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چکیده
اسماعیلیان نخستین ،پ از مرگ اسماعیل بن جعفرصادق  ،امامدت را بدر فرزندد
محمد نهادند و از امامیه جدا شدند .این جماعدت در سدال  297موفد شددند ،خالفتدی
شیعی به نام فاطمیان در مغرب تأسی کنند .فاطمیدان در سدال  358م در را ت درف
کردند و موف شدند دامنة نفوذ دولت شیعی اسماعیلی را تا مغرب ،یمدن ،شدام ،ایدران،
عراق و حتی هند بگسترانند و هویت شیعی را ترویج کنند .یکی از راههای ،پیبردن بده
میزان توجه به مؤلفه های هویّت شیعی در دولت فاطمی ،بررسی محتوایی منابعی اسدت
که در آن زمان ،توسط نویسندگان یا داعیان اسماعیلی به نگار درآمدهاسدت .در ایدن
میان ،کتاب افتتاحالدعوه قاضی نعمان که از منابع اصلی اسماعیلیان است اهمیت زیادی
دارد .این کتاب در سدال  346تدألیف شدده و بده آ داز دعدوت اسدماعیلیان در یمدن و
زمینه های استقرار خالفت فاطمی در مغرب پرداخته است .مسئلة اصدلی پدژوهش ایدن
است که کتاب افتتاحالدعوه قاضی نعمان ،به چه میزان بدر مؤلفدههدای هویّدت شدیعی
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اسماعیلیان و فاطمیان مغرب توجه کردهاست؟ با استفاده از رو تحلیل محتوا ،روشدن
شد که در این کتاب مؤلفههایی مانند امام علی ،اهل بیت ،امام حسدن ،امدام حسدین
دارای بیشترین تکرار و مؤلفه هایی مانندد وصدایت ،رجعدت ،اربعدین ،ددیرخم ،فاطمده
الزهرا  ،وکالی شیعی ،مساجد شدیعی و دانشدمندان شدیعی دارای کمتدرین تکدرار و
توجهاند.
افتتاحالدعوه ،فاطمیان مغرب ،قاضی نعمان ،هویّت شیعی.
کلیدواژهها :اسماعیلیان ،

درآمد

هویّت شیعی ،دارای مؤلفه ها و نمادهای بسیاری اسیت .بیه منظیور بررسیی هویّیت
شیعی در یک حکومت یا یک دور خاص باید مهمترین مؤلفهها و شاخ

های هویّت

شیعی را که اکثر اندیشمندان و محققان بر روی آنها اتفا نظر دارند ،مورد بررسی قرار
داد .یکی از اللی ترین ابزار و شواهد در این مورد ،بررسی محتوای منابع تاریخی ییک
و مفاهیم هویّت شیعی ،تأکید و توجه شدهاست.
از دولت های معرو

شیعی که در اواخر قرن سوم هجری بیر پاییه فقیه اسیماعیلی

تشکیل شد ،فاطمیان است .فاطمیان در فالله سالهای  297تا  5۶7در شیمال آفریقیا،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

ابتدا در مغرب اسالمی به مرکزیت قیروان ( )3۶2 - 297و سبس در مصر بیه مرکزییت
قاهره ( )5۶7 -358بر سرکار آمدند .سیاست های مذهبی ایین دو مرکیز متفیاوت بیود.
سیاست مذهبی فاطمیان مغرب بر شیو تحمیل عقاید و شعائر دینی اسماعیلیان اسیتوار
بود و همین امر موجب تداوم نیافتن حضور سیاسی و معنوی و دینیی آنیان در مغیرب
شد .سیاست مذهبی آنان در مصر بیر شییو تسیامح و آزادی میذاهب بیود (چلیونگر،
زمینههای پیددایش خالفدت فاطمیدان .)1 ،ورود ابوعبیداهلل شییعی بیرای تبلییه میذهب
اسماعیلی به مغرب ،نقطه عطفی در امر دعوت در دوره پنهانی

بود .وی کیه از سیوی
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دوره است .این بررسی نشان خواهد داد که در هر دور خاص به چه میزان به مؤلفهها

ابن حوشب در یمن مأمور دعوت در مغرب شدهبود (قاضی نعمان ،)۶0 ،از سیال 280
فعالیت تبلیغی خود را به عنوان داعی در ایکجان ،واقع در منطقه کوهسیتانی سیطیف و
52

شیعی این منطقه را برای فعالیت خود انتخاب کند عالوه بر تمیایالت شییعی بربرهیای
کتامه ،عدم تسلط کامل و مؤثر اغلبیان بر این منطقه به علت کوهسیتانی بیودن آن بیود

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1398.1.34.3.9

در میان بربرهای کتامه آغاز کرد (قاضی نعمان .)73 ،دالیلی که موجیب شید ابوعبیداهلل

(قاضی نعمان .) ۶5 ،سیاست تبلیغی اسماعیلیان در مغرب در ایین مرحلیه در دو سیطح
مختلف لورت می گرفت :یکی سطح عمومی که هد

آن آشینایی کلیی مخاطبیان بیا

تشیع و امامان اسماعیلی بود .ذکر فضائل علی بن ابیطالب

و حقانیت اهلبییت

و در نهایت دعوت به اطاعت از امام حاضر و بشارت به وهور او بیه عنیوان مهیدی و
منجی ،محورهای اللی فعالیت هیای تبلیغیی ابوعبیداهلل شییعی در شیمال آفریقیا بیود.
همچنین بشارت داده می شد که با وهور مهدی و قرار گرفتن بر مسند حاکمیت ،عدالت
برقرار خواهد شد و ولم و ستم از میان خواهد رفیت (قاضیی نعمیان .)81 ،در سیطح
دیگر تعلیم عقاید اسماعیلی به گونه ای تخصصی و خاص برای بخشی از عالقمنیدان و
گروندگان به این مذهب بود .تعالیم ارائه شده در این مرحله ،بعدها به باطن شریعت یا
عقاید اسماعیلی مشهور شد (قاضی نعمان.)73 ،
پیامبر

 ،خاندان ایشان ،امیرالمؤمنین علیی ،امیام حسین ،امیام حسیین

الزهرا

للوات فرستاده شود .عبارت «حَی عَلی خَیرِ العَمل» به اذان اضافه و عبیارت

«الصَبالةُ خَیرٌ مِنَ النَبومِ» از اذان لبح حذ

و فاطمیه

شود (قاضی نعمیان .)217 ،جلسیاتی بیرای

برتری دادن مذهب اسماعیلی بر مذهب تسنن از تحمییل اجبیاری عقایید خیوی

نییز

خودداری میکرد (ابن هیثم.)۶9 ،
در دوران عبیداهلل مهدی ( )322 - 297به عنوان اولین امام اسماعیلی کیه بیر مسیند
خالفت نشست ،سیاست مذهبی مبتنی بر سخت گییری و عیدم تسیامح اتخیاذ شید .او
اشاعه مذهب اسماعیلی در قلمرو خود را سرلوحه سیاست مذهبیاش قرار داد .برهمین
اسا

از بدو ورود به رقاده ،از منابر برای این مهم استفاده کرد .دقیت در دسیتورالعمل

فرستاده شده برای خطبای رقاده و قیروان و تأکید بر اینکه پس از للوات بیر پییامبر و

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

بحث و مناوره با حضور علمای مالکی در قیروان تشکیل می داد و ضمن تیالش بیرای
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ابوعبداهلل شیعی به خطیبان جوامع در رقاده و قیروان فرمان داد در خطبههای نماز بر

اهل بیت بر عبیداهلل مهدی سالم و درود فرستاده شود و از وی به عنوان حافظ دین و از
ذهن مردم برای مشروعیت قائل شدن برای حاکم /امام اسماعیلی شان بودهاست (قاضی
نعمان.)250 ،
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دشمنان وی به عنوان «مارقین» یاد گردد ،نشان میدهد که این اقدام برای آمیاده کیردن

در واقع فاطمیان در این زمان به این نکته پی برده بودنید کیه بیرای تیرویج میذهب
اسماعیلی در میان مغربیان ،نیازمند آنند که به عقاید خود ابعاد فقهی ببخشند و با تدوین
و تکوین فقه خاصِ مذهب اسماعیلی و به کیارگیری آن در اداره امیور از ییک سیو و
ترویج این فقه در میان مردم و جایگزین کردن آن به جای فقه تسنن (مالکی) از سیوی
دیگر ،امکان اشاعه اعتقادات اسماعیلی را فراهم آورند .اگر چه دستگاه دعوت به طیور
کلی در این دوره برای تحقق این امور تالش می کرد ،امیا بیشیترین تیالشهیا در ایین
جهت از سوی قاضی نعمان (متوفای ،)3۶3فقیه برجسته فاطمییان لیورت گرفیت کیه
می توان وی را به عنوان نمونه ای از موفقیت دعیوت فیاطمی در گروانییدن سینیهیای
محلی به عقاید اسماعیلی به شمار آورد (ابن خلکان.)۴15/5 ،
پژوه حاضر ،تنها به بررسی میزان توجه و تکرار مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلی
و فاطمیان مغرب در کتاب افتتاحالدعوه قاضینعمان میپردازد .تا نشان دهد قاضینعمان
فقه اسماعیلی در مغرب ،توجه کردهاست.
این پژوه

بر این فرض استوار است که قاضی نعمان در کتاب افتتاحالدعوه ،شروع
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دعوت اسماعیلیان و استقرار خالفت فاطمیان در مغرب را به تصویرکشیده و به مییزان
زیادی مؤلفه های هویت شیعی اسماعیلی را مورد توجه و تأکیید قیرار داده اسیت .ایین
پژوه  ،با بررسی میزان توجه و بازتاب مؤلفههای هویّت شیعۀ اسیماعیلی و فاطمییان
مغرب در محتوای کتاب افتتاحالدعوه قاضینعمان مشخ

کردهاست قاضی نعمان به چه

میزان مفاهیم و مؤلفه های هویّت شیعی اسماعیلی را در ایین کتیاب ،کیه آغیاز دعیوت
اسماعیلیان در یمن تا وهور دولت فاطمیان در قیروان را در برمیگییرد ،میورد تأکیید و
بازتاب قرار داده است .همچنین در این بررسی نشان داد شد که در زمان نگارشکتاب،
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به عنوان داعی معرو

اسماعیلی تا چه اندازه در محتوای کتاب خود به مؤلفههای مهم

کدام یک از مؤلفه های هویت شیعۀ اسماعیلی بیشتر و یا کمتر مورد توجه بودهاست.
پیشینه پژوهش

5۴

اسماعیلیان ،مذهب اسیماعیلی ،قاضیی نعمیان ،فاطمییان مغیرب و مصیر پرداختیهانید.
هیچ کدام از این پژوه ها ،میزان توجه و تکرار مؤلفه های هویّت شیعی اسیماعیلیان و
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مؤسسات علمی و افراد بسییاری در سیالهیای اخییر ،بیه بررسیی هویّیت شییعی،

فاطمیان مغرب را در محتوای کتاب افتتاحالدعوه مورد بررسی قرار نیدادهانید .همچنیین
این پژوه

ها بیشتر به لورت کیفی انجام شده در حالی که مقاله پی رو بیهلیورت

کمی (آماری) و در قالب تحلیل محتوا انجام شدهاست.
مفهومشناسی و چارچوب نظری تحقیق
1ـ معنای لغوی هویّت

در فرهنگ معین چهار معنا برای هویت ذکیر شیدهاسیت -1 :ذات بیاری تعیالی -2
هستی ،وجود  -3آنچه موجیب شناسیایی شیخ

باشید  -۴حقیقیت چییزی (معیین،

 .) 5228در فرهنگ ابجدی هویّت یعنی آنچیه نشیانه و شخصییت چییزی ییا کسیی را
معرفی میکند (فرهنگ ابجدی  .)1312در فرهنگ الطائی هویّیت ییا «الهوییه» کلمیهای
 .)33در فرهنگ انگلیسی آکسفورد واژه هویّت یا Identityریشه در زبیان التیین دارد و
ازریشه  Idenیعنی مشیابه و یکسیان سرچشیمه مییگییرد .جنکینیز 1میینویسید :واژه
Identityاز واژه  Identitasمشتق شدهاست و در معنیای متنیاقا بیه کیار مییرود-1 :
(جنکینز.)5 ،
2ـ معنای اصطالحی هویت

گستردگی معانی واژه هویّت نتیجۀ توسعه دامنۀ علوم جدید و گسیترش حیوزههیای
آنها در سال های اخیر است .ایجاد مکاتب مختلف در حوزه علوم انسانی باعث شده که
معانی متفاوت و در عین حال متعددی از این الطالح به وجود آید .در علوم اجتماعی،
علوم سیاسی ،روان شناسی ،تاریخ ،جغرافیا ،اقتصاد ،منطق ،عرفان و فلسفه به تعرییف و
توضیح مفهوم هویّت پرداخته اند و دانشمندان این شاخه هیا مفهیوم هویّیت را از منظیر

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

همسانی و یکنواختی مطلق  -2تمایز که در برگیرنده ثبات یا دوام در طول زمان اسیت

توجه به خاستگاه ،موضوع ،اهدا  ،سطح تحلیل و ابزار تحقیق و پژوه  ،بیه تعرییف
1 . Richard Jenkins
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تخصصی خود مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند .در هر یک از این رشتههای علمی ،با
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عربی است ،این کلمه از هو یعنی او ،که ضمیر غایب مفرد مذکر است ،میآید (الطائی،

هویّت پرداخته اند .از دیدگاه جامعه شناسان ،احسا

هویّت در میان انسانها ،از طرییق

تعامل فرد و جامعه شکل می گیرد و بستر حضور فرد در جامعیه ،تعییینکننیده هویّیت
انسان هاست .علم جامعه شناسی ،مسئله هویّت را از دیدگاههای مختلف بررسی میکند.
گودرزی در کتاب جامعه كناسی هویّت در ایران در تعریف هویّت میگوید« :هویّیت آن
بنیاد و اساسی است ،که فرد خود را در آن مییابد و می شناسد و خود را با آن تعرییف
میکند و از دیگران متمایز می سازد و به آن احسیا

تعلیق دارد» (گیودرزی .)7 ،پیتیر

برک« ،هویّت را مجموعهای از معانی میدانید کیه درکهیا ،احساسیات و انتظیاراتی را
بازنمایی می کند که از سوی شخ

 ،به لورت دارند موقعیتی اجتماعی به کیار بیرده

میشود» (شعبانی .)1۴7 ،ترنر 1با متمایز کیردن هویّیت اجتمیاعی از هویّیت شخصیی،
آن را به لورت رفتار گروهی طرح کرده است .از نظر او هویّت اجتمیاعی بیه لیورت
آگاهی فرد از تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی معین و ارزش و اهمیت عیاطفی ایین
شخصی و فردی دانسته اند و بر ویژگیهای شخصیتی و احسیا
احسا

فیرد تأکیید دارنید و

تمایز ،تداوم و استقالل را موضوعی شخصی و محصول تجربه انفرادی قلمداد

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

میکنند (گل محمدی .)1۴ ،جغرافیدانیان ،تفیاوتهیای هیویّتی را متیأثر از طبیعیت و
ماهیت هر اقلیم و حوز جغرافیایی و هویّ ت را با مصیادیقی چیون مکیان ،سیرزمین و
فضاهای جغرافیایی ارزیابی می کنند .اقتصاددانان هویّت انسانها و گروههای اجتمیاعی
را با شاخ

هایی مانند ،سطح درآمد سرانه ،نسبت افراد با ابزار و وسایل تولید و رشد

اقتصادی میسنجند.
3ـ تقسیمبندی هویت

مهمترین تقسیمبندی برای هویّت ،تقسیم آن به گروه 1شامل :الف :هویّیت ملیی ب:
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عضویت برای فرد مفهوم سیازی شیدهاسیت (همیان) .روانشناسیان «هویّیت» را امیری

هویّتدینی و گروه 2شامل :الف :هویّتفردی ب :هویّتجمعی است (خسروانیان.)۴2 ،
هویّت دینی (مذهبی)

1 . Jonathan H .Turner
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5۶

با وجود شدت یافتن فرآیند توسعه و نوسازی ،مذهب در تمام ابعاد خیود همچنیان

منبعی برای هویت و معنابخشی درجهان متجدد و آشفته به شیمارمیرود .برخیورداری
از دین و تعالیم مذهبی مشترک ،پایبندی و وفاداری به آن ،اعتقاد و تماییل بیه مناسیک
و آیین های مذهبی فراگییر در فرآینید شیکلدهیی هوییت ملیی نییز بسییارمهم اسیت.
مذهب ،عالوهبر اینکه از لحاظ کارکردی عامل مهمی در روابط اجتمیاعی بیه حسیاب
می آید ،موجب دلگرمی ،سر زندگی و نشاط و اشتیا عمومی نیز مییشیود .افیزون بیر
این ،در بسیاری از مواقع ،مذاهب در مفهوم جامعه شناسی ،بیا تأکیید بیر بعید عینیی و
خارجی آن ،با سایر مضامین ملی از جمله دولت ،تیاریخ و مییراث فرهنگیی درآمیختیه
است (حاجیانی.)203 ،
مذهب از گذشته تاکنون عامل به وجود آورنده هویت مشخ

برای معتقدان خود و

تمایز میان آنها بوده که اعتقادی به آن نداشته اند .گاهی هویّت انسانها با مذهب و دین
آنها شناخته میشد« .یهودی» و «مسلمان» بودن ،هویت فرهنگی انسانهای مختلف را به
«اجتماعی کردن اعضای جامعه»« ،کیاه

کشیمک »« ،تحکییم ارزشهیای مشیترک»،

«یکبارچه سازی جامعه و حفیظ ثبیات اجتمیاعی»« ،تنظییم منیابع» و «تقوییت نظیارت
هویّت شیعی

شیعه در لغت به معنای یاران و پیروان اسیت .در الیطالح فقیهیان و متکلمیان ،بیر
پیروان علی
علی

و فرزندان او اطال میشود (ابن خلدون .)37۶ ،شیعیان ،کسانیاند کیه

را به لورت ویژه همراهی کردند و به امامت و خالفت او بیه اسیتناد نی

ولیت ،خواه روشن و آشکار و خواه پن هان و پوشیده ،گرای

و

پیدا کردنید و معتقدنید

امامت از فرزندان او بیرون نمی رود و اگر بیرون رود یا به ستم از سوی دیگران و یا به
تقیه از سوی امام است (شهرستانی.)1۴۶ /1 ،

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

اجتماعی» را بر عهده دارد (اشرفی.)9 ،
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نمای

می گذارد .به این ترتیب دین و مذهب کارکردهیای اجتمیاعی مختلفیی از قبییل

شیعه اسماعیلیه

سال  1۴8بعد از وفات امام جعفر لاد

 ،نشأت گرفته است (شیخ مفید .)55۴ ،فرقه

اسماعیلیه منسوب به اسماعیل فرزند امام جعفر لاد

است (شهرسیتانی.)27۴ /1 ،

57
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اسماعیلیه بعد از امامیه از بزرگترین فر شیعه است که از اختال

مذهبی ی کالمیی

از چگونگی وهور و تاریخ شکل گیری این فرقیه تیا هنگیام تأسییس خالفیت فیاطمی
در  297اطییالع روشیینی در دسییت نیسییت چییه اسییماعیلیان بییرای حفییظ جییان و
گسییترش اهییدا

تبلیغییی ،دعییوت خییود را کتمییان میییکردنیید .بییا اییینحییال آغییاز

تاریخ اسماعیلیه به عنوان نهضیت مسیتقل بیه مشیاجره و اخیتال

بیر سیر جانشیینی

بعد از فوت ایشان در سیال  1۴8برمییگیردد (دفتیری ،مختصدری

امام جعفر لاد

در تاریخ اسماعیلیه .) 112 ،ش

فرقه در اثیر ایین اخیتال

شیکل گرفتیه بیود .از ایین

میییان دو فرقییه موسییویه و اسییماعیلیه در رونیید تحییوالت سیاسییی و اجتمییاعی نق ی
چشمگیری داشتند (نوبختی .)102 ،تیاریخ شیکل گییری میذهب اسیماعیلی بیا مسیأله
آغاز شد .اسماعیلیان معتقدند که آن حضرت ن

جانشینی امام لاد

امامت را بیر

اسماعیل قرار داد و او را به عنوان جانشیین خیود برگزیید .تیاریخ فرقیه اسیماعیلیه را
در شمال افریقا -2 ،دوره وهور ،از زمان تأسیس دولت فاطمی در  217تا اختفا طبییب
بن امر در  -3 ،52۶از امامت طبیب تا امروز کیه بهیرهایهیای یمین و هنید تیابع ایین
شاخهاند (نالری طاهری.)31 ،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

اسماعیلیه که فعالیت سازماندهی شیده آن بیر اسیا

شیبکهای از داعییان فعیال در

سراسر جهان اسالم بنا شده بود (همان) بر این باورند که هر پیامبری یک ولی داشیت
که پس از مرگ
علی

جانشین او می شد ،وی را خیدا برمییگزیید همچنیان کیه خداونید،

را ولی محمد

پس از پیامبر
فاطمه زهرا

برگزید (فرمانیان .)71 ،آنان مدعی بودند که رهبری جامعه

تنها حق علی بن ابیی طالیب
است که در نسل فرزند کوچک

و سیبس فرزنیدان و نوادگیان او از
امیام حسیین

اسیتمرار میییابید و

سلسله امامان به مهدی منتهی می شود که برپایی عیدالت جهیانی بیه دسیت او محقیق
خواهد شد (نالری طاهری« .)32 ،نظریه امامت» اسا
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میتوان به سه دوره تقسیم کرد -1 :دوره ستر ،از وفات امام لاد

تا قیام فاطمییان

اندیشه سیاسی اسیماعیلیه و از

الول دین آن به شمار میرود (همان.)۴9 ،
58

هویّت شیعۀ اسماعیلیه را به ذهن متبادر می سازند و اکثر اندیشمندان بر روی آنها اتفا
نظردارند ،به عنوان هویّت شیعی اسماعیلی درنظر گرفته شدهاست.
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در پژوه

پی

رو ،تمامی مفاهیم ،ارزشها ،باورها و مؤلفیههیای کیه بیار معنیایی

مؤلفههای هویّت شیعی

به طورکلی مهمترین مؤلفه های هویّت شییعی اسیماعیلی ،کیه بیشیتر اندیشیمندان و
محققان روی آن اتفا نظر دارند عبارتند از( :جدول )1
شاخصها

مهمترین مؤلفهها

امامت
والیت
مهدویت
اول :الول و مفاهیم بنیادی
و اللی شیعی

شاخ

ولایت
رجعت
غیبت
امربه معرو و نهی از منکر
انتظار ی حج ی جهاد
امام علی

شاخ

پنجم :مفاخر ،شخصیتها،
گروههای شیعی

فاطمه الزهرا
آل عبا
سادات علوی
اهلبیت
شیعیان نخستین

59
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شاخ

چهارم :اماکن شیعی

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

شاخ سوم :مظاهر ،مناسک،
مناسبتهای شیعی
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شاخ

دوم :امامان شیعی

امام حسن
امام حسین
امام سجاد
امام باقر
امام لاد
مهدی موعود اسماعیلیان
محرم
تاسوعا و عاشورا
اربعین
غدیرخم
عید قربان
والدت ائمه تا امام لاد
شهادت و رحلت ائمه تا امام لاد
مقبره و بارگاههای امامان شیعی
مدار شیعی اسماعیلی
کتابخانهها و کتابهای مهم شیعی
مساجد شیعی اسماعیلی
امامزادهها اسماعیلی
شهرهای شیعی

شاخصها

شاخ

پنجم :مفاخر ،شخصیتها،
گروههای شیعی

شاخ ششم :دیگر نمادها و
مظاهر مشهور شیعی

مهمترین مؤلفهها

دانشمندان شیعی اسماعیلی
محدثان شیعی اسماعیلی
رجال شیعی اسماعیلی
قیامهای شیعی اسماعیلی
فر شیعی اسماعیلی
سکههای شیعی
اذان شیعی
پرچم شیعیان
شعائر شیعیان
احادیث شیعیان
مکاتب شیعی
نهج البالغه
لحیفه سجادیه

افتتاحالدعوه

 ،)3۶3به زبان عربى است .نزدیکى زمان مؤلیف بیه زمیان دعیوت فاطمییان و اهمیّیت
رساله ،موجب شده که افتتاح الددعوة منبع تمام نوشتهها) بعدی مورخیان اسیماعیلى و
غیر اسماعیلى واقع شود .از میان منابع تاریخى اسماعیلى ،تألیفات قاضى نعمان (متوفای
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

 )3۶3نویسنده ،داعى و قاضىالقضات دولت فاطمیان که در مقامات مختلف به خیدمت
چهار خلیفه نخستین فاطمى پرداخته ،از اهمیت بسییار) برخیوردار اسیت .مهیمتیرین
تألیف تاریخ نگارانه قاضى نعمان رساله افتتاح الدعوة است .این کتیاب اوالً زمینیههیای
استقرار خالفت فاطمى را ثبت کرده است .ثانیاً این کتاب لیرفاً بیه مسیائل مربیوط بیه
تشکیل خالفت فاطمیان مغرب پرداختهاست ،بدون آنکه به حیوادث تیاریخى معالیر
آن که ارتباطى با دعوت و تشکیل خالفت فاطمیان نداشته ،ببردازد .ثالثاً قاضیى نعمیان
در خدمت فاطمیان و قاضىالقضات آنها بودهاست ،بدینرو امکان دسترسى به اطالعات
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افتتاحالدعوة ،تألیف نعمان بن محمد تمیمى مغربى ،معرو

به قاضی نعمان (متوفا)

تاریخى آنان را داشته و خود در اکثر ایین حیوادث حضیور داشیته اسیت .ایین کتیاب
منبع آثار پس از خود بودهاست .اکثر مطالب ابن اثیر در الکامیل فیی التیاریخ در میورد
۶0

عبیدیان در تاریخ ابن خلدون نیز خالله ا) از مظالب قاضى نعمان اسیت .مقرییزی در

اتعاظ الحنفاء در قسمت هایى عین عبارت و در بعضى موارد خاللیها) از میتن افتتداح
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دعوت فاطمیان در مغرب ،برگرفته از افتتداح الددعوة اسیت .فصیل مربیوط بیه دولیت

الدعوه را آورده است.
قاضى نعمان در این کتاب از مطالب مورد وثو سخن میگوید و از نوشتن مطالیب
اسطورهای و اختالفی وتکراری پرهیز میکند .او بر اسناد تکیه مىکند .از تیأثیر دعیوت
ابوعبداهلل شیعى بر وضع سیاسى  -اجتماعى بربرها) کتامه ،اطالعات دقیقیی مییدهید
(چلونگر ،درآمدی بر تاریخ نگاری فاطمیان .)28 ،کتاب با ذکر دعوت حسن بن فرح بن
حوشب مشهور به «منصور یمن» ،از ائمه فاطمى و ملقب بیه «مهید)» آغیاز میىشیود.
نویسنده ،این بخ

را با ذکر بیتى از یک شاعر نامعلوم و نیز احیادیثى دربیاره منصیور

آغاز کرده ،سبس احوال فتوحات و اتفاقات عصر فاطمى را تا زمان تألیف کتیاب ذکیر
کردهاست .فرحات الدشراوی در مقدمه افتتاح الدعوه مینویسد« :برایم روشن است کیه
افتتاح مهمترین و اللی ترین منبع برای شناخت وضعیت فاطمیان در مغرب است ،کلید
فهم مجهوالت تاریخی فاطمییان در سیرزمین میا و روشینگر حقیقیت دعیوت آنیان و
روایت تاریخ مربوط به پیدای

دعوت فاطمیان در مغرب است ،یعنی مآخیذ عمیدهای

که ،دیگر نقل های مربوط به قرون چهارگانۀ پنجم ،ششم ،هفتم و هشیتم هجیری از آن
فرهاد دفتری در مورد افتتاح الدعوه مینویسد« :این کتاب کیه تیألیف آن در  3۴۶بیه
پایان رسیده ،تاریخچه اوضیاع و احیوالی را کیه زمینیهسیاز اسیتقرار خالفیت فیاطمی
بوده است ،در بردارد و منبع عمد تمام نوشتههای اسماعیلی (و بعضیی از نوشیتههیای
غیراسماعیلی) دربار این موضوع است» (دفتری ،تاریخ وعقاید اسماعیلیه.)110 ،
افتتاح الدعوه مورد مطالعه در این پژوه  ،شامل ییک جلید بیه زبیان عربیی اسیت
که توسط فرحات الدشراوی جمیعآوری شیدهاسیت .کتیاب در  377لیفحه و چهیار
فصییل ،توسییط انتشییارات مؤسسددة العلمددی للمطبوعددات در سییال 1970م در بیییروت

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

نشأت گرفتهاند» (آراسته.)5۶ ،
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نمایانگر نور تمدنی است که در عهد آنان جلوهگیر شیدهاسیت»؛ «افتتیاح نی

ّ الیلی

منتشر شدهاست.

روش تحقیییق در اییین پییژوه « ،تحلیییل محتییوا» اسییت .در روش تحلیییل محتییوا
پژوهشگر می کوشد ،از طریق مصاحبه یا مطالعۀ پیامی مکتوب یا شیفاهی بیه دادههیایی

۶1
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روش تحقیق

دست یابد تا به کمک آنها به بررسی فرضیههای تحقیق خود ببردازد .این روش عمیدتاً
در دو قالب کمی و کیفی شکل می گیرد .در پژوه

حاضر و به اقتضای مطلیب سیعی

شدهاست که بیشیتر از روش «تحلییل محتیوای کمیی» و در میوارد ضیروری از روش
«تحلیل محتوای مضمونی» یا «کیفی موریس دوورژه» استفاده شود .تحلیل محتوا ،فرآیند
نظاممند شناسایی ،طبقهبندی ،تفسیر ،استنباط و استخراج پیامها ،نمادها ،آثیار و مفیاهیم
پیییدا وپنهییان در متییون نوشییتاری ،رسییانههییا و سییایر مجموعییههییای مییورد بررسییی،
براسا روشهای پژوه

کمی و کیفی اسیت (معروفیی و یوسیفزاده .)15 ،معمیوالً

تحلیل محتوا در سه مرحلۀ اجرا مییشیود1 :یی مرحلیۀ قبیل از تحلییل (آمیادهسیازی و
سازماندهی)2 ،ی بررسی مواد (پیام)3 ،ی پیردازش نتیایج (سیاروخانی .)133 :1380 ،از
نظر نحو گردآوری دادهها (یا طرح تحقییق) ،تحقییق تولییفی (ییا غییر آزمایشیی) و
پیمایشی است.
مرحله اول :جمعآوری اسناد ،آمادهسازی و سازماندهی
1ـ توجه به هدفها و سوالهای تحقیق

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

در این مرحله ابتدا با در نظر گرفتن «هد کلی» یعنی بررسی و مشخ

کردن میزان

توجه و بازتاب مؤلفههای هویّ ت شیعۀ اسماعیلیه و فاطمیان مغرب در محتیوای کتیاب
افتتاحالدعوه قاضینعمان ،به سوال اللیتحقیق پاسخ داده میشیود .اینکیه در محتیوای
کتاب افتتاحالددعوه قاضینعمان ،به چه میزان به مؤلفههای هویّیت شییعۀ اسیماعیلیان و
فاطمیان مغرب توجه و تأکید شدهاست برای پاسخ دقیق بیه ایین سیئوال کلیی ،چنید
سوال جزئی نیز مطرح شد و تالش شده است فرضیۀ پژوه

براسا

آنها مورد آزمون

قرار گیرد.
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با توجه به این نکات ،پژوه حاضر به ترتیب زیر اجرا شد:

2ـ جامعۀ آماری و روش نمونهگیری

جامعۀ آمیاری پیژوه

حاضیر را منیابع الیلی تیاریخی دوره اسیماعیلیان و اواییل

۶2

افتتاحالدعوه قاضینعمان است .بهاین ترتیب ،از حجم کلی جامعۀ میورد مطالعیه (منیابع

الییلی تییاریخی دوران اسییماعیلیان و اوایییل فاطمیییان مغییرب) ،کتییاب افتتدداحالدددعوه
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حکومت فاطمیان در افریقیه تشیکیل مییدهید .از الیلیتیرین منیابع آن دوره ،کتیاب

قاضی نعمان ،به عنوان نمونه انتخاب شد ،زییرا قاضیی نعمیان معیرو تیرین نویسینده
اسماعیلی دوران فاطمیان است .او خود شاهد حوادث مربوط به دعیوت اسیماعیلیان و
تشکیل فاطمیان در مغرب بود.
 -3کدگذاری و جمعآوری دادهها

در پژوه

حاضر ،مهمترین مؤلفه ها و نمادهای هویّت شیعی اسماعیلی در جیدولی

ترسیم شد (جدول شماره  .)2روش گردآوری داده ها ،از میتن جامعیه نمونیه ،بیه ایین
لورت بود که محقق ،با استقرای تمام آن دسته از عبارات ،گزارهها ،مفاهیم ،مؤلفهها و
نمادهایی که از سوی اغلب مؤلفان ،به عنوان ویژگی بارز و مهم هویّت شییعی (شییعی
اسماعیلی) ،مورد قبول واقع شده یا دارای بیار معنیایی در معرفیی واژ هویّیت شییعی
اسماعیلی بودند را انتخاب کرد .آنگاه فراوانی پیام ها ،بر حسب مقولههای ذکیر شیده و
اسماعیلیان و شکلگیری فاطمیان در یمن) شمارش شدند.
ـ مرحله دوم :بررسی مواد پیام

بررسی مواد پیام این پژوه  ،شامل موارد زیر است:
برای بررسی لحت داده ها در جامعۀ آماری مورد بررسی ،دادههیا دو بیار شیمارش
شیید و در مییواردی کییه پییس از دو بییار شییمارش ،بییاز هییم اختالفییی مشییاهده شیید،
شمارش تکرار میشد.
2ـ روايي (اعتبار) و پايايي تحقیق

تحقیقی باید روایی داشته باشد به این معنی که «اگر آزمایشی را چنیدین بیار تکیرار
کنیم یا تجزیه و تحلیل را به دفعات انجام دهیم ،در همیۀ میوارد نتیایج یکسیان باشید»

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

1ـ کنترل صحت دادهها
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به تناسب منابع اللی انتخاب شیده در محیدود زمیانی ایین پیژوه

(آغیاز دعیوت

(ساروخانی .) 139 ،اگر به روش تحلیل محتوا ،به عنیوان روشیی علمیی بنگیریم ،بایید
بر این اسا  ،چنان که ذکر شد ،جدول های آماری ،پس از دوبار شمارش تکمیل شدند
و درلورت وجود اختال

در یافته ها ،برای بار سوم مفاهیم مورد نظر ،مورد بررسی و

۶3
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جنبه عینیت در آن ،به طور دقیق رعایت شود تا بتوان به یافتههای تحقیق اعتماد داشت.

سنج

قرار گرفتند.

3ـ تكنیكهای آماری مورد استفاده

در پژوه

حاضر ،از تکنیکهای آمار تولیفی استفاده شدهاست.

ـ مرحله سوم :پردازش نتایج (تجزیه وتحلیل دادهها ،نتیجۀ نهایی)

به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا جدولهای مربوط به کتاب مورد نظیر تکمییل
شد ،آنگاه همۀ مؤلفه ها شمارش شدند .در مرحلۀ بعد ،نتایج جدولها با یکدیگر مقایسه
شد در نهایت ،مقایسهای میان نتایج جدولهای مربوط به کتاب افتتاحالدعوه قاضینعمان
عمل آمد .پس از تجزیهوتحلیل داده ها سعی شد ،اطالعات بر اسا

سوالهایِ تحقییق

مورد ارزیابی قرار گیرد تا پاسخ نهایی به آنها داده شود.
شاخصهای تحقیق

حاضر مورد استفاده قرار گرفته ،عبارت است از:
 -1شاخص اول :اصول و مفاهیم بنیادی و اصلی شیعی ،مؤلفه هیایی ماننید امامیت،
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

والیت ،مهدویت ،ولایت ،رجعت ،غیبت ،امر به معرو
مشخ

و نهی از منکر ،جهاد و حیج

شدند.

-2شاخص دوم :امامان شیعی مؤلفههایی مانند حضرت علی ،امام حسن ،امام حسین،
امام سجاد ،امام باقر و امام لاد

تعیین شدند.

 -3شاخص سوم :مظاهر ،مناسک و مناسبتهای شییعی ،مؤلفیههیایی ماننید محیرم،
مساجد ،تاسوعا و عاشورا ،اربعین ،غدیر خم ،عید قربان ،زیارت قبور ائمیه ،والدتهیا،
رحلت و شهادتهای ائمه مشخ
-۴شاخ

شدند.
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مهمترین شاخ

ها و نمادهایی که برای بررسی هویّت شیعی اسماعیلی در پژوه

چهارم :اماکن مهم شیعی ،مؤلفه هایی مانند مقبیره و بارگیاههیای شییعی،

مدار شیعی ،کتابخانههای شیعی ،مساجد شیعی و شهرهایشیعی تعیین شدند.
۶۴

الزهرا

 ،آل عبا و اهل بیت ،شاعران شیعی ،رجال شیعی ،محدثان شیعی و فر شیعی

اسماعیلی مشخ

شدند.
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 -5شاخص پنجم :مفاخر ،شخصیتها و گروههای شیعی ،مؤلفیههیاییماننید فاطمیه

 -۶شاخ

ششم :نمادها و مظاهر مهم شیعی ،مؤلفههایی ماننید سیکههیای شییعی

اسماعیلی ،پرچم شیعی اسماعیلی ،اذان شیعی اسماعیلی ،شعائر شییعی ،احادییث شییعی،
نهج البالغه لحیفه سجادیه تعیین شدند.
راههای دسترسی به مؤلفهها

برای دسترسی به مؤلفه ها و نمادهایی تعیین شده ،شمارش دقیق گزارهها و کلمات،
از طریق بررسی دقیق متن کتب ،در محدوده زمیانی پیژوه

حاضیر و ثبیت آنهیا در

جدول های مورد نظر انجام شد .با توجه بیه تنیوع مقولیههیا و مؤلفیههیای پیژوه

و

متفاوت بودن نوع آنها با یکدیگر« ،واحد ثبت» مقولهها نیز تا حدودی بیا هیم متفیاوت
است .اگرچه واحدهای ثبت تحقیق ،بیشتر ترکیبات ولفی و اضافی است .واحد ثبیت
در واقع همان کلمیه ،لیفات ،اسیامی ،جملیههیا ،عنیوانهیا ،لیفحههیا ،پیاراگرا

و

پژوه

حاضر ،در بیشتر موارد ،واحد شمارش ،همان واحد ثبت است .به این لورت

که واحدهای ثبت بر اسا

فراوانی آنها شمارش شدهاند.

جدول شماره  2فراواني مؤلفهها و مفاهيم و نمادهای هويّت شيعة اسماعيلي در كتاب افتتاحالدعوه
قاضينعمان
شاخصها

شاخ اول:
الول و
مفاهیم بنیادی
و اللی شیعی

امامت
والیت
مهدویت

0
0
0

0
0
0

ولایت

0

0

رجعت
غیبت

0
2

0
2/۴7

امربه معرو و نهی از منکر
انتظار ،حج ،جهاد
امام علی

2
3
18

2/۴7
3/70
22/22

7
8

8/۶۴
9/87

امام حسن
امام حسین

۶5
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شاخ دوم:
امامان شیعی

مهمترین مؤلفهها

فراوانی

درصد

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

یافتههای پژوهش (فراوانی و درصد مؤلفهها در کتاب مورد نظر)
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مضمون هایی است که از متن انتخاب می شود و در ذیل مقولیههیا جیای مییگییرد .در

شاخصها

شاخ دوم:
امامان شیعی

شاخ سوم:
مظاهر،
مناسک،
مناسبتهای
شیعی

شاخ
چهارم :اماکن
شیعی

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398
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شاخ ششم:
دیگر نمادها و
مظاهر مشهور
شیعی

امام سجاد
امام باقر
امام لاد
مهدی موعود اسماعیلیان
محرم
تاسوعا و عاشورا
اربعین
غدیرخم
عید قربان
والدت ائمه تا امام لاد
شهادت و رحلت ائمه تا امام لاد
مقبره و بارگاههای امامان شیعی
مدار شیعی اسماعیلی
کتابخانهها و کتابهای مهم شیعی
مساجد شیعی اسماعیلی
امامزادهها اسماعیلی
شهرهای شیعی
فاطمه الزهرا
آل عبا
سادات علوی
اهل بیت
شیعیان نخستین
شاعران شیعی اسماعیلی
دانشمندان شیعی اسماعیلی
محدثان شیعی اسماعیلی
رجال شیعی اسماعیلی
قیامهای شیعی اسماعیلی
فر شیعی اسماعیلی
سکههای شیعی
اذان شیعی
پرچم شیعیان
شعائر شیعیان
احادیث شیعیان
مکاتب شیعی
نهج البالغه
لحیفه سجادیه
جمع کل

0
0
۶
۴
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1۴
0
0
0
0
0
0
7
0
2
3
0
2
0
0
0
81

0
0
7/۴0
۴/93
0
0
0
0
0
0
0
3/70
0
0
0
0
0
0
0
0
17/28
0
0
0
0
0
0
8/۶۴
0
2/۴۶
3/70
0
2/۴۶
0
0
0
100
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۶۶

شاخ پنجم:
مفاخر،
شخصیتها،
گروههای
شیعی

مهمترین مؤلفهها

فراوانی

درصد

جدول شماره  3مقايسه ميان شش شاخص

مؤلفههای هويّت شيعة اسماعيلي در كتاب افتتاح الدعوه
شاخصهای اصلی هویّت شیعی

شاخ اول
شاخ دوم
شاخ سوم
شاخ چهارم
شاخ پنجم
شاخ ششم
جمع کل

کل کتاب
فراوانی

درصد

7
۴3
0
3
21
7
81

8/۶۴
53/08
0
3/70
25/92
8/۶۴
100

نمودار شماره يک( -مربوط به جدول شماره سه) مقايسه و جمع كل فراوني و درصد هر شاخص

شاخصاول;7
;0

شاخصدوم;43
جمعکل;81

شاخصپنجم;21

شاخصسوم;0

شاخصششم;7

۶7
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شاخصچهارم;3

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

شاخصهایاصلی
هویّتشیعه;0
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اصلي مؤلفههای هويّت شيعة اسماعيلي در كتاب افتتاح الدعوه

در هر سه جلد
اول)

الول و مفاهیم اللی شیعی (شاخ
امامان شیعی (شاخ دوم)
مناسک و مناسبتهای شیعی (شاخ سوم)
اماکن مهم شیعی (شاخ چهارم)
شخصیتها و گروههای شیعی (شاخ پنجم)
نمادها و مظاهر مهم شیعی (شاخ ششم)
جمع کل

فراوانی
7
۴3
0
3
21
7
81

درلد
8/۶۴
53/08
0
3/70
25/92
8/۶۴
100

نمودار شماره دو( -مربوط به جدول شماره سه) مقايسه و جمع كل فراوني و درصد هر شاخص

مؤلفههای هويّت شيعة اسماعيلي در كتاب افتتاح الدعوه

سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398
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مؤلفههای هويّت شيعي در كتاب افتتاح الدعوه
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۶8

نمودار شماره سه( -مربوط به جدول شماره سه) مقايسه و جمع كل فراوني و درصد هر شاخص

 ۱-۴ـ تجزیه و تحلیل دادهها:

میییزان توجّییه بییه مؤلفییه هییای هویّییت شیییعی اسییماعیلی و فاطمیییان مغییرب بییا
توجه به جداول شماره  1-3پس از بررسی محتوای کتاب افتتاحالدعوه قاضینعمان ،بیه
شرح زیر میباشد:

جمع کل فراوانیها در مؤلفه ها و نمادهای هویّت شیعی اسماعیلی در کتیاب افتتداح
الدعوه 81 ،مورد بود .به این ترتیب بیشترین مییزان توجیه و تأکیید در ایین کتیاب :در
شاخ دوم (امامان شیعی) با  ۴3فراوانی و  53/08درلد می باشد که به ترتیب مؤلفه،
امام علی

با 18مورد  ،امام حسین

مورد و مهدی موعود

با  ،7امام لاد

با ۶

با  ۴مورد فراوانی ،بود .همچنین در این کتاب ،شاخ

پنجم

(مفاخر و شخصیت های معرو

 8مورد ،امام حسن

شیعی) با  21مورد فراوانی و  25/92درلید در مرتبیه

دوم قرار دارد که مؤلفه اهلبیت با  1۴مورد فراوانی و مؤلفه فر شیعی اسماعیلی بیا 7
مورد فراوانی در این شاخ

کمترین میزان توجه و تأکید به مؤلفه های هویت شیعی اسماعیلی در کتاب مورد نظر
به ترتیب در شاخ

های سوم (مناسک شیعی) با لفر مورد فراوانی ،شاخ

(اماکن شیعی) با  3مورد فراوانیی ،شیاخ

ششیم (نمادهیا و مظیاهر مهیم شییعی) و

اول (الول و مفاهیم اللی شیعی) هر کدام با  7مورد فراوانی ،مشاهده شد.

در میان مؤلفه های هویّت شیعی در کتاب مذکور ،بیشترین میزان تکیرار و توجیه بیه
با  18فراوانی و 22/22درلد ،مؤلفه اهلبیت با  1۴فراوانی

ترتیب به مؤلفه امام علی
و  17/28درلد ،امام حسین
 8/۶۴درلد ،امام حسن

با  8فراوانی و  9/87درلد ،فر شیعی با  7فراوانی و

با  7فراوانی و  8/۶۴درلد ،امام لاد

با  ۶فراوانیی و

 7/۴0درلد و مهدی موعود با  ۴فراوانی و  ۴/93درلد ،منعکس شدهاست.
نتیجه

ابوحنیفه محمد بن نعمان ،معرو

بیه قاضیی نعمیان ،پاییهگیذار فقیه اسیماعیلی و

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

شاخ

چهیارم

تأثیرگذاری عمیق او بر اسماعیلیه و همچنین خدمات بیبدیل او در راه استواری مذهب
اسماعیلی ،از او چهره ای پروفروغ ساخته است .قاضی نعمان از ابتدای دعوت فاطمیان
همراه آنان بود و به چهار خلیفه فاطمی را خیدمت کیرد .افتتداحالددعوه ،مهمتیرین اثیر

۶9
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بزرگترین فقیه در همه ادوار اسماعیلیه اسیت .شخصییت برجسیته ،تألیفیات فیراوان و
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قرار گرفتند.

تاریخی قاضی نعمان است و همانگونه که از نام

پیداست ،راجیع بیه مراحیل قییام و

تشکیل خالفت فاطمیان در افریقیه است .با تحلیل محتوای کتاب مورد نظر نتایج کمیی
زیر به دست آمد:
از میان مؤلفه های هویّت شیعی اسماعیلیه در کتیاب افتتداحالددعوه ،بیشیترین تعیداد
فراوانی و میزان توجه به مؤلفه امام علی ،اهل بیت ،امام حسن ،امام حسین ،امام لاد ،
مهدی موعود

 ،اذان شیعی و کمترین تعداد فراوانی و میزان توجه به مؤلفههای مانند

ولایت ،رجعت ،اربعین ،تاسوعا و عاشورا ،مساجد شیعی ،دانشمندان شیعی ،معطیو
بود .در بررسی شاخ

های مربوط به هویّت شیعی اسماعیلی ،بیشترین میزان انعکیا

در کتاب افتتاحالددعوه به شاخ

دوم (امامان شیعی) و کمترین میزان توجه به شاخ

سوم (مناسک و مناسبتهای شیعی) معطو

بودهاست.

نتایج تحلیلی محتوای کتاب افتتاح الدعوه ،حاکی از این است که:
و فقهی مذهب اسماعیلیه نبرداخته است.
 -2نگارش کتاب همزمان با دوران امامان ستر اسیماعیلی ،دعیوت مخفیی ،تشیکیل
جلسات (مجالس الحکمه) در خفا و تقابل با اهلسنت (مالکی) است .به نظر مییرسید
سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

نعمان تأثیر داشته است.
 -3تکرار و انعکا زیاد مؤلفه هیای ماننید امیام علیی ،امیام حسین ،امیام حسیین،
اهلبیت  ،اذان شیعی در محتوای کتاب به دلیل سیاست های مذهبی ابوعبداهلل شیعی
بود که به خطیبان جوامع در رقاده و قیروان فرمان داده بود تا در خطبیههیای نمیاز بیر
پیامبر  ،خاندان ایشان ،امام علی ،امام حسین ،امیام حسیین و فاطمیه الزهیرا
للوات فرستاده شود؛ عبارت «حَی عَلی خَیرِ العَمل» به اذان اضیافه و عبیارت «الصَبیالةُ
خَیرٌ مِنَ النَبومِ» از اذان لبح حذ شود.
در نهایت میتوان گفت در کتاب افتتاحالدعوه به مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیه و
اوایل دولت فاطمیان در مغرب ،توجه زیادی نشده است .این مؤلفه ها همیراه بیا الیول
فکری و شاخ های هویّت شیعی اسماعیلی در کتاب مذکور انعکا زیادی نداشتهاند
و مورد تأیید و تکرار قرار نگرفتهاست .فقط برخیی از ایین مؤلفیههیا دارای فراوانیی و
تکرار بودند .از اینرو فرض اللی پژوه نیز به تأیید نمیرسد.
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این وضعیت در انعکا

کمتر برخی از مؤلفههای هویت شیعی اسماعیلی توسط قاضی
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 -1با توجه به اینکه افتتاح الدعوه کتاب تاریخنگارنه است به مسائل و مباحث کالمی

منابع

 ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،مقدمه ابگ خلدون ،مترجم محمد پروین گنابیادی،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1352 ،
 -ابن خلکان ،شمس الدین ابوالعبا

احمد بن محمد ،وفیدات االعیدان و أنبیاء الزمدان

تحقیق احسان عبا  ،دارالثقافه.1972-19۶9 ،
 ابن هیثم ،جعفر بن احمد ،کتا المنداظرات  ،تحقیق ویلفرد مادلونگ و پیل ای واکیر،مترجم محمد جاودان و امیرجوان اراسته ،قم ،نشر دانشگاه ادیان و مذاهب.1388 ،
 اشرفی ،اکبر ،بیهویتی اجتماعی و گرایش به غر  ،تهران ،دانشیکده علیوم انسیانی ودانشگاه تربیت مدر  ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد.1377 ،
 آراسته ،امیر« ،قاضی نعمان و مذهب او» ،مجله هفت آسمان ،شیماره  ،9ص، 82-۴7 جنکینز ،ریچارد ،هویت اجتماعی  ،ترجمیه تیورج یاراحمیدی ،تهیران ،نشیر شییرازه،.1381
دانشگاه.1379 ،
 چلونگر ،محمدعلى« ،درآمد) بر تاریخنگار) فاطمییان» ،پایگیاه مجیالت تخصصیىنور ،آینه پژوه  ،بهمن و اسفند ،شماره  ،8۴ص 27تا .1382 ،32
 حاجیانی ،ابراهیم« ،تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران» ،مطالعاتی ملی،ش  ،5ل

،2

.1379 ،228-193

 خسروانیان ،حمیدرضا ،ترسیم هوییت ملیی (ایرانیی) در کتیابهیای درسیی تیاریخمتوسطه از سال  13۴۴تا  ، 1385استاد راهنما دکتر عیسی ابیراهیم زاده ،تهیران ،بنییاد

مؤلفههای هویّت شیعی اسماعیلیان و فاطمیان ...

 -چلونگر ،محمدعلی ،زمینههای پیددایش خالفدت فاطمیدان ،قیم ،پژوهشیکده حیوزه و
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.1380

ایران شناسی و دانشگاه شهید بهشتی ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد.1388 ،
روز.1378 ،
 -دفتری ،فرهاد ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه فریدون بیدرهای ،تهیران ،فیرزان روز،
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 -دفتری ،فرهاد ،مختصری در تاریخ اسماعیلیه ،مترجم فریدون بیدره ای ،تهیران ،فیرزان

.138۶
 ساروخانی ،باقر ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،چاپ دهیم ،تهیران ،پژوهشیگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1380 ،
 شعبانی ،رضا ،ایرانیان و هویت ملی  ،تهیران ،پژوهشیگاه فرهنیگ و اندیشیۀ اسیالمی،.1385
 شهرستانی ،ابوالفتح ،ملل ونحل ،بیروت ،مؤسسه نالرالثقافه.1981 ، شیخ مفید ،محمدبن محمد بن نعمان ،االركاد ،تهران ،انتشارات بیتا.13۶۴ ، الطائی ،علی ،بحران هویت قومی در ایران ،تهران ،نشر شادگان.1382 ، علی خانی ،علیاکبر ،مبانی نظری هویت و بحدران هویدت ،تهیران ،پژوهشیکد علیومانسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.1383 ،
 فرهنگ ابجدی ،ترجمه رضا مهیار ،انتشارات اسالمی.1370 ، القاضى نعمان ،ابوحنیفه ،رساله افتتاح الدعوه ،تحقیق و دادالقاضى ،بیروت ،دارالثقافیه،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،تابستان 1398

1970م.
 -گل محمدی ،احمد« ،جهانی شدن و بحران هویّت» ،فصیلنامۀ مطالعیات ملبیی،

،3

ش ،10ص.1380 ،8۴
 گودرزی ،حسین ،گفتارهایی دربارة جامعه كناسی هویت در ایران تهران ،تمدن ایرانی،.138۴
 معروفی ،یحیی و محمّدرضا یوسف زاده ،تحلیدل محتدوا در علدوم انسدانی (راهنمیایعملی تحلیل کتاب های درسی) ،چاپ اول ،همدان ،سبهر دان .1388 ،
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 -فرمانیان ،مهدی ،اسماعیلیه تاریخ و عقاید ،قم ،نشر ادیان.13۶8 ،
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 نوبختی ،حسین بن موسی ،فر الشیعی ،ترجمه و تعلیقات از محمید جیواد مشیکور،انتشارات علمی فرهنگی ،تهران.13۶1 ،
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