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 اندلسی هانیابن اشعار بر اسماعیلیه شیعه «دور»ریۀ ظن تطبیق

 1دکتر علی صیادانی

 چکیده

بسییاری  ، در ساختار شعری خود و بافت معنایی آن، هانی شاعر شیعه مذهب اندلس و مغربابن

ای دورهریی   نظ، از عقاید اسماعیلیه را وارد کرده و به دفاع از آنها پرداخته است. یکی از این عقاید

تاریخ بشر از هفت دورۀ زمانی تشیکی  شیده و   ، است. بر اساس این نظریه بودن تاریخ مقدس دینی

به ترتیب عبارتند « دور»شود. ناطقان هفت با یک ناطق و وصی و هفت امام شناخته می« دور»هر 

ائم ق   و حضیرت مممید) ( و  ، عیسیی)ع( ، موسی)ع(، ابراهیم)ع(، نوح)ع(، حضرت آدم)ع( از؛

هریک دورۀ زمانی خاصی دارند و از میان شش ناطق نخست اولیوالعمم هسیتند و هرکیدام    ، القیامۀ

هانی گویند. ابنکند. به آنها اصماب شرایع میاند که شریعت ناطق پیشین را نسخ میشریعتی آورده

ادامیه   -  فاطمیخلیف -کند که معمّلدین اهللدر دیوان اشعار خود این نظریه را به این شک  مطرح می

که در «« دور»»دهندۀ راه انبیای گذشته و وظیف  تأویلی بر عهده او است. از دیگر فروعات نظری  

 امامت است.، وصیّ، بمث مربوط به عَهد، هانی مطرح شدهاشعار ابن

 اسماعیلیه.، «دور»نظری  ، هانیابن، شیعه: واژگان کلیدی

                                                           
 .alisayadany@yahoo.com ایمیل:، بایجاناستادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذر. 1
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 مقدمه

 آینیده  در اسالم امت که کردند بینیپیش خود پربرکت حیات رانود در اسالم) ( گرامی پیامبر

 بیت)ع(اه  بارها، رو این از، شودمی منشعب متعدد هاییفرقه به و خواهد شد مبتال فراوان اختالفاتی به

 وفیات  از پس ساعتی تنها، این وجود با. کرد معرفی خود از پس شایست  مرجع یگانه عنوان به را خود

 پییروی  به تن گروهی. شد تبدی  اصلی فرق  دو به و گردید تشتت و اختالف دچار ماسال امت، ایشان

، بودنید  بسیته  غیدیر  در خیدا) (  رسول با که پیمانی به نیم اقلیت گروهی و دادند وقت حاکمان از

 بیه  شیعی جامع  افراد نخستین، حضرت آن پیروان. نکشیدند علی)ع( دست امام یاری از و ماندند وفادار

 بیه  خیود  زمیان  رومیر  بیه  امیا ، داشتند واحد آرمانهایی و باورها ابتدا در چه اگر شیعیان. آمدند شمار

 آن فرزنید  اسماعی  مرگ که گروهی صادق)ع( امام امامت عصر در آنکه تا، شدند تبدی  هاییگروه

. کردنید  اپیید  ویژه عقایدی و دانسته خود مقتدای و امام عنوان به را وی، بودند نکرده باور را حضرت

 نیام  واقیع  در و گرفیت  شیک   هجیری  دوم سدۀ میان  در که است شیعه مذهب از ایشاخه، اسماعیلیه

، اسیماعی   ترشبمرگ فرزند امامت به )ع( صادق جعفر امام حضرت از بعد که است هاییفرقه عمومی

 ایین  اساسیی  اوتتفی  شودمی مشخص، شد گفته آنچه بنابر .دارند اعتقاد اسماعی  بن مممد اشنواده یا

 موسیی  امیام  جای به و معتقدند امام هفت به اسماعیلیه فرق  که است این در امامی دوازده شیع  با فرقه

)رحیمیی   .داننید میی  خیود  امام، )ع( صادق جعفر از پس را اسماعی  بن مممد یا و اسماعی  کاظم)ع(

 (http://intjz.net/maqalat/sh-emamat.htm، ش:2931، ثابت

هانی شاعر شاعر شیعه مذهب اندلس و مغرب زمین نییم بیه عنیوان یکیی از مبلغیان اصیلی       ابن

شود؛ و ممتوای اشعار او سرتاسر نمود عقاید اسماعیلیه اسیت؛ عقاییدی چیون    اسماعیلیان شناخته می

نظریی   ، ظهر و بطن و جم آن از میان این عقاید ،عصمت، تأوی ، عهد، داعی، ناطق، وصایت، امامت

های اصلی اسماعیلیه است در دیوان این شاعر نیم به انمای مختلف مطرح که یکی از مشخصه« دور»

 گویی به سؤالهای مطرح در این زمینه است؛ از جمله:شده است. و جستار حاضر در پی پاسخ

هانی جوانب مختلف این نظرییه را  رح شده یا ابندر اشعار این شاعر مط«« دور»»آیا تنها لفظِ. 2

 در دیوانش مطرح کرده و فروع مربوط به آن را نیم بیان کرده است؟

 هانی در چه سطمی قرار دارد؟این نظریه در مقایسه با سایر اعتقادات شیعی ابن. 1

 فرضیه زیر مطرح می شود:، با توجه به این پرسشها. 9

http://intjz.net/maqalat/sh-emamat.htm
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، را در دیوان مطرح کرده بلکه فروع مربیوط بیه آن چیون: نیاطق    « دور»ابن هانی نه تنها واژۀ 

تأوی  را نیم تبیین کرده است. اما در مقایسه با سایر اعتقیادات شییعی از بسی  و    ، امام، عهد، وصیّ

 تفضی  کمی برخوردار است.

 پیشینۀ پژوهش -1

الت و کتابهایی زیاد ای است که دربارۀ آن مقاحوزه، تملی  اشعار شعرا از منظر دینی و عقیدتی

هانی نیم مقیاالت و  الخصو  در عرص  اقتباسهای قرآنی. در زمین  اشعار ابننگاشته شده است؛ علی

افکیار  ، کتابهایی نگاشته شده که در بخشی از این پژوهشها به بررسیی مضیامین و آییات قرآنیی    

دکتر زاهد علی؛ ، شیبانی دکتر، اسماعیلیه پرداخته شده است؛ از جمله در مقاالت دکتر مممدرضایی

به شیک  مسیتق  میورد بررسیی قیرار نگرفتیه اسیت؛        ، در اشعار این شاعر« دور»اما نمود نظری  

پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده به دو دسته تقسیم می شود: در بخیش اول؛ تنهیا بیه تبییین     

ینکه این نظریه در دییوان  اسماعیلیه و مباحث مربوط به آن پرداخته شده است بدون ا« دور» نظری 

 شاعری تبیین شود از جمله:  

 اسماعیلی؛ فرقۀ دیدگاه امامت از، صدیقه رحیمی ثابت. 2

 .تاریخ مقدس بشری از دیدگاه اسماعیلیان« دور»هفت ، علیرضا روحی میرآبادی. 1
 ای گذرا به عقاید اسماعیلیه در اشعار این شاعر شده؛ از جمله:در بخش دوم؛ تنها اشاره

 ؛األندلسی الموروث الدینی فی شعر ابن هانی، منیر، عبید نجم. 2

 .األندلسي المغربي يتبيين المعاني في شرح ديوان ابن هان، زاهد، علی. 1

بنابراین نگارنده با توجه به اهمیت این موضوع و لموم تبیین صمیح آن برای فهم بهتر اشعار این 

اعر پرداخته و جوانب مختلف آن را مورد بررسی قرار داده شاعر به تطبیق این نظریه بر اشعار این ش

است و اذعان دارد که این نظریه و مباحث مطرح شده در مورد آن به هیچ وجه از دید شیع  دوازده 

 رو تأیید این نظریه نیست. امامی مورد تأیید نبوده و هدف از نگارش مقاله پیش

 هانینامه ابنزندگی -2

 913ییا   913در سیال  االندلسیّهانیسعدون معروف به ابنمممّد بن  بنهانی  نمممّد ب ابوالقاسم

، ابن الخطییب  /132  ، 1م: ج2391، اشبیلیه به دنیا آمد. )فروخسکونم یکی از روستاهای »ه.ق در
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 ش:2999، ( و در ممی  سرشار از علم و ادب آنجیا بیمرگ شید. )الفیاخوری    11 ، 21ق: ج2923

 کم علم وادب به یادگیری پرداخت.( و در مرا919 

دست نیافت به همین خاطر عازم ، خواستابتدا به مروانیان پیوست ولی به آنچه که می، هانیابن

شد و به فاطمیان ملمق شد و به مدح آنان پرداخت. او همچنین به دیدار جعفر بن علیی و  « مغرب»

ر ادبیا او را جیمو شیعرای طبقی  اول     یمیی رفت و در طی قصایدی آنها را مدح کرد. اکث، برادرش

گوینید  ، دهند و این خود گواه جایگاه واالی او در شعر است. اما در مورد میرگ او اندلس قرار می

فوت کرده است و مورخان در مورد علت آن اتفیاق نظیر    2«برقه»در « مصر»که در مسیر خود به 

بسیار تأسف خورد و ، انی به معمّ رسیده( بعد از این که خبر مرگ ابن132همان:  ، ندارند. )فروخ

هانی بر شعرای شرق فخر بفروشیم اما تقدیر مانع این امر شید.  گفت: ما امید داشتیم که به وسیل  ابن

 (112م:  2322، )ابن خلکان

 «دور»تعریف  -3

شود که در آن یک رسول که بیه  به مدت زمانی معین اطالق می« دور»، در اصطالح اسماعیلیان

گویند و هفت امام مستقر یا اصلی یکی پس گویند و وصی او که به وی اساس میطق نیم میوی نا

رسند. در طی این مدت ممکن است چند امام مستودع یا امانتی به طور موقت از دیگری به امامت می

 شود.انتخاب می« دور»یک امام مقیم و یک نفر به عنوان متمم « دور»به امامت برسند. در هر 

هرکیدام تمیت   ، مدت زمانی به شش پیامبر صاحب شریعت اختصا  دارد و سایر پیامبران این

گیرند. بر طبق این عقیده هفت ناطق که عبارتند از و شریعت آن ناطق قرار می« دور»نظر امام آن 

دورۀ »هرییک  ، و ق ائم القیام ۀ  و مممد) ( ، عیسی)ع(، موسی)ع(، ابراهیم)ع(، نوح)ع(، آدم)ع(

انید کیه   ی دارند و از میان شش ناطق نخست اولوالعمم هستند و هرکدام شیریعتی آورده زمانی خاص

 گویند.کند. به آنها اصماب شرایع میشریعت ناطق پیشین را نسخ می

اسماعیلیان معتقدند شجرۀ امامت از زمان هبوط آدم)ع( شروع شده و تا روزگار ما ، بر این اساس

برخی منابع اسماعیلیه به طور مفص  به آغاز خلقت و امیور الهیی و   در ، ادامه یافته است. از این رو

چانکه در رسائ  اخوان الصفا مسائ  آغاز خلقت و حوادث ، روحانی مربوط به آن پرداخته شده است

، مربوط به نبوت حضرت آدم)ع( به طور مشروح مورد بمث قرار گرفته است. ) روحیی میرآبیادی  

 (221-223ش: 2992
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 ودن تاریخ مقدس دینیای بدوره -4

آنان ترکیب شده اسیت  « ای بودن تاریخ مقدس دینیدوره»  امامت با نظری ۀعقاید اسماعیلیه دربار

، ییید قیرآن اسیت. براسیاس ایین نظرییه      أهای پیامبران مختلف الهی تطبیق دارد و مورد تکه با دوره

بیه پاییان   ، با طول زمانی معیین هر یک « هفت دوره»اسماعیلیان قدیم معتقد بودند که تاریخ بشر در 

، شود و دارای مردمی با سینتها آغاز می، وحی و شریعت است ۀرسد. هر دوره با پیامبری که آورندمی

آدم زیسیته میا را بنیی   ما میی  ۀدر دور )ع(های معشیت و دینهای مختلف است و چون آدمراه، روشها

و بعید از هفیت دور    شیود امت برپیا میی  گویند. هر دوره همار سال است و هر هفت همار سال قیمی

ند: نخست حکم شیریعت و دنییا   هست دهد. مردم در هر دوره مطیع دو حکمقیام قیامتها رخ می، قیامت

که نسبت انسانها به یکدیگر است و حاکمان آنها پیامبران هستند و حکم دیگر قیامت و آخرت است 

 ند.آوربه شمار می قائمان قیامت که در واقع نسبت انسان با خداوند است و حاکمان آن

پذیرند. پیغمبر مطابق با فهم مردم شیریعتی وضیع   می اثرنخست مردم از حس و خیال  ۀدر دور

آید و ست که امام میا شود. در اینجاکمال آغاز می ۀرسد و دورکند؛ سپس این دوره به پایان میمی

روحیی  ، وهمی و خییالی ، کند و معارف حسییابد. حقایق را بازگو میادوار قبلی سیطره می  بر هم

انید. ناطقیان   شش ناطق ظهور کرده، اول تاریخ بشر ۀبر اساس این نظریه در شش دور یابند.الهی می

و ، )علییهم السیالم(   عیسیی ، موسیی ، ابیراهیم ، نوح، همان پیغمبران اولوالعمم بودند از حضرت آدم

امام مقیم وجود دارد که در واقع مربیی  ، ز آنهمممان با ناطق هر دوره یا قب  ا) ( حضرت مممد

خمیمیر  ، اُد، تارح، هود، شود. امامان مقیم این شش دوره عبارتند از: هنیرناطق هر دوره ممسوب می

شیود  نیم نامیده میی « صامت»و « اساس»و ابوطالب. هرناطق )پیغمبری( وصی و جانشینی دارد که 

شییث بیود.   ، بوده است. بنابراین وصی حضرت آدم )ع(مند که در حال حیات ناطق از علم او بهره

، حضیرت اسیماعی  )ع(  ، وصی ناطق سوم یعنی حضرت ابیراهیم )ع( ، وصی حضرت نوح )ع( سام

وصی ناطق پنجم حضرت عیسیی )ع(  ، هارون یا یوشع، وصی ناطق چهارم یعنی حضرت موسی )ع(

 مام علی)ع( بود.ا، شمعون الصفا )پطروس( و وصی ناطق ششم یعنی حضرت مممد ) (

رسد ممکن است مستقر و مستودع باشد و در پی هر اساس به ترتییب  می اساس هر امامی که به مقام

  هفتمین امام بیه مرتبی  ، ششم ۀای یا فق  در دورشدند و در هر دورهنامیده می اتما آمدند کههفت امام می

اصلی امامان که امامیان    در کنار این سلسلگردد. پیامبر ناطق بعدی می، رسد و با تکالیف خا ناطقی می



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

321 

 

  

شوند ممکن است یک تا هفت امام مستودع نیم وجود داشته باشد. امامان در هیر دوره بیه   مستقر نامیده می

ششم کیه   ۀحافظان و نگهبانان حقیقی کتابهای شریعت هستند. امام هفتم در هر دوره یا فق  در دور  منمل

   کند.جدیدی را آغاز می ۀشریعت ناطق قبلی را نسخ و دور، یابدناطقی ارتقا می  به مرتب

ند که این دوره با رسالت حضرت مممد) ( هست ششم اسماعیلیان چنین معتقد ۀدر رابطه با دور

طالیب)ع(   علیی ابین ابیی   ، وصیو شود. امام مقیم این دوره جناب ابوطالب است و اساس آغاز می

ند و امامیان  باشی میی  داشتند. امامان مستقر که هفیت نفیر  است. در این دوره دو گروه امام حضور 

شیود  امامان مستقر ممسوب می  سر سلسل، امام علی)ع(، بر اساس برخی انشعابات اسماعیلی مستودع.

، مممد بن علی)ع(، شد و پس از او امام حسین)ع(امام مستودع ممسوب می، در نتیجه امام حسن)ع(

 شوند.امامان مستقر ممسوب می، عفر و مممد بن اسماعی اسماعی  بن ج، جعفر بن مممد )ع(

امامیان    امام علی)ع( را اساس دوره قرار دهیم سلسل، برخی دیگر از اسماعیلیاننظراما اگر طبق 

در هر صورت آنچه که مسلم اسیت   شود.گردد و امام مستقر ممسوب میاز امام حسن)ع( آغاز می

 ۀوصیی و نیاطق دور  ، صیامت ، اسیاس ، امام هشتم، هفتم دورهمممد بن اسماعی  امام ، در این دوره

 است.، شودمعادی آخر نامیده می ۀهفتم که دور ۀبعدی یعنی دور

مممید بین اسیماعی  پیس از      زییرا ، جعفر آخرین امامی بود که ظاهر بوددر واقع اسماعی  بن

ییا  « ستر ۀدور»ن او )ع( پنهان گشت و با پنهان شد آوردن شیعیان به امامت امام موسی کاظمروی

گیردد. مممید بین    آغاز گشت و از همین دوره ظهور داعیان نیم آغیاز میی  « امامان مستور ۀدور»

معادی آخر حکمرانی  ۀو مهدی یا قائم خواهد بود و بر دور« ناطق هفتم»پس از ظهورش ، اسماعی 

 ۀبیا ظهیور او دور   شیود و اساس و ناطق در او یکی میی   مرتب، خواهد کرد و به عنوان آخرین امام

شود. هر چند که مممد بن اسماعی  از پیامبران ناطق است؛ اما شریعت جدیدی پایانی جهان آغاز می

کند و تنها حقیقت باطن شرایع پیشین را آشکار خواهد ساخت. حقایقی که تاکنون بیه  را اعالم نمی

 صورت ناقص و تنها برای خوا  فاش شده است.

حقایق از هر رمم و رازی خارج شیده  ، یش از آن که جهان به آخر برسدبنابراین در این دوره پ

شود به طیوری  معرفت و علم روحانی ممض شروع می ۀشود و دورو برای تمامی جهانیان معلوم می

که در این عصر دیگر نیازی به ظاهر شرایع نیست و امام ناطق مممد بن اسیماعی  بیه عیدالت بیر     
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امام روز رستاخیم اسیت  ، قائم القیامۀرساند. او م جسمانی را به پایان میجهان فرمان خواهد داد و عال

 همان(، ثابت رحیمی) او پایان زمان و عصر تاریخ بشریت خواهد بود.« دور»و 

 هانیبر اشعار ابن« دور» نظریۀتطبیق  -5

مام انبییای  چهاردهمین امام دورۀ کشف است و ادامه دهندۀ راه ت، معمّ، براساس اعتقاد اسماعیلیه

معیمّ را در  ، هانی در بخشهای مختلیف دییوان  ( از این رو ابن14تا: بی، گذشته هست. )عبید نجم

 دهد:دهد و صفات آنان را به او نسبت میجایگاه انبیا پیشین قرار می

 اول« دور»حضرت آدم)ع(؛ ناطق  :5-1

« دور»ادامه دارد و به آن  شود و تا ابتدای طوفان نوح)ع(از هبوط آدم)ع( شروع می« دور»این 

دو اساس دارد: هابی  و شییث. اولیی بیه دسیت     « دور»تکوین گویند. ناطق آن آدم)ع( است. این 

 برادرش قابی  کشته شد و مقام او بعد از مرگش به شیث رسید.

هنید بود و حجتهایش دوازده تن هستند و از جمل  آنها ابلیس اسیت  ، امام مقیم در عهد آدم)ع(

آدم)ع( نقبای دینش به طور ظیاهر دعیوت بیه توحیید     « دور»ن به آدم)ع( را رد کرد. در که اذعا

آدم)ع( به تبلیغ حدود باطنی « دور»کردند. ائم  کردند و به ظاهر شریعت عم  میخداوند تعالی می

کنند که نمدیک شصت امام قب  از آدم)ع( بودند پرداختند. برخی منابع اسماعیلی اشاره میدینش می

، شیود. )روحیی میرآبیادی   شمرده میی « دور»و آخرینشان هنید است و ملک بن متوشلخ متمم این 

 (292همان: 

 -معیمّ  -به مانند دیگر قصائد دییوان بیه ثنیا و میدح خلیفی  فیاطمی      ، «أَسِیرُ خَطِیبًا بِآالئِهِ»قصیدۀ 

دینی اسماعیلیان و ناطق هانی در این قصیده به مرحل  دوم از تاریخ مقدس اختصا  داده شده است. ابن

کند؛ و معتقد اسیت  این دوره یعنی حضرت آدم)ع( اشاره کرده و داستان بخشیده شدن او را مطرح می

از خطای حضرت آدم)ع( گذشت کرد. البته در تملی  اشعار ابین هیانی   ، که خداوند به خاطر ائمه)ع(

یرا او شیع  اسماعیلی است و فاطمییان و  باید به ساختار فکری او به عنوان شیعه اسماعیلیه توجه کرد؛ ز

 شمارد:معمّ را ادام  سلسله امامت می داند و آنها را از سالل  حضرت فاطمه زهرا)ع( می

 سِیییرمکُمَ مَوضِیییع    مِییینْ لِآآآمدَ َ

  

 بِییهِ اسییتوَجَبَ العَفْییوَ لمَییا عَصَیی   
  

 (14ق:  2133، )ابن هانی
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آنگاه کیه از  ، از بود که مستمق گذشت خداوند شدحضرت آدم)ع( نیم به خاطر آگاهی از این ر» 

 «فرمانش سرپیچی کرد.

 دوم« دور»حضرت نوح)ع(؛ ناطق  :5-2

دوم از طوفان نوح آغاز و تا تولید ابیراهیم)ع( ادامیه    « دور»، اسماعیلیه« دور» نظری بر اساس 

تین پییامبر  نخسی ، )ع(را نسخ کرد. نوح )ع(نوح)ع( است و او شریعت آدم« دور»یافت. ناطق این 

دوم « دور»( ابن هانی نیم در بیت زییر بیه   299-292همان: ، اولی العمم است. )روحی میرآبادی

 -خلیف  اسماعلیلی مذهب فاطمییان  -کند و با خطاب به معمّتاریخ مقدس بشری اسماعیلیان اشاره می

فرمیان و آیینیت    تمام مردمان آن زمان مطییع ، گرفتیگوید: اگر تو در جایگاه نوح)ع( قرار میمی

گشتند و برخالف نوح)ع( که نتوانست در طول مدت زمان زیادی همگان را به صیراط مسیتقیم   می

همگان را شییفت  تیو و   ، نور روحانی وجود تو که بر گرفته از تمام انبیای پیشین است، هدایت کند

 داد:کرد و نور هدایت را در همه جا بس  میآیینت می

 قَومِیهِ  فِیی  ذِرًامُنْی  نُوحًیا  کُنْتَ أَو

  

 تَضْیییلِیلَا بِدُعَائِیییهِ زَادَهُیییم مَیییا 
 

 (129همان: ، هانی)ابن 

گرفتی؛ قرار می، یا اگر )در جایگاه حضرت نوح)ع((که نصایمش بر قوم گمراهش سودی نبخشید»

 «یافتند(.)هرآینه هدایت می

 چهارم« دور»حضرت موسی)ع(؛ ناطق  :5-3

)ع( است که شریعت ابراهیم )ع( را نسخ کرد. و در وسی   حضرت موسی، چهارم« دور»ناطق 

ابراهیم)ع( و سه تیا بعید از او   ، نوح)ع(، سایر ناطقان قرار گرفته است. سه ناطق پیش از او آدم)ع(

( ابن هانی بیا اقتبیاس از   293همان: ، بودند. )روحی میرآبادی قائم القیامۀمممد)ع( و ، عیسی)ع(

وَهَ ل  أَََ ا َ دَ دِی ُ     ﴿ اره کرده است؛ در قرآن کریم آمیده اسیت:  طه به این دوره اش ۀآیات سور

ارِ هُدًىلَلَماا إِذ  رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّی آَِیكُمْ مِن هَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّ یمُوسَ

آییا  »( 21-3)طیه/  ﴾إِنَّ كَ بِ ال وَادِ ال مُقَ داطِ ًُ وًى     رَبُّكَ فَاخ لَعْ نَعْلَیْ كَ إِنِّی أَنَا  أَََاهَا نُودِيَ یَا مُوسَى

اش گفیت : درنی    پس به خیانواده ، هنگام  که آتش  دید سرگذشت موس  به تو رسیده است ؟

اى از آن را برایتان بیاورم یا نمد آتیش ]بیراى   روم[ شاید شعلهتردید من آتش  دیدم ]م کنید ؛ ب 



 هانی اندلسیشعار ابنشیعه اسماعیلیه بر ا« دور»تطبیق نظریه 

 

313 

 

  

به یقیین ایین مینم    ی! چون به آن آتش رسید ندا داده شد : اى موس. ا کردن راه[ راهنمای  بیابمپید

 «ی.پس کفش خود را از پایت بیفکن ؛ زیرا تو در وادى مقدس طوى هست، پروردگار تو

هانی مضمون این آیه را به شک  کام  در شعر خود آورده است اما نکت  ظریفیی کیه در ایین    ابن

داند که حضیرت موسیی)ع( بیه    رد این است که وجود معمّ را برگرفته از شعله آتشی میآیه وجود دا

 هدایت گیری  .2 لماظ شده است؛، به واسط  آن راه خویش را یافت؛ در این تشبیه دو ویژگی در مشبهَ

 :درسانداند که پیروانش را به مقصود می. مقدس بودن. و با این تشبیه وجود معمّ را چراغ هدایتی می1
 عَلَ ى  عُرِضَتْ الَّتی القَبَسِ شُعْلَۀِ مِن 

  

 الظَّل مَ  ا ُ بِ  هِ دَ  ارَتْ و قَ  دْ مُوسَ  ى 
 

 (11همان:ص، )ابن هانی 

، وجود او از شعل  آتشی است که بر حضرت موسی)ع( عرضه شد. موقعی که تیاریکی و ظلمیت  » 

 «حضرت را در حیرت و سرگشتگی انداخت.

 پنجم« ردو»: حضرت مسیح)ع(؛ ناطق 5-4

پینجم  « دور»الصیفا اسیت. در   حضرت عیسی)ع( است که اساسش شمعون، پنجم« دور»ناطق 

زکریا و یمییی)علیهم السیالم(   ، عمران، یونس، سلیمان، داود، طالوت، پیامبران دیگری چون هارون

( در 233-293همیان:  ، اند که همه بر شریعت عیسی)ع( تأکید داشیتند. )روحیی میرآبیادی   بوده

پنجم اشاره کرده است و معتقد است کیه نیور   « دور»زیر نیم ابن هانی به انقال نور امامت از ابیات 

برکت وجودی ، وجودی حضرت مسیح)ع( در معمّ دمیده شده و او به عنوان چهاردهمین امام فاطمی

 حضرت مسیح)ع( را نیم داراست:

 عِب   ادِهِ بَ   ینَ اهللِ بِنُ   ورِ َسْ   عَى

 و لَ  مْ ََحقِیقً  ا سَ  نَا َ العِیَ  انُ وَجَ  دَ

 كم ا  مَط لَعَهَا الشَّمْسَ َُنسِی أَخشَا َ

 صُ وَر ً  رَبِّ كَ  مَلَكُ وتِ  مِن  صُوِّرتَ

 خَلِیلَ  ۀً دُعی  تَ أَن  ل  وال أَقسَ  متُ

  

 و ََلُودَ  ا  لَهُ  مْ  بُرهَانً  ا  لِتُضِ   َ  ت 

 ََص   رِیحَا بِكُن هِ   هِ الظُّنُ   ونُ َُحِ    ِ

 التَّس  بِیحَا ذِك  رُ َ المَالئِ  كَ أَنسَ  ى

 الرُّودَ   ا فَكُن   تَ مً   اعِل  وأَمَ   داها

 1مَسِ  یحَا المَسِ  ی ِ بَع  دِ مِ  ن  لَ  دُعِیتَ
 

 (47همان:ص، )ابن هانی 

کند تا چون برهیانی ]بیر حقیانیتش[ بیر آنیان      در میان بندگان خود با نور الهی حرکت می» 

افت. بیم آن دارم نور حقیقت تو را درک کرد اما عقلها بر کُنه و ذات او احاطه نی، بدرخشد. چشمان
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فرشیتگان را  ، یاد نیاورد همانطور که یاد توخاطر تو بهکه خورشید دیگر جایگاه طلوع خویش را به

از تسبیح غاف  کرد. خداوند تو را از ملکوت خویش آفرید و بر روح تو از علم خویش دمید. به خدا 

 « شدی.نامیده می هرآینه مسیح دوم، شدیکه اگر تو جانشین نبوت نامیده نمی، سوگند
 

 ششم« دور»حضرت محمد)ع(؛ ناطق  :5-5

بیه پاییان    قائم القیامۀشود و با ظهور ششم از ابتدای بعثت حضرت مممد) ( شروع می« دور»

، اند. پیامبر اسالم سید ناطقیان حضرت مممد) ( داشته« دور»هایی به رسد. ناطقان گذشته اشارهمی

مممد) ( این است که به هییچ وجیه   « دور». ویژگی عمدۀ جمع کنندۀ فضائ  و خاتم آنها است

« دور»دهید.  هییچ تغیییری در آن نمیی   ، آیدهفتم می« دور»که در  قائم القیامۀنسخ نخواهد شد و 

رسد و مقدر اسیت  کمال به پایان می« دور»مممد) ( آخرین ادوار اصماب شرایع است و در این 

« دور»ادوار باشد و مقدر است کیه ائمیه در ایین    ترین مممد) ( از نظر مدت بمرگ« دور»که 

 بسیار باشند و آخر آن به قیامت موعود برسد.

حضرت رسول) ( مسئولیت ابالغ وحی یا تنمی  را بر عهده داشیت و حیال   ، اسالم« دور»در 

نامیدنید  دار بود. لذا علی)ع( را صاحب تأوی  میآنکه حضرت علی)ع( مسئولیت تأوی  آن را عهده

شد. این وظیفه پس از علی)ع( بر عهدۀ ن دارندۀ تأوی  حقیقی اسالم بعد از پیامبر ممسوب میو ایشا

امامان علوی گذاشته شد. پس از فوت پیامبر گرامی اسیالم) ( و بیه شیهادت رسییدن حضیرت      

چند گروه از امامان که هیر کیدام از   ، شدعلی)ع( که از نظر اسماعیلیان اساس این دوره شمرده می

گیروه سیوم: اشیهاد.    ، گیروه دوم: خلفیا  ، به امامت رسیدند: گروه اول: اتما، ام تشکی  شدههفت ام

 (231-233همان: ، )روحی میرآبادی

؛ یعنی حضرت مممد) ( اشاره کرده «دور»هفتم و ناطق این « دور»ابن هانی در بیت زیر به 

و او را تمثیلیی از حضیرت   داند که نور این نیاطق در وجیود او دمییده شیده     ای میو معمّ را خلیفه

 مممد) ( و یارانش را چون یارن رسول اکرم) ( می داند:

 میید و کأَنَّمییا أَنییتَ النَّبِییی  مُمَ  

  

 و کَأنَّمیییا أنصیییارُکَ ا َنصیییارُ  
 

 (213همان: ، )ابن هانی 

 «تمثیلی از رصول اکرم) ( و اصمابش هستید.، گویا تو و یارانت»
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 مناطق و وظیفه تأویلی اما :5-6

هستند که برای هدایت مخلوقات و تنظیم مبدعات و بیان  ناطقان کسانی، بنابر عقیدۀ اسماعیلیان

شرایع و احکام و تبلیغ و انذار و شهادت فرستاده شدند. نسبت ناطق به امام همچون نسبت خورشیید  

پیذیرد.  ثیر میی گیرد. امام نیم از ناطق تیأ گونه که ماه نور خود را از خورشید میاست به ماه. همان

و ائمه بین هیر رسیول و رسیول    ، پردازدو وصی یا اساس به باطن دعوت می، ناطق با ظاهر شریعت

 باشد.می« دور»در واقع ناطق صاحب ، آیند و این سنت تا قیام قائم تداوم داردبعدی می

امعیه  شیود و در ج در واقع ناطق کسی است که رتب  تنمیلی احکام توس  او به مردم ابیالغ میی  

عهده دار مرتبه تأوی  احکام بوده و امام ظاهر و بیاطن شیریعت را بیر    ، اساس، اما، یابدگسترش می

پژوهان و مفسران بسیاری از گذشته تاکنون در قرآن( 221همان: ، عهده دارد. ) روحی میرآبادی

أویی  را  گروهیی ت ، اند. برخی تأوی  را متیرادف تفسییر  پی عرض  تعریف و یا تملی  تأوی  بوده

انید. ایین تنشیها تنهیا در مییان      عده ای حقیقت آیات و جم آن تعریف کرده، خالف ظاهر آیات

 پژوهان هم مذهب نیم جاری است.بلکه میان قرآن، های اسالمی نیستمفسران فرقه

در ، های اسالمی شاید تنها گروهی باشند که میان دانش پژوهیان ایشیان  اسماعیلیه در میان فرقه

از سویی نشیان از  ، سویی دانشمندان اسماعیلی در تأوی خورد. این همخوانی به چشم نمیاهمن، تأوی 

ای کیه درگیریهیای علمیی    های بسیار ممکمی دارد که تأوی  بر آن بنا شده اسیت بیه گونیه   پایه

گوناگون آنها در حاشی  مسأله است و هیچ گاه به صورت مسأله که همیان تأویی  اسیت کشیانده     

و از سویی دیگر حکایت از خمیود مباحیث نظیری در فرقیه باطنییه و ییا تقلیدپیذیری        ، شودنمی

 دانشمندان متأخر آنها دارد.

. معنیای  1. معنیای لغیوی   2تأوی  در نگاه بسییاری از نویسیندگان اسیماعیلی دو معنیی دارد:     

تأوی  بازگرداندن هر چیمی به اص  آن معنی شیده اسیت. اصیطالح    « دیوان المؤید»اصطالحی. در 

تأوی  در منظر اسماعیلیه با مث  و ممثول و ظهر و بطن بسیار در هم تنیده است. باطن آیات همیان  

ل آیات است و تأوی  آیات همان بطون آیات. بنابراین آنچه به عنیوان بطیون آییات قیرآن     ممثو

 شود در حقیقت تأوی  آیات است.معرفی می

یابی به تأوی  است. برخی تأوی  آییات را  امکان دست، تأوی   یکی از مباحث اخالقی در مقول

گروهی تأوی  آییات را برای ، کنندمی دانند و دیگران را از تأوی  آیات ناتوان معرفیویژۀ خدا می
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دهند. باطنییه در شیمار   ای تأوی  را به معصومین)ع( اختصا  میدانند و عدهپیامبر امکان پذیر می

علمی است که در میان ، خوانند. علم تأوی هایی هستند که علم تأوی  را ویژۀ معصومین)ع( میفرقه

 گویند.هر ملتی به اندازۀ توان و فهم ایشان سخن می اه  بیت)ع( به ودیعت گذاشته شده و آنها با

برخی دیگر ازخوا  نیم از قیدرت تأویی  برخیوردار هسیتند؛ ماننید:      ، افمون بر معصومین)ع(

اما تأوی  داعیان بایستی پیش از مطرح شدن از سوی وصی میورد  ، داعی کبیر و داعی مطلق، حجت

ن داعی پیش از بروز نظریات خیویش آنهیا را بیه    به همین جهت در دورۀ فاطمیا، تأیید قرار گیرد

 داد.رساند و امام با اصطالحاتی اجازۀ تأوی  در بیت المکمه را به داعی میتأیید امام می

داعی کبیر و داعی مطلق در نظام فکری اسماعیلیه از کسانی هستند که ، حجت، قائم، اساس، امام

امی اسیماعیلیان الگیوی تیأویلی باشیند. عیوام      صالحیت تأوی  دارند. این گروه باید از سیوی تمی  

علم  علم آموخت. راسخان در باید تأوی  درست را از راسخان در، توانند به تأوی  آیات راه یابندنمی

سو نباشند؛ چنیان کیه   ممکن است به جهاتی چون تأثیر زمان و مکان و جم آن در تأوی  آیات هم

 9تفاوت فاحشی است.« الس المستنصریۀالمج»و « المجالس المؤیدیۀ»میان تأویالت 

در بسیاری از متون اسماعیلی پیامبر) ( صاحب تنمی  و علی)ع( وارث تأوی  معرفی شده است و 

دانش آموختگان علی)ع( هستند. دلیی  باطنییان بیر    ، داعی کبیر و مطلق، حجت، وصی، امام، اساس

ا اهلل والراسخون فی العلیم قیالوا آمنّیا    ه إلّو ما یعلم تأویل»امکان تأوی  برای غیر خداوند آیه شریف  

 ( 233-229ش:  2992، است. )بهرامی« …به

اص  تأوی  و صاحبان تأوی  در بخشهای مختلف از دیوان ابن هانی وارد شده است؛ برای نمونه 

کند؛ یعنی آنان بیر معیانی و مفهیوم اصیلی و     در ابیات زیر امامان)ع( را صاحبان تأوی  معرفی می

های بعدی بیه تبییین ایین    به واژه« أه »آگاه هستند. ابن هانی با افمودن کلم ، آیات قرآن حقیقی

تأوی  قرآن را به حضرت مممد) ( آموخت و حضرت مممید) (  ، اص  می پردازد که خداوند

به جانشین و وصیّ خود حضرت علی)ع( و حضرت علی به فرزند خود امیام حسین)ع( آموخیت و    

خود امام حسین)ع( یاد داد و این گونه علم تأوی  یک به ییک بیه آخیرین     امام حسن)ع( به برادر

، شیود امام رسید و دیگر مردمان به قدر فهم خود از تأوی  آیات قرآن که توس  امامان انجیام میی  

 (:49ش: 2941، علی) کننداستفاده می
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 الۀِ و الهُ  دَيلُ النُّبُ  وا ِ و الرِّسَ   هْ  أَ

 یمِرِوالتَّحْ   ی   لِ یِ والتَّأوِال   وادْ و

  

 ارُ ًهَ   ادَ ٌ أَیِّن   اتِ و سَ    فِ   ی البَ 

 ارُی   لِ ال خُل    إن وال إنكَ    لِو التَّحْ
 

 (151همان:ص، هانی)ابن 

دشمنان و غاصبان حق اه  بیت)ع( را مورد خطاب قیرار  ، هانی در بخش دیگری از دیوان خودابن

از درک آییات  ، امویان و عباسیان هسیتند دشمنان ائمه)ع( را که در واقع ، دهد و با استفهام انکاریمی

گوید که قرآن دارای تأویلی است که خداوند تنها به امامان قدرت درک این داند و میقرآن عاجم می

تأویالت و انتقال آن به دیگر مردمان را داده است. و امویان و عباسیان که دعوی حقانیت و وصیایت  

 ند و از درک معنای واقعی آیات عاجم هستند:دانکنند تنها معنای ظاهری قرآن را میمی

 1نَواصِیبُ مَاذَا تُرِیدُ مِینَ الکِتیابِ   

  

 و لَیییهُ ظُهُیییور  دُونَهیییا و بُطُیییونُ 
 

 (943ان: مه، هانی)ابن 

خواهند از قرآن بفهمند؛ ]آنان از فهم آیات قیرآن عاجمنید؛   چه چیمی می، دشمنان اه  بیت )ع( »

 «زیرا[ قرآن ظهر و بطن دارد.

عدم درک اسرار نهانی را دلی  اصلی می داند که موجب شده همگان از علیم  ، در ادامه ابن هانی

 تأوی  بهرمند نباشند:

 إذا کَانتِ ا َلبَیابُ یَقصُیرُ شَیأوُهَا   

  

 لَیییم یُکَیییتَّمِ فَظُلیییم  لِسِیییرم اهللِ إنْ 
 

 (913همان: ، هانی)ابن 

پوشیده نبودن ، گان قادر به درک امور نهانی نیستند[ای است؛]و هماگر خِرَدها را حدّ و اندازه» 

 «]از عموم مردم[ امری غیر ممکن است.، اسرار عالم غیب

ای اسیت کیه   مربوط به شیبهه ، کندهانی در مورد علم تأوی  مطرح میتوجهی که ابننکت  قاب 

صراحت ایین شیبه را   هانی به اند؛ اما ابنمطرح شده و علم تأوی  را همان کهانت و پیشگویی دانسته

 داند که از سوی خدا به امامان ارزانی شده است:کند و علم تأوی  را فضیلتی میرد می

 وَ كَن   اًا مِ  نَ العِل   مِ الرُّبُ  وبهیِّ إِنَّ  هُ  

  

 هُوَ العِل  مُ دَقا ا لَ ا القِیافَ ۀُ و الاَّجْ رُ      
 

 (135همان:ص، هانی)ابن 

علمی راستین است و به هیچ وجه کهانیت و پیشیگویی    علمی که از سوی خدا ارزانی شده و آن» 

 «نیست.
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 معزّ چهاردهمین امام اسماعیلیان دورۀ کشف :5-7

اسماعیلیه خالصه و مبارکیه تقسیم   های شیعه است که در ابتدا به دو شاخاسماعیلیه یکی از فرقه

، دیگیری چیون مسیتعلیه    های متعیدد گویند اما بعدها به شاخهها اسماعیلیه نخستین مینشد که به ای

 تقسیم شده که دراین بخش سلسله امامان هر فرقه بیان خواهد شد.و جم آن نماریه 

ده امام وجود داشت کیه  ، کشف و ستر نخستین ۀدر دورنخستین امامان اسماعیلی:   سلسل -الف

 به ترتیب عبارتند از:

. علی 9)ع( . حسین بن علی1 ند)ع( امام حسن مجتبی )ع( امام مستودع بود طالب. علی بن ابی2

. مممید بین   2. اسیماعی  بین جعفیر    3)ع( . جعفر بن مممید 4. مممد بن علی )ع( 1)ع( بن حسین

 . حسین بن احمد.23. احمد بن عبداهلل 3. عبداهلل بن مممد 9اسماعی  

. 21مدی. . عبید اهلل المم22کشف عبارتند از:  ۀخالفت فاطمیان در دور ۀاما امامان اسماعیلی دور

. الظیاهر  22. المیاکم بیامراهلل   23. العمییم بیاهلل   24. المعملدین اهلل 21. المنصور باهلل 29القائم بامراهلل 

 همان(، )رحیمی ثابت. المستنصر باهلل.29االعماز دین اهلل 

هانی به عنوان شاعر مدافع فاطمیان در بخشهای مختلف دیوان به دفعات زیاد از معمّ به عنوان ابن

و جم آن را به او ، علم غیب، شفاعت، عصمت، کند و صفات امامان چون عدالتلیفه و امام یاد میخ

دهد و این امر بر اساس سازوارۀ فکری اسماعیلیان است که خلفای فاطمی را سالل  امامیان  نسبت می

 دانند:دهندۀ راه آنان میو ادامه

 بِاإلم   ااِ المُعِ   اِّ  5َلَ   یسَ له   ا 

 ض  یلَها لِلمُل  و ِ اس  تَنَّ ََل  6ه  و

  

 ل  وْ فَ َ  رَتْ م  ا كَلَ  ى، رِأ مِ  نَ اللَ     

 و أبق   ى له   ا أَفَ   رًا فِ   ی العُلَ   ى 
 

 (11همان:ص، هانی)ابن 

لدین اهلل خلیفیه و پیشیوای فاطمییان    احقیقتاً افتخار ِ]این اسبها[ به این است که ]سوارشان[ معم»

که برتری اسبها بر دیگر چهارپایان را به  کند. او بوداست؛ افتخاری که هیچ چیم با آن برابری نمی

 «عنوان سنت و آیینی برای پادشاهان قرار داد و آن را جاودانه کرد.

در خدمت ییک شیخص اسیت؛ یعنیی معیمّ و عقایید       « و أبیض من سرّ ال الفۀ»ک  ساختار قصیدۀ 

تمام اقدامات او را در  هانی به مدح و ستایش جوهر سردار معمّ پرداخته واسماعیلیه؛ به این صورت که ابن

کشد. و دو بُعد از ابعاد شخصیتی جوهر را که در حقیقیت نمیادی از معیمّ و    ها به تصویر میبراندازی فتنه
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. بخشش نادمان؛ این قصیده در حقیقت تمثیلی است از نبرد 1 . مقابله با دشمنان2 دهد:تشیع است نشان می

ت میان مسلمانان و یمیدیان و سرانجام کیار نییم پییروزی    جوهر با ابن واسول که در دید شاعر جدالی اس

نیابود  ، کننید شکست خوردگان را که اظهیار نیدامت میی   ، جوهر بر دشمنان است. امام بر خالف امویان

 دهد.بخشد و با این کار عفو و گذشت و عطوفت اسالمی را نشان میبلکه آنان را می، کندنمی

 مدح در دیوان عامل کثرت مضمون « دور»ریۀ نظ :5-8

رود. او در هانی به مدایح او است که در این زمینه نفر اول در اندلس به شمار میی شهرت اصلی ابن

در ایین اشیعار اختصیا  داده     امیران و فرماندهان فاطمی را ستوده و به معمّ جایگاهی ویژه، این اشعار

، هانی شدیداً به آنها معتقد و پایبنید بیود  گردد که ابناست. و علت آن به افکار شیع  اسماعیلیه او برمی

دهد و هرکسی اشعار او را بخوانید بیه راحتیی    به همین خاطر درصد بیشتر اشعار او را مدح تشکی  می

تیر  تواند به این امر پی ببرد. این درحالی است که بقی  اغراض شعری در شعر او از درصدی پیایین می

اند. به همین خاطر این اغیراض بایید در   پراکنده مطرح شده برخوردار هستند و در میان قصائد مختلف

( این کثرت 29م:  1334، ق2113، کنار هم بررسی شوند و امکان بررسی مستق  آنها نیست. )الطائی

تبیین کرد؛ به عبارت بهتر بیر  « دور» نظری اشعار مدحی شاعر در مورد خلیف  فاطمی را باید بر اساس 

تمام ادوار گذشته است و بیا توجیه     هفتم و ادامه دهندۀ راه ائم« دور»و ائم  معمّ جم، اساس این نظریه

قابی  پییش   ، به پایبندی شدید ابن هانی به مذهب اسماعیلی و نمود معمّ در دید او به عنوان امام فاطمی

ش اجایگاه وسیعی را به معمّ و دفاع از افکیار دینیی  ، بینی است که او در همه ساختار مضمونی شعرش

 کنیم:اختصا  دهد؛ با توجه به فراوانی اشعار مدحی تنها به ذکر یک نمونه اکتفا می

 و أَه  وِن  علین  ا بِسُ    ِ الاَّم  انِ    

 عَل  یا ل  هُ جُه  دُ نَل  سِ الشَّ  كُورِ   

 وشَ   رَّفَنِی مَددُ   هُ ف   ی ال   بِالدِ  

 أَسِ      یرُ خَطِیبً      ا بِآالئِ      هِ 

 فل    و أَنَّ لِل    نَّجمِ مِ    ن  أُفقِ    هِ

 ن  أَنطَ   َ المَ  ادِدینَ  أَكُ   و لَ  و لَ  مْ

  

 إذا م   ا رَآن   ا بِعَ   ینِ الرِّضَ   ى    
 وإن قَصُ  رَتْ عَ  ن  بُلُ  وَِ المَ  دَى   

 فَ   آنَسَ عَن سِ   ی بِطُ   ولِ السُّ   رَى 

 فأُن ضِ  ی المَطایَ  ا وأُن ضِ  ی اللَ  ال    

 مَك   انِی مِ   ن  مَدْدِ   هِ م   ا خَبَ   ا
 لَ    أَنطَقَنِی بِالسا    دَى والنَّ    دَى  

 

 (17همان:ص، هانی)ابن 
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آنگاه که او]معمّ[ با چشم رضایت بیر میا   ، آسان است برای ما خشم و نارضایتی روزگار چه» 

انجام آن به طیور کامی  بیر نییایم.      ۀهرچند از عهد، نظر کند. بر من است که سپاس گمار او باشم

ستایش او مرا بمرگوار و عمیم در میان مردمان کرد و شتر نیرومندم را به سیرشبانه برای رسیدن بیه  

و واداشت. چون خطیبی سخنور در همه جا ذکر نعمتها و بخششهایش را یادآور می شوم و به همیه  ا

هرگیم  ، جایگاهی همانند من که ستایشگر او هستم ]معیمّ[ داشیت  ، کنم. اگر ستارهجا مسافرت می

هرآینیه او میرا بیا نیکیی و     ، گوی نبیودم آورترین تمام شاعران مدحکرد. اگر من زبانغروب نمی

 «می داشت. ان خویش به مدح وااحس

 داعیان ادوار :5-9

احکام و آیات الهی و احادییث دارای دو  ، معارف، های انسانهااندیشه، عقاید، از نظر اسماعیلیان

مظهیر  ، اص  و مصدر و ظاهر، مرتبه است: ظاهر و باطن. در واقع هر ظاهری را باطنی است و باطن

اطنی نباشد و باطنی نیست که ظاهری نداشیته باشید. بیر    آن است و هیچ ظاهری نیست که آن را ب

رونید  دو عالم ظاهر و باطن دائماً از کمال به نقصان و از نقصان به کمال می، هیاساس تعالیم اسماعیل

تا معاد این  أوجود از مبد  کنند و سلسلمی« رکن»تا منتهی به عالم امر شوند که ازآن تعبیر به لفظ 

مظهر امر و حجت او مظهر عقلی است که او را عق  اول یا عق  کی   ، ت. امامچنین نظم پذیرفته اس

خوانند و نبی مظهر نفسی است که آن را نفس ک  گویند. زمان از نبی و شریعت و نیم از امام و می

باشد. همان طور که گفته شید  دعوت او خالی نیست چنانکه روز از نور و شب از تاریکی تهی نمی

وی  أها را تندانند به همین دلی  آاحادیث و احکام شرع را دارای باطن می، ات قرآنیآی، اسماعیلیان

گرایند. بیشتر استدالل آنان مبتنیی بیر   دانند بلکه به باطن آنها میکنند. ظاهر آنها را درست نمیمی

را  معانی است که همه کس را بر آنها دسترسی نیست و بشر ممتاج به امام است تا آن معنی بیاطنی 

شیود. در واقیع   ست که دلی  دیگر بر وجود امام و وجوب امامت آشیکار میی  ا روشن سازد. اینجا

 این معانی باطنی چند درجهدرباره ند مردم نسبت به کمی و زیادی اطالعاتشان هست اسماعیلیان معتقد

ه ایین قیرار   دانند که مراتب هفتگانه آنان بی ند. به عبارت دیگر ایشان خود را اه  ترتیب میباشمی

 اساس و ناطق. کسی که تازه به کییش آنیان در آیید   ، امام، حجت، داعآی ، مأذون، بجیاست: مست

و هنگامی  مأذون یافتشد و اجازه سخن گفتن میکسی که در طریق آنان راسخ می، است مستجیب

 یی یعنیی   حجیت  یافتو هنگامی که به ریاست داعیان ارتقا می داعی رسیدکه به درجه دعوت می
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رسیید و از معلیم   والیت می  شود. کسی که به مرتبگفتار او حجت خدا بر خالیق است ی نامیده می

رسیید و در  میی  اسیاس  شد پس از مرتبه امام به مقیام وصیایت و  خوانده می امام گشتبی نیاز می

یافت. هر امامی دوازده حجت داشت که چهار تین از آنیان همیشیه    آخرین مرتبه مقام ناطق را می

 (همان :)رحیمی ثابت مالزم او بودند. هفت نفر دیگر مامور جمایر سبعه یعنی اقالیم هفتگانه بودند.

امیام فیاطمی    –اشاره کرده و معتقد است کیه معیمّ   « دعوت»هانی نیم در بیت زیر به اص ابن

لیه دهندۀ سیر مراتبی است که اسیماعی داعی مردم به سوی حقّ است. و نشان -هفتم« دور»چهاردهم 

 باشند و از مرتب  مستجیب شروع می شود و تا مرتب  ناطق ادامه دارد:به آن معتقد می

 أَن تَ ال وَرَي فَ اعْمُر  دَیَ ا َ ال وَرَي    

  

 بِاس    مٍ مِ    نَ ال    داعوَ ِ مُش    تَ ِّ 
 

 (133همان:ص، هانی)ابن 

دیین هیدایت    تو خود یک امتی؛ پس به اندازۀ عمر هم  آنان زندگی کن؛ و داعی آنان به سیوی » 

 «باش.

عهد و میثاق یکی از فروعات مبمث داعی و دعوت است و افرادی که تازه به کیش اسیماعیلیه  

، علیقابی  پیذیرش بیود.)   ، شید تنها در صورتی که از آنان عهد و پیمان گرفتیه میی  ، آمدنددر می

ده کرده و معتقد است که استفا« العَهد »ۀ از واژ« جُنُودُ اهللِ غَضبَی»( ابن هانی در قصیده49ِهمان: 

 همیشه بر عهد و پیمان خویش با او استوار هستند:، هم  یاران و پیروان معمّ

 مُعَطمیش   اللَّبییبِ  لُیب   فیال  سَقیتَ

  

 تَسیینَخُ العَهییدِ کَییافُورَۀُ وال لَییدَیکَ 
 

 (92همان: ، هانی)ابن 

بیه آییین تیو همیشیه     هم  خردهای خردمندان را سیراب کردی و عهد و پیمان گروندگان  »

 «پابرجا است.

 اساس ادوار :5-11

شود که بیه آن وصیی ییا    شناخته می« دور»آن « اساس»نشین هر پیامبر اولوالعمم به عنوان جا

گانه بعدی از نس  او هستند. از آنجیا کیه گیاهی اسیاس در     شود و امامان هفتصامت نیم گفته می

ای رسول نیاطق  یا گاه به دالی  خا  در دوره کرده ودوران رسالت و حضور رسول ناطق فوت می

تعداد امامان اساس در هر دوره بیشتر از تعداد ، کردهاساس دیگری در عرض اساس حاضر تعیین می
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)رحیمیی   پیامبران شده است به عنوان مثال جناب اسماق و اسماعی  دو اساس در دوره سوم بودنید. 

دار علیم تأویی  بعید از او اسیت.     ای دارد که عهیده یوص، ( بنابراین حتماً هر پیامبریهمان :ثابت

همچنین باید توجه داشت که در عقاید اسماعیلیه در بعضی موارد عنوان وصی را بر امام نییم اطیالق   

( 41همیان:  ، علیی ) کرد.می کردند؛ زیرا امام پیش از او او را بر امر مردم وصیت و سفارش می

مورد خطاب قرار داده است و این « وَصِیَ ا َوصِیَاءِ»را با عنوانِ هانی در بیت زیر نیم معمّچنانچه ابن

باشد و پیش از او سیمده امام آمده هفتم می« دور»اصطالح بیانگر این است که معمّ چهاردهمین امام 

 اند:و به تأوی  شریعت اسالم پرداخته

 وَصِیییَ ا َوصِیییَاءِ وَ دُونَییهُ  2تَییؤُم 

  

 مُرهَفَیاتُ البَوَاتِیکُ  صُدور القَنَا و ال 
  

 (113همان:، هانی)ابن

، آیا امویان با وجود این که سپری از نیمه ها و شمشییرهای بیرّان در برابیر آنیان قیرار دارد     »

 «دارند؟!، قصد]صدمه زدن[ بر معمّ را که خلیفه و امام مسلمانان است

 : نور امامت5-11

شیود. در دودمیان   یا میراث نبوت نامیده می و« میراث انبیا»است که « میراث»علم ازلی همان 

)علیهم موسیی و عیسیی  ، ابیراهیم ، نوح، اخنوخ، معنوی )روحانی( معصومین)ع( به نامهایی نظیر آدم

 .دهندامامان را تعلیم می، اشاره شده است. هریک از این انبیا السالم(

البتیه  ، امی انبیای مذکورخورد؛ اسهمین اسامی در احادیث مربوط به میراث علم ازلی به چشم می

دارند و از نظر ما این دو دودمیان   در دودمان طبیعی معصومین)ع( نیم وجود، بدون ذکر امامان آنها

 .نمایندنبوت را برمیت/ جوانب باطنی و ظاهری انتقال نور امام، هریک به ترتیب

ازلیی ظیاهر و بیاطن     امتیاز برخورداری از نیور  به همراه پیامبران بمرگ در )ع(لذا امامان شیعه

همان علم ازلی است. این علم پیش از آفیرینش جهیان   ، اصلی آن ۀند؛ نوری که جوهرهست شریک

توس  وجودهای « موجودات پاک»و « اشباح»مادی وجود داشته است و به خاطر این علم است که 

این ، نبوت/نور امامتانتقال   نتیج در، اند. از زمان آفرینش این جهانپیشین معصومین)ع( تعلیم یافته

ایین  . علم از آدم گرفته تا سلسله انبیا و اوصیا تا منبع اصلی آنها ]=معصومین)ع([ انتقال یافته اسیت 

مییراث  ، این علم»یابد؛ امام مممدباقر)ع( فرمود: از امامی به امام دیگر انتقال می، علم همچون میراث

-ن علم را به خلف خود انتقال نداده از دنییا نمیی  هیچ عالمی ]=امام[ ازمیان ما تا زمانی که ای، است
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لذا این علم تا پایان زمان به خاطر غیبت آخرین امام باقی خواهد ماند. از ایین روسیت کیه     «رود.

گنجینیه  ، )صدر( آنها  شود که سینگفته می .شوندهای خدا روی زمین خوانده میگنجینه )ع(امامان

 .علم الهی است

نهد اش میمامی پیش از اینکه از دنیا برود یکی از دستانش را روی سینهگفته شده است که هر ا

ین گونه علم او به امام بعیدی  ه ادهد( و بامام بعد از خود )قرار می  و دست دیگر خود را روی سین

امام پیشین )سلف(   گردد. همچنین ممکن است امام بعدی )خلف( دست خود را روی سینمنتق  می

، در اینجا علم نظری یا فکری نیسیت؛ علیم امیام   ، و را دریافت کند. البته مراد از علمبگذارد و علم ا

ذاتی امام است و اعضای فیمیکیی و جسیمانی   ، بخش مکمّ  وجود اوست؛ این علم به لماظ وجودی

 (http://www.hawzah.net ش: 2931، )امیر معمی .امام در انتقال آن نقش دارند

را به کاربرده است از جمله در صیفم   « نور» بارها واژۀ، هانی نیم در بخشهای مختلف دیوانابن

استفاده کیرده اسیت. و    «عِبادِهِ بَینَ اهللِ نُورِ»  از عبارتِ« اإلمامِ حَرَمَ بِنَا حَجَتَ»دیوان در قصیدۀ  21

 بهیره بیرده  « نُورُ اهللِ فِییهِ مُشَیارِک   » دیوان از عبارت119ِ  صفم، «لَا إِمَامَ غَیرَ ذِی التَّاجِ»در قصیدۀ 

به انتقال نور امامت اشاره کرده است. البته بایید توجیه   ، «مَنارُ الدِّینِ و عُروَتُهُ»است. و یا در قصیدۀ 

داشت که او شیع  اسماعیلیه است و خلفای فاطمی و در رأس آنها معمّ را امام و ادامه سلسل  امامیت  

داند. و معتقد است که او نیم به مانند دیگر امامان به سرمنشیأ ایین   هفتم می« دور»ره کشف در دو

 نور ازلی و الهی متص  و آگاه به اسرار نهان است:

 وَ رُوحِ هُدًی فِی جِسمِ نُیور  یُمِید هُ  

 وَ مُتَّصِیی   بَییینَ اإلِلییهِ و بَینَییهُ   

  

 مِشُعَاع  مِنَ ا َعلَیی الَّیذِی لَیم یُجَسَی     

 مُمَییرم مِیینَ ا َسییبَابِ لَییم یَتَصَییرَّمِ  
 

 (924همان: ، هانی)ابن 

گیرد و بین او و در جسمی از نورانیت که از ملکوت اعلی نشأت می، وجودی روحانی و هادی»

 «ناپذیر.اتصالی و وصلی است ممکم و جدایی، خداوند

  

http://www.hawzah.net/
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 گیرینتیجه

رسییم کیه درصید    به این نتیجه می، اسماعیلیه بر آنها هانی از بُعد تأثیر عقایدبا مطالعه اشعار ابن

ه اختصا  دارد و شاعر زبان شعر خود را عاملی برای یبه عقاید اسماعیل بیشتر بخش معنایی اشعار او

از اهمیت زییادی برخیوردار اسیت؛    « دور» نظری نشر این عقاید قرار داده است. از میان این عقاید 

رود و آنها مبدع این نظریه هستند. بر اساس این ماعیلیه به شمار میزیرا یکی از ویژگیهای اصلی اس

مختص یکی از انبیا اسیت کیه بیا    « دور»تاریخ بشر از هفت دورۀ زمانی تشکی  شده و هر ، نظریه

نیاطق  ، ناطق سوم: ابیراهیم)ع( ، ناطق دوم: نوح)ع(، آدم)ع( شود؛ ناطق اول:عنوان ناطق شناخته می

هیانی  ابین  قائم القیامۀ.ناطق ششم: مممد) ( ناطق هفتم: ، ق پنجم: عیسی)ع(ناط، چهارم: موسی)ع(

دانید و  تمام ویژگیهای این ناطقها را در ذات معمّ متجلی و نور آنان را جمع شده در ذات معیمّ میی  

وصییّ  ، نور، اساس، چون داعی« دور»داند. همچنین فروعات مبمث او می ۀوظیفه تأویلی را بر عهد

 او مطرح شده است. نیم در شعر
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 :نوشتهاپی

، مممید ، )الیعالوی . برقه: نام قدیمی روستای مرج است که در صد مایلی بنغازی کنونی قرار دارد.2

 (294م(: 2394هی/2134)

علت اصلی اسیت کیه   ، کارگیری شعر و توجه ویژه به ممدوحانهب، از دید ناقدان و پژوهشگران. 1

برخوردار است. او از صفات الهیی بیرای ممیدوحانش اسیتفاده      یژهو یهانی نمد معمّ از جایگاهابن

 (1 : م1323، رزیج دهد.)کند و آنها را در جایگاه صالمان قرار میمی
در بمیث خیود تمیت    « هانی ا ندلسیی متنبیی غیرب   ابن» عارف تامر در کتاب خود با عنوانِ .9

داند و اشعاری را کیه ایین   ابن هانی مبرا می تمام اتهامات کفر و زندقه را از، «الغلوّ فی شعره»عنوانِ

دهید و  بر اساس اصول عقاید اسماعیلیان شیرح توضییح میی    ،کنندحس را به خوانندگان منتق  می

دانید.  افرادی ناآگاه به اصول شریعت اسیماعیلیان میی  ، دهندکسانی را که اتهام کفر به ابن هانی می

 ابیاتی همانند بیت زیر:

 م(2332، )تامر ا ُشیَتِ األَانَا كَۀٍ مَنیا ومَن  خُلِقَتْ لَهُ و لِعلَّعِلَّۀُ الدُّ وَهُ

 هر چیمی علتی دارد و او علت پیدایش دنیا و مخلوقات است. ترجمه:

 دشمنان حضرت علی )ع(. 1
 است.« اسبها الخُیُول:» واژه، «ها» مرجع ضمیرِ. 4

شیاعر  « طفیی  بین عیوف   »و هم « ه فاطمیمعم لدین اهلل خلیف»تواند هم می، «هو» مرجع ضمیر. 3

وصاّف دورۀ جاهلی باشد که در هر صورت معنای این بیت و ابیات ما بعد آن دسیتخوش تغیراتیی   

را مرجع ضمایر غاییب قیرار   « معمّاإلمام » ۀواژ، می شود. البته با توجه به سیاق ابیات بعد بهتر است

 هیم.د
 ت.هممۀ استفهام از اول این بیت حذف شده اس .2
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