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چکیده

تحقیق دربارة تاریخنگاری اسماعیلیان به دلیل ازمیانرفتن حجم اابملتمجهی از

آثار آنان ،در میان پژوهشگران این حجزه از اابال کمتری برخجردار بجده است .با

بررس معدود آثارِ باا مانده از مجرخان اسماعیل ممذه و بازسمازی تیمجیری
کل از آثار مفقجدشدة آنان براساس منابع دیگر ،پمژوه

فراه تا حدودی امکانپذیر م گردد .اهمیّت این پژوه

در تماریخنگماری ایمن

به این علمت اسمت کمه

تاریخنگاری اسماعیلیان از منظر فاعلیّتِ پیروان ایمن فرامه در ثبمت گم ارشهمای

تاریخ  ،که تا حدود زیادی از دید محققان این حجزه مغفجل مانده ،مجرد تحقیق

و بررس ارار م گیرد .در این پژوه

نشان داده خجاهد شمد کمه تماریخنگماری

 .1شناسه دیجیتال (10.22051/hph.2018.16984.1163 :)DOI

 .2دانشججی دکتری تاریخ اسالم از دانشگاه تربیت مدرس .ایمیلAli.Babaei@modares.ac.ir :

 .3استاد راهنما ،دانشیار و عضج هیئت علم دانشگاه تربیت مدرس (نجیسنده مسئجل) .ایمیل:

F.Janahmadi@modares.ac.ir
 .4استاد مشاور ،استادیار و عضج هیئت علم دانشگاه تربیت مدرس .ایمیلaghajari@modares.ac.ir :
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فاطمیان در گفتمان مسلط تاریخنگاری اسالم از چمه شاخیمههمای برخمجردار

است .بهنظرم رسد که تاریخنگاری فاطمیان عل رغ ظیمجر در گفتممان مسملط

تاریخنگاری اسالم و اثرپذیری از آن ،با ویژگ های چجن تالا آشکار کمالم

با تاریخ و ارار گرفتن امام -خلیفة اسماعیل در محمجر رویمدادها ،کمه حماک از

تممالش در هیممت نممجع تمماریخنگمماری مقممدس اسممت ،تمما حممدودی از سممنت

تاریخنگاری اسالم متمای شده و از آن فاصله م گیرد .ایمن پمژوه

بمه روش

تحلیل محتجایِ کیف و براساس منمابع کتابخانمهای و دیجیتمال بمه انجمام رسمیده

است.

واژههای کلیدی :تاریخنگاری فاطمیان ،کالم ،امامت ،تاریخنگاری مقدس.

طرح مسئله
با مراهعه به کتابشناس های ادی و هدید آثار اسماعیل مانند فیرست المجدوع ،کتمابشناسم

ایجانف ،کتابشناس پجناواال و کتابشناس فرهاد دفتری درم یابی که از میمان تعمداد چشممگیر

مکتجبات اسماعیلیان ،تنیا تعداد انگشتشماری نجشتههای تماریخ یافمت مم شمجد .از میمان آثمار

بمماا مانممده از دورة فمماطم صممر نظممر از چنممد مممجرد معممدود؛ چی م ی ه م تعممدادی شممر حممال،

واایعنامه های رسم و امثال آن در دسترس نیست .این در حمال اسمت کمه شممار زیمادی از آثمار

اسماعیلیان در گذرِ زمان یا بهدست دشمنان سمن مذهبشمان از میمان رفتمه اسمت (مقریم ی-1967 ،

294/2 :1973؛  .)Halm, 1997: 91-93با وهجد این م تجان رد پای بسیاری از این آثار را در سایر

مکتجبات باا مانده از اسماعیلیان هستجج نمجد .همة این عجامل در کنار فرضیهی وهجد یک سنت

تاریخنگاریِ مختص اسماعیلیه ،که بخش از نمجنههای آن بهدسمت مما رسمیده ،مما را بمه واکماوی

می ترین شاخیههای این تاریخنگاری واداشته است .می ترین مسمئلهای کمه در ایمن پمژوه

بمه

دنبال پاسمخ گمجی بمه آن هسمتی ایمن اسمت کمه تماریخنگماری فاطمیمان از نظمر مجضمجع و روش

تاریخنگاری در بافت تاریخنگاری اسمالم  ،از چمه شاخیمههمای برخمجردار اسمت و تم ثیر ایمن
شاخیهها در اشکال و منابع تاریخنگاری آنان به چه صجرت است
اهمیّت این پژوه

در این است که تاکنجن تاریخنگاری اسماعیلیان در هیچ پژوه

مسمتقل

مجرد بررس ارار نگرفته است .در میان آثار منتشرشده در این زمینه ،تنیا در چنمد صمفحة نخسمتِ

کتابِ «مختیری در تاریخ اسمماعیلیه» نجشمته ی فرهماد دفتمری بمه شمکل گمذرا بمه تماریخنگماری
اسماعیلیان از آغاز تا دوران معاصر اشارات شده اسمت .هممین ملالم

در االم

یمک مقالمة چنمد
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صفحهای با عنمجان « »Ismaili historiographyدر دایرةالمعارف

ایرانیکما بمه چمار رسمیده اسمت.

پائجال ساندرز 1نی مقالهای با عنجان «غدیرخ و ظیجر تاریخنگاری حافظ در اواخر میر فاطم »

2

نجشت .وی بحث خجد را با اشاره به مشکالت پی ِ پای محققان عیر فاطم شروع نمجده و اشاره

م کند که تقریباً هیچ متن تاریخنگارانهای از دوران خالفت فاطمیان در میر بمهدسمت مما نرسمیده
است و ما به ناچار بایست تاریخ این دوران را از منظر مجرخان دوران ممالیک بازسمازی کنمی کمه

اغل

به ارائهی گ ارشهای متنااض م پردازند .بنابراین ،از دیدگاه وی ،رهجع بمه وثمائق کالمم

دوران فاطم ضروری به نظر م رسد ( .)Sanders, 1992: 81-82بر همین اساس است کمه وی بما

بررس وثائق فاطم بهویژه وثیقة «هدایةاآلمر یا » به هنبههمای تماریخنگارانمهی آن تجهمه مم کنمد.
رویداد غدیرخ و بازخجان آن در دوران خالفمت الحمافب بمه منظمجر همایگ ین ِ ممدل هانشمین

«پسرعمج» بههای «پسر» مجضجع اصل مجرد بررس در این پمژوه

اسمت

(Sanders, 1992: 82-

 )104که پس از وی در تحقیق همالالدین الشیّال در کتاب «مجمجعه الجثائق الفاطمیمه» نیم ممجرد

بحث ارار گرفته است (الشیّال 56 :1422 ،بمه بعمد) .عبماس هممدان در فیمل از کتماب «ممذه ،

آمجزش و دان

در دورة عباس » 3پیرامجن تاریخ و مجرخان فاطم تحقیق نمجده است که مجضجع

بررس وی صرفاً مجرخان و تاریخنگاری فاطم نیست ،بلکه شامل ادبیات تاریخ فاطمیان و سایر

ژانرهای ادب آنان که حاوی دادههای تاریخ است ،و نی منابع تاریخنگاری اهل سمنت مم باشمد

که در آن به مجضجع فاطمیان و ادوار بعدی مرتبط با تاریخ فاطم نی تجهه شده اسمت؛ لمذا اثمری

مستقل در مجضجع تاریخنگاری اسماعیلیان به معنای مجرد بررسم در ایمن پمژوه

نیسمت .دیگمر

ملالعات مجهجد در این حجزه نی از ماهیّت مشابه برخجردارند« .منابع تاریخ حشاشین سمجریه» 4اثمر

برنارد لجئیس ،دو کتاب «ترریخ الدولةالفرطمیا » و «نگاه هدید به برخ منمابع تماریخ فاطمیمان در

میر» 5اثر ایمن فؤاد« ،پژوهش در یک امپراتجری اسالم  :تاریخ فاطمیان و منابع آن» اثر پل واکر
و «درآمدی بر تاریخنگاری فاطمیان» ،نجشتة محمدعل چلجنگر همگ از ایمن دسمت اسمت .وهمه

 .1کتاب دیگر وی در این زمینه« ،دعجت اسماعیل و حکجمت فاطمیان در فرهنگ اسالم سند» نمام دارد کمه در سمال

 1949میالدی به چار رسیده است.

2. Claiming the Past: Ghadīr Khumm and the Rise of Ḥāfiẓī Historiography in late Fāṭimid
Egypt.
3. Fatimid history and historians, in Religion, learning and science in the Abbasid period,
ed. M. J. Young, J. D. Latham and R.B. Serjeant, Cambridge 1990.
4. The sources for the history of the Syrian assassins", Speculum. 27 (1952). reprinted in B.
Lewis, Studies in classical and Ottoman lslam (7th-16th centuries), London 1976.s
5. Lumières nouvelles sur quelques sources de l'histoire Fatimide en Egypte", Annales
lslamologiques, 13, 1977.
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تمای این پژوه

در این است که در آن به شاخیههای تماریخنگماری فاطمیمان از منظمر فاعلیّمت

آنان در خلق آثار تاریخنگارانه پرداخته م شجد.
منظجر از آثار تاریخنگارانه در این پژوه

بازسازی گذشته با هد

آن دسته از آثار تماریخ اسمت کمه بمه سماختن یما

انتقال آن به آیندگان م پردازد .حجزة این آثار در پژوه

دالیل بسط داده شده و وهجد هرگجنه هنبههای غال

حاضر بنما بمه

تاریخنجیس در آثار فلسف  ،کالم  ،عقاید

و حت اسناد حکجمت را دربر م گیرد .این بسطِ حجزهی آثار تماریخنگارانمه بنما بمه دالیمل میمم

صجرت گرفته است ،از همله اینکه آثار تماریخنگارانمه بمه معنمای اخمص کلممه در تماریخنگماری
اسماعیلیان اندک است .این الّت آثار تاریخنگارانه از یک طر

متعدد داخل و خاره بجده که سب

بنا به دالیل چجن بروز حمجاد

امحای شمار زیادی از آن آثار شده است ،و از طر

دیگمر

ممکن است بنا بمه دالیلم میم تمر ماننمد برخم شاخیمههمای پمارادایم حماک بمر تماریخنگمری

اسممماعیلیان باشممد .دلیممل دیگممر ،ماهیّممت ایممن پممژوه

اسممت کممه بممه دنبممال بررسم شاخیممههممای

تاریخنگاری فاطمیان است .فراوان کاربرد گ ارشهمای تماریخ در آثمار غیرتماریخنگارانمه ،کمه

شاید متک بر آثار تاریخنگارانهای بجده که شاید امروزه به دست ما نرسیده است ،م تجاند ما را به
درک دایقتری از می ترین شاخیههای تاریخنگاری فاطمیان ن دیک کند.

لذا در این پژوه  ،تالش م شجد می ترین شاخیههای تاریخنگاری فاطمیان با تکیه بر روش

تحلیلِ محتجای کیف مجرد ارزیاب ارار گیرد .نتیجة کاوشها در متجن اصل دورة فاطمیان نشان از

وهممجد دو شاخیممهای اصممل در تمماریخنگمماری آنممان دارد کممه م م تممجان تحممت عنمماوین چممجن

«تاریخنگاری مقدس» و «محجریت کالم در گ ارشهای تاریخ » به بررس آن پرداخت.
 .1تاریخنگاری مقدس
در تاریخنگاری اسالم  ،ملال

بسیار ناچی ی راهع به غیرنخبگان بهویژه روستاییان وهمجد دارد و

کمانجن تجهممه مجرخممان اسممالم بممر شممیرها و نخبگمان شممیری اسممت؛ زیممرا از دیممد ایممن مجرخممان،

رویدادهای زندگ این افراد پرمعنا تلق شده و رویدادهای زندگ افمراد روسمتای علم رغم بمه

دوش کشیدن بار اصل تجلید ،فااد اهمیّت بجد و زندگ آنیا تنیا در رابله با زندگ نخبگان دیمده

م شد .بنابراین ،این دیدگاه کمه تماریخ را غالبم ًا افمراد میم سماکن در شمیرها مم سمازند در میمان
مجرخان اسالم  ،اصل پذیرفته شده بمجد (رابینسمجن .)219-217 :1389 ،ایمن نگماه بمه تماریخ نم د
مجرخان اسماعیل اندک متفاوت بجده و حاک از برخ تفاوتهای پارادایم با تاریخنگری رایج

اسالم است .از دید مجرخ اسمماعیل تماریخ ،روایمت زنمدگ نخبگمان شمیری و یما حتم اممرا و
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پادشاهان نیست؛ بلکه آنان تاریخ را از منظری مقدسمآبانه م نگرنمد کمه در آن تنیما رویمدادهای

زندگ امام -خلیفة اسماعیل و سلسلهمرات

دعجت است که می تلق شده و عامل پیشبرد تاریخ

نعمان در ابتدای کتاب «افتتا الدعجه» پی

از ورود به مباحث تاریخ و در البهالی نقمل روایمات

بشر به سجی فرهام مشخص و ازپی تعیینشده است (ن.ک :ااض نعممان .)240 :1996 ،ااضم
به این می اشاره م کند و امامان فماطم را هانشمینان راسمتین رسمجل اکمرم (

) تما روز ایاممت

م داند که در محجریت تاریخ بشر ارار دارند (ااض نعممان .)1 :1986 ،ایمن ویژگم سمب

شمده

است که وی تنیا راهع به دعجت فاطمیان بنجیسد و به سمایر رویمدادهای تماریخ معاصمر تمجهی

نکند و این خجد حاک از تالش نجیسنده برای ارائهی نجع «تاریخنگاری مقدس» است.

بنابراین ،منظجر از «مقدسنگاری» بهعنجان یک از شاخیههای تاریخنگاری فاطمیان این است

که از نظر مجرخان فاطم تنیا رویدادهای زندگ افراد مقدس (ناطقمان و اماممان) و نظمام دینم مم

سیاس مرتبط با آنان است که معنادار تلقم شمده و اابلیّمت ثبمت در تماریخ را دارد .براسماس ایمن

دیممدگاه ،حممجاد و رخممدادهای پیرامممجن حکممام هممائر و خلفممای غاصم

از منظممر مممجرخ فمماطم

هیچگجنه اهمیّت برای ثبت در تاریخ نمدارد .ایمن ویژگم را مم تمجان برآممده از همد

فاطم در نگارش تاریخ دانست .از دید امام و مجرخ فاطم  ،می ترین هد

مجرخمان

از ثبت واایع تاریخ

برای آیندگان ،معرف امام برحقّ و مسیر اصل هدایت بشری به آیندگان بجده که وظیفمهای دینم

تلق م شجد (ااض نعمان .)118-117 :1996 ،هعفر بن منیجر المیمن 1از نجیسمندگان و ن دیکمان

خلفای فاطم در آغاز استقرار خالفت آنمان ،از نخسمتین اسمماعیلیان اسمت کمه در ایمن دوره بمه

نگارش تاریخِ مقدس پرداخت .وی در کتماب «الشمجاهد و البیمان فم اثبمات مقمام امیرالممؤمنین و

األئمه» 2به ذکر داستانهای مربجط به برخ انبیا مانند ایجب ،ابراهی  ،مجسم  ،شمعی
هد

و دیگمران بما

اثبات حقانیت امام عل (ع) مم پمردازد (المجمدوع .)191-190 :1344 ،در کتماب «سمرائر و

اسرار النلقاء» نی ضمن روایت تاریخ ناطقان بر اساس ارآن ،تجرات و حدیث؛ بخش را به بررس

فراههای شیع پس از امام صادق(ع) اختیا

داده است (هعفر بن منیمجر المیمن 1404 ،ب.)8 :

کتاب «الکشف» 3از همین نجیسنده نی مجمجعهای از ش
 .1حسن بن فرج بن حجش بن زادان معرو

رساله شامل ت ویل آیات از ارآن اسمت

به منیجر الیمن اهل کجفه بجد که در سال  268هجری به یمن رفمت و در

سال  286هجری ادعای امامت عبیداهلل المیدی را پذیرفت (ااض نعمان.)16 :1996 ،

 .2نسخه خل این کتاب به شمارهی  184در کتابخانه تیمجرپاشا در دارالکت

المیریه مجهجد است.

 .3این کتاب را اشتروتمان مستشرق آلمان در سال  1958ممیالدی در بمبئم چمار نممجد کمه بمه دلیمل شمکایت طماهر
سیفالدین داع مستعلجی هند ،آن را ابل از تجزیع نابجد کردند (هعفر بن منیجرالیمن 1404 ،المف :مقدممه میمح ).
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که در آن ضمن این ت ویالت ،مباحث تاریخ مربجط به امامت ،غی ِ حق عل بن ابیلال (ع) در
خالفت و چگجنگ ایام ناطق هفت بهعنجان میدی و اائ را براساس روایات بیان م کند.

در سال  286هجری ،کم پس از اعالم هانشین عبیداهلل المیدی بمه رهبمری دعمجت مرکم ی

اسماعیلیان ،وی برای خجد و اسال
شیعیان اسماعیل با امام غای

خجد که تا پی

از آن حجت نامیده م شدند و واسلة ارتباط

به شمار م آمدند (هعفر ابن منیجرالیمن :1404 ،صص  197به بعد)

ادعای امامت نمجد .وی مدع شد که نام محمّد عنجان مسمتعار بمرای هممة اخمال

اسمماعیل بمن

هعفر بجده و شخص خاص میداق آن نم باشد؛ بنابراین ،تا زممان ظیمجر میمدی مجعمجد اابلیمت
اطالق بر هر امام را داشته است .این تغییر در عقیده سب

ارائة تعریف هدیدی از میمدویت شمد

که در نتیجة آن نسخ شریعت های خجد را به دفاع از شریعت داد؛ و براراری حکجمت عدل هیان

با ظیجر میدی ،های خجد را به ظیجری تمدریج داد .ااضم نعممان در کتماب تماریخ  -کالمم ِ

«شر األخبار» بخش از ملال
عبیداهلل المیدی اختیا

خجد را بمه عالیم ظیمجر میمدی و تلبیمق آن بما حمجاد پیراممجن

داده است .ملال این بخ

از کتاب شر األخبار به اذعان خجد نجیسنده

تکرار روایات کتاب دیگری از وی با عنجان «معال المیمدی» اسمت کمه در آن بمه ارائمة تیمجیری

مقدسمآبانه از عبیداهلل المیدی به عنجان اائ منتظر م پردازد (ااض نعمان ،ب تا 235/3 :به بعد).

در روایات مجرخان اسماعیل این دوره ،شرایط نشر دعجت فاطمیان در میان بربرهای کتامه که

شروع آن در مراس حج را خجرد ،نجع بازسازی شرایط نشر دعجت پیامبر(

) در یثمرب را در

ذهن تداع م کند .در هریان این دعجت است که ابجعبداهلل شیع به عنجان یکم از داعیمان اممام

فاطم با دعجت ابایل بربر کتامه به میان آنان م رود و زمینههای دعجت فاطم را در آنجا فمراه
م کند (ااض نعمان 62 :1970 ،به بعد)؛ اندیشهای که درصدد بجد تا با تیر

مجدد سرزمینهای

اسالم  ،حاکمیّت دین م سیاس هامعه را به محجر اصل آن ،یعن خاندان پیمامبر(

) بازگردانمد

و درصدد تحقق دوران از تاریخ برآینمد کمه طبمق پمی بینم امرآن و روایمات نبمجی ،بمه میمدی
مجعجد(عج) نسبت داده م شد (ااض نعمان ،ب تا 237/3 :به بعد) .برخجرد منمابع تماریخنگارانمهی

فاطم با شجرش ابجی ید ،به روشن حاک از تالش مجرخان فماطم بمرای تقمدسبخشم بمه ایمن

دولت تازهت سیس است؛ تقدس که پایه و اساس آن اندیشة ظیجر میدی اسمت؛ اندیشمهای کمه از
طر

تمام گروههای مسلمان ،اصل پذیرفتهشده بجد و فاطمیان بنما داشمتند تما در همای دورتمر از

فرهاد دفتری ،هعفر را فقط گردآورندة این کتماب مم دانمد (هعفمر بمن منیمجرالیمن 1404 ،المف )125 :امما براسماس

پارهای شجاهد از همله اینکه در کتاب از اائ دومین خلیفة فاطم بهعنجان اائ به سمیف و نماطق هفمت نمام بمرده ،اامالً

بخ

اخیر کتاب در زمان خجد وی نجشته شده است (هعفر بن منیجرالیمن 1404 ،الف.)101-100 :

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 39 /

مرک المرو اسالم  ،به تحقق آن بیندیشند .در آثار تماریخنگارانمهی فماطم از ابجی یمد بما عنمجان
دهّال یاد م شجد ،یعن همان شخییّت آخرال مان که در مقابل میدی ایمام نممجده و محکمجم بمه
نابجدی است .چنمین نگماه مقمدسمآبانمهای بمه دوران نخسمت فماطم در شممال آفریقما در کتماب

عیجناألخبار ادریس عمادالمدین کمه تماریخ آن دوره را براسماس منمابع معاصمر رویمدادها ،کمه در

دسترس وی بجده ،بازسازی نمجده است نی دیده م شجد (ن.ک :ادریس عمادالدین ،بم تما :السمبع
الخامس .) 89 ،لذا وی نی از مخالفان با لفب زندیق و دهمال نمام بمرده و عبیمداهلل المیمدی را هممان

خجرشیدی م داند که پیامبر اسالم(

) وعمده داده بمجد در ر س سمال سییمد پمس از هجمرت از

مغرب طلجع م کند (ابن هیث  68 :1388 ،مقدمه محقق؛ ادریس عمادالدین ،ب تا :السمبع الخمامس،

42؛ ااض نعمان55 :1978 ،؛ الججذری ،ب تا.)69 ،58-44 :

 .2تاریخنگاری کالمی
امامت بهعنجان اساس ترین اصل مبنای در نظام اعتقادی اسمماعیلیان دارای ارتبماط بم واسمله بما
ظجاهر شریعت و نظام فکری پیروان این فراه از همله تاریخنگاری آنان است .وهجد امام در هامعة

اسماعیل با ویژگ های چجن عل خا  ،عیمت ،وساطت فیض الی  ،تفسیر بماطن ِ شمریعت ،و

الم

عمال بمجدن ،اممری ضمروری اسمت (ااضم نعممان .)85-84، 72 :1996 ،ممتکل م مجرخمان

اسماعیل در اال

آثار کالم  ،کالم م تاریخ و تاریخ م کالم سع در اثبات اصل اماممت و

هنبهی الیم آن داشمتند .امرار گمرفتن اممام م خلیفمهی اسمماعیل در مرکم روایمت تماریخ نم د

اسماعیلیان حاک از تالش در نگارش نجع تاریخ مقدس اسمت کمه ممجرخ در البمهالی گم ارش

رویدادهای تاریخ  ،عامل القاء مشروعیت نی هست .این در حال است که در سنت تاریخنگماری

اسالم  ،تاریخ روایتگر حجاد مرتبط با نخبگان (پیامبران و پادشماهان و امثمال آنمان) اسمت .ایمن

مسئله سب

شده است که تاریخنگماری فاطمیمان بمرخال

سمنت تماریخنگماری اسمالم از تنمجع

چندان در اَشکال و شیجه ارائة مجاد تاریخ برخمجردار نباشمد .در نتیجمه تماریخنگماری ایمن فرامه

محدود به پارهای تجاریخ دودمان  ،سرگذشتنامه و سیرهنگاری یا خجدزندگ نامههای اسمت کمه
در پجش

آنیا به ارائه مجاد تاریخ پرداخته شده است.

آثار هعفر بن منیجر المیمن از نخسمتین آثماری اسمت کمه در ایمن زمینمه حمائ اهمیّمت اسمت.

همانطجر که گفته شد ،هد

وی از ذکر تجاریخ انبیا در کتاب «الشجاهد و البیان» ،اثبات حقانیّمت

عل (ع) بهعنجان سنگ بنای نخستِ مشروعیّت خلفای فاطم است .وی در همین راسمتا در کتماب

«الفرائض و حدود الدین» ضمن ت ویل بماطن سمجرههمای یجسمف ،کیمف و بخشم از سمجرة نمجر
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(المجدوع )188-187 :1344 ،با ذکر نس نامة عبیداهلل المیدی ،که در نامة وی به اسماعیلیان یممن

ذکر شده ،بر این مشروعیّت نَسَب ت کید م کند (دفتری .)128 :1375 ،کتاب «ت ویل الفرائضِ» وی
نی دارای رویکردی مشابه است که احتماالً در اصمل یمک کتماب بمجدهانمد (.)Ivanov, 1963: 22

تجهه به انساب را شاید بتجان به عنجان نخستین بازگشت فاطمیان به تاریخ بمرای اثبمات مشمروعیّت

خجد المداد نمجد .روش هعفر بن منیجر الیمن در ارائة دادههای تاریخ م کالم است .او غیمر از
ارآن و حدیث به منبع مشخی برای نجشتههای خجد اشماره نمم کنمد (هعفمر بمن منیمجر المیمن،

 1404الف.)89 ،26 ،7 :
هد

ااض نعمان در «افتتا الدعجه» به عنجان می ترین اثر تاریخنگارانة بماا مانمده از دورة فماطم ،

خجد از پرداختن بمه حمجاد آغمازین تشمکیل خالفمت فماطم و زنمدگ سیاسم عبیمداهلل

المیدی را ثبت رویدادهای مرتبط با وی برای آیندگان عنجان م کند که نشان مم دهمد همد

از

نگارش این کتاب نه فقط طر مباحث کالم  ،بلکه تماریخنگماری کالمم اسمت (ااضم نعممان،
 .)2 :1986او در این کتاب بر آن است تما بما مقایسمة شمرایط جزیرةالعار
اسالم(

در آسمتانة ظیمجر پیمامبر

) با شرایط افریقیه در آستانة ورود عبیداهلل المیدی ،به روایت این برهه از تاریخ فاطمیمان

با رویکردی کالم بپردازد (ااض نعممان« .)8 :1970 ،شمر االخبمار فم فضمائل االئممه االطیمار»

عنجان رسالهای دیگر از اوست که در دوران خالفت مع گردآوری و تجسمط خمجد وی اصمال و
ت یید شده است .نجیسنده در بخ

اعظ کتاب به اثبات مبان مشروعیّت خلفای فماطم در دوران

نخستین امامان شیعه م پردازد .در دو اسمت اخیر کتاب نی به آغاز دعجت فاطم در شمال آفریقا
و ظیجر عبیداهلل المیدی در آنجا پرداخته شده و تالش م شجد شمرایط آن بما ایمام میمدی مجعمجد

انلباق داده شجد (ااض نعمان ،ب تا.)237/3 :

مقدسنگاری و رویکرد کالم در نگارش تاریخ بمه عنمجان دو شاخیمة اصمل تماریخنگماری

فاطمیان سب

شده است که این تاریخنگاری برخال

سنت تاریخنگاری اسالم و در راستای این

دو شاخیه ،به برخ اشکال نگارشم ماننمد تمجاریخ دودممان  ،سمیرهنگماری ،سرگذشمتناممههما،

خجدزندگ نامهها و امثال آن محدود شجد؛ همة این انجاع ،از نظر زمان معلج

به تاریخ معاصر و

از نظر روش ،ترکیب و متک بر اسمناد حکمجمت مجهمجد در دیمجان انشماء ،مشماهدات عینم و یما

روایات شاهدان عین است .بنابراین« ،معاصرنگاری» و «تاریخنگاری مستند» را م تجان به عنجان دو
شاخیهی ثانجی در تاریخنگاری فاطمیان المداد نمجد که بمه اَشمکال نگمارش تماریخ و منمابع نقمل

روایات در تاریخنگاری فاطمیان هیت بخشیده است .در ادامه ،ذیل این دو عنجان به شر بیشتری
از شاخیههای اصل تاریخنگاری فاطمیان پرداخته خجاهد شد.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 41 /

 .1-2معاصرنگاری
از می ترین اشکال تاریخنگاری اسماعیلیان ،که به انعکماس رویمدادهای تماریخ معاصمر از منظمری

کالم م پردازد ،م تجان به تکنگاریهای دودمان اشاره نمجد .این نجع تاریخنگماری در وهلمة

اول بهعنجان منبع بالقجه برای مشروعیتبخش به حاکمان و مشروعیتزدای از عناصمر مخمالف،
حائ اهمیّت است نه بهدلیل ارزش و کارآی شان در بازسازی گذشته .به همین دلیل ،هد

اولیه از

نگارش این تجاریخ ،بازتاب برداشتهای ذهن دربارة زممان و نحمجة ارتبماط افمراد بما حکجممت و

چگجنگ ارتباط حکجمت با دنیاست .ابجعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن القاس بن خالمد بمن

هناده العُتف (م  385ق) اخترگجی دربار الع ی فاطم از نمجنههای بارز ایمن شمکل تماریخنگماری
است که صاح

تاریخ در زمان فاطمیان تحت عنجان «التاریخ الجامع ال

یام الع یم » اسمت کمه

آن را ابل از سال  377هجری تم لیف نممجد .صمفدی ایمن کتماب را «تماریخالکبیمر» نامیمده اسمت

1

(صفدی239/3 :1974 ،؛ البغدادی55/2 :1413 ،؛ کحاله .)457/3 :1414 ،از دیگمر نمجنمههمای ایمن

آثار م تجان از رسالة «استتار االمام» ،و کتاب «افتتا الدعجه» نام برد .احمد بن ابراهی نیشمابجری از

نجیسندگان دوران خالفت الع ی (386-365ق) و الحاک ب مراهلل ( 411-386ق) در رسمالة «اسمتتار

االمام» که از منابع می تاریخنگارانة دورة فاطم است به تاریخ دوران ستر ،تجال امامان مسمتجر و
زندگ عبیداهلل المیدی در سلمیه در ارن سجم هجری و نی سفر وی از سمجریه بمه شممال آفریقما و

ت سیس خالفت فاطم م پردازد (زکار 269 /1 :2007 ،بمه بعمد ،ممتن اسمتتار االممام) .وی در ایمن
رساله نام سه تن از امامان مستجر بعد از محمّد بن اسماعیل را ذکر م کند و حاوی اطالعات میم
راهع به عبداهلل األکبر و هانشینان وی تا عبیداهلل المیدی است (.)Lalani, 1978: 4-9

ااض نعمان در کتاب افتتا الدعجه ،که نگارش آن را در سال  346هجری یعن تنیما نمی امرن

پس از حجاد مجرد اشاره در کتاب به پایان رسانده ،تنیا بر تاریخ دعجت فاطمیان متمرک شمده و
حجاد مرتبط با آن را با تفییل شر م دهد .این مسئله سب

شده است که رسالة افتتما المدعجه

م خذ بسیاری از مجرخان بعمدی ماننمد محمّمد بمن محممد الیممان صماح

«سمیره الحاهم » باشمد

(الیمان  .)25 :1939 ،دو سجم کتاب «شر األخبار» ااض نعمان راهع به تاریخ و فضمائل علم بمن

اب طال (ع) و مابق آن در فضائل اهلالبیت و بقیة امامان تا هعفر صادق(ع) است که برخال
آن محدود به مناا

نام

اهل البیت(ع) نیست ،بلکه تاریخ دوران امام عل (ع) تا امام هعفر صادق(ع) را

نی شامل م شجد که در آن به حجاد می تاریخ شیعه مانند هیاد امام عل (ع) با ناکثین ،ااسملین
 .1وی دارای آثار تاریخنگارانهی دیگری نی بجده است که از آن هملمه مم تمجان از «سمیره الع یم » نمام بمرد (صمفدی،
.)240/3 :1974
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و ماراین ،اخبار صفین ،حادثة کربال ،ذکر امام صادق(ع) و فرزندان ایشان ،ذکر اخبار میمدی(عج)
و مانند آن اشاره نمجده و تاریخ برخ فِمرَق شمیع را نیم بمازگج مم کنمد .ااضم نعممان در اداممة

صفحات این کتاب به ذکر ایامهاى علجیمان پمس از حادثمة کمربال ماننمد ایمام فمخ پرداختمه اسمت.

اختیا

بیشترین حج کتاب به امام على(ع) حماک از تجهمه نجیسمنده بمه نخسمتین سمنگبنمای

مشروعیّت خلفای فاطم است نه پرداختنِ صر

بمه تماریخ آن دوران؛ زیمرا آنهمه از نظمر ممجرخ

فاطم اهمیّت دارد ،مشروعیّت امام فماطم اسمت؛ بنمابراین روایمات وی از تماریخ اماممان پیشمین،
گ ینش و در راستای این مشروعیّتبخش است .اشارة نجیسنده به ایامهمای شمیع ممابین شمیادت
امام صادق(ع) تا ظیجر عبیداهلل المیدی نی با ذکر حدیث از اممام سمجاد(ع) کمه مم فرمایمد «کمل

خارج منّا ]ابل القائ [ مقتجل» در خدمت هدف کالم و مشروعیّتبخ

ارار م گیرد کمه بمر آن

اساس ،ایام مجفق عبیداهلل المیدی در میان حج وسیع از ایامهای نافرهمام دیگمر رهبمران شمیع ،

طبق این حدیث ،تنیا ایام مشروع به حساب آمده و بنابر آن ،او همان میدی مجعمجد و اممام برحمقّ

است.

تراه و سیرهنگاری در میان فاطمیمان نیم ماننمد دیگمر مکتجبمات آنمان ضممن برخمجرداری از

روش کالم  ،معلج

به تاریخ معاصر است .عالوه بر «سیره ابن حجش » نجشتة هعفر بن منیمجر

الیمن« ،المجالس و المسایرات» ااض نعمان« ،سیره األستاذ هجذر» نجشتة ابمجعل منیمجر الع یم ی
الججذری« ،سیره الحاه

هعفر بن عل » 1نجشتة محمد بن محمد الیمان  ،و «سیره المؤید ف الدین

الشیرازی» نی از این دست است .کتاب «المجمالس و المسمایرات» ااضم نعممان کمه حمجل محمجر
شخییّت و سیرة مع فاطم نجشته شده ،ت کید عمدة آن بر نقم
بهعنجان واسلة میان عمال غیم

ادسم و همدایتگر اممام فماطم

و عمال ممادی اسمت (ااضم نعممان،118-117 ،104 ،55 :1996 ،

 .)276 ،124-123به این دلیل که بیشتر دوران زندگ ااض نعمان ه زمان با خلیفه المع بجد .ایمن
کتاب حاوی ثبت روزانمة اامجال و تجایعمات ایمن خلیفمه اسمت (ااضم نعممان .)24 :1996 ،کتماب

«المناظرات» 2ابن هیث از دیگر نمجنههای زندگ نامهنگاری در دورة فاطم اسمت کمه در حقیقمت
یک تاریخهه با رویکرد شر حالنگاری است .نجیسنده در این کتاب شر هلسات و گفتگجهای

خجد با رهبران دعجتِ اسماعیل از نخستین ماههای فت ایروان در ره

سال  296هجری تا ظیمجر

عبیداهلل المیدی در ربیعالثان سال  297هجمری را ثبمت کمرده اسمت ( .)Daftari, 2004: 119ایمن

 .1این رساله با تحقیق و .ایجانف در ه ء دوم از هلد چیارم «مجله کلیمه األداب» (صمص  )133-107تجسمط انتشمارات
الجامعه المیریه در ااهره ( 1936م) به چار رسیده است (صالحیه.)371/5 :1995 ،

 .2ابن هیث از علمای شیع ایروان و بعدها از داعیان اسماعیل در شمال آفریقا بجد.
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کتاب وی در نخستین سالهای حکجمت فاطمیان در افریقیه (  344ق) نگاشمته شمده 1و مجضمجع

آن ثبت شخی نجیسنده از مباحثات و مناظرات

با داعم اسمماعیل ابجعبمداهلل شمیع و بمرادرش

ابجالعباس م باشد .این کتاب همهنین شامل برخ ه ئیات زندگینامهای در ممجرد خمجد ابمنهیمث

است ( )Ibn al-Haytham, 2001: 41-55و اطالعات میم در رابله با عقاید نخستین فاطمیمان در

اختیار ما ارار م دهد (.)Daftari, 2004: 120
ااض نعمان سیرة مع را در اال

یک ارهجزه نی روایت م کند (ااض نعممان.)462 :1996 ،

کتاب «األرهجزه المختاره» 2نمجنهی وااع یک تاریخنگاری کالم منظمجم اسمت کمه یمک دوره
تاریخ امامت را در اال

نظ بیان م کند .وی بحث خجد را با اشماره بمه پیمامبران و اوصمیای آنمان

شروع نمجده (ااض نعمان ،)34 :1970 ،به اختال
اسالم(

) و اینکه آیا چنین وصیت از طر

مردم در مسئلة انتخماب هانشمین تجسمط پیمامبر

آن حضرت صجرت گرفته است یما خیمر مم پمردازد

(ااض نعمان )46-37 :1970 ،و پس از طر یک سلسله مباحث راهمع بمه اماممت؛ بمه دوران اممام

حسن ،حسین ،زینالعابدین و هعفر صادق (ع) پرداخته و با طر مسئلهی استتار امامان پس از اممام

هعفر صادق(ع) ،به ایام عبیداهلل المیدی و آغاز دورانِ کشف اشاره م کند (ااض نعممان:1970 ،

 .)205-178وی در انتیا با طر دیدگاههای گروههای مختلف شیع راهع به امامت ،به ردّ نظرات
مخالف م پردازد .راوندیه ،حیینیه ،زیدیه ،هارودیه ،بتریه ،مغیریه ،کیسانیه ،کربیه ،بیانیه ،حارثیه،
عباسیه و رزامیه از همله فرا هستند که به آنیا اشاره م کند (ااض نعمان.)241-205 :1970 ،
رسالة «سیره الحاه

هعفر بن عل » از دیگر منابع تاریخنگارانة باا مانده از دورة فاطم است

که به شر هجرت میدی از سلمیه براساس روایمت هعفمر بمن علم پرداختمه و حماوی اطالعمات
ارزشمندی از سفر طجالن عبیداهلل المیدی ( 297-289ق) از سلمیّه به شممال آفریقما و اامامت

سجلماسه است .هعفر بن عل که در این سفر می  ،میدی را همراه م نمجد ،بسیاری از حجاد

در

می تاریخ اوایل دوران فاطم را از ن دیک شاهد بجده اسمت ( .)Daftari, 2004: 159محمّمد بمن

محمّد الیمان در این سیره ضمن روایت تاریخ خروج میدی از سلمیه ،به دنبال تلبیق عالی ظیجر

میدی مجعجد بر حجاد پیرامجن خروج عبیمداهلل المیمدی اسمت و تیمجیری مقمدسگجنمه از اممام

 .1این کتاب در هلد شش کتاب األزهار بیروچ بهصجرت نسمخه خلم بماا مانمده اسمت .ویلفمرد مادلجنمگ و پمل

ارنست واکر در کتاب « »The Advent of the Fatimids: A contemporary Shi’I Witnessمتن ایمن رسماله را
آورده اند .این کتاب تجسط امیر هجان آراسته و محمد هماودان بمه فارسم ترهممه و تجسمط دانشمگاه ادیمان و ممذاه
منتشر شده است (ن.ک :مادلجنگ.)194-9 :1388 ،

 .2این کتاب با تحقیق و تعلیق اسماعیل اربان حسین پجناواال به چار رسیده است.

 / 44شاخصههای تاریخنگاری فاطمیان در گفتمان تاریخنگاری اسالمی

فاطم ارائه م دهد که یادآور ارهاصات پیرامجن ظیجر پیامبر اسمالم(

) اسمت (ایجانمف:1939 ،

 132 ،120-119 ،112متن سیره هعفر الحاه ) .این سبک نگارش تاریخ ،سبک مسلط بر رسالهی

«استتار االمام» 1نی هست .ملال

این رساله روایتگر حجاد مربجط به دوران ستر تا رسیدن عبیداهلل

المیدی به سجلماسه است (زکار 273 /1 :2007 ،متن استتار اإلمام) که بنا به اذعان خمجد نجیسمنده،

براساس منابع مجهجد در آن زمان به نگارش درآمده است (زکار .)284/1 :2007 ،ابمجعل منیمجر
الججذری کارگ ار و نجیسنده فاطم در شمال آفریقا 2،کات ِ استاد همجذر صمقلب  3و از مجرخمان

دربار الع ی فاطم نی در کتاب «سیره األستاذ هجذر» ضمن تمرک بر سیرة هجذر به عنجان یک از

می ترین شخییّتهای معاصر نجیسنده ،رویکرد کالم مشابی را در روایت تماریخ اتخماذ کمرده

است ( یمن فؤاد سید .)35-34 :2007 ،شیجة مبتن بر حقّ الی امامان فاطم در تعمابیر بمهکاررفتمه

در اسناد مجهجد در «سیره األستاذ هجذر» منعکس شده اسمت (الجمجذری ،بم تما .)17-16 :وی در

بخ های از کتاب خجد به هایگاه واال و مفترضاللاعهبجدنِ امام -خلیفهی فاطم اشاره مم کنمد

(الججذری ،ب تا .) 148-147 :در این کتاب به برخ عقاید اسماعیلیه نی اشاره شده است .یکم از

این عقاید ،امامت منیج

اهل بیت(ع) است .به همین دلیل ،مؤلف در هایهمای ایمن کتماب بمه

طجر مکرر بر وهجب اعتقاد به والیت امامان و مفترضاللاعهبجدن ایشان ت کید م کند (الججذری،

ب تا.)82 ،81 ،77 ،65 :

از سیرة مؤید ف الدین شیرازی داعا الادعرة فماطم مم تمجان بمه عنمجان آخمرین کتماب سمیرة

باا مانده از دوران فاطم نام برد که در آن پرده از حجاد ربع دوم ارن پنج هجری ،برم دارد.

 .1وی داع و نجیسنده ایران و اسماعیل مذه

است .سمییل زکمار ممتن ایمن رسماله را در کتماب «الجمامع فم

القرامله ف األحساء ،الشام ،العراق ،الیمن» آورده است (ن.ک :زکار 269 /1 :2007 ،به بعد).

خبمار

 .2وی از درباریان چیار خلیفه نخست فاطم بجد و در سال  363هجری درگذشت.

 .3وی در دوران هجان بردهای از ممالیک بجد که عبیداهلل المیدی او را بمه ولیعیمد خمجد ،القمائ بم مراهلل هدیمه داد .در
زمان اائ مناص

میم مانند هانشین خلیفه در غیاب او ،امین امجال بیتالمال ،سفارت میان خلیفه و مردم و ماننمد آن

را بهعیده داشت .بعد از مرگ اائ در سال  334هجری که شجرش مخلد بن کیداد به اوج خمجد رسمیده بمجد ،هانشمین
او ،منیجر با پنیان داشتن خبر مرگ پدرش به هنگ ابمن کیمداد رفمت و در ایمن زممان همجذر را در ایمروان بمهعنمجان

هانشین تاماإلختیار خجد گذاشته بجد .هجذر در این مدت تمام نامههای ارسال از ایروان را بمه نمام خلیفمه القمائ صمادر
م کرد ،بهگجنهایکه همه گمان م کردند وی همهنان زنده است .پمس از بازگشمت منیمجر بمه پایتخمت و سمرکجب
شجرش مخلد بن کیداد ،وی مرگ پدرش را اعالم نمجد و به هجذر لق «مجل

میرالممؤمنین» داد و بمه وی دسمتجر داد

تا در نامه های ارسال آن عنجان را اید کند .هجذر در دوران مع نیم بمه رسم سمابق هایگماه خمجد را حفمب نممجد .وی
سرانجام در سفر مع به میر ،در میانة راه در های به نام میاسر در ن دیک براه از دنیا رفت (الججذری ،ب تا.)9-8 :
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امام در تفکر این نجیسندة اسماعیل دارای نقش محجری است کمه مبنمای روایمت تماریخ اسمت و
حجاد تاریخ کتاب بر همین اساس روایت م شجد .روش روایت حجاد مربجط به زمان ااامت
نجیسنده در فارس ،حجاد مربجط به زمان حضجر وی در دربار مستنیر فاطم  ،و حجاد مربجط

به زمان حضجر نجیسنده در ماهرای شجرش بساسیری علیه خلیفة عباس در بغداد همگ حماک از
این نجع دیدگاه است .نجیسنده در کتاب خمجد علم رغم روایمت تماریخ معاصمر و رودررویم بما

بازیگران اصل و حاضر در صحنة حجاد  ،آگاهانه و بدون هیچ واهمهای دست به نقادی م زنمد.

وسعت دایرة این دیدگاه انتقادی هر آنهه و هر آنکس که سجای امام -خلیفة فاطم است را دربر

م گیرد و تنیا اوست که در مرتبهای فراتر از تیررس این نقادیهاست (المؤید ف الدین الشیرازی،

 .)14 :1949وی در گم ارش منمماظرات خممجد در دربممار ابجکالیجممار ،ظمماهر اممرآن را معجم ة پیممامبر
اسالم(

) و باطن آن را معج ة ائمه(ع) م داند (المؤید ف الدین الشیرازی 16 :1949 ،به بعد) .در

زمینة تراه نی کتاب «اإلشاره ال من نال الجزاره» 1نجشتهی ابن الییرف حمائ اهمیّمت اسمت کمه
تراه احجال وزرای دربار فاطم از یعقجب بن کلّس تا بجشجاع اآلمری را دربر دارد و مبتنم بمر
منابع مجهجد در دیجان انشاء بجده که در دسترس نجیسنده ارار داشته است.

 .2-2روش و منابع روایت تاریخی
تاریخنگاری فاطمیان از نظر شیجة ارائة داده های تاریخ مبتن بر روش ترکیب است که در آن به

ارائة سلسله اسناد پرداخته نم شجد .یک از دالیل اتخاذ چنمین روشم در تماریخنگماری فاطمیمان،
رویکرد کالم آن است که نقل روایات بهویژه راهمع بمه تماریخ اماممان گذشمته بمه عنمجان مبمان

مشروعیّت امام زندة فاطم  ،گ ینشم اسمت .ایمن در حمال اسمت کمه در نقمل روایمات معاصمر و

ن دیک به زمان نجیسنده ،اتکا نجیسنده بر شاهدان عین رویدادها از اسمماعیلیه ،اسمناد و مشماهدات

شخی است .برشمردن این ویژگ به عنجان یک از شاخیههای ثانجی در تاریخنگاری فاطمیان،
که مت ثر از رویکرد کالم آن است ،به این دلیل است که در هریان مسلط تاریخنگماری اسمالم

عل رغ مشاهدة برخ نگرشهای کالم در ثبت رویمدادها ،منبمع روایمات طیمف وسمیعتمری از
راویان و آثار و مکتجبات گذشتگان را شامل م شجد .تماریخ اسمماعیلیان بمهویمژه در دورة فماطم

یک از مستندترین دوران در تاریخ اسالم است ،بهگجنهایکه الشقندی (م  821ق) زمان کمه در

ارن نی هجری کتاب «صب االعشى فى صناعه االنشاء» خجد را بمهعنمجان راهنممایى بمرای کاتبمان
 .1این کتاب با تحقیق عبداهلل ملخص در سال  1924میالدی در هلد « 25نشریة مؤسسة فرانسمجی باسمتانشناسم شمرا
ااهره» و بار دیگر به صجرت مستقل در سال  1964میالدی در بغداد تجدید چار شده است.
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نجشت مم که در آن اطالعات سجدمندى را براى یک منشى براساس اسناد و مدارک ادی و هدید

ارائه مىدهدمم در بخ هایى از کتاب خجد ،سلسله اسناد حکجمتهاى میرى را در دوران اسالمى

همعآورى نمجده است که تعدادى از این اسناد و وثائق مربجط به دوره فاطمیان در میر است کمه
در منابع دیگر مفقجد بجده و حاوی عناصر تاریخنگارانه است .بمر هممین اسماس ،مراهعمه بمه اسمناد

بهعنجان یک از می تر ین منابع نقل تاریخ در میان فاطمیان حمائ اهمیّمت اسمت .ایمن بمدان دلیمل

است که بیشتر مجرخان اسماعیل ماننمد ااضم نعممان و ابمجعل همجذری از داعیمان عمال رتبمه یما
متجلیان دیجان انشاء و کات

ال بمه حجم وسمیع از اسمناد و ناممههمای
دربمار فاطمیمان بمجده و عمم ً

حکممجمت دسترس م داشممتند .در دور پایممان خالفممت فمماطم  ،از زمممان المستنیممرباهلل بممه بعممد نی م

تاریخنگاری فاطمیان عمالً در اسناد صادره از دربار خالفت انعکاس م یابد که با ملالعة این اسناد،
رویکرد کالم در تاریخنگاری فاطمیان بی

از پی

روشن م شجد .پائجال ساندرز و همالالمدین

الشیّال در آثار خجد به این مجضجع پرداختهانمد (الشمیّال 56 :1422 ،بمه بعمد؛ Sanders, 1992: 82-

.)104

ابجعل منیجر الع ی ی الججذری نجیسندة «سیره األستاذ هجذر» بمه دلیمل کمار در دیمجان انشماء

فاطمیان به عنجان کات

مخیج

استاذ هجذر ،از بسیاری اسرار میان هجذر و امام -خلیفة فماطم

آگاه داشت و هیچ تجایع یا نامهای نبجد کمه از آن آگماه نباشمد (الجمجذری ،بم تما .)32 :منیم
کتابت که وی بدان گماشته شد از می ترین مناص

م شد صاح
بدینمنی

کلیدی در نظام اداری مسلمانان بجد که باعث

آن امکانِ رسیدن به باالترین مقامات از همله وزارت را پیدا کند .بمه دلیمل اشمتغال

می بجد که وی به بسیاری از اسناد مبادلهشده میان هجذر و امامان فماطم کمه حماوی

اطالعات بسیار میم بجد ،دسترس داشت .این اسناد نق

میم در نگارش کتاب وی ایفا نممجد.

کتاب وی مجمجعهای از اسناد رسم به همراه تجضمی مختیمری از نجیسمنده اسمت کمه بمهخماطر
نشاندادن ارتباط سند با زمینه است (الججذری ،ب تا .)11 :وی اسنادی ارائه م دهد که بیمانکننمدة

حقایق بسیاری از حیات سیاس م اهتماع دور اول خالفت فاطم در افریقیه است .به همین دلیل،

سیرة استاد هجذر نسبت به آثار مشابه در تماریخنگماری اسمالم از ارزش بماالی برخمجردار اسمت
(الججذری ،ب تا.)5 :

ااض نعمان نی مانند ابجمنیجر هجذری از ن دیکان امامان فاطم (میدی ،اائ  ،منیجر و مع )

بجد و بهواسلة همین ن دیک به بسیاری از اسناد و تجایعات دسترس داشت که از آنیا در نگمارش

کتاب «المجالس و المسایرات» بیره گرفت و خجد نی بدان تیری مم کنمد (الجمجذری ،بم تما6 :

مقدمه محقق ،به نقل از المجالس و المسایرات) .با وهجد این مشابیتها ،تفاوت اساس میان «سیره
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األستاد هجذر» و «المجالس و المسایرات» در این است که ابجعل منیجر عین اسناد را بدون حاشیه
و شر و تفییل در کتاب خجد م آورد ،اما ااض نعمان در بسیاری هاها تنیا به ذکر معنای اسناد
اکتفا نمجده و به شر و تفییل آن مم پمردازد (الجمجذری ،بم تما .)6 :بخم

سمجم «سمیره المؤیمد

ف الدین» نی شامل دوران است که نجیسمنده بما بساسمیری تعاممل داشمته و بما او در شمجرش علیمه
عباسیان شرکت دارد (هعفری .)23 :1384 ،از اسمتهای می این بخ

م تجان به متن نامههمای

اشاره کرد که نجیسنده به امیران عراق ،شام و وزرای ممیر نمجشته و بمرخ از هجابهمای آنیما را

نی آورده است (المؤید ف الدین الشیرازی .)77 :1949 ،این نامههما ،اسمناد تماریخ میمم دربمارة

شجرش بساسیری به حمساب مم آیند .دلیل اهمیّت سیره المؤید بهعنجان یک منبع میم در تماریخ-
نگاری فاطمیان ،شر حجاد یک برههی حساس تماریخ اسمت کمه حمجاد را از منظمر شماهد

عین و دخیل در رخدادها گ ارش م کند .اسمت پایان کتماب شمامل دورانم اسمت کمه وی بما

بساسیری در تعامل بجده و با او در شجرش علیه عباسیان شرکت دارد.

عالوه بر اسناد ،دیگر منبع می در تاریخنگاری اسماعیلیان ،مشاهدات عین ممجرخ یما روایمات

شاهدان عین در نقل تاریخ است .این دات در گ ین

منابع خبری سب

شده اسمت کمه ممجرخ

فاطم حت زمان که ناگ یر از مراهعه به منابع است که از نظر آنان محل وثجق نیست ،اشارهای

به آنیا نکرده و در اخذ روایات بهشدّت گ ینش عمل م کند .بهویژه در پرداختن به تاریخ اماممان
نخست شیعه و تاریخ ناطقان ،معیار صحت یا سق احادیث ،نظر امام اسماعیل است نه اعتبار سلسلة

روات .نمجنة این روایات در کتاب شر االخبار ااض نعممان دیمده مم شمجد کمه در پمرداختن بمه

حجاد تاریخ مربجط به نخستین امامان شیعه ،بهدلیل کمبجد منابع ،ناچار به استفاده از برخ منابع

غیراسماعیل است که در این زمینه نی ن دیکترین منابع شیع سمازگار بمه تفکمر اسمماعیل را بما

رویکردی گ ینش مجرد تجهه ارار م دهد ،از آن همله است :کتاب «الغدیر» طبری ،مغمازی ابمن

اسحاق ،مغازی واادی ،آثار عل بن هاش القمّ (ارن 2ق) از مشایخ کلین که اشارهای به نام اثمر

نم کند ،و احتماالً کتاب از احمد بن شمعی

بمن علم بمن بحمر النسمائ (م 302ق) تحمت عنمجان

«مناا » (ااض نعمان .)72/1 :1414 ،در سمایر منمابع اسمماعیل کمه عممدتاً نماظر بمه زممان معاصمر
نجیسنده است ،تکیه بر اسناد و شاهدان یا مشاهدات عین منبع اصل نقل تاریخ است.
گ ارش هعفر الحاه

که تجسط محمد بن محمد الیمان در «سیرة الحرجب» گردآوری شمد،

ه ئیات ارزشمندی را از تالش ابجعبداهلل برای یافتن و رهاکردن امام و تممام گمروه هممراه وی در

سجلماسه ارائه م کند؛ اما چجن خجد وی در این زمان در زندان به سر م برد و شماهد آزادی اممام
نبجد ،در شر ماهرا به پسر ابجالحسن احمد مللّب که شاهد عین آزادسازی امام بجد ،استناد کرده
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است (الیمان  .)124-123 :1939 ،در همین کتاب به ناممههمای اممام فماطم خلماب بمه ابجالحسمن

احمد مللب  1اشاره شده که در زمان ترک سجلماسه تجسط مُلَّلب و حرکت به سمت ایروان به او

نجشته شده و در آن ها به احتممال پیمروزی نیمای اشماره کمرده اسمت (الیممان ،125 ،121 :1939 ،

 .) 131همهنین است در مجرد کتاب المناظرات ابن هیث  .وی که دو روز پس از به امدرت رسمیدن
ابجعبداهلل و برادرش ابجالعباس در سجم ره

سال  296هجری ،برای گفتن تبریک با آنیما مالامات

کرد و به آیین اسماعیل درآمد ،سالها بعد تمام ه ئیات آن دیدار را یادداشمت کمرد و در کتماب
المنمماظرات خممجد بممه نگممارش درآورد .وی در ایممن کتمماب ،بخ م

زیممادی از زنممدگ بممرادران و

کارگ اران آنان در حکجمت فاطم را آشکار م سازد (ابن هیث  .)25 :1388 ،رسالة «استتار االمام»

نی عل رغ عدم ذکر منابع ،به اذعان خجد نجیسنده براساس منابع مدون اسماعیل و معاصر نجیسنده
و روایت شاهدان عین نگارش یافته است (زکار 284 :2007 ،متن استتار االمام).

نتیجهگیری
تمماریخنگمماری فاطمیممان دارای ارتبمماط دوسممجیه بمما اممدرت سیاس م و مممذهب ِ حمماک بممجده کممه

مشروعیّتبخش به امام -خلیفة اسماعیل از اساس ترین اهمدا

آن اسمت .بمه هممین دلیمل ،سمیرِ

تکامل سنت تاریخنگاری اسالم از حدیثنگاریِ ارن اول هجری تا خلق آثمار همامع و تمجاریخ
هیان در ارون بعدی را نم تجان در تاریخنگاری فاطمیان مشاهده نمجد .این تماریخنگماری دارای

برخ شاخیههای مجضجع و روش است که آن را از سنت تاریخنگماری اسمالم متممای مم -

سازد .تاریخنگاری فاطمیان از نظر مجضجع درصدد ارائة نجع تاریخ مقدس است که امام -خلیفمة
فاطم و سازمان دعجتِ پیرامجنِ وی در مرک آن امرار دارد .همد

اصمل ممجرخ فماطم از ایمن

تاریخنگاری ،مشروعیّتبخش است؛ لذا دره تنیدگ کالم با تاریخ بهعنجان دومین شاخیة میم
آن حائ اهمیّت است.

این دو شاخیه سب

شده است که در تماریخنگماری فاطمیمان بمرخال

اسالم  ،تنجع چندان در اَشکال و شیجة ارائة ملالم

سمنت تماریخنگماری

تماریخ وهمجد نداشمته و در برخم اَشمکال

زماننگارانه مانند تجاریخ دودمان  ،زندگ نامهها (سیره ،تراه ) و خجدزندگ نامهها خالصه شمجد
که ت کید اصل همة آنیا بر تاریخ معاصر است .در این میان ،اشارات که به تاریخ اماممان پیشمین و
پیامبران گذشته صجرت م گیرد نمه بمه معنمای اهمیّمت وامایع مربمجط بمه آن دوران از دیمد ممجرخ

 .1مللب تاهری اشرا زاده از نسل ملل

و خجیشاوند ن دیک خاندان هاشم بجد که برای اولین بار به همراه پسرش ابجالقاس در

مسیر سجلماسه با امام فاطم روبهرو شد و وارد دعجت گردید (الیمان .)119 :1939 ،
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فاطم  ،بلکه با هد

اثبات مشروعیّت امام ح ّ فاطم است .این ت کید بر تاریخ معاصر سب

شده

است که مشاهدات شخی  ،روایات شاهدان عین و اسناد بهعنجان می ترین منابع این تاریخنگاری

در درههی اول اهمیّت باشند .این در حال است که در سنت تاریخنگاری اسالم  ،تاریخ روایتگرِ

حجاد مرتبط با نخبگان دین و سیاس (پیامبران و پادشاهان) از گذشته تا زمان مجرخ اسمت و بمه

همین دلیل طیف وسیع از آثار تاریخنگارانه را شامل م شجد که مبتنم بمر منمابع وسمیع از آثمار

پیشینیان است.
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Abstract
Researchs on the historiography of the Ismâilis has been less successful
among scholars in this field due to the loss of a significant amount of
their works. By examining the few remaining works of Ismaili
historians and recreating a general image of their lost works based on
other sources, research into the historiography of this cult is to some
extent possible. The importance of this research is due to the fact that
the historiography of the Ismailis has been investigated from the
perspective of the followers of this sect in a historical record largely
ignored by researchers from this field. In this research, it will be shown
what features of the Fatimid historiography in the dominant discourse
of Islamic historiography. It seems that the Fatimid historiography, in
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spite of the advent in the dominant discourse of Islamic historiography
and being effected by it, seems to be partly due to features such as the
apparent intersection of the theology with the history and the placement
of the Ismaili Imam in the center of events, which suggests an attempt
for a kind of sacred historiography. It distinguishes itself from the
tradition of Islamic historiography and separates it from it. This
research has been accomplished through qualitative content analysis
and based on library and digital resources.
Keywords: Fatimid's Historiography, theology, Imamate, holy
historiogr

