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 چکیده
با توجه به . رود  های مهم در شکوفایی تمدن اسالمی به شمار می  دورۀ فاطمیان از دوره

ز ناظران غیرمسلمان در تشیع فاطمیان و تأکید اساسی آنان بر مذهب، بسیاری ا
بررسی عوامل شکوفایی علمی دورۀ فاطمیان به عوامل مذهبی این شکوفایی نیز 

های اندیشمندان غربی دربارۀ عوامل مذهبی و نیز  در این نوشتار، دیدگاه. اند پرداخته
. سیاسی و اقتصادی شکوفایی علمی تمدن اسالمی دورۀ فاطمیان بررسی خواهد شد

سو، نقش  سازد که غربیان ازیک های این اندیشمندان، روشن می   و تحلیلها  مطالعۀ داده
های آنان و رقابت با عباسیان و مدارای سیاسی   مردان فاطمی و پشتیبانی خلفا و دولت
دیگر، ماهیت مذهب اسماعیلی، تالش برای گسترش مذهب، سازمان   سوی مذهبی و از

 و عقالنی یونانی و نوافالطونی و امتزاج آن های فلسفی  دعوت اسماعیلی و تأثیر اندیشه
برخی از این . اند  با مذهب اسماعیلی را در شکوفایی علمی این دوران مؤثر دانسته

عوامل در آثار مورخان مسلمان نیز بیان شده و پژوهشگران غربی نیز گاه نظریاتشان را 
های فلسفی و عقالنی یونانی   هاند، اما برخی عوامل، مانند تأثیر اندیش  از این آثار برگرفته

در تعلیل این مطلب، . و نوافالطونی، بیشتر در آثار آنان بازتاب یافته و تأکید شده است
سبب آنکه این عوامل را در دگرگونی و تطور مذهب اسماعیلی موثر  توان گفت به  می

 م و دراند، ریشۀ شکوفایی علمی در تمدن اسالمی را به بیرون از جهان اسال  دانسته
 .اند حقیقت، به تمدن غرب و یونان وابسته کرده
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Abstract 

One of the most important flourishing periods of Islamic 
civilization took place in Fatimid era. Since Fatimid rulers were 
Shi'ite and religion was important for them, many of non-
Muslim researchers have mentioned religious elements among 
flourishing factors in this era. This study examines the role of 
other factors like religious, political and economic ones based 
on western scholars' perspectives. Analyzing and evaluating 
their viewpoints shows their emphasis on two main points: (1) 
the role of Fatimid caliphs and officials, their rivalry with 
Abbasid dynasty and political and religious tolerance; (2) the 
religious identity of Isma'ilis and its propagation, the 
organization for invitation (Da'wat) to Isma'ilism, the 
philosophical and intellectual influence of Greek and 
Neoplatonic thoughts on Isma'ilism. Although some of the 
mentioned factors were also stated by Muslim historians and 
restated by western researchers, the philosophical and 
intellectual influence of Greek and Neoplatonic thoughts are 
incredibly highlighted in western scholars’ works. It can be said 
that these factors, which was effective in Isma'ilism evolution, 
were considered as the roots of scientific flourish in Islamic 
civilization; in order to relate the origins of this development to 
the Western and Greek civilizations. 
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  ٣٩   بازکاوی عوامل شکوفایی علمی تمدن اسالمی دورۀ فاطمیان از دیدگاه غربیان

 مقدمه
 دورۀ اوج اقتدار و تثبیت،توان به سه دورۀ تأسیس و   تاریخ فاطمیان را می،کلی   طور  به

دورۀ اوج و شکوفایی مصادف با دورۀ . کردبندی   و دورۀ انحطاط و افول تقسیم،شکوفایی
از یک قرن  المستنصر بوده و بیش خالفت الحاکم و بخشی از  وسه خلیفه المعز، العزیز،

های سیاسی و اقتصادی، در حوزۀ   به موازات حوزه،این شکوفایی. ه استبه طول انجامید
. هایی نیز همراه بوده است  چه با فراز و نشیب شود، اگر  و فرهنگی نیز دیده میعلمی

مراد از شکوفایی علمی در .  بر شکوفایی علمی این دوره خواهد بودتمرکز این تحقیق نیز
پرسش اصلی .  استنظری و کاربردی دانش های  و پیشرفت در حوزهر، رونقاین نوشتا

 شکوفایی و رونق علمی در این دوره از دیدگاه غربیان چه عمدۀ است که عوامل آن نیز
 شده است و اینکه بیشتر بر چه عواملی تأکید در مطالعات غربی در این باره،بوده است و 
یک بیشتر تأثیرگذار بوده  ، کدامعوامل مذهبیعوامل سیاسی و اقتصادی و در مقایسۀ 

 فاطمیان در این های آن است که روشن شود سیاستها   این پرسشاز هدف اصلی .است
 .  است نقش اصلی داشته یا آنکه عاملی فرعی و تبعی بودهشکوفایی علمی

 
 پیشینۀ تحقیق

 آثار بسیار  غربیان،هو چ چه مسلمانان ، علمی دورۀ فاطمیان، دربارۀ اوضاعکلی   طور  به
 تحقیق مستقلی در این باب انجام نشده و نگاه غربیان به  هم تاکنون.اند اندکی نوشته
  نشده و تنها در برخی آثار موجود، استناداتی به برخی آثار غربیانواکاویاین موضوع 

 . این موضوع شایستۀ تحقیق استرسد  به نظر میصورت گرفته است و 
 غربیان با های صلیبی و مواجهۀ ویژه پس از جنگ طمیان به به فاتوجه غربیان

 و از آن زمان شروع شد ١٧فاطمیان آغاز شد، اما رویکرد علمی جدی آنان از اواخر قرن 
حال،  این با. اند فاطمیان به تحقیق پرداختهاند که دربارۀ   همواره غربیانی بوده،تاکنون

ربیان در مورد فاطمیان در مقایسه با سایر شده توسط غ کلی حجم آثار نگاشته   طور  به
اند؛ پل واکر  برخی از ایشان نیز به این نکته اعتراف کردههای اسالمی اندک است و  دولت

از عدم توجه اش   علت نگارش کتاب خود را ناخرسندی،فاطمیان تاریخ کتاب در مقدمۀ
ها و  که بررسیای   در دورهتصریح کرده و گفتهزبان به فاطمیان  گیسیمحققان ان
عموم در حال شکوفایی است، بررسی و پژوهش    طور  به اسالمی تاریخ و اندیشۀمطالعات 

دربارۀ فاطمیان چندان اندک مورد توجه قرار گرفته که به مرز فراموشی کامل نزدیک 
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شده در مورد فاطمیان و آثار مربوط به اوایل  کافی است به مقایسۀ آثار نوشته. شده است
شود که حجم این آثار   تا مشخص باسیان یا دورۀ ایوبیان یا ممالیک پرداخته شوددورۀ ع
 ).٧، ...پژوهشی درواکر، ( دورۀ ممالیک نیز کمتر است  آثارحتی از
داشته و آثار ، در قرن اخیر، غربیان توجه بیشتری به تاریخ فاطمیان این وجود  با
  مطالعات مربوط بهین مورد، تفکیکدر االبته . اند توجهی در این باب نگاشته قابل

ای ضروری به نظر  فاطمیان نیز گرچه دشوار، تا اندازههای راجع به  پژوهشاسماعیلیه از 
واکر .  و پل ای،برخی مانند والدیمیر ایوانف، برنارد لوئیس، ویلفرد مادلونگ. رسد می

 به فاطمیان نیز ، ضمن آن های خود را بیشتر بر اسماعیلیه قرار داده و در تمرکز پژوهش
 و استرن  ،گاستون  ،کاهن، هاجسن پل، کانار، وستنفلد، لین برخی دیگر مانند. اند پرداخته

ی کلی به اند، غالباً از منظر تری در مورد فاطمیان آثاری نگاشته مشخص   طور  به که ،نیز
 علمی وضعاند و سخن چندانی از  رداختهویژه تاریخ سیاسی فاطمیان پ تاریخ عمومی و به

پژوهان غربی نیز در  تمدن. اند کرده تنها اشاراتی گذرا بدان یااین دوره به میان نیاورده 
 باید گفت در آثار ،مجموع در. اند بیش اشاراتی به دورۀ فاطمیان داشته آثار خویش کما

دورۀ فاطمیان غربیان، همانند مورخان مسلمان، غالباً به موضوعات سیاسی و مذهبی 
ویژه در  به. قرار گرفته است های علمی این دوره کمتر مورد توجه  شده و جنبهپرداخته

های اخیر   اما در دوره.نوعی مغفول مانده است  متقدم این موضوع بهمیان غربیان
 و آثاری در داشتهتری    به این موضوع توجه جدیپژوهشگران غربیاستشراق، برخی از 
در میان . آید های جدیدی به شمار می پژوهش ،اند که در نوع خود این خصوص نوشته
 و هاینس هالم آلمانی، تمرکز بیشتری ،مستشرق آمریکایی، واکر .ای  غربیان متأخر، پل

، رو ی از خود بر جای گذاشته و ازاینتر  و آثار جدیدتر و کاملداشتهبر این موضوع 
لعات اسماعیلی در  رابطۀ نزدیکی با موسسۀ مطااین هر دو نفر.  بیشترند توجهشایستۀ

فاطمیان و باره، کتاب در این .  دارند،لندن و فرهاد دفتری، پژوهشگر برجستۀ اسماعیلی
های اسالمی؛ تاریخ  پژوهشی در یکی از امپراتوری، و  اثر هالم،های تعلیمی آنان سنت

 .ای است  ، حائز اهمیت ویژه واکر  اثر پل،فاطمیان و منابع آن
 

 رۀ فاطمیانعوامل شکوفایی علمی دو
طۀ اوج و شکوفایی تمدن اسالمی قرن چهارم و پنجم هجری را نقبسیاری از غربیان، 

تمدن اسالمی در قرن چهارم با عنوان  ، آدام متز کتاب خودش را،برای نمونه. دانند می



  ٤١   بازکاوی عوامل شکوفایی علمی تمدن اسالمی دورۀ فاطمیان از دیدگاه غربیان

احیای کتاب  همچنین کرمر در.  با این نگاه نوشته است،هجری یا رنسانس اسالمی
 این عصر را عصر رنسانس اسالمی نامیده و به تبیین این ،هبوی فرهنگی در عهد آل

. ین موضوع معتقدندنوعی به ا برخی دیگر نیز در آثار خویش به.  پرداخته استرنسانس
بویه در شرق قلمرو  مصادف است با دورۀ حاکمیت آل) جمقرن چهارم و پن( این دوره

 این شکوفایی و های باید نمونه، طبیعتاً رو می و فاطمیان در مغرب اسالمی؛ ازایناسال
 .جست  این دو حکومت در قلمرو،ویژه در حوزۀ علمی ه ب را،شواهد آن

 اتفاق نظری وجود  بین غربیان،در اصل وجود شکوفایی علمی در دورۀ فاطمیان
ش  حتی انکار داشته یاتردیددر آن  ، بوده و برخی دیگرندارد و برخی به آن معتقد

چرا که  کندوکاو عوامل این شکوفایی و اینرش دیدگاه نخست، پذیبه فرض 1.اند کرده
 ،در این نوشتار. ، جای تحقیق دارداند کردهبیشتر تکیه برخی از این عوامل غربیان بر 

مورد » عوامل مذهبی«و » عوامل سیاسی و اقتصادی« عوامل شکوفایی در دو بخش
 .بررسی قرار خواهد گرفت

 
  علمی در دورۀ فاطمیعوامل سیاسی و اقتصادی شکوفایی

 که با قدرت سیاسی و حکومت در استمراد از عوامل سیاسی، آن دسته از عواملی 
مستقیم توسط حکومت و  است که مستقیم یا غیر اقداماتی این عوامل شامل.ندا ارتباط

 یا کسانی ، مانند خلفا،اعم از کسانی که در رأس هرم قدرت هستند( آن عامالن سیاسی
تأیید و با دستور یا  و به) مردان دولت مانند وزیران و ،ی بعدی قرار دارندها که در رده

عوامل سیاسی همواره نقش اساسی در تحوالت علمی . پذیرد حمایت آنان صورت می
تواند با   میکند،ای اراده  ای که اگر قدرت سیاسی در جامعه گونه اند، به کردهجوامع ایفا  

 برای رشد و شکوفایی تر مناسبهای خود، بس   پشتیبانی و ریزی گذاری و برنامه  سیاست
گذاری و اقدامات   با سیاست نیز، در جامعه را فراهم آورد و در نقطۀ مقابل علمی

عوامل اقتصادی نیز . شودرا موجب   جامعه  نادرست، زمینۀ انحطاط و ایستایی علمی
امل نیز واین عند ، هرچاند داشته در پیشرفت و شکوفایی علمی محوریهمواره نقش 

های  پیوند نزدیکی با تصمیمات و کنش و بودهها وابسته  غالباً به سیاست حکومت
معموالً در کنار عنوان یک عامل مستقل ذکر نشده و  ، غالباً بهرو  ایناند و از سیاسی داشته

 . استشدهاشاره ها  عوامل سیاسی به آن

                                                                                                                                            
  .٧٢ـ٢٥ نژاد، بارانی و مهدی: باره نکـ در این . ١
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 پشتیبانی خلفای فاطمی از مراکز علمی
رهبران سیاسی در رأس هرم قدرت جامعه نقش اصلی را در بسترسازی الزم برای حاکمان و 

بر این اساس، بررسی نقش خلفای فاطمی در شکوفایی . آورند رونق علمی آن جامعه فراهم می
دوستی خلفای فاطمی و  بسیاری از غربیان به دانش. علمی دورانشان، حائز اهمیت ویژه است

 نقش آنان در تأسیس مؤسسات علمی و برپایی محافل علمی حمایت آنان از دانشمندان و
 .در اینجا، نقش خلفای فاطمی در دو بخش بررسی خواهد شد. اند اشاره کرده

ها از علم و دانش، تأسیس و حمایت مؤسسات  یکی از نمودهای حمایت حکومت
گذاری و تأسیس مؤسسات  ای در پایه نیز نقش برجسته ای فاطمی خلف. استعلمی 

هایی که در ورای این  صرف نظر از انگیزه. اند داشتهو تحقیقاتی در قلمرو خویش  لمی ع
 در توسعه و پیشرفت علمی قلمرو تأثیر فراوانی، تأسیس این مؤسسات ه بودها حمایت

 علمی یمؤسسات. ه است این دوره انجامید چشمگیر و به شکوفایی علمیداشتهآنان 
بدیهی است که . اند شدهتأسیس  ر مستقیم خلفای فاطمی دستو نظیر االزهر و دارالعلم به

پذیر نبوده و استمرار و  های سنگین اساساً امکان نه بدون صرف هزینهادهاتأسیس این 
 .ه است نیز منوط به حمایت مستمر مالی حکومت بودتداومشان

 واکر، ضمن اشاره به این نکته که ترویج هنرها و فنون ادبی تا حدی به حمایت پل 
ویژه در  کند که به حکمرانان قدرتمند یا گروه نخبگان توانگر وابسته بوده است، تصریح می

البته . ها چشمگیرند ها در آن  است که این حمایت هایی وجود داشته مورد فاطمیان، دوره
کند، مانند اینکه آیا این  ها و اما و اگرهایی نیز در این باره مطرح می وی در ادامه، پرسش

شده است یا اینکه سیاست دینی چه تأثیری بر   شامل غیراسماعیلیان نیز میحمایت
 ها ترویج ادب در حکومت فاطمیان داشته و اینکه اغراض شخصی حامیان در این حمایت

چه بوده است؟ سپس در پاسخ، آورده است که اگرچه بخش اعظم حمایت و منابع مالی 
یافته،  و اعتالی امر دعوت اختصاص میفاطمیان به گسترش مذهب اسماعیلی و پیشرفت 

، که توسط  ها منحصر به آن نبوده و برای نمونه، برخی از نهادهای بزرگ علمی این حمایت
 ).٢٣٠واکر، همان،  (اند فاطمیان تأسیس شده، ماهیتی فرامذهبی داشته

 نظیر ،های گوناگون از راه  گواه این است که خلفای فاطمی  نیزمنابع تاریخی
ها و  خانه ه، اختصاص موقوفات، و تجهیز کتابهای مستقیم از خزان ص بودجهاختصا

االزهر با حمایت مالی . ندا ه همواره این مراکز را تحت حمایت خود داشت،کتاباهدای 
 داده شده اختصاص آن بهشد و موقوفات بسیاری نیز   مستقیم دولت فاطمی اداره می
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کتب خود را  های بسیاری از مجموعه الحاکم کتاب. در مورد دارالعلم نیز چنین بود. بود
  در آن، و وسایل و ابزارآالت بسیاری نیز به آن اعطا کرد تا مردم بتوانندبه دارالعلم اهدا

سان و استادان دارالعلم نیز حقوق مدرّ ).٥٧، همان(به مطالعه و استنساخ کتب بپردازند 
بود عواید موقوفات مساجد قاهره سهیم  در همچنیندارالعلم . شد المال تأمین می از بیت

رایگان در  ب بهشد و کاغذ و قلم و مرکّ  شهریه دریافت نمی،در دارالعلم). ٩٥هالم، (
 که هزینۀ آن، طبق سیاهۀ )٢٦، داج(شد  اختیار طالبان علم و دانشمندان قرار داده می

شواهد  دیگر ).٢٠٧متز، (رسید   می دینار٢٥٧ای که باقی مانده است، ساالنه به  بودجه
پژوهان بسیاری در این مراکز علمی به  اکی از آن است که استادان و دانشتاریخی نیز ح

  .تعلیم و تعلم اشتغال داشتند
  

 پشتیبانی خلفای فاطمی از دانشمندان
آنان، اقدامی   های علمی فعالیتهای  کردن زمینهحمایت از علما و دانشمندان و فراهم 

  این در نیزفاطمیان. رود  به شمار می دانش در هر جامعه ضروری در جهت گسترش
 با فراز و های ایشان از دانشمندان اگرچه حمایت. اند کرده نسبتاً موفق عمل ،مسیر
 از بسیاریدر ها  شواهد این حمایت همراه بوده است، هایی ها و گاه، کم و کاستی نشیب

تصریح کرده  )٥٩٥ (لوبون گوستاو. شود وفور دیده می به  دوران فاطمیمقاطع تاریخی
 نوازش ارباب فضل و ترویج علم و هنر ، مانند خلفای عباسی، خلفای فاطمی هماست که

 علوم و از نظر پیشرفت ، پس از چندی،رو مصر شمردند و ازاین  را از افتخارهای خود می
آورده  باره در این )٢٦٠ (آندره میکل نیز. ردیف دارالخالفۀ بغداد قرار گرفت هم ،فنون

حمایت که مورد   بودندکسانی از ،یونس هیثم و ابن ابنی چون  دانشمنداناست که
 ی ایشانها خانه وسیلۀ حامیان علم و ادب فاطمی جذب کتاب به فاطمیان قرار گرفتند و

 به پیشرفت مصر آن راو خلفای فاطمی  توجه دربار درخشان نیز) ٢٦٥(لی  میه. شدند
 ،)٢٣١همان،  (واکر  پل. دانسته استی نوعی علم پزشکی مصری  برای شکوفایای زمینه

 ازبرد که  دانش و دانشمندان نام می   حامیعنوان دو خلیفۀ ویژه از المعز و الحاکم به    به
 .تر از دیگران بودند  برجستهلحاظ،این 

اف مذهبی فاطمیان مورد  که در راستای اهد، علما و دانشمندان اسماعیلیغیر از
به مذهبی نیز تحت حمایت فاطمیان اشتند، دانشمندان غیر آنان قرار دت ویژۀحمای

یونس و  توان به ابن  این دانشمندان میپرداختند؛ از جملۀ می علمی  شایانهای فعالیت
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 این دو، دانشمندان ،واکر گفتۀ  به. )٣٩٥، ...درآمدی برکاهن، (کرد هیثم اشاره  ابن
 در خدمت او ،احتمال قوی  آمده و بهحاکم به قاهرهالای بودند که در زمان  برجسته

.  نامیدالکبیر زیج الحاکمی خود  ده مهم خود را به نام حامی العا یونس، اثر فوق ابن. بودند
  درم هیئتترین عالِ  که بزرگ را،یونس  الحاکم ابنگفته است که )٢٢٨ (ویل دورانت

 زیج ، پس از هفده سالس بود که ویبر این اسا و کرد میجهان اسالم بود، حمایت مالی 
داد و انحراف زاویۀ فلک و زوال   می که حرکت ستارگان را به دقت نشان،حاکمی را

. ، مرتب کردکرد اعتدالین و زاویۀ دید خورشید را با دقتی بیشتر از سابق ثبت می
، و همدرخواست وی به مصر آمد و در زمان جانشینان ا هیثم نیز در زمان الحاکم و به ابن

کم  ، دستآید که فاطمیان میبر، از این موضوع )٢٣٨همان،  (عقیدۀ واکر به. در مصر ماند
ش در باب طرطوشی نیز کتاب خود. اند کوشیده  فعاالنه در ترویج علوم می،در این روزگار

همۀ این  ).٢٣هالم، ( کرد ، مأمون، وزیر فاطمیان اهداسیاست را به حامی و مخدوم خود
توجهی در  ، خلفای فاطمی نقش قابل از آن است که از دیدگاه غربیانشواهد حاکی

های علمی و پژوهشی آنان  فعالیتها زمینۀ  اند و این حمایت  حمایت از دانشمندان داشته
های مذهبی، نجوم،   در زمینهدستاوردهای چشمگیری ، در نتیجۀ آنکرده کهفراهم را 

 . حاصل شده استریاضی، پزشکی و غیره 
 
 مردان فاطمی از دانش ایت وزیران و دولتحم

که نقش اصلی را در حمایت از کاروان علم و دانش در مسیر   ،عالوه بر خلفای فاطمی
 نیز در این جهت  ان فاطمیمرد دولتبر عهده داشتند، برخی از وزیران و   شکوفایی علمی
 انمرد این دولتیکی از . ندا تر از دیگران  برجستهاند که چند نفر از ایشان تأثیرگذار بوده

 دورۀ که در است قاضی نعمان ، دانشمندان برجستۀ فاطمیحال،  درعین وتأثیرگذار
قاضی نعمان و خاندان وی از . عامل اقدامات علمی فراوان بود ،نخست خالفت فاطمیان

 مانند ، همواره در مناصب مهم و کلیدیآن،دورۀ نخستین خالفت فاطمیان تا اواسط 
در مقام قاضی و ، وی ابتدا در دورۀ منصور.  قرار داشتند، و قاضی القضاتییاتالدع داعی
قاضی نعمان، در مورد . کردالقضاتی انجام وظیفه  در منصب قاضی ، در دورۀ معز،سپس

). ١٢، داج (چشمگیر داشت یتجدید سازمان و نظام حقوقی فاطمیان در مصر اقدامات
 هنوز اثر او دعائم االسالمرود و کتاب  شمار میگذار مذهب فقهی اسماعیلی به  وی پایه

 با گردآوري منظم ، فقه اسماعیلي راقاضی نعمان. شود محسوب میکالسیک این مذهب 
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قي که از اهل بیت روایت شده بود، بر مبناي آثار کلیني و دیگر و منضبط احادیث موثّ
 ریاست القضاتی، اضیاو، عالوه بر منصب ق. کردمؤلفان قدیم شیعي و نیز سنّي، تدوین 

ـ ٣٧هالم، (الحکمه را نیز در قاهره بر عهده داشت   مجالسعالیۀ سازمان دعوت و ادارۀ
القضاتی و   در مقام قاضی، پسرانش علی و محمد بن نعمان و نوادگانش،پس از وی). ٣٨

 ).٦٧ـ٥٦، همان( جانشین او شدند ،الدعاتیِ فاطمیان داعی
رفت و  که خود از دانشمندان به شمار می   نیز،طمیدورۀ فا ترین وزیران از مشهور
ابوالفرج بن یعقوب بن در این دوره داشت،  های علمی   گسترش فعالیتبرتأثیر زیادی 

ها در دمشق به تجارت   بود که سالی بغدادیوی از یهودیان. است  کلس بنیوسف 
رایش به مذهب  اسالم و گ پذیرش به مصر رفت و پس از، ق٣٣٥در سال . اشتغال داشت

، کلس در دورۀ معز و عزیز، در مقام وزارت ابن. رتبۀ محلی شد اسماعیلی، از مقامات عالی
 واکر  گفتۀ پل به. کردو فرهنگی ایفا   ، سیاسی، علمیهای توجهی در عرصه نقش قابل

کلس، ثروت عظیم   ابنتوجه به استعدادهای ممتاز و یگانۀ، با )٥٩، ...پژوهشی در(
برای فاطمیان  فردی مانند او یافتنمندی او به کیش اسماعیلی،  فوذ و عالقهنو شخصی، 

جای او منصوب  ز مرگش، عزیز سعی نکرد کسی را به پس ا،رو بسیار بعید بود و ازاین
 خدمات بسیاری به فاطمیان  های سیاسی و نظامی که در عرصه، عالوه بر آنکلس ابن. کند
دوران فاطمی مؤثر بود؛ نخست   هت در شکوفایی علمینیز از دو ج ، در زمینۀ علمی کرد

ای  دلیل موقعیت ویژه دوست بود، و دیگر آنکه به آنکه خود وی فردی دانشمند و دانش
 بر قدرت داشتد و بو در این زمینه  مرجع اقداماتیداشت،  که در دولت فاطمی

، )٧٩٨ (یتّیپ حِفیلنظر   به.ل علمی اثرگذار باشد در مسائ های خلفای فاطمی  تصمیم
  علمیای  مؤسسهبه دانش اهمیت داد و  کلس اولین کسی بود که در عصر فاطمی  ابن

 اهل حامیوی را نیز  )٢٠٦(ام متز آد . دینار هزینه داشت١٠٠٠ که ماهانه کردایجاد 
 ،دستور خلیفه ساخت و به  میرا به خود نزدیکها   آن دانسته که و دوستداریعلم و ادب
. کرد  میبرداران و صحافان هزینه ار برای گروهی از اهل علم و نسخهر دینماهانه هزا

نیز به  خلیفه را دوست بود که ، وی مردی دانش)٣٤ ( جرجی زیداننوشته به
آورد تا وی را  خدمت خلیفه میبه  و علما را کرد میدوستی و معاشرت علما تشویق  دانش

خانۀ   تدابیر، خلیفه درصدد تأسیس کتاب در اثر اینکنند وادب تشویق  به ترویج علم و
 در های بسیار آوری کتاب  و اعتبار زیادی به خرید و جمعبزرگی در کاخ خود برآمد

کلس را در  واکر نیز در میان وزیران فاطمی، ابن پل .های گوناگون تخصیص داد زمینه
 در ،ۀ ویگفت دانسته است؛ بهتر   بسیار برجسته حائز نقشیجهت حمایت از دانشمندان
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در ها   آنکلس به حمایت از دانشمندان و علما پرداخت و با استخدام دورۀ عزیز، ابن
های گوناگون، از  بسیاری را در رشته زمینۀ تولیدات علمی  االزهر و سایر مراکز علمی، 

توان  عقیدۀ وی، می به). ٢٤٢، ٢٣١، ...پژوهشی درواکر، (جمله فقه و پزشکی، فراهم کرد 
رسالۀ وزیریه . کلس نسبت داد  تعلیم فقه اسماعیلی را به ابن دوین یک نظام رسمیاعتبار ت

نیز ) ١١(داج ). ٥٩همان، (رود  ترین متون درسی اسماعیلی به شمار می او یکی از مهم
 توسط قاضی نعمان و  برداری از االزهر برای اشاعۀ تعلیمات فاطمی معتقد است بهره

. دریس الهیات عالی را در جامع االزهر بنیان گذاشتکلس ت کلس آغاز شد و ابن ابن
همچنین وی بود که خلیفه را بر آن داشت تا آموزش را در االزهر همگانی کرده و االزهر را 

صورت یک جامع درآورد و درنتیجۀ مساعی او بود که االزهر به نوعی مدرسۀ جامع  به
 میراث ادوار باستان، مانند های دانش تبدیل شد که عالوه بر تعالیم دینی اسالمی، 

کلس، مانند یحیی، وزیر  ابن). ٥٤گاستون، (ریاضیات، نجوم، و طب هم در آن تدریس شد 
). ١٠١٢زیدان، (هایی برای مباحثه در موضوعات گوناگون نیز ترتیب داد  عباسیان، انجمن

گیرد و خواست برای امرار معاشِ گروهی از علما مخارجی در نظر ب وی از خلیفۀ فاطمی 
 ).جا داج، همان(مکانی برای مجالس و مناظرات فقهی تأسیس کند 

 که در ند وزیران دورۀ مستنصر،ان دورۀ فاطمی افضل و مأمونمرد دولتاز دیگر 
و حمایت  نجومی ای  رصدخانه برای ساختن ایشان.  مؤثر بودندپیشرفت علمی آن دوران

، )٢٣٩ ،٢٣٤، ٢٣١، ...پژوهشی در (کرگفتۀ وا به. فراوان کردند کوششاز علم و تحقیق 
ممکن بود موجب  آن ساخت تخصیص داد که ای  تأسیس رصدخانهافضل مبالغی را به

 نامیدن اثر به نام حامی، ، در آن زمانشود، چراکه المله شدن وی شهرت بیشتر و وجیه
بسیاری را  بود و و شاعران شعرا افضل از طرفداران شعر و ،اینبر عالوه. امری متعارف بود 

 . کسب کرده بود،اهل ادب  عنوان حامی  شهرتی برای خود، بهبه محفل خود جذب و
های  مردان فاطمی به طرق گوناگون در فعالیت بنا بر آنچه گفته شد، برخی از دولت

های  های نهفته، این اقدامات زمینه نظر از انگیزه صرف. علمی این دوره تأثیرگذار بودند
تأمل در این بحث، توجه عمدۀ  نکتۀ قابل. کرد این دوره را فراهم میگسترش علمی بسیار 

شده، در شکوفایی علمی دورۀ فاطمی  کلس، یهودی مسلمان پژوهشگران غربی به نقش ابن
واسطۀ آن، قصد شده  که گویی به اند، چنان و تأکیدی است که ایشان بر اقدامات وی داشته

 .تر جلوه داده شود مل غیراسالمی پررنگانتساب پیشرفت علمی دورۀ فاطمی به عوا
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 علمی فاطمیان با عباسیان رقابت سیاسی
، رقابت آورداز عواملی که موجبات رونق و شکوفایی علمی در قلمرو فاطمیان را فراهم 

 در ،های سیاسی و مذهبی   بود که عالوه بر عرصهان با عباسیایشانشدید و گستردۀ 
خالفت ، )٢٣٣، ...االسالم منذ (کلود کاهننظر  به. شت جریان دا،های علمی نیز  عرصه

  از ابتدا و بافاطمیان و بوداز زمان تأسیس، رقیبی جدی برای خالفت عباسی  فاطمی 
مطیع خالفت عباسی  که درصدد برپایی یک دولت محلی کردند میصراحت کامل اعالم 

قابت از دو بُعد سیاسی و این ر. نیستند، بلکه مانند عباسیان، خود ادعای خالفت داشتند
 درون قلمرو اسالمی،  بود که برای نخستین بار، سیاسینظراز . مذهبی حائز اهمیت بود

کشید و خود را  می چالش جد به  که اقتدار خالفت مرکزی را بهشدحکومتی تشکیل 
د سیاسی فاطمیان برای تهدی. کرد میرتبۀ خالفت مرکزی مطرح   عنوان خالفتی هم به

در بُعد مذهبی نیز، . ای بود که تا مرز براندازی خالفت آنان پیش رفت اندازه  بهعباسیان
 در نقطۀ خالفت فاطمی   مذهب رسمی  کهیافت  رو اهمیت می ویژه از آن این رقابت به

تنهایی برای  هریک از این دو عامل به.  خالفت مرکزی قرار داشت مقابل مذهب رسمی
فاطمیان و عباسیان کافی بود و با جمع این دو، انگیزۀ بین گیر   ایجاد یک رقابت نفس

 به دو حوزۀ مذهبی و سیاسی دامنۀ این رقابت محدود. چندان شده بودرقابت نیز دو
 کند ونوعی به پیروزی در این رقابت کمک  هایی که ممکن بود به ه همۀ عرصه بنماند و

رقابت علمی را در این د  نموترین برجسته. کردنیز تسری پیدا  های علمی  از جمله حوزه
 در منظور گسترش مذهب خود و  در آن، فاطمیان به کهیافتتوان  حوزۀ مذهبی می

جهت مقابلۀ مذهبی با عباسیان، به تأسیس مراکز و مؤسسات علمی ویژۀ اسماعیلی در 
غان  تربیت داعیان و مبلّاگرچه هدف اصلی این مؤسسات. پرداختندقلمرو خویش 

نیز را علمی بسیاری ، و تولیدات  تربیت دانشمندان، پژوهشگرانن نهادهاایمذهبی بود، 
 فاطمیان در امور دینی ،)٢٧٠، تاریخ اسماعیلیان (برنارد لوئیساعتقاد  به. به دنبال داشت

 از هیچ رقابت،در این ل بودند و با عباسیان مخالفت شدید داشتند و در رقابت کام
غان اسماعیلی،  تأسیس االزهر و تربیت داعیان و مبلّآنان با. کردند تالشی کوتاهی نمی

 و ترویج فقه شیعی و اسماعیلی و کردندقاهره را به پناهگاه مخالفان عباسیان تبدیل 
 )٦٣٥( نیز جرجی زیدان. مبارزه با خالفت عباسی را محور سیاست خود قرار دادند

این نهاد عی رقابت با را نوالحکمه عباسی دانسته و تأسیسش  دارالعلم را مانند بیت
خانۀ بزرگ قصر فاطمی را نوعی   تأسیس کتاب)٨٠١(هم ی تّفیلیپ حِ. داند   میعباسی
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 مطلقِ )٥٩٥( لوبون گوستاو ها،  فراتر از این. است تقلید از خلفای بغداد و اندلس دانسته 
 ی عباسی و را نیز نوعی تقلید از خلفاعلومحمایت خلفای فاطمی از دانشمندان و ترویج 

 . رقابت با آنان دانسته استدر جهت
مورد توجه قرار نداده و بیشتر از چندان گرچه بیشتر غربیان بُعد علمی این رقابت را 

 نشانگر آن است که تأثیر این رقابت هاند، شواهد اندک یادشد ختهجنبۀ سیاسی بدان پردا
 .ه استهای علمی فاطمیان کمابیش مورد توجه غربیان بود بر فعالیت

 

 سیاست تساهل و مدارای مذهبی در امور علمی
پیروان سایر یا از سنت   مردم آن اهلکردند که اکثر  فاطمیان بر قلمرویی حکومت می

ای  ، چاره برای تضمین حاکمیت خود و تداوم آن،رو ازاین. ، بودند مانند مسیحیت،ادیان
هایی از این مدارای مذهبی در  جلوه. ایر ادیان و مذاهب نداشتندبا پیروان سجز مدارا 

 معتقدند اساساً تأسیس پژوهشگران غربیبرخی از . شود  های علمی نیز دیده می حوزه
بوده  مانند دارالعلم، در راستای سیاست مدارای مذهبی فاطمیان  ،برخی نهادهای علمی

 سنت مصر و کاستن از میزان نارضایتی   جلب نظر اهلهدف از تأسیس این نهاد. است
 هنگام تأسیس، ، این نهاد بر آن است کهواکر . گفته شده است  از خالفت فاطمیها  آن

بیشتر ، بلکه ه و به هیچ فرقه و مذهبی اختصاص نداشته اسماعیلی نبودیاختصاصاً نهاد
ند و این واقعیتی است که از آن ا هسنت بود  از اهل  ـها اگر نگوییم همۀ آنـ استادان آن 

). ٢٣١، ٥٨، ...پژوهشی درواکر، ( است بوده تاریخنگاران   و سردرگمی مایۀ حیرت،زمان
 بیشتر استادان و دانشمندانی که در گفته است و کردههالم نیز این موضوع را تأیید 

 االزهر  معتقد است کهوی). ٢٣١هالم، (ند ا هسنت بود   از اهلداشتند،دارالعلم فعالیت 
برای آموزش حاضر   آزادانه در آن همماعیلیاسنهادی عمومی بوده و افراد غیرنیز 
 پس از تأسیس ، الحاکمهم بر آن است که خلیفهکلمان وبر). ٥٥، همان(شدند  می

 او. ایر مذاهب نیز دعوت به عمل آورد از علمای س،دارالعلم، عالوه بر عالمان اسماعیلی
 اری از مورخان اهلبسی). ٢٢٢، ٢١٩ بروکلمان،(برد  تعدادی از این عالمان را نیز نام می

های   برخی گزارشبنا به. اند  و شواهدی بر آن آوردهکردهسنت نیز این موضوع را تأیید  
مسلمان نیز در این مرکز  و دانشمندان غیر استادان، اهل سنت استادانعالوه بر، تاریخی

 حضور اندیشمندان ادیان و .اند برخی مراکز علمی دیگر این دوران فعالیت داشتهو 
اهب گوناگون در مراکز و محافل علمی قلمرو فاطمیان و پرهیز از تعصبات مذهبی در مذ

بوده  فاطمیان تأثیرگذار  و پیشرفت دانش در دورۀ در رونق علمیتردید بیامور علمی 
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نظرهایی  ی مذهبی و استمرار آن اختالفچگونگی این تساهل و مدارااگرچه دربارۀ . است
کم در  دست  مذهبی،تساهل د نشانگر این است کهوجود داشته است، شواهد موجو

 . وجود داشته و در رونق علمی نیز مؤثر بوده است، فاطمیان حکومتهای  برخی دوره
 

 عوامل مذهبی
 مذهب در ارتباط بامشخص    طور  به که استمراد از عوامل مذهبی، آن دسته از عواملی 

 اسماعیلی و جایگاه به ماهیت مذهببرخی از این عوامل . و متأثر از آن استاسماعیلی 
قرائت عنوان  ایدئولوژیک الهیات اسماعیلی، بهعلم و دانش در آن و برخی دیگر به جایگاه 

 .گردد  باز می، فاطمیاندینی رسمی
 

 ورزی در مذهب اسماعیلی  جایگاه دانش و دانش
عیلی و  قرار گرفته ماهیت مذهب اسمایکی از نکاتی که مورد توجه برخی از غربیان

علم و دانش در بین پیروان این تأکید بر فراگیری به عنصر تعلیم و تعلّم و توجه ویژۀ آن 
 ،حوشب  ابنالعالم و الغالمهالم با اشاره به حکایت نوکیشی در کتاب . مذهب است

 ، راوی قصه نیز هست، در مقدمۀواقعکه در عنوان کتاب ذکر شده و در  عالمی: نویسد می
 دانش و وظایفی که دانش ث نفس است، با خویش دربارۀ سرچشمۀ حدیی که نوع،کتاب

مرده بودم، خداوند مرا زنده من «: گوید عالم می. گوید  سخن می،کند از وی طلب می
کند که شکر این   من حکم می، وظیفۀبنابراین...  جاهل بودم، عالمم گردانید.ساخت

ه است به کسانی که پس از من نعمت الهی را با انتقال امانتی که به من داده شد
. »ت را به من سپردندکه کسانی که پیش از من بودند، این امان  بگذارم، همچنان،آیند می
علم در  دانش و تعلیم و تتمام اندیشۀ اسماعیلیان را دربارۀ ، این چند جملهعقیدۀ هالم به

. » و نادانیشدن از مرگ جهل دانش یعنی زندگی و دانش آموختن یعنی زنده «: بردارد
امانتی است که نیز دانش .  الهی استیتعلم وظیفه و مأموریت  تعلیم ودر این دیدگاه،

د و برای خود ش بخواهآن را فقط برای خودخداوند به انسان سپرده است و انسان نباید 
کند که  گیری می هالم چنین نتیجه.  آن را به دیگران منتقل سازدنگه دارد، بلکه بایست

 تعلیم  که اسماعیلیان از همان آغاز دعوت برای علم و راخوبی اهمیتی ت بهاین حکای
 دین و دانش از یکدیگر ، در کیش اسماعیلی،حقیقتدر. دده  نشان میاند، قائل بوده

 ).٣٢ـ٢٨هالم، (ناپذیرند  جدایی
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ترین وجوه دعوت اسماعیلی بوده است  عنوان معلم، از مشخص دیگر، داعی به سوی از
عنوان  داعیان اسماعیلی، به. کرده است  حکمت را به مستجیبان تعلیم میکه حقایق

و سخنگویان شیعۀ اسماعیلی و مؤلفان متون فقهی و  امام فاطمی  نمایندگان رسمی 
اتباع و نوکیشان و عامۀ مردم نقش مؤثر  گویی به نیاز علمی  کالمی اسماعیلی، در پاسخ

صورت معلم قدم پیش نهادند؛  یلی، از همان آغاز، بههالم، داعیان اسماع عقیدۀ  به. داشتند
تعلیم و تعلم جوهر و اساس دعوت اسماعیلی بود و داعی، پس از امام، شخصیت اصلی و 

دار  گنجینه از دیدگاه فاطمیان، خلفای فاطمی . شد قطب جامعۀ اسماعیلی محسوب می
ت را از طریق داعیان پیام الهی و حافظان علم و حکمت حقیقی بودند و این علم و حکم

داعیان مبلّغانی بودند که مردم را به پیروی از امام . دادند خود، به پیروانشان انتقال می
آموختند  پذیرفتند، حکمت می ها را می کردند و به افرادی که دعوت آن حقیقی دعوت می

 ).٢٦ـ٢٥هالم، (
عنصری درونی ، اند هکرد بر آن تکیه ،ویژه هالم ، به آنچه برخی از غربیان،واقع در

 به گرچه این دانش، منحصر . است کسب علم و دانشمشوّقبخش و  است که انگیزه
 ژوزف بورلو.  خواهد بودها م و دانشو عل همۀ، نتیجۀ آن گسترشاستدانش مذهبی 

 که  بر این باور است که احترام و ارزش واالیی، با تأکید بر این ویژگی،)٢١٩(
 و نهادهاي نن س پیدایش به، فاطمیاندورۀ قائل بودند، در تعلم و میعلتاسماعیلیان براي 

 .شدی منتهی  علمخاص و متمایز
 

 گسترش مذهب اسماعیلی
عنوان   به، گسترش مذهب اسماعیلیها در  آن انگیزۀ فاطمیان و تالشرسد به نظر می

 ییبرپا این دوره و سی در شکوفایی علمی اسافاطمی، نقشی خالفت   ایدئولوژی رسمی
 مذهب جهت بسطاگرچه این شکوفایی بیشتر در . داشته است  کز و مؤسسات علمیامر

 اساساً در جهت گسترش این نیز این دوره  اسماعیلی بوده و برخی از نهادهای علمی
های  در دیگر شاخه واسطۀ آن، موجبات رشد علمی  بههرروی به، اند فعالیت داشتهمذهب 

اند؛ برای  کردهان نیز در آثار خود بر این نکته تأکید غربی. شده است فراهم دانش نیز
عنوان پایتخت  مثال، برنارد لوئیس معتقد است فاطمیان پس از تأسیس قاهره به

های امپراتوری جدید  عنوان پایگاهی برای بسط اندیشه االزهر را به وری جدید، امپرات
ل فکری و مذهبی  اصودر مدارس بزرگ قاهره، استادان و معلمان. کردندتأسیس 

منظور ترویج مذهب اسماعیلی  به و بسیاری را کردند میاسماعیلیان را بسط داده و تبلیغ 
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افراد بسیاری از ایران و آسیای . فرستادند به مأموریت می  وداده میتحت تعلیم قرار 
رفتند و پس از فراغت از  مرکزی برای کسب فیض و جستجوی حقیقت به قاهره می

لوئیس، (گشتند  می، به ممالک خویش باز دانشمند این مذهبظاهرئت و  در هی،تحصیل
، اکثر مردم آن  معتقد است هنگام فتح درۀ نیلداج همبایارد  ).٥٧، ...حشاشین

 بتوانند مردم را که پرورش دهندصدد بر آمدند فقیهانی مذهب بودند و فاطمیان در سنی
ی اصول فقهی سنی جا  بهبه جایگزین کردن اصول فقهی مذهب شیعی اسماعیلی

 تعدادی از فقهای شیعی را از آفریقای شمالی به قاهره فرستادند ،رو ایناز. متمایل کنند
دو دلیل  وی، تعلیمات عالیه به از دید. )١٠، داج(تا نظام حقوقی فاطمیان را بنیان نهند 

 سنت  هلجای اصول فقهی ا  به نخست، جایگزینی نظام فقهی فاطمی: در االزهر دایر شد
این تعلیمات ویژه به این . منظور جذب پیروان جدید غان به تربیت دعات و مبلّو دیگر،

ن ها پیش از ورود فاطمیا  که سالاهل تسنن،دلیل ضروری بود که نظام فاطمیان با نظام 
 همچون ،فاطمیان برای تشریح اصول خود.  داشتدر مصر حاکم بود، اختالف بسیار

اعتقاد به معرفت باطنی خلیفه، که از اصول مهم و نیز  و ،عصمتو امامت، خمس، 
 و همچنین برای جذب پیروان بیشتر، این روش را به کار ،رفت به شمار میها   آنمتمایز

 ).١٥ـ١٤، داج(گرفتند 
اند که عمدتاً در خدمت  مذهبی دانسته  ای علمی برخی از غربیان نیز دارالعلم را مؤسسه

وده که به هدف و مأموریت اصلی تعلیم و ترویج مذهب و تربیت سازمان دعوت اسماعیلی ب
داج بر آن است که . کرده است داعیان و مبلّغان اسماعیلی تأسیس شده و فعالیت می

های اصیل به آنجا  اگرچه درهای این مرکز به روی دانشمندانی که در پی تحصیل دانش
الدعات  ات فاطمی و مدیر آن نیز داعیآمده بودند، باز بود، این مرکز اساساً محل تربیت دع

ویل دورانت و فیلیپ حِتّی نیز هدف اصلی این مرکز را تعلیم، تبلیغ، و نشر ). جا همان(بود 
، اگرچه علوم دیگر، نظیر طب و هیئت، نیز در اند تعلیمات مذهب شیعۀ اسماعیلی دانسته

بورلو  ).٧٩٩ی، ؛ حِت٢٢٨ّدورانت، (های آن بوده است  شده و  جزء برنامه آن تدریس می
عنوان مرکزی تبلیغی برای  معتقد است فاطمیان دارالحکمه یا همان دارالعلم را به) ٨٦(هم 

از این منظر، گسترش مذهب . گسترش عقیدۀ حکومتی خود تأسیس کرده بودند
های اصلی دولت فاطمیان، نقش مؤثری در   عنوان یکی از اهداف و استراتژی اسماعیلی، به

 .ویژه در حوزۀ علوم مذهبی، داشته است لمی این دوره، بهرونق ع
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 سازمان دعوت و شبکۀ داعیان
منظور گسترش عقیدۀ مذهبی خود و برای تربیت  فاطمیان پس از به قدرت رسیدن، به

این . ای به نام سازمان دعوت بنیان نهادند داعیان و تعلیم اسماعیلیان، تشکیالت گسترده
. کرد  آن ایفا می گسترش مذهب اسماعیلی و شکوفایی علمیدر  تشکیالت نقش مهمی 

 بودند ونیز شدند، عالمان و مؤلفان جامعۀ خود    تربیت ميکه در سازمان دعوت یداعیان
گرفته نگاري  نامه  متون کالسیک ادبیات اسماعیلي را در موضوعات متنوع، از تاریخ و زندگي

 اساساً .، پدید آوردندی و تأویل، فلسفي،قهي منطقي، فۀرساالت جامع و استاداننگارش تا 
نگارش آثار از وجوه اصلی سازمان دعوت اسماعیلی بود و بسیاری از تألیفات این دوره را 

کرد  الدعاتی ایجاب می براین، منصب داعی عالوه. اند داعیان برجستۀ اسماعیلی نوشته
تقریر . ی تهیه و ایراد شودای یک بار خطابه یا درسی دربارۀ عقاید اسماعیل حداقل هفته

ها پیش   از مدتها های این تعلیم و تدریس مایه. ها را داعیان بر عهده داشتند این درس
ای که  گونه تری داده شد، به موجود بود، اما در زمان الحاکم به این مجالس صورت رسمی

ها ادامه  آنمجالس درس این دوران از وجوه تمایز دولت فاطمیان گردید و تا پایان دورۀ 
 ).٥٧ـ٥٦بورلو، (شد  الحکمه خوانده می این جلسات درس هفتگی مجالس. یافت
 

 های یونانی و نوافالطونی بر آثار علمی اسماعیلیان تأثیر اندیشه
های اسماعیلی  های نوافالطونی بر اندیشه ذکر دیگر تأثیر فلسفۀ یونانی و اندیشه موضوع شایان

نوعی درصدد   و با افراط در بیان آن، به  انگشت تأکید نهادهاست که برخی از غربیان بر آن
ها توسط عالمان اسماعیلی و امتزاج آن با   اند که پذیرش این اندیشه بیان این نکته بوده

. مذهب اسماعیلی موجب رشد کیفی آثار اسماعیلیان و شکوفایی علمی این دوره شده است
دلیل ارتباط آن با آرای   یک عامل مذهبی نیست، بهمستقالً   های فلسفی  اگرچه تأثیر اندیشه

های مذهبی اسماعیلی از آن و همچنین تأکید بسیاری که  مذهبی و تأثیرپذیری برخی گزاره
 .در برخی آثار غربیان بدان شده، در ادامه به آن پرداخته خواهد شد

ول کلی ترین بخش تعالیم اسماعیلی از مبانی و اص مادلونگ معتقد است اگرچه مهم
ی و روحانی یونانیها ای از میراث عقل و شیعی تشکیل شده، با پاره اعتقادی اسالمی 

های نوافالطونی تأثیر  ندیشهوی بر این باور است که ا). ٣٠٧مادلونگ،  (درآمیخته است
توجهی بر عقاید اسماعیلیان داشته و تصور آیین کهن اسماعیلی از خداوند و ارکان  قابل

زعم او، فاطمیان   به.ه استوحانی مطابق با تعابیر نوافالطونیان بودجهان مادی و ر
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شناسی  ن در جها ی که تغییرات با وکردهبسیاری از مفاهیم را از سنت نوافالطونی اقتباس 
مارشال  ).٣٠٨مادلونگ،  ( بخشیدند به آن اسالمی نوافالطونی پدید آوردند، خصوصیاتی

ظام عقیدتی فاطمیان بر عهده رگی در تبیین نهاجسن نیز معتقد است فلسفه نقش بز
  های عقالنی و فکری جامعۀ فاطمی مطلوب ها و کمال تنها گویای آرمان ، نه فلسفهداشت؛

گرفته هایی بود که بعدها برای حل مسائل به کار  بود، بلکه نقطه عزیمت تمام کوشش
روش دانشمندان قرون قیقاً به  د،گفتۀ وی، اسماعیلیان عقل را به. )٢٧هاجسن، (شدند 
 . عقل کل بود،حقیقت، خالق و مبدع جهان، دراز دیدگاه آنان.  تعالی بخشیدندوسطا،

چون عبادت،  رد که برای مفاهیمی بَ عقالنی برای طبیعت راه بدان جا مینظام  تصویر این
 باطن آنان از فلسفۀ. یت جهانی تصور شود و حیات پس از مرگ نیز نوعی معقول،اخالق
  اسماعیلی،ویژه در میان دانشمندان به. کردند وجوه مذهبی استفاده می توجیه تمام برای

های عقالنی و اتساق تعابیر و تأویالت  اندیشی  بر عقل، میل به باریک همزمان با تأکید
کاهن  ).١٩ـ١٨هاجسن، (ذهنی مجرد و مستقل از هرگونه اصل تجربی هم وجود داشت 

 کرده استهای اسماعیلی اشاره  های افالطونی در اندیشه اندیشه نیز به نقش فلسفه و
 .)٣٩٢، ...درآمدی برکاهن، (

وی معتقد است در . ین موضوع پرداخته است بیش از دیگران به اواکر در این بین،
به عالم اسالم، مفهوم و ) علوم یونانی( یعنی هنگام انتقال علوم بیگانه ، قرن دومنیمۀ
وده شد که مؤلفان  دانش مسلمانان افزو جهانی بهور جدیدی از حقیقت کلی تص

م یونانی را پذیرا شدند، ه علآنان مشتاقان. بودند پذیرش و سازواری با آن اسماعیلی آمادۀ
ا جزئی از دانش خود ساختند،  و آن ر،یافتندکردند، حقایقی در آن را مطالعه   آن

در شرایطی که مسلمانان . استه تعلق داشتها   آن از آغاز به علم یونانیکه گویی چنان
، کردند می علوم فلسفی را تهدیدی برای خود احساس ،گرایی و سپس دیگر، نخست عقل

 نزد  که وحی دینیکردندآسانی این دو را به کار گرفتند و اعالم  نویسندگان اسماعیلی به
، کنندۀ کل دانش ای از دانش نیست، بلکه منعکس انه قلمرو جداگکنندۀ ها منعکس آن

تالقی ). ١٤ـ١٣، ...ابویعقوب سجستانیواکر، (همۀ موجودات است علم  و ،چیز دانشِ همه
های اسماعیلی بازتاب  ل و نضج اندیشهیهای گوناگون در تشک این فلسفه با اسالم، از راه

او را خوانده بوده های  شناخته و کتاب  ابوعبدلله شیعی ارسطو را میادعای واکر، به. یافت
کرده و  ای و اساسی یک فرد تحصیل ت پایه جزء تحصیال،واقعارسطو درآثار . است

 کردند اسماعیلیان تالش ،عقیدۀ واکر  به).٢٣ـ٢٢ همان، (ه است بودفرهیختۀ اسماعیلی
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 بین این دو اختالفی وجود ندارد، ،از دیدگاه آنان. کنندبین فلسفه و اسالم پیوند برقرار 
در دید ایشان، .  است که قرآن نمونۀ آن استزیرا فلسفه جزء دیگری از وحی الهی

 هنگامی است کهخطر فلسفه فقط ). ٢٢ همان،(فلسفه متعلق به دانش دینی است 
اند و   به حقیقتی مستقل و برتر از وحی دست یافتهادعا کنندچون رازی فیلسوفانی 
تی در صور.  دریافت و شناخت،توان بدون فضل خداوند  حقایق غایی را میمدعی شوند

 همان، (خواهد بود مناسبی برای تحقیق زمینۀکه فلسفه از این ادعاها پیراسته شود، 
در تمام وجوه و   اسالمی ن چهارم، قرن تحول و تکامل اندیشۀ معتقد است قرواکر). ٢٧

گرایی   عقلعقیدۀ وی،  به.همچنین روزگار استحالۀ عقالنی و فکری تفکر اسماعیلی بود
ان نیز از آن تأثیر شد و اسماعیلی  وفان وارد عقاید اسالمیتوسط معتزلیان و فیلس

برداشت بنیادی   نیز یک جنبش فکری و عقلی بود که برجنبش اسماعیلی. پذیرفتند
، زیرا برخالف بیشتر مذاهب سنتگرای حی استوار بودو عقل و متفاوتی از رابطۀ

.  عمده بر عهده داشت مقام اصلی را دارا بود و نقشی عظیم وکار، عقل در آن محافظه
نظر از موضع خاصشان در قبال امامت، اعتقاد   تعقلی، صرفطرفداران اسماعیلی اسالمِ

واکر  ).١٩ـ١٨ همان،( معتبر فهم و درک اسالم است داشتند که عقل یا خرد سرچشمۀ
گوید این فهرست نشان   می،گرای اسماعیلی  ضمن اشاره به فهرستی از دانشمندان عقل

 به سوی ، افرادترغیبهای خود برای  ضت اسماعیلی از نخستین کوششدهد نه می
 چشمگیری از آثار ر پیش رفته است و شاهد آن، مجموعۀت  عقالنییهای کوشش

دورۀ این  در پایان  و دو دهه از حکومت المعزهای بزرگ نهضت است که در شخصیت
 ماعیلیان به فلسفۀکرد اس اهمیت روی،عقیدۀ واکر به. )٣٠، همان (اند پدید آمدهرنسانس 

 در شرایطی که تعداد متفکران مسلمانی که به این نوع فلسفه تمایل نشان ،نوافالطونی
تر  های یونانی و نوافالطونی اندک بود، برجسته دادند و متون عربی ناقل اندیشه می
 ).٣٣ـ٣٠، همان(شود  می

ا ترجمۀ آثار تر از غرب مسیحی ب هالم نیز معتقد است جهان اسالم بسی پیش
های   به اخذ و جذب سنت،نتیجهیلسوفان یونانی آشنایی یافت و درمتفکران و ف

، مانند متکلمان متکلمان اسماعیلی نیز ونی پرداخت و و نوافالط،ارسطویی، افالطونی
 ،، سنت خود را در قالب جدیدترین اصطالحات فلسفی آن روزگار ریختندمسیحی

این نوسازی پیام، در موافقت و سازواری با این اعتقاد . آنکه در ذات آن دستی ببرند بی
 باقی خواهد ،بنیادی اسماعیلی است که وحی الهی ابدی است و همیشه همان که بوده
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نفس و عقل دو مفهوم . ماند، حتی اگر با الفاظ و عبارات ظاهراً متفاوتی بیان شود
). ٣٦هالم، (لسفی یونان است های ف از اندیشهاساسی در الهیات اسماعیلی است که متأثر 

شد، ترین تحولی که در دعوت اسماعیلی در دوران فاطمیان ایجاد  وی معتقد است مهم
برخاسته   صورت نظامی دگرگونی اساطیر عرفانی دربارۀ منشأ عالم و رستگاری روحانی به

ران، رقی ای شمال شالهیات اسماعیلی نخستین بار در منطقۀ. بودافالطونی   مفاهیم نواز
در .  لفافۀ اصطالحات نوافالطونی درآمدبهاند،  سینا از آن برخاسته جایی که فارابی و ابن

ابتدا این ادغام در خارج از قلمرو فاطمیان و بدون دخالت آنان و توسط افرادی مانند 
نسفی و سجستانی صورت پذیرفت، اما در ابتدای قرن پنجم و پس از ورود فاطمیان به 

 ، البته نه در شکلی که نسفی وها وارد شد به دعوت آنای نوافالطونی ه مصر، اندیشه
افالطونی او ، که نظام نوالدین کرمانی  حمیدوسیلۀ کردند، بلکه به سجستانی مطرح می

 الهیات کرمانی شکل رسمی ،در این قرن. آن دو دارددستگاه فکری تفاوتی محسوس با 
ای  های داعیان برجسته  ده عقل در نوشتهرۀادی او دربا اصول اعتقشد ودعوت فاطمیان  

 ).٣١٦-٣١٢هالم، (شود  مانند مؤید و ناصرخسرو دیده می
های فلسفی و عقالنی   که از نگاه غربیان، اندیشه این سخنان حکایت از آن داردهمۀ 

تأثیری  آثار اندیشمندان اسماعیلی بخشی گیری و عمق  شکلیونانی و نوافالطونی در
نتیجتاً، شکوفایی علمی دورۀ فاطمی نیز برخاسته از تأثیرات ته است و  داشتوجه قابل

هایی در بررسی علل  که گفته شد، چنین تعلیل چنان. نظریات یونانی و غربی بوده است
 .شکوفایی علمی دورۀ یادشده خارج از احتیاط و دور از واقع است

 
 نتیجه
 و طمیان و عوامل آن دقیق فا دورۀ پژوهشگران غربی دربارۀ شکوفایی علمیگرچه 

: بازشناختتوان دو دسته از عوامل را  های آنان می ، از نوشتهاند نکرده مستقل واکاوی
و   مانند نقش خلفا و وزرا در تأسیس مراکز علمی ، عوامل سیاسی و اقتصادینخست،

توجهی در  ، که نقش قابلحمایت از دانشمندان و همچنین رقابت فاطمیان با عباسیان
ی فاطمی در این رونق های سیاسی و مذهبی خلفا انگیزه. داشته است شکوفایی این

هایی نیز همراه  ها و کوتاهی کاستی با  گاه داشته و البته این اقداماتعلمی سهمی بسزا
ی مذهبی امدار   ویژه سیاست های تساهلی، به برآن، اتخاذ برخی سیاست عالوه. بوده است

 عوامل مذهبی  دستۀ دوم،.شده استین جهت مؤثر واقع  در ا،توسط خلفای فاطمی نیز
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های متمایز مذهب  ویژگی. گردد های مذهب اسماعیلی بازمی است که عمدتاً به ویژگی
اسماعیلی، مانند جایگاه و اهمیت تعلیم و تعلم در این مذهب، و مسألۀ دعوت و تالش 

د سازمان دعوت فاطمیان در گسترش مذهب اسماعیلی و وجود تشکیالت عظیمی مانن
های  توجه به عقل و تأثیر اندیشه. اند   بسزا داشته اسماعیلی، همه در این شکوفایی علمی سهم

عقالنی و فلسفی یونانی و نوافالطونی و امتزاج آن با مذهب اسماعیلی عامل ذکرشدۀ دیگری 
د بر این عامل، بوده است که در آثار برخی غربیان بازتاب یافته است و برخی از ایشان، با تأکی

ها را اساس تفکر  ای که این اندیشه گونه اند، به به افراط در بیان نقش مؤثر آن کشیده شده
. اند ها در شکوفایی علمی دورۀ فاطمی نقش زیربنایی قائل شده اند و برای آن  اسماعیلی دانسته

مدنی آن نیز، که ها، عوامل دیگری مانند موقعیت ویژۀ مصر و بستر فرهنگی و ت افزون بر این
 . مطالعه است چندان در آثار غربیان مورد توجه قرار نگرفته است، شایستۀ یادکرد و قابل
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کتـاب زمـان،    : ، ترجمۀ حسن خاکباز محسنی، تهـران      ای تندرو در اسالم     حشاشین، فرقه همو،  
 . ش١٣٨٣

 . ش١٣٧٧اساطیر، : ، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهرانهای اسالمی فرقهمادلونگ، ویلفرد، 
: ، ترجمـۀ علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو، تهـران          تمدن اسالمی در قرن چهـارم هجـری       متـز، آدام،    

 . ش١٣٧٧بیر، امیرک
، ترجمۀ محمدرضا شجاع رضوی و      اسالمی و نقش آن در تحول علمی جهان        علوم  لی، آلدو،    میه

 . ش١٣٧١های اسالمی،  بنیاد پژوهش: اسدهللا علوی، مشهد
 . ش١٣٨٢سمت، : ، ترجمۀ حسن فروغی، تهراناسالم و تمدن اسالمي، آندره، میکل

: ای، تهـران  ، ترجمۀ فریدون بـدره و داعی اسماعیلی  ابویعقوب سجستانی؛ متفکر    ،  .ای. واکر، پل 
 . ش١٣٧٧نشر فرزان روز، 

، ترجمـۀ فریـدون     تاریخ فاطمیان و منابع آن    :  های اسالمی  پژوهشی در یکی از امپراتوری     همو،
 . ش١٣٨٨نشر فرزان روز، : ای، تهران بدره

ای،   ترجمۀ فریـدون بـدره    ،  الدین کرمانی؛ متفکر اسماعیلی در دورۀ الحاکم بامرهللا         حمیدهمو،  
 . ش١٣٧٩نشر فرزان روز، : تهران

سازمان انتـشارات و    : ای، تهران   ، ترجمۀ فریدون بدره   اسماعیلیه  فرقۀ  ،  .س. هاجسن، مارشال گ  
 . ش١٣٦٩آموزش انقالب اسالمی، 

نـشر  : ای، تهـران    ، ترجمۀ فریدون بدره   هاي تعلیمي و علمي آنان     فاطمیان و سنت   هالم، هاینس، 
 . ش١٣٧٧روز،  فرزان 


