده است  يشهرستان

 شـده اسـت،     يد حسن صباح اشارات   يعقا به زيگر ن ي د يخي تار يها تابكدر  . دهد يم ارائه م  يتعل
 خـود را آغـاز      ة سرسـختان  يها تي حسن صباح فعال   ي وقت ،ه خارج از گروه   كاند   ردهكر  كها ذ  آن
 را  يا  دعـوت تـازه    يان فـاطم  يليسه با اعتقادات اسماع   ي در مقا  يه و كردند  ك تصور   يا رد، عده ك
اى تبليـغ      عقايـد تـازه    ،ه در دعوت جديـد    كاند   سان نوشته ينو خيكه تار  حال آن . ان نهاده است  يبن
اى   اى كهن بود كـه در بـين اسـماعيليه نيـز سـابقه                مبين عقيده  يطور اساس ه  بشد، بلكه آن     ينم
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صـورت   طوالنى داشت، يعنى تعليم يا آموزش موثق از طريق معلمى صادق، كه در آن زمان به               
هاى فلسفى نيز    سنت حسن صباح كه متكلمى دانشمند و به       اين عقيده به  . شد ياى عرضه م   تازه

 اى كالمـى، بـه   صـورت جـدى در رسـاله    او اين نظريـه را بـه   . آگاه بود، نسبت داده شده است     
 ،ستيـ  از آن رسـاله در دسـت ن   يزيچ. از نو بيان كرد   ) فصول اربعه (نام چهار فصل     فارسى، به 
 بـر آن  ياشـان كاهللا و   ن فـضل  يدالدي، رشـ  يني از جمله جو   يرانينگاران ا  خياره ت ك ييها مگر شرح 

 شيعى تعليم را، ضمن چهار قضيه، از نو شـرح داده  ة حسن صباح در اين رساله، نظري .اند نوشته
عنوان راهنماى روحانى افـراد    به،كه در آن مبنايى منطقى براى تبيين مرجعيت يك معلم صادق       

سنت، بنيان نهاده است كه بنابر آن، اين معلـم صـادق شخـصى                تعدد اهل جاى علماى م   بشر، به 
تعليميـه   ن رو از آن زمان اسماعيليه ايران بـه ياز ا. توانست باشد يغير از امام اسماعيلى زمان نم   

 تعلـيم  ةدر واقـع، عقيـد  .  تعليم نزد آنان بود   ة اهميت عقيد  ةدهند  اين امر نشان  . نيز شهرت يافت  
 ة بنيـادى نزاريـان دور  ةيت تعليم مستقالنه هـر امـام در زمـان خـودش، عقيـد     با تأكيد بر مرجع  

 هر  يميت مستقل تعل  يد بر شخص  كيأ با ت  »ميعل« ةدي ا .)425،  254ش،  1375دفترى،  (الموت شد   
-340، 1990 يدفتر(  حسن صباح شد  ي آرا يان برمبنا ي نزار ي اصل ةيامام در زمان خودش، نظر    

344 ،361-365 .(  
 با اصول عقايد اسـماعيليه آشـنا   ،ه شهرستانى از معاصران حسن صباحكست ر اكذ الزم به 

 بـاره ن  يـ  در ا  يو). 198-195،  1 لـد ج(هايى از اين رساله را نقل كـرده اسـت            بخش يبود، و 
ن ي بنـابرا ،نـد ك كقت را دري تواند حقي حسن صباح معتقد بود كه عقل انسان خود نم        ؛ديگو يم

 به حال خـود رهـا       يطين شرا ي در چن  مردماگر  .  ستي ن يافك شناخت و معرفت حق      يعقل برا 
توانند مـسائل را حـل و        يطور مستقل نم   ه خود به  ك  چرا ،افتند ي م يضاللت و گمراه    به ،شوند

ه در معرفـت    كن بود   ي ا ،ردك يها م  ن استدالل ي از ا  يه و ك يا جهينت .نندك كقت و خدا را در    يحق
ـ    از به يحق ن   يزعـم و   بـا توجـه بـه ايـن كـه بـه      ،وع معلمـي تعليم معلم است وآن هم نه هر ن

 معلـم مـورد نظـر       ،توانسته وجود داشته باشـد     هيچگونه مبنايي براي انتخاب معلمي صادق نمي      
موروثي خويش وبا تأييد     حسن صباح همان امام معصوم عاري از خطا بوده كه با علم خاص و             

بـارت ديگـر در نظـر حـسن     ع  بـه ،صراط مستقيم هدايت كند توانسته بشريت را به  خداوند مي 
پـذير    فقط با پيروي از تعليم امام معـصوم امكـان          آن،حقايق   معرفت واقعي و   صباح دستيابي به  

  ).195( است
 خود برگرفتـه از     هعمدبه طور   ه  ك ي و شواهد  ك مدار ةيت حسن صباح بر پا    ي شخص ةدربار

ـ نو خي تار يعني ،ور است ك مذ يهمان سه منبع اصل    ـ ن صـباح درو   ان، حـس  يـ لخاني ا ةسان دور ي ش ي
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 و  يرويـ در پ . روانش الگـو بـود    يـ ن پ ي داشت و از لحاظ منش در ب       يا  ساده ي بود و زندگ   كمسل
ن ي مثـال در همـ     يبـرا .  عـدالت داشـت    ير بود و اصرار در اجـرا      يگ  سخت ينيات د يرعانجام ش 

دانـست و انجـام آن       ي مـ  ي نابخـشودن  يدن شـراب را گنـاه     ي نوش يه و كها نقل شده است      تابك
 ياصـرار و  . ردكـ  سخت مجازات    يچيخاطر سرپ   را به  يرد و و  ك پسر خود تحمل ن    ي برا يراحت

 ي رويشاورزكـ ان را واداشت تا بـه       ييشتر فدا ي ب ،يكيزيار ف كق دسترنج و    يدر امرار معاش از طر    
 المـوت مجبـور   ةخاطر ناامن بـودن قلعـ    ه به ك ينند هنگام ك يها نقل م   تابكن  ين ا يهمچن. آورند

ـ ق ر يها از طر   ه آن كگر بفرستد، اصرار دارد     ي د يا انش را به قلعه    زنان و دختر   ،شود يم  و  يسندگي
ه حـسن   ك آورده است    كن مدار ي هم ةيز بر پا  ين) 34 ،1996( يدفتر. نندكاز دسترنج خود ارتزاق     

رد و از آن هـا  كـ  يست خورده را سرزنش نمـ    ك در جنگ هرگز افراد ش     يروزيصباح پس از هر پ    
ه متكلم، فيلـسوف و مـنجم بـود، در مـديريت و تـدابير      كاند   نوشته ي و ةدربار. گرفت يانتقام نم 

رغـم    حـسن در رهبـرى، صـفاتى اسـتثنائى داشـت و بـه             . سياسى و جنگـى نيـز تبحـر داشـت         
هاى خود را از دست نداد و توانست دولـت و   هاى مختلف هيچ وقت ايثارگرى و هدف       شكست

، 10اثيـر، ج  ابـن (. ى اوليه پرآشوب رهبرى كنـد ها ها را در سال دعوت نزاريه را بنيان گذارد و آن  
  .) 168؛ كاشانى، 134 -133اهللا،  ؛ رشيدالدين فضل210-209، 216-215، 3؛ جوينى، ج 625

 آن  ياسـ ين اوضـاع س   يار حسن صـباح و همچنـ      كت و اف  يشتر شخص ي روشن شدن ب   يبرا
اشـاره   شاه،كـ  و مل  اتبات حسن صباح  ك مشهور به جامانده از م     يخي تار ةتوان به دو نام    يزمان م 

ز اسـناد   كـ  در حـال حاضـر در مر       ي خط ةن نسخ يا .حسن صباح فرستاد    به يا شاه نامه كمل. ردك
 از  حـسن صـباح   د و ترساندن    ي نامه تهد  ني ا يامحتو .شود ي م ي نگهدار ي اسالم يمجلس شورا 

ا  و افراد جاهل رين نو داريملت و د « :هك از آن آمده است      ي مثال در بخش   ي برا .اعمالش است 
فرسـتم المـوت را    ي مـ ينار نگذاركها را    ين گمراه يارد بزنند و اگر ا    ك تا مردم را با      ي فرست يم

تواند حسن صـباح   يه مك است يگري دةشاه در نام كپاسخ حسن به مل   . 1»...نندكسان  يك كبا خا 
م و كـ  امـا مح ، حـسن صـباح آرام  ة لحـن نامـ  ،شاهكبرخالف لحن تند و مل  . ندك يرا بهتر معرف  

 ينيه د كشمرد   يل برم ي داشته و دل   يه حامل نامه و نامه را گرام      كد  يگو ي در ابتدا م   است، يمنطق
 يسـپس مراتـب دشـمن   . امبر خدا محمـد آورده بـود  يه پكه همان است    كاورده است بل  يد ن يجد

ا و امـور آن     يـ ن دن يـ ا  بـه  يا چ عالقـه  يه «هك ديگو يند و م  ك ير م ك را با او ذ    كخواجه نظام المل  

                                                           
 بازيـابي  ة و شـمار IR 32317ين نسخه خطي هم اكنون در مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي به شماره مدركا. 1

  . باشد شود و به خط نستعليق مي ب نگهداري مي50 گ 9087/14
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ه كـ د  يگو يسپس م . »ن را داشتند  يامبر خدا حق خالفت مسلم    ينم فرزندان پ  ك ير م كف« اما» ندارم
) خواجـه نظـام  ( يص دهد و به حـرف دشـمن و       يدوارم شاه راه درست را از نادرست تشخ       يام

 ي راونـد .ندكشود در مقابل دشمن رو به رو از خود دفاع         يگوش ندهد و گرنه او هم مجبور م       
هـا   ن نامـه  يـ ا. انـد  ردهكـ ر  كـ ها را ذ   ن نامه يز در آثارشان متن ا    ي ن )133-131( يخانيعلو  ) 196(
چـه علـت بـوده      ان بـه  ين حسن صباح و دربار سـلجوق      ي ب يري نشان دهد درگ   يتواند تا حد   يم

ق بـوده اسـت و   يـ  و خواجـه نظـام تـا چـه حـد عم        ين و ي ب يرين رابطه و درگ   ياست و همچن  
  ....اعتقادات حسن از زبان خودش چه بوده است و

خـود را صـرف      شتر عمـر  يـ  المـوت ب   ةسد حسن صباح در قلع    ينو ياهللا م  ن فضل يدالديشر
. پرداخت يومت خود م  ك ح ةيتاب و انجام امور جار    كق و نوشتن    يتحق به. ردكم اعتقاداتش   يتعل

 حجـرة  از يومت در الموت تنها چند بـار ك ساله ح35ن دوران حدود  يه در ا  كگفته شده است    
ز يـ ها ن  ان حسن صباح و حاالت و احوال آن       يي فدا بارةدر). 134-133( رون آمد ي خود ب  يشخص

ن يها چنـد   آني شجاعت و جنگندگةدربار) 72( رياز جمله ابن اث. اند  آورده ينگاران مطالب  خيتار
ز يـ  نيموارد  بهي در نقل شرح حال و   ياگر چه گاه  . رده است كات نقل   يي با جز  يت واقع ياكح

 از جملـه  ،ان اسـت  يلي اسـماع  ي و اعمال خـشونت از سـو       يري از زورگ  كيه حا كشود   ياشاره م 
ق دعـوت و صـلح      يـ توانـست از طر    يه نمـ  كه حسن صباح هر جا را       كدهد   ي گزارش م  ينيجو

 بـر   ،ديـ د يه مناسب م  ك را   يانكشد و هر م    ي به زور متوسل م    ،تحت نفوذ و تسلط خود درآورد     
   .ردك ي بنا ميا آن قلعه

  باحدگاه بارتول از حسن صي بر ديليتحل
ه خود در ك يليبارتول در تحل  . ميگرد ي بازم يساخته و نون باز به بارتول و حسن صباح        كا
د يـ  بـه مناسـبت چـاپ جد   ن داستان،ي بعد از نگارش اه حدود دو دهيعني، يالدي م1957سال  

 يو. ديـ گو ي سخن م  ي خاص يرخواهيتاب بر آن نوشته است، با خوانندگانش با عطوفت و خ          ك
  در داسـتان    مـورد اسـتفاده حـسن      »ك و وحـشتنا   يرانـسان يز، غ يـ انگ  نفـرت  يها وهيش«در مورد   

 »رديـ م يه هرگـز نمـ    كـ « بـاغ    يان و دخترها  يين فدا ي ب »رفاقت« و   »يهمبستگ« ةد و دربار  يگو يم
 يـك ه كـ  1يطـاهر  ابـن . رود ي م»قتيحق«ه به دنبال كطاهر   ابن ة دربار يو). 2004،437 ،نزيگيب(

                                                           
اهللا  الملك، ابوطاهر اراني ديلمي اسـت كـه بـه نوشـتة خواجـه رشـيدالدين فـضل                  نام فدايي كشنده خواجه نظام    . 1

:  گفت ]حسن[«:نويسد و باز هم وي مي    .  رخ داد  485مع التواريخ، شب جمعه دوازدهم رمضان سال        همداني در جا  
  .»...، بوطاهر اراني نام دست قبول بر سينه نهاد»الملك طوسي از اين دولت كفايت كند؟ كيست از شما كه شر نظام
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دسـت    به كالمل   بوده است و پس از قتل خواجه نظام         يليسماعان ا ييخ فدا ي در تار  ي واقع ةچهر
 بـارتول او نمـرده و       يرسـد، امـا بـرا      يقتل م  ان خواجه به  يز توسط اطراف  ي بالفاصله خود ن   ،يو

 خود را در او     ي و آرزوها  ي زندگ هك يا به گونه شود   ي م داستانش حسن صباح    ي از زندگ  يجزئ
. قت بگردند يدنبال حق  د به يه با كشود   يتش م كنان ممل  جوا نماد بارتول او    يبرا. دهد ي م بازتاب

ن ين داسـتان چنـ    يـ ل هدف خود را از نوشـتن ا       ين تحل يه بارتول در ا   كن است   يمهمتر از همه ا   
 بتوانـد  هكـ  وجـود دارد  يش از دوسـت ي ب يزيا چ يآ: بگذار از تو بپرسم   ! برادر! دوست «:ديگو يم

زه بدهـد؟ و    يـ انسان انگ   به قادر باشد  ه  كهست    از عشق  بهتر يزيا چ يند؟ آ كتر   انسان را شجاع  
  ).436، 2004نز، يگيب(» قت وجود دارد؟ي با ارزش تر از حقيزيا چيآ

 خـود را در     ةبـارتول توانـست دانـش قابـل مالحظـ         ه  ك است   يهير بد ين تفاس ي ا يبا تمام 
او . ندكل ام خود را منتقي پنيهم تا بتواند ،ات درخدمت خود درآورد   يل و ادب  يخ، فلسفه، تخ  يتار
قـت نوشـته   يخـاطر حق  خاطر عشق و به ، بهيخاطر دوست ه داستان را به كد  يگو يصراحت م  به

پـنجم و   /يالديمـ  11ران قـرن  يـ خ اي عناصر داستان از جمله حسن صباح و تـار      ياست و تمام  
 حـسن صـباح،   ةبارتول دغدغ.  در خدمت ساختن حسن صباح خود او بوده است   يششم هجر 

 آن زمان   يخيع تار يچند از وقا    هر ،ان را نداشته است   يلي و اسماع  يد و ي عقا الموت و  يفرمانروا
نـز  يگيه ب كـ همـانطور   . ار گرفته است  ك ها را به    در ساختار داستان، آن    يخوب  و به  آگاه بوده است  

 مقـدس داشـته باشـد و        يا فهي اول وظ  طراز ي اثر ادب  يكعنوان   ه الموت بارتول به   كانتظار دارد   
 يخـوب   را به  رسالت همان   ،ن داستان ي ا كش ي ب  نپردازد، ي خط يا وهيش ق به ي حقا انتقال  به اًصرف

ـ    يـك ه  كـ نز انتظـار دارد     يگيب.  است دادهانجام    در  ي و همگـان   يق جهـان  ي بتوانـد حقـا    ي اثـر ادب
ار را انجـام داده     كـ ن  يـ دقـت ا    بارتول آنقدر به   ي و ةديعق به. اودك را ب  ي بشر يخصوص زندگ 

ت شده اسـت تـا خـود بتوانـد     ي چنان هدا»في ظريها سرنخ«ق يطر خواننده از كه ادرا كاست  
 هنرمنـد   يـك  بـه عنـوان      ،ها ني ا يتمام  با نظر به   و بارتول . ز قائل شود  يقت و توهم تما   ين حق يب

 در شـرح خـود   يو: ملـتش برسـاند   امش را بـه   ي پ ،يع هنر ي اثر رف  يكق  يب، توانست از طر   ياد
امـا  ). همـان (» ن اسـت يت تنهـا و غمگـ    يـ  نها  رهبـر در   يكعنوان   ن حسن صباح به   يا«: نوشت

او حـسن  . ب متنفـر باشـد  يـ  و از فردقـت بگـرد  يدنبال حق  د به ي جوانان وطنش با   نمادطاهر   ابن
خواهـد   يند و از مردم خـود مـ  ك ين نميچ وجه تحسيه ل خود بهي خود را در تحل    ةصباح ساخت 

»  را از دسـت ندهنـد      ينسان ا يها هرگز ارزش « قرار گرفتند    يرانساني غ يها وهياگر در معرض ش   
  را بـه   1938ش  ية خـو   حسن صباح خوش تراش سـاخت      ،1957ب بارتول   ين ترت يا و به ) همان(

  .ستكن زد و شيزم  باره بهيك
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  جهينت
 الموتن خوانش از    يتر  و به ساده   يك هالدن يها نز و بحث  يگي ب يرهايم به تفس  يگرد يباز م 

ران در  يـ ع ا يخ و وقـا   ي تار ، بارتول ةدغدغه  ك است   يهي موجود، بد  يها يبررس با نظر به  . بارتول
ح و ابراز   ي تقب  او ةدغدغ.  است  آنان ي و مصائب و دردها    شورشك او مردم    ةست، دغدغ يخ ن يتار

 دغدغة او دادن خـط      .ستانند يقت را از مردم م    ي و حق  يه عشق و دوست   ك  است يسانك انزجار از 
 او  يت مـردم بـرا    ياهم. زان است افرو امگان و جنگ  كمردمش، در مقابل غاصبان و خود       به يمش
تـابش را  كه كـ دارد  ياظهـار مـ    1938 خود در سال     ي شخص يها ادداشتيه در   ك است   يحد به
خـدمت   خ را بـه   ي تـار  يق واقعـ  ي از حقـا   ي برخـ  يو نده نوشته اسـت،   ي مردم پنجاه سال آ    يبرا
د تـا  يـ افزا يمـ  آن ل را بـه  ي تخ ةكزد و طعم معر   ي خود در هم آم    يها اميها و پ   رد تا با آرمان   يگ يم

 ي متعال ي اثر ادب  يكنز  يگي ب ليتحل ي داستان بارتول، بر مبنا    ديترد ي ب .ندكوه را خلق    كالموت باش 
  البتـه  هكـ  ژرف   يق و غم  ي عم يد زخم يوه ساخته است؟ شا   كن باش يز آن را چن   ياما چه چ  . است

ـ    يك هك يزي، چ افته است ين  كي تس يتا حد 1975انسال سال   يدر بارتول م   از يـ آن ن   بـه  ي اثـر ادب
  .ميرين اثر بپذي را در خصوص ايكل هالدنيه تحلكن يا يعني شود، ي تا متعال،دارد
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