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تاریخ دریافت96/5/28 :

تاریخ پذیرش96/10/10 :

چکیده

خالفت فاطمی به جهت ترویج اندیشهه و سیاسهت خهدد در جهها اسهال

سازما دعدتی ایجاد کرد که داعیا مدظف بددند در مقها مبلهغ دینهی و
سیاسیِ خلیفه ،بهه تهرویج اندیشهه اسهماعیلی بپردازنهد .ایرانیها حاضهر در

داعیالدعاة تالش داشتند اندیشهه برتهر
سازما دعدت در مقا حجت و 

دینی و دنید اما فاطمی را ترویج دهند .یکهی از داعیها برجسهت دربهارِ

فاطمی المؤید فیالدین شیراز است که در ادبیهات اسهماعیلی بهه عنهدا

ادیبی برجسته ،متکلم و سیاستمدار فرهیخته یاد شده است .دیدا قصاید

و مشحد از اطالعات مذهبی -سیاسی است که در آ عالوه بر ترسهیم
اوضهها سیاسههی و اجتمههاعی ،بهها اسههتد

1

و برههها ههها عقلههی و فلسههفی،

 .شناسه دیجیتا (10.22051/hii.2018.16563.1428 :)DOI

 .2دانشآمدخته دکترا تاریخ اسال دانشگاه الزهرا؛ hayat1977m@yahoo.com

 .3دانشآمدخته کارشناسی ارشد تاریخ اسال دانشگاه الزهراء؛ dehbashi64@gmail.com
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خداستار تبیین مشروعیت ائمه فاطمی بدد .ندشتار حاضهر بهه روش نشهانه ه

معناشناسهیِ گفتمههانی در نظههر دارد بههه تحلیه گفتمهها امامههت فههاطمی در

قصاید المؤیدالدین شیراز بپردازد .به نظر میرسد المدید فیالدین شاعر

دربار فاطمی ،در مقا گفتهپرداز و گفتهیاب ،با شاخصها تباد برونه و
درونه ه حاضرساز بهه تبیهین برجسهتهسهاز مشهروعیت دینهی و دنیهد

امامت فاطمی در قرو میانه اسهالمی و بهه حاشهیهرانهی مخالفها پرداختهه
است.

واژههای کلیدی :المؤید فیالدین ،معناشناسی هگفتمهانی ،گفتههیهاب،

سازما دعدت.

مقدمه
خالفت فاطمی به جهتِ تثبیتِ قدرت مهذهبی و سیاسهی خهدیش در شهرو و بهرب جهها

سال  ،به ترویج فعالیت سازما دعدت پرداخهت .لهذا در قهرو میانه اسهالمی ،از وظهایف

خطیر داعیا تبلیغ و نشر عقاید و مذهب اسماعیلی در جها اسال بدد و داعیا در خارج
و داخ قلمرو دعدت به ترویج و تبیین امامت فاطمی پرداختند .از اقهدامات داعیها تهألیف

آثار منظد و منثدر در شرح و تأوی عقاید اسماعیلی است .در این محدوده زمانی المؤید

فیالدین شیراز  ،از داعیا برجست دربار فاطمی ،با تألیف آثار در نثر و نظم بهه جهذب
پیروا پرداخت .او با تنظیم دیهدا قصهاید بها اسهتد

نقلهی و عقلهی بهه تحلیه و تبیهین

اندیش فاطمی پرداخت .و در مقا فاع شناسه گفتما قصاید و از طریق تشبیه و استعاره

به تبیین مشروعیت مقا دینی و دنید ائمه فاطمی پرداختهه اسهت .ندشهتارِ حاضهر بهه روش

نشانه ه معناشناسی گفتمانی به تحلی گفتمها امامهت فهاطمی در قصهاید المؤیهد فهیالهدین

میپردازد .علم زبا شناسی از طریق معناشناسی ه گفتمانی بهه بررسهی زبها در متهد (نظم و
نثر) میپردازد .کاربرد روش نشانه ه معناشناسی گفتمانی در بررسی متد نظم و نثهر روشهی

ندین است .با این روش نگرش ندیی از طریق تحلی معنایی متد بهدست مهیآیهد .در ایهن

نظا وجدد و حضدر کنشگر به عندا مسئد گفتهپرداز و عهدهدار مدضعگیر گفتمانی

مطرح اسهت ،زیهرا در ایهن مرحلهه تدلیهد معنها مسهتقیما بها شهرایح حسهی و ادراکهی پیدنهد
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میخدرد .در نظا گفتمانی زبا به واسط فرد که عهدهدار بهکارگیر آ است در قالب

گفتما تجلی میکند و فقهح در ایه ن حالهت اسهت کهه زبها تبهدی بهه گفتمها مهیشهدد

(شعیر  .)17 :1385 ،علم معناشناسی در لغت بهه مفههد عالمهتداد  1و بهه معنهی نشهانه،
اسهت و ههد

اصههلی آ شهناخت اصهدلی اسههت کهه براسها

2

آ معنهها از ندشهته یها گفتههه

استخراج میشدد .در این روش ،رویکرد ههمزمهانی و درزمهانی یها تهاریخی قصهاید تحلیه

میشدد(خسرو زاده .)12 :1378 ،با تدجه به اینکه زبا در مقا عنصر اجتماعی در حافظهه

جامعه ثبت شده و بیرفعا است و فقح با بهکارگیر آ تدسح افراد از وضعیت انفعالی بهه
وضعیت فعا سدو داده مهیشهدد(همها  ،)17 :لهذا از طریهق معناشناسهی ه گفتمهانی رابطه

سطدح زبانی (صدرت و محتدا) جانشین دا و مدلد میشهدد .در دیهدگاه گفتمهانی دیگهر

زبا بر رابط بین دا و مدلد مبتنی نیست؛ بلکه رابطها بین دو سطح بیا و محتداسهت

که براسا

آ مرزها معنایی پیدسته از طریق کنشهگر گفتمهانی مهدرد بهازنگر قهرار

میگیرد و همداره دارا قابلیت جابهجایی است (شعیر 50-42 :1388 ،؛ شهعیر :1385 ،

 .)17گفتما با شاخصهایی همانند مدضعگیر گفتمانیهه برونه و درونهههه د لت مسهتقیم

و ضمنی ه حاضرساز و جسمانه به پیدند صدرت و معنا میپردازد .در حدزه ادبیهات شهاید

بتدا شعر را نمدنه واضهحی از تدلیهد گفتمهانی دانسهت کهه شهاعر مدفهق بهه تدلیهد جریها

جدید از معنا یا بازپرداز جدید از زبا میشدد .در این پژوهش شاعر فاطمی در مقها

گفتهپرداز و گفتهیاب با تدلید معنا ،با شهاخصهها تبهاد برونهه و درونهه ه حاضرسهاز و

جسمانه به تبیین مشروعیت دینی و دنید امامت فاطمی در قرو میانه اسهالمی مهیپهردازد.

در مدضد پژوهش حاضر اثر با این عندا تألیف نشده است ابلب کتهب تهاریخی سهیره
زندگی شاعر فاطمی را شرح دادهاند ،در مقدمه دیدا قصاید المؤید فیالدین تدوین محمد

کام حسین ابلب به صدرت تشبیه در قصاید داعهی اشهاره دارد .از سهدیی اثهر بها عنهدا

البالبه و التأوی فی شعر المؤید فیالدین الشیراز تألیف حجاز به بیا صدرت تشهبیه در

قصاید المؤید تدجه نمدده است .اما این پژوهش ،به روش نشهانهه معناشناسهی گفتمهانی ،بهه
تحلی مقا دینی و دنید امامت فاطمی در قصاید المؤید فهیالهدین پرداختهه اسهت .سهؤا

(1. )Semaino
(2. )Sema
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اصلی این است که چگدنه فرایند گفتمانی در شعر المدید شک گرفهت بهه نظهر مهیرسهد

قصاید المدید با جریا پدیا و سهیا بهه تدلیهد معنها در جههت تثبیهت برتهر مقها علهد و
سفلی(دینی و دنید ) امامت فاطمی در برابر مخالفا است.

منابع سازنده گفتمان قصاید المؤید فیالدین
شاعر فاطمی جهت تدوین اشعار از منابع نقلی و عقلی استفاده نمدده و از منابع دینی هماننهد
آیات قرآ کریم و قصص انبیاء جهت تبیین مقها دینهی و دنیهد ائمهه فهاطمی بههره بهرده

است .و عالوه بر منابع دینی با استناد به احادیث نبد (ص) به تبیین و تثبیهتِ برتهر اهه

بیت( ) و ائمه فاطمی پرداخته است .همچنین در قصهایدش از منهابع تهاریخی قبه و بعهد از
اسال و تطبیق آنا در اشعار خدیش استفاده کرده است؛ بههطهدر مثها و در شهرح برونه

داستا اسکندر (طبر 578-577/1 :1960،؛ مسهعدد  .)288/1 ،1958 ،فهاتح مصهر ،شها ،
عراو و ایرا و....آ را با مقا امها فهاطمی عصهرش پیدنهد داده و اشهاره دارد کهه په
مرگ اسکندر پسرش اسکندرو

از

حهاکم شهد ولهی شهاه جدیهد مسهیر عبهادت را در پهیش

گرفت .در د لت مستقیم و ضمنی این داستا به حالت خدیش با اما زمانش همانند رابطه

اسکندر و پسرش اشاره نمدده است (حجاز  .)138-133 :2008 ،و در کنار عنصر تاریخِ
قب از اسال از پدیده تاریخی پ

از اسال نیز استفاده نمهدده اسهت .چنها کهه بهه مدضهد

حادثه کربال اشاره دارد .همچنین بهه داسهتا شخصهیتهها برجسهته تهاریخ اسهال هماننهد
جندب بن جناده(ابدذر بفار ) اشاره نمدد .او در مرحله تبهاد برونهه و درونهه بها اسهتعما

اماکن تاریخی شعائرحج -حر ا کبر -رکن و صفا و البیت العتیق در معنا د لت مستقیم

1

(دا ) آ را به د لت ضمنی یعنی اما عصرش(مدلد ) ارتباط داده است(المؤید فیالهدین

شیراز  .)3 :1996،المدید در کنار منهابع قهرآ و تهاریخی از منهابع ادبهی ،اشهعار جهاهلی و

اسالمی و اشعار فاطمی در جهت نظم گفتما امامت در قصاید خدیش استفاده نمدده اسهت

(حجاز .)155 -145 :2008،

 .1یعنی هر کلمها عالوه بر معنا مستقیم خدد د لت بر معنا ضمنی دارد و معنا تدسح هر دو این د لتها شک
میگیرد (شعیر  ،هما  ،ص.)29
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روش گفتمانی قصاید شاعر فاطمی
قصاید المؤید فیالدین داعی اسماعیلی به روش تأوی و رمزگدنه تنظیم شده است .در ایهن
اشعار شاعر فاطمی به جهت تبیین و استد

عقلی و نقلیِ امامت فاطمی از عناصر طبیعهی و

جمادات و اماکن و اشخاص در مقا د لت مستقیم استفاده کهرده کهه معنها درونهی ایهن

د لت بهطدر ضمنی به امامت فاطمی تأکید دارد .در این بخش برخهی از ایهن برونهه(د لت
مستقیم) و درون (د لت ضمنی) آ را بیا میکنیم:

الف)تبادل برونه و درونه در قصاید المؤید فیالدین شیرازی
در نظم گفتمانی برونه هما صدرت بیرونی (دنیا بیرونی) و درونه صدرت درونی (دنیها

درو ) معنی میگردد کهه ایهن دو در ارتبهاط و تبهاد بها یکدیگرنهد .گفتههپهرداز در مقها

جسمار یا جسمانه به حاضرساز آ مدضد پرداختهه و در مقها جسهمانه کهه حهد واسهح
دنیا درو و برو است ،دنیا بیرو و درو را شناسایی مینماید و تدانایی تبهاد درونهه

و برونه را دارد(شعیر  .)29 :1388 ،المؤید فیالدین داعی و مؤلف تدانا فاطمی در مقها

جسمانه و با استفاده از اصطالحات و کلمات بیرونی آ را با دنیا درو (عقالنهی) ارتبهاط
داده و میا مقا دینی و دنید اما فاطمی پیدند برقرار نمدده کهه ههد

و از ایهن پیدنهد

برتر و فضیلت ائمه بر دیگر افراد است .چنانچه و با استفاده از برونهها طبیعت بیجها

و جمادات -اماکن مقد

و انبیا آ را به دنیها درو یها درونهه ارتبهاط داده و میها مقها

علد و سفلی اما پیدند برقرار کرده است .در این بخش برخی از این برونهههها شهرح داده

میشدد:

 .1برونههای طبیعت بیجان

 :1-1نور؛ با تدجه به کال اسماعیلی به دیدگاه آنا برا ههر چیهز ظهاهر معنها بهاطنی

است و با تأوی گرایی این باطن را به اما فاطمی نسبت میدهند .به نظر میرسهد در قصهاید
المؤید فیالدین بینش اسماعیلی او باعث شده باطن اجسا فلکی و طبیعت بیجا را به امها

فاطمی ربح دهد؛ بهطدر نمدنه ندر در ظاهر روشنایی و پاکی است ،در ابتدا و با تأکیهد بهه
ندر آ را در مقا دینی نبی(ص) چنین استعما نمدده است:
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فکیف شر ا نبیاء ندفع

و ما لنا ا النبی مرجع

بندره فی الدرجات نرتقی و بالکرا الکاتبین نلتقی (المؤید فیالدین.)197 :1996 ،
سپ

در مدح اه بیت ( ) ندر را که در ظاهر و معنا بیرونی آ روشهنکهرد اسهت

در معنا باطنی آ تأکید به حقیقیت و علد بدد ائمه دارد اینگدنه میسراید:
بندرهم امشی و فی الظلم الدر

و احیا و هم مدتی النفد

و انعم (هما .)275 :

و معتقد است با ندر اما فرد از ظلمت ،که هما گمراهی است ،خارج میشهدد .په

آنا ندرِ حقیقیِ عالم درو اند که عام روشنایی عالم بیرو میشهدند .در گفتمها مهذهبی
اسماعیلیه اما در مقا عق دو پ

از نبی حد واسح عهالم درو و بیرو (علهد  -سهفلی)

است .و امامت با شاخص نص و اعلمیت -افضلیت  -مهدویت بر دیگر افراد بشهر برتهر و

رهبر دارد.

در ادامه داعی فاطمی ندر د لت ضمنی را در مقا وصی پیامبر(ص) ،علی( ) بیا نمدد:
ما قلت زورا و لم اق شططا ب هد ندر لک من فهما

و هد هد مهتد و ذو لجج بالغش ندر الهد علیه عمی

(المؤید فیالدین249 :1996 ،؛ حجاز .)59 :2008 ،

سپ

و با ارتباط داد مقا دینی و دنیهد میها رسهد (ص) و وصهی آ را بهه امها

ظاهر عصرش در قهاهره (المستنصهربامراهلل) پیدنهد داده و و را حهد واسهح عهالم علهد و
سفلی میداند:

من ذا یباریک و ضدء الضحی مقتب

من ندرک الباهر

با ما الد به یدحض البا ط کالندر معد الظال (هما .)296-239 :

به نظر میرسد المدید فیالدین با نشانه قرار داد اتصا ائمه فاطمی بها عهالم مجهردات،

ندر را برونه مقا امامت برشمرده است .بدینترتیب معنا ظاهر یا بیرونهی نهدر بهه معنها
درونی صعدد کرده و مقا فرازمینی اما را نشا میدهد.

 :2-1خورشید (شمس)
در تمد ها پیش از اسهال و عصهر اسهالمی خدرشهید منبهع نهدر ،گرمها و زنهدگی اسهت.

شعا هایش نشانه اثرات آسمانی یا معندیی هستند که به زمین میرسند .شعا خدرشهید از
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یکسد حیاتبخش است و ازسد ِ دیگر آشکارکنندة اشیاء است .خدرشید در وسح آسما

قرار دارد همچد قلب که در مرکز وجدد قهرار دارد .خدرشهید را قلهبِ جهها و یها چشهمِ

جههها مههیخداننههد .اگههر شههعا ههها نههدرِ خدرشهید را آگههاهی در تفکههر بههدانیم ،خدرشههید

بهخدد ِخدد هدشِ کیهانی خداهد بدد ،درست مانند قلب در وجدد انسا کهه جایگهاهِ قهده
آگاه است .در گفتما فاطمی ائمه ماننهد خدرشهید مدجهب حیهات بشهرند .شهاعر از کلمهه
شم

برا تعالی مقا ائمه فاطمی استفاده نمدد .و در اشعارش میسراید:
المله (هما )202 :

لالنجم الزهر و هله

ادله الحق شمد

ائمه العد هداه الحق

معاد الفض شمد

او در ادامه اماما را خدرشیدها حق و هدایت ذکر نمدد؛
در ادامه اما عصرش را شم
سال علی شم

آ الرسد

الحق(هما )222 :

آ رسد (ص) میخداند؛

اما به قا خلق و امر(المؤید فیالدین)309 :1996 ،

او با د لت مستقیم ائمه فاطمی را به خدرشید همانند کرد ،زیهرا آنها هماننهد خدرشهید

دارا ندر و زیبایی هستند و وجدد اما در زمین مدجب هدایت و روشنایی است .همچنهین
او اما عصرش را خدرشید مشهرو و دیگهر امامهتهها را در برابهر و را نهاچیز دانسهت ،بهه

دیدگاه شاعر فاطمی خلیفه المستنصر با ...کام ترین فرد در عصرش است همانند خدرشید.
یا مالکا فی الجسم و النف

پ

ملک انک انت الشم

و الملک فلک (هما .)217 :

شاعر ایرانی خدرشید را برون اما فاطمی دانسته ،که با ندرش همه جا را روشن میکند.
هر چیز در عالم به خاطر وجهدد امها فهاطمی بهه عنهدا انسها کامه عصهرش قابه

مشاهده است:

اما یمد الشم

ندر جبینه

کما جدد کفیه یمد الغدادیا (المدید.)246 :1996 ،

شاعر فاطمی به هد پیدند صدرت و محتدا خداستار تبیین گفتما امامت است ،به طدر که

خدرشید یا شم

در عربی بر شخص د لت دارد امها معنها بهاطن آ در گفتمها فهاطمی

امامت است .کلمه خدرشید در مرحله نماد صعدد میکند و د لت بر عشهق و نمهاد جها از
عالم بیهب اسهت کهه در ایهن عهالم گرفتهار شهده اسهت (اسهیاباد  .)105-104 :1387 ،در

گفتما اسماعیلیه اما پ

از رسد حلقه اتصا عالم سفلی و علد است .و که با اسهرار

بیب آگاه است مدجب هدایت باقی افراد است .پ

خدرشید در معنا ضهمنی یها تهأویلی
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آ د لت بر ذات خدرشید که هما ندر و روشنایی حقیقی جا انسا ِ کام از عهالم بیهب

آمده است .پ

اص ندر جا انسا کام هما اما است کهه عامه پیدنهد عهالم صهغیر و

کبیر است .زیرا از ویژگیها خدرشید در فرهنگ اسالمی و ایرانی د لت بر عهالم علهد

و سفلی است همچنا که خدرشید در عالم طبیعتِ مدجددات که شب مردهاند را روز زنهده

میکند و در عالم افالک خدرشید ظهاهر شهدد افهالک مخفهی مهیماننهد (حجهاز :2008 ،

 .)123پ

در دیدگاه شاعر فاطمی اما هم در این دنیا و هم در عالم برتر راهنما بشر است.

 :3-1قمر یا بدر
ماه 1،نماد ندر در تاریکی ،معرفت باطنی ،شههدد و تخیلهی و نیهز منطهق بشهر اسهت و از

خدرشید الهی ندر میگیرد .ماه را چشم شب و خدرشهید را چشهم روز مهیداننهد ،از دیگهر
برونهها طبیعت بیجا در تبیین امامت در قصاید المدید ماه یا قمر است ،او وصهی و ائمهه
آنا را همانند ندر و بدر(ماه کام ) که با ندر خدیش باعهث روشهنایی دیگهر افرادنهد مهدح

کرده است؛

ابا حسن یا نظیر النذیر

و لد جددک فات النظیرا

و یا قمرا بعد ذاک السراج منیرا بدا للدیاجی منیرا (المدید.)291 :1996،
و اما عصرش را چنین به قمر میخداند:

السید المدلی المدار فی الثر

بض الشباب بندر وجه القمر (هما .)221 :

او ماه را در معنا باطنی خدد برا ائمه فاطمی به کار برده و میسراید:
هم البدور و النجد اللمع و للهد و للعلد المنیع (هما )196 :

اما اما المستنصر را بدر کام (ماه کام ) و دیگر ائمه را ستارههها کدچهک در برابهر

و برشمرد:

البدر هذا و ا ئمه انجم و البحر ذا و جمیعهم بدراته (المدید)272 :1996،

در دیدگاه داعی فاطمی ،المستنصرباهلل از همه ابعاد ،کام ترین ائمه عصهرش اسهت کهه

دیگر ائمه باید به و اقتدا کنند.

 .1در تمد ایرانی ،ایزد ماه در کنار خدرشید ستایش شده است .ماه در متد زند و پهلد مذکراست ،کدپر،جی.سی،
فرهنگ مصور نمادهای سنتی ،ص.341
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 :4-1هالل
هال نماد بر ندر و اشراو است که شاعر فاطمی به جهت مدح ائمه اسماعیلی به این نمهاد

اشاره دارد .و در بیتی اما فاطمیِ عصرش را چنین مدح نمدد:
ابا تمیم نجم سعد ح من عالم قد

او هال قد اه

(المؤید فیالدین214 :1996 ،؛ حجاز )65 :2008 ،

در این بیت شاعر با تأکید ستاره و درخشش اما و اشاره بر لغت ح معتقهد اسهت امها

فاطمی که از عالم قد

نمایا شد ،همانند هال آباز بهه درخشهش نمهدد .مطهابق گفتمها

امامت فاطمی ،ائمه انسا کام اند که به دلیلی تدانهایی علمهی و مهذهبی کامه تهرین عصهر

خدد هستند .پ

آنا حلقه وصه عهالم علهد و سهفلیانهد و نهدر و اشهراو آنها مدجهب

روشنایی مدجددات عالم کد است .و این صفت را بهه امها عصهرش نسهبت مهیدههد و

خداستار برجستهنمدد مقا اما قاهره است و دیگر ائمهههها زیهد و اثنهی عشهر را بهه

حاشیه میراند.

 :5-1نجم و ثریا

ستاره یا ثریا در معنا باطنی یعنی مقا و منزلهت علهد اسهت ،و از دیگهر نمادهها اشهعار

المؤید فیالدین اتصا مقا امامت به ستاره است ،و با اشاره به ثریا که ایهن هفهت سهتاره در

منز سد ماه قرار دارند ،مدجب جر مهمی در زمها سهنجی اسهت؛ زیهرا در عهرب آ را

پایا زمستا می شمارند ،شاعر این دو لغهت را بهه جههت تعهالی منزلهت ائمهه بکهار بهرد بهه
دیدگاه و ائمه با درخشش خدیش راه درست را به دیگرا نشا مهیدهنهد .و در مهدح

اه بیت میسراید:

سال علی المرتضی حیدر و ابنائه ا نجم الزاهره (هما )286 :

چنانچه این لغت در قرآ استفاده شده؛ مفسهرا در تفسهیر آیهه یهک سهدره نجهم چنهد

احتما دادهاند:

گروهی برآنند که منظدر از نجم «قرآ کریم» است .جمعى دیگر آ را اشاره بهه یکهى

از ستارگا آسما مانند «ثریا» یا «شعرى» دانستهاند .بعضى نیهز گفتههانهد منظهدر از «الهنجم»

شهابهایى است که به وسیله آ شیاطین از صحنه آسما رانده مىشدند .هرچند کهه تمها
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تفاسیر میتداند درست باشهد ،امها بهه نظهر مهیرسهد اطهالو وا ه «الهنجم» سهدگند بهه همهه
ستارگا آسما باشهد کهه از نشهانهههاى بهارز عظمهت خداونهد ،و از اسهرار بهزرگ جهها

آفههرینش و از مخلدقههات فههدوالعههاده عظههیم پروردگارنههد(طبرسههی41/19 :1374،؛ مکههار

شیراز .)478/22 :1374 ،

در دیههدگاه داعههی ایرانههی امهها نشههانه عظمههت و قههدرت الهههی در زمههین اسههت .په

حاکمیت مطلق خدا مطابق قاعده لطف این قدرت و عظمت به امها بههعنهدا انسها کامه

اعطا شده پ

از

رهبر دینی و دنید آنا محرز است.

 :6-1شهاب
داعی ایرانی پنج بار کلمه شهاب را بهعندا برونه امامت استفاده نمدده اسهت و دلیه و از
این کهار عهد خهروج ائمهه از دایهره اشهراو و ندرانیهت اسهت .و در برخهی ابیهات چنهین

میسراید:

شهاب الظال و هاد ا نا

فاعظم و اکر به من شهاب (المدید)231 :1996 ،

همچنین در بیتی اما قاهره را شهاب ذکر نمدد و آورده است:

معد امیر المدمنین الذ بدا شهابا یضی ء الشرو و الغرب ثاقبا (هما .)279 :

و با ذکر نا المستنصر باهلل او را شهاب عصر و کام ترین فرد زمانه ذکر نمهدد کهه بها

ندر علمی و دینی خدد شرو و برب را روشن مهینمایهد ،په

بها نهدر و همهه چیهز قابه

مشاهده است .با تدجه به گفتما اسماعیلی در رد دیگر گفتما ها عصر خدیش ،از طریهق

نثر و نظم با استد

دینی و عقلی خداستار برجستهساز مقا دینهی و دنیهد ائمهه فهاطمی

بددند تا بدینطریق مشروعیت امامت فاطمی در برابر دیگر فِرو اسالمی همانند اه سهنت ه

زیدیه ه قرامطه و شیعیا دوازده امامی را تبیین نمایند.

:7-1کواکب
معنا باطنی لغت کداکب بر بزرگی و مقا و حسن و جما د لت دارد.شهاعر فهاطمی نیهز

به جهت تأکید بر مقا دینی اما فاطمی و در وصف ائمه میسراید:

و للکداکب الدر فیکم ولینا معد سلی المصطفی صاحب العصر (هما .)305 :

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 147 /

و در وصف اما او را به کداکب تشهبیه مهیکنهد کهه دارا درجهات بها

علمهی و

دینی نسبت به تمامی افراد عصرش است .او خلیفه فاطمی را بها نها ولهی و از سهالله رسهد

خدا(ص) ذکر کرده که تما ویژگیها دینی را از جدش به ارث برده است .هرچند علهم
کداکب از علد مدرد استعما تفکر اسماعیلی است و هر فلکی معنا خاص خهدد را دارد

که این کداکب هفتگانه نشان مقا ائمه در عالم علد است ،لذا شاعر فاطمی با تأیید بر کال
اسماعیلی به هد

مشروعیت ائمه ،از این افالک و صدر در اشعارش استفاده نمدده است.

 )2برونههای عالم جو
و در بخش از قصایدش بها اسهتفاده از اصهطالحاتی ماننهد سهحاب ه امطارهه لیه و نههار و

صباح برونه این اصطالحات را در تبیین مشروعیت دینی اما فهاطمی اسهتفاده کهرده اسهت،

(حجاز )69 :2008 ،

 :1-2سحاب(ابر)
در کال المؤید فیالدین ابر نشانها بر جدد و بخشش امها اسهت و المستنصهرباهلل را چنهین
مدح میکند:

سحائب انمله و کف فن

الدلی بها مطمئنه (هما )254 :

و در این بیت ولی یا اما را کهه دارا سهخاوت و بخشهش اسهت مدجهب آرامهش و

راحتی میداند.

 :2-2مطر(باران)
همچنین و بارا را نیز در مدح و معنا باطنی بخشش و جدد امها المستنصهرباهلل بهه کهار
برده است:

سال علیک ولی الزما کقطر السحائب مادا قطر (المدید)231 :1996 ،

 :3-2جنه و النار(بهشت و جهنم)
و در استفاده از ضدینِ بهشت و جهنم که در عقاید اسهماعیلیه از ایهن تعهابیر معنهی بهاطنی

استخراج میشدد المدید نیز اما را نار یا آتش برا دشهمنانش مهیدانهد کهه آنها را نهابدد
میکند و میگدید:
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اما هد النار للکاشحین کما انه للمدالین جنه (المدید)254 :1996،

در این بیت هر دو ضد را در وجدد اما آورده که برا دشمن آتهش و بهرا دوسهتدار

بهشت و آرامش است .به این ترتیب داعی فاطمی با تعبیر باطنی طبیعت بیجا و جانهدار و

هر چیز که در عالم ممکنات است آ را به امها فهاطمی کهه حلقهه وصه عهالم سهلفی و

علد کرده ،و خداستار مشروعیت سیاسی ه دینهی امها عصهرش در برابهر مخالفها هماننهد
عباسیا و سلجدقیا است.

 )3برونههای طبیعت زمینی
در این بخش شاعر ایرانی با اسهتفاده از نمادهها زمینهی( کهده ه خهاک و آب) درونهه ایهن
نمادها را به اما فاطمی اتصا میدهد و خداستار تبیین مشروعیت ائمه فاطمی است.

 :1-3جبال(کوه)
و جب یا کده را که ظاهر بلند و استدار دارد در معنها بهاطنی نشهانه سهخاوت ،کهر و

فخر میداند و برا ائمه فاطمی استفاده کرد .در بیتی آنا را اینگدنه میسراید:
الفاطمید الصنادید ا ولی هم من جبا الفض و الفخر القل (هما )213 :

او در این بیت ائمه را همانند کده دانست که دارا بزرگی و مجد هستند .بهه ایهن روش

و خداستار تأکید بر افضلیت ائمه فاطمی است.

 :2-3آب
آب دارا صفت روشنی و پاکی و حیاتبخش است و شاعر فاطمی به جهت وصهف ائمهه

از ماده آب و دریا در برتر و فض و صداقت و درستی آنا استفاده نمهدد .و در برخهی
ابیات میسراید:

اما هد بحر المحیح و ک من سداه بالقیا

جداو (المدید)311 :1996 ،

او در این بیت تسلح علمی و دینی ائمه بر عالم را ذکر نمهدده اسهت .در ایهن بیهت امها

اقیاند

است و دیگرا در برابر و جهد و نههر هسهتند .در ایهن مهدرد آب برونهه علهم و

دانایی و برتر اما است ،که بهر ههر چیهز محهیح و مسهلح اسهت و دیگهرا در برابهر او
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ناتدا اند .و در برخی قصاید اما فاطمی را مانند رود نیه فهراوا و بسهیار آب مهیدانهد،
همچنا که نی شریا اقتصاد جامعه مصر است اما نیز شهریا حیهات مدجهددات اسهت.

و در شعرش میگدید:

عجبا لها من قصه مثال لمملدک و مدلی

نی یفیض و اننا ظما بشح النی قتلی (هما )229 :

به این ترتیب همچد نی که مدجب حیات مدجددات است امها نیهز بها علهم و دانهایی

خدد عام حیاتبخشی انسا در عالم ظاهر و باطنی است.
ب) برونههای دینی

 :1-1امام فاطمی در مقام انبیا
داعی ایرانیِ دربار فاطمی ،از منابع دینهی و قصهص انبیها در تبیهین عقلهی و نقلهی مقها ائمهه

استفاده نمدده است .یکی از قصص مهم داستا فریب آد  1از شیطا و تدبه و بهه درگهاه
الهی است .و امها عصهرش را همها کلمهه دانسهت کهه آد آ را آمدخهت و تدبه و

بخشیده شد .او چنین میسراید:

و من تلقاه آد فنجا انک کنت ذالک الکلمها (المدیهد135 :1996 ،؛ حجهاز :2008 ،

)117

همچنین و با استناد به طدفا ندح اص داستا را به اه بیت( ) ارجا میدهد .آنها

کشتی نجاتاند و تدفا در اندیشه و همها فتنهه و آشهدب و گمراههی جامعهه اسهالمی و
بلبه اضداد پ

از رسد خهدا(ص) اسهت .و وصهی و ائمهه فهاطمی را کشهتی نجهات در

جامعه خدیش ذکر میکند و چنین میسراید:

و فلک ندح جرت کذاک به فی الماء قد طغا و طما (هما )231 :

در ادامه با اشاره به داستا طالدت ،معتقد است که قد عصر اما فاطمی به بیهراه رفتهه و

سخن و علم اما خدیش را اجرا نمیکنند و حکایت اما فهاطمی حکایهت لهدط در قهدمش

است .و میگدید:

 .1در عقیده فاطمی ،آ د وقتی تدبه کرد پنج حدود علد را مشاهده نمدد و آ حدود علد ناطق -اسا  -اما –

حجت و داعی بددند .هما  ،ص.140
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یا قد طالدت هذا الماء دونکم

)207 :1996

فال تمدتدا عطاشا و انهلدا البشما (المؤیهد فهیالهدین،

داعی ایرانی با استناد بهه سهدره یدسهف ،ائمهه فهاطمی در مصهر را هماننهد یدسهف نبهی

میداند که مرد را از قحطی نجات داد و با عد و انصا

با مرد برخدرد کهرد ،لهذا ائمهه

نیز در مصر مدجب برکت و گسترش قسطند .و میسراید:
و قمت مطریا فی جسم دین لباسا یطریه المطر
کشههف قحههح مصههر و ذاک بههد

)80271

و هههذا یدسههف فههی ار

مصههر (همانجهها ،ص و

از جمله برونهها دینی در تبیین خلیفهه المستنصهرباهلل(487-427ه.و) اشهاره بهه اتصها

مقا اما فاطمی به مسیح است .و در قصایدش به زندهنمدد مردگا تدسح مسیح اشهاره

کرد .در ادامه بر این امر اشاره دارد که اما فاطمی نیز با علم و عملش افراد جاهه را زنهده
مینماید ،مسیح کدر را بینا کرد .اما نیز با هدایت و رهبر خدیش ناپهاکی و حجهاب را از

دین برداشته و دین راستین را به مرد ارائه داد.

 :2-1اماکن مقدس
از مهمترین برونهها دینی اشاره به اماکن مقد

است .در اندیشه متفکر ایرانی ،اما هما

بلدا مین است و این مفهد اشاره به آیه  20سهدره تهین دارد و در آ خداونهد فرمددنهد :و
هذا البلد ا مین .زیرا این صفت رسد خدا(ص) بدد و رمز بلد هما کسی است کهه مؤیهد
به قداست و ندر است .شیعیا اسماعیلی ایهن اصهطالح را بهرا ائمهه معصهد نیهز اسهتعما

کردند ،هما طدر که المدید در اشعارش به آ اشهاره دارد ،و در قصهیده  14و  51امها
فاطمی را بلد امین نامید.
یا بلد اهلل ا مین الذ

قد زاغ عقد بصر الکافر( 1المدید)239 :1996 ،

همچنین شاعر اما فاطمی را حجتاهلل و کعبه اهلل ذکر نمدده است و میگدید:
حجةاهللبه ااهللع ااهللخ راالنامفرعاواصال(هما )234 :
« .1ا سرزمین امن ،و ا کسی که دیدگا کافرا را منحر

کرد».

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 151 /

په

و اما را اص و فر دین میداند .در تفکر اسماعیلی اما عالم به ظاهر و باطن اسهت،
کام ه تههرین عصههر خههدیش و مدجههب هههدایت دیگههرا اسههت .چنهها ک هه اسههماعیلیه

بیت المعمدر را به اما  ،آسما را به جایگاه اما  ،و نفد

خالیق را به چیزها زیهر آسهما

تأوی می کنند که زیر نظهر و تربیهت امها اسهت .چههار رکهن کعبهه ،نمهاد مدسهی ،عیسهی،
محمد(صلی اهلل علیه و آله) و قائم آ محمد هستند .همچنین در دیدگاه آنا حج به معنها

فرما شناخت اما و حجت است.

در دیدگاه المدیهد دیهن اصه و فهر دارد و اصه دیهن تدحیهد خداسهت و تدحیهد در

گفتما فاطمی تنزیه خداوند از صفات است .تدحید خداوند شناخت اسماء اوست و به نظر

المدید نماد معرفت تدحید اما است ،او در قصایدش به این امر اشاره دارد

:

ایصبح تدحید بغیر و ئه و و ئده لکتابه عندانه(1هما )272 :

به نظر و اسال مث ظاهرست و ایما باطن آ است و اماما عالم به بهاطنانهد .داعهی

ایرانی المدید از داعیا برجسته عصر خدیش با قدرت علم بهاطنی بها ابهزار شهعر و از طریهق
رمز و نماد ،عقاید کالمیه فلسفی خهدیش را ارائهه داد(المدیهد .)156 :1996،چنها کهه و

خدد را سلما ائمه فاطمی ذکر نمدد که در همه حا تابع ائمه است و در هر زما و مکهانی
تالش دارد تا از و یت آنها حمایهت کنهد .و در قصهایدش بهه ایهن امهر ایهنگدنهه اشهاره

میکند:

«اگر در زما رسد خدا(ص)بدد  ،از سلما کمتر رفتار نمیکرد  .چنا کهه ایشها در

مدرد او فرمدد :سلما از ما اه بیت است .سخنی که معنا آ آشکارست»( هما .)281 :
در دیدا المؤید فیالدین ،قطعها است که آ را اما مستنصهر بهرا المؤیهد فرسهتاده

بدد تا او علد اه بیت ( ) را در میا مرد نشر دهد .در این قطعه آمهده اسهت :ا حجتهی

که مشهدر آفاقی ،ا کده علم ،ا کسی که صعددکنندگا را به عجهز مهیآور  ،شهیعیا

ما در مشرو و مغرب سرگردانند .تد برا آنا مانند پدرِ مهربانی باش و طبق رضایت خدد،

علم ما را در میا آنا نشر ده.

« .2آیا تدحید جز با ائمه او آشکار میگردد ،و نا ائمه در کتابش ذکر شده است».
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نتیجهگیری
با تدجه به شرایح سیاسی ه مذهبی عصر خالفت فاطمی ،به نظر میرسد یکی از راهها نشر
گفتما اسهماعیلیه اسهتفاده از نظهم بهدد .از شهاعرا ایرانهی برجسهت دربهار فهاطمی المؤیهد

داعیالدعاة و مقا اجرایهی ریاسهت دیهدا انشهاء بها
فیالدین شیراز عالوه بر مقا مذهبی 
استفاده از نثر و نظم درصدد تبیین گفتما امامت فهاطمی بهدد .اشهعار المؤیهد فهیالهدین بها

روش تعلیمی و با استعما منابعی همانند قرآ  ،حدیث ،تاریخ و علد عقلی به تبلیهغ و نشهر

گفتما امامت فاطمی پرداخت .از وجده برجست اشهعار و اسهتفاده از برونهههها دینهی و

بیردینی در تبیین نقلی و عقلی مقا ائمه است .او با تأکید بهر گفتمها اسهماعیلی عهالوه بهر

تأکید بر قدرت ظاهر ائمه به محتدا و باطن ائمه بهعندا حلقه ارتباط عالم سهفلی بهه عهالم

علد تأکید نمدد .و بها برجسهته نمهدد مقها دینهی و دنیهد ائمهه خداسهتار طهرد دیگهر
گفتما ها عصرش بدد.
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