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 سخن ناشر 

هاى علميه  در حوزه. شناسى اسالمى رونق گذشته خود را از دست داده است ديرزمانى است آه علم فرقه
دادند و فهم روايات و استنباطات شيعى را بدون  ارش بنا به مذاهب مختلف فتوا مىما، آه زمانى فقيهان نامد

ونحل و آالم و فقه  شمردند، اينك علم ملل هاى سنى آنها ناممكن يا عقيم مى زمينه شناخت پيش
 . هاى آموزشى و پژوهشى است المذاهب از مهجورترين رشته بين

و مرزهاى آشيده شده ميان ما و پيروان ديگر مذاهب و نيز تعميق شايد رمز اصلى اين غفلت فراگير، ديوارها 
 . هاى فكرى ديگران باشد ها و داشته نيازى از يافته حس خودبسندگى و بى

ها در حال شكسته شدن و فروريختن  هاى ارتباطى، همه مرزها و حجاب اينك آه با گسترش علوم و رسانه
هاى پيروان ديگر مذاهب و آشكار شدن حقايق  ها و گرايش ر نگرشآمده د است و نيز با توجه به تغييرات پيش

ها و  رسد آه رويكردى دوباره ـ و فارغ از تعصب بسيارى آه در گذشته دور از ديد و دسترس بودند، به نظر مى
 . ناپذير است شناسى، سودمند، بلكه اجتناب هاى گذشته ـ به مطالعات فرقه خصومت

ترند،  هايى است آه در مبانى اعتقادى و مبادى تاريخى به ما نزديك با فرقهدر اين ميان، قطعا اولويت 
قدر دشمنشان  شان پنداشتيم و در مقاطعى از تاريخ آن هايى آه گاه بيشتر از ديگر مذاهب بيگانه همان

را شان  ايم، تا جايى آه تبار شيعى داشتيم آه ناخواسته به سمت ديگرانى آه از ما دورترند سوقشان داده
 . اند گم آرده

وگوى فرق  وگوى فرق شيعى و سپس گفت براى نيل به همگرايى آه ضرورت زمان ماست، الزم است گفت
وگوى بين اديان با توان انسانى و معرفتى  اسالمى را در آانون توجهات خود قرار دهيم، تا بتوانيم در گفت

 . بيشترى وارد شويم

هاى اساسى آن است، نيز  مشغولى ، آه شناخت ديگر مذاهب از دلمرآز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
تواند  هايى را برداشته است آه به خواست خداوند و در صورت يارى پژوهشگران اين قلمرو مى در اين راه گام

 . قوت و دوام بيشترى يابد

دهد، اما   دست نمىموضوعات اين مجموعه، هرچند تا حدى پراآنده است و نگاه جامعى را از اسماعيليه به
 : اند هايى مهم آه در حوزه معارف دينى از ديرباز مطرح بوده هر يك به نوعى پاسخى است به پرسش

شود، بر چه مذهب و آيينى بوده  به راستى خواجه نصيرالدين طوسى، آه از پدران آالم شيعى محسوب مى
ى ذهنيت آالمى وى مؤثر بوده گير است؟ زيست سى ساله وى در قالع اسماعيليه چه مقدار در شكل

 هاى اسماعيلى وى نيست؟  است؟ آيا دفاع وى از حالج و عدم پذيرش بداء و رجعت نشانه گرايش

هاى اخير مورد عنايت خاص فقيهان  االطالق اسماعيليان، در سده و نيز چرا و چگونه قاضى نعمان، فقيه على
دهد يا بيانگر روحيه انفتاح و  يش امامى وى را نشان مىو محدثان امامى قرار گرفته است؟ آيا اين توجه، گرا

آردند؟ آيا  روادارى عالمان پيشين ماست آه منابع معرفتى خود را به آثار شيعيان اثناعشرى محدود نمى
گونه آه برخى از آثار او  آه مشهور است، سنى اشعرى است يا، آن شهرستانى صاحب الملل و النحل، چنان

 . دهد، باطنى اسماعيلى است االسرار نشان مىچون تفسير مفاتيح 

هاى  انديشيدند؟ ديدگاه گرى چگونه مى و نيز اسماعيليان در باب توحيد، نبوت، امامت، معاد، تأويل و باطنى
دهى آالم شيعيان امامى اثرگذار بوده است؟ آيا واليت باطنى آه  آالمى و فلسفى آنان تا چه حد در شكل

ه غيبت امام عصر ـ عجل اهللا تعالى فرجه الشريف ـ مورد توجه عالمان ما قرار گرفته، در تفسير واليت و توجي
 منشأ و مبدئى اسماعيلى داشته است؟ 

هايى  تازه. شود و يقينا جا براى تحقيقات برتر باز است ها، قطعا پاسخ نهايى تلقى نمى پاسخ به اين پرسش
طالعات و مشاهدات ميدانى مؤلف مقاله، آه ساليانى متمادى را درباره دروزيان با اتكا به منابع معتبر و نيز م

در مجاورت آنان گذرانده است و نيز گزارشى از مطالعات صورت گرفته در مورد فرقه پيچيده قرامطه، از ديگر 
 . دهد  مقاالت اين مجموعه را تشكيل مى



دار مديريت  سم جوادى آه عهدهدريغ استاد گرانقدر جناب آقاى قا جا بجاست از همت و تالش بى در اين
علمى اين پژوهش بودند و نيز جناب آقاى دآتر فرهاد دفترى آه اين مجموعه را به دقت از نظر گذراندند و 

 . گزارى آنيم اى گرانمايه بر اين اثر نگاشتند، سپاس مقدمه

درباره ديگر موضوعات مهم اسماعيليه به تر  تر و پردامنه اين مرآز اميدوار است در آينده بتواند مقاالتى عالمانه
يافتنى خواهد بود؛ و  دست دهد، آثارى آه به مدد استادان و پژوهشگران اين گرايش علمى حتما دست

 . دهنده واقعى خداست و بس توفيق

 مرآز مطالعات و تحقيقات 

 ب اديان و مذاه

 

 گفتار  پيش

اى داشته است آه به صدر اسالم  اسماعيليه به عنوان يكى از جوامع عمده شيعه، تاريخ طوالنى و پرحادثه
مختلف اسالمى به تدوين مواضع عقيدتى خود هاى  ها و مكتب اى آه فرق و گروه رسد، يعنى همان دوره مى

در ) ص(بيت پيامبر  در بين فرق متعدد متقدم شيعه آه همه قائل به مرجعيت رهبرى اهل. اشتغال داشتند
جامعه مسلمانان بودند، تشيع امامى، آه ميراث مشترك شيعيان اثناعشرى و اسماعيلى بود، تا زمان امام 

شيعيان امامى، تحت رهبرى امامان خود، مفهوم . اصى آسب آرده بوداهميت و اعتالى خ) ع(جعفر صادق 
مشخصى از مرجعيت مذهبى را آه مؤيد به تأييد الهى بود تدوين آردند و طبق آن برخى از علويان فاطمى را 

شناختند، به امامت خويش پذيرا شدند و تبعيت از تعاليم اين امامان علوى  آه صاحب چنين مرجعيتى مى
را در آانون اصول عقائد خود قرار دادند اين مفهوم شيعى امامى از ) ع( اخالف امام حسين فاطمى از

. مرجعيت مذهبى در واقع در نظريه امامت جاى گرفت آه بعد نيز از اصول اساسى اعتقادات اسماعيليه گرديد
اند ـ نامى آه ملل و  ، به اين نام خوانده شده)ع(اسماعيليان آه به نام اسماعيل، فرزند امام جعفر صادق 

نويسان متقدم مانند حسن بن موسى نوبختى و سعد بن عبداهللا قمى در اصل بر آنان نهادند ـ در طول  نحل
ها نيز عموما بر  تر منقسم شدند و اين انشقاق هاى آوچك تاريخ پرپيچ و تابشان به چندين شاخه عمده و گروه

 . دچرخي محور جانشينى برحق و مشروع در امامت مى

م، شيعيان پيرو آن حضرت به چند گروه تقسيم شدند آه 765/ ق 148در سال ) ع(با رحلت امام جعفر صادق 
ها آه از دعوى اسماعيل  اين گروه. هاى اسماعيلى به حساب آورد توان اولين گروه از آن ميان دو گروه را مى

 توسط مؤلفان آتب فرق و ملل و آردند، بعدها بن جعفر صادق يا فرزندش محمد بن اسماعيل حمايت مى
نحل، خاصه نوبختى و قمى آه از اماميه بودند و از انشقاقات داخلى تشيع بيش از مؤلفان اهل سنت اطالع 

در هر صورت، اين . از يكديگر متمايز گرديدند» المبارآية«و » االسماعيليه الخالصه«هاى  داشتند، با نام
جا احتماال با غالى  مرآز فعاليتشان در آوفه بود و برخى از آنان در آنشيعيان، آه مانند ديگر شيعيان امامى 

از ديگر شيعيان امامى ) ع(هاى انقالبى داشتند، بعد از رحلت امام صادق  مشهور، ابوالخطاب، نيز همكارى
هاى اسماعيلى اطالعات زيادى در دست نيست؛  از تاريخ يكصد ساله بعدى نخستين گروه. افتراق جستند

از منابع متأخر هم فقط ادريس عمادالدين . گونه منبع اسماعيلى به جا نمانده است ا از آن دوره تقريبا هيچزير
، نوزدهمين داعى مطلق شاخه مستعلوى ـ طيبى در يمن، در عيون االخبار خود، )م1468/ ق 872متوفاى (

ه دوره پيش از فاطمى تاريخ آه تنها تاريخ جامع اسماعيلى به تأليف يك اسماعيلى است، مطالبى دربار
معروف است، دارد آه او هم مرحله آغازين نهضت اسماعيليه را در سيطره » دور الستر«اسماعيليه، آه به 

 . گذارد ابهام باقى مى

نهم م به صورت يك جنبش سياسى ـ / نهضت اسماعيليه تقريبا به طور ناگهانى در اواسط قرن سوم ق 
» دعوت«خود اسماعيليان اين جنبش را . فت عباسى در صحنه تاريخ ظاهر شددينى انقالبى بر ضد نظام خال

طبق تحقيقات جديد اسماعيلى، اآنون مسجل شده است آه پس از . ناميدند مى» الدعوة الهادية«يا 
هاى آوچك  درگذشت محمد بن اسماعيل، هفتمين امام اسماعيليه، تعدادى رهبران مرآزى آه در ميان گروه

ها بودند، به طور پنهانى براى  ن زمان موقعيت مهمى داشتند و احتماال امامان يكى از آن گروهاسماعيلى آ
اين رهبران ابتدا براى سه . آردند ايجاد يك جنبش واحد و گسترده اسماعيلى به طور موروثى فعاليت مى

صون ماندن از تعقيب و نسل تقيه آردند و علنا به دعوى امامت برنخاستند، آه صرفا تدبيرى احتياطى براى م
در اين دوره، رهبران مرآزى تبليغات خود را بر مدار عقيده اصلى . سياست عباسيان و عمال آنان بوده است

ترين گروه از اسماعيليان نخستين آه به مهدويت محمد بن اسماعيل قائل بودند، گذاشتند و خود را  بزرگ
رفى آردند، آن هم نزد تعداد آمى از محارم و اصحابشان؛ صرفا حجت يا نماينده تام االختيار مهدى غائب مع

گونه اطالعاتى از هويت اين رهبران و مرآز فعاليتشان آه باالخره از خوزستان و  زيرا عامه پيروان نهضت هيچ
بدين ترتيب، جنبش اسماعيلى قرن سوم . جنوب عراق به شهر سلميه در شام انتقال پيدا آرده بود، نداشتند

بايست حكومت عدل را در   ـ آه بر انتظار ظهور قريب الوقوع مهدى محمد بن اسماعيل آه مىنهم م/ ق 



جهان مستقر سازد و خالفت را نيز به آل على آه حقوق مشروعشان را عباسيان غصب آرده بودند منتقل 
از . لف داشتهاى محروم از طبقات اجتماعى مخت اى براى گروه العاده سازد، تمرآز يافته بود ـ جاذبه فوق

نشينان بدوى در يمن و عربستان آه منافع آنان  ها بايد از آشاورزان فاقد زمين در عراق و قبيله جمله اين گروه
پيام دينى ـ . با منافع طبقات ممتاز شهرنشين و دستگاه متمرآز حكومتى عباسيان متفاوت بود، ياد آرد

اى اجتماعى ضد عباسيان و نظام آنان در آمده سياسى دعوت اسماعيليه آه اينك به صورت يك جنبش پوي
بود، توسط تعداد زيادى داعى در ميان طبقات اجتماعى گوناگون و در مناطق پراآنده از آسياى مرآزى تا 

دعوت اسماعيلى به خصوص در جنوب عراق، فارس، منطقه جبال، خراسان و . شمال آفريقا انتشار يافت
، يمن و باالخره افريقيه در شمال آفريقا استقرار يافت، به طورى )بحرين (ماوراءالنهر و نيز در شرق عربستان

هاى  شد، آال جايگزين گروه م يك نهضت واحد و انقالبى آه از سلميه رهبرى مى890/ ق 280هاى  آه تا سال
 . متقدم آوچك آه پايگاهشان در آوفه بود، شده بود

 مؤسس بعدى خالفت فاطمى در سلميه، به رهبرى م، هنگامى آه عبداهللا المهدى،899/ ق 286در سال 
يك جناح به رهبرى مرآزى . دعوت رسيده بود، نهضت اسماعيليه به دو جناح رقيب و متخاصم تقسيم شد

دعوت وفادار ماندند و ادعاى عبداهللا المهدى، چهارمين رهبر بعد از محمد بن اسماعيل در دور الستر، را مبنى 
اين . در ميان اجداد او نسل به نسل منتقل شده تا به او رسيده است، پذيرا شدندآه امامت در واقع  بر اين

جناح ديگرى، آه ابتدا . گروه، آه بعدها اسماعيليان فاطمى خوانده شدند، قائل به تداوم در امامت گشتند
نام . تحت رهبرى حمدان قرمط بودند، بر اعتقاد اصلى خود به مهدويت محمد بن اسماعيل باقى ماندند

مخالف وجه دين آه عبداهللا المهدى و ) سبعيه(از اين به بعد به ويژه به اين شيعيان هفت امامى » قرامطه«
قرامطه . شد پيشينيان و نيز جانشينيان او را در سلسله خلفاى فاطمى به امامت قبول نداشتند، اطالق مى

رين در شرق عربستان به دست م، تحت رهبرى ابوسعيد جنابى دولتى در بح899/ ق 286در همان سال 
قرمطيان بحرين بعدها با فاطميان به جنگ و ستيز پرداختند و نيز بارها دنياى اسالم را مورد تاراج و . آوردند

 . م منقرض گرديد1077/ ق r470.دولت قرمطى بحرين عاقبت در سال . عمليات خرابكارانه قرار دادند

هاى فكرى و تعاليم  در واقع، سنت. ريزى آردند قالنى را نيز پىاسماعيليان نخستين قالب بنيادى يك نظام ع
م صورت و بيان متمايزى به خود گرفته بود آه بعدها در دوره 899/ ق 286اساسى اسماعيليه تا سال 

اسماعيليان بين ظاهر و باطن آتب مقدس و احكام دينى تمايز قائل . فاطميان تحول و تكامل بيشترى يافت
ين اعتقاد بودند آه آتب منزل، به خصوص قرآن مجيد، و شرايعى آه در آنها مندرج است شدند و بر ا مى

داراى يك معناى لفظى ظاهرى هستند آه بايد آن را از معناى درونى يا حقيقت روحانى نهفته در باطن آنها 
امبران ابالغ شده آنان مضافا معتقد بودند آه ظاهر، يا احكام و شرايع دينى آه به وسيله پي. متمايز دانست

آه باطن آه دربردارنده حقايق است  يابد، و حال آن اى از تاريخ مذهبى بشريت تغيير مى است، در هر دوره
توان از طريق تأويل، يعنى روش استنباط باطن از  اين حقايق باطنى را مى. ماند ثابت و بدون تغيير باقى مى

هاى  تر يهودى ـ مسيحى و نيز در سنت هاى قديم هاى تعبيرى در سنت چنين روش. ظاهر، آشكار ساخت
گنوسى مختلف وجود داشته است، اما سابقه بالواسطه تأويل اسماعيلى را آه به تأويل باطنى نيز معروف 

در دور اسالم، حضرت . هشتم م در جنوب عراق ردگيرى آرد/ توان در محيط شيعى قرن دوم ق  است مى
، )ع(آه وصى آن حضرت، على  نزيل را بر عهده داشت و حال آنمسئوليت ابالغ وحى يا ت) ص(محمد 

، آه خزينه علم )ع(بعد از على . ناميدند دار بود و بدين جهت او را صاحب تأويل مى مسئوليت تأويل آن را عهده
 تنها اين. بود) ع(بر زبان نيامده پيامبر بود، وظيفه تأويل به عهده امامان علوى مشروع از نسل امام حسين 

هاى علم و راهنمايان برحق در  شدند، سرچشمه بزرگان از اهل بيت پيامبر، آه در مجموع اهل تأويل وانده مى
 . دور اسالم هستند

آه به مفهوم باطنى و حقايق نهفته در آن تعالى بخشيدند، بقيه مسلمانان  اسماعيليان را به مناسبت آن
. رو نام باطنيه را به طور عموم بر آنان نهادند د و از ايندانستن گرايى مى ترين فرقه شيعى مبلغ باطن شاخص

بردند و آنان را آال متهم  اين عنوان را منابع ضد اسماعيلى اغلب به صورت مذمت براى اسماعيليه به آار مى
شواهد موجود، از جمله متون به جامانده از . گرفتند آردند آه ظاهر، يعنى احكام اسالم، را ناديده مى مى

دهد  آوردند، نشان مى جا مى د عهد و ميثاقى آه نخستين اسماعيليان هنگام در آمدن به اين آيش بهسوگن
ناپذير  آه اسماعيليان از رعايت شريعت و احكام آن معاف نبودند و در واقع، ظاهر و باطن را از يكديگر جدايى

در هر . سماعيلى تكامل يافت دانستند، تعاليمى آه بعدها در دوره فاطمى به وضوح با تكوين فقه ا مى
صورت، اسماعيليان بر آن بودند آه حقايق نهضت در باطن نمايانگر پيام مشترآى است آه در يهوديت و 
مسيحيت و اسالم وجود دارد؛ اما حقايق اين اديان يكتاپرست ابراهيمى در پوشش شرايع ظاهرى مختلف، 

هاى اين حقايق  اسماعيليان نخستين استلزام. مانده است آه الزمه اوضاع و احوال متغير دنيوى بوده، پنهان 
دو رآن . داشت بينى اسماعيلى را عرضه مى را به زبان يك نظام فكرى گنوسى چنان پرداختند آه يك جهان

عمده اين نظام تاريخ ادوارى وحيانى و آمدن پيامبران ناطق و نزول شرايع مختلف بود، و ديگرى يك عقيده 
 . شناسى جهان

م در شمال آفريقا به اوج خود 909/ ق 297فقيت دعوت اوليه اسماعيليه با استقرار دولت فاطمى در سال مو
جنبش انقالبى و دعوت اسماعيليان . اند اسماعيليه وصف آرده» عصر طاليى«دوره فاطمى را اغلب به . رسيد

ن قرار داشت و طى همين نخستين سرانجام به تأسيس دولتى منجر شده بود آه امام اسماعيلى در رأس آ
تأسيس خالفت فاطميان در واقع پيروزى بزرگى . دوره، تفكر و ادبيات اسماعيلى به اوج اعتالى خود رسيدند 



، آنان شاهد جلوس يك امام علوى از )ع(براى تمامى شيعه بود؛ زيرا اينك براى اولين بار، پس از على 
با پيروزى فاطميان، امام اسماعيلى قدرت عباسيان و . ندبيت بر مسند رهبرى يك دولت مهم اسالمى بود اهل

اينك . تفسير اهل سنت از اسالم را به چالش خواند و تعبير شيعى خود را از اسالم رسما عرضه داشت
در اين . مدار در جهان اسالم پيدا آرده بود مذهب اسماعيلى نيز مكان خود را در ميان جوامع تفسيرى دولت

توانستند بدون ترس از تعقيب و آزار در محدوده قلمرو   براى اولين بار در تاريخ خود مىشرايط، اسماعيليان
آه در بيرون اين قلمرو آماآان ناچار بودند چون گذشته  فاطميان طبق موازين دينى خود عمل آنند، و حال آن

 . به تقيه بپردازند

.  در امور دعوت اسماعيلى متوقف نساختندهايشان را خلفا و امامان فاطمى پس از رسيدن به قدرت، فعاليت
ها  آنان با اين هدف آه مرجعيت دينى و اقتدار سياسى خود را بر همه امت مسلمان و حتى ديگر امت

گسترش دهند، سازمان دعوت و شبكه داعيان خود را آه هم در داخل و هم در خارج قلمرو فاطميان به 
م مقر دولتشان به 973/ ق 362آه در سال  به ويژه پس از آنفاطميان، . فعاليت مشغول بودند، حفظ آردند

قاهره آه پس از فتح مصر . شهر قاهره در مصر انتقال يافت، توجه خود را به امور دعوت بيشتر معطوف آردند
به دست خود فاطميان بنيان گذاشته شده بود، پايگاه سازمان پيچيده مبتنى بر سلسله مراتب دعوت 

اطميان همچنين نهادهاى علمى و تعليمى خاصى براى تربيت داعيان و آموزش ف. اسماعيلى گرديد
توان از مؤسسه دارالعلم و مجالس درسى آه براى تعليم  اسماعيليان عادى بر پاى داشتند آه از آن ميان مى

 . شهرت يافت، نام برد» مجالس الحكمة«اصول عقايد اسماعيليه يعنى حكمت بود و به 

يافتند، در عين حال عالمان و مؤلفان جامعه  دوره فاطمى آه به عنوان متكلم تعليم مىداعيان اسماعيلى 
نگارى و  خود نيز بودند و متون متقدم ادبيات اسماعيلى را در موضوعات متنوع ظاهرى و باطنى، از تاريخ

ل آه از نامه گرفته تا رساالت جامع آالمى و فقهى و فلسفى، و نيز آتب مهمى در زمينه تأوي زندگى
اين داعيان به خصوص رساالت آالمى متعددى بر محور نظريه . هاى آيش اسماعيلى بود، پديد آوردند شاخص

امامت تدوين آردند و همچنين نظريات خود را درباره مطالبى مانند توحيد و صفات الهى، رستگارى، قضا و قدر 
 آه ديگر متكلمان مسلمان نيز درباره آنها به به رشته تحرير در آوردند، يعنى بسيارى از همان مباحث آالمى

هاى ايران و  بعضى از داعيان دوره فاطمى، به خصوص آنانى آه در سرزمين. بحث و تبادل نظر مشغول بودند
هاى مختلف فلسفى، از جمله فلسفه نوافالطونى،  آردند، آالم اسماعيلى را با سنت ماوراءالنهر فعاليت مى

اين امر به . شناسى متفاوتى پديد آوردند كرى پيچيده مابعدالطبيعى با عقايد جهانهاى ف درآميختند و نظام
هاى  اين داعيان سرزمين. اند ناميده» اسماعيليه فلسفى«تكامل يك سنت عقالنى ويژه منجر شد آه آن را 

متوفاى (ى ايرانى، مانند ابويعقوب سجستانى، حميدالدين آرمانى و باالخره ناصر خسرو، از زمان محمد نسف
شروع به تأليف رساالتى براى طبقات فرهيخته جامعه آرده بودند، با اين هدف آه آنها را از ) م943/ ق 332

سازد آه چرا آنان بر آن شدند آه  اين موضوع روشن مى. لحاظ فكرى به سوى مواضع دعوت خود جذب آنند
هاى فلسفى آن روزگار بيان آنند بدون  ونترين مضم الهيات خود را برحسب جديدترين و از نظر فكرى متداول

به . زد، به مخاطره افكنند آه جوهر پيام دينى خود را آه مانند پيش برگرد نظريه شيعى امامت دور مى آن
آه خود را جزء فالسفه به حساب  اى نيز بودند، بدون آن عبارت ديگر، اين داعيان ايرانى، آه فيلسوفان برجسته

در نتيجه، آالم . آردند اى آه براى آالم و الهيات آنها سودمند باشد استفاده مى به گونهآورند، از فلسفه صرفا 
و الهيات اسماعيلى آال وحيانى باقى ماند و به طور محسوس عقالنى و استداللى نشد، و داعيان 

ور خالصه، به ط. آردند، باقى ماندند اسماعيلى نيز همچنان متكلمان پارسايى آه نظريه امامت را تبليغ مى
اين در دوره فاطميان بود آه اسماعيليان ارمغان فكرى ثمربخشى به الهيات و فلسفه اسالمى به طور آلى و 

هاى ادبى  روشنى بر غنا و تنوع ميراث بازيابى جديد ادبيات آنها به. به تفكر شيعى باالختصاص، ارزانى داشتند
 . دهد و فكرى عهد فاطمى اسماعيليه گواهى مى

ن از آغاز دولتشان به مسائل شرعى نيز توجه خاص داشتند، و ادبيات اسماعيلى دوره فاطمى فاطميا
اما . ناپذيرى ظاهر و باطن و بر رعايت شريعت و توجه به معناى درونى آن تأآيد داشته است پيوسته بر جدايى

را تا آن زمان هنگام روى آار آمدن فاطميان هنوز يك مكتب فقهى متمايز اسماعيلى وجود نداشت، زي
جا  هايى را آه در آن اسماعيليان جزء يك نهضت انقالبى و محرمانه بودند و قوانين و احكام سرزمين

با استقرار خالفت فاطمى نياز به تدوين فقه اسماعيلى نيز براى اولين بار . آردند زيستند مراعات مى مى
تدوين يك مكتب فقهى . ار بود، آغاز گشتپديدار گشت و اين امر با اجراى احكام فقه شيعه آه در اختي

) م974/ ق 363متوفاى (اى قاضى ابوحنيفه نعمان بن محمد  هاى چند دهه اسماعيلى عمدتا حاصل آوشش
آورى منظم احاديث  وى فقه اسماعيلى را با جمع. گردد ترين فقيه دوره فاطمى محسوب مى بود آه عالم

، روايت شده بود، بر مبناى آثار آلينى و ديگر )ع(و صادق ) ع(بيت، خاصه امامان باقر  موثقى آه از اهل
مساعى قاضى نعمان سرانجام در تأليف آتاب . محدثان و مؤلفان متقدم شيعى و بعضا سنى تدوين آرد

در فقه اسماعيلى . نامه رسمى فقه دولت فاطمى گرديد  دعائم االسالم به اوج خود رسيد و اين آتاب قانون
ه قاضى نعمان پرداخته بود، اصل نظريه امامت اهميتى محورى داشت و اين به دولت نيز، به صورتى آ

در نتيجه، مرجعيت و اقتدار و قول يك امام علوى معصوم و تعاليم او . داد فاطميان مشروعيت اسالمى مى
هاى  قاضى نعمان، آه خود سمت. سومين منبع فقه اسماعيلى، پس از قرآن مجيد و سنت نبوى، گرديد

دولت فاطمى را همزمان در اختيار » قاضى القضاة«يعنى رياست دعوت اسماعيلى و نيز » داعى الدعاة«
گذار  داشت و بدين ترتيب مسئوليت اجراى شريعت و تأويل باطنى آن را به عهده داشت، همچنين پايه

 . ها در دولت فاطمى گرديد خاندانى از قاضى القضات



م به دو شاخه متخاصم مستعلويه 1904/ ق 487روزگار فاطميان در سال دعوت و جامعه يكپارچه اسماعيلى 
اين انشقاق بر سر جانشينى خليفه و امام فاطمى، المستنصر باهللا، آه در آن سال در . و نزاريه تقسيم شد

المستنصر هرگز نص امامت و خالفت از فرزند بزرگش نزار آه به جانشينى خود منصوب آرده . گذشت، رخ داد
تر نزار با دسيسه وزير قدرتمند فاطمى، افضل، با لقب المستعلى باهللا بر  اما برادر آوچك.  نگرفته بودبود،

امامت المستعلى را نيز دستگاه دعوت در قاهره و نيز اسماعيليان جوامع . مسند خالفت فاطمى نشانده شد
عقاب المستعلى را به اين اسماعيليان آه سپس ا. مصر و يمن و غرب هندوستان به رسميت شناختند

دعوت و جامعه اسماعيليان . هاى حافظى و طيبى منقسم شدند امامت پذيرا گشتند، چند دهه بعد به شاخه
م از ميان رفتند، اما اسماعيليان مستعلوى طيبى، آه 1171/ ق 567حافظى با انقراض دولت فاطمى در سال 

. انجام پايگاه خود را در يمن مستقر ساختند هاى فرعى متعددى تقسيم شدند، سر در طول زمان به گروه
جا به نام بهره شهرت  آنند و در آن اسماعيليان طيبى، آه اآنون عمدتا در شبه جزيره هندوستان زندگى مى

اند؛ زيرا امامان آنان از  هايى از داعيان مطلق آه منصب موروثى دادند رهبرى شده دادند، به وسيله سلسله
هاى علمى دوره فاطميان  اسماعيليان طيبى برخى از سنت. اند نان در غيبت ماندهم همچ1130/ ق 524سال 

را حفظ آرده و رسائل اخوان الصفا را نيز آه تأثيرى بر ادبيات اسماعيلى دوره فاطمى به جا نگذاشتند، در 
ران فاطمى اى از ادبيات دو اسماعيليان طيبى يمن و هندوستان بخش عمده. هاى ادبى خود وارد آردند  سنت

 . اند را نيز نگهدارى آرده

م تحت 1094/ ق 487اسماعيليان ايران آه تا سال . اند اسماعيليان نزارى سرنوشت آامال متفاوتى داشته
حسن صباح . رهبرى حسن صباح قرار گرفته بودند، در مشاجره مستعلوى ـ نزارى از حقوق نزار حمايت آردند

اى را برضد حكومت ترآان سلجوقى   در آن زمان انقالب گستردهآه سياست مستقلى در پيش گرفته بود،
وى در اين زمان يك . ديد و موفق شده بود دولت مستقلى در قلب قلمرو سالجقه تأسيس نمايد تدارك مى

. گذارى آرد و روابطش را با پايگاه دعوت در قاهره و حكومت فاطمى قطع آرد دعوت مستقل نزارى را نيز بنيان
هاى  و جانشينان او در الموت مشغول فعاليت) م1124/ ق 518متوفاى ( دوران حكومت حسن صباح نزاريان در

در نتيجه، جامعه نزاريان ايران متكلمان و فقهاى زيادى . انقالبى خود و زنده ماندن در يك محيط خصمانه بودند
ه از اين، حسن صباح از ابتدا زبان گذشت. به بار نياورد آه در خور مقايسه با داعيان عالم روزگار فاطمى باشند

زبان آرد و به همين جهت نزاريان ايران به معنايى از ادبيات  فارسى را به جاى عربى زبان دينى نزاريان فارسى
اسماعيلى دوره فاطمى ـ آه آال، به استثناى آثار ناصرخسرو، به زبان عربى آتابت شده بود ـ بريده شدند، 

در . بردند، قرار داشت اطمى در دسترس نزاريان شام آه زبان عربى را به آار مىهرچند آثار عربى روزگار ف
هاى محدود آنان نيز يا در حمالت  چنين اوضاع و احوالى نزاريان ادبيات مشابهى پديد نياوردند و اآثر نوشته

 . مغول از ميان رفت يا بعدها در دوره ايلخانيان نابود گرديد

ماعيليان نزارى يك سنت ادبى پرداختند و بعضى از مسائل آالمى آماآان در رغم شرايط نامساعد، اس على
حسن صباح خود متكلمى دانشمند بود و اعتبار تأسيس يك . آانون تفكر آنان در دوره الموت قرار داشت

م به دست آورد، به او 1090/ ق 483جا را در سال  آه آن آتابخانه بزرگ در قلعه الموت اندآى پس از آن
هايى از آتاب و ابزارهاى علمى  هاى نزارى ديگر در ديلم و خراسان و شام با مجموعه بعدها قلعه. رسد مى

در زمينه اعتقادات، نزاريان از آغاز همچنان بر نظريه امامت، يا وجوب تعليم از سوى معلمى . مجهز شدند
اك پيدا شد آه نزاريان دعوت جديدى در چنين اوضاع و احوالى براى خارجيان اين ادر. ورزيدند صادق، تأآيد مى

اما اين دعوت جديد در واقع همان عقيده متقدم شيعه به . در مقابل دعوت قديم دوره فاطمى آغاز آرده بودند
اين نظريه آه . شد  خوانده مى» نظريه تعليم«امامت بود آه اآنون در قالب جديدى ارائه شده بود و به نام 

تر در يك رساله آالمى از نو بيان گرديده بود، شالوده تمام تعاليم بعدى  انتوسط حسن صباح به صورتى پرتو
چالش عقالنى . ناميدند نيز مى» تعليميه«نزاريه را در دوره الموت فراهم آورد و بدين علت خارجيان نزاريان را 

 مجددا به آه اين عقيده، آه در عين حال مشروعيت خليفه عباسى را به عنوان سخنگوى روحانى مسلمانان
آميز جديدى را برضد اسماعيليان  آشيد، در برابر دستگاه اهل سنت قرار داد، موج تبليغات مجادله پرسش مى
) م1111/ ق 505متوفاى (بسيارى از متكلمان اهل سنت، آه سرآرده آنان ابوحامد محمد غزالى . برانگيخت

 . رار دادندبود، اآنون اسماعيليان و نظريه تعليم ايشان را مورد حمله ق

آردند و اين حمايت را به  اسماعيليان نزارى در قالع آوهستانى خود از علم و دانش نيز حمايت مى
عشرى و  دادند، از جمله تعدادى علماى اهل سنت و شيعه اثناى دانشمندان غير اسماعيلى نيز تعميم مى

ز فتوحات مغوالن، به قالع نزارى اين دانشمندان غير اسماعيلى، به خصوص در پى آغا. حتى غير مسلمانان
در واقع، حيات فكرى . گشتند مند مى هاى نزارى بهره در خرسان و سپس شمال ايران پناه جسته، از آتابخانه

هاى واپسين دوره الموت  جامعه نزارى ايران بر اثر سرازير شدن دانشمندان خارجى به داخل آن در طى دهه
ترين فرد از ميان اين دانشمندان خارجى خواجه نصير الدين طوسى  برجسته. قوه و تحرك خاصى پيدا آرد

بود آه سه دهه را در قالع نزاريه ايران گذراند آه از پربارترين دوران زندگى اين عالم ) م1274/ ق 672متوفاى (
 آورد، طى اين مدت آه خواجه نصيرالدين آثار زيادى از جمله تأليفات بزرگ خود در اخالق را پديد. بزرگ بود 

ترين آنها همان آتاب روضة التسليم منسوب به او  رساالتى هم در باب اصول عقايد نزاريه نوشت آه مهم
در واقع، محققان معاصر بيش از هر منبع ديگر بر مبناى اين آتاب است آه تفكر نزاريه دوره الموت را . است

م، دولت نزاريه منقرض گرديد و 1256/ ق 654با حمالت مغول به ايران در سال . اند مورد بررسى قرار داده
نزاريان براى هميشه اقتدار و اهميت سياسى خود را از دست دادند، ولى جوامع نزارى و سلسله امامان آنها 

هاى متفرق، به طور پنهانى و با  از آن تاريخ به بعد، نزاريان به صورت جوامع و گروه. برجا باقى ماندند پاى



 مناطق مختلف به خصوص آسياى مرآزى، شبه قاره هند، افغانستان، ايران، سوريه مراعات دقيق تقيه، در
بدين . اند هاى اخير در آشورهاى اروپايى و شمال آمريكا به سر برده ، سواحل شرقى آفريقا، و در دهه)شام(

 گشتند، و ترتيب، اسماعيليه به عنوان يك جامعه شيعى آه نظريه امامت محور اصلى تعاليمشان بود، پديدار
هاى مختلف عقالنى و ادبى اى را آه آنان در سراسر تاريخ پرحادثه خود در قرون  اين نظريه شالوده سنت

 . داده است وسطا پرداختند، تشكيل مى

دانيم تا چند دهه قبل دانسته نبود، زيرا اسماعيليان  آنچه ما اآنون درباره تاريخ و اصول عقايد اسماعيليه مى
گرفتند آه غير اسماعيليان، آه اغلب نسبت  هايى مورد بررسى قرار مى بر مبناى منابع و شرحتقريبا منحصرا 

ها و اتهامات نادرست  در تحت چنين شرايطى، افسانه. به آنان نظريات دشمنانه داشتند، نوشته بودند
ن فرقه شيعه با اهدافى تري گوناگونى نيز درباره اسماعيليه رواج پيدا آرده بود اسماعيليان، به عنوان انقالبى

دينى ـ سياسى آه معطوف به براندازى خالفت عباسيان و استقرار حكومت امامان اسماعيلى بود، از آغاز 
با تأسيس دولت فاطمى، اين . آارشان دشمنى اهل سنت و دستگاه خالفت عباسى را برانگيختند

ى به سلسله اقداماتى پرداخت آه به مخاصمات شديدا افزايش پيدا آرد، به طورى آه دستگاه خالفت عباس
هدف از اين برنامه تبليغاتى طوالنى آن بود آه آل . تبليغات رسمى و گسترده ضد اسماعيلى منجر گرديد

نهضت اسماعيليه را از سرچشمه آن از اعتبار ساقط آند تا بتوان اسماعيليان را به عنوان مالحده و آسانى 
نگاران به  نويسان، متكلمان، فقها و تاريخ ملل و نحل. اند، محكوم ساخت آه از راه حقيقى دين به دور افتاده

تر، سنيان اهل جدل بودند آه  اما از همه مهم. هاى مختلف در تبليغات ضد اسماعيلى شرآت داشتند  گونه
 زيست و رساله مشروحى در دهم م در بغداد مى/ رزام بود آه در حوالى نيمه قرن چهارم ق  سرآغازشان ابن

رزام و ديگر سنيان اهل جدل شواهد و مدارك الزم را براى اثبات  در هر صورت، ابن. رد اسماعيليه نوشته است
هاى خاص عقيدتى به راحتى جعل آردند و درباره اهداف شيطانى، عقايد  محكوميت اسماعيليان در زمينه

ا و رساالتى جعل آردند آه در آنها ه مضافا اهل جدل گزارش. ها پرداختند ضاله و اعمال اباحى آنان داستان
هاى  شد، و سپس اين جعليات را به عنوان نوشته انواع عقايد و افعال الحادى به اسماعيليان نسبت داده مى

توان از آتاب مجهول المؤلفى موسوم به  از جمله اين جعليات مى. انداختند اصيل اسماعيلى به جريان مى
 به جا نمانده، ولى قطعاتى از آن در آتاب الفرق بين الفرق عبدالقاهر اين اثر آه. آتاب السياسة نام برد

هايى است  ، و منابع متأخر ديگر، نقل شده، همچنين حاوى تشريح شيوه)م1037/ ق 429متوفاى (بغدادى 
آه، به ادعاى مؤلف آن، از سوى داعيان اسماعيلى براى جلب پيروان جديد در هفت مرحله از گرويدن يا 

شد تا نوآيشان را باالخره در مرحله هفتم به خدانشناسى و  به آيش اسماعيلى به آار برده مى» بالغ«
هاى  بردارى نسل در هر صورت، اين آثار اوليه جدلى به عنوان منابع قابل اعتماد و مورد بهره. دينى بكشاند  بى

/  ق 456متوفاى (حزم   و ابننويسان، مانند بغدادى بعدى از اهل جدل، مانند اخومحسن، و نيز ملل و نحل
در چنين . ، قرار گرفت و تا حد زيادى به تشكل عقايد ضد اسماعيلى مسلمانان ديگر نيز آمك آرد)م1064

شرايطى، نويسندگان اهل سنت آه عالقه خاصى به بررسى تقسيمات داخلى تشيع نداشتند و آال تمام 
دانستند، از فرصت ديگرى آه پيش آمده  الحادى مىگر و  تعبيرهاى شيعى را از اسالم رفض و يا حتى بدعت

هايى را آه قرمطيان بحرين مرتكب شده بودند، به  بود استفاده آردند و مسئوليت تمام يغماگرى و شرارت
روايات جدليان و نويسندگان آتب فرق و ملل و . گردن فاطميان و در حقيقت آل جامعه اسماعيلى افكندند 

نگاران مسلمان آه درباره  هاى مختلفى از متكلمان و فقها و تاريخ  استفاده نسلنحل به عنوان منابع مورد
 . نوشتند، واقع گرديد اسماعيليه مطالبى مى

به طور خالصه، نويسندگان اهل سنت با پخش اتهامات و جعليات ضد اسماعيلى خود تدريجا طى قرن چهارم 
طبق اين افسانه، مذهب اسماعيلى يك آيش . نددرباره اسماعيليه خلق آرد» افسانه سياهى«دهم م / ق 

اى از شيادان غير علوى، و يا احتماال يك جادوگر يهودى آه به جامه  الحادى آامل بود آه به دست عده
آه  اين افسانه بعد از آن. مسلمانان در آمده بود، طراحى شده بود تا دين اسالم را از درون آن متالشى سازد

ها، عقايد  رديد و مشروعيت يافت به عنوان توصيف درست و قابل اعتمادى از انگيزهاز نسلى به نسل منتقل گ
هاى ضد اسماعيلى بيشترى و نيز تحريك آرا و  و اعمال الحادى اسماعيليان پذيرفته شد و منجر به نوشته
حسن صباح قيام اسماعيليان ايران به رهبرى . عقايد جامعه مسلمانان به طور آلى بر ضد اسماعيليان گرديد

برضد ترآان سلجوقى واآنش شديد ديگرى را از جانب اهل سنت و دستگاه عباسيان برضد اسماعيليه به 
اآنون موج جديدى از آثار جدلى ضد اسماعيلى پديد آمد آه با آتاب فضائح . طور آلى و نزاريه خاصا برانگيخت

.  المستظهر نوشت، آغاز گرديدالباطنيه مشهور به المستظهرى آه غزالى به درخواست خليفه عباسى
ضد اسماعيلى آه به دست نويسندگان اهل سنت در قرون وسطا پرداخته » افسانه سياه«بارى، اجزاى 

شده بود، تا دوران معاصر همچنان مورد استناد نويسندگان مسلمان آه درباره اسماعيليه به تحقيق مشغول 
 . گرفت شدند، قرار مى مى

اروپاييان آن . آميز خود را درباره اسماعيليان پديد آوردند هاى خيال  قرون وسطا نيز داستاندر اين ميان، اروپاييان
آه صليبيون طى دو قرن با تعدادى از جوامع مسلمان در خاور ميانه از نزديك تماس حاصل  رغم آن دوره، على

در واقع، . قى ماندندآردند، تقريبا در جهل آامل از اسالم و تقسيمات درونى آن به عنوان يك دين با
دوازدهم م با آنها / اسماعيليان نزارى در شام اولين جامعه شيعى بودند آه صليبيون از آغاز قرن ششم ق 

، )م1193/ ق 589متوفاى (اما اندآى بعد، در دوره راشدالدين سنان . برخوردهاى مختلفى پيدا آرده بودند
هاى صليبى شروع به گردآورى اخبار و  نگران جنگ و وقايعترين داعى نزاريه شام، بود آه سياحان غربى  مهم

آميزى بودند آه  ها و شايعات اغراق آنان به ويژه تحت تأثير گزارش. اى درباره نزاريان شام آردند اطالعات پراآنده



هاى فدائيان نزارى آه در راه از ميان برداشتن دشمنان مهم جامعه خود معموال جان  درباره مأموريت
در هر صورت، صليبيون و ناظران اروپايى آنان نيز در اين زمان متوسل به قوه . تند، شايع شده بودباخ مى

تا اواسط قرن . تخيالت خود شدند تا براى رضايت خاطر خودشان علل جانبازى فدائيان نزارى را توجيه آنند
 همچنان درباره اسالم و نگاران صليبى و ديگر منابع اروپايى آه سيزدهم م تعدادى از وقايع/ هفتم ق 

ها و  اسماعيليه در جهل آامل باقى مانده بودند، مدعى شدند آه اطالعات درخور اعتمادى درباره سياست
اعمال آامال محرمانه اسماعيليان نزارى و رهبر آنان، شيخ الجبل، به ويژه در مورد استخدام و تعليم و تربيت 

» حشاشين«هاى  هايى آه به افسانه تر افسانه ت، يا به طور دقيقاين اطالعا. اند فدائيان ايشان، آسب آرده
اند، تدريجا و مرحله به مرحله تكامل يافتند و سرانجام به صورت روايتى آه سياح معروف  معروفيت يافته

ن ها، اسماعيليا تحت تأثير اين افسانه. پسند آرد، به اوج خود رسيد ايتاليايى، مارآوپولو، آن را مشهور و عامه
آشانى معتاد به حشيش و  اى شيطانى از آدم نزارى در منابع اروپايى قرون وسطا و بعد از آن به شكل فرقه

ضد » افسانه سياه«بدين ترتيب، . داروهاى مخدر ديگر تصوير شدند آه هدفى جز جنايات بدون هدف نداشتند
هاى  افسانه«داشت، اآنون اسماعيلى نويسندگان سنى را آه ريشه در دشمنى اهل سنت با اسماعيليه 

آرد و اين دو رشته افسانه  گرفت، تكميل مى اروپاييان آه از جهل و تخيالت واهى سرچشمه مى» حشاشين
هاى دقيق تعاليم و اعمال اسماعيليه، تا حدود نيم قرن قبل، در  ها در شرق و غرب به عنوان توصيف قرن

 . جريان بود

ترى درباره اسالم بر مبناى نسخ خطى اسالمى آه  هاى محققانه شناسان قرن نوزدهم ميالدى بررسى شرق
در نتيجه، آنان اسالم را از ديدگاه اهل سنت . اآثرا به وسيله مؤلفان اهل سنت نوشته شده بود، آغاز آردند
. به حساب آوردند» دينى درست«آميز و خارج از  مطالعه آردند و تشيع را به طور آلى به عنوان تعبيرى بدعت

شناسان اآنون براى اولين بار در غرب به درستى اسماعيليه را يك فرقه مسلمان شيعى شناختند، اما  قشر
آميز غربيان دوران صليبى مورد  هاى افسانه به ناچار آنها را بر اساس منابع دشمنانه اهل سنت و توصيف

هاى اسماعيلى قرون   افسانه.هاى اسماعيلى مهر تأييد زدند بررسى قرار دادند، و بدين ترتيب بر افسانه
شناسى عمرى دوباره يافتند و اين وضع نابسامان مطالعات اسماعيلى تا  وسطا در حقيقت به وسيله شرق

 .  ميالدى همچنان ادامه يافت1930دهه 

اى براى مطالعات  در اين ميان، بازيابى و مطالعه منابع و متون اصيل اسماعيلى مبناى علمى و محققانه
شمارى اندك . ايجاد آرد، و اين در واقع انقالبى در اين رشته جديد از مطالعات اسالمى پديد آورداسماعيلى 

هاى آغازين قرن بيستم نيز منابع بيشترى آه  در دهه. از آثار اسماعيلى در قرن نوزدهم به اروپا راه يافته بود 
 حفظ شده بود، در دسترس هاى خصوصى اسماعيليان در يمن و آسياى مرآزى تا آن زمان در مجموعه

 ميالدى، دانش محققان و محافل علمى درباره ادبيات 1920ها و محققان قرار گرفت، ولى تا دهه  آتابخانه
هاى والديمير  فتح باب قطعى در زمينه مطالعات اسماعيلى بر اثر آوشش. اسماعيلى هنوز بسيار محدود بود

عيلى آه همگى در آن زمان در شهر بمبئى مستقر بودند، و تعدادى دانشمندان اسما) 1970ـ 1886(ايوانف 
وى از طريق شبكه دوستان اسماعيلى خود در هندوستان و ديگر مناطق موفق شد آه تعداد . پديد آمد

بسيارى از منابع اسماعيلى را به دست آورد و براى اولين بار آنها را در يك فهرست توصيفى آه در سال 
توان آغاز مطالعات جديد اسماعيلى را به انتشار اين فهرست  در واقع، مى. دم منتشر آرد، بشناسان1933

ردگيرى آرد؛ زيرا اين فهرست آه مشتمل بر هفتصد عنوان مستقل بود و بر غناى ناشناخته ميراث ادبى 
 تا. داد، اآنون يك قالب علمى براى پيشبرد مطالعات در اين زمينه فراهم آرده بود اسماعيليان گواهى مى

شناسى اسماعيلى خود را منتشر ساخت، اقالم بسيار  م آه ايوانف ويرايش جديدى از آتاب1963سال 
هاى خصوصى در يمن و سوريه و افغانستان و  بيشترى از آثار و منابع خطى اسماعيلى آه در آتابخانه

پيشگامانه ايوانف و گذشته از مطالعات . تاجيكستان و پاآستان و هند نگهدارى شده بودند، شناخته شده بود
چند دانشمند از اسماعيليان بهره، مانند آصف فيضى و حسين همدانى و زاهد على، متون اسماعيلى 

. ساخت هاى بيشتر فراهم مى هاى علمى ويراسته شده و زمينه را براى پيشرفت شمارى اآنون به شيوه بى
سماعيلى دوره فاطمى به وسيله دانشمند در اين ارتباط به ويژه بايد از ويرايش انتقادى تعدادى متون ا

ـ 1903(، و نيز از ويرايش آثار اسماعيلى ديگرى توسط هانرى آربن )1961ـ 1901(مصرى، محمد آامل حسين 
پيشرفت در . شد، نام ببريم  در تهران و پاريس منتشر مى» هاى ايرانى گنجينه نوشته«آه جزو ) 1978

م، بيش از 1977اى به جريان افتاده بود، به طورى آه تا سال  ابقهس مطالعات اسماعيلى اآنون با سرعت بى
شناسى جامع اسماعيلى پونا   مؤلف اسماعيلى شناسايى شده و در آتاب200 عنوان آتاب از بيش از 1300

اند، و در  بسيارى از اين متون اآنون به تصحيح انتقادى رسيده و چاپ شده. واال توصيف و معرفى شده بود
هاى مختلف تاريخ و تفكر اسماعيليه به وسيله سه نسل  شمارى در زمينه  مطالعات ثانوى بىهمان حال

 . متوالى از محققان انجام شده است

مجموعه مقاالت حاضر درباره اسماعيليه آه توسط محققان و پژوهشگران دانشمند مرآز مطالعات و تحقيقات 
 واقع اولين تحقيق مستقل گروهى است آه بر اساس اديان و مذاهب در حوزه علميه قم فراهم گرديده، در

هاى علمى در ايران انجام پذيرفته است و از اين بابت اقدامى است پيشگامانه در زمينه مطالعات جديد  شيوه
در اين مجموعه، آه عمدتا به اصول عقايد اسماعيليه اختصاص دارد، جوانب گوناگون اين . اسماعيلى

 توحيد، نبوت و امامت مورد بررسى قرار گرفته و مضافا انديشه و آثار بزرگانى معتقدات مانند خداشناسى و
هاى مهمى ايفا  مانند قاضى نعمان و ناصرخسرو و خواجه نصيرالدين طوسى آه در تاريخ اسماعيليه نقش

وعه به تذآر اين نكته الزم است آه محققان و مؤلفان اين مجم. اند، مورد تجزيه و تحليل واقع شده است آرده



نظران در  اى از متون اسماعيلى و ديگر منابع اسالمى و نيز از تعداد زيادى آتب و مقاالت صاحب طور گسترده
آتاب حاضر در ضمن قدمى است . اند  اند، استفاده آرده هاى اخير در دسترس قرار گرفته اين رشته آه در دهه

در خاتمه از مسئوالن محترم مرآز . ع اسالمىوگوى ميان فرق و جوام بسيار مثبت و با ارزش در جهت گفت
مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب آه از اين بنده براى نوشتن اين مقدمه دعوت فرمودند صميمانه 

 . سپاسگزارى آرده، توفيق روزافزون محققان و پژوهشگران آن مرآز را از ايزد متعال خواستارم

 ى فرهاد دفتر

 
 

 خدا و صفات او در نگاه اسماعيليان 

 مهدى فرمانيان 

 مقدمه 

قرآن آريم خداى متعال را به همه صفات آمال . هاى دين اسالم يگانگى خداوند است يكى از بارزترين شاخص
ها و واالترين اوصاف از آن او و تسبيح و تقديس مخصوص اوست و در قرآن  نيكوترين نام. وصف نموده است

 ) 1 (.بريگانگى وترك شرك نسبت به بارى تعالى تأآيد بسيار شده است 

بعضى فرق، . نظر دارند  هاى خداوند اختالف  اسالمى در تفسير و تبيين اين مفاهيم در باب صفات و نامفرق
اند و  اى از آيات را محكم تشخيص داده و آياتى را آه با اين نوع آيات همساز نيست، متشابه ناميده گونه

در اين ميان، اسماعيليان، يكى از فرق ) 2(. اند  ديگر را محكم ناميده بعضى به عكس ايشان آيات متشابه فرقه
ء و هويت است و در  خدا برتر از اسم و صفت و موصوف و فوق وجود و شى: گويند شيعه، پا را فراتر نهاده، مى

، ياران اسماعيل فرزند مهتر امام )ع(اينان در زمان امام صادق . يك آالم، خدا فوق متضادات و متقابالت است
و رجوع اآثر شيعيان به امام ) 145 يا 136(با مرگ پيش از موعد اسماعيل . ط داشتندبودند و با غالت ارتبا

ها نامى از ايشان در ميان نبود،  ، آنان به حاشيه رانده شدند و تا مدت)ع(بعد از رحلت امام صادق ) ع(آاظم 
م هجرى در بحرين در نيمه دوم قرن سو) دو فرقه اسماعيلى مخالف يكديگر(آه قرمطيان و فاطميان  تا اين

داعيان اسماعيلى پيام مكتب خويش را از . ومغرب ظهور آردند و نهضت آنان با سرعتى شگفت توسعه يافت
گويا تشكيالت سرى تبليغات اسماعيليه، آه از مرآز آل قدرت . خراسان بزرگ تا مغرب اسالمى ابالغ نمودند

 . در سراسر جهان اسالمى گرديدشد، سبب پيشرفت سريع اسماعيليه  در سلميه شام هدايت مى

. داعيان اسماعيلى از همان آغاز، تعاليمى درباره خداوند، جهان و معناى تاريخ و پيوند اين امور ارائه آردند
اى  شد، با پاره ترين بخش اين تعاليم از مبانى و اصول آلى اعتقادى اسالمى و شيعى تشكيل مى گرچه مهم
اسماعيليان آنچه را با معتقدات اساسى ) 3 (.انيان وگنوسيان درآميخته بودهاى عقلى و روحانى يون از ميراث

تصور آيين آهن . خود سازگار يافتند، برگزيدند و آن را با تحليلى هماهنگ در عقايد خويش جاى دادند
يات جذابيت اله) 4 (.اسماعيلى از خداوند و ارآان جهان روحانى و مادى به تعبيرات نوافالطونيان نزديك بود

تر آن  علت اثبات برترى آامل خداوند وتنزيه مطلق او بود؛ تنزيهى آه پيش نوافالطونى براى افكار اسماعيلى به
 . يافته بودند) ع(هاى توحيدى حضرت اميرمؤمنان  را در سخنرانى

غرضانه شد، ولى نگاه م تعاليم و آتب اسماعيليان تا قبل از حمله مغول آم و بيش در بين مسلمانان يافت مى
بگذريم از شهرستانى آه ) 7(هاى ناروا به آنان شد؛  باعث رواج نسبت) 6(و زيديان، ) 5 (مخالفانى مثل اشاعره

بعد از حمله مغول و آشتار فجيع آنان در تمام شهرها و ) 8(. گويند خود متهم به تمايل به سوى اهل قالع بود
زيستند و تا اين اواخر نامى از آنان در ميان نبود و  هان مىهاى ايشان، اسماعيليان در ن ها و آتاب نابودى قلعه

حال مدت زمانى است آه ) 9 (.اند پنداشتند آه اسماعيليان از صحنه تاريخ محو گشته اى مانند جوينى مى عده
هاى خطى آنان، ديگر بار  اى از انديشمندان اسماعيلى و غيراسماعيلى و چاپ نسخه ايشان با تالش عده

تر به انديشه آنان پرداخته  اند؛ هرچند در اين معرفى، تاريخ آنان بيشتر مورد توجه بوده و آم ه يافتهحياتى تاز
تاريخ و عقايد اسماعيليه، مباحث اعتقادات اسماعيليه درباره توحيد و معاد را به اختصار آورده ) 10 (.شده است

 ) 11 (.بينى قبل از فاطميان اشاره نموده است و فقط به جهان

فقط » هاى آالم اسماعيلى، سلسله نبوت و خداى ماوراى هستى برخى از جنبه«ويلفرد مادلونگ در مقاله 
عبدالرحمن بدوى ) 12 (.گيرى آرده است  مصارعةالفالسفه شهرستانى را بررسى واختالف او با بوعلى را پى

آتب ينابيع، راحة العقل، الرياض و بررسى عقايد اسماعيليان پرداخته و  در مذاهب االسالميين بهتر از بقيه به
سامى النشار در نشأة الفكر الفلسفى با توجه به در دست داشتن آتب ) 13(. تاج العقائد را ديده است

اسماعيليه، در بحث توحيد بيشتر مطالب را از شرح العقيده االصفهانيه ابن تيميه و ملل و نحل شهرستانى 



گيرى و نقد  ر نيايش فيلسوف فقط بحث تنزيه مطلق راحة العقل را پىابراهيمى دينانى د) 14 (.آند  نقل مى
نگاهى داشته  ايشان همچنين در ماجراى فكر فلسفى به مصارعة الفالسفه شهرستانى نيم) 15 (.نموده است

استاد جعفرسبحانى درتاريخ اسماعيليه به اختصار از راحة العقل و تاج العقائد استفاده نموده ) 16 (.است 
همه، آسى  با اين. باره است نيز در همين) 18(از هينز هلم، » شناسى قبل از فاطميان آيهان«مقاله ) 17 (.است

بينى اسماعيليه ـ مخصوصا توحيد اسماعيليه آه به احتمال زياد بر ديگر فرق  به طور تحليلى و جامع به جهان
 . تأثير گذاشته است ـ نپرداخته است

اند، و سپس به  هان بينى اخوان الصفا، آه بنا به نظر اآثر محققان از اسماعيليه بودهدر اين نوشتار، ابتدا به ج
اسماعيليان قبل از فاطميان و بعد از آنها خواهيم پرداخت و وجوه اشتراك واختالف آنان را بيان خواهيم نمود و 

 و قدر، جبر و اختيار، بندى مطالب به مباحثى همچون اثبات وجود خدا، شناخت او، مباحث قضا سپس در جمع
 . شر و حدوث و قدم عالم، خواهيم پرداخت 

 بينى اخوان الصفا  جهان

) 20(مارگوت، ) 19(درباره رسائل اخوان الصفا و مؤلفان آنها و مذهب ايشان آسانى چون سيد حسين نصر، 

على اصغر حلبى، ) 25(عمر فروخ، ) 24(حنا الفاخورى، ) 23(مصطفى غالب، ) 22(عارف تامر، ) 21(ابراهيمى دينانى، 
آتاب نوشته ) 31 (فؤادمعصوم) 30(احمدى،  حميد بهرامى) 29(فرهاد دفترى، ) 28(عبدالرحمن بدوى، ) 27(مادلونگ، ) 26(

جاآه پژوهش دايرةالمعارف بزرگ اسالمى،  از آن. اند واآثرآنها اخوان الصفا را از اسماعيليان نخستين دانسته
بهتر از ديگران به بررسى مذهب و عقايد ايشان ) 32(الدين خراسانى،  ، نوشته شرف» الصفا اخوان«مدخل 

اين در حالى است آه ايشان اخوان الصفا را از . دهيم  پرداخته است، آن را اساس آار خود قرار مى
ه نظر مخالفان را از باب نمونه آنچ. آند و در بعضى موارد گفتار مخالفانش را ذآر نمى) 33(داند،  اسماعيليان نمى

 ) 34(: آند به قرار زير است تقويت مى

آه  اند، با اين الدين خراسانى و فؤاد معصوم به گفتار قاضى نعمان در رساله مذهبه توجه نكرده شرف: يكم
از قاضى نعمان نقل ) 35 (الصفا عارف تامر در مقدمه رساله جامعة الجامعة و مصطفى غالب در آتاب اخوان

جا حائز اهميت است  اين نكته از آن. اند  الصفا چهار داعى اسماعيلى بوده مؤلفان رسائل اخوانآنند آه  مى
الصفا است و آنان را از داعيان اسماعيلى مذهب  معاصر نويسندگان رسائل اخوان) 363م (آه قاضى نعمان 

 . داند مى

ايشان به نقل ) 36 (.موجود بوده استالدين خراسانى  سزاوار يادآورى است آه رساله مذهبه در نزد آقاى شرف
م (داند، جعفر بن منصور اليمن  اولين داعى اسماعيلى آه اخوان الصفا را از خود مى«: نويسد از ابن وليد مى

تر است آه به گفتار ابن حوشب و قاضى نعمان، آه نزديك به عصر  بنابراين، شايسته) 37(. » است) 380
 . اند، اعتماد آنيم، نه به نظر مخالفان آنان دهمؤلفان رسائل و از اسماعيليه بو

نويسان و آثار ايشان را از خود ندانست و همه  اى، رسائل از ابتداى نوشتن رسائل، هيچ مذهب و فرقه: دوم
اند؛ حال  آنها را طرد نمودند، مگر اسماعيليان آه از همان ابتدا گفتند صاحبان رسائل، اسماعيلى مذهب بوده

 ) 38 (.آوشد هر آس را ـ به ويژه انديشمندان بزرگ را ـ از خود بداند اى مى آه هر فرقه آن

رسائل اخوان الصفا را جزء آتب ) 39 (چون حميدالدين آرمانى در ابتداى راحةالعقل: اند بعضى نوشته: سوم
توان  ىبه همين سبب رسائل را نم) 40(آند،  اى به آنان نمى برد و در آتب خود اشاره اسماعيلى نام نمى

برد، نه  نوشته اسماعيليان دانست؛ ولى بايد توجه داشت آه آرمانى فقط از بعضى آتب اسماعيليان نام مى
آه  آورد، نه از آتب ايشان؛ حال آن نيز وى پيوسته از نسفى و ابوحاتم رازى و سجستانى نام مى. همه آنها

 است آه گفتار قاضى نعمان، جعفر بن منصور افزون بر اين، چگونه سزاوار. اند  مؤلفان رسائل، گمنام بوده
، على بن ) 43 (، حشاشين شام)557م () 42(ابراهيم بن حسين حامدى ) 41(، )497 م(، ابن زهرة )380 م(اليمن 

اند و اخوان الصفا را از  آه همه از اسماعيليه) 45 ()872م (عماد الدين ادريس قرشى ) 44(، )677م (محمد الوليد 
را ناديده انگاريم و فقط به قضاوت ) 46 (شناسند، رها سازيم و وجود رسائل در قالع الموت ىاسماعيليان م

 . حميدالدين آرمانى در راحةالعقل توجه نماييم

بايد توجه آرد آه در ميان خود ) 47(بينى اختالف نظر دارند،  هرچند اخوان الصفا با اسماعيليان در جهان: چهارم
با توجه به اين گفتارها احتمال . گونه مباحث وجود دارد  شديدى در ايناسماعيليان نيز اختالفات

بينى اخوان الصفا و اسماعيليان،  حال پيش از نگاه گذرا به جهان. شود بودن اخوان الصفا تقويت مى اسماعيلى
 : سزاوار است آه به دو نكته، توجه شود

 دهنده اين است آه يا اين رسائل نوشته چند بعضى از اختالفات موجود در رسائل اخوان الصفا نشان) الف
) 49 (.يا بعدها در آنها تحريف صورت گرفته است) 48 (اند بينى با هم اختالفاتى داشته مؤلف است آه از نظر جهان

 : توان به دو مسئله اساسى اشاره آرد از آن نمونه مى



ترين اوصاف خدا را غير وجود بودن  ديگر ويژهو در جاى ) 50(الصفا خدا را محض وجود دانسته   در يك جا اخوان1.
 ) 52 (.نيست) وجود(اين مسئله در اسماعيليه مورد اتفاق نظر است آه خداوند ايس ) 51 (.اند دانسته

آه  دانند؛ حال آن مى) 54 (ها و مبدع ساز علت و بار ديگر او را علت) 53 (اند  آنها گاه خدا را علت همه چيز دانسته2.
 . اند ساز علل دانسته دانند، بلكه او را علت العلل نمى يليان خدا را علتبيشتر اسماع

الصفا از  اخوان: اند  اند ـ اگر تحقيق ايشان آامل باشد ـ قائل الصفا تحقيق آرده آسانى آه درباره اخوان) ب
ولى بنابر نظر همان ) 56 (.اند يونانيان و باالخص از فيثاغورس و نوافالطونيان تأثير پذيرفته) 55(صابئان حران، 

اسماعيليان از : در جايى نديدم آه گفته باشند) 57 (.محققان، بيشترين تأثير اسماعيليان از نوافالطونيان است
 . اند صابئان حران تأثير پذيرفته

هر دو شناخت خدا را به سبب : توان گفت الصفا و اسماعيليان مى با توجه به اين نكات، در شباهت اخوان
و ) آن(باش : گويد او مى. آند، نه خلق خداوند ابداع مى) 58 (.دانند ور و جاللت نورش ناممكن مىشدت ظه

اولين ) 60(. شود خدا در ديدگاه آنان به صفات روحانيان و جسمانيات وصف نمى) 59 (.آيد همه چيز پديد مى
آيد و از نفس آلى  ود مىبه وسيله عقل، نفس آلى به وج) 61 (.شود عقل فعال است موجودى آه ابداع مى

اينان جواهرى بسيط وروحانى ومبدأ عوالم هستند وخداوند مبدع . آيد هيوالى نخستين و ازآن، صورت پديد مى
آيند، آه نشانه اختيار  به وجود مى) ابداع(موجودات به امر الهى ) 62 (.همه، ولى مبدع مثل مبدع نيست

 ) 63 (.ن امر صراحت دارندخداوند و حدوث عالم است واخوان الصفا بر اي

الصفا براى صدور اشيا از خداوند پيوسته از  اخوان: هايى نيزدارند الصفا واسماعيليان تفاوت همه، اخوان با اين
 1) 65 (.اند تر از لفظ فيض استفاده آرده ولى اسماعيليان آم) 64(آنند،  لفظ ابداع، اختراع و فيض استفاده مى

) امر الهى(ابداع 2 داع، 1) 66 (.داند  آار بردن لفظ فيض را براى صدور عالم جايز نمىگاه به آرمانى هيچ2مانى، 
) 69(و سجستانى معتقدند، ) 68 (آه نسفى چنان) 67(است، ) مبدع اول(در نزد اخوان الصفا غير از موجود اول 

قديم، ازلى، فاعل، نور . الصفا خدا هستى تام دارد بنابر نظر اخوان) 71 (.و آرمانى) 70 (برخالف نظر ابوحاتم رازى
ولى اسماعيليه به آار بردن اين صفات را براى خداوند جايز ) 72(. االنوار، محض وجود و علت موجودات است

 برخالف نسفى آه فقط واژه تام را براى خداوند استفاده) 73(دانند؛  ندانسته، آنها را اوصاف عقل اول مى
ولى اسماعيليه ) 75(، » اند اشيا پيش از ابداع در علم خدا بوده«: اند الصفا قائل اخوان2الصفا،   وان1) 74 (.آند مى

ها و  علم خدا از سنخ علم انسان«: اند  تعبير آرده و قائل) واهب العلم(عالميت خدا را به اعطا آننده علم 
الصفا عدد يك را مساوى  اخوان2الصفا،   وان1) 76 (.» تماليكه نيست و صحيح نيست آه بگوييم خدا عالم اس

و عقل اول را مطابق با ) 77(دانند ـ  خداوند دانسته ـ اگر چه در جايى ديگر عقل اول را مطابق با عدد يك مى
علت نشناختن او ـ  ولى اسماعيليان عقل اول را مطابق با عدد يك دانسته ودرباره خداوند ـ به) 78(عدد دو؛ 
 ) 79 (.اند ساآت

الصفا بود آه اسماعيليان معاصر، آنها را از خود دانسته و درآتب خود از آنان  بينى اخوان اى از جهان اين گزيده
 . اند و اختالفات را به وجوه مختلفى حل نموده) 80 (نقل آرده

 بينى اسماعيليان قبل از فاطمى  جهان

اسماعيليه سبب شده است آه گردآورى آراى مورد قبول ايشان دشوار  بينى بزرگان فزونى اختالف جهان
به . اند، يك نظر نيستند حتى روضة التسليم و آنزالولد آه هر دو در اواخر و بعد از فاطميان نوشته شده. باشد

مسئله باعث شده آه مادلونگ در جمع همين . بندى آرد گاه جمع اين علت بايد يكايك افكار را شناسايى و آن
 ) 81 (.اقوال ناموفق باشد و دوگانه بنويسد

پردازيم، آه  در اين مبحث به افكار و نظرات سه اسماعيلى ايرانى، نسفى، ابوحاتم رازى و سجستانى مى
 . اند آه سجستانى در اواخر عمر فاطميان را پذيرفت فاطميان نخستين را نپذيرفتند؛ اگرچه گفته

  افكار ابوحاتم رازى 1.

اى تعبيرهاى وى  شود، ولى از پاره در آتاب االصالح وى گفتارى درباره بارى تعالى و صفات او ديده نمى
توان دريافت آه خدا در نزد او از تنزيه مطلق برخوردار است و خدا باالتر از آن است آه صفتى به او ملحق  مى
داند و قائل است آه چون اسم ازل ممتنع از  ازل را بر خدا جايز نمىابوحاتم اطالق صفت 2 وحاتم، 1) 82(. شود

و چون أيسيات همه با هم متضاد . صفت حدث نيست، به آار بردن آن بر وجوددهنده موجودات جايز نيست
خداوند ) 83 (.هستند، به آار بردن لفظ وجود هم بر خدا جايز نيست و عقل اول بالقوه مجمع موجودات است

او از اين آه نسفى . شوند يكباره ابداع نمود و به تدريج با گذشت زمان بالفعل مى ودات را بالقوه و بهتمام موج
گوييم  گوييم خدا تام است و نمى ما نمى«: نويسد  برد ناخرسند شده، مى لفظ تام را براى خدا به آار مى

نه تام است نه التام، بلكه .  نه التماماو نه تمام است. سازيم  ما او را به تمام و تام متصف نمى. تمام است



زيرا تمام، عقل اول است و تام عقل ثانى و . اتصاف خداوند به تام و تمام تشبيه به خلق است. فوق اينهاست
 ) 84 (.» خداى سبحان مبدع اينهاست

 و آن را ايس داند آه با عقل اول متحدند مى) آلمه آن(ابوحاتم عالم را حادث و علت اولى عالم را امر الهى 
ابوحاتم قائل است ابداع عقل اول بدون زمان است و عقل . داند؛ همچنان آه عقل اول و زمان واحدند واحد مى

زيرا حرآت الزمه فعل عقل ثانى است و عقل سوم آه هيوالى نخستين نام دارد، . ثانى با زمان منبعث شد
بنابراين، دو .  ابداع شد و خود امر با عقل متحد گرديدبنابر نظر او، با امر الهى، عقل اول) 85 (.در زمان است

موجود نيستند و از عقل اول، نفس آلى منبعث گرديد، آه اين دو جواهرى بسيط، روحانى، معادن شرف، نور، 
از نفس، . رحمت تام و علم و نهايت تام هستند و فقط عقل از نظر رتبه نه ذات، اشرف از نفس آلى است

 ) 86 (.ر گرديد و از هيوال، صورت پديد آمد آه اين دو جواهر عالم ظلمانى هستندهيوالى نخستين صاد

 1) 87(. بنابر نظر ابوحاتم، عقل اول همان سابق و قلم در سنت الهى و نفس آلى همان تالى و لوح است
ر را همان تالى دارد و قد ابوحاتم قدر را به معناى تقدير گرفته، آن را بر قضا آه تفصيل است مقدم مى2وحاتم، 

داند و قائل است در عقل اول امور بالقوه مقدرند و از نفس آلى بالفعل در  و قضا را فعل تالى مى) نفس آلى(
يمحو اهللا ما يشاء و يثبت «: قدر همان آتاب مذآور در قرآن است آه فرموده. آنند صورت و هيوال ظهور پيدا مى

هيوال و (و قدر فوق قضا ) تالى و نفس آلى(ول است، فوق قدر پس أمر الهى، آه متحد با عقل ا. » ما يشاء
بعدها اين ) 88 (.نمايد را توجيه مى» افر من قضاء اهللا الى قدره«ايشان در ادامه گفتارش حديث . است) صورت

نظريات به طور آلى ـ به غير از بحث قضا و قدر ـ با آمى تغييرات، مورد قبول آرمانى و مؤيدالدين شيرازى و 
 . شاء اهللا به آنها خواهيم پرداخت بهتر بگوييم فاطميان و طيبيان قرار گرفت آه ان

 هاى نسفى   ديدگاه2.

تاآنون آتابى از نسفى يافت نگرديده است، ولى بعضى از نظرات او را در آتاب اإلصالح و در آخر آتاب الرياض 
ء  ء و الشى خداوند مبدع شى: ئل است آند آه نسفى قا آرمانى از مؤلف المحصول نقل مى. توان يافت مى

اين مطلب مورد اعتراض شديد . ء عقلى، وهمى، فكرى يا منطقى باشد آه اين الشى است؛ اعم از اين
از سويى نسفى به تنزيه مطلق خداوند معتقد ) 89 (.خواهد آرمانى قرار گرفته است، آه الشى مبدع نمى

خدا در ديدگاه نسفى و ) 90 (.نمايد گان گردد، نفى مىاست و هر آنچه باعث مشارآت خداوند با آفريد
در ديدگاه نسفى چون علت عقل، وحدت بارى و وحدت ازلى ) 91 (.ء ـ است اسماعيليان مبدع اشيا ـ نه از شى

علت اولى همان آلمه و امر الهى است آه غير از مبدع اول است . است، عقل هم ازلى است و علت العلل 
آه عقل اول  واسطه است بين خدا و عقل اول؛ همچنان پس آلمه. گيرد ا را از آلمه مىو عقل اول صورت اشي

 ) 92 (.واسطه بين امر و اشياست

ولى نفس آلى تا نيست و به همين علت حرآت ) 93(اند،  در ديدگاه نسفى خداوند، آلمه و عقل اول تام
گاه  و هيچ) 95(شود   از نفس متولد مىحرآت و سكون) 94 (.شود آند و اين حرآت باعث حرآت افالك مى مى

) 97 (.نفس انسان، جزئى از نفس آلى است آه از او متولد شده است) 96 (.نفس آلى شبيه عقل اول نيست

عقل ثانى، نفس (است و قدر همان تالى ) عقل اول، مبدع اول(قضا در ديدگاه نسفى همان سابق 2 ا ، 1
 ) 98 () .آلى

 آرديم مواردى است آه آشكارا ابوحاتم با نسفى مخالفت نموده است و اين غير از آنچه از آتاب االصالح نقل
 . موارد ضمنى است

  عقايد ابويعقوب سجستانى 3.

به همين علت . از ابوحاتم رازى و نسفى آتابى آه تمام مباحث خداشناسى در آن باشد در دست نيست
ابويعقوب سجستانى آتب متعددى باقى مانده است آه بر نظريات آنها را به طور پراآنده بيان نموديم، ولى از 

 . شود اساس آتاب االفتخار ـ درباره افتخارات اسماعيليه در عقايد ـ نكاتى ارائه مى

خدايى آه ابويعقوب بدان معتقد است باالتر از اين است آه لفظى اليق توصيف آن باشد، تا جايى آه به آار 
اگرچه به ) 102(است الغير، » هو«او . بر خدا جايز نيست) 101 (»وجود«و ) 100 (»ء شى«) 99(، » هويت«بردن لفظ 

، » واحد«، » فرد«، » بارى«گوييم او  دهيم و مى اضطرار و به سبب ناتوانى بعضى صفات را به خدا نسبت مى
) 104 (.ش استبخ خدا واالتر از آن است آه گفته شود داراى قدرتى است، بلكه او قدرت) 103(. است... و» احد«

ساز است آه  خدا علةالعلل نيست، بلكه علت. است) وجود دادن به موجودات(آار خداوند تأييس أيسيات 
اين نظر در ) 106 (.شود و هيچ شباهتى با خلق ندارد او به هيچ صفتى توصيف نمى) 105 (.همان امر الهى است

البته به احتمال نزديك به يقين ابوحاتم . پنداشتندنزد اسماعيليه نيز وجود داشت و بزرگان ايشان آن را درست 
 . رازى و نسفى نيز به همين ديدگاه معتقد بودند؛ هرچند ما تبيين منسجم آن را از آتب سجستانى آورديم



در ديدگاه سجستانى، سرتاسر جهان هستى مورد خطاب امر الهى واقع شده و عوالم يكباره بالقوه ايجاد 
. شود تعبير مى» آن«پس علت عوالم امر الهى بود آه از آن به . يافته، بالفعل شدندشدند و به تدريج تعين 

بنابر عقيده ) 107 (.است) عقل اول(ء مطلق حقيقى همان سابق  ء نيست، بلكه شى امر الهى شى
امر، به وسيله ) 108(. ترين جنبه امر است آم» آن«و » آن«سجستانى، اراده خداوند قبل از امر و امر قبل از 

سابق . شود ايجاد مى) عقل ثانى يا لوح(آيد و به واسطه عقل اول، تالى  به وجود مى) سابق(عقل اول 
سجستانى ) 109 (.همان قلم، قضا، آرسى و شمس قرآن است و لوح، عرش، قدر و قمر همان تالى است

بنابر نظر ) 110 (.ب استاى نداشته باشد در عذا قائل است عقل قرآن همين سابق است آه هر آس از آن بهره
اينان . رسانند سجستانى، بعداز سابق و تالى سه موجود روحانى وجود دارند آه به ناطقان و امامان يارى مى

 ) 111 (.إنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة و ال ولدا: فرمايد قرآن درباره جد مى. اند جد و فتح و خيال

پس هر گاه . ها در دست جد است عادت و شقاوت انسانبنابر نظر سجستانى، جد همان بخت است و س
آند،  شود و مردم را به رضوان اهللا هدايت مى جد، نفس پاآى را مورد توجه قرار دهد او مربى عصر خويش مى

هرگاه بر قلب همان نفس پاك، انوار ملكوتى مبهم و مجمل . ود آه در شريعت، جد به جبرئيل تعبير مى
تواند  آند و مى سير و تأويل دارد، خداوند او را با قوه ثانى به نام فتح تأييد مىرسد و احتياج به تف مى

انا فتحنا لك فتحا «: به همين سبب خدا فرمود. رساند متشابهات را تأويل نمايد و او را به سعادت روحانى مى
 آه جد مجمل معناى فتح يعنى فاتح آنچه را. فتح وزير جد است و همان ميكائيل شريعت است. » مبينا

شود آه سومين چيز يعنى خيال مؤيد آن نفس پاك شود و  سعادت تام و آخرت وقتى حاصل مى. گذاشت
بعد از اين سه موجود . خيال همان اسرافيل شريعت است) 112 (.وصيت و امامت را در نسل او قرار دهد

ما از . يابند مى) ظهور يافت(س انبجا) سابق و تالى(روحانى، هفت حرف علوى وجود دارند آه از عقل و نفس 
از عبارات سجستانى در االفتخار به ) 113(. آونى مونث و قدر مذآر است. نماييم تعبير مى» آونى ـ قدر«آنها به 

و ) عقل و نفس و جد و فتح و خيال(آيد آه اين هفت حرف علوى بعد از آن پنج موجود روحانى  دست مى
گانه  ب سر آن است آه بعدها حميدالدين آرمانى آنها را با عقول دهشايد اين ترتي. همان هفت آروبى است

سجستانى براى تأييد مطلب خود در باب آونى قدر به آياتى چون يا نار آونى . ارسطو و بوعلى منطبق نمود
نمايد  استناد مى) 116 (و انا آل شى خلقناه بقدر) 115 (و فجعلناه فى قرار مكين، الى قدر معلوم) 114 (بردا و سالما

سجستانى روايت نزول قرآن بر هفت حرف را به اين هفت ) 117 (.شود يافت مى» آونى ـ قدر«آه در آنها لفظ 
 ) 118 (.نمايد آروبى تأويل مى

ها، ساآن و  در ديدگاه سجستانى عقل اول شيئيت همه اشيا، اولين موجود، ابدى، قدرتش باالتر از قدرت
البته قوه و فعل و هيوال و صورت در فلسفه اسماعيليان هيچ شباهت .  بالفعل استغيرمتحرك، تام بالقوه و

با هيوال و صورت و قوه و فعل ) اشتراك لفظى(ندارد و فقط شباهت اسمى  مفهومى با اصطالحات مشايى
 ) 119 (.ارسطو و بوعلى دارد و مجرد از ماده و ايجاد آننده نفس و جسمانيات است

و نفس ) 120 (به همين علت در آمال و شرف مثل عقل اول نيست. ى، نفس ناقص استبنا به نظر سجستان
داند، نه عالم  او بر خالف ابوحاتم انسان را ثمره عالم روحانى مى) 121 (.انسانى جزئى از نفس آلى است

 .عقيده است سجستانى در بحث صدور هيوال، صورت و صفات آنها، با نسفى هم) 122 (.روحانى و جسمانى
ديدگاه نسفى و سجستانى بيشتر مورد پذيرش نزاريان قرار گرفت و نظرات ابوحاتم رازى و آرمانى مورد ) 123(

مصطفى غالب آه خود نزارى مذهب است، در جاى جاى آتب خود و متونى آه تصحيح آرده . پذيرش طيبيان
 . زمره عقايد باطنيه ذآر آرده استاست، اصطالحات ويژه نزد معتقدان اين فرقه را توضيح داده و آنها را در 

 : ها نوشت پى

شخصيت خداوند متعال در اسالم صورتى دارد آه شبيه به ساير : نويسد جان ناس در تاريخ جامع اديان مى) 1
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.694 
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مذهب «:  ايشان قائل است305.ـ 275 آتاب اخوان الصفاء، فلسفتهم و غايتهم، ص. قرواپ ع  اى گك ((31
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الدين خراسانى به نقد  اند، حال آن آه شرف الصفا بحث هفت ناطق و هفت امام را هم مطرح آرده اخوان) 32
الصفا  است و توجه نكرده آه نقد اخوانالصفا به بعضى از هفت اماميان اآتفا آرده و مؤيدات را نياورده  اخوان
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اين رساله در ضمن خمس رسائل اسماعيليه به تحقيق عارف تامر در بيروت چاپ شده است و ) 34
 . الدين خراسانى اين آتاب را در ضمن منابع مورد مراجعه خود آورده است شرف
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 نبوت از ديدگاه اسماعيليان 

 مصطفى سلطانى 

 مقدمه 

هاى مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است و تعدد جوانب آن مانع از آن است آه بتوان بحثى  نبوت از جنبه
سعى ما بر آن است آه در حد توان به بررسى مسئله نبوت در آيش اسماعيلى . آامل از آن ارائه آرد

 . بپردازيم

آوران ازجانب خدا گفته   و رسول بر پيامدر تعاليم اسالمى ما آه برگرفته از قرآن و سنت است، دو واژه نبى
مندند  اند، به پيامبرانى آه از واالترين مرتبه نبوت بهره شود، اما واژه ناطق آه اسماعيليه آن را جعل آرده مى

 . شود گفته مى) ناطق به احكام و شرايع(

به پندار آنان . اند اطق نام نهادهاسماعيليان خداوند را شارع قوانين دانسته، و آورنده احكام و شرايع را پيامبر ن
 . آند آه پيامبران وناطقانى فرستاده شوند شرايط مختلف هر عصر ايجاب مى

در تفكر اسماعيلى شش پيامبر ناطق با آتاب و شريعت خاص وجود داشته است آه ششمين آنها پيامبر 
 آه بعد از پيامبر ناطق تا ظهور به پيامبرانى. دوره هريك از آن پيامبران هزار سال بوده است. اسالم است

با آمدن پيامبر اسالم دور شارعان احكام به پايان . شود آمدند، پيامبر صامت گفته مى پيامبر ناطق ديگر مى
 . توانند از شريعت پيامبر خاتم بهره ببرند ها در اين دوره اين است آه بفهمند چگونه مى وظيفه انسان. رسيد

 : ه ضرورى استجا توجه به چند نكت در اين

شود آه در مباحث اصلى، ميان انديشمندان اسماعيلى اتفاق واجماعى وجود  با بيان نظرات روشن مى) الف
 . ندارد



هر چند در مباحث آالمى بين دو واژه نبوت و رسالت تفاوت است، ولى به اعتقاد اسماعيليه اين دو واژه ) ب
 . اند مترادف

 . اين فرقه مترادف است، اگر چه ناطق افضل از پيامبر است اصطالح ناطق و پيامبر در نزد ) ج

 . موضوع مورد بحث در اين نوشتار نبوت عامه و مسائل ويژه آن است) د

در بخش اول مباحث مشترك بين اماميه و اسماعيليه و در . مطالب اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است
 . گيرد  بررسى قرار مىبخش دوم مباحث و اعتقادات ويژه اسماعيليان مورد

 حقيقت نبوت واقسام واوصاف آن 

جا آه تبيين موضوع نقش زيربنايى در فهم و پيشبرد اهداف هر مسئله دارد، ابتدا به اين مهم  از آن
 . پردازيم مى

 تعريف نبوت و نبى 

اده آنچه رسول به عنوان فرست. رسالت و نبوت حقيقتى است جوهرى آه در ذات رسول نهفته شده است
اين توان دريافت وحى آه در ذات . گويد، برگرفته از وحى است آه در نفس او نقش بسته است الهى مى

 . پيامبران وجود دارد، سبب شده است آه خداوند آنان را به رسالت برگزيند

. در عالم روحانى است) 1(» سابق«در عالم جسمانى همانند منزلت » رسول«در انديشه اسماعيلى، منزلت 
گونه آه خدا با قدرت مطلق خود بر همه آفريدگانش مسلط است، رسول نيز با قدرتى آه مقام رسالت  مانه

نورى آه خداوند با جوهر رسوالن . آند هاى مختلف وحدت و هماهنگى برقرار مى بخشد، بين امت به او مى
سرار طبيعيات و آسى آه ا. شود متحد آرده است، عامل احاطه و تسلط رسوالن بر ادوار مختلف مى

تواند بدون هيچ مانعى از علم خود  داند و مى چگونگى حرآات اجرام علويه ونحوه تأثير آن بر عالم عقل را مى
زيرا خداوند علم عالم ملكوت و توانايى اظهار معارف را در وجود آنان به وديعه نهاده . بهره ببرد، رسول نام دارد 

 . عال و گفتار آنان را به خداوند نسبت دادتوان اف به همين سبب است آه مى. است

دهد آه به وسيله آن دستيابى به  به عبارتى ديگر، رسالت حقيقتى است آه مرسل در نفس رسول قرار مى
تعالى نفس : به بيانى ديگر، نبوت عبارت است از) 2 (.شود لطايف هستى با استعانت و تأييد الهى ممكن مى

تواند پذيراى  هر نفسى بالفطره مى«: به بيان ناصر خسرو) 3(. اى آه صالحيت تحمل وحى را پيدا آند به مرتبه
آنند، رسول ناميده  نفوسى آه اين صالحيت را پيدا مى. آثار نفس آلى آه بر طبيعت تابيده است، باشد

واسطه پذيرش حكمت وشرافت  پس رسول به. شود ل پذيرش اين آثارگفته مىاص رسالت به. شوند مى
 ) 4 (.» شود اين نام مى است آه مستحق اتصاف به آلى ازنفس

 ) رسالت(اقسام نبوت 

منظور از رسالت عامه همان . رسالت عامه و رسالت خاصه: از ديدگاه اسماعيليان، نبوت بر دو قسم است
گيرد و منافع دنيوى بشر را تأمين و صورت و بدن  ى آه طبع را نيز فرا مىعقل موجود در بشر است؛ عقل

 . ساز پذيرش رسالت خاصه است انسان را تدبير نموده، زمينه

ها به  رسالت خاصه به رسول برگزيده الهى اشاره دارد آه حقيقتى ربانى است و مسئوليت فراخواندن انسان
توانند با استفاده از  ها مى  نور رسالت راه را مشخص آرده، انسانتأمين آخرتى شايسته را برعهده دارد و با

 ) 5 (.نور او به آمال رسيده، منافع اخروى خود را تأمين آنند

 اوصاف پيامبران 

جا آه هر پيامبرى يگانه هادى عصر خويش است و مردمان دوران بعدى به  از آن: بودن انسان آامل) الف
هاى  هايى را دارا باشد تا شايسته اين مقام گردد؛ مانند آامل بودن جنبه ژگىاند، بايد وي معنويت او محتاج

مندى از باالترين مرتبه شرافت، درك مراتب عالى وجود، در اختيار داشتن قواى  معنوى واخالقى، بهره
 ) 6 (.سازى سيره عملى و علمى از عيب و نقص ملكوتى، احاطه بر عقل و پاك

علم، عدل، عفت، جود، شجاعت، : يشه اين فرقه، هرنبى داراى هفت صفت استدر اند: برترى بر مردم) ب
گرچه امت نيز داراى آن صفات هستند، . يابد اين فضايل در هر پيامبر با ظهورش تجلى مى. رحمت و صدق

ظهور اين صفات در پيامبر، تمام و آامل است، . نحوه تجلى اين فضايل در پيامبران و امت ايشان متفاوت است



به همين سبب گويند ظهور اين صفات در انبيا به نحو آلى . اى فراتر از آن تصور نمى شود به طورى آه مرتبه
زيرا ظهور آن صفات در امت در مرتبه فروتر . اين سخن در مقايسه با ظهور اين صفات در امت است. است

 .  منزله آل به جزء استمثال دانش پيامبران در مقايسه با دانش امت به. بوده، به نحو جزئى است

و در ) 7(وما يعلمهم إال قليل؛ : آند خداوند در مقام تمايز ميان اين دو علم، دانش امت را بسيار ناچيز توصيف مى
 ) 8 (.وما ينطق عن الهوى ان هو اال وحى يوحى علمه شديد القوى: فرمايد مقام توصيف علم پيامبران مى

اين ويژگى . دارا بودن نوعى ويژگى، از پيامبران پيشين ممتاز شده استهر رسولى با : تفاوت رتبه انبيا) ج
. شود آه امت، شريعت قبل را ترك نموده، پايبند شريعت جديد شود و از رسول جديد تبعيت آند سبب مى

 . همين ويژگى رسول جديد سبب برترى او بر پيغمبران قبل است

از اين روست ) 9 (.ض منهم من آلم اهللا ورفع بعضهم درجاتتلك الرسل فضلنا بعضهم على بع: فرمايد قرآن مى
... بينم را در آسمان دنيا مى) ع(من آدم . من بر مراتب ناطقان آگاهم«: آند در معراج اعالم مى) ص(آه پيامبر 

هر ناطقى به مدد آن، به نهايت درجه تعالى در سدرة المنتهى . براى هر ناطقى اعلى صاحبى است» .
: توان گفت سان مى بدين) 10 (.گردد گانه علوى مختص به خود نايل مى از آن مرتبه به حروف هفتدست يافته، 

پس هر رسول . هاى زيرين آن است مثل فضل رسول متأخر برپيامبران پيشين، مثل فضل آسمان بر آسمان
 ) 11(. متأخرى بر رسول متقدم، به درجه يا درجاتى برترى دارد

 : آرد تبيين توان چندصورت مى مسئله را به اين: شتهتصديق نبوت پيامبرگذ) د

و هر پيامبرى با تأييد آردن نبوت پيامبر قبل، . شود تأييد پيامبر پيشين سبب تثبيت نبوت پيامبر جديد مى: يكم
گويا با اين . اين عمل اخير همانند نوعى اقامه دليل بر نبوت پيامبر جديد است. آند رسالت خود را اثبات مى

 . نبوت برخوردارم پيشين ازمقام هم همانند پيامبران آند آه من ادعا مىعمل 

گونه آه صحت و آامل بودن يك بدن به صحت تمامى اندام آن وابسته است و در صورت نقص  همان: دوم
الزمه صحت پيامبرى هر . اى متحدند توان آن بدن را سالم ناميد، پيامبران الهى نيز مجموعه عضوى، نمى

با تأييد پيامبر پيشين اصل نبوت در سلسله گذشته تثبيت شده، .  صحت رسالت همه انبياستپيامبر،
 . پس الزمه اتحاد پيامبران، تأييد نبوت نبى قبل توسط نبى جديد است. شود رسالت پيامبر جديد نيز اثبات مى

گونه  همان. ء بالفعل است ا شىء بالقوه ب ارتباط تنگاتنگ دو پيامبر در دو دور متوالى، همانند ارتباط شى: سوم
آه شرط به فعليت رسيدن يك چيز، خروج از حالت بالقوه است، پيامبر سابق نيز به منزله قوه براى پيامبر 

اگر پيامبرى، پيغمبر قبل از خود را تأييد نكند، گويا سابقه خود، يعنى بالقوه بودنش را تأييد نكرده . بعدى است
 . است

صحت (در آالم اسماعيلى نيز بطالن چنين ادعايى . ر نزد فالسفه روشن استبطالن فعل بدون قوه د
 . همانند مسئله بالقوه وبالفعل واضح است) پيامبرى پيامبر جديد بدون تأييد پيامبر سابق

تأييد . هر پيامبرى مدت زمانى را بر تعاليم دين پيامبر گذشته رفتار آرده و به آن پايبند بوده است: چهارم
اين سخن بدان معناست آه اين پيامبر مدتى را . پيامبرى آن پيغمبر به معناى دروغين بودن دين اوستنكردن 

چنين پيامبرى در معرض تهمت بوده، نفوذ آالم . بر دين باطل بوده و از پيامبرى دروغين تبعيت آرده است 
امبرى هر پيغمبر مستلزم تأييد پس رفع تهمت و تثبيت پي. نخواهد داشت و مردم گفتار او را نخواهند پذيرفت

 ) 12 (.پيامبر گذشته و دين سابق است

اش انكار  رسالت پيامبرى دردوره بعد از دور خود بشارت ندهد، الزمه اگرپيامبرى به: بشارت به پيامبر بعدى) . ه
. ران ديگرجهل پيامبر به آينده و حسد نسبت به پيغمب: نبوت خود اوست؛ زيرا دليل بشارت ندادن دو چيز است
هر آس آه به علم غيب آگاه نباشد پيغمبر نيست و . در صورت نخست، وى به علم غيب آگاه نبوده است 

 . ادعاى وى دروغ است

 . آلوده است و پيامبر بايد از آن صفات به دور باشد) حسد(در صورت دوم وى به يكى از صفات رذيله 

و آه نشانه علم، شرف، آگاهى بر غيب و دورى از صفات رذيله ر بشارت به پيامبر بعدى ـ از اين: آه نتيجه اين
 ) 13 (.پيامبر است ـ براى پيامبران امرى ضرورى و الزم است

دعوت به (بنا به نظر ابوحاتم رازى، ضرورت بشارت به نبى بعدى به اين دليل است آه وجود هدفى واحد 
الزمه وجود وحدت در ميان ايشان، بشارت هر . در ميان همه انبيا نشانه وحدت و يكپارچگى آنهاست) توحيد

اگر نبى قبل تأييد نشود يا بشارت به رسول بعدى . نبى به نبى بعد و تصديق سلسله انبياى گذشته است



برند  هاى خود در راه باطل به آار مى اى بر ديگران شوريده، مبانى راستين پيامبران را با بدعت داده نشود، عده
 ) 14 (.لزل جلوه دادن تعاليم پيامبران استو ثمره اين عمل متز

زاده بوده،  به نظر اين فرقه، پيامبران بايد در سلسله نسب پاك، طاهر و حالل) : حالل زادگى(طهارت نسب ) و
اسماعيليان براى نفى آفر وشرك از اجداد انبيا به آيات و . اجدادشان از آفر و شرك دورى جسته باشند

 : شوند  ند آه به سه دسته تقسيم مىا رواياتى استدالل جسته

 : آيات نفى آفر، مثل: يكم

 ) 15 (... ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امة مسلمة لك1.

 ) 16 (... ملة ابراهيم هو سماآم المسلمين من قبل2.

بنا انا آنا من قبله  الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ر3.
 ) 17 (.مسلمين

 : آيات نفى شرك، مثل: دوم

 ) 18 (. ال ينال عهدى الظالمين1.

 ) 19 (. ان الشرك لظلم عظيم2.

 . زادگى انبياست رواياتى آه گوياى حالل: سوم

 . ايم يا على، من و تو از زنا متولد نشده: فرمود) ص( رسول خدا 1.

خداوند من وعلى را هزاران سال قبل از آفرينش آدم، : آند آه فرمود نقل مى) ص( جابر بن عبداهللا از پيامبر 2.
پس از خلقت آدم، خداوند حقيقت وجود ما را در صلب او قرار . از يك نور آه در عرش جاى داشت به وجود آورد

صلب پاك و طاهر ديگر منتقل شديم؛ در حالى آه بعد از آن به دستور خداوند ما از صلب پاك و طاهرى به . داد
با دورى از [از آن پس . سپس خداوند ما را در صلب ابراهيم جاى داد. در اين سلسله هيچ زنايى صورت نگرفت

آه خداوند ما را در صلب  ما از اصالب پاك به ارحام پاك ديگر منتقل شديم؛ تا اين) ] زنا(پستى جاهليت 
قسمى در عبداهللا و قسمى ديگر در . ن نور در صلب جدم به دو قسم تقسيم شدآ. عبدالمطلب جاى داد

 . طالب متولد شد من از صلب عبداهللا تولد يافتم و على از صلب ابى. طالب جاى گرفت ابى

 ) 20 (.ام، نه اززنا من ازنكاح متولدشده: آند آه فرمود مى نقل) ص(خدا  ازرسول) ع( على 3.

 : رسد هر انسانى با بهره جستن از چهار صفت به آمال مى: تساير صفات وامتيازا) ز

 . نياز آند اى آه شخص را از دانش ديگران بى  دانايى، به معناى درك حقايق و اسرار، به گونه1.

 .  راهنمايى و حل مشكل ديگران و دستگيرى از ايشان2.

 عادى آالمى پيچيده جلوه نمايد، اما مفهوم  توان اظهار امور لطيف و دقيق با زبان، به نحوى آه در نزد مردم3.
 . آن براى خواص روشن بوده، حاوى پند و اندرز باشد

هاست و به حكم  ترين مرتبه تكامل راه يافته، برتر از انسان آسى آه اين آماالت در او يافت شود، به عالى
 ) 21 (.عقل سزاوار مقام نبوت است

 داليل لزوم بعثت 

 : ديدگاه وجود دارددرباره لزوم بعثت دو 

 ) 22 (.اين ديدگاه در نزد اسماعيليه و بسيارى از فرق ديگر اسالمى مشهور است:  لزوم بعثت1.



ابوحاتم رازى اسماعيلى . اين ديدگاه از سوى محمد بن زآرياى رازى ابراز شده است:  لزوم نداشتن بعثت2.
 . رات را در آتاب اعالم النبوة گرد آوردباره با او به بحث و مناظره پرداخت و سپس آن مناظ در اين

پيش از بحث پيرامون ديدگاه مشهور، مبناى آلى و اساسى اسماعيليه را درباره اصل بعثت و نبوت ارائه 
 . آنيم مى

 ديدگاه خاص اسماعيليه درباره نبوت 

واند با تكيه بر ت هيچ انسانى نمى. هدف از آفرينش انسان، رسيدن او به آمال و درجات واالى انسانى است
رو الزم است خداوند او را در اين راه راهنمايى آرده، به  از اين. هاى خود به اين مهم نايل آيد عقل و توانايى
اين انديشه مبناى لزوم بعثت در تفكر . اند  هاى تعليم طريق تكامل انسان پيامبران واسطه. هدف برساند

رسد و هر دورى با پيامبرى اولواالعزم  ور به تكامل دينى مىبه نظر آنان انسان در هفت د. اسماعيليه است
شان آشكارسازى  پيامبران اولوالعزم داراى جانشينانى به نام وصى يا صامت بودند آه وظيفه. شود آغاز مى

اين . حقايق درونى و باطنى مستور در قرآن و شريعت براى آسانى بود آه قابليت دريافت آن را داشتند
 ) 23 (. به رغم تغييرپذيرى شريعت، در همه ادوار، ابدى و تغيير ناپذيراستحقايق باطنى،

انسان تنها با روى آوردن به هدايت پيامبران و . توانست به اين حقايق نايل شود هاى خود نمى عقل با آوشش
لهى براى او صورت تعاليم پيامبران و امامان نيز با همين تأييد ا. تواند از تأييد الهى برخوردار شود امامان مى
 ) 24 (.آند بخش پيدا مى وحى نجات

 داليل لزوم نبوت 

 . آنيم به ادله ايشان اشاره مى» لزوم بعثت«هاى مختلف و نظر اصلى اسماعيليه در  پس از ارائه ديدگاه

  حكمت 1.

سم را غذاى ج) . جزء لطيف(و روح ) جزء آثيف(جسم : در ديدگاه اسماعيلى، انسان مرآب از دو جزء است
با دميده شدن روح در آالبد، دو جزء لطيف و دو جزء . خاك، آب، آتش و هوا: آند چهار طبع مادى تأمين مى

مقتضاى حكمت آن است آه غذاى نفس لطيف هم همانند غذاى جسم از دو حد . آيد آثيف ديگر پديد مى
) عقل و نفس آلى(ى ثمره دو حد روحان) عقل و نفس جزئى(دو حد روحانى و دو حد جسمانى . باشد
بردارى  انسان با بهره) . جانشين پيامبر(و اساس ) پيامبر(ناطق : است از دو حد الزم ديگر عبارت. باشد مى

 . تواند از ديو صفتى به فرشته خويى تكامل يابد صحيح از اين چهار حد مى

سبب ديگر عقول نيازمند و بدين . از آن رو آه در اين عقل آلى، جنبه آثافت وجود ندارد، عقلى آامل است
اين عقل آلى آامل همان پيامبر است، آه اگر نباشد ديگر عقول ضايع خواهند شد . محتاج آن هستند

 ) 25 (...أفحسبتم أنما خلقناآم عبثا. وآفرينش آنها عبث خواهد بود

ت وجودى اختالف اصلى مردم در جنبه جسمانى آنهاست و جسم حقيق: توان چنين گفت به بيانى ديگر مى
پس بايد آسى . توان علوم الزم براى تعالى را دريافت نمود دهد، آه با تكيه بر آن نمى مردم را تشكيل مى

اند آه توان  اين فرد رساننده علم، همان پيامبران. علوم الزم را به آنها تعليم دهد تا در پرتو آن عمل آنند
 ) 26 (.دريافت علم از خدا را دارايند

نياز به آارفرما ) پس و پيش، راست و چپ و پايين و باال(انسان به اعتبار اطراف و جوانبش از سوى ديگر، 
اين آارفرمايان پيامبران . گونه آه هر آارگرى براى انجام صحيح امورش به آارفرما نيازمند است دارد؛ همان

پايين و محمد از جلو آدم از سر، عيسى از راست، نوح از چپ، ابراهيم از پشت سر، موسى از . اند الهى
هاى حكمت خداوند آن است آه هر موجودى را  يكى از جنبه: به عبارتى . مردم، به انجام اين مهم نايل شدند

بشر نيز آه از موجودات . شوند به صفتى مختص گردانيده است و موجودات بدان ويژگى از هم متمايز مى
فراد بشر نيز افزون بر داشتن عقل به صفت خاصى ممتاز يكايك ا. عالم است به امتياز عقل افتخار يافته است

هايى است آه خداوند بعضى از افراد بشر را با آن ممتاز گردانيده است تا  مقام نبوت از ويژگى. اند شده
 ) 27 (.اين افراد برتر، پيامبران الهى هستند. راهنماى ديگران باشند

  ضرورت ارتباط با عالم روحانى 2.

 : ن مسئله طرح چند مقدمه الزم استبراى تبيين اي



و خداوند به هر ) 28(؛ ...ء اال عندنا خزائنه و و ان من شى. هاى شرف و حكمت نزد خداست گنجينه) الف
انسان محدوداست،  جا آه ظرفيت نفس ازآن.آند ها افاضه مى موجودى به اعتبار ظرفيت و توانش از آن گنجينه

آه الزمه ارتباط با عالم روحانى  افاضه، حكمتى دراين نخستين مرحله. محدود خواهد بوداول براو  افاضه عقل
 . نفس آلى انسانى افاضه نشده است است به

نفس انسانى براى رسيدن به بقا در هر دو عالم در پى دستيابى به امورى است آه از آنها منع شده ) ب
هر نفسى آه ظرفيت . ها تأثير بگذارد  ر نفوس انسانتواند د تا نفس انسان به آن امور نرسد نمى. است

 . تواند تأثير بيشترى از نفس آامل انسان بپذيرد  بيشترى داشته باشد، مى

به آسى آه . شود رسالت همان پذيرش نفس آلى نسبت به حكمتى است آه از خدا افاضه مى) ج
ول به خاطر شرافتى است آه در اثر پذيرش تمام توانگرى و قدرت رس. پذيرد، رسول گويند آثارنفس آلى را مى

 . حكمت به دست آورده است

والذين فى اموالهم حق معلوم : ها واجب آرد نوعان را بر انسان از سوى ديگر، خداوند منان اعطاى حق هم) د
 آرد تا خداوند بر مردم عادى پيامبران و اساسان را برگزيد و امامانى را برايشان منصوب) 29 (.للسائل والمحروم

 . مند شوند مردم از علم و شرف و حكمتشان بهره

شود آه نفوس بشرى به فطرت خود توان و ظرفيت درك آثار  با دقت در مقدمات گذشته روشن مى: نتيجه
ها  اين واسطه. اند اين نفوس براى درك آن آثار نيازمند واسطه. اند اند، اما از آن بازمانده نفس آلى را دارا بوده

 ) 30 (.الهى هستند آه خداوند آنان را به رسالت مبعوث آرده استانبياى 

  ضرورت شكوفايى سرشت سعادت طلبان 3.

به بيان قرآن واهللا أخرجكم من . انسان در آغاز آفرينش خود توان تشخيص سعادت و شقاوت را نداشته است
هدف . پذير نمى باشد اديان امكاندستيابى به اين شناخت جز با هدايت ه) 31 (بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا

به . الزمه حكمت خدا تعليم سود و زيان مردم به ايشان است. آفرينش نيز رسيدن انسان به سعادت است
بر مردم برگزيد تا راه سعادت را به آنها نشان داده، از ) نبى(همين سبب خداوند افرادى را به عنوان پيامبر 

 ) 32 (.مسير شقاوت دورشان دارد

 ضرورت مهار آردن قواى نفسانى  4.

را دوست دارد و براى رسيدن به اين ... انسان با توجه به داشتن غريزه، رياست، شهرت و مال اندوزى و
الزمه حكمت خدا . ها از هيچ آارى، حتى تعدى به ديگران و پايمال نمودن حق ضعيفان، هراس ندارد  خواسته

اين قانون نيازمند مجرى است و مجرى . نع تعدى متجاوزان شوداين است آه با وضع قانون و رسوم خاص، ما
 ) 33 (.قانون پيامبر است

  خروج عقل بالقوه به فعليت 5.

به فعليت رسيدن هر . انسان در آغاز آفرينش خود داراى عقل بالقوه است. آفرينش بشر با حكمت است
ه فعليت به تعليم و تهذيب نيازمند عقل بالقوه براى خروج به مرحل. ء بالقوه، مقتضاى حكمت است شى
خدا براى تهذيب نفوس انسانى افرادى را به مقام نبوت ممتاز ساخت و او را از عقل بالفعل و مرتبه . است

 ) 34 (.هاى بالقوه را به فعليت برساند مند نمود تا عقل ناطقيت بهره

  ضرورت شكوفايى فطرت خداجويى 6.

پذيرد؛ اما در سختى و گرفتارى  ه امور مطابق با طبعش را به آسانى مىاى آفريده شده است آ بشر به گونه
ثمره عقل غريزى ) توجه به خدا در حالت سختى و گرفتارى(اين حالت . طلبد دل به خدا سپرده، از او آمك مى

ن را به سوى مردم فرستاد تا آنها به حس خداجويى پنهان در فطرتشا) پيامبر(خدا عقل بالفعل . انسان است
 ) 35 (.اقرار آنند و در همه حال متوجه خدا باشند 

  ضرورت تعالى بشر 7.

. شود ء حاصل نمى تا گوهر وجود اشيا آشكار نگردد، منفعت آامل آن شى. هر چيزى حقيقت و گوهرى دارد
 از مردم با استمداد. شود  با ظهور او منافع مردم آشكار مى. است) پيامبر(گوهر وجود مردمان، ناطق زنده 
رسند و چنان تعالى  هاى او به منفعت آامل مى آنند و با استفاده از راهنمايى عقل خود، آن پيشوا را پيدا مى



پس بعثت الزمه تعالى بشر است و بدين سبب، . شود  تر از آنها يافت نمى يابند آه موجودى شريف مى
 ) 36 (.وجودش ضرورى است

  افاضه وجود 8.

عقل منشأ . آفرينش عقل نيز داراى اهدافى بوده است. دفى آفريده شده استء براى رسيدن به ه هر شى
براى نيل به اين هدف، خداوند انسان را . افعال انسان بوده، و غايت و هدف افعال انسان تعالى يافتن است

 دار موجودى آه بتواند عهده. موجودى مرآب از طبيعت و نفس آفريد تا توان آسب آماالت را داشته باشد
. برد اند، آه نفس انسانى و طبيعت از برآت وجود ايشان بهره مى نهايت درجه تعالى و آمال شود، پيامبران

پس بايد پيامبران مبعوث شوند تا رهنماى خرد در طريق تعالى و دستيابى به هدف خلقتش بوده، عامل 
 ) 37 (.افاضه وجود به عالم خاآى شوند 

 هاى شناخت پيامبران  راه

 . شه اسماعيليان، وحى ومعجزه دو راه شناخت پيامبران استدر اندي

  وحى 1.

 : در نزد معتقدان به اين فرقه قبول رسالت به دو صورت ممكن است

در اين بيان، . شود آورد به رسول القا مى حقيقت رسالت به وسيله آالمى آه متكلم پديد مى: سمعى) الف
 . ايجاد آن نياز به ابزار دارد آالم، واسطه قبول رسالت بوده، متكلم براى 

آيد و وى آن خطورات را در قالب لفظ به مردم  وجود مى مراد خطوراتى است آه در عقل رسول به: وهمى) ب
 . آند ارائه مى

 : است از آن داليل عبارت. در انديشه اسماعيليان، قبول سمعى به داليلى مردود است

 است آه در اختيار متكلم است؛ به نحوى آه بدون آن ابزار فرد  ايجاد آالم سمعى با مددجويى از ابزارى1.
اين سخن مستلزم آن است آه متكلم وحى و رسالت، موجودى چون بشر . توان ايجاد آالم را نخواهد داشت

 . آه اين فرقه معتقدند آه القاى رسالت بايد از منبعى ملكوتى و فراتر از بشر صورت گيرد باشد؛ حال آن

شخص اعطاآننده هم نياز به معطى . زم براى ايجاد آالم سمعى بايد از منبعى به متكلم اعطا شود ابزار ال2.
 . پس قبول رسالت به نحو سمعى باطل است. اش تسلسل باطل است و الزمه... ديگر دارد

ياز از اين رو براى درك امور محسوس يا مسموع به واسطه ن.  افراد بشر توان درك امور محسوس را دارند3.
پس . الزمه سمعى بودن اين است آه همه افراد بشر به حقيقت رسالت دسترسى داشته باشند. ندارند

 . بعثت و رسالت لغو و بيهوده خواهد بود

يعنى آنچه به نبى . پذيرفته استدر علم آالم نزد اسماعيليان، قبول رسالت به صورت وهمى امرى : نتيجه
وحى شده است به ذهن او خطور نموده، او آن خطورات را در مراتب فروتر به صورت لغت به امتش منتقل 

» وحى«به بيانى ديگر، واژه . نامد  قرآن آنچه رسول در قالب لفظ به امت ارائه آرده است، وحى مى. آند مى
 ...ما آان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا: فرمايد  قرآن مى. است» لتقبول وهمى رسا«در زبان قرآن مترادف با 

)38 ( 

 : در منظر اسماعيليه وحى سه مرتبه دارد

 .  وحى صريح به ناطقان1.

 . به اساس» فرا سوى حجاب« وحى از 2.

 ) 39 (. وحى خدا به بندگان به واسطه رسوالن3.

ام  من وحى را از جبرئيل گرفته: آند، آه فرمود در آيفيت اخذ وحى تأييد مى) ص(اين گفتار را آالم رسول خدا 
 . و جبرئيل از ميكائيل، ميكائيل از اسرافيل، اسرافيل از لوح، ولوح از قلم گرفته است



ا پنج حد متوالى علوى ...  وام و خيال از جد به نظر آنان مقصود پيامبر آن است آه من وحى را از خيال گرفته
بعد از پنج حد علوى اين سلسله به ناطقان سابق و اولياى تالى و دعات و ماذونين و . اين سلسله ادامه دارد

 ) 40 (.رسد مكاسرون مى

يكى از داليل آفر آنها اين است آه آنان : گويد در مقام اثبات آفر باطنيه مى) ص(مؤلف قواعد عقائد آل محمد 
اين مؤلف براى اثبات نزول وحى بر . آنند   و معجزات انبيا معتقد نبوده، نزول وحى بر انبيا را انكار مىبه نبوت
ما اين مناظره را به مثابه . آند گفتمان احمد بن موسى طبرى زيدى با فرد قرمطى را نقل مى) ص(پيامبر 

 . آنيم  مىمؤيدى ديگر بر سخن اين نحله درباره حقيقت وحى و آيفيت اخذ آن، نقل

 . ء خفى و لطيف و ناديدنى است جبرئيل روح است و روح شى: قرمطى گفت

 . پس جسم ديدنى است. جبرئيل فرشته است و فرشته داراى بال است: طبرى

 آند؟  چگونه وحى را از جبرئيل آسب مى) ص(محمد : قرمطى

 . رستاده استشود خداى تو چنين امر يا نهى ف گفته مى) حضورى(به طور شفاهى : طبرى

 آند؟  جبرئيل چگونه وحى را دريافت مى: قرمطى

 . گويد خداى تو چنين امر يا نهى فرستاده است  به طور شفاهى ميكائيل به جبرئيل مى: طبرى

 آند؟  ميكائيل چگونه وحى را دريافت مى: قرمطى

 . آند دريافت مى) ص(او وحى را مثل پيامبر : طبرى

 آند؟  حى را آسب مىفرشته برتر چگونه و: قرمطى

اى به  پس از آن، دستور به تنفيد امر و نهى از فرشته. خداوند در قلب او امر ونهى را خلق نموده است: طبرى
دهد تا امر و نهى به رسول انس  سپس دستور مى. فرشته ديگر نموده است، تا به رسول ماليكه رسيد

 . دهد بليغ امر و نهى به امتش مىوقتى آن به رسول انس ارسال شد، به او دستور ت. برسد

يكى از امامان زيدى مذهب، در پاسخ اين پرسش آه جبرئيل چگونه وحى را از خدا » هادى الى الحق«
از فرشته باالتر از خود ) ص(روايت شده است، پيامبر ) ص(آن گونه آه از پيامبر : آند، گفته است آسب مى

 ) 41 (.آند وحى را آسب مى

من از فرشته باالتر از خود وحى را آسب : او گفت. برئيل آيفيت دريافت وحى را پرسيداز ج) ص(پيامبر 
نمايد؟  فرشته باالتر از شما وحى را چگونه آسب مى: پرسيد) ص(پيامبر ... . آنم و او از فرشته باالتر مى

 اين الهام از خدا و :هادى الى الحق در ادامه فرمود. شود وحى به قلب او القا والهام مى: جبرئيل جواب داد
 ) 42 (.شود  شبيه الهامى است آه به زنبور عسل مى

  معجزه 2.

پيامبر براى اظهار شريعت، : متكلمان اسماعيلى معتقدند. هاى شناخت پيامبران معجزه است يكى از راه
يقى است و معجزه امرى حق. نيازمند ارائه معجزه است) مدعيان پيغمبرى(اثبات پيامبرى و ابطال دعاوى غير 

هر پيامبر، با بهره جستن از فيض الهى و مقام ربوبيت حق تعالى به مراتب عالى تكامل و روحانيت دست 
بوده، از توان ) خلق و امر(در پى آسب اين مرتبه واالى آمال، آنان واسطه بين ملكوت و ملك . يافته است

 . مندند بهره) معجزه(تصرف در امور جسمانى و روحانى 

اظهار معجزه بايد به نحوى باشد آه .  اين نظر، معجزه علم به حجت است، نه فعل برگرفته از قدرتبر پايه
ترين درجه  در اين انديشه انسان تا از عالى. همگان، حتى ناطقان ديگر، از انجام آار شبيه به آن عاجز باشند
 ) 43 (.قدرت بشرى بهره نبرده باشد توان ارائه معجزه را نخواهد داشت 

 : دراين تفكر، معجزه بر سه قسم است

 . انجام امورى آه مخالف با قوانين طبيعى جهان هستى است:  خرق عادت1.



 اظهار آالمى آه منبع وحيانى و ملكوتى داشته، در بردارنده بدايع عالم باشد و در دوره فترت پرده از 2.
هيچ آسى توان ارائه آالمى ) ن ناطقآخري(رويدادهاى گذشته براى امت بعد برداشته و در دوره آن نبى 

 . شبيه آالم او را نداشته باشد

جا آه هيچ فضل و آمالى برتر از فضل نبى يا  ها، در او جمع شده باشد؛ بدان  همه فضايل موجود در انسان3.
 ) 44 (.ناطق نباشد

 تعريف ناطق و سلسله ناطقان 

را » ناطق«اسماعيليه واژه . شود آوران از جانب خدا گفته مى در تعاليم اسالمى دو واژه نبى و رسول به پيام
 . مندند دانند آه از باالترين مرتبه نبوت بهره ويژه پيامبرانى مى

يت بهره نها او از آمال بى. آند در اصطالح، ناطق اولين حد در دوره خود بوده، مردم را به خداپرستى دعوت مى
ناطق در دور خود عامل افاضه وجود به . افعال صالح او سبب پيروى و تبعيت مردم از اوست. برده است

. شناخت ناطقان ضرورى است. او عاقل و فاعل، موجودى لذاته بذاته فى ذاته است. موجودات ملكى است
 . گاه آنان استزيرا شناخت وجود ائمه وابسته به شناخت ناطق و مرتبه او و اقرار به جاي

. شود اساس از چند جزء تشكيل مى. قرآن و اساس: در تفكر اسماعيلى قيام شريعت به دو حد استوار است
ء واحدى است آه عالم وضع در نهايت به آن منتهى شده، از  ناطق شى. اصل وجود اساس از ناطق است

 . چيزى وجود نداردء واحدى است آه وراى آن  ناطق شى: به عبارت ديگر. شود جنس آن مى

از اين رو آه . ء واحدى به وجود آمدند اند؛ در حالى آه از شى ء متفاوت ناطق و اساس در ظاهر دو شى
ناطق در عالم شرع و وضع . اى بين ناطق و اساس وجود ندارد، وجود اساس و قيام او به ناطق است واسطه

. مند است، ذات و فعلش تام است  آمال بهرهچون از مراتب عالى. شود اصلى است آه حدود به آن ختم مى
ناطقيت ناطق از وجودى ملكوتى، آه از جنس ناطق . رسند به وسيله او اشيا و امور بالقوه به فعليت مى

الم تر آيف ضرب اهللا مثال آلمة : آنچه گفته شد تأويل آالم خداست آه فرمود. شود نيست، به او اعطا مى
 ) 45 (. ...طيبة آشجرة طيبة اصلها ثابت

 : آند گونه ارائه مى آرمانى ترآيب عالم دين را در نمودارى اين

 : ناطق

 ) ائمه حافظ شريعت(امام قائم بالفعل آه همان اساس است : الف

 ) شريعت جامع براى علم و عمل(امام قائم بالقوه يا آتاب : ب

 : انسان مورد بحث در معارف

 آيند تا به اساس منتهى شوند  وار مى ائمه حافظ شريعت، آه سلسله: الف

 شريعت جامع آه ناشى ازآتاب است : ب

 : توضيح نمودار

زيرا او . شود در نظر آرمانى، ناطق از نظر ترآيب در عالم دين، اصل است و همه عوامل دينى به او ختم مى
امبران را افضل از توان نتيجه گرفت آه اسماعيليه همانند شيعه، پي از اين آالم مى. در ذات و فعل، تام است

به همين علت همه صفات عقل آلى را ويژه نبى . دانند ائمه دانسته، اما ناطق را همتا عقل آلى مى
 ) 46 (.برند البته چون امام در منظر آنها جانشين نبى است، صفات نبى را بر ائمه نيز به آار مى. دانند مى

ش، و امام و حجت به منزله مادر براى امت اسالمى در نظر ابوحاتم رازى، پيغمبر به منزله پدر براى امت
در اين حديث حضرت . » أنا و أنت يا على أبوا هذه االمة«: فرمود) ص(زيرا رسول خدا . شود شناخته مى

اى است آه به پدر ومادر گفته  واژه» ابوين«را ابوين امت اسالمى خوانده است و ) ع(خود و على ) ص(رسول 
 . شود مى

سماعيليان، پيغمبر ناطق و صاحب شريعت است، در حالى آه امام صامت و اساس شريعت در انديشه ا
ظاهر قرآن معجزه حضرت رسول و باطنش . به بيان ديگر، پيامبر صاحب تنزيل و امام صاحب تأويل است. است



فت ناطق اين فرقه به ه. ناطق پيامبران داراى شريعت و صامت همان امام است. باشد معجزه ائمه اطهار مى
به نظر آنان شيث، سام، اسحاق، هارون، شمعون، على و مهدى از ائمه . و هفت صامت معتقدند...) آدم و(

 ) 47 (.صامت هستند

آن بزرگوار ) ص(در دور حضرت رسول . ناطق و صامت: در انديشه ابوالخطاب، در هر دورى دو پيامبر وجود دارد
، حضرت خود پيامبر )ع(در دور امام جعفر صادق . امبر صامت بودپيامبر ناطق وعلى پي2 امبر ناطق، 1 خود ص

آنان براى اشخاص مراتبى همچون فرشتگان، پيامبران، رسوالن الهى يا . ناطق وابوالخطاب پيامبر صامت بود
 ) 48 (.شدند حتى خدايان قائل بودند؛ هرچند اين خدايان با آفريدگار يكتا دررقابت نبوده، نمايندگان اومحسوب مى

 اولين ناطق و شريعت 

) اهل رجوع(گفته شد آه چون نبى، ناسخ شريعت قبلى و مؤلف شريعت جديد » ناطق«در بررسى اصطالح 
آيد؟  آيا حضرت آدم از ناطقان به شمار مى: اگر چنين باشد بايد پرسيد. شود است، ناطق و اولواالعزم گفته مى

ده و قرآن نيز از آتاب و شريعت آدم سخنى به ميان نياورده چه اين آه از دور آدم آتاب و شريعتى باقى نمان
 ) 49 (.است

 : در اين مسئله دو ديدگاه متفاوت وجود دارد

 . نبوده است) 50 ( اولين ناطق داراى شريعت و عزيمت1.

 .  اولين ناطق داراى شريعت بوده است2.

صحيح است آه شرط اتصاف به : گويد  دوم مىابوحاتم رازى ديدگاه اول را باطل دانسته، در مقام اثبات ديدگاه
آه قبل از اولين ناطق شريعتى بوده تا  العزم، نسخ شريعت قبل و تأليف شريعت جديد است؛ در حالى اولى

به نظر . پس آدم داراى شريعت بود. نسخ شود، ولى به وسيله اولين ناطق، اولين شريعت مطرح شده است
 : ى چند استاو نپذيرفتن اين آالم مستلزم امور

بدون عمل سپرى شود؛ در حالى آه خالف حكمت و فلسفه نبوت ) عمر جهان(دوره طوالنى از عالم ) الف
 . است

وقتى دعوتى نباشد، شريعتى وجود . بايد تأويلى نباشد؛ زيرا باطنى نبوده است تا دعوتى تحقق پذيرد) ب
 . ندارد؛ زيرا قوام دعوت به شريعت است

بودن  آه ناطق  داراى شريعت نباشد، شرط اتصاف به ناطقيت را نخواهد داشت؛ درحالىدرصورتى آه ناطق) ج
 . شرط اظهار دعوت است

با اثبات امر و نهى و تنزيل، . گيرد و وحى چيزى جز تنزيل نيست امر و نهى به وسيله وحى صورت مى) د
 ) 51 (...بالحق اذ قربا قرباناواتل عليهم نب ابنى آدم : فرمايد قرآن مى. شود وجود شريعت هم ثابت مى

نسك خود . جويد منسك در حج در محلى به وسيله قربانى به خدا تقرب مى. قربان از رسوم شريعت است
قربانى را نسك . شود  انسانى آه به ديانت، طهارت و ورع شناخته شود، ناسك ناميده مى. قربان است

امر و نهى اولين رسم شريعت است آه با ظهور آدم آغاز نتيجه اين آه . گويند؛ زيرا هدف رسوم دين است مى
عالوه بر اين رسوم . آدم حرمت ازدواج با اعضاى خانواده را در بين فرزندان خود مطرح آرده است. شده است

دينى، وقتى آدم به رحمت خدا رفت، جبرئيل جنازه آدم را غسل داد و حنوطش آرد و آفن بر او پوشانيد و 
 . اين امور همه از رسوم شريعت است.  نماز ميت اقامه نمودسپس بر جنازه او

 . توان چنين نتيجه گرفت آه حضرت آدم از نطقا بوده است  با توجه به اين داليل و شواهد مى

چون : تأويل آيه چنين است: گويند) 52 (...اى به ناروا با تمسك به آيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا عده
 ! شود را در آيه بيان نكرده است، آدم شريعتى نداشته، از نطقا محسوب نمىخداوند نام او 

چون خود ) ص(رسول خدا . است) العزم اولى(آيه در مقام بيان دارندگان عزائم : در بطالن اين نظر بايد گفت
را ياد نكرده داراى مقام عزائم بود، مخاطب آيه است، ولى آدم آه آن مقام را دارا نبوده است، خداوند نام او 

بنابراين، آيه گواه آن نيست آه آدم شريعتى نداشته است، بلكه دليل آن است آه آدم از پيامبران . است
 ) 53 (.العزم نبوده است اولى



 : ها نوشت پى

باشند آه از آنها جد و فتح و خيال به طريق  اين دو همان عقل و نفس مى. اند سابق و تالى دو اصل اوليه) 1
 17.؛ آشف المحجوب، ص 279تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص : رك. در شده استانبعاث صا

 57.اثبات النبوات، ص ) 2

 244 . ؛ اسالم بال مذاهب، ص203 ؛ تاريخ اسماعيليه، ص26العقائد ومعدن الفوائد، اعتقاد  تاج) 3

 269 . خوان االخوان، ص) 4

 176.ق وعقائدها، ص ؛ تاريخ الفر26تاج العقائد ومعدن الفوائد، اعتقاد) 5

 57.تاج العقائد، ص ) 6

 9.سوره آهف، آيه ) 7

 40.؛ اثبات النبوات، ص 5ـ 3سوره نجم، آيه ) 8

 253.سوره بقره، آيه ) 9

اين واژه از . را آه امر به انجام آار است، خلق آرد» آن«به نظر بعضى از بزرگان اسماعيليه خداوند آلمه ) 10
از اين دو حرف به طريق تضايف، دوآلمه آونى و قدر پديد آمد آه دو . ته استدو حرف آاف و نون ترآيب ياف

سپس به . آونى نخست از آن به وجود آمد. از اين دو، اولى مؤنث و دومى مذآر است. اصل اوليه بودند
ين گانه را آه مطابق فرشتگان آروبى در د همراه با خلق قدر، آروبيان هفت. فرمان خدا آونى، قدر را آفريد

ك، و، ن، ى، ق، «بدين ترتيب جفت آونى ـ قدر هفت تا از حروف، يعنى . يهود و مسيحيت بودند نيزخلق آرد
 . را به وجود آورد آه به اين حروف، حروف علويه گويند» د، ر

آونى و قدر با ادوار پيامبران ارتباط نزديكى داشتند؛ به نحوى آه هفت حرف علوى به صور نوعيه يا وجود 
هر حرفى نماينده يكى از پيامبران ناطق بود آه با . شد  هفت ناطق و اديان وحيانى آنها تعبير مىمثالى

از اين حروف بقيه . گشت به عنوان رمز قائم ختم مى» راء«شد و به  به عنوان رمز آدم شروع مى» آاف«
از دو اصل . ديد آمدحروف الفباى عربى، هفت، هفت، عناصرى آه از آنها عالم علوى و سفلى ساخته شد، پ

هاى جد و  قدر به امر آونى از سه حرف خود سه وجود روحانى يا سه حد به نام. اولى سه حد به وجود آمد
فتح و خيال را به وجود آورد آه با سه فرشته مقرب جبرائيل و ميكائيل و اسرافيل يكى بودند و نقش واسطه 

اشته، رابط ميان خداوند و ناطقان در هر يك از دورهاى ها و عالم روحانى در جهان جسمانى را د بين انسان
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 امامت از ديدگاه اسماعيليان 

 ) رضى(محمد نصيرى 

 مقدمه 

اى محورى،  اگر بتوان براى مكتب اسماعيليه از ماوراءالنهر و دره سند تا مغرب و در سراسر جهان، انديشه
امامت اسماعيلى، خاستگاه و پيامدهاى آن در آنار اى روشن تعيين آرد، انديشه  اى اصلى و مشخصه ايده

شناسى، نفس، عقل و معادشناسى، از اهميت  ساير تعاليم آنان همچون خداشناسى، آيهان و جهان
هرچند تعاليم آنها از همان آغاز تصورى قابل درك و مرتبط را درباره خداوند، جهان، . ممتازى برخوردار است

داد اما هم در حيطه عمل و هم در حوزه نظر، نقش و آارآرد مسئله  رائه مىانسان، معنا و فلسفه تاريخ ا
 . امامت فرازمند بوده است

ها و ابعاد  شايد بتوان گفت اين مسئله در مكتب اسماعيليه، به نخ تسبيحى ماند آه همه تعاليم و آموزه
با آن آه مبناى نبوت و .  است دهى، منظم، آاربردى و معنادار آرده فعاليت آنان را در پيوندى محكم، جهت

امامت هر دو نياز همواره انسان به معلم معصوم و راهنماى مؤيد از جانب خداوند متعال است و در سطحى 
تر است، به طورى آه  تر و جدى جايگاه امام بعد از مقام نبوت و ناطق است، اما در سطوحى نقش امام عميق

اند آه پرده از   بشر و ظهور هر يك از نطقاء، هفت امام آن دورههاى تاريخ مقدس زندگى در هر يك از دوره
چه، . دارند انگيز مستور در قرآن، شريعت و آالم ناطق برمى حقايق درونى و مهر سر از محتواى باطنى و دل

ان دعوة الرسول آانت الى التنزيل والشريعة ودعوة الوصى الى التأويل «: به قول داعى بزرگ سجستانى
 ) 1 (.» ةوالحقيق

به تعبيرى ديگر، اين مسئله امامت است آه به عنوان جزئى از سلسله نبوت، تاريخ انسان را از ابتدا تا انتها 
گيرد و در نهايت امام قائم و حجت مستور اسماعيلى، پيش از پايان جهان و در آستانه رستاخيز  در بر مى

 ) 2 (.نهد  جديد، دوره معرفت محض روحانى و آزاد را آغاز مى



با توجه به آنچه اشاره رفت، اين نوشته در صدد است هرچند مختصر از روى منابع مربوط به اسماعيليه، به 
 . اهميت و ابعاد اين پديده بپردازد

 امامت اسماعيليه از منظر فلسفه تاريخ 

 ها در مسئله امامت  اسماعيليان و ابهام

قش و آارآرد سياسى، اجتماعى، فرهنگى و تربيتى آن مسئله امامت و جايگاه امام و چگونگى سرنوشت، ن
 . ترين مسائل اين فرقه است  ترين و پيچيده در مقتضيات زمانى گوناگون، از مهم

آه آيا مؤسس اين مكتب و نيز جد خلفاى فاطمى مردى علوى است يا غيرعلوى، و سلسله امامان  اين
اى باالتر و در رتبه پيامبران و حتى باالتر از آنان  در مرتبهشود يا آن حضرت  آغاز مى) ع(اسماعيلى از امام على 

شود، نيز آيا اسماعيل بن جعفر، امام  آغاز مى) ع(و سلسله ايشان از امام حسن يا امام حسين ) 3(قرار دارد، 
. آور درباره اين فرقه است هاى ابهام هفتم دور ششم تاريخ مقدس است يا محمد بن اسماعيل، همه پرسش

 ديگر اين آه آيا قائم منتظر، امام هفتم اسماعيلى است يا امام هشتم و يا مختص به نواده معينى از پرسش
نيست، بلكه يك معناى جمعى دارد و شامل هر امامى است آه از اين پس بيايد؟ سرنوشت ) ع(امام صادق 

 است؟ سرنوشت آنان آه به اين قائم منتظر چگونه است؟ آيا ظهور آرده و پنهان شده يا تاآنون ظهور نكرده
اند، چگونه است؟ تكاليف امام و مردم در دوره ستر با وظايف آنان  نام قائم اسماعيلى تاآنون پرچم برافراشته

در دوره آشف چه فرقى دارد؟ نقش و مسئوليت داعيان هر امام در اين دو دوره چگونه است؟ رابطه امام با 
 شريعت و جايگزين آردن شريعت جديد، آيفيت دفاع از دين چگونه ادوار عالم، قيام قيامت، تعيين يا نسخ

 ) 4(است؟ 

هايى آه در نتيجه انشعابات مختلف اين فرقه پديد آمده است، به هيچ روى  ناگفته نماند آه ناهمخوانى
زيرا اتخاذ موضع افراطى يا تفريطى نسبت . هاى ناصواب نسبت به پيكره اصلى اين فرقه نيست مصحح قضاوت

هاى بعدى، نشان وجوه امتياز و جدايى آن انشعابات است و  ها، به وسيله شعب و شاخه ه اصول انديشهب
نسبت دادن آارآرد نادرست بخشى از يك مجموعه به تمام مجموعه، خطاست؛ چنان آه تاريخ اسالم 

رد آمده و گاه هويت برخى هاى فراوانى به مسلمانان وا همواره در تنگناى آن قرار داشته و از اين زاويه ناگوارى
توانيم با بررسى  ها نمى ما نيز به سبب برخى محدوديت. مسلمانان را مورد هجوم و نابودى قرار داده است

هاى آنان را بشناسيم، ولى به مثابه  دقيق سير تاريخى، وجوه امتياز و افتراق اين انشعابات و تحول انديشه
 . ورزيم  آن غفلت نمىيكى از مسائل مورد توجه در اين بحث، از

 توصيف تئورى امامت اسماعيلى از نظر فلسفه تاريخ 

آنان » اى بودن تاريخ مقدس دينى دوره«بر اساس برخى منابع، عقيده اسماعيليه در باره امامت از نظريه 
 تأييد هاى پيامبران مختلف الهى است آه قرآن آريم بر آن مهر ترآيب يافته است، آه آن نيز برگرفته از دوره

، هر يك » هفت دوره«معتقد بودند آه تاريخ مقدس بشر در » اسماعيليان قديم«بر پايه اين نظريه، . زده است
هر دوره با پيامبرى آه آورنده وحى است و شريعتى دارد، آغاز . رسد  با طول زمانى معينى، به پايان مى

ها،  ه طول انجاميده است، مردمى با سنتدر هر يك از اين ادوار آه درمجموع هجده هزار سال ب. شود مى
زيسته است و به  در دورما مى» دين«آدم واضع . اند زيسته هاى مختلف مى ها و طرق معيشت و دين روش

هر دورى هزار سال دوام دارد و هر هفت هزار سال قيامت است و هر . گويند» آدميان«همين سبب ما را 
ناموس : اند مردم درهريك از ادوار، مطيع دوحكم. هاست م قيامتقيا) چهل و نه هزار سال(هفت دور قيامت 

آن  آدمى وحاآمان هاى آدمى است به ناموس شريعت نسبت. شريعت و دنيا، ناموس قيامت وآخرت
 . اند هاى انسان است با خدا و حاآمان آن قائمان قيامت ناموس قيامت و آخرت، نسبت. اند پيامبران

آند، به شكلى  پيغمبرى براى ايشان شريعتى وضع مى. پذيرند خيال تأثير مىمردم در دور نخست از حس و 
جاست آه  در اين. گردد  رسد و دوره آمال آغاز مى سپس اين دوره به پايان مى. آه به فهم آن قادر باشند

همى گيرد و معارف حسى و و يابد و پرده از چهره حقيقت برمى آيد و بر همه ادوار قبلى سيطره مى امام مى
» ء الى اوله رد الشى«يابند و اين باور از تأويل اين سخن  و خيالى صحت معقوالت مطلق روحى الهى مى

 ) 5 (.يعنى به معناى حقيقى باطن، پديد آمده است

 اى بودن تاريخ مقدس  تبيين تئورى دوره

اينان آه . اند  ظهور آرده) نطقاء السته(بر اساس اين نظريه، در شش دوره اول تاريخ بشر، شش ناطق 
، موسى )ع(، ابراهيم )ع(نوح ) 6(، )ع(حضرت آدم : شوند، عبارت بودند از پيامبران اولواالعزم نيز خوانده مى

گانه،  اى قبل يا همزمان با دوره هر يك از ناطقان شش در مرتبه) 7 () .ص(و حضرت محمد ) ع(، عيسى )ع(



امامان . و برپا دارنده ـ به تعبيرى مربى ناطق ـ آن دوره استامام مقيم، حافظ، ياور . ائمه مقيم وجود دارند
 . هنيد، هود، تارح، اد، خزيمه و جناب ابوطالب: اند از مقيم اين شش دوره عبارت

نيز ناميده » صامت«و » اساس«روحانى آه » وصى«بر پايه اين نظريه، هريك از شش ناطق نخستين را يك 
ممكن است مستقر يا مستودع باشد، معناى رمزى و باطنى پيام اساس آه . گردد شود، جانشين مى مى

شيث، سام، : اين اوصيا در شش دوره نخست عبارت بودند از. آند نازل گرديده را براى برگزيدگان تعبير مى
هابيل براى دوره اول . هاى مستقر بودند اسماعيل، هارون يا يوشع، شمعون الصفا و على، آه اوصيا يا اساس

 ) 8 (.اند دار نقش اساس مستودع بوده دس و اسحاق براى دوره سوم، عهدهتاريخ مق

شدند و  ناميده مى) آنندگان تكميل(آمدند آه اتما  در پى هر وصى يا اساس صامت، به ترتيب هفت امام مى
يابد و با خصوصيات ويژه و  به مرتبه ناطقى اعتال مىاى يا فقط در دوره ششم، هفتمين امام  در هر دوره

امامان (در آنار سلسله اصلى هفت امام در هر دوره . گردد مسئوليت و تكاليف خاص، پيامبر ناطق بعدى مى
امامان در هر دوره به مثابه حافظان و . ممكن است يك تا هفت امام مستودع نيز وجود داشته باشد) مستقر

امام هفتم در ) 9(. آنند ب مقدس و شريعت، در دفاع از جنبه ظاهر و باطن، ايفاى نقش مىنگهبانان حقيقى آت
يابد، شريعت ناطق پيشين را نسخ و دوره جديدى  هر دوره يا فقط در دور ششم آه به مرتبه ناطقى ارتقا مى

پذيرد و امام هفتم  التى مىاين ترآيب تغييرات و تحو) دور آخر تاريخ عالم(آند؛ هر چند در دور هفتم  را آغاز مى
 . آند هاى ديگر را نيز ايفا مى در اين دوره نقش

شناخته شده است، از زمان هبوط ) ناطق آن دوره) (ع(مبدأ زمانى دور اول تاريخ مقدس بشر آه به دور آدم 
 ظهور و امامان اين دوره، دوره. ادامه دارد)  سال بعد ازتولد آدم2242(آغاز وتا آغازطوفان نوح ) ع(جناب آدم 
انوش بن شيث، قينان بن انوشن، مهليئل بن قينان، يارد : اند از  هفت امام مستقر اين دوره عبارت. مستقرند

هنيد نامى مربى جناب آدم و امام مقيم . بن مهليئل، اخنوخ بن يارد، متوشالح بن اخنوخ و المك بن متوشالح
 . است) ع(آدم  حضرت دارد ومنسوب به حف نامص دراين دوره آسمانى متداول آتاب.اين دوره است

اين دوره . استمرار داشته است) ع(دوره دوم تاريخ مقدس بشر با مبدأيت طوفان نوح آغاز و تا نبوت ابراهيم 
سلسله امامان مستقر اين دوره نيز همچون . گانه آن نيز مستقرند نيز دوره ظهور و آشف است و امامان هفت

ارفكشاد بن سام، شالخ : امامان مستقر اين دوره عبارت اند از. رسانند ره نسبت مىدوره اول، به اساس دو
از ميان . بن قينان بن ارفكشاد، عابر بن شالخ، فالج بن عابر، رعوا بن فالج، سروج بن رعوا و ناحور بن سروج
برده  مىآار اين سلسله، اسم قينان بن ارفكشاد حذف شده و گفته شده است آه چون قينان، سحر به

است، پدرش اورا شايسته ندانسته وفرزند او، شالخ را به امامت برگزيده است؛ نظير آنچه برخى اسماعيليه 
البته نه به علت شايسته نبودن (گويند  مى) ع(درباره انتخاب محمد بن اسماعيل از سوى امام صادق 

و اساس دوره ) ع(ل ناطق آن جناب نوح ، رسو)ع(امام مقيم اين دوره هود ) . اسماعيل، بلكه به سبب فوت او
 . است) ع(نيز سام 

: ناطق، و امام مقيم آن تارح است و اساس دوره دو نفرند) ع(در دوره سوم تاريخ مقدس بشر، جناب ابراهيم 
سلسله ائمه سبعه يا اتما ) . اساس مستودع(و اسحاق بن ابراهيم ) اساس مستقر(اسماعيل بن ابراهيم 

آيد و حالت ستر، تا  و اساس ادامه يافته است، ولى اين دوره، آغاز دوره ستر به شمار مىنيز از نسل هر د
 . به همين سبب ائمه متم، يا به اساس مستودع پيوند دارند يا به امام مقيم. دوره ششم ادامه دارد

ن، الهميسع بن قيذار بن اسماعيل، سالمان بن قيذار، بنت بن سالما: اند از امامان مستقر اين دوره عبارت
يعقوب بن اسحاق، يوسف : اند از و امامان مستودع دوره سوم عبارت. بنت، يقداد بن الهميسع و اد بن يقداد

 . موص، يونان بن ايوب و شعيب بن صيفون بن يعقوب، افرايم بن يوسف، رازح بن عيص، ايوب بن

 شده است، به ترتيب داراى دو شناخته) ع(دوره چهارم تاريخ مقدس آه با ناطقيت جناب موساى آليم 
شخصى (هاى هارون و يوشع بن نون است و نسبت سلسله امامان مستقر به امام مقيم دوره  اساس به نام

عدنان بن اد، معد بن عدنان، : اند از  هفت امام مستقر اين دوره عبارت. رسد مى) ، مربى موسى» اد«به نام 
 .  مدرآة بن الياس و خزيمة بن مدرآةنزار بن معد، مضر بن نزار، الياس بن مضر،

ايليا بن بسباس، اليسع بن اخطف، صموئيل الرائى، داوود بن بسى، : اند از امامان مستودع دور چهارم عبارت
 . سليمان بن داوود، عمران بن مائان و زآريا بن برخيا

آغاز ) ع(عيساى مسيح دوره پنجم تاريخ مقدس بشر از نظر اسماعيليان با رسالت ناطق اين دوره، جناب 
شخصى به نام زيمه، مربى و حافظ و معرف مسيح است و جناب يحيى و شمعون الصفا، به ترتيب . شود مى

هاى  تعداد امامان مستقر اين دوره بر خالف دوره. آيند اوصياى عيسى و اساس مستقر دوره به شمار مى
نسبت امامان .  امامان مستودع دوره هفت نفرندگذشته، از هفت امام به چهارده امام ارتقا يافته است، ولى

اين دوره نيز دوره امامت امامان . رسد مى) خزيمه(مستقر نيز همچون دوره گذشته به امام مقيم دوره 
 . مستودع است



آنانة بن خزيمه، نضر بن آنانة، مالك بن نظر، فهر بن مالك، غالب : اند از چهارده امام مستقر اين دوره عبارت
، لؤى بن غالب، آعب بن لؤى، مرة بن آعب، آالب بن مرة، قصى بن آالب، عبد مناف بن قصى، بن فهر

هفت امام مستودع اين دوره عبارت . هاشم بن عبد مناف، عبدالمطلب بن هاشم و عبداهللا بن عبدالمطلب 
 . مرقص يا عبدالمسيح، فيلبس، اسطفاس، هرقل، ارميا، مروة الراهب و بحيرا: اند از

امام . شود  آغاز مى) ص(دوره ششم تاريخ مقدس از نظر اسماعيليان با رسالت حضرت محمد مصطفى مبدأ 
در اين دوره نيز دو ) . ع(ابيطالب  بن است واساس ووصى دوره، جناب على) ع(مقيم اين دور جناب ابوطالب 

امامان . ، و امامان مستودعامامان مستقر، آه هفت نفرند: اند گروه از امامان به انجام وظيفه الهى پرداخته
، )ع(، محمد بن على )ع(، على بن الحسين )ع(، حسين بن على )ع(حسن بن على : اند از مستقر عبارت

بر اساس اختالف انظار ميان برخى انشعابات . ، اسماعيل بن جعفر و محمد بن اسماعيل)ع(جعفر بن محمد 
امام ) ع(شود و درنتيجه امام حسن  انه ياد مىگ سر سلسله امامان هفت) ع(اسماعيلى، گاه امام على 

گاه سلسله امامان از امام حسن  شود و آن اساس دوره شناخته مى) ع(مستودع خواهد بود و گاه امام على 
و امام حسن ) ع(شود و در نتيجه امام على  گاه اسماعيل بن جعفر از سلسله حذف مى. گردد آغاز مى) ع(
. آند گيرند و گاه وجود اسماعيل تغييرى در وضعيت سلسله ايجاد مى قرار مىهر دو در سلسله امامان ) ع(

محمد بن اسماعيل امام هفتم )) ص(دور پيامبرى حضرت محمد (به هر حال، آنچه مسلم است در اين دوره 
) شود دور هفتم آه دور معادى آخر ناميده مى(دوره، امام متم، اساس، صامت، وصى و ناطق دوره بعدى 

 . است

دل سپردند، محمد بن ) ع(به امامت موساى آاظم ) ع(گويا بعد از آن آه اآثر شيعيان پيرو امام صادق 
به . و در پنهانى زيست) 10 (مدينه را ترك آرد و به سوى مشرق روى آورد) امام هفتم دور ششم(اسماعيل 

و مهدى يا » ناطق هفتم«ورش آغاز شد و پس از ظه) 11 (»دوره ستر«عقيده اسماعيليان، با پنهان گشتن او 
شود و نيز  تنها در او مرتبه ناطق و اساس يكى مى. قائم خواهد بود و بر دور معادى آخر حكمرانى خواهد آرد

شود و او شريعت اسالم را نسخ  با ظهور امام آخر دوره پايانى جهان آغاز مى. اوست آه آخرين امام است
ط حقايق باطنى نهفته در وراى همه شرايع قبلى را آه تنها آورد و فق آند، ولى شريعت جديدى نمى مى

 . سازد نخبگان تا حدى از آن اطالع داشتند به طور آامل آشكار مى

ترتيب، در دور واپسين تاريخ مقدس و پيش از آن آه جهان به آخر رسد، حقايق، آزاد از هر رمز و راز، براى  بدين
شود؛ به طورى آه در اين عصر   و علم روحانى محض شروع مىشود و دور معرفت تمامى جهانيان معلوم مى

به عدالت بر ) محمد بن اسماعيل(مسيحيايى و مهدوى، ديگر نيازى به ظاهر شرايع نيست و امام ناطق 
رساند و به داورى روز رستاخيز آدميان  جهان فرمان خواهد راند و سپس عالم جسمانى را به پايان مى

وى قائم القيامة امام روز رستاخيز، و دور او پايان زمان و عصر تاريخ بشريت خواهد در اين حال، . نشيند مى
 ) 12 (.بود

به سبب وجود نص و حقانيت على ) ص(داعى حميدالدين آرمانى، پس از بيان اين آه خالفت بالفصل پيامبر 
 : گويد  مىآورد و از آن اوست، از حقانيت اهل بيت در خالفت پس از على سخن به ميان مى) ع(

اين . در مرتبه بعد آسانى قرار دارند آه در حفظ دعوت علمى و عملى پيامبر و على جانشين آنان شدند
در اين ميان هر امام هفتمى از قدرت . هستند و هر آدام به تأييدى آسمانى مؤيدند) ع(آسان همان امامان 

موازات عددى شريف است و به همين سبب نيز و تأييدى آسمانى و انكارناپذير و تحقيرنشدنى برخوردار و در 
اين هفتمين امام چنان . است آه دور ناطقان و مبعوثان خداوند است» دور آبيرى«در » دور صغير«پايان يك 

. از آن برخوردار بوده است) جانشين مبعوث مؤيد آه حظى وافر از برآات قدسى دارد(اى دارد آه اساس  مرتبه
و ) ص(ت از پرداختن به حفظ عبادات ظاهر و باطن، به عنوان وارث مقام پيامبر مرتبه اين امام عبارت اس

 ) 13 (... .اساس در اين مهم

 تحوالت و انشعابات در نظريه امامت اسماعيلى 

آغاز ) ص(اين عصر با ناطقيت حضرت محمد » دور آبير«حاصل گزارش دور ششم تاريخ مقدس اين شد آه 
آغاز شده بود با ) ع(على  يا حسن بن) ع(ين دور نيز آه با امامت حضرت على گانه صغير ا شد و ادوار هفت

امامت محمد بن اسماعيل تتميم يافت و محمد بن اسماعيل به عنوان امام آخرين دور صغير ابتدا به مقام 
ه هر شد و ب) دور هفتم(اساس و سپس به مقام ناطق ارتقا يافت و بدين ترتيب آغازگر آخرين دور آبير عالم 

دليل چون پنهان گشت، جامعه اسماعيلى آه از بعد او به وسيله حجج و ابواب و داعيان، همواره با او در 
ارتباط و در تبليغ دعوت او خواهند آوشيد، منتظرند تا محمد بن اسماعيل بيايد و پايان زمان و عصر تاريخ 

 . بشريت را آغاز نهد 

 آه با سمت داعى، حجت يا باب محمد بن اسماعيل، به فعاليت در ديرى نپاييد آه اسماعيليان بعدى و آنان
يعنى آغاز دور هفتم . ها قائل شدند ترى از دوره دعوت مشغول بودند در همين آغاز دور هفتم به سلسله بزرگ

بايست تا قبل از ظهور محمد بن  آه به علت پنهان گشتن محمد بن اسماعيل به تأخير افتاده بود و مى



هاى مختلف ظاهر و باطن حقيقت بود، سير  هاى ستر را آه مبين اشكال و صورت مسيرى از دورهاسماعيل، 
آند، بر پايه مالحظات و تفكرات اخترشناسى تبديل به دور عظيمى شد آه خود دربردارنده ادوار مختلف ديگر و 

 . ظاهرى نياز نيستآند و ديگر به احكام  هاى آشف و تجلى شد آه در آن حقيقت ظهور مى نويدبخش دوره

مهدى و ديگر جانشينان او، ضرورت تجديد ) عبداهللا(بدين ترتيب و با دعوى آشكاراى امامت از جانب عبيداهللا 
نظر در عقيده اسماعيليان نخستين درباره مقام محمد بن اسماعيل ـ به عنوان قائم مقام و امام واپسين ـ 

گانه از  طمى ضرورتا به وجود بيش از يك سلسله هفتبر اساس ادعاى جديد، اسماعيليان فا. آشكار شد
هاى دورترى در آينده فرا  قائل شدند و انتظارات ويژه ظهور قائم را به زمان) ص(ائمه در دور حضرت محمد 

يك نتيجه روشن اين جرح و تعديل در مبانى اعتقادى، آن بود آه امام هفتم، اهميت معادى و مفهوم ) 14(. بردند
ور مسيحايى خود را، آه در مقبوليت و موفقيت نهضت اوليه اسماعيليه نقش قطعى داشت، بخش ظه حيات

 ) 15 (.از دست داد

باز گردد، يك ) ع(ترتيب، مهدويت محمد بن اسماعيل، به جاى آن آه به نواده معينى از امام جعفر صادق  بدين
) محمد بن اسماعيل(امام مستور » ىها حجت«معناى جمعى پيدا آرد و رهبران نهضت آه تا آنون به عنوان 

آردند، از مقام حجتى امام قائم منتظر به  پرداختند و مردم را به اطاعت از او دعوت مى به انجام وظيفه مى
بر . ترتيب به طور ضمنى مهدويت محمد بن اسماعيل نفى شد مرتبه امامت تحول و ترقى يافتند و بدين
اسماعيل ختم  محمد بن گانه آه به اعيلى، ادوار صغير امامان هفتاساس توسعه جديد در انديشه امامت اسم

نشده ادامه يابد و آخرين آنها قائم و  بينى اى بسيار دورتر و پيش شد، امكان يافت تا عصرحاضر و حتى آينده مى
 . ناطق تلقى گردد؛ زيرا رجعت محمد بن اسماعيل انكار شده بود

اولين دوره تتميمى ائمه سبعه به صورت امامان . شود ر ششم ياد مىاز ادوار صغير بعدى به عنوان تتمه دو
بدين ترتيب، عبداهللا بن محمد رضى، احمد بن عبداهللا . مستقر از نسل محمد بن اسماعيل ادامه پيدا آرد

وفى، حسين بن احمد تقى، عبيداهللا مهدى، محمد بن على قائم، اسماعيل بن محمد المنصور باهللا و معد بن 
هر چند از ابتدا از اين دور، به دور ستر نام برده . ل، المعز لدين اهللا، امامان اين دور شناخته شدنداسماعي

 ) 16 (.شد، با قيام عبيداهللا مهدى و ادعاى امامت او، دوره آشف و ظهور نام گرفت مى

گرفت و  مه مىها و عقايد پيشين سرچش يكى ديگر از تحوالت در عقيده اسماعيليان آه به نوعى از انديشه
آمد، اصالحاتى بود آه از سوى چهارمين امام  نوعى اصالح و تجديد نظر در عقايد عبيداهللا مهدى به شمار مى

اين . فاطمى و هفتمين امام در اين دوره، المعز لدين اهللا، در تعاليم اسماعيليان فاطمى صورت پذيرفت
انه فاطميان براى بسط حدود قلمرو در طلب هاى توسعه اصالحات آه بيشتر به منظور تعقيب سياست

هاى شرقى  هاى شرق اسالمى ارزيابى شده است، براى جلب حمايت جوامع قرمطى سرزمين سرزمين
برخى از » معز«بر اساس اين اصالحات، . صورت گرفت و شامل اصالحاتى در تعاليم اسماعيليان فاطمى شد

را ديگر بار ) آه همچنان مورد تأييد قرمطيان قرار داشت ق 286نظريات اسماعيليان نخستين دوره قبل از سال 
به رسميت شناخت و محمد بن اسماعيل به عنوان هفتمين امام دوره اسالم، بار ديگر از سوى اسماعيليان 

اين تداوم بدون . فاطمى به عنوان قائم و ناطق شناخته گرديد و اين امر مغاير با تداوم امامت دانسته نشد
گانه از ائمه  مت، بعدها از طرف قاضى نعمان ـ آه با صراحت به وجود بيش از يك سلسله هفتانقطاع در اما

اى آه  هرچند او در رساله. قائل بود ـ مورد تأييد قرار گرفت )) ص(دور حضرت محمد (در دور ششم تاريخ دينى 
هاى  ت، در پاسخ پرسشاحتماال در اواخر عمر خود نوشت تصوير متفاوتى از اين عقيده فاطميان عرضه داش

: قائم در اصل سه حد دارد: دهد آه رسول يكى از جوامع اسماعيليه شرقى درباره قائم و ظهور او توضيح مى
 . گاه حد داورى روز قيامت روحانى، و آن) آون(جسمانى، حد قيامت يا عالم ) آون(حد عالم 

بنابراين . آند  سمانى براى قائم ياد مىتر، از وجود دو حد ج در اين توضيحات قاضى نعمان به صورت خاص
اظهارات، قائم، نخست در پايان دور ششم تاريخ به عنوان امام هفتم دور اسالم ظاهر شد و بر اين اساس، 

به ) ناطق هفتم آه شريعت جديدى را اعالم نكرد(اولين حد جسمانى خود را در شخص محمد بن اسماعيل 
 ظهور آرده بود، شريعت او نيز آه دربردارنده تأويل معانى باطنى شرايع دست آورد؛ اما چون در دور ستر آامل

به همين دليل، قائم خلفايى را براى خويش تعيين و در آنها حد جسمانى . قبلى بود، مخفى و مستور ماند
 و آند از طريق همين خلفاست آه قائم معناى باطنى احكام را براى مردم آشكار مى. ثانوى خود را تحميل آرد

 . رساند بينى شده است به انجام مى آارهايى را آه براى او پيش

در ابتدا خلفا نيز مخفى و مستور بودند، اما آنها با عبيداهللا در دور آشف آشكار شدند و اينان تا پايان عالم 
يد پس از آن قائم به حد جديدى خواهد رس. جسمانى حكومت خواهند آرد و آخرين آنها حجت قائم خواهد بود

و در دور روحانى ستارگان، آشكار خواهد شد و پيش از آن آه فراتر رود و با نفس آلى يكى شود بر مردمان 
 . داورى خواهد آرد

گر  رسد آه بتواند توجيه هر چند در بيان قاضى نعمان ابهاماتى در تبيين و تطبيق وجود دارد، به نظر مى
زيرا بنابه نظرات قاضى نعمان، در دوره . و بروز آنان باشدهاى بعدى ظهور  سلسله امامان اسماعيلى و دوره

فترتى آه از زمان غيبت محمد بن اسماعيل آغاز شده بود دوره اسالم و شريعت آن همچنان تا هنگام ظهور 



براى جلب  هاى معز فاطمى البته آوشش. يافته است محمد بن اسماعيل امام قائم و ناطق هفتم تداوم مى
 . آميز بود ا حدودى موفقيتحمايت قرمطيان ت

آرد،  ابو يعقوب سجستانى آه در اوايل عمر به جناح قرمطى تعلق داشت و از تعاليم داعى نسفى پيروى مى
در زمان معز فاطمى به فاطميان پيوست و در تمامى آثارى آه پس از به خالفت رسيدن معز تأليف آرد، مدافع 

تيجه قرمطيان خراسان و سيستان و مكران نيز آه از داعى در ن. مشروعيت و امامت خلفاى فاطمى گرديد
زيرا به طور روشن اسماعيليان اعالم ) 17 (.آردند به اسماعيليان فاطمى پيوستند  سجستانى اطاعت مى

پذير نيست و حقايق  امكان» شريعت«بدون » حقيقت«آردند آه ظاهر و باطن مكمل يكديگرند و دسترسى به 
 . اهر دين ارتباط دارد هميشه با شرايع يا ظو

اواسط اين دوره آغاز . دومين دوره امامان تتميمى دور ششم، به نحو مستقر و از نسل معز ادامه يافت
آغاز شد و ) العزيز باهللا(سلسله امامت اين دوره با نزار بن معز . افتراقات جدى و پايان خالفت فاطمى است

در زمان خالفت و امامت ششمين خليفه فاطمى . ه خالفت رسيدب) الحاآم بامراهللا(بعد از او حسين بن نزار 
شدند و » حاآم«اى از اسماعيليان به رهبرى شخصى به نام درزى، قائل به الوهيت  عده) الحاآم بامراهللا(

هاى درزى همچون جواز ازدواج با محارم، الوهيت حاآم، عقيده به تناسخ، حلول خداوند  چون عقايد و انديشه
بدين ترتيب . مورد پذيرش مردم مصر قرار نگرفت، او ناچار به ترك مصر و مهاجرت به شام شد. .. در انسان و

 . پديد آمد» دروزيه«اى به نام  فرقه

به امامت رسيد و بعد از او فرزند » الظاهر تعزيز دين اهللا«، فرزند او على بن الحسين، » الحاآم بامراهللا«بعد از 
اى در  ترين بحران فرقه با مرگ مستنصر بزرگ. به خالفت رسيد» ر باهللالمستنص«ارشدش معد بن على، 

افضل پسر بدرالجمالى آه در مقام وزارت، اقتدارى تمام داشت، به قصد مستحكم آردن . اسماعيليه بروز آرد
م موقعيت خود، نزار فرزند ارشد مستنصر را آه نص امامت و خالفت بر او قرار گرفته بود از حقوق خود محرو

جايگزين وى ساخت و بدين » المستعلى باهللا«ترين برادر او ابوالقاسم احمد را با لقب  آرد و در عوض جوان
داد به دو شاخه اصلى مستعلويه  ترتيب نهضت اسماعيليه آه تا آن زمان نهضت فكرى واحدى را تشكيل مى

هر چند . ماعيليه انجاميدناپذير دعوت اس اين افتراق به تضعيف آلى و جبران. و نزاريه منقسم شد
را پذيرفتند و با اين آار » مستعلى«اسماعيليان مصر و يمن و گجرات و بسيارى از اسماعيليان شام امامت 

شود و با  از برادر به برادر منتقل نمى) ع(اصل اوليه انديشه اسماعيليه را، آه امامت بعد از حسن و حسين 
رسد، مخالفت آردند، گروه بزرگى از اسماعيليان شام و  تر نمى ر آوچكتر نوبت به امامت براد وجود برادر بزرگ

به نص اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را نوزدهمين امام خود و ... تمامى اسماعيليان عراق و ايران و
 . جانشين بحق پدرش شناختند

 امامان مستعلوى 

در شاخه مستعلويان، بعد از المستعلى باهللا، اآلمر باحكام اهللا به خالفت رسيد و بعد از مرگ او، مستعلويان 
طيبيه منسوب . با بحران جديدى مواجه شدند آه به انشعاب مستعلويه به دو شاخه حافظيه و طيبيه انجاميد

در به دنيا آمده بود و امامت و خالفت پدر بودند آه فقط چند ماه پيش از مرگ پ) تنها فرزند مستعلى(به طيب 
 . رسيد به او مى

حافظيه يا مجيديه منسوب به شخصى به نام ابوميمون عبدالمجيد، عضو ارشد خانواده فاطميان و عموزاده 
عبدالمجيد آه ابتدا با عنوان وليعهد، زمام امور را به دست گرفته بود، پس از چندى مدعى . هستند» آمر«

جا آه عمو حافظ امامت و خالفت  از آن. را براى خود برگزيد » الحافظ لدين اهللا«مت شد و لقب خالفت و اما
از اين رو، وى بر آن شد تا براى تبيين مشروعيت . شناخته نشده بود ادعاى وى با اشكاالتى مواجه شد 

. بحق آمر قلمداد آندامامت و خالفت خود، دست به تنظيم سجلى زند تا بدين وسيله بتواند خود را جانشين 
: اين سجل به موارد مختلفى در تاريخ اسالم و فاطميان استناد داشت و به طور ويژه چنين مفادى داشت

را وصى و جانشين خود قرار داد، آمر نيز ) ع(عموزاده خويش حضرت على ) ص(گونه آه حضرت محمد  همان
 . اش حافظ را به جانشينى برگزيد خود عموزاده

سلسله امامان حافظى . بيشتر اسماعيليان مستعلوى درمصر وشام ويمن امامت حافظ را پذيرفتندهرحال،  به
به وسيله الظافر بامراهللا، .  ق555هاى  ناچار به نحو امامان مستودع استمرار يافت تا سال آه از آن پس به

الدين ايوبى، برخى  به دست صالحالفائز باهللا و العاضد لدين اهللا ادامه يافت؛ ولى در آستانه انقراض فاطميان 
» عاضد«الدين برچيده شد و  از آنان به طيبيه پيوستند و تشكيالت دعوت حافظى به وسيله سپاهيان صالح

 . آخرين امام اين سلسله نيز چند روز پس از شكست، در پى بيمارى آوتاهى درگذشت

ريزى  قاره هندوستان پى  در شبهدعوت مستعلوى طيبى، پايگاه اصلى و هميشگى خود را در يمن و سپس
بر . پس از مرگ آمر، ملكه سيده، طيب بن آمر را بيست و يكمين امام اسماعيلى مستعلوى معرفى آرد. آرد

پايه اعتقادات مستعلويان طيبى، آمر فرزند نوزاد خود طيب را به گروهى از داعيان مورد اعتمادش سپرده بود 
ن داعيان، طيب را دردوره پر آشوب حكومت حافظ، در نقاط امنى پنهان اي. بودند» ابن مدين«آه تحت رياست 



اند ـ  اسماعيليان مستعلوى طيبى معتقدند آه امامت آنها در اعقاب طيب ـ آه همچنان در استتار مانده. آردند
 تداوم يافته است و سرانجام، در پايان دوره فعلى ستر در تاريخ مذهبى بشر، يكى از همين امامان ظهور

 . خواهد آرد و آغازگر دوره آشف خواهد گرديد

دوره ستر جديدى را آغاز نمود و ) مستعلوى ـ طيبى(ترتيب، امامت در بخشى از انشعابات اسماعيلى  بدين
شود و  گيرى و انجام مى آار دعوت به عهده داعيان سپرده شد و تا اآنون نيز اين دعوت به وسيله داعيان پى

اند آه از طريق اعقاب فاطمى خود به محمد بن » طيب بن آمر«امامى از نسل اين جمعيت منتظر ظهور 
البته جماعت طيبى نيز از انشعابات . رساند نسب مى) س(و فاطمه ) ع(اسماعيل و از طريق او به امام على 

  ق مستعلويان999اى مصون نماند و با مرگ يكى از داعيان مطلق به نام داود بن عجب شاه در سال  فرقه
اآثر . منشعب شدند» داوديه و سليمانيه«طيبى بر سر جانشينى وى اختالف آردند و به دو شاخه 

» داوديه«شاه پذيرفتند و به  الدين را به جانشينى داود بن عجب هندوستان، داود بن برهان» هاى طيبى بهره«
ان بن حسن هندى ها، سليم و گروه آوچكى از بهره» طيبيان يمن«معروف شدند؛ در حالى آه بيشتر 

 . مشهور شدند» سليمانيه«رابيست و هفتمين داعى مطلق خود شناختند و به 

تر  هاى زمان به انشعابات آوچك بدين ترتيب، بخشى از سلسله امامت اسماعيليان آه در طول حوادث و پديده
ت به وسيله داعيان شد و از آن پس تا به امروز آار دعو» دوران ستر« ق وارد 546تجزيه شده بود، از سال 

 داعى، تا عصر حاضر ادامه يافته است و در 52سلسله داعيان داودى به صورت تقويمى، با . پذيرد انجام مى
، به آمك ساير داعيان پيرو او آه به صورت » الدين الدين بن طاهر سيف محمد برهان«حال حاضر داعى مطلق 

 سلسله داعيان سليمانى از شاخه مستعلوى، .اند  مستودع هستند، به آار دعوت اسماعيلى مشغول
 داعى مطلق آه سلسله نسب آنها به صورت مستقر ادامه يافته است، تا اين زمان با داعويت 49طيبى نيز با 

 .، چراغ دعوت را روشن نگاه داشته و منتظر ظهور قائم از نسل خودند» شرفى حسين بن حسن مكرمى«
)18 ( 

 : ها نوشت پى
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احتماال . دانند  طور آه اشاره شد، بسيارى سر سلسله فرق اسماعيليه را محمد بن اسماعيل مى همان) 11
 مهتر آن حضرت، موسى بن شان را نسبت به امامت فرزند وفادارى) ع(بعد از آن آه اآثر پيروان امام صادق 

باقى نماند و مدينه را ترك گفت و به ) منطقه حجاز(تحكيم آردند محمد بن اسماعيل در زادگاهش ) ع(جعفر 
منابع مختلف از . لقب گرفت» المكتوم«رو  سوى مشرق روانه شد و از اندك پيروان خود پنهان گشت و از اين

اند، اما آنچه ترديدناپذير است اين است آه وى نخست  د آردهمناطق متفاوتى به عنوان مقصد نهايى محمد يا
در نهضت » ستر«اين مسافرت بنابر عقيده اسماعيليان بعدى، آغازگر دوره . به عراق و سپس به ايران رفت

 . اسماعيليه قديم است
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 .  به بعد107 هاى اسالم؛ تاريخ عرب، ص تاريخ شيعه و فرقه

 579.ـ 576 و 575راحة العقل، ص ) 13
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) رهبران مرآزى نهضت(امت اسماعيليه در خود و اسالفش پيامد مهم ادعاى ناگهانى عبيداهللا بر تداوم ام) 16
حمدان قرمط فرزند اشعث آه از . اين بود آه موجبات جدايى و انشعاب گروهى از اسماعيليان را فراهم آورد

اهالى سواد بود، دعوت اسماعيليه را در نواحى اطراف آوفه و ساير نقاط جنوب عراق، آغاز و سازماندهى 
ز براى نواحى آن منطقه معين آرد و با نظارت رهبران مرآزى پيروان زيادى يافت و دستيار آرد و داعيانى ني

اندآى پس از اطالع عبيداهللا آه از طريق ) شوهر خواهر يا برادر زن او و از اهالى اهواز(اش عبدان  اصلى
لميه مستقر بود، تغييرات مهمى آه در دستورهاى آتبى صادره از جانب رهبرى مرآزى آه در آن زمان در س

درنگ با رهبرى مرآزى قطع رابطه آرد و از داعيان فرمان برخود خواست آه دعوت را در  شد، بى مشاهده مى
 . نواحى زير نظرشان متوقف آنند

فرقه اسماعيليه به دو شاخه )  ق286(از اين پس . اندآى بعد، حمدان ناپديد شد و عبدان نيز به قتل رسيد
اى اصطالحات اعتقادى عبيداهللا را قبول آردند و به رهبرى مرآزى نهضت وفادار  شاخه. اصلى منقسم شد

اينان اصل تداوم امامت را پذيرفتند و عبيداهللا و رهبران قبلى مرآزى اسماعيلى را به عنوان امامان . ماندند
 را مردود شاخه ديگرى از اسماعيليان نخستين، اصالحات عبيداهللا. شناختند) ع(خود پس از امام صادق 

دانستند و همچنان به عقيده نخستين خود درباره مهدويت محمد بن اسماعيل و رجعت قريب الوقوع او باقى 
ماندند آه از آن پس به طور اخص به نام قرامطه شهرت پيدا آردند و به طور جداگانه دعوت خود را در بسيارى 

. گسترش و به حيات خود ادامه دادند ...  عراقنواحى از جمله بحرين، جبال، خراسان، ماوراءالنهر، شام و
از جانب ... نيازى از شريعت و گرى، آنار گذاشتن احكام شريعت و اعالم بى بسيارى عقايد افراطى اباحه

به طور مشخص داعى نسفى در آتاب المحصول، اعمال اباحى و خالف شرع را . قرامطه مطرح شده است
الصالح را در جواب او و براى تعديل نظرات نسفى نوشت، اين عقايد و جايز شمرد و هر چند ابوحاتم آتاب ا

اى از اسماعيليه بر جاى نهاد؛ به ويژه اين آه آتاب ديگرى به  ها پيامد خود را در بد جلوه دادن شاخه انديشه
) 8دايرةالمعارف بزرگ اسالمى، ج : رك(نام النصرة به دفاع از المحصول توسط داعى سجستانى نوشته شد 

 . 

، 1  ؛ تأويل الدعائم، ج53 ، ص1 دعائم االسالم، ج:  به بعد؛ و رك69 ، ص8 دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج) 17
 124.ـ 114، ص 1؛ و المجالس المؤيدية، ج 319 و 318 و 84ـ 77؛ وجه دين، ص 71ـ 69 ص

 به بعد؛ تاريخ 293ص ؛ تاريخ و عقايد اسماعيليه، 696، ص 8دائرةالمعارف بزرگ اسالمى، ج : رك) 18
 141.اسماعيليه يا هداية المؤمنين الطالبين، ص 

 
 

 معاد از ديدگاه اسماعيليان 

 عبدالعلى صاعدرازى 

 مقدمه 

پيرامون تاريخ اسماعيليان از سوى پژوهشگران ملل و نحل، تحقيقات فراوانى صورت گرفته است و در چند 
با اين حال نسبت به شناخت عقايد اسماعيليان . اند هاى بلندى در اين راه برداشته قرن اخير، مستشرقان گام

اند و اغلب يا با ديدگاه  پرداختهدهد،  هاى فلسفى، آه پايه تفكر دينى آنها را تشكيل مى بيشتر به بحث
اى باورهاى دينى آنها  اند، يا به گونه نادرست، پيروان اين فرقه را معرفى آرده و به الحاد و انحراف نسبت داده

 . اند آه ديگران ايشان را مردمانى خارج از اسالم بشناسند را تبيين و تفسير آرده

امون عقايد اسماعيليان درباره معاد در دسترس نيست و محقق اى پير به هر تحليل، تا اين زمان تحقيق ويژه
 . روست هاى گوناگون روبه در اين زمينه با انبوهى اطالعات پراآنده و آميخته با تأويل



هاى فلسفى بحث نفس و تطورات آن ـ آه از يك نظر مربوط به عالم آخرت است ـ با آميختن به  از يك سو، پايه
ها در دور هفتم ـ آه به لحاظى، تفسير معاد به آامل شدن عقل  كامل عقلى انسانمسئله ادوار تاريخى و ت

آند و سبب بدبينى نسبت به عقايد  است ـ نوعى معاد غير منطبق با آتاب و سنت را در ذهن تداعى مى
د از سوى ديگر، چون در طى قرون گذشته، اسماعيليان آماج اتهاماتى چون انكار معا. اسماعيليان شده است
البته آن اتهامات . اند، ارائه يك تحقيق بايسته درباره آرا و عقايد آنان امرى ضرورى است و قول به تناسخ بوده

است و گاه به سبب تعصب شديد اهل سنت  هاى ايشان بوده گاه به علت عدم دسترسى محققان به آتاب
  .هاى تأويلى فرقه اسماعيليه نسبت به برداشت در قبال شيعه، به خصوص

از طرفى، اصل معاد از اصول ضرورى دين اسالم و از اعتقادات مهم اسماعيليه است؛ هرچند ايشان در 
بر اين اساس، هرچند گزينش منطقى . هاى اسالمى اختالف دارند تفسير و تبيين چگونگى آن با ساير فرقه

ر است، ولى اين امر سبب گيرى قاطع، بسيار دشوا انبوهى از اطالعات متراآم و گاه متناقض و سپس نتيجه
 . گردد وجو و آشف حقيقت عقايد اين فرقه درباره معاد مى گشودن باب تحقيق و جست

اعتقادات اسماعيليان، به ويژه در بحث معاد، بسيار صبغه فلسفى دارد؛ لذا وابستگى تام به مسئله نفس، 
ا به شرح اقسام آلى نفس و تعريف به همين سبب در اين مقاله برآنيم آه ابتد. اقسام و جايگاه آن دارد

هاى نفس جزئى از ديدگاه اسماعيليان پرداخته، ماهيت نفس انسان و چگونگى پيوند ميان نفس آلى و  گونه
بيان مراحل ارتقاى نفس ناطقه، لزوم و آيفيت بقاى آن نيز از ديگر . نفس ناطقه انسانى را توضيح دهيم

در فصل دوم، ضمن بحث از . كر اسماعيليان درباره معاد ـ استمباحث مربوط به نفس ـ به مثابه پايه تف
ها و اشكاالت  آنيم و از ضعف ترين منابع اسماعيليان، معاد روحانى را اثبات مى حقيقت معاد، با اعتماد به مهم

در فصل سوم، آه به برخى ديگر از مسايل مربوط به معاد اختصاص يافته . داريم معاد جسمانى پرده برمى
هاى ثواب   حقيقت مرگ و زندگى، برزخ و اقسام آن، آيفيت قيامت، معنا و اقسام بعث، نفخ صور، گونهاست،

هاى ديگر به  در فصل چهارم، ضمن ارائه اشكاالت فرقه. گيرد و عقاب و بهشت و جهنم مورد اشاره قرار مى
ر اين مقاله با چكيده مطالب دفت. آنيم را بررسى مى... اسماعيليان، موضوعاتى چون معاد، تناسخ، ثنويت و

 . رسد به پايان مى

 فرق نفس آلى و جزئى در نگاه اسماعيليان 

طور آه اشاره شد، چون معاد در ديدگاه اسماعيليان بر نگاه ايشان نسبت به نفس انسان استوار  همان
. پذير نيست است، از اين رو فهم مسئله معاد، بدون درك تفسير آنان از نفس، مراتب و اقسام آن امكان

 . بنابراين سزاوار است پيش از بحث درباره معاد به اين نكته بپردازيم 

 ) منبعث اول(نفس آلى ) الف

شود و آن همان نفس  عقل ثانى منبعث مى) عقل اول(اسماعيليان معتقدنددر عالم باال از ابداع يا مبدع اول 
اى استوار دو واژه ابداع و  آرمانى به گونه2،  مانى1) 1 (.شود آلى است آه در زبان سنت، قلم ناميده مى

 : گويد انبعاث را از يكديگر متمايز ساخته، مى

شود آه  انبعاث نوعى انفعال است، نه ناشى از قصدى سابق؛ و آن وجودى است آه از آن ذاتى حاصل مى
ذات هنگام مالحظه اين . شود و به واسطه ديگرى محاط به وسيله يكى از آن دو محيط مى. جامع دو امر است

آيد خارج از آن ذات و  آند و بدين ترتيب از ميان آن دو امر، امرى پديد مى خود و غبطه به خويش اشراق مى
 ) 2 (.ثابت به ثبوت آن ذات

به عبارت ديگر، انبعاث انعكاس نور است و نه . ترتيب، انبعاث تابش نور است و نه گسترش مستقيم آن بدين
تابش اصرار دارد، تا در » غيرمستقيم بودن«انى براى دورى گزيدن از نظريه فيض بر اين آرم. تابش مستقيم آن

 . نتيجه منبعث از جنس آنچه انبعاث از ناحيه اوست، نباشد 

و وجود عقل ثانى از جانب عقل » ابداع«بدين ترتيب، روشن شد آه آرمانى وجود عقل اول از جانب خداوند را 
 ) 3 (.نامد مى» انبعاث«اول را 

گويند  مى» رتبه آليه«و گاهى » عقل منفعل«آنان گاهى به آن : نفس آلى نزد اخوان الصفا از اين قرار است
دارند و به اين گونه تعريف  و از آن، نفس آل عالم موجود را ـ در قبال نفس انسان يا نفس حيوانات ـ منظور مى

 : آنند مى

 . ار جهان، صورت عقل فعال جوهر بسيط روحانى زنده، دانا، دست اندرآ1.



هاى گوناگون از جانب عقل فعال با ترتيب و نظامى  هاى متنوع و فضيلت  جوهر روحانى بسيط، پذيراى صورت2.
 . خاص

هاى   جوهر بسيط روحانى آه بالقوه بسيار دانا و به حسب طبع خويش دست در آار جهان، پذيراى فضيلت3.
 .  هيوال در اين جهان، به واسطه حرآت دادن آن در افق زمان استعقالنى در ماوراى زمان، تأثيرگذار بر

آه وصف آمال را  ديگر اين. از خصوصيات نفس آلى، وجود يافتن به وسيله عقل از جانب بارى تعالى است
ماند و  پردازد از تصرف در هيوال باز مى زيرا هرگاه به پذيرش فيض از عقل مى. آه عقل داراست، او ندارد چنان
اى آامل  تواند به گونه پس نمى. ماند پردازد از گرفتن فيض از عقل باز مى گاه به تدبير و تصرف در هيوال مىهر

 ) 4 (.پس ناقص است و آامل نيست. هر دو نقش را ايفا نمايد

رتبه نفس آلى برتر از فلك محيط است و قواى آن در تمام اجزا و اشخاص فلك، سريان و جريان : اند آنان قائل
براى نفس آلى در ارتباط با هر . ارد و آنچه فلك حاوى آن است و در خويش دارد در زير سلطه وجودى اوستد

اى است آه به آن شخص اختصاص داشته و آن را تدبير نموده است و آارهاى  شخصى از اشخاص فلك، قوه
است آه آن را » زحل «نمونه آن، قوه مختص به جرم. رساند خويش را به واسطه آن قوه به منصه ظهور مى

آه براى نفس  نمايد وهمين طور ساير قواى اختصاص يافته به آواآب و افالك و اشخاص؛ همچنان تدبير مى
تر از فلك قمر سارى و جارى است و فالسفه و اطبا، از  اى اختصاصى است آه در همه اجسام پايين آلى قوه

 ) 5 (.آند ياد مى» ملكى از ماليكه«آن قوه به طبيعت آون و فساد، و دين از آن قوه به 

جا سزاوار است به اختالف ميان سه تن از دانشمندان اسماعيلى درباره تعيين ماهيت منبعث اول  در اين
 . اشاره نماييم) نفس آلى(

 م اعدام شد، نسبت داده 942/  ق 331آتابى به عنوان المحصول به محمد بن احمد نسفى، آه در سال 
آن به ارائه و بررسى عقايد اسماعيليان نخستين درباره مسايل اساسى عقيده مؤلف در . شود مى

در آتاب االصالح آراى آن آتاب را نقد آرده )  ق332ف (پس از آن، ابوحاتم رازى . اسماعيلى پرداخته است
 داده و در آتاب النصرة اين آرا را مورد نقد و بررسى قرار) ق360ف (پس از آن نيز ابويعقوب سجستانى . است

در آتاب الرياض فى الحكم بين الصادين، صاحبى االصالح و النصرة )  ق411ف (سرانجام حميدالدين آرمانى 
با تأسف از ميان اين آثار تنها آتاب االصالح و نقد آرمانى بر جاى مانده .به داورى ميان اين دو پرداخته است

 دو آتاب ديگر را آورده وهمين امر تا حدى از دست است؛ هرچند اين آتاب متن برخى از اظهارات موجود در آن
 . آند رفتن اصل آن دو اثر را جبران مى

توان آنها را بر نفس و عقل اول اطالق آرد با يكديگر  و اين آه آيا مى» تمام«و » تام«آن دو در مورد دو وصف 
زيرا از عقل اول به صورت تام . است» تام«ذات خويش نفس در : گويد مؤلف االصالح مى. اختالف نظر دارند

ازطرفى مؤلف النصرة اين . است» تمام«، زيرا عقل اول » تمام«است و اين انبعاثى است تام از  منبعث شده
زيرا تمام، صفت و تام . هيچ معلوم نيست آه تمام از تام افضل و اآمل باشد: گويد آند و مى نظريه را رد مى
تر از صفت، و محمول اآمل و  موصوف آامل] از سوى ديگر[ام، محمول و تمام حامل است و موصوف است و ت

در اين . زيرا تام، موصوف به تمام و حامل آن است و تمام، صفت تام است و حمل شده بر آن. افضل است 
 : گويد ميان، آرمانى به داورى ميان اين دو پرداخته، مى

باشد، نه آن آه  ، آن است آه نفس منبعث از تمام مى» نفس تام است«گويد  مراد االصالح از اين آه مى
مراد او اين است آه تام مانند علتى است آه . تمام صفت يا غير صفت، يا تام موصوف يا غير موصوف است

مؤلف االصالح از آن رو چنين سخنى را اظهار داشته آه ديده است تمام، . شود وجود معلول از او ناشى مى
. چه، اگر تمام وجود نداشته باشد تام هم وجود نخواهد داشت. م و در رتبه وجودى بر آن مقدم استعلت تا

بنابراين اگر مقصود االصالح ... . زيرا اگر فرض شود آه تمام وجود ندارد تام نيز به ارتفاع آن مرتفع خواهد گشت
 بود و اگر اين گفته حق باشد، حق خواهد» عقل اول تمام است«همين باشد آه گفتيم، اين گفته او آه 

 ) 6 (.مورد عليه مؤلف االصالح است اعتراض النصره به اين گفته نوعى حمله بى

 : چكيده ديدگاه ابوحاتم، آه مورد تأييد آرمانى است، از اين قرار است

 . ها را يكجا خلق نموده است خدايى با عزت و جاللت همه هستى) الف

]  در اين مورد ابداع به آار گرفته شده است) [عقل اول(نبع تمام هستى است م) اولين مخلوق(مبدع اول ) ب
 . 

زيرا؛ او همراه زمان از مبدع اول صادر ] ناقص نيست . [متصف به تمام است) دومين مخلوق(منبعث از اول ) ج
  ] . در اينجا اصطالح انبعاث به آار رفته است[نيست ) محكوم زمان(گردد، ولى خودش زمانى  مى



هاى نفس  آيد، و از الزمه پديد مى] منبعث اول [نقصان و تماميت دو صفتى است آه در فعل نفس آلى ) د
 . آلى است ولى ذات نفس آلى از آن مبراست

فى حد ذاته ناقص است و پس از ]  منبعث اول يا نفس آلى[دومين موجود صادر شده «اين ديدگاه آه ) ه
 ) 7 (.، اعتقادى غلط و بيمارگونه است» گردد  ذاتش متصف به آمال مىآه از لحاظ فعل به آمال رسيد اين

از لحاظ رتبه [منبعث اول، عقل ثانى است و در سنت الهى به قلم موسوم است و به عنوان دومين موجود ) و
نه جسم است و . است]  عقل اول[در آمال همانند مبدع اول . در نظام جهان هستى، موجود است]  وجودى

ناشى ] اراده بارى تعالى [وجودش بدون واسطه از قصد اول . در جسم حلول نموده است]   عنوان عرضبه[نه 
 . مانند تابش نور ظهور يافته است] عقل اول [نشده، بلكه از مبدع اول 

 هاى متنوع نفس جزئى  تعريف و گونه) ب

جزئى داراى افراد فراوانى است و آيد اين است آه نفس  آنچه از ديدگاه آرمانى در راحة العقل به دست مى
 : ترتيب آن از اين قرار است

 ] . دارد آه داراى افعال و علم است و گونه علم و فعل آن بحثى گسترده[ معادن داراى نفس طبيعى 1.

اند، هم ترآيبشان بيش از معادن است و هم از لحاظ ابزار به آار گرفته شده   نباتات، از آن جنبه آه جسم2.
اين جنبه در نباتات به نام نفس ناميده . [اند  ساز نفس نمايند، و زمينه ها بيش از معادن، ابزارگيرى مىتوسط آن

 .] هاى جزئى قلمداد نگرديده است نشده و يكى از نفس

و ارتباط آن نفس نباتى با ]  جزئى[گونه وجود آن نفس .  نباتات، از آن نظر آه داراى نفس نامى هستند3.
 . يستى حقيقت آن جاى بحثى گسترده داردجسم نباتى و چ

منشأ پيدايش آن بيشتر بودن ترآيبات آن نسبت به نبات، افزون بودن .  حيوان نيز، از آن نظر آه جسم است4.
آه بين همه موجودات جاندار از آن برتر يافت  ابزار به آارگرفته شده به واسطه آن نسبت به نباتات و اين

 . شود گفته نمى» نفس«ساز نفس است و بر خودش لفظ  يز زمينهاين جنبه ن. شود، است نمى

اصل وجود نفس حسى و چيستى آن و چيزهايى . چون داراى نفس حسى است] موجود جاندار[ حيوان 5.
چگونگى آن . الزم رابراى حفاظت وحراست از جسم داراست]  غريزى[هاى  آيد، شناخت آه در آن پديد مى

گونه  هاى مرتبط با اين ها ونيروها درآن، ازبحث آمال و نيروهايش ومبدأ پيدايش آنها  نفس درارتباط با آمال
 . نفس جزئى است

هاى بالقوه آن را  آيد و زمينه پيدايش آمال  چون نفس بشر حسى است، چيستى آن و آنچه در او پديد مى6.
گيرد، همه زير  يش در نظر مىگردد و هدفى آه براى آارها آورد و يا باعث آمال بالفعل او مى به وجود مى

 . مجموعه شناخت نفس جزئى است

حالتش در اين مرتبه چگونه است؟ آيا همان نفس حسى است آه .  نفس بشر از آن نظر آه ناطقه است7.
هاى نفس ناميه، حسيه و ناطقه دارد؟  نام آند يا انسان سه نفس جداى از يكديگر به نفس ناطق را توليد مى

 .  عرض؟ همه اينها از مباحث سزاوار بررسى استآيا جوهر است يا

اين سؤال آه سبب بقايش چيست و در اين بقا آيا . پذيرد  نفس ناطقه از آن نظر آه صفت بقا را مى8.
، و نابودى سعادت در طبيعت او نهفته است يا از بيرون طبيعتش ] شقاوت[سعادتمند است يا داراى بدبختى 

آه شقاوت، سعادت، مرگ و زندگى نفس ناطقه را چگونه بايد تبيين نمود و  ه اينگردد و خالص به او تحميل مى
 . وگو درباره نفس جزئى ناطقه در انسان است هاى گفت اينها گونه

 حالت نفس بشر پس از انتقال از دنيا در ارتباط با جزاى آنچه به دست خويش آسب نموده چگونه است؟ 9.
نم، آتش، هر يك چه هستند و ارتباطشان با نفس بشرى چگونه بعث، حساب، ثواب، عقاب، بهشت، جه

 گردد؟  تفسير مى

روح «چگونه با . هاى آسمانى را داراست  نفس انسان از آن نظر آه ناطق است و زمينه پذيرش فيض10.
گيرد؟ وحى  در هر زمانى قرار نمى» روح القدس«اى مورد تأييد  شود و چرا هر نفس ناطقه مرتبط مى» القدس

اى مطرح است و اتصال وحى با  آننده فيض آسمانى براى نفس انسان به عنوان چه پديده به عنوان تلقى
سر  چگونه است؟ آيا هنگامى آه در رتبه حس به] مؤيد به تأييدهاى روح القدس [نفس برانگيخته شده 



اين امور نيز از ) 8(ام است؟ پذيرد؟ اقسام وحى آد برد يا در رتبه تخيل يا در رتبه نطق اين اتصال صورت مى مى
 . هاى متنوع نفس است ديگر مباحث مربوط به گونه

از آنچه به قلم آمد آشكار گشت آه نفس آلى منبع دانايى و تدبير بوده، آنچه در جهان بيرون : چكيده بحث
هاى نفس آلى در جهان خارج  هاى جزئى است آه از شئون و جلوه واسطه نفس پوشد به جامه عمل مى

رو مد نظر قرار گرفت آه به اين نكته توجه نماييم آه  تحليل فوق ميان نفس آلى و جزئى، از آن. ستا
هاى نباتى، حيوانى،  هم نفس ناطقه آه نفس هاى مرتبط به معاد با نفس جزئى در انسان ـ آن مجموعه بحث

هاى  ل ثانى و همچنين نفسو نفس آلى يا عق. قواى حس و تخيل را در زير مجموعه خويش دارد ـ پيوند دارد
 . هاى مقدماتى معاد در اسماعيليه بيرون است جزئى نباتى و حيوانى از محدوده بحث

 نفس انسان از ديدگاه اسماعيليه ) ج

. را نقد نموده است ابوحاتم رازى در آتاب االصالح ترسيمى از پيدايش نفس انسان ارائه داده و ديدگاه نسفى
 : رار استخالصه گفتار وى از اين ق

عوالم زيرين همه محاط نفس بوده، نفس .  نفس اثرى از جوهر اعلى است آه مخزن شرافت وجودى است1.
 . است آه بر نفس انسان برترى و احاطه دارد]  نفس آلى[ثانى ) 1 (بر آنها احاطه وجودى دارد و تنها عقل

ه اثرى از آن عالم، در نفس ماست؛ است و نه جزئى از آن، بلك» عقل ثانى« نفس انسان نه متولد از 2.
 . همانند تأثير نجار بر چوب يا تأثير انسان بر مواد مذاب مانند آهن و مس

هيوال و آدورت 2 وال، 1 هاى آن در محور ص زيرا جسم و ساخته.  شرف نفس ناطقه به جسم نخواهد رسيد3.
 . آه نفس ناطقه داراى آن است، نداردبرد و آمادگى براى پذيرش چنين شرف وجودى را  همراه آن، به سر مى

 در نظام هندسى، آه به وسيله رازى طراحى شده، ابتدا ذات اقدس الهى سپس اسم جالله اهللا آه با 4.
است، سپس عقل ثانى يا نفس آلى و نفس ناطقه انسان اثرى از نفس آلى در ماست، ) 2 (عقل اول متحد

عالم [.چون مربوط به هيوالست . و نه متحد با آثار عقل اولولى اجزاى مادى ما نه اجزاى عقل اول است 
پس آنچه متحد با آثار عقل اول است همانا نفس ناطقه ماست آه جزء .] هيوال عالم آدورت است نه عالم نور

 ) 3 (.باشد روحانى وجود انسانى ما مى

 : آن از اين قرار استآند و  اشاره مى مؤيد الدين شيرازى در رسائل خويش به بعد ديگر نفس ناطقه

 .  نفس ناطقه در ابتداى راه بالقوه محض است1.

گونه آه طفل ابزار و   جز با تدريج و آسب از معلم روحانى، امكانى براى به فعليت رسيدن آن نيست؛ همان2.
 . گشايد گاه لب به سخن نمى آمادگى سخن گفتن را داراست، ولى بدون تعليم پدر و مادر هيچ

: آه نتيجه اين. آنند آه پدرومادر براى بازشدن زبان آودك   اولياى الهى همان نقشى را ايفا مى انبيا و3.
آسى آه با استمداد از نيروى معنوى اولياى الهى نفسش نقش علوم توحيد ومعاد را نپذيرد و خالى 

 براى اوعذاب هاى علمى حق تهى بوده، اين جدايى هاى ملكوتى از اين جهان بيرون رود، از صورت ازنقش
آمال رسيدن طبيعى آه در بدن انسان مطرح است، به هيچ رو در روح  بايد توجه داشت آه به. دردناآى است

آه  استكمال صورى ارواح به آسب از معلم روحانى بستگى دارد؛ حال آن. شدنى نيست و نفس ناطقه طرح
 ) 4 (.پذيرد ه اآتساب از شخصى صورت مىو بدون نياز ب] ناخواسته [استكمال طبيعى بدن به صورت اضطرارى 

هستى، وطينت نفسانى روحانى  هاى ايشان به دو طينت جسدانى متناسب با طبيعت عالم در ضمن عبارت
آب (آفريند، اشارت رفته، سپس به آبا و امهات جسمانى  هاى جسمى را مى انشا، آه صورت متناسب با عالم

در نهايت سير نفس ناطقه انسان را به . نمايد  اشاره مى)  ملكوتيهعلوم(و آباى نفسانى ) و هوا، آتش و خاك
اند همانند نقش عالم  دانسته و نقش سروران روحانى را آه به عالم راه يافته] نفس آلى [عالم نفس 

 . داند طبيعت نسبت به جسم او مى

زى و رازى ارائه داده آرمانى در آتاب راحةالعقل تصويرى مشابه با شكل هندسى ارائه شده از سوى شيرا
هايش از اين قرار  چكيده نوشته. گويد پيرامون چگونگى نفس و ارتباط آن با معاد سخن مى است و سپس

 : است

 .  نفس در به دست آوردن آماالت بالقوه است1.



 . پذير نيست  تكامل نفس جز با ارتباط با عالم عقل امكان2.

اى ناقص وجود دارد، ولى  و به دست آوردن برآات الهى، به گونه انگيزش درونى نفس براى پرهيز از شرور 3.
] ناطقان و حدود [جز در سايه ارتباط و اتصال به معلم روحانى ] انبعاث آلى [انگيزشى با قوت و فراگير 

 . پذير نيست امكان

 : اند هاى متعدد است آه از لحاظ ارزشى، با يكديگر متفاوت  نفس داراى مرگ4.

 . دهد عى، آه نفس ابزار مادى خويش را براى آباد نمودن بدن از دست مىمرگ طبي) الف

در او ]  شهوت و غضب سرآش[هاى طبيعى  مرگ نفس حسى، آه با تعطيل نفس حسى آشش) ب
ميسر ]  علمى و عملى[و اين مهم جز در سايه دوگونه عبادت . شود ميرد و نفس از آنها روگردان مى مى
را فراهم آورده، اين چنين ]  زندگانى تمجيد شده[آه بستر پيدايش حيات قدسى همين مرگ است . گردد نمى

نمايد و ابزارش آن دو عبادت  دمد و انسان مرده را زنده مى حياتى مانند روح در آالبد حيات طبيعى انسان مى
 . باشد  مى» حظيرة القدس«ها با عالم  اش ارتباط نفوس انسان و نتيجه

 ملك، عاليق و شوائب مادى دارد، ولى با عالم حظيرةالقدس هم مرتبط و از آن  نفس ناطقه در عالم5.
اى آامل از اين جهان قطع عالقه نمود، آنچه ارتباط با عالم حظيرة القدس  زمانى آه به گونه. گردد مند مى بهره

 پاداش نيكوآاران يا مرتبط نبودن با آن عالم و سنخيت نداشتن با آن جهان براى نفس پديد آورده، هسته اصلى
 . زند يا آيفر بدآاران را رقم مى

 انحراف اساسى منكران معاد اين است آه نفس انسان را از آن نظر آه در تحت جنس حيوان قرار دارد 6.
ولى اگر نفس ناطق . اند سروده) 5(بررسى نموده و به همين سبب ان هى اال حياتنا الدنيا نموت و نحيا 

هاى  اش ـ آه با ارتباط معلمان روحانى و پايبندى به آسب نمودن سرمايه اى بالقوهه انسانى را با سرمايه
دادند ـ چنين  وجهه نظر خويش قرار مى] رسد  به فعليت مى[شكوفا گشته ] علمى و عملى [عبادتى 

 ) 6 (.آردند ديدگاهى را هرگز نپذيرفته، آن را تأييد نمى

  رابطه ميان نفس آلى و نفس ناطق انسانى) د

گفته، ابوحاتم رازى، ابويعقوب سجستانى و حميدالدين آرمانى، در اين مسئله با يكديگر  سه صاحب نظر پيش
: سجستانى معتقد است. اند آه آيا نفوس انسانى، اجزايى از نفس آلى هستند يا آثارى از آن اختالف آرده

ز نور عالم اعلى آه شريف است بهره نفوس ناطق ما اجزايى از نفس آلى است و نه آثارى از آن، و پيوسته ا
عقل مبدع به . آن آه تغييرى در ذاتشان پديد آيد افزايد، بى گيرد و بدين وسيله بر شرف ذاتى خويش مى مى

هاى ناطق اجزايى از نفس  طبيعت از نفس متولد شده است و نفس. آلمه است و نفس صورت عقل است
عقل چيزى جز همان ذات آلمه و آلمه نيز «آند آه  ين تصحيح مىالبته آرمانى خالصه آالم او را چن. اند آلى

 ) 7 (.» چيزى جز ذات عقل نيست

 مراحل ارتقاى نفس ناطق بشرى ) ه

است آه داراى » حيات نامى«درمرتبه اول . آند نفس بشر در ارتقا به غايت خويش چند مرتبه را طى مى
 سوم قدرت بر موازنه، مقابله، استدالل و تخيل در مرتبه. شود مى» حساس«در مرتبه دوم . احساس نيست

در مرتبه چهارم قادر . وجوى علل آنها بپردازد اين هنگامى است آه به تفكر در امور و جست. آند پيدا مى
يابد آه بداند وجود،  نيز قدرت مى. اند برپا شده» عقول مفارق«هايى را تصور آند آه براى  شود آه مثال مى

در اين هنگام است آه نور . ود ابداعى و انبعاث خويش و وجود اول و آخر خود را تصور آندموجود است و در وج
شود و اين هنگامى است آه ابواب  مى» عقل مفارق«در مرتبه پنجم . افروزد عقل در ذات اين نفس شعله مى

اى   پس از آن رتبهجا پايان راه است و اين. شود نياز مى حكمت براى او گشوده و در افعال خويش از غير بى
 . وجود ندارد آه نفس انسانى بدان فرا رود

 بقاى نفس ناطق ) و

است » ساحت قدس«نفس حقيقتى است باقى و علت بقايش آن است آه تنها ذات موصوف به ازليت و بقا 
 آفريده آه مجمع همه عقول ابداعى و انبعاثى است آه خداوند ـ تبارك و تعالى ـ آنها را بدان گونه آه هستند،

نفس داراى هيچ بقا و ارتقايى به مرتبه عقول ابداعى و انبعاثى نيست، مگر به واسطه انتساب به . است
اى آه به واسطه آن فيض، ذات اين نفس به عقل بدل  ساحت قدس و تعلق به آن و قبول فيض آن، به گونه

 آن را در طريق انقالب و هاى افاضه شده و پذيرفته شده در نفس است آه پس اين قوا و برآت. شود
گذارد ـ و درنتيجه آن را چنان  سان آه آتش در ذغال و خميرمايه در خمير اثر مى آند ـ آن دگوگونى آامل مى



آند و به  نيز آن را از استحاله حفظ مى. دهد آه عقل، بدان گونه از آن ساحت قدس صادر شده است قرار مى
پس آن قوا و آن . دايم و حيات ابدى يابد آه دوام در وجود استرساند تا در نتيجه، بقاى  مرتبه عقل مى

شود به  ها از آنها افاضه مى ها دومين سبب قريب است و قواى آن عقول ابداعى و انبعاثى، آه برآت برآت
 ) 8 (.واسطه توجه آن عقول به امر عالم طبيعت، در ميان همه موجودات جارى است

 تطورات نفس جزئى ) ز

است ـ با اين توضيح آه بدن با نفس حيوانى ) 9(ه انسان در ديدگاه اسماعيليان موجودى يك ساحتى جا آ از آن
است و نفس ناطق است آه ساحت حقيقى هويت واقعى او را سامان ] روح الهى [ابزارى براى نفس ناطق 

آيد،   انسان در پى مىوگو از تحوالتى آه از ابتداى تولد تا مرگ و پس از آن براى نفس دهد ـ بحث و گفت مى
 . سهم بسزايى را در تعليمات اسماعيليه به خود اختصاص داده است

رو، حرآت نفوس و اشخاص به واسطه شرايع و تحريك نبى و وصى در هر زمانى به حرآت افالك با  از اين
و به تحريك نفس و عقل، تشبيه شده است و ادوار تاريخى و تحوالت ناشى از آن در نفوس ناطق بشرى 

محض، شاآله اصل معاد وخصوص  نهايت رسيدن آن درقيام قائم و الغاى شريعت و ادامه راه با آماالت روحانى
 . دهد را شكل مى معادروحانى

 : هايى از تطورنفس جزئى از اين قرار است نمونه

 آثارش ها و نفس حسى به همان صورت همراه هيوال در همه اشيا تفسير شده و ذاتش پنهان، ولى نشانه
دهنده آن و داراى  اى فراگير از محيط تا فلك قمر است و حرآت براى نمونه اين نفس در افالك قوه. عيان است

] دهنده جهان طبيعت  عناصر تشكيل[نفس حسى در ارتباط با امهات ] .  اجسام افالك[احاطه بر اجرام فلك 
 . دهد يا ترآيب، حرآت مى]  تجزيه[به سوى تحليل اى فراگير است آه تا مرآز زمين، هر رآنى از ارآان را  قوه

نمايد و در  اى است آه نقش پيوند دادن و رساندن به آمال را ايفا مى آن نفس حسى، در ارتباط با معدن، قوه
نمايد و در حيوان با  اى است آه نباتات را براى جذب مواد غذايى مناسب هدايت مى نبات، قوه رشددهنده

 . گردد مند مى گانه پيشين بهره كار شده واز قواى هفتگانه، آش حواس پنج

آن نفس حسى در انسان، اگر پاك گردد و خويش را سرسپرده معلم روحانى راستگو قرار دهد و آنچه او گفت 
پس آن نفس پس از . يابد اسرار تمام جهان هستى آگاهى مىيابد آه بر  اى ارتقا مى از او بپذيرد، به مرحله

: اند ها بر دو نوع آسمان. شود ها، به اين احاطه وجودى نايل مى ها و آسمان دست يافتن بر معارف زمين
اند از افالك، آه هر فلكى نسبت به فلك زيرين، برين و سماى جرمانى  آه عبارت]  جسمانى[جرمانى 

نفسانى همان حدود است آه هر حدى سماى موجود زيرين و ارضى موجود برين سماى . گردد محسوب مى
بوده ولى نفس حسى، ] عناصر چهارگانه [خواهد بود و با توجه به اين نكته آه ارض جسمانى يكى از امهات 

نقش مرآزى دارد، احاطه نفس حسى ارتقا يافته انسانى به ارضين و سماوات، احاطه معرفت و علم و اطالع 
 ) 10 (.ودانستن حقيقت آنهاست] جسمانى [ر مراتب مختلف اين موجودات ب

 معاد جسمانى يا روحانى 

 داليل اثبات معاد روحانى ) الف

در اين زمينه سجستانى سؤاالتى . معاد از ديدگاه اسماعيليه، روحانى محض است، نه روحانى و جسمانى
 : چنين طرح نموده است

ث همه خاليق صورت پذيرد، در حالى آه بيرون شدن آنها از دنيا متفاوت بوده چرا در يك ساعت معين بايد بع
هاى متعدد ايشان از اين دنيا وجود نداشته باشد؟ اگر قيامت  هايى متعدد هماهنگ با خروج است؟ چرا بعث

هم با   آناند زنده نمايد ـ پنداريد، يعنى خداوند مردگان را به همان گونه آه مرده گونه باشد آه شما مى آن
يابد؟ به اين معنا  همان شكل و قيافه و همان اعضا و جوارح ـ آيا احكام تكوينى اين جهان به آن جهان راه نمى

گونه خوردن و آشاميدن و خواب و لباس و پس از آن پيرى و آهولت و مرض و مرگ باشد  جا به همان آه در آن
 است و نيازى به طعام و نوشيدنى و لباس و خواب ، بديهى است آه از آن ساحت به دور! جا بود آه در اين

 ) 11 (.جا نيست چنان آه در دنيا بود، در آن

گيرد و از اين  درك شيرينى عسل با همراهى مزاج صورت مى: گويد سجستانى در تحليل معاد روحانى مى
 اين پيروى از ولى در خانه ابدى. آند روست آه اگر صفرا غلبه آند، حس، شيرين را شيرين احساس نمى

زيرا . داند؛ هرچند حس چشايى در آار نباشد داند، مى مزاج حاآم نيست، بلكه وقتى نفس حالوت را مى
صورت علمى شيرينى در جوهر ذات او محفوظ مانده و در غريزه و سرشت او موجود است و تا در يك استدالل 



 سرش در اين حقيقت نهفته است آه و. نمايد علمى به آن نيازمند شود آن را در نفس خويش حاضر مى
 . باشد ورى از شيرينى در موارد مختلف در دوران زندگى يك هزارم آنچه غريزه به آن احاطه دارد، نمى بهره

از : گويد  دهد و مى سپس ايشان براى تفسير آنچه در شرع آمده به تشبيه معقول به محسوس ادامه مى
اش تعطيل  فهمى، الزمه س معقول را اگر به وهم بگويند آه نمىها و دردهاى دور از دستر ديگر سوى، لذت

هاى خويش را  فهمى و تو در چنين فهمى رها هستى، توهم فهم بشر از درك معاد است و اگر بگويند مى
رو، همان محسوسات بيرونى مانند قصرها و درها و نهرها و درختان و همسايگان و  از اين. پندارد حقيقت مى

هاى مختلف پل ارتباطى بسيار مناسب براى فهم آن حقايق  ها و طعام ها و نوشيدنى تها و گوش فرش
 ) 12 (.باشد دوردست مى

مراد شما از پذيرش اين ديدگاه آه خداوند انسان را با همان بدن متالشى شده و : گويد در بخشى ديگر مى
تر و از   صورت ديگرى آه به قدرت نزديكگرداند، چيست؟ و چرا زنده آردن آنها به اعضاى از هم گسيخته باز مى

هاى ديگرى  هاى ايشان را به بدن من بدن: گويد ناتوانى و عجز به دور است، تحليل نگردد؟ زيرا خداوند مى
پس از . اند تا عذاب بكشند هاى ديگر گناه نكرده عذاب بچشند؛ حال آن آه آن بدن] پيوسته [آنم تا  تبديل مى

هاى گناه نكرده در تعارض با عقل و فطرت سليم است، آيا بهتر نيست آه  ب به بدنجا آه نسبت دادن عذا آن
گيرد آه همان جوهر باقى است؟ امكان دارد آه انسان را بدون  بگوييم عقاب الهى به هويت انسان تعلق مى

س و نف[استخوان و گوشتى آه در زمان زندگى داشت مبعوث آند، سپس ثواب و عقاب را به آن جوهر باقى 
 . برساند] روح انسان 

اى ساختند يا آتابى نوشتند يا آمربندى  آنيم آه اگر خانه از ديگر سوى، در صنعتگران چنين مشاهده مى
ساختند و آن دچار خرابى شد، ايشان خود را به ساختن آمربندى ديگر از همان ماده اوليه و فرسوده شده 

پا  دانند آه از همان مصالح فرسوده قبلى بنايى به برخود الزم نمىبينند يا  مند نمى آمربند اول، ناچار و وظيفه
دارند؛ بلكه چه بسا با مصالح جديد، هنر معمارى و نويسندگى و ساخت آمربندى از نو، بيشتر و بهتر ظهور و 

 . بروز نمايد

شان ـ آن  حقيقىهاى اوليه، بلكه با جوهر  ها و پوست براساس اين ديدگاه، خداوند مردگان را بدون استخوان
تر به مقام بلند ربوبى و قدرت برتر الهى و حكمت ربانى باشد ـ ثواب داده يا عقاب  اى آه شايسته هم به گونه
رسد آه اسماعيليه حقيقت و هويت واقعى انسان را در اين دنيا همان روح و  به نظر مى. نمايد و آيفر مى

نمايند و در نهايت هم همين  به آمال رسيدن روح تلقى مىدانند و بدن را تنها ابزارى براى  جوهر باقى مى
بنابراين، انسان از ابتداى دنيا تا انتهاى آخرت موجودى . گردد جوهر باقى است آه به پاداش يا آيفر مبتال مى

گرايان آن يك ساحت را بدن  ساحت نيز همان روح و جوهر باقى نفس است؛ هرچند ماده. يك ساحتى است
 . آنند امت را انكار مىدانند و قي مى

چه تنگنايى بر آن . قدرت آامل الهى از برگرفتن آتش بدون هيزم، آوتاهى ندارد: نويسد شيرازى چنين مى
آه را اراده فرمود تا عذاب نمايد، او را از درون جانش بسوزاند و از بيرون همانند ما  قادر تواناست آه هر آن

 ) 13(، آيفر ننمايد؟ ها آه نقص در قدرت و توان داريم انسان

 : ها بر سه نكته اشاره دارد رسد آه اين جمله به نظر مى

 . شود  معاد، روحانى محض است و ثواب و عقاب فقط بر روح و نفس ناطقه بشر وارد مى1.

 .  جزا، امرى تكوينى است نه قراردادى2.

لق الهى از ديگر سوى تأآيد شده  بيشتر بر امكان روحانى بودن معاد از يك سو و تناسب آن با قدرت مط3.
 . است

گيرد و ما  گوييد بعث به اجساد و ارواح تعلق مى توان ابراز آرد اين است آه شما مى دليل ديگرى آه مى
هاى اسالمى است و در  پس تعلق بعث به ارواح، مورد اتفاق همه امت. گوييم فقط به ارواح تعلق دارد مى

 ) 14 (.نماييم  حال ما مورد اجماع را برگرفته، مورد اختالف را رها مى.برانگيخته شدن اجساد اختالف است

 معاد روحانى در آتاب تاج العقايد ) ب

اى جز اين خانه طبيعى و مادى است آه ساآنان آن تغيير و تحول  اعتقاد ما بر اين قرار گرفته آه آخرت خانه
هاى مزاجى ظاهر و محسوس است  هاى حالت رايهجا مكان استقرار چيزهاى خالص و پاك از پي آن. پذيرند نمى

گوى سعادتش را آسى . يابد، مگر پس ازمرگ از نجاست معصيت پاك باشد جا دست نمى آن وآسى به
از اخالق زشت و هواهاى . هايشان برترى يافته است هايشان پاك و عقل ربايد، مگر آسانى آه جان نمى

هاى سالم بوده و از  همان آسانى آه داراى طبع. شندآننده، وارسته با نفسانى و اعتقادات گمراه



در . اند ناپذير داشته هاى طبيعى دور مانده باشند و در راه استوار ساختن نواميس الهى تالش خستگى آدورت
به داستان . اند راه اجراى اعمال صالح، صبر پيشه نموده و خالص شده و سپس بر توحيد خالص دست يافته

ياد » االبصار اولى«و » اولى االلباب«اند و قرآن از آنها به   و درمعانى حكمت تدبر نمودهخلقت آگاهى يافته،
 . آرده است

اين مؤلف سپس يكايك صفات آمالى ايشان را آه در قرآن آمده، برشمرده و در نهايت، آماده شدن بهشت و 
و به آمال رسيدن برآات ها  ها و خوشبختى زينت شدن آن و گشوده شدن درهاى بهشت و فراگيرى سعادت

 ) 1(. نمايد  و خيراتش را آه نتيجه طبيعى و تكوينى آن صفات زيباست، گوشزد مى

 معاد جسمانى ) ج

اش نسبت  آه الزمه هاى داعيان بنام فاطمى، با نكوهيدن اين ديدگاه و اين ها و گفته معاد جسمانى در نوشته
 : آنيم ها اشاره مى ا به برخى از آن گفتهم. دادن عجز به ذات اقدس الهى است، طرح شده است

هاست و صاحبان قبرها، همان نفوس هستند آه نيكوآاران آنها پس از  قبر در نزد ما همان اجساد انسان
مندى فراوان همراه امنيت و آرامش،  و تاريك درخانه پاداش اخروى، با بهره]  جرمانى[رهايى از اجسام آثيف 

اين جيفه گنديده بر زمين . ك شده است آه قابليت بودن در نزد پروردگارش را داردگزينند و آن روح پا جاى مى
تواند بشتابد، بلكه پيش روى ما بر  افتاده آه نه صالحيت خوردن و آشاميدن دارد و نه به نزد پروردگارش مى

اه مخالفان ما پا برجا گشته، ديدگ» تفرد نفوس به ثواب«پس ديدگاه ما پيرامون . زمينى قرار گرفته است 
 ) 2 (.گردد  باطل مى

نمايد اين  اى قطعى سرنوشت مسئله را واضح مى گونه آنچه به: دهد شيرازى در رسايل خويش ادامه مى
الجنة و النار فى العاجلة حتى تفنى الدنيا، «: گويند دانند و مى است آه آنها جهان آخرت را هنوز مخلوق نمى

 ) 3 (.» فحينئذ يخلق ما يراد خلقه منها

اول يأسى آه بر انعقادش اعتماد نموده و دوم تكذيبى آه نسبت به : اند آنها ميان دو الزمه باطل جمع آرده
آيا شهدا زنده و : آنيم سؤال مى] قائلين به معاد جسمانى [حال ما از ايشان . اند فرمايش الهى روا داشته

چون آشته شده و . است آنيم برخالف آن  مىدر اين جهان هستند؟ آنچه مشاهده] روزى داده شده [مرزوق 
اگر در جز اين جهان به روزى خوردن . اند؛ نه مرزوق و شاد و خشنود از نتيجه آارهاى خويش نقش برزمين

 : شود ورند، پس گفته ما از دو نظرثابت مى هايش غوطه مشغول و در نعمت

 . است] بازگشتگاه [آه خانه معاد ] ن جهان ولى باطن اي[اى جز اين خانه دنيا، همراه دنيا   وجود خانه1.

 ) 4 (.بينند و از اجساد در آن خانه، خبرى نيست  برند و عقاب مى فقط ثواب مى]  ارواح[ نفوس 2.

سجستانى در آتاب االفتخار پس از نكوهش شديد ديدگاه ظاهربينان در مورد معاد، روحانى بودن آن را تثبيت 
هاى آيه يقولون بافواههم ماليس فى   ايمان اهل ظاهر به معاد از مصداق:گويد نموده، در وصف ايشان مى

انديشى در معاد فراهم آيد، ناممكن  اگر زمينه راست. با شناخت صحيحى همراه نيست. است) 5(قلوبهم 
اش به تنگنا رسيدن خزاين قدرت الهى از زنده آردن مردگان  چون الزمه. شود بودن ديدگاه آنها واضح مى

 . مگر با آنار هم چيدن اجزاى پوسيده و خاك شده، و خداوند از چنين ناتوانى پيراسته استاست؛ 

هاى آافران را در جهنم  ما پوست«: فرمايد خداوند در قرآن مى: گويد ايشان سپس با طرح دليلى نقضى مى
آيا با اين بدن جديد گناه آرده : آنيم مىما سؤال » .رويانيم سپس گوشت و پوستى جديد مى. ريزيم مى

 . يانكرده است؟ پاسخ اين است آه گناه نكرده است

يا بگوييم خداوند شخصى آه گناه نكرده به آيفر : براى حل مشكل يكى از دو راه را بايد بپيماييم: گوييم ما مى
آار توجه  ه روح شخص معصيتآه اساس جسمانى بودن معاد را منكر شده، عذاب را ب نمايد، يا اين دچار مى

توان ترجيحى براى  هيچ اولويتى در آار نيست آه ما گزينه اول را بر گزينه دوم ترجيح دهيم، بلكه مى. دهيم
آه تعبير به تبديل پوستى به پوست جديد، از باب تشبيه معقول به محسوس بوده  گزينه دوم ارائه داد و آن اين

مثل و [راى تفهيم به مردم نبوده با زبان مثل با ايشان سخن گفته است است و چون جز با اين زبان، راهى ب
 ] .  ممثول

اگر : گويد  تشبيه نموده، مى» بناى دوباره ساختمان از سوى مهندس«سپس زنده شدن استخوان را به 
مهندسى ساختمانى را از اساس تخريب آند و سپس از نو با مصالحى ـ به جز آن مصالح به آار رفته در 

شود آه او همان ساختمان را از نو بنا آرد، يا گفته  ساختمان پيشين ـ بازسازى نمايد، آيا گفته مى
 ! شود؟  نمى



به بداهت عقاليى و عرفى، هيچ ضرورتى ندارد آه از مصالح فرسوده دوباره از نو بنا شود، تا اين جمله 
هاى پوسيده را از نو   آه همان استخوانپس خداى قادر حكيم هم در قيامت چنين الزامى ندارد. درست باشد

بازسازى نمايد، بلكه به اقتضاى قدرت مطلق و فراگير خويش، روح را بدون واسطه مورد ثواب و عقاب قرار 
 . دهد مى

راهنمايى [، اگر فردى از شما تقاضاى ارشاد ] ظاهربينان[اى اهل ظاهر : گويد سپس ايشان در همين باره مى
گونه، عقل وى حالت تنفر پيدا  د جسمانى را از شما پرسيد، آيا پس از عرضه معاد به ايننمود و اثبات معا] 

توانيد بگوييد آه آيات آتاب الهى با قضاياى عقلى مخالف  آيا مى! زند؟  آند و از پذيرش آن سرباز نمى نمى
هاى   آردن استخوانآه نيازى به زنده رو شويم، بدون آن ولى اگر ما با پرسشى از اين دست روبه! است؟ 

 . نماييم پوسيده در تفسير معاد داشته باشيم، آن را توجيهى معقول مى

هاى پوسيده ندارد، بلكه نفخ صور و ساير  اختصاصى به زنده شدن استخوان]  دور شمردن[اين استبعاد 
عث عبارت است گوييد ب شما مى: براى نمونه. هاست هاى مرتبط با معاد نيز دستخوش اين گونه اشكال گزينه

دهد تا در شيپورى آه در دستش است  از فنا و انقراض همه خاليق و پس از آن خداوند به ملكى فرمان مى
به سبب تشبيه آار خالق به [اين چيزى است آه .؛ سپس مردگان از قبرها سر بردارند] نفخ صور. [بدمد

 . نمايد  شود، اظهار نفرت مى وقتى بر عقل عرضه مى] خاليق 

اى،  آه ما جهان ابداع داريم آه در آن نه ماده آنيم و آن اين ها بگذريم، ما پرسشى مطرح مى همه اين گفتهاز 
شود  جهانى پس از آن مطرح مى. جا خبرى است نه اصلى، نه جوهرى و نه از هيچ يك از اين موجودات در آن

ه همان ترتيبى آه خود مقدر فرموده آه داراى اشيا و جوهر و اصول و مواد است و فرمان تكوينى الهى جز ب
آنيد آه ماده و مدت و جوهر و مانند آن دارد، چينش مادى  حال اگر شما معادى ترسيم مى. يابد جريان نمى

زيرا خود اذعان داريد آه چينشى همانند اين دنيا در آن سامان راه ندارد و اگر . خاص آن نظام را تبيين نماييد 
نماييد وچنين اعتقادى  را اظهارمى انيد آه بدون شناخت صحيح معاد، تنها درلفظ، اعتقادىاز بيان آن ناتوانيد، بد

 . اى در پى نخواهد داشت آه فقط حرآت زبان است و بس، فايده

گيرند آه آيه شريف و ضرب لنا مثال و نسى خلقه قال من  پس از اين، ايشان در برابر اين پرسش قرار مى
 چه پاسخى دارد؟ ) 6 (ل يحييها الذى أنشأها اول مرة و هو بكل خلق عليميحيى العظام و هى رميم، ق

. به است مثال غيرممثول: ثانيا. اوال جواب مطابق با عقل شنونده گفته شده است: گويد ايشان در پاسخ مى
 آننده، شود آه اعتراض معلوم مى) 7(احيا و مثال، عظام رميمه است و از جمله و نسى خلقه » به ممثول«

خداوند . اصل مخلوق بودن خويش در ابتداى خلقت را منكر است و صانع و خالقى براى خويش نپذيرفته است
او را نيز بر عهده ] معاد[دهد آه همان آسى آه اصل خلقت را بر عهده داشت، بازگرداندن  به او آگاهى مى

ه در اصل خلقت اين استخوان، خداوند همچنان آ.] يعنى تو در اصل خلقت دچار انحراف فكرى هستى. [دارد
نياز به گوشت و خون و اعصاب و استخوانى از پيش نداشت، در بازگرداندن آن هم چنين نيازى ندارد و بدون 

آيفيت احيا در ابتداى خلقت و معاد . [نمايد هاى متالشى شده، مرده را زنده مى استخوان پوسيده و پوست
زيرا معاد روحانى محض . استخوان پوسيده نيازى نيستيكسان است و در هيچ يك به تبديل گوشت و 

 .] است

اگر اين چنين تفسير نكنيم، پاسخ با پرسش : آه آورد و آن اين سپس ايشان شاهدى بر گفته خويش مى
زيرا اوآه ازآيفيت بعث سؤال ننمود، بلكه از اصل برانگيخته شدن مردگان در قيامت . شود ناهماهنگ مى

. زيرا پاسخ شفابخش بود و او را ساآت آرد. د و در برابر پاسخ مبهوت و متحير ماندسؤال آرد و پاسخ شني
داند چگونه بميراند و چگونه از مرگ به  آه بر هر خلقتى داناست، مى خدايى: خالصه پاسخ از اين قرار بود

 ) 8 (.زيرا بر هر چيزى قادر است. زندگى آورد و چگونه تصرف و تدبير آار خاليق نمايد

هاى ظاهربينان در مسئله  گرديم به گونه ديگرى از رسوايى باز مى: گويد ستانى در قسمتى ديگر مىسج
آند آه خداوند  هاى شما برايتان حكم مى دهيد و عقل چگونه به خود اجازه مى: گوييم پس چنين مى. معاد

 :  داراستسبحان براى محاسبه مخلوقاتش برتخت نشسته است؟ اين سخن شما يكى از دو معنا را

حال به . دار حساب خاليق است   خداوند همانند يك انسان داراى چهره و دست و پاست و خودش عهده1.
 ! البته از چنين تبيينى ناتوان خواهيد بود! نماييد؟  چه صورت حسابرسى او را تبيين مى

اگر چنين است، . گمارد آند، بلكه شخصى را براى اين مهم مى  خداوند مانند يك شخص حسابرسى نمى2.
اى پيدا  شود آه خداى تعالى از مقام امرش به واسطه حدود روحانى، اتصال به نفس زآيه گفته ما تأييد مى

آند آه آن نفس با بدن شخصى از اشخاص بشر متحد بوده، آن شخص، سرپرستى پاداش دادن نفوس  مى
اگر نيكوآار است، پاداش نيك و . دهد گيرد و هر آسى را به ميزان تالشش پاداش مى خاليق را به دست مى

پس الزمه گفته ما تجلى خداوند از مقام امرش بر حدود روحانى و به . رساند اگر بدآار است، به آيفر مى
واسطه آنها بر نفس زآيه و عملى نمودن محاسبه به واسطه بدن آن شخص موجود در جهان بيرون ـ آه 



سيم، نه جاى پايى براى ربوبيت خدا با صورت بشر يافت در اين تر. باشد صاحب نفس زآيه است ـ مى
گيريم آه  جا نتيجه مى از همين. پردازد شود و نه بشرى بدون ارتباط با حق به آار محاسبه خاليق مى مى

 ) 9 (.آند فقط حكم الهى است مجموعه احكامى آه قائم در دوره تاريخى خويش اجرا مى

 : ها نوشت پى

 337.، ص 2 المى، جهاى آ تاريخ انديشه) 1

الينابيع، (آند   گفتنى است ابويعقوب سجستانى نيز از آلمه انبعاث استفاده مى207.راحةالعقل، ص ) 2
 ) . 337، ص 2هاى آالمى، ج   به نقل از تاريخ انديشه109 ص

 339.، ص 2هاى آالمى، ج  تاريخ انديشه) 3

 217.اخوان الصفا، ص ) 4

الصفا براى ما اثبات نشده  نكته الزم است آه وحدت نظر اسماعيليه و اخوان توجه به اين 218.همان، ص ) 5
 . است؛ گرچه نقاط اشتراك مهم و تأثير يكى بر ديگرى امرى پذيرفتنى است

 54. و 53الرياض، ص ) 6

 26.ـ 23االصالح، ص ) 7

 ذآر مصاديق است و از هاى تعريف، تعريف به مثال و  گفتنى است آه يكى از گونه12. و 11راحةالعقل، ص ) 8
نفس آلى و شئون و ]  آارهاى[ زيرا نفس جزئى از افعال . اين گونه تعريف در اين مقال بهره برده شد

هاى نفس جزئى و آارهاى آنها، بيان دقيق  باشد و در حقيقت بيان مصداق هاى آن در جهان موجود، مى جلوه
 . آيد مار مىها و شئون نفس آلى است و تعريف نفس جزئى به ش جلوه

پس در جهان نفوس، اقتدار آامل و . گفتنى است آه نفس آلى از مقوله عقل است نه از مقوله نفس) 1
 . احاطه وجودى براى نفس انسان مطرح است و بس

 . موجود هستند] وجود واحد [مراد از اتحاد اين است آه هر دو به أيس واحد ) 2

 32.ـ 30االصالح، ص ) 3

 142.ـ 139 ص رسائل مؤيديه،) 4

. ميريم و از قيامت خبرى نيست فقط همين زندگانى دنياست و بس آه در آن زيست نموده، سپس مى) 5
 ) . 37سوره مؤمنون، آيه (

 .  به بعد503راحةالعقل، ص ) 6

 براى توضيح بيشتر 349.ـ 347، ص 2هاى آالمى در اسالم، ج   به نقل از تاريخ انديشه123الرياض، ص ) 7
عالم عقل و نفس آلى ونفس ناطق و مجموعه حدود علوى و سفلى در اسماعيليه به همين مرجع، ص 

 .  رجوع شود370ـ 349

 369. و 368همان، ص ) 8

 57.ـ 53 و 39ـ 19حيات جاودانه، ص : رك) 9

 49. و 48اربعة آتب اسماعيليه، ص ) 10

 85.االفتخار، ص ) 11

 92.ن، ص هما) 12



 318.رسائل مؤيديه، ص ) 13

 149.همان، ص ) 14

 81.، اعتقاد 143تاج العقايد، ص ) 1

 165.رسائل مؤيديه، ص ) 2

پس از نابودى و گذشت دنياست آه هرچه . هيچ بهشت و دوزخى در آار نيست، تا اين دنيا برقرار است) 3
 . شود اراده شد خلق مى

 158.همان، ص ) 4

 ) . 167عمران، آيه  سوره آل(هايشان نيست  گويند آه در دل  چيزى مىهايشان با زبان) 5

چه آسى اين : گويد مى. زند و خلقت خويش را به دست فراموشى سپرده است و براى ما مثل مى) 6
او به هر گونه . همان آه بار اول آن را ايجاد نمود] اى پيامبر [آند؟ بگو  هاى پوسيده را زنده مى استخوان
 78.سوره يس، آيه . آفرينشى آگاه استخلقت و 

 78.سوره يس، آيه ) 7

 88.ـ 86االفتخار، ) 8

 80.ـ 77همان، ص ) 9

 
 

 گرى  اسماعيليه و باطنى

 على آقانورى 

 مقدمه 

گرايى آيش اسماعيليه نسبت به معارف و احكام دين  گرى و تأويل موضوع اين نوشتار بررسى ديدگاه باطنى
توان  آتاب و سنت و امور دينى را نمى هاى دينى و انواع تفكر مذهبى گرايش به تأويل در ميان فرقه. است

 . منكر شد

خاستگاه، قلمرو و پيامدهاى تفكر تأويل يا به عبارتى توجه به باطن و رموز و اشارات متون و بحث و بررسى 
توان گفت اين  ها و عوامل رد و پذيرش آن، آارى بايسته و الزم است؛ اما مى معارف دينى، و نيز زمينه

عقايد اديان و مذاهب با بررسى اين موضوع در تاريخ و . پژوهش، تاريخى به بلنداى تاريخ تفكر دينى دارد
هاى  اى و انشعابات داخلى و آشمكش شود آه بخش عمده اختالفات و تنازعات مذهبى و فرقه روشن مى

پردازيم  آنچه ما بدان مى. هاى خونين، در گذشته و حال، برآمده از اين پديده بوده است فكرى و حتى جنگ
 . آر برخى نكات الزم استقبل از بررسى ذ. بررسى آوتاهى از ديدگاه اسماعيليه است

هاى مخفى آنها دارد و  گرى براى اسماعيليان گاه حكايت از رفتارهاى سياسى و نوع دعوت عنوان باطنى) الف
هاى باطنى آنها  گاه مراد از آن، جنبه عقيدتى و ديدگاه آنها نسبت به ظواهر شريعت و آيات قرآن و تأويل

بررسى  نوشتار مورد بحث واقع شده است قلمروتفكر مذهبى آنهاست، نهآنچه دراين . درمعارف دينى است
 ) 1 (.رفتارهاى سياسى آنها درنهضت

محور اصلى اين نوشتار تأويالت باطنيان از ظواهر دينى و آيات قرآن و احكام شريعت اسالمى است، اما ) ب
اتب و آيفيت آفرينش جهان ـ هاى عقلى آنها نسبت به ادوار جهان و مر بررسى تفكرات فلسفى و ديدگاه

آنيم ـ تحقيقى جداگانه و  اگرچه در تأويالت آنها بر ظواهر آيات و احكام دينى تأثير گذاشته و بدان اشاره مى
 . طلبد جانبه مى همه



 : در بررسى تاريخ و عقايد هر فرقه، توجه به سه نكته اساسى الزم است) ج

هايى آه به سبب دشمنى ارائه  داورى يا مراجعه به نگاشته ز پيش استفاده از منابع اصلى ايشان و پرهيز ا1.
 . شده است

 .  توجه به انديشمندان برجسته آن فرقه و شناخت تفكر و اصول اساسى آن2.

 شناخت اين نكته آه هر فرقه و تفكرى برخوردار از سير تاريخى و تدريجى بوده و در عقايد خود از عنصر 3.
هاى  بهره نبوده است؛ مثال در اسماعيليه شرايط زمانى و مكانى و تفاوت سليقه ىتكامل و اخذ و اقتباس ب

اى است آه بنا به اذعان خودشان،  گونه اين اختالف سليقه به. دعات و متفكران آنها را بايد در نظر داشت
 . ه نباشدتوج تالش اين نوشتار بر آن بوده تا به نكات فوق بى) 2 (.توان آنها را يك فرقه برشمرد نمى

گرى آنها به داليل زير بسى دشوار  بررسى و شناخت تاريخ و عقايد اسماعيليه و عقايد تأويلى و باطنى) د
 . است

چه . آارى بوده است نخست آن آه بنيان نهضت و دعوت سياسى و بيان عقايد و معارف دينى ايشان بر پنهان
تأثير نبوده است و اگر تالش ديگران در  يدشان بىبسا بتوان گفت رفتار سياسى آنها در رمزآلود آردن عقا

 . ها و آتب تأويلى آنها وجود نداشت گيرى آثار و عقايد آنها نبود اميد زيادى به دستيابى به ديدگاه پى

جانبه ارتباط تنگاتنگى به شناخت مبانى و معارف شيعيان امامى ـ  آه شناخت عقايد آنها به طور همه دوم اين
همچنين بدون معرفت به مبانى و آداب صوفيان . له نبوت، امامت، وصايت و تأويل و تنزيل ـ داردبه ويژه در مسئ

جا  و فلسفه يونانى و فيثاغورثى و افالطونى و برخى از مكاتب و اديان در مناطق مختلفى آه اين آيش در آن
ختگى مبانى دينى با درهم آمي. ظهور و بروز داشته، شناخت فلسفه و عقايد آنها به خوبى ممكن نيست

هاى فلسفى به عنوان معارف دينى، نظير عقول عشره و افالك  اى از ديدگاه مسايل فلسفى و ارائه پاره
گران معاصر  تر شدن عقايد آنها گشته است؛ تا جايى آه برخى از پژوهش گانه و صادر اول، موجب پيچيده هفت

 . دانند اسماعيلى نهضت اسماعيليه را نهضتى فلسفى و دينى مى

 : هاى زير پاسخ دهيم با اين همه، در اين نوشتار آوشش شده است آه به پرسش

 گرى در اسماعيليه چيست؟  ـ خاستگاه تفكر تأويل و باطنى

 ـ قلمرو و موارد تأويل و توجه به باطن نزد آنان تا آجا است؟ 

فتراق آنها با شيعيان امامى در چه هاى شيعه است مشابهت و ا آه اسماعيليه يكى از فرقه ـ با توجه به اين
 امورى است؟ 

 گرى و تأويل در عقايد اسماعيليه  اهميت باطنى

ها و فرق اسالمى داراى اصول و فروع مشترك و متفاوتى با ديگر رقباى فكرى  اسماعيليه همانند ديگر گرايش
آنها . طنيه و تعليميه مشهورندتأويل، با ها و القابى نظير اهل خود هستند و در فرهنگ فرق و مذاهب به نام

آن آه از اين گونه تعابير ناخرسند باشند تأويل و توجه به باطن و اخذ و اقتباس از امام را اساس عقايد خود  بى
 ) 3 (.شمارند مى

گرايى افراطى متون و  ويژگى خاص اين آيش آه موجب تمايز آنها از ديگر فرق اسالمى شده است تأويل
هاى نامناسب و  تكيه آنها بر تأويل. باشد جانبه آن به فروع عملى و شريعت مى م همهمعارف دينى و تعمي

اعتنايى ديگر فرق اسالمى بدانها  ذوقى و بدون هيچ ضابطه شرعى و عرفى و معيار لغوى، نه تنها موجب بى
انى، عنوان به تعبير شهرست. اى از مسلمانان را به تكفير ايشان نيز واداشته است شده است، بلكه پاره

 .اند بدين سبب به ايشان نسبت داده شده است آه آنها از ظواهر شريعت به باطن آن عدول آرده» مالحده«
 ) 5 (.اند البته اين موضوع از نگاه اسماعيليه مخفى نبوده، از پاسخ به آن ساآت نمانده) 4(

.  همه اديان نيز وجود داشته و دارديك از فرق اسالمى نيست و در تأويل متون و معارف دينى مورد انكار هيچ
غزالى آه خود تفكر باطنيه و تأويالت ) 6 (.پذير است؛ هرچند مراتب تأويل آن مختلف است زيرا متون دينى تأويل

اللوام عن  آند وآتاب الجام داشتن معارف دينى اعتراف مى ظاهر وباطن دهد، به را مورد انتقاد قرارمى آن
 . فكرنوشته است را با همين ت الكالم علم



ايشان آن عقيده را به همه . اين تفكر در نزد اسماعيليه جايگاه ويژه دارد و بر مبانى فلسفى استوار است
متون مقدس دينى رموز و اشاراتى هستند به حقايق پنهانى و اسرار : گويند ظواهر دينى تعميم داده، مى

توان به اين نكته دست  ار انديشمندان و دعات آنها مىبا مطالعه تاريخ دعوت اين آيش و بررسى آث) 7 (.نهفته
يافت آه اساس تفكر و رفتار و گفتار آنها ـ در حوزه مسائل فلسفى و نيز قلمرو معارف دينى ـ توجه به باطن 

سزاوارترين اصطالحى است آه خود يا ديگران، براى پيروان اين فرقه » التأويل اهل«و » باطنيه«بوده، 
 . اند برگزيده

عارف تامر، يكى از محققان مشهور اسماعيلى، گمراهى ديگر فرق اسالمى ـ به تعبير او سواد اعظم ـ را 
اعتقاد به وجود ظاهر و باطن در دين جزء روح و از : گويد جهل به باطن دين و اآتفا به ظواهر آن دانسته، مى

 ) 8 (.باشد واجبات دينى، به عالوه اساس دعوت باطنيه، مى

.  متفكر برجسته اسماعيليان، بر آن است آه شريعت بدون تأويل از هيچ ارزشى برخوردار نيستناصرخسرو،
بهره است،  ارزش است آن آس آه باطن شريعت را نداند نه تنها از دين بى گونه آه جسد بدون روح، بى همان

 ) 9 (.باشد مورد بيزارى رسول خدا نيز مى

فرد به آسانى بدان دست يابد، و يا از الفاظ و ظواهر آالم چنين رموز اى نيست آه هر  اين رموز وباطن به گونه
از ديدگاه دانشمندان و متفكران اين ) 10 (.و اشاراتى به دست آيد، بلكه درك آن وابسته به تعليم امام است

يز از هاى پيامبران گذشته ن تنها شريعت و معارف اسالم داراى ظاهر و باطن است، اديان ديگر ودعوت آيش نه
 ) 11 (.چنين ويژگى برخوردار بوده است

 رابطه ظاهر و باطن 

روى در توجه به باطن، تكاليف دينى را ساقط  يكى از اتهامات بزرگ به اسماعيليه آن است آه آنان با زياده
 و دانند و چه بسا يكى از داليل تكفير دهند و محرمات دينى را حالل مى دانسته، واجبات عبادى را انجام نمى

) 12 (.آنند دانند و برآنند آه با تأويالت خود از قيامت و معاد، آن را انكار مى بسا وجوب قتل آنان را اين امر مى چه

مالك حمادى در آتاب آشف اسرار  آه برخى از نويسندگان ملل و نحل نظير ملطى در التنبيه و الرد و ابن اين
حزم در الفصل و  الدين و ابن رق و اسفراينى در التبصير فىالباطنيه و عبدالقاهر بغدادى در الفرق بين الف

اند، به سبب تأويالت  همچنين غزالى و ديلمى در رد اسماعيليه آنها را خارج از دين اسالم يا از زنادقه دانسته
يى از ها پذيريم آه اين رد و انكارها گاه متوجه برخى از افكار و رفتارهاى شاخه مى) 13(. افراط گونه آنها است

اى  هاى آنها، آه البته تا اندازه اى از تندروى توان از معتقدات و پاره اسماعيليه، به ويژه قرامطه، است و نمى
نويسى و مقابله  گريبانگير همه فرق اسالمى است، دفاع آرد و چه بسا حساسيت ديگر متفكران در رديه

توانند  تار متفكران اصلى آنها چيست و آيا آنان مىبا اين حال بايد ديد ديدگاه و رف. جدى با آنها موجه باشد
 ! خويشتن را از اين اتهامات برهانند

طرح اتهامات نامبرده سبب شده است آه در آثار بزرگان آنها اين نكته مورد تأآيد قرار گيرد آه اعتقاد و عمل 
كام دينى اين آموزه را از نظر هاى خود از معارف و اح بندى به ظواهر دينى نيز الزم و ضرورى است و در تقسيم

آه اين دو مكمل يكديگرند جزء  دور ندارند؛ اگرچه برخى معتقدند تأآيد بر همسانى ظاهر و باطن و اين
معتقدات اسماعيليان نخستين نبوده است و اظهارات آنها بر اين ايده ضرورتى بود آه در زمان فاطميان ـ به 

با اين همه، اگر آثار و دعاوى ) 14(. رى و دفع برخى از شبهات ـ به وجود آمدگ ويژه در برخورد آنها با روحيه اباحى
بريم آه آنها برآنند آه نه تنها باطن و ظاهر از  مى ايشان را بنگريم و ديدگاه غالب آنها را در نظر بگيريم پى

بنابر . دانند  مىعكس آن باشد آافر يكديگر جدايى ناپذيرند، هرآس را آه معتقد به ظاهر بدون باطن يا به
هرآس آه به ظاهر و باطن با همديگر «عقيده مؤيدالدين شيرازى، از دعات و دانشمندان بنام اسماعيلى، 

آنان باطن ) 15 (.» عمل آند از ماست و در غير اين صورت نه تنها از ما نيست بلكه پيش ما سگ از او بهتر است
 ) 16 (.ها در صورت اجتماع با همديگر استدانند آه فهم آن و ظاهر را همانند روح و جسد مى

ناصرخسرو در آتاب وجه دين، آه سرتاسر آن تأويالت باطنى شريعت است، تا جايى آه براى آميزش جنسى 
الزم است آه امت «: گويد دهد، مى اى ارائه مى و استبرا و بول و حيض و مسائل خاص آن، تأويالت ويژه

 ) 17 (.» ا بدانندپاى دارند و باطن آن ر شريعت را به

. توجهى به ظاهر شريعت است آنها به خوبى به اين نكته آگاه بودند آه يكى از اتهامات اساسى به آنها بى
رهگشاى اين نكته سخن قاضى نعمان، قهرمان . اند پاسخ نگذاشته به همين سبب اين اتهام را بى

 : گويد وى مى. گرى اسماعيليه، است گرايى و باطنى تأويل

گوييم ظاهر آن را منكريم يا وقتى مطالبى را در تأويل  گمان نبرد آه ما وقتى از باطن بهشت سخن مىآسى 
از اين گونه اعتقادات به خدا پناه . هرگز چنين نيست! آنيم شويم ظاهر آن را نفى مى و باطن جهنم يادآور مى

يچ باطنى هم جز در قالب ظاهر طور آه در اين دنيا روح هيچ انسانى بدون جسد نيست، ه همان. بريم مى
زيرا اآثر اهل باطن آه به دام گمراهى دچار . دهيم آه باهوش باشند به همه مؤمنان هشدار مى. نيست



پس به ظاهر و باطن تنزيل مؤمن باشيد آه خداى سبحان . توجه شدند شدند بدين خاطر بود آه به ظاهر بى
 ) 18 (.و ذروا ظاهر االثم و باطنه: نيز فرمود

بندى علوم  گرى باشد آه برخى از بزرگان آنها در تقسيم شايد در تأييد اين ايده و پاسخ به اتهام اباحى
قسمتى . اى هم ظاهر دارد و هم باطن، مثل عبادات و دورى از گناه دسته: علوم سه دسته است: اند گفته

اى از علوم ظاهرشان مراد  پاره. فقط باطنى است و ظاهرشان مراد نيست، مثل سرگذشت پيامبران گذشته
با اين تصريحات ) 19(. ها ها و نوشيدنى است نه باطن آنها، همانند معامالت، تشكيل خانواده و اصول خوردنى

اعتقاد  اعتنا و به ظواهر قرآن بى ها اسماعيليه را به ظواهر شرع بى توان با تكيه بر برخى از گفته ديگر نمى
 . دانست

نبايد توهم آنيد آه ما با تاويل و ذآر باطن بهشت و جهنم و «گويد  ين شبهه مىقاضى نعمان در جهت رفع ا
آورد آه انكار  باره روح وجسم انسان را به عنوان مثال مى وى دراين» امور ديگر قصد ابطال ظواهر آن را داريم

 تاويل باطن انكار خاطر جاست آه فردى ظواهر را به گويد نقطه آغاز هالآت از اين هيچ آدام جايز نيست و مى
 »و ذروا ظاهر االثم و باطنه«وى در تاآيد بر ايمان به ظاهر و باطن و عمل به آن دو، به ظاهر آياتى نظير . آند

ظاهر حالل، حالل است و باطن آن نيز «: گويد متمسك شده، مى» اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه«و ) 20(
گونه آه قبال گفتيم براى هرچيزى ظاهرى است و  همان.  حرامو ظاهر حرام، حرام است و باطن آن نيز. حالل
 ) 21 (.» باطنى

دارند  شود آه آنها روح دين را باطن آن دانسته، همه جا بر ظاهر مقدم مى با اين همه، اين نكته نيز انكار نمى
أويل را چون و چندان بهايى براى ظواهر آتاب و شريعت بدون توجه به باطن، قائل نيستند و شريعت بدون ت

پندارند آه هنگام قيام قائم يا  انگارند و برخى از آنها مى ظواهر شريعت را مثل مى) 22(. دانند روح مى جسد بى
شاهد اين گفتار ) 23 (.برداشته خواهد شد) ظواهر شريعت(پاك شدن نفس انسانى، غل و زنجيرهاى ظاهرى 

 از مدافعان سرسخت جمع بين ظاهر و باطن و آه مصطفى غالب، نويسنده مشهور اسماعيلى، آه خود آن
توجه به هر دو است، بعد از اثبات اين ادعا آه امام، حق تصرف در آليه شئون پيروان خود را دارد و آارهاى او 

: نويسد به حسب مقتضيات زمانى و مكانى و روحيات افراد پيروش مختلف است، در تأآيد بر اين مطلب مى
ام نزارى در جمع زيادى از پيروانش در قلعه الموت اعالم آرد آه وقت آن رسيده عجيب نيست زمانى آه ام«

 ) 24 (.است آه ديگر بندگى شريعت نكنيم، چون علوم باطنى و روحانى به منتها درجه خود رسيده است

 گرى در اسماعيليه  خاستگاه باطنى

، در ميان پيروان همه فرق اسالمى پوشى از ظاهر نصوص دينى گرايى و چشم تر گفتيم آه تفكر تأويل پيش
هاى مختلف  پذير و در خور تطبيق اى است آه تفسير و تأويل ساختار نصوص دينى به گونه. شود يافت مى

اما اين ) 25(. اى نيست بدين علت هيچ متن مقدس و حتى غيرمقدس ولى با اهميت را از آن چاره. است
اى برخوردار است و قلمرو آن افزون بر معارف و موضوعات و احكام  اسماعيليان از جايگاه ويژهمسئله در تفكر 

هاى توجه اسماعيليان  حال بايد پرسيد آه عوامل و زمينه. دينى امور تكوينى و عادى را هم در برگرفته است
و توجيهات ايشان براى هاى تاريخى آن و داليل  به اين تأويالت و تعميم آن به همه امور چيست؟ زمينه

 برگزينى چنين شيوه چيست؟ 

توان گفت آه بر اصول اين آيش، همانند ديگر مذاهب و فرق، در سير زمان و به تدريج بر  به طور گزيده مى
اصول افزوده شده و عالوه بر مبانى نخستين، از عنصر اقتباس و تبادل فرهنگى با ديگر مذاهب و مكاتب فكرى 

گرى اسماعيليان سهم داشته  رو، عوامل متعددى در تفكر تاويلى و افراط در باطنى از اين. تبهره نبوده اس بى
ما براى . اين عوامل را متفكران و داعيان اسماعيلى پذيرفته، قراين و شواهد تاريخى گواه آن است. است

  .آنيم روشن شدن اين عوامل و تمايز آنها از يكديگر به چهار زمينه و عامل اشاره مى

 . هاى تاريخى و خاستگاه نخستين زمينه) الف

 . ارائه شواهد و داليل قرآنى و روايى) ب

 . تكيه بر داليل عقلى و تفكر فلسفى) ج

 . ديدگاه آنها نسبت به شأن و وظايف امام) د

 هاى تاريخى و ظهور تفكر تأويلى اسماعيليان  زمينه

. ايم  در آغاز دعوت مبهم و تاريك نيست، اغراق نگفتهاى به مانند اسماعيليه اگر بگوييم تاريخ هيچ فرقه
شناخت تاريخ دعوت و عقايد آنان، از آغاز انشعاب تا ظهور دولت آنان در اواخر قرن سوم، چندان آسان نيست 



باره، هنوز از زواياى تاريك آغاز نهضت و دعوت رسمى و نوع رفتار آنها تا اواخر  و با وجود همه تحقيقات در اين
آارى آنها دست  هاى سياسى و تعمد بر مخفى بردارى نشده است و با توجه به انگيزه سوم، چندان پردهقرن 

 . يافتن به اين امور دشوار است

گران به آغاز  بسيارى از مورخان و پژوهش. روشن است) ع(سرآغاز انشعاب آنها از زمان امام جعفر صادق 
گروهى معتقدند آه اسماعيليان . اند برخى از شيعيان اشاره آردههاى پنهانى آنها با  گيرى آنها و رابطه شكل

در آغاز، قبل از انشعاب مذهبى، يك جنبش سياسى بودند آه مقاصد سياسى و اجتماعى خود را در دين 
آه قرآن داراى معانى باطنى است براى آن بود آه با تفسير دلخواه آيات  آردند و دعوى اين وجو مى جست

 .  خدمت مقاصد سياسى، اجتماعى خود قرار دهندقرآنى آن را در

پذيرند و آغاز جنبش اسماعيليه را  گران اسماعيلى مانند عارف تامر و مصطفى غالب اين نظر را نمى پژوهش
توان  از طرفى در بررسى تاريخى و فهم چگونگى ظهور و بروز اوليه اسماعيليان نمى) 26 (.دانند مذهبى مى

زيرا با روى آار آمدن خلفاى . را از نظر دور داشت) ع(ماعى و فكرى عصر صادقين هاى سياسى و اجت زمينه
از حاآمان عباسى زمزمه مخالفت علويان با ) ع(بيت  عباسى و در پى نااميدى دوستان و اصحاب اهل

به سبب مالحظاتى ويژه به روحيه پرخاشگرى و ) ع(از طرفى امام صادق ) 27 (.عباسيان باال گرفت
خود ) ص(به همين سبب برخى ازشيعيان وخاندان پيامبر . ويى علنى با دستگاه خالفت نظر نداشتج ستيزه

هاى عصر امويان و عباسيان آه  در ميان قيام. وتبليغ برضد دستگاه عباسى روآردند يافته قيام سازمان به
ا در اسماعيليان تبلور ازسوى خاندان پيامبر ودوستداران ايشان دنبال شد قيام برخى ازغالت شيعه آه بعده

 ) 28 (.يافت، برجستگى خاصى دارد

اى از اصحاب امام  گرايى قبل از ظهور اسماعيليه از سوى عده گران معاصر معتقدند تأويل بعضى از پژوهش
سعيد مورد طرد و  آغاز شد آه البته آسانى از آنان مانند ابومنصور عجلى و ابوالخطاب و مغيرة بن) ع(صادق 

هاى غالت و زنادقه  بر اين اساس، ريشه برخى از تأويالت اسماعيليه همان فرقه. رت واقع شدندلعن آن حض
 ) 29 (.باشد مى

ترين  هاى شيعى آامل گرى در گروه هاى تاريخى باشد آه برخى معتقدند باطنى شايد با توجه به چنين زمينه
 ) 30 (.صورت تحول خويش را در مذهب اسماعيلى پيدا آرد

اى از تحقيقات جديد، ترديدى باقى نمانده آه غالت، پيشتاز پديده تأويل  واهد و مدارك متعدد و پارهبراساس ش
آنها در عصر . گرى افراطى، به ويژه در تطبيق برخى از مفاهيم دينى بر اشخاص معين، بودند و تفاسير باطنى

ارز آنها افرادى نظير ابوالخطاب و زيستند و نماينده ب مى) ع(و اندآى در زمان امام باقر ) ع(امام صادق 
گران را  ارتباط خاص ابوالخطاب و گروه او با اسماعيل توجه بسيارى از مورخان و پژوهش. ابومنصور عجلى بودند

جا به نقد و بررسى و  البته در اين) 31(. اند ناميده» خطابيه«جلب آرده، تا جايى آه برخى اسماعيليه را 
پردازيم، بلكه مقصود اين است آه تا حدودى به اين رابطه  ليل ارزشى آن نمىچگونگى اخذ و اقتباس و تح

اشاره آنيم، ارتباطى آه موجب شد آه برخى به احاديث مربوط به ظاهر و باطن داشتن آيات قرآن و به 
 گونه روايات ساخته و هاى ديگر آيات قرآنى بدبين شده، مدعى شوند آه تمامى اين بندى اى از تقسيم پاره

 ) 32 (.باشد و ارزشى ندارد پرداخته اسماعيليان مى

و به وسيله غالت شيعه به ) ع(برخى از محققان معاصر آغاز تفكر باطنى اسماعيليان را از عصر امام صادق 
بيشتر محققان با عنايت به ارتباط ابوالخطاب با اسماعيل معتقدند آه ) 33 (.دانند سرآردگى ابوالخطاب مى

ى است آه در قرن دوم به رهبرى اسماعيل بن جعفر و با راهنمايى معلم او ابوالخطاب اسماعيليه نهضت
 ) 34 (.شوند البته ميمون قداح و پسرش نيز از همكاران وى ياد مى. تأسيس شد

گذاران  را نخستين بنيان)) ع(يكى ديگر از فرق غالت، قبل از خطابيه، در زمان امام محمد باقر (بعضى منصوريه 
را براى تنزيل ) ص(رهبر اين فرقه ابومنصور عجلى است آه معتقد بود خداوند پيامبر . شناسند ضت مىاين نه

هاى ناپسندى نظير زنا و  محمد آسمان و شيعه زمين و مراد از واژه قرآن فرستاد و على را براى تأويل آن، و آل
هاى معروفى همانند نماز،  اند و واژه بيت را نپذيرفته خمر و ديگر فواحش همان مردانى هستند آه واليت اهل

 ) 35 (.اند آه واليتشان واجب است، نظير امام حسن و امام حسين روزه، حج و زآات همان مردانى

هاى حديث و تفسير  از اين نمونه روايات آه بر هيچ ضابطه عرفى و عقلى و نقلى استوار نيست در آتاب
هاى، در  گونه روايات آه نظاير آن، البته با تفاوت اين. آردشود، آه بدان اشاره خواهيم  شيعه مشاهده مى

ها  ها و روابط فكرى و فرهنگى ديدگاه خورد محقق را به برخى اقتباس چشم مى تأويالت اسماعيليه به
 . آند تر مى حساس

است آه گفتند معناى آيه ثم ارسلنا رسلنا تترى آن  خطابيه مى: خوانيم در آتاب المقاالت والفرق اشعرى مى
وى در جاى . محمد ناطق است و على صامت. يكى ناطق و ديگرى صامت: در هر عصرى دو رسول الزم است



همه آنها برآنند آه ائمه و پيامبران، حجت خدا بر خلق «: نويسد بندى گروه خطابيه مى ديگر ضمن تقسيم
 ) 36 (.» بوده، پيوسته يكى از رسوالن ناطق است و ديگرى صامت

شى نيز روايات و اخبارى نقل شده است آه گوياى ارتباط تنگاتنگ تفكر غالت با اسماعيليان آ در رجال
به من «: نويسد اى به ابوالخطاب مى طى نامه) ع(از آن نمونه روايت شده آه امام صادق . نخستين است

گر؛ و مراد از باشند و نماز و روزه نيز شخص دي آنى زنا و خمر شخص معينى مى گزارش شده آه تو خيال مى
از شما : به آن حضرت گفتند: نويسد يا مى» .چنين سخنى نابجاست! فواحش نيز اشخاص معينى هستند

خداوند به امورى : امام در جواب فرمود. شود آه شراب و قمار و انصاب و ازالم مردانى خاص هستند روايت مى
) يكى از غالت(به مفضل بن عمر جعفى ) ع(آند آه امام  نيز نقل مى. آند دانند خطاب نمى آه مردم نمى

 ) 37(! دارى و با او ارتباط دارى اى آافر و مشرك، تو را چه رسد به پسر من آه دست از او برنمى: فرمود

اين تطبيق و تأويل موضوعات بر اشخاص، و تقسيم به امام صامت و ناطق، از محكمات تفكر تأويلى 
آنيم آه  ز آتب آنها نظير الكشف و تاويل دعائم االسالم مالحظه مىاسماعيليان است و با مراجعه به برخى ا

گران  غالب تاويالت آنها بر اشخاص خاص است و با توجه به اين شواهد و آثار است آه برخى از پژوهش
 : گويند معاصر مى

ا تأييد هاى تندرو پيرامون امام جعفر صادق ر همه اين شواهد وجود رابطه نزديك ميان اسماعيل و گروه«
گذارد آه اسماعيل جوان جزو آن گروه از شيعيان بوده آه از روش احتياطآميز و  اى نمى آند و جاى شبهه مى

در روزگار جديد نيز برخى از محققان مانند لوئى ماسينون و .... اند غيرفعال شيعيان امامى خرسند نبوده
پندارد آه ابوالخطاب پدر  ماسينون در واقع چنين مى. اند  هانرى آربن به يكى بودن اين دو فرقه اعتقاد ورزيده

 ) 38 (.» جاست آه آنيه ابواسماعيل داشته است روحانى اسماعيل بوده و از اين

ها نسبت به خواص پنهانى حروف الفبا و اعتقاد به پيامبرى صامت و  رسند آه برخى از ايده و به اين نتيجه مى
سير رمزى و تمثيلى قرآن و آتاب مقدس آه در ميان عقايد اسماعيليان ناطق و نيز تأآيد بر تأويل باطنى و تف

هاى آنها بوده  جاى گرفته، ناشى از ارتباط اسماعيليان نخستين با غالت بويژه خطابيه بوده و اين امور ديدگاه
 . است

هاى خاصى نسبت به  زيرا غالت ديدگاه. با اين همه نبايد در ارتباط اسماعيليان با غالت و تفكر آنها اغراق آرد
آه برخى از اسماعيليان طرد و لعن ابوالخطاب را از  افزون بر اين. امامان داشتند آه در اسماعيليه نبوده است

 ) 39 (.اند مورد تأييد قرار داده و او را شيطان دانسته و از پذيرفتن عقايد وى دورى گزيده) ع(سوى امام صادق 

 ت ارائه داليل و شواهد از آتاب و سن

اسماعيليه همانند ديگر فرق و مكاتب فكرى براى تثبيت ديدگاه خود به شواهدى از قرآن و حديث استناد 
آنند  آنان داليلى از قرآن و حديث ارائه مى. آنند هاى خود را با اين دو منبع اصيل اسالم منطبق مى آرده، يافته

آيات قرآن و معارف و احكام دينى را تأويل آنيم و به ظاهر و باطن داشتن تمامى آه الزم و واجب است ما 
آنها اعتقاد به نظريه فلسفى مثل و ممثول و ظاهر و باطن داشتن امور . معارف دينى اعتقاد داشته باشيم

 . دانند گرى آنها در امور دينى است، را نيز برگرفته از آيات قرآن مى تكوينى آه پايه باطنى

 : نويسد مصطفى غالب بعد از ارائه شواهد و داليل قرآنى در ضرورت تأويل آن مى

شود  بينى براى ما مشخص مى با بررسى آيات قرآنى و آنچه از رموز و اشارات در آن آمده و در پرتو عقل و واقع
اى از قرآن  يهيابد آه براى هر آ آه اگر آسى در معناى حقيقى قرآن تفكر نمايد و بدان مراجعه آند درمى

اسبغ عليكم نعمه ظاهرة : گويد جا آه مى امر خداوند متعال اشارت دارد، آن ظاهرى است و باطنى و بدين
همچنين لقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من آل . و ذروا ظاهراالثم و باطنه: فرمايد جا آه مى يا آن. وباطنه

 . لعالمونمثل يا تلك االمثال نضربها للناس و مايعقلها اال ا

در راستاى اين اشارات و رموز قرآنى است آه اسماعيليه به «: گويد وى در پى ارائه اين داليل قرآنى مى
باشند و معتقدند آه خداوند اساس  نظريه مثل و ممثول و ظاهر و باطن آه محور علم تأويل است، معتقد مى

ا اگرچه اساس اعتقادات خود را بر مبانى فلسفى آنه) 40 (.» دينش را بر مثال و قالب مخلوقات قرار داده است
گاه و منشأ داليل عقلى خود را اشارات و رموز قرآنى دانسته، برآنند آه اين داليل عقلى  اند، تكيه استوار آرده

 . برگرفته از قرآن مجيد است

رفته از قرآن اين نويسنده معاصر اسماعيلى در جاى ديگر، داليل عقلى اسماعيليه بر وجود تأويل را برگ
ان مثال الدين تؤخذ من السموات واالرض وترآيب االفالك وجميع مايتامل مماخلقه اهللا، «: گويد داند و مى مى

فقد رآزت فى المخلوقات آل معانى الدين، الذى حمله القرآن الكريم، فآيات القرآن اذن بحاجة الى من يخرج 
ريه المثل والممثول و الباطن و الظاهر وجعلوا الظاهر يدل آنوز هذه المعانى واستنادا الى ذالك، اوجدوا نظ



معناى اين آالم اين است آه نظريه مثل و ممثول و باطن و ظاهر، ) 41(. » على الباطن وسموا الباطن ممثوال
اى عقلى است و با داليل فلسفى و تعميم جهان تكوين به امور مذهبى به دست آمده است،  اگرچه مسئله
 . فته از رموز و اشارات قرآن استاساس آن برگر

آند بر اثبات  پس اين آيت دليل همى«: گويد مى) 42 (ناصرخسرو بعد از ذآر آيه و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات
 ) 43 (.» چيزهاى پنهانى

 گرايى در آيات قرآن و شريعت داليل چندى از آيات و قاضى نعمان در آتاب اساس التأويل براى اثبات لزوم تأويل
 : گويد روايات آورده و قبل از ذآر آنها مى

تر در آتاب حدود المعرفة با داليل قرآنى و حديثى و اقوال ائمه سخنان زيادى در اثبات علم تأويل و باطن  پيش
گوييم آه هريك از امور محسوس بايد ظاهرى داشته باشد و باطنى آه ظاهر  و رد منكر اين آورديم و اآنون مى

خداوند متعال ... . رسيم آيد و در آن باطنى است آه با علم بدان مى رى ما در مىآن به حواس ظاه
» ء شى«و مسلما آنچه آه در حديث و قرآن آمده ) 44(ومن آل شى خلقنا زوجين لعلكم تذآرون : فرمايد مى
شده؛ از آن بنابراين بايد زوجى داشته باشد همچنين خداوند در بسيارى از مواضع آلمه باطن را متذآر . است

آند و  ها سؤال مى و از طرفى خداوند گفته آه از نعمت) 45 (و اسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة: گويد جمله مى
ما نزلت على من القرآن آية «: نيز فرمود) ص(و پيامبر ! ... آس آه باطن را نداشته باشد چه پاسخى دارد آن

ده آه عالوه بر اقرار ديگران بر معناى باطنى آن، ضرورت نيز همچنين در قرآن آلماتى آم. » اال و لها ظهر وبطن
علم اراده شده و در جايى ديگر مرگ و آفر؛ ) آب(» ماء«مثال در جايى از قرآن از آلمه . آند گونه اقتضا مى اين

ى و اللى و يا واژه حيات گفته ولى ايمان اراده آرده و از واژه نور هدايت و از ظالم ضاللت و از آلمه آورى و آر
هاى ديگر آه خداوند در آيات قرآن ذآر آرده است، معنايى غير از ظاهر آن منظور داشته  و بسيارى از مثال

 ) 46 (.است

وى براى تأآيد بر مدعاى خود بعد از بر شمارى آياتى از قرآن آه در آن واژه مثل و امثال، باطن و تأويل به آار 
ز قرآن از امثال و باطن و تأويل ياد شده و اين خود گواه وجود امور در آيات بسيارى ا: گويد رفته است، مى

 ) 47 (.باطنى و ضرورت تأويل قرآن است، در زبان عربى آه قرآن به آن نازل شده نيز مرسوم است

 تكيه بر عقل و داليل فلسفى ) ج

ت خاص فلسفى به هاى مذهبى اسماعيليه با مبانى و مقبوال اى از ديدگاه رابطه عميق و گسترده پاره
اند آه اسماعيليان در آغاز  گران معاصر اسماعيلى به اين نتيجه رسيده اى است آه بعضى از پژوهش گونه

يكى از فرق معتدل شيعى بودند آه در سير زمان به صورت حرآت عقلى و با آراى خاص فلسفى ظاهر 
تالش زيادى دارد آه با ) از اسماعيليان معاصر(شود آه بدانيم عارف تامر  گاه تقويت مى اين ايده آن) 48 (.شدند

تنها متأثر از اسماعيليان، آه همان  الصفا نه داليل شواهد تاريخى ثابت آند نهضت فلسفى و دينى اخوان
را به عنوان شريان » مثل و ممثول«مصطفى غالب نيز نظريه 2 طفى غالب، 1) 49 (.دعوت اسماعيليان است

 ) 50 (.داند ان، يك نظريه فلسفى مىحياتى تفكر تأويلى اسماعيلي

برخى نيز شالوده دعوت اسماعيليان نخستين را واآنشى بر جمودگرايى مجامع دينى و علمى در عصر 
 ) 51 (.دانند عباسى، آن هم در قالب و مبناى تفكر عقلى و فلسفى، مى

ظاهر و «و » مثل و ممثول«دارند آه نظريه  گران معاصر آنان پيوسته اعالم مى بزرگان اسماعيلى و پژوهش
اينان فلسفه را . اى است دينى و فلسفى  پذيرى پديده دين نيز نظريه داشتن معارف دين و تأويل» باطن

گذارى و سنجش درستى يا نادرستى معارف دينى و همچنين ابزارى براى آشف  وسيله مناسبى براى ارزش
از طرفى هر .  آالمى آنها نيز گواه همين مطلب استبيشتر آثار فلسفى و) 52 (.دانند جوهره و باطن دين مى

چند بپذيريم آه ظهور اوليه اسماعيليه و تفكر اسماعيليه نخستين، خاستگاه اسالمى داشته است، 
توان انكار آرد آه هنگامى آه دعوت و تفكر آنها فراگير شد و به تبليغ و ترويج آن پرداختند و متفكران  نمى

هارم ظهور آردند، همانند ديگر فرق اسالمى دراخذ واقتباس از فرهنگ بيگانه بزرگشان در قرن سوم و چ
 . اقبال نبودند هاى مختلف بى ورجوع به فلسفه

 : خوانيم مى) از داعيان قرن ششم(در آتاب تاج العقايد نوشته على بن محمد بن وليد 

ش حكيمان و عقاليى آفريده فلسفه و حكمت عقلى با حكمت شرعى يكسان است؛ چرا آه خداوند در بندگان
و اين غيرممكن است آه او شرع غيرمعقول و غيرحكيمانه آورده باشد و واسطه و رسول شريعت عاقل و 

هريك از احكام و عبادات شرعى متضمن امور عقلى ... . آننده و معلم ديگر عقول نباشد حكيم و مدرك و بيان
 ) 53 (.نداشته باشد اعتقادش سالم نيستباشند آه اگر آسى بدان اعتقاد  و معانى الهى مى



اگر آسى موارد تأويالت ذوقى و عددى و تطبيق آنها بر مقبوالت فلسفى دينى اين آيش را بنگرد مالحظه 
هاى آنان با هيچ ضابطه عرفى و لغوى سازگار نيست و گواهى از آتاب و  آند آه بسيارى از آن تأويل مى

فرض وجود  أويالت و تفاسير باطنى، يكى اعتقاد به نظريه فلسفى و پيشتوان گفت زيربناى ت سنت ندارد و مى
براى همه امور تكوينى و تعميم آن به معارف و احكام دينى است و ديگر » ظاهر و باطن«و » مثل و ممثول«

از طرفى آنها براى اثبات اين دو عقيده . باشد هاى اين تأويل آه امامان و حجج مى اعتقاد آنها به واسطه
 . آنند اساسى، به دليل عقلى و فلسفى تمسك مى

به هر تحليل، تكيه بر مبانى عقلى و فلسفى و تطبيق امور تكوينى بر معارف دينى و تعميم آن بر شريعت و 
 . خورد آيات الهى، در سراسر آثار اسماعيليان به چشم مى

وسى داراى ظاهر و باطنى است آه هر امر محس«: آند گونه بيان مى قاضى نعمان دليل چنين تعميمى را اين
خاطر هر ظاهر محسوسى شامل  بدين. گيرد شود و به باطن آن علم تعلق مى ظاهر آن با حواس درك مى

ء خلقنا زوجين لعلكم  و من آل شى«: گويد باطنى است آه زوج و همراه آن است و خداوند متعال مى
شود و لذا تنزيل نيز داراى باطنى است؛ مانند  ن نيز مىء در اين آيه شامل الفاظ آيات قرآ آلمه شى. » تذآرون

 ) 54 (.» باشد جسد، ظاهر او و روح، باطن او مى. انسان آه شخص واحد است ولى داراى روح و جسد است

ظاهر و : بندى معتقد است آه امور عالم بر دو قسم است ناصرخسرو نيز در آتاب وجه دين با تأييد اين تقسيم
 : گويد  رى را محسوسات گويند و امور باطنى را معقوالت مىامور ظاه. باطن

آه  هيچ ظاهرى نيست اال اين]  آه اين... [پس عالم باطن ثابت است و دليل بر اثبات باطن آتاب و شريعت... 
همچنين گوييم از مردم جسد . پايدارى او به باطن اوست؛ از آسمان و زمين و آنچه اندرين دو ميان است 

پس همچنين آتاب خداى و .... ار است و روح لطيف پنهان و اين جهان فانى پيداست و صانع پنهانآثيف آشك
 ) 55 (.شريعت رسول پيداست و معنى و تأويل ايشان پنهان است از نادانان و پيداست مر دانايان را

 : گويد  مصطفى غالب پس از برشمارى آياتى از قرآن براى اثبات تأويل و وجوب توجه به باطن، مى

خداوند متعال همه معانى و معارف دين را : گويند اسماعيليه تأويل را نظريه فلسفى ـ دينى دانسته، مى... 
باشد به فهم حقيقت دين  وسيله به آنچه در طبيعت و بر روى آره خاآى مى در مخلوقات قرار داده تا بدين

 قسمى از آن آشكار و قسمتى ديگر پنهان :خاطر است آه مخلوقات را دو قسمت آرده استدالل آند و بدين
آند؛ مثال جسم انسان در امور ظاهرى و نفس او در باطن  باشد و امور ظاهرى داللت بر امور باطنى مى مى
 ) 56 (.است

هاى الهى در قرآن متوجه صاحبان عقل و خرد است و اگر آسى بگويد  خطاب: گويد هبةاهللا شيرازى مى
) ص(و قطعا پيامبر . بهره از برهان عقلى است دچار اشتباه شده است بىمؤسس احكام و معارف شرعى 

حال چگونه متصور است حكم و دستورى بدون توجيه عقلى . تكليفى نياورده مگر براى صاحبان عقل و خرد
وجود ماليكه و عرش و آرسى و بهشت و جهنم را ) ص(مثال اگر فيلسوفى از پيامبر ! براى صاحب عقل بياورد

بگويد بر اين ) ص(ويه عقلى سؤال آند و از او بخواهد برهان و دلل عقلى بياورد، آيا جايز است آه پيامبر از زا
 ) 57 (.چنين بگويد) ص(حاشا آه پيامبر ! مطلب برهانى ندارم

هاى  به اعتقاد برخى محققان معاصر، يكى از داليل پيچيدگى عقايد اسماعيليان اين است آه آنها از فلسفه
اند و امورى  را از راه فلسفه ثابت آرده) »مثل و ممثول«نظريه (گرايى  تأثير پذيرفته بودند و بنيان تأويلمختلف 

شناسان نيزآه هميشه  شرق) 58 (.را جزو دين شمردند آه هيچ پيوندى به مسائل و موضوعات دينى ندارد
عقايد ملل ـ به ويژه عقايد فرق آوشند ثابت آنند آه  عقايد هستندوبرخى ازآنها مى يابى دنبال ريشه به

 ) 59(. هاى قبل ازاسالم اقتباس شده است، به اين ارتباط اشاره دارند اسالمى ـ از فلسفه

مصطفى غالب در توجيه تمسك اسماعيليان در عقايد خود به مبانى فلسفى و عقلى، ضمن اين ادعا آه 
مصدر : گويد انجامد، مى ديگر آتب سماوى نمىتأويالت آنها موافق عقل سليم است و هرگز به انكار قرآن و 

عنوان نهاد و تأويل » عقليون«توان آنان را  مورد اطمينان آنان در تأويل ممثول، عقل آلى است و از اين نظر مى
خداوند سبحان همه معانى دين را در مخلوقات محيط به انسان . اسماعيليان را امرى فلسفى دينى پنداشت

توسط آنچه در طبيعت و آره خاآى است بر فهم حقيقت دين گذر آنيم و اين   بهجاى داده و الزم است
باشد؛ همانند  آشكار آن دال بر پنهان آن مى. قسمى آشكار و قسمى در نهان: مخلوقات بر دو قسم است

و دانند، مگر ائمه و بزرگان و دعات  امور باطنى دين را نمى... جسم انسان آه ظاهر است و نفس او باطن و
 . بنابر اين، اسالم امضاآننده عقول بشرى است. خواص 

حال با توجه به اعتراف محققان اسماعيلى و ديگران به رابطه تفكر اسماعيليان با مبانى فلسفى، بايد پرسيد 
آردند و از  اى اخذ مى اى در ارتباط بودند و مبانى فلسفى خود را از چه منبع و شيوه آه آنها با چه فلسفه

 پذيرفتند؟   تفكر فلسفى تأثير مىآدامين



گيرى اسماعيليان و  وجو در نقاط مشترك تفكر فلسفى در زمان شكل اگرچه بررسى و انطباق و جست
توان گفت با  اى است، به طور گزيده مى هاى موجود نيازمند تحقيق جداگانه چگونگى اقتباس آنها از فلسفه

 فلسفى و عقلى دارد ـ نظير آنچه در راحةالعقل و االصالح نگاهى به نوشتارهاى بزرگان اسماعيلى آه جنبه
آيد آه اين آثار در زمانى  الصفا آمده است ـ اين نكته به دست مى و رياض و جامع الحكمتين و رسائل اخوان

شكل گرفت آه فلسفه يونان و نوافالطونى آه ادامه سنت يونانى بود، در ميان مسلمين به اوج شكوفايى 
د و تالش برخى از دانشمندان و فالسفه و متفكران جهان اسالم بر انطباق شريعت با حكمت و خود رسيده بو

فلسفه بود و توجيه عقايد دينى با مبانى فلسفى آن عصر چندان مورد انكار نبود و حتى برخى برآنند آه 
باشد،  و وظايف آن مى، آه پايه تأويالت اسماعيليه و حتى اعتقاد آنها نسبت به امام » مثل و ممثول«نظريه 

برگرفته از نظريه مثل افالطون است و يا بنابر اعتقاد برخى استفاده از اعداد در تأويل قرآن، آه آن نيز از اصول 
 ) 60 (.باشد، در ميان فيثاغوريان و پيروان ديگر مذاهب رايج بوده است اساسى عقايد آنان مى

مؤلف آتاب . اند  گران به اين رابطه و اخذ و اقتباس بر اساس مدارك و شواهد اشاره آرده برخى از پژوهش
 : نويسد تاريخ و عقايد اسماعيليه مى

هاى فالسفه  نهم، در جريان ترجمه متون فلسفى استادان مختلف يونانى، مسلمانان با نوشته/در قرن سوم
گذار فلسفه  الكندى پايه. هاى آنان را اخذ و اقتباس نمودند  از انديشهنوافالطونى آشنايى يافتند و برخى 

سنت نوپاى .  وفات يافت، تحت تأثير مكتب فلسفى نوافالطونى قرار داشت252/866اسالمى آه در حوالى 
ق 339(ترين فيلسوفان مسلمان يعنى فارابى  فلسفه نوافالطونى اسالمى پس از مدت آوتاهى در آثار بزرگ

 . به باالترين درجه علمى و تكامل خود رسيد) 428/1037(سينا  و ابن) م950/ 

ترين  دهم، يكى از مهم/هاى قرن چهارم مؤلفان اسماعيلى مكتب ايرانى آه با خراسان، آه در اولين دهه
مناطق تكامل فلسفه اسالمى بود، ارتباط نزديكى داشتند، به بعضى از مناطق نوافالطونى به صورت ترجمه 

از جمله اين آثار بايد از رساالت نوافالطونى دروغين منسوب به ارسطو نام برد؛ . ى آن دسترسى يافتندعرب
شد و متضمن اقتباساتى از تاسوعات فلوطين  مانند تحريرى در رساالت آه به عربى الهيات ارسطو خوانده مى

شد و اثر مجعول ديگرى  خوانده مى) آتاب االيضاح فى الخير المحض(اى آه در التين آتاب العلل  بود و رساله
آه سجستانى خود ياد  آه به ارسطو نسبت داده شده بود ومبتنى برمبانى الهيات پروآلوس بود؛ چنان

 . آند مى

نسفى، . آشنا بوده است ) نبادقليس(وى ظاهرا با يك اثر مجعول نوافالطونى ديگر منسوب به امپدوآس 
هاى  دهم، مشغول پرداختن نظام/ نيمه اول قرن چهارم ابوحاتم و بعدها سجستانى، آه در طى 

تأثير فلسفه نوافالطونى ـ به ويژه مفهوم خدايى غيرقابل شناخت ـ و  مابعدالطبيعى خود بودند، سخت تحت
هاى خود، آه  شناسى اما مؤلفان مكتب ايرانى در جهان. نظريه انبعاثى و سلسله مراتب وجود آن قرار گرفتند

داد، همه عقايد جزمى مكتب  حشى را نسبت به نظريه آفرينش آسمان قديم ارائه مىهاى فا دگرگونى
انداز اسالمى تلفيق  هاى اخذ شده را با يك چشم بايست اين انديشه زيرا آنان مى. نوافالطونى را نپذيرفتند

 . آنند

فان اسماعيلى شناختى نسفى به عنوان سرآمد فيلسو عقايد مابعدالطبيعى و جهان: گويد او همچنين مى
قديم و در واقع مؤسس فلسفه اسماعيليان، آه در نيمه اول آتاب المحصول نمايان است، برگرفته شده از 

نسفى . باشد نظام فلسفى نوافالطونيان آه در واقع ادامه سنت فلسفى يونان است و منطبق بر آن مى
ذاشت و حتى اگر ما عمده دانش خود را اند، گ هايى را آه ابوحاتم و سجستانى به وجود آورده شالوده نظام
هاى نخست دولت فاطميان به وجود آمد، از  شناسى نوافالطونى اسماعيليان آه در دهه مديون جهان

ابويعقوب سجستانى بدانيم، در واقع شالوده و اساس آن از نسفى است و او نيز آامال متأثر از نوافالطونيان 
 : نويسد  وى مى. بوده است

شناختى انبعاثى يا صدورى آه از نوافالطون اخذ آرده  اى در مرحله بعدى جهان  تغييرات عمدهاسماعيليان
اسماعيليان به عوض . اند و آن را با عقايد اسالمى و نظريه قرآن در باب خلقت هماهنگ ساختند بودند، داده

 هستى، يعنى واحد بدانند ـ گفتند مستقيما و اضطرارا منبعث از منبع آه عقل را آه نوافالطونيان نوس مى آن
آه فلوطين و مكتب وى اعتقاد داشتند ـ به اين عقيده رفتند آه خداوند از طريق امر يا آلمه به ابداع عقل  چنان

از اين رو خداوند را . اين ترتيب عمل ابداع امرى آغازين و فوق زمان بود و دال بر آفرينش از عدم به. پرداخت
تين آفريده يا مبدع اول است آه به طور ساده اول و سابق نيز خوانده عقل نخس. شد مبدع ناميد مى
عقل . عقل هم بالقوه و بالفعل ازلى، ساآن و آامل است. زيرا امر يا آلمه در وجود با آن وحدت دارد. شود مى

عاث از عقل به طريق انب. شود با نمره يك مطابقت دارد و موافقت با سنت نوافالطونى منبع نور ناميده مى
گويند و اين منطبق است با نفس در فلسفه  شود؛ آه آن را ثانى يا تالى نيز مى نفس يا نفس آلى صادر مى

شناختى عقل و نفس با يكديگر دو بن يا دو اصل اوليه عالم ابداع را به وجود  در اين نظريه جهان. نوافالطونى
 ) 61 (.آورند مى



گرايى اسماعيليان نخستين بر آن است  هبى وعقلى تأويلهاى تاريخى ومذ وى دربررسى خاستگاه وزمينه
هاى شيعى قرن دوم در ارتباط  توان آن را با حوزه هاى اسالمى دارد و مى واسطه ريشه آه تأويل آنها بى

 : گويد گرايى مى دانست؛ اما در مورد نظام عقالنى آنها درتأويل

هاى علوم عقلى خود را ريختند آه به موجب  لودههاى نظام مذهبى بعدى و نيز شا اسماعيليان نخستين پايه
توانست از علوم ظاهرى شريعت، تاريخ و جز آن آغاز آند و به سوى علوم  آنها هر معتقد اسماعيلى مى

آه  حقايق چنان. القصواى مقصد انسانى، بود برسد پيش برود تا به حقايق، آه دانش غايى و غايت... باطنى
داد آه دو عنصر عمده و اساسى اين نظام  ان قديم يك نظام گنوسى تشكيل مىاشاره آرديم براى اسماعيلي

اسماعيليان قديم بر پايه دانشى آه آن . شناسى گنوسى يكى تعبير ادوارى تاريخ دينى بود و ديگر يك جهان
ر باب تاريخ زمان در اختيار داشتند مفاهيم خاصى براى خود از زمان و ابديت پرداختند آه آامال با نظريه آنان د

بينش التقاطى آنها از زمان تأثيرات يونانى، يهودى ـ مسيحى، گنوسى و نيز . و پيامبرشناسى ارتباط داشت
آنان زمان . ساخت  شناختى شيعيان اوليه و نظريه قرآن را درباره تكامل انسان منعكس مى هاى فرجام انديشه

در نتيجه اين تصور خاص از . رند آه آغاز و انجامى داردآو ها به تصور درمى را به مثابه سيرى متوالى از دوره
شناختى از تاريخ، يا  اى دورى و در نهايت فرجام زمان، آه نيمى دورى و نيمى خطى بود، اسماعيليان نظريه

هاى پيامبران مختلفى آه قرآن بر آنها مهر تأييد زده بود،  تر بگوييم از تاريخ دينى، بر مبناى دوره درست
اش ميراثى بود آه از اماميه دريافت آرده  اين نظريه با عقيده آنان در باب امامت آه در خطوط اصلى. پرداختند

 ) 62 (.بودند، ترآيب يافت

اگر آسى مباحث آنها را در مورد ابداع و فيض و عقول عشره و افالك و ادوار و مراتب امر الهى و بحث خدا و 
برخى ازاسماعيليان . آند خوبى مشاهده مى مبانى فلسفى را به  بهنبوت و معاد و امامت را بنگرد توجه آنها

دانند آه اسماعيليان بر  يكى از موارد اختالف اسماعيليان را با شيعيان اثناعشرى در مسئله امامت، اين مى
 ) 63 (.خالف اماميان مباحث فلسفى را به حوزه بحث امامت آشيدند

الصفا سخنان مختلفى گفته شده است،  ارتباط آن با تعاليم اخواندر مورد اساس تفكر فلسفى اسماعيليان و 
ويژه  اما گفتيم آه غير از مورخين تاريخ تفكر اسالمى و پژوهشگران تاريخ فلسفه خود اسماعيليان، به

از آن نمونه افرادى نظير عارف تامر و مصطفى غالب تالش دارند آه افكار . اند معاصران آنها، بدان اشاراتى آرده
الصفا را همان تعاليم اسماعيليان قلمداد آنند و از آن سوى مشخص است آه افكار فلسفى اخوان از  اخوان
 ) 64(. هاى يونان و نوافالطونى و فيثاغورثى تأثير پذيرفته است فلسفه

در مورد گرايش مذهبى و خاستگاه نويسندگان رسائل اخوان الصفا هرچند ترديدهايى وجود دارد و هرآس با 
اى  هاى دعوت و پاره اما در شباهت شيوه) 65(اى خاص رسيده است؛  اى از افكار آنها به نظريه ستناد به گوشها

از عقايد آنها در مورد تأويل و ظاهر و باطن و تمسك آنها به حروف ابجد و رازدارى و رمزگويى و تكيه بر رموز و 
قام آن و نزديكى در اهداف سياسى آنان، با تفكر اعداد و اعتقاد آنها به امامت مستور و مكشوف و شأن و م

الصفا را به طور عام از شيعيان و به طور خاص از  رو برخى اخوان از همين. اسماعيليان ترديدى نيست
ها  اى از عناصر فلسفى ارسطويى و افالطون و ديگر فلسفه اسماعيليان دانسته، فلسفه اخوان را آميزه

 خود اسماعيليان و مورخان و تطبيق عقايد اخوان با اسماعيليان، اخوان را از دانند و با ذآر داليلى از مى
آه ظهور تفكر اسماعيليان به طور علنى در قرن چهارم با تمايالت فلسفى  بويژه اين) 66(دانند؛  اسماعيليه مى

 ) 67 (.همزمان بود

 ) معلمان تأويل نزد اسماعيليه(شأن و وظايف امام ) د

ر و باطن و مثل و ممثول در امور تكوينى و تعميم آن به امور دينى و ضرورت تأويل آيات قرآن و در پى اثبات ظاه
شود آه اين مهم وظيفه چه آسانى است؟ آيا  معارف شريعت و توجه به باطن آن، اين پرسش طرح مى

فه وجودى جاست آه فلس توانند بدان دست يازند يا اين آار وظيفه افراد خاصى است؟ در اين همگان مى
 . شود بندى سلسله مراتب دينى ـ از ناطق و اساس گرفته تا حجج و دعات ـ روشن مى امامان و راز تقسيم

پاسخ اسماعيليه اين است آه تأويل آيات قرآن و رسيدن به رمز و راز آن ـ به عبارتى گذر از ظاهر به باطن و 
اى است خطير آه تنها بر عهده  يفهفهم لب شريعت ـ سيمرغى نيست آه شكار هرآس بشود، بلكه وظ

امامان واوصياى دين است و برعهده چنين افرادى است آه حقايق نهفته درآتاب و شريعت را از راه تأويل و 
گران اسماعيلى  به بيان برخى از پژوهش. تعبير باطنى و بيان و توضيح رمز و راز و ممثل و باطن آن بيان آنند

 : مذهب

اى هستند آه شناخت و  بينيم معانى هاى ظاهرى و ظواهر آيات قرآن مى ين نظير عبادتآنچه از امور ظاهرى د
اى از  بحث و مناقشه در مورد آنها به عهده علماى ظاهر است؛ اما در عرفان اسماعيلى براى هر فريضه

يابد  ىهاى بزرگ و ابواب و دعات بدان دست نم واجبات دينى تأويل باطنى است آه احدى جز امامان و حجت
طبيعى است ... باشند گويند مرجع تأويل رموز و آشف باطن احكام دين امامان مى و از اين جهت است آه مى

چرا آه اين . آيد آننده و فردى آه روح و لب دين را درك آند، پيش مى آه از نظريه تأويل آه گفتيم، نظريه تاويل



 و صورت انسانى، آه همان مثال صورت الهى است، آننده و معلم تأويل است آه جوهره و معناى روحى تاويل
 ) 68 (.آند باشد و اوست آه معناى باطنى دين را روشن مى مى

زيرا . پيوسته امامت چرخ زيرين تمامى تأويالت و فلسفه آن بوده است«: گويد اين پژوهشگر در جاى ديگر مى
 ) 69 (.» دباش ترين رآن دين مى اين موضوع براساس معارف اسماعيليان اساسى

يعنى ناطق است، اما تأويل و ارشاد ) ص(به اعتقاد و باور آنها تفسير و بيان ظاهر و تنزيل قرآن وظيفه پيامبر 
در واقع فهم اسرار شريعت ممكن نيست، مگر از طريق . به باطن آن، وظيفه امام و وصى و جانشين اوست

يد و فلسفه آنان اخذ و تعليم از امامان است و به همين اساسا محور بنيادين عقا. ائمه و انصار ائمه و دعات او
گويند اگر آسى معارف را از غير امام فرا گيرد همانند آن دسته از  آنان مى. گفتند مى» تعليميه«سبب به آنان 

 ) 70 (.قوم موسى است آه گوساله را خداى خويش قرار دادند

ى وجودى امام را در هر عصر، محافظت از شريعت و ها اسماعيليه همانند شيعيان اثناعشرى يكى از فلسفه
آرمانى يكى از متفكران ) 71(. دانند جلوگيرى از تغيير احكام و رسوم آن و منع زيادت و نقصان در دين مى

داند و معتقد  مشهور اسماعيلى يكى از داليل ضرورت وجود امام را نيازمندى قرآن و احاديث به تأويل مى
دين و شريعت را به ) ص(جا آه پيامبر  پذير نيست و معتقد است از آن  طريق امام امكاناست اين تأويل جز از

زبان عربى بيان داشته و ويژگى اين زبان اختالف و تعدد معانى در يك لفظ است و در آن رموز و تمثيل و 
شده و براساس پذيرى وجود دارد و پيوسته هر فرقه و گروهى به ايده خود به قرآن و اخبار متمسك  تأويل
آند آه در ميان امت فردى  آند و برداشت مختلف دارد، حكمت اقتضا مى هاى خود آن را تفسير مى فرض پيش

 .باشد آه مراد واقعى و معناى مورد اختالف ونزاع را ارائه دهد وممثل مثال را بيان دارد و اين نيست جز امام
)72 ( 

يان و تأويل دين است و اين علم ويژه اوست ديگران نيز بايد به طور گونه آه وظيفه امام ب از ديدگاه آنان، همان
گونه انكارى نسبت به ائمه به قلب و زبان خود راه  گويد بپذيرند و هيچ آامل تسليم امام بوده، هرآنچه امام مى

 ) 73 (.ندهند؛ هر چند آن موضوع براى ايشان ناشناخته، ناخوشايند و چه بسا موجب ضررشان باشد

آنند آه معلم اين تأويل بايد امام معصوم، برگزيده از جانب خدا و پيامبر و از  آنها با دليل عقلى ثابت مى
گاه خالى از آن نبوده، وجودش در هر دين و آيين  او فردى است آه زمين هيچ. باشد) ص(نوادگان پيامبر 

تيابى به حقيقت شريعت و باشد و دس ضرورى است و اوست آه سر حكمت خلقت بشر و ظهور فضايل مى
 ) 74 (.تأويل معانى آن جز از طريق او ممكن نيست

از طرف ديگر عقول . گويند حق امرى ضرورى و هميشگى است و شناخت حق از باطل نيز الزم است آنها مى
در . باشند و مرجع تشخيص حق يا عقل است يا تعليم ديگرى در تصديق و تكذيب امور و استنباط متفاوت مى

پس براى تعليم، معلمى با خصوصيت عصمت وبرخوردار ازعلم، . ن امور به عقل انسانى اعتمادى نيستاي
 ) 75 (.الزم وضرورى است

گران، فلسفه و راز اساسى تاآيد اسماعيليان بر ضرورت وجود امامان و سلسله مراتب  برخى از پژوهش
رى بعد از يادآورى اعتقاد اسماعيليان بر فرهاد دفت. دانند مذهبى را اعتقاد به باطن داشتن شريعت مى

 : نويسد هاى ظاهرى و باطنى دين، مى جنبه

ترين گروه شيعى در  اسماعيليان نخستين با اعتالى باطن و حقايق مكتوم در آن، ديرى نگذشت آه نمايان
مه شمرده تر از ه حمايت از تعاليم باطنى و گنوسى در عالم اسالم گشته و در ميان باطنيه مقدم و بزرگ

. داده شد) سلسله مراتب مذهبى(شدند و راز نقش خاصى آه در آيش اسماعيلى و به ائمه و حدود دينى 
آورند اين وظيفه اوصياى  آه شرايع را پيامبران مى جاست آه اسماعيليان قديم معتقد بودند با آن نيز از همين

رگزيدگان و نخبگان، آه به حقيقت به مذهب را به تعدادى از ب آنها يعنى امامان است آه معناى حقيقى آن
علم بر حقايق ثابته مندرج در باطن . اند، تبيين آنند اند و به امامت ائمه راستين معترف تشرف حاصل آرده

شريعت امتيازى است آه منحصرا به امام مهتدى باهللا، معصوم و خالى از لغزش آه همانا امام اسماعيليه 
هايى ميان امام آه در رأس سازمان  جود سلسله مراتبى ازبزرگان دينى يا واسطهجاست آه و از اين.... است 

 ) 76 (.آيد دهند، الزم مى را تشكيل مى آه گروندگان معمولى دعوت اسماعيلى قرار دارد وجماعتى

حميدالدين آرمانى در اثبات وجوب امامت و لزوم امام براى تبيين و تفسير دين آالمى دارد آه بسيار 
 : استرهگش

براى ما به ارمغان آورده به زبان عربى است و اين زبان تحمل معانى متعدد را ) ص(جايى آه آنچه پيامبر  از آن
توان با توجه به عقايد مختلف و چه بسا متضاد  تابد، هر آيه و خبرى را مى دارد و امثال و رموز مختلفى را برمى

اى به  آنيم آه هر فرقه اهد و ناظر هستيم و مالحظه مىاى را آه ما در امت اسالمى ش توجيه آرد؛ مسئله
گونه آه در قول خداوند متعال در آيه ما  همان. آند آيه و حديثى ايده خودش را بر خالف ايده ديگرى توجيه مى



: گويند آنيم معتزله براى به آرسى نشاندن مذهب خود مى مالحظه مى) 77 (منعك ان تسجد لما خلقت بيدى
است و جبريه و » نعمت و منت«مراد : اند است و ديگران گفته» قدرت و قوت«ت خدا منظور از دس
جا منظور از دست همان دستى است آه يكى  هاى آنها در تأييد عقايد خود به اين باورند آه در اين زيرمجموعه

آدام صحيح  چبه هرحال اگر همه اين معانى يا برخى از آنها صحيح باشد يا اصال هي... از اجزاى بدن است
الخطاب آن  آند آه بين امت فردى باشد آه معنا و مقصود واقعى را بيان آند و فصل نباشد حكمت اقتضا مى

 ) 78 (.باشد

 : نويسد عارف تامر در مقدمه تأويل الدعائم، در پى تفاوت گذاشتن بين تفسير و تأويل مى

 الفاظى است آه آن الفاظ به آن معنى داللتى تأويل آه همان باطن معنى و رسيدن به رمز و راز و جوهره آن
بنابراين، تفسير مخصوص پيامبر ناطق است آه نماينده فقه و قانون و . اين آار ويژه اهل باطن است... ندارند

احكام و ويژه عموم مردم است؛ تأويل وظيفه خاص امام است آه نماينده حقيقت و تأويل و فلسفه و باطن 
 . باشد مى

آنها نه تنها تأويل شريعت را خاص امامان، آه حفظ و صيانت دين و هر شريعتى را نيز منوط به وجود امام 
شود و به تعبير اين محقق  دانند و راز اين مصونيت در همان انجام وظيفه تأويل دانسته مى مى

 آن بپردازد و در پى اى باشد تا ضمن حفظ آن به تأويل براى هر شريعتى الزم است وصى«: مذهب اسماعيلى
آورد،  وصايت، امامت است آه در جميع دوران ادامه خواهد داشت و امام وارث وصى و آنچه رسول مى

 ) 79 (.» باشد مى

اند و ار خداوند به رمز و اشاره از  در نظر آنها، ناطق و اساس و امام آسانى هستند آه با عالم علوى در تماس
) 80(. رسد اين سلسله مراتب تا حجت، آه مقامى بعد از امام امت است، مىمرحله عقل عبور آرده، از آغاز 

همچنين . باشند، نيز اجازه دعوت و سخن گفتن دارند البته از نظر آنها دعات و مأذونين، آه مرحله بعدى مى
 اين به عهده و تشخيص امام است آه اين وظيفه را به هرآس خود تشخيص داد، بدهد و اختيار: گويند مى

يابد، از يكديگر جدا  شريعت و ائمه آه نفس انسانى به واسطه وجود آنها آمال مى. تأويل را بدو واگذارد
زيرا آمال عملى به وسيله شريعت و آمال علمى از طريق عبادت باطنى به واسطه امامان . نيستند
 ) 81 (.پذير است امكان

مانند  اگرچه آنها خدا نيستند، بسان شعايى مى: دگوين هاى الهى دانسته، مى آنها امام را صورتى از صورت
رسيم و  گاه ما به خدا، آه به منزله چراغ است، به واسطه آنها مى آه از آن ذات و چراغ الهى تأللؤ آرده، آن

تعبير يكى ديگر از دعات معروف آنها در تأويل آيه هل ينظرون اال ) 82 (.شناسيم نمود خدا را فقط از راه امام مى
خداوند خودش را در هفتاد هيكل براى دوستانش آشكار : چنين است) 83 (أتيهم اهللا فى خلل من الغمامان ي
قاضى نعمان، علم حجج را نيز ) 84 (.سازد و اين هفتاد نفر همان امامان و حجج و ابواب و دعات هستند مى

 ) 85 (.داند برگرفته از امام و به تعليم او مى

فت نكردن و تكامل نيافتن آنها در ارائه آثار و فرهنگ ظاهرى دين، تاريخ، حديث و شايد بتوان علت اصلى پيشر
هايى  تفسير قرآن را اين دانست آه با توجه به ديدگاه آنها نسبت به امام و وظيفه آن، خود را به چنين تالش

 نظر ايشان، همچنين به. دانستند و معتقد بودند امام يگانه مفسر شايسته اين صحنه است نيازمند نمى
بدين سبب هريك از . تأويل و ارائه فهم باطن دين امرى شخصى و برعهده دعات و حجج و امامان بوده است

آه  دادند وهمين امر موجب اختالف تأويل شده است؛ به ويژه اين آنها به ذوق وسليقه خود مطلبى را ارائه مى
 . م و اساس وجود نداردگونه استنادى به اما بينيم در آثار تأويلى آنها هيچ مى

گرى آنها و توجيهات بدون ضابطه عرفى و لغوى و داللتى از آتاب و  هاى تأويل و باطنى به هرحال، يكى از پايه
سنت، ديدگاهى است آه آنها نسبت به وظيفه امام داشته، معتقدند تأويالت از جانب اوست و پذيرش آن 

امور باطنى و رمزى است آه امام يا درس آموخته او، بدان آگاه براى اتباع بدون هيچ پرسش الزم است و اينها 
 . است

 : ها نوشت پى
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 قاضى نعمان و مذهب او

 اميرجوان آراسته 

 مقدمه 

ترين فقيه در همه ادوار  گذار فقه اسماعيلى و بزرگ ابوحنيفه محمد بن نعمان، معروف به قاضى نعمان، پايه
شخصيت برجسته، تأليفات فراوان و تأثيرگذارى عميق او بر اسماعيليه و همچنين خدمات . اسماعيليه است

اسماعيليه  بزرگان. اى پرفروغ ساخته است از اوچهرهاسماعيلى،  بديل اودرراه استوارى مذهب بى
هايى ازاسماعيليه رواج  هاى او درميان گروه اند وهنوز هم آتاب نعمان با احترام وتجليل ياد آرده ازقاضى هميشه

 . دارد

در قرون اخير قاضى نعمان را از خود ) اثناعشرى(در اين ميان، نكته قابل توجه اين است آه علماى اماميه 
دانسته و آتاب معروف او، دعائم االسالم، را از منابع فقهى و حديثى خود به شمار آورده و بدان استناد 

. عصر بود هم) ره(زيست و با بزرگانى چون ابن بابويه و آلينى  قاضى نعمان در قرن چهارم مى. اند آرده
او و آاوش در راه فهم حقيقت مذهب شخصيت برجسته و مقام و آثار علمى او اهميت پرداختن به آثار و افكار 

 . سازد  خوبى نمايان مى او را به

 نامه قاضى نعمان  مرورى بر زندگى

عبداهللا محمد بن  القاضى ابوحنيفة النعمان بن ابى: اند نويسان نام آامل قاضى نعمان را چنين نوشته تذآره
 . منصور بن احمد بن حيون التميمى المغربى

قاضى نعمان در تاريخ ادب «: گويد ز اسماعيلى، در مقدمه دعائم االسالم مىآصف فيضى، پژوهشگر مبر
شود و گاهى نيز  الدعاة النعمان ابن محمد شناخته مى القضاة وداعى دعوت اسماعيليه با عنوان سيدنا قاضى

گردد و آنند تا از ابوحنيفه معروف سنى متمايز  ذآر مى» قاضى نعمان«نگاران نام او را به اختصار  تاريخ
 ) 1 (.» گويند خلكان و مؤلفان شيعه اثناعشرى به او ابوحنيفه شيعى مى ابن

والنسبة تدل على انه عربى «: در مقدمه آتاب المجالس والمسايرات بعد از نقل نام قاضى نعمان آمده است
 . لتا عرب است آند آه او اصا آه در نام قاضى نعمان وجود دارد داللت مى» تميمى«يعنى آلمه ) 2(؛ » االصل



اند، مبناى  درستى معلوم نيست و همه آسانى آه تاريخى را ذآر آرده تاريخ والدت قاضى نعمان به
اليعرف تاريخ ميالده فلذلك عمد الباحثون «. سخنشان حدس و گمان با اعتماد به قرائن و شواهد بوده است

 ولعله ولد بين 293.وبسنة . ه259اه بسنة و آصف فيضى اللذين قدر) 3(الى التخمين والتقريب مثل قوتهايل 
 ) 4 (.» ق آما قدرنا بدورنا290 و 283سنة 

و خدمت المهدى باهللا ـ صلوات اهللا عليه ـ من آخر «: گويد قاضى نعمان خود در المجالس والمسايرات مى
نعمان در ترتيب قاضى  ق فوت آرده است؛ بدين322مهدى در سال ) 5 (.» عمره تسع سنين و شهورا وأياما

ق 293ق به خدمت مهدى درآمده است و بنا به قاعده، در آن زمان حداقل بيست سال داشته و در 313حدود 
ق به 313ق به دنيا آمده بود، در 290قاضى نعمان آه در حدود سال «: گويد فرهاد دفترى مى. تولد يافته است

 ) 6 (.» خدمت عبيداهللا مهدى درآمد

؛ » من اهل قيروان مولدا و منشأ«: گويد زرآلى مى. نند زمان آن مشخص نيستمكان تولد قاضى نعمان هما
ونرجح ذلك الن اباه «در مقدمه المجالس والمسايرات آمده است آه . آند اما دليلى براى اين گفته ذآر نمى) 7(

 ) 8 (.» خلكان ق حسب آالم ابن351سنة ) مائة وأربع سنين(دفن بها بباب سلم عن سن عاليه 

هايى آه در بعضى منابع به پدر او شده  خانواده قاضى نعمان نيز اطالعاتى در دست نيست، به جز اشارهاز 
وآان والده ابوعبداهللا محمد قد عمر ويحكى اخبارا آثيرة نفيسة حفظها وعمره «: گويد خلكان مى ابن. است

وحنيفة المذآور ودفن فى أربع سنين وتوفى فى رجب سنة احدى وخمسين وثالث مائة وصلى عليه ولده أب
 ) 9 (.» باب سلم وهو أحد أبواب القيروان وآان عمره مائة وأربع سنين

دهد آه پدر قاضى نعمان عمرى طوالنى داشته و اهل علم و فضل بوده و روايات بسيارى  اين تعابير نشان مى
داعيا من دعاة الفاطميين، ولعل أباه آان «: در مقدمه المجالس والمسايرات آمده است. را از برداشته است

ابوحنيفة النعمان بن محمد الداعى، فعبارة الداعى قد : خلكان نقال عن ابن زوالق حسب ما تشعر به عبارة ابن
خلكان در نام قاضى نعمان آورده است، ممكن است صفت محمد  آه ابن» داعى«تعبير ) 10(؛ » تعنى الوالد أيضا

آه  است آنچه مسلم است اين«: گويد فرهاد دفترى مى.  بوده استنيز باشد، يعنى پدرش داعى اسماعيلى
البته وى هيچ دليلى براى اين مطلب ذآر ) 11 (.» اسماعيلى گرويده بود آيش ق به311ازسال  پدرش پيش

 ) 12 (.آند نمى

دو پسر قاضى . در مورد فرزندان قاضى نعمان نيز اين نكته اهميت دارد آه آنان وارث علم و فضل پدر بودند 
فرزندان قاضى نعمان بر مسند پدر تكيه زدند و قضاوت . داشت آه در مغرب متولد شدند و در مصر وفات يافتند

 . ق در اين خاندان باقى ماند 441در دستگاه فاطمى تا سال 

اند، اما بعضى ديگر ماه   ق ذآر آرده363نويسان وفات قاضى نعمان را در ماه رجب سال  عموم تذآره
در مقدمه المجالس والمسايرات نيز همين قول پذيرفته شده است؛ . آنند اآلخر همان سال را ذآر مى جمادى

 وصلى عليه اإلمام المعز لدين 363 من جمادى الثانية سنة 29وتوفى بالقاهرة فى «: گويد آصف فيضى مى
ه بافضل فاطمى به او، خليفه عظمت مكانى و جايگاه رفيع قاضى نعمان وعالقه وارادت فراوان خليف) 13 (.» اهللا

حزن المعز لموته و اضجعه فى التابوت و «: را بر آن داشت تا خود، قاضى را در تابوت بگذارد و بر او نماز بخواند
 ) 14 (.» دفنه فى داره بالقاهرة

 موقعيت علمى 

تمام . او همراه بوده استنام قاضى نعمان همواره با تعريف و تمجيد فراوان و ستودن مقام شامخ علمى 
اند آه او نه تنها در زمان خود، آه در طول  اند، حتما اين نكته را يادآور شده متونى آه سرگذشت او را ذآر آرده

نويسانى آه مذهب او را قبول  حتى تذآره. رفته است تاريخ اسماعيليه فقيهى ممتاز و يگانه به شمار مى
 . اند فضل و علم او را انكار آنند رند، نتوانستهشما ندارند و او را باطنا زنديق مى

آان من أهل العلم والفقه والدين والنبل على ما «: گويد خلكان، به نقل از تاريخ اميرمختار مسبحى، مى ابن
آان القاضى النعمان رجال ذا مواهب عديدة، غزير «: گويد آصف فيضى مى) 15 (.» المزيد عليه وله عدة تصانيف

آان من أوعية «: گويد يافعى مى) 16 (.» التأليف عادال فى أحكامه  المعرفة باحثا محققا مكثرا فىالعلم، واسع
در غايت فضل و از اهل قرآن و عالم به معانى «: گويد قاضى نوراهللا شوشترى مى) 17 (.» العلم والفقه والدين

ت و شعر و تاريخ، و به حليه عقل و آن بود و عالم بود به وجوه فقه و اختالف فقها و عارف بود به وجوه لغ
ترين  انصاف آراسته بود و در مناقب اهل بيت چندين هزار ورق تأليف نموده بود به نيكوترين تأليفى و لطيف

وله يد طولى فى فنون العلم والفقه «: گويد احمد بن عثمان ذهبى، آه خود سنى است، مى) 18(. » سجعى
 ) 19 (.»  علمه وباال عليهواالختالف ونفس طويل فى البحث فكان

 هاى سياسى اجتماعى  فعاليت



قاضى از . القضاتى را برعهده داشته است قاضى نعمان در دستگاه فاطميان وظايف خطيرى چون قاضى
تأليفات قاضى نعمان از عوامل . ابتداى دعوت فاطميان همراه آنان بود و چهار خليفه فاطمى را خدمت آرد

جاللى، محوريت انديشه  تعبير آقاى حسينى به. روند مت فاطمى به شمار مىهاى حكو مهم تحكيم پايه
) 20 (.آه خلفاى فاطمى مدارحرآات سياسى بودند سان همان وخطدهى فكرى با قاضى نعمان بود، به

نعمان را با استفاده از آنچه خودش در المجالس والمسايرات نقل آرده است، چنين ذآر  خدمات قاضى وى
 : آند مى

دانم  من نمى. دار بوده است  ق مؤلف مسئوليت رساندن اخبار را به عبيداهللا و قائم عهده322 تا 313 سال از
 . آه اين مسئوليت دقيقا چه آارى بوده است؛ احتمال دارد آه صرف خدمت يا مراقبتى بوده است

خليفه   رساندن اخبار را بهفاطمى، القائم بامراهللا، مؤلف همان مسئوليت ق درزمان خليفه دوم334تا322ازسال 
 . پرداخت  به عهده داشت وبه استنساخ آتب براى اسماعيل فرزند قائم نيز مى

طاهر المنصور باهللا را بر خود  ق هنگامى آه اسماعيل خليفه سوم فاطمى شد و لقب ابى341 تا 334از سال 
بودم آه منصب قضاوت را به من داد من اولين آس «: گويد خود مى. نهاد، جايگاه مؤلف تا قضاوت ارتقا يافت

 ) 21 (.» ونامم را بلند گردانيد و مقامم را نكو داشت

 . ق منصور او را قاضى شهر طرابلس آرد337 تا 334از سال 

ق در عهد معز، خليفه چهارم فاطمى، شوآت و عظمت نعمان افزايش يافت، چرا آه نعمان قبل 341در سال 
خواستم به عرض منصور باهللا برسانم، ابتدا به معز لدين  آنچه را مى«. ى داشتاز خالفت وى با او ارتباط وثيق

همين ) 22 (.» آردم پسنديد ترك مى دادم و آنچه را نمى آردم؛ اگر نظر او مساعد بود، انجام مى اهللا عرضه مى
را از بزرگان انديشه پيروى مطلق ازمعز راه را براى وصول نعمان به مراتب باال در دولت فاطمى هموار آرد و او 

هايش را در اين  آمده بهترين استفاده را برد و بسيارى از آتاب دست قاضى از فرصت به. اسماعيلى قرار داد
 . دوره منتشر آرد

نعمان نيز همراه او به مصر رفت . مستحكم خالفت فاطمى شد مكان آرد ورآن مصر نقل ق معز به362درسال 
هاى حكومت را بر مبنايى اسالمى و شيعى استوار آرد و شهر قاهره را  يههاى فكرى او، پا و معز با آمك

 . بنيان نهاد

 ) 23 (.تر از يك سال بعد از ورود به مصر ـ قاضى نعمان درگذشت ق ـ آم363درسال 

بايد توجه داشت آه هرچند آثار زيادى از قاضى نعمان برجاى مانده اما بسيارى از جوانب زندگى او بر ما 
 . ست و اطالع چندانى از آن در دست نداريممخفى ا

 خدمات فرهنگى 

او به دليل تأليفات . هاى بسيار برجسته شخصيت قاضى نعمان اهتمام او به نويسندگى است يكى از جنبه
هايى از  هاى او در ميان گروه هنوز هم آتاب. فراوان، در زمره پرآارترين نويسندگان فاطمى قرار گرفته است

 . تداول استاسماعيليه م

 : گويد فرهاد دفترى مى

ظاهرا وى بيشتر عمر خود را . اند بيش از چهل رساله به نام او ثبت آرده. اى پرآار بود قاضى نعمان نويسنده
. به تصنيف و تأليف آثار متعدد خود در فقه و نيز موضوعات ديگرى از قبيل تاريخ، تأويل و حقايق گذرانيده است

وايت داعى ادريس، در هر آنچه آه نوشته مشورت و رأى امامان همزمان خويش را از قرار معلوم و به ر
خواستار شده است واساسا در نتيجه اين سنت و روش آار بوده است آه اسماعيليان چنان مرجعيت رفيع و 

 ) 24 (.احترامى براى وى قائل هستند

بر مؤلفاته من الدعائم القوية التى رآز وتعت«: گويد دآتر مصطفى غالب در مورد اهميت آتب قاضى نعمان مى
 ) 25 (.» عليها المذهب االسماعيلى وال تزال آتبه حتى يومنا هذا من أقوم الكتب لدى اإلسماعيلية

من أتى بعشر عشير ما أتى به «: خليفه فاطمى المعز لدين اهللا درباره اهميت آثار قاضى نعمان گفته است
 ) 26 (.» النعمان ضمنت له عنداهللا الجنة



هاى او ما  بندى آتب و روانى نوشته هاى قاضى نعمان و سبك نگارش و فصل دقت در موضوعات مختلف آتاب
مانندى برخوردار  شود آه نويسنده از توانايى علمى بسيار باال و قدرت تأليف بى را به اين مهم رهنمون مى

 ) 27 (.بوده است

 اثر دانسته است ولى به 45ايوانف آتابهاى او را «. اند ل آردهتعداد آثار و تأليفات قاضى نعمان را مختلف نق
هاى او را  پونا واال، نويسنده اسماعيلى، تعداد آتاب«) 28 (.» اى نكرده است آه اين آتب در آجاست اشاره اين
 ) 29 (.» داند  عدد مى62

به عالوه، قاضى . در آار اوست اى قابل توجه  فراوانى آثار قاضى نعمان، با توجه به مناصبى آه داشته، جنبه
مصطفى غالب . فقه، تاريخ، تأويل، عقايد، وعظ و رديه بر مخالفان: هاى مختلف قلم زده است نعمان در ميدان

 ) 31(: شمارد را چنين برمى) 30 (به نقل از ايوانف آتب قاضى نعمان

مختصر اآلثار فيما روى  .4ار فى الفقه،  آتاب االخب3. مختصرااليضاح، 2.االيضاح،   آتاب1: .يازده آتاب در فقه
 دعائم االسالم و ذآر الحالل والحرام والقضايا 7. القصيدة المنتخبة، 6. االقتصار، 5.عن االئمة االطهار، 

 .  الينبوع11. المقتصر، 10. االتفاق واالفتراق، 9.الفرائض،   منهاج8.واألحكام، 

 .  قصيدة ذات المنن3. قصيدة ذات المحنة، 2. االئمة االطهار،  شرح االخبار فى فضائل1: .سه آتاب در اخبار

 شرح الخطب التى 4. اساس التأويل، 3.) 33( تأويل الشريعة، 2.) 32( دعائم اإلسالم، 1: .نه آتاب در حقايق
 حدود المعرفة 7. اثبات الحقائق فى معرفة توحيد الخالق، 6.التوحيد واالمامة،  آتاب 5.ألميرالمؤمنين على، 

 .  الراحة والتسلى9.السبيل الى معرفة علم التأويل،   نهج8.فى تفسير القرآن و التنبيه على التأويل، 

 الرد 3.شافعى،  الرسالة المصرية فى الرد على ال2.) 34( اختالف اصول المذاهب، 1: .پنج آتاب در رد مخالفان
 .  دامع الموجز فى الرد على العتقى5. ذات البيان فى الرد على ابن قتيبة، 4.على ابن سريبح البغدادى، 

 4. آتاب الطهارة، 3. آتاب الهمة فى آداب اتباع األئمة، 2. القصيدة المختارة، 1: .چهارده آتاب در عقايد
 التعقيب 9. آيفية الصالة على النبى، 8. آتاب عبادة يوم وليلة، 7. آتاب الدعاء، 6. مفاتيح النعمة، 5.االرجوزة، 
 التفريع 14. تأويل الروايات، 13. منامات األئمة، 12. آتاب الشروط، 11. آتاب الحلى والثياب، 10.واالنتقاد، 
 . والتصنيف

تاب المجالس  آ2. رسالة الى المرشد الداعى بمصر فى تربية المؤمنين، 1: .پنج آتاب در وعظ و تاريخ
 .  افتتاح الدعوة5.اهللا،   المناقب ألهل بيت رسول4. معالم الهدى، 3.والمسايرات والمواقف والتوقعيات، 

 . اند و يا در دسترس نيستند  تقريبا نيمى ازاين آتب اآنون موجودند وبقيه يا ازبين رفته

 3. اختالف اصول المذاهب، 2. االخبار، 1: .آتب موجود قاضى نعمان را حسينى جاللى چنين برشمرده است
 تربية 9. تأويل الشريعة، 8. االيضاح، 7. االقتصار، 6. افتتاح الدعوة، 5. اساس التأويل، 4.االرجوزة المختارة، 

 دعائم االسالم 12. التوحيد، 11. تقوي االنام، 10.، )تأويل الدعائم(المؤمنين بالتوقيف على حدود باطن الدين 
 الراحة والتسلى، 14. ذات البيان، 13.، )ترين آتاب نعمان معروف(فى مسائل الحالل والحرام والقضايا واالحكام 

 الطهارات، 17. شرح االخبار فى فضائل األئمة االطهار، 16. الرسالة المذهبية فى العقائد االسماعيلية، 15.

 20. مختصر اآلثار فيما روى عن األئمة األطهار، 20. المجالس والمسايرات، 19.دة فى االمام الحسين،  قصي18.
 الهمة فى 25. منهاج الفرائض، 24.، )اى فقهى قصيده( المنتخبة 23. المناقب والمثالب، 22.مفاتيح النعمة، 

 . مفروضة آتاب يوم وليلة فى الصالة ال27. الينبوع، 26.آداب اتباع األئمة، 

 : اند از اما آثار مفقود قاضى نعمان عبارت

درباره ( البالغ االآبر والناموس االعظم 5. االمامة، 4. اصول الحديث، 3. االتفاق واالفتراق، 2. اآلثار النبوية، 1.
 9.عتكى،  الدامع اموجز فى الرد على ال8. التفريع والتصنيف لمن اليعلم العلم، 7. تأويل القرآن، 6.، )اصول دين

 الرسالة المصرية فى الرد على 13. ذات المنن، 12. ذات المحنة، 11. الرد على الخوارج، 10.الدعاء، 
 معالم 16. آتاب فيما رفضته العامة من آتاب اهللا وانكرته، 15. آيفية الصالة على النبى، 14.الشافعى، 

 21. الشروط، 20. الحلى والثياب، 19.االتحاد،  التعقيب و18. نهج السبيل الى معرفة علم التأويل، 17.الهدى، 
 ) 35 (. المغازى 23. رسالة الى المرشد الداعى بمصر فى تربية المؤمنين، 22.منامات االئمة، 

 معرفى اجمالى چند اثر مهم قاضى نعمان 



لحرام والقضايا ترين اثر قاضى نعمان آتابى است با نام دعائم االسالم و ذآر الحالل وا مهم:  دعائم االسالم1.
امروزه اين . اى ندارد است و به اختالف روايات اشاره) 36 (اين آتاب، اثرى فقهى و بيشتر نقل حديث. واالحكام

فرهاد دفترى . طور شيعه اثناعشرى است آتاب يكى از مصادر مهم حديثى و فقهى اسماعيليه و همين
 : گويد مى

ب فقه آتاب دعائم االسالم است آه به خواهش معز آه ترين تأليفات قاضى نعمان در با يكى از اساسى
دعائم آه منبع اصلى مطالعه فقه اسماعيلى . شخصا بر نوشتن آن نظارت دقيق داشت، نوشته شده است

نامه رسمى فقهى اسماعيليان فاطمى شد و هنوز هم  فاطمى است، از زمان معز به بعد سند و قانون
دعائم از دومجلد تشكيل شده .  طيبى از جمله اسماعيليه بهره استترين متن فقهى براى اسماعيليان مهم
يعنى واليت، ) بنابر مذهب اسماعيليه(جلد اول درباره عبادات است و از هفت ستون دين اسالم : است

تشيع،  عنوان اهل ترتيب، اسماعيليان فاطمى به بدين. آند طهارت، صالت، زآات، صوم، حج و جهاد بحث مى
جلددوم .بود اضافه آردند تسنن قرارگرفته ارآانى آه مورد شناخت اهل  را بهواليت وطهارت

 ) 37 (.معامالت، يعنى امور دنيوى است، مانند خوراك، لباس، وصايا، ارث، نكاح وطالق درباره دعائم

تتاح فرحات الدشراوى در مقدمه اف. اين آتاب يكى از مصادر مهم تاريخ فاطميان است) 38(:  افتتاح الدعوة2.
ترين منبع براى شناخت وضعيت فاطميان در  ترين و اصلى برايم روشن است آه االفتتاح مهم«: گويد الدعوة مى

مغرب است؛ آليد فهم مجهوالت تاريخى فاطميان در سرزمين ما و روشنگر حقيقت دعوت آنان و نمايانگر نور 
ص اصلى روايت تاريخ مربوط به پيدايش افتتاح ن«) 39 (.» گر شده است تمدنى است آه در عهد آنان جلوه

هاى مربوط به قرون چهارگانه پنجم، ششم،  اى آه ديگر نقل دعوت فاطميان در مغرب است، يعنى مأخذ عمده
 ) 40 (.» اند هفتم و هشتم هجرى از آن نشأت گرفته

ن رسيده، تاريخچه اوضاع ق به پايا346اين آتاب آه تأليف آن در «: گويد فرهاد دفترى در مورد افتتاح الدعوة مى
هاى  ساز استقرار خالفت فاطمى بوده است، دربردارد ومنبع عمده تمام نوشته و احوالى را آه زمينه

 ) 41 (.» درباره اين موضوع است) هاى غيراسماعيلى و بعضى از نوشته(اسماعيلى 

خى دارد، درپى بيان مسائلى آتاب آه بيشترجنبه تاري اين:  المجالس و المسايرات والمواقف والتوقيعات3.
وان اذآر «: گويد قاضى درمقدمه اين آتاب مى) 42(. » معز«است درباره چهارخليفه نخست فاطمى مخصوصا 

فى هذا الكتاب ما سمعته من المعز من حكمة وفائدة وعلم ومعرفة عن مذاآرة فى مجلس أو مقام أو مسايرة 
 ) 43 (.» اتبةوما تأدى الى من ذلك عن بالغ او توقيع أو مك

آتاب فوق آه براى . آند و اين از نكات جالب اين آتاب است قاضى نعمان تاريخ هر مجلس را دقيقا نقل مى
خوبى جايگاه خود قاضى نعمان را نيز  شناخت زندگى و افكار نخستين خلفاى فاطمى بسيار مفيد است، به

 ) 44(: تاب مطرح شده است، همانندنكات ديگرى نيز در اين آ. سازد در دستگاه فاطمى نمايان مى

 ؛ ... درظاهروباطن و بعضى ازمسائل عقيدتى، مثل امامت، مسائلى) الف

 مشكالتى آه فاطميان در راه گسترش دعوت خود با آن مواجه بودند؛ ) ب

 . آنان ميزان دانش ومعلومات مهدى، قائم، منصور ومعز وسياست داخلى وخارجى) ج

آتاب آه در شانزده جزء تأليف شده، آتابى است روايى آه  اين:  االئمةاالطهاراالخبار فى فضائل  شرح4.
االسالم، احاديثى را آه امامان اسماعيليان فاطمى از پيامبر روايت يا  قاضى نعمان در آن، همانند آتاب دعائم

انند احاديث منقول اند و نيز احاديثى را آه از خود امامان مورد قبولشان روايت شده، م تأييد و تصديق آرده
 . آورى آرده است  ، جمع)ع(ازامام جعفر صادق 

اشاره ) ع(تا امام جعفرصادق ) ع(از حضرت على ) ع(نعمان در اين آتاب به نقاط مهم زندگى اهل بيت  قاضى
را پاسخ  مخالفان گفته وشبهات نحومبسوط سخن به) ع(بيت  وديگرائمه اهل) ع(آرده ودرمورد فضايل امام على 

) ع(هاى به وجود آمده بعد ازامام صادق  وى در اين آتاب، پس از بيان حاالت و فضايل ائمه به فرقه. اده استد
 ) 45 (.آند اشاره و به نوعى آنها را رد مى

. اين آتاب در بيان تأويل باطنى احكام و فرايضى است آه در آتاب دعائم االسالم آمده است:  تأويل الدعائم5.
هاى تأويلى اسماعيليه و شايد اولين تأليف در تأويل احكام يعنى تأويالت فقهى  ترين آتاب ماين آتاب از مه

گرى افراط نكرده  قاضى نعمان در آتب تأويلى خود حد وسط را پيموده است، يعنى در تأويل و باطنى. است
يل الذى نلمسه فى وتمتاز مؤلفات القاضى النعمان بعدم االغراق فى التأو«: به تعبير مصطفى غالب. است

 ) 46 (.» آتب الدعاة االسماعيلية التى وضعوها فى أدوار الستر



شده در  وى تقريبا نيمى از مطالب طرح. آه اين آتاب را به پايان برساند، درگذشت قاضى نعمان پيش از اين
لدعائم بيان آرده دعائم، يعنى تا پايان آتاب جهاد را آه آخر جلد اول آتاب دعائم االسالم است، در تأويل ا

 . است

 مذهب قاضى نعمان 

جا آه قاضى يك شخصيت برجسته  از آن. ترين مسئله درباره زندگانى قاضى نعمان مذهب اوست مهم
 . آننده و راهگشا خواهد بود وصاحب آثار ارزشمندى است، مسلما مذهب او در شناخت وى و آثارش تعيين

ظاهر امر از . شود در اقوال و نظريات بزرگان ديده مىدر مورد مذهب قاضى نعمان اختالفات فاحشى 
هاى طوالنى در خدمت خلفاى فاطمى بوده و در دربار  آند، چرا آه او سال اسماعيلى بودن وى حكايت مى

به هر حال، اگرچه آشف حقيقت آارى است مشكل، اما . القضاتى را برعهده داشته است آنان منصب قاضى
 . ئل، شواهد و قرائن بدان حقيقت تقرب جوييمبرآنيم تا با برشمردن دال

فاطميان است، اما نسبت به  اگرچه اختالف اصلى در مذهب قاضى نعمان بعد از ورود وى به دستگاه حكومتى
 . آنيم وار بدان اشاره مى قبل از آن نيز اختالفاتى وجود دارد آه فهرست

انه آان مالكيا ثم تحول «: گويد ابن خلكان مى. اند عموم منابع قاضى نعمان را مالكى دانسته:  مالكى بودن1.
) 48 (.» آان مالكيا أوال ثم اهتدى وصار اماميا«: گويد عالمه مجلسى هم به تبع ابن خلكان مى) 47 (.» اماميا

قاضى نعمان نيز در اوايل زندگى و پس از تعليم يافتن به عنوان يك فقيه مالكى «: گويد فرهاد دفترى نيز مى
 ) 49 (.»  اسماعيلى درآمدبه دين

در . اند بعضى از منابع و مراجع اسماعيلى، قاضى را از همان ابتدا اسماعيلى دانسته:  اسماعيلى بودن2.
ونحن نستبعد أن يكون النعمان قد تمذهب منذ اول عمره «: مقدمه آتاب المجالس والمسايرات آمده است

 ) 50 (.» ة الدولة الفاطمية آان مبكرابغير المذهب االسماعيلى؛ ذلك الن دخوله فى خدم

بر آن است آه قاضى نعمان در ابتدا حنفى بود، و چنين استدالل ) ق874 ت(تغرى بردى  ابن:  حنفى بودن3.
تواند درست باشد، چرا آه  البته اين مطلب نمى) 51 (.» الن المغرب آان يوم ذلك غالبه حنفية«آرده است آه 

 . يج آن زمان مغرب، مالكى بوده استطبق شواهد تاريخى، مذهب را

آه چرا اآنون درباره مذهب وى  اين. تر است اختالف درباره مذهب قاضى پس از ورود به حكومت فاطميان جدى
نظر فاحشى وجود دارد و سرچشمه اين اختالفات آجاست، نيازمند تتبع در سير تاريخى مسئله  چنين اختالف
 . تهاى اين اقوال مختلف اس و خاستگاه

 اسماعيلى بودن ) الف

تمام منابع اسماعيلى قاضى نعمان را از خود دانسته و هميشه با عزت و احترام از او :  در متون اسماعيلى1.
قبل از نقل اقوال در مورد اسماعيلى بودن قاضى . اند ياد آرده و آتبش را از متون معتبر اسماعيليه شمرده

آنيم آه براى قضاوت در مورد مذهب قاضى نعمان، ارادت فراوان خلفاى فاطمى  مىنعمان به اين نكته اشاره 
آميز و فراوان از او را نبايد از خاطر دور نگهداشت و  و مخصوصا معز نسبت به وى و تعريف وتمجيدهاى مبالغه

 . بايد براى آن جايگاه خاصى را در نظر گرفت

ان النعمان بن محمد القاضى آان فى غاية الفضل من أهل «: در تاريخ خود گفته است) ق387 ت(زوالق  ابن
القرآن والعلم بمعانيه وعالما بوجوه الفقه وعلم اختالف الفقهاء واللغة والشعر والمعرفة بأيام الناس مع عقل و 

 ) 52 (.» انصاف

راحةالعقل داعى بزرگ اسماعيلى در مقام بيان آتبى آه بايد پيش از ) 411ت بعد از (حميدالدين آرمانى 
ومن الكتب المؤلفة الجامعة لظاهر «: برد هاى قاضى نعمان را نام مى شود، هفت آتاب از آتاب خوانده مى

العبادة المتعلقة بالعمل مثل آتاب الطهارة للقاضى النعمان بن محمد و آتاب الدعائم و آتاب االقتصار و 
 ) 53 (.» اقب والمثالباالختصار وفى أثناء ذلك المغازى وشرح االخبار وآتاب المن

انه آان يعقد مجلسا «: گويد ، مى)ق470 ت(الدين هبةاهللا شيرازى  ديگر داعى بزرگ اسماعيلى، المؤيد فى
 ) 54 (.» آاليجار البويهى فصال من آتاب دعائم االسالم خاصا آل يوم خميس يقرأ فيه على السلطان ابى

ذآر سيدنا النعمان وسيدنا حميدالدين ـ قدس اهللا آما «: گويد مى) ق557 ت(ابراهيم بن حسين حامدى 
 ) 55 (.» سرهما ـ عن موالنا الصادق



وقد جاء فى ذلك من «: گويد نيز درباره دعائم االسالم قاضى نعمان مى) ق612ت (على بن محمد الوليد 
فى آتاب دعائم االخبار الصحيحة المسندة عن الرسول ما فيه آفاية، فلينظر فيها من أراد آشفها من مكانها 

 ) 56 (.» االسالم

سرتاسر جلد ششم عيون االخبار مملو از . به قاضى نعمان نياز به ذآر ندارد) 872ت (ارادت داعى ادريس 
وآان للقاضى النعمان بن محمد مع األئمة اللذين عاصرهم المكان «: تمجيد و تعريف از قاضى نعمان است

) 58 (.» القاضى النعمان بن محمد مشهورة ومناقبه مأثورة مذآورةوفضائل «) 57 (.» المكين والمنزل القرين

متأخران اسماعيلى، مثل مصطفى غالب و عارف تامر و ديگران، با تالش خود در راه انتشار آثار قاضى نعمان 
 . اند موقعيت خاص او در اسماعيليه را به خوبى نمايان آرده

به نظريات بعضى از بزرگان شيعه اثناعشرى آه همين ديدگاه را در ميان اين اقوال، توجه :  در متون اماميه2.
ترين  ، آه قديم)ق588 ت(ابن شهرآشوب . دارند، ما را در فهم بهتر سير تاريخى اين مسئله ياور خواهد بود

القاضى النعمان بن محمد ليس «: گويد مرجع شيعى است آه نامى از قاضى نعمان به ميان آورده است، مى
، و صاحب )ق1101 ت(، مقدس اردبيلى )ق1015 ت(صاحب نقد الرجال ) 59 (.» به حسانبامامى وآت

 ) 60 (.اند نيز دقيقا همين عبارت معالم العلماء را نقل آرده) ق1216 ت(المقال  منتهى

ان «: گفته است آه» من فاتته صلوات متعددة«در باب ) 1266 ت(گويد آه صاحب جواهر  اهللا خويى مى آيت
افزايد آه در دعائم االسالم قاضى نعمان فروعى  و در ادامه مى) 61 (»سالم مطعون فيه وفى صاحبهدعائم اال

هرچند محدث نورى آوشيده است تا او را شيعه امامى نشان دهد، اما اين . برخالف مذهب اماميه وجود دارد
 است باز هم آتاب حتى اگر بپذيريم آه او شيعه. الحال است اين مرد مجهول. مطلب ثابت نشده است

 ) 62 (.» اند االسالم وى غيرمعتبر خواهد بود، چرا آه تمامى رواياتش مرسل دعائم

خلكان و  نهايت چيزى آه از آالم ابن«: گويد مطلب را با دقت و تحليل بهترى بيان آرده، مى) ق1130 ت(افندى 
ى بعد از اين آه مالكى بوده، امامى آيد اين است آه اين قاض اند به دست مى ديگرانى آه چون او سخن گفته

نيز ) 1313 ت(موسوى خوانسارى ) 63 (.» شود آه اثناعشرى شده باشد، فهميده نمى شده است، اما اين
هايش تمايل به سيره و روش  ظاهر اين است آه او از اماميه حقه نيست، اگرچه در آتاب«: گويد چنين مى

 ) 64 (.» آيد اهل بيت به چشم مى

الدين  شمس. اند  بعضى از بزرگان عامه نيز همين ديدگاه را درباره قاضى نعمان داشته: ون اهل سنت در مت3.
و ) 65 (.» آان مالكيا فارتد الى مذهب الباطنية«: گويد مى) ق748 ت(ابوعبداهللا احمد بن عثمان ذهبى 

حجر عسقالنى  ابن) 66 (.» تهابوحنيفة النعمان بن محمد المغربى الرافضى وله تصانيف آثيرة تدل على زندق«
آان مالكيا ثم تحول اماميا وولى قضاء المعز العبيدى وصنف لهم التصانيف على مذهبهم «: گويد نيز چنين مى

والنعمان بن محمد ابوحنيفة «: گويد مى) ق874 ت(تغرى بردى  ابن) 67 (.» وفى تصانيفه ما يدل على انحالله
القاضى ابوحنيفة الشيعى ظاهرا، «: گويد ابن عماد حنبلى نيز مى) 68 ( .»المغربى الباطنى قاضى مملكة المعز

 ) 69 (.» الزنديق باطنا قاضى قضاة الدولة العبيدية

 شيعه اثناعشرى بودن ) ب

و نجاشى ) ق460 ت(و طوسى ) ت قرن چهارم(هاى رجالى متقدم اثناعشرى مثل رجال آشى  در آتاب
هاى رجالى متأخرتر مثل  همچنين است بعضى از آتاب. ان نيامده استنامى از قاضى نعمان به مي) ق450 ت(

 ) . 742 ت(و تهذيب التهذيب ) ق707 ت(، رجال ابن داود )ق726 ت(رجال عالمه حلى 

آان مالكى «: است ) 681 ت(را براى قاضى نعمان به آار برده، ابن خلكان » امامى«اولين آسى آه تعبير 
از قاضى نام برده اما به مذهب او اشاره نكرده ) ق768 ت(يافعى ) 70 (.» الماميةالمذهب ثم انتقل الى مذهب ا

آان مالكى المذهب «: گويد مى) ق1104 ت(شيخ حر عاملى ) 71 (.» آان من أوعية العلم والفقه والدين«: است
؛ » خلكان  آله ابنذآر ذلك«: گويد و پس از نقل مطالبى چند در پايان مى) 72(؛ » ثم انتقل الى مذهب االمامية

نيز از ) ق1019ت (همين نكته را قاضى نوراهللا شوشترى . يعنى مستند گفته او نيز ابن خلكان است
 ) 73 (.خلكان نقل آرده است ابن

جالب است بدانيم آه شيخ حر عاملى، در وسائل الشيعة هيچ حديثى را از دعائم نقل نكرده وآتاب 
آند آه محتمال  نورى اين مسئله را چنين توجيه مى محدث. ارنياورده استشم نعمان را ازمنابع وسائل به قاضى

اما با توجه به استناد . شمارد دعائم در دسترس ايشان نبوده است، و براى اثبات اين مطلب قرائنى را برمى
د به در بحاراالنوار، بعي) ره(عصر حر عاملى به دعائم، مثل عالمه مجلسى  بسيارى از فقها و اهل حديث هم

 ) 74 (.سبب عدم اعتماد برآن باشد شايد عدم نقل به. رسد آه وى ازآن اطالعى نداشته است نظر مى

 : اما دربحاراالنوار چنين آورده است) 75(؛ » النعمان بن محمد ضعيف«: گويد مى) ق1111 ت(عالمه مجلسى 



ست آه در ايام حكومت براى ما مشخص شد آه اين آتاب تأليف ابوحنيفة النعمان بن محمد منصور ا
بيشتر رواياتى . وى ابتدا مالكى بود، سپس هدايت گرديد و امامى شد. اسماعيليان قاضى مصر بوده است

هاى مشهور ما نقل شده است؛ اما از ائمه بعد از  آه در اين آتاب ذآر شده، موافق رواياتى است آه در آتاب
هاى تقيه،  اشته، روايتى نقل نكرده، اما از وراى پرده، به سبب ترسى آه از خلفاى فاطمى د)ع(امام صادق 

اخبار . شود اين مطلب براى آسى آه بادقت در اين آتاب تأمل آند، روشن مى. حقيقت را آشكار آرده است
 ) 76 (.اين آتاب مورد تأييد و تأآيد است 

طمى تقيه آرده و آند آه او شيعه امامى است، اما از ترس خلفاى فا ترتيب، مجلسى تصريح مى بدين
آند ولى درباره آن نظرى  البته وى سخن ابن شهرآشوب را هم نقل مى. مذهبش را آشكار نكرده است

 . دهد نمى

وآتاب الدعائم آتاب حسن جيد، يصدق ما «: گويد نيز همانند عالمه مجلسى مى) ق1212 ت(سيد بحرالعلوم 
ن األئمة، خوفا من الخلفاء االسماعيلية حيث آان قاضيا م) ع(قد قيل فيه اال انه لم يرو فيه عمن بعد الصادق 

 ) 77 (.» منصوبا من قبلهم بمصر لكنه قد ابدى ـ من وراء ستر التقية ـ حقيقة مذهبه بما ال يخفى على اللبيب

در ميان قدما، صاحب دعائم اين نظر «: آاظمى، در بيان قائالن به عدم نجاست آب قليل با مالقات، گفته است
طور آه از آتابش آشكار است، از افاضل شيعه بلكه اماميه است و آنچه در معالم  رد و اين مرد، همانرا دا
 ) 78 (.» شهرآشوب آمده آه ايشان امامى نبوده، مورد خدشه است ابن

تفصيل در مورد مذهب قاضى نعمان و آتاب  اولين عالم اثناعشرى است آه به) 1321 ت(محدث نورى 
ن گفته و به وجوه مختلفى براى اثبات اثناعشرى بودن او استدالل و گفتار مخالفان را نقد االسالم سخ دعائم

محدث نورى، در اعتبار قاضى نعمان و اين آه او از اماميه «: اهللا خويى آرده است و حتى، به تعبير آيت
: فشرد او پاى مىبه هر حال، محدث نورى نيز بر اثناعشرى بودن ) 79(. » راستين بوده مبالغه آرده است

آسى آه با دقت بنگرد اين مسئله را . هاى تقيه نمايان آرده است قاضى حقيقت امر را از پس پرده«
 ) 80 (.» هيچ شكى در اين نيست، بلكه حتى به دقت در نظر نيز احتياجى نيست. يابد درمى

الفضالء المشهورين وآان مالكيا خلكان وابن آثير الشامى انه آان من  ذآر ابن«: گويد مى) ق1351 ت(مامقانى 
 ) 81 (.» فما فى معالم ابن شهرآشوب من انه لم يكن اماميا اشتباه قطعا... ثم انتقل الى مذهب االمامية

آرده است و با اشاره به آالم خلكان را نقل و مسئله تقيه را مطرح  نيز آالم ابن) 1359 ت(شيخ عباس قمى 
بودن قاضى نعمان،  آقابزرگ تهرانى درتأييد شيعه) 82 (.آند محدث نورى، از نظر صاحب روضات اظهار تعجب مى

 : دهد اش را چنين توضيح مى تقيه شيوه) 83(

س جا آه او قاضى منصوب از طرف خلفاى فاطمى بود، خلفايى آه به امامت اسماعيل بن جعفر و سپ از آن
در آتب خودش صراحتا ) ع(آرد و از ائمه بعد از امام صادق  فرزندان او معتقد بودند، در نقل روايات تقيه مى

) ع(الحسن از امام رضا  او با عنوان ابى. هاى مشترك اين آار را آرده است آرد، اما با آنيه روايتى را نقل نمى
 ) 84 (.ه استروايت نقل آرد) ع(جعفر از امام جواد  و با عنوان ابى

به، يظهر من ) ع(جعفر موهما ارادة الباقر  روى عن الجواد بلفظ أبى«: گويد محمدتقى تسترى نيز چنين مى
انتقل الى مذهب «: خلكان را آه گفته است آقاى سبحانى آالم ابن) 85 (.» خبر فى آخر آتاب وقف دعائمه

 آخرون الى انه لم يكن اماميا بل آان ذهب«نقل آرده و سپس در پاورقى افزوده است آه » االمامية
اگرچه ايشان به صراحت نظر خود را ) 86 (.» اسماعيليا ويرى السيد بحرالعلوم بانه آان يخفى حقيقة مذهبه

 . شود آه اثناعشرى بودن قاضى را ترجيح داده است بيان نكرده است، اما چنين برداشت مى

 بررسى و برآيند سير تاريخى 

توان به اين نتيجه رسيد آه مبناى گفته تمام آسانى آه قاضى نعمان  راحتى مى  ذآرشده، بهبا دقت در اقوال
از سوى ديگر، . » انتقل الى االمامية«: خلكان است آه گفته اند، تنها آالم ابن مذهب دانسته را اثناعشرى

نه او به خلفاى دانند به جهات متعددى، همانند خدمات صادقا آسانى آه قاضى نعمان را اسماعيلى مى
» ليس بامامى«فاطمى، شواهد موجود در آثارش، خاندان و فرزندان او و نيز تصريح ابن شهر آشوب به اين آه 

 . اند استناد آرده

 : درباره دو گفته متضاد ابن خلكان و ابن شهرآشوب توجه به چند نكته ضرورى است) الف

ق است، در حالى آه ابن خلكان متوفاى 588ابن شهر آشوب متوفاى سال :  تقدم زمانى ابن شهر آشوب1.
 . تر است وهم آالمش معتبرتر تر است، هم مطلع آه متقدم  سال بعد و طبعا آن100ق است، يعنى حدود 681



خلكان تنها يك  اند آه ابن قفآشنايان با تاريخ و اهل تحقيق بر اين مسئله وا:  اتقان آالم ابن شهر آشوب2.
) 87 (.توان تكيه آرد نويس چندان نمى مذهب است و در چنين مسائلى به آالم يك تذآره نويس شافعى فهرست

تواند در مورد مذهب قاضى نظر  گواه آن است آه او بهتر مى از سوى ديگر، اثناعشرى بودن ابن شهرآشوب
 . دهد

ه تعبير اماميه براى مذهب اثناعشرى علم شده است، اما اين دليل اگرچه امروز:  دقت در تعبير امامى3.
خلكان  اگر بپذيريم آه ابن. شود آه ما در متون تاريخى نيز اين تعبير را دقيقا معادل اثناعشرى بودن بدانيم نمى

ر در استفاده از تعبير اماميه دقت آافى را داشته است باز هم بايد توجه داشت آه وصف اماميه گاهى د
معناى عام اماميه، مطلق آسانى است آه به . شود معناى خاص و گاهى در معناى عام به آار برده مى

پس منافاتى وجود ندارد آه قاضى نعمان امامى . اند امامت معتقدند، در مقابل آسانى آه امامت را نپذيرفته
خلكان را   بعضى تعبير اماميه ابنروست آه از اين. بودن هم سازگار است به معناى عام باشد آه با اسماعيلى
غير ما ذآره ابن خلكان انه آان مالكى ...«: گويد آامل حسين مى. اند دقيقا به معناى اسماعيلى گرفته
 ) 88 (.» المذهب ثم اعتنق مذهب الفاطميين

 به عنوان .عدم دقت در اين تعبير و به اشتباه افتادن به دليل آن در آالم بعضى از بزرگان آامال مشهود است
ثم ال معنى لتصنيف غير االمامى آتابا فى مثالب الغاصبين للحق وآتابا آخر فى «: گويد نمونه، مامقانى مى

روشن است آه ايشان تعبير امامى را دقيقا معادل ) 89(. » فضائل أئمة األطهار وآتابا ثالثا فى اإلمامة
رد آه يك شيعه اسماعيلى آتابى در امامت يا در غير اين صورت، چه مشكلى دا. دانند اثناعشرى بودن مى

 فضايل ائمه بنويسد، همانند آتبى آه حميدالدين آرمانى در اين مورد نوشته است؟ 

شود آه آسى امامى  در آنار اين مسئله، بايد توجه داشت آه وقتى در تعابير علماى اثناعشرى گفته مى
؛ ممكن است اسماعيلى يا پيرو ديگر مذاهبى شود، يعنى اثناعشرى نيست نيست، معناى خاص اراده مى

البته نفى امامى بودن قاضى نعمان . (باشد ك به اصل امامت معتقدند اما در تعداد ائمه با ما اختالف دارند 
ميرزا عبداهللا افندى .) معنايى جز اسماعيلى بودن ندارد، چرا آه وجه ديگرى در مذهب او ادعا نشده است

 : وجه آرده و گفته استخوبى به اين نكته ت به

آيد آن است آه قاضى در آغاز مالكى بوده و سپس  نهايت چيزى آه از گفته ابن خلكان و ديگران به دست مى
مطلوب ما هم اثبات همين مطلب است، . ولى معلوم نيست آه اثناعشرى شده باشد. امامى شده است

از آجا معلوم است آه او از اصحاب ما بوده و . شود چرا آه امامى بودن ساير مذاهب شيعه را نيز شامل مى
از ترس خلفاى فاطمى تقيه آرده است؟ آيا اين مسئله چيزى جز يك ادعا و احتمال است؟ چه دليلى وجود 

 ) 90(دارد آه او واقعا اسماعيلى نبوده است؟ 

عنوان نمونه،  به. برند آارمى علماى اهل سنت دو تعبير امامى و اثناعشرى را در دو معناى مختلف به
را الشيعة االمامية قرارداده و در باب پنجم،  ، عنوان باب چهارم2 النشار درنشأةالفكرالفلسفى، ج سامى

شهرستانى در ملل و نحل، باب اول از فصل سوم را به . الشيعة االثناعشرية را مورد بحث قرار داده است
هايى مثل االسماعيلية  ت آه زيرمجموعهشيعه اختصاص داده و در فرق شيعه، اماميه را ذآر آرده اس

» امامى«تصريحات بعضى ازبزرگان شيعه نيز آه بعد از تعبير . الواقفة، الموسوية، االفطحية و االثناعشرية دارد
 . مؤيد همين مطلب است) 91(» وهو اثناعشرى ال اسماعيلى«اند  گفته

علماى ما به  ثناعشرى بودن قاضى نعمان در ميانتوان چنين نتيجه گرفت آه طرح ا بعد از بيان اين مقدمات مى
. اند ناشى شده است و مشترك لفظى بودن آن را در نظر نگرفته» امامى«احتمال زياد از خطا در فهم تعبير 

آم امرى يقينى تلقى شد و سپس آنان درصدد توجيه خدمات او به خلفاى فاطمى و آتبى آه در  اين خطا آم
 . ست برآمدندتأييد اسماعيليه نوشته ا

 : نكته مهم ديگرى هم هست آه فرهاد دفترى بدان اشاره آرده است

بابويه بوده است،  ترين مراجع امامى قديم مانند آلينى و ابن جا آه معاصر چندتن از معروف قاضى نعمان از آن
و اين ممكن است رود  ترين تأليفات شيعه در زمينه فقه و حديث به شمار مى حق از زمره قديم تأليفات وى به

 ) 92 (.اند هاى مختلف براى وى قائل بوده روشنگر احترامى باشد آه شيعيان اثناعشرى نسل

دهد آه بعد از نقل ابن شهر آشوب،  دقت در منابع تاريخى شيعه اثناعشرى نشان مى: چند قرن سكوت) ب
اين نكته بسيار قابل .  نيست تا قرن يازدهم اثرى از قاضى نعمان و مذهب او در ميان آتب شيعه اثناعشرى

آس به تذآره و ترجمه او نپرداخته است؛ چرا علماى معاصر او نامى از او  تأمل است آه چرا در اين ميان هيچ
تواند علت اين امر  دور بوده است مى... اند؟ آيا اين تعليل آه قاضى نعمان درمصر بوده و ازعراق وايران و نبرده

 باشد؟ 



اثرى از قاضى در ميان نيست، ) ق1019 ت( ابن شهر آشوب تا زمان قاضى نوراهللا شوشترى به هر حال، بعد از
و انت «. گويد او از اماميه است، ولى تصريحى به اثناعشرى بودنش ندارد آه او در مجالس المؤمنين مى تا اين

حاذقون بامثال هذه الشؤون واقع لذآر سلفنا الصالحون وقدماؤنا ال] اثناعشرى بودن [تعلم لو آان لهذه النسبة 
 ) 93 (.» ولم يكن يخفى الى زمان صاحب االمل

اولين ) 94(. آيد، استناد به تقيه است نكته ديگرى آه با بررسى اقوال ذآرشده به دست مى: مسئله تقيه) ج
 هذا آان مالكيا أوال ثم اهتدى وصار اماميا واخبار«: آسى آه مسئله تقيه را مطرح آرد، عالمه مجلسى است

أآثرها موافقة لما فى آتبنا المشهورة، لكن لم يرو عن األئمة بعد الصادق خوفا من ]  دعائم االسالم[الكتاب 
رسد بعد از آن آه  به نظر مى) 95 (.» الخلفاء االسماعيلية وتحت ستر التقية أظهر الحق لمن نظر فيه متعمقا

خلفاى  اعتقاد با مشى او درزندگى وخدمتش به  بين اينتعبير اماميه را به معناى اثناعشريه پذيرفتند، تناقض
آم  آفرين شده است، لذا مسئله تقيه مطرح شده و در آالم علماى بعدى اين تقيه آم مشكل... فاطمى و

ادعا ) 97 (و شيخ محمدتقى تسترى) 96 (تر اشاره آرديم آه آقا بزرگ تهرانى پيش. بيشتر توضيح داده شده است
هاى مشترك استفاده آرده، براى  نعمان براى نقل روايت از ائمه بعد ازامام صادق از آنيه اند آه قاضى آرده

محدث نورى . به آار برده است) ع(جعفر را براى امام جواد  و ابى) ع(الحسن را براى امام رضا  مثال، آنيه ابى
 .اند نقل شده) ع(عد از امام صادق با تفصيل بيشترى به اين مسئله پرداخته و رواياتى را ذآر آرده آه از ائمه ب

)98 ( 

چرا آه از ) 99(روايت نقل نكرده باشد، ) ع(اين درست نيست آه او از ائمه بعد از امام صادق : گويد وى مى
آنت «: عميرنقل شده آه گفته ابى در آتاب وصايا از ابن. روايت نقل آرده است) ع(ابوجعفر ثانى و از امام رضا 

، چرا آه ابن )ع(است، نه امام باقر ) ع(جعفر مسلما امام جواد  ؛ اين ابى» ...جعفر جالسا على باب ابى
؛ بلكه او از اصحاب امام رضا وامام ) ع(امام باقر  را درك نكرده است، چه برسد به) ع(عمير امام صادق  ابى

 . بوده است) ع(جواد 

اين حديث . عمير  آند نه از ابن ابى نقل مىبرخالف نظر ايشان، قاضى نعمان اين حديث را از حكم بن عيينه 
يا از حكم بن عتيبه، ) 100(در مجامع روايى ما نيز يا از حكم بن عيينه نقل شده است، مثل فقيه شيخ صدوق، 

 ) 103 (.استبصار) 102(تهذيب، ) 101(مثل آافى، 

فر محمد بن على، بدين جع دهد، حديثى است در آتاب وقوف از ابى حديث ديگرى آه مورد استناد قرار مى
گويد اين روايت در آافى و  وى مى) 104(. » ان فالنا ابتاع ضيعة وجعل لك فى الوقف الخمس«: مضمون آه

روشن است آه . بود نقل شده است) ع(تهذيب و فقيه از على بن مهزيار آه از اصحاب امام جواد وامام رضا 
اند؛   از جهت متن و مختلف از لحاظ سند فراواناين استدالل خيلى ضعيف است، چرا آه روايات مشابه

 . شود آه حتما از يك سند نقل شده باشند شباهت متنى دليل نمى

مات اخ لى وترك ابنته فامرت اسماعيل «: آند از حذيفة بن منصور است سومين روايتى آه بدان استدالل مى
اين روايت در . » المال آله البنته:  فقالابن جابر أن يسأل أباالحسن عليا صلوات اهللا عليه عن ذلك مسألة

 ) 105 (.شايد در نسخه ايشان، اين روايت موجود بوده است. دعائم االسالم موجود نيامده است

محدث نورى به وجوه ديگرى نيز براى اثبات تمسك قاضى نعمان به تقيه استناد آرده است آه در فصل 
 . مؤيدات اثناعشرى بودن قاضى ذآر خواهيم آرد
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باشد؛ بلكه ظاهرا به اين دليل است آه به آن دسترسى نداشته است، چرا آه ايشان در آخر آتاب هدايه، در 
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هاى  به هر حال، اين يكى از تفاوت. گويند از ترس فاطميان چنين آرده است آنند و مى او را حمل بر تقيه مى
 نعمان و چهار مجموعه عمده حديث شيعيان امامى است آه به مهم ميان احاديث نقل شده توسط قاضى

ـ 288 تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص(وسيله آلينى، ابن بابويه و شيخ الطائفه طوسى گردآورى شده است 
289 . ( 

 166 . ، ص4 ج) 100

 167.و 24، ص 7 ج) 101

 164.، ص 9 ج) 102

 114 . ، ص4 ج) 103

 . است» عطايا«نيست بلكه در آتاب » وقوف« اين حديث در آتاب 344. ، ص2 دعائم االسالم، ج) 104

ومن هنا نجد ان للدعائم روايتين، رواية شيعية «: گويد آقاى حسينى جاللى در مقدمه شرح االخبار مى) 105
واخرى اسماعيلية، وان عوامل التعصب للمذهب دعى الى تحريف النسخة وهذا يحتاج الى مقارنة دقيقة 

واالمامية تروى هذا «: گويد  ؛ و در جاى ديگرى مى) 31  ص1 ج(» وم بها بعض طالبى المعرفةعسى ان يق
همان، (الكتاب برواية تختلف اختالفا فاحشا عن الرواية االسماعيلية، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والمذهب 

آرد  بئى زندگى مىغالمحسين آه در بم«: گويد فرهاد دفترى مى. شايد اين مسئله درست نباشد) . 52 ص
در ميان عامه [... ] آتاب دعائم االسالم قاضى نعمان را به صورت خالصه در شرح المسائل خود [... ] 

ها هر دو است، به وسيله  ها و داودى متن آامل دعائم، آه مورد استفاده سليمانى. اسماعيليان هند رواج داد
حققان سليمانى و متخصص نامبردار معاصر در فقه ترين م مرحوم آصف بن على اصغر فيضى، يكى از معروف
نسخه مورد استناد ما همين ) . 364 تاريخ اسماعيليه، ص(» اسماعيلى، تصحيح شده و به چاپ رسيده است

 . تصحيح آصف فيضى است

 

 

 هاى ابوحاتم رازى  زندگى و انديشه

 محمد جاودان 



 مقدمه 

باره  در اين. ترين دانشمندان و داعيان اسماعيلى است  ابوحاتم، احمد بن حمدان رازى، از نخستين و بزرگ
 : يادآورى چند نكته بايسته است

:  از اين نمونه وجود دارددرباره اين شخصيت، با توجه به اطالعات فراهم آمده از منابع آهن، ترديدهايى) الف
؛ نامشخص بودن فرد يا افرادى با نام ابوحاتم رازى آه آغازگر ...مشخصات صحيح مانند نام، آنيه، زادگاه و

 . اند؛ ترديد در مؤلفان آتبى آه به ابوحاتم رازى اسماعيلى منسوب است دعوت اسماعيلى در ايران بوده

 : مر رخ داده باشدها به سبب چند ا رسد اين ابهام به نظر مى

 . هاى تاريخى و اختالف اطالعات آنها  اندك بودن گزارش1.

هاى باطنى  اند و علت اين امر گرايش  اسماعيليان خود در اندك بودن اين اطالعات و اختالف آنها سهيم بوده2.
آردند  مىبه همين سبب آنها پيوسته به صورت ناشناس زندگى . و حفظ جان خود از خطر دشمنان بوده است

اند اين امور  برخى گفته. زيستند نهادند و در بسيارى از اوقات، پنهان مى و اسامى مختلفى بر خود مى
 . بوده است» نگارى تاريخ«ترين عامل پرهيز ايشان از  مهم

يكى از محققان برجسته اسماعيلى معاصر، در بيان تاريخ زندگى ابوحاتم رازى به اين نكته چنين اشاره آرده 
وانى على يقين بان هو هوالء الدعاة المجاهدين اغفلوا قصدا تاريخهم و عاشوا بسرية مطلقة مما «: ستا

خود را ] زندگانى [من يقين دارم آه اين داعيان مجاهد به عمد تاريخ : جعل المعلومات عنهم نادرة جدا
هاى ما در موردشان بسيار  نستهاز اين روى دا. پوشيده نگه داشتند و به طور ناشناس و پنهانى زندگى آردند

زيستند و هويت خويش را پنهان  نيز رهبران اوليه نهضت اسماعيلى در اختفاى آامل مى) 1 (.» آمياب است
در : مهدى، اولين خليفه فاطمى، درنامه به اسماعيليان يمن نوشته است) عبداهللا(عبيداهللا . داشتند  مى

هايى غير از اسامى واقعى خويش برگزيده بودند و خود را مبارك،  امحقيقت امامان راستين بعد از امام صادق ن
آثار تاريخى اسماعيلى نظير افتتاح الدعوة قاضى نعمان نيز جامع نبوده و ) 2 (.خواندند ميمون و سعيد مى

 . اند ايشان به اختصار برخى موضوعات را ياد آرده

ه درباره اسماعيليان نخستين پذيرفته است، نسبت به اشاره شد، گرچ» نگارى پرهيز از تاريخ«آنچه در توجيه 
نگارى در اين دو قرن به مطالعه  شدنى نيست و بجاست آه درباره ترك تاريخ دو قرن حكومت فاطمى توجيه

سازد آه بر منابع غيراسماعيلى آه تأليف مخالفان بوده است  اين همه، محقق را ناچار مى. بيشتر پرداخت
با تأسف . ر آنها از وى تعصب و به قصد تخريب نهضت اسماعيلى نگاشته شده استتكيه آند؛ هرچند بيشت

 . اند  گونه منابع آهن نيز آمياب اين

گيرى نهضت  اى آه از شكل انگيزتر است؛ يعنى دوره اين وضع نسبت به اسماعيليان نخستين ابهام
م 909/ ق 297 خالفت فاطميان در شود و تا استقرار شروع مى) هشتم ميالدى(اسماعيلى در نيمه قرن دوم 

بخشى از زندگانى ابوحاتم رازى در اواخر همين دوره و بخش اخير آن ) 3 (.يابد ادامه مى) حدود يك قرن و نيم(
از اين رو، زندگانى ابوحاتم رازى و نيز نسفى و سجستانى، در مقايسه با برخى .  ق بوده است 297پس از 

ظير آرمانى و مؤيد الدين شيرازى و ديگران آه در دوره فاطمى ديگر از داعيان بزرگ اسماعيلى ن
 . ترى برخوردار است اند، از روشنى آم زيسته مى

هاى يقينى  در اين نوشتار آوشش شده است آه با تكيه بر همين منابع اندك آه گوياى برخى گزارش) ب
اى  وجو و يافتن قراين، نتيجه ستگاه ج است و مقايسه دقيق آنها و توجه به موارد اختالف و اتفاق و آن

نوشتاررا درخصوص  اى، اطاله اين اهتمام به اين مقدمات و تحصيل چنان نتيجه. آور به دست آيد اطمينان
 . سازد زندگانى ابوحاتم موجه مى

 ابوحاتم در منابع گوناگون 

الملك،   تأليف خواجه نظامنامه  يكى از منابع تاريخى آهن در مورد اسماعيليه، آتاب سيرالملوك يا سياست1.
و جانشينان وى، آه » خلف«وى در تشريح آغاز آار اسماعيليه در رى، از . وزير مشهور سلجوقى است

برد؛ اما با تأسف نام آامل او را ذآر نكرده و به  شخصيت مورد بحث اين مقاله در ميان آنان ذآر شده، نام مى
هاى او را در تبليغ دعوت اسماعيليه  سپس اقدامات و فعاليت. اآتفا نموده است» ابوحاتم«و » بوحاتم باطنى«

 ) 4 (.شمرد به اجمال برمى

را » رى و آذربايجان«نديم در آتاب الفهرست، در بخش مربوط به مذهب اسماعيليه، آغاز آار دعوت در   ابن2.
نام مصنفان «ر آند و سپس د ياد مى» ابوحاتم ورسنانى«آند و از  گزارش مى» حكايت ديگر«با عنوان 



برد و دو تأليف او الزينة و الجامع را  اسم مى» ابوحاتم رازى«از شخصى با عنوان » اسماعيليه و تصنيفات آنان
 ) 5 (.آند ذآر مى

از . » ابوحاتم رازى«و » ابوحاتم ورسنانى«: به اين ترتيب در دو فصل جدا، به ظاهر دو نام ذآر شده است
تاب و آن هم در باب مذهب اسماعيليه، به صورت مختلف آمده است، اين پرسش جا آه اين دو نام در يك آ آن

نامه است  شود آه آيا اين دو، نام يك فرد است يا دو فرد؟ نيز اين فرد همان بوحاتم باطنى سياست طرح مى
 ) 6(يا خير؟ 

» ابوحاتم احمد بن حمدان رازى آالبى«از ) 7 (در آتاب تثبيت دالئل النبوة) 415 م( قاضى عبدالجبار همدانى 3.
ترى دارد؛ هرچند نسبت آالبى به ابوحاتم  نامه مشخصات آامل آند آه نسبت به الفهرست و سياست ياد مى

اما قزوينى در النقض ـ نگارش ) 8(. را ذآر آرده است» ابوحاتم«نيز تنها آلمه ) 471 م(اسفراينى . روشن نيست
 ) 9 (.معروف بوده است» منعم«او به : نويسد  مى» ابوحاتم رازى«از ذآر نام ق ـ پس 560يافته در حدود 

 زبدة التواريخ آاشانى به هنگام گزارش آغاز دعوت اسماعيلى در ايران، از ابوحاتم بن عبدان رازى ورسنانى 4.
 .ام چند فرد بوده استاى است آه گويا ابوحاتم ن حال، عبارات به گونه با اين) 10 (.برد نام مى» منعم«معروف به 

احمد بن حمدان بن احمد «: دست داده است الميزان مشخصات آاملى به حجر عسقالنى در لسان ابن) 11(
 .آمده است » ليثى«و » ورسامى«در نسخه ديگر به جاى ورساهى و آشى، . » ورساهى، ابوحاتم آشى

)12 ( 

در آغاز آتاب االقوال الذهبية شخصيت )  ق411فوت پس از ( داعى بزرگ اسماعيلى، حميدالدين آرمانى 5.
حاتم  شيخ ابى«بار با عنوان  و يك» شيخ ابوحاتم احمد بن حمدان رازى«بار به صورت آامل  مورد بحث را يك

 ) 13 (.آند ذآر مى» ابوحاتم الرازى«و به دفعات و به اختصار به شكل » رازى صاحب الدعوة بجزيرة الرى

ابوحاتم احمد بن حمدان بن «نامبرده را يكجا گوياى يك شخص بدانيم بايد وى را هاى  اآنون اگر همه گزارش
رازى اشاره به آن است آه وى اهل رى بوده ) 14(. بشناسيم» احمد ورسنانى، رازى، آالبى، منعم، ليثى

 به حجر به جاى آن ورسامى را ذآر آرده است، بنا نديم آمده و ابن نسبت ورسنانى آه در گزارش ابن. است
اى در  ورسنان نام دهكده: نويسد استرن مى. روايت ياقوت، منسوب به يكى از روستاهاى سمرقند بوده است

 . اما نسبت آالبى و ليثى روشن نيست) 15 (.فشاپويه، بخشى در تهران است 

، بايد نام وجود داشته است آند يا دوفرد، بدين براى روشن شدن اين آه آيا اين شخصيت بريك فرد تطبيق مى
هاى تبليغى و سياسى و امورى از اين نمونه نظر  هاى علمى، تأليفات، فعاليت مشخصات ديگرمانند مهارت به

 . پردازيم بدين منظور به نكات زير مى. افكند

قداح به شهررى و آذربايجان و طبرستان رفت يك  اول آسى آه از بنى«: نديم از اين قرار است  گزارش ابن1.
با مردن غياث، پسرش و فردى . گاه غياث نامى جانشين او گرديد  ود آه پس از وى پسرش و آنزن ب مرد پنبه
آن پسر آه درگذشت ابوحاتم ورسنانى به جايش . جانشين او شدند] ابوجعفر آبير [نام محروم  ديگر به

 ) 16 (.» پرست بود، بعد دهرى شد، بعد به شك و ترديد افتاد نشست و اين شخص در ابتدا دوگانه

 : بنا به اين گزارش، اين ابوحاتم

 . ـ از نخستين داعيان اسماعيلى در مناطق رى، طبرستان و آذربايجان و اهل ورسنان بوده است 

 . دار امر دعوت شده است ـ پس از غياث عهده

 . ـ وى پنجمين داعى ناحيه رى بوده است

پس دهرى شده و بعدها در اعتقادات دچار مذهب بوده و س آه به آيش اسماعيلى درآيد ثنوى ـ پيش از آن
 . شك و ترديد شده است

گزيده آنچه مؤلف آتاب درباره شخصيت . نامه در بردارنده تفصيل بيشتر است  از ميان منابع آهن، سياست2.
را ) ] زن پنبه(خلف حالج [در آغاز، عبداهللا بن ميمون، مردى خلف نام : نويسد، چنين است نامبرده مى
رى پايگاه مرآزى دعوت اسماعيلى در منطقه جبال يعنى بسيارى از نقاط . [د در رى ساختجانشين خو

وى به رى آمد و در ] ) 17(. غربى ـ مرآزى و شمال غربى ايران مانند رى، قم، آاشان و همدان بوده است
. ردم پرداختدر روستاى آلين، مخفيانه به دعوت م]  در حال حاضر فشافويه واقع در جنوب تهران[فشاپويه 

وى به خوبى . دار امر دعوت گرديد پس از فوت او در رى پسرش احمد و پس از او شاگرد فاضلش غياث، عهده
وى بعدها به خراسان گريخت و . دانست و آتاب البيان در اصطالحات دينى را تأليف آرده است آداب نحو را مى

يكى را از «غياث بار ديگر به رى بازگشت و . رددر مرورود اميرحسين على مروزى را به آيش اسماعيلى درآو



او را خليفه آرد به دعوت . ناحيت نشابور آه شعر تازى و حديث عربى نيكو دانستى نام او بوحاتم معروف بود
 . » آردن

وى پس از خود پسرش . گاه در رى يكى از نوادگان خلف جانشين او شد آن. غياث بار ديگر گريخت و ناپديد شد
... «. آبير را خليفه آرد، اما اين پسر دچار ماليخوليا شد و ابوحاتم به طور رسمى به جاى او نشستابوجعفر 

چون بوجعفر نيك . بوحاتم باطنى او را به نيابت بنشاند. سودا بر او غالب شد. او را نام بوجعفر آبير معروف بود
ترتيب او با  بدين» .از خانه خلف برفتشد، اين ابوحاتم رياست ببرد و بوجعفر را به هيچ نداشت و رياست 

هاى  از آن پس موفقيت. گرديد» پنجمين داعى آل رى و رهبر دعوت در ناحيه جبال«برآنار آردن ابوجعفر آبير 
 . دست آورد چشمگيرى در امر دعوت به

ايجان وى داعيانى به طبرستان، اصفهان و آذرب: نامه در مورد وى از اين قرار است ديگر اطالعات سياست
در گيالن و . بعدها به طبرستان رفت. فرستاد و امير رى، احمد بن على را به مذهب باطنى معتقد ساخت

سرانجام در اثر . ديلم عده زيادى از مردم و از جمله اسفار و سردار او مرداويج را به آيش اسماعيلى درآورد
وى گريخت و جان سپرد و دو تن آه مقيم . بينى او در باب ظهور مهدى، قصد جان او آردند دروغ درآمدن پيش

 . دست گرفتند رى بودند، يعنى عبداهللا آوآبى و مردى اسحاق نام، امر مذهب را به

 : آيد دست مى با مقايسه اين دو گزارش، اين نتايج به

پنجمين داعى اسماعيلى ) نامه به نوشته سياست(و بوحاتم ) به نوشته الفهرست(ابوحاتم ورسنانى ) الف
الملك در  رود آه الفهرست يكى از منابع نظام ر ناحيه جبال به مرآزيت رى بوده است؛ هرچند احتمال مىد

به هر ) 19 (.نامه حدود يك قرن پس از تأليف الفهرست بوده است زيرا تأليف سياست) 18(نامه باشد،  سياست
توان فت آه آنان در  يب با اطمينان مىترت الملك تقريبا يكى بوده است و بدين نديم و نظام تحليل، منابع ابن

 ) 20 (.شرح حال ابوحاتم به يك شخص اشاره دارند

ابوحاتم «نام  نديم در برشمارى تصنيفات اسماعيلى از شخصى به طور آه پيش از اين گذشت، ابن همان) ب
حال جاى اين پرسش است آه آيا . داند الجامع مىآند و او را مؤلف دو آتاب الزينة و آتاب  ياد مى» رازى

نامه در زمينه دعوت اسماعيلى همان مؤلف الزينه و الجامع،  موردنظر الفهرست و سياست ابوحاتم ورسنانى
 يعنى ابوحاتم رازى است يا خير؟ 

ه قراينى آه نامه با ابوحاتم ورسنانى الفهرست ـ بنا ب آنچه گفتنى است اين آه ابوحاتم نامبرده در سياست
پيش از اين بيان شد ـ يك فرد است؛ جز اين آه بايد ميان اين دو نام، امور مشترك را شناسايى آرد تا يكى 

 . يك شيوه، تشخيص موضوع آتاب الزينه ابوحاتم رازى و ابوحاتم ورسنانى است. بودن ايشان روشن گردد

 ادبيات عرب و علم حديث به خوبى مهارت الملك، بوحاتم باطنى در گفته شد آه بر طبق روايت نظام) ج
اين : نويسد حجر نيز در شرح حال احمد بن حمدان ابن احمد ورسامى، ابوحاتم ليثى مى ابن. داشته است

 .دان و داراى تصنيفاتى بوده است شناس و بسيار حديث ابوحاتم شخصى فاضل و اديب و از دانشمندان زبان
اين منبع ) 22 (.داند  نديم، ابوحاتم رازى را مؤلف آتاب الزينة مى ه مانند ابنروايت ديگرى نيز در دست است آ) 21(

 .نوزدهمين داعى طيبى در يمن است) م1468/ ق 872م (اآلثار، تأليف ادريس عمادالدين  االخبار وفنون عيون
و اين ابوحاتم از مؤلف آتاب الزينه، داعى ابوحاتم احمد بن حمدان رازى است : نويسد وى در اين آتاب مى) 23(

شناسى و لغت و شعر عرب و  داعيان فرهيخته و فاضل است و آتاب الزينه آتابى است در دانش زبان
 ) 24 (.اشتقاق اسماءاهللا

هر دو . اند ترتيب، ابوحاتم ورسنانى و ابوحاتم رازى مؤلف الزينه در زمينه واحدى تخصص و مهارت داشته بدين
نام ابوحاتم احمد بن حمدان رازى ـ به روايت ادريس عماد الدين ـ با . اند بودهشناس و آشنا به لغت عرب  زبان

حجر ـ جز در دو نسبت اخير مشترك و هر دو روايت مربوط به  ابوحاتم احمد بن حمدان ورسامى ـ به روايت ابن
 . قرن نهم است

انى نامبرده در قسمت اول آيد آه ابوحاتم ورسن دست مى با توجه به آنچه تاآنون بيان شد اين نتيجه به
نامه و نيز اين دو، با ابوحاتم رازى مؤلف الزينه و الجامع نامبرده در قسمت  الفهرست با ابوحاتم سياست

 . تصنيفات اسماعيلى الفهرست، همه يك فرد است

پرسش ديگر اين آه آيا ابوحاتم ورسنانى رازى مؤلف الزينه همان ابوحاتم رازى مؤلف االصالح است؟ 
نامه با الرازى مؤلف االصالح  يكى شمردن ابوحاتم در سياست: نويسد نوموتو در مقدمه آتاب االصالح مى نشي

حميدالدين آرمانى، يكى از داعيان و . بخشى براى آن يافت نشده است توجيه آامل نشده و پاسخ رضايت
قع در داورى ميان نظرات دانشمندان برجسته اسماعيلى در اواخر قرن چهرم، در آتاب الرياض، آه در وا

نگاشته است، در اشاره ) ابويعقوب سجستانى(اصالحى ابوحاتم رازى در آتاب االصالح و نظرات مؤلف النصرة 
و اصلح الشيخ «در يكى از اين دو مورد عبارت . آند را ذآر مى» ابوحاتم«به مؤلف آتاب االصالح در دو مورد نام 



» ابوحاتم«را آورده و تصريح آرده است آه مراد او از مؤلف االصالح ) 25 (.» ..ابوحاتم رحمةاهللا عليه منه ما اصلح
وانى لما رأيت الشيخ اباحاتم الرازى رحمةاهللا «: نويسد تر مى وى در آغاز آتاب الرياض در عبارتى روشن. است

 گفت آه اين ابوحاتم توان بنابراين، با اطمينان مى» ...عليه قد اصلح من آتاب المحصول ما زعم انه آان فاسدا
 . رازى همان ابوحاتم رازى ورسنانى مؤلف الزينة و داعى بزرگ اسماعيلى در رى است

الشيخ ابوحاتم الرازى، صاحب الدعوة «مؤلف آتاب اعالم النبوة را ) 26(آرمانى در آتاب ديگرش االقوال الذهبية 
حاتم  الشيخ ابى«تر  و در يك مورد به صورت آامل» ابوحاتم الرازى«آند و در موارد ديگر  ياد مى» بجزيرة الرى

نامه  در الفهرست و سياست» صاحب الدعوة بجزيرة الرى«تعبير ) 27 (.آند معرفى مى» احمد بن حمدان الرازى
آه آرمانى تصريح آرده آه مناظره معروف ميان محمد بن زآرياى رازى  ويژه آن نيز به تصريح ذآر شده است؛ به

آتاب اعالم النبوة ابوحاتم رازى ) 28 (.در ايام حكومت مرداويج و در حضور او صورت گرفته استو ابوحاتم رازى 
هم در واقع مباحث و مناظرات ابوحاتم و پسر زآرياى رازى است و اين مرداويج آسى است آه بنا به نوشته 

 . دست ابوحاتم به آيش اسماعيلى درآمده است نامه به سياست

نامه  النبوة وابوحاتم سياست ماند آه مؤلف االصالح و اعالم عه قراين ترديدى باقى نمىبا توجه به اين مجمو
ادريس . والفهرست ومؤلف الزينه، همه يك فرد است و اوابوحاتم احمد بن حمدان رازى ورسنانى است

ممااورده آتاب االصالح البى حاتم فى اصالح اشياء ] التأليفت [فمن ذلك ... «: نويسد عمادالدين نيز مى
 ) 29 (.» ...المحصول و آتابه الشيخ الحميد فى

. اند يكى از اين قراين مشهود است در بيشتر منابعى آه به اسماعيليه و به خصوص ابوحاتم رازى پرداخته
در الفرق بين الفرق به هنگام ) زيسته است نامه مى  آه پيش از مؤلف سياست429م (براى مثال، بغدادى 

آند، اما قراين موجود در  را ذآر مى» ابوحاتم«تنها نام » تاريخ باطنيه«عيليه به تعبير خود او بيان تاريخ اسما
از آن نمونه . دهد آه منظور وى، احمد بن حمدان رازى، پنجمين داعى جزيره رى است عبارات او نشان مى

. وت او را اجابت آردنداى از جمله اسفار بن شيرويه دع اين مرد باطنى وارد ديلمان شد و عده: گويد مى
آند آه خود قرينه ديگرى بر روشن  بغدادى در اين گفتار، آغاز خيزش اسماعيلى در ديلم و خراسان را بيان مى

 ) 30 (.شدن وضعيت ابوحاتم نامبرده است

: نويسد رسد، شين نوموتو در مقدمه چاپ جديد آتاب االصالح مى جا ذآر نكاتى شايسته به نظر مى در اين
عالوه : افزايد نيزمى. وگوست  جاى گفت» الرازى مؤلف«نامه با  دانستن ابوحاتم نامبرده در آتاب سياستيكى 

در شمال غرب ايران » دعوت«هاى تاريخى پيرامون  بر برخى ابهامات در مورد زندگى ابوحاتم رازى، در گزارش
التواريخ و  اهللا در جامع آه رشيدالدين فضلهاى داعيان را  فهرست: اوال. نيز ابهاماتى وجود دارد] منطقه جبال [

مثال رشيدالدين در . نامه اختالفاتى دارد اند با فهرست موجود در سياست آاشانى در زبدة التواريخ فراهم آورده
آند و آاشانى در فهرست  را ذآر نمى» جعفر محروم«فاصله ابوحاتم،  فهرست، نام داعيان پيش از سلف بى

نديم آه  ابن: ثانيا. گنجاند است مى) حسين بن منصور حالج(را آه يادآور يك صوفى بزرگ خود نام منصور حالج 
نام حالج را به عنوان نخستين داعى در نواحى رى،  الفهرست را خيلى پيشتر نوشته است، مردى به

د شود آه مرا آذربايجان و طبرستان معرفى آرده است و با توجه به گفتار ماسينيون چنين برداشت مى
 ) 31 (.همان حسين بن منصور حالج، صوفى مقتول نامبردار است) زن پنبه(نديم از آن فرد حالج  ابن

 : شود در پاسخ به گفتار شين نوموتو نكاتى بيان مى

نامه پيش از ذآر نام ابوحاتم، نام پنج داعى  گردد آه در فهرست سياست  چنانچه دقت شود، معلوم مى1.
آه (نام غياث؛ يكى از نوادگان خلف  خلف؛ پسرش احمد؛ شاگرد احمد به:  استديگر بدين ترتيب ذآر شده

. سودا بر او غالب شد«: نويسد در مورد او مى. نام ابوجعفر آبير ؛ پسر نواده خلف به) اسم او ذآر نشده
 هيچ چون بوجعفر، نيك شد اين بوحاتم رياست ببرد و بوجعفر را به. بوحاتم باطنى او را به نيابت بنشاند
شود آه با مرگ پدر ابوجعفر، ابوحاتم خود امور  از اين عبارت معلوم مى» .نداشت و رياست از خانه خلف برفت

 . آيد داعى به شمار مى» ششمين«به اين ترتيب ابوحاتم . دعوت را سامان داده و رهبرى آرده است

س از مرگ پدر ابوجعفر آبير، قيادت امر دعوت به عهده ابوحاتم بوده و در نامه، پ از طرفى بنا به روايت سياست
بعدها نيز او دچار ماليخوليا شد و . واقع ابوجعفر هرگز مجالى براى در دست گرفتن رهبرى دعوت نيافته است 

ر شده آه نامه به روشنى ذآ آه در سياست ويژه آن دار دعوت اسماعيلى گرديد؛ به ابوحاتم به طور آامل عهده
پس از بازگشت مجدد از خراسان به رى ابوحاتم را به جاى خود نشانده و ظاهرا با ) سومين داعى(غياث 

دست گرفته است، اما با مرگ  دستى آرده و زمام امر دعوت را به ناپديد شدن غياث يكى از اسباط خلف پيش
شدن ابوجعفر از فهرست  اين، با خارجبنابر. او و بيمارى ابوجعفر، فرصت براى ابوحاتم فراهم گشته است

 . آيد داعى منطقه رى و جبال به شمار مى» پنجمين«داعيان، ابوحاتم رازى 

اند آه  اى برشمرده شده گونه نديم به افزون بر اينها، داعيان اسماعيلى در ناحيه رى و جبال در الفهرست ابن
. شود نامه برطرف مى  تفصيل فهرست سياستهرچند نوعى ابهام در آن مشهود است، ابهام آن با توجه به

نام محروم جانشين او شدند و آن  با مردن غياث، پسرش و يك نفر ديگر به... «: عبارت الفهرست چنين است



گويد پس از غياث دو نفر  يك ابهام اين است آه مى» .پسر آه درگذشت ابوحاتم ورسنانى به جايش نشست 
روشن است آه با مردن پسر غياث نوبت به محروم . ى شدنديكى پسرش و ديگرى محروم جانشين و

رسد، اما در ظاهر جمله دوم عبارت مذآور نامى از محروم به ميان نيامده، بلكه در عوض گفته شده آه  مى
و شايد از . (بهره گرديده است ابوحاتم به جاى آن پسر نشسته است و گويا آن محروم، از رهبرى دعوت بى

نامه باشد ـ  با اين فرض آه اين محروم همان ابوجعفر آبير سياست.) بردار شده است  ناماين روى به محروم
سازد و در واقع ابوحاتم، ابوجعفر را از  نامه اين ابهام را روشن مى آه به ظاهر چنين است ـ توضيحات سياست

ب ارزشمند تاريخ محاسبه مؤلف آتا. آيد رياست دعوت محروم ساخته و خود پنجمين داعى رى به حساب مى
پنجمين ] ابوجعفر آبير[ابوحاتم با خلع او «: نويسد وى مى. و عقايد اسماعيليه نيز به همين صورت است
 ) 32 (.» داعى آل رى و پيشواى دعوت در جبال گرديد

نامه وجود دارد آن است آه در الفهرست  ابهام يا تفاوت ديگرى آه درعبارت الفهرست نسبت به سياست
نامه گفته شده آه يكى از نوادگان  م پس از غياث پسر او جانشين وى شد؛ در حالى آه در سياستخواني مى

آند و  بايد توجه داشت آه اين تفاوت در اصل عدد داعيان تفاوتى ايجاد نمى. خلف جانشين غياث شده است
 . آيد در هر حال ابوحاتم داعى پنجم به شمار مى

زيرا اگرچه برخى حسين بن منصور حالج را قرمطى . تى است شبهه دوم شين نوموتو مايه شگف2.
اند، هرگز در هيچ منبعى نام او در ميان داعيان رى و جبال ايران نيامده و زبدةالتواريخ آاشانى  دانسته

و از جماعت مذآور به «: چنين ادعايى نكرده و بلكه تصريح نموده است آه او از داعيان عراق بوده است  هم
اين در حالى است آه نوموتو اين امر را يكى از ابهامات زبدةالتواريخ ) 33 (.» بن منصور حالج بودعراق حسين 

 . درباره داعيان ناحيه شمال غرب ايران ذآر آرده است

گويا مراد منطقه [افزون بر اين، در زبدةالتواريخ تصريح شده است آه اولين داعى اسماعيلى در بالد مشرق 
واضح است آه مراد از اين فرد . بوده است) زن پنبه(نام خلف آه حالج  ردى است بهم]  جبال ايران است

نام يكى از اين دو حسين و آن . زنى بوده است ـ نيست حسين بن منصور حالج ـ آه گويا شغل پدرش پنبه
اما ديگرى خلف بوده است آه به احتمال داعى اسماعيلى در عراق بوده و آن اولين داعى اسماعيلى بوده 

و » خلف نام«نامه هم مؤيد همين مطلب است آه اول داعى رى مردى  سياست. در ناحيه رى و جبال
 ) 34 (.خواندند پسرش آه جانشين او گرديد به احمد خلف معروف بوده و پيروان اين خلف را خلفيه مى

) زن پنبه( القطن نديم گرچه نام خلف ذآر نشده، گفته است آه اول داعى رى مردى حالج در الفهرست ابن
نديم، حسين بن منصور  ابن. بوده است و اين نسبت بدان مفهوم نيست آه وى حسين بن منصور حالج باشد

: نويسد شدنش مى حالج را از داعيان اسماعيلى برنشمرده و فقط در شرح حال او و سبب آشته
مذهب جلوه  دشاهان، شيعهمنش و در برابر پا منصور حالج درمقابل مردم عادى خود را صوفى بن حسين
نديم او  گويا در نظر ابن. آند البته وى نام او را در شمار مصنفان اسماعيليان ذآر مى) 35(. داد مى
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 هاى ناصرخسرو  زندگى و انديشه

 محمدرضا رجبى 

 مقدمه 



هايى آه شيوه پيروان آن بود،  آارى هايى است آه به علت مبهم بودن تاريخ، عقايد و پنهان اسماعيليه از فرقه
امامى دومين  پيروان اين فرقه آه پس از شيعيان دوازده. اى از ابهام و پيچيدگى باقى مانده است در هاله
دهند، امروزه به عنوان اقليتى دينى در بيش از بيست و  مذهب را تشكيل مى زرگ مسلمان شيعىجماعت ب

 ) 1 (.اند پنج آشور در آسيا، آفريقا، اروپا و آمريكاى شمالى پراآنده

از . پيروان اسماعيلى تا قبل از تأسيس خالفت فاطمى تشكيالت سياسى ـ مذهبى منظمى نداشتند
آارى و  زيستند و به منظور حفظ جان خود ناچار از مخفى مختلف به طور پراآنده مىهاى  رو در سرزمين همين

هاى نادرست درباره تعاليم و اعمال آنها شايع شود  ها و دريافت تقيه بودند و همين امر سبب شد آه افسانه
 . و ابهامات فراوانى در پيش روى محققان قرار گيرد

منسوب آردن اسماعيليه به مزدآيان و زرتشتيان، يا انتساب آنها به يهود از سوى القادر باهللا، بيست و 
حاآى از استمرار خصومت حكام عباسى حتى پس از تشكيل )  ه ق467ـ 422(ششمين خليفه عباسى 

دانستند،  حق اين فرقه را رقيب سرسخت سياسى مذهبى خود مى عباسيان آه به. باشد دولت فاطمى مى
ها، فاطميان موفق  آردند؛ ولى با همه اين تالش از همان ابتدا براى از ميان بردن آنان از هيچ تالشى دريغ نمى

هاى زيادى از بخش غربى مناطق تحت نفوذ عباسى را از چنگ آنان خارج آرده، دولت  شدند قسمت
 . مستقلى تأسيس آنند

 296اهللا مهدى آه در سجلماسه از شهرهاى مغرب در سال به عنوان نمونه، در ميان شورش قرامطه، عبد
راندند، درمانده و   ملوك مغرب را آه از سوى خلفاى عباسى حكومت مى302موقعيتى يافته بود، در سال 

عبداهللا مهدى آه ابتدا خود را داعى . مغلوب آرد و بر سراسر ممالك مناطق مغرب و آفريقا و صقليه غالب شد
معرفى آرده بود، مدعى بود آه ميان او و محمد بن » امام«جعفر و   فرزند اسماعيل بناسماعيلى و بعدها

 ) 2 (.اند اسماعيل، سه امام مستور بوده

او در . تالش القادر باهللا عباسى در مخدوش آردن سلسله نسب فاطميان مصر اقدامى آامال سياسى بود 
ان و دانشمندان تهيه آرد آه ـ مذهب فرزندان مهدى اى به امضاى معتبران، سادات، قاضي نامه بغداد شهادت

اى  نامه مضمون چنين شهادت. دروغگويند ) ع(مخالف شرع است و ايشان در انتساب خويش به جعفر صادق 
 ) 3 (.آه امام پنجم از اوالد مهدى بود، نيز در تاريخ آمده است» حاآم«در شرح حال 

يان، همين سياست را پى گرفت و همواره خطر تهديدآننده بعدها خواجه نظام الملك، وزير متعصب سلجوق
هاى خود  ورزيد، او در نوشته آرد و از هيچ تالشى براى مقابله با آنها دريغ نمى اسماعيليان را گوشزد مى

 ) 4 (.آرد  هاى افراطى و خطرناك تشبيه مى همواره اين فرقه را به فرق و جنبش

گير  گيرى، مكتب اسماعيلى همواره گريبان اجتماعى آه ازآغاز شكلهاى سياسى ـ  با همه اين فراز ونشيب
آن بود، پيروان اسماعيلى ـ به ويژه سران آنان ـ سرسختانه بر عقايد خويش پافشارى آرده، به امر تبليغ و 

 . دعوت مردم به آيين خود تأآيد داشتند

وى آار آمدن ترآمانان سلجوقى حجت معروف اسماعيليه آه همزمان با انقراض سلسله ترآان غزنوى و ر
ترين داعيان روزگار مستنصر  او يكى از از بزرگ. درخراسان فعاليت خود را آغاز آرد، ناصرخسرو قباديانى است

نگاهى به  نيم. بود آه نقش اساسى در ترويج آيش اسماعيلى در مناطق مختلف ايران در قرن پنجم داشت
هاى اين مكتب بيشتر  ماعيلى ما را با تاريخ و سير تطور انديشهزندگانى و افكار اين متكلم و فيلسوف اس

 . سازد آشنا مى

 اسماعيليان و روزگار حكيم قباديان 

 گذرى بر تاريخ اسماعيليان در ايران 

پيش از اين گفتيم آه به داليل مختلفى، آثار مكتوب و مستندات مفيدى پيرامون فرقه اسماعيليه در اختيار 
تر  چهارم ـ پيش ازتأسيس دولت مستقل اسماعيلى ـ جدى اين مشكل تا قبل از قرن. پژوهشگران نيست
و تنها نقل ) 5 (دست نيامده باشد دوره به الكتاب آتاب ديگرى ازاين غيرازام آه شايد به طورى ومشهودتر است؛ به

ا تاريخ اوليه اسماعيليان اى غبارآلود و گسسته ب تواند ما را به گونه هاى پراآنده مورخان از آن روزگار مى قول
 . آشنا سازد

گيرى اسماعيليان در ايران و نحوه فعاليت آنها تا پيش از اين تاريخ نيز به همين سرگذشت دچار  تاريخ شكل
شود آه  با تكيه بر روايات ابن نديم پيرامون شروع دعوت اسماعيلى، چنين دانسته مى. بوده است

 ) 6 (.اند ان وجود داشتهاسماعيليان در قرن سوم در مناطق اير



 . ) 7 (مصطفى غالب نيز در آتاب خود قضايايى از فعاليت اسماعيليه در اواخر قرن دوم هجرى نقل آرده است

ه ق در غرب ايران در اطراف رى، نزديك تهران 286داعيان اسماعيليه آمى پيش از سال «: فراى نوشته است
 ) 8 (.» حاليه ظاهر شدند

 : نويسد  مىدفترى در اين باره

اى آه اعراب عموما آن را  غربى و غرب مرآزى ايران ـ يعنى منطقه هاى شمال آغاز دعوت اسماعيلى در بخش
خلف حالج، اولين داعى جبال، از سوى دستگاه رهبرى نهضت . بود. ق260خواندند ـ در دهه  جبال مى

آه يك جامعه ) جنوب تهران امروز(خلف خويشتن را در ناحيه رى . جا فرستاده شده بود اسماعيلى، بدان
وى براى مدتى طوالنى پايگاه دعوت اسماعيلى در . شيعى مهم از قديم در آنجا وجود داشت، مستقر ساخت

در زمان جانشينان خلف، دعوت اسماعيلى در قم، همدان، آاشان و ديگر شهرهاى جبال . ناحيه جبال بود
 ) 9 (.گسترش يافت

رامون اسماعيليه ايران در قبل از قرن چهارم، حاآى از حضور آنان در اين سرزمين هاى پراآنده ديگر پي گزارش
باشد آه احتياج  هاى تاريخى، هنوز هم ابهامات زيادى در اين دوره موجود مى ولى با وجود اين نقل) 10 (.است

 . به بررسى وتحقيق وسيع دارد

از داعيان بزرگ . تر و مستندتر است ارم، واضحتاريخ اسماعيليان و داعيان آنها در ايران بعد از قرن چه
دهنده تفكر فلسفى  او آه در واقع ادامه. توان به ابويعقوب سجستانى اشاره آرد اسماعيلى در اين روزگار مى

هاى  استاد خود نسفى بود، در زمانى آوتاه بارزترين سخنگوى اين مكتب در ميان اسماعيليان سرزمين
ى اين سنت را در آتب متعددى آه از او به جا مانده است، مورد تحقيق و ها شرقى شناخته شد و جنبه

 ) 11 (.توضيح قرار داد

داعى حميدالدين آرمانى نيز چند دهه پس از سجستانى نظام ديگرى از تفكر فلسفى را بنيان نهاد آه منشأ 
به انديشه فالسفه راه يافته آن نيز تشيع اسماعيلى و فلسفه يونانى بود آه از طريق آثار فارابى وابن سينا 

او درنواحى مرآزى . ق درگذشت411فاطمى بود، اندآى پس ازسال  ترين متكلم دوره آرمانى آه عالم. بود
گسترش دعوت اسماعيلى اشتغال داشت و به همين سبب به  وغربى ايران وهمچنين درعراق به

 ) 12 (.اشتهار يافت» حجةالعراقين«

هاى ايران بود آه به همان مكتب فلسفى  جسته آن گروه از داعيان سرزمينناصرخسرو نيز آخرين عضو بر
 . آنچه پيش رو داريد مرورى است بر زندگانى و افكار اين داعى اسماعيلى. اسماعيلى تعلق داشت

 ق 437زندگانى حكيم قباديان تا سال 

در ماه ذيقعده سال » حجت«حكيم ناصر بن خسرو بن حارث قباديانى بلخى مروزى، ملقب و متخلص به 
از نواحى بلخ آه در آن زمان بخشى از ناحيه مرو در (در قباديان ) 13 (ش382ق مطابق با تير يا مرداد ماه 394

 ) 14 (.اش از آارگزاران حكومت و صاحب ضياع وعقار بودند خانواده. تولد يافت ) خراسان بود

وى . تش آورده است اطالع ديگرى در دست نيستاز دوران جوانى ناصر خسرو جز اشاراتى آه خود در تأليفا
در درگاه غزنويان و جانشينان آنها يعنى ) 15(بخشى از جوانى را در مرو ـ واقع در ترآمنستان آنونى ـ 

 : نويسد او در مقدمه سفرنامه خود مى. سلجوقيان شغل دولتى داشت

طانى و به آارهاى ديوانى مشغول بودم من مردى دبير پيشه بودم و از جمله متصرفان در اموال و عمال سل«
 ) 16 (.» و مدتى در آن شغل مباشرت نموده و در ميان اقران شهرتى يافته بودم

من «: گويد  هايش مى او در نوشته. ناصر از مقربان درگاه سلطان محمود غزنوى و پسرش مسعود بوده است
او عهد جوانى را به ) 17 (»و پسرش مسعودام، چون سلطان محمود غزنوى  بارگاه ملوك و سالطين عجم ديده

اى با  در قصيده. آند عيش و عشرت و ميگسارى و لهو ولعب گذراند و خود در اين باره اظهار پشيمانى مى
ها آرده است و  نويسد آه در بهار زندگى چون خر به سبزه رفته است و ميگسارى اى مى لحن طنزگونه

گويى  آرده و زبان خود به هزل وبيهوده و از مستمندان دورى مىدوخته  هميشه چشم به صله توانگران مى
 ) 18(: گويد او در مقام مرور بر ايام گذشته خطاب به خويش چنين مى. گشوده بوده است

 هوشيار پير  با خويشتن شمارآن اى

 مايه گذشت وتير  تا برتو نوبهار چه



 : نويسد جا آه مى تا آن

  آن آن آردى از فساد آه گر يادت آيد

 رويت سياه گردد و تيره شود ضمير 

 دين را طلب نكردى ودنيا زدست شد 

 تر نه خميرى ونه فطير  همچون سبوس

رو از ابتداى  از اين. البته زندگانى دربارى ناصر مانع از تحصيل علوم و فنون متداول در عصر خويش نبوده است 
آيد، در نه سالگى قرآن و احاديث  طورى آه از آثارش برمىبه . جوانى در اين راه تالش فراوان آرده است

 سالگى 32در . سر برد و پنج سال در تحصيل علم صرف و لغت و عروض وقافيه به) 19 (بسيارى را حفظ آرد
او تقريبا در تمام علوم عقلى و نقلى زمان خود ) 20 (.مشكالت تورات و انجيل را نزد فضالى يهود و نصارا آموخت

وى در آتاب زادالمسافرين اشارات مكررى به نظرات و .  يونانى، و علم آالم و حكمت، تبحر پيدا آرداز علوم
ودربرخى ) 21 (آند اسامى فالسفه يونانى مثل سقراط، افالطون، ارسطو وساير فالسفه وانديشمندان مى

 . نمايد موارد آنهارا با مبانى علمى خويش رد مى

و در عيذاب ) 22 (آرده اشته است، حساب و هندسه و جبر و مقابله تدريس مىناصر زمانى آه در مصر اقامت د
مذهب در نقاشى نيز سررشته داشته و در  اين حكيم اسماعيلى) 24 (.چند ماهى خطيب شهر شده است) 23(

آرده  براى رفع نيازمندى، با نقاشى و نقش محراب آسب معيشت مى) در عربستان(موقع اقامت در فلج 
 ) 25 (.است

 تحولى عظيم در زندگى ناصر 

آلود جامعه خود با اعتقادات سياسى ـ مذهبى حاآم بر آن موافق نبود و  ناصرخسرو با وجود فضاى تعصب
گشت و از تقليد  همواره براى پذيرش معتقدات رايج در بين مردم به دنبال دليلى روشن و قانع آننده مى

: پرسيد افراط در سلوك فكرى وى شده بود؛ به طورى آه مىآورآورانه پرهيز داشت و همين امر سبب نوعى 
 ) 27 (.برهان حجت و بى دارو نخورم هرگز، بى: ... گفت گاه مى) 26(چرا پنج نماز بر مسلمانان واجب شده است؟ 

وى در ترسيم فضاى حاآم . بودگرايى و پرسش پيرامون شريعت محكوم  اين در حالى بودآه در آن روزگار عقل
 .» زيرا آه به شمشير شد اسالم مقرر. گفتند آه موضوع شريعت نه به عقل است«: نويسد بر آن دوران مى

آه سرانجام  برد و دچار سردرگمى و حيرت بود؛ تا اين بدين گونه وى هميشه در رنج و ناراحتى به سر مى) 28(
 . اش را به آلى تغيير داد گى آيندهدستخوش تحول روحى عظيمى شد آه مسير زند

ق در جوزجان خوابى ديد آه سبب شد به دنبال درك حقيقت و عقيده ناب رود و آسايش و 437زمانى در سال 
امكانات خود را فدا سازد و از شغل ديوانى خويش در بلخ استعفا آند و به همراه يكى از برادرانش سفر آغاز 

زيرا در . اين دوران در واقع براى وى مبدأ زندگى جديدى گرديد. طول آشيداين سفر تقريبا هفت سال . نمايد
و با ) 29 (اين مدت از مناطق مختلف ايران، فلسطين، طرابلس، بحرين، شامات و ديگر آشورها ديدن آرد

ن را در هاى آنا در قاهره با عقايد باطنيان آشنا شد؛ استدالل) 30 (.متفكران اديان و مذاهب مختلف مباحثه نمود
هايش  در نوشته. حل معضالت علمى خويش پذيرفت و چونان تشنه آب يافته، از اين مالقات مسرور شد

 : سرايد نسبت به اين موضوع چنين مى

 شهرى آه من آنجا چو رسيدم خردم گفت 

 طلب حاجت و زين منزل مگذر  اينجا به

 رفتم بر دربانش و گفتم سخن خويش 

 ) 31 (نت گوهرگفتا مبر اندوه آه شد، آا

 گرايش به مذهب اسماعيلى 

. آه ناصر خسرو پيش از گرايش به مذهب اسماعيلى چه مذهبى داشته است، مشخص نيست اين
) 32(. محققانى همچون ايوانف و آربن معتقدند آه وى پيش از عزيمت به مصر مذهب اثناعشرى داشته است

از سفر به مصر پيرو يكى از مذاهب رايج در خراسان بوده آيد آه قبل  از طرفى، از اشارات مختلف خود او برمى



زيرا پس از بازگشت به خراسان اغلب از گمراهى و باطل گذشتن عهد جوانى، اظهار يأس و پشيمانى . است
 : گويد داند و مى مربوط به دوران پيرى خود مى) ص(اش را با آل پيغمبر  آند و آشنايى مى

 ز پيرى برنجست هر آس مگر من 

 ه از وى رسيدم به آل پيمبر آ

يافته آه محيط خراسان درقرن چهارم به غلط يك محيط شيعى  سبب شهرت بودن اوتنها بدان دارد شيعه احتمال
آه ناصر  هاى شيعى بوده است؛ مگر آن هاى دستگاه غزنوى مخالف گرايش زيرا سياست. شناخته شده است

 ) 33 (.خسرو با تقيه روزگار سپرى آرده باشد

در قاهره ماند و در اين مدت به ديدار مستنصر نايل آمد و احتماال با ) ق441حجه  تا ذى(اصر خسرو سه سال ن
مؤيدالدين شيرازى نيز رابطه دوستى برقرار نمود و پس از تعليمات الزم و طى درجات باطنيه و مراتب 

 ) 35 (.، حجت خراسان گرديد) 34 (مستجيب و ماذون و داعى، از طرف ابوتميم معد بن على المستنصر باهللا

 بازگشت به وطن و تبليغ آيش اسماعيلى 

به اين ترتيب ناصرخسرو يكى از داعيان اسماعيلى، به دعوت مردم خراسان به مذهب اسمعيلى و بيعت 
ق به قصد بازگشت به وطن 441شنبه و در سال  او در روز سه. گرفتن از آنها با خلفاى فاطمى مصر مأمور شد

و سرانجام پس از عبور شهرهاى مختلف، آه به تفصيل در سفرنامه از ) 36 (ه سمت ايران حرآت آردخويش ب
نزديك مزارشريف در (وارد شهر بلخ ) ق444(آند، در روز شنبه بيست و ششم جمادى الثانى  آن ياد مى

وند با سعى و ناصر پس از اقامت در بلخ ضمن ترك دنيا و عبادت خدا. شد) 37 ()شمال افغانستان آنونى
 . آوشش تمام به نشر عقايد اسماعيلى و دعوت به سوى بيعت با فاطميان پرداخت

با توجه به شهرت ناصرخسرو در فلسفه و حكمت و مهارت وى در بحث و جدل و مناظره و تسلط او بر علوم 
اى وى با ه مختلف، پيشرفت زيادى در دعوت اسماعيليه آرده بود؛ ولى به سبب همين مسئله و مناظره

علماى اهل سنت بر اثر فشار شديد آنها و به اتهام بددينى و پيروى از مذهب قرامطه و آفر و الحاد و رفض و 
و براى درامان ماندن از ) 38(شود  هاى ديگر آه آن زمان متوجه اسماعيليان بود مجبور به فرار از بلخ مى تهمت

اى حكومت مستقل شيعى بود و مردم آن اآثرا تمايالت تعقيب دشمنان خود به مازندران آه قبل از اين دار
 ) 39 (.شيعى داشتند پناه برد

 : نويسد ناصر خود مى

 گر چه مرا اصل خراسانيست 

 از پس پيرى و مهى وسرى 

 ى رسول  دوستى عترت و خانه

 ) 40 (آرد مرا يمگى و مازندرى

جا به آيش اسماعيلى گرويدند؛ تا  دعوت ناصر در مازندران با موفقيت قرين بود و عده بسيارى از مردم آن
 ) 41 (.وجود آيد جايى آه باعث شد فرقه خاصى از اسماعيليان به نام ناصريه در اين نواحى به

 هاى زندگى  تبعيد از وطن و آخرين سال

پناه ) اى آوهستانى در جيحون عليا منطقه( به قصبه يمگان ناصرخسرو به سبب شرايط و اوضاع نامعلومى
زيرا در . ق صورت گرفته است453شك قبل از سال  تاريخ دقيقى از اين انتقال در دست نيست، ولى بى. برد

 ) 42 (.اين تاريخ، آتاب فلسفى زادالمسافرين را ـ آه در دوران تبعيد نوشته بود ـ به پايان رسانيد

جا از حمايت امير  گان براى مدت پانزده سال ماند و آثارى از شعر و نثر پديد آورد و در آنناصر در قصبه يم
ق 462بدخشان، على بن اسد بن حارث اسماعيلى مذهب، برخوردار شد و حتى به درخواست وى در سال 

را به رشته در جواب سؤاالت خواجه ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانى از امير بدخشان، آتاب جامع الحكمتين 
جا نيز به تبليغات اسماعيلى خود ادامه داد و در همان حال مكاتبات خود را با داعى  ناصر در آن. تحرير درآورد

 ) 43 (.آرد الدعات مؤيدالدين شيرازى و مرآز دعوت فاطمى در قاهره حفظ مى



ى آه در يمگان سروده او در قصايد. شد شواهدى وجود دارد آه زندگانى ناصر در يمگان به سختى سپرى مى
 ) 44 (.داند  آند و يمگان را همچون زندان مى است اغلب از تبعيد و فقر و پيرى شكوه مى

. ق درگذشت465ناصرخسرو تا آخر عمر خود در يمگان زندگى آرد و سرانجام در تاريخ نامعلومى بعد از سال 
اين در حالى است آه در بعضى از . اند هق ياد آرد481در بيشتر منابع رسمى، ديرترين سال مرگ او را سال 

 534مؤلف مجمع الفصحا تاريخ وفات او را ) 45 (.ق ثبت شده است498منابع نزارى تاريخ درگذشت او به سال 
 . اين امر مورد ترديد جدى است) 46(. رسد بدين ترتيب، عمر ناصر به صد و چهل سال مى. نويسد ق مى

اى بر مرمت و  آتيبه) 47 (.قرار دارد) پايتخت بدخشان افغانستان(آباد  ضمقبره او بر فراز تپه آوچكى در في
ساآنان محلى آه مقبره را همچون زيارتگاه پاس . دهد ق گواهى مى1109نوسازى اين مقبره به سال 

در نهايت شگفتى همه آنها سنيان متعصبى . اند آه ساداتى از اعقاب ناصرخسرو هستند دارند مدعى مى
آنها . آنند  شدت اسماعيليان بدخشان و مناطق ديگر را از آمدن به زيارت مقبره منع مىهستند آه به

اى با اسماعيليه  مذهب بوده و هيچ رابطه معتقدند آه جدشان ناصر يك پير صوفى و مانند خودشان سنى
نام » ناصرشاه سيد «اين در حالى است آه اسماعيليان امروز بدخشان از ناصر خسرو به ) 48 (.نداشته است

 ) 49 (.اند  اند وبعضى از آثار اصيل و جعلى وى را حفظ آرده برند و هنوز براى او احترام زيادى قائل مى

حسن 2 ن صباح، 1وسيله  بعد از مرگ ناصر دعوت اسماعيليه تا زمان عبدالملك عطاش و آغاز دعوت جديد به
 . صباح، دچار رآود شد

 نامه ناصرخسرو  آتاب

مد حسينى علوى، نخستين شخصيتى است آه درباره ناصرخسرو نكاتى در آتاب بيان االديان ابوالمعالى مح
اين نويسنده . پايان رسيده است ق به485اين آتاب پيرامون اديان و مذاهب است و در سال . نگاشته است

را ملعون به همين علت او . زيسته و از ناصر بسيار ناخرسند بوده است  مذهب در عصر ناصرخسرو مى سنى
خواند و معتقد است آه ناصر باعث گمراهى بسيارى ازمردم شده است وتأليفاتش آفرآلود و  عظيم مى

 ) 50 (.الحادگونه است

آلود و گاه خرافى در زمان خود ناصرخسرو رايج  هاى ناروا و تعصب وجود چنين منابعى گواه آن است آه نسبت
هاى دروغين  نامه از نمونه زندگى. آن افزوده شده استبوده است و با تأسف، با گذشت زمان بر شمار 

اين سفرنامه شرح حال . اى است آه نسخه آن در پامير آشف شده است ناصرخسرو، سفرنامه
 ) 51 (.گونه مناسبتى با سفرنامه حقيقى ندارد آميزى است آه هيچ افسانه

اند و در آن، وى را  م خود او نسبت دادههمچنين نزاريان هند داستان عجيبى از زندگانى ناصر ساخته و به قل
اند؛ در حالى آه مذهب نزارى پس از درگذشت ناصر پديد  در شمار پيروان مذهب اسماعيليان نزارى برشمرده

نام نهاده » آالم پير«نامه پيوسته و مجموع آتاب را  نيز يك رساله مذهبى نزارى به اين زندگى. آمده است
اند، در هند و پامير شهرت و انتشار  دين طريق از ناصر خسرو پديد آوردهشرح حالى آه نزاريان ب. است

 : آند زاده از آن چنين ياد مى اى باشد آه تقى شايد اين همان رساله) 52 (.چشمگير يافته است

الندامة الى زاد «رساله سرگذشت شخصى منسوب به ناصرخسرو، آه به عربى نوشته شده و به رساله 
هاى جن و طلسم و  رديده، آامال ضعيف و مشكوك و قسمت بزرگ آن، آه پر از افسانهموسوم گ» القيامة

 ) 53 (.البطالن است تسخيرات يا خلط اشخاص و ازمنه و مملو از تناقضات تاريخى است، قطعى

هاى مختلف منسوب به ناصر  ادوارد براون، نخستين محققى آه نسخه خطى آتابخانه ديوان هند و سفرنامه
 : نويسد ى آرده است، مىرا بررس

حال  ها غالبا شرح هاى بسيارى پديد آمده است و مأخذ اين افسانه درباره شخصيت ناصرخسرو افسانه
 ) 54 (.اساس اوست آه درآغاز ديوان چاپ تبريز وى به طبع رسيده است ساختگى و بى

 . ن از اعتبار علمى برخوردار نيستها درخور اطمينان نبوده، در نظر محققا بنابراين بسيارى از اين زندگينامه

 معرفى آثار 

  زاد المسافرين 1.

. گ. م به همت بذل الرحمن و با نظارت اى1922اين آتاب آه دو نسخه از آن شناسايى شده است، در سال 
ناصرخسرو در اين اثر سعى آرده است آتاب را ) 55 (.براون، در چاپخانه آاويانى برلين منتشر گرديده است



چنين . خوانندگان عمومى و مخصوصا شاگردانش ـ البته جز آنهايى آه اسماعيلى خالص بودند ـ بنويسدبراى 
 ) 56 (.شمار آيد اى باعث شده آه اين اثر در ميان جامعه تسنن باقى بماند و يك رساله فلسفى به خصيصه

: ن عبارت است ازمباحث اصلى آ.  گفتار در مباحث حكمت و فلسفه است27زاد المسافرين مشتمل بر 
حواس ظاهر و باطن، جسم و اقسام آن، جوهر و عرض، هيوال و صورت، حرآت و انواع آن، حدوث عالم، اثبات 

 . صانع، ثواب و عقاب و رد مذهب تناسخ

 : آند گونه بيان مى ناصرخسرو در گفتار اول آتاب، هدف از تأليف آن را اين

مر خردمندان را معلوم آنيم آه آمدن مردم اندرين عالم ازآجاست مقصود ما از تأليف اين آتاب آن است آه ...
 ... . وآجا همى شود و اين علمى است دشوار هم بگذراندن و هم به اندر يافتن

) ق313 م(آميز وى نسبت به عقايد محمد بن زآرياى رازى  از نكات خواندنى اين آتاب گفتارهاى عتاب
آند و از او به احترام و  اشاره مى) ايرانشهرى(فيلسوف بزرگ اسالم همچنين در اين آتاب به ) 57 (.باشد مى

ق در يمگان به رشته تحرير درآمده 453اين اثر در روزگار تبعيد ناصرخسرو در سال ) 58 (.نمايد تكريم ياد مى
 . است

  جامع الحكمتين 2.

به قصيده خواجه ابوالهيثم احمد و در پاسخ ) 59 (ق به خواهش امير بدخشان462اين اثر به نثرپارسى و درسال 
 . نوشته شده است) 60 (بن حسن جرجانى

 : نويسد گذارى آتاب به جامع الحكمتين مى ناصرخسرو در مقام علت نام

چون بنياد اين آتاب بر گشايش مشكالت دينى و معضالت فلسفى بود، نام نهادم مر اين آتاب را به جامع 
و با حكماى ) ص( دينى به آيات آتاب خداى تعالى و اخبار رسول او الحكمتين و سخن گفتم اندرو با حكماى

از آنچ حكمت را خزينه خاطر خاتم ورثة . هاى عقلى و مقدمات منتج مفرج فلسفى و فضالى منطقى به برهان
 ) 61 (.و شمتى از حكمت نيز اندر آتب قدماست ) ع(االنبياست 

هاى معتزله، آراميه و فالسفه در توحيد و مباحثى پيرامون  در اين آتاب از اثبات صانع و همچنين طرح ديدگاه
ها موضوع متنوع ديگر  تعريف من و نفس و عقل، خواص ماده، جنس و نوع، طبيعت آلى، مدرك و ادراك و ده

 . بحث شده است

 ) 62 ( خوان االخوان3.

. و در بردارنده مسايل اعتقادى، آالمى است) مهمانان بر سر سفره(ام صف اين اثر مرآب از صد فصل به ن
هاى عمده آتاب مباحث نبوت، معاد، روح ونفس، نفس آلى و ثواب و عقاب است آه شباهت زيادى به  بخش

آن هاى  احتماال اين اثر نسخه ابتدايى همان آتاب باشد يا يادداشت: به گفته ايوانف. آتاب زادالمسافرين دارد
آه زادالمسافرين از  است آه بعدها تأليف يافته است؛ زيرا موضوعاتش مانند زادالمسافرين است؛ جز اين

 ) 63 (.باشد  نوعى انسجام و نظم ويژه برخوردار مى

ايوانف معتقد است اين آتاب رابطه زيادى با مذهب اسماعيلى ندارد و درواقع با نوعى ديدگاه سنى ـ مثل 
 .شود مذهب را ناراحت آند، ديده نمى  ـ نوشته شده است و در آن چيزى آه يك فرد سنىسايرآثار نويسنده

)64 ( 

  وجه دين 4.

ناصر در اين آتاب آيات و احاديث . اين آتاب در تأويالت احكام شريعت بر طريقه اسماعيليان نوشته شده است
ه اين آتاب ترجمه آثار آهن و بعضى معتقدند آ. بسيارى را بر مشرب اسماعيلى به تأويل آشانده است

توان  برجسته اسماعيلى عهد فاطميان است، لكن به سبب تغيير آلى لحن آن، به ماهيت آتاب اصلى نمى
 ) 65 (.پى برد

 : آند گونه بيان مى گذارى آتاب را به وجه دين اين ناصر علت نام

 مردم به روى توان شناخت و خردمندى آه آه همه چيزها را نام نهاديم مر اين آتاب را روى دين، از بهر آن...
 ) 66 (... .اين آتاب را بخواند دين را بشناسد



گاه تأويل  از گفتار سيزدهم تأويل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و آن.  گفتار تنظيم شده است51اين اثر در 
 . گردد ح و تأويل مىبسم اهللا الرحمن الرحيم و سپس آداب و دستورهاى فقهى يكايك به روش اسماعيلى شر

  روشنايى نامه 5.

عقل آل، :  بيت و مباحث آن عبارت است از592اين اثر رساله منظومى در پند و اندرز و حكمت و دربردارنده 
آدم،  نفس آل، آفرينش افالك و آواآب، فطرت و شرف انسان، جوهر و عرض، حواس ظاهر، صفات آمال بنى

 ... . مذمت دوستان ريايى، مذهب سفيهان و

آتاب به گفته خود  اين) 67 (.» احتماال اين اثر نخستين اثر منظوم ناصرخسرو باشد«ايوانف معتقد است آه 
 ) 68 (.ناصر، در مدت يك هفته تأليف گرديده است

م براى اولين بار به چاپ رسيد؛ وى بعدها همين اثر را 1879اين نوشته از سوى اته، خاورشناس آلمانى، در 
به عقيده وى، روشنايى نامه در روز عيد فطر سال ) 69(. مانى برگرداند و در قالب شعر عرضه نمودبه زبان آل

 ) 70 (. ق در قاهره سروده شده است، ولى اين نظر هنوز تثبيت نشده است و تاريخ تأليف آن معلوم نيست440

 نامه   سعادت6.

محققان در انتساب اين . كمت منظوم استنامه در پند وح در بردارنده سى باب و به همان سبك روشنايى
هاى معروف و  به احتمال نزديك به يقين يكى از مثنوى: گويد ايوانف مى. آتاب به ناصرخسرو ترديد جدى دارند

نامه است و شايد هم اين اثر به آوشش يكى از شاگردان وى و با نظارت او  قديمى ناصرخسرو، سعادت
 ) 71 (.نامه است تر از روشنايى  اثر از نظر محتوا در مرتبه پايينبه هر تقدير، اين. نوشته شده باشد

  گشايش و رهايش 7.

. اين آتاب رساله حكيم ناصرخسرو در پاسخ سى پرسش اعتقادى است آه از سوى فردى اظهار شده است
، از مسائل اين آتاب، جبر واختيار. به همين مناسبت اين مجموعه را گشايش و رهايش نام نهاده است

هاى  اين اثر بدون شك از نوشته. حدوث وقدم عالم، خلق قرآن، مباحث نفس، هستى، جوهر و هيوال است
 . زيرا در دو جاى آتاب خوان االخوان بدان اشاره آرده است. ناصرخسرو است

  سفرنامه 8.

.  نگاشته استاين آتاب احتماال اولين اثر نثرگونه حكيم قباديان است آه در مسافرت هفت ساله خود آن را
اين آتاب براى پژوهشگران يكى از بهترين . در آن، حوادث سفرهاى خود به نقاط جهان را توضيح داده است
سفرنامه ناصرخسرو با مهارت خاصى تنظيم . سندهاى فرهنگى ـ اجتماعى جهان اسالم در آن زمان است

وه نگارش تاريخ، گويا از بيهقى الگو گرفته يافته و در تهيه آن از الكامل ابن اثير استفاده شده است و در شي
اى آه اآنون در دست  سفرنامه) 72 (.شده و نمونه بعضى لغات و عبارات آن در سفرنامه به آار رفته است

همگان قرار گرفته و چندين بار تجديد چاپ شده است برگرفته از دو نسخه خطى است آه در آتابخانه ملى 
نخستين بار در ) م1898ـ 1820(ناس نامى، شارل هانرى اوگوست شفر خاورش. شود دارى مى پاريس نگه

 ) 73 (.م آن را چاپ آرده است1881سال 

  ديوان 9.

به همين علت ديوان . ناصرخسرو شاعرى است آه هنر شاعرى را به استخدام عقايد خويش گرفته است
بردارنده پندها و اندرزها و مطالب عالى اشعارش مجموعه مضامين قرآنى، احاديث نبوى، سخنان بزرگان و در 

ترين مدحى از افراد ـ جز مدح مذهبى خلفاى فاطمى ـ يا وصف زن و  در سراسر اين ديوان آم. فلسفى است
گاه در گرداب  هيچ. شود؛ هر چه هست سخن از خرد است  هاى عادى زندگى ديده نمى دلبستگى
توان يافت آه  تر شاعرى مى آم. با طبع او سازگار نيست افتد و تصنع و آرايشگرى  هاى پوشالى نمى لفاظى

 ) 74 (.هاى آن استفاده آرده باشد مانند ناصرخسرو از آلمه خرد و مترادف

هاى خود به  وفايى دنيا و درد و رنج او در آغاز قصايدش توصيفى از طبيعت و سپس شكايت از سرنوشت و بى
پردازد و در نهايت اشعارش را با تمجيد از مستنصر باهللا به  صايح مىگاه به پند و اندرز ون ميان آورده است و آن

 . برد پايان مى

شك در ميان اشعار ناصرخسرو اشعار جعلى نيز وجود دارد، به ويژه اشعارى آه در  ايوانف معتقد است آه بى
 ) 75 (.بردارنده عقايد ملحدانه و آفرآميز است



تر از ديوا  او داراى دو ديوان است آه هر آدام آامل«: نويسد رو مىزاده در مقدمه خود بر ديوان ناصرخس تقى
ايوانف . » عالوه بر ديوان اشعار فارسى يك ديوان اشعار عربى نيز داشته است. باشد بحترى و عنصرى مى

 ) 76 (.آند زاده رابا اطمينان رد مى اين نظر تقى

 بيت 11047سته است، ولى ديوان امروزين او هزار بيت دان امير دولتشاه سمرقندى تعداد ابياتش را سى
 ) 77 (.بيشتر نيست

  آثار ديگر 10.

از ) 78 (با تأسف هنوز اثرى از نسخه آتاب بستان العقول يا بستان العقل، آه خود ناصر در آتاب زادالمسافرين
دهد، در دست  بت مىبه ناصر نس) 79 (المتحيرين، آه مؤلف بيان االديان برد، همچنين از آتاب دليل آن نام مى

از مصنفات خود نام برده و گفته است آه در آنها عقايد محمد بن ) 80 (ناصرخسرو در زاد المسافرين. نيست
هاى محمد زآريا را  وى آتاب. اى در رد گفتار او خواهد نگاشت زآريا را به تفصيل رد آرده و به زودى تصنيف تازه

 ) 81 (. را رد نموده استچندبار استنساخ و ترجمه آرده و نظرات او

عالوه بر آنچه گذشت، آثار ديگرى چون اآسير اعظم، قانون اعظم، المستوفى، دستور اعظم، تفسير قرآن، 
الظنون و تذآره دولتشاه،  به ناصر نسبت داده شده وبعضى از آنها در مآخذى همچون آشف... آنزالحقائق، و

دليل روشنى بر درستى اين گفتار نيافته و از استناد آن به گران  به ناصر نسبت داده شده است آه پژوهش
رساله ديگرى نيز در تسخير آواآب به نام سراالسرار منسوب به ناصر در اوايل ديوان ) 82 (.اند ناصر امتناع آرده
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 شهرستانى؛ سنى اشعرى يا شيعى باطنى؟ 

 مهدى فرمانيان 

 مقدمه 



آيشان خود به جانبدارى از فرقه  نظران و علماى فرق اسالمى از سوى هم در طول تاريخ، بسيارى از صاحب
ها، متفكرى نامدار  با تمسك به برخى از گزارهاى آوشيده است  اند، و نيز در مقابل، هر فرقه ديگر متهم شده

نگاهى است آه برخى از انديشمندان يك فرقه به  ها گاه به دليل نيم اين آوشش. را به خود منتسب سازد
ندرت اتفاق افتاده  اگرچه بازگشت از مذهبى به مذهب ديگر به. اند بعضى از افكار بلند فرقه ديگر انداخته

هاى صحيح يا سقيم   آردن به بعضى از اعتقادات ديگر مذاهب باعث رواج نسبتاست، ولى اذعان يا تمسك
ترين آتاب  آوران، محمد شهرستانى، صاحب معروف يكى از اين نام. در باب مذهب اين دانشمندان شده است

در نقل اقوال و عقايد فرق اسالمى ) 1 (است آه به دليل سماحت خاص و عدم تعصب» ملل و نحل«در زمينه 
و عالقه وافر به ) 2(ر ملل و نحل ـ اگرچه از جامعيت آافى و دقت الزم برخوردار نيست ـ و توجهش به فلسفه د

تفسير تأويلى و باطنى قرآن، از همان زمان خويش به رويگردانى از مذهب اشاعره و تمايل به اهل قالع 
 يافت و نزد شافعيان واشاعره سنت پرورش او در محيط و مدارس اهل. متهم شده است) اسماعيليه نزارى(

نويسان به اشعرى معروف است؛ و چون در ملل و نحل با ديدى باز به مسائل و  درس خواند، لذا درنزد فهرست
قرن به مغرب رسيد و بعد از چندى به  عقايد فرق اسالمى پرداخت، آتاب وى مقبول عام افتاد ودرهمان

جه است آه درنقل عقايد فرق اسالمى در ملل ونحل بسيار مذهب او از آن جهت مورد تو. فارسى ترجمه شد
مذهب بوده است،  دارند او اسماعيلى اگر حرف آسانى را آه با قاطعيت اعالم مى. تأثير گذاشته است

بپذيريم، يقينا نگاه او به عقايد فرق شيعه نوع ديگر خواهد بود، و اگر بپذيريم آه فراتر از يك مذهب بوده، 
در قرن اخير، محققان با توجه به پيدا شدن نسخه خطى تفسير . توجيه عقالنى استسماحت او قابل 

عصرشهرستانى و نظرات  مقال، با توجه به دراين. اند مذهب او توجه آرده االبرار، به مفاتيح االسرار ومصابيح
 . مذهب شهرستانى خواهيم پرداخت بررسى اند، به نوشته تمامى آسانى آه در اين زمينه مطلب

 پايگاه مذاهب مختلف در دوره شهرستانى 

  مذاهب اهل سنت در دوره شهرستانى 1.

. سالطين سلجوقى جملگى بر مذهب ابوحنيفه و ماتريدى بودند. زيست شهرستانى در زمان سلجوقيان مى
. دنداينان از شمال خراسان ـ محل تولد و وفات ماتريدى و نشر آثار و افكار او ـ به بلخ و خراسان آمده بو

بيشتر مردم ايران در ) 3 (. در دربار سلطان سنجر تنظيم شده، دال بر اين مطلب است535سندى آه در سال 
بسيارى از مردم اصفهان، آذربايجان و همدان بر مذهب اهل حديث يا . اند اين دوره برمذهب اهل سنت بوده

با روى آار آمدن ترآان ) 4 (.اند داشتهمشبهه و سلفى بودند آه شديدا با معتزله و عموم فرق شيعه اختالف 
م (آم سلفيه جاى خود را به ماتريديه داد و بعد از پديدار شدن بزرگانى چون ابوبكر باقالنى  سلجوقى، آم

ها  در مكتب اشاعره و ساختن نظاميه) 478م (و جوينى ) 475م (، اسفراينى )403م (، ابن فورك )403
در آن مدارس و حمايت ) 606م (و فخر رازى ) 505م (گانى چون غزالى و ظهور بزر) 5(الملك  دست نظام به

از نظر فقهى، شافعيان و . وزراى سلجوقى از آنان، مسلك اشاعره مكتب غالب ايران، بلكه جهان اسالم شد
جنگ . اند آراميان ظهور پررنگى در خراسان داشته. دادند ها را در خراسان تشكيل مى ترين گروه حنفيان قوى

معتزله آم و بيش در .  در نيشابور شاهد اين ماجراست595 و 488هاى  اميان با شافعيان و حنفيان در سالآر
 ) 6 (.اند، ولى در خوارزم اآثريت با معتزله بوده است شده آن مناطق يافت مى

  فرق شيعه در دوران شهرستانى 2.

در توس، . شد  مع شيعيان افزوده مىدر خراسان، محل نشو و نماى شهرستانى، از قرن سوم به بعد به ج
، بين 510مشهد و نيشابور گرچه اآثريت با اهل سنت بود، شيعيان حضور پررنگى داشتند و گاه، مثل سال 

در عصر . بيت بودند با اين همه، سنيان آن ديار محب اهل) 7 (.گرفته است هايى صورت مى آنها درگيرى
قلعه . مذهب بوده است در اختيار شيعيان اسماعيلى) قائن (سلجوقيان، جنوب خراسان يعنى قالع قهستان

قلعه ) 9(آرمان، ) 8 (. آيلومترى مغرب دامغان و چند قلعه ديگر در اين ناحيه، از قالع آنهاست18گردآوه در 
راآز نيز از م) 11 (و ماوراءالنهر) 10 (شاهدز و لنجان در اصفهان، قالع طارم، رودبار، طالقان، دماوند و فيروزآوه

، تفرش، رى، آاشان وقم )آوه در نزديكى قم(آمل، سارى، ورامين، گرگان، آبه . اند فعاليت اسماعيليان بوده
سبزوار پايگاه زيديان بوده و مقدارى از طبرستان نيز در دست آنها بوده ) 12 (.اند ازمراآزمهم اماميه دراين دوران

 نوشته شده است، بهترين مرجع 560وينى رازى، آه در سال باره، آتاب النقض عبدالجليل قز در اين) 13 (.است
 . براى عقايد و مذاهب شهرهاى ايران است

 مذهب اشاعره در دوره شهرستانى . 

اين مدارس، آه نظاميه نام ) 14 (.سازى، آار اشاعره باال گرفت الملك و سياست مدرسه نظام باروى آار آمدن
او با الگوگيرى از مدرسه االزهر مصر، آه ) 15 (.اشعرى بنا شده بودند داشتند، براى تقويت فقه شافعى و آالم 

داد، اين مدارس را براى پرورش  وسيله فاطميان اسماعيلى تأسيس شده بود و داعيان خود را پرورش مى به
. آرد او شخصا در تعيين اساتيد اين مدارس دخالت مى) 16 (.نخبگانى در مذهب اشعرى و شافعى برپا ساخت

نظاميه نيشابور در نيمه اول ) 17(. بايست شافعى و اشعرى بودند نامه نظاميه بغداد، مدرسان مى ق وقفطب
شهرستانى نيز بعدا تحصيالت . جا به تدريس پرداخت در آن) 478م (الحرمين جوينى  قرن پنجم بنا شد و امام



ح و مدارسى در توس، بلخ، بصره،  افتتا459متعاقب آن، نظاميه بغداد در سال . جا گذرانيد خود را در آن
از علل ديگر پيشرفت اشاعره، واسطه بودن اشاعره بين معتزله و ) 18 (.اصفهان، مرو، موصل و هرات بنا شد

گرايان براى گريز از اهل حديث به مذهب اشعرى روى آوردند، اگر چه خود به ورطه  اهل حديث است آه عقل
 . اهل حديث گرفتار شدند

  و نزاع در درون  اسماعيليان4.

 در سلميه شام باعث اختالفى عميق در فرقه اسماعيليه 286اگر ادعاى امامت عبيداهللا المهدى در سال 
قائل به تداوم امامت در (و فاطميان ) قائلين به هفت امام و غيبت امام هفتم(شد و اسماعيليان را به قرامطه 

نيست شدند، در روزگار شهرستانى  نش، عبدان، سربهتقسيم آرد، و حمدان قرمط و برادر ز) نسل اسماعيل
، با مرگ مستنصر، در مورد امامت نزار 487در سا . نيز دو اختالف بزرگ در اردوى فاطميان روى داد) 548ـ 479(

الدعات مستنصر، از مستعلى و  و مستعلى بين بزرگان فاطميون نزاع در گرفت و بدرالجمالى، وزير وداعى
) 19 (در پى آن، حسن صباح.  طرفدارى آردند و نزاريان از دولت فاطمى مصر جدا شدندحسن صباح از نزار

 قلعه الموت رابه تصرف خويش درآورده بود، رهبراصلى نزاريان شد و تعاليم جديدى را 483آه در سال ) 518 م(
) 20(. م گرفتمطرح ساخت آه مقدارى با تعاليم فاطميون تفاوت داشت؛ لذا دعوت حسن صباح دعوت جديد نا

و طيبيه تقسيم ) مجيديه(دنبال مرگ آمر، يكى ازخلفاى فاطمى، مستعلويان به حافظيه   به524درسال 
حافظيه را دولت وقت تأييد آرد و طيبيان راه خود را از آنان جدا آردند و در يمن و سپس در هند ادامه . شدند

در طول دوران زندگى . اند اطميان باقى ماندهاآنون فقط اين دو فرقه جدا شده از حكومت ف. حيات دادند
. ترين وقايع مربوط به اين فرقه در اين زمان اتفاق افتاد شهرستانى، قدرت قلعه الموت به اوج خود رسيد و مهم

قالع نزاريان در قزوين، ) 557م (و محمد بن آيا اميد بزرگ ) 532م (در اين مدت، حسن صباح، آيا اميد بزرگ 
هيچ آدام از اين رهبران، مدعى امامت . را رهبرى آردند... ، دامغان، ديلم، گيالن و)نقهستا(قائنات 

ها آه خود را از نسل نزار و امام  دانستند، برخالف بعدى مى) 21 (اسماعيليان نبودند و فقط خود را حجت امام
ر امامان اسماعيلى نزارى زمان با دوره ست توان گفت آه تمام دوران شهرستانى هم لذا مى) 22 (.معرفى آردند

 . اى آه براى پيروان اين مذهب مشكلى جدى ايجاد آرد سپرى شده است، مسئله

  نزاريان و نزاع با بيرون 5.

هاى  هاى سلجوقيان با الموتيان شروع شد آه در پى آن سياست مخوف و عجيب قتل  جنگ485از سال 
الملك، وزير   اولين افراد ترور شده، خواجه نظاميكى از) 23 (.بزرگ به دست فدائيان اسماعيلى عملى شد

اين .  به قتل رسيد485وى آه فرمان حمله به قالع باطنيان را داده بود، در سال . مقتدر ملكشاه سلجوقى بود
چنان  اسماعيليان در اين دوره آن. دست هالآوخان ادامه يافت ها تا تسخير قالع اسماعيليه به حمالت و قتل

ها را  را به خود مشغول و هم حكومت) 24 (هم عالمانى چون غزالى، شهرستانى و فخر رازىقوى بودند آه 
 . گرفتار آرده بودند

 زندگانى شهرستانى 

در ) 26 ( در شهرستان479در سال ) 25(الدين شهرستانى، بنا به نقل خويش،  ابوالفتح محمد بن عبدالكريم تاج
آه از ديار وى ديگر نام و  شود، همچنان ه او هيچ اثرى در تاريخ يافت نمىاز خانواد. دنيا آمد يك خانواده گمنام به
توان  از اساتيد ديگر او مى. شاگردى آرد) 28 (او در فقه شافعى نزد ابومظفر احمد خوافى) 27 (.يادى نمانده است

در آالم اشعرى ) 31(در آالم اشعرى وابوالقاسم انصارى ) 30 (در حديث، ابونصر قشيرى) 29 (به ابوالحسن مدينى
شنيدم  من در سن آم، تفسير قرآن را از مشايخ خود مى«: نگارد باره مى او در اين. بيت نام برد و تفسير اهل

او مرا با . اهللا عنه ـ راه يافتم بن ناصر انصارى ـ رضى آه به نزد استادم ناصرالسنة ابوالقاسم سلمان تا اين
اهللا عنهم ـ آشنا نمود و بر اسرار مدفون و اصول متين در علم قرآن  رضىآلمات شريف اهل بيت و اولياى آنها ـ 

 510شهرستانى در سال . اين اولين قدم در راه آشنايى شهرستانى با اهل بيت بود) 32 (.» رهنمون ساخت
آيا او مثل هموطنش، ناصر خسرو، براى طلب صادقين يا به دستور صادقين راه حج را پيش . راهى حج شد

بعد از حج به بغداد رفت و سه سال در نظاميه بغداد ـ جايى آه چند صباحى قبل، غزالى، . دانيم  نمىگرفت،
جا نام خود را شهره آفاق آرده بود ـ به وعظ و تدريس پرداخت و روشن نيست آه چرا  هموطن ديگرش، در آن

نشمند و شيعه، و احتماال در توس به نزد نقيب ترمذ، آه مردى دا. جا دل آند و راهى خراسان شد از آن
شهرستانى در ديوان او به رتق و فتق امور پرداخت و در ضمن 2 رستانى، 1) 34(. راه يافت) 33(اسماعيلى، بود، 
ترين آتاب خويش يعنى ملل و نحل  ، معروف521وى در سال . هاى خويش نيز اشتغال داشت به نوشتن آتاب

هاى خطى و  ه آن از او ستايش آرد؛ اين خطبه در بيشتر نسخهرا براى نقيب ترمذ نگاشت و در مقدمه و خطب
. او همچنين آتاب مصارعة الفالسفه را به خواهش نقيب ترمذ نگاشته است) 35 (.چاپى امروزى موجود نيست

در همين اثنا، نقيب ترمذ، به خاطر سعايت حاسدان از آار بر آنار شد و به زندان افتاد و شهرستانى نيز 
شايد در همان سفر حج يا در وقتى آه نزد نقيب ترمذ بود يا بعد از رجوع به . يش شدراهى شهر خو

 : نويسد  او خود مى. زادگاهش به يكى از صادقين برخورد و تعاليم باطنى تأويلى را از وى آموخت



ن امنوا اتقوا يا ايها الذي«و آسى آه در وادى امن در مكانى مبارك از شجره طيبه ايستاده بود، مرا ندا داد آه 
اى از بندگان صالح  در آن هنگام بنده. گويان را چون عاشقى طلب آردم ؛ لذا راست» اهللا و آونوا مع الصادقين

از وى مناهج خلق و امر و مدارج تضاد و ترتب و دو وجه عموم و خصوص و دو حكم مفروغ و . خدا را يافتم
متحير ماندم .شود نشين نمى شود و غرايبش ته تمام نمىاو را دريايى يافتم آه عجايبش . مستأنف را آموختم

اى بخواهم آه غاصبى آن را  هايم توان نداشت و ساحل بعيد بود، و يا آشتى آه شنا آنم، و حال آن آه دست
بخش بود، آه به  اش نجات او به من اشاره آرد، آسى آه اشاره. غصب يا عالمى آن را سوراخ آرده است

اش آردم و رشد يافتم و  من او را انسان بزرگى يافتم و پيروى... . ا چيزى را فراموش آنمتالقى دو دريا روم ي
 ) 36 (.آتشى جستم آه در آن هدايت بود

گفته است،  ها او در خوارزم مجالس وعظى داشته است و بيشتر بر اصول حكمت سخن مى طى همين سال
شهرستانى بعد از . آه تنها يك مجلس از آن مجالس به ما رسيده است آه در آينده به آن خواهيم پرداخت) 37(

مراجعه به شهرستان، آتب مهم ديگر خويش را نگاشت، مثل نهاية االقدام آه آن را بر اساس آالم اشعرى 
وقتى آه سپاه ترآان . استنوشت و مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار آه سراسر تفسيرى تأويلى و باطنى 

، خوارزم و نيشابور و شهرستان را محاصره آرد، حكومت سلطان سنجر به تاريخ 548سلجوقى، در سال 
 ) 38 (.پيوست و جسد شهرستانى به خاك سپرده شد

 آثار شهرستانى 

 را بيست و پنج، هاى وى ها و رساله تعداد آتاب) 39 (.بنابر نقل بيهقى، تأليفات او بيشتر از بيست آتاب است
خبريم؛  األسف اآنون موجود نيست يا ما از آنها بى اند آه بعضى از اين آثار مع هفده، نوزده و دوازده نيز گفته

 : ولى آنچه به طور حتم نوشته اوست، به قرار زير است

 آثار مطبوع ) الف

م محمد بن فتح بدران در سه جلد اين آتاب چندين چاپ دارد آه بهترين چاپ آن، ويرايش دو:  الملل و النحل1.
 . بدران آتابى هم به نام المدخل الى الملل والنحل دارد. است

اين اثر به همت آلفرد جيوم در . اين آتاب از آخرين آثار شهرستانى است:  نهاية االقدام فى علم الكالم2.
 . ليدن هلند چاپ شده است

سينا نوشته  واست نقيب ترمذ در هفت مسئله بر ضد ابناين آتاب را، آه بنا به درخ:  مصارعة الفالسفه3.
 به دست سهير مختار بر اساس تنها نسخه آتابخانه بغداد چاپ 1976اولين بار در مصر در سال ) 40(است، 
اهللا مرعشى چاپ  همين تصحيح به همراه مصارع المصارع، اثر خواجه نصيرالدين طوسى، را آتابخانه آيت. شد

، موفق فوزى الجبر از روى همان نسخه بغداد آن را مجددا تصحيح و منتشر آرده 1997ل آرد و اخيرا در سا
 . است

اين آتاب درتفسير سوره حمد و بقره است آه نسخه خطى آن به همت :  مفاتيح االسرار و مصابيح االبرار4.
، دفتر نشر دست دآتر آذرشب تصحيح شده انتشارات نسخ خطى چاپ شده و تاآنون تا آخر سوره حمد به

يقينى است آه اين . ميراث مكتوب آن را در يك جلد چاپ آرده است؛ مابقى آن نيز در دست تصحيح است
 . آتاب نوشته شهرستانى است

دست  الوجود آه درانتهاى نهاية االقدام به اى در اثبات واجب اى در جوهر فرد يا جزء اليتجزا يا مسئله  رساله5.
 . ده استآلفرد جيوم تصحيح و چاپ ش

اين مجلس در خوارزم برگزار شده است و اولين بار جاللى نائينى آن را :  مجلس مكتوب در خلق وامر6.
ايشان همين مجلس را در آتاب . الدين ترآه چاپ آرده است تصحيح و در ابتداى ملل و نحل ترجمه افضل

حل آورده است و آقاى آذرشب آن را شرح احوال شهرستانى و در ابتداى آتاب توضيح الملل در ترجمه ملل و ن
 . االسرار چاپ آرده است به عربى ترجمه و در انتهاى جلد نخست مفاتيح

وگوى شهرستانى و ايالقى يا رساله شهرستانى به ايالقى آه اين  اى در علم واجب الوجود يا گفت  رساله7.
ه و از او خواسته است آه علم مطلق فيلسوف مشهور زمان خود، نوشت) 41(الزمان ايالقى،  رساله را به شرف

پژوه تصحيح و در مجله نامه آستان قدس چاپ  اين رساله به همت محمدتقى دانش. خدا را برايش ثابت آند 
 ) 42 (.شده است

 آثار مفقود ) ب



اين آثار يا خود از . هاى ديگرى نيز نگاشته است آه اآنون در دسترس ما نيست شهرستانى آتاب
اند، يا به او  شهرستانى در ضمن آثار ديگر نامى به ميان آورده است، يا ديگران ديده و مطلبى از آنها نقل آرده

 رسالة فى المبدأ و المعاد يا 2. االرشاد إلى عقائد العباد؛ 1: .ها از اين قرار است نام اين نوشته. اند منسوب
 العيون واألنهار؛ از 4.) 44( تاريخ؛ 3.) 43(آند؛  ب و رساله در نهاية االقدام ياد مىاى در معاد؛ وى از اين آتا رساله

 شبهات ارسطو و برقلس و ابن سينا و نقضها، آه در ملل و 5.) 45(برد؛  اين دو آتاب در مفاتيح االسرار نام مى
در بيست مسئله و قاعده ) ة االقدامنهاي(اين آتاب «: نويسد  در نهاية االقدام مى6.) 46(برد؛  نحل از آن نام مى

در بيان نهايات اقدام اهل آالم بود و اگر اجل مهلت دهد در بيست مسئله ديگر نهايات اوهام حكماى الهى را 
بيشتر محققان، مثل بدران و صاحب . دانيم اين آتاب را نوشته است يا نه ولى نمى) 47(. » شرح خواهيم داد

اند آه آن را نوشته است ولى اآنون در دست ما نيست؛  قائل...  مختار ومنهج الشهرستانى و سهير محمد
آه برادران يوسف انبيا : شهرستانى از اشاعره در قصه يوسف گويد«: نويسد  صاحب تبصرة العوام مى7.

تيميه  ابن. اين آتاب به نام شرح سوره يوسف يا تفسير سوره يوسف هم ناميده شده است) 48 (.» بودند
 8.) 49 (.» شود، شهرستانى تفسير سوره يوسف را بر مذهب اسماعيليه نوشته است گفته مى« : گويد مى

شهرستانى در آتابش به نام المناهج و البيانات قائل است آه جسم مؤلف «: نويسد ميرداماد در قبسات مى
 . اين آتاب به نام المناهج و االيات هم ثبت شده است) 50 (.» از اجزاى بالفعل نيست

االقطار فى االصول، دقائق االوهام، تلخيص االقسام لمذاهب االنام، : اند از منسوب به او عبارت هاى اما آتاب
) 52 (.و آتاب الشجرة االلهية) 51 (به محمد السهالنى اى قصه موسى و خضر، غاية المرام فى علم الكالم، رساله

 . يادى شده استنويسان  نويسان و فهرست آثار فقط در آتب تذآره از اين

 مذهب شهرستانى در ديدگاه و تحقيق پيشينيان 

  ديدگاه نويسندگان در باب اشعرى بودن شهرستانى 1.

 .شايد اولين فرد آه شهرستانى را اشعرى دانسته است، صاحب تبصرة العوام باشد آه قول او را نقل آرديم
نسته، تمام مطالبش رااز آتاب ذيل سمعانى او را متكلمى بر مذهب اشعرى دا) 681 م(سپس ابن خلكان ) 53(

نيز چون از ذيل ) 768م (يافعى ) 54 (.آورد آند؛ لذا از تمايلش به اهل قالع اصال صحبتى به ميان نمى نقل مى
آند آه  از تحبير سمعانى نقل مى) 771م (سبكى ) 55 (.آند او را متكلمى اشعرى دانسته است نقل مى

ميل داشته است؛ ولى سپس در اين مسئله ترديد ) اسماعيليان(هل قالع شهرستانى متهم بوده آه به ا
ملل و نحل در نزد من بهترين آتاب در اين . رسانند تصانيف شهرستانى غير از اين را مى«: گويد آند و مى مى

باب است؛ شايد در آتاب تحبير سمعانى دس و تحريفى صورت گرفته باشد وگرنه چرا در ذيل اين مطلب را 
لذا سبكى از مرددين است ولى ) 56 (.» فته است؟ ولى صاحب آافى هم گفته است او در اعتقاد خبط داردنگ

او را أشد متعصبان نسبت به اماميه ) 726م (عالمه حلى . تمايل دارد آه اين تهمت را از چهره او بزدايد
داند و درباره   از عامه مىاو را) 1111م (عالمه مجلسى ) 57(. داند ولى نگفته است آه مذهبش چيست مى

آند آه شهرستانى  از خوارزمى نقل مى) 852 م(ابن حجر عسقالنى ) 58 (.مذهبش مطلبى بيان نكرده است
اين مطالب را از باب : گويد متهم به الحاد است ولى مايل است آه اين تهمت را از دامان او پاك آند؛ لذا مى

داند آه  اى مى  آه از مذهب شهرستانى صحبتى آند، او را سنىصاحب الغدير بدون اين) 59 (.جدل گفته است
عالمه امينى اشكاالتى را آه از ديدگاه شيعه بر آتاب ملل ونحل . هاى ناروايى به شيعه زده است نسبت

آند آه  جالب است آه در انتها، از قول خوارزمى نقل مى. آورى آرده است جا جمع شهرستانى وارد است، يك
ولى صاحب الغدير توجه نكرده است آه اين الحاد يعنى از اسماعيليان ) 60 (. به الحاد داشتشهرستانى ميل

آند، او را متكلمى اشعرى  خلكان نقل مى چون تمام مطالبش را از ابن) 1313م (صاحب روضات الجنات . بودن
دآتر احمد ) 62(. داند صاحب ريحانة االدب هم او را يكى از متكلمان اشعرى مذهب مى) 61 (.آند  معرفى مى

محمود صبحى، شهرستانى را يكى از بزرگان اشاعره دانسته و حتى در پاورقى، آتابى به نام مناظرات مع 
 ) 63 (.توان يافت دهد، آه اين آتاب را تنها در فهرست ايشان مى االسماعيليه به او نسبت مى

اند او متمايل به  قول آسانى را آه قائلاستاد جعفر سبحانى، شهرستانى را متكلم اشعرى دانسته و حتى 
سهير مختار قائل است چون او نزد سلطان ) 64 (.داند آند و او را يك اشعرى متعصب مى اهل قالع است رد مى

اند تا او را از چشم  را به او زده) اسماعيلى بودن(سنجر از مرتبه بااليى برخوردار بود، لذا أقران او اين تهمت 
رضا استادى هم با توجه به مطالب ) 65 (.وگرنه شهرستانى يك متكلم اشعرى بوده استسلطان بيندازند 

على ربانى ) 67 (.آند اشعرى معرفى مى متكلم المؤلفين اورا يك صاحب معجم) 66 (.داند الغدير اورا اشعرى مى
) 69(يرةالمعارف بستانى، دا) 68 (.داند  اهللا سبحانى، ايشان را اشعرى مى گلپايگانى هم به تبع استاد خود، آيت

خلكان  نويسانى چون ابن به تبع تذآره... و) 71(نامه  دهخدا در لغت) 70(اصغر حلبى در تاريخ فالسفه ايرانى،  على
صاحب منهج الشهرستانى با بررسى خوب خود در اين . دانند  و سبكى، شهرستانى را متكلمى اشعرى مى

ود آه شهرستانى از ابتداى زندگى تا اواخر عمر، اسماعيلى ش زمينه، سرانجام به اين نظر متمايل مى
 ) 72 (.مذهب بوده و در اواخر عمر خويش به آيش اشعرى رجوع آرده است
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او در «: گويد  ، شاگرد شهرستانى، در التحبير فى المعجم الكبير مى)562م (عبدالكريم بن محمد سمعانى 
 .» او در تشيع غالى بود. و ميل به سوى آنها است ] گرى  اسماعيلى[ ولى متهم به الحاد ... آالم امام بود

ظهير . اين مطلب نيامده است) 75 (ولى در الذيل) 74(آند،  همين مطلب را در معجم الشيوخ خود نقل مى) 73(
تفسيرى در دست تأليف داشت ]  شهرستانى[«: دنويس ، يكى ديگر از معاصران وى، مى)565 م(الدين بيهقى 

اين عدول از طريق صواب است و : بدو گفتم. آرد آه آيات قرآن را بر اساس قواعد شريعت و حكمت تأويل مى
) 76 (.» او از سخنان من ناراحت شد. نمود در قرآن فقط روش تأويل سلف صحيح است، چنان آه غزالى مى

شهرستانى مايل به الحاد «: نويسد ، در تاريخش مى)اخر قرن ششمم او(معاصر ديگر وى، خوارزمى 
صاحب آافى هم او را متمايل به اهل قالع و داراى ) 77 (.» بود و در اعتقاداتش خبط وجود داشت) اسماعيليان(

تب تيميه فقط بر اساس ملل و نحل شهرستانى، بدون اين آه از آ ابن2تيميه،   ن1) 78 (.داند خبط در اعتقاد مى
: گويد  ديگر او مثل مفاتيح االسرار يا مجلس مكتوب خبر داشته باشد، او را متمايل به شيعه دانسته، مى

دهد آه او متمايل به شيعه واحتماال اهل قالع باشد و شايد نقيب  آتاب ملل و نحل شهرستانى نشان مى«
 ) 79 (.» آرده است ترمذ هم فردى اسماعيلى بوده آه مذهب خود را آتمان مى

داند و تأويالت وى را موافق تأويالت باطنيه  شهرزورى به نقل از بيهقى او را متمايل به اهل قالع مى
سال با اسماعيليه همكارى نزديكى داشته است،  طوسى آه خود سى نصيرالدين خواجه) 80 (.شمرد مى

 : نويسد دررساله سير وسلوك مى

صناف مردم شنيده بود و تربيت از خال خود آه از جمله شاگردان اما پدر بنده آه مردى جهانديده بود و سخن ا
بود، در تقليد آن قواعد مبالغه آمتر نمودى، بنده ]  يافته[الدين شهرستانه  الدعاة تاج و مستفيدان داعى

و در باطن چون به .... آمترين را به تحصيل فنون علم واستماع سخن در باب مذاهب و مقاالت ترغيب آردى
 ) 81 (.است]  تعليم و دعوت جديد حسن صباح[م رسيد آه بدانست حق با تعليميان آن مقا

و در اين عبارات شهرستانى . الدعات از القاب داعيان اسماعيلى است دانيم، داعى و همچنان آه مى
او متهم به مذهب «: نويسد مى) 1089م (ابن عماد حنبلى . به اين لقب ملقب شده است) شهرستانه(

تر از  او از عقايد و آراى گذشتگان و عقايد اسماعيليان عميق«: نويسد برنارد لوئيس مى) 82 (.» استباطنيه 
آند  آقا بزرگ تهرانى نقل مى) 83 (.» پيشينيان خود خبر داشته و خود متهم به داشتن عقايد اسماعيلى است

ى در باطن آه استاد محيط طباطبايى در رساله شهرستانى خويش ثابت آرده آه شهرستان
استاد جاللى نائينى با الهام گرفتن از محيط ) 84(. آرده است مذهب بوده و مذهب خود را پنهان مى اسماعيلى

الدين ترآه و در آتابى مستقل به نام شرح حال و آثار  طباطبايى در مقدمه خويش بر ملل و نحل ترجمه افضل
مذهب  توضيح الملل در ترجمه ملل و نحل قائل است آه شهرستانى اسماعيلىشهرستانى و نيز در مقدمه 

پژوه، طى دو مقاله به بررسى آثار و مذهب شهرستانى پرداخته و با توجه به  محمدتقى دانش) 85 (.بوده است
 به االسرار و مجلس مكتوب خلق وامر قائل است آه او از ابتدا اسماعيلى بوده است و با توجه آتاب مفاتيح

الدعات منطقه  را داعى المصارع، شهرستانى مطالب خواجه نصير در دو آتاب رساله سير و سلوك و مصارع
 .معنون ساخته است» الدين شهرستانه الدعاة تاج داعى«لذا مقاله خويش را به عنوان ) 86 (.داند خراسان مى

)87 ( 

آه با »  سلسله نبوت و خداى ماوراى هستىهاى آالم اسماعيلى، برخى از جنبه«ويلفرد مادلونگ در مقاله 
هاى  ها و فرقه  در تهران چاپ شده و سپس ترجمه آن در آتاب مكتب1977ويرايش سيد حسين نصر در سال 

ابن سينا آه عقايد : نويسد  هاى ميانه منتشر شده است، به اين مطلب پرداخته، مى اسالمى در سده
 نپذيرفت و دستگاه فلسفى بوعلى به شدت با آالم مبتنى بر نبوت اسماعيليه را از پدرش آموخته بود، آن را

شهرستانى آه به . پاسخ گذاشتند اسماعيلى معارضه نمود، ولى اسماعيليان تا يك قرن مطالب او را بى
دهد ولى در  شود با آزادانديشى به همه مذاهب عالقه نشان مى مذهب شناخته مى عنوان متكلم اشعرى

. ى اسماعيلى تمايل داشته است و احتماال معلم صادق او شخصيتى اسماعيلى بوده استنهان به آيين نزار
شهرستانى اولين اسماعيلى مذهبى است . او در سراسر زندگى به دفاع از آراى اسماعيليان پرداخته است

 المصارعة آتاب. سينا پرداخت و آتاب المصارعة وى در رد مابعدالطبيعه ابن سينا است آه به مخالفت با ابن
 ) 88 (.آامال با آالم سنتى اسماعيليه موافق است

الوجود است، ولى در  بايد توجه داشت آه درمكتب بوعلى خدا هستى دارد، مثل موجودات ديگر، ولى واجب
اى بعد ازعقل دهم قرار  در دستگاه بوعلى، پيامبران در رتبه. آالم اسماعيلى خدا فوق هستى است

اينان متوسطات . اند رتبه وحتى دربعضى موارد مافوق عقول  اسماعيلى، پيامبران همگيرند ولى درفلسفه مى
متأثر ) 89 (هاى اسالمى مادلونگ، هم در اين آتاب و هم در آتاب فرقه. اند عالم امر و آنان متوسطات عالم خلق

درآالم مادلونگ تماما سنتى اسماعيليه  انطباق آتاب مصارعة با آالم بحث. است پژوه از جاللى نائينى ودانش
مونتگمرى وات در آتاب فلسفه و آالم . باره بيشترصحبت خواهيم آرد دراين. پژوه است برگرفته ازدانش
 : نويسد اسالمى مى

اتهام اسماعيلى شايد معلول اين . هم به گرايش و هم به فعاليت اسماعيلى متهم بود]  شهرستانى[وى 
 ) 90 (. نام ولى نعمت خود نوشت آه سرپرست علويان در ترمذ بودهاى خود را به امر باشد آه همه آتاب



مونتگمرى وات توجه نكرده است آه وقتى شهرستانى شروع به تأليف تفسير خود به نام مفاتيح االسرار 
جا، در گوشه خانه خود با قلم ودوات و  آرد، ديگر نقيب ترمذ در اين عالم نبود و شهرستانى، رانده از همه

پژوه و جاللى نائينى و احتماال مادلونگ، شهرستانى را  دآتر فرهاد دفترى با تأثير از دانش. آرد ا مىآاغذ نجو
) المصارعة(دآتر دينانى طى دو مقاله به بررسى آشتى ) 91 (.داند  در اواخر عمر اسماعيلى مذهب مى

پژوه و جاللى  هاى دانش تهنصير با شهرستانى پرداخته، و با توجه به گف سينا و خواجه شهرستانى با ابن
طلبى و  ايشان آشتى شهرستانى با پهلوان فلسفه را ناشى از جاه. داند نائينى او را شيعى باطنى مى

هاى  در دايرةالمعارف اسالم با توجه به نوشته» شهرستانى«مونت در مقاله . جى) 92 (.غرور دانسته است 
داند آه آيش خود را به  اى مى گ، او را در باطن، اسماعيلىپژوه، فرهاد دفترى و مادلون جاللى نائينى، دانش

آننده مطالب نسخه خطى  پرويزاذآايى، فهرست) 93(. آرده است خاطر اوضاع و شرايط زمانه اظهار نمى
در دست داشتن فصول اربعه حسن صباح آه يك سند درون «: نويسد اى مى االسرار، طى مقاله مفاتيح

ماعيلى بودن شهرستانى است و وفور اصطالحات مكتب اسماعيليان در آتاب سازمانى است، خود دليل اس
» الصفا گرايش دارد او به مكتب اخوان. عيار بوده است دهد آه او يك اسماعيلى تمام االسرار نشان مى مفاتيح

 .مكتب اخوان الصفا در بين اسماعيليان يك مكتب مطرود است : ولى فرهاد دفترى معتقد است آه) 94 (.
دآتر آذرشب در رساله دآترى خويش ) 95 (.اسماعيليان مكتب خراسان مخصوصا مكتب ابوحاتم رازى را پذيرفتند

اى در تراثنا، شهرستانى را فردى مستقل از مذهب خاص  االسرار و در مقاله و در مقدمه مفصل خود بر مفاتيح
رسول جعفريان بدون ذآر منبعى ) 96 (.دانسته آه شديدا به دو مكتب نزاريان و اشعريان متمايل بوده است

 ) 97 (.» نموده است او در باطن تفكر اسماعيلى داشته و در ظاهر خود را شافعى و اشعرى مى«: نويسد مى

 : ها نوشت پى

الدين ابن ترآه اصفهانى، تصحيح سيد محمدرضا  از افضل مقدمه محيط طباطبايى بر ترجمه ملل و نحل: رك) 1
 . جاللى نائينى

آند آه به فلسفه بيش از روايات توجه  از خوارزمى نقل مى) 376، ص 3معجم البلدان، ج ( ياقوت حموى )2
 . داشت

 338.رسول جعفريان، از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان، ص ) 3

وه و تابدر روم و باصفهان و سا آنگه بالد آذربايجان«: نويسد عبدالجليل قزوينى رازى در آتاب النقض، مى) 4
قزوين همه شافعى مذهب باشند، بهرى مشبهى، بهرى اشعرى، بهرى آالبى، بهرى حنبلى، و لرستان و 

 ) . 459 و 154، 111ص (» .. ..خوزستان و گلپايگان و بروجرد و نهاوند اغلب مشبهه و مجسمه

 73. و 67  آنها، صآسائى، مدارس نظاميه و تأثيرات علمى و اجتماعى... نورا: ها بنگريد درباره نظاميه) 5

: ك.ر. وجود زمخشرى، اساتيد و شاگردان وى در خوارزم نشانه ظهور پررنگ معتزليان در اين منطقه است) 6
 233.، ص 1سفرنامه ابن بطوطه، ج 

 510.، ذيل سال 221، ص 12 ؛ و ابن آثير، البدايه والنهاية، ج529، ص 6 ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج: رك) 7

اند، ولى عبدالرفيع حقيقت در آتاب تاريخ قومس، ص  اين قلعه را به عنوان قومس شاهرود نام بردهبعضى ) 8
، قومس را ايالتى از اياالت دوره ساسانيان دانسته آه دقيقا منطبق با استان سمنان امروزى 209 و 179
 . است

دبيات و علوم انسانى دانشگاه ، مجله دانشكده ا» سير تحوالت مذهبى در آرمان«باستانى پاريزى، : رك) 9
 457.ـ 449آفرين الموت، ص  ؛ همچنين عطاءاهللا تدين، نقش67 و 63، ص 22 سال 92 و 91تهران، شماره 

 وى بسيار مستوفا 136.، 123، 54، 47هاى البرز، ص  منوچهر ستوده، قالع اسماعيليه در رشته آوه: رك) 10
 . درباره قالع اسماعيليه بحث آرده است

اند ناصر خسرو آنان را  آنند و قائل در بدخشان، در تاجيكستان امروزى، هنوز اسماعيليان زندگى مى) 11
 250. و 34 و 32تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص : رك. اسماعيلى آرده است

جعفريان، تاريخ تشيع در ايران، صص ؛ و رسول 182 و 154عبدالجليل قزوينى، النقض، ص : باره رك در اين) 12
 530.ـ 477

 274.رسول جعفريان، از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان، ص ) 13



 . ، فصل تأثيرات علمى و اجتماعى مدارس نظاميه276ـ 268صص ... نوراهللا آسائى، مدارس نظاميه و) 14

 . الملك در ساخت مدارس ، فصل انگيزه نظام67 و 73همان، ص ) 15

 79.همان، ص ) 16

فصيحى استرآبادى به خاطر  «278.ـ 272رسول جعفريان، از طلوع طاهريان تا غروب خوارزمشاهيان، ص ) 17
 ) . 126مدارس نظاميه، ص (» شيعه بودن اخراج شد و سه نفر حنبلى، شافعى شدند

 به نقل از 241ـ 234بيات، ص ؛ ذبيح اهللا صفا، تاريخ اد333، ص 8مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج ) 18
 مدرسه 11 تعداد اين مدارس را 66؛ نوراهللا آسائى در مدارس نظاميه، ص 22575، ص 14نامه دهخدا، ج  لغت
 . داند مى

اولين فردى آه به طور مبسوط به تاريخ زندگانى حسن صباح پرداخت، عطاءالملك جوينى در تاريخ ) 19
اند آه حسن صباح از يك خانواده شيعى امامى  همه نوشته) . 216ـ 186، ص 3 ج(جهانگشاى جوينى است 

بوده است ولى در نامه حسن صباح به سلطان ملكشاه سلجوقى آمده است آه پدرش بر مذهب شافعى 
ـ 310آفرين الموت، ص  ؛ و عطاءاهللا تدين، نقش196، ص 9مرتضى راوندى، تاريخ اجتماعى ايران، ج : رك. بود

 316.ـ 310وراهللا شوشترى، مجالس المؤمنين، ص  و همچنين قاضى ن316

ملل و : رك. احتماال اولين فردى آه اين دعوت را دعوت جديد ناميد، شهرستانى در ملل و نحل است ) 20
 175.، ص 1 نحل، تحقيق محمد بدران، ج

 . حجت در سلسله دعوت اسماعيليان در رتبه دوم و بعد از امام است) 21

ين زمينه، آه حتى از تاريخ جهانگشاى جوينى هم مبسوطتر است، زبدة التواريخ بهترين آتاب در ا) 22
 ) . 199ـ 133ص (آاشانى است 

ها در دوران حسن صباح وآيا بزرگ و محمد، فرزند او، بيشتر بوده است، دقيقا مطابق با دوران  قتل) 23
 . شهرستانى

هايى را به  داند و آتاب مذهب مى را اسماعيلى، فخر رازى 425مصطفى غالب در اعالم االسماعيليه، ص ) 24
ولى وى . اند  نويسان آنها را در ذيل آتب وى نياورده دهد آه تذآره فخر رازى در اين باره نسبت مى

 . آند مذهب معرفى نمى شهرستانى را اسماعيلى

وفيات :  رك 479.متولد : از او پرسيدم متولد چه سالى هستى؟ او در جواب گفت: گويد سمعانى مى) 25
 273 . ، ص4 االعيان، ج

يكى در : برد ، از سه منطقه در ايران به نام شهرستان نام مى376، ص 3 البلدان، ج ياقوت حموى در معجم) 26
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 خواجه نصيرالدين طوسى و اسماعيليان 

 مكان  حميد ملك

 مقدمه 

اند، اما هنوز  اند و نوشته درباره خواجه نصيرالدين طوسى، فيلسوف، متكلم و دانشمند قرن هفتم، بسيار گفته
آه وى حدود سى  با توجه به اين: ها مذهب وى است نقاط ابهامى در زندگى او وجود دارد؛ از جمله اين ابهام
مشرب باطنيان نگاشته است، آيا در اين هايى بر طبق  سال با اسماعيليان زيسته، و نيز تحقيقات و آتاب

 باقى بوده يا به آيش اسماعيلى نزارى گرويده است؟ ) شيعه امامى(مدت بر مذهب خود 

هاى بسيارى درباره خواجه نوشته شده است، ولى همچنان الزم است در اين زمينه  ها و مقاله اگرچه آتاب
ها و نظريات مختلف  آه ممكن است ديدگاه  تا جايىدر اين مقاله سعى شده. ترى انجام گيرد تحقيقات مفصل

هاى مختلف زندگانى خواجه، از قبيل علت ورود به قالع اسماعيليه، آيين ومذهب وى در مدت  درباره جنبه
تر، تأثيرپذيرى وى از  هاى وى بر طبق مشرب تعليميان، و از همه مهم ها و رساله اقامت در نزد باطنيان، آتاب

بندى نسبتا آاملى  هاى بعدى او، عرضه شود تا امكان جمع ان انعكاس اين تأثير در نوشتهاسماعيليه و ميز
 . فراهم آيد 

 زندگانى خواجه 

خواجه نصيرالدين ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسى، فقيه، محقق، منجم، رياضيدان، متكلم وحكيم 
خواجه . اصل وى از جهرود ساوه است. آمداى اهل علم در طوس به دنيا   ق در خانواده597مشهور، در سال 

پس از تحصيالت ابتدايى، در نيشابور در فقه، اصول و حكمت نزد پدر خود محمد بن حسن طوسى، و در آالم 
الدين محمد حاسب، به  سينا در محضر فريدالدين داماد، و رياضيات در حضور آمال ويژه اشارات ابن و فلسفه به

الدين، رياضيات را نزد  جا طب و فلسفه را نزد قطب غداد رفت و در آنوى سپس به ب. تحصيل پرداخت
الدين سالم بن بدران مصرى خواند و پس از مدت زمانى آوتاه،  الدين يونس، و فقه و اصول را نزد معين آمال

 در بغداد درگذشت و در آنار 672حجه   ذى18يكى از عالمان مشهور و برجسته قرن هفتم شد و سرانجام در 
 ) 1 (.به خاك سپرده شد) ع(قبر امام موسى بن جعفر آاظم 

 مذهب خواجه قبل از پيوستن به اسماعيليان 



حال،  درعين) 2 (.اند خواجه طوسى در ابتدا شيعى امامى بوده است نويسان و دانشمندان قائل بيشتر تاريخ
 . ماعيلى تولد و رشد يافته باشداند آه خواجه در يك خانواده شيعى اس شناسان احتمال داده اى از شرق عده

و در » يك اثر اسماعيلى به قلم خواجه نصيرالدين طوسى«در مقاله ) 3() 1970ـ 1886(والديمير ايوانف 
 ) 4 (.زند آه خواجه در يك خانواده اسماعيلى به دنيا آمده است اى بر روضة التسليم، حدس مى مقدمه

جا رفته و در  اند، خواجه به آن درتعليم وتربيت آارآمدتربوده عشرىاثنا مدارس آه چون البته ايوانف معتقد است
مذهب شده، ولى ازترس  امامى وانمود آرده و پس از مدتى واقعا امامى ابتدا خود را از روى تقيه دوازده

بنابراين، خواجه درباطن شيعى امامى بوده، ولى درظاهرچون . را مخفى آرده است اسماعيليان آن
 ) 5 (.آرده است رفتارمىاسماعيلى  يك

 در طوس تولد يافت، و چون مدارس اسماعيلى درآن زمان 597گويد آه خواجه در سال  مصطفى غالب نيز مى
 ) 6 (.زياد بودند، در اين مدارس به آسب علوم دينى و فلسفى پرداخت و سپس به الموت رفت

 سال و علت ورود خواجه به قالع اسماعيليه 

محمدتقى .  خواجه نصير در چه سالى به قالع اسماعيليان رفته يا برده شده است دقيقا معلوم نيست آه
الدين خور شاه   براى آيخسرو و پسر عالءالدين و برادر رآن632اى آه در نهم رجب  پژوه از زايجه دانش

 ق در قهستان انجام گرفته است، چنين633 يا 632اسماعيلى آشيده شده و تاريخ رساله معينيه آه در 
ق گرفتار اسماعيليان بوده و تا روز جمعه 633 و 619هاى  گيرد آه خواجه طوسى ميان سال نتيجه مى

 ) 7 (.زيسته است  در قالع آنان مى654شوال 28

منصور،  ق بر ناصرالدين عبدالرحيم بن ابى624نويسد خواجه طوسى حوالى سال  اما فرهاد دفترى مى
ق تأليف مهم 633ى و الفت خاصى آه با وى پيدا آرد، در سال محتشم قهستان، وارد شد و به سبب دوست

 ) 8 (.اى اسماعيلى داشته است، به وى اهدا آرد خود را درباره اخالق، به نام اخالق ناصرى، آه مقدمه

دانستن سال و تاريخ ورود خواجه به نزد اسماعيليان از آن جهت مهم است آه اگر خواجه در حدود سال 
توان ورود وى را به سبب حمله مغوالن به خراسان دانست، چون مغوالن در  ه باشد، مىق به قالع رفت619

 ) 9 (.ق خراسان را ترك گفتند621ق به خراسان و از جمله نيشابور حمله آردند و در سال 618حدود 

اجه به اجبار اى برآنند آه خو عده. نگاران درباره علت ورود خواجه به قالع مختلف است آراى نويسندگان و تاريخ
اند آه خواجه با ميل و اراده خود به قالع اسماعيليه رفته  در مقابل، گروهى قائل. نزد اسماعيليان رفته است

است و در عين حال، پس از اين آه تصميم گرفت از پيش آنان برود، به وى اجازه ندادند و وى را محبوس 
 . آردند

ين آسى است آه گفته است خواجه طوسى را به اجبار به نخست) 10 (اهللا همدانى ظاهرا رشيدالدين فضل
 : اند قالع اسماعيليان برده

الدوله و  بود وجماعتى اطباى بزرگوار رئيس نصيرالدين طوسى آه اآمل واعقل عالم موالناى سعيد خواجه
الزمت مالحده ملول و خاطر ايشان از م... الدوله و فرزندان ايشان آه به غيراختيار به آن ملك افتاده بودند موفق

 ) 11 (] .بود[تر  و متنفر شده بود و ميل ايشان به هواخواهى هالآو هرچه تمام

جا  در تاريخ وصاف الحضرة آمده است آه خواجه در قالع اسماعيليه سكونت داشت و براى رهايى از آن
لقمى وزير خليفه بغداد جا فرستاد؛ ولى مؤيدالدين ع اى درمدح خليفه بغداد بدان اى همراه با قصيده نامه
منصورمحتشم،  ابى بن نامه خواجه قضيه را براى عبدالرحيم جا برود ولذا برپشت همان آن نديد آه خواجه به صالح

حاآم قهستان، نوشت و اونيز ازآار خواجه طوسى ناراحت شد و وى را زندانى آرد تا زمان هالآو، آه پس از 
 ) 12 (.مغول شد زادووزيرهالآوخاندولت نزارى اسماعيلى، خواجه آ فروپاشى

 : آند اى ديگر بيان مى گونه اما قاضى نوراهللا شوشترى نحوه ارتباط خواجه طوسى با قالع اسماعيليه را به

در آن زمان، هم اذيت و آزار . نيامد اى نوشت، ولى ازسوى اوجوابى درابتدا خواجه براى خليفه بغداد نامه
 قوم تاتار و چنگيز وجود داشت و از سوى ديگر، حاآم قهستان، ناصرالدين سنيان متعصب بود و هم بيم فتنه

محتشم، آه از افاضل زمان ونزديكان عالءالدين محمد، پادشاه اسماعيليان الموت و قهستان بود، خواجه را با 
ه در اصل اگرچه خواج. لطايف الحيل، نزد خويش برد، به او احترام فراوان گذاشت و از او استفاده شايان برد

آردند ولى خواجه تا زمان فتح قالع اسماعيليه  بود وبرايش اسباب فراغت ومطالعه فراهم مذهب با آنان شريك
 ) 13 (.به دست هالآوخان در نزد آنان در رنج و عذاب بود



دوست بود و به  البته نظريه وى جاى تأمل دارد؛ چرا آه اگر حاآم قهستان از افاضل زمان و انسانى علم
اش را فراهم آرد، پس علت ناراحتى خواجه  گذاشت و حتى اسباب فراغت و مطالعه اجه احترام فراوان مىخو

 چه بود؟ 

از تاريخ سرجان ملكم نقل شده است آه فداييان اسماعيلى خواجه را براى نجات پادشاه اسماعيلى از 
. زى به اجبار به قالع اسماعيليه بردندعبارت ديگر، نجات دولت نزارى از هرج و مرج و جنگ و خونري مريضى و به

 : عبارت وى چنين است

الدين در سن ده سالگى وارث مسند پدر گشت و چون بر سرير  عالءالدين محمد پس از پدرش جالل
ساختن پدر،  فرمانروايى متمكن گشت جمعى از رؤساى ملت را آه از امناى حضرت بودند، به بهانه مسموم

به اين سبب، ماليخولياى صعب بر وى . جب شد آه پيروان از او روگردان شوندمعدوم ساخت واين عملش مو
لذا وزرا چنان مصلحت ديدند آه به جهت استخالص وى از آن حالت، خواجه نصيرالدين طوسى . طارى گشت

را آه از معاريف حكماى عصر بود و در حكمت و رياضى و سياست سرآمد ابناى روزگار بود به صحبت وى طلب 
آنچه آردند به اين امر راضى نشد؛ الجرم حكمى از عالءالدين به . زيست ند و خواجه در آن اوان در بخارا مىدار

نمود؛  هاى قريب شهر تفرج مى روزى خواجه در باغ. حاآم قهستان صادر شد آه اين آار را به انجام رساند
آه آسى مطلع شود از   و پيش از آنچند نفر با اسب دور او را گرفته، اشارت آردند آه بر اسب سوار شود

 ) 14 (.طرف قهستان گذشته بود نيمه راه به

دستور خورشاه قرمطى حبس  سيد حسن صدر در تأسيس الشيعه گفته است آه خواجه در قلعه ديلم به
 سبب علم نجومش مورد تكريم جا حمله آردند خواجه را آزاد آردند و او را به وقتى قوم تاتار به آن. شده بود

 . واحترام قرار داده، وزيرش آردند

آه خورشاه آخرين حاآم اسماعيلى بوده، بنابراين نظريه، محتمال ارتباط خواجه با اسماعيليان  با توجه به اين
 . قبل از وى با ميل و رغبت همراه بوده است

با ميل و اراده خويش بر اى برآنند آه خواجه  تر گفته شد، عده آه پيش در مقابل ديدگاه مذآور، چنان
شدت منكر اين است آه  وى به. يكى از معتقدان به اين نظريه مجتبى مينوى است. اسماعيليان وارد شد

دوستى  وى دليل پيوستن خواجه به اسماعيليان را علم) 15 (.خواجه را به اجبار به نزد اسماعيليان برده باشند
ر آنان محترم و معزز بودند و اينان براى وى امكانات الزم را آنان دانسته است؛ زيرا اهل فضل و علم در نظ

ولى بعدها، از قرار . تدريج و باحوصله براى ايشان آتاب بنويسد آردند آه به فراهم آوردند و فقط تقاضا مى
 ) 16 (.معلوم ميل و هوس ديگرى به سرش زده و خواسته است آنان را ترك آند آه نگذاشتند

وال و آثار خواجه در همين زمينه، با اندآى تغيير و در واقع با تصحيح ديدگاه مجالس مدرس رضوى هم در اح
است، ولى ازعبارات  المؤمنين، قائل است آه خواجه طوسى به ميل و اراده خويش نزد اسماعيليان رفته

خود اختيارى گيرد آه خواجه درنزد اسماعيليان در رنج و زحمت بوده و از  مى خواجه درآخرشرح اشارات نتيجه
خواهد آه هرچه زودتر از آن حال نجات پيدا آند و از حبس اسماعيليه آزاد  نداشته است ولذا ازخداوند مى

 ) 17 (.شود

 : ترجمه عبارت خواجه در آخر شرح اشارات چنين است

دورانى تر از آن ممكن نيست و بيشتر آنها را در  ام آه مشكل بيشتر مطالب آن را در چنان وضع سختى نوشته
ام آه هر جزئى از آن زمان حاوى غصه و عذاب  همراه با آدورت و تشويش خاطر به رشته تحرير درآورده
در جاهايى بودم آه آتش جهنم در هر لحظه، در آنها . دردناآى بود و پشيمانى و حسرت بزرگى همراه داشت

هايم پر از اشك و خيالم  ه چشمريخت، و زمانى بر من نگذشت آ آشيد و آتش گداخته به سرم مى زبانه مى
. ام فزونى نيابد آمد آه دردم در آن مضاعف نشود و غم و غصه ناراحت و مشوش نباشد و زمانى پيش نمى

هايى نباشد آه مستلزم پشيمانى دائم  ام به زمانى برنخوردم آه پر از حادثه دانم چرا در دوره زندگانى نمى
هاى  خداوندا، مرا از تزاحم امواج بال و توفان. گذشت اآر مىاست و زندگانى من در بين سپاه غم و عس

ات و وصى پسنديده او؛ درود خداوند بر رسول تو و بر وصى  مشقت و سختى نجات بده، به حق رسول برگزيده
ام فرجى عنايت فرما، و تو  آه خدايى نيست جز تو از آنچه در آن افتاده او و خانواده آنان باد و مرا به حرمت آن

 . ارحم الراحمينى

هانى نعمان فرحات، انزجار و ناراحتى خواجه را در آخر شرح اشارات، يك حالت طبيعى و معمولى قلمداد 
مخصوصا آن . هاست  سبب حمله مغول و آن قتل و غارت گويد اگر هم خواجه ناراحت بوده به آند و مى مى

دند، براى نجات خود به حيله جديدى موقعى آه خواجه ديد آه اسماعيليه در مقابل مغول شكست خور
 ) 18 (.متمسك شد



اندوزى خود خواجه  پژوه منشأ ارتباط خواجه و اسماعيليان را سرگذشت علمى و دانش محمدتقى دانش
الدين باطنى  آه در سير و سلوك آمده است ـ و لذا نخست از شهاب دنبال حق بود ـ چنان داند آه وى به مى

شنود و در فرصتى ديگر هنگام سفر از عراق به خراسان در گرد آوه دو سه  آند و جوابى مى پرسش مى
مجلس ناصرالدين  ازخواندن فصول مقدس به روزى نزد او ماند و از زبان او سخن دعوت شنيد ونوشت و پس

 ) 19 (.محتشم وارد شد

 : نگارد باره چنين مى فرهاد دفترى نيز دراين

رغم ميل واراده خودشان در  ان دهد اين دانشمندان را علىهيچ شاهد و مدرآى در دست نيست آه نش
جامعه اسماعيلى نگه داشته يا مجبور به قبول آيش اسماعيلى در طى اقامتشان در ميان نزاريان آرده 

اگرچه هنگام حمله مغول خواجه نصيرالدين طوسى و چند تن ديگر آه موقعيتى چون شيخ طوسى . بودند
رود آه اين ميهمانان دانشمند به ميل و رضاى  ردند، برعكس اين ادعاها، گمان مىداشتند برخالف اين ادعا آ

نوازى نزاريان را پذيرفته بودند و در دوره ستر آزاد بودند آه معتقدات دينى پيشين خود را حفظ  خود ميهمان
 ) 20 (.آنند

از يك طرف، . اند عجم رسد علل مختلفى آه در اين بحث مطرح شده است همه درست و قابل نظر مى به
حمله مغول و قتل و غارت و خونريزى وجود داشته و اذيت و آزار سنيان متعصب هم به آن اضافه شده است، 

ويژه ناصرالدين محتشم، حاآم قهستان، معروف بوده  دوستى طايفه اسماعيليه و به و از سوى ديگر، علم) 21(
تر از سى سال داشته و در پى   برود؛ خواجه در آن زمان آمو لذا از خواجه دعوت آردند تا نزد آنان) 22(است، 
دنبال حق بوده و براى رسيدن به حق  آيد، به دست مى به) 23(آه از سير و سلوك  اندوزى بوده است و چنان علم

به نزد باطنيان رفته و به اين نتيجه رسيده است آه هرچند در مسائلى حق با تعليميان است، ولى در اين 
ها و مشكالت و  دود سى سال ـ هميشه اوضاع و احوال موافق طبع وى نبوده است ولذا با ناهموارىمدت ـ ح

 . آند رو بوده است آه از آنها اظهار ناراحتى و انزجار مى احيانا نواقصى هم روبه

 مذهب خواجه طوسى در طى اقامت در قالع اسماعيليه 

وى در مدت اقامت در نزد اسماعيليان است آه باعث يكى از مباحثى آه درباره خواجه مطرح است، مذهب 
ترين قسمت  در اين بخش، آه مهم. هاى محققان و دانشمندان شده است هاى مختلفى در نوشته ديدگاه

مقاله است، بايد تحقيق وبررسى بيشترى آرد آه آيا خواجه طوسى در مدت حدود سى سال سكونت در 
مسلم است آه خواجه عالمى . ا شيعى امامى باقى مانده استنزد اسماعيليان به آيين آنان گرويده ي

محقق و متفكرى برجسته و حتى در مسائل سياسى ـ اجتماعى، شخصيتى با آياست و سرآمد روزگار خود 
 . اى دارد بود؛ لذا در جهان اسالم، به طور عام، و در تاريخ تشيع، به طور خاص، سهم عمده

اى  هاى مختلف نوشته، و نيز مدت طوالنى هايى آه وى در زمينه و رسالهها  هاى علمى متعدد، آتاب فعاليت
آه با اسماعيليان زندگى آرده و با آنان حشر و نشر داشته است، عامل مهمى در اختالف آرا و اقوال 

 . پردازيم هايى از فعاليت علمى وى مى اينك به گوشه. دانشمندان و نويسندگان درباره وى شده است

الدين سالم  ق اجازه روايت در علوم فقهى و شرعى را از ابومعين619ه خواجه نصير در حدود سال اوال، اگرچ
ولى در زمينه فقه و حديث، جز شرح اصول آافى تأليف ديگرى ندارد، و ) 24(بن بدران مصرى گرفته است 

مسائل رياضى و هاى وى در زمينه علوم معقول، اعم از مسائل فلسفى و حكمت و آالم، و  بيشتر فعاليت
هاى علمى وى در مدت اقامت در نزد اسماعيليان، در جهت ترويج  ثانيا فعاليت. نجوم و هيئت بوده است

ها را نوشته خود خواجه بدانيم ـ و يا در  ها و رساله مذهب شيعى اسماعيلى ـ بنابراين فرض آه اين آتاب
 شرح اشارات در فلسفه، تحرير اقليدس در موضوعات عمومى، بدون ارتباط با مذهبى خاص، بوده است، چون

رياضيات، اخالق ناصرى و اخالق محتشمى در زمينه مسائل اخالقى؛ بنابراين، خواجه در اين مدت در زمينه 
آم در زمينه  ثالثا پس از فروپاشى دولت نزارى اسماعيلى، خواجه نيز ـ دست. مذهب اماميه تأليفى ندارد

حول فكرى و علمى شد و در اين زمان، آليه آثار آالمى و عقلى ـ مذهبى فعاليت علمى ـ دچار تغيير و ت
خواجه رنگ شيعى امامى به خود گرفت، و برخى از آنها چون تجريد االعتقاد، قواعد العقائد، اعتقادات و 

 . رساله امامت صرفا درباره اثبات عقيده شيعه اثناعشرى نوشته شده است

آورى را چون ابومنصور حسن بن يوسف بن   متعدد، شاگردان مشهور و نامخواجه طوسى، عالوه بر تأليف آتب
الدين احمد بن طاووس، ابوالثناء  على بن مطهر حلى معروف به عالمه حلى، ابوالمظفر عبدالكريم بن جمال

الدين شيرازى، و ابوالفضائل حسن بن محمد بن  الدين آازرونى مشهور به قطب محمود بن مسعود بن مصلح
 . الدين تربيت آرد ه علوى استرابادى معروف به سيد رآنشرفشا

فرهاد دفترى درباره . پردازيم جا به نقل اقوال درباره مذهب وى در مدت اقامت در نزد اسماعيليان مى در اين
 : گويد مذهب خواجه مى



ه بوده و دانند مصرانه منكرند خواجه به آيش اسماعيلى درآمد علماى اثناعشرى آه خواجه را امامى مى
اى  عده. آنند صحت انتساب رساالت اسماعيلى بدو را آه در ميان اسماعيليان محفوظ مانده است، انكار مى

نويسان ايرانى و معاصر وى، بر اين باورند آه طوسى به عنوان يك شيعه امامى،  نامه ديگر، چون سرگذشت
الع نزارى به تأليف آن آتب و رساالت پرداخته تقيه به آار بسته و براى حفظ جان خود در دوره اسارت خود در ق

 ) 25 (.است

به گفته مدرس رضوى، ظاهرا عالمه حلى اولين شخصيتى است آه خواجه نصيرالدين طوسى را شيعى 
مدرسى زنجانى به نقل از مسامرةاالخبار ومسايرة االخيار درباره مذهب محقق طوسى ) 26(. داند امامى مى

 ) 27 (.» امامى آامل و بقيه سلف و سرآمد خلف علماى جهان بود] واجه طوسى خ[او «: چنين نگاشته است

ق است، يعنى زمانى آه در مراغه بوده است؛ و 654ادامه اين عبارت تصريح دارد آه منظور وى پس از سال 
 : نويسد مصطفى حسينى تفرشى درباره خواجه طوسى مى. اين مورد اتفاق علماى اماميه است

در روزگار خويش رياست اماميه را . ملة والدين، سرآمد محققان، سرور حكما و متكلمان استطوسى، نصيرال
 ) 28 (.دار بود عهده

را دارد، ولى عبارت حاآى از آن است آه اين » انتهت رياسة اإلمامية فى زمانه إليه«اگرچه نقدالرجال تعبير 
تبحره فى «عبارت .  اسماعيليه خارج شده بودامر مربوط به اواخر عمر وى و زمانى است آه خواجه از قالع

 . ظاهرا از آالم عالمه حلى گرفته شده است» العلوم العقلية والنقلية

آه دليلى ذآر  آن تر ذآر شد، بى آه پيش داند و چنان قاضى نوراهللا شوشترى نيز خواجه را شيعى امامى مى
 ) 29 (.ج و عذاب بوده است گويد آه وى در مدت اقامت در نزد اسماعيليان در رن آند مى

مذهب، پيرو و  حال، نويسندگان جديد با استناد به عبارات متقدمان معتقدند آه خواجه مردى شيعى درعين
 : گويد  مدرس رضوى مى. باره جاى حرف و ترديدى وجود ندارد مروج آيين جعفرى است و دراين

مذهب و پيرو آيين جعفرى و از مروجين  ى شيعهمعتقدومرد الرحمه ـ مسلمانى طوسى ـ عليه آه خواجه دراين
هاى  تسنن، خصوصا حنبلى اى از علماى اهل اين طريقه بوده، جاى حرف و محل ترديد نيست، جز عده

القيم الجوزى، عبدالحى حنبلى، مؤلف شذرات الذهب و سبكى آه وى را آافر و  تيميه، ابن متعصب مانند ابن
 علماى شيعه همگى او را به ديانت و ترويج مذهب و وثاقت در نقل حديث اما... اند دين دانسته ملحد و بى

آس از اسماعيلى  اند و هيچ توصيف آرده و با تجليل بسيار از او نام برده و رئيس اسالم و مسلمينش خوانده
 شيعه بودن او و يا تأييد او از آيين باطنى در تأليفاتش سخنى نرانده و همه او را امامى مذهب و از زعماى

اثنى عشريه دانسته و به تعبيرات مختلف، مانند حجة الفرقة الناجية، من انتهت اليه رياسة اإلمامية، شيخ 
 ) 30 (.اند الثقات واألجالء، مؤسس اساس دين، او را ستوده

وى در قسمتى ديگر، ديدگاه خواجه را نسبت به مذهب خويش، آه در رساله امامت خود نوشته، ذآر و از آن 
 : آند گيرى مى ن نتيجهچني

اند آه او آيين اين گروه را در آتب  بنابراين، آسانى آه خواجه را باطنى يا اسماعيلى دانسته يا ادعا آرده
اند و با توجه به  خويش تأييد آرده، گفته آنها خالى از دليل و تهمتى صرف است آه به آن بزرگ بسته

 اسماعيلى خواندن و يا متمايل به اين طايفه دانستن، تأليفاتش در مورد مذهب خويش اظهارنظر آردن و
ارزش است و آتبى هم آه به روش باطنيه ساخته شده و در مقدمه آن نام  اجتهاد در مقابل نص و بى

طور قطع و  اند به نصيرالدين طوسى و محمد طوسى ذآر گرديده و بعضى هم از روى غفلت بدو نسبت داده
 ) 31 (.يقين از او نيست

آيد و اگر هم داللتى بر اين مطلب  رحال، از عبارات اين دسته از دانشمندان، امامى بودن خواجه برنمىه به
گويند خواجه در مدت حضور در نزد اسماعيليان  آسانى آه مى. ق است654هست، مربوط به بعد از سال 

اه، مجتبى مينوى معتقد است در مقابل اين ديدگ. دانند براى آنان آتاب نوشته است، علت اين امر را تقيه مى
وى در روزهاى آخر . خواج در قالع اسماعيليه محبوس نبوده و بدون تقيه براى آنان آتاب و رساله نوشته است

 : عمر خويش يادداشتى درباره خواجه نصير نوشته آه در مقدمه اخالق ناصرى به چاپ رسيده است

ستگاه اسماعيليه مانند محبوس و برخالف ميلش نگاه اين را آه خواجه نصيرالدين گفته باشد آه مرا در د
نويسندگان پيرو . اى را به او نسبت دهم دانم آه چنين گفته دانم، و ناروا مى داشته باشند، بنده درست نمى
اند تا قلمداد  گرى تبرئه آنند، اين سخن را ساخته آه او را از تهمت باطنى مذهب شيعه اثناعشرى براى اين

 ) 32 (.جبار چندى از آنان پيروى آرده و سخن ايشان را بازگو آرده استآنند آه به ا



آرده،  گويند خواجه در نزد اسماعيليان با تقيه عمل مى باز در قسمتى ديگر، در طعن آسانى آه مى
هندوستان منتشر شده از خواجه طوسى نويسد اگر آتابى آه در همين اواخر به نم مطلوب المؤمنين در  مى

اى جز تقيه نداشته است، بنابراين سرزنشى متوجه او  باشد بايد گفت آه وى اسير دست آنان بوده و چاره
 ) 33 (.نيست

آيش ايشان روى خوش نشان داده يا مذهب  درمدت حضوردرنزد اسماعيليان به آيد آه خواجه نظريه برنمى ازاين
 ) 34 (.آه دفترى چنين تصورآرده است ، چنانآنان را پذيرفته باشد

طور موقت آيين اسماعيليه را پذيرفت و نقش اساسى را  ويلفرد مادلونگ نيز قائل است خواجه طوسى به
باره تعاليم اسماعيلى شهرستانى داشته است، چرا آه خود شهرستانى نيز در سده قبل از آن پنهانى  دراين

بنابراين، او بود آه باعث شد خواجه طوسى به مذهب . ده بودبه مذهب اسماعيليه نزارى جذب ش
 ) 35 (.اسماعيليه بپيوندد

 .البته وى معتقد است آه خواجه نصير بعدها فرقه اسماعيليه را رها آرد و دوباره به فرقه اثناعشرى برگشت
)36 ( 

 : نگارد پژوه در مقدمه اخالق محتشمى چنين مى محمدتقى دانش

ك را از خواجه ندانيم، خود اخالق ناصرى و رساله جبر و قدر آه در آن از فصول مقدس ياد اگر هم سير و سلو
رساند آه خواجه در اين مدت  خوبى مى شده، و آغاز و انجام، و اخالق محتشمى، و ترجمه ادب وجيز به

ا بيشتر تر ي دستخوش تحولى فكرى شده بود، و دور هم نيست؛ چه، او نزديك به سى سالگى يا اندآى آم
هاى  ويژه عصمت و اصل تعليم و قاعده تسليم آه از نشانه دچار باطنيان شده و در اصول شيعى امامى هم به
خوريم و روش تأويل باطنى آه در بصائر صفار و مرئاة األنوار و  آيين شيعى و در آافى و آتب ديگر به آنها برمى
خصوص  به آيين اسماعيلى نزديك بوده است، بهبينيم بسيار  مشكاة األسرار ابوالحسن شريف عاملى مى

الدين آاشانى آه شايد خود از اهل تأويل اسماعيلى يا باطنى  آه او فلسفه آموخته بود و با رأى افضل اين
صوفى بوده آشنايى داشته است و او بود آه مدارج الكمال الى معارج الوصال آاشانى را خوانده و دوبيتى در 

پس هيچ . از آتاب نوشته بود و آيين اسماعيلى هم با فلسفه آميختگى داشته استاى  ستايش آن بر نسخه
گاه رفته  نمايد آه طوسى به اين آيين روى خوش نشان داده باشد؛ آن هم خواجه به دربار باطنيان آن دور نمى

 در ماه رمضان بند مناسك مرسوم نشان دادند و بود آه آنها درسياست دينى تجديد آردند وخود را متعبد و پاى
 ) 37 (.الدين هم به حج رفته بود نماز تراويح خواندند و مادر جالل

الدين آاشى، را اولين  دان، شاگرد افضل الدين حاسب، حكيم و رياضى پژوه در قسمتى ديگر، آمال دانش
اليم داند آه طوسى را به تعاليم اسماعيليان متوجه آرد؛ ولى چون ورق برگشت و حقايقى از تع آسى مى

گرى آناره گرفت و آشكارا به  هاى الحاد و باطنى آنان و نقص اين آيين براى خواجه روشن شد، از آلودگى
هايى را آه به سود  مذهب اثناعشرى روى آورد، تا جايى آه اسماعيليان را خارج از دين معرفى آرد و نوشته

بنابراين، وى .  و حل مشكالت آن، تغيير دادهاى اخالق ناصرى، معينيه ها وخاتمه آنان نوشته بود، چون مقدمه
وجوى علمى و تحرى به گمان خود به مذهب حق آه آيين  را گذرانيده و با يك جست» مهلة النظر«يك دوره 

هاى آالمى خود چون تجريد، قواعد العقائد،  خانوادگى او نيز بود، يعنى مذهب امامى روى آورد و بهترين آتاب
اثناعشريان نگاشت؛ به همين دليل بود آه دانشمندان شيعى چون عالمه حلى، فصول، امامت را به سود 

 ) 38 (.تفرشى، شيخ بهايى، مجلسى، مامقانى، و نورى از وى تجليل آردند

تر است و  هاى ديگر محققانه اگرچه ممكن است اين ديدگاه نيز اشكاالتى داشته باشد، با اين همه، از ديدگاه
وى در مقدمه اخالق محتشمى نحوه ارتباط خواجه با اسماعيليان . ى شده استدر آن دقت و بررسى بيشتر

جا و پس از فروپاشى اسماعيليه اشاره آرده است و  هاى علمى وى در آن را بررسى آرده و به فعاليت
تر، به تأثيرپذيرى خواجه از  هاى خواجه بيان داشته و از همه مهم مطالبى نسبت به نقد و بررسى آتاب

 . يليه ونحوه ارتباط دوباره خواجه با اماميه اشاره آرده استاسماع

فرهاد دفترى هم قائل است آه خواجه طوسى به احتمال زياد در مدت توقفش در قالع نزارى به آيين 
 : نويسد وى مى. اسماعيلى درآمده است و پس از سقوط دولت اسماعيلى دوباره شيعى امامى شده است

ز روى ميل درطى مدت توقفش در قالع نزارى موقتا به آيش اسماعيلى نزارى به احتمال زياد، طوسى ا
امامى برگشته و چند رساله آالمى در تأييد  درآمده و پس از سقوط دولت نزارى دوباره به آيش شيعه دوازده

 ) 39 (.اماميان نوشته بوده است نظريات دوازده

نامه معنوى  ، رساله سير وسلوك است آه زندگىدليل اساسى وى براى گرايش خواجه به آيين اسماعيليه
. اند صورت مبهم نظرى را ارائه داده برخى نيز از اظهارنظر صريح در اين باره خوددارى آرده و يا به. خواجه است
گويد خواجه در مدت اقامت خود در نزد اسماعيليان چون يك نفر  از جمله اينان است ومى) 40 (برنارد لوئيس



آرد و چندين رساله نيز به روش آنان نگاشت آه هنوز فرقه اسماعيليه، آنها را از جمله  ر مىاسماعيلى رفتا
آه بعدها وى خود را اثناعشرى معرفى آردو رابطه خويش را با  شمارند، و با آن هاى مستند خود مى آتاب

 ) 41 (.اسماعيليه از روى اضطرار دانست اما دقيقا معلوم نيست آه دين اصلى وى چه بوده است

آند و معتقد است چنين شخصى با چنين  هاجسن هم در ابتدا خواجه را يك شخص فرامذهبى معرفى مى
وى سپس درباره آيين و مذهب خواجه . توان در زمره يكى از عقايد مرسوم گنجانيد اى را نمى قدرت انديشه

 : چنين نوشته است

 بزرگى در افكار اسماعيلى عهد خود بازى عقايد و احساسات خود وى هرچه بوده است، باشد ولى نقش
شناساند آه حداقل به عنوان يك اسماعيلى در جامعه  دو اثر منتسب به وى به ما مى. آرده است

شايد اصول عقايد مربوط به ستر تا . هاى اين مذهب اطالع داشته است اسماعيليان زيسته و از تمام زير وبم
آه يكى ازهنرها وآماالت اسماعيلى  ورت تحقق يافته باشد، اصولىوسيله وى در اين دو اثر ص حد زيادى به
 ) 42 (.رود شمار مى نسل اوبه

يك از سه گروه ياد  هاى هيچ رسيم آه ديدگاه بندى آلى، به اين نتيجه مى در پايان اين بخش، پس از يك جمع
هاى خواجه بر  ز به آتابها فاقد دليل است و برخى ني بعضى از ديدگاه. طورآامل پذيرفتنى نيست شده به

اى ذآر  هاى وى بررسى خواهد شد، و برخى نيز ادله اند آه دربخش نقل آتاب مشرب باطنيان استناد آرده
 . رسد اند آه چندان درست به نظر نمى آرده

شود از آن گذشت و آن مقدمه جديد خود  آسانى نمى با اين همه، ظاهرا دليل و سند معتبرى وجود دارد آه به
پس از نگارش آن نوشته ) 43(تر  جه طوسى بر اخالق ناصرى است آه در حدود سى سال و يا اندآى آمخوا

خواجه در اين مقدمه تصريح دارد آه به حكم اضطرار بر اسماعيليان وارد شده و مقدمه آتاب را بر طبق . است
 : مقدمه چنين است. عقيده آنان نه اهل شريعت و سنت نگاشته است

اله و مؤلف اين رساله احقر العباد محمد بن محمد بن حسن الطوسى المعروف به النصير گويد محرر اين مق
آه تحرير اين آتاب آه موسوم است به اخالق ناصرى در وقتى اتفاق افتاد آه به سبب تقلب روزگار جالى 

جا به  انيده و چون آنبند گرد وطن بر سبيل اضطرار، اختيار آرده بود و دست تقدير او را به مقام قهستان پاى
به جهت استخالص نفس و عرض از ... سببى آه در صدر آتاب مسطور است، در اين تأليف شروع پيوست

وضع ديباچه بر صيغتى موافق عادت آن جماعت در ثنا و اطراى سادات و آبراى ايشان بپرداخت و اگرچه آن 
 . ه نبودسياقت مخالف عقيده و مباين طريقه اهل شريعت و سنت است چار

آه واقعا ازخود خواجه باشد، امامى بودن ايشان در زمان اقامت در نزد  مقدمه، درصورتى اين بنابراين، باتوجه به
 . شود اسماعيليان تقويت مى

 تأثيرپذيرى خواجه از اسماعيليه 

 در مسلم است آه خواجه طوسى پس از فروپاشى دولت اسماعيلى نزارى تا پايان عمر شيعى امامى بود و
هايى نيز بر طبق اين آيين نوشت؛ ولى نكته درخور توجه اين است آه از برخى از آتب ايشان  اين مدت آتاب

آيد آه وى تا حدودى تحت تأثير افكار و عقايد اسماعيليه بوده است و  اند برمى آه به روش اماميه نوشته شده
 . گردد ونه آن اشاره مىاى از ابهام و تردد وجود دارد آه به چند نم آم هاله يا دست

اصل مسئله رجعت و اعتقاد به آن يكى از اصول اساسى اعتقادى مسلم شيعه است : مسئله رجعت) الف
 .اند و درباره آن آثارى نيز نوشته) 44 (آه دانشمندان و متكلمان شيعى هم قبل و هم بعد از خواجه بدان پرداخته

ممكن است .  مسئله را در آتب خويش مطرح نكرده استوجه اين با اين همه، خواجه طوسى به هيچ) 45(
اى دليل بر نپذيرفتن آن نيست، ولى توجه به اين مطلب الزم است آه  چنين تصور شود آه نياوردن مسئله

خواجه در تجريداالعتقاد، آه يك دوره آامل مسائل آالمى شيعى امامى است، حتى مسائلى از جمله 
اى نيز نكرده است، و اين البته  زاق را بيان آرده، اما به رجعت حتى اشارهاسعار، اصلح، اعواض، آجال و ار

 . برانگيز است پرسش

. بداء نيز از ديرزمان از مسائل اساسى و مطرح ميان متكلمان و محدثان امامى بوده است: مسئله بداء) ب
ت، درباره آن نقل خواجه طوسى به اين مسئله پرداخته است ولى چون فقط يك روايت، آه خبر واحد اس

شده از سليمان بن جرير زيدى به واسطه  خواجه در جواب افتراى حكايت. گذارد شده است، بداء را آنار مى
 : گويد فخر رازى در مسئله بداء و تقيه چنين مى

نقل شده ) ع(اماميه قائل به بداء نيستند و قول به بداء، فقط به واسطه يك روايت است آه از امام صادق 
مقام خويش قرار داد، ولى وى در زمان حضرت فوت آرد  آه آن حضرت پسرش اسماعيل را قائم  و آن ايناست

: از ايشان در اين باره سؤال شد؛ فرمودند. را جانشين خود فرمود) ع(حضرت موسى ) ] ع(امام صادق [و 



رد آه آن هم خبر واحد در باب بداء همين يك روايت وجود دا. » براى خدا در امر اسماعيل بدا حاصل شد«
 ) 46 (.شود است و خبر واحد موجب علم و عمل بدان نمى

آند، در حالى آه بداء، اصل مسلم و مورد اتفاق متكلمان شيعى  جا اصل مسئله بداء را رد مى خواجه در اين
 ) 47 (.ميرداماد در اين باره ادعاى تواتر آرده است. امامى است

اى از تناقض را يافت،  توان گونه آه خواجه به آن پرداخته و در آالمش مىمسئله ديگرى : مسئله تعليم) ج
گويد در شناخت  دهد و مى فخر رازى در بحث نظر مسئله تعليم را به ملحدان نسبت مى. قاعده تعليم است

 : گويد خواجه درجواب مى.معلم احتياجى نيست به) نظرملحدان برخالف(خدا 

گويند مقدمات عقلى به  دانند، لكن مى جهت رسيدن به نتيجه را الزم مىاسماعيليه مقدمات اثبات صانع 
به من دستور داده : فرمايد  مى) ص(آيد، چرا آه پيامبر  تنهايى آافى نيست و نجات بدون معلم بدست نمى

قول گفت ما خدا را به واسطه ع پس اگر عقول آافى بود عرب مى. الاله اال اهللا: شده مردم را بكشم تا بگويند
بنابراين، استدالل اينان با بيان . شناسيم و احتياجى به معلم نداريم آنيم و توحيد را مى خودمان اثبات مى
آيا عقل تنها آافى است يا خير؟ اگر عقل تنها آافى باشد، احدى از مردم حتى انبيا : آوتاه چنين است

 ) 48 (.به تعليم احتياج است.... اشدتوانند ديگران را هدايت آنند و اگر عقل به تنهايى آافى نب نمى

اما خواجه طوسى در رساله ديگر خود به نام امامت، اسماعيليان را بدون استثنا خارج از دين دانسته است و 
 ) 49 (.پذيرد يك از آراى ايشان را، گرچه درست باشد، نمى هيچ

محمدتقى . در اين باره وجود دارداى از تردد و تناقض در سخنان خواجه  آيد آه گونه از عبارات فوق برمى
 ) 50 (.هجرى نوشته، اشاره آرده است654پژوه نيز به اين دوگانگى در آثارى آه خواجه پس از  دانش

محمد شريف نيز، به تأثيرپذيرى خواجه از اسماعيليان به صورت بسيار مجمل و بدون دليل اشاره آرده  ميان
 ) 51 (.است

اند در اين زمينه تحقيقات بيشترى انجام  مندى آه مايل در پايان، به آن دسته از محققان و پژوهشگران عالقه
بيان آرده ) ع(خواجه آه در تجريد االعتقاد درباره غيبت امام زمان » عقيده ستر«شود درباره  دهند، توصيه مى
اين عزيزان در تحقيقات خود به اين . قيق آنندتح» وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا«و قائل است آه 

نكته توجه آنند آه عقيده ستر اوال بازتاب وسيعى در عقايد اسماعيليه ايجاد آرده است وثانيا درآتب آالمى 
 . صورت، بررسى نشده است اماميه قبل ايشان نيز چنين ديدگاهى بدين

 ) 52 (. و تأثيرپذيرى ايشان از اسماعيليه استاز مباحث ديگر قابل تحقيق مسئله علم خدا در شرح اشارات

 در نگاه خواجه ) ق308ـ 244(حسين بن منصور حالج 

اى آه در آنها خواجه با دانشمندان شيعى اختالف رأى داشت، اختالف وى را با اين  پس از بيان سه آموزه
 . آنيم رسى مىبر) ق308ـ 244(دانشمندان درباره يك شخصيت مشهور، يعنى حسين بن منصور حالج 

جا  آنچه در اين. اى از ابهام قرار دارد دانند، زندگى او در هاله هرچند امروزه حالج را صوفى و عارفى نامى مى
متكلمان شيعى پيش . مورد توجه ماست جايگاه وى در ميان دانشمندان شيعى و نيز تا حدى مذهب اوست

نديم در  و ابن) 54(شيخ طوسى در الغيبه، ) 53(ه، از خواجه طوسى، مانند شيخ مفيد در المسائل الصاغاني
 ) 56 (.گونه منزلتى قائل نبودند آردند و براى وى هيچ حالج را طرد و تكفير مى2 ج، 1) 55(الفهرست، 

حالج وقتى داخل بغداد شد، مردم : نگارد تيميه درباره مذهب حالج و ارتباط وى با علماى شيعه چنين مى ابن
بر ابن . داشت آه از آنان است رسيد، اظهار مى داعى قرامطه است؛ به شيعيان آه مىاين : زدند صدا مى

ابن نوبخت از او آراماتى طلب آرد آه . نوبخت رئيس شيعه وارد شد و از ايشان خواست آه از او پيروى بكند 
 ) 57 (.او از اظهار آنها عاجز ماند

 : گويد ماسينيون درباره حالج چنين مى

در خلوت گذراند و سپس از ) تسترى، عمرو مكى وجنيد( هجرى با شيوخ صوفيه 284 تا 260 هاى حالج سال
خواند و در اين هنگام، در بالد خراسان،  مردم را به زهد و تصوف فرا مى. آنان جدا شد و وارد اجتماع گرديد

 سمت بغداد در سال شاگردان حالجيه در برگشت از مكه به. اهواز، فارس، هند و ترآستان داعى قرامطه بود
بازى وساحرى متهم آردند، و  در اين هنگام بود آه معتزله او را به شعبده.  به سرعت دور او جمع شدند296

 ) 58 (.به سبب توقيعى آه عالمان امامى صادر آردند و فتواى فرقه ظاهريه، وى خارج از دين و مرتد معرفى شد



گويد وى در اهواز با داعى اسماعيلى، حسين  اند، و مىد مصطفى غالب نيز حالج را شيعى اسماعيلى مى
 ) 59 (.اهوازى، مالقات آرده است

او را تأويل آرد، خواجه » انا الحق«اولين شخصيتى آه منزلتى براى حسين بن منصور قائل شد و نظريه 
 : گويد وى در اوصاف االشراف مى) 60 (.نصيرالدين طوسى است

فارفع بفضلك انى من / بينى و بينك انى ينازعنى «: ج آه گفته استآه دعاى منصور حسين حال همچنان
و در اين » أنا من أهوى ومن أهوى أنا«: مستجاب شد و انيت او از ميان برخاست تا توانست گفت» البين

سبحانى ما أعظم شأنى، نه دعوى : انا الحق و آن آس آه گفت: مقام معلوم شود آه آن آس آه گفت
 ) 61 (.اند، وهو المطلوب دعوى نفسى انيت خود و اثبات انيت غير خود آردهالهيت آردند بل 

در مسائل ) 62 (ممكن است گفته شود خواجه طوسى با توجه به آتاب اوصاف االشراف و رساله آغاز و انجام
 خواجه: توان گفت در پاسخ مى. عرفانى صاحب نظر بوده و اناالحق حالج را از اين حيث درست خوانده است

. هرچند در زمينه عرفان نيز آتاب نوشته است، در آن، برخالف علوم معقول و حكمت، متخصص نبوده است
بنابراين، طبق روال فقها و متكلمان قبل خود، چون محمد بن على بن بابويه، ابوجعفر طوسى، شيخ مفيد، 

خواجه نيز بايد يا ) 63(، الهدى الدين مطهر حلى، احمدبن فهد حلى، جنيد اسكافى و سيد مرتضى علم جمال
البته بعد از خواجه طوسى اين روند تغيير يافت وحتى . آرد آم درباره وى توقف مى حالج را رد و يا دست

الدين سهروردى، و  تعدادى ازمتكلمان وفالسفه مانند سيدحيدر آملى، ميبدى، ميرداماد، مالصدرا، شهاب
 ) 64 (.شوشترى، حالج را تأييد آردند

 جه بر طبق مشرب اسماعيليان آثار خوا

  رساله توال و تبرا 1.

الدين حسن به زبان فارسى بر مشرب  اين رساله را خواجه در ايام توقف در قهستان به درخواست نجيب
وى در . پژوه در آخر اخالق محتشمى چاپ شده است اين رساله به اهتمام دانش) 65 (.تعليميان نگاشته است
  :گويد توضيح آن چنين مى

خود خواجه طوسى در [... ] اين مسئله در رساله به روش فلسفى و بسيار شيوا و شيرين بحث شده است 
گرداند مگر اين آه خواجه در اين رساله از رهگذر  اخالق محتشمى همه قواعد دينى را به اين دو برمى

ه راز پرورش فدائيان از از اين رسال. [...] شناسى و خلقت اين مسئله را روشن ساخته است فلسفى و روان
 ) 66 (.گردد خود گذشته و جانباز آشكار مى

  رساله مطلوب المؤمنين 2.

اى در  ظاهرا ترديدى نيست آه اين رساله در تأييد مذهب اسماعيليه نگاشته شده است؛ با اين همه، عده
رباره عقيده ستر پرداخته در اين رساله به بيانى مختصر به بحث د. اند صحت انتساب آن به خواجه ترديد آرده

 ) 67 (.ايوانف روسى اين رساله را ويراسته است. شده است

  آغاز و انجام 3.

برخى معتقدند آه در اين آتاب به روش عرفانى از آغاز و . خواجه اين آتاب را در بيست فصل نگاشته است
گويند روش اين آتاب،  گر مىولى برخى دي) 68 (.انجام خلقت و قيامت وبهشت وجهنم وغير آن بحث شده است

هاى  سبك و روش تأويلى آن همانند سبك و سياق نوشته. روش باطنى و داراى تأويالت اسماعيلى است
 ) 69 (.ناصرخسرو است

  اخالق ناصرى 3.

وى آتاب را به نام . اين آتاب ترجمه طهارة االعراق ابن مسكويه همراه با اضافاتى از خواجه طوسى است
تاريخ . مد بن حسن و ناصرالدين ابوالفتح عبدالرحيم بن ابى منصور نخعى اشترى نگاشته استعالءالدين مح

آتاب ابتدا داراى يك مقدمه و خاتمه ) 70(. دانند   مى633 و 630هاى   و يا بين سال633نگارش آن را به سال 
ا برداشته و مطالب بوده آه رنگ اسماعيلى باطنى داشته است، ولى نويسنده حدود سى سال بعد اينها ر

 ) 71 (.اى از مطالب را تغيير داده است نقل است آه در ميانه آتاب هم پاره. ديگرى را جايگزين آنها آرده است

  اخالق محتشمى 4.



، نوشتن اين آتاب را آغاز آرد، ولى به دليل )655 م(ناصرالدين عبدالرحيم بن ابى منصور، محتشم قهستان 
ت آن را به پايان ببرد؛ ناگزير به خواجه طوسى دستور داد آتاب را طبق مصلحت اشتغاالت مملكتى، نتوانس

گاه خبرهاى علوى و پس از آن  در اين آتاب، نخست آيات قرآن و سپس اخبار نبوى، آن. حاآم به پايان برد
سخنان امامان ديگر شيعى به ويژه صحيفه سجاديه و در آخر هم سخنان داعيان اسماعيلى و فيلسوفان 

 ساخته 633اخالق ناصرى در «: گويد پژوه مى دانش. سال نگارش آتاب معلوم نيست) 72 (.آورده شده است
شايد از سادگى آن بتوان گمان برد آه پيش از . شده ولى سال نگارش اخالق محتشمى معلوم نيست

يشتر از اخالق اخالق ناصرى و گويا براى تبليغ و دعوت نوشته شده، و پيداست جنبه عملى و مذهبى آن ب
 ) 73 (.» باشد ناصرى است آه فلسفى صرف مى

  سير و سلوك 5.

اى از اعتقادات و شرح حال خويش را بيان  آيد ـ شمه آه از متن آن بدست مى خواجه در اين رساله ـ چنان
ز اى ا خواهد آه نمودارى از صورت اعتقاد و شمه ترين بندگان محمدالطوسى مى مدتى است تا آم«: آند مى

 ) 74 (.» نماى مجلس عالى، سلطان الدعاة والوزراء ـ دام عاليا ـ عرضه بدارد شرح حال خود بر رأى حقيقت

اند، از وى  هاى منسوب به خواجه آه به روش تعليميان نگاشته شده مدرس رضوى يقين دارد آه آتاب
 ) 76 (.آه اين رساله از خواجه استگويند  در مقابل اين نظريه، برخى مى) 75 (.نيستند

  روضةالتسليم يا تصورات 6.

آتاب .  ميالدى در بمبئى به چاپ رسيده است 1950اين آتاب توسط ايوانف روسى تصحيح شده و در سال 
اى از نويسندگان اين آتاب را نوشته خود خواجه  عده.  تصور داشته آه اآنون تصور آخر آن مفقود است28

محمدمحيط طباطبايى در مقدمه ترجمه ملل و نحل شهرستانى، روضة ) 77(. دانند ى مىنصيرالدين طوس
اگر از شهرستانى مجالس ديگرى جز مجلسى «: گويد وى مى. داند التسليم را منسوب به حسن صباح مى

 آه اصل چهار فصل حسن صباح نيز مانند روضةالتسليم آه در خوارزم منعقد نموده در دست ما بود و يا آن
 ) 78 (.» نگريستيم منسوب به او از سوختن نجات يافته بود، به ديده بصيرت مى

 : آند داند و در اين باره داليلى را مطرح مى مدرس رضوى نيز آتاب را از خواجه نمى

در مورد آتاب روضة التسليم يا تصورات، آتابى آه راجع به عقايد تعليميان و اسماعيليه نگاشته شده است، 
آه اسلوب و  ر فهرست تأليفات خواجه نيامده و نسبت آن هم به وى درست نيست؛ عالوه بر ايننام آن د

تواند از  شود آه نمى روش نگارش آن با عبارت خواجه متفاوت است و لغات و ترآيبات غلطى در آن ديده مى
يچ آجا يادى از آن آه ذآر برادرى به نام بدرالدين حسين براى خواجه شده آه در ه ديگر اين. خواجه باشد

 ) 79 (.دارد آه اين آتاب از آن خواجه نيست نشده، مسلم مى

لغات و ترآيبات غلط آتاب ممكن است ناشى از سهو در استنساخ باشد، و : توان گفت درباره اين ديدگاه مى
پژوه نيز   دانشآه جا برادر دينى باشد؛ اسلوب و روش نگارش آن نيز، چنان نيز ممكن است منظور از برادر در اين

. ها را از خواجه نداند گفته است، با اخالق محتشمى و توال و تبرا همانند است، مگر اين آه وى اين آتاب
 . ترى ارائه شود تر وروشن باره داليل قطعى بنابراين بعيد است آه اين آتاب هم ازخواجه نباشد مگر دراين

 عقيده ستر در روضة التسليم 

هاى اجتماعى و فكرى هر يك از  ها و خطمشى ت آه نشان دهد همه سياستخواجه طوسى بر آن اس
اند، چرا آه هر امام  نمايند، از يك واقعيت معنوى واحد نشأت گرفته ظاهر متناقض مى خداوندان الموت آه به

اى آه ايشان و ديگر انديشمندان مطرح  نظريه. آرده است معصومى مطابق با ضروريات روزگار خود عمل مى
از اين رو، در نظر خواجه، اشكالى نداشت آه در يك دوره، حاآمى . معروف گشت» ستر«ردند، به نظريه آ

اى  الدين حسن به شريعت اهل سنت روى بياورد، وعقيده دينى واقعى خود را پنهان آند و در دوره چون جالل
 تاريخ بشر نيست، بلكه حالت و منظور از قيامت رويداد معادى و آخر زمانى در(ديگر، دور قيامت برپا گردد 

، ضمن توضيح 24خواجه طوسى در تصور ) . وضعى گذران در زندگى است، آه حقيقت در آن آشكار است
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 : نگارد فرهاد دفترى درباره اصطالح ستر از ديدگاه خواجه چنين مى

ترى  خواجه طوسى اصطالح ستر را نسبت به اسماعيليان متقدم در يك معناى متفاوت و در عين حال وسيع
هايى از تاريخشان آه امام از انظار عموم يا  اسماعيليان متقدم، اصطالح ستر را براى بيان آن دوره. به آار برد

يل و عبيداهللا مهدى در تاريخ قديم حتى از انظار پيروانش پنهان است، مانند دوره ميان محمد بن اسماع



اما خواجه اين . اسماعيليه و همچنين در دوره ستر ميان نزار وحسن دوم در تاريخ نزاريه به آار برده بودند
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رغم حضور جسمانى امام، ممكن بود دورى، دور  بنابراين، على. امامنه به معناى اختفاى غيبت جسمانى 
 ) 81 (.ستر باشد

هاى مختلف زندگى خواجه نصيرالدين  هاى مختلف درباره جنبه اى آوتاه بود به ديدگاه آنچه گذشت، اشاره
ها  ديدگاهقضاوت نهايى درباره اين . طوسى، و به ويژه آثارى آه وى بر طبق مشرب اسماعيليان نوشته است

 . گذاريم و نيز مذهب خواجه را بر عهده انديشمندان گرامى مى

 : ها نوشت پى

؛ مصطفى 4و3 ، ص)1370چاپ دوم، انتشارات اساطير، سال (محمدتقى مدرس رضوى، احوال و آثار خواجه ) 1
ى، تنقيح ؛ عبداهللا مامقان313 ، ص4 ، ج)ق1418البيت،  چاپ اول، مؤسسه آل(حسينى تفرشى، نقد الرجال 

؛ محمد مدرسى 179 ، ص3 ، ج)1352فروشى مرتضويه، نجف اشرف،  چاپ قديم، آتاب(المقال فى علم الرجال 
؛ ميان محمد شريف، تاريخ 23 ، ص)1363اميرآبير، تهران، (زنجانى، سرگذشت و عقايد فلسفى خواجه 

؛ ابوالقاسم 805 ، ص1 ، ج)1362مرآز نشر دانشگاهى، تهران، (فلسفه در اسالم، ترجمه گروهى از مترجمان 
؛ شيخ عبداهللا نعمة، فالسفه 19405 ، ص17 ، ج)انتشارات مدينةالعلم خوئى(خويى، معجم رجال الحديث 
؛ قاضى 282 ، ص)1367سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى، تهران، (شيعه، ترجمه جعفر غضبان 

چاپ (؛ على دوانى، مفاخر اسالم 203 ، ص)، تهرانانتشارات اسالميه(نوراهللا شوشترى، مجالس المؤمنين 
چاپ اول، مؤسسه (؛ جعفر سبحانى، موسوعة طبقات الفقهاء 94 ، ص4 ، ج)1364اول، انتشارات اميرآبير، 

 243 . ، ص7 ، ج)ق1419، قم، )ع(امام صادق 

 . همان) 2

ى تاريخ اسماعيليان شناس معروف آه عمرش را وقف مطالعه و بررس االصل و اسماعيلى محقق روسى) 3
البته . باره، متون متعددى از آثار اسماعيلى را نيز تصحيح و منتشر آرد وى عالوه بر تأليف آثارى در اين. آرد

هاى مارآسيستى داشت،  بايد توجه داشت آه وى با ايوانف، نويسنده آتاب تاريخ نوين ايران، آه گرايش
ر هند در بين اسماعيليان گذراند و دهه آخر زندگى خود را در هاى عمر خود را د وى بيشتر سال. اشتباه نشود

اسماعيليان در تاريخ، ترجمه يعقوب آژند، : به نقل از( در تهران درگذشت 1349ايران سپرى آرد و در سال 
 ) . 14 مقدمه مترجم، ص

روز،   انتشارات فرزانچاپ اول،(اى  به نقل از فرهاد دفترى، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره) 4
 799 . ، ص)1375

  ، ص)1343فروشى تهران، تبريز،  آتاب(اى  هاجسن، فرقه اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره. س. مارشال گ) 5
.437 

؛ مصطفى غالب محقق اسماعيلى است آه در اين باره 587 ، ص)منشورات داراليقظة(اعالم االسماعيلية ) 6
، )و تحقيق آرده است؛ از جمله القرامطة بين المد والجزر انتشارات داراالندلسآتب متعددى تأليف يا تصحيح 

 ... تحقيق آتب الرسالة الجامعة، المجالس المؤيدية، عيون االخبار و

 . ، ص پنج)1361چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، (مقدمه وى بر اخالق محتشمى : رك) 7

 466.پيشين، ص ) 8

 97.ـ 95 ، ص4 پيشين، جعلى دوانى، ) 9

پدر وى ابوالخير . ق در همدان متولد شده است648ـ 638هاى  خواجه رشيدالدين همدانى در حدود سال) 10
همراه با عموى پدرش ] اند الدوله على گفته بعضى جد اعالى او را موفق[آه لقب عمادالدوله داشته 

وى آتاب . جا بودند ماعيليان الموت و پزشك آنالدوله و خواجه نصيرالدين طوسى در خدمت دربار اس رئيس
 . ق به پايان رسانده است710التواريخ را در سال  جامع

، )، تهران1373چاپ اول، نشر البرز، (التواريخ، تصحيح و تحشيه محمد روشن ومصطفى موسوى  جامع) 11
چاپ دوم، (السير ، حبيب )معروف به خواندمير(الدين الحسينى  الدين بن همام ؛ غياث985 ، ص2 ج

 476 . ، ص2 ، ج)1353فروشى خيام،  آتاب



سينا و آتابخانه جعفرى تبريزى،  چاپ سنگى، آتابخانه ابن(اهللا بن عبداهللا شيرازى، وصاف الحضرة  فضل) 12
همچنين هانى نعمان فرحات در . ؛ تاريخ وصاف در قرن هشتم هجرى نوشته شده است30ـ 29 ، ص)1338

) . 19 ص( آراوه الفلسفية والكالمية اين نكته را از عبداالمير اعسم نقل آرده است نصيرالدين الطوسى و
تاريخ وصاف الحضرة صحيح  بنابراين، نقل. گفتنى است علقمى ده سال پس از اين تاريخ وزير شد

 ) . فرهاد دفترى(رسد  نظرنمى به

چاپ (معارف االسالمية الشيعية ؛ حسن امين، دائرةال204 و 203 قاضى نوراهللا شوشترى، پيشين، ص) 13
شدن  ؛ ايشان قتل و غارت مغول را از عوامل پناهنده17 ، ص3 ، ج)ق1416پنجم، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، 

 . داند خواجه مى

؛ شيخ عبداهللا نعمه، 19 ؛ هانى نعمان فرحات، پيشين، ص47 به نقل از مدرسى زنجانى، پيشين، ص) 14
 18 . حسن امين، پيشين، ص به بعد؛ 282پيشين، ص 

 30 . ، ص)1373چاپ پنجم، انتشارات خوارزمى، تهران، (مجتبى مينوى، مقدمه اخالق ناصرى ) 15

 16.ـ 15 همان، ص) 16

الطوسى وآراؤه الفلسفية ؛ از عبداالمير اعسم در آتاب نصيرالدين 13ـ 12 مدرس رضوى، پيشين، ص) 17
نيز نقل شده است آه خواجه به سبب حمله مغول و فرار از قتل و غارت آنان و با اختيار ) 21 ص(والكالمية 

 گفتنى است در 18. ، ص3 خود و علم به حيات خويش نزد اسماعيليه رفته است؛ ونيز حسن امين، پيشين، ج
 ) . فرهاد دفترى(د ندارد هاى قديمى خاتمه خواجه در شرح اشارت وجو نسخه

 22.پيشين، ص ) 18

 . مقدمه اخالق محتشمى، ص يازده: رك) 19

 466.ـ 465 پيشين، ص) 20

المؤمنين، احوال و آثار خواجه، مقدمه اخالق محتشمى، مفاخر اسالم و خواجه  آه در مجالس چنان) 21
 . نصيرالدين الطوسى و آراؤه الفلسفية والكالمية مطرح شده است

 . مقدمه اخالق ناصرى:  رك)22

 6.ـ 5 خواجه نصيرالدين طوسى، تحقيق ايوانف، سير و سلوك، ص) 23

؛ مدرسى زنجانى، 5 پژوه، در مقدمه اخالق محتشمى، ص ؛ دانش4ـ 3مدرس رضوى، پيشين، ص ) 24
 32ـ 31 ، ص107 ، ج)1403چاپ سوم، مؤسسه الوفاء، بيروت، ( تمام منابع مذآور از بحاراالنوار 5.  پيشين، ص
وأذنت له فى رواية جميعه عنى عن السيد األجل «: نامه چنين آمده است در قسمتى از اجازه. اند نقل آرده

عزالدين أبى المكارم حمزة بن على بن زهرة وجميع تصانيفه وجميع تصانيفى ومسموعاتى وقراءاتى واجازاتى 
تمام ] خواجه طوسى [ه وما لعلى ان أصنفه؛ به عن مشايخى ما اذآر أسانيده وما لم أذآر إذا ثبت ذلك عند

هايم و  هايم و خوانده هاى او و خود را وشنيده مسائلى آه من از سيد ابوالمكارم نقل آردم و همه نوشته
اجازات خود از اساتيدم آنچه را سندهايش ذآر آردم و آنچه را ذآر نكردم اگر در نزد وى ثابت شد و آنچه ممكن 

 . » رشته تحرير درآورم، اجازه روايت دادماست در آينده به 

 466 . پيشين، ص) 25

 89 . پيشين، ص) 26

گويد آه محمود بن محمد، مشهور به آريم اقسرايى، مسامرة االخبار را در سال   وى مى189. پيشين، ص) 27
 .  نوشته است723

عبداهللا : ؛ و نيز رك313 ، ص4 ، ج)ق1418البيت،  طبع اول، تحقيق و انتشارات مؤسسه آل(نقدالرجال ) 28
، 3 ، ج)1352فروشى مرتضويه، نجف اشرف،  چاپ سنگى، آتاب(مامقانى، تنقيح المقال فى علم الرجال 

داند، آه البته بر امامى بودن وى در مدت اقامت در قالع   او خواجه را شيخ الثقات واألجالء مى179. ص
 . اسماعيليه داللتى ندارد
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 تاريخ و انديشه دروزيه 

 عليرضا ايمانى 

 مقدمه 

فرقه دروزيه يا طايفه دروز، يكى از انشعابات اصلى مذهب شيعه اسماعيلى است آه در نيمه اول قرن پنجم 
يازدهم ميالدى، پا به عرصه وجود نهاد و در پاسخ به دعوت برخى داعيان اسماعيلى در زمان / هجرى

 . روييدن گرفت) بأمر اهللالحاآم (ششمين خليفه فاطمى 

 م آغاز شد، روبه گسترش نهاد و مناطق مختلفى را فرا گرفت و پيروان 1017/  ق 408اين دعوت آه از سال 
 م در پى داشت، 1021/  ق 411هايى آه پنهان گشتن حاآم را در سال  فراوانى يافت؛ ولى با شروع مخالفت

هاى پيشين خود   آه به اين فرقه روى آورده بودند به گرايشاندك اندك به افول گراييد و بسيارى از آسانى
آنان آه بر .  م متوقف گشت1044/  ق 436بازگشتند و دعوت دروزى پس از حدود ربع قرن فعاليت، در سال 

اين گرايش جديد باقى ماندند در مناطق آوهستانى مسكن گزيدند تا بيگانگان به آسانى نتوانند به آنان 
 . الشيخ در خاك سوريه امروزى است ترين آن مناطق جبل لبنان و وادى تيم در جنوب جبل مىقدي. دست يابند

الدروز در حوران، جبل سماق در حلب، منطقه غوطه در دمشق، روستاهاى صفد و جبل آرمل در شمال  جبل
 ) 1 (.فلسطين از ديگر مناطق دروزيان امروز است

هاى معروف اسماعيليان و دروزيان است و از طرفى، متون و  يژگىآارى و اصل آتمان از و جا آه پنهان از آن
هاى اين فرقه يا سير تحوالت تاريخى ـ اجتماعى آنان است خالى از تعارض  منابعى آه بيانگر عقايد و انديشه

اند،  گيرهاى متفاوت و متناقضى داشته و ناسازگارى نيست و رهبران و هواداران اين فرقه در طول تاريخ موضع
 . نمايد هاى اين طايفه و اصول و مبانى آن دشوار مى آار پژوهش و دستيابى به انديشه و ديدگاه

دهد آه نماز و روزه و ديگر شعاير دينى از نگاه دروزيان  از آن نمونه، در حالى آه شواهد استوار نشان مى
، نويسنده و پژوهشگر دهد، شيخ مرسل نصر برداشته شده است و متون مقدس آنان بر اين امر گواهى مى

معاصر دروزى و رياست محكمه عالى استيناف دروز در لبنان، فرقه خود را پايبند به شريعت اسالمى دانسته، 
داند و با نقل  تنها تفاوت فرقه خود را با ديگر فرق، در عبادات دينى و توجه معنوى و نگاه باطنى به آن مى

صلوةالعارفين امام ( از دو آتاب آداب معنوى نماز و سرالصلوة رواياتى از آتاب دعائم االسالم و عباراتى
 ) 2 (.هاى اسالمى تنها نيستند گيرد آه دروزيان در نگاه باطنى به نماز، در ميان ديگر فرقه نتيجه مى) خمينى

 در تهران، با يارى جستن از مسلمانان 77همين نويسنده در يازدهمين آنفرانس وحدت اسالمى در تابستان 
دارد آه دروزيان نيز همانند ديگر طوايف اسالمى هدف آماج حمالت  اهب مختلف اسالمى، اظهار مىمذ

ايشان انديشه وحدتى را آه امام خمينى . اند هاى استكبارى و استعمارى قرار گرفته دشمنان اسالم و دولت
يان با نگاهى پلوراليستى بخش همه مسلمانان دانسته، در پا در دو دهه اخير بنيانگذار آن بود، نجات) ره(

به جاى استدالل به ذيل » ستفرق أمتى على ثالث و سبعين فرقة«چرا در استشهاد به حديث : افزايد مى
داند، به ذيل صحيح آن تمسك  هاى اسالمى را اهل جهنم مى مجعول آن، آه جز يك فرقه تمامى فرقه

 از قول دآتر عبدالحليم محمود، آه به ديدار دروزيان گاه وى آن! ؟ » آلها ناجيه اال واحدة«: شود آه فرمود نمى



آند آه آن فرقه هالك شده و جهنمى، همان زنديقان ملحدى هستند آه نه به خدا و  لبنان رفته، نقل مى
 ) 3 (.اند و نه به قيامت ايمان دارند آتاب او اعتراف آرده

اتبعوا آل أمة هى أقوى من «ن است و عبارت هاى بارز اين گروه، روحيه تسامح دينى و اجتماعى آنا از ويژگى
يعنى براى حفظ و . المثل در ميان مردم رايج شده است، به اين طايفه منسوب است ، آه مانند ضرب» امتكم

هايى از تسامح دينى  ما در اين مقاله به نمونه. بقاى خويش با نيرومندتر از خود همراه شو و از او پيروى آن 
ذمه اشاره  سنت و اهل عاير دينى، چون نماز و وضو، و تسامح اجتماعى در برخورد با اهلاين طايفه در مورد ش

 . خواهيم آرد

تعصب شديد مذهبى و قومى از ديگر خصوصيات اين فرقه است؛ به حدى آه اين تعصب از رسوم دينى فراتر 
ه است و اين خود موجب سرايت آرد) 4 (اى خاص رفته و بسا در لهجه عربى و تلفظ برخى از حروف به گونه

 . ها در ميان مردم همزيست با آنان در سوريه و لبنان گرديده است رواج برخى فكاهى

. از عادات و رسوم خاص اين طايفه آه جنبه قداست دينى يافته است، پوشيدن عرقچين و آاله سفيد است
بلند آردن شارب . ه سفيد بپوشانندآنند در صورتى آه همسرشان فرزند پسر به دنيا آورد او را آال گاه نذر مى

هاى سفيد زنان ميانسال و  از سوى مردان و پوشش) شبيه شلوار آردى(و پوشيدن شلوارهاى خاص 
مسكن گزيدن در مناطق مرتفع و . توان از ديگر رسوم و عادات اين طايفه برشمرد  آهنسال دروزى را مى

معتقدند آه در  ن اين فرقه به خالف آيين صابئانپيروا. هاى معروف آنان است آوهستانى نيز از مشخصه
سكونت دروزيان . بايد باالترين نقطه شهر را براى اين منظور اختصاص داد) خريد يا ساخت(انتخاب مسكن 

امروز در استان آوهستانى جبل لبنان و در آنار جبل سويداى سوريه و در ارتفاعات شمال فلسطين اشغالى، 
 . شاهدى بر اين مدعاست 

 : امروزه جامعه دروزى به دو بخش يا طبقه تقسيم شده است

امروزه . است» شيخ عقل«آه همان عالمان دينى و مبلغان مذهبى و در رأس آنان ) عاقالن( طبقه عقال 1.
 . شيخ عقل اين طايفه محمد ابوشقرا است

برى دينى اين طايفه با ره. دهد  طبقه جهال يا مردم عادى آه گروه اآثريت جامعه دروزى را تشكيل مى2.
در حال حاضر وليد جنبالط، فرزند آمال جنبالط، رهبرى . شيخ عقل و رهبرى سياسى با شخص ديگرى است

متشكل » تقدمى اشتراآى«سياسى اين فرقه را در لبنان برعهده دارد و گذشته از مقام وزارت، رئيس حزب 
 . از پيشگامان سوسياليست دروز است

يابى انتساب آنان  عوامل پيدايش و انتشار اين فرقه، ريشه: سعى ما در اين نوشتار بر شفافيت اين امور است
نشين در خاورميانه، مبانى فكرى و اصول اعتقادات، فروع فقهى و  و نحوه گسترش جمعيت در مناطق دروزى

از و حج، و اهتمام آنان به اصل احوال شخصى چون ازدواج و طالق و وصيت، عبادات و شعاير دينى، چون نم
هاى رجال مذهبى و سياسى  اى از زندگانى آنان و نگاهى به ديدگاه تسامح دينى، مؤسسان فرقه و شمه

شمار حوادث تاريخى مربوط به اين فرقه  در خاتمه نگاهى گذرا به سال. هاى دينى به اين طايفه ديگر فرقه
 . خواهيم داشت

 هاى نخستين  پيدايش رگه

يخ پيدايش طايفه دروز در نيمه اول قرن پنجم در عصر خالفت الحاآم بامراهللا در قاهره و در پاسخ به دعوت تار
آرد تا نه تنها تمامى اسماعيليان بلكه  داعيانى از جناح حاآميت ـ آه براى فراگير شدن گرايش خود تالش مى

 . همه شيعه را فرا گيرد ـ به وجود آمد

توان تاريخ  اند و مى پژوهان و جهانگردان را به خود جلب آرده  تاريخ همواره نظر دانشپيروان اين فرقه در طول
آارى شديد آنان سبب شده است  ها و آثار مكتوب مستشرقان يافت؛ هرچند پنهان آنان را در ميان سفرنامه

وتى ارائه نمايند هاى متفا هاى شخصى آنان برداشت آه دانشمندان در تحير فروروند و از نحوه سلوك و ويژگى
 ) 5 (.و از عقايد و سير و سلوك آنان به معما و لغز تعبير آنند

، فيلسوف نامدار )احمدبن عبداهللا(ترين داعى فاطمى در دوران خالفت حاآم، حميدالدين آرمانى  برجسته
نده دوران ترين نويس اسماعيلى است و شايد بتوان او را دانشمندترين متكلم و متأله اسماعيلى و پرتأليف

آردند، اطالع دقيقى  از زندگى او همانند ديگر داعيان اسماعيلى آه به طور سرى فعاليت مى. فاطمى ناميد
اى پرآار از نژاد ايرانى است آه به سبب گسترش  دانيم آه او نويسنده قدر مى در دست نيست؛ همين

عراق : داعى بزرگ دو عراق(جت العراقين اش در بغداد و بصره و ايران به لقب افتخارى ح هاى تبليغى فعاليت
 ) 6 (.سرفراز گشت) عرب و عراق عجم



هاى پيدايش فرقه دروز، به قاهره فرا خوانده شد و در مباحثاتى آه ميان داعيان فاطمى  وى در همان سال
ه تعليم وى در مخالفت با داعيان تندروى آه درباره الوهيت حاآم ب. درباره امامت پديد آمده بود، شرآت جست
ترين اثر  سپس به عراق بازگشت و پس از تأليف آخرين و عمده. آرد و تبليغ دست يازيده بودند، استدالل مى

وى در اين آتاب آه نخستين آوشش در بيان .  م درگذشت1020/  ق 411خود، راحةالعقل، بعد از سال 
شناسى نو  ى از يك نظام جهانهاى جديد يافته است، انديشه فلسفه اسماعيلى فاطميان به صورتى نظام

 . ارائه آرد آه در آن، اثر نفوذ فالسفه قديم يونان هويداست

داد و مردم  هاى پايانى خالفتش تمايل شديدى به زهد و پرهيزآارى از خود نشان مى الحاآم بامراهللا در سال
شد و سرانجام  وار مىپوشيد و بر االغى س لباس ساده مى. داشت را از سجده آردن در برابر خويش باز مى

 م عبدالرحيم بن الياس بن احمد را آه پسر نواده عبيداهللا مهدى بود، به جاى فرزند 1013/  ق 404در سال 
 . عهدى خويش منصوب آرد و تمامى امور مملكت را به دست او سپرد خود على، به واليت

ترين  ديدار شد آه همين اختالفات عمدهها ميان داعيان فاطمى در مصر، اختالف و نفاق آشكارى پ در اين سال
اين آيش جديد، هرچند ريشه از مذهب اسماعيلى فاطمى داشت، به . عوامل پيدايش مذهب دروز گرديد
آميزى شد آه از چارچوب مذهب اسماعيلى و نيز اسالم شيعى بيرون  تدريج دربردارنده چنان عقايد بدعت

 ) 7 (.افتاد

 آغاز دعوت و داعيان نخستين 

روز داعيان نخستين اين دعوت دانست  هب دروزى خيلى زود رواج پيدا آرد و اين امر را بايد از تالش شبانهمذ
حيدره  على زوزنى و حسن بن انوشتكين درزى، عبدالرحيم بن الياس، حمزة بن.  نفر بودند150آه افزون بر 

 . تنى چند از ايشان هستند) ابن سكنى(اخرم 

چاك از وادى تيم، حلب،  دو جنبه دينى و سياسى توسعه بخشيدند و پيروانى سينهاينان مكتب دروزى را از 
ها پناه بردند يا دوباره  انطاآيه، صفد، شوف، عرقوب و متن يافتند، آه برخى از آنان در اثر فشارهاى زياد به آوه

 ) 8 (.سنى شدند

سال آغازين (م 1017/ ق 408 آيد آه نخستين داعى اسماعيلى آه در سال از شواهد تاريخى چنين برمى
. سازمان داد، حسن بن حيدره اخرم بود) خليفه فاطمى(نهضتى را به قصد اعالم الوهيت حاآم ) دوره دروز

دعوت فاطمى، در هماهنگى با اصول اساسى عقيده امامت شيعه، حاآم را پيشوا، فرد تاييد شده از جانب 
ى اسالم و مفسر مورد اعتماد مفاهيم باطنى شريعت ناپذير، حافظ و نگهبان حقيق خدا، معصوم و لغزش

توانستند او يا هيچ خليفه فاطمى  دانست؛ اما اسماعيليان فاطمى بر پايه معتقدات خود نمى اسالمى مى
 . ديگرى را موجودى الهى بشناسند

ياى العاده و سجا هاى تندروانه در ميان برخى داعيان فاطمى پيرامون قدرت فوق گسترش برخى انديشه
هاى  تر از آن در تفكرات شيعيان غالى دوره اخالقى حاآم، ريشه در انتظارات معادى اسماعيليان و مهم

 . تر، مخصوصا در عقايد خطابيه، دارد قديم

به هر حال، دعوت رسمى فاطميان با اين جنبش جديد، آه پيروان روزافزونى در ميان اسماعيليان مصرى پيدا 
اى به رجال و امراى برجسته،  فت برخاست و اخرم آه قصد داشت با فرستادن نامهآرد، قاطعانه به مخال مى

آرد، آشته شد و جنبش  ق، هنگامى آه حاآم را همراهى مى408آنان را به جنبش خود فرابخواند در رمضان 
 . جديد متوقف گشت و از گسترش باز ماند

احمد، آه از ياران پيشين اخرم و از  لى بنع ق جنبش به زعامت حمزة بن410يك سال و اندى بعد در محرم 
خارج از برج و باروى قاهره قرار » ريدان«حمزه پايگاه اصلى خود را در مسجد . نژاد ايرانى بود، از نو آغاز شد

ديرى نگذشت آه حمزه با رقيبى مواجه شد و او محمد بن . جا به تبليغ مذهب جديد پرداخت داد و در آن
هرچند ممكن است او در آغاز يكى از شاگردان و . هاى بخارا، بود ه نشتكين و از تركاسماعيل درزى، معروف ب

آرد و براى رسيدن به مقام پيشوايى نهضت  پيروان حمزه بوده باشد، پس از آن به طور مستقل عمل مى
 . ورزيد جديد با حمزه رقابت مى

به وى درزيه يا درزيه خوانده شد، عده در انتساب » الحاآميه«درزى، آه بعدها نهضت جديد گذشته از نام 
در واقع او نخستين آسى بود آه در حضور مردم الوهيت . زيادى از پيروان حمزه را به سوى خود جذب آرد

هاى  اين امر سبب بروز چندين شورش در اعتراض به تعليمات جديد شد و ناآرامى. حاآم را اعالم آرد
القضات فاطمى فرستاد  اى به نزد قاضى آه حمزه نماينده  ـ به ويژه آنفزونى گذاشت برخاسته از اين اقدام روبه

سپاهيان ترك خليفه فاطمى، الحاآم بأمراهللا، بسيارى از پيروان درزى را . و او را به نهضت جديد فرا خواند
ق 410نحو مرموزى درسال  درزى به درآن اوضاع. آشتند، ولى او خود توانست به آاخ خليفه پناهنده شود

 . به احتمال، او را مخفيانه به فرمان حاآم آشته باشند. ناپديد شد



اى از پيروانش در مسجد ريدان به محاصره سپاه فاطمى درآمدند، ولى  پس از آشتن درزى، حمزه و عده
پس از اين، وى به آيين ستايش حاآم صورت . حمزه مخفى شد و دوباره مورد عنايت و عفو حاآم قرار گرفت

د و سازمان دعوت نيرومندى براى تبليغ و گسترش عقيده جديد ترتيب داد و خود رهبرى آل آن آالمى بخشي
 . را به دست گرفت

توان از اسماعيل بن محمد تميمى  از داعيان و شاگردان او آه در اين تبليغ وى را همراهى آردند مى
، و على بن احمد )ابوالخير(امرى ، سالمة بن عبدالوهاب س)ابوعبداهللا(، محمد بن وهب قرشى )ابوابراهيم(

 ) 9 (.معروف به بهاءالدين مقتنى نام برد) ابوالحسن(طائى 

هاى واپسين خالفت  هايى دانست آه در سال توان منشأ بسيارى از ناآرامى به هر روى، نهضت دروز را مى
را غارت آرده، در پايان همين سال، حاآم به سپاهيان زنگى خود فرمان داد تا فسطاط . حاآم روى داد

هاى خاصى خليفه فاطمى را به ترك اسالم متهم  جا به دنبال اعالم الوهيت حاآم گروه زيرا در آن. بسوزانند
 . آرده بودند

 معانى واژه دروز 

هاى دنيوى  مندى از نعمت برخى نام اين فرقه را در اصل فارسى دانسته و آن را به معناى تمكن و بهره
هاى  جا آه دروزيان خود را اهل بهشت و برخوردار از نعمت اند و گويند از آن يم ترجمه آردهدانسته و درز را به نع

گذارى را از ناحيه مخالفان آنها و براى  ولى گروهى اين نام) 10 (.اند دانند اين نام را براى خود برگزيده اخروى مى
فارسى و به معناى شكاف و رخنه » درز«زيرا ريشه اين آلمه را همان . اند  تحقير و استهزاى آنان دانسته

 . اند شناخته

دانند؛ هرچند در تعيين آن  در برابر اين دو قول، آسانى اين فرقه را منسوب به شخصى داراى اين لقب مى
اولين آسى آه دعوت (شخص نيز بر يك نظر نبوده، گروهى او را آشاورزى مصرى به نام شيخ حسين درزى 

دانند، آن را به  مخالفان دروزيه آه اين فرقه را منحرف و گمراه مى. دانند مى) تحاآم را در آن ديار پذيرف
دهند آه از دين خارج شد و مرتد گشت و اهل توحيد از او تبرى  انوشتكين يا نشتكين درزى نسبت مى

 .  م از پاى درآوردند1019/  ق 410جستند و سرانجام او را در سال 

ود از بزرگان دروز است، پيروان اين فرقه را همچون اسالف خود به نام رو، شيخ مرسل نصر، آه خ از اين
داند آه از ناحيه مخالفان و عوامل استعمار اشتهار  گذارى آنان را به دروزى توهينى مى موحدون خوانده و نام

مان وى محمد بن اسماعيل درزى، معروف به نشتكين، را لعنت آرده، او را به آسانى در اين ز. يافته است
آند آه تمام هدفشان ايجاد تفرقه ميان مسلمانان است و آشتن او را به دست موحدان واقعى  تشبيه مى

 ) 11 (.داند دليلى بر برائت دروزيان از وى ـ به دليل ايجاد انحراف در دعوت توحيد اسالمى ـ مى

 انداخته، اعالم داشتند رهبران دعوت رسمى فاطمى نيز در آغاز تبليغات وسيعى بر ضد مذهب جديد به راه
آه حاآم هرگز از انديشه و عقايد افراطى آه از سوى درزى رواج يافته پشتيبانى نكرده است؛ و در اين باره 

 . فرامين و اسنادى منتشر ساختند

را در ) 12(حميدالدين آرمانى، ممتازترين داعى زمان آه نظريه رسمى اسماعيليان فاطمى مربوط به امامت 
هاى مختلف مذهب  وى در مصر، چندين اثر در رد جنبه. ويژه طرح آرده بود، به قاهره فراخوانده شداى  رساله

البشارة باالمام الحاآم بأمراهللا درباره اصل امامت و نيز امامت حاآم  اى به نام مباسم جديد نگاشت و رساله
پيشينيان خود به فرمان صريح نوشت و در آن اظهار داشت آه حاآم يگانه امام برحق دوران است و مانند 

اى ديگر به نام الواعظه، آه در  همچنين در رساله. الهى به امامت برگزيده شده است، اما خود، خدا نيست
پاسخ به رساله اخرم نگاشت، ادعاى الوهيت حاآم را مردود شمرد و جانبداران اين عقيده را به آفر و غلو 

رآلود دروزيان ريشه در آرزوى ظهور قائم و قيام قيامت دارد آه از وى دريافته بود آه عقايد آف. متهم ساخت
از اين رو در ابطال آن آوشيد . گرى واداشته است تعاليم اسماعيليان نخستين نشأت گرفته و آنان را به اباحى

نست و اين انديشه را آه قيامت با ظهور حاآم رخ داده و دوره اسالم به پايان رسيده است، به شدت مردود دا
شمار حاآم به عنوان ائمه دين  اعتبار شريعت اسالم در حقيقت در دوره جانشينان مقدر بى: و اعالم داشت

 . ادامه خواهد يافت

شد و به وسيله اخرم رواج يافته  آرمانى همچنين مسائل ديگرى را آه به خدا، امام و غير ايشان مربوط مى
اى ديگر به انحرافات  آه پيرامون توحيد است، به گونه) 13(ه دريه، وى در رسال. بود مورد بحث و انتقاد قرار داد

به طور آلى انتشار تأليفات حميدالدين تا . سازد دروزيان پرداخته، پندار آنان را در مورد الوهيت حاآم مردود مى
و هاى درونى سازمان دعوت اسماعيلى جلوگيرى آرد  هاى تندروانه در حلقه حد زيادى از رواج انديشه

 . بسيارى از داعيان مخالف را دوباره به آيش اسماعيلى بازگرداند



با ناپديد شدن . با اين همه، عقيده جديدى آه اخرم، درزى و حمزه پرداخته بودند همچنان روبه گسترش بود 
هاى نخست حكمرانى جانشين   م در حالى آه پيروان آيين پرستش حاآم در سال1021/  ق 411حاآم در 
عرض تعقيب و شكنجه شديد قرار گرفتند، حمزه و چند تن از داعيان عمده دروزى زندگى مخفيانه وى، در م
هاى آيين جديد به حالت تعليق درآمده بود به  رهبرى نهضت دروزيه در اين دوره آه عمده فعاليت. گزيدند

 . سپرده شد آه گويا با حمزه در تماس بود » مقتنى«

 م به طور 1027/  ق418از چگونگى و زمان مرگ حمزه اطالعى در دست نيست، اما مقتنى آه از سال 
وى از . آشيد  م بازگشت او را انتظار مى1038/  ق 430هاى نهضت را از سرگرفته بود در سال  علنى فعاليت

ترين موفقيت  واند و بزرگخ فرستاد و مردم را به انديشه پرستش حاآم فرا مى مصر به مناطق مختلف نامه مى
اى از داعيان دروز فعاليت داشتند، به دست آورد و در حقيقت، عقيده جديد توانست  خود را در شام، آه عده

بدين صورت شام، پايگاه . هاى روستايى در آن منطقه فراهم سازد ايدئولوژى الزم را براى موجى از شورش
 . هميشگى مذهب دروز گرديد

كين درزى ارتباط اعتقادى خود را با دولت فاطمى حفظ آردند و پيرو دعوت اسماعيلى هرچند پيروان نشت
ماندند، پيروان حمزة بن على آه به فرقه حاآميه اشتهار يافتند، پس از غيبت حاآم ارتباط خود را از فاطميان 

موحدان و يكتاپرستان را بنا نهادند و خود را ) طبقه عقال و جهال(هاى جامعه دوقطبى دروزى  بريدند و پايه
 ) 14 (.ناميدند؛ گرچه بعدها به لقب درزى مشهور گشتند

 مناطق دروزى نشين امروزى 

بخشى در شمال، در . اى از سرزمين سوريه مسكن گزيدند دروزيان در آغاز تاريخ خود در مناطق گسترده
 در شمال شرقى در سلسله و بخشى) از مناطق مهم اين طايفه(اى به نام تنوخ، ميان حلب و حماء  منطقه

نيز گروهى در مناطق اطراف دمشق . اند  جبال سماق ساآن شدند، آه امروزه گروه اندآى از آنان باقى مانده
ولى . شود الدروز خوانده مى در حوران و جوالن و اطراف جبل شيخ جاى گرفتند آه امروزه به نام سويدا و جبل

از دعوت اين طايفه تا به امروز، وادى تيم و قطاع جنوبى از جبل ترين منطقه سكونت ايشان از آغ شايد مهم
 ) 15 (.برد وادى تيم به تيم اهللا بن ثعلبه از قبيله ربيعه نسب مى. لبنان باشد

گويد آتاب عمدة العارفين است آه از عبدالملك اشرفانى و از  يكى از منابع مهمى آه در اين باره سخن مى
شود  اين آتاب آه از سه جزء تشكيل مى. و بيشتر مصادر آن از بين رفته است م به دست ما رسيده 17قرن 

و جزء سوم آن به تاريخ مذهبى دروز اختصاص يافته است هنوز به صورت خطى باقى مانده و به زيور طبع 
 . آراسته نشده است

تا مولتان، آه  م توانست نوآيشان بسيارى در ميان جوامع شرق اسماعيلى 1034/  ق 425مقتنى تا سال 
غزنويان به موجب وحشت از . دست آورد  در برده بودند، به جا از قتل و آزار غزنويان جان سالم به اسماعيليان آن

ترين ارتباطى با آنان داشت به شكنجه  آردند و هرآس آم تجديد حيات اسماعيليه در هند، آنان را آشتار مى
جامه خلعت دريافت ) خليفه فاطمى(تر از ظاهر  محمود را آه پيشجا آه حسنك، وزير  گرفتند؛ تا آن و آزار مى

 ) 16 (.آرده بود، به اتهام قرمطى بودن محاآمه آردند و آشتند

به وسيله داعيان اسماعيلى يمن به ) غرب هند(در دوره خالفت مستنصر، جامعه جديد اسماعيلى در گجرات 
در مولتان و شرق سند، رهبران دروز توانستند در ميان بازمانده وجود آمد آه گويا ارتباطى با دروزيه ندارند؛ اما 

 . اسماعيليان پيروانى بيابند

براى دستيابى ) بزرگ داعى دروزى در شام(الكردى و سكنى  اندآى بعد، چند تن از پيروان مقتنى مانند ابن
 موفقيت نخستين خود را در به مقام رهبرى نهضت با وى به مبارزه برخاستند و بدين ترتيب جنبش دروز توان و

 م ارتباط خود را با پيروانش قطع آرد و تنها 1037/  ق 429مقتنى پس از سال . جلب پيروان تازه از دست داد
 . آرد به ارسال نامه به اطراف اآتفا مى

 م به پايان رسيد و نهضت دروز به صورت يك جامعه بسته 1043/  ق 435سرانجام دعوت فعال جنبش در سال 
مانده از مقتنى  هاى باقى نامه. داد  پذيرفت و نه به پيروانش اجازه ارتداد مى رآمد آه نه گرونده جديدى را مىد

اى گردآورى شده آه در  اند در مجموعه محمد تميمى نوشته بن هايى آه حمزه و اسماعيل همراه با نامه
ش آتاب ترتيب يافته به نام رسائل اين مجموعه آه در ش. هاى مقدس دروز به آن خواهيم پرداخت  نوشته

 . شود الحكمه يا الحكمة الشريفه شناخته مى

هاى مذهبى و عقايد خود را آامال مخفى  دروزيان آه هنوز در انتظار بازگشت حاآم و حمزه هستند، نوشته
 . دارند نگه مى



در ناحيه آوهستانى حوران ـ و امروزه نزديك به سيصد هزار تن دروز در خاورميانه و بيشتر در سوريه ـ به ويژه 
تر دروزى آه اصل سوريايى دارند، در آمريكا،  جوامع آوچك. برند نيز در لبنان و فلسطين اشغالى به سر مى

اين در حالى است آه دروزيان آمار جمعيت خويش را خيلى بيشتر ) 17 (.اند آفريقا مسكن گزيده استراليا و غرب
 . آنند  از اين ارقام اعالم مى

 نتساب دروز ا

بنومعروف . شوند  شناخته مى» بنومعروف«دروز، گاه با عنوان 2 وز، 1اين فرقه به غير از عنوان موحدون و 
ربيعه  اند و بيشتر به طايفه بنى اند آه از شبه جزيره عربستان در قالب عشاير مختلف خارج شده عرب اصيل
) ع(ى از آنان در جنگ جمل در رآاب اميرالمؤمنين برند آه از گذشته به تشيع اشتهار داشته و برخ نسب مى
اهللا، ذهل، مرة، شهاب، هالل،  ثعلبه، شيبان، تيم وهب، بنى عجل، بنى قبايل بنى عبدقيس، بنى. اند جنگيده

، در جبل لبنان مستقر » شوف«هاى مختلف خود در جبال  عجل با تيره بنى. اند زائده و فضل، از همان تيره
اهللا بن ثعلبه در وادى تيم استقرار يافتند، اما  تيم بنى. نان به اطراف حمص آوچ آردندشدند و برخى از آ

ديگر ) 18 (.در جبل لبنان را مرآز قرار دادند» بعقلين«معن بن زائدة در مرآز شوف مسكن گزيدند و شهر  بنى
اعماق ساحل ـ و هاى طوروس در شمال فلسطين ـ از ساحل درياى مديترانه تا  طوايف دروز در آوهستان

 . جنوب غرب سوريه در جبل سويدا ساآن شدند

سليمان و ساآنان جبل لبنان را آل عبداهللا و اهالى فلسطين را  در برخى منابع، دروزيان ساآن وادى تيم را آل
ك، اتراك هاى طوالنى آنان در طول تاريخ با صليبيان، تاتار و مغول، ممالي ها و درگيرى اند و از جنگ تراب ناميده آل

 ) 19 (.اند عثمانى، مصريان و سرانجام با فرانسويان خبر داده

شمار وقايع و حوادث تاريخى اين فرقه در پايان اين نوشتار، قلمرو نفوذ، سرعت انتشار،  با نگاهى گذرا به سال
 . شود سرسختى طرفداران و مقاومت آنان در راه رسيدن به اهداف خود، بهتر نمايان مى

 گذاران مذهب دروز  گى حاآم و بنيانتاريخ زند

اى در ميان پيروان مذهب دروزى دارد، نگاهى  جا آه الحاآم بأمراهللا، ششمين خليفه فاطمى، جايگاه ويژه از آن
 رمضان سال 28 م به دنيا آمد و در 985/  ق 375او در سال . هرچند اجمالى به تاريخ زندگانى او ضرورى است

 . سالگى جانشين پدرش العزيز باهللا شد م در يازده 996/  ق 386

)  م1021ـ 996/  ق 411ـ 386(اش   سال زمامدارى24حاآم آخرين خليفه بزرگ فاطمى است آه در طى 
هاى روميان را به رهبرى باسل دوم دفع آردند و در  فاطميان بر تمامى اراضى سوريه سلطه يافتند و حمله

 .بخشيد  براى مدت ده سال امضا آردند آه سلطه آنان را تحكيم مىآغاز هزاره دوم ميالد، پيمان صلحى با وى
)20 ( 

هاى بغداد گسترش دادند و حتى در پايتخت حكومت  داعيان اسماعيلى دعوت خود را به امر حاآم تا دروازه
/  ق 398اند در نزاعى آه ميان شيعه و اهل سنت عراق در سال  نوشته. عباسيان براى خود ياورانى يافتند

در همين دوران است آه ) 21 (.» حاآم يا منصور«: زدند  م درگرفت، ساآنان منطقه آرخ يك صدا فرياد مى1007
حاآم در انديشه گسترش حكومت خود و در پس تحقق رؤياى پيشينيان خويش در ايجاد امپراتورى جهانى، به 

 اشعار خود نمادى از وحدت هاى تحت سلطه فاطميان بود و آن را در فكر ضميمه نمودن عراق به سرزمين
 . دانست مسلمانان و جهان اسالم مى

 و أسقى جيادى من فرات و دجلة 

 الدين بعد التفرق  و أجمع شمل

اسبان خويش را از آب دجله و فرات سيراب خواهم آرد و جامعه دينى مسلمانان را از اين تفرقه رهانيده، 
 ) 22 (.متحد خواهم ساخت

هاى قاهره وفسطاط همراه  هاى شبانه او درآوچه ى واپسين حكومتش، با گردشها زهدگرايى حاآم درسال
 27ـ زيادتر شد و سرانجام در » مقطم«هاى  وگذارش به تنهايى در بيرون قاهره ـ به ويژه در تپه بود وگشت

هاى متداولش در ارتفاعات مقطم ناپديد گشت و مرگ او همانند   م در يكى از گردش1021/  ق 411شوال 
 . اش معمايى شد زندگى

هاى حاآم را آه  چند روزبعد، االغ وجامه. وپنج ساله آغاز شد نتيجه براى يافتن خليفه سى وجوى بى جست
هايى پيرامون اين  پاره شده بود يافتند، اما جسدش هرگز يافت نشد و در نتيجه داستان براثر ضربات خنجر پاره



الملك، آه  گرش ست تر، حاآم را به دستور خواهر توطئه يت پذيرفتنىبنا به يك روا. ها افتاد حادثه برسر زبان
 . آرده بود آار يارى را دراين ازرؤساى آتامه، وى دواس، يكى گويا ابن.خليفه او را به مرگ تهديد آرده بود، آشتند

يان دروز به نقلى ديگر، او را به اشاره حمزه آشتند و جسدش را در نهايت احتياط پنهان ساختند تا پيشوا
ها ناپديد شدن حاآم  دروزى. بتوانند از ناپديد شدن اسرارآميز خليفه براى مقاصد مذهبى خويش بهره جويند 

به هر حال خالفت و امامت حاآم . آردند شد، تعبير مى را به استتار ارادى وى، آه آغاز غيبت او محسوب مى
 . اندآى بيش از بيست و چهار سال به طول انجاميد 

را آه شانزده ساله بود، با ) ابوالحسن على(وز پس از ناپديد شدن او، ست الملك يگانه پسر حاآم چهل ر
لقب الظاهر العزاز دين اهللا خليفه اعالم آرد و خود نايب الحكومه شد و تا زمان مرگش بيش از سه سال با 

 ) 23 (.قدرت تمام حكومت آرد

 مؤسسان مذهب دروز 

و ) اخرم(حيدرة فرغانى  ، حسن بن)لباد(على بن احمد زوزنى  حمزة بن: ترين داعيان اين فرقه سه نفرند مهم
در تقدم و تأخر ايشان ميان مورخان اختالف است و هرچند نام فرقه از ) . انوشتكين(اسماعيل درزى  محمدبن

را  دانند ودروزيان نيزحمزه  مىمحمد درزى برگرفته شده است، بسيارى ازمورخان آغازدعوت را ازحمزه
دانند آه از مسيروى منحرف و مورد انتقاد حمزه  گذارمذهب خويش و محمد درزى را از پيروان حمزه مى بنيان

 ) 24 (.آنند رو دروزيان از او به ناخرسندى ياد آرده، وى را لعن مى از اين. قرارگرفت

روزى آه حاآم در مصر به دنيا آمد، متولد شد و  ق، همان 375خراسان در سال » زوزن«حمزة بن على در 
در بيست . آورند چون والدت او شب پنجشنبه بود دروزيان نماز هفتگى خود را در اين شب به جاى مى

وى از خادمان مخصوص دربار حاآم شد و چون .) اند  هم نوشته405برخى . (به مصر رفت) 395سال (سالگى 
آرد و با  ايستاد و بيشتر آن را حفظ مى ستماع مجالس تأويلى حكمت مىاز زيرآى خاصى برخوردار بود به ا

 . ساخت مطالعه آتب دعوت در قصر، خود را براى آينده آماده مى

وى با نزديكى به حاآم توانست اعتماد وى را جلب آند و در سايه حمايت او داعيانى گردآورد آه براى اعالن 
جا آه   فرمان از او نرسيده باشد از ابراز آن خوددارى آنند، ولى از آندعوت جديد در خفا به توافق برسند و تا

پيش از موعد از اسرار دعوت جديد پرده برداشت، حمزه مجبور شد ) يكى از داعيان اسماعيلى(محمد درزى 
در همين سال داعيان فاطمى بر ضد حمزه شوريدند و سپاه ترآان را .  ق دعوتش را علنى سازد408در سال 

 . جا به وادى تيم در شام ـ منطقه تنوخيان ـ گريخت سرانجام حمزه در قصر پنهان شد و از آن. آمك خواندندبه 

عزل وى از  اختالف اصلى حمزه با محمداسماعيل درزى درمورد رياست مذهب جديد بود آه سرانجام به
حمزه در رساله .  ق آشتند 411منصبش و تحريك پيروان او در شام برضد وى انجاميد و شاميان او را درسال 

ناميد و من اين عمل را براو زشت شمردم، » االيمان سيف«درزى خود را در آغاز : نويسد الغايه والنصيحة مى
 430 و409سال : حمزه دوغيبت دارد. مطرح ساخت» سيدالهادين«آلود  ولى او بازنگشت وخود را با نام شرك

 . اند م گفته1030/  ق 422  او را سالآه سال مرگ اوست؛ هرچند برخى مورخان مرگ

المستجيبين،  الزمان، هادى و از وى با القاب امام، قائم) 25(حمزه از موقعيت خاصى نزد دروزيان برخوردار است 
الكلى، اراده، قلم، طور، آتاب مسطور، مسيح حق و ديگر عناوين ياد  المشرآين، علةالعلل، العقل المنتقم من

 . شود مى

تأليف عبد موالنا جل ذآره، هادى «: شود هاى حمزه بيشتر با اين مقدمه شروع مى  نامهها و آتاب
دانند به  آه او را مخترع اين مذهب مى و از اين» المستجيبين المنتقم من المشرآين بسيف موالنا جل ذآره

 ) 26 (.داند  برد و تمامى آنچه را آورده به اذن و رضايت حاآم مى خدا پناه مى

او نخستين حد از . است » مبدع اول«ترين عقايد دروزيان، ايمان به امامت حمزه به عنوان  حال از مهمبه هر 
حدود خمسه و از ديد دروزيان پيامبر حاآم است و آمال جنبالط در مقدمه آتاب أضواء على مسلك التوحيد 

 ) 27 (.» لوات المهيمن عليهعقل أرفع ص«آند آه هيچ آس را حق واليت بر مردم نيست، مگر براى  تصريح مى

 : گويد شيخ ابوعبيد دروزى در وصف حمزه مى

 اال صلوا على قلم القضايا 

 اهللا أفضل من أجابا  رسول



 يا خليلى ! اهللا حمزة رسول

 فأولى من أتانا بالكتاب 

 در )ع(در زمان حضرت آدم . هاى ديگرى ظاهر شده است تر در قالب انسان به عقيده دروزيان، حمزه پيش
داود، در زمان موسى ) ع(است و در دوره ابراهيم  فيثاغورث) ع(جسم شطنيل حلول آرده است و در عصر نوح 

و هموست ) 28 (در جسم سلمان ظهور يافته) ع(اليسوع و در عصر پيامبر ) ع(شعيب، و در عهد عيسى ) ع(
 . امال آرده است) ص(آه ـ نعوذ باهللا ـ قرآن را بر پيامبر 

. حيدره فرغانى، معروف به اخرم است آه از وى اطالع زيادى در دست نيست ى دروزى حسن بندومين داع
هاى وى پرداخت و سرانجام به   ق پس از پنهان گشتن حمزه ظهور آرد و به ترويج انديشه409او در سال 

ام آرد و اخرم حاآم بأمراهللا، قاتل وى را اعد. سنت به همراه سه تن از پيروانش آشته شد دست يكى از اهل
برخى ) 29 (.سنت نيز قاتل وى را با احترام، تشييع و دفن آردند را با تشريفات رسمى قصر به خاك سپرد و اهل

به هر حال از موقعيت او در ميان . اند پس از چند روز قبر اخرم شكافته شد و جنازه او مخفى گشت نوشته
 . ديگر حدود دروزى اطالع بيشترى در دست نيست

بار   ق براى اولين407او آسى است آه در سال . است) محمد بن اسماعيل(ن داعى، نشتكين درزى سومي
وى گويا از نژاد ترآى . پرده از اسرار دعوت دروزى برداشت و حمزه را به علنى آردن دعوت خويش واداشت

ترين و   او از مهم.هاى طال و نقره اشتغال داشت است آه به خدمت حاآم در مصر درآمد و به آار ضرب سكه
 . آيد ترين داعيان و فرستادگان حمزه به شمار مى شجاع

گروهى قائل به آشته شدن وى به . اسماعيل بر يك عقيده نيستند نگاران در مورد سرنوشت محمدبن تاريخ
. نويسند او مدتى در حمايت حاآم در قصر پنهان شد تا سپاه آرام گرفت اى مى اند، ولى عده دست طوايف ترك

سپس حاآم اسباب فرار او را مهيا ساخت و وى به شهر بانياس سوريه در ساحل مديترانه گريخت و به اعالن 
 411آرد رياست مذهب را براى خود رقم زند با تحريك حمزه در سال  دعوت خويش پرداخت و چون تالش مى

 . ق آشته شد

د نفر از داعيان سرشناس اين فرقه اشاره گذاران مذهب دروزى، مناسب است به چن در پايان سخن از بنيان
حامد تميمى، داماد حمزه است آه در حدود خمسه در رتبه بعد از او قرار  يكى از ايشان اسماعيل بن. شود

در منابع دروز آمده است . دارد و به القاب نفس، ذومصه، مشيئة، ادريس زمان و اخنوخ اوان خود مشهور است
از ) 30 (.گذاشت هاى مهم را به عهده او مى اعتماد آامل داشت و مأموريت) ىتميم(آه حمزه بر داماد خود 

مجموعه رسايل دروزيان چندين رساله به قلم تميمى است؛ نمونه آن، رساله تقسيم علوم، زناد، شمعه و 
 . اند  ق منابع دروزى از او هيچ خبرى درج نكرده411رشد و هدايت است، ولى بعد از غيبت حمزه در سال 

دوم، على بن احمد سموقى، معروف به ضيف است آه در ميان حدود خمسه دروزيان، حد پنجم است و در 
 . مرتبه جناح ايسر يا تالى قرار دارد

سوم، بهاءالدين است آه بعد از حمزه در نشر اين مذهب بيشترين تأثير را داشته و در رتبه جناح ايسر و تالى 
شدگان از مذهب اسماعيلى چون  نوشت و خارج ان قبايل نامه مىوى به سالطين و سر. آرد فعاليت مى

بسيارى از رسايل دروز را بهاءالدين نگاشت و براى . خواند را نيز به بازگشت به مذهب فرا مى» سكين«داعى 
 ) 31 (.حفظ اصول و احكامى آه حمزه آورده بود باب اجتهاد را بسته اعالم آرد

 نگاهى گذرا به عقايد دروزيان 

دروزيان به تقمص .گردد؛ زمانى آه ارواح بدون جسد بودند   ميليون سال قبل باز مى343اريخ از نگاه دروز به ت
رود، بلكه در جسد مولود جديدى از ميان خودشان حلول  ارواح معتقدند؛ يعنى روح انسان با مرگ باال نمى

دروزيان از ازل وجود داشته و بسيارى . شود ىرو به عقيده دروزيان عدد آنان هرگز آم و زياد نم از اين. آند مى
. اند مندند از اسالم به دين مستقل درزى گرويده اند و چون به تحول دينى عقيده از اديان پيشين را نيز پذيرفته

دهند؛  اين دين برگرفته از قرآن و شانزده آتاب خطى است آه به آسى اجازه اطالع يافتن از آن را نمى
آنان اخوان الصفا را به علت . اند نوافالطونى و مسيحيت و آيين بودا هم بهره جستهآه از فلسفه  چنان

. نزد آنان محدود است) ص(مقام حضرت محمد . دانند هاى دروزى دارند از خود مى شباهتى آه با انديشه
اهى ويژه چهار نفر از صحابه را جايگ. جهان پنج قطب داشته است آه آخرين آنها حاآم بأمراهللا فاطمى است

 . سلمان و مقداد و عمار و ابوذر: است

مالك، . اعتناست  دين درزى به گوهر ذات انسان توجه دارد و همچون صوفيان نسبت به امور ظاهرى بى
پذيرند و  دروزيان آسى را به دين خود دعوت نكرده، نمى. طهارت نفس است و نظافت بيرونى ارزشى ندارد

 ) 32 (.پندارد خارج شده در اشتباه است دهند و هر دروزى آه مى ن نمىآسى را اجازه خروج از اين آيي



وى به خالف آمال : گويد مى) محمد ابوشقرا(مؤلف آتاب اسالم بالمذاهب در ديدار با شيخ عقل طايفه دروز 
وى . گرى و آتمان سخت پايبند است آند و به باطنى هاى دروزى را به صراحت بيان نمى جنبالط انديشه

به گفته وى، . شمرد آه عدد رآعات آن با عدد رآعات نماز ديگر مسلمانان متفاوت است تا مى ها را پنجنماز
هنگامى آه بدن نظيف است وضو الزم نيست و روزه دهه ذيحجه واجب است؛ هرچند روزه ماه رمضان هم 

توان آن را به  و مىزآات تعطيل شده است و حد معينى ندارد . معناى روزه ترك آلودگى است. فضيلت دارد
 . اختيار مانند صدقات ادا نمود

 عناصر اصلى در مذهب دروز 

پيش از پرداختن به مبانى اعتقادى و اصول عقايد اين طايفه، توجه به اين نكته ضرورى است آه آنچه امروز به 
 تاريخ اى است برگرفته از عناصر مختلف آه در طول عنوان انديشه آالمى دروزيه مطرح است، مجموعه

با يك . گذشته و بر اساس نيازهاى پيروان اين فرقه، به مرور در انديشه و مبانى فكرى آنان داخل گرديده است
 : توان اين عناصر را به سه دسته تقسيم آرد نگاه عميق مى

دروس  فلسفه نوافالطونى برگرفته از منابع ايرانى و يونانى آه خليفه فاطمى، الحاآم بأمراهللا، در سلسله 1.
گفتنى است آه در فرهنگ دروزيان و . آرد براى پيروان خود تبيين مى» مجالس حكمت«هفتگى خود با عوان 

 م به أمر 1005/  ق 394اى آه در سال  اسماعيليان، واژه حكمت به معناى همين فلسفه است و دارالحكمه
 . حاآم تأسيس گرديد بر همين اساس بوده است

ابطال : هاى مختلف از سوى حاآم صادر شده است برخى به اين قرار است  سبت احكام حقوقى آه در منا2.
ق، 399ق، اقرار تأويل و لزوم نگاه باطنى به مسايل دينى در سال 395زآات و برداشتن وجوب آن در سال 

 . ق404خوانان در سال  ق و بازداشتن منجمان و آوازه400حكم نسخ شريعت در سال 

اى آه در سرزمين شام ميان پيروان نشتكين درزى در وادى تيم با  هاى مذهبى و طايفه  دستاورد جنگ3.
تر اشاره شد، اين دو نفر براى رسيدن به رياست مذهب  آه پيش چنان) 33 (.على زوزنى درگرفت پيروان حمزة بن

 ارتباط خود را با عقايد دولت فاطمى آه گروه اول جديد انشعابى از اسماعيليه، به نزاع برخاستند و در حالى
آنچه از مباحث آالمى به صورت . آرد، گروه دوم به فرقه حاآميه شهرت يافت و خود را موحد ناميد حفظ مى

نگارى از سوى حمزه، اسماعيل و مقتنى در مجموعه رسائل الحكمة  هاى اعتقادى يا نامه مناظرات و بحث
در همين . آيد شمار مى  عنصر سوم تشكيل دهنده عقايد دروز بهالشريفه در اين دوره تدوين شده است،

دوران است آه دروزيان با غيبت حاآم معتقد شدند آه باب دعوت اسماعيلى مسدود گشته است و ديگر 
پذيرفتند و  مندان به گرايش به اين فرقه را نمى به همين علت عالقه. نبايد آسى را به اين مذهب فراخواند

 . داشتند  ويش را از مردم پنهان مىتفصيل عقايد خ

 دروزيان و ألوهيت حاآم 

هاى اسالمى بر ايشان گشته است اعتقاد به حلول  گيرى ديگر فرقه ترين عقيده اين فرقه آه موجب خرده مهم
آنند؛ هرچند عباراتى آه  تعبير مى» حلول الهوت در ناسوت«خدا در جسم الحاآم بأمر اهللا است، آه از آن به 

 . آدام از صراحت برخوردار نيست پذير است و هيچ آند مبهم و توجيه تب مقدس دروز اين معنا را افاده مىدر آ

اى آمده است آه حمزة بن على از پيروان خود  نامه از آن نمونه در مصحف الدروز، در عرف عهد و ميثاق، پيمان
» الزمان ميثاق ولى« آن را خواسته و به نام عهد و پيمان گرفته و از تمامى موحدان در طول تاريخ حفظ و آتابت

توآلت على موالنا الحاآم األحد الفرد الصمد، المنزه عن «: متن عهدنامه چنين است. معروف گشته است
جانب فالن بن فالن در آمال آزادى و سالمت جسمى و عقلى اعتراف  اين: گويد سپس مى» ...األزواج والعدد

ـ جل ذآره ـ چيزى نشناسم و » حاآم بأمراهللا«رى جويم و جز پيروى از مواليم آنم آه از تمامى مذاهب تب مى
هرگاه از دين مواليم بازگشته يا با فرمانى از او مخالفت ورزم، از خالق معبودم بيگانه شده، سزاوار آيفرش 

ودى جز آند آه هرآس اعتراف آند آه در آسمان، اله معبودى و در زمين، امام موج سپس تصريح مى. باشم
 ) 34(. موالى حاآم وجود ندارد، موحد رستگار است

آمنت باهللا ربى الحاآم العلى األعلى رب المشرقين و رب المغربين و اله : در عهدنامه ديگرى آمده است
األصلين والفرعين منشئ الناطق واألساس مظهر الصورة الكاملة بنوره، الذى على العرش استوى و هو 

و أقر بانك ... ا فتدلى و آمنت به و هو رب الرجعى و له اآلخرة واألولى و هوالظاهر والباطنباألفق األعلى ثم دن
انت الحاآم االله الحقيقى المعبود واالمام الموجود جل ذآره فاجعلنى من الفائزين الذين جعلتهم فى أعلى 

 ) 35 (.عليين، ثلة من االولين و قليل من اآلخرين موالى ان تشاء آمين

در اين عبارات به خداوند احكم الحاآمين تطبيق شود، عقيده دروزيان در مورد الوهيت » حاآم«وان اگر عن
نامند به توحيد و  مى) پرستان يگانه(دروزيان آه خود را موحدون . شود همانند ديگر مسلمانان متجلى مى

 اسماعيليان فاطمى و شناسى ورزند و شالوده اعتقادات خود را از عقيده جهان وحدانيت الهى تأآيد مى



گذاران مذهب دروز از عقايد  دانند؛ ولى بنيان انتظارات معادى فاطميان برگرفته از نوعى فلسفه نوافالطونى مى
معتقدان (هاى قديم ـ به ويژه خطابيه  ديگرى چون حلول ذات الهى در جسم انسانى، آه غالت شيعى دوره

حمزه و ياران مخصوص او، در پى چنين . اند سخت تأثير پذيرفتهـ معتقد بودند، )) ع(به الوهيت امامان شيعه 
 . هاى انسانى اعتقاد پيدا آرده بودند تأثيراتى به تجلى و ظهور دورانى روح الهى در شكل

به عقيده آنان واحد ازلى، يعنى خداوند، عقل آلى ـ اولين منبعث يا اصل آيهانى ـ را آه خود باالتر از نام و 
به عبارت ديگر، حاآم واپسين مقام و جايگاه يا حيز خالق . شخص الحاآم بأمر اهللا متجسد نمودمرتبه بود، در 

 ) 36 (.توانست خويشتن را تطهير آند بوده است و تنها با شناخت حاآم بود آه انسان مى

 برداشت آرده، گذاران مذهب، از اين عبارات، الوهيت حاآم را رو، دروزيان امروز، متأثر از انديشه بنيان از اين
دهند و بر اين اساس،  مراد از حاآم در اين تعبيرات را به الحاآم بأمر اهللا، ششمين خليفه فاطمى، تطبيق مى

 . آنند دانند و وجود پدر و فرزند را براى او انكار مى دروزيان، حاآم بأمراهللا را فرزند عزيز يا پدر على نمى

 : آند حمزه در رساله بالغ تصريح مى

موالنا سبحانه يعلم خائنة األعين و ما تخفى الصدورو ما يكون من نجوى ثلثة اال هو رابعهم سبحانه و ألن 
فالحذر الحذر ان يقول واحد . تعالى عن ادراك العالمين و العاليين والمالئكة المقربين والناس أجمعين علوا آبيرا

ا سبحانه هو فى آل عصر و زمان يظهر فى صورة ابن العزيز او ابوعلى، ألن موالن: منهم بأن مولينا جل ذآره
آل يوم ... و هو سبحانه ال تغيره الدهور و ال األعوام و ال الشهور... بشريه و صفة مرئيه آيف يشاء حيث يشاء

 . هو فى شأن اى آل عصر فى صورة ال يشغله شأن عن شأن

منتقل آرده مشرك شده و ايد ) ندشفرز(هرآس بگويد او قدرت و عظمت خود را به اميرعلى : افزايد وى مى
آه امر حاآم در قيامت ظاهر شود به حجاب حاآم اشاره  توان تا پيش از آن وى معتقد است آه نمى. توبه آند

اهللا و خليفه خدا بخواند يا بر او سالم و صلوات  هرآس حاآم را صاحب الزمان يا امام عصر يا ولى. نمود
 ) 37 (.امد گرفتار شرك خفى شده استبفرستد يا او را حاآم بأمراهللا بن

توان گفت رابطه ناسوت  مى«: نويسد و تفسير آن مى» حلول الهوت در ناسوت«دآتر سامى مكارم در توجيه 
تواند  همچنان آه فكر آدمى محدود است و از طريق خط و شكل و صدا نمى. و الهوت ارتباط خط و معنا است

 نيز به هيچ وجه قابل درك نيست و خداوند خود در ناسوت تجلى به ادراك معانى مجرد دست يابد، الهوت
 ) 38 (.» نموده تا براى مردم انس ذهنى حاصل شود و به معرفت او و تقرب به سوى او نايل شوند

. از سوى ديگر، حمزه با پنهان گشتن حاآم امام شده بود؛ يعنى راهنماى انسانى مؤمنان و تجسد عقل آلى
زيرا اينك زمان آن فرا رسيده بود آه تمايز ميان ظاهر و باطن دين از .  محدود به أويل نبوداما نقش امام، ديگر

از اين زمان به بعد، وظيفه امام آن بود آه مؤمنان را هدايت آند تا با شناخت وحدانيت خداوند از . بين برود
حاآم دور واپسين تاريخ رو، حمزه انتظار داشت آه  از اين. شناسى برسند طريق وجود حاآم به خويشتن

مقدس دروزيان را آغاز آرده باشد و همه شرايع قبلى مانند شريعت اسالم و تأويل اسماعيلى آن را منسوخ 
 . سازد

در واقع تعاليم حمزه دين جديدى را عرضه داشت آه ناسخ همه اديان پيشين بود و به همين علت از محدوده 
و حذف همه انبعاثات ديگر » واحد«يد خاصى بر حضور بالواسطه اين دين تأآ. گشت دين اسماعيلى خارج مى

بود آه آشكارا در شخص » واحد«تر، پرستش  از همه مهم. گذاشت در عالم ـ آه نهايتا معلول واحد بود ـ مى
» موحدون«گويند و خود را » التوحيد«حاآم متجلى شده بود و به اين دليل است آه دروزيان امروز به دين خود 

 ) 39 (.مندنا مى

به گفته . اند  سپس دروزيان پا را فراتر نهاده و تجلى خداوند را پيش از حاآم براى هفت نفر ديگر برشمرده
 220(العلى، البار، ابوزآريا : اند از عبداهللا نجار، مقامات ناسوتى آه معبود در آنان ظهور يافته به ترتيب عبارت

 . و سرانجام الحاآم بأمر اهللا) ق386ـ 365(، عزيز )ق280فرزند معل در (، عليا، معل، القائم )ق

زيسته و منصور آه از  مى) مؤسس دولت فاطمى(گفتنى است آه قائم بأمر اهللا آه در زمان عبيداهللا مهدى 
ق خليفه بود، اين سه نفر به عقيده دروزيان يك 365ق حكومت آرده است و معز آه پس از او تا 341 تا 334

گانه فوق براى هر دروزى واجب   در قالب سه نفر ظهور يافتند و اعتقاد به مقامات دهذات واحد هستند آه
 . مؤآد است

گانه  شناخت خداى متعال در قالب اين مقامات ده: خوانيم مى» ما يجب ان يعرفه الموحد«در رساله خطى 
چنان آه در رساله ) 40(! » و آلهم اله واحد ال اله اال هو«: گويد پس از شمردن اين ده نفر مى. واجب است

: خوانيم سؤال و جواب نيز در پاسخ به اين سؤال آه حاآم چند مرتبه در صورت مادى ظهور نموده است، مى
در اصفهان بوده است و از اين رو، » البار«در هند و بار دوم براى » العلى«ده بار تجلى يافته آه اولين بار براى 



حمزه در رساله آشف الحقايق در پاسخ به اين پرسش آه ) 41 (... .زنند  ىصدا م» بار خدايا«ايرانيان او را 
: گويد چطور ممكن است صداى خداى سبحان را از انسانى شنيده يا او را در قالب صورتى مشاهده آرد، مى

سخن گفت و از طريق آوه او را مخاطب ساخت و ) ع(طور آه خدا از طريق درختى خشك با موسى  همان
 . ناميد، پس اگر خداوند در موجودى عاقل و عارف تجلى آند سزاوارتر است  آليم اهللا مىشما او را
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 راهنماى مطالعات قرمطى 

 حميدرضا شريعتمدارى 

 مقدمه 

شود،  اى است آه در تاريخ به نام قرامطه شناخته مى انگيزترين فرق اسالمى فرقه ترديد، يكى از بحث بى
الدعوة يا اصحاب الدعوةالهادية بهره  آنان خود از نام اصحاب. نامى آه ديگران عمدتا از روى تحقير بر آن نهادند

اى فاطميان  آه در مرحله  عباسيان بود، چناننام قرامطه در حدود دو قرن مايه آشفتگى و اضطراب. جستند مى
زمانى فرارسيد آه ديگر از اقتدار قرمطيان آاسته شده . گير آنان در امان نبودند اسماعيلى نيز از هجوم نفس

هاى آنان از عنوان قرمطى براى بدنام و ناآام آردن مخالفانشان  نشانده بود، اما همچنان عباسيان و دست
دينى، خرمدينى،  گرى در ادبيات رايج عباسى و سنى معنايى جز الحاد، بى قرمطى )1 (.جستند  سود مى

ويژه قرمطيان بحرين،  ناشدنى و ناپسند قرامطه و به برخى از اقدامات توجيه. گرى نداشت گروى و اباحى مزدك
تك حرمت هاى حجاج، تصرف و ه اى آوتاه ـ حمله به آاروان از قبيل نسخ شريعت محمدى ـ هرچند در دوره

، مرآز حكومت قرمطيان بحرين، در جاافتادن تبليغات )يا لحسا(حرمين شريفين و انتقال حجراالسود به احسا 
 . هاى متعصب بر ضد اينان بسيار مؤثر افتاد  ها و سنى منفى عباسى

 آمده اما قرامطه چهره ديگرى هم داشتند آه مايه جذب توده مردم فقيرى بود آه از ستم عباسيان به ستوه
هاى ميانى قرن بيستم يعنى  در دهه. بودند و آن ايجاد نوعى نظام اشتراآى و سطحى از رفاه عمومى بود

ماندگى و  هاى جهان سوم راه نجات خود را از عقب زمانى آه سوسياليزم در اوج رونق خود بود و ملت
جستند، ناگهان قرامطه و  ى مىهاى انقالب هاى اشتراآى و به طور عام در گرايش نيافتگى در آرمان توسعه

البته تحقيقات جديد . و نيز تا حدى پژوهشگران ايرانى قرار گرفت) 2 (تاريخ آنان مورد توجه نخبگان دنياى عرب
ها و برخى از پژوهشگران ايرانى بر صبغه  عربتأثير نبود، اما تأآيد  مستشرقان در اين رويكرد جديد بى

ها همگرايى با موج عظيم سوسياليزم در آن  داد آه انگيزه اصلى اين پژوهش اشتراآى قرمطيان نشان مى
 . مقطع خاص زمانى بود

گرايى در آن نيز جذاب و  گرى و باستان هايى از زرتشتى هاى ايرانى جنبش قرمطى و وجود رگه در ايران، جنبه
طور آلى نهضت قرامطه را تالش ايرانيان براى بازگشت به  برخى از نويسندگان ايرانى به. انگيزاننده بودبر

آيش و عظمت نياآان و شاهان ايران قبل از اسالم دانسته، صبغه علوى آن را پوششى دروغين براى نيل به 
اما مطالعات فارغ از ) 3(دانستند؛ » آارآمدان«را معرب » قرامطه«اين آرمان ملى قلمداد آردند و حتى واژه 

ها در نهضت قرامطه نيست، آنها را ابعاد  گيرى آه منكر اين نوع جهت هاى ايرانى يا اشتراآى، ضمن آن گرايش
شناسانى چون روسو، دوساسى، دوزى،  گونه مطالعات، شرق آغازگر اين. داند ثانوى و فرعى اين نهضت مى

ترديد اولين تحقيق جدى و مفصل را، آه هنوز هم در خصوص  د، اما بىهامر، آاترمر، گويار و بلوشه بودن
پس از وى اين . شناس هلندى، صورت داد قرامطه بحرين تحقيق معيار است، ميخائيل يان دخويه، شرق

ترين  امروزه برجسته. اى ابهامات و اشكاالت مطالعات وى را محققان بعدى زدودند تحقيقات ادامه يافت و پاره
 . رباره قرامطه ويلفرد مادلونگ آلمانى استمحقق د

 اهميت مطالعات قرمطى 

 : هاى مختلف اهميت دارد پژوهش درباره قرامطه از جنبه

، )يعنى مبارآية(آه اآثر اسماعيليان نخستين را، آه به امامت محمد بن اسماعيل معتقد بودند  نخست آن
اى  جرى آه به ناگاه نهضت اسماعيلى پس از دورهدهند و نيز در نيمه دوم قرن سوم ه قرمطيان تشكيل مى
شود و  وجه ميان اسماعيليان و قرمطيان فرقى گذاشته نمى هيچ آورد، به آارى سر برمى خاموشى يا پنهان

تواند  بنابراين، هيچ پژوهشگرى نمى. شوند  هايى براى يك نهضت تلقى مى اصوال اسماعيليه و قرمطيه نام
گيرى و تحوالت  آه درباره شكل دست دهد، بدون آن يان تحقيقى جامع و دقيق بهگيرى اسماعيل درباره شكل

 . قرامطه پژوهش آند

آه بخشى از تاريخ مسلمانان درمقطع زمانى نيمه قرن سوم تا نيمه دوم قرن پنجم هجرى در مناطقى  دوم آن
ا در آن مناطق به حكومت ه ، آه قرمطى)اياالت مرآزى ايران(چون بحرين، عراق، يمن، شام و منطقه جبال 
اى انجام دادند، تنها با شناخت دقيق  هاى تبليغى گسترده رسيدند، يا حوادث بسيارى آفريدند، يا فعاليت

ونحل آه دراين فاصله  روست آه درمنابع تاريخى وآتب ملل ازاين. تواند وضوح آاملى پيدا آند قرمطيان مى
 . شويم رو مى اوان با نام و يادآرد قرامطه روبهاند، فر زمانى يا درباره آن دوره تدوين شده

توجهى به عدالت و  آه بى اين: توان از نهضت قرامطه و فرجام آن آموخت هايى است آه مى سوم درس
طلبانه ـ خواه  خواهانه و اصالح اصالحات اجتماعى خيزش توده مردم و جذب آنها را به شعارهاى عدالت



هاى انقالبى و اصالحات  آه تندروى رخواهى ـ در پى خواهد داشت، و ديگر آنفريبانه باشد يا از روى خي عوام
اعتنا به مواريث گذشتگان فرجامى جز رفتارهاى افراطى و ويرانگر و در نتيجه انزوا و  پشتوانه سنت و بى بى

 . محوشدن از صحنه سياست، اجتماع و حتى تاريخ نخواهد داشت

 هاى تحقيق درباره قرامطه  دشوارى

 : روست هاى بسيارى روبه ژوهش درباره قرمطيان با دشوارىپ

ها و تعقيب و گريزها بيشتر به فرهنگ شفاهى گرايش داشتند؛  آارى  اسماعيليان نخستين به دليل پنهان1.
انتساب . هاى آنان نيز عمدتا به ما نرسيده است اندك نوشته. اند تر اثر مكتوبى به دست داده رو، آم از اين

ار موجود به قرمطيان نخستين نيز قطعى نيست؛ از اين قبيل است آتاب الرشد و الهداية، منسوب بيشتر آث
حوشب يا پسرش يا  حوشب از داعيان نخستين يمن و معروف به منصوراليمن؛ العالم و الغالم، اثر ابن به ابن

 . منصوراليمن مكتب فكرى او؛ و آتاب الكشف، منسوب به جعفر بن

اند از روى خصومت و بدخواهى يا با  ابع قديمى آه به قرامطه و اسماعيليان نخستين پرداخته بسيارى از من2.
همسانى بسيارى از . اند اند، اين نهضت و فرقه را بررسى آرده استناد به منابعى آه با اين انگيزه تدوين شده
آى است آه با هدف مخدوش هاى خاص و حتى منابع مشتر عبارات و تعبيرات اين منابع نشان از وجود انگيزه

رزام، و رساله  اثر ابن) 4(رساله النقض على الباطنية يا رد على االسماعيلية، . اند ساختن قرمطيان فراهم آمده
رزام استفاده آرده است، دو منبعى هستند آه بنابه مطالعات  تفصيل از رساله ابن شريف اخومحسن آه به

همين دو اثر منبع اصلى بسيارى از منابع . اند  امطه تدوين شدهجديد و شواهد موجود از روى ستيز با قر
 . اند بعدى بوده

بودن هويت واقعى رهبران و داعيان قرمطى و اسماعيلى در   يكى از مشكالت تحقيق در اين قلمرو، نامعلوم3.
عنى جاى اسامى حقيقى و نيز اعتقاد به تفويض ي آارگيرى القاب به به. مراحل نخست اين نهضت است

واگذارى مقامات روحانى و معنوى به ديگران و تقدم نسب معنوى بر نسب حقيقى، تشخيص هويت و نسب 
همين امر باعث سوءاستفاده برخى از داعيان اسماعيلى در . واقعى سران اين جنبش را دشوار ساخته است

 فاطمى رهبران اصلى ها و شبهاتى در نسب علوى و اعالم استقالل و ادعاى نسب علوى و نيز منشأ خدشه
آيا ميمون لقب . انگيزترين شخصيت يا نام، عبداهللا بن ميمون است بحث. قرامطه و خلفاى فاطمى شده است

) ع(ميمون نام صحابى معروف امام باقر و امام صادق  ميمون پسر اوست يا عبداهللا بن اسماعيل و ابن محمد بن
اسماعيليه را بنيان گذاشت؟ يا او شخصيتى است مرموز و است آه، بنابه ادعاى برخى از منابع اسماعيلى، 

اسماعيل بود و پس از وفات محمد، فرزند خود رابه جاى فرزند و جانشين وى  زيرك آه مالزم رآاب محمد بن
اسماعيل نام فردى مشخص است يا  معرفى آرد و هم او اجداد امامان فاطمى است؟ و نيز آيا محمد بن

ها و ابهاماتى از اين  نهادند؟ و پرسش  آه همه امامان اسماعيلى آن را بر خود مىآه نامى است مشترك اين
 . بردن به هويت و نسب واقعى بنيانگذاران و رهبران قرامطه و اسماعيليان را دشوار ساخته است قبيل، راه

آه يكى از  آفرين شده است، همچنان  در خصوص نام قرامطه، اطالقات و آاربردهاى مختلف آن نيز مشكل4.
ابهامات جدى ـ آه البته در روند تحقيقات تأثير چندانى ندارد ـ معناى لغوى اين واژه و وجه نامگذارى پيروان 

 . آيين قرمطى بدين نام است

 آاربردهاى مختلف اصطالح قرامطه 

 دستان سوريه، عراق، بحرين، يمن و خراسان در قرن سوم و چهارم هجرى بر ضد حاآمان  قيام تهى1.
اى آه در اين مدت دستگاه  طلبانه ويژه عباسيان، و نيز هر جنبش اجتماعى و سياسى مساوات مستبد، به

 حاآم را به لرزه درآورد؛ 

النهرين سفلى از زمان جنگ زنگيان به بعد بر پايه اعتقاد به نوعى جامعه  هايى آه در بين  خصوص گروه2.
 وران سازمان و گسترش يافت؛   پيشهاشتراآى ابتدايى در ميان دهقانان، آارگران و

  هر جنبش اسماعيلى غيروفادار به اسماعيليان فاطمى؛ 3.

 ) 5( آليت نهضت اسماعيلى؛ 4.

 . دينى داشته است اى آه خصيصه الحاد و بى  هر نهضت و فرقه5.

معنا و روشن است آه در اين تحقيق و ديگر مطالعات قرمطى جديد مقصود از قرامطه همان آاربرد اخص ـ 
يعنى هواداران حمدان ) 6(بندى فوق ـ است؛ قرامطه يعنى اسماعيليان عراق و بحرين،  آاربرد دوم در تقسيم



النهرين  ق در بين264الزنج از سال  هاى متمردى از اعراب و نبطيان آه پس از قيام صاحب يعنى گروه) 7(قرمط، 
 بود و به تشكيل دولتى مستقل از خالفت پاگرفت و متكى به نوعى سيستم اشتراآى با تشريفاتى خاص

 ) 8 (.بغداد در احسا منتهى شد

 گذارى قرامطه  وجه نام

اند آه در تأسيس اين  اند نه شخص، اما غالبا آن را وصف فردى دانسته برخى قرمطى را وصف مذهب دانسته
جوزى در  ابن. تدر منشأ نام قرمطى وجوه مختلفى گفته شده اس. آننده داشته است نهضت نقشى تعيين

 : بخش قرامطه آتاب خود، المنتظم، به شش وجه و قول اشاره آرده است 

  مؤسس اين نهضت شخصى آوفى به نام محمد وراق مقرمط بوده است؛ 1.

  رئيس آنان از نبطيان سواد و ملقب به قرمطويه بوده است؛ 2.

  قرمط غالم اسماعيل بن جعفر و مبدع باورهاى قرمطيان بود؛ 3.

نامى وارد شد، سپس او را به مذهب خود درآورد و از نام اين نوآيش   يكى از داعيان قرامطه بر آرميته4.
 اصطالح قرمطى برگرفته شد؛ 

  يكى از داعيان قرمطى، آرميته نام داشته است؛ 5.

 ) 9 (.اند قرمط نام داشت منسوب بن  قرامطه به يكى از داعيان اصلى خود آه حمدان6.

اشعث بوده است آه داعى اسماعيلى، حسين اهوازى، او را به  پذيرند آه قرمط لقب حمدان بن غالبا مى
آه قرمط در لغت به  اما درباره اين. وى منشأ ترويج اين آيين در عراق و سپس بحرين شد. آيش خود درآورد

برخى . ره شده استاند، به وجوه مختلفى اشا اى است و چرا حمدان را قرمط ناميده چه معنا و از چه ريشه
براى اين واژه به معانى مختلفى چون . دانند  آن را عربى و برخى آن را معرب و از ريشه آرامى مى

دارد، آسى آه از  هاى آوتاه قدم برمى چشم، دارنده بينايى قوى، پاآوتاه، آسى آه با فاصله آم و گام سرخ
گيرد، مدلس، روستايى وآشاورز،  د بهره مىخطى مخصوص آه ميان آلمات و سطور آن فاصله آمى وجود دار

 ) 10 (.اند اشاره آرده

 قرامطه در يك نگاه و بنا به يك تقرير 

، پس از مرگ )يعنى مبارآيه(جعفر فرزند وى محمد را به امامت پذيرفته بودند  آسانى آه پس از اسماعيل بن
 ادامه امامت در ذريه محمد قائل محمد به دو گروه تقسيم شدند؛ گروهى آوچك و ناشناخته آه ظاهرا به

شدند و اآثريتى آه مرگ وى را نپذيرفتند و او را هفتمين و آخرين امام خود دانسته، به انتظار بازگشت او به 
اينان را به دليل . دانند نويسان امامى پيشگامان قرامطه مى ونحل اينان را ملل. عنوان مهدى يا قائم نشستند

: اند از گانه عبارت اين امامان هفت. نامند امامى مى به هفت امام، سبعيه يا هفتهمين باور، يعنى اعتقاد 
حسين، محمد  على، حسين بن على، على بن طالب آه هم امام و هم رسول بود، حسن بن ابى بن على
جعفر در اين سلسله  آه چرا اسماعيل بن اين. اسماعيل بن جعفر و محمد بن) ع(محمد  على، جعفر بن بن
رغم وفات وى در  مده است شايد ناشى از اين باور باشد آه نصب وى به امامت توسط پدر بزرگوارش ـ علىنيا

قرمطيان، ) 11(. دادن تداوم امامت در نسل وى بوده است زمان حيات پدر ـ نصبى واقعى نبوده و تنها براى نشان
اشتند و بر اين باور بودند آه با ظهور وى اسماعيل نيز اعتقاد د عالوه بر قائميت، به نبوت و خاتميت محمد بن

قرمطيان . شريعت جديدى حاآم خواهد شد آه شرايع قبلى و از جمله شريعت محمدى را نسخ خواهد نمود
نوح، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد، على و : به هفت پيامبر اولوالعزم يا صاحب شريعت معتقد بودند 

تنها . اينان تا حدود نيمه قرن سوم اطالعات زيادى در دست نيستاز حضور ونوع فعاليت . محمد بن اسماعيل
در پس اين فعاليت شديد . شوند در آغاز نيمه دوم قرن سوم است آه ناگهان قرامطه بر صحنه تاريخ ظاهر مى

باورهاى اينان . آننده يك رهبرى مرآزى نيرومند ومخفى را درآار ديد توان دست هدايت راحتى مى انفجارى، به
 . نا همان باورهاى قرامطه نخستين بودعي

ناپذير بود ـ با توفيق  ديرى نگذشت آه دعوت اسماعيلى ـ آه در آن مقطع از دعوت قرمطى تفكيك
رو شد و در ظرف چند دهه به سرعت از جنوب غربى ايران و جنوب عراق تا چند بخش ديگر  اى روبه سابقه بى

 . جبال، خراسان، ماوراءالنهر، سند و شمال آفريقا گسترش يافتاز جهان اسالم از جمله يمن، بحرين، شام، 

حمدان از مردم سواد آوفه . نام قرامطه برگرفته از حمدان پسر اشعث است آه لقب قرمط يا قرمطويه داشت
بردارى بود آه از  حسين اهوازى از داعيان نام. بود آه به وسيله حسين اهوازى به آيش اسماعيلى درآمد



اسماعيل و مستقر در شام بودند   رهبرى نهضت اسماعيليه آه محتمال همان اخالف محمدبنسوى دستگاه
هاى  حمدان دعوت اسماعيلى را در روستاهاى اطراف آوفه و در ديگر بخش. به جنوب عراق گسيل شده بود

لى هويت اين حمدان مرجعيت رهبران مرآزى را قبول داشت و با آنان در مكاتبه بود، و. جنوب عراق سامان داد
اى آه در موفقيت سريع حمدان سهم بزرگى  از عوامل عمده. شد  رهبران همچنان پوشيده نگاه داشته مى

و منطقه جنوب عراق ) ق270ـ 225(داشت، شورش زنگيان يعنى بردگان سياه بود آه پانزده سال طول آشيد 
ق 267در سال . د معطوف داشترا دچار وحشت ساخت و توجه دستگاه خالفت عباسى را در بغداد به خو

الزنج يعنى  رو حمدان موقعيت را براى پيشنهاد اتحاد با صاحب تعداد قرمطيان عراق فزونى يافته بود؛ از اين
 . محمد زنگى مناسب ديد، اما رهبر زنجيان، آه در اوج قدرت بود، اين پيشنهاد را نپذيرفت على بن

يان اوليه اسماعيلى عبدان، شوهرخواهر يا داماد وى، بود آه دستيار عمده حمدان و يكى از مشهورترين داع
توان از  از استقالل عمل نسبتا زيادى برخوردار بود و داعيان بسيارى را در عراق نصب آرد آه از آن جمله مى

 . زآرويه بن مهرويه و ابوسعيد جنابى نام برد

) اى گناوه(ابوسعيد جنابى .  ظاهر شدق و شايد هم زودتر در عربستان شرقى281دعوت اسماعيلى به سال 
دار دعوت آن  هاى آغازين خود در جنوب ايران، از سوى حمدان به بحرين گسيل شد و عهده پس از فعاليت
سرعت عده زيادى از اعراب بدوى و ايرانيان ساآن آن منطقه را در پيرامون  ابوسعيد به. منطقه گشت
رزنده قبيله ربيعى از بنوعبدالقفس، بيشتر بحرين و نيز قطيف را هاى ا ق با آمك286وى تا سال . خودگردآورد

معتضد، خليفه عباسى، لشكرى مرآب از ده هزار نفر براى سرآوبى اينان فرستاد، . به زير فرمان خود درآورد
رو وى  ق، هجر، پايگاه اصلى ابوسعيد، سقوط آرد؛ از اين290رو شد، اما حدود  ولى با شكستى سنگين روبه

مدتى بعد سلطه وى بر مناطق همجوار از جمله يمامه و عمان نيز .  فعاليت خود را در احسا قرار دادمرآز
 . تحكيم شد

مسلك، آه  دولتى آه ابوسعيد بنيان گذاشت تقريبا دو قرن دوام آورد و مايه تهديد نه تنها عباسيان سنى
ويژه در امر مالكيت،  ت قرمطيان بحرين بههاى دول در تشكيالت و سياست. بعدها تهديدآننده فاطميان نيز شد

هاى دولتى به بينوايان،  هاى عمومى و انواع آمك آورى ماليات، توزيع هزينه هاى زراعى، جمع آشت زمين
در رتق و . طلبانه نقشى مهم و اساسى داشته است ماندگان، اصول اشتراآى و مساوات مستمندان و از راه

شد  انشينان وى در تصميمات عمده و مهم با شورايى آه عقدانيه ناميده مىفتق امور جامعه نيز ابوسعيد و ج
 . پرداختند نفوذ بود به رايزنى مى هاى صاحب اى از رجال واالمقام و نمايندگان خاندان و مرآب از عده

 ق آه هنوز از برآمدن286در سال . تر گفته شد، حمدان با مرآز دعوت اسماعيلى ارتباط داشت آه پيش چنان
هايى  عبيداهللا به مسند رهبرى مرآزى نهضت ديرى نگذشته بود، حمدان دريافت آه لحن دستورها و فرمان

وى . شد، تغيير آرده است آه به صورت مكتوب براى وى از سلميه ـ مقر عبيداهللا در شام ـ فرستاده مى
ا به پايگاه مرآزى گسيل بايست در معتقدات تغييرى پديد آمده باشد؛ درنتيجه عبدان ر زد آه مى حدس مى

عبدان در سلميه متوجه شد آه عبيداهللا پس از مرگ رهبر پيشين فرقه . داشت تا به بررسى موضوع بپردازد
اسماعيل، آه تا آن زمان دعوت  اسماعيليه به رهبرى نهضت رسيده است و به جاى قبول مهدويت محمد بن

رؤساى قرمطى عراق همين آه .  امامت شده استگرفته، اينك خود مدعى خاطر او صورت مى به نام و به
متقاعد شدند آه عبيداهللا از اصول عقايد اوليه نهضت انحراف يافته است، بيعت خويش را از رهبرى مرآزى 
گسيختند، اما به زودى و محتمال با اشاره رهبران مرآزى، حمدان و عبدان از ميان برداشته شدند و زآرويه آه 

دار منصب داعى آلى عراق شد، گرچه وفادارى وى نيز  ر مانده بود به جاى آنان عهدهبه رهبرى مرآزى وفادا
 . چندان دوام نيافت

گونه بود آه اصالحات  بسيارى از اسماعيليان همچنان بر پيمان خود با رهبرى مرآزى باقى ماندند، و اين
ق 286ضت اسماعيلى را در سال عبيداهللا در مفهوم و مصداق امام، و متعاقب آن شورش حمدان و عبدان، نه

شد آه خلفاى فاطمى  از اين به بعد نام قرامطه عمدتا بر اسماعيليانى اطالق مى. به دو شعبه تقسيم آرد
 . را به امامت قبول نداشتند

آه  قرامطه عراق پس از درگذشت حمدان و عبدان تا مدتى دچار سردرگمى و بحران شدند، تا اين
اسماعيل  ادرزادگان عبدان، به مقام رهبرى آنان رسيد و دعوت را به نام محمدبنموسى، يكى از بر بن عيسى
اما . اينان تا پايان ربع اول قرن چهارم و به صورت محدودتر، پس از آن نيز در جنوب عراق باقى ماندند. ادامه داد

مهدى منتظر معرفى در بحرين، ابوسعيد جنابى جانب حمدان و عبدان را گرفت و مدتى بعد خود را نماينده 
پس از وى پسرانش . دست غالمى به قتل رسيد ق به301آرد و دولت مستقل تشكيل داد، اما در سال 

 . جانشين وى شدند) 332م (و ابوطاهر )  ق311ـ 301(ابوالقاسم 

ن قرمطيان بحرين در زمان ابوطاهر مدتى را در خاموشى گذراندند و همزمان، با وزير معروف عباسيان، على ب
عيسى، مذاآراتى را آغاز آردند آه با سعايت رقباى على بن عيسى و برآنارى وى، اين مذاآرات به نتيجه 

جويانه خود را با عباسيان قطع آردند و به بصره و  ق روابط صلح311نرسيد و قرمطيان نيز پس از اين در سال 
ارت آردند و جمع آثيرى را آشتند و اسير گشتند حمله برده، آنها را غ اندآى بعد به حجاجى آه از مكه بازمى

در اين حمله لشكريان وى جنايات بسيارى را . اعمال ويرانگر ابوطاهر با يورش به مكه به اوج خود رسيد. آردند



مرتكب شدند و حجراالسود را نيز از آعبه برآندند و به احسا منتقل آردند، تا پايان يافتن دوره اسالم و 
توهين قرمطيان به خانه . ر مهدى منتظر را آه ناسخ شرايع قبلى است، نشان دهندالوقوع بودن ظهو قريب

 ق مالك 318ابوطاهر با تسخير عمان در سال . آعبه و جنايت آنان در حق حاجيان، جهان اسالم را تكان داد
 . بالمنازع عربستان و مايه وحشت همه حكمرانان اطراف شد

ق زمام حكومت را به يك جوان 319 انتظار ظهور مهدى بود، در رمضان ابوطاهر آه بنا به محاسبات نجومى در
 1500اين زمان مقارن بود با گذشت . زعم آنان همان مهدى موعود بود، سپرد اصفهانى به نام زآريا، آه به

بينى آرده بودند آه در اين  هاى منسوب به وى و جاماسب آه پيش سال از زمان ظهور زرتشت و با پيشگويى
آرد از تبار  زآرياى زرتشتى، آه ادعا مى. گردد مطابق بود حكومت به زرتشتيان يا مجوسيان بازمىسال 

زودى رسوم غريبى چون لعن وسب پيامبر اسالم و ديگر پيامبران، سوزاندن آتب  شاهان ايرانى است، به
. ابوطاهر اقدام آرددينى و پرستش آتش را آغاز آرد و به آشتن رجال بحرين، رؤساى قبايل و حتى خويشان 

ابوطاهر آه بر جان خود ترسيده بود هشتاد روز بعد وى را برآنار ساخت و خود دوباره زمام امر را برعهده 
اى شديد وارد آرد و از نفوذ آنان بر ديگر گروههاى  ماجراى اين شياد به روحيه قرمطيان بحرين صدمه. گرفت 

 . اسماعيلى مخالف فاطمى در شرق آاست

آردند و سرانجام  پس از وى، حكومت را برادرانش به طور مشترك اداره مى. ق ابوطاهر درگذشت332 در سال
 سال داوطلبانه 22ق قرمطيان بحرين در برابر مبلغ گزافى آه عباسيان پرداختند، حجراالسود را پس از 339در 

شدند،  ةالرؤسا خوانده مىهاى ابوسعيد، آه الساد  ق شش تن از نواده366در سال . به آعبه برگرداندند
االعصم برادرزاده ابوطاهر، آه پيش از اين در  در اين ميان، حسن. دار اداره حكومت شدند مشترآا عهده
آرد، به فرماندهى نيروهاى نظامى بحرين  هاى قرمطيان در خارج از بحرين سپاه را فرماندهى مى لشكرآشى
خشيديان گرفت، اما سرانجام به شرط دادن خراج به ق دمشق را از ا357تر در سال  وى پيش. منصوب شد

ق، سپاه عظيم فاطمى نيروهاى 359با اين همه، در سال . دولت بحرين با اخشيديان پيمان دوستى امضا آرد
بويه و  دو سال بعد، اعصم به يارى عزالدوله بختيار از امراى آل. مشترك قرمطى و اخشيدى را شكست داد

هاى   موصل، فاطميان را در شام مغلوب ساخت؛ سپس راهى مصر شد و تا دروازهابوتغلب حمدانى، حكمران
نشينى به احسا واداشت، هرچند دمشق در يد  قاهره پيش رفت، اما مشكالت داخلى و خارجى او را به عقب

 . قدرت او باقى ماند

 و او را به بازگشت به اى تهديدآميز به حسن اعصم نوشت ق، پس از ورود معز به قاهره، وى نامه362در سال 
 363در واآنش به اين نامه، حسن اعصم در سال . سنت ابوطاهر و ابوسعيد در وفادارى به فاطميان فراخواند

ق براى دومين بار به مصر حمله و قاهره را محاصره آرد، اما به دليل خيانت برخى از متحدانش شكست خورد 
با شكست اعصم در نبردى ديگر در شام به سال . ادو به بحرين عقب نشست و دمشق را نيز از دست د

ق، اقتدار قرمطيان رو به آاهش نهاد و دولت آنان به يك قدرت محلى تبديل شد و هرگز نتوانست شكوه 365
هايى محلى آه بر ضد آن  ق در پى شورش469 تا450هاى  سابق را به دست آورد، و سرانجام در طى سال

 . طور آلى تومار قرامطه بحرين در هم پيچيده شد نيز از دست داد و بهصورت گرفت، آن قدرت محدود را 

ترين گروه  مهم گيرى، سيرتحوالت و فرجام قرامطه وعمدتا ناظر به آنچه گفته شد، اجمالى بود از شكل
، و نيز مبتنى بر تقرير و )يعنى قرامطه بحرين(حكومتى نسبتا پايدار دست يافتند  است آه به اى قرمطى
. است خوبى ازعهده آن برآمده ى خاص است آه فرهاد دفترى دراثر ارزشمند تاريخ وعقايد اسماعيليه بهتبيين

هاى ديگرى نيز وجود دارد آه طرح مبسوط و بررسى داليل وشواهد آنها دراين مختصر  ها وتحليل اما روايت) 12(
 . گنجد نمى

ترين منابعى است آه به  هد، معرفى اجمالى مهمتواند صورت د آارى آه اين اثر با بضاعت اندك اين قلم مى
راهنما و . جويى محورهاى اصلى تحقيق در باب قرامطه در آن منابع است اند و نيز پى قرامطه پرداخته

هاى آن، اثر فرهاد دفترى، و مقاله  نوشت راهگشاى اصلى اين مطالعه، تاريخ و عقايد اسماعيليه و پى
. ، اثر رضا رضازاده لنگرودى، چاپ شده در يادگارنامه فخرايى است» شناسى تحليلى جنبش قرمطى آتاب«

نويسنده در حد توان آوشيده است به منابع اصلى مراجعه مستقيم داشته باشد، هرچند ديدگاه ديگران را 
 . نيز درباره اين منابع و نقل قول آنها را از منابعى آه در اختيار نبوده است مغتنم شمرده و نقل آرده است

 محورهاى اصلى تحقيق درباره قرامطه 

 اند و آاربردهاى مختلف اصطالح قرمطى آدام است؟   قرامطه آيان1.

گرى  اند؟ آيا قرمطى گذاران اصلى و رهبران مرآزى آن آدام  مبادى دعوت قرامطه نيمه دوم قرن سوم و بنيان2.
اسماعيل را امام غائب،  آه محمد بنتداوم دعوت اسماعيليان نخستين يا همان اسماعيليان مبارآيه است 

دانستند يا نهضتى خودبنياد و آامال مستقل، اما با عقايدى همسان با عقايد اسماعيليان  قائم و منتظر مى
 اند؟  نخستين بوده است؟ و آيا اسماعيليان فاطمى و قرامطه از مبدأ و منشأ واحدى برخوردار بوده



عميق اسماعيليان فاطمى با قرامطه در نيمه دوم قرن سوم عامل يا  با اذعان به حسن روابط و پيوندهاى 3.
 عوامل گسست بعدى آنان ـ در زمان زعامت عبيداهللا ـ چه بوده است؟ 

شوند، و اسماعيليان فاطمى  ترين بخش قرامطه محسوب مى  آيا به واقع ميان قرمطيان بحرين، آه عمده4.
نموده است ـ يا اختالف آنان، الاقل در  ظاهرا چنين مىآه  شكاف و شقاق جدى وجود داشته است ـ چنان

بيشتر موارد، صورى و با اهداف خاص تشكيالتى و به عنوان رفتارى تاآتيكى و نه استراتژيكى بوده است و 
اقتضائات حكومت بردنياى  دليل فاطمى به را، آه خلفاى درحقيقت قرامطه بخشى ازاهداف آالن اسماعيليان

 آردند؟  توانستند رسما انجام دهند، پيگيرى مى  سنى بودند ـ نمىاسالم ـ آه عمدتا

مشغولى اصلى عمده پژوهشگران اين قلمرو بوده است و بعد از اثر مهم  روابط قرمطيان بحرين وفاطميان دل
خصوص روابط قرامطه بحرين و  اين زمينه آه بهترين اثر در  ترين و مهم دخويه در باب قرامطه بحرين، تازه

 ) 13 (.فاطميان پرداخته است، آارى است از ويلفرد مادلونگ آه هنوز به فارسى ترجمه نشده است

آم در مقطعى محدود  گرى در ميان قرامطه ـ دست هاى تاريخى، اجتماعى و فكرى اباحى ها و زمينه  ريشه5.
 ست؟ در ميان قرامطه بحرين ـ چه بوده ا

 مأخذشناسى قرامطه 

گرچه امروزه، منابع فراوانى درباره قرامطه در دسترس است، منابع دست اول، يعنى منابعى آه به درستى 
تر به فرهنگ  ها آم ها باشد، چندان زياد نيست؛ چه، قرمطى استناد قرمطى گوياى افكار و تاريخ واقعى و قابل

تر به دست ما  هاى ايشان نيز آم ، و نوشته)تر اشاره شد پيشآه به داليل آن نيز (مكتوب گرايش داشتند 
 . رسيده است

اند، نيز  هاى نزديك به آنان نوشته در ميان منابعى آه ديگران درباره قرامطه و اسماعيليان نخستين در سده
 يا هوادار شود؛ زيرا اين منابع را عمدتا نويسندگان سنى متعصب تر يافت مى اعتماد آم طرف و قابل منابع بى
هاى شيعيان  اند، هرچند، بنا به تصريح محققان، نوشته نوشته) اثناعشرى(ها يا شيعى امامى  عباسى

ها و تسلط قرائت و سنت خاص آنان، آثار مربوط به  با روى آارآمدن فاطمى. اعتمادند امامى بيشتر قابل
توان   به منابع اسماعيليان فاطمى نيز نمىرو، از اين. ها ناديده گرفته شد هاى ديگر و از جمله قرمطى قرائت

 . نصيب نماند آامال اطمينان آرد، هرچند با انقراض سلسله فاطميان، آثار و مآثر اينان نيز از تطاول و تغافل بى

خوشبختانه، با مطالعات جديدى آه در اين قلمرو صورت گرفته و مآخذ آهنى آه بازيابى، تحقيق و چاپ شده 
. دهد، بسيارى از ابهامات مربوط به قرامطه برطرف شده است اسناد موجود اجازه مىآه  است، تا جايى

هرحال، آسانى  به. شدنى نباشد مانده با توجه به منابع موجود برطرف رسد آه بيشتر ابهامات باقى نظر مى به
 ظاهرا .توانند به منابع موجود و تحقيقات جديد بسنده آنند آه خواهان شناخت قرمطيان هستند، مى

اى است آه لوئى ماسينيون به  شناسى جامعى از قرامطه به دست داده، مقاله نخستين اثرى آه آتاب
آارل بروآلمان نيز در آتاب تاريخ ) 14 (.مناسبت شصتمين سال تولد ادوارد براون تدوين و به او تقديم آرده است
به زبان فارسى مقاله ) 15 (.ستادبيات عرب، فهرستى از مآخذ مربوط به قرمطيان را عرضه آرده ا

تحقيقات «و نيز تا حدودى مقاله ) 16(، اثر رضا رضازاده لنگرودى، » شناسى تحليلى جنبش قرمطى آتاب«
 . اند تأليف فرهاد دفترى از عهده اين مهم برآمده) 17(، » اسماعيلى و اسماعيليان نخستين

. اند  مناسبت، منابع تحقيقى قرامطه معرفى شدهدر تعدادى ديگر از مطالعات جديد قرمطى و اسماعيلى به
دهيم،  بندى آن را از مصادر قديمى مربوط به اسماعيليان نخستين، مبنا قرار مى يكى از اين منابع آه تقسيم

 1: .آند وى اين مصادر را به چهار گروه تقسيم مى. اثر برنارد لوئيس است) 18(هاى اسماعيليه،  آتاب خاستگاه
 .  منابع اسماعيليان 4.امامى؛   منابع شيعيان دوازده3. . منابع دينى و آالمى سنى2. سنى؛ منابع تاريخى

 : وى سپس گروه اول را به سه مرحله تقسيم آرده است

على بن حسين (، مروج الذهب و معادن الجوهر )محمد بن جرير طبرى(تاريخ الرسل و الملوك : مرحله نخست
دراين مرحله اطالع مورخان درباره ) . حمزه اصفهانى) (ع( و االنبياء ، تاريخ سنى ملوك االرض)مسعودى

 . هاى عام و مشهود آنان است اسماعيليان نخستين بسيار اندك است و بيشتر ناظر به فعاليت

، تجارب االمم و ذيل )اثير الكرم الشيبانى معروف به ابن ابى ابوالحسن على بن(الكامل فى التاريخ : مرحله دوم
بودن، در رديف مورخان  رغم صابئى سنان صابى؛ وى، على بن ثابت(، تاريخ اخبار القرامطة )بوعلى مسكويها(آن 

سنت  هاى اهل سنى ذآر شده است، چون آثار وى همانند آثار ديگر صابئيان، بيانگر دقيق رويكردها و ديدگاه
هاى خيزش  در مرحله دوم نشانه) . نهند مذهب تاريخ وى را ارج مى از همين روست آه عالمان سنى. است

قرامطه براى مورخان سنى هويدا شده است، ولى هنوز از دريافت و پرداخت مفهوم آلى اين خيزش در 
 . هاى اينان خبرى نيست  آتاب



، رساله منسوب به شريف اخومحسن، اتعاظ الحنفاء )عبداهللا بن رزام(رد على االسماعيليه : مرحله سوم
يين الحنفاء؛ المقفى الكبير فى تراجم اهل مصر و الوافدين عليها؛ المواعظ و االعتبار بذآر باخبار االئمة الفاطم

الدين احمد  شهاب(االدب  و نهايةاالرب فى فنون) الدين احمد بن على مقريزى هر سه از تقى(الخطط و االثار 
 ) . بن عبدالوهاب نويرى

زيادى يافته است و مورخان معروف بغداد در اين زمينه در اين مرحله شناخت سنيان از آيين اسماعيليه تحول 
 . اند، هرچند نسبت به خلفاى فاطمى و سلف آنان رويكردى منفى دارند بسيار قلم زده

مقاالت االسالميين و اختالف المصلين : گروه دوم، يعنى منابع دينى و آالمى سنيان، شامل آثار ذيل است
، الفصل فى الملل و )ابوالمعالى(، بيان االديان )عبدالقادر بغدادى(، الفرق بين الفرق )ابوالحسن اشعرى(

، )ابوالفتح محمدبن عبدالكريم شهرستانى(، الملل و النحل )ابومحمد بن احمد بن حزم(االهواء و النحل 
ابوحامد (، فضائح الباطنية و فضائل المستظهرية )فخرالدين رازى(اعتقادات فرق المسلمين و المشرآين 

قاضى (و تثبيت دالئل النبوة ) ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزى(، المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم )غزالىمحمد 
 ) . عبدالجبار معتزلى

، رجال )ابوعمرو آشى(معرفة الناقلين : گيرد گروه سوم، يعنى منابع شيعيان اثناعشرى، اين آثار را دربرمى
محمد (، رديه بر اسماعيليه )ابن شهرآشوب(معالم العلماء ، )شيخ طوسى(، اختيار معرفة الرجال )نجاشى(

سعد بن عبداهللا (، المقاالت و الفرق )ابومحمد حسن بن موسى نوبختى(، فرق الشيعة )استرآبادى بن على
 ) . احتماال از سيد مرتضى داعى حسنى رازى(، و تبصرة العوام فى معرفة األنام )اشعرى

ترين آتاب، عيون االخبار اثر داعى ادريس  اند، اصلى اسماعيليان تأليف آردهدر گروه چهارم، يعنى منابعى آه 
اند، اما  دو آتاب نيز متأخران تدوين آرده. الدعوة، اثر قاضى نعمان است تر از آن افتتاح يمانى است، اما قديمى

شرف على (ان رياض الجن: اند دهد آه مؤلفانشان به منابع اسماعيليان دسترسى داشته به وضوح نشان مى
ابن (سفرنامه صورة االرض ) . شيخ عبداهللا بن مرتضى(، الفلك الدوار فى سماءاالئمة االطهار )سيد پورى

 . گنجند و سفرنامه ناصرخسرو نيز در اين گروه مى) حوقل

 : ها نوشت پى

قرمطى ام در همه جهان و  من از بهر عباسيان انگشت آرده«اين جمله محمود غزنوى معروف است آه ) 1
؛ و نيز معروف است آه ) نامه دهخدا، ذيل مدخل قرمطيان لغت(» آشم جويم و آنچه يافته آيد بر دار مى مى

اين «زد  گرداندند و در پى او غالمى بر شترى ديگر سوار بود و فرياد مى حالج را سوار بر شترى در بغداد مى«
» گرى دانستند اتهام اصلى او را دعوت به قرمطىدر محكمه، . » يكى از داعيان قرامطه است؛ او را بشناسيد

 .) 137  ، ص11 آثير الدمشقى، البداية والنهاية، ج ابن(

تجربة رائدة فى : طه الولى، القرامطة اول اشتراآية فى االسالم؛ محمود اسماعيل، القرامطة: رك) 2
و قد حاول «: گويد  مى89 بع الهجرى، صالقرن الرا االشتراآية؛ عبدالعزيز الدورى در تاريخ العراق االقتصادى فى

مى : و نيز رك» بتأسيس مجتمع اشتراآى التباعه فى السواد]  اى العدل االجتماعى[حمدان قرمطانجاز ذلك 
اى ابوسعيد [بائع الدقيق « آه فصلى دارد تحت عنوان 239محمد الخليفة، من سواد الكوفة الى البحرين، ص 

مقدمه اصول االسماعيلية و الفاطمية و القرمطية، از : و نيز رك» ية اشتراآيةاول رئيس ألول جمهور] الجنابى 
گرى را مظهر اسالم اعتراضى و انقالبى دانسته و از آن به انقالبى بزرگ  خليل احمد خليل آه حرآت قرمطى

 بزون، حسن: و نيز رك. آند  در اسالم آه در آن زمان روحيه انقالبى خود را از دست داده بود تعبير مى
اسماعيل ميرعلى، در القرامطة، آه نهضت قرمطى را انقالبى عربى ـ : القرامطة بين الدين و الثورة؛ و نيز رك

سوسياليستى و ابوذر را سوسياليست و انقالبى جاودان و هدف خود را از تأليف اين آتاب انجام وظيفه در 
 . آند  ت هستند، قلمداد مىاى سوسياليس هاى پيشرو عرب آه در پى ساخت جامعه قبال نسل

؛ درمورد برجسته آردن 12ـ 9، گوهر، سال دوم، » )آارآمدان(مكتب قرامطه «سيدآاظم امام، : رك) 3
هاى مذهبى در  عبدالرفيع حقيقت، تاريخ جنبش: هاى اشتراآى و ناسيوناليستى در نهضت قرامطه رك گرايش
.  و 232، 227، 258 هاى اجتماعى در ايران، ص  و جنبشها بينى ، و احسان طبرى، جهان818ـ 798، 2 ايران، ج

233 

فرهاد : رك. ترديد در نام اين رساله ناشى از اختالفى است آه دراين زمينه در منابع قديمى وجود دارد ) 4
 75. ، پاورقى شماره 685اى، ص  دفترى، تاريخ و عقايد اسماعيليه، ترجمه فريدون بدره

شد،  تر گفته شد، ميان اسماعيليان و قرمطيان فرقى گذاشته نمى آه پيش چناندر مراحل آغازين نهضت، ) 5
از اين زمان به بعد به آاربردن نام . شود  گيرى سلسله فاطمى اين تمايز آامال آشكار مى اما پس از شكل

: رك. قرامطه در مورد همه اسماعيليان حتى اسماعيليان فاطمى از روى تحقير و به قصد توهين بوده است 
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