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Abs tract:

With the transfer of the Fatimid caliphate to Egypt, in order to spread and 
propagate the religious-political power of the caliphs, the religious and 
political activities of the Da’wah organization expanded. In this regard, 
the Iranians played a significant role in the s tructure of the Fatimid power. 
The Iranians, the ruling elites of the Fatimid court, had an active presence 
agains t the opposition through their scientific and religious participation in 
spreading Fatimid ideology. Iranian thinkers rationally shaped the Fatimid 
political s tructure on a cultural basis, because with the spread of rationality 
in the Middle Islamic era, Islamic sectarian thinkers used this tool to jus tify 
their authority. In this era, the Fatimid elites also wanted to explain the 
religious and political authority of the Fatimid caliphate agains t rivals 
and opponents by using cultural tools and by philosophical and rational 
reasoning in their works and scientific debates. The main ques tion of the 
present s tudy is what effect did the religious and scientific s tatus of the 
Iranian elites have on the authority of the Fatimid Caliphate? It seems 
that the elites with the religious characteris tics of Hojjat and Da’i al-Da’at 
of the Da’wah organization and as thinkers of the Fatimid government 
were effective in spreading Fatimid thought and ideology. The scientific 
participation of the elites through writing, teaching, and scientific debates 
attracted local rulers and expanded the political power of the Fatimid s tate. 
This research intends to identify and s tudy the religious and scientific 
s tatus of the Iranian elites in the court of the Fatimid Caliphate with a 
descriptive-analytical approach. Their scientific s tatus with the index of 
writing, teaching and scientific debates along with the chairmanship and 
management of Da’wah organization s tabilized the Fatimid beliefs in 
the country and abroad. The s tatis tical population of the Iranian elites in 
the Fatimid court includes the elites who worked for the ideology and 
promotion of the Fatimid culture in the islands of Da’wah, including 
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the da’i Abu Ya’qub Sajes tani, Ahmad ibn Ibrahim Neyshabouri, Hamid 
al-Din Kermani, al-Mu’ayyid fi al-Din Shirazi and Nasser Khosrow. As 
members of the ruling elite, they were active in the religious s tructure 
as bureaucrats and agents of the Fatimid caliphs, in order to develop the 
religious and political legitimacy of the Imam-Caliph. The results of the 
s tudy indicated that due to the opposition of the Abbasids and other Islamic 
sects to the views and ideas of the Fatimids, it is difficult to identify their 
claimants in the Islamic land. Therefore, little information is available on 
unders tanding the religious and scientific s tatus of the Iranian elites of the 
Fatimid Caliphate. It seems that the Iranians had a significant presence 
in the Ismaili community from the very beginning of the formation of 
the Ismaili movement. However, with the es tablishment of the Fatimid 
Caliphate in Egypt, the Iranian elites in the Da’wah organization, as the 
ruling elites, gained religious s tatus as Da’is al-da’at and Hojjat, and were 
responsible for managing other Da’is of the Ismaili community. In addition 
to their religious s tatus, the scientific s tatus of Iranians with characteris tics 
such as writing, teaching, scientific debate and training of s tudents were 
important factors in s trengthening the Fatimid religious-political authority 
in the Islamic Eas t and Wes t. According to sources of the researcher, the 
role of the Iranian claimant became a factor in attracting local rulers and 
elders of the Islamic community to the Fatimid caliphate. If, with the 
help of Abu Ya’qub Sajes tani, the Da’i of Khorasan and Sis tan, mos t of 
the Qaramata of Iran were absorbed by the Fatimids. The Fatimid ruling 
elites played an active and prominent role in the critical s tages of the 
Ismaili community. Like Kermani’s scientific performance in resolving 
the crisis of Da’wah and explaining the Imamate of the ruler to Bamra. 
It is important that she reconsidered the theory of the Imamate by writing 
theological-philosophical works. In this regard, we can mention the 
prominent religious, political and scientific role of Al-Muwayyad Fi Al-
Din in proving the Fatimid Imamate and the conques t of Baghdad in the 
era of Al-Mus tansarba. As the cultural elite of the Fatimid court, he took 
over the executive management in the Divan section. Also, he was one of 
the important factors in the conques t of Baghdad by carrying out a political 
mission. On the other hand, with the efforts of Al-Muayyid, the valuable 
works of the Fatimids were sent to Yemen by Lamak bin Malik to protect 
the des truction of the Fatimid works by the opposition.
By training his s tudents, he became a factor in spreading Fatimid beliefs 
in the Muslim community. Among the influential s tudents, we can mention 
Nasser Khosrow, Hojjat of Khorasan. He was one of the important factors 
in expanding the invitation in Khorasan and eas tern Iran.
Keywords: Religious s tatus, scientific s tatus, Elites, Hojjat, Da’i al-da’at.



121
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره سوم  | پائیز 1399

 1۳
۹۹

/6/
12

ش: 
ذیر

- پ
 1۳

۹۹
/۳/

14
ل: 

رسا
ا

چکیده
از  پس  و  بودند  مؤثر  بسیار  آنان  آموزه های  گستراندن  در  اسماعیلی،  نهضت  پیدایی  آغاز  از  ایرانیان 
انتقال خالفت فاطمی به مصر، نخبگان ایرانی در سلسله مراتب دعوت، به مقام »داعی الدعات« و 
»حجت« بار یافتند. این نخبگان افزون بر نشستن بر مقام مذهبی، از منزلت اندیشه ورزان و متکلمان 
دربار خالفت برخوردار شدند و در ترویج و تحکیم اقتدار خالفت کوشیدند. این پژوهش با روی کردی 
توصیفی ـ تحلیلی به شناخت و بررسی منزلت مذهبی و علمی نخبگان ایرانی دربار خالفت فاطمی 
می پردازد. سؤال اصلی این است که آیا منزلت مذهبی و علمی نخبگان ایرانی در تثبیت اقتدار خالفت 
فاطمی مؤثر بود؟ این پرسش، از طریق بررسی شاخص های تألیف، تدریس و مناظرات علمی، ریاست 
و مدیریت سازمان دعوت، پاسخ یافته است. نخبگان یاد شده به این شیوه ها، عقاید فاطمیان را در 
داخل و خارج بالد تثبیت کردند و فاطمیان نیز با جذب امیران و وزیران قدرت مند شرق جهان اسالم، 

در تغییرات سیاسی و اجتماعی عصر خویش تأثیر گذاردند. 
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مقدمه
پـس از انتقـال خالفـت فاطمـی بـه مصـر، فعالیـت مذهبـی و سیاسـی سـازمان دعـوت، بـه انگیـزه 
نشـر و تبلیـغ قـدرت مذهبـیـ  سیاسـی خلفـا، گسـترده تر شـد و ایرانیان در سـاختار قـدرت فاطمیان 
جـای گرفتنـد. ایرانیـان نخبـه حکومتـی1 دربـار فاطمـی بـا مشـارکت علمـی و مذهبی خود، به نشـر 
ایدئولـوژی فاطمـی در برابـر مخالفـان می پرداختنـد. اندیشـه ورزان ایرانی بـا توجیهات عقلی، سـاخت 
سیاسـی فاطمیـان را بـر پایـه فرهنگـی رقـم زدنـد؛ چنان کـه اندیشـه ورزان فرقه های اسـالمی عصر 
میانـه اسـالمی بـرای توجیـه اقتدار خویـش، از ابزار گسـترش عقالنیت بهـره بردند. نخبـگان فاطمی 
نیـز بـا ابـزار فرهنگـی2؛ یعنی اسـتدالل فلسـفی و عقلـی در آثار و مناظـرات علمی خویـش، به توجیه 

اقتـدار مذهبـی و سیاسـی خالفـت فاطمـی در برابـر رقیبـان و مخالفان آنـان پرداختند. 
سـؤال اصلـی پژوهـش ایـن اسـت کـه آیـا منزلـت مذهبـی و علمـی نخبـگان ایرانـی در اقتـدار 
خالفـت فاطمـی مؤثـر بـود؟ گمـان می رود نخبـگان از طریـق حجت و داعی الدعات شـدن سـازمان 
دعـوت و در جایـگاه متفکـران دولـت فاطمـی، در نشـر تفکـر و ایدئولوژی فاطمـی مؤثر بوده باشـند. 
مشـارکت علمـی نخبـگان از طریـق تألیـف، تدریـس و مناظـزات علمـی هـم موجـب جـذب امیران 

محلـی و گسـترش قـدرت سیاسـی دولـت فاطمی شـد.
برخـی از کتاب هـا و مقـاالت بـه شناسـایی و بررسـی ایـن نـام داران عرصـه علـم و مذهـب 
پرداخته انـد کـه آثـار پـل واکـر دربـاره حمیدالدیـن کرمانـی و ابویعقوب سجسـتانی ناظر به سـیره 
و اندیشـه و کارهـای آن دو، از ایـن دسـت آثـار بـه شـمار می رونـد. هم چنیـن مقـاالت »وجـوه 
سیاسـی امام شناسـی ناصرخسـرو« نوشـته حاتـم قـادری و »حمیدالدیـن کرمانـی و بازاندیشـی 
تئـوری امامـت اسـماعیلیه«، »اندیش منـد ایرانـی حمیدالدیـن کرمانـی«، »مدیریت بحـران دربار 
نخبـگان  ایـن  علمـی  و  مذهبـی  منزلـت  در شناسـایی  فاطمـه جان احمـدی  نوشـته  فاطمیـان« 
مؤثرنـد، امـا تـا کنـون اثری مسـتقل ناظر بـه شناسـایی تأثیر نخبـگان ایرانـی در تقویت سـاختار 

قـدرت فاطمـی سـامان نیافته اسـت.
این پژوهش به روش تحلیلی به شناسایی این تأثیرگذاری می پردازد. 

جامعه آماری نخبگان ایرانی دربار فاطمی، گروهی است که معطوف به ترویج ایدئولوژی و فرهنگ 
فاطمی در جزیره های دعوت تالش می کردند که داعی ابویعقوب سجستانی، احمد بن ابراهیم نیشابوری، 
نخبگان  رتبه  در  آنان  جرگه اند.  این  از  ناصرخسرو  و  شیرازی  الدین  فی  المؤید  کرمانی،  حمیدالدین 
تطور مشروعیت  انگیزه  به  فاطمی،  کارگزاران خلفای  و  دیوان ساالران  در ساختار۳ مذهبی  حکومتی، 

مذهبی و سیاسی امام ـ خلیفه فعال بودند.

نخبگان ایرانی دربار خالفت فاطمی
جهـان اسـالم پـس از ورود بـه سـده های سـوم و چهـارم هجری بـا روی کـردی عقالنی مواجه شـد؛ 

صاحبان  و  بزرگ  معنای  به  نخبه   .1
و  فکری  وسیع  توانایی های  و  فکر 
ایرانی  نخبگان  است.  سازمان دهی 
ابزاری  و  فکری  نخبگان  گروه  دو  به 
صاحب  ابزاری  نخبه  می شوند.  تقسیم 
نخبه  اما  اقتصادی،  و  سیاسی  قدرت 
فکری فردی دارای اندیشه و روش های 
بهینه و تئوری تولید است. نخبه فکری 
را  خویش  اهداف  تحقق  عقلی  روش  با 
دنبال می کند )سریع القلم، 1384: 61؛ 
استوکر،  و  مارش  67؛  بشیریه، 1374: 
12؛   :1372 باتومور،  364؛   :1378
ایرانی  نخبگان   .)154  :1368 روشه، 
سازمان  در  فعالیت  با  فاطمی  دربار 
فاطمی  امامت  اقتدار  تبلیغ  در  دعوت 
با  و  ایستادند  نخبه حکومتی  جایگاه  در 
به  نظریه پردازی  و  علمی  مبانی  ایجاد 
ترویج  در  امامت،  تبلیغ  و  توجیه  انگیزه 

ایدئولوژی فاطمی کوشیدند. 
استفاده  بر  افزون  سیاسی  نظام  هر   .2
برای  ابزارهایی  از  قدرت،  روابط  از 
ایجاد فرآیند اقتدار بهره می بَرد. رهبران 
حکومت  حق  دارای  را  خود  سیاسی 
برای  ابزار  سه  از  و  می دانند  کردن 
کاربست قدرت خود استفاده می کنند: 1. 
کیفردهنده؛ 2. پاداش دهنده؛ 3.شرطی. 
به  علمی  مناظره  و  تدریس  و  تألیف 
انگیزه نفوذ در عقاید افراد، از ابزارهای 
فرهنگی در این زمینه اند )عالم، 1373: 

146؛ گالبرایت، 1390: 12(.
 3. پس از انتقال خالفت فاطمی به مصر، 
ساختار  بخش  دو  به  آنان  اداری  نظام 
و  دیوان(  و  )وزارت  سیاسی  ـ  اداری 
ساختار مذهبی )نظام قضایی ـ سازمان 
 :1992 شد)ابن طویر،  تقسیم  دعوت( 
 .)34  :1924 ابن الصیرفی،  33-45؛ 
نخبگان ایرانی در ساختار مذهبی خالفت 

در بخش سازمان دعوت فعال بودند.
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زیـرا بـا فراوانـی ترجمـه1 کتاب هـای علمـی و فلسـفی یونان و دیگـر اقـوام، تحولی عظیـم در جهان 
اسـالم پدیـد آمـد و ایـن تحـول موجـب شـد کـه برخـی از فرقه های اسـالمی بـرای تبییـن و تثبیت 
باورهـای خـود، بـه عقل گرایـی و اسـتدالل عقلـی روی بیاوردنـد. شـیعیان اسـماعیلی از سـده سـوم  
هجـری فعالیـت سـری خـود را در برابر حاکمیت عباسـی آغاز کردنـد و با ایجاد امپراطوری در شـمال 
آفریقـا، خواسـتار رنسـانس فکـری و احیـای علـوم اسـماعیلی بودنـد. بنابرایـن، قاهـره را بـه مرکز و 
پایـگاه قـدرت مذهبـی و سیاسـی بـدل کردند؛ چنان کـه ایـن دوره برجسـته ترین عصر غلبـه و اقتدار 
شـیعیان اسـماعیلی بـود و نخبـگان ایرانی سـازمان دعـوت در این دوره، بـا روی کرد عقلـی در تبیین 

اقتـدار نهـاد امامـت کوشـیدند و در بسـط و رواج اندیشـه و اقتـدار فاطمی بسـی تأثیـر گذاردند.

شاخص های منزلت2 مذهبی نخبگان
آفرینش  درباره  فلسفی  و  فکری  نظام های  طرح  با  فاطمی  دعوت  سازمان  در  فعال  ایرانی  داعیان 
جهان و انسان، آن  را با االهیات اسماعیلی آمیختند و بدین شیوه مشروعیت مذهبی امامان فاطمی 
تبلیغ  به  امام فاطمی  نماینده  با عنوان  به یک دیگر،  پیوند دین و فلسفه  با  را توجیه کردند. نخبگان 
دعوت پرداختند؛ چنان که برخی از فرمان روایان محلی آسیای مرکزی، خراسان و شمال ایران بر اثر 
دعوت برخی از داعیان، به کیش اسماعیلی گراییدند )مقریزی، 1۹۹8: 2، 5۹؛ شیال، 2002: 77-75؛ 
جان احمدی، 1۳۹0: 81 : ۹7(. به تعبیر دیگر، نخبگان در جایگاه »داعی الدعات۳«  و »حجت4« در 

نشر دعوت فاطمی بسیار فعال بودند. 
تعلیم حکمت اسماعیلی و عبادات ظاهری به پیروان، از وظایف اصلی آنان بود. آنان بر همه علوم 
دینی و غیر دینی مسلط بودند و با هدایت مؤمنان، به تعلیم شیوه پیروی از امام می پرداختند و جلسات 
علمی را هر روز در سطح های گوناگون برگزار می کردند )کرمانی، 1۹8۳: ۳42؛ دفتری، 1۳75: 128(. 
داعی الدعات5 به انگیزه نشر حاکمیت جهانی تفکر فاطمی، با دوازده نقیب یا حجت جزایر، مستقیم 
مرتبط بود. آنان مدیریت سازمان دعوت فاطمی را در دست داشتند و در جزایر دعوت با ارسال داعیان 
خود و نفوذ در جامعه علمی و مناظرات با پیروان دیگر فرق اسالمی، تطور اندیشه و ادبیات فاطمی 
را رقم می زدند؛ چنان که  بر اثر تبلیغات ابو یعقوب سجستانی رهبر قرامطه سیستان و خراسان درباره 
پیروی از امام فاطمی، بیش تر قرمطیان آن سامان تابع خالفت شدند و این روی داد موجب گسترش 
اقتدار امام فاطمی در مشرق اسالمی شد. او زمانی به نمایندگی امام اسماعیلی، داعی ری بود و توانست 
امیران موصل و بغداد را پیرو آموزه هایش کند؛ چنان که بنو حماد موصلی را مأمور دعوت  در جزیره 

)شمال عراق( کرد )فضل الل، 1۳62: 7(. 
حمیدالدین کرمانی از دیگر ایرانیان نام دار روزگار الحاکم بامر الل، لقب افتخاری »حجت العراقین« 
)داعی عراق عرب و عجم( را از امام فاطمی دریافت و روزگارش با اقتدار آل بویه در بغداد مقارن بود 
)بدوی،1۳74: 2، 2۹8؛ دفتری، 1۳75: 251(. گفته اند ُمقلد بن یوسف کارگزار حکومت عباسی در موصل 

1. عصر نهضت ترجمه در دولت عباسی 
یونانی  پرشمار حکمت  متون  ترجمه  با 
به عربی آغاز شد. آثار حکمایی همچون 
افالطون، ارسطو، جالینوس و بطلمیوس 
بین  مسیحی  اندیشه ورزان  پیش تر  که 
و  سریانی  به  را  آنها  شام  و  النهرین 
تالش  با  بودند،  کرده  ترجمه  آرامی 
دانش مندان دربار عباسی در این عصر 
به عربی ترجمه شدند و علوم بسیاری 
جامعه  به  عباسی  خلیفه  همت  به 
مسلمانان راه یافت که خود عامل کمال 
مسلمانان  عقلی  رشد  و  اسالمی  تمدن 

بودند )واکر، 1372: 3(.
درجه  معنای  به  »منزلت«  واژه   .2
اصطالح  در  و  احترام  و  حرمت  و 
و  شأن  وضع،  معنای  به  جامعه شناسی 
مقام فرد نزد دیگران است. نخبگان از 
دید جامعه شناسان افرادی دارای اقتدار 
یا قدرت و از بیش ترین امتیاز در رشته 
)ملوین،  برخوردارند  خودشان  فعالیت 
بی تا: 121-120(.  روشه،  45؛   :1373
نخبه های  فاطمی  دربار  ایرانی  داعیان 
حکومتی و از کارگزاران ایدئولوژیک خلفا 
بودند که هدف گسترش اندیشه فاطمی 

را در جامعه اسالمی دنبال می کردند.
3. »داعی الدعات« نماینده تام االختیار 
امام و معلم ـ متکلم اسماعیلی و مدیر 
و  شبهات  به  وی  بود.  دعوت  سازمان 
می داد  پاسخ  نوکیشان  پرسش های 
و  دور  ایاالت  داعیان  نصب  مسئول  و 
سلمیه،  عکا،  رمله،  )عسقالن،  نزدیک 
صور و دمشق( بود )مقریزی، 1998: 2، 

259؛ الشیال، 2002: 77-75(.
4. واژه »حجت« در قرآن به معنای دلیل و 
برهان و احتجاج است. نزاریان مقام باب 
را با حجت یک سان و حجت را واسطه 
در  اما کرمانی  و مردم می دانستند،  امام 
جدول مراتب دعوت، حجت را در رتبه ای 
دارای حق فرمان شرعی و صدور حکم 
حق و باطل تعریف کرده است. حجت ها 
در عصر اقتدار فاطمی، کارگزاران مذهبی 
جزیره  دوازده  چنان که  بودند؛  جزایر 
حجت  داشتند.  نقیب  یا  حجت  دوازده 
داشت؛  فراوانی  اهمیت  غیبت،  عصر 
در  بن اسماعیل،  محمد  حجت  چنان که 
عصر غیبت او میان مردم بود، اما معنای 
دیگر حجت، ناطق و جانشین زنده است. 
خدا  رسول  )ع( حجت  علی  آنان  دید  از 
حجت  دوازده  از  نفر  چهار  بود.  )ص( 
مالزم امام و هفت نفر برترین نمایندگان 
و مأمور جزایر سبعه بودند و بر سی حکم 
178؛   :1348 )ناصرخسرو،  می راندند 

نوبختی، 1361: 63(. 
5. با توجه به اهمیت رتبه داعی الدعات 
در جامعه اسماعیلی، مهم ترین وظایف 
وی چنین بود: فراهم آوردن زمینه تعلیم 
پیروان؛ هدایت و دعوت مردم؛ معرفی 
دادن  نشان  والیت؛  حب  ابراز  کیفیت 
طریق رستگاری؛ برپایی حدود دین و... 

)جان احمدی،1390: 304(.
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در دوره فعالیت او، اسماعیلی شد. گرایش حاکمان موصل به فاطمیان، از دیگر نشانه های نفوذ وی در 
حاکمان محلی است؛ چنان که به نام العزیز بالل خلیفه فاطمی، بر منبر موصل خطبه  خواندند )۳82 ق( 
)بدوی، 1۳74: 2 : ۳00(. حضور فعال وی در دربار موجب وحدت جامعه اسماعیلی شد. کرمانی نخستین 
بار هنگام خالفت العزیز بالل به مصر رفت و بار دیگر به دعوت ِختکین الضیف داعی الدعات قاهره در 
روزگار خالفت الحاکم بامر الل برای حل بحران دعوت و سامان دهی به آشفتگی اوضاع اجتماعی و 
مذهبی جامعه اسماعیلی بر اثر نفوذ آموزه های ُغالت دروزی، به قاهره سفر کرد و پس از پایان کارش 
به عراق بازگشت )دفتری، 1۳75: 128(. حضور چشم گیر او در قاهره با عنوان متفکر و مبلغ ایدئولوژی 
فاطمی برای بازسازی اندیشه امامت، در تثبیت امامت الحاکم بسیار مؤثر افتاد. وی با بازنگری موضوع 

امامت به رد باورهای غالت دروزی پرداخت )همان(. 
فرآیند عمل کرد مذهبی نخبگان ایرانی در تبلیغ مذهب و گسترش اقتدار سیاسی امامت فاطمی 
عصر داعی الدعات المؤید  فی الدین شیرازی1، گسترده تر شد. وی افزون بر منصب داعی الدعات، زمانی 
مشارکت  بر  افزون  او  اجرایی  فعالیت  )ادریس، 1۹۹1: 54(.  داشت  بر عهده  را  انشاء2  دیوان  ریاست 
سیاسی اش، بر نفوذ وی در جامعه اسماعیلی آن روزگار داللت می کند. نویسنده زهر المعانی المؤید را 
فرزند روحانی حمیدالدین کرمانی خوانده و گفته است: المؤید همانند کرمانی در ترویج و بسط اقتدار 
و ایدئولوژی فاطمی مؤثر بود. المستنصر بالل وی را »سلمان فارسی اهل بیت« خواند و به این سبب، 

پایگاه مذهبی و نفوذش در جامعه فاطمی، نمایان تر شد )ادریس، 1۹۹1: 54؛ همدانی، 1۳84: 104(. 
المؤید فعالیت مذهبی و علمی اش را در زادگاهش فارس آغاز کرد. سرزمین فارس در آن روزگار 
قلمرو حکومت ابوکالیجار امیرنشین خود مختار آل بویه و قلمرو مخالفان فاطمی )خالفت عباسی بغداد( 
ارتباط  انفرادی و  از طریق دعوت  المؤید در جایگاه رهبر شیعیان اسماعیلی  بود )کلم، 1۳8۳: 1۳(.  
مستقیم و راه اندازی حلقه مباحثه علمی با امیر بویی، در جذب او به پیروی از خلیفه فاطمی می کوشید 
)کلم، 1۳8۳: 2۳(. وی زمانی معلم ابوکالیجار بود و این جایگاه خود موجب نشر اقتدار فاطمیان شد، 
اما بر اثر هم دستی مخالفان و عالمان اهل سنت، سرزمینش را ترک کرد )همان( و پس از سپری کردن 
دوران سرگردانی در خوزستان۳، بین النهرین شمالی و شام، سرانجام به قاهره مرکز خالفت فاطمی رفت 
)4۳7 یا 4۳8 ق / 1046 یا 1045 م( و پس از سکونت در آن جا، نخست به ریاست دیوان انشاء؛ سپس 

به مقام داعی الدعات منصوب شد )کلم، 1۳8۳: 5(. 
هم چنین خلیفه فاطمی او را مأمور ارسال هیئت نظامی4 برای کمک به ارسالن بساسیری در بغداد 
کرد )شیرازی، 1۹4۹: 15(. این گزینش به انگیزه فتح بغداد با توجه به رفتار سیاسی او در ایجاد ائتالف 
سیاسی میان امیران فرات میانه و خالفت عباسی صورت گرفت که خود نشان گر میزان نفوذ و اقتدار 
وی در عصر فاطمیان است )همان، 4(. شاید تالش علمی5، مذهبی و سیاسی وی موجب ارتقای اقتدار 
خالفت فاطمی در داخل و خارج بالد شده باشد. او با ایجاد ائتالف منطقه ای با امیران محلی در برابر 
مخالفان به ویژه ترکان سلجوقی، موجب گسترش قدرت دولت فاطمی شد. تالش های مستمر به سقوط 

فاطمی  باورهای  به  آغاز  از  خاندان وی   .1
از  بن داوود  موسی  پدرش  بودند.  معتقد 
بامراهلل  الحاکم  خلیفه  برجسته  داعیان 
بود.  دعوت  جزایر  در  ق(   411-386(
عقاید  اصول  با  کودکی  از  المؤید  بنابراین، 
اسماعیلیان آشنا شد )ادریس، 1991: 54(.

نزد  انشا  دیوان  مورخان،  گزارش  به   .2
بود.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  فاطمیان 
متولی این دیوان را »صاحب دیوان انشاء« 
و »کاتب الدست الشریف« می نامیدند و او 
را »الشیخ االجل« می خواندند. نوشتن کتاب 
او  وظایف  مهم ترین  از  )مجالس(  البالغه 
والیات  از  رسیده  نامه های  از  آگاهی  بود. 
دیوان  متولی  کارهایی  دیگر  از  مختلف، 
انشاء به شمار می رفت. او نامه ها را دریافت 
و بررسی می کرد؛ سپس آنها را برای خلیفه 
می فرستاد تا او به آنها پاسخ دهد. کسی جز 
دیوان  این  به  نمی توانست  خلیفه،  خواص 
و  چیره دست  نویسندگان  و  کاتبان  برود. 
توانا را در روزگار فاطمیان، به تَولی دیوان 
دیوان  این  رئیس  برمی گزیدند.  انشاء 
جایگاه بلندی نزد خلیفه داشت و می بایست 
خوش رو، خوش سخن، بردبار، بسیار عالم،، 
مردم  طبقات  باالترین  از  و  اسرار  حافظ 
منصب  بیش تر  دیوان  این  رئیس  می بود. 
)عطیه  داشت  عهده  بر  نیز  را  وساطت 

مصطفی، 1948: 154(.
3. به استناد منابع، بر اثر فراگیری فعالیت 
وی در ایران هنگام تبعید او از موطنَش، به 
از  لشکریان  ماند.  وزیر  نزد  و  رفت  اهواز 
سویی برای  استقبال از ملک ابوکالیجار از 
روزهای پیش از ورود او آماده شده بودند 
و مردم بسیاری برای دیدن المؤید آمدند. 
قاضی  ابن مشتری  به  المؤید  ورود  خبر 
عباسی  خلیفه  با  که  رسید  اهواز  القضاه 
بسیار نامه نگاری می کرد. المؤید نزد قاضی 
رفت و قاضی او را به گرمی پذیرفت و به او 
خوش آمد گفت و تأسف خود را از رنج های 
)شیرازی،  کرد  اظهار  او،  بر  شده  هموار 

1949: 2؛ ابن بلخی، 1363: 119(.
4. وی رهبری هیئت نظامی شمال 

شام را بر عهده داشت )448 تا 450 
ق( و مدیریت و مأموریت سیاسی اش 

نشان دهنده میزان توانایی او در ترویج 
دعوت بود.

درباره  منظوم  و  منثور  ادبی  آثار  وی   .5
مجالس  که  نوشت  اسماعیلی  اندیشه 
)هشت  مجلس  هشتصد  شامل  المؤیدیه 
مجلد دارای صد مجلس( یکی از آنهاست. 
فرجام شناختی،  فلسفی،  مضامین  مجالس 
با  اخالق  و  حدیثی  قرآن،  باطنی  تفسیر 
تأویل اسماعیلی دارد. المسائل السبعون فی 
پایه  بر  که  آثار وی است  از دیگر  التأویل، 
بردارنده تفسیر  هفتاد پرسش و پاسخ در 
الموید  سیرة  یافت.  سامان  قرآن  تمثیلی 
اثر  وی  تجارب  و  خاطرات  یا  الدین  فی 
دیگر او در خدمت به خلیفه فاطمی است. 
این کتاب دو بخش دارد: 1. شرح فعالیت 
داعی در شیراز و موفقیت وی در جذب امیر 
اثر هم دستی  بر  بویی؛ سپس ترک موطن 
و  قاهره  در  وی  اقامت  شرح   .2 دشمنان؛ 
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بغداد )450 ق( به فرمان دهی ارسالن بساسیری انجامید و یک سال بنام خلیفه فاطمی در آن جا خطبه 
می خواندند؛ سپس المؤید در جایگاه داعی الدعات ریاست مجالس الحکمه را بر عهده گرفت )454 ق( 
)کلم، 1۳8۳: 15؛ دفتری، 1۳75: 154(. به سخن دیگر، وی در کنش و تغییرات سیاسی و اجتماعی 

جامعه اسماعیلی بسیار تأثیرگذار بود.
روش و عمل کرد او را شاگردش ناصر خسرو ناصرخسرو داعی برجسته خراسان پی گرفت. او پس 
از بازگشت به خراسان، با عنوان حجت خلیفه فاطمی، مأمور تبلیغ دعوت شد و از 444 قمری در بلخ به 
تبلیغ اندیشه امامت فاطمی پرداخت )ناصرخسرو، 1۳6۳: ۹7(. ناصرخسرو با بر اثر چیرگی اش بر حکمت 
و دیگر علوم و مهارتش در بحث و جدل، عام و خاص را به دعوت کشاند و به همین سبب علمای اهل 
سنت او را به بددینی و الحاد متهم کردند و بنابراین، او ناگزیر از بلخ گریخت )ناصرخسرو، بی تا: 40۳( 

و پانزده سال پایانی عمرش را در روستای یمگان1 ماند. 
دیدگاه های مورخان درباره فرقه ناصریه، به شناخت سهم وی در گسترش دعوت کمک می کند. 
کسانی فرقه ناصریه را پیروان ناصرخسرو دانسته اند. اسماعیلیان بدخشان ناصرخسرو را »شاه ناصر« 
می خواندند و او را بسی محترم می شمردند )دفتری، 1۳75: 251(. به گفته مؤلف بیان االدیان، ناصریه 

پیرو حجت خراسان بودند: 
ناصریه اصحاب ناصرخسرو بودند و او صاحب مذهب و مؤلف کتاب وجه دین و دلیل المتحیرین 
است و بسیار کس را از اهل طخارستان از راه به در شدند و آن مذهب گرفته اند )بلخی، 1۳12: 72(. 

محمود  شیخ  هم چنین  می شمرد.  خراسان  پیروان حجت  از  را  ناصریه  به صراحت  االدیان  بیان 
ابیاتش ناظ به موضوع »تمسک به عقل بی نقل«  از  شبستری عارف برجسته )م 725 ق( در برخی 

عقاید ناصرخسرو را نقد می کند:
هست از این قوم ناصرخسرو * که کند کهنه بدعتی را نو

فلسفی اصل و رافضی طین است * زین دو بگذر که دشمن دین است )شبستری، 1۳71: 152(.
او در این ابیات به تجدید بدعت و گسترش آموزه های اسماعیلی پس از فروکش کردن آنها اشاره 
می کند و در برخی از ابیاتش به صراحت گسترش عقاید اسماعیلی را به تالش های ناصرخسرو گره می زند:

از همه نوع علم و فضل و هنر * به جز از شاعری چه داشت دگر
و علی الجمله فتنه ناصر * هست در جمله جهان ظاهر )شبستری، 1۳71: 152(.

بر کنار از داوری منابع موافق و مخالف ناصرخسرو، می توان اذعان کرد که او در جایگاه حجت 
فاطمی در بسط عقاید و اصول فاطمیان در مشرق تأثیرگذار بود؛ چنان که سال ها مردمان جیحون ُعلیا 
به آموزه های این داعی ایرانی باور داشتند و پس از افتادن انشقاق در دعوت فاطمی، نزاریان آثار و 
عقاید ناصرخسرو را بسیار ارزش مند می شمردند و حتی او را نزاری می دانستند و این خود نشان دهنده 

میزان سهم وی در گسترش عقاید اسماعیلی در آن منطقه است.

فعالیتش در دار العلم و مأموریت سیاسی 
او در بغداد. دیوان اشعار المؤید نیز از آثار 
از  حمایت  در  او  ارزش مند  منظوم  عربی 
شرح  و  آنها  توجیه  و  اسماعیل  باورهای 
مشکالت مؤلف است که 62 قصیده مطَول 
دارد.  مناجات  و  مرثیه  و  مدیحه  قالب  در 
االدعیه المؤویدیه نیز دعاهای متعدد او را 
خطاب به باری )تعالی( در اعیاد مذهبی در 

بردارد )کلم، 1383: 145-143(.
 453 از  پیش  وی  معتقدند  کسانی   .1
قمری به یمگان رفت؛ زیرا زاد المسافرین 
)کتاب فلسفی اش( را در دوران تبعید در 

آن جا نوشت )ناصرخسرو، بی تا:280(.
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شاخص های منزلت علمی نخبگان
جامعه اسماعیلی پس از چیرگی مذهبی و سیاسی فاطمیان بر شمال آفریقا، از دید عقلی و علمی رشد 
کرد. نخبگان ایرانی در جایگاه کارگزاران ایدئولوژی و دیوان ساالران مذهبی خالفت، به آمیختن اندیشه 
و علوم بیگانه با اندیشه های اسالمی پرداختند تا با ترکیب علوم، حقیقتی معتبر و جهانی و معادل با 
را  فلسفی  علوم  و  عقل گرایی  مسلمانان  بیش تر   .)1۳۹ )واکر، 1۳8۳:  بسازند  االهی  و  دینی  واقعیت 
تهدیدی برای اسالم و مسلمانان می داشمردند، اما نخبگان ایرانی کنار دیگر اندیشه ورزان دربار فاطمی 
خواستار تلفیق دین و فلسفه به انگیزه احیای مشروعیت و مرجعیت امام شیعی و استرداد حقوق خاندان 
اندیشه علمی، می خواستند نظمی  بر تطور  افزون  بودند و  یعنی یگانه منبع هدایت االهی  علی )ع(؛ 
اجتماعی به رهبری امام در اندازند. امام از دید نخبگان، حلقه وصل سلسله مراتب روحانی و جسمانی 
بود که جامعه با هدایت و راه نمایی او به رستگاری می رسید )همان(. عمل کرد علمی ایرانیان1 به انگیزه 
تأثیر و نفوذ در افراد، موجب گسترش فرهنگ فاطمی در دوره میانه اسالمی شد. آنان با تألیف آثار 
العلم2، جایگاه  کالمی و فلسفی و اجرای مناظرات و مباحثات علمی و تدریس در دار الحکمه و دار 

برجسته ای در جامعه اسماعیلی یافتند. 
رنسانس  چنان که  است؛  عمل کرد  همین  از  بخشی  سجستانی  ابویعقوب  علمی  فعالیت های 
شیعی به ویژه اسماعیلِی جامعه اسالمی در عصر او محقق شد؛ یعنی روزگار این داعی برجسته، دوره 
موفقیت های بزرگ شیعه بود )واکر، 1۳8۳: ۳(. رشد عقل گرایی در جامعه اسالمی در این عصر، به 
کشمکش موافقان و مخالفان انجامید. سازمان دعوت به مدیریت نخبگان ایرانی دربار فاطمی با تأکید 
بر علم امام فاطمی به انگیزه نشر مشروعیت امام در برابر مخالفان، افزون بر نص، از استدالل عقلی 

و عقل گرایی بهره می بردند. 
محققانه  ادبیات  در  دعوت(  عقلی  و  فکری  جامع  )سخن گوی  سجستانی۳  رساله های  و  آثار 
اسماعیلیان، برداشت های عقلی و خردگرایانه ای برمی تابَد )فضل الل، 1۳62: 7؛ کاشانی، 1۳66: 2۳(. 
او معرف اندیشه و فلسفه اسماعیلی بود که در النصرة به حمایت از اندیشه نسفی و مخالفت با االصالح 
ابوحاتم رازی پرداخت )بدوی، 1۳74: 2، 2۹2؛ غالب، 1۹64: 2، 2۹5( و موجب گسترش جهان شناسی 

نوافالطونی نسفی در جامعه اسماعیلی شد. 
اندیشه فلسفی وی هنگام اقتدار المعز فاطمی از قبول عام برخوردار بود )همان(. او در االفتخار به 
شرح و تبیین و تأویل عقلی مبانی اهل حق در توحید، نبوت، امامت، بعثت، قیامت پرداخته و از معرفت 
دو اصل »جهان« )ظاهر( و »خرد« )باطن( و حروف سبعه علویه سخن گفته )سجستانی، بی تا: 20( و 
تالش عقلی و علمی وی در اثبات امامت فاطمی، در آثارش نمایان شده است؛ چنان که در اثبات النبوه 

با استدالل عقلی و با توجه به آیات و احادیث به اثبات نبوت انبیا می پردازد )سجستانی، بی تا: 4۳(. 
ادبیات اسماعیلی در آثار سجستانی، نیمه فلسفی می نُماید و موضوع دین و علم و تلفیق آن دو و 
پرسش درباره خلقت و معرفت شناسی، در این آثار مطرح می شود. او مبنای اصلی رستگاری را پیروی از 

بر  دعوت  سازمان  ایرانی  نخبگان   .1
افراد،  در  تأثیرشان  و  تصمیماتشان  اثر 
افراد  و جذب  علمی  انسانی رشد  عاملی 
چنان که  بودند؛  امام  کاریزمایی  مقام  به 
طبقه رسمی جامعه روحانیان در درازنای 
جایگاهی  در  را  رهبر  و  حاکم  به  تاریخ، 
ایزدی  فره  دارنده  و  نشانده  االهی 
دینی  تقدس بخشی  این  است.  دانسته 
به حکومت دنیایی، سرچشمه االهی دارد 
و موجب  مبتنی است  االهی  بر مشیت  و 

خویشاوندی دین و دنیا می شود.
از آن  العلم و پس  دار  2. تأسیس مرکز 
اقتدار  عصر  و  ق(   395( الحکمه   بیت 
سیاست  چارچوب  در  فاطمی  الحاکم 
مذهبی فاطمیان، بر مبارزات فرقه گرایانه 
دولت فاطمی داللت می کند. هدف خلیفه 
در آغاز، ایجاد مجالی برای آزادی عقیده 
برای  مؤسسه  این  و  بود  اهل سنت 
تدریس علوم و اندیشه همه فرقه ها پدید 
شود.  پرهیز  اسماعیلی  تعصب  از  تا  آمد 
علومی همچون فقه، نجوم، ریاضی و طب 
در آن جا تدریس می کردند، اما آرام آرام 
با تغییر رفتار الحاکم، این مرکز به مکانی 
برای ترویج عقاید اسماعیلی بدل گشت 
مجالس  افتاد.  الدعات  داعی  به دست  و 
خاص  عقاید  تدریس  ویژة  نیز  الحکمه 
بود  مذهب  این  پیروان  برای  اسماعیلیه 
ابن تغربردی،  408؛   ،1 بی تا:  )مقریزی، 

بی تا: 4، 222(.
بن احمد  اسحاق  ابویعقوب  را  او   .3
به  هم چنین  او  خوانده اند.  سجستانی 
وی  والدت  تاریخ  بود.  ملقب  »دندان« 
از  برخی  نوشته اند.  قمری   271 را 
محنت  روزگار  در  او  معتقدند  مورخان 
ق(   322 یا   331( اسماعیلیان  بزرگ 
هم راه  سامانی،  نوح  حکومت  با  هم زمان 
کسانی  اما  شد،  کشته  نسفی  استادش 
زمان مرگش را عصر اقتدار فاطمیان در 
مصر و او را از داعیان برجسته فاطمی در 
مشرق دانسته اند. به استناد آثار برخی از 
درگذشت؛  قمری   361 او  نویسندگان، 
گفته  االفتخار  نهم  باب  در  خودش  زیرا 
)ص(350  خدا  رسول  وفات  از  است: 
گمان  پس  است.  گذشته  اندی  و  سال 
درگذشته  قمری   362 یا   361 می رود 
تحفة  الینابیع،  المحجوب،  کشف  باشد. 
االفتخار،  النبوة،  اثبات  المستجیبین، 
الموازین، النصرة، اسس الدعوه و تأویل 
)همدانی،  است  وی  آثار  از  الشرایع، 
1384: 1362؛ همان، بی تا: 7؛ کاشانی، 

.)23 :1366
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امام می داند و در ترکیب اندیشه نوافالطونی با اصول عقاید اسماعیلی موفق می شود )واکر، 1۳8۳: 5(. 
هدف سجستانی از تلفیق علم و دین، مجهز کردن نهضت اسماعیلی به شالوده نظری درست و تأویل 

بود تا در برابر مخالفان، مشروعیت فاعلی امام ـ خلیفه را با ادله علمی توجیه کند.
احمد بن ابراهیم نیشابوری1 از دیگر نخبگان ایرانی دربار فاطمی همچون دیگر داعیان دار الحکمه، 
با علوم باطنی و تفکر فلسفی آشنا شد و در مجالس تأویلی داعیان بزرگ شرکت می کرد و با ممارست 
مذهبی و علمی به مقام داعی الدعات عصر خالفت الحاکم بامر الل دست یافت )همدانی، 1۳84: ۹۹(. 
روی کرد علمی نیشابوری توجیه عقلی امامت فاطمی بود. وی در اثبات االمامه، در چارچوب روشی کالم 
فلسفی، به توجیه امامت اسماعیلی پرداخت )نیشابوری، 1۹۹6: 28( و پس از شرح نبوت و تأکید بر الزام 

سیاسی انبیا، مقام امامت را مقام رهبری راستین و امتداد رسالت نبی برشمرد.
به گفته او سیاست در آرای فالسفه بر سه قاعده استوار است: سیاست خاصه، حامه و عامه. کسی از 
سیاست عامه یا ُمدن برخوردار است که در سیاست حامه و خاصه توانا و معتدل باشد و امام معتدل ترین 
فرد روزگار و جامع هر سه نوع سیاست است )همان(. او افزون بر استدالل نقلی، از اصطالحات و برهان 

فلسفی در توجیه امامت فاطمی بهره برد.
توجیه عقالنی امامت در عصر کرمانی، شکوفاتر شد. او آثاری در توجیه اقتدار فاطمیان و نظریه 
امامت نوشت و به رد و طرد عقاید دیگر مذاهب پرداخت. رساله ای با عنوان »الرساله الواعظه فی الرد 
الفرغانی« رهبر دعوت دروزیان در مجموعه رسائل وی هست که در آن عقاید غالت  علی االخرم 
دروزی را باطل می خواند. او هم چنین در رساله دیگری به نام »الرساله الکافیه فی الرد علی الهارونی 
الحسنی الزیدی« امام زیدیه به مجادله قلمی با امام زیدی پرداخته و امامت وی را نقض کرده است؛ 
زیرا الهارونی در این زمان امامت اسماعیلی و باورهای آنان را در آثارش نقض کرده بود )فؤاد ایمن، 
2007: 577(. این حجت فاطمی در المصابیح با عرضه دالیل عقلی و نقلی، نص امامت فاطمی را توجیه 

می کند )کرمانی، 1416: 148-10۹(.
بـا توجـه بـه فعالیـت علمـی کرمانـی در اثبـات امامـت و اقتـدار فاطمیـان و تدویـن آثـار مرتبط 
بـا نظریـه امامـت در جامعـه بحـران زده اسـماعیلی آن روز، او ، از منزلـت علمـی بسـیاری برخـوردار 
شـد. اندیشـه ورزان ایرانـی پـس از وی نیـز در دربـار فاطمـی فعـال بودنـد و کنـار دیگـر داعیـان در 
وحـدت جامعـه کوشـیدند. المؤیـد داعـی و نخبـه برجسـته عصر المسـتنصر بـالل با برپایـی »مجالس 
الحکمـه« بـه انگیـزه تعلیم عقائـد و حکمت اسـماعیلیه به ترویـج باورهای فاطمی و تحلیـل و توجیه 

ویژگی هـای باطنـی آنهـا  پرداخـت )فـؤاد ایمـن، 2007: 57۹(.
المؤید هنگام سکونتش در قاهره، مقیِم دار العلم و در آن جا به کار تعلیم و تربیت سرگرم بود و 
ریاست مرکزی نهاد دعوت را بر عهده داشت و عمرش را برای اداره سازمان دعوت، تعلیم و تربیت 
طالب و داعیان داخل و خارج قلمرو خالفت، تألیف آثار منظوم و منثور کالمی، فلسفی در توجیه نهاد 

امامت، وقف کرد )کلم، 1۳8۳: ۳؛ همدانی، 1۳84: 5(. 

محمد  یا  بن ابراهیم  احمد   .1
در  قمری  چهارم  سده  نیشابوری 
خانواده اسماعیلی در نیشابور متولد 
در  جوانی اش  سال های  در  و  شد 
گروه تنظیمات دعوت سری فعالیت 
باهلل  العزیز  خالفت  هنگام  و  کرد 
رفت  قاهره  به  ق(   386-364(

)نیشابوری، 1996: 22(.
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داعی  بن مالک  لمک  چنان که  بود؛  المؤید  علمی  فعالیت های  برجسته ترین  از  بود  تربیت طالب 
طیبی یمن و ناصرخسرو حجت خراسان از شاگردان با کفایت او بودند. المؤید را پدر روحانی دعوت 
یمن نامیده اند )همان(. او در آثار منثور و منطومش با روی کردی علمی مشروعیت امامت فاطمی را 
توجیه کرد و به طرح مباحث فلسفی در مجالس پرداخت و به انگیزه تعالی بخشی به شأن و مقام امام 
فاطمی، از استدالل عقلی و تأویل مذهبی بهره برد )المؤید فی الدین، 1۹۹4: 14(. از دید او، خداوند 
باطن پدیده ها را مخفی کرد  و راهی برای معرفت آنها فراپیش انسان نهاد و بدین طریق انسان را آزمود 
)همان(. این شاعر و داعی ایرانی هم چنین با توجه به اهمیت والیت، با استناد به احادیث و آیات قرآن 
و به روش اقناعی، امامت خلفای فاطمی را اثبات می کرد؛ چنان که این حدیث را از امام جعفر صادق 
آورده است: دو جاهلیت است جاهلیت کفر و جاهلیت گم راهی؛ پس جاهلیت گم راهی قبل از بعثت 
رسول )ص( بود، اما جاهلیت گم راهی پس از بعثت است ]یعنی[ کسی که از امام زمان خود گم راه شود 

)المؤید فی الدین، 1۹۹4: 151(. 
او در اشعارش هم همین مفاهیم را پی گرفت؛ چنان که در قصیده پنجم بر پیروی از ائمه و اهل بیت 

به ویژه امام فاطمی عصرش تاکید کرده است:
اهل بیت علیهم نزل الذکر * و فیه التحریم و التحلیل
هم امان من العمی و صراط * مستقیم لنا و ظل ظلیل

هاکم منهم بمصر اماما هو * بالنفی لشکوک کفیل )المؤید فی الدین، 1۹۹6: 217(؛ خاندان پیامبر 
)ص( که در مورد آنان نص وارد شده و آنها را باید تحلیل نمود. آنها امان این دنیایند و برای ما راه 
درست و مستقیم می باشند، آنان سایه االهی و سایه بان در این دنیا هستند. در مصر از نسل آنان امامی 

است که برای کسانی که به امامت شک دارند کافی است که نظر آنان را نفی کند.
المؤید است؛  از مهم ترین ویژگی های شعری  کاربست تأویل در شرح مبانی و عقاید اسماعیلی، 
ادبیات  در  تأویل  ویژگی های  از  ائمه،  برتری  به  ناظر  احادیث  و  آیات  باطنی  تفسیر  و  چنان که شرح 
عرب به شمار می رود. المؤید نیز با استفاده از روش تأویل صفات و شاخص و ضرورت وجود امامت 
در اشعارش بهره برده و صفاتی را همچون علم، عصمت، عدل، مهدویت، رجعت و دور، در قالب نظم 
تأویل کرده تا از کیان امامت حفاظت کند. برای نمونه، در قصیده هجدهم )بیت ۳ و 4( به بیعت خویش 

با والیت امام فاطمی و ضرورت وجود ائمه اشاره کرده است:
عقدت والئی المام الذی به * یصح لتوحیدی بتحقیقه عقدی

بنو مصطفی من جوهر الخلق عقده * و هاک معدا منه واسطه العقد )المؤید فی الدین، 1۹4۹م.(؛ 
با نفس خویش والیت امام را پذیرفتم و تصدیق کردم؛ امامی که یکتاپرستی و توحید من با بیعت با 

وی تحقق یافت. اوالد مصطفی از جنس انسانند که این گونه او واسطه و عامل تصدیق بشر است.
او امام را عامل رستگاری بشر و راه پذیرش توحید می داند. از دید وی، بدون امام هدایت و علوم 
باطنی تحقق نمی یابند. منش سیاسی و انقالبی ادبیات فاطمی در آثار و فعالیت علمی ناصرخسرو حجت 
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خراسان پی گیری شد. ناصرخسرو عضو برجسته مکتب فلسفی اسماعیلی، در عهد جوانی اش به عیش 
و عشرت سرگرم بود و در قصایدش در خطاب به خودش به دوران می گساری و لعب و لهو خویش 

اشاره کرده است: 
آن کردی از فساد که دگر یادت آید * آن رویت سیاه گردد و تیره شود ضمیر

دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد * همچون سبوس تر نه خمیری و نه فطیر )ناصرخسرو، 
1۳65: قصیده 46، 101(.

او پس از تحول روحی اش برای کشف حقیقت، سفر هفت ساله اش را آغاز کرد )ناصرخسرو، 1۳6۳: 
174(؛ چنان که سه سال در قاهره ماند و در مدارس اسماعیلی برای آشنایی با علوم باطنی و تأویل 
شرکت کرد. کسانی او را از شاگردان المؤید فی الدین دانسته اند. وی پس از گذراندن مراحل و مراتب 
دعوت، به رتبه حجت امام فاطمی بار یافت و به انگیزه تبلیغ به خراسان بازگشت )ناصرخسرو، 1۳48: 
4(. پس از اقامت در خراسان رابطه وی با دربار خالفت در قاهره قطع نشد، بلکه بر پایه منابع تاریخی، 

همچنان مکاتباتش را با المؤید داعی الدعات قاهره دنبال کرد )دفتری، 1۳75: 251(. 
حجت خراسان برای نشر ادبیات و تفکر فاطمی آثاری به نثر و نظم فارسی پدید آورد. وجه دین 
برجسته ترین اثر دینی اوست. او در این اثر اسرار عبادت و احکام را به روش تأویل باطنی، بیان کرده 
و احادیث فراوانی از رسول خدا )ص( و ائمه و بیش تر از امام جعفر صادق )ع( گنجانده است. این اثر از 
شاه کارهای تأویل باطنی به شمار می رود )ناصرخسرو، 1۳48: 7( و اثری ارزنده در شرح و تأویل احکام 
اسماعیلی است. وی در آثارش به روش عقلی و دینی، به دنبال توجیه امامت فاطمی بود؛ چنان که در 
زاد المسافرین )اثری مبتنی بر مباحث حکمت و فلسفه( نیز به شرح ظاهر و باطن و عالم روحانی و 

جسمانی پرداخت. او هدف تألیف این کتاب را چنین گزارش کرده است: 
مقصود ما از تألیف این کتاب آن است که مر خردمندان را معلوم کنیم که آمدن اندرین عالم از 
کجاست و کجا همی شود و این علمی است دشوار هم بگذراندن و هم به اندر یافتن )ناصرخسرو، بی تا: 5(.

او از سویی در جامع الحکمتین به اثبات خالق و رد آرای توحیدی معتزله، کرامیه و فالسفه می پردازد 
و هدفش را گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی می خواند. او در این اثر با حکمت های دینی 
)آیات کتاب قرآن و اخبار و احادیث رسول( و با حکمت و برهان فلسفی و منطقی، به توجیه امامت 
می پردازد )ناصرخسرو، 1۳6۳: 18(. آثار منظوم وی افزون بر آثار منثور کالمی و فلسفی اش نیز با روش 
فلسفی و کالمی به توجیه امامت فاطمی ناظرند. او در روشنایی نامه که 5۹2 بیت اندرزی دارد، مباحث 
عقل کلی، نفس، فطرت، معاد، جوهر و... را مطرح می کند و با دالیل فلسفی و عقلی، اصول عقاید 
فاطمی به ویژه موضوع امامت را توجیه می کند )رجبی،1۳81: 420(. هم چنین در دیوان اشعارش، بر پایه 
هنر شاعری، قصایدی با مضمون های قرآنی و حدیثی و استدالل فلسفی به اثبات و توجیه مقام امامت 
و تنها به مدح خلیفه فاطمی پرداخته است. اشعار وی بنابر ماهیت تعلیمی آنها، از سویی جهان بینی 
اسماعیلی را بازمی تابند و از سوی دیگر، بر اثر ساختار هنرمندانه آنها، عواطف و احساسات روحی شاعر 
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را بازگو می کنند. او علت غایی شعر را تعلیم گری آن می دانست و بنابراین، به فلسفه اخالقی شعر توجه 
می کرد. شعر ناصرخسرو هنرمندانه و در خدمت معناآفرینی و تأویل امور محسوس و نامحسوس بود. او 
بیش تر به حقایق عقلی و مبانی اعتقادی و دینی توجه می کرد و بنابراین، توصیفات طبیعی وی نیز به 

تشبیهی برای ورود به مباحث عقلی و مذهبی می مانند )قاسم زاده، 1۳۹1: ۳16(. 
حجت خراسان همانند المؤید در اشعارش کوشید نوعی تقابل میان ظاهر و باطن پدید بیاوَرد و در 
قالب تشبیه و کنایه گویی در پی عرضه باورهای مذهبی اش بود. هجو و ردیه نویسی بر مخالفان، از دیگر 

ویژگی شعری وی بود که انتقادی درباره ناهنجاری دینی روزگارش را در برداشت: 
مرا گویند بددین است و فاضل بهتر آن بودی

که دینش پاک بودی و نبودی فضل چندانش )ناصرخسرو، 1۳65: ۳4(.
ابیاتش به هجو دینی و ردیه نویسی  از  او افزون بر استدالل به سود عقاید اسماعیلی، در برخی 
بر دیگر مذاهب و عقاید پرداخت و پیروان آنها را بر اثر تعصب دینی شان هجو کرد و به دفاع از ائمه 
فاطمی در برابر دشمنانشان پرداخت. او در برخی از ابیاتش به جهل و کوته فکری آنان اشاره کرده است:

ناصبی ای خر سوی نار سقر چند روی بر اثر سامری؟
بر آن برگزیده  خدا و پیامبر گزیدی فالن و فالن و فالن را

چو هاروت و ماروت لب خشک از آن است ابر شط دجله مران بدگمان را )ناصرخسرو، 1۳65: 11(.
قصاید وی به انگیزه تعلیم و ترویج اندیشه فاطمی نظم یافته اند؛ زیرا دیدگاه مذهبی وی را در 
تصویر سازی هایش به شکل واضحی نمایان می کنند. او اشعارش را با عنصر تشبیه و صَور خیال با صبغه 
کالمی ـ فلسفی به هدف نشر عقاید فاطمیان سامان داد؛ چنان که در برخی از ابیاتش خالفت فاطمی را 
به اوج گرفتن خورشید در بهار و اهل نفاق را به شب تیره و اهل تولی را به روز روشن تشبیه کرده است.

او در این اشعار از طریق استدالل و با اصطالحات کالمی ـ فلسفی، به تأویل ظاهر و باطن می پردازد 
و تنها مسیر سعادت و هدایت افراد را تمسک به امام فاطمی می شمَرد. او در نظام کیهان شناختی خود، 
خواستار مشروعیت سیاسی امام فاطمی بود. هم چنین آموزه ها و باورهایش از تأکید بر ریاست هم زمان 
مادی و معنوی امام سرشارند. ناصرخسرو سرشت سیاسی ائمه فاطمی را تفسیر و توجیه می کرد و با 
تأکید بر خردگرایی و استدالل عقلی و البته بهره گیری از آیات و روایات مذهبی، به انگیزه توجیه عقلی 
مرجعیت دینی و دنیایی امام فاطمی و با اشاره به حکمت ائمه، آنان را عامل اتصال عالم محسوس و 
معقول به یک دیگر می دانست. از دید او امامان صاحبان تأویل باطنی اند که برخی از افراد و برگزیدگان 

آنها را کسب می کنند )ناصرخسرو، 1۳48: 78؛  1۳6۳: 61(. 
او برای تحلیل مقام امامت فاطمی، مباحث فلسفی ـ کالمی خودش را با االهیات عام و خاص آغاز 
کرد )ناصرخسرو، بی تا: 426(. به تعبیر دیگر، دو سنت جهان شناختی )نظام آفرینش( در عقاید داعیان 
اسماعیلی مطرح می شد: یکی نظام عقول ده گانه فارابی )خدا و عقول عشره( و یکی سنت اسماعیلیان 
قدیم )خدا، عقل، نفس و طبیعت(. فالسفه راه ارتباط انسان و خدا را عقول می دانستند، اما نظام فکری 
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ناصرخسرو به رغم دیدگاه پیشینیان، به نیروی خالقه نفس ناطر است. نفس جهان جسمانی را خلق و 
آن را اداره می کند. او نفس )نفس انسانی( را همان چیزی می دانست که به رستگاری )نجات( دست 
می یابد و بارها از رهایی و نجات این نفس سخن گفته است )ناصرخسرو، 1۳6۳: 8۹(. با توجه به شرح 
سیره علمی و مذهبی ایرانیان در جامعه اسماعیلی، شاخص های علمی و مذهبی در نوشتار و رفتار آن 
مشهود است که دست یابی به مقام داعی الدعات و حجت در سازمان دعوت، تدریس، تألیف، مناظره 
علمی و تربیت شاگردان برای وحدت بخشی به جامعه اسماعیلی و نشر اقتدار مذهبی ـ سیاسی جامعه 

به هدایت و رهبری امام ـ خلیفه فاطمی، از این دست شاخص هایند.

نتیجه
با توجه به مخالفت عباسیان و دیگر فرقه های اسالمی با اندیشه های فاطمیان، شناخت داعیان آنها در 
سرزمین اسالمی دشوار است. بنابراین، اطالعات فراوانی درباره شناخت سیره و منزلت مذهبی و علمی 
نخبگان ایرانِی خالفت فاطمی در دست نیست. گمان می رود نخبگان ایرانی در آغاز پیدایِی نهضت 
اسماعیلی، بیش از دیگران در جامعه اسماعیلی فعال بوده  و پس از پایه گذاری خالفت فاطمی در مصر، 
در سازمان دعوت به جایگاه نخبگان حکومتی و منزلت مذهبی و مقام داعی الدعات و حجت دست 

یافته و عهده دار مدیریت دیگر داعیان جامعه اسماعیلی شده باشند. 
منزلت علمی ایرانیان افزون بر مقام مذهبی آنان، از طریق شاخص هایی همانند تألیف، تدریس، 
اقتدار  افزایش  از عوامل  این شاخص ها خود  زیرا  تربیت شاگردان شناسایی می شود؛  و  مناظره علمی 
مذهبی ـ سیاسی فاطمیان در شرق و غرب اسالمی به شمار می رفتند. با استناد به منابع پیش گفته، 
داعیان ایرانی در جذب امیران محلی و بزرگان جامعه اسالمی به خالفت فاطمی مؤثر بودند؛ چنان که 
با گرایش ابویعقوب سجستانی داعی خراسان و سیستان، بیش تر قرامطه ایران به فاطمیان گراییدند. 
نخبگان حکومتی فاطمی در مراحل بحرانی تاریخ جامعه اسماعیلی، فعال و مؤثر بودند؛ چنان که عمل کرد 
علمی کرمانی در حل بحران دعوت و توجیه امامت الحاکم بامرالل بر این دعوی گواهی می دهد. او 
با تألیف آثار کالمی ـ فلسفی به بازاندیشی نظریه امامت پرداخت و با توجیه نص امامت الحاکم و رد 
الوهیت وی، موجب تحکیم وحدت جامعه اسماعیلی شد. هم چنین تأثیر المؤید فی الدین در اثبات امامت 
فاطمی از دید مذهبی، سیاسی و علمی و تصرف بغداد در عصر اقتدار المستنصر بالل، مؤید همین دعوی 
است. او نخبه فرهنگی دربار فاطمی بود و مدیریت اجرایی بخش دیوان انشاء را بر عهده داشت و با 
اجرای مأموریت سیاسی، از عوامل مهم فتح بغداد بود. لمک بن مالک آثار ارزش مند فاطمیان را با تالش 
المؤید به یمن فرستاد تا از نابودی و دست درازی مخالفان مصون و محفوظ بمانند. او شاگردانی را برای 
نشر عقاید فاطمی در جامعه مسلمانان پرَورد که ناصرخسرو حجت خراسان از برجسته ترین آنان بود. 
ناصرخسرو نیز با سامان دهی آثار علمی منظوم و منثور، به تبلیغ دعوت و توجیه امامت فاطمی در برابر 

مخالفان پرداخت و زمینه را برای بسط دعوت در خراسان و شرق ایران فراهم آورد.
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