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 ان یلیهای اسماعشه یابی اندیشهیر انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر
 منزوی   نقیعلیتر کد 

اسماعیتار کتاب  گفتار،  شیپ ایران  انیلیخ  لودمیال  ،  یدالیم  13  –   11  /   ی رجه  7  –  5  ی اهه دس  ر د  در  استرویوا 

 8  –  1برگۀ ،  1384 تهران، اشاره،   نشر والدیمیرونا، برگردان به پارسی پروین منزوی، 

 انیل یهای اسماعشهیاند

 یمدر م مر ه
اشمد. موور بمیرانی و پس از آن اسممم  یهای کهن هندواشمهیۀ اندیزم و بر پای گرفته از گنوسمشمهیان ری لی اسمماع  بینیجهان 

مدی باز  ی زدی به آغاز سممدف سمموم میشممۀ فرف ایزدی اسممتوار اسمم . ریبری از شمماد دارندف فرف اۀ لزوم فرمان یاسمماسممی آن بر پا

مه دموکرات اشممکانید دارندف  ی های حکوم  نرانهیهای توان دولتی خود بر وهیاسممتوارکردن پاردد. دول  سمماسممانی برای  گمی

 بینیجهان ن  یان دسم  به گسمترش ای سماسمان  داسمی شمدی دار سمیزم پای ای سمانترالافتن گونهی  ۀشمیشمبه مجلس سمناد در اند

ن تئوری یودد اشممیدد  ید  1چون فارابیانی هم ر یلسموفان ای اری از فی شمۀ بسمینداز در  ی که پس از اسممم ن  فلسمفی اجتماعی زدند

ن شمممارگان را دارا یشممتری سممواد که بنوا و کم که قاعدف آن را مردم بی ردی گمیک هرم در نظر  یهر گونه اجتماعی را به صممورت  

 .ردی گمیب هر چه باسوادتر و داناتر شود در مرتب  باالتری جای ی هستندد به ترت

 ی دز یا ۀر ف
شممان کمتر و یب مقام ای ران به ترتی ن و سمموادداران و وروتمندان و امیشممتری سممواد بجا که هموارد مردم سممادد و بی  از آن 

زدی نشممسممته و به گفته یرف ان هرم شمماد شمماهان دارندف فید برفراز کلۀ ایجه جامعه به گونۀ هرمی در آی د در نت انددن بودیکمتر

 
دانشمندترین مردم   گوید:ی م ة فاضل ةآراء اهل مدين کتاب خود  26ل  صق( در ف339 -  260) ید ابونصر مومد فرزند مومد فرزند طرخانفاراب 1

باال  و  یدر  ایرانیان  دارد.  قرار  مسلمان  یهرم  فیلسوفد  یونانیان  شادد  ویژگ  ؛رسول  انرا  امام خوانندد  »فر   ییا  ایرانیان  را  مسلمانان   «یایزد  فاو  و 

 اند. دستور« دانسته یبا قید »عصم  در هنگام القا عظممسیویان دربار پاپ ا خواننددی»عصم « م
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سمته بوددد  ینی از باالتر خود بایی ای پاه روی مرتب ی ن راسمتا پیوند اسمتواری دارد. در ای فارابی شماد بزر  هموارد با عقل فعال پ انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

ای  روهی ج نی کردن از خود به بسمرویی ی برای واداشمتن مردم به پین مردم و دارندف نشمان خدایشماهنشماد دانشممندتر  درونیااز 

 گان بنامند و بخوانند. یشان را خدایردستان ایجا که ز نند تا آن ز میظامی و توان اقتصادی دس  ن

دان ی شممترد فرض شممدد که کانون آن در باالی هرم »ک هرم هسممتی فرا ین هرم اجتماعی دورن یز ای دگاد مذهبی نیاز د

ق( و   587  -  549فلسمفه خسمروانی اسممم سمهروردی ) س شمدف  ینوهای تازین واژد سمسس در کتابیود. اشممید« خواندد  ی شم

 نور االنوار« برگراندد شد. شاگردان او به »

سمموتر  د« دور شممود کم ی دان شممی ن نور از »شممیای ا  پخش گردد و هر چه پرتودینهان کانون در فضممای بیینور هر چه از ا

 کی موض و عدم مطلق اس . یسدد که تارر میتا به » تمه = غسق«  1شدد

ن آن ی نند که نخسمت ز میا انجمن  ی  ؛زم دولتی خود دسم  به برگزاری دو کنفرانسی ان در پی اسمتوارسمازی سمانترالی اسمانسم

ن انجمن با یان الرسممتان بودد اسمم د ایروزگر رهبر آتشممکدف کاری انجمن آذرفرنبغ با برگزاری آن به دسمم  موبد بزر  آذرفرنبغ پ

کم یراف« از بزرگان روزگار شمماپور  یان خود با نام »ارداوی کی را از میشممان  یودد اشمممیهم  موبد سممرشممناز روزگار خود برگزار  

 نند. یزگمیم( بر 272 - 241) 

ا های خود ر ددیدارشمدند دی پس از ب دودر میهوم« به خلسمه  » دن نوشمابۀ مقدزی از و نوشمی کسمری راز و نیوی پس از انجام  

  دهای« بزرگانی های« متأخر و »خلسممهنامهمانند »معراج  هب  د2شممد  یاراف نامهیآمدف آن ارداوندد به دسمم کمیکته یران دی بر دب

 
  یسهرورد   ۀاصطمح »نور« در فلسف  ینصدرالمتألهیرازید  قوام ش   یمابراه  فرزندمومد    ینصدرالد  م(1640  -  1571  ق /1050  -   979ممصدرا )  1

هر چه از کانون »نور = وجود«   ییعن  داس   ول بر تشکیکل: وجود معگویدیم   ی و  .وجود تبدیل کردد اس   فرا از بیم تکفیرد )تهم  ونوی ( به واژ

 . گرددیسوتر مکم ددور شود
 ۀ از نسخ  Barthelemy  ینخستین بار به وسیله بارتلم  نامهارداويراف   .109  برگۀ  یداحسان طبر  دیايران  یهاجنبش  ۀ دربار   هایبررس   یبرخ  2

  و  1314  ی هابرگردانید و در سال  ی آن را از زبان فرانسه به فارس   یسسس رشید یاسم  د ترجمه و پخش شد  1887سوم هجرت به سال   فسد  یپهلو 

 صفوه پخش شد.  40  دردر تهران  1325
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 2ق(449  -  363ابوالعمی معری )  غفران  ۀو رسال  1ق( 1041  -  970رداماد ) ی های« مهی خسرو و »خلعی د کوحنايخلسۀ  چون  هم  انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 ند. کمیفرد برخورد ی ا کیو  ؛دن مردی در حال گرفتن پاداشیاعراف = برز « و دو»ادعای سرزدن به دوز  و بهش  

ودد شمیل  ی م( تشک379  -  310ن انجمن و در پی آن انجمن دوم به نام آذرپاد مهر اسسندان به فرمان شاپور دوم ) یهدف ا

زادن ینی ) ب   د دوی هم( به جای توح  ن دو بایهای اتوجه به تفاوتزروانی بیا  ی  ؛سممم ئی ترای ی )مید اهورامزدای کردن توحنیگزیجا

 من( بود. یاهر و

نی ب   رپای دویاسمی مذهبی خود )هرم اجتماعی اندر هرم هسمتی( با فلسمفۀ دی ان برای اسمتوارترکردن فلسمفۀ سمی سماسمان

ن  ی رو بودندد اران سمرشمته شمدد بودد با دشمواری روبهیار با ر  و خون مردم ای های بسمرانی که در گذر سمددیسمتی( هندوای )دوآل

کی یجز    دکییه معروف »از  یدانسمم  و بنابر پاها میبدی  دکییها و تاریکی ن  دشممۀ روشممنیید آمدد از دو ریفلسممفه جهان را پد

د آمدند تا مشمکمت  ر ن دو انجمن گ  یشممندان )موبدان( در ایاند  درونید« اسمتوار شمدد اسم . ازاین نزای جز ک  دنی د« و »از کیای ن

  ییها زنییسمتی را با رای دوآل  بینیجهان گر  یدا کنند و از سموی دی مردم پ  بینیجهان ش را با  ید خود سماخته خوی کردن توحاددی پ

ن برکنند. ا بند بودند )دو یدراز بدان پا  ییهاکه سمدد  ییهاز از برآشمفتن توددی د تازف خود را برای پرهی توح  ددندی شمان کوشمیاز ب 

نی ب   روان مانی و مزدک( و دوی نی نادرسم  و گمراد )پب   بلکه آن را به دو بخش دو  ؛کسمرد نکوبندید ممممم تمه( را  ی شمدان ی شمه شمیر

ارز و برابر  شمۀ هم یدد شمد تا گام به گام دو ری صمد سمال به درازا کشمت د هفی ا توحیو  ؛ن دولتییروان موبدان و دی ان پی درسم  بهدن

جان و مردد من بییزدان زندد و توانمند و اهریمن مسم  و خواب و سمسس یار و اهری دار و هوشمی زدان بیمن( به  یزدان ممممم اهری) 

تمه = غسمق«  »دآورندف همۀ هسمتی در برابر آن یا وجود مطلق و اهورای پدی ؛دی شمدان ی زدان همان شمیان  یدگرگون شمود. درپا

 
  /  647  یفزرتش  بهرام پژدو )تأل  درآمد که نگارندف آن  نامهزراتشتپژدو به گونۀ    نیز به وسیله  یبرابر با سیزدهم میمد  یهفتم هجر  فدر سد

روزنبر . به   یکنسخه مصوح فردر  یاز رو  یراندنامه زبان و فرهنگ ام؛ زراتش 1909  یددستور جاماس د بمبئ  یحد تصوبود  م(1268ق /  667

  –   109  برگۀ  دیطبراحسان    دیجنبش ايران  ۀدربار   هایبررس   یبرخنک:  )  .1338  یبهش تهراند ارد  یدکتابخانه طهور  یرسیاقیدکوشش مومد دب

110 ) 
 .241د  7ذریعهد ج 1
 . 58 د16ج  دو ذریعه  ؛205 د12ج  دذریعه 2
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  ییها د که چه گرفتارییم دی   را خواهینی = ونوب    رس  دونگاهداری اصطمح نادن زنددی ود. همشمیکی و عدمد شناخته  یتار انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

«  ة الزنادق  ةا » وزار ی  هی؛ن سازمان آگای مدی با دس  جاسوسان خبرچی ا هشتم می  ؛رانی سدف دوم هجرتیشمندان ایبرای اند

د  ی ق( پد 193  -  169ق( و هارون ) 170  -  144هادی )   دق( 169  -  127چون مهدی ) هم   دسممواد عباسممیفگان نادان و بیی خل

  ؛چ از او نماند ی تا ه  دنندکمیسم   ی ای سمر به نق( را به گونه245 :بمانند احمد راوندی )د  دلسموفانیی ای که فبه گونه  دآورندمی

ا به دف چپ او ر ینندد دسممم  برکمیسممموز  ها زنددها و رنجق( را با شمممکنجه142  -  106مقفع ) چون ابنهم   دا دانشممممندانییو  

 اندازند.ندازد و سسس جمدان خود او را زندد در آتش میی ن بی دهند که در تنور آتشدس  راستش می

نی را به سمموی د  ن زرتشممتی دویز دیار و با زور و تزوی ان با کوشممش بسممی سمماسممان  یی ترای نی میو بهد  ییدی اهورای ن توحیب 

که برای    ییادهای توان گف  بن گر مییای داسممممی آمادد کردندد به گونهد  ی رش توحیان را برای پذی رانین ای ن چن یکشمماندند و ا

شمان  ینه تنها کمکی ارزشممند برای نابودی و براندازی ا  دسمم حکومتی سماختندی های دولتی و سمانترالهیهرچه اسمتوارترکردن پا

سممتی زرتشممتی  یی رای د مت ی اد. توحز شممکل دی من نین و در  ی زمران یرون خاک ای دگرا را در بی ای مذهبی توحهبلکه هسممته  ؛شممد

 . 1ندکمیا یز بدان اشارتی گوی ن 24  ینمل آ 27م در سورف یمن شناخته شدد بود که قرآن کریهای چنان در آتشکدد

ق( 281 :)د 3نوریید  اخبار الطوال  ق( و  657  -626اقوت حموی ) یدر شمناسمۀ خوالن    2معجم البلدانها در  نام آتشمکدد

 آمدد اس .

شمۀ مردم سمادف کوچه و بازار یهای آن در اندهیودد ولی پاشممیان به ظاهر نابود  یورش تازیان در ی هرمی سماسمان  بینیجهان 

زد و در خراسمان  ی خانه برمیی ای می م( از آسم950  -  874 /  339  -  260ماند تا آن که فارابی در سمدف چهارم هجرت ) دار مییپا

ان که رهبری معنوی ی لی شممند بزر  از راد اسمماعیلسموف و اندی ن فیابد. ایرانی پرورش مییزم اسمممی ای گنوسمبزر  در کانون  

 
1  Z:  َها وَ :  24د آی   27د سورف نملد شمارف  قرآن کريم ه  وَ   َوَجْدت 

َّ
ون  الل ْن د  ْمس  م 

َّ
لش ل  وَن  د  ْوَمَها َیْسج 

َ
ْم َعن    ق ه  َصدَّ

َ
ْم ف ه 

َ
ْعَمال

َ
ْیَطان  أ

َّ
م  الش ه 

َ
ل َن  َزیَّ

وَن ﴿  َیْهَتد 
َ

ْم ال ه 
َ
یل  ف ب 

ن   یطان اعمالشان را در نظرشان زیکنند و ش ی سجدد م   - خورشید    - ر خدا  یغ   ی)اما( من او و قومش را دیدم که برا/   ﴾24السَّ

   نخواهند شد. یها هداها را از راد بازداشته و آندادد آن 
 .یابوعبدالله پسر عبدالله روم ینالدشهاب یحمو  یاقوت معجم البلدان 2
 . 63 ۀاحمد زادد داودد چاپ بغدادد برگ ینورید یفهابوحن :338د  1ج  یعهذر 3
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اسمی حکوم   ی ود و فلسمفۀ سمی با شم  ییند و پس از آشمناکمیدا  ی ان راد پی حکوم  سمامانی را در دسم  داشمتند به دربار سمامان انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 .ذاردگمینام  1ةالفاضل ةن یالمد آراء اهل نگارد و آن را رانه( مییزم را به زبان تازی )البته ناگزی اند گنوسی ساسان

 د یشدان یش
ند و برای کمیهای ماندف روزگار خود که در دسمترز داشمتهد گردآوری  نامکیای خود را از روی منابع خداهاداشم یوی  

تر فلسممفۀ م( هرم اجتماعی فارابی را در هرم فرا 1194  -  1154 /ق   587  -  549سممسس سممهروردی )  دداردندگان نگاد مییآ

هراز از خشمم جانسموز  آورد و بیغسمق« در می  -نوار  تمه« را به گونۀ »نور األ  -د  ی شمدان ی نجاند و کسی اسمممی »شمگمیخود  

رد در شمام برای نسمب یفرامانروا باکانه جان و جوانی  بیلسموفان خسمروانی«  ی ن آن »فی وران راسمت شمهین فلسمفه به اندیدادن اان ک 

 ازد.بمین راد یخود را در ا

زدی و دانش و سمواد خودخواندف شماهان خو یخواسمتند به آموزش سماسمانی فرف اان تازد میی رانیگونه که گفته شمدد اهمان 

ک نسمل  یشمدد  مسملمان ان  ی رانیز نداشمتند. ای ن دانش را نی افتند که توان ادعای دروغیفگان عرب  ی رند که خود را در برابر خلی بگ

روز ی نه بر خسممرو و سممزار پ  زدی بودند و گرینان او دارای فرف ای )ص( و جانشمم  پنداشممتند که حضممرت مومدن میی گذشممتهد چن 

ری زنان و فرزنداند تاراج خانه و ی امبر جز سمتمد کشمتارد اسمی فگان نشمسمته بر جای پی شمان از خلیی که ای. از آن جا2دندشممین

را به زور گرفته   هیگایچون جا  دشمان بدهندیتوانسمتند به انامی جز غاصمب حق امامان نمی  ددد بودندیگر ندیکاشمانه کاری د

عنی ی  دامبری سمم  از راد پشمم  در پشمم  به فرزندان پیابمیزدی به دسمم  داشممتند و یامبر و امامان پس از او با فرف ای بودند که پ

ن نو پای اسمم در جنگ یی ها با آفگان غاصب عباسی افتاد که سال ی ان و سسس خلیولی به دس  امو  ددی سر میامامان معصوم  

 ز بودند.ی و ست 

 
 . 47و 46برگۀ قد 1345 یدرآباددچ ح یدفاراب د ةالسعاد یلتحص ؛26فصل  یدفاراب ةدالفاضل ينةآراء اهل المد 1
 . 597 د برگۀ 1361تهراند  منزوید نقیعلید مقدسید ترجمۀ احسن التقاسیم في معرفة األقالیم 2
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جندیشماپورد    هیهای دانشمگار در کانون ی ای فراگمدی به گونهی های شمشمم و آغاز هفتم مران که در سمددیافکار اشمراقی ا انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

شمدندد تا بتوانند    هیجوی راشماند پییا  ییفرمانرواان و اسمتوارشمدن  یورش تازیپس از    ددشممیس  یسمورا تدر و  نی ب ی حراند نصم

ران در دو سدف  یهای فکری امشترک جنبش  ش به اشراق وجهیم گرای ن ی بمی  درونیادد آشکار شوندد ازای ن جامعۀ نوبن یانۀ ای در م

 ند. کیم ییان( خونمای نی( و تندرو )غالرو )س  انهی اشدد که به دو روش جداگانه مبمیا کم فروغی دانش ی ؛سکوت

شممندانی بزر  یولی اند  دان مسمتمند مالیی من یفهد رندف گرود ناراضمی اهل صم  ی های فکری در برگن جنبشیم ایبخش مم

شمان ینها بود. و پس از اید و جز ا1چون سملمان پارسمی و ابوذر غفاریهم   دامبری اران پیسمتی از  ی دئولوژی گنوسمیشمه و ایدارای اند

 د. شمیل ی س قرنی تشکیچون اوهم  دزاهدان هشتگانه مشهورندها که به از تابعان آن 

 -  105ان ) یمق(د قمدر128  - 118ان ) یمق(د جهم76ان ) یمانیمان از کیمهمای غمالان گرودیمشمممۀ خود را میبخش تنمدرو جمای انمد

 . 2افتندیشان مییق( و جز ا141ان ) یپوشان لشگر ابومسلم خراسانید راوندادی ق(د س126

ق( 160 :ان حرانی )دی مقفع و جابر بن حهای ابنستی از راد ترجمهی های تندگنوسشهیسکوت و تقابل اندباگذر دو سدف  

 د.ی ق( به سدف سوم رس313ق(د رازی )د 245 :شابوری )سدف سوم(د احمد راوندی )دی رانشهری نیبه دس  ابوالعباز ا

ق( و شمماگردان او 587 :به دسمم  سممهروردی )کشممتهفگان بود تا  ی د خلیگرد شممدی ر پیشممه و در همه جا زی شممه همین اندیا

 ابد. یای آزادتر گسترش میش تا اندازدیهاگر نگاشتهیو د حکمت االشراقسد که در کتاب ر می

 یۀ دو وجودیمو نظر 4  مادییمبرای نفی ونود 3الکبیراز کتماب الخواص    25و    17  د15  د2ان صممموفی در مقمال  یمجابربن ح

  .ندکمیان ی د اشراقی و وحدت وجود را بی اگرید توحی می ها در لفافۀ مطالب کآوردد اس . جابر در آن صفوهل ی دلد 5ان یمانو

 
  ؛ 67  –  53د  4ج   دم(822  / ق  207  :)د  سعدطبقات ابن  ؛ 1ج  دیاءولاأل   یةحل)  یگرانو د  یروم   یموال   یبهص    یدبمل حبش  یمانید  یفهعمارد حذ  1

 .یرجال  یهاکتاب یگر و د ةاسد الغاب
 . 24 -  23 برگۀ دینوبخت دةیعفرق الش ؛148برگۀ  دیشهرستان دملل و نحل 2
 .ق 1354 دقاهرد مصر دچاپ اول پاول کرواز یدصوف یانجابربن ح د 302  – 241 یر،الکبخواص  3
 . 257 همان جاد برگۀ 4
 . 202همان جاد برگۀ  5
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اشمممد. در کنار فلسمممفۀ اشمممراقی تندروانهد  بمیچ نی سمممتی هی ک وجود در جهان هسممم  و در برابر آن جز نیتنها   د:یاو گو  انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

و   ییا به اشممتباد مشممای  ؛نا آن را به گونۀ فلسممفۀ نو افمطونیی سممفارابی و ابنرو نام برد که تنها  انهی توان از فلسممفه اشممراق ممی

فگان ی مصون آن روزگار و از ترز خل  ییج ارسطویهای راها و تئوریددیبرداری از از برای بهردی و آن ن  انددآورد  ییشه ارسطویاند

 . 1عباسی بودد اس 

 :2ر در همان سال آوردی اونگار و ابنخیری تارتوان از زبان طب د را مییش عقای نمونۀ فشار و تفت 

ر ی ر رومی با اسممی ود چهار هزار و چند صممد اسممشمممیش هماهنگی شممددد قرار  ی با برنامۀ از پ  236روز عاشممورای سممال    -

ران ی تک اسمار از تکید باهلی مرزبان آن دی دهد تا احمد پسمر سمعفه عباسمی دسمتور میی بالله خلمسملمان مبادله شموندد واوق

بودن خدا را دنییبودن قرآن و نادر مخلوقی هن اسممی باورپرسی کندد هر اسی شدن برای بازگش  به ممسلمان در حال مبادله

ان ی سممتی معتزلی گنوسمممهی دد شممود. چون واوق به باورهای نی رف  به روم بازگردانیپذن را نمییرفته و هر کس ایباور داشمم  پذ

  .باور داشته اس د ی مانند خلق قرآن و توح

ن  ی گر از ایای دگونمه  دان و بمه آب بسمممتن بمارگماد مقمدز اممام سممموم در کربمیمعی ر فشممماربردن شمممیا کودتمای متوکمل و زیم -

 ق(.232ر سال ی اوهاس  )ابنریی سختگ

 زم اسمممی هموارد با اشمراقی سموود که اصمول و قواعد گن شممیند روشمن  ی خ دو سمدف نخسمت ینی در تاری زبی بهر روی با ت

دد شممیکار بردد  ه  فگان اموی و عباسمی بی خل  ییه فرمانروای ک بر علی دئولوژیای سممح اک داشمته اسم  و به گونهیوندی نزدی پ

های نرم معتزلی را به دربار راد سمم ی نید گنوسممی نشممک عقبین بار با  ی ق( برای نخسممت 218 :ولی مأمون عباسممی )د  داسمم 

ای هکسمری کتابیتا    3ندکمیگذاری  هیالوکمه« را پا  دار»به نام    هیگایمسملمان شمدد پاان  ی انیگرفتن از سمرو با کمک  دهدمی

  ییارسمطو   یینۀ فلسمفی چهارچوب فلسمفه مشمای نی بتواند بر زمدا کند تا علم کمم سم  ی ونانی اجازد ترجمه به تازی را پیفلسمفۀ  
 

 . 25 ید برگۀعبدالرحمان بدو دند العربع  ینافلوط 1
 ق.236اویرد سال ابند الکامل في التاريخ؛ 5986  – 82  برگردان پاینددد 1365 -  51  یدطبرتاریخ  2
سسس مأمون آن را   انددق( بودد 193  : و یوحنا ماسویه در دوران هارون )د  یآن بوسهل فضل پسر نوبخ  منجم و عمن شعوب  یگذار اصلپایه   3

 .حموی یاقوت ددباءمعجم األ  ؛ وندیمابن دالفهرستو  ؛بعهیاص یابابن دنباءعیون األ :.نکدهدیتوسعه م
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خ اسمم د که ارسممطو و فلسممفۀ ین تاریاورد. از ای رانی تاب بیسممم ای ک در برابر گنوسممی دئولوژیک سمممح ایاسممتوار گردد و بمانند   انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

  مذهبی برخوردار  ی ک نوع مصمونیپس از به گور سمسردن تسمنن سملفی به دسم  مأمون از    دنیان نوی ن ان سم  ی او در م  ییمشما

   ی اسممتفادد از مصممونشممان برای  یروی اانهی سمم  مسمملمان و می اران گنوسممینا و  ی سممسمم  که فارابی و ابنی پس دور ن  دودشمممی

 د برخی آوار اشراقی نو افمطونی خود را بدو نسب  دادد باشند. ییارسطو

را   ای اثولوجق( از خود سممماختمه تما در آن  260کنمدی )د    را  ای اثولوجکی مقمدممۀ معروف  یل همانری« بلژچنمان کمه بمه گفتمه »پم  

 از نگارشیزی ل کتاب متافیذ
ً
های تند سمم ی . جالب توجه اسمم  که گنوسمم1اشممدبمی  ییای ارسممطوهک قلمداد کند که قطعا

 . انددن آوردی گر چن یای دز به گونهی لی نی اسماع

ردگرا شمدن زف خ  ی نگاران آن را انگخیکه تار  2دن معروفشیونانی با آن خواب دیهای  قی مأمون برای ترجمه نوشمتهیکار تشمو

پوشممان لشممگر  ادی اند سممیاند راوندی رجچون م  هم   دان ی رانیان  ی های خونزف مادی آن جنبشی گمان انگولی بی  ددانندمأمون می

 
َ

نمه   دنمدی ن خوابی را بب ی چن  دان و معتزلمه بود کمه ممأمون را واداشممم یمهماند َج یمرَد ابومسممملم )مسمممودد( و مبمارزات نوشمممتماری قم

 ستی تند بودد اس . ی گنوس بینیجهان بلکه برای مبارزد با  ؛پروری و هنردوستی اودانش

ن و ی هنگامی که مأمون عباسممی برای مبارزد با اسمممم راسممت   د:یق( گو 873 :ن )دیس عمادالدیلی ادریداعی اسممماع

  را در کتاب خود  ی ن اهل بی راسمت   ۀلی فلسمفی ان را ترجمه کنندد امام اسمماعی ونانیامبرد دسمتور دادد فلسمفه  ی   پی فلسمفۀ اهل ب

را که ترجمه گونۀ به   الص  فا  ل اخوانيرس  ان مرد ینم ای بمیچنان که    3ان مردم پخش فرمودی ردآورد و مگ    الص  فا  ل اخوانيرس  ا

سمفون( ی ک تیهای جندیشماپور و سمورا )نزدای نو افمطونی اشمراق دانشمگادهای مسملمان از درزهسم ی های گنوسمدسم  آمدد

خواند.  ن میی ونانی و ضمداسممم راسمت یارسمطو را فلسمفۀ    ییفلسمفۀ مشماۀ  ینی برپا  خواندد و علم کمم سم  ی اسم د فلسمفۀ اهل ب

ر فرمان یهای زاسمی مل ی علمید سم  ییان در سمدف سمه چهار هجری در دوران شمکوفای لی دئولوژی اسمماعیم ای ن ی بمیرو  نیازا

 
 . 25برگۀ  دیعبدالرحمان بدو دند العربع افلوطین  1
 . 51پ   29 دالحکماء يختار ید قفط ؛303برگۀ  دچ تجدد یمدند دفهرس  2
 . 367د 4مد ج 1973 یروتدغالبد ب یچ مصطف یسدادر ید داعاألخبار یونع 3
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ای  فگان تازی تا اندازد ی سمکوت خلن روزگار که دوران دو سمدف فشمار و یود. در اشممیرد و تناور  ی گمید و شمکل  یآد مییان پدیتاز انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

ها کاسمته شمدد و جنبش ترجمه علوم و سم ی ان برگنوسمی ن گذشمته سملفی فرو نشمسمته و به دانش و هنر روی آوردد و از فشمار سمنگ

و   ییشمۀ گسمترش فلسمفه ارسمطویفگان عباسمی در اندی چون خل دردی گمیلی شمکل  ی شمۀ اسمماعیفلسمفه به تازی آغاز گشمتهد اند

های  یبنداسمی فرهنگی حاکم گرودی ط سمین شمرایوند. به دنبال اشممین به جای فکر سمادف سملفی مذهبی  ن کردن آی جانشم

ابد. حاکمان به هراز یگری گسممترش میگر روشممنید و از سمموی دیآد مییهای گوناگون پدشممهیرد و اندی گمینید شممکل  ینو

ن و پوشمش مذهبی به شمکلی یر پرچم دیپنهان شمدن زشمان با  یشممندان و نابودی ایری اندی فشمار و دسمتگ  پس بر  دافتندمی

 آورند.ها به اجرا در مییدئولوژین ایگرد زندان و شکنجه و سوزاندن را برای دارندگان اید

ود تا خود را از شممیلی آشمکار  ی ع اسمماعی نم که با پوشمش تشمی بمیالصمفا« را    هاد انجمن »اخوان ن جنبشیش ای شماپی پ

ز پوسمتۀ یافتن راد گریولی باگذشم  روزگار و نا ددارده خود را نگاد میی پس با پوشمش تق  دزندقه دور سمازدنی و یدسممح اتهام بی

رد و بر زبری  ی گمین را به خود  ی آرام جای مذهب راسممت ن پوسممته آرامیند. اکمیدا  ی اسممی آن برتری پی ه بر هسممتۀ علمی سممی تق

ند و اصمملی را به نام اصممل  یآدر سممدف پنجم می]گرود حسممن صممباح   ان  ی نم صممباحی بمیپس    ددیافزااندک میپوسممتۀ آن اندک

ن  ی رد خود را کنار گذارندد ارند و خ  ی ن را فراگی ق راسمت ید از آموزگار و امام حقاین اصملد مردم باینند. در اکمیگذاری  هیم پای تعل

رد را خ  که ن  یو ابود  رد  ش خ  یشممان سممتاین بود که کار ای ان نخسممت ی لی سممماعاهای جنبش اخوان الصممفا و درسمم  در برابر آوردد

 ند.دمار شمیروی از آن را درس  ی دانستند و پن )عقل باطن( میی امبر درونی و راست ی پ

 بالود  شممد  أ  ةیالنزار ةی لی االسممماع  أي  دنان  إ...    آمده:  دنایفصمموس سممدر بخشممی ا   
ً
اهل   أينا ی ث و مخالفیالناز تمسممکا

ان ی ن ث نسب  به س  یروی از حدی ن مردم در پیترسخ استوارترین و  ان نزاری  ی لی سماعاما /    ...  يم اهل الرأه    ةشماعر و األ   نةالسم  

رد و فرورفتن در گرداب ظاهرپرسممتی از نی و دوری جسممتن از فلسممفه و خ  ی نشممن باز پسی. ا1ردورزندم که خ  ی ان هسممت یو اشممعر

م برخی از ی ن ی بمیز مشمتبه شمدد چنان که ی شممندان خودشمان نیری شمد که داسمتان بر اندی گی ان تا آن جا پی لی سموی اسمماع

 
 . 127 برگه د 1338 دتهران دپژودچ دانش  دیلیهبخش اسماع ديخجامع التوار 1
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ه دهند و راد خود را همان اسممم سمادف سملفی سدف نخس  بسمدف نهمد فلسمفه را به دشممنان خود نسمب  می  1لیی بزرگان اسمماع انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

سممدف سمموم بودند که ان  یشممان مدعی بودند حاکمان و زورگویالعرب فرود آمدد اةر یآورند که از سمموی خداوند در جزشمممار می

 
ق(  885  :احمد )د  یننورالد  دفصول و اخبارگزارد را از کتاب    ینا  15  -  14  دچاپ دانشگاد تهراند  فصول سیدناکتاب  عارف تامر در مقدمه    1

  یان در دوران عباس   یان و د  یند  ی. چون از ناتوانید... رس   یتق  ی ق. امام  به دس  مومد پسر احمد با کن 212پس از سال  : ...  آوردیم  ینچن

دس  به نگارش کتاب   یدو عبدالله پسر مبارک و عبدالله پسر سع  یمونعبدالله پسر حمدان و عبدالله پسر م  ودخ  یآگاد شد با کمک چهار داع

 ... زندی م الصفا اخوان يلرسا

مجدوع   يلفهرست الکتب و الرسادر   73برگۀ شدد در  یادق( و 872 :)د یسادر یننگاشته عمادالدد خباراأل  یونعکتاب از  11 برگۀدر  چنینهم

امام  به    ی پسر جعفر صادق پس از پدرش مسئول  یلعبدالله پسر مومد پسر اسماع  ر( احمد پسیزگار)پره  ی... امام تق  گزارد آمدد اس :  ینا

پرداخ    یبو فر  یرنگ)ع( )امام هشتم( به ن  الرضا  یبن موس   یعل  یهکه مأمون عل  یفرستاد. هنگام  یتیخود را به سراسر گ  یاندس  گرف  و داع

 یونانیمومد )ص( به تمش برخاس د فلسفه و دانش    یندگرگون کردن د  یتمام شدد اس  ... پس برا  یعهکردن امام( گمان کرد که کار ش   یعهد)ول

را به    الصفا  اخوان  يلسار کتاب    رویناستوار اس . ازا  اییه پا  یشد که مردم گمان برند که نظر مأمون دارا  یمناکاما از آن ب   دکرد  یغآن تبل  یرا به جا

 ش در آورد. رنگا

پنهان نباشد که  آوردد اس .    یس ادر  ینعمادالد   ۀنوشت  60برگۀ  يد از زهر المعان  43  برگۀ  دةیلیسماعاال اعالم  غالب در    یها را مصطفگفته  ینهم

 یارن بسی ا  ی ول  دباشدی م  یخ در برابر تار  ینینشدر باز پس   یشانا  یری پس از ناگز  ینکاسته بودند و ا  یشمندانفشار را بر اند  یز از مأمون پدرانش ن  یشپ

و بستن    ی اسمم  فساد  هاییه دفاع از پا   یبرا  که  باشدیدر فلسفه م  یعرب  ۀنوشت  یننخست   دالصفا  اخوان  يلرسا:  دور اس  که گفته شوده  ب  یق از حق

شدندد   گرگونسوم د   فباگذر روزگار تا سد   یاسمم  فو ساد  یننخست  یهار از باو  یکه برخ  یستیمشدد اس . ما منکر آن ن  یفتأل  یردورزخ    یهاراد

  یاسمم  یشۀاند  یینرو  ۀتنها پوست  هایدگرگون  ین ا  یول  دانجام گرفته باشد  ییراتتغ  ینا  یشاندستکم با موافق  ا  یا و    ؛یفگانها به دس  خلآن  یبرخ

تغ  دبودد خل  یادینبن   ییراتچون  امدت  یفگانرا  برابرش  در  تار  یول  دکردند  یستادگیها  فشار  برابر  در  با  یخچون  خوردند  نشستند. پس زشکس  

شاپورد حران  ی( جندیرانیا یسم)گنوس  یانون طنو افم یگریو د یونانی ییارسطو  هاییشهاز راد اند یکی :شدی از دو راد پخش م یفلسف هاییشهاند

  یهادر جنبش یریکارگه  ب  یبرا  یمناسب  ۀینزم  ینچنو هم  دهدیتن نم  یزور  یچبه ه  یرانیا  یسمگنوس   یدندد د  یفگان چون خل  رودازاین  .هیاسکندر

به   یونانی  یشهو کمک اند  هیاس  گذاشتند و به همرا  ییکه فلسفه ارسطو   ینخود را بر راد نخست  یۀ( داردد تکیان)تاز  یشانبرخاسته بر ضد ا  یمل

به نقل از بکر از    یمینالحک  يیأر   ینالجمع بکتاب    گفتاریش نصر نادر در پ  یرگونه که پ  دس  زدند همان  یم اسکندران  یرانیا  گنوسیسم  یهمبارزد عل
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نگاهداری و دفاع    ز در پیی ها نختند و در مقابل همۀ جنبشین مذهب را با آوردن فلسممفه لرزان کردند و درهم ریادی بن   هایهیپا انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 ن بودند.یاز د

 :اندهان امرو  سه گرویلیاسماع

 ة ی مسمتعل» شمان رایاسم د ا  ییاگر ل و باطنییشمان پر از تأویهای ان چنگ انداختهد هر چند کتابیآنان که به ظاهر د  -1

 نامند.بهرد« می

 ند.یان گوی ان آقاخانیشان را نزاریا دنندکمیپوشی از آن چشم  هیبه ظاهر چنگ انداخته و گا هیکسانی که گا -2

زی را ی د چی پندارند و جز توحن آن را نسمممخ شمممدد میی ن و قوانین کاری ندارند و دیچ وجه به ظاهر دی که به ه  هیگرو  -3

 خوانند. شان خود را » موحدد« و » دروز« مییرندد ایپذنمی

ای رنگ فلسممفی و بوی  ن همه تا اندازدیولی با ا  دزدند  ییگرابه پس  ن همه دسمم یخ خود ایان در تاری لی ن که اسممماعیبا ا

شمه و یای آزادی اندشممندان تا اندازدنپس از برخی از دا  دها( ماندد اسم های آن گرود  از  برخیالبته در  شمان ) یدر ا  ییردگراخ  

 . 1شان هستندین ایسندگان نویود که در برابر آنهاد نوشمیدد یذوق فلسفی د

 منزوی    نقیعلیدکتر 

  1384آذر  15

 
  راق اش  ۀیشسکون و اند یدارا ییارسطو  ۀیشچون اند دیگرد یجبر آوردد اس . از سو  یلبه نقل از خل یعبدالرحمان بدو يدیونانالتراث ال ۀمجموع

ب  یاپو   یرانیا تاز  یونانی  یهابه ترجمه کتاب  یشتریو متورک اس د سبب شد که مأمون واداشته شود توجه  با  ؛داشته باشد  یبه    یم بدان  یدالبته 

 ندیقان و کشتن ز   یرانین او آزار دانشمندا  یریو دستگ   یگیریو پ   یشترفشار ب  یبرا  هیبلکه را  ؛دانش بودد  یمأمون نه از راد هوادار  یعلم  یکارها

 بودد اس . 

 مأمون را آوردد اس .  هایی  جنا یبرخ 16 -  12د  7مد ج1872 -  61  یسچاپ پار دمروج الذهبدر  یکه مسعود گونه همان
ج  یلآن را مجدوع اسماع  ۀنمون  یلیاسماع   یلسوفف  یشمنداناز اند  یکه برخ  بینمی م   ام  1

 
کتاب   فدوازدهم( نگارند  ف)سد  ینیپسر عبدالرسول ا

  یاتاس د از گونه رد    یددنام  ةيدؤ الم  که کتاب خود را به نام  1344  دیمنزو  نقیعلیکوشش    هب  دچاپ دانشگاد تهران  ديلفهرست الکتب و الرسا

 119. نک: برگۀاس .  دآورد
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 نامه کتاب انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 نمایۀ کتاب و مقاله

 

ق(د ویرایش یعقوب کندید  220ناعمۀ حمصی عبدالمسیح فرزند عبدالله فرزند ناعمه )ز:  د ترجمۀ به عربی ابن اثولوجیا

د  افلوطین عند العربق؛ دیگر: توقیق عبدالرحمان بدوید با نام  1314د چاپ سنگید تهراند  تاسوعات فلوطین برداش  از  

 . 1388وشد تهراند چاپ دومد  ؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهید انتشارات سر 1955قاهردد 

األقالیم  معرفة  في  التقاسیم  ) شمس ،  احسن  احمد مقدسی  فرزند  ابوعبدالله مومد  کوشش  380  –   334الدین  به  ق(د 

  . 1361م(د ناشر کومشد تهراند 1389  –  1302منزوی )  نقیعلی م؛ برگردان 1906دخویهد لیدند 

ق؛ پژوهش 1330م(د پژوهش سمممعیمد رافعید کتمابخمانمه األزهریمهد قماهردد  895ق /  282دینوری )د:  اخب ار الطوال،  

 م.1960رد چاپ قاهردد عبدالمنعم عام

الحکماء،   بأخبار  العلماء  قاهردد  جمال إخبار  چاپخانه سعاددد  القفطید  الحکماء،   ق؛1326الدین  بأخبار  العلماء  إخبار 

ق(د برگردان پارسی  646-563الدین ابوالوسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی ) قفطی جمال 

  . 1347گیردد پژوهش بهین دارایید تهراند  ق به دستور شاد سلیمان صفوی انجام می 1099طی در سال  قفتاريخ الحکماء  آن  

  . 1311ص به سال  82 ( در 1355 -   1282(د به کوشش مجتبی مینوی ) هامرازنارداوي )  هامن رافارداوي 

وید ژینیود فیلیپد ترجمه و توقیق ژاله آموزگارد  لهن پ ت ه ممرج ید ت سوی آوان ید  سوی ن رف(د ح هامرازنارداوي )   هامن رافارداوي 

  . 1372راند چاپ اول: ههد ت س رانی ف اسن شران ن ای مجن و ان ی عانتشارات م 

نامهد  راف  ؛ ارداوی1391(د ترجمه دکتر رحیم عفیفید انتشارات توزد  بهشت و دوزخ در آيین مزديسنی)   ارداويرافنامه

  .  1343برگهد   164توقیق رحیم عفیفید دانشگاد مشهدد  



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

13 

م(د ترجمۀ عربی  1261ق/  613اسفندیار )د:  ق( ترجمۀ از پهلوی به عربی؛ ابن 143  -  100مقفع ) د ابن نامهارداويراف  انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

م( به انگلیسید  1926  -  1862م( آن را به فرانسه؛ ادوارد براون ) 1894  -  1849این نامه به فارسی دری؛ دارمستر فرانسوی ) 

 م پخش کردند.  1905در سال  

 برگه.  164 د  1325د مومد معیند تهراند نامهارداويراف 

  . 1314د ترجمه از رشید یاسمیدبهشت و دوزخ در آيین مزديستی؛ یا  هامن رافارداوي 

م؛ ترجمه فرانسه  1887هد  د از نسخۀ پهلوی سدف سوم هجری به فرانسBarthelemyموجودد ترجمۀ بارتلمی    نامۀارداويراف 

 برگه. 40 . 1325  و 1314به پارسی رشید یاسمید تهراند 

ق(د ابوالوسن علی فرزند مومد شیبانی جزرید پژوهش  630  -   555اویر ) عزالدین ابن اسد الغابة في المعرفة الصحابة،  

التراث ا بنا و مومد احمد عاشور و مومود عبدالوهاب فایدد دار احیاء  م؛ پژوهش علی  1970لعربيد بیروتد  مومدابراهیم 

 م. 1994ق / 1415مومد معوض و عادل احمد عبدالموجودد دارالکتب العلمیةد 

؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهید انتشارات سروشد تهراند  1955د عبدالرحمان بدوید قاهردد  افلوطین عند العرب

 . 1388چاپ دومد 

انقراض ساسانیاند مشیرالدوله حسن پیرنیا فرزند نصرالله ايران باستان تا  از آغاز  ایران قدیم  تاریخ مفصل  خان نایینی  د 

  (د انتشارات دبیر و سمیرد تهران.  1314 -   1251) 

م؛ ترجمۀ غممرضا رشید یاسمید امیرکبیرد  1944د کریستن سن خاورشناز معاصر دانمارکید ايران در زمان ساسانیان

  . 1367تهراند  

ْهل  
َ
مديَنة     آراُء ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ْهل  د  ال

َ
مديَنة     مبادي آراء  ا

ْ
ةال

َ
ل فاض 

ْ
ق 339  -   259د ابونصر مومد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی ) ال

 م. 1959ق / 1378م(د مطبعة الکاتولیکیةد بیروتد 950 –  873 /
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های گوناگون در پنج دهۀ د احسان طبرید چاپ يرانهای اجتماعی در اها و جنبش بینیها پیرامون جهانبرخی بررسی  انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 اخیر. 

 .  م 1965د یعد داراالندلس للطباعه و النشر و التوز یروتبمصطفی غالبد  د اعالم االسماعیلیة دتاريخ الدعوة االسماعیلیة

جریر بن یزید بن کثیر بن غالب  ابوجعفر مومد بن    د تاريُخ الُرُسل  و االَُمم  و الُملوك، تاريخ االَُمم  و الُملوك، تاريخ الطبری

م(د برگردان ابوالقاسم پاینددد انتشارات بنیاد فرهنگد تهراند  923-839ق /  310  -   224طبری آملی مازندرانید جریر طبری ) 

جلدد انتشارات    16 ؛ چاپ سومد  1353جلدد    16 ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینددد انتشارات بنیاد فرهنگد  1352جلد    15

  . 1365تا  1362اند اساطیرد تهر 

 ق. 1345ق(د چاپ حیدرآبادد دکند 339د ابونصر مومد فارابی )د:  تحصیل السعادة

د بخش اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان و داعیان و رفیقاند خواجه رشیدالدین فضل الله همدانید ترجمۀ  جامع التواريخ

  . 1338پژود و مومد مدرسی زنجانید نشر علمی و فرهنگید مومدتقی دانش 
َحکیمین

ْ
َيی  ال

ْ
الثمرة المرضیة من الرسائل ق(د به کوشش فردریش دیتریتسی در مجموعۀ 339د ابونصر مومد فرزند فارابی )د:  الَجْمُع َبیَن َرأ

 ق؛ دیگر پژوهش البر نصرید بیروت.1307م / 1890د لیدند الفارابیة

ْشراقد   
ْ

َمة  اال
ْ
ک َوردی ) الدین یویی شهاب  ح  هر    .  1355اشراقد به کوشش جعفر سجادید تهراند  ق(د شیخ 587 –  549س 

 م(د به کوشش کمال یوسفد بیروت: دارالفکر. 1038ق / 430ابونعیم اصفهانی )د: حلیة األولیاء، 

 خلسۀ کیخسرو. 

 خلسۀ یوحنا. 

 . 241د 7د جذريعهق( نک: 1041  -  970میرداماد )  خلعیه

 ق.1354چاپ اولد  ق(د پاول کروازد قاهرد مصرد190یان صوفی )د: الخواص الکبیرد جابربن ح

 (د مطبعه الغريد  1348  –   1255ازهاق الباطلد آقابزر  تهرانی )   – الذریعة إلی تصانیف الشیعةد الجزء االولد آب حیات  

 م. 1936ق /  1355نجفد عراقد  
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ان مدائند آقابزر  تهرانید مطبعه الغرید نجفد عراقد  ایو –د الجزء الثانيد األساری و الغلول  الذريعة إلی تصانیف الشیعة انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 م. 1936ق / 1355  / 1315

منزوید دانشگاد    نقیعلی کاراند آقابزر  تهرانید به کوشش  سیه  –عشرد الزائریه  د الجزء الثاني الذريعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1962ق / 13806  / 1340تهراند  

منزوید چاپخانه   نقیعلی بازید آقابزر  تهرانید به کوشش  شب خیمه   –السابعد حساب  د الجزء  الذريعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1948ق / 1367  / 1327مجلسد تهراند  

الشیعة تصانیف  إلی  السادز الذريعة  الجزء  غارات  د  چاپخانه   -عشرد  منزوید  احمد  کوشش  به  تهرانید  آقابزر   قائدد 

 م. 1966ق / 1386  / 1345اسممیهد تهراند 

 . 58د  16د جذريعه؛ و 205د  12د جذريعهق(د نک: 449  -  363لۀ غفران ابوالعمی معری ) رسا

الثانی  ربیع  9د رونویس کنندد مومدعلی کشکول فرزند مومد اسماعیل شیرازید هند الصفا و خالن الوفاء رسائل اخوان  

 .تبار رسائل اخوان الصفا و االعم. 1957م؛ چاپ دارصادرد بیروتد  1884فوریه   7/   1301

)تألیف  نامهزراتشت  پژدو  بهرام  زرتش   /  647د    667  / بمبئید  1268ق  تصویح دستور جاماس د  بودد  م؛  1909م( 

ایراند از روی نسخه مصوح فردریک روزنبر . به کوشش مومد دبیرسیاقید کتابخانه طهورید  زراتش   نامه زبان و فرهنگ 

 .  1338تهراند اردیبهش   

مجد )المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر  ق(د نشر  872  -   794قرشی ) نوشتۀ عمادالدین ادریس    60د برگۀزهر المعاني 

 . 2007ق / 1428د بیروتد  و التوزیع( 

 د نویسندد ناشنازد دربارف اسماعیلیه و حسن صباح. سرگذشت سیدنا

یع ) م(د 822ق / 207)د:  سعد واقدید ابن طبقات الکبرید سعدطبقات ابن  – 168ابوعبدالله مومد فرزند سعد فرزند َمن 

 م(د دار صادرد بیروت.   845 -  784ق /   230
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داعی عمادالدین ادریس فرزند حسن فرزند عبدالله فرزند علی فرزند  عیون األخبار و فنون اآلثار في فضائل األئمة األطهار،   انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 م. 1973ق(د د تصویح مصطفی غالبد بیروتد 872 -  794ولید انف ) 

َوری مروزید ابن عیون األخبار،   م(د دارالکتب  276 –  213م / 885 –   828قتیبٔه دینوری ) ابومومد عبدهللا فرزند مسلم دین 

 ق. 1418العلمیةد بیروتد لبناند 

م(د پژوهش  1270  –  1204ق /  668  –   600الدین احمد خزرجی ) اصیبعه موفق ابی د ابن عیون األنباء في الطبقات األطباء 

قد چاپ نوین  1300ند طوان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمدد چاپخانه وهبید مصطفی افندی وهبید  امروالقیس فرز 

مد برگردان مومدابراهیم ذاکرد انجمن  1965به کوشش نزار رضاد بیروتد  و    ق؛1408م /    1987بیروتد لبناند  دارالثقافه،  آند  

  . 1393گیاد درمانید تهراند ایراند 

یَعة ِّ
َرُق الش  م؛ برگردان  1931(د هلموت ریترد مطبعه دول د استانبولد  ه4ومد حسن فرزند موسی َنوَبختی )سدف  د ابومف 

  . 1325مومدجواد مشکورد تهراند 

د اسفراینی بغدادی )د:  الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم  ق(د تصویح 429د عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند موم 

قاهردد   بدرد  /  1910مومد  قاهردد  ق1328م  الکوورید  بیروتد  1948؛ چاپ دیگر: تصویح مومد  م؛  1977م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987 ؛ دارالجیلد بیروتد لبناند 1330برگردان مومدجواد مشکورد  

د در دو رساله مختصر در حقیق  مذهب اسماعیلیهد یعنی هف  باب بابا سیدناد و  هفت باب بابا سیدناد  فصول سیدنا

 . 1933د چاپ و ایوانوفد بمبئی مطلوب المؤمنین

ة فد  فصول و اخبار  ألُمهمِّ
ُ

ة   ي ألُفصول ة أألئَمِّ
َ
ف   صباغ مالکید توقیق سامی غریرید د ابن ق( 885  :احمد )د یننورالدد  1َمْعر 

 ق.  1417 د ی قمد آل الب  یةدالمکتبة العرب  يف  ی هل الب ا

 
 . فضلهم و معرفة أوالدهم و نسلهمعشر و يئمة اإلثنألامعرفة  يلمهمة فالفصول ا: 266د 16آقابزر  تهرانید ذریعهد  1
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ابن  انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر اسواقد  النديم فهرست  فرزند  ابوالفرج مومد  ) ابن د  چاپ  385م    297ندیم  مصرد  رحمانی  چاپخانۀ  ق؛ 1348ق(د 

ق( به کوشش برگردان 385م    297ندیم ) دیگر: دارالمعرفةد بیروت؛ فهرس  یا فوز العلومد ابوالفرج مومد فرزند اسواقد ابن 

  . 1366بگلود امیرکبیرد تهراند  ؛ به کوشش مهین جهان   1346رضا تجددد تهراند 

    1344  دچاپ دانشگاد تهران   منزوید نقیعلی د به کوشش ايل فهرست الکتب و الرس

 قرآن کریم 

التاريخ في  ابن الکامل  ) د  شیبانی  جزری  مومد  فرزند  علی  ابوالوسن  عزالدین  کارلوز 630  –   555اویر  تصویح  ق(د 

 ق. 1385جلدد دارالصادد بیروتد لبناند   13م؛  1876  – 1851یوهانس نورنبر د لیدن هلندد 
افس  تهران؛   ؛1872  –  1861  م(د توقیق شار پم. چاپ پاریسد957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   علیمروج الذهب و معادن الجوهر،  

 م. 1966چاپ داراالندلس للطباعة و النشرد بیروتد چاپ دهم 

م؛  1909م؛ قاهرد  1907مارگلیوت لیدند  د یاقوت حموید دیوید سموئل  إرشاد األريب إلی معرفة األديب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012  /  1391برگردان عبدالومید آیتید تهراند 

البلدان شهاب معجم  َحَموید  یاقوت  ) د  حموی  رومی  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  الیسزیک  626  -   574الدین  چاپ  ق(د 

د سازمان میراث فرهنگی و صنایع  منزوید پژوهشگا  نقیعلی مد برگردان به پارسی دکتر  1965م( افس  تهراند  1866- 1873) 

 ؛ جلد دوم تا  1380دستی و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسممید جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الفد  

  . امید به چاپ دیگر جلدها. 1383پایان حرف "ز"د 

 .  نامه کرتیرمعراج

 های منسوب به بسیاری از بزرگان. ها و خلسه نامه معراج

َحل ل و الن 
َ
ل  ؛ چاپ دیگر:  1364ق(د انتشارات شریف رضید قمد  548  –  479د مومد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الم 

 م. 1972دارالمعرفة للطباعة و النشرد بیروتد لبناند 

   المؤيدة 
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د در دو رساله مختصر در حقیق  مذهب اسمعیلیهد یعنی هف  باب بابا سیدناد و مطلوب المؤمنیند  فت باب بابا سیدنا ه انیلیاسماع ی هاشه ی اند  یابیشه یر

 . 1933چاپ و ایوانوفد بمبئی 
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