
  

  

 دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزارى
 )1(على رضا روحى میرآبادى

قمرى از  557قمرى كه المستنصر با فوت كرد تا سال  487نزاريان ايران از سال 
از اين تاريخ به بعد پیرو امامت حسن بــن محمـد بـن . امام مستور پیروى مى كردند

حسـن دوم در ســال . كیابزرگ كه پدرش حجت و داعى امـام مسـتور بــود گرديدنـد
قمرى با اعالم دور قیامت تغییر اساسى در نگرش نزاريان به مــذھب و عقايـد  559

 .مذھبى به ويژه بھشت و دوزخ به وجود آورد و عبادات ظاھرى را ملغى اعالم كرد
جايگاه و اھمیت امام در بین نزاريان و ھمچنین باطنى گرا بودن آنھا در پذيرش ايـن 

نزاريان وارد دور جديد تــاريخ خــود , با اعالم دور قیامت. اعتقاد تإثیر بسزائى داشت
در ايــن ســال جــالل الــدين حســن . قمــرى ادامــه داشــت 607شــدند كــه تــا ســال 

, نومسلمان قیامت را باطل اعالم كرد و نزاريان را بـه پــیروى از شـريعت فـرا خوانـد
اما اين اعتقاد ھم ديرى نپايید كــه بـا بـه قــدرت رســیدن فرزنــدش عإلالــدين محمــد 
سوم بار ديگر رويكرد محدودى به عقیده قیامت به وجود آمد و عقیده ستر بین آنھا 

 .نضج گرفت

اعــالم , امامــت حسـن دوم, المــوت, نزاريـه, اســماعیلیان: واژه ھاىكلیــدى
 .عقیده ستر, جالل الدين حسن نومسلمان, قیامت

 مقدمه

بـا تبلیغـات ) ق487(اسماعیلیان ايران پس از مرگ المستنصر با ھشتمین خلیفـه فـاطمى 
شد المستنصـر شـده و از , داعى بزرگ اسماعیلى, حسن صباح معتقد به امامت نزار پسر ار

 .فاطمیان مصر جدا گرديدند
به اعتقاد نزاريان حسن صباح فرزند يا نواده نـزار را در سـن ھشـت سـالگى بـه المـوت بـرد و 

در منابع اسم سـه تـن از فرزنـدان نـزار بـا نـام . دوره دوم امامان مستور با او شروع مى شود
نان اطالعـات . ھاى ھادى و مھتدى و قاھر آمده است از زندگى و محل اختفا و مدت امامت آ

 )2.(دقیقى در دست نیست
ید  سه فرمانرواى نخستین الموت يعنى حسن صباح و كیا بزرگ امید و محمد بن كیا بزرگ ام

 .خود را حجت امام مستور مى نامیدند و به ھیچ وجه ادعاى امامت نكردند

 حسن دوم نخستین امام ظاھر نزاريان

قمـرى فرزنـدش حسـن ادعـاى امامـت كـرد و دور  557پس از مرگ محمد بـن بـزرگ امیـد در 
او براى اعالم قیامت ناچار بـه . قمرى ادامه يافت 607قمرى اعالم كرد كه تا  559قیامت را در 

به جھت .  فراھم كردن زمینه ھايى بود كه مھمترين آن پذيرش امامت وى از سوى نزاريان بود
مت وى دارد الزم اسـت مختصـرى در ايـن مـورد بحـث  اھمیتى كه دوران كودكى و ادعاى اما

 .شود
متولد شـد و در  520حسن دوم در سال ((جوينى در مورد دوره خردسالى حسن مى نويسد 

مردم عنـوان  خردسالى به تحصیل علم عالقه فراوانى داشته و سخن ھا و مطالبى را بـراى 
مى كرده كه براى عوام خرق عادت بوده و حتى پدرش نیز از كارھاى وى متعجب بود و مردم 
مى كردنـد امامــى  ند گمـان  به متابعت او راغب بودند و چون از پدرش آن مقاالت نشنیده بود
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عده داده اسـت ھموسـت صباح و سن  لـذا اراده آن طايفـه بـه او زيـاد مـى شـد و در , كـه ح
پدرش چون آن وضع را ديد مردم را جمـع كـرده و گفـت ايـن . متابعت او مسارعت مى جستند

ھر كـس كـه ايـن  حسن پسر من است و من امام نیستم بل از دعات امام يكى داعـى ام و 
 )3)).(سخن مسموع و مصدق دارد كافر باشد و بى دين

مد معتقـدين بـه , ظاھرا عقیده امامت وى در میان نزاريان بسیار رسوخ پیدا كرده بود زيـرا مح
بت  نفـر را در  250امامت پسرش را به شدت مورد تعقیب و شكنجه قرار داد و حتى در يـك نو

 .نفر ديگر را از الموت اخراج كرد 250الموت به قتل رساند و 
كرد و بـر ابطـال  شد و سـعى زيـادى در جلـب نظـر پـدرش  حسن از اين اقدام پدر ھراسناك 

ید مـى ورزيـد مت شـرابخوارى از . عقیده پـیروانش تإك سعى داشـت تھ یل  او بـا لطـايف الح
ھور امــام . خويش رفع نمايد تا خیال پدرش آسوده گردد پیروان حسن شرابخوارى را نشـانه ظ

سن . موعود دانستند او زمانى كه به جاى پدر به قدرت رسید قواعد شرعى را كه از زمــان ح
 )4.(صباح الزم بود رد كرد و تغییر داد

سماعیلیه  نى از عقايـد ا با اين توضیحات مشخص مى شود كه حسـن از ھمـان ابتـداى جوا
صادى نزاريـان بھـترين اسـتفاده را نمـود او خـود را . كامال آگاه بوده و از شرايط اجتماعى و اقت

حامى مستضعفان معرفى كرد و در كنار توده مردم ايستاد و ھمچنین كوشید با ريشـه يابـى 
به خـود جلـب نمايـد, دقیق لوب آنـان را  بـه گفتـه . علت نارضـايتى اسـماعیلیان را دريابـد و ق

حسن در ابتداى حكـومتش جمعـى از زنـدانیان را آزاد نمـوده و آنـان را در رفتـن و يـا ((جوينى 
 .اين اقدام حسن در راستاى ھمان سیاست او توجیه پذير است) 5)).(ماندن مختار گذاشت

جو عمومى نزاريان با اين زمینه ھا و شرايط به وجود آمـده آمـادگى پـذيرش امامـت حسـن را 
نان و  250پیدا كرد و على رغم مبارزه شديد پدرش كه حتى به قتل  ھى از آ نفـر و تبعیـد گرو

به عنوان امام ظاھر اسماعیلیان مورد , پس از مرگ محمد) 6(,زندانى شدن حسن منجر شد
نزار شـناخته مـى شـوند و  پذيرش قرار گرفت و تا امروز او و فرزندانش با عنوان امام از نسـل 

براى نزاريان بسیار مھم است كه .  را از نسل وى مى دانند) امام حاضر نزاريان(آقاخان چھارم 
نابع تـاري, به نحوى بتوانند نسب حسن را به نزار متصل نمايند ما م مورد بسـیار ا ين  خى در ا

در آثار اسماعیلى در اين خصوص مطلبى ذكر نشده و تنھا به ذكر امامان مستور . اندك است
مده اسـت و  دوره دوم اكتفا شده است و نام حسن با لقب على الذكره السالم بعد از آنھــا آ

امـا در منـابع ضـد نـزارى ) 7(,ھیچ دلیلى مبنى بر چگونگى انتساب حسن به آنھا ذكر نشـده
 .برخى توجیه ھا با ديده انكار نقل شده است

شخصى كه او را قاضى ابوالحسن صعیدى مى گفتند و ((جوينى در اين خصوص مى نويسد 
قمرى يك سال بعد از مرگ المستنصر به الموت  488از ثقات و مقربان المستنصر بود در سال 

ھا كـرد . آمد و نزد سیدنا حسن صباح رفت و او در تعظیم و توفیر او تإكیــدھا نمـوده و مبالغـه 
قاضى نواده نزار را كه از جمله ائمه ايشان بود در زى اختفا و لباس بـه المـوت آورده بـود و آن 
سر جز به حسن صباح نگفت و او را در محلى در الموت ساكن كرد و به موجب حكمت ازلـى 

پس از آن كـه بـه سـن بلـوغ . مستقر از مصر به واليت ديلم منتقل مـى بايسـت شـدن امـام 
مام بـه حسـن حاملــه شـد و چـون  رسید با ھمسر محمد بن بزرگ امید زنـا كـرد و آن زن از ا

ند كـه حسـن فرزنـد آنـان اسـت باعش تصـور كرد ) 8)).(حسن متولد شد محمد بن بزرگ و ات
سعى  جوينى سپس با تندى عقیده آنان را به باد سـخره گرفتـه و از ايـن توجیـه نزاريـان كـه 

مى نويسـد  شود و  الولـد ((دارند با زنازادگى حسن را به امـام منتسـب كننـد متعجـب مــى 
 )9)).(للفراش و للعاھر الحجر

برخى از اسماعیلیان استدالل كرده اند محمد براى منافع جامعه به ھر گونه فداكارى تن مى 
ايـن . داده او حتى حاضر بود شرافت زن و خواھر و دختر خويش را در راه عقیده اش فدا نمايد

نده و در , توجیه به ھیچ وجه پذيرفتنى نیسـت زيـرا او ھمـواره حسـن را فرزنـد خـود مـى خوا
شد و سنگسـار مــى  مى  صورت صحت اين عقیده بايد امام مستور فردى گناھكار شـناخته 

 .گرديد
ند در , دلیل ديگرى كه در انتساب حسن به امـام مسـتور ذكـر شـده مى گوي ايـن اسـت كـه 

كه در  ھمان روزى كه ھمسر محمد بن بزرگ امید وضع حمل كرد از ھمسر امام مسـتور نـیز 
مد و , پاى الموت بوده حسن متولد گرديد بعد از دو سه روز زنى ھمراه فرزند امام به المـوت آ
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, به سراى محمد وارد شد و پسر امام را با فرزند محمد عوض كرد و فرزند محمد را با خود برد
 )10.(لذا حسن را فرزند امام معرفى مى كنند كه در درگاه محمد رشد كرد

اين ھر دو سست است و قابل پذيرش : حمدهللا مستوفى پس از نقل ھر دو روايت مى گويد
 )11.(نمى باشد

سواتر اسـت كـه زنـى بیگانـه بـه  یل اول ر ھمچنان كه جوينى مى نويسد اين استدالل از دل
به , سراى پادشاھى وارد شود و در اطراف نوزاد پادشاه ھیچ فردى نباشد او طفلى بیگانه را 
پدر و مادر و دايگان ھم , جاى فرزند پادشاه قرار دھد و او را با خود ببرد و كسى متوجه نشود

 )12.(متوجه تفاوت صورت طفل بیگانه نشوند
گان نـزار مــدت  سـال  69از سوى ديگر اين سوال مطرح مى شود كه چگونه ممكن است نواد

تل او . در نزديكى الموت پنھانى زيسته باشند چنان كه مشھور است ھواداران نـزار پـس از ق
ناطق تبلیـغ مـى  488در  قمرى به يمن گريختند و گروھى از آن جا به ھنــد رفتنـد و در ايـن م

كه در ) 13(,كردند و خواھان شناسايى امامت نـزار بودنـد مى تـوان پـذيرفت   487از ايـن رو ن
ھنگامى كه اسـماعیلیان المـوت , يعنى پنج سال پس از تصرف الموت به وسیله حسن صباح

نواده نـزار , در خطر انقراض و فشار شديد از سوى سلجوقیان قرار داشتند امام را كه فرزند يا 
موت . بوده و ھشت سال بیشتر نداشته به الموت برده باشند بردن كـودك بـه ال شك  بـدون 

مت حسـن دوم سـاخته انــد به اما ) 14.(افسانه اى است كه نزاريان بـراى مشـروعیت دادن 
ــدش محمــد حكومــت  ــزرگ امیــد و فرزن ــا ب ــن در دوران قــدرت حســن صــباح و كی ــر اي عــالوه ب
اسماعیلیان آن قدر قوى شده بود كه امام به راحتى مى توانست ظھور كند و خـود حكومــت 

اگر نواده نزار در الموت بوده و محمـد بـن كیـا بـزرگ داعـى بـوده بايـد بـراى . را به دست گیرد
كه , مقابله با طرفداران امامت پسرش امام اصلى را معرفــى كنــد نفـر را بـه قتـل  250نـه آن 

 .برساند
تالف شـده انـد چار اخ نزار د ین حسـن و  گروھـى , عموم نزاريان در آن زمان در تعداد اجداد ب
الحسن ((معتقدند بین آنھا سه نفر مى باشد و اسم ھاى آنھا را به اين صورت ذكر مى كنند 

گروھـى ديگـر از )). بن القاھر بقوه هللا بن المھتدى بن ھادى بن مصطفى نزار بن المستنصـر
الحسـن بـن المھتــدى بـن ھـادى بـن ((آنان بین حسن و نزار دو نفر را بیشتر اسم نمى برند 

ست)) مصطفى نزار كه القـاھر لقـب خـود حسـن ا ند  اسـماعیلیان ) 15. (و استدالل مى كن
 ) 16.(امروزى حسن را فرزند القاھر مى دانند

 ريشه ھاى اعتقادى نزاريان به قیامت

ــوان تقیــه بــراى روشــنگرى و  ــان ايــن اعتقــاد وجــود داشــت كــه شــريعت بــه عن در بیــن نزاري
سرسپردگى اسماعیلیان در مقابل اعمال تعمدانه سنیان به كار گرفته شود و وقتى كه امام 
عدالت كامل را در جھان برقرار كرد ـ منظور روز قیامت كه اسماعیلیان در حسابرسـى نھايـى 

مان , به بھشت موعود خواھند رسید ـ شريعت از بین خواھد رفت چون ديگر مناسب اوضاع ز
 )17.(نیست

ابو الخطاب كه از نخستین متفكران اسماعیلى است بھشت و دوزخ را به شیوه خاصى تعبیر 
او مراد از بھشت و دوزخى را كه در قرآن ذكر شده اشخاص ذكر مــى كنــد و . مى كرده است

به مــردم , براى آنھا معناى ماوراى ارضى نمى دانست بھشت را جايى معرفى مى كـرد كـه 
خیر و نعمت و عافیت برسد و دوزخ را جايى مى دانست كه مـردم بـه شـر و مشـقت گرفتـار 

شود) 18.(شوند ھم ديـده مـى  مانى و سجسـتانى  سرو و كر در . اين عقايد در آثار ناصر خ
ھور الحـاكم رخ  زمان الحاكم اين اعتقاد در بین برخى از دروزيان ظھور كرده بود كه قیامت با ظ

, كه از داعیان و نظريـه پـردازان آن عھـد بـود, كرمانى. داده و دور اسالم به پايان رسیده است
كرده . در رد نظريات آنان كوشید كرمانى برخى ويژگى ھاى قیامـت و بھشـت و دوزخ را بیـان 

 )19.(است
المويد فى الدين شیرازى كه از داعیان المستنصر و از حامیان قیام بسا سیرى بود بـه ھفـت 
قائم در  با ظھـور  دور تاريخ اشاره مى كند و اين كه دور ھفتم آن دور قائم القیامــه اسـت كـه 

 )20.(آينده به پايان مى رسد و داورى روز بازپسین آغاز مى شود
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لدين بـود نظريـات مشـابھى دارد او , ابو يعقوب سجستانى نـیز كـه ھمزمـان بـا المويـد فـى ا
قیامت را روز بزرگى مى داند كه در آن روز جان ھا برانگیخته مى شوند و نشانه ھاى پنھانى 
خود رسـید قـائم قیامـت را اعـالم  ھاى  كار بـه منت به ظھور قائم داللت خواھد داشت و چون 

 )21.(خواھد كرد
مردم تـا بـه عــالم طبیعـى  ست نفـوس  ناصر خسرو برزخ را نفس طبیعى مى داند و معتقد ا

به عقیده او دوزخ عالم جسمانى و فانى است و بھشـت . وابسته باشند از برزخ رھايى نیابد
 )22.(عالم روحانى و باقى است

مت و شـرايط محقـق  ھاى دور قیا عقايد اسماعیلیان در مورد پذيرش قائم القیامـه و ويژگـى 
تا در آثـار بزرگـان اسـماعیلى فصـلى مشـبع بـه ايــن موضـوع  شدن قیامت باعـث شـده بـود 
سماعیلیه  ھور ا یان و فقھـا از ھمـان ابتــداى ظ اختصاص يابد و تقريبا در بیشتر منابع كـه داع
قوى در ذھــن  تـإلیف كـرده انـد بـه ايـن موضـوع بـه طـور مفصــل پرداختـه شـده و سـابقه اى 

ھنى. اسماعیلیان از دور قیامت به وجود آمده بود كه , با توجه به ايـن پیشـینه ذ حسـن دوم 
 )23.(اولین امام ظاھر الموت شناخته مى شد قیامت را اعالم كرد

 اعالم قیامت توسط حسن دوم

مده اسـت يد . چگونگى بر پايى قیامت در چند منبع ضد نزارى و دو منبــع نـزارى آ ظر مىآ بـه ن
 .منابع ضد نزارى از جوينى متإثر باشند

به  559در رمضان سال  يات خـود را  قمرى حسن على الذكره السـالم دسـتور داد اھـالى وال
الموت رسانده و در مصلى حاضر شوند و چھار رايت بزرگ از چھار رنگ سـپید و سـرخ و زرد و 

به پیروانـش . سبز به چھار ستون منبر نصب كنند فت و روى بـه قبلـه داشـت و  او بـه منــبر ر
ھانى كسـى نـزد او آمـده مام مسـتور پن خطبـه اى در معتقـدات , چنان وانمود كرد كه از نزد ا

شما را ; ايشان آورده بر منبر فصلى فصیح و بلیغ ايراد كرد و در آخـر خطبـه گفـت امــام زمـان 
بار تكلیـف شـريعت از شـما  خويش خوانـده و  درود و ترحم فرستاده اسـت و بنـدگان خـواص 

آن گاه خطبه اى به عربى خواند بـه گونـه اى كـه , برگرفته و شما را به قیامت رسانیده است
حسـن فـردى را كـه . حاضران رقت آوردند به جھت اين كه گمان مى كردند سخن امام اسـت

ضران مــى  سى بـراى حا عربى مى دانست بر پايه منبر نصب كرد تا ترجمه آن الفاظ را به پار
 .گفت

خلیفه و داعى و حجت ماست بايـد , مضمون خطبه بر اين بود كه حسن بن محمد بزرگ امید
قول او قـول , حكم او محكم دانند, كه شیعه ما در امور دينى و دنیوى مطیع و متابع او باشند

 .ما شناسند و بدانند كه موالنا ايشان را شفیع شد و شما را به خدا رساند
دو ركعت نمـاز خوانـد , و به اين روش فصلى مشبع خواند و بعد از سخنرانى از منبر پايین آمد

ند و اظھـار طـرب و  و سفره را پھن كردند و قوم اسماعیلیان را بر سر آن نشـاند تـا افطـار كرد
 )24.(شادمانى و نشاط به رسم اعیاد نمودند و گفت امروز عید قیامت است

حسن در روز قیامت خطاب به پیروانش گفـت ((شبانكاره اى ضمن نقل اين واقعه مى نويسد 
ست ھمجنــس اسـت از  يب ا كس كـه نا عالمینم و ھـر  اكنون امام بر حق منم و نايـب رب ال

مى , منسوب كس  پس بدانید خداى زمین منم و به فردا روز قیامت مـى دارم و حسـاب ھـر 
ند) 25)).(بینم مى ك مى , شبانكاره تنھا كسى است كه ادعاى خدايى حسن را نقـل  لـذا ن

 .توان به آسانى اين نظريه را پذيرفت
كه حسـن  خطبه اى كه حسن قرائت كرده است در منابع نیامده تنھا اشاره اى شده اسـت 

كالم پـیر بخـش . در اين خطبه به كنايه يا تصريح از امامت خويش سخن رانده است در كتـاب 
ھايى از خطبه آمده است كه حسن در اثناى خطبه ويژگى ھاى قیامت را گفته و اين نكته را 
يان  مردم برداشـته شـده و افعـال و اعمــال بـه پا مت عبــادات از  متذكر شده است كه در قیا

اسـماعیلیان از زمـان مھــدى تـا ((رشیدالدين فضل هللا نقـل مـى كنـد كـه ) 26.(رسیده است
ولـى از , زمان حسن دوم طاعات و عبادات را انجام مى دادند و نماز و روزه برپـا مـى داشـتند

فظ الحـاد  اين زمان چون امور دينى و اركان شرايع را فرو گذاشتند ايشان را ملحد خواندنـد و ل
 )27)).(بر قامت استقامت ايشان چست آمد
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 اعالم قیامت در قھستان

غول از ) 28(در قھستان جمع زيادى از اسماعیلیان زندگى مى كرده انـد كـه بـر اثـر حمـالت م
ولى كامال از بین نرفته اند و امروزه نیز در اطــراف بیرجنـد و قـائن و , جمعیت آنھا كاسته شده

 .كاشمر و نیشابور چندين روستاى بزرگ اسماعیلى نشین وجود دارد
حسـن خطبــه بـراى او . رھبر اسماعیلیان اين منطقه رئیس مظفر بوده است, در زمان حسن

ین و امـام نزاريـان مـن ھسـتم و  فرستاد و در خطبه چنین آورده بود كه خلیفه خدا بر روى زم
كالم ماسـت و , رئیس مظفر جانشین من است بايد ھمه از او فرمان برند كالم او  فرمان او و 

 )29.(آنچه گويد دين و حق است
قمرى در دژى كه به قول جوينى سرچشمه الحاد و بى  559ذىقعده سال  28رئیس مظفر در 

خالف آن , نام داشت منبر نھاد) 30(ايمانى آنان بود و مومنآباد كه در  ولى نه در جھت قبله بل
و ھمان گونه كه امامش در الموت كرده بود انجام داد و محمد خاقان پـس از رئیــس مظفـر بـر 

طالع اسـماعیلیان رسـاند ضمون زيـر بـه ا سن را بـا م مستنصـر پیشـتر : منبر رفت و پیغام ح
پیغامى به الموت فرستاد كه خداوند توانا ھمیشه در میان آدمیان جانشینى داشته است كه 

اگـر مـردم از حسـن , مستنصر يك خلیفه بود و حسن صباح خلیفه او, خالفت مى كرده است
من اعـالم مـى , حسـن, صباح پیروى كنند چنان است كه از مستنصر پیروى كرده اند و امروز 

من اسـت كه خلیفـه خـدا بـر روى زمیـن ھسـتم و رئیـس مظفـر خلیفـه  شـما بايـد از , كنم 
خود بدانیـد در آن روز كـه ايـن . دستورھاى او پیروى كنیـد و انجـام دسـتورھاى وى را وظیفـه 

ھاى منبــر  له  مسئله اعالم شد در مومنآباد مردم چنگ و ديگر آالت موسیقى نواختنـد و بـر پ
 )31.(نزديك آن شراب نوشیدند

حسن در . تفاوت اصلى كه در خطبه مومنآباد و الموت ديده مى شود در مسئله امامت است
به صـراحت از امامتـش  الموت به صورت كنايه ادعاى امامت مى كرد ولى در نامه مومن آبـاد 
سخن رانده است و پس از واقعه مومن آباد ھمــه اسـماعیلیان تبلیــغ مـى كردنـد كـه حسـن 

نه ھــاى قبلـى كـه توضـیح . امام و از نوادگان نزار است حسن براى آماده كردن شرايط از زمی
حتى ھمـه . داديم به خوبى بھره برد او موقعیت و شرايط را براى پذيرش امامت آمـاده ديـد و 

ظر  ھاى امامـت را ھمچـون نسـب و معصـومیت و جـز آن را بـراى خـود در ن شرايط و ويژگـى 
 .گرفت

 اعالم قیامت در شام

او كه از دوستان حسن دوم بـود و از سـوى او . رھبر اسماعیلیان شام راشد الدين سنان بود
ظف شــد تـا دور . به اين منطقه فرستاده شده بود روابط نزديكى بـا حسـن داشـت سـنان مو

اما به نظر , او مراسمى مشابه آنچه در ايران برپا شد برگزار كرد. قیامت را در شام اعالم كند
مولفان نـزارى كتـب عقیدتـى . مىآيد عقیده جديد در نزاريان شام تإثیر بسیار محدودى داشت

در شام كمترين اطالع از نوشته ھاى ھمكیشان ايرانى خود نداشتند و ھمچنـان دورى بـودن 
سن حتى اخبـار و , تاريخ مقدس را حفظ كرده بودند و پس از مرگ ح سـنان مسـتقل شـد و 

 .قصد قتل او را داشته است, روايت ھايى است كه محمد پسر حسن دوم
مى داد یده . به ھر حال سنان عقیده قیامت را به روايت خويش تعلیم  ھاى ايـن عق ويژگـى 

.(ولى مى توان به اطمینان گفت اين اعتقاد در نزاريان شام ريشه پیدا نكرد, نامشخص است
نده ) 32 منابع ضد نزارى از برپايى قیامت در شام سخنى به میـان نمىآورنـد و ايـن نشـان دھ

حاكمـان المـوت , به لحاظ دورى شام از الموت. عدم استقبال نزاريان شام از دور قیامت است
 .توانايى نفوذ در شام را نداشتند

 تإثیر اعالم قیامت در عقايد اسماعیلیان

تا  559دور قیامت در واقع دومین مرحله از تاريخ نزاريان بود كه آغاز اين مرحله  قمـرى بـوده و 
ھان را , حاصل اعالم قیامت اين بود كه بر شیوه فالسـفه. قمرى به طول انجامید 607سال  ج
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مه تإويـل  ھا را ھ ما فی قديم گفتند و زمان را نامتناھى و معاد را روحـانى و بھشـت و دوزخ و 
قت , كردند كه معانى آن وجوه ساس گفتنـد قیامـت آن و نابراين ا حانى باشـد و ب تإويل به رو

باشد كه خلق به خدا رسند و باطن و حقايق خاليق ظاھر گردد و اعمال طاعات مرتفـع شـود 
در عالم ھمه عمل باشد و حساب نه و آخرت ھمه حسـاب باشـد و عمـل ((و به قول جوينى 

ست ايـن بـود  نه و اين روحانى است و آن قیامت كه در ھمه ملل و مذاھب موعود و منتظـر ا
مه , و به اين صورت تكالیف شرعى از مردم برخاسته است) 33))(كه حسن اظھار كرد زيرا ھ

شرايع و عــادات و عبــادات  در اين دور قیامت به تمامى روى به خدا بايد داشتن و ترك رسـوم 
با عــادت  شايد و  الزامى باشد و از نشانه ھاى قیامت اين باشد كه مردم را از ھمه بندھا بگ

 )34.(خويش برد و غذا و شراب خويش به تن درستى رساند
بادت خـداى بايـد بـه جـاى آورد نج نوبـت ع آن , در شريعت دستور داده بودند كه شـبانه روز پ

در قیامت مردم بايد ھمیشـه خـدا را در دل خـويش داشــته باشـند و حضـور , تكلیف ظاھر بود
كان شـريعت و رسـوم اسـالم را تإويـل كردنـد و . خدايى كسب كنند به ھمین قیـاس ھمـه ار

ھر فــردى) 35.(تظاھر بدان را الزم ندانستند و حالل و حرام را برداشتند براى  , قیامت آخـرين 
 )36.(رھايى وى ھنگام مرگ از زندگى مادى و داخل شدن در حیات روحانى محض است

حسن به صراحت يا به كنايه گفته بود ھمچنان كه در دور شريعت اگر كسى طاعت و عبادت 
بادت و رسـوم , نكند او را توبیخ كنند ھد و بـر ع اگر كسى در قیامت حكم شـريعت را انجـام د

 .جسمانى مواظبت نمايد قتل و رجم او واجب باشد
شدند ايـن اعتقـادات از لحـاظ ) 37(,گروھى از غالت اسماعیلیه به خدايى ائمـه خـود معتقـد 

 .سیاسى باعث شد تا نزاريان به نوعى استقالل دست يابند

 جايگاه قائم القیامه

يق او مــى توانسـتند  يان از طر قیامت به ظھور حقیقت در شخص امام نزارى تعبیر شد و نزار
. چنان كه مناسب بھشـت اسـت واقـف شـوند, خداى را شناخته و به اسرار و حقايق خلقت

و به اين صورت بھشت در ايـن ) 38(امام مى توانست حقیقت و باطن احكام شريعت را دريابد
جھان براى نزاريان تحقق پیدا مى كرد و غیر نزاريان از اين زمان به بعد به جھنـم افكنــده مــى 

نده قیامـت ) ص(محمد. شدند حه دور قیامـت بـود و حسـن اعــالم كن شرايع و فات خاتم ادوار 
شه نزاريـان . شمرده مى شد بود كـه در اندي او قائم القیامه شمرده مى شد و ايـن مقـامى 

 .باالتر از امام شمرده مى شد و دعوت او دعوت قیامت خوانده مى شد
قائم القیامه مظھر حقايق ثابت شده بود به اين معنا كه نزاريان پايان دوره شـريعت و زندگـى 

طن , جسمانى را كه قبال در ظاھر حقیقت تجلى يافته بود جشن مى گرفتند از اين به بعـد با
 .آن حقیقت نیز براى نزاريان پديدار گرديد و نزاريان به يك زندگى كامال روحانى دست يافتند

خالئق عالم به قیام قیامت اشارت داشته و ((خواجه نصیر در توصیف قائم قیامت مى نويسد 
بعثت انا و قائم الساعه (بشارت داده اند چون او آخرين منادى و مبشر قیامت بود و مى گويد 

ند ) كھاتین إصابع سبابه ھر دو چـون دو انگشـت سـبابه كـه برابـر يكديگر مت  قائم قیا من و 
برانگیخته مى شويم پس از قائم القیامه شريعتى ديگر بر نخواست و دعوت ھمه پیغمـبران و 

پس خاتم جمله پیغمبران و شرايع ايشان , شرايع ايشان به دعوت او در قیامت وابسته است
 )39)).(او بود

اسماعیلیان نھايت ھر كارى را قیامت مى دانند و آن كسى كـه ايــن نھايـت بـه او مـى رسـد 
مى كننــد و  مه معرفـى  ھا ايـن قـائم القیا مه زمـان  قائم قیامت باشد و معناى قـائم را در ھ

 )40.(معتقدند ھیچ چیز بدون او باقى و زنده نخواھد ماند
باطنى پیـدا نكـرد بلكـه بھشـت و دوزخ نـیز كـه از , در جريان اعالم قیامت تنھا قیامت تفسـیر 

ھمان ابتدا متفكران اسماعیلى آنھا را به تإويل و تفسیر خاصى برده بودند با اعالم قیامت در 
 )41.(تفسیر باطنى خود تبلور پیدا كردند

مى گرفتنـد نان تـرك , مخالفین حسن دوم مورد تعقیب و شكنجه قرار  بـه ناچـار بسـیارى از آ
اما گروھى كه توانايى , وطن كردند به ويژه از قھستان جمع زيادى به خراسان مھاجرت كردند

.(رفتن نداشتند در میان مالحده باقى ماندند و پنھانى اوامر و نواھى شريعت را ملتزم بودنـد
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42( 
كاس  شرعى در جامعـه اسـالمى انع تغییر عبـادات و برداشـتن نمـاز و روزه و سـاير واجبـات 

 .به ناچار اسماعیلیان تالش مى كردند اين تحريف را توجیه كنند, شديدى داشت
 

در متون اولیه اسماعیلیه ظاھر شريعت را براى حفظ احكام دنیا دانسته انـد كـه ھمیشـه در 
ند و اسـتدالل  حال تغییر است و باطن شريعت را براى ضبط احكام آخرت و حقیقت دانسـته ا

یر , كرده اند كه احكام آخرت ھرگز تغییر و تبديل نیابد گز تغی زيـرا آن عـالم خـدايى اسـت و ھر
گز , موجودات عالم پیوسته از حالى به حالى تغیـیر مـى كننــد. نمى يابد ھا ھر ولـى بــاطن آن

به ھمین صورت ظاھر شريعت كه حكم بر ظاھر موجودات مى كند تغییر مى ; تغییر نمى كند
پس نماز روزه , ولى باطن آن كه بیان حقايق موجودات است به ھیچ وجه تغییر نمى كند, كند

 )43.(و زكات و به طور كلى ھمه عبادات ظاھر شريعت است و قابل تغییراند
 

ھاى : ھاجسن مى نويسد یه اسـت و از نشـانه  انجام عبادات از نظر اسماعیلیان نشـانه تق
زمانى كه حسن دوم عبادات را ) 44.(قیامت برداشتن تقیه بود كه به حذف عبادات منجر شد

از مردم برداشت بر مبناى تغییر ظاھر شريعت و ورود به دور كشـف و شكسـتن تقیـه توجیــه 
 .شد

تغییر عبادات كه از زمان آقاخان سوم در بین اسماعیلیان به وجود آمد بر ھمین اساس توجیه 
 )45.(مى شود

برخى از نزديكان حسن به .  چنان كه گفتیم عقیده قیامت در بین ھمه اسماعیلیان نفوذ نكرد
بود كـه در ششـم ) حسن بن ناماور(از جمله برادر زن وى , اين توجیھات اعتقادى پیدا نكردند

ين زخـم  561ربیع االول  ساخت و حسـن از ا قمرى حسن را بر قلعه لمسر كارد زد و مجروح 
 )46.(فوت كرد

 عقیده قیامت پس از حسن دوم

كه نوزده سال )) نورالدين محمد((چون حسن دوم به دست برادر زنش به قتل رسید پسرش 
او در ابتداى حكومتش حسن بن ناماور را با تمامى نزديكانش از . داشت به جاى پدر نشست

 )47.(مرد و زن و كودك كه بقاياى آل بويه بودند به قتل رساند
شترى  محمد در تبلیغ و گسترش عقیده قیامت از پدرش جدىتر بود و در اظھار امامت تإكید بی

لى رغـم ايـن كـه از علــوم رايـج اطالعــى ) 48.(مى كـرد بـه گفتـه رشـیدالدين فضـل هللا او ع
 )49.(اما ادعاى حكمت و فلسفه مى نمود, نداشت

طى دو سال كه از اعالم قیامت گذشت اسماعیلیان به طـور كامـل از جامعـه اسـالمى جـدا 
ھاى زيـادى بـه وجـود , شدند آنان در دوران حكومت محمد دست به قتل و غارت زدند و فتنه 
اما چون , اين حوادث باعث شد جامعه اسالمى تنفر بیشترى از اسماعیلیان پیدا كنند. آوردند

به ضـعف و تجزيـه  شدند رو  مى  سلجوقیان كه قدرت اصلى بازدارنده اسـماعیلیان شـمرده 
امامـت , در طى اين مـدت طوالنـى) 50.(سال حكومت كند 46محمد توانست , گذاشته بودند

ظامى اسـماعیلیان  سى و ن محمد براى ھمه اسماعیلیان نزارى ثابت شده بود و از نظر سیا
كاشانى از شكست اتحاد حاكمان رى و عراق و قزوين . قدرت مقتدرى را به وجود آورده بودند

ندكى در مـورد تبلیـغ قیامـت در زمـان ) 51.(بر ضد نزاريان خـبر مـى دھـد در منـابع اطالعـات ا
 .نقل شده است, محمد

اعتقاد به دور قیامت و عقايد منحرف آن نمى توانست براى ھمیشه در دل ھمه نزاريان پايدار 
ند پسـر بـزرگ محمـد . بماند مى كرد جـالل (از مھمترين افرادى كه به اين اعتقادات اعتراض 

بود كه پدرش در كودكى نص قائم مقامى بر او كرده بود و چون بزرگ شد ) الدين حسن سوم
ھر دو  به عقايد پدر و جدش خرده مى گرفت و بین آنھا دشمنى به وجود آمد به گونه اى كه 

در مجامع عمومى كه جالل الدين حسن حضور داشت پـدرش از تـرس , از يكديگر خائف بودند
در بین عموم . در زير لباس زره مى پوشید و مقربانى كه به او اعتماد داشتند مواظب او بودند

مسلمانان اين اعتقاد شايع شده بود كه جالل الدين حسـن مخـالف عقايـد پـدرش ھسـت و 
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سال . مسلمان مى باشد ھم ربیـع االول  مد در د مرى فــوت كـرد 607عإل الـدين مح ) 52.(ق
 )53.(جالل الدين حسن سوم را متھم مى كند كه پدرش را مسموم كرده است, مستوفى

 پايان دور قیامت و بازگشت اسماعیلیان به جھان اسالم

یه زد مرگ پـدرش بـر مسـند حكومــت تك از . جالل الدين حسن كه از پیش ولیعھد بود پس از 
قمرى به دنیا آمده و مادرش زنى مسلمان  562زندگى او اطالع چندانى نداريم جز اين كه در 

كه گفتیــم , جالل الدين حسن معروف به نو مسلمان اسـت. و با ايمان بوده است زيـرا چنـان 
كرد و دسـتور داد تـا در ھـر  لوس اظھــار مسـلمانى  وى با عقايد پدرش مخالف و از ابتـداى ج
ديھى حمامى و مسجدى بسازند و رسم اذان و نماز و روزه تـازه گردانیـد و بـه ھمیـن جھــت 
مراى  رسوالنى نزد خلیفه الناصر لدين هللا و سلطان محمد خوارزمشاه و ملوك و سالطین و ا

بدون شك اعتقادات مادر حسن سوم در اصالح دينى وى موثر ) 54.(عراق و ديگر بالد فرستاد
آنان از میان چھار فرقه اھل سـنت . بوده و باعث بازگشت اسماعیلیان به جھان اسالم گرديد

ستور  607قمرى اعـالم شـده بـود در  559دور قیامت كه در . شافعى را برگزيدند قمـرى بـه د
لوب . جالل الدين حسن ملغى اعالم گرديد و بـه پايـان رسـید لدين سـعى در جلـب ق جـالل ا

عالم اسـالم خـويش داشـت . مسلمانان داشت او عالوه بر آن كـه از طريـق نامــه سـعى در ا
ضاوت و خوانـدن  فقھإ را از خراسان و عراق دعوت كرد و با احترام تمـام از آنـان خواسـت بـه ق

كه رنـج ھـاى . خطبه و امامت نماز و امثال اين امور مذھبى بپردازند مردم قـزوين  او حـتى از 
 )55.(بسیارى از نزاريان ديده بودند و اعتمادى به حرف ھاى او نداشتند دلجويى نمود

اسالم جالل الدين حسن مورد قبول ائمه بالد اسالمى قـرار گرفــت و جـالل الـدين سـعى در 
ماى قـزوين خواسـت تـا بـه  رضايت آنان داشت و با بزرگان آنھا مكاتبه مـى نمـود حـتى از عل
مذھب بـود جـدا كننـد و  الموت بیايند و كتاب ھاى اسالف او را ببینند و ھر چـه را كـه خـالف 

 )56. (دستور داد ھمه را در حضور ايشان سوزاندند و اجدادش را لعن و طعن نمود
سن سـوم . مردم قھستان و تا حدودى شام مطیع فرمان جالل الـدين بودنـد تغیـیر مـذھب ح

باعث شد تا وى از امنیت برخوردار شود و در پناه اين امنیت دو سال را به گـردش در شـھرھا 
بســیارى از . پرداخــت و قلعــه ھــاى اســماعیلیان از گزنــد حمــالت مخالفانشــان در امــان مانــد

 )57.(علماى اسالمى كه از مقابل مغوالن مى گريختند به قلعه ھاى قھستان پناه مى بردند
شته و  سن نیـت دا با توجه به اين ويژگى ھا مى توان پذيرفت كه حسن در اعــالم اسـالم ح

او پس از يازده سال از مسـلمانى اش در سـال . تنھا براى فريب مسلمانان عمل نكرده است
عإل الـدين محمــد (گفته شده كه زنان دربار او را مسموم كردند و تنھا پسرش . فوت كرد 618

به لحاظ كوچكى عإلالـدين محمـد . كه در اين زمان نه سال داشت به جاى او نشست) سوم
شده بودنـد دوبـاره سـر  بسیارى از كسانى كه در زمان پدرش جالل الدين از ترس وى مطیع 

 )58.(برآوردند و به صورت محدود به عقیده قبلى خود بازگشتند
كس توانايـى  تاريخ نويسان محمد را مبتال به بیمارى مالیخولیا دانسته اند به طورى كه ھیـچ 

اين بیمــارى . لذا اخبار را از او پوشیده مى داشتند, سخن گفتن با وى يا مداواى او را نداشت
 )59. (باعث شد فرصت طلبان اسماعیلى عقايد قبلى خود را اظھار كنند

 عقیده ستر در بین نزاريان

بازگشت محدود به رسوم و آداب مسلمانى كـه تنـاقض شـديد بـا عقايـد و روش حسـن دوم 
داشت باعث شد در نظر برخى نزاريان به شدت متعصب اين توجیه به وجود آيـد كـه امـام بـر 
يان بـه  یده نزار سى در عق طبق شرايط عمل كرده و مى تواند بـر طبـق مقتضـیات تغیــیر اسا
شد و بـا ايـن اعتقـاد وضـعیت دينـى  وجود آورد و به تدريج عقیده ستر در بین آنان مستحكم 

مان اعـالم قیامـت در   559جامعه نزارى ھماھنگ و بر وفق سیر حوادث و رويدادھايى كه از ز
مذھبى اسـماعیلیان در  607قمرى تا ابطال آن در  قمرى رخ داد توجیه مـى شـد و اسـتقالل 

 .ھر شرايطى حفظ مى شد
ــد آمــدن انديشــه ســتر نداشــت و ايــن اعتقــاد را بزرگــان  محمــد ســوم نقــش مھمــى در پدي
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ھايى بـه . اسماعیلى تبلیغ و گسترش دادند پیش از اين در قـرن پنجـم ناصــر خسـرو اشـاره 
اما از مھمترين كسانى كه در تدوين اين انديشـه نقـش مھمـى . داشته است) 60(دوره ستر

 .خواجه نصیرالدين طوسى است, داشته
سوم تعبیرھـاى تـازه اى از آن را , خواجه در كتاب تصورات ضمن توضــیح اصـالح ديـنى حسـن 

را خاتـم ) ص(او دوره ھاى پیامبران اولو العزم را برمى شـمارد و حضـرت رسـول. بیان مى كند
مام جايگـاه وااليـى دارد و پیغمــبر. ادوار شرايع و آغاز دور قیامت مى داند بوت , در اين دوره ا ن

ين روى كشـف يـا . خود را به امامت و وصى سپارد و شـريعت را بـا قیامـت متحـد گردانـد از ا
ــاج مومنــان تغیــیر مــى كنــد, ســتر ــا شــريعت در ايــن دوره مناســب احتی ــذا ) 61.(حقیقــت ي ل

اسماعیلیان عمل حسن سوم و جدش حسن دوم را بر طبق دوره ستر تفسیر كرده و ھــر دو 
امام مى توانست پیروانش را در قیامت نگه دارد يـا در دوره سـتر . را مناسب مومنین خواندند
ــه حقیقــت ) 62.(كــه حقیقــت پنھــان اســت ــه كمــال رســیده و ب در دوره ســتر تنھــا حجــت ب

به ھر حال تصمیم ھر چه باشد بايد پیروانش . دسترسى دارد و مى تواند از تقیه معاف باشد
 .آن را بپذيرند و به آن عمل كنند

سلمانان درگـیر حملـه مغـول بودنـد بیشـتر توجـه شـان بـه ايــن تھاجـم  كه م با توجه به اين 
كومتش بـا مشـاوران و حتـى . گسترده متمركز شده بود عإلالدين محمد در سال ھاى آخر ح

قمرى در توطئـه اى بـه  653پسر بزرگش ركن الدين خورشاه دچار اختالف شد و سرانجام در 
 .ركن الدين خورشاه تنھا يك سال و چند ماه حكومت كرد. قتل رسید

در طى اين دوران كوتاه به جھت درگیرىھاى شديدى كه بین مغوالن و مسلمانان به وجود آمد 
قمرى مطلبى درباره عقیده  654و ھمچنین محاصره قلعه الموت و فتح آن به دست ھالكو در 

كو و  شاه بـا ھال لدين خور مذاكرات ركـن ا به  جه اساسـى  مده اسـت و تو ستر در منابع نیا
 .سرانجام وى معطوف شده است
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;ص , زبـده التـواريخ, كاشـانى  165;ــ  164ص , جامع التـواريخ, رشیدالدين فضل هللا 228;ـ  226ص , 3ج , جھانگشاى, جوينى. 24

يده, حمدهللا مستوفى 253;ـ  3ص , مجمع التواريخ السلطانیه, حافظ ابرو 201 ابـو اســحاق كوھسـتانى . 523ــ  522ص , تاريخ گز
 )).42ـ  41ص , ھفت باب: ك.ر. ((ھمین واقعه را با حمايت از اقدامات حسن بیان مى كند

 .130ـ  129ص , مجمع االنساب, شبانكاره اى. 25
 .66ـ  65ص , كالم پیر. 26
 .165ص , ھمان, رشیدالدين فضل هللا. 27
 .قھستان به منطقه جنوب خراسان اطالق مى شده كه مركز آن تون يا قائن كنونى بوده است. 28
 .166ص , ھمان, رشیدالدين فضل هللا. 29
 .مومنآباد امروزه از مراكز مھم اسماعیلیان در نزديكى بیرجند است. 30
 .253ص , مجمع التواريخ السلطانیه, حافظ ابرو 231;ـ  229ص , جھانگشاى, جوينى. 31
 .456ص , تاريخ و عقايد اسماعیلیه, دفترى 367;و  369ص , فرقه اسماعیلیه, ھاجسن. 32
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 .227ص , ھمان, جوينى. 33
 .82ص , كشف المحجوب, سجستانى. 34
با مراجعه به برخى متون فقھى اسماعیلیان كه در قرن چھارم تإلیف شده اند و مقايسـه آن بــا عقايـد . 227ص , ھمان, جوينى. 35

تـإلیف قاضـى , دعائم االسالم((به عنوان نمونه مراجعه شود به , آنان در دور قیامت متوجه تغییر اساسى در عقايد آنان مى شويم
 )).تصحیح آصف بن على, نعمان

 .83ص , كشف المحجوب, سجستانى. 36
ــنى. 37 ــ  227ص , جھانگشــاى, جوي ــل هللا 229;ـ ــیدالدين فض ــواريخ, رش ــامع الت ــ  169ص , ج ــرو 168;ـ ــخ , حــافظ اب مجمــع التواري

 .255ص , السلطانیه
 .86ص , خوان االخوان, ناصر خسرو. 38
 .131ص , تصورات يا روضه التسلیم, خواجه نصیر. 39
 .63ص , كالم پیر. 40
و خــوان  68ــ  67ص , و الینـابیع 94ـــ  83ص , بــراى تإويــل روحــانى بھشـت و دوزخ و قیامــت بـه كشــف المحجـوب سجســتانى. 41

 .مراجعه شود 55ـ  52ص , و تصورات 45ـ  27ص , و وجه دين 132ص , االخوان
 .523ص , ھمان, حمدهللا مستوفى. 42
ھر عبـادتى آن قـدر مـورد توجـه . 133ــ  132ص , تـاريخ فلسـفه اســالمى, ھانرى كربن 56;ـ  55ص , كالم پیر. 43 توجـه بـه بــاطن 

براى نمونه ناصر خسرو در كتاب وجه دين به طـور , اسماعیلیان بوده كه بسیارى از متفكرين اسماعیلى به اين موضوع پرداخته اند
 .مفصل باطن عبادات و شرائع را مورد بررسى قرار داده است

 .301ص , ھمان, ھاجسن. 44
 .مراجعه شود 86ـ  76, در مورد عقايد فعلى اسماعیلیان به نامه الموت. 45
 . 170ـ  169ص , جامع التواريخ, رشیدالدين فضل هللا 239;ص , جھانگشاى, جوينى. 46
 .259ص , مجمع التواريخ السلطانیه, حافظ ابرو 170;ص , جامع التواريخ, رشیدالدين فضل هللا. 47
 .241ـ  240ص , ھمان, جوينى. 48
 .170ص , ھمان, رشیدالدين فضل هللا. 49
 .130ص , ھمان, شبانكاره اى. 50
 .214ص , ھمان, كاشانى. 51
 .214ص , زبده التواريخ, كاشانى 173;ص , جامع التواريخ, رشیدالدين فضل هللا 242;ص , جھانگشاى, جوينى. 52
 .524ص , ھمان, حمدهللا مستوفى. 53
 .174ص , ھمان, رشیدالدين فضل هللا. 54
 .524ص , ھمان, حمدهللا مستوفى. 55
 .215ص , زبده التواريخ, كاشانى 244;ـ  243ص , جھانگشاى, جوينى. 56
 .181ص , طبقات, جوزجانى. 57
 .180ـ  178ص , جامع التواريخ, رشیدالدين فضل هللا 250;ـ  243ص , جھانگشاى, جوينى. 58
 .269ص , مجمع التواريخ السلطانیه, حافظ ابرو 525;ص , تاريخ گزيده, حمدهللا مستوفى. 59
 .مراجعه شود 132ص , براى اطالع بیشتر به خوان االخوان. 60
 .104ص , ھمان, خواجه نصیر. 61
 .68ـ  66ص , كالم پیر 111;ـ  110ص , تصورات, خواجه نصیر. 62

 :منابع

 ).چاپ اول, دارالفكر العربى(تصحیح محمد كامل حسین , ـ المجالس المستنصريه
 ).ق1346, انتشارات بنیاد فرھنگ ايران(ترجمه آرين پور , ناصر خسرو و اسماعیلیان, ـ برتلس

 ).ق1343, انجمن تاريخ افغانستان كابل(تصحیح عبد الحى حبیبى , طبقات ناصرى, منھاج الدين عثمان بن سراج, ـ جوزجانى
ند(به سعى و اھتمام محمد بن عبد الوھاب قزويــنى , تاريخ جھانگشاى, عإل الدين عطاملك, ـ جوينى 1937ق1355, چـاپ لیـدن ھل

 ).م/
 ).1364, اطالعات, تھران(, به اھتمام محمد مدرسى زنجانى, مجمع التواريخ السلطانیه, ـ حافظ ابرو

 ).م1949, دارالكتب المصرى, قاھره(, سیره المويد فى الدين, )تصحیح(محمد كامل , ـ حسین
سیمونوف , ھدايه المومنین الطالبین يا تــاريخ اسـماعیلیه, محمد بن زيدالعابدين, ـ خراسانى فدائى مام الكسـاندر  , تھـران(بـه اھت

 ).1362, اساطیر
 ).1375, فرزان, تھران(ترجمه فريدون بدره اى , تاريخ و عقايد اسماعیلیه, فرھاد, ـ دفترى

, بنگاه ترجمــه و نشـر كتــاب, تھران(به كوشش محمدتقى دانش پژوه , )قسمت اسماعیلیان(جامع التواريخ , ـ رشیدالدين فضل هللا
 ).ق1338

 ).1358فرانسه , انجمن ايرانشناسى(تصحیح ھانرى كربن , كشف المحجوب, ابو يعقوب, ـ سجستانى
 ).ق1340, انستیتو ايران و فرانسه, تھران(تصحیح ھانرى كربن ) الینابیع(ايران و يمن سه رساله اسماعیلى , ـ ــــــــــــــ 

 ).1363, امیركبیر, تھران(تصحیح ھاشم محدث , مجمع االنساب, محمد بن على بن محمد, ـ شبانكاره اى
 ).1361, اقبال, تھران(ترجمه مصطفى خالقداد ھاشمى , الملل و النحل, محمد بن عبدالكريم, ـ شھرستانى

 ).1363, جامى, تھران(تصحیح ايوانف , تصورات يا روضه التسلیم, خواجه نصیر الدين, ـ طوسى
 ).م1918, دار و مكتبه الھالل, بیروت(االمامه و قائم القیامه , مصطفى, ـ غالب

 ).م1953, دارالیقظه العربیه, دمشق(تاريخ الدعوه االسماعیلیه منذ اقدم العصور حتى عصرنا الحاضر , ـ ــــــــــــــــــ 
 ).میالدى1963, دارالمعارف, قاھره(, تصحیح آصف بن على, دعائم االسالم, ـ قاضى نعمان بن محمد

 ).میالدى1994, داراالندلس(تصحیح دكتر مصطفى غالب , عیون االخبار و فنون االثار, ادريس عمادالدين, ـ قرشى
پژوه , زبده التواريخ, عبدهللا بن على, ـ كاشانى شش محمـدتقى دانـش  عات و تحقیقـات فرھنگـى, تھـران(بـه كو , موسسـه مطال

1366.( 
 ).1358, امیركبیر, تھران(ترجمه اسدهللا مبشرى , تاريخ فلسفه اسالمى, ھانرى, ـ كربن

 ).م1967, داراالندلس, بیروت(تصحیح مصطفى غالب , راحه العقل, حمیدالدين, ـ كرمانى
 ).بى تا, دارالثقافه, بیروت(تصحیح عارف تامر , الرياض, ـ ــــــــــــــــــــــ 

 .م1934, يعنى ھفت باب به سعى ايوانف, ـ كالم پیر
 ). ق1362, توس, تھران(ترجمه فريدون بدره اى , تاريخ اسماعیلیان, ـ لوئیس برنارد

 ).بى تا, بنگاه كتاب, مشھد(نامه الموت , نجیب و اكبر عشیق كابلى, ـ مايل ھروى
 ).1348, كتابخانه طھورى, تھران(وجه دين , ـ ناصر خسرو

 ).1338, كتابخانه الرانى, تھران(قويم . مقدمه و حواشى ع, خوان االخوان, ـ ـــــــــــــ 
 ).1361, مركز انتشارات علمى و فرھنگى, بى جا(ترجمه محمد جواد مشكور , فرق الشیعه, ـ نوبختى حسن بن موسى

 ).بى تا, نشر فرزان, بى جا(ترجمه فريدون بدره اى , حمیدالدين كرمانى, اى. پل, ـ واكر
 ).ق1377, نشر فرزان, بى جا(ترجمه فريدون بدره اى , ابويعقوب سجستانى متفكر و داعى اسماعیلى, ـ ــــــــــــــ 
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 ).1371, اشاره, تھران(ترجمه پروين منزوى , تاريخ اسماعیلیان ايران, استرويوا لودمیال, ـ والديمیر ونا
 ).1346, كتابفروشى تھران, تبريز(ترجمه فريدون بدره اى , فرقه اسماعیلیه, مارشال گودوين سیمز, ـ ھاجسن

  

 81 پايیزـ  11   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

  

Page 11 of 11

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-3\253.htm


