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چکیده
دولت فاطمی از دولت های شيعی است که در اواخر قرن سوم هجری (217ه.ق) توسط یکی از
نوادگان اسماعيل؛ فرزند حضرت امام جعفر صادق (ع) تشکيل شد .به دالیل مختلفی در طول تاریخ؛
از زمان تاسيس این دولت ،در خصوص نسب موسسين آن نظرات مختلفی ابراز شده است .صرف نظر
از تالش های عباسيان ،حتی شيعيان زیدی و اثنی عشری نيز نظر یکسانی در این مورد نداشتهاند .با
ورود خاندان ميمون ،در جریان شکل گيری و تکوین تفکر اسماعيلی ،اختالف و نزاع از شکل عربی-
عربی و یا شيعی– سنی به یک پدیده عربی -ایرانی و یا اسالم و غير اسالم تبدیل میشود .نتایج
یافته های نوشتار حاضر؛ نفی انتساب خاندان ميمون به این فرقه و لزوم انفکاک ميان دو جریان اصيل
اسماعيلی ،به عنوان یک مذهب فکری و جریان ثانوی با نقش پررنگ ایرانی ،با خصایص کالمی و
سياسی است.
کلید واژه ها  :فاطميان ،اسماعيليه ،عباسيان ،فاطمه زهرا (س) ،خاندان ميمون
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 2دانشيار گروه تاریخ دانشگاه تبریز و مامور به خدمت در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران rdehghani@ut.ac.ir
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مقدمه
گسترش روزافزون فعاليت های گروه های شيعی در جغرافيای جهان اسالالم و قلمالرو عباساليان از
یک سو و قدرت فزاینده ی آنان در جذب مردم و هواداران پرشور از سالوی دیگالر؛ بالا تشالکيل دولالت
فاطمی در مصر ،معادله ی قدرت را به زیان عباسی ها تغيير میداد .وجود رقيب نسبتا نيرومندی برای
عباسيان در اندلس؛ تحت عنوان امویان اندلس و پيدایش برخی اعتراض ها در شام و حجالاز ،خلفالای
عباسی را در بغداد بيمناک ساخته بود .اکنون ظهور مالدعی جدیالدی در شالمال آفریقالا باله نالام دولالت
فاطمی؛ که توسط شيعيان اسماعيلی تشکيل میشد ،برای عباسيان قابل تحمل نبود و به روش هالای
مختلف سعی داشتند به دفع نفوذ آن بپردازند .عمق کينه ی عباسيان از اسالماعيليه را از متالون قالرون
چهارم تا هفتم هجری و از ميان نوشته های تاریخی ،جغرافيایی و ادبی وابستگان به خالفالت عباسالی
شاهد هستيم .اطالعات مربوط به اسماعيليان را عالوه بر صوره االرضها ،از ميان ملل و نحالل هالا و
تواریخ عمومی به فراوانی میتوان یافت؛ که در نوشته ی حاضر به بخشی از آنها پرداخته شالده اسالت.
فرقه ی اسماعيليه به دليل شيوه های مبارزاتی و افکار و اندیشه های خاص خود ،مورد توجاله خالاص
مستشرقين قرار گرفته است که حاصل آن انتشار آثار متعددی در این زمينه است.
نکته دیگر در این زمينه آشفتگی هائی است که در نسب اسماعيلی ها و نوع ارتباط آنها با خاندان
ميمون به وجود آمده است .اکنون با همه پژوهش های انجام شده ،مالا همچنالان بالا ابهالام زیالادی در
خصوص نسب فاطميان مواجه هستيم .پژوهش های مستشالرقين در ایالن زميناله؛ عليالرغم اطالعالات
گسترده ،گاه بر پيچيدگی مساله افزوده اند و نسب اسماعيليه را در مسيری دشوار قرار داده اند.
از ميان خاورشناسان ،نخستين فردی که در باره اسماعيليه به تحقيق و نگارش پرداخته سيلوسالتر
دو ساسی (9702-9232 ) silvester de sacyم ،اندیشمند فرانسوی اسالت .او در کتالابی دوجلالدی
که در خصوص فرقه دروز؛ از فرق اسماعيلی نوشته؛ از مذهب اسماعيليه و اصالل و منشالا آن گفتگالو
کرده است .پس از وی شرق شناس هلندی راینهارت دوزی(9225-9224 )ReinhardtDozyم ,در
کتابی که در باره مسلمانان اسپانيا نوشته است ،به برخی از رهبران اسماعيليه اشاره دارد .ميخائيل پان
دوخویه(9236-9151 )M.j.D.Goejeم ،خاورشناس هلنالدی نيالز؛ در خصالوص قرامطاله بحالرین و
اسماعيليه مقاالت متعددی نوشت .پس از او هموطنش کازانوا) )Casonova.pبه ارائه ی یافته هالای
خود در این زمينه پرداخته است .استرن( ، )Stern.s.mویلفرد مادلونگ ( )Madelung.wو یکالی از

نسب فاطميان و خاندان ميمون

47

فعال ترین محققين شرق شناس؛ یعنی لالوئی ماسالينيون( )Massignon.Lفرانسالوی در شالناخت و
معرفی آنان به جهانيان؛ به ویژه اروپائيان ،تالش های زیادی انجام دادهاند .اما از مطالعه ی این آثالار،
پاسخ قطعی پرسش هایی از قبيل این که علل آشفتگی در نسالب فاطميالان و نقالش خانالدان ميمالون
وعباسيان دراین موضوع چيست و چه پيامدهایی برای فاطميالان و دیگالر جریانهالا باله دنبالال داشالت،
بدست نمیآید .آیا شکل گيری تفکر کالمی و فلسفی اسماعيليه؛ آن چنان که بخشی از مستشرقين و
گروهی از نویسندگان اهل سنت؛ هوادار خالفت عباسی مطرح میکنند ،زائيالده ی تالالش ایرانيالان؛ از
جمله خاندان ميمون برای رهایی از سلطه ی عنصر عرب و دین اسالم است؟ اینها موضالوعاتی اسالت
که در این مقاله به آن پرداخته ایم.
پیدایش فرقه اسماعیلیه
پس از رحلت پيامبر اکرم(ص) و در جریان سقيفه ،نخسالتين گالام بالرای انشالقاق در عالالم اسالالم
برداشته شد و مسلمانان به دو گروه بزرگ سنی و شيعه تقسيم شدند 9.گرچه لفظ شيعه نخستين بار از
زبان پيامبر(ص) و خطاب به حضرت علی(ع) و یارانش به کار رفتاله اسالت ،2امالا بالدنبال سالقيفه ایالن
موضوع شکلی سياسی یافت .بعدها بدالیل گوناگون و در مقاطع مختلف ,هر یک از این دو مذهب باله
گروهها و نحله های متنوع تقسيم شدند .از نخستين حوادث در این زمينه ،اختالفات شاليعيان پالس از
رحلت امام سجاد زین العابدین(ع) است ،که سبب انشعاب آنان به دو گروه بزرگ شد .یک گروه هوادار
امامت زید و گروهی طرفدار امامت امام باقر(ع) شدند و از اینجالا زیدیاله پدیالد آمالد .همالين اتفالاق بالا
مقداری تفاوت در دوره امامت حضرت امام جعفرصادق(ع)؛ امام ششالم رخ داد .باله عقيالده اسالماعيليه؛
اسماعيل فرزند ارشد آن حضرت ،امام بود و به نص از سوی خداوند و به توسط امام جعفرصادق(ع) به
امامت تعيين شده بود ،ولی مرگ زود هنگام و یا عامل دیگری که در ادامه اشالاره خالواهيم کالرد ،باله
تعبيری سبب بدا شد و امامت به فرزند دیگر آن حضرت ،یعنی امام موسی(ع) منتقل شالد .گروهالی از
شيعيان این موضوع را نپذیرفتند و در این خصوص به طرح نظرهای مختلف از جمله غيبت اسالماعيل
اعتقاد یافتند .بخشی از این افراد نيز امامت را از آن فرزند اسماعيل که حضور داشت؛ باله نالام محمالد
دانستند و فعاليت های گستردهای را به شيوه های مختلف؛ برای پيروی از امالام حاضالر خالود و تبليال
اندیشه های او انجام دادند .به دليل محدودیت های موجود ،توسط دولالت هالای وقالت و مخالالفين؛ از
جمله سایر شيعيان اقدامات آنان چندان آشکار نيست و اطالعات کافی از فعاليت های آنان برای مدت
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حداقل یک قرن وجود ندارد .اما آمادگی های تئوریک و فعاليت های پنهان سياسی و اقدامات پراکنده
نظامی؛ در مناطقی چون بحرین ،یمن ،مغرب ،حجاز ،شام و  ...توسط آنان ادامه یافت.
این نکته نيز قابل تامل به نظر میرسد که در خصوص سال وفات اسماعيل بن صادق(ع) دو نظر
متفاوت وجود دارد .در حالی که گروهی از مورخين تاریخ وفات او را سال 933ه 3و سال 932ه 4دانسته
اند؛ گروه دیگری به نقل از اسماعيليان این تاریخ را چنالد سالال پالس از رحلالت پالدر و در سالنه 940ه
میدانند .0طبعا این قول درست به نظر نمیرسد و غالب مورخين وفالات اسالماعيل را در زمالان حيالات
پدرش امام جعفرصادق(ع) میدانند .از سوی دیگر والدت امام موسالی بالن جعفالر(ع) در سالال 922ه و
وفات او در زندان هارون الرشيد در بغداد و در سال 923ه بوده است و این در حالی اسالت کاله والدت
محمدبن اسماعيل به تصریح دستورالمنجمين؛ از آثار اسماعيليان در سنه 929ه یعنالی  7سالال قبالل از
والدت امام موسی بن جعفر(ع) بوده است .6بنابر این آن امام تقریبا در تمام عمر معاصالر بالا بالرادرزاده
خود محمدبن اسماعيل بود ,نه برادر خود اسماعيل .این مساله قطعی است که محمالدبن اسالماعيل در
سال 971ه با هارون الرشيد مالقات نموده است.
ظهور دعوت عباسی و وضعیت شیعیان
با سقوط بنی اميه و ناسازگاری های عباسيان ،طبعا شيعيان اميدها و آرزوهالای خالود را در اعقالاب
رسول ا( ..ص) ،به خصوص فرزندان حضرت علی(ع) ،از فاطمه زهالرا(س) مالیدیدنالد .تکياله و تاکيالد
روزافزون بر اهميت خط مستقيم نسبت با پيامبر(ص) و بر حق بودن یک خط امامالت پالس از رحلالت
پيامبر(ص) نضج گرفت .7در جریان همکاری شيعيان با عباسيان نيز اميد آنالان باله ایالن کاله فالردی از
خاندان علوی به خالفت برسد ،آنها را در این مسير قرار داده بود .با قرائت خطبه به نام سفاح و انتقال
خالفت به آل عباس ،نخستين فرد از علویان که به اعتراض پرداخالت؛ شالریک بالن شاليخ المهالری از
فرماندهان نظامی ابومسلم بود که اظهار داشت« :ما از رنج مروانيان اکنون خالص یافتيم ،مالا را رنالج
آل عباس نمیباید و فرزندان پيامبر باید که خليفه باشند» 2.گرچه قيام او توسط ابومسلم سرکوب شد،
ولی موضع شيعيان را در قبال خالفت عباسی روشن ساخت .از این زمان به بعالد شالاخهای از علویالان
مانند دوران بنی اميه ،عباسيان را غاصب دانسته و به مبارزه بالا آنالان برخاسالتند .قيالام نفالس زکياله از
اعقاب امام حسن(ع) ،1قيام حسين بن علی معروف به صاحب الفخ از اعقاب امام حسن(ع) ،95قيام علی
بن محمد علوی؛ معروف به صاحب الزنج(200-270ه) ،99از آن جمله بود.
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با سقوط امویان ابوسلمه خالل معروف به وزیر آل محمد تالش فراوانی برای انتقال دولت باله آل
ابی طالب از جمله امام جعفرصادق (ع) انجام داد ،اما این اقدام نتيجهای در بر نداشت92.بيان این نکات
نشانه قدرت ،جایگاه و موقعيت شيعيان در این مقطع زمانی است .شيعيان در معادالت سياسی ،نظامی
این عصر نقشی تعيين کننده داشتند و طبيعی بود که باله هنگالام نيالاز باله بالازی گرفتاله شالوند؛ ولالی
پراکندگی آنان ،ایشان را ضعيف و از گردونه قدرت خارج ساخته بود .عباسيان به این بهاناله کاله اوالد
علی(ع) از حق خود به نفع آنان صرف نظر کرده اند ،بنای دعوت و پيشرفت را گذاردند و از محبوبيالت
آل علی به سود خود استفاده

کردند93.

تشکیل دولت فاطمی
این دولت توسط عبيداهلل المهدی در سال  217هجری در مغرب تشکيل و تا سالال  067هجالری
که العاضد لدین اهلل ،آخرین خليفه فاطمی توسط صالح الدین ایوبی سرنگون شد ،ادامه یافت .خلفالای
فاطمی  94نفر بودند .در مورد کيستی و ماهيت عبيداهلل المهدی دو نظر متفاوت وجود دارد .بعضالی او
را ابومحمد سعيدبن الحسين بن عبداهلل بن القداح و گروهی او را سعيد بن حسين بن احمد بن عبالداهلل
بن محمدبن اسماعيل دانسته اند .94به اعتقاد بعضی از مورخان هردوی این گروهها ،امامان

مستودع90

اسماعيليه بوده و برای امام مستتر تبلي میکردند .اسماعيليه نسب نامه دوم را قبول داشالتند .مالورخی
اشاره میکند که میتوانيم بگویيم که فاطميين علوی نسب بودند و جد ایشان محمدبن اسماعيل بود،
اما عبيداهلل المهدی گرچه از خاندان علوی و فرزندان فاطمه نبود ،ولی امام مستودع به شمار میرفالت
و وظيفه داشت که ودیعه امامت را به ابوالقاسم بن حسين؛ ملقب به قائم که جد خلفای فالاطمی اسالت
برساند96.

دکتر فضایی که در زمينه اسماعيليه پژوهش هایی انجام داده و کتابی را نگاشته است ،با قطعيالت
بيشتری در این زمينه نظر میدهد و با ترسيم نسالالب نامه اسماعيليان ،از حضالرت علالی(ع) شالالالروع
میکند .ما بخشی از نمودار ترسيمی ایشان را پس از امام ششم ،حضرت امالام جعفرصالادق(ع) دنبالال
میکنيم .اسماعيل بن جعفر 913ه295/م  ،محمدبن اسماعيل 913ه295/م ،عبداهلل بن محمد(تقی) ؟-
؟ ،احمدبن عبداهلل(وفی) ؟-؟  ،حسين بن احمد(رضالی) 221ه159/م ،عبيالداهلل ابالن حسالين(المهالدی)
217ه .به اعتقاد ایشان عبيداهلل موسس دولت فاطمی فرزند چهارم محمالدبن اسالماعيل و امالام پالنجم
اسماعيليان

است97.
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عکس العمل عباسیان و اهل سنت و طرح خاندان میمون القداح
خاندان ميمون چه پيشينهای دارند و چگونه وارد این جریانات شدهاند .گرچه در ميان اندیشالمندان
و علمای شيعه موارد استثنائی هم وجود دارد که نظر مثبتی در خصوص آنان ابراز نکرده اند؛ اما هرچه
منابع شيعی به زمان مورد بحث نزدیک تر میشود ،به خلوص و گرایشات امامی آنان بيشالتر پرداختاله
شده است .ابوعمرو محمدبن عمربن عبدالعزیز معروف به کشی در کتالاب رجالال خالود او را از راویالان
روایات ائمه پنجم و ششم دانسته است .در واقع ميمون قداح را معاصر و از اصحاب امام محمالدباقر(ع)
و فرزندش عبداهلل بن ميمون را از یاران و راویان امام ششم ،امالام جعفرصالادق (ع) مالیدانالد 92.شاليخ
طوسی در رجال 91و عالمه حلی نيز در خالصه االقوال 25همين نظر را دارند .طوسی به نقل روایتالی از
امام محمدباقر(ع) در مورد خاندان ميمون اشاره میکند که فرمود :اما انکم نور فی الظلمالات االرض.29
روایت های نقل شده از عبداهلل بن ميمون در بخش های العقل و العمل ،کتاب الدعا ،کتالاب الطهالاره،
کتاب الزکوه ،کتاب الحج و النکاح اصول کافی که از ائمه ی پنجم و ششم بالواسالطه نقالل شالده باله
یکصد و پنجاه روایت میرسد .عالوه بر آن شيخ صدوق در کتاب من الیحضره الفقيه ،شيخ طوسی در
تهذیب و دیگران در سایر منابع شاليعی احادیالث متنالوع و فراوانالی توسالط او از امالام جعفرصالادق(ع)
بالواسطه نقل نموده اند؛ با اسنادی متصل و صحيح که تردیدی در اخالص آن خاندان نسبت به اهل
بيت و تشيع امامی باقی نمیگالذارد ،حتالی کتالاب دسالتورالمنجمين؛ باله عنالوان یکالی از منالابع مهالم
اسماعيليه ی نزاری در بيان زندگانی امام پنجم شيعيان ،حضرت باقر(ع) از جمله اصالحاب مشالهور آن
حضرت یکی ميمون القداح را برشمرده و سپس در معرفی اصحاب امام ششم ،امالام جعفرصالادق (ع)؛
عبداهلل بن ميمون را جز مشاهير رجال آن حضرت معرفی نموده است 22.در پژوهش های جدیالد نيالز
عبداهلل بن ميمون را از اصحاب امام جعفرصادق(ع) و حيات او را در قرن دوم هجری دانسته اند .23این
موضوع را ماسينيون( )Massignonو برنالارد لالوئيس( )Bernard Lewisنيالز تائيالد کالرده انالد.24
اسماعيليه عبداهلل بن ميمون را از دعاه بزرگ خود برشمرده و گروهی از نویسندگان اهل سنت با تکيه
بر این ادعا به طرح مطالب نادرستی در خصوص خاندان ميمون و نيز نسب فاطميان پرداخته انالد 20.از
جمله اقدامات عباسيان به منظور بدنام ساختن خاندان اصيل ميمون تالش آنان در زمينه جعل اصالت
یهودی برای عبداهلل بن ميمون بود.26
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موسس دولت فاطمی مصر ،بدليل آگاهی از جو نامناسبی که مخالفان ایجاد نمالوده و مالوانعی کاله
ممکن است در آینده به وجود آورند ،در غالب مجالس خود بر نسب فاطمی خود تاکيد مینمود .اقالدام
های عباسيان و همفکرانشان در این خصوص در آغاز محدود و بی اثر بود و عبالارت بالود از اقالدامات
امنيتی عليه داعيان و جنگ سياسی ،برضد فاطميان .اما در ادامه مخالفت ها گسترش و تنوع بيشالتری
یافت .جوینی مینویسد «:در روزگار القادرباهلل در بغداد عقالد محضالری بسالتند و معتبالران و سالادات و
قضات و علما بر آن محضر خطوط ثبت کردند ،که مذهب اوالد مهالدی مقالدوح 27اسالت و ایشالان در
انتساب به جعفر صادق رضوان ا..عليه

کاذبند»22.

بخش اصلی از ابهامات در خصوص نسب فاطميان ،به شخصی به نام ابن رزام برمی گردد .محمد
قزوینی در ذیل جهانگشای جوینی مینویسد ،نام و نسب ابن رزام چنان که مسعودی در کتاب التنبياله
و االشراف ذکر کرده ،ابوعبداهلل محمدبن رزام الطایی الکوفی است و چون تاليف کتاب مسالعودی ،باله
تصریح خودش در سال 340ق بوده؛ پس عصر ابن رزام معلوم میشود که قبل از تاریخ مزبور یا مقارن
آن بوده است و گویا همين کتاب ،سرچشالمه اطالعالات و ماخالذ عمالده عمالوم مالولفين بعالد از او؛ در
خصوص مبادی امر اسماعيليه بوده است؛ که غالبا حکایالات عبالداهلل بالن ميمالون و طعالن در انسالاب
فاطميين را از او نقل کردهاند .به نظر میرسد ابن رزام مولف کتاب رد علی االسماعيليه ظالاهرا بالرای
نخستين بار جریان تاسيس دولت فاطمی و ارتباط خاندان ميمالون بالا آئالين قرمطالی و تشالکيل فرقاله
اسماعيليه را ساخته است.21
ماخذ عمده ابوالحسن محمدبن علی بن الحسين بن احمدبن اسمعيل بن محمالدبن اسالمعيل بالن
جعفرالصادق العلوی الدمشقی،معروف به شریف اخو محسن ،دومين مورخ طراح ایالن نسالب سالازی در
خصوص اسماعيليه ،به تصریح مقریزی نيز همين اثر است 35.نام کتاب ابالن رزام گویالا الالنق

علالی

الباطنيه بوده است 39.مولف تاریخ الفی نيز تحت تاثير این موضوع قرار گرفته و مینویسد «:اول ظهور
طایفه اسماعيليه به این طریق بود که حسين بن احمدبن زکریای بربری که کنيت او ابوعبيداهلل شيعی
بود ،به واسطه قلت معيشت و استيالی فقر بر وی حيلهای اندیشيد و یکی از شرفای بنی فاطمه عليها
السالم را پيدا کالرده و جمعالی کثيالر از مالردم بربالر را باله دعالوت او درآورد و او را باله مهالدی ملقالب
گردانيدند 32.عباسيالالان عالوه بالالر تکذیب انتساب مالالوسس سلسله فاطمی به ائمه شيعالالالاله ،سالعی
میکردند در نسب نامه ی امامان اسماعيلی و خلفای فاطمی اختالف اندازند .از این رو مورخانی ماننالد
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ابن خلدون ،ابالن اثيالر و رشاليدالدین فضالل ا ، ...در نسالب عبيالداهلل المهالدی و پيوسالتن آن باله امالام
جعفرصادق(ع) اختالف نظر دارند 33.جامع التواریخ در این باره مینویسد «:زعم اهل سنت آن است که
امام جعفرصادق ،ميمون قداح را با نوه خویش محمدبن اسماعيل به مدرسه میفرستاد ، ...هرچه محمد
میآموخت ،او نيز یاد میگرفت و به دنبال گفتار خود میافزاید عبداهلل پسر محمدبن اسماعيل ،ولالی و
نایب و وصی

اوست»34.

موضوع از این فراتر رفت و عبيداهلل المهدی نيز در معرض قرار گرفت .مصالحح فالرق الشاليعه در
ضمن توضيحات انضمامی طوالنی خود بر این کتاب مینویسالد ،بعضالی او را فرزنالد مالردی یهالودی
دانستند که در سلميه شام آهنگری داشت و چون مرد و زنش بيوه گشت ،او را یکی از بزرگان علالوی
آن شهر به زنی گرفت و هنگام جوانی به خود ،نسب علوی داد .همچنين گویند که عبيداهلل مهالدی از
نسل عبداهلل بن ميمون قداح بود 30.طبعا این انحراف بزرگ و جعل نسب؛ در مورخين قرن هالای بعالد
بی تاثير نبود و در این جالا به مواردی از آنها اشاره میکنيم .مالالولف کتالاب تالاریخ ادبيالات ایالالالالالران
مینویسد ،سلسله النسبی که اسماعيليه میکوشيدند تا با آن نسب عالی خود را معلوم و مسلم گردانند،
چندین بار(یک بار در سال 452ق و بار دیگر در سال 454ق) ،از سوی رقيبانشان یعنی خلفای عباسی
مورد اعتراض واقع شد .خلفای عباسی فاطميان را از نسل یکی از ملحالدان ایرانالی بنالام عبالداهلل بالن
ميمون قداح میشمردند و میگفتند که وی فرقه اسماعيليه را که تا آن زمان رفتالاری مسالالمت آميالز
داشت ،برای ترویج عقاید باطنی و التقاطی خود و نيز برای اجرا مقاصالد سياسالی و شخصالی خالویش
مناسب دید و آن را وسيله وصول به اغراض و مطامعی که داشت قرار

داد36.

دخویه در مقاله جداگانهای در زمينه قرامطه با شدت و قاطعيت بيشتری به موضوع پرداخته اسالت.
او مینویسد مردی که این سيستم – سيستم مذهبی اسماعيليه – را پی ریزی کرد یا دست کم بالرای
اهداف خود راه انداخت ،شخصی بنام عبداهلل بن ميمون؛ از نژاد ایرانی و با شغل قداحی(چشم پزشکی)
بوده است .وی در نيمه قرن سوم هجری ,در شهر عسکر مکرم ،از شالهرهای خوزسالتان مالیزیسالت.
نوشته اند که او از اعراب و مذهب آنها به شدت بيزار بود .چنين مینماید که هدف نهالایی او از ميالان
برداشتن خالفت بغداد ،به تحليل بردن اسالم و عودت مذهب کهن ایران ،یعنی مذهب نور

بود37.
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نظرها در این خصوص
در ساليان و دهه های اخير محققان کشالورمان در زميناله نسالب شناسالی اسالماعيليه و فاطميالان
مطالعات خوبی انجام داده اند ،به ویژه در خصوص خاندان ميمون ،که ما در مقالاله خالود از بخشالی از
یافته های آنان در این بحث بهره گرفته ایم .منابع شيعه چنان که اشاره شد در باره عبداهلل بن ميمون
قداح اطالعات دقيقتری میدهند .کشی مینویسد که او یکی از اصحاب امام محمالد بالاقر(ع)

بالود32.

نجاشی در کتاب رجال خود مینویسد ،عبداهلل بن ميمون االسود القداح؛ برده آزادکرده بنی مخزوم بود
و آب مروارید را درمان میکالرد .پالدرش از ابالی جعفالر ،از ابالی عبالداهلل امالام محمالد بالاقر(ع) و امالام
جعفرصادق(ع) ،روایت کرده و مردی ثقه بود و کتابهای مبعث النبی و صفه الجناله والنالار از

اوسالت31.

شيخ طوسی نيز در کتاب خود ميمون قداح را از یاران امالام سجاد(ع) و امام بالاقر(ع) مالیشمالالالالارد و
مینویسد که او یکی از بندگان آزاد کرده بنی مخزوم بود و امامی مالذهب شالمرده مالیشالد .پسالرش
عبداهلل را نيز علمای رجال شيعه امامی دانسته انالد 45.دیگالر رجالال شاليعه ماننالد عالماله حلالی و ابالن
شهرآشوب؛ در رجال خود از او یاد کرده و وی را از اصحاب این دو امام دانستهاند .بدیهی است که بالا
ثقه دانستن آن عالم علم رجال شيعه ،روایاتی که از مصادر غير شيعه نقل شده؛ قابل اعتماد نيست.
تاکيد رجال شيعه بر مکیبودن و موالی بودن عبداهلل بن ميمون است و او را فالالردی تيالالالرتراش
میدانند ،در حالی که غيرشيعه او را ایرانی ،از اهالی اهواز و قداح را باله معنالی طبيالب امالراض چشالم
تفسير کردهاند .در واقع اگر چنانچه وی از فرقه اسماعيليه میبود ،با تقيد شدید علمای رجال شيعه باله
ذکر مذهب رواه 49که در نزد ایشان هست و عادت بر تصریح به مذهب راوی ،سکوت ایشان نشالان از
این مطلب است که او به طایفه اسماعيليه بستگی نداشته

است42.

دليل دیگری که ما هم در قسمت های قبلی به آن اشاره نمودیم؛ مبنی بر ایالن کاله عبالداهلل بالن
ميمون و پدرش از فرقه اسماعيليه به شمار نمیرفته اند ،سکوت علمای ملل و نحل چون؛ حسالن بالن
موسی نوبختی ،صاحب کتاب فرق الشيعه و ابوالحسن اشعری ،صاحب کتالاب مقالاالت االسالالميين و
مسعودی ،صاحب مروج الذهب و التنبيه واالشراف است .بنابراین نتيجه میگيریم که ميمون و پسرش
عبداهلل ،معاصر امام جعفرصادق(ع) بودند و در قرن دوم میزیستند و نه قرن سالوم .دیگالر ایالن کاله از
محدثان موثق شيعه به شمار میرفتند و دیصانی 43و بت پرسالت نبودنالد و نسالبت شالعبده کالاری 44و
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نيرنگ بازی به آنان درست نيست .در منابع شيعه ميمون و پسرش از مردم مکه اند و ایالن بالا جميالع
منابع غيرشيعی که او را اصال از مردم اهواز دانسته اند ،معارض

است40.

یکی ازمن ابع شيعی که همگام با مورخين طرفدار عباسيان و در مخالفت با خاندان ميمون مطالالبی
را مطرح کرده است ،مولف تبصره العوام است که نظر مثبتی در مورد ميمون و پسرش عبداهلل ندارد .او
نيز دیدگاه برخی از اهل سنت را در باب خاندان ميمون منعکس کالرده اسالت 46.قزوینالی رازی دیگالر
اندیشمند شيعه ی قرن ششم هجری و خالق اثر ارزشمند النق

از دیگر نویسندگان شيعی است که با

نفرت فراوانی از خاندان ميمون یاد کرده است .از نکات قابل تامل در این رابطه آن است کاله قزوینالی
رازی با ذکر اسامی خاندان ميمون و قرامطه چون سعيد قداح ،ميمالون بالن سالالم القالداح ،سالالم پالدر
ميمون ،محمد دندان ،بوزکریا ،پيشوای قرامطه یمن ،ابوسعيد جنابی ،رهبر قرامطه بحرین ،عبداهلل بالن
سالم بن ميمون ،عبداهلل بن عبداهلل ،ابوالقاسم بن عبداهلل ،تمامی رهبران آن را تحت عنالوان مالعالين
یاد کرده و به آنان نسبت کفر داده اسالت .او همچنالين از اقالدام خليفاله عباسالی مقتالدر ،در گالردآوری
موافقت سادات و نقبای علوی در این زمينه با نظر موافق نگریسته است 47.باید اشاره شود که مالولفين
تبصره العوام و کتاب ارزشمند نق

با موضوع مورد بحث ما ،بيش از  4قرن فاصله داشتهاند .در طول

این مدت بخشی از نویسندگان غيرشيعی نيز بر شعله ور شدن آتش کينه دامن زدند.
عالمه محمد قزوینی در ذیل جهانگشای جوینی نوشته است «:مخفی نماناد که بعضی از مورخين
اهل سنت و جماعت مانند ابو عبداهلل بن رزام الطائی الکوفی و ابوالحسين محمد بن علی بن الحسالين
العلوی الدمشقی؛ معروف به شریف اخو محسن و جمعی دیگر(که ماخذ عمده همه ایشان گویا همالين
دو نفر مذکورند) ،اموری بس عجيب در باره عبداهلل بن ميمون قداح حکایت کرده انالد و نسالبت هالای
ثنویه ،دیصانی و غيره به او دادهاند.

42

شاید مخالفت مولفين تبصره العوام و نقال

را نيالز ایالن گوناله بتالوان پاسالخ داد کاله رفتارهالای

غيرمنطقی بخش هایی از اسماعيليان در قضاوت تعدادی از علمای شيعه در آینده موثر بوده اسالت .در
جریان حمله ی ابوسعيد جنابی ،از قرامطه در سال 397ق به مکه و قتل حجاج و غارت مسجدالحرام و
سرقت حجراالسود ،پس از گذشت  22سال ،عبيداهلل المهدی که در افریقيه مستقر بود ،برای ابوطاهر،
امير وقت قرامطه کاغذی نوشت و او را در این کار ناستوده توبيخ و مالمت و او را لعن کرد و گفت تو
ما را رسوا کردی و دولت ما را نسبت به الحاد دادی ،البته حجر را به مکان خود برگردان و اموال را به
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ایشان رد کن و او نيز در ایام مقتدر چنين کرد 41.این موضوع نمونهای از مخالفت دولت فاطمی مصالر
با تندروی های گروههایی از اسماعيليان در سایر مناطق است.
در هر حال بایستی اشاره کرد که عبداهلل بن ميمون قداح ،از خالص ترین شيعيان اماميه بوده و به
هيچ وجه ارتباط و انتسابی با فرقه اسماعيليه نداشته است .ادعای اسماعيليان در خصوص انتساب او به
آئين آنها و نقش او در تاسيس آن را باید این گونه تعبير نمود که این ادعا ،مدرک و تالاریخی نالدارد و
غرض از وضع این افسانه احتماال این بوده که خواسته اند ،اساس مذهب خالود را بالرای مزیالد آبالرو و
اعتبار؛ به یکی از بزرگان اصحاب امام جعفرصادق(ع)؛ یعنی امامی که در فضل و شالرف متفالق علياله
عامه و خاصه و عالوه بر آن ابواالئمه خود آن طایفه است ،استناد و اتکا داده باشند 05.از قرائن مالتقن
بر تائيد این احتمال آن است کاله مالورخين آن مقطالع زمالانی و مالولفين ملالل و نحالل کاله در حالدود
سال355ق میزیسته اند از قبيل؛ حسن بن موسی النوبختی(متوفی355ق) ،صاحب کتاب فرق الشيعه،
در حالی که قریب  7صفحه ( )07-64در خصوص توصيف شعب مختلف اسماعيليه و شرح عقاید آنان
مطالبی را بيان نموده است ،ابوالحسن اشعری( متوفی 324ق) ،صالاحب کتالاب مقالاالت االسالالميين،
مسعودی صاحب کتاب های مروج الذهب و التنبيه واالشراف( متوفی 336ق) ،به کلی و مطلقا از ذکالر
اسم عبداهلل بن ميمون قداح در آثارشان خبری نيست و تحت هاليچ عنالوان نالامی از او ،درکتالب خالود
نبردهاند .اگر او در تاسيس اسماعيليه دخالتی داشته و به طریق اولی موسس عمده و از دعاه آن فرقاله
بوده ،چگونه است که با وجود نقل مطالب گسترده در خصالوص اسالماعيليه و فالرق آن ،نالامی از ایالن
خاندان در آثار آنان موجود

نيست09.

میتوان گفت تا اواخر قرن سوم هجری که آثار مذکور تاليف شده اند ،هنوز جریان جعلی انتسالاب
خاندان ميمون به اسماعيليان شکل نگرفته و عموميت نيافته بود .باله بيالان دیگالر تالا ایالن زمالان ،در
هيچيک از منابع شيعه اماميه اشارهای به اسماعيلی بودن این خاندان نشده است.
نسب فاطمیان
دشمنان اسماعيليه از گمنامی و استتار امامان اسماعيلی به نفع خالود سالود بالرده ،نسالبت عبيالداهلل
المهدی را به محمدبن اسماعيل تکذیب میکردند .چون در آن دوره مالک حقانيت خلفا و امامان ،نزد
شيعيان داشتن نسب عالی و درست و پيوستن آنان به امام علی(ع) و حضرت فاطمه زهالرا(س) بالود و
این امر نقش عمده ،موثر و مهمی داشت ،روی این اصل مهم همه مدعيان و مجاهدان مذاهب شاليعه
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الزم بود که خود را از فرزندان علی و فاطمه بدانند و به همين جهت هم عبيداهلل المهدی هم خالود را
از اوالد آنها معرفی کرد .با وجود این که طرفداران شکی در نسب او نداشتند ،اما او بر این مساله تاکيد
داشت و آن را به مسلمانان گوشزد میکرد 02.علت این که عبيداهلل خليفاله اول اسالماعيلی باله مهالدی
ملقب شد و خود را خليفه فاطمی خواند ،چنين بوده است که چون در روایات شيعه آمده است که امالام
موعود منتظر دارای لقب مهدی و از اوالد فاطمه خواهد بالود ،از ایالن رو عبيالداهلل خالود را «المهالدی
القائم» و خليفه فاطمی خواند .خلفای فاطمی فرمانروایی روحانی و حکومت آرمالانی مهالدی منتظالر را
حق خود میدانستند .این سلسله از خلفا عالوه بر نسب فاطمی گاهی خود را علوی ،منسوب باله علالی
بن ابيطالب و گاهی اسماعيلی میناميدند 03.مولف کتاب فدائيان اسماعيلی در این خصوص مینویسد،
روسای فرقه اسماعيليه مدعی اند که امام هستند و از اعقاب اسماعيل بن جعفر مالیباشالند و از جانالب
وی و از طریق علی(ع) و حضرت فاطمه(س) ،از ذریه حضالالرت محمد(ص) محسالالالالوب مالیشالوند.
اینان به لحاظ آن که خود را از اعقاب فاطمه زهرا دختر پيغمبر میشمردند ،فاطمی خوانده مالیشالدند.
در 217ق151/م مبادی قدرت اسماعيليان بدان حد رسيد که امام مستور آنان خود را آشکار سالاخت و
در شمال آفریقا با لقب المهدی خود را خليفه خواند.
مورخ هلندی که در خصوص قرامطه بحرین کتابی تاليف نموده و مقاالتی در زميناله اسالماعيليان
دارد ،مینویسد :فاطمی از نام فاطمه دختر پيامبر و همسر علی(ع) گرفته شده است 04.مصالحح کتالاب
ارزشمند نق

که در قرن ششم هجری تاليف شده است ,مینویسد :علمای نسابه و دانشالمندان اهالل

نظر و محقق در نسب و تاریخ برآنند که نسب فاطميان مصر صحيح است و ایشان علوی و فالاطمی و
اقدام خليفه عباسی در خصوص تنظيم استشالهادنامه و محضالر درسالت کالردن ،مبنالی بالر کالذبااین
انتساب] بی اساس و پرونده سازی

است00.

استاد فقيد محدث ارموی ،مصحح کتاب نق
نق

در اثر جداگانهای در دوجلد تحالت عنالوان تعليقالات

به مباحث تکميلی بسيار ارزشمندی در این زمينه اشاره نموده است .در خصالوص مطالالب مالورد

بحث ما در جلددوم (تعليقه  ،)39با عنوان صحت نسب فاطميان مصر ،ابتدا ردیاله ی قزوینالی رازی را
بيان کرده است که«:این جماعت نه از اوالد علی و فاطمه اند و نسب ایشان بدیالالن دعالالالالالوی کاله
میکنند ،باطل است و از اوالد ميمون قداح اند» .سپس محدث مینویسد که این مطلب در نزد اربالاب
فن و علمای انساب درست نيست و کافی است ،در این باب قول نسابه شهير ابن عنبه و نص عبالارت
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او در کتاب الفصول الفخریه 06را بيان نمود که نوشته است ... «:و در نسب خلفای مصر خالالف بساليار
است و عباسيان ایشان را نفی کردند و محضرها نوشتند در این باب و بدان منضم کردند که آنچه باله
ایشان نسبت میکنند ،از الحاد و سو اعتقاد و بسيار از علما در تصانيف خود نفی ایشان کردند و آنچه
گفتند در باب ایشان از طعن ،راست نمیآید از بهر آن که مبنی اسالت ،بالر آن کاله اول خلفالا ایشالان
مهدی عبيداهلل پسر محمدبن اسماعيل است لصلبه و زمان او احتمال آن ندارد» ،بلکه مبالغه کردند ،در
آن که اسماعيل بن الصادق–عليه السالم -را عقب نيست و این مح

دروغ است و سيد رضی الدین

موسوی ،طی ابياتی نسب ایشان را تائيد و در محضری که عباسيان نوشتند به نفی ایشالان ،ننوشالت و
در آن با او بحث بسيار رفت و ابن االثير الجزری صاحب تاریخ کامل ميل تمام دارد به صالحت نسالب
ایشان و دور نمیگوید ،بلکه صحت نسب ایشان نزدیکست و بعضی نسابان جزم به صحت آن کردند،
واهلل اعلم و هر که طالب تفصيل بيشتر شود به کتاب عمده الطالب فالی انسالاب آل ابالی طالالب و باله
کامل ابن اثير(قضایای سال 216ق) ،رجوع

کند07.

عالمه قزوینی در حواشی تاریخ جهانگشای جوینی– که قبال به آن اشاره شد -در اثنای ذکر ایالن
که فاطميان مصر از نسل امام جعفر صادق(ع) بوده اند و این که برخی از صاحب غرضالان ،آنالان را از
اوالد عبداهلل بن ميمون قداح میدانند ،دروغ فاحش و کذب صریح و بهتان صالرف و افتالرای محال
است ،مینویسد ... «:بر شخص منصف بی غرضی که تا حدی به تواریخ آن عهد انسی داشالته باشالد،
جنبه مغرضانه این حکایات – یعنی وجود عبداهلل بن ميمالون قالداح ایرانالی مجوسالی االصالل ،کاله از
سبیااسرای] اهواز و از فرقه دیصانيه و از دهاه بوده و مدت ها دعوی پيغمبری کالرده ،سالپس دعالوی
تشيع نموده و در باطن کافر و زندیق و از اهل تعطيل و اباحه بوده و غرضش برانالداختن دیالن اسالالم
بوده است -به هيچ وجه پوشيده نيست و اغلب آنها به نظر به کلی ساختگی و افترا و تهمالت صالرف
میآید و منشا آن تهمت ،البد یکی بغ

ذاتی متعصبين]غيرشيعه[ با شيعه بوده و دیگالری تحریالک

خلفا بنی عباس ،زیرا که خلفا مزبور در مقابل قدرت روزافزون رقبا مقتدر خود ،یعنی خلفا فاطميين که
نيمه مملکت آنان را از دست ایشان به در برده و در نيمه باقی نيز ایشان را متزلزل مالیداشالتند ،از راه
کمال عجز و ناتوانی برای تشفی قلب خود چارهای جز توسل بدین گونه وسائل عاجزاناله؛ یعنالی نشالر
اکاذیب و مفتریات در حق دشمنان قوی دست خود و قالدح 02در انسالاب و مالذاهب و اعمالال و افعالال
ایشان و اعوان و انصار ایشان نداشته اند و از قدیم گفته اند که :صاله عجزه دشنام و تهمت است.

02

پژوهشنامه تاریخ -سال سيزدهم -بهار  - 17شماره 05

حسينی ارموی(محدث) نيز در خصوص حمایت کسانی چون پدید آورنده کتالاب نقال

از جریالان

ضدیت با خاندان ميمون مینویسد که شاید منشا عقيده قزوینی رازی و امثال او و حمایت آنها از نفالی
کنندگان صحت نسب فاطميان ،مخفی بودن حقيقالت امالر در نتيجاله فعاليالت و پرونالده سالازی هالای
عباسيان بوده است و همچنين سو معامله و بدرفتاری های تابعان حسن صباح ،از قتالل و غالارت کاله
آنان را از فاطميان مصر متنفر و منزجر میکرده است ،زیالرا حسالن صالباح خالود را نماینالده فاطميالان
معرفی مینموده است .در هر صورت نوع علمای زمان که تحت نفالوذ سياسالی و ساللطه بنالی عبالاس
میزیسته اند حقيقت امر را در این مورد درنيافته اند و یا جرات بيان آن را نداشته اند 01.به نظر میرسد
از مجموع مطالب بيان شده عوامل مشخصی سبب پيدایش ابهام در نسب فاطميان و تردید در انتساب
آنها به حضرت فاطمه زهرا (س) شده است که به بخشی از آنها اشاره میشود:
غفلت از این نکته که منابع همان محدوده زمانی– تا نيمه ی اول قرن چهارم هجالری -از جملاله
ملل و نحلها ،بر این مساله تاکيد دارند که اسماعيليه از پيالروان و بازمانالدگان اسالماعيل و فرزنالدش
محمد – فرزند و نوه امام جعفرصادق(ع) -هستند .فقدان توجه الزم باله موضالوع عالدم ذکالر نالامی از
خاندان ميمون؛ در منابع مرتبط با اسماعيليه در همان مقطع زمانی .تالش عباسيان و تبليغات شالدید و
فعاليت های گسترده آنان در تمام ابعاد؛ برای ایجاد ابهام در این زمينه .تقيه اسماعيليان اصاليل بالرای
مخفی ماندن نام و مشخصات امام خود و جلوگيری از تعقيب عباسيان .اقدام های بخشالی از مورخالان
غيرشيعه ،در مخدوش ساختن نسب فاطميان .نگرانی ها و فعاليت های سایر فرق شيعه چون اماميه و
زیدیه .تالش های غيرانسانی و خشونت آميز بخشی از فرقه های منتسب به اسماعيليه ،نظير قرامطه.
روش های زیان بار افرادی چون حسن صباح ،در اعالم قيامت و انجام رفتارهای غير معمالول بالا روح
دین .تکرار اطالعات نادرست بعضی از مورخان وابسته به خالفت عباسی ،در طول چندین قرن توسط
منابع تاریخی نسبتا معتبر .اقدام اسماعيليه در مصادره افراد معتبر شيعه به نام خود و برای توجيه خالود.
فقدان اراده ی الزم در ميان فاطميان ،برای دفاع اصولی و قوی از حریم فرهنگالی و سياسالی خالود و
نابودی بخشی از منابع دست اول آنان ،در جریان اشغال الموت و تصرف کتابخانه بزرگ مستقر در آن
توسط سپاه هوالکو .اختالط اسماعيليه ،به عنوان فرقهای با گرایشهای باطنی ،با برخی از فرقاله هالای
شعوبی ایرانی نظير بومسلميه و غيره .مجموع این عوامل سبب پيدایش شبهه هایی در زمينه ی منشا
دولت اسماعيلی و نفوذ ابهامات در آن شده است .در کنار آن تالش عباسيان به منظور بالدنام سالاختن
فاطميان و اسماعيليه که سبب شد عناصر دیگری را به ایالن جریالان بيفزاینالد و بالا ترکيالب درسالت و
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نادرست به تحریف بزرگی در چند بعد بپردازند در مجموع باعث پدید آمدن ابهاماتی بزرگ شد کاله تالا
امروز نيز ادامه دارد .این اقدام ها در طول تاریخ موجب شالد تالا آنهالا موفالق شالوند بالرای مالدتی هالم
اسماعيليه و فاطميان اصيل را بد جلوه دهند و هم خاندان ميمون را زیر سوال برده و در اذهان جامعاله
منحرف معرفی کنند.
نتیجه گیری
خاندان ميمون از یاران صدیق اهل بيت عليهم السالم و از نزدیکان ائماله ی پالنجم و ششالم و از
راویان احادیث آنان بودند .نسبت دادن آنان به بخشی از اسماعيليه ی غيراصيل و تاکيد بالرنقش آنالان
در تاسيس جریان فکری اسماعيلی حرکتی بود که از سوی عباسيان بالا چنالد هالدف صالورت گرفالت.
تالش به منظور اثبات ایرانی بودن و ضدیت با اسالم و عنصر عالرب از دریچاله و سنگرتشاليع هالدفی
است که عباسيان در پی آن بودند .شهرت خاندان ميمون در حدی بود که بتوان از نام آنالان بهالره ی
الزم را برد .در حالی کهُ تشيع در بطن خود مذهبی است که خاستگاه عربی دارد و تمام نظریاله هالا در
این خصوص به تحوالت تاریخ صدر اسالم و قرن اول هجری در شبه جزیره عربستان و عراق برمالی
گردد و ایرانيان هيچ نقشی در تکوین و پيدایش آغازین آن نداشتند .انتساب تشيع باله ایرانيالان بالرای
اثبات دشمنی و ضدیت ایرانيان با اسالم و عرب و از سوی دیگر ،بيان وجود عناصری از اندیشه هالای
بازمانده از نحله های ایران باستان در تفکر شيعی ،سبب گمراهی تعالدادی از مستشالرقين در شالناخت
درست حوادث جهان اسالم شده است .نسبت دادن تشيع امامی به عبداهلل بن سبا یهودی و اصرار بر
نقش خاندان ميمون در تشيع اسماعيلی و تالش برای منحرف نشان دادن ایالن خانالدان ،گوشالهای از
دشواری های ایجاد شده در شناخت صحيح اسالم شيعی است و دریافتن حقيقت موضوع از ميان ایالن
غبارها به ظرافتها ،دقت و نگاه علمی نياز دارد .اساس مذاهب شيعه اسماعيلی ،امامی و زیالدی را بالا
ویژگی های خاص خود که همه در انتساب به اهل بيت(ع) و خاندان پيامبراکرم (ص) اشتراک دارنالد،
بایستی کامال از جریان های شعوبی گری ،نحله ها و فرقه های پر پيرایهای که باله آنهالا نسالبت داده
میشود ،جدا دانست.
اسماعيليه یک اندیشه ی شيعی با موضوع اعتقاد به امامت و جانشينی اهالل بيالت(عليهم السالالم)
برای پيامبر(ص) بود ،که بعدها بخشی از آن توسط افرادی خارج از حوزه ی عترت ،به جریالانی کالامال
متنافر و متفاوت با اسالم و تشيع تبدیل شد و ماهيتی فلسفی– سياسی ،مغایر با اندیشه ی واقعی اش
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یافت .نسب فاطميان مصر به فاطمه(س) ،دختر پيامبر اکرم(ص) بالر مالیگالردد و خانالدان ميمالون ،از
موسسين دولت فاطمی و شکل دهندگان اندیشه اسماعيلی نيستند .عناصر ایرانی از جمله؛ باطنی ها و
معتقدین به حلول و تناسخ در قرون بعدی ،اندیشه ی اسماعيلی را از مسير خود خارج ساختند و امامی
را که اسماعيليان واقعی منتظرش بودند ،تغيير دادند و پيرایه های فلسفی و کالمی را جالایگزین تفکالر
سياسی– اعتقادی اسماعيلی ساختند.
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پی نوشت ها
 . 9عاملی ،سيد محسن االمين(9361ق) ،اعیان الشیعه ،بيروت ،الطبعه االولی ،ج ،9ص.36
 . 2کاشف الغطا  ،محمدحسين( ،)9374این است آئین ما ،ترجمه ناصر مکارم شيرازی ،قم ،مطبوعاتی
هدف ،ص.77
 . 3داوودی الحسنی ،جمال الدین احمدبن علی بن حسين( ،)9192عمده الطالب فی انساب آل ابی
طالب ،طبع نجف ،ص.943
 . 4مقریزی ،تقی الدین احمدبن علی( ،)9142اتعاظ الحنفاء باخباراالئمه الفاطمیین الخلفاء  ،قاهره،
ص.6
 . 5جوینی ،عال الدین عطاملک بن بها الدین محمدبن محمد( ،)9399تاریخ جهانگشا ،تصحيح ميرزا
محمدخان قزوینی ،تهران،کتابخانه خاور ،ج ،3ص.351
 . 6جوینی ،شمس الدین( ،)9375تاریخ جهانگشا با حواشی محمد قزوینی ،تهران ،نشر ارغوان ،ج،3
ص.399
 . 7مقدسی ،مطهربن طاهر(بی تا) ،البدء والتاریخ ،پورت سعيد مصر ،مکتبه الثقافه الدینيه ،ج ،0ص.426
 . 8نرشخی ،ابوبکر محمدبن جعفر( ،)9309تاریخ بخارا  ،مصصح محمدتقی مدرس رضوی ،مترجم احمدبن
محمدبن قباوی ،تهران ،نشرتوس ،ص.26
 . 9دینوری ،ابوحنيفه احمدبن داود( ،)9362اخبارالطوال ،ترجمه دکتر محمد مهدوی دامغانی ،تهران ،نشرنی،
چاپ سوم ،ص.426
 . 10ابن اثير ،عزالدین علی( ،)9379الکامل ،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس خليلی ،تهران ،مطبوعات
علمی،ج ،96ص.30
 . 99ابن خلدون ،محمد( ،)9363العبر ،ترجمه عبدالمحمد آیتی ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی،
ج ، 3چاپ اول ،ص.20
 . 92بلعمی ،ابوعلی( ،)9373تاریخنامه طبری ،تصحيح محمد روشن ،تهران ،انتشارات البرز ،ج ، 0چاپ
سوم ،ص.9020
 . 13ابن اثير ،همان،ص.221
 .94گروهی از پژوهشگران اعتقاد دارند به دليل تالش فاطميان و اسماعيليه برای در امان ماندن از تعقيب
عباسيان از نام های مستعاری چون مبارک ،ميمون و سعيد استفاده می کردند؛ به این دليل اسماعيل لقب
مبارک ،فرزندش محمد لقب ميمون و عبيداهلل نيز قبل از تشکيل دولت فاطمی خود را سعيد ناميده بود .برای
اطالع بيشترر.ک :دفتری ،فرهاد( ،)9370تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بدره ای ،تهران،
فرزان ،صص.933-934
 . 90مستودع :آن که از او نگهداری امانتی را خواسته باشند .امامت او مستودع بود؛ یعنی ثابت نبود.
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 . 16نوبختی ،ابو محمدحسن بن موسی( ،)9303فرق الشیعه ،ترجمه محمدجواد مشکور ،تهران ،انتشارات
علمی و فرهنگی ،ص.243
 . 17فضایی ،یوسف( ،)9363مذهب اسماعیلی و نهضت حسن صباح ،تهران ،موسسه مطبوعاتی
عطایی ،چاپ اول ،ص.49
. 18کشی ،ابوعمرو محمدبن عمربن عبدالعزیز( ،)9342اختیارمعرفه الرجال معروف به رجال کشی،
ترجمه حسن مصطفوی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی ،ص.247
. 19طوسی( شيخ) ،ابوجعفر محمدبن الحسن( ،)9323رجال طوسی ،ترجمه سيد محمدصادق آل بحرالغلوم،
تبریز ،چاپ سنگی ،ص.917
 . 20حلی(عالمه) ،حسن بن یوسف( ،)9329خالصه االقوال ،گروه حدیث آستان قدس رضوی ،مشهد
انتشارات آستان قدس رضوی ،ص .03
 . 29کشی ،همان ،ص.246
 . 22جوینی ،همان ،ص.333
23

 .حسن ،ابراهيم حسن و طه احمداشرف(9366ق) ،عبیداهلل المهدی امام الشیعه االسماعیلیه و

موسس الدوله الفاطمیه فی بالد مغرب ،مکتبه النهضه المصریه ،صص.47-41
 . 24لوئيس ،برنارد و دیگران( ،)9362اسماعیلیان در تاریخ ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،مولی ،صص-931
 932و.67
 . 25همان ،ص.390
26

 .برای آگاهی از این موضوع ر.ک :ابن مالک ،کشف االسرار الباطنیه و اخبار القرامطه،

مصر9307،ق ،ص 97و ابن اثير ،عزالدین علی(9452ق) ،الکامل فی التاریخ ،ج ،0تصحيح علی مشيری،
بيروت ،داراحيا التراث العربی ،ص.97
 . 27مقدوح یعنی مطعون  .طعنه زده شده  .کسی که طعن و قدح بر آن وارد است  .مردود .غير قابل قبول .
ناموافق شرع .
 . 28همان ،ص.901
 .21عظيم زاده طهرانی ،طاهره(تابستان «،)9322عبداهلل بن ميمون» ،مجله مشکوه ،شماره ،71مشهد ،بنياد
پژوهش های آستان قدس رضوی ،صص.923-932
 . 30مقریزی ،همان ،صص.99-90
 . 31جوینی ،همان ،ص.326
 . 32تقوی(آصف خان قزوینی) ،قاضی احمد( ،)9322تاریخ الفی ،تصحيح غالمرضا طباطبایی مجد ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی ،ج ،4ص.2377
 . 33فضایی ،همان ،ص.32
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 . 34همدانی ,رشيدالدین فضل اهلل( ،)9332جامع التواریخ(قسمت اسماعیلیان و فاطمیان و نزاریان
 ،)...به اهتمام محمدتقی دانش پژوه و محمد مدرسی زنجانی ،تهران ،بی نا ،ج ،3ص.22
 . 35نوبختی(ضميمه)  ،همان ،ص.242
 . 36براون ،ادوارد( ،)9361تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصرحاضر ،ترجمه دکتربهرام مقدادی،
تهران ،انتشارات مروارید ،چاپ اول ،ص.222
 . 37استرن ،مادلونگ،دخویه ،ماسينيون ،نهضت قرامطه(مجموعه مقاله) ،ترجمه یعقوب آژند ،تهران ،ميراث
ملل ،ص.62
 . 38کشی ،همان ،ص.240
 . 39نجاشی ،احمدبن علی(9457ق) ،فهرست اسماء مصنفی الشیعه( المشتهر به رجال نجاشی)،
مصحح موسی شبيری زنجانی ،قم ،موسسه نشراسالمی9457 ،ق ،ص.942
 . 40طوسی(خواجه نظام الملک) ،ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق( ،)9361سیاستنامه ،تصحيح عباس اقبال،
تهران ،انتشارات اساطير ،چاپ دوم ،ص.260
 . 49روات و راویان.
 . 42نوبختی ،همان ،ص. 239
 . 43دیصان يان فرقه ای از مانویان بودند .رئيس این گروه را از جهت آن که در کنار نهری به همين نام متولد
شده بود دیصان خواندند .ر.ک :ابن ندیم ،محمدبن اسحاق( ،)9366الفهرست ،ترجمه محمدرضا تجدد،
تهران ،اميرکبير،ص.652
 .44نسبت های ادعای پيامبری و شعبده بازی و اعزام داعيان به مناطق مختلف از جمله بصره ،کوفه،
یمن(مانند حمدان بن اشعث معروف به قرمط) در سال269ق را ابن ندیم نقل کرده است .ر.ک :الفهرست،
ج ،9ص.341
 . 45همان ،ص.232
 . 46حسنی رازی ،سيدمرتضی بن داعی( ،)9393تبصره العوام فی معرفه مقامات االنام ،تصحيح عباس
اقبال ،تهران ،مطبعه مجلس ،ص.923
 . 47قزوینی رازی ،عبدالجليل( ،)9339النقض ،تصحيح سيدجالل الدین محدث ارموی ،تهران ،انتشارات
انجمن آثار ملی ،صص.354-397
 . 48جوینی ،همان ،ص.320
 . 49حسينی ارموی «محدث» ،ميرجالل الدین( ،)9302تعلیقات نقض ،تهران ،انتشارات انجمن آثار ملی،
ج ،2ص. 9506
 . 50جوینی ،همان ،ص.323
 . 51همان ،ص.335
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 . 52فضایی ،همان ،ص.32
 . 53همان ،ص.44
 . 54دخویه و دیگران :9362 ،ص.69
 . 55قزوینی رازی ،ص.396
 . 06الفصول الفخریه ،ص.943
 . 07حسينی ارموی ،همان ،ص. 9564
 . 02مالمت ،سرزنش ،بدگویی ،طعن ،عيب جویی.
 . 01حسينی ارموی ،همان ،ص .9566
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