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 پژوهشي تاريخ اسالم -فصلنامه علمي 

  مسودهم، شماره چهارسال 
   55، شماره مسلسل 1392 پاييز

  
  

  فاطميان از منظر مورخان شرق جهان اسالم با تأكيد بر 
  هجري قمري هفتمتا  چهارمعراق از قرن 

  
   28/8/92 تاريخ تأييد:    12/4/92 تاريخ دريافت:

  ∗زهرا روح الهي اميري
  ∗∗باباخانمرضيه 

هـاي خالفـت عباسـي بـا جنبشـي دينـي،       هاي ميانه، سرزمين در تاريخ سده
رقيـب   قـدرت سياسـي  رو شـدند كـه از نظـر     اجتماعي، فلسفي و سياسي روبـه 

يعني معتقدان به امامت اسـماعيل بـن    ؛دستگاه خالفت بغداد گرديد. اسماعيليان
تشـكيل  اي طوالني در نقاط مختلف جهـان اسـالم، بـا     ، پس از مبارزهجعفر

 297حكومت فاطميان در شمال آفريقا به سلطه سياسي دست يافتند و در سـال  
بر دركـي از   همقاله با تكيهجري به طور رسمي خالفت خود را آغاز كردند. اين 

هـاي مورخـان سـاكن    گـزارش  مفهوم عينيت تاريخي و با نقد دروني و بيرونيِ 
ياسـي و عقيـدتي   هاي شرقي خالفـت عباسـي را كـه تحـت سـيطره س     سرزمين

هاي سياسي و عقيدتي، مكان رشد و نمـو  گرايش نشان داده است عباسيان بودند
هاي آنـان از حكومـت فاطميـان    و هويت فردي و خانوادگي مورخان بر گزارش

                                           
  .استاديار تاريخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم ∗
 .كارشناسي ارشد تاريخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم ∗∗
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  تأثير گذاشته و باعث بدبيني عمومي نسبت به فاطميان شده است.
يت تاريخي، نقد بيرونـي، نقـد   عيننگاري، فاطميان، عباسيان، تاريخ هاي كليدي: واژه
  دروني.
  
  مقدمه

. ق در افريقيه به دست عبيداهللا المهدي تأسـيس شـد و    ه 297دولت فاطمي در سال 
با فتح مصر به قاهره منتقل گرديد. ايـن حكومـت تـا وفـات      . ق ه 362مركز آن از سال 

يافـت و در   پارچـه ادامـه   ) به صورت يـك 487هشتمين خليفه فاطمي، المستنصر باهللا (م. 
. ق به طور كامل از ميان رفت. آرزوي آنان براي استقرار شيعه اسـماعيلي در   ه 567سال 

بويـه و   عبـاس، آل  سراسر جهان اسالم به سبب وجود رقباي نيرومند و سرسختي چون بني
توانستند شمال آفريقا، مصر، صـقليه، سـاحل    سلجوقيان محقق نشد اما در اوج قدرت خود

  رخ، يمن، حجاز، سوريه و فلسطين را به تصرف درآورند.غربي درياي س

و اهل بيت او، مشروعيتي جديـد را   6فاطميان با ادعاي وابستگي به خاندان پيامبر
براي حكومت خود ايجاد كردند كه آنها را در تقابل با بنيان هاي حكومـت عباسـيان قـرار    

كومت او تكيـه زده بودنـد از   بر ح 6داد. عباسيان كه با ادعاي ميراث بري از پيامبر مي
ق بر تمام مناطق تحت سيطره خود، سيادتي سياسي و معنـوي داشـتند. در    . ه 132سال 

ها براي ايجاد و بقاي سياسي خود، محتاج عنايت آنها بودنـد. امـا    تمام اين دوران، حكومت
رد بخشـي عباسـيان كشـيدند و وا   فاطميان با ادعاي علوي بودن، خط پاياني بر مشروعيت

  رقابت سياسي با حكومت عباسيان شدند. 
اقتدار سياسي و معنوي ديرپاي عباسي و سابقه طوالني آنـان در جهـان اسـالم سـبب     

شـد. ايـن قـدرت، آثـار فراوانـي در       پيدايش قدرت معنوي آنان در تمامي مناطق تابعه مـي 
ابيم خـواهيم دريـ   گذاشـت. در ايـن پـژوهش مـي     انديشه حاكم بر اين مناطق مي نگرش و

هاي خالفت شرقي كه غلبه فكري و سياسي از آن عباسيان اسـت چـه   حضور در سرزمين
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  هاي تاريخي درباره دولت فاطميان داشته است؟   تأثيري بر تاريخ نگاري و گزارش
پردازند، با توجه به موقعيت جغرافيـايي جهـان   منابعي كه به معرفي تاريخ فاطميان مي

شـوند.  و مورخان غرب قلمرو حكومت اسالمي تقسيم مياسالم به دو دسته مورخان شرق 
دانان يكسـان نيسـت. ابـن حوقـل، ناحيـه       حدود جغرافياي مغرب اسالمي در آراي جغرافي

  نويسد:  عذاري مراكشي ميو ابن 1داندمغرب را از مصر تا طنجه مي
   2.حدود مغرب از كرانه نيل در اسكندريه تا شهر سالء است

-دهنـد، ماننـد ابـن   ند كه مصر را در شرق حوزه اسالم قرار مـي در مقابل گروهي هست
تعريفي كـه مصـر را در    3كند.اليه مشرق جهان اسالم معرفي ميخلدون كه مصر را منتهي

دهد، تعريف مختار در اين تحقيق است. بنابراين شام، عراق، ايـران،  محدوده غرب قرار مي
گيرند. با توجه به تعداد فـراوان منـابع   ر ميماورالنهر و هند در حوزه شرق جهان اسالم قرا
  شود.اين حوزه، در اين مقاله، حوزه عراق بررسي مي

علل انتخاب اين منطقه، مركز بودن بغداد، حضـور پررنـگ عباسـيان در آن، رسـيدن      
جـا بـه    هاي اسالمي به اين شهر و نشر و گسترش اخبار از آنهاي سرزميناخبار و گزارش

هـاي شـرق   الزم به توضيح است كه مطالب كامـل مربـوط بـه سـرزمين    ساير نقاط است. 
فاطميان از منظر مورخان شرق جهان اسالم از قرن «اي با عنوان  نامهجهان اسالم در پايان

هاي مورخان عـراق  نوشته شده است. بنابراين در اين مقاله، گزارش» هجري قمري 7تا  4

شـود. روش پـژوهش    فاطميـان بررسـي مـي   در قرون چهار، تا هفتم هجري قمري درباره 
مقاله، توصيفي ـ تحليلي است كه با استفاده از تحليل متن و توجه بـه مفهـوم عينيـت در     

  تاريخ انجام خواهد شد. 
  
  عينيت در تاريخ 

ها و خصوصـياتى باشـند   عينيت تاريخى به اين مفهوم است كه رويدادها داراى ويژگي
گران پذيرفته شـوند  ي مختلف، از طرف همه پژوهشها كه با وجود آراي شخصى و سليقه
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و بتوان آنها را به ديگران منتقل كرد. در اين زمينه، مورخ بايد اين توانايى را داشـته باشـد   
بـه عبـارتي ديگـر     4.طور كه اتفاق افتاده است به ديگران منتقل كندكه رويدادها را همان 

ها بايد بر اساس موضـوع  اظهارات و گزارهها، منظور از عينيت، آن است كه عقايد، قضاوت
  يا متن شكل گرفته باشند. صدق يا كذب آنها بايد مستقل از انديشه يا احساس فرد باشد.

رسـد بـا   يابي به حقيقت در پژوهش تاريخي بسيار دشوار به نظر مي اگرچه امكان دست
آن  راوي و روايـت از هايي كه در تاريخ با عنوان نقد دروني و بيروني در نظر گرفتن مالك

هر نقد تـاريخي   .تر شد توان ميزان خطا را كاهش داد و به واقعيت نزديكشود، ميياد مي
هـاي   ها و مؤلفـه  شاخص .نقد روايت 2نقد راوي ؛  1را مي توان به دو بخش تفكيك كرد: 

  ترتيب زير است: هر بخش به
  

  نقد بيروني راوي 
. فاصـله زمـاني و   3جسـمي و فيزيكـي؛   . مشخصـات  2. هويت فردي و خـانوادگي؛  1

. زمان و مكان رشـد و نمـو   5. سبك و اسلوب نگارشي راوي؛ 4مكاني بين راوي و روايت؛ 
. جايگـاه  8هـاي سياسـي و اجتمـاعي؛     . وابستگي7هاي فكري ؛  . عقايد و گرايش6راوي؛ 

ن . وضـعيت و شـرايط تـاريخي مخاطبـا    10. عدالت راوي؛ 9علمي راوي به لحاظ رجالي؛ 
  .راوي

  
  روني روايت ينقد ب 

. اصالت روايت از لحاظ خط، زبان، نوع كاغذ و شيوة تحرير كه آيا با زمانه و فرهنـگ  1
. تعيين كنتـرل و  3هاي موازي؛  . تناسب معنوي روايت با روايت2راوي تطابق دارد يا نه؟؛ 

ا توجه به تحول . فهم معاني لفظي روايت ب5. بررسي منابع و مĤخذ روايت؛ 4تاريخ روايت؛ 
. صحت و سـقم انتسـاب   7. زدودن امور غير واقع از روايت؛ 6و تطور زبان در بستر تاريخ ؛ 

. اسـتفاده از  9. كشف جعـل، تزويـر و وجـود خطـا و اشـتباه در روايـت؛       8روايت به راوي؛ 
. اسـتفاده از  10هـا در فهـم محتـواي روايـت؛      ها و سـكه  مدارك ديگر مانند مهرها، نشان
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  ن شناسي براي بررسي و فهم آثار به جامانده دربارة روايت.باستا
  
  نقد دروني راوي  

. راوي چـه  3هـاي راوي؛   . فهم و تنقيح پيش فهم2. فهم عاليق و انتظارات راوي؛ 1 
با توجه بـه ايـن    . فهم تحوالت معنوي زبان راوي4مقصودي از نقل روايت داشته است؟؛ 
هـاي بيـان، تـاريخي و     خي اسـت و شـرايط و امكـان   مسئلة مهم كه زبان يك پديدة تاري

  متحول هستند.
  

  نقد دروني روايت 
. استنتاج حادثه يـا حقيقـت   2. فهم معني حقيقي روايت و ارزيابي آن در ميزان عقل؛ 1

. كشف حلقـه هـاي مفقـوده در روايـت بـه كمـك عقـل        3تاريخي غير مذكور در روايت؛ 
ايد و آراي مورخان ديگر يا نقـاداني كـه بـا ايـن     . سنجش، ارزيابي و مقايسة عق4تاريخي؛ 

. كشف فهم و ديدگاه اصلي موجود اما مسـتور در روايـت كـه    5رخداد سر و كار داشته اند؛ 
  5همة مطالب روايت بر محور آن نظم يافته است.

توان يك رويداد تاريخي را تبيين كرد. در ايـن  هاي باال ميبنابراين با توجه به شاخص
  شود.  ها توجه مي قد بيروني راوي و تأكيد بر مولفه هاي آن در نقد گزارشپژوهش به ن

  
  هاي آنهامورخان عراق و گزارش

عراق منطقه اي تاريخي و داراي تمدني كهن است كه متعلق به سرزمين ايران بـوده   
است. مسلمانان از سال شانزدهم هجري قمري با فتح مناطق شـرقي و تأسـيس دو شـهر    

بصره در اين سرزمين ساكن شدند. تبديل كوفه بـه مركـز خالفـت در عصـر     مهم كوفه و 
بر اهميت سياسي منطقه افزود. با ساخت بغـداد و   حكومت اميرالمؤمنين حضرت علي

مركز بودن آن در دوران خالفت عباسيان، اين شهر وارد معادالت سياسـي جهـان اسـالم    
اسيان به مسـائل فرهنگـي، سـبب    شد و منطقه عراق بيش از پيش اهميت يافت. توجه عب
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وگوهـاي علمـي    پيدايش مراكز متعدد علمي و مدارس ديني در بغداد شد. مناظرات و گفت
  بغداد مركز علوم مختلف عقلي و نقلي گرديد. علما در اين دوران به اوج رسيد و

در اين ميان مورخان بزرگي در ايـن منطقـه پـرورش يافتنـد. خلفـاي عباسـي كـه از         
هـاي نفيسـي   مشوقان تأسيس كتابخانه بودند، مدارسي بنـا كردنـد و كتابخانـه    ترين بزرگ

  گويد: براي آنها ايجاد نمودند. قلقشندي در اين باره مي
هـا در اسـالم سـه تـا بودنـد. اولـي آن،       ترين كتابخانـه  شود بزرگگفته مي 

هـاي فراوانـي وجـود     عباس در بغداد است كه در آن، كتـاب كتابخانه خلفاي بني
هـا  مانند بود. اين كتابخانه تا زمان هجوم مغولداشت و از نظر نفيس بودن هم بي

  موجود بود.  به بغداد
بـرد و آن دو را كتابخانـه فاطميـان در مصـر و      از دو كتابخانه ديگر نـام مـي   او سپس

   6.دانداميه در اندلس ميكتابخانه خلفاي بني
ر بغداد وجود داشت كه ساختمان هر يـك  جبير، در روزگار او سي مدرسه د به گفته ابن

تشـويق خلفـاي    7از هر كاخي زيباتر بود. با همه حال، نظاميه از همـه مـدارس بهتـر بـود.    
عباسي نقش مهمي در پيشرفت مراكز علمي عراق داشت. عراق با تأسيس مدارس نظاميه 

ن تمـدن در  هاي اسالمي جلو افتاد امـا بيشـتر ايـ    پيشرفت فراواني كرد و از ساير سرزمين
حمله مغول از بين رفت. مورخاني كه در اين دوران؛ يعني قرن چهار تـا هفـت هجـري در    

آنـان آثـار    نگاري مشغول بودنـد. پرداختند و هم به وقايععراق بودند، هم به ساير علوم مي
تـوان  نگاري پديد آوردند. به عنوان نمونه ميهاي مختلف از جمله تاريخمتعددي در عرصه

تـرين  ي اشاره كرد كه با وجود دارا بودن جايگاهي فقهي در بغداد، يكي از برجسـته به طبر
او يكي از منـابع   »تاريخ الرسل و الملوك«آثار تاريخي اين دوره را پديد آورد. كتاب بزرگ 

  مهم تاريخي است.
شود به افـرادي توجـه    پردازيم. البته سعي مي در اين مقاله، ابتدا به معرفي مورخان مي 

شود كه آثار آنها در دسترس است. اين تذكر بيشتر به اين جهت است كه مورخان بسياري 
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-با آثار فراوان در فهرست مورخان اين منطقه قرار دارند اما در طول تاريخ بسياري از تـك 
هايي كه به وسيله آنان نوشته شده از بين رفته است. عوامل مختلفـي در  ها و كتابنگاري

ها سهيم بودند، مانند كمبود كاغذ و ابزار نوشتاري، عدم توجه به حفظ و باز بين رفتن كتا
وسيله نويسندگان استفاده مـي شـد، نبـود     نگهداري آثار نوشته شده، نوع كاغذ هايي كه به

هاي زيـادي اكنـون   نسخه هاي متعدد از يك اثر. همگي اين عوامل موجب شدند تا نوشته
  در دسترس نباشند.  
چـرا كـه افـرادي     ؛رود گونه كه بيان شد تسامحي به كار ميمورخ، همانالبته اصطالح 

اند. بـا توجـه بـه تـأثير شـناخت مورخـان و       شوند به طور رسمي مورخ نبودهكه معرفي مي
هاي سياسي و اجتماعي آنـان در بحـث   ها، اعتقادات، وابستگي اطالع از محل تولد، گرايش

پـردازيم و   بخش، ابتدا به شناسايي مورخان مـي  عينيت تاريخي و نقد بيروني راوي در اين
كنيم. در يك  ها توجه ميهاي تاريخي آنها و نقد گزارشسپس به تحليل و بررسي گزارش

نگاه كلي، مورخاني كه در فاصله زماني قرن چهار تا هفـت هجـري فعـال بودنـد، عبـارت      
  هستند از:

. ابوالحسـن اشـعري (م   ملوك؛االمم وال) نويسنده تاريخ 310. محمد بن جرير طبري (م

مـروج  ) نويسنده 345 .مسعودي (م مقاالت االسالميين و اختالف المصلين؛) نويسنده 330
 .حوقل (مابن مسالك و ممالك؛) نويسنده 346 .اصطخري (م الذهب و التنبيه و االشراف؛

 .التنـوخي (م  احسـن التقاسـيم؛  ) نويسـنده  381مقدسـي (م.   االرض؛ ةصور) نويسنده 367

شيخ  التـاجي؛ ) نويسنده 384ابراهيم بن هالل الصابي (م.  نشوار المحاضره؛نويسنده ) 384

) نويسـنده  429. عبدالقاهر بغـدادي (م  االرشاد و الفصول المختاره؛) نويسنده 413. مفيد (م

) 448 .هالل بن محسن الصابي (م الفهرست؛) نويسنده 438 .ابن نديم (م الفرق بين الفرق؛

 ذيل تجارب االمم؛) نويسنده 488 .الروذراوري (م االمراء في تاريخ الوزراء؛ ةفتحنويسنده 

) 597 .جـوزي (م ابـن  تاريخ طبري؛) نويسنده تكمله 521 .ابراهيم همذاني المقدسي (مابن
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اثير ابن النوادر السلطانيه و المحاسن اليوسفيه؛) نويسنده 589شداد (م ابن المنتظم؛نويسنده 

  .تاريخ فخري) نويسنده 709 .طقطقي (م؛ ابنالكامل ه) نويسند630(م

عـدم گـزارش بعضـي از     هـا و شود به بررسي و تحليل گـزارش  در اين مقاله سعي مي
كنـيم و   هاي نقـد اسـتفاده مـي   مورخان پرداخته شود. براي رسيدن به اين مهم از شاخص

  ماييم.ن مطالب مورخان را بر اساس يك منبع معتبر متعلق به مصر بررسي مي
ترين منبع نوشـته تقـي الـدين احمـد مقريـزي      از ميان منابع متعلق به فاطميان، مهم 

اتعاظ الحنفـاء  «ق) است كه تاريخي سه جلدي درباره فاطميان به نام  . ه 845مصري (م. 
نگـاران  است. اين كتاب بر مبنـاي آثـار مورخـان و وقـايع     »باخبار االئمة الفاطميين الخلفاء

كه مقريزي هنگام نوشتن تاريخ خود هنوز در اختيار داشته است، نوشته شده دوران فاطمي 
نگاري است كه به اهميت فاطميـان در تـاريخ مصـر و شـام پـي       است. وي نخستين تاريخ

كه اهـل سـنت و شـافعي مـذهب بـوده اسـت، از سلسـله فاطميـان          برد. مقريزي با آن مي
سلسـله را بـه عنـوان مؤسـس واقعـي دولـت       كند و اين  اسماعيلي با احترام فراوان ياد مي

  ستايد.  اسالمي مصر مي
هـاي  آورد كه تنهـا در كتـاب   هايي تاريخي را مي مقريزي در تأليفات خود اسامي كتاب

مـأمون، ابـن زوالق و   طي، مسـبحي، ابـن  ابيتاريخ ابنوي، اين اسامي را مي بينيم مانند 
نده كند، بلكه نصـوص تـاريخي را بـا    او مورخي نيست كه فقط به نقل اخبار بس 8.قضاعي

پردازد و رأي صحيح و درست را گزينش  كند و به تحليل و نقد آنها مي يكديگر مقايسه مي
تر از ديگر مورخان نمايد. او معتقد است كه مورخ هر سرزميني به تاريخ آن منطقه، آگاه مي

ورخـان آن سـرزمين را   بنابراين اگر آراي مورخان در موضوعي گوناگون بود، آراي م 9.است
-ها در اين مقاله از گـزارش داند. با توجه به اين ويژگي تر براي قبول و تصديق مي شايسته

هاي غرب حوزه اسالمي و به عنوان منبـع محـور   هاي مقريزي به عنوان نماينده سرزمين
  شود.  استفاده مي
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  هاي مورخانتحليل و بررسي گزارش
ها بـه بيـان گـزارش مورخـان و آراي آنهـا       كتاب در اين قسمت بر اساس زمان تأليف

هاي مورخان درباره نسب فاطميـان بـوده اسـت.     بيشتر گزارش پردازيم. درباره فاطميان مي
او از  الرسل والملـوك شود. كتاب  طبري اولين مورخي كه آراي او در اين حوزه بررسي مي

كنـد   خودش روايت مـي  هاي برجسته تاريخ عمومي است كه حوادث تاريخ را تا عصر كتاب
خود را فاطميان ناميدند.  10برد كهاز گروهي نام مي ،طبري در بيان قرامطه و اقدامات آنان

به عبارتي ديگر، فاطميان در نگاه طبري همان قرامطه هستند. به ايـن ترتيـب طبـري بـا     
  كند.  منتسب نمودن فاطميان به قرامطه بر نسب غير فاطمي آنها تأييد مي

، نسـب فاطميـان را   المنـتظم ابن جوزي، مورخي بغدادي است كه در كتـاب  چنين،  هم

كند. وي نسـب آنهـا را از شخصـي بـه نـام      كند و آنها را ادعياء خوارج معرفي ميانكار مي

 6داند و معتقد است عبيداهللا بـه دروغ، خـود را بـه خانـدان پيـامبر     ديصان يهودي مي
  11.نسبت داده و خود را مهدي ناميده است

گران عراق از معدود افرادي است كـه همـه تحـوالت تـاريخي      اثير يكي از گزارشناب
 628تا پايان سال  از روزگار نخستين الكامل في التاريخكند. كتاب او،  فاطميان را بيان مي

. ق؛ يعنى دو سال پيش از مرگش به گزارش وقايع تاريخ اختصـاص دارد. منبـع اصـلى     ه
هـاي   تاريخ طبرى بوده است اما روش او را در بيان روايـت  ،وى تا اواخر قرن سوم هجري

كنـد يـا    هـا را انتخـاب مـي    ترين روايـت او كامل .كند مختلف درباره يك واقعه رعايت نمي
چه خود از منابع ديگر به دست آورده است، بيان تر بوده با آن روايتى را كه به نظر او درست

ا بيان كند كه در صحت آن ترديد دارد، نظر خـود  گاه نيز اگر مجبور شود روايتى ر .كند مي
كند كه درباره اين واقعه، اخبار مختلفي در دست است. بـه   آورد يا تأكيد مي را درباره آن مي

هاي تاريخى است. بـه همـين سـبب ايـن      در انتخاب گزارش الكاملطور خالصه، اهميت 

  .   فته استهاي تاريخى برترى يا كتاب شهرت پيدا كرده و بر ديگر كتاب
دانـد و اشـعار سـيد رضـي را      اثير از مورخاني است كه نسب فاطميان را درست مـي ابن
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دهد در زمان خليفه القـادر، نسـب   كند. او گزارش ميدرباره صحت نسب فاطميان بيان مي
صـحت   اميرالمؤمنين حضـرت علـي   به آنها  فاطميان را طعن كردند و نوشتند انتساب

آن مجلس، نسب آنان را طعن و انكـار نمودنـد سـيد مرتضـي، سـيد       ندارد. علوياني كه در
خرزي، ابوالعباس كفاني، ابنازرق علوي بودند. غير از آنها هم، ابنبطحاوي و ابنرضي، ابن

ابيوردي، ابوحامد، كشفلي، قدوري، صميري، ابوالفضل نسوي، ابوجعفر نسـفي و ابوعبـداهللا   
آورد كسـاني كـه    اثيـر در ادامـه مـي   ذيب كردند. ابنبن نعمان، فقيه شيعه نسب آنها را تك

  گفتند:  معتقد به صحت نسب علويان بودند در اين باره مي
آناني كه در محضر القادر، نسب فاطميان را تكذيب كردند از روي خـوف و  
بيم بوده و شهادت آنان از روي تقيه بوده است. يا اين كه بعضي از آنها عالم بـه  

   12.ادت آنها حجت و برهان نيستانساب نبودند و شه
در اين جا الزم است كه نگاهي به مـذهب ايـن افـراد داشـته باشـيم ايـن فقيهـان در        

كفاني از اهـالي بغـداد و از قاضـيان بغـداد     شوند: ابن گونه معرفي مي هاي انساب، اين كتاب
و قاضي در و ابوالعباس ابيوردي از فقهاي شافعي  14خرزي از قاضيان بغدادابن 13بوده است.

حنيفـه را   و قـدوري رياسـت اصـحاب ابـي     16كشفلي از فقهـاي شـافعي   15بغداد بوده است.
و ابوجعفر نسفي فقيه حنبلي در بغداد  18ابوالفضل نسوي فقيه شافعي 17برعهده داشته است.

دهد كه وابستگي به حكومـت عباسـي مـانعي جـدي در بيـان       اين شرح نشان مي 19.بودند
  ين اقدام است.حقيقت و يا مخالفت با ا

داند. ارزش كتـاب  طقطقي ديگر مورخ عراقي است كه نسب فاطميان را صحيح مي ابن
واقـع،   در .به تاريخ دوره عباسى آن است »الفخرى فى اآلداب السلطانية و الدول اسالمية«

بالفاصله پس از انقراض نظام عباسى و در شرايطي كه فشارهاى تحميـل شـده از سـوى    
يافته بود، دانشمندى از طايفه امامى براى نخستين بار امكان يافـت در تـاريخ   خلفا كاهش 
او عبيداهللا المهدي را از نسل اسماعيل   هايى از فساد آن نظام را آشكار سازد. نگارى، گوشه
   20.داندبن جعفر مي
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حوقل با كتاب يكي ديگر از مورخاني كه در محدوده جغرافيايي عراق نام برده شد، ابن 
است. اين كتاب يكي از منابع معتبر جغرافياي تاريخي اسـت كـه    »االرض ةصور«عروف م

كنند. به عنوان نمونـه، يـاقوت حمـوي در كتـاب     دانان به آن استناد مي مورخان و جغرافي
وي  .كنـد  حوقل درباره شهر مهديه مواردي را بيان مـي از آن استفاده كرده است. ابن بلدان

    21.كندبرانگيز نسب فاطميان نمي د بحث و جدالاي به مسائل موراشاره
گفتار كوتاهي درباره  االرشاد،چنين شيخ مفيد، فقيه نامدار شيعي است كه در كتاب  هم

 :اسماعيليان دارد. االرشاد يكي از معتبرترين منابع روايى شيعه دربـاره زنـدگانى ائمـه   

 پردازند، اين كتاب را مستند مي :است. بسيارى از منابع مهم شيعه كه به زندگانى ائمه
كنـد و بـه بيـان     مانند يك كتاب تـاريخى عمـل مـي    االرشادشيخ مفيد در  دهند. قرار مي

در بيان شيخ مفيد، اسماعيليه معتقد به مرگ اسماعيل بن جعفر  پردازد. حوادث تاريخى مي
    22.هستند و امامت بعد از وي به فرزندش محمد بن اسماعيل رسيده است

نـديم بـا   نويس مشهور نيز درباره فاطميان، مطالبي نوشته است. ابنم، فهرستابن ندي 
هـا و منـابع مختلفـي آشـنا بـود و بـه مطالـب آنهـا         توجه به شغلش كه وراق بود، با كتاب

هـاي مختلـف در    ، فقط به بيان روايـت الفهرستنديم در كتاب رسي داشته است. ابن دست

دهنده  هاي مختلف، نشانكند اما بيان گزارشقطعي بيان نمي پردازد و نظر اين موضوع مي
آورد كـه نسـب فاطميـان را رد     هـايي را مـي  عقيده وي نيز اسـت؛ زيـرا وي فقـط روايـت    

السـالم را  باشد؛ چرا كه درباره ائمه لفظ عليـه  شيعهنديم ابن رود كه  احتمال مي 23كنند. مي
  24.برد  عنه را به كار نمياهللاآورد ولي درباره عمر و ابوبكر لفظ رضي مي

گر عراقي است كه از فقهـاي شـافعي بـوده و در زمـان خـويش       بغدادي ديگر گزارش 
نـام دارد. بغـدادي در    الفرق بـين الفـرق  داراي جايگاه بااليي بوده است. كتاب مشهور وي 

بـدتر   تازد و آنها را از يهـود و نصـراني  به شدت به اسماعيليه و باطنيه مي الفرق بين الفرق

دانـد و نسـبت مجوسـي بـه آنهـا      داند. وي فاطميان را از نسل ميمون بن ديصان مـي  مي
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  25.دهد  مي
مطلب مهمي كه در اين جا بايد به آن اشاره كرد، سكوت ساير مورخان درباره حـوادث  

شـداد، روذراوري،  مانند اصطخري، ابن حوقل، مقدسي، ابن يمصر و فاطميان است. مورخان
اي به فاطميان و حوادث حكومت آنان ندارند. ابراهيم همذاني اشارهوخي و ابنها، التن صابي
توان به مسعودي اشاره كرد. او ساكن مصر بـود و از نزديـك بـا    چنين از اين دسته ميهم

در مـروج  كند. مسعودي حوادث اين سرزمين آشنا بود اما مطلبي درباره فاطميان بيان نمي
  ويسد:  ن مي 314ذيل حوادث الذهب، 

احمد بن محمد بن عبد اهللا بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابـراهيم بـن حسـن بـن     
حسن على بن ابى طالب در صعيد مصر قيـام كـرد و احمـد بـن طولـون از پـس       

ايم او را بكشت. ظهـور طالبيـان و    هاى سابق خويش آوردهحوادثى كه در كتاب
يم كه با خويشـتن تعهـد   كنمختصر اخبارشان را در اين كتاب از آن جهت ياد مي

ايم سرگذشت و مقتل و ديگر اخبارشان را از وقت كشته شدن امير مؤمنـان   كرده
  26 .رسد ياد كنيمتا وقتى كه تأليف اين كتاب به سر مي

  شود: چنين اين عبارت ديده ميدر كتاب او، هم
ى هاى سابق خود، اخبار طالبيانى را كه در ايام بندر اين كتاب و هم در كتاب

   27ايم. اند، آورده اميه و بنى عباس قيام كرده و كشته يا محبوس يا فرارى شده
آورد كـه چـرا مسـعودي گزارشـي دربـاره       ها، اين پرسش را بـه وجـود مـي   ين عبارتا

مطلبـي   الزمـان، اخبـار هاي مسعودي ماننـد  دهد؟ و با مراجعه به ديگر كتابفاطميان نمي

ته اين نكته، قابل توجه است كه بسياري از آثار مسعودي شود. الب درباره فاطميان ديده نمي
از بين رفته و به دست ما نرسيده است. بنابراين اظهار نظر قطعي درباره مسـعودي ممكـن   

  نيست.  
توان مورخان حوزه عـراق را در ايـن دسـته بنـدي      بر اين اساس در يك نگاه كلي مي 
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  جاي داد:
  و ابن طقطقي در اين گروه قرار دارند.  الف) موافقان با صحت نسب كه ابن اثير 

ب) مخالفان صحت نسب مانند عبدالقاهر بغدادي، ابن جوزي و ابـن نـديم كـه نسـب     
نـد و از  ددا رساندند و نسبت مجوسي و ثنوي را به فاطميـان مـي   فاطميان را به ديصان مي

  جستند. آنان بيزاري مي
ابوالحسـن اشـعري و شـيخ     كنندگان نسبت به اين امر كه طبري، مسعودي،ج) سكوت

هايش است، اصطخري، ابن حوقل، مقدسـي،  منظور ما، سكوت وي در كتاب البتهمفيد كه 
ابراهيم همذاني در اين گـروه قـرار دارنـد و در    ها، التنوخي و ابن شداد، روذراوري، صابيابن

يكـي از   اند. به هر حال با توجه بـه ايـن كـه    هايشان مطالبي درباره فاطميان ننوشتهكتاب
هاي فكري و سياسـي   اهداف اين مقاله، نقد بيروني راوي است نگاهي به زندگي و گرايش

  كنيم:آنان مي
-هايي درباره نسب ايشان بيـان مـي   كند و روايتطبري به تشكيل فاطميان اشاره مي 

هاي طبري داراي ابهاماتي است. طبـري تنهـا كسـي اسـت كـه بـه اعـزام         كند اما روايت
كند. شروع كـار فاطميـان در مغـرب بـه وسـيله      رويه به اطراف كوفه اشاره ميفرزندان زك

زكرويه فرزنـدان خـود را بـه     كه نويسد عبيداهللا المهدي بوده است، در حالي كه طبري مي
اطراف كوفه فرستاد و اين در حالي است كه هيچ مورخي از حضور فاطميان در كوفه خبـر  

زمان با اعالم حكومت فاطميان بود و با توجه بـه  هم دهد. زمانه طبري به طور تقريبي نمي
رسد كه اخبار فاطميـان در دسـترس وي نبـوده باشـد.     اقامت وي در بغداد بعيد به نظر مي

بـوده   يانطبري از نظر مذهبي سني بوده و بغداد در زمان وي، محل درگيري حنابله و شيع
است كه وي چنين روايتي را از ها و حساسيت عباسيان باعث شده است. شايد اين درگيري

  فاطميان گزارش دهد.
جوزي است. وي به عنـوان شخصـيت ممتـاز حنبليـان در روزگـار      گر بعدي ابن گزارش

خويش شناخته شده بود و معاصران او، شوكت و رونق مذهب حنبلي را به سبب مجاهدت 
احل مختلف آموختن دانند. او در بغداد به دنيا آمد و در همان جا مر و شخصيت علمي او مي
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را سپري كرد. دوران زندگى ابن جوزى، مقارن با خالفت شش تن از خلفاى عباسى است: 
المســتنجد  ،ق) 555-530المقتفــى ( ،ق) 530-529ق)، الراشــد ( 529-512المسترشــد (

  ق).   622-575ق) و الناصر ( 575-566ء ( المستضى ،ق) 555-566(
ديگر شهرها پر آشـوب و محـل برخـورد تعصـب     بغداد در روزگار ابن جوزي، هم چون 

هـاى  هاى كالمى و مذاهب فقهـى بـود كـه بـه صـورت     هاى مختلف، گروه آميز بين فرقه
-جوزي بـا سـخنراني  شد. ابن گر مى گوناگون، مانند مناظره، مجادله و منازعات شديد جلوه

ت وى، هاي پرشور، داراي نقش مهمي در تبليغ مذهب حنبلي بـود. بيشـترين دليـل شـهر    
همين بعد زندگانى اوست كه در آثار خود او و ديگران منعكس شده اسـت. خطـوط اصـلى    

هاى وى احياي قدرت خالفت، دفاع شديد از سنّت، رد بدعت، مخالفـت بـا    محتواى خطبه
اهل بدعت، ستايش از امام احمد و پيروان او و سرزنش مخالفـان آنـان بـود. ابـن جـوزى      

  نويسد:  مى
گفتند: گرايش خليفه به حنابله به خاطر تو و از تـأثير كـالم    ىمردم به من م 

   28.گويم توست و من بر اين، خداى را سپاس مى
ابن جوزى جز وعظ، تدريس، شركت در مناظرات علماى مذاهب مختلف و تـأليف كـه   

كرد، به كارى ديگر نپرداخت و فقط بـراى سـفر حـج از بغـداد      سراسر وقت او را اشغال مى
پـردازد و يكـي از مخالفـان     بارهـا بـه بـدگويي از شـيعيان مـي      المنتظموي در خارج شد. 

از آنـان بـا عنـوان     المنـتظم  كـرد و در  مي سرسخت فاطميان است. او با فاطميان مخالفت 

كند. هنگامى كه صالح الدين ايوبى حكومـت فاطميـان را در سـال     دولت آل عبيد ياد مى
هـا   سال، نام خليفه عباسى بر منابر مصر در خطبه 280ق برانداخت، پس از حدود  . ه 567

را تـأليف نمـود و بـه     النصر على مصرخوانده شد. ابن جوزي به مناسبت اين حادثه، كتاب 

جوزي با توجـه بـه گـرايش و اعتقـاد حنبلـي،      بنابراين، سخنان ابن 29المستضى تقديم كرد
بار عباسيان، قابل تأمـل  هاي سياسي خاص و وابستگي به درفاصله مكاني با مصر، گرايش

جـوزي دربـاره فاطميـان    رسد با توجه با مطالبي كه بيان شد، سخنان ابناست. به نظر مي
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  پايه و اساسي جز تعصب مذهبي و سياسي ندارد.
يعنى  ؛. ق ه 628كند و تا پايان سال ابن اثير كتاب خود را از نخستين روزگار آغاز مي 

د. ابن اثيـر از نظـر سياسـى بـا حاكمـان عصـر خـود،        دهدو سال پيش از مرگش ادامه مي
هماهنگ و همراه بود و به خلفاى عباسى تمايل داشت مگر درباره الناصرلدين اللّه كـه بـه   

كنـد. پـدر او در دسـتگاه سـالطين آل زنگـى موقعيـت       هايش از او انتقاد مـي  خاطر لغزش
جهت دارايى و ثروت زيـادش،   دار بود. او بهاى داشت و مناصبى را از سوى آنان عهده ويژه

يكي از مالكان و تجار مشهور جزيره بود. به جهت موقعيتى كه بغـداد در آن زمـان داشـت    
جا رفت ولى محل سكونت خـود را رهـا نكـرد و هـر از گـاهى بـه موصـل        ابن اثير به آن

ت و به دار االماره بسـيار رفـ   الكاملبردند. مؤلف  گشت و شاگردانش از او استفاده مى برمى

   كرد. آمد مي
اثير و رفـت  هاي سياسي ابناثير و فاطميان، گرايشبا توجه به اختالف عقيده ميان ابن
-اثير به منابع و اطالعـاتي دسـت  شود كه شايد ابنو آمد وي با دربار، اين نكته تقويت مي

عصـر خـويش،   هايي مخالف بـا مورخـان هـم   رسي داشته است كه سبب شده است روايت
  گويد:باره مياثير در اينجوزي بنويسد. ابنبنمانند ا

ها در صـحت نسـب   من از گروهى از اعيان و بزرگان علوى تحقيق كردم، آن
  30علويان هيچ شكي نداشتند.

ق در بغداد است. به گفته ابن جوزي و ابن اثير، شيخ مفيد  . ه 413شيخ مفيد متوفاي 
كنند. سـكوت وي  نسب فاطميان را رد مييكي از فقيهاني بوده است كه در محضر القادر، 
-سال دهنده اوضاع بغداد در اينتواند نشاندرباره فاطميان و حضورش در محضر القادر مي

بويه شيعي رها شده و محمود غزنـوي  ها باشد. در اين دوران، خالفت عباسي از زير بار آل
در  .د بر ضد شـيعه بـود  اي به خالفت بخشيده بود و اوضاع بغداقدرت ديني و سياسي تازه

هـاي  دهد كه درباره فاطميان سكوت كند تـا صـحبت  چنين شرايطي شيخ مفيد ترجيح مي
رسد كـه صـوري   نظر ميه وي، تبليغ هيچ حكومتي نشود. حضور او در مجلس بيان شده ب
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گويد شهادت آنان از روي تقيه بوده است. اگـر شـيخ   اثير ميطور كه ابنبوده است و همان
بـه  بود، بعيد  تقد به عدم رسيدن نسب عبيداهللا مهدي فاطمي به حضرت عليمفيد مع
  هاي متعددي كه نوشته است اين مطلب را بيان نكند.رسد كه در كتابنظر مي
دربـاره   . ق در بغداد از نزديك شاهد بحث و جنجـال  ه 438نديم متوفاي چنين ابنهم

اثيـر بيـان شـد.    گردد كه در گزارش ابنيفاطميان بوده است. اوج آن به مجلس القادر برم
و به مطالب آنها دسترسي  هها و منابع مختلفي آشنا بودنديم با توجه به شغلش با كتابابن

هـايي اشـاره   به گـزارش  ،هاي فراوان در اين زمينهداشته است. وي بدون توجه به گزارش
هاي توانست به روايتمي نديمكنند. ابنكند كه فاطميان را ثنوي و مجوسي معرفي ميمي

  مختلف اشاره كند اما سكوت وي نشان دهنده شرايط ضد فاطمي بغداد است.
توجه  اتعاظ الحنفاءهاي مورخان به كتاب گونه كه بيان شد براي بررسي گزارشهمان

نگاران دوران فـاطمي كـه مقريـزي    خواهيم كرد. اين كتاب بر مبناي آثار مورخان و وقايع
تاريخ در اختيار داشته است، نوشته شده است. مقريزي در آثار خـود، اسـامي   هنگام نوشتن 

-ابـن بينيم، مانند تـاريخ  اين اسامي را نمي ،هاي ويآورد كه جز در كتابهايي را ميتاريخ

بنابراين كتاب او بـا اسـتفاده از منـابعي     .و قضاعي مأمون، ابن زوالقطي، مسبحي، ابنابي

رس نيستند يكي از منابع اصلي براي ليف شده بود و امروز در دستكه در زمان فاطميان تأ
  تاريخ دولت فاطمي است.

مقريزي در اين كتاب، روش خاصي را بـراي اثبـات صـحت نسـب فاطميـان بـه كـار        
كند و يكي، يكي فرزندان شروع مي بندد، وي از پسران اميرالمؤمنين حضرت علي مي

و فرزنـدان امـام    س فرزنـدان امـام حسـن   كنـد. سـپ  و اعقاب هر يك را بررسي مـي 
رسـد. از جعفـر بـن محمـد     مـي  كند و به جعفـر بـن محمـد   را معرفي مي حسين

اسماعيل، عبداهللا، اسحاق، موسي و محمد و عباس باقي ماندند. از اسماعيل اين گونه يـاد  
  كند:مي

ما رسيديم به اسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد بن علـي بـن الحسـين كـه     
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... .دهنـد د غرض ما است. هماني كه خلفاي قاهره خـود را بـه او نسـبت مـي    مور
..عبارت است از: شيخ الشرف العبيدلي، ابن ملقطة العمري، .قائالن به صحت نسب

ابـن   و أبو عبد اهللا البخاري. كساني كه نسب را نفي كردند: الشريف ابـن العابـد،  
في أنساب المشـاهير. كسـاني   وابن حزم األندلس نويسنده كتاب الجماهير  ،وكيع

كه سكوت كردند: محمد المبرقع، برادرش الحسـن الزيـدي، جماعـت زيـادي از     
  31نسابين مثل ابن خداع، وشبل بن تكين.

همتايـان زمـان   شيخ الشرف العبيدلي، نساب بغدادي كه در علـم انسـاب يكـي از بـي    
ابوعبداهللا البخـاري،  و  33ابن وكيع شاعر كه اصلش از بغداد بوده است 32خويش بوده است.

متأسـفانه دربـاره    34عالم حديث كه سفرهاي زيادي براي شنيدن حديث انجـام داده اسـت  
  بقيه اسامي اطالعاتي به دست نيامد.

ها از نسـب  تازد كه هيچ يك از اينمقريزي به قائالن عدم صحت نسب اين گونه مي 
فاطميان، نسب آنهـا را انكـار   به عنوان نمونه ابن وكيع شعري براي طعن  .دانندچيزي نمي

جـا بـوده اسـت، بعيـد     مي كند و اين با توجه به اصل او كه از بغداد است و تحت تأثير آن
نيست اما نسابي چون شيخ شريف و ابوعبداهللا بخاري، عـالم حـديث نسـب آنهـا را تأييـد      

ثير چنين ابن حزم را به جهت قرار گرفتن در سرزمين انـدلس كـه تحـت تـأ    نمايند. هم مي
فضاي تبليغاتي امويان و سياست ضد شيعي آنان است فاقد وجاهت الزم براي اظهار نظـر  

كند كه او دور از مصر و در سرزميني است كـه تبليـغ بـر    داند و تأكيد ميدر اين زمينه مي
  35ضد شيعه زياد است و او تحت تأثير اين فضا چنين اظهار نظري كرده است.

اثيـر  ابـن  الكامـل اشاره مي كند و اين واقعه را از كتـاب   وي به مجلس القادر در بغداد

اي كه القادر از علماي بغداد گرفت به شـعر سـيد رضـي دربـاره     آورد و براي رد تاييديهمي
كند كه رد سيد رضي در مجلس القادر بنـا بـر   پردازد و تاكيد ميصحت نسب فاطميان مي

راي تأييـد نسـب فاطميـان، سـخن بـه      خلدون بمقريزي از استادش، ابن 36.تقيه بوده است
خلدون را مهر تأييدي بر صحت انتساب فاطميـان بـه امـام جعفـر      آورد و نظر ابنميان مي
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  گويد:  داند. ابن خلدون مي مي صادق
انـد ايـن    اساس كه بيشتر مورخان و ثقات آنها را ياد كـرده  ديگر از اخبار بى

ان و قـاهره از خانـدان نبـوت    گويند عبيديان، خلفاى شـيعه در قيـرو   است كه مى
كنند نيستند و نسبت آنان را به امام اسماعيل، فرزند (امام) جعفر صادق انكار مي

كنند كـه بـه   زنند. آنها در اين روش به اخبارى اعتماد مي و در نسب او طعن مى
از خلفاى ناتوان و زبـون بنـى عبـاس تلفيـق شـده        منظور تقرب جستن به برخى

هـاى  به قصد ناسـزا گـويى از دشـمنان خلفـا و سـاختن دشـنام      است. اخبارى كه 
گوناگون به آنان فراهم آمده است. چنان كه ما بعضى از اين احاديث و اخبـار را  

هـا و داليـل    در ضمن تاريخ آنان ياد خواهيم كـرد. ولـى از درك شـواهد واقعـه    
-كنـد، غفلـت مـي   احوالى كه مخالف رأى آنان است و دعوى ايشـان را رد مـي  

ورزند. ايشان بر نيمى از ممالك بنـى عبـاس غالـب شـدند و نزديـك بـود بـه        
موطنشان (بغداد) داخل شوند و حاكميت بنى عباس را از ميان ببرنـد. چنـان كـه    
تبليغ و دعوت آنان را در بغداد و عراق عرب، امير بساسيرى از موالى ديلـم كـه   

  اى كـه ميـان   تيجة مشاجرهبر خلفاى بنى عباس غلبه يافته بودند آشكار كرد. در ن
او و امراى ايران در گرفته بود مدت يك سال بر منابر به نام عبيديان (فاطميـان)  

چنان عرصه بر بنى عباس تنگ گرديـد و دولـت آنـان مـورد     هم خواند.خطبه مي
تهديد قرار گرفت و ملوك بنى اميه در آن سوى دريا نداى جنگيدن با عباسيان و 

هـا بـراى    را در دادند. چگونه ممكن است همه اين موفقيتمنقرض ساختن ايشان 
كسى روى دهد كه در نسب و خاندان، متهم به ادعاى كاذب اسـت و در نسـبت   
دادن واليت به خويش دروغ بگويد؟ سرانجام كار قرمطى را كه در انتساب خود، 

توان آيينه عبرت دانست و ديد كه چگونه تبليغ و دعوت او مي مدعى كذب بود
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تالشى گرديد و اتباعش پراكنده شدند، خبث و مكر ايشان بـه سـرعت آشـكار    م
گرديد، پايانى ناسازگار يافتند و طعم بد فرجامى خويش را چشـيدند. اگـر كـار    

-گذشت به همين عاقبت دچار ميعبيديان هم مانند آنان بودند هر چند مدتى مي

  37شدند.
  
  گيرينتيجه 

هاي سياسـي  هاي عباسيان در نيمه غربي، مخالفتتسلط فاطميان بر نيمي از سرزمين
و تبليغات وسيع آنها را به وجـود آورد. اقتـدار فاطميـان در ايـن منـاطق در مقابـل ضـعف        

گيـري را در بعـد   خـويش، زمينـه ايجـاد ايـن موضـع       هـاي عباسيان در محدوده سـرزمين 
طميان فـراهم آورد.  هاي نظري، ايجاد فضاي غير واقعي و ارائه تصويري ديگر از فا فعاليت

كنند از دو حال بيـرون   در نتيجه طبيعي است مورخاني كه در سيطره اين نگاه پژوهش مي
ثير از فضاي به وجود آمده عمل خواهند كـرد يـا از ارائـه    أنخواهند بود و به هر حال يا با ت

  نظر مخالف با آن طفره خواهند رفت.
اول آن كه مورخان هـر سـرزمين از    .وددر اين مقاله به دو راهبرد اساسي بايد توجه ش

ساير كساني كه از آنها فاصله دارند نسبت به تحوالت منطقه آگاهي بهتري دارند. بنابراين 
نزديك بودن و لمس كردن وقايع از مواردي است كه فرد را به شـناخت حقيقـت نزديـك    

نويسـنده   هـاي سياسـي ـ اعتقـادي    هاي تـاريخي، زمينـه  نمايد. دوم آن كه در گزارش مي
نظرهـاي وي باشـد. اگـر چـه بـر اسـاس        ها و اظهارگيريتواند عامل مهمي در جهت مي

هـاي  هستند كه راويان آن، گـرايش  هايي به واقعيت نزديكعينيت يابي در تاريخ، گزارش
خود را دخالت ندهند با اين بررسي مشخص شـد كـه برخـي از راويـان، قـادر بـه كنتـرل        

  ند.  اهاي خويش نبوده گرايش
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