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 خالصة القول

لوبه املؤثر والبليغ معتمداً على احلجج اليت متيز مؤيّد الدين أو الداعي الشريازي يف طرحه للفكر اإلمساعيلي ذلك بأس

يعلّم الناس أصول العقيدة  ومرشداً داعيةً ــمن خالل الشعر والنثر  ــمساعيلي، فعمل تؤيد صحة اعتقاده بالفكر اإل

ويستعري بعض خياله الديين من القرآن، وقد حاول هذا البحث بيان السمات اليت متيز شعر مؤيّد الدين الشريازي 

امل ازدهار الشعر املذهيب يف العصر الفاطمي، كيف كان املؤيد الشريازي شاعراً فيلسوفاً، وكيف مزج الشعر برؤيته وعو

وكيف جعل من شعره تفسرياً وتأويالً للعقيدة الفاطمية، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي  سفية،لالف

هذه الدراسة اعتمدت يف . الدين الشريازي من خالل شعرالتحليلي،كما تطرق إىل املذهب الفاطمي يف شعر مؤيّد 

 يف ىيتجلّوهذا التأثر  بالقرآن الكرمي أن املؤيد قد تأثر كثرياًإىل تشري النتائج  .خطتها على املنهج الوصفي التحليلي

 يف شعره كقصة نيب آدم، قصص األنبياء، ومن خالل اإلشارة لأشعاره وجمالسه واآليات اليت استشهد هبا

نظمت وأخذت اليت  آلراء الفلسفية واملتون العلميةلتفسرياً  هكان شعركما  .وإبراهيم، ونوح، ولوط، وداود، ويوسف

 تهكانت نزعوه الفلسفية. ئآراإىل التعمق يف فلسفته والتعرف إال بشعره  يفين انستطيع أن ندرك املع هيكل الشعر وال

 .الوالية والوصايةب من شعراء الشيعية الفاطمية، ومعتقداًد يعوهو ، على أساس املذهب الفاطمي نزعة شيعية
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 ةمقدم

كانت الدولة الفاطمية يف مصر قد اهتمت بالشعر والشعراء اهتماماً فاق اهتمام الوالة 

يتذوقون  ألن خلفاءهم كانوا عرباً ؛واحلكام السابقني، وشجع الفاطميون الشعر والشعراء

إىل توافد الشعراء وتكاثرهم حول بالط اخللفاء وكبار ه، مما أدّى األدب والشعر وينشدون

رجال الدولة، ورتبت الدولة هلم ديوانا جعلوا عليه قيماً، وكان القادة يعتربون شعر املديح 

ضربا من اخلدمة اليت يتقدم هبا الشعراء لساحتهم، واختذوا منه وسيلة من وسائل دعوهتم 

حهم على احلديث عن املذهب وأصول الدعوة السياسية، وكانوا يشجعون الشعراء يف مدائ

 الفاطمية، وعقائدهم يف األئمة، وكما يتحدثون عن حقهم السياسي يف اخلالفة.

ن يف مدائحهم للخلفاء والقادة بإبراز جهادهم ضد أعداء الشعراء الفاطميوواهتم  

ري السياسي اإلسالم، وكان للعداء بني العباسيني والفاطميني دور كبري يف هذا اجلدل الشع

والديين، فنرى الداعي الفاطمي يستغل كل مناسبة ختدم دعوته لكسب إتباع جدد داخلني 

 للدعوة، ويف نفس الوقت يندد ما يعارض دعوته إال وهي الدعوة اإلمساعيلية الفاطمية. 

لقد متيز الداعي الشريازي عن غريه من الدعاة يف طرحه للفكر اإلمساعيلي ذلك باعتماده  

اإللقاء املؤثر والبليغ مع تقدمي احلجج اليت تؤيد صحة اعتقاده بالفكر اإلمساعيلي، فعمل  أسلوب

 داعية ومرشدا يعلّم الناس أصول العقيدة ويستعري بعض خياله الديين من القرآن.

 جابة عن بعض التساؤالت التالية:اإلهذا البحث  هدفي

 ازي؟الشريمؤيّد الدين األول: ما السمات اليت متيز شعر 

 الثاين: ما عوامل ازدهار الشعر املذهيب يف العصر الفاطمي؟

 الثالث: هل كان املؤيد الشريازي شاعراً فيلسوفاً؟ وكيف ميتزج الشعر برؤيته الفسلفية؟

 الرابع: هل كان شعره تفسرياً وتأويالً للعقيدة الفاطمية؟ وملاذا مسي داعي الدعاة؟

إىل  ونيتطرق نهج الوصفي التحليلي والباحثونى املاعتمدت يف خطتها عل هذه الدراسة

 .الشريازي من خالل شعرهمؤيّد الدين املذهب الفاطمي يف شعر 

دراسات عن الشاعر باللغتني الفارسية والعربية  ناوجدوأما بالنسبة خللفية البحث فقد 

 ومنها:
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 -يازرين شيالد يدؤبا شخصيت مي آشنايي امساعيلسلسله مقاالت مباين مذهب  -

 شغناين ينيار حسيلكاتب حسنل

تور غسان كللكاتب د -يازرين الشيالد د يفيللمؤي واالجتماعي اسير السكالف -

 ن"ي"جامعة تشر اتكبر

 يباشكاسر ية يتورة غنكللكاتبة الد -ةيديؤاجملالس امل ة يفيليالعقائد االمساع -

 "جامعة بغداد"

 فاطمة حيدري -دراسة معاصرة للجد والفتح واخليال يف نتاجات ناصر خسرو -

 زرين تاج  

ن يالد يدؤمي سياستمدار وشاعر امساعيله دانشمند، ريت، سيمورأم يكخاطرات  -

 .يدون بدره ايللكاتب كليم فرينا ترمجه فري ازريالش

وقد ورد ذكر املؤيّد الشريازي يف تاريخ األدب العريب يف رسالة ناظر هبا أبا العالء 

، وهي ضمن الرسائل اليت نشرها املستشرق اإلجنليزي املعري يف موضوع أكل اللحم

جمهولة مؤيّد الدين م يف جملة اجلمعية امللكية اآلسيوية، مث ظلت حياة 1902 مرجليوث سنة

ه عن "تاريخ وأدب الدعوة يم حبثه ف1932حىت نشر حسني اهلمداين مقاالً يف سنة 

"املرشد  الروسي إيفانوف كتابه اإلمساعيلية يف أواخر عصر الفاطميني"، مث نشر املستشرق

إىل أدب اإلمساعيلية" وذكر فيه أن كتاب السرية املؤيدية ال يزال موجوداً يف خزائن الدعوة 

 .(12ص ،1949)كامل حسني،  باهلند

 نسخ الديوان

 عليها فهي: اخلطية لديوان املؤيد اليت اعتمدناالنسخ 

 ة بلندن.نسخة خطية حمفوظة مبكتبة مدرسة اللغات الشرقي .1

 اهلندي. ينسخة خطية مبكتبة األستاذ حممد حسن األعظم .2

 .اهلندي ي. نسخة خطية أخرى مبكتبة األستاذ حممد حسن األعظم3
 (13ص ،1949)كامل حسني،  .يفانوفإنسخة خطية األستاذ  .4

هذه الدراسة حتاول اإلجابة عن أهم املالمح وأبرزها من خالل نصوص الشاعر إن 

 للكشف عن السمات األدبية والسياسية يف شعره. الفرصة ين الشريازي الذي مل تتحمؤيد الد
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نّ مهمة حتليل الوظائف، وإبراز أنظمتها، وتبيني كيفية تشكيلها، يساهم يف صياغة إ

تفكرينا ويعود جزءا من بناء ثقافتنا لترابط موضوع الدراسة مع دراسة البنيات االجتماعية 

مؤيّد الدين لسفية للعصر، من هذا املنطلق نرى بأن دراسات شعر سيما الفلسياسية والوا

الشريازي يف الساحة النقدية الفارسية والعربية نادرة جداً، ومعظم دارسيه ال خيرجون عن 

نطاق املقاالت الصحفية املهتمة باجلوانب السياسية، مغفلني اجلوانب الفنية والفلسفية، 

 ليل شعره الفسلفي تعدُّ ميداناً بِكراً.لذلك فإنّ دراسة شخصية الشاعر وحت

 اة املؤيدنبذة عن حي

جمهولة حىت نشر األستاذ الدكتور حسني اهلمداين مقاالً يف سنة مؤيّد الدين ظلت حياة 

م حبثه عن "تاريخ وأدب الدعوة اإلمساعيلية يف أواخر عصر الفاطميني". مث نشر 1932

 أدب اإلمساعيلية" وذكر فيه أن كتاب السرية املستشرق الروسي إيفانوف كتابه "املرشد إىل

 .املؤيدية ال يزال موجوداً يف خزائن الدعوة باهلند

وقد حاول روّاد الفكر واألدب العريب كاألستاذ أمني اخلويل، والدكتور حممد كامل حسني، 

 صرية.والدكتور حسني نصار، والدكتور عبد اللطيف محزه أن يربزوا مالمح هذه شخصية املؤيّد امل

وعرف احياناً باملؤيد فقط، وال نعرف من الذي أطلق مؤيّد الدين بلقبه عرف الشاعر  

، 1949)كامل حسني،  عليه هذا اللقب يف أول األمر، ولكن أقدم نص عرفناه عن هذا اللقب

سنة  هو ما ذكره املؤيد نفسه يف سرية املؤيدية أن امللك أبا كاليجار البويهي املتويف (17ص

( أرسل إىل الشاعر خطاباً، وتاريخ هذا اخلطاب هو عقب وصول املؤيد مصر سنة ـه440)

 .(13ص ،1949)كامل حسني،  هـ438

مناظرة أيب العالء املعري مع داعي الدعاة خاطب أبوالعالء الداعي بلقبه فقال يف  ويف

اهلل بقاءه أطال مؤيّد الدين أعد سيدنا الرئيس األجل  أول ما أبدأ به أين» الرسالة األوىل

 .(53ص ،2000)خلّوف،  «و...

 مريأسيدنا الرئيس األجل املؤيد يف دين اهلل عصمة »: الثانية قال املعري يف الرسالةو

 وذكر ناصر خسرو املؤيد يف ديوانه فقال: (13ص ،2000)خلّوف،  «منني...ؤامل

 كــــه كــــرد از خــــاطر خواجــــه مؤيــــد    
 

ــزدان  در حكمـــــت   ــو يـــ ــر تـــ  بـــ
 

(313ص ،1307)مينوي،    
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 ."فقد فتح اهلل من خاطر اخلواجه املؤيد باب احلكمة عليك"

 أعالم الدعوة الفاطميةو املصادر الرئيسية

 املصادر الرئيسية عند الفاطميني:

 دعائم اإلسالم، للنعمان بن حممد. -أوالً

 .يقضاة املعز لدين اهلل الفاطم يتأويل الدعائم، للنعمان بن حممد قاض -ثانياً

 يف الكرمايندعاة الفاطميني أمحد محيد الدين بن عبد اهلل  يراحة العقل لداع -ثالثاً

 .عهد احلاكم بأمر اهلل

طاهر ابن  اليماين ياملعاد( للداعو احلقيقة )فلسفة املبدأ األنوار اللطيفة يف -رابعاً

 .يإبراهيم احلارث

الفاطميني هبة  الدعاة يلداع« جامع احلقائق»ملخصها و «اجملالس املؤيدية» -خامساً

 .عهد اخلليفة املستنصر باهلل يد يف بن موسى املؤاهلل

سرائر »و ،«أسرار النطقاء»و ،«كزن الولد»و ،«الذخرية»ومن الكتب اهلامة األخرى كتاب 

سفري  يبتحقيق آصف فيض« راحة العقل»و «دعائم اإلسالم»قد نشر منها كتابان: و« النطقاء

 يالدكتور حممد مصطفى حلمو مد كامل حسنيالدكتور حمو اهلند السابق مبصر،

 إينو ،يحتت يد نسخها مجيعاًو بقيت سبعةو األستاذين بكلية اآلداب جبامعة القاهرة،

 .(16ص ،2006)النعمان،  بصدد إعدادها للطبع

 :د الفاطمينيأئمة املذهب عنو أعالم الدعوة

 .قضاة املعز لدين اهلل النعمان بن حممد املغريب يقاض -أوالً

 . محيد الدين الكرماينأمحد بن عبد اهلل -ثانياً

 بن موسى املؤيد اهلل  هبةعهد اخلليفة املستنصر باهلل ني يفالدعاة الفاطمي يداع -ثالثاً

 .(16ص ،2006، )النعمان ي.الشرياز

 :الكتب الفاطمية املطبوعة

 طبع باهلند. -األخبارعيون 

 سفري اهلند السابق مبصر. يتقدمي آصف فيضطبع بالقاهرة بتحقيق و -دعائم اإلسالم جزءان
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  الدكتور حممد كامل حسني.تقدميو السرية املؤيدية طبع بالقاهرة بتحقيق

 تقدمي الدكتور حممد كامل حسنيو طبع بالقاهرة بتحقيق -يديوان املؤيد الشرياز

 األستاذ جبامعة القاهرة.

 ر حممد كامل حسني. الدكتوتقدميو طبع بالقاهرة بتحقيق -اجملالس املستنصرية

الدكتور و يم بتحقيق الدكتور حممد مصطفى حلم1954طبع بالقاهرة سنة  -راحة العقل

 حممد كامل حسني.

 الدكتور حممد كامل حسني.طبع بالقاهرة بتحقيق  -آداب األئمة اهلمة يف

 الدكتور عبد املنعم ماجد. طبع بالقاهرة بتحقيق -السجالت املستنصرية

 بع بالقاهرة بتحقيق الدكتور مجال الدين الشيال.ط -اتعاظ احلنفاء

 .ياألمري عارف تامر الشام بريوت بتحقيق طبع يف -أساس التأويل

 ،1994)ماجد،  القاهرة بتحقيق حمقق هذا الكتاب طبع يف -يديوان متيم بن املعز الفاطم

 .(27-26صص

 :بيان املصطلحات الفاطمية

 مرموز إليه حبرف )ن(.العزم  هو الرسول من أويلو ( الناطق:1

 هو الوزير األمين للناطق، مرموز إليه حبرف )و(.و :ي( الوص2

مرموز و -زمنه حىت خيتتم ذلك الدور يف من بعده يعترب كل منهم هادياًو ( اإلمام: هو3

 إليه حبرف )ا(.

مرموز إليه حبرف و للناطق، يمنصبه لإلمام مبثابة الوصو مكانته ( احلجة: هو يف4

 )ح(.

 مرموز إليه حبرف )ب(.و فوق الدعاة،و الدعاة هو دون احلجة يباب األبواب أو داع( 5

 أعلى من بقية الدعاة مرموز إليه حبرف )غ(.و الدعاة يداع يالبالغ: هو يل ي( داع6

مرموز إليه و دور االستتار هو النائب عن اإلمام يفو البالغ يداع ياملطلق: يل ي( الداع7

 حبرف )ق(.

 مرموز إليه حبرف )ذ(.و دور االستتار، نائبه يفو املطلق يخليفة الداع ( املأذون:8

 مرموز إليه حبرف )م(.و دور االستتار للمأذون يف هو التايلو ( املكاسر:9
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 هو املؤمن الكامل مرموز إليه حبرف )ج(.و ( املستجيب:10

 يهو انيةيقابلها أمثاهلا الروحو وهذه األلقاب تعرب عن احلدود اجلسمانية العشرة

 :بيان مصطلحاهتا كاآليتو العقول العشرة،

هو و الرموزو االصطالحات قد سبق أن أوضحنا مرتبة العقل األول يفو ( العقل األول:1

 مرموز إليه حبرف )ع(.

 هو مرموز إليه حبرف )ث(.و قد سبق أن أوضحنا مرتبة العقل الثاينو :( العقل الثاين2

 مرموز إليها حبريف يهو حنا مرتبة سبعة العقولقد سبق أن أوضو ( سبعة العقول:3

 .(39ص ،2006)النعمان،  )سل(

 افة وتطورمها يف العصر الفاطمياألدب والثق

جتمّعت يف القرن اهلجري الرابع خصائص أدبية كثرية مث اتّسعت يف الشعر والنثر وبرزت 

قائم على التأنق بروزاً ظاهراً، ومل تقتصر هذه اخلصائص األدبية، يف جانبها الفين ال

واملبالغة وإنتاج الوجدان، بل تعدّته إىل التأليف الذي مييل إىل النهج العلمي أيضاً، ويف 

أقصى الشرق ظهرت القومية الفارسية بوضوح وأطلت الثقافة الفارسية واحلضارة الفارسية 

ب عن واللغة الفارسية لتصبغ احلضارة العربية اإلسالمية بصبغها اخلاص، وهو ما مل يغ

احلضارة اإلسالمية منذ فتح املسلمني العرب لبالد فارس، ولكنه عاد من جديد ليفرض 

وجوده يف عهد العباسيني حىت برز صبغا فارسياً صارخاً، ونبغ شعراء أمثال رودكي 

 والفردوسي ونظامي، وسنائي، وحافظ الشريازي وغريهم.

ح أدب عريب جديد اصطلح يف وظهرت يف أقصى الغرب يف دولة األمويني باألندلس مالم

تاريخ األدب العريب على أنه أدب األندلس، وكان له صبغ خاص، ظهرت عالماته، يف ألوان 

 من األدب مل تكن معروفة يف املشرق العريب كاملوشح.

وكانت مصر وسط هذين التيارين املشرقي واملغريب األندلسي وقفت بني بني، على أن 

أن يكونوا ذيالً للمشرق اإلسالمي حيناً وطليعة للمغرب حينا، املصريني مل يرتضوا ألنفسهم 

 ففعلوا ما فعل املغاربة واألندلسيون بإثبات ذاهتم املصرية وسط التيارين الكبريين.

أخذت مصر إذا يف عصر الفاطميني وضعاً قيادياً يف العامل العريب واإلسالمي ناهضت 

كالفرس والديلم  ــسيني يف بغداد ومن يدعمهم فارس، وظلت املناجزة بني العباالبه العراق و
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والفاطميني يف مصر ومن يدعمهم من املغاربة وعرب ــ  والترك وعرب الشام واجلزيرة

 احلجاز واليمن.

كانت مصر موضع الثقل السياسي والثقايف واحلضاري هلذه اإلمرباطورية كما يقول 

مصر والشام. واحلق أهنا أنت  أمحد أمني:"جاءت الدولة الفاطمية فبسطت سلطاهنا على

حبركة علمية نشيطة، وقدمت العلم واألدب والفن يف مصر والشام خطوات، حىت اليعد شيئاً 

جبانبها ماكان يف العهد الطولوين واإلخشيدي ويصح أن تقارن وتساوى مبا كان يف العراق، 

، وكان (188ص ،1، ج1933)أمني،  وخاصة يف جمال العلوم العقلية والفلسفية، فإهنا نبغت فيها

من أسباب ازدهار العلم واألدب والفن تشجيع اخللفاء لرجاهلا، وإغداقها العطايا واملال 

 الكثري، والسعي الجتالب الكتب من كل مكان وبذل املال يف سبيل ذلك. 

واهلل ما تلذذت بشيء تلذذي بالعلم » ونقل عن املعز لدين اهلل الفاطمي أنه قال:

، وكان من أسباب ازدهار العلم واألدب والفن (78، ص1ج ، دون تا،زغلولسعد )« واحلكمة

تشجيع اخللفاء لرجاهلا، وإغداقها العطايا واملال الكثري، والسعي الجتالب الكتب من كل 

إن مظاهر االهتمام بالعلم، والعلم العقلي والطبيعي خاصة و مكان وبذل املال يف سبيل ذلك.

العلم". إن اهلدف األول من بنائها نشر املذهب الشيعي، إلّا أهنا مل  بناء" دار احلكمة" أو "دار

 .بعض علوم األوائلو ةيتقتصر على الدعوة، بل درست فيها العلوم اإلسالمية والعرب

وكانت دار احلكمة بناء فاخرا زود مبكتبة عظيمة نقلت إليها بعض كتب مكتبة القصر 

مدرسون تدفع من مال احلاكم بأمر اهلل اخلاص، ومسح باالطالع فيها لكل راغب، وكان هبا 

ومن مال من بعده من اخللفاء. ومن أهم آثار علمية يف العصر الفاطمي نستطيع أن نشري 

إىل اجلامع األزهر الذي كان دوره يف ازدهار العلم بارزاً، وتطور دور األزهر فأصبح جامعة 

ثرياً من العلماء املسلمني يف إسالمية كربى خرجت يف هذه العصور والعصور التالية ك

خمتلف فروع العلم واملعرفة اإلسالمية، وقد طبقت شهرهتا اآلفاق مما مجعت من نادر 

الكتب يف كل فن وعلم، ومن النسخ الثمينة اليت يعز احلصول عليها. وكان الفاطميون 

حتصيل حيرصون على اقتنائها ويدفعون فيها من املال كل غال وال يبخلون بشيء منه على 

 عزّ وعال قدره من الكتب. ما

أثرت الدعوة الفاطمية تأثرياً بالغاً يف التحول الفكري اإلسالمي طوال القرون الثالثة اليت 

حكمت فيها الفاطمية من القرن الرابع وحىت أخريات القرن السادس، ومل يقتصر التأثري على 
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لتراث اإلسالمي واملعتقدات ما بثّه الدعاة من تعاليم، وأثاروه من قضايا فكرية يف ا

والتطبيقات الشرعية اليت كانت سائدة يف العامل اإلسالمي يف ظل الفكر السين مبذاهبه 

األربعة بل مبا أحدثوه كذلك من ردود فعل متعددة جتاوبت أصداؤها يف العامل اإلسالمي، 

ة، واليت تعد وظهرت على صور خمتلفة من التفكري املتحرر بعض الشيء من العقائد املتوارث

من القيم الثابتة اليت ال حتتمل النقاش وال اجلدل، فوجد يف هذا القرن من اجلرأة على 

اقتحام تلك املقدسات ومناقشتها يف جو حرية الرأي مما دعا بعض العلماء املتزمتني إىل 

 اخلروج على الدين كل من جترأ على مس تلك املقدسات أو نظر فيها بفكر حرّ وكان اخللفاء

الفاطميني حريصني كل احلرص على التزود بالعلم، وبثّ أفكارهم حول الدعوة لدعاهتم من 

 أمثال النعمان وداعى الدعاة، وغريمها من كبار رجال الدعوة ومفكروها.

وكانت اجملالس اليت يعقدها اخللفاء ودعاهتم يف القصور أو يف غريها جماالً لعرض 

إلقناع، وكانت هناك جمالس للرجال وأخرى للنساء يف أفكارهم وحثّ الناس على اتباعها با

بعض أيام األسبوع، وكان الداعية أو داعي الدعاة جيلس إىل من يدعوهم من الناس يف هذا 

اجمللس اخلاص بالقصر، وكان الذين جيلسون إليه ينقسمون أقساماً، فمنهم املؤمنون، 

ل من املؤمنني قدراً اجللسة حيص وواخلاصة وعامة الناس والنساء، وبعد انتهاء املوعظة أ

من املال يدفع كلّ عن قدر جاهه وطاقته. وجيتمع من هذا قدر وفر من املال يذهب إىل 

وكان جو الفكر يف  (166ص ،1ج دون تا،)سعد زغلول،  اخلليفة للصرف منه على شئون الدعوة

فية، وقد شهد هذا القرن الرابع اهلجري وما بعده من القرون مهيأ للعلوم العقلية والفلس

"املناظر"(، وتركوا تراثاً  )صاحب كتاب ابن اهليثمو العصر الفارايب وابن سنا وابن رشد

 ضخماً أهم ما فيه مجعوه بني الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية.

وأيضاً ظهر يف عصر الفاطميني مجاعة من املؤرخني املشهورين، ونستطيع أن نشري إىل أمساء 

 بحي، وابن زوالق، وأبو عبداهلل حممد بن سالمة، والرقيق القريواين، و...بعضهم مثل: املس

وميكن أن نشري يف ساحة اللغة واألدب إىل العلماء مثل املرموقني املهليب، وأبو احلسن 

)اسم كتابه تعليق الفرقة(، وأبو عبداهلل حممد بن جعفر  طاهر بن أمحد بابشاذ النحوي

)صاحب كتاب الدرة اخلطرية وتاريخ  على بن جعفر السعديالتميمي، وابن قطاع الصِقلي 

 صقلية(، وأبو بكر األفودي وهو من تالميذ أيب جعفر النحاس ومن أشهر حناة مصر يف زمنه.

باهتمامهم بالعمارة، وبناء القصور واملساجد واملدارس، وحشدوا هلا عرف الفاطميون 
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 إحكام البناء ومجاله وحسن تناسقه ناهبي الصناع واملهندسني والفنانني، فجاءت آية يف

وبديع زخارفه. تشهد بذلك آثارهم الباقية منها القريوان واملهدية واملنصورية يف تونس 

ومساجد األزهر واحلاكم ومسجد األقمر وغريها كمسجد الصاحل بن زريك بالقاهرة وبدر 

ء ما استخدم اجلمايل بالعطارين باإلسكندرية، وامتازت قصورهم مبصر بزخارفها وثرا

 فيها من األلوان وماء الذهب واألحجار الكرمية أحياناً.

ظهر فيه الفاطميون بأفريقية ومصر عصر ازدهار للموسيقى  وكان القرن الرابع الذي

والغناء فقد كان البويهيون يف املشرق واملغرب ممن يعشقون هذه الفنون، واشتهر هبذا 

الدولة. كما اهتم  كعضد الدولة، وهباء ــ شيعةال ــ العشق مجاعة من سالطني البويهيني

احلمدانيون يف حلب باملوسيقى والغناء، ونشأ يف بالطهم الفارايب الذي وضع كتاباً يف 

املوسيقى، وكذلك فعل ابن سينا من بعده يف دولة البويهيني، كما مجع أبو الفرج األصفهاين 

خ هلذين الفنني. ومن أشهر آالت املوسيقى كتاباً واملوسيقى يعد مرجعاً مهماً على مدى التاري

 يف ذلك العصر واليت ورد ذكرها يف األخبار العود واملزمار، والطنبور، والصنوج، والدّف

 .(182ص ،1956)فارمر، 

 والكتاب، مثل: جدير بالذكر أن نشري إىل بعض فنون النثر وكبار العلماء

 فنون النثر: 

 اخلطابة  (أ 

 لئلرساا -2  السجالت -1 الكتابة: (ب 

 الرسالة املصرية البن أيب الصلت -2  رسالة الغفران -1 الرسائل املوضوعية: (ج 

 (282-224صص ،1، جاتون )سعد زغلول، د

 السري: 

 سرية جوهر الصقلي  (أ 

 سرية املؤيد داعي الدعاة  (ب 

 (299-295، صص1سعد زغلول، دون تا، ج)االعتبار  (ج 

 الكتب األدبية: 

 األفضليات لعلي بن منجب الصرييف  .1
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 مَح املُلَحْ لُ .2

 زهر اآلداب بأيب إسحاق احلصري القريواين  .3

 لباب اآلداب ألسامة بن منقذ  .4

 الديارات للشابشيت  .5

 قطب السرور يف أوصاف األنبذة والغمور للرقيق القريواين  .6

ألسامة بن منقذ،  (337-301، صص1سعد زغلول، دون تا، ج) كتاب املنازل والديار .7

اء وهم: الوزير املغريب. وابن خريان، والعميدي، وكبار ومشاهري الكتاب واألدب

على بن خلف، ابن أيب الشخباء، ابن الصرييف، واألنصاري، وابن خالل، وابن 

 سعد زغلول،) قادوس، القاضي اجلليس بن اجلبَّاب، والرقيق القريواين، والتجيىب

 .(501-403، صص1دون تا، ج

 رسائل املؤيد وأيب العالء املعري: .8

اريخ األدب العريب رسائل متبادلة بني أيب العالء املعري وداعي الدعاة حيفظ لنا ت

الشريازي وهي رسائل تدور بني املثقف الرمسي وبني املثقف احلر الطليق، يسعى فيها املؤيد 

إىل أن يصطف كبار املفكرين وراء املعتقدات الرئيسية للدولة، كان هلذه الرسائل دوي كبري، 

 . 1930 لة املقتطف يف يونيووقد أعيد نشرها يف جم

قد انتهى إليكم خرب الضرير الذي نبض مبعرة النعمان وما »قد ذكر املؤيد يف جمالسه: 

كان يعزي إليه من الكفر والطغيان على كون الرجل متقشفاً وعن كثري من املآكل اليت أحل 

ه محية اهلل له متعففاً، وقد كان خربه يصل إىل كل صقع مبا حيرك النفوس للفتك ب

 .(93ص ،2، ج1984)غالب، « بزعمهم للدين وغرية على اإلسالم واملسلمني

 ةناظروكان سبب هذه املناظرة كما حدثنا املؤيد أنه جرى ذكر أىب العالء يف جملس امل

فهجاه احلاضرون وأغروا الناظر بدمه وادعوا أن الغرية على الدين تبيح قتل املعري ولكن 

رد أليب العالء من حاجة يناظره حىت ينكشف عواره وينحط أحد احلاضرين اقترح أن جي

يف ذلك  قدره ويفهم من رسالة املؤيد الثالثة أن املؤيد نفسه هو الذي اقترح ذلك وأنه كان

 .(65ص ،1949)كامل حسني،  اجمللس

 واليت يقول يف إحداها أبو العالء: 

 - وال أقـــــول بظنـــــه - علـــــم اإلمامـــــة
 

ــب   ــعيها تتكســــــــــ ــدعاة بســــــــــ  أن الــــــــــ
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 وقصده حني قال:

ــرو   ــداعي فرحـــــت تـــ ــن الـــ ــاع ديـــ  ضـــ
 

 م الـــــدين عـــــن القســـــيس والشـــــماس    
 

أنا ذلك املريض رأياً » ويكتب داعى الدعاة املفكر الرمسي للدولة، ساخراً ومتعالياً

 وأيضاً يرد عليه أبو العالء املعري.« وعقالً، وقد أتيتك مستشفياً فاشفين...

أن يعرف حقيقة مذهب أىب العالء وأن يستوضح وكان غرض املؤيد من هذه املناظرة 

سره، ولذلك بدأ املؤيد رسالته األوىل بشيء من الظرف واإلعجاب بأيب العالء، يف حني 

كان ميله جنده يف الرسالة الثانية قد سخر من أيب العالء وأنه مل جيد عند أيب العالء ما 

 .(65ص ،1949)كامل حسني،  كما مرّ بنا آنفاً

 كما استخدم مرّات عديدة يف ديوانه: "هبة اهلل" فهووأما امسه 

ــداكم  ــور نــــــــــ ــة اهلل يف حبــــــــــ  هبــــــــــ
 

ــوّام   ــه عــــــــــــــــ ــق لكنــــــــــــــــ  ال غريــــــــــــــــ
 

(235ص ،1949كامل حسني، )   

ولكنّه يكنّى بأيب نصر، ومل أجد خالفاً يف امسه أو كنيته كما مل أجد خالفاً يف لقبه أما 

و موسى مث يف كتاب آخر إن اسم اختلف فيه، ايفانوف قال مرة إنه حسني أ ىاسم أبيه أفق

 .(18، ص1949كامل حسني، ) أبيه احلسني

 وإذا نقرأ ديوان املؤيد لندرك ذلك فقد ذكر املؤيد اسم أبيه يف الشعر:

 نظــمُ ابــن موســى وهــو عبــد الظــاهر     
 

 ذاك اإلمــــــام بــــــن اإلمــــــام الطــــــاهر    
 

(198ص ،1949)كامل حسني،    

والده كان حجة  ـه360ولد يف شرياز سنة هو هبة اهلل بن أيب عمران موسى بن داود 

 .(10ص ،1983)تامر،  بعهد اخلليفتني الفاطميني احلاكم بأمر اهلل والظاهر إلعزاز دين اهلل

 كما يقول يف قصيدته:

ــاً    وكــن ــن موســى( مواظب ــة اهلل ب  )هب
 

ــا     ــه املواهبــ ــن أوالك فيــ ــكر مــ ــى شــ  علــ
 

(280ص ،1949، كامل حسني)   

 كنية أبيه ويقول:وقال يف قصيدة أخرى يذكر 

ــوايل   ــران يف املــــــــ ــن أيب عمــــــــ  البــــــــ
 

 نظــــــــــم لــــــــــنظم الــــــــــدر والــــــــــآليل    
 

(206ص ،1949)كامل حسني،    

مل يصلنا شيء عن أسرة املؤيد وجاء يف السرية املؤيدية على لسان املؤيد خياطب وزير 
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)أي باملذهب الفاطمي(  إن والدي كان يف هذه البالد متسماً هبذا الوسم» أيب كاليجار

 .(20ص ،1949)كامل،  «اً هبذا الرسم، وكان له من...مترمس

وقد ظن الدكتور حسني اهلمداين أن املؤيد يف التاسعة والعشرين من عمره حني طلب 

إليه أن يغادر وطنه سنة تسع وعشرين وأربعمائة من اهلجرة أي أن الدكتور اهلمداين ذهب 

تور حممد كامل حسني خيالفه يف هذا إىل أن املؤيد ولد سنة أربعمائة من اهلجرة ولكن الدك

 (21ص ،1949، كامل حسني) الرأي ويرى أن املؤيد ولد قبل ذلك التاريخ واستدل بشعر املؤيد

 على أنه ولد حوايل سنة تسعني وثالمثائة فقد قال املؤيد يف ديوانه حيدث إمامه املستنصر:

ــنَّ  ــك متـــــــــــ ــرة إليـــــــــــ  يل يف هجـــــــــــ

 وتــــــــداين مــــــــن أربعــــــــني يل الســـــــــ 
 

 تــــــــــــهُا وإنّــــــــــــي غُــــــــــــالمقــــــــــــد متني 

ــام   ــتمين ذمـــــــ ــضَ للـــــــ ــنُّ وملْ يُقـــــــ  ــــــــ
 

(235، ص1949كامل حسني، )   

ال نعرف شيئاً عن نشأة املؤيد ولكن يتضح من شعره أنه مرت عليه أيام بؤس وشقاء 

قاسي فيها ألوان الذلة واملسكنة واضطر إىل أن يسافر مراراً وإىل أن يصاحب قوماً ال 

 كما يقول يف القصيدة السابعة واخلمسون: يضمرون له سوى احلقد والكراهية

 يـــــا أمـــــة جعلـــــتْ طاغوتَهـــــا احلَكَمـــــا
 

ــا   ــمَ واحلِكمـــ ــرْو أن جتْهَلـــــني العِلـــ  ال غَـــ
 

(307ص ،1949كامل حسني، )   

تنف تاريخ نشأته وصباه ومدرسته فكل ما نعرفه عنه أنه بعد وفاة والده يكإنّ الغموض 

أعماله اتصاله بامللك البويهي أيب كاليجار الذي  عهد إليه برتبة "داعي إقليم" فكانت باكورة

أعجب به واستمع إليه، وحضر جمالس مناظراته مع علماء من املعتزلة والزيدية والسنة، 

وأمام تفوقه عليهم واستجاب لعقيدته واعتربه أخرياً معلمه واملنعم عليه، أو على األعلى... 

على دعاة اإلمساعيليني، ومحايتهم  وال عجب يف ذلك، فتاريخ البويهيني حافل بالعطف

 .(10ص ،1983)تامر،  وتشجيعهم ورعايتهم

 عند كاليجار استطاع املؤيد بدهائه وحجته عطف السلطانمؤيّد الدين بعد أن وصل 

أغضب الناس وطبقة العلماء والقضاة خاصة، فناصبوه العداء  (307، ص1949كامل حسني، )

 .(10ص ،1983)تامر،  حقداً وحسداً

جه املؤيد إىل األهواز واحتوى بطريق ال نعلمه على مسجد مهدم كان يأوي إليه بعض تو

رجال الصوفية فجدد عمارة هذا املسجد وكتب على حمرابه أمساء النيب، وعلى واحلسن 



44   1436ربيع ، الحادية عشر، العدد األولا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

واحلسني حىت اسم حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق ووصلها بأمساء اخللفاء 

ملذهب على ألواح ساج مث أقام األذان حبيّ على خري الفاطميني من املهدي إىل املستنصر با

 ويشري إليه املؤيد يف ديوانه مفتخراً جبرأته وإقدامه ويقول:، (81ص ،1949)كامل، العمل 

ــوة  ــأت يف داره دعـــــــــــــــــــ  وأنشـــــــــــــــــــ
 

 بــــــــــــــذكرك مكشــــــــــــــوفة ظــــــــــــــاهرة 
 

(287ص ،1949)كامل حسني،    

 وقوله:

 ســـــــــــل بقعـــــــــــة األهـــــــــــواز عـــــــــــن   
 

ــد   ــك معاهــــــــــــــــ ــى جتبــــــــــــــــ  فعلــــــــــــــــ
 

(284ص ،1949، كامل حسني)   

قرّر املؤيد السيطرة على صالة اجلمعة، وإلقاء اخلطبة باسم اإلمام الفاطمي املستنصر. 

كما أمر عشرين عسكرياً ديلمياً أن يوذّنوا للصالة من على سقف املسجد. مث يقوم عسكر 

وطلب ابن  .(70ص ،2005)كليم،  الدياملة وأحصنتهم بالزحف حنو املدينة وإقفال شوارعها

ملشتري قاضي األهواز السُّنِّي من اخلليفة العباسي أن يتدخل. وأشار إىل أنه على رسول من ا

مكباّلً بالسالسل إىل احلكومة، وإلّا سيهدِّد احلاكم  بغداد أن يقنع أبا كاليجار بتسليم املؤيد

ملؤيد وانتبه ا .(71ص ،1949)كامل حسني،  البويهي باحلرب وحتريك جند التركمان ضِدَّ مملكته

 والذ بالفرار.

كما يقول املستشرق إيفانوف صاحب املرشد إىل األدب اإلمساعيلية، إنّ املؤيد جاء مصر يف 

 ،1949)كامل حسني، ـ ه430وأما الدكتور اهلمداين فزعم أن املؤيد وصل مصر سنة  ـه439عام 

ملستنصر بل وعقب وصوله أدخل إىل مقر اخلالفة ولكنه مل يتمكن من مقابلة اإلمام ا (35ص

وطابت نفس املؤيد  ،(35ص ،1949كامل حسني، )قابل الوزير الفالحي الذي أكرمه ورحّب بوصوله 

وكنت يف مسافة ما بني السقيفة الشريفة » بعض الشيء ووصف املؤيد مقابلته األوىل فقال:

 .(37ص ،1949كامل حسني، ) «واملكان الذي أملح فيه أنوار الطلعة الشريفة النبوية و...

نشاء كغريه اإلوان يبعد ذلك بقليل ويل املؤيد إلنشاء وزيد رزقه فتحسن حاله، عمل يف د

من كتّاب الفاطمية وصارت مؤامرة تُسمّى هذه املؤامرة يف التاريخ مؤامرة البساسريي وما 

ة وفقط نكتفي هبذه اجلملة: كان دور ينتطرق إليها ونتمكن من أن نطلع يف ضمن كتب تارخي

أمام املؤامرة دور مصمّم فاعل، ولكنه املؤيد قد جنح جناحاً ملموساً يف مهمته،  املؤيد يف

 ولكن بعد مدة فشلت املؤامرة. 
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 مراتب الدعاة: .9

كان دعاة اإلمساعيلية يعتمدون يف نشر عقائدهم وأفكارهم على تنظيم مدهش للدعوة 

يب دفعة واحدة، إمنا يضم دعاة مهرة على مراتب متفاوتة، ومل تكن عقائدهم تُلقّن للمستج

 كان يتلقاها على درجات، كل واحدة مترتبة على السابقة.

كانت مراتب الدعوة قبل احلسن بن الصباح سبع درجات مث زيدت إىل عشر، وكان يُطلق 

 عليها "مراتب احلدود املؤثرة يف األنفس" ثالث منها كلية، وسبع منها تابعة.

 فالثالث الكلية هي:

التزنيل، ومهمته إفاضة الربكة بتأسيس قوانني العبادة العملية الظاهرة الناطق: وله رتبة 

 بالتزنيل والشريعة.

األساس: وله رتبة التأويل، ويقول بقبول الربكة بكليتها والقيام هبا جبميع التزنيل 

 وتأسيس قوانني العبادة العلمية الباطنية بالتأويل.

لى سنن الدين، وليس من مهامه أن يقوم بالدعوة اإلمام: وله رتبة األمر وسياسة األمة كافة ع

 بنفسه، بل يتوىل توجيه سائر الدعاة ويرشدهم إىل نشر الدعوة وتالوة جمالس احلكمة.

 أما السبع مراتب التابعة فهي:

 الباب: وله رتبة إظهار تأويل الكتاب وارتضاء اآلراء واملعتقدات واحلكم فيما كان حقاً أو باطالً، 

 .(60ص ،1997)نزار،  ذو مهارات ومواهب حربية وسياسية احلجة: يكون

ووظيفة داعي الدعاة كانت من املفردات الدولة » قال املقريزي: مرتبة داعي الدعاة:

أن داعي الدعاة كان يلي قاضي » وقال القلشقندي: .(227، ص2)املقريزي، دون تا، ج« الفاطمية

، أخذ الفاطميون (487ص ،1، ج1915)القلشقندي،  «هالقضاة يف الرتبة ويتزيي بزيه يف اللباس وغري

 هِ نِ ذ  إِ بِ  ى اهللِ لَ إِ َوَداِعيًا ا يرً ذِ نَ ا وَ رً شِّ بَ مُ ا وَ دً اهِ شَ  اكَ نَ ل  سَ ر  ا أَ نَّ إِ  يُّ بِ ا النَّ هَ ي ُّ ا أَ ﴿يَ  "الداعي" من القرآن الكرمي: لفظ
 ﴾قِّ حَ ال  ةُ وَ ع  دَ  هُ ﴿لَ  سه بقوله، وأضاف اهلل تعاىل الدعوة إىل نف(44: )األحزاب ا﴾يرً نِ ا مُ اجً رَ سِ وَ 

سورة نوح،  8سورة احلج، و 67سورة النحل، و 125 وأيضاً نتمكن أن نشري إىل آية( 14: )الرعد

 فمن هذه اآليات وغريها أخذ الفاطميون هذا اللفظ عدّه الفاطميون من األلفاظ الشريفة.

وعقد جمالسها بالقصر أما عمل داعي الدعاة فهو اإلشراف على كل شيء خيتص بالدعوة 

أو دار العلم، فكان داعي الدعاة كتب ما يلقي يف هذه اجملالس مث يوقع عليها قاضي القضاة 

يقرؤها الداعي على أهنا صادرة من اخلليفة نفسه، على أي حال أن داعي الدعاة كان يلي 
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خيتلف  إذ أن لكل من قاضي القضاة وداعي لدعاة عمالً مستقالً ؛قاضي لقضاة يف املرتبة

متام االختالف عن عمل اآلخر، مث إن مرتبة داعي الدعاة هي مرتبة روحية وهو أحد دعائم 

 .(57ص ،1949)كامل حسني،  العقيدة الفاطمية ومرتبة الروحية تلي مرتبة اإلمام مباشرة

ونستطيع أن نعرف من هذا الفصل القصري مكانة املؤيد قبل وصوله إىل مصر فقد كان 

ارس مث وفد على مصر كما مرّ بنا آنفاً وطمع يف أن يكون داعي الدعاة فلم حجة جلزيرة ف

ه فنال بذلك أقصى ما 450يوفق إىل ذلك إلّا بعد عودته من مؤامرة البساسريي أي عام 

 يتمناه املستجيب من الترقي يف درجات الدعوة الفاطمية.

 مؤلفات املؤيد: .10

والفارسية والتزال كتبه من أمهات كتب كان املؤيد من كبار املؤلفني وكتب بالعربية 

 :(57ص ،1949كامل حسني، ) اإلمساعيلية إىل اآلن وأما نشري إىل مؤلفاته

 اجملالس املؤيدية -

 اجملالس املستنصرية -

 ديوان املؤيد -

 سرية املؤيد يف الدين -

 شرح املعاد -

 اإليضاح والتبصري يف فضل يوم الغدير -

 االبتداء واالنتهاء -

 )وهو معروف اآلن برسائل املعري وداعي لدعاة( مع احلقائق يف حترمي اللحوم واأللبانجا -

 سكندرية وتسمي أيضاً بذات الدوحةقصيدة اإل -

 (250ص ،1984)غالب،  املرشد إىل أدب اإلمساعيليّة -

 تأويل األرواح -

 هنج العبادة -

 املسألة واجلواب -

 (75ص ،8، ج1980)الزركلي،  الكتاب للقاضي النعمان()كتبه بالفارسية، وأصل  أساس التأويل -

هنا نذكر كتاب اجملالس املؤيدية من أهم الكتب اليت تعرض لفلسفة الدعوة اإلمساعيلية 

فقد عرض مؤلفه لعقائد املذهب اإلمساعيلي يف إجياز وقد أشار إىل هذه العقائد ومل يسرف يف 
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له بعلم الباطن من قبل، وهو جمموعة حماضرات  التأويل إسرافاً يثقل على السامع الذي ال عهد

مثامنائة حماضرة ويرجح الدكتور حممد كامل حسني أن املؤيد ألقى بعض هذه احملاضرات بعد 

وبعد ديوان مؤيّد الدين أهم مؤلفاته، ألن شعره يف  ـه450سنة  أن ارتقى إىل رتبة داعي الدعاة

قد حتدث عن الوالية والتوحيد، وال تكاد ختلو هذا الديوان يصور الفاطميني تصويراً تاماً، ف

 قصيدة من قصائد من ذكر الوالية، واإلشارة إىل وجوب طاعة األئمة ويقول:

ــدى   ــة اهلــــ ــر أئمــــ ــو األمــــ ــم أولــــ  وهــــ

 مفروضــــــة طاعتــــــهم علــــــى األمــــــم   

 والرســــــــــوال اقــــــــــرأ: أطيعــــــــــوا اهلل 

 ثـــــــالث طاعــــــــات غَــــــــدَتْ معلومــــــــة 
 

 

 

 

 

ــرَّدى    ــن الـــ ــم مـــ ــن الذ هبـــ ــمة مـــ  عصـــ

 ب ومــــــن عجمــــــا  قاطبــــــة مــــــن عــــــر   

 مث أوىل األمـــــــــــر هبـــــــــــم مَوصـــــــــــوال  

ــدةٍ آيـــــــــــــــةٍ يف  منظومـــــــــــــــة واحـــــــــــــ
 

(205ص ،1949)كامل حسني،    

أن نشري إىل أنّ املائة الثالثة من اجملالس املؤيدية لداعي الدعاة على سبيل املثال ميكن 

املؤيد واليت ألقاها يف جمالس احلكمة التأويلية يف القاهرة، فاملواضيع اليت عاجلها داعي 

مور التأويلية الباطنية السريّة اليت ال جيوز أن يكشف عنها إلّا ملن ترقى يف األالدعاة تتعلق ب

مراتب الدعوة وبلغ حدّ املكاشفة، لذلك ال نستغرب إذا وجدنا داعي الدعاة يعمد إىل تأويل 

ض بعض آية الذكر احلكيم ويقابلها مع العقائد اإلمساعيلية العرفانية وحياول أن يناقش بع

الذين ذهبوا يف تفسرياهتم هلذه اآليات مذاهب شىت ال تنطبق مع احلقائق  ناملفسري

 .(5ص ،1984)غالب،  العقالنية اليت يقول فيها املؤيد يف الدين

كان املؤيد رجال صاحب فن كما كان عاملا من علماء املذهب الفاطمي، وأثرت  :نظم املؤيد

املواهب واخلصائص يف فنه رفعته إىل أعلى درجات هذه اآلراء الفلسفية واملذاهب الدينية و

الدعوة، فاجتهت به اجتاهاً خاصاً ال نكاد جنده عند شاعر آخر يف عصره إلّا عند املعري؛ فأبو 

العالء واملؤيد مها الشاعران اللذان استطاعا أن يصفا يف شعرمها اختالف عقائد الناس يف 

اء الفلسفية وعن احلياة وعن املوت وعن دقائق عصرمها وأن يتحدثا عن الفرق الدينية واآلر

الكائنات العلوية والسلفية. ونتمكن أن نضيف إىل ذلك بأن املؤيد كانت له نزعة أدبية ومزاج فين 

 توصل هبما إىل أن خيرج فنه أحيانا من فن العلماء اخلالصني إن صح أن يكون للعلماء فن.

املؤيد فهى ليست بشعر، بل هي متون علمية وأما القصائد العلمية اليت نراها يف ديوان 

نظمت وأخذت هيكل الشعر، فهي ختلو من أهم عناصر الشعر فال جند هبا عاطفة وال خياال، 

إمنا هي آراء علمية اعتنقها فريق من الناس واعتقدوا صحتها، ونبذها فريق آخر واعتقدوا 
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هى إال نظم، فعلى هذه الصورة  بطالهنا، فهذه املتون العلمية اليت صيغت يف قالب الشعر ما

نستطيع أن نسمى املؤيد ناظما مثله يف ذلك مثل أىب العالء املعري يف لزومياته، كما هو 

معروف فاملعري يف هذا الديوان ليس بشاعر إمنا ناظم صاغ آراءه يف قالب الشعر والتزم فيها 

 . (156ص ،1949حسني، كامل ) ألوان القوايف وضروب الوزن

ن نلمس يف ديوان املؤيد لونني من الفن أوالً النظم أو الشعر التعليمي، مث فن ونتمكن أ

 ، على سبيل املثال يقول:(167ص ،1949كامل حسني، ) الشعر اخلالص املمزوج بالزينة البديعية

ــوى    ــن اهلــ ــحَا عــ ــاح صَــ ــا صــ ــراه يــ  تــ

ــن اهلَــــــوى    ــتَجار بــــــالنَّوى مــــ  أمْ اســــ

 هَــــــب اهلَــــــوى هَــــــوى بــــــه يف خُطَّــــــةٍ 
 

 

 

 

  قـــــــد واصَـــــــله ملّـــــــا فَصَـــــــل والصـــــــرب

 فشَــــــــــفَّه هــــــــــذا وهــــــــــذا مل يــــــــــزَل   

ــل   ــا بَطُـــ ــلٍ فيهـــ ــجاعٍ بطـــ ــن شـــ ــم مـــ  كـــ
 

(211ص ،1949)كامل حسني،    

فواضح يف هذه األبيات أثر الصنعة الفنية والتكلف اللفظي فقد أجهد املؤيد نفسه يف 

الثاين. البيت األول حىت أتى جبناس يف الشطر األول ومقابلة بني الوصل والفصل يف الشطر 

وازداد  ،والبيت الثاين أتى بالنوى واهلوى حىت تتم النغمة املوسيقية اليت تتألف من اللفظني

)هب اهلوى(  تالعبه يف البيت الثالث فنجد يف الشطر األول جناساً مث تالعباً آخر يف

 و)هوى به( وجناسا آخر يف بطل وبطل ومع هذا التالعب اللفظي مل يفسد املعىن.

عره نستطيع أن نشري إىل أن املؤيد كان ذاتيا كثري التحدث عن نفسه حىت ومن مسات ش

خييل إلينا أنه مل يفكر إال نفسه، وأنه كان منصرفاً عن كل شيء حوله وكل شيء أحاط به. 

فإن شعر املؤيد شعر شخصي ميثل الشاعر العاطفي الذي ابتلى مبحن وآالم فجرت على لسانه 

 ة اليت تتحدث عن الشقاء الذي أحاط به واآلالم اليت ميُن هبابالشعر، ويف األبيات الكثري

وتقلبات الدهر به تشعر القاريء، وكانت هذه اآلالم مصدراً لشعر املؤيد الرقيق، فقيام أهل 

السنة ضده وسعيهم إىل اإليقاع به والنيل منه، وقيام السلطان العباسي ضده، وعدم وجود 

اضطر إىل الفرار من بلده كل ذلك سبب للمؤيد آالماً نصري له أو مدافع عنه يف بالده، و

شديدة. وأما من الناحية األخرى يريد الشاعر أن يتخلص من حياته اليت سببت له اآلالم 

وجلبت عليه املصائب املختلفة، فكان يتغىن يف شعره بطلب املوت لرييح نفسه حىت تبلغ مرتبتها 

   كان يشعر هبا ويقاسي أهواهلا كما يقول:يف العامل العلوي ويستريح هو من آالمه اليت

ــى   ــاب أمْنِــــــ ــوتُ وبــــــ ــانىت املــــــ  رحيــــــ
 

ــي مـــن ســـجين      ــت أرجُـــو مَخلصـ  إذ كنـ
 

(206ص ،1949كامل حسني، )   
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 وقوله:

ــة  ــاة معرفــــــ  ســــــــئمت هــــــــذى احليــــــ

ــانيت املــــــوت كــــــي أشــــــق بــــــه      رحيــــ
 

ــدمى    مـــــــــىن بـــــــــأن الوجـــــــــود يف عـــــــ

ــم    ــامل الظلــــــ ــور عــــــ ــى النــــــ  إىل محــــــ
 

(268ص ،1949كامل حسني، )   

غنيه اطفة حبه لبالده وحنينه إليها وتما العاطفة األخرى اليت تظهر لنا يف شعره فهى عأ

 بأيامه فيها وحسرته على فراقها وكما يقول:

ــها   إن تكــــــــن يل شــــــــرياز داراً ومنــــــ

 فحقيـــــقٌ مَقْـــــيت هلـــــا، فهـــــي عُــــــشُّ    
 

 

 

ــيْبا   ــداً وشَــــــ ــمُ يل وليــــــ ــأ اجلســــــ  نشــــــ

 لعَتيــــــــقٍ وألردلَــــــــم الــــــــرِّجس نُصْــــــــبا    
 

(241، ص1949، كامل حسني)   

 عقائد الفاطميني يف شعر املؤيد: 

أبان هلم ست دعائم  اعتقد الفاطميون أن النيب :ين الوالئيد الديشعر مؤ -أ

الصوم، ولإلسالم بغريها ال يكون اإلنسان مسلماً مؤمناً وهذه الدعائم هي الصالة، والزكاة، 

)اليت خلق  عائم بإزاء ستة أيامرتب النيب للدين ست د»واحلج، واجلهاد، والوالية، وقال: 

اهلل فيها العامل( طهارة وصالة وزكاة وصوما وحجّاً وجهاداً، وكما أن اهلل حفظ نظام األيام 

الستة باليوم الذي هو االستواء على العرش كذلك جعل النيب حفظ نظام الوضائع الستة 

والوالية عند  (156ص ،1984)غالب،  «بوصيه الذي آخى بينه وبني نفسه فأظهر واليته

الفاطميني هي اعتقاد وصاية على وإمامة األئمة املنصوص عليهم من ذرية على بن أيب 

 وا اهللَ يعُ طِ ﴿أَ طالب وفاطمة بنت الرسول ووجوب طاعة الوصي واألئمة، ويعتقد الفاطميون 
 األئمة من ذرية الرسول أن أوىل األمر هم (59 :النساء)﴾ م  كُ ن  مِ  رِ م  األ َ  يولِ أُ وَ  ولَ سُ وا الرَّ يعُ طِ أَ وَ 

إىل بعض األبيات آنفاً، وأهم شروط الوالية وجوب معرفة  كما أشرنا (5ص ،1984)غالب، 

من مات » وهو اإلمام، واستدل الفاطميون على وجوب معرفة اإلمام حبديث قيل للنيب

 .(156، ص1984غالب، )« ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

 ...﴾ولُ سُ ا الرَّ هَ ي ُّ أَ ا ﴿يَ سورة املائدة  67نيب وصياً ويشري إىل آية قال الفاطميون إن لكل 

 .(25ص ،1949حسني،  )كامل

ما يشري  «من كنت مواله...» ويرى الفاطميون بأن بلّغ الرسول رسالته يف يوم غدير خم

 إلينا املؤيد وله قصيدة يذكر فيها حديث غدير خم نقتطف منها هذه األبيات:
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 ة الـــــــدين كـــــــانوالـــــــو أرادوا حقيقـــــــ

ــغ   ــنَّص بل ــــــ ــة الــــــ ــه آيــــــ ــتْ فيــــــ  وأتــــــ

ــقٍ   ذاكـــــــــمُ املرتضـــــــــى علـــــــــى  حبـــــــ

 فــــأطيعوا جهـــــداً أُوىل األمـــــر منـــــهم 

ــذكر    ــزلّ الــــ ــيهم نــــ ــتٍ علــــ ــل بيــــ  أهــــ

 وهـــــم أمـــــان مـــــن العمـــــى وصـــــراط 
 

 

 

 

ــول  ــام الرســـــــــ ــاً للـــــــــــذي أقـــــــــ  تَبَعـــــــــ

ــل  ــم  ملَّـــــــــــا أ  جِربئيـــــــــ  يـــــــــــوم خـــــــــ

ــق التزنيــــــــــــــــل   ــاهُ ينطــــــــــــــ  فَبِعُليــــــــــــــ

 فَلـــــــــــهم يف اخلالئـــــــــــقِ التفضـــــــــــيل  

ــل وف ــرمي والتحليـــــــــــــ ــه التحـــــــــــــ  يـــــــــــــ

ــل   ــل ظليـــــــــ ــا وظـــــــــ ــتقيم لنـــــــــ  مســـــــــ
 

(217ص ،1949)كامل حسني،    

بن ابيطالب من النيب كمزنلة اللوح احملفوظ من القلم يف  وقال الفاطميون إن مزنلة علي

 كما يقول: ( 20ص ،1984)غالب،  عامل األمر

 يــــــا لــــــوح ديــــــن اهلــــــدى ويــــــا قلمــــــا 
 

ــا     ــه والقلمــــــــ ــوح اإللــــــــ ــب لــــــــ  ناســــــــ
 

(205ص ،1949)كامل حسني،    

 وقوله:

ــم املمـــــد وصـــــنوه     ــن مـــــن القلـــ  غصـــ
 

 ومـــــــن الــــــــنيب األبطحـــــــي وحيــــــــدر   
 

(205ص ،1949كامل حسني، )   

واإلمام عند الفاطميني هو الذي أشار إليه اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي"بآيات اهلل" فاآلية 

فسرها املؤيد  ﴾ونَ دُ الِ ا خَ يهَ فِ  م  هُ  ارِ النَّ  ابُ حَ ص  أَ  كَ ئِ ولَ ا أُ هَ ن   وا عَ رُ ب َ ك  تَ اس  ا وَ نَ اتِ آيَ وا بِ بُ ذَّ كَ   ينَ ذِ الَّ ﴿وَ 

إن اآليات يف الباطن هم األئمة املترمجون عنها والقادحون أنوار امللكوت منها، فهم »بقوله: 

)أي باألئمة( أعالم للنجاة  عالم، فكفى هبمرواح من األجساد. واآليات هى األهلم مبزنلة األ

 «أنا اآليات البينات»ورووا عن على أنه قال: . (19ص ،1984)غالب،  «وأدلة على حتقيق احلياة

 وهلذا نراهم قد وصفوا األئمة هبذا الوصف ويقول يف ديوانه:

 بنور تراه ساطعاً إن تأملتا  وآيات دين اهلل تزهر كلها

(293، ص1949)كامل حسني،   

الدين معرفة شعر مؤيد الدين التوحيدي: قال املؤيد إن الدين له فرع وأصل، وأن أصل  -ب

 لكن توحيد اهلل يكرب عن أن حتصره النفوس أو تدركه العقول (45ص ،1984)غالب،  توحيد اهلل

التعمق يف البحث عن اهلل تعاىل مبدع العامل عمالَ بأثر  ولذلك حذروا .(6ص ،1984غالب، )

واكتفى  .(76ص ،1984غالب، ) «إياكم والتعمق فإن من هلك قبلكم هلك بالتعمق» رووه عن النيب



  51 أثر المذهب الفاطمي في شعر مؤّيد الدين الشيرازي

 

الفاطميون بقوهلم إن توحد اهلل ينفى عنه مجيع مايليق مببدعاته اليت هي األعيان الروحانية 

وخملوقاته اليت هى الصور جلسمانية من األمساء والصفات واحلدود وتتصور أنه ما كاد 

 ينقدح ألحد فكر فيه جلّ جالله إلّا وذلك الفكر مثل املفكر ومصنوع وحمدث وأن اهلل سبحانه

وأن نفي املعرفة هو حقيقة  ،(14ص ،1984غالب، )يناسب شيئاً منهما  صانعها وحمدثهما وال

أى أن توحيد الفاطميني هو تزنيه  (19ص ،1984غالب، ) املعرفة وسلب الصفة هو هناية الصفة

 اهلل تعاىل عن مجيع ما يوصف به خلقه من الصفات والنعوت.

إال بثبوت رتبة الوصاية واإلمامة اليت هى نفس  صرح املؤيد بأن إخالص التوحيد ال يثبت

الديانة عند الفاطميني، وهبا اإلبانة عن مقامات احلدود الروحانية واجلسمانية وتزنيه احلق 

 وهذا هو الذي قصد إليه املؤيد كما يقول شعره: (13ص ،1984غالب، ) عن صفات هؤالء احلدود

ــه   ــري والئــــــــ ــد بغــــــــ ــح توحيــــــــ  أيصــــــــ
 

ــة عنوا  ــهووالؤه لكتابــــــــــــــــــــــ  نــــــــــــــــــــــ
 

(272ص ،1949)كامل حسني،    

 وقوله:

 عقــــــدت والئــــــي لإلمــــــام الــــــذي بــــــه
 

ــدي     ــه عقـــ ــدي بتحقيقـــ ــح لتوحيـــ  يصـــ
 

(248، ص1949كامل حسني، )   

 وقوله:

 طــــــــوىب ملــــــــن أخلــــــــص بالتوحيـــــــــد   
 

 تربصـــــــــوا مـــــــــن جهـــــــــة احلـــــــــدود  
 

(205ص ،1949كامل حسني، )   

اجلنان وعمل باألركان اإلميان قول باللسان وتصديق ب» أما اإلميان عند الفاطميني فهو

فبينما جند املرجئه قد قالوا إن اإلميان  .(12، ص2006)النعمان، « وهو الذي ال يصح غريه

لزموا القول ميان قول وعمل جند الفاطميني قد أقول بال عمل، وجند أهل السنة قالوا إن اإل

 ان يف ديوانه:ويقول املؤيد عن اإلمي (12، ص2006)النعمان،  والعمل مع االعتقاد والنية

 فإننــــــــــــا ألهــــــــــــل علــــــــــــم وعمــــــــــــل 
 

 هلل دنّـــــــــــا هبمـــــــــــا عـــــــــــز وجـــــــــــل    
 

(198ص ،1949)كامل حسني،    

جاء يف القاموس احمليط "أول الكالم تأويالً وتأوله دبره  شعر مؤيد الدين التأويلي: -ج

وقدره وفسره" وجاء يف القرآن الكرمي لفظ "التأويل" يف عدة مواضع بنفس املعىن الذي ذكره 

تَ  كَ لِ ذَ كَ ﴿وَ  لقاموس، مثل قوله تعاىلصاحب ا  ﴾يثِ ادِ حَ األَ  يلِ وِ أ  تَ  ن  مِ  كَ لِّمُ عَ ي ُ وَ  كَ بُّ رَ  يكَ بِ َيج 
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 (21 :يوسف) ﴾يثِ حادِ األ َ  يلِ وِ أ  تَ  ن  مِ  هُ مَ لِّ عَ ن ُ لِ وَ  ضِ ر  ي األ َ فِ  فَ وسُ يُ نَّا لِ كَّ مَ  كَ لِ ذَ كَ ﴿وَ وقوله  (6: يوسف)

 مُ لَ ع  ا ي َ مَ وَ  ...اتٌ مَ كَ ح  مُّ  اتٌ آيَ  هُ ن  مِ  ابَ تَ كِ ال   كَ ي  لَ عَ  لَ زَ ن   أَ ي ذِ الَّ  وَ ﴿هُ  وأخذ الفاطميون قوله تعاىل
دليالً على وجوب تأويل القرآن الكرمي إذ  (7 :آل عمران) ﴾مِ ل  عِ ي ال  فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ وَ   اهللُ الَّ إِ  هُ يلَ وِ أ  تَ 

أخرجوه  ﴾هِ ا بِ نَّ آمَ  ونَ ولُ قُ ﴿ي َ نسقاً على اهلل، وقوله  ﴾مِ ل  عِ ي ال  فِ  ونَ خُ اسِ الرَّ ﴿وَ  جعلوا قوله تعاىل

خمرج احلال مبعىن أهنم ليعلمونه ويقولون آمنا به إذ لو مل يكن الراسخون يف العلم يعلمونه 

لكان مستحيال منهم أن يقولوا آمنا به، ألن اإلميان معناه التصديق والتصديق بالشيء ال 

فالنيب  (51ص ،1984)غالب،  هيثبت إال بعد أحاطة العلم به فال جيوز تصديق املرء مبا يعلم

 كان يعلم تأويل القرآن ومن قام مقام النيب يف كل عصر يعلم هذا التأويل أيضاً.

ولكن الفاطميني اعترفوا بأن القرآن الكرمي معجز للعرب لفظاً ومعىن، ومعجز للناس 

 اختص كافة باملعىن الذي يأتى به التأويل دون الذي به مجهور املفسرين، إذ أن اهلل تعاىل

قوماً مبعامل الدين وميزهم عن العاملني فنجد يف قصة موسى مع الرجل الصاحل اليت ذكرت 

يف القرآن الكرمي وقوله تعاىل " قال هل أًتَّبعُك على أن تعل من ممَّا عُل مْتَ رشداً..." إن اهلل 

ى يرد تعاىل قد اختص هذا الرجل الصاحل مبا مل يعلمه موسي بن عمران. فإذا كان موس

ال يقوم الحتماله ويضعف عنه قوة هنوضه فألن يكون العامة عن  عليه من علم امللكوت ما

 وقد نظم املؤيد هذا الرأي يف قوله: .(19ص ،1984غالب، ) احتمال ذلك أضعف وأقصر

 ســـــر لـــــه صـــــاحب موســـــى اخلضـــــرا 

ــربا    ــى صـــ ــوف الفـــ ــى ســـ ــال موســـ  وقـــ
 

ــربا    ــتطيع صــــ ــن تســــ ــى لــــ ــال معــــ  قــــ

ــا قاصـــــــ    ــن إذ ذاك إلّـــــ ــم يكـــــ  رافلـــــ
 

(196ص ،1949)كامل حسني،    

"والراسخون يف العلم" وهم وحدهم الذين هلم تأويل القرآن الكرمي مبا عندهم من  وقول 

 )كامل «صاحب التأويل ينا صاحب التزنيل وعلأ» العلوم الباطنة، ورووا عن النيب أنه قال

اك شركة بني كما كانت هن يوهذه الشركة اليت كانت بني حممد وعل (23، ص1949، حسني

، فاألئمة إذن هم أصحاب التأويل ورووا عن النيب (147ص ،1949كامل حسني، ) موسى وهارون

إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعتريت أهل البيت ما إن متسكتم هبما لن تضلوا » أنه قال

أن  فهذا يدل على (86ص ،1949كامل حسني، ) «أبداً وأهنما لن يفترقا حىت يردا على احلوض

الوصى هو ومن تبعه من األئمة من ذريتهم هم الذين اختصوا بتأويل القرآن الكرمي، ولذلك 

ما نزلت آية من القرآن الكرمي إلّا علمتْ كيف نزلت وأين » قوله يروى الفاطميون عن عل
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مث قال  «ء نزلت سلوين قبل أن تفقدوين عما كان وعما يكون إىل يوم القيامةينزلت ويف أي ش

 كما يقول املؤيد يف شعره: (41ص ،1984)غالب،  وأشار به إىل صدره «هاهنا لعلماً مجّاًإن »

ــاهرا   ــدى ظــ ــل فقــ ــلوين قبــ ــول )ســ  وقــ
 

 ألظهر ما يف الغيب من غـامض السـر(   
 

(305ص ،1949)كامل حسني،    

فاإلمامة هي قيادة العامل ومحل معرفة احلقيقة إليه ومثل هذا املرشد ضروري وجوده  

 حىت اليبقى العامل جاهال.  يف كل عصر

 وقوله: 

 وتأويلـــــــــه مســـــــــتودع عنـــــــــد واحـــــــــد

 وأمحـــــد بيـــــت النـــــور ال شـــــك بابـــــه    
 

 

 

 وإن مل تســــــــــائله فــــــــــزورا تأولتــــــــــا  

 أبـــو حســـن، "والبيـــت مـــن بابـــه يـــؤيت"
 

(293، ص1949)كامل حسني،    

وسنرى  لروية"ولكن أول ما نراه يف ديوان املؤيد من مسائل اخلالف بني الفرق "مسألة ا

نكتفي بذكر اختالفات مساً يف هذا اجملال ولذا هنا أصحاب الفرق حا ف يرد املؤيد علىكي

بسيطة وال هنتم خبالفات، ألن الفرق بني االختالفات واخلالفات، وال يستوعب ذكر خالفات 

 الفرق املختلفة يف هذا اجملال وحيتاج إىل شرح مفصل.

ة اهلل تعاىل يتعرض أقوال املثبتني لرؤكتب الفرق على اختالفها تتحدث عن هذه املسألة و

وقد أفرد هلا عبد القاهر البغدادي كتاباً خاصاً لكثرة احلديث الذي دار عنها بني الفرق 

املختلفة. يكاد جيمع أهل السنة على أن اهلل تعاىل يرى للمؤمنني يف اآلخرة وقالوا جبواز يف 

ىل أنه جيوز رؤية اهلل تعاىل ، وذهب بعض املشبهة إ(324ص ،1988)البغدادي،  كل حال

، 1988البغدادي، ) باألبصار يف الدنيا. وقالت فرقة البكرية بأن اهلل يرى القيامة ويكلم الناس

. واختلف املرجئه يف الرؤية فمنهم من قال مبقالة أهل السنة ومنهم من ذهب (200ص

عتزلة على أن اهلل ال وأمجعت امل .(153ص ،1، جدون تا)أشعري،  مذهب املعتزلة يف نفي الرؤية

ولكن املعتزله اختلفوا فيما إذا كان اهلل تعاىل  .(216، ص1أشعري، دون تا، ج) يرى باألبصار

بالقلوب، فأبو اهلذيل العالف وأكثر املعتزله قالوا نرى اهلل بقلوبنا مبعىن أنا نعلمه ى ري

. هذه (157، ص1ن تا، جأشعري، دو) بقلوبنا، بينما أنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان ذلك

 االختالفات اليت بني علماء املسلمني ومتكلميهم أدت إىل أن يقول املؤيد متهكما:

ــرآن    مــــــــــن مثبــــــــــت لرؤيــــــــــة الــــــــــرمحن ــة القـــــــــــــ ــهد بآيـــــــــــــ  مستشـــــــــــــ
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 ومنكــــــــر قــــــــد جــــــــاء ينفــــــــي تلكــــــــا 
 

ــرى والشـــــــركا    ــر يـــــ ــا الكفـــــ ودوهنـــــ
1

 
 

 وقوله: 

ــني   ــراه العــــــــــ ــال تــــــــــ ــل قــــــــــ  فقائــــــــــ

ــة األبصـــــــــار    ــل أن رؤيـــــــ ــن أجـــــــ  مـــــــ

ــد قـــــــــال ملـــــــــ     ا دقَّقـــــــــاوقائـــــــــل قـــــــ

ــليل  مـــــــــــا ذاك إال قـــــــــــول ذي تضـــــــــ

ـــ   ــا أتــــــــى بشـــــ  ءيأمعــــــــن حــــــــىت مــــــ
 

ــني     ــمة وشـــــــ ــرى وصـــــــ ــو لعمـــــــ  وهـــــــ

ــا  جـــــــــــــــدا ويف أفكـــــــــــــــاره عمقـــــــــــــ

 جــــــــــــــداً ويف افكــــــــــــــاره تعمَّقــــــــــــــا  

ــول    ــة العقـــــــــ ــن رؤيـــــــــ ــراه لكـــــــــ  نـــــــــ

 مــــــــــن غــــــــــي  اًومل يــــــــــبني رشــــــــــد 
 

(191، ص1949)كامل حسني،   

لرؤية تنقسم أما يف جمالسه فقد أثبت لنا مذهب الفاطميني يف مسألة الرؤية فقال إن ا

إىل قسمني: أحدمها حمسوس واآلخر معقول وهو رؤية العقل، فالبصر اليتعدي املبصرات 

اجلسمية اليت من جنسه، والعقل ال يدرك إال املدركات العقلية اليت هو متجوهر جبوهرها، 

 ،(191ص ،1949كامل حسني، )وأن مبدع القسمني، متعال عن أن يكون مدركا كالواحد منهما 

ل املؤيد مرة أخرى هل الرؤية حس أو رؤية قل ألن لكل منهما مقاماً، فرؤية العني ختتص وتساء

باأللوان املختلفة اليت هي أعراض ال يصح وجودها إلّا ىف جسم حامل لتلك األعراض، واهلل 

تعاىل مزنه عن أن يكون ذا ولون يقع حتت رؤية األبصار، أما القسم اآلخر الذي هو رؤية العقل 

أثر يسري حيل حمل القطرة من البحر الغزير وخارج عن االستطاعة أن األثر الذي هو  فإهنا

 دليل على املؤثرات يدل على كيفياته وأحواله فضالً عن املبدع تعاىل الذي أبدع العقل الكلي

 وقد نظم املؤيد هذا الرأي يف ديوانه فقال: (28-27، صص1949كامل حسني، )

ــر  ــرء أداة كالبصـــــــــ ــل للمـــــــــ  فالعقـــــــــ

 فـــــــــــإن جعلـــــــــــت حنـــــــــــوه ســـــــــــبيال 

ــة  كالمهـــــــــــــا يـــــــــــــدرك باجملانســـــــــــ

 ولــــــــيس مــــــــن جــــــــنس العقــــــــول اهلل

ــور  ــون كالصــــــ ــاىل أن يكــــــ ــا تعــــــ  كمــــــ
 

ــر    ــد ظهــــ ــذا قــــ ــه وهــــ ــاطن فيــــ  ذا بــــ

 للعقـــــــــــــل مل جتـــــــــــــاوز التمثـــــــــــــيال

ــحت بــــــــال ممارســــــــة    ــة صــــــ  مقالــــــ

 يــــــــا قــــــــوم كــــــــي تدركــــــــه حاشــــــــاه

ــر    ــا يالقيـــــــه البصـــــ ــما كيمـــــ  جمســـــ
 

(201، ص1949)كامل حسني،   

                                                      

 .191و 17و 15 تابيأديوان املؤيد، القصيدة األوىل،  .1
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قوال املثبتني لرؤية اهلل تعاىل باألبصار، ورفضوا أقوال املثبتني فالفاطميون إذن رفضوا أ

 لرؤية بالعقول ومسوا من قال هبذا القول أو ذاك باملشبهة:

ــبهه   ــا مشــــــــــ ــان اجتمعــــــــــ  فالفرقتــــــــــ
 

ــه   ــل وعَمَــــــ ــواء جهــــــ ــا عشــــــ  خبّاطتــــــ
 

(201، ص1949)كامل حسني،    

يرى  (23-22 :القيامة) ة﴾رَ اظِ ا نَ هَ ب ِّ ى رَ لَ إِ   ةٌ رَ اضِ نَ  ذٍ ئِ مَ و  ي َ  وهٌ جُ ﴿وُ  وأما يف تفسري قوله تعاىل

 املؤيد إن املعتزلة وهم بزعمهم فرسان الكالم فزعوا إىل أن تأوّلوا هذه اآلية فقالوا إمنا عين

به "ثواب رهبا" فزادوا فيه ثواباً من عندهم ال وجود له يف نص التالوة وقصدوا بزعمهم نفي 

 يف ديوانه: ، ويقول املؤيد(47ص ،1984)غالب،  التشبيه

 وهـــــــو الـــــــذي قـــــــد حـــــــرّف الكتابـــــــا

 فيـــــــه -لـــــــيس فيـــــــه-يُثبـــــــت شـــــــئياً 

 كمثـــــــل مـــــــن قـــــــال وجـــــــوه ناضـــــــرة

ــا"   ومثـــــــل مـــــــن قـــــــال: "وجـــــــاء ربكـــــ
 

 عــــــــن وجهــــــــه وجانــــــــب الصــــــــوابا    

ــه  ــم آيٍ احكمـــــــــــــت ينفيـــــــــــ  وحُكـــــــــــ

 قــــــــــــال إىل ثــــــــــــواب ريب نــــــــــــاظرة

ــال: هــــو األمــــر خــــالف مــــا حكــــا       قــ
 

(192ص ،1949)كامل حسني،    

ن نقول إن الفاطميني قد أوّلوا اآليات اليت وردت عن رؤية نطلق نستطيع أاملمن هذا 

 ء واحد وهو االتصال بالوصي واألئمة ومن ميثل الوصي واألئمة وهم حجج.يالرمحن إىل ش

 

 النتيجة

 بالنتائج التالية: هذا العرض املوجز خرجنا وبعد

يد أستاذ الدعوة وصل املؤيد إىل مرتبة داعي الدعاة، وهي مرتبة عالية، وكان يعد املؤ .1

 الفاطمية.

. كانت نزعة املؤيد على أساس املذهب الفاطمي نزعة شيعية، وهو يعد من شعراء 2

 الشيعية الفاطمية، ومعتقداً بالوالية والوصاية.

يستخدم املؤيد األلفاظ السهلة القريبة إىل السمع وإىل الذوق، ويظهر ذلك من  .3

 سهولة األلفاظ يف شعر املؤيد.

 املؤيد يف حياته كأيب العالء املعري، وكان يفضل املوت ويرى فيه حياة جديدة. عا  .4
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. ردّ املؤيد رداً حامساً على الفرق املختلفة يف مسائل عديدة كرؤية الرمحن، ووجه اهلل 5

 ويديه، والعرش ومحلة العرش، وديك العرش، والكرسي، وامليزان، واألمانة، والتأويل.

يف أشعاره وجمالسه يتجلّى وهذا التأثر  ر كثرياً من القرآن الكرميأن املؤيد قد تأث. 6 

يف شعره كقصة نيب  واآليات اليت استشهد هبا ، ومن خالل اإلشارة لقصص األنبياء

 إبراهيم، ونوح، ولوط، وداود، ويوسف.و آدم،

ل اليت نظمت وأخذت هيك آلراء الفلسفية واملتون العلميةكان شعر املؤيد تفسرياً ل .7

الشعر وال نستطيع أن ندرك املعاين يف شعره إال بالتعمق يف فلسفته والتعرف إىل آرائه 

 الفلسفية. 
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