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تاریخ دریافت  1399/12/18:تاریخ پذیرش 1400/6/8
چکیده:

یکی از مهم ترین فعالیت های هسته مرکزی دعوت ،شامل تالیف آثاری در الهیات-کالم-فلسفه-فقه با تاکید بر
اندیشه امامت محوری به عنوان اصول دین به تحلیل و اثبات حقانیت نص امامت فاطمیان می پردازد .در این مرحله
داعیان ایرانی به عنوان کارگزاران ایدئولوژی خالفت ،تالش نمودند از طریق فعالیت نظری به تدوین آثار کالمی-
فلسفی در تبیین ساخت قدرت مذهبی -سیاسی فاطمیان بپردازند .داعیان و متفکران ایرانی با تکیه بر تعالیم شیعی و
آشنا با فلسفه و حکمت و با استعمال آیات و احادیث در تبلیغ و تبشیر و تعالی سیادت اثرگذار امام -خلیفه فاطمی
نقش بارزی ایفا نمودند .تالش داعیان در دربار فاطمی تلفیق علم ودین بود واز طریق آن دو در پی اثبات و تبیین
علمی اقتدار امامت فاطمی در برابر مخالفان و رقیبان بودند ،بطوری که داعیانی چون کرمانی ،سجستانی ،الموید
شیرازی ،ناصرخسرو و ...با توجه به اوضاع سیاسی -مذهبی عصر خویش خواستار تحکیم قدرت سیاسی -مذهبی
خالفت فاطمی در برابر مخالفان و رقیبان بودند ،چنانکه ابویعقوب سجستانی با روش تحلیل عقالنی و علمی ،امامت
فاطمیان را تحلیل و تفسیر نمود.
کلید واژگان :داعیان ایرانی ،نهاد دعوت ،فاطمیان،کالم و فلسفه
.1مقدمه:

خلفای فاطمی با هدف نشر قدرت سیاسی و بسط عقاید اسماعیلی ،با تاسیس نهاد دینی،
خواستار نشر و رشد فرهنگ اسماعیلی در جهان اسالم بودند .در این راستا ،ائمه فاطمی از

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال شانزدهم .شماره شصت وسه /زمستان 1400

همان ابتدا با هدف تاثیرگذاری در ابعاد نظری وعلمی بر ساختار سیاسی -اجتماعی و
فرهنگی جامعه مصر ،مذهب اسماعیلی را کیش رسمی جامعه مصر اعالم نمودند(باد کوبه
هزاوه :1389 ،ص .) 30درچنین شرایطی ،مبلغان و متفکران سازمان دعوت فاطمی ،از طریق
کارکرد نظری و عملی با تبیین و تحلیل تفکر اسماعیلی تالش نمودند دعوت را از طریق
مسالمت آمیز در خارج و داخل قلمرو فاطمیان نشر دهند .از این منظر ،نقش مذهبی داعیان
ایرانی به عنوان کارگزاران خالفت فاطمی بسیار مهم است .از شاخص های مهم راهبرد
داعیان ایرانی در مشروعیت دادن به رهبری خلفای فاطمی می توان به عملکرد آنان در
تالیف آثار به نظم ونثر در جهت تبیین امامت فاطمی و تدریس و انجام مناظرات علمی با
مخالفان اشاره نمود .با توجه به اهمیت عملکرد گروه ها و هسته های دعوت در نشر
عقاید فاطمی ،در این مرحله فقها -ادبا -شعرا -متکلمان و فالسفه اسماعیلی تالش بی
وقفه در تعالی فرهنگ  ،ادبیات فرهنگ ،کالم و فلسفه فاطمی داشتند .اندیشمندان و
خردمندان فاطمی ،ضمن تعالی وجاهت مقام اثرگذار امام ،منزلت رهبری دینی و دنیوی
امام -خلیفه فاطمی را تبیین نموده و با اتخاذ این روش خواستار تحکیم ساختار قدرت
مذهبی -سیاسی فاطمی  ،در مشرق ومغرب اسالمی بودند .بدین منظور ،مقاله حاضر در
پی آن است تا با کاویدن منابع و با رویکردی توصیفی -تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ
دهد که داعیان ایرانی نهاد دعوت چگونه از کالم و فلسفه در تحکیم اقتدار امامت فاطمی
بهره جستند؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه مطرح این است که :تالش داعیان دربار فاطمی
تلفیق علم ودین بود واز طریق آن دو در پی اثبات و تبیین علمی اقتدار امامت فاطمی در
برابر مخالفان و رقیبان بودند.به جهت دسته بندی عملکرد داعیان ،مقاله حاضرضمن
برشمردن فعالیت های داعیان ایرانی در تبلیغ و ترویج مبانی فکری و اندیشه ای فاطمیان،
عملکرد آنان را در تبلیغ و ترویج ایدئولوژی فاطمی در هسته های مرکزی دعوت با
رویکردی به فلسفه و کالم بررسی و تحلیل می کند.
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.2بحث
 1-2نقش داعیان ایرانی در دعوت امیران محلی

نخستین گروه از هسته های مرکزی دعوت ،شامل فعالیت و عملکرد سیاسی داعیان به
طریق دعوت انفرادی و ارتباط مستقیم با خواص و امراست ،این دسته از داعیان ،با تشکیل
کانون ها ی مقاومت در جزایر دعوت تالش بسیاری در جذب افراد نمودند( جان
احمدی :1383،ص .) 241از اقدامات مهم داعیان ایرانی در سازمان دعوت جذب امرا و
خواص به خالفت فاطمی بود .از این رو برای تبیین اقتدار خالفت فاطمی موظف بودند بر
عقاید و آراء افراد خاص و با قدرت نفوذ کنند .بطور نمونه ،داعی فارس« ،الموید فی الدین
شیرازی» با فعالیت در بعد عملی و ارتباط مستقیم تالش نمود «ابوکالیجار امیر بویهی» را
جذب دعوت نماید .موفقیت داعی در دربار امیر بویه ،خطری برای خالفت عباسی و اهل
سنت بود .لذا ،دشمنان تالش نمودند امیر را از داعی دور کنند ،در این مرحله داعی به
جهت منع سست شدن اعتقادات امیر از ابزار عقلی و نقلی استفاده نمود .داعی در مراحل
اولیه به جهت تاکید بر عقاید خویش از آیات و احادیث نبوی استفاده نمود ،اما با گسترش
مخالفت ها ،در مرحله بعدی از طریق تمثیل ،راه درست را به امیر گوشزد نمود(شیرازی،
 :1949ص )54اورا نصیحت نمود که خداوند تو را از خواب بیدار کرد (همان:ص.)55
 2-2نقش داعیان ایرانی در توسعه نهاد دینی و تعلیمی فاطمیان

دسته دوم از فعالیت های هسته دعوت ،شامل تدریس وتربیت طالب در مدارس علمی
به جهت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه اسالمی بود .در این بخش داعیان ایرانی با
مدیریت سازمان دعوت در خارج و داخل قلمرو دعوت و با استعمال ابزار فرهنگی،
خواستار تحکیم قدرت مذهبی -سیاسی فاطمیان در خارج و داخل قلمرو دعوت بودند تا
بدین روش با جذب افراد بر پیروان خلیفه فاطمی بیفزایند .ایرانیان در زمان مدیریت نهاد
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دعوت ،برقراری مجالس علمی را به اذن امام بر عهده داشتند .آنچنانکه حجت العراقین
حمید الدین کرمانی با ورود به قاهره در مجالس داعی الدعاه قاهره ختکین الضیف حاضر
شد و به پرسش های پیروان پاسخ علمی داد ،زیرا در این عصر غالت دروزی (بدره ای،
 :1374ص )745-463/2با ترویج اندیشه های خویش عاملی برای ایجاد تفرقه وآشوب
جامعه اسماعیلی شده بودند .فرایند تعلیم و تدریس در میان داعیان ایرانی عصر المویدفی
الدین شیرازی پی گیری شد؛ او نیز از نام آوران اندیشه و تفکر اندیشه اسماعیلی است که
در نشر فرهنگ فاطمیان نقش بارزی ایفا نمود .الموید در مدت اقامت در قاهره در دارالعلم
و در مجالس اصول عقاید اسماعیلی با استدالل فلسفی و استناد به آیات و احادیث تدریس
نمود ،در مجالس وی موضوعاتی همانند تنزیه و توحید خداوند -اعتراف به نبوت
وعصمت انبیا -شرح دالیل علمی و دینی در مقام وصایت وامامت علی (ع) و تاکید بر
والیت ائمه وعصمت آنان و ابطال رای و قیاس در امور دین و وجوب اخذ از ائمه -تاکید
بر تصدیق قران در عمل به ظاهر وباطن را تدریس می گردید( شیرازی :1998 ،ص.)6
3-2نقش داعیان ایرانی درمناظرات علمی و مذهبی

داعیان ایرانی از طریق مناظرات علمی ،تدریس و تالیف به تبیین و تحکیم اقتدار امامت
فاطمی و رد دیدگاه مخالفان می پرداختند .از جمله داعیان ایرانی حمید الدین کرمانی،
الموید فی الدین شیرازی و ناصر خسرو با مناظرات علمی در نشر و تثبیت قدرت مذهبی
و سیاسی فاطمیان در برابر مخالفین نقش به سزایی داشتند.
اهمیت علمی و مذهبی الموید فی الدین شیرازی زمانی آشکار تر می شود که وی عالوه
بر اخذ مقام داعی الدعایی در نظام دعوت ،ریاست مجالس الحکمه را نیز به عهده گرفت.
وی در مجالس الحکمه مامور تعلیم عقاید اسماعیلیه بود(.ایمن فواد :2007 ،ص )577یکی
از مهم ترین وظایف ایرانیان در زمان نهاد دعوت برقراری مجالس علمی به اذن امام به
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منظور تبیین مشروعیت خالفت در برابر مخالفین و رقبا بود .در این زمان حمیدالدین
کرمانی با تسلط بر دانش اسماعیلی در کنار دیگر علوم ،اندیشه درست اسماعیلیان را
تدریس کرد .وی در مجالس مباحثه و مناظره علمی در دارالعلم تدریس می کرد .داعیان با
برهان های کالمی-فلسفی و مذهبی راه جدیدی برای نگرش به جهان و بیان نقش انسان
ارائه دادند تا با تلفیق حقیقت دینی با حقیقت علمی دعوت شبه سیاسی امام فاطمی را نشر
دهند.
دسته سوم از هسته های دعوت ،شامل اقدامات تبلیغی -تبشیری و برقراری مجالس و
مناظرات علمی -کالمی در دارالحکمه بود .مناظرات از ابزار مهم اقتدار خالفت فاطمیان به
شمار می آمد؛زیرا با این روش جامعه را با آراء و اندیشه های فاطمیان آشنا نمودند .در این
مرحله متفکران موظف بودند وجاهت قدسی امام در دیدگاه پیروان را متعالی کنند( .جان
احمدی :1388،ص .) 233با توجه به مقام مذهبی و علمی داعیان ایرانی در سازمان
دعوت،آنها از پایه های اصلی ساختار قدرت فاطمی در تبلیغ و نشر دعوت بودند ،داعیان
در عصر خویش به دلیل تسلط علمی و توانایی آنان در فقه -کالم و حکمت اسماعیلی با
انجام مناظرات علمی با برجستگان علم ومذهب و پاسخگویی به سواالت وشبهات دیگران
تالش نمودند مبانی اقتدار خالفت فاطمی را در جهان اسالم تبیین علمی نمایند .به استناد
منابع فاطمی و غیر فاطمی داعیانی همانند حمید الدین کرمانی در مدت اقامت در قاهره در
دارالحکمه تدریس نمودند(.واکر: 1379 ،ص .)23کرمانی به جهت پاسخ گویی به شبهات
به قاهره فراخوانده شد( ،همان :ص )50-24وی با انجام مناظرات علمی به اثبات حقانیت
امامت فاطمی پرداخت ،کرمانی اوضاع قاهره مرکز خالفت اسماعیلی در این زمان اینگونه
توصیف می کند:
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" ...رعایت رسوم پیشین فروگذاشته شده مردم و اولیای دین به سبب آنچه آمده بود از
آنها اعراض کرده بودند .برگزاری مجالس الحکمه که بدانها سود می رسانید تعطیل گشته
بود .بلند پایگان خوار شده و فرومایگان رفعت یافتند("...کرمانی :1983 ،ص.)114-113
داعی ایرانی ،الموید فی الدین شیرازی ،عالوه بر تبلیغ دعوت در میان سپاهیان دیلم و
جذب ابوکالیجار ،در فارس به مناظرات علمی با مخالفان پرداخت ،نمونه ای از مهم ترین
مناظرات الموید مناظره با فردی زیدی مذهب بود که در حضور ابوکالیجار صورت گرفت.
در این مناظره کالمی توانایی علمی و مذهبی داعی ایرانی الموید کامال مشهود بود(.سیدة
داعی الدعاة الموید فی الدین داعی الدعاة ،ص)75،58
4-2داعیان ایرانی در عرصه ی کالم و فلسفه

مرحله ای از فعالیت هسته های دعوت ،شامل اشاعه اندیشه فاطمیان با محوریت امام –
خلیفه به روش استدالل فلسفی است.موضوع امام و امامت یکی از اصلی ترین اصول
اعتقادی شیعیان به طـور عـام و اسـماعیلیان به طور خاص است .مطابق این اصل ،امام
یگانه جانشین مشروع رسول خداست (ص) و در مقام رئیس عالیه شرع در ادارة امور
مسلمین جایگاهی بی بدیل دارد (دفتـری: 1375 ،ص .) 102این جایگاه خطیر با نقش
معنوی و مهم امام در تأویل و تفسیر معنای باطنی کالم پیوندی ناگسستنی دارد (کرمانی،
: 1969ص .) 73-66در عقیده و باور اسماعیلیان ،امام از یک سو معلم دین (ابن الولید ،بی
تا :ص ) 66وآگاه به رموز قرآن (رازی: 1377 ،ص )249-248و از دیگر سو حاکمِ عادلِ
منصوب الهی است .به همین دلیل ،در آموزه های شیعه به طور عام و در تفکر مذهبی
اسماعیلیه به طور خاص امام نخستین و مهمترین رکن دین به شمار می آید(.شیرازی،
: 1996ص70؛ ابن خلدون ،بی تا :ص .)196از همین رو است که فرهاد دفتری این مرحله
از فعالیت متفکران و اندیشمندان فاطمی را با اصطالح«اسماعیلی گری فلسفی» ذکر نموده
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است ،زیرا اسماعیلیان با تلفیق وحی و تاویل ،جهان شناسی نوینی در جهت تاکید بر
مشروعیت و مرجعیت دینی و دنیوی امام فاطمی پی ریزی نمودند(دفتری:1380 ،
ص .)275این روش متناسب با شرایط اوضاع سیاسی -اجتماعی -مذهبی و علمی قرون
چهارم و پنجم هجری بود .در این مرحله به نظر می رسد استعمال اصطالح کالم فلسفی
برای فعالیت نظری داعیان ایرانی شایسته تر است .زیرا داعیان تالش نمودند کالم خود را با
برهان و اصطالحات فلسفی مزین کنند.
اصطالح کالم فلسفی فصل مشترک علم کالم و فلسفه است .معرفتی است که در آن
مباحث کالمی به روش فلسفی و در قالب استدالل برهانی تبیین می گردد(سلطانی1384،
:ص .) 7پیشینه کالم فلسفی را برخی از زمان ورود کتب یونانی و ترجمه آن در عالم
اسالمی می دانند که در این مرحله برخی فرق اسالمی همانند معتزله به جهت حل
اختالفات دینی از استدالل عقلی و مطالب فلسفی استفاده نمودند .لذا خلط کالم و فلسفه
توسط معتزله صورت گرفت .آنان مبانی و استدالل فلسفی را در جهت تقویت مواضع
عقیدتی استعمال کردند(عطایی نظری :1390 ،ش :26ص .)72اما پیشینه تاریخی کالم
فلسفی در میان اندیشمندان شیعی را از روزگار شیخ مفید و نوبختیان ذکر کردهاند.این روند
در متفکران اسماعیلی همانند سجستانی و کرمانی – الموید و ناصرخسرو پی گیری شد،
هر یک از آنان در نگارش آثار کالمی و فلسفی خویش در ارائه نظام الهیات اسماعیلی با
استدالل عقلی تالش بی شائبه ای صورت دادند1.
همان گونه که اشاره شد ،یکی از مهم ترین راهبردهای فرهنگی داعیان ایرانی نهاد
دعوت ،ارائه نظریاتی در کالم فلسفی بود .کالم فلسفی داعیان ایرانی موجب تلفیق الهیات
1

 .هر چند نظام فلسفی اسماعیلیان با دیگر متکلمان شیعه متفاوت است ،زیرا اسماعیلیه اغلب از فلسفه

نوافالطونی استفاده نمود اما شیعه امامیه به فلسفه مشاء توجه کرد( .عطایی نظری:1390 ،ص .)75
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و کالم اسماعیلی با عقاید نوافالطونی گردید و عاملی برای پیدایش سنت عقالنی در
الهیات اسماعیلی شد . 2در عصر اقتدار خالفت فاطمی ،داعیان ایرانی به جهت تبیین عقاید
و اصول فا طمی ،کالم را با برهان های فلسفی جایگزین جدل و سفسطه کردند .از شاخص
های کالم فلسفی در آثار منظوم و منثور داعیان میتوان به بهرهگیری از ادله و قواعد
فلسفی در تبیین مباحث کالمی -استعمال ادله نقلی و احادیث پیامبر (ص) و ائمه -تاکید
بر حجیت عقل در کنار تعلیم ائ مه اشاره نمود .هر یک از داعیان در آثار خویش تالش
نمودند الهیات و کالم خویش را با برهان فلسفی مزین کنند.
1-4-2ابویعقوب سجستانی(متوفی سال  331هجری قمری)

عملکرد علمی ابویعقوب سجستانی بر کسی پوشیده نیست .سجستانی متکلم -اندیشمند
اسماعیلی در عصر خویش به دلیل شرایط سخت اسماعیلیان ،با برقراری مناظرات علمی
در ترویج و بسط عقاید فاطمی نقش بارزی داشت .به دلیل توانایی سجستانی در عقاید
اسماعیلی ،وی از بزرگان دعوت در مشرق اسالمی شد .سجستانی در«کشف المحجوب»
اثری کالمی را به زبان فارسی به طریق برهان فلسفی تکوین خلقت از واحد را شرح داده
است .وی در این اثر خرد را در مرکز دو جهان دانست و معتقد است هر چیزی از مرکز
برمیخیزد تا به محیط رسد ،سپس وی به جوهر -ماهیت – کیفیت و کمیت اشاره داشت
تا به این روش وحدانیت و توحید نظری را به طریق فلسفی استدالل کند (سجستانی،
:1367ص  .)17-3سپس در مقاله پنجم «کشف المحجوب» با توجه به فلسفه اهمیت انواع
معتقد است اگر تمام انواع برابر باشند عالم دچار فساد و تباهی می گردد زیرا با باطل شدن
انواع عالم علوی هم باطل شده پس در نوع انسان به جهت نوع بطالن بشریت یکی بر
2

 .اما پیش از تشکیل خالفت فاطمی در مصر ،اندیشمندان ایرانی همانند نسفی و ابوحاتم رازی نهضت فلسفی

اسماعیلی را در روزگار خویش بوجود آوردند.
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دیگران برتری دارد تا آنان را به جهت راستی و درستی هدایت کند و این شخص کسی
جز امام نیست( .همان :ص .) 71-70سجستانی در آثارش به طریق فلسفی و کالمی امامت
را تبیین نمود ،به طوری که در رساله«تحفه المستجیبین» که قطعه ادبی – فلسفی در
حکمت ناطقه به حقایق عالم است ،در آن کالم فلسفی را با بیان ساده به طالب و
مستجیبین میآموزد( .تامر:1956 ،ص .)17-15
از دیگر آثار وی در شرح جهان شناسی فلسفه نوافالطونی در کالم اسماعیلی،
کتاب«الینابیع» است .او قوای هفتگانه عقل را در این اثر بیان نمود و نیز ابتدا به ساکن
توحید را با اشاره به تصور خدا در فلسفه نوافالطونیان که خداوند قابل شناخت نیست و
نیز اصل بنیادی توحید در اسالم است شرح میدهد و این دیدگاه را تا انبعاث جهان
شناسی مطرح می نماید .در حقیقت وی الهیات و کالم اسماعیلی را با فلسفه نوافالطونی
آمیخت تا به مبحث تصور رستگاری عالم برسد .این تصور با اندیشه پلوتینوس درباره
اتحاد عارفانه انسان و واحد برابری میکند (سجستانی ،الینابیع :ص ،).43
سجستانی کالم را با ادله نقلی و استناد به آیات قرآن آغاز نمود و در االفتخار به جهت
توجیه نص امامت آیه «و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا» (انبیا  .)72 /که به ضرورت امامت در
هر زمان و مکانی اشاره دارد ،امامت را خاص پاکان و اولیاء خدا دانست که در علم و
حکمت راسخ اند و با نور آنها نفسها از جهل و حیرت خارج میشود (سجستانی،
:1980ص  .)70-60پس از آن وی به بحث کمیت – کیفیت ائمه اشاره دارد .سجستانی با
اشاره به جواهر متجسمه ،تعداد ائمه را هفت عدد دانست که با کمیت مطلقه برابری دارد3.
با توجه به دستاورد سنت عقالنی ایرانیان ،آنان موضوعاتی در مضمون الهیات و فلسفه را
 . 3منظور وی از کمیت مطلقه همان خط – سطح – جسم  -زمان – مکان – عدد و قول است ( .سجستانی،
:1980ص .)72
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تلفیق کردند تا وحی اسال می را با تاویل در آمیزند ،زیرا استعمال فلسفه در عقاید آنان به
جهت تقویت استدالل دینی و ایدئولوژی فاطمیان بود4.
2-4-2احمد بن ابراهیم نیشابوری

فرایند تبیین مقام ائمه بعد از سجستانی توسط دیگر داعیان دربار فاطمی تطور یافت .در
زمان خالفت العزیز باهلل(365-386ه.ق) داعی ایرانی ساکن در قاهره «احمد بن ابراهیم
نیشابوری» با ورود به قلمرو دعوت و کسب تعالیم فلسفی نظام دعوت در نشر مبانی
فکری فاطمی تالش بسیار نمود .نیشابوری به عنوان داعی الدعات قاهره در آثارش عالوه
بر نحوه گزینش داعیان به توجیه علمی مقام امامت پرداخته است .وی در کتاب «اثبات
االمامه» که اثری کالمی و فلسفی در شرح وتبیین امامت اسماعیلی است ،در ابتدای کتاب
امامت را قطب دین و اساس آن معرفی نمود .وی مقام امامت را حلقه اتصال دنیا و آخرت
دانست و معتقد است به جهت اثبات امامت در ابتدا باید رسالت را اثبات نمود .وی با
اشاره به آیات قرآن بر امامت ابراهیم نبی (ع) تاکید نمود که او امام و رسول بر مردم
بود(.نیشابوری:1984،ص  .) 27در ادامه او بر مقام خلیفه بودن انبیایی مانند آدم نبی و داوود
نبی اشاره نمود که اسم خلیفه را یکی از اسماء ائمه دانست که وجوب آن از نظر عقلی-
مذهبی وسیاسی واجب است(. .همان؛ص.)28-27وی در بخشی از اثر خود ،سیاست را از
منظر فلسفه مطرح کرد ،و به سه نوع سیاست در فلسفه اشاره نمود .پس از آن توانایی امام
در سیاست عامه – خاصه و حامه 5را تبیین نمود و معتقد بود امام با اخالق فاضله کار
دین-دنیا را اصالح میکند (همان:ص  .) 17او نیز عالوه بر استعمال آیات و احادیث در

 . 4همچنان که عصر خالفت المعز به جهت تبیین اقتدار فاطمیان جهان شناسی و کالم فلسفی ایرانیان مقبول وی
واقع شد ( .هاجسن:1387 ،ص .)21-18

 .5حامة [ .م َ ] (ع اِ) خاصه ٔ مرد از اهل و اوالد ،و خویشان و قبیله || .شتران ُگزیده .در احوال
پرسی گویند :کیف الحامة و العامة.
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مرجعیت دینی و دنیوی ائمه ،از فلسفه به جهت تقویت کالم خود استفاده کرد .او با تلفیق
کالم و فلسفه در پی تقویت و حمایت از مقام اثرگذار امام فاطمی بود ،وی نیز همانند
دیگر داعیان با ارائه نظریه مثل و ممثول در پی تطابق حد روحانی و جسمانی امام بود.
نیشابوری امام-خلیفه را جانشین رسول و دارای صفات و اسماء عقل فعال معرفی نمود
(همان:ص .) 55او نیز امام را ممثول نفس کلی دانست و به این طریق ضرورت امام را از
نظر طبیعی-عقلی و سیاسی با ادله قرآنی و احادیث تاویل نمود.

3-4-2حمیدالدین کرمانی

در زمان خالفت الحاکم بامرا386-41(...ه.ق) به دلیل شدت یافتن اختالفات مذهبی در
مصر و استمرار مخالفت دیگر مذاهب بر علیه فاطمیان و تالش مستمر خالفت عباسی در
نقض امامت فاطمی ،داعی و متفکر برجسته ایرانی «حمیدالدین کرمانی» عالوه بر شرکت
در مجالس ب حث و مناظره به جهت ایجاد وحدت در جامعه اسماعیلی آثاری در کالم-
فلسفه تالیف نمود .وی در آثارش به تایید وتبیین عقالنی مبانی و اصول عقاید فاطمی
ونقض اندیشه دیگر مذاهب پرداخت .او با تسلط کامل به فلسفه ارسطو-نوافالطونی و
تسلط بر زبان عبری و کتب مقدس عهد عتیق و متون مسیحیت سنت عقلی در پایداری
دعوت را تقویت نمود ،او در «راحه العقل» در کالم و فلسفه اسماعیلی تالش نمود با تلفیق
سنت های فلسفی در مکتب فاطمی جهانشناسی اسماعیلیان را تطور دهد .کرمانی با
استعمال نظام عقول در جهان شناسی اسماعیلی تالش کرد پایه های استدالل عقلی دعوت
را تقویت نماید .در قله نظام جهان شناسی وی همانند دیگر داعیان عقیده رستگاری بشر را
از طریق نیل به دانش روحانی انبیا و ائمه مطرح است ،او نیز تالش نمود با برقراری اتصال
عالم جسمانی و روحانی از طریق استدالل و برهان فلسفی پیام دینی-سیاسی دعوت را
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تبلیغ نماید (غالب:1964 ،ص .)102-101بنابراین وی نیز با استعمال نظم نوافالطونی
تالش کرد آراء و عقاید در موضوع نبوت و امامت را از وجه دینی و فلسفی ارائه دهد تا با
طرح عبادت عملی یعنی تمسک به احکام شریعت و تاویل آنرا با کالم فلسفی یعنی کسب
باطن عبادت به هدایت امام شرح دهد.
کرمانی در «المصابیح فی اثبات االمامه» در ابتدا به تبیین عقلی و نقلی رسالت و علل
وجوب انبیا اشاره دارد.وی پس از تاُکید بر الزام سیاسی نبوت به توجیه عقالنی ضرورت
وجوب ائمه پس از نبی اشاره می کند .وی وجود ائمه برای نگهبانی دین رسول (ص) را
ضروری دانسته و همچنین بر وظیفه ائمه در تاویل شریعت رسول (ص) تاُکید دارد(.
کرمانی:1969،ص  ) 82-80در ادامه در چهارده برهان به اثبات وجوب امامت پرداخته
است .همچنین کرمانی در صفحات بعدی با برهان عقلی و نقلی به عصمت ائمه اشاره می
کند( کرمانی:1969،ص .)99-96
حجت العراقین در کتاب فلسفی خو به نام «راحه العقل» با استدالل و برهان های فلسفی
خواستار تبیین مقام ائمه فاطمی بود .او به جهت توجیه نقلی امامت با استناد به آیات قرآن
از قول خداوند که می فرماید :اهلل نور السموات و االرض مثل نوره کمشوه ( ...نور)35 /
معتقد است :خداوند خالق آس مان و زمین و نورانی کننده آن با حکمت خویش است ،او به
جهت تایید دین و حکمتش افرادی را ارسال کرد ،آنان در عالم مذهبی در منزلت آسمان و
زمین اویند .او انبیا و اولیا را توسط فیض خویش برای هدایت بشر ارسال نمود.
(کرمانی:1926،ص .)576
در ادامه کرمانی انبیا را همان مشکاه الهی می داند که توسط خداوند جز موالید روحانی
اند که بواسطه وحی با علوم الهی وشریعت ومناسک آن آشنا شدند .سپس با تاکید بر
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مفهوم مصباح معتقد است این مصباح شامل تمامی معارف الهی از انوار ملکوت است که
مصباح الزجاجه منظور تمامی معارف الهی در اختیار انبیا و ائمه است (همان:ص .)576
وی در ادامه آیات سوره نور با ذکر آیه  35آنرا را اشاره به رسول (ص) خدا دانست که در
ادامه آیه در کلمه کوکب دری را همان ائمه آشنا به معارف الهی ذکر نمود( .همان:ص
.)577
کرمانی با اشاره به مقام ائمه با توجه به آیات سوره نور «یهدی اهلل لنوره من یشاء» معتقد
است این آیه نشانگر آن است که در هر زمان و مکانی قائمی مسئول هدایت به سمت
توحید و سعادت ابدی است( .همانجا) .او معتقد است در آیه«یضرب اهلل االمثال للناس»
(نور ) 35 /معنی باطنی آن این دانست که امام پس از رسول خدا (ص) خلیفه اوست و به
ج هت نشر دعوت داعیان یا نائبانی به جزایر دعوت ارسال نموده تا مردم را به توحید و
معرفت درست دین فرا خوانند( .همان:ص  .)578او همانند دیگر داعیان نظام دعوت
معتقد است اگر کسی از ائمه پیروی نکند دچار جهل گمراهی میشود.
4-4-2الموید فی الدین شیرازی

رویکرد کالمی و ف لسفی داعیان ایرانی نهاد دعوت در عصر «الموید فی الدین شیرازی» و
«ناصرخسرو» در زمان خالفت المستنصربا427-487(.....ه.ق) پی گیری شد .آنان نیز به
جهت تبیین مشروعیت و مرجعیت فاطمی به روش استدالل عقلی -کالمی تمسک جستند.
در این مسیر آنان نیز در عصر خویش تالش کردند دعوت را در خارج و داخل قلمرو
فاطمیان نشر دهند .الموید نیز همانند دیگر داعیان در علوم دعوت و فلسفه توانا بود،
چنانچه داعیان یمن از وی علوم دعوت را آموختند (غالب:1964 ،ص .)596او در مجالس
خویش اصول و عقاید فاطمیان را تدریس نمود .همچنین در دیوان قصایدش عقاید
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اسماعیلی و تاویل قرآن-ظاهر و باطن و نظریه مثل و ممثول را با ارائه اصطالحات فلسفی
تبیین نمود (همان:ص .)602
5-4-2ناصرخسرو

از شاگردان برجسته الموید می توان به داعی و اندیشمند برجسته ناصرخسرو اشاره
نمود ،حجت خراسان پس از گذراندن دوران تعلیم مبانی دعوت در قاهره ،در جزیره
دعوت خویش با تالیف آثاری به نشر عقاید فاطمی پرداخت .وی در آثار منظوم ومنثورش
به ارائه استدالل عقلی و نقلی به اثبات مقام نبوت وامامت می پردازد .حجت خراسان
بعنوان کارگزار و مبلغ مذهبی دربار فاطمی در «جامع الحکمتین» اثری فلسفی در اصول
وعقاید اسماعیلی است پس از اثبات خالق و وحدانیت وی در بخشی از کتاب به موضوع
ابداع پرداخته او بحث را با طرح ابیاتی آغاز نمود و اینگونه سرود:
اگر بخواهم از تو دلیل بر ابداع
چه آوری که عیانم بدو کنی اخبار؟
چه چیز بود نه از چیز،چون نمایی چیز؟
چگونه دانی کرد آشکاره این اسرار؟
( ناصرخسرو: 1363 ،ص)211
ناصر خسرو بحث را با پرسشی در قالب نظم آغاز نمود و در ادامه معتقد است ابداع یا
اختیار پدید آمدن چیزی از نه چیز است ،سپس به عدم توانایی بشر در ابداع اشاره نمود او
نظریات گروه های متعدد از فالسفه و دهریان در قدمت یا حدوث عالم را بیان کرده سپس
به موضوع ابداع در میان پیروان اهل بیت (ع) روی آورد و از ابوالهیثم جوزجانی روایت
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نمود که ایشان معتقدند :ابداع ثابت است و از قول ائمه حکما آورده که آنان نظر دهریان
در قدم عالم مصنوع را رد کردند و گفتند عالم صانع موالید نیست بل مصنوع است به ذات
خویش ( .شیرازی:1994 ،ص .)218
ناصرخسرو در اغلب آثارش به جهت تبیین علمی مقام ائمه فاطمی از اثبات صانع و
ابداع آغاز نموده و پس از آن قول به برتری معنوی و مادی نبوت و ائمه اشاره دارد .وی
در «زادالمسافرین» دیگر کتاب فلسفی خویش پس از استدالل عقلی و نقلی در وجود
ص انع به بیان برتری قول بر کتابت می پردازد .وی معتقد است کتابت خاص انبیا
نیست؛زیرا کتابت دست افزار فراموش کاران است و پیامبران فراموش کار نیستند( ،
ناصرخسرو،بی تا:ص  .) 199وی با استناد به آیات قرآن این چنین استدالل نمود که
خداوند فرمود« :قد انزلنا الیکم ذکرا رسوال یتلو علیکم آبات اهلل مبینات» ( الطالق)11/
«چون رسول خدا (ص) ذکر است و کتابت آلت اهل نسیان نیست "مر اهل ذکر بدو
حاجتی نیست و مر کسی را بدانچه مر او را بکار نیاید فخری نباشد ".او به برتری قول بر
کتابت اشاره دارد ( .ناصرخسرو ،بی تا:ص .)200
ناصرخسرو به اهمیت مقام انبیا در عالم جسمانی اشاره دارد و در ادامه در قول بیست و
هفتم از کتاب خویش معتقد است چنانکه اطاعت خدا بر مردم واجب است اطاعت از انبیا
نیز واجب می گردد ( ،ناصرخسرو ،بی تا:ص  )260در بخشی از این گفتار وی به اهمیت
پدید آمدن ائمه اشاره دارد ،در آغاز بحث با عنوان بیان پدید آمدن عالم خلق شخصی
برتری از نوع بشر است تا با آفرینش آن شخص که به نظر ناصرخسرو خداوند ثواب نوع
خویش است تا افراد بشر به سمت سعادت گام بردارند( .ناصرخسرو:1341 ،ص  .)469او
امام در عالم علوی را همانند منزلت نبات در عالم سفلی ذکر نموده و می گوید « :پس
گوییم که آن اشخاص کز اشخاص مردم به فضیلت الهی اختصاص یابد امام باشد مر خلق
249

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال شانزدهم .شماره شصت وسه /زمستان 1400

را به منزلت نبات باشد از عالم بزرگ جسمی» ( .ناصرخسرو :1341 ،ص )470او معتقد
است که فضیلت امام به روح اوست که مورد تایید الهی است و دیگر مردم از آن بی
نصیب اند ( .ناصرخسرو :1341،ص )470وی با استدالل عقالنی و با استناد به آیات قرآن
خواستار تاکید بر مقام علوی ائمه است .به نظر می رسد تالش فرهنگی داعیان در تدوین
آثار علمی وکالمی در جهت تحکیم اقتدار مذهبی وتوسعه سیاسی خالفت فاطمی در برابر
رقیبان در قرون میانه اسالمی تطور بیشتری یافت.
وی در زادالمسافرین ،الهیات اسماعیلی را با استفاده از آیات و احادیث به روش فلسفی
و موافق عقل تفسیر و تبیین نمود (ناصرخسرو:1341 ،ص  .)3او به جهت توجیه امامت
مباحث خویش را از بیان نفس مجرد آغاز نمود (ناصرخسرو:1341 ،ص  ،)71حجت
خراسان با شرح نوع مردم در عالم جسمانی برتری را مختص افرادی دانست که دارای
فضایل الهی هستند و آنان واسطه عالم علوی و سلفی هستند .لذا ،به دیدگاه وی امام
فضیلت روحی دارد چون دارای تایید الهی است .بی شک او نیز سلسله مراتب دعوت
دینی اسماعیلیان را با توجه به ادله نقلی و عقلی ارائه میدهد .همچنین ،حجت فاطمی ،در
وجه دین اثری در تاویل عقاید و احکام اسالمی به روش مکتب اسماعیلیان ،در آن جهان
بینی دینی اسماعیلی را مطرح نمود .او در کالم فلسفی خویش همانند دیگر آثارش ابتدا با
خلقت انسان آغاز نمود و سپس به برتری برخی افراد به جهت رهبری و هدایت بشر اشاره
نمود .او با طرح ظاهر و باطن به اهمیت عبادت علمی در کالم اسماعیلی تاکید کرد
(ناصرخسرو:1348 ،ص .)79-13عالوه بر آثار منثور ،وی در اشعارش با ابراز عقاید
فاطمی با تشبیه و کنایه در کنار اصطالحات فلسفی پرداخته است .او در خوان اخوان و
جامع الحکمتین نیز با کالم فلس فی با نثر فارسی روان و با انسجام درونی جمالت ،همانند
دیگر آثارش به تفسیر و تبیین آثار اسماعیلی میپردازد (ایوانف:2007 ،ص  .)452-448با
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توجه به مطالب ارائه شده به نظر می رسد داعیان در عصر خویش به جهت تفسیر و تبیین
الهیات اسماعیلی و تقویت قدرت مذهبی –سیاسی امام-خلیفه فاطمی از اصطالحات و
برهانهای فلسفی موافق با آئین اسالمی استفاده نمودند.
-3نتیجه گیری

اسماعیلیان از جمله فرقه هاى مهم شیعى هستند که در سده دوم هجرى ظهورکردند؛ و
بعدها گروهى از آنان توانستند خالفت فاطمى را در مغرب و سپس در مصر بر پا دارند .با
گذشت زمان و در جریانات بعدى ،به تدریج ویژگی هاى خاص کالم سیاسى اسماعیلیه
متمایز از کالم سیاسى شیعیان اثنىعشرى و زیدى شکل گرفت .فاطمیان و قرامطه از جمله
مهم ترین جریانات اسماعیلى بودند که توانستند به کالم سیاسى اسماعیلى شکل دهند و در
این میان داعیان ایرانی نهاد دعوت نقش تعیین کننده ای را ایفا کردند .داعیان ایرانی مانند
ابو یعقوب سجستانی و احمد بن ابراهیم نیشابوری و حمیدالدین کرمانی و ناصرخسرو به
نهاد دعوت فاطمیان براى ضرورت نصب امام ،به دالیل عقلى و نقلى متمسک میشوند؛ و
همانند امامیه در دالیل نقلى خود به ادله قرآنى و روایى استدالل ،و امامت حضرت على
(ع) را اثبات مىکنند .به اعتقاد آنها ،تفسیر و بیان ظاهر و تنزیل قرآن وظیفه پیامبر (ص) و
تأویل و ارشاد به باطن آن ،وظیفه امام و وصى و جانشین اوست .آنان با برهان های
کالمی-فلسفی و مذهبی راه جدیدی برای نگرش به جهان و بیان نقش انسان ارائه دادند تا
با تلفیق حقیقت دینی با حقیقت علمی دعوت شبه سیاسی امام فاطمی را نشر دهند .نکته
حایز اهمیت ،پیوند یافتن کالم سیاسى اسماعیلیان با مباحث و گرایش هاى فلسفى است.
جریان باطنى گراى اسماعیلى با اولویت دادن به گرایشهاى عقلى بیشتر به ترویج و گسترش
آموزه هاى فلسفى ،و به تبع آن فلسفه سیاسى ،همت گماشت .بنیادی ترین عقیده داعیان
تاکید بر اندیشه امامت بود ،او را سرچشمه زنده همه دانش ها ذکر نمودند که وارث فکری
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و علمی پیامبر(ص) بود .در این مدعا آنان امام فاطمی را دانای علوم باطنی ذکر نمودند.
مهمترین ویژگى روششناختى کالم سیاسى اسماعیلى را باید در خصلت عقلگرایى ،و نیز
در عین حال باطنىگرایى آن ،جستوجو کرد .به دلیل شرایط سخت اسماعیلیان ،برقراری
مناظرات علمی باطنیان ایرانی در ترویج و بسط عقاید فاطمی نقش بارزی داشت .داعیان
ایرانی در آثار و مناظرات خویش با تاکید بر خرد ورزی نوعی باز اندیشی دینی در جامعه
اسالمی برقرار ساختند .آنان در عرصه دین و حکمت بر خرد ورزی اصرار داشتند .از مهم
ترین اقدامات در جهت تقویت عقالنیت ،با تدریس و تعلیم این اندیشه به دیگران القا می
کردند .اهمیت عقالنیت و خرد ورزی در میان داعیان ایرانی تطور یافت .به طوری که ناصر
خسرو در آثارش به این امر اشاره دارد ،در اغلب اشعار حجت خراسان عناصر دینی را با
تحلیل عقالنی تفسیر نمود و دین بی برهان و خرد را بیهوده دانست .وبه نظر می رسد
تالش فرهنگی داعیان در تدوین آثار علمی وکالمی در جهت تحکیم اقتدار مذهبی وتوسعه
سیاسی خالفت فاطمی در برابر رقیبان در قرون میانه اسالمی تطور بیشتری یافت.
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