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 اسماعیلیان و مخالفانشان 

   1 طاھرى  دكتر عبد هللا ناصرى

  :  منبع
  3 شمارهسالم ،  ا تاریخفصلنامھ 

 ................................................................................................................................................  

اوج این مناسبات در قرن پنجم و ششم . سیر تطور فرقھ اسماعیلیھ و انشعابات درونى آن، راھگشاى مطالعھ مناسبات اسماعیلیان با مخالفان است
  . شود ھاى صلیبى است تعریف مى ھجرى كھ مصادف با جنگ

ھا عالوه بر توجیھ  با آن بیشتر در چارچوب اعتقادى قابل بررسى است، اما مناسبات خصمانھ جریان عمومى اھل سنتدشمنى تشیع با این فرقھ 
و »  خالفت عباسى«یعنى  مكتبى و اعتقادى، بیشتر در بستر سیاسى قابل تامل است و این بدان علت است كھ دو جریان فراگیر حامى اھل سنت

اولى رقیب ; سیاسى و نظامى الموت دار و مقتدر مستعلوى مصر و دیگرى دولت یكى دولت ریشھ: شوند د مىاز دو سو تھدی»  سلجوقى سلطنت«
  . بوده و دومى بر ھم زننده كیان سلجوقى در چند دھھ عباسیان در خالفت

سیاسى نظامى براى  اقلیتنزاریان شام بھ عنوان یك . گرفت بھ جنگ صلیب ھم در این رھگذر شكل مى گیرى اسماعیلیان نزارى نسبت موضع
  . كردند خود در منطقھ، مناسبات خود را با طرفین صلیبى و سلجوقى تعریف مى حفظ موقعیت

اند، اما ما این فرقھ را كمتر بھ این نام  نامیده و این نام را بر ھر اسم دیگرى ترجیح داده) 1( » الدعوة الھادیة«اگر چھ اسماعیلیان نخستین، خود را 
اسماعیلیان كھ قائل بھ نص امامت اسماعیل بن جعفر . است و بر این گروه دینى، اسامى دیگرى نیز در منابع تاریخى اطالق شدهشناسیم  مى

گروه اول معتقدند كھ مرگ اسماعیل از روى : شوند گردد بھ سھ گروه تقسیم مى گیرى آنان برمى بندى كھ بھ دوره آغازین شكل ھستند در یك تقسیم
بھ ) 5( این گروه بھ اسماعیلیھ خالصھ و خطابیھ و از دیدگاه شھرستانى) 4( و قمى) 3( از نظر نوبختى. و او مھدى موعود است) 2( دهتقیھ اعالم ش

  . اند اسماعیلیھ واقفھ مشھورند چون در اسماعیل متوقف شده

این گروه . است علیھ السالم تعیین شده وى امام صادقگروه دوم بھ مرگ اسماعیل در زمان پدر یقین دارند و معتقدند محمد فرزند اسماعیل از س
) 7( شناس، مانند ایوانف بھ استناد نظر ابویعقوب سجستانى البتھ بعضى از پژوھشگران و خاورشناسان اسماعیلى) 6( .اند بر خود، مباركیھ نام نھاده

در نامھ عبیدهللا المھدى مؤسس دولت فاطمیان مصر بھ . براین نظرند كھ مبارك نام خود اسماعیل بوده است»  اثبات النبوات«در كتاب 
از میان این ) 8( .است تالیف جعفر بن منصور یمن درج شده نیز براین نظر تاكید شده»  الفرائض و حدود الدین«اسماعیلیان یمن كھ در كتاب 

و قرمطیان كھ بھ اعتقاد بسیارى از نویسندگان قدیم  )9( گروه، دستھ سومى در امامت محمدبن اسماعیل توقف كردند كھ در تاریخ سبعیھ مشھورند
  . باشند و جدید، ھمان اسماعیلیان ھستند، از گروه سوم مى

ھاى مختلف  ریزى كردند، لذا ھر یك بھ نام قرمطیان داعیان بسیارى را بھ نقاط مختلف گسیل و ھر یك از این داعیان سنت جدیدى را پى
داعى اسماعیلیان در فارس بوده، اسماعیلیان  -رھبر قرامطھ  -ن برادر عبدان، شوھر خواھر حمدان قرمطى اساس كھ مامو مثال براین; مشھورند

او خوردن سبزیجات و ذبح . یا در اواخر قرن سوم، داعى قرمطیان در كوفھ شخصى بھ نام ابو حاتم زطى بود. اند خوانده شده»  مامونیھ«فارس 
از میان بقلیون گروھى بھ ) 11( .خواندند معروف شدند و از آن پس قرمطیان جنوب عراق را بقلیھ مى) 10( » بقلیھ«حیوان را قدغن كرد، لذا بھ 
اینان كھ بیشترشان ایرانى بوده و در بحرین مقیم بودند بھ . بن موسى منشعب شده و بھ ابوطاھر جنابى پیوستند رھبرى فردى بھ نام عیسى

  ) 12( .شھرت یافتند»  اجمیون«

شد و دولت  نگاران متقدم معتقدند زمانى كھ عبیدهللا المھدى مدعى امامت تاریخ. گیرى قرامطھ است ر این بیان گفتنى است زمینھ شكلچھ د آن
زیرا آنان معتقد بودند كھ امام اصلى محمدبن ) 13( فاطمیان را در شمال افریقا تاسیس كرد، حمدان قرمط از او جدا شد و قرامطھ را شكل داد،

ھاى  قرمطیان پس از انشعاب و تاسیس یك دولت مستقل اسماعیلى در بحرین كھ در ادامھ فعالیت. ل بن جعفر و در پرده غیبت استاسماعی
عبیدهللا المھدى در اولین . اند اى نداشتھ گاه با اسماعیلیان دیگر روابط دوستانھ تر شدند، ھیچ سیاسى و اجتماعى، و نیز زندگى فردیشان افراطى

گرى منطقھ عراق عزل و بھ جاى او شخصى بھ نام ابوالحسین را در حمات منصوب  ھ قرامطھ قیام كرد و حمدان قرمط را از داعىفرصت علی
نظر دوخویھ خاورشناس معروف ھلندى مبنى بر روابط دوستانھ ) 14( .است آمده»  استتار االمام«مكاتبھ عبیدهللا با ابوالحسین در رسالھ . كرد

طور كھ گفتھ شد ظھور عبیدهللا المھدى بھ عنوان امام فاطمیان بود و علت  ریشھ این ناسازگارى ھمان. ان، امروز رد شده استقرمطیان و فاطمی
  ) 15( .كھ قرمطیان بحرین بھ آسانى بھ سوى افسانھ مھدى ایرانى كشیده شدند ھمین بود آن

افضل بن بدر جمالى وزیر خلیفھ، . ، ھشتمین خلیفھ فاطمى مصر، پدید آمدتر در درون فرقھ اسماعیلیھ پس از مرگ المستنصربا انشعاب بزرگ
تر او المستعلى را كھ شوھر خواھرش بود بھ  از رسیدن نزار فرزند ارشد المستنصر بھ حق قانونى والیتعھدى ممانعت كرد و برادر كوچك

  ) 16( .قدرت رساند

. دانست خود را خلیفھ مى) 17( هللا ر شدند كھ در اسكندریھ و با لقب المصطفى لدینپس از این زمان، گروھى مدعى امامت و خالفت مشروع نزا
گروه دیگر با نام مستعلویان در مصر و . خود ادامھ دادند اینان از آن پس بھ نزاریان مشھور شدند و در ایران و سپس شام و ھند بھ فعالیت

  . ود كھ با رھبرى جدید حسن صباح توسعھ یافتپایگاه نزاریان ایران ب. ھایى از شام برجاى ماندند بخش
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نزار اگر ھم فرزند ذكورى داشتھ، مسلم است كھ ھیچ یك از پسران خود را . انگیزترین مسائل، جانشینى نزار بود در گروه نزاریھ یكى از بحث
البتھ مورخانى چون جوینى، خواجھ رشیدالدین . ندا برادرش المستعلى، بدون امام مانده بھ جانشینى برنگزیده، لذا نزاریان پس از مرگ او بھ دست

اى از نزار بھ  اى بر این عقیده بودند كھ پسر یا نواده عده: نویسند مى»  المنقذ من الضالل«هللا، ابن قالنسى دمشقى و حتى غزالى در كتاب  فضل
  ) 18( .طور پنھانى از مصر بھ الموت برده شد

  . وجو كرد دامھ راه اسماعیلیان نزارى را باید در مكتب و اندیشھ حسن صباح و جانشینان او جستالبتھ این نظر اساس و پایھ ندارد و ا

نوشتھ . در رد امامت نزار است) 20( » الھدایة اآلمریة«جانشین المستعلى دو رسالھ علیھ نزاریان نوشت كھ نخستین آن بھ نام ) 19( هللا اآلمر باحكام
ه توسط اآلمر باحكام هللا تدوین 516در واقع رد ردیھ الھدایة االمریھ، نوشتھ نزاریان شام است كھ در سال »  مایقاع صواعق االرغا«دوم بھ نام 

و پس از آن ماركوپولو جھانگرد ونیزى، ) 21( اند ظاھرا در ھمین رسالھ دوم است كھ براى نخستین بار نزاریان بھ حشیشیھ ملقب شده. شد
گذارى، انگیزه ترورھاى فداییان اسماعیلى را در مصرف  از این زمان است كھ اروپاییان تحت تاثیر این نام) 22( .نزاریان ایران را حشیشیھ نامید

رشیدالدین . ھاى دیگر آمده است البتھ قابل ذكر است كھ در منابع اھل سنت این فرقھ با نام. كنند وجو مى داروى بیھوش كننده بنگ یا حشیش جست
  : نویسد هللا مى فضل

  ) 23( .خاطر نسخ شریعت توسط حسن دوم، فرزند محمدبن بزرگ امید بود كھ نزاریان را از آن پس مالحده خواندند بھ

با اسماعیلیان نیز شھرت ویژه دارد، آنان را بھ جھت اعتقاد بھ باطن آیات قرآنى و  غزالى اندیشمند معروف اھل سنت كھ در مخالفت و معارضت
  . ھاى دیگرى است كھ غزالى بر این فرقھ نھاده است نام) 28( و تعلیمیھ) 27( سبعیھ) 26( خرمیھ،) 25( قرامطھ،. ده استنامی) 24( » باطنیھ«روایات 

اسماعیلیان مصر ھشتاد سال پس از انشعاب بزرگى كھ بعد از مرگ ھشتمین خلیفھ رخ داد، بھ حیات سیاسى خود ادامھ دادند و با انقراض 
اما اسماعیلیان ایران با ظھور شخصیتى بزرگ . ایوبى بھ نقاط دیگر، از جملھ یمن و سپس ھند، مھاجرت كردند دولتشان بھ دست صالح الدین

از این تاریخ . كردند، وارد مرحلھ جدیدى شدند اجتماعى خود كھ تا آن زمان مخفیانھ عمل مى - ھاى سیاسى  ھمچون حسن صباح در فعالیت
سلجوقیان  - با فتح قلعھ الموت اولین ضربھ بھ بر پیكر دولت مركزى ایران . سلجوقیان را در پیش گرفتندستیز با  اسماعیلیان ایران رسما سیاست

  . وارد شد -

  مناسبات اسماعیلیان با مخالفان 

ھاى  تپیمانان آن دو بودند، اما در مكتب تشیع و دول سلجوقى و ھم ھر چند مخالفین اصلى دولت و اندیشھ اسماعیلى، خالفت عباسى، سلطنت
علیھ السالم و بنا بھ نص، امامت در صلب  در تفكر شیعى بعد از امام صادق. توان دید شیعى غیر اسماعیلى نیز جلوه این خصومت را مى

روایاتى كھ . اساس است باطل و بى چھ در سقیفھ شكل رفت در این منظر ھر ادعاى دیگرى ھمانند آن. است بن جعفر قرار داده شده فرزندش موسى
  : شود بندى مى این زمینھ از امام صادق نقل شده فراوان است، بھ طور كلى این روایات كھ در اصول كافى گرد آمده در دو گروه دستھ در

  ; تاكید بر اصالت امامت موسى بن جعفر -1

  . ھشدار بھ شیعیان از گرویدن بھ اسماعیل و فرزندش محمد -2

  . كردند گیرى مى عیلیان موضعبا این نگرش بود كھ عالمان شیعھ علیھ اسما

  ) 30( .دانشمند بزرگ شیعھ نوشتھ است) 29( ترین ردیھ شناختھ شده ضد اسماعیلى را فضل بن شاذان ظاھرا قدیمى

 اما در كتاب معروف خود) 31( .اى در رد اسماعیلیان نزارى نوشتھ كھ اینك مفقود است ھم رسالھ عمده»  النقض«عبدالجلیل قزوینى صاحب كتاب 
  ) 32( .داند كند و آنان را ملحد مى النقض بھ اسماعیلیان مكرر حملھ مى

خصوصا وقتى فرزند ; اى خصمانھ داشتند ھاى شیعى ایران مانند آل باوند در طبرستان با اسماعیلیان رابطھ در ادامھ ھمین نگرش، دولت
غازى از كلھ كشتگان  ر شد، بھ گفتھ ظھیرالدین مرعشى شاهدست نزاریان ترو بھ. ه 537در سال ) 33( على معروف بھ شاه غازى بن رستم

  ) 34( .اسماعیلى منارھا ساخت

  : نویسد عبدالجلیل قزوینى ھم در این مورد مى

ن و و در ھمھ بسیط زمین و دایره مسلمانى، كدام سنى است كھ با ملحدان، آن كرده كھ شاه شاھان، رستم بن على بن شھریار شیعى، از قلعھ گشاد
  ) 35( .الشمس است د گرفتن و قتل و نھب و مانند آن كھ اظھر منملح

  روابط اسماعیلیان با سلجوقیان 

زمانى خواجھ . گرفت شكل مى بزرگ سنى مذھب سلجوقیان با اسماعیلیان نیز براساس نگرش مكتب فقھى عالمان سنت و جماعت رابطھ دولت
تر از این  تر و بد فعل تر و بد دین شوم ھیچ گروھى نیست«كند كھ  را القا و ترویج مى سلجوقى، این اندیشھ الملك طوسى، تئوریسین دولت نظام
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و ھر چند ممكن باشد كھ از فساد یا قیل و قال و بدعت چیزى باقى ... جویند گسالند و فساد دین مى كھ از پس دیوارھا بدى این مملكت مى.. قوم
  ) 36( .»نگذارند

ھاى آنان را  و رسوایى) 37( پندارد زیان باطنیھ را بیشتر از زیان یھود، ترسایان، مجوس، دھریھ و دیگر كافران مىو پیش از او عبدالقادر بغدادى 
  . كند با این القائات طبعا دولت نظامى سلجوقى نیز برخوردى خصمانھ را دنبال مى. ) 38( ھاى بیابان و قطرات باران بیشتر از ریگ

سنت، قتل ھمین تئورى پردازان بود، بھ قول زكریاى قزوینى، ابوالمحاسن رویانى نخستین فقیھى بود كھ اولین اثر این نگاه عالمان اھل 
) 40( الملك ھمین كھ با شمشیر ابوطاھر ارانى بر زمین افتاد، نظام یا خواجھ) 39( .اسماعیلیان را خارج از دین دانست و در رویان ترور شد

است كھ بعدھا برجان سنجر وحشت انداخت و او را بھ  ظاھرا گسترش ھمین ترورھا بوده) 41( .فتنداسماعیلیان آغاز سعادت خود را جشن گر
با قیام ارسالن بساسیرى صورت گرفت از آثار و  -بغداد  -چنین بحرانى كھ در مركز خالفت عباسى  ھم) 42( .مصالحھ با اسماعیلیان واداشت

  . اندیشھ سیاسى و مبارزه جویى اسماعیلیان بود

ھاى واپسین حكمرانى آل بویھ در عراق بھ مقام امیرى لشكر ارتقا  نژادى بود كھ در طى سال ابوالحارث ارسالن بساسیرى در اصل، غالم ترك
ابن مسلمھ كھ پنھانى با طغرل اتحاد برقرار كرده و مانند خلیفھ عباسى . او در بغداد رقیب نیرومندى ھمچون ابن مسلمھ وزیر داشت. یافتھ بود

ھاى شیعى داشت و مجبور شده  بساسیرى كھ گرایش. مدن سلجوقیان را بھ بغداد پذیرفتھ بود، بساسیرى را بھ داشتن اتحاد با فاطمیان متھم ساختآ
 در این میان، شورش و بلوا در. بود بغداد را پیش از فرا رسیدن سلجوقیان ترك گوید، اینك از مستنصر براى فتح بغداد بھ نام او كمك طلبید

اكنون معلوم شده كھ داعى معروف فاطمى مؤید شیرازى، نقشى . پایتخت عباسیان، در اعتراض بھ ویرانگرى سپاھیان طغرل، بھ راه افتاده بود
تبلیغات فاطمیان ھمراه با اقدامات نظامى . ه 448در . ھاى ضد سلجوقى و در رھبرى اقدامات بساسیرى داشتھ است نظمى عمده در ایجاد این بى

وسیلھ داعى مؤید  بساسیرى پس از دریافت مبالغ ھنگفتى ھدایاى پولى و نیز سالح از قاھره، كھ بھ. رھبرى كلى مؤید شیرازى، تشدید شد تحت
ھ بھ او تحویل شده بود، و بھ كمك برادر زنش، دبیس، حكمران مزیدى و تعداد زیادى از قبیلھ مردان عرب، شكستى سنگین بر سلجوقیان در ناحی

اندكى بعد، طغرل موصل را . پس از این شكست، عقیلیان موصل باز فرمانبردارى از فاطمیان را پذیرفتند. وارد ساخت. ه 448در سنجار 
سلجوقى را براى خود بھ دست  بھ كمك بساسیرى و فاطمیان، سلطنت گرفت، اما در نتیجھ قیام برادر ناتنى خود، ابراھیم اینال كھ آرزو داشت

  . قدامات بیشتر علیھ بساسیرى باز ماندآورد، از انجام ا

اندكى . ھاى خود بپردازد عزیمت طغرل بھ مغرب ایران براى سركوبى اینال، موقعیت مناسبى براى بساسیرى فراھم ساخت تا بھ بساط فعالیت
فاطمى، مستنصر، خواندند و اذان بھ  در بغداد خطبھ بھ نام خلیفھ. ، بساسیرى ھمراه قریش عقیلى بھ آسانى بھ بغداد آمد450بعد، در ذوالقعده 

بساسیرى كھ مورد پشتیبانى عامھ مردم از شیعھ و سنى كھ بھ علت نفرت از سربازان ترك با ھم متحد شده بودند، قرار . شیوه شیعیان گفتند
، و این امر مایھ ناراحتى مستنصر حفاظت قریش عقیلى قرار دھد گرفتھ بود، بھ قصر عباسیان حملھ برد، اما موافقت كرد كھ قائم عباسى را تحت

بعد از . ھاى خالفت عباسیان را بھ پایتخت فاطمیان فرستاد اما بساسیرى نشانھ. خلیفھ اسیر عباسى را در قاھره تحویل گیرد شد كھ انتظار داشت
  . خوزستان را بھ نام فاطمیان تسخیر كند آن بساسیرى واسط و بصره را فتح كرد، اما توانست

ابن مغربى، وزیر . بساسیرى در اوج قدرت خود بود، قاھره او را رھا كرد و بھ این ترتیب پیروزى او اجبارا بھ درازا نكشید ھنگامى كھ
در این میان، طغرل طغیان اینال را فرو كوبیده بود، و . فاطمى، كھ جانشین یازورى شده بود، اینك از ادامھ كمك بیشتر بھ بساسیرى سرباز زد

با فاطمیان را  كھ بیعت بساسیرى را در بغداد بگذارد، بھ شرط آن وى پیشنھاد كرد كھ حاضر است. كرد بھ بغداد آماده مى ازگشتخود را براى ب
چند روز بعد طغرل وارد . بغداد را ترك گفت 451بساسیرى این پیشنھاد را رد كرد، و در ذوالقعده . برگرداند بشكند و قائم را بر مسند خالفت

; اندكى بعد سلجوقیان بساسیرى را تعقیب كرده، در نزدیكى كوفھ او را كشتند. رو گردید با استقبال خلیفھ آزاد شده عباسى روبھبغداد شد و 
ھاى فاطمیان در عراق و داستان بساسیرى كھ بھ مدت یك سال  طلبى بھ این ترتیب جاه. كھ بھ شدت شیعیان عراق را بھ سیاست رسانیدند چنان ھم

  ) 43( .یان را مطیع فاطمیان كرده بود، بھ پایان رسیدپایتخت عباس

ه 462در سال . ھایى از جزیره العرب كھ در سلطھ اسماعیلیان مصر بود، مسلط شدند سلجوقیان نیز پس از تسلط بر بحران بغداد، بر بخش
زد آلب ارسالن فرستاد و از اقامھ نماز و خطبھ بھ اى ن كرد، نماینده شریف مكھ بھ نام محمدبن جعفر كھ تا آن زمان از مستنصر فاطمى تبعیت مى

  ) 44( .نام عباسیان بھ او خبر داد، بدین ترتیب حجاز از سلطھ اسماعیلیان مصر خارج شد

  آثار فتح الموت 

یخ دعوت اسماعیلى از این تار. ھا با سلجوقیان شكل داد ھاى اسماعیلیان و مناسبات آن ه مرحلھ جدیدى را در فعالیت483گرفتن قلعھ الموت در 
  . رفت بھ شمار مى سلجوقى را در پیش گرفت و فتح الموت اولین ضربھ این قیام اسماعیلى بر پیكره آن دولت سیاست قیام آشكار علیھ دولت

  تصرف قھستان جلوه خصومت اسماعیلیان و سلجوقیان 

رھبر و پیشوایش حسن صباح، مامور فتح قھستان گردید تا  پس از تصرف قلعھ الموت و بیرون راندن حاكم علوى آن، حسین قاینى بھ فرمان
قھستانیان با تعالیم اسماعیلیان چندان ناآشنا نبودند و از دیرباز با آمدن داعیان پیشین اسماعیلى با این . كار دعوت را در زادگاھش سامان دھد

  . مذھب آشنایى داشتند

ابوعلى سیمجور در نیشابور بھ : نویسد فرقھ اسماعیلى آشنا شده بودند، زیرا جوزجانى مىسیمجور با  بھ احتمال زیاد اھالى قھستان از عصر بنى
نام المستنصر فاطمى خطبھ نمود و نام خلفاى عباسى را از خطبھ انداخت و در موقعى كھ بین وى و سبكتكین در حدود طالقان خراسان نبردى 

  ) 45( .كمك فراوانى نمودند روى داد، باطنیان و قرامطھ بھ كمك وى شتافتند و او را
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پس از قتل خواجھ و نیز مرگ ملكشاه، ھرج و مرج عظیمى سراسر امپراتورى ناھمگون و وسیع سلجوقى را فرا گرفت و اسماعیلیان توانستند 
مؤمن آباد كھ مقدر بود از جملھ با تصرف قلعھ بزرگ . با استفاده از احساسات عدالتخواھى بومیان، مناطق مختلفى را در قھستان اشغال نمایند

ترین مراسم مذھبى اسماعیلیان باشد، سراسر قھستان جنوبى در دسترس اسماعیلیان قرار گرفت و آنان توانستند با استفاده  در آینده شاھد بزرگ
  . از آن، بھ زودى بر سایر مناطق ھمجوار مسلط شوند

  حمالت سلجوقیان علیھ قھستان 

  . سلطان سنجر سپاھى بزرگ بھ قھستان فرستاد. ه عملیات مشتركى علیھ اسماعیلیان آغاز شد495ل با توافق سنجر و بركیارق در سا

  ) 46( .كند نویسد، تلفات اسماعیلیان را در این جنگ حدود ده ھزار نفر ذكر مى اى كھ بھ وزیر مسترشد خلیفھ عباسى مى سلطان سنجر در نامھ

سپاه اعزامى پس از ترك . با سپاھى بزرگ از خراسان بھ جنگ اسماعیلیان قھستان اعزام شد دو سال بعد از نخستین حملھ، فرمانده سلجوقى
) 47( .ھاى مجاور طبس را ویران كرد و بسیارى از ساكنان مناطق را كشت ھا و آبادى مرو راه قھستان را در پیش گرفت و در سر راه خود قلعھ

  : ھا مصالحھ كند د و سپاه سنجر مجبور شد با شرایط ذیل با صاحبان قلعھولى این حملھ بھ علت فساد و آلودگى سپاه موفق نبو

  ; اسماعیلیان دژى بنا نكنند -1

  ; سالح نسازند و خریدارى نكنند -2

  ) 48( .مردم را بھ عقاید خویش دعوت ننمایند -3

ولى در میان پیروان . ھا بپردازند و تجدید قوا نمایند انىھا فرصت داد كھ بھ جبران ویر بھ نفع اسماعیلیان تمام شد و بھ آن این مصالحھ در حقیقت
اى  سلطان از سوى افكار عمومى تحت فشار قرار گرفتھ بود و براى توجیھ اعمال خود در نامھ. سنت، نفرت فراوانى علیھ سنجر برانگیخت اھل

  : بھ خلیفھ بغداد چنین نوشت

اند و  كرده ایستادند و چندین امام و اسفھسالر بزرگ از خیار امت ھالك مى لھ فرو نمىلیكن آن مفسدان از فتك و قتل غیلھ و انواع مكر و حی
بھ فرو » ھا خواف و باخزر سبزوار و زوزن و بیژن آباد و دیھ«كرده و اھل چند ناحیت چون  داشتند و مسلمانان را گمراه مى ھاى ناایمن مى راه
درخواست ایشان بود كھ آن سگان را  از جھت رعایا و عامھ اسالم و ائمھ خروش برآمد و بھزدند و ھم  ھا مى كشتند و كاروان گرفتند و مى مى

  ) 49( .امان داده شد

خود سعى نمود روابط خود را با دربار سلطان سنجر  از جانب دیگر، با توجھ بھ رشد روز افزون اسماعیلیان، حسن صباح با زیركى و درایت
نمود و از جانبى دیگر، سلطان را از ھر  سلطان مى با اعزام سفرا بھ دربار سلطان، سعى در حفظ حرمت تبھ ھمین جھ. دارد در حد تعادل نگھ

  : قول رشیدالدین بھ. داشت نوع اقدام افراطى برحذر مى

چون سلطان بیدار شد و كارد را دید، . خفتھ بود كاردى پیش تختش در زمین نشاند تا در شبى كھ سلطان مست از خادمان او با یكى مواضعھ كرد
سیدنا پیغام داد اگر نھ بھ سلطان ارادت خیر و امید نیكویى . شد بھ اخفاى آن اشارت فرمود بر كسى درست نمى چون این تھمت. اندیشناك شد

  ) 50( .نشاندند در سینھ نرم او استوار كردندى درشت مىبودى آن كارد را كھ در شب در زمین 

ه توانستند بر بسیارى از مناطق قھستان، 511ھاى  اسماعیلیان تا حدود سال. این مدارا تا آخر عصر سلطان سنجر با اسماعیلیان برقرار بود
  ) 51( .دھاى محلى آن دم از یگانگى زنن عراق عجم، و گرجستان و گیالن مسلط شوند و با خاندان

اى را براى تاكید صلح و  ، سلطان سنجر كھ ھمھ كاره آل سلجوقى شده بود، نماینده511سلطان محمد سلجوقى در ذى الحجھ  پس از درگذشت
  . و از حسن صباح كھ قدرتش بھ خارج مرزھا كشیده شده بود درخواست صلح نمود) 52( تجدید پیمان بھ الموت فرستاد

  ھاى صلیبى  جنگ گیرى اسماعیلیان در موضع

است، اما حضور نزاریان شام  ھاى صلیبى در خارج از حوزه جغرافیایى اسالم و در صفحات شرقى مدیترانھ رخ نموده ھر چند پدیده مھم جنگ
با اى از خصومت آنان  ھا، بیانگر تاثیرپذیرى از اندیشھ سیاسى اسماعیلیان و جلوه بھ صلیبى گیرى ایشان نسبت در آن صفحات و موضع

  . بغداد و ھم پیمانان آن است خالفت

در ابتدا اسماعیلیان شام تحت تاثیر بینش دینى مخدومان خود در الموت و قھستان، روابط خویش را با سلجوقیان شام و سایر امیران تنظیم 
  : كا رسیده بود گفتھ استروحانى فرانسوى كھ در روزگار جنگ صلیب بھ مقام اسقفى شھر ع»  ژاك دو ویترى«طور كھ  ھمان. كردند مى

ھا و  اى سكونت دارند كھ از ھمھ طرف در میان كوه شود، طایفھ در ایالت فنیقیھ، نزدیك مرزھاى آنتارادنیا كھ اكنون طرطوشھ خوانده مى
ھا و  تند، و حومھناپذیر ھس ھاى غیر قابل عبور بسیار محكم و دسترس ھاى تنگ و صخره ھا محصورند، و ده قلعھ دارند كھ بھ علت راه صخره

گویند تعداد . ھا و غالت گرانبارند، و بھ خاطر فضاى فرحبخشى كھ دارند بسیار مطبوع و دلپذیر ھستند ھاى حاصلخیزى كھ بھ انواع میوه دره
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ھ خاطر ھا براى خود رئیسى دارند كھ منصبش موروثى نیست، بلكھ ب آن. تن بیشتر است 40000شوند از  این مردم كھ اساسین خوانده مى
گویند و این تنھا بھ خاطر زیادى سن او نیست، بلكھ بھ خاطر مناعت و تقدم او در حزم و  شود و او را پیر یا شیخ مى بیشترش برگزیده مى فضیلت

ھا از ناحیھ دور  اند، و نخستین رئیس و پیشواى دین نا فرخنده آن جا بھ شام آمده خاستگاه و سرمنشا این طایفھ وجایى كھ از آن. دور اندیشى است
این طایفھ میان الھوت و ناسوت فرقى قائل نیستند، و معتقدند كھ . ھایى از والیت ایران است اى در مشرق، نزدیك شھر بغداد، و بخش افتاده

و پیر خود  از این رو، وابستھ و سرسپرده رھبر. اطاعت و فرمانبردارى ایشان از رئیسشان كافى است كھ بھ فیض آن بھ زندگى جاوید برسند
ھا از انجام  با چنین سرسپردگى و انقیاد و فرمانبردارى است كھ ھیچ دشوار یا خطرناكى در دنیا وجود ندارد كھ آن. نامند ھستند كھ او را شیخ مى

  ) 53( .دادنش ترس داشتھ باشند یا نتوانند با حدث ذھن و اراده قوى، بھ فرمان پیشواى خود، آن را انجام دھند

اند و حتى در سال  ھایى داشتھ ھا درگیرى ترین و قدرتمندترین پیشواى خود یعنى راشدالدین سنان ھر چند با صلیبى ام در عصر بزرگنزاریان ش
، اما بھ طور كلى با ظھور دولت ایوبى و شخص صالح الدین ایوبى كھ دولت ) 54( را كشتند» ماركى كونراد«نام  ه پادشاه صلیبى اورشلیم بھ588

سنى مذھب ایوبى ھمت  ھا روابط صمیمانھ برقرار كرده و بھ جنگ با دولت مصر را برچیده بود، نزاریان شام عموما با صلیبى اسماعیلى
الدین ایوبى بھ درون اردوى  فداییانى را براى ترور صالح 511و بار دیگر در ذوالقعده  570گماردند و حتى سنان یكبار در جمادى الثانى سال 

  ) 55( .موفق نشداو فرستاد، اما 

ھاى اختصاصى  ھاى عمومى اسالم یا تاریخ توان در تاریخ پیمانان آنان یعنى زنگیان موصل علیھ اسماعیلیان شام را مى ھا و ھم برخورد ایوبى
  . پیمان اسماعیلیان نزارى شام با سن لویى پادشاه فرانسھ نیز جلوه دیگرى از خصومت مورد اشاره است. شامات خواند

بود و نشانگر اوج  اش در جنگ صلیبى كھ خود بھ راه انداختھ لویى بھ دنبال شكست اولیھ«: نویسد عاصر اسماعیلى در این مورد مىمحقق م
بھا خویشتن را از اسارت در مصر باز خرید و براى مدت چھار  براى پس گرفتن سرزمین قدس بود، با دادن خون ھاى جھان مسیحیت كوشش

كا اقامت گزید، لویى نھم یا سن لویى، ھنگامى كھ در عكا بود، بھ مبادلھ سفیر و ھدایا با رھبر جامعھ نزارى شام در ع) م1254-1250(سال 
نگاران  شرح مفصل این رویدادھا بھ قلم یكى از مشھورترین مورخان و وقایع. ھا كسب كرد پرداخت، و نیز اطالعاتى درباره معتقدات آن

ھمراه ) ھفتم(ژوئنویل در جنگ صلیبى. است اند، براى ما باقى مانده ھاى شامپانى بوده واده او در خدمت كنتفرانسھ، ژان دو ژوئنویل، كھ خان
لویى بھ فرانسھ بازگشت، ولى از  م با سن1254وى در . پادشاه فرانسھ بود، و بھ عنوان دوست نزدیك و منشى او با وى در عكا باقى ماند

. بارتر از كار درآمد و این جنگ اخیر حتى از لشكركشى بھ مصر مصیبت; م امتناع ورزید1270 ھمراھى پادشاه در جنگ صلیبى تونس در
لویى نوشت، و در آن بھ رویدادھاى نافرخنده جنگ صلیبى آن پادشاه و  بھایى درباره لویى بھ نام تاریخ سن ژوئنویل در فرانسھ تاریخ گران

  . عملیات وى در ماوراى دریا مفصال اشاره كرد

م، نیز 1251-1250گوید كھ در دوره اقامت پادشاه در عكا، احتماال در  برد، مى نویل كھ از نزاریان بھ عنوان اساسین و نیز بدویان نام مىژوئ
شاه پاسخ ھا آشناست؟ و  و از پادشاه پرسیدند كھ آیا با رھبر آن... شد، بھ نزد او آمدند فرستادگانى از جانب امیر بدویان، كھ شیخ الجبل نامیده مى

  . داد كھ آشنا نیست و ھرگز او را ندیده است، ھر چند درباره او سخن بسیار شنیده است

، و )بابل(ھا خراج بپردازد، بھ ھمان نحو كھ امپراتور آلمان، پادشاه مجارستان، سلطان مصر گاه نمایندگان بھ شاه گفتند كھ وى باید بھ رھبر آن آن
ھا مجال زیستن و حكومت كردن  ھا خرسند نباشد، آن دانند كھ اگر وى از آن پردازند، زیرا آنان بھ خوبى مى بسیارى از امیران دیگر ساالنھ مى

ھا را از خراجى كھ  شود اگر شاه آن چنین خرسند مى كند كھ نمایندگان اعالم داشتند رھبرشان ھم چنین اضافھ مى ژوئنویل ھم. نخواھند داشت
  . پردازند معاف بدارد نواز مى معبد یا مھمانساالنھ بھ استاد اعظم شھسواران 

ھا را بدھد، و این دیدار دوم بعدا در ھمان روز با حضور استادان اعظم  كند كھ شاه قول داد در دیدار دوم پاسخ آن ژوئنویل سپس حكایت مى
ان اعظم، رژینالد دوویشیھ و ویلیام دو كھ بھ قول خویش وفا كند، اینك استاد اما بھ جاى آن; نواز و معبد صورت گرفت شھسواران مھمان

دھد كھ در ضمن مالقات  ژوئنویل توضیح مى. را تحت فشار قرار دادند و تقاضاى پیشینن خود را تكرار كردند) شیخ الجبل(شاتونف، نمایندگان 
چنین گستاخانھ بھ شاه فرانسھ  ینسوم كھ روز بعد صورت گرفت، استادان اعظم نمایندگان نزارى را بھ باد سرزنش گرفتند كھ چرا پیامى ا

اى از جانب امیر و رھبر خود باز آیند تا  اند، و بھ نمایندگان دستور دادند كھ بھ نزد رھبر خود بروند و طى پانزده روز با نامھ عرضھ داشتھ
اشتھ است، فرستادگان نزارى در د بنابر گفتھ ژوئنویل كھ امكان دارد در بعضى از این دیدارھا حضور مى. حاصل كند پادشاه از او رضایت

آالت مرصع بھ طال،  بھایى از جملھ یك فیل بلورین و چند تندیس ساختھ شده از عنبر و دیگر زینت موعد مقرر بھ عكا بازگشتند، و ھدایاى گران
نویسد كھ نمایندگان پادشاه  نویل مىژوئ) یعنى پیراھن و انگشترى(در ارتباط با این دو قلم اخیر . اى بھ ھدیھ آورند و نیز پیراھنى و انگشترى

چنان كھ پیراھن، بخشى از جامھ است كھ بھ تن  رساند كھ ھم ایم، او بھ اطالع شما مى ما از نزد رھبر خویش باز آمده! اعلیحضرتا: گفتند كھ
شترین محبت را بھ شما دارد و سخت كھ شما پادشاھى ھستید كھ وى بی تر است، وى این پیراھن خود را بھ عنوان ھدیھ یا بھ عالمت این نزدیك

فرستد كھ از طالى  فرستد، و براى اطمینان بیشتر، این ھم انگشترى اوست كھ براى شما مى مایل است كھ این محبت افزونى یابد، براى شما مى
ارد و از آن پس شما را بھ سان د است، و با این انگشترى خداوندگار ما پشتیبانى خود را از شما اعالم مى خالص است و نامش بر آن حك شده

  . شمارد خود مى یكى از انگشتان دست

ھا با فرستادن ھدایا و نمایندگان خویش بھ نزد شیخ  سن لویى كھ مشتاق بود روابط دوستانھ با اسماعیلیان نزارى ایجاد كند، بھ پیشنھاد صلح آن
  ) 56( .الجبل پاسخ داد

دادند و  ھا ترجیح مى مان و فقیھان ھمراه آنان، دشمنى با اسماعیلیان را بر جنگ علیھ صلیبىسلجوقى و عال متقابال خالفت عباسى، سلطنت
مثال غزالى كھ سرسختانھ علیھ اسماعیلیان قلم بھ دست گرفت و فرمان قتل آنان را ; دانستند تر مى ھا دشمن بزرگ بھ صلیبى اسماعیلیان را نسبت

  . ملھ مسیحیان، فتوایى علیھ آنان صادر نكردصادر كرد، بھ رغم حضور در شام بھ ھنگام ح
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ھاى  سكوت غزالى در جنگ اى اعالم داشت كھ علت م در خطابھ1961در كنگره بزرگداشت غزالى در دمشق در سال ) 57( دكتر عمر فروخ
ھم بدان معتقدند صحیح این نظر كھ بسیارى از پژوھشگران معاصر جھان عرب . صلیبى، بیمارى روحى او و رویكرد او بھ تصوف بوده است

. نشینى یا نقاھت روحى نوشتھ است ھاى جنجال آفرین خود را در ھمین دوره عزلت و گوشھ نیست، چرا كھ بسیارى از آثار، بھ خصوص كتاب
این . كند معرفى مى»  الملوك تحفة«اى مختصر را از غزالى با نام  رسالھ) 58( اى جا ضرورى است كھ مجتبى مینوى طى مقالھ ذكر این نكتھ در این

ھا و سالطین و اسیرھا  مسلمان» بر جھاد در حث«رسالھ در یازده باب و بنا بھ درخواست محمدبن ملكشاه نوشتھ شد و در باب یازدھم با عنوان 
ھا  د، بر ھمھ مسلمانبدان كھ چون شھرى یا والیتى از دیار اسالمى را كافران برگفتن«: نویسد او مى. خواند ھا فرا مى را بھ جنگ علیھ صلیبى

  » .یابند واجب شود در وقت، نیت جھاد كردن و بھ جھاد رفتن چون استطاعت

المقدس كھ قبلھ انبیاعلیھم السالم است از كافران باز  از این بھتر كھ عمر در رضاى خداى تعالى نفقھ كنى و بیت... «: كند چنین اضافھ مى ھم
آید اوال صحبت انتساب این رسالھ بھ امام محمد  ولى بھ نظر مى» .اند، از دستانشان بیرون آرى كردهخلیل كھ خوك خانھ كافران  و تربت; ستانى

كھ غزالى، شافعى  غزالى جاى بحث دارد، چون برخالف روش معھود در آثار غزالى نام این رسالھ در سایر آثار او نیامده است و دیگر این
ھاى  بھ جنگ گیرى غزالى نسبت اگر براى دو علت فوق ھم جوابى بیابیم، موضع. كند ھ تكیھ مىمتعصب، غالبا در این رسالھ بھ مذھب ابوحنیف

گیرى علیھ شیعیان، اسماعیلیان و فاطمیان مصر و شام بسیار محدود است و تردیدى نیست كھ از نظر غزالى، دشمن  صلیبى در مقایسھ با موضع
  . ھا ھا ھستند، نھ صلیبى تر، آن بزرگ

هللا نعیمى معروف بھ ابن ابى  ھاى صلیبى، شرف الدین ابو سعد عبدهللا بن محمد بن ھبة عالمان و فقیھان معاصر جنگ یكى دیگر از
 .باشد ھا مى است و از فقیھان و قاضیان شافعى مذھب در عراق و شام و معاصر اتابكان موصل و ایوبى) م1189-1098/ ه 585-492(عصرون

آید از افتخارات او این است كھ بعد از انحالل دولت فاطمى در  دین كاتب اصفھانى مورخ مشھور بھ حساب مىچنین از اساتید عمادال ھم) 59(
ه بھ بغداد نزد خلیفھ عباسى رفت و سلطھ مجدد خالفت عباسى بر قاھره را بھ او 567مصر بھ دست صالح الدین، وى بھ ھمراه ھیئتى در سال 

جوزى مورخ معروف و صاحب  عھ اھل سنت از برچیده شدن حكومت فاطمى بھ حدى است كھ ابنخشنودى و خرسندى جام) 60( .تبریك گفت
  ) 61( .است گذاشتھ» النصر على مصر«كتابى در این مورد تالیف كرده و نامش را »  المنتظم«

یدالدین ابوسعد ھروى، بھ بغداد ھا سقوط كرد، قاضى شھر دمشق بھ نام ز م بھ دست صلیبى1099/ه 492المقدس در سال  كھ بیت حتى پس از آن
حتى اعتراض و تظاھرات مردم بغداد بھ رھبرى علماى شھر ) 62( .خالى بازگشت رفت تا یارى خلیفھ و سلطان سلجوقى را طلب كند، اما دست
ریب دو قرن صفحات شرقى بود كھ دشمن متحد و منسجم صلیبى ق و بدین جھت) 63( نیز خلیفھ و سلطان را بیدار و علیھ صلیبیون تحریكشان نكرد

ھاى سردارانى چون فخرالدین یوسف جوینى كھ  دریاى مدیترانھ را در اشغال خود داشت و سرانجام در عصر ممالیك با درایت و فداكارى
  . خراسانى االصل بود، آن مناطق آزاد شد

  : ھا نوشت پى

  . 21ص ) م1948لیدن، (جعفر بن منصور الیمن، الرشد و الھدایة، تحقیق كامل حسین. 1

  . علیھ السالم درگذشت از مسلمات تاریخى است سال قبل از وفات امام صادق ه و پنج143كھ اسماعیل در سال  این. 2

  ). 1361تھران، مركز انتشارات علمى و فرھنگى (حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعھ، ترجمھ محمد جواد مشكور. 3

  ). 1361تھران، مركز انتشارات علمى و فرھنگى (رق، ویراستھ محمد جواد مشكور سعد بن عبدهللا اشعرى، المقاالت و الف. 4

  . 167و  27، ص 1ج ) م1968نا،  قاھره، بى(محمد بن عبدالكریم شھرستانى، الملل و النحل . 5

و سعد بن  58، ھمان، ص حسن بن موسى نوبختى; 46ص ) ه 1328نا،  قاھره، بى(عبدالقاھر بغدادى، الفرق بین الفرق، تحقیق محمدبدر . 6
  . 80عبدهللا اشعرى، ھمان، ص 

  . رود او از متفكران بزرگ اسماعیلى بھ شمار مى. 7

  . 115- 114فرھاد دفترى، تاریخ و عقاید اسماعیلیھ، ص . 8

باطنیة و و محمدبن حسن دیلمى، بیان مذھب ال 86-82عبدهللا اشعرى، ھمان، ص  سعدبن; 63-61حسن بن موسى نوبختى، ھمان، ص . 9
  . 21ص ) م1928استانبول، مطبعة الدولة، (شتروتمان. بطالنھ، تحقیق ر

  . بقل بھ معنى سبزیجات است. 10

  . 157فرھادى دفترى، ھمان، ص . 11

  . 158ھمان، ص . 12
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عاة الحنفاء باخبارالفاطمیین و احمد بن على مقریزى، ات 6ج ) م1961قاھره، (الدین المنجد و دیگران ابن دوادارى، كنز الدرر، تحقیق صالح. 13
شھاب الدین نویرى، نھایة االرب فى فنون االرب، تحقیق ; 167، ص 1ج ) م1967قاھره، (الخلفاء، تحقیق جمال الدین الشیال و محمد حلمى احمد

  . 229، ص 5ج ) م1984قاھره، (جابر عبدالعال حینى و دیگران 

  ). ه 1402دمشق، دارحسان، (كار، اخبار القرامطھ سھیل ذ: ك.براى اطالع از این رسالھ قدیمى ر. 14

 ابوطاھر، پسر و جانشین ابوسعید جنابى كھ در انتظار مھدى موعود بود، جوانى اصفھانى بھ نام زكریا را كھ در بحرین مقامى یافتھ بود بھ. 15
  . بوطاھر دستور قتل او را صادر كردھاى این جوان، ا البتھ با تندروى. عنوان مھدى معرفى كرد و امور حكومت را بھ او سپرد

المستنصر بھ : نویسد او مى; كند نگار مشھور مصرى، خبر نادرى را نقل مى ابن میسر، تاریخ. 85، ص 3احمد بن على مقریزى، ھمان، ج . 16
ھره، المعھد العلمى الفرنسى لآلثار قا(اخبار مصر، تحقیق ایمن فؤاد سید (وقت عقد المستعلى با خواھر افضل، او را ولیعھد مؤمنین خوانده است 

ه ، خلیفھ مجلسى ترتیب داد و در آن 516كند كھ در زمان خالفت اآلمر باحكام هللا در سال  مقریزى ھم نقل مى). 62ص ) م1981الشرقیة، 
  . والیتعھدى نزار پس از المستنصربا را منكر شد) خواھر نزار(مجلس عمھ خلیفھ 

ابن تغرى (درنگ او را كشتند  البتھ سربازان افضل بى. 61و ابن میسر، اخبار مصر، ص  13، ص 3ھمان، ج  احمد بن على مقریزى،. 17
، 3و احمد بن على مقریزى، ھمان، ج  144، ص 5ج ) ه 1375قاھره، دارالكتب المصریة، (بردى، النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھره

  . 86ص 

  . 402 - 401فرھاد دفترى، ھمان، ص : ك.ر. 18

  . ه در مصر خالفت كرده است524-495او از . 19

  . است م در بمبئى چاپ كرده1928این رسالھ را على اصغر آصف فیضى از اسماعیلیان مستعلوى معاصر ھند، در سال . 20

  . 53ص ) 1376فرزان روز،  تھران، نشر(اى  ھاى فدائیان اسماعیلیھ، ترجمھ فریدون بدره ھاى حشاشین یا اسطوره فرھاد دفترى، افسانھ. 21

است، بلكھ از مردم ایران شنیده است  البتھ مجتبى مینوى معتقد است كھ این لفظ را ماركوپولو از خود جعل نكرده. بھ بعد 187ھمان، ص . 22
  ). 1251، نشریھ دانشكده الھیات و معارف اسالمى دانشگاه فردوسى، »)مقالیھ(باطنیھ، اسماعیلیھ «: ك.ر(

  ). 185زبدة التواریخ، ص (ابوالقاسم كاشانى نیز ھمین نظر را پذیرفتھ است . 165التواریخ، ص  جامع. 23

  . 12-11ص ) تا كویت، دارالكتاب الثقافیة، بى(ابو حامد غزالى، فضائح الباطنیة و فضائل المستظھریة، تحقیق عبدالرحمان بدوى . 24

  . 13-12ھمان، ص . 25

  . 14ھمان، ص . 26

  . 16ص ھمان، . 27

  . 17ھمان، ص . 28

ردیھ . اند كتاب بھ او نسبت داده 108ه است كھ حدود 260ابومحمد بن شاذان بن خلیل نیشابورى از فقیھان و متكلمان بزرگ شیعھ و متوفاى . 29
داند  ا السالم مىعلیھم شیخ طوسى پدرش را از اصحاب امام ھادى و امام عسكرى. است»  الرد على الباطنیة و القرامطة«مذكور، كتاب 

ص ) ه 1407قم، مؤسسة النشر االسالمى، (و احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى  124ص ) تا قم، منشورات الشریف الرضى، بى(الفھرست (
306-308 .(  

  . 33فرھادى دفترى، ھمان، ص . 30

  . 64ھمان، ص . 31

  . 586و  480-475، 448، 470-469، 444-411، 307- 301، 206، 119، 80عبدالجلیل قزوینى، النقض، ص . 32

  . ه حكم راند560-534باوند است كھ از  شاه غازى پنجمین امیر آل. 33

  . 41- 40ظھیر الدین مرعشى، تاریخ طبرستان، ص . 34
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  . 553عبدالجلیل قزوینى، ھمان، ص . 35

  . 188خواجھ نظام الملك طوسى، سیاستنامھ، ص . 36

  . 201عبدالقاھر بغدادى، ھمان، ص . 37

  . ھمان. 38

  . 140زكریا قزوینى، آثار البالد و اخبار العباد، ترجمھ شرفكندى، ص . 39

  . 110و جامع التواریخ، ص  204-203، ص 3تاریخ جھانگشاى، ج . 40

و  202ص مجمع التواریخ، ; 110جامع التواریخ، ص (»  قتل ھذا الشیطان اول السعادة«: حسن صباح در مورد قتل خواجھ گفتھ است. 41
  . دھد هللا فھرستى از ترور شدگان فداییان اسماعیلى را ارائھ مى خواجھ رشیدالدین فضل). 146ابوالقاسم كاشانى، زبدة التواریخ، ص 

  . 214، ص 3تاریخ جھانگشاى، ج . 42

  . 102-100ص ) ه 1403دیدة، بیروت، داراالفاق الج(حسن شمیسانى، مدینة سنجار من الفتح العربى االسالمى حتى الفتح العثمانى. 43

  . 84، ص 5ه و ابن تغرى بردى، النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھرة، ج 462الكامل فى التاریخ، ذیل حوادث سال . 44

  . 213، ص 1طبقات ناصرى، ج . 45

  . 308عباس اقبال، وزارت در عھد سالطین بزرگ سلجوقى، ص . 46

  . 308ھمان، ص . 47
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