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نقش فاطمیان در گسترش علوم نقلی
تاریخ دریافت39/1/81 :

تاریخ تأیید39/1/52 :

حسن غفاریفر
صفورا ساالریه

مقاله حاضر ،در صدد بررسی میراث مکتوب شیعیان فاامیی مصار در بااب
علوم نقلی است« .نقل» ،یکی از مهمترین پایگاههای ترویج علوم دینی و وحیانی
است؛ زیرا به مدد آن میتوان آموزههای الهی را به بندگان خادا منتقال سااخت.
شاید راز توجه ادیان ،فِرَق و مذاهب آسیانی به دانش های نقلی در فعالیتهاای
تبلیغی و آموزشی خود ،هیین نکتاه باشاد .فامییاان اسایاعیلیماذهب ،از ایان
قاعده مستثنا نبودند و در شاخه های متنوعی هیچون :فقه ،تفسیر ،تااری ،،شاعر،
ادبیات و دیگر علوم نقلی فعالیت داشتند .اگرچه دستاوردهای مکتاوب فامییاان
در این زمینه اندک است و بهعنوان مثال ،در مباحث فقهی ناوآوری چمایگیری
نداشتند و در علم قرائت و تفسیر به دلیل رویکرد عقلگرایی و باامنی ،تللیفاات
چندانی از خود به یادگار نگذاشتند ،اما توجه ویژة آنها به علاوم نقلای ،چاه باا
هدف حفظ موجودیت سیاسی خویش و چه با انگیاهه تارویج فرقاه اسایاعیلیه،
* استادیار گروه علوم اجتیاعی دانمگاه باقرالعلوم
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شایسته بازخوانی است .این نوشتار کاه باه هیاین من اور ساامان یافتاه ،نماان
میدهد که فامییان توانستند با ترسیم ساختار مناسب و کیکهای سختافهاری
و نرمافهاری ،علوم نقلی را به بهترین شکل ترویج نیایند.

کلیدواژگان :فاطمیان ،اسماعیلیه ،علوم نقلی ،تأویل ،فقه ،تفسیر.
مقدمه

حکومت فاطمیان که از سال 532ﻫ.ق در صفحات جغرافیای شررق اسرممی (مغرر )
شکل گرفت ،در سال 962ﻫ.ق تا مصرر گسررر

یافرت بردان امیرد کره در قالر یرک

امپراتوری به حیات سیاسی خود ادامه دهد .این حکومت ،برر نهضرت فکرری ر فرهگیری
برخاسره از عقاید شیعه اسماعیلیه اسروار بود .بگیانگرااران نخسرت ایرن حکومرت ،آن را
«الدعوةالهادیة» نام نهادند 8.نهضتِ یادشده با تأکید بر حقانیت امامت اسماعیل بن جعفر
صادق

و نسل او بگا گردید و اگرچه از آغاز و طی فعالیت رسمی ،به چگد گروه تقسریم

شدند ،اما در نهایت ،یکی از آن گروهها در قال دولت مقردر فاطمی ،نهضت خویش را در
مصر پیش برد و توانست قری دویست سال حمکرانی کگد.
قرن سوم و چهارم را بهعگوان «عصر رنساس اسممی» یاد میکگگد .در این دو قررن،
هم خلفای عامه و هم حاکمان شیعی به همراه نخبیان علمی جامعه ،یک انقم علمی و
فرهگیی را رقم زدند .فاطمیان که در زمان رشد و بلوغ دوره ماکور به حکومرت رسریدند،
سعی در مشارکت در این رقابت علمی ر فرهگیی داشرگد .پایه تبلیغ این نهضت ،بر تعلیم و
تربیت بوده است .ازاین رو ،تم

وافری در جهت رشد علمی مسرلمانان تحرت حاکمیرت

خویش نمودند که نریجه آن ،برپایی مراکز علمی ،تدریس و تألیف در رشرههای گونراگون
علوم بود.
فاطمیان در حوزه علوم نقلی ،بیشرر در زمیگه رشرههایی چون :علم قرائت ،تفسیر ،فقه،
تاریخ و ادبیات فعالیت کردند .در برخی از رشرهها مانگد تفسیر به جهت رویکرد ترأویلی ،و
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یا در علم قرائت ،مکروبات کمی از آن دوره باقی مانده است .شاید از آنجایی کره قرائرت،
یک حرفه محسو میشد تا یک دانش ،به همین دلیل ،این علم در کارگاههای آموزشی
وافرری

به صورت عملی انرقال می یافت .در با فقه ،با آنکه برای اسرقمل خرود ترم

نمودند ،اما مرأسفانه ،این دانش از قاضی نعمان آغاز و به او نیز خرم میگردد؛ چراکه بیشرر
اندیشمگدان فاطمی ،به مباحث کممی عمقهمگد بودند.
در مقاله حاضر ،به محروای تولیدشده در حوزۀ علوم نقلی در عصر حکومرت فاطمیران
مصر خواهیم پرداخت.
علم قرائت

در میان علوم اسممی ،اوّلین علمی که شکل گرفت ،علم قرائرت برود؛ زیررا قرائرت و
چیونیی تموت آیات ،از آغاز نزول قرآن کریم ،یکی از دغدغههای مسرلمانان محسرو
میشد.
رسول خدا

بعد از نزول آیات ،مسلمانان را در مسجد جمع کرده ،آیاتِ نازلشده را

شرح و توضیح میدادند و راه و رسم عمل به آن و چیونیی قرائرت آیرات را بره صرحابه
میآموخرگد 5.آنگاه کسانی را که عموه بر فهم محروای قررآن ،برا لحرن زیبرا و صرحیح
میتوانسرگد آن را تموت کگگد ،تحت عگوان «مبلّغ» به مگاطق تازهمسلمان میفرسرادند تا
چیونیی تموت آیات قرآن را به آنان آموز

دهگد.

نخسرین قاری عصر رسول خدا ،مُصعَ بن عُمَیر بود که در سرال سروم هجرری در
جگگ اُحد به شهادت رسید .وی پیش از هجرت ،به دسرور پیامبر
و آموز

از مکه برای تعلریم

قرآن به تازهمسلمانان مدیگه ،رهسپار آن شهر گردید و کرسی آموز

انداخت؛ چگانکه در مگابع ،محل تعلیم مصع در مدیگه را «دار القراء» نامیدهاند.
بعد از رحلت رسول خدا

را بره راه
9

 ،مسلمانان احساس تکلیف بیشرری کرده ،نسبت به تعلیم

قرآن اهرمام وافری ورزیدند 1.بهاینترتی  ،چیونیی تموت صحیح آیرات سریگهبرهسریگه
انرقال یافت و در هر دوره ،عدهای بره صرورت تخصصری ،تحرت عگروان «قراری» ایرن
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مسئولیت را بر عهده داشرگد 2.قاری ،موظف بود که عرموه برر آگراهی برر علروم و فگرون
قرائت ،به علوم دییری نظیر :فقه ،ادبیات ،تفسیر و تاریخ هم مسلط باشد .ازاینرو ،قراری،
افزون بر اشرغال به قرائت قرآن و تعلیم آن ،به تفسیر ،نوشرن و گرردآوری علروم در ایرن
حوزه نیز میپرداخت 6.در نریجه ،آرامآرام آنان مرجع عموم مسرلمانان بره شرمار آمدنرد و
مسئولیت تبلیغ در مگاطق فرحشده بر عهده این گروه قرار گرفت.

2

سپاه اسمم به هر مگطقهای که لشکرکشی میکرد ،تعردادی حرافق قررآن بره همرراه
داشت .مصر ،از جمله مگاطق مهم فرحشده در صردر اسرمم محسرو مری شرود و دارای
پیشیگهای دیرین در علم قرائت میباشد .این مگطقره ،در سرال 81ﻫ.ق فررح گردیرد 1و از
همان آغازینروزهای فرح ،بلکه به همراه ورود سپاه اسمم ،عردهای از قاریران قررآن وارد
مصر گردیدند .در رأس ایشان ،عُقبة بن عامر الجَهگی (م 12ﻫ.ق) 3قرار داشت .او کسی بود
که تمامی صفات قاریان کامل را در خود جمع کرده ،صاح مُصحف برود 80.از آن زمران،
علم قرائت ،همچون دییر علوم اسممی مورد توجه مسلمانان مصری قرار گرفت.
با روی کار آمدن فاطمیان و با توجه به اهمیرت ایرن علرم در آن دوران ،علرم قرائرت
خیلی زود ،مقدم بر هر علمی ،در این حکومت جاییاه شایسرهای یافرت؛ چگرانکره اوّلرین
درسهایی که در األزهر تدریس میشد ،علم قرائت ،تفسیر و لغت بود 88.قرائرت قررآن در
ابردا و انرهای هر مجلس و محفلی ،از ضروریات بود.

85

قُراء ،عموه بر کرسی درس و بحث ،در رکا خلیفه در ش های عرفه ،قرآن ترموت
میکردند که به «قُراء الحَضره» مشهور بودند .تعداد آنها ده نفر بود و در مجالس خلیفه و
همراه وی بودند و گاهی اوقات ،آیات مگاس حال قرائت میکردند؛ مرلما اگرر خلیفره برر
کسی غض

میکرد ،آیات مربوط به عفو را قرائت مریکردنرد؛ «خُذِالعَفوذ فاأفُرذِالعذرعَِ ا

أفَُعِعضاعفنعالعجرهلیعن».

89

خلفای فاطمی برای تشویق و ترغی مسلمانان به تموت قررآن ،بره قاریران انعرام و
جوایز میدادند و همین امر ،موج زیادشدن قاریان قرآن و توجره مرردم بره ایرن کررا
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مقدس گردید 81.در کگار این تشویق ،یکی از وظرایف ائمره فراطمی ،قرائرت قررآن برود؛
بهطوریکه شیوه قرائت آنان« ،قرائت اهل بیت» نامیده میشد .عموهبرآن ،بیشرر دُعاات
فاطمی ،حافق و قاری قرآن بودند .همچگین ،یکی از شرایط ریاست دیوان انشانیاری این
بود که شخص حافق قرآن بوده ،بر علم تفسیر و معانی احاطه داشره باشد.

82

این توجه و اهرمام مگجر شد تا تعداد اساتید قُراء در این عصر بسیار شروند .عبردالعزیز
بن علی بن محمرد برن اسرحاق مصرری ،معررو بره «ابرن اممرام» (ت 918ﻫ.ق) 86از
مشهورترین و معرو ترین قاریان آن زمان بود و عبدالمگعم بن عبیداللّه غلبون (913ﻫ.ق)
مؤلف کرا لرشردافیالعقِلئرت 82و طاهر بن عبدالمگعم بن غلبون (933ﻫ.ق) مصگف کرا
لعقِلئرت لعثمرن ،81ابوبکر امفودی (ت 911ﻫ.ق) قاری و نحوی و مفسر ،83فارس بن احمد
امحمصی الضری (ت 108ﻫ.ق) رؤعف لعمنشرءافیالعقِلئرتالعثمرن ،50عبدالجبار بن احمرد
الطرطوسی صاح کرا

لعمجتنذیاافذیاالعقِلئذرتا58او ابوالحسرن علری برن ابرراهیم ،55از

برجسرهترین قاریان فاطمی آن عصر بودند.
علم تفسیر

علم تفسیر ،از علوم مهمی بود که از ابردای نزول آیات ،مورد توجه قرار گرفت .هرگاه
آیهای بر رسول خدا نازل میشد ،پس از قرائت آیات ،حضرت برای مسلمانان بحثهای:
محکم و مرشابه ،حمل و حرام ،وعد و وعید ،ناسخ و مگسوخ و عبرتهای مربوط بره هرر
آیه و سوره را به همراه شأن نزول آن بیان میفرمود 59.این توجه به تفسیر و تبیین آیات،
بعد از آن حضرت نیز بیشرر مورد توجه مسلمانان قرار گرفت؛ زیرا به لحاظ زمانی ،از نزول
قرآن دور میشدند؛ بهویژه مسلمانان غیرعر که در فهرم و معرانی قررآن دچرار مشرکل
بودند .این نیاز ،مگجر شد تا تفسیر بهعگوان یک علم مهم در آید.
کرا خدا برای فاطمیان اسماعیلیماه نیز همچون دییر مسلمانان ،دارای اهمیرت
بود؛ اما بیشرر بر معانی باطگی و رمزی آیات قرآن و احکرام تأکیرد داشررگد ترا برر معرانی
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ظاهری .ازاینرو ،با اسرفاده از تأویل که ترکیبری از عقرل و وحری اسرت ،در پری تطبیرق
جهانشگاسى و آخرتشگاسى نوافمطونى بر قرآن بودند.

51

در نیاه آنان ،تأویل آیات به معگای حقایق خارجی است که آیرات قررآن در معرار و
شرایع و سایر بیانات خود ،مسرگد به آن حقایق میباشرد؛ برهگونرهایکره اگرر آن حقرایق
دگرگون شود ،آن معار که در مضامین آیات است ،مرحول میگردد؛ به عبارت دییر ،در
ماورای الفاظ قرآن و تفسیر ،امر دییری وجود دارد که به مگزلره روح از جسرد و مُمَلَّرل از
ملل است و آن امر ،همان است که خدای تعرالی آن را «کررا حکریم» نامیرده و تمرام
معار قرآن و مضامین آن ،بر آن تکیه دارد و امری است که از سگخ الفاظ نیست.

52

آنان ادعا دارند که نظریه فهم تأویلی را از آیات قرآن اسرخراج نمودهاند و برای مدعای
52

56

لعا
خود به آیات ذیل اسرگاد میکگگد« :أفیَفلِّمکفارناتَأأعیلعالألَحفردیث» « ،أفعنَُفلِّمفهارذاناتَأأعیذ ا

لألَحفردیث» 51و «سفأُنَبِّئُکفالعتَأأعیلارفراعَماتَستَطعاعَّلَیهاصفبِلً».

53

آنان بر این عقیده بودند که توفیق دسرریابی بره تأویرل و براطن قررآن ،مخررص بره
پیامبر

و وصری او ،علری برن ابریطالر  و فرزنردان آنهرا مریباشرد 90و روایرات

بهجایمانده از صحابه را نمیتوان ممک تفسیر آیات قرار داد؛ زیرا طبق نظرر اسرماعیلیه،
صحابه در فهم آیات با یکدییر اخرم داشررگد 98.ازایرنرو ،نمریتروان نظریرات آنران را
بهعگوان مرجع در تفسیر قرآن پایرفت .به همین دلیل است که قاضی نعمران ،از علمرای
بزرگ اسماعیلیه ،در تفسیر خود از رو

روایی بهره جسره اسرت و بره اسررگاد سرخگان و

احادیث ائمه ،آیات قرآن را تفسیر کرده است 95.در واقع ،در نظر آنان ممک فهم ،تفسیر و
تأویل صحیح آیات قرآن ،احادیث اهل بیت
مطابق با سخگان پیامبر

و ائمه

میباشد و هر فهمی از آیات قررآن ،اگرر

نباشد ،نادرست است.

البره ،برخی خواص نیز از قدرت و توان تأویل برخوردارند؛ مانگد :حجت ،داعی کبیرر و
داعی مطلق؛ 99با این تفاوت که تأویل داعیان پیش از مطرح و علگیشدن ،بایسرری مرورد
تأیید وصی قرار گیرد .به همین جهت ،در دوره فاطمیان ،داعی پیش از اظهارات خرویش،
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آنها را به تأیید امام (خلیفره وقرت) مریرسراند و امرام برا اصرمحاتی ،اجرازه تأویرل در
بیتالحکمه را به داعی میداد.

91

اما تأویل خواص با توجه به تأثیر زمان و مکان ،مرفاوت بود؛ همچگانکه میان تأویمت
لعمجرعسالعمؤیدیة و لعمجرعسالعمستنصِیة تفاوت فاحشی وجود دارد.

92

البره تفقه در علم تفسیر ،در میان فاطمیان رشدی نکرد و آنچه برای آنان باقی ماند ،از
اندیشمگدان اوّلیه میباشد؛ زیرا به مرور زمان ،چگان غرق در اخرمفات سیاسی و جداسازی
درونفرقه ای گشرگد که نروانسرگد در علم تفسیر و یا حری فقه رشد کرده ،به نظریرههرای
جدید دست یابگد.
باوجود توجه فاطمیان به مباحث قرآنی ،آثار مکرو مسرقل تفسیری از آنان بره جرای
نمانده است96.در تأویل نیز تگها کرا مسررقل ُسذر العتأأیذلا قاضری نعمران اسرت کره
مشرمل بر تأویل معانی باطگی احکام و تأویل برخی آیات و قصص قرآن میباشد.
علم فقه

فاطمیان ،هرچگد از آغاز تأسیس حکومت به مسائل شرعی توجه داشرگد ،امرا در ابرردا
دارای یک مکر فقهی مسرقل نبودند؛ زیرا تا پریش از تشرکیل حکومرت ،یرک نهضرت
انقمبی محرمانه بود که بهناچرار قروانین و احکرام سررزمینهرای اسرممی را کره در آن
میزیسرگد ،بهعگوان احکام شرعی مراعات میکردنرد؛ 92امرا پرس از اسررقمل و اسررقرار
حکومت ،فعالیتهای جدیدی جهت تلبیت ماه اسماعیلی آغاز گردید.
آنان می بایست ساخرار فقهی ،کممی و سیاسی مسرقلی برای حکومرت ترازهتأسریس
خود شکل میدادند؛ اما تشکیل یک ساخرار فقهی ،با مشکمتی مواجه بود .مهمترین ایرن
دشواریها ،مواجهه عالمان اسماعیلی در شمال آفریقا با فقیهان مالکی ،حگفری و خرارجی
(اباضی) بود .کرابی از ابوعبداهلل جابر بن احمد بن محمد هیرلم تحرت عگروان لعمنذررِلتا

باقی مانده که گویای درگیری بین شیعیان اسماعیلی و اهل سرگّت برود؛ 91نداشررن یرک
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مکر فقهی مسرقل و مگص قاضیالقضاتی ،این خأل را بیش از پیش آشکار میسراخت.
نمودند تا یک فقه اخرصاصی ،مانگد فقه چهارگانه اهل سگّت که در مگطقه

ازاینرو ،تم

آفریقا رایج بود ،تأسیس نمایگد .با توجه به گرایش امامیه ،به طور طبیعی ،مگبع فقه خود را
احادیث مأثور تا امام ششم ،بهویژه امام صادق

قرار دادند؛ هرچگد بهمررور ،مبررم بره

خوداجرهادی و فاصلهگیری از مکر نا اثگیعشری گردیدند و آن هم بره دمیرل ذیرل
میباشد:
محرومیررت از آثررار برهجررایمانررده از شررش امررام دییررر ،برهخصرروص امررام کرراظم و
امامرضا

؛

مواجهه همیشیی جامعه با مسائل جدید؛
عمقه به مسائل فلسفی و کممی و اتکای بیش از اندازه به عقل؛
اهمیت ویژهای که برای امام خود قائلاند و گاه مرتبه او را از پیامبر هم بامتر برده ،او
را معصوم میدانگد .به همین دلیل ،مسائل فقهی آنان ،تحت تأثیر نظریات ائمه وقت ،تغییر
میکرد.
عبیداهلل المهدی که پایهگاار خمفت فاطمی و فردی مطلرع در فقره برود ،بره مگظرور
دسریابی به فقهی مسرقل در مقابل مااه اربعه ،دسرور داد تا فقها بر مبگرای فقره شریعه
جعفری فروا دهگد 93و بر این مبگا ،اقدام به نیار

فقه اسماعیلی نمایگد .برا ایرن دسررور،

قاضی نعمان ،پایه فقهی کررا لالیضذر ا خرود را فقره جعفرری قررار داد .وی در مقدمره
لالقتصررع خود میگوید:
لرافِررناخلیوه،اشِأعالهاجمعآأریاتَدلدالذیاشذمرریال االحردیذثافقیذیال ا
پیرربِ

اأالهلالیذ ا

اکذِداماأال اریذرنالنبذ االحردیذث،ااتنیذرال اآنادسذت اها

لحردیثیاکهارشی ر،ارَِأ اأارأث رال دنذد،الیذِااجسذتهاأاکتذریالالیضذر اارلا
تأعیفاکِدم 40.ا
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قاضی نعمان در لالیضر  ،احادیث مسرگد را به همراه توضیح و تطبیق احکرام ،و بیران
موارد اخرم و اتفاق آورده است .او با تألیف این رساله ،برای پریریرزی فقره اسرماعیلی
سعی وافری نمود.
از این کرا فقهی ،تگها بخش صمت آن باقی مانده است .مادلونگ با توجه به بخش
بهجایمانده ،به تجزیه و تحلیل فقه اسماعیلی پرداخره و مینویسد:
فقهالسمرعیلی،الهاص رتیاکهادرالالیضر ادیدااریاش د،اهمال اجنبهانظذِایاأا
همال اعحرظار لداأارصرعحاکرر،اتلویقیالس ال افقهالررریاأافقها یدی.ال اعحذرظا
ر لداأارصرعح،اربتنیالِارنرلَیالس اکهادرافقهالررریهار ثقاشنرختهارذایشذ داأا
همچنینارنرلَیاکهار رداقب لادرافقها یدیالس  .ل اجی انظِی،اقرضذیانَمذرنا
درار لفق الرا یدیه،ارِجَی الهلالی اپیرربِارلالهارسمی اریشنرسداأالذرادلد انا
لهأیژاالهمی الررما
رِجَی األالتِیالهالررررن،الرتیر ارلالهار ضعالررریهاریدهد؛ا ا
جَوِاصردقاذاکهانقشارحدأدیادرافقها یدیادلرد،الررادرافقهالررریذهالذرالتِینا
رِتبهارلادلرداذادراقطَهالرقیمرنداال کتریالالیضر اآشکررالس  41.ا

قاضی نعمان ،برای ترویج و تلبیت فقه اسماعیلی در عرصه علمری و اجرمراعی ،یرک
اسرلگاست که با تألیفات مرعدد توانست مبانی نقلی فاطمیان را به تصویر بکشد .این مبانی،
عبارتاند از:
رلالخبرر ،تلخیصی از لالیضر میباشد .در این کرا  ،قاضی نعمان عموماا عقایدی که
پایرفره شده و نیز موارد مخالف درباره هر مسئله فقهی را ذکر کرده و سپس ترجیح خرود
را نسبت به آنچه به نظر

قابل اعرمادتر است ،بیان نموده

است.

15

ر رختصِالالیضر  ،کرا تلیخصشده دییری از لالیضر است که فقط احادیث ثابرت
را در بر دارد.
ر لألرج ةالعمنتخبة.امؤلف ،علت تألیف این مخرصرر را یرادگیری بهررر و آسرانترر
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طم ذکر میکگد .ازاینرو ،مطال آن را دسرهبگدیشده و مگظم به صورت شعر در آورده
است.

19

ر دعرئمالالسالم ،به شکل یک قانوننامه رسمی در جهت تلبیت فقه اسرماعیلی پدیرد
آمد .این کرا  ،از جمله مهمترین مراجع فقهری اسرماعیلی از زمران حاکمیرت فاطمیران
تاکگون میباشد.

11

ابن ادریس ،در بیان علت تألیف این کرا میگوید:
یکالررارجمعالزرگیال ادلعیرنادرادرلرراخلیوهاتشکیلاشد.ادراآن،اسخنال ا
جَلاحدیثاأالختال اآرلاأاعقریدارسلمرنرناکهاسبباتوِقهاآنرنالهافَِقارختلذفا
گشتهال د،الهاریرناآرد.العمَزالرهللاحدیثیارلال اپیرربِ

انقلاکِداربنیالِالینکها

پیشینارفتهلنداأادسذتخ ااتوِقذهاخ لهنذدا
ا
لر الأالهارلهیاریرأداکهالر اهریا
شداأاهمچنین،اآناحضِتافِر دا:اهنگرریاکهالدع اهرا یذرناآأرارذیاشذ د،االذِا
آنگذراارَذزارأالذها
عیدااشخصاعرعمالس اکهاعلماأادلنشاخ دارلارذرهِاکنذدا.ا ا
قرضیانَمرناکِداأاگو :الیانَمرن!ادرالینارأ گرر،ات ارصدلقالیناحدیثانب یا
آنگرااخلیوه،الص لارلات ضیحاأافِأعاآنارلالستخِلجاکذِداأالحردیذثا
ریالرشی.ا ا
ر ثقاپیرربِ

ارلالهارِجَی اپدرلناخذ یشالذِالأارألیذ اکذِدااأاأیارلالذها

تدأینادعرئمارأر راسرخ  .ل لینارأ،الینارنبعافقییالسمرعیلی،الرانظررتاکررذلا
خلیوهاتأعیفاگش  45.ا

معز از مردم میخواست تا این کرا را بخوانگد ،از روی آن نسخهبرداری کررده ،آن را
مطالعه کگگد .این کرا  ،هر هفره در اجرماعات «مجالس الحکمه» در کاخ خوانده میشد.
مبگای کار دعرئمالالسالم،الالیضر بوده است؛ اما بر خم لالیضر  ،تگهرا بره نقرل قرول
مخرار و حکم فقهی مورد نظر اشاره نموده ،اسگاد حدیث را حا میکگد.

16

کرا فقهی دعرئمالالسالم ،مجموعهای جامع از فقه اسرماعیلی اسرت کره در دو جلرد
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38

تألیف شد؛ جلد اوّل ،با موضوع عبادات ،شامل هفت سررون مهرم از دیرن اسرمم ،یعگری:
ومیت ،طهارت ،صمت ،زکات ،صوم ،حج و جهاد میباشرد .جلرد دوم ،دربراره معراممت،
یعگی امور دنیوی است؛ مانگد :خوراک ،لباس ،وصایا ،ارث ،نکاح و طمق.

12

نویسگده با بحث ومیت که یکی از کلیدیترین مباحرث شریعه اسرت ،اعرقراد خرود را
نسبت خاندان عصمت و طهارت ابراز داشره است .او در این کرا  ،روایری از امرام براقر
نقل میکگد که شیعهبودن وی را نیز پُررنگ میکگد .بخشی از روایتِ ماکور چگین است:
فیاکُلِّا ررنٍاإررمٌارنّرایفیدییعماإعیارراجآءفالعهارفس للهلل
للیطرعب
عفلیُّالنعا ا

افَأأَّلُالعیذادلةعالفَذدفااا

َذدا
اثُمَّالالأصیرءارذانالفَذداااعفلَذاییعماُفضَذالُالعسَّذاالمعاألحذادٌالف ا

ألحدٍ؛48ادراهِا ررنی،ال اررالررریالسذ اکذهارذِدمارلالذهاسذ یااآنچذهارسذ لاا
اآأردا ،ارهنم ناریاش د.انخستیناهدلیتگِاپسال اآناحضِت،اعلذیالذنا

خدل

للیطرعب
ا

الس اأاپسال الأ،الأصیریاآناحضِتاهستنداکهالَدال الأاآردنذدا.ا

لِاآنرنالردالِتِینادرأدهر،ایکیاپسال ادیگِی .ا

ر لالختصرراعصحیحالآلثرراعنالالئمةالالطیرر ،از دییر کرر فقهری اسرت کره قاضری
نعمان در دوران خمفت معز در سال 911ه.ق به رشره تحریر درآورده است .این کرا به
لحاظ جاییاه علمی ،در ردیف دعرئمالالسالم قرار دارد .نعمان ،انییزه تألیف ایرن کررا را
چگین بیان میدارد:
قرضیرن،األعیرناأاطالیاعل م،ال اأیادرخ لس اکِدنداتراکترلیادرافقذهالذِاا
لسر الخبررار ثقالهلالی اپیرربِ

الن یسداکهانذهاخیلذیاروصذلالرشذداأاانذها

رختصِ؛الاهط ریاکهالاهرلحتیالت لناآنارلالهاحرفظذهاسذدِدا.الأاگ یذدا:ادراطذ لا
لعمَزاعدینلهللانظذررتارسذتقیمادلشذتهالسذ ااأاشذخصا خلیوذها،ا
ا
تأعیفالین کتری،ا
عن لنالیناکتریارلاپیشنیردادلدااأالصالحرتیالِاآناألردانم داالس .

49

بگابراین ،بهجرئت میتوان گفت :قاضی نعمان ،نقطهعطف فقه اسماعیلیان فاطمی بوده
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است که با او ،فقه فاطمیان آغاز شده و با او نیرز پایران مرییابرد .اگرچره دییرر علمرای
اسماعیلی در این راسرا تألیفاتی داشرهاند ،اما هیچکدام مانگد قاضی نعمان در این امر موفق
نبودند.
شیعه اسماعیلی همچون شیعه اثگیعشری ،امرام را برامترین مرجرع تفسریر و تبیرین
احکام الهی بعد از پیامبر

و ییانهمخزن قواعد اخمق و رفرار انسانی و عبادی میدانگد.
 ،تگها امام ،مفسر معانی باطگی قرآن و شریعت

در دیدگاه اسماعیلیان ،عموه بر پیامبر

میباشد .آنان این اعرقاد را از ائمه معصومین

فراتر برده ،برای خلفای فاطمی نیز ایرن

جاییاه را قایلاند.
بگابراین ،برای اسماعیلیان ،امام پس از قرآن و سگّت ،سومین رکن شرریعت محسرو
میشود .در باور اسماعیلیان فاطمی ،خلیفه ر هرکس که باشرد؛ هرچگرد از دوازده معصروم
مگصوص نباشد ر امام اسماعیلی به شمار میرود .امامی در زمره اهل بیت
نسبرش از طریق حضرت فاطمه زهرا

به پیامبر اکررم

اسرت کره

مریرسرد .بره نظرر آنران،

امامشان همواره حی و حاضر است .ایشان هرگز اجرهاد و تقلید را نپایرفرگد و فروا ،قضاوت
و تفسیر احکام شرعی را مسرگد به بیان این امام میدانسرگد؛ هرچگد از برخی آثار به دست
میآید که ایشان از این نظر برگشره ،به اجرهاد روی آوردهاند و ضمن اسرگاد به اسرردمل،
بر اسرحسان و اسرصمح نیز تأکید کردهاند.

20

پس از قاضی نعمان ،تغییر و تحولی در فقه اسماعیلیان ایجاد نیشت؛ با آنکه فرزنردان
و نوادههای قاضی نعمان ،از جمله فقهای بعدِ او محسرو مریشردند و در مگصر قضرا
خدمت میکردند .به گفره ابن ادریس ،بعد از قاضی نعمان ،فرزند
برای جمع بسیاری مرن فقهی پدر

علی نعمان ،در األزهر

را تدریس میکرد و همچگرین ،محمرد برن نعمران،

برادر علی بن نعمان ،بر اساس رسمی که پدر

بگیان نهاده بود ،در قصر فاطمیران بررای

جمعیت قابل توجهی تدریس میکرد؛ 28اما هیچ آثار فقهی ،جدای از تألیفات نعمان ،از آنان
یاد نمیشود؛ حری شخصیتهای فقهی دییری که همعصر قاضی نعمان بودند ،همچرون
ابوحاتم رازی (955ه.ق) و ابوالحسن محمد نَسفی (995ه.ق) ،با ایگکه سعی در تدوین یک
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نظام فقهی برای اسماعیلیان داشرگد ،اما ظاهراا توفیقی در این امر نیافرگد.

39
25

ابن کلس ،از فقهای فاطمی و وزیر دو خلیفه فاطمی ،معز و عزیز ،رسرعةالع یِیذةا یرا
رصنفالع یِ را در فقره اسرماعیلی ترألیف نمرود کره مگرابع آن را مجموعره مسرموعات
ابنکلس از این دو خلیفه ذکر کردهاند 29.این رساله ،کرابی برزرگ و پُربررگ برود کره برر
مبگای فقه اسماعیلی تگظیم شده بود .در میان شگوندگان او ،عموه بر طم علوم دیگری،
فقیهان ،قاضیان ،ادیبان و محدثان دیده میشدند که مطال برگرفرره را بره محصرمن و
دانشآموخریان آموز

میدادند 21.این وزیرر فراطمی ،رسراله خرویش را در مگرزل خرود

تدریس میکرد؛ 22اما کرا دعرئمالالسالم از نظر فقهی چگان محکم بود که رسالههای ابن
کلس نروانست جای آن را بییرد.
علم تاریخ

توجه به پیشیگه دیگی علم تاریخ ،انییزهای شد تا فاطمیان در این عرصه همچون دییر
عرصههای علمی وارد شده ،از این علم غافل نشوند؛ هرچگد تألیفرات تراریخی اسرماعیلی
نسبت به تألیفات دییر حکومتها و مااه کمرر است؛ زیرا علما و مرفکرران فراطمی ،از
یک سو در پی ترویج و تبلیغ ماه اسماعیلی بودنرد؛ یعگری بیشررر بره مباحرث نظرری
همچون کمم و فلسفه میپرداخرگد و از سوی دییر ،مدتزمانی که فاطمیان از نظر قالر
و محروا مقید به اعرقادات اولیه خویش بودند ،چگدان قابل توجه نیسرت و اگرچره نزدیرک
 500سال به نام فاطمیان حکومت کردند ،اما در عمل ،بیش از یک قرن به اندیشه نخست
اسماعیلیه مقید نماندند و بهمرور به دلیل رویکرد تساهل و تسامح ،از فرهگگ اهل سرگّت
مرأثر گشرگد.

26

در روزگار فاطمیان  ،بهویژه پس از انرقال مرکز دولت فاطمی از مغر به مصر در سال
969ه.ق329 /م ،تاریخهای مرعددی درباره دولت و سلسله خلفای فاطمی به دسررور خرود
خلفا و بهوسیله تاریخنیاران آن عصر نوشره شد که در ادامه به تعدادی از آن تألیفات اشاره
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میشود:

ر لفتتر العدع ةاأللتدلءالعدأعة از قاضی نعمران .ایرن کررا  ،مراحرل قیرام و تشرکیل
خمفت فاطمیان در مغر از زمان امام عبیداهلل المهدی و ابوعبداهلل شریعی و فروحراتی را
که ابوعبداهلل در مغر داشره ،بهتفصیل بیان کرده است .لفتتر العدع ة ،یکی از مهمتررین
مگابع بررسی قیام فاطمیان میباشد .اهمیت این رساله ،در این است کره نویسرگده بیشررر
ناظر بر حوادث بوده است؛ زیرا او از ابردای دعوت همراه آنان برود و همچگرین ،در دوران
حاکمیت ،از شخصیتهایی بود که در عصر چهار خلیفه در مگاص مهم خدمت میکررد.
ازاینرو ،نوشرههای او ،به واقعیت نزدیک است.

22

ر شِ الالخبررافیافضرئلالالئمةالالطیرر از قاضی نعمران .ایرن کررا  ،مسرائل مهرم
زندگی ائمه از امیر مؤمگان
احادیث پیامبر

تا امام جعفر صادق

را شرح میدهد .وی با اسرفاده از

 ،فضایل و مگاق ائمه را اثبات مریکگرد .ایرن کررا  ،از شرانزده جرزء

تشکیل شده که تقریباا ده جزء آن درباره شرح حال و فضایل و جگگهای امیر مؤمگان
و نیز حوادثی که برای آن حضرت پس از پیرامبر

اتفراق افرراده ،مریباشرد .از جملره

مطالبی که در این کرا مطرح میشود ،عبارتاند از :صرفات شریعه امیرر مؤمگران
فضایل اهل بیت

 23و امر به اطاعت امیر مؤمگان

21

،

.60

آنچه در این کرا و سایر کر کممی و روایی قاضی نعمان مورد توجه اسرت ،شریوه
بیان صفات و ویژگیهای امامت و یا پرداز

نیارنده به حیات علمی و عملی ائمه است.

او سعی دارد که با طرح مگزلت ائمه و ایجاد ارتباط و پیوند میان امامان اسماعیلیه و ائمره
اثگیعشری ،به فرایگد انرقرال امامرت کمرک شرایان تروجهی نمایرد و بردینوسریله ،بره
مشروعیتیابی فاطمی تحکیم بخشد.

68

ر لعمنرقباألعمثرعب ،یکی دییر از آثار عرالم و فقیره عصرر فاطمیران ،قاضری نعمران
میباشد .این کرا  ،به امر المعز لدیناهلل به رشره تحریر در آمده است که شرامل مگاقر
اهل بیت و معای بگیامیه میباشد .وی در ایرن کررا  ،حاکمیرت غیرر ائمره معصروم را
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غاصبانه میداند .به همین مگظور ،بگیامیه و بگیعباس را غاص معرفی میکگد .البره بره
این نکره نیز باید توجه داشت که قاضی نعمان در تألیفات خویش برای مشروعیتبخشری
حکومت و خمفت فاطمی ،بسیار تم

میکگد.

65

ر خُطَطارصِ ،69اثر ابومحمرد حسرن برن ابرراهیم ابرن زومق لیلری مصرری ( 906ر
912ه.ق) ،معرو به ابن زومق ،ادی  ،مفسر ،شاعر ،طبی  ،مرگجم ،مرورخ و ریاضریدان
عصر فاطمی میباشد 61که در تحول نهضت فکرری فاطمیران نقرشآفررین بروده اسرت.
نوشرههای ابن زومق ،از مگابع مهم تاریخ سدههای نخسررین مصرر ،برهویرژه دورههرای
اخشیدی 62و فاطمیان محسو میشود 66.این شخصریت برجسرره ،کررا هرای تراریخی
دییری هم تألیف نموده است.
ر ترریخارصِاأفضرئلیر .از نظر برخی مورخان ،این کرا نوشره ابن زومق میباشد؛

62

اما روزنرال انرسا این کرا را به ابن زومق ،به دلیل ضعف تألیف ،مورد انرقاد قررار داده
و معرقد است چهار کرابی که بروکلمان از ابن زومق دانسره است« ،بهظاهر همه یکی یرا
کامما شبیه یکدییر است». ...

61

 ُخبرراقضرةارصِ .ابن زومق ،این کرا را درباره شرح حال قاضیان مصرر در عصررقاضی القضات محمد بن نعمان قاضی (از سال 516ه.ق تا سال916ه.ق) نوشرره اسرت.

63

وی در واقع ،کاملکگگده کرا «کگردی» دربرارۀ والیران و قاضریان مصرر مریباشرد 20.او
همچگین ،کرا مسرقلی درباره دوران خمفت المعزّ باهلل نوشره بود 28که از بین رفره است.
ر نص صارناُخبررارصِ ،25نوشره جمالالدین ابوعلی موسری برن مرأمون (221ه.ق).
وی به جهت اشرغال در دربار فاطمی و آگاهی از اخبار دسرهاوّل خمفت ،اطمعات ارزنده-
ای در با ساخرار سیاسی خمفت فاطمیان به صورت :سالنیار و سلسلهمراتر دیگری و
اصطمحات دیوانی ،آدا و رسوم جشنهای ماهبی ،مانگد نماز جمعه و نماز عید فطر بره
دست میدهد.

29

ر ُخبررارصِ ،از عزّ الملک محمد بن عبداهلل بن احمد بن اسرماعیل مسربحی ( 966ر
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 150ه.ق) معرو به مسبحی .او در ابردا دارای شخصیت نظامی ر سیاسی بود؛ اما پس از
مرگ معز ،به کرابت و تاریخنیاری روی آورد .در این کرا  ،راجع به اُمرا ،رؤسا ،بزرگران و
ائمه فاطمی ،بگاهای عالی و عجای مصر ،اوضاع رود نیل و نیز حبوباتی که در آن مگطقه
میروییده ،سخن گفره است .همچگین ،درباره اشعار شاعران ،هر طبقه از طبقرات مرردم و
وضع عمومی و اجرماعی آنها ،توضیحاتی داده است .مرأسفانه ،بیشررر بخرشهرای ایرن
کرا از بین رفره و تگها دو بخش از آن به نام «أخبار مصرفی سگرین» از سالهای (181
ر 182ه.ق) باقی مانده است و از آنجا که مسبحی خود ادی و شاعر بود ،بره شرعر توجره
کرده و بخش قابل توجهی از اشعار شاعران را در کرابش آورده است.
ر لستتررالالررم

21

اأتوِقالعدعرةافیالعجزلئِاعطلبه ،از احمرد برن ابرراهیم نیشرابور (م

حدود 100ه.ق) .این رساله مخرصر ،از قدیمیترین مگرابع دربراره دعروت اسرماعیلیان در
دوران سرر ،و جزئیات وقایع ائمه ساکن در سلمیه و پیدایش دعوت فاطمیان است 22.ارز
این کرا  ،در خصوص اطمعاتی است که درباره داعیان و شیوه عملکررد آنران در دوران
سرر میدهد .این اطمعات ،در کمررمگابع فاطمی آمده است.
ر عی نالالخبرر ،نوشرۀ ادریس عمادالدین قرشی (م  125مریمدی) ،نروزدهمین داعری
اسماعیلیان ،مسرعلوی ر طیبی است .این کرا  ،در هفت جلد گرد آمده است که از وقایع و
حوادث عصر پیامبر

تا نیمه نخست قرن ششم را بررسی مریکگرد .ازایرنرو ،یکری از

مفصلترین و مهمترین مگبع اسماعیلی در سه قرن پس از سقوط فاطمیان (قرن نهم) بره
شمار میرود 26.مطال این کرا  ،عبارتاند از:
جزء اوّل :فضایل و سیره نبی اسمم و ازدواج فاطمه
جزء دوم :سیره علی بن ابیطال

با علی

.

.

جزء سوم :ذکر جهاد با قاسطین و مارقین.
جزء چهارم :شرح حال ائمه ،از امام حسن
عبیداهلل المهدی ،مؤسس دولت فاطمیان.

و امام حسرین

(واقعره عاشرورا) ترا
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جزء پگجم :حوادث و قیامهای فاطمیان در شمال آفریقا از ابردا تا حکومت مگصور باهلل.
جزء ششم :ذکر خمفرت المعرز لردیناهلل و العزیرز براهلل ،الحراکم برأمر اهلل ،الظراهر و
المسرگصر.
جزء هفرم :توصیف حکومت المسرگصرر و قیرام صرمحالردین ،حکومرت ملکره أَروی،
حکومت مسرعلی و قیام الگزاریه و قیام الاؤی بن موسی الوادعی در یمن.
همان طورکه از این سرفصل ها بر میآیرد ،از بخرش دوم جلرد چهرارم ترا هفررم ،بره
فاطمیان اخرصاص دارد و به تفصیل از چیونیی به قدرت رسریدن در مغرر ترا تشرکیل
خمفت در مصر ،سخن به میان آمده است.

22

ر سیِةُاج هِ،اسیِةُالعَزیز،اسیِةُالعمَز .ابن زومق عموه بر تکنیاری ،در برا سریره
خلفا و رؤسا نیز تألیفاتی دارد .وی اگرچه تاریخنیار دولت اخشیدی بود ،اما با ورود جروهر
سیسلی به مصر ،به فاطمیان پیوست 21.این سه کرا  ،از مشاهدات عیگی ابرن زومق برود
که مرأسفانه ،در دست نیست .البره عموه بر این کرا ها ،تألیفرات دییرری هرم در برا
سیره مانگد سیِةاللناط ع ن دارد 23.ابن حجر عسقمنی ،او را شیعه فاطمی میدانرد؛ 10امرا
محسن امین معرقد است که او شیعه اثگیعشری است.

18

ر سیِةالعَزیزالرهلل ،از احمد بن عبرداهلل برن احمرد فرغرانی (ت 952ه.ق) .او ،یکری از
سیرهنویسان عصر فاطمیان بوده است .پدر او ،از مورخران بگرام برود .از تألیفرات مشرهور
فرغانی ،سیِةاکرف رالالخشیدی،سیِةالعَزیزالرهلل و کتریالعترریخ است 15.مهمترین کررا
در این رشره ،کرابی است با نام سیِةالالسترداج ذر از ابوعلی مگصور العزیز الجوذری .وی،
کات اسراد جوذر از رجال دولت فاطمی بود .این کرا توسط کاتبش ،عزیرز جروذری ،در
دوره العزیز باهلل ،خلیفه فاطمی ،تألیف شد که روایرات تراریخی مهمری را دربراره اوضراع
سیاسی و تشکیمت نظامی و اداری و اجرماعی آن زمان به دست میدهد .در این کررا ،
خوانگده با مسائل پشت پرده در حوزههای داخلی خاندان فاطمی ،از دوره مگصرور ،عزیرز و
معز ،آشگا میشود.

19
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ر سیِةالعمؤیدیة .المؤید فیالدین شیرازی ،یکی از برجسرهترین شخصیتهرا در دوران
حاکمیت فاطمیان بود .وی بیشرر عمر خود را در خردمت خلیفره المسرگصرر براهلل ( 152ر
112ه.ق) بهعگوان «داعی» در مگص های مخرلف :اداری ،سیاسی ،نظامی و دیگی گارانید
و سرانجام به بامترین مقام در دعوت اسماعیلی ،یعگی به مقام «داعیالدعاتی» رسرید .در
میان نوشرههای مؤید ،سیره او دارای اهمیت تاریخی است.
این تألیف ،در سه مرحله ،میان سالهای حدود  119ر 122ه.ق به نیار

در آمد .وی

با گزارشی واضح ،شرح زندگی و مأموریت دیگی ر سیاسی خود را از اواخر حکومت آل بویه
در شیراز تا دربار فاطمی بیان میدارد .نویسرگده از چیرونیی زنردگی و تبلیغرات خرود در
شیراز ،مسافرت به مصر و مشاهداتی که در مصر داشره و نیز از سفر به عراق و مکاتبراتی
که با امرای عراق و شام داشره ،سخن مریگویرد و همچگرین ،بره وقرایع مهرم تراریخی،
سیاسی ،اجرماعی و تحومت اخمقی و اقرصادی مردم فارس و عراق پرداخره است 11.این
کرا  ،یکی از مهمترین مگابع عصر المسرگصر باهلل ،هشرمین خلیفه فاطمی است .از آنجرا
که نویسگده از داعیان دربار فاطمی بود ،خود شاهد بسیاری از رخدادهای درونی حکرومری
بوده ،از اوضاع داخلی دربار کامما آگاهی دارد.
ر سیِةالعحرجب ،از محمد بن محمد الیمانی (م 920ه.ق) ،مشهور به جعفر بن علری ،از
خادمان و حامیان فاطمیان بود .وی این کرا را پس از سال 918ه.ق به ترألیف در آورده
است .مطال این کرا  ،شامل اطمعات مهمی از قیام و آغاز بهدعوت فاطمیان در مغر ،
شرح حال زندگانی عبیداهلل در سلمیه و سفر به سجلماسه و اقامت در آنجرا و سرپس ورود
به قیروان و اعمم خمفت میباشد .اهمیت این تألیف ،در آن است که جعفر برن علری در
سفر عبیداهلل به مغر  ،همراه و ممزم او بوده ،هر آنچه را بیان کرده ،خود مشاهده نمروده
است.

12

ر سیِةالالئمة ،از ابن مهاّ  .او ،یکی از شاهدان چیونیی حکومت فاطمیان برر مصرر
بوده است .ابن مها به همراه معز ،از قیروان به مصرر آمرده برود .مطالر ایرن کررا ،
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احرماما از ابردای امامان فاطمی تا عزیز باهلل را شامل میشده است.

16

ر سیِةالعخلیوةالعمستنصِ ،از مبشر بن فاتک ،اثری تاریخی است از زندگینامه مسرگصر
باهلل در سه جلد؛ اما هیچ نشانی از این اثر در دست نیست .گویگد وقری مؤلرف درگاشرت،
زن او به دلیل ایگکه فاترک همرواره مشرغول نوشررن کررا هرایش بروده و او را نادیرده
میگرفره ،به جهت انرقام ،همه آثار او را به میان حوض حیراط خانرها
کرد.

انرداخت و نرابود

12

ر لخبررارل کالنیاعبیداأسیِتیم .محمد بن علی بن حمّادة بن عیسری برن ابریبکرر
الصگهاجی ( 211ر 651ه.ق) ،مورخ و قاضی بربر ،در سال 682ه.ق این کرا را به تألیف
رسانده است 11.ابن حمّاد در دوران جوانی شاهد فروپاشی و اضمحمل فاطمیان بوده است.
ازاینرو ،اخبار سقوط فاطمیان را بهخوبی نقل میکگد .این کرا  ،یک دوره تاریخ عمرومی
فاطمیان است که از آغاز دعوت در سلمیه تا سقوط این سلسله در سال 261ه.ق را شامل
میشود .از آنجا که نویسگده در پی بیان یک دوره طومنی از تاریخ فاطمیان بوده ،حوادثی
مانگد قیام فاطمیان در آفریقا و مغر و ومیت خلفا از القائم بامراهلل تا ابیمحمرد عبرداهلل
العاضد لدیناهلل را بهاخرصار آورده است.

13

ر ترریخالعکبیِ ،از پزشک و فیلسو برجسره مصری ،مبشر بن فاتک است .وی زمانی
شاگرد ابن رضوان و ابن هیلم ،ریاضیدان معرو برود .او عرموه برر تبحرر در پزشرکی و
مباحث فلسفی ،مورخ هم بود که مرأسفانه ،کرا ترریخالعکبیِ او از بین رفره و اطمعراتی
از آن در دست نیست.

30

ر للغةالعظِفرءافیاترریخالعخلورء .نیارنده این کرا تاریخی ،ابیالحسن علی بن عبداهلل
الروحی (قرن شش هجری) میباشد .از آنجا که مؤلف از شیعیان فاطمی بروده و در مصرر
میزیسره ،اخبار مربوط به فاطمیان را با عمقه و با دقت ثبت و ضبط نمروده اسرت .للغذاةا

لعظِفرء ،یک دوره تاریخ عمومی است؛ با این تفاوت که به رو

سالنیار نمیباشد؛ بلکره
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800

بر اساس خلفا پیش رفره است؛ چراکه نیت نیارنده ،بیان تاریخ خلفرا مریباشرد .البرره در
نیار

دوران هر خلیفه ،شرح حال وزرا ،قاضیان و کارگزاران خلیفه را نیز که بهنروعی برا

خلیفه در ارتباط میباشگد ،می آورد .او همچگین ،حوادث مهم دوران خمفت ،برهخصروص
دوران آخر خمفت را که همعصر مؤلف است و خود از شاهدان آن حوادث بوده ،بهخروبی
ثبت میکگد .از ویژگیهای این کرا  ،مخرصر و مفیدبودن آن است؛ زیرا در طی یک جلد،
مهمترین حوادث را بیان داشره است.

38

ر لعمجرعساألعمسرئِلتاألعم قفاألعت قیَرتاعذنالالرذرمالعمَذزاعذدینالهللاأعذناآلرئذها

صل لتالهللاعلییم ،از قاضی نعمان .در واقع ،یک کررا تراریخی ر کممری اسرت کره در
ضمن بیان مباحث کممی ،به مسائل دوران چهار خلیفه :عبیداهلل المهدی ،قائم ،مگصرور و
معز پرداخره است؛ البره بیشرر آن ( 535جلسه) ،مربوط به معز میباشد.
قاضی نعمان ،تاریخ هر مجلس را دقیقاا در این کرا نقل مریکگرد و آنچره را از معرز
شگیده یا با وی گفتوشگودی داشره ،ثبت نموده است 35.مزایای این کرا  ،عبارت است از:
گزار

دقیق از مجالس المعز لدیناهلل؛

اطمعات مفصل از نهاد خمفت ،قضا و چیونیی تبلیغ فاطمیان؛
کیفیت مجالس تعلیمی فاطمیان؛
چیونیی مجالس دعوت و اسرفاده از القا و عگاوین.
شعر و ادبیات

برای ترسیم بهرر فضای مدنیت حکومت فاطمیران در مصرر ،شایسرره اسرت در کگرار
بررسی و فهم جاییاه علوم مرعدد نقلی ،جاییاه و ارز

ادبیات و شعر را نیز بررسی کگیم؛

چه ایگکه دانشمگدان و نخبیان فاطمی همچون اندیشمگدان دییر مسالک و مااه نیز از
این ابزار برای تبیین اعرقادی و تبلیغات سیاسی و فرهگیی اسرفاده بردهاند.
با تحقیق و تفحص در دوران حاکمیت فاطمیان ،شرعرا و ادبرایی را مرییرابیم کره در
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پیشبرد اهدا اعرقادی ،فرهگیی و سیاسی آنان نقش مؤثری داشرهاند؛ البره باید بره ایرن
نکره توجه داشت که خلفای فاطمی ،خرود اهرل هگرر و ذوق شرعر بودنرد و در ترغیر و
تشویق شاعران و برپایی مجالس ادبی ،سهم بسزایی داشرگد.

39

شعرهایی که در دربار فاطمیان سروده میشد ،در موضوعها و مگاسبتهای ذیل بود:
ر مگاسبتهرای مریمد خمسره طیبره (رسرول خردا
زهراء

و امام حسین

 ،امام حسن

 ،امیرر مؤمگران

 ،فاطمره

و نیز مولود خلفای فاطمی)؛

ر مراسم نوحه و عزا؛ در رأس آن ،عاشورای حسیگی؛
ر اعیاد ماهبی؛ بهخصوص در عید قربان و عیدفطر و جمعه؛
ر مگاسبتهای عبادی ،نظیر :اوّل رج  ،اوّل رمضان و اعمال عبادی حج؛
ر مگاسبتهای صگفی و ترویج مشاغل و دییر مگاسبتها؛
ر وصف و مدح خلفای فاطمی ،جهت بامبردن ارز

31

و مقام آنها 32.کارکرد مجرالس

شعر و سرود ،عموه بر تقویت عقاید اسماعیلیه ،فرصری برای ایجاد همبسریی اجرمراعی،
نشاط مردمی و تقویت پاییاه حکومت نیز بوده است 36.ازاینرو ،خلفا در بر پایی اینگونره
مجالس ،پیشیام بودهاند.

32

ر دی لناللناهرنی .از شاعران برجسره در این دوران ،محمد بن هرانی اندلسری ( 950ر
965ه.ق) میباشد .سبک شعرهای ابن هانی ،همچون سبک نو و کمسیک است .بیشررر
اشعار او را مدح تشکیل میدهد که معموما در وصف جعفر و یحیری ،از امیرران مَسریله ،و
المعز باهلل ،خلیفه فاطمی ،بوده است.

31

ابن هانی با زبان شعر ،به بهررین وجه توانسره میزان ارادت و عمقه خویش را به امام
فاطمی ابراز نماید .ازاینرو ،توصیفات مبالغه آمیز وی ،مگجر به دلبسریی شدید خلیفره بره
این شاعر گردید؛ برای ملال ،وی چگین سروده است:
ررُجزَلَالهللُاذُخِیاقَبلَارؤیفتهاأفالالنتَوََ الإیمرنٍاأفت حیدٍ

ترجمه :خدا چه پادا

99

خوبی به من داد [بهواسطه اتصالم به خلیفه معز]؛ پیش از رؤیت
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805

حق در قیامت؛ درحالیکه نه بهره درسری از ایمانم داشرم و نه از توحیدم.
اشعار مبالغهآمیز ابن هانی ،در جا دییران به فرقه فاطمی بسیار مؤثر بوده اسرت.

800

او در قال نظم و نلر ،باورهای کممی و ماهبی اسماعیلی ،یعگری مفراهیمی چرون :علرم
امام ،شفاعت امام ،معرفت به امام ،عصمت و نص بر امامت را بهخوبی تبیین مینمرود.

808

وی همچگین ،سروده است:
أهللعاعلمٌاعیسفایحجفبادأنَکماأفعکنّهاعفناسرئِعالعنّر عارفحج یٌ ا
أفُن فارفَدٌّاألرعثُالألرضعاکُلّیرافَقَداحمَّارفقدأرٌاأفقَداخُطَّارفکتُ یٌ 102ا

ترجمه :خدا را دانشی است که از تو پوشیده نیست؛ اما آن دانش ،از دییر مردم پوشیده
و پگهان است .و تو وارث همه زمیگی و این سرنوشرت ،سررانجام ،اعرمم و نیاشرره شرده
است.
در واقع ،اشعار ابن هانی مجموعهای از مباحث سیاسی ر اعرقادی مشروعیتبخش بره
حکومت فاطمیان و دربردارنده عگاصر تمدنی و فرهگیی 809همچون :آیینها ،مراسم ،تاج و
تخت و نوع لباس درباریان میباشد؛ 801چگانکه برای مشروعیتبخشری فاطمیران اشرعار
ذیل را سراییده است:
105

ه فالع لرعثُالألرضعاعفناألعُدفیناُیٌارصطَویاأفُیٌارِتَضی

ترجمه :او ،وارث زمین است از دو پدر؛ پیامبر و علی.
لفنیاهرشماقَداُنجفزَالهللُاأفعدفااأفُطلَعفافیکُماشَمسفه،اأفهیفاذعک ا
أفنردفتالعثررلتالعحسفینعاکَترئباتمطیاشَِلعرًافیاقنرهرالعمفَررعک 106ا

ترجمه :بگی هاشم ،همان کسانی هسرگد که خدا وعده خود را در حقشران وفرا کررده و
خورشید آنان ،در قال حکومت فاطمی طلوع کرده است .اکگون ندا داده میشود که برای
خونخواهی حسین با شمشیرهای کشیده در میدان جگگ در آیید.
ر لألرج ةالعمختررة ،از خمقیتهای ادبی قاضی نعمان میباشد .این مگظومره ،حردود
 5922شعر و رجز را در خود جای داده 802که در زمران القرائم برأمر اهلل ( 955ر 991ه.ق)
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سروده شده است .قاضی نعمان مباحلی چون :توحیرد ،تسربیح و تگزیره ،شررایط نبروت و
امامت ،عدد ناطق ،ائمه مسرقر و مسرودع را در قال اشعاری لطیف و ظریف بیران نمروده
است 801.او برای مشروعیتبخشی امامان فاطمی ،از امامت ائمه بهره مریبررد ترا مقرام و
جاییاه آنان را در حکومت نوپا تلبیت نماید.
ر دی لناتمیمالنالعمَزاعدینالهللالعورطمی .امیر تمیم ،فرزنرد خلیفره المعرز لردیناهلل (ت
992ه.ق) ،در شرهر مهدیره ترونس مرولرد شرد .دوران کرودکی را در زادگراهش و دوران
نوجوانی را در مگصوریه کگار جد
یافت؛ زیرا پدر

المعز و برادر

مگصور گارانده است 803.او در فضرایی ادبری پررور
عزیز ،اهل اد و شعر بودند.

880

افزون بر فضرای ادبری

خاندان ،دوسری وی با خاندان الرّسّی که به شعر و شاعری شهرت داشرگد ،در پرور

ذوق

او بیتأثیر نبوده است 888.اشعار تمیم ،شامل مباحلی چرون :غرزل ،مردح ،موعظره ،هجرو،
مرثیه ،تهگیت ،توصیف بیابان ،ناقه و معشوق میشود .همچگین ،مگاظراتی کره برا خانردان
رسّی داشره ،در دیوانش آمده است .از ویژگی های این دیوان ،بیان آدا و رسوم مصریان
در عصر حاکمیت فاطمیان است که تمیم ،در خِمل مدیحههای خود بدان اشراره دارد .برا
همه پراکگدگی موضوع در این دیوان ،بیشرر اشعار تمیم ،در مدح پدر

المعرز و بررادر

العزیز میباشد 885.برخی معرقدند که این اشعار از سر نفاق ،889و برخری نیرز آن را از روی
دوسری و عمقه میدانگد 881.به نظر میرسد که تمیم به لهو و لع نیز عمقه مگد بروده و
اشعاری در وصف شرا نیز دارد 882.وی در وصف برادر

عزیز میگوید:
116

یراحجَّةَالهللعالعَّتیاُشَِقَ افینراأفیراصرحبفاکَنزعالعجعدلر

ترجمه :تو دلیل خدایی که در میان ما تابیدی و تو دارندۀ گگج دانش خداوندی.
عَ الالعَفزیزُاُرینُالهللارراعَجفأتانَوسیاإعیارفلجأارنهاأفالاأف فر ا
یفرلنالألئمةعاأفلعیردینَارتَّصالاصفو ةالهللاُهلالع فحیاأفلعسُّ فر
رراُن فادأنارل کالعَرعَمیناس یارأ ارنالعقُد افیاجعسمارنَالعبفشَِ ا
117

أفُن فالرهللادأنَالعخَلقعارتَّصلٌاأفُن فاهللافییماخَیُِارؤتَمِ
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ترجمه :بیعزیز[باهلل] ،امین خدا ،خود توان پگاهبردن و یاریجسرن از خدا را نداشرم.
ای فرزند امامان و راهگمایان پیوسره برگزیده خداوند که وحی و سورههای قرآن بره او
فرسراده میشد!
تو در میان پادشاهان جهان ،ییانه کسی هسری که روحی مقدس در پیکرری انسرانی
داری.
تو در میان مردم ،تگها کسی هسری که با خدا پیوند داری و از میان مردم ،تو بهرررین
فرمانبردار خدایی.
وی همچگین ،در وصف مقام و جاییاه پدر

المعز باهلل بهعگوان امام و خلیفره چگرین

سراید:
عَ الارفَفدٌّاُریِلعمؤرنیناعمراعزَّلعیدیاأففَشَ افیاعفصِنرالعنََّفم
فیاکُلّارف طنعارَُِأ ٍایمدّایدلاأففیاتقیاکُلِّات حیدٍاعَهاقَدفم 118ا

ترجمه :اگر نبود معد امیر مؤمگان ،هرآیگه در عصر ما ،نه خبر از عزت هدایت بود و نره
خبر از انرشار نعمت.
همیشه دست های مردم به سوی هر شهر معرو و مورد توجه دراز است و در حفق و
نیهداری اینگونه اماکن معرو و ییانه ،معد نقش داشت.
گفرهاند که تمیم بن معز ،در سنّ جوانی ( 921یا 922ه.ق) در قاهره از دنیا رفت.

883

ر دی لنارؤیدافیالعدیناشیِل ی .المؤید ،مؤلف ایرن دیروان ،از شراعران نامردار عصرر
فاطمی است که در ادبیات و بمغت زبان عربی ،دسری توانا داشره است .وی سرایگده بیش
از شصت قصیده عربی است که بسیاری از آنها در مدح و خطا به ابوکالیجار ،مسرگصرر
باهلل و خلیفه پیش از او ،الظاهر معرزاز دیرناهلل ،سرروده شرده اسرت 850.او برا توجره بره
ویژگی هایی مانگد :برخورداری از مگص داعیالدعاة از سوی خلفرای فراطمی ،تسرلط برر
ادبیات عربی ،بهرهمگدی از قدرت بیان در خطابه و سخگوری و تبحرر در سررودن اشرعار،
نقش مؤثری در تبلیغ و ترویج اندیشههای فرقه اسماعیلیه ایفا نمود؛ بهخصوص در جرا
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نخبیانی نظیر ناصرخسرو و حسن صباح ،نقش مهمی داشت.

802

858

المؤید فیالدین ،از مردان انقمبی و پُرشوری بود که بارهرا در شریراز و اهرواز ،عامرل
شور هایی علیه خلیفه عباسی گردید 855.او در اشعار

به طرح مباحلی همچون :ومیت،

توحید 859و تأویل ظاهر و باطن شریعت میپرداخت و با ظرافری سرودنی ،عقاید و باورهای
کممی فاطمیان را در قال شعر ترسیم مینمود .وی در مدح و سرایش ائمره فراطمی،851
قصاید بلگدی سروده است؛ از جمله:
أفهمالُعُ للألرِعاُئمةعالعیدیاعصمفةُارفناالذَالعیعمارنَالعَِّدی ا
رفوُِأضةٌاطرعفتُیماعلَیالالُرفمعاقرطبفةًارناعِیٍاأفعفجفمٍ ا
لقُِ ُطیَ لالهللاأفلعِّس الاثُمَّالُعیعالألرِعالعیعمارف ص ال 125ا

ترجمه :امامان ،زمامداران و پیشوایان ،راهگمایان و رهبران راه راسریاند که هرکس به
آنان پگاه برد ،رهایی خواهد یافت و نیهداری خواهد شد .بر همه مردمان است ترا از آنران
پیروی کگگد؛ همیان ،چه تازی و چه غیرتازی .بخوان :از خردا و پیرامبر خردا و سرپس از
اولیای ایشان فرمانبرداری کگید.
همانگونهکه از این اشعار برمی آیرد ،وی گراهی در تعریرف و تمجیرد از خلفرا اغرراق
مینمود و به امامان فاطمی در حدّ پیامبر اکرم

مگزلت میبخشید:

ُیصحُّات حیدٌالعغَیِعاأعالئهاأأعالؤُااعکترلهاعن لنُه؟ 126ا

ترجمه :آیا بیدوسری خلیفه ،یکراپرسری درست است و حال آنکه فرمرانبررداری از او،
سرفصل کرا زندگانی است؟
ر لعقصیدةالعوزلریذةافذیارذد العخلیوذةالعوذرطمیالعمنصذ را ،از ابریالقاسرم فرزاری (ت
912ه.ق)852است .وی به دلیل بحر طویلی که در وصف المگصرور براهلل ،خلیفره فراطمی،
سرود ،نزد او از جاییاه خاصی برخوردار گشت .فزاری در طلیعه شرعر خرود ،در شروکت و
عظمت خلیفه ،چگین مضمونی دارد :مگصور از چگان فضلی برخوردار است کره حرری اگرر
کسی او را دوست هم نداشره باشرد ،بره فضرل و بزرگرواری او اعرررا کررده و بررای او
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851

تقاضای سعادت و رسریاری میکگد.

این احررام یا عمقه مرقابل بین فزاری و خلیفه ،موج حسادت افرادی چرون محمرد
بن عبداهلل امبرقطی گشت و موج شد که نزد خلیفه از فزاری بدگویی نمایگد.

853

قصیده یادشده از چگان نوآوری ،سجع و قافیهای برخوردار است که هم ادبا را از شدت
نکات ادبی به چالش کشانده و هم رقیبان را به تحریک واداشره است.

890

این قصیده  96بیری ،گویای تاریخچه کوتاهی از دوران عر جاهلی ،اوایرل اسرمم و
شخصیت های مهم آن و نیز حوادث تأثیرگاار آن زمان میباشرد .وی در ایرن قصریده ،از
ظلم فجار و حاکمان فاسق سخن رانده است و همین مطل  ،دلیرل دییرری برر دشرمگی
عدهای نسبت به ایشان شد که بهناچار برای نجات خود ،دست نیاز بره سروی خلیفره دراز
نمود.

898

به شهادت محقق مصطفی الزمرلی ،از خوبیهای فزاری ،عدم مبالغه و ترفیع حاکمران
در سطح انبیا و رسومن بود .این شاعر تم

داشت تا ضرمن تجلیرل و تکرریم مگصرور،

بیشرر به فضایل علگی او اشاره کگد و هیچ کرامت و معجزهای را به وی نسبت ندهد.

895

للناُلیلعشخبرء ،شاعر روزگار بدر الجمرالی و اصرالراا از مرردم عسرقمن برود .وی از
ا
ر
شاعران بگام عصرر فراطمی مری باشرد و بردر الجمرالی ،در حفرق اشرعار ایرن شخصریت
میکوشید.

899

ر لل لعغررلتاطالئعالنا ریکاأاپسِ ا ریکالناطالئع ،ملق به ملرک الصرالح ،از
دییر شاعران دوره فاطمی بودهاند .طمئع بن زریک ،وزیر الظافر ،خلیفه فاطمی بود891.وی
دوسردار علم و عالمان و شعر و شاعران بوده اسرت .بگرابراین ،یکری از سررگرمیهرایش،
برگزاری انجمن شعر بود و در این انجمنها هریک از شاعران ،آثار هگری خویش را عرضه
مینمودند 892و در بعضی مسائل علمی و ادبی ،با یکدییر مگاظره میکردند 896.ابن خلکان
گوید :دیوان دو جلدی این شاعر را دیده است.

892

ر دی لنانرصِخسِأ .ناصر خسرو قبادیانی مروزی ،مرولد 931ه.ق در قبادیان بلرخ بره
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دنیا آمد 891.وی یکی از مرکلمان ،ادیبان و شاعران بزرگ فارسی میباشد که در طول عمر
خویش ،سفرهای بسیاری جهت کس علم و افزایش دانسرههای خود داشره است.
مصر در عصر فاطمیان ،قبله آمال مرفکران آزاداندیش و پگاهیاه اندیشمگدان و عالمان
شده بود .ازاین رو ،بزرگان و اندیشوران بسیاری را به سوی خود جا نمود .برا توجره بره
کشمکش های ماهبی و عدم امگیت اجرمراعی در ایرران در عصرر سرلجوقیان و از سروی
دییر ،امگیت سیاسی ،آزادی ماهبی و رفاه اجرماعی حاکم بر مصر ،برای ناصرخسرو مصر
همان «مدیگه فاضله» بود که وی را شدیداا مجاو خویش ساخت .به همین جهرت ،بره
سوی مصر سفر نمود و در آنجا به کیش اسماعیلی در آمد و از طرر خلیفره ،المسرگصرر
باهلل ،به مقام «حجت» (چهارمین رتبه از مرات اسماعیلی) نایل شد.

893

به دلیل تعص ماهبی ،شعرهایش سرشار از دشگام و ناسزا به مردمی است که توجهی
به ماه او ندارند و ماه خویش را رها نکرده ،به کیش او نمیپیوندند.
او که شاعری مشهور و خطیبی پُرشور بود ،تمام اسرعداد خرویش را در خردمت تبلیرغ
کیش اسماعیلیان قرار داد؛ بهگونهای که شاید بروان اشعار وی را در زمره نخسررین اشرعار
فارسی دارای مضامین اعرقادی شمرد.
فِ ندانبیاجریاجداخ یشاگِف الس اااااااأا افخِارسرنیدااسِاترجالهاکی لن ا
آنالس اگزیدااکهاخدلیشالگزینداااااااااااالیی دااچهاگ ییاسخنالیاسِأسرررن ا
آنجراکهالهافِررنشاپیرربِالنشستیاااااااااااافِ نداأیالرِأ انشستهالس الهافِررن 140ا

این ابیات ،در مقام بیان عقاید فاطمیان میباشد؛ مبگی بر ایگکه علی ،جانشرین رسرول
خدا ،توسط پیامبر و فرمان الهی به امامت مگصو شد .بگرابراین ،خلیفره فراطمی ،فرزنرد
نسبی پیامبر از طریق فاطمه زهراست و علی ،به مقام امامت مگصرو مریشرود 818.ایرن
شاعر در جای دییر میگوید:
لشنرختمالهاحقاأایقیناأاحقیقتش ا
ا
رنّ اخدلیارلاکهالهاأج دالررماحقااااااااااا
آناقِینارلکاکهاجزالأانیس ادراجیرنااااااکزارلکادی ایکسِااخرعیالس ارلکتش 142ا
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از نظر فرهگیی ،ناصرخسرو نقطه تمقی دو فرهگگ ایرانی ر اسممی (فارسی و عربی)
محسو میشرود .او در اشرعار « ،خررد» و «علرم» را بسریار سرروده اسرت؛ امرا ایرن
سرایشها ،اساساا در راسرای اعرقادات دیگی و توجیه عقلی از عقاید اسماعیلی میباشد.

819

البره شعرای عصر فاطمیان ،بسیارند؛ خلفا ،وزرا و داعیانی که از ذوق شعری برخروردار
بوده ،شعر میسراییدند 811.بدیهی است ،پرداخرن بره همره آن مروارد ،مقالرهای جداگانره
میطلبد.
نتیجه

زمانی فاطمیان حکومت مصر را در دست گرفرگد که جهان اسرمم در عصرر رنسراس
اسممی به سر میبرد .ازاینرو ،در بین حکومتهای اسممی عموه بر رقابت سیاسی ،یک
رقابت علمی ر فرهگیی هم وجود داشت .فاطمیان که در فکر برپایی امپراطوری قدرتمگرد
بودند ،باید برای تلبیت موقعیت خود در این رقابت شرکت میکردند .آنها با جرا اهرل
علم و حمایت از نخبیان علمی و فرهگیی ،توانسرگد تألیفاتی را در رشررههرای گونراگون
علوم نقلی همچون :فقه ،تفسیر ،علم قرائت ،تاریخ و ادبیات به جامعه شیعه اسماعیلی اهدا
کرده ،سگگبگای تمدن نوین در مصر را بگا نهگد تا خأل علمیای را که در مغر از آن رنج
میبردند ،جبران کگگد .افزونبراین ،عقرلگرایری نوافمطرونی را بره نرام نظریره تأویرل و
جداسازی ظاهر از باطن ،در ذیل تفسیر آیات قرآن ترویج نمودند و اینگونه ،تاریخ کره در
واقع ،زنده نیهدارنده میراث یک ملت است ،مورد اهرمام ویژه قرار گرفت.
شعر و ادبیات از یک سو ،بیانیر میزان احساسات و اوج تخیّرل یرک ملرت و از سروی
دییر ،رسانهای مهم برای انرقال پیام ،بهویژه در روزگارانی که از رسانههای مرگروع مردرن
امروز خبری نبود ،میباشد .فاطمیان نیز مانگد بیشرر حاکمان زیرک ،از این توانرایی بررای
انرقال پیام خود در ایام و مگاسبتهای ملی و ماهبی بهره میجسررگد؛ امرا برا ایرن حرال،
فاطمیان تمدن ماندگار مخرص به خود را در مصر بره جرای نیااشررگد کره دمیرل آن را
میتوان چگین برشمرد:
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 .8برخورد ترویجی با علوم موجود پیرامونی به جای همت بر تولید و در دست گررفرن
الیوهای علمی؛
 .5اتخاذ رویکرد تسامحی در مهگدسی فرهگیی و رهاسازی قسمت مدیریت و تررویج
فرهگیی به نفع رقبای ماهبی؛
 .9کمبهرهمگدی از علوم اهل بیت؛ حری ائمهای که مدعی پیروی از آنان بودند؛
 .1مبرمشدن به دیدگاه فلسفی معرزله یا همان عقلگرایی محض؛
 .2محرومیت از چهره های فقهی و روایی همچون شیخ مفید و شیخ طوسی که نریجه
دوری از فرهگگ امامیه بود؛ البره بهجز قاضی نعمان که اشرهار به امامیه نیز دارد.
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پی نوشتها

 .1جعفر بن منصور الیمن ،الرشد والهدایة ،تحقیق محمدکامل حسین[ ،بیجا]1۴۹۱ :م،
ص  .۱1

 .۱ابوالقاسم خویی ،البیان فی تفسیر القرآن ،چاپ دوم ،نجف :اآلداب18۱1 ،ق ،ص .8۱
 .8ابن سعد ،طبقات الکبری ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیه،
1۹11ق ،ج  ،8ص .۱8
 .۹جاللالدین سیوطی ،االتقان فی علوم القرآن ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر:
الرضی بیدار1838 ،ق ،ج  ،1ص .۱8۴
 .1ابن واضح یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،قم :مؤسسة نشر فرهنگ اهل بیت[ ،بیتا] ،ج ،۱
ص .188
 .3هادی حسین حمود« ،القراءوالحرکةالفکریةفیالعهوداالسالمیةاالولی» ،مجلة الذخائر،
ش ۱111 ،1م ،ص .18
 .8محمدحسین الزبیدی ،الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة فی الکوفة فی قرن األول الهجری،
جامعة بغداد1۴81 ،م ،ص .۹1
 .۱ابن عبدالحکم ،فتوح مصر وأخبارها ،بیروت :دار الفکر1۹۱1 ،ق۱111 /م ،ص .1۱8

گفتنی است ،طبری سال فتح مصر را  ۱1هجری میداند( .محمد بن جریر طبری ،تاریخ
األمم والملوک ،قاهره :مطبعةاالستقامة1818 ،ق1۴8۴ /م ،ج  ،8ص )111
 .۴عزالدین ابن اثیر ،اسدالغابةفیمعرفةالصحابة ،بیروت :دار الفکر1۴۱۴ ،م1۹1۴ /ق ،ج ،8
ص .111
 .11خالد بن عبدالرحمن القاضی ،الحیاةالعلمیةفیمصرالفاطمیة ،الدار العربیة للموسوعات،
۱11۱م1۹۱۴ /ق ،ص  188ـ .18۹
 .11ابن ابیأصبیعه ،عیون االنباء فی طبقات االطباء ،بیروت :دار الکتب العلمیة1۴۴۱ ،م ،ص
.113
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 .1۱عبدالرحمن سیف آزاد ،تاریخ خلفا ،دنیای کتاب183۱ ،ش ،ص .3۴
 .18ابن الطویر ،نزهة المقلتین ،تحقیق أیمن فؤاد سید ،بیروت :دار النشر1۹1۱ ،ق1۴۴۱ /م،
ص 11۴؛ محمد قندیل البقلی ،التعریف بمصطالحات صبح األعشی ،الهیئة المصریة العامة
الکتاب1۴۱8 ،م ،ص .۱8۱
 .1۹عبدالرحمن سیف آزاد ،پیشین ،ص .3۴
 .11همان.
 .13ذهبی ،معرفة القراء الکبار ،تحقیق بنار عوار معروف و شیعیب األنار ناوؤط و صالح
مهدی عباسی ،بیروت :مؤسسةالرسالة1۹1۹ ،ق1۴۱۹ /م ،ج  ،1ص .8۹3
 .18همان ،ص .811
 .1۱همان ،ص .83۴
 .1۴همان ،ص .818
 .۱1همان ،ص .88۴
 .۱1همان ،ص .81۹
 .۱۱ابن خلکان ،وفیات األعیان ،تحقیق احسان عباس ،لبنان :دار الثقافه[ ،بیتا] ،ج  ،8ص
.1۴۹
 .۱8احمد بن حنبل ،المسند ،بیروت :دار صادر[ ،بیتا] ،ج  ،1ص .۹11
 .۱۹ابو یعقوب سجستانی ،کتاب االفتخار ،ترجمه ابوالقاسم سری ،انتشارات ویسمن،
1881ش ،باب .۹
 .۱1محمدحسین طباطبایی ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :جماعة المدرسین[ ،بیتا] ،ج ،8
ص  ۱1ـ .۱۹
 .۱3المؤیدالدین شیرازی ،دیوان المؤید ،تحقیق محمدکامل حسین ،قاهره :دار الکتب
المصری1۴۹۴ ،م ،ص .۴۴
 .۱8یوسف ،آیه .3
 .۱۱یوسف ،آیه .۱1
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 .۱۴کهف ،آیه .8۱
 .81قاضی نعمان ،اساس التأویل ،صنعا :الفاو[ ،بیتا] ،ص .81
 .81ناصر خسرو ،وجه دین ،انتشارات کاویانی[ ،بیتا] ،ص  18ـ .1۱
 .8۱عبدالرحمن بدوی ،تاریخ اندیشههای کالمی ،ترجمه حسین صابری ،مشهد :آستان
قدس رضوی188۹ ،ش ،ص .131
 .88احمد بن عبداهلل ،الرسالةالجامعة ،تحقیق مصطفی غالب ،بیروت :دار االندلس1۹1۹ ،ق/
1۴۱۹م ،ص .11۱
 .8۹هاینتس هالم ،فاطمیان و سنّتهای تعلیمی آنان ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :نشر
فرزان1888 ،ش ،ص .3۹
 .81محمد بهرامی« ،اسماعیلیه و علوم قرآنی» ،مجله پژوهشهای قرآنی ،قم :دفتر تبلیغات
اسالمی ،پاییز 18۱1ش ،ص .81
 .88فرهاد دفتری ،تاریخ و اندیشههای اسماعیلی ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :نشر
فرزان18۱۱ ،ش ،ص  111ـ .11۱
 .8۱محمدکاظم رحمتی« ،قاضی نعمان و کتاب االیضاح» ،مجله دوماهنامه آیین پژوهش،
قم :دفتر تبلیغات اسالمی18۱1 ،ش ،ش  81ـ  ،8۱ص .81
 .8۴فرهاد دفتری ،پیشین.
 .۹1قاضی نعمان ،االقتصار ،بیروت :دار األضواء1۹13 ،ق1۴۴3 /م ،ص .۴
 .۹1فرهاد دفتری ،پیشین ،ص .113
 .۹۱آقابزرگ تهرانی ،الذریعه ،بیروت :دار االضواء[ ،بیتا] ،ج  ،1ص .838
 .۹8فرهاد دفتری ،پیشین ،ص .118
 .۹۹همان ،ص .۱۱8
 .۹1ابن ادریس ،عیون االخبار وفنون االدبار ،تحقیق مصطفی غالب ،بیروت :دار االندلس،
1۹13ق1۴۱3 /م ،ج  ،3ص  ۹۱ـ .۹8
 .۹3قاضی نعمان ،المجالس والمسائرات ،تحقیق الحبیب الفقی و ابراهیم شبوح و محمد
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الیعالوی ،الجامعةالتونسیة1۴8۱ ،م ،ص  813ـ .818
 .۹8همان ،ص .۹11
 .۹۱قاضی نعمان ،دعائم االسالم ،تحقیق آصف بن علیاصغر فیضی ،قاهره :دار المعارف
مصر111۴ ،م ،ج  ،1ص .۱۱
 .۹۴قاضی نعمان ،المجالس والمسائرات ،پیشین ،ص .۹11
 .11فرهاد دفتری ،پیشین ،ص  ۱۱۴ـ .۱۴1
 .11همان ،ص .131
 .1۱ابن ندیم ،الفهرست ،قاهره :مطبعةاالستقامة[ ،بیتا] ،ص .۱۹1
 .18علی بن منجب (ابن صیرفی) ،االشارةالیمننالالوزارة ،تحقیق عبداهلل مخلص ،قاهره:
مکتبةالثقافةالدینیة1۹1۴ ،ق۱111 /م ،ص  ۱8ـ .۱۹
 .1۹مقریزی ،الخطط ،با حواشی خلیل منصور ،بیروت :دار الکتب العلمیه[ ،بیتا] ،ج  ،۱ص
 .8۹1این کتاب فقهی ،نصف حجم کتاب صحیح بخاری است.
 .11ابن خلکان ،پیشین ،ج  ،8ص .۱۴

 .13مقریزی ،پیشین ،ج  ،۱ص 8۱1؛یوسف العش ،کتابخانههای عمومی و نیمهعمومی عربی
در قرون وسطی (بینالنهرین ،سوریه ،مصر) ،ترجمه اسداهلل علوی ،مشهد :آستان قدس
رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسالمی188۱ ،ش ،ص .11۱
 .18نک :قاضی نعمان ،افتتاحالدعوة ،با حواشی خلیل منصور ،بیروت :دار الکتب العلمیه،
[بیتا].
 .1۱قاضی نعمان ،شرح االخبار ،قم :مؤسسة النشر االسالمی[ ،بیتا] ،ج  ،8ص .۹81
 .1۴همان ،ج  ،۱ص .۹8۴
 .31همان ،ص .۱11
 .31فاطمه جاناحمدی ،ساختار نهاد دینی فاطمیان در مصر ،تهران :علم18۱۱ ،ش ،ص
.18
 .3۱نک :قاضی نعمان ،المناقب والمثالب ،تحقیق ماجد بن احمد العطیه ،بیروت :مؤسسة
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االعلمی للمطبوعات۱11۱ ،م.
 .38محمدکامل حسین ،فیأدبالمصرالفاطمیة ،دار الفکر العربی[ ،بیتا] ،ص .188
 .3۹مصطفی غالب ،أعالماسماعیلیة ،بیروت :دار االندلس1۹13 ،ق1۴3۹ /م ،ص .۱11
 .31محمد بن طُغج ،ملقب به اخشید (پیشانیسفید) ،در زمان نابسامانی حکومت طولونیها
توسط خلیفه عباسی ،الراضی باهلل ،استاندار مصر شد و پس از فروپاشی حکومت
طولونیها ،قدرت را در دست گرفت؛ اما در حیفومیل اموال عمومی مردم ،ایجاد تورم،
فتنه و بیتدبیری ،اسراف کرد و نتوانست حکومت نوپای خود را حفظ کند .بنابراین،

فاطمیان از این فرصت فاطمیان استفاده کرده ،بر مصر مسلط شدند( .ابن تغربردی ،النجوم
الزاهرة ،قاهره :المؤسسةالمصریةالعامة[ ،بیتا] ،ج  ،8ص ۱88؛ همان ،ج  ،۹ص  ۱1ـ )۱8
 .33عبدالمحمد روحبخشان« ،ابن زوالق» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز دائرة
المعارف بزرگ اسالمی188۹ ،ش ،ج  ،8ص .3۱۴
 .38نک :ابن زوالق ،تاریخ مصر وفضائلها ،تحقیق علی عمر ،قاهره :مکتبةالثقافیة الدینیة،
۱11۱م.
 .3۱روحبخشان ،پیشین ،ج  ،8ص .3۱۴
 .3۴ابن خلکان ،پیشین ،ج  ،۱ص .۴1
 .81نک :محمد بن یوسف کندی ،أخبار قضات مصر ،تحقیق دکتر علی عمر ،قاهره :مکتبة
الثقافةالدینیة۱118 ،م.
 .81فرهاد دفتری ،پیشین ،ص .181
 .8۱ابن مأمون بطائحی ،نصوص من أخبار مصر ،تحقیق أیمن فؤاد سید ،قاهره :المعهد
العلمی الفرنسی لآلثار[ ،بیتا] ،ص .۱۹
 .88همان ،ص . ۱1
 .8۹محمد بن عبیداهلل مسبحی ،أخبار مصرفی سنتین ،تحقیق ولیم چ.میلورد ،قاهره :الهیئة
المصریةالعامةللکتاب1۴۱1 ،م.
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 .81محمدعلی چلونگر ،زمینه پیدایش فاطمیان ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه18۱1 ،ش،
ص .۱۱
 .83نک :ادریس عمادالدین ،عیون االخبار وفنون االدبار ،تحقیق مصطفی غالب ،بیروت:
المؤسسةالجامعیة[ ،بیتا].
 .88مصطفی غالب ،أعالماسماعیلیة ،بیروت :دارالیقظةالعربیة1۴3۹ ،م ،ص  188ـ .18۱
 .8۱محمدکامل حسین ،فیأدبمصرالفاطمیة ،دار الفکر العربی[ ،بیتا] ،ص .188
 .8۴محسن امین ،األعیان الشیعة ،تحقیق حسن االمین ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات،
1۹18ق1۴۱8 /م ،ج  ،۹ص .3۱1
 .۱1ابن حجر عسقالنی ،لسان المیزان ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات18۴1 ،ق/
1۴81م ،ج  ،۱ص .1۴1
 .۱1محسن امین ،پیشین.
 .۱۱همان ،ج  ،8ص .113
 .۱8نک :أبیعلی منصور العزیز الجوذری ،سیرة االستاذ جوذر المنصور ،صنعاء :الفاو،
[بیتا].
 .۱۹نک :ورنالکم ،خاطرات یک مأموریت ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :نشر فرزان،
18۱8ش.
 .۱1چلونگر ،زمینههای پیدایش خالفت فاطمیان ،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه،
18۱1ش ،ص  ۱1ـ .۱۱
 .۱3پل ای.واکر ،پژوهشی در یکی از امپراطوریهای اسالمی ،ترجمه فریدون بدرهای،
تهران :نشر فرزان18۱8 ،ش ،ص .18۴
 .۱8همان ،ص .1۱1
 .۱۱فرهاد دفتری ،پیشین ،ص .18۱
 .۱۴نک :ابیعبداهلل محمد الصنهاجی ،اخبار ملوک بنیعبید وسیرتهم ،ترجمه حجتاهلل
جودکی ،تهران :انتشارات امیر کبیر188۱ ،ش.
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 .۴1پل ای.واکر ،پیشین ،ص .1۱1
 .۴1ابیالحسن علی بن عبداهلل الروحی ،بلغة الظرفاء فی تاریخ الخلفاء ،تحقیق عماد احمد
هالل و محمد حسنی عبدالرحمن و محمد عبدالستار ،نشر «المجلس األعلی للشئون
االسالمیةمرکزالسیرةوالسنة»1۹۱1 ،ق۱11۹ /م.
 .۴۱قاضی نعمان ،المجالس والمسائرات ،پیشین ،ص .1۱
 .۴8محمد زغلول سالم ،األدب فی عصر الفاطمی (الشعر والشعراء) ،اسکندریة :منشأة
معارف[ ،بیتا] ،ص .11
 .۴۹همان.
 .۴1همان ،ص  1۹ـ .11
 .۴3همان ،ص  118ـ .131
 .۴8همان ،ص  131ـ .13۱
 .۴۱احمد هیکل ،األدب االندلس ،قاهره :دار المعارف1۴۱3 ،م ،ص .۱۹8
 .۴۴ابن هانی اندلسی ،دیوان ،بیروت :دار صادر1۹1۹ ،ق ،ص  .۱۱ترجمه این بیت ،با
توجه به سایر ابیات صورت پذیرفت.
 .111پل ای.واکر ،پیشین ،ص .۱8۱
 .111محمد یعالوی ،ابن هانی المغربی االندلسی ،بیروت :دار الغرب اسالمی1۹11 ،ق/
1۴۱1م ،ص  ۱۹3ـ .۱3۴
 .11۱ابن هانی ،پیشین ،ص  8ـ .11
 .118همان ،ص  ۱۹3ـ .۱1۱
 .11۹همان ،ص  1۹1ـ .۱1۱
 .111همان ،ص .111
 .113همان ،ص .۱۱1
 .118نک :قاضی نعمان ،ارجوزة المختارة ،تحقیق یوسف البقاعی ،بیروت :دار االضواء،
1۴۴۴م.
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 .11۱همان ،ص  ۴ـ .11
 .11۴امیر تمیم بن المعز لدیناهلل الفاطمی ،دیوان ،تحقیق محمد حسن األعظیمی ،بیروت:
دار الثقافة1۴81 ،م ،ص .1۱
 .111همان ،ص .1۱
 .111مریم شمس« ،تمیم بن معز» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز دائرة
المعارف بزرگ اسالمی183۱ ،ش ،ج  ،13ص .13۱
 .11۱امیر تمیم ،پیشین ،ص  ۱1ـ .31
 .118همان ،ص  8ـ  1۱و ص  1۱ـ .11
 .11۹مقریزی ،پیشین ،ج  ،۱ص .1۴8
 .111مصطفی غالب ،پیشین ،ص .188
 .113امیر تمیم ،پیشین ،ص .۱1۴
 .118همان ،ص .۱۱۹
 .11۱همان ،ص .831
 .11۴فرهاد دفتری ،پیشین ،ص .۱11
 .1۱1ورناکلم ،پیشین ،ص .8
 .1۱1المؤیدالدین ،پیشین ،ص .۱
 .1۱۱ناصرخسرو ،دیوان ،تهران :انتشارات نگاه1888 ،ش ،ص  111ـ .118
 .1۱8المؤیدالدین ،پیشین ،قصیده  ،۹1ص .۱۴1
 .1۱۹همان ،قصیده  ،۱۹ص .۱83
 .1۱1همان ،ص .۱11
 .1۱3همان ،ص .۱88
 .1۱8ابیالقاسم الفزاری ،القصیدةالفزاریّةفیمدحالخلیفةالفاطمیالمنصور ،تحقیق مصطفی
الزَّمَرلی ،بیروت :دار الغرب االسالمی1۴۴1 ،م.
 .1۱۱همان ،ص « :33یُقُّرُ بِالفضل مَن الیَوَدُّهُ وَیَقًضِی لَهُ بِالسعَّد مَن الیُنَجِّمُ».
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 .1۱۴همان.
 .181همان.
 .181همان ،ص .81
 .18۱همان ،ص  81ـ .88
 .188ابن خلکان ،پیشین ،ج  ،۱ص  ۱۴ـ .۴1
 .18۹محمدکامل حسین ،پیشین ،ص .۱۱۱
 .181همان ،ص .۱۱۴
 .183همان ،ص .۱81
 .188ابن خلکان ،پیشین ،ج  ،۱ص  1۱3ـ .1۱8
 .18۱ناصرخسرو ،پیشین ،ص .8
 .18۴همان ،ص .۴
 .1۹1همان ،ص .۹11
 .1۹1آلیس سی .هانسبرگر ،ناصر خسرو لعل بدخشان ،ترجمه فریدون بدرهای ،تهران :نشر
فرزان18۱1 ،ش ،ص  1۱3ـ .1۱8
 .1۹۱ناصرخسرو ،پیشین ،ص .۱3۱
 .1۹8همان ،ص .11۹
 .1۹۹محمدکامل حسین ،پیشین ،ص .۱81

