
 سخن تاریخ  نامه علمیدوفصل

 1398ستان زمو  پاییز، 30، ش13س
 30تا  7  صفحات

 

 

Biquarterly Journal Sokhanetarikh   

Vol.13, No. 30, Autumn & Winter 2019 

P 7 - 30 
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 چکیده

 شههماآ رفقا ههادر  اواخههق نههقن سههی  ه ههقیاست کههد در  های بزرگ شیعیازدولت  ،فاطمیان

رشههکارکقدن مهههاهق و  اسالمی، تعالیم شههیعی،دولت در گستقش فقهنگ و تمدنگقفت، اانشکل

بههقدن پیهای،  اکی از راه، ن ش غیقنابل انکاری اافا کقد.  مصقومغقب  ر  د  دعهای هیاّت شی مؤلفد

اسههت منابع اصلی تههارا ی  یمحتیاا بقرسیشیعی اان دولت،   هیاّتهای  مؤلفدان تیجد بد  میزبد  

ها و سههیقه، فاطمیههاناسههمالیلی . درمیههان منههابع تههارا ی رمده استکد در رن زمان بد نگارش در

مسئلة اصلی پهههوهش پاسهه  د.نرواست و از منابع اصلی بد شمار می  زاادی  تّیدارای اهمّ  هارسالد

بههد  ههد نگاشتد شده در دولههت فاطمیههان    هایورسالدهاسیقهدر محتیای  بد اان سؤاآ بیده است:  

 انعکههادا هههدت تیصههی   پهوهش حاضههق بهه ؟اسههتانعکههاد داشتد  شیعد  هیاّتهای  میزان مؤلفد

ان هها   های دوران فاطمیانو رسالد  هاسیقهمحتیای  ر  د  شیعی  اّتیهها و نمادهای مقتبط با  مؤلفد

مههیرد ت زاههد و ، (سههیقه و دو رسههالد سههد)با استفاده از روش تحلیل محتیا، بدان منهیراست.  شده

 

  های هویّت شیعه در منااب  اااریخی دوران    این مقاله مستخرج از رسالة دکترا با عنوان» بررسی و مقایسه مؤلفه
 باشد.بویه و فاطمیان مصر، می

 Farhad.parvaneh@yahoo.com :(و ؤنویسندة مس)دانشگاه لرستان ترای ااریخ اسالم دکدانشجوی. 1

 Garavand.m@lu.ac.irخ دانشگاه لرستان: ه ااریگرو استادیار. 2

 nazari.d@lu.ac.irگروه ااریخ دانشگاه لرستان:  استادیار. 3

 shahrokhi.a@lu.ac.irگروه ااریخ دانشگاه لرستان:  دانشیار. 4
 

      2021.5169/SKH.10.22034:(DOI) تاآی اشناسد د
 98/ 06/ 18تارا  پذاقش:  ،17/04/98فت: تارا  دراا                             

 نوع مقاله: ترویجی   

 

mailto:shahrokhi.a@lu.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22034/skh.2021.5169


 

8    
 

8  
 

 1398 ستانزمو  پاایز ،30 هشمار زدهم،سی  ساآ /سخن تاریخ

 ةهای هیاّت شیعی فاطمیان در محتیای همهه مؤلفدافتد پهوهش، است. بق اساد اتحلیل نقارگقفتد

اههادی مههیرد تیجههد و تکههقار نههقار میههزان زسههان و بههد یر اک بطهه ه دشهای بقرسی ها و رسالدسیقه

اند و ف ط در بقخی از اان کتب مانند؛ م مههیر رسههاال کقمههانی و سههیقه ابههن جههی ر، ااههن نگقفتد

های ماننههد: بیشتقان میزان تکقار و بازتاب، مقبههیب بههد مؤلفههد  ند.ا دها انعکاد بیشتقی داشت مؤلفد

، اهل بیت)ر( و کمتقان میزان تکههقار و زهقا)د(الفاطمد  ن)ر(،سی ح احسن)ر(، امللی)ر(، اما ما ا 

شههیعی، شههیعی، شالقانشههیعی، مساجداربعههین، نیمههة شههعبان، مداردمانند:  هایانعکاد بد مؤلفد

 و ...،شههیعیشههیعی، کتههب اربعههد، صههحیفة سهه اداد، مکاتبهایشههیعی، سکدشیعی، وکالیرجاآ

 عطیت بیده است.   م

 یکلید ناگواژ

 .های هیاتمؤلفد ؛هارسالد  ؛هاسیقه  ؛شیعدهیاّت   ؛طمیان  اف

 مقدّمه   

 ها و نمادهای بسیار مهم و تاثیقگذاراست، بد منهیر بقرسههی هیاّههت، دارای مؤلفدیهیاّت شیع

 های اصههلی هیاّههتها و شههاخ در اک حکیمت اا اک دورة خاص بااد مهمتههقان مؤلفههد  شیعی

اتفاق نهق دارند، را میرد بقرسی نههقار داد. اکههی  ی رنهابق رو ن  ان و محانداشمندا کد اکثق   شیعی

صیرت مستند بد اان مهم دسههت پیههدا کههقد بقرسههی تیان بدتقان ابزار و شیاهدی کد میاز اصلی

دهد کد در هههق باشد کد بقرسی رنها، نشان میکتب و منابع تارا ی، در هق دوره می  محتیا و متن

 در اسههت.، تأکید، تیجد و پقداختههد شدهشیعی هیم هیاّتمفا ها وفدمؤلان بد  دورة خاص بد  د میز

هههای شههیعد دولتاز از اهمّّیههت خاصههی بقخیردارنههد.نیز ،هاو رسالد  هاسیقهاان کتب و منابع،  میان  

تههیان بههد دولههت ، میشههکل گقفههت  اواخق نقن سی  ه قی در شماآ رفقا امذهب بزرگی کد در  

اطمی در بیهههنش خهههاص خهههید و ن لصهههقفنهقا بحصههها ان ورخههه میفاطمیهههان اشهههاره کقد.

نهامشان بد مباحث دانی، فلسفی و کالمی لالنمند بیدنههد و بههد همههین دلیههل متههین هایِاولیات

مههذهب اسههمالیلی بههیده و  نان بیشتق پیقامین مباحث ل یدتی، کالمههی و ف هههیِجای مانده از ربد

 ،در ااههن دوران کههد متعددیهای دو رسال هاسیقه.  استخبار و اطاللات تارا ی نیز نبیدهخالی از ا 

ند از ااههن ا در دربار خلفای فاطمی نگاشههتد شههدههای مهم و صاحب نفی   ش صیت  دالیان،تیسط  

 افزااد.  پهوهش می  اان منابع بق ضقورت و اهمّّیتکد بقرسی محتیای    هستنددست متین  
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فقزنههدش  بههد امامههتدق)ر(  اصهه فقما  جعکد بعد از ا ای از شیعیان اسمالیلیفقند»فاطمیان     

های مستمق حکیمت شیعی را تشکیل دهند کههد از سههاآ اسمالیل معت دند، کد تیانستند با فعالیت

ابتدا در رفقا ای شمالی و سپس در مصههق حکههم راندنههد.نا  ااههن سلسههلد بههدان   ،.قه297تا    567

ق ق طبهه د. باشن بید)د( ممناسبت است کد خلفای فاطمی مدلی بیدندکد از نسل للی)ر( و فاطم

اهلل بههن محمههد بههن مهدی پسههق حسههین بههن احمههد بههن لبههدروااات، مؤسس اان سلسلد لبیداهلل

ا دشمنان فاطمیان منکق انتساب رنان بد حضقت للههی)ر( و صادق بیده است، اماسمالیل بن جعفق

حتههی و  اندشههمقدهرا از انساب لبداهلل بن میمین نداح   اند. بقخی میرخان لبیداهللفاطمد)د( بیده

 (111:  1386دفتقی،  )اند.«را فقزند اهیدی گفتد او  بقخی

های هیاّت شیعیِ دولت فاطمیههان در محتههیای مؤلفدحاضق، تنها بد بقرسی انعکاد  پهوهش  

در  ااههن دولههت های هیاّت شیعیگقدد کد مفاهیم و مؤلّفدپقدازد. تا مش  می هاها و رسالدسیقه

 .ندا داشتد  داعک انزان  ، بد  د می رثاراان  

های دوران و رسههالد هاسههیقهاان فههقا استیارگشههت کههد در محتههیای ااههن پهههوهش بههق  

های مؤلفههد،های خلفههای فاطمی(مؤل  و سیاسههتتألی ،شههغلکتههاب، زماندلیل ح م)بدفاطمیان

 اند.نداشتد  انعکاد  زاادی  بطیر اکسان و بد میزان  شیعیهیاّت

های هیاّههت مؤلفههداب د و بازتهه نعکاان ا میز  قدنک و مش   اصلی اان پهوهش بقرسیهدت

تهها  باشههد.های رن دوران میها و رسههالددر محتههیای سههیقه (و مصههقمغقب شههیعة فاطمیههان)

منصههبان دربههار و صاحب ها کد خههید از دالیههان اسههمالیلیگقدد کد نیاسندگان اان سیقهمش  

های خههید و سیقه هالدرسا تیایمح در ها را بد  د میزان اان مفاهیم و مؤلفد  هستندخلفای فاطمی  

 اند.بازتاب داده

بهها میضههیر تیانند ای کد میاافتدان ا پهوهشهای در میرد ساب ة پهوهش بااد لنیان نمید کد 

تحههت ارشههد خههید  کارشناسی  ةنامهه محمههد بههقزو در پااان  انداز:مقتبط باشند، لبارتپهوهش حاضق

ها و مصههق« بههد معقفههی اجمههالی سههیقهطمیانفالههت اری دوشناسههی منههابع تارا نگهه لنیان»مأخذ

ة»دررمههدی بههق اسههت. محمههدللی  لههینگق در م الهای معقوت دوران فاطمیان نیههز پقداختدرسالد

االما  الحاجب محمههدامانی و رسههالة اسههتتارتارا نگههاری فاطمیان«اشههاراتی نیههز بههد سههیقه

، کههقام جعفههقی ة«نیشههت انالد فی ؤادالمقهای بد نا  سی سفقنامدم الة»شتد است.نیشابیری دا احمد

 اسههت.بقرمده بقرسی اجمالی زندگی المؤاد و  گینگی نگارش سیقه المؤاداد و محتههیای رن  درپی

»دولت فههاطمی و انداشههة مههدنی بهها تکیههد بههق میههقا  مکتههیب طاهقی در م الههةناصههقیلبداهلل  
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های لدا و رسههاهسیقه  و  یشیقاز  الدانالمؤاد فیالدان کقمانی،ن ش حمیدد بقرسی و  ب  «اسمالیلی

نامههة پااانفاطمههد دهباشههی در    اسههت.و گستقش انداشههة اسههمالیلی پقداختدمعقوفشان در جذب  

الههدان شههیقازی در تحههیالت سیاسههی لصههق ن ش المؤاههد فی»ارشههد خههید بهها لنههیانکارشناسی

 ة»الهه   م  دهههد.اطاللاتی بد خیاننههدگان می  دالی اسمالیلی،اندامات سیاسی اان  درباب  «فاطمیان

ن ههش   ،جعفق سهه ادیة سههیدنیشههت «هقاد پههقدازان مههذهب باطنید)حمیدالههدان کقمانی(بق ن  ن دی

را مههیرد بقرسههی پقدازان مههذهب باطنیههد، ی از جملههد کقمههانی بههد لنههیان نهقاههددالیان اسههمالیل 

 است.  دادهنقار

را  انفاطمیهه  های هیاّههت شههیعةؤلفههد، میزان تیجد و تکقار می فیقهاکدا  از پهوهشاما هیچ 

انههد، های رن دوران مههیرد بقرسههی نههقار ندادهها و رسههالدسههیقهی در محتههیای ت اختصاصهه بصههیر

انههد، های بقرسی شده بصیرت کیفههی ان هها  گقفتدپهوهشبااد خاطقنشان کقدکد تمامی  همچنین

اسههت و الب تحلیل محتیا بههد ان هها  رسیدهرو بصیرت کمی)رماری( و در ندرحالیکد پهوهش پیش

و بنهههق   اسههتکههد در نههیر خههید دارای نههیروری    استن میرد صیرت نگقفتداا ی دربهشام  تح یق

 گذار تح ی ات مشابهی دررانده باشد.تیاند پاادرسدکد میمی

خید و من از خید و نیز لامل شناساای جامعههد از خههید و هیاّت لامل شناساای خید از  :هیاّت 

ای وارد شههدن بههد لقصههة قب الز  بههقآ، شهه او نیر یاّتِجامعد از من است. از همین رو، در پقتی ه

)خههدااار گیقد.الی شههکل مینیر دو ، روابط اجتم شید و در سآاة هیاّتِتعامل در جهان مح ق می

الاههم رثههار مههادی، ای از لی هیاّت در ح ی ت م میلههدشی اوند  . از دادگاه(33:  1387،  و فتحی

و اهلیتههی  از گههقوهد، گقوه ز فققد ا ی فسااجب شناای، فقهنگی و روانی است کد میزاستی، جامعد

های مههادی و جسههمی، ای از مقجعهیاّت م میلد(.  6:  1369شی اوندی،)شید.از اهلیت داگق می

 :الصد لبارتنههد ازای است. اان ابعاد بد صیرت خمعدجا هفقهنگی و روانی  همقاجع تارا ی، روانی  

های بسههتگیزبههانی،    ی فقهنگی وهایستگ ، بایافد، نیمی و طابستگی جغقافیاای، بستگی نهادی

 ( 13:  1388،  زاده)ت ی.اخالنی و اجتمالیمذهبی،انی،  فکقی، د

گقوه، ااران و اند،اجتمار نمیدهبهقامهق واحدی    کد  کسانیشیعد در لغت بد معنای::  شیعد  هیاّت

ق طههال  ا السههالللههی للید در اههک کههاربقد اصهههطالحی بهههق اههاران و حامیههان وپیقوان ش صههی

 پیههقوی شیعد کسانی هستند کد بد طهیر خهاص، امها  للی را (  8/188:  1996منهیر،)ابنقدد.گمی

،  هههد بههد وصهههیت ز حیههثو ناال بد امامت و خالفت ااشان، هم از لحاظ نهه  و هههم ا   کنندمی

 (1/118ق: 1415)شهقستانی،  .صیرت رشکار و  د بد صیرت م فی و پنهان هستند
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های کههد بههار معنههاای در هیاّههت یم، ارزشها، باورههها و مؤلفههدمی مفاهرو، تمایشپ هوهشدر پ 

و اکثق انداشمندان بق روی رنها اتفاق نهقدارند، بد لنههیان هیاّههت  سازندشیعد را بد  هن متبادر می

 است. شیعد درنهق گقفتد شده

 شیعه، نمادها و مشتقات آنت هویّهای مؤلفه

 1کد بیشتق انداشمندان و مح  ههان ،د و نمادهای رنیعش  هیاّتی  اهؤلفدمهمتقان م  طیرکلیبد

 (1روی رن اتفاق نهق دارند لبارتند از : )جدوآ 

 
 مهمتقان مؤلفد ها شاخ  های اصلی

اصیآ و مفهاهیم بنیهادی و اصهلی شاخ  اوآ:  
 شیعد

 امامت

 والات

 مهدوات

 وصاات

 رجعت

 غیبت

 قامقبد معقوت و نهی از منک

 -زکات  –خمس  –جهاد  –حج  -ارانته -داب -ت ید -آلد 

 امامان شیعدشاخ  دو : 

 )ر(اما  للی

 )ر(اما  حسن

 )ر(اما  حسین

 )ر(و اما  بانق )ر(اما  س اد

 )ر(و میسی کاظم )ر(اما  صادق

 )ر(اما  رضا

 )ر(و اما  حسن لسکقی )ر(و هادی ت ی )ر(اما  للی ن ی

 ج()لاما  مهدی

ق، مناسهک، مناسهبت ههای اهمهسی :    خ شا
 شیعد

 محق 

 تاسیلا و لاشیرا

 اربعین

 غداقخم

 لید نقبان

 

 –میرباقری    -دوران  –رجایی    –علیخانی   –هی  فکو –عبادیان  –رزازی فر  -  حاجیانی –مجتهد زاده    -گودرزی 1
 معینی علمداری و .... –زمانی  –شیخاوندی 
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 نیمد شعبان

 والدت ائمد

 )ر(شهادت و رحلت ائمد

 اماکن شیعدشاخ   هار : 

 م بقه و بارگاه های امامان شیعد

 مدارد شیعی

 شیعی های مهمو کتابهاکتاب اند

 یعیمساجد ش

 هازاده  اما

 شهقهای شیعی

 شیعد نشینهای محلد

مفاخق، ش صهیت هها، گقوههای شاخ  پن م:  
 شیعد

 )د(فاطمد الزهقا

 رآ لبا

 نیاب اربعد

 سادات للیی

 اهل بیت

 شیعیان ن ستین

 شالقان شیعی

 دانشمندان شیعی

 محدثان شیعی

 رجاآ شیعی

 ن بای شیعی

 وکالی شیعی

 یعیش هاینیا  

 فقق شیعی

داگهق نمادهها و مههاهق مشههیر شاخ  ششم: 
 شیعد

 های شیعدسکد

 ا ان شیعد

 پق م شیعیان

 شعائق شیعیان

 احاداث شیعیان

 مکاتب شیعی

 تسبیح و مهق شیعد

 کتب اربعد

 البالغد نهج

 صحیفد س اداد

 ون ، نذور شیعد
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 (اههو رسال  ها)سیرهمورد مطالعه  ابعمن

نیاسندة رسالة کی کی است بد نهها  اسههتاد ابی للی منصیر العزازی ال ی ری    جی ر:ابن  سیقه

نامد از از غالمان و معتمدان  هار خلیفد ن ستین فاطمی، کد در ااههن سقگذشههتق. (    362)جی ر

 ن را تااوضار رن زمااحیاالت اما  معز م صیصا مباحث نبل از فتح او در مصق بحث شده است و 

للههم کتههاب مهمتههقان تههألی  در رزاد ااههن. بنهها بههد نهههق لبههدالقحمن سههی سازدمیروشن  ی  حد

اان کتاب بد طیر لمههده حههاوی  (90: 1368رزاد، روردند.)سی   دادنگاری است کد فاطمیان پسیقه

ندهای سیاسی اا اداری بههد های کد بد منزلد سای فاطمی خطاب بد جی ر است. نامدهای خلف امدن

ادبی، اجتمالی، و تارا ی دورة فاطمیان درج گقداده   تتاب خدمان در اان کمچنی . هرمدمار میش

، تههارا ی مهمههی پیقامههین تههارا  سیاسههیاان کتاب در دورة لزاز تههألی  شههده و روااههات   است.

تألی  با مسائل پشت پههقده تشکیالت و نها  اداری وتارا  اجتمالی دوره معز و لزاز دارد، در اان 

 (28:1382،شیام.)  لینگقدورة منصیر، معز و لزاز رشنا می  می ازطافخلی  ا دی  هاحیزهدر 

ه.ق( کد از خادمان فاطمیههان بههیده در ااهها  350مانی)محمد بن محمد الی سیقه الحاجب امانی:

للههی از زبان حاجب و بقادر رضالی لبیداهلل مهههدی، جعفههق بههن  ق341فت معز و بعد از ساآ خال

اان کتاب شقح زندگی لبیداهلل در سههلیمد و سههفق او از   ب. درالحاجفقجع  ا  سیقهکتابی نیشت بد ن

ت ّیهه سلیمد بد س لماسد و انامت در رن ا و سپس ورود بد نیقوان و الال  خالفت رمده است. اهمّ

 ههد و هقبیده غقب همقاه و مالز  او اان است کد جعفق بن للی در سفق لبیداهلل بد مکتاب دراان  

ای م تصههق بهها وجههید اطاللههات ان رسالدا (22 :  1936)امانی،ست.ه ا دبی  اهده خید شرا بیان کقد

تاراههک را بههقای مهها  تههارا یِکند و بقخی از حیاد  ز نیا  فاطمیان در مغقب ارائد میکد ا مهمی  

بد خید گقفتههد و شههبید نصهه  و . با نص  و اساطیق دررمی تد و صیرت داستان  سازدروشن می

 (32:   1382) لینگق،.استشدهفتد نیشتد  تعصب و شی وان میقپ طکد تیس هاای شدهنامدمنانب

مؤاداههد اهها سههیقه   کتاب حاضق بین اسمالیلیان بد سیقه  شیقازی(:الدانفی)مؤادالمؤاداد  ةسیق

اهلل بههن میسههی بههن داود الههدان هبههدالدلاه مؤاد فیالدان مشهیر است کد دالیرناامان مؤاد فی

ه.ق از طقت المستنصههق بههد   450اد در ساآ  ؤالم  د است.ت شگاخیدش ن  ( در میرده.ق470شیقازی)

را نیههز   الحکمد( لالوه بق رن رااست م الس183 :  1949د،الدلاه فاطمیان رسید.)المؤام ا  دالی

ساآ در مصق انامت داشت. تیانست لمادالههدان ابیکالی ههار دالمههی بق لهده گقفت. وی مدت سی

خسقو نباداههانی شههالق و فیلسههیت هد.ناصقار دنق  ثیقتحت تأ  ق( را 440-415امیق فارد)حکیمت  

میههان  مشهیر را بد راین اسمالیلی دررورد.رثار و انداشد و دلیت همین دالههی تهها ااههن روزگههار در
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وی لالوه بق رنکد از بزرگان دولت بههیاهی  (18اسمالیلیان طیبی گ قات و امن بقخاست.)همان،  

لی کههقد کههد اوج رن در سههاآ الی اسههم  کههیشیهه   راه تبل های زاادی نیز درشد، تالشمحسیب می

 المؤاد کتابی ارزشمند از حیات سیاسی و اجتمالی وی در فارد و  ةسیق  ق بق منابق بغداد بید.450

ه.ق است. اان کتاب بد لنیان سههندی اسههت در   429-450ن  های بی لقاق و مصق در فاصلد ساآ

سههیقی مبادلههد شههده، بساب الان هه بههد پییسههتن اد و امقای لقب بههقای ؤهای کد بین الممیرد نامد

مؤاههد ال (87)همان ،اسههت.ارتباب با وزرای مصق بد خههیبی درااههن کتههاب شههقح داده شده  همچنین

 کشههد.پن م را بد تصیاق می  ةاوآ سد  ةیمداری کامل سیمای وانعی مصق در نمانتاش با ا سیقهدر

خاصههی تّیمّاه رایا ی درا لحههاظ تههاکتاب لالوه بق جنبد مذهبی و تیضیح ل ااههد اسههمالیلی، از 

پههن م ه ههقی اشههاره   ةبع دو  سدزاقا نیاسنده خیاستد اا ناخیاستد بد مهمتقان تحیالت ر  است،

بههد سههیانح لمههقی خههید مؤلهه  اسههت و مطالب اان کتاب راجههع    (23:  1384)جعفقی،است.کقده

  یادد حهه مههنهم بهه  ای است کد شقح حاالت خههید را اولین نیاسنده  ،گفت کد در اان للمتیان  می

 21(کتاب مقبیب بد ونااعی اسههت کههد در مههدت  46:  1368رزاد،سی است.)زمان نمیدهرن  یرا تا

ااع مهههم تههارا ی را مههیرد بحههث ه.ق اتفاق افتاده است. ضمنا ون  429تا    450ساآ اعنی از ساآ  

 ز شههقحنیهه و تحیالت اخالنی، انتصادی مقد  فارد و لههقاق را نقارداده و امیر سیاسی، اجتمالی  

ن واسههطة میههان فاطمیههان و ارسههالن نین ن ههش اساسههی ااههن دالههی را بههد لنههیا همچ  است.دهدا 

کههقد، یههان را بقابههق سههالج د رهبههقی میبساسیقی، سقدار تقکی کههد مههدتی کیتههاه دلههیت فاطم

در مههاه باشد.رثار داگق وی الم الس و دایان اشعار می  (45 :  1996است.)س ستانی،  رشکارساختد

 بق او نماز خیاند مههدفین و در دارالعلم پس از رنکد المستنصقباهلل  تافاات  وف  ه.ق  470شیاآ ساآ  

 (16  :1949گشت.)المؤاد،

زاستد نیشابیری در دوران خالفت العزازباهلل و الحاکم می  احمد بن ابقاهیم  االما :رسالة استتار

فههی  لاهالههدو تفههقق  السههال   ة »اسههتتار االمهها  للیداست کد مهمتقان کتههاب وی بههد نهها  رسههال

ائمد اسههمالیلی در سههلمید و سههفق مالیلیان در دوران سههتق و اسههت قارلطلبد«، بد دلیت اسهه زااقال 

قار لبیههداهلل در س لماسههد لبیداهلل از سلمید و حیاد  بین راه وی در سفق بد مغقب و ورود و است  

ن ورا ر ددان رنهه  لملکههقد است. مطالب ارزشمندی کد در اان رسالد در میرد دالیان و شییةپقداختد

شید. نا  هفت نفق از دالیههان پههیش از لبیههداهلل در ااههن رسههالد اگق داده نمیتق رمده، در منابع دس

مطههالبی  است. از داگق نکات ارزشمند اان کتابیچ منبع اسمالیلی داگقی  کق نشدهمده کد در هر

تههقان ت. مهمسهه ا هرمدلی (مثل زاستن درکسههیت ت ههار بههقای تب رد شییة کاردالیان)است کد در می
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رسالد، مقبیب بد بقخیردهای لبیداهلل مهدی با نقامطد شا  بد رهبقی زکقواههد اسههت، ت اان  نسم

کد من ق بد فقار لبیداهلل از شا  بد مغقب شد، اطاللات مقبیب بد بقخیردهای نقامطد با لبیههداهلل 

خههان بعههدی میر  رسههالدن  اا  م. ازبی اانعمان نمیناضی  الدلیهکند در افتتاحری  کق میرا کد نیشابی

ای بههد منبههع اخبههار خههید نکههقده ااههن رسههالد هههیچ اشههارهنیاسههنده در اند.انند م قازی بهقه بقدهم

 ( 29:1382است.) لینگق،  

العقانین لصق الحاکم بههأمقاهلل مل ههب بههد ح ههدوی در    م میلد رساال حمیدالدان کقمانی:  

.درم میلد اندداشههتد ان محسههیبمالیلی سا ة  فالسف  را شی   است. مح  ان مذهب اسمالیلی اوشده

، تحلیل فکقی   در لبنان بد  اپ رسیده1983غالب در ساآ  کقمانی کد بد اهتما  مصطفیرسائل

شید کد کقمانی اکههی از الههال  بیر  نان مستفاد میزمتن رسائل م  است، ازخاصی از کقمانی شده

ها پههاو و بههدلت یان را ازمالیل اسن ادید کد کقمانی میظ  ب ،نیی و بزرگ رن مذهب بیده است

مههتن مههذهب اسههمالیلی در روزگههار الحههاکم، راد کههد درمفاد رسائل او  نان بقمیاند.ازمهذب گقد

بشههارات باالمهها  الحههاکم اختالفات و اهیاء و رراء فزون شده بید و  نانکد از مفاد رسالد مباسههم ال

رسالد المصابیح هههم است.  طمیفا تون  اکمامامت حشید اان رسالد صقفا درباره اثبات  دانستد می

درباره اثبات امامت الحاکم است. اکی از رسائل وی در رد للی هههارونی اسههت کههد کقمههانی نهههق 

دارای والاههت  کند کههد الحههاکمداند و ثابت مییاا زادی مذهب بیده است مقدود میهارونی کد گ

 است.مطل د و م ا  امامت

 –القسالد الدراد فههی معنههی التیحیههد :  است  تاهکی  ةساله ریزدمل سم میر رساال کقمانی شا 

القسالد القضید فههی ال ههیاب للههی مههن ا ههیآ ب ههد    -رسالد النهم فی م ابلد العیالم بعضها بعضا

القسههالد الههالز  فههی صههی   -مامیرالقسالد المضیئد فی االمق و االمق و ال -ال یهق و حدو  الصیره

القسههالد الزاهههقه فههی جههیاب  -زلههی و االزلیههداألو  زآالا  یلقوضد فرسالد ا   –شهق رمضان وحیند  

 –رسالد مباسم البشههارات باالمهها  الحههاکم بههأمقاهلل   –القسالد الحاواد فی اللیل و النهار    –مسائل  

القسالد الکافید فی الههقد للههی الهههارونی الحسههنی  –القسالد الیالهد فی القد للی االخق  الفقغانی 

 رسالد خزائن االدلد. –العالم القوحانی  کق  ان   نی ملل   فی القدالقسالد    -الزادی

 شناسی تحقیق  روش

، پهوهشگق را در بقابههق هاها و رسالدسیقهشیعی در محتیای   هیاتهای  میضیرِ بقرسی مؤلفد  

 هیاّههتهای مقبههیب بههد  مؤلفههد  تکقارمیردنهق و    منابعای گستقده، از تعداد زااد صفحات  م میلد
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کنههد کههد از طقاههق رن بتههیان، هد، اان امق روشی را طلههب میدمی نقار اررث یای اانشیعی در محت 

هههق منت ههب بازشناسههی کههقد؛ از ااههن رو، بههد ن رثههارشیعی را از میان محتههیای     هیاّتهای  مؤلّفد

ی در پهوهش حاضق و بههد انتضههای مطلههب سههع  محتیا«است.رسد بهتقان روش، روش»تحلیلمی

و   هاها و شههمارش مؤلفههدجهت است قاج داده  «کمی  یایمحت »تحلیلکد بیشتق از روشاست  شده

محتیای مضههمینی« اهها از روش»تحلیههل  هههای مههیرد نهههقبد منهیر تحلیل، ارزاابی و تفسیق داده

بنههدی، شناسههاای، طب د ،منههدمحتیا، فقرانههد نها »تحلیههل »کیفی میراس دوورژه« استفاده شههید.

ها و دا وپنهان در متین نیشتاری، رسههاندفاهیم پی ار و مثر ،نمادها ها،ست قاج پیا تفسیق، استنباب و ا 

ش کمههی و کیفههی اسههت«.)معقوفی و روشهههای پهههوههای میرد بقرسههی، بقاسادسااق م میلد

دار و کمّههی تیصههی  طیر نههها ااههن روش محتههیای رشههکار و پیامههها بههددر  (15:1388زاده،ایس 

هههای کمّههی نلمههداد یفی بههد دادهی کهاهدادال  روش تبد  ،تیاناان روش را می  ،رواز اان  ؛شیدمی

محتههیای اههک پیهها   دربههارة هاایبقای پاسهه  دادن بههد سههؤاآ ،روشی مناسب  ،کقد. تحلیل محتیا 

 اسههتنباب:ب  ؛هههای اههک پیهها تیصههی  واهگی:کاربقدهای مهم تحلیل محتیا لبارتند از: ال .است

تحلیل محتههیا، دارای  (.65:1386مد،)سق.ا  استراندهای پی ال اا پیشفقستندگان پیا  و دال  دربارة

دو رواکقد کمّی و کیفی است؛ »در رواکقد کمّی بهها اسههتفاده از محاسههبة فقاوانههی و تعههداد ونههیر 

دهیم.« کلمات و اسامی و فضای اختیاری داده شده، میضههیر مقبههیب را مههیرد تحلیههل نههقار مههی

نگی تفسههیق، ی گهه   بههد  ند ریجّهه اند و تق اک دادگاه تفسههیقگقااو»رواکقد کیفی، روشی است کد ب

 (. 66وجید رمدن جهان اجتمالی معطیت است«)همان:درو، ت قبد و بد

های نگاشههتد شههده در دوران ها و رسههالدسههیقهحاضههق را تمههامی پهوهشجامعههة رمههاری   

سههیقه و دو امعههة مههیرد مطالعههد، سههد دهههد. از ح ههم کلههی جتشکیل می  فاطمیان)مغقب و مصق(

م میلههد رسههاال حمیدالههدان    -د امانی، سیقه المؤاداد)مؤالدان شیقازی(  و رسالة استتار االما ، احمد نیشابیریحاجب محمسیقة ال  -ری ابن جسیقة رسالد)

بد لنیان نمیند و بد صیرت هدفمند انت اب شههد؛ زاههقا رثههار منت ههب از مهمتههقان تألیفههات   (کقمانی

 الهدلاه()دالیمنصههباناحبان و صبهه م قاز    ثههارن رو همچنین نیاسندگان ااهه هستند    دوران فاطمیان

)اا ها)اهها طههقح تح یههق(، تح یههق تیصههیفینهق نحیة گقدروری دادهاز  .دربار خلفای فاطمی هستند

 .ی( و پیمااشی استغیقرزمااش

سههت قای تمهها ؛ ا ها، از متن جامعد نمیند، بد اان صیرت بید کد مح ق، بهها روش گقدروری داده

، را های هیاههت شههیعیمؤلفههدو نمادهاای مقبیب بههد  هالفدیم، مؤهمفاها،  زارهاز لبارات، گ  دستدرن

رمههاری مههیرد  عههةها در جامدادهبقای کنتقآ صحت   ها، شمارش شدند.گاه فقاوانی پیا ؛ رنانت اب



 

 17 فاطمیاندوران  ماعیلیاس ـتاریخی  هایله و رسا هادر محتوای سیره یت شیعهای هویّمؤلفه و مقایسة  انعکاس 
 

اختالفههی مشههاهده باز هم    و در میاردی کد پس از دوبار شمارش،شد  بقرسی، ابتدا دوبار شمارش  

مقبیب  هایابتدا جدوآ،  هاتحلیل داده  و  بد منهیر ت زادقفت.  گ  ارقن  مالو  یسشد، شمارش بار  

اثق و همچنین اههک مؤلفههد در تمههامی  پنجدر هقها مؤلفدگاه، همة رن شد، تکمیل رثار میرد نهقبد  

ها( با اکههداگق م ااسههد شههد و کتاب هاشاخ نتااج جدولها ) شدند.در مقحلة بعد،شمارش  اثق    پنج

ها سعی شد؛ داده های بدسههت رمههده بصههیرت کیفههی مههیرد داده  لیلوتحادپس از ت ز  ،در نهاات

 یل نقار گیقند.  تحل 

 میرد نهق(  رثارها در  )فقاوانی و درصد مؤلفدهای پهوهشاافتد

 هاها و رسالدسیقههاومفاهیم ونمادهای هیاّت شیعد در محتیای فقاوانی مؤلفد 2جدوآ شماره 

 
 ها ها و سيرهرسالهت شيعه در محتوای  دهای هوی  ونمايم  فاههاومفراوانی مؤلفه  2جدول شماره  

رساااله اساااااراما    رسایل کرمانی مؤیدالدینسیره  سیره الحاجب سیره ابن جوذر  مؤلفه های هویّت شیعی 

 نیشابوری

 مولفه ها ومفاهيم)نمادها( 
فراوا
 نی

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  درصد 
درص

 د

 او
ص

اخ
ش

  ل:  
ص
ا

و
ل ب

نیا
عه 
شی
ی 

د
 

 0 0 79/3 7 0 0 0 0 0 0 امامت

 0 0 24/3 6 0 0 0 0 0 0 والیت 

 0 0 08/1 2 0 0 0 0 0 0 مهدویت 

 0 0 62/1 3 0 0 0 0 0 0 وصایت 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رجعت 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غیبت

 0 0 0 0 57/8 3 0 0 50/3 2 امربه معروف و نهی از منکر 

جهاد   –حج    -اراناظ  -داب  -تقیه  -لعد

 -زکات    –خمس    –
12 05/21 2 0/40 4 42/11 16 65/8 2 0/10 

  : 
دو
ص 

اخ
ش

عه 
شی
ن 

مام
ا

 

 0/15 3 27/30 56 28/14 5 0/60 3 82/29 17 اما  علی)ع( 

 0/10 2 72/9 18 71/5 2 0 0 50/3 2 اما  حسن)ع( 

 0/10 2 35/11 21 71/5 2 0 0 26/5 3 اما  حسین)ع( 

 0/5 1 08/1 2 0 0 0 0 0 0 ما  باقر)ع( د)ع( و اا  سجاما

 0/5 1 62/1 3 57/8 3 0 0 75/1 1 اما  صادق)ع( 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رضا)ع(اما  موسی کاظم)ع( واما 

ا  علی نقی)ع( واما  هادی تقی)ع( ما

 و اما  حسن عسکری)ع( 
0 0 0 0 0 0 2 08/1 0 0 

 0/15 3 86/4 9 86/2 1 0 0 0 0 اما  مهدی)عج( 

ر  
اه
مظ

 : 
سو

ص 
اخ
ش

عه 
شی

 

 0 0 0 0 71/5 2 0 0 0 0 محر  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عاشورا تاسوعا و  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اربعین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غدیرخم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عید قربان  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نیمه شعبان 
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 0 0 0 0  1 0 0 0 0 والدت ائمه 

 0/10 2 70/2 5  2 0 0 50/3 2 شهادت و رحلت ائمه 

ن  
اک
 ام
:  

هار
 چ
ص

اخ
ش

عه 
شی

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مقبره و بارگاه های امامان شیعه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مدارس شیعی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کاابخانه های شیعی

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مساجد شیعی

 0 0 62/1 3 86/2 1 0 0 0 0 اما  زاده ها 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهرهای شیعی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نشینمحله های شیعه 

عه 
شی
ی 

ها
ت 

صی
شخ

 و 
خر

مفا
م: 

نج
ص پ

اخ
ش

 

 0/5 1 0 0 71/5 2 0 0 30/19 11 فاطمه الزهرا)س( 

 0 0 08/1 2 86/2 1 0 0 0 0 آل عبا 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نواب اربعه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت علوی سادا

 0/15 3 27/10 19 71/5 2 0 0 26/5 3 اهل بیت)ع( 

 0 0 54/0 1 86/2 1 0 0 0 0 شیعیان نخساین

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شاعران شیعی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عی دان شیدانشمن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محدثان شیعی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 رجال شیعی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قبای شیعی ن

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 وکالی شیعی 

 0 0 0 0 71/5 2 0 0 0 0 قیا  های شیعی 

 0 0 16/2 4 86/2 1 0 0 50/3 2 فرق شیعی 

مش
ی 

ها
ماد

ر ن
یگ
د

عه 
شی
ور 

ه
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 های شیعه سکه

 0 0 08/1 2 0 0 0 0 0 0 اذان شیعه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 پرچم شیعیان 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شعائر شیعیان 

 0 0 16/2 4 0 0 0 0 50/3 2 شیعیان احادیث  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مکاتب شیعی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تسبیح و مهر شیعه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کاب اربعه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نهج البالغه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صحیفه سجادیه 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قف، نذور شیعه و

 100 20 100 185 100 35 100 5 100 57 فراونی و درصد جمع کل  
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 هاها و رسالدسیقهتمامی  در هیاّت شیعد های مؤلفد و درصد فقاوانیجمع کل   3شماره  جدوآ 

 مفاهیم و م یلد ها
 هاها و رسالدسیقهدر تمامی 

 صد در فقاوانی

 32/2 7 متاما

 99/1 6 والات

 66/0 2 مهدوات

 99/0 3 وصاات

 0 0 رجعت

 0 0 غیبت

 65/1 5 امقبد معقوت و نهی از منکق

 92/11 36 زکات  –خمس  –جهاد  –حج  -انتهار -بدا -ت ید -لدآ

 81/27 84 اما  للی)ر(

 95/7 24 اما  حسن)ر(

 27/9 28 اما  حسین)ر(

 99/0 3 ر(  بانق)اما  س اد)ر( و اما

 64/2 8  )ر(اما  صادق

 0 0 کاظم)ر( اما  رضا)ر(اما  میسی 

 66/0 2 اما  للی ن ی)ر( و هادی ت ی)ر( و اما  حسن لسکقی)ر(

 30/4 13 )ر(اما  مهدی

 66/0 2 محق 

 0 0 تاسیلا و لاشیرا

 0 0 اربعین

 0 0 غداقخم

 0 0 لید نقبان

 0 0 نیمد شعبان

 33/0 1 والدت ائمد

 64/3 11 لت ائمدشهادت و رح

 0 0 بارگاه های امامان شیعدم بقه و 

 0 0 مدارد شیعی

 0 0 هاو کتابهای شیعیکتاب اند

 0 0 مساجد شیعی

 32/1 4 اما  زاده ها

 0 0 شهقهای شیعی

 0 0 محلد های شیعد نشین

 63/4 14 )د(فاطمد الزهقا

 99/0 3 رآ لبا

 0 0 نیاب اربعد

 0 0 للیی سادات
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 94/3 27 ت)ر(اهل بی

 66/0 2 شیعیان ن ستین

 0 0 شالقان شیعی

 0 0 دانشمندان شیعی

 0 0 محدثان شیعی

 0 0 رجاآ شیعی

 0 0 ن بای شیعی

 0 0 وکالی شیعی

 66/0 2 نیا  های شیعی

 32/2 7 فقق شیعی

 0 0 سکد های شیعد

 66/0 2 ا ان شیعد

 0 0 پق م شیعیان

 0 0 انشعائق شیعی

 99/1 6 عیاناحاداث شی

 0 0 مکاتب شیعی

 0 0 تسبیح و مهق شیعد

 0 0 کتب اربعد

 0 0 نهج البالغد

 0 0 صحیفد س اداد

 0 0 ون ، نذور شیعد

  302 جمع کل فقاونی

 
 هاها و رسالدتمامی سیقههای هیاّت شیعد در م ااسد جمع کل فقاوانی و درصد مؤلفد 4شماره  جدوآ 

 
 
 
 
 
 

 درصدجمع  کل فقاوانیجمع  هاسیقه 

 88/18 57 سیقه ابن جی ر

 65/1 5 سیقه الحاجب

 59/11 35 سیقه مؤادالدان

 26/61 185 رساال کقمانی

 62/6 20 رسالد استتاراما  نیشابیری

 100 302 جمع کل
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سیقه ها و ر اّت شیعد دهای هیدم ااسد جمع کل فقاوانی و درصد مؤلف-نمیدار شماره اک )مقبیب بد جدوآ شماره  هار(

 رسالد های لصق فاطمیان مصق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها و سیقه هاتمامی رسالدهای هیاّت شیعد در م ااسد  میان شش شاخ  اصلی مؤلفد  5شماره  جدوآ 
های اصهههلی  شهههاخ 

 هیاّت شیعد
رسهههالد اسهههتتاراما    رساال کقمانی الدانسیقه مؤاد سیقه الحاجب سیقه ابن جی ر

 یبیرنیشا

 درصد فقاوانی درصد فقاوانی درصد فقاوانی درصد فقاوانی درصد یفقاوان

 0/10 2 38/18 34 0/20 7 0/40 2 56/24 14 شاخ  اوآ

 0/60 12 0/60 111 14/37 13 0/60 3 35/40 23 شاخ  دو 

 0/10 2 70/2 5 29/14 5 0/0 0 50/3 2 شاخ  سی 

 0/0 0 62/1 3 85/2 1 0/0 0 0/0 0 شاخ   هار 

 0/20 4 05/14 26 71/25 9 0/0 0 07/28 16 ن مشاخ  پ

 0/0 0 24/3 6 0/0 0 0/0 0 50/3 2 شاخ  ششم

 100 20 100 185 100 35 100 5 100 57 جمع کل
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ها و سهیقههای هیاّت شیعد در ( م ااسد  میان شش شاخ  اصلی مؤلفد 5شماره  نمیدار شماره سد )مقبیب بد جدوآ 

 فاطمیان  رهها دورسالد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  داده ها:ت زاد و تحلیل ه   4-1

 

 

 هاتحلیل دادهتجزیه و 

پههس از بقرسههی  1-3های هیاّت شههیعی بهها تیجههد بههد جههداوآ شههماره میزان تیجّد بد مؤلفد 

 :استبد شقح زاق  های دوران فاطمیانها و رسالدسیقهمحتیای  

 57جههی ر ،سیقه ابنت شیعد در مادهای هیاّن  ها وها در مؤلفدجمع کل فقاوانی  :جی رابن  ةسیق

بازتاب و میزان تیجههد  بیشتقان شید کددرصد بید بد اان تقتیب مالحهد می88/18بافقاوانی    میرد

باشههد. درصههد می 35/40فقاوانههی و 23: در شاخ  دو  )امامههان شههیعد( بهها کتابکید در اان  أو ت

مههیرد فقاوانههی 16(بامعههقوت شههیعیی  هامفاخق و ش صیتشاخ  پن م)  همچنین در اان کتاب،

شههاخ  اوآ)اصههیآ و مفههاهیم اصههلی   در مقتبد دو  نههقار دارد و در رتبههد سههی   درصد،  97/28و

کیههد بههد أمیههزان تیجههد و ت .کمتقانبازتههاب داشههتد اسههت درصههد56/24میرد فقاوانی و  14شیعد(با

 0شههیعی( بهها    کنامههاهای  هار )بد تقتیب در شههاخ   جی رسیقه ابندر    شیعی  ای هیاّتهمؤلفد
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شههاخ  سی )مناسههک نمادها و مهههاهق مهههم شیعی(و  ششههم)درصد و شههاخ0میرد فقاوانی و  

 های هیاّههت. در میان مؤلفددرمقاتب بعدی نقار دارنددرصد،50/3و  میرد فقاوانی2هق کدا  باشیعی(

 17بهها )ر(للیامهها  هایتقتیب: بههد مؤلفههدبههد انعکههادمیههزان  یشههتقانب، کتههابدر تمامی شههیعی

اند. درصد،انعکاد داشههتد30/19میرد فقاوانی و 11فاطمد الزهقا)د(با  ةدرصد، مؤلف 82/92ووانیقا ف

شههعبان، مههدارد شههیعی، مسههاجد  های مانند: اربعههین، نیمههةمیزان تکقار و تیجد بد مؤلفد  کمتقان

های شههیعی، کتههب اربعههد، شیعی، وکههالی شههیعی، سههکدیعی، رجاآش  شیعی، نیاب اربعد، شالقان

   بیده است.ب شیعی، مهق شیعی و ...، اداد، مکاتس   صحیفة

 5سههیقه الحاجههب،ها و نمادهای هیاّههت شههیعد درها در مؤلفدجمع کل فقاوانی  :سیقه الحاجب

بازتاب و میزان تیجههد   بیشتقان  شید کددرصد بید بد اان تقتیب مالحهد می65/1با    فقاوانی  میرد

 باشههد. همچنههیندرصههد می0/60انههی  وفقاو  3( باعد)امامان شی اثق: در شاخ  دو کید در اان  أو ت

 کمتقانداشههتد اسههت،درصد،انعکاد  0/40فقاوانی و  2شاخ  اوآ)اصیآ و مفاهیم اصلی شیعد(با  

، اصلی داگق بد م دار صفق درصههدر شاخ   اشیعد در  ه  های هیاّتکید بد مؤلفدأمیزان تیجد و ت

میههزان تکههقار و  بیشههتقان،  اثق  اانتمامی    درهای هیاّت شیعد  داشتد است. در میان مؤلفدانعکاد  

 2با  .خمس و زکات و ..  مؤلفة  درصد،0/60فقاوانی و  3با    )ر(للیاما   هایتقتیب: بد مؤلفدبد  کیدأت

های داگههق ء ااههن دو مؤلفههد تمههامی مؤلفههدبههد جههزاند.  داشتد  انعکاددرصد،    0/40میرد فقاوانی و

 ند.ا انعکاسی در کتاب میرد نهق نداشتدگیند  هیچ

 35سههیقه مؤاداههد،  ها و نمادهای هیاّههت شههیعد درها در مؤلفدجمع کل فقاوانی  :ؤادادسیقه م

میههزان بازتههاب و   بیشههتقان  شههید کههددرصد بید بد اان تقتیب مالحهد می59/11با    فقاوانی  میرد

درصههد  14/37فقاوانههی و13)امامههان شههیعد( بههااثههق: در شههاخ  دو کیههد در ااههن تأتیجههد و 

تقتیب در شیعی در کتههاب مههیردنهق بههد  های هیاّتکید بد مؤلفدجد و تأمیزان تی  نقاکمت باشد.می

امههاکن های  هار )شههاخ  درصههد و 0مههیرد فقاوانههی و    0( با  نمادهای شیعد)ششمهای  شاخ 

 مههیرد فقاوانههی 5شههاخ  سی )مناسههک شههیعی( بهها درصههد و 85/2فقاوانههی ومههیرد  1شههیعی(با 

 بیشههتقان، کتههابدر تمههامی  شههیعی های هیاّتدمیان مؤلف  دردرصد، بازتاب داشتد است.  29/14و

درصههد، امهها   28/14مههیرد فقاوانههی و    5للی)ر(بااما های  تقتیب: بد مؤلفدبد  کیدأمیزان تکقار و ت

میههزان تکههقار و تیجههد بههد   کمتههقاناند.  انعکاد داشتددرصد،  57/8و    میرد فقاوانی  3با    )ر(صادق

یعی، شهه اربعههد، شالقانشههیعی، نیابشههیعی، مساجددعبان، مدارشهه های ماننههد: اربعههین، نیمدمؤلفد

شیعی و س اداد، مکاتب شیعی، مهقاربعد، صحیفدشیعی، کتبهایشیعی، سکدشیعی، وکالیرجاآ
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    بیده است...،  

م مههیر در شههیعی ها و نمادهههای هیاّههتها در مؤلفدکل فقاوانیجمع  رساال کقمانی:م میر  

 بیشههتقان شید کددرصد بید بد اان تقتیب مالحهد می  26/61  با  فقاوانی  دمیر185،  کقمانیرساال

 0/60فقاوانههی و 111)امامان شههیعد( بههاکتاب: در شاخ  دو کید در اان میزان تیجد و تأبازتاب و  

مههیرد فقاوانههی   34با  شاخ  اوآ)اصههیآ و مفههاهیم اصههلی شههیعد(باشد. و در رتبد دو   درصد می

در   شههیعی  های هیاّههتکید بههد مؤلفههدمیزان تیجد و تأ  کمتقانست،ا   درصد، بازتاب داشتد38/18و

درصههد و  62/1فقاوانههی و  مههیرد 3اماکن شیعی( بههاهای  هار )تقتیب در شاخ منبع میردنهق بد

درصههد، بازتههاب داشههتد اسههت. در میههان   70/2میرد فقاوانههی و    5شاخ  سی )مناسک شیعی( با  

تقتیب: بههد بههد  کیههدتأمیزان تکههقار و    انبیشتق،  انیقمم میر رساال کدر    شیعی  های هیاّتمؤلفد

فقاوانههی  21بهها  حسههین)ر(درصههد، امهها   27/30مههیرد فقاوانههی و 56بهها للی)ر(های امهها  مؤلفههد

مههیرد فقاوانههی 18حسههن)ر(بادرصههد، اما 27/10مههیرد فقاوانههی و19( بااهل بیت)ردرصد،  35/11و

های ماننههد: اربعههین، فههدیجههد بههد مؤلت میههزان تکههقار و کمتههقاناند. داشههتد درصههد،انعکاد72/9و

شههیعی، شههیعی، وکالییعی، رجاآشهه شیعی، نیاب اربعههد، شالقانشیعی، مساجدشعبان، مداردنیمة

    بیده است.شیعی و ..،  س اداد، مکاتب شیعی، مهقةشیعی، کتب اربعد، صحیف هایسکد

 رسههالةدر  شیعی دهای هیاّتماها و نها در مؤلفدجمع کل فقاوانی رسالد استتار اما  نیشابیری:

 شههید کههدتقتیههب مالحهههد میبید بههد ااههن    درصد  62/6با    فقاوانی  میرد  20استتاراما  نیشابیری،

فقاوانههی   12)امامان شههیعد( بههاکتاب: در شاخ  دو کید در اانمیزان تیجد و تأبازتاب و    بیشتقان

منبههع مههیردنهق   در  شیعی  تیاّهای هکید بد مؤلفدأمیزان تیجد و ت  کمتقانباشد.درصد می  0/60و

 هار  درصد و شاخ   0/10ومیرد فقاوانی  2اصیآ اساسی شیعد( با)اوآهای  تقتیب در شاخ بد

در  شههیعی های هیاّههتدر میان مؤلفدگیقند.عدی نقار میدرصد، در ردا  بو ششم هق کدا  با صفق

بیههت و اهل  )ر(ی امهها  للههیهامؤلفههدتقتیب: بد  بد  کیدتأمیزان تکقار و    بیشتقان،  اان منبعتمامی  

مههیرد فقاوانههی 2باکههدا  هههق حسههن)ر(اما ودرصد، اما  حسین)ر( 0/15میرد فقاوانی و 3هقکدا  با

های ماننههد: اربعههین، میههزان تکههقار و تیجههد بههد مؤلفههد کمتقاناند.درصههد،انعکاد داشههتد0/10و

شههیعی، یشههیعی، وکالآیعی، رجاشهه شیعی، نیاب اربعههد، شالقانشیعی، مساجدشعبان، مداردنیمد

   ه است.بید..،  .شیعی و س اداد، مکاتب شیعی، مهقشیعی، کتب اربعد، صحیفةهایسکد
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 ها:تفسیر کیفی و ارزیابی داده

اسههت: نتی ههد  حههاکی از ااههن ،پهوهش ااندر تحلیل محتیای پنج سیقه و رسالة بقرسی شده  

تقتیههب ه مؤاداههد( بههد  سههیق  -جههی ربنا   سههیقه  -کد در محتیای سد اثق)رسالد حمیدالدان کقمههانی

و در محتیای دو اثق)رسالد استتار االما  احمد نیشابیری و سیقه الحاجههب محمههد امههانی(   بیشتقان

 است.های هیات شیعی، معطیت بیدهانعکاد و تیجد بد مؤلفد  بد تقتیب کمتقان

( محمههد امههانیب  دالالی کد در دو اثق))رسالد استتار االما  احمد نیشههابیری و سههیقه الحاجهه  

   تیان  نین بقشمقد:اند را میهای هیات شیعی کمتق انعکاد داشتدفدنسبت بد سد اثق داگق، مؤل

مقبههیب بههد پیههدااش کههد ، اان دو اثق  محتیایح م کیتاه و خالصد اان دو سیقه  و همچنین  

ئمد را دوران سههتق و اسههت قا   ، گینگی روند شقور دلههیت اسههمالیلیان  دلیت فاطمیان در مغقب و

لبیداهلل از سلمید و حیاد  بین راه در سفق بد مغقب و ورود و اسههت قار لی در سلمید و سفق  اسمالی 

الحکمد( م فی، تشکیل جلسات)م السدلیت  شییة لملکقد رنان،لبیداهلل در س لماسد، دالیان و

ظ حفهه لزو  سقی نگد داشههتن و ضههقورت   رسد،در خفا و ت ابل با اهل سنت)مالکی(کد بد نهق می

انعکههاد کمتههق در  اسمالیلی و حفظ جان خید بد لنیان نیاسنده و دالی  هایِ دالیانعالّیتاسقارِ ف

وجههید   زمههانرن  مقبیب بد هیاّت شیعی کد هنههیز بصههیرت رشههکار و پااههدار در جامعههد  هایمؤلفد

   است.تأثیق داشتد  اند،نداشتد

مؤاداد( نسبت بد دو   سیقه  -جی رنسیقه اب  -دالالی کد در سد اثق)رسالد حمیدالدان کقمانی  

 تیان  نین بقشمقد: اند را میهای هیات شیعی انعکاد بیشتقی داشتداثق داگق، مؤلفد

لالوه بههق ح ههم  ارزاابی تحلیل محتیای م میر رساال کقمانی حاکی از اان مطلب است کد:

ید ان اسههمالیل رگهه شههید،کقمانی خههید از بزکقمانی کد شامل سیزده رسههالد می  زااد م میر رساال

شقق و اکی از پقکارتقان نیاسندگان و فیلسیفان اسمالیلی و از شههاگقدان ابیاع ههیب س سههتانی 

بید کد ظاهقا بقای ن ستین بار در دوره لزاز بد مصق رفت، بیشتقان فعالیت خید را در لههقاق بههد 

د بههق منبههق بهه  صله.ق در می  382گقفت، در ساآ  نیز نیاحی مقکزی ااقان پیواهه بغداد و بصقه و  

نا  خلیفد فاطمی »العزاز« خطبد خیاند. وی مأمیر بازسازی نها  دلیت در مصق شد و بهها نیشههتن 

از مههتن رساالت و کتبی در خصیص ل ااههد اسههمالیلید نیازهههای الضههای سههازمان را پاسهه  داد. 

 دهشید کد او اکی از الال  نیی و بههزرگ رن مههذهب بههیفاد میم میر رساال کقمانی  نان مست 

ال و طبق درخیاست ابیحاتم رازی، هنگامی کد اوضههار تبلیغههی دلههات اسههمالیلی در است کد لم

لصق و زمان» الحاکم« گقفتار پقاشان حالی شده بید و تعدادی از دالیههان متملههق، م هها  امامههت 
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ند، کقمانی روانههد مصههق شههد... و میظهه  بههید کههد داههن »الحاکم« را در حد الیهیت باال بقده بید

ها پاو و مهذب گقداندواز تفقند در بقابههق مسههیحیان نیههز جلههیگیقی کنههد. دلتان را از بلی اسمالی 

کیشد تا فلسفد اسمالیلی را بد صیرتی سازمان اافتد بد کقمانی ضمن دفار از ل ااد اسمالیلی می

اسههت، تقسههیم را کد از فلسفد اینان ندام، اثق پذاقفتدشناختی اسمالیلی  تصیاق کشد ونها  جهان

 .  ندک

 های حههاوی نامههدرود زاههقا های دوران فاطمیان بد شمار مههیاز مهمتقان سیقهن جی ر سیقه اب

 خطاب بههد جههی ر  عزاز(ال-المعز-المنصیر  -ال ائم)بعد از لبیداهلل مهدی  فاطمی هار خلیفة ن ست  

ای ندههای کد بد منزلد سهه . نامداز غالمان و معتمدان دربار اان خلفای ن ستین فاطمی بیده است

خدمات ادبی، اجتمالی، روااات تههارا ی مهمههی  بیده و حاوی اطاللاتی در زمینة ا اداریسیاسی ا

خلفههای هههای داخلههی مسائل پشت پقده در حیزه،  سیاسی، تشکیالت و نها  اداری  اوضارپیقامین  

از طقفی اان دوران کد با فههتح مصههق و تأسههیس  .بیده است، بعد از لبیداهلل مهدی  ست فاطمین

های شید، تثبت، گستقش و رزادی لمل و بیان راین، شعائق و مؤلفههدصق رغاز میفت فاطمی مخال

 شیعی اسمالیلی را نیز بد همقاه دارد.

و  از جملد سههیقة المؤاداههد زاادالمؤاد با تألی  رثار تیان گفت کد:  از ارزاابی سیقه المؤاداد می

نگههاآ را کههد در    لمستنصق()ا ا  فاطمیت امندرت و نداس  تیانست،  ،نزداک شدن بد اما  فاطمی

های مادرش گقفتار رمده بید، دوباره بد وی بقگقداند و فصل جداههدی از وزاقان اهیدی و سیاست

المؤاد پس از منصیب شههدن بههد م هها  بههاب  ورد.رمغان شکیه و ندرت را بقای المستنصقباهلل بد ار

و تقبیههت شههاگقدانی همههت ألی  رثههار  و تهه   هههای فقهنگههیبی در دارالحکمد بد ان ا  فعالیتاالبیا 

هند و امن شدند و زمینههد را   ةگماشت. رنان بعدها میفق بد گستقش دلیت اسمالیلید در شبد نار

در لالم اسالمی و انصههی ن ههاب جهههان فههقاهم  بقای انس ا  و پااداری حاکمیت مذهبی فاطمیان

یت اسههمالیلی ا ونهه  دلهه ر خههید است کد زنههدگیهای المؤاد اداری مقهین فعالیتکقدند. اان پا

از  های سیاسههی المؤاههد در هنگهها  انامههت در مصههق.فعالیتالدلاه نیز رسههیدکد بد م ا  دالی  نمید

و تحقاک او بقای حملد بغههداد و دلههیت   نگاری با بساسیقی سقدار شیرشی م یم بغدادنامد  جملد:

در پههق رنههگ وی ضههیر لمؤاههد و حهای مههالی مصههق تیسههط ا ارساآ کمکاز امقای حیاشی لقاق،  

گههذارد ای را بانی نمیاو در رشیب بغداد است و هیچ شبهددهندة ن ش بارز  نشان  ،های نبقدمیدان

یههان را تهها مقزهههای خالفههت نههدرت فاطم سیطقه فاطمیان بق بغداد اسههت کههداصلی  یاملل  ازکد  

قش را بد پههذا طینلباسی رسانید.او با زبان و نلم از هدفش دفار کقد و تیانست بقخی امقاء و سال
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مذهب فاطمی تقغیب کند، او میفق شد تا نا  المستنصق باهلل فاطمی بق منابق بغداد با صدای بلنههد 

سههاماندهی  وی ن ش زاههادی در قد.گفتد شید. تیانست شهق حلب را دوباره بد زاق ایغ فاطمیان بب 

لههیت امههن نی دو را پههدر روحههاتهها جههاای کههد ا  داشههتدامیر دلیت و گستقش رن بد امن و هنههد 

   .اندنستددا 

 گیرینتیجه 

)اهها اغلههب متکلمههان و متألهههانی بیدنههد کههد بههد لنههیان دالی ،مؤلفان و نیاسندگان اسمالیلی

تعلیم و تقبیههت  ةساب   خاطق های خصماند بد فعالیت اشتغاآ داشتند. اانان بددر محیط  الدلاه(دالی

خید بد لنههیان  هایِتّیفعال سقارِقورت حفظ ا و ض خید و نیز بد سبب لزو  سقی نگد داشتنخاص  

نما اا هق نیر داگقی از گههزارش و ن ههل ألی  و تدوان تیارا  ساآای بد تنیاسنده و دالی، لالند

لیت خلفههای فههاطمی نیشههتد شههدندکد گینههد رثههار در تیجیههد مشههقون، غالههب ااتارا ی نداشههتند

یند رثار افههقادی اافههت گلفان ااندر میان مؤ.استهای ف د اسمالیلی در رنان کامال مشهید  ماادبن

های تههارا  های خید را بیشتق در زمینههدلیلید نبیدند و نیشتدشدند کد هماهنگ با مذهب اسمامی

محلههی و سههیقه نیاسههی پداههد روردنههد. در میههان متههین اسههمالیلی تههازه کشهه  شههده از دوران 

ت ّیهه اهمّ  سههمالیلی ازط دالیههان ا های نگاشههتد شههده تیسهه ها و رسالدسیقهفاطمیان)مغقب و مصق(

مهها تیانههد بقت شههیعی، میمحتیای اان متههین از منهههق هیاّهه تحلیل و بقرسی    فقاوانی بقخیردارند.

انههد. در پقداختد دوران فاطمیههان های هیاّههت شههیعید اندازه بد مؤلفدروشن سازند کد اان رثار تا  

د پقسشهههای پی جیاب بهه ردقفتند کد تح یق حاضق پنج سیقه و رسالد میرد تحلیل محتیاای نقار گ

 :بد دست رمدنتااج زاق    پهوهش

و  «الههدان کقمههانیرسههاال حمید»بیشتقان میزان انعکاد وتیجد در محتیای کتاب م میلد  

انعکاد وتیجد در محتیای    ، معطیت بیده است.محمد امانی« سیقه الحاجب»کمتقان میزان 

در م مههیر  تکههقار انعکههاد و نشتقان میزا های مقبیب بد هیاّت شیعد، بی در بقرسی شاخ  

بههد  انعکههاد و تکههقار  شههیعد( و کمتههقان میههزاند شاخ  دو )امامههان  ب  بقرسی شده،  اثقپنج  هق  

 معطیت گقداده است.  ،ششم)داگق نمادها و مهاهق شیعد(واماکن شیعی(  هار )های  شاخ 

ی داد فقاوانهه بیشتقان تع،  پنج اثق تحلیل شدهدر م میر هق    شیعی  های هیاّتاز میان مؤلفد   

 ،)د(الزهقا فاطمههد)ر(، اما  حسین)ر( و امهها  حسههن)ر(،  اما  للی  های:بد مؤلفد  انعکاد  و میزان

اربعههین، های ماننههد:  ، اما  صادق)ر( و کمتقان تعداد فقاوانی و میزان تیجد بههد مؤلفههد)ر(بیتاهل
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شههیعی، عی، وکالیشههی ی، رجاآیعشهه شیعی، نیاب اربعههد، شالقانشیعی، مساجدشعبان، مداردةنیم

 .معطیت گقداده است  شیعی و...،شیعی، مهقس اداد، مکاتب  ةعی، کتب اربعد، صحیف شی هایسکد

للی)ر(، اما  حسههن)ر(، امهها  حسههین)ر(، های مانند؛ اما لفدمؤ  انعکاد زاادتکقار و  از طقفی  

هبی های مههذاستسی بد دلیل  های دوران فاطمیان، شاادها و رسالداهل بیت)ر(، در محتیای سیقه

های نمههاز بههق پیههامبق)ص(، خلفای فاطمی بید کد بد خطیبان جیامع فقمان داده بیدند کد در خطبد

  حسههین)ر( و فاطمههد الزهههقا)د( صههلیات اهل بیت)ر(، امیقالمؤمنین للی)ر(، اما  حسن)ر(، اما

ها و یقهخههی از ااههن سهه های هیاههت شههیعد در بقمؤلفههد  انعکاد کمتقق  گ از طقت دا  .فقستاده شید

هایِ خید بههد لزو  سقی نگد داشتن و ضقورت حفظ اسقارِ فعالّیتهای میرد تحلیل بد دلیل  سالدر

 اان رثار است.، همچنین ح م  و محتیای متنی  لنیان نیاسنده و دالی

تیان گفههت های بدست رمده و در پی پاس  بد سیاآ اصلی اان پهوهش، میبا تیجد بد اافتد  

بههد بصههیرت اکسههان و    هاها و رسههالدهمد سیقهدر محتیای    طمیانت شیعی فاهای هیاّلفدمؤکد  

در بقخی از ااههن و ف ط  اندداشتدنزاادی  انعکاداند و گقفتدنمیزان زاادی میرد تیجد و تکقار نقار  

کههد بههق ااههن  ابن جی ر دارای انعکاد بیشههتقی بیدنههد. ةکتب مانند؛ م میر رساال کقمانی و سیق

 . رسدمیبد تأاید  پهوهش نیز  د فقا اصلی  اسا
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 ق کبیق. اپ سی ؛ تهقان: امی 

 :غالههب، ناشههق داراالنههدلس للطبالههد یمصطف  قی ، تح  االفت ار (،  1996)ع یباابی  ،یستانس 

 .عاالنشق و التیز

،  اپ  هههاردهم، تهههقان: های تح یق در للی  رفتاریروش(،  1386سقمد، زهقه و همکاران)

 رگد.

 تاب.ک  یای تهقان، انتشارات دن ،یاطمف  یخلفا  اتار(،  1368رزاد، لبدالقحمن)   ی س

 مؤسسد ناصقالث افد.:  قوتی ب ملل ونحل،ق(،1415ابیالفتح) ،یانشهقست 

اسههال   ی اپ دو ؛ تهقان: مقکز بازشناس  ؛یمّل  تاّهی  ذی وتنف   ناتکی(؛  1369داور)  ،ی اوندی ش

 .قاناو ا 

 ناهقه.  ن،ی  .کامل حس  قاستداو  ،داداالمؤ قهی س (، 1949)ناالد یف  داالمؤ  ،یقازی ش

ناشههق؛ م ههد،   ،یمح ق؛ غالب مصههطف   ،یکقمان  لارسا  م میلده(،  1407)نادالدی حم  ،یکقمان

 لبنان.  :قوتی ب

، ههاپ اوآ، تحلیههل محتههیا در للههی  انسههانی(،  1388معقوفی احیی و محمّدرضا ایس  زاده)

 همدان: سپهق دانش.

دانشههگاه   اتیهه شههکده ادب، م لة داناالستتار االما رسالد  (،   1936)می احمد بن ابقاه  ،یشابیری ن

 دو .   هار ، ب شمصق، جلد 

االداب  دیهه م لد کل  یان ،او .ا  حی ، تصحالحاجب جعفق قهی س (، 1936محمد بن محمد)  ،یمانی ال

 ناهقه.  د،ابال امعد المصق
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 مقاالت:

م لد کتاب مههاه تههارا  و  ، «ای بد نا  سیقه المیاد فی الدانسفقنامد»(،  1384)کقام  ،جعفقی

 .20-25دی و بهمن، ص    ،99اره جغقافیا، شم

پااگههاه م ههالت ت صصههى   نگارى فاطمیان«،دررمدى بق تارا (، »1382دللى،)لینگق، محم 

 .32تا  27، ص84نیر، نشقاد:راند پهوهش، بهمن و اسفند، شماره 

رمههیزش و پههقورش  یدرسهه  یدر کتاب ها یمّل تاّهی(؛»1387الهم،) ،یو فتح می ابقاه  اراخدا 
 .27-52، ص 3، ش9، د35  ؛یّلمطالعات م  ة، فصلناممتیسطد « ةرمیرد مطالعد: دو

،  «ن دی بق نهقاد پقدازان مههذهب باطنید)حمیدالههدان کقمههانی( (، »1384)سیدجعفق  ،س ادی
 .95-115، ص  اک و دوشماره   ،تح ی ات اسالمیم لد  

تههیب فاطمی و انداشة مدنی با تکیههد بههق میههقا  مک دولت  (، »1384)لبداهلل ،ناصقی طاهقی
 .150-160، ص   بهار و تابستان،  اوآ و دو شماره    م،ساآ پن ،قا راینة می ، م لد   «  اسمالیلی

 ها:نامهپایان

 نامههةانا؛ پا«  شناسی منههابع تارا نگههاری دولههت فاطمیههان مصههقمأخذ  (،»1395محمد)  ،بقزو

 .خیارزمی، تهقان:دانشگاه  دکتق سید ابیالفضل رضییاستاد راهنما  ،  ارشد یکارشناس

 یکارشناسهه  ةنامهه اناپا اوآ«، یپهلی ةدرو یدرس یدر کتاب ها  قاناا (؛»  1388اکبق)  زاده،  یت  

 .یقانشناساا   ادی بن  /یبهشت  دی ارشد، تهقان؛ دانشگاه شه

ن ههش المؤاههد فههی الههدان شههیقازی در تحههیالت سیاسههی لصههق  »  (،1390فاطمههد)  ،دهباشی
گاه ، تهقان:دانشهه احمههدیفاطمههد جانکتههق  اسههتاد راهنمهها د،  ارشد  یکارشناس  نامةانا؛ پا«فاطمیان

 ء.الزهقا 


