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مقدمة المحّرر

یُشّكل اإلسماعیلیون ثاني أكبر فرع في اإلسالم الشیعي الذي ھو أصغر في حدّ ذاتھ من المجموع
الكلّي لجماعات اإلسالم السنّي، وھذا األمر یجعل اإلسماعیلیین أقلیة ضمن األقلیة، غیر أنھم كانوا
ً إلى أكبر دین عالمي، ولھذا السبب ً من مكّونات ما یتحول الیوم تدریجیا ً ھاما على الدوام مكّونا
بالذات فإنھم یستحقون معرفة المزید عنھم. اإلسماعیلیون لم یكونوا جماعة صغیرة على الدوام؛ فقد
أنشؤوا اإلمبراطوریة الفاطمیة، من جملة أشیاء أخرى، خالل الفترة من القرن العاشر وحتى القرن
الثاني عشر، بینما أصبحت شھرة اآلغاخانات تطبق اآلفاق على مستوى العالم. یضاف إلى ذلك أن
حجمھم لم یكن أبداً عائقاً أمام تأثیر اإلسالم اإلسماعیلي، وال أمام مساھمتھ في اإلسالم، التي كانت
ً ھامة وربما ذات صفة عالمیة میَّزت ھذا الفرع من الدین. ولكونھ دین أقلیة وفي خط الدفاع دائما
فإنھ لم یستطع مساعدة الغرباء على معرفة معتقداتھ الرئیسیة وال مؤسساتھ أو قادتھ. واألسوأ من
ذلك ھو أن أعداءھم انھالوا علیھم بالتشنیع والتشھیر بصورة متكررة، بینما وجد معتنقوه أن السریة
ً على األقل. لذلك فإن دراسة متنورة وواضحة تُعدُّ ضروریة كانت أكثر السیاسات حكمةً، أو أمانا

على نحٍو خاص.
وقد توفرت ھذه الدراسة، بطریقتھا الخاصة، عبر معجم التاریخ اإلسماعیلي، وَشذَّبت عملھا بما
یتناسب مع الھدف المنشود. فتأریخ الحوادث (كرونولوجي) یجب أن یغطي، أوالً وقبل أي شيء،
ً بالتفاصیل التي لم یتوّضح العدید منھا إال ألفیة ونصف من التاریخ، وھي فترة غنیة خصوصا
مؤخراً. بعد ذلك، على المقدمة تزویدنا بنظرة عامة واسعة تكون في جزء منھا تاریخیة وفي الجزء
اآلخر فكریة، وھذه بحد ذاتھا مھمة صعبة جداً. لكن الجزء األعظم من المادة یأخذ شكل مداخل
موجزة بجزالة لكنھا شمولیة في القسم الخاص بالمعجم. وتضّمنت المداخل موضوعات مثل الفروع
الرئیسیة لإلسماعیلیین، والمجموعات المتفرعة الكثیرة لنوع معین أو آلخر، بعضھا مبني على
التاریخ، وآخر على الالھوتیات، وآخر على الموضع أو المكان. ثم ھناك عدد ال یُحصى من
المعارك والنزاعات، الداخلیة منھا والخارجیة. أما تلك [أي المداخل] المتعلقة باألشخاص البارزین
فھي األكثر عدداً، وفي بعض األحیان فإن تلك المتعلقة بالمؤسسات والتقالید والمفاھیم ھي األكثر
أھمیة. وبالفعل، فإن األخیرة ال تستحق ذلك فحسب، ولكن تتطلّب وضع مسرٍد خاص بالمعاني یجب
على القارئ إبقاؤه تحت الطلب بینما یراجع أعماالً أخرى. أما الطریق األسھل لمزید من القراءة

فھو، بكل وضوح، قائمة المصادر والمراجع الشاملة.
ً ھذا الكتاب من تألیف فرھاد دفتري الذي ھو أفضل مرجعیة معروفة، بما ال یُقاس، وأكثرھا إتقانا
لھذا الموضوع. وكان د. دفتري قد درس االقتصاد لسنوات عدیدة في الوالیات المتحدة قبل تحویل
اختصاصھ إلى الدراسات اإلسماعیلیة التي ساھم فیھا أكثر من أي باحث آخر. وأخذ ذلك شكل
التعلیم، وال سیما في معھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن، حیث یشغل اآلن منصب المدیر ورئیس
دائرة البحث األكادیمي والمطبوعات. لكنھ اشتھر أكثر بمقاالتھ التي ال تُحصى وعشرات الكتب
البارزة، بعضھا من تألیفھ وأخرى حّررھا، ومنھا اإلسماعیلیون: تاریخھم وعقائدھم، تاریخ
مختصر لإلسماعیلیین، وتاریخ اإلسماعیلیین الحدیث. ویشغل مناصب أكادیمیة عدة منھا منصبھ
كمحرر استشاري للموسوعة اإلیرانیة، ومحرر مشارك للموسوعة اإلسالمیة، إضافةً إلى أنھ



المحرر العام لسلسلة التراث اإلسماعیلي وسلسلة النصوص والترجمات اإلسماعیلیة. وھكذا، فإن
للمعجم التاریخي قاعدة صلبة جداً، وھي من النوع الذي نحتاجھ في مثل ھذا المجال المثیر للجدل،

لكنھ یستفید أیضاً من خبرة د. دفتري وقدرتھ على منح معرفتھ لآلخرین.

جون ورونوف



تصدیر

ً في األزمنة األخیرة كالتحول الذي عدد قلیل من حقول الدراسات اإلسالمیة شھد تحوالً جذریا
أصاب الدراسات اإلسماعیلیة. وكان ھذا التغییر، أو إعادة التقییم الشاملة فعالً، قد نجم عن اكتشاف
ودراسة عدد كبیر من النصوص والمخطوطات المرجعیة اإلسماعیلیة، التي كانت محفوظة بصورة
سریة في مجموعات خاصة كثیرة في الیمن وسوریة وأفغانستان وآسیا الوسطى والھند. وقد وفَّرْت
ھذه المصادر األولیة، المدّونة بالعربیة والفارسیة بصورة أساسیة خالل مختلف أطوار التاریخ
اإلسماعیلي، األساس للبحث الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة، والتي انطلقت في أربعینیات القرن
الماضي. وعلى مدى العقود القلیلة الماضیة، أعدت دراسة مباشرة لھذه النصوص ونشرھا على
ً من الباحثین. ونجم عن ذلك ظھور صورة جدیدة بكاملھا للتاریخ أیدي مجموعات صغیرة نسبیا
والتقالید اإلسماعیلیة، ولمختلف أبعاد الفكر اإلسماعیلي المختلفة، إضافةً إلى مساھمات ھذه الجماعة

المسلمة الشیعیة األقلیة في الثقافة والفكر اإلسالمیین.
وھذا المعجم، الذي ھو األول من نوعھ، یقدم باختصار نتائج البحث الحدیث في اإلسماعیلیین وفي
أوجٍھ مختلفة من تراثھم. وھو یغطي األطوار الرئیسة كلھا للتاریخ والفكر اإلسماعیلیین منذ نشأتھما
في القرن الثاني الھجري (الثامن المیالدي) وحتى الیوم، إضافةً إلى تغطیتھ مناطق العالم الرئیسیة
التي یسكنھا اإلسماعیلیون. وتوجد مداخل لكل التقسیمات الرئیسیة والبسیطة وللتجمعات المتفرعة
للجماعة اإلسماعیلیة. وكذلك فقد جرت ھنا تغطیة المفاھیم العقائدیة والالھوتیة. واألمل من ھذا
ً للمعلومات حول الشخصیات المعجم، الُُمصّمم في صورة موسوعة مصغّرة، أن یكون مرجعا
األساسیة اإلسماعیلیة ومفاھیمھا ومؤسساتھا وتقالیدھا ومناطقھا التاریخیة. كما ورد ذكر للنصوص
اإلسماعیلیة الرئیسیة في ھذا المعجم. وضمَّ أیضاً الكثیر من السالالت المسلمة الحاكمة والشخصیات
ً للمسلمین من غیر اإلسماعیلیین ممن كتبوا حول ض أیضا التي تعامل معھا اإلسماعیلیون. وتعرَّ
اإلسماعیلیین، ولبعض كتاباتھم الجدلیة المنحازة، إضافةً إلى ذكر بعض المستشرقین الذین قدّموا

أعماالً ریادیة في ھذا الحقل.
ولم یبَق لي سوى تقدیم الشكر إلى جون ورونوف، محرر ھذه السلسلة، الذي تفّضل ودعاني
للمساھمة في ھذه السلسلة الشھیرة بھذا المعجم عن اإلسماعیلیین. كما أدین بالعرفان لنادیا ھولمز

التي أعدَّت بعنایة فائقة النسخة الخطیة للطباعة.

فرھاد دفتري

لندن، أیار/مایو ٢٠١١



مالحظة للقارئ

یتألَّف ھذا المعجم، وھو األول من نوعھ حول اإلسماعیلیین، من تأریخ األحداث األساسیة، ومقدمة،
ومتن المعجم نفسھ، وجداول ولوائح باألنساب، ومسرد، وقسم المصادر والمراجع، وجدول شامل
بتأریخ األحداث یزودنا بتسلسل متصل لألحداث والشخصیات البارزة في التاریخ اإلسماعیلي،
ضمن سیاق أشمل للتاریخ اإلسالمي، منذ فترة التكوین وحتى الزمن الحاضر. وتمَّ في المقدمة
ً بكل أطواره وتقسیماتھ ً تاریخیا عرُض موجٍز للتاریخ اإلسماعیلي، األمر الذي وفََّر للمعجم سیاقا
الرئیسة لوضع األحداث والشخصیات والمفاھیم والعقائد والممارسات التي عالجتھا مداخل المعجم
ضمن سیاقھا األشمل. وقد حاولنا، عند انتقاء مداخل المعجم، أن تكون شاملة قدر المستطاع. وتّمت
تغطیة كل الشخصیات واألحداث الرئیسة الممتدة على كل أطوار التاریخ اإلسماعیلي الطویلة
والملیئة باألحداث، إضافةً إلى المناطق الجغرافیة المتنوعة ذات الحضور اإلسماعیلي الھام على مّرِ
القرون. وكثیراً ما مثَّلت التعالیم اإلسماعیلیة أنظمة عقائدیة مرّكبة كانت قد شھدت ھي نفسھا بمرور
ر الوقت درجات متنوعة من المعالجات اإلضافیة أو التعدیالت. فكانت النتیجة أن أصبح من المتعذِّ
شرح العقائد التي آمنت بھا الجماعات اإلسماعیلیة كلھا بصورة موّحدة وفي جمیع األوقات. وخلَّفت
ھذه االختالفات، الجغرافیة منھا والداخلیة بین الجماعات، أثرھا الدائم في معظم األحیان على تعالیم
وممارسات أیة مجموعة إسماعیلیة بعینھا. ولذلك جرى ذكر بعض أھم تعالیم وطقوس اإلسماعیلیین
وأكثرھا مركزیة، وأُضیفت مداخل من مثل ”التعلیم“ و”الفقھ“ و”المرأة“ وغیرھا من أجل تسلیط

الضوء على األحوال االجتماعیة لإلسماعیلیین.
إن جداول األنساب وسالسلھا توفّر معلومات جاھزة بخصوص قیادات اإلسماعیلیین على مّرِ
العصور، حیث غّطت كال� من أئمتھم، أو قادتھم الروحیین، ودعاتھم، كما ھو في حالة اإلسماعیلیین
الطیبیین ممن دخل أئمتھم في غیبة منذ ٥٢٤/١١٣٠، والذین عمل دعاتھم بصالحیات كاملة
كممثلین ألئمة الطیبیة المستورین. بینما یتضمن المسرد قوائم سردیة بمصطلحات وأسماء منتقاة
ً من أصول عربیة وفارسیة یتكّرر ظھورھا في المعجم. وبدأنا قائمة المصادر والدراسات أساسا
بقسم تمھیدي یشرح تنظیمھا ومجاالت تغطیتھا، وذكرنا فیھ أن قائمة المصادر المرجعیة الشاملة
الخاصة بالمنشورات المتنوعة ذات الصلة باإلسماعیلیین (والمنشورة قبل ٢٠٠٤) یمكن أن نجدھا

في كتابي، األدب اإلسماعیلي: بیبلیوغرافیا المصادر والدراسات (٢٠٠٤).
أما نظام ”ترانسلیتریشن“ (كتابة لغة بأحرف لغة أخرى)، المستخدم في ھذا المعجم لكتابة األسماء
والمصطلحات التقنیة من اللغتین العربیة والفارسیة، فھو نفسھ الُمستخدم في الطبعة الثانیة من
q و dj بدالً من j و č بدالً من ch الموسوعة اإلسالمیة بصورة أساسیة، مع تعدیالت ثالثة، وھي
بدالً من ḳ. وتمَّ حذف العالمات التمییزیة من بعض األسماء الخاصة بسالالت حاكمة وجماعات
جرت معاملتھا في معجم أوكسفورد المختصر ككلمات إنكلیزیة شائعة. وكذلك استثنینا األسماء

الجغرافیة الشائعة التي اكتسبت استخداماً قیاسیاً في اللغة اإلنكلیزیة.
ونورد ھنا مالحظةٌ حول نظام التأریخ المتّبع في ھذا المعجم. فالسنوات الھجریة الخاصة بالتقویم
اإلسالمي تسبق عموماً ما یطابقھا من سنوات التقویم المیالدي (مثالً: ١٤٨/٧٦٥). وجرى تحویل
سنوات التقویم اإلسالمي، الذي ابتدأ بھجرة النبي محمد من مكة إلى المدینة في تموز/یولیو من عام



٦٢٢، إلى ما یطابقھا من سنوات التقویم المسیحي على أساس جداول التحویل الواردة في غریفیل
The Islamic and Christian Readings, Garnet) ،س. ب. فریمان – غریفیل
ً باسم Publishing, 1995) (التقویمان اإلسالمي والمسیحي). أما في إیران (المعروفة سابقا
فارس) فثمة تقویم شمسي إسالمي تمَّ تبنّیھ رسمیاً في عشرینیات القرن الماضي. لذلك، فإن التواریخ
اإلسالمیة في المصادر المنشورة في إیران الحدیثة (وكذلك في أفغانستان) ھي تواریخ شمسیة
ویُرمز إلیھا بالرمز ”ش“ في قائمة المصادر، ویجري مطابقتھا مع التواریخ المسیحیة، حیث إن

٢١ آذار/مارس ھو رأس السنة اإلیرانیة الجدیدة.
ولتسھیل العودة السریعة والفعّالة إلى المعلومة وتحدید تموضعھا، فقد جرى توفیر تقاطعات عدیدة
وشاملة للمصادر. ونجد، ضمن مداخل المعجم الفردیة، أن االصطالحات ذات المداخل الخاصة بھا
في المعجم قد ُكتبت بخط عریض عند ورودھا ألول مرة. كما تمَّ توفیر تقاطعات إضافیة إلى

المصادر في متن المعجم عبر استعمال عبارتي ”انظر“ و”انظر أیضاً“.



االختصارات والرموز

تّم في ھذا الكتاب استخدام االختصارات والرموز التالیة لبعض الكلمات والمنظمات التي یتكرر
ذكرھا في النص:

AD“.السنة المیالدیة، رمزھا بالعربیة ”م

AH“.السنة الھجریة، ورمزھا بالعربیة ”ھـ

AKDNشبكة اآلغا خان للتنمیة

AKESخدمات اآلغا خان التعلیمیة

AKFمؤسسة اآلغا خان

AKTCأمانة اآلغا خان للثقافة

AKUجامعة اآلغا خان

b.“.ابن، وإذا وردت بین كلمتین یُرمز لھا بحرف ”ب

B.A.(أو بكالوریوس اآلداب) إجازة في اآلداب



c.نحو أو حوالي

d.“.توفي، ورمزھا بالعربیة ”ت

.D.Phil“.دكتور في الفلسفة، ورمزھا بالعربیة ”د (.Ph.D=)

DARPدائرة البحث األكادیمي والمطبوعات في معھد الدراسات
اإلسماعیلیة

HCP(تابع ألمانة اآلغا خان للثقافة) برنامج المدن التاریخیة

IIS(في لندن) معھد الدراسات اإلسماعیلیة

ITREBھیئة الطریقة والثقافة الدینیة اإلسماعیلیة

MIT(جامعة ھارفارد) معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا

r.“.حكم، ورمزھا بالعربیة ”ح

SOAS(جامعة لندن) كلیة الدراسات الشرقیة واألفریقیة

UNESC(الیونیسكو) منظمة األمم المتحدة للثقافة والتربیة والعلوم



O



تأریخ األحداث الھامة (كرونولوجي)

مولد النبي محمد (عام الفیل).٥٧٠ م.

زواج محمد من خدیجة.٥٩٥

مولد فاطمة بنت محمد.٦٠٥

محمد یتلقّى الوحي ألول مرة.٦١٠

الھجرة: محمد یھاجر من مكة إلى یثرب (التي ُسّمیت بالمدینة فیما بعد)، وھي١ھـ./٦٢٢ م.
السنة األساس في التقویم اإلسالمي.

حجة الوداع ووفاة محمد؛ وتعیین أبا بكر أول خلیفة.١١/٦٣٢

تولیة عمر كثاني خلیفة.١٣/٦٣٤

مقتل عمر وتولّي عثمان للخالفة.٢٣/٦٤٤

مقتل عثمان وتولّي علي بن أبي طالب (ابن عم محمد وصھره) للخالفة؛ وبدایة٣٥/٦٥٦
أول حرب أھلیة.



علي ینقل عاصمتھ من المدینة إلى الكوفة؛ ومعاویة یتحدّى سلطة علي مما أدى٣٧/٦٥٧
إلى نشوب معركة صفّین التي استطالت زمنیاً.

مقتل علي، الخلیفة الرابع وأول إمام شیعي.٤٠/٦٦١

تولي معاویة للخالفة؛ تأسیس الخالفة األمویة.٤١/٦٦١

وفاة اإلمام الشیعي الثاني، الحسن بن علي بن أبي طالب.٤٩/٦٦٩

٦١/٦٨٠
مذبحة كربالء واستشھاد الحسین بن علي بن أبي طالب، حفید النبي واإلمام
الشیعي الثالث، مع عائلتھ وأصحابھ، بأمٍر من یزید، الخلیفة األموي الثاني؛

ویجري االحتفال بذكرى استشھاد الحسین سنویاً في العاشر من محرم.

ثورة الشیعة في الكوفة بقیادة المختار.٦٦/٦٨٥

وفاة اإلمام الشیعي الرابع، علي بن الحسین زین العابدین؛ والشیعة اإلمامیون٩٥/٧١٤
یعترفون بولد األخیر محمد الباقر إماماً جدیداً لھم.

وفاة محمد الباقر؛ وولده جعفر الصادق یتولّى إمامة اإلمامیین الشیعة.١١٤/٧٣٢

مولد اإلمام السابع لإلسماعیلیین، محمد بن إسماعیل.١٢٠/٧٣٨

ثورة فاشلة لزید بن علي، األخ غیر الشقیق لمحمد الباقر، في الكوفة؛ وبدء الفرع١٢٢/٧٤٠



الزیدي من الشیعیة على یدي حركة زید.

سقوط األمویین وتأسیس الساللة العباسیة الحاكمة.١٣٢/٧٥٠

مقتل أبي الخطاب، الجدّ المؤسس للفرقة الخطابیة الشیعیة المتطرفة، مع مجموعة١٣٨/٧٥٥
من مؤیدیھ األوائل في الكوفة.

تأسیس بغداد كعاصمة للعباسیین.١٤٥/٧٦٢

وفاة جعفر الصادق: انقسام اإلمامیین الشیعة إلى عدة مجموعات؛ ظھور أوائل١٤٨/٧٦٥
اإلسماعیلیین؛ وبدء دور الستر في التاریخ اإلسماعیلي المبكر.

١٧٠-١٩٣/٧
٨٦-٨٠٩

فترة حكم الخلیفة العباسي ھارون الرشید؛ وفاة محمد بن إسماعیل؛ عبد هللا بن
محمد بن إسماعیل یتولّى قیادة اإلسماعیلیین األوائل.

وفاة موسى الكاظم، اإلمام السابع لالثني عشریین.١٨٣/٧٩٩

نشأة األغالبة في شمال أفریقیا.١٨٤/٨٠٠

نشأة السامانیین في آسیا الوسطى وفارس.٢٠٤/٨١٩

مولد عبد هللا المھدي، المؤسس الالحق للخالفة الفاطمیة.٢٥٩/٨٧٣



وفاة الحسن العسكري، اإلمام الحادي عشر للشیعة االثني عشریین وبدء غیبة٢٦٠/٨٧٤
ولده، محمد المھدي؛ والداعي الحسین األھوازي یحّول حمدان قرمط [إلى
اإلسماعیلیة]، األمر الذي آذََن ببدء الدعوة اإلسماعیلیة في جنوب العراق؛ وبدء

الدعوة في منطقة الجبال أیضاً.

وصول ابن حوشب (منصور الیمن) إلى الیمن لبدء الدعوة اإلسماعیلیة ھناك.٢٦٨/٨٨١

إرسال ابن شقیق ابن حوشب، الھیثم، إلى السند لنشر الدعوة اإلسماعیلیة في شبھ٢٧٠/٨٨٣
القارة الھندیة.

نة قرب الكوفة لمؤیدیھ من القرامطة.٢٧٧/٨٩٠ حمدان قرمط یؤّسس داراً للھجرة محصَّ

أبو عبد هللا الشیعي یبتدئ نشاطات دعوتھ بین بربر كتامة في المغرب.٢٧٩/٨٩٢

الزیدیون یُنشؤون دولة في شمال الیمن.٢٨٠/٨٩٣

وصول أبي سعید الجنّابي إلى البحرین، في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، لبدء٢٨١/٨٩٤
الدعوة اإلسماعیلیة ھناك.

القرامطة یشنّون أول احتجاج لھم مناوئ للعباسیین في العراق.٢٨٤/٨٩٧

اإلصالح العقائدي لعبد هللا المھدي؛ انقسام اإلسماعیلیة إلى فئتي القرامطة٢٨٦/٨٩٩
واإلسماعیلیین الموالین؛ ومقتل عبدان، المساعد الرئیسي لحمدان قرمط؛ وإنشاء

دولة القرامطة في البحرین.



عبد هللا المھدي یشرع في رحلتھ المصیریة من سلمیة إلى شمال أفریقیا؛ وبدء فترة٢٨٩/٩٠٢
من األنشطة التمردیة لزكرویھ وأوالده في سوریة والعراق دامت خمس سنوات.

٢٩٠-٣٠٠/٩
إقامة الدعوة اإلسماعیلیة في خراسان.٠٣-٩١٣

انطالق أبو عبد هللا الشیعي في حملتھ العسكریة لفتح أفریقیا.٢٩٠/٩٠٣

وصول عبد هللا المھدي إلى سجلماسة.٢٩٢/٩٠٥

أبو عبد هللا الشیعي یقتلع جذور األغالبة ویدخل عاصمتھم، القیروان.٢٩٦/٩٠٩

إعالن عبد هللا المھدي خلیفةً في القیروان؛ وتأسیس الدولة الفاطمیة في شمال٢٩٧/٩٠٩
أفریقیا.

مصرع أبو سعید الجنابي، الحاكم القرمطي للبحرین.٣٠١/٩١٣

انتقال عاصمة الفاطمیین إلى المھدیة، المدینة المشیدة حدیثاً على ساحل أفریقیا.٣٠٨/٩٢١

وفاة الطبري، المؤّرخ والمفّسر للقرآن.٣١٠/٩٢٣

أبو طاھر الجنابي یتولّى قیادة القرامطة في البحرین.٣١١/٩٢٣



دخول القاضي النعمان في خدمة الفاطمیین.٣١٣/٩٢٥

أعمال سلب ونھب لمكة من قبل أبي طاھر الجنابي؛ نزع الحجر األسود من الكعبة٣١٧/٩٣٠
ونقلھ إلى عاصمة القرامطة في األحساء.

نھضة البویھیین في فارس والعراق.٣٢٠/٩٣٢

وفاة عبد هللا المھدي، وولده القائم یتولّى الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة؛٣٢٢/٩٣٤
وفاة الداعي أبي حاتم الرازي.

نھضة المصافریین في الدیلم وأذربیجان.٣٣٠/٩٤١

أبو یزید یبدأ ثورة مناوئة للفاطمیین؛ إعدام الداعي محمد النسفي وحاشیتھ في٣٣٢/٩٤٤
بخارى؛ وفاة أبي طاھر الجنابي.

وفاة القائم وتولیة ولده المنصور للخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة.٣٣٤/٩٤٦

ھزیمة أبي یزید مع متمردي البربر من الخوارج في جبال كیانھ على ید المنصور٣٣٦/٩٤٧
الفاطمي.

نقل العاصمة الفاطمیة إلى مدینة المنصوریة الُمشیدة حدیثاً.٣٣٧/٩٤٨



قرامطة البحرین یُعیدون الحجر األسود إلى مكة؛ وفاة الفیلسوف الفارابي.٣٣٩/٩٥٠

وفاة المنصور، وولده المعز یتولى الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة.٣٤١/٩٥٣

إنشاء إمارة إسماعیلیة في ُملتان.٣٤٧/٩٥٨

الفتح الفاطمي لمصر على ید جوھر؛ تأسیس مدینة القاھرة؛ سقوط اإلخشیدیین.٣٥٨/٩٦٩

تأسیس الجامع األزھر في القاھرة.٣٥٩/٩٧٠

المعز ینقل العاصمة الفاطمیة إلى القاھرة.٣٦٢/٩٧٣

وفاة الفقیھ الفاطمي القاضي النعمان في القاھرة.٣٦٣/٩٧٤

وفاة المعز، وولده العزیز یتولى الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة؛ بدء٣٦٥/٩٧٥
الحمالت الفاطمیة لالستیالء على سوریة.

تعیین ابن كلّس، یھودي اعتنق اإلسالم، وزیراً أول للفاطمیین.٣٦٧/٩٧٧

وفاة العزیز، وتولیة ولده الحاكم في الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة.٣٨٦/٩٩٦

والدة الداعي والرحالة والشاعر الفارسي ناصر خسرو.٣٩٤/١٠٠٤



تأسیس دار العلم في قسم من القصر الفاطمي في القاھرة.٣٩٥/١٠٠٥

السلطان محمود الغزنوي یدّمر اإلمارة اإلسماعیلیة في ُملتان ویقیم مذبحة٣٩٦/١٠٠٦
لإلسماعیلیین ھناك.

الخلیفة العباسي القادر یرعى إصدار بیان [محضر] بغداد المناوئ للفاطمیین.٤٠٢/١٠١١

مذبحة لإلسماعیلیین في أفریقیا على أیدي سكان المنطقة من السنّة.٤٠٧/١٠١٦

بدء الحركة المتطرفة التي ُسّمیت الحقاً بالحركة الدرزیة؛ والداعي الكرماني یقوم٤٠٨/١٠١٧
بنقض عقائد الدروز التي بّشروا بھا في كتبھم المتعلقة بألوھیة الحاكم الفاطمي.

اختفاء (مقتل) الحاكم؛ وولده الظاھر یتولى الخالفة الفاطمیة تحت وصایة شقیقة٤١١/١٠٢١
الحاكم، ست الملك؛ الداعي الكرماني یُكمل كتابة رسالتھ الرئیسة، راحة العقل.

وفاة الظاھر؛ وولده المستنصر یتولى الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة تحت٤٢٧/١٠٣٦
وصایة والدتھ، رصد.

وفاة الطبیب والفیلسوف ابن سینا.٤٢٨/١٠٣٧

إقامة الحكم السلجوقي في فارس.٤٣١/١٠٤٠



ً حكم الساللة الصلیحیة٤٣٩/١٠٤٧ الداعي اإلسماعیلي علي الصلیحي یثور في مسار مؤسسا
في الیمن كنواب للفاطمیین؛ وصول الداعیان المؤید الشیرازي وناصر خسرو إلى

القاھرة.

الخلیفة العباسي القائم یرعى إصدار بیان (محضر) آخر مناوئ للفاطمیین في٤٤٤/١٠٥٢
بغداد.

دخول السلطان السلجوقي طغرل إلى بغداد وإنھاء الحكم البویھي؛ توطید حكم٤٤٧/١٠٥٥
السلطنة السلجوقیة الكبرى.

القائد التركي البساسیري یستولي على بغداد لصالح الفاطمیین؛ تعیین المؤید٤٥٠/١٠٥٨
الشیرازي داعیاً للدعاة.

المكرم أحمد یخلف والده علي الصلیحي، وبدءاً من حوالي ٤٦٧/١٠٧٤ تتولى٤٥٩/١٠٦٧
قرینتھ السیدة أروى ممارسة السلطة الفعلیة في الیمن الصلیحیة.

المكرم أحمد الصلیحي یمنح حاكمیة عدن للشقیقین العباس والمسعود ابنَي الكرم٤٦٠/١٠٦٨
اللذین أسسا الساللة الزریعیة اإلسماعیلیة الحاكمة ھناك.

أعمال شغب للقوات التركیة في القاھرة.٤٦١/١٠٦٨

وصول بدر الجمالي مع قواتھ األرمنیة إلى القاھرة وإعادة النظام إلیھا.٤٦٦/١٠٧٤

وفاة داعي الدعاة، المؤید الشیرازي؛ وانقراض دولة قرامطة البحرین.٤٧٠/١٠٧٨



وصول حسن الصبّاح إلى القاھرة.٤٧١/١٠٧٨

وفاة المكرم أحمد الصلیحي؛ وولده علي یخلفھ اسمیاً في حین بقیت السلطة الفعلیة٤٧٧/١٠٨٤
في الیمن الصلیحیة في ید أروى.

حسن الصباح یثبت نفسھ في قلعة ألموت، في شمال فارس؛ وتأسیس الدولة٤٨٣/١٠٩٠
اإلسماعیلیة في فارس وسوریة.

اغتیال الوزیر السلجوقي نظام الملك؛ ووفاة سلطان السالجقة ملكشاه.٤٨٥/١٠٩٢

٤٨٧/١٠٩٤

وفاة بدر الجمالي؛ تولیة ولده األفضل للوزارة الفاطمیة؛ وفاة الخلیفة – اإلمام
الفاطمي المستنصر؛ النزاع النزاري – المستعلي في القاھرة حول وراثة الحكم؛
تولي المستعلي الخالفة الفاطمیة وإمامة المستعلیین؛ نزار یتولى إمامة النزاریین؛

االنشقاق النزاري – المستعلي یقّسم الجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا.

ثورة فاشلة لنزار بن المستنصر وإعدامھ في القاھرة؛ والغزالي یكتب رسالتھ٤٨٨/١٠٩٥
الشھیرة المناوئة لإلسماعیلیین، المستظھري.

٤٨٩/١٠٩٦
الداعي كیا بزورك – أومید یستولي على قلعة المسار في فارس لصالح النزاریین؛
والبابا أوربان الثاني یشّن أولى الحمالت الصلیبیة لالستیالء على األراضي

المقدسة.

الصلیبیون یھزمون الجیش الفاطمي بقیادة األفضل ویستولون على القدس؛ نھایة٤٩٢/١٠٩٩
الحملة الصلیبیة األولى.



٤٩٤/١١٠٠
الداعي أحمد بن عطاش یستولي على قلعة شاه ِدز، قرب أصفھان، لصالح
النزاریین؛ السلطانان السلجوقیان بركیاروق وسنجر یتفقان على اتخاذ إجراءات

مشتركة ضد النزاریین في فارس.

وفاة المستعلي؛ وولده اآلمر یخلفھ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة المستعلیة.٤٩٥/١١٠١

وفاة الحكیم المنّجم، أول داعیة فارسي نزاري ناشط في سوریة.٤٩٦/١١٠٣

اإلسماعیلیون النزاریون یفقدون قلعة شاه ِدز لصالح السالجقة.٥٠٠/١١٠٧

القوات السلجوقیة بقیادة أنوشتكین شیرغیر تلقي حصاراً طویل األمد على ألموت.٥٠٣/١١٠٩

وفاة عالم الدین السنّي أبي حامد الغزالي.٥٠٥/١١١١

مذبحة اإلسماعیلیین في حلب.٥٠٧/١١١٣

وفاة السلطان السلجوقي محمد تبر؛ وبروز السلطان سنجر كزعیم ألسرة٥١١/١١١٨
السالجقة.

اغتیال الوزیر الفاطمي األفضل.٥١٥/١١٢١

اجتماع في القصر الفاطمي لتعمیم الحقوق الوراثیة للمستعلي.٥١٦/١١٢٢



وفاة الشاعر الفارسي والفلكي عمر الخیّام.٥١٧/١١٢٣

وفاة حسن الصباح؛ وكیا بزورك – أومید یخلفھ في قیادة الدولة النزاریة ودعوتھا.٥١٨/١١٢٤

٥٢٠/١١٢٦
ً لھ، الداعي یحیى بن لمك یعیّن، بالتشاور مع السیدة أروى، مساعده الذؤیب خلفا
وكان ذلك مؤشراً على تأسیس الدعوة الطیبیة المستقلة؛ ھجمات سلجوقیة جدیدة

ضد الحصون النزاریة في فارس؛ إحیاء النشاطات النزاریة في جنوب سوریة.

والدة الطیّب بن اآلمر؛ مصرع اآلمر، وابن عمھ عبد المجید یتولى السلطة٥٢٤/١١٣٠
كوصي في الدولة الفاطمیة.

٥٢٦/١١٣٢

إعالن عبد المجید خلیفة فاطمیاً بلقب الحافظ لدین هللا، واالعتراف بھ إماماً من قبل
اإلسماعیلیین الحافظیین؛ انقسام اإلسماعیلیین المستعلیین إلى حافظیین وطیبیین؛
والملكة الصلیحیة أروى تؤیّد القضیة الطیبیة بینما تولى الزریعیون في عدن قیادة
الدعوة الحافظیة في الیمن؛ والذؤیب یصبح أول داعٍ مطلٍق للدعوة الطیبیة في

الیمن.

وفاة الملكة الصلیحیة أروى؛ وسقوط الساللة الصلیحیة؛ وفاة كیا بزورك– أومید،٥٣٢/١١٣٨
وولده محمد یخلفھ في قیادة الدولة النزاریة ودعوتھا.

استیالء النزاریین على قلعة مصیاف في سوریة.٥٣٥/١١٤٠

نھضة الزنكیین في دمشق وحلب.٥٤١/١١٤٧



وفاة الحافظ، وولده الظافر یخلفھ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة الحافظیة.٥٤٤/١١٤٩

إبراھیم الحامدي یخلف الذؤیب في منصب الداعي المطلق الثاني لإلسماعیلیین٥٤٦/١١٥١
الطیبیین.

وفاة عالم الدین ومؤرخ الفرق الشھرستاني.٥٤٨/١١٥٣

مصرع الظافر، وولده الفائز یخلفھ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة الحافظیة.٥٤٩/١١٥٤

وفاة السلطان السلجوقي سنجر، وتفّكك السلطنة السلجوقیة الكبرى.٥٥٢/١١٥٧

وفاة الفائز، وابن عمھ العاضد یخلفھ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة الحافظیة.٥٥٥/١١٦٠

الفرنجة یدخلون مصر ویفرضون الجزیة على الفاطمیین.٥٥٦/١١٦١

٥٥٧/١١٦٢
حاتم بن إبراھیم الحامدي یصبح الداعي المطلق الثالث للطیبیین؛ وفاة محمد بن
بزورك–أومید وحسن الثاني (على ذكره السالم) یخلفھ في قیادة الدولة النزاریة

ودعوتھا؛ تعیین راشد الدین سنان داعیاً للدعاة للنزاریین السوریین.

٥٥٩/١١٦٤
الحسن الثاني یعلن القیامة (قیامة روحیة) في ألموت؛ اإلقرار بالحسن الثاني إماماً

للنزاریین.



مصرع الحسن الثاني في قلعة المسار، وولده نور الدین محمد یخلفھ في قیادة٥٦١/١١٦٦
الدولة النزاریة ودعوتھا.

نور الدین زنكي، حاكم سوریة، یرسل حملتھ العسكریة الثالثة إلى مصر بقیادة٥٦٤/١١٦٨
شیركوه وبصحبتھ صالح الدین؛ تعیین شیركوه وزیراً للفاطمیین.

صالح الدین یصبح آخر وزیر فاطمي، بعد شاور وشیركوه.٥٦٤/١١٦٩

صالح الدین یُنھي رسمیاً الحكم الفاطمي عندما أمر بقراءة الخطبة في القاھرة باسم٥٦٧/١١٧١
الخلیفة العباسي الحاكم؛ وفاة العاضد، آخر خلفاء الفاطمیین.

٥٦٩/١١٧٣
راشد الدین سنان یُرسل سفارة إلى أمالریك األول، ملك الفرنجة في القدس، سعیاً

وراء تقارب مع الصلیبیین.

الفتح األیوبي للیمن؛ انقراض اإلسماعیلیین الھمدانیین في شمال الیمن.٥٧٠/١١٧٤

الفتح األیوبي لعدن؛ انقراض اإلسماعیلیین الزریعیین في عدن.٥٧١/١١٧٥

اغتیال المركیز كونراد أوف مونتفیرات، ملك فرنجة القدس، في صور.٥٨٨/١١٩٢

وفاة راشد الدین سنان، أعظم الدعاة النزاریین في سوریة و”شیخ الجبل“ األصلي٥٨٩/١١٩٣
في المصادر الصلیبیة؛ وفاة صالح الدین، مؤسس الساللة األیوبیة الحاكمة.



وفاة اإلمام الحافظي داؤد بن العاضد في سجنھ بالقاھرة.٦٠٤/١٢٠٧

وفاة نور الدین محمد، وولده جالل الدین حسن الثالث یتولى قیادة الدولة النزاریة٦٠٧/١٢١٠
ودعوتھا؛ تقارب بین النزاریین والمؤسسة العباسیة السنّیة.

وفاة جالل الدین حسن، وولده عالء الدین محمد الثالث یخلفھ في قیادة الدولة٦١٨/١٢٢١
والدعوة.

وفاة جنكیز خان؛ نصیر الدین الطوسي یدخل في خدمة الداعي النزاري في٦٢٤/١٢٢٧
قوھستان.

مصرع السلطان جالل الدین، آخر الخوارزمشاھات.٦٢٨/١٢٣١

وفاة المؤّرخ ابن األثیر.٦٣٠/١٢٣٣

وفاة ابن العربي، الفیلسوف والشیخ المتصوف، في دمشق.٦٣٨/١٢٤٠

النزاریون السوریون یبعثون بسفارة إلى الملك الفرنسي لویس التاسع، المعروف٦٤٨/١٢٥٠
باسم القدیس لویس، في عكا؛ إنشاء ساللة الممالیك الحاكمة في مصر.

الفاتح المغولي ھوالكو ینطلق باتجاه الغرب متوّجھاً إلى فارس.٦٥١/١٢٥٣

وفاة عالء الدین محمد؛ وتولیة ولده ركن الدین خور شاه لقیادة النزاریین باعتباره٦٥٣/١٢٥٥



آخر أسیاد ألموت.

٦٥٤/١٢٥٦
دخول ھوالكو إلى فارس عبر خراسان؛ بدء المفاوضات بین الفاتح المغولي
واإلمام النزاري ركن الدین خورشاه؛ استسالم ألموت؛ تدمیر المغول للقالع

النزاریة؛ بدء ممارسة النزاریین الباقین للتقیة.

مصرع ركن الدین خورشاه في منغولیة على أیدي حرسھ؛ وولده شمس الدین٦٥٥/١٢٥٧
محمد یخلفھ في اإلمامة النزاریة.

المغول یدخلون بغداد ویقضون على الخالفة العباسیة؛ تأسیس الساللة اإلیلخانیة٦٥٦/١٢٥٨
المغولیة الحاكمة في فارس والعراق على ید ھوالكو.

الممالیك یھزمون المغول في موقعة عین جالوت في فلسطین.٦٥٨/١٢٦٠

وفاة ھوالكو، الفاتح المغولي.٦٦٣/١٢٦٥

الحامیة النزاریة في جیردكوه تستسلم، أخیراً، لمحاصریھا من المغول بعد ٦٦٩/١٢٧٠١٧
عاماً من الحصار.

إطالق سراح من تبقّى من أفراد األسرة الفاطمیة الموّسعة الذین مكثوا في األسر٦٧١/١٢٧٢
بصورة دائمة منذ سقوط ساللتھم.

سقوط الكھف، آخر القالع النزاریة المستقلة في سوریة، بأیدي الممالیك.٦٧١/١٢٧٣



–٦٧٢/١٢٧٣
١٢٧٤

وفاة الشاعر والمتصوف موالنا جالل الدین الرومي؛ وفاة نصیر الدین الطوسي.

الشاعر النزاري، نزاري قوھستاني، ینطلق في رحلة إلى أذربیجان حیث یحظى٦٧٨/١٢٨٠
بمشاھدة اإلمام النزاري شمس الدین محمد.

وفاة المؤرخ واإلداري المغولي عطا ملك الجویني.٦٨١/١٢٨٣

وفاة اإلمام شمس الدین محمد؛ النزاع على خالفتھ یقّسم اإلسماعیلیین النزاریین٧١٠/١٣١٠
إلى فئتي قاسم شاه ومحمد شاه.

الشیخ الصوفي محمود الشبستري ینظم رسالتھ الشعریة المشھورة، گلشان–ى٧١٧/١٣١٧
راز.

إعدام المؤرخ الفارسي والوزیر اإلیلخاني رشید الدین.٧١٨/١٣١٨

وفاة نزاري قوھستاني، أول شاعر نزاري من فترة ما بعد ألموت.٧٢٠/١٣٢٠

وفاة الشیخ صفي الدین، الجد المؤسس للطریقة الصفویة الصوفیة.٧٣٥/١٣٣٤

ا.٧٥٢/١٣٥١ استبدال اإلسماعیلیین السومرا، الذین حكموا السند ثالثة قرون، بالسنّیین الَسمَّ

تأسیس الساللة التیموریة الحاكمة في فارس وما وراء النھر؛ تولّي إسالم شاه إمامة٧٧١/١٣٧٠



اإلسماعیلیین النزاریین من فرع قاسم شاه.

٧٧٩/١٣٧٧
مواجھة عسكریة بین النزاریین الباقین في الدیلمان، في شمال فارس، وقوات سید
ً علي كیا، مؤسس الساللة الزیدیة المحلیة من أسیاد أمیر كیائي، المعروفین أیضا

بأسیاد المالطیین.

ً قیادة حملة ضد النزاریین في منطقة أنجدان، وسط٧٩٥/١٣٩٣ تیمورلنك یتولى شخصیا
فارس.

ً بصورة٨٠٧/١٤٠٤ وفاة ُخداوند محمد، اإلمام النزاري من فرع محمد شاه، الذي كان ناشطا
متقطعة لسنوات في الدیلم متّخذاً ألموت مقراً إلقامتھ.

وفاة محمود بسیخاني، مؤسس فرقة النقطویة المتأثرة بالتعالیم اإلسماعیلیة.٨٣١/١٤٢٧

تولي إدریس عماد الدین قیادة اإلسماعیلیین الطیبیین بصفتھ داعیتھم المطلق التاسع٨٣٢/١٤٢٨
عشر.

وفاة شاه نعمة هللا ولي، الجد المؤسس لطریقة نعمة هللا الصوفیة.٨٣٤/١٤٣١

وفاة المؤرخ المصري المقریزي.٨٤٥/١٤٤٢

أقدم تاریخ وفاة ذكرتھ المصادر للبیر (الشیخ) حسن كبیر الدین، الداعي النزاري٨٥٣/١٤٤٩
الستبانثي.



المستنصر با� الثاني یتولى إمامة فرع قاسم شاه، ویقیم في أنجدان، وسط فارس؛٨٦٨/١٤٦٣
بدء فترة اإلحیاء األنجداني في الدعوة النزاریة وأنشطتھا األدبیة.

وفاة إدریس عماد الدین، الداعي والمؤرخ الطیبي.٨٧٢/١٤٦٨

وفاة المستنصر با� الثاني، اإلمام الثاني والثالثین للنزاریین من فرع قاسم شاه،٨٨٥/١٤٨٠
في أنجدان.

نھضة النظام – شاھیین من أحمدنََجر في ِدكَّن.٨٩٥/١٤٩٠

ً باسم غریب میرزا، اإلمام الرابع٩٠٤/١٤٩٨ وفاة المستنصر با� الثالث، المعروف أیضا
والثالثون للنزاریین من فرع قاسم شاه، في أنجدان.

إنشاء الحكم الصفوي في فارس وتبنّي الشیعیة االثنا عشریة دیناً رسمیاً لھ على ید٩٠٧/١٥٠١
شاه إسماعیل.

مقتل شاه رضي الدین الثاني، اإلمام الثالثین للنزاریین من فرع محمد شاه، الذي٩١٥/١٥٠٩
حكم على جزء من بدخشان، في معركة.

وفاة إمام شاه، الجد المؤّسس لفرقة اإلمام شاھیة.٩١٩/١٥١٣

نھضة أباطرة المغول في الھند.٩٣٢/١٥٢٦



وفاة المؤلف حسن بن نوح البھروشي من الطیبیین البھرة.٩٣٩/١٥٣٣

وفاة نار محمد، االبن األكبر إلمام شاه ومؤسس فرقة اإلمام شاھیة.٩٤٠/١٥٣٤

تبنّي برھان األول نظام شاه للشیعیة االثني عشریة دیناً رسمیاً لدولتھ في ِدكَّن.٩٤٤/١٥٣٧

وفاة شاه طاھر الحسیني دّكني، اإلمام الحادي والثالثین للنزاریین من فرع محمد٩٥٦/١٥٤٩
شاه، والذي قدّم خدماتھ للنظام – شاھیین في دكَّن.

وفاة یوسف بن سلیمان، الداعي المطلق الرابع والعشرین للطیبیین، ونقل مقر٩٧٤/١٥٦٧
القیادة المركزیة للدعوة الطیبیة من الیمن إلى غجرات في الھند.

ً على رستمدار٩٧٥/١٥٦٧ سلطان محمد بن جھانجیر، من بني إسكندر، یخلف والده حاكما
وینشر اإلسماعیلیة النزاریة في مملكتھ في شمال فارس.

إعدام مراد میرزا، اإلمام السادس والثالثین للنزاریین من فرع قاسم شاه، بأمر من٩٨١/١٥٧٤
شاه طھماسب الصفوي.

وفاة شاه حیدر، الذي كان قد خلف والده شاه طاھر باعتباره اإلمام الثاني والثالثین٩٩٤/١٥٨٦
للنزاریین من فرع محمد شاه.

تولّي الشاه عباس األول، أعظم ملوك الصفویین، عرش فارس.٩٩٥/١٥٨٧



وفاة داؤد بن عجبشاه، الداعي المطلق السادس والعشرین للطیبیین؛ انقسام الطیبیین٩٩٧/١٥٨٩
إلى فئتي الداؤدیة (الداوودیة) والسلیمانیة.

وفاة السلطان اإلسماعیلي النزاري محمد بن جھانجیر، من بني إسكندر، وتولي٩٩٨/١٥٨٩
ولده جھانجیر، الذي كان إسماعیلیاً أیضاً، القیادة خلفاً لھ.

إعدام الشاعر الصوفي أمري شیرازي، الذي ربما كان إسماعیلیاً، بأمر من٩٩٩/١٥٩٠
الصفویین.

وفاة البیر (الشیخ) دادو، الذي أعاد تنظیم الجماعة النزاریة الھندیة، الذین اشتھروا١٠٠١/١٥٩٣
أكثر باسم الخوجة.

١٠٠٦/١٥٩٧
إعدام السلطان جھانجیر بن محمد، من بني إسكندر، وربما آخر حاكم نزاري
إسماعیلي على الدیلم، بأمر من الصفویین؛ نقل العاصمة الصفویة من قزوین إلى

أصفھان.

شمس الدین علي بن إبراھیم یؤّسس الخط العَلَوي المنفصل من الدعاة الطیبیین في١٠٣٠/١٦٢١
الھند.

الشاه عباس األول یعفي السكان اإلسماعیلیین النزاریین من أنجدان، الذین نجحوا١٠٣٦/١٦٢٧
في إخفاء أنفسھم في ثوب االثني عشریة، من دفع ضرائب معینة.

وفاة ذي الفقار علي (خلیل هللا األول)، اإلمام السابع والثالثین للنزاریین من فرع١٠٤٣/١٦٣٤
قاسم شاه، في أنجدان.



الزیدیون یطردون األتراك العثمانیین من الیمن.١٠٤٥/١٦٣٥

وفاة الثیوصوفي الشیعي مال صدرا.١٠٥٠/١٦٤٠

الحاكم المغولي أورنجزیب یبدأ حملتھ الطویلة األمد في الھند ضد اإلسماعیلیین.١٠٥٥/١٦٤٥

انتقال قیادة الطیبیین السلیمانیین إلى إبراھیم بن محمد بن الفھد المكرمي؛ تأسیس١٠٨٨/١٦٧٧
ساللة من الدعاة السلیمانیین المكارمة.

١٠٩٠/١٦٨٠
وفاة خلیل هللا الثاني، اإلمام التاسع والثالثین للنزاریین من فرع قاسم شاه، وآخر
إمام من ھذا الخط یقیم في أنجدان؛ وولده شاه نزار یتولى اإلمامة، ونقل مقر إقامة

األئمة النزاریین من فرع قاسم شاه من أنجدان إلى كھك، وسط فارس.

وفاة شاه نزار الثاني، اإلمام األربعین للنزاریین من فرع قاسم شاه؛ انقراض١١٣٤/١٧٢٢
الساللة الصفویة الحاكمة؛ الغزو األفغاني لفارس.

صعود نادر شاه، مؤسس الساللة األفشاریة الحاكمة، إلى عرش فارس.١١٤٨/١٧٣٦

محمد بن عبد الوھاب ومحمد بن سعود یتوّصالن إلى إقامة تحالف شّكل عالمة١١٥٧/١٧٤٤
على التأسیس الفعلي لدولة وھابیة في وسط شبھ الجزیرة العربیة.

كریم خان زند یؤّسس ساللة الزندیین الحاكمة في فارس.١١٦٤/١٧٥١



وفاة سید علي، اإلمام الواحد واألربعین للنزاریین من فرع قاسم شاه، في كھك.١١٦٧/١٧٥٤

تعیین سید أبي الحسن كھكي، اإلمام الرابع واألربعین للنزاریین من فرع قاسم١١٧٠/١٧٥٦
شاه، حاكماً على كرمان من قبل كریم خان زند.

وفاة كریم خان زند؛ وآغا محمد خان یؤّسس الساللة القاجاریة الحاكمة في فارس.١١٩٣/١٧٧٩

آغا محمد خان قاجار یُقیم عاصمتھ في طھران.١٢٠٠/١٧٨٦

١٢٠٦/١٧٩٢
وفاة سید أبي الحسن كھكي، وولده وخلیفتھ اإلمام الخامس واألربعون، شاه خلیل
هللا الثالث، ینقل مقر إقامة اإلمامة النزاریة من فرع قاسم شاه من كرمان إلى كھك،

وسط فارس.

القاجاریون یستولون على كرمان، وإعدام لطف علي خان الزندي.١٢٠٩/١٧٩٤

أمیر محمد الباقر، آخر إمام معروف للنزاریین من فرع محمد شاه، یقیم آخر١٢١٠/١٧٩٦
اتصال لھ بأتباعھ في سوریة.

صعود فتح علي شاه إلى عرش فارس كثاني ملك قاجاري.١٢١٢/١٧٩٧

والدة حسن علي شاه، اآلغا خان األول فیما بعد، في كھك لشاه خلیل هللا الثالث١٢١٩/١٨٠٤
وبیبي سركار.



مصرع شاه خلیل هللا الثالث في یزد، وولده وخلیفتھ اإلمام السادس واألربعون١٢٣٢/١٨١٧
للنزاریین من فرع قاسم شاه، حسن علي شاه، یتلقّى لقب آغا خان من الملك
القاجاري؛ محمد عز الدین بن شیخ جیوانجي أورنجابادي یتولى قیادة الداوودیین

في منصبھ، الداعي المطلق الرابع واألربعین.

وفاة سلیم خان، أول أمراء الھونزا الذین اعتنقوا اإلسماعیلیة النزاریة.١٢٣٩/١٨٢٣

محمد شاه یخلف جده فتح علي شاه في األسرة القاجاریة الحاكمة في فارس.١٢٥٠/١٨٣٤

تعیین اآلغا خان األول حاكماً على كرمان من قبل ملك فارس القاجاري.١٢٥١/١٨٣٥

طرد اآلغا خان األول من حاكمیة كرمان؛ واإلمام النزاري یقاوم القوات القاجاریة١٢٥٢/١٨٣٧
بمساعدة من شقیقھ سردار أبي الحسن خان.

وفاة َمست علي شاه، شیخ طریقة نعمة هللا الصوفیة وصدیق اآلغا خان األول.١٢٥٣/١٨٣٧

اآلغا خان األول یتقاعد بسالم في أمالكھ في محالت، وسط فارس.١٢٥٤/١٨٣٨

١٢٥٦/١٨٤٠

السلطان سعید، من أسرة البوسعید الحاكمة في ُعمان وزنجبار، ینقل عاصمتھ من
مسقط إلى زنجبار؛ بدء التعاون العسكري المدید بین اآلغا خان األول والمؤسسة
القاجاریة في فارس؛ وفاة محمد بدر الدین، الداعي الداوودي السادس واألربعین،
وآخر الدعاة من الراجبوتیین في غجرات؛ تولّي عبد القادر نجم الدین قیادة

الداوودیین.



اآلغا خان األول یغادر فارس بصورة دائمة في أعقاب ھزیمتھ الحاسمة أمام١٢٥٧/١٨٤١
القوات القاجاریة.

١٢٥٩/١٨٤٣
اآلغا خان األول یقدم المساعدة إلى الجنرال تشارلز نیبر في حملتھ لضّم السند إلى
الھند البریطانیة؛ النزاریون السوریون ینجحون في التماسھم من السلطات العثمانیة

لالستیطان في سلمیة.

١٢٦٠-١٢٦٢
١٨٤٤/-١٨٤

٦

استیالء السردار أبي الحسن خان على أجزاء من بلوشستان وحكمھا باسم شقیقھ
اآلغا خان األول.

استقبال اآلغا خان األول من قبل أتباعھ الخوجة في غجرات.١٢٦١/١٨٤٥

ناصر الدین شاه قاجار یعتلي عرش فارس.١٢٦٤/١٨٤٨

استقرار اآلغا خان األول في بومباي بصورة دائمة.١٢٦٥/١٨٤٨

البریطانیون یضعون حداً لحكم المغول في الھند.١٢٧٤/١٨٥٨

عرض ”قضیة اآلغا خان“ أمام محكمة بومباي العلیا.١٢٨٣/١٨٦٦

العثمانیون یحتلون الیمن ُمجدداً.١٢٨٨/١٨٧١



طرد دعاة اإلسماعیلیین الطیبیین السلیمانیین المكارمة من حراز في الیمن؛ إعادة١٢٨٩/١٨٧٢
تموضع الدعاة السلیمانیین في نجران.

والدة السلطان محمد شاه، اآلغا خان الثالث فیما بعد، في كراتشي.١٢٩٤/١٨٧٧

وفاة مؤرخ كرمان، أحمد علي خان وزیري.١٢٩٥/١٨٧٨

وفاة السردار أبي الحسن خان، شقیق اآلغا خان األول وقائد قواتھ.١٢٩٧/١٨٨٠

وفاة اآلغا خان األول، اإلمام السادس واألربعین للنزاریین من فرع قاسم شاه، في١٢٩٨/١٨٨١
بومباي؛ وتولّي ولده آقا علي شاه (اآلغا خان الثاني) إمامة النزاریین.

وفاة شھاب الدین شاه الحسیني، ابن اآلغا خان الثاني ومؤلف العدید من األعمال١٣٠٢/١٨٨٤
اإلسماعیلیة.

وفاة اآلغا خان الثاني، اإلمام السابع واألربعین للنزاریین من فرع قاسم شاه؛١٣٠٢/١٨٨٥
وتولي ولده سلطان محمد شاه، اآلغا خان الثالث، إمامة النزاریین.

إغتیال ناصر الدین شاه قاجار؛ وتولي ولده مظفّر الدین شاه عرش القاجاریین في١٣١٣/١٨٩٦
فارس.

اآلغا خان الثالث یقوم بأول زیارة لھ إلى أوروبا ویلتقي الملكة فیكتوریا في قلعة١٣١٦/١٨٩٨
وندسور.



أول زیارة لآلغا خان الثالث ألتباعھ في شرق أفریقیا.١٣١٧/١٨٩٩

اآلغا خان الثالث یعیّن فدائي خراساني مسؤوالً عن الشؤون الدینیة للنزاریین١٩٠٣
الفرس.

اآلغا خان الثالث یُصدر عملیاً أول دستور ألتباعھ في شرق أفریقیا.١٩٠٥

عرض ”قضیة حجي بیبي“ أمام محكمة بومباي العلیا.١٩٠٨

١٩١٠
ً خاصاً ً اھتماما اآلغا خان الثالث یبتدئ إصالحاتھ الدینیة واالجتماعیة، مكّرسا

للتعلیم وتحریر المرأة.

والدة األمیر علي خان، والد اآلغا خان الرابع.١٩١١

سیدنا طاھر سیف الدین یتولى قیادة اإلسماعیلیین الطیبیین الداوودیین في منصب١٩١٥
الداعي المطلق الحادي والخمسین.

منح اآلغا خان الثالث منصب األمیر الحاكم من الدرجة األولى لرئاسة بومباي.١٩١٦

العلویون (النصیریون) یھاجمون جیرانھم النزاریین في سوریة آلخر مرة؛ وضع١٩٢٠
سوریة ولبنان تحت االنتداب الفرنسي.

ً في فارس؛ اآلغا١٩٢٣ وفاة فدائي خراساني، أكثر الدعاة النزاریین المعاصرین علما



خان الثالث یبعث بالبیر (الشیخ) سبز علي مبعوثاً خاصاً لھ إلى الجماعات النزاریة
في آسیا الوسطى والصین.

١٩٢٥
ً كإقلیم في الحكومة السوفییتیة تُحِدُث منطقة غورنو – بدخشان المستقلة ذاتیا
جمھوریة طاجكستان االشتراكیة السوفییتیة؛ سقوط األسرة القاجاریة وتأسیس

الساللة البھلویة الحاكمة في فارس.

وفاة محمد معصوم الشیرازي، مؤلف كتاب التراجم الشھیر للمتصوفة بعنوان١٩٢٦
طرائق الحقائق.

اآلغا خان الثالث یترأس مؤتمر مسلمي عموم الھند المنعقد في دلھي.١٩٢٨

ضم نجران، مقر إقامة الدعاة السلیمانیین، إلى العربیة السعودیة.١٩٣٤

احتفاالت الیوبیل الذھبي إلمامة اآلغا خان الثالث.١٩٣٥

والدة األمیر كریم، اآلغا خان الرابع فیما بعد، في جنیف.١٩٣٦

انتخاب اآلغا خان الثالث رئیساً لعصبة األمم لدورة واحدة في جنیف.١٩٣٧

احتفاالت الیوبیل الماسي إلمامة اآلغا خان الثالث بتأخیر سنة في بومباي ودار١٩٤٦
السالم؛ األردن وسوریة ولبنان تحقق استقاللھا عن بریطانیا وفرنسا.



تقسیم الھند البریطانیة إلى دولتَي الھند وباكستان المستقلتین.١٩٤٧

طباعة ونشر مذّكرات اآلغا خان الثالث.١٩٥٤

احتفاالت الیوبیل البالتیني إلمامة اآلغا خان الثالث في كراتشي وأماكن أخرى١٩٥٥
بمناسبة الذكرى السبعین لتولّیھ اإلمامة.

١٩٥٧
وفاة السیر سلطان محمد شاه، اآلغا خان الثالث، واإلمام الثامن واألربعین
لإلسماعیلیین النزاریین؛ وحفیده األمیر كریم آغا خان الرابع یخلفھ في إمامة

اإلسماعیلیین النزاریین.

اآلغا خان الرابع ینھي دراستھ في جامعة ھارفارد ویتخرج بإجازة جامعیة في١٩٥٩
التاریخ اإلسالمي.

وفاة األمیر علي خان، والد اآلغا خان الرابع.١٩٦٠

اآلغا خان الرابع یُصدر دستوراً جدیداً ألتباعھ في شرق أفریقیا.١٩٦٢

سیدنا محمد برھان الدین بن طاھر سیف الدین یتولى قیادة الطیبیین الداوودیین١٩٦٥
كداعیتھم المطلق الثاني والخمسین.

إنشاء مؤسسة اآلغا خان (AKF)، التي اتّخذت من جنیف مقراً لھا.١٩٦٧



ھجرة العدید من اإلسماعیلیین النزاریین من أفریقیا إلى أمیركا الشمالیة وأوروبا.١٩٧٢

الھونزا تُصبح جزءاً من دولة الباكستان الفدرالیة.١٩٧٤

إنشاء معھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن من قبل اآلغا خان الرابع؛ وإنشاء١٩٧٧
جائزة اآلغا خان للعمارة أیضاً.

إعالن قیام الجمھوریة اإلسالمیة في إیران.١٩٧٩

اآلغا خان الرابع یُنشئ جامعة اآلغا خان في كراتشي؛ افتتاح المركز اإلسماعیلي١٩٨٥
في لندن.

اآلغا خان الرابع یُصدر وثیقة بعنوان ”دستور المسلمین اإلسماعیلیین اإلمامیین١٩٨٦
الشیعة“ لجمیع أتباعھ في شتى أنحاء العالم.

اآلغا خان الرابع یؤّسس أمانة اآلغا خان للثقافة (AKTC) في جنیف.١٩٨٨

بروز اإلسماعیلیین النزاریین من بدخشان في طاجكستان وخروجھم من عزلتھم١٩٩١
في أعقاب انحالل االتحاد السوفییتي.

أول زیارة لآلغا خان الرابع إلى أتباعھ في طاجیكستان.١٩٩٥

اآلغا خان الرابع یؤسس جامعة آسیا الوسطى في خوروق، عاصمة بدخشان٢٠٠٠



الطاجیكیة، مع فروع لھا في دول آسیویة أخرى.

سیدنا عبد هللا بن محمد المكرمي یتولى قیادة الطیبیین السلیمانیین كداعیتھم المطلق٢٠٠٥
الحادي والخمسین.

احتفاالت الیوبیل الذھبي بمناسبة الذكرى الخمسین إلمامة اآلغا خان الرابع.٢٠٠٧-٢٠٠٨



المقدمـة

ً ً طویالً ملیئا اإلسماعیلیون، ثاني أكبر جماعة شیعیة مسلمة بعد االثني عشریین، شھدوا تاریخا
باألحداث یعود في قدمھ إلى منتصف القرن الثاني/الثامن من الفترة التكوینیة لإلسالم. ثم انقسموا
إلى عدد من الفروع الرئیسة والمجموعات الثانویة، تركزت في نھایة القرن الخامس/الحادي عشر
في جماعتین رئیسیتین، المستعلیة والنزاریة، وُعِرفتا في جنوب آسیا بالبھرة والخوجة. وینتشرون
حالیاً كأقلیات دینیة في حوالي خمسة وعشرین بلداً من بلدان آسیا والشرق األوسط وأفریقیا وأوروبا
ً في أفغانستان وأمیركا الشمالیة. أما أكبر الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة فھي موجودة حالیا
وباكستان والھند والصین وسوریة، مع جماعات قلیلة في إیران وبنغالدش وبلدان شرق أفریقیا
واإلمارات العربیة المتحدة إضافةً إلى بریطانیا وفرنسا والبرتغال وكندا والوالیات المتحدة. ویترّكز
وجود اإلسماعیلیین المستعلیین في الھند وباكستان والیمن وشرق أفریقیا، ومجموعات قلیلة في
أوروبا وأمیركا الشمالیة. كما أنھم یمثلون تنوعاً من مجموعات إثنیة وتقالید أدبیة، ویتكلمون لغات
ولھجات متنوعة، وخاصةً العربیة والفارسیة مع عدد من اللغات الھندیة واألوربیة أیضاً. ویُعتبر

اإلسماعیلیون النزاریون الیوم أكثر المسلمین تقدماً في العالم الھتمامھم بالتعلیم وتحریر المرأة.
حتى منتصف القرن العشرین كانت دراسة اإلسماعیلیین، والحكم علیھم، تكاد تعتمد حصراً على
ما جمعھ أو وضعھ خصومھم ومنتقصوھم الذین أجحفوا بحقھم وأشاعوا حولھم، في العالمین
اإلسالمي والغربي، خرافات وأباطیل تتعلق بتعالیمھم وممارساتھم. ولكن االختراق الكبیر في
ً وكثیرة، مصادر دراسة اإلسماعیلیین حدث نتیجة اكتشاف وتحلیل نصوص إسماعیلیة أصیلة حقا
مخطوطة بالعربیة والفارسیة جرى االحتفاظ بھا بصورة سریة في مجموعات خاصة كثیرة في
الیمن وسوریة وإیران (فارس) وآسیا الوسطى وجنوب آسیا. وبالتالي لدینا الیوم فھٌم أفضل بكثیر
لتاریخ اإلسماعیلیین وفكرھم بفضل اكتشافات البحث الحدیث. وأصبح من المعروف جداً أن
اإلسماعیلیین عالجوا بالتفصیل تقالید فكریة وأدبیة مختلفة بعدة لغات، وقدّموا مساھمات مھمة إلى
الحضارة اإلسالمیة، ال سیما إبّان الفترة الفاطمیة من تاریخھم عندما كانت لدیھم دولة مزدھرة ھي
الخالفة الفاطمیة. وأسَّس اإلسماعیلیون النزاریون دولتھم الخاصة، فیما بعد، في كّلٍ من فارس
لوا فیھا أیضاً. وكانت لإلسماعیلیین النزاریین السوریین وسوریة، حیث طّوروا تعالیمھم وفصَّ
مواجھات كثیرة مع الصلیبیین، الذین جعلوا أھل الفرقة مشھورین في أوربا باسم ”الحّشاشین“،
أتباع ”شیخ الجبل“ الغامض. وكان األوربیون من العصر الوسیط مسؤولین عن وضع [فبركة]
ونشر عدد من الحكایات المسّماة بـ”خرافات الحشاشین“، والمتعلقة بما ظنّوا أنھ الممارسات السریة
مت بالنتیجة على ید لإلسماعیلیین. وتعرضت ھذه الحكایات لإلضافة والتزویق على مراحل، وُعّمِ
الرحالة البندقي الشھیر ماركو بولو. وفقط خالل العقود القلیلة الماضیة تمّكن البحث الحدیث في ھذا
المیدان، اعتماداً على مصادر إسماعیلیة صحیحة، من تحلیل مثل ھذه الخرافات وتفكیكھا بعد

تداولھا وشیوعھا أللفیٍة من الزمن كوصف دقیق لممارسات اإلسماعیلیین السریة.



التاریخ المبكر والخالفة الفاطمیة

یمكن العودة بأصول االنقسام الرئیسي لإلسالم، سنّي وشیعي، إلى أزمة خالفة النبي محمد. فقد كان
ثمة حاجة لخلیفة یتولى وظائفھ لیس كنبي، وإنما كقائٍد للدولة والمجتمع اإلسالمیین. وتمكنت
مجموعة من أوائل أشراف المسلمین من إیجاد حّلٍ عملي لھذا الخیار. غیر أنھ وجدت عند وفاة النبي
سنة ١١/٦٣٢ مجموعة من المسلمین سبق لھا أن آمنت بأّن ابن عم النبي وصھره، علي بن أبي
طالب، كان مؤھالً بصورة أفضل من أي مرشحٍ آخر لخالفة النبي. وراحت ھذه المجموعة األقلیة
ً تسمیة ”شیعة علي“ أو ”الشیعة“ ببساطة. وأصبح من تتوسَّع بمرور الوقت، واكتسبت عموما
المعتقدات األساسیة للشیعة، وفیھم الجماعتان االثنا عشریة واإلسماعیلیة، أّن النبي نفسھ كان قد
نصَّ على علّيٍ خلیفةً لھ، وأّن ھذا النص جاء بأمٍر إلھّي كشف عنھ النبي وبلّغھ في ”غدیر خم“

عندما كان عائداً من حّجة الوداع قبل وفاتھ بفترة قصیرة.
لقد كان للشیعة أیضاً فھم خاص للسلطة الدینیة وضعھم في مكان منفصل عن بقیة المسلمین. فمنذ
وقت مبكر اعتقدت شیعة علي بأن الرسالة اإلسالمیة احتوت على حقائق باطنیة ال یمكن فھمھا عبر
العقل اإلنساني مباشرةً؛ فأقّروا بالحاجة إلى مرجعیة دینیة موثوقة، أو إمام، كما یُفّضل الشیعة تسمیة
زعیمھم الدیني. ومثل ھذا المرشد ال یمكن أن ینتمي إالّ إلى أھل بیت النبي محمد، أو آل البیت،
وھؤالء ھم وحدھم القادرون على توفیر الجھة الشرعیة لشرح تعالیم اإلسالم وتفسیرھا. وسرعان ما
اختلف الشیعة فیما بینھم حول التعریف الدقیق آلل البیت ولتشكیلتھم، األمر الذي تسبّب بانقسامات
داخلیة ضمن الشیعة. ولم یمِض وقت طویل حتى أصبح لدى الشیعة اعتقاد بأن إمرة األمة اإلسالمیة
بعد علي ھي حق مكتسب للعلویین، أحفاد علي عبر الحسن والحسین، ولدیھ من زوجتھ فاطمة بنت
النبي. ووجدت األفكار والتیارات الفكریة الشیعیة األقدم عھداً صیاغتھا الكاملة وتعزیزھا في العقیدة

المركزیة للشیعة، أي اإلمامة.
نت مثَّلت الشیعة في بدایاتھا ولما یقرب من خمسین سنة جماعة موّحدة ذات عضویة محدودة تكوَّ
من المسلمین العرب بصورة أساسیة. وقد اعترفت الشیعة بإمامة كّلٍ من علي وولدیھ الحسن
والحسین. ثم تغیّرت الحال بعد إنشاء األمویین حكمھم على المسلمین من مقّرھم في دمشق، حیث
ً التحق الموالي، أو المسلمون من غیر العرب، بالحركة الشیعیة بشكل خاص، ولعبوا دوراً أساسیا
في تحویلھا من حزب عربي محدود بعدده وعقائده إلى حركة دینامیكیة مرنة. وراحت جماعات
ً تتألف من كّلٍ من العرب والموالي تبرز منذ تلك الفترة إلى شیعیة مختلفة ومجموعات أقل شأنا

الوجود، ولكّلٍ منھا خّطھ الخاص من األئمة وطروحاتھ الفكریة.
في مثل تلك الظروف تطورت الحركة الشیعیة في الفترة األمویة الالحقة وانقسمت إلى فرعین أو
اتجاھین: الكیسانیة واإلمامیة. وبمرور الوقت أتت حركة علویة أخرى وأرست قواعدھا في جماعة
رئیسة ثالثة ھي الزیدیة. ومع نھایة الفترة األمویة، سنة ١٣٢/٧٥٠، كانت غالبیة الشیعة الكیسانیین
قد حّولت والءھا إلى العباسیین، أحفاد العبّاس، عّمِ النبي، الذین سبق لھم أن كانوا یدعون للقضاء
على األمویین باسم شخص من آل البیت مجھول الھویة، وھذا ما حقّق التفاف أكثریة الشیعة حولھم.

في ھذه الفترة تطور فرع رئیسي آخر من الشیعة أخذ فیما بعد تسمیة ”اإلمامیة“. وكان ھذا الفرع
األصل المشترك لإلسماعیلیین واالثني عشریین الذي اعترف بخّط خاص من العلویین من أحفاد

ً ً ً



ً عن أي نشاط سیاسي. وفي عھد اإلمام الخامس، محمد الحسین بن علي أئمةً لھ، وبقي بعیداً تماما
الباقر (ت. حوالي ١١٤/٧٣٢)، حقّق الفرع اإلمامي بروزاً وشھرةً بین أوائل الشیعة. أما توّسع
الشیعة اإلمامیین وتحّولھم إلى جماعة دینیة رئیسیة ھامة ذات ھویة متمیزة فقد تحقق في عھد إمامة
ابن الباقر وخلیفتھ، جعفر الصادق، الطویلة والملیئة باألحداث. وبنتیجة األنشطة الفكریة المتمیّزة
لجعفر الصادق، العالم األكثر شھرةً في خطھ من األئمة، ولدائرتھ المثقفة، تمّكن الشیعة اإلمامیون
من تأسیس كتلة ممیزة من العقائد المتعلقة بأمور الطقوس والالھوت والفقھ. واألھم من ذلك كلھ ھو
لة للمفھوم الرئیسي الخاص بعقیدة اإلمامة، الذي یتمّسك بھ كّل من اإلسماعیلیین معالجتھم الُمفصَّ
واالثني عشریین. وفي عام ١٤٨/٧٦٥ توفي جعفر الصادق، اإلمام األخیر الذي یعترف بھ كلٌّ من
ً في الحركة الشیعیة ً تاریخیا اإلسماعیلیین واالثني عشریین، وأفرز النزاع على خالفتھ انقساما

اإلمامیة، وآذن بظھور أوائل اإلسماعیلیین.
فبعد وفاة اإلمام جعفر الصادق، موّطد الشیعیة اإلمامیة وداعمھا، تكتّلت أكثریة أتباعھ حول ولده
موسى الكاظم (ت. ١٨٣/٧٩٩) واعترفت بإمامتھ. غیر أن مجموعات شیعیة إمامیة أخرى اعترفت
بإمامة األخ األكبر غیر الشقیق لموسى، إسماعیل، الجد األكبر لإلسماعیلیین، أو إمامة ابنھ، محمد
بن إسماعیل. فبعض المصادر تذكر أن إسماعیل، الناشط السیاسي ضد العباسیین وولي العھد
المنصوص علیھ في األصل من قبل جعفر الصادق، كان قد توفي قبل والده، بینما تروي مصادر
أخرى أنھ دخل في طور من الستر أو تخفّى من مالحقة العباسیین واضطھادھم. وعلى كل حال،
فإنھ لم یكن موجوداً في المدینة عند وفاة والده جعفر الصادق سنة ١٤٨/٧٦٥. أما الذین اعتقدوا
ون بالمباركیة. وال نعرف بإمامة محمد بن إسماعیل من الشیعة اإلمامیین في تلك الفترة فكانوا یُسمَّ
إال القلیل حول حیاة محمد بن إسماعیل، فھو اإلمام السابع لإلسماعیلیین الذي دخل في مرحلة من
ً دوراً من الستر في التاریخ اإلسماعیلي استمر حتى ظھور األئمة اإلسماعیلیین إلى التخفّي مبتدئا

العلن وتأسیس الخالفة الفاطمیة.
بوفاة محمد بن إسماعیل، بعد سنة ١٧٩/٧٩٥ بفترة قصیرة، أي إبّان خالفة ھارون الرشید، انقسم
أتباعھ إلى مجموعتین: األكثریة رفضت اإلقرار بوفاتھ واعتبرتھ اإلمام السابع واألخیر، وراحت
تنتظر رجعتھ في صورة المھدي، تلك الشخصیة االیسكاتولوجیة (المنتظرة) التي ستعید العدل
وتنشر اإلسالم الحقیقي على األرض؛ والثانیة أقلیة أقّرت بوفاة محمد واستمرار اإلمامة في ذریتھ.
ولم نعد نعلم شیئاً مؤّكداً حول التاریخ الالحق لھاتین المجموعتین حتى ما بعد منتصف القرن الثالث/

التاسع بقلیل، عندما ظھرت حركة إسماعیلیة موّحدة على مسرح التاریخ.
من المؤكد أن مجموعة من أحفاد محمد بن إسماعیل وأتباعھ بقیت تعمل سراً لما یقرب من قرن
من الزمن بعد وفاتھ لتكوین حركة شیعیة ثوریة موّحدة تناوئ العباسیین. وتھدف ھذه المجموعة
الدینیة – السیاسیة إلى أن یحكم األمة اإلسالمیة إمام – خلیفة من آل بیت النبي محمد. وقامت شبكة
من الدعاة – الناشطین في الدعوة ألھداف دینیة – سیاسیة – ببّثِ رسالة ھذه الحركة ونشرھا على
ً ً مع مبدأ التقیّة وتفادیا نطاق واسع. بینما بقي القادة المركزیون متخفین مستوري الھویة تماشیا
لالضطھاد العباسي. وكان أول ھؤالء القادة المستورین عبد هللا األكبر الذي عمل على تنظیم حملتھ
الدعویة وجعلھا تدور حول العقیدة األساسیة لغالبیة اإلسماعیلیین األوائل وھي: مھدیة محمد بن
إسماعیل. وكان تنظیم حركة ثوریة باسم إمام مستور بعید عن مالحقة عمالء العباسیین یُمثُِّل
استراتیجیةً جذّابة. وفي جمیع األحوال، فإن عبد هللا األكبر الذي عاش بصورة سریة في خوزستان،
جنوب غرب فارس، في مكان قریب من مھد الشیعیة في جنوب العراق الحدیث، استقرَّ في سلمیة،

ً ً



وسط سوریة، التي أصبحت مقراً سریاً لقیادة الحركة اإلسماعیلیة لبعض الوقت. وأثمرت جھود عبد
هللا األكبر وخلیفتیھ التالیین في ستینیات القرن الثالث/سبعینیات القرن التاسع، عندما ظھرت أعداد
وفیرة من الدعاة في جنوب العراق والمناطق المجاورة حول الخلیج بقیادة حمدان قرمط وكبیر
مساعدیھ عبدان. وصار اإلسماعیلیون یسّمون حركتھم في تلك الفترة: ”الدعوة“ أو ”الدعوة

الھادیة“.
وسرعان ما ظھرت الدعوة اإلسماعیلیة في عدد من المناطق األخرى، ال سیما في الیمن حیث
ً للدعاة، ومن ھناك نشر الدعوة في كان ابن حوشب منصور الیمن (ت.٣٠٢/٩١٤) یعمل داعیا
مصر والبحرین والسند إضافةً إلى المناطق النائیة في شمال أفریقیا. وباعتبار أن الحركة المھدویة
تمركزت حول توقّع الرجعة الوشیكة لمحمد بن إسماعیل في صورة المھدي الذي سیقیم العدل في
ً بین ً خاصا العالم، فقد استھوت المجموعات المحرومة من خلفیات اجتماعیة مختلفة وحققت نجاحا
أولئك الشیعة اإلمامیین (الذین ُعرفوا باالثني عشریین فیما بعد) ممن خاب ظنھم بسیاسات أئمتھم
الرافضة لالنغماس في أي نشاط سیاسي وتُِركوا بغیر إمام ظاھر بعد وفاة إمامھم الحادي عشر،

الحسن العسكري (ت. ٢٦٠/٨٧٤).
وفي أوائل ثمانینیات القرن الثالث/تسعینیات القرن التاسع ظھرت حركة إسماعیلیة موّحدة حلّت
محّل المجموعات المنشقّة سابقاً، إال أنھا تعرضت النشقاق رئیسي آخر في العام ٢٨٦/٨٩٩، أي
بعد فترة قصیرة من تولي عبد هللا المھدي، الخلیفة الفاطمي الالحق، القیادة في سلمیة. ففي تلك
الفترة أعلن المھدي صفة اإلمامة اإلسماعیلیة لنفسھ وألجداده القادة المركزیین الذین نظموا الدعوة
اإلسماعیلیة المبكرة، وشرح أسالیب اإلخفاء المتنوعة التي اتّبعھا قادة اإلسماعیلیین المركزیون
وا بالحّجة (البرھان أو الممثل الكامل الصالحیة لإلمام الغائب محمد بن األوائل، الذین تسمَّ
إسماعیل). وتسبّب إصالح عبد هللا المھدي العقائدي في شّق الحركة اإلسماعیلیة المبكرة إلى فئتین
متنافستین: فئة موالیة أساسھا إسماعیلیة الیمن ومصر وشمال أفریقیا والسند واصلت دعمھا للقیادة
المركزیة واعترفت باستمرار اإلمامة اإلسماعیلیة في عبد هللا المھدي وأجداده العلویین، وھذا ما
جرى دمجھ الحقاً في عقیدة اإلمامة اإلسماعیلیة الفاطمیة، وبھذا أفسح اإلسماعیلیون المجال لوجود
ثالثة أئمة مستورین بین محمد بن إسماعیل وعبد هللا المھدي. أما الفئة المنشقّة األخرى فقد تولّى
قیادتھا حمدان قرمط وتمّسكت بعقیدتھا األولى الخاصة بمھدیة محمد بن إسماعیل. ومنذ ذلك العھد
صارت كلمة ”قرمطي“ تُطلَق بشكل خاص على المنشقّین الذین لم یعترفوا بإمامة عبد هللا المھدي
وأجداده وخلفائھ الفاطمیین. وحصل القرامطة المنشقون على أھم معقٍل لھم تمثِّل بدولة القرامطة في
البحرین، التي أّسسھا الداعي أبو سعید الجنابي المتحالف مع حمدان قرمط، في العام ٢٨٦/٨٩٩

الحافل باألحداث، وسقطت سنة ٤٧٠/١٠٧٧.
ً مفّصالً لنظام من الفكر الدیني جرى تطویره وضع اإلسماعیلیون األوائل إطار عمل أساسیا
وتعدیلھ في الفترة الفاطمیة من تاریخھم. ومن األمور األساسیة في ھذا النظام التمییز بین الجانبین
ً لذلك فقد اعتقدوا بأن الظاھري والباطني في الكتب السماویة الُمنزلة، وفي الحالل والحرام. وطبقا
للقرآن والكتب الُمنزلة األخرى، ولشرائعھا، معانیھا الظاھرة، أو الَحرفیة، التي یجب تمییزھا عن
معانیھا الباطنیة المستورة، وأّن ظاھر الدین، أو الشرائع، الذي بلّغھ األنبیاء قد خضع لتغییرات
ً وأبدیاً. ثم إّن ھذه الحقائق، التي شكَّلت دوریة، بینما بقي الباطن، المتضّمن للحقائق الروحیة، ثابتا
ً عرفانیاً، ومثَّلت الرسالة المشتركة بین الیھودیة والمسیحیة واإلسالم، تخضع للتأویل، ً فكریا نظاما



أي التفسیر الباطني، الذي أصبح سمة ممیزة للفكر اإلسماعیلي العرفاني المبني على أساسین:
األدوار التاریخیة للشرائع الُمنزلة، أي الحقب النبویة، والعقیدة الكوزمولوجیة.

بلغ النجاح األولي للدعوة اإلسماعیلیة ذروتھ بتأسیس دولة إسماعیلیة ھي الخالفة الفاطمیة سنة
٢٩٧/٩٠٩ في شمال أفریقیا، حیث كان الداعي أبو عبد هللا الشیعي ینشط بین بربر كتامة لما یقرب
من عشرین عاماً. وُسّمیت األسرة الجدیدة بالفاطمیة نسبةً إلى فاطمة بنت النبي محمد، التي یعود
الخلفاء الفاطمیون بنسبھم العلوي إلیھا. وحكم عبد هللا المھدي (ت.٣٢٢/٩٣٤)، أول إمام – خلیفة
فاطمي، وخلفاؤه دولة ھامة سرعان ما نمت واتّسعت لتصبح إمبراطوریة امتدت من شمال أفریقیا
إلى مصر وفلسطین وسوریة. وشّكلت الفترة الفاطمیة ما یُسّمى بـ”العصر الذھبي“ لإلسماعیلیة
عندما بلغ فكر اإلسماعیلیین وأدبھم ونشاطات دعوتھم ذروتھا، وقدّم اإلسماعیلیون مساھمات ھامة
إلى الحضارة اإلسالمیة، ال سیما بعد نقل مقّرِ الخالفة الفاطمیة إلى القاھرة، المدینة التي أّسسوھا

سنة ٣٥٨/٩٦٩.
لم یتخلَّ الفاطمیون عن الدعوة بعد تولّیھم السلطة إذ كانت لدیھم تطلعات تھدف إلى بسط حكمھم
على مجمل األمة اإلسالمیة. ومع أنھم واجھوا مصاعب جّمة أثناء توطید حكمھم في أفریقیا (تونس
وشرق الجزائر الیوم) في بیئة غلبت علیھا عناصر السنّة والخوارج، فقد استطاعوا تثبیت سیطرتھم
على شمال أفریقیا في ظل حكم الخلیفة الرابع، المعز (ح. ٣٤١-٣٦٥/٩٥٣-٩٧٥)، الذي أحیا أیضاً
نشاطات الدعوة خارج أراضي الفاطمیین، وخاصةً بعد انتقالھ إلى عاصمتھ الجدیدة، القاھرة، عام

.٣٦٢/٩٧٣
حققت الدعوة اإلسماعیلیة في عصر الفاطمیین أعظم نجاحٍ لھا خارج أراضي الدولة الفاطمیة، ال
ً للفاطمیین، وفي العراق سیما في الیمن، حیث حكم الصلیحیون اإلسماعیلیون في تلك الفترة نوابا
وفارس وآسیا الوسطى. وكان دعاة األراضي اإلیرانیة، كأبي یعقوب السجستاني وحمید الدین
الكرماني وناصر خسرو، قد عالجوا وفّصلوا أنظمة الفكر المیتافیزیقیة المعقّدة والكوزمولوجیة
الفیضیة الخاصة. فبدأوا بعملیة تحقیق انسجاٍم بین األفكار اإلسماعیلیة الشیعیة في اإللھیات، التي
تدور حول عقیدة اإلمامة، وبین تقالید األفالطونیة المحدثة والفلسفات األخرى، األمر الذي أدّى إلى
نشوء تقلید فكري فرید من اإللھیات الفلسفیة في اإلسماعیلیة. كما جرى في زمن المعز أیضاً قوننة
الفقھ اإلسماعیلي بفضل جھود القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤)، أشھر فقیھ إسماعیلي في الفترة
الفاطمیة. فاكتسبت عقیدة اإلمامة أھمیة خاصة وصار القضاة في أرجاء الدولة الفاطمیة، منذ تلك

الفترة، یطبّقون الفقھ اإلسماعیلي ویلتزمون بھ.
اإلسماعیلیون لدیھم تقدیر عاٍل للتعلیم، وقد أوجدوا في ظل الفاطمیین تقالید ومعاھد تعلیمیة ممیزة.
وكانت الدعوة اإلسماعیلیة معنیة بصورة خاصة بتعلیم المستجیبین الجدد العقیدةَ اإلسماعیلیة
الباطنیة، المعروفة باسم ”الحكمة“. وجرى تنظیم مجموعة متنوعة من المحاضرات أو ”الجلسات
ً ما كان یقوم بھا داعي الدعاة بصفتھ الرئیس ً بـ”المجالس“ التي غالبا التعلیمیة“ الُمسّماة عموما
التنفیذي لمؤسسة الدعوة، ثم كانت تُجَمع وتُصنَّف في الوقت المناسب. وأّسس الفاطمیون مؤسسة
تعلیمیة مركزیة أخرى عام ٣٩٥/١٠٠٥ في عھد اإلمام – الخلیفة الفاطمي الحاكم (ح.
٣٨٦-٤١١/٩٩٦-١٠٢١) ھي ”دار العلم“، أو ”دار الحكمة“، كما كانت تُدعى في بعض األحیان.
وكانت ھذه األكادیمیة تُعلِّم موضوعات دینیة وغیر دینیة متنوعة، إلى جانب تزویدھا بمكتبة ُمعتبرة.
وقد تلقّى العدید من الدعاة اإلسماعیلیین جزءاً على األقل من تدریبھم الُمعقّد في دار العلم. وتزامن
عھد الحاكم أیضاً مع الطور األولي لما سیُعرف بالدین الدرزي، الذي أّسسھ عدد من الدعاة الوافدین



إلى القاھرة من فارس وآسیا الوسطى. وقد قال ھؤالء الدعاة بنھایة دور اإلسالم، وأعلنوا ألوھیة
الحاكم.

وقد وصلت نشاطات الدعوة اإلسماعیلیة خارج أراضي الفاطمیین ذروتھا في العھد الطویل األمد
لخالفة المستنصر (ح. ٤٢٧-٤٨٧/١٠٣٦-١٠٩٤)، أي حتى ما بعد حلول السالجقة السنّة محل
ً بدأت الخالفة الفاطمیة البویھیین الشیعة كسادة للعباسیین عام ٤٤٧/١٠٥٥. وفي عھده أیضا
انحدارھا بسبب االقتتال الفئوي ضمن الجیش الفاطمي ولصعوبات سیاسیة واقتصادیة أخرى. ثم
تمردت القوات التركیة في الجیش الفاطمي مما اضطّر المستنصر في النھایة إلى استدعاء بدر
الجمالي، القائد األرمني في خدمة الفاطمیین، لتقدیم المساعدة. وقد وصل بدر إلى القاھرة ودخلھا
سنة ٤٦٦/١٠٧٤ ومعھ قواتھ األرمنیة، ونجح في إعادة السلم واالزدھار النسبیین إلى مصر
الفاطمیة. وصار بدر وزیراً و”أمیراً للجیوش“، وبسط یده على القیادات المدنیة والقضائیة واإلدارة
الدینیة، وأشرف على تنظیم الدعوة ونشاطاتھا. ومن ھنا صارت القوة الفعلیة في الدولة الفاطمیة في

أیدي الوزراء قادة الجیوش.
في العام ٤٨٧/١٠٩٤ توفي المستنصر، الخلیفة الفاطمي الثامن واإلمام اإلسماعیلي الثامن عشر،
وتنازع خالفتھ ولداه نزار، ولي العھد األصلي المنصوص علیھ، والمستعلي. فتدّخل الوزیر القوي،
األفضل بن بدر الجمالي، خلیفة أبیھ في الوزارة، ونّصب المستعلي في الخالفة الفاطمیة. وقد تسبّب
ذلك بانقسام الجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا إلى فرعین متنافسین، ُسّمیا فیما بعد بالمستعلیة
والنزاریة. واعترف تنظیم الدعوة في القاھرة والجماعات اإلسماعیلیة في مصر والیمن وغربي
الھند التابعة للنظام الفاطمي بالمستعلي إماماً خلیفةً لوالده المستنصر، واستمروا فیما بعد باإلمامة في
ذریتھ. أما إسماعیلیة إیران، الذین كانوا بقیادة حسن الصبّاح، فقد أیّدوا حق نزار في الخالفة
ً في تلك الفترة. بینما بقي إسماعیلیة آسیا الوسطى لبعض الوقت محافظین على واعترفوا بھ إماما
حیادھم في النزاع المستعلي – النزاري. وسعى نزار نفسھ إلى تحدي المستعلي، لكنھ فشل وقُتِل سنة

٤٨٨/١٠٩٥. ومنذ ذلك الحین استمرت اإلمامة في خطین متوازیین من أحفاد نزار والمستعلي.



اإلسماعیلیون المستعلیون

بقیت الدولة الفاطمیة قائمة مدة ٧٧ سنة بعد االنقسام النزاري – المستعلي عام ٤٨٧/١٠٩٤.

ً وواجھت سلسلة متواصلة من األزمات. وشھدت الخالفة الفاطمیة في ھذه الفترة انحداراً متسارعا
واستمر االعتراف بالمستعلي وخلفائھ على العرش الفاطمي، الذین كانوا في األغلب قاصرین وبال
قوة یتحّكم بھم وزراؤھم الحربیون. وسرعان ما انقسم المستعلیون أنفسھم إلى فرَعي الطیبیة
والحافظیة. وبوفاة المستعلي المبكرة، سنة ٤٩٥/١١٠١، قام األفضل بتنصیب ابن المستعلي ذي
السنوات الخمس من العمر على العرش الفاطمي بلقب اآلمر بأحكام هللا. وبعد مقتل األفضل، سنة
٥١٥/١١٢١، ثم اغتیال اآلمر نفسھ سنة ٥٢٤/١١٣٠، واجھت اإلسماعیلیین المستعلیین أزمة
وراثة رئیسیة. فقد ُرِزق اآلمر قبل وفاتھ بأشھر قلیلة بولد ُسمي بالطیب ونصَّ علیھ ولیاً للعھد، لكّن
ابن عم اآلمر، عبد المجید، حفید المستنصر وأكبر أفراد األسرة الفاطمیة سنّاً، ھو من تقلّد السلطة
بعد وفاة اآلمر، وبعد ذلك انقطعت أخبار الطیب. ومرت فترة قصیرة مشّوشة في التاریخ الفاطمي
ً للدولة الفاطمیة، فرضھا ُكتیفات بن األفضل، الذي أحكم ً رسمیا صارت فیھا االثنا عشریة دینا
قبضتھ على الوزارة عقب اغتیال والده، ثم عاد عبد المجید إلى الساحة سنة ٥٢٦/١١٣٢ وأعلن

نفسھ إماماً وخلیفةً بلقب الحافظ لدین هللا، وأعاد فرض اإلسماعیلیة دیناً رسمیاً للدولة الفاطمیة.
جاءت إمامة الحافظ شاذة، إذ لم یكن والده إماماً، فأدّت إلى انقساٍم رئیسي في الجماعة اإلسماعیلیة
المستعلیة. وكما كانت الحال في االنقسام النزاري – المستعلي السابق، فقد أیَّد مقر قیادة الدعوة
المستعلیة في القاھرة إمامة الحافظ وصادق علیھا بعد االدّعاء بأن اآلمر نفسھ قد نصَّ علیھ، ولذلك
ً من اإلسماعیلیین المستعلیین في مصر وسوریة إضافة إلى جزء من لقیت إمامة الحافظ اعترافا
إسماعیلیة الیمن. واشتھر أولئك اإلسماعیلیون الذین أقّروا بإمامة الحافظ (ت. ٥٤٤/١١٤٩) وخلفائھ
بالحافظیة. أما ملكة الیمن الصلیحیة، السیدة أروى، التي سبق لھا أن انشقّت وابتعدت عن القاھرة،
فقد وقفت إلى جانب قضیة الطیب واعترفت بھ خلیفةً لآلمر في اإلمامة. وكانت النتیجة أن أقرَّ
إسماعیلیو الدولة الصلیحیة المستعلیون، إضافةً إلى إسماعیلیة غوجرات، بإمامة الطیّب. وُسميَّ

ھؤالء فیما بعد بالطیبیة.
بقیت التقالید اإلسماعیلیة المبكرة مطبّقة خالل العقود الختامیة للخالفة الفاطمیة. وكان صالح
الدین األیوبي، أو ”َسالدین“ في المصادر الصلیبیة، قد شغل منصب آخر وزیر فاطمي؛ وھو الذي
أنھى الحكم الفاطمي سنة ٥٦٧/١١٧١ عندما أمر بقراءة الخطبة في القاھرة باسم الخلیفة العبّاسي
الحاكم، المستضيء. وبعدھا بأیام توفي العاضد (ح. ٥٥٥-٥٦٧/١١٦٠-١١٧١)، الخلیفة الرابع
عشر للفاطمیین وخاتمھم، بعد فترة مرٍض قصیرة. وھكذا وصلت الدولة الفاطمیة إلى نھایتھا بعد
حكم دام ٢٦٢ سنة. وبانھیار الخالفة الفاطمیة انطلق حّكام مصر الجدد من األیوبیین السنّة بحملة
من القمع واالضطھاد لإلسماعیلیین وللدعوة المستعلیة الحافظیة وجمیع المؤسسات الفاطمیة
األخرى، وإن استمر بعض أحفاد الحافظ والعاضد یدّعون إمامة الحافظیین لبعض الوقت، في حین
كان جمیع أفراد األسرة الفاطمیة رھن إقامة جبریة وأسرى في سجون القاھرة. وبنھایة القرن
السابع/الثالث عشر كانت اإلسماعیلیة المستعلیة قد انحلّت بصورة كاملة في مصر والیمن، وتّم



إطالق سراح من تبقّى من الفاطمیین األحیاء من السجون على ید الممالیك، خلفاء األیوبیین في
الحكم. ولھذا، ولعدة أسباب، لم یبَق من المستعلیة، عقب انھیار الخالفة الفاطمیة، إال الطیبیة.

وجد اإلسماعیلیون الطیبیون معقلھم الدائم في الیمن، حیث نالوا دعم الملكة الصلیحیة، السیدة
ً على تسییر أمور الدعوة المستعلیة ھناك، بمساندة الداعي لمك بن أروى، التي كانت تشرف أیضا
مالك الحّمادي (ت. حوالي ٤٩١/١٠٩٨)، ثم ولده یحیى بن لمك (ت. ٥٢٠/١١٢٦). وبعد
٥٢٦/١١٣٢ بفترة قصیرة أقدمت الملكة الصلیحیة على قطع عالقتھا بالقاھرة، وعیّنت خلیفة یحیى،
الذؤیب بن موسى الوادعي (ت. ٥٤٦/١١٥١)، داعیاً مطلقاً، أو داعیاً بسلطات مطلقة، لقیادة شؤون
ً بتأسیس الدعوة المستعلیة الطیبیة باسم الطیب، الذي یُعتقد أنھ دخل في الستر. وكان ذلك إیذانا
الدعوة الطیبیة بصورة مستقلة عن الدولة الصلیحیة في الیمن. ونجحت الدعوة الطیبیة في االنتشار
في منطقة حراز، مع أنھا لم تتلقَّ مساندة أحٍد من حكام الیمن عقب وفاة الملكة الصلیحیة سنة

.٥٣٢/١١٣٨
یعتقد اإلسماعیلیون المستعلیون الطیبیون أن خط أئمتھم باٍق متواصل في ذّریة الطیب، ولكن
األئمة في غیبة، ویتولى الداعي المطلق قیادة شؤون الدعوة الطیبیة وجماعتھا. وكما ھو الحال في
نظام اإلمامة فإن كل داعٍ مطلق ینّص قبل وفاتھ على خلفھ. وحافظ الطیبیون، في الفترة الیمنیة من
تاریخھم، على وحدتھم في الیمن، وكسبوا أعداداً متزایدة من المستجیبین إلى مذھبھم في غرب
الھند. وكانت غالبیة المستجیبین إلى اإلسماعیلیة الطیبیة في الھند من أصوٍل ھندوسیة، وُعِرفوا باسم
”البھرة“، الذي یُظّن أنھ مشتق من مصطلح ”فوھرفو“ الغجراتي الذي یعني ”یُتاجر“، ألن انتشار
الدعوة في األساس بدأ بین جماعة غجرات التجاریة. ثم تعّرض اإلسماعیلیون البھرة في غجرات
الضطھاد سالطین المنطقة السنّة منذ ٧٩٣/١٣٩١، فلجأوا إلى التخفّي واالستتار في المظھر السنّي.
لكنھم بدأوا یتمتعون بدرجة من الحریة الدینیة بعد قیام الحكم المغولي في الھند سنة ٩٨٠/١٥٧٢.
أما في المجال العقائدي فقد حافظ الطیبیون على التقالید الفاطمیة وعلى قسم ھام من النصوص
ً من ً خاصا اإلسماعیلیة من تلك الفترة، وبنوا على فلسفة حمید الدین الكرماني المیتافیزیقیة نظاما
الفكر الدیني الباطني وما یتّصل بھ من موضوعات إیسكاتولوجیة ممیزة. وبناًء على علم الفلك

والنجوم أدخلوا إضافات معینة إلى مفھوم األدوار في التاریخ الدیني، أي األدوار النبویة السبعة.
وبوفاة الداعي المطلق السادس والعشرین، داؤد بن عجبشاه، سنة ٩٩٧/١٥٨٩، وقع نزاع على
خالفتھ أدَّى إلى االنقسام الداوودي – السلیماني في الدعوة الطیبیة المستعلیة وجماعتھا. فأقرت
ً مطلقاً، األكثریة العظمى من الطیبیین في الھند بداؤد برھان الدین (ت. ١٠٢١/١٦١٢) داعیا
وصاروا یُعرفون بالداؤدیة [أو الداوودیة تخفیفاً]. ولم یؤیّد قضیة داؤد إالّ عدد قلیل من طیبیة الیمن.
بینما ذھبت أقلیة الطیبیین، وجلّھم من جماعة الیمن، إلى االعتراف بسلیمان بن حسن (ت.

١٠٠٥/١٥٩٧) بصفتھ داعیاً مطلقاً حمل الرقم ٢٧، وُعِرف ھؤالء بالسلیمانیة.
منذ تلك الفترة اتّبع كل من الداوودیین والسلیمانیین خّطاً مستقالً خاصاً من الدعاة. وبینما واصل
الدعاة الداوودیون اإلقامة في الھند، إالّ أن مقر قیادة الدعوة السلیمانیة كان في الیمن. ثم إن البھرة
الطیبیین الداوودیین في الھند شھدوا فیما بعد انقسامات إضافیة بسبب تحدیات متوالیة لسلطة داعیتھم
المطلق. ففي إحدى المحاوالت أّسس علي بن إبراھیم (ت. ١٠٤٦/١٦٣٧) مجموعة مستقلة من
الداوودیین العَلَویین [نسبةً إلیھ] سنة ١٠٣٤/١٦٢٤ صار لھا خّطھا الخاص من الدعاة المطلقین.
والداعي المطلق العلوي الحالي، الرابع واألربعون في السلسلة، ھو سیدنا أبو حاتم طیب ضیاء



الدین صاحب، الذي خلف والده سنة ١٣٩٤/١٩٧٤. ویُقیم في مقر قیادة الدعوة العَلَویة في بارودا
(فادودارا) في ُغجرات.

وفي العام ١٢٠٠/١٧٨٥ نُقل مقر قیادة الدعوة الداوودیة األساسي إلى سورات، في غجرات،
حیث كانت كلیة تعلیمیة ُعرفت باسم سیفي دار (الجامعة السیفیة) قد تأّسست ھناك لغرض التعلیم
الدیني للعلماء الداوودیین وموظفیھم. وواصلت ھذه الكلیة القیام بوظیفة مؤسسة للتعلیم التقلیدي
للبھرة الداوودیین، واشتھرت بمكتبتھا الضخمة. ومنذ عام ١٢٣٢/١٨١٧ بقي منصب الداعي
المطلق متوارثاً بین أحفاد الشیخ جیوانجي أوَرنجابادي مع أن الجماعة شھدت فترات من النزاعات
الداخلیة بسبب المعارضة لسلطة الداعي المطلق. والداعي المطلق الحالي للداوودیین الطیبیین
المستعلیین ھو سیدنا محمد برھان الدین، الذي خلف والده سیدنا طاھر سیف الدین
(١٣٣٣-١٣٨٥/١٩١٥-١٩٦٥)، بصفتھ الداعي المطلق الثاني والخمسین في السلسلة. ومنذ
عشرینیات القرن الماضي أصبحت بومباي (مومباي) تضم أكبر تجمع للبھرة الداوودیین والمقرَّ
اإلداري الدائم للداعي المطلق لھذا الفرع من اإلسماعیلیة الطیبیة. ویُقدَّر عدد الطیبیین الداوودیین
ً بحوالي ملیون شخص، منھم ٨٠% في الھند، یعیش أكثر من نصفھم في غجرات، ویتوّزع حالیا

البقیة بین بومباي ووسط الھند.
أما في الیمن فقد بقیت قیادة الطیبیین السلیمانیین منذ ١٠٨٨/١٦٧٧ وراثیة في نفس أسرة
المكرمي. وخالفاً للداوودیین، لم یشھدوا نزاعاً أو انقساماً بسبب الوراثة إالّ استثناءات قلیلة. وكانوا
أقاموا مقر قیادتھم في نجران، شمال شرق الیمن، وحكموا المنطقة بدعم عسكري من جیرانھم بني
یام. وبعد أن واجھوا تحدیات الزیدیین والعثمانیین، تعرض بروزھم السیاسي لمزید من التحجیم
على ید األسرة السعودیة المتمّسكة بأكثر أشكال اإلسالم تشدداً، وھو اإلسالم السنّي الوّھابي. وكانت
نجران قد ُضمَّت، في الواقع، إلى العربیة السعودیة سنة ١٩٣٤. ویعیش الداعي المطلق الحالي
للطیبیین السلیمانیین، سیدنا عبد هللا بن محمد المكرمي، وھو الحادي والخمسون في السلسلة وتولّى
منصبھ سنة ٢٠٠٥، في العربیة السعودیة ویخضع لمراقبة دقیقة من السلطات ھناك. ویُقدَّر العدد
اإلجمالي للطیبیین السلیمانیین على مستوى العالم، وفقاً ألرقاٍم رسمیة، بحوالي ٣٠٠.٠٠٠ شخص،

یعیش معظمھم في المقاطعات الشمالیة من الیمن ومنطقة الحدود مع العربیة السعودیة.



اإلسماعیلیون النزاریون في فترة ألموت

ً باسم الفاطمیین داخل أرض السالجقة في فارس. وفي عام ً إسماعیلیا كان حسن الصبّاح داعیا
٤٨٧/١٠٩٤ ظھر كقائٍد لإلسماعیلیین الفرس وبسیاسة استقاللیة، إذ شّكل استیالؤه على قلعة ألموت
الجبلیة سنة ٤٨٣/١٠٩٠ مؤّشراً النطالق ثورة اإلسماعیلیین الفرس العلنیة ضد األتراك السالجقة
وتأسیس ما سیصبح دولة إسماعیلیة نزاریة في فارس وسوریة. وبصفتھ شیعیاً إسماعیلیاً، لم یكن في
مقدوره التساھل مع السیاسات المناوئة للشیعیة التي سار علیھا السالجقة، أبطال اإلسالم السنّي
آنذاك. كما عبَّرت ثورتھ عن مشاعر ”قومیة“ فارسیة، ألن المجتمع الفارسي كان یكره حكم األتراك
ر إقدامھ على استبدال الفارسیة بالعربیة واستخدامھا لغةً دینیة السالجقة الغریب. ولعّل ذلك یفّسِ
لإلسماعیلیین الفرس. وفي مثل تلك الظروف وقف حسن الصباح إلى جانب قضیة نزار في النزاع
على خالفة المستنصر، ثم قطع عالقاتھ مع المؤسسة الفاطمیة ومقر قیادة الدعوة في القاھرة بسبب
تأییدھما للمستعلي، وبھذا یكون قد أسَّس دعوة إسماعیلیة نزاریة مستقلة باسم إمام نزاري. ولھذا

أیضاً صمدت الدعوة النزاریة، كالدعوة الطیبیة، وبقیت عقب سقوط الساللة الفاطمیة الحاكمة.
لم یكشف حسن الصباح عن اسم الوریث النزاري لإلمامة، لكّن نقوداً أثریة تُبیّن أن اسم نزار كان
یُضرب على نقوٍد ُسّكت في ألموت لما یقرب من سبعین سنة عقب وفاتھ سنة ٤٨٨/١٠٩٥، وكان
یجري التسلیم على ذریتھ من غیر تحدید. وھكذا یكون اإلسماعیلیون النزاریون األوائل قد شھدوا
دور ستٍر آخر من غیر إماٍم یتّصلون بھ. وكما في فترة الستر ما قبل الفاطمیة، كان ثمة حجة یمثّل
اإلمام الغائب عند الجماعة. وقد جرى اإلقرار بحسن الصباح (ت. ٥١٨/١١٢٤) وخلیفتیھ التالیین
في ألموت، كیا بزورك–أومید (ح. ٥١٨- ٥٣٢/١١٢٤- ١١٣٨) ومحمد بن بزورك–أومید (ح.
٥٣٢- ٥٥٧/١١٣٨- ١١٦٢)، حججاً باإلضافة إلى رئاسة الدولة والدعوة. وكان النزاریون األوائل
ً نشطاء في المجال العقائدي. فقد قام حسن نفسھ بإحیاء عقیدة التعلیم الشیعیة القدیمة، أو ما أیضا
یُسمى بالتعلیم الموثوق الصادر عن إمام الزمان. وأصبحت ھذه العقیدة، التي تؤّكد سلطة التعلیم
الخاصة بكل إمام في زمانھ، عقیدة مركزیة للنزاریین. وبما أنھا أصبحت عقیدة مركزیة للنزاریین
فقد صاروا یُعرفون، منذ ذلك الوقت، باسم التعلیمیة. ثم إن ھذا التحدي الفكري الذي فرضتھ عقیدة
التعلیم على المؤسسة السنّیة، باإلضافة إلى نقض شرعیة الخلیفة العباسي كناطق روحي باسم جمیع
المسلمین، استدعى ردّ فعٍل من جانب المؤسسة السنّیة، فأقدم العدید من علماء الدین المسلمین السنّة،

بقیادة أبي حامد الغزالي (ت. ٥٠٥/١١١١)، على مھاجمة عقیدة التعلیم اإلسماعیلیة.
استولى اإلسماعیلیون النزاریون األوائل على الكثیر من الحصون في الدیلمان، التي شّكلت مركز
قوتھم في جبال البورز في شمال فارس، أي المنطقة التي ُعرفت في العصر الوسیط باسم الدیلم. ثم
سرعان ما سیطروا على شبكة من القالع والبلدات المتنوعة في قوھستان (أو كوھستان بالفارسیة)،
في جنوب شرق خراسان، التي كانت ثاني أكبر األراضي وأھمھا في الدولة النزاریة في فارس.
وفي العقد األول من القرن السادس/الثاني عشر وسَّع حسن الصبّاح نشاطاتھ ومدّھا إلى سوریة عبر
إرسالھ الدعاة الفرس من ألموت إلى ھناك. غیر أن األمر استغرق عقوداً عدیدة قبل أن ینجح
النزاریون بطرق مختلفة في االستیالء على شبكة من القالع في جبل البھراء (جبال النصیریة
حالیاً)، وھو منطقة جبلیة تقع وسط سوریة بین حماة وساحل البحر األبیض المتوسط. وضّمت ھذه

ً



القالع الكھف والقدموس ومصیاف التي كثیراً ما كانت مقراٍت إلقامة داعي دعاة النزاریین
السوریین.

واجھ النزاریون في سوریة عداَء مختلف الحكام المحلیین السنّة إضافةً إلى عداء الصلیبیین الذین
كانوا ینشطون في األراضي المجاورة لما كان یُسَمى إمارتَي أنطاكیة وطرابلس اإلفرنجیتین. لكن
ثورة النزاریین ضد السالجقة فقدت زخمھا في أواخر حیاة حسن الصباح، مثلما حصل للسالجقة
بقیادة بركیاروق (ت. ٤٩٨/١١٠٥) ومحمد تبر (ت. ٥١١/١١١٨) عندما فشلت حمالتھم العسكریة
الكثیرة في اقتالع النزاریین الفرس من حصونھم. فدخلت العالقات السلجوقیة – اإلسماعیلیة في تلك
الفترة طوراً جدیداً من ”الجمود التام“. غیر أن النزاریین أنفسھم حافظوا على وحدتھم وتماسكھم مع
شعوٍر عاٍل رائعٍ بالمھمة التي یؤدّونھا. وبما أنھم كانوا منشغلین بالصراع للبقاء في بیئة بالغة
العداء، فقد أفرزوا شخصیات من القادة العسكریین ال من العلماء الالھوتیین، فكانت النتیجة أن
أصبحت األنشطة األدبیة للنزاریین محدودة جداً. ومع ذلك، تمسك النزاریون من فترة ألموت بفكر
وتقلید أدبي متطور، وعالجوا تعالیمھم باالستجابة للظروف المتغیرة، وزّودوا ألموت والقالع
الرئیسیة األخرى في فارس وسوریة بمجموعات ھامة من المخطوطات والوثائق واألدوات العلمیة.
بعد أن كان النزاریون یتلھفون لظھور إمامھم، تولّى حسن الثاني، سیّد ألموت الرابع، القیادة سنة
٥٥٧/١١٦٢، وسرعان ما أعلن القیامة في العام ٥٥٩/١١٦٤، مؤذناً بدخول الجماعة النزاریة في
طوٍر جدید من تاریخھا الدیني. وكان حسن الثاني قد استند إلى التأویل والتقالید اإلسماعیلیة السابقة
ً لذلك، لم تعد القیامة تعني أكثر من ً ورمزیاً. وطبقا ألجل تفسیر القیامة للنزاریین تفسیراً روحیا
ظھور الحقیقة المكشوفة في شخص اإلمام النزاري. فھي قیامة روحیة فقط بالنسبة ألولئك الذین
عرفوا إمام الزمان صاحب الحق وأقّروا بھ وأصبحوا قادرین على فھم حقیقة جوھر اإلسالم
س ابن ً في ھذه الدنیا بالنسبة للنزاریین. وكرَّ الباطني الثابت. وبھذا المعنى تحقق وجود الجنّة فعلیا
حسن الثاني وخلیفتھ، نور الدین محمد الثاني، والیتھ الطویلة (٥٦١-٦٠٧/١١٦٦-١٢١٠) لمعالجة
لة ومنّظمة لفكرة القیامة كعقیدة، وأصبح من الخواص الرئیسیة في الفكر النزاري تعظیم سلطة مفصَّ
التعلیم الخاصة بإمام كل زمان، وصارت القیامة تعني التحّول الشخصي التام للنزاریین، المتوّجب
علیھم معرفة إمامھم بحقیقتھ الروحیة الصحیحة. وأكَّدَ نور الدین محمد على انتساب والده، وبالتالي
ً سلیالً لنزار بن ھو نفسھ، إلى الخط العَلَوي الفاطمي، وبیّن أن حسن الثاني كان في الواقع إماما

المستنصر، لجأ إلى ألموت. ومنذئٍذ اعترف النزاریون بإمامة أسیاد ألموت، بدءاً بحسن الثاني.
أما النزاریون السوریون فقد دخلوا في طوٍر ھاٍم من تاریخھم بقیادة أشھر دعاتھم راشد الدین
سنان ”شیخ الجبل ” األصلي المذكور في المصادر الصلیبیة. وبما أن ھدف سنان كان حمایة
جماعتھ، فقد دخل في تحالفات معقدة ومتحولة مع القوى والحكام المجاورین، ال سیما مع الصلیبیین
والزنكیین وصالح الدین [األیوبي]. وفي ذلك الوقت أیضاً بدأ الصلیبیون ومن معھم من المراقبین
الغربیین بتداول عدد من الحكایات حول الممارسات السریة للنزاریین، ونشروھا في أوروبا العصر
الوسیط بالعنوان الخاطىء، [خرافات] ”الحشاشین“. واستمرت قیادة سنان نحو ثالثة عقود أوصل

النزاریین السوریین خاللھا إلى ذروة قوتھم وشھرتھم، وتوفي سنة ٥٨٩/١١٩٣.
انشغل ابن نور الدین محمد الثاني وخلیفتھ، جالل الدین حسن الثالث (ح.
٦٠٧-٦١٨/١٢١٠-١٢٢١)، بمعالجة وضع عزلة النزاریین عن عالم اإلسالم السنّي األكبر، فقام،
في خطوة جریئة، بإصدار أمر ألتباعھ بتطبیق الشریعة في صورتھا السنّیة. ونجح حسن الثالث
تماماً في سیاستھ الجدیدة. وسارع الخلیفة العباسي الناصر، سنة ٦٠٨/١٢١١، إلى اإلقرار بخطوات

ً



ً بھذا الشأن. فأصبحت حقوق جالل الدین التقارب النزاري مع اإلسالم السنّي، وأصدر مرسوما
حسن الثالث بأراضي النزاریین ُمعترفاً بھا رسمیاً، منذ ذلك الوقت، لدى الخلیفة العباسي وغیره من
الحكام السنّة. ومن الواضح أن النزاریین اعتبروا سیاسة إمامھم الجدیدة عودة إلى ممارسة التقیة،
ً لما یراه إمام الزمان التي یمكن أن تكون في أي شكل من التكیّف االحترازي مع اآلخرین وفقا

ضروریاً. والحق أن اإلمام النزاري تمّكن من كسب قدر كبیر من السلم واألمن لجماعتھ ودولتھ.
وفي عھد عالء الدین محمد الثالث (ح. ٦١٨-٦٥٣/١٢٢١-١٢٥٥)، ابن جالل الدین حسن الثالث
وخلیفتھ سیّداً قبل األخیر أللموت، بدأ التراخي التدریجي في تطبیق الشریعة السنّیة وإحیاء التعالیم
والتقالید اإلسماعیلیة النزاریة السابقة. وازدھرت الحیاة الثقافیة خالل فترة حكم عالء الدین محمد
الثالث الطویلة بسبب تدفق العلماء والباحثین الھاربین من وجھ موجات الغزو المغولي األولى
ولجوئھم إلى مجتمعات القالع النزاریة في فارس. واألشھر من بین ھؤالء العلماء، الذین استفادوا
من المكتبات ورعایة النزاریین للعلم، نصیر الدین الطوسي (ت. ٦٧٢/١٢٧٤)، الذي قدّم مساھمات
رئیسیة إلى الفكر اإلسماعیلي النزاري خالل العقود الثالثة التي أمضاھا بین النزاریین في فترة
ألموت المتأخرة. وتبیّن سیرتھ الذاتیة الدینیة، بعنوان سیر وسلوك، أنھ قد تحّول خالل ھذه الفترة

إلى اإلسماعیلیة.
وقد انقلبت أقدار النزاریین في فارس بسرعة عقب انھیار إمبراطوریة الخوارزمشاھیین، حین
أصبحوا في مواجھة مباشرة مع الغزاة المغول. وعندما قرر الخان األكبر َمنغو متابعة الفتح
المغولي لغرب آسیا، وضع األولویة األولى لتدمیر الدولة اإلسماعیلیة النزاریة، وھي مھمة أُنجزت
بصعوبة سنة ٦٥٤/١٢٥٦ على ید شقیقھ ھوالكو، قائد حملة المغول الرئیسیة على فارس. ودخل
اإلمام النزاري الشاب، ركن الدین خورشاه، الذي خلف والده عالء الدین محمد منذ عام، في سلسلة
معقّدة وعقیمة من المفاوضات مع ھوالكو. وأخیراً، وفي ٢٩ شوال ٦٥٤/١٩ تشرین الثاني ١٢٥٦،
استسلم للمغول مختتماً مصیر الدولة النزاریة. وقام المغول بھدم ألموت والكثیر من القالع األخرى
وقتل اآلالف من النزاریین. وفي ربیع ٦٥٥/١٢٥٧ ذھب خورشاه إلى منغولیا لمقابلة الخان األكبر،
لكن الخان رفض مقابلتھ، وفي طریق العودة قتلھ حّراسھ في منغولیا. وبعد ذلك بفترة قصیرة
خضعت القالع اإلسماعیلیة النزاریة في سوریة للممالیك، وكانت ”الكھف“ آخر ثغر نزاري في
سوریة یسقط سنة ٦٧١/١٢٧٣. غیر أنھ ُسِمَح للنزاریین السوریین بالبقاء في مواطنھم كرعایا
موالین للممالیك ثم لخلفائھم من العثمانیین. ومنذ ذلك الحین عاش اإلسماعیلیون النزاریون بصورة
سریة كأقلیات دینیة في جماعات انتشرت في أنحاٍء شتى من سوریة وفارس وأفغانستان وآسیا

الوسطى وجنوب آسیا.

التطورات الالحقة في الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة

تمّكن اإلسماعیلیون النزاریون في فارس من البقاء في أعقاب الكارثة المغولیة وسقوط دولتھم
وقالعھم. وقد ھاجر الكثیرون إلى أسیا الوسطى والسند، حیث تتواجد جماعات نزاریة سابقة ھناك.
ً في أما المجموعات النزاریة المتفرقة، فسرعان ما تفّككت أو ذابت في الجماعات المھیمنة دینیا
البالد. وكذلك اختفت في تلك الفترة القیادة المباشرة من األئمة النزاریین والتنظیم المركزي للدعوة.
وفي ھذه الظروف راحت الجماعات النزاریة المبعثرة تتطّور كل واحدة منھا بصورة مستقلة عن



األخرى بقیادة سالالت محلیة من الدعاة أو الشیوخ (بیر) أواألمراء (میر)، في الوقت الذي لجأوا
فیھ إلى تطبیق متشدّد للتقیة وتبنّي أشكال مختلفة من التخفّي الظاھري. ففي إیران، حیث كان اإلسالم
السنّي سائداً حتى مجيء الصفویین، أخفت مجموعات نزاریة عدیدة نفسھا في ثوب المسلمین السنّة.
وكانت مجموعة من الشخصیات النزاریة قد تدبّرت في تلك الفترة أمر إخفاء ابن ركن الدین
خورشاه الصغیر، شمس الدین محمد، الذي خلف والده في إمامة النزاریین سنة ٦٥٥/١٢٥٧، ثم
االنتقال بھ إلى أذربیجان، شمال غرب فارس، حیث عاش ھو وعدد قلیل من خلفائھ المباشرین

بصورة مستورة.
وتعرضت شخصیة شمس الدین محمد، في بعض الروایات الخرافیة، لاللتباس بشخصیة شمس
تبریز، المرشد الروحي لموالنا جالل الدین الرومي. وقد توفي عام ٧١٠/١٣١٠، وأدّى نزاع
غامض على وراثتھ إلى انشقاق في خط األئمة النزاریین وتابعیتھم إلى فرعي قاسم شاه ومحمد شاه
(أو مؤمن شاه). ولم یلبث أئمة فرع محمد شاه، الذین كان أتباعھم أكثرعدداً في شمال فارس وآسیا
الوسطى بدایةً، أن حّولوا مقّرھم ونقلوه إلى الھند في القرن العاشر/السادس عشر. غیر أن ھذا الخط
انقطع مع نھایة القرن الثاني عشر/الثامن عشر. أما فرع قاسم شاه فقد استمر وجوده حتى الزمن

الحاضر، وقد اشتھر آخر أربعة أئمة منھ باللقب الوراثي آغا خان (أوآقا خان).
ً من التقیة في القرون األولى التي أعقبت سقوط ألموت كان النزاریون الفرس یمارسون أنواعا
ومنھا التستر بالصوفیة دون إقامة ارتباطات رسمیة مع أّيٍ من الطرق المنتشرة آنئٍذ في فارس
وآسیا الوسطى. وسرعان ما انتشرت ممارستھا بین نزاریي آسیا الوسطى والسند. أما في بدخشان
وأجزاٍء أخرى من آسیا الوسطى فلم یعترف اإلسماعیلیون فیھا باإلمامة النزاریة، كما ھو واضح،
إال بعد نشاطات لدعاة أُرسلوا من خراسان خالل فترة ألموت المتأخرة، ویُلقَّبون بالشیوخ (بیر)

واألمراء (میر) وأّسسوا أسراً وراثیة قویة حكمت شوغنان ومناطق أخرى من بدخشان.
وفي منتصف القرن التاسع/الخامس عشر تطورت العالقات الصوفیة – النزاریة في العالم
اإلیراني وترّسخت إلى درجة ما من التمازج واالتحاد بین الصوفیة الفارسیة واإلسماعیلیة النزاریة،
وھما تقلیدان باطنیان مستقالن في اإلسالم ومشتركان بأرضیات عقائدیة عامة. وھذا ما یُفّسُر نظرة
اإلسماعیلیین النزاریین الناطقین بالفارسیة إلى كبار الشعراء المتصوفة في فارس، كالعطار وسنائي
وجالل الدین الرومي وغیرھم، على أنھم أخوة لھم في الدین. ویواصل اإلسماعیلیون النزاریون في
فارس وأفغانستان وآسیا الوسطى استخدام قصائد شعریة لھؤالء الشعراء، ولغیرھم من الشعراء
المتصوفة في العالم اإلیراني، في احتفاالتھم الدینیة. یُضاف إلى ذلك أّن النزاریین الفرس سرعان ما
تبنّوا المظاھر البارزة في الحیاة الصوفیة. وظھر األئمة للغرباء بصورة الشیخ الصوفي (أو البیر)،
ً أقام األئمة النزاریون بینما تبنّى األتباع التسمیة الصوفیة النموذجیة: المرید. وفي ھذا الوقت أیضا
من فرع قاسم شاه مقراً لھم في أنجدان، وھي قریة في وسط فارس، مبتدئین ما یسّمى بفترة إحیاء
أنجدان في الدعوة النزاریة ونشاطاتھا األدبیة. واستمرت ھذه الفترة قرابة القرنین من الزمن. ونجح
األئمة في تلك الفترة في إعادة تنظیم نشاطات دعوتھم وتنشیطھا لكسب المستجیبین وإثبات سلطتھم
المركزیة على مختلف الجماعات النزاریة، وخاصةً في آسیا الوسطى والھند حیث سبق للنزاریین
الخضوع لقیادة أسٍر وراثیة محلیة مستقلة دامت فترات طویلة. وبالتدریج تمّكن األئمة من استبدال
ً إلرسال الواجبات الدینیة ھذه الشخصیات القویة المستقلة بعناصر من الدعاة أكثر والًء وضمانا

المالیة بانتظام.

ً



ً للدولة، فصار جاء الصفویون إلى الحكم سنة ٩٠٧/١٥٠١ وأعلنوا الشیعیة االثني عشریة دینا
المناخ أكثر مالءمةً لنشاط اإلسماعیلیین النزاریین وغیرھم من الجماعات الشیعیة األخرى في
فارس، فخفّف النزاریون من حدّة ممارستھم التقیة. لكن ھذا التفاؤل الجدید لم یدم طویالً ألن
الصفویین وعلماءھم سرعان ما أخذوا یقمعون كل أشكال الصوفیة الشعبیة وتلك الحركات الشیعیة
القائمة خارج حدود الشیعیة االثني عشریة. ونال النزاریون نصیبھم من االضطھاد أیضاً. ففي عھد
شاه إسماعیل (ح. ٩٠٧-٩٣٠/١٥٠١-١٥٢٤)، تعّرض شاه طاھر الحسیني (ت. حوالي
٩٥٦/١٥٤٩)، أشھر أئمة فرع محمد شاه، لالضطھاد ألن شعبیتھ لم تَُرْق لمؤّسس األسرة الصفویة
الحاكمة. لكّن شاه طاھر فرَّ إلى الھند سنة ٩٢٦/١٥٢٠ واستقّر في ِدكَّن بصورة دائمة حیث قدّم
خدمات دبلوماسیة جلیلة ألسرة نظام شاه الحاكمة في أحمدنََجر. وجدیر بالذكر أن شاه طاھر دعا في
الھند إلى الشیعیة االثني عشریة التي سبق لھ أن تقّمصھا في فارس للتقیة واالستتار. وحقق نجاحاً
بارزاً لھ في ِدكَّن عندما أعلن برھان األول نظام شاه الشیعیةَ االثني عشریة دیناً رسمیاً لدولتھ سنة
٩٤٤/١٥٣٧. ثم واصل خلفاء شاه طاھر من األئمة النزاریین من فرع محمد شاه ممارستھم للتقیة
في الھند تحت غطاء الشیعیة االثني عشریة حتى نھایة القرن الثاني عشر/الثامن عشر حین تفّككوا

واندمجوا في جماعة االثني عشریة في الھند. ولم یبَق منھم إال جماعة صغیرة جداً في سوریة.
وفي عھد الشاه عباس األول (ح. ٩٩٥-١٠٣٨/١٥٨٧-١٦٢٩)، أعظم ملوك الصفویین، تبنّى
أئمة النزاریین من فرع قاسم شاه وجمیع أتباعھم في فارس وجوارھا الشیعیة االثني عشریة
والصوفیة من باب التخفّي واالستتار. وفي نھایة القرن الحادي عشر/السابع عشر حصلت دعوة
فرع قاسم شاه الموّجھة من أنجدان على والء جلَّ النزاریین من فرع محمد شاه. وحققت الدعوة

النزاریة نجاحاً خاصاً في أفغانستان وآسیا الوسطى ومناطق عدیدة في شبھ القارة الھندیة.
وفي جنوب آسیا أصبح المتحولون الھندوس، الذین ھم في األصل من طبقة اللوھانا المنبوذة،
یُعرفون باسم الخوجة، وھي تسمیة مشتقة من الكلمة الفارسیة ”خواجا“، وھو لقب فخري یعني
ً ُعرف بـ”الستبانث“ أو ”الطریق الصحیح“ السیّد أو المعلّم. وطّور الخوجة النزاریون تقلیداً دینیا
(إلى النجاة)، وكان لھم أدب تعبّدي یدعى الجنان احتوى موضوعات متنوعة من التصوف
والمیثولوجیا والكوزمولوجیا واإلیسكاتولوجیا إضافةً إلى الموضوعات التعلیمیة والتوجیھات
األخالقیة والسلوكیة وإرشاد المؤمنین في مسعاھم الروحي. وصیغت أشعار الجنان بنظم شعري
موزون مخّصص للغناء واإلنشاد، وبدأت مؤخراً عملیة جمع وتدوین أشعار الجنان العائدة إلى
القرن العاشر/السادس عشر، بعد أن كانت تُتناقل شفاھاً. إن ُجلَّ أدب الجنان المدّون والموجود
باللغات الھندیة قد بقي بخط خوجكي خاص طوّره الخوجة النزاریون. وركَّز الشیوخ (البیر)، أو
ً أنشأ الدعاة األولیاء النزاریون األوائل، العاملون في الھند، جھودھم في السند. وفي الھند أیضا
النزاریون عالقات وثیقة مع الصوفیة. كما كان النزاریون، ھم والبھرة المستعلیون الطیبیون، من
بین أوائل الجماعات اآلسیویة التي استوطنت في شرق أفریقیا خالل القرن التاسع عشر وما بعده.
وفي سبعینیات القرن الماضي اضطر معظم إسماعیلیة شرق أفریقیا للھجرة واالستقرار في الغرب،

وفي أماكن أخرى، بسبب سیاسات بعض الحكومات األفریقیة المعادیة لآلسیویین.
في غضون ذلك، وتزامناً مع إمامة شاه نزار (ت. ١١٣٤/١٧٢٢)، اإلمام النزاري األربعین من
فرع قاسم شاه، وھو الفرع الوحید في فارس، تمَّ نقل مقّر قیادة الدعوة النزاریة من أنجدان إلى قریة
كھك القریبة، في ضواحي قُم ومحالت، وھنا تنتھي فترة أنجدان في التاریخ اإلسماعیلي النزاري.
وفي منتصف القرن الثاني عشر/الثامن عشر، وفي ظل األوضاع المضطربة لفارس في أعقاب



الغزوات األفغانیة وزوال حكم الصفویین، انتقل األئمة النزاریون إلى شھر بابك في كرمان القریبة
من طریق حج الخوجة الذین كانوا یرتحلون بصورة منتظمة قادمین من الھند لرؤیة إمامھم وتسلیمھ
ً تزایدت أھمیة الخوجة من حیث العدد الواجبات المالیة الدینیة المستحقة. وفي تلك الفترة أیضا
والموارد المالیة، وحقق األئمة بروزاً سیاسیاً في شؤون مقاطعة كرمان. ففي حوالي ١١٧٠/١٧٥٦
قام كریم خان زند (ح. ١١٦٤-١١٩٣/١٧٥١-١٧٧٩)، مؤّسس أسرة زند الحاكمة في فارس،
بتعیین اإلمام الرابع واألربعین، سید أبي الحسن كھكي، حاكماً على كرمان. وقد جرى في عھد كریم
ھذا إحیاء طریقة ”نعمة هللا“ الصوفیة في فارس. وكانت ألبي الحسن عالقات وثیقة بكبار شیوخ

ھذه الطریقة الناشطة في كرمان.
وبوفاة أبي الحسن، سنة ١٢٠٦/١٧٩٢، تولّى ابنھ شاه خلیل هللا (الثالث) إمامة النزاریین، واستقر
بھ المقام في بلدة یزد. وھناك تعّرض لالغتیال سنة ١٢٣٢/١٨١٧ خالل أعمال شغب وھجوم
الرعاع على منزلھ. وخلف شاه خلیل هللا ابنھ األكبر حسن علي شاه، الذي عیّنھ فتح علي شاه قاجار
ً على قُم، ثم قام الملك القاجاري بتزویج إحدى (ح. ١٢١٢-١٢٥٠/١٧٩٧-١٨٣٤) فیما بعد حاكما
بناتھ لإلمام النزاري الشاب وأنعم علیھ باللقب التشریفي ”آغا خان“ (أو آقا خان)، بمعنى السید أو

النبیل؛ وقد بقي ھذا اللقب متوارثاً بین خلفاء حسن علي شاه في اإلمامة النزاریة.
ً على ثم قام الملك القاجاري الثالث، محمد شاه، بتعیین حسن علي شاه، اآلغا خان األول، حاكما
كرمان سنة ١٢٥١/١٨٣٥. وبعد ذلك وقعت مواجھات محیّرة وطویلة األمد بین اإلمام النزاري
والمؤسسة القاجاریة، فغادر اآلغا خان األول فارس سنة ١٢٥٧/١٨٤١ وأمضى بضع سنوات في
أفغانستان والسند وغجرات وكلكتا، ثم استقر في بومباي سنة ١٢٦٥/١٨٤٨، وھي بدایة الفترة
الحدیثة في التاریخ النزاري. وتلقّى اآلغا خان حمایة كاملة من البریطانیین في الھند، والمصادقة
على اعتباره زعیماً روحیاً لجماعة مسلمة، كما أطلق حملة واسعة في تلك الفترة من أجل تعریف
وتحدید الھویة الدینیة الخاصة ألتباعھ من الخوجة بعد أن أخفوا ھویتھم لفترات طویلة في زّي السنّة
واالثني عشریة مع تأثّر تقلیدھم الَستبانثي بعناصر ھندوسیة. وبمساعدة المحاكم البریطانیة في الھند

جرى بصورة قانونیة تحدید ھویة أتباع اآلغا خان األول بوصفھم إسماعیلیین إمامیین شیعة.
توفي اآلغا خان األول عام ١٢٩٨/١٨٨١، وخلفھ ابنھ آقا علي شاه (اآلغا خان الثاني) الذي دامت
إمامتھ أربع سنوات فقط (١٢٩٨-١٣٠٢/١٨٨١-١٨٨٥)، فخلفھ ابنھ الوحید الباقي على قید الحیاة
ً سلطان محمد شاه آغا خان الثالث، الذي تولى اإلمامة وقیادة النزاریین مدة ٧٢ سنة. واشتھر عالمیا
ً على جعل الھویة الدینیة ألتباعھ مستقلة عن الجماعات كمصلح ورجل دولة مسلم. وعمل دائما
الدینیة األخرى، ال سیما الشیعیة االثني عشریة التي اتُّخذت لفترات طویلة غطاًء إلخفاء ھویة
النزاریین في فارس وغیرھا. فجرى الجھر دائماً بالھویة النزاریة في الدساتیر التي أصدرھا اإلمام
ألتباعھ في مختلف المناطق، وتزاید اھتمام اآلغا خان الثالث بالسیاسات اإلصالحیة التي كان یمكن
لھا أن تنفع أتباعھ وغیرھم من المسلمین، وعمل بھّمة إلعادة تنظیم النزاریین في جماعة مسلمة
عصریة ذات مستویات عالیة في التعلیم والصحة والرفاه، فطّور شبكة جدیدة من المجالس إلدارة
شؤون جماعتھ. وحظیت مشاركة المرأة في شؤون الجماعة ووجوب تعلیمھا بأولویة عالیة في

إصالحات اإلمام.
توفي اآلغا خان الثالث المقیم في أوروبا سنة ١٩٥٧، وخلفھ في اإلمامة حفیده، المعروف لدى
أتباعھ بموالنا اإلمام الحاضر شاه كریم الحسیني، اآلغا خان الرابع. وقد واصل اإلمام النزاري
الحاضر، خّریج جامعة ھارفارد، واإلمام التاسع واألربعون في السلسلة، سیاسات التحدیث التي

ً



بدأھا سلفھ ووّسعھا إلى حٍد كبیر، إضافةً إلى إنشائھ للكثیر من البرامج والمؤسسات الجدیدة الخاصة
بھ. فأوجد شبكة مؤسساتیة معقّدة صارت تُعرف عموماً بشبكة اآلغا خان للتنمیة (AKDN)، التي
تنفّذ مشروعات في مجاالت اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة متنوعة. ومن مبادراتھ الرئیسیة في حقل
التعلیم العالي معھد الدراسات اإلسماعیلیة، وجامعة اآلغا خان، وجامعة آسیا الوسطى. ولدى األمیر
كریم آغا خان الرابع، كما یُعرف على النطاق الدولي، سكرتاریا في ضاحیة قرب باریس. وعندما
احتفل النزاریون بالذكرى الخمسین إلمامتھ [الیوبیل الذھبي] سنة ٢٠٠٧، كان اآلغا خان الرابع قد
ً من اإلنجازات كإمام إسماعیلي، وكزعیٍم مسلم یتمتع بإدراك عمیق لتحدیات حقّق سجالً ضخما
الحداثة، ویكّرس نفسھ للترویج لفھٍم أفضل للحضارة اإلسالمیة بتنوع تقالیدھا وأشكال تعابیرھا. وقد
برزت الجماعة اإلسماعیلیة النزاریة العالمیة، البالغة عشرة مالیین نسمة (إحصاء غیر رسمي)،
أقلیةً مسلمة تقدمیة تتمتع بمستویات عالیة من العیش. وتتواجد أكبر تجمعات اإلسماعیلیین النزاریین
في عدة دول آسیویة أھمھا أفغانستان وطاجیكستان وباكستان والھند والصین (دون إحصائیات)،
بینما توجد جماعة نزاریة من حوالي نصف ملیون موّزعة في عدة بلدان من الشرق األوسط وآسیا،
بما في ذلك سوریة وإیران واإلمارات العربیة المتحدة، وفي دول أفریقیة متنوعة وبلدان أوروبیة

وأمیركا الشمالیة وأسترالیا.



المعجم



(وفقاً لتسلسل األبجدیة العربیة)

– آ –

آذربیجان. مقاطعة في شمال غرب إیران، استوطنتھا قبائل تركمانیة كثیرة قدمت من آسیا الوسطى
في القرن الخامس – السادس/الحادي عشر – الثاني عشر، وھذا ما أدّى إلى تأسیس السیادة
السلجوقیة على آذربیجان. وكانت آذربیجان وبقیة أنحاء فارس قد سقطت بأیدي المسلمین خالل
القرن األول الھجري. ویبقى تاریخ ھذه المنطقة إبان القرون األربعة األولى من الفترة اإلسالمیة
غامضاً إلى حدٍّ ما. ویعود تاریخ أقدم األوابد اإلسالمیة الباقیة فیھا إلى الفترة السلجوقیة. ثم خضعت
آذربیجان منذ ٣٣٠/٩٤١، ولعدة عقود تالیة، لحكم األسرة المصافریة (السالریة)، التي اعتنقت

الشكل القرمطي من اإلسماعیلیة وعملت على نشره في مختلف أرجاء مملكتھا.
وَخلََف المصافریین في حكم المنطقة الرّوادیون الذین حكموا من تبریز. وكذلك بسط كلٌّ من
ً من عواصمھم في اإلیلخانیین المغول والتیموریین، ومن خلفھم، حكمھ على ھذه المنطقة انطالقا
مراغة وتبریز والسلطانیة. وفي آذربیجان أیضاً عاش األئمة اإلسماعیلیون النزاریون لفترة وجیزة
بصورة سریة في أعقاب سقوط ألموت سنة ٦٥٤/١٢٥٦. وبعد خضوعھا لحكم عدة أُسٍر تركیة
أصبحت إقلیماً ھاماً من أقالیم الدولة الصفویة ومسرحاً للكثیر من المواجھات الصفویة – العثمانیة.
والصفویون ھم من أردبیل في آذربیجان، حیث ضریح جد ھذه األسرة، الشیخ صفي، ال یزال قائماً.
ً باإلمام، أو الزعیم الروحي، لإلسماعیلیین آغا خان1. لقب یعني النبیل والسیّد. وأصبح خاصا
النزاریین منذ عھد اإلمام السادس واألربعین، اآلغا خان األول، الذي عاش في القرن التاسع عشر.
وكان فتح علي شاه، ملك فارس من األسرة القاجاریة، قد منَح ھذا اللقب لإلمام النزاري في

أربعینیات القرن الثالث عشر/عشرینیات القرن التاسع عشر.
1 ورد اسم اآلغاخان في النص اإلنكلیزي في رسمین: األول ĀGHĀ KHĀN والثاني، وھو الشائع حالیاً، AGA KHAN. أما

الرسم الخاص باللغة الفارسیة فھو آقا خان، أو ĀQĀ KHAN . وھذا ما یختصر عدد المداخل بالعربیة لھذا االسم لتصبح ١٠
بدالً من ١٣. (المترجم)

اآلغا خان األول، حسن علي شاه (١٢١٩-١٢٩٨/١٨٠٤-١٨٨١). ھو اإلمام اإلسماعیلي
النزاري السادس واألربعون. ولد في كھك، قرب محالّت، وتولّى اإلمامة بعد وفاة والده، شاه خلیل
هللا (الثالث)، سنة ١٢٣٢/١٨١٧. وأمھ، بیبي سرگـاره، بنت محمد صادق محالّتي (ت.
١٢٣٠/١٨١٥)، الشاعر والمتصوف على طریقة نعمة هللاِ. وقد قام ملك فارس القاجاري المعاصر
لھ، فتح علي شاه (ح. ١٢١٢-١٢٥٠/١٧٩٧-١٨٣٤)، بتزویج إحدى بناتھ، َسرڤ–ى جھان خانم
(ت. ١٢٩٩/١٨٨٢)، من حسن علي شاه، ومنحھ اللقب التشریفي ”آغا خان“، الذي یعني النبیل

والسید.
وفي عھد محمد شاه قاجار (ح. ١٢٥٠-١٢٦٤/١٨٣٤-١٨٤٨)، حفید فتح علي شاه وخلیفتھ في
ً على كرمان. وبنى اإلمام النزاري عالقات قویة مع كبار الحكم، تمَّ تعیین حسن علي شاه حاكما
متصوفة طریقة نعمة هللا في فارس. وأدّى صرف اآلغا خان المفاجئ من حاكمیة كرمان إلى سلسلة
من المواجھات العسكریة بین قوات اإلمام النزاري والمؤسسة القاجاریة في فارس، اضطرَّ اإلمام،



على أثرھا، لترك موطن أجداده والمغادرة سنة ١٢٥٧/١٨٤١. وثمة سرد مسھب لھذه المواجھات
في السیرة الذاتیة لإلمام بعنوان عبرة - أفزا. وبعد أن أمضى فترات متفاوتة في كل من أفغانستان
والسند وغجرات وكلكتّا، استقّر اآلغا خان األول بصورة دائمة بین أتباعھ من الخوجة في بومباي
سنة ١٢٦٥/١٨٤٨. ونجح اآلغا خان األول في تثبیت الھویة الدینیة ألتباعھ في الھند البریطانیة
كـ”شیعة إمامیین إسماعیلیین“، وراح یفرض بالتدریج سلطة مباشرة علیھم. وقد توفي في بومباي

ودُفن في ناحیة مَزغون من المدینة. انظر أیضاً أبو الحسن خان، وسردار، وقضیة اآلغا خان.
اآلغا خان الثاني، آقا علي شاه (١٢٤٦-١٣٠٢/١٨٣٠-١٨٨٥). اإلمام اإلسماعیلي النزاري
السابع واألربعون. ُولد في محالّت، وسط فارس، وكان االبن البكر والوحید لحسن علي شاه اآلغا
خان األول من زوجتھ القاجاریة َسرڤ–ى جھان خانم (ت. ١٢٩٩/١٨٨٢). تولّى اإلمامة سنة
١٢٩٨/١٨٨١، وحافظ على عالقات الصداقة التي رعاھا والده مع المؤسسة البریطانیة في الھند،
فعُیِّن عضواً في مجلس بومباي التشریعي، وكّرس نفسھ بشكل أساسي لألحوال التعلیمیة والمعیشیة
ً عالقات ألتباعھ من الخوجة والمسلمین اآلخرین في الھند. وسیراً على نھج والده، فقد نّمى أیضا
قویة مع طریقة نعمة هللا الصوفیة. واشتھر اآلغا خان الثاني أیضاً بحبھ للریاضة والصید، ولمع في
ً في ضریح العائلة في النجف صیده للنمور في الھند. وتوفي بعد فترة إمامة قصیرة، ودُفن الحقا

بالعراق.
اآلغا خان الثالث، سلطان محمد شاه (١٢٩٤-١٣٧٦/١٨٧٧-١٩٥٧). اإلمام اإلسماعیلي
النزاري الثامن واألربعون. ُولد في كراتشي، التي كانت تابعة للھند آنئٍذ، وكان الولد الوحید لآلغا
خان الثاني من زوجتھ القاجاریة شمس الملوك (ت. ١٩٣٨)، إحدى حفیدات فتح علي شاه. تولّى
اإلمامة عند وفاة والده سنة ١٣٠٢/١٨٨٥. ومنذ وقت مبكر اھتم بشؤون أتباعھ ورفاھھم، وخاصةً
الجماعات النزاریة المقیمة في جنوب آسیا وشرق أفریقیا. وتطورت ھذه االھتمامات لتتحول إلى
سیاسات وبرامج تحدیثیة محددة. وقام، في الوقت نفسھ، بحمالت من أجل إصالحات تعلیمیة

متنوعة في الھند وشارك في النقاشات التي أفضت، بالنتیجة، إلى تقسیم الھند.
وعمل اآلغا خان الثالث بھمة ونشاط على إعادة تنظیم النزاریین كجماعة مسلمة عصریة ذات
مستویات عالیة من التعلیم والرفاه بالتزامن مع تحدید ھویة دینیة خاصة ألتباعھ عبر دساتیر
وفرمانات (أو مراسیم) وتكریس اھتمام خاص بتحریر المرأة. ومن أجل تطبیق إصالحاتھ أوجد
اآلغا خان الثالث تنظیماً جماعاتیاً جدیداً خاصاً بھرمیة المجالس. توفي اآلغا خان الثالث في دارتھ
(فیال) قرب جنیف ودُفن فیما بعد في ضریح دائم في أسوان یُطلُّ على نھر النیل في مصر. خلََّف
اآلغا خان الثالث وراءه ولدین ھما األمیر علي خان (١٩١١-١٩٦٠) واألمیر صدر الدین آغا خان
ً (١٩٣٣-٢٠٠٣)، لكنھ نصَّ على حفیده، األمیر كریم، لیكون خلیفتھ في منصب اإلمامة. انظر أیضا
اآلغا خان الرابع؛ وسمو األمیر كریم؛ والشتات؛ وقضیة حجي بیبي؛ والمجتمع اإلسماعیلي؛

والنكاح؛ والعشر.
اآلغا خان الرابع، سمو األمیر كریم (١٩٣٦- ). اإلمام اإلسماعیلي النزاري الحاضر التاسع
واألربعون. ُولد في جنیف بسویسرا، وھو االبن األكبر لألمیر علي خان والسیدة جوان یارِد– بوللر
(١٩٠٨-١٩٩٧)، ابنة اللورد تشیرستون. تولّى اإلمامة النزاریة عقب وفاة جده اآلغا خان الثالث
سنة ١٩٥٧. وكانت دراستھ األولى في مدرسة لو روزي ذات الشھرة العالمیة في سویسرا قبل
االلتحاق بجامعة ھارفارد من أجل دراستھ الجامعیة. وقام شاه كریم الحسیني، كما یشتھر بین
ً جملة من البرامج ر أیضا أتباعھ، بتوسیع سیاسات جده التحدیثیة بصورة كبیرة، حیث طوَّ



والمؤسسات الجدیدة الخاصة بھ لمصلحة جماعاتھ. واھتّم بصورة جدّیة، في الوقت نفسھ، بقضایا
اجتماعیة وتنمویة وثقافیة متنوعة تھّم بصورة أشمل المسلمین وبلدان العالم الثالث. ولتحقیق ھذه

.(AKDN) الغایات أوجد شبكة مؤسساتیة معقّدة یُشار إلیھا عموماً بشبكة اآلغا خان للتنمیة
وبإطاللة عام ٢٠٠٧، المصادف عید الیوبیل الذھبي أو الذكرى الخمسین لتولّیھ اإلمامة، كان
اآلغا خان الرابع قد حقّق سجال� مؤثراً من اإلنجازات كقائد مسلم یعي بعمق تحدیات الحداثة،
ویكّرس نفسھ للترویج لفھم أفضل للحضارة اإلسالمیة. ویشرف اآلغا خان الرابع عن قرب، من
س مقر إدارتھ في إیجلیمونت خارج باریس، على الشؤون الروحیة والدنیویة لجماعاتھ. كما كرَّ
ً بالمستویات التعلیمیة لجماعتھ وأّسس عدة معاھد للتعلیم العالي، بما فیھا معھد ً خاصا اھتماما
الدراسات اإلسماعیلیة (IIS)، وجامعة اآلغا خان في كراتشي، والمركز العالمي للتعددیة في أوتاوا
بكندا، وجامعة آسیا الوسطى (UCA) في طاجیكستان مع فروع لھا في جمھوریات أخرى في آسیا
ً جائزة اآلغا خان للعمارة؛ مؤسسة اآلغا خان؛ أمانة اآلغا خان للثقافة؛ الوسطى. انظر أیضا

العمارة.
آغا خان: أمانة اآلغا خان للثقافة (AKTC). أنشأھا اآلغا خان الرابع عام ١٩٨٨ في جنیف
وھدفھا الترویج للوعيٍ بأھمیة البیئة العمرانیة في السیاقین التاریخي والمعاصر والسعي من أجل
س اآلغا خان الرابع موارد ضخمة للترویج لفھم أفضل لإلسالم، لیس التمیّز في العمارة. وقد كرَّ
لمجرد أنھ دین ولكن كحضارة عالمیة رئیسیة تتمتع بتعددیة التقالید والتعابیر االجتماعیة والفكریة
والثقافیة. وفي سعیھ نحو ھذه األھداف أطلق اآلغا خان الرابع جملة من البرامج المبدعة. والمؤسسة
القمة ھنا ھي أمانة اآلغا خان للثقافة، ومن صالحیاتھا منح جائزة اآلغا خان للعمارة؛ وبرنامج
اآلغا خان للعمارة اإلسالمیة، الذي تأّسس عام ١٩٧٩ في جامعة ھارفارد ومعھد ماساتشوستس
للتكنولوجیا (MIT) بھدف تثقیف المعماریین والمخططین لالھتمام بحاجات المجتمعات المسلمة
الحدیثة؛ وبرنامج المدن التاریخیة (HCP)، الذي أنشئ عام ١٩٩١ لتشجیع الحفاظ على األبنیة
واألماكن العامة وترمیمھا في المدن التاریخیة المسلمة، كالقاھرة، حیث تمَّ إنشاء حدیقة األزھر؛

ومتحف اآلغا خان في تورونتو. انظر أیضاً مصیاف.
آغا خان: جائزة اآلغا خان للعمارة. أنشأ اآلغا خان الرابع، اإلمام الحاضر لإلسماعیلیین
النزاریین، ھذا البرنامج عام ١٩٧٧ سعیاً منھ لتعزیز فھم الثقافة اإلسالمیة كما یُعبَُّر عنھا بالعمارة
والحفاظ على تراث المسلمین المعماري ذي األھمیة التاریخیة. تُمنَح الجائزة مرة كل ثالث سنوات
لمشروعات عدیدة عبر عملیة معقدة تُفضي إلى تقییٍم واختیاٍر نھائي من قبل لجنة توجیھیة وھیئة
ً احتفاالت الجائزة، التي تُقام في مدینة مسلمة كل محلفین علیا. ویحضر اآلغا خان الرابع شخصیا

ثالث سنوات.
آغا خان: شبكة اآلغا خان للتنمیة (AKDN). تُشیر ھذه التسمیة إلى مجموعة من المؤسسات
التي أنشأھا اآلغا خان الثالث واآلغا خان الرابع من أجل تحسین األحوال المعیشیة والفرص في
مناطق محددة من العالم النامي. ولكل مؤسسة من مؤسسات الشبكة تفویضھا الخاص بحیث تُغطي
في مجموعھا حقوالً في الصحة والتعلیم والعمارة والتنمیة الریفیة والترویج لمشاریع القطاع
الخاص ومشروعات االستثمار. العدید من المؤسسات التي تشّكل الیوم جزءاً من الشبكة كان من
إنشاء اآلغا خان الثالث في األصل؛ وقام حفیده وخلیفتھ في اإلمامة اإلسماعیلیة النزاریة، اآلغا خان
الرابع، بتوسیع الشبكة بصورة كبیرة من خالل إضافة العدید من المؤسسات والمبادرات الخاصة بھ.
وتغّطي الشبكة ثالثة مجاالت رئیسیة من األنشطة تشمل التنمیة االجتماعیة والتنمیة االقتصادیة



،(AKF) والثقافة. ومن المؤسسات الرئیسیة في المجال االجتماعي لدینا مؤسسة اآلغا خان
وجامعة اآلغا خان، وخدمات اآلغا خان الصحیة، وخدمات اآلغا خان التعلیمیة. أما األنشطة
االقتصادیة فینفذھا صندوق اآلغا خان للتنمیة االقتصادیة (AKFED) وملحقاتھ. وتعمل أمانة اآلغا

خان للثقافة (AKTC) على تنسیق األنشطة الثقافیة.
مت ضد اآلغا خان األول في محكمة بومباي آغا خان: قضیة اآلغا خان. اسم لدعوى قانونیة قُدِّ
ً من أھل العلیا سنة ١٨٦٦. فقد زعم المدّعون أن الخوجة من أتباع اآلغا خان األول كانوا دائما
السنّة ولیسوا شیعة إسماعیلیین. كما تقدّم المدّعون، وھم یمثّلون جماعة منشقّة من الخوجة ُعِرفت
باسم بَرْبھاي، بمطالب محددة فیھا تحدٍّ فعلي لسلطة اآلغا خان األول كإماٍم للخوجة اإلسماعیلیین
النزاریین. وقد ترأس القاضي البریطاني السیر جوزیف آرنولد جلسات استماع ھذه القضیة، التي
ً بقضیة اآلغا خان. ودامت جلسات االستماع عدة أسابیع تقدّم اإلمام نفسھ خاللھا ُعرفت عموما
بشھادتھ وبوثائق تؤّكد شرعیة إمامتھ. وفي تشرین الثاني/نوفمبر من العام ١٨٦٦ أصدر القاضي
ً مفصَّالً في جمیع النقاط موضوع الدعوى لصالح اآلغا خان األول والمدّعى علیھم آرنولد ُحكما
اآلخرین وضد المدّعین. وقد ثبّت ھذا الحكم بصورة قانونیة وضعیة النزاریین الخوجة كجماعة
”شیعیة إمامیة إسماعیلیة“، ومكانة اآلغا خان نفسھ كقائٍد وزعیٍم روحي لتلك الجماعة یتمتّع بكامل

الحقوق والصالحیات بالواجبات المالیة التي تُجبى من الخوجة.
آغا خان: مؤسسة اآلغا خان (AKF). مؤسسة خیریة خاصة أنشأھا اآلغا خان الرابع عام
١٩٦٧ بھدف تطبیق ”أخالقیات اإلسالم في توفیر العطف والرعایة للمحتاجین في المجتمع“.
وأخذت مؤسسة اآلغا خان صورة ھیئة اتّصال العالم النامي مع الخارج عن طریق ربط فلسفة
اإلسالم اإلنسانیة بقضایا التنمیة الحدیثة الناشئة في السیاقات المتنوعة التي یعیشھا اإلسماعیلیون
والمسلمون اآلخرون. ویأتي تمویل نشاطات مؤسسة اآلغا خان من اآلغا خان الرابع، والجماعة
اإلسماعیلیة النزاریة، والوكاالت المحلیة والدولیة المانحة، والمؤسسات المتنوعة واألفراد.
ً بھا، ولھا برامج في آسیا وأصبحت مؤسسة اآلغا خان، منذ تكوینھا، وكالة عالمیة للتنمیة معترفا
وأفریقیا وأوروبا وأمیركا الشمالیة. یقع المقر الرئیسي لمؤسسة اآلغا خان في جنیف، ولھا عشرون
ً في بلدان متنوعة تسعى كلھا نحو أھداف مشتركة بإشراف ھیئة من المدیرین یرأسھا اآلغا فرعا

خان الرابع. ولنشاطات مؤسسة اآلغا خان صلة بمجاالت ثالثة: الصحة والتعلیم والتنمیة الریفیة.
اآلمر (ح. ٤٩٥-٥٢٤/١١٠١-١١٣٠). الخلیفة الفاطمي العاشر واإلمام اإلسماعیلي المستعلي
العشرون. ولد أبو علّيٍ المنصور سنة ٤٩٠/١٠٩٦، وتولّى الخالفة الفاطمیة بعد وفاة والده
المستعلي، وتلقّب باآلمر بأحكام هللا. وكانت السلطة الفعلیة في الدولة الفاطمیة قد بقیت خالل
العشرین سنة األولى من حكمھ بید الوزیر القوي األفضل. لكن اآلمر لم یُعیّن أي وزیر بعد األفضل
وخلیفتھ المأمون البطائحي، مفّضالً إدارة شؤون الدولة بنفسھ شخصیاً. وفي زمن اآلمر قام
اإلسماعیلیون النزاریون بتوطید سلطتھم في فارس وسوریة، ونشر أنشطتھم لتصل إلى مصر
الفاطمیة. ففي سنة ٥١٦/١١٢٢ جرى عقد اجتماع رسمي في القصر الفاطمي في القاھرة إلشھار
حقوق المستعلي واآلمر في اإلمامة ونقض أقوال نزار بن المستنصر ومؤیدیھ. وأصدر المجتمعون
وثیقة ُحفظت في الوثائق الفاطمیة بعنوان الھدایة اآلمریة. ولم یلبث حكم اآلمر أن أصبح ممقوتاً من
ً قبل رعیتھ بصورة متسارعة نتیجة تصرفاتھ الفظة، واستمر ذلك حتى زمن اغتیالھ. انظر أیضا

الحافظ؛ ابن الصیرفي؛ تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن ُمنجب؛ الطیّب؛ الطیبیون؛ الطیبیة.
اآلمریة. انظر الطیبیون.

ً



ً بمنصور ابن حوشب، أبو القاسم الحسن بن فرج الكوفي (ت. ٣٠٢/٩١٤). ویُعَرف أیضا
الیمن، وكان من أوائل الدعاة اإلسماعیلیین وھو مؤسس الدعوة في الیمن. وأسرتھ في األصل أسرة
شیعیة إمامیة تحدّرت من الكوفة. وبعد تحّولھ إلى اإلسماعیلیة تّم إرسالھ مع یمني آخر یدعى علي
بن الفضل الجیشاني إلى الیمن لنشر الدعوة ھناك، وما إن وصال الیمن سنة ٢٦٨/٨٨١ حتى بدأ
ً ویبّشر بالظھور الوشیك ابن حوشب عملیاتھ من مدینة عدن. وفي سنة ٢٧٠/٨٨٣ بدأ یدعو علنا
للمھدي ونجح في اجتذاب الكثیر من المستجیبین إلى دعوتھ. ثم بعث ابن حوشب بأبي عبد هللا

الشیعي إلى المغرب، وبدعاة آخرین إلى السند ومصر ومناطق أخرى.
ً لقائد الدعوة اإلسماعیلیة المركزي، عبد هللا المھدي، عقب انشقاق سنة بقي ابن حوشب موالیا
٢٨٦/٨٩٩ في الحركة اإلسماعیلیة، بینما نقض صاحبھ السابق علي بن الفضل بیعتھ لإلمام –
الخلیفة الفاطمي بصورة علنیة بعد استیالئھ على صنعاء سنة ٢٩٩/٩١١. ثم قاد علي بن الفضل قوة
ضد ابن حوشب وحاصره لثمانیة أشھر في جبل مسور، غیر أنھ انسحب الحقاً. ینسب التقلید
اإلسماعیلي إلى ابن حوشب تألیفھ لكتاب الرشد والھدایة، الذي لم یبَق منھ سوى اقتباسات في كتب
أخرى، وكتاب العالم والغالم، المرّجح أنھ من تألیف ولده جعفر بن منصور الیمن. أما سیرة ابن

حوشب الذاتیة فقد حفظت مصادر إسماعیلیة الحقة أجزاء منھا.
ابن ِرزام. فقیھ وأول المجادلین المعروفین المناوئین لإلسماعیلیین. اشتھر أبو عبد هللا محمد بن
ِرزام الطائي الكوفي، المعروف باسم ابن ِرزام، في بغداد في النصف األول من القرن الرابع/
العاشر. حوالي العام ٣٤٠/٩٥١ كتب رسالتھ الرئیسیة في نقض اإلسماعیلیین (الباطنیین). غیر أن
ھذه الرسالة المعروفة باسم نقض على الباطنیة أو الرد على اإلسماعیلیة، لم تُكتب لھا النجاة، وما
بقي منھا عبارة عن مقتطفات ُحفظت في مصادر الحقة. وقد أرسى عمل ابن رزام الجدلي أساس
”الخرافة السوداء“، ومّھد السبیل لمزید من أعمال النقض الالحقة، ال سیما تلك التي كتبھا أخو
محسن. وقد صّورت ھذه الكتابات اإلسماعیلیة على أنھا ھرطقة كبیرة ھدفھا تدمیر اإلسالم من
ً عبد هللا بن میمون القداح؛ الداخل، كما تطرقت إلى نقض النسب العَلَوي للفاطمیین. انظر أیضا
البغدادي، أبو منصور عبد القاھر بن طاھر؛ البُستي، أبو القاسم إسماعیل بن أحمد؛ ھامر–
بیرغشتال، جوزیف فریھیر ڤون؛ كتاب الفھرست؛ میمون القداح؛ سیلفستر دو ساسي، أنطوان

إسحاق؛ سیاسة نامھ.
ابن ُرزیك. انظر طالئعي بن ُرزیك، الملك الصالح.

ابن السالّر. انظر العادل بن السالّر، أبو الحسن علي.
ابن سورخ نیسابوري. انظر أبو الھیثم أحمد جورجاني، خواجا.

ابن الصیرفي، تاج الرئاسة أبو القاسم علي بن منجب (٤٦٣-٥٤٢/١٠٧١-١١٤٧). موّظف
في دیوان اإلنشاء وكاتب من زمن الفاطمیین، تولّى رئاسة دیوان اإلنشاء منذ ٤٩٥/١١٠٢ حتى
وفاتھ، وربما كان إسماعیلیاً. كتب ابن الصیرفي العدید من الرسائل الرسمیة (السجالت) الفاطمیة
الصادرة عن دار اإلنشاء. وأھم أعمالھ كتاب اإلشارة إلى من نال الوزارة، وھو تاریخ للوزراء
الفاطمیین من ابن كلّس إلى المأمون البطائحي، وكتاب القانون، الذي ھو ُمرشد إلى أعمال دیوان

اإلنشاء زمن الفاطمیین، وأھداه إلى الوزیر ُكتیفات. انظر أیضاً الھدایة اآلمریة؛ الكتابة التأریخیة.
ابن عطاش، أحمد بن عبد الملك. انظر أحمد بن عبد الملك بن عطاش.

ابن كلّس، أبو الفرج یعقوب بن یوسف (٣١٨-٣٨٠/٩٣٠-٩٩١). أول وزیر للفاطمیین. ولد في
ً في األصل واعتنق اإلسالم سنة ٣٥٦/٩٦٧ بعد دخولھ في خدمة كافور، بغداد، وكان یھودیا

ّ



الوصّي اإلخشیدي القوي في مصر، وتولّیھ إدارة الشؤون المالیة. ثم حّول والءه فیما بعد إلى
الفاطمیین، حیث طلب حمایة المعز في أفریقیا عقب وفاة كافور سنة ٣٥٧/٣٦٨. وفي سنة
٣٦٢/٩٧٣، رافق ابن كلّس المعز إلى القاھرة، العاصمة الفاطمیة الُمشیَّدة حدیثاً. وبعدھا عیّن
الخلیفة الفاطمي العزیز ابن كلّس وزیراً لھ سنة ٣٦٧/٩٧٧. فأصبح أول وزیر لألسرة الفاطمیة
الحاكمة، واحتفظ بمنصبھ لما یقرب من عشرین عاماً، أي حتى وفاتھ باستثناء فترتي فصل
قصیرتین. كان البن كلّس دور فعّال جداً في منح الفاطمیین فترات طویلة من االزدھار االقتصادي.
كما اشتھر برعایتھ للعلماء والفقھاء والشعراء، بل وأصبح ھو نفسھ خبیراً في الفقھ اإلسماعیلي
وصنََّف رسالة فقھیة بعنوان الرسالة الوزیریة، اعتمد فیھا على أقوال اإلمامین المعز والعزیز. كما
ً ابن الصیرفي، تاج الرئاسة أبو القاسم یعود إلیھ فضل استخدام األزھر كجامعة للتعلیم. انظر أیضا

علي بن ُمنجب.
ابن مالك الحّمادي. انظر كشف أسرار الباطنیة.

ابن َمصال، نجم الدین سلیم بن محمد المغربي (ت. ٥٤٤/١١٥٠). وزیر فاطمي من أصول
بربریة. فّوضھ الخلیفة الفاطمي الحافظ، منذ عام ٥٣٩/١١٤٤، بشؤون الدولة الفاطمیة دون أن
یسّمیھ وزیراً. لكن خلیفة الحافظ، الظافر، اختار ابن مصال سنة ٥٤٤/١١٤٩ وزیراً لھ، فكان من
ناحیة عملیة آخر وزیر یجري تعیینھ من قبل خلیفة فاطمي. وقد تمّكن، ولو مؤقتاً، من حل النزاعات
الفئویة داخل الجیش الفاطمي. وفي العام ٥٤٤/١١٥٠ قامت قوات العادل بن السالّر، الذي كان قد
ثار وزحف إلى القاھرة، بمطاردة ابن مصال وقتلھ. فلم تدم وزارة ابن مصال أكثر من خمسین

یوماً.
ابن ُمنقذ، أسامة (ت. ٥٨٤/١١٨٨). شاعر سوري ومؤلّف المذكرات المشھورة باسم كتاب
االعتبار، المتضّمنة لتفاصیل ھامة تتعلق بالطور الختامي لألسرة الفاطمیة الحاكمة. وكان ابن منقذ
على معرفة شخصیة بالخلیفة الفاطمي الحافظ، وكذلك بالوزیرین الفاطمیین الالحقین، العادل بن
السالّر وعباس. كما تضمنت مذكراتھ التي صنّفھا سنة ٥٧٩/١١٨٣ معلومات ھامة حول إقامة
المؤلف في القاھرة الفاطمیة من ٥٣٩/١١٤٤ إلى ٥٤٩/١١٥٤، أي حتى عودتھ إلى سوریة عقب
مقتل الخلیفة الفاطمي الظافر. وقد اكتشف ھارتویغ دیرینبورغ (١٨٤٤-١٩٠٨) ھذا العمل سنة

١٨٨٠ في مكتبة اإلسكولایر في مدرید، ونشر أول طبعة نقدیة لنصھ العربي.
ابن ُمیسَّر. انظر أخبار مصر.

ابن الندیم. انظر كتاب الفھرست.
ابن ھانئ (ت. ٣٦٢/٩٧٣). شاعر إسماعیلي، وأول شعراء المغرب الكبار. ولد محمد بن ھانئ
بن سعدون األندلسي في إشبیلیة حوالي ٣٢٢/٩٣٤، وأصبح شاعر بالط عند بني حمدون في مسیلة
قبل انضمامھ إلى حاشیة الخلیفة الفاطمي، المعز، في المنصوریة عام ٣٤٧/٩٥٨، لیصبح مادحھ.
وسبق البن ھانئ أن عمل داعیاً إسماعیلیاً في األندلس. وقد تمیَّز بالحماسة التي أظھرھا في تقریظھ
خصال الفاطمیین، واإلشادة بمناقب المعز واألئمة اآلخرین في مجرى دفاعھ عن موقف الفاطمیین
ضد مزاعم األمویین في األندلس والعباسیین في بغداد. فقدّم خدمة جلیلة للقضیة الفاطمیة عبر
أشعاره التي كانت تُنشد على نطاق واسع من قرطبة إلى بغداد. قُتل ابن ھانئ في ظروف غامضة

أثناء رحلتھ من أفریقیا إلى مصر. انظر أیضاً أدب؛ زاھد علي.
ابن الھیثم، أبو عبد هللا جعفر بن أحمد األسود. داعٍ إسماعیلي وعالم من شمال أفریقیا. ُولد حوالي
ً ٢٧٣/٨٨٦ في القیروان ألسرة زیدیة، ثم تحّول إلى الشیعیة اإلمامیة قبل أن یصبح إسماعیلیا

ً



وداعیاً. كان على معرفة وثیقة بالداعي أبي عبد هللا الشیعي وشقیقھ أبي العباس محمد، الذي عقد
معھ الكثیر من الحوارات والنقاشات. وصنَّف ابن الھیثم مذكراتھ بعنوان كتاب المناظرات حوالي
نھا الكثیر من منازعاتھ السابقة مع قادة الدعوة اإلسماعیلیة في شمال أفریقیا ٣٣٤/٩٤٥، وضمَّ
خالل السنوات األولى من الحكم الفاطمي في أفریقیا (٢٩٦-٢٩٧/٩٠٩-٩١٠). انظر أیضاً كتابات

تأریخیة.
ابن الولید، الحسین بن علي (ت. ٦٦٧/١٢٦٨). داعٍ مطلق مستعٍل طیبي من الیمن. وكان
الحسین، الذي ینتمي إلى عشیرة بني الولید القرشیة البارزة في الیمن، قد َخلََف أحمد بن المبارك بن
ً للداعي الولید بصفتھ الداعي الثامن سنة ٦٢٧/١٢٣٠، واحتفظ بمنصبھ حتى وفاتھ. وبكونھ ابنا
الخامس، علي بن محمد بن الولید، فقد كانت للحسین عالقات صداقة مع الرسولیین ونجح في
ً لھ أھمیتھ، فقد أنتج عدة أعمال باطنیة ومنھا تحویل عدد منھم [إلى مذھبھ]. وبما أنھ كان عالما
رسالة المبدأ والمعاد، التي تناولت موضوعات تتعلق بنشأة الكون والعلوم اإلیسكاتولوجیة. انظر

أیضاً كوزمولوجیا.
ابن الولید، علي بن محمد (ت. ٦١٢/١٢١٥). الداعي المطلق المستعلي الطیبي الخامس في
الیمن. وكان علي، الذي ینتمي إلى أسرة بني الولید القرشیة البارزة من الیمن، قد عمل منذ
ً للداعي المطلق الطیبي الرابع، علي بن حاتم الحامدي، قبل أن یخلف األخیر ٥٨٤/١١٨٨ مأذونا
سنة ٦٠٥/١٢٠٩ داعیاً خامساً حتى وفاتھ. وقد اتّخذ من صنعاء مقراً إلقامتھ وحافظ على عالقات
صداقة مع الھمدانیین الذین أیّدوا الدعوة المستعلیة الحافظیة في الیمن. وكتب علي، وھو األشھر
ً كثیرة تعتبر ضروریة لفھم العقائد الباطنیة (الحقائق) لإلسماعیلیة ً بین دعاة الطیبیین، كتبا علما
الطیبیة. وكانت وفاتھ في صنعاء في سّنٍ متأخرة بلغت تسعین عاماً. وبقي منصب الداعي المطلق
للطیبیین، بعد ذلك، محصوراً في ذّریتھ مدةً تقرب من ثالثة قرون. انظر أیضاً دامغ الباطل؛ فضائح

الباطنیة.
أبو إسحاق القوھستاني (ت. بعد ٩٠٤/١٤٩٨). داعیة إسماعیلي نزاري ومؤلّف مشھور من
فترة أنجدان المبكرة في التاریخ النزاري. وقد ذاع صیتھ في النصف الثاني من القرن التاسع/
الخامس عشر. ولد في مقاطعة مؤمن آباد، إلى الشرق من بیرجند في قوھستان، ألسرة غیر
إسماعیلیة (ربما شیعیة اثني عشریة)، وتحّول في صباه إلى فرع قاسم شاه من اإلسماعیلیة
النزاریة. وجرى تعیینھ، عقب ذلك، في منصب في تنظیم الدعوة النزاریة في قوھستان على ید
داعي دعاة اإلقلیم، شخص یقرب اسمھ من خواجا قاسم. وتعتبر رسالتھ، ھفت باب، أقدم عمل
رئیسي عقائدي للنزاریین من فرع قاسم شاه ُكتب بالفارسیة خالل فترة أنجدان المبكرة. وتناول ھذا
الكتاب المؤلف من سبعة فصول مجموعة موضوعات تعكس التعالیم النزاریة من تلك الفترة. كما
ً فریداً إلعالن القیامة، أو القیامة الروحیة، الذي جرى في ألموت سنة ن ھذا الكتاب وصفا تضمَّ
٥٥٩/١١٦٤. توفي أبو إسحاق القوھستاني بعد سنة ٩٠٤/١٤٩٨ بفترة قصیرة. انظر أیضاً كالم–

ى بیر؛ أدب.
أبو تمام، یوسف بن محمد النیسابوري. من دعاة اإلسماعیلیین (القرامطة) األوائل في خراسان.
وكان أبو تمام، الذي اشتھر في القرن الرابع/العاشر، تلمیذاً لمحمد بن أحمد النسفي. وھو مؤلف
كتاب الشجرة الذي احتوى القسم األول منھ على ذكٍر للفرق االثنتین والسبعین الضالّة (الھالكة) في

اإلسالم. انظر أیضاً عبدان، أبو محمد.
أبو حاتم الرازي. انظر الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان.



أبو الحسن خان، سردار (ت. ١٢٩٧/١٨٨٠). ھو الشقیق األصغر لآلغا خان األول وقائد
(سردار) قوات اإلمام النزاري وأحد األبناء الثالثة لشاه خلیل هللا (الثالث)، اإلمام اإلسماعیلي
النزاري الخامس واألربعین. ُولد في كھك حوالي ١٢٢١/١٨٠٦، وتولّى في عامي ١٢٥٢/١٨٣٧
و١٢٥٦/١٨٤٠-١٨٤١ قیادة قوات اإلمام في معاركھا ضد الجیوش القاجاریة في كرمان، إضافةً
إلى قیامھ بمھمات دیبلوماسیة بتكلیف من اإلمام. وفي سنة ١٢٥٧/١٨٤١ رافق سردار أبو الحسن
خان اآلغا خان األول إلى أفغانستان، لكنھ لم یلبث أن عاد سنة ١٢٦٠/١٨٤٤ إلى فارس، واحتل
بامبور وحقق عدداً من االنتصارات العسكریة في بلوشستان. وبعد سیطرتھ على أجزاء من
بلوشستان باسم اآلغا خان األول لمدة تقرب من العامین، تعرض السردار أبو الحسن خان للھزیمة
في المعركة على ید جیش قاجاري وأُسر وسیق إلى طھران سنة ١٢٦٢/١٨٤٦. وبعد أن أمضى
بعض الوقت في السجن، قام الملك القاجاري الجدید، ناصر الدین شاه (ح.
جھ ١٢٦٤-١٣١٣/١٨٤٨-١٨٩٦)، باصدار عفٍو عن السردار واستقبلھ في حاشیة بالطھ ثم زوَّ

أمیرة قاجاریة. توفي في طھران ودُفن في ضریح والده بالنجف في العراق.
أبو الحسن علي (ت. ١٢٠٦/١٧٩٢). اإلمام اإلسماعیلي النزاري الرابع واألربعون، ویُعرف
ً في الحیاة السیاسیة لمقاطعة ً باسم سید أبي الحسن كھكي. لعب أبو الحسن علي دوراً نشطا أیضا
كرمان خالل سنوات االضطراب عندما كان الزندیون والقاجاریون یتنافسون على السیطرة على
فارس. وكانت لإلمام أبي الحسن عالقات صداقة مع كریم خان زند (ح.
ً على مدینة ١١٦٤-١١٩٤/١٧٥١-١٧٧٩)، فعیّنھ الملك الزندي في منصب بیغلربیغي أو حاكما
ً على كامل مقاطعة كرمان حوالي ١١٧٠/١٧٥٦. وقد مدَّ اإلمام النزاري ید كرمان ثم حاكما
المساعدة والدعم إلى المتصوفة من أتباع طریقة نعمة هللا، الذین كانوا یعیدون إحیاء نشاطاتھم في

كرمان.
أبو الخطاب (ت. ١٣٨/٧٥٥). ویُعدُّ أشھر غالة الشیعة األوائل والجد األكبر للخطابیة. وھو أبو
ً في البدایة الخطاب بن أبي زینب مقالس األجدع األسدي، الكوفي، ومولى بني أسد، وكان داعیا
لإلمام جعفر الصادق. وقد نجح في كسب العدید من األتباع لنفسھ، وھم الذین صاروا یُعرفون
بالخطابیة، في حین أنھ زعم أشیاء فیھا مبالغة كبیرة تتعلق باإلمام الصادق وتحدّث بعقائد متطرفة
أخرى. وكان قد وجد قبوالً لدى إسماعیل بن جعفر الصادق بخصوص سیاساتھ الناشطة، غیر أن

اإلمام الصادق أنكر أبا الخطاب بسبب تعالیمھ المتطرفة.
بعد ذلك بفترة قصیرة، أي في سنة ١٣٨/٧٥٥، تعرض أبو الخطاب وسبعون رجالً من مؤیدیھ
الذین اجتمعوا في مسجد الكوفة بھدف التمرد والثورة لھجوم شنّتھ قوات حاكم المدینة العباسي،
ً في المجزرة التي تلت. وقد عمد كتاب الفرق األوائل من اإلمامیین وبعض وقضوا جمیعا
المرجعیات المعاصرة لھم إلى قَْرِن الخطابیین األوائل باإلسماعیلیة الولیدة. غیر أنھ وجدت
اختالفات عقائدیة ھامة بین الفریقین، على الرغم من مشاركتھما في األنشطة السیاسیة المعادیة
للعباسیین نفسھا. وبوفاة أبي الخطاب انقسمت الخطابیة إلى عدة فرق متفرعة. ومن الواضح أن

فرقة منھا انضّمت إلى أتباع محمد بن إسماعیل من أوائل اإلسماعیلیین. انظر أیضاً المخّمسة.
أبو سعید الجنّابي. انظر الجنّابي، أبو سعید الحسن بن بھرام.

أبو عبد هللا الخادم. داعٍ إسماعیلي مبكر في فارس. ابتدأ الدعوة في منطقة خراسان خالل العقد
األخیر من القرن الثالث/٩٠٣-٩١٣. وبصفتھ داعي دعاة خراسان، أقام لنفسھ مركزاً في نیسابور

حیث توفي حوالي سنة ٣٠٧/٩١٩.



د السبیل لقیام الحكم الفاطمي في شمال أبو عبد هللا الشیعي (ت. ٢٩٨/٩١١). داعٍ إسماعیلي مھَّ
ً أفریقیا. كان الحسین بن أحمد بن محمد بن زكریا، المعروف باسم أبي عبد هللا الشیعي، شیعیاً إمامیا
في األصل من الكوفة. تحّول [إلى اإلسماعیلیة] مع شقیقھ األكبر، أبي العباس محمد، حوالي عام
٢٧٨/٨٩١، على ید الداعي حمدان قرمط، الذي تُعّرفھ المصادر الفاطمیة باسم أبي علي. انضّم بعد
ذلك إلى الدعوة المحلیة البن حوشب منصور الیمن في الیمن سنة ٢٧٩/٨٩٣. ثم حاز على ثقة
جماعة من بربر ُكتامة أثناء الحج في مكة، ورافقھم إلى المغرب سنة ٢٨٠/٨٩٣، وراح ینشر
اإلسماعیلیة بین مجموعات البربر من قاعدة عملیاتھ في إیكجان، في جبال القبائل الصغرى. وقد
حقق نجاحاً سریعاً مّكنھ في النھایة من اإلطاحة بحكم األغالبة في أفریقیا سنة ٢٩٧/٩٠٩ بمساعدة

جیش من أتباعھ من بربر كتامة.
في غضون ذلك كان اإلمام اإلسماعیلي في تلك الفترة، عبد هللا، قد غادر مقر قیادتھ األصلي في
سلمیة، سوریة، لیستقّر في سجلماسة، عاصمة المدراریین في جنوب شرق مراكش. وتمّكن أبو عبد
هللا، عبر عملیات عسكریة عدیدة، من إحضار اإلمام من سجلماسة حیث كان قد ُوضع قید االعتقال
المنزلي، إلى رقّادة حیث تّمت المناداة بھ خلیفةً بلقب المھدي با�. عقب ذلك تّم اعتقال أبي عبد هللا
الشیعي وشقیقھ، أبي العباس محمد، بسبب تآمرھما على عبد هللا المھدي وأُعدما بأمر من الخلیفة

الفاطمي األول. انظر أیضاً ابن الھیثم، أبو عبد هللا جعفر بن أحمد األسود.
أبو طاھر الجنّابي. انظر الجنّابي، أبو طاھر سلیمان.

أبو طاھر الصائغ (ت. ٥٠٧/١١١٣). داعٍ إسماعیلي نزاري في سوریة. تولّى قیادة النزاریین
السوریین إثر وفاة الداعي الحكیم المنجم سنة ٤٩٦/١١٠٣. كان أبو طاھر فارسیاً، كسلفھ، جاء إلى
ً من ألموت. نال حظوةً عند حاكم حلب السلجوقي، رضوان (ح. سوریة مبعوثا
٤٨٨-٥٠٧/١٠٩٥-١١١٣)، لكن محاوالتھ للسیطرة على حصون في شمال سوریة ذھبت ھباًء.
احتّل أبو طاھر قلعة أفامیا بصورة مؤقتة قبل طرده منھا على ید تانكرد، أمیر أنطاكیة الفرنجي.
وبوفاة رضوان، سنة ٥٠٧/١١١٣، انقلبت األقدار في حلب ضد النزاریین، فتّم اعتقال أبي طاھر

مع قادة نزاریین آخرین وأُعدموا في السنة نفسھا. انظر أیضاً بھرام (ت. ٥٢٢/١١٢٨).
أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن زكریا (ت. ٢٩٨/٩١١). داعٍ إسماعیلي في شمال
أفریقیا. ُولد في الكوفة بالعراق حیث جرى تدریبھ مع شقیقھ األصغر، أبي عبد هللا الشیعي، في
عمل الدعاة. وھو صاحب ثقافة عالیة ومتحول من اإلمامیة إلى الشیعیة اإلسماعیلیة في جنوب
العراق، وكانت لھ ارتباطات متنوعة بنشاطات الدعوة اإلسماعیلیة والقیادة المركزیة السریة في
سلمیة، إضافة إلى قیامھ بدور المراسل بین سوریة ومصر. ثم رافق إمام الزمان اإلسماعیلي، عبد
هللا المھدي، في رحلتھ الحافلة باألحداث من سلمیة إلى مصر. وبینما كان في مھمة سریة إلى شقیقھ
فیما بعد تعّرض لالعتقال ووضع في السجن في القیروان، ثم أُطلق سراحھ سنة ٢٩٣/٩٠٦ ولجأ
إلى طرابلس حتى عام ٢٩٦/٩٠٨. وبسقوط حكم األغالبة انضّم أبو العباس إلى شقیقھ في القیروان
حیث كانت لھ منازعاتھ مع فقھاء السنّة المحلیین بخصوص اإلمامة. وعیّنھ شقیقھ لیحكم القیروان
عندما انطلق أبو عبد هللا إلى سجلماسة سنة ٢٩٦/٩٠٩ لتحریر اإلمام اإلسماعیلي من أسره ھناك.
أُعدم أبو العباس وشقیقھ بأمر من مؤسس الساللة الفاطمیة الحاكمة لتآمرھما ضده. انظر أیضاً ابن

الھیثم، أبو عبد هللا جعفر بن أحمد األسود.
أبو فراس، شھاب الدین بن القاضي نصر المینقي. داعٍ إسماعیلي نزاري وكاتب من سوریة. ال
نعرف الكثیر حول تاریخ ھذا الداعي الذي ھاجر والده من الدیلم في شمال فارس إلى سوریة حوالي



العام ٨٥٩/١٤٥٥، واستقر في قلعة المینقة. وھناك ُولد أبو فراس حوالي سنة ٨٧٢/١٤٦٧.
وواضح أن أبا فراس قد احتل مكانة رفیعة في تنظیم الدعوة في سوریة وتوفي سنة ٩٣٧/١٥٣٠،
أو بعد ذلك بعشر سنوات. وثمة عدد من الرسائل، بما فیھا سیرة دینیة لراشد الدین سنان، بعنوان

فصل من اللفظ الشریف، منسوبة إلى أبي فراس. انظر أیضاً القصیدة الشافیة.
أبو الفوارس أحمد بن یعقوب (ت. حوالي ٤١١/١٠٢٠). داعٍ إسماعیلي ومؤلف من سوریة. ال
نعرف الكثیر عنھ وھو الذي عاش في عھد اإلمام – الخلیفة الفاطمي الحاكم. وقد بعث بھ الحاكم
ً إلى موطنھ سوریة. لھ الرسالة في اإلمامة، التي ھي عمل دیني تتضمن أجوبة لستة عشر داعیا

سؤاالً تتعلق بجوانب متنوعة من اإلمامة. انظر أیضاً أدب.
ً عاش في القرن أبو الھیثم أحمد جورجاني، خواجا. فیلسوف وشاعر إسماعیلي مجھول نسبیا
الرابع/العاشر. عاصر محمد بن أحمد النسفي وأبا یعقوب السجستاني، واشتھر كمؤلف لقصیدة
شعریة طویلة بالفارسیة في صورة تسعین سؤاالً. وقد كتب ناصر خسرو في كتابھ جامع الحكمتین
ً على ھذه القصیدة، التي أعطاھا لھ سنة ٤٦٢/١٠٦٩ راعیھ اإلسماعیلي في بدخشان، أبو تعلیقا
المعالي علي بن األسد. وثمة شرح لقصیدة أبي الھیثم كتبھ تلمیذ لھ یدعى محمد بن سورخ نیسابوري

مستخدماً التأویل اإلسماعیلي.
أبو یزید مخلد بن كیداد (ت.٣٣٦/٩٤٧). قائد إباضي لثورة ضد الفاطمیین. تعود أصولھ القبلیة
إلى بني إیفران، أھم فروع بربر زناتة في شمال أفریقیا، وقد تعلم ودرس تعالیم اإلباضیة النقّاریة،
إحدى المجموعات الرئیسیة للخوارج اإلباضیین، وتبنّاھا. وبمرور الوقت جرى انتخاب أبي یزید
ً للنقّاریین في المغرب. غیر أنھ لم یلبث أن ابتعد عن العقائد المقبولة لإلباضیین ً وشیخا إماما
المعتدلین وأجاز اغتیال األعداء. وفي ٣١٦/٩٢٨ بدأ تحركاتھ المناوئة للفاطمیین في جنوب أفریقیا.
ومع احتشاد البربر إلى جانبھ شنَّ أبو یزید ثورتھ التي دامت طویالً ضد الفاطمیین في العام
٣٣٢/٩٤٣-٩٤٤. وفي السنة التالیة حاصر المھدیة نفسھا، عاصمة الفاطمیین حیث كان یُقیم
الخلیفة الفاطمي الثاني القائم. وأمضى ابن القائم وخلیفتھ على العرش الفاطمي، المنصور، أشھراً
عدة وھو یطارد المتمردین شخصیاً. وفي العام ٣٣٦/٩٤٧ أوقع المنصور ھزیمة نھائیة بأبي یزید

في جبال كیانا، ووقع أبو یزید نفسھ في األسر وتوفي بعد ذلك بفترة قصیرة متأثراً بجراحھ.
اتعاظ الحنفا. تاریخ شامل لألسرة الفاطمیة المالكة من تألیف تقي الدین أحمد بن علي المقریزي
(ت. ٨٤٥/١٤٤٢). وھو التاریخ الحیادي الوحید للفاطمیین من تألیف كاتب سنّي المذھب كان یدّعي
انتسابھ إلى الفاطمیین وتوفّرت لھ مصادر تاریخیة كثیرة حول الفترة الفاطمیة فُقدت فیما بعد. ولم
یُكتب البقاء لھذا التاریخ إال في مخطوطة وحیدة محفوظة في اسطنبول. وقام جمال الدین الشیّال
بتحقیق ونشر نسخة كاملة من اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا في ثالثة مجلدات
(١٩١١-١٩٦٧) باالشتراك مع محمد حلمي م. أحمد. أما الباحث المصري أیمن فؤاد السید فقد
ً أفضل لھذا التاریخ في أربعة مجلدات ضمن سلسلة النصوص اإلسماعیلیة أخرج مؤخراً تحقیقا

والترجمات في معھد الدراسات اإلسماعیلیة (IIS). انظر أیضاً الكتابة التأریخیة.
االثناعشریة. اسم لفرع أساسي من فروع اإلسالم الشیعي یُقرُّ بسلسلة من اثني عشر إماماً تبتدئ
بعلي بن أبي طالب وتنتھي بمحمد المھدي، المنتظر أن یعود إلى الظھور في صورة المھدي. ویتتبّع
ھذا الفرع المعتدل من الشیعیة، الذي ُعرف أصالً بالشیعة اإلمامیة، اإلمامة في خط خاص من
األئمة العلویین. فبعد علي، یعترف اإلمامیون بولدیھ الحسن والحسین، ثم یتتبعون اإلمامة في الخط
العلوي الحسیني. وعندما توفي إمامھم السادس، جعفر الصادق، سنة ١٤٨/٧٦٥، أقّروا بولده موسى

ً ً



ً لھ. وبعد وفاة إمامھم الحادي عشر، الحسن العسكري، سنة ً خلفا الكاظم (ت. ١٨٣/٧٩٩) إماما
٢٦٠/٨٧٤، اعترفوا بولده محمد الذي ساد االعتقاد بأنھ دخل في غیبة في نفس الوقت تقریباً.

ویُنتظر أن یرجع ھذا اإلمام في صورة المھدي با� في نھایة الزمان.
واعتباراً من القرن الرابع/العاشر بدأت مجموعة من العلماء، ضّمت الكلیني والشیخ الصدوق (ابن
بابویھ) والشیخ المفید ومحمد بن الحسن الطوسي (شیخ الطائفة)، بتصنیف ومعالجة أعمال فقھیة
وعقائدیة شیعیة اثني عشریة رئیسیة. أما المعالجة المفّصلة لعلم الكالم االثني عشري فكانت على ید
خواجا نصیر الدین الطوسي وآخرین. وفي العام ٩٠٧/١٥٠١ تبنّى الصفویون الشیعیة االثني
عشریة دیناً رسمیاً إلیران، حیث ال یزال ھذا الفرع من الشیعیة یھیمن ھناك. وتوجد جماعات اثنا

عشریة مھمة أیضاً في العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والبحرین.
ال تختلف الممارسات الدینیة األساسیة لالثني عشریین عن تلك التي ألھل السنّة. لكن ثمة تأكید
عند االثني عشریین على الحج (أو الزیارة) إلى أضرحة أئمتھم وأقارب ھؤالء األئمة في العراق
(النجف وكربالء وسامراء) وإیران (مشھد وقم). كما یُعطي االثنا عشریون، بصورة مشابھة
للجماعات الشیعیة األخرى، دوراً مركزیاً لإلمام المعصوم في عقیدتھم؛ وفي غیاب آخر أئمتھم، أي
اإلمام المستور، فإن من واجب كل شیعي اثني عشري اتّباع وتقلید فقیھ أو مجتھد حي یكون مؤھالً

لتفسیر الشریعة وفقاً ألحكاٍم معینة. انظر أیضاً فقھ؛ نكاح؛ شاه طاھر الحسیني دّكني؛ تقیة.
االثناعشریون. انظر االثناعشریة.

أحمد بن عبد الملك بن عطاش (ت. حوالي ٥٠٠/١١٠٧). داعٍ إسماعیلي نزاري في فارس.
حقّق النزاریون في منطقة أصفھان، العاصمة الرئیسیة للسالجقة، نجاحات كبیرة بقیادة أحمد، ابن
عبد الملك، العالم وداعي دعاة اإلسماعیلیین في األراضي السلجوقیة. ومن خالل تبنّیھ مھنة تعلیم
أبناء الحامیة العسكریة السلجوقیة في شاه ِدز غطاًء لھ تمّكن من تحویل حامیة تلك القلعة التاریخیة
الھامة بالتدریج [إلى مذھبھ]، ثم السیطرة علیھا عام ٤٩٤/١١٠٠. بعد ذلك سارع أحمد إلى جمع
الضرائب من المناطق المحیطة بشاه ِدز، وما لبث ومن معھ من النزاریین أن سیطروا على قلعة
ثانیة، ھي خانلجان، إلى الجنوب من أصفھان. وعلى الرغم من الھجمات السلجوقیة المكثّفة، إال أنھ
ً نجح في الدفاع عن ھاتین القلعتین والثبات فیھما. لكن السلطان السلجوقي محمد تبر تولّى شخصیا
قیادة قواٍت ضخمة عام ٥٠٠/١١٠٧ ضد شاه ِدز، فدخل أحمد في سلسلة طویلة من المفاوضات مع
السالجقة ثبت بالنتیجة أنھا كانت عقیمة. وبعد عقد اتفاقیة سالم بین الطرفین نكث أحمد ومعھ ثلّة من
أتباعھ المتحّمسین بوعده بتسلیم القلعة. وأفضى ھجوم السالجقة النھائي عن مقتل معظم النزاریین

المدافعین عن شاه ِدز، وأُلقي القبض على أحمد الذي أُعدم في أصفھان.
أخبار مصر. كتاب من تألیف تاج الدین محمد بن علي بن ُمیسَّر (ت. ٦٧٧/١٢٧٨). وھو تاریخ
لمصر یُغّطي أقساماً من أحداث الخالفة الفاطمیة خالل الفترة ٤٣٩-٥٥٣/١٠٤٧-١١٥٨، وجزءان
یغطیان السنوات ٣٦٢-٣٦٥/٩٧٢-٩٧٦ و٣٨١-٣٨٧/٩٩١-٩٩٧. وھو مخطوطة وحیدة وناقصة
مأخوذة عن نسخة مكتوبة سنة ٨١٤/١٤١١ بید المقریزي (ت. ٨٤٥/١٤٤٢)، المؤّرخ المصري
المشھور من الفترة المملوكیة، وتوجد الیوم في المكتبة الوطنیة في باریس. وكان ابن ُمیسَّر قد أخذ
ً الكتابة من مصادر كثیرة سابقة، كتاریخ ابن زوالق (ت. ٣٨٦/٩٩٦) المفقود. انظر أیضا

التأریخیة.
أخالق–ى ناصري. انظر الطوسي، خواجا نصیر الدین محمد بن محمد.



إخوان الصفاء. مجموعة من المؤلفین المجھولین الذین وسموا أنفسھم بإخوان الصفاء، وصنّفوا
عمالً ضخماً ُعرف باسم رسائل إخوان الصفاء. ویُقّسم ھذا العمل الموسوعي المكّون من ٥٢ رسالة
إلى أربعة كتب تتناول العلوم الریاضیة (الھندسة والفلك والموسیقى، إلخ)، والعلوم الجسمانیة
والطبیعیات، والعلوم العقالنیة والنفسانیة (الكوزمولوجیا واإلیسكاتولوجیا، إلخ)، والعلوم الدینیة [أي
الثیولوجیا]. یُضاف إلى ھذه الرسائل، التي تتناول تقریباً جمیع العلوم والتقالید الفكریة المعروفة في
فترة تصنیفھا، ملّخٌص ختامي مستقّل لھذه الرسائل یُعرف باسم الرسالة الجامعة. وواضح أن العمل

األخیر، الذي یوجد لھ ملّخص آخر أكثر تكثیفاً، كان موّجھاً لطلبة متقدمین في ھذه المعارف.
وقد اعتمد مؤلّفو ھذه الرسائل على طیف واسع من المصادر والتقالید من فترة ما قبل اإلسالم،
حیث مزجوھا مع التعالیم اإلسالمیة، ال سیما تلك التي عالجھا وفصَّل فیھا الشیعة المنتمون إلى
الحركة اإلسماعیلیة. وثمة جدٌل كثیر یلّف مسألة تألیف ھذه الرسائل وتاریخ تصنیفھا، مع أن مسألة
ارتباطھا باإلسماعیلیة قد ُحسمت في الوقت الحاضر. وبناًء على بعض األدلة المعاصرة فإن معظم
الباحثین متفقون الیوم على أن رسائل إخوان الصفاء ُكتبت بصورة سریة حوالي منتصف القرن
الرابع/العاشر في جنوب العراق على أیدي ثلة من الكتّاب واألدباء الذین ارتبطوا بالحركة

اإلسماعیلیة بصورة واسعة. انظر أیضاً الحامدي، إبراھیم بن الحسین؛ ستیرن، سامویل میكلوس.
أخو محسن (ت. حوالي ٣٧٥/٩٨٥). عالم أنساب علوي دمشقي ومجادل مناوئ لإلسماعیلیین.
كان الشریف أبو الحسین محمد بن علي، المعروف بأخي محسن، قد كتب عمالً مفّصالً حوالي عام
٣٧٢/٩٨٢، خّصصھ لنقض اإلسماعیلیین. غیر أّن ھذا الكتاب تأثَّر بأعمال ابن رزام الجدلیة
ً تاریخیة وأخرى عقائدیة، لم تصلنا مباشرةً، وإنما ُحفظت المناوئة لإلسماعیلیین، وتضّمن أقساما
أجزاء ھامة منھا في مؤلفات مؤرخین الحقین، ال سیما النویري (ت. ٧٣٣/١٣٣٣)، وابن
ً البغدادي، أبو الدواداري (ت. بعد ٧٣٦/١٣٣٥)، والمقریزي (ت. ٨٤٥/١٤٤٢). انظر أیضا

منصور عبد القاھر بن طاھر؛ سیاسة نامھ.
ً من األدب المتنوع باللغات العربیة والفارسیة ً نسبیا أدب (آداب). أنتج اإلسماعیلیون قدراً ھاما
وعدد من اللغات الھندیة. وتضّمنت الدراسات جملة متنوعة من التخصصات والموضوعات الدینیة
في فترات مختلفة من تاریخھم الطویل. وتتوزع ھذه النصوص المحفوظة الیوم في مجموعات عامة
وخاصة من المخطوطات بین الیمن وسوریة وإیران وأفغانستان وطاجیكستان والھند والمناطق
الشمالیة من باكستان بصورة رئیسیة، منھا عدد قلیل من الرسائل التاریخیة والتراجمیة من جنس
السیرة، والمصنّفات الفقھیة للقاضي النعمان، واألعمال المفّصلة حول عقیدة اإلمامة الشیعیة
المركزیة، والرسائل الباطنیة والمیتافیزیقیة المعقّدة التي بلغت ذروتھا في نظام الحقائق في الفكر
اإلسماعیلي في العصر الوسیط بمفاھیمھ في أدوار التاریخ الدیني، وفي العلوم الكونیة

(الكوزمولوجیا) واآلخرویة (اإلیسكاتولوجیا)، وفي عقیدة النجاة أو الخالص (سوتریولوجیا).
وفي أوائل القرن الثالث/التاسع بدأت تظھر موضوعات تتناول التأویل، أو التفسیر الباطني
والرمزي آلیات معینة من القرآن، إضافةً إلى أمور الحالل والحرام في الشریعة اإلسالمیة. وكان
مؤلفون إسماعیلیون من أمثال جعفر بن منصور الیمن والقاضي النعمان قد قدّموا مساھمات جلیلة
إلى ھذا التقلید من األدب. ویتّصف األدب اإلسماعیلي بغناه أیضاً بالشعر الدیني والتعبّدي. أما ُجلَّ
ً على أیدي دعاة – مؤلفین كالرازي األدب اإلسماعیلي فقد ُصنِّف في األزمنة الفاطمیة أساسا
والسجستاني والكرماني والمؤید في الدین الشیرازي، وُكتب بالعربیة. ناصر خسرو وحده استخدم
الفارسیة فقط في كتاباتھ. وقام دعاة األراضي اإلیرانیة، بدءاً بالنسفي والرازي، بصیاغة تركیب



جدید جمع بین العقل والوحي، حیث دمجوا الثیولوجیا (الكالم) اإلسماعیلیة بتقالید األفالطونیة
المحدثة وغیرھا من الفلسفات. وھذا ما أدّى إلى ظھور تقلید فكري فرید ُعرف في اإلسماعیلیة باسم
”الالھوت الفلسفي“. وظھر من األجناس األدبیة األخرى الخاصة باإلسماعیلیین ما یُعرف بأدب
المجالس (أو المحاضرات والمواعظ) الذي كان داعي الدعاة یُعدّه من أجل تعلیم اإلسماعیلیین
حصریاً. وثمة فرعان ھامان من العلوم الدینیة اإلسالمیة، ھما الحدیث والتفسیر تحدیداً، لم یناال أیة
عنایة ذات شأن في األدب اإلسماعیلي. إذ كان على اإلسماعیلیین، في ھذین المجالین، اتّباع تعالیم
أئمة زمانھم، الذین كانوا یقدمون أحادیث النبي وأحادیث األئمة السابقین إلى جانب تفسیرھم للقرآن

بطریق التأویل.
أما التقلید األدبي اإلسماعیلي الفارسي، الذي یرّكز على عقیدة اإلمامة، فلھ صلة باإلسماعیلیین
النزاریین في فارس وأفغانستان وآسیا الوسطى. وقد أنتج نزاریو ھذه المناطق نصوصاً متنوعة من
األدب اإلسماعیلي الفارسي إبان فترة ألموت (٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦) والفترات الالحقة من
تاریخھم، بدءاً بإعادة صیاغة عقیدة التعلیم على ید حسن الصبّاح. وخالل القرون األولى من فترة ما
بعد ألموت في التاریخ النزاري أصبح ھذا األدب المحدود نسبیاً یضّم مصطلحات انبثَّت فیھ مثل بیر
(شیخ) ومرید (تلمیذ)، المرتبطة بالصوفیة بوضوح. ویعود السبب في ذلك إلى االتّحاد بین تعالیم
النزاریین الفرس وتلك التي للمتصوفة. ثم إن المؤلفین بالفارسیة في فارس وأفغانستان وآسیا
الوسطى، بدءاً بنزاري قوھستاني، لجأوا إلى الشعر واستخدموه كثیراً كشكل من أشكال التعبیر

األدبي.
ومنذ منتصف القرن التاسع/الخامس عشر بدأت بوادر نھضة أدبیة، ُعرفت بإحیاء أنجدان،
بالظھور في األنشطة األدبیة للنزاریین الناطقین بالفارسیة. وكان أبو إسحاق القوھستاني
وخیرخواه الھراتي من بین رّواد عملیة اإلحیاء ھذه. أما النزاریون السوریون فعالجوا مفّصالً
تقلیدھم األدبي الخاص مستخدمین اللغة العربیة. وخالفاً ألخوتھم في الدین من الناطقین بالفارسیة،
فقد احتفظوا بالكثیر من النصوص اإلسماعیلیة العربیة من الفترة الفاطمیة. وعمد نزاریو جنوب
ً المصطلحات آسیا، أو الخوجة، إلى معالجة تقلیدھم الدیني األھلي الستبانث، مستخدمین أیضا
الھندوسیة واللغة الغجراتیة وغیرھا من اللغات الھندیة، فطّوروا جنساً أدبیاً ممیزاً في صورة أشعار
تعبّدیة تشبھ الترانیم ُعرفت باسم الجنان. وجرى االحتفاظ بأشعار الجنان كتابةً باستخدام الخط

الخوجكي بصورة رئیسیة.
واحتفظ اإلسماعیلیون المستعلیون الطیبیون بعدد كبیر من النصوص اإلسماعیلیة العربیة من
الفترة الفاطمیة في الیمن والھند، إضافةً إلى إنتاجھم ألدب مھم خاص بھم باللغة العربیة خالل الفترة
الیمنیة من تاریخھم. وتحتوي مكتبات البھرة الداوودیین، في بومباي وسورات في غجرات،
ً عن متناول مجموعات ضخمة من المخطوطات اإلسماعیلیة العربیة، التي ال تزال بعیدة عموما
الباحثین. ولدى مكتبة معھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن مجموعات من المخطوطات العربیة
والفارسیة إضافةً إلى مخطوطات الجنان تُعتبر األضخم في الغرب، وھي في متناول الباحثین على
ً كوربان، ھنري؛ الكتابة التأریخیة؛ إخوان الصفاء؛ الجمعیة المستوى العالمي. انظر أیضا

اإلسماعیلیة؛ إیفانوف، فالدیمیر؛ الفقھ؛ المجدوع، إسماعیل بن عبد الرسول.
أدوار. انظر دور.

إدریس عماد الدین بن الحسن (٧٩٤-٨٧٢/١٣٩٢-١٤٦٨). الداعي المستعلي الطیبي المطلق
التاسع عشر، وعالم الدین والمؤّرخ الذي ینحدر من أسرة بني الولید القرشیة البارزة في الیمن.
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كانت والدتھ في قلعة شبام في منطقة حراز الجبلیة، أحد معاقل اإلسماعیلیین الیمنیین. تولّى منصب
ً لعمھ، علي بن عبد هللا بن علي، الداعي المطلق لإلسماعیلیین الطیبیین سنة ٨٣٢/١٤٢٨ خلفا
ً رجل دولة قدیراً وبصالحیات كاملة في شؤون الدعوة في الیمن وشبھ القارة الھندیة. وكان أیضا
ومحارباً شارك في شؤون الیمن السیاسیة بما یُفید مصلحة جماعتھ. ویُعدّ إدریس عماد الدین أشھر
مؤّرخي اإلسماعیلیین من كل األزمان. فقد أنتج ثالثة أعمال تاریخیة، أبرزھا كتاب عیون األخبار.
وتوفي سنة ٨٧٢/١٤٦٨ بعد أربعة عقود من ترؤسھ للدعوة الطیبیة، وخلفھ في ھذا المنصب ولده

الحسن. انظر أیضاً الھمداني، حسین ف.؛ أدب.
أروى بنت أحمد الصلیحي (٤٤٠-٥٣٢/١٠٤٨-١١٣٨). ملكة الیمن المشھورة في زمن الساللة
الصلیحیة الحاكمة. كانت السیدة أروى، المولودة في حراز، وحملت نعت الحّرة، قد تزوجت من
المكّرم أحمد بن علي الصلیحي سنة ٤٥٨/١٠٦٦، وأصبحت حاكمة مشاركة مع زوجھا على الیمن
الصلیحیة منذ ٤٦٧/١٠٧٤، ثم الحاكم الفعلي الوحید منذ ٤٧٧/١٠٨٤. وقد مارست سلطات سیاسیة
ودینیة في الیمن باسم األئمة – الخلفاء الفاطمیین في مصر. وبعد وفاة زوجھا سنة ٤٧٧/١٠٨٤
بفترة قصیرة عیّنھا المستنصر الفاطمي في منصب الحّجة في الیمن، وھي أعلى رتبة في الدعوة
الیمنیة، وكلّفھا بإدارة نشاطات الدعوة في غرب الھند. وعندما وقع النزاع النزاري – المستعلي
وقفت أروى إلى جانب قضیة المستعلي وأّسست فیما بعد الدعوة المستعلیة الطیبیة المستقلة في
الیمن. وشّكلت وفاة الملكة السیدة أروى بنت أحمد الصلیحي النھایة الفعلیة للساللة الصلیحیة. انظر
ً أسماء بنت شھاب؛ الذؤیب بن موسى الوادعي؛ غجرات؛ لمك بن مالك الحّمادي؛ عیون أیضا

األخبار؛ نساء.
ً بالجامع األزھر، وھو اسم ألقدم مؤسسة أكادیمیة في العالم المسلم. وكان األزھر. ویُعرف أیضا
الفاطمیون قد أّسسوا األزھر في القاھرة بالتزامن مع تأسیس تلك المدینة، التي تبعد كیلومترین إلى
الشمال من الفسطاط، العاصمة القدیمة لمصر. وجاء تأسیس األزھر، الذي یعني ”الُمْشِرق“، وربما
كانت تلك إشارة إلى فاطمة (الزھراء) بنت النبي محمد، لیكون أصالً مسجداً جامعاً رئیسیاً للقاھرة.
وقد بُني األزھر، ومعھ قصور الفاطمیین وأبنیة أخرى، في عاصمة الفاطمیین الجدیدة بإشراف فاتح
لة رسمھا اإلمام – الخلیفة الفاطمي المعز بنفسھ. وقد بُدئ مصر، القائد جوھر، وفقاً لمخططات مفصَّ
العمل ببناء المسجد، في جوار القصور الفاطمیة، في ٣٥٩/٩٧٠ واستمر مدة سنتین؛ فكان تدشینھ
سنة ٣٦١/٩٧٢. وقام العدید من الخلفاء الفاطمیین بإدخال تعدیالت على بناء المسجد وإثراء األزھر
بالھدایا واألوقاف. وقد بدأ األزھر بالعمل كمؤسسة أكادیمیة سنة ٣٧٨/٩٨٨، فأصبح أول جامعة في

العالم؛ وحافظ على كونھ مؤسسة رئیسیة للتعلیم الدیني في العالم اإلسالمي.
لعب األزھر في ظل الفاطمیین دوراً حاسماً في نشر العقائد اإلسماعیلیة، حیث استمرت مشاركة
الكثیر من علماء اإلسماعیلیة وفقھائھا وتالمذتھا في الندوات الُمقامة في المسجد. كما شھد المسجد
ر سبب معاناة األزھر من عداء عقد مجالس عامة للفقھ اإلسماعیلي بصورة أسبوعیة. وھذا ما یُفّسِ
األیوبیین السنّة عقب سقوط الخالفة الفاطمیة سنة ٥٦٧/١١٧١، عندما تمَّ وضع حدٍّ لتقلید تقدیم
محاضرات متخصصة بالعقائد اإلسماعیلیة وبمبادئھا الفقھیة. ثم تحول األزھر في ظل الممالیك
والعثمانیین إلى مؤسسة للتعلیم السنّي ھي األشھر بین مثیالتھا [في العالم اإلسالمي]، ویمثّل حالیاً
مركزاً رئیسیاً للبحث اإلسالمي التقلیدي ولتعلیم الفقھ والعلوم الدینیة السنّیة بمعاییر وبرامج تعلیمیة
عالیة وتجّمع طالبي عالمي. ویعمل خریجو األزھر في شتى أصقاع العالم اإلسالمي كمعلمین
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ً بقبول اإلناث في األزھر، إال أنھن یدرسن في وباحثین دینیین في اإلسالم السنّي. ویُسمح حالیا
كلیات منفصلة. انظر أیضاً العمارة؛ ابن كلس، أبو الفرج یعقوب بن یوسف.

أساس التأویل. كتاب باطني تأویلي من تألیف القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤). وھو عمل
إسماعیلي كالسیكي بالعربیة حول تأویل قصص األنبیاء القرآنیة منذ آدم وحتى محمد. وتمت
تُرجمت ھذه الرسالة فیما بعد إلى الفارسیة على ید الداعیي المؤید في الدین الشیرازي بعنوان
بونیاد–ى تأویل، وال تزال الترجمة في صورة مخطوطة. والنسختان الوحیدتان المعروفتان لھذه
الترجمة الفارسیة، اللتان تعودان إلى مجموعتي زاھد علي والھمداني، ھما الیوم في مكتبة معھد

الدراسات اإلسماعیلیة. انظر أیضاً أدب.
أستاذ جوذر. انظر سیرة األستاذ جوذر.

إسماعیل بن جعفر الصادق. اإلمام اإلسماعیلي السادس والجدّ األكبر لإلسماعیلیین. وكان
إسماعیل الولد الثاني لإلمام جعفر الصادق وولي العھد األصلي المنصوص علیھ. ومن الواضح أن
إسماعیل قد أقام عالقات وثیقة الصلة بمجموعات رادیكالیة على أطراف التابعیة الشیعیة اإلمامیة
لوالده؛ إضافةً إلى تورطھ بمؤامرة واحدة على األقل مناوئة للعباسیین. لكن تبقى سنة وفاة إسماعیل
ً إلى ما بعد وفاة والده ً للتقلید اإلسماعیلي، فإنھ بقي حیا الدقیقة وظروف ھذه الوفاة مجھولة. فطبقا
التي كانت سنة ١٤٨/٧٦٥، غیر أن الغالبیة العظمى من المصادر تقول إنھ توفي في المدینة قبل
والده. وقد تعّرض ضریحھ في مقبرة البقیع بالمدینة للتدمیر، إلى جانب أضرحة أخرى ھناك، على

ید الوھابیین في األزمنة الحدیثة. انظر أیضاً أبوالخطاب؛ المباركیة؛ محمد بن إسماعیل.
أسماء بنت شھاب (ت. ٤٦٧/١٠٧٤). ھي زوجة مؤسس الساللة الصلیحیة، علي بن محمد
الصلیحي. وكان ولدھا، المكرم أحمد (ت. ٤٧٧/١٠٨٤)، قد أصبح الحاكم الصلیحي الثاني في العام
ً عن تربیة أروى بنت أحمد الصلیحي وتعلیمھا المبكر في ٤٥٩/١٠٦٧. كما كانت مسؤولة أیضا
القصر، وھي التي ستتزوج من المكرم وتصبح بعد ذلك الحاكم الفعلي في الیمن الصلیحیة. لعبت
أسماء دوراً نشطاً في شؤون الدولة الصلیحیة خالل عھدي زوجھا وابنھا وحتى وفاتھا. وتصّورھا

المصادر كسیدة نبیلة وكریمة رعت الشعراء في البالط الصلیحي. انظر أیضاً نساء.
أسیاد ألموت. انظر النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.

أعالم النبّوة. كتاب من تألیف أبي حاتم الرازي (ت. ٣٢٢/٩٣٤)، كتبھ دفاعاً عن الوحي والنبّوة.
وھو سجّل للمناظرات التي ُعقدت بین الرازیین بصورة أساسیة، أبي حاتم والفیلسوف الطبیب أبي
بكر محمد بن زكریا الرازي (ت. ٣١٣/٩٢٥)، في الرّي بحضور حاكم المدینة ورجاالت بارزین
آخرین. وقد ُروَي أن ھذه المناظرة المشھورة ربما كانت بحضور مرداویج (ت.٣٢٣/٩٣٥)،

مؤسس الساللة الزیاریة الحاكمة في شمال فارس وعاصمتھا الري.
األغالبة (ح. ١٨٤- ٢٩٦/٨٠٠- ٩٠٩). أسرة حاكمة سنّیة حكمت في شمال أفریقیا نواباً اسمیین
للعباسیین. أّسس ھذه الساللة إبراھیم بن األغلب في المنطقة التي ُعرفت في العصر الوسیط باسم
أفریقیا، وتشمل الیوم تونس وأجزاء من الجزائر. وكان آخر حاكم أغلبي، زیادة هللا الثالث (ح.
٢٩٠-٢٩٦/٩٠٣-٩٠٩)، قد عزلھ أبو عبد هللا الشیعي من منصبھ بعد أن أرسى قواعد الخالفة
الفاطمیة في أفریقیا سنة ٢٩٦/٩٠٩. وكان األغالبة یحكمون من رقّادة قرب القیروان. انظر أیضاً

كتامة.
افتتاح الدعوة. كتاب من تألیف القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤)، وھو أول عمل تاریخي
معروف في األدب اإلسماعیلي. وانتھى منھ سنة ٣٤٦/٩٥٧، ویشتمل على خلفیة تاریخ تأسیس
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الخالفة الفاطمیة في شمال أفریقیا. انظر أیضاً الكتابة التأریخیة؛ أفریقیا؛ كتامة.
أفریقیا. تسمیة كانت تُطلق على الجزء الشرقي من المغرب في شمال أفریقیا في العصر الوسیط.
أما حدود ھذه البقعة من األرض فال یجري تحدیدھا على وجھ الدقة إطالقاً في الكتب الجغرافیة، وال
یوجد اتفاق حول التفاصیل التي رواھا مختلف الجغرافیین والمؤرخین العرب المسلمین. المصادر
ً من أفریكا (Africa) الالتینیة، وتشمل كامل بالد األولى اعتبرت أفریقیا تسمیة مشتقة لغویا
المغرب، وھذا تعریف جرى تعدیلھ الحقاً. ومنذ زمن ابن ُخرداذبة (ت. حوالي ٢٧٢/٨٨٥) صارت
أفریقیا الصحیحة تقتصر على أراضي دولة األغالبة في شمال أفریقیا. فالمملكة األغلبیة امتدت، كما
ھو معلوم، من شرق بوجیھ إلى بضعة كیلومترات من برقة. وبكلمات أخرى، فقد اشتملت أفریقیا
بصورة عامة على المناطق الموجودة الیوم في شرق الجزائر وتونس بالكامل. وكانت ھذه المنطقة
مأھولة بقبائل كتامة وصنھاجة وزناتة وغیرھا من التحالفات القبلیة البربریة. وحكم الفاطمیون في
بدایة األمر، ولستة عقود (٢٩٧-٣٦٢/٩٠٩-٩٧٣)، أفریقیا باعتبارھم ورثة لألغالبة، حیث أّسسوا
المھدیة وغیرھا من مدن العواصم. وبعد الفاطمیین توالت أسر الزیریین والحّمادیین والحفصیین
والموّحدین، ثم عدد من السالالت األقل أھمیةً أو المحلیة، على حكم أفریقیا أو أجزاء متنوعة منھا.

انظر أیضاً ابن الھیثم؛ أبو عبد هللا جعفر بن أحمد األسود.
األفضل بن بدر الجمالي، أبو القاسم شاھنشاه (٤٥٨-٥١٥/١٠٦٦-١١٢١). قائد الجیوش
والوزیر لثالثة خلفاء فاطمیین متتالین من ٤٨٧/١٠٩٤ وحتى اغتیالھ سنة ٥١٥/١١٢١. في العام
٤٨٧/١٠٩٤ توفي الخلیفة الفاطمي المستنصر بعد تولي األفضل للوزارة بفترة قصیرة. وفي النزاع
على الوراثة الذي أعقب ذلك أقدم األفضل على حرمان نزار، االبن األكبر للمستنصر وولي عھده
المنصوص علیھ، من حقوقھ في الوراثة ونصَّب أخاه األصغر أبا القاسم أحمد خلیفة للفاطمیین بلقب
المستعلي با�، فتسبّب األفضل، بھذا العمل، بانقسام دائم في الجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا إلى
فرعي المستعلیة والنزاریة المتنافسین، اللذین ُسّمیا نسبةً إلى ولدي المستنصر اللذین ادّعیا وراثتھ.
وبقي األفضل الحاكم الفعلي لمصر الفاطمیة خالل فترة حكم المستعلي القصیرة والعقود األولى من
ً قیادة جیش فاطمي ضد الصلیبیین، لكنھ خسر خالفة ابن األخیر وخلیفتھ اآلمر. وتولّى شخصیا
ً بدر الجمالي؛ ُكتیفات، أبو علي أحمد؛ المأمون القدس لصالحھم سنة ٤٩٢/١٠٩٩. انظر أیضا

البطائحي، أبو عبد هللا محمد بن فاتك.
ألموت. قلعة جبلیة ومقر الدولة اإلسماعیلیة النزاریة في فارس. تبعد حوالي ٣٥ كیلومتراً إلى
الشمال الشرقي من قزوین، قرب قریة غازورخان. وھذه القلعة الواقعة في منطقة ُعِرفت في
العصر الوسیط باسم الدیلمان في مقاطعة الدیلم، ثم ُعرفت فیما بعد باسم رودبار، كانت قد ُشیِّدت
على قمة صخرة شاھقة في تالل سلسلة ھوِدجان الضخمة في جبال البورز الوسطى. بناھا أصالً
أحد حكام الدیلم من الجستانیین عام ٢٤٦/٨٦٠. وفي العام ٤٨٣/١٠٩٠ تمّكن الداعي اإلسماعیلي
حسن الصبّاح من االستیالء على ألموت وجعلھا مقراً لما سیصبح الدولة اإلسماعیلیة النزاریة في
فارس، وعمد إلى زیادة تحصینات القلعة وأنشأ فیھا مكتبة رئیسیة. وفي العام ٦٥٤/١٢٥٦
استسلمت ألموت للمغول الذین قاموا بھدم القلعة. ثم أقدم المغول على إعادة بناٍء جزئیة أللموت
الستخداماتھم الخاصة. ثم وقعت القلعة فیما بعد بأیدي الزیدیین وغیرھم من األسر اإلقلیمیة األخرى
في شمال فارس. واستخدم الصفویون ألموت كسجن حكومي قبل أن تُھجر مع مطلع القرن الثاني
عشر/الثامن عشر. وترمز ألموت إلى فترة في تاریخ اإلسماعیلیین النزاریین
(٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦)، عندما كانت لھم دولتھم الخاصة التي حكمھا حسن الصبّاح وسبعة

ً ً



آخرون، ُعرفوا جمعیاً باسم ”أسیاد ألموت“. انظر أیضاً عمارة؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في
فارس.

أّم الكتاب. عنوان كتاب شیعي مجھول المؤلف یحتفظ بھ اإلسماعیلیون النزاریون في آسیا
الوسطى. وھو كتاب بالعربیة في األصل ظھر في دوائر غالة الشیعة في جنوب العراق، ثم ظھرت
نسخة موّسعة من أّم الكتاب فیما بعد ُكتبت بلغة فارسیة قدیمة، وھي النسخة التي تحتفظ بھا
الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة في بدخشان والمناطق الشمالیة من باكستان. وتتضّمن النسخة
الفارسیة الباقیة من ھذا النص أحادیث اإلمام الشیعي محمد الباقر حول أسرار العلوم الكونیة
واآلخرویة وعقیدة النجاة، وجاءت في صورة أجوبة على أسئلة طرحتھا دائرة متناقضة من

تالمذتھ.
وینسب البحث الحدیث أصول ھذا العمل الغامض إلى المخّمسة، وھي إحدى مجموعات غالة
الشیعة األوائل المتمركزة في الكوفة في النصف الثاني من القرن الثاني/الثامن، والتي ظھرت،
كالخطابیة، على ھامش الشیعیة اإلمامیة. ویزعم إسماعیلیة آسیا الوسطى النزاریون نسبة ھذا
الكتاب إلیھم، على الرغم من أنھ ال یتضّمن أیة عقائد إسماعیلیة معروفة سوى ذكره السم إسماعیل

بن جعفر الصادق.
إمام. انظر إمامة.

إمام شاه، إمام الدین عبد الرحیم (ت. ٩١٩/١٥١٣). من زعماء الخوجة والجد األكبر
لإلمامشاھیة. فبعد وفاة الشیخ (بیر) حسن كبیر الدین، خلفھ شقیقھ تاج الدین في قیادة الخوجة
النزاریین. وجاء بعد تاج الدین، المتوفى قرابة نھایة القرن التاسع/الخامس عشر، إمام شاه، أحد أبناء
حسن كبیر الدین، محاوالً دون جدوى تولّي قیادة الخوجة في السند. حیث زار في وقت الحق اإلمام
النزاري، الذي ربما كان محمد بن إسالم شاه، في فارس، لكن اإلمام لم یُعیّنھ في منصب الشیخ
ً (بیر). وبعودتھ إلى الھند استقرَّ إمام شاه في غجرات، حیث أمضى بقیة حیاتھ ھناك وحقق نجاحا
كبیراً في تحویل الھندوس إلى اإلسماعیلیة الستبانثیة. وكانت وفاتھ في بیرانا، البلدة التي أّسسھا

بنفسھ قرب أحمد آباد في غجرات، ودُفِن في ضریح أُقیم لھ فیھا.
اإلمامشاھیون. كان اإلمامشاھیون، الذین یُعرفون بالستبانثیة أیضاً، مجموعة من المنشقّین،
انشقّت في األصل عن جماعة الخوجة النزاریین في غجرات. وكان إمامشاه، الجد األكبر لفرقة
اإلمامشاھیة، قد حاول دون جدوى تعیین اإلمام النزاري لھ شیخاً (بیر)، أو قائداً للخوجة النزاریین
ً لإلمام المقیم في فارس؛ وحّول الكثیر من في الھند. واستقر فیما بعد في غجرات وبقي مخلصا
الھندوس إلى اإلسماعیلیة الستبانثیة. لكن ما إن توفي إمامشاه سنة ٩١٩/١٥١٣ حتى انشّق ابنھ، نَر
(نور) محمد، عن جماعة الخوجة النزاریین وأّسس فرقة مستقلة ُعرفت باسم اإلمامشاھیة، نسبةً إلى

والده.
اجتذب نَر محمد العدید من األتباع في غجرات، وصار ھؤالء یُعرفون بالستبانثیة أیضاً. وبعد وفاة
نَر محمد سنة ٩٤٠/١٥٣٣-١٥٣٤ بفترة قصیرة، انقسم اإلمامشاھیون، الذین یُنكرون أیة صلة لھم
ً باإلسماعیلیة، إلى مجموعات متنوعة، وأصبحت كل مجموعة من ھذه المجموعات تتبع خطاً مختلفا
من الشیوخ من بین أحفاد نَر محمد. وقد ظھر میٌل لدى مجموعات اإلمامشاھیة المختلفة (بما فیھا
الطھطھیة) لالرتداد إلى الھندوسیة. إن أتباع ھذه الفرقة المزیج [من تعالیم عدة مذاھب]، الموجودین
الیوم بصورة أساسیة في المناطق الریفیة لغجرات وخاندش وَمذیا وبراِدش، یعتبرون أنفسھم شیعة

اثني عشریین أو سنّة بشكل رئیسي. انظر أیضاً جنان.



اإلمامة. العقیدة الدینیة المركزیة لإلسماعیلیین. إذ یعتقد اإلسماعیلیون، بالتشارك مع كل
المجموعات الشیعیة، أن اإلمامة أمر بھا هللا لتكون دائمة للبشریة، ومن خاللھا یتلقّى المسلمون
الھدایة الالزمة. فاإلمامة ُمكّملة للنبوة في مسألة ضمان تحقیق الھدف اإللھي على األرض في جمیع
األوقات، ولذلك ال یمكن لألرض أن تخلو من ”إماٍم للزمان“. وبالفعل ثمة إمام حق، منصوص علیھ
صراحةً من قبل اإلمام السابق، موجود دائماً ویمتلك سلطات إمام الزمان الشرعي الوحید. أما النص
األصلي فیعود إلى علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد وصھره وأول إمام شیعي یُعتقد أنھ كان
قد ُعیّن وصیّاً، أو خلیفةً للنبي، بأمر إلھي. واستمرت مؤسسة اإلمامة بعد ذلك على أساٍس وراثي في
خّطٍ َعلَويٍ من األئمة الحسینیین. ویُعتقد أّن كل إمام موھوب بعلم خاص ُمستلھٍم إلھیاً وینتقل بالنص

من اإلمام السابق [إلى التالي].
لقد قامت مؤسسة اإلمامة على أساٍس من حاجة البشر الدائمة إلمام معصوم ال یخطئ ومھدي
إلھیاً، یتولّى مھمة المعلم الموثوق والمرشد للمسلمین في جمیع شؤونھم الدینیة والروحیة. ولھذا
اإلمام معرفة كاملة بالجانبین الظاھري والباطني للقرآن والشریعة اإلسالمیة ومعانیھما. إن التمسك
ً اإلخالص ”إلمام الزمان“ باعتباره خلیفة النبي بعقیدة اإلمامة كأحد أركان اإلیمان یعني أیضا
الروحي صاحب الحق. ولذلك فإن اإلمامة متّصلة بصورة وثیقة بمفھوم الوالیة، أو اإلخالص

لألئمة.
ویؤكد فرعا اإلسماعیلیة الرئیسیان، النزاریون والطیبیون المستعلیون، على اعتقاد مشترك
باإلمامة لكنھما یتبعان خطین مختلفین من األئمة بعد المستنصر الفاطمي (ت.٤٨٧/١٠٩٤).
وأصبح للنزاریین، عقب ذلك، إماٌم حّي على الدوام، بینما بقي األئمة بالنسبة للطیبیین في غیبة بعد
اآلمر (ت. ٥٢٤/١١٣٠)، إمامھم العشرین. وقد أنتج اإلسماعیلیون الكثیر من الرسائل في موضوع

اإلمامة وضرورتھا لإلنسانیة. انظر أیضاً حدیث؛ فقھ؛ أدب؛ الصادق، أبو عبد هللا جعفر بن محمد.
اإلمامیة. انظر االثنا عشریة.

اإلمامیة الشیعیة. انظر االثنا عشریة.
أمري شیرازي (ت. ٩٩٩/١٥٩٠). شاعر متصوف بمیول إسماعیلیة. وقد خدم أبو القاسم محمد
كوھبیائي، المشھور باسم أمري شیرازي، كشاعر في بالط الشاه طھماسب األول الصفوي (ح.
ً قبل أن یفقد الحظوة لدیھ. ففي العام ٩٧٣/١٥٦٥ ٩٣٠-٩٨٤/١٥٢٤-١٥٧٦) مدة ثالثین عاما
ُسِملْت عیناه التّھامھ باإللحاد، ثم أُعدم في بلدتھ شیراز في إقلیم فاْرس كنقطوي ُملحد، بأمٍر من الشاه
ً لما یزعمھ ً نزاریاً، وفقا عباس (ح. ٩٩٥-١٠٣٨/١٥٨٧-١٦٢٩). وربما كان أمري إسماعیلیا
النزاریون الفرس. فقد سبق لھ بالفعل أن مدح األئمة النزاریین المعاصرین لھ، ومنھم مراد میرزا.

انظر أیضاً أدب.
األمویون (ح. ٤١-١٣٢/٦٦١-٧٥٠). عشیرة بني أمیة من قبیلة قُریش، واسم أول ساللة حاكمة
في اإلسالم تأسست سنة ٤١/٦٦١ على ید معاویة بن أبي سفیان (ت.٦٠/٦٨٠)، والي سوریة آنئٍذ،
الذي نجح في تحدّي سلطة علي بن أبي طالب، الخلیفة الرابع واألخیر بین ”الخلفاء الراشدین“ وأول
إمام شیعي. حكمت أسرة بني أمیة من دمشق عبر ١٤ خلیفة على إمبراطوریة إسالمیة آخذة بالتوسع
حتى سقوطھا على ید العباسیین سنة١٣٢/٧٥٠. وكان عبد الرحمن أحد األمویین القالئل الذین نجوا
من المذابح التي نفّذھا العباسیون بحق ھذه األسرة، حیث نجح في الوصول إلى األندلس، وأّسس
أسرة األمویین في إسبانیا، والتي حكمت من قرطبة في األندلس من ١٣٨/٧٥٦ حتى ٤٢٢/١٠٣١.



وكان ألمویي األندلس مواجھات متقطعة مع الفاطمیین في شمال أفریقیا عبر بربر زناتة وغیرھم
من الوكالء.

أمینجي بن جالل (ت. ١٠١٠/١٦٠٢). فقیھ ومؤلّف من البھرة اإلسماعیلیین الطیبیین في الھند.

وھو ابن الداعي المطلق الطیبي اإلسماعیلي الخامس والعشرین، شمس الدین جالل بن حسن (ت.
٩٧٥/١٥٦٧)، وعاش في أحمد آباد في غجرات. تقلّد أمین الدین أمینجي مناصب رفیعة في ھرمیة
الدعوة الطیبیة للبھرة. وتعالج أعمالھ، التي ال تزال مخطوطة، موضوعات فقھیة، وتحظى بمكانة
عالیة عند البھرة الطیبیین الداوودیین وصلت إلى مرتبة تالیة لكتابات القاضي النعمان في المسائل

الفقھیة.
أنجدان. قریة تقع على مسافة ٣٧ كیلومتراً إلى الشرق من أراك في وسط إیران. وكانت قریة
كبیرة نسبیاً ومزدھرة في العصر الوسیط ارتبط اسمھا بعملیة إحیاء النشاطات اإلسماعیلیة النزاریة
في فترة ما بعد ألموت. وكان األئمة النزاریون قد ظھروا في أنجدان في النصف الثاني من القرن
التاسع/الخامس عشر متستّرین في صورة شیوخ متصوفة. عقب ذلك قام األئمة، لمدة قرنین من
الزمن تقریباً، بتفعیل أنشطة دعوتھم، من أنجدان، ال سیما في فارس والھند وآسیا الوسطى. وتُعرف
ً بفترة إحیاء أنجدان. وفي النصف الثاني من القرن الحادي ھذه الفترة في التاریخ النزاري عموما
عشر/السابع عشر نقل األئمة مقر إقامتھم وقاعدة عملیاتھم إلى قریة كھك المجاورة، وفقدت أنجدان
أھمیتھا سریعاً. وتضّم البقایا العمرانیة في أنجدان مسجدین وثالثة أضرحة لعدد من أئمة النزاریین

وأقاربھم. انظر أیضاً أدب؛ المستنصر با� الثاني.
إیسكاتولوجیا. انظر قیامة.

إیفانوف، فالدیمیر (١٨٨٦-١٩٧٠). مستشرق روسي ورائد متقدم في الدراسات اإلسماعیلیة
النزاریة الحدیثة. ُولد في سانت بطرسبورغ، ودرس التاریخ العربي والفارسي، إضافةً إلى التاریخ
اإلسالمي وتاریخ آسیا الوسطى، في كلیة اللغات الشرقیة في جامعة سانت بطرسبورغ، حیث تخرج
في العام ١٩١١. وقام، عقب ذلك، ببحث میداني حول اللھجات الفارسیة والشعر الشعبي في إیران
استغرق عدة سنوات. والتحق سنة ١٩١٥ بالمتحف اآلسیوي ألكادیمیة العلوم الروسیة في سانت
بطرسبورغ بوظیفة قیّم مساعد على المخطوطات الشرقیة. وبعد ثورة ١٩١٧ الروسیة استقّر
إیفانوف في الھند، في كلكتّا أوالً حیث قام بفھرسة مجموعات المخطوطات الفارسیة الضخمة العائدة

للجمعیة اآلسیویة في البنغال.
وفي العام ١٩٣١ قام اآلغا خان الثالث بتوظیف إیفانوف عنده للقیام بأبحاث في التاریخ واألدب
اإلسماعیلیین. فوجد إیفانوف، منذ ذلك الوقت، نافذة للوصول إلى المخطوطات اإلسماعیلیة
المحفوظة في مجموعات خاصة كثیرة، وتمّكن، بالنتیجة، من التعّرف على أعداد ضخمة من
نصوص األدب اإلسماعیلي، التي صنّفھا في كتابھ المرشد إلى األدب اإلسماعیلي، فكان ھذا العمل
أول فھرس بالمصادر اإلسماعیلیة في األزمنة الحدیثة. كما لعب إیفانوف دوراً فعاالً في تأسیس
الجمعیة اإلسماعیلیة في بومباي سنة ١٩٤٦ تحت رعایة اآلغا خان الثالث، وأصبحت جّل دراساتھ
اإلسماعیلیة الكثیرة وتحقیقاتھ للنصوص اإلسماعیلیة وترجمتھا، ال سیما تلك المتعلقة بالمصادر
النزاریة، تصدر عبر سلسلة منشورات الجمعیة اإلسماعیلیة. كما أقام عالقات تعاون مع آصف علي
أصغر فیضي وحسین ف. الھمداني وھنري كوربان وباحثین آخرین في ھذا الحقل. أمضى إیفانوف
س بال العقد األخیر من حیاتھ في طھران، حیث توفي فیھا ودُفن سنة ١٩٧٠. ویبرز إیفانوف كمؤّسِ

منازع للدراسات اإلسماعیلیة النزاریة الحدیثة.



اإلیلخانیون (ح. ٦٥٤-٧٥٤/١٢٥٦-١٣٥٣). وھم ذریة ھوالكو (ت.٦٦٣/١٢٦٥)، الفاتح
المغولي وحفید جنكیز خان؛ كما أنھا تسمیة لساللة حكمت فارس والعراق وأنحاء أخرى. وقد
تأّسست ھذه الساللة سنة ٦٥٤/١٢٥٦ على ید ھوالكو، ابن تولوي، الذي أكمل الفتح المغولي
لفارس والعراق، وحقّق أھدافھ عبر تدمیر الدولة اإلسماعیلیة النزاریة ومقرھا في ألموت سنة
٦٥٤/١٢٥٦، والخالفة العباسیة في السنة التالیة، وقتل المستعصم، آخر خلفاء بني العباس، في
بغداد سنة ٦٥٦/١٢٥٨. وقد تبنّى ھوالكو، عقب ھذه االنتصارات، اللقب المغولي إیل خان، أو
الخان اإلقلیمي، ویعني التبعیة للخان األكبر الذي یحكم من منغولیا. وكان أبو سعید (ح.
٧١٦-٧٣٦/١٣١٦-١٣٣٥) آخر الحّكام اإلیلخانیین الكبار وأول من تبنّى اسماً إسالمیاً. وسبق لوالد
أبي سعید، أولجایتو (ح. ٧٠٣-٧١٦/١٣٠٤-١٣١٦)، أن تحّول إلى الشیعیة، لكّن أبا سعید عاد إلى
اعتناق اإلسالم السنّي. وواصلت الساللة وجودھا، ولو بصورة اسمیة إلى حدٍّ ما، حتى سنة
٧٥٤/١٣٥٣. وشھدت ھذه الفترة تنافسات فئویة حادة، عندما جرى اقتالعھا على ید تیمورلنك،
مؤّسس الساللة التیموریة. انظر أیضاً النزاریون اإلسماعیلیون، حّكام في فارس؛ تاریخ–ى جھان–

غوشا.
األیوبیون. ساللة مسلمة سنّیة حكمت بسالسل مختلفة من الحكام من القاھرة ودمشق وحلب
وحمص وحماة ودیار بكر والیمن من ٥٦٤/١١٦٩ حتى نھایة القرن التاسع/الخامس عشر. والساللة
األیوبیة من أصول كردیة، ویُنَسب اسمھا إلى نجم الدین أیوب، الذي كان ھو وشقیقھ، أسد الدین
شیركوه، أجداداً لألیوبیین. أما المؤّسس الحقیقي للساللة الحاكمة فكان صالح الدین (”َسالدین“ في
المصادر األوربیة من العصر الوسیط)، الذي نجح في اقتالع الخالفة الفاطمیة في مصر سنة
٥٦٧/١١٧١، وإحالل اإلسالم السنّي محّل الشیعیة اإلسماعیلیة. وقد قام صالح الدین قبیل وفاتھ
سنة ٥٨٩/١١٩٣ بتقسیم مملكتھ بین مختلف أفراد أسرتھ، ُمبقیاً السلطان األیوبي األعلى في مصر.

انظر أیضاً عمارة.

– ب –

الباطنیة، الباطنیون. تسمیة عامة تشیر إلى من یقول بالتفسیر الباطني أو التأویل. وقد ُوضعت ھذه
التسمیة لجمیع الفرق أو المجموعات المسلمة التي تمیّز الظاھر، أو المعنى الحرفي، عن الباطن، أو
ً بالنسبة للفكر المعنى المستور أو الخفي للقرآن والشریعة في اإلسالم. وكان ھذا التمییز أساسیا
الدیني لعدد من المجموعات الشیعیة بصورة رئیسیة. وأصبح اإلسماعیلیون في نظرالمجتمع
اإلسالمي أكثر جماعة شیعیة ممثّلة لھذا التأیید ومناصرة للباطنیة في اإلسالم، ومن ھنا جاءت

تسمیتھم العامة بالباطنیة.
لكن غالباً ما جرى استخدام ھذه التسمیة بطریقة ُمسیئة من قبل منتقصي اإلسماعیلیین، والجدلیین
ً بالتھاون مع الظاھر، أو الحالل والحرام الخاص المناوئین لھم، الذین اتّھموا اإلسماعیلیین عموما
بالشریعة اإلسالمیة، ألنھم زعموا وصولھم إلى الباطن، أو الجوھر الروحي للرسالة اإلسالمیة كما
یُفّسرھا اإلمام اإلسماعیلي. وكان التمییز بین الظاھر والباطن عنصراً مكمالً في نظام الفكر الدیني
الذي طّوره اإلسماعیلیون في فترات مختلفة. غیر أن ھذا التمییز لم یتضّمن إھماالً آلیاً للظاھر، أو
الشریعة بمعناھا الحرفي، على الرغم من أن الباطن لقي تأكیداً أكبر عند بعض المجموعات

ً



ً البغدادي، أبو منصور عبد القاھر بن المتفرعة من اإلسماعیلیة في بعض األوقات. انظر أیضا
طاھر؛ فضائح الباطنیة؛ أدب؛ تأویل.

الباقر، أبو جعفر محمد بن علي (حوالي ٥٧-١١٤/٦٧٧-٧٣٢). من أئمة الشیعة األوائل، یعدّه
االثنا عشریون اإلمام الخامس، وھو الرابع عند اإلسماعیلیین. ُوِلد في المدینة وتوفي ھناك حوالي
١١٤/٧٣٢، ودُفن في مقبرة البقیع. وأصبح إماماً للشیعة اإلمامیة بعد وفاة والده، علي بن الحسین
ً بسیاسة األخیر المستكینة. وأمضى حیاتھ بكاملھا في زین العابدین، سنة ٩٥/٧١٤، وبقي متمسكا
المدینة ولم یدعم أیاً من الثورات المناوئة لألمویین التي نظمتھا آنئٍذ مجموعات شیعیة متعددة مقیمة
في العراق. وتتفق المصادر السنّیة والشیعیة في وصفھ بالعالم البارز في العلوم الدینیة التي كانت قید
التطور والنمو. ویصّور التراث الشیعي الباقرعلى أنھ واضع التعالیم الدینیة والفقھیة التي تطورت
ً للشیعیة اإلمامیة، التراث أكثر على ید ولده وخلیفتھ في اإلمامة، جعفر الصادق، وشكَّلت أساسا
المشترك لالثني عشریین واإلسماعیلیین. كما یعود إلیھ فضل إدخال مبدأ التقیة، أو التخفّي من باب
االحتراز، إلى تعالیم اإلمامیة. أما لقبھ الباقر، الذي ھو اختصار لباقر العلم، فیفّسر على أنھ یعني
”باقر أو فاتح باب العلم“، تعبیراً عن معرفتھ الواسعة بالعلوم الدینیة. انظر أیضاً شرح األخبار؛ أُّم

الكتاب.
الباقلیة. مجموعة متفّرعة من القرامطة. وتسّمى كذلك ”البورانیة“، وقد تفّرعت من حركة
زكرویھ بن مھرویھ القرمطیة. وكان زكرویھ قد قُتل في معركة مع العباسیین سنة ٢٩٤/٩٠٧،
ً من أنصاره في الكوفة وفاتھ، وراحوا ینتظرون عودتھ. وفي عام فأنكر بعض من بقي حیا
٢٩٥/٩٠٧ قام أحد الدعاة الناشطین بین القرامطة یقرب اسمھ من أبي حاتم الُزّطي بتحریم استھالك
بعض الخضار وذبح الحیوانات، ومن ھنا اكتسب أتباعھ تسمیة الباقلیة. ثم أُطلقت ھذه التسمیة عقب
ذلك على جمیع قرامطة جنوب العراق الذین تمّسكوا طوال تلك الفترة باالعتقاد بأن محمد بن
إسماعیل ھو آخر أئمتھم وھو المھدي المنتظر. وسرعان ما انضّم أتباع حمدان قرمط من القرامطة
السابقین إلى الباقلیة. وبقي ھذا التحالف القرمطي الجدید لبعض الوقت في جنوب العراق تحت قیادة
أشخاص مثل عیسى بن موسى. وواصل ھؤالء الباقلیون (القرامطة) نشاطھم في جنوب العراق،
ً حیث نظموا عدة ثورات، حتى حوالي ٣١٦/٩٢٨. وأخیراً انضم قسم منھم مكّون من الفرس عموما
إلى قوات أبي طاھر الجنابي سنة ٣١٧/٩٢٩ وذھبوا إلى البحرین، حیث صاروا یُعرفون

بالعجمیین، وھم خلفاء الموالي الفرس األوائل في العراق.
بامیر. اسم لسلسة جبلیة تقع في آسیا الوسطى، وتتوضع الكتلة الرئیسیة لھذه السلسلة في مقاطعة
غورنو – بدخشان في طاجیكستان، بینما تمتد إلى داخل قیرغیزیا شماالً، وإلى مقاطعة شینجیانغ
ً في الصین شرقاً، وإلى أفغانستان وكشمیر الباكستانیة جنوباً. وباعتبار أن ویغور المستقلة ذاتیا
أجزاءھا الرئیسیة تمتد من الغرب إلى الشرق، فإن ودیانھا البدخشانیة تتوّضع على الضفة الیمنى
للقسم األعلى من نھر جیحون (آمو داریا)، المعروف محلیاً باسم نھر بَنج. وبالنسبة لبامیر الغربیة،
فإن سكانھا من الطاجیك، وینتسبون إلى الفرع النزاري من اإلسماعیلیة، بینما ینتمي سكان بامیر
الشرقیة إلى العنصر التركي القیرغیزي وینتمون إلى اإلسالم السنّي. وثمة عدد من اللغات اإلیرانیة
الشرقیة، كالشوغنیة والواخیة واإلشكاشیمیة، یجري استخدامھا في المنطقة. وبقیت سالالت وراثیة
من األمراء (المیر) النزاریین المقیمین في شوغنان تحكم منطقة جیحون العلیا من البامیر حتى فترة
انتشار النفوذ الروسي في آسیا الوسطى. وطبقاً لالتفاقیة البریطانیة – الروسیة لعام ١٨٩٥ فإن نھر



البَنج ھو الحد الفاصل بین الجزء الروسي من آسیا الوسطى واألجزاء األفغانیة من المنطقة التي
كانت تحت النفوذ البریطاني آنئٍذ.

بدخشان. إقلیم جبلي یقع في آسیا الوسطى. وتُقسم بدخشان الیوم بنھر البَنج، أحد روافد آمو داریا
(نھر جیحون) بین طاجیكستان وأفغانستان، ولكل قسم عاصمتھ اإلقلیمیة، حیث خوروق ھي
عاصمة القسم الطاجیكي وفیضاباد عاصمة القسم األفغاني. ویتوضع ھذا اإلقلیم، الذي تشرف علیھ
جبال البامیر، بین منطقة آمو داریا العلیا في الشمال وجبال ھندوكوش في الجنوب، ونھر كوندوز
في الغرب. وسكان بدخشان ھم من الطاجیك الناطقین بالفارسیة عموماً، حیث أن لغة الشوغني
وغیرھا من اللغات البامیریة اإلیرانیة الشرقیة ھي المستعملة في شوغنان وروشان وبَرتَنج
وإشكاشیم وغیرھا من مناطق اإلقلیم. وتنتمي غالبیة البدخشانیین إلى الفرع النزاري من
اإلسماعیلیة، الذي انتشر في المنطقة منذ منتصف القرن السادس/الثاني عشر على أیدي دعاة جاؤوا
من قوھستان، في حین سبق للدعوة اإلسماعیلیة أن ظھرت ھناك منذ العقود األخیرة للقرن الثالث/
التاسع. وكان ناصر خسرو ھو من عمل على إحیاء اإلسماعیلیة في بدخشان عندما كان داعیاً للدعاة
ھناك خالل النصف األول من القرن الخامس/الحادي عشر. كما توجد أقلیات من األحناف السنّة في

بدخشان.
وبعد عھود من حكم السالالت المحلیة المتنوعة، كان لبعضھا ارتباطات إسماعیلیة، تمَّ دمج
المنطقة في الدولة التیموریة قبل وقوعھا في أیدي األوزبیك. ثم خضعت بدخشان، منذ ستینیات
القرن التاسع عشر، لھیمنة اإلمبریالیة الروسیة، في حین قامت ھیئة الحدود الروسیة – البریطانیة
لعام ١٨٩٥ بتسلیم المنطقة الواقعة على الضفة الیمنى لنھر البَنخ لخانات بخارى (الذین كانوا تحت
النفوذ الروسي آنئٍذ)، وخّصصوا منطقة الضفة الیسرى كأراٍض أفغانیة (كانت تحت النفوذ
البریطاني آنئٍذ). ویشترك النزاریون في جزئي بدخشان بالتقالید الدینیة واألدبیة نفسھا، إضافةً إلى
ً واحدة أیضاً. وقد احتفظ النزاریون البدخشانیون بجزء ھام من األدب المدّون ممارستھم طقوسا
ً شیراغ - روشان؛ باللغة الفارسیة إبان فترة ألموت والفترات الالحقة من تاریخھم. انظر أیضا

الشتات؛ أدب؛ أّمِ الكتاب؛ وجھ–ى دین.
بدخشاني، سید ُسھراب ولي. ھو عالم دین نزاري إسماعیلي وكاتب من بدخشان یُعتبر أشھر
أقرانھ إبان القرون األولى من فترة ما بعد ألموت. ولد ألسرة غیر إسماعیلیة، لكنّھ تحّول إلى
اإلسماعیلیة بُعید بلوغھ الثانیة عشرة من عمره، وأمضى بقیة حیاتھ كلھا في بدخشان. وقد انضّم إلى
دعوة فرع محمد شاه من اإلسماعیلیة النزاریة، التي كانت تغّطي على دعوة فرع قاسم شاه في تلك
ً صحیفة الناظرین، الفترة. ویعتبر العمل الذي كتبھ بعنوان سي ڤا شیش صحیفة، ویسّمى أحیانا
وانتھى منھ سنة ٨٥٦/١٤٥٢، واحداً من األعمال اإلسماعیلیة النزاریة القلیلة الُمنتجة خالل تلك
الفترة الغامضة في التاریخ النزاري. وتوفي بتاریخ مجھول ربما لیس بعد ٨٥٦/١٤٥٢ بفترة

طویلة. انظر أیضاً عمارة.
بدر الجمالي (ت. ٤٨٧/١٠٩٤). وزیر وقائد للجیوش الفاطمیة. ولد في بدایات القرن الخامس/
الحادي عشر، وكان في األصل رقیقاً أرمنیاً لألمیر السوري جمال الدولة بن عمار، ومن ھنا جاءت
كنیتھ الجمالي. تولّى حكم دمشق لفترتین قبل تعیینھ حاكماً على عكا. ثم قبل دعوة الخلیفة الفاطمي
المستنصر لھ للحضور إلى القاھرة وتخلیصھ من العناصر التركیة المتمردة في الجیش، ووصل
العاصمة مع قواتھ األرمنیة سنة ٤٦٦/١٠٧٤. وما أن انتھى من إنقاذ المستنصر وإعادة النظام إلى
ً أعلى المراتب في الدولة والدعوة الفاطمیة، فأصبح أمیراً للجیوش، مصر حتى أخذ یتولّى سریعا

ً



وھو من أشھر األلقاب التي ُعرف بھا، وقاضي قضاة الدولة، إضافةً إلى منصب داعي دعاة
[الدعوة اإلسماعیلیة]. كما أصبح أول شخص یعیّنھ الفاطمیون في منصب ”وزیر السیف والقلم“
ض بسلطات كاملة. وأنجز بناء سور القاھرة الثاني ببواباتھ الثالث، التي ال تزال قائمة في المفوَّ
أماكنھا األصلیة. وعمد بدر، قبیل وفاتھ، إلى إعداد األمر لولده األفضل كي یخلفھ في مناصبھ كلھا.

انظر أیضاً عمارة.
ً لفترة قصیرة خالل برجوان، أبو الفتوح (ت. ٣٩٠/١٠٠٠). رقیق مارس حكم مصر فعلیا
السنوات األولى من عھد الخلیفة الفاطمي الحاكم (٣٨٦-٤١١/٩٩٦-١٠٢١). وكانت نشأتھ، وھو
خصي من أصول غیر مؤّكدة، في البالط الفاطمي للخلیفة العزیز. عیّنھ العزیز مشرفاً على رعایة
ولده وولي عھده، الحاكم. ومع اعتالء الحاكم عرَش الفاطمیین سنة ٣٨٦/٩٩٦، قام برجوان في
البدایة بدور الوصي على الخلیفة الشاب، وبحلول سنة ٣٨٧/٩٩٧ كان قد قبض على السلطة بصفتھ
”واسطة“، واحتفظ بزمام ھذه السلطة مدة أربع سنوات، حتى إعدامھ بأمر من الحاكم بعد أن حقد

علیھ.
برھانبوري، قطب الدین سلیمانجي (ت. ١٢٤١/١٨٢٦). مؤرخ من البھرة الداوودیین عیَّنھُ
عبد علي سیف الدین (١٢١٣-١٢٣٢/١٧٩٨-١٨١٧)، الداعي المطلق الثالث واألربعون، في
منصب ھام في تنظیم الدعوة الطیبیة الداوودیة. صنَّف برھانبوري كتاباً في التاریخ اإلسماعیلي في
ً الكتابة مجلدین بعنوان منتزع األخبار في أخبار الدعاة األخیار. توفي في بونا. انظر أیضا

التأریخیة؛ أدب.
بُُزورك- أومید، كیا (ح. ٥١٨-٥٣٢/١١٢٤-١١٣٨). وھو الثاني في سلسلة أسیاد ألموت وقائد
الجماعة اإلسماعیلیة النزاریة ودعوتھا. َخلََف حسن الصباح في قیادة النزاریین في العام
٥١٨/١١٢٤. ال نعرف الكثیر حول الفترة األولى من حیاة بزورك- أومید، وھو من مقاطعة رودبار
في الدیلم. وكان بزورك- أومید قد استولى على قلعة المسار سنة ٤٨٩/١٠٩٦ لصالح النزاریین؛
فتمَّ تعیینھ، بناًء على ذلك، حاكماً على تلك القلعة، التي كانت أكبر قلعة للنزاریین في شمال فارس.

وقد احتفظ بذلك المنصب مدة عشرین عاماً، حتى استدعاه حسن الصباح كي یخلفھ [في الحكم].
تمّسك بزورك– أومید بسیاسات سلفھ ونجح في إضافة المزید من القوة لدولتھ النزاریة بالرغم من
تجدّد الھجمات السلجوقیة. وقد اشتھر كإداري واستراتیجي عسكري قدیر. ومع نھایة حكم بزورك–
أومید كان النزاریون قد نجحوا بتأسیس دولة مستقلة خاصة بھم على التراب الفارسي. توفي كیا
بزورك- أومید سنة ٥٣٢/١١٣٨ ودُفن في ألموت بجوار حسن الصبّاح، حیث كان النزاریون
یزورون مقامیھما من باب االحترام والتقوى حتى تدمیر الضریحین على أیدي الغزاة المغول سنة
ً بیرجندي، رئیس ٦٥٤/١٢٥٦. وخلفھ في حكم ألموت ولده محمد بن بزورك- أومید. انظر أیضا

حسن بن صالح ُمنشي؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
البساسیري، أبو الحارث أرسالن (ت. ٤٥١/١٠٥٩). قائد تركي مواٍل للفاطمیین. وھو رقیق
تركي في األصل لسید كان من بَسا (فَسا) في إقلیم فاْرس، ومن ھنا جاءت نسبتھ البساسیري، ثم
أصبح شخصیة عسكریة ذات شأن في العراق خالل العقد األخیر من حكم البویھیین ھناك. وقد
استولى البساسیري، في ظل تلك األحوال المضطربة، على البصرة وبعض البلدات األخرى في
العراق بصورة مؤقتة. وكانت لھ میول شیعیة، فطلب المساعدة من المستنصر الفاطمي لیحتل بغداد
باسم األخیر. وقام الداعي المؤید في الدین الشیرازي بدور ھام في توجیھ تحركات البساسیري.
وفي العام ٤٤٨/١٠٥٧ ألحق البساسیري ھزیمةً منكرة بالسالجقة، الذین كانوا قد ظھروا على

ً ً ً ّ ً



الساحة مؤخراً، بعد تلقّیھ مبلغاً ھاماً من المال وأسلحةً ھدیة من القاھرة أوصلھا إلیھ المؤید. ودخل
البساسیري بغداد سنة ٤٥٠/١٠٥٨، وأمر بقراءة الخطبة على منابرھا باسم الفاطمیین. ثم بعث
بشارات الخالفة العباسیة إلى القاھرة الفاطمیة، لكنھ أبقى على الخلیفة العباسي، القائم، في بغداد،
األمر الذي أصاب الفاطمیین بخیبة أمل. وقد تخلّى الفاطمیون عن البساسیري وھو في أوج

نجاحاتھ، فقام السالجقة في العام ٤٥١/١٠٥٩ بمطاردتھ إلى خارج بغداد وقتلوه في المعركة.
ً البُستي، أبو القاسم إسماعیل بن أحمد (ت. ٤٢٠/١٠٢٩). مؤلف زیدي معتزلي كتب كتاباً جدلیا
ضد اإلسماعیلیین بعنوان من كشف أسرار الباطنیة. وھذه الرسالة المكتوبة حوالي سنة
٤٠٠/١٠٠٩، والمحفوظة في صورة مجتزءات، تتضّمن اقتباسات ھامة من أعمال إسماعیلیة
مبكرة، من مثل كتاب المحصول للداعي محمد بن أحمد النسفي المفقود. كما كان المؤلف على
اّطالع على كتابات الداعي أبي یعقوب السجستاني والعدید من المؤلفین اإلسماعیلیین اآلخرین.
وباعتباره تلمیذاً لعالم الدین المعتزلي القاضي عبد الجبار (ت. ٤١٥/١٠٢٤-١٠٢٥)، فقد كان
استطاع الوصول إلى رسالة ابن رزام المناوئة لإلسماعیلیین، وجادل مثلھ لنفي النسب العلوي عن

الفاطمیین وإثبات النسب القداحي.
البغدادي، أبو منصور عبد القاھر بن طاھر (ت. ٤٢٩/١٠٣٧). عالم دین سنّي وفقیھ ومؤلّف في
الِفَرق. خّصص فصالً طویالً لنقض الباطنیة أو اإلسماعیلیة في عملھ المعروف حول الفرق بعنوان
الفرق بین الفرق، الذي صنّفھ في عشرینیات القرن الخامس/ثالثینیات القرن الحادي عشر. وتضّمن
ھذا الفصل الجدل النموذجي المناوئ لإلسماعیلیین. ومن الواضح أنھ كان للمؤلف وصول إلى
رسائل ابن رزام وأخي محسن المناوئة لإلسماعیلیین، إضافةً إلى ما زعمھ من استخداٍم لكتاب
إسماعیلي بعنوان كتاب السیاسة والبالغ، الذي أظھر البحث الحدیث أنھ لیس إال اتّھامات مزّورة
ً مع التقلید الذي أّسسھ الجدلیون األوائل المناوئون لإلسماعیلیین قام ضد اإلسماعیلیین. وانسجاما

البغدادي بتصویر اإلسماعیلیة كحركة ”إلحادیة“ ھدفھا تقویض اإلسالم من الداخل.
بھرام، القائد (ت. ٥٢٢/١١٢٨). داعٍ إسماعیلي نزاري في سوریة. تولّى قیادة النزاریین
ً للداعي أبي طاھر الصائغ. وھو داعٍ فارسي النشأة جاء إلى السوریین حوالي ٥٠٧/١١١٣ خلفا
سوریة بتكلیٍف من ألموت، وقد عمل على نقل مركز نشاطات الدعوة النزاریة من حلب إلى دمشق.
ً حوالي ٥٢٠/١١٢٦ كانت نشاطات الدعوة النزاریة قد حققت وعندما ظھر بھرام في دمشق علنا
ً كبیراً في جنوب سوریة. وما إن أنشأ داراً للدعوة في دمشق، وأوجد مقراً إلقامتھ في قلعة نجاحا
بانیاس، حتى بعث بالدعاة إلى جمیع الجھات، وحقق نجاحاً في كسب أعداٍد متزایدة من المستجیبین
الجدد. غیر أن النزاریین تعرضوا للھزیمة في معركة في وادي التیم سنة ٥٢٢/١١٢٨ على ید

بعض رجال القبائل المحلیین وقُتَِل بھرام.
بھرام، الداعي (ت. ٥٣٥/١١٤٠). قائد عسكري أرمني مسیحي ووزیر فاطمي. عاش حیاة
عسكریة وأصبح قائداً للكتائب األرمنیة ثم حاكماً على الغربیة، إحدى مقاطعات صعید مصر. وكان
دخول بھرام إلى القاھرة بناًء على طلب من حسن، ابن الخلیفة الفاطمي الحافظ، الذي كان قد تآمر
للقیام بثورة. وقام الحافظ بتعیین بھرام في الوزارة سنة ٥٢٩/١١٣٥. غیر أن سیاسات الوزیر
المنحازة لألرمن أثارت حفیظة الجیش الذي ثار بقیادة رضوان، حاكم الغربیة الجدید. أُجبر بھرام
على ترك منصبھ سنة ٥٣١/١١٣٧، ثم حصل على عفٍو من الحافظ للتقاعد واإلقامة في أحد األدیرة
بعد فشل ثورة قادھا بنفسھ في قوص، وبقي في الدیر حتى ٥٣٣/١١٣٩. وعاد الحافظ فیما بعد

ً



واستدعى بھرام إلى القاھرة من جدید وأوكل إلیھ مسؤولیات منصب الوزارة دون تسمیتھ وزیراً،
واستمر في ذلك حتى وفاتھ.

البھرة. تسمیة تُستخدم عموماً لإلشارة إلى اإلسماعیلیین المستعلیین الطیبیین من أصول تعود إلى
ً بسبب النقص في جنوب آسیا. ویبقى تاریخ اإلسماعیلیة المبكر في شبھ القارة الھندیة غامضا
المصادر الموثوقة. غیر أن الجماعة اإلسماعیلیة المتمركزة في غربي الھند راحت تنمو وتتكاثر
بثبات في ظل قیادة الدعاة الُمرسلین من قبل الصلیحیین في الیمن منذ ٤٦٠/١٠٦٧. وكان ھؤالء
الدعاة یبّشرون بدعوتھم بنجاح بین الھندوس في غجرات، ال سیما بین الحرفیین والتجار من سكان
الحواضر، وذلك من قاعدتھم األصلیة في خامبھات (كامبي الحدیثة). وأصبح المستجیبون
ً أن اإلسماعیلیون من أصول ھندوسیة في غجرات یُعرفون باسم بھرة (أو بُھورا). ویُعتقد عموما
كلمة بھرة (بُھورا) مشتقة من المصطلح الغجراتي ”ڤوھرڤو“ ویعني ”یُتاجر“. وعندما وقع
االنشقاق المستعلي – النزاري، وقف اإلسماعیلیون البھرة إلى جانب المستعلي، بصورة مشابھة
لحالة الصلیحیین؛ وكذلك كان موقفھم من النزاع الطیبي- الحافظي أنھم أیّدوا الدعوة الطیبیة التي

كان یقودھا الصلیحیون.
وقد ُوجد ممثّل للداعي المطلق للجماعة المقیم في الیمن، ُعِرف باسم والي، تولى قیادة الطیبیین
البھرة. وعندما حدث االنشقاق الداوودي – السلیماني، وقفت الغالبیة العظمى من الطیبیین، التي
مثَّلت ُجلَّ جماعة البھرة اإلسماعیلیین، مع الخط الداوودي من الدعاة المطلقین وأیّدتھ، في حین
اعترفت أقلیة صغیرة من الطیبیین البھرة في الھند بخّط الدعاة السلیمانیین، ومنذ ذلك الوقت
أصبحت الھند مقراً لقیادة البھرة الطیبیین الداوودیین. ثم حدث عقب ذلك انشقاق داخلي ضمن الفرع
الداوودي نفسھ نتیجة تحدیات دوریة كانت سلطة الداعي المطلق تتعرض لھا في الھند. وكمثاٍل على
ذلك، فإن مجموعة منشقة من البھرة العلویین أنشأت لنفسھا سنة ١٠٣٤/١٦٢٤ خطھا الخاص من
الدعاة المقیمین في بارودا (فادودارا) في غجرات. وكان البھرة الطیبیون أیضاً من بین الجماعات
اآلسیویة األولى التي استقرت في شرق أفریقیا. وأصبح داعي جماعة البھرة الداوودیة الرئیسیة،
ً التي تُعدّ الیوم حوالي ملیون شخص، بدیالً من ناحیة عملیة لإلمام الطیبي الغائب. انظر أیضا

عمارة؛ الشتات؛ اللغات؛ النكاح؛ العشر.
البھروشي، حسن بن نوح (ت. ٩٣٩/١٥٣٣). مؤلف من البھرة الطیبیة المستعلیة. ولد في
خامبھات (كامبي حالیاً)، على ساحل غجرات في الھند، ومنھا ارتحل إلى الیمن حوالي
٩٠٤/١٤٩٨ من أجل تعمیق تعلیمھ اإلسماعیلي تحت إشراف الداعي المطلق الطیبي المقیم ھناك.
وأصبح تلمیذاً للحسن بن إدریس الولید (٨٧٢-٩١٨/١٤٦٨-١٥١٢)، الداعي الطیبي العشرین. وقد
وصف لنا المواد الدراسیة التي تابعھا في مقدمة عملھ الذي بعنوان كتاب األزھار، وھو مختارات
ً لیوسف بن سلیمان من األدب اإلسماعیلي یقع في سبعة مجلدات. ثم أصبح مؤدّبا

(٩٤٦-٩٧٤/١٥٣٩-١٥٦٧)، الداعي المطلق الرابع والعشرین.
بندیات–ى جوانمردي. عنوان كتاب بالفارسیة یتضّمن مواعظ ووصایا للمستنصر با� الثاني
(ت. ٨٨٥/١٤٨٠)، اإلمام الثاني والثالثین لإلسماعیلیین النزاریین. وكانت ھذه الوصایا الدینیة
(”بندیات“ بالفارسیة)، الموّجھة إلى المؤمنین الحقیقیین والساعین نحو مستویات عالیة من السلوك
نت من قبل مؤلف نزاري األخالقي والمروءة الروحانیة (جوانمردي بالفارسیة)، قد ُصنِّفت ودُّوِ
مجھول خالل إمامة ابن المستنصر با� وخلیفتھ، عبد السالم شاه. ویعتقد الخوجة النزاریون، الذین
احتفظوا بنسخة سندیة (خوجكیة) وأخرى غوجراتیة من ”بندیات“، بأن إمام الزمان قد أرسل ھذا



الكتاب إلى الھند من أجل ھدایتھم الروحیة. وال تزال نسخ فارسیة من ھذا الكتاب محفوظة ضمن
مجموعات المخطوطات الخاصة بالنزاریین في بدخشان والمناطق المجاورة في المناطق الشمالیة

لباكستان وإقلیم سنكیانغ (شنجیانغ) في غربي الصین. انظر أیضاً أنجدان؛ أدب.
بوچ نیرانجان. عمل صوفي مجھول المؤلِّف من أصل یعود إلى جنوب آسیا. وھو عبارة عن
قصیدة شعریة تعلیمیة مطّولة مكتوبة بلغة ھندوستانیة من العصر الوسیط، وتدور حول التصوف.
وكما بیَّن البحث الحدیث، فإن بوچ نیرانجان (أو معرفة الواحد) كان قد ظھر أصالً في دوائر
الصوفیة القادریة في السند ثم دخل في أدب الجنان للخوجة النزاریین، الذین نسبوه للبیر (الشیخ)
صدر الدین، أحد دعاتھم المتصوفین األوائل. إن تبنّي الخوجة لھذا العمل یعتبر شاھداً على العالقة
الوثیقة التي وجدت بین الخوجة والصوفیین في الھند في العصر الوسیط، وعلى أن الموضوعات
والمصطلحات الصوفیة لھذا العمل وجدت طریقھا بسھولة إلى التفاسیر اإلسماعیلیة على الرغم من

عدم وجود عقائد إسماعیلیة محددة في ھذه القصیدة الطویلة. انظر أیضاً أدب؛ ستبانث.
بورانیة. انظر باقلیة.

بونیاد–ى تأویل. انظر أساس التأویل.
بیرجندي، رئیس حسن بن صالح ُمنشي. مؤرخ نزاري وشاعر من فترة ألموت، وھو من أھالي
بیرجند. وقد ذاع صیتھ خالل النصف األول من القرن السابع/الثالث عشر في موطنھ بقوھستان.
أمضى فترات طویلة في قائین وغیرھا من أنحاء قوھستان یخدم كشاعٍر للبالط وكاتب (ُمنشي)
للعدید من القادة النزاریین أو المحتشمیین في مناطق مختلفة، ومن أبرزھم العالم شھاب الدین
منصور المتوفى بُعید سنة ٦٤٤/١٢٤٦. وكتب تاریخاً رسمیاً للنزاریین یغطي عھود بزورك- أومید
(ح. ٥١٨-٥٣٢/١١٢٤-١١٣٨) وأسیاد ألموت الالحقین، لكنھ لم یصلنا إالّ من خالل استخدام
مؤرخین إیرانیین الحقین لھ واالقتباس منھ. احتّل بیرجندي مناصب رفیعة في العمل اإلداري في
قوھستان النزاریة؛ حتى صار یُشار إلیھ بلقب ”ملك الكتّاب“ في السیرة الذاتیة الدینیة لنصیر الدین
الطوسي، المعاصر لبیرجندي والذي أمضى ثالثة عقود بین جماعات القالع النزاریة في قوھستان

وألموت. انظر أیضاً الكتابة التأریخیة؛ أدب؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
بیر (أو الشیخ) صدر الدین. انظر صدر الدین، بیر (أو الشیخ).

بیر (أو الشیخ) شمس الدین. انظر شمس الدین، بیر (أو الشیخ).
بیعة. انظر قسم الوالء.

– ت –

تاریخ. الكتابة التأریخیة.
التاریخ الدوري. انظر دور.

تاریخ–ى جھان گـوشا. یتضمن ھذا العمل التاریخي الذي كتبھ عالء الدین عطا – ملك الجویني
ً تناول تاریخ الدولة اإلسماعیلیة النزاریة في فارس ً ھاما (ت. ٦٨١/١٢٨٣) قسما
(٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦). وكان الجویني قد انضم إلى حاشیة الفاتح المغولي ھوالكو ورافقھ في
حمالتھ العسكریة ضد القالع النزاریة في فارس عام ٦٥٤/١٢٥٦. بدأ الجویني كتابة تاریخھ حول
الفتوحات المغولیة قرابة العام ٦٥٠/١٢٥٢، وتوقف عن الكتابة سنة ٦٥٨/١٢٦٠. وضّمن المجلد



الثالث من تاریخھ روایة صنّفھا حول اإلسماعیلیین بناًء على تواریخ نزاریة ووثائق رسمیة عثر
علیھا في المكتبة الشھیرة في ألموت قُبیل تدمیرھا من قبل المغول سنة ٦٥٤/١٢٥٦.

وضمَّ تاریخ الجویني أجزاء مخصصة لإلسماعیلیین األوائل، والفاطمیین، وتاریخ مفّصل لحسن
الصباح وخلفائھ السبعة من الحكام اإلسماعیلیین النزاریین في فارس ویُعدّ الجزء األھم فیھ. وقد
ً كلٌّ من رشید الدین والكاشاني. وعمل الباحث اإلیراني المشھور محمد تبنّى ھذا النموذج الحقا
قزویني (١٨٧٧-١٩٤٩) على إخراج طبعة نقدیة للنص الفارسي لتاریخ–ى جھان گوشا ضمن
ً ھامر– بیرغشتال، جوزیف ف. فون؛ الكتابة سلسلة إي. ج. و. ِجب التذكاریة. انظر أیضا
التأریخیة؛ جامع التواریخ؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس؛ سرگودشت–ى سیدنا؛ زبدة

التواریخ.
تامر، عارف (١٩٢١-١٩٩٨). باحث سوري في الدراسات اإلسماعیلیة. ُولد في محافظة
طرطوس، سوریة، عام ١٩٢١ ألسرة بارزة تنتمي لفرع محمد شاه من اإلسماعیلیة النزاریة. عاش
ودرس في طرطوس والالذقیة حتى استقر بھ المقام في سلمیة في أوائل أربعینیات القرن الماضي.
ثم عمل في الصحافة السوریة واللبنانیة بمجاالت مختلفة. وھو أول باحث في الدراسات اإلسماعیلیة
الحدیثة یجعل الكثیر من النصوص اإلسماعیلیة من أصول سوریة في متناول الباحثین، ولو كان
ذلك في صورة تحقیقات قاصرة ال تزّودنا بالصیغة األكادیمیة الضروریة وال بالمعلومات الالزمة
ً بنشر عدد كبیر من الدراسات والرسائل حول األئمة – الخلفاء حول المخطوطات. وقام أیضا
الفاطمیین المتنوعین وغیرھم من الشخصیات اإلسماعیلیة، وھي منشورات افتقرت ھي األخرى

لعملیة التوثیق الضروریة.
تأویل. تعبیر تقني یدل على استنتاج المعنى الباطني أو األصلي من التعبیر الحرفي لنص، أو
طقس، أو فریضة دینیة. وحیث أنھ تعبیر تقني لدى الشیعة، ال سیما اإلسماعیلیین منھم، فإنھ یدل
على الطریقة أو األسلوب المستخدم في استنتاج الباطن من الظاھر، أو استخراج المعنى الباطن من
التعبیر الظاھر؛ وبھذه الداللة استخدمھ اإلسماعیلیون على نطاق واسع في التفسیر المجازي أو
الرمزي أو التأویلي للقرآن والشریعة واألحداث التاریخیة، وحتى لعالم الطبیعة. وبترجمتھ في
صورة تفسیر دیني أو تأویلي، یمكن تمییز التأویل عن التفسیر، الذي ھو تفسیر ظاھري لغوي أو

شرح للقرآن.
ً ما اعتمد، بالشكل الذي مارسھ فیھ وأصبح التأویل میزة للفكر واألدب اإلسماعیلیین، وغالبا
اإلسماعیلیون األوائل، على الخصائص الباطنیة للحروف واألعداد ورمزیتھا. وكان الغرض من
التأویل، المسّمى أیضاً بالتأویل الباطني أو تأویل الباطن، إظھار ما ھو مستور أو مخفي بحیث یتم
الكشف عن الحقیقة الروحیة الصحیحة فقط ألولئك الذین تّم تلقینھم ودخولھم في الجماعة
اإلسماعیلیة بصورة صحیحة ومناسبة، والذین یُقّرون بالھدایة الروحیة إلمام كل عصر الذي ھو
صاحب التأویل، أي الذي یملك السلطة الحقیقیة لتفسیر اإلسالم بأبعاده كافة. انظر أیضاً علي بن أبي
طالب؛ باطنیون؛ باطنیة؛ حسن الثاني؛ جعفر بن منصور الیمن؛ مفاتیح األسرار ومصابیح األبرار؛

مجالس الحكمة؛ قیامة؛ تأویل الدعائم؛ وجھ–ى دین.
تأویل الدعائم. كتاب من تصنیف القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤)، وھو عمل باطني نظیر
لكتابھ دعائم اإلسالم. والكتاب مبني على المحاضرات األسبوعیة التي كان النعمان یلقیھا في
م إلى اثني عشر جزءاً، وكل جزء إلى عشر محاضرات أو مجالس، ویُعطي مجالس الحكمة. وقد قُّسِ

ً ً ً ً



ً أدب؛ ً (أو تأویلیاً) للعبادات الواردة في الجزء األول من كتاب الدعائم. انظر أیضا تفسیراً باطنیا
تأویل.

تقیّة. تعبیر عربي یُشیر إلى إخفاء المرء لمعتقداتھ الدینیة الحقیقیة من باب الحیطة والحذر، ال
سیما في أوقات الخطر. وُطبِّقت التقیة على نحو خاص من قبل االثني عشریین واإلسماعیلیین. وقد
وفّر استعمال التقیة حمایة مریحة لھؤالء الشیعة من االضطھاد، وكثیراً ما أّمن سالمتھم في ظل
الظروف العدائیة. فاإلسماعیلیون النزاریون، بشكل خاص، كانوا ُمجبرین على االستتار بشدة
لحمایة أنفسھم من القمع واالضطھاد الذي موِرس ضدھم على نطاق واسع. ولتحقیق تلك الغایة لم
یكتِف النزاریون بإخفاء معتقداتھم الدینیة الحقیقیة وأدبھم خالل معظم تاریخھم في فترة ما بعد
ألموت فحسب، وإنما لجأوا أیضاً ألشكال واسعة ومتنوعة من مظاھر التخفي، سواء أكانت سنیة أم

صوفیة أم اثني عشریة أم ھندوسیة.
وكثیراً ما أدّى تطبیق التقیة لفترات زمنیة طویلة إلى تأثیرات ال تُمحى في التقالید والھویة الدینیة
المتمیزة للنزاریین المستترین في مناطق محددة، ال سیما في العالم اإلیراني وجنوب آسیا. وكانت
النتیجة أن نزاریین كثیرین ذابوا في الجماعات السنّیة أو الشیعیة االثني عشریة أو الھندوسیة

المھیمنة في تلك المناطق. انظر أیضاً الباقر، أبو جعفر محمد بن علي؛ ستر.
تعدد الزوجات. انظر النكاح.

تعلیم. تعبیر عربي یعني التدریس أو اإلرشاد والتوجیھ. ویدّل التعبیر، في اإلسالم الشیعي، على
التعلیم الموثوق في الدین، الذي ھو من حق اإلمام في كل عصر بعد النبي محمد. فبالنسبة للشیعة،
أئمتھم العلویون المھدیون إلھیاً والمعصومون الذین ال یخطئون، والمالكون للمعرفة الدینیة الخاصة
(أو العلم)، ھم وحدھم مؤھلون لممارسة الوظائف الروحیة لمثل تلك الھدایة أو التعلیم. وقد قام حسن
الصباح (ت. ٥١٨/١١٢٤) بإعادة صیاغة تلك العقیدة بالتأكید على أربعة افتراضات وردت في
رسالة لھ بعنوان الفصول األربعة. فمن خالل تأكیده على السلطة التعلیمیة المستقلة لكل إمام في
ً لدى اإلسماعیلیین النزاریین في فترة ألموت. وكانت ً مركزیا زمانھ، احتلّت عقیدة التعلیم موقعا
النتیجة أن أصبح المسلمون اآلخرون من العصر الوسیط یُسّمون النزاریین بالتعلیمیة، أو المعتنقین
ً تعلیم (بمعنى تربیة)؛ أدب؛ سرگوداشت–ى سیدنا؛ سیر وسلوك؛ لعقیدة التعلیم. انظر أیضا

الشھرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم.
تعلیمیة. انظر تعلیم.

تمیم بن المعز، أبو علي (٣٣٧-٣٧٤/٩٤٩-٩٨٥). أمیر فاطمي وشاعر ولد في المھدیة، وكان
االبن األكبر لإلمام – الخلیفة الفاطمي الرابع المعز. وقد تجاوزه والده مرتین في والیة العھد، ربما
بسبب ارتباطھ ببعض العناصر غیر الموالیة في األسرة الفاطمیة. كّرس حیاتھ لألنشطة األدبیة
واكتسب شھرة كشاعر. وتنتمي أشعار تمیم ألجناس متنوعة من الشعر، بما فیھا المراثي التي نظمھا
في وفاة أشقائھ وأجداده العلویین. وكانت وفاتھ في القاھرة حیث دُفن في األضرحة الفاطمیة. انظر

أیضاً أدب.

– ج –

جامع التواریخ. كتاب ألّفھ رشید الدین فضل هللا (ت. ٧١٨/١٣١٨)، أو ُصنَِّف تحت إشرافھ. وھذا
ً للحكام اإلسماعیلیین ً ھاما العمل الشامل، الذي اكتمل في العام ٧١٠/١٣١٠، یتضمن تاریخا



النزاریین في فارس. وكان غازان (ح. ٦٩٤-٧٠٣/١٢٩٥-١٣٠٤)، حاكم فارس اإلیلخاني، قد
ٍل للمغول. وبناًء كلَّف رشید الدین، المؤرخ والطبیب ووزیر اإلیلخانیین المغول، بكتابة تاریخ مفصَّ
على طلٍب من خلیفة غازان، أولجیتو (ح. ٧٠٣-٧١٦/١٣٠٤-١٣١٦)، قام رشید الدین، في وقت
الحق، بإضافة تواریخ جمیع الشعوب اآلسیو– أوروبیة الھامة التي كان للمغول اتصال بھا خالل

فتوحاتھم.
أّما ما كتبھ رشید الدین حول تاریخ اإلسماعیلیین، الذي یغطي اإلسماعیلیین األوائل، والفاطمیین،
والدولة النزاریة في فارس خالل فترة ألموت، فھو في المجلد الثاني من كتابھ جامع التواریخ. وقد
استخدم بصورة موضوعیة تواریخ نزاریة ُكتبت في فترة ألموت وفقدت ولم تُكتب لھا النجاة، إضافةً
إلى كتاب الجویني تاریخ–ى جھان- گوشا [تاریخ فاتح العالم]، غیر أن روایتھ أكثر موضوعیة
وأشمل من روایة سلفھ. وقد قام م. ت. دانِشبازوه (١٩١١- ١٩٩٦) ومحمد ُمدّرسي زنجاني بتحقیق
طبعة نقدیة للنص الفارسي لتاریخ اإلسماعیلیین لرشید الدین؛ وصدرت مؤخراً طبعة أفضل للنص

نشرھا محمد روَشن. انظر أیضاً الكتابة التأریخیة؛ زبدة التواریخ.
جامع الحكمتین. انظر أبو الھیثم أحمد جورجاني، خواجا.

الجامعة السیفیة. وھي كلیة دینیة للطیبیین الداوودین، المعروفین في جنوب آسیا بالبھرة، وكانت
تُعرف في األصل بسیفي دار، أو الدار السیفیة. وكان عبد علي سیف الدین
(١٢١٣-١٢٣٢/١٧٩٨-١٨١٧)، الداعي المطلق الثالث واألربعون للطیبیین الداوودین قد أنشأ ھذه
الكلیة الالھوتیة عام ١٢٢٩/١٨١٤ في سورات بغجرات من أجل تدریب العاملین في الدعوة
الداوودیة وتوفیر التعلیم الدیني العالي ألعضاء جماعتھ. وقد استمرت ھذه المؤسسة، مع مكتبتھا
الرئیسیة، في خدمة البھرة الداوودیین باعتبارھا مركزاً لتعلیم العلوم اإلسماعیلیة واإلسالمیة
ً للدار السیفیة في كراتشي، واستبدل اسم التقلیدیة. وفي عام ١٩٨٣ أّسس محمد برھان الدین فرعا
س و٧٥٠ ھذه األكادیمیة باسم الجامعة السیفیة. وبحلول عام ٢٠٠٢ كانت الكلیة تضم ١٠٠ مدّرِ
ً وطالبة. وتضم مكتبة الجامعة السیفیة مجموعات ضخمة من المخطوطات اإلسماعیلیة من طالبا
الفترتین الفاطمیة والیمنیة في التاریخ اإلسماعیلي، ال تزال بعیدة عن متناول العلماء والباحثین.

انظر أیضاً باقلیة؛ أدب؛ العشر.
جبال. صیغة الجمع للكلمة العربیة جبل وتعني ما ارتفع من األرض إذا َعُظم وطال. وھي ھنا اسم
ً عراق العجم أطلقھ الجغرافیون العرب في العصر الوسیط على منطقة في فارس یسّمونھا أیضا
(عراق–ى عجمي)، ألنھا كانت في معظمھا، ما عدا القسم الشمالي الشرقي، منطقة جبلیة وعرة.
وتحدّھا من الشرق صحراء خراسان الكبرى، ومن الغرب والجنوب الغربي العراق العربي، ومن
الجنوب الشرقي إقلیم فاْرس، ومن الجنوب إقلیم خوزستان، ومن الشمال الغربي أذربیجان، ومن
الشمال جبال البورز. غیر أن حدود منطقة الجبال لم تكن محددة بصورة قاطعة دائماً. وكانت
الدعوة اإلسماعیلیة المبكرة قد دخلت منطقة الجبال في ستینیات القرن الثالث/سبعینیات القرن
التاسع، واتّخذت مقرھا األصلي في ضواحي مدینة الري. واستمرت الدعوة في نشاطھا في الجبال
خالل العصر الفاطمي وفي الفترات الالحقة من التاریخ اإلسماعیلي. وكانت شخصیات إسماعیلیة

بارزة عدیدة كأبي حاتم الرازي قد انحدرت من منطقة الجبال.
الجرجرائي، علي بن أحمد (ت. ٤٣٦/١٠٤٥). وزیر فاطمي من أصل عراقي. جاء إلى مصر
الفاطمیة وتولّى مناصب متنوعة في الوالیات قبل أن یعاقبھ [اإلمام – الخلیفة] الحاكم بقطع یدیھ سنة
٤٠٤/١٠١٣. وفي عھد الظاھر تولّى منصب الواسطة سنة ٤١٢/١٠٢١، ومارس سلطة سیاسیة

ً



فعّالة في الدولة الفاطمیة. ثم أصبح وزیراً سنة ٤١٨/١٠٢٧، وحافظ على منصبھ ونفوذه في ظل
المستنصر حتى وفاتھ.

جعفر بن علي. انظر سیرة جعفر بن علي.
جعفر بن محمد الصادق. انظر الصادق، أبو عبد هللا جعفر بن محمد.

جعفر بن منصور الیمن. مؤلف ومن أوائل دعاة اإلسماعیلیة. كان ابناً البن حوشب، الذي اشتھر
باسم منصور الیمن، مؤّسس الدعوة اإلسماعیلیة في الیمن. ذھب إلى المغرب في عھد الخلیفة
الفاطمي الثاني القائم، وحارب سنة ٣٣٥/٩٤٧ في جیش المنصور ضد المتمرد الخارجي أبي
یزید. وتھتم معظم أعمال جعفر بالتفسیر الباطني، أو التأویل، للقرآن وللفرائض الشرعیة في
اإلسالم. ویتضمن كتابھ، كتاب الكشف، المنسوب إلیھ ست رسائل من فترة أقدم عھداً جمعھا ونقّحھا
بنفسھ. ویُعدّ كتاب العالم والغالم، المنسوب خطأً إلى ابن حوشب، من المصادر األولى التي تناولت
تعالیم اإلسماعیلیة وممارساتھا؛ فھو یقدم سلسلة من المواجھات الشخصیة بین مختلف طالّب الحقیقة
الروحیة وأولئك األفراد الذین عملوا كمرشدین لھم. توفي جعفر في تاریخ مجھول لكن لیس بعد سنة

٣٤٦/٩٥٧ بفترة طویلة. انظر أیضاً أدب.
.(ITREB) الجمعیة اإلسماعیلیة. انظر ھیئة الطریقة والثقافة الدینیة اإلسماعیلیة

الجمعیة اإلسماعیلیة. معھد للبحوث تأّسس في بومباي سنة ١٩٤٦ برعایة سلطان محمد شاه،
اآلغا خان الثالث، اإلمام الثامن واألربعین لإلسماعیلیین النزاریین. وكانت الجمعیة، التي ھدفت إلى
الترویج للبحث النقدي في جمیع المسائل ذات الصلة باإلسماعیلیة، قد نشأت عن جمعیة األبحاث
اإلسالمیة التي تأّسست في بومباي سنة ١٩٣٣. والشخص المسؤول عن إنشاء وتطویر كلتا ھاتین

المؤسستین ھو فالدیمیر إیفانوف.
وقد أصدرت الجمعیة اإلسماعیلیة سلسلة من المنشورات ترأس تحریرھا العام إیفانوف. وفي عام
١٩٦٤ توقفت سلسلة منشورات الجمعیة، وتم استیعاب الجمعیة نفسھا فعلیاً في الجمعیة اإلسماعیلیة
لباكستان في كراتشي، وھي مؤسسة إسماعیلیة نزاریة رسمیة للبحث والنشر. وكانت الجمعیة قد
تزودت بمكتبة ومجموعة من المخطوطات اإلسماعیلیة، اندمجت بالنتیجة في مجموعات معھد

الدراسات اإلسماعیلیة (IIS) في لندن. انظر أیضاً تعلیم؛ أدب.
جالل الدین حسن الثالث (ح. ٦٠٧-٦١٨/١٢١٠- ١٢٢١). إمام إسماعیلي نزاري ھو السادس
في ترتیب أسیاد ألموت. ولد سنة ٥٦٢/١١٦٦، وتولّى قیادة الدولة والجماعة اإلسماعیلیة النزاریة
بعد وفاة والده، نور الدین محمد الثاني. استاء من عزلة النزاریین، فكّرس والیتھ القصیرة األمد
إلقامة عالقات أفضل مع المسلمین السنّة وحكامھم، وخاصةً مع الخلیفة العباسي الناصر (ح.
٥٧٥-٦٢٢/١١٨٠-١٢٢٥). وكان للتقارب مع المسلمین السنّة الذي قام بھ جالل الدین حسن فوائد
واضحة تمثّلت بالسلم واألمن لدولتھ وجماعتھ. وكانت وفاتھ في العام ٦١٨/١٢٢١. انظر أیضاً

عالء الدین محمد الثالث؛ المغول؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
جنان. تسمیة مشتقة من الكلمة السنسكریتیة ْجنان بمعنى العلم التأملي أو التفّكري. وھي تعبیر عام
للداللة على مجموعة من األدب التعبّدي الخاص للخوجة اإلسماعیلیین النزاریین وبعض
المجموعات من أصول تعود إلى جنوب آسیا. نُِظمت ھذه األشعار الشبیھة بالترانیم بعدد من اللغات
الھندیة واللھجات السندیة والبُنجابیة والغجراتیة، وتواصلت عملیة وضعھا وتعدیلھا حتى العقود
األولى من القرن العشرین حتى أصبحت الیوم مجموعة تقرب من ٨٠٠ منظومة منفصلة. وكان
ً فقط، لكنھا بدأت تخضع للجمع والكتابة والتدوین منذ القرن یجري تداول الجنان وتناقلھا شفاھا



العاشر/السادس عشر، واستخدم الخط الخوجكي بصورة أساسیة في ھذه العملیة، وھو خط طورتھ
جماعة الخوجة النزاریین في السند. وثمة جدل كبیر یلّف مسألة تألیف ونظم الجنان، حیث كانت
ون في شبھ القارة تُنسب تقلیدیاً إلى عدد قلیل من الدعاة – األولیاء أو الشیوخ (بیر)، كما كانوا یُسمَّ
ً بوج نیرنَجن؛ حسن كبیر الدین، بیر؛ اإلمامشاھیون؛ صدر الدین، بیر؛ الھندیة. انظر أیضا

الستبانث؛ شمس الدین، بیر.



الجنّابي، أبو سعید الحسن بن بھرام (ت. ٣٠١/٩١٣). مؤّسس الدولة القرمطیة في البحرین. ولد
أبو سعید الحسن بن بھرام الجنّابي في جنّابھ (گنافھ بالفارسیة) على ساحل إقلیم فاْرس في جنوب
ً إیران، وتلقّى تدریبھ المبكر في اإلسماعیلیة على ید عبدان بعد أن استقرَّ في الكوفة. ثم عمل داعیا
في المناطق الساحلیة إلقلیم فاْرس على الخلیج الفارسي قبل إرسالھ إلى البحرین سنة ٢٧٣/٨٨٦.
ووجد لھ سنداً ھناك تمثل في بني َسنبَر الذین صاھروه بتزویجھ من إحدى بناتھم. وبعد أن ضمن
والء البدو المحلیین لھ راح أبو سعید یغزو بلدات البحرین بصورة منتظمة. وفي عام ٢٨٦/٨٩٩
كان یسیطر على معظم أنحاء شرق شبھ الجزیرة العربیة المعروفة بالبحرین آنئٍذ. وعندما وقع
االنقسام اإلسماعیلي في تلك السنة، وقف إلى جانب حمدان قرمط وعبدان وأّسس دولة القرامطة في
البحرین. وفي السنة التالیة، وبینما كان أبو سعید یتنبّأ بمقدم المھدي، بعث بحمالت عسكریة
ً لإلغارة داخل جنوبي العراق. قُتِل أبو سعید في عاصمتھ األحساء على یدي عبدین. انظر أیضا

القرامطة، حّكام البحرین.
الجنّابي، أبو طاھر سلیمان (ت. ٣٣٢/٩٤٤). أحد الحكام األوائل لدولة القرامطة في البحرین.
ً وھو ابٌن ألبي سعید الحسن بن بھرام الجنّابي، وتولّى قیادة قرامطة البحرین سنة ٣١١/٩٢٣ خلفا
لشقیقھ أبي القاسم سعید (ح. ٣٠١-٣١١/٩١٣-٩٢٣)، حیث كثََّف من ھجماتھم على العباسیین
ووسََّع نشاطاتھم في السلب والنھب. وبلغت نشاطات أبي طاھر التدمیریة ذروتھا في ھجومھ على
مكة خالل موسم الحج سنة ٣١٧/٩٣٠. فأقام القرامطة مذبحة للحجاج وارتكبوا الكثیر من الفظائع

إضافةً إلى اقتالع الحجر األسود من الكعبة وأخذه معھم إلى عاصمتھم، األحساء.
وانسجاماً مع التعالیم القرمطیة التي كانت تتنبّأ بظھور المھدي ونھایة دور اإلسالم، أقرَّ أبو طاھر
شاباً فارسیاً على أنھ المھدي المنتظر وسلّمھ شؤون الحكم سنة ٣١٩/٩٣١. غیر أن النھایة المدّمرة
والمبكرة لھذا الحدث أضعفت نفوذ قرامطة البحرین وتأثیرھم على الجماعات القرمطیة المنشقّة
األخرى. فعاد أبو طاھر واستأنف نشاطاتھ في الغزو والنھب زاعماً، مرة أخرى، أنھ كان یعمل
ً الحسن األعصم؛ القرامطة، حكام بأوامر من المھدي المستور، وذلك حتى وفاتھ. انظر أیضا

البحرین.
جوذر، األستاذ. انظر سیرة األستاذ جوذر.

الجوذري، أبو المنصور العزیزي (ت. حوالي ٣٨٦/٩٩٦). مؤلف وكاتب لدى الفاطمیین. ُسّمي
كذلك نسبةً إلى معلمھ، األستاذ جوذر، الخصي الخادم في البالط ألول أربعة أئمة – خلفاء فاطمیین،
وحاجب للمعز حتى وفاتھ سنة ٣٦٣/٩٧٣. عمل الجوذري كاتباً خاصاً لجوذر من سنة ٣٥٠/٩٦١
ً للفاطمیین. ثم صار یُعرف بلقب وحتى وفاة األخیر. وأصبح الجوذري نفسھ، عقب ذلك، حاجبا
العزیزي بسبب عالقتھ الوثیقة بالعزیز الفاطمي. وھو مؤلف سیرة جوذر، التي تعتبر مصدراً ھاماً

للتاریخ الفاطمي المبكر وللتنافسات الداخلیة في البالط الفاطمي. انظر أیضاً أدب.
جوھر الصقلّي (ت. ٣٨١/٩٩٢). قائد وإداري فاطمي. غیر أّن أصول جوھر بن عبد هللا الملقّب
بالصقلّي (نسبةً إلى صقلیة)، والصقلبي (نسبةً إلى الصقالبة)، والرومي (نسبةً إلى الیونان)، إضافةً
إلى لقب القائد (العسكري)، فال تزال غامضة. وفي جمیع األحوال، فقد كان رجالً محرراً عند
الفاطمیین. وفي العام ٣٤٧/٩٥٨ أوكل الخلیفة الفاطمي المعز إلى جوھر، الذي كان قد ترقّى في
المراتب، مھمة قیادة حمالت عسكریة إلخضاع شمال أفریقیا. وبعد إعجابھ بانتصارات جوھر في
المغرب عمد المعز إلى تكلیف جوھر سنة ٣٥٨/٩٦٩ بتولي قیادة حملة رئیسیة لفتح مصر، وأقام لھ

احتفاالً تودیعیاً ُمعدّاً بعنایة النطالق ھذه الحملة من القیروان.

ً



ً في السنة ذاتھا وتقدم إلقامة معسكره إلى الشمال من مدینة دخل جوھر مصر األخشیدیة سریعا
الفسطاط، حیث وضع أساس العاصمة الفاطمیة الجدیدة، القاھرة. وبعد ذلك بعام بدأ بتأسیس الجامع
األزھر. وبإنشاء الحكم الفاطمي في مصر تولّى جوھر الحكم بفعالیة واقتدار لمدة أربع سنوات، أي
حتى وصول المعز إلى ھناك سنة ٣٦٢/٩٧٣. فقد تعامل جوھر بحكمة ولباقة مع المصریین، وأعاد
تنظیم شؤون مصر المالیة. كما شارك في بعض الحمالت ضد القرامطة الذین سبق لھم أن غزوا
سوریة، وصدَّ لھم عدة ھجمات على القاھرة. غیر أننا ال نجد لھ ذكراً في المصادر بعد سنة
٣٦٦/٩٧٧ عندما تعرض لھزیمة أمام القرامطة في فلسطین وانسحب إلى مصر في ظل ظروٍف

مھینة. وبقي األمر كذلك حتى وفاتھ سنة ٣٨١/٩٩٢. انظر أیضاً شمسة.
الجویني. انظر تاریخ–ى جھان گوشا.

جیردكوه. قلعة تقع على قمة ھضبة صخریة منعزلة في جبال البورز، وھي على بعد حوالي ١٨
كیلومتر إلى الغرب من دامغان في منطقة قومیس العصر الوسیط في شمال فارس. وكانت تُعرف
أیضاً باسم ِدز–ى گونبَدان. وارتبط تاریخھا، وھي التي ُشیِّدت في أوائل األزمنة اإلسالمیة أو أبكر
قلیالً، بتاریخ الدولة اإلسماعیلیة النزاریة في فارس بصورة وثیقة في الفترة من نھایة القرن
الخامس/الحادي عشر وحتى منتصف القرن السابع/الثالث عشر. وشكَّلت جیردكوه واحداً من أھم
الحصون النزاریة في قومیس، إحدى المناطق الرئیسیة للدولة النزاریة. وبخضوعھا للحصار مدة
سبعة عشر عاماً أصبحت جیردكوه آخر حصٍن نزاري في فارس یستسلم للمغول سنة ٦٦٩/١٢٧٠.

انظر أیضاً عمارة؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
جینیزا (أوگینیزا). تعبیر عبري یعني الكنز، وھو یشیر ھنا بصورة محددة إلى مستودع لحفظ
الرسائل والوثائق المھملة الموضوعة في غرفة خشبیة ُملحقة بكنیس [للیھود] في الفسطاط (القاھرة
ً باسم جینیزا القاھرة، وضمَّت وثائق من جمیع األنواع ُحِفظت ھناك منذ القدیمة). وُعِرفت أیضا
القرن الرابع/العاشر وفیما بعد ذلك. وعندما جرى تجدید كنیس بن عزرا سنة ١٨٩٠ اكتُشف ذلك
َعْت على العدید من المكتبات الكنز العظیم من األوراق والمخطوطات المخبأة في الجینیزا وُوّزِ
العامة والخاصة في شتّى أرجاء العالم. وبالنسبة للدراسات اإلسالمیة والفاطمیة، فإن المواد الوثائقیة
األساسیة للجینیزا، المؤلفة من آالف الرسائل والعقود والتظلّمات وغیرھا، ھي التي تكتسب أھمیة

خاصة.
یعود تاریخ معظم وثائق الجینیزا، التي ُكتِبت بالعربیة أو بالعربیة – العبریة (عربیة ُكتبت بأحرف
عبریة) على وجھ العموم، إلى الفترتین الفاطمیة واألیوبیة. كما نجد بین أوراق الجینیزا مواداً
إسالمیة بحتة جاءت من دیوان اإلنشاء الفاطمي، وھي وثائق یبدو أن موظفین یھوداً یعملون في
الدیوان جاؤوا بھا إلى الجینیزا. وتزّودنا وثائق الجینیزا بمصدر قیّم جداً للمعلومات حول التاریخ
الثقافي واالجتماعي واالقتصادي لمصر في العصر الوسیط، وخاصةً خالل األزمنة الفاطمیة. انظر

أیضاً الكتابة التأریخیة؛ أدب.

– ح –

الحارثي، محمد بن طاھر (ت. ٥٨٤/١١٨٨). مؤلف مستعلي طیبي. عیّنھ الداعي المطلق الثاني
للطیبیین، إبراھیم الحامدي، سنة ٥٥٤/١١٥٩ مساعداً في شؤون الدعوة. وفي ظل قیادة ابن
إبراھیم وخلیفتھ، حاتم الحامدي (٥٥٧-٥٩٦/١١٦٢-١١٩٩)، جرت ترقیة الحارثي إلى مرتبة



المأذون. وقام بتصنیف مجلدین ضخمین ضّمنھما مختارات من األدب اإلسماعیلي بعنوان مجموع
التربیة، وأضاف إلیھا مقتطفات من مؤلفات لم یُكتب لھا البقاء لوال ذلك. وكان قد عاش في صنعاء

وتوفي فیھا.
الحافظ (ح. كوصّي ٥٢٤-٥٢٦/١١٣٠-١١٣٢؛ ح. كخلیفة ٥٢٦-٥٤٤/١١٣٢-١١٤٩).
الخلیفة واإلمام اإلسماعیلي المستعلي الحافظي الفاطمي الحادي عشر. أبو المیمون عبد المجید، ابن
أبي القاسم محمد بن المستنصر با�، المولود حوالي سنة ٤٦٦/١٠٧٣، تولّى السلطة في الدولة
الفاطمیة كوصّيٍ على العرش إثر اغتیال ابن عمھ، اآلمر، عام ٥٢٤/١١٣٠. وبعد ذلك بفترة
ً قصیرة أقدم الوزیر الفاطمي القوي أبو علي أحمد ُكتیفات على اإلطاحة بعبد المجید وسجنھ ُمعلنا
عزل األسرة الفاطمیة من الحكم لیثبّت حكم المھدي، اإلمام الثاني عشر الغائب للشیعة االثني
عشریین. غیر أن فرقةً من الجیش الفاطمي قامت سنة ٥٢٦/١١٣١ باإلطاحة بُكتیفات وقتلھ وإعادة
عبد المجید إلى السلطة. وجرى عقب ذلك بأشھٍر قلیلة، أي في العام ٥٢٦/١١٣٢، إعالن عبد
ً – خلیفة لیقسم اإلسماعیلیین ً بلقب الحافظ لدین هللا. وجاء إعالن الحافظ إماما المجید خلیفةً وإماما
المستعلیین إلى فئتي الحافظیة والطیبیة. واعترف الحافظیون بإمامة الحافظ وخلفائھ من الفاطمیین.
توفي الحافظ بعد حكٍم دام ١٨عاماً تقریباً حاصرتھ خاللھا الكثیر من الثورات واالضطرابات. انظر

أیضاً العاضد؛ بھرام (ت. ٥٣٥/١١٤٠)؛ ابن منقذ، أسامة؛ رضوان بن والخشي.
الحافظیون، الحافظیة. فئة من اإلسماعیلیین المستعلیین. وقد تسبّب ادّعاء الحافظ للخالفة
ً الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة المستعلیة سنة ٥٢٦/١١٣٢، على الرغم من أنھ لم یكن سلیالً مباشرا
لإلمام – الخلیفة الفاطمي السابق، اآلمر (ت. ٥٢٤/١١٣٠)، في قََسَم الدعوة المستعلیة وجماعتھا
الموّحدة إلى فئتي الحافظیة والطیبیة المتنافستین. وقد لقي ادّعاء الحافظ تأییداً من التنظیم الرسمي
للدعوة المستعلیة في القاھرة ومن غالبیة اإلسماعیلیین المستعلیین في كّلٍ من مصر وسوریة إضافةً
إلى مستعلیي الیمن. وُعِرَف أولئك اإلسماعیلیون المستعلیون، الذین اعترفوا بالحافظ والخلفاء
الفاطمیین الالحقین أئمةً لھم، بالمجیدیة بدایةً ثم بالحافظیة أو الحافظیین. كما لقیت الدعوة الحافظیة
تأییداً لھا من الزریعیین في عدن وبعض الھمدانیین في صنعاء. غیر أن الحافظیین ما لبثوا أن

اختفوا من كل مكان بعد انقضاء أجل الخالفة الفاطمیة سنة ٥٧١/١١٧١. انظر أیضاً العاضد.
الحاكم (ح. ٣٨٦-٤١١/٩٩٦-١٠٢١). الخلیفة الفاطمي السادس واإلمام اإلسماعیلي السادس
عشر. ولد أبو علي منصور سنة ٣٧٥/٩٨٥ وخلف والده، العزیز، في الحادیة عشرة من عمره
متكنّیاً باللقب الخالفي الحاكم بأمر هللا. وھو أكثر أعضاء األسرة الفاطمیة الحاكمة إثارةً للجدل، وقد
جابھتھ ثورات ومصاعب جّمة إبّان فترة حكمھ. غیر أنھ اھتم كثیراً بتنظیم الدعوة اإلسماعیلیة
وعملھا المتمركز في القاھرة. وفي ظّل قیادتھ كثَّفت الدعوة بصورة منتظمة نشاطھا خارج
األراضي الفاطمیة، وال سیما في العراق وفارس. وجعل الحاكم مسألة تعلیم اإلسماعیلیین أولویة؛
ً باسم المجالس في القاھرة، فجرى في زمنھ إنشاء العدید من فصول الدراسة التي ُعرفت عموما
المدینة التي أكمل فیھا تشیید مسجٍد ال یزال یحمل اسمھ. وأّسس دار العلم سنة ٣٩٥/١٠٠٥
س نطاقاً واسعاً من الموضوعات وتوفِّر جزءاً من التدریب الذي یتلقّاه الدعاة. كمؤسسة تعلیمیة تُدّرِ

واعتنى ھذا اإلمام – الخلیفة الفاطمي بالمعاییر األخالقیة لرعایاه؛ فأصدر مراسیم كثیرة ذات
طبیعة أخالقیة – اجتماعیة. كما شھد عھد الحاكم بدایات ما سیُعرف الحقاً بالدین [المذھب] الدرزي.
وأظھر الحاكم، في السنوات الختامیة من عھده، میالً متنامیاً نحو التنّسك. فارتدى الثیاب البسیطة،
وكان یركب الحمار في شوارع القاھرة بال حراسة ترافقھ، واعتاد الخروج لیالً في نزھات خارج



القاھرة. وفي ٢٧ شوال ٤١١/١٣، شباط ١٠٢١، خرج الحاكم للقیام بإحدى تلك النزھات ولم یعد
أبداً. ولم تجد حكایة اختفاء الحاكم الغامضة حال� لھا على اإلطالق. انظر أیضاً برجوان، أبو الفتوح؛
الدََرزي، محمد بن إسماعیل؛ حمزة بن علي بن أحمد؛ الكرماني، حمید الدین أحمد بن عبد هللا؛

مجالس الحكمة.
الحامدي، إبراھیم بن الحسین (ت. ٥٥٧/١١٦٢). الداعي المطلق الطیبي المستعلي الثاني في
الیمن. وكان إبراھیم الحامدي، الذي ینتمي لعشیرة الحامدي من قبائل بني ھمدان في الیمن، قد تولّى
سنة ٥٣٣/١١٣٨ منصب المأذون أو المعاون للداعي المطلق األول للدعوة الطیبیة، الذؤیب. وبوفاة
الذؤیب سنة ٥٤٦/١١٥١ خلفھ إبراھیم الحامدي في قیادة الدعوة والجماعة الطیبیة بصفتھ الداعي
المطلق الثاني، واستمر في منصبھ حتى وفاتھ. وكان إبراھیم الحامدي قد أدخل رسائل إخوان
الصفاء إلى األدب الدیني للطیبیین الیمنیین. وبالبناء بكثافة على النظام المیتافیزیقي للداعي الكرماني
وعقیدتھ الكوزمولوجیة أوجد الحامدي صیاغة جدیدة للتألیف في المجال العقائدي. وفي الواقع، فإنھ
قد أسس لنظام طیبي متمیز من الفكر الباطني (أو الحقائق) جرى توضیحھ وشرحھ في كتابھ كنز
ً الولد، حیث مزج بین عقیدة الكرماني الكوزمولوجیة وعناصر العرفان المیثولوجیة. انظر أیضا

الحارثي، محمد بن طاھر.
الحامدي، حاتم بن إبراھیم (ت. ٥٩٦/١١٩٩). الداعي المطلق الطیبي المستعلي الثالث في
الیمن. وكان حاتم، الذي ینتمي لعشیرة الحامدي من قبائل بني ھمدان في الیمن، قد خلف والده سنة
٥٥٧/١١٦٢ في منصب الداعي واستمر فیھ حتى وفاتھ. واشتھر كمؤلف وشاعر غزیر اإلنتاج إلى
ً كبیراً في نشر الدعوة الطیبیة في الیمن. وقام جانب كونھ محارباً. وحقق، إضافةً إلى ذلك، نجاحا
حاتم، في وقت مبكر من والیتھ، بمحاولة فاشلة لالستیالء على صنعاء ومقاطعات أخرى خضعت
لعلي بن حاتم الیامي من األسرة الھمدانیة، الذي عمد إلى نشر الدعوة الحافظیة في مناطق سلطتھ،
فانسحب الداعي بالنتیجة إلى حراز، حیث قام بتحویل الكثیرین من سكان تلك المنطقة الجبلیة إلى
س حاتم بقیة حیاتھ في اإلسماعیلیة الطیبیة بعد أن كانوا یعتنقون اإلسماعیلیة الحافظیة. وقد كرَّ
التعلیم والكتابة، وتعتبر كتاباتھ الوفیرة باللغة العربیة، ومنھا كتاب المجالس وتحفة القلوب، بحكم

المفقودة. انظر أیضاً النیسابوري، أحمد بن إبراھیم.
الحج. ھو أحد أركان الممارسات الدینیة لإلسماعیلیین، ویتضّمن، كما ھو الحال مع المسلمین
اآلخرین، زیارة واحدة على األقل في حیاة المرء إلى الكعبة في مكة وضواحیھا في موسم الحج
الرسمي في الشھر الثاني عشر (ذي الحجة) من التقویم اإلسالمي (الھجري). وتلتزم الجماعات
اإلسماعیلیة بدرجات متفاوتة بھذا الركن من الدین. ففي حین یتمسك اإلسماعیلیون الطیبیون
بمختلف فروعھم بالتفسیر الحرفي للحج عموماً، نجد اإلسماعیلیین النزاریین یولون لھ أھمیة رمزیة
أكبر باعتبار أن الحج الباطني یتضّمن معرفة إمام زمانھم ومشاھدتھ. والشخص الذي یؤدّي فریضة

الحج یُدعى ”الحاج“ بالعربیة و”حاجي“ بالفارسیة. انظر أیضاً دعائم اإلسالم؛ فقھ.
حجاب. انظر نساء.

حجة. تعبیر عربي یعني البرھان أو تقدیم البرھان. وقد استخدم اإلسماعیلیون ھذا التعبیر بمعاٍن
تقنیة مختلفة. وجاء استخدامھ في األصل لینسجم مع استخدامھ من قبل الشیعة األوائل، حیث كان
یعني البرھان على حضور هللا أو إرادتھ، وبھذا المعنى فإنھ یُشیر إلى ذلك الشخص الذي مثَّل دلیالً
على اإلرادة اإللھیة بین الناس في أّي زمن. وبھذا المعنى أیضاً تّم تنظیم تطبیق التعبیر في الشیعیة
اإلمامیة، التراث المشترك للشیعیة اإلسماعیلیة واالثني عشریة من أجل تسمیة فئة األنبیاء واألئمة،



وبشكل خاص األئمة بعد النبي محمد. وحافظ اإلسماعیلیون من فترة ما قبل الفاطمیین على ھذا
االستخدام األصلي لتعبیر حّجة، علماً أنھم استخدموه أیضاً لإلشارة إلى شخصیة في تنظیم دعوتھم،
أو ھرمیتھم الدینیة – ال سیما ذلك الشخص الذي من خاللھ یمكن ألتباع المھدي الغائب أن یتّصلوا
بھ. كما احتلَّ الحجة مرتبة رفیعة في ھرمیة الدعوة عند اإلسماعیلیین الفاطمیین؛ فكان ثمة ١٢ حجة
من مثل ھؤالء، وكل واحد مكلّف بمنطقة للدعوة منفصلة عن األخریات وتسّمى الجزیرة. أما في
ً إلى الممثل الرئیسي لإلمام، الذي ُسّمي الدعوة اإلسماعیلیة النزاریة فكان التعبیر یُشیر عموما

”البیر“ (أو الشیخ) في بعض األحیان. انظر أیضاً إمامة.
مت سنة ١٩٠٨ ضد اآلغا خان الثالث في محكمة حّجي (حاجي) بیبي، قضیة. دعوى قضائیة قُدِّ
بومباي العلیا. وتقدمت بھذه الدعوى مجموعة معینة من أفراد عائلة اآلغا خان تزّعمتھا حاجي
بیبي، ابنة آقا جنجي شاه (ت. ١٣١٤/١٨٩٦)، وابنة عم اآلغا خان الثالث، وولدھا صمد شاه.
وكانت حاجي بیبي، حفیدة اآلغا خان األول، وُمدَّعین آخرین أقّروا بأنھم شیعة اثنا عشریون، قد
ادّعت وجود شكاوى مالیة ومزاعم بحقوق في ملكیة اآلغا خان األول، وفي الواجبات المالیة ومكانة
اإلمام الحالي. وكان اآلغا خان الثالث متزوجاً، في ذلك الوقت، من شقیقة حاجي بیبي، شاه زاده
بیجوم (ت. ١٩٣٤). وفي عام ١٩٠٨، وبعد جلسات استماع مطّولة، حكم القاضي كورام راسل،
رئیس المحكمة، ضد المدّعین وأثبت حقوق اآلغا خان في أمالك جده وفي الھبات المالیة التي كان
اإلسماعیلیون النزاریون یقدّمونھا إلیھ. وأعاد ھذا الحكم إثبات أن النزاریین ھم غیر الشیعة االثني

عشریین.
حدیث. روایة، تُتَرجم إلى اإلنكلیزیة أحیاناً بكلمة ”Tradition“، تروي قصة فعٍل أو قوٍل للنبي
محمد، أو مجموعة مثل ھذه الروایات كلیھما. ویُشّكل الحدیث واحداً من المصادر الرئیسیة للشریعة
اإلسالمیة، حیث یحتّل المرتبة الثانیة بعد القرآن. وبالنسبة لإلسماعیلیین، كما ھي الحال مع
ً تلك الجماعات الشیعیة كلھا، یُشیر ھذا التعبیر إلى أفعال وأقوال أئمتھم. ویقبل الشیعیون عموما
األحادیث المرویة عن النبي التي وصلت عن طریق أئمتھم أو صادقوا علیھا باإلضافة إلى األحادیث
المرویة عن األئمة الذین یُقّرون بھم. ویستخدمون عبارتي ”روایات“ و”أخبار“ كمرادفات لتعبیر
حدیث. ویرى اإلسماعیلیون أن جمع األحادیث بدأ على ید القاضي النعمان في عھد الفاطمیین
األوائل. وجاء تتویج إنجازاتھ في جمع األحادیث الشرعیة (الصحیحة) في كتابھ دعائم اإلسالم،
بینما تضّمن كتابھ شرح األخبار مجموعة األحادیث غیر الشرعیة (الموضوعة). ولم یُصنّف

اإلسماعیلیون، بعد ذلك، أیة مجموعة أحادیث أخرى. انظر أیضاً فقھ؛ أدب.
حراز. منطقة جبلیة ومقاطعة في الیمن تقع بین وادي سردود ووادي سھام مع مناطق تھامة وبني
سعد ولعسان إلى الغرب وخیمة الخارجیة إلى الشرق. وفي وسط المنطقة یرتفع جبل شبام صاحب
الشھرة اإلسماعیلیة، وإلى الغرب منھا یقع جبل مسار وجبل سعفان حیث تواجدت الجماعات
اإلسماعیلیة منذ أزمنة الفاطمیین. وجمیع المناطق العلیا الممكن الوصول في حراز مأھولة بالسكان
وتضمُّ العدید من القرى والقالع. والبلدة الرئیسیة في المقاطعة ھي مناخة الواقعة إلى الشمال
الشرقي من جبل شبام. وإلى الغرب من مناخة بحوالي ثالثة كیلومترات تقع بلدة عطَّارة، مكان

اإلقامة التقلیدي للدعاة السلیمانیین من یام (نجران).
ومعظم السكان القبلیین في حراز ھم من الشیعة الزیدیین، لكن ثمة عناصر طیبیة داوودیة تنتشر
بین بني مقاتل وفي جبل سعفان، وطیبیون سلیمانیون في جبل المغاربة، والمزید من اإلسماعیلیین
الطیبیین في مناطق ھوازن ولھاب وعّطارة. وكانت حراز قد خضعت لحكم دعاة سلیمانیین من



أسرة المكرمي من حوالي منتصف القرن الثاني عشر/الثامن عشر وحتى ١٢٨٩/١٨٧٢، عندما قام
األتراك العثمانیون بتدمیر قلعة الداعي من یام في عّطارة، وقتلوا الحسن بن إسماعیل آل شبام
المكرمي، الداعي السلیماني الحادي واألربعین. بعد ذلك انسحب بنو یام مع الدعاة السلیمانیین

لیعیشوا في نجران. انظر أیضاً الصلیحیون.
حسن الثاني (ح. ٥٥٧-٥٦١/١١٦٢-١١٦٦). إمام إسماعیلي نزاري والرابع في سلسلة أسیاد
ألموت. وكان حسن الثاني، المولود سنة ٥٢٠/١١٢٦ والذي یُسّمیھ اإلسماعیلیون النزاریون ”على
ذكره السالم“, قد تولّى قیادة الدولة اإلسماعیلیة النزاریة ودعوتھا عقب وفاة سید ألموت الثالث،
محمد بن بزورك- أومید. والحدث األھم في فترة حكم حسن الثاني الوجیزة كان إعالن القیامة سنة
٥٥٩/١١٦٤، وھو حدث ابتدأت بھ حقبة جدیدة في تاریخ النزاریین. وتمَّ تفسیر القیامة أو الیوم
ً في تلك الفترة في جنّة ً للنزاریین باستخدام التأویل اإلسماعیلي، حیث أصبحوا جمیعا اآلخر رمزیا
روحانیة على األرض. كما قال باإلمامة النزاریة لنفسھ أیضاً. وفي سنة ٥٦١/١١٦٦، اغتیل حسن
ً النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في ً بالسكین حتى الموت. انظر أیضا الثاني في قلعة المسار طعنا

فارس؛ راشد الدین سنان.
الحسن األعصم (ت. ٣٦٦/٩٧٧). قائد قرمطي في البحرین. ولد سنة ٢٧٨/٨٩١ في األحساء،
ً ألبي طاھر عاصمة البحرین، وكان والده أبو منصور أحمد بن أبي سعید الحسن الجنّابي شقیقا
الجنّابي. ومن المحتمل أن الحسن األعصم لم یحكم لوحده أبداً باعتبار أن أشقاء أبي طاھر حكموا
دولة البحرین القرمطیة بصورة جماعیة بعد وفاتھ. غیر أنھ كثیراً ما تولّى قیادة الجیوش القرمطیة
خارج البحرین. وكان قد استولى على دمشق سنة ٣٥٧/٩٦٨ بعد ھزیمة حاكمھا اإلخشیدي. وفي
سنة ٣٦٠/٩٧١ ھزم القائد الفاطمي جعفر بن فالح في سوریة. ثم حاصر القاھرة نفسھا عقب ذلك،
ً وجود تبادٍل للرسائل بین الخلیفة إال أن القائد جوھر أجبره على االنسحاب. وتذكر المصادر أیضا
ً آخر فاشالً على مصر الفاطمي المعز والحسن األعصم. وفي سنة ٣٦٣/٩٧٤ شّن حسن ھجوما
الفاطمیة. وعقب ذلك بسنتین تمّكن الحسن وحلفاؤه من إلحاق الھزیمة بقوة فاطمیة في فلسطین تولّى
إمرتھا القائد جوھر. وبوفاة الحسن األعصم في الرملة تولّى ابن عمھ، جعفر، قیادة القوات

القرمطیة. انظر أیضاً القرامطة، حكام البحرین.
الحسن بن علي بن أبي طالب (٣-٤٩/٦٢٥-٦٦٩). أكبر الباقین من أحفاد النبي محمد من ابنتھ
ً من أوائل أئمة الشیعة حیث یعتبره االثنا عشریون فاطمة وعلي بن أبي طالب. ویُعدُّ أیضا
واإلسماعیلیون المستعلیون الثاني في سلسلة األئمة. غیر أن اإلسماعیلیین النزاریین ال یُقّرون بھ
ً مستقراً. وقد نشأ الحسن وتربّى في بدایاتھ في بیت النبي. وعندما قُتل علي سنة ٤٠/٦٦١، إماما
تلقّى الحسن تأیید الكوفیین ومبایعتھم لھ أمیراً للمؤمنین. لكن الحسن تنازل عن مقالید الحكم إلى من
سیصبح مؤسس الساللة األمویة الحاكمة شریطة التزام معاویة بتطبیق تعالیم القرآن والسنّة النبویة
والسیر على آثار الخلفاء الراشدین، وأن ال یُعیّن خلیفةً لھ، وذلك طبقاً التفاقیة ھدنة معقّدة عقدھا مع

معاویة.
تخلّى الحسن عن سلطتھ على العراق سنة ٤١/٦٦١ بعد حكم لم یدم سوى سبعة أشھر. لكن ما إن
قبض معاویة على السلطة حتى نكث بكل وعوده، بینما عاد الحسن إلى المدینة وعاش بسالم حتى
وفاتھ، التي ربما كانت بالسّم بتحریٍض من معاویة. وتعّرض ضریح الحسن في مقبرة البقیع، المكان
ً لجمیع الشیعة، للتدمیر الكامل سنة ١٩٢٧ على أیدي الوھابیین السعودیین. انظر الذي كان محّجا

أیضاً العلویون؛ الحسین بن علي بن الولید؛ إمامة؛ عیون األخبار.



حسن الصبّاح (ح. ٤٨٣-٥١٨/١٠٩٠-١١٢٤). داعي إسماعیلي بارز ومؤسس دولة ودعوة
إسماعیلیة نزاریة مستقلة. ُولد حسن أواسط أربعینیات القرن الخامس/خمسینیات القرن الحادي عشر
في قم ألسرة شیعیة إمامیة كانت قد ھاجرت من الكوفة إلى فارس. وفي السابعة عشرة من عمره
تحّول حسن إلى اإلسماعیلیة في الري، حیث كانت تقیم أسرتھ في ذلك الوقت. وبعد ذلك بفترة
قصیرة قام داعي دعاة اإلقلیم، عبد الملك بن عطاش، بتعیینھ في منصب في الدعوة اإلسماعیلیة في
فارس. وأمضى حسن، عقب ذلك، ثالث سنوات في مصر الفاطمیة من أجل تعمیق تعلیمھ في
اإلسماعیلیة. وبعودتھ إلى فارس سنة ٤٧٣/١٠٨١ عمل حسن داعیاً إسماعیلیاً في أنحاء مختلفة من
فارس في الوقت الذي كان یخّطط فیھ إلستراتیجیة ثوریة ضد األتراك السالجقة الذین كان حكمھم
ً من قبل جمیع طبقات الشعب الفارسي. وجاء استیالؤه على قلعة ألموت في شمال الغریب ممقوتا
فارس سنة ٤٨٣/١٠٩٠ كمؤشٍر على بدء ثورة اإلسماعیلیین الفرس العلنیة ضد السالجقة وعلى
تأسیس ما سیصبح دولة إسماعیلیة نزاریة في فارس بأراضیھا المبعثرة وشبكتھا من القالع الجبلیة.

وعندما نشأ نزاع على الوراثة عقب وفاة اإلمام – الخلیفة الفاطمي المستنصر سنة ٤٨٧/١٠٩٤،
وقف حسن مؤیداً لقضیة ولي العھد األصلي المنصوص علیھ، نزار، وأّسس بصورة فعلیة دعوة
ً من ً استراتیجیا ً وسیاسیا ما إسماعیلیة نزاریة مستقلة عن النظام الفاطمي. وإلى جانب كونھ ُمنّظِ
الطراز األول، كان حسن الصباح رجل دیٍن عالماً أعاد صیاغة عقیدة التعلیم الشیعیة بأسلوٍب أشدُّ
حیویةً وقوة. وتبنّى اللغة الفارسیة لغةً دینیةً للنزاریین الناطقین بالفارسیة، بدالً من العربیة. توفي
حسن سنة ٥١٨/١١٢٤، ودُفن بجوار ألموت. وعندما قام المغول بھدم ألموت سنة ٦٥٤/١٢٥٦،
ً الفصول األربعة؛ ھفت باب–ى بابا سیدنا؛ جامع أقدموا على ھدم ضریح حسن أیضاً. انظر أیضا
التواریخ؛ أدب؛ النزاریون الفرس، حكام في فارس؛ سرگوداشت–ى سیدنا؛ الشھرستاني، أبو الفتح

محمد بن عبد الكریم؛ تاریخ–ى جھان–گوشا؛ زبدة التواریخ.
حسن كبیر الدین، البیر (الشیخ) (ت. حوالي ٨٧٥/١٤٧٠). داعٍ – وليٌّ نزاري ستبانثي من
الھند. كان االبن األكبر للبیر (الشیخ) صدر الدین، وخلف والده في قیادة الخوجة النزاریین حوالي
سنة ٨١٩/١٤١٦. وارتحل كثیراً قبل أن یستقّر في أوتش، في السند (في باكستان الیوم)، التي
أصبحت مقراً لدعوة الستبانث في جنوب آسیا. ونجح البیر حسن أیضاً في تحویل أعداٍد كبیرة من
الھندوس خالل دورة رئاستھ للدعوة وبنى عالقات وثیقة بالمتصوفة. ویقع ضریحھ قرب أوتش

ویُعرف محلیاً باسم حسن داریا. كما تُنسب إلى البیر حسن عدة قصائد من أشعار الجنان.
الحسین األھوازي. من أوائل الدعاة اإلسماعیلیین. وارتبط بعبد هللا األكبر، ابن محمد بن
إسماعیل، وأحد أئمة دور الستر في الطور ما قبل الفاطمي من التاریخ اإلسماعیلي. وكان الحسین
من سكان األھواز في خوزستان، ورافق عبد هللا في رحلتھ من عسكر ُمكرم، في خوزستان، إلى
البصرة. وقامت القیادة اإلسماعیلیة المركزیة في سلمیة، فیما بعد، بإرسال الحسین إلى جنوب
العراق حیث تمكن من تحویل حمدان قرمط إلى مذھبھ حوالي سنة ٢٦٠/٨٧٣. وال نعرف الكثیر،

عدا ذلك، حول ھذا الداعي المبكر.
الحسین بن علي بن أبي طالب (٤-٦١/٦٢٦-٦٨٠). الحفید الثاني الباقي للنبي محمد من بنتھ
فاطمة وعلي بن أبي طالب. وھو من أوائل أئمة الشیعة، حیث یُعدّ الثالث عند االثني عشریین
والثاني عند اإلسماعیلیین من كافة الفروع. كانت والدتھ في المدینة، ونشأ في البدایة، مع شقیقھ
األكبر الحسن بن علي في بیت النبي. كان الحسین معارضاً في البدایة لمعاھدة السالم التي عقدھا
شقیقھ مع معاویة، لكنھ قبلھا في نھایة األمر واحترم الھدنة طیلة بقیة حیاة معاویة. كما كان، مثل

ّ ً



ً لتولّي قیادة األمة المسلمة، ولذلك والده، على قناعة ثابتة بأن أھل بیت النبي قد تّم اختیارھم إلھیا
ً رفض إعطاء البیعة البن معاویة، یزید، الذي خلف والده في األسرة األمویة سنة ٦٠/٦٨٠، خالفا
لشروط المعاھدة بین معاویة والحسن بن علي. وعقب ذلك بدأ زعماء الشیعة في الكوفة یكتبون

بإلحاح إلى الحسین یدعونھ لالنضمام إلیھم كإمام لھم.
وأخیراً انطلق الحسین من الحجاز ومعھ عصبة صغیرة من أقاربھ وأصحابھ قاصداً الكوفة. وفي
الطریق علم الحسین بفشل ثورة شیعیة في الكوفة وانفضاض مؤیدیھ من أھل الكوفة. وجرى
اعتراض الحسین على أرض سھل كربالء من قبل جیش أموي، فدخل في معركة في ١٠ محرم
٦١/١٠ تشرین األول/أكتوبر ٦٨٠. وقُتل حفید النبي وجمیع أقاربھ من الذكور وأصحابھ في مذبحة
وحشیة. وكان ولده علي (زین العابدین) الباقي الوحید ألنھ كان مریضاً؛ وجرى االعتراف بھ فیما
ز ھویتھا ً للشیعة. وأثار استشھاد حفید النبي حماسة دینیة جدیدة في الشیعیة وعزَّ ً رابعا بعد إماما
ً مختلف الجماعات الشیعیة، مناسبة الممیزة. وأصبح ھذا الحدث المأساوي، الذي تحتفل بھ سنویا
ألحیاء الذكرى بطقوس حزینة معقدة، أو مسرحیات، تُعرف باسم التعزیة. كما تحّول ضریح الحسین

في كربالء إلى مزار رئیسي للحج بالنسبة للشیعة. انظر أیضاً العلویون؛ إمامة؛ عیون األخبار.
الحسین بن علي بن الولید. انظر ابن الولید، الحسین بن علي.

حسین قائیني. من دعاة اإلسماعیلیین النزاریین األوائل في فارس. ال نعرف الكثیر عن ھذا
الصاحب المبكر لحسن الصباح. فقد كان مواطناً من قائین في قوھستان، ولعب دوراً ھاماً كداعٍ في
تحویل حامیة ألموت السلجوقیة إلى مذھبھ، وتمھید األرض الستیالء حسن الصباح على تلك القلعة
سنة ٤٨٣/١٠٩٠. وقام حسن فیما بعد، أي في سنة ٤٨٤/١٠٩١، بإرسال حسین إلى موطنھ في
قوھستان وكلّفھ بتنظیم نشاطات الدعوة اإلسماعیلیة ھناك. وسرعان ما حقق حسین نجاحاً كبیراً في
قوھستان، حیث تمكن اإلسماعیلیون بقیادتھ من االستیالء على قائین وتون وبلدات رئیسیة كثیرة
أخرى. غیر أن حسین قائیني قُتل في ظروف غامضة قبیل سنة ٥١٨/١١٢٤؛ واتُّھم أستاذ حسین

ابن حسن الصباح بالتورط في ھذه الجریمة، وأُعدم. لكن ثبت فیما بعد أْن ال أساس لھذا االتھام.
الحشاشون (أو الحشیشیة). اسم أطلقھ في األصل الصلیبیون وأوروبیون آخرون من العصر
الوسیط على اإلسماعیلیین النزاریین من فترة ألموت. فقد كانت للصلیبیین مواجھات حربیة
ودیبلوماسیة مكثفة مع اإلسماعیلیین النزاریین السوریین منذ مطلع العقد األول للقرن السادس/الثاني
عشر. لكن، في زمن راشد الدین سنان (ت. ٥٨٩/١١٩٣)، أعظم دعاة اإلسماعیلیین في سوریة،
بدأ المؤرخون الغربیون وعدد من الرحالة األوروبیین بالكتابة حول ھذه المجموعة الشرقیة
الغامضة، التي أطلقوا علیھا اسم ”الحشیشیة“. ویظھر ھذا التعبیر في مصادر األوروبیین من
.Hashishin إضافةً إلى اسم Heyssessiniو Assassini العصر الوسیط بأشكاٍل متنوعة، مثل
ومن الواضح أن ھذا التعبیر قد بُني على صیغ متعددة للكلمة العربیة ”حشیشي“ (وجمعھا
حشیشیة)، وھي نعت أطلقھا المسلمون اآلخرون بصورة مسیئة على اإلسماعیلیین النزاریین في
سوریة وفارس، والتقطھا الصلیبیون في بالد الشام وحّولوھا إلى صیغ مختلفة في اللغات الفرنسیة

واإلیطالیة وغیرھما من اللغات األوروبیة.
وجاء استخدام التعبیر في جمیع المصادر المسلمة التي أشارت إلى النزاریین بالحشیشیة أو
الحشاشین بمعناه المسيء للسمعة، ”المتساھلین بالمبادئ األخالقیة“، دون اتھام أتباع المذھب
باستعمال الحشیش، أو نبات القنّب، بصورة فعلیة. لكن التفسیر الحرفي للتعبیر الذي یصف
النزاریین بمستعملي الحشیش وجد جذوره في تخیّالت األوروبیین من العصر الوسیط، الذین بقوا



جاھلین باإلسالم وباإلسماعیلیین. ثم قام الصلیبیون ومؤرخوھم الغربیون في الشرق األدنى وأوروبا
بوضع أو فبركة ونشر عدٍد من الحكایات حول الممارسات السریة لإلسماعیلیین النزاریین، وال
سیما الفدائیین منھم. وھذه الحكایات الُمتخیلة، أو ما یُسمى بخرافات الحشاشین، بلغت ذروتھا
بصیغتھا الشعبیة عند الرّحالة اإلیطالي البُندقي ماركو بولو (١٢٥٤-١٣٢٤)، وكانت تدور حول
تجنید الفدائیین الشباب وتدریبھم، والسلوك الشریر عند القائد اإلسماعیلي النزاري الُمسّمى في
المصادر األوروبیة بـ”شیخ الجبل“. وكان القصد من ھذه الحكایات توفیر تفسیرات ُمرضیة لسلوك
ً بالنسبة لألوروبیین من العصر الوسیط. غیر أن البحث الحشاشین الذي بدا لوال ذلك العقالنیا
ً بتفكیك وتبدید خرافات العصر الوسیط المحیطة الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة بدأ حالیا
ً الھدایة اآلمریة؛ سیلفستر دو ساسي، أنطوان باإلسماعیلیین النزاریین وبفدائییھم. انظر أیضا

إسحاق.
الحشاشین، خرافات. انظر الحشاشون.

الحشیشیة. انظر الحشاشون.
الحكیم المنجم (ت. ٤٩٦/١١٠٣). أول داعٍ إسماعیلي نزاري في سوریة. وكانت ألموت قد بعثت
بھ برفقة عدد من الدعاة المساعدین في البدایات األولى للقرن السادس/الثاني عشر. واتّخذ من حلب
مقراً إلقامتھ، حیث نال حظوة عند حاكم المدینة السلجوقي، رضوان. وخلفھ في منصبھ كقائد

للنزاریین في سوریة داعٍ فارسي آخر ھو أبو طاھر الصائغ.
الحّمادیون. انظر الزیریون.

حمدان قرمط بن األشعث. داعٍ إسماعیلي ومؤسس الحركة القرمطیة في العراق. وكان حمدان قد
تحول إلى اإلسماعیلیة على ید الداعي الحسین األھوازي قرابة العام ٢٦٠/٨٧٣. وبدأ حمدان، بُعید
ذلك، بتنظیم الدعوة اإلسماعیلیة في بلده األم سواد الكوفة، في جنوب العراق. وأصبح المستجیبون
اإلسماعیلیون في جنوب العراق والمناطق المجاورة یُعرفون بالقرامطة نسبةً إلى داعي دعاتھم
المحلي األول. أما المساعد الرئیسي لحمدان فكان صھره عبدان. وفي تلك الفترة أقرَّ حمدان بمحمد
ً منتظراً. وعندما أظھر عبد هللا المھدي، قائد الدعوة ً ومھدیا بن إسماعیل بن جعفر الصادق إماما
اإلسماعیلیة المركزي ومؤسس الخالفة الفاطمیة فیما بعد، إمامتھ إلى العلن سنة ٢٨٦/٨٩٩، وأنكر
عودة محمد بن إسماعیل في صورة المھدي، أوقف حمدان نشاطاتھ الدعویة. ثم ما لبث أن اختفى

عقب ذلك بفترة قصیرة.
ویبدو أن حمدان قد حّول والءه فیما بعد إلى اإلمام عبد هللا المھدي. وأُعطي في تلك الفترة ھویة
جدیدة، حیث صار یُعرف بالداعي أبي علي، وأُرسل إلى مصر حیث عمل على تجدید نشاطاتھ كداعٍ
إسماعیلي مخلص. حتى أّن اإلمام عبد هللا المھدي، الذي أّسس الخالفة الفاطمیة سنة ٢٩٧/٩٠٩،
أرسل حمدان (أبا علي) إلى األناضول لنشر الدعوة اإلسماعیلیة ھناك. وكانت وفاة حمدان في

أفریقیا سنة ٣٢١/٩٣٣، وخلفھ ابنھ أبو الحسن محمد في منصبھ كداعٍ. انظر أیضاً الباقلیة.
ً حمزة بن علي بن أحمد. مؤسس عقیدة الدروز الدینیة. وكان حمزة، ذو األصل الفارسي، عضوا
في الدعوة اإلسماعیلیة في القاھرة زمن الخلیفة الفاطمي الحاكم. وارتبط بالحسن األخرم المتزّعم
لحركة إسماعیلیة ُمغالیة، والذي أعلن ألوھیة الحاكم سنة ٤٠٨/١٠١٧. وبعد وفاة األخرم سنة
٤٠٨/١٠١٨، ادّعى حمزة قیادة ما سیُعرف بالحركة الدرزیة، بعد تنافس مع الداعي محمد بن
إسماعیل الدرزي. ونجح حمزة في تطویر حركة ذات تنظیٍم قويٍ راحت تتوّسع بسرعة وخاصةً في
سوریة. وباختفاء الحاكم سنة ٤١١/١٠٢١ تعّرض أتباع عقیدة تألیھ الحاكم لالضطھاد ودخل حمزة



في الستر والغیبة. وأرسل حمزة فیما بعد رسائل إلى أتباعھ یعدھم فیھا بالرجعة. وجرى جمع رسائل
ت إلى النصوص الدینیة المقدّسة للدروز، وُسّمي ھذا الكتاب التشریعي بـ رسائل حمزة الباقیة وُضمَّ

الحكمة. وال یزال الدروز ینتظرون عودة الحاكم وحمزة إلى الظھور مرة أخرى.

– خ –

خاكي خراساني، إمام قولي (ت. بعد ١٠٥٦/١٦٤٦). شاعر إسماعیلي نزاري من فترة أنُجدان
المتأخرة في التاریخ النزاري. كان معاصراً لإلمامین السابع والثالثین والثامن والثالثین من أئمة
فرع قاسم شاه النزاریین، ذي الفقار علي (خلیل هللا األول) (ت. ١٠٤٣/١٦٣٤) ونور الدھر علي
(ت. ١٠٨٢/١٦٧١)، ومدحھما كثیراً في دیوانھ الشعري. كما ذكر أن أنجدان كانت مقراً إلقامتھما،
ومن الواضح أنھ قد زار المكان بنفسھ. وقد لجأ خاكي إلى التعابیر الشعریة والصوفیة لنشر عقائده
اإلسماعیلیة والدعوة إلیھا. وواصل أحفاده، وال سیما منھم فدائي خراساني، تولّي مناصب قیادیة في
الجماعة النزاریة في خراسان، شمال شرق فارس. عاش خاكي في قریة ِدزباد في شمال خراسان،

حیث ال یزال ضریحھ قائماً ھناك. أدب.
خراسان. مقاطعة تقع في الشمال الشرقي من إیران. وكانت خراسان في العصر الوسیط تضّم
منطقة أكبر بكثیر مما ھي علیھ الیوم، بما فیھا أجزاء مما یُعرف الیوم بآسیا الوسطى وأفغانستان،
وقد تمتد حتى وادي الھندوس. وشّكلت المنطقة مقاطعة شرقیة ھامة زمن الخالفتین األمویة
والعباسیة، وحتى سیطرة الصفاریین على نیسابور، عاصمة خراسان، سنة ٢٥٩/٨٧٣. وبحلول
ت إلى أمالك السامانیین. ومنذ العقود المتأخرة من القرن سنة ٢٨٧/٩٠٠ كانت خراسان قد ُضمَّ
ً من قواعد الثالث/التاسع أخذت الدعوة اإلسماعیلیة باالنتشار في خراسان وما وراء النھر انطالقا
مختلفة في نیسابور ومرو وروذ وبخارى. وانتقلت المنطقة، عقب ذلك، إلى أیدي الغزنویین األتراك
الذین اضطھدوا اإلسماعیلیین، لكن اإلسماعیلیة عادت وانتعشت من جدید في المنطقة من خالل

جھود ناصر خسرو.
ومنذ أوائل ثمانینیات القرن الخامس/تسعینیات القرن الحادي عشر كان الجزء الجنوبي الشرقي
ً وبلدات رئیسیة كقائین وتون وطبس وزوزن، المعروفة في العصر من خراسان، الذي ضّم مدنا
الوسیط باسم قوھستان بالعربیة (كوھستان بالفارسیة)، والممتدة من جنوب نیسابور وحتى سیستان
(سجستان بالعربیة)، قد أصبح من األراضي الھامة العائدة للدولة النزاریة في فارس. وظھر المغول
في خراسان بدءاً من سنة ٦١٧/١٢٢٠، حیث عاثوا فساداً في المنطقة ثم دّمروا، فیما بعد، القالع
النزاریة في قوھستان. وبالتزامن مع مذبحة على نطاق واسع لسكان مرو ونیسابور، قام المغول سنة

٦٥٤/١٢٥٦ بقتل أعداٍد كبیرة من النزاریین المقیمین في خراسان.
خضعت خراسان، عقب ذلك، لحكم سالالت محلیة متنوعة، كالكارتیین والَسربَداریین، حتى إنشاء
حكم الساللة التیموریة وعاصمتھا سمرقند في ما وراء النھر. وبحلول سنة ٩١٥/١٥١٠ تمَّ دمج
خراسان في أمالك الدولة الصفویة. وفي القرن الثاني عشر/الثامن عشر أصبحت مدینة مشھد، حیث
یوجد مقام علي الرضا (ت. ٢٠٣/٨١٨)، اإلمام الثامن للشیعة االثني عشریة، عاصمةً لحكم نادر
شاه أفشار. ومع إقامة الحكم القاجاري اكتسبت مقاطعة خراسان مكانة ھامة في الدولة الفارسیة،

وفیھا تواجد أكبر تجّمع لإلسماعیلیین النزاریین في البالد.



الخطاب بن الحسن بن أبي الِحفاظ الھمداني (ت. ٥٣٣/١١٣٨). داعٍ مستعٍل طیبي ومؤلف
وعالم وشاعر من الیمن. كان ینتمي إلى أسرة من شیوخ الحجور، إحدى عشائر بني ھمدان في
ً حجوریاً، وتحّول إلى اإلسماعیلیة على ید معلمھ، الیمن. والخطاب نفسھ كان شیخاً، أو سلطانا
الذؤیب؛ إضافةً إلى شھرتھ كمحارب قاتل النجاحیین والزیدیین في الیمن باسم الصلیحیین
اإلسماعیلیین. فكان لوالئھ للملكة الصلیحیة أروى وخدماتھ العسكریة للقضیة اإلسماعیلیة دور حاسم
في نجاح الدعوة الطیبیة في الیمن خالل سنواتھا التكوینیة. وعندما أصبح الذؤیب الداعي المطلق
األول، كان الخطاب مساعداً لھ في بدایة األمر. وشارك الخطاب في نزاع عائلي نجم عن مقتل
شقیقتھ ومنافسٍة مع أخیھ األكبر سلیمان الذي لم یكن إسماعیلیاً، حول تولّي شؤون الحجور. ونجح

الخطاب في قتل شقیقھ، لكنھ قُتل انتقاماً على أیدي أبناء شقیقھ سلیمان.
الخّطابیة. انظر أبو الخطاب.

ُخْمس. انظر عشور.
خوجة. اسم استُخدم عادةً لإلشارة إلى اإلسماعیلیین النزاریین من جنوب آسیا. فالدعوة النزاریة
دخلت إلى شبھ القارة الھندیة خالل النصف األول من القرن السابع/الثالث عشر، إن لم یكن في وقت
أبكر من ذلك. وكان الدعاة – األولیاء أو الشیوخ (بیر) األوائل قد رّكزوا جھودھم في البدایة في
السند (باكستان الحدیثة حالیاً). ویعتبر البیر (الشیخ) شمس الدین أّول شخصیة في أدب الجنان
التقلیدي للجماعة ارتبطت بافتتاح النشاطات النزاریة في السند. غیر أن الفضل في توطید وتنظیم
الدعوة النزاریة في الھند یُنسب عموماً إلى شیخٍ (بیر) الحق ھو بیر صدر الدین. وصدر الدین ھو
من نجح في تحویل أعداٍد كبیرة من الھندوس من طائفة اللوھانا التجاریة، ومنحھم اسم الخوجة،
المشتّق من الكلمة الفارسیة ”خواجا“ وتعني السید أو المالك وتطابق التعبیر الھندوسي ”ثاكور“

الذي كان یُخاطب بھ ھندوس اللوھانا.
وخلف صدر الدین آخرون، حتى قیام أئمة فترة أنجدان النزاریین باقتالع ساللة الشیوخ بالوراثة
وعیّنوا مكانھا ممثلیھم المحلیین أو الوكالء والباواسات. وأصبح الشكل الخاص من اإلسماعیلیة
النزاریة الذي تطّور في جنوب آسیا یُعرف باسم الستبانث، أو ”الطریق الصحیح“. والنزاریون
الخوجة ھم من بین أوائل الجماعات اآلسیویة المھاجرة من الھند إلى شرق أفریقیا. وفي الوقت
الحالي یُشّكل الخوجة النزاریون من جنوب آسیا وأفریقیا والبلدان الغربیة جزءاً من جماعة
ً آغا خان، قضیة؛ ً لھا. انظر أیضا اإلسماعیلیین النزاریین العالمیة التي تعترف باآلغا خان إماما

الشتات؛ اإلمامشاھیون؛ اللغات؛ أدب؛ نكاح؛ عشور.
خوجكي. اسم لخّطٍ جرى تطویره بین جماعة الخوجة النزاریین في جنوب آسیا. وینتمي الخط
الخوجكي والخط الناشئ عنھ، اللوھانَكي (وھو خط أفراد طائفة اللوھانا)، إلى مجموعة خطوط
ُعِرفت في السند عموماً بالبَْنیان أو الوانیكو، المرتبطة أساساً بالجماعات التجاریة. لكن ھذه الخطوط
التجاریة لم تكن مناسبة لألغراض األدبیة بسبب ضعف نظامھا في أحرف العلّة والنقص في
مجموعة أحرفھا الصامتة عموماً، وغیرھا. إال أن عدداً صغیراً من مثل تلك الخطوط التجاریة،
ومنھا الخوجكي، جرى تھذیبھا وتطویرھا إلى أداة للتعبیر األدبي. وبالنسبة للخط الخوجكي ارتبط
الدافع لھذا التطویر بحاجة جماعة الخوجة اإلسماعیلیین النزاریین للمحافظة على مجموعاتھا من
األدب الدیني والجنان المتداولة بالعامیة، عبر كتابتھا بأبجدیة محلیة ممیزة ومألوفة لدى أفراد

الجماعة وسھلة التعلم.



إن دراسة الخط الخوجكي ال تزال في طورھا البدائي ألن أكثریة المخطوطات الخوجكیة، التي
ھي أھم مصادر معلوماتنا حول الموضوع، ال تزال بحاجة للتحلیل الُمنظَّم. غیر أن مھمة تدوین
النصوص الدینیة بالخط الخوجكي كانت قد قطعت أشواطاً اعتباراً من القرن العاشر/السادس عشر،
بینما یُحتمل أن یكون استعمال جماعة الخوجة لھذا الخط قد بدأ قبل ذلك بكثیر. ولدى مكتبة معھد
الدراسات اإلسماعیلیة مجموعة ضخمة من المخطوطات الخوجكیة؛ في حین نجد مجموعة أصغر
في مكتبة جامعة ھارفارد. لكن استعمال الخط الخوجكي بین جماعة الخوجة أخذ یتدھور سریعاً في
العقود األولى من القرن العشرین، ومن أسباب ذلك اقتحامات دور الطباعة. وتوقفت طباعة الكتب
الخوجكیة وكذلك التعلیم بالخط الخوجكي بحلول أربعینیات القرن الماضي، باستثناء منطقة السند،
موطن والدة الخط. وحتى في السند، فإن الخط لم یبَق إال لسبعینیات القرن الماضي، حیث اختفى
لتحّل محلھ أبجدیة عربیة – فارسیة ُمستخدمة على نطاق واسع في الباكستان لكتابة اللغتین األوردیة

والسندیة. انظر أیضاً الستبانث.
خورشاه. انظر ركن الدین خورشاه.

الخوارزمشاھیون، أو الخوارزمیة. أسرة مسلمة سنّیة تركیة حاكمة ذات فروع مختلفة تنحدر من
ً خوارزم، على نھر جیحون األدنى في آسیا الوسطى. وكان ھؤالء الحكام بالوراثة لخوارزم نوابا
للسالجقة، وتبنّوا لقب الملوك القدیم (شاه) وسّموا أنفسھم شاھات خوارزم. وقام الخوارزمشاھیون
بتثبیت استقاللھم وتوسیع ممتلكاتھم الخاصة داخل فارس والعراق مستفیدین من انقسامات السالجقة
التي حدثت بعد وفاة السلطان َسنَجر (ح. ٥١١-٥٥٢/١١١٨-١١٥٧). وأنھى السلطان تِكش (ح.
٥٦٧-٥٩٦/١١٧٢-١٢٠٠) ُحكم السالجقة عندما ھزم طغرل الثالث سنة ٥٩٠/١١٩٤. غیر أن
ھذه األسرة سقطت واقتُِلعت عندما انھزم جالل الدین منغوبیرتي (ح. ٦١٧-٦٢٨/١٢٢٠-١٢٣١)،
آخر الخوارزمشاھات، في المعركة أمام المغول. وبما أنھم كانوا خلفاء للسالجقة في الحكم، فقد
ً مواجھات عسكریة دامت طویالً مع الحكام اإلسماعیلیین النزاریین كانت للخوارزمشاھیین أیضا

في فارس.
خوزستان. مقاطعة في الجنوب الغربي من إیران، تقع بین جبال زاغروس والخلیج الفارسي،
وبشكٍل أكثر تحدیداً، یُحیط بخوزستان من الغرب الحدود العراقیة – اإلیرانیة، ومن الشمال مقاطعة
لورستان، ومن الجنوب الخلیج الفارسي، ومن الشرق نھر ِھْنِدجان. وكان العرب المسلمون قد
أكملوا فتحھم لھذا اإلقلیم سنة ١٩/٦٤٠. ویبدو أن محمد بن إسماعیل، اإلمام السابع لإلسماعیلیین،
كان قد استقرَّ في خوزستان في نھایة القرن الثاني/الثامن، حیث كان لھ بعض األتباع، ومن ھناك
بعث بالدعاة إلى المناطق المجاورة في جنوب العراق وفي أمكنة أخرى. ثم قام ولده وخلیفتھ في
اإلمامة، عبد هللا األكبر، بتنظیم الدعوة اإلسماعیلیة وقیادتھا بدایةً من خوزستان أیضاً. فقد عاش في
عسكر مكرم قرب األھواز. وكانت عسكر مكرم، التي تأسست في بدایة القرن الثاني/الثامن، بلدة
مزدھرة في العصور الوسطى، وال تزال آثارھا قائمة الیوم إلى الجنوب من بلدة شوشتر وتُعرف
باسم بند–ى قیر. وثمة دعاة بارزون مبكرون، كالحسین األھوازي وعبدان، ینحدرون من

خوزستان.
ثم خضعت خوزستان خالل القرون الالحقة لحكم كّلٍ من البویھیین والسالجقة واإلیلخانیین. وفي
فترة ألموت من التاریخ النزاري نشط النزاریون، لبعض الوقت، في جبال زاغروس، في المنطقة
الحدودیة بین مقاطعتي خوزستان وفاْرس. واستولى النزاریون في تلك المنطقة على قلعتین على
جان واستخدموھما قاعدتین لعملیاتھم العسكریة. وفي سنة ٨٣٩/١٤٣٥ أسس األقل قرب بلدة أرَّ

ً ً



ً مستقالً لھم في حویزه في المشعشعة، وھم أسرة عربیة محلیة اعتنقت عقائد شیعیة مغالیة، حكما
جنوب خوزستان دام سبعین عاماً، أي حتى دخول المنطقة تحت سیطرة الدولة الصفویة سنة

.٩٢٠/١٥١٤
وبعدھا دخل المشعشعة في خدمة السالالت الفارسیة المتنوعة بصفة والة أو حّكام حتى ١٩٢٤.
وكانت قبائل عربیة متنوعة قد استقرت، في غضون ذلك، في خوزستان، وصاروا یُطلقون على
المقاطعة اسم عربستان. وكان شیوخھم یحكمون على المنطقة بصورة عملیة حتى قیام رضا شاه،
مؤسس أسرة بھلوي الحاكمة، بوضع حدٍّ لسیطرتھم سنة ١٩٢٥. وبدأت األوضاع االقتصادیة

للمقاطعة بالتحّسن مع اكتشاف النفط فیھا سنة ١٩٠٨.
خیرخواه الھراتي. داعٍ وشاعر إسماعیلي نزاري. ُولد محمد رضا بن سلطان حسین غوریاني،
المشھور باسم خیرخواه الھراتي، ألسرة إسماعیلیة نزاریة قیادیة في غوریان قرب ھرات (في
أفغانستان الیوم) قرابة نھایة القرن التاسع/الخامس عشر، وتوفي في وقت لم یتأخر كثیراً عن سنة
٩٦٠/١٥٥٣، وھو آخر تاریخٍ مذكور في كتاباتھ. فیكون، بھذا الشكل، قد عاش في فترة أنجدان من
التاریخ النزاري، عندما كانت األنشطة األدبیة للدعوة النزاریة في طور اإلحیاء في ظل القیادة
المباشرة ألئمة فرع قاسم شاه النزاریین شخصیاً. ثم قام إمام تلك الفترة النزاري، المستنصر با�
الثالث (ت. ٩٠٤/١٤٩٨)، بتعیین خیرخواه في منصب كبیر الدعاة، أو حجة (بیر أو شیخ)،

لمنطقتي خراسان وبدخشان.
ً لدى ً غزیر االنتاج، وتُعتبر كتاباتھ، المدّونة كلھا بالفارسیة ومحفوظة أساسا كان خیرخواه كاتبا
الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة في بدخشان والھونزا ومناطق شمالیة أخرى من باكستان، ھامة جداً
لفھم العقائد النزاریة من تلك الفترة. كما نظم خیرخواه الشعر ووقّعھ باسم مستعار، ”غریبي“،

مشتق من اسم اإلمام النزاري المعاصر لھ (غریب میرزا). انظر أیضاً كالم–ى بیر؛ أدب.

– د –

دار الحكمة. دار العلم.
ً بدار الحكمة، في القاھرة سنة دار العلم (دار الحكمة). تأّسست دار العلم، وتسّمى أیضا
٣٩٥/١٠٠٥، كمؤسسة تعلیمیة رئیسیة بمبادرة من الخلیفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا الذي خّصص
س فیھا مجموعة متنوعة من الموضوعات الدینیة وغیرھا، لھا قسماً في القصر الفاطمي. وكانت تُدرَّ
تراوحت من القرآن والحدیث والفقھ إلى المنطق والنحو والفلك والریاضیات. وأُضیفت مكتبة
رئیسیة إلیھا كان یرتادھا علماء وباحثون من شتّى الملل والنحل الدینیة، وتلقّى فیھا العدید من الدعاة
اإلسماعیلیین جزءاً من تدریبھم على األقل باعتبارھا قدّمت خدمات بأشكال متنوعة لنشاطات
الدعوة. ثم جرى نقل دار العلم، في أزمنة فاطمیة الحقة، إلى مكاٍن جدید وأصبحت تخدم حاجات
الدعوة بصورة أكبر. وبسقوط األسرة الفاطمیة الحاكمة سنة ٥٦٧/١١٧١، أُغلقت دار العلم
وتعرضت محتویاتھا الضخمة من المخطوطات للبیع أو للتدمیر على أیدي األیوبیین السنّة، خلفاء

الفاطمیین الشیعة. انظر أیضاً تعلیم.
داسونذ. انظر العشر.

داعي. وتعني حرفیاً من ”یقوم بالدعوة أو التبشیر“. وقد استخدمت ھذا التعبیر العربي مجموعات
مسلمة عدیدة، وخاصةً اإلسماعیلیون، كتسمیة لدعاتھم. وقد أُطلق مصطلح داعي (جمعھا دعاة)



على كل ممثل مفوض للدعوة اإلسماعیلیة، الذي ھو ُمبّشر دیني – سیاسي مسؤول عن نشر العقیدة
اإلسماعیلیة وكسب األتباع لإلمام. وبرزت مراتب مختلفة للدعاة خالل مراحل التاریخ اإلسماعیلي.
فكان في أزمنة الفاطمیین فئات ثالث من الدعاة: داعي البالغ (أو داعي التلقین) والداعي المطلق
(أو الداعي بصالحیات مطلقة) والداعي المحدود (أو الداعي بصالحیات محدودة). وكان تعیین
الداعي ال یتم إال بموافقة اإلمام. فالمرشحون الحائزون على مواصفات فكریة خاصة ومؤھالت

تعلیمیة متقدمة ھم وحدھم من كان یجري تعیینھم في منصب الداعي.
وقد أصبح دعاة كثیرون علماء بارزین في الكالم والفلسفة والفقھ وحقول أخرى في المعرفة،
وأنتجوا نصوصاً كالسیكیة في األدب اإلسماعیلي. وبموجب ھرمیة الدعوة القائمة زمن الفاطمیین،
فإن الرئیس اإلداري لتنظیم الدعوة – وھو أعلى مرتبة بعد اإلمام – یُسّمى داعي الدعاة، أو الحجة،
ً في المصادر غیر اإلسماعیلیة، ویقابلھ في المصادر اإلسماعیلیة تعبیر وھو تعبیر مستخدم أساسا
الباب أو باب األبواب. أما في تنظیم الدعوة الطیبیة المستعلیة، فقد الرئیس اإلداري، الذي یتمتع
بصالحیات مطلقة في الجماعة، تسمیة الداعي المطلق. وبمرور الوقت تّم تبني ھذه التسمیة من قبل
ً قسم الرؤساء اإلداریین لفروع الداوودیة والسلیمانیة والعلویة من الدعوة الطیبیة. انظر أیضا

الوالء؛ مجالس الحكمة؛ النیسابوري، أحمد بن إبراھیم.
دامغ الباطل. كتاب من تألیف علي بن محمد بن الولید (ت. ٦١٢/١٢١٥)، وھو نقٌض مفصَّل في
مجلدین لكتاب أبي حامد محمد الغزالي الجدلي المناوئ لإلسماعیلیین، فضائح الباطنیة، الذي كتبھ
حوالي ٤٨٨/١٠٩٥. وصنِّف ھذه الرسالة في الیمن الداعي المطلق الخامس لإلسماعیلیین الطیبیین

المستعلیین. انظر أیضاً الباطنیون؛ أدب.
داؤد برھان الدین بن قطبشاه (ت. ١٠٢١/١٦١٢). الداعي المطلق السابع والعشرون
للداوودیین الطیبیین. ففي سنة ٩٩٧/١٥٨٩ (أو ٩٩٩/١٥٩١) َخلََف داؤد بن عجبشاه في قیادة
الطیبیین المستعلیین نائبھ في الھند داؤد بن قطبشاه. لكن بعد ذلك بأربع سنوات جاء سلیمان بن
حسن، النائب الیمني، لیزعم رئاسة الدعوة لنفسھ وذھب إلى الھند لتثبیت ھذا الزعم وتطبیقھ، فأدّى
ھذا النزاع على الوراثة إلى حدوث االنقسام الداوودي – السلیماني الدائم في الجماعة الطیبیة
ودعوتھا، حیث أقّرت الغالبیة العظمى من الطیبیین بصحة والیة داؤد لمنصب الداعي المطلق
السابع والعشرین، وصارت تُعرف بالداوودیة. ومنذ ذلك الوقت اتّبع كل من الداوودیین والسلیمانیین

خّطین مختلفین من الدعاة. انظر أیضاً العلویون.
داؤد بن عجبشاه. الداعي المطلق السادس والعشرون للمستعلیین الطیبیین. وكان داؤد قد تولى
قیادة اإلسماعیلیین الطیبیین عقب وفاة الداعي الخامس والعشرین، جالل بن حسن، سنة
٩٧٥/١٥٦٧. وشھد الطیبیون البھرة في زمنھ موجة جدیدة من االضطھاد في الھند. فذھب داؤد
ً إلى أگرا سنة ٩٨١/١٥٧٣ لرفع تظلّمات جماعتھ إلى اإلمبراطور المغولي أكبر. وكانت شخصیا
النتیجة نجاح الداعي في تثبیت ممارسات العبادة الطیبیة، التي سبق التخلّي عنھا سابقاً في غجرات
وفي أمكنة أخرى خشیة االضطھاد. وحدث عقب وفاة داؤد سنة ٩٩٧/١٥٨٩ (أو في ٩٩٩/١٥٩١)

نزاع على وراثتھ أدّى إلى االنشقاق الداوودي – السلیماني في الجماعة الطیبیة ودعوتھا.
داؤدي- سلیماني، انشقاق. انظر داؤد برھان الدین بن قطبشاه؛ داؤدیون.

داؤدیون (داوودیون)، داوودیة. مجموعة متفرعة من الطیبیین المستعلیین. ففي سنة
٩٩٧/١٥٨٩ (أو في ٩٩٩/١٥٩١) توفي الداعي المطلق السادس والعشرون، وخلفھ في الھند نائبھ
داؤد برھان الدین بن قطبشاه. لكن بعد ذلك بأربع سنوات جاء سلیمان بن حسن الھندي، نائب



الداعي المتوفى في الیمن، لیزعم والیة قیادة الجماعة الطیبیة ودعوتھا لنفسھ. فتّم عرض النزاع
الحامي على الوراثة على اإلمبراطور المغولي أكبر سنة ١٠٠٥/١٥٩٧، وأصدرت محكمة خاصة
حكماً لصالح داؤد بن قطبشاه، لكن النزاع، الذي اتّخذ أبعاداً یمنیة – ھندیة، لم یجد طریقھ إلى الحل،

وأدّى إلى حدوث انقسام دائٍم في الجماعة الطیبیة ودعوتھا.
أكثریة البھرة الطیبیین، المكونة من معظم الطیبیین، أقّرت بداؤد بن قطبشاه داعیھا المطلق السابع
والعشرین، وصارت تُعرف، منذ ذلك الوقت، باسم الداؤدیة (أو الداوودیة). بینما أیّدت أقلیة من
الطیبیین، تتألف من معظم الطیبیین في الیمن ومجموعة صغیرة من البھرة، حقوق سلیمان بن حسن
في الوراثة واعتبرتھ داعیھا المطلق السابع والعشرین، وأصبح ھؤالء المستعلیون الطیبیون یُعرفون
باسم السلیمانیین. واتبع الداؤدیون والسلیمانیون، عقب ذلك، خطین مختلفین من الدعاة المطلقین.
وواصل الدعاة الداؤدیون اإلقامة في الھند، في حین استقرَّ الدعاة السلیمانیون في الیمن ثم في
السعودیة في الفترة الحدیثة. انظر أیضاً عمارة؛ داؤد بن عجبشاه؛ الشتات؛ فقھ؛ المكارمة؛ النكاح؛

موسم–ى بھار؛ منتزع األخبار؛ العشر.
الَدَرزي (أو الَدْرزي)، محمد بن إسماعیل. ویُعرُف أیضاً بنشتكین، وھو داعٍ من أصول تركیة أو
فارسیة عمل في مصر الفاطمیة وأصبح واحداً من مؤسسي الحركة الدرزیة ودیانتھا، والمسّماة
على اسمھ. وكان الدرزي (وتعني الخیّاط في الفارسیة)، في بدایة أمره، واحداً من تالمذة حمزة بن
علي، لكنھ لم یلبث أن عمل بصورة مستقلة للوصول إلى قیادة الحركة الدرزیة. ونجح في كسب
ً بألوھیة الخلیفة الفاطمي الحاكم. وعندما العدید من األتباع، وكان أول الدعاة الغالة في القول علنا
ً التجأ الدرزي إلى القصر الفاطمي سنة ٤١٠/١٠١٩ ثم اختفى نشبت الثورات في القاھرة الحقا
بطریقة غامضة، إذ ربما تعّرض للقتل في القصر. أما في األدب الدرزي فیُذكر الدرزي على أنھ

مرتدّ وملحد.
الدرزیة. انظر الدروز.

الدروز. جماعة دینیة نشأت عن اإلسماعیلیة حوالي ٤٠٨/١٠١٧، السنة األولى في الحقبة
الدرزیة. ویعیش الدروز، الذین یُسّمون أنفسھم بالموّحدین، في مناطق عدیدة في سوریة ولبنان
وفلسطین. وثمة جماعات درزیة صغیرة استقرت في األمیركتین وأسترالیا وغرب أفریقیا. ونشأ ھذا
الدین (المذھب) في السنوات الختامیة لعھد اإلمام – الخلیفة الفاطمي الحاكم (ح.
٣٨٦-٤١١/٩٩٦-١٠٢١). وكان عدد من قادة اإلسماعیلیین، بدءاً بالَدَرزي (أو الدَْرزي) الذي
أخذت الدیانة الدََرزیة (أو الدُرزیة) اسمھا منھ، قد نّظموا حركة رادیكالیة في القاھرة وأعلنوا ألوھیة
ً الحاكم. غیر أن ھذا الدین وجد صیغتھ المقررة على ید قائد آخر ھو حمزة بن علي، الذي نجح أیضا

في تطویر تنظیٍم دعاوي للحركة انتشر بسرعة، وخاصةً في سوریة.
وقد ُجمعت رسائل حمزة لتوفّر، بالنتیجة، أساساً للكتب المقدسة للدروز المسّماة ”رسائل الحكمة“.
وسرعان ما شكَّل الدروز جماعة دینیة مغلقة ال تسمح بالتحول وتغییر المذھب. وللدروز، الذین
ً بالتناسخ. وھم ال یزالون لدیھم عقائد مفّصلة في الكوزمولوجیا واإلیسكاتولوجیا، اعتقادٌ أیضا
ینتظرون عودة الحاكم، باعتباره موضع الحلول اإللھي األخیر، إلى الظھور ومعھ حمزة. ویحفظ

الدروز أدبھم الدیني وعقائدھم بسریة تامة. انظر أیضاً الكرماني، حمید الدین أحمد بن عبد هللا.
ِدزكوه. انظر شاه ِدز.

دعائم اإلسالم. كتاب صنَّفھ القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤)، وشكَّل لدى الدولة الفاطمیة
مختصراً إسماعیلیاً شامالً في الفقھ. وقد بلغت جھود النعمان لتصنیف مختصرات فقھیة جامعة تلبیةً



لطلب اإلمام – الخلیفة الفاطمي المعّز ذروتھا في كتاب دعائم اإلسالم، الذي قرأه اإلمام بعنایة
ً للفقھ في الدولة. وال یزال الكتاب النص الفقھي الرئیسي عند وصادق علیھ باعتباره مرجعاً رسمیا
الطیبیین، وال سیما عند البھرة اإلسماعیلیین. ویُقّسم النص العربي لكتاب الدعائم إلى مجلدین،
األول منھما یتناول العبادات، أو واجبات الدین وفروضھ، بینما یتناول المجلد الثاني المعامالت أو
ً فیضي، آصف علي الشؤون الدنیویة، كالطعام والوصایا والمیراث والنكاح والطالق. انظر أیضا

أصغر؛ حدیث؛ فقھ؛ أدب؛ تأویل الدعائم.
دعوة. تعبیر یعني بالعربیة الطلب لالجتماع أو األمر بالحضور. وفي السیاق الدیني – السیاسي
ھي القیام بالدعایة لقضیة فرد أو أسرة تدّعي الحق في اإلمامة، والطلب من اآلخرین تبنّي ھذه
القضیة ومناصرتھا. وتشیر عبارة دعوة أیضاً إلى مجمل ھرمیة المراتب، الُمسّماة بالحدود أحیاناً،
ضمن تنظیم دیني ُمحدّد أنشئ لھذا الغرض، وال سیما التنظیم الموجود عند اإلسماعیلیین. وغالباً ما
أشار ھؤالء إلى حركتھم باسم ”الدعوة“ فقط، أو ”الدعوة الھادیة“ رسمیاً. أما تنظیم الدعوة
اإلسماعیلیة وتطورھا، إضافةً إلى عمل ووظائف مختلف المراتب الفعلیة والكائنة في التنظیم، فھي
أمور تعتبر من أكثر جوانب اإلسماعیلیة غموضاً. وكان عمل الدعوة یجري تحت اإلشراف الكلي
إلمام الزمان اإلسماعیلي عموماً، وھو من كان یُجیز سیاساتھا وتعالیمھا. وكان داعي الدعاة ھو
الرئیس اإلداري لتنظیم الدعوة ویخضع إلشراف اإلمام الدقیق، ویساعده في عملھ عدد من الدعاة

المعاونین. انظر أیضاً الفاطمیون؛ الحاكم؛ مجالس الحكمة؛ المستعلیون؛ النزاریون، النزاریة.
ده – یك. انظر العشر.

َدور. فترة أو حقبة أو عصر تاریخي. استخدم اإلسماعیلیون ھذا المصطلح فیما یتعلق بمفھومھم
ً في للزمن والتاریخ الدیني للبشریة. فمنذ وقت مبكر تصّور اإلسماعیلیون الزمن باعتباره توالیا
الحقب أو األدوار، ولھ بدایة ونھایة. وقد عالجوا، في الحقیقة، وجھة نظٍر تتعلق بالتاریخ الدیني من
جھة أدوار األنبیاء المذكورین في القرآن. واعتقد اإلسماعیلیون األوائل أن التاریخ الدیني للبشریة
مكّون من سبعة أدوار نبویة ذات فترات متفاوتة، وكل دور منھا افتتحھ نبي ناطق، أي صاحب
رسالة. ثم أدخل اإلسماعیلیون فیما بعد تعدیالت محددة على ھذا التفسیر المبكر للتاریخ الدیني. انظر

أیضاً أدب؛ نبّوة؛ قیامة؛ ستر؛ النجاة.
دیلم. اسم كان یُطلق في العصر الوسیط على المناطق الجبلیة الممتدة على طول الساحل الجنوبي
لبحر قزوین في شمال فارس. فمنذ وقت مبكر أصبحت المرتفعات الوعرة للدیلم ملجأً لشتّى العلویین
الفارین من االضطھاد والمالحقة العباسیة. وخضعت المنطقة لحكم األسرة الُجستانیة منذ أواخر
القرن الثاني/الثامن، حیث اتّخذت من وادي ألموت مقراً إلقامتھا. ومن الواضح أن الحاكم الُجستاني
واھسودان بن مرُزبان (ت. حوالي ٢٥١/٨٦٥) ھو من شیّد قلعة ألموت. وقام الزیدیون العلویون
فیما بعد بإقامة حكمھم في الدیلم بالتزامن مع الجستانیین. لكن أمالك الجستانیین انتقلت عقب ذلك
إلى ملكیة األسرة المصافریة، التي اعتنقت الشكل القرمطي من اإلسماعیلیة. ثم خضعت الدیلم لحكم
سلسلة من األسر المحلیة، ومنھا الزیاریة في طبرستان (مازندران الحدیثة) وجورجان، التي
سیطرت على أجزاء مختلفة من المنطقة، وبدأت تشھد خاللھا تسّرب الدعوة اإلسماعیلیة إلیھا بدءاً

بمنتصف القرن الثالث/التاسع. وكان البویھیون الشیعة أنفسھم قد تحدّروا من الدیلم.
ثم ُضمَّ القسم األكبر من الدیلم الوسطى، بما فیھا الدیلمان التي ُسّمیت الحقاً رودبار (وھي المنطقة
الواقعة إلى الجنوب من الھیجان وإلى الشرق من سفیدرود)، ووادي ألموت ودُِمَجت في الدولة
اإلسماعیلیة النزاریة في فارس، وعاصمتھا قلعة ألموت. وبعد التدمیر المغولي للدولة النزاریة، سنة



٦٥٤/١٢٥٦، خضعت أجزاء مختلفة من الدیلم، ومنھا جیالن وطبرستان بشكل خاص، لحكم أسر
محلیة متنوعة منھا الھزارسبیدیین من أشَكوار، والباوندیین والبادوسبانیین من رویان، إضافةً إلى
أسرة زیدیة جدیدة من األسیاد الكیائیین. وواصل النزاریون نشاطھم في الدیلم خالل العھدین
اإلیلخاني والتیموري. ثم استولى الصفویون بالنتیجة على كامل المنطقة، واقتلعوا منھا مختلف
ً لنفوذ النزاریین في الدیلم. انظر أیضاً النزاریون اإلسماعیلیون، حكام األسر المحلیة، ووضعوا حدّا

في فارس.
دیلمان. انظر دیلم.

دیوان ناصر خسرو (ت. بعد ٤٦٥/١٠٧٢). یمثّل الدیوان القصائد المجموعة لھذا الداعي
والفیلسوف والشاعر اإلسماعیلي الفارسي من زمن الفاطمیین. وقد نظم ھذه األشعار التي ضّمت
أكثر من ١٠.٠٠٠ بیت شعري في صورة قصائد. وتتناول موضوعاتھا جوانب األخالق والدین
والفلسفة. كما نجد عدة قصائد تحكي سیرة الشاعر الذاتیة، بینما خّصص قصائد أخرى كثیرة لمدح
أئمة اإلسماعیلیین وشخصیاتھم الرفیعة، كالمؤید في الدین الشیرازي. وظھرت طبعات عدیدة

للدیوان منذ ١٢٨٠/١٨٦٤، وھو تاریخ أول طبعة حجریة لھ. انظر أیضاً أدب.

– ذ –

الذؤیب بن موسى الوادعي (ت. ٥٥٩/١١٦٤). الداعي المطلق األول للطیبیین المستعلیین في
الیمن. تحدّر من قبیلة بني ھمدان المتنفذة في الیمن وترقّى في مراتب الدعوة اإلسماعیلیة المستعلیة
ً لھ. وبوفاة یحیى، سنة ٥٢٠/١١٢٦، تسلّم اه خلفا لیصبح مساعداً للداعي یحیى بن لمك، الذي سمَّ
الذؤیب قیادة الدعوة المستعلیة، التي انقسمت إلى فئتي الطیبیة والحافظیة بعد سنة ٥٢٤/١١٣٠
بفترة قصیرة. وأقرَّ الذؤیب، انسجاماً مع موقف الملكة أروى الصلیحیة، بحقوق الطیب، فأصبح أول
داعٍ للدعاة في الیمن ینشر الدعوة الطیبیة. بل وقامت الملكة الصلیحیة في الحقیقة بإعالن الذؤیب
داعیاً مطلقاً، أو داعیاً بصالحیات مطلقة لممارسة نشاطات الدعوة باسم اإلمام الطیب الغائب. فكان
ً بتأسیس الدعوة الطیبیة المستقلة في الیمن. الخطاب بن الحسن بن أبي الحفاظ الھمداني؛ ذلك إیذانا

منتزع األخبار.

– ر –

راحة العقل. كتاب من تألیف حمید الدین الكرماني (ت. حوالي ٤١١/١٠٢٠). یتضمن ھذا النص
المدّون بالعربیة النظام المیتافیزیقي المحبوك لھذا الداعي. ویمثِّل العمل، الذي اكتمل سنة
ً فریداً ضمن المدرسة اإلیرانیة في الفلسفة اإلسماعیلیة. وقد حقق ٤١١/١٠٢٠، تقلیداً تركیبیا
الكرماني انسجام الالھوت (الثیولوجیا) اإلسماعیلي مع جملة متنوعة من التقالید الفلسفیة، ومنھا
الفلسفتان األرسطیة واألفالطونیة المحدثة، إضافةً إلى النظام المیتافیزیقي للفالسفة المسلمین. أما
كوزمولوجیا الكرماني القائمة على نظام من عشرة عقول منفصلة، كما عرضھا في كتابھ راحة

العقل، فقد تبنّتھا الحقاً الدعوة المستعلیة الطیبیة في الیمن. الحامدي، إبراھیم بن الحسین؛ أدب.



الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت. ٣٢٢/٩٣٤). داعٍ ومؤلف إسماعیلي من فارس. ُوِلد قرب
الري، وأصبح داعي دعاة منطقة الجبال ونجح في تحویل حتى حاكم الري أحمد بن علي (ح.
ً إلى الدیلم حیث تمكن من كسب العدید من ٣٠٧-٣١١/٩١٩-٩٢٤). ثم انتقل الرازي الحقا
المستجیبین والمتعاطفین من أصحاب النفوذ، بمن فیھم أمراء محلیون، ومن ھؤالء أصفار بن
شیرویھ (ت. ٣١٩/٩٣١) ونائبھ مرداویج (ت. ٣٢٣/٩٣٥)، مؤسس األسرة الزیاریة الحاكمة في
شمال فارس. ومن الواضح أن المناظرة الشھیرة بین الرازیَْین، أي بین أبي حاتم الرازي والطبیب –
الفیلسوف أبي بكر محمد الرازي، جرت بحضور مرداویج في الري. غیر أن األقدار انقلبت ضد
الرازي في الدیلم، مما اضطره إلى طلب اللجوء عند حاكم محلي في أذربیجان یدعى ُمفلح، ومكث
ھناك حتى وفاتھ. ویعتبر كتاب الرازي، اإلصالح، واحداً من أقدم النصوص الباقیة من األدب
اإلسماعیلي المتضمن لذلك الصنف من فلسفة األفالطونیة المحدثة التي تبنّاھا دعاة األراضي
ً أعالم النبّوة؛ الھمداني، حسین ف.؛ كتاب اإلیرانیة الشرقیة في القرن الرابع/العاشر. انظر أیضا

الریاض؛ كراوس، بول.
راشد الدین سنان (ت. ٥٨٩/١١٩٣). أعظم الدعاة اإلسماعیلیین النزاریین في سوریة في
العصر الوسیط. ولد راشد الدین سنان بن سلمان بن محمد أبي الحسن البصري خالل عشرینیات
القرن السادس/١١٢٦-١١٣٥ ألسرة شیعیة إمامیة قرب البصرة، حیث تحّول في صباه إلى
اإلسماعیلیة النزاریة الشیعیة. وأمضى فترة من الزمن، عقب ذلك، في ألموت، مقر القیادة المركزي
للدعوة النزاریة ودولتھا، من أجل تعمیق تعلیمھ اإلسماعیلي. وبعد تولّي حسن الثاني (على ذكره
السالم) قیادة الدولة النزاریة ودعوتھا المركزیة سنة ٥٥٧/١١٦٢ بفترة قصیرة بعث براشد الدین
سنان إلى سوریة لیُقیم بین الجماعة النزاریة بقیة حیاتھ. وسرعان ما أصبح سنان قائداً لإلسماعیلیین

النزاریین السوریین.
قام سنان بإعادة تنظیم الدعوة النزاریة وجماعتھا في سوریة، وتحصین قالعھا، والحصول على
قالع أخرى جدیدة في جبل البھراء. كما أنشأ كتائب من الفدائیین (الفداویة)، أي أولئك المخلصون
المستعدون للتضحیة بأنفسھم وتنفیذ مھام خطرة من أجل التخلص من أعداء بارزین للجماعة. وقد
أفسحت الطاعة العمیاء لقیادتھم، إضافةً إلى التقاریر المبالغ فیھا كثیراً حول عملیات االغتیال التي
قاموا بھا، المجال لظھور عدد من الخرافات الُمتخیّلة، وال سیما في دوائر الصلیبیین، تتعلق
بالممارسات السریة لھؤالء الطائفیین المعروفین لألوربیین في العصر الوسیط باسم الحّشاشین

[القتلة]. بینما اشتھر شیخھم، سنان، بأنھ ”شیخ الجبل“ األصلي في المصادر الغربیة.
قام سنان بدور بارز في السیاسات اإلقلیمیة في زمنھ، فنجحت دیبلوماسیتھ وسیاساتھ األخرى في
خدمة مصالح الجماعة النزاریة السوریة وحمایة أمنھا واستقاللھا. فقد دخل في شبكة معقدة ومتحولة
من التحالفات مع الحكام والقوى الرئیسیة المجاورة، وال سیما مع الصلیبیین والزنكیین وصالح
الدین، مؤسس األسرة األیوبیة الحاكمة. وكان راشد الدین سنان شخصیة بارزة في شؤون التنظیم
واالستراتیجیة وإدارة الدولة، وقاد النزاریین السوریین لما یقرب من ثالثة عقود، حتى وفاتھ، نقلھم
خاللھا من نجاح إلى آخر حتى بلغوا القمة في القوة والشھرة. انظر أیضاً أبو فراس، شھاب الدین بن

القاضي نصر المینقي؛ فصل من اللفظ الشریف؛ كھف.
رامدیڤ بیر (أو شیخ رامدیڤ). ھو داعٍ – وليٌّ من العصر الوسیط تحدّر من راَجستان في الھند.
وعمل أصالً في خدمة دعوة الستبانث اإلسماعیلیة النزاریة في القرن التاسع/الخامس عشر في
ً كمؤسس لفرقة ھندوسیة سریة لھا مقاماتھا وطقوسھا وترانیمھا الھند. لكن صار یُنَظر إلیھ الحقا



الخاصة التي لیست لھا أيُّ صلة باإلسماعیلیة. وتكّون أفراد ھذه الفرقة، المعروفون باسم كاماد
راجستان، من الھندوس المنبوذین ممن تشددوا في عبادة رامدیڤ بیر، الذي جرى اإلقرار بھ كولّيٍ
مؤلّھ. وھكذا یكون الكامادیون قد شھدوا عملیة ”إعادة تقّمص للھندوسیة“ إضافةً إلى إعادة تعریف
ً تراثھم اإلسماعیلي الساتبانثي في حین نجد أشعارھم وتحول في محددات ھویتھم. لقد نسوا تماما

التعبّدیة تغّص باإلشارات اإلسماعیلیة. انظر أیضاً خوجة.
ُرّزیك بن طالئعي، أبو الشجاع (ت. ٥٥٨/١١٦٣). وزیر فاطمي، تولّى الوزارة عقب اغتیال
والده، طالئعي بن رزیك، سنة ٥٥٦/١١٦١. وھو من أصول أرمنیة، وعمل على إدخال بعض
اإلصالحات في شؤون الدولة الفاطمیة. لكن رزیك كان أقل قدرةً من والده، األمر الذي عّرضھ
للقتل على ید شاور، حاكم صعید مصر، الذي قام بثورة ودخل القاھرة سنة ٥٥٨/١١٦٣، وتولّى

الوزارة. انظر أیضاً ضرغام.
رسائل إخوان الصفاء. انظر إخوان الصفاء.

رشید الدین. انظر جامع التواریخ.
َرَصد. أم اإلمام – الخلیفة الفاطمي المستنصر. وھي في األصل أََمة سودانیة أو نوبیة اشتراھا
َر لھا أن تمارس قدراً عظیماً من النفوذ كوصیّة في البالط الفاطمي إبّان الخلیفة الظاھر الفاطمي، وقُدِّ
العقود األولى من فترة حكم ولدھا المستنصر الطویلة (٤٢٧-٤٨٧/١٠٣٦-١٠٩٤). ففي سنة
٤٢٠/١٠٢٩ أنجبت أبا تمیم معد، الذي خلف والده الظاھر سنة ٤٢٧/١٠٣٦ وھو في السابعة،
وتلقّب بالمستنصر با�. وقد تشاركت السلطة لبعض الوقت مع أبي سعد التُستري، التاجر الیھودي
الذي كان قد اشتراھا في األصل وأتى بھا إلى مصر، فقامت بتجنید العدید من العبید السود في
الجیش الفاطمي لموازنة النفوذ التركي والبربري وغیرھم من الفئات اإلثنیة. وتعرضت رصد، في
مجرى أحداث ثورة القوات التركیة ضد الفاطمیین سنة ٤٦٢/١٠٧٠، لالعتقال المؤقت ونُِھبت
كنوزھا. ثم كان وصول بدر الجمالي إلى القاھرة سنة ٤٦٦/١٠٧٤ مؤشراً على نھایة النفوذ الفعلي
لرصد في البالط الفاطمي، على الرغم من احتفاظھا ببعض السمعة والمكانة كملكة أم حتى نھایة

حیاتھا. انظر أیضاً نساء.
رضوان بن والخشي (ت. ٥٤٢/١١٤٧). وزیر فاطمي وقائد سنّي المذھب ترقّى في خدمة
الفاطمیین لیحتل مرتبة حاكم مقاطعة الغربیة في صعید مصر. وفي العام ٥٣١/١١٣٧ ثار رضوان
على بھرام، الوزیر األرمني للخلیفة الحافظ، وأجبره على التخلّي عن منصبھ، وتولّى الوزارة
ً لبھرام، وبدأ باضطھاد النصارى في الدولة الفاطمیة. وسرعان ما راح یمارس الفاطمیة خلفا
ً إلى وزراء فاطمیین آخرین، سلطات كاملة في الدولة ولقّب نفسھ بالملك، وھو لقب سینتقل الحقا
ومن ثم إلى كامل أفراد األسرة األیوبیة الحاكمة. وفي سنة ٥٣٣/١١٣٩ قام الحافظ بعزل رضوان
من منصبھ بعد ازدیاد قلقھ من تنامي نفوذه. وقُتل رضوان فیما بعد أثناء محاولتھ اإلطاحة بالخلیفة

الفاطمي سنة ٥٤٢/١١٤٧.
رقّامي خراساني، علي قولي بن إمام قولي خاكي خراساني. شاعر إسماعیلي نزاري من فارس
ولد في قریة ِدزباد في شمال خراسان. وقد لجأ رقّامي، مثل والده خاكي خراساني األكثر شھرةً، إلى
التعابیر الشعریة والصوفیة للخوض في صیاغة أفكاره اإلسماعیلیة. واشتھر في القرن الحادي

عشر/السابع عشر، وخلََّف دیواناً شعریاً احتفظ بھ أحفاده في فارس. انظر أیضاً أدب.
ركن الدین خورشاه (ح. ٦٥٣-٦٥٤/١٢٥٥-١٢٥٦). إمام إسماعیلي نزاري وختام أسیاد
ألموت. ولد سنة ٦٢٧/١٢٣٠، وتولى كإمام قیادة الدولة والدعوة اإلسماعیلیة النزاریة وجماعتھا



بعد والده عالء الدین محمد الثالث المتوفى سنة ٦٥٣/١٢٥٥. واتّصفت فترة حكم ركن الدین
ً واحداً – بأنھا كانت ملیئة باألحداث الجسام. وتزامن خورشاه القصیرة العھد – لم تتجاوز عاما
عھده، باعتباره الحاكم الثامن واألخیر من بین الحكام النزاریین اإلسماعیلیین في فارس، مع إكمال
ً ثمة غموض یلّف المصادر بخصوص سیاسات ركن الدین الفتوحات المغولیة في فارس. وعموما
تجاه المغول الغزاة بقیادة ھوالكو. وانجرَّ سید ألموت المتردد بین المقاومة والتسلیم، إلى شبكة
معقدة، لكنھا عقیمة بالنتیجة، من المفاوضات مع ھوالكو، الذي كان قد دخل فارس على رأس

الحملة المغولیة الرئیسیة في ربیع ٦٥٤/١٢٥٦.
وبعد فشل الجولة األولى من المفاوضات النزاریة – المغولیة، التي أعقبھا قتاٌل ضاٍر بین الطرفین
ً قلیلة، عمد ركن الدین إلى التسلیم للمغول في نھایة األمر، وذلك في شوال ٦٥٤/تشرین دام أیاما
الثاني ١٢٥٦، فكانت نھایة الدولة النزاریة في فارس. ثم تعرض ركن الدین للقتل على أیدي حراسھ
المغول في ربیع ٦٥٥/١٢٥٧ في مكان ما في منغولیا، حیث كان قد ذھب في مھمة فاشلة لمقابلة

الخان األكبر مونغكھ. انظر أیضاً میمون ِدز؛ شمس الدین محمد.
رودبار. انظر دیلم.

روضة التسلیم. كتاب من تألیف نصیر الدین الطوسي (ت. ٦٧٢/١٢٧٤)، أو أنھ ُصنِّف تحت
إشرافھ المباشر حوالي سنة ٦٤٠/١٢٤٣، وھو األرجح. وھو عبارة عن رسالة شاملة تستعرض
التعالیم اإلسماعیلیة النزاریة من فترة ألموت. ویتناول العمل المقسَّم إلى ٢٨ فصالً، أو ما یسّمیھ
”تصّورات“، موضوعات كالخالق، ونشأة الكون (كوزموغوني)، وطبیعة الوجود اإلنساني،
واألخالق، والعلوم األخرویة (إیسكاتولوجي)، والنبّوة واإلمامة، وبحث مفّصالً في عقیدة جدیدة

للستر، أو إخفاء الحقیقة الروحیة تحت حجاب الشریعة. انظر أیضاً أدب.

– ز –

زاھد علي (١٨٨٨-١٩٥٨). أستاذ ھندي ورائد في میدان الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ُولد في
حیدر آباد ألسرة متمیزة من البھرة الطیبیین الداوودیین. وكان والده، فضل علي، زعیماً بارزاً في
جماعة البھرة وعالماً صاحب مجموعة عائلیة ھامة من المخطوطات اإلسماعیلیة. تلقّى زاھد تعلیمھ
االبتدائي في مدرسة محلیة في حیدر آباد وفي الدار السیفیة في سورات بغجرات. ثم أتّم تعلیمھ
العالي في جامعة البنجاب في الھور. والتحق، أخیراً، بجامعة أوكسفورد حیث أكمل مقررات
اإلجازة في اآلداب (.B. Lit) ثم حصل على درجة الدكتوراه في األدب العربي تحت إشراف
البروفیسور دافید س. مارغولیوث (١٨٥٨-١٩٤٠). وعاد الدكتور زاھد علي إلى الھند سنة ١٩٢٦
حیث شغل منصب أستاذ اللغة العربیة في كلیة نظام بحیدر آباد قبل ارتباطھ بجامعة مدراس. ثم

أصبح نائباً للمدیر في كلیة نظام، وتقاعد منھا سنة ١٩٤٥.
إن اتقان زاھد علي لعدة لغات شرقیة، بما فیھا العربیة والفارسیة واألوردیة، إضافةً إلى وصولھ
إلى مجموعة فریدة من المخطوطات اإلسماعیلیة الخاصة بالعائلة، مكَّنھ من إنتاج أعمالھ األكادیمیة
المشھورة على نطاق واسع في حقل الدراسات اإلسماعیلیة. ففي سنة ١٩٣٣ نشر تحقیقاً نقدیاً لدیوان
ً ً رئیسا ً على أطروحة الدكتوراه المقدمة إلى جامعة أوكسفورد. ثم كتب تاریخا ابن ھانئ، مبنیا
للفاطمیین باللغة األوردیة، تاریخ–ى فاطمیین، وبعده كتابھ إسماعیلي مذھب كي حقیقة آور أوسكا
نظام، وھو كتاب تناول العقائد اإلسماعیلیة باألوردیة أیضاً. وورث ابن زاھد علي الوحید الباقي



على قید الحیاة، المرحوم البروفیسور عابد علي، مجموعة المخطوطات اإلسماعیلیة التي كانت
ألجداده، وتبّرع بھا في نھایة األمر إلى مكتبة معھد الدراسات اإلسماعیلیة (IIS)، وقد ضّمت

٢٢٦ مخطوطة.
زبدة التواریخ. كتاب صنَّفھ أبو القاسم عبد هللا بن علي الكاشاني (ت. حوالي ٧٣٨/١٣٣٧).
ً لإلسماعیلیین، وال سیما تاریخ حسن الصبّاح ومن خلفھ ً مھما ویتضّمن ھذا العمل الفارسي تاریخا
من النزاریین اإلسماعیلیین الحكام في فارس. وكان الكاشاني، المؤّرخ الشیعي اإلمامي الذي تولّى
مناصب رسمیة في اإلدارة اإلیلخانیة لفارس وشارك في تصنیف كتاب جامع التواریخ لرشید
الدین، قد صنَّف كتابھ الخاص في التاریخ العام للعالم اإلسالمي حتى سقوط الخالفة العباسیة.
وعندما كتب تاریخ اإلسماعیلیین، كجزء من زبدة التواریخ، كان للكاشاني وصوٌل مستقلٌّ إلى
مصادر نزاریة من فترة ألموت، بما فیھا َسرگدشت–ى سیدنا وتواریخ أخرى لم یُكتب لھا البقاء.
فكانت روایتھ حول الدولة النزاریة في فارس أكثر تفصیالَ من الروایات التي وجدت في كتابي

تاریخ–ى جھان گوشا وجامع التواریخ. انظر أیضاً الكتابات التأریخیة.
الزریعیون (ح. ٤٦٠-٥٧١/١٠٦٨-١١٧٥). ساللة إسماعیلیة حكمت عدن في جنوب شبھ
م، نسبة إلى جدھم موسى الكرم الجزیرة العربیة. وتسّمى ھذه األسرة ببني الكرم أیضاً، أو بني المكرَّ
بن الذئب الیامي الھمداني. تأّسست ھذه األسرة على ید العباس بن موسى الكرم وشقیقھ، مسعود،
ً حاكمین لعدن الملك الصلیحي الثاني المكّرم أحمد (ح. اللذین كانا قد َعیّنھما معا
٤٥٩-٤٧٧/١٠٦٧-١٠٨٤) سنة ٤٦٠/١٠٦٨. وبوفاة العباس، سنة ٤٧٧/١٠٨٤، خلفھ ولده
ُزریع. وعندما توفي زریع، سنة ٤٨٥/١٠٩٢، شغل مكانھ ولده سبأ، ثم جاء ولد آخر ھو أبو السعود
بن زریع إثر وفاة سبأ سنة ٤٩١/١٠٩٨. ووافق األخیر على تقاسم عدن مع مسعود. وقد قُتل مسعود

في المعركة سنة ٥٠١/١١٠٧، فخلفھ ابنھ أبو الغارات في منصبھ.
عند تولّي الحافظ للخالفة الفاطمیة، سنة ٥٢٦/١١٣٢، رفضت الملكة الصلیحیة أروى اإلقرار
بمزاعمھ في اإلمامة اإلسماعیلیة، ووجد حاكما عدن الزریعیان مصلحة لھما في المحافظة على
ً لدعاة الدعوة عالقات جیدة مع مصر الفاطمیة. ولذلك جرى تعیین سبأ بن أبي السعود داعیا
الحافظیة الفاطمیة في الیمن. وسرعان ما خضعت عدن كلھا لحكم الداعي سبأ، الذي توفي سنة
ً على عدن ولده األعّز، ثم ولده اآلخر محمد بن سبأ إثر وفاة ٥٣٢/١١٣٨. وجاء بعد سبأ حاكما
األول سنة ٥٣٤/١١٣٩، وذلك بدعوة من الوزیر صاحب النفوذ بالل بن جریر المحمدي. وقد

صدر تعیین محمد في منصب داعي الدعوة الحافظیة في تلك الفترة عن الخلیفة الفاطمي الحافظ.
وما إن أصبح محمد الحاكم الوحید لعدن حتى جمع في بالطھ العدید من أھل األدب، ثم قام سنة
٥٤٤/١١٤٩ بشراء معظم الممتلكات السابقة للملكة الصلیحیة أروى، واستقّر ھو نفسھ في ذي جبلة.
توفي محمد بن سبأ سنة ٥٥٠/١١٥٥، وخلفھ ولده أبو محمد عمران (ت. ٥٦١/١١٦٦)، الذي تقلّد
منصب الداعي الفاطمي بلقب المكّرم. ثم فقدت عدن الزریعیة صلتھا بمصر إثر وفاة الخلیفة
الفاطمي سنة ٥٦٧/١١٧١. في غضون ذلك كان الوزیر یاسر بن بالل یحكم عدن باسم أوالد
عمران القاصرین الثالثة. وجاءت نھایة الحكم الزریعي مع الفتح األیوبي لجنوب شبھ الجزیرة
ً ُعمارة العربیة واحتالل طوران شاه، شقیق صالح الدین، لعدن سنة ٥٧١/١١٧٥. انظر أیضا

الیمني، أبو حمزة نجم الدین بن علي الحكمي.
زكاة. انظر العُشر.



زكرویھ بن مھرویھ (ت. ٢٩٤/٩٠٧). من دعاة اإلسماعیلیة األوائل وثائر قرمطي في العراق.
بھم عبدان. وعندما وقع انشقاق عام یتحدّر من ضواحي الكوفة، وكان من أوائل الدعاة الذین درَّ
٢٨٦/٨٩٩ في اإلسماعیلیة انحاز بدایةً إلى عبد هللا المھدي، القائد المركزي للدعوة في سلمیة،
ودبَّر مقتل المنشّق عبدان. ثم تخفّى عقب ذلك ونظَّم سلسلة من الثورات المناھضة للعباسیین في
العراق وسوریة خالل الفترة ٢٨٩-٢٩٤/٩٠٢-٩٠٧. وبعث بعدد من أبنائھ كدعاة من أجل تنظیم
عشائر بني كلب المتنوعة في سوریة تمھیداً لتمرد مسلح مناوئ للعباسیین. وكان عبد هللا المھدي،
الذي لم یُجز ھذه الثورات ولم یوافق علیھا، قد ترك سلمیة وغادرھا سنة ٢٨٩/٩٠٢. وحقق أبناء
زكرویھ وجیوشھم من البدو اإلسماعیلیین، الذین سمّوا أنفسھم بالفاطمیین، الكثیر من النجاحات في
سوریة في بدایة األمر. غیر أن أبناء زكرویھ فشلوا في محاوالتھم إلقناع عبد هللا المھدي بالعودة
إلى سلمیة وتسلّم السلطة. وفي سنة ٢٩١/٩٠٣ تمّكن جیش عباسي من إلحاق الھزیمة بالبدو

اإلسماعیلیین.
وعقب ذلك انقلب زكرویھ نفسھ على عبد هللا المھدي محاوالً إحیاء حركتھ، التي اتّخذت في تلك
الفترة طابع الحركة القرمطیة المنشقّة. وواصل زكرویھ وأنصاره من القرامطة نشاطاتھم حتى عام
٢٩٤/٩٠٧، عندما لحقت بھم ھزیمة فعلیة في المعركة ضد العباسیین. وقد ُجرح زكرویھ في
المعركة وأُسر وتوفي بعد أیام قلیلة. وأنكر بعض أنصاره الباقون في جنوب العراق وفاتھ واستمروا

لبعض الوقت ینتظرون عودتھ. انظر أیضاً الباقلیة.
زواج. تقلیدیاً، كان الزواج، أو النكاح، محكوماً كمؤسسة شرعیة في اإلسالم بعدة مذاھب فقھیة
إسالمیة ذات صلة بتطبیق عملیة زواج زوجین، بینما تعكس الطقوس واالحتفاالت العملیة المحیطة
بھا العادات المحلیة والظروف المجتمعیة – الثقافیة. وبالنسبة لإلسماعیلیین النزاریین، فإن
دساتیرھم المتضمنة قانون األحوال الشخصیة للجماعة قد وضعت أحكام الزواج وشروطھ. وتجدر
اإلشارة إلى أن إمام الزمان النزاري وحده، كما في بقیة المسائل الدینیة أو المدنیة، ھو من یملك

السلطة لتحدید أو تعدیل مثل تلك األحكام.
وبنتیجة االصالحات التي أدخلھا اآلغا خان الثالث أصبحت المرأة اإلسماعیلیة قادرة بصورة
متزایدة على احتالل مكانتھا الصحیحة كشریك للرجل في جمیع المسائل التي تخّص الحیاة، بما فیھا
الزواج. إن بعض الممارسات التقلیدیة السائدة بین أقساٍم من جماعات النزاریین الخوجة في جنوب
آسیا، إضافةً إلى الجماعات النزاریة ذات التوّجھ التقلیدي في الصین وأفغانستان وفي أمكنة أخرى
في آسیا، تسمح بزواج الفتیات القاصرات بینما تمنع األرامل والمطلقات من الزواج مرة ثانیة. وقام
اآلغا خان الثالث بإلغاء جمیع مثل تلك الممارسات. كما أدان تعدد الزوجات وشّجع الزواج بین
المجموعات العرقیة (اإلثنیة) المختلفة لنزاریي جنوب آسیا والنزاریین في أمكنة أخرى. وبالفعل،
فقد شرح لجماعاتھ عبر فرماناتھ أنھ یجب عدم النظر إلى الفتیات والنساء على أنھن بضاعة للتبادل
بین الرجال أو بین األسر، وال أن یتعرضن لمذلّة تعدد الزوجات، إال في الحاالت النادرة كالعقم. وقد
استقبل اإلسماعیلیون النزاریون إصالحات اآلغا خان الثالث بارتیاح وتقبّلوا نصیحتھ بعدم تحدید
مبالغ ضخمة للمھور التي یمارسھا بعض المسلمین، وتُدفع من العریس للعروس عند توقیع عقد
الزواج. وأصبح النص العربي لعقد النكاح موّحداً حالیاً لجمیع الجماعات النزاریة، ویقوم الموظفون
النزاریون المعیّنون، المكیون والكامریون، بممارسة تنفیذ ھذا الطقس. أما طقوس زواج النزاریین

فتعكس العادات المحلیة والممارسات المجتمعیة – الثقافیة، التي تختلف من منطقة إلى أخرى.

ً



ً الداؤدیون البھرة في جنوب آسیا، فإن وبالنسبة لإلسماعیلیین الطیبیین الذین یھیمن علیھم عددیا
الزواج محكوم بالشریعة اإلسالمیة التي حددھا القاضي النعمان في دعائم اإلسالم، باعتباره
مجموعة القواعد القانونیة اإلسماعیلیة للدولة الفاطمیة، التي ال یزال الطیبیون یعتمدونھا كنصوص
فقھیة موثوقة. أما احتفالیة الزواج فیقوم بھا العامل، الذي یعمل كممثل للداعي المطلق الداؤدي في
كل جماعة من جماعات البھرة. غیر أنھ یتوجب على العریس والعروس ووالدیھما، في كل حالة،
تجدید قسم الوالء (أو المیثاق) للداعي قبل منح اإلذن بالنكاح. وھكذا، فاألفراد المنشقون من
الجماعة ال یحصلون على اإلذن بالزواج، وال بتزویج أبنائھم. ومع أن البھرة تقلیدیون أكثر من
النزاریین في العدید من ممارساتھم الدینیة واالجتماعیة، فإنھم نادراً ما یمارسون تعدد الزوجات، في
ً للنزاریین، فإن جماعة البھرة الطیبیین ال یتزوجون عادةً حین ما زالوا یقبلون ذلك نظریاً. وخالفا
من غیر جماعاتھم. كما احتفظ البھرة بالعدید من العادات الھندوسیة في طقوس الزواج. غیر أن
اإلسماعیلیین من جمیع الفروع، وبصورة مشابھة ألھل السنّة والزیدیین الشیعة، ال یسمحون بزواج

المتعة الذي یمارسھ االثناعشریون. انظر أیضاً العُشر.
الزیدیون، الزیدیة. اسم لفرعٍ من اإلسالم الشیعي. وكانت الشیعیة الزیدیة قد خرجت من الثورة
الفاشلة لزید بن علي (زین العابدین) في الكوفة سنة ١٢٢/٧٤٠. وحافظ الزیدیون األوائل بصورة
جوھریة على مواقف التشدّد السیاسي واالعتدال الدیني التي سادت بین شیعة أھل الكوفة األوائل.
لكن الزیدیین وضعوا عقیدة مفّصلة لإلمامة جعلتھم یتمیزون بوضوح عن الشیعیة اإلمامیة وفرعیھا
الالحقین، االثني عشریة واإلسماعیلیة. فالزیدیون لم یُقّروا بوجود خّط وراثي من األئمة، بل قبلوا،
في البدایة، بأي فرد من أھل البیت إماماً، مع أن األئمة الزیدیین الالحقین اقتصروا على أولئك

المنحدرین من الخط الفاطمي العلوي.
وطبقاً للعقیدة الزیدیة فإن أي إمام یرید أن یكون ُمعترفاً بھ علیھ أن یخرج إلى الناس علناً إلثبات
حقوقھ وسیفھ بیده، إذا دعت الضرورة، إضافةً إلى استحوازه على العلم الدیني المطلوب. وبالمقابلة
مع االثني عشریین واإلسماعیلیین، فقد استثنى الزیدیون القاصرین من اإلمامة. كما رفضوا الفكرة
اإلیسكاتولوجیة للمھدي الغائب. وھكذا فقد بقیت المیول المھدویة ضعیفة في الشیعیة الزیدیة.
ورفض الزیدیون كذلك مفھوم التقیة بسبب تأكیدھم على النشاط السیاسي. غیر أن الزیدیین انقسموا
ً خالل القرن الثاني/الثامن إلى مجموعتین رئیسیتین، البتریة والجارودیة. وصارت البتریة عقائدیا
تمثّل الفئة المعتدلة من الزیدیة المبكرة التي قبلت بخالفة كّلٍ من أبي بكر وعمر، في حین رفضت
ً بن أبي طالب. وكانت الجارودیة الرادیكالیة، كالكیسانیة والشیعیة اإلمامیة، خالفة من سبق علیّا
الصیاغة الرئیسیة للعقیدة الزیدیة المتأثرة بعناصر من الجارودیة والمعتزلة قد حدثت في القرن

الرابع/العاشر.
في غضون ذلك نجح الزیدیون في إنشاء دولتین، واحدة في الیمن واألخرى في الدیلم، في
المناطق الساحلیة لبحر قزوین في شمال فارس. لكن الدولة الیمنیة ھي التي تمّكنت من البقاء حتى
األزمنة الحدیثة. أما الزیدیون القزوینیون فقد فقدوا الكثیر من األراضي التي استولى علیھا جیرانھم
من اإلسماعیلیین النزاریین خالل فترة ألموت. وواجھ الزیدیون في الیمن صراعات دوریة مع
اإلسماعیلیین المستعلیین. وكان اإلمام المنصور القاسم (١٠٠٦-١٠٢٩/١٥٩٨-١٦٢٠) قد أّسس
األسرة القاسمیة من األئمة الزیدیة التي حكمت في الیمن حتى سقوط اإلمامة الزیدیة ھناك سنة

١٩٦٢. انظر أیضاً فقھ؛ نكاح.

ً



الزیریون (ح. ٣٦٢-٥٤٣/٩٧٢-١١٤٨). أسرة حاكمة من بربر صنھاجة حكمت جزءاً من
المغرب في شمال أفریقیا، في ظل السیادة الفاطمیة في البدایة. وكانت ھذه األسرة، التي أخذت
اسمھا من زیري بن مناد (ت. ٣٦٠/٩٧١)، القائد العسكري المخلص الذي خدم الفاطمیین األوائل
في أفریقیا، قد تأّسست على ید بولوقین بن زیري (ح. ٣٦٢-٣٧٣/٩٧٢-٩٨٤)، الذي عیّنھ الخلیفة
الفاطمي المعز حاكماً على أفریقیا عندما نقل الفاطمیون مقر دولتھم إلى القاھرة. وشمل تكلیف أبي
الفتوح یوسف بولوقین، في الواقع، ُحكم جمیع األراضي الخاضعة للفاطمیین في شمال أفریقیا. وقام

الزیریون بنقل عاصمتھم فیما بعد من آشیر إلى القیروان.
ثم بدأ الزیریون، منذ عھد ابن بولوقین وخلیفتھ، المنصور (ح. ٣٧٣-٣٨٦/٩٨٤-٩٩٦)، بفصل
أنفسھم عن الخالفة الفاطمیة واالبتعاد عنھا. وكان في عھد ابن المنصور وخلیفتھ بادیس (ح.
٣٨٦-٤٠٥/٩٩٦-١٠١٥) أن تّم منح السیطرة على المناطق الغربیة من أمالك الزیریین في
المغرب األوسط إلى عمھ، حّماد بن بولوقین األول (ح. ٤٠٥-٤١٩/١٠١٥-١٠٢٨)، الجدّ المؤسس
للفرع الحّمادي من الزیریین (ح. ٤٠٥-٥٤٧/١٠١٥-١١٥٢)، الذین حكموا من مقرھم في قلعة بني
حّماد. وفي زمن المعز بن بادیس (ح. ٤٠٦-٤٥٤/١٠١٦-١٠٦٢)، أخذ الزیریون في القیروان
ً إلى یتخلون بسرعة عن والئھم للفاطمیین. ثم قاموا في العام ٤٤٠/١٠٤٨ بتحویل والئھم رسمیا
العباسیین السنّة. وفقد الفاطمیون السیطرة على أفریقیا إلى األبد في تلك اآلونة، على الرغم من
عودة المعز الزیري إلى مواالة الفاطمیین لفترة وجیزة سنة ٤٤٦/١٠٥٤، بصورة مشابھة لما فعلھ

خلیفتھ، تمیم بن المعز (ح. ٤٥٤-٥٠١/١٠٦٢-١١٠٨)، خالل السنوات األولى من والیتھ.
وأقدم الحّمادیون، من آٍن آلخر، على تحویل والئھم إلى العباسیین أیضاً. وفي زمن آخر حاكم
حّمادي، یحیى بن العزیز، تّم نقض البیعة للفاطمیین بصورة نھائیة (سنة ٥٤٣/١١٤٨) قبل
االستسالم للموّحدین في العام ٥٤٧/١١٥٢. وجرى عقب ذلك بسنوات قلیلة ضّم ما تبقّى من

أراضي الزیریین التي اقتصرت على ساحل أفریقیا آنئٍذ إلى ملك الموحدین.
زین العابدین. انظر علي بن الحسین زین العابدین.

– س –

سبز علي، بیر (شیخ) رمضان علي (ت. ١٩٣٨). داعي إسماعیلي نزاري ُولد في بومباي حوالي
نھایة القرن التاسع عشر، ودرس لیصبح معلماً دینیاً في الوقت الذي انغمس فیھ في أعمال العائلة.
ً إلى كراتشي في متابعة ألنشطة أعمالھ، وبرز في جماعة الخوجة وانتقل بیر سبز علي الحقا
كواعظ. ثم انطلق عام ١٩٢٣ في رحالت مكثفة كمبعوٍث لآلغا خان الثالث، إمام الزمان النزاري،
إلى الجماعات النزاریة في بدخشان والھونزا وإقلیم شینجیانغ في غرب الصین. وقام بإنشاء جماعة
خانات (أماكن تجمع) أو مساجد للنزاریین في بعض مناطق آسیا الوسطى. واحتفظ بمفكرة یومیة
لرحالتھ جرى نشرھا الحقاً بالغجراتیة سنة ١٩٦٨. واعترافاً بخدماتھ للجماعة النزاریة منحھ اآلغا

خان الثالث لقب بیر (أو شیخ) بعد الوفاة.
السبعیة. تعبیر یعني ”من یعتقدون بأھمیة العدد ٧“. وأُطلَق ھذا المصطلح في األزمنة الحدیثة
على مختلف فروع اإلسماعیلیة، أو على مجمل الجماعة اإلسماعیلیة. لكن من الواضح أن مثل ھذه
التسمیات التي ُسبِكت في الفترة الحدیثة ھي غیر صحیحة باعتبار أن جمیع فروع اإلسماعیلیة
المعاصرة تعترف بسالسل من األئمة تتجاوز أعدادھا العدد ٧. فمن الممكن، إذاً، تطبیق العدد على

ً ً



أكثریة اإلسماعیلیین األوائل فقط إضافةً إلى القرامطة الذین أقّروا خطاً من سبعة أئمة، یبتدئ بعلي
بن أبي طالب وینتھي بمحمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق. انظر أیضاً المھدي؛ مباركیة.

ست الُملك (٣٥٩-٤١٣/٩٧٠-١٠٢٣). ھي ابنة اإلمام – الخلیفة الفاطمي العزیز وأخت غیر
شقیقة للحاكم. ولدت في المنصوریة، العاصمة الجدیدة آنئٍذ للفاطمیین في أفریقیا. ولم تتزوج ست
الملك أبداً، مثل الكثیرات من بنات الخلفاء الفاطمیین، وذلك ألسباب تتعلق بالوضعیة األسریة
لعائلتھا. وقامت ست الملك بدور فعّال في تأمین صعود االبن الشاب ألخیھا، أبي الحسن علي، إلى
العرش الفاطمي بلقب الظاھر، بعد اختفاء الحاكم سنة ٤١١/١٠٢١، في حین احتفظت بزمام
الحكومة في یدیھا بصفتھا وصیة على الخلیفة القاصر. ومن الواضح أنھا أزالت من الوجود ابن عم
الحاكم وولي عھده المنصوص علیھ، عبد الرحیم بن إلیاس، الذي كان یشغل منصب حاكم دمشق في
تلك الفترة. وُمنحت ست الملك أسماء مختلفة في المصادر كالسیدة العمة، وبقیت حتى قبل وفاتھا
ً بسنتین، أي في عام ٤١٣/١٠٢٣، تعمل بجد إلعادة النظام إلى شؤون الدولة الفاطمیة. انظر أیضا

نساء.
الستبانث. ”الطریق الصحیح“. تسمیة تقنیة ھندیة أطلقت على التقلید اإلسماعیلي المحلي للخوجة
النزاریین في جنوب آسیا. وبالبناء على جملة متعددة من المفاھیم والمواضیع المحلیة السائدة في
السیاق الھندو – إسالمي للھند فقد أصبح ھذا التقلید اإلسماعیلي النزاري الخاص مشھوراً باسم
ستبانث (َسْت بانث) أو ”الطریق الصحیح“ للنجاة. وأصبحت التعالیم الھندو – إسالمیة االنتقائیة
ً لتقلید الستبانث تنعكس بوفرة في الجنان، األدب التعبدي الوالئي للخوجة النزاریین. انظر أیضا

اإلمام شاھیون؛ نَر (نور) محمد؛ صدر الدین، بیر؛ شمس الدین، بیر.
الستر أو ”الغیبة“. تعبیر تقني یستخدمھ اإلسماعیلیون بمعاٍن متنوعة. فقد استخدمھ اإلسماعیلیون،
في األصل، في اإلشارة إلى الفترة المبكرة من تاریخھم، التي یسمونھا دور الستر، عندما كان أئمتھم
في غیبة ومتخفین عن أعین أتباعھم. وفي أعقاب االنشقاق النزاري – المستعلي، الذي حدث في
الجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا سنة ٤٨٧/١٠٩٤، شھد اإلسماعیلیون األوائل فترة أخرى من الستر،
عندما استتر أئمتھم المتحدرون من نزار بن المستنصر لعدة عقود. ثم اكتسب مصطلح ستر، في
وقت الحق، معنًى جدیداً عند النزاریین، فلم یعد المصطلح یشیر في تلك الفترة إلى الغیبة الجسدیة
لألئمة النزاریین، بل أخذ یشیر إلى الزمن الذي تكون فیھ الحقیقة الروحیة أو حقائق الدین مستورة
في المعنى الباطني للدین، األمر الذي یستوجب ممارسة التقیّة بأي شكل یراه إمام الزمان ضروریاً.
كما شھد اإلسماعیلیون المستعلیون، الذین لم یبَق منھم بعد سقوط األسرة الفاطمیة الحاكمة إال
الجماعة الطیبیة، فترةً من الستر أیضاً، بمعناھا اإلسماعیلي األصلي، منذ اغتیال إمامھم العشرین،
اآلمر، سنة ٥٢٤/١١٣٠. فاالعتقاد سائد بین الطیبیین بأن جمیع أئمتھم، بدءاً بالطیب ابن اآلمر، ھم

في حالة ستر حتى یومنا ھذا.
ووجد الستر تعبیراً لھ في المفھوم الدوري اإلسماعیلي للتاریخ الدیني. فمنذ وقت مبكر اعتقد
اإلسماعیلیون بأن التاریخ الدیني للبشریة مكّون من سبعة أدوار كانت كلھا، باستثناء األخیر منھا،
أدوار ستر ألن حقائق الدین الباطنة بقیت غیر معلنة. وبموجب ھذا المخطط فإن الدور
اإلیسكاتولوجي السابع واألخیر الذي یفتتحھ القائم قبل نھایة العالم المادي سیكشف جمیع الحقائق
لجمیع البشر. وسیكون العصر األخیر ھذا، المسّمى دور الكشف، عصر العلم الروحاني المحض.

انظر أیضاً أدب؛ المھدي.



ستیرن، سامویل (صموئیل) میكلوس (١٩٢٠-١٩٦٩). مستشرق ھنغاري – بریطاني وباحث
في الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ولد في بلدة تاب في ھنغاریا حیث تلقى تعلیمھ األولي، ثم بدأ
حیاتھ كطالب في الجامعة العبریة في القدس، وتخصص ھناك في الدراسات الشرقیة. وخالل
الحرب العالمیة الثانیة انتقل ستیرن إلى إنكلترا حیث حصل على الجنسیة البریطانیة في وقت الحق.
وأمضى األعوام ١٩٤٨-١٩٥١ وھو یعمل على تحضیر أطروحتھ لدرجة الدكتوراه في جامعة

أوكسفورد تحت إشراف البروفیسور ھاملتون آ. ر. جب (١٨٩٥-١٩٧١).
وبعد فترة من العمل كسكرتیر عام للطبعة الجدیدة من الموسوعة اإلسالمیة (ذا إنسایكلوبیدیا أوف
إسالم)، انضّم ستیرن إلى متحف أشمولیان في أوكسفورد كمساعد ناظر لقاعة ھیبردین للنقود. وبعد
ذلك بفترة قصیرة حصل على شرف انتخابھ كزمیل في (أْول سولز كولیدج) (أو كلیة جمیع الناس)
في أوكسفورد. وبقي ھناك محاضراً جامعیاً في تاریخ الحضارة اإلسالمیة حتى وفاتھ المفاجئة جّراء

نوبة ربو حادة.
إّن عمل ستیرن في [حقل الدراسات] اإلسماعیلیة غّطى مجمل حیاتھ األكادیمیة. واتّصفت أولى
مساھماتھ باھتمامھا بتحدید ھویة مؤلفي رسائل إخوان الصفاء. ثم اتّسع نطاق اھتمامھ بالدراسات
اإلسماعیلیة لیُصبح أول باحث أوروبي، ومعھ ویلفیرد مادلونغ، یتعّرف على طبیعة الحركة
اإلسماعیلیة المبكرة وانقسامھا النھائي إلى فئتي الفاطمیین الموالین والقرامطة المنشقّین. كما سلّط
الضوء على مختلف جوانب الدعوة اإلسماعیلیة في ظل الفاطمیین وعلى االنشقاق النھائي

لإلسماعیلیة المستعلیة إلى فرعي الطیبیة والحافظیة.
السجستاني، أبو یعقوب إسحاق بن أحمد (ت. بعد ٣٦١/٩٧١). داعٍ إسماعیلي بارز وأحد الدعاة
األوائل إلى تبنّي علم الكالم الفلسفي وإدخالھ إلى اإلسماعیلیة. وُكنّي بالسجزي أیضاً، وحمل اللقب
المبھم بَنبا– دانا (ویقابلھ بالعربیة ”خّشافوج“) ویعني ”بذرة القطن“. وعمل في نشر الدعوة
اإلسماعیلیة في موطنھ في منطقة سیستان (سجستان بالعربیة) في شرقي فارس، إضافةً إلى الري
وخراسان وما وراء النھر. وعندما ألّف كتابھ، كتاب النصرة، في وقت مبكر من حیاتھ، لم یكن
ً للنسفي، الداعي القرمطي السجستاني یُقرُّ بإمامة الخلفاء الفاطمیین. فقد كان في ذلك الوقت تلمیذا
من آسیا الوسطى. لكنھ لم یلبث أن انضمَّ إلى الدعوة اإلسماعیلیة الفاطمیة في عھد المعز الفاطمي

.(٣٤١-٣٦٥/٩٥٣-٩٧٥)
كان السجستاني كاتباً غزیر االنتاج، ویمكن الرجوع بمساھماتھ إلى مختلف العقائد الدینیة والعثور
ً إلى المدرسة اإلیرانیة من ”اإللھیات الفلسفیة“ ً أیضا علیھا في رسائلھ الكثیرة الباقیة. وكان منتمیا
في اإلسماعیلیة. ونجد في العدید من أعمالھ، ومنھا كتاب الینابیع بشكل خاص، مزجاً بأسلوب أصیل
لألفالطونیة المحدثة مع اإللھیات اإلسماعیلیة. أُعدم السجستاني بأمر من خلف بن أحمد (ح.
ً ٣٥٢-٣٩٣/٩٦٣-١٠٠٣)، الحاكم الصفّاري لسیستان، بُعید سنة ٣٦١/٩٧١. انظر أیضا

كوزمولوجیا؛ كشف المحجوب؛ كتاب الریاض؛ أدب؛ سوتیریولوجیا.
السجالت المستنصریة. وثائق صدرت باسم اإلمام – الخلیفة الفاطمي المستنصر (ت.
٤٨٧/١٠٩٤). وھي مجموعة تضم ٦٦ وثیقةً أو سجال� أصدرھا دیوان اإلنشاء الفاطمي باسم
المستنصر في الفترة من ٤٤٥/١٠٥٣ إلى ٤٨٧/١٠٩٤، وعدداً قلیالً بعد ھذه الفترة موّجھاً أساساً
إلى الصلیحیین الذین حكموا الیمن ونشروا الدعوة اإلسماعیلیة ھناك باسم الفاطمیین. وقد عمل
الباحث المصري عبد المنعم ماجد (١٩٢٠-١٩٩٠) على تحقیق ونشر طبعة عربیة لنصوص



السجالت المستنصریة. وتّم فیما بعد التعّرف على مزید من الوثائق اإلضافیة التي تنتمي إلى نفس
المجموعة.

سرگودشت–ى سیدنا. كتاب بالفارسیة مجھول المؤلف ویتناول حیاة وأعمال حسن الصباح
(ت.٥١٨/١١٢٤)، مؤسس الدعوة اإلسماعیلیة النزاریة ودولتھا. لم یُكتب البقاء لھذه السیرة
(سرگودشت)، التي ربما كان القسم األول منھا سیرة ذاتیة، لكن اقتبس عنھا واستخدمھا عدد من
المؤرخین من فارس، وال سیما الجویني ورشید الدین والكاشاني، الذین أعادوا صیاغتھا بكلماتھم
عند الحدیث عن حسن الصباح (الذي كان النزاریون یُشیرون إلیھ بعبارة سیدنا) في تواریخھم عن

النزاریین اإلسماعیلیین الحكام في فارس. انظر أیضاً الكتابة التأریخیة.
سفر- نامھ. كتاب من تألیف ناصر خسرو (ت. بعد ٤٦٥/١٠٧٢). ویتضمن ھذا العمل المكتوب
باللغة الفارسیة روایة عن الرحلة التي قام بھا ھذا الداعي خالل سبع سنوات
(٤٣٧-٤٤٤/١٠٤٥-١٠٥٢) إلى أجزاء عدة من آسیا الوسطى وفارس والشرق األدنى ومصر
الفاطمیة. وھو یُقدم روایة واضحة عن روعة القاھرة الفاطمیة في عھد المستنصر، بكل ما فیھا من

قصور ملكیة وبوابات وحدائق ومتاجر.
السالجقة (ح. ٤٣١-٥٩٠/١٠٤٠-١١٩٤). تسمیة ألسرة من زعماء الغّز األتراك، واسم أیضاً
لساللة مسلمة سنّیة حاكمة أّسسھا طغرل بك، الذي ھزم الغزنویین وأعلن نفسھ سلطاناً في نیسابور
في خراسان سنة ٤٣١/١٠٤٠. وسرعان ما احتل القسم األعظم من فارس، ودخل بغداد سنة
ً ھناك؛ فیكون قد حرر العباسیین من سیطرة ٤٤٧/١٠٥٥، حیث ثبََّت الخلیفة العباسي لقبھ سلطانا
البویھیین الشیعة وھیمنتھم. واستمرت السلطنة الشاسعة للسالجقة العظماء في فارس والعراق حتى

عام ٥٩٠/١١٩٤، عندما اقتلعھم الخوارزمشاھیون.
دخل السالجقة في مواجھات عسكریة كثیرة مع اإلسماعیلیین النزاریین الذین كانوا قد أقاموا
دولتھم الخاصة وسط مملكة السالجقة في فارس. وأّسس السالجقة أیضاً خطاً من الحكام في سوریة
لم یعش طویالً (٤٧١-٥١١/١٠٧٨-١١١٧)، إضافةً إلى ساللة محلیة في كرمان
(٤٤٠-٥٨٤/١٠٤٨-١١٨٨). كما عملوا على توطید التقلید السنّي لإلسالم ومذاھبھ الفقھیة في
المناطق الخاضعة لسیطرتھم، وأّسسوا شبكةً من المدارس، أو األبنیة المستُخدمة ألغراض التعلیم،
ً العثمانیون؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس؛ في كل من العراق وفارس. انظر أیضا

سیاسة نامھ.
َسالدین. انظر صالح الدین، یوسف بن أیوب.

السالّریون. انظر المصافریون.
سلطان محمد شاه. انظر آغا خان الثالث، سلطان محمد شاه.

سلمیة. بلدة تقع في منطقة نھر العاصي وسط سوریة، وتبعد حوالي ٣٣ كیلومتراً إلى الجنوب
الشرقي من مدینة حماة. وكان عدد من العباسیین قد سكنھا خالل القرن الثاني/الثامن. وقد لعبت
ً لقیادة الدعوة ً مركزیا ً في التاریخ المبكر لإلسماعیلیین باعتبارھا مقراً سریا سلمیة دوراً مھما
اإلسماعیلیة ما قبل الفاطمیة إبان القرن الثالث/التاسع. لكن ما إن حلّت العقود األولى للقرن الثالث
ً وتحولت إلى خرائب. وفي العام عشر/التاسع عشر حتى أصبحت البلدة مھجورة تماما
١٢٦٥/١٨٤٩ سمحت السلطات العثمانیة لإلسماعیلیین السوریین باستیطان المنطقة بصورة دائمة.
وتُعدُّ سلمیة حالیاً، بسكانھا البالغین حوالي ١٠٠.٠٠٠ نسمة (٢٠١٠)، وأكثریتھم العظمى من
اإلسماعیلیین النزاریین، المكان الذي یضّم أكبر تمركٍز لإلسماعیلیین النزاریین في سوریة، بل

ً ً



وأكبر تمركٍز أیضاً للنزاریین الناطقین بالعربیة في العالم. انظر أیضاً عبد هللا األكبر؛ المھدي، عبد
هللا؛ النیسابوري، أحمد بن إبراھیم؛ العثمانیون.

سلیمان بن حسن (ت. ١٠٠٥/١٥٩٧). الداعي المطلق السابع والعشرون لإلسماعیلیین الطیبیین
السلیمانیین. كان حفیداً للداعي المطلق الرابع والعشرین للطیبیین، یوسف بن سلیمان (ت.
ً للداعي المطلق السادس والعشرین، داؤد بن عجبشاه، في الیمن. وبعد ثالث ٩٧٤/١٥٦٧)، ونائبا
سنوات من وفاة داؤد وتولّي داؤد برھان الدین بن قطبشاه منصب الداعي المطلق السابع
والعشرین، زعم سلیمان حقھ بوالیة المنصب لنفسھ وعاد إلى الھند إلثبات ھذا الزعم. وتّم عرض
النزاع على اإلمبراطور المغولي في الھور عام ١٠٠٥/١٥٩٧، وجاء الحكم في القضیة لصالح
داؤد بن قطبشاه. ومع ذلك فقد أدّى النزاع، الذي أخذ صفة الھندي مقابل الیمني، إلى انقسام داؤدي –
سلیماني دائم في الدعوة الطیبیة المستعلیة وجماعتھا. فقامت أقلیة من الطیبیین، التي تشّكل ُجلَّ
الطیبیین الیمنیین، بتأیید حقوق الوراثة لسلیمان بن حسن، وأصبحت تُعرف بالسلیمانیین. وتوفي
سلیمان في الھند ودُفِن في أحمد أباد في غجرات، حیث ال یزال ضریحھ یجتذب زواراً من

السلیمانیین.
سلیمانیون. انظر داؤدیون (داوودیون)، داوودیة.

السند. اسم لمنطقة في شمال شبھ القارة الھندیة تحیط بالمجرى األدنى لنھر الھندوس وتقع الیوم
في دولة الباكستان. وكانت ھذه الوالیة تخضع، خالل القرون الثالثة من الحكم العربي في السند، أي
حتى القرن الخامس/الحادي عشر، لحكم والة یعیّنھم الخلفاء األمویون والعباسیون ویقیمون في
المنصورة التي اتّخذوھا عاصمةً لھم. وبحلول القرن الرابع/العاشر كانت الدعوة اإلسماعیلیة، التي
سبق لھا أن انتشرت في السند، قد تمّكنت سنة ٣٤٧/٩٥٨ من إنشاء مقاطعة إسماعیلیة مستقلة في
ملتان، في عھد الخلیفة الفاطمي المعز، ودامت حتى تدمیرھا على ید السلطان محمود الغزنوي عام
٣٩٦/١٠٠٦. فكان سقوطھا إشارةً إلى انتھاء توّسع الدعوة اإلسماعیلیة في ملتان ومنطقة السند
العلیا. ویبدو أن اإلسماعیلیة لم تستطع الحصول على أي معقل لھا في منطقة السند الدنیا حیث كانت
لإلسالم السنّي جذور عمیقة فیھا. لكن ثمة حاكم محلي آخر في السند، ینتمي إلى األسرة الحبّاریة
ً إلى اإلسماعیلیة الفاطمیة، األمر الذي أدّى إلى بقاء المتمركزة في المنصورة، جرى تحویلھ الحقا
ً للسومرائیین الذین ثاروا على الغزنویین سنة اإلسماعیلیة في السند وأصبحت فیما بعد مذھبا

٤٤٣/١٠٥١ وأنشأوا ساللة مستقلة لھم حكمت من ثَتّا لما یقرب من ثالثة قرون.
وفي وقٍت الحق ترّكزت أنشطة اإلسماعیلیة النزاریة في شبھ القارة الھندیة بدایةً بین سكان السند
الھندوس. فكان أحد أوائل الدعاة الشیوخ (بیر) النزاریین، ویدعى شمس الدین، یمارس نشاطھ في
ملتان وأوش حوالي منتصف القرن الثامن/الرابع عشر. وبمرور الوقت، وعندما جرى ضّم السند
ودمجھا في اإلمبراطوریة المغولیة، كانت جماعة مھمة من الخوجة قد تأسست في السند. وفي عام
١٢٥٩/١٨٤٣ قام البریطانیون بضم السند إلى حكمھم في الھند بعد أن ھزموا حكامھا المحلیین من
أمراء التالبوریین. ونجد في الوقت الحاضر جماعات ھامة من الخوجة النزاریین في مختلف

مقاطعات السند. انظر أیضاً خوجكي؛ صدر الدین، بیر.
سیاسة – نامھ. كتاب بالفارسیة من تألیف نظام الملك، ویتضمن خمسین فصالً من النصائح
ً الموّجھة إلى السلطان السلجوقي ملكشاه (ح. ٤٦٥-٤٨٥/١٠٧٣-١٠٩٢). ویُعرف الكتاب أیضا
باسم ”سیر الملوك“، ویشّكل مرآةً لنوعٍ أدبّيٍ خاص باألمراء، انتھى من تألیفھ عام ٤٨٤/١٠٩١،
ً علیھ في السنة التالیة أحد عشر فصالً، منھا فصل طویل تناول اإلسماعیلیین. ولد أبو علي مضیفا



الحسن بن علي الطوسي، صاحب اللقب التشریفي نظام الملك، عام ٤٠٨/١٠١٨، وھو العالم
والوزیر القوي للسلطانین ألب أرسالن (ح. ٤٥٥-٤٦٥/١٠٦٣-١٠٧٣) وملكشاه، وكان الحاكم
الفعلي إلمبراطوریتھما لعقدین من الزمن. ومات اغتیاالً سنة ٤٨٥/١٠٩٢ بینما كان في صحبة

السلطان ملكشاه في الطریق إلى بغداد.
كان نظام الملك، السنّي على المذھب الشافعي، عدواً لدوداً لإلسماعیلیین. ومن ھنا ساد االعتقاد
عموماً بأن قاتل نظام، شخص یقرب اسمھ من أبي طاھر أّراني، أرسلھ حسن الصباح. لكن یبدو أن
المعاصرین [من الباحثین] یعتبرون قلق ملكشاه وزوجتھ، تیركین خاتون، من تنامي قوة الوزیر
دفعھما إلى التحریض على قتلھ، وھي وجھة نظر تلقى تأییداً متزایداً من البحث الحدیث في

الموضوع.
وكانت الفصول األحد عشر األخیرة من سیاسة – نامھ قد أضیفت قبل مقتل نظام الملك بفترة
قصیرة، وتُرّكز على المخاطر التي تتھدّد الدولة السلجوقیة في ذلك الوقت، ومنھا الخطر الذي شّكلھ
اإلسماعیلیون، وجرت مناقشتھ في الفصل ٤٦. ومع ذلك یوفّر ھذا الفصل الذي یبني على جدلیات
ً حول تاریخ اإلسماعیلیین األوائل ابن رزام وأخي محسن المناوئة لإلسماعیلیین مصدراً ھاما
(القرامطة) في فارس وآسیا الوسطى. وكان المستشرق الفرنسي تشارلز شیفر (١٨٢٠-١٨٩٨)

أول من أخرج طبعة محقّقة للنص الفارسي لكتاب سیاسة – نامھ في باریس سنة ١٨٩١.
سیر وسلوك. كتاب من تألیف نصیر الدین الطوسي (ت. ٦٧٢/١٢٧٤) یمثِّل السیرة الدینیة الذاتیة
للمؤلف. ویأخذ النص الذي صنّفھ المؤلف في قالع قوھستان النزاریة رسالةً طویلة موّجھة إلى
داعي الدعاة، المدعو مظفر بن محمد. وھنا یشرح الطوسي، الذي أمضى ثالثة عقود بین جماعات
القالع النزاریة في فارس، قصة تحّولھ إلى اإلسماعیلیة إضافةً إلى عقیدة التعلیم النزاریة، أو التعلیم

الموثوق إلمام الزمان النزاري. انظر أیضاً أدب.
سیرة األستاذ جوذر. وھي ترجمة لحیاة األستاذ ورجل البالط جوذر (ت. ٣٦٣/٩٧٣)، الذي خدم
أول أربعة خلفاء – أئمة فاطمیین. وقد ُصنِّفت السیرة في عھد العزیز (ح. ٣٦٥-٣٨٦/٩٧٥-٩٩٦)
وكاتبھا ھو الكاتب الشخصي لجوذر، أبو علي منصور العزیزي الجوذري، المسّمى نسبةً إلى
ُمعلّمھ. ویتضّمن ھذا الكتاب تفاصیل فریدة تتعلق بالتاریخ المبكر لألسرة الفاطمیة الحاكمة واألعمال

التي كانت تجري داخل البالط الفاطمي في شمال أفریقیا. انظر أیضاً الكتابة التأریخیة؛ أدب.
سیرة جعفر بن علي. وھي ترجمة لحیاة حاجب اإلمام – الخلیفة الفاطمي عبد هللا المھدي (ت.
ً في زمن خالفة الحاكم الفاطمي الخامس، العزیز (ح. ٣٢٢/٩٣٤)، وُصنِّفت الحقا
٣٦٥-٣٨٦/٩٧٥-٩٩٦)، على ید شخص یقرب اسمھ من محمد بن محمد الیماني. ویتضّمن العمل
تفاصیل فریدة تتعلق برحلة المھدي الطویلة، التي انطلقت من سلمیة في سوریة إلى شمال أفریقیا
وتوقیفھ في سجلماسة، ثم قیام الداعي أبو عبد هللا الشیعي بإنقاذه من السجن وإحضاره إلى القیروان
حیث تّم تنصیبھ خلیفةً في الخالفة الفاطمیة الجدیدة، وتغّطي السنوات ٢٨٩-٢٩٧/٩٠٢-٩٠٩. وكان
جعفر، المولود سنة ٢٦٠/٨٧٤، أي في نفس السنة التي ولد فیھا المھدي، قد رافق المھدي في ھذه
الرحلة المصیریة وترك لنا روایة شاھد عیان ألحداث مھمة كثیرة في التاریخ اإلسماعیلي المبكر.

انظر أیضاً الكتابة التأریخیة؛ أدب.
سیفي دارز. انظر الجامعة السیفیة.

سیلفستر دو ساسي، أنطوان إسحاق (١٧٥٨-١٨٣٨). مستشرق فرنسي ومؤسس االستشراق
ً نادراً من اللغات الشرقیة القدیمة والحدیثة، ومنھا الحدیث في أوروبا. فقد أتقن دو ساسي مزیجا



السریانیة والعبریة والعربیة والفارسیة، ونشر دراسات رائدة في كل جانب من جوانب المشرق، بما
فیھا جغرافیتھ وأوابده القدیمة وتاریخھ ودیاناتھ وآدابھ. وحافظ دو ساسي على اھتمامھ بدراسة دین
الدروز استغرق حیاتھ بكاملھا وولّد لدیھ اھتمامھ بالتاریخ اإلسماعیلي. وبلغت أبحاثھ حول الدروز
ذروتھا في كتابھ التذكاري، Exposé de la religion des Druzes (عرض لدین الدروز)،

الذي تضّمن أیضاً روایات تاریخیة مسھبة عن أوائل اإلسماعیلیة وسیرة الخلیفة الفاطمي الحاكم.
واعتنى دو ساسي بتاریخ اإلسماعیلیین النزاریین من فترة ألموت وتوّصل إلى حّل نھائي لسّر
تسمیتھم بالحشاشین، التسمیة التي أُطلقت علیھم في المصادر األوربیة من العصر الوسیط. فقد
أوضح أن الصیغ المتنوعة لھذه التسمیة في المصادر األوروبیة من العصر الوسیط ارتبطت كلھا
بالمصطلح العربي ”حشیش“، الذي ھو من أنواع القنّب الھندي. غیر أنھ كانت لھ مساھمتھ في
خرافات الحشاشین من العصر الوسیط حیث أظھر أن الحشیش قد استخدم بطریقة ما بصورة
منتظمة كجزء من عملیة تدریب وتلقین الفدائیین النزاریین. كما أیَّد ”الخرافة السوداء“ المناوئة
لإلسماعیلیین التي وضعھا ابن رزام وغیره من المجادلین السنّة في العصر الوسیط. لكن البحث
الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة كشف مؤخراً أن المسلمین اآلخرین كانوا یشیرون إلى النزاریین

بالحشیشیة، لیس ألنھم كانوا یستعملون الحشیش، بل كاصطالح مسیئ لسمعة اإلسماعیلیین.

– ش –

شاه خلیل هللا (الثالث) (ت. ١٢٣٢/١٨١٧). ھو اإلمام الخامس واألربعون لإلسماعیلیین
ً بشاه خلیل هللا، إمامة النزاریین من فرع قاسم شاه، النزاریین. تولّى خلیل هللا علي، المكنّى أیضا
عقب وفاة والده، أبي الحسن علي، سنة ١٢٠٦/١٧٩٢. وقام بعد ذلك بفترة قصیرة، بتحویل مقر
مركز اإلمامة من كرمان إلى كھك وفیھا مكث ما یقرب من عشرین عاماً. وفي عام ١٢٣٠/١٨١٥
انتقل شاه خلیل هللا إلى یزد، الواقعة بین أصفھان وكرمان على الطریق إلى بلوِشستان والسند، كي
یكون في موقع أقرب إلى أتباعھ من الخوجة الذین كانوا یرتحلون من الھند لرؤیة إمامھم. وفي یزد
عانى اإلمام النزاري من مكائد دبّرھا بعض رجال الدین المحلیون من االثني عشریة، وقُتل سنة
١٢٣٢/١٨١٧ في مجریات نزاع نشب بین أتباعھ وبعض أصحاب الدكاكین في المدینة. وتّم نقل
جثمان شاه خلیل هللا إلى النجف في العراق، حیث جرى تشیید ضریح ضخم لھذا اإلمام ولبعض

أقاربھ. أبو الحسن خان، السردار؛ اآلغا خان األول، حسن علي شاه.
شاه ِدز. وھي قلعة جبلیة من العصر الوسیط ُعِرفت أیضاً باسم ِدزكوه، في وسط فارس على قمة
جبل صوفّا، حوالي ثمانیة كیلومترات إلى الجنوب من أصفھان. واألھمیة التاریخیة لشاه ِدز تتصل
على نحو خاص بنشاطات اإلسماعیلیین النزاریین األوائل في فارس. وقد استولى النزاریون على
ھذه القلعة حوالي ٤٩٤/١١٠٠ عبر جھود الداعي أحمد بن عبد الملك. وفي عام ٥٠٠/١١٠٧ فقد
النزاریون السیطرة على شاه دز لصالح السالجقة، الذین سارعوا إلى ھدم القلعة خشیة استعادة

النزاریین السیطرة علیھا.
شاه غریب. انظر المستنصر با� (الثالث).



شاه طاھر الحسیني دّكني (ت. حوالي ٩٥٦/١٥٤٩). یُعدُّ شاه طاھر، عالم الدین والشاعر
والدبلوماسي الحاذق، أشھر أئمة فرع محمد شاه من اإلسماعیلیة النزاریة. ولد في فارس، وتولّى
ً لوالده شاه رضي الدین بن طاھر. وقد تخفّى شاه طاھر منذ وقت اإلمامة سنة ٩١٥/١٥٠٩ خلفا
مبكر في ثوب الشیعیة االثني عشریة كشكل من أشكال ممارستھ للتقیة، األمر الذي یُفّسر قیامھ

بتصنیف العدید من الشروحات والتفاسیر لرسائل في الفقھ والكالم لعلماء اثني عشریین بارزین.
وفي عام ٩٢٠/١٥١٤ وّجھ الشاه إسماعیل، مؤّسس األسرة الصفویة الحاكمة في إیران، دعوة
إلى شاه طاھر لینضّم إلى علماء شیعة اثني عشریین في بالطھ. ثم إن شاه طاھر أثار غضب
ً من االضطھاد الصفویین علیھ في ظل ظروف غامضة، ففّر إلى الھند سنة ٩٢٦/١٥٢٠ ھربا
الصفوي. وفي الھند انضّم إلى حاشیة برھان األول نظام شاه (ح. ٩١٥-٩٦١/١٥٠٩-١٥٥٤) في
أحمدنََجر في دّكن. وبلغ نجاح شاه طاھر في دّكن ذروتھ في تحویل برھان نظام شاه من اإلسالم
السنّي إلى الشیعیة االثني عشریة، في الوقت الذي كان یخفي فیھ ھویتھ اإلسماعیلیة. وفي عام
٩٤٤/١٥٣٧ أعلن الملك النظام- شاھي تبنّي الشیعیة االثني عشریة دیناً للدولة في مملكتھ. وقدّم شاه
ً خدمات دبلوماسیة عظیمة للنظام – شاھیین في دّكن. واستمرت إمامة النزاریین من طاھر أیضا
فرع محمد شاه في ذریة شاه طاھر، الذین مكثوا في أحمدنجر قبل إقامة مركز لھم في أورانجاباد في

الھند.
شاه نزار الثاني (ت. ١١٣٤/١٧٢٢). اإلمام اإلسماعیلي النزاري األربعون. تولى إمامة
ً لوالده خلیل هللا (الثاني). وقام، عقب ذلك، النزاریین أتباع فرع قاسم شاه سنة ١٠٩٠/١٦٨٠ خلفا
بتحویل مقر إقامتھ ومركز قیادة الدعوة النزاریة من أنجدان إلى قریة كھك المجاورة وسط فارس،
فكان ذلك نھایةً لفترة أنجدان في التاریخ اإلسماعیلي النزاري التي دامت ما یقرب من قرنین من
الزمن. ومن الواضح أن ھذا اإلمام كانت لھ صالت وثیقة مع طریقة نعمة هللا الصوفیة، وأنھ تبنّى
اسم الطریقة الصوفي، عطاء هللا، لنفسھ. وھذا ما یُفّسر سبب تسمیة أتباعھ في بعض أنحاء كرمان
باسم ”عطاء اللھیین“. توفي شاه نزار الثاني سنة ١١٣٤/١٧٢٢، وفقاً للنقش الموجود على شاھدة

ضریحھ. وال یزال ضریحھ قائماً في كھك ویشّكل جزءاً من مقر إقامة سابق لھذا اإلمام.
شاور، أبو شجاع بن مجیر السعدي (ت. ٥٦٤/١١٦٩). ھو وزیر فاطمي سبق لھ أن عمل والیاً
على صعید مصر سنة ٥٥٥/١١٦٠، ومقره في قوص، بتكلیٍف من الوزیر الفاطمي طالئعي بن
رزیك. وثار شاور فیما بعد، سنة ٥٥٨/١١٦٣، ودخل القاھرة حیث سّماه الخلیفة الفاطمي العاضد
وزیراً بلقب ”أمیر الجیوش“. وبعد تسعة أشھر من العام نفسھ قام ضرغام بعزل شاور من الوزارة،
ً وراء الحصول على ففّر شاور في مجرى األحداث إلى بالط نور الدین زنكي في دمشق سعیا
مساعدة تُمّكنھ من استعادة الوزارة الفاطمیة، فأعاده نور الدین إلى مصر ومعھ حملة عسكریة بقیادة

شیركوه.
وتّمت إعادة شاور إلى الوزارة سنة ٥٥٩/١١٦٤، ودامت فترتھ الثانیة في الوزارة حوالي خمس
سنوات تعتبر من أصعب سنوات المرحلة الختامیة للساللة الفاطمیة. فقد تمیّزت بتعرض مصر
للعدید من الغزوات اإلفرنجیة والزنكیة المتناوبة، وبقیام شاور بالتأرجح في تحالفاتھ مع ھذه القوى
الخارجیة. وعندما دخل شیركوه القاھرة على رأس الحملة الزنكیة الثالثة سنة ٥٦٤/١١٦٩، قبض

على شاور وقتلھ بموافقة الخلیفة العاضد.
ً في سوریة والیمن وفارس الشتات (دیاسبورا). عاش اإلسماعیلیون بمختلف فروعھم تقلیدیا
وأفغانستان وآسیا الوسطى وجنوب آسیا. وال تزال جماعات إسماعیلیة تمثّل النزاریین والطیبیین



موجودة في ھذه المناطق. وكان البھرة الداؤدیون والخوجة النزاریون من أوائل المجموعات
اإلسماعیلیة التي ھاجرت من جنوب آسیا إلى مناطق أخرى، وال سیما إلى أنحاء مختلفة من شرق
أفریقیا. وكان السلطان سیّد سعید (ح. ١٢٢٠-١٢٧٣/١٨٠٦-١٨٥٦) من أسرة البوسعید اإلباضیة
الحاكمة في ُعمان وزنجبار (أو زنزبار) قد شّجع كثیراً، ومنذ العقود األولى للقرن التاسع عشر،
ً منھ اإلسماعیلیین اآلسیویین من البھرة والخوجة على اإلقامة الدائمة في شرق أفریقیا. وسعیا
لتطویر القاعدة التجاریة للقسم األفریقي من سلطنتھ، واالستفادة من الحمایة البریطانیة، فقد شّجع
السلطان سعید ھجرة التجار الھنود إلى جزیرة زنجبار ومنحھم الحریة الدینیة. وجاء المھاجرون
اإلسماعیلیون من غجرات وبومباي أساساً وشّكلوا أكبر مجموعة من المھاجرین اآلسیویین المقیمین
في زنجبار. وتكثَّفت موجات المھاجرین اإلسماعیلیین، وخاصةً بعد سنة ١٢٥٨/١٨٤٠ عندما قام

السلطان سعید بتحویل عاصمة ملكھ من ُمسقط إلى زنجبار.
وقام اإلسماعیلیون الھنود، عقب ذلك، باالنتقال من زنجبار إلى المراكز الناشئة على ساحل شرق
أفریقیا، وال سیما ممباسا وتنغا ودار السالم، حیث أصبحوا تجاراً وأصحاب دكاكین. وتوقفت ھجرة
ً منذ العقود األولى للقرن العشرین. في غضون ذلك اإلسماعیلیین الھنود إلى شرق أفریقیا عملیا
قامت مجموعات صغیرة من الخوجة والبھرة باالستیطان في موزامبیق وجزیرة مدغشقر والكونغو
ومناطق أخرى من جنوب شرق ووسط أفریقیا، الخاضعة آنئٍذ للحكم البرتغالي والبلجیكي أو تحت
ً للفرع النفوذ الفرنسي. وكان جمیع البھرة اإلسماعیلیین من الفرع الداؤدي مع غیاب كامل تقریبا
السلیماني. وعاش البھرة في كل بلدة تواجدوا فیھا في شرق أفریقیا في أحیائھم الخاصة المنفصلة،
وتمّسكوا بممارساتھم الدینیة وعاداتھم االجتماعیة. وكذلك األمر بالنسبة للخوجة في شرق أفریقیا، إذ
كانت لھم أحیاؤھم الخاصة، وتبنّوا منذ البدایة نموذجھم التقلیدي في التنظیم واإلدارة. غیر أنھم لم
یلبثوا أن تبنّوا، في ظل قیادة اآلغا خان الثالث، نظام المجالس في اإلدارة الُمنشأ حدیثاً. وبلغ العدد
اإلجمالي لجمیع اإلسماعیلیین من جنوب آسیا المقیمین في شرق أفریقیا في سبعینیات القرن

العشرین حوالي ١٥٠.٠٠٠، وصلت نسبة الخوجة منھم إلى أكثر من ٦٠% من المجموع الكلي.
وبنتیجة سیاسات بعض الدول األفریقیة المناوئة لآلسیویین في سبعینیات القرن الماضي ھاجر
اإلسماعیلیون على نطاق واسع من أفریقیا إلى بلدان مختلفة في الغرب. فاختار الخوجة النزاریون
ً مضیفة لھم على أساس من اعتبارات لغویة بصورة رئیسیة. وھكذا اختار الخوجة الناطقون بلدانا
باإلنكلیزیة الھجرة من كینیا وتنزانیا وأوغندا في شرق أفریقیا إلى بریطانیا وكندا والوالیات
المتحدة، بینما اختار الخوجة الناطقون بالفرنسیة والبرتغالیة االنتقال من أفریقیا إلى فرنسا
والبرتغال، ومجموعات صغیرة إلى سویسرا وبلدان أخرى من أوروبا الغربیة. ونجد أكبر
الجماعات النزاریة المغتربة تتمركز الیوم في فانكوفر وتورونتو بتعداد لكل منھا یصل إلى
٤٠.٠٠٠ شخص، مع أعداد أصغر تقیم في لندن وأتالنتا وھیوستن، وأعداد أقل في مدن أمیركیة
أخرى. وتخضع الجماعات النزاریة في الشتات في كندا والوالیات المتحدة وبریطانیا وفرنسا
والبرتغال جمیعھا لنظام المجالس في اإلدارة، الذي یھتم بمختلف الحاجات الدینیة والدنیویة
للجماعات ویتبع لھیئة مركزیة. وقد نجح المھاجرون النزاریون في االندماج بمجتمعات بلدانھم
الجدیدة المضیفة. أما بالنسبة لإلسماعیلیین البھرة، فإن أعداداً أقل بكثیر ھاجرت من مختلف بلدان

أفریقیا إلى الغرب واستقرت في بریطانیا والوالیات المتحدة بصورة أساسیة.
وفي تسعینیات القرن الماضي وصلت موجات جدیدة من المھاجرین اإلسماعیلیین إلى موسكو
والغرب، وخاصةً إلى كندا، في أعقاب تفّكك االتحاد السوفییتي. فاستقّر النزاریون الطاجیك في

ً



موسكو، حیث یبلغ عددھم حالیاً حوالي ٣٠.٠٠٠، مع أعداد أقل في تورونتو، بینما انضم النزاریون
األفغان إلى مجموعات من المھاجرین النزاریین الجدد الذین وصلوا إلى الوالیات المتحدة وكندا
قادمین من باكستان. وفي الجملة، فإن غالبیة الجماعات اإلسماعیلیة في الشتات في الغرب جاءت

من أفریقیا أو جنوب آسیا. انظر أیضاً تعلیم؛ نساء.
شرح األخبار. كتاب من تصنیف القاضي النعمان (ت.٣٦٣/٩٧٤)، وھو عبارة عن مجموعة من
األحادیث غیر الفقھیة صنّفھ في عھد اإلمام – الخلیفة الفاطمي المعز (٣٤١-٣٦٥/٩٥٣-٩٧٥).
ویتضمن الكتاب حوالي ١٤٦٠ حدیثاً من األحادیث المشھورة والموثوقة. ویُذكر أن حوالي ثلثي ھذه
األحادیث تتعلق باإلمام علي بن أبي طالب، في حین یتناول الجزء الباقي فضائل أھل البیت وأئمة
الشیعة األوائل حتى جعفر الصادق. وتغطي األقسام الختامیة من العمل افتتاح الدعوة اإلسماعیلیة

في شمال أفریقیا. انظر أیضاً أبو عبد هللا الشیعي؛ افتتاح الدعوة؛ فقھ.
شریعة. انظر فقھ.

شمس الدین، بیر. من الدعاة – األولیاء النزاریین الستبانثیین األوائل في الھند. ویظھر أنھ كان
ناشطاً في منتصف القرن الثامن/الرابع عشر. والبیر (أو الشیخ) شمس الدین ھو الشخصیة األساسیة
صاحبة الفضل في بدء النشاطات النزاریة في السند. وھو من الشخصیات الغامضة المحاطة
بمجموعة متنوعة من األساطیر. وفیھا نجد البیر شمس الدین، الذي ال یزال ضریحھ قائماً في ُملتان
(بباكستان الیوم) تحت اسم شاه شمس الدین َسبَزواري، مقترناً بشمس تبریزي (ت. ٦٤٥/١٢٤٧)،
المرشد الروحي للصوفي والشاعر الفارسي المشھور موالنا جالل الدین الرومي (ت.

٦٧٢/١٢٧٣). ویُنسب تألیف عدد من مقطوعات الجنان إلى البیر شمس الدین. انظر أیضاً خوجة.
شمس الدین محمد (ت. حوالي ٧١٠/١٣١٠). أول أئمة عصر ما بعد ألموت اإلسماعیلیین
النزاریین. ولد أواخر أربعینیات القرن السابع/الثالث عشر، وكان االبن الوحید الباقي لركن الدین
خورشاه، آخر األسیاد الحكام في ألموت. وكان شمس الدین محمد قد أُخفي قبل فترة وجیزة من
استیالء المغول على ألموت سنة ٦٥٤/١٢٥٦ وسقوط الدولة اإلسماعیلیة النزاریة في فارس. تولّى
اإلمامة النزاریة في أعقاب وفاة والده سنة ٦٥٥/١٢٥٧، ومن الواضح أنھ عاش حیاتھ بالكامل
متخفیاً في أذربیجان شمال غرب فارس. ونجد في الروایات الخرافیة خلطاً وتشویشاً بین ھذا اإلمام
وبین شمس تبریز (ت. ٦٤٥/١٢٤٧)، المرشد الروحي للصوفي والشاعر موالنا جالل الدین
الرومي. وجرى نزاع على خالفة شمس الدین محمد قََسَم اإلسماعیلیین النزاریین وخطھم في األئمة

إلى محمد شاھیین وقاسم شاھیین. انظر أیضاً نزاري قوھستاني.
شمسة. تسمیة أُطلقت على جوھرة تزیینیة استخدمھا الخلفاء الفاطمیون كإحدى شاراتھم الملكیة.
ً من ً مصنوعا ً معلّقا لم تكن الشمسة الفاطمیة مظلّة كما روت بعض المصادر العصریة، بل تاجا
الذھب أو الفضة ومرّصعاً بالدرر واألحجار الثمینة ویُعلّق بواسطة سلسلة. وكانت الشمسة المصریة
األصلیة، التي صنعھا الوصي كافور للحاكم اإلخشیدي الشاب أونوجور (ح.
٣٣٤-٣٤٩/٩٤٦-٩٦١)، قد استُبدلت بواحدة أكبر صنعھا القائد جوھر للخلیفة الفاطمي المعز. وتّم
رفع الشمسة الفاطمیة وتعلیقھا ألول مرة فوق القاعة الكبرى للقصر الفاطمي في القاھرة في العام
٣٦٢/٩٧٣. وفي عام ٤٦١/١٠٦٨ تعرضت شمسة القائد جوھر للسرقة أثناء قیام العسكر التركي

المتمّرد بنھب القصر الفاطمي.
شھاب الدین شاه الحسیني (حوالي ١٢٦٨-١٣٠٢/١٨٥١-١٨٨٤). شخصیة إسماعیلیة نزاریة
ومؤلّف، ویُعرف أیضاً باسم بیر خلیل هللا. كان شھاب الدین االبن األكبر آلقا علي شاه، اآلغا خان

ً



الثاني، واإلمام السابع واألربعین لإلسماعیلیین النزاریین، وأخاً غیر شقیق لآلغا خان الثالث. وكان
من المتعلّمین من أسرة اآلغا خان وصنّف بضع رسائل باللغة الفارسیة في موضوع العقائد
النزاریة، ومنھا بشكل خاص خطابات عالیة. وتمثّل أعمالھ المحفوظة في الھند وآسیا الوسطى، في
الواقع، أقدم األمثلة على اإلحیاء األدبي الذي ابتدأ في النصف الثاني من القرن الثالث عشر/التاسع
ً عشر واستخدم اللغة الفارسیة التي تنطقھا الجماعة اإلسماعیلیة النزاریة. أمضى شھاب الدین قسما

كبیراً من حیاتھ في بومباي وبونا وتوفي ھناك. ودُفن في مدافن العائلة في النجف، في العراق.
الشھرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم (ت. ٥٤٨/١١٥٣). من كتّاب الِفَرق وعلماء الكالم
البارزین. ولد في بلدة شھرستان، في خراسان، حوالي سنة ٤٧٩/١٠٨٦، ودرس العلوم اإلسالمیة
في نیسابور. وقد مارس التعلیم في المدرسة النظامیة في بغداد مدة ثالث سنوات قبل أن یعود إلى
ً للسلطان سنَجر (ت. ٥٥٢/١١٥٧) في خراسان في العام ٥١٤/١١٢٠. وأصبح فیما بعد مصاحبا
مرو. وذاع صیتھ كعالم كالم أشعري وباحث في الفرق إضافةً إلى اھتمامھ بجمیع الدیانات

والفلسفات.
واعتقد بعض من عاصره بأن الشھرستاني كان قد تحّول سّراً إلى اإلسماعیلیة، وأنھ كان یعمل
ً باسم الدعوة اإلسماعیلیة النزاریة المتمركزة في ألموت. وفي جمیع األحوال، یبدو أنھ كان ضلیعا
في معارفھ حول التعالیم اإلسماعیلیة، وأن العدید من أعمالھ الباقیة یحمل بصمات إسماعیلیة قویة،
ویظھر أن الشھرستاني قد تبنّى، خالل العقود األخیرة من حیاتھ على األقل، مصطلحات وأسالیب

إسماعیلیة في التفسیر، حتى ولو لم یكن یُضمر الوالء لإلسماعیلیة.
وفضالً عن كتابھ مفاتیح األسرار، الذي ھو تفسیر ألجزاء من القرآن كتبھ قبل سنة ٥٤٠/١١٤٥
بفترة قصیرة، ورسالة مجلس–ى مكتوب، الذي ھو في األصل من المواعظ التي ألقاھا في
خوارزم، تضّمنت أعمال الشھرستاني التي تُسرُّ الوالء لإلسماعیلیة مثل كتاب المصارعة، الذي ھو
نقض لعقائد ابن سینا (ت. ٤٢٨/١٠٣٧) في الكالم على أساس من الكالم اإلسماعیلي التقلیدي. كما
ً لعقیدة حسن الصباح في التعلیم أخذه من رسالتھ، الفصول األربعة، وضّمنھ في كتابھ دّون ملّخصا

المشھور عن الفرق، كتاب الملل والنحل.
شھریار بن الحسن. داعٍ إسماعیلي عاش في فارس خالل عھد الخلیفة الفاطمي المستنصر
(٤٢٧-٤٨٧/١٠٣٦-١٠٩٤) ونشط أساساً في إقلیمي فاْرس وكرمان في إیران. وھاجر عقب ذلك
ً لھ إلى القاھرة الفاطمیة في إلى الیمن حیث قام الحاكم الصلیحي المكّرم بن علي بإرسالھ مبعوثا
ستینیات القرن الخامس/سبعینیات القرن الحادي عشر، وتعّرف ھناك على داعي الدعاة المؤید في

الدین الشیرازي. كتب شھریار بضع رسائل دینیة احتفظ بھا اإلسماعیلیون الطیبیون الیمنیون.
شیخ آدم صفي الدین بن طیّبشاه (ت. ١٠٣٠/١٦٢١). ھو الداعي المطلق الثامن والعشرون
لإلسماعیلیین الطیبیین الداؤدیین. وكان قد تولّى قیادة ھذا الفرع الطیبي المستعلي سنة
١٠٢١/١٦١٢ خلفاً لداؤد برھان الدین. عاش في أحمد آباد في غجرات وفي الیمن، وحّصل تعلیمھ
مع یوسف بن سلیمان (٩٤٦-٩٧٤/١٥٣٩-١٥٦٧)، أول ھندي یترأس الدعوة الطیبیة. وفي العام
٩٩٨/١٥٩٠ أجازه الداعي المطلق لنشر الدعوة في ِدكَّن. وعندما وقع النزاع الداؤدي – السلیماني
وقف إلى جانب قضیة داؤد برھان الدین ودافع عن تولّیھ القیادة في بالط اإلمبراطور المغولي أكبر.

وھو مؤلف كتاب بالي میدو حول افتتاح الدعوة المستعلیة وتاریخھا الالحق في الھند حتى زمنھ.
شیخ الجبل. لقب أطلقھ الصلیبیون ومؤّرخوھم األوربیون في األصل على راشد الدین سنان، قائد
اإلسماعیلیین النزاریین في سوریة، ومن بعده على خلفائھ. وكان النزاریون أنفسھم یُشیرون إلى



قائدھم مستعملین التعبیر اإلسالمي الشائع، شیخ، المعبّر عن االحترام والتقدیر، والذي یحمل معنًى
ً یفید الكبر في السن. ویبدو أن الصلیبیین أساؤوا فھم لقب ”شیخ“ وترجموھا إلى الالتینیة ثانویا
والفرنسیة القدیمة واإلیطالیة على أساس معناھا الثانوي بكلمات vetus, senex, veglio ، إلخ،
ولیس بمعادالتھا ذات الصلة األقرب مثل senior أو dominus التي تعني الزعیم (أو الشیخ).
وارتبط ھذا اللقب أیضاً بالقالع الجبلیة التي عاش فیھا قادة اإلسماعیلیین النزاریین، األمر الذي نتج

.(Vetus de Montains) “عنھ وضع ألقاب مرّكبة كلقب ”شیخ الجبل
ویبدو أن استخدام ھذا اللقب اقتصر على مصادر الصلیبیین واألوروبیین من العصر الوسیط، ولم
یظھر حتى تلك الفترة من الزمن في أّيٍ من المصادر العربیة أو الفارسیة. وبالتالي، فإن الُمعادل
العربي لھذا اللقب، شیخ الجبل، ربما كان یمثّل بالفعل ترجمةً الحقة لھذه الصیغ الالتینیة المستخدمة
في المصادر األوروبیة. ثم قام الرحالة ماركو بولو من البندقیة (١٢٥٤-١٣٢٤) وآخرون في وقت
الحق بإطالق لقب ”شیخ الجبل“ على حكام اإلسماعیلیین النزاریین الذین كانوا یقیمون في قلعة

ألموت الجبلیة في فارس. انظر أیضاً الحشاشون؛ الفدائیون أو الفداویة.
ً ”المصباح المنیر“، وھي تشیر إلى احتفال متمیز شیراغ – روَشن. تعني ھذه التسمیة حرفیا
لإلسماعیلیین النزاریین في آسیا الوسطى. وتُمارس ھذه االحتفالیة بناًء على نّصٍ معروف باسم
شیراغ – نامھ (كتاب النور)، ویتألف من أشعار وأدعیة وآیات قرآنیة. وتتضمن االحتفالیة التي
ً متنوعة تبلغ تؤكد قداسة النور، أو النور اإللھي المعبّر عنھ من خالل النبّوة واإلمامة، طقوسا
ذروتھا في إضاءة القندیل. وتُقام احتفالیة شیراغ – روشن تقلیدیاً في اللیلة الثالثة لوفاة الشخص تحت
إشراف الخلفاء، أو المسؤولین الدینیین المحلیین؛ ویمكن أن تُقام أیضاً استجابةً لطلب شخص یرغب
في التعبیر عن االمتنان ألحداث سعیدة في حیاتھ. أما أصول تلك االحتفالیة فال تزال مجھولة،
وكذلك مؤلّف شیراغ – نامھ. غیر أن النص یكشف عن تأثیرات صوفیة واثني عشریة تعكس
التفاعل بین ھذه التقالید وبین تعالیم اإلسماعیلیین النزاریین في آسیا الوسطى. انظر أیضاً بدخشان؛

أدب.
شیركوه، أسد الدین أبو الحارث بن شادي (ت. ٥٦٤/١١٦٩). قائد زنكي من أصول كردیة،
وكان الوزیر قبل األخیر في سلسلة وزراء الفاطمیین. وكان شیركوه وشقیقھ أیوب قد خدما منذ
٥٤٩/١١٥٤ كقائدین في جیش نور الدین، الحاكم الزنكي في سوریة والعراق. وفي العام
٥٥٨/١١٦٣ وصل شاور، الوزیر الفاطمي المطرود، إلى دمشق سعیاً للحصول على مساعدة من
نور الدین. فترأس شیركوه أول حملة من الحمالت الزنكیة الثالث إلى مصر، في العام
٥٥٩/١١٦٤، انتھت باستعادة شاور منصب الوزارة الفاطمیة. وفي العام ٥٦٢/١١٦٧ صادق نور

الدین على إرسال حملة ثانیة إلى مصر بقیادة شیركوه أیضاً.
وتّم التوصل، بالنتیجة، إلى تسویة مع شاور، الذي تلقّى في غضون ذلك مساعدة من الصلیبیین.
وبعد سنة من ذلك بعث الفرنجة بقوة عسكریة لھم إلى مصر، فاستنجد شاور بنور الدین مرة أخرى
ً المساعدة. وبما أنھ لم یكن یرغب بسقوط مصر في أیدي الفرنجة، فقد استجاب نور الدین طالبا
بإرسال حملة عسكریة أخرى إلى مصر. وفي العام ٥٦٤/١١٦٩ دخل شیركوه القاھرة مرة أخرى
وبصحبتھ ابن شقیقھ صالح الدین، وانسحبت القوات الفرنجیة إلى فلسطین دون الدخول في معركة.

وعمل شیركوه، بموافقة سریة من العاضد، على إزاحة شاور، فدبّر لھ مكیدة انتھت بمقتلھ سنة
٥٦٤/١١٦٩. عندئٍذ قام الخلیفة الفاطمي بتعیین شیركوه وزیراً بلقب الملك المنصور وأمیر



الجیوش. غیر أن شیركوه توفي فجأةً عقب ذلك بشھرین، أي في العام ٥٦٤/١١٦٩، وخلفھ صالح
الدین في منصب الوزارة. انظر أیضاً ضرغام.

– ص –

ً عند الصادق، أبو عبد هللا جعفر بن محمد (ت. ١٤٨/٧٦٥). من أوائل أئمة الشیعة، یُعدُّ سادسا
االثني عشریة وخامساً عند اإلسماعیلیة. ولد في المدینة حوالي ٨٣/٧٠٢، وكان االبن األكبر لإلمام
محمد الباقر، وعند وفاة والده حوالي ١١٤/٧٣٢ تولى جعفر إمامة الشیعة اإلمامیین. وكانت أمھ، أم
فروة، من أحفاد الخلیفة أبي بكر. وتزامنت فترة إمامة الصادق الطویلة مع الفترة المضطربة في
التاریخ اإلسالمي المبكر حیث حدثت ثورات شیعیة عدیدة وتم اقتالع األمویین في النھایة على أیدي
العباسیین. وتمّسك الصادق طوال تلك الفترة بتقلید سیاسة االستكانة، أو النأي بالنفس عن كل نشاط
سیاسي، الذي أرساه والده وجده. كما رفض المشاركة في ثورة عمھ زید بن علي الشیعیة الفاشلة في
الكوفة سنة ١٢٢/٧٤٠. فانصرف إلى تعلیم وشرح أركان الشیعیة اإلمامیة في المدینة، األمر الذي

جعلھ یكسب الكثیر من األتباع والمؤیدین إلى جانبھ.
وھو یلقى احترام أھل السنّة باعتباره راویةً للحدیث وفقیھاً، بینما قام الشیعیون، الذین یعتبرونھ
ً كبقیة أئمتھم، بتدوین أقوالھ وأفعالھ في كتب أحادیثھم وفقھھم الخاصة. وینظر الشیعة معصوما
ً موثوقاً اإلمامیون (اإلسماعیلیون واالثناعشریون) إلى آراء الصادق الفقھیة باعتبارھا شرحا
للشریعة اإلسالمیة. وبالفعل، فإن عقیدة الشیعة اإلمامیین الفقھیة تسّمى بالمذھب الجعفري، نسبةً إلى
اسم جعفر. توفي الصادق سنة ١٤٨/٧٦٥ ودُفن في مقبرة البقیع في المدینة. وحدث نزاع على
خالفتھ انتھى بقسم الشیعة اإلمامیین إلى عدة مجموعات، منھا بواكیر اإلسماعیلیین الذین اعترفوا،
ً عبد هللا في تلك الفترة، بإمامة ابن الصادق، إسماعیل، أو حفیده محمد بن إسماعیل. انظر أیضا

األفطح؛ أبو الخطاب؛ فقھ؛ المباركیة.
صدر الدین، بیر (الشیخ). من الدعاة األولیاء الستبانثیین النزاریین األوائل في الھند الذین أُطلق
ً لقب بیر (أو شیخ). قام بدور أساسي في عمل الدعوة وتنظیمھا في جنوب آسیا. علیھم عموما
فتحولت أعداد ھامة من الھندوس التابعین لطبقة اللوھانا التجاریة على یدیھ إلى الستبانثیة النزاریة
وسّماھم الخوجة. وإلیھ یعود فضل نظم عدد كبیر من أشعار الجنان، وبناء أول بیت جماعة (جماعة
خانھ)، أو بناء للتجّمع في السند لتكون مكاناً لنشاطات الخوجة الدینیة والجماعاتیة. وبقیت أوّش في
السند مركزاً لنشاطاتھ، ومنھا وصلت الدعوة إلى غجرات. وورد في الروایات أن وفاة البیر صدر
الدین كانت في وقت ما بین ٧٧٠/١٣٦٩ و٨١٩/١٤١٦؛ وضریحھ موجود في مكان قرب جیبتور،

في ضواحي أوّش، إلى الجنوب من ُملتان (في باكستان الیوم). انظر أیضاً بوج نیرانجان.
الصفویون (ح. ٩٠٧-١١٣٥/١٥٠١-١٧٢٢). أسرة فارسیة شیعیة من االثني عشریة أّسسھا
الشاه إسماعیل األول (ح. ٩٠٧-٩٣٠/١٥٠١-١٥٢٤). وكان الصفویون أصالً من أھل السنّة
وشیوخاً للطریقة الصفویة الصوفیة، لكنھم ادّعوا ألنفسھم نسباً علویاً بعد مجیئھم إلى السلطة وتبنّوا
ً لمملكتھم. وبلغت سلطة الصفویین ورعایتھم للفنون واآلداب والعلوم الشیعیة االثني عشریة دینا
اإلسالمیة ذروتھا في ظل حكم الشاه عباس األول (ح. ٩٩٥-١٠٣٨/١٥٨٧-١٦٢٩)، الذي أقاَم
عاصمة األسرة الحاكمة في مدینة أصفھان. ولم تلبث ھذه األسرة أن شھدت مواجھات متقطعة مع
جیرانھم العثمانیین السنّة، ثم راحت تضطھد أھل التصوف والمجموعات الشیعیة األخرى غیر



االثني عشریة. وفي ظل الصفویین نجح اإلسماعیلیون النزاریون في االلتزام بالتقیة في ثوب االثني
عشریة. وكان اقتالع األسرة الصفویة ونھایتھا قد تّم على أیدي األفغان الذین احتلوا فارس لفترة

وجیزة اعتباراً من ١١٣٥/١٧٢٢.
صالح الدین، یوسف بن أیوب (ت. ٥٨٩/١١٩٣). آخر الوزراء الفاطمیین ومؤسس األسرة
األیوبیة الحاكمة. وصالح الدین، الذي اشتھر في المصادر الصلیبیة من العصر الوسیط باسم
Saladin، ینتمي إلى أسرة كردیة جاءت من بلدة ْدفین في أرمینیا، وقد انضّم ھو وعمھ شیركوه
للعمل في خدمة نور الدین محمود، الحاكم الزنكي على سوریة. وكان نور الدین قد بعث بثالث
حمالت عسكریة إلى مصر بقیادة شیركوه خالل العقد األخیر المضطرب من حكم الفاطمیین، شارك
صالح الدین في الحملتین األخیرتین منھا في عامي ٥٦٢/١١٦٧ و٥٦٤/١١٦٩. وفي أعقاب
وصول آخر حملة إلى القاھرة تّم تعیین شیركوه في منصب الوزارة الفاطمیة. وعندما توفي شیركوه
فجأةً عام ٥٦٤/١١٦٩، برز صالح الدین قائداً للقوات السوریة في مصر، حیث أجبر الخلیفة

الفاطمي العاضد على تعیینھ وزیراً لھ بلقب الملك الناصر.
وراح صالح الدین یعمل على توطید مركزه في الوقت الذي كان یقّوض فیھ الحكم الفاطمي، وھذا
ما كان نور الدین یسعى إلیھ أیضاً. وتبنّى، في الوقت نفسھ، سیاسات مناوئة لإلسماعیلیین، ومنھا
حذف الصیغة الشیعیة من األذان وإغالق مجالس الحكمة. ثم وضع صالح الدین حدّاً للحكم الفاطمي
رسمیاً سنة ٥٦٧/١١٧١ عندما قرأ الخطبة في القاھرة باسم الخلیفة العباسي، األمر الذي أشار إلى

عودة مصر لتنضوي تحت الجناح السنّي من اإلسالم.
وحدثت فیما بعد مواجھات لصالح الدین مع اإلسماعیلیین النزاریین السوریین الذین كانوا في تلك
الفترة تحت قیادة راشد الدین سنان، حیث دبّر األخیر محاولتین فاشلتین الغتیال الحاكم األیوبي
خالل الفترة ٥٧٠-٥٧١/١١٧٤-١١٧٦. لكن صالح الدین وسنان أصبحا في وقت الحق صدیقین.
ر لھا أن تحكم سوریة ومصر والیمن ونجح صالح الدین في تأسیس الساللة األیوبیة الحاكمة التي قُدِّ
وأجزاء أخرى من الشرق األوسط. وتوفي سنة ٥٨٩/١١٩٣ ودُفن في جوار الجامع األموي

بدمشق.
الصلیبیة (الحروب). سلسلة من الحمالت العسكریة التي قام بھا األوروبیون النصارى في الفترة
من ٤٨٩/١٠٩٦ وحتى القرن السابع/الثالث عشر. وبما أن غایتھم كانت االستیالء على ”األرض
المقدسة“ في فلسطین من سوریة الخاضعة لحكم المسلمین آنئٍذ، فقد تمّكن الصلیبیون من إلحاق
الھزیمة بالحامیة العسكریة الفاطمیة بسھولة وفتح القدس، ھدفھم األساسي، في تموز/یولیو ١٠٩٩.
وبعد الحملة الصلیبیة األولى (١٠٩٦-١٠٩٩) نجح الصلیبیون في إنشاء أربع إمارات التینیة في
فلسطین واألراضي المحیطة تمركزت في القدس وطرابلس وأنطاكیة والرھا، ودامت قرابة قرنین
من الزمن. تمّكن صالح الدین من استعادة القدس من الصلیبیین سنة ٥٨٣/١١٨٧، لكن الوجود
الصلیبي في الشرق األدنى استمر حتى ٦٩٠/١٢٩١، عندما استولى المسلمون على آخر ثغر

للصلیبیین في عكا.
كانت للصلیبیین وتنظیمیھم العسكریین، االسبتاریة وفرسان المعبد، جوالت عدیدة من المواجھات
مع اإلسماعیلیین النزاریین في سوریة، الذین جعلھم الصلیبیون مشھورین في أوروبا باسم
الحّشاشین. وكانت مصادر المسلمین تُشیر إلى الصلیبیین باسم الفرنجة، وإلى الحمالت الصلیبیة،
ً بجمع معلومات دقیقة حول مؤخراً، باسم الحروب الصلیبیة. غیر أن الصلیبیین لم یھتموا إطالقا
المسلمین والدیانة اإلسالمیة على الرغم من الصالت العسكریة والدبلوماسیة واالجتماعیة والتجاریة



الشاملة التي قامت بین الطرفین لما یقرب من قرنین من الزمن. ولذلك فإن قربھم الوثیق من
المسلمین لم یؤدِّ إلى تحسین فھم األوروبیین لإلسالم، وما نتج ھو أن إدراك األوروبیین من العصر

الوسیط اقتصر على مجرد وجود إسالم. انظر أیضاً العمارة؛ شیخ الجبل؛ راشد الدین سنان.
الصلیحیون (ح. ٤٣٩-٥٣٢/١٠٤٧-١١٣٨). أسرة حاكمة إسماعیلیة سیطرت على أجزاء من
الیمن. ویعود تأسیسھا إلى علي بن محمد الصلیحي، الذي سبق لھ أن اعتنق اإلسماعیلیة واعترف
بالسیادة الفاطمیة. فقد قام علي بثورة سنة ٤٣٩/١٠٤٧، واتّخذ من مسار في منطقة حراز الجبلیة
مركزاً لھ، وتمّكن بحلول عام ٤٥٥/١٠٦٣ من اخضاع كامل الیمن لسیطرتھ. وعندما قُتل سنة
٤٥٩/١٠٦٧، خلفھ ولده المكّرم أحمد (ت.٤٧٧/١٠٨٤)، ثم أفراد آخرون من األسرة الصلیحیة.
ً لألمراء ومنذ حوالي عام ٤٦٧/١٠٧٤، أي الوقت الذي أصبح فیھ معظم شمال الیمن خاضعا
القاسمیین الزیدیین، صارت السلطة الفعلیة للدولة الصلیحیة في ید قرینة المكّرم، الملكة المشھورة
أروى بنت أحمد الصلیحي. فقامت قرابة العام ٤٨٠/١٠٨٧ بنقل مقر إدارة الدولة الصلیحیة إلى ذي
جبلة، البلدة الصغیرة التي تأّسست سنة ٤٥٩/١٠٦٦ أسفل جبل التَْعَكر في الھضاب الجنوبیة للیمن،

وھناك بنت قصراً جدیداً وحّولت القصر القدیم إلى مسجد.
حافظت الملكة أروى خالل فترة حكمھا الطویلة على عالقات وثیقة باإلمام المستنصر وخلیفتیھ
التالیین في الساللة الفاطمیة، المستعلي واآلمر. وكانت الملكة أروى قد أّسست بالنتیجة الدعوة
اإلسماعیلیة المستعلیة الطیبیة المستقلة في الیمن التي بقیت بعد سقوط األسرتین الفاطمیة
والصلیحیة، ووّسعت نفوذ الدعوة وانتشارھا باسم الفاطمیین لیصل إلى غرب الھند. وشّكلت وفاة
أروى سنة ٥٣٢/١١٣٨ النھایة الفعلیة لألسرة الصلیحیة الحاكمة في الیمن، التي صارت تخضع
لسلطة عدد من السالالت المحلیة، بما فیھا األسرة الزریعیة اإلسماعیلیة. انظر أیضاً البھرة؛ الذؤیب
بن موسى الوادعي؛ الخطاب بن الحسن بن أبي حافظ الھمداني؛ السجالت المستنصریة؛ ُعمارة

الیمني، أبو حمزة نجم الدین بن علي الحكمي؛ عیون األخبار.
الصوري، محمد بن علي. داعي إسماعیلي ومؤلف سوري من بلدة صور على الساحل الشرقي
للمتوسط. اشتھر الصوري زمن الخلیفة المستنصر الفاطمي (٤٢٧-٤٨٧/١٠٣٦-١٠٩٤) وعمل
داعیاً باسمھ في سوریة. وھو مؤلّف لعدة أعمال باللغة العربیة، وتعتبر قصیدتھ الطویلة، ”القصیدة
الصوریة“، من القصائد المشھورة التي تناولت التوحید والخلق والمراتب الروحانیة وغیرھا. انظر

أیضاً أدب.
الصوم. ھو أحد األركان الدینیة اإلسماعیلیة. فاإلسماعیلیون، شأنھم شأن المسلمین اآلخرین،
مطالبون باالمتناع عن تناول الطعام والشراب (شریطة التمتّع بصحة جیدة) من الفجر حتى غروب
الشمس خالل شھر رمضان من التقویم اإلسالمي. وبالمقارنة مع األزمنة المبكرة، فإن إسماعیلیة
العصور الحدیثة ملتزمون بھذا الركن بدرجات متفاوتة. ففي حین یفّسر اإلسماعیلیون الطیبیون ھذا
الركن بصورة حرفیة عموماً، نجد النزاریین كثیراً ما اعتمدوا التفسیر المجازي لھ. وبشكٍل أكثر
تخصیصاً، یعتقد النزاریون أن التفسیر الباطني للصوم یتضمن تطھیر نفس اإلنسان بتجنّب ارتكاب
الذنوب والقیام بأعمال الخیر. ویصوم النزاریون الخوجة في مناسبات أخرى مثل أیام الجمع التي

تصادف بدایة الشھر القمري (أي الھالل). انظر أیضاً دعائم اإلسالم؛ فقھ.
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ضرغام (ت. ٥٥٩/١١٦٤). ھو الوزیر الفاطمي أبو األشبال الضرغام بن عامر بن سّوار، الذي
ً بالملك المنصور عندما كان وزیراً للخلیفة الفاطمي العاضد، وھو من أصل عربي. وقد لُقِّب أیضا
حظي ضرغام بثقة طالئعي بن رزیك، الذي سبق لھ أن تولى الوزارة الفاطمیة عقب اإلطاحة
ً لصاحب الباب، المنصب الذي كان یلي منصب بالعباس، وراح یتدّرج في المراتب لیصبح حاجبا
الوزارة في األھمیة في ھرمیة اإلدارة الفاطمیة. وبرز كقائد للجیش الفاطمي الذي أرسلھ طالئعي
ضد الصلیبیین، وحقق انتصاراً سنة ٥٥٣/١١٥٨. وخالل فترة وزارة رزیك، ابن طالئعي
وخلیفتھ، أُرسل ضرغام على رأس جیش لوقف تقدم حملة إفرنجیة بقیادة أمرلیك األول، ملك مملكة
القدس الالتینیة، الذي غزا مصر سنة ٥٥٧/١١٦٢. وفي السنة التالیة، ٥٥٨/١١٦٣، حدثت ثورة
شاور، الذي دخل القاھرة وتولّى الوزارة وقتل رزیك. وانضم ضرغام في تلك اآلونة إلى حاشیة

شاور الذي عیّنھ في منصب صاحب الباب.
وثار ضرغام ضد شاور في العام ٥٥٨/١١٦٣ وطرده خارج القاھرة، وتولّى ضرغام نفسھ
الوزارة في تلك الفترة. وأعقب ذلك فترة من صراع استطال زمنیاً بین ضرغام وشاور، الذي التجأ
ً مساعدة نور الدین الستعادة الوزارة الفاطمیة. وقد أعاد نور إلى البالط الزنكي في سوریة طالبا
الدین شاور إلى مصر ومعھ قوة عسكریة بقیادة شیركوه. وبعد عدة معارك تعّرض ضرغام للھزیمة
وقُتل سنة ٥٥٩/١١٦٤؛ فلم تدم وزارتھ سوى تسعة أشھر خالل العقد الختامي المضطرب من

التاریخ الفاطمي.
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طاھر سیف الدین، سیدنا (١٨٨٦-١٩٦٥). الداعي المطلق الحادي والخمسون للطیبیین
الداؤدیین، المعروفین في جنوب آسیا باسم البھرة. كانت والدتھ في بومباي، وتولى قیادة الدعوة
الداؤدیة وجماعتھا سنة ١٩١٥، عقب وفاة الداعي الخمسین، عبد هللا بدر الدین
(١٣٢٣-١٣٣٣/١٩٠٦-١٩١٥). وكان والده، محمد برھان الدین، قد تولى قیادة الداؤدیین خالل
الفترة ١٣٠٨-١٣٢٣/١٨٩١-١٩٠٦ بصفتھ الداعي التاسع واألربعین. وخالل فترة والیتھ أصبح
الداؤدیون مستقطبین بین فریقین: الداعي ومؤیدیھ من أصحاب العقلیة التقلیدیة من جھة،
والمعارضة المتنامیة في شكل عدة مجموعات إصالحیة ُسّمیت مجتمعةً باسم براغاتي ماندال (أي

المجموعة التقدمیة) من جھة أخرى.
كافح طاھر سیف الدین بإصرار إلحكام قبضتھ على الجماعة في الوقت الذي اتّبع فیھ سیاسات
محددة من أجل ضمان خضوع الداؤدیین وتسلیمھم بسلطتھ في جمیع المسائل، وتضّمنت ھذه
السیاسات الطرد من الجماعة والمقاطعة االجتماعیة لإلصالحیین. وأقام طاھر سیف الدین مقر
إقامتھ الدائم ومركز قیادة الدعوة الداؤدیة في بدري محل في بومباي. كما عمل على تجدید بناء
العدید من أضرحة البھرة في الھند، ووّسع الجامعة السیفیة في سورات، غجرات، لتصبح معھداً
ً أكادیمیاً ضخماً لتدریب الموظفین (العمال) العاملین لدى الجماعة الداؤدیة. وأطلق برنامجاً إصالحیا

خاصاً بھ تناول جوانب إداریة وتعلیمیة ومالیة لجماعتھ.
كما اشتھر طاھر سیف الدین، وھو العالم المتبّحر، كمؤلّف غزیر اإلنتاج؛ فكتب مجموعة ضخمة
ً نثریة وشعریة خاصة بھ من المختارات األدبیة بعنوان الرسالة الرمضانیة، التي ضّمت نصوصا

ً



ومقتطفات من نصوص إسماعیلیة أقدم عھداً. وأصبح ضریحھ في بومباي، الذي شیّده ابنھ وخلیفتھ،
مزاراً یحّج إلیھ البھرة الداؤدیون من شتى أصقاع األرض.

طالئعي بن رزیك، الملك الصالح (٤٩٥-٥٥٦/١١٠١-١١٦١). وزیر ألواخر الفاطمیین خدم
من ٥٤٩/١١٥٤–٥٥٦/١١٦١. وھو من أصول أرمنیة، وربما أصبح شیعیاً اثني عشریاً في وقٍت
الحق. وفي أعقاب اغتیال الخلیفة الفاطمي الظافر سنة ٥٤٩/١١٥٤، سار طالئعي إلى القاھرة،
وكان یومھا والیاً على أسیوط في صعید مصر، وتولّى الوزارة، حیث أصبح في السنة نفسھا سیداً
ً على مصر. وبعد وفاة الفائز سنة ٥٥٥/١١٦٠، قام طالئعي بتنصیب حفید للحافظ على مطلقا
العرش الفاطمي بلقب العاضد لدین هللا، واستمر ھو في ممارسة دوره كحاكم فعلي للدولة الفاطمیة.
ثم عّزز منصبھ أكثر بتزویج ابنتھ من العاضد. كان طالئعي شاعراً أیضاً، وقد بقي لھ دیوان
شعري. واغتیل في قصره سنة ٥٥٦/١١٦١ بتحریٍض من إحدى عّمات العاضد. انظر أیضاً عباس

بن أبي الفتوح یحیى بن تمیم؛ ضرغام؛ شاور؛ أبو شجاع بن مجیر السعدي.
الطھطھیة. انظر اإلمامشاھیة.

الطوسي، خواجا نصیر الدین محمد بن محمد (٥٩٧-٦٧٢/١٢٠١-١٢٧٤). عالم شیعي بارز
قدَّم مساھمات في العدید من فروع المعرفة. ولد الطوسي في طوس في خراسان ألسرة شیعیة اثني
عشریة، ودرس في نیسابور خالل الفترة ٦١٠-٦١٨/١٢١٣-١٢٢١، ثم بعد ذلك في العراق.
وحوالي سنة ٦٢٤/١٢٢٧ دخل في خدمة ناصر الدین عبد الرحیم بن أبي منصور
(ت.٦٥٥/١٢٥٧)، محتشم، أو قائد، اإلسماعیلیین النزاریین في قوھستان. وخالل إقامتھ الطویلة في
ر الطوسي عالقات صداقة وثیقة مع قائین وبین جماعاِت قالعٍ نزاریة أخرى في قوھستان طوَّ
راعیھ النزاري العالم، الذي إلیھ أھدى كتابیھ الضخمین في األخالق، أخالق–ى ناصري، الذي
انتھى منھ سنة ٦٣٣/١٢٣٥، وأخالق–ى محتشمي. وذھب فیما بعد إلى ألموت حیث حظي بسخاء
إمامین نزاریین حتى سقوط الدولة النزاریة سنة ٦٥٤/١٢٥٦ على أیدي المغول. وأصبح عقب ذلك

مستشاراً موثوقاً للفاتح المغولي ھوالكو، الذي بنى لھ مرصداً ضخماً في مراغھ بأذربیجان.
وخالل إقامتھ مع النزاریین تحّول الطوسي إلى اإلسماعیلیة، وشرح ھذا التحول في سیرتھ الدینیة
الذاتیة، سیر وسلوك، وقدّم مساھمات ھامة إلى الفكر النزاري في عصره. لكنھ عاد وارتدّ إلى
االثني عشریة عقب انضمامھ إلى حاشیة ھوالكو. ثم إن تصنیف العمل اإلسماعیلي الضخم من فترة
ألموت المتأخرة، روضة التسلیم، والُمنَجز سنة ٦٤٠/١٢٤٣، كان قد تمَّ تحت إشراف الطوسي
ً المباشر. كما قدم مساھمات ھامة إلى الفكر الشیعي االثني عشري. وتوفي في بغداد. انظر أیضا

بیرجندي، رئیس حسن بن صالح ُمنشي؛ أدب.
الطیّب. ھو ابن اإلمام – الخلیفة الفاطمي اآلمر، واإلمام الحادي والعشرون واألخیر في سلسلة
األئمة الظاھرین لإلسماعیلیین الطیبیین المستعلیین. كانت والدتھ قبل أشھر قلیلة من اغتیال والده
ً للعرش الفاطمي فور والدتھ. إن مصیر الطیب، الذي اختفى عقب سنة ٥٢٤/١١٣٠، وُسّمي ولیّا
وفاة والده بفترة قصیرة، یبقى لغزاً یلفّھ الغموض. فمن غیر المعلوم ما إذا كان قد توفي وھو
ً على ً دُبِّر لھ بتحریٍض من الحافظ، الذي جرى تعیینھ في البدایة وصیا ً معینا رضیع، أم أن ترتیبا

الخالفة الفاطمیة بعد اآلمر.
وطبقاً لتقلید طیبي یمني، فقد تّم ستر الطیب على ید بعض الدعاة الموثوقین؛ ومن ھنا كان اعتقاد
الطیبیین بنجاة الطیب وبقائھ على قید الحیاة وباستمراریة اإلمامة الطیبیة في ذریتھ خالل الفترة



الحالیة من الستر في تاریخ الجماعة الطیبیة، الذي ابتدأ مع استتار الطیب نفسھ. وبقي جمیع خلفاء
الطیب من أحفاده أئمة مستورین عن أعین أتباعھم. انظر أیضاً عیون األخبار.

الطیبیون، الطیبیة. ھم فئة من اإلسماعیلیین المستعلیین. ففي سنة ٥٢٦/١١٣٢ تسببت مزاعم
الحافظ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة المستعلیة في انقسام الدعوة المستعلیة وجماعتھا
دة إلى فئتي الحافظیة والطیبیة المتنافستین. ولقیت مزاعم الحافظ اعتراف وتأیید تنظیم الدعوة الموحَّ
المستعلیة الرسمي في القاھرة إضافةً إلى أكثریة المستعلیین في مصر وسوریة وبعض المجموعات
في الیمن. إال أن بعض مجموعات المستعلیة في مصر وسوریة إضافةً إلى الكثیرین في الیمن لم
تعترف بالحافظ وال بالفاطمیین الالحقین أئمةً لھم. وبالمقابلة مع الحافظیین، فقد اعترف أولئك
اإلسماعیلیون المستعلیون بحق الطیب، ابن اإلمام – الخلیفة السابق اآلمر (ت. ٥٢٤/١١٣٠)، في
اإلمامة المستعلیة. وأُطلق على ھؤالء المستعلیین في البدایة تسمیة اآلمریة، لكنھم أصبحوا یُعرفون
فیما بعد بالطیبیة أو الطیبیین. وكان تأسیس الدعوة الطیبیة المستقلة قد بدأ عملیاً في الیمن تحت قیادة
الملكة أروى الصلیحیة. وبقیت الیمن، عقب ذلك، الحصن الرئیس للدعوة الطیبیة. وتعرض
الطیبیون المستعلیون أنفسھم النقسام الحق إلى جماعات الداؤدیة والسلیمانیة والعلویة. وحافظ
جمیع أئمة الطیبیة على استتارھم منذ زمن الطیب. وتولّى دعاة، أو دعاة مطلقون بتحدید أكبر
یتمتعون بسلطات مطلقة، رعایة شؤون الجماعات الطیبیة المتنوعة في ظل غیاب أئمة الطیبیة.
ً جمیع امتیازات وصفات األئمة. انظر أیضاً البھرة؛ ولذلك فقد تولّى أولئك الدعاة باضطراد عملیا

دعائم اإلسالم؛ أدب؛ نكاح؛ موسم–ى بھار؛ منتزع األخبار؛ العُْشر؛ عیون األخبار.

– ظ –

الظافر (ح. ٥٤٤-٥٤٩/١١٤٩-١١٥٤). ھو الخلیفة الفاطمي الثاني عشر، وإمام إسماعیلي
مستعلي حافظي. ولد أبو منصور إسماعیل سنة ٥٢٧/١١٣٣، وخلف والده الحافظ على العرش
ً إلى حیاة الدعة والمتعة، بینما الفاطمي باللقب الخلیفي الظافر بأعداء هللا (أو بأمر هللا). كان منشدّا
بقیت السلطة الفعلیة في الدولة الفاطمیة في تلك الفترة في أیدي الوزراء، وال سیما العادل بن سالر
وعباس. وقد جرى اغتیال الظافر سنة ٥٤٩/١١٥٤ بتحریٍض من عباس وابن نصر، أحد ندماء

الخلیفة المقتول. الفائز؛ ابن مصال؛ نجم الدین سلیم بن محمد المغربي.
الظاھر (ح. ٤١١-٤٢٧/١٠٢١-١٠٣٦). ھو الخلیفة الفاطمي السابع واإلمام اإلسماعیلي السابع
عشر. ولد أبو الحسن علي سنة ٣٩٥/١٠٠٥، وخلف والده، الحاكم، في الخالفة الفاطمیة بلقب
الظاھر إلعزاز دین هللا عبر جھود أخت الحاكم غیر الشقیقة، ست الملك، بصورة أساسیة. وكانت
ست الملك قد تولّت الوصایة على ابن أخیھا لمدة سنتین، أي حتى وفاتھا سنة ٤١٣/١٠٢٣. وبعد
ست الملك بقیت السلطة الحقیقیة في الدولة الفاطمیة موكولة إلى الوزیر الجرجرائي. وتعّرضت
السیطرة الفاطمیة على سوریة خالل خالفة الظاھر لتھدید خطیر جاء من تحالف ضم الجراحیین في
فلسطین والكلبیین في سوریة الوسطى وبني كالب من شمال سوریة. وتوفي الظاھر بمرض

الطاعون سنة ٤٢٧/١٠٣٦. انظر أیضاً َرَصد.

– ع –



العادل بن السالر، أبو الحسن علي (ت. ٥٤٨/١١٥٣). وزیر فاطمي، وابن قائد أرتقي في خدمة
ً على اإلسكندریة، جمع قواتھ وسار باتجاه القاھرة سنة ٥٤٤/١١٤٩. الفاطمیین. عندما كان والیا
وأقدم على قتل الوزیر الفاطمي ابن مصال وفرض نفسھ وزیراً على الخلیفة الفاطمي الظافر. لكنھ لم
یلبث أن قُتل سنة ٥٤٨/١١٥٣, ویبدو أن مؤامرة اغتیالھ كانت من تدبیر ابن زوجة العادل، عباس

بن أبي الفتوح، وتنفیذ ابن األخیر، نصر، وبموافقة الظافر. ابن ُمنقذ، أسامة.
العاضد (ح. ٥٥٥-٥٦٧/١١٦٠-١١٧١). الخلیفة الفاطمي الرابع عشر، وإمام إسماعیلي
مستعلي حافظي. ولد أبو محمد عبد هللا بن یوسف، حفید الحافظ، سنة ٥٤٦/١١٥١، وتولّى العرش
الفاطمي باللقب الخالفي العاضد لدین هللا. كان قدره أن یكون آخر أفراد ساللتھ الحاكمة، وكانت
ً لسلطان الملك الصالح طالئعي بن رزیك وخلفائھ الدولة الفاطمیة في تلك الفترة تخضع عملیا
كوزراء للفاطمیین. وقد حوصرت الخالفة الفاطمیة إبّان عھد العاضد بسلسلة أزمات متواصلة،
وعّجلت غزوات متقطعة للصلیبیین والزنكیین لمصر في تدھور حالتھا والسیر بھا نحو الھاویة.
وعمل صالح الدین، خاتم الوزراء الفاطمیین، على وضع حدّ للحكم الفاطمي في نھایة المطاف
عندما قرأ الخطبة في القاھرة باسم الخلیفة العباسي الحاكم، وذلك في محّرم من سنة ٥٦٧/ أیلول
١١٧١. وبعد ذلك بفترة قصیرة توفي العاضد جّراء مرٍض أُصیب بھ. واستمّر عدد من أحفاد
العاضد یشغل منصب إمامة اإلسماعیلیین المستعلیین الحافظیین ویحظى باعتراف الجماعة بھ.
انظر أیضاً ضرغام؛ شاور، أبو شجاع بن مجیر السعدي؛ شیركوه، أسد الدین أبو الحارث بن

شادي.
عباس بن أبي الفتوح یحیى بن تمیم (ت. ٥٤٩/١١٥٤). ھو وزیر فاطمي من أحفاد الزیریین
في شمال أفریقیا. كانت والدتھ قبل عام ٥٠٩/١١١٥ بقلیل. وبعد وفاة أبي الفتوح تزوجت أرملتھ
من العادل بن السالر، أحد أعظم قادة الدولة الفاطمیة وأقواھم. وفي األحداث التي أدّت إلى توزیر
العادل بالقوة، وفَْرض ذلك على الخلیفة الفاطمي الظافر، وقف عباس إلى جانب زوج أمھ، الذي
أوكل إلیھ أمر مالحقة ابن مصال، الوزیر المطرود والھارب خارج القاھرة. عاش عباس خالل
ً للخلیفة. وفي سنة ٥٤٨/١١٥٣ وزارة ابن السالر في القصر الفاطمي، وأصبح ابنھ نصر ندیما
جرى تعیین عباس قائداً للحامیة العسكریة في مدینة عسقالن، آخر ثغر للفاطمیین في سوریة. عندئٍذ
قرر عباس إزاحة زوج أمھ من منصبھ واالستیالء على الوزارة لنفسھ، فعاد نصر بن عباس إلى
القاھرة سراً، وحصل على موافقة الظافر واغتال ابن السالر سنة ٥٤٨/١١٥٣. وبناًء على ذلك عاد

عباس إلى القاھرة وقبض على الوزارة.
بعد ذلك بفترة قصیرة تولّد لدى عباس اعتقاد بأن الخلیفة یتآمر علیھ، فقرر أن یتحرك أوالً وقام
باغتیال الظافر سنة ٥٤٩/١١٥٤ بمساعدة ولده نصر. واستمر عباس في منصبھ، ونصَّب طفالً
للظافر على العرش الفاطمي بلقب الفائز، وأقدم على قتل بعض أفراد البیت الفاطمي بتھمة اغتیال
الخلیفة السابق. أثارت ھذه األحداث قلق أفراد األسرة الفاطمیة، فبعثوا إلى ابن رزیك، والي صعید
مصر األرمني، یطلبون مساعدتھ. ففّر عباس ونصر إلى سوریة، لكن الفرنجة قبضوا علیھما فقتلوا

عباساً وسلّموا نصراً إلى الفاطمیین الذین أعدموه سنة ٥٥٠/١١٥٥. انظر أیضاً ابن منقذ، أسامة.
العباسیون (ح. ١٣٢-٦٥٦/٧٥٠-١٢٥٨). ھم ذّریّة العباس، عم النبي محمد؛ ویشیر التعبیر
ً إلى اسٍم لساللة مسلمة سنّیة خلفت األمویین وحكمت اإلمبراطوریة اإلسالمیة حتى غزو أیضا
المغول لبغداد سنة ٦٥٦/١٢٥٨. وعلى الرغم من أن العباسیین جاؤوا إلى السلطة على أساس من
دعوة متّصلة بالحركة الشیعیة، فإنھم سرعان ما انقلبوا على الشیعة والعلویین وأصبحوا ناطقین



باسم اإلسالم السنّي. وقام المنصور (ح. ١٣٦-١٥٨/٧٥٤-٧٧٥)، الخلیفة الثاني في الساللة،
بتأسیس مدینة بغداد التي بقیت عاصمة للعباسیین حتى مجيء المغول واقتالع الساللة من الحكم.
وتّم، في أعقاب ذلك، إقامة ساللة عباسیة في القاھرة سنة ٦٥٧/١٢٥٩ تحت رعایة سالطین
الممالیك كانت دمیة في أیدیھم واستمرت حتى ٩٢٣/١٥١٧. وقد عمل العباسیون على تنظیم
حمالت أدبیة وعسكریة منتظمة معادیة لإلسماعیلیین إلى جانب مواجھاتھم مع قرامطة البحرین في

مناسبات كثیرة.
عبدان، أبو محمد (ت. حوالي ٢٨٦/٨٩٩). من دعاة اإلسماعیلیة األوائل في العراق. من
ً لحمدان قرمط، قائد الدعوة اإلسماعیلیة ما المرّجح أنھ ولد في خوزستان، وأصبح مساعداً رئیسیا
ب العدید من الدعاة، ومنھم أبو قبل الفاطمیة في العراق. كان عبدان ضلیعاً في العلوم الدینیة، ودرَّ
سعید الحسن بن بھرام الجنّابي، مؤّسس دولة القرامطة في البحرین. وقد قُتل عبدان عقب انشقاقھ
ھو وحمدان عن القیادة المركزیة للدعوة اإلسماعیلیة في سلمیة سنة ٢٨٦/٨٩٩ بفترة قصیرة. وفي
وقٍت الحق قام قرامطة العراق المنشقّون بنَْسب تعالیمھم وأعمالھم األدبیة المتنوعة إلى عبدان. ومن
الكتب المنسوبة إلى عبدان كتاب بعنوان كتاب شجرة الیقین، وھو في الواقع من تألیف أبي تّمام،

أحد دعاة القرامطة اآلخرین. انظر أیضاً زكرویھ بن مھرویھ.
عبد هللا األفطح (ت. ١٤٩/٧٦٦). ھو االبن األكبر لإلمام جعفر الصادق، واألخ الشقیق
ً عقب وفاة إلسماعیل، جد اإلسماعیلیة. وكان قسم كبیر من الشیعة اإلمامیین قد اعترف بھ إماما
اإلمام جعفر الصادق سنة ١٤٨/٧٦٥. وعندما توفي عبد هللا بعد والده بأشھر قلیلة، اعترف معظم
أتباعھ من األفطحیة أو الفطحیة بإمامة أخیھ غیر الشقیق موسى الكاظم، الذي سبق أن حظي ببعض
ً التابعین الخاصین بھ. وقد شّكل الشیعة اإلمامیون الذین واصلوا االعتراف بعبد هللا األفطح إماما

شرعیاً لھم قبل موسى فرقة ھامة في جنوب العراق استمرت حتى القرن الرابع/العاشر.
عبد هللا األكبر (ت. حوالي ٢١٢/٨٢٧). إمام إسماعیلي مبكر. خلف والده محمد بن إسماعیل في
القیادة المركزیة للدعوة اإلسماعیلیة بعد سنة ١٧٩/٧٩٥، وكان أحد األئمة ”المستورین“
لإلسماعیلیین األوائل خالل دور الستر في تاریخھم ما قبل الفاطمي. وقد أضیف لقب ”األكبر“ إلى
اسمھ لتمییزه عن عبد هللا المھدي، مؤسس الساللة الفاطمیة الحاكمة. وكان عبد هللا األكبر، الذي
لُقّب فیما بعد بالرضي أیضاً، قد أخفى ھویتھ الحقیقیة ومكان إقامتھ ولم یكشفھما إال لعدد قلیل من
ً أصحابھ الموثوقین، وذلك تفادیاً لمالحقة العباسیین واضطھادھم لھ. ویظھر أنھ أمضى شطراً ھاما
من حیاتھ في بلدة عسكر مكرم قرب األھواز في مقاطعة خوزستان الفارسیة. ثم استقر أخیراً في
سلمیة وسط سوریة، حیث توفي ودُفن. ونجد في األعمال الجدلیة المناوئة لإلسماعیلیین أنھ قد جرى
خلط متعّمد بین عبد هللا األكبر وشخصیة علویة باسم عبد هللا بن میمون القداح. انظر أیضاً الحسین

األھوازي؛ النیسابوري، أحمد بن إبراھیم.
عبد هللا بن میمون القداح. من أصحاب اإلمام جعفر الصادق وروى كثیراً من األحادیث عنھ.
وكانت ھذه الشخصیة الشیعیة الحجازیة المحترمة غیر العلویة، والراویة لألحادیث، والمتوفاة خالل
م في الكتابات الجدلیة المناوئة لإلسماعیلیین، بدءاً بابن النصف الثاني من القرن الثاني/الثامن، قد قُدِّ
رزام، على أنھ مؤّسس الدعوة اإلسماعیلیة التي ظھرت في القرن الثالث/التاسع، أي بعد عدة عقود
ً تصویره في صورة الجد األكبر للخلفاء الفاطمیین. وكانت الغایة من ھذا من وفاتھ. وجرى أیضا
التعریف المشّوه نقض النسب العَلَوي لألئمة اإلسماعیلیین األوائل وبواكیر الخلفاء الفاطمیین. انظر

أیضاً عبد هللا األكبر؛ میمون القداح.



عبد الملك بن عطاش. داعٍ إسماعیلي في فارس. وكان في أوائل ستینیات القرن الخامس/
سبعینیات القرن الحادي عشر داعي الدعاة اإلسماعیلیین الفرس المقیمین في األراضي السلجوقیة.
ومن مقر قیادتھ السري في أصفھان، عاصمة السالجقة األساسیة، عمل عبد الملك على إحیاء
الدعوة اإلسماعیلیة في المناطق من كرمان إلى أذربیجان في فارس. وكان یتلقى التوجیھات من مقر
قیادة الدعوة اإلسماعیلیة في القاھرة الفاطمیة. اشتھر عبد الملك كخطاط ورجل دین عالم حظي
باحترام حتى الدوائر السنّیة لعلمھ، وكان مسؤوالً عن كسب حسن الصباح إلى صفوف الدعوة
وتدریبھ وإطالق عملھ فیھا. وما إن جاءت سنة ٤٨٧/١٠٩٤ حتى كان نجم عبد الملك قد خبا
بوضوح نتیجة تولّي حسن الصباح قیادة اإلسماعیلیین الفرس. ومن الواضح أن عبد الملك قد أمضى
سنواتھ الختامیة بسالم في ألموت حیث توفي في تاریخ مجھول. انظر أیضاً أحمد بن عبد الملك بن

عطاش.
عبرة – أفزا. سیرة مختصرة لإلمام اإلسماعیلي النزاري السادس واألربعین، حسن علي شاه،
اآلغا خان األول (ت. ١٢٩٨/١٨٨١). ومن الواضح أن ھذا العمل المدون بأسلوب السیرة الذاتیة
من تصنیف میرزا أحمد ڤیقار الشیرازي الذي أمضى بعض الوقت، سنة ١٢٦٦/١٨٥٠، في ضیافة
اإلمام في بومباي في الھند. وقیمة ھذا العمل تظھر بشكل خاص فیما تضّمنھ من تفاصیل حول حیاة
اإلمام المبكرة واألحداث التي أدّت إلى النزاع مع المؤسسة القاجاریة الحاكمة في فارس، وھو نزاع
بلغ ذروتھ في مواجھات عسكریة انتھت بھجرتھ النھائیة من فارس سنة ١٨٤١. واستقر المقام بھ
أخیراً في بومباي سنة ١٢٦٥/١٨٤٨ بعد أن أمضى عدة سنوات متنقالً بین أفغانستان والسند

وغجرات وكلكتا. انظر أیضاً أبو الحسن خان، سردار.
العثمانیون. ساللة مسلمة سنّیة حاكمة أّسسھا عثمان األول (عصمان بالتركیة) في العقود األخیرة
من القرن السابع/الثالث عشر. وطبقاً للروایات التقلیدیة، ینتمي العثمانیون (عصمانلي بالتركیة) في
األصل إلى األتراك الغُّز الذین ھاجروا من آسیا الوسطى إلى آسیا الصغرى. وقد ارتبطوا بدایةً
بحكام األناضول السالجقة، ثم أّسس العثمانیون األوائل فیما بعد، أي في القرن الثامن/الرابع عشر،
دولة توّسعت في األراضي البیزنطیة في جنوب شرق أوروبا، وتمكنوا من بناء إمبراطوریة شاسعة
ضّمت جنوب شرق أوروبا بالكامل حتى الحدود الشمالیة لھنغاریا، واألناضول، والشرق األوسط
حتى حدود فارس، إضافةً إلى كامل ساحل البحر األبیض المتوسط لشمال أفریقیا. وقد ھاجم
السلطان محمد الثاني القسطنطینیة وفتحھا سنة ٨٥٧/١٤٥٣، وأعاد تسمیتھا باسطنبول لتصبح
عاصمةً رائعة لإلمبراطوریة العثمانیة. وقد بلغت اإلمبراطوریة العثمانیة أوج عصرھا الذھبي في
القرن العاشر/السادس عشر. وفیما یتعلق بأراضیھا المسلمة فإن السلطان سلیم األول ضّم إلى
مملكتھ سوریة ومصر والحجاز بعد القضاء على الممالیك الضعفاء. غیر أن توّسع اإلمبراطوریة

شرقاً توقف بسبب وجود منافسین للعثمانیین من الصفویین الشیعة في فارس.
حكم العثمانیون إمبراطویة متعددة األعراق واألدیان، وتبنّوا عموماً موقفاً من التسامح المھِمل (أي
عدم التدخل في الشؤون الداخلیة) تجاه األقلیات العرقیة أو الدینیة، التي ُعرفت باسم ”ملّة“، داخل
مملكتھم. وقد انتفعت من ھذه السیاسة أقلیات كإسماعیلیة سوریة والیمن ومجموعات مسلمة غیر
ً طرق صوفیة متنوعة. سنّیة وأخرى من غیر المسلمین. كما ازدھرت تحت حكم العثمانیین أیضا
وبشكل خاص، بقي اإلسماعیلیون النزاریون السوریون رعایا موالین للعثمانیین وأدّوا ما علیھم من
ضرائب خاصة. بل إن قادة النزاریین السوریین تمكنوا، في الواقع، من كسب ودّ السلطات العثمانیة



في زمن السلطان عبد المجید (ح. ١٢٥٥-١٢٧٧/١٨٣٩-١٨٦١). ونتج عن ذلك موافقة السلطات
العثمانیة سنة ١٨٤٣ على قیام النزاریین السوریین بترمیم بلدة سلمیة واالستقرار فیھا.

وما إن حلّت سنة ١٩١٣ حتى كان العثمانیون قد فقدوا ُجلَّ أراضیھم األوروبیة، ثم تسبّبت
مشاركتھم الكارثیة في الحرب العالمیة األولى في خسارتھم لوالیاتھم العربیة. وتّم أخیراً إلغاء الحكم
العثماني سنة ١٩٢٤ عندما تّم عزل ونفي آخر أفراد الساللة الحاكمة، السلطان عبد المجید الثاني.

وبعدھا بدأت تركیا عصرھا الجمھوري بقیادة مصطفى كمال (أتاتورك).
العزیز (ح. ٣٦٥-٣٨٦/٩٧٥-٩٩٦). ھو الخلیفة الفاطمي الخامس واإلمام اإلسماعیلي الخامس
عشر. ولد أبو منصور نزار، االبن الثالث للمعز، سنة ٣٤٤/٩٥٥، وتولى الخالفة الفاطمیة بلقب
العزیز با� عقب وفاة والده، وكان أول من بدأ حكمھ في مصر من أفراد األسرة الفاطمیة. وتمثل
الھدف الرئیسي لسیاسة العزیز الخارجیة بتوسیع السلطة الفاطمیة في سوریة على حساب العباسیین
والبیزنطیین. غیر أنھ تجنّب الدخول في مواجھة مباشرة مع العباسیین وأسیادھم من البویھیین. وقد
بلغت اإلمبراطوریة الفاطمیة أعظم اتساعٍ لھا في نھایة عھد العزیز، حیث كانت السیادة الفاطمیة
ً بھا من األطلسي وغربي البحر المتوسط إلى الحجاز والیمن وسوریة وفلسطین. اشتھر معترفا
العزیز بإدارتھ الممتازة واستخدامھ لرجال أكفّاء، حتى من النصارى والیھود، دون اعتبار كبیر
لمعتقداتھم الدینیة. وفي عھد العزیز أصبح ابن كلس، المتحول إلى اإلسالم من الیھودیة، أول وزیر
ً قیادة جیوشھ الفاطمیة فاطمي. وتوفي العزیز في بلبیس سنة ٣٨٦/٩٩٦ بینما كان یتولى شخصیا

إلى شمال سوریة. انظر أیضاً الحاكم؛ الجوذري، أبو علي منصور العزیزي.
العُشر. یدفع اإلسماعیلیون تشكیلة من المستحقات الدینیة بانتظام. وأھم ھذه المستحقات الدینیة التي
یدفعھا اإلسماعیلیون النزاریون ھي العُشر، التي تُسمى داسونذ في جنوب آسیا، وداه–یِك بالفارسیة.
وتبلغ قیمة ذلك عادةً ١٠% من دخل الفرد السنوي، مع أن النزاریین الخوجة قد حددوا قیمة
ً بـ ١٢,٥%. ویتم جمع العُشر، الذي ال إكراه فیھ عموماً، إلمام الزمان من قبل الداسونذ تقلیدیا
موظفین تقلیدیین في الجماعة، وھم تحدیداً المكیون والكامریون في كل جماعة نزاریة. كما یجمع
ھؤالء الموظفون بعض المستحقات األخرى للقیام بأنشطة بعض المناسبات الخاصة، إضافةً إلى
”المیماني“ التي ھي ھبة طوعیة تُقدَّم لإلمام. ولم یعد النزاریون یدفعون الُخمس الذي یصل إلى
٢٠% من دخل الفرد السنوي، وھو ما كانوا یدفعونھ، كبقیة المسلمین الشیعة، حتى أواخر العصر

الوسیط.
وكان النزاریون في السابق یقدّمون ھبات خاصة إلى إمامھم في مناسبات احتفاالت الذكرى
السنویة لتولیھ اإلمامة (أو الیوبیل). وُطبِّقت ھذه الممارسة في عھد إمامة اآلغا خان الثالث، الذي
جرى وزنھ بأنواع مختلفة من المعادن الثمینة واألحجار الكریمة في مناسبات الیوبیل الذھبي
(١٩٣٥)، والماسي (١٩٤٦)، والبالتیني (١٩٥٥). وبعد الوزن یجري تقدیم ما یساوي قیمة ھذه
المعادن واألحجار من الجماعات إلى اإلمام. وقام اإلمام بإیداع ھذه األموال في حسابات خاصة أو
مع مؤسسات خاصة واستخدمھا في تطبیق وتنفیذ جملة من المشاریع االجتماعیة – االقتصادیة التي
یستفید منھا النزاریون مباشرةً في مختلف المناطق. غیر أن ممارسة القیام بالوزن لم یتمّسك بھا
حفید اآلغا خان الثالث وخلیفتھ في اإلمامة، اآلغا خان الرابع. ومع ذلك استمر األغنیاء من
النزاریین في تقدیم تبرعات طوعیة ھامة إلى مؤسسات وبرامج الجماعات. كما یُقدّم الكثیرون من
النزاریین خدمات طوعیة مجانیة إلى جماعاتھم. بل إن المناصب اإلداریة الرئیسیة في الجماعة،



كالمجالس الوطنیة وھیئات الطریقة والثقافة الدینیة اإلسماعیلیة، یشغلھا في الواقع مھنیون
متطوعون؛ وھذا تقلید ھام لدى الجماعة اإلسماعیلیة النزاریة.

ً عدداً من المستحقات إلى داعیھم المطلق، ومنھا الُخمس واإلسماعیلیون الطیبیون یدفعون أیضا
شبھ الطوعي، إضافةً إلى بعض المستحقات الخاصة في بعض المناسبات. أما المستحقات المنتظمة
التي یدفعھا البھرة الداؤدیون، الذین یشّكلون جّل الطیبیین، فھي الزكاة البالغة ٢,٥% من دخل الفرد
السنوي، وھي إلزامیة عند البھرة كما ھو الحال عند بقیة المسلمین. وثمة مستحقات أخرى ذات
مبالغ محددة ومتنوعة مفروضة على أُسر البھرة، كالسبیل والفطرة والِصلة. ویُنتظر من البھرة
ً تقدیم تبرعات شبھ طوعیة إلى الخزینة المركزیة للداعي في بعض المناسبات. الداؤدیین أیضا
وتضّم ھذه المستحقات ”حق النفس“، وھو رسم یُدفع عند دفن قریب؛ و”النكاح“، الرسم الذي یُدفع
للعامل الذي یقوم بإجراءات الزواج؛ و”السالم“، الذي ھو ھبة نقدیة معتادة تُقدَّم إلى الداعي بمناسبة
ً عید میالده؛ وغیرھا. وھذه المدفوعات السنویة الھامة إلى الخزینة المركزیة للداعي تُجمع سنویا
بصورة منتظمة ومحلیة من قبل العمال في الجماعة، وتتم عادةً في شھر رمضان. وفي بعض
األحیان یقوم مبعوث خاص للداعي، یُشار إلیھ باسم صاحب الدعوة، بتلقّي ھذه المستحقات وجمعھا.
وتُشّكل المستحقات الدینیة المصدر الرئیس لتمویل عدد من المنظمات الخیریة لجماعة البھرة

الداؤدیین ولمؤسساتھم المتعددة، بما فیھا الجامعة السیفیة وفرعھا في كراتشي.
عقل، أو العقل الكلي. تعبیر عربي لَملَكة تحتّل دوراً مركزیاً في عقیدة الكوزمولوجیا التي نشرھا
الدعاة اإلیرانیون من مدرسة ”اإلسماعیلیة الفلسفیة“ كجزء من أنظمة فكرھم المیتافیزیقیة. فنجد أّن
هللا، في كوزمولوجیتھم، یخلق المخلوقات من خالل أمره أو كلمتھ في فعل إبداعي أزلي یتخّطى
حدود الزمن. والعقل الكلي ھو أول المبدعات، ویُسّمى اختصاراً باألول والسابق. وھو خالد وساكن
(ال یتحرك) وتام، بالقوة والفعل معاً. وبواسطة الفیض أو االنبعاث تخرج النفس، أو النفس الكلیة،

وتسّمى أیضاً الثاني والتالي، من العقل إلى الوجود.
في ھذه العقیدة الكوزمولوجیة الفیضیة المبنیة أساساً على الفلسفة األفالطونیة المحدثة یجتمع العقل
والنفس لیشّكال معاً الجذرین أو األصلین، أي الزوج األصلي للبلیروما. والنفس، أو اإلقنیم (الجوھر)
الثاني، أكثر تعقیداً من العقل، حیث إنھا غیر تامة وتنتمي إلى نظام مختلف من الوجود. وتخضع
النفس الناقصة للعقل قطعاً، وتحتاج إلى مساعدتھ كي تحقق كمالھا. وقد تتبّع مؤلّفو ھذه المدرسة
اإلیرانیة من العصر الوسیط، كالسجستاني، ھذه السلسلة الفیضیة لكوزمولوجیتھم حتى أوصلوھا
إلى بدایات اإلنسان، أو تكوینھ، في الوقت الذي اعترفوا فیھ بأن هللا قد خلق كل شيء في العالمین

المادي والروحاني دفعةً واحدة.
إن نقصان النفس ورغبتھا في تحقیق الكمال یجد تعبیراً لھ في الحركة، وھذه الحركة ھي من
ً كما أن السكون یعني الكمال أو التمام. وحركة النفس ھي المسبّب لكل أعراض النقص، تماما
الحركات األخرى. والزمن نفسھ ھو مقیاس للحركة الناجمة عن نشاط النفس. ویُعدُّ نقص النفس
مسؤوالً عن ھبوطھا نحو أعماق العالم المادي، الذي یدین بوجوده إلى ھذا النقص بحدّ ذاتھ. ومن
ھذه النفس، التي ھي مصدر المادة (أو الھیولى) والصورة، تخرج األفالك السبعة مع نجومھا عن
طریق الفیض. وتتواصل العملیة مع مراحل فیضیة أخرى من الخلق واإلبداع وصوالً إلى اإلنسان.
ولربط كوزمولوجیا األفالطونیة المحدثة اإلسماعیلیة تلك بالتقلید اإلسالمي جرت عملیة اقتراٍن بین
بعض مفاھیم العالم الروحاني المضّمنة فیھا وبین تعابیر قرآنیة. وھكذا، فقد قابلو العقل ”بالقلم“

ً



ً أدب؛ عقیدة النجاة و”العرش“، بینما جرت مقابلة النفس ”باللوح“ و”الكرسي“. انظر أیضا
(ُستِریولوجیا).

عقیدة النجاة (ُستِریولوجیا). یُشیر ھذا التعبیر إلى عقیدة النجاة أو الخالص في الدار اآلخرة عند
ً مكّمالً في النظام المیتافیزیقي للفكر الذي عالجھ اإلسماعیلیین. وشّكلت ھذه العقیدة مكّونا
اإلسماعیلیون وطّوروه مع عقائدھم الكوزمولوجیة الخاصة. فقد كان لعقیدة الكوزمولوجیا
اإلسماعیلیة المبكرة ھدف أساسي یتعلق بالنجاة أو الخالص. وقد ُوِجد أّن اإلنسان الذي ظھر في
نھایة عملیة الخلق صار بعیداً عن أصلھ وعن الخالق. وھكذا فقد عمدت ھذه الكوزمولوجیا المبكرة
إلى تبیان طریقة إزالة ھذه المسافة وتحقیق نجاة اإلنسان. وال یمكن تحقیق ھذا الھدف إال إذا حصل
اإلنسان على العلم المتعلق بأصلھ وبأسباب المسافة التي تفصلھ عن هللا؛ وھذا علم ال یَمنحھ سوى

ُرسِل هللا وفقاً لما أقرَّ بھ القرآن.
وقام مؤلّفو المدرسة اإلیرانیة ”اإلسماعیلیة الفلسفیة“، الذین دمجوا الھوتھم بتقلید األفالطونیة
المحدثة وغیره من التقالید الفلسفیة، بتقدیم عرٍض لعقیدة النجاة كجزء من كوزمولوجیتھم. ففي
األنظمة المیتافیزیقیة عند السجستاني وغیره من أتباع ھذه المدرسة یظھر اإلنسان بصورة الكون
الصغیر ومعھ النفوس البشریة الفردیة كأجزاء من النفس الكلیة. وبالبناء على مختلف الموضوعات
األفالطونیة المحدثة والعرفانیة بصورة مكثّفة قاموا بمعالجة تفصیلیة لعقیدتھم في النجاة على أساس
من تعابیر روحیة محضة. والھدف النھائي للنجاة ھنا ھو تقدّم النفس اإلنسانیة على درب ارتقائھا
من وجود مادي دنیوي محض باتجاه خالقھا طلباً لجزاء روحاني في حیاة أخرویة خالدة. ویتضّمن
ھذا المسعى الروحاني الصاعد على سلّم النجاة تطھیر نفس اإلنسان؛ وھذا یعتمد على الھدایة التي
توفرھا الھرمیة األرضیة للدعوة اإلسماعیلیة خالل حیاة الشخص. واألمر كذلك، ألن األعضاء
المأذونین في ھرمیة الدعوة ھم وحدھم المخّولون بكشف ”الطریق الصحیح“ الذي یھدي هللا بھ

السالكین نحو الحقیقة والذین ستُجزى نفوسھم روحیاً یوم القیامة.
وتتكون الھرمیة األرضیة في كل دور من التاریخ البشري من ناطق (نبي صاحب شریعة) لذلك
الدور وخلفائھ أصحاب الحق. وفي دور اإلسالم توفرت الھدایة المطلوبة للنجاة على أیدي النبي
محمد ووصیّھ، علي بن أبي طالب، واألئمة اإلسماعیلیین. ویعتقد اإلسماعیلیون أیضاً، مثل بقیة

الشیعة، بشفاعة األئمة یوم القیامة التي ستضّمن دخولھم إلى الفردوس الروحي. انظر أیضاً أدب.
عالء الدین محمد الثالث (ح. ٦١٨-٦٥٣/١٢٢١-١٢٥٥). ھو اإلمام اإلسماعیلي النزاري
السادس والعشرون والسید ما قبل األخیر لقلعة ألموت. كان الولد الوحید لجالل الدین حسن الثالث،
وكان في التاسعة من عمره عندما خلف والده سنة ٦١٨/١٢٢١. واتّصفت فترة حكمھ الطویلة
باضطراب شدید عصف بالعالم اإلیراني، الذي راح یتحّسس في تلك الفترة الخطر المغولي القادم.
ومع ذلك فقد تمّكن النزاریون من توسیع أراضي دولتھم في فارس خالل السنوات األولى من عھد
عالء الدین محمد الثالث. ففي أعقاب الغزوات المغولیة اتّصفت العالقات بین الدولة اإلسماعیلیة
النزاریة المتمركزة في ألموت والخوارزمشاھیین الذین حلّوا محل السالجقة في عدائھم الشدید

للنزاریین بالحروب والدبلوماسیة حتى اقتالع المغول للخوارزمیین سنة ٦٢٨/١٢٣١.
بعدھا أصبح النزاریون الفرس في مواجھة مباشرة مع أخطر أعدائھم من المغول، الذین كانوا آنئٍذ
یبذلون جھوداً حثیثة لغزو فارس بالكامل. وعمد محمد الثالث، في أعقاب محاولة فاشلة قام بھا سنة
٦٣٥/١٢٣٨بالتعاون مع العباسیین إلنشاء تحالف مع ملَكي فرنسا وانكلترا ضد المغول، سنة
٦٤٤/١٢٤٦، إلى تقدیم آخر عرض للسالم إلى الخان األكبر الجدید غویوك. لكن المبعوثین



النزاریین إلى منغولیا قوبلوا بالطرد مع اإلھانة، فتدھورت العالقات النزاریة – المغولیة منذ تلك
الفترة بصورة لم تعد قابلة للتصحیح. وبحلول سنة ٦٥١/١٢٥٣ كان المغول قد دّمروا، في عھد
خلیفة غویوك، مونغكھ، العدید من البلدات والحصون النزاریة في قوھستان وقومیس. وبینما كان
المغول یشنّون حمالتھم العسكریة على األراضي اإلسماعیلیة النزاریة في فارس سنة ٦٥٣/١٢٥٥،
ً نزاریون تّم العثور على عالء الدین محمد الثالث مقتوالً في ظروف غامضة. انظر أیضا

إسماعیلیون، حكام في فارس؛ ركن الدین خورشاه.
علي بن أبي طالب (ت. ٤٠/٦٦١). ھو ابن عم النبي محمد وصھره وأول إمام شیعي ورابع
ً الخلفاء الراشدین أیضاً. وعندما أصابت الفاقة والدَ علي، أبا طالب، شیخ بني ھاشم، تبنّى النبي علیّا
وربّاه، فنشأ علي في بیت النبي واعتنق اإلسالم كأول الداخلین فیھ وعمره حوالي عشر سنوات.
وفي اللیلة التي ھاجر فیھا النبي إلى المدینة، خاطر علي بحیاتھ ونام في فراش النبي. ثم ھاجر فیما
بعد إلى المدینة وتزوج من بنت النبي فاطمة بعد وصولھ بأشھر قلیلة. وشارك خالل حیاة النبي في
جمیع الحمالت العسكریة تقریباً، وأصبحت شجاعتھ أسطوریة في ھذه المغازي اإلسالمیة المبكرة.
ووفقاً ألھل الشیعة، فإن النبي نصَّ على علّيٍ خلیفةً لھ بموجب أمٍر إلھي في غدیر خم أثناء عودتھ
ً حول مسألة خالفة النبي نشأ داخل الجماعة المسلمة من ”حجة الوداع“ إلى المدینة. لكن نزاعا
الولیدة عند وفاة النبي سنة ١١/٦٣٢. ونجم عن ھذا النزاع انقسام الجماعة إلى فئتین أُطلق علیھما
بالنتیجة تسمیة أھل السنّة وأھل الشیعة الذین أخذوا اسمھم من تعبیر ”شیعة علي“. وكان اعتقاد علي
الجازم أنھ ھو الخلیفة الشرعي للنبي، وصار لھ أتباع نظروا إلیھ باعتباره الرجل األنسب من بین

الجمیع لقیادة المسلمین بعد النبي.
غیر أن أھل السنّة أو أكثریة المسلمین اعتقدوا بأّن النبي توفي ولم ینّص على أحٍد لخالفتھ، فأقّروا
بأبي بكر كأول خلیفة للنبي. وقد امتنع علي عن مبایعة أبي بكر حتى ما بعد وفاة فاطمة؛ ولم ینشط
لتأكید حقھ في الخالفة لتجنیب األمة النزاع واالنقسام، وبقي في الواقع بعیداً عن النشاطات العامة
للجماعة خالل خالفة أبي بكر (١١-١٣/٦٣٢-٦٣٤) وخلیفتیھ التالیین عمر (١٣-٢٣/٦٣٤-٦٤٤)
وعثمان (٢٣-٣٥/٦٤٤-٦٥٦). أما خالفة علي نفسھ (٣٥-٤٠/٦٥٦-٦٦١)، فكانت وجیزة
واتّسمت بالنزاعات السیاسیة والحروب األھلیة. غیر أن المشاعر الموالیة لعلي والمیول الشیعیة
بقیت بإصرار في زمن علي، ووجدت معقالً خاصاً بھا في الكوفة في جنوب العراق، التي اتّخذھا
علي عاصمةً مؤقتةً لھ خالل فترة خالفتھ المضطربة. ووجدت سلطتھ في الخالفة تحدیاً خاصاً من
قبل والي سوریة معاویة بن أبي سفیان، الذي نجح بالنتیجة في تنصیب عشیرتھ من بني أمیة في
قیادة األمة اإلسالمیة. وفي سنة ٤٠/٦٦١ اغتیل علي على ید أحد الخوارج الذین عارضوا كال� من
السنّة والشیعة. ویُعتبر مقام (ضریح) علي في النجف في العراق من أھم األماكن التي یحّج إلیھا

الشیعة.
ویلقى علي تبجیالً خاصاً من الشیعة، بمن فیھم اإلسماعیلیون، ویصفونھ بولّي هللا ووصّي النبي.
فمن خالل ھذه الوالیة یمكن تحصیل العلم الصحیح لإلسالم بأبعاده الظاھریة والباطنیة كافة. ویرون
ً با� أن النبي جاء بالتنزیل، بینما قام علي، باعتباره مستودع علم النبي، بتبلیغ التأویل. وكان مھدیّا
ومعصوماً، كما ھي الحالة مع األئمة التالین. ویذھب بعض غالة الشیعة إلى حدّ تألیھ علي. وجرى
في وقت الحق جمع خطب علي ورسائلھ وأقوالھ في عمٍل صنّفھ الشریف الرضي (ت.
ً ٤٠٦/١٠١٥) بعنوان نھج البالغة، ومعھ العدید من التفاسیر لعلماء من الشیعة والسنّة. انظر أیضا



العلویون؛ الفاطمیون؛ الحسن بن علي بن أبي طالب؛ الحسین بن علي بن أبي طالب؛ اإلمامة؛ شرح
األخبار؛ عیون األخبار؛ األمویون.

علي بن الحسین زین العابدین (ت. ٩٥/٧١٤). من أئمة الشیعة األوائل، ویُعدُّ الرابع في خط أئمة
االثني عشریة والثالث في خط أئمة اإلسماعیلیین. وكان علي، المولود حوالي سنة ٣٨/٦٥٨،
ً حاضراً في المذبحة التي جرت ألسرتھ في كربالء سنة ٦١/٦٨٠ ونجا من الحادثة ألنھ كان مریضا
ً تجاه ً مستكینا في ذلك الوقت. واعتزل الحیاة العامة عقب ذلك وعاش في المدینة وتبنّى موقفا
األمویین والزبیریین، وتجاه حركة المختار الشیعیة فیما بعد وحركات العلویین من الحنفیین من

ذریة عمھ محمد بن الحنفیة، وحافظ على اعتزال العمل السیاسي طوال حیاتھ.
اعترف اإلسماعیلیون والشیعة االثنا عشریون بإمامة علي بعد والده الحسین بن علي، ومع ذلك لم
یكسب إلى جانبھ خالل حیاتھ تابعیة كبیرة. إال أنھ بدأ یتمتع تدریجیاً بمركز أكثر تأثیراً ضمن األسرة
ً في أسرتھ. العلویة، وخاصةً بعد وفاة محمد بن الحنفیة سنة ٨١/٧٠٠ حیث أصبح األكبر سنا
ً من الدوائر المتدینة في المدینة بفضل تقواه ً تقدیراً عالیا یضاف إلى ذلك أنھ أصبح یلقى تدریجیا
وتدیّنھ المشھور، الذي أكسبھ اللقب التشریفي ”زین العابدین“ و”السَّّجاد“ النقطاعھ للعبادة والصالة.
وتنسب التقالید الشیعیة إلیھ مجموعة من األدعیة لمناسبات مختلفة ُعرفت بـ”الصحیفة السّجادیة“،
إلى جانب بعض األشعار التعبّدیة الوالئیة. وتوفي في المدینة ودُفن في مقبرة البقیع إلى جانب عمھ

الحسن بن علي. انظر أیضاً الباقر، أبو جعفر محمد بن علي؛ الزیدیون.
علي بن حنظلة بن أبي سالم المحفوظي الوادعي (ت. ٦٢٦/١٢٢٩). داعٍ مطلق مستعٍل طیبي
في الیمن. تولّى منصبھ عام ٦١٢/١٢١٥ خلفاً لعلي بن محمد الولید، وكان ترتیبھ السادس بین دعاة
المستعلیین الطیبیین واستمر في منصبھ حتى وفاتھ. حافظ على عالقات طیبة مع حكام الیمن من
األیوبیین والیامیین، األمر الذي مكَّنھ من حمایة جماعتھ. أنتج بضعة أعمال ھامة في عقیدة التأویل
اإلسماعیلي (أو علم الحقائق). وتعتبر رسالتھ، سمط الحقائق، من األعمال المنظومة القصیرة في

التوحید والخلق والمعاد، إلخ. انظر أیضاً أدب.
علي بن الفضل الجیشاني (ت. ٣٠٣/٩١٥). من دعاة اإلسماعیلیین األوائل في الیمن. كان في
األصل شیعیاً إمامیاً من الیمن وتحّول إلى اإلسماعیلیة بینما كان یحج إلى ضریح اإلمام الحسین بن
علي في كربالء. وفي العام ٢٦٦/٨٧٩ تّم تجنیده مع ابن حوشب منصور الیمن لنشر الدعوة في
الیمن. وصل الداعیان اللذان تعاونا لبعض الوقت إلى الیمن سنة ٢٦٨/٨٨١، وبحلول سنة
٢٧٠/٨٨٣ كانا یقومان بمھمتھما في التبشیر علناً بدعوتھما بنجاح. وأول ما أّسس علي بن الفضل
كان مقّراً لھ في الَجنَد حیث أنشأ داراً للھجرة ھناك. وما إن حلّت سنة ٢٩٣/٩٠٥، أي بعد احتالل
علي بن الفضل لصنعاء، حتى أصبحت الیمن تخضع في معظمھا لإلسماعیلیین. لكن اإلسماعیلیین
ما لبثوا أن فقدوا القسم األكبر من فتوحاتھم لصالح الزیدیین الذین أّسسوا دولتھم الخاصة في شمال

الیمن.
حافظ اإلسماعیلیون في الیمن على والئھم التام للقیادة المركزیة للدعوة اإلسماعیلیة في أعقاب
االنشقاق اإلسماعیلي سنة ٢٨٦/٨٩٩. لكن علي بن الفضل أظھر، منذ عام ٢٩١/٩٠٣، عالمات
ً االنشقاق القرمطي تجاه عبد هللا المھدي، القائد المركزي لإلسماعیلیة. ثم أقدم سنة ٢٩٩/٩١١ علنا
على نقض بیعتھ لعبد هللا المھدي، الذي كان یحكم آنئٍذ في شمال أفریقیا كأول خلیفة فاطمي، بل
وزعم أنھ ھو المھدي. وحاول عقب ذلك، دون جدوى، استمالة ابن حوشب إلى جانبھ، إال أن األخیر

بقي موالیاً لعبد هللا. لكن سرعان ما تفككت حركة ابن الفضل القرمطیة في الیمن عقب وفاتھ.



علي بن محمد الصلیحي (ت. ٤٥٩/١٠٦٧). داعٍ إسماعیلي ومؤّسس الساللة الصلیحیة
ً لقاضي حراز، أحد شیوخ ھمدان المھمین، وتحّول إلى اإلسماعیلیة الحاكمة في الیمن. كان ابنا
اإلسماعیلیة في مطلع شبابھ، ثم درس العقائد اإلسماعیلیة على ید داعي دعاة الیمن سلیمان بن عبد
هللا الزواحي، وأصبح بالنتیجة مساعداً لذلك الداعي. وكان علي قد أقام اتصاالت مع مقر قیادة
الدعوة اإلسماعیلیة في القاھرة عندما ثار عام ٤٣٩/١٠٤٧في مسار، في المنطقة الجبلیة لحراز
إلى الجنوب الغربي من صنعاء، حیث شیّد التحصینات. فكان ذلك مؤشراً على تأسیس الساللة
الصلیحیة الحاكمة. وانطلق، بعد ذلك، في سلسلة من الغزوات والفتوح مقیماً الخطبة باسم الفاطمیین
في كل مكان دخلھ. واستولّى عام ٤٥٢/١٠٦٠ على زبید، ثم تقدم من ھناك لطرد الزیدیین من
صنعاء، التي أصبحت عاصمتھ في تلك الفترة. وبحلول عام ٤٥٥/١٠٦٣ أكمل علي الصلیحي
إخضاع الیمن بكاملھ، ونجح في إقامة عالقات وثیقة بین الیمن الصلیحي ومصر الفاطمیة. وقد قُتل
على أیدي أوالد نجاح، مؤّسس الساللة النجاحیة المحلیة، بینما كان في طریقھ إلى مكة ألداء فریضة

الحج. انظر أیضاً أسماء بنت شھاب؛ لمك بن مالك الحّمادي؛ المستنصر با�.
علي بن محمد بن الولید. انظر ابن الولید، علي بن محمد.

العلویون. ھم أحفاد علي بن أبي طالب، ابن عم النبي محمد وصھره. وكانت فاطمة بنت النبي
ھي زوجة علي األولى، ونسل علي من فاطمة (وھم المتحدرون الوحیدون من النبي) ھم من یُطلَق
علیھم بشكل خاص تسمیة الفاطمیین. ویسّمى أحفاد علي وفاطمة من ابنیھما الحسن بن علي
والحسین بن علي بالحسنیین والحسینیین. وغالباً ما یُطلق لقب األشراف على أحفاد الحسن، ولقب
األسیاد على أحفاد الحسین. أما أحفاد محمد بن الحنفیة، ابن علي وزوجة أخرى لھ تُدعى خولة،

فیسّمون بالحنفیین أو العلویین األحناف. انظر أیضاً العباسیون؛ اإلمامة.
علویون، علویة. مجموعة متفّرعة من الطیبیین الداؤدیین في جنوب آسیا. فعند وفاة الداعي
المطلق الثامن والعشرین للداؤدیین، الشیخ آدم صفي الدین، سنة ١٠٣٠/١٦٢١، أصبح عبد الطیب
زكي الدین بن داؤد بن قطبشاه (ت. ١٠٤١/١٦٣١) الداعي التاسع والعشرین الجدید للداؤدیین. لكن
ً من قبل شمس الدین علي بن إبراھیم (ت. ١٠٤٦/١٦٣٧)، حفید سلطتھ سرعان ما لقیت تحدیا
الشیخ آدم. وبتأیید من فئة صغیرة من الجماعة الداؤدیة ادّعى علي قیادة الداؤدیین لنفسھ وعرض
قضیتھ أمام اإلمبراطور المغولي جھانجیر، الذي حكم لصالح الداعي المتولّي، فانشّق علي مع
مجموعة من أتباعھ عن جماعة البھرة الداوودیة. بل وذھب سنة ١٠٣٤/١٦٢٤-١٦٢٥ إلى حدّ
تأسیس مجموعة جدیدة من البھرة الطیبیین ُسّمیت بالعلویة (أو خطأً بالعلیّة) نسبةً إلیھ. وھكذا أصبح
علي بن إبراھیم الداعي المطلق التاسع والعشرین للبھرة العلویین، الذین اتّبعوا خّطھم الخاص من
الدعاة (المتمیز عن الخطین الداؤدي والسلیماني) حتى الوقت الحاضر. ویترّكز تواجد البھرة

العلویین في بارودا (فادودارا) في غجرات، حیث یُقیم دعاتھم أیضاً.
عمارة (الھندسة المعماریة). بدأت النشاطات المعماریة لإلسماعیلیین في ظل حكم الساللة
الفاطمیة، وتمثّلت ببناء عواصم جدیدة ومساجد ضخمة وقصور امتألت باألثاث الفاخر. فمنذ عھدھم
في شمال أفریقیا (٢٩٧-٣٦٢/٩٠٩-٩٧٣) ظھر فن وھندسة معماریة رائعان برعایة األئمة –
الخلفاء الفاطمیین، الذین راحوا یستخدمون الفنون المرئیة بكثرة لتأكید شرعیتھم في أعین كل من
رعایاھم ومنافسیھم. وكان الفاطمیون بناة مدن في شمال أفریقیا، قبل انتقالھم إلى مصر عام
٣٦٢/٩٧٣. فقد أنشأوا عواصم لھم كالمھدیة والمنصوریة بأسوارھا الدفاعیة وبواباتھا وقصورھا



ومساجدھا، صارت كلھا مقدمات لعمارة القاھرة. غیر أن ظھور حقبة الفنون المرئیة الرائعة یعود
إلى الفترة المصریة فقط من الحكم الفاطمي (٣٦٢-٥٦٧/٩٧٣-١١٧١).

وقد تمثّلت ھندسة العمارة في مصر بتأسیس عاصمتھم الجدیدة، مدینة القاھرة، الُمحاطة باألسوار،
والتي ضّمت قصوراً فخمة ُزیّنت بزخارف من األعمال الخشبیة المحفورة بمھارة ُشیّدت لألئمة –
الخلفاء الحكام ولوزرائھم، إضافةً إلى مساجد ضخمة للجمھور العام كمسجدي األزھر والحاكم
الممتلئین بزخارف وتزیینات ُصنعت بكاملھا من الجص والحجر. كما زادت أھمیة بناء أضرحة
ألحفاد النبي، أو أھل البیت، وقبور للمتدینین من أھل التقوى. وتنوعت األبنیة التذكاریة، المشیّدة في
القاھرة أساساً، وتدّرجت من أبنیة بغرفة واحدة مقبّبة بسیطة إلى مجمعات معقّدة بغرف متعددة
ودھالیز تصلھا بغرف إضافیة ملحقة. ویبدو أن االھتمام بواجھات المباني، وخاصةً أبنیة المساجد،
قد تزاید خالل نصف القرن األول من الحكم الفاطمي في مصر، حیث كان یجري تنسیق األحجار
بعنایة حول بوابات رائعة محفورة بدقة وعمق بعناصر معماریة كالمشابك المطمسة والمنقوشات
والتزیینات الھندسیة. واتّصفت أعمال التزیین المعماري الفاطمي عموماً باالستخدام الشامل للنقوش،
التي كانت تُكتب نمطیاً بخط كوفي منّمق وأنیق. كما لعب الخشب المترابط والمحفور والمطلي دوراً
بارزاً في التزیینات والزخرفات المعماریة الفاطمیة. وفي العموم یبدو أن رعایة الفاطمیین للفنون

والعمارة قد اھتمت بإبراز الروعة وعرضھا أكثر من اھتمامھا باألیدیولوجیة.
ومنذ حوالي ستینیات القرن الخامس/العاشر ترّكز االھتمام الفاطمي بالھندسة المعماریة إما على
إشادة أبنیة عامة تضمن أساساً السالمة العامة، أو إعادة بناء بعض األعمال كأسوار القاھرة على ید
بدر الجمالي، أو بناء وترمیم مساجد صغیرة وأضرحة (مقامات) تكریماً لشخصیات شیعیة متنوعة.
وأصبحت أسوار القاھرة الجدیدة وبواباتھا تُمثّل أحد األمثلة القلیلة الباقیة لھندسة العمارة العسكریة
في العالم اإلسالمي ما قبل الصلیبیین. ویعود إلى تلك الفترة مسجد األقمر، الذي ُشیّد قرب القصور
الفاطمیة خالل الفترة ٥١٦-٥١٩/١١٢٢-١١٢٥، واحتوت واجھتھ أجمل مجموعة من أعمال
الحجر الفاطمیة. وكان البھرة الداؤدیون قد بدأوا، منذ سبعینیات القرن الماضي، بترمیم وإعادة بناء
األوابد العمرانیة الباقیة في القاھرة من الحقبة الفاطمیة، ومنھا مساجد األزھر والحاكم واألقمر، دون
اھتمام بمراعاة المبادئ الحدیثة ألعمال الصیانة والترمیم. وأقدم الداعي المطلق الحالي للداؤدیین
ً النموذج الفاطمي على بناء العدید من المساجد لجماعتھ في آسیا وعدة بلدان في الغرب مستخدما

أیضاً. ویُعدُّ مسجد السیفیة في بومباي أكبر مساجد الداؤدیین في العالم.
أما أنشطة اإلسماعیلیین النزاریین العمرانیة فقد بدأت إبان فترة ألموت من تاریخھم عندما أصبح
لھم دولة إقلیمیة في فارس وسوریة بشبكاتھا الرائعة من القالع والحصون الجبلیة. ونجد أن األمثلة
البارزة للعمارة العسكریة، أي سلسلة القالع النزاریة المنیعة للدفاع عن حدود دولتھم في فارس، قد
شّكلت العمود الفقري لنظام الدفاعات النزاریة. ولوحظت عدة مبادئ رئیسیة في بناء القالع
النزاریة. فالمنطقة التي یتم اختیارھا لبناء قلعة یجب أن تتصف بوجود صفة الدفاع الطبیعي فیھا
وأن تكون نائیة بصورة كافیة ویصعب الوصول إلیھا من أجل إحباط ھجمات السالجقة وغیرھم من
ل إمكانیة األعداء المتفوقین بالقوة العسكریة. وكان على مجمع القالع في منطقة مختارة أن یُسّھِ
تقدیم الدعم فیما بینھا، إضافةً إلى وجود نظام فعّال من االتصاالت، سواء بالحمام الزاجل أو بوسائل
أخرى. إلى جانب ذلك كان یجب أن تضم المنطقة موارد طبیعیة كافیة، وخاصةً من الحجارة
واألخشاب، لتمكین بناء أو تحصین القالع بحدٍّ أدنى من القوة العاملة. كما وجب أن تكون األرض
ذات اكتفاء ذاتي بالماء والمؤن الغذائیة تلبّي احتیاجات الحامیة العسكریة وعائالتھا، بحیث یتمكنون

ً ً ً



ً من السكان من الصمود في وجھ الحصار المدید. وأخیراً كان على المنطقة أن تضم عدداً ھاما
اإلسماعیلیین أو من الشیعة اآلخرین ممن یتعاطفون مع القضیة اإلسماعیلیة.

وھكذا اتّسمت االستراتیجیة العسكریة النزاریة بأنھا كانت دفاعیة، وأنھا اختلفت عن تلك التي
للصلیبیین الذین شیّدوا قواعد قویة انطلقوا منھا تحقیقاً الستراتیجیة ھجومیة. وشّكلت القالع الرئیسیة
مراكز ثقافیة وإداریة ھامة، وضّمت مكتبات من المخطوطات ومجموعات من األدوات العلمیة. كما
برع النزاریون في كونھم مھندسین ماھرین في مجال المیاه، فكان على كل قلعة أن تضم عدداً كبیراً
من صھاریج خزن المیاه العمیقة المطلیة بالكلس األبیض والمسقوفة. إن تحقیق جمیع ھذه
المواصفات المطلوبة یضع القالع النزاریة في خانة مختلفة جداً عن تلك التي للقالع األوروبیة في

العصر الوسیط.
تنوعت القالع النزاریة في الحجم من مجّمع ضخم مثَّلتھ قلعة جیردكوه، إلى تجّمع لمواقع حصینة
ً تواجدت في خراسان أو سوریة. وإذا ما استثنینا مصیاف والكھف، فإن القالع في أصغر حجما
سوریة لم تُشیَّد بنفس المقیاس من الضخامة كمقیاس جیردكوه وألموت ولمسار وقائین في فارس،
مع أنھا كانت تُمّون بصورة جیدة للصمود في وجھ أي حصار لسنوات. كما ضّمت القالع النزاریة
ً عادةً نقوشاً ال نجدھا عموماً في القالع الفارسیة. ففي مصیاف، أكبر القالع النزاریة السوریة حجما

وأفضلھا حفظاً، ثمة ١٣ نقشاً تحتوي بعضھا أسماء كبارالقادة الدعاة من النزاریین.
وفي األزمنة الحدیثة أطلق اآلغا خان الرابع عدداً من المبادرات العالمیة في العمارة التي تعمل
الیوم تحت رعایة أمانة اآلغا خان للثقافة (AKTC)، المشرفة على جائزة اآلغا خان للعمارة،
الجائزة المعماریة األرفع مستوًى في العالم، وبرنامج اآلغا خان للعمارة اإلسالمیة في جامعة
ھارفارد ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا (MIT)، لتثقیف المعماریین والمخططین بخصوص
االھتمام بحاجات المجتمعات المسلمة العصریة وتلبیتھا. وقد تأّسس برنامج المدن التاریخیة
(HCP) عام ١٩٩١، وأصبح الیوم الوكالة المنفّذة ألمانة اآلغا خان للثقافة. وقد أُحِدَث ھذا
البرنامج، ومعھ فریقھ الخاص من المعماریین وخبراء الصیانة، لتطبیق سلسلة من مشروعات
الصیانة وإعادة التأھیل الحضریة. ونجح برنامج المدن التاریخیة، الذي یتلقّى تمویالً من شركاء
أساسیین، بمن فیھم مؤسسة فورد والبنك الدولي، في إكمال عدد من المشروعات المتنوعة في مصر
وزنجبار وسوریة وباكستان وأفغانستان، وفي أمكنة أخرى. والمشروع األھم من بین ھذه
المشروعات ھو بناء حدیقة األزھر في القاھرة، الذي اكتمل عام ٢٠٠٤، وإعادة تأھیل منطقة

الدرب األحمر المجاورة وترمیم آثارھا اإلسالمیة وسورھا األیوبي المكتشف.
ومن المشروعات األخرى التي تبنّتھا أمانة اآلغا خان للثقافة أعمال صیانة وترمیم قلعة حلب
ً نستطیع أن نذكر منھا وقلعة مصیاف النزاریة في سوریة. وثمة مشروعات تنفّذھا األمانة حالیا
متحف اآلغا خان والمركزاإلسماعیلي في تورنتو. أما تجمعات اإلسماعیلیین النزاریین فتتم خدمتھا
وتوفیر األمكنة لنشاطاتھا الدینیة واالجتماعیة – الثقافیة عبر بناء أبنیة اجتماعات خاصة تدعى
جماعة – خانا، التي أخذت مؤخراً في بعض المدن شكل أبنیة رئیسیة ذات تصامیم معماریة إسالمیة
رائعة. ونجد مثل ھذه األبنیة الجماعاتیة، التي یُشار إلیھا باسم المراكز اإلسماعیلیة، منتشرة الیوم
في لندن وفانكوفر ولشبونة ودبي ودوشنبھ. كما اشتھرت ھذه المراكز بترویجھا لبرامج ثقافیة

وتعلیمیة واجتماعیة تخدم اإلسماعیلیین النزاریین والمجتمعات األكبر التي یعیشون بینھا.
ُعمارة الیمني، أبو حمزة نجم الدین بن علي الحكمي (٥١٥-٥٦٩/١١٢١-١١٧٤). شاعر یمني
ومؤرخ. ولد في الیمن، وصنّف سنة ٥٦٣/١١٦٧ كتابھ تاریخ الیمن بإیعاٍز من القاضي الفاضل،
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رئیس دیوان اإلنشاء في عھد الخلیفة الفاطمي العاضد. ویُغّطي تاریخ ُعمارة األحداث في كل من
شمال الیمن وجنوبھ إبّان الفترة الفاطمیة. فھو من المصادر األساسیة المبكرة التي تناولت تاریخ
األسرة الصلیحیة اإلسماعیلیة وأسرة الزریعیین (اإلسماعیلیة الحافظیة) في عدن، في جنوب شبھ

الجزیرة العربیة.
كما یزّودنا ُعمارة بمعلومات مستفیضة حول العدید من الوزراء الفاطمیین المعاصرین، وحول
ً نحصل علیھا من دیوانھ الشعري ومن مذكراتھ التي بعنوان النكت حیاة البالط الفاطمي عموما
العصریة في أخبار الوزارة المصریة، وتغّطي الفترة من ٥٥٨/١١٦٢ إلى ٥٦٤/١١٦٩. وكان
ً ُعمارة، السنّي المذھب، قد ھاجر إلى مصر الفاطمیة سنة ٥٥٢/١١٥٧ وأصبح مؤیداً متحّمسا
للفاطمیین الذین امتدحھم في أشعاره. وقد أُعدم ُعمارة في القاھرة سنة ٥٦٩/١١٧٤ بأمٍر من صالح

الدین، بتھمة االشتراك في مؤامرة إلعادة الفاطمیین إلى الحكم.
عھد. منذ وقٍت مبكر كان على اإلسماعیلیین عند تلقّینھم الدعوة وتحّولھم إلى الجماعة أن یقسموا
یمین الوالء المعروف بالمیثاق، وبالعھد، أو البیعة لإلمام اإلسماعیلي صاحب الزمان. وكان
المستجیبون ُملزمین بموجب ھذا العھد بالمحافظة على سریة العلم الباطني الذي یأخذونھ من ھرمیة

من المعلّمین المأذونین من اإلمام اإلسماعیلي.
وقد تمّسكت مختلف الجماعات اإلسماعیلیة بھذا التقلید اإلسماعیلي الخاص بأخذ العھد أو البیعة.
فالجماعة الطیبیة الداؤدیة (البھرة) حافظت إلى حدّ كبیر على نّص العھد من أزمنة الفاطمیین.
وكل داؤدي یبلغ الخامسة عشرة من العمر یؤدّي ھذا العھد أو المیثاق مبایعاً اإلمام الطیبي المستور
وداعیھ المطلق. ویفصح نّص العھد عن العناصر األساسیة في العقائد والممارسات الطیبیة الداؤدیة.
وفي احتفالیة المیثاق التي یدیرھا العامل، أو ممثل الداعي المطلق في كل تجمع داؤدي، یتم تلخیص
شروط الدخول في الجماعة، ویتضمن نص المیثاق تعّھداً بالطاعة غیر المشروطة للداعي المطلق
الداؤدي. عندھا یصبح الفرد الملقّن في الجماعة مؤمناً. والعھد نفسھ مطلوب من أي شخص یرغب
في التحول إلى الفرع الطیبي الداؤدي من العقیدة اإلسماعیلیة. وثمة إجراءات مشابھة تُطبَّق من قبل
فرعي السلیمانیین والعلویین من اإلسماعیلیین الطیبیین. أما النزاریون فیطبّقون صورة مبّسطة من
العھد تدور بصورة أساسیة حول البیعة إلمام الزمان الحاضر والتعھد باتباع ھدایتھ الروحیة. انظر

أیضاً زواج.
عیون األخبار. ھو كتاب صنَّفھ الداعي إدریس عماد الدین بن الحسن (ت. ٨٧٢/١٤٦٨). وھو
أشمل عمٍل یقع في سبعة مجلدات في تاریخ اإلسماعیلیین منذ بدایاتھم وحتى النصف الثاني من
القرن السادس/الثاني عشر، من تألیف مؤلف إسماعیلي ھو الداعي المطلق التاسع عشر للطیبیین.
یتناول الجزء األول حیاة النبي محمد، وتتمثل أھمیتھ في ما یعكسھ التقلید اإلسماعیلي حول ھذا
الموضوع. ویصّور الجزءان الثاني والثالث بصورة مشابھة منظورات اإلسماعیلیین حول اإلمام
علي بن أبي طالب وحروبھ ضد مختلف المعارضین. بینما تضمن الجزء الرابع ترجمات وسیراً
لحیاة األئمة األوائل من زمن الحسن والحسین وحتى آخر أئمة اإلسماعیلیین األوائل المستورین

خالل الفترة ما قبل الفاطمیة في التاریخ اإلسماعیلي.
أما الجزء الخامس فیغّطي دخول الدعوة اإلسماعیلیة إلى الیمن وشمال أفریقیا، وتأسیس الدولة
الفاطمیة سنة ٢٩٧/٩٠٩، وعھود حكم أول ثالثة أئمة – خلفاء فاطمیین. ویغطي الجزء السادس
عھود حكم الفاطمیین األربعة التالین، من المعز إلى الظاھر، إضافةً إلى السنوات األولى من عھد
المستنصر. أخیراً، یغطي الجزء السابع الفترة المتبقیة من عھد المستنصر، وإنشاء الحكم الصلیحي

ً



في الیمن، إضافةً إلى االنشقاق النزاري – المستعلي، وعھدي الخلیفتین الفاطمیین التالیین، المستعلي
واآلمر، اللذین یعترف اإلسماعیلیون المستعلیون بھما إمامین، وافتتاح الدعوة الطیبیة في الیمن ثم
انھیار الخالفة الفاطمیة سنة ٥٦٧/١١٧١. وجرى تحقیق طبعات نقدیة للنص الكامل لعیون األخبار
على أیدي باحثین متنوعین، نُشرت في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١١ ضمن سلسلة النصوص اإلسماعیلیة
والترجمات التي یصدرھا معھد الدراسات اإلسماعیلیة، بالتعاون مع المعھد الفرنسي للدراسات

الشرقیة بدمشق.
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غالب، مصطفى (١٩٢٣-١٩٨١). باحث سوري في الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ولد في بري
الشرقي، قرب سلمیة، ألسرة إسماعیلیة نزاریة قاسمشاھیة. أتمَّ تعلیمھ االبتدائي في سلمیة وفي
المدرسة األورثوذكسیة بحمص خالل الفترة ١٩٣١-١٩٤٠. التحق بعدھا بالجیش لكنھ استقال من
الخدمة ١٩٥٠. وحصل فیما بعد على دبلوم في الصحافة من جامعة القاھرة، وعمل مراسالً
لصحیفتي الحقائق والجبال. وبتحولھ إلى الكتابة والنشر، استقر في بیروت سنة ١٩٦٦، ثم حصل
على شھادة دكتوراه من كلیة اللغة العربیة في جامعة كراتشي سنة ١٩٦٨. وحاضر في الجامعة

األمیركیة في بیروت بین عامي ١٩٧٠ و١٩٧٤.
كتب مصطفى غالب عدداً من األعمال التاریخیة بالعربیة حول اإلسماعیلیین، منھا تاریخ الدعوة
اإلسماعیلیة وأعالم اإلسماعیلیة، إضافةً إلى عدد من التراجم والسیر لدعاة إسماعیلیین، كانت
تتضّمن في الغالب معلومات غیر دقیقة. وكذلك كانت تحقیقاتھ للنصوص اإلسماعیلیة مثیرة للجدل.
ومع ذلك فقد قدّم خدمة عظیمة إلى الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة من خالل توفیر ھذه النصوص
للباحثین، وتمكین عدة معاھد أكادیمیة أوروبیة، منھا جامعة طوبنجن، من الحصول على مجموعات

من المخطوطات اإلسماعیلیة.
غجرات. إقلیم جغرافي یقع على الساحل الغربي للھند ویتألف من قسم من البر الممتد شرقي ران
َكتْش وشبھ جزیرة كاثیاور. ومع أن السلطان محمود الغزنوي (ح. ٣٨٨- ٤٢١/٩٩٨-١٠٣٠) كان
قد دخل غجرات واحتلھا، إال أن الفتح اإلسالمي الدائم لھا لم یحدث إال سنة ٦٩٧/١٢٩٨ عندما
تمّكنت جیوش سلطان دلھي عالء الدین محمد َخلجي (ح. ٦٩٥-٧١٥/١٢٩٦-١٣١٦) من ھزیمة
األسرة الھندوسیة المحلیة الحاكمة، الفاغیالس من أناھیلوارا. وحكمت غجرات خالل القرن الثامن/
الرابع عشر سلسلة من الحكام الذین یعینھم سالطین دلھي من أسرتي َخلجي وطوغلوقي، حتى قیام
أحد ھؤالء الحكام، ظفر خان، بإنشاء سلطنة غجرات المستقلة (٨٠٦-٩٨٠/١٤٠٣-١٥٧٣) في
غربي الھند. ثم قام أحمد شاه األول عام ٨١٤/١٤١١ ببناء عاصمة جدیدة سّماھا أحمد آباد حلّت
محّل أناھیلوارا. وشھدت غجرات بعد وفاة بھادور شاه (ت. ٩٤٣/١٥٣٧) نزاعات أدّت إلى ضم
المنطقة إلى اإلمبراطوریة المغولیة سنة ٩٨٠/١٥٧٣. واستمر حكم المغول لغجرات واألقالیم

الھندیة األخرى حتى وضع البریطانیون حدّاً لھ سنة ١٢٧٤/١٨٥٨.
أفضت التجارة الفاطمیة مع غربي الھند إلى مدّ الدعوة اإلسماعیلیة إلى غجرات في ظل القیادة
األولیة للصلیحیین الیمنیین. ففي سنة ٤٦٠/١٠٦٧ أُرسل أول داعٍ إسماعیلّيٍ من الیمن إلى
خامبایات (كامبي الحدیثة) في غجرات حیث نجح على وجھ السرعة في كسب الكثیر من
المستجیبین من بین الھندوس المحلیین. ثم قامت الملكة الصلیحیة أروى بدور أساسي في تكثیف



نشاطات الدعوة في غجرات. وتطورت الجماعة اإلسماعیلیة الجدیدة القائمة ھناك منذ النصف الثاني
من القرن الخامس/الحادي عشر متحولةً إلى ما یُعرف الیوم بجماعة البھرة الطیبیین الحدیثة.

وبعد انھیار الساللة الصلیحیة الحاكمة بقیت الدعوة الطیبیة في غجرات تخضع لقیادة الداعي
المطلق الطیبي الصارمة في الیمن، والذي كان یختار الرؤساء المتوالین للجماعة الھندیة. وراحت
الدعوة الطیبیة تنتشر تدریجیاً بنجاح بین السكان الھندوس في مدن غجرات الكثیرة، وخصوصاً منھا
كامبي وبارودا وباتان وسیدبور وسورات وأحمد آباد، حیث كانت تتمركز مقرات قیادات الدعوة
الھندیة. لم یتعرض إسماعیلیو غجرات لالضطھاد على أیدي حكام المنطقة من الھندوس، لكن مع
الفتح اإلسالمي للمنطقة بدأت األنشطة اإلسماعیلیة تخضع للتضییق على أیدي حكام غجرات الذین
یمثّلون سالطین دلھي ھناك. وقد تعّرض اإلسماعیلیون البھرة الضطھاد شدید في ظل حكم أحمد
شاه األول (ح. ٨١٤-٨٤٦/١٤١١- ١٤٢٢) وسالطین غجرات الالحقین. وفیما بعد حققت جماعة
البھرة الداؤدیة نمّواً وازدھاراً في ظل دعاتھم المتوالین، المقیمین في أحمد آباد. فقد حظي الدعاة

عموماً بحریة دینیة منحھا أباطرة الھند المغول ووالتھم (أو الصوبدار) في غجرات.
وعمد الداعي الداؤدي الثاني واألربعون، یوسف نجم الدین (ح. ١٢٠٠-١٢١٣/١٧٨٥-١٧٩٨)،
إلى نقل مقر قیادة الدعوة إلى سورات في غجرات، التي سبق أن دخلت تحت السیطرة البریطانیة
ً لإلسماعیلیین. وكان الداعي التالي، عبد علي سیف الدین (ح. ً آمنا وأصبحت، بھذا الشكل، موطنا
١٢١٣-١٢٣٢/١٧٩٨-١٨١٧)، ھو من أسس كلیة البھرة في سورات، التي سّمیت بدایةً دار سیفي
على اسمھ. وفي غضون ذلك تأّسس مقر قیادة الفرع العلوي من البھرة الطیبیین الداؤدیین في بلدة

بارودا (فادودارا الحدیثة) في غجرات.
أما الدعوة اإلسماعیلیة النزاریة في الھند فقد نشأت بدایةً في السند وامتدت، في وقت الحق، ربما
في القرن الثامن/الرابع عشر، إلى غجرات وانتھت، بالنتیجة، بظھور تقلید الستبانث الدیني عند
اإلسماعیلیین الخوجة. وعندما عبر اآلغا خان األول كتش وكاثیاوار عام ١٢٦١/١٨٤٥، كانت ثمة
جماعة ھامة من الخوجة تقیم في غجرات. وكان الخوجة النزاریون، ومعھم البھرة الداؤدیون، من
ً الشتات؛ جنان؛ بین أوائل المجموعات الھندیة التي ھاجرت إلى شرق أفریقیا. انظر أیضا

اإلمامشاھیون؛ لغات؛ موسم–ى بھار؛ نور ساتغور، بیر.
غریب میرزا. انظر المستنصر با� الثالث.

الغزالي. انظر فضائح الباطنیة.

– ف –

الفائز (ح. ٥٤٩-٥٥٥/١١٥٤-١١٦٠). الخلیفة الفاطمي الثالث عشر، أي ما قبل األخیر، وإمام
إسماعیلي مستعلي حافظي. فبعد اغتیال والده، الظافر، عمد الوزیر عباس صاحب السلطة المطلقة
إلى تنصیب ابن الظافر، عیسى، ابن السنوات الخمس، على العرش الفاطمي بلقب الفائز بنصر هللا.
ً في الوزارة الفاطمیة وأصبح السید المطلق وبعد ذلك بفترة قصیرة َخلََف طالئعي بن رزیك عباسا
على مصر خالل ما تبقّى من سنوات عھد الفائز. غیر أن الفائز المریض والضعیف توفي في نوبة
صرع سنة ٥٥٥/١١٦٠، وھو في الحادیة عشرة من العمر، بعد فترة حكم اسمیة من ست سنوات

أمضاھا في ما یشبھ الَحْجر.



فاْرس. مقاطعة في جنوب إیران، یحدّھا من الشمال الغربي إقلیم خوزستان، ومن الشرق كرمان،
ومن الغرب والجنوب الغربي الخلیج الفارسي. وكان األخیمینیون والساسانیون من السالالت
الحاكمة الفارسیة من فترة ما قبل اإلسالم التي حكمت من فاْرس حتى فتح المسلمین لھا سنة
٢٨/٦٤٨. وكذلك فقد أّسس الصفّاریون، الذین كانوا أول ساللة فارسیة تتحدى العباسیین، مقراً
لحكمھم في عاصمة إقلیم فاْرس، شیراز. ثم أصبحت المنطقة فیما بعد تحت حكم فرعٍ من البویھیین.
وسبق للدعوة اإلسماعیلیة أن أّسست نفسھا في فاْرس منذ وقت مبكر في القرن الثالث/التاسع. وكان
شقیق لعبدان، یسّمى مأمون، ناشطاً كأحد أقدم الدعاة ھناك، ویروى أن اإلسماعیلیین من إقلیم فاْرس

ون مأمونیة على اسمھ. آنذاك كانوا یُسمَّ
وفي جنوب إقلیم فارس، حین كانت الدعوة اإلسماعیلیة المبكرة تخضع عموماً للقیادة اإلسماعیلیة
الشاملة في العراق، ُولد أبو سعید الحسن بن بھرام الجنّابي في جنّابة (گناڤـة) الساحلیة، ونشط في
الدعوة قبل أن یؤّسس الحكم القرمطي في البحرین. ومن نشاطات الدعوة في فاْرس في ظل
الفاطمیین نجاح الداعي المؤید في الدین الشیرازي في الوصول إلى البالط البویھي في شیراز في
عھد أبي كالیجار مرُزبان (ح. ٤١٥-٤٤٠/١٠٢٤-١٠٤٨)، وقبل ذلك كان أبوه داعیاً ھناك. وفیھا
ً في أّراجان المتاخمة لخوزستان وبقیت مجموعات منھم منتشرة في ملك النزاریون األوائل قالعا

اإلقلیم حتى ُضمَّ إلى الدولة الصفویة سنة ٩٠٩/١٥٠٣.
فاطمة. ھي بنت النبي محمد من زوجتھ األولى خدیجة. كانت مقربة بصورة خاصة من النبي
والتحقت بھ في المدینة بعد فترة قصیرة من ھجرتھ من مكة إلى المدینة سنة ٦٢٢م، أي السنة التي
أصبحت بدایةً للتقویم اإلسالمي. وتزوجت من علي بن أبي طالب في السنة التالیة (٦٢٣) وھي ال
تزال في سن المراھقة. وبقیت فاطمة زوجة علي الوحیدة طوال حیاتھا وأنجبت لھ خمسة أبناء:
الحسن والحسین ومحسن، الذي توفّي صغیراً، وأم كلثوم وزینب. وتوفیت في المدینة سنة
١١/٦٣٣، أي بعد وفاة والدھا بأشھر قلیلة. وثمة ثالثة مواضع في المدینة تُعاَمل الیوم كأماكن دفنھا
ھناك. وأدب التراجم والسیر الذي تناول حیاة فاطمة شامل إلى حدّ ما. وكانت تُعتبر من آل البیت
(أھل بیت النبي). كما تتبّع األئمة اإلسماعلیون واألئمة – الخلفاء الفاطمیون نسبھم العلوي وعادوا

بھ إلى فاطمة وعلي. وتلقى فاطمة تبجیالً خاصاً لدى الجماعات الشیعیة كافة.
ً ألسرة الفاطمیون. ھم ذریة فاطمة بنت النبي محمد وزوجھا علي بن أبي طالب؛ واسٌم أیضا
إسماعیلیة رئیسیة حكمت أجزاء مختلفة من العالم اإلسالمي من ٢٩٧/٩٠٩ إلى ٥٦٧/١١٧١. وكان
الحكم الفاطمي قد تأّسس في أفریقیا، في شمال أفریقیا، من خالل جھود الداعي اإلسماعیلي أبي عبد
ً في المنطقة منذ ٢٨٠/٨٩٣. وقد فتح معظم أفریقیا الخاضعة لحكم هللا الشیعي، الذي كان ناشطا
األغالبة آنئٍذ، وأتاح الفرصة لإلمام اإلسماعیلي عبد هللا المھدي ألن یُنصَّب على رأس الخالفة
الفاطمیة الشیعیة الجدیدة، وھي خالفة ُسّمیت كذلك ألن الفاطمیین عادوا بنسبھم إلى علي بن أبي

طالب، اإلمام الشیعي األول، وزوجتھ فاطمة، بنت النبي محمد.
وتمّكن الفاطمیون في عھد الخلیفة الرابع من ساللتھم، المعز، من فتح مصر سنة ٣٥٨/٩٦٩،
وبعدھا نقلوا مقر حكمھم إلى مدینة القاھرة المشیّدة حدیثاً. وواصل الدعاة اإلسماعیلیون عملھم
بنجاح كمبعوثین سریین للدولة الفاطمیة یدعون إلى قضیتھم في العدید من المناطق الشرقیة، وال
سیما في العراق وفارس وآسیا الوسطى. وقد أنشأ الفاطمیون العدید من المؤسسات التعلیمیة
ً سیاسة من التسامح تجاه الجماعات الدینیة األخرى. فنجد عناصر من الرئیسیة، وتبنّوا عموما
المسلمین السنّة والمسیحیین والیھود قد ترقّت واحتلّت مناصب عالیة في الدولة الفاطمیة. وشرعت



الخالفة الفاطمیة في انحطاطھا متأثرةً بالصراعات الفئویة داخل الجیوش الفاطمیة خالل عھد
المستنصر الطویل، الذي انقسم فیھ اإلسماعیلیون عند وفاتھ سنة ٤٨٧/١٠٩٤، وبصورة دائمة، إلى

فئتي النزاریة والمستعلیة نسبةً إلى ولدي المستنصر المتنافسین على وراثتھ.
وحوصرت الدولة الفاطمیة خالل عقودھا الختامیة، عندما اقتصرت رقعتھا على مصر فقط،
بأزمات سیاسیة واقتصادیة ساءت بالغزوات الصلیبیة والزنكیة لھا. وبقي الخلفاء الالحقون ألعوبة
في أیدي وزرائھم من العسكریین األقویاء الذین سیطروا على الجیش. وانتھى الحكم الفاطمي سنة
٥٦٧/١١٧١، عندما أمر صالح الدین، آخر الوزراء الفاطمیین، بقراءة الخطبة باسم الخلیفة
العباسي. وبعدھا بفترة قصیرة توفي العاضد، اإلمام – الخلیفة الفاطمي الرابع عشر واألخیر،
ً عبد هللا بن میمون القداح؛ أخبار مصر؛ ودُمجت مصر في الدولة األیوبیة السنّیة. انظر أیضا

العلویون؛ عمارة؛ كتابات تأریخیة؛ اتعاظ الحنفا؛ أدب؛ عیون األخبار؛ زاھد علي.
فدائي، أو فداوي. تعبیر یُستخدم للشخص الذي یھب حیاتھ لآلخرین أو في سبیل قضیة محددة.
وأصبح استخدام التعبیر یتعلق بفدائیین مرتبطین بعدد من الجماعات والتنظیمات الدینیة والسیاسیة
في العالم اإلسالمي. وأُطلق بشكل خاص على الفدائیین المضّحین بأنفسھم من الجماعة اإلسماعیلیة
النزاریة في كل من فارس وسوریة إبان فترة ألموت (٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦) من تاریخھم.
فكان یجري إرسال الفدائیین النزاریین في مھمات محددة الغتیال شخصیات بارزة من أعدائھم. غیر
أن المصادر اإلسماعیلیة المكتشفة في األزمنة الحدیثة ال تتضّمن أیة معلومات حول كیفیة اختیار

الفدائیین وتدریبھم؛ وأصبح من المشكوك فیھ ما إذا شّكل الفدائیون النزاریون فرقاً خاصة بھم.
لم یكن النزاریون من اخترع سیاسة اغتیال األعداء السیاسیین – الدینیین في العالم اإلسالمي، إال
أن مواجھتھم للقوة العسكریة المتفوقة للسالجقة ولغیرھم من األعداء جعلتھم یخّصصون دوراً
سیاسیاً لھذه الطریقة من الصراع. وقام الصلیبیون ومؤّرخوھم الغربیون، الذین أُعجبوا بما بدا كأنھ
سلوك العقالني للفدائیین، بوضع وفبركة عدد من الحكایات حول أولئك الفدائیین من اإلسماعیلیین
النزاریین الذین أطلقوا علیھم تسمیات اشتقّوھا من صیغ متنوعة لمصطلح ”حشاشین“. انظر أیضاً

راشد الدین سنان.
فدائي خراساني، محمد بن زین العابدین (ت. ١٣٤٢/١٩٢٣). شاعر ومؤلف إسماعیلي نزاري
إیراني بارز. ولد حوالي عام ١٢٦٦/١٨٥٠ في قریة ِدزباد اإلسماعیلیة، في شمال خراسان،
ودرس العلوم الدینیة في مشھد. قابل سلطان محمد شاه، اآلغا خان الثالث، في بومباي عام
ً مسؤوالً عن الشؤون الدینیة للجماعة النزاریة في ١٣٢١/١٩٠٣، فعیّنھ اإلمام النزاري مشرفا
فارس. صنَّف فدائي عدة أعماٍل في العقائد إضافةً إلى تاریخ لإلسماعیلیة بعنوان ھدایة المؤمنین
الطالبین. أما دیوانھ الشعري الذي یضّم حوالي ١٢.٠٠٠ بیت فال یزال مخطوطاً لم یُنشر بعد. ودُفن

فدائي في بلدتھ األم ِدزباد. انظر أیضاً كتابات تأریخیة؛ خاكي خراساني، إمام قولي؛ أدب.
فرنجة. انظر الصلیبیون.

فصل من اللفظ الشریف. كتاب في السیرة والتراجم یُنَسب إلى راشد الدین سنان. إال أن المصنِّف
الحقیقي لھذه الرسالة ربما كان الداعي السوري أبو فراس شھاب الدین المینقي (ت. ٩٣٧/١٥٣٠،
أو بعد ذلك بعقد من الزمن)، أو ربما أبو فراٍس آخر عاش في وقت أبكر. والكتاب من أوائل
األعمال اإلسماعیلیة التي درسھا المستشرقون، وتعود النسخة األولى من مخطوطة ھذا العمل إلى

سنة ٧٢٤/١٣٢٤، واكتشفت في سوریة في القرن التاسع عشر. انظر أیضاً أدب.



الفصول األربعة. كتاب من تصنیف حسن الصباح (ت.٥١٨/١١٢٤). وھو الرسالة الرئیسیة لھذا
الداعي في الالھوت، وكتبھا بالفارسیة. وكّرر حسن في ھذه الرسالة المفقودة التأكید على عقیدة
التعلیم، حیث وضع أساساً فلسفیاً ومنطقیاً في أربع فرضیات بنى علیھا ضرورة وجود معلّم صادق
وموثوق لیقوم بالھدایة الروحیة للبشریة، وھذا المعلم لیس سوى إمام الزمان اإلسماعیلي. وكان عدد
من مؤرخي الفترة اإلیلخانیة من الفرس الذین كان لھم وصول إلى المصادر اإلسماعیلیة النزاریة
من فترة ألموت، التي لم یُكتب لھا البقاء، قد عاینوا الكتاب ونقلوا منھ. كما قام الشھرستاني،
معاصر حسن، باقتباس أجزاء من ھذه الرسالة مترجمة إلى العربیة في مصنّفھ حول الفرق بعنوان
ً كتابات تأریخیة؛ نزاریون كتاب الملل والنحل، الذي كتبھ حوالي ٥٢١/١١٢٧. انظر أیضا

إسماعیلیون، حكام في فارس.
فضائح الباطنیة. كتاب ألّفھ أبو حامد محمد الغزالي (ت. ٥٠٥/١١١١) قبل عام ٤٨٨/١٠٩٥
بقلیل، وھو أقدم األعمال الجدلیة المناوئة لإلسماعیلیین الفرس من فترة ألموت ولعقیدتھم في التعلیم.
وباعتباره أسبق من سبق من علماء الكالم السنّة في زمانھ، فقد كلّف الخلیفة العباسي المستظھر (ح.
٤٨٧-٥١٢/١٠٩٤-١١١٨) معاصره الغزالي، في الواقع، بكتابة ھذه الرسالة الھامة في نقض
ً على اإلسماعیلیین من قبل غیر اإلسماعیلیین. وعمد الباطنیین، التسمیة التي كانت تُطلق عموما
المؤلف، الذي بنى على كتب جدلیة مناوئة لإلسماعیلیین أقدم عھداً، إلى معالجة مفّصلة لنظام
إسماعیلي متخیّل من التلقین المتدرج المؤدي في النھایة إلى مرحلة البالغ األكبر أي اإللحاد،
وضّمنھا في ھذا الكتاب الواسع االنتشار، الذي اشتھر باسم المستظھري. وكتب الغزالي فیما بعد
ً لإلسماعیلیین. وقام داعٍ مطلق طیبي الحق من الیمن ھو عدة رسائل قصیرة أخرى مناوئة أیضا
الخامس في السلسلة بكتابة نقٍض مفّصٍل للمستظھري بعنوان دامغ الباطل. انظر أیضاً أخو محسن؛

ابن رزام.
فقھ. لم یؤسَّس نظام إسماعیلي متمیز في الفقھ إال بعد إنشاء الدولة الفاطمیة عام ٢٩٧/٩٠٩.
فاإلسماعیلیون األوائل، الذین مارسوا التقیة عموماً وانتموا إلى حركة ثوریة، طبّقوا شریعة البالد
التي عاشوا فیھا. وبدأت عملیة قوننة التشریع اإلسماعیلي في وقت مبكر في الفترة الفاطمیة عندما
تّم تبنّي مبادئ التشریع الشیعي، بطقوسھ وممارساتھ الشرعیة. ثم جاءت صیاغة وإصدار
التشریعات اإلسماعیلیة نتیجة لجھود القاضي النعمان (ت. ٣٦٣/٩٧٤) بصورة أساسیة. فقد صنّف
عدة أعمال في الفقھ اعتمدت على أحادیث رویت عن آل البیت ووردت في مصنفات شیعیة متنوعة.
وبلغت جھود النعمان ذروتھا في كتاب دعائم اإلسالم، الذي راجعھ بعنایة وتدقیق الخلیفة الفاطمي

الرابع المعز (ت. ٣٦٥/٩٧٥) قبل أن یصادق علیھ قانوناً رسمیاً للتشریع في الدولة الفاطمیة.
وھكذا أصبح لإلسماعیلیین نظام في الفقھ ومذھب مثل أھل السنّة والجماعات الشیعیة األخرى. وال
یزال الدعائم یُشّكل النص التشریعي الرئیسي لإلسماعیلیین المستعلیین الطیبیین، ومنھم البھرة
الداؤدیون في جنوب آسیا، بینما التزم النزاریون، منذ فترة ألموت في تاریخھم، باتّباع ھدایة أئمتھم

األحیاء في كل ما یتعلق بشؤونھم الشرعیة وممارساتھم الدینیة.
والدعائم كدلیل في الفقھ، یتبع النموذج العام لمثل ھذه األدلة، وینقسم إلى جزئین. یتناول الجزء
األول كل ما یتعلق بالعبادات، بینما یتناول الجزء الثاني التشریعات المتعلقة بشؤون الدنیا وتعامل
الناس فیما بینھم، أي المعامالت. ویمثل الفقھ اإلسماعیلي الفاطمي مزجاً للمعتقدات الشیعیة، وخاصةً
كما تجّسدت في عقیدة اإلمامة، بالمفاھیم الشرعیة العامة للمسلمین. وقد أقّر اإلسماعیلیون، مثل بقیة
المسلمین، بالقرآن وسنّة النبي محمد كمصدرین أساسیین في التشریع. إال أنھم افترقوا، انسجاماً مع



بقیة الشیعة، عن القواعد المتّبعة للمذاھب السنّیة عندما لم یعترفوا إال باألحادیث النبویة التي رواھا
أئمتھم من أھل البیت إضافةً إلى تلك التي ألئمتھم.

ویتمركز الخالف األساسي بین المذھب الشیعي، أو اإلسماعیلي، والمذھب السنّي حول عقیدة
اإلمامة. فبالنسبة لجمیع الشیعة یعتبر ”إمام الزمان“ المرجعیة النھائیة بعد النبي في تفسیر ما فرضھ
هللا، باعتبار أن النبي كان مستودع أحكام السلوك اإلنساني والعبادة. ویعلّق الفقھ اإلسماعیلي، كما
ً لھا في الفصل طّوره القاضي النعمان، أھمیة خاصة على عقیدة اإلمامة الشیعیة التي نجد شرحا
االفتتاحي للدعائم بعنوان ”الوالیة“، أو والیة األئمة. وھكذا أصبحت سلطة اإلمام وتعالیمھ، بالنسبة
لإلسماعیلیین، مصدراً ثالثاً وأكثر حسماً في مصادر التشریع األساسیة. وتوجد بعض نقاط االختالف
الثانویة بین المذھبین الفقھیین اإلسماعیلي الفاطمي والشیعي االثني عشري، وخاصةً في ما یتعلق
بمسألتي المیراث والزواج. فاإلسماعیلیون ال یسمحون، كما ھي الحال بالنسبة للمسلمین السنّة
والزیدیین الشیعة على سبیل المثال، بزواج المتعة، أي الزواج المؤقت لمدة مفروضة، الذي یمارسھ

االثنا عشریون.
ویعتبر أدب الفقھ اإلسماعیلي ضئیالً جداً بالمقارنة مع أدب المذاھب السنّیة األربعة والمذھب
ً بما أنتجھ النعمان، ألّن ً تقریبا الشیعي االثني عشري. فالنظام الفقھي اإلسماعیلي مرتبط حصریا
عدداً قلیالً من الفقھاء اإلسماعیلیین اآلخرین اھتموا خالل الفترة الفاطمیة أو بعدھا بإنتاج مؤلفات في
ً طرأ على الفقھ اإلسماعیلي بعد النعمان، باستثناء بعض الفقھ. وإننا بالفعل ال نجد تطوراً ھاما
المسارد والتفاسیر للدعائم أعدّھا بعض المؤلفین الطیبیین كأمینجي بن جالل. انظر أیضاً ابن كلس،

أبو الفرج یعقوب بن یوسف؛ إسماعیل بن جعفر الصادق.
فھرست الكتب. انظر المجدوع، إسماعیل بن عبد الرسول.

فیضي، آصف علي أصغر (١٨٩٩-١٩٨١). أستاذ ھندي وأحد الرواد القادة في الدراسات
اإلسماعیلیة الحدیثة. ولد في مثران قرب بونا ألسرة طیبجي – فیضي البارزة بین اإلسماعیلیین
البھرة السلیمانیین، وتلقّى تعلیمھ االبتدائي في بومباي، حیث درس الحقوق فیما بعد في كلیة
القدیس زافییھ في بومباي وحصل على درجة اإلجازة في الحقوق. وفي عام ١٩٢٢ سافر إلى
إنكلترا متّبعاً نھج أسرتھ، والتحق بكلیة القدیس یوحنا في كامبریدج. ودعتھ نقابة المحامین من میدل
تیمبل في عام ١٩٢٥ لیصبح محامیاً ممارساً. وانطلق فیضي في عملھ القانوني كمحاٍم في محكمة
بومباي العلیا سنة ١٩٢٦، واستمر في ھذا المنصب حتى عام ١٩٣٨. بعد ذلك بدأ بتدریس القانون
في كلیة الحقوق الحكومیة في بومباي، حیث أصبح مدیراً فیما بعد وأستاذ كرسي بیري للفقھ خالل
الفترة ١٩٣٨-١٩٤٧. وُسّمي بعد تقسیم الھند أول سفیر لبالده في مصر، ١٩٤٩-١٩٥١. ثم أصبح
في الفترة ١٩٥٧-١٩٦٠ نائب رئیس جامعة جامو وكشمیر في سریناغار. ولم یلبث أن تقاعد
فیضي من الحیاة العامة وكّرس نفسھ بصورة حصریة للتدریس والكتابة، وھذا ما أوصلھ إلى العدید

من المعاھد األكادیمیة. وإلیھ یعود فضل المساھمة بكتابة حوالي ١٥٠ عمالً منشوراً.
ً للحداثة اإلسالمیة وأّكد على الحاجة إلى إعادة تفسیر اإلسالم والفقھ ً متحّمسا كان فیضي داعیا
اإلسالمي لیتناسبا مع حاجات عالم الیوم. وأفضل ذكٍر لھ یتعلق بمساھماتھ في البحث الحدیث في
الدراسات اإلسماعیلیة، وخاصةً في میدان الفقھ، أو المذھب اإلسماعیلي، معتمداً على مجموعات
المخطوطات الخاصة بأسرتھ التي تبّرع بھا في النھایة إلى مكتبة جامعة بومباي. فھو من عّرف
الباحثین المعاصرین، من حیث الواقع، بالمذھب اإلسماعیلي كما انعكس في كتابات القاضي
النعمان. وقام فیضي بتحقیق كتاب النعمان األساسي في الفقھ، دعائم اإلسالم، ونشره، إضافةً إلى

ً



ً العدید من الدراسات حول ذلك الفرع المجھول حتى اآلن من التراث الفقھي اإلسالمي. انظر أیضا
تعلیم؛ الھمداني، حسین ف.؛ إیفانوف، فالدیمیر.

– ق –

قائم. انظر مھدي.
القائم (ح. ٣٢٢-٣٣٤/٩٣٤-٩٤٦). اإلمام اإلسماعیلي الثاني عشر والخلیفة الفاطمي الثاني.
وكان أبو القاسم محمد، المولود في سلمیة عام ٢٨٩/٩٠٢، طفالً عندما رافق والده عبد هللا المھدي
في رحلتھ المصیریة من سوریة إلى المغرب، حیث قامت الخالفة الفاطمیة فیما بعد. وتولّى القائم
في عھد والده قیادة حملتین فاشلتین على مصر. ثم خلف والده على العرش الفاطمي باللقب الخالفي
ً ھي القائم بأمر هللا. وشّن بعد تولیھ الخالفة حملة ثالثة ضد مصر عام ٣٢٣/٩٣٥ لم تحقق نجاحا

األخرى.
وكان ھذا اإلمام – الخلیفة الفاطمي الثاني قد واصل سیاسات والده في توسیع الدولة وتوطیدھا.
ً طویالً وحوالي نھایة عھد القائم ابتدأت ثورة الخوارج البربر بقیادة أبي یزید التي استغرقت زمنا
ضد الفاطمیین وكادت أن تطیح بھم. ففي سنة ٣٣٣/٩٤٥ تمّكن المتمردون من فرض الحصار على
المھدیة، حیث یقیم القائم. لكن المھدیة نجحت عدة مرات في صدّ محاوالت الخوارج االستیالء على
العاصمة الفاطمیة. وفي ظل مثل تلك الظروف توفي القائم في المھدیة سنة ٣٣٤/٩٤٦، إال أن وفاتھ
بقیت طّي الكتمان لبعض الوقت ریثما أنھى ولده وخلیفتھ، المنصور، عملیة القضاء على ثورة أبي

یزید.
القاجاریون (ح. ١١٩٣-١٣٤٤/١٧٧٩-١٩٢٥). ساللة شیعیة اثنا عشریة حاكمة من أصول
تركمانیة حكمت فارس في األزمنة الحدیثة. وكان تأسیس الحكم القاجاري قد تّم على ید آغا محمد
خان (ت. ١٢١٢/١٧٩٧) الذي نجح في دحر مجموعة متنوعة من أدعیاء العرش الفارسي. وكان
القاجاریون قد اختاروا عام ١٢٠٠/١٧٨٦ مدینة طھران، عاصمة إیران الیوم، لتكون عاصمةً لھم.
وتوّسعت العالقات مع البلدان األوروبیة في عھد ابن أخي آغا محمد خان وخلیفتھ، فتح علي شاه
(ح. ١٢١٢-١٢٥٠/١٧٩٧-١٨٣٤)، الذي أنعم بلقب اآلغا خان على إمام الزمان اإلسماعیلي

النزاري.
ً لتنافس شدید بین بریطانیا العظمى وروسیا اإلمبراطوریة طوال الفترة وبقیت فارس مسرحا
القاجاریة كانت إیران تفقد خاللھا أراٍض لمصلحة كال القوتین. أما الحدود الحالیة إلیران فیعود
تثبیتھا إلى عھد الملك الرابع لھذه األسرة، ناصر الدین شاه (ح. ١٢٦٤-١٣١٣/١٨٤٨-١٨٩٦).
ووصلت الھیمنة القاجاریة المتدھورة إلى نھایتھا عندما قام رضا خان، العقید في اللواء القوزاقي
للبالد، بعزل الملك القاجاري السابع، أحمد شاه (ح. ١٣٢٧-١٣٤٤/١٩٠٩-١٩٢٥)، وتنصیب
ساللتھ الخاصة من أسرة بھلوي (١٩٢٥-١٩٧٩)، وذلك في أعقاب االنقالب الذي سبق أن قام بھ

عام ١٩٢١.
عت من اإلسماعیلیین النزاریین. فبعد وفاة أول أئمة القاسمشاھیون. مجموعة رئیسیة تفرَّ
النزاریین في عصر ما بعد ألموت، شمس الدین محمد، حوالي ٧١٠/١٣١٠، تعرضت الجماعة
النزاریة ودعوتھا النشقاق دائم. إذ من الواضح أن خالفة شمس الدین محمد كانت موضع تنازع بین
أكبر أبنائھ وأصغرھم، عالء الدین مؤمن شاه وقاسم شاه. لقد قّسم ھذا النزاع ذو األصول الغامضة



النزاریین إلى قاسمشاھیین، أنصار قاسم شاه، ومحمدشاھیین (أو مؤمنیین)، أنصار مؤمن شاه وولده
محمد شاه. وظھر في البدایة أن أئمة فرع محمد شاه اجتذبوا تابعیة كبیرة في بعض المناطق، وال
سیما في شمال فارس وآسیا الوسطى وسوریة. لكن خط أئمة فرع محمد شاه، الذي كان فیھ شاه
طاھر أشھرھم، انقطع بحلول نھایة القرن الثاني عشر/الثامن عشر. أما أئمة فرع قاسم شاه، الذین

حملوا في العصر الحدیث لقب اآلغا خان بالوراثة، فإنھم أئمة النزاریین الوحیدون.
القاضي النعمان. انظر النعمان بن محمد، القاضي أبو حنیفة.

قانون. انظر فقھ.
القاھرة. عاصمة مصر، وأكبر مدینة في أفریقیا، ومن أھم مراكز الحیاة الثقافیة والدینیة
والسیاسیة في العالم اإلسالمي. تتوضع المدینة على ضفتي نھر النیل إلى الجنوب من الدلتا بحوالي
عشرین كیلومتراً، حیث تقترب تالل المقطَّم من النھر. ففي أعقاب الفتح العربي لمصر سنة
٢٢/٦٤٣ تّم إنشاء معسكر دائم (أو مصر) في الفسطاط أصبح بالنتیجة عاصمة لمصر حتى مجيء
الفاطمیین. وعندما فتح الفاطمیون مصر، سنة ٣٥٨/٩٦٩، قام القائد الفاطمي جوھر باختیار بقعة
أرض تقع إلى الشمال الشرقي من الفسطاط وتبعد عنھا حوالي كیلومترین وجعلھا معسكراً لجیشھ،
ً لمخططات مفّصلة وضعھا الخلیفة ثم سارع جوھر إلى المباشرة ببناء مدینة جدیدة ھناك وفقا
الفاطمي المعز. وسّمیت المدینة الجدیدة بدایةً بالمنصوریة، مثل اسم العاصمة في أفریقیا. غیر أن
یة“، ومصر القاھرة، والقاھرة ً لتصبح ”القاھرة المعّزِ العاصمة الفاطمیة أعیدت تسمیتھا الحقا

اختصاراً.
وشیّدت للمدینة الجدیدة، التي أصبحت عاصمة للفاطمیین سنة ٣٦٢/٩٧٣، بوابتان مشابھتان
لبوابتي سابقتھا في شمال أفریقیا، شمالیة ُسّمیت باب الفتوح وجنوبیة ُسّمیت باب زویلة. وحدّد
ً لبناء قصرین ملكیین، شرقي وغربي، لإلمام – الخلیفة الفاطمي ولولي عھده، تفصل جوھر مكانا
بینھما مساحة واسعة ُسّمیت بین القصرین كانت تُستخدم إلقامة االحتفاالت السنویة المختلفة
والعروض العسكریة. كما ُشیّدت أبنیة خاصة لدواوین الدولة المتنوعة وللجیش الفاطمي. وفي عام
٣٥٩/٩٧٠ وضع القائد جوھر حجر األساس للمسجد الجامع األزھر في القاھرة. وبمرور الوقت
ً المناطق المحیطة بھا، ومنھا الفسطاط، التي أصبحت تُعرف صارت القاھرة تحتضن تدریجیا

بالقاھرة القدیمة.
ثم جاء صالح الدین، مؤّسس األسرة األیوبیة الحاكمة، لیزید في تحصینات القاھرة ویبني سوراً
جدیداً وقلعة ھناك. وازدھرت القاھرة في عھد الممالیك الذین حكموا مصر لما یقرب من ثالثة
قرون، حتى ٩٢٣/١٥١٧، حیث شیّدوا العدید من المساجد والمدارس، وتحّولت القاھرة في عھدھم
إلى أھم مركز للعلوم اإلسالمیة في العالم اإلسالمي قاطبة. وفي ظّل الحكم العثماني، أصبحت
القاھرة مدینة إقلیمیة حتى عام ١٧٩٨، عندما احتلت جیوش نابلیون مصر لفترة قصیرة، عادت

بعدھا القاھرة لتصبح عاصمة لمصر مرة أخرى. انظر أیضاً عمارة؛ جینیزا.
ً بمضامین سیاسیة ھامة القدریة، في الفكر اإلسماعیلي. شّكلت القدریة مقابل الجبریة جدالً دینیا
في المجتمع المسلم في العصر الوسیط. فوقفت مجموعة متنوعة من الحركات والمذاھب الفكریة
اإلسالمیة، دُعیت بالجبریة، في طرف تناصر وجھة النظر الجبریة القائلة بأن أفعال اإلنسان،
خیرھا وشرھا، إنما ھي مقدرة إلھیاً بصورة مسبقة. أما على الطرف اآلخر، فوقفت مجموعة ُسّمیت
بالقدَریة اعترفت بحریة اإلرادة اإلنسانیة وبمسؤولیة الفرد األخالقیة عن أفعالھ. وانتھت األكثریة

السنّیة من المسلمین إلى تبنّي شكٍل من أشكال الجبریة.
� ً ً



أما اإلسماعیلیون، فتبنّوا موقفاً وسطاً في ھذا الجدل، حیث رفضوا كال� من الَجْبر والقَدَر. ونجد أن
جمیع المؤلفین اإلسماعیلیین الكالسیكیین األساسیین قد اعتقدوا بأن مصیر اإلنسان لیس ُمقدَّراً
مسبقاً، باعتبار أنھ مسؤول في أحد المعاني عن االختیار بین الخیر والشر. لكنھم نقضوا أیضاً
موقف القدریة من خالل اعتقادھم بأن اإلنسان عاجز بنفسھ عن القیام عقالنیاً بالخیارات الصحیحة
المؤدیة إلى معرفة أصولھ ومعرفة هللا الفتقاره إلى العلم المطلوب. ففي كل عصر، أو دور، یبقى
ً – وھم النبي واألئمة اإلنسان بحاجة إلى ھدایة ھرمیة من المعلمین الموثوقین والمعینین إلھیا
أصحاب الحق من بعده، القادرون على توفیر الھدایة الروحیة الضروریة والمطلوبة لحیاة اإلنسان

في ھذه الدنیا ولنجاتھ. انظر أیضاً نبّوة.
قدموس. اسم لقلعة إسماعیلیة نزاریة رئیسة في سوریة إبّان فترة ألموت في تاریخھم. وتتوضع
القلعة في المنطقة الجبلیة التي ُعرفت في العصور الوسطى باسم جبل البھراء (أو جبال العلویین في
الوقت الراھن)، وتبعد ثالثین كیلومتراً إلى الشرق من بانیاس، وثالثین كیلومتراً إلى الغرب من
مصیاف. وكان سیف الملك بن عمرون، صاحب قلعة الكھف، قد باع قلعة القدموس إلى النزاریین
في العام ٥٢٧/١١٣٢. وبقیت ھذه القلعة بید النزاریین السوریین حتى خضوعھا للممالیك سنة
٦٧١/١٢٧٣. كما بقیت مأھولة بالنزاریین، وال سیما قیادتھم من األمراء، وخضعت مع عدد قلیل
من القرى المحیطة، منذ منتصف القرن الثالث عشر/التاسع عشر، لإلسماعیلیین النزاریین المنتمین

لفرع محمد (مؤمن) شاه، أو المؤمنیة، من اإلسماعیلیة النزاریة.
القرامطة. فئة منشقة عن بواكیر اإلسماعیلیین. وأخذوا تسمیتھم من اسم الداعي حمدان قرمط، أحد
دعاة جنوب العراق األوائل، وانفصلوا عن اإلسماعیلیین سنة ٢٨٦/٨٩٩. وبما أنھم اعتقدوا بعقیدة
جّل اإلسماعیلیین األوائل، فلم یعترف القرامطة سوى بخط من سبعة أئمة علویین انتھى مع محمد
بن إسماعیل، الذي راحوا ینتظرون رجعتھ في صورة المھدي والناطق السابع. وحافظت الجماعات
القرمطیة على وجودھا ألكثر من قرن في مناطق متنوعة كالیمن والعراق وفارس وآسیا الوسطى،
وتولّى قیادتھا دعاة محلیون. غیر أن القرامطة أقاموا حصنھم الرئیس على أرض البحرین في
المنطقة الشرقیة من شبھ الجزیرة العربیة، حیث أّسسوا دولة لھم عام ٢٨٦/٨٩٩ على ید الداعي
أبي سعید الحسن بن بھرام الجنّابي. وعندما تّم القضاء على دولة القرامطة في البحرین واقتالعھا
عام ٤٧٠/١٠٧٨ على أیدي رجال القبائل المحلیین، كانت الجماعات القرمطیة قد اختفت من ناحیة
عملیة ولم یعد لھا وجود في أي مكان. وكان اإلسماعیلیون جمیعھم، بحلول ذلك الوقت، یُقّرون بمبدأ
االستمراریة في اإلمامة الُممثلة آنئٍذ بالفاطمیین. انظر أیضاً المصافریون؛ النسفي، أبو الحسن محمد

بن أحمد؛ القرامطة، حكام البحرین؛ السبعیة؛ زكرویھ بن مھرویھ.
القرامطة، حكام البحرین (ح. ٢٦٨-٤٧٠/٨٩٩-١٠٧٨). ھم ساللة إسماعیلیة حاكمة منشقّة
حكمت منطقة شبھ الجزیرة العربیة الشرقیة. ففي العام ٢٨٦/٨٩٩ أحدث انشقاق رئیسي انقساماً في
الحركة اإلسماعیلیة قّسمھا إلى فئتین متنافستین. فمن جھة، كان ھناك اإلسماعیلیون الموالون الذین
اعترفوا باستمراریة اإلمامة اإلسماعیلیة منذ زمن محمد بن إسماعیل، اإلمام اإلسماعیلي السابع،
وحتى عبد هللا المھدي، المؤّسس الالحق للخالفة الفاطمیة، وخلفائھ. ومن جھة أخرى، كان ھناك
القرامطة المنشقون الذین رفضوا االعتراف بمثل ھذه االستمراریة وتمسكوا، بدالً من ذلك،
باعتقادھم األولي، الذي بقي محمد بن إسماعیل بموجبھ إمامھم السابع واألخیر وتوقعوا رجعتھ في
صورة المھدي. وعلى ھذا األساس قام الحكم القرمطي في شرقي شبھ الجزیرة العربیة، المعروف
باسم البحرین آنئٍذ، على ید أبي سعید الحسن بن بھرام الجنّابي (ت. ٣٠١/٩١٣)، الداعي



اإلسماعیلي العامل في األصل تحت إشراف حمدان قرمط، داعي دعاة العراق والمناطق المجاورة
وجدّ القرامطة.

وجاء بعد أبي سعید الحسن بن بھرام الجنابي عدد من أبنائھ السبعة، ومنھم أبو طاھر الجنابي (ت.
٣٣٢/٩٤٤) الذي اشتھر بنشاطاتھ في مجال النھب والتدمیر، ثم عدد من أحفاده الذین ُعرفوا جمیعاً
ً ما حكم أحفاد أبي سعید بالتشارك مع أفراد من عائالت البحرین بلقب ”السادة الرؤوساء“. وغالبا
البارزین، وخاصةً أولئك المنحدرین من بني َسنبر. وُعرف المجلس القرمطي الحاكم في البحرین
بمجلس العقدانیة. وفي عام ٤٦٩/١٠٧٦ تمّكن الزعیم القبلي المحلي القوي عبد هللا العیوني من
االستیالء على عاصمة القرامطة، األحساء، ثم ألحق بقرامطة البحرین ھزیمة حاسمة سنة
٤٧٠/١٠٧٨، أّسس على أثرھا ساللة العیونیین المحلیة ھناك. وثمة نقود معدنیة قرمطیة باقیة من
النصف الثاني من القرن الرابع/العاشر. وتعرض قرامطة البحرین، الذین استمروا في عدائھم لكّلٍ
من العباسیین والفاطمیین، لإلدانة من قبل األكثریة المسلمة باعتبارھم ”زنادقة“. بینما تلقّوا في
الوقت نفسھ بعض التقریظ بسبب مبادئ العدالة والجماعیة التي دّعمت تنظیمھم لمجتمعھم ودولتھم.

انظر أیضاً الحسن األعصم.
القرآن. الكتاب الدیني المقدّس للدیانة اإلسالمیة. ویعتبر المسلمون القرآن كلمة هللا الحرفیة الُمنزلة
ً من ً األخیرة تقریبا على النبي محمد من خالل المالك جبریل على مدى االثنین والعشرین عاما
ً أن القرآن ھو آخر الكتب المنزلة والُمبَلغة للبشریة حیاتھ (٦١٠-٦٣٢م) ویعتقد المسلمون أیضا
وأكملھا. ویصل حجم القرآن إلى نفس حجم العھد الجدید الذي للمسیحیین. ویتألف من ١١٤ سورة
(أو فصل) تتدّرج في أطوالھا من ثالث آیات إلى ٢٨٦ آیة. وفي القرآن ٦٢٣٦ آیة. وجرى ترتیب
ً للحجوم، من األطول إلى األقصر، باستثناء سورة الفاتحة، المؤلفة من سبع آیات. السور وفقا
مت سور القرآن إلى سور مكیة وأخرى مدینیة، تبعاً لمكان نزولھا على النبي عندما كان یعیش وقُّسِ

في مكة (٦١٠-٦٢٢م) أو في المدینة (٦٢٢-٦٣٢م).
ویؤمن المسلمون بأن القرآن یوفر الھدایة في جمیع المسائل المتعلقة باإلیمان والسلوك الضروریة
لتحقیق النجاة األبدیة. وأصبح القرآن األصل األول للشریعة اإلسالمیة. لكن تاریخ النص المدّون
للكتاب وتصنیفھ وتحریره بعد وفاة النبي محمد عام ١١/٦٣٢، فال یزال مبھماً بصورة كاملة؛ أي ما
یتعلق بقضایا ذات صلة بجمع النص من مصادر مكتوبة وشفویة، وتحدید الشكل النھائي للنص،
والعملیة التي من خاللھا أصبحت الطرق المختلفة للقراءات مقبولة لدى الجمیع. وثمة خالف حول
ھذه القضایا المركزیة، لیس بین المسلمین وغیر المسلمین فحسب، وإنما بین علماء المسلمین أنفسھم
أیضاً. ویبقى تاریخ النص القرآني بانتظار من یكتبھ ویحدده. وعمد اإلسماعیلیون تقلیدیاً إلى التفریق
بین المعنى الحرفي (أو ظاھر) القرآن وبین المعنى الباطني الذي یمكن لألئمة ولدعاتھم المأذونین

شرحھ عبر التأویل. انظر أیضاً أدب؛ مفاتیح األسرار ومصابیح األبرار؛ تأویل.
القصیدة الشافیة. عمل إسماعیلي مجھول المؤلف ومنسوب إلى أبي فراس شھاب الدین المینقي
(ت. ٩٣٧/١٥٣٠). وربما كان ھذا النص المنظوم بالعربیة قد ُصنِّف في األصل من قبل شاعر
مستعلي حافظي، ثم راجعھ مؤلف نزاري. وتتناول القصیدة موضوعات التوحید واألمر والخلق

والتاریخ الدوري وھرمیة المراتب في الدعوة اإلسماعیلیة، وغیرھا.
قالع. انظر عمارة.

قومیس. اسم أُطلق في العصر الوسیط على منطقة صغیرة في شمال فارس، وامتدت جنوب
سلسلة جبال البورز باتجاه الجنوب حتى التخوم الشمالیة لصحراء كبیرة ُعرفت باسم دَشت–ى

ً



كفیر، بینما امتدت حدودھا الغربیة حتى المقاطعات الریفیة الشرقیة للري، واتصلت شرقاً بخراسان.
وتعتبر دامغان وسمنان البلدتین الرئیستین في المنطقة، وفیھما نعثر على بقایا القالع اإلسماعیلیة
النزاریة من مثل جیردكوه وسارو. وكانت قومیس قد خرجت في أوائل القرن الرابع/العاشر من
سیطرة الخلفاء وأصبحت مصدراً لإلزعاج تناوب علیھ مدَّعون دیالمة وغیر دیالمة متنوعون، في
حین كانت للبویھیین والسامانیین والزیاریین خروقاتھم الخاصة في المنطقة. وفي ثمانینیات القرن
الخامس/ تسعینیات القرن الحادي عشر تمّكن اإلسماعیلیون النزاریون في فارس من االستیالء على
جیردكوه وقالع أخرى في قومیس، بینما بقي القسم األعظم من المنطقة في أیدیھم حتى مجيء
الغزوات المغولیة سنة ٦٥٤/١٢٥٦. وھكذا تكون قومیس قد شّكلت المقاطعة الثالثة الرئیسیة (بعد
الدیلمان وقوھستان) المكونة للدولة النزاریة في فترة ألموت. انظر أیضاً النزاریون اإلسماعیلیون،

حكام في فارس.
قوھستان. انظر خراسان.

القیامة. تعبیر عربي یعني ”البعث من القبور“، واستخدم في العلوم اآلخرویة اإلسالمیة بمعنى
الیوم اآلخر، أو یوم الحساب، عندما تجري محاسبة بني البشر ویُحكم علیھم إما في نعیم مقیم أو
ً لمكانتھم ودرجتھم في سلم النجاة. أما في الفكر اإلسماعیلي فقد أصبحت تستخدم جحیم دائم تبعا
كإشارة إلى نھایة، أو ختام، أي دور في تاریخ البشریة، بما یتضمنھ ذلك من أن كامل التاریخ الدیني
إنما یتكون من عدد من ھذه األدوار، وقیاماتھا أیضاً، التي تؤدي في النھایة إلى القیامة النھائیة،
ً بقیامة القیامة. وقد حدثت القیامة بالنسبة للجماعة النزاریة عام ٥٥٩/١١٦٤ في المسّماة أحیانا
ً ألموت. فاستناداً إلى التأویل، قام اإلسماعیلیون النزاریون في فترة ألموت بتفسیر القیامة روحیا
ورمزیاً باعتبارھا ظھور الحقیقة المكشوفة في الحقیقة الروحیة إلمام الزمان، الذي ُسّمي أیضاً بقائم
ً بالفعل وقادراً على إعالن قیامة جزئیة. ً لھذه العقیدة، فإن كل إمام نزاري كان قائما القیامة. وطبقا
انظر أیضاً ھفت–ى باب–ى بابا سیدنا؛ الحسن الثاني؛ أدب؛ مھدي؛ نور الدین محمد الثاني؛ عقیدة

النجاة.

– ك –



الكاشاني، أبو القاسم. زبدة التواریخ.
كتاب اإلصالح. انظر الرازي، أبو حاتم أحمد بن حمدان.

كتاب الریاض. كتاب من تألیف حمید الدین الكرماني (ت. حوالي ٤١١/١٠٢٠). ویقف المؤلف
في ھذا الكتاب المكّون من عشرة فصول، أو أبواب، موقف الحكم متبنیاً منظور الدعوة اإلسماعیلیة
الفاطمیة في مناظرة دینیة جدلیة بین دعاة أوائل ھم محمد بن أحمد النسفي وأبي حاتم الرازي وأبي
یعقوب السجستاني، حیث حفظ لنا أجزاء فریدة من أعمالھم. وفي العموم كان الكرماني مؤیداً آلراء
الرازي، كما عبّر عنھا في كتابھ، كتاب اإلصالح، الذي وصل إلینا، ضد آراء كّلٍ من النسفي
والسجستاني المعبّر عنھا في كتابیھما، كتاب المحصول وكتاب النصرة، اللذین یظھر أنھما مفقودان.

انظر أیضاً أدب.
كتاب الفھرست. من تصنیف ابن الندیم (ت. ٣٨٠/٩٩٠). وقد عاش أبو الفرج محمد بن إسحاق
الوّراق الندیم، المشھور بابن الندیم، في بغداد وكان یكسب عیشھ من نسخ الكتب وبیعھا. ویبدو أن
ً لألدباء والعلماء. وقد أكمل ابن الندیم، الشیعي اإلمامي، تصنیف عملھ مكتبتھ كانت ملتقًى شعبیا
المشھور، الفھرست، المتضمن فھرسة للكتب العربیة، عام ٣٧٧/٩٨٧. واشتمل ھذا الكتاب على
الكثیر من المعلومات الموسوعیة حول أمور الثقافة والشخصیات األدبیة في العالم اإلسالمي في
العصر الوسیط. كما تضّمن تفاصیل فریدة تتعلق بالدعوة والدعاة اإلسماعیلیین األوائل، بما في ذلك

اقتباسات مباشرة من رسالة ابن رزام المناوئة لإلسماعیلیین والمفقودة.
كتاب المحصول. انظر النسفي، أبو الحسن محمد بن أحمد.

الكتابات التأریخیة. كان لتقلید الكتابة اإلسماعیلیة في میدان التاریخ صلة مباشرة بالطبیعة الخاصة
للدعوة اإلسماعیلیة وحركتھا، وباألقدار السیاسیة المتبدلة لإلسماعیلیین خالل مختلف مراحل
ً ما تعّرض اإلسماعیلیون لالضطھاد والمالحقة من قبل أعدائھم مما استوجب تاریخھم. فغالبا
ممارستھم التقیة والتزامھم بھا. یُضاف إلى ذلك أن الدعاة اإلسماعیلیین، الذین كانوا في الوقت نفسھ
بون عموماً كرجال دین یعملون في بیئات معادیة. فكان علیھم أن علماء الجماعة ومؤلفیھا، كانوا یُدرَّ
یلتزموا السریة في عملھم. ونتج عن ذلك أن ھؤالء الدعاة – المؤلفین لم یھتموا بتصنیف كتابات
تاریخیة من نوع الحولیات أو غیرھا. ویشھد على ھذا النقص في االھتمام اإلسماعیلي بالكتابات
التأریخیة حقیقة وجود عدد قلیل من نوع األعمال التاریخیة، ككتاب القاضي النعمان افتتاح الدعوة،
ضمن المجموعة الغنیة من األدب اإلسماعیلي المكتشف في األزمنة الحدیثة. ولدینا من فترة
العصور الوسطى المتأخرة عمل واحد في التاریخ العام لإلسماعیلیة من تصنیف مؤلف إسماعیلي
ھو عیون األخبار إلدریس عماد الدین (ت.٨٧٢/١٤٦٨). ولدینا بعض الروایات الموجزة، لكنھا
ً بعینھا في التاریخ اإلسماعیلي كـرسالة استتار اإلمام للداعي بالغة األھمیة، تناولت أحداثا

النیسابوري.
لكن ثمة فترتان في التاریخ اإلسماعیلي اھتم خاللھما اإلسماعیلیون بالكتابات التاریخیة وأنتجوا،
أو شّجعوا إنتاج، أعمال یمكن اعتبارھا تواریخ رسمیة. فقد كانت لإلسماعیلیین خالل فترتي
الفاطمیین وألموت دولتان خاصتان وأسر حاكمة كانت أحداثھا ومنجزاتھا بحاجة ألن تدّون من قبل
مؤرخین موثوقین. فشھدت الفترة الفاطمیة (٢٩٧-٥٦٧/٩٠٩-١١٧١) كتابة العدید من التواریخ
الخاصة بالخالفة الفاطمیة وساللتھا الحاكمة، وذلك على أیدي مؤرخین إسماعیلیین وغیر
ً من ھذه التواریخ لم تُكتب لھ النجاة بعد زوال الساللة إسماعیلیین معاصرین لتلك الفترة. لكّن أیّا
الفاطمیة باستثناء بعض المجتزآت القلیلة. فاألیوبیون السنّة الذین خلفوا الفاطمیین الشیعة



اإلسماعیلیین قاموا بتدمیر متعّمد للمكتبات الفاطمیة الذائعة الصیت إلى جانب اضطھادھم
إلسماعیلیة مصر وحظرھم ألدبھم. كما أنتج إسماعیلیو الفترة الفاطمیة أیضاً بعض كتب التراجم، أو

السیرة، والمناظرات ذات القیمة التاریخیة الكبیرة.
اإلسماعیلیون النزاریون من فترة ألموت (٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦) حافظوا على تقلید من
الكتابات التأریخیة التي افتُتحت بكتاب سركوداشت–ى سیدنا الشامل لحیاة وأعمال حسن الصباح،
الحاكم اإلسماعیلي النزاري األول في فارس من بین ثمانیة حكام آخرین. وغّطت كتب تاریخیة
فارسیة أخرى عھود خلفاء حسن. لكّن جمیع ھذه التواریخ الرسمیة المحفوظة في مكتبات ألموت
وغیرھا من قالع النزاریین فُقدت وبادت أثناء الغزو المغولي أو بعده بقلیل. غیر أن مجموعة من
ثالثة مؤرخین فرس من الفترة اإلیلخانیة، وھم تحدیداً الجویني ورشید الدین والكاشاني، شاھدت ھذه
التواریخ وغیرھا من مصادر النزاریین واستخدمتھا على نطاق واسع في كتابة تواریخھا الخاصة
عن الدولة اإلسماعیلیة النزاریة. أما النزاریون السوریون والخوجة النزاریون فلم یكتبوا أیة كتابات
ً في أعقاب انھیار الدولة تتّصل بھذا التقلید. وحتى تقلید الكتابة التأریخیة الفارسي توقّف عملیا

النزاریة.
وكان اإلسماعیلیون المستعلیون الطیبیون، وال سیما أولئك المنتمین لفرع البھرة الداؤدیین، قد
أنتجوا، من جھة أخرى، عدداً من األعمال باللغة العربیة تناولت تاریخ دعوتھم ودعاتھم في الیمن
والھند من مثل كتاب منتزع األخبار. ولتسھیل وصول جماعة البھرة الداؤدیین إلى ھذه الكتابات، تمَّ
تصنیف بعض ھذه التواریخ في وقت مبكر من األزمنة الحدیثة وكتابتھا باللغة الغجراتیة بحروف
عربیة ككتاب موسم–ى بھار. ومنذ منتصف القرن العشرین بدأ عدد من الباحثین الطیبیین

والنزاریین تألیف وكتابة روایات تاریخیة تتناول جماعاتھم.
ُكتامة. اسم إلحدى عشائر البربر الكبیرة في شمال أفریقیا. وكانت كتامة، عند دخول اإلسالم إلى
شمال أفریقیا، تحتل كامل المنطقة الشمالیة لقسنطینة، بین جبال األوراس والبحر، وھي منطقة
ضّمت مدن إیكجان وسطیف ومیلة وبِلِلزمة إضافةً إلى القبایل الصغرى (الواقعة في شرق الجزائر
ً بین أفراد الحالیة). وكان الداعي اإلسماعیلي أبو عبد هللا الشیعي، الذي استقر في إیكجان، ناشطا
ً إلى مذھبھ. وبمساعدة جنوده اإلسماعیلیین من بربر كتامة كتامة منذ ٢٨٠/٨٩٣، وحّولھم جمیعا
تمّكن الداعي في النھایة من اقتالع األغالبة عام ٢٩٦/٩٠٩ وإرساء قواعد الخالفة الفاطمیة.
واستمرت كتامة في امداد الجیوش الفاطمیة بالجنود الذین شّكلوا العمود الفقري فیھا، وساھموا في
فتح مصر سنة ٣٥٨/٩٦٩ لصالح الفاطمیین. لكن من غیر المعلوم كم من الوقت استغرق بقاء
اإلسماعیلیة بعد مغادرة الخلیفة الفاطمي المعز إلى مصر عام ٣٦١/٩٧٢، وفقدھا لموطئ قدمھا بین
ً عشائر كتامة. فجمیع عشائر البربر في المنطقة تحّولوا في المحّصلة إلى مسلمین سنّة. انظر أیضا

أفریقیا.
ُكتیفات، أبو علي أحمد (ت. ٥٢٦/١١٣١). وزیر فاطمي وابن الوزیر األفضل بن بدر الجمالي.
وكان أبو علي أحمد، الملقّب بُكتیفات، قد ارتقى إلى منصب الوزارة عقب اغتیال الخلیفة الفاطمي
اآلمر في ذي القعدة ٥٢٤/ تشرین األول ١١٣٠ بفترة قصیرة، أي في نفس الوقت الذي تلقّب فیھ
بلقب والده األفضل. وبعد ذلك بفترة قصیرة أعلن ُكتیفات عزل األسرة الفاطمیة ووضع الوصّي
ً السیادة لمحمد على العرش آنئٍذ عبد المجید (الخلیفة الفاطمي الحافظ فیما بعد) في السجن معلنا
المھدي، اإلمام الشیعي الثاني عشر الغائب للشیعة االثني عشریین. وحكم ُكتیفات، المنتمي
لإلمامیین الشیعیین، بصورة دیكتاتوریة لفترة وجیزة (٥٢٥-٥٢٦/١١٣٠-١١٣١) أصدر خاللھا

ً



نقوداً تحمل اسم اإلمام الغائب واسمھ كنائب لھ. وفي ١٦ محرم ٥٢٦/ ٨ كانون األول ١١٣١، تّمت
ً ابن الصیرفي، تاج الرئاسة أبو اإلطاحة بكتیفات وقُتل، وأعید الفاطمیون إلى السلطة. انظر أیضا

القاسم علي بن منجب.
كراوس، بول (١٩٠٤-١٩٤٤). مستشرق تشیكي ورائد في الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ُولد
كراوس في براغ ألسرة یھودیة، ودرس اللغات الشرقیة في الجامعة األلمانیة في مدینتھ األم ثم
ً إلى فلسطین. ولخیبة أملھ في حیاة الكیبوتز، تقدم عام غادر تشیكوسلوفاكیا عام ١٩٢٥ متوجھا
١٩٢٦ إلى الجامعة العبریة في القدس للدراسة فیھا، وھناك ابتدأ اھتمامھ بفقھ اللغة والدراسات
اللغویة للنصوص القدیمة. وفي عام ١٩٢٧ انتسب إلى جامعة برلین حیث أكمل دراسة الدكتوراه
بعد ذلك بسنوات ثالث. وفي برلین تتلمذ على ید كارل ھـ. بیكر (١٨٧٦-١٩٣٣)، حیث أّمن لنفسھ
ً لدراستھ الالحقة لإلسالم. ثم أصبح كراوس، عام ١٩٢٩، مساعداً لیولیوس روسكا أساسا
(١٨٦٧-١٩٤٩)، المتخصص في العلوم الطبیعیة اإلسالمیة والمدیر – المؤسس لمعھد األبحاث في
تاریخ العلوم الطبیعیة في برلین. وبتأثیر من روسكا أصبح لدى كراوس اھتمام بالخیمیائي جابر بن
حیان، فكتب دراسات أصیلة حول ھذه الشخصیة الُملغزة وارتباطاتھا بالعرفان اإلسماعیلي
وبالشیعیة، وجادل إلثبات انتماء مجموعة نصوص وكتابات جابر إلى الحركة اإلسماعیلیة –
القرمطیة. فیكون، بھذا الشكل، قد مّھد الطریق لالختراقات الالحقة التي حدثت في فھمنا الحدیث

لإلسماعیلیة المبكرة.
وفي عام ١٩٣٣، ذھب كراوس إلى باریس حیث تولى لویس ماسینیون (١٨٨٣- ١٩٦٢) رعایة
س كراوس بعض المواد في المدرسة ھذا الالجئ التشیكي خالل إقامتھ ھناك لثالث سنوات. ودرَّ
ً التطبیقیة للدراسات العلیا (إیكول براتیك دیس أوتس إیتیودي) وفي غیرھا من المعاھد. وھناك أیضا
التقى كراوس ھنري كوربان، الذي شاركھ العمل في نّصٍ لشھاب الدین السھروردي (ت.
٥٨٧/١١٩١). ثم ذھب كراوس إلى مصر عام ١٩٣٧، بصفة محاضر في الجامعة المصریة (فؤاد
األول) في القاھرة وجامعة فاروق األول في اإلسكندریة. وحقق العدید من النصوص، ومنھا بعض
األعمال النادرة للداعي اإلسماعیلي المبكر أبي حاتم الرازي. وفي عام ١٩٤٤، أنھى كراوس حیاتھ

في القاھرة في ظل ظروف غامضة.
كرمان. مقاطعة إیرانیة تقع إلى الجنوب الغربي من الصحراء المركزیة في البالد المعروفة باسم
دشت–ى لوط. تحدھا من الشمال یزد وخراسان، ومن الشرق سیستان (سجستان بالعربیة) ومكران
ً للمدینة (بلوشستان)، ومن الجنوب مكران وفاْرس، ومن الغرب فاْرس. وكرمان اسٌم أیضا
العاصمة. ویضم القسم الغربي من المقاطعة مدینتي شھر–ى بابك وسیرجان، حیث ال یزال
لإلسماعیلیین النزاریین أماكن إقامة فیھما. وشّكلت بام بقلعتھا القدیمة المدینة الرئیسیة الثانیة في
كرمان إبان القرون األولى. وخضعت كرمان لحكم سالالت حاكمة فارسیة متنوعة قبل أن تُدمج في

األراضي الصفویة عام ٩٠٩/١٥٠٣.
وكانت الدعوة اإلسماعیلیة قد حققت بعض النجاح في انتشارھا في كرمان في العصر الوسیط.
ً ومعرفةً. وبحلول ومن كرمان انحدر حمید الدین الكرماني، أحد أكثر دعاة العصر الفاطمي علما
ستینیات القرن الخامس/ سبعینیات القرن الحادي عشر، انتشرت الدعوة اإلسماعیلیة في فارس
بنجاح ووصلت إلى كرمان. ثم حقق النزاریون نجاحاً خاصاً فیما بعد في كرمان، ولو لفترة وجیزة،
عندما كسبوا الحاكم السلجوقي المحلي، بھاء الدولة إیرانشاه (ح. ٤٩٠-٤٩٤/١٠٩٧-١١٠١) إلى



جانبھم. ونجح النزاریون في كرمان مرة أخرى خالل فترة إحیاء أنشطة الدعوة النزاریة في
أنجدان.

وفي القرن الثاني عشر/الثامن عشر المضطرب، عندما كانت كرمان مسرحاً لمواجھات متواصلة
بین الصفویین واألفغان واألفشاریین والزندیین والقاجاریین، اختار أئمة النزاریین مدینة شھر–ى
بابك مقراً إلقامتھم قبل تعیین اإلمام الرابع واألربعین، سید أبي الحسن علي (ت. ١٢٠٦/١٧٩٢)،
ً للمقاطعة من قبل كریم خان زند (ح. قرابة العام ١١٧٠/١٧٥٦ حاكما
١١٦٤-١١٩٣/١٧٥١-١٧٧٩). وخالل الفترة ١٢٥١-١٢٥٢/١٨٣٥-١٨٣٧، أصبح حفید ھذا
ً على كرمان للقاجاریین. ثم أصبحت كرمان عام ً أیضا اإلمام، اآلغا خان األول، حاكما
ً لمواجھات عسكریة طال أمدھا بین اآلغا خان األول والجیوش القاجاریة. ١٢٥٦/١٨٤٠ مسرحا
وتشكل الجماعات النزاریة في كرمان حالیاً ثاني أكبر تجمع لھذه الجماعات في إیران بعد خراسان.

الكرماني، حمید الدین أحمد بن عبد هللا (ت. حوالي ٤١١/١٠٢٠). داعٍ إسماعیلي بارز وأحد
أبرع رجال الدین والفالسفة اإلسماعیلیین في الفترة الفاطمیة. ویبدو أن الكرماني، المولود في
مقاطعة كرمان في فارس، قد أمضى الجزء األكبر من حیاتھ كداعٍ إسماعیلي في غربي فارس
والعراق، حیث ركز جھوده بنجاح على الحكام المحلیین وزعماء القبائل المتنفذین. وقام الخلیفة
العباسي القادر (ح. ٣٨١-٤٢٢/٩٩١-١٠٣١)، الذي أقلقتھ نجاحات الدعوة اإلسماعیلیة في
العراق، باتخاذ اجراءات انتقامیة فتبنّى إصدار ما ُسّمي بمحضر بغداد عام ٤٠٢/١٠١١ بھدف

الحّط من قدر الفاطمیین واإلساءة إلیھم.
وارتقى الكرماني إلى الشھرة إبان عھد الحاكم الفاطمي عندما استُدعي إلى القاھرة لكتابة رسائل
في نقض الدعاة المتطرفین الذین أعلنوا ألوھیة الحاكم وأّسسوا ما ُعرف بالدین الدرزي. وكان
ً غزیر اإلنتاج إضافةً إلى انتمائھ إلى تلك المجموعة من الدعاة اإلسماعیلیین في الكرماني باحثا
األراضي اإلیرانیة الذین جمعوا ما بین علومھم الدینیة ومختلف التقالید الفلسفیة. كما كان على
معرفة جیدة بالفلسفتین األرسطیة واألفالطونیة المحدثة إلى جانب النظم المیتافیزیقیة للفالسفة
المسلمین، وال سیما تلك التي للفارابي (ت. ٣٣٩/٩٥٠) وابن سینا (ت. ٤٢٨/١٠٣٧). وعالج
الكرماني بالتفصیل نظاماً میتافیزیقیاً خاصاً بھ في كتابھ راحة العقل، الذي انتھى منھ قبل وفاتھ سنة
٤١١/١٠٢٠ بوقت قصیر. انظر أیضاً كوزمولوجیا؛ الحامدي، إبراھیم بن الحسین؛ كتاب الریاض؛

أدب.
كشف أسرار الباطنیة. رسالة مناوئة لإلسماعیلیین صنّفھا محمد بن مالك الحمادي الیماني (ت.
حوالي ٤٧٠/١٠٧٧). وكان محمد بن مالك، الیمني األصل وربما شقیٌق للداعي اإلسماعیلي لمك بن
مالك الحمادي (ت. حوالي ٤٩١/١٠٩٨)، قد تحول إلى اإلسماعیلیة لفترة قصیرة ثم خرج منھا.
ومن الواضح أن ھذا العمل الجدلي الواسع االنتشار قد خدم كمصدر أولي موثوق ألجیال عدة من
المؤرخین السنّة في الیمن، كبھاء الدین الَجنَدي (ت. ٧٣٢/١٣٣٢) على سبیل المثال، ممن كتبوا

حول اإلسماعیلیین. انظر أیضاً الكتابات التأریخیة.
كشف المحجوب. كتاب إسماعیلي صنّفھ أبو یعقوب السجستاني (ت. بعد ٣٦١/٩٧١). ویتناول
ھذا العمل المدّون باللغة الفارسیة التوحید ومراحل الخلق، وھي تحدیداً العقل والنفس والطبیعة،
إضافةً إلى النبوة والقیامة. ومع أن لغة الكتاب األصلیة ھي العربیة، إال أن نص الترجمة الفارسیة،
التي ربما قام بھا ناصر خسرو أو مؤلف إسماعیلي آخر ُعرف باسم محمد بن سورخ النیسابوري،
ھو ما بقي لنا في مخطوط فرید محفوظ ضمن مجموعة خاصة في طھران. ویتكون الكتاب من



سبعة فصول، أو مقاالت، تناولت أھم مصادر العلم اإللھي أو العرفان الذي یسعى السجستاني إلى
كشفھ. انظر أیضاً أدب.

كالم–ى بیر. نّص عمٍل بالفارسیة نُسب خطأً إلى ناصر خسرو. واالحتمال األكبر ھو أن كالم–ى
بیر عبارة عن نسخة ُمنتحلة لكتاب ھفت باب لمؤلفھ أبي إسحاق قوھستاني من النصف الثاني من
القرن التاسع/ الخامس عشر. ثم جاء خیرخواه الھراتي، وھو من الدعاة والمؤلفین اإلسماعیلیین
النزاریین الالحقین، فدمج موادَّ أخرى (وخاصةً من مصادر شیعیة اثني عشریة) في كتاب ھفت
باب، الذي أطلق علیھ حینئٍذ تسمیة كالم–ى بیر، بعد أن كان یُعرف باسم ھفت باب–ى شاه سید
ناصر. إن نسبة ھذا الكتاب الخاطئة إلى شاه سید ناصر، أي ناصر خسرو، إنما كان القصد منھا
تعزیز المیل الشعبي نحو ھذا النص لدى اإلسماعیلیین النزاریین في آسیا الوسطى، الذین احتفظوا

بھذا النص وحافظوا علیھ. انظر أیضاً أنجدان؛ أدب.
ً للفاطمیین في الكلبیون. ساللة من الحكام (األمراء) المسلمین الذین حكموا جزیرة صقلیة نوابا
بدایة األمر. وباعتبار أن الفاطمیین ورثوا األغالبة، فقد ورثوا السیطرة على صقلیة عند إنشائھم
حكمھم سنة ٢٩٧/٩٠٩، وقاموا، مثل أسالفھم، بتعیین حكاٍم أمراء ھناك. وقد ابتدأت ساللة الكلبیین
بالحسن بن علي الكلبي الذي عیّنھ الخلیفة الفاطمي الثالث المنصور أمیراً على صقلیة سنة
٣٣٧/٩٤٨. أما بدایة تفكك أسرة الكلبیین شبھ المستقلة وسقوطھا فكانت حوالي ٤٣٦/١٠٤٤، األمر
د للغزو النورماني لصقلیة سنة ٤٦٣/١٠٧٠، وضم الجزیرة بصورة نھائیة إلى المسیحیة. الذي مھَّ
وكانت بالیرمو، عاصمة الكلبیین، قد أصبحت، بمساجدھا الكثیرة، مركزاً مزدھراً للعلوم اإلسالمیة،
ً في نقل الثقافة اإلسالمیة إلى أوروبا العصر في الوقت الذي لعبت فیھ صقلیة الفاطمیة دوراً ھاما

الوسیط.
كنارد، ماریوس (١٨٨٨-١٩٨٢). مستشرق فرنسي وباحث في الدراسات الفاطمیة. ولد في
قریة ْدراسي- سانت- لوب الصغیرة في منطقة مورفان وسط فرنسا، ودرس في كلیة اآلداب في
جامعة لیون حیث حصل على درجة اإلجازة في اآلداب. وأثناء حضوره دروس غاستون وایت
(١٨٨٧-١٩٧١) اھتّم كنارد باللغات والدراسات الشرقیة. وخالل الحرب العالمیة األولى خدم كنارد
في كتیبة الفرسان الفرنسیة وُمنِح وسام صلیب الحرب (ْكروا دى ُغْیر) لبسالتھ وشجاعتھ. وبعد فترة
وجیزة من التدریس في مراكش انضم ثانیةً إلى جامعة لیون لدراسة العربیة والسنسكریتیة على ید
البروفیسور وایت. ثم تابع دراستھ للغات الشرقیة، عقب ذلك، في مدرسة اللغات الشرقیة في

باریس.
عاد كنارد إلى شمال أفریقیا عام ١٩٢٦ وسرعان ما جرى تعیینھ أستاذاً في كلیة اآلداب بجامعة
الجزائر، التي اشتھرت منذ تأسیسھا عام ١٨٨١ كمركز مزدھر للدراسات العربیة واإلسالمیة،
وأمضى بقیة حیاتھ األكادیمیة فیھا. وفي عام ١٩٣٤ لعب كنارد دوراً حیویاً، باالشتراك مع جورج
ماركیز (١٨٧٦-١٩٦٢)، في تأسیس معھد الدراسات الشرقیة التابع لكلیة اآلداب. وصارت مقاالت
عدیدة لكنارد حول الفاطمیین تُنشر في مجلة المعھد المذكور، أنالز (حولیات). وفي عام ١٩٦١
تقاعد كنارد من عملھ وانتقل إلى باریس لإلقامة ھناك. ثم توسع اھتمامھ، من خالل دراستھ ألسرة
الحمدانیین الشیعیة، لیشمل الغرب المسلم والفاطمیین إضافةً إلى العالقات الفاطمیة – البیزنطیة،
فكتب مقالة (مدخالً) مطولة عن ”الفاطمیین“ لتنشر في الطبعة الثانیة من الموسوعة اإلسالمیة.
وجمعت دراسات كنارد المعّمقة للفاطمیین واحتفاالتھم، المبنیة على مصادر أولیة، في كتابھ

مسیالنیا أورینتالیا (متفرقات شرقیة).



كنز الولد. انظر الحامدي، إبراھیم بن الحسین.
كوربان، ھنري (١٩٠٣-١٩٧٨). فیلسوف فرنسي ومستشرق وباحث في الدراسات اإلسماعیلیة
الحدیثة. ولد في باریس ودرس مع إتینیھ جیلسون (١٨٨٤-١٩٧٨) في المدرسة التطبیقیة للدراسات
العلیا وحصل على اإلجازة في الفلسفة سنة ١٩٢٥. وكان في غضون ذلك قد بدأ بدراسة العربیة
ً في المكتبة والسنسكریتیة في مدرسة اللغات الشرقیة في باریس. وفي عام ١٩٢٨ أصبح ملحقا
الوطنیة في باریس، ثم أمضى الفترة ١٩٣٥-١٩٣٦ في المعھد الفرنسي في برلین، حیث التقى
مارتن ھایِدَجر (١٨٨٩-١٩٧٦) وترجم أحد أعمال ھذا الفیلسوف البارزة إلى الفرنسیة. وكان
لتعامل كوربان مع الفكر الفلسفي األلماني، وخاصةً مع تأویالت ھایِدَجر، أثره في تزویده بالطرائق
التأویلیة وأسالیب التعرف على الظواھر. وقد طبّق ھذه المنظورات فیما بعد على تقّصیاتھ في میدان

اإلسماعیلیة والثیوصوفیة.
ً فكان اكتشافھ لشھاب الدین السھروردي (ت. أما الحدث األكثر تأثیراً في تكوین كوربان فكریا
٥٨٧/١١٩١) من خالل لویس ماسینیون (١٨٨٣-١٩٦٢)، عمید الباحثین الفرنسیین الحدیثین في
ً عن مخطوطات الدراسات الشیعیة والصوفیة. وسافر كوربان إلى اسطنبول عام ١٩٣٩ بحثا
ألعمال السھروردي المحفوظة في المكتبات التركیة؛ لكن الحرب العالمیة الثانیة أبقتھ في اسطنبول
حتى عام ١٩٤٥. وعاد كوربان إلى باریس عام ١٩٤٦، حیث أمضى ما تبقّى من حیاتھ المھنیة
ً في المعھد الفرنسي ً بین باریس وطھران؛ وترأس دائرة الدراسات اإلیرانیة المؤسسة حدیثا مقسَّما
للعلوم اإلیرانیة حتى عام ١٩٥٤، عندما َخلََف ماسینیون في شغل كرسي اإلسالم في قسم العلوم
الدینیة في المدرسة التطبیقیة في باریس. وتولى في الفترة من ١٩٥٥ إلى ١٩٧٣ تدریس مناھج

منتظمة في الفلسفة اإلسالمیة في كلیة اآلداب في جامعة طھران.
ویعتبر كوربان أول مستشرق أوروبي یجذب االنتباه بصورة جدیة إلى العرفان الشیعي وإلى تقلید
الحكمة (ثیوصوفیا) الشیعي في الفترة المتأخرة من العصر الوسیط، إضافةً إلى مجاالت أخرى من
الفكر الباطني في اإلسالم. وكان مسؤوالً عن إصدار العدید من التحقیقات النقدیة والترجمات
لنصوص عربیة وفارسیة، ومنھا نصوص إسماعیلیة من العصر الفاطمي ومن فترات الحقة، والتي
ً عبر سلسلتھ من اإلصدارات المعروفة باسم ظھرت كلھا في كّلٍ من باریس وطھران في آن معا
Bibliothèque Iranienne. كما كّرس اھتمامات خاصة ألعمال مؤلفین إسماعیلیین
كالسجستاني وناصر خسرو إضافةً إلى المؤلفین الطیبیین. وأقام كوربان عالقات عمل وثیقة مع
فالدیمیر إیفانوف، الذي زّود صدیقھ بالعدید من المخطوطات اإلسماعیلیة. وتّم فیما بعد جمع العدید

من دراسات كوربان في شكل كتاب. انظر أیضاً كراوس، بول.
كوزمولوجیا. نظریات في أصول الكون وتركیبھ. فمنذ وقت مبكر توّسع اإلسماعیلیون في معالجة
عقائدھم الكونیة، التي مرت في مراحل رئیسیة أربع من التطور. وفي النصف الثاني من القرن
الثالث/التاسع طّور اإلسماعیلیون األوائل أسطورة كوزمولوجیا ذات طابع عرفاني لعبت حروف
األبجدیة العربیة فیھا دوراً مركزیاً. ثم لم تلبث كوزمولوجیا اإلسماعیلیین األوائل أن تحولت وحل
محلھا كوزمولوجیا فیضیة ذات أصول أفالطونیة محدثة، أول من توّسع فیھا دعاة مدرسة
”اإلسماعیلیة الفلسفیة“ اإلیرانیون في القرن الرابع/العاشر، وال سیما السجستاني. وشكَّل العقل
والنفس الزوج األصلي للبلیروما في ھذه الكوزمولوجیا ذات الطابع األفالطوني المحدث التي تبنّتھا
بمرور الوقت الدعوة الفاطمیة أیضاً. كما تأثر إخوان الصفاء بالفلسفة األفالطونیة المحدثة عندما

توّسعوا في معالجة عقائدھم الكوزمولوجیة.



وتتمثل المرحلة الثالثة في تطور الكوزمولوجیا اإلسماعیلیة في النظام المیتافیزیقي للداعي حمید
الدین الكرماني، الذي عرضھ في كتابھ راحة العقل المبني على الفلسفتین األرسطیة واألفالطونیة
المحدثة إضافةً إلى األنظمة المیتافیزیقیة للفالسفة المسلمین، وال سیما فلسفة الفارابي (ت.
٣٣٩/٩٥٠). وقد حلَّ في ھذه الكوزمولوجیا نظام من عشرة عقول أو أقانیم كورانیة (مالئكیة) محل
ثنائیة العقل والنفس. غیر أن كوزمولوجیة الكرماني فشلت في الحصول على تبنّي الدعوة الفاطمیة
لھا. وفي المرحلة الرابعة والختامیة جاء اإلسماعیلیون المستعلیون الطیبیون من فترة ما بعد
الفاطمیین لیتوّسعوا في معالجة عقیدة كوزمولوجیا كانت تقوم في جوھرھا على نظام الكرماني إلى
جانب تبنّیھا وإدخالھا أسطورة ”دراما في السماء“ التي أول من عالجھا الداعي إبراھیم الحامدي.
وكان للكوزمولوجیات اإلسماعیلیة غرض یتعلق بالنجاة إضافةً إلى كونھا ارتبطت بصورة وثیقة

بالتفسیر اإلسماعیلي الدوري للتاریخ الدیني. انظر أیضاً دور؛ أدب؛ عقیدة النجاة.
گوشایش ڤا رھایش. كتاب من تألیف ناصر خسرو (ت. بعد ٤٦٥/١٠٧٢). وھو عمل فارسي
مصغّر تضمن إجابات لسلسلة من ٣٠ سؤاالً في موضوعات فلسفیة والھوتیة دینیة، مع إشارات
خاصة إلى النفس اإلنسانیة وعالقتھا بالعالم والطبیعة وبحثھا عن النجاة. وكان الباحث اإلیراني
ً لنص ھذا العمل ونشره ضمن سلسلة ً دقیقا سعید نفیسي (١٨٩٥-١٩٦٦) أول من أنتج تحقیقا
الجمعیة اإلسماعیلیة في بومباي؛ ثم ظھر تحقیق أفضل للكتاب مع ترجمة إنكلیزیة أعدّھا فقیر م.

ھونزاي ونُشرت ضمن سلسلة معھد الدراسات اإلسماعیلیة. انظر أیضاً أدب.
الكھف. قلعة رئیسة لإلسماعیلیین النزاریین في سوریة خالل فترة ألموت. تقع القلعة في محافظة
طرطوس، في المنطقة التي اشتھرت في العصر الوسیط باسم جبال النصیریة، على مسافة عشرین
كیلومتراً من القدموس وأربعة عشر كیلومتراً من قریة الشیخ بدر، ویعود تاریخ بنائھا إلى القرن
الخامس/ الحادي عشر على األرجح. وكان النزاریون قد اشتروا القلعة من صاحبھا موسى بن سیف
الملك وحّولوھا إلى مقٍر لقیادة دولتھم في سوریة. وجعلھا راشد الدین سنان مقراً لقیادتھ لما یزید
عن ثالثة عقود. واستسلمت الكھف للممالیك سنة ٦٧١/١٢٧٣. لكنھا بقیت بأیدي النزاریین
السوریین حتى عام ١٢٣١/١٨١٦ عندما استولى علیھا العثمانیون، وسكنھا العلویون في أعقاب

ذلك. انظر أیضاً عمارة.
كھك. قریة تقع إلى الشمال الشرقي من أنجدان بحوالي ٣٥ كیلومتر، وإلى الشمال الغربي من
محالّت في وسط إیران. وتشّكل كھك الیوم قریة صغیرة منعزلة یقطنھا حوالي ٥٠٠ شخص من
الشیعة االثني عشریة، بینما كانت موضعاً ھاماً لألئمة اإلسماعیلیین النزاریین من فرع قاسم شاه
في األزمنة الوسیطة المتأخرة. وكان اإلمام النزاري األربعون من ھذا الفرع، شاه نزار الثاني،
الذي خلف والده سنة ١٠٩٠/١٦٨٠، قد نقل مقّر قیادتھ للدعوة النزاریة من أنجدان إلى كھك خالل
العقود األولى من إمامتھ. توفي شاه نزار سنة ١١٣٤/١٧٢٢ ودُفن في إحدى غرف البناء الذي كان
مقر إقامتھ، وال یزال الضریح في موقعھ األصلي في كھك. وعاش ولده وخلیفتھ، سید علي (ت.
١١٦٧/١٧٥٤)، في كھك أیضاً، وقبره موجود إلى جانب قبر نزار الثاني. وثمة عدة شواھد قبور
في ھذا الموقع وفي الحدیقة المجاورة علیھا كتابات بأحرف خوجكیة سندیة تشھد على قیام الخوجة
النزاریین بالحج المنتظم إلى فارس لرؤیة إمامھم في كھك. واستمر األئمة النزاریون في التمسك
بجذورھم في كھك حتى العقود األولى من القرن الثالث عشر/ التاسع عشر. انظر أیضاً اآلغا خان

األول، حسن علي شاه؛ شاه خلیل هللا الثالث.
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ً باسم النبسار، وھي قلعة رئیسیة من قالع اإلسماعیلیین النزاریین في شمال المسار. تُعرف أیضا
غربي فارس خالل فترة ألموت في تاریخھم. وتقع في مقاطعة رودبار (أو الدیلمان) من صعید
شاھرود، في منطقة دیلم العصر الوسیط، وتبعد ٤٣ كیلومتراً إلى الشمال الشرقي من مدینة قزوین
و٣ كیلومتر إلى الشمال من قریة شھرستان–ى باال. وكانت قوة نزاریة یقودھا كیا بزورك - أومید،
خلیفة حسن الصباح الحقاً، قد ھاجمت عام ٤٨٩/١٠٩٦ (أو ربما ٤٩٥/١١٠٢) المسار
واستخلصتھا من أیدي بعض الزعماء المحلیین الذین كانوا یخططون لتسلیم القلعة إلى السالجقة.

وبناًء على ذلك تّم تعیین بزورك – أومید حاكماً على المسار، أكبر قلعة للنزاریین في الدیلم.
قام بزورك – أومید بتحصین المسار وحّولھا إلى حصن رئیسي منیع من خالل تزویدھا بمصادر
میاه وصھاریج كافیة ال تزال قائمة حتى الیوم، إضافةً إلى الحدائق. وشّكل موقع المسار مركز
حراسة للطرق المؤدیة إلى ألموت عبر وادي شاھرود، وعّزز إلى حدّ كبیر مقدرة النزاریین
الدفاعیة عن منطقة رودبار. فقد حاصرت قوات السالجقة المسار مرات كثیرة لكن بال طائل.
وصمدت المسار مدة عام كامل في وجھ العملیات المغولیة ضد جماعات القالع النزاریة في

الدیلمان عام ٦٥٤/١٢٥٦ بقیادة ھوالكو شخصیاً، ولم تستسلم إال في نھایة عام ٦٥٥/١٢٥٧.
ً فیما بعد الستخدامھم الخاص. وبحلول منتصف القرن الثامن/ وأعاد المغول بناء المسار جزئیا
الرابع عشر، كان نزاریو الدیلمان، الذین أعادوا تجمیع أنفسھم، قد احتلوا المسار لفترات متقطعة
ً على أیدي حكاٍم محلیین. وراحت ملكیة المسار والسیطرة علیھا قبل أن یتم إجالؤھم عنھا نھائیا
تتبدل مرات عدة بین مختلف السالالت المحلیة من الدیلم، ومنھم األسیاد األمیركیائیون الزیدیون
والھزارسبادیون والـگـاوباَریون، حتى ُضّمت المنطقة إلى ملكیة الصفویین في القرن العاشر/

السادس عشر. انظر أیضاً عمارة؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
لغات. تحدّر اإلسماعیلیون في شتّى أنحاء العالم اإلسالمي من خلفیات ثقافیة وإثنیة متنوعة.
وبنتیجة ذلك استخدموا عدداً من اللغات واللھجات. وكان العلماء والمؤلفون اإلسماعیلیون في
ً في معظم األحیان، الفترات المبكرة والفاطمیة في التاریخ اإلسماعیلي، الذین كانوا دعاة أیضا
ً ألنھا كانت لغة العلم والخطاب لجمیع المسلمین. وواصل ً تقریبا یكتبون باللغة العربیة حصریا
المؤلفون اإلسماعیلیون المستعلیون - الطیبیون، الذین اتّخذوا من الیمن مقراً لھم في البدایة، الكتابة
باللغة العربیة. بینما راح المؤلفون اإلسماعیلیون النزاریون في إیران وأفغانستان وآسیا الوسطى
ینتجون نصوصھم الدینیة باللغة الفارسیة التي تبنّاھا حسن الصباح (ت. ٥١٨/١١٢٤) لغةً دینیةً
للنزاریین الناطقین بالفارسیة بدالً من العربیة. وھذا یُفّسر سبب إنتاج كامل األدب النزاري في تلك

المناطق باللغة الفارسیة.
واستخدم نزاریو بدخشان والمقاطعات المجاورة عدداً من اللغات المحلیة، كتلك التي تنتمي إلى
مجموعة اللغات الشوغنیة – الروشنیة – البرتنغیة من أسرة اللغات البامیریة (المنتمیة ھي نفسھا
إلى اللغات اإلیرانیة الشرقیة الحدیثة). وتُستخدم ھذه اللغات، إضافةً إلى الویغوریة والصینیة، في
إقلیم شنجیانغ في غربي الصین، حیث یقیم النزاریون ذوو األصول الطاجیكیة. غیر أن أیّاً من ھذه
اللغات (واللھجات) اإلقلیمیة لم یرتِق إلى مكانة اللغة المكتوبة، بینما جرى استخدام الفارسیة
والطاجیكیة في الكتابة عموماً. ویتحدث إسماعیلیو الھونزا وشیترال ویاسین وإشكومان ومناطق
أخرى في جیلجیت، وجمیعھم یتوضعون الیوم في المناطق الشمالیة في باكستان، مجموعة متنوعة



من اللغات واللھجات المحلیة كالبوروشاسكي والواخي وشینا. أما األدب الدیني لنزاریي ھذه
المناطق فقد دّون بالفارسیة أیضاً. وكان ھذا األدب قد توفّر في األصل لنزاریي المناطق الشمالیة
من قبل أخوتھم في الدین من البدخشانیین. واالستثناء في األدب النزاري ھو ما أنتجھ النزاریون
السوریون الذین استخدموا اللغة العربیة دائماً في كتاباتھم؛ كما احتفظوا بقسم من األدب اإلسماعیلي

العربي الموروث من أزمنة سابقة.
أما في القرون األولى من عصر ما بعد ألموت، أي بعد سنة ٦٥٤/١٢٥٦، فكانت الدعوة
اإلسماعیلیة قد انتشرت بسرعة في جنوب آسیا، األمر الذي أدى إلى تطویر تقلید أدبي محلي ُعرف
باسم الجنان. وجرى نقل ھذه األشعار الوالئیة بدایةً بصورة شفویة ولعدة قرون قبل البدء بجمعھا
وتدوینھا كتابةً منذ مطلع القرن العاشر/ السادس عشر. وجرى تدوین أشعار الجنان ھذه بالخط
ً أنھا نُظمت بعدة لغات ھندیة في السند والبنجاب وغجرات، وخاصةً بالسندیة الخوجكي، علما
والغجراتیة. وفي أزمنة قریبة لجأ النزاریون، الذین ھاجروا من جنوب آسیا وشرق أفریقیا إلى عدد
من البلدان األوروبیة وأمیركا الشمالیة، إلى استخدام مختلف اللغات األوروبیة، وال سیما الفرنسیة
واإلنكلیزیة والبرتغالیة، لغاٍت للحدیث، بینما یتكلّم نزاریو طاجیكستان والمجموعات الطاجیكیة
المھاجرة إلى روسیا اللغة الروسیة. في غضون ذلك طّور البھرة الطیبیون الداؤدیون في الھند
ً من اللغة الغجراتیة الُمشربة بالكلمات العربیة والفارسیة لغةً للحدیث بینما استخدموا شكالً خاصا
الخط العربي في الكتابة. وأطلقوا على ھذه الصیغة العربیة – الغجراتیة الممیزة في التعبیر األدبي
اسم ”لسان الدعوة“. وتّم إنتاج عدد من األعمال التاریخیة والشعریة بھذه اللغة. واستمر البھرة

الداؤدیون، في الوقت نفسھ، باستنساخ النصوص اإلسماعیلیة العربیة من األزمنة المبكرة.
لقمانجي بن حبیب هللا بن مالّ قاضیخان رامبوري (ت. ١١٧٣/١٧٦٠). من علماء البھرة
اإلسماعیلیین الطیبیین ومؤلفیھم البارزین. اشتھر كمعلم إلسماعیل بن عبد الرسول المجدوع،

وكتب عدة أعمال تاریخیة وعقائدیة.
لمك بن مالك الحّمادي (ت. حوالي ٤٩١/١٠٩٨). داعٍ إسماعیلي وقاضي قضاة الیمن. وھو
ینحدر من فرع بني حّماد من قبیلة بني ھمدان. وكان علي بن محمد الصلیحي، مؤسس األسرة
الصلیحیة الحاكمة، قد أرسل لمك إلى القاھرة في مھمة للتحضیر لزیارة علي إلى البالط الفاطمي.
مكث لمك خمس سنوات في القاھرة قابل خاللھا الخلیفة الفاطمي المستنصر. وأمضى فترة إقامتھ
في القاھرة في دار العلم كضیف لداعي الدعاة المؤید في الدین الشیرازي، الذي عمل على تعمیق

معارف لمك بالعقائد اإلسماعیلیة.
وعند عودتھ إلى الیمن أصبح لمك رئیساً تنفیذیاً للدعوة ھناك، ولعب دوراً فعاالً في إقامة عالقات
وثیقة الصلة بین الصلیحیین في الیمن وقیادة الدعوة المركزیة في القاھرة. وعندما أصبح رئیساً
ً مع لتنظیم الدعوة في الیمن فیما بعد لقي لمك تأییداً كامالً من الملكة الصلیحیة أروى، ووقفا معا
المستعلي عندما وقع االنشقاق النزاري – المستعلي. وأقام لمك في ذي جبلة، عاصمة الصلیحیین،
وتوفي ھناك حوالي ٤٩١/١٠٩٨. وخلفھ ولده یحیى بن لمك (ت. ٥٢٠/١١٢٦) في رئاسة الدعوة

في الیمن.
اللنغریون. انظر المصافِریون.

لویس، بیرنارد (١٩١٦- ). مستشرق بریطاني وباحث في الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ولد
في لندن، ودرس في جامعة لندن حیث حصل على اإلجازة في التاریخ (بدرجة الشرف األولى) عام
١٩٣٦، ثم الدكتوراه سنة ١٩٣٩. وكانت أطروحة الدكتوراه حول بواكیر اإلسماعیلیة، ونشرھا

ً ً



فیما بعد بعنوان أصول اإلسماعیلیة. وفي عام ١٩٣٨ ُعیّن محاضراً مساعداً في التاریخ اإلسالمي
في كلیة الدراسات الشرقیة واألفریقیة (SOAS)، في جامعة لندن، ثم ُرقي إلى محاضر عام
١٩٤٠. أمضى لویس سنوات الحرب العالمیة الثانیة في الشرق األوسط كملحق في مكتب وزارة
الخارجیة. وبعد الحرب عاد إلى عملھ األكادیمي السابق في الجامعة، وأصبح أستاذاً لتاریخ الشرق

األدنى واألوسط عام ١٩٤٩، وھو في ریعان الشباب في عمر ٣٣.
وفي عام ١٩٧٤ ترك لندن لیلتحق بجامعة برنستون، حیث عمل أستاذاً لكرسي كلیفالند إي. دودج
لدراسات الشرق األدنى حتى تقاعده عام ١٩٨٦. وكان في الوقت نفسھ عضواً في معھد الدراسات
العلیا في برنستون، وتلقّى العدید من الجوائز والتكریم خالل حیاتھ المھنیة. وتغطي أعمالھ جوانب
واسعة من تاریخ اإلسالم والشرق األوسط وثقافتھما. وكان خالل العقود األولى من مھنتھ قد أنتج
عدداً من الدراسات القیمة حول اإلسماعیلیین النزاریین في سوریة، جمع معظمھا في كتابھ دراسات
ً في تاریخ النزاریین في فترة ألموت بعنوان في اإلسالم الكالسیكي والعثماني؛ كما كتب كتیبا

الحشاشون، الذي تُرجم إلى عدة لغات.
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المأمون البطائحي، أبو عبد هللا محمد بن فاتك (ت. ٥٢٢/١١٢٨). وزیر فاطمي. عیّنھ الخلیفة
الفاطمي اآلمر في منصب الوزارة عقب اغتیال الوزیر الفاطمي القوي جداً، األفضل، عام
٥١٥/١١٢١. وقام المأمون، ذو األصول الغامضة والمتورط في اغتیال راعیھ األفضل، بإعادة فتح
دار العلم، التي سبق لسلفھ أن أغلقھا مع نھایة القرن الخامس/ الحادي عشر. كما كان فعّاالً في تشیید

مسجد األقمر قرب القصر الفاطمي.
ووجد المأمون أنھ من الضروري عقد اجتماع في القصر الفاطمي عام ٥١٦/١١٢٢، إلشھار
حقوق المستعلي واآلمر في اإلمامة ونقض دعوى نزار والمتحزبین معھ ممن كانوا ینشطون في
مصر الفاطمیة في ذلك الوقت. وصدرت عن االجتماع رسالة باسم الھدایة اآلمریة التي بُنیت على
محضر تلك الجلسة. ولم یلبث المأمون أن فقد ثقة اآلمر بھ وُسجن سنة ٥١٩/١١٢٥. ثم ُصلب في
القاھرة مع أخوتھ عقب ذلك بثالث سنوات بتھمة التآمر ضد الخلیفة الفاطمي. ولم یُعیّن اآلمر وزیراً
جدیداً بعد المأمون حتى نھایة عھده عام ٥٢٤/١١٣٠. انظر أیضاً ابن الصیرفي، تاج الرئاسة أبو

القاسم علي بن منجب؛ المستعلیون؛ المستعلیة؛ النزاریون؛ النزاریة.
مبارك. انظر المباركیة.

المباركیة. تسمیة صاغھا كتّاب الفرق في العصر الوسیط لإلشارة إلى بعض أوائل اإلسماعیلیین.
ً لھم بعد جده جعفر وھم مجموعة من الشیعة اإلمامیین الذین اعترفوا بمحمد بن إسماعیل إماما
الصادق (ت. ١٤٨/٧٦٥). وكان أوائل كتّاب الفرق اإلمامیین قد أطلقوا تسمیة المباركیة على ھذه
المجموعة نسبةً إلى قائدھا، المبارك، مولى إسماعیل بن جعفر، كما ھو مفترض. غیر أن الباحثین
المعاصرین بیّنوا أن المبارك ھو في الواقع لقب إسماعیل بن جعفر الصادق نفسھ. ولذلك یبدو من
المرجح أن المباركیة كانوا في البدایة من مؤیدي إمامة إسماعیل، وأن أكثریتھم حّولوا والءھم إلى
ً أن المباركیة قد ُعرفوا باسم ولده محمد بن إسماعیل عقب وفاة الصادق. ومن الواضح أیضا

المیمونیة. انظر أیضاً میمون.
المتعة. انظر زواج.
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مجالس الحكمة. تسمیة تُطلق على تقلید التعلیم الذي وضعھ اإلسماعیلیون. فقد نّظم اإلسماعیلیون
مجموعة متنوعة مما دُعي مجالس (محاضرات) الدعوة المخصصة لصالح المستجیبین الجدد إلى
اإلسماعیلیة حصریاً. وكانت ھذه الحلقات التعلیمیة ذات صلة بالحكمة، أي العقائد اإلسماعیلیة
الباطنیة، وُسّمیت مجالس الحكمة. وتطورت ھذه المحاضرات الخاصة في ظل الفاطمیین وتحولت
ً إلى برنامج معقّد من التعلیم ألنواع شتى من المستمعین. وفي عھد الحاكم بأمر هللا كانت تدریجیا
أنماط مختلفة من الجلسات التعلیمیة تُنّظم لفئات مختلفة من المشاركین في القاھرة، ومنھم الملقنون
الجدد في الدعوة ورجال البالط وكبار الموظفین والنساء ونساء األسرة الحاكمة. وكانت ھذه
المحاضرات المتعلقة بالعقائد اإلسماعیلیة، التي یُعدّھا كبار الدعاة ألغراض التعلیم أو تدریب
الدعاة، تُجمع في نھایة األمر في مجموعات مدّونة. كما شارك دعاة كانوا یعملون ضمن أراضي
الفاطمیین، وآخرون یعملون خارجھا، في عقد مجالس مشابھة مخصصة لتعلیم الملقنین
اإلسماعیلیین حصریاً. وبلغ ھذا التقلید اإلسماعیلي الھام جداً في التعلیم ذروتھ في المجالس
ً أدب؛ المؤید في الدین الشیرازي، أبو نصر ھبة هللا بن أبي عمران موسى؛ المؤیدیة. انظر أیضا

تأویل الدعائم.
المجالس المؤیدیة. مجموعة من ثمانیة مجلدات، وكل مجلّد یضم مئة مجلس أو محاضرة، من
تصنیف المؤید في الدین الشیرازي (ت. ٤٧٠/١٠٧٨). وكان المؤید قد ألقى ھذه المحاضرات
بصفتھ داعي الدعاة اإلسماعیلي في مجالس الحكمة في دار العلم في القاھرة. وھي تتناول مجموعة
واسعة متنوعة من القضایا الدینیة والفلسفیة واألخالقیة، إضافةً إلى التفسیر الباطني، أو تأویل

القرآن. انظر أیضاً تعلیم؛ أدب.
المجدوع، إسماعیل بن عبد الرسول (ت. حوالي ١١٨٣/١٧٦٩). مؤلف طیبي داؤدي بھروي.
وكان المجدوع عالماً باحثاً تتلمذ على ید لقمانجي بن حبیب هللا. وفي سنة ١١٧٥/١٧٦١ زعم ھبة
هللا، ابن المجدوع، أنھ أقام اتصاالً مباشراً مع اإلمام المستعلي الطیبي المستور، الذي عیّنھ لقیادة
الجماعة الطیبیة الداؤدیة. وأیّد المجدوع مزاعم ولده، وحقق االثنان بعض النجاح في كسب تأیید
بعض األنصار في أوجین في وسط الھند، وفي أمكنة أخرى في الھند. وأصبح ھؤالء األنصار
یُعرفون بالھبتیین نسبةً إلى ھبة هللا. وتعرض ھؤالء المتحزبون لالضطھاد والمالحقة، وُطردوا من
أوجین على أیدي البھرة الداؤدیین الموالین للداعي المطلق. وتّم اعتقال ھبة هللا نفسھ وُجِدَع أنفھ
عالمةً على العار الذي لحق بھ. ثم أُطلقت ھذه التسمیة المسیئة للسمعة على والد ھبة هللا، إسماعیل
بن عبد الرسول، مؤلف فھرست الكتب اإلسماعیلي المشھور، فھرست الكتب والرسائل. ویغّطي
ھذا الكتاب، الذي اشتھر بین العامة باسم فھرست المجدوع، حوالي ٢٥٠ عنواناً، ویُعدّ من أقدم

فھارس األدب اإلسماعیلي المعروفة.
المجیدیة. انظر الحافظیة، الحافظیون.

محمد بن إسماعیل. اإلمام السابع لإلسماعیلیین، واالبن األكبر إلسماعیل بن جعفر الصادق. ولد
محمد حوالي ١٢٠/٧٣٨، وعند وفاة جده اإلمام جعفر الصادق سنة ١٤٨/٧٦٥، بایعتھ مجموعة من
ً لھا؛ وھؤالء ُعرفوا فیما بعد بالمباركیة. لقد أّكد ھؤالء، وھم الذین یمثلون الشیعة اإلمامیة إماما
إحدى أقدم المجموعات اإلسماعیلیة، وفاة إسماعیل، والد محمد، خالل حیاة اإلمام الصادق.
ً على حفیده محمد عند وفاة إسماعیل. وحمل محمد بن واعتقدوا بأن الصادق قد نصَّ شخصیا
إسماعیل لقب المیمون، وُعرف أتباعھ بالمیمونیة، وھي تسمیة أخرى أطلقت على اإلسماعیلیة

الولیدة.
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ً وبعد ١٤٩/٧٦٦ بفترة قصیرة غادر محمد بن إسماعیل المدینة، مقر إقامة العلویین، نھائیاً متجھا
ً ودخل في مرحلة من الستر؛ ومن ھنا جاءه اللقب اإلضافي المكتوم. واستمّر محمد بن شرقا
إسماعیل في اتصاالتھ السریة بأتباعھ المتمركزین في الكوفة. ومن الواضح أنھ أمضى سنواتھ
الختامیة في خوزستان، في جنوب غربي فارس، حیث كانت لھ تابعیة صغیرة. وتوفي محمد بن
إسماعیل، الذي اعترفت بھ غالبیة اإلسماعیلیین األوائل إماماً سابعاً لھم، بعد عام ١٧٩/٧٩٥ بفترة
قصیرة، في عھد الخلیفة العباسي ھارون الرشید (ح. ١٧٠-١٩٣/٧٨٦-٨٠٩). انظر أیضاً عبد هللا

األكبر؛ أبو الخطاب؛ حمدان قرمط بن األشعث؛ میمون؛ المصافِریون؛ قرامطة.
محمد برھان الدین، سیدنا. الداعي المطلق الحالي للطیبیین الداؤدیین، وھو الثاني والخمسون في
السلسلة. ولد سنة ١٣٣٣/١٩١٥، وخلَف والده، طاھر سیف الدین، عام ١٩٦٥. وقد واصل
ً متزایداً برفاه الداؤدیین وتعلیمھم، وھم سیاسات والده التقلیدیة في الوقت الذي كّرس فیھ اھتماما
ً للجامعة السیفیة في الذین اشتھروا في جنوب آسیا باسم البھرة. وفي عام ١٩٨٣ أنشأ فرعا
كراتشي. وحصل في سبعینیات القرن الماضي على موافقات واسعة من الحكومة المصریة لترمیم
األوابد من الحقبة الفاطمیة في القاھرة. وأعقب ذلك ترمیم بعض ھذه األوابد، ومنھا جامع الحاكم
واألقمر، لكن باھتمام ضئیل بمبادئ الصیانة والترمیم الحدیثة. وأدخل الداعي الحالي عدداً من
االصالحات، كما بنى العدید من المساجد للبھرة الداؤدیین في جنوب آسیا وفي عدد من البلدان في

الغرب. انظر أیضاً عمارة.
محمد بن بزورك - أومید (ح. ٥٣٢-٥٥٧/١١٣٨-١١٦٢). السید الثالث أللموت وقائد الجماعة
اإلسماعیلیة النزاریة ودعوتھا. وكان قد خلف والده، كیا بزورك - أومید، في قیادة النزاریین.
ً في العالقات النزاریة – السلجوقیة خالل عھده الطویل، بینما بقي واستمر الجمود مستحكما
النزاریون منشغلین بنزاعاتھم مع جیرانھم المباشرین في قزوین والدیلم وسیستان. توفي محمد سنة
٥٥٧/١١٦٢ ودُفن إلى جانب حسن الصباح وكیا بزورك – أومید قرب ألموت. انظر أیضاً حسن

الثاني؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
محمد بن علي الباقر. انظر الباقر، أبو جعفر محمد بن علي.

محمدشاھیون. انظر قاسمشاھیون.
محمد، النبي (ت. ١١/٦٣٢). رسول هللا إلى من أُنِزل علیھم القرآن. وكان والد محمد، عبد هللا،
قد توفي قبل والدتھ. فجاءت والدتھ في مكة حوالي ٥٧٠م. وھو یتیم، وتولى رعایتھ عمھ أبو طالب.
وتنتسب عائلتھ إلى عشیرة بني ھاشم من قبیلة قریش المكیة. أما تفاصیل حیاتھ المبكرة فغیر
معروفة بصورة جلیة. ففي شبابھ شارك في تجارة القوافل المكیة موَكالً من قبل خدیجة، المرأة
الثریة صاحبة األعمال، باإلشراف على قافلتھا التجاریة الذاھبة إلى سوریة (الشام). ثم تزوج محمد
من خدیجة فیما بعد ودام زواجھما حوالي ٢٥ عاماً، أي حتى وفاتھا عام ٦١٩م. وأنجبت خدیجة
عدة أبناء لمحمد غیر فاطمة، لكن ھؤالء إما توفوا وھم رّضع أو لم یعّمروا لینجبوا. وكان محمد
یمارس في ھذه األثناء حیاة التأمل والذكر، وكان یمضي أوقاتاً طویلة في التالل المحیطة بمكة وھو

منقطع للتأمل.
وكان االستیاء المتنامي جّراء األحوال االجتماعیة في مكة، وال سیما ممارسة قومھ لعبادة األصنام
القدیمة، دفعت بمحمد إلى التنحي واالنعزال في كھف في جبل حراء الُمطل على مكة. وھناك، في
إحدى ھذه المناسبات، تلقى أول وحي نزل علیھ، وھو في سن األربعین، حوالي ٦١٠م، عندما ظھر
لھ المالك جبریل وتال علیھ السورة ٩٦ من القرآن. ومنذ ذلك الوقت بدأ مھمة التبشیر والتبلیغ



لرسالة اإلسالم اإللھیة بالصورة التي تواصل فیھا نزولھا علیھ. واستمر محمد في مھمتھ على الرغم
من االضطھاد الشدید لعائلتھ ومؤیدیھ، إال أنھ اضطر عام ٦٢٢م للھجرة من مكة إلى المدینة، التي
كانت تُعرف بیثرب آنئٍذ. وشكلت ھذه الھجرة، التي اتُِّخذت بدایةً للتقویم (الھجري) اإلسالمي،
مؤشراً على بدایة مرحلة جدیدة وناجحة في مھمة النبي. ففي الوقت الذي كان یعمل فیھ على تنظیم
وقیادة األمة اإلسالمیة الولیدة، وجد نفسھ مضطراً للقیام بعمل عسكري في عدد من المعارك

(مغازي) ضد أعدائھ المكیین.
وعندما توفي النبي بعد فترة مرٍض قصیرة عام ١١/٦٣٢، كان الكثیر من العرب قد اعتنقوا الدین
الجدید، وأصبح اإلسالم دیناً جدیداً مھماً في شبھ الجزیرة العربیة. ویعّظم المسلمون محمداً ویجلّونھ
كـ”خاتم األنبیاء“، وُمشّرع ومعلم ورجل دولة وقائد عسكري، ویحاولون تقلیده واتّباع مثالھ في
شؤونھم الروحیة والدنیویة. وفیما یتعلق بتمیّزه األخالقي والصفات المثالیة األخرى، فإن محمداً یقدم
مثاالً فریداً للمسلمین لمحاكاتھ وتقلیده من خالل سنّتھ المدّونة في الحدیث. وجمیع المذاھب اإلسالمیة
تعتبر سنّة النبي أصالً من أصول الفقھ، وتلي القرآن مباشرةً في األھمیة. انظر أیضاً علي بن أبي

طالب؛ اإلمامة؛ فقھ؛ نبّوة.
المخّمسة. تعبیر عربي یعني الذین یؤمنون بالخمسة [من آل البیت]. وأطلق ھذا االسم على فرقة
وعقیدة سادت بین أوائل غالة الشیعة. وآمن المخّمسة بألوھیة أعضاء أھل البیت الخمسة، محمد
وعلي وفاطمة والحسن والحسین ابنَْي علي. ونجد انعكاساً لھذا الصنف من المعتقدات في أّمِ الكتاب،

الذي یحتفظ بھ اإلسماعیلیون النزاریون في آسیا الوسطى وتبنّاه بعض الخطابیین.
المدراریون (ح. ٢٠٨-٣٦٦/٨٢٣-٩٧٧). أسرة بربریة حكمت في الجنوب الغربي من مراكش
من مدینة سجلماسة. وبنو مدرار من قبیلة مكناسة، ومؤسس األسرة الحاكمة ھو أبو مالك المنتصر
الملقب بالمدرار. في البدایة كان المدراریون نواباً اسمیین للعباسیین. وفي عام ٢٩٦/٩٠٩ سقطت
سجلماسة بید أبي عبد هللا الشیعي وجیشھ من كتامة. وفي سجلماسة تم إعالن عبد هللا المھدي، الذي
ً بذلك الخالفة الفاطمیة. عقب ذلك، بقي سبق أن عاش في المدینة بضع سنوات، خلیفة مؤسسا
ً للفاطمیین. واقتُلعت ھذه األسرة الحاكمة عام ٣٦٦/٩٧٧ على أیدي بربر ً نوابا المدراریون عموما

مغراوا المتحالفین مع أمویي إسبانیا (األندلس).
مراد میرزا (ت. ٩٨١/١٥٧٤). اإلمام اإلسماعیلي النزاري السادس والثالثون. َخلَف والده، أبا
الذّر علي (نور الدین)، في اإلمامة، ومن الواضح أن إقامتھ لم تكن، مثل أسالفھ، في أنجدان،
المسكن التقلیدي ألئمة النزاریین من فرع قاسم شاه. وبالتفاف الكثیر من األتباع حولھ في فارس
والھند، فقد شارك في بعض األنشطة السیاسیة، ربما بالتعاون مع النقطویین، خارج أنجدان في
ً للمواجھة مع القائد الصفوي الُمرسل العتقالھ غادر مراد میرزا فارس إلى وسط فارس. وتفادیا
قندھار في أفغانستان. لكنھ لم یلبث أن وقع في قبضة الصفویین وأُحِضر أمام شاه طھماسب األول

الصفوي الذي أمر بإعدامھ عام ٩٨١/١٥٧٤.
ً من شمال سوریة المرداسیون (ح. ٤١٥-٤٧٢/١٠٢٤-١٠٨٠). أسرة مسلمة شیعیة عموما
تولّت الحكم في حلب خلفاً للحمدانیین. أسس ھذه األسرة التي تنتمي إلى قبیلة كالب العربیة صالح
بن مرداس، األمیر السابق للرحبة، الذي ثبّت نفسھ في حلب. وكان أمیر دمشق الفاطمي، أنوشتكین،
قد احتل حلب خالل الفترة ٤٢٩-٤٣٣/١٠٣٨-١٠٤٢، وكسب والء المرداسیین إلى الفاطمیین. غیر
أن المرداسیین، الذین منحوا والءھم للفاطمیین، حّولوا ھذا الوالء عام ٤٦٢/١٠٧٠ إلى العباسیین
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السنّة وألسیادھم الجدد السالجقة. واقتُلعت ھذه األسرة من الحكم عندما قام آخر أفرادھا، سابق بن
محمود، بتسلیم حلب إلى العقیلیین سنة ٤٧٢/١٠٨٠.

المروزي، الحسین بن علي. من دعاة اإلسماعیلیین المبكرین في خراسان وما وراء النھر. وھو
في األصل من األمراء المتنفذین الذین خدموا السامانیین، ثم تحول إلى اإلسماعیلیة على ید الداعي
غیاث. وتولّى خالل عھد أحمد بن إسماعیل الساماني (ح. ٢٩٥-٣٠١/٩٠٧-٩١٤)، قیادة القوات
السامانیة في سیستان (سجستان بالعربیة). وثار فیما بعد في ھرات ضد ابن أحمد وخلیفتھ، نصر
الثاني، لكنھ ُھزَم في المعركة عام ٣٠٦/٩١٨ وُسِجن في بخارى. وبعد العفو عنھ وتمضیة بعض
الوقت في البالط الساماني عاد إلى خراسان وأصبح في وقت الحق داعي دعاة اإلسماعیلیة ھناك،
وبتلك الصفة َخلَف أبا سعید الشعراني. وفي عھده تم نقل مقر الدعوة من نیسابور إلى مرو الروذ
(باال ُمرغب في شمال أفغانستان الیوم). وجمع حولھ نخبة من بعض المفكرین المتمیزین، منھم أبو
زید البلخي (٢٣٥-٣٢٢/٨٥٠-٩٣٤) وخلیفتھ في منصب داعي دعاة خراسان، الفیلسوف الالمع

محمد بن أحمد النسفي.
مساجد. انظر عمارة.

المستظھري. انظر فضائح الباطنیة.
المستعلویة. انظر المستعلیون، المستعلیة.

المستعلي با� (ح. ٤٨٧-٤٩٥/١٠٩٤-١١٠١). الخلیفة الفاطمي التاسع واإلمام اإلسماعیلي
المستعلي التاسع عشر. ولد أبو القاسم أحمد سنة ٤٦٧/١٠٧٤، وجلس على العرش الفاطمي عند
وفاة والده المستنصر بدعٍم من الوزیر الفاطمي القوي جداً األفضل. ولقیت إمامتھ اعتراف
إسماعیلیة مصر والیمن وبصورة جزئیة سوریة. وبقي ألعوبة بید األفضل خالل فترة عھده
القصیرة، وفیھا استولى الصلیبیون على القدس وانتزعوھا من أیدي الفاطمیین سنة ٤٩٢/١٠٩٩.
ً أروى بنت أحمد الصلیحي؛ الھدایة توفي المستعلي قبل األوان عقب ذلك بسنتین. انظر أیضا

اآلمریة؛ نزار بن المستنصر؛ نزاریون، نزاریة.
المستعلیون، المستعلیة. فرع رئیس من فروع اإلسماعیلیة. فالجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا
الموحدة في األزمنة الفاطمیة انشقت عام ٤٨٧/١٠٩٤ إلى فرعین متنافسین عقب وفاة اإلمام
ً لعھده. لكن الوزیر الخلیفة الفاطمي المستنصر، الذي كان قد نّص في األصل على ولده نزار ولیا
ً أصغر غیر شقیق لنزار، أبا القاسم أحمد، الفاطمي القوي جداً، األفضل، وضع على العرش أخا
باللقب الخالفي المستعلي. وحصل الوزیر على بیعة قادة الدعوة اإلسماعیلیة في القاھرة للمستعلي
على وجھ السرعة. وھكذا أصبحت إمامة المستعلي موضع اعتراف مؤسسة الدعوة في القاھرة
إضافةً إلى معظم إسماعیلیة مصر وسوریة وكامل الجماعة اإلسماعیلیة في الیمن. وأصبح ھؤالء
اإلسماعیلیون، الذین كانوا یعتمدون على النظام الفاطمي وتتبّعوا اإلمامة الحقاً في ذریة المستعلي،
یُعرفون باسم المستعلیة أو المستعلیین. وتعرض اإلسماعیلیون المستعلیون أنفسھم في وقت الحق
ً الھدایة اآلمریة؛ كتابات تأریخیة؛ أدب؛ منتزع لالنقسام إلى فئتي الحافظیة والطیبیة. انظر أیضا

األخبار؛ نزاریون، نزاریة؛ عیون األخبار.
المستنصر با� (ح. ٤٢٧-٤٨٧/١٠٣٦-١٠٩٤). الخلیفة الفاطمي الثامن واإلمام اإلسماعیلي
الثامن عشر. ولد أبو تمیم معد عام ٤٢٠/١٠٢٩، وخلَف والده، الظاھر، على العرش الفاطمي بلقب
المستنصر با�. وبقیت السلطة السیاسیة خالل العقد األول من عھد المستنصر بید الوزیر
الجرجرائي بینما قامت والدتھ، رصد، بدور الوصي. وفي عام ٤٤٢/١٠٥٠ ُعِھدت الوزارة إلى



الیازوري، الذي أعاد بعض النظام إلى الدولة. ومرت الدولة الفاطمیة عقب ذلك بفترة من التدھور،
وصلت ذروتھا عام ٤٥٤/١٠٦٢ بحرب مفتوحة في القاھرة بین الفرق العسكریة التركیة
والسودانیة في الجیش الفاطمي. واستنجد المستنصر، في النھایة، ببدر الجمالي الذي وصل إلى
القاھرة مع قواتھ األرمنیة عام ٤٦٦/١٠٧٤. وسرعان ما تمكن بدر من إعادة النظام إلى الدولة

الفاطمیة.
أما أنشطة الدعوة اإلسماعیلیة الفاطمیة فبلغت القمة في زمن المستنصر. ففي تلك الفترة كان
العدید من الدعاة یعملون داخل أراضي الفاطمیین، وخارج حدود الدولة الفاطمیة أیضاً. وكانت
الدعوة نشطة في الیمن بشكل خاص، حیث كان الصلیحیون اإلسماعیلیون قد أسسوا أسرتھم
الحاكمة، وكذلك في العراق ومختلف أنحاء فارس وخراسان وما وراء النھر. وأبرز الدعاة
اإلسماعیلیین العاملین في العالم اإلیراني خالل ھذه الفترة المؤید في الدین الشیرازي وناصر
خسرو. توفي المستنصر عام ٤٨٧/١٠٩٤، وأدى النزاع على خالفتھ إلى شّق الجماعة اإلسماعیلیة
ودعوتھا وقّسمھا بصورة دائمة إلى فئتي النزاریة والمستعلیة. انظر أیضاً األفضل بن بدر الجمالي،
أبو القاسم شاھنشاه؛ البساسیري، أبو الحارث أرسالن؛ المستعلي با�؛ نزار بن المستنصر؛

السجالت المستنصریة؛ عیون األخبار.
المستنصر با� (الثاني) (ت. ٨٨٥/١٤٨٠). اإلمام اإلسماعیلي النزاري الثاني والثالثون. وعلي
شاه، الذي اشتھر باسم المستنصر با� الثاني، ھو أول إمام نزاري من خط قاسم شاه یتّخذ من
أنجدان مقراً إلقامتھ. تولّى اإلمامة حوالي ٨٦٨/١٤٦٣، وأقام عالقات وثیقة مع بعض الطرق
ً في أنجدان ویُشار إلیھ الصوفیة المنتشرة آنئٍذ في فارس وآسیا الوسطى. وال یزال ضریحھ قائما
ً باسم شاه قَلَندر، وھو االسم الصوفي لھذا اإلمام. وُجمعت في وقت الحق خطب اإلمام محلیا
بالفارسیة، المتضّمنة مواعظھ ونصائحھ للمؤمنین الحقیقیین، في كتاب بعنوان بندیات–ى
جوانمردي. واحتفظ الخوجة النزاریون في الھند بنسخ سندیة (خوجكیة) وغجراتیة من ھذا الكتاب

ضمن تراثھم الجماعاتي. انظر أیضاً خیرخواه الھراتي؛ أدب.
المستنصر با� (الثالث) (ت. ٩٠٤/١٤٩٨). اإلمام اإلسماعیلي النزاري الرابع والثالثون. خلَف
ً والده، عبد السالم شاه، في إمامة النزاریین القاسمشاھیین. وحمل ھذا اإلمام، المعروف أیضا
بغریب میرزا، اللقب التشریفي المستنصر با� (الثالث). ویُعرف ضریحھ في أنجدان باسم شاه

غریب. انظر أیضاً خیرخواه الھراتي.
ون أیضاً بالسالّریین واللنغریین، وھم ساللة المصافِریون (ح. ٣٠٤-٤٨٣/٩١٦-١٠٩٠). ویُسمَّ
محلیة حكمت أجزاء من الدیلم وأذربیجان في فارس. ویُدعى الجد المؤسس لھذه األسرة محمد بن
مصافِر، وكان قد شیّد قلعة شمیران في طارم وجعلھا مقراً لھذه األسرة. وفي عام ٣٣٠/٩٤١ قام
ولدا محمد، مرُزبان وواھسودان، بعزل والدھما من الحكم. فبقي واھسودان بن محمد (ح.
ً لسلطة أخیھ، وحكم أراضي األجداد في طارم. لكن ٣٣٠-٣٧٣/٩٤١-٩٨٣) في شمیران تابعا
مرُزبان بن محمد (ح. ٣٣٠-٣٤٦/٩٤١-٩٥٧) سرعان ما احتل أذربیجان وأّران، وحكم مملكة

واسعة من مقره في أردبیل.
ویُظھر دلیٌل من بقایا النقود من تلك الفترة أن الشقیقین المصافِریین كانا ینتمیان إلى الفئة القرمطیة
من اإلسماعیلیة، حیث اعترفا بمحمد بن إسماعیل كمھدي منتظر بدالً من االعتراف بإمامة الخلفاء
الفاطمیین. وقد انتشرت القرمطیة في الدیلم وأذربیجان خالل عھود المصافِریین األوائل. لكن
المصافریین فقدوا أذربیجان في نھایة األمر وانسحبوا إلى طارم، وعاشوا فترة قصیرة تحت السیادة



السلجوقیة قبل اقتالعھم على أیدي جیرانھم من اإلسماعیلیین النزاریین، الذین استولوا على شمیران
وقالعٍ أخرى كثیرة في الدیلم.

مصیاف. قلعة وبلدة في وسط سوریة. تقع على السفوح الشرقیة من جبل البھراء (جبال النصیریة
أو العلویین حالیاً) وتبعد حوالي ٥٤ كیلومتراً إلى الشرق من بانیاس، وحوالي ٤٥ كیلومتراً إلى
الغرب من حماة. وأول ذكٍر لھذه القلعة ورد عند الفرنجة كان في تأریخھم للحروب الصلیبیة لعام
١٠٩٩. فقبل عام ٥٢١/١١٢٧ كانت القلعة بید فرعٍ من المرداسیین قاموا ببیعھا إلى بني منقذ. وفي
غضون ذلك كان اإلسماعیلیون النزاریون یحاولون الحصول على شبكة من القالع في جبل البھراء.
وتمكن النزاریون من االستیالء على قلعة مصیاف، إحدى أھم قالعھم في سوریة، وانتزاعھا من
أیدي بني منقذ في شیزر. وأصبحت مصیاف منذ تلك الفترة مقر إقامة داعي دعاة النزاریین
السوریین. وتعتبر مصیاف، بما تضّمھ من نقوش بالعربیة من الفترة النزاریة، واحدة من أفضل

قالع العصر الوسیط النزاریة الباقیة بحالة جیدة.
وفي عام ٦٥٨/١٢٦٠ خضعت مصیاف لسیطرة المغول المؤقتة. ولم یلبث النزاریون السوریون
أن استسلموا لسلطان الممالیك بیبرس، وسلّموه قلعة مصیاف عام ٦٦٨/١٢٧٠. غیر أنھ ُسِمَح
للنزاریین بالبقاء في قالعھم السوریة كرعایا موالین للممالیك، ثم لخلفائھم العثمانیین. وبحلول القرن
الثاني عشر/ الثامن عشر كانت مصیاف مقراً إلقامة أمراء النزاریین السوریین. وفي الفترة األخیرة
تّم ترمیم قلعة مصیاف وصیانتھا من خالل جھود أمانة اآلغا خان للثقافة (AKTC) بالتعاون مع

المدیریة العامة لآلثار والمتاحف السوریة. انظر أیضاً عمارة.
المعز (ح. ٣٤١-٣٦٥/٩٥٣-٩٧٥). الخلیفة الفاطمي الرابع واإلمام اإلسماعیلي الرابع عشر.
ولد أبو تمیم معد سنة ٣١٩/٩٣١، وخلف والده المنصور على العرش الفاطمي بلقب المعز لدین هللا.
ً في فنون الحرب والدبلوماسیة. نجح في إخضاع ً ورجل دولة مقتدراً ومتمّرسا ً منّظما كان إداریا
المغرب بكاملھ قبل إرسال قائده المتمرس، جوھر، لفتح مصر سنة ٣٥٨/٩٦٩. وبعد أربع سنوات،
أي في عام ٣٦٢/٩٧٣، حّول المعز مقر إدارة الدولة الفاطمیة من أفریقیا إلى عاصمتھ الُمشیّدة
مؤخراً، القاھرة. واتّبع أیضاً سیاسة نشطة في مجال نشر الدعوة في األراضي الشرقیة، ونجح في
إقامة موطئ قدم لھ في السند. كما كان في عھده، وتحت إشرافھ المباشر، أن تّمت قوننة الفقھ
اإلسماعیلي من خالل جھود القاضي النعمان بن محمد. وتوفي المعز سنة ٣٦٥/٩٧٥ بعد نجاحھ
في تحویل الخالفة الفاطمیة من دولة إقلیمیة إلى إمبراطوریة مزدھرة، ودُفن في نفس الضریح الذي
ً األزھر؛ دُفنت فیھ رفاة أسالفھ وخلفائھ من األسرة الفاطمیة قرب القصر الفاطمي. انظر أیضا
العزیز؛ دعائم اإلسالم؛ الحسن األعصم؛ ابن ھانىء؛ ابن كلّس، أبو الفرج یعقوب بن یوسف؛ فقھ؛

شمسة.
معھد الدراسات اإلسماعیلیة (IIS). مؤسسة أكادیمیة أنشأھا صاحب السمو األمیر كریم آغا خان
الرابع، اإلمام التاسع واألربعون لإلسماعیلیین النزاریین. وتنصُّ أھدافھا المعلنة على الترویج
ً وحاضراً، وتطویرھا، إضافةً إلى للبحث واالستقصاء في مجتمعات المسلمین وثقافاتھم، ماضیا
استكشاف التفاعل الداخلي لألفكار الدینیة ضمن السیاق العریض للحیاة العصریة، مع إشارة خاصة
ً ما یتّم إھمالھا، بما في ذلك إلى حقول تتضمن التعابیر الفكریة واألدبیة لإلسالم الباطني وغالبا

الشیعیة عموماً واإلسماعیلیة خصوصاً.
ً تحت إشراف ھیئة من الحكام یترأسھا صاحب السمو اآلغا خان، ویتولى ویعمل المعھد حالیا
إدارتھ مدیران. وتتضمن مكونات المعھد الرئیسیة الجماعات األكادیمیة اإلسماعیلیة وطالب



الدراسات اإلسماعیلیة واإلسالمیة. وتوجد في المعھد مكتبة رائعة تحتوي مجموعات مخطوطات
رئیسیة باللغات العربیة والفارسیة والخوجكیة، إضافةً إلى سالسل مطبوعات متنوعة من الكتیبات
المتخصصة والنصوص والترجمات ألعمال كالسیكیة من األدب اإلسماعیلي؛ ومنھا سلسلة خاصة

مكّرسة للدراسات القرآنیة.
وتتركز النشاطات األكادیمیة للمعھد في دائرة البحث األكادیمي والمطبوعات (DARP) بھیئتھا
العلمیة من الباحثین. ویشتمل برنامج الدراسات العلیا في الدراسات اإلسالمیة واإلنسانیة على فصٍل
من حقول الدراسة المتداخلة تقوم بتدریسھ ھیئة تعلیمیة من الباحثین الدولیین المتمیزین. كما یقوم
المعھد بإعداد نطاق من المواد التعلیمیة والتعلّمیة المتنوعة بالصوت والصورة بثماني لغات مختلفة
في التعلیم الدیني والثقافي للمستویین االبتدائي والثانوي للجماعات اإلسماعیلیة العالمیة، إضافةً إلى
تدریب المعلمین الدینیین لتلبیة حاجات التعلیم الثانوي للطلبة اإلسماعیلیین النزاریین على المستوى
ً الجمعیة اإلسماعیلیة؛ ھیئة الطریقة والثقافة الدینیة اإلسماعیلیة (ITREB)؛ العالمي. انظر أیضا

اتعاظ الحنفا؛ عیون األخبار؛ زاھد علي.
المغول. یبدأ التاریخ المدّون للمغول، الذین أشارت إلیھم مصادر العصر الوسیط األوروبیة باسم
التتار، نحو نھایة القرن السادس/ الثاني عشر. وظھر المغول في التاریخ كغزاة من أھل البوادي في
منغولیا یتحركون بسرعة على ظھور خیولھم عبر مسافات شاسعة. وكان ابن لزعیم عشیرة مغولیة
صغیرة یُدعى جنكیز، ویُلقّب في األصل بتیموجین (أي الحدّاد)، قد برز واشتھر في منغولیا وأصبح
ً بھ من قبل جمیع الشعوب التركیة – المغولیة. وبدأ ً معترفا ً أعلى أو خانا عام ٦٠٣/١٢٠٦ زعیما
جنكیز خان فتوحاتھ غیر المسبوقة بحملتھ على الصین. وفي عام ٦١٥/١٢١٨ بدأ المغول بغزواتھم
لألراضي اإلسالمیة وأصبحوا على تماس مباشر مع الخوارزمشاھیین، ورثة السالجقة، وأقوى
حكام عالم اإلسالم الشرقي آنئٍذ. ثم عبر جنكیز خان بقواتھ نھر جیحون عام ٦١٨/١٢٢١، وبعث
بولده األصغر، تولوي، إلكمال فتح خراسان، وھي مھمة تحققت على أكمل وجھ. وما إن حلَّ عام

٦٤٨/١٢٥٠ حتى كانت معظم مناطق فارس والقوقاز قد خضعت للحكم المغولي.
وكان جنكیز خان قد وّزع أقسام مملكتھ المتنوعة على أبنائھ األربعة قبل وفاتھ عام ٦٢٤/١٢٢٧،
وأّسس ھؤالء سالالت مغولیة حاكمة مختلفة. وحتى جنكیز خان نفسھ سبق وأنشأ ساللة الخانات
المغول الكبار، وكان ولده الثالث، أوجیداي خان، قد خلفھ في منصب الخان األكبر لمنغولیا. وعند
وفاة ابن أوجیداي وخلیفتھ، غویوك، سنة ٦٤٦/١٢٤٨، انتقل منصب خان المغول إلى مونغكھ (أو
مانغو)، ابن تولوي (ت. ٦٥٧/١٢٥٩)، وحافظ أحفاد األخیر على بقاء قره قورم عاصمة لھم في

منغولیا. وانتقل الخانات الكبار عقب ذلك لیحكموا في الصین حتى ٧٧٠/١٣٦٨.
أما النزاریون اإلسماعیلیون الحّكام في فارس فكانت لھم عالقات معقدة، وبالنتیجة غیر ناجحة،
مع المغول. وأدرك جالل الدین حسن الثالث خطر المغول بسرعة، فكان أول حاكم مسلم، كما ھو
واضح، یتوّصل إلى اتفاق معھم عقب عبور الجیوش المغولیة نھر جیحون. وربما كان في عام
٦١٨/١٢٢١ أن التقى مبعوثوه سراً بجنكیز خان في بلخ وأخبروا الفاتح المغولي برغبة اإلمام
النزاري في السلم. وفي تلك الفترة وجد الكثیر من علماء المسلمین الفارین من وجھ الجیوش
المغولیة الغازیة ملجأً لھم في القالع والحصون اإلسماعیلیة النزاریة في قوھستان وخراسان. وفشل
الحاكم التالي أللموت، عالء الدین محمد الثالث، في عروضھ الخاصة للخان األكبر غویوك، الذي
كان أوكل لشقیقھ ھوالكو قیادة الحملة المغولیة الرئیسیة ضد الحصون النزاریة وضد العباسیین.



وحقق ھوالكو مھمتھ ضد النزاریین سنة ٦٥٤/١٢٥٦، وأّسس بعدھا حكم الساللة اإلیلخانیة
المغولیة.

المغول، أباطرة (ح. ٩٣٢-١٢٢٧/١٥٢٦-١٨٥٨). ساللة مسلمة سنّیة حاكمة أسسھا في الھند
ً من آسیا الوسطى. وعمل أكبر الكبیر (ح. ً تشغاتیا بابور، الذي كان تركیا
٩٦٣-١٠١٤/١٥٥٦-١٦٠٥) على توطید الحكم المغولي وتوسیع مملكتھ بصورة ھامة. غیر أنھ في
ً منضویة ظل حكم أورنجزیب (ح. ١٠٦٨-١١١٨/١٦٥٨-١٧٠٧) أصبحت الھند بكاملھا تقریبا
تحت لواء اإلمبراطوریة المغولیة. وتوالت، عقب ذلك، سلسلة من الحكام العابرین، ولم یستطع عھد
محمد شاه الطویل (ح. ١١٣١-١١٦١/١٧١٩-١٧٤٨) منع الفقدان السریع لألراضي المغولیة. وفي
عام ١٢٧٤/١٨٥٨ قام البریطانیون بعزل آخر حكام المغول، بھادور شاه الثاني (ح.
١٢٥٣-١٢٧٤/١٨٣٧-١٨٥٨)، ونفوه خارج الھند. وعلى العموم كان األباطرة المغول متسامحین
تجاه اإلسماعیلیین وممتلكاتھم. فانتشرت الدعوة اإلسماعیلیة بنجاح في السند وغجرات وغیرھا من

المناطق الھندیة مستفیدة من التسامح الدیني العام الذي مارسھ األباطرة المغول.
مفاتیح األسرار ومصابیح األبرار. كتاب من تألیف الشھرستاني (ت. ٥٤٨/١١٥٣)، وھو تفسیر
ألجزاء من القرآن. وال یعكس كتاب المفاتیح المعرفة الواسعة ألبي الفتح محمد الشھرستاني في
العلوم القرآنیة التقلیدیة فحسب، وإنما فھمھ وإدراكھ للتأویل الشیعي والصوفي المنقول عن أھل بیت
النبي محمد، أو آل البیت، إلى جانب تقدیمھ للفكر الدیني األصلي للمؤلف تحدیداً والمبني على بعض
المفاھیم اإلسماعیلیة النزاریة األساسیة. وفي ھذا العمل الذي أنتجھ الشھرستاني قبل ٥٤٠/١١٤٥
بفترة قصیرة یستخدم المؤلف طرائق التأویل اإلسماعیلي ویوظفھا. ویمثل كتاب المفاتیح نوعاً من

أعمال التفسیر في األدب اإلسماعیلي. انظر أیضاً حدیث.
المقریزي. انظر اتّعاظ الحنفا.

المكارمة. أسرة یمنیة تولّت زعامة بني یام والجماعة اإلسماعیلیة الطیبیة السلیمانیة في نجران
والیمن منذ القرن الحادي عشر/ السابع عشر. وتتألف األسرة من عشیرة بني مكرم من ھمدان،
الذین سبق أن استقروا في القرى الواقعة غربي صنعاء، وفیما بعد استقرَّ بعض المكارمة في بدر في
نجران الشمالیة. وبقیت بدر مكان إقامة تقلیدي للدعاة المكرمیین اإلسماعیلیین السلیمانیین، الذین
حافظوا على استقاللھم السیاسي كحكام لیام حتى ضم العربیة السعودیة لنجران عام ١٩٣٤. انظر

أیضاً حراز.
المكرمي، صفي الدین محمد بن فھد (ت. ١٠٤٢/١٦٣٣). جد أسرة الدعاة المكرمیین الذین
ترأسوا الفرع السلیماني من اإلسماعیلیین الطیبیین في الیمن وتمتعوا بسلطة سیاسیة في نجران. وقد
بشَّر بالدعوة في نجران حیث كسب تأیید قبیلة بني یام صاحبة النفوذ. وتمكن بدعم منھم من

االستیالء على بدر، في نجران، التي اتّخذھا مقراً إلقامتھ، ھو ومن بعده من المكارمة.
منتزع األخبار. كتاب من تألیف قطب الدین سلیمانجي برھانبوري (ت. ١٢٤١/١٨٢٦). وھو
تاریخ في جزئین للدعوة اإلسماعیلیة منذ أقدم عصورھا وحتى العام ١٢٤٠/١٨٢٤، كتبھ بالعربیة
ھذا المؤلف الطیبي الداؤدي البھروي. یتناول الجزء األول تاریخ األئمة الواحد والعشرین
الظاھرین الذین یعترف بھم اإلسماعیلیون المستعلیون الطیبیون، في حین یُغطي الجزء الثاني
تاریخ الدعاة الطیبیین منذ بدایاتھم حتى سنة االنتھاء منھ، ١٢٣١/١٨١٦. وفي نھایة الجزء الثاني
أكمل المؤلف تاریخھ حتى سنة ١٢٤٠/١٨٢٤. وقام سامر ف. طرابلسي بتحقیق جزئي للقسم األول
من الجزء الثاني من كتاب منتزع األخبار في ذكر الدعاة األطھار، منذ زمن أول الدعاة الطیبیین،

ً



ً الذؤیب، وحتى زمن االنشقاق الداؤدي – السلیماني في الجماعة الطیبیة ودعوتھا. انظر أیضا
كتابات تأریخیة.

المنصور (ح. ٣٣٤-٣٤١/٩٤٦-٩٥٣). الخلیفة الفاطمي الثالث واإلمام اإلسماعیلي الثالث
عشر. ُولد أبو طاھر إسماعیل في رقّادة في أفریقیا عام ٣٠١/٩١٤، وخلف والده، القائم، في خالفة
الفاطمیین بلقب المنصور با�. ووصل إلى السلطة خالل ثورة أبي یزید الخارجي، وشارك شخصیاً
في المعارك ضد المتمردین. وفي عام ٣٣٦/٩٤٧ ألحق المنصور ھزیمة نھائیة بالبربر الخوارج
في جبال كیانة. ثم بنى عاصمة فاطمیة جدیدة في أفریقیا سّماھا المنصوریة على اسمھ. وتوفي عام

.٣٤١/٩٥٣
منصور الیمن. انظر ابن حوشب، أبو القاسم الحسن بن فرج الكوفي.

مھدي. تعبیر عربي یُشیر إلى من یتلقّى الھدایة الصحیحة، وھو اسم یُطلق على من سیُعید الدین
ً العتقاد سائد الصحیح والعدل إلى اإلسالم، والذي سیظھر قبل نھایة الزمان ویحكم العالم، طبقا
واسع االنتشار. وقد أطلق أھل السنّة والشیعة ھذا االسم، بمضامینھ اإلیسكاتولوجیة المتنوعة، على
أفراد مختلفین ظھروا عبر القرون. غیر أن االعتقاد بظھور المھدي من أسرة النبي محمد، أو آل
البیت، أصبح جانباً مركزیاً من جوانب العقیدة في اإلسالم الشیعي دون اإلسالم السنّي. وتمیّز أھل

الشیعة أیضاً باالعتقاد بالغیبة المؤقتة للمھدي وبرجعتھ المحتومة منتصراً.
ونجد أّن المھدي قد ُمنح في المصطلحات الشیعیة، منذ القرن الثاني/الثامن على األقل، لقب القائم،
والقائم من آل محمد، في إشارة إلى أنھ سیكون من أھل بیت النبي، وسیرجع لیُقیم العدل على
األرض. وكانت مجموعات شیعیة مبكرة متنوعة، ومنھا أوائل اإلسماعیلیین (القرامطة)، قد
انتظرت رجعة آخر إمام كانت تؤمن بھ لیقوم بدور القائم. فالقرامطة قالوا برجعة إمامھم السابع،
محمد بن إسماعیل، في صورة المھدي، أو القائم. وكانت اإلسماعیلیة المبكرة قد استخدمت كال
تعبیري مھدي وقائم، كما كان الحال مع اإلمامیین الشیعة، بمعنى اإلمام المھدي المنتظر. وبعد قیام
الفاطمیین انحصر إطالق لقب المھدي على أول إمام – خلیفة فاطمي، عبد هللا المھدي، في حین
یُطلق اإلسماعیلیون على اإلمام اإلیسكاتولوجي الذي ال یزالون ینتظرونھ في المستقبل لقب القائم.

انظر أیضاً حجة؛ ُكتیفات، أبو علي أحمد؛ قیامة؛ ستر؛ اثناعشریة.
المھدي، عبد هللا (عبید هللا) (ح. ٢٩٧-٣٢٢/٩٠٩-٩٣٤). مؤسس األسرة الفاطمیة واإلمام
اإلسماعیلي الحادي عشر. ولد عبد هللا سنة ٢٥٩ أو ٢٦٠/٨٧٣-٨٧٤، وكان عمره حوالي ثماني
سنوات عندما توفي والده الحسین بن أحمد. أمضى عبد هللا عدة سنوات تحت وصایة عمھ أبي علي
محمد (ت. حوالي ٢٨٦/٨٩٩)، المعروف أیضاً باسم سعید الخیر. وتولى إمامة اإلسماعیلیین قبل
عام ٢٨٦/٨٩٩ بفترة قصیرة. فحتى تلك الفترة كان قادة الدعوة اإلسماعیلیة المركزیة، الذین
اتّخذوا سلمیة مقراً إلقامتھم، قد امتنعوا عن إعالن إمامتھم، واكتفوا بدالً من ذلك بتبنّي رتبة الحجة
ً لإلمام الغائب محمد بن إسماعیل. لكن عبد هللا سارع عقب تولیھ القیادة المركزیة إلى التصریح علنا
بتولّیھ لإلمامة، األمر الذي أثار االضطراب في الجماعة وقّسمھا بصورة دائمة إلى فئة موالیة
وأخرى منشقّة (القرامطة)، تبعاً للقبول بما ادّعاه عبد هللا أو رفضھ. وفي تلك الظروف انطلق عبد
هللا في رحلة من سلمیة عام ٢٨٩/٩٠٢ أوصلتھ في نھایة األمر إلى سجلماسة (في مراكش الیوم)،

حیث عاش بھدوء مدة أربع سنوات (٢٩٢-٢٩٦/٩٠٥-٩٠٩).
في غضون ذلك كان الداعي أبو عبد هللا الشیعي یمارس نشاطھ بین رجال قبائل كتامة في
أفریقیا. وفي سنة ٢٩٦/٩٠٩ تمّكن ھذا الداعي القدیر من اقتالع أسرة األغالبة الحاكمة في المنطقة،



ثم انطلق إلى سجلماسة لتسلیم مقالید السلطة إلى اإلمام اإلسماعیلي عبد هللا، الذي دخل القیروان عام
٢٩٧/٩١٠ منتصراً ومؤذناً بتأسیس الحكم الفاطمي. وتبنّى أبو محمد عبد هللا اللقب الخالفي المھدي
با�. وأّسس المھدي مدینة المھدیة وجعلھا عاصمة ملكھ سنة ٣٠٨/٩٢١. وتوفي المھدي سنة
ً عبد هللا األكبر؛ أبو ٣٢٢/٩٣٤ بعد أن أرسى قواعد الحكم الفاطمي في شمال أفریقیا. انظر أیضا
العباس محمد بن أحمد بن محمد بن زكریا؛ علي بن الفضل الجیشاني؛ حمدان قرمط بن األشعث؛

سیرة جعفر بن علي؛ زكرویھ بن مھرویھ.
المھدیة. بلدة في تونس (التي كانت جزءاً من أفریقیا العصر الوسیط)، ُسّمیت على اسم مؤّسسھا،
الخلیفة الفاطمي عبد هللا المھدي. وتقع المھدیة على ساحل البحر األبیض المتوسط، وتبعد حوالي
٢٠٠كم إلى الجنوب من مدینة تونس، وھي الیوم بلدة صغیرة یسكنھا حوالي ٣٠.٠٠٠ من السكان.
وكان مؤسس األسرة الفاطمیة قد استقر بدایةً في القیروان، عاصمة األغالبة المھزومین، قبل أن
یقرر بناء عاصمة جدیدة على الساحل الشرقي ألفریقیا یمكن أن توفر األمن والحمایة ألسرتھ
الشیعیة اإلسماعیلیة الحاكمة من خطر سكان القیروان والمدن الرئیسیة األخرى السنّة المعادین. وقد
ً لألسرة الحاكمة التي امتلكت قوات بحریة قویة أیضاً. وكانت المدینة ً مثالیا وفّر موقع المھدیة أمنا
الجدیدة، المبنیة على لسان بري داخٍل في البحر لمسافة ١,٤٠٠متر، حصینة ومنیعة من ناحیة البر.

وشرع المھدي ببناء عاصمتھ الجدیدة عام ٣٠٠/٩١٢ ودّشنھا عام ٣٠٨/٩٢١.
وأُحیطت المھدیة بسور دفاعي عریض ال یزال قسم منھ قائماً حتى الیوم. وتألفت العاصمة الجدیدة
من قصٍر للخلیفة الفاطمي المھدي، وآخر لولده وخلیفتھ، القائم؛ وأبنیة لإلدارة الحكومیة، وآبار
ً زت المھدیة أیضا وصھاریج میاه، ومسجد رئیسي واحد تّم ترمیمھ في ستینیات القرن الماضي. وُجّھِ
بحوٍض للسفن وترسانة حربیة. لكن المدینة لم تلبث أن ُھجرت عندما انتقل الخلیفة الثالث في
األسرة، المنصور، عام ٣٣٧/٩٤٨ إلى عاصمتھ الجدیدة المنصوریة، الُمسّماة على اسمھ والُمشیّدة

على تخوم القیروان.
واستعادت المھدیة مكانتھا كعاصمة آلخر مرة عندما لجأ إلیھا الحاكم الزیري المعز بن بادیس سنة
٤٤٩/١٠٥٧. ثم خضعت لسیطرة النورماندیین الذین تمكنوا من إلحاق الھزیمة بالزیریین
عام٥٤٣/١١٤٨. وبعدھا سقطت المھدیة في أیدي حكام وسالالت محلیة متنوعین حتى ُضّمت في

العصر الحدیث إلى محمیة تونس الفرنسیة. انظر أیضاً عمارة.
مھر. انظر زواج.

المؤمنیون. انظر القاسمشاھیون.
المؤید في الدین الشیرازي، أبو نصر ھبة هللا بن أبي عمران موسى (ت. ٤٧٠/١٠٧٨). داعٍ
إسماعیلي بارز، وشاعر، وسیاسي بارع في التنظیم. ولد حوالي ٣٩٠/١٠٠٠ في مدینة شیراز في
إقلیم فاْرس في إیران، حیث كان والده المنحدر من أسرة دیلمیة إسماعیلیة داعیاً ھو اآلخر في تلك
المنطقة. وفي عام ٤٢٩/١٠٣٧ انضّم المؤید إلى العاملین في بالط أبي كالیجار مرُزبان (ح.
٤١٥-٤٤٠/١٠٢٤-١٠٤٨)، الحاكم البویھي إلقلیم فاْرس. وسرعان ما نجح في تحویل أبي كالیجار
والعدید من جنوده إلى اإلسماعیلیة. ونتج عن تزاید نفوذ المؤید في فاْرس حدوث ردة فعل سنّیة
ضده إضافةً إلى مؤامرات البالط ودسائسھ. واضطر المؤید إلى مغادرة شیراز والذھاب سنة
٤٣٨/١٠٤٦ إلى القاھرة، فوصلھا في العام التالي. وتمكن من الوصول إلى اإلمام – الخلیفة
الفاطمي المستنصر بعد طول انتظار، وراح یشارك، عقب ذلك، باقتدار ونشاط في الشؤون العامة

للدولة الفاطمیة.



وقام المؤید بدور أساسي كوسیط بین الفاطمیین والبساسیري، الذي ثار ضد السالجقة واعترف
ً للدعاة، واستمر في ذلك حتى بالسیادة الفاطمیة على بغداد. وفي عام ٤٥٠/١٠٥٨ تّم تعیینھ داعیا
فترة قصیرة قبل وفاتھ سنة ٤٧٠/١٠٧٨. وبھذه الصفة، فقد كان المؤید مسؤوالً عن إلقاء
محاضرات أسبوعیة ُعرفت باسم مجالس الحكمة، ثم ُجمعت ھذه المحاضرات ودّونت فیما بعد
وحملت عنوان المجالس المؤیدیة. كما كتب المؤید سیرة ذاتیة لنفسھ غّطت األحداث الھامة في
ً أساس التأویل؛ لمك بن مالك الحّمادي؛ أدب؛ حیاتھ حتى حوالي ٤٥٠/١٠٥٨. انظر أیضا

الصلیحیون.
موسم–ى بَھار. كتاب من تألیف محمد علي بن مال جیوابھائي رامبوري (ت. ١٣١٥/١٨٩٧).
وھو تاریخ إسماعیلي من ثالثة أجزاء بالغجراتیة، لكن بخط عربي، ألّفھ ھذا المؤرخ والموظف
البھروي الطیبي الداؤدي الھندي. ویغطي الجزءان األول والثاني تاریخ األنبیاء واألئمة
اإلسماعیلیین حتى زمن الطیب. أما الجزء الثالث الذي انتھى منھ سنة ١٢٩٩/١٨٨٢ وُطبع طباعة
حجریة بعد ذلك بفترة قصیرة، فیتضّمن تاریخ الدعوة في الیمن وغجرات منذ نشأتھا حتى زمن
المؤلف ُمركزاً على نشاط الدعاة المستعلیین الطیبیین في الیمن والدعاة الداؤدیین المقیمین في
الھند. وینظر البھرة الداؤدیون إلى ھذا الكتاب الذي استقى من عدد من المصادر القدیمة على أنھ
تاریخ موثوق عموماً لجماعتھم. وجرت طباعة األجزاء الثالثة مجتمعةً طباعةً حجریة في بومباي

خالل أعوام ١٣٠١-١٣١١/١٨٨٤-١٨٩٣. انظر أیضاً كتابات تأریخیة.
میثاق. انظر عھد.

میمون. وتعني بالعربیة المبارك وصاحب الحظ، وھو لقب لمحمد بن إسماعیل، اإلمام السابع
لإلسماعیلیین األوائل. والفرقة المیمونیة التي أخذت اسمھا من لقب محمد ھذا إنما كانت من
ً التسمیات التي صاغھا كتّاب الفرق الالحقون إلطالقھا على أوائل اإلسماعیلیین. انظر أیضا

المباركیة.
میمون القداح. مولى لبني مخزوم في مكة خالل النصف األول من القرن الثاني/ الثامن. كان
تلمیذاً لإلمام محمد الباقر وروى عنھ بضعة أحادیث. وتتصل أھمیتھ في التاریخ اإلسماعیلي بحقیقة
أن ولده، عبد هللا بن میمون القداح، الشخصیة غیر العلویة، قد صورتھ كتابات ابن رزام الجدلیة
المناوئة لإلسماعیلیین على أنھ مؤسس اإلسماعیلیة والجد األكبر للفاطمیین. انظر أیضاً أخو محسن؛

فضائح الباطنیة؛ سیاسة نامھ.
میمونِدز. اسم لقلعة إسماعیلیة نزاریة رئیسیة في شمال إیران. تقع إلى الشمال من القریة
المعروفة الیوم باسم شمس ِكالیا وإلى الغرب من ألموت، وتمَّ تشییدھا ما بین ٤٩٠ و٥٢٠ /
١٠٩٧-١١٢٦، أو ربما بعد ذلك بأقل من قرن من الزمن. ویختلف الباحثون العصریون حول
الموقع الدقیق لھذه القلعة، التي كانت مقر إقامة آخر أسیاد ألموت، ركن الدین خورشاه، في زمن
الغزو المغولي. وھناك استسلم خورشاه للمغول، الذین صعدوا إلى القلعة وھدموا أبنیتھا سنة

٦٥٤/١٢٥٦. انظر أیضاً النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
میمونیة. انظر میمون.
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ناصر خسرو. شاعر فارسي ورحالة وداعٍ إسماعیلي. ولد حكیم أبو معین ناصر بن خسرو بن
حارث قُبادیاني، المشھور بناصر خسرو، سنة ٣٩٤/١٠٠٤ في قُبادیان، إحدى مقاطعات بلخ في
ً في مطلع شبابھ، فوصل إلى البالط الغزنوي في بلخ، ثم خراسان. دخل في خدمة الحكومة موظفا
انتقل إلى الخدمة في اإلدارة السلجوقیة. وجرى تحویلھ إلى اإلسماعیلیة قبل سنة ٤٣٧/١٠٤٥ بقلیل،
أي عندما شرع في رحلتھ الطویلة إلى مصر الفاطمیة. دخل ناصر القاھرة سنة ٤٣٩/١٠٤٩
وأمضى ثالث سنوات ھناك من أجل تعمیق تعلیمھ في اإلسماعیلیة. وعاد إلى بلخ سنة ٤٤٤/١٠٥٢
ً لھ، حجة خراسان. وسرعان ما أثار نجاح وبدأ بالتبشیر باإلسماعیلیة باعتباره داعیاً، أو، طبقا
ً لھ، في نھایة األمر، في وادي ناصر عداوة علماء أھل السنة الذین اضطھدوه بقسوة، فوجد ملجأ

یومغان في بدخشان، الخاضع یومئٍذ لحكم أمیر إسماعیلي ھو أبو المعالي علي بن األسد.
وفي یومغان، مسكنھ الدائم في المنفى، أنتج ناصر معظم أعمالھ الشعریة والنثریة، بما فیھا جامع
ً واصل نشر الدعوة ھ سنة ٤٦٢/١٠٧٠. وھناك أیضا الحكمتین، آخر أعمالھ المعروفة والذي أتمَّ
اإلسماعیلیة. إن إسماعیلیة بدخشان والجماعات المتفرعة في منطقة ھندوكوش یعتبرون ناصر،
ً باسم بیر أو شاه سید ناصر، المؤّسس لجماعاتھم. وتوفي في یومغان في تاریخ المعروف محلیا
ً إلى الیوم في بدخشان األفغانیة. مجھول بعد سنة ٤٦٥/١٠٧٢. وال یزال مقامھ (ضریحھ) قائما
ً أبو الھیثم أحمد الجورجاني، خواجا؛ كوربان، ھنري؛ دیوان ناصر–ى خسرو؛ انظر أیضا

غوشایش فا رھایش؛ كالم–ى بیر؛ أدب؛ سفرنامھ؛ وجھ–ى دین.
نبّوة. اعترف اإلسماعیلیون، كبقیة المسلمین، بالبعثة النبویة لمختلف األنبیاء، وأن آخرھم محمد،
رسول هللا وخاتم األنبیاء. وبلغت بعثة محمد ذروتھا في القرآن الذي أُنزل علیھ بالوحي اإللھي عبر
المالك جبریل. وكان ھذا االعتقاد الشیعي مبنیاً على فرضیة حاجة البشریة الدائمة إلى مرشد روحي
أو نبي. وثمة اعتقاد إضافي للشیعة من جمیع الطوائف یقول بأنھ ال یمكن للعالم أن یُترك بدون مثل
ھذا المرشد الروحي؛ من ھنا كان االعتقاد بأن مسؤولیة رعایة الرسالة اإلسالمیة وشرح معانیھا

الظاھرة وأبعادھا الباطنیة قد توالھا أئمة الشیعة بعد النبي محمد واألنبیاء المذكورین في القرآن.
وبینما یعتقد المسلمون عموماً، ومنھم اإلسماعیلیون، بقیام األنبیاء جمیعاً، كما ورد في القرآن،
بتنفیذ مھامھم بصورة دوریة بموجب أمٍر إلھي، وأّن كال� منھم بلَّغ شریعةً جدیدة، إال أن
اإلسماعیلیین وضعوا، منذ البدایة، نظریة خاصة في التاریخ الدیني للبشریة تقوم على عقیدة
األدوار. فاعترفوا بنبوة ستة من مثل ھؤالء األنبیاء، الُمشار إلیھم بالنطقاء، وھم آدم ونوح وإبراھیم

وموسى وعیسى ومحمد، وجمیعھم مذكورون في القرآن. انظرأیضاً دور؛ أدب.
النجاة (سوتریلوجیا). یُشیر ھذا التعبیر إلى عقیدة النجاة في اآلخرة عند اإلسماعیلیین. وشكلت
ً في األنظمة المیتافیزیقیة التي عالجھا اإلسماعیلیون ضمن عقائدھم الكونیة ً أساسیا النجاة مكّونا
ً لھ صلة الخاصة. فقد تضمنت عقیدة الكوزمولوجیا ألوائل اإلسماعیلیین غایةً (أو ھدفاً) رئیسیا
بالنجاة. فاإلنسان الذي ظھر في نھایة عملیة الخلق وجد نفسھ قد ابتعد كثیراً عن أصلھ وعن الخالق.
من ھنا كان ھدف الكوزمولوجیا المبكرة بیان الطریقة إلزالة ھذه المسافة وتحقیق نجاة اإلنسان
وخالصھ. ومن الممكن تحقیق ذلك فقط إذا ما حصل اإلنسان على العلم المتعلق بأصلھ وبأسباب

ابتعاده عن هللا؛ وھذا علم ال یقدّمھ أحد سوى رسل هللا وفقاً لما یُقرُّ بھ القرآن.
وكان مؤلفو المدرسة ”اإلسماعیلیة الفلسفیة“ اإلیرانیة، الذین مزجوا الھوتھم بالتقالید الفلسفیة
لألفالطونیة المحدثة وغیرھا، قد دعوا إلى عقیدة نجاة شّكلت جزءاً من كوزمولوجیتھم. فاإلنسان في
األنظمة المیتافیزیقیة للسجستاني وغیره من أعضاء ھذه المدرسة ظھر كجرم صغیر ومعھ النفوس



البشریة الفردیة كأجزاء من النفس الكلیة. وعالج أعضاء ھذه المدرسة بصورة مفّصلة عقیدتھم في
النجاة على أسس روحیة محضة، مرّكزین على موضوعات عرفانیة وأفالطونیة محدثة متنوعة.
وتتمثّل الغایة النھائیة للنجاة ھنا في تحقیق تقدم النفس اإلنسانیة ونقلھا من عالم دنیوي محض، أو
وجوٍد مادي، باتجاه خالقھا طلباً للجزاٍء الروحاني في حیاة اآلخرة األبدیة. إن ھذا المسعى الصاعد
على سلم النجاة یتضمن، إذا صح القول، تطھیر نفس اإلنسان عبر ھدایة توفرھا الھرمیة األرضیة
للدعوة اإلسماعیلیة أثناء حیاة ھذا اإلنسان. واألمر كذلك ألن المأذونین في ھرمیة ھذه الدعوة ھم
المخّولون بالكشف عن ”الصراط المستقیم“، الذي یھدي بھ هللا أولئك الساعین إلى الحقیقة ممن

ستُجازى نفوسھم یوم القیامة بجزاء روحاني.
تتألف الھرمیة األرضیة في كل دور من أدوار التاریخ اإلنساني من النبي الناطق لذلك الدور ومن
الخلفاء الشرعیین لھذا النبي. وفي دور اإلسالم تتوفر الھدایة الالزمة للنجاة في النبي محمد، ووصیّھ
علي بن أبي طالب، واألئمة اإلسماعیلیین. ویعتقد اإلسماعیلیون أیضاً، كالشیعة اآلخرین، بوجود
ً شفاعة ألئمتھم یوم القیامة، وھي الشفاعة التي تضمن لھم دخولھم إلى الجنة الروحیة. انظر أیضا

أدب.
نَْر (نور) محمد (ت. ٩٤٠/١٥٣٤). مؤسس فرقة اإلمامشاھیة. وكان نَْر محمد، ابن إمام شاه،
قد تولى قیادة مجموعة من الخوجة النزاریین في غجرات عقب وفاة والده سنة ٩١٩/١٥١٣.
وسرعان ما انشق عن جماعة الخوجة النزاریین وأسس فرقة مستقلة ُعرفت باإلمامشاھیة، نسبةً
ألبیھ. وقد زعم، في الواقع، اإلمامة لنفسھ، ولوالده بأثر رجعي، وادّعى أنھ یمثل تجسیداً (أفاتار)
لإلمام؛ وھذا مفھوم مألوف عند المتحولین الھندوس إلى اإلسماعیلیة الستبانثیة. وقبلت مجموعة
ً صغیرة من الخوجة في غجرات بمزاعم نَْر محمد وشّكلت فرقة إمامشاھیة منفصلة ُعرفت أیضا
بالستبانثیة. توفي نَْر محمد سنة ٩٤٠/١٥٣٤ ودُفن في المقام الضریح لوالده في بیرانا في غجرات.

نزار بن المستنصر (٤٣٧-٤٨٨/١٠٤٥-١٠٩٥). إمام إسماعیلي نزاري. كان المستنصر قد
ً لھ في الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة. لكن، ما إن نصَّ على ولده أبي منصور نزار خلفا
توفي المستنصر سنة ٤٨٧/١٠٩٤، حتى قام الوزیر األفضل، صاحب السلطة المطلقة، بتنصیب أخٍ
أصغر غیر شقیق لنزار، المستعلي، على العرش الفاطمي. رفض نزار الُمبعد تأیید خطط األفضل
وفّر إلى اإلسكندریة حیث أعلن الثورة ھناك سنة ٤٨٨/١٠٩٥ بتأیید محلي ضعیف. وتمَّ إعالن
نزار إماماً وخلیفة في اإلسكندریة بلقب المصطفى لدین هللا. حقق نزار نجاحاً ھاماً في البدایة وتقدم
نحو القاھرة حتى وصل ضواحیھا. لكن سرعان ما تصدى األفضل لنزار وأجبره على االستسالم.
ونُقل نزار إلى القاھرة حیث أُعدم سنة ٤٨٨/١٠٩٥. غیر أن اإلسماعیلیین الفرس بقیادة حسن
ً جدیداً لھم بعد المستنصر. وھكذا الصباح الشاملة أیّدوا حق نزار في اإلمامة واعترفوا بھ إماما
ً اآلمر؛ أصبح نزار جداً لخط األئمة اإلسماعیلیین النزاریین الذي ظھر في ألموت. انظر أیضا

الھدایة اآلمریة؛ المستعلیون، المستعلیة؛ النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
نزاري قوھستاني (٦٤٥-٧٢٠/١٢٤٧-١٣٢٠). شاعر إسماعیلي نزاري من فارس. ُولد حكیم
سعد الدین بن محمد، المشھور بنزاري قوھستاني، ألسرة إسماعیلیة من أصحاب األراضي. خدم
نزاري في شبابھ في اإلدارة الحكومیة لشمس الدین محمد األول (ح. ٦٤٣- ٦٧٦/١٢٤٥- ١٢٧٧)،
مؤسس أسرة كارت الحاكمة في خراسان وأفغانستان، ثم في إدارة خلفھ. والتحق نزاري فیما بعد
بالخدمة في البالط ودیوان اإلنشاء لشمس الدین علي (ت. ٧٠٦/١٣٠٦)، أمیر قوھستان

المھَربانیدي. وقد مدح نزاري ھذا الحاكم وأشار إلیھ باسم شمس–ى دین نیمروز علي.



وفي سنة ٦٧٨/١٢٨٠ انطلق نزاري في رحلة طویلة من تون في قوھستان إلى أذربیجان
وجورجیا وأرمینیا وباكو دامت مدة عامین. ومن الواضح أنھ تمكن خالل ھذه الرحلة من مشاھدة
إمام الزمان اإلسماعیلي، شمس الدین محمد، ربما في تبریز في العام ٦٧٩/١٢٨٠. وما لبث
نزاري أن فقد، في النھایة، رضى راعیھ المھَربانیدي الذي طرده وصادر أمالكھ. ومات معدماً في
بلدتھ األم بیرجند، حیث ضریحھ ال یزال قائماً حتى الیوم. ومن المحتمل أن نزاري كان أول مؤلف
من فترة ما بعد ألموت یستخدم أشكاالً من صیغ التعابیر الشعریة والصوفیة للتعبیر عن أفكاره
اإلسماعیلیة. ویحتوي دیوانھ الشعري أكثر من ١٠.٠٠٠ بیت من شعر الغزل المتضمن للكثیر من

المصطلحات الصوفیة. انظر أیضاً أدب.
النزاریون، النزاریة. فرٌع رئیس من اإلسماعیلیة. فالجماعة اإلسماعیلیة ودعوتھا الموحدة في
زمن الفاطمیین انقسمت إلى فرعین متنافسین عقب وفاة اإلمام – الخلیفة الفاطمي المستنصر عام
٤٨٧/١٠٩٤. فقد سبق للمستنصر أن نّص، في األصل، على ولده أبي منصور نزار خلفاً لھ، إال أن
األخیر ُحرم من حقوقھ في الوراثة لصالح أخیھ األصغر، أبي القاسم أحمد، الذي نّصبھ الوزیر
القوي األفضل على العرش الفاطمي باللقب الخالفي المستعلي با�. أما اإلسماعیلیون الذین استمروا
في تأییدھم لحق نزار وذریتھ في اإلمامة، وال سیما المقیمون في فارس، فصاروا یُعرفون

بالنزاریة. والواقع أّن حسن الصباح ھو من أسس الدعوة النزاریة المستقلة عن المؤسسة الفاطمیة.
وظھر األئمة النزاریون، من ذریة نزار، فیما بعد، في صورة حكاٍم نزاریین إسماعیلیین في
فارس تولّوا شؤون دعوتھم وجماعتھم ودولتھم التي اتّخذت من قلعة ألموت مركزاً لھا. وعندما
سقطت دولتھم في فارس على أیدي المغول عام ٦٥٤/١٢٥٦، فقد النزاریون بروزھم السیاسي
وعاشوا كأقلیات دینیة في فارس وآسیا الوسطى وجنوب آسیا وسوریة. وفي فترة ما بعد ألموت من
تاریخھم انقسم النزاریون إلى فرعي قاسم شاه ومحمد شاه، في الوقت الذي كانوا یمارسون فیھ
ً عمارة؛ حشاشون (حشیشیة)؛ الشتات؛ الھدایة اآلمریة؛ أدب؛ التقیة بأشكال مختلفة. انظر أیضا

المأمون البطائحي، أبو عبد هللا محمد بن فاتك؛ نكاح؛ المستعلیون، المستعلیة؛ العُشر.
ً النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس (ح. ٤٨٣-٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦). ویُعرفون أیضا
بـ”أسیاد ألموت“، وكانوا یمثلون ساللة حاكمة نزاریة سیطرت من مقرھا في قلعة ألموت على
أراٍض منتشرة في فارس وسوریة. وقد دامت ھذه الدولة اإلقلیمیة، التي أسسھا حسن الصباح منذ
العام الذي ثبَّت فیھ نفسھ في ألموت في ٤٨٣/١٠٩٠، ١٦٦عاماً، حتى تدمیرھا على أیدي جحافل
المغول. وحكم حسن الصباح (ت.٥١٨/١١٢٤) وخلیفتاه التالیان، كیا بزورك– أومید (ح.
٥١٨-٥٣٢/١١٢٤-١١٣٨) ومحمد بن بزورك- أومید (ح. ٥٣٢-٥٥٧/١١٣٨-١١٦٢) بصفتھم
دعاة وحججاً، أو ممثلین بكامل الصالحیة لألئمة النزاریین المستورین آنئٍذ. وابتداًء من عھد السید
الرابع أللموت، حسن الثاني (ح. ٥٥٧-٥٦١/١١٦٢-١١٦٦)، أقرَّ النزاریون بأسیاد ألموت أئمةً

ینحدرون من نزار بن المستنصر.
وكان في عھد السید السابع أللموت، عالء الدین محمد الثالث (ح. ٦١٨-٦٥٣/١٢٢١-١٢٦٦) أن
ً إلى تدمیر الدولة النزاریة ھناك. فقد قام السید الثامن، واألخیر، بدأ الغزو المغولي لفارس ُمفضیا
أللموت، ركن الدین خورشاه، باالستسالم للمغول سنة ٦٥٤/١٢٥٦. وفقد النزاریون السوریون
استقاللھم السیاسي عندما استسلمت آخر قالعھم، الكھف ، لحكام سوریة من الممالیك سنة

.٦٧١/١٢٧٣
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كان حسن الصباح قد نظَّم النزاریین في قوى ثوریة بھدف إضعاف حكم السالجقة األتراك
الغریب والضعیف على فارس. لكنھ لم ینجح في تحقیق غرضھ، وفشل السالجقة في طرد
اإلسماعیلیین من حصونھم الجبلیة، على الرغم من تفوقھم العسكري الكبیر، وبقیت الدولة النزاریة
بالرغم من األعمال العدائیة المتواصلة للسالجقة وخلفائھم حتى مجيء المغول. وعمل نزاریو فترة
ألموت على معالجة تعالیمھم في ضوء ظروفھم المتبدلة. وأمضوا فترة في عھد سید ألموت السادس،
جالل الدین حسن الثالث (ح. ٦٠٧-٦١٨/١٢١٠-١٢٢١)، تجرأوا خاللھا على إجراء تقارب مع
ً المؤسسة العباسیة السنّیة. وثمة نقود سّكھا الحكام النزاریون في ألموت، وال تزال باقیة. انظر أیضا
عمارة؛ حشاشون (حشیشیة)؛ كتابات تأریخیة؛ جامع التواریخ؛ أدب؛ شیخ الجبل؛ َسرغودشت–ى

سیدنا؛ تاریخ–ى جھان–غوشا؛ زبدة التواریخ.
نساء. وصل عدد من نساء أزمنة العصور الوسطى إلى مواقع بارزة داخل الجماعة اإلسماعیلیة.
فاحتلت أمھات وبنات وأخوات عدیدات لألئمة – الخلفاء الفاطمیین مثل ھذه المواقع. وضمن ھذه
الفئة یمكن أن نُشیر إلى َرَصد، أم المستنصر، التي قامت بمھمة الوصایة خالل العقود األولى من
فترة حكم ابنھا الطویلة، وإلى شقیقة الحاكم، ست الملك، التي قامت بدور فاعل في تنصیب الظاھر
في الخالفة الفاطمیة واإلمامة اإلسماعیلیة؛ وكانت وصیة علیھ لمدة سنتین حتى وفاتھا عام
٤١٣/١٠٢٣. وأیضاً كانت ھناك أروى، ملكة الیمن الصلیحیة التي ُسّمیت ”حجة الیمن“، وھو من
أعلى المناصب في تنظیم الدعوة اإلسماعیلیة [بعد اإلمام]. وكانت الملكة أروى مسؤولة عن تأسیس
الدعوة المستعلیة الطیبیة، بصورة مستقلة عن المؤسسة الفاطمیة في مصر. ومنذ وقت مبكر، وال
ً للتعلیم الدیني لنسائھم، ً أیضا ً خاصا سیما إبّان الفترة الفاطمیة، كّرس اإلسماعیلیون اھتماما

فخّصصوا لھن مجالس تعلیمیة خاصة.
وفي العصر الحدیث شكََّل تحریر النساء اإلسماعیلیات النزاریات ومشاركتھن في الشؤون
الجماعاتیة جزءاً من مكّونات السیاسات اإلصالحیة لآلغاخانین الثالث والرابع، آخر إمامین
نزاریین. فمنذ وقت مبكر في إمامتھ وقف اآلغا خان الثالث إلى جانب قضیة معاناة المرأة في الھند
وفي أمكنة أخرى، وجادل في العدید من خطبھ وكتاباتھ ضد المفھوم القائل بتخلّف النساء عن
الرجال ألسباب بیولوجیة أو غیرھا، واتّخذ عدة إجراءات لتمكین المرأة اإلسماعیلیة النزاریة من
احتالل موقعھا الشرعي الُمحّق كشریكة للرجل في جمیع المسائل المتعلقة بالحیاة وفي تطویر
إمكاناتھا اإلنسانیة الكامنة إلى أقصى حد ممكن. كما أّكد على تعلیم اإلناث وشّجع مشاركتھن في
الحیاة العامة، وألغى أیضاً ارتداء النساء النزاریات للحجاب التقلیدي. وبالمثل سار اآلغا خان الرابع
على سیاسات جده وسلفھ في ھذا المیدان، حیث أكد على المساواة بین الجنسین، وجعل جمیع
مؤسساتھ مفتوحة أمام مشاركة النساء. وبالفعل، فإن النساء اإلسماعیلیات النزاریات یُشاركن بكثافة،
مع نساء أخریات من خلفیات دینیة أخرى، في عمل المؤسسات التي تدیرھا شبكة اآلغا خان للتنمیة

(AKDN)، في الوقت الذي یشغلن فیھ مختلف المراكز الدینیة واإلداریة داخل جماعاتھن.
وفي الجماعة الطیبیة اإلسماعیلیة، التي یھیمن علیھا فرع البھرة الداؤدیین، واصلت النساء
ممارسة مزیٍد من األدوار التقلیدیة، بینما یرتدین نوعاً خاصاً من الحجاب المفروض خارج المنزل ،
یدعى ”ِرداء“. ویتألف ھذا الحجاب من ثوب طویل وقطعة مثلثة الشكل تغطي الرأس والصدر
ً نزوالً حتى األرداف. ومشاركة نساء البھرة في الشؤون الجماعاتیة تبقى أیضاً محدودة. انظر أیضا

زواج.



النسفي، أبو الحسن محمد بن أحمد (ت. ٣٣٢/٩٤٣). فیلسوف وداعٍ إسماعیلي في آسیا
الوسطى. أصلھ من قریة بَزدا في ضواحي بلدة نخشب (الُمعّربة إلى نسف) في آسیا الوسطى. وكان
النسفي، صاحب الفضل في إدخال شكٍل من األفالطونیة المحدثة إلى الفكر اإلسماعیلي، قد َخلََف
الحسین بن علي المروزي داعیاً لدعاة خراسان وما وراء النھر. واتّخذ مقراً لھ في منطقة ما وراء
النھر، ونجح منذ حوالي ٣٢٦/٩٣٧ في التغلغل في الدوائر الداخلیة للبالط الساماني. ثم نقل مقره
بالنتیجة إلى بخارى (في أوزبكستان الیوم)، وحّول إلى مذھبھ األمیر الساماني، نصر الثاني بن

أحمد (ح. ٣٠١-٣٣١/٩١٤-٩٤٣)، ووزیره، أبا علي محمد الجیھاني.
وتآمر علماء السنّة والحرس التركي في الدولة السامانیة ضد األمیر نصر الثاني، في النھایة،
وعزلوه، وشھد إسماعیلیو األراضي السامانیة في ظل حكم ولده وخلیفتھ، نوح األول (ح.
٣٣١-٣٤٣/٩٤٣-٩٥٤)، اضطھاداً ومالحقة شدیدین. وأُعدم النسفي وكبار مساعدیھ في بخارى
سنة ٣٣٢/٩٤٣. ولم یُكتب البقاء لكتاب النسفي األساسي، كتاب المحصول، الذي أنجزه حوالي سنة
٣٠٠/٩١٢، إال أن مجتزآت منھ وصلتنا عبر أعمال إسماعیلیة الحقة. وكان النسفي ینتمي إلى
معسكر اإلسماعیلیین المنشقین، أو القرامطة، المنتظرین رجعة محمد بن إسماعیل في صورة
ً أبو تمام، یوسف بن المھدي بدالً من اإلقرار باستمراریة اإلمامة اإلسماعیلیة بعده. انظر أیضا
محمد النیسابوري؛ البستي، أبو القاسم إسماعیل بن أحمد؛ كوزمولوجیا؛ كتاب الریاض؛ أدب؛

السجستاني، أبو یعقوب إسحاق بن أحمد.
النظامشاھیون (ح. ٨٩٥-١٠٤٦/١٤٩٠-١٦٣٦). ساللة حاكمة مسلمة شیعیة حكمت من
أحمدنََجر في ِدكَّن، فیما یُعرف الیوم بدولة َمَھَرشترا. وكان مؤسس األسرة أحمد نظام شاه قد ثبّت
استقاللھ عن الحكم البَھَمندي. ثم تحول ولده برھان األول نظام شاه (ح. ٩١٥-٩٦١/١٥٠٩-١٥٥٤)
ً لفرع محمد شاه من اإلسماعیلیة إلى الشیعیة االثني عشریة على ید شاه طاھر، الذي كان إماما
النزاریة. وفي عام ٩٤٤/١٥٣٧ تبنّى برھان األول أیضاً الشیعیة االثني عشریة دیناً رسمیاً لمملكتھ.
وجرى اقتالع ساللة النظامشاھیین عام ١٠٤٦/١٦٣٦، عندما ُضّمت أمالكھم إلى أمالك

العادلشاھیین من بیجابور وأباطرة المغول في الھند.
نظام الملك. انظر سیاسة نامھ.

النعمان بن محمد، القاضي أبو حنیفة (ت. ٣٦٣/٩٧٤). أشھر فقھاء اإلسماعیلیین في زمن
الفاطمیین، ومؤسس الفقھ اإلسماعیلي. ولد حوالي ٢٩٠/٩٠٣ ألسرة متعلمة في القیروان في شمال
أفریقیا، ودخل في خدمة عبد هللا المھدي، مؤسس الخالفة الفاطمیة، عام ٣١٣/٩٢٥. وخدم أول
أربعة أئمة – خلفاء فاطمیین بمھمات متنوعة حتى عام ٣٣٧/٩٤٨، عندما عیَّنھ المنصور في النھایة
ً لقضاة الدولة الفاطمیة. ثم ثبَّت الفاطمي الرابع، المعز، النعمان في ذلك المنصب، وفي قاضیا
ً بالنظر في المظالم على مستوى كامل الدولة الفاطمیة. ورافق المعز في ٣٤٣/٩٥٤ كلفھ أیضا
رحلتھ إلى القاھرة عام ٣٦٢/٩٧٣، وتوفي ھناك في السنة التالیة، ٣٦٣/٩٧٤. لھ أكثر من أربعین
عمالً بقیت، وتدرجت من مصنفات كثیرة في الفقھ بلغت ذروتھا في كتاب دعائم اإلسالم إلى
مجموعات األحادیث وكتب في التأویل والعقائد اإلسماعیلیة الباطنیة، إضافةً إلى الكتابات التأریخیة،
ً أساس التأویل؛ فقھ؛ أدب؛ زواج؛ شرح األخبار؛ تأویل وال سیما كتابھ إفتتاح الدعوة. انظر أیضا

الدعائم.
النعمة اللھیون [أتباع نعمة هللا]. اسم لطریقة صوفیة ھامة ذات صالت وثیقة باإلسماعیلیین
النزاریین أحیاناً. وكانت ھذه الطریقة، التي شایعت في وقت مبكر المشاعر الشیعیة في حین بقیت

ً



ً سنّیة حتى مجيء الصفویین، قد أصبحت واسعة االنتشار في مختلف أنحاء فارس خالل ظاھریا
حیاة مؤسسھا، شاه نعمة هللا ولي (ت. ٨٣٤/١٤٣١). وامتد أثرھا في وقت الحق إلى الھند، حیث
حظي أتباعھا برعایة الحكام البھمندیین في ِدّكن. بل إن أقطاب (أسیاد) ھذه الطریقة الصوفیة أقاموا،

في الواقع، في ِدّكن ألكثر من ثالثة قرون، منذ زمن شاه خلیل هللا، ابن مؤسس الطریقة وخلیفتھ.
وعادت طریقة نعمة هللا الصوفیة إلى االنتعاش في فارس بعد اعتناقھا للشیعیة االثني عشریة في
النصف الثاني من القرن الثاني عشر/ الثامن عشر. وبناًء على العالقات النزاریة – الصوفیة
القدیمة، فقد نمت ارتباطات وثیقة بین النعمة اللھیین واألئمة النزاریین منذ زمن اإلمام أبي الحسن
علي (ت. ١٢٠٦/١٧٩٢)، حاكم كرمان، وحتى زمن اآلغا خان األول (ت. ١٢٩٨/١٨٨١).
وانقسم النعمة اللھیون بالنتیجة إلى عدة فروع في فارس، حیث حافظوا على سعة انتشارھم.
ولجماعة النوربخشیة الرئیسیة من طریقة نعمة هللا الیوم العدید من التالمیذ، أو المریدین، حتى في

البلدان الغربیة، حیث تّم إنشاء شبكة من الخانقانات. انظر أیضاً شاه نزار الثاني.
النفس. انظر عقل، أو العقل الكلي.

النفس الكلیة. انظر عقل، أو العقل الكلي.
نكاح. انظر زواج.

نور الدین محمد الثاني (ح. ٥٦١-٦٠٧/١١٦٦-١٢١٠). إمام إسماعیلي نزاري والسید الخامس
في سلسلة أسیاد ألموت. ولد سنة ٥٤٢/١١٤٨، وتولى قیادة الجماعة اإلسماعیلیة النزاریة ودولتھم
بصفة إمام عقب وفاة والده، حسن الثاني. كّرس فترة حكمھ الطویلة إلدارة شؤون الدولة النزاریة
ً غزیر االنتاج، فقد ً لقیادتھ. وباعتباره مفكراً وكاتبا ودعوتھا متّخذاً من قلعة ألموت مقراً مركزیا
ساھم بصورة نشطة في دراسة التعالیم النزاریة في زمانھ. وبحث بصورة منتظمة ومفصلة في
عقیدة القیامة الھامة، التي أعلنھا والده سنة ٥٥٩/١١٦٤، واضعاً اإلمام النزاري الحاضر وسلطتھ
التعلیمیة المستقلة في قلب مركز عقیدة النزاریین. توفي نور الدین محمد الثاني، ربما مسموماً، سنة

٦٠٧/١٢١٠. انظر أیضاً النزاریون اإلسماعیلیون، حكام في فارس.
نور ساتغُر، بیر (شیخ). شخص ارتبط اسمھ تقلیدیاً بافتتاح نشاطات الدعوة اإلسماعیلیة النزاریة
ً في جنوب آسیا. وكان نور ساتغُر، المسّمى نور الدین أیضاً، أول داعٍ نزاري، أو بیر، یُرَسل، طبقا
للروایة التقلیدیة المحفوظة في أشعار الجنان، من الدیلم في فارس إلى غجرات. وھناك، في باتان،
نجح في تحویل حاكم راجبوت المحلي سیدَھَراجا جیاسنغا (ح. ٤٨٧-٥٢٧/١٠٩٤-١١٣٣)، وھو
نفس ملك غجرات الھندوسي الذي قیل إنھ اعتنق اإلسماعیلیة المستعلیة الطیبیة، إال أنھ توفي في
الواقع ھندوسیاً. وتُضیف تقالید الجماعة أن نور ساتغُر سرعان ما حّول باتان بأكملھا، فأصبحت
تُعرف باسم بیرنا باتان، أي مدینة البیر. ویبقى نور ساتغُر شخصیة محیّرة غامضة تلفّھا األساطیر،
وبالتالي أصبحت التواریخ المذكورة لوصول ھذا البیر (الشیخ) إلى الھند محّل جدٍل واسع. ووجود
مقاٍم منسوٍب إلیھ في نَوساري قرب سورات في غجرات، ولھ شاھدة مؤرخة في ٤٨٧/١٠٩٤، ال

یقدم سوى فائدة قلیلة في تحدید موقع شیخنا تاریخیاً. انظر أیضاً خوجة؛ َستبانث.
النیسابوري، أحمد بن إبراھیم (ت. بعد ٣٨٦/٩٩٦). داعٍ إسماعیلي ومؤلف اشتھر في القرن
الرابع/ العاشر. ولد في نیسابور (نیشابور) في خراسان، وأمضى معظم سني حیاتھ، كما یبدو، في
مصر الفاطمیة خالل عھدي الخلیفتین العزیز والحاكم. ومن أعمالھ المصدر التاریخي الھام استتار
اإلمام، الذي یتناول موضوع استقرار اإلمام اإلسماعیلي المبكر، عبد هللا األكبر، في سلمیة، ثم
الرحلة الالحقة لعبد هللا المھدي، مؤسس الخالفة الفاطمیة، من سوریة إلى شمال أفریقیا. كما صنّف

ً



ً كتاب إثبات اإلمامة في عھد الحاكم، وجادل، بناًء على أسس متنوعة، لمصلحة شرعیة أیضا
اإلمامة وضرورتھا. وتُعد رسالتھ، الرسالة الموجزة الكافیة في أدب الدعاة، من الرسائل
اإلسماعیلیة القلیلة حول وظائف الداعي المثالي وصفاتھ. وقد ُحفظت ھذه الرسالة في كتاب حاتم بن

إبراھیم الحامدي بعنوان تحفة القلوب. انظر أیضاً كتابات تأریخیة؛ أدب.

– ھـ –

ھامر- بیرغشتال، جوزیف فریھر فون (١٧٧٤-١٨٥٦). مستشرق ودیبلوماسي نمساوي. كتب
ً للدولة اإلسماعیلیة النزاریة في فارس. درس العربیة َص حصریا أول كتاب في الغرب ُخّصِ
والفارسیة والتركیة في األكادیمیة الشرقیة في فیینا، وأصبح دیبلوماسیاً في اإلمبراطوریة العثمانیة.
وأنتج فون ھامر، الرائد في الدراسات الشرقیة الحدیثة، عدداً ضخماً من الكتب في تاریخ المشرق

وآدابھ، إضافةً إلى تحقیقات وترجمات لنصوص متنوعة.
Die Geschichte der)باأللمانیة بعنوان تاریخ الحشاشین ً وفي عام ١٨١٨ نشر كتابا
Assassinen) اعتماداً على كتابات ولیم الصوري (ت. ١١٨٤)، وجیمس أوف فیتري (ت.
١٢٤٠)، وغیرھما من مؤرخي الصلیبیین في العصر الوسیط، إضافةً إلى قصة رحلة ماركو بولو
(ت. ١٣٢٤)، وعدد من الروایات األوروبیة األولیة المشوشة، ومخطوطات إسالمیة (كتاریخ–ى
جھان–غوشا للجویني والخطط للمقریزي، إلخ) في المكتبة اإلمبراطوریة في فیینا أو في مجموعات
خاصة ومنھا مجموعتھ. وقد حقق ھذا الكتاب الرائد، لكن المليء بالعیوب، حول تاریخ الدولة
ً في أوروبا، وسرعان ما تُرجم إلى الفرنسیة ً عظیما اإلسماعیلیة النزاریة في فترة ألموت، نجاحا
واإلنكلیزیة. وھذا العمل المشّوه للنزاریین، والمؤیّد لالتّھامات التي وّجھھا ابن رزام وغیره من
جدلیي السنّة في العصر الوسیط إلى اإلسماعیلیین، ولخرافات الحشاشین للصلیبیین، بقي حتى
ً النزاریون اإلسماعیلیون، ً حول الموضوع. انظر أیضا ً نموذجیا ثالثینیات القرن العشرین مرجعا

حكام في فارس.
الھبتیون (أتباع ھبة هللا). انظر المجدوع، إسماعیل بن عبد الرسول.

الھجرة. انظر الشتات (دیاسبورا).
الھدایة اآلمریة. رسالة جدلیة للخلیفة الفاطمي اآلمر (ت. ٥٢٤/١١٣٠) بُنیت على وقائع اجتماع
ُعقد في القصر الفاطمي في القاھرة سنة ٥١٦/١١٢٢ ودّونت كتابةً فیما بعد على ید ابن الصیرفي.
وھي رسالة موجزة بالعربیة في نقض حقوق نزار بن المستنصر في اإلمامة اإلسماعیلیة. وھي أقدم
وثیقة رسمیة مؤیدة لمزاعم والد اآلمر، المستعلي، وُمنكرة الدّعاء نزار وذریتھ في اإلمامة. كما أنھا
أقدم مصدر یُشیر إلى النزاریین بالحشیشیة. انظر أیضاً الحشاشون؛ المأمون البطائحي، أبو عبد هللا

محمد بن فاتك؛ المستعلیون؛ النزاریون، النزاریة.
ً إلى حسن الصباح الُمسّمى من قبل ھفت باب–ى بابا سیّدنا. رسالة فارسیة مجھولة نُسبت خطأ
نزاریي فترة ألموت بـ”سیّدنا“ و”بابا“. وتتضّمن الرسالة الُمصنّفة حوالي ٥٩٦/١٢٠٠ روایة عن
إعالن حسن الثاني للقیامة في ألموت سنة ٥٥٩/١١٦٤، ویبدو بوضوح أن مؤلف الرسالة كان أحد
شھود اإلعالن. وعلى العموم، تتناول الرسالة تعالیم النزاریین من فترة ألموت بعد إعالن القیامة في

٥٥٩/١١٦٤. انظر أیضاً أدب.



الھمداني، حسین ف. (١٩٠١-١٩٦٢). واحدٌ من رّواد الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. ُولد في
سورات، غجرات، ألسرة بارزة من علماء الداؤدیة الطیبیة المستعلیة اإلسماعیلیة، الذین جاؤوا في
األصل من الفرع الیعُربي لقبیلة بني ھمدان الیمنیة. وكان جده علي بن سعید الیعُربي الھمداني (ت.
١٢١٢/١٧٩٨) قد ھاجر من الیمن إلى سورات بدعوة من الداعي الطیبي الثاني واألربعین، یوسف
نجم الدین (١٢٠٠-١٢١٣/١٧٨٥-١٧٩٨). وكان والده الشیخ فیض هللا
(١٢٩٤-١٣٨٨/١٨٧٧-١٩٦٩) أصغر أبناء سیدي محمد علي الھمداني
(١٢٤٩-١٣١٥/١٨٣٣-١٨٩٨)، من العلماء الباحثین وجامعي المخطوطات اإلسماعیلیة. أما
حسین الھمداني فكان من أوائل البھرة الداؤدیین الذین یتلقون تعلیماً غربیاً. فبعد حصولھ على درجة
الماجستیر من جامعة بومباي عام ١٩٢٧، سّجل في كلیة الدراسات الشرقیة في لندن، ودرس على
ید البروفیسور ھاملتون آ. ر. جب (١٨٩٥-١٩٧١) وحصل على درجة الدكتوراه عام ١٩٣١،
وكانت أطروحتھ دراسة لكتاب زھر المعاني للداعي الطیبي التاسع عشر والمؤرخ إدریس عماد
الدین. وأھدى عدداً من المخطوطات اإلسماعیلیة إلى مكتبات متنوعة في لندن وباریس ولیدن

وبومباي، معّرفاً الباحثین الغربیین ألول مرة بھذا التراث األدبي الغني.
وبعودتھ إلى الھند، عمل حسین الھمداني في تدریس العربیة والفارسیة في كلیة م. ت. ب. في
سورات، ثم في جامعة بومباي من ١٩٣٢-١٩٤٨. وفي بومباي جعل مجموعة عائلتھ من
المخطوطات ُمتاحة لفالدیمیر إیفانوف وآصف ع. أ. فیضي، األمر الذي ساھم إلى حدٍّ كبیر في
انطالقة التقدم الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة. وبعد تقسیم الھند ھاجر حسین إلى كراتشي،
وانضّم إلى الخدمة في الخارجیة الباكستانیة حیث جرى تعیینھ عام ١٩٤٨ كأول مستشار ثقافي
لبالده الجدیدة في مصر. وفي عام ١٩٥٠ تقاعد من العمل الدبلوماسي وأصبح، بناًء على دعوة من
طھ حسین (١٨٨٩-١٩٧٣)، وزیر التعلیم المصري، أستاذاً لفقھ اللغات السامیة واللغة الفارسیة في
كلیة دار العلوم المشھورة والمرتبطة بجامعتي األزھر والقاھرة. ونشر عدة دراسات رائدة إضافةً
إلى كتاب رئیس حول الصلیحیین. وكان حسین الھمداني في صلب عملیة تحقیق لكتاب أبي حاتم

الرازي، كتاب الزینة، عندما توفي في القاھرة بنوبة قلبیة مفاجئة.
الھمدانیون. اسم لثالث سالالت إسماعیلیة مستعلیة حكمت من صنعاء مقاطعات مختلفة في شمال
الیمن خالل الفترة ٤٩٢-٥٧٠/١٠٩٩-١١٧٤. وكان الھمدانیون ینتمون إلى االئتالف القبلي القوي
لبني ھمدان في الیمن. وبحلول عام ٤٩٢/١٠٩٩، أي عندما كانت عشائر ھمدانیة مختلفة تتحدى
سلطة حكام الیمن الصلیحیین، تمّكن حاتم بن الغشیم الُمغلَّسي، أحد القادة الھمدانیین اإلسماعیلیین
المستعلیین، من السیطرة على صنعاء والمقاطعات المحیطة بھا، األمر الذي آذن بإنشاء أول ساللة
لبني حاتم ھناك. وَخلَف حاتم ولده عبد هللا (ح. ٥٠٢-٥٠٤/١١٠٩-١١١١) ثم ولده اآلخر، معن بن
حاتم (ح. ٥٠٤-٥١٠/١١١١-١١١٦)، الذي واجھ معارضة ھمدانیة داخلیة خطیرة انتھت بعزلھ
من الحكم. وتّم، إثر ذلك، تنصیب ھشام بن القُبیب، وھو إسماعیلي مستعلي ینتمي إلى عشیرة
ھمدانیة أخرى، حاكماً جدیداً في صنعاء، مؤسساً بذلك الساللة الھمدانیة الثانیة المشھورة باسم بني
القُبیب. وبوفاة ھشام سنة ٥١٨/١١٢٤، خلفھ شقیقھ ِحماس بن القُبیب (ح.
٥١٨-٥٢٧/١١٢٤-١١٣٢)، أول حاكم ھمداني یدعم الدعوة الحافظیة في الیمن. وكان ابن ِحماس
وخلیفتھ في الحكم، حاتم (ح. ٥٢٧-٥٣٣/١١٣٢-١١٣٩)، من المؤیدین المنتمین لإلسماعیلیة

الحافظیة أیضاً.



تنازع أوالد حاتم بن ِحماس على وراثة الحكم فخسروا المنصب لبیت ھمداني آخر یدعى عمران،
ً بتأسیس الساللة الھمدانیة الثالثة، والخط الثاني من بني حاتم ھناك. الذي تولّى السلطة آنئٍذ مؤذنا
وتأّسس ھذا الخط عام ٥٣٣/١١٣٩ على ید حمید الدولة حاتم بن أحمد بن عمران. وفي سنة
٥٤٥/١١٥٠ كان حاتم بن أحمد (ح. ٥٣٣-٥٥٦/١١٣٩-١١٦١)، الذي قاتل الزیدیین، یُسیطر على
كامل الیمن إلى الشمال من صنعاء باستثناء صعدة، المقر التقلیدي للزیدیین في الیمن. وساللة بني
ً أیّدت الدعوة الحافظیة وانتمت إلیھا. جاء بعد حاتم إلى الحكم ولده علي (ح. حاتم الثانیة أیضا
٥٥٦-٥٧٠/١١٦١-١١٧٤)، كآخر حاكم من ھذه الساللة. وقد قاتل السلطان علي بن حاتم الطیبیین
في الیمن وانتصر علیھم. ثم دخل األیوبیون صنعاء عام ٥٧٠/١١٧٤ ووضعوا حدّاً لحكم الھمدانیین
على شمال الیمن، بالرغم من بقاء حاتم بن علي (ت. ٥٩٩/١٢٠٢) وأقارب لھ مسیطرین على

بعض القالع المتبعثرة لبعض الوقت.
ھیئة الطریقة والثقافة الدینیة اإلسماعیلیة (ITREB). ھي عبارة عن كیان دیني وتعلیمي أُقیم
في حوالي ٢٠ بلداً تتوزع فیھا الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة. والوظیفة األساسیة لھذه الھیئات ھي
توفیر التعلیم الدیني على كافة المستویات؛ وتدریب المعلمین الدینیین والوعاظ؛ والقیام باألبحاث
والنشر؛ وأیة وظیفة أخرى یراھا إمام الزمان النزاري ضروریة. ولكل ھیئة رئیس وأمین سر
ً لدورة من ثالث سنوات من قبل اإلمام النزاري. فخري وعدد من األعضاء یجري تعیینھم جمیعا
فحتى حوالي ١٩٨٦ كان ثمة عدد أصغر من الجمعیات اإلسماعیلیة الوطنیة التي كانت تقوم
بالمسؤولیات األساسیة لھیئات الطریقة لعدد من الجماعات النزاریة الُمختارة، وخاصةً في الھند
وباكستان وشرق أفریقیا. ولدى معھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن (IIS) عدد من البرامج
ً اآلغا خان الرابع، صاحب السمو األمیر لمساعدة ھذه الھیئات في نشاطاتھا التعلیمیة. انظر أیضا

كریم؛ العُْشر.

– و –

وجھ–ى دین [وجھ الدین]. كتاب من تألیف ناصر خسرو (ت. بعد ٤٦٥/١٠٧٢). وھو العمل
األساسي في موضوع التأویل لھذا الداعي والمؤلف اإلسماعیلي. وتتضّمن ھذه الرسالة الدینیة
الفارسیة الُمقسَّمة إلى ٥١ فصالً تفسیرات باطنیة لعدد من الفرائض الدینیة كالصوم. وال تزال
الجماعات اإلسماعیلیة النزاریة في بدخشان والھونزا وغیرھما من أنحاء آسیا الوسطى تحتفظ بنص

كتاب وجھ–ى دین وتقرأه على نطاق واسع.
وحي. انظر نبّوة.

والیة. انظر إمامة.

– ي –

الیازوري، أبو محمد الحسن بن علي (ت. ٤٥٠/١٠٥٨). وزیر للخلیفة الفاطمي المستنصر من
ً فیھا ثم في الرملة ٤٤٢/١٠٥٠ إلى ٤٥٠/١٠٥٨. ولد في بلدة یازور في فلسطین، وأصبح قاضیا



قبل انتقالھ إلى القاھرة الفاطمیة. وھناك أصبح قاضي قضاة مصر قبل خالفتھ لَصدَقة في الوزارة.
كان إداریاً قدیراً، إال أنھ اتُّھم بالخیانة وأُعدم.

الیوم اآلخر. انظر القیامة.
یوم البعث والنشور. انظر القیامة.



جداول األنساب وسالسلھا

أئمة االثني عشریین واإلسماعیلیین األوائل





األئمة – الخلفاء الفاطمیون اإلسماعیلیون



األئمة النزاریون

األئمة النزاریون لفرع قاسم شاه
١٩. نزار بن المستنصر با� (ت. ٤٨٨/١٠٩٥)

٢٠. الھادي
٢١. المھتدي

٢٢. القاھر
٢٣. حسن الثاني على ذكره السالم (ت. ٥٦١/١١٦٦)

٢٤. نور الدین محمد الثاني (ت. ٦٠٧/١٢١٠)
٢٥. جالل الدین حسن الثالث (ت. ٦١٨/١٢٢١)
٢٦. عالء الدین محمد الثالث (ت. ٦٥٣/١٢٥٥)

٢٧. ركن الدین خورشاه (ت. ٦٥٥/١٢٥٧)
٢٨. شمس الدین محمد (ت. حوالي ٧١٠/١٣١٠)

٢٩. قاسم شاه
٣٠. إسالم شاه

٣١. محمد بن إسالم شاه
٣٢. المستنصر با� الثاني (ت. ٨٨٥/١٤٨٠)

٣٣. عبد السالم شاه
٣٤. غریب میرزا (المستنصر با� الثالث) (ت. ٩٠٤/١٤٩٨)

٣٥. أبو الذر علي (نور الدین)
٣٦. مراد میرزا (ت. ٩٨١/١٥٧٤)

٣٧. ذو الفقار علي (خلیل هللا األول) (ت. ١٠٤٣/١٦٣٤)
٣٨. نور الدھر (نور الدین) علي (ت. ١٠٨٢/١٦٧١)

٣٩. خلیل هللا الثاني علي (ت. ١٠٩٠/١٦٨٠)
٤٠. شاه نزار (ت. ١١٣٤/١٧٢٢)
٤١. سیّد علي (ت. ١١٦٧/١٧٥٤)

٤٢. حسن علي
٤٣. قاسم علي (سیّد جعفر)

٤٤. أبو الحسن علي (سیّد أبو الحسن كھكي) (ت. ١٢٠٦/١٧٩٢)
٤٥. شاه خلیل هللا الثالث (ت. ١٢٣٢/١٨١٧)

٤٦. حسن علي شاه، اآلغا خان األول (ت. ١٢٩٨/١٨٨١)
٤٧. آقا علي شاه، اآلغا خان الثاني (ت. ١٣٠٢/١٨٨٥)

٤٨. سلطان محمد (َمُحِمْد) شاه، اآلغا خان الثالث (ت. ١٣٧٦/١٩٥٧)
٤٩. صاحب السمو األمیر كریم، اآلغا خان الرابع، اإلمام الحاضر

األئمة النزاریون لفرع محمد (مؤمن) شاه
١٩. نزار بن المستنصر با� (ت. ٤٨٨/١٠٩٥)



٢٠. حسن بن نزار
٢١. محمد بن حسن

٢٢. جالل الدین حسن بن محمد (ت. ٦١٨/١٢٢١)
٢٣. عالء الدین محمد بن حسن (ت. ٦٥٣/١٢٥٥)

٢٤. ركن الدین محمود بن محمد (ت. ٦٥٥/١٢٥٧)
٢٥. شمس الدین محمد بن محمود (ت. حوالي ٧١٠/١٣١٠)

٢٦. عالء الدین مؤمن شاه بن محمد
٢٧. محمد شاه بن مؤمن شاه

٢٨. رضي الدین بن محمد شاه (ت. ٨٣٨/١٤٣٤)
٢٩. طاھر بن رضي الدین (ت. ٨٦٨/١٤٦٣)

٣٠. رضي الدین الثاني بن طاھر (ت. ٩١٥/١٥٠٩)
٣١. شاه طاھر بن رضي الدین الثاني الحسیني دّكني (ت. حوالي ٩٥٦/١٥٤٩)

٣٢. حیدر بن شاه طاھر (ت. ٩٩٤/١٥٨٦)
٣٣. صدر الدین محمد بن حیدر (ت. ١٠٣٢/١٦٢٢)
٣٤. معین الدین بن صدر الدین (ت. ١٠٥٤/١٦٤٤)

٣٥. عطیة هللا بن معین الدین (خدایبخش) (ت. ١٠٧٤/١٦٦٣)
٣٦. عزیز شاه بن عطیة هللا (ت. ١١٠٣/١٦٩١)

٣٧. معین الدین الثاني بن عزیز شاه (ت. ١١٢٧/١٧١٥)
٣٨. أمیر محمد بن معین الدین الثاني الُمشّرف (ت. ١١٧٨/١٧٦٤)

٣٩. حیدر بن محمد الُمطھَّر (ت. ١٢٠١/١٧٨٦)
٤٠. أمیر محمد بن حیدر الباقر، آخر أئمة ھذا الخط.

مالحظة: بعض مصادر المحمدشاھیین تُضیف اسم أحمد القائم بین اإلمامین الرابع والعشرین
والخامس والعشرین.

الحكام اإلسماعیلیین النزاریین في فارس (٤٨٣- ٦٥٤/١٠٩٠-١٢٥٦)
آ. بصفة دعاة وحجج:

١. حسن الصبّاح (٤٨٣-٥١٨/١٠٩٠-١١٢٤)
٢. كیا بُزورك – أومید (٥١٨-٥٣٢/١١٢٤-١١٣٨)

٣. محمد بن بُزورك – أومید (٥٣٢-٥٥٧/١١٣٨-١١٦٢)
ب. بصفة أئمة:

٤. حسن الثاني على ذكره السالم (٥٥٧-٥٦١/١١٦٢-١١٦٦)
٥. نور الدین محمد الثاني (٥٦١-٦٠٧/١١٦٦-١٢١٠)

٦. جالل الدین حسن الثالث (٦٠٧-٦١٨/١٢١٠-١٢٢١)
٧. عالء الدین محمد الثالث (٦١٨-٦٥٣/١٢٢١-١٢٥٥)

٨. ركن الدین خور شاه (٦٥٣-٦٥٤/١٢٥٥-١٢٥٦)
دعاة المستعلیین الطیبیین

في الیمن

ُ



١. الذُؤیب بن موسى الوادعي (ت. ٥٤٦/١١٥١)
٢. إبراھیم بن الحسین الحامدي (ت. ٥٥٧/١١٦٢)

٣. حاتم بن إبراھیم الحامدي (ت. ٥٩٦/١١٩٩)
٤. علي بن حاتم الحامدي (ت. ٦٠٥/١٢٠٩)

٥. علي بن محمد بن الولید (ت. ٦١٢/١٢١٥)
٦. علي بن حنظلة الوادعي (ت. ٦٢٦/١٢٢٩)

٧. محمد بن المبارك بن محمد بن الولید (ت. ٦٢٧/١٢٣٠)
٨. الحسین بن علي بن محمد بن الولید (ت. ٦٦٧/١٢٦٨)
٩. علي بن الحسین بن علي بن الولید (ت. ٦٨٢/١٢٨٤)

١٠. علي بن الحسین بن علي بن حنظلة (ت. ٦٨٦/١٢٨٧)
١١. إبراھیم بن الحسین بن علي بن الولید (ت. ٧٢٨/١٣٢٨)

١٢. محمد بن حاتم بن الحسین بن الولید (ت. ٧٢٩/١٣٢٩)
١٣. علي بن إبراھیم بن الحسین بن الولید (ت. ٧٤٦/١٣٤٥)

١٤. عبد المّطلب بن محمد بن حاتم بن الولید (ت. ٧٥٥/١٣٥٤)
١٥. عباس بن محمد بن حاتم بن الولید (ت. ٧٧٩/١٣٧٨)

١٦. عبد هللا بن علي بن محمد بن الولید (ت. ٨٠٩/١٤٠٧)
١٧. الحسن بن عبد هللا بن علي بن الولید (ت. ٨٢١/١٤١٨)

١٨. علي بن عبد هللا بن علي بن الولید (ت. ٨٣٢/١٤٢٨)
١٩. إدریس بن الحسن بن عبد هللا بن الولید (ت. ٨٧٢/١٤٦٨)
٢٠. الحسن بن إدریس بن الحسن بن الولید (ت. ٩١٨/١٥١٢)
٢١. الحسین بن إدریس بن الحسن بن الولید (ت. ٩٣٣/١٥٢٧)

٢٢. علي بن الحسین بن إدریس بن الولید (ت. ٩٣٣/١٥٢٧)
٢٣. محمد بن الحسن (الحسین) بن إدریس بن الولید (ت. ٩٤٦/١٥٣٩)

في الھند
٢٤. یوسف بن سلیمان (ت. ٩٧٤/١٥٦٧)

٢٥. جالل بن حسن (ت. ٩٧٥/١٥٦٧)
٢٦. داؤد بن عجبشاه (ت. ٩٩٧/١٥٨٩ أو ٩٩٩/١٥٩١)

الدعاة الداؤدیون في الھند
٢٧. داؤد برھان الدین بن قطبشاه (ت. ١٠٢١/١٦١٢)

٢٨. الشیخ آدم صفي الدین بن طیّبشاه (ت. ١٠٣٠/١٦٢١)
٢٩. عبد الطیب زكي الدین بن داؤد بن قطبشاه (ت. ١٠٤١/١٦٣١)

٣٠. علي شمس الدین بن الحسن بن إدریس بن الولید (ت. ١٠٤٢/١٦٣٢)
٣١. قاسم زین الدین بن بیرخان (ت. ١٠٥٤/١٦٤٤)

٣٢. قطبخان قطب الدین بن داؤد (ت. ١٠٥٦/١٦٤٦)
٣٣. بیرخان شجاع الدین بن أحمدجي (ت. ١٠٦٥/١٦٥٥)

٣٤. إسماعیل بدر الدین بن مال راج بن آدم (ت. ١٠٨٥/١٦٧٤)
٣٥. عبد الطیب زكي الدینبن إسماعیل بدر الدین (ت.١١١٠/١٦٩٩)



٣٦. موسى كلیم الدین بن عبد الطیب زكي الدین (ت. ١١٢٢/١٧١٠)
٣٧. نور محمد نور الدین بن موسى كلیم الدین (ت. ١١٣٠/١٧١٨)

٣٨. إسماعیل بدر الدین بن شیخ آدم صفي الدین (ت. ١١٥٠/١٧٣٧)
٣٩. إبراھیم وجیھ الدین بن عبد القادر حكیم الدین (ت. ١١٦٨/١٧٥٤)
٤٠. ھبة هللا المؤید في الدینبن إبراھیم وجیھ الدین (ت. ١١٩٣/١٧٧٩)
٤١. عبد الطیب زكي الدین بن إسماعیل بدر الدین (ت. ١٢٠٠/١٧٨٥)

٤٢. یوسف نجم الدین بن عبد الطیب زكي الدین (ت. ١٢١٣/١٧٩٨)
٤٣. عبد علي سیف الدین بن عبد الطیب زكي الدین (ت. ١٢٣٢/١٨١٧)
٤٤. محمد عز الدین بن شیخ جیوانجي أورانجابادي (ت. ١٢٣٦/١٨٢١)
٤٥. طیب زین الدین بن شیخ جیوانجي أورانجابادي (ت. ١٢٥٢/١٨٣٧)

٤٦. محمد بدر الدین بن عبد علي سیف الدین (ت. ١٢٥٦/١٨٤٠)
٤٧. عبد القادر نجم الدین بن طیب زین الدین (ت. ١٣٠٢/١٨٨٥)

٤٨. عبد الحسین حسام الدین بن طیب زین الدین (ت. ١٣٠٨/١٨٩١)
٤٩. محمد برھان الدین بن عبد القادر نجم الدین (ت. ١٣٢٣/١٩٠٦)

٥٠. عبد هللا بدر الدین بن عبد الحسین حسام الدین (ت. ١٣٣٣/١٩١٥)
٥١. طاھر سیف الدین بن محمد برھان الدین (ت. ١٣٨٥/١٩٦٥)

٥٢. سیدنا محمد برھان الدین بن طاھر سیف الدین، الداعي الحاضر
الدعاة السلیمانیون في الھند وإیران

٢٧. سلیمان بن حسن (ت. ١٠٠٥/١٥٩٧)
٢٨. جعفر بن سلیمان (ت. ١٠٥٠/١٦٤٠)
٢٩. علي بن سلیمان (ت. ١٠٨٨/١٦٧٧)

٣٠. إبراھیم بن محمد بن الفھد المكرمي (ت. ١٠٩٤/١٦٨٣)
٣١. محمد بن إسماعیل (ت. ١١٠٩/١٦٩٧)
٣٢. ھبة هللا بن إبراھیم (ت. ١١٦٠/١٧٤٧)

٣٣. إسماعیل بن ھبة هللا (ت. ١١٨٤/١٧٧٠)
٣٤. الحسن بن ھبة هللا (ت. ١١٨٩/١٧٧٥)

٣٥. عبد العلي بن الحسن (ت. ١١٩٥/١٧٨١)
٣٦. عبد هللا بن علي (ت. ١٢٢٥/١٨١٠)
٣٧. یوسف بن علي (ت. ١٢٣٤/١٨١٩)

٣٨. الحسین بن الحسن (ت. ١٢٤١/١٨٢٦)
٣٩. إسماعیل بن محمد (ت. ١٢٥٦/١٨٤٠)

٤٠. الحسن بن محمد (ت. ١٢٦٢/١٨٤٦)
٤١. الحسن بن إسماعیل (ت. ١٢٨٩/١٨٧٢)

٤٢. أحمد بن إسماعیل (ت. ١٣٠٦/١٨٨٩)
٤٣. عبد هللا بن علي (ت. ١٣٢٣/١٩٠٥)
٤٤. علي بن ھبة هللا (ت. ١٣٣١/١٩١٣)
٤٥. علي بن محسن (ت. ١٣٥٥/١٩٣٦)



٤٦. حسام الدین بن الحاج غالم حسین بن فرحات علي (ت. ١٣٥٧/١٩٣٨)
٤٧. شرف الدین الحسین بن أحمد المكرمي (ت. ١٣٥٨/١٩٣٩)

٤٨. جمال الدین علي بن شرف الدین الحسین المكرمي (ت. ١٣٩٥/١٩٧٥)
٤٩. الشرفي الحسن بن الحسین المكرمي (ت. ١٤١٣/١٩٩٢)

٥٠. الحسین بن إسماعیل المكرمي (ت. ١٤٢٦/٢٠٠٥)
٥١. سیدنا عبد هللا بن محمد المكرمي، الداعي الحاضر

الدعاة العلویون في الھند
٢٧. داؤد برھان الدین بن قطبشاه (ت. ١٠٢١/١٦١٢)

٢٨. الشیخ آدم صفي الدین بن طیبشاه (ت. ١٠٣٠/١٦٢١)
٢٩. شمس الدین علي بن إبراھیم (ت. ١٠٤٦/١٦٣٧)

٣٠. زكي الدین طیّب بن الشیخ آدم (ت. ١٠٤٧/١٦٣٨)
٣١. بدر الدین حسن بن ولي (ت. ١٠٩٠/١٦٧٩)

٣٢. ضیاء الدین جیوابھائي بن نوح (ت. ١١٣٠/١٧١٨)
٣٣. مؤید الدین ھبة هللا بن ضیاء الدین (ت. ١١٥١/١٧٣٨)

٣٤. شھاب الدین جالل بن نوح (ت. ١١٥٨/١٧٤٥)
٣٥. نور الدین نوربھائي بن الشیخ علي (ت. ١١٧٨/١٧٦٤)
٣٦. حمید الدین شمس الدین بن ھبة هللا (ت. ١١٨٩/١٧٧٥)

٣٧. شمس الدین الشیخ علي بن شمس الدین (ت. ١٢٤٨/١٨٣٢)
٣٨. حمید الدین شمس الدین بن الشیخ علي (ت. ١٢٥٢/١٨٣٦)

٣٩. مفید الدین نجم الدین بن الشیخ علي (ت. ١٢٨٢/١٨٦٥)
٤٠. أمین الدین أمیر الدین بن نجم الدین (ت. ١٢٩٦/١٨٧٩)
٤١. فخر الدین جیوابھائي بن أمیر الدین (ت. ١٣٤٧/١٩٢٩)

٤٢. بدر الدین فدا علي بن فخر الدین (ت. ١٣٧٧/١٩٥٨)
٤٣. نور الدین یوسف بن بدر الدین (ت. ١٣٩٤/١٩٧٤)

٤٤. سیدنا أبو حاتم طیب ضیاء الدین بن نور الدین یوسف، الداعي الحاضر.



I – مقدمة

ً على أساس ً تقریبا حتى منتصف القرن العشرین كانت دراسة اإلسماعیلیین وتقییمھم تتم حصریا
األدلة المجموعة، أو الموضوعة (المفبركة) في الغالب من قبل منتقصیھم. وكانت النتیجة اإلمعان
في تشویھ صورتھم في المصادر األوروبیة واإلسالمیة مع تشكیلة من الخرافات واألساطیر
المتداولة بخصوص تعالیمھم وممارساتھم. وفي الوقت نفسھ فإن النصوص الموثوقة التي أنتجھا
اإلسماعیلیون أنفسھم خالل أطوار تاریخھم المتنوعة بقیت بعیدة عن متناول ”الغرباء“. وفي مثل
ھذا الُمناخ فإن كل ما أنتجھ المؤرخون وعلماء الدین والفقھاء وكتّاب الفرق المسلمون في األزمنة ما
ً لإلسماعیلیین بدرجات متفاوتة. والمالحظات نفسھا تنطبق ً یعكس انحیازاً مناوئا قبل الحدیثة تقریبا
على الكتابات األوروبیة، بما فیھا كتابات المستشرقین، التي سبقت التقدم الحدیث في الدراسات

اإلسماعیلیة.
ً خالل الفترة وكان األدب الغني والمنّوع الذي أنتجھ إسماعیلیو العصر الوسیط، وخصوصا
الفاطمیة من تاریخھم (٢٩٧-٥٦٧/٩٠٩-١١٧١)، قد ُكتب بصورة أساسیة باللغة العربیة، لغة
تخاطب المسلمین. إال أن اإلسماعیلیین النزاریین المقیمین في البلدان الناطقة بالفارسیة، أي في
إیران وأفغانستان وأجزاء من آسیا الوسطى، تبنّوا منذ وقت مبكر یعود إلى ثمانینیات القرن
الخامس/ تسعینیات القرن الحادي عشر، اللغة الفارسیة لغة دینیة لھم بدالً من العربیة. ونتج عن ذلك
أن كامل أدب اإلسماعیلیین النزاریین المحفوظ في آسیا الوسطى وأفغانستان وإیران قد أُنتج
بالفارسیة. النزاریون السوریون فقط ھم من أنتجوا كتاباتھم الدینیة بالعربیة إضافةً إلى احتفاظھم
بجزء من األدب اإلسماعیلي العربي األقدم عھداً. غیر أن ُجّل أدب اإلسماعیلیین العربي نجده
ً لدى اإلسماعیلیین المستعلیین الطیبیین في الیمن والھند. وفي جنوب آسیا طّور النزاریون محفوظا
الخوجة تقلیداً أدبیاً محلیاً ُعرف باسم الجنان ودّونوه بعدد من اللغات الھندیة، بینما استخدم الطیبیون
الغجراتیة المكتوبة بخط عربي في كتاباتھم الحدیثة إضافةً إلى نسخ النصوص القدیمة لإلسماعیلیین.
وبالجملة، فإن عدداً قلیالً من األعمال قد ُكتبت حول اإلسماعیلیین بفروعھم المتنوعة باللغة

اإلنكلیزیة أو غیرھا من اللغات األوروبیة حتى منتصف القرن العشرین.
تتألف قائمة المصادر والمراجع (البیبلیوغرافیا) من ثالثة أقسام رئیسة. القسم III یُغطي عدداً من
األعمال المرجعیة في ھذا الحقل، بما فیھا عدد من األعمال الموسوعیة كـالموسوعة اإلیرانیة
والموسوعة اإلسالمیة، وغیرھا، والتي تضّم الكثیر من المداخل األساسیة لشخصیات إسماعیلیة
وسالالت بارزة، إلخ. بینما ضّم القسم V عدداً من المسوحات العامة لإلسالم الشیعي والتاریخ
اإلسماعیلي. أما القسم IV فضّم مختارات من مصادر أولیة بالعربیة والفارسیة، مع ترجمات إلى
اإلنكلیزیة وعدد من اللغات األوروبیة األخرى، والتي أنتجھا مؤلفون إسماعیلیون وغیر إسماعیلیین.
ً من األدب تناول موضوعات متعددة ً ومتنوعا ً نسبیا اإلسماعیلیون أنفسھم أنتجوا قدراً ھاما
ً بالعربیة والفارسیة، والتي أصبح الكثیر منھا ومواضیع دینیة. إن ھذه النصوص، المكتوبة أساسا
ً إلى اإلنكلیزیة أو الفرنسیة بصورة رئیسة، تتدرج من بضع أعمال تاریخیة ً الیوم ومترجما ُمحققا
وتراجمیة (سیر ذاتیة)، ومصنفات فقھیة، وشعر، ورسائل في عقیدة اإلمامة الشیعیة المركزیة، إلى
أعمال تأویلیة باطنیة ومیتافیزیقیة ُمعقّدة وصلت ذروتھا في نظام اإلسماعیلیین الفكري العرفاني،

ً ً



ً بما تضّمنھ من تاریخ دیني دوري وكوزمولوجیا وسوتریولوجیا (عقیدة النجاة)، إلخ. إن قسماً ھاما
من األدب اإلسماعیلي اتّصل، منذ وقٍت مبكر، بموضوع التأویل، أو التفسیر الباطني والرمزي
آلیات القرآن وفرائض الشریعة اإلسالمیة. وكان بعض المؤلفین الدعاة في األراضي اإلیرانیة،
ومنھم أبو یعقوب السجستاني وحمید الدین الكرماني وناصر خسرو، قد صاغوا بصورة مفّصلة
ً ممیزاً، مازجین كالمھم (ثیولوجیا) اإلسماعیلي بتعالیم األفالطونیة المحدثة ً إسماعیلیا تقلیداً فكریا
وغیرھا من التقالید الفلسفیة. ویتضّمن القسم IV – أ أمثلة كثیرة حول أجناس متنوعة من النصوص
اإلسماعیلیة. وبالنسبة للتاریخ اإلسماعیلي في العصر الوسیط، فإننا ما زلنا مضطرین لالعتماد
بصورة أساسیة على أعمال مؤلفین غیر إسماعیلیین؛ مؤلفین كتبوا تواریخ عامة وإقلیمیة. إن
مجموعة مختارة من مثل ھذه األعمال التاریخیة (مثالً، تواریخ أبي الفداء وابن األثیر وابن میّسر
ت إلى القسم والجویني والنویري والطبري)، والتي احتوت إشارات ھامة إلى اإلسماعیلیین، قد ُضمَّ
ً أخرى من الكتابات قدمت اإلسماعیلیین ً عدداً من كتب الفرق وأجناسا IV – ب الذي یذكر أیضا

بصورة مشوھة عموماً، ككتابات األشعري والبغدادي وابن حزم والغزالي ونظام الملك.
ویغطي القسم V نطاقاً من الدراسات الثانویة التي تناولت اإلسماعیلیین جرى تنظیمھا على أساس
من األطوار والفترات األساسیة في التاریخ اإلسماعیلي. ویمیز الباحثون في الدراسات اإلسماعیلیة
الحدیثة عادةً عدة فترات في التاریخ اإلسماعیلي، بعضھا یجري بصورة متوازیة مع بعضھا اآلخر،
على أساس من مزیج من االعتبارات العقائدیة والجغرافیة والتاریخیة إضافةً إلى األدبیة منھا
واإلثنولوجیة. وبالنسبة للفترة الالحقة النقسام الجماعة اإلسماعیلیة سنة ٤٨٧/١٠٩٤ إلى فرعیھا
صت أقسام مستقلة لإلسماعیلیین المستعلیین واإلسماعیلیین النزاریین من فترة الرئیسین، فقد ُخّصِ
ألموت والفترات الالحقة. وكما ینعكس في البیبلیوغرافیا، فإن األدب الذي یتناول النزاریین ھو أكثر
شمولیةً من الدراسات المكّرسة حصریاً لإلسماعیلیین المستعلیین. إن أعماالً رائدة بعینھا ذات أھمیة
تاریخیة لبعض أوائل المستشرقین، إضافةً إلى الدراسات األكادیمیة األخیرة التي اعتمدت على نتائج
البحث الحدیث في ھذا المیدان، قد ُمنحت تفضیالً في جمیع أجزاء القسم V. وفیما یتعلق
ببیبلیوغرافیا شاملة لما نُشر من مصادر أولیة ودراسات ثانویة (حتى عام ٢٠٠٣) فنجدھا في كتاب

المؤلف، األدب اإلسماعیلي: بیبلیوغرافیا المصادر والدراسات (٢٠٠٤).
وباعتبار أن اإلسماعیلیین كانوا منذ وقت مبكر الفئة األكثر ثوریةً في اإلسالم الشیعي وتمتلك
ً یھدف إلى اقتالع العباسیین وإعادة الخالفة إلى خط من األئمة العلویین، فقد أثاروا عداء برنامجا
ً بعد تأسیس الدولة الفاطمیة عام المؤسسة السنّیة الحاكمة ضدھم. ومع الوقت، وخصوصا
٢٩٧/٩٠٩، شنَّ العباسیون وعلماؤھم من السنّة ما بلغ مبلغ حملة دعائیة رسمیة مناوئة
لإلسماعیلیین دامت طویالً بھدف االنتقاص منھم وإدانتھم كـ”ھراطقة“. وقامت أجیال متعددة من
المجادلین السُّنة بصورة منتظمة بوضع (فبركة) دلیل یمكن أن یوفّر تبریراً إلدانة اإلسماعیلیین على
أسٍس عقائدیة. وقد استُخدمت تلك الكتابات الجدلیة، بدءاً برسالة ابن رزام التي لم تصلنا بصورة
مباشرة، كمصدر رئیس لمعلومات البغدادي (ت. ٤٢٩/١٠٣٧) وغیره من ُكتّاب الفرق السنُّة

والمؤرخین وعلماء الكالم الذین كتبوا حول اإلسماعیلیین.
وقادت الثورة التي شنّھا اإلسماعیلیون الفرس ضد األتراك السالجقة، أسیاد العباسیین الجدد، إلى
حملة أدبیة مدیدة أخرى ضد اإلسماعیلیین عموماً، وضد اإلسماعیلیین النزاریین من فترة ألموت
خصوصاً. وتولى قیادة ھذه الحملة، في البدایة، أبو حامد الغزالي (ت. ٥٠٥/١١١١)، أشھر
المتكلمین السنّة في عصره والذي كتب رسالتھ الرئیسة ضد اإلسماعیلیین بطلٍب من الخلیفة العباسي



المستظھر. في غضون ذلك، كان مؤرخو الصلیبیین الغربیون وعدد من الرحالة األوروبیین قد بدأوا
بالكتابة حول اإلسماعیلیین النزاریین، الذین اشتھروا في أوروبا العصر الوسیط، على أیدي ھؤالء
الرحالة، بالتسمیة الخاطئة، ”الحشاشین“. ثم قام األوروبیون من العصر الوسیط أنفسھم بوضع
(فبركة) عدٍد من الحكایات المتجذرة في ”تخیالتھم الجاھلة“ للممارسات السریة لمن یُسّمون
”الحشاشین“ ولقائدھم ”شیخ الجبل“، التعبیر اآلخر الذي صاغتھ الدوائر الصلیبیة، ووضعتھ في
التداول في كّلٍ من المشرق الالتیني وأوروبا. وبلغت الخرافات ذروتھا في الروایة الخیالیة بصورة
مطلقة، لكنھا شعبیة على نطاق واسع، لماركو بولو (١٢٥٤-١٣٢٤)، الرّحالة اإلیطالي (البندقي)
رون في المشھور. ومنذ ذلك الحین صار اإلسماعیلیون النزاریون في سوریة وفارس یُصوَّ
المصادر األوروبیة من العصر الوسیط كتنظیم خبیث من ”القتلة“ المدمنین للحشیش، الذین یقتلون

الناس ویُلحقون األذى بھم بدٍم بارد.
وفي القرن التاسع عشر قام المستشرقون في أوروبا بقیادة أنطوان إسحاق سیلفستر دو ساسي
(١٧٥٨-١٨٣٨) بتقدیم تعریف صحیح لإلسماعیلیین وتحدیدھم، ألول مرة، كجماعة مسلمة شیعیة.
لكنھم كانوا ال یزالون مضطرین لدراسة اإلسماعیلیین، بصورة حصریة تقریباً، اعتماداً على
مصادر سنّیة معادیة وحكایات الدوائر الصلیبیة الُمتخیّلة. ونتج عن ذلك قیام المستشرقین
بالمصادقة، عن غیر قصد، على أساطیر العصر الوسیط حول اإلسماعیلیین، بما فیھا ”الخرافة
السوداء“ للمجادلین الُسنّة المناوئة لإلسماعیلیین و”خرافات الحشاشین“ للصلیبیین. وبالمقابلة مع
ھذا السیاق یجب تقییم كتاب جوزیف فون ھامر– بیرغشتال، تاریخ الحشاشین، المنشور أصالً
باأللمانیة عام ١٨١٨. وفي جمیع األحوال، شكَّل ھذا الكتاب، الذي تُرجم إلى اإلنكلیزیة والفرنسیة،
دراسة نموذجیة لإلسماعیلیین النزاریین في فترة ألموت حتى أربعینیات القرن الماضي.
وباستثناءات نادرة، وال سیما دراسات تشارلز ف. دوفریمیري (١٨٢٢-١٨٨٣) ومیشال جان دو
غویة (١٨٣٦-١٩٠٩)، فقد تواصل تشویھ تاریخ اإلسماعیلیین بدرجات متفاوتة على أیدي
المستشرقین. وحافظ الغربیون، خالل ھذه الفترة، على عادة سیئة تتعلق باإلشارة إلى اإلسماعیلیین
النزاریین من فترة ألموت بالحشاشین، التسمیة الخاطئة المتجذّرة في لقب انتقاصي مسيء للسمعة

یعود إلى العصر الوسیط.
وتعرضت تصورات الغرباء عن اإلسماعیلیین في أزمنة ما قبل الحدیثة في البیئتین اإلسالمیة
والمسیحیة على السواء لمراجعة جذریة نتیجة لنتائج البحث الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة.
واالختراق في الدراسات اإلسماعیلیة حدث نتیجة كشف ودراسة نصوص إسماعیلیة أصیلة على
نطاق واسع نسبیاً، وھذه النصوص ھي عبارة عن مصادر مخطوطة كانت محفوظة في مجموعات
خاصة متوزعة في الیمن وسوریة وفارس وآسیا الوسطى وأفغانستان والھند. وبالفعل، فإن بدایات
البحث الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة كانت قد انطلقت في أربعینیات القرن الماضي في الھند،
حیث كانت مجموعات ھامة من المخطوطات اإلسماعیلیة محفوظة لدى جماعة البھرة الطیبیین.
ً من الجھود الرائدة لفالدیمیر إیفانوف (١٨٨٦-١٩٧٠) ولعدد قلیل من الباحثین ونتج ذلك أساسا
البھرة اإلسماعیلیین، وال سیما آصف ع. أ. فیضي (١٨٩٩-١٩٨١) وحسین ف. الھمداني
(١٩٠١-١٩٦١) وزاھد علي (١٨٨٨-١٩٥٨)، الذین بنوا دراساتھم على مجموعات أسرھم من
ً معھد المخطوطات. وتمَّ، فیما بعد، إھداء معظم ھذه المخطوطات إلى معاھد أكادیمیة، وخصوصا
الدراسات اإلسماعیلیة، وھو ما جعلھا متوفرة للباحثین عموماً. كما نجح إیفانوف في الوصول إلى
األدب النزاري في فارس. وأعقب ذلك تصنیفھ ألول فھرس مفصَّل لألعمال اإلسماعیلیة (المرشد



إلى األدب اإلسماعیلي)، حیث ذكر حوالي ٧٠٠ عنوان مستقل تشھد على غنى التقالید الفكریة
واألدبیة لإلسماعیلیین وتنوعھا المجھول حتى تلك الفترة. وقد وفّر ذلك الفھرس، الذي نُشر عام
ً للدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة. كذلك كان إیفانوف أول باحث معاصر ً عملیا ١٩٣٣، إطاراً علمیا
یقوم بتحلیل وتفكیك بعض الخرافات المتعلقة بأصول اإلسماعیلیة في كتابھ مؤسس اإلسماعیلیة
المزعوم، المنشور عام ١٩٤٦، مفتتحاً بذلك سلسلة منشورات الجمعیة اإلسماعیلیة التي أنشئت في

بومباي في العام نفسھ.
عندما نشر إیفانوف طبعة موّسعة من فھرستھ للكتب اإلسماعیلیة عام ١٩٦٣، كانت مصادر
إضافیة كثیرة قد اكتُشفت، وكان التقدم في الدراسات اإلسماعیلیة حقیقةً مدھشاً. وقد شھدت تلك
الفترة البدء بدراسة وتحقیق الكثیر من النصوص اإلسماعیلیة دراسة نقدیة، األمر الذي أرسى قاعدة
للمزید من التقدم في ھذا المیدان. وجدیر بالذكر، فیما یتعلق بذلك، التحقیقات والترجمات التي قام بھا
ھنري كوربان (١٩٠٣-١٩٧٨) لنصوص إسماعیلیة عربیة وفارسیة من أزمنة الفاطمیین وما
بعدھا، والتي نشرھا ضمن سلسلة المكتبة اإلیرانیة (بیبلیوتیك إیرانیان)، كتلك التي جمعھا في
ثالثیة إسماعیلیة (تریلوجي إسماعیلیان) المنشورة عام ١٩٦١، والنصوص اإلسماعیلیة العربیة
من الفترة الفاطمیة من تحریر الباحث المصري محمد كامل حسین (١٩٠١-١٩٩٨) المنشورة في
القاھرة ضمن سلسلتھ، سلسلة مخطوطات الفاطمیین. وقام عارف تامر (١٩٢١-١٩٩٨)، في
الوقت نفسھ، بنشر الكثیر من النصوص اإلسماعیلیة ذات األصل السوري. في غضون ذلك قدمت
ً حسن إبراھیم حسن (١٨٩٢-١٩٦٨) وجمال الدین مجموعة من الباحثین المصریین، وخصوصا
الشیال (١٩١١-١٩٦٧) ومحمد جمال الدین سرور (١٩١١-١٩٩٢) وعبد المنعم ماجد
(١٩٢٠-١٩٩٩)، مساھمات جلیلة إلى دراسة الفاطمیین وإنجازاتھم، بینما أنتج بول كازانوفا
(١٨٦١-١٩٢٦) وماریوس كنارد (١٨٨٨-١٩٨٢) وبول كراوس (١٩٠٤-١٩٤٤) وبیرنارد
لویس (١٩١٦-)، وغیرھم من الباحثین الغربیین، دراسات ھامة حول الفاطمیین واإلسماعیلیین
األوائل. وانكبّت مجموعة من الباحثین ترأسھا إیفس ماركیة (١٩١١-٢٠٠٨) وعباس ھمداني
وكارمیال بافیوني على دراسة إخوان الصفاء وموسوعتھم، رسائل إخوان الصفاء. وكانت مجموعة
ُمنتقاة من الباحثین في روسیا بریادة ألكسندر سیمینوف (١٨٧٣-١٩٥٨) قد أطلقت دراساتھا
ً أن بعض الباحثین السوفییت الالحقین كلودمیال ف. سترویفا الخاصة باإلسماعیلیین، علما
(١٩١٠-١٩٩٣) وأندریھ إي. بیرتل (١٩٢٦-١٩٩٥) كانت لھا دراسات تعرضت لذلك ضمن

”إطار الصراع الطبقي الماركسي“ الضیق.
وما لبث آخرون یمثّلون جیالً جدیداً من الباحثین، وال سیما سامویل م. ستیرن (١٩٢٠-١٩٦٩)
وویلفیرد مادلونغ (١٩٣٠-)، أن قاموا بإنتاج دراسات أساسیة تناولت التاریخ المبكر لإلسماعیلیین
وعالقاتھم بالقرامطة. وضّمت ھذه الدراسات ما كتبھ ستیرن بعنوان ”اإلسماعیلیون والقرامطة“ في
L’Elaboration de l’Islam (١٩٦١)، ودراسة مادلونغ بعنوان ”الفاطمیون وقرامطة
البحرین“ في مجلة در إسالم ٣٤ (١٩٥٩). كما كتب مارشال ج. س. ھدجسون (١٩٢٢-١٩٦٨)
أول دراسة علمیة شاملة لإلسماعیلیین النزاریین من فترة ألموت بعنوان نظام القتلة (١٩٥٥)
اعتماداً على أطروحتھ للدكتوراه المقدمة في جامعة شیكاغو، وھي الدراسة التي حلت أخیراً محل

دراسة ھامر – بیرغشتال لعام ١٨١٨ كعمل مرجعي أساسي حول الموضوع.
تواصل التقدم في الدراسات اإلسماعیلیة الحدیثة بخطوات متسارعة خالل العقود القلیلة الماضیة
عبر جھود جیل آخر من الباحثین، منھم تیري بیانكیھ ومیشال بریت وھاینز ھالم وعظیم نانجي



وإسماعیل ك. بوناواال وبول إي. ووكر وغیرھم. ویشھد على التقدم الحدیث في استعادة النصوص
اإلسماعیلیة ودراستھا البیبلیوغرافیا الضخمة التي أعدّھا بوناواال نفسھ عام ١٩٧٧، حیث ذكر فیھا
ً ألكثر من ٢٠٠ مؤلف. لقد مكَّن التقدم الحدیث في الدراسات اإلسماعیلیة حوالي ١٣٠٠ عنوانا
أخیراً فرھاد دفتري من كتابة أول تاریخ شامل لإلسماعیلیین بعنوان اإلسماعیلیون: تاریخھم
وعقائدھم (١٩٩٠؛ ط٢، ٢٠٠٧). وظھرت طبعة مختصرة لھذا الكتاب ُرتِّبت حسب الموضوعات
عام ١٩٩٨ بعنوان مختصر تاریخ اإلسماعیلیین، بینما یستطیع القراء غیر المختصین (إسماعیلیین
وغیر إسماعیلیین) العودة إلى كتاب فرھاد دفتري وز. ھیرجي، اإلسماعیلیون: تاریخ مصّور، وھو
كتاب مبسَّط نُشر عام ٢٠٠٨ بمناسبة إحیاء الذكرى الخمسین (الیوبیل الذھبي) لتولّي صاحب السمو
األمیر اآلغا خان لعرش اإلمامة اإلسماعیلیة. في غضون ذلك ظھرت أعداد متزایدة من المقاالت
ذات الصلة باإلسماعیلیین في معظم الموسوعات الرئیسیة وفي غیرھا من األعمال المرجعیة

المنشورة باللغة اإلنكلیزیة.
أما أضخم مجموعة من المواد المرجعیة اإلسماعیلیة، بشكلیھا المخطوط والمطبوع، إضافةً إلى
مجموعة شاملة من النقود اإلسماعیلیة والصور والمواد السمعیة – البصریة، إلخ، فنجدھا في مكتبة
معھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن. وانسجاماً مع سیاستھا في التواصل، فقد جعلت مكتبة المعھد
ھذه المصادر األرشیفیة وغیرھا في متناول الباحثین وطلبة الدراسات العلیا على مستوى العالم.
ویمكن الحصول على مزید من المعلومات حول مكتبة المعھد ونشاطاتھا األكادیمیة ومطبوعاتھا من
خالل موقعھا اإللكتروني على الشبكة، www.iis.ac.uk. ولمزید من المعلومات حول جماعة

.www.mumineen.org البھرة الداؤدیین انظر موقعھم الرسمي على الشبكة

http://www.iis.ac.uk/
http://www.mumineen.org/


II. االختصارات
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GTC
Kassam, Tazim R., and F. Mallison (eds.), Gināns, Texts, and

Contexts: Essays on Ismaili Hymns from South Asia in Honour
of Zawahir Moir. New Delhi: Matrix Publishing, 2007.

IJMESInternational Journal of Middle East Studies



IMMSDaftary, F. Ismailis in Medieval Muslim Societies. London:
I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,
2005.

JBBRASJournal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society

JRASJournal of the Royal Asiatic Society

MHI
Daftary, F. (ed.). A Modern History of the Ismailis. London:

I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,
2011.

MIHTDaftary, F. (ed.). Mediaeval Isma’ili History and Thought.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

NSNew Series.



III. المراجع

Asani, Ali S. The Harvard Collection of Ismaili Literature in Indic
Languages: A Descriptive Catalog and Finding Aid. Boston, Mass.: G K

.Hall,1992

Atiya, Aziz S. The Crusade: Historiography and Bibliography.
.Bloomington: Indiana University Press, 1962

Bertels, Andrey E., and M. Bakoev. Alphabetic Catalogue of Manuscripts
Found by 1959-1963 Expedition in Gorno-Badakhashan Autonom-ous

.Region, ed. B. G. Gafurov and A. M. Mirzoev. Moscow: Nauka, 1967

Blois, François de. Arabic, Persian, and Gujarati Manuscripts: The
Hamdani Collection in the Library of the Institute of Ismaili Studies.
London: I. B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2011

Bosworth, C. Edmund. The New Islamic Dynasties: A Chronological and
.Genealogical Manual. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996

.ed.). Historic Cities of the Islamic World. Leiden: E. J. Brill, 2007) _____

Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen Litteratur. Weimar: E.
Felbec, 1898-1902; 2nd ed., Leiden: E.J.Brill, 1943-1949. Spplementbände.

.Leiden: E.J. Brill, 1937-1942

Bujnūrdī, K. Mūsavī (ed.). The Great Islamic Encyclopaedia (Dā’irat al-
Ma’ārif-i Buzurg-i Islāmī). Tehran: The Centre of Great Islamic

.Encyclopaedia, 1367 Sh./1989

Cortese, Delia. Arabic Ismaili Manuscripts: The Zāhid ‘Alī Collection in
the Library of the Institute of Ismaili Studies. London: I. B. Tauris, in



.association with the Institute of Ismaili Studies, 2003

Ismaili and Other Arabic Manuscripts: A Descriptive Catalogue of ,____
Manuscripts in the Library of the Institute of Ismaili Studies. London: I.B.

.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2000

Daftary, Farhad. Ismaili Literature: A bibliography of Sources and Studies.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2004

Eliade, M. (ed.). Encyclopedia of Religion. London: Collier Macmillan,
.1987

Esposito, John L. (ed.). The Oxford Dictionary of Islam. New York:
.Oxford University Press, 2003

ed.). The Oxford Encyclopedia of Islamic World. New York: Oxford) ____
.University Press, 2009

Fandi, Talal, and Z. Abi-Shakra. The Druze Heritage: An Annotated
Bibliography. Amman: Published for the Druze Foundation by Royal

.Institute for Inter-Faith Studies, 2001

Gacek, Adam. Catalogue of Arabic Manuscripts in the Library of the
.Institute of Ismaili Studies. London: Islamic Publications, 1984-1985

.Ghālib, Musṭafā. A’lām al-Ismā’iliyya. Dār al-Yaqẓā al-’Arabiyya, 1964

Gibb, H.A.R., and J.H. Kramers (eds.). Shorter Encyclopaedia of Islam.
.Leiden: E.J. Brill, 1953

et al. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, new ed. Leiden: E.J. Brill, ,____
.1960- 2004



Goriawala, Mu’izz. A Descriptive Catalogue of the Fyzee Collection of
.Ismaili Manuscripts. Bombay: University of Bombay, 1965

Hastings, J. (ed.). Encyclopaedia of Religion and Ethics. Edinburgh: T.
.and T. Clark, 1908- 1926

Houtsma, M.T., et al. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, 1st ed. Leiden:
.E.J. Brill; London: Luzac, 1913- 1938; reprinted, Leiden: E.J. Brill, 1987

Ivanow, Wladimir. A Guide to Ismaili Literature. London: Royal Asiatic
.Society, 1933

Ismaili Literature: A Bibliographical Survey. Tehran: Ismaili ,____
.Society, 1963

Kanji, A. R. (ed.). The Great Ismaili Heroes. Karachi: Prince Aly S. Khan
.Colony Religious Night School, 1973

Kennedy, Hugh (ed.). An Historical Atlas of Islam. Leiden: E.J. Brill,
.2002

Khanbagi, Ramin. Shi’i Islam: A Comprehensive Bibliography. New York:
.Global Scholarly Publications, 2006

Lane-Poole, Stanley. The Mohammadan Dynasties. London: A. Constable,
.1894

Leaman, Oliver (ed.). The Biographical Encyclopaedia of Islamic
.Philosophy

Madelung, W., and F. Daftary (eds.). Encyclopaedia Islamica. Leiden: E.J.
. -Brill, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2008



Martin, Richard C, (ed.). Encyclopedia of Islam and the Muslim World.
.New York: Macmillan Reference USA/Thompson-Gale, 2004

Meri, Josef W. (ed.). Medieval Islamic Civilization: An Encyclopaedia.
.New York: Routledge, 2006

Mīrsalīm, S. M. et al. (eds.). Encyclopaedia of the World of Islam
(Dānishnāma-yi Jahān-i Islām). Tehran: Encyclopaedia Islamica

. -Foundation, 1375 Sh./1996

Modarresi Tabātabā’i, Hossein. An Introduction to Shī’ī Law: A
.Bibliographical Study. London: Ithaca Press, 1984

Netton, Ian R. (ed.). Encyclopedia of Islamic Civilization and Religion.
.London: Routledge, 2008

Poonawala, Ismail K. Biobibliography of Ismā’īlī Literature. Malibu,
.Calif.: Undena Publications, 1977

Ruthven, Malise, with Azim Nanji. Historical Atlas of Islam. Cambridge,
.Mass.: Harvard University Press, 2004

Sayyid, Ayman F. Maṣādir ta’rīkh al-Yaman fi’laṣr al-Islāmī. Cairo:
.Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire, 1974

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. Leiden: E.J. Brill,
-1967

Storey, Charles A. Persian Literature: A Bio-bibliographical Survey.
. -London: Royal Asiatic Society, 1927

Swayd, Samy S. The Druzes: An Annotated Bibliography. Kirkland,
.Wash.: ISES Publications, 1998



Historical Dictionary of the Druzes. Lanham, Md.: Scarecrow Press. ____
.2006

Yarshater, E. (ed.). Encyclopaedia Iranica. London and New York:
. -Encyclopaedia Iranica Foundation, 1982

Zambaur, Eduard K. M. von. Manuel de généalogie et de chronologie pour
l’histoire de l’Islam. Hannover: H. Lafaire, 1927; reprinted, Osnabrück:

.Biblio Verlag, 1976

IV. المصادر األولیّة بالعربیة والفارسیة ومترجمة

أ. مؤلفون إسماعیلیون

Abu Firās, Shihāb al-Dīn b. al-Qāḍī Naṣr al- Maynaqī. Faṣl min al-lafẓ al-
sharīf, hādhihi manāqib al-mawlā Rāshid al-Dīn, ed. and French trans.
Stanislas Guyard, in ” Un grand maitre des Assassins au temps de Saladin.“

.Journal Asiatique 7 série, 9 (1877), pp. 387-489

Risālat al-tarātīb al-sab’a, ed. and French trans. ‘Ᾱrif Tamir and .____
.Yves Marquet, as L’épitre des sept degrés. Beirut : Albouraq, 2002

Abū Isḥāq Quhistānī. Haft bāb, ed. and trans. W. Ivanow. Bombay: Ismaili
.Society, 1959

Abū Tammām, Yūsuf b. Muḥammad. Kitāb al-shajara, partial ed. and
trans. W. Madelung and P.E. Walker, as An Ismaili Heresiography: The
”Bāb al-shayṭān“ from Abū Tammām’s Kitāb al-shajara. Leiden: E.J. Brill,

.1998

Abu’l-Fawāris, Aḥmad b. Y’qūb. al-Risāla fi’l- imāma, ed. and trans.
Sami N. Makarem, as The Political Doctrine of the Ismā’īlīs (The

.Imamate). Delmar, N.Y.: Caravan Books, 1977



Āghā Khān Maḥallātī, Ḥasan ‘Alī Shāh. ‘Ibrat- afzā, ed. Ḥ. Kūhī Kirmānī.
.Tehran: Nasīm-i ṣabā1325 Sh./1946

Akhbār al- Qarāmiṭa, 2nd ed., ed. Suhayl Zakkār. Damascus: Dār Ḥassān,
.1982

Alī b. Ḥanẓala al- Wādi’ī. Simṭ al-ḥaqā’iq, ed. ‘Abbās al-’Azzāwī.‘
.Damascus: Institut Français de Damas, 1953

al-Ᾱmir bi- Aḥkām Allāh, Abū ‘Alī Manṣūr. al- Hidāya al- Ᾱmiriyya fī
ibṭāl da’wat al-Nizāriyya, ed. A.A.A. Fyzee. London: Published for the
Islamic Research Association by H. Milford, Oxford University Press,
1938; reprinted in Majmū’at al-wathā’iq al- Fāṭimiyya, ed. Jamāl al-Dīn al-
Shayyāl. Cairo: al-Jam’iyya al-Miṣriyya li’l-Dirāsāt al-Ta’rikhiyya, 1958,

.pp. 203- 30

An Anthology of Ismaili Literature: A Shi’i Vision of Islam, ed. Hermann
Landolt, S. Sheikh, and K. Kassam. London: I.B. Tauris, in association with

.the Institute of Ismaili Studies, 2008

An Anthology of Philosophy in Persia: Volume 2, Ismaili Thought in the
Classical Age, ed. S.H. Nasr and M. Aminrazavi. London: I.B. Tauris, in

.association with the Institute of Ismaili Studies,2008

Badakhshānī, Sayyid Suhrāb Valī. Sī va shish ṣaḥīfa, ed. H. Ujāqī. Tehran:
.Ismaili Society, 1961

Al- Bharūchī, Ḥasan b. Nūḥ. Kitāb al- azhār, Vol. 1, ed. ‘Ᾱdil al-’Awwā,
in Muntakhabāt Ismā’iliyya. Damascus: Maṭba’at al-Jāmi’a al-Sūriyya,

.1378/1958, pp. 181- 250

Burhānpūrī, Quṭb al-Dīn Sulaymānjī. Muntaza’ al-akhbār fī akhbār al-
du’āt al-akhyār, Vol. 2, Partial ed. Samer F. Traboulsi. Beirut: Dār al-Gharb

.al-Islāmī, 1999



Fidā’ī Khurāsānī, Muḥammad b. Zayn al-’Ᾱbidīn. Kitāb hidāyat al-
mu’minīn al-ṭālibīn, ed. Alexander A. Semenov. Moscow: Izdatel’stvo

.Vostochnoy Literaturï, 1959

Qaṣīda-yi Nigāristān, ed. and Russian trans. Alexander A. .____
Semenov, in ”Ismailitskiy panegirik obozhestvlyonnomu ‘Aliyu Fedai

.Khorasanskogo.“ Iran 3 (1929), pp. 51- 70

Fragments relatives à la doctrine des Ismaélis, ed. and French trans.
Stanislas Guyard, in Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque

.Nationale et autres bibliothèques 22 (1874), pp. 177- 428

Gnosis- Texte der Ismailiten, ed. Rudolf Strothmann. Göttingen:
.Vandenhoeck & Ruprecht, 1943

Haft bāb-i Bābā Sayyidnā, ed. W. Ivanow, in Two Early Ismaili Treatises.
Bombay: A.A.A. Fyzee, 1933, pp. 4- 44. English trans. M.G.S. Hodgson, in

.The Order of the Assassins. The Hague: Mouton, 1955, pp. 279- 324

al- Ḥāmidī, Ibrāhīm b. al- Ḥusayn. Kitāb kanz al-walad, ed. M. Ghālib.
.Wiesbaden: F. Steiner, 1971

Ibn Hāni’, Abu’l- Qāsim Muḥammad. Dīwān, ed. Zāhid ‘Alī. Cairo:
Maṭba’at al- Ma’arif, 1352/1933; ed. M. al- Ya’lāwī. Beirut: Dār al-Gharb

.al-Islāmī, 1995

Ibn Ḥawshab (Manṣūr al-Yaman), Abu’l-Qāsim al-Ḥasan b. Faraḥ (Faraj).
Kitab al-Rushd wa’l-hidāya, fragment, ed. Muḥammad Kāmil Ḥusayn, in
W. Ivanow, ed., Collectanea, Vol. 1. Leiden: Published for the Ismaili
Society by E.J. Brill, 1948, pp. 185- 213. English trans., ”The Book of
Righteousness and True Guidance,“ trans. W. Ivanow in Studies in Early

.Persian Ismailism, 2nd Ed., Bombay: Ismaili Society, 1955, pp. 29- 59

Ibn al- Haytham, Abū ‘Abd Allāh Ja’far b. Aḥmad al-Aswad. Kitāb al
munāẓarāt, ed. and trans. W. Madelung and Paul E. Walker as The Advent



of the Fatimids: A Contemporary Shi’i Witness. London: I.B. Tauris, in
.association with the Institute of Ismaili Studies, 2000

Ibn al-Walīd, ‘Alī b. Muḥammad. Dāmigh al-bāṭil wa-ḥatf al-munāḍil, ed.
.M. Ghālib. Beirut: Mu’assasat ‘Izz al-Dīn, 1403/1982

Kitāb al-dhakhīra fi’l-ḥaqīqa, ed. Muḥammad Ḥasan al-A’ẓamī. .____
.Beirut: Dār al-Thaqāfa, 1391/1971

Tāj al-’aqā’id wa-ma’din al-fawā’id, ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Beirut: Dār .____
al-Mashriq, 1967. Summary English trans. W. Ivanow, as A Creed of the

.Fatimids. Bombay: Qayyimah Press, 1936

Ibn al- Walīd, al-Ḥusayn b. ‘Alī. Risālat al-mabda’ wa’l-ma’ād, ed. and
French trans. H. Corbin, in Trilogie Ismaélienne, ed. and French trans. H.
Corbin. Tehran: Département d’Iranologie de l’Institut Franco- Iranien;
Paris: A. Maisonneuve , 1961, text pp. 99- 130, translation as Cosmogonie

.et eschatology, pp. 129- 200

Idrīs ‘Imād al-Dīn b. al-Ḥasan. Kitāb zahr al-ma’ānī, ed. M. Ghālib.
.Beirut: al-Mu’assasa al-Jāmi’iyya li’l-Dirāsa wa’l-Nashr, 1411/1991

Rawḍat al-akhbār wa –nuzhat al-asmār, ed. Muḥammad b. ‘Alī al- .____
Akwa’ al-Ḥiwālī al-Ḥimyarī. Sanaa: Dār al-Ma’rifa li’l-ṭibā’a wa’l-Nashr,

.1995

Uyūn al-akhbār wa-funūn al-athār, Vols. 1- 7, ed. A. Chleilat et al.‘ .____
Damascus: Institut Français du Proche-Orient, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 2007- 2011

Uyūn al-akhbār wa-funūn al-athār, Vol. 5 and part of Vol. 6, ed.‘ .____
Muḥammad al-Ya’lāwī, as Ta’rīkh al-khulafā’ al-Fāṭimiyyīn bi’l Maghrib:
al- qism al-khāṣṣ min Kitāb ‘uyūn al-akhbār. Beirut: Dār al-Gharb al-

.Islāmī, 1985



Uyūn al-akhbār wa-funūn al-athār, Vol. 7, ed. Ayman F. Sayyid,‘ .____
with summary English trans. by Paul E. Walker and Maurice A. Pomerantz,
as The Fatimids and Their Successors in Yaman: The History of an Islamic
Community. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2002

Ikhwān al-Ṣafā’ wa- Khullān al- Wafā’. Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’. Bombay:
Maṭba’at Nukhbat al-Akhbār, 1305- 1306/1887-1889; ed. Khayr al-Dīn al-
Ziriklī. Cairo: al-Maṭba’a al-’Arabiyya bi-Miṣr, 1347/1928; ed. B. al-
Bustānī. Beirut: Dār Ṣādir, 1376/1957; ed. and translated by various
scholars as Epistles of the Brethren of Purity. New York: Oxford University

.- Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2008

Ja’far b. Manṣūr al-Yaman, Abu’l- Qāsim. Kitāb al-’ālim wa’l-ghulām, ed.
and trans. James W. Morris, as The Master and the Disciple: An Early
Islamic Spiritual Dialogue. London: I.B. Tauris, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 2000

Kitāb al-Kashf, ed. R. Strothmann. London: Published for the .____
Islamic Research Association by G. Cumberlege, Oxford University Press,

.1952

Sara’ir wa-asrār al-nuṭaqā’, ed. M. Ghālib. Beirut: Dār al-Andalus, .____
.1404/1984

Al-Jawdharī, Abū ‘Alī Manṣūr al-’Azīzī. Sirat al-ustādh Jawdhar, ed. M.
Kāmil Ḥusayn and M. ‘Abd al-Hādī Sha’īra. Cairo: Dār al-Fikr al-’Arabī,
1954. French trans., Vie de l’ustadh Jaudhar (contenant sermons, lettres et
rescrits des premiers califes Fātimides), trans. M. Canard. Algiers: La

.Typo-Litho et J. Carbonel, 1958

Khākī Khurāsānī, Imām Qulī. Dīwān, ed. W. Ivanow. Bombay: A.A.A.
.Fyzee, 1933



Khams rasā’il Ismā’īliyya, ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Salamiyya: Dār al-Inṣāf,
.1375/1956

al-Khaṭṭāb b. al-Ḥasan al-Hamdānī. Dīwān, ed. Ismail K. Poonawala, in
al-Sulṭān al-Khaṭṭāb, 2nd ed. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999, pp. 183-

.489

Khayrkhwāh-i Harāti, Muḥammad Riḍā b. Khawāja Sulṭān Ḥusayn
Ghūriyānī. Faṣl dar bayān-i shinākht-i Imam, 3rd ed., ed. W. Ivanow.
Tehran: Ismaili Society, 1960. English trans., On the Recognition of the
Imam, 2nd ed., trans. W. Ivanow. Bombay: Published for the Ismaili Society

.by Thacker, 1947

Kalām-i Pīr, ed. and trans. W. Ivanow. Bombay: A.A.A. Fyzee, .____
.1935

.Taṣnīfāt, ed. W. Ivanow. Tehran: Ismaili Society, 1961 .____

al-Kirmānī, Ḥamīd al-Dīn Aḥmad b. ‘Abd Allāh. al-Aqwāl al-dhahabiyya,
.ed. Ṣalāḥ al-Ṣāwī. Tehran: Imperial Iranian Academy of Philosophy, 1977

.Kitāb al-Riyāḍ, ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Beirut: Dār al-Thaqāfa, 1960 .____

Majmū’at rasā’il al-Kirmānī, ed. M. Ghālib. Beirut: al-Mu’assasa .____
.al-Jāmi’iyya li’l-Dirāsāt wa’l- Nashr, 1403l1983

Al-Maṣābīḥ fī Ithbāt al-imāma, ed, and trans. Paul E. Walker, as .____
Master of the Age: An Islamic Treatise on the Necessity of the Imamate.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of the Ismaili Studies,

.2007

Rāḥat al-’aql, ed. M. Kāmil Ḥusayn and M. Muṣṭafā Ḥilmī. Cairo: .____
Published for the Ismaili Society by E. J. Brill, 1953. Partial English trans.,
Repose of the Intellect, trans. Daniel C. Peterson, in An Anthology of



Philosophy in Persia: vol. 2, Ismaili Thought in the Classical Age, ed. S.H.
Nasr and M. Aminrazavi. London: I.B. Tauris, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 2008, pp. 181- 199

al-Majdū’, Ismail b. ‘Abd al-Rasūl. Fahrasat al-Kutub wa’l-rasā’il, ed.
.‘Alī Naqī Munzavī. Tehran: University Printing House, 1966

Majmū’at al-wathā’iq al-Fāṭimiyya, ed. Jamāl al-Dīn al-Shayyāl. Cairo:
.al-Jam’iyya al-Miṣriyya li’l-Dirāsāt al-Ta’rīkhiyya, 1958

al- Malījī, Abu’l Qāsim ‘abd al-Ḥākim b, Wahb. al-Majālis al-
.Mustanṣiriyya, ed. M. Kāmil Ḥusayn. Cairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1947

al-Mu’ayyad fi’l-Dīn al-Shīrāzī, Abū Naṣr Hibat Allāh b. Abī ‘Imrān
Mūsā. Dīwān, ed. M. Kāmil Ḥusayn. Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1949.
English trans., Mount of knowledge, sword of Eloquence: Collected Poems
of an Ismaili Muslim Scholar in Fatimid Egypt, trans. M. Adra. London:

.I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2011

al-Majālis al-Mu’ayyadiyya, vol. 1& 3, ed. M. Ghālib. Beirut: Dār .____
al-Andalus, 1974- 1984;vol. 1 and 3, ed. Ḥātim Ḥamīd al-Dīn. Oxford and

.Bombay: n.p., 1395-1426/1975-2005

Sīrat al-Mu’ayyad fī’l-Dīn dā’ī al-du’āt, ed. M. Kāmil Ḥusayn. .____
.Cairo: Dār al-Kitāb al-Miṣrī, 1949

Muḥammad ‘Alī b. Mullā Jīwābhā’ī Rāmpūrī. Mawsim-i bahār fī akhbār
al-ṭāhirīn al-akhyār. Bombay: Maṭba’at Ḥaydarī Ṣafdari, 1301-1311/1884-

.(1893 (in Gujarāti written in Arabic script

al- Mu’izz li-Dīn Allāh, Abū Tamīm Ma’add. Ad’iyat al-ayyām al-sab’a,
.ed. Ismail K. Poonawala. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2006

Muntakhabāt Ismā’īliyya, ed. ‘Ᾱdil al-’Awwā. Damascus: Maṭba’at al-
.Jāmi’a al-Sūriyya, 1378/1958



al-Mustanṣir bi’llāh, Abū Tamīm Ma’add. al-Sijillāt al-Mustanṣiriyya, ed.
.‘Abd al-Mun’im Mājid. Cairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1954

Mustanṣir bi’llāh (II). Pandiyāt-i javānmardī, ed. and trans. W. Ivanow.
.Leiden: Published for the Ismaili Society by E.J. Brill, 1953

Nāṣir-i Khusraw, Ḥakīm Abū Mu’īn. Dīwān, ed. Naṣr Allāh Taqavī et al.
Tehran: Kitābkhāna-yi Tehran, 1304-1307 Sh./1925- 1928; ed. M. Minuvī
and M. Muḥaqqiq. Tehran: Dānishgāh-i Tehran, 1353 Sh./1974. Partial
English trans., Forty Poems from the Divan, trans. Peter L. Wilso and G. R.
Avani. Tehran: Imperial Iranian Academy of Philosophy, 1977. Partial
English trans., Make a shield from Wisdom: Selected Verses from Nāṣir-i
Khusraw’s Dīwān, trans. Annemarie Schimmel. London: I.B. Tauris, in

.association with the Institute of Ismaili Studies, 2001

Gushāyish va rahāyish, ed. Sa’īd Nafīsī. Leiden: Published for the .____
Ismaili Society by E.J. Brill, 1950; ed. and trans. Faquir M. Hunzai, as
Knowledge and Liberation: A Treatise on Philosophical Theology. London:
I,B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,1998. Italian
trans. Il Libro dello scioglimento e della liberazione, trans. P. Filippani-

.Ronconi. Naples: Istituto Universitario Orientale di Napoli, 1959

Jāmi’ al-ḥikmatayn, ed. Henry Corbin and M. Mu’īn. Tehran: .____
Départment d’Iranologie de l’Institut Franco-Iranien; Paris: A.
Maisonneuve, 1953. French trans., Le livre réunissant les deux sagesses,

.trans. Isabelle de Gastines. Paris: Fayard, 1990

Khwān al-ikhwān, ed. Yaḥyā al-Khashshāb. Cairo: Institut Français .____
d’Archéologie Orientale du Caire, 1940; ed. ‘Alī Qavīm. Tehran:

.Kitābkhāna-yi Bārānī, 1338 Sh./1959

Safar-nāma, ed. and trans. Charles Schefer, as Sefer Nameh, relation .____
du voyage de Nassiri Khosrau. Paris: E. Leroux, 1881; reprinted,
Amesterdam: Philo Press, 1970; ed. Maḥmūd Ghanīzāda. Berlin: Kaviani,
1341/1922; ed. Muḥammad Dabīr Siaqī.5th ed. Tehran: Zavvār, 1356



Sh./1977. English trans., Nāṣer-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama),
trans. Wheeler M. Thackston Jr., Albany: State University of New York
Press, 1986; ed. and trans. Wheeler M. Thackston Jr., as Nasir-i Khusraw’s

.Book of Travels (Safarnama). Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2001

Shish faṣl, ed. and trans. W. Ivanow. Leiden: Published for the .____
.Ismaili Society by E.J. Brill, 1949

Wajh-i dīn, ed. Maḥmūd Ghanīzāda and M. Qazvīnī. Berlin: .____
Kaviani, 1343/1924; ed. Gholam Reza Aavani. Tehran: Imperial Iranian

.Academy of Philosophy, 1977

Zād al-musāfirīn, ed. Muḥammad Badhl al-Raḥmān. Berlin: .____
Kaviani, 1341/1923; ed. S. Muḥammad ‘Imādī Ḥā’irī. Tehran: Mīrāth-i

.Maktūb, 1384 Sh./2005

al-Nīsābūrī, Aḥmad b. Ibrāhīm. Istitār al-Imām, ed. W. Ivanow, in Bulletin
of the Faculty of Arts, University of Egypt 4 Part 2(1936), pp. 93- 107.

.English trans. W. Ivanow, in Ismaili Tradition, pp. 157- 83

Kitāb ithbāt al-imāma, ed. and trans. Arzina R. Lalani, as Degrees .____
of Excellence: A Fatimid Treatise on Leadership in Islam. London: I.B.

.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2010

Nīshāpūrī, Muḥammad b. Surkh. Sharḥ-i qaṣīda-yi Fārsī-yi Khwāja
Abu’l-Haytham Aḥmad b. Ḥasan Jurjānī, ed. and French trans. Henry
Corbin and M. Mu’īn. Tehran: Départment d’Iranologie de l’Institut

.Franco-Iranien; Paris: A. Maisonneuve, 1955

Nizārī Quhistānī, Ḥakīm Sa’d al-Dīn b. Shams al-Dīn. Dīwān, ed. Maẓāhir
Muṣaffā, presented by Maḥmūd Rafī’ī. Tehran: Intishārāt-i ‘Ilmī, 1371-

.1373 Sh./1992- 1994

al-Nu’mān b. Muḥammad, al-Qāḍī Abū Ḥanīfa. Asās al-ta’wīl, ed. ‘Ᾱrif
.Tāmir. Beirut: Dār al-Thaqāfa, 1960



Da’ā’im al-Islām, ed. A.A.A. Fyzee. Cairo: Dār al-Ma’ārif, 1951- .____
1961. English trans. A.A.A. Fyzee, completely revised by Ismail K.
Poonawala, as The Pillars of Islam. New Delhi: Oxford University Press,

.2002- 2004

Iftitāḥ al-da’wa, ed. Wadād al-Qāḍī. Beirut: Dār al-Thaqāfa, 1970; .____
ed. Farhat Dachraoui. Tunis: al-Sharika al-Tūnisiyya li’l-Tawzi’, 1975.
English trans. Founding the Fatimid State: The Rise of an Early Islamic
Empire, trans. H. Haji. London: I.B. Tauris, in association with the Institute

.of Ismaili Studies, 2006

Ikhtilāf uṣūl al-madhāhib, ed. Sham’ūn T. Lokhandwalla. Simla: .____
.Indian Institute of Advanced Study, 1972

Kitāb al-himma fī ādāb atbā’ al-a’imma, ed. M. Kāmil Ḥusayn. .____
Cairo: Dār al-Fikr al-’Arabī, 11948. Abridged English trans. Jawad Muscati
and A.M. Moulvi, as Selections from Qazi Noaman’s Kitab-ul-Himma; or
Code of Conduct for the Followers of Imam. Karachi: The Ismailia

.Association, Pakistan, 1950

Kitāb al-Iqtiṣār, ed. Muḥammad Waḥīd Mīrzā. Damascus: Institut .____
.Français de Damas, 1376/1957

Kitāb al-majālis wa’l-musāyarāt, ed. al-Ḥabīb al-Faqī et al. Tunis: .____
.al-Maṭba’a al-rasmiyya li’l-jumhūriyya al-Tūnisiyya, 1978

al-Manāqib wa’l-mathālib, ed. M. al-’Aṭiyya. Beirut: Mu’assasat al- .____
.A’lamī li’l-Maṭbū’āt,1423/2002

Sharḥ al-akhbār, ed. S. Muḥammad al-Ḥusaynī al-Jalālī. Qumm: .____
Mu’assasat al-Nashr al-Islāmī, 1409-1412/1988-1992; reprinted, Beirut:

.Dār al-Thaqalayn, 1994

Ta’wīl al-da’ā’im, ed. Muḥammad Ḥasan al-A’ẓamī. Cairo: : Dār al- .____
.Ma’ārif, 1967- 1972



al-Urjūza al-mukhtāra, ed. Ismail K. Poonawala. Montreal: McGill .____
.University, Institute of Islamic Studies, 1970

Orations of the Fatimid Caliphs: Festival Sermons of the Ismaili Imams,
ed. and trans. Paul E. Walker. London: I.B. Tauris, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 2009

Panj Risāla dar bayān-i āfāq va anfus, ed. Andrey E. Bertel’s. Moscow:
.Nauka, Glavnaya redaktsiya vostochnoy Literaturī, 1970

al-Qaṣīda al-shāfiya, ed. and trans. Sami N. Makarem, as Ash-Shāfiya
(The Healer): An Isma’ili Poem Attributed to Shihāb ad-Dīn Abū Firās.
Beirut: American University of Beirut, 1966; ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Beirut: Dār

.al-Mashriq, 1967

Raqqāmī Khurāsānī, ‘Alī Qūlī b. Imām Qūlī Khākī Khurāsānī. Qaṣīda-yi
dhurriyya, ed. and Russian trans. Aleksandr A. Semenov, in ”Ismailitskaya
oda, posvyashchennaya voploshcheniyam ‘Aliya-boga.“ Iran 2 (1928), pp.

.1- 24

al-Rāzī, Abū Ḥātim Aḥmad b. Ḥamdān. A’lām al-nubuwwa, ed. Ṣalāḥ al-
Ṣāwī and G.R. A’vānī. Tehran: Imperial Iranian Academy of Philosophy,
1977. Partial English trans., Science of Prophecy, trans. Everett K. Rowson,
in An Anthology of Philosophy in Persia: Volume 2, Ismaili Thought in the
Classical Age, ed. S.H. Nasr and M. Aminrazavi. London: I.B. Tauris, in

.association with the Institute of Ismaili Studies, 2008, pp. 145-178

Kitāb al-iṣlāḥ, ed. Ḥasan Mīnūchihr and Mahdī Muḥaqqiq. Tehran: .____
McGill University, Institute of Islamic Studies, Tehran Branch, 1377

.Sh./1998

al-Shahrastānī, Abu’l-Fatḥ Muḥammad b. ‘Abd al-Karīm. Kitāb al-
muṣāra’a, ed. and trans. W. Madelung and T. Mayer, as Struggling with the
Philosopher: A Refutation of Avicenna’s Metaphysics. London: I.B. Tauris,

.in association with the Institute of Ismaili Studies, 2001



Mafātīḥ al-asrār wa-maṣābīḥ al-abrār, trans. Toby Mayer, as Keys .____
to the Arcana: Shahrastānī’s Esoteric Commentary on the Qur’an. London:
Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2009

Shihāb al-Dīn Shāh al-Ḥusaynī. Khiṭābāt-i ‘āliya, ed. H. Ujāqī. Bombay:
.Ismaili Society, 1963

Risāla dar ḥaqīqat-i dīn, ed. W. Ivanow. Bombay: Published for the .____
Ismaili Society by Thacker, 1947. English trans., True Meaning of Religion,
2nd ed., trans. W. Ivanow. Bombay: Published for the Ismaili Society by

.Thacker, 1947

al-Sijistānī, Abū Ya’qūb Isḥāq b. Aḥmad. Ithbāt al-nubū’āt (al-
.nubuwwāt), ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Beirut: al-Maṭba’a al-Kāthūlīkīyya, 1966

Kashf al-maḥjūb, ed. H. Corbin. Institut Franco-Iranien; Paris: A. .____
Maisonneuve, 1949. French trans. Le dévoilement des choses caches, trans.
H. Corbin. Lagrasse: Verdier, 1988. Partial English trans., Unveiling of the
Hidden, trans. H. Landolt, in Anthology of Philosophy in Persia: Volume 2,
Ismaili Thought in the Classical Age, ed. S.H. Nasr and M. Aminrazavi.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2008, pp. 74- 142

Kitāb al-iftikhār, ed. Ismail K. Poonawala. Beirut: Dār al-Gharb al- .____
.Islāmī, 2000

Kitāb al-yanābī’, ed. and French trans. H. Corbin, in Trilogie .____
Ismaélienne. Tehran: Départment d’Iranologie de l’Institut Franco-Iranien;
Paris: A. Maisonneuve, 1961, text pp. 1-97, trans. as Le livre des sources,
pp. 5- 127. English trans. Paul E. Walker, as The Book of Wellsprings, in
The Wellsprings of Wisdom. Salt Lake City: University of Utah Press, 1994,

.pp. 37- 111



Sulaymān b. Ḥaydar, al-Shaykh. Al-Qaṣīda al-Sulaymāniyya, ed. ‘Ᾱrif
Tāmir, in Murāja’āt Ismā’īliyya. Beirut: Dār al-Aḍwā’, 1415/1994, pp. 5-
20; also in Abū Firās al-Maynaqī, Risālat al-tarātīb al-sab’a, ed. and trans.
‘Ᾱrif Tāmir and Yves Marquet. Beirut: Albouraq, 2002, text pp. 131- 147,

.translation and commentary pp. 249- 270

al-Ṣūrī, Muḥammad b. ‘Alī. al- Qaṣīda al- Ṣūriyya, ed. ‘Ᾱrif Tāmir.
.Damascus: Institut Français de Damas, 1955

Tamīm b. al-Mu’izz, Amīr Abū ‘Alī. Dīwān, ed. Muḥammad Ḥasan al-
.A’ẓamī et al. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya, 1377/1957

Thalāth rasā’il Ismā’īliyya, ed. ‘Ᾱrif Tāmir. Beirut: Dār al-Ᾱfāq al-Jadīda,
.1403/1983

Trilogie Ismaélienne. ed. and French trans. H. Corbin. Tehran: Départment
.d’Iranologie de l’Institut Franco-Iranien; Paris: A. Maisonneuve, 1961

al- Ṭūsī, Khwāja Naṣr al-Dīn Muḥammad b. Muḥammad. Rawḍat al-
taslīm, ed. and trans. W. Ivanow. Leiden: Published for the Ismaili Society
by E.J. Brill, 1950; ed. and trans. S. Jalal Badakhshani, as Paradise of
Submission: A Medieval Treatise on Ismaili Thought. London: I.B. Tauris,
in association with the Institute of Ismaili Studies, 2005. French trans., La
convocation d’Alamūt. Somme de philosophie Ismaélienne, trans. Christian

.Jambet. Lagrasse: Verdier, 1996

Sayr va sulky, ed. and trans. S. Jalal Badakhshani, as Contemplation .____
and Action: The Spiritual Autobiography of A Muslim Scholar. London: I.B.

.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 1998

Shi’i Interpretations of Islam: Three Treatises on Theology and .____
Eschatology, ed. and trans. S. Jalal Badakhshani. London: I.B. Tauris, in

.association with the Institute of Ismaili Studies, 2010



al-Yamānī, Muḥammad b. Muḥammad. Sīrat al-ḥājib Ja’far b. ‘Alī wa-
khurūj al-Mahdī min Salamiyya, ed. W. Ivanow, in Bulletin of the Faculty of
Arts, University of Egypt 4, Part 2 (1936), pp. 107- 133. English trans. W.
Ivanow in Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. London:
Published for the Islamic Research Association by H. Milford, Oxford
University Press, 1942, pp. 184- 223. French trans. M. Canard, in
”L’autobiographie d’un chambellan du Mahdī in his Miscellanea

.Orientalia, Article V

ب. مؤلفون غیر إسماعیلیین

Abd al-Jabbār b. Aḥmad al-Hamadhānī, al-Qāḍī. Tathbīt dalā’il ‘
nubuwwat Sayyidnā Muḥammad, ed. ‘ Abd al-Karīm ‘Uthmān. Beirut: Dār

.al-’Arabiyya, 1966- 1969

Abu’l-Faraj al-Iṣfahānī, ‘Alī b. al-Ḥusayn. Maqātil al-Ṭālibiyyīn, ed. A.
.Ṣaqr. Cairo: Dār al-Ma’rifa, 1368/1949

Abu’l-Fidā, Ismā’īl b. ‘Alī. al-Mukhtaṣr fī akhbār al-bashar. Cairo: n.p.,
1325/1907. Selections ed. and trans. Eva R. Lundquist, as Saladin and the

Crusades. Lund, Sweden: Lund University Press, 1992

Abū Shāma, Shihāb al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān b. Ismā’īl. Kitāb al-
.rawḍatayn fī akhbār al-dawlatayn. Cairo: n.p., 1287-1288/1870- 1871

Alī Muḥammad Khān. Mirat-i Ahmadi, ed. and trans. S. Nawab Ali et al.‘
.Baroda: Oriental Institute, 1927- 1965

Ᾱmulī, Awliyā’ Allāh Muḥammad. Ta’rīkh-i Rūyān, ed. M. Sutūda.
.Tehran: Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1348 Sh./1969

al-Anṭākī, Abu’l- Faraj Yaḥyā b. Sa’īd. Ta’rīkh Yaḥyā b. Sa’īd al-Anṭākī,
ed. Louis Cheikho et al. Paris and Beirut: Maṭba’at al-Abā’ al-Yasū’iyyīn,
1909. Partial ed. and French trans. Ignace Kratchkovsky and A.A. Vasiliev,
as Histoire de Yahya-ibn-Sa’ïd d’Antioche, continuateur de Sa’ïd-ibn-



Bitriq, in Patrologia Orientalis 18 (1924), pp. 699-833, and 23 (1932), pp.
347-520. Italian trans. Cronache dell’Egitto Fātimide e dell’impero

.Bizantino 937-1033, trans. B. Pirone. Milan: Jaca Book, 1998

Arabische Texte zur Kenntnis der Stadt Aden im Mittelalter, ed. Oscar
Löfgren. Uppsala, Sweden: Almquist and Wiksells; Leipzig: O.

.Harrassowitz, 1936- 1950

Arīb b. Sa’d al-Qurṭubī. Ṣilat ta’rikh al-Ṭabarī, ed. Michael J. de Goeje.‘
Leiden: E.J. Brill, 1897. Partial English trans. An Account of the
Establishment of the Fatemite Dynasty in Africa, trans. John Nicholson.
Tübingen: L. Friedrich Fues; Bristol: W. Strong, 1840; reprinted, Tübingen:

.Adamant Media Corporation, 2005

al-Ash’arī, Abu’l-Ḥasan ‘Alī b. Ismā’īl. Kitāb Maqālāt al-Islāmiyyīn, ed.
.H. Ritter. Wiesbaden: F. Steiner, 1929-1930

al-’Aẓīmī, Muḥammad b.’Alī. Ta’rikh, extract, ed. Claud Cahen, in ”La
chronique abrégée d’al-’Aẓīmī,“ Journal Asiatique 230 (1938), pp. 353-

.448

Badakhshī, Mīrzā Sang Muḥammad, and Mīrzā Faḍl Allāh Beg Surkh
Afsar. Ta’rīkh-i Badakhshān, ed. A.N. Boldyrev. Moscow: Izdatel’stvo

.Vostochnoy Literaturī, 1997

Badr al-Dīn Muḥammad b. Ḥātim al-Yāmī al-Hamdānī. Kitāb al-simṭ al-
ghālī al-thaman, ed. G.R. Smith, in his The Ayyūbids and Early Rasūlids in

.the Yemen. Vol. 1. London: Luzac, 1974

al-Baghdādī, Abū Manṣūr ‘Abd al-Qāhir b. Ṭāhir. al-Farq bayn al-firaq,
ed. M. Badr. Cairo: Maṭba’at al-Ma’ārif, 1328/1910. English trans. Moslem
Schisms and Sects, Part I, trans. K. C. Seelye. New York: Columbia
University Press, 1919; Part II, trans. Abraham S. Halkin. Tel Aviv:

.Palestine Publishing, 1935



al-Bundārī, al-Fatḥ b. ‘Alī. Zubdat al-nuṣra, ed. M. Th. Houtsma. Leiden:
.E.J. Brill, 1889

Bustān al-jāmi’, ed. Claud Cahen, in ”Une chronique Syrienne du
VIe/VIIe: siècle: Le Bustān al-jāmi’.“ Bulletin d’Études Orientales 7-8

.(1937- 1938), pp. 113- 58

al- Bustī, Abu’l-Qāsim Ismā’īl b. Aḥmad. Min kashf asrār al-bāṭiniyya
wa-’iwār madhhabihim, ed. ‘Ᾱdil Sālim al-’Abd al-Jādir, in his al-
Ismā’iliyyūn: kasf al-asrār wa-naqd al-afkār. Kuwait: n.p., 2002, pp. 187-

.369

al-Daylamī, Muḥammad b. al-Ḥasan. Bayān madhhab al-bāṭiniyya wa-
buṭlānih, ed. R. Strothmann. Istanbul: Deutsche Morgenländische

.Gesellschaft, 1939

Firishta, Muḥammad Qāsim Hindū Shāh Astarābādī. Ta’rīkh-i Firishta,
ed. J. Briggs. Bombay: n.p., 1832. English trans. History of the Rise of the
Mahomedan Power in India, trans. J. Briggs. London: Longman, Rees,

.Orme, Brown and Green, 1829

Gardīzī, Abū Sa’īd ‘Abd al-Ḥayy b. al-Ḍaḥḥāk. Zayn al-akhbār, ed. ‘A.
Ḥabībī. Tehran: Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1347 Sh./1968; ed. Riḍā- Zāda
Malik. Tehran: Anjuman-i Ᾱthār va Mafākhir-i Farhangī, 1384 Sh/2005.
English trans. The Ornament of Histories, trans. C. Edmund Bosworth.

.London: I.B. Tauris and British Institute of Persian Studies, 2011

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad b. Muḥammad. Faḍā’iḥ al-bāṭiniyya
wa-faḍā’il al-Mustaẓhiriyya, ed. ‘A. Badawi. Cairo: Dār al-Qawmiyya,
1383/1964. Partial English trans. in Richard J. McCarthy, Freedom and

.Fulfillment. Boston, Mass.: Twayne Publishers, 1980, pp.175-286

Gīlānī, Mullā Shaykh ‘Alī. Ta’rīkh-i Māzandarān, ed. M. Sutūda. Tehran:
.Bunyād-i Farhang-i Īrān, 1352 Sh./1973



Ḥāfiẓ Abrū, ‘Abd Allāh b. Luṭf Allāh al-Bihdādīnī. Majma’ al-tawārīkh
al-sulṭāniyya: qismat-i khulafā’ ‘Alawiyya-yi Maghrib va Miṣr va Nizāriyān
va rafīqān, ed. M. Mudarrisī Zanjānī. Tehran: Intishārāt-i Iṭṭilā’āt, 1364

.Sh./1985

al-Ḥamawī, Abu’l-Faḍā’il Muḥammad b. ‘Alī. al-Ta’rīkh al-Manṣūrī, ed.
.P. A. Gryaznevich. Moscow: Izdatel’stvo Vostochnoy Literaturī, 1963

Ḥamd Allāh Mustawfī Qazwīnī. Nuzhat al-qulūb, ed. and trans. G. Le
Strange, as The Geographical part of the Nuzhat al-Qulūb. Leiden: E.J.

.Brill; London: Luzac, 1915- 1919

Ta’rīkh-i guzīda, ed. and trans. E.G. Browne. Leiden: E.J. Brill; .____
London: Luzac, 1910- 1913; ed. ‘A. Navā’ī. Tehran: Amīr Kabīr, 1339

.Sh./1960

Hidāyat, Riḍā Qulī Khān. Rawḍat al-ṣafā-yi Nāṣirī. Tehran: n.p.,1339
.Sh./1960

al-Ḥusaynī, Ṣadr al-Dīn ‘Alī b. Nāṣir. Akhbār al-dawla al-Saljūqiyya, ed.
.M. Iqbāl. Beirut: Dār al-Ᾱfāq al-Jadīda, 1984

Ibn al-’Adīm, Kamāl al-Dīn Abu’l-Qāsim ‘Umar. Zubdat al-ḥalab min
ta’rīkh Ḥalab, ed. S. Dahan. Damascus: Institut Français de Damas, 1951-

.1968

Ibn al-Athīr, ‘Izz al-Dīn Abu’l-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad. al-Kāmil fī’l-
tā’rīkh, ed. C. J. Tornberg. Leiden: E.J. Brill, 1851-1876; reprinted, Beirut:
Dār al-kitāb al-’Arabī, 1965-1967. Partial English trans. The Chronicle of
Ibn al-Athīr for the Crusading Period, trans. D.S. Richards. Aldershot:

.Ashgate, 2007

Ibn al-Dawādārī, Abū Bakr b. ‘Abd Allāh. Kanz al-durar wa-jami’ al-
ghurar, Vol. 6,ed. Ṣ. al-Munajjid. Cairo: In Kommission bei O.

.Harrassowitz, 1996



Ibn Faḍl Allāh al-’Umarī, Shihāb al-Dīn Aḥmad. Masālik al-absār fī
mamālik al-amṣār, ed. Ayman F. Sayyid. Cairo: Institut Français

.d’Archéologie Orientale du Caire, 1985

Ibn Ḥammād (Ḥamādu) al-Ṣanhājī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. ‘Alī.
Akhbār mulūk Banī ‘Ubayd wa-sīratuhum, ed. and French trans. M.
Vonderheyden, as Histoire des rois ‘Obaïdides (Les califes Fatimides).
Algiers: J. Carbonel; Paris: P. Geuthner, 1927; ed. J. Aḥmad al-Badawī.

.Algiers: al-Mu’assasa al-Waṭaniyya li’l-Kitāb, 1984

Ibn Ḥawqal, Abu’l-Qāsim Muḥammad b. ‘Alī. Kitāb ṣūrat al-arḍ, 2nd ed.,
ed. J.H. Kramers. Leiden: E.J. Brill, 1938-1939. French trans.
Configuration de la terre, trans. J. H. Kramers and G. Wiet. Paris: G.P.

.Maisonneuve et Larose, 1964

Ibn Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī b. Aḥmad. Kitāb al-fisal fi’l-milal wa’l-
.ahwā’ wa’l-niḥal. Cairo: Maṭba’at al-Adabiyya, 1317-1321/1899-1903

Ibn ‘Idharī al-Marrākushī, Abu’l-Abbās Aḥmad b. Muḥammad. al-Bayān
al-mughrib fī akhbār al-Andalus wa’l-Maghrib, New Ed., ed. George S.

.Colin and Évariste Lévi-Provençal. Leiden: E.J. Brill, 1948-1951

Ibn ‘Inaba, Jamāl al-Dīn Aḥmad b. ‘Alī. ‘Umdat al-ṭālib fī ansāb āl Abī
.Ṭālib, ed. M. Ḥ. Ᾱl al-Ṭaliqān. Najaf: al-Maṭba’a al-Ḥaydariyya, 1961

Ibn Isfandiyār, Muḥammad b. al-Ḥasan. Ta’rīkh-i Ṭabaristān, ed. ‘Abbās
Iqbāl. Tehran: n.p., 1320 Sh./1941. Abridged English trans. An Abridged
English Translation of the History of Ṭabaristān, trans. Edward G. Browne.

.Leiden: E.J. Brill; London: Luzac, 1905

Ibn Khaldūn, ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad. Kitāb al-’ibar, Partial
French trans. as Histoire des Berbères, trans. W. MacGuckin de Slane; new
.edition by P. Casanova. Paris: Librairie Orientaliste P. Geuthner, 1968-1969



Ibn Khallikān, Abu’l ‘Abbās Aḥmad b. Muḥammad. Wafayāt al-a’yān wa-
anbā’ abnā’ al-zamān, ed. Iḥsān ‘Abbās. Beirut: Dār Ṣādir, 1968- 1972.
English trans. Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, trans. W.

.MacGuckin de Slane. Paris: Oriental Translation Fund, 1842-1871

Ibn Mālik al-Ḥammādī al-Yamānī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad. Kashf
asrār al-bāṭiniyya wa-akhbar al-Qarāmiṭa, ed. Muḥammad Zāhid al-
Kawtharī. Cairo: ‘Izzat al-’Aṭṭār, 1357/1939; reprinted in Akhbār al-
Qarāmiṭa, ed. S. Zakkār, pp. 201-251. English trans. Disclosure of the
Secrets of the Bāṭiniyya and the Annals of the Qarāmiṭa, trans. M. Holland.

.Aldoḥa: n.p.,2003

Ibn al-Ma’mūn al-Baṭā’iḥī, Jamāl al-Dīn Abū ‘Alī Mūsā. Nuṣūṣ min
akhbār Miṣr, ed. Ayman F. Sayyid. Cairo: Institut Français d’Archéologie

.Orientale du Caire, 1983

Ibn al-Mujāwir, Jamāl al-Dīn Yūsuf b. Ya’qūb. Ta’rīkh al-Mustabṣir, ed.
.O. Löfgren. Leiden: E.J. Brill, 1951-1954

Ibn Munqidh, Usāma. Kitāb al-i’tbār, ed. H. Derenbourg, as Ousâma ibn
Mounḳidh. Un emir Syrien au premier siècle des Croisades (1095- 1888).
Paris: E. Leroux, 1888- 1893; ed. Philip K. Hitti. New Jersey: Princeton
University Press, 1930. English trans. An Arab-Syrian Gentleman and
Warrior in the Period of the Crusades: Memoirs of Usāmah Ibn-Munqidh,

.trans. P.K. Hitti. New York: Columbia University Press, 1929

Ibn Muyassar, Tāj al-Dīn Muḥammad b. ‘Alī. Akhbār Miṣr, ed. Ayman F.
Sayyid as al-Muntaqā min akhbār Miṣr. Cairo: Institut Français

.d’Archéologie Orientale du Caire, 1981

Ibn al-Nadīm, Abu’l-Faraj Muḥammad b.Isḥāq al-Warrāq al-Baghdādī.
Kitāb al-fihrist, ed. Gustav Flügel. Leibzig: Vogel, 1871-1872; 2nd Ed., ed.
M. Riḍā Tajaddud. Tehran: Marvī, 1973. English trans. The Fihrist of al-
.Nadīm, trans. Bayard Dodge. New York: Columbia University Press, 1970



Ibn al-Qalānisī, Abū Ya’lā Ḥamza b. Asad. Dhayl Ta’rīkh Dimashq, ed.
H.F. Amedroz. Leiden: E.J. Brill, 1908. Partial English trans. The
Damascus Chronicle of the Crusades, trans. Hamilton A.R. Gibb. London:
Luzac, 1932. French trans. Damas de 1075 â 1154, trans. Roger Le

.Tourneau. Damascus: Institut Français de Damas, 1952

Ibn al-Ṣayrafī, Tāj al-Ri’āsa Abu’l-Qāsim ‘Alī b. Munjib. al-Ishāra ilā
man nāl al-wizāra, ed. Ayman F. Sayyid (together with Ibn al-Ṣayrafī’s al-

.Qānūn). Cairo: Dār al-Miṣriyya al-Lubnāniyya, 1410/1990

Ibn Shaddād, ‘Izz al-Dīn Muḥammad b, ‘Alī. Ta’rīkh al-malik al-Ẓāhir,
.ed. A. Ḥuṭayṭ. Wiesbaden: F. Steiner, 1983

Ibn Shahrāshūb, Abū Ja’far Muḥammad b, ‘Alī. Kitāb ma’ālim
.al-’ulamā’, ed. ‘Abbās Iqbāl. Tehran: Maṭba’āyi Fardīn, 1353/1934

Ibn Taghrībirdī, Abu’l-Maḥāsin Jamāl al-Dīn Yūsuf. al-Nujūm al-zāhira fī
mulūk Miṣr wa’l-Qāhira. Cairo: al-Mu’assasa al-Miṣriyya al-’Ᾱmma, 1348-

.1392/1929- 1972

Ibn Ṭuwayr, Abū Muḥammad al-Murtaḍā b. al-Ḥasan al-Qaysarānī.
Nuzhat al-muqlatayn fī akhbār al-dawlatayn, ed. Ayman F. Sayyid.

.Stuttgart: F. Steiner, 1412l1992

Ibn Ẓāfir, Jamāl al-Dīn Abu’l-Ḥasan ‘Alī al-Azdī. Akhbār al-duwal al-
munqaṭi’a, ed. André Ferré. Cairo: Institut Français d’Archéologie

.Orientale du Caire, 1972

Ibn Zubayr, Abu’l-Ḥusayn Aḥmad. Kitāb al-dhakā’ir wa’l-tuḥaf, ed. M.
Ḥamīd Allāh. Kuwait: Maṭba’at Ḥukūmat al-Kuwayt, 1959. English trans.
Book of Gifts and Rarities, trans. Ghad al-Qaddumī. Cambridge, Mass.:

.Harvard University Press, 1996

I’timād al-Salṭana, Muḥammad Ḥasan Khān. Ta’rīkh-i muntaẓam-i Nāṣirī,
.ed. Muḥammad I. Riḍwānī. Tehran: Dunyā-yi Kitāb, 1367 Sh./1988



al-Janadī, Bahā’ al-Din Muḥammad b. Yūsuf. Akhbār al-Qarāmiṭa bi’l-
Yaman, ed. and trans. H.C. Kay, in Yaman, Its Early Mediaeval History.

.London: E. Arnold, 1892, text pp. 139-52, trans. pp. 191-212

John of Joinville. Memoirs of John Lord de Joinville, trans. T. Johnes.
.Hafod: Hafod Press, 1807

Juwaynī, ‘Alā’ al-Dīn ‘Aṭā-Malik b. Muḥammad. Ta’rīkh-i jahān- gushā,
ed. M. Qazvīnī. Leiden: E.J. Brill; London: Luzac, 1912-1937. English
trans. The History of the World Conqueror, trans. John A. Boyle.
Manchester: Manchester University Press, 1958; reprinted, Manchester:

.Manchester University Press; Paris: UNESCO Publishing, 1997

Jūzjanī, Minhāj al-Dīn ‘Uthmān b. Sirāj. Ṭabaqāt-i Nāṣirī, 2nd ed., ed.
‘Abd al-Ḥayy Ḥabībī. Kabul: Anjuman-i Ta’rīkh-i Afghanistan, 1342-1343

.Sh./1963-1964

Kāshānī, Jamāl al-Dīn Abu’l-Qāsim ‘Abd Allāh b. ‘Alī. Saljūq-nāma, ed.
.Ismā’īl Afshār. Tehran: n.p., 1332 Sh./1953

Zubdat al-tawārīkh: bakhsh-i Fāṭimiyān va Nizārriyān, 2nd ed., ed. .____
Muḥammad Taqī Dānishpazhūh. Tehran: Mu’assas-yi Muṭāla’āt va

.Taḥqīqāt-i Farhangī, 1366 Sh./1987

Al-Kindī, Abū ‘Umar Muḥammad b. Yūsuf. Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-
quḍāt, ed. R. Guest, as The Governors and Judges of Egypt. Leiden: E.J.

.Brill; London: Luzac, 1912

Al-Kulaynī, Abū Ja’far Muḥammad b. Ya’qūb. al-Uṣūl min al-Kāfī, 3rd.
ed., ed. ‘Alī Akbar al-Ghaffārī. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmiyya,

.1388/1968

Lisān al-Mulk Sipihr, Muḥammad Taqī. Nāsikh al-tawārīkh: ta’rīkh-i
Qājāriyya, ed. Muḥammad Bāqir Bihbūdī. Tehran: Amīr Kabīr, 1344



.Sh./1965

al-Maqrīzī, Taqī al-Dīn Aḥmad b. ‘Alī. Itti’āẓ al-ḥunafā’ bi-akhbār al-
a’imma al-Fāṭimiyyīn al-khulafā’, ed. Jamāl al-Dīn al-Shayyāl and
Muḥammad Ḥilmī M. Aḥmad. Cairo: Lajnat iḥyā’ al-turāth al-Islāmī, 1387-
1393/1967-1973; ed. Ayman F. Sayyid. Damascus: Institut Français du
Proche-Orient, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2010.
Partial English trans. Towards a Shi’i Mediterranean Empire: Fatimid
Egypt and the Founding of Cairo: The Reign of the Imam-Caliph al-Mu’izz,
trans. Shainool Jiwa. London: I.B. Tauris, in association with the Institute

.of Ismaili Studies, 2009

Kitāb al-mawā’iẓ wa’l-I’tibār fī dhikr al-khiṭaṭ wa’l-āthār. Būlāq: .____
n.p., 1270/1853-1854; ed. Ayman F. Sayyid. London: Al-Furqan Islamic

.Heritage Foundation, 1422-1424/2003-2004

Kitāb al-Muqaffā al-kabīr, ed. Muḥammad al-Ya’lāwī. Beirut: Dār .____
.al-Gharb al-Islāmī, 1991

al-Sulūk li-ma’rifat duwal al-mulūk, ed. M.’A ‘Aṭā. Beirut: Dār al- .____
Kutub al-’Ilmiyya, 1418/1997. Partial English trans. A History of the
Ayyūbid Sutans of Egypt, trans. Ronald J.C. Broadhurst. Boston, Mass.:

.Twayne Publishers, 1980

Mar’ashī, Ẓāhīr al-Dīn. Ta’rīkh-i Gīlān va Daylamistān, ed. Hyacinth L.
Rabino. Rasht: n.p., 1330/1912; ed. M. Sutūda.Tehran: Bunyād-i Farhang-i

.Irān, 1347 Sh./1968

Ta’rīkh Ṭabaristān va Rūyān va Māzandarān, ed. B. Dorn. St. .____
Petersburg: Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademei der Wissenschaften,
1850; ed. M. Ḥusayn Tasbīḥī. Tehran: Mu’assasa-yi Maṭbū’āt-yi Sharq,

.1345 Sh./1966

al-Mas’ūdī, Abu’l-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥusayn. Kitāb al-tanbīh wa’l-ishrāf,
ed. Michael J. de Goeje. Leiden: E.J. Brill, 1894. French trans. Le livre de



l’avertissement et de la revision, trans. B. Carra de Vaux. Paris: Imprimerie
.Narionale, 1896

Murūj al-dhahab, ed. and trans. C. Barbier de Meynard and A. .____
.Pavet de Courteille. Paris: Imprimerie Impériale, 1861-1876

Ma’ṣūm ‘Alī Shāh, Muḥammad Ma’ṣūm Shīrāzī. Ṭarā’iq al-ḥaqā’iq, ed.
Muḥammad Ja’far Maḥjūb. Tehran: Kitābkhāna-yi Bārānī, 1339- 1345

.Sh./1960- 1966

Mīrkhwānd, Muḥammad b. Khwāndshāh. Rawḍat al-Ṣafā’. Tehran: n.p.,
.1338-1339 Sh./1960

Miskawayh, Abū ‘Alī Aḥmad b. Muḥammad. Tajārib al-umam, [with its
continuations by Abū Shujā’ al-Rūdhrāwarī and Hilāl al-Ṣābi’], ed. and
trans. H.F. Amedroz and D.S. Margoliouth, as The Eclipse of the Abbasid

.Caliphate. Oxford, U.K: Basil Blackwell, 1920- 1921

al-Mufīd, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad b. Muḥammad. Kitāb al-Irshād:
The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams, trans. I.K.A.

.Howard. London: Balagha Books, 1981

al-Musabbiḥī, al-Mukhtār ‘Izz al-Mulk Muḥammad b. ‘Ubayd Allāh.
Akhbār Miṣr, ed. Ayman F. Sayyid et al. Cairo: Institut Français
d’Archéologie Orientale du Caire, 1978- 1984; ed. W.G. Millward, Cairo:

.General Egyptian Book Organisation, 1980

.al-Najāshī, Aḥmad b. ‘Alī. Kitāb al-rijāl. Bombay: n.p.,1317/1899

al-Nasawī, Muḥammad b. Aḥmad. Sīrat al-sulṭān Jalāl al-Dīn Minkubirtī,
ed. and French trans. O. Houdas, as Histoire du Sultan Djelal ed-Din
Mankobirti. Paris: E. Leroux, 1891-1895. Anonymous Persian trans. Sīrat-i
Jalāl al-Dīn Mīnkubirnī, ed. M. Mīnuvī. Tehran: Bungāh-i Tarjama va

.Nashr-i Kitāb, 1344 Sh./1965



al-Nawbakhtī, Abū Muḥammad al-Ḥasan b. Mūsā. Kitāb firaq al-Shī’a,
ed. H. Ritter. Istanbul: Maṭba’at al-Dawla, 1931. English trans. Shi’a Sects,

.trans. Abbas K. Khadim. London: ICAS Press, 2007

Niẓām al-Mulk, Abū ‘Alī Ḥasan b. ‘Alī. Siyar al-mulūk (Siyāsat-nāma),
2nd ed., ed. Hubert Darke. Tehran: Bungāh-i Tarjama va Nashr-i Kitāb, 1347
Sh./1968. English trans. The Book of Government or Rules for Kings, 2nd

.ed., trans. H. Darke. London: Routledge and K. Paul, 1978

al-Nuwayrī, Shihāb al-Dīn Aḥmad b. ‘Abd al-Wahhāb. Nihāyat al-arab fī
funūn al-adab, Vol. 25, ed. M. Jābir ‘Abd al-’Alī al-Ḥīnī. Cairo: al-Maktaba

.al-’Arabiyya, 1404/1984

Polo, Marco. The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, Concerning the
Kingdoms and Marvels of the East, ed. and trans. H. Yule, 3rd. revised ed.,

.by H. Cordier. London: John Murray, 1929

al-Qalqashandī, Shihāb al-Dīn Aḥmad b. ‘Alī. Ṣubḥ al-a’shā fī ṣinā’at al-
.inshā. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyya,1331-1338/1913-1920

al-Qummī, Sa’d b. ‘Abd Allāh al-Ash’arī. Kitāb al-maqālāt wa’l-firaq, ed.
.Muḥammad J. Mashkūr. Tehran: ‘Aṭā’ī, 1963

Rashīd al-Dīn Ṭabīb, Faḍl Allāh b. ‘Imād al-Dawla Abi’l-Khayr. Jāmi’ al-
tawārīkh, ed. M. Rawshan and M. Mūsavī. Tehran: Nashr-i Alburz, 1373

.Sh./1994

Jāmi’ al-tawārīkh: qismat-i Ismā’iliyān va Fāṭimiyān va Nizāriyān .____
va dā’īyān va rafīqān, ed. Muḥammad T. Dānishpazhūh and M. Mudarrisī
Zanjānī. Tehran: Bungāh-i Tarjama va Nashr-i Kitāb, 1338 Sh./1959; ed. M.
Rawshan. Tehran: Mīrāth-i Maktūb, in association with the Institute of

.Ismail Studies, 1387 Sh./2008



Jāmi’ al-tawārīkh: ta’rīkh-i āl-i Saljūq, ed. A. Ateş. Ankara: Tūrk .____
Tarih kurumu Basimevi, 1960. English trans. The History of the Seljuq
Turks from the Jāmi’ al-tawārīkh, trans. Kenneth A. Lurther, ed. C. Edmund

.Bosworth. Richmond, Surrey: Curzon, 2001

Jāmi’ al-tawārīkh: ta’rīkh-i Ghāzānī, ed. and French trans. Ètienne .____
M. Quatremère, as Histoire des Mongols de la Perse. Paris: Imprimerie

.Royale, 1836

Jāmi’ al-tawārīkh: ta’rīkh-i Ghāzānī, ed. E. Blochet, as Djami el- .____
Tévarikh. Histoire générale du monde: Tome 2, Tarikh-i Moubarek-i
Ghazani. Histoire des Mongols. Leiden: E.J. Brill; London: Luzac, 1911.
English trans. The successors of Genghis khan, trans. John A. Boyle. New

.York: Columbia University Press, 1971

al-Rāwandī, Muḥammad b. ‘Alī. Rāḥat al-ṣudūr, ed. M. Iqbāl. London:
.Luzac, 1921

al-Ṭabarī, Muḥammad b. Jarīr. Ta’rīkh al-rusul wa’l-mulūk, Series I-III,
ed. Michael J. de Goeje et al. Leiden: E.J. Brill, 1879-1901. English trans.
by various scholars, as The History of al-Tabari. Albany: State University

.of New York Press, 1985-1999

Ṭalā’i’ b. Ruzzīk, al-Malik al-Ṣāliḥ. Dīwān, ed. Muḥammad Hādī al-
.Amīnī. Najaf: al-Maktaba al-Ahliyya, 1383/1964

Ta’rīkh-i Sīstān, ed. Muḥammad Taqī Bahār. Tehran: Kitābkhāna-yi
Zavvār, 1314 Sh./1935. English trans. The Tārikh-e Sistān, trans. M. Gold.

.Rome: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1976

al-Ṭūsī, Abū Ja’far Muḥammad b. al-Ḥasan. Fihrist kutub al-Shī’a, ed. A.
Sprenger et al., rev. by M. Rāmyār. Mashhad: Dānishgāh-i Mashhad, 1351

.Sh./1972



Rijāl al-Ṭūsī, ed. Muḥammad Kāẓim al-Kashī. Najaf: al-Maktaba al- .____
.Ḥaydariyya, 1380/1961

Umāra al-Yamanī, Abū Ḥamza Najm al-Dīn b. ‘Alī al-Ḥakamī. Ta’rīkh‘
al-Yaman, ed. and trans. Henry C. Kay, in Yaman, its Early Mediaeval
History. London: E. Arnold, 1892, text pp. 1- 102, translation pp. 1-137; ed.
Muḥammad b. ‘Alī al-Akwa’ al-Ḥiwālī. Sanaa: al-Maktaba al-Yamaniyya,

.1985

Umm al-kitāb, ed. W. Ivanow, in Der Islam 23 (1936). Italian trans.
Ummu’l-Kitāb, trans. Pio Filippani-Ronconi. Naples: Istituto Universitario

.Orientale di Napoli, 1966

Vazīrī, Aḥmad ‘Alī Khān. Ta’rīkh –i Kirmān, 2nd ed., ed. Muḥammad
.Ibrahīm Bāstānī Pārīzī. Tehran: Intishārāt-i ‘Ilmī, 1364 Sh./1985

Yaman, its Early Mediaeval History, ed. and trans. Henry C. Kay. London:
.E. Arnold, 1892

Ẓāhīr al-Dīn Nīshāpūrī. Saljūq-nāma, ed. A.H. Morton. Chippenham,
.Wiltshire: Trustees of the Gibb Memorial, 2004

V. الدراسات

أ. أعمال عامة حول اإلسالم الشیعي ومسوحات للتاریخ اإلسماعیلي

Amir-Moezzi, Mohammad Ali. The Divine Guide in Early Shi’ism: The
Sources of Esotericism in Islam, trans. D. Streight. Albany: State University

.of New York Press, 1994

The Spirituality of Shi’i Islam: Beliefs and Practices. London: I.B. .____
.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2011



and Christian Jambet. Qu’est-ce que le Shi’isme? Paris: Fayard, ,____
.2004

Arjomand, Said Amir. The Shadow of God and the Hidden Imam.
.Chicago: University of Chicago Press, 1984

Corbin, Henry. En Islam Iranien: Aspects spirituels et philosophiques.
.Paris: Gallimard, 1971- 1972

in collaboration with S. Hossein Nasr and O. Yahya. Histoire de la ,____
philosophie Islamique I: Des origins jusqu’à la mort d’Averröes (1198).
Paris: Gallimard, 1964. English trans. History of Islamic Philosophy, trans.
L. Sherrard. London: K. Paul International, in association with the Institute

.of Ismaili Studies, 1993

Crone, Patricia. Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh University
.Press, 2004

and Martin Hinds. God’s Caliph: Religious Authority in the First ,____
.Centuries of Islam. Cambridge: Cambridge University Press, 1986

Dabashi, Hamid: Shi’ism: A Religious Protest. Cambridge, Mass.:
.Belknap Press of Harvard University Press, 2011

Daftary, Farhad. ”Diversity in Islam: Communities of Interpretation.“ In
Azim Nanji, ed., The Muslim Almanac. Detroit, Mich.: Gale Research,

.1996, pp. 161-73; reprinted in IMMS, pp. 1-26

Ismaili History and Literary Traditions.“ In An Anthology of” .____
Ismaili Literature, ed. H. Landolt et al. London: I.B. Tauris, in association

.with the Institute of Ismaili Studies, 2008, pp. 1- 29

The Ismā’īlīs: Their History and Doctrines. Cambridge: Cambridge .____
University Press, 1990; 2nd. ed., Cambridge: Cambridge University Press,



.2007

Ismailis in Medieval Muslim Societies. London: I.B. Tauris, in .____
association with the Institute of Ismaili Studies, 2005. French trans. Les
Ismaéliens dans les societies Musulmanes médiévales, trans. Zarien Rajan-

.Badouraly. Paris: J. Vrin, 2011

.Ismailism: Isma’ili History.“ EIR, vol. 14, pp. 178-95” .____

Ismā’īliyya.“ The Great Islamic Encyclopaedia, ed. K. Mūsavī” .____
Bujnūrdi. Tehran: The Centre of Great Islamic Encyclopaedia, 1377

.Sh./1998, vol. 8, pp. 681- 702

ed.). Mediaeval Isma’ili History and Thought. Cambridge:) ____
.Cambridge University Press, 1996

The Medieval Ismā’īlīs of the Iranian Lands.“ In Carole” .____
Hillenbrand, ed., Studies in Honour of Clifford Edmund Bosworth: Volume
II, The Sultan’s Turret: Studies in Persian and Turkish Culture. Leiden: E.J.

.Brill, 2000, pp. 43- 81

A Short History of the Ismailis: Traditions of a Muslim Community. .____
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. Arabic trans. Mukhtaṣar
ta’rīkh al-Ismā’īliyyūn, trans. S. al-Qaṣīr. Damascus and Beirut: Dār al-
Madā, 2001. French trans. Les Ismaéliens, trans. Zarien Rajan-Badouraly.
Paris: Fayard, 2003. German trans. Kurze Geschichte der Ismailiten, trans.
K. Maire, Würzburg: Ergon, 2003. Italian trans. Gli Ismailiti, trans. A.
Straface. Venice: Marsilio Editori, 2011. Persian trans. Mukhtaṣarī dar
ta’rīkh-i Ismā’īliyya, trans. F. Badra’ī. Tehran: Farzān, 1378 Sh./1999.
Portuguese trans. Breve histὁria dos Ismaelitas, trans. P.Jorge de Sousa
Pinto. Lisbon: Universidade Catὁlica Portuguesa, 2003. Russian trans.
Kratkaya Istoriya isma’ilizma, trans. Leila R. Dodykhudoeva and L. N.

.Dodkhudoeva. Moscow: Ladomir, 2003



Varieties of Islam.“ In R. Irwin, ed. The New Cambridge History ” .____
of Islam: Volume 4, Islamic Cultures and Societies to the End of the
Eighteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp.

.105-41

and Azim Nanji. ”What is Shi’ite Islam?“ In Vincent J. Cornell, ed., ,____
Voices of Islam: Volume 1, Voices of Tradition. Westport, Conn.: Praeger,

.2007, pp. 217-44

and Zulfikar Hirji. The Ismailis: An Illustrated History. London: ,____
Azimuth Editions, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.distributed by Thames and Hudson, 2008

Fahd, T. (ed.). Le Shi’isme Imâmite. Colloque de Strasbourg. Paris:
.Presses Universitaires de France, 1970

Fyzee, Asaf A.A. ”The Ismā’īlīs.“ In Arthur J. Arberry, ed., Religion in the
Middle East: Volume 2, Islam. Cambridge: Cambridge University Press,

.1969, pp. 318-29, 684-85

Ghālib, Muṣṭafā. Ta’rīkh al-da’wa al-Ismā’īliyya, 2nd ed. Beirut: Dār al-
.Andalus, 1965

Halm, Heinz. Shi’ism, 2nd ed., trans. J. Watson and M. Hill. Edinburgh:
.Edinburgh University Press, 2004

Hodgson, Marshall G. S. ”How Did the Early Shī’a Become Sectarian?“
Journal of the American Oriental Society 75 (1955), pp. 1- 13; reprinted in

.Kohlberg, ed., Shi’ism, pp. 3-15

Hollister, John N. The Shi’a of India. London: Luzac, 1953; reprinted,
.New Delhi: Oriental Books reprint Corporation, 1979



Ḥusayn, Muḥammad Kāmil. Ṭā’ifat al-Ismā’īliyya. Cairo: Maktabat al-
.Nahḍa al-Miṣriyya, 1959

Ivanow, Wladimir. Brief Survey of the Evolution of Ismailism. Leiden:
Published for the Ismaili Society by E.J. Brill, 1952

Ismā’īliyya.“ In H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, ed., Shorter” .____
.Encyclopaedia of Islam. Leiden: E.J. Brill, 1953, pp. 179-83

Jafri, S. Husain M. Origins and Early Development of Shi’a Islam.
.London: Longman, 1979

Kohlberg, Etan. Belief and Law in Imāmī Shī’ism. Aldershot, Hants:
.Variorum, 1991

From Imāmiyya to Ithnā-’ashariyya.“ BSO(A)S 39 (1976), pp. 521-” .____
.34; reprinted in his Belief and Law in Imāmī Shī’ism, Article XIV

.ed.). Shi’ism. Aldershot, Hants: Ashgate, 2003)____

Lalani, Arzina R. Early Shī’ī Thought: the Teachings of Imam Muḥammad
al-Bāqir. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2000

.Madelung, Wilferd. ” Ismā’īliyya.“ EI2, vol. 4, pp. 198-206

.al-Mahdī.“ EI2, vol. 5, pp. 1230-38” .____

Religious Trends in Early Islamic Iran. Albany, N.Y.: Bibliotheca .____
.Persica, 1988

.Shī’a.“ EI2, vol. 9, pp.420-24” .____



Shī’ism in the Age of the Rightly-Guided Caliphs.“ In L. Clarke,” .____
ed., Shī’ite Heritage. Binghamton, N.Y.: Global Academic Publishing,

.2001, pp. 9- 18

The Succession to Muḥammad: A Study of the Early Caliphate. .____
.Cambridge: Cambridge University Press, 1997

Momen, Moojan. An Introduction to Shi’i Islam: The History and
Doctrines of Twelver Shi’ism. New Haven, Conn.: Yale University Press,

.1985

Nanji, Azim. ”Ismā’īlism.“ In S. Hossein Nasr, ed., Islamic spirituality:
.Foundations. London: Routledge and K. Paul, 1987, pp. 179-98

Nasr, S. Hossein. Ideals and Realities of Islam, New Rev. Ed. Cambridge:
.Islamic Texts Society, 2001

et al.(ed.). Shi’ism: Doctrines, Thought, and Spirituality. Albany: ____
.State University of New York Press, 1988

Poonawala, Ismail K. ”Isma’ilism: Isma’ili Literature in Persian and
.Arabic.“ EIR, vol. 14, pp. 197-204

.Scarcia Amoretti, Biancamaria. Scitti nel mondo. Rome: Jouvence, 1994

Sobhani, Ja’far. Doctrines of Shi’i Islam, ed. and trans. Reza Shah-
Kazemi. I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2001

Ṭbāṭabā’ī, Muḥammad Ḥusayn. Shi’ite Islam, ed. and trans. S. Hossein
.Nasr. Albany: State University of New York Press, 1975

.Tāmir, ‘Ārif. al-Imāma fi’l-Islām. Beirut: Dār al-Kitāb al-’Arabī, 1964



Walker, Paul E. ”The Ismā’īlis.“ In Peter Adamson and Richard C. Taylor,
eds., The Cambridge Companion to Arabic Philosophy. Cambridge:

.Cambridge University Press, 2005, pp. 72-91

Watt, W. Montgomery. The Formative Period of Islamic Thought.
.Edinburgh: Edinburgh University Press, 1973

Wellhausen, Julius. The Religio-Political Factions in Early Islam, trans.
.R.C. Ostle and S.M. Walzer. Amesterdam: North Holland Publishing, 1975

ب. أوائل اإلسماعیلیین والقرامطة وإخوان الصفاء، ١٤٨/٧٦٥ – حوالي منتصف القرن الرابع/
العاشر

Baffioni, Carmela. ”Fragments et témoignages d’auteurs anciens dans les
Rasā’il des Ikhwan al-Ṣafā’.“ In Ahmad Hasnawi et al., ed., Perspectives
Arabes et médiévales sur la tradition scientifique et philosophiques
Grecque. Leuven: Peeters; Paris: Institut de Monde Arabe, 1997, pp. 319-

.29

Frammenti e testimonianze di autori antichi nelle Rasā’il degli .____
.Iḫwān al-Ṣafā’. Rome: Istituto Nazionale per la Storia Antica, 1994

The ‘Friends of God’ in the Rasā’il Iḫwān al-Ṣafā’.“ The Arabist,” .____
.Budapest Studies in Arabic 27 (2003), pp. 17-24

From Sense Perception to the Vision of God: A Path towards” .____
Knowledge According to the Iḫwān al-Ṣafā’.“ Arabic Science and

.Philosophy 8 (1998), pp. 213-31

History, Language, and Ideology in the Ikhwān al-Ṣafā’ View of” .____
the Imāmate.“ In B. Michalak-Pikulkski, eds., Authority, Privacy, and

.Public Order in Islam. Leuven: Peeters, 2006, pp. 17-27

Al-Madīnah al-Fāḍilāh in al-Fārābī and in the Ikhwān al-Ṣafā’: A” .____
Comparison.“ In S. Leder et al., eds., Studies in Arabic and Islam. Leuven:



.Peeters, 2002, pp. 3- 12

Textual Problems in the Iḫwān al-Ṣafā’’s Quotations of Ancient” .____
Authors.“ In Wilferd Madelung et al., eds., Proceedings of the 17th Congress of

the UEAI [Union Européenne des Arabisants et Islamisants]. St. Petersburg: Thesa, 1997,
.pp. 13-26

Traces of ‘Secret Sects’ in the Rasā’il of the Ikhwān al-Ṣafā’.“ In” .____
Frederick de Jong, ed., Shi’a Islam, Sects, and Sufism. Utrecht: M. Th.

.Houtsma Stichting, 1992, pp. 10-25

Blois, François de. ”The Abu Sa’idis or So-Called ‘Qarmatians ’of
Bahrayn.“ In Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 16 (1986), pp.

.13-21

Casanova, Paul. ”Une date astronomique dans les Épitres des Ikhwān aṣ-
.Ṣafā’.“ Journal Asiatique 11 série, 5 (1915), pp. 5-17

Corbin, Henry. ”L’initiation Ismaélienne ou l’ésotérisme et le Verbe.“
Eranos Jahrbuch 39 (1970), pp. 41-142; reprinted in H. Corbin, L’homme
et son ange. Initiation et chevalerie spirituelle. Paris: Fayard, 1983, pp. 81-

.205

Un roman initiatique Ismaélien du Xe siècle.“ Cahiers de” .____
.Civilisation Médiévale 15 (1972), pp. 1-25, 121-42

Crone, Patricia, and Luke Treadwell. ”A New Text on Ismailism at the
Samanid Court.“ In Chase F. Robinson, ed., Texts, Documents, and
Artefacts: Islamic Studies in Honour of D.S. Richards. Leiden: E.J. Brill,

.2003, pp. 37-67

.Daftary, Farhad. ”Carmatians.“ EIR, vol. 4, pp. 823-32



The earliest Ismā’īlīs.“ Arabica 38 (1991), pp. 214-45; reprinted in” .____
Etan Kohlberg, ed., Shi’ism. Aldershot: Ashgate, 2003, pp. 235-66;
reprinted in Paul Luft and Colin Turner, eds., Shi’ism: Critical Concepts of
Islamic Studies: Volume I, Origins and Evolution. London: Routledge,

.2008, pp. 132-57

A Major Schism in the Early Ismā’īlī Movement.“ Studia Islamica” .____
.77 (1993), pp. 123-39; reprinted in IMMS, pp. 45-61

.Muḥammad b. Ismā’īl al-Maymūn.“ EI2, vol. 12, pp. 634- 35” .____

El-Bizri, Nader (ed.). Epistles of the Brethren of Purity: The Ikhwān al-
Ṣafā’ and Their Rasā’il, An Introduction. Oxford: Oxford University Press,

.in association with the Institute of Ismaili Studies, 2008

Filippani-Ronconi, Pio. ”The Soteriological Cosmology of Central-Asian
.Ismā’īlism.“ In Nasr, ed., Ismā’īlī Contributions, pp. 99-120

Goeje, Michael Jan de. ”La fin de l’empire des Carmathes du Bahraïn.“
Journal Asiatique, 9 séries, 5 (1895), pp. 5-30; reprinted in Bryan S. Turner,
ed., Orientalism: Early Sources: Volume I, Readings in Orientalism.

.London: Routledge, 2000, pp. 263-78

Mémoire sur les Carmathes du Bahraïn et les Fatimides, 2nd ed. .____
.Leiden: E.J. Brill, 1886

Hajnal, István. ”The Pseudo-Mahdī Intermezzo of the Qarāmiṭa in
Baḥrayn. The Arabist, Budapest Studies in Arabic 19-20 (1998), pp. 187-

.201

.Halm, Heinz. ”Bāṭenīya.“ EIR, vol. 2, pp. 861-63

The Cosmology of the pre-Fatimid Ismā’īliyya.“ In MIHT, pp. 75-” .____
.83



Die islamische Gnosis: Die extreme Schia und die ‘Alawiten. .____
.Zürich: Artemis, 1982

Die Söhne Zikrawaihs und das erste fatimidische Kalifat” .____
.(290/930).“Die Welt des Orients 10 (1979), pp. 30-53

Kosmologie und Heilslehre der frühen Ismā’īlīya. Eine Studie zur .____
.islamischen Gnosis. Wiesbaden: F. Steiner, 1978

Hamdani, Abbas. ”Abū Ḥayyān al-Tawḥīdī and the Brethren of Purity.“
.IJMES 9 (1978), pp. 345-53

The Arrangement of the Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’ and the Problem” .____
.of Interpolations.“ Journal of Semitic Studies 29 (1984), pp. 97-110

Brethren of Purity, a Secret Society for the Establishment of the” .____
Fatimid Caliphate: New Evidence for the Early Dating of Their
Encyclopaedia.“ In M. Barrucand, ed., L’Égypte Fatimide, son art et son
.histoire. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 73- 82

A Critique of Paul Casanova’s Dating of the Rasā’il Ikhwān al-” .____
.Ṣafā’.“ In MIHT, pp. 145-52

and F. de Blois. ”A Re-examination of al-Mahdi’s Letter to the ,____
Yemenites on the Genealogy of the Fatimid Caliphs.“ JRAS (1983), pp.

.173- 207

al-Hamdānī, Ḥusain F. On the Genealogy of Fatimid Caliphs. Cairo:
.American University at Cairo, 1958

Ivanow, Wladimir. The Alleged Founder of Ismailism. Bombay: Published
.for the Ismaili Society by Thacker, 1946

.Ismailis and Qarmatians.“ JBBRAS, NS 16 (1940), pp. 43-85” .____



Ismaili Tradition Concerning the Rise of the Fatimids. London: .____
Published for the Islamic Research Association by H. Milford, Oxford

.University Press, 1942

Kraus, Paul. Alchemie, Ketzerei, Apokryphen im frühen Islam, ed. R.
.Brague. Hildesheim: G. Olms, 1994

Lewis, Bernard. The Origins of Ismā’īlism: A Study of the Historical
Background of the Fāṭimid Caliphate. Cambridge: W. Heffer, 1940;

.reprinted, New York: AMS Press, 1975

Madelung, Wilferd. ”Fatimiden und Baḥrainqarmaṭen.“ Der Islam 34
(1959), PP. 34-88. Slightly revised English trans. ”The Fatimid and the

.Qarmaṭīs of Baḥrayn.“ In MIHT, pp. 21-73

Ḥamdān Qarmaṭ and the Dā’ī Abū ‘Alī.“ In W. Madelung et al.,” .____
ed., Proceedings of the 17th Congress of the UEAI [Union Européenne des Arabisants et

.Islamisants]. St. Petersburg: Thesa, 1997, pp. 115- 24

.Ḥamdān Qarmaṭ.“ EIR, vol. 11, pp. 634- 35” .____

Das Imamat in der frühen ismailitschen Lehre.“ Der Islam 37 ” .____
.(1961), pp. 43- 135

.Ḳarmaṭī.“ EI2, vol. 4, pp. 660- 65” .____

Mamour, P.H. Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs. London:
.Luzac, 1934

Mann, Jacob. The Jews in Egypt and Palestine under the Fāṭimid Caliphs.
Oxford: Oxford University Press, 1920-1922; reprinted, New York: KTAV

.Publishing House, 1970



Marquet, Yves. ”Les Épitre des Ikhwān as-Safā, oeuvre Ismaëlienne.“
.Studia Islamica 61 (1985), pp. 57- 79

.Ikhwān al-Ṣafa’.“ EI2, vol. 3, pp. 1071-76” .____

Imamat, resurrection et hiérarchie selon les Ikhwan as-Safa.“” .____
.Revue des Études Islamiques 30 (1962), pp. 49- 142

Iḫwān al-Ṣafā’, Ismaëliennes et Qarmaṭes.“ Arabica 24 (1977). pp. ” .____
.233- 57

La philosophie des alchimistes et l’alchimie des philosophes: Jābir .____
ibn Ḥayyān et les ”Frères de la Pureté“. Paris: Maisonneuve et Larose,

.1988

La philosophie des Iḫwān al-Ṣafā’. Algiers: Société Nationale .____
.d’Éditions et de Diffusion, 1975

La réponse Ismaëlienne au schism Qarmaṭe.“ Arabica 45 (1998),” .____
.pp. 1- 21

Sabéens et Iḫwān al-Ṣafā’.“ Studia Islamica 24 (1966), pp. 35-80;” .____
.25 (1966), pp. 77-109

Massignon, Louis. ”Esquisse d’une bibliographie Qarmaṭe.“ In Thomas
W. Arnold and R.A. Nicholson, eds., A Volume of Oriental Studies
Presented to Edward G. Browne on His 60th Birthday (7 February 1922).
Cambridge: Cambridge University Press, 1922, pp. 329-38; reprinted in his
Opera Minora, ed. Y. Moubarac. Paris: Presses Universitaires de France,

.1969, vol. I, pp. 627-39

Nanji, Azim. ”Portraits of Self and Others: Isma’ili Perspectives on the
.History of Religions.“ In MIHT, pp. 153- 160



Netton, Ian R. Muslim Neoplatonists: An Introduction to the Thought of
the Brethren of Purity (Ikhwān al-Ṣafā’). London: G. Allen and Unwin,

.1982

Nomoto, Shin. ”An Early Ismaili View of Other Religions: A Chapter
from the Kitāb al-Iṣlāḥ of Abū Ḥātim al-Rāzī (d. ca. 322/934).“ In Todd
Lawson, ed., Reason and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy, and
Mysticism in Muslim Thought, Essays in Honour of Hermann Landolt.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2005, pp.142- 56

Scanlon, George T. ”Leadership in the Qarmaṭian Sect.“. Bulletin de
.l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire 59 (1960), pp. 29- 48

Stern, Samuel M. ”Abu’l-Qāsim al-Bustī and His Refutation of
Ismā’īlism.“ In JRAS (1961), pp. 14- 35; reprinted in his Studies, pp. 299-

.320

The authorship of the Epistles of the Ikhwān aṣ-Ṣafā’.“ Islamic” .____
.Culture 20 (1946), pp. 367-72; 21 (1947), pp. 403-4

The Early Ismā’īlī Missionaries in North-West Persia and in” .____
Khurāsān and Transoxania.“ BSO(A)S 23 (1960), pp. 56- 90; reprinted in

.his Studies, pp. 189-233

Ismā’īlī Propaganda and Fatimid Rule in Sind.“ Islamic Culture 23 ” .____
.(1949), pp. 298-307; reprinted in his Studies, pp. 177-88

Ismā’īlīs and Qarmaṭians.“ In L’élaboration de l’Islam. Colloque ” .____
de Strasbourg. Paris: Presses Universitaires de France, 1961, pp. 99- 108;
reprinted in his Studies, pp. 289-98; reprinted in Kohlberg, ed., Shi’ism, pp.

.267-76

New Information about the Authors of the Epistles of the Sincere” .____
Brethren.“ Islamic Studies 3 (1964), pp. 405-28; reprinted in his Studies,



.pp. 155-76

Studies in Early Ismā’īlism. Jerusalem: Magnes Press; Leiden: E.J. .____
.Brill, 1983

Tibawi, Abdul-Latif. ” Ikhwān aṣ-Ṣafā’ and Their Rasā’il: A Critical
Review of a Century and a Half of Research.“ Islamic Quarterly 2 (1955),

.pp. 28-46

.al-Walī, Ṭāhā. Al-Qarāmiṭa. Beirut: Dār al-’Ilm li’l-Malāyīn, 1981

Walker, Paul E. ”An Isma’ili Version of the Heresiography of the Seventy-
Two Erring Sects.“ In MIHT, pp. 161-77; reprinted in his Fatimid History,

.Article XI

ج. الفترة الفاطمیة في التاریخ اإلسماعیلي، ٢٩٧/٩٠٩ – ٥٦٧/١١٧١

Abu-Izzeddin, Nejla M. The Druzes: A New Study of Their History, Faith,
.and Society. Leiden: E.J. Brill, 1984

Alexandrin, Elizabeth R. ”Studying Isma’ili Texts in Eleventh-Century
Shiraz: al-Mu’ayyad and the ‘Conversion’ of the Buyid Amir Abu Kalijar.“

.Iranian Studies 44 (2011), pp. 99-115

Ali, Jamal. Language and Heresy in Ismaili Thought: The Kitab al-Zina of
.Abu Hatim al-Razi. Piscataway,N.J.: Gorgias Press, 2008

Assaad, Sadik A. The Reign of al-Hakim bi Amr Allah (386/996-
411/1021): A Political Study. Beirut: The Arab Institute for Research and

.Publishing, 1974

Balog, Paul. ”Quatre dinars du khalife Fatimide al-Mountazar li-Amr-illah
ou bi-Amr-illah (525-526 A.H.).“ Bulletin de l’Institut d’Égypte 33 (1950-

.1951), pp. 375-78



Barrucand, Marianne (ed.). L’Égypte Fatimide, son art et son histoire.
.Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999

Becker, Carl H. Beiträge zur Geschichte ÄGyptens unter dem Islam.
Strassburg: K. J. Trübner, 1902-1903; reprinted, Philadelphia: Porcupine,

.1977

Bertel’s, Andrey E. Nasir-i Khosrov i ismailism. Moscow: Izdatel’stvo
Vostochnoy Literaturï, 1959. Persian trans. Nāṣir-i Khusraw va Ismā’īliyān,

.trans. Y. Āriyanpūr. Tehran: Bunyād-i Farhang-i Irān, 1346 Sh./1967

Bianquis, Thierry. ”Une crise frumentaire dans l’Égypte Fatimide.“
Journal of the Economic and Social History of the Orient 23 (1980), pp. 67-

.101

Damas et la Syrie sous la domination Fatimide (359-468/969-1076). .____
.Damascus: Institut Français de Damas, 1986-1989

Les pouvoirs de l’espace Ismaïlien.“ In Jean Claude Garcin et al.,” .____
États, Sociétés et cultures du monde Musulman médiéval, Xe- XVe siècle:
Tome I, L’évolution Politique et sociale. Paris: Presses Universitaires de

.France, 1995, pp. 81-117

La prise du Pouvoir par les Fatimides en Égypte (357-363/968-” .____
.974).“ Annales Islamologiques 11 (1972), pp. 49-108

Bierman, Irene A. Writing Signs: The Fatimid Public Text. Berkeley:
.University of California Press, 1998

Bloom, Jonathan M. Arts of the City Victorious: Islamic Art and
Architecture in Fatimid North Africa and Egypt. New Haven, Conn., and
London: Yale University Press, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2007



The Fatimids (909-1171): Their Ideology and Their Art.“ In Ruth” .____
Barnes et al., Islamische Textilkunst des Mittelatrers : Aktuelle Probleme.

.Riggisberg: Abegg-Stifung, 1997, pp. 15-26

Islamic Art and Architecture in Sicily: How Fatimid Is It?“ In” .____
.ACFM, pp. 29- 43

Brett, Michael. ”The Fatimid Revolution (861-973) and Its Aftermath in
North Africa.“ In J.D. Fage, ed., The Cambridge History of Africa: Volume
2, From c. 500 BC to AD1050. Cambridge: Cambridge University Press,

.1978, pp. 589- 636

.Ibn Khaldun and the Medieval Maghrib. Aldershot: Ashgate, 1999 .____

The Mīm, the ‘Ayn and the making of Ismā’īlism.“ BSO(A)S 57” .____
.(1994), pp. 25- 39; reprinted in his Ibn Khaldun, Article III

The Realm of the Imam: The Fāṭimids in the Tenth Century.“” .____
.BSO(A)S 59 (1996), pp. 431-49;reprinted in his Ibn Khaldun, Article IV

The Rise of the Fatimids: The World of the Mediterranean and the .____
Middle East in the Fourth Century of the Hijra, Tenth Century CE. Leiden:

.E.J. Brill, 2001

Bryer, David R. W. ”The Origins of the Druze Religion.“ Der Islam 52
.(1975), pp. 47-84, 239-22, and 53 (1976), pp. 5-27

Cahen, Claude. Makhzūmiyyāt. Études sur l’histoire économique et
.financière de l’Égypte médiévale. Leiden: E.J. Brill, 1977

Quelques chroniques anciennes relatives aux derniers Fatimides.“” .____
Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire 37 (1937-

.1938), pp. 1-27



Calderini, Simonetta. ”Wealth and Women in the Fatimid Courts.“ In K.
D’hulster and J. Van Steenbergen, eds., Continuity and Change in the
Realms of Islam: Studies in Honour of Professor Urbain Vermeulen.

.Leuven: Peeters, 2008, pp. 91-104

.Women and Trade during the Fatimids.“ In ACFM, pp. 71-80” .____

Canard, Marius. ”Le cérémonial Fatimite et le cérémonial Byzantin: essai
de comparison.“ Byzantion 21 (1951), pp. 355-420; reprinted in M. Canard,
Byzance et les Musulmans au Proche Orient. London: Variorum Reprints,

.1973, Article XIV

.Fāṭimids.“ EI2, vol. 2, pp. 850-62 ” .____

L’impérialisme des Fatimides et leur propaganda.“ Annales de” .____
l’Institut d’ Études Orientales 6 (1942-1947), pp. 156-93; reprinted in his

.Miscellanea Orientalia, Article II

.Miscellanea Orientalia. London: Variorum Reprints, 1973 .____

Un vizir chrétien à l’époque Fāṭimite: l’Arménien Bahrām.“” .____
Annales de l’Institut d’ Études Orientales 12 (1954), pp. 84- 113; reprinted

.in his Miscellanea Orientalia, Article VI

Casanova, Paul. ”Les derniers Fāṭimides.“ Mémoires de la Mission
.d’Archéologique Français du Caire 6 (1897), pp. 415-45

Cilardo, Agostino. Diritto ereditario Islamico delle scoule giuridiche
Ismailita e Imamita. Rome: Istituto per l’Oiente C.A. Nallino; Naples:

.Istituto Universitario Orientale, 1993

Colloque international sur l’histoire du Caire. Cairo: Ministry of Culture
.of the Arab Republic of Egypt, General Egyptian Book Organisation, 1972



Contadini, Anna. Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum. London:
.Victoria and Albert Publications, 1998

Corbin, Henry. ”Épiphanie divine et naissance spirituelle dans la gnose
Ismaélienne.“ Eranos Jahrbuch 23 (1954), pp. 141-249; reprinted in his
Temps cyclique, pp. 70-166. English trans. ”Divine Epiphany and Spiritual

.Birth in Ismailian Gnosis,“ in Cyclical Time, pp. 59-150

Étude préliminaire pour le ”Livre réunissant les deux sagesses“ de .____
Nasir-e Khosraw. Tehran: Département d’Iranologie l’Institut Franco-

.Iranien; Paris: A. Maisonneuve, 1953

De la gnose antique à la gnose Ismaélienne.“ In XII Convegno” .____
Volta, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche: Oriente ed
Occidente nel Medioveo: Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1957,
pp. 105-43; reprinted in his Temps cyclique, pp. 167-208. English trans.
”From the Gnosis of Antiquity to Ismaili Gnosis,“ in Cyclical Time, pp.

.151-93

Herméneutique spirituelle compare: I. Swedenborg- II, gnose” .____
Ismaélienne.“ Eranos Jahrbuch 33 (1964), pp. 71-176; reprinted in H.
Corbin, Face de Dieu, face de l’homme. Herméneutique et Soufisme. Paris:

.Flammarion, 1983, pp. 41- 162

Nāṣir-i Khusrau and Iranian Ismā’īlism.“ In Richard N, Frye, ed.,” .____
The Cambridge History of Iran: Volume 4, The Period from the Arab
Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press, 1975, pp.

.520-42, 689-90

Rituel Sabéen et exégèse Ismaélienne du ritual.“ Eranos Jahrbuch” .____
19 (1950), pp. 181-246; reprinted in H. Corbin, Temple and Contemplation.
Paris: Flammarion, 1980, pp. 143-96. English trans. ”Sabian Temple and
Ismailism,“ in H. Corbin, Temple and Contemplation, trans. P. Sherrard.

.London: KPI, in association with Islamic Publications, 1986, pp. 132-82



Le temps cyclique dans le Mazdéisme et dans l’Ismaélisme.“” .____
Eranos Jahrbuch 20 (1951), pp. 149-217; reprinted in his Temps cyclique,
pp. 9-69. English trans. ”Cyclical Time in Mazdaism and Ismailism,“ In his

.Cyclical Time, pp. 1-58

Temps cyclique et gnose Ismaélienne. Paris: Berg International, .____
1982. English trans. Cyclical Time and Ismaili Gnosis, trans. Ralph
Manheim and James W. Morris. London: K. Paul, in association with

.Islamic Publications, 1983

Cortese, Delia. ”The Political and Economic Contexts of Fatimid Female
Patronage during the Reign of al-’Aziz (365/975-386/996).“ In ACFM, pp.

.81-94

and Simonetta Calderini. Women and the Fatimids in the World of ,____
.Islam. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006

Creswell, Keppel A.C. The Muslim Architecture of Egypt: Volume 1,
.Ikshīds and Fāṭimids, A.D 939-1171. Oxford: Clarendon Press, 1952

Dachraoui, Farhat. Le califat Fatimide au Maghreb (296-365 H./909-975
.Jc.): histoire Politique et institutions. Tunis: STD, 1981

Les commencements de la predication Ismā’īlienne en Ifrīqiya.“” .____
.Studia Islamica 20 (1964), pp. 89-102

Contribution à l’histoire des Fāṭimides en Ifrīqiya.“ Arabica 8” .____
.(1961), pp. 189- 203

.al-Mu’izz li-Dīn Allāh.“ EI2, vol. 7, pp. 485-89” .____

Dadoyan, Seta B. The Fatimid Armenians: Cultural and Political
.Interaction in the Near East. Leiden: E.J. Brill, 1997



Daftary, Farhad. ”’Ali in Classical Ismaili Theology.“ In Ahmet Y. Ocak,
ed., From History to Theology, Ali in Islamic Beliefs. Ankara: Turkish

.Historical Society, 2005, pp. 59-82

Cyclical Time and Sacred History in Medieval Ismaili Thought.“” .____
In K. D’hulster and J. Van Steenbergen, eds., Continuity and Change in the
Realms of Islam: Studies in Honour of Professor Urbain Vermeulen.

.Leuven: Peeters and Department of Oriental Studies, 2008, pp. 151-58

.Fatimids.“ EIR, vol. 9, pp. 423-26” .____

Intellectual Life among the Ismailis: An Overview.“ In F. Daftary,” .____
ed., Intellectual Traditions in Islam. London: I.B. Tauris, in association with

.the Institute of Ismaili Studies, 2000, pp. 87-111

The Ismaili Da’wa outside the Fatimid Dawla.“ In M. Barrucand,” .____
ed., L’Égypte Fatimide, son art et son histoire. Paris: Presses de
l’Université de Paris- Sorbonne, 1999, pp. 29-43; reprinted in IMMS, pp.

.62-88

Ismaili Da’wa under the Fatimids.“ In Urbain Vermeulen and K.” .____
D’hulster, eds., Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk Eras

.V. Leuven: Peeters, 2007, pp. 73-89

Al-Qāḍī al-Nu’mān, Ismā’īlī Law and Imāmī Shi’ism.“ In M.A.” .____
Amir-Moezzi et al., eds., Le Shi’ism Imāmite quarante ans après.
Hommage à Etan Kohlberg. Turnhout, Belgium: Brepols, 2009, pp. 179-

.86

and D.S. Richards. ”Fāṭimid Dynasty.“ In Esposito, ed., The Oxford ,____
.Encyclopaedia of the Islamic World, vol. 2, pp. 229-32

de Smet, Daniel. ”Les Interdictions alimentaires du calife Fatimide al-
Ḥākim: marques de la folie ou annonce d’un règne messianique?“ In

.ESFAM, pp. 53-69



La Quiétude de l’intellect: Néoplatonisme et gnose Ismaélienne dans.____
.l’oeuvre de Ḥamīd ad-Dīn al-Kirmānī (Xe/XIes). Leuven: Peeters, 1995

Elisséeff, Nikita. Nūr ad-Dīn, un grand prince Musulman de Syrie au
temps des Croisades (511-569/1118-1174). Damascus: Institut Français de

.Damas, 1967

Fierro, Maribel. ”The Almohads and the Fatimids.“ In Bruce D. Craig, ed.,
Ismaili and Fatimid Studies in Honour of Paul E. Walker. Chicago: Middle

.East Documentation Center, 2010, pp. 161-75

Fyzee, Asaf A.A. Compendium of Fatimid Law. Simla: Indian Institute of
.Advanced Study, 1969

The Fatimid Law of Inheritance.“ Studia Islamica 9 (1958), pp. 61-” .____
.69

Qadi an-Nu’man, the Fatimid Jurist and Author.“ JRAS (1934),” .____
.pp.1-32

The Study of the Literature of the Fatimid Da’wa.“ In G. Makdisi,” .____
ed., Arabic and Islamic Studies in Honour of Hamilton A.R. Gibb. Leiden:

.E.J. Brill, 1965, pp. 232-49

Goitein, Solomon Dov. A Mediterranean Society: The Jewish
Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo

.Geniza. Berkeley: University of California Press, 1967-1993

Gottheil, Richard J.H. ”A Distinguished Family of Fatimid Cadis (al-
Nu’man) in the Tenth Century.“ Journal of the American Oriental Society

.27 (1906), pp. 217-96

Halm, Heinz.“Al-Azhar, Dār al-’Ilm, al-Raṣad. Forchungs- und
.Lehranstalten der Fatimiden in Kairo.“ In ESFAM, pp. 99- 109



Le destin de la princesse Sitt al-Mulk.“ In M. Barrucand, ed.,” .____
L’Égypte Fatimide, son art et son histoire. Paris: Presses de l’Université de

.Paris-Sorbonne, 1999, pp. 69-72

The Empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimifs, trans. M. .____
.Bonner. Leiden: E.J. Brill, 1996

Die Fatimiden.“ In Ulrich Haarmann, ed., Geschichte der” .____
.arabischen Welt. Munich: C.H. Beck, 1991, pp. 605-6

Les Fatimides à Salamya.“ Revue des Études Islamiques 54 (1986),” .____
.pp. 133-49

The Fatimids and Their Traditions of Learning. London: I.B. Tauris, .____
.in association with the Institute of Ismaili Studies, 1997

The Isma’ili Oath of Allegiance (‘ahd) and the ‘Sessions of” .____
.Wisdom’( majālis al-ḥikma) in Fatimid Times.“ In MIHT, pp. 91-115

Die Kalifen von Kairo. Die Fatimiden in Ägypten 973-1074. .____
.Munich: C.H. Beck, 2003

Learning and Science in Historic Cairo.“ In F. Daftary, E. Fernea,” .____
and A. Nanji, eds., Living in Historic Cairo: Past and Present in an Islamic
City. London: Azimuth Editions, in association with the Institute of Ismaili

.Studies and University of Washington Press, 2010, pp. 107-85

Der Mann auf dem Esel: Der Aufstand des AbūYazīd gegen die” .____
Fatimiden nach einem Augenzeugenbericht.“ Die Welt des Orients 15

.(1984), pp. 144-204

Die Sīrat Ibn Ḥaušab: Die ismailitische da’wa im Jemen und die” .____
.Fatimiden.“ Die Welt des Orients 12 (1981), pp. 107-35



Al-Ḥamad, ‘Ādila A. Qiyām al-dawla al-Fāṭimiyya bi-bilād al-Maghrib.
.Cairo: Dār wa-Maṭābi’ al-Mustaqbal, 1980

Hamdani, Abbas. The Beginnings of the Ismā’īlī Da’wa in Northern India.
.Cairo: Sirovic Bookshop, 1956

Byzantine- Fāṭimid Relations before the Battle of Manzikert.“” .____
.Byzantine Studies 1 (1974), pp. 169-79

Urban Violence at Baghdad in the Rivalry between the Abbasid” .____
and Fatimid Caliphates.“ In Bruce D. Craig, ed., Ismaili and Fatimid
Studies in Honour of Paul E. Walker. Chicago: Middle East Documentation

.Center, 2010, pp. 197-214

al-Hamdānī, Ḥusain F. ”The Letters of al-Mustanṣir Bi’llāh.“ BSO(A)S 7
.(1934), pp. 307-24

Hamdani, Sumaiya A. Between Revolution and State: The Path to Fatimid
Statehood, Qadi al-Nu’man, and the Construction of Fatimid Legitimacy.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2006

Ḥasan, Ḥasan Ibrāhīm. Ta’rīkh al-dawla al-Fāṭimiyya, 3rd Ed. Cairo:
.Maktabat al-Nahḍa al-Miṣriyya, 1964

and Ṭāhā A. Sharaf. al-Mu’izz li-Dīn Allāh, 2nd Ed. Cairo: Maktabat ,____
.al-Nahḍa al-Miṣriyya, 1963

and Ṭāhā A. Sharaf. ‘Ubayd Allāh al-Mahdī. Cairo: Maktabat al- ,____
.Nahḍa al-Miṣriyya, 1947

Ḥasan, Zakī Muḥammad. Kunūz al-Fāṭimiyyin. Cairo: Dār al-Kutub al-
.Miṣriyya, 1356/1937



Hodgson, Marshall G.S. ”Al-Darazī and Ḥamza in the Origin of the Druze
.Religion.“ Journal of the American Oriental Society 82 (1962), pp. 5- 20

.Durūz.“ EI2, vol. 2, pp. 631-34” .____

Hunsberger, Alice C. ”Nasir Khusraw: Fatimid Intellectual.“ In F. Daftary,
ed., Intellectual Traditions in Islam. London: I.B. Tauris, in association with

.the Institute of Ismaili Studies, 2000, pp. 112-29

Nasir Khusraw, the Ruby of Badakhshan: A portrait of the Persian .____
Poet, Traveller, and Philosopher. London: I.B. Tauris, in association with

.the Institute of Ismaili Studies, 2000

A Traveller’s Account: Nasir-i Khusraw in 5th /11th- Century ” .____
Cairo.“ In F. Daftary, E. Fernea, and A. Nanji, eds., Living in Historic
Cairo: Past and Present in an Islamic City. London: Azimuth Editions, in
association with the Institute of Ismaili Studies and University of

.Washington Press, 2010, pp. 36-41

Hunzai, Faquir M. ”The Ethical Philosophy of Nāṣir-i Khusraw.“ In
Daniela Bredi et al., eds., Scritti in onore di Biancamaria Scarcia Amoretti,

.Vol. 2. Rome: Edizioni Q, 2008, pp. 713-23

Ḥusayn, Muḥammad Kāmil. Fī adab Miṣr al-Fāṭimiyya. Cairo: Dār al-
.Fikr al-’Arabī, 1950

Idris, Hady R. La Berbérie orientale sous les Zīrīdes, Xe-XIe siècles.
.Paris: A. Maisonneuve, 1962

al-Imad, Leila S. The Fatimid Vizierate, 969-1171. Berlin: K. Schwarz,
.1990

Inān, Muḥammad ‘Abd Allāh. al-Ḥākim bi- Amr Allāh wa-asrār al-‘
da’wa al-Fāṭimiyya, 2nd ed. Cairo: Maṭba’at Lajnat al-Ta’lif wa’l-Tarjama



.wa’l-Nashr, 1379/1959

Institut du Monde Arabe. Trésors Fatimides du Caire. Paris: Institut du
.Monde Arabe, 1998

Ivanow, Wladimir. Nasir-i Khusraw and Ismailism. Bombay: Ismaili
.Society, 1948

The Organization of the Fatimid Propaganda.“ JBBRAS, NS 15” .____
(1939, pp. 1-35; reprinted in Bryan S. Turner, ed., Orientalism: Early
Sources: Volume I, Readings in Orientalism. London: Routledge, 2000, pp.

.531-71

Problems in Nasir-i Khusraw’s Biography. Bombay: Ismaili Society, .____
.1956

Studies in Early Persian Ismailism, 2nd ed., Bombay: Ismaili .____
.Society, 1955

Jiwa, Shainool. ”Fatimid- Būyid Diplomacy during the Reign of al-’Azīz
.Billāh (365/975-386/996).“ Journal of Islamic Studies 3 (1992), pp. 57-71

Historical Representations of a Fatimid Imam-Caliph: Exploring” .____
al-Maqrīzī’s and Idrīs’s Writings on al-Mu’izz li-Dīn Allāh.“ In ACFM, pp.

.57-69

Inclusive Governance: A Fatimid Illustration.“ In Amyn B. Sajoo,” .____
ed., A Companion to the Muslim World. London: I.B. Tauris, in association

.with the Institute of Ismaili Studies, 2009, pp. 157-75

Johns, Jeremy. ”The Norman Kings of Sicily and the Fatimid Caliphate.“
.Anglo-Norman Studies 15 (1993), pp. 133-59



Klemm, Verena. Memoirs of a Mission: The Ismaili Scholar, Statesman,
and Poet al-Mu’ayyad fi’l-Dīn al-Shīrāzī. London: I.B. Tauris, in

.association with the Institute of Ismaili Studies, 2003

Kraus, Paul. ”Hebräische und syrische Zitate in ismā’īlitischen Schriften.“
Der Islam 19 (1931), pp. 243-63; reprinted in his Alchemie, Ketzerei,
Apokryphen im frühen Islam, ed. R. Brague. Hildesheim: G. Olms, 1994,

.pp. 3-23

Lev, Yaacov. ”Army, Regime, and Society in Fatimid Egypt, 358-487l968-
.1094.“ IJMES 19 (1987), pp. 337-65

The Fatimid Princess Sitt al-Mulk.“ Journal of Semitic Studies 32” .____
.(1987), pp. 319-28

The Fatimid Vizier Ya’qub Ibn Killis and the Beginning of the” .____
.Fatimid Administration in Egypt.“ Der Islam 58 (1981), pp. 237-49

.Saladin in Egypt. Leiden: E.J. Brill, 1999 .____

.State and Society in Fatimid Egypt. Leiden: E.J. Brill, 1991 .____

Lewisohn, Leonard. ”Hierocosmic Intellect and Universal Soul in a
Qaṣīda by Nāṣir-i Khusraw,“ Iran, Journal of the British Institute of Persian

.Studies 45 (2007), pp. 193-226

Lowick, Nicholas M. ”Fāṭimid Coins of Multān.“ Numismatic Digest 7,
Parts 1-2 (1983), pp. 62-69; reprinted in N.M. Lowick, Islamic Coins and

.Trade in the Medieval World. Aldershot: Variorum, 1990, Article XIX

Madelung, Wilferd. ”Abū Ya’qūb al-Sijistānī and Metempsychosis.“ In
Textes et Mémoires, Volume XVI. Iranica Varia: Papers in Honour of

.Professor Ehsan Yarshater. Leiden: E.J. Brill, 1990, pp. 131-43



Aspects of Ismā’īlī Theology: The Prophetic Chain and the God” .____
beyond Being.“ In Nasr, ed., Ismā’īlī Contributions, pp. 51-65; reprinted in
W. Madelung, Religious Schools and Sects in Medieval Islam. London:

.Variorum, 1985, Article XVII

The Religious Policy of the Fatimids toward Their Sunnī Subjects” .____
in the Maghrib.“ In M. Barrucand, ed., L’Égypte Fatimide, son art et son
.histoire. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 97-104

The Sources of Ismā’īlī Law.“ Journal of Near Eastern Studies 35” .____
(1976), pp. 29-40; reprinted in his Religious Schools and Sects in Medieval

.Islam. London: Variorum, 1985, Article XVIII

A Treatise on the Imamate of the Fatimid Caliph al-Manṣūr Bi-” .____
Allāh.“ In Chase F. Robinson, ed., Texts, Documents, and Artefacts: Islamic

.Studies in Honour of D.S. Richards. Leiden: E.J. Brill, 2003, pp. 69-77

Mājid, ‘Abd al-Mun’im. al-Imām al-Mustanṣir bi’llāh al-Fāṭimī. Cairo:
.Maktabat al-Anjlū al-Miṣriyya, 1961

Ẓuhūr khilāfat al-Fāṭimiyyīn wa-suqūṭuhā fī Miṣr. Alexandria: Dār .____
.al-Ma’ārif, 1968

al-Manāwī, Muḥammad Ḥ. al-Wizāra wa’l-wuzarā’ fi’l-’aṣr al-Fāṭimī.
.Cairo: Dār al-Ma’ārif, 1970

Marçais, Georges. La Berbérie Musulmane et l’Orient au moyen àge.
.Paris: Éditions Montaigne, 1946

Nagel, Tilman. Frühe Ismailiya und Fatimiden im Lichte der Risālat
Iftitāḥ ad-Da’wa. Bonn: Selbstverlag des orientalischen Seminars der

.Universität, 1972

Die Urğuza al-Muḫtāra des Qāḍī an-Nu’mān.“ Die Welt des Islams” .____
.NS 15 (1974), pp. 96-128



Nanji, Azim. ”Ismā’īlī Philosophy.“ In S. Hossein Nasr and O. Leaman,
eds., History of Islamic Philosophy, Volume I. London: Routledge, 1996,

.pp. 144-54

An Ismā’īlī Theory of Walāyah in the Da’āim al-Islām of Qāḍī al-” .____
Nu’mān.“ In Donald P. Little, ed., Essays on Islamic Civilization Presented

.to Niyazi Berkes. Leiden: E.J. Brill, 1976, pp. 260-73

Towards a Hermeneutic of Qur’ānic and Other Narratives in” .____
Isma’ili Thought.“ In Richard C. Martin, ed., Approaches to Islam in

.Religious Studies. Tucson: University of Arizona Press, 1985, pp. 164-73

Nasr, S. Hossein (ed.). Ismā’īlī Contributions to Islamic Culture. Tehran:
.Imperial Iranian Academy of Philosophy, 1977

.Nicol, Norman D. A Corpus of Fāṭimid Coins. Trieste: G. Bernardi, 2006

Pellitteri, Antonino. I Fatimiti e la Sicilia (sec. X). Palermo: Centro
.Culturale al-Farabi, 1997

ed.). Atti del Convegno I Fatimidi e il Mediterraneo. Palermo:) ____
.Accademia Libica in Italia; Università degli Studi di Palermo, 2008

Pines, Shlomo. ”La longue récension de la Théologie d’Aristote dans ses
rapports avec la doctrine Ismaélienne.“ Revue des Études Islamiques 22

.(1954), pp. 7-20

Poonawala, Ismail K. ”The Beginning of the Ismaili Da’wa and the
Establishment of the Fatimid Dynasty as Commemorated by al-Qāḍī al-
Nu’mān.“ In F. Daftary and Josef W. Meri, eds., Cultures and Memory in
Medieval Islam: Essays in Honour of Wilferd Madelung. London: I.B.
Tauris, in association with the Institute of the Ismaili Studies, 2003, pp.

.338-63

.Hadith: Hadith in Ismā’īlism.“ EIR, vol. 11, pp. 449-51” .____



Hamid al-Din al-Kirmani and the Proto-Druze.“ Journal of Druze” .____
.Studies 1 (2000), pp. 71-94

.Isma’ilism: Isma’ili Jurisprudence.“ EIR, vol. 14, pp. 195-97” .____

Ismā’īlī ta’wīl of the Qur’ān.“ In A. Rippin, ed., Approaches to the” .____
History of the Interpretation of the Qur’ān. Oxford: Clarendon Press, 1988,

.pp. 199-222

Al-Qāḍī al-Nu’mān and Isma’ili Jurisprudence.“ In MIHT, pp. ” .____
.117-43

Al-Qāḍī al-Nu’mān’s Works and Sources.“ BSO(A)S 36 (1973), ” .____
.pp. 109- 15

A Reconsideration of al-Qāḍī al-Nu’mān’s Madhhab.“ BSO(A)S 37” .____
.(1974), pp. 572-79

Al-Sijistānī and His Kitāb al-Maqālīd.“ In Donald P. Little, ed.,” .____
Essays on Islamic Civilization Presented to Niyazi Berkes. Leiden: E.J.

.Brill, 1976, pp. 274-83

Qutbuddin, Tahera. Al-Mu’ayyad al-Shīrāzī and Fatimid Da’wa Poetry.
.Leiden: E.J. Brill, 2005

Rustow, Marina. Heresy and the Politics of Community: The Jews of the
.Fatimid Caliphate. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2008

Sanders, Paula. ”The Fāṭimid State, 969-1171.“ In M.W. Daly, ed., The
Cambridge History of Egypt: Volume 1, Islamic Egypt, 640-1517, ed. Carl
F. Petry. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 151-74, 560-

.61



Ritual, Politics, and the City in Fatimid Cairo. Albany: State .____
.University of New York, 1994

Sayyid, Ayman F. La capital de l’Égypte jusquä l’époque Fatimide, al-
Qāhira et al-Fusṭāṭ. Essai de reconstitution topographique. Stuttgart: F.

.Steiner, 1998

al-Dawla al-Fāṭimiyya fī Miṣr: Tafsīr jadīd, 2nd ed. Cairo: al-Dār al- .____
.Miṣriyya al-Lubnāniyya, 2000

Lumières nouvelles sur quelques sources de l’histoire Fatimide en” .____
.Égypte.“ Annales Islamologiques 13 (1977), pp. 1-41

Shenoda, Maryam M. ”Displacing Dhimmī, Maintaining Hope:
Unthinkable Coptic Representations of Fatimid Egypt,“ IJMES 39 (2007),

.pp. 587- 606

Silvestre de Sacy, Antoine Isaac. Exposé de la religion des Druzes. Paris:
.Imprimerie Royale, 1838; reprinted, Paris: Librairie Orient, 1964

Smoor, Pieter. ”Fāṭimid Poets and the Takhalluṣ That bridges the Nights of
.Time to the Imām of the Time.“ Der Islam 68 (1991), pp. 232-62

The Master of the Century: Fāṭimid Poets in Cairo.“ In ESFAM, pp.” .____
.139- 62

Umāra’s Political Views of Shāwar, Ḍirghām, Shīrkūh, and Ṣalāḥ” .____
al-Dīn as Viziers of the Fatimid Caliphs.“ In F. Daftary and Josef W. Meri,
eds., Culture and Memory in Medieval Islam: Essays in Honour of Wilferd
Madelung. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2003, pp. 410-32

Wazāra, the Killer of Many Husbands. Cairo: Institut Français .____
.d’Archéologie Orientale, 2007



Stern, Samuel M. ”Cairo as the Centre of Ismā’īlī Movement.“ In
Colloque international sur l’histoire du Caire. Cairo: Ministry of Culture of
the Arab Republic of Egypt, General Egyptian Book Organisation, 1972,

.pp. 437-50; reprinted in his Studies, pp. 234-56

The Epistle of the Fatimid Caliph al-Āmir (al-Hidāya al-” .____
Āmiriyya)- Its Date and Its Purpose.“ JRAS (1950), pp. 20-31; reprinted in
S.M. Stern, History and Culture in the Medieval Muslim World. London:

.Variorum Reprints, 1984, Article X

Fāṭimid Decrees: Original Documents from the Fāṭimid Chancery. .____
.London: Faber and Faber, 1964

Heterodox Ismā’īlism at the Time of al-Mu’izz.“ BOS(A)S 17” .____
.(1955), pp. 10-33; reprinted in his Studies, pp. 257-88

The Succession to the Fatimid Imam al-Āmir, the Claims of the” .____
Later Fatimids to the Imamate, and the Rise of Ṭayyibī Ismailism.“ Oriens
4 (1951), pp. 193-255; reprinted in S.M. Stern, History and Culture in the

.Medieval Muslim World. London: Variorum Reprints, 1984, Article XI

Stewart, Devin J. ”Ibn al-Nadīm’s Ismā’īli Contacts,“ JRAS, 3rd Series 19
.(2009), pp. 21-40

Strothmann, Rudolf. ”Recht der Ismailiten: Kadi Nu’mān and Da’ā’im al-
.Islām.“ Der Islam 31 (1954), pp. 131-46

Surūr, Muḥammad Jamāl al-Dīn. Miṣr fī ‘aṣr al-dawla al-Fāṭimiyya.
.Cairo: Maktabat al-Nahḍa al- Miṣriyya, 1960

al-Nufudh al-Fāṭimī biblād al-Shām wa’l’Irāq. Cairo: Dār al-Fikr .____
.al-’arabī, 1964



Siyāsat al-Fāṭimiyyīn al-Khārijiyya. Cairo: Dār al-Fikr al-’arabī, .____
.1967

Talbi, Mohamed. L’émirat Aghlabide, 184-296/800-909. Paris: A.
.Maisonneuve, 1966

Van Ess, Josef. Chiliastische Erwartungen und die Versuchung der
.Göttlichkeit: der Kalif al-Ḥākim (386-411 H.). Heidelberg: C. Winter, 1977

Vatikiotis, Panayiotis J. The Fatimid Theory of State. Lahore: Oriental
.Publishing, 1957; reprinted, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1981

Vermeulen, Urbain, and D. de Smet (eds.). Egypt and Syria in the Fatimid,
.Ayyubid, and Mamluk Eras II. Leuven: Peeters, 1995

eds.). Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid, and Mamluk Eras II.).____
.Leuven: Peeters, 1998

Walker, Paul E. Abū Ya’qūb al-Sijistānī: Intellectual Missionary. London:
.I.B.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,1996

Caliph of Cairo: al-Hakim bi-Amr Allah, 996-1021. Cairo: .____
.American University in Cairo Press, 2009

Cosmic Hierarchies in Early Ismā’īlī Thought: The View of Abū” .____
.Ya’qūb al-Sijistānī.“ Muslim World 66 (1976), pp. 14-28

Early Philosophical Shiism: The Ismaili Neoplatonism of Abū .____
.Ya’qūb al-Sijistānī. Cambridge: Cambridge University Press, 1993

Eternal Cosmos and the Womb of History: Time in Early Ismaili” .____
Thought.“ IJMES 9 (1978), pp. 355-66; reprinted in his Fatimid History,

.Article XII



Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and Its Sources. .____
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies,2002

.Fatimid History and Ismaili Doctrine. Aldershot: Ashgate, 2008 .____

Fatimid Institutions of Learning.“ Journal of the American” .____
Research Center in Egypt 34 (1997), pp. 179-200; reprinted in his Fatimid

.History , Article I

Ḥamīd al-Dīn al-Kirmānī: Ismaili Thought in the Age of al-Ḥākim. .____
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies,1999

The Ismaili Da’wa in the Reign of the Fatimid Caliph al- Ḥākim.“” .____
Journal of the American Research Center in Egypt 30 (1993), pp. 161-82;

.reprinted in his Fatimid History, Article III

The Isma’ili Da’wa and the Fāṭimid Caliphate.“ In M.W. Daly, ed.,” .____
The Cambridge History of Egypt: Volume 1, Islamic Egypt, 640-1517, ed.
Carl F. Petry. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, pp. 120-50,

.557-60

Kutāma, Kalbids, and Other Westerners: The Maghāriba in Cairo.“” .____
.In ACFM, pp. 45-56

Al-Maqrīzī and the Fatimids.“ Mamlūk Studies Review 7 (2003),” .____
.pp. 83- 97; reprinted in his Fatimid History, Article VII

Purloined Symbols of the Past: The Theft of Souvenirs and Sacred” .____
Relics in the Rivalry between the Abbasids and Fatimids.“ In F. Daftary and
Josef W. Meri, eds., Culture and Memory in Medieval Islam: Essays in
Honour of Wilferd Madelung. London: I.B. Tauris, in association with the
Institute of Ismaili Studies, 2003, pp. 364-87; reprinted in his Fatimid

.History, Article VIII



Yādnāma-yi Nāṣir-i Khusraw. Mashhad: Dānishgāh-i Firdawsī,1355
.Sh./1976

Zāhid ‘Alī. Ta’rīkh-i Fāṭimiyyīn-i Miṣr, 2nd Ed. Karachi: Nafīs Akīdīmī,
.1963

د. اإلسماعیلیون المستعلیون والطیبیون والبھرة، ٤٨٧/١٠٩٤ – حتى الزمن الحاضر: الیمن
وجنوب آسیا وشرق أفریقیا والمغرب

Abdul- Husain, Mian Bhai Mulla. Gulzare Daudi for the Bohras of India.
.Ahmedabad: Amarsinhiji Press, 1920

Amiji, Hatim M. ”The Asian Communities.“ In J. Kritzeck and W.H.
Lewis, eds., Islam in Africa. New York: D. Van Nostrand-Reinhold, 1969,

.pp. 141-81

The Bohras of East Africa.“ Journal of Religion in Africa 7 (1975,” .____
.pp. 27-61

Bates, Michael L. ”Notes on Some Ismā’īlī Coins from Yemen.“ American
.Numismatic Society Museum Notes 18 (1972), pp. 149-62

Blanchy, Sophie. ”Le ‘rétour’ des Bohras au Caire (Egypte): de l’Etat
Fatimide à la terre promise.“ In M. Boivin, ed., Les Ismaéliens d’Asie du

.Sud. Paris: L’Harmattan, 2007, pp. 49-74

Blank, Jonah. Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity among the
.Daudi Bohras. Chicago: University of Chicago Press, 2001

Brun, Christelle. ”Islam et identité communautaire chez les Bohras de
l’Inde.“ In M. Boivin, ed., Les Ismaéliens d’Asie du Sud. Paris:

.L’Harmattan, 2007, pp.143 76

.Daftary, Farhad. ”al-Ṭayyibiyya.“ EI2, Vol. 10, pp. 403-4



Sayyida Ḥurra: The Ismā’īlī Ṣulayḥid Queen of Yemen.“ In Gavin” .____
R.G. Hambly, ed., Women in Medieval Islamic World: Power, Patronage
and Piety. New York: St. Martin’s Press, 1998, pp. 117-30; reprinted in

.IMMS, pp. 89-103

de Smet, Daniel. ”L’arbre de la connaissance du bein et du mal.
Transformation d’un theme biblique dans l’ Ismaélisme Ṭayyibite.“ In S.
Leader et al., eds., Studies in Arabic and Islam. Leuven: Peeters, 2002, pp.

.513- 21

Éléments chrétiens dans l’Ismaélisme Yéménite sous les derniers” .____
Fatimide. Le problem de la gnose Ṭayyibite.“ In M. Barrucand (ed.).
L’Égypte Fatimide, son art et son histoire. Paris: Presses de l’Université de

.Paris-Sorbonne, 1999, pp. 45-53

Une femme Musulmane minister de Dieu sur terre? La réponse du” .____
dā’ī Ismaélien al-Ḫaṭṭāb (ob. 1138).“ Acta Orientalia Belgica 15 (2001), pp.

.155-64

Engineer, Asghar Ali. The Bohras. New Delhi: Vikas Publishing House,
.1980; rev. ed., New Delhi: Vikas Publishing House, 1993

.Fyzee, Asaf A.A. ”Bohorās.“ EI2, vol. 1, pp. 1254-55

A Chronological List of the Imams and Da’is of the Musta’lian” .____
.Isma’ilis.“ JBBRAS, NS 10 (1934), pp. 8- 16

Ghadially, Rehana. ”Daudi Bohra Muslim Women and Modern Education:
.A Beginning.“ Indian Journal of Gender Studies 1 (1994), pp.195-213

Women and Personal Law in an Ismā’īlī Shī’ah (Dā’ūdī Bohra)” .____
.Sect of Indian Muslims.“ Islamic Culture 70 (1996), pp. 27-51

Women Religious Gatherings in a South Asian Muslim Sect.“” .____
.Thamyris 6 (1999), pp. 43-63



Hamdani, Abbas. ”The Dā’ī Ḥātim Ibn Ibrāhīm al-Ḥāmidī (d. 596 H./1199
A.D) and His Book Tuḥfat al-Qulūb.“ Oriens 23-24 (1970-1971), pp. 258-

.300

The Ṭayyībī- Fāṭimid Community of the Yaman at the Time of the” .____
Ayyūbid Conquest of Southern Arabia.“ Arabian Studies 7 (1985), pp. 151-

.60

Evolution of the Organisational Structure of the Fāṭimī Da’wah:” .____
The Yemeni and Persian Contribution.“ Arabian Studies 3 (1976), pp. 85-

.114

al-Hamdānī, Ḥusain F. ”The Life and Times of Queen Saiyidah Arwā the
Ṣulaiḥid of the Yemen.“ Journal of the Royal Central Asian Society 18

.(1931), pp. 505-17

Rasā’il Ikhwān aṣ-Ṣafā’ in the Literature of the Ismā’īlī Da’wat.“” .____
.Der Islam 20 (1932), pp. 281-300

with Ḥasan S. Maḥmūd al-Juhanī. al-Ṣulayḥiyyūn wa’l-ḥaraka al- ,____
.Fāṭimiyya fi’l-Yaman. Cairo: Maktabat Miṣr, 1955

al-Imad, Leila S. ”Women and Religion in the Fatimid Caliphate: The
Case of al-Sayyidah al-Hurrah, Queen of Yemen.“ In M. Mazzaoui and
Vera B. Moreen, eds., Intellectual Studies on Islam: Essays Written in
Honour of Martin B. Dickson. Salt Lake City: University of Utah Press,

.1990, pp. 137-44

Jhaveri, Krishnalal M. ”A Legendary History of the Bohoras.“ JBBRAS,
.NS 9 (1933), pp. 37-52

Lokhandwalla, Sh. T. ”The Bohras, a Muslim Community of Gujarat.“
.Studia Islamica 3 (1955), pp. 117-35



Islamic Law and Ismaili Communities (Khojas and Bohras).“” .____
Studies in Economic and Social History Review 4 (1967), pp. 155-76;
reprinted in S.T. Lokhandwalla, ed., India and Contemporary Islam:
Proceedings of a Seminar. Simla: Indian Institute of Advanced Study, 1971,

.pp. 379-97

Lowick, Nicholas M. ”Some Unpublished Dinars of the Ṣulayḥids and
Zuray’ids.“ Numismatic Chronicle 7th series 4 (1964), pp. 261-70; reprinted
in N.M. Lowick, Coinage and History of the Islamic World, ed., Joe Cribb.

.Aldershot: Variorum, 1990, Article III

Madelung, Wilferd. ”An Ismaili Interpretation of Ibn Sina’s Qaṣīdat al-
Nafs.“ In Todd Lawson, ed., Reason and Inspiration in Islam: Theology,
Philosophy, and Mysticism in Muslim Thought, Essays in Honour of
Hermann Landolt. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of

.Ismaili Studies, 2005, pp. 157-68

.Makramids.“ EI2, vol. 6, pp. 191-92” .____

Menant, Dominique. ”Les Bohoras du Guzarate.“ Revue du Monde
.Musulman 10 (1910), 465-93

Misra, Satish C. Muslim Communities in Gujarat. Bombay: Asia
.Publishing House, 1964

.Poonawala, Ismail K. ” Sulaymānīs.“ EI2, vol. 9, p. 829

Qutbuddin, Saifiyah. ”History of the Da’udi Bohra Tayyibis in Modern
.Times: The Da’is, the Da’wat, and the Community.“ In MHI, pp 297-330

Qutbuddin, Tahera. ”A Brief Note on Other Tayyibi Communities:
.Sulaymanis and ‘Alavis.“ In MHI, pp. 355-58



The Da’udi Bohra Tayyibis: Ideology, Literature, Learning, and” .____
.Social Practice.“ In MHI, pp. 331-54

Roy, Shibani. The Dawoodi Bohras: an Anthropological Perspective.
.Delhi, B.R. Publishing Corporation, 1984

Sanders, Paula. ”Bohra Architecture and Restoration of Fatimid Culture.“
In M. Barrucand (ed.). L’Égypte Fatimide, son art et son histoire. Paris:

.Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp.159-65

The Contest over Context: Fatimid Cairo in the Twentieth” .____
Century.“ In Irene A. Bierman, ed., Text and Context in Islamic Societies.

.Reading: Ithaca Press, 2004, pp. 131-54

Serjeant, Robert B. ”The Fātimī-Taiybī (Ismā’ilī) Da’wah: Ideologies and
Community.“ In Dominique Chevallier, ed., Les Arabes et l’histoire
.créatrice. Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1995, pp. 59-77

.Smith, G. Rex. ” Ṣulayḥids.“ EI2, vol. 9, pp. 815-17

.Tāmir ‘Ārif. Arwā bint al-Yaman. Cairo: Dār al-Ma’ārif, 1970

.Toorawa, Shawkat M. ”Ṭāhir Sayf al-Dīn.“ EI2, vol. 10, pp.103-4

Traboulsi, Samer F. ”The Ottoman Conquest of Yemen: The Ismaili
Perspective.“ In Jane Hathaway, ed., The Arab Lands in the Ottoman Era.
Minneapolis: Center for Early Modern History, University of Minnesota,

.2009, pp. 41- 60

The Queen Was Actually a Man: Arwā Bint Aḥmad and the” .____
.Politics of Religion.“ Arabica 50 (2003), pp. 96-108

Wright, Theodor P., Jr. ”Competitive Modernization within the Daudi
Bohra Sect of Muslims and Its Significance for Indian Political



Development.“ In Helen E. Ullrich, ed., Competition and Modernization in
.South Asia. New Delhi: Abhinav Publications, 1975, pp. 151-78

Muslim Kinship and Modernization: The Tyabji Clan of Bombay.“” .____
In Imtiaz Ahmad, ed., Family, Kinship, and Marriage among the Muslims

.in India. New Delhi: Manohar, 1976, pp. 217- 38

ھـ. اإلسماعیلیون النزاریون في فترة ألموت، ٤٨٣/١٠٩٠ – ٦٥٤/١٢٥٦:

فارس (إیران) وسوریة

Barlett, Wayne B. The Assassins. Stroud, Gloucestershire: Sutton
.Publishing, 2001

Bosworth, C. Edmund. The History of the Saffarids of Sistan and the
Maliks of Nimruz (247/861 to 949/1542-3). Costa Mesa, Calif., and New

.York: Mazda Publishers, in association with Bibliotheca Persica, 1994

The Isma’ilis of Quhistān and the Maliks of Nīmrūz or Sīstān.“ In” .____
.MIHT, pp. 221-29

Boyle, John A. ”The Ismā’īlīs and the Mongol Invasion.“ In S.H. Nasr,
ed., Ismā’īlī Contributions to Islamic Culture. Tehran: Imperial Iranian

.Academy of Philosophy, 1977, pp. 5- 22

Braune, Michael. ”Untersuchungen zur mittelalterlichen Befestigung in
Nord-west-Syrien: Die Assassinenburg Masyāf.“ Damaszener Mitteilungen

.7 (1993), pp. 298-326

Cahen, Claude. La Syrie du nord à l’époque des Croisades. Paris: P.
.Geuthner, 1940

Casanova, Paul. ”Monnaie des Assassins de Perse.“ Revue Numismatique,
.3 série 11 (1893), pp. 343-52



Dabashi, Hamid. ”The Philosopher/Vizier: Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
.and the Isma’ilis.“ In MIHT, pp. 231-45

Daftary, Farhad. The Assassin Legends: Myths of the Isma’ilis. London:
I.B. Tauris, 1994. French trans. Légends des Assassins, trans. Zarien Rajan-
Badouraly. Paris: J. Vrin, 2007. Portuguese trans. As Lendas dos
Assassinos, trans. Faranaz Keshavjee. Lisbon: Fenda, 2005. Russian trans.
Legendy ob Assasinakh, trans. Leila R. Dodykhudoeva, ed. O.F.
Akimushkin. Moscow: Ladomir, 2009. Turkish trans. Alamut Efsaneleri,

.trans. Ö. Çelebi. Ankara: Yurt Kitab- Yayin, 2008

Assassins.“ In C.J. Rogers, ed., The Oxford Encyclopaedia of” .____
Medieval Warfare and Military Technology, vol. 1. Oxford: Oxford

.University Press, 2010, pp. 90- 91

.Fedā’ī.“ EIR, vol. 9, pp. 468-70” .____

.Ḥasan Ṣabbāḥ.“ EIR, vol. 12, pp. 34-37” .____

Ḥasan-i Ṣabbāḥ and the Origins of the Nizārī Isma’ili Movement.“ ” .____
.In MIHT, pp. 181-204; reprinted in IMMS, pp. 124-48

The Isma’ilis and the Crusaders: History and Myth.“ In Z. Hunyadi” .____
and J. Laszlovszky, eds., The Crusades and the Military Orders: Expanding
the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: Department of
Medieval Studies, Central European University, 2001, pp. 21-41; reprinted

.in IMMS, pp. 149- 70

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī and the Ismailis of the Alamūt Period.“ In N.” .____
Pourjavady and Z. Vesel, ed., Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, philosophe et savant du
XIIIe siècle. Tehran: Presses Universtaires d’Iran; Institut Français de

.Recherche en Iran, 2000, pp. 59-67; reprinted in IMMS, pp. 171-82

The ‘Order of the Assassins’: J. von Hammer and the Orientalist” .____
Misrepresentations of the Nizari Ismailis.“ Iranian Studies 39 (2006), pp.



.71-81

Persian Historiography of the Early Nizārī Ismā’īlīs.“ Iran, Journal” .____
of the British Institute of Persian Studies 30 (1992), pp. 91-97; reprinted in

.IMMS, pp. 107-23

.Rāshid al-Dīn Sinān.“ EI2, vol. 8, pp. 442-43” .____

.Star.“ EI2, vol. 12, pp. 712-13” .____

Sinān and the Nizārī Ismailis of Syria.“ In Daniela Bredi et al.,” .____
eds., Scritti in onore di Biancamaria Scarcia Amoretti, Vol. 2. Rome:

.Edizioni Q, 2008, pp. 489-500

and Azim Nanji. ”The Ismailis and Their Role in the History of ,____
Medieval Syria and the Near East.“ In Stefano Bianca, ed., Syria: Medieval
Citadels between East and West. Turin: U. Allemandi for the Aga Khan

.Trust for Culture, 2007, pp.37-50

Defrémery, Charles F. ”Nouvelles recherché sur les Ismaéliens ou
Bathiniens de Syrie.“ Journal Asiatique 5 série 3 (1854), pp. 373-421, and 5

.(1855), pp. 5-76

Filippani-Ronconi, Pio. Ismaeliti ed ”Assassins.“ Milan: Fondazione L.
.Keime; Thoth, 1973

Franzius, Enno. History of the Order of the Assassins. New York: Funk &
.Wagnalls, 1969

Furqānī, Muḥammad F. Ta’rīkh-i Ismā’īliyān-i Quhistān. Tehran:
.Anjuman-i Āthār va Mafākhir-i Farhangī, 1381 Sh./2002

Ghālib, Muṣṭafā. Sinān Rāshid al-Dīn, Shaykh al-jabal al-thālith. Beirut:
.Dār al-Yaqẓā al-’Arabiyya wa-Manshūrāt Ḥamad, 1967



Hamdan, Hussein, and Aram Vardanyan. ”Ismaili Coins from the Alamut
Period.“ In P. Willey, ed., Eagle’s Nest: Ismaili Castles of Iran and Syria.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2005, pp. 288- 307

Hammer-Purgstall, Joseph von. Die Geschichte der Assassinen aus
Morgenländischen Quellen. Stuttgart: F.G. Cotta’schen Buchhandlung,
1818. French trans. Histoire de l’ordre des Assassins, trans. J.J. Hellert and
P.A. de la Nourais. Paris: Paulin, 1833. English trans. The History of the
Assassins, Derived from Oriental Sources, trans. Oswald C. Wood. London:

.Smith and Elder, Cornhill, 1835; reprinted, New York: B. Franklin, 1968

Hauziński, Jerzy. Muzulmańska sekta asasynów w europejskim
piśmiennictwie wieków średnich [Islamic Sect of the Assassins in the
European Writings of the Middle Ages]. Poznan, Poland: Wydawnictwo
Naukowe Universytetu Im. Adam Mickiewicza Posnaniu, Poland 1978 (in

.(Polish

On Alleged Attempts at Converting the Assassins to Christianity in” .____
the Light of William of Tyre’s Account.“ Folia Orientalia 15 (1974), pp.

.229- 46

Hellmuth, Leopold. Die Assassinenlegende in der Österreichischen
Geschichtsdichtung des Mittelalters. Vienna: Österreichische akademie der

.Wissenschaften, 1988

Hillenbrand, Carole. ”1092: A Murderous Year.“ The Arabist, Budapest
.Studies in Arabic 15-16 (1995), pp. 281-96

The Power Struggle between the Saljuqs and the Isma’ilis of” .____
Alamut, 487-518/1094-1124: The Saljuq Perspective.“ In MIHT, pp. 205-

.20

Hodgson, Marshall G.S. ”The Isma’ili State.“ In John A. Boyle, ed., The
Cambridge History of Iran: Volume 5, The Saljuq and Mongol Periods.



.Cambridge: Cambridge University Press, 1968, pp. 422-82

The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizari Isma’ilis .____
against the Islamic World. The Hague: Mouton, 1955; reprinted, New York:
AMS Press, 1980; reprinted as The Secret Order of Assassins. Philadelphia:

.University of Pennsylvania Press, 2005

.Hourcade, Bernard. ”Alamūt.“ EIR, vol. 1, pp. 797-801

Ivanow, Wladimir. Alamut and Lamasar: Two Mediaeval Ismaili
.Strongholds in Iran. Tehran: Ismaili Society, 1960

Jambet, Christian. ”Aperçu plilosophique de la morale de Naṣir al-Din
Ṭusi dans les Taṣavvorāt.“ In Christophe Balaỹ et al., eds., Pand-o Sokhan,
Mélanges offerts à Charles-Henri de Fouchécour. Tehran: Institut Fançais

.de Recherche en Iran, 1995, pp. 117-31

La grande resurrection d’Alamūt. Les forms de la liberté dans le .____
.Shī’isme Ismaélien. Lagrasse: Verdier, 1990

Landolt, Hermann. ”Khwāja Naṣīr al-Dīn al-Ṭusī (597/1201-672/1274),
Ismā’īlism, and Ishrāqī Philosophy.“ In N. Pourjavady and Z. Vesel, eds.,
Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, philosophe et savant du XIIIe siècle. Tehran: Presses
Universitaires d’Iran: Institut Fançais de Recherche en Iran, 2000, pp. 13-
30; reprinted in his Recherche en spiritualité Iranienne. Recueil d’articles.

.Tehran: Institut Fançais de Recherche en Iran, 2005, pp. 3-23

Lewis, Bernard. The Assassins: A Radical Sect in Islam. London:
.Weidenfeld and Nicolson, 1967

Assassins of Syria and Ismā’īlīs of Persia.“ In Accademia” .____
Nazionale dei Lincei, Atti del convegno internazionale sul tema: La Persia
nel medioevo. Rome: Accademia Nazionale dei Lincei, 1971, pp. 573-80;

.reprinted in his Studies, Article XI



The Ismā’īlites and the Assassins.“ In Kenneth M. Setton ed., A” .____
History of the Crusades: volume 1, The First Hundred Years, ed. Marshall
W. Baldwin, 2nd Ed. Madison: University of Wisconsin Press, 196p, pp. 99-

.132

Kamāl al-Dīn’s Biography of Rāshid al-Dīn Sinān.“ Arabica 13 ” .____
.(1966), pp. 225-67; reprinted in his Studies, article X

Saladin and the Assassins.“ BSO(A)S 15 (1953), pp. 239-45;” .____
.reprinted in his Studies, Article IX

The Sources for the History of the Syrian Assassins.“ Speculum 27” .____
.(1952), pp. 475-89; reprinted in his Studies, Article VIII

Studies in Classical and Ottoman Islam (7th-16th Centuries). London: .____
.Variorum Reprints, 1976

Lockhart, Laurence. ”Hasan-i Sabbah and the Assassins.“ BSO(A)S 5
.(1929-1930), pp. 675-96

Madelung, Wilferd. ” Naṣīr al-Dīn Ṭūsī’s Ethics between Philosophy.
Shi’ism, and Sufism.“ In Richard G. Hovannisian, ed., Ethics in Islam.

.Malibu, Calif.: Undena Publications, 1985, pp. 85-101

Miles, George C. ”Coins of the Assassins of Alamūt.“ Orientalia
.Lovaniensia Periodica 3 (1972), pp. 155-62

Millimono, Christine. La sect des Assassins XIe- XIIIe siècle. Paris:
.L’Harmattan, 2009

Minasian, Caro O. Shah Diz of Isma’ili Fame, Its siege and Destruction.
.London: Luzac, 1971



Mirza, Nasseh Ahmad. Syrian Ismailism: The Ever Living Line of the
.Imamate, AD 1100- 1260. Richmond, Surrey: Curzon Press, 1997

Mitha, Farouk. Al-Ghazālī and the Ismailis: A Debate on Reason and
Authority in Medieval Islam. London: I.B. Tauris, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 2001

Monnot, Guy. ”Les controverses théologiques dans l’oeuvre de
Shahrastani.“ In A. Le Boulluec, ed., La controverse religieuse et ses forms.

.Paris: Les Éditions du Cerf, 1995, pp. 281-96

Nowell, Charles E. ”The Old Man of the Mountain.“ Speculum 22 (1947),
.pp. 497-519

Silvester de Sacy, Antoine Isaac. ”Mémoire sur la dynastie des Assassins.“
Mémoires de l’Institut Royal de France 4 (1818), pp. 1-84; reprinted in
Bryan S. Turner, ed., Orientalism: Early Sources: Volume 1, Readings in
Orientalism. London: Routledge, 2000, pp. 118-69. English trans. ”Memoir
on the Dynasty of the Assassins.“ In F. Daftary, The Assassin Legends:

.Myths of the Isma’ilis. London: I.B. Tauris, 1994, pp. 129-88

Steigerwald, Diane. ”The Divine Word (Kalima) in Shahrastānī’s Majlis.“
.Studies in Religion 25 (1996), pp. 335-52

La pensée philosophiques et théologique de Shahrastānī .____
(m.548/1153). Saint-Nicolas, Québec: Les Presses de l’Universté Laval,

.1997

Al- Shahrastānī’s Contribution to Medieval Islamic Thought.“ In” .____
Todd Lawson, ed., Reason and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy,
and Mysticism in Muslim Thought, Essays in Honour of Hermann Landolt.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2005, pp. 262-73



Stroeva, Luydmila V. Gosudarstvo ismailitov v Irane v XI- XIII vv.
Moscow: Nauka, Glavnaya radaktisiya Vostochnoy literaturī, 1978. Persian
trans. Ta’rīkh-i Ismā’īliyān dar Irān, trans. Parvīn Munzavī. Tehran: Nashr-i

.Ishāra, 1371 Sh./1992

Sutūda, Manūchihr. Qilā’-i Ismā’īliyya. Tehran: Dānishgāh-i Tehran, 1345
.Sh./1966

Thorau, Peter. ”Die Burgen der Assassinen in Syrien und ihre Einnahme
.durch Sultan Baibars.“ Die Welt des Orients 18 (1987), pp. 132-58

van Berchem, Max. ”Épigraphie des Assassins de Syrie.“ Journal
Asiatique 9 série 9 (1897), pp. 453-501; reprinted in his Opera Minora, vol.
1. Geneva: Éditions Slatkine, 1978, pp. 453-501; reprinted in Bryan S.
Turner, ed., Orientalism: Early Sources: Volume 1, Readings in

.Orientalism. London: Routledge, 2000, pp. 279-309

Wasserman, James. The Templars and the Assassins. Rochester, Vt.: Inner
.Traditions, 2001

Willey, Peter. The Castles of the Assassins. London: George G. Harrap,
.1963

Eagle’s Nest: Isma’ili Castles of Iran and Syria. London: I.B. .____
.Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2005

.Isma’ilism: Nizari Isma’ili Monuments.“ EIR, vol. 14, pp. 205-8” .____

و. النزاریون واإلسماعیلیون الخوجة النزاریون في األزمنة الوسیطة الالحقة، ٦٥٤/ ١٢٥٦ –
حوالي ١٢١٥/١٨٠٠: فارس (إیران) وسوریة وجنوب آسیا

Asani, Ali S. The Būj Nirańjan: An Ismaili Mystical Poem. Cambridge,
.Mass.: Harvard Center for Middle Eastern Studies, 1991



Bayburdi, Chingiz G. A. Zhizn i tvorchestvo Nizārī- persidskogo poeta
XIII- XIV vv. Moscow: Nauka, 1966. Persian trans. Zindagī va āthār-i

.Nizārī, trans. M. Ṣadrī. Tehran: Intishārāt-i ‘Ilmī, 1370 Sh./1991

Boivin, Michel (ed.). ”Ginans and the Management of the Religious
.Heritage of the Ismaili Khojas.“ In GTC, pp. 25-53

Les Ismaéliens d’Asie du Sud. Gestion des heritages et productions .____
.identitaires. Paris: L’Harmattan, 2007

Daftary, Farhad. ”Ismā’īlī-Sufi Relations in Early Post-Alamūt and
Safavid Persia.“ In Leonard Lewisohn and David Morgan, eds., The
Heritage of Sufism: Volume III, Late Classical Persianate Sufism (1501-
1750). Oxford: Oneworld, 1999, pp. 275-89; reprinted in IMMS, pp. 183-

.203

.Khayrkhwāh-i Harātī.“ EI2, vol. 12, pp.527-28” .____

Religious Identity, Dissimulation, and Assimilation: The Ismaili” .____
Experience.“ In Yasir Suleiman, ed., Living Islamic History: Studies in
Honour of Carole Hillenbrand. Edinburgh: Edinburgh University Press,

.2010, pp. 47-61

Shāh Ṭāhir and Nizārī Ismaili Disguises.“ In Todd Lawson, ed.,” .____
Reason and Inspiration in Islam: Theology, Philosophy, and Mysticism in
Muslim Thought, Essays in Honour of Hermann Landolt. London: I.B.
Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2005, pp. 395-

.406

Eboo Jamal, Nadia. Surviving the Mongols: Nizārī Quhistānī and the
Continuity of Ismaili Tradition in Persia. London: I.B. Tauris, in association

.with the Institute of Ismaili Studies, 2002

.Ghālib, Muṣṭafa. The Ismailis of Syria. Beirut: Intersales Enterprise, 1970



Ivanow, Wladimir. ” A Forgotten Branch of the Ismailis.“ JRAS (1938),
.pp. 57-79

The Sect of Imam Shah in Gujrat.“ JBBRAS, NS 12 (1936), pp. 19-” .____
.70

Tombs of Some Persian Ismaili Imams.“ JBBRAS, NS 14 (1938),” .____
.pp. 49-62

ed.). Collectanea, vol. 1. Leiden: Published for the Ismaili Society)____
.by E.J. Brill, 1948

Kassam, Tazim R. Songs of Wisdom and Circles of Dance: Hymns of the
Satpanth Ismā’īlī Muslim Saint, Pīr Shams. Albany: State University of

.New York Press, 1995

and Françoise Mallison (eds.). Ginans, Texts, and Contexts: Essays ,____
on Ismaili Hymns from South Asia in Honour of Zawahir Moir. New Delhi:

.Matrix Publishing, 2007

Khan, Dominique-Sila. Conversations and Shifting Identities: Ramdev Pir
.and the Ismailis in Rajasthan. New Delhi: Manohar, 1997

Crossing the Threshold: Understanding Religious Identities in South .____
Asia. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2004

Diverting the Ganges: The Nizari Ismaili Model of Conversion in” .____
South Asia.“ In R. Robinson and S. Clarkes, eds., Religious Conversions in

.India. Delhi: Oxford University Press, 2003, pp. 29-53

The Kāmaḍ of Rajasthan: Priests of a Forgotten Tradition.“ JRAS” .____
.3rd series 6 (1996), pp. 29-56



L’origine Ismaélienne du culte Hindou de Rāmdeo Pīr.“ Revue de” .____
.l’Histoire des Religions 210 (1993), pp. 27-47

Landolt, Hermann.“’Aṭṭār, Sufism, and Ismailism.“ In Leonard Lewisohn
and Christopher Shackle, eds., ‘Aṭṭār and the Persian Sufi Tradition.
London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili Studies,

.2006, pp. 3-26

Lewisohn, Leonard. ” Sufism and Ismā’īlī Doctrine in the Persian Poetry
of Nizārī Quhistānī (645-721/1247-1321).“ Iran, Journal of the British

.Institute of Persian Studies 41 (2003), pp. 229-51

Mallison, Françoise. ”Hinduism as Seen by the Nizārī Ismā’īlī
Missionaries of Western India: The Evidence of the Ginān.“ In Günther D.
Sontheimer and H. Kulke, eds., Hinduism Reconsidered. New Delhi:

.Manohar and South Asia Institute, New Delhi Branch, 1989, pp. 93-103

Marquet, Yves. ”Philosophe et poète de talent, ‘Āmir al-Baṣrī,
.missionaire.“ Arabica 40 (1993), pp. 1-31

Melville, Charles. ”Sometimes by the Sword, Sometimes by the Dagger:
The Role of the Isma’ilis in Mamlūk-Mongol Relations in the 8th/14th

.Century.“ In MIHT, pp. 247-63

Moir, Zawahir. ”The Life and Legends of Pir Shams as Reflected in the
Ismaili Ginans: A Critical Review.“ In Françoise Mallison, ed.,
Constructions hagiographiques dans le monde Indien. Entre mythe et

.histoire. Paris: Librarie Honoré Champion, 2001, pp. 365-84

Nanji, Azim. The Nizārī Ismā’īlī Tradition in the Indo-Pakistan
.Subcontinent. Delmar, N.Y.: Caravan Books, 1978

Rabino, Hyacinth L. ”Les dynasties locales du Gilān et du Daylam.“
.Journal Asiatique 237 (1949), pp.301-50



.Rulers of Gilan.“ JRAS (1920), pp. 277-96” .____

Shackle, Christopher, and Zawahir Moir. Ismaili Hymns from South Asia:
An Introduction to the Ginans. London: School of Oriental and African

.Studies, University of London, 1992

Sheikh, Samira. ”Religious Traditions and Early Isma’ili History in
Western India: Some Historical Perspectives on Satpanthi Literature and

.Gināns.“ In GTC, pp. 149-67

Tāmir, ‘Ārif. ”Furū’ al-shajara al- Ismā’īliyya al-Imāmiyya.“ al-Mashriq
.51 (1957), pp. 581-612

Virani, Shafique N. ”The Eagle Returns: Evidence of Continued Ismā’īlī
Activity at Alamūt and in the South Caspian Region Following the Mongol
Conquests.“ Journal of the American Oriental Society 123 (2003), pp. 351-

.70

The Ismailis in the Middle Ages: A History of Survival, a Search for .____
.Salvation. Oxford: Oxford University Press, 2007

ز. اإلسماعیلیون النزاریون في األزمنة العصریة، حوالي ١٢١٥/١٨٠٠ – الزمن الحاضر:
جنوب آسیا وشرق أفریقیا وآسیا الوسطى وأفغانستان وإیران وسوریة والمغرب

Adatia, A.K., and N.Q. King. ”Some East African Firmans of H.H. Aga
.Khan III.“ Journal of Religion in Africa 2 (1969), pp. 179-91

Aga Khan III, Sultan Muhammad (Mahomed) Shah. Aga Khan III:
Selected Speeches and Writings of Sultan Muhammad Shah, ed. K.K. Aziz.

.London: K. Paul International, 1997-1998

The Memoirs of Aga Khan: World Enough and Time. London: .____
Cassell; New York: Simon and Schuster, 1954. French trans. Mémoires,
trans. J. Fillion. Paris: A. Michel, 1955. German trans. Die Memoiren des
Aga Khan, trans. H.B. Wagenseil, Vienna: Kurt Desch, 1954. Italian trans.



Les Memorie dell’Aga Khan, trans. S. Uglioni. Milan: A. Garzanti, 1954.
Spanish trans. Memorias de su alteza el Aga Khan, trans. J. Romero de

.Tejada. Barcelona: Editorial Planeta, 1954

.Algar, Hamid. ”Āqā Khan.“ EIR, vol. 2, pp.170-75

.Maḥallātī, Āghā Khan.“ EI2, vol. 5, pp. 1221-22” .____

The Revolt of Āghā Khan Maḥallātī and the Transference of the” .____
.Isma’ili Imamate to India.“ Studia Islamica 29 (1969), pp. 55- 81

Ali, S. Mujtaba. The Origin of the Khojāhs and Their Religious Life
.Today. Würzburg: R. Mayr; Bonn: L. Röhrscheid, 1936

Anderson, James N.D. ”The Isma’ili Khojas of East Africa: A New
Constitution and Personal Law for the Community.“ Middle Eastern Studies

.1 (1964), pp. 21- 39

Asani, Ali S. ”Creating Tradition through Devotional Songs and
Communal Script: The Khojah Isma’ilis of South Asia.“ In Richard Eaton,
ed., India’s Islamic Traditions 711-1750, Themes in Indian History. New

.Delhi: Oxford University Press, 2003, pp. 285- 310

Ecstasy and Enlightenment: The Ismaili Devotional Literature of .____
South Asia. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of Ismaili

.Studies, 2002

From Satpanthi to Ismaili Muslim: The Articulation of Ismaili” .____
.Khoja Identity in South Asia.“ In MHI, pp. 95-128

The Ginān Literature of the Ismailis of Indo-Pakistan: Its Origins,” .____
Characteristics and Themes.“ In D.L. Eck and F. Mallison, eds., Devotion
Divine: Bhakti Traditions from the Regions of India. Groningen: E. Forsten;
Paris: École Pratique d’Éxtréme Orient, 1991, pp. 1-18; reprinted in his

.Ecstasy and Enlightenment, pp. 25-53



The Ismaili Gināns: Reflections on Authority and Authorship.“ In” .____
.MIHT, pp. 265-80; reprinted in his Ecstasy and Enlightenment, pp. 82- 99

The Gināns as Devotional Literature.“ In R.S. McGregor, ed.,” .____
Devotional Literature in South Asia: Current research, 1985-1988.

.Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 101-12

Ismaili Muslim American.“ In Edward E. Curtis IV, ed.,” .____
Encyclopedia of Muslim-American History, Vol. 1, New York: Facts on

.File, 2010, pp. 303-5

The Khojahs of South Asia: Defining a Space of their Own.“” .____
.Cultural Dynamics 13 (2001), pp. 155-68

.Bianca, Stefano. ”Caring for the Built Environment.“ In MHI, pp. 221-45

Boivin, Michel. Les Ismaéliens, des communautés d’Asie du Sud entre
.Islamisation et Indianisation. Turnhout, Belgium: Éditions Brepols, 1998

The Reform of Islam in Ismaili Shi’ism from 1885 to 1057.“ In F.” .____
”Nalini“ Delvoye, ed., Confluences of Cultures: French Contributions to

.Indo-Persian Studies. New Delhi: Manohar, 1994, pp. 197-216

La renovation du Shi’isme Ismaélien en Inde et au Pakistan. .____
D’après les écrits et les discours de Sulṭān Muḥammad Shah Aga Khan

.(1902- 1954). London: Routledge Curzon, 2003

Corbin, Henry, and Wladimir Ivanow. Correspondance Corbin-Ivanow.
Letters échangées entre Henry Corbin et Wladimir Ivanow de 1947 à 1966,

.ed. S. Schmidtke. Paris: Institut des Études Iraniennes; Peeters, 1999

Daftary, Farhad. ”Aga Khan.“ In Edward E. Curtis IV, ed., Encyclopedia
of Muslim-American History, Vol. 1, New York: Facts on File, 2010, pp. 25-

.26



.Ivanow, Wladimir A.“ EIR, vol. 14, pp. 298-300 .____

ed.). A Modern History of the Ismailis: Continuity and Change in A)____
Muslim Community. London: I.B. Tauris, in association with the Institute of

.Ismaili Studies, 2011

Douwes, Dick. ”Modern History of the Nizari Ismailis of Syria.“ In MHI,
.pp. 19-43

and Norman N. Lewis. ”The Trials of Syrian Isma’ilis in the First ,____
.Decade of the 20th Century.“ IJMES 21 (1989), pp. 215-32

Dumasia, Naoroji M. The Aga Khan and His Ancestors: A Biographical
and Historical Sketch. Bombay: Times of India Press, 1939; reprinted, New

.Delhi: Readworthy, 2008

A Brief History of the Aga Khan. Bombay: Times of India Press, .____
.1903

Elnazarov, Hakim, and Sultonbek Aksakolov. ”The Nizari Ismailis of
.Central Asia in Modern Times.“ In MHI, pp. 45-75

Emadi, Hafizullah. ”Nahzat-e Nawin: Modernization of the Badakhshan
Ismaili Communities of Afghanistan.“ Central Asian Survey 24 (2005), pp.

.165-89

.Frischauer, Willi. The Aga Khans. London: Bodley Head, 1970

Hirji, Zulfikar. ”The Socio-Legal Formation of the Nizari Ismailis of East
.Africa, 1800 – 1950.“ In MHI, pp. 129- 59

Holzwarth, Wolfgang. Die Ismailiten in Nordpakistan. Berlin: Das
.arabische Buch, 1994



Hunzai, Faquir M. ”A Living Branch of Islam: Ismailis of the Mountains
of Hunza.“ In Daniela Bredi, ed., Islam in South Asia. Oriente Moderno NS

.23 (2004), pp. 147-60

Kaiser, Paul J. Culture, Transnationalism, and Civil Society: Aga Khan
.Social Service Initiatives in Tanzania. Westport, Conn.: Praeger, 1996

Karim, Karim H. ”At the Interstices of Tradition, Modernity, and
Postmodernity: Ismaili Engagements with Contemporary Canadian

.Society.“ In MHI, pp. 265-94

Kassam, Zayn R. ”The Gender Policies of Aga Khan III and Aga Khan
.IV.“ In MHI, pp. 247-64

Keshavjee, Rafique H. Mysticism and the Plurality of Meaning: The Case
of the Ismailis of Rural Iran. London: I.B. Tauris, in association with the

.Institute of Ismaili Studies, 1998

Khan, Dominique-Sila. ”Liminality and Legality: A Contemporary Debate
among the Imamshahis of Gujarat.“ In Imtiaz Ahmad and H. Riefeld, eds.,
Lived Islam in South Asia. New Delhi: Social Science Press, 2004, pp. 209-

.32

Rewriting the Gināns: Revolution and Resistance among the” .____
.Imamshahis.“ In GTC, pp. 104-16

Kharykov, Leonid N. Anglo-Russkoe sopernichestvo v Tsentral’noy Azii i
.ismailism. Moscow: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, 1995

King, Noel. ”Toward a History of the Isma’ilis in East Africa.“ In I.R. al-
Fārūqī, ed., Essays in Islamic and Comparative Studies. Washington, D.C.:

.International Institute of Islamic Thought, 1982, pp. 67-83

Lewis, Norman N. ”The Isma’ilis of Syria Today.“ Journal of the Royal
.Central Asian Society 39 (1952), pp. 69-77



Lewisohn, Leonard. ”An Introduction to the History of Modern Persian
Sufism, Part I: The Ni’matullāhī Order: Persecution, Revival, and Schism.“

.BSO(A)S 61 (1998), pp. 439-53

Mallison, Françoise. ”Resistant Gināns and the Quest for an Isma’ili and
Islamic Identity among the Khojas.“ In V. Dalmia et al., eds., Charisma and
Canon: Essays on the Religious History of the Indian subcontinent. New

.Delhi: Oxford University Press, 2001, pp.360-75

Mangat, J.S. A History of the Asians in East Africa c. 1886 to 1945.
.Oxford: Oxford University Press, 1969

Masselos, James C. ”The Khojas of Bombay: The Defining Formal
Membership Criteria during the Nineteenth Century.“ In I. Ahmad, ed.,
Caste and Social Stratification among Muslims in India. New Delhi:

.Manohar, 1973, pp. 1-20

Moir, Zawahir. ”Historical and Religious Debates amongst Indian Ismailis,
1840- 1920.“ In Mariola Offredi, ed., The Banyan Tree: Essays on Early
Literature in New Indo-Aryan Languages. New Delhi: Manohar, 1999, pp.

.249-65

Nanji, Azim. ”Aga Khan.“ In John L. Esposito, ed., The Oxford
Encyclopedia of the Islamic World, Vol. 1. Oxford: Oxford University

.Press, pp. 63-65

Modernization and Change in the Nizari Ismaili Community in” .____
East Africa- A Perspective.“ Journal of Religion in Africa 6 (1974), pp.

.123- 39

The Nizari Ismaili Muslim Community in North America:” .____
Background and Development.“ In Earle H. Waugh et al., eds., The Muslim
Community in North America. Edmonton: University of Alberta Press,

.1983, pp. 149-63



Shari’at and ḥaqīqat: Continuity and Synthesis in the Nizārī” .____
Ismā’īlī Muslim Tradition.“ In Katherine P. Ewing, ed., Shari’at and
Ambiguity in South Asian Islam. Berkely: University of California Press,

.1988, pp. 63-76

and Z. Hirji. ”Isma’ilism: Modern Isma’ili Communities.“ EIR, vol. ,____
.14, pp. 208- 10

Penard, Jean Claude. ”La Présance Ismaélienne en Afrique de l’Est: Note
sur l’histoire commercial et l’organisation communautaire.“ In Denys
Lombard and Jean Aubin, eds., Marchands et homes d’affaires Asiatiques
dans l’Océan Indien et la Mer de Chine. Paris: École Pratique des Hautes

.Études en Sciences Sociales, 1988, pp. 221-36

Pourjavady, Nasrollah, and Peter L. Wilson. ”Ismā’īlīs and Nī’matullāhīs.“
.Studia Islamica 41 (1975), pp. 113-35

Ross-Sherriff, Faryal, and Azim Nanji. ”Islamic Identity, Family, and
Community: The Case of the Nizari Ismaili Muslims.“ In Earle H. Waugh et
al., eds., Muslim Families in North America. Edmonton: University of

.Alberta Press, 1991, pp. 101-17

Ruthven, Malise. ”Aga Khan III and the Isma’ili Renaissance.“ In Peter B.
Clarke, ed., New Trends and Developments in the World of Islam. London:

.Luzac Oriental, 1998, pp. 371-95

The Aga Khan Development Network and Institutions.“ In MHI,” .____
.pp. 189- 220

Saidula, Amier. ”The Nizari Ismailis of China in Modern Times.“ In MHI,
.pp. 77- 92

Scarcia Amoretti, Biancamaria. ”Controcorrente? Il Caso della
Communità Khogia di Zanzibar.“ Oriente Moderno NS 14 (1995), pp. 153-

.70



Note sull’Ismailismo contemporaneo il caso del ‘Allāma Naṣīr al-” .____
Dīn Naṣīr Hūnzā’ī.“ In Daniela Bredi and G. Scarcia, eds., Ex libris Franco

.Coslovi. Venice: Poligrafo, 1996, pp. 401- 21

Semenov, Aleksander A. ”Iz oblasti religioznīkh verovaniy shughnanskikh
.ismailitov.“ Mir Islama 1 (1912), pp. 523-61

Shodan, Amrita. ”The Entanglement of the Gināns in the Khoja
.Governance.“ In GTC, pp. 169-80

Legal Formulation of the Question of Community: Defining the ” .____
.Khoja Collective.“ Indian Social Science Review 1 (1999), pp. 137-51

A Question of Community: Religious Groups and Colonial Law. .____
.Calcutta: Samya, 1999

Steinberg, Jonah. Isma’ili Modern: Globalization and Identity in a Muslim
.Community. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2011

Thobani, Akbarali. Islam’s Quiet Revolutionary: The Story of the Aga
.Khan IV. New York: Vantage Press, 1993

Thobani, Shiraz. ”Communities of Tradition and the Modernizing of
Education in South Asia: The Contribution of Aga Khan III.“ In MHI, pp.

.161-85

van den Berg, Gabrielle. Ministrel Poetry from the Pamir Mountains: A
Study on the Songs and Poems of the Ismā’ilis of Tajik Badakhshan.

.Wiesbaden: Reichert Verlag, 2004

.Walker, Paul E. ” Institute of Ismaili Studies.“ EIR, vol. 13, pp. 164-66

































































حول الكتاب

نبذة عن الكتاب

ً من أھم أسبابھ اكتشاف نصوص تاریخیة كثیرة شھدت الدراسات اإلسماعیلیة تغیّراً جذریا
اعتمدھا فرھاد دفتري في ھذا المعجم.

یتضّمن مسحاً تاریخیاً عاماً لإلسماعیلیین ومداخل شاملة لمختلف جوانب تاریخ الجماعة الرئیسیة
ُمرتبة أبجدیاً. كما یضمَّ جداول أنساب ومسرد وبیبلیوغرافیا مھمة.

یُعدُّ ھذا المعجم مصدراً ممتازاً للقراء والباحثین وكل من یرغب في التعّرف إلى تاریخ
اإلسماعیلیین.

نبذة عن المؤلف

فرھاد دفتري التحق بمعھد الدراسات اإلسماعیلیة في لندن منذ 1988. وھو مدیر مشارك للمعھد
إضافةً إلى رئاستھ لدائرة البحث األكادیمي والمطبوعات منذ 1992.

كتب أخرى للمؤلف

«اإلسماعیلیون: تاریخھم وعقائدھم»، «تاریخ اإلسماعیلیین الحدیث»، «المناھج واألعراف
العقالنیة في اإلسالم»، «اإلسماعیلیون في مجتمعات العصر الوسیط»
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