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ســـــلســـــهل مقاالت " مباین مذهب اسامعییل " ()14
آشناهی با شخصیت ،کار و فعالیت برخی از رجل برجسته اسماعیلی
المویدفی الدین شیرازی
نوجوانی و جوانی
يكي از اعاظم رجال تاريخ اسماعیلیه كه در آسمان فضیلت ومعارف خورشید وجودش دين ودانش را روشن كرده است
داعي الدعاه هبه هللا بن موسا بن داوود (المويد في الدين شیرازي ) میباشد.
المويد فی الدين در اواخر قرن چهارم هجري و بصورت دقیقترش بسال  093هـق در شیراز در خانواده اي اسماعیلی تولد
يافته و پس از تكمیل علوم عقلي و نقلي خود به تبلیغ و نشر مذهب اسماعیلی پرداخته و در اين راه مجاهدات و كوشش هاي
فراواني از خود نشان داده است .پدرش موسا در زمان الحاكم بامرهللا حجت سرزمین فارس بود .پدرش او را از زمان
طفولیت تعلیم و تربیت نمود  ،و با علوم متداول وقت و بخصوص علوم فاطمی آشنا ساخت .موسا بن داوود پدر المويد داعي
مذهب فاطمیه در شیراز بوده ومیان مردم  ،دارای مقام و منزلت بود ،و مورد احترام خاص و عام بود .در يک کالم يکی از
شخصیتهای ممتاز شیراز بحساب میرفت.
المويد در کتاب سیرت المويديه در باره موقف اجتماهی پدرش مینويسد « :پدر من در بالد فارس شهرت به معتقد بودن به
مذهب فاطمي را احراز نمود وهمه كس او را به داشتن عقیدة مزبور شناختند .مكنت وثروت وقدرت شخصي وي بقدري
زياد وفوق العاده بود كه او را از بوسیدن آستانه بزرگان وكساني كه زمام امور جمهور را در دست داشتند بي نیاز مي كرد
حاضر نبود مذلت واحتقاري (خوار داشتن ،خوارشدن) را كه مردم از دست وزبان هاي سالطین وامراء وقت تحمل مي
كردند متحمل گردد .وزير ابو غالب واسطي ملقب به فخر الملك به آن عظمت وقدرت وثروتي كه داشت واز بزرگان واعاظم
وزرا آل بويه بشمار مي آمد همیشه بعنوان زيارت پدرم بمنزل ما آمده او را مالقات مي نمود هیچوقت پدرم در خاطر نداشت
كه وارد منزل ابو غالب واسطي فخر الملوك شده باو سالم كرده عرض حاجتي نموده باشد بلكه وزير مزبور غالباً و به
دفعات متعدد شبانه بمنزل پدرم آمده او را زيارت مي نمود وشب را در منزل او بروز مي آورد».
المويد چنانکه خود میگويد در بیست و نه سالگی کار دعوت را در شیراز آغاز نمود .وی در ادامه مینويسد ،چون کار
دعوت را در شیراز آغاز نمود بزودی منحیث رئیس اسماعیلیان شیراز پذيرفته شد .وی چنان با متانت و عزم آهنین کار
دعوت را تعقیب مینمود که همه را متحیر ساخت .آوازه و شهرت او بگوش بوکالیجار ( 4311 – 4301م) رسید .بوکالیجار
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حکمران شیراز خود شخصا با وی سخن گفت و به وی رخصت داد تا در قلمرو او آزادانه دعوت نمايد و مجالس را ترتیب
دهد.
مويد بدستور حاکم مجالس را ترتیب میداد و در مجلس کتاب دعايم االسالم نوشته قاضی نعمان را قرائت میکرد .بوکالیجار
که خود شیعه و در مذهب زيديه بود ،شور و حیه جان و جذبه داعی اسماعیلی بر وی چنان تاثیر نمود ،که مذهب اسماعیلی
را پذيرفت .ابوكالیجار به او گفته بود (من خود ،و دينم را به تو تسلیم كردم ،و به هر چه تو بر آني خشنودم)
المويد يک روانشناس ماهر بود ،با کسانیکه مالقی میشد نخست به مطالعه روان آنها میپرداخت و بعد مباحثه را باز میکرد.
وی مردي بود كه روحیة دشمنان ومخالفین خود را مي شناخت ومي دانست چگونه به سیاست خود معاندين را مقهور
ومخذول نمايد.
المويد شیرازی در زندگی نامه خود در ادامه مینويسد ،بوکالیجار پس از آنکه به مذهب اسماعیلی گرويد ،خبر دستگیری
داعی را از بغداد دريافت کرد .و داعی از بیم جان به اهواز گريخت .اما ابن بلخی داستان را بگونه ی ديگر آورده است.
وی د رين قضیه نقش قاضی شهر را به عنوان "مدافع" دين و سنت ،خیلی برجسته می نماياند .ظاهرا قاضی شهر با
بوکالیجار مالقات میکند ،و درين میان به حاکم گوشزد مینمايد تا دفع المويد را نمايد در غیر آن تمام سپاه از وی خواهند
برگشت ،و المويد به کمک سپاهیان او را سرنگون و تخت و تاجش را تصاحب میکند .بوکالیجار از قاضی مشوره میخواهد.
قاضی برای حاکم دو راه را پیشنهاد مینمايد ،اول اينکه داعی اسماعیلی را اعدام نمايد ،دوم اينکه او را تبعید نمايد .بوکالجار
راه دوم را قبول میکند ،و دستور میدهد داعی را دستگر مییکنند .بوکالیجار او را بر اسپ سوار میکند و تحت الحفظ رد
مرز میکند .سپاهیان المويد را در آنسوی رود فرات رها میکنند و از وی نامه میگرند که اگر برگردد و دستگیر شودخونش
مباح میباشد.
المويد فی الدين بعد از آنکه شیراز را يا خود از ترس جان ترک کرد و يا اينکه با اکراه و اجبار تبعید گرديد ،در ادامه در
سیرت المويديه آمده است  ،زمانی به مصر میرسد که در آنجا وزارت فاطمیان در دست ابوسعید تستری میباشد .ابوسعید
باب مخالفت را علیه المويد باز میکند و شروع میکند به دسیسه چینی .دسايس ابوسعید سبب شد که المويد به دربار خلیفه
المستنصرباهلل راه نیافت .معلوم نیست که چه مدتی المويد فی الدين در قاهره سرگدان میماند .چیزيکه میدانیم ابوسعید به سال
 4311میالدی کشته شد .درگذشت ابوسعید را میتوان نقطه پايان سرگردانی المويد فی الدين ارزيابی نمود .بعداز کشته شدن
ابوسعید المويد به دربار خلیفه بار يافت و مورد نوازش قرار گرفت .المويد بزودی جايی که درخور لیاقت او بود دست يافت
 ،خلیفه او را يکی از مقربان خود ساخت.
وی از لحاظ رادمردي وآزادگي وشهامت در اظهار حقايق مذهبي فاطمي و صراحت لهجه در بیان منويات شخصي وعقايد
سیاسي وفداكاري در انجام وظايف دعوت مذهب اسماعیلیه و ترويج مبادي آن وباالخره از جهت مقام علمي وادبي
واطالعات عمیق در شئون مذهب اسماعیلیه وكتب و محاضراتي كه تألیف نموده مي توان وي را از بزرگترين شخصیتهاي
سیاسي وعلمي قرن پنجم بشمار آورد.
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او در راه تبلیغ اسماعیلیه تحمل رنجها و مصائبی را نموده است ،و با سختی ها و مشکالت روبرو شده است .هیچ چیز و
هیچ کس نمیوتانست سد راه او شود ،و در همت عالی عزم آهنینش خلل وارد سازد .او هر حادثه و هر مصیبت گرچه
جانکاه و کمر شکن بود ،او را از اراده و تعهد خود منصرف نمی نموده است ،و هر مشکل را کوچک و آسان می شمرده
است.
خود در سیره ای که در احوال خود نوشته است (در صفحه  )99درمقابل خلیفه عباسی المستنصر باهلل خود را چنین توصیف
می کند که  « :و انا شیخ هذه الدعوة و يدها و لسانها و من ال يماثلنی احد فیها! » من بزرگ و پیر مکتب تبلیغ و ترويج
مذهب تشیع می باشم ،و دست و زبان اين مکتبم ،و کسی هستم که هیچکس در اين مکتب تبلیغ و ترويج همانند من نیست!»
المويد فی الدين هنگامی به قاهره رسید که قلمرو عباسیان را از هرطرف آتش فتنه فراگرفته .تمام قدرت در دست طغرل
بیگ سلجوقی ( 110خورشیدی 993 /میالدی –  144خ 4300/م) بود ،خلیفه فاقد هرگونه صالحیت بود ،خلیفه صرفا لقبی
مانده بود که بر نوه های عباس می نهادند .آل بويه ساقط شده بود ،در بغداد سنیان و شیعیان بجان هم افتاده بودند ،پیوسته
درگیری جريان داشت و شهر در آنش آشوب میسوخت .سلطان بساسیری فرمانده سپاه ديلمیان و ترکان نیز علم شورش را
بلند کرد .المويد که سیاست مدار مدبر و مدير مجرب بود وضعیت را به نفع قاهره ارزيابی نموده رهسپار بغداد شد .بساسیری
به طرفداری از فاطمیان به آسانی شهر بغداد را گرفت و خلیفه نیز به اسارت او افتاد .بدستور بساسیری برای شانزده ماه
خطبه بنام خلیفه فاطمی المستنصرباهلل خوانده شد .در اثر تعلل قاهره که نتوانست به کمک بساسیری بشتابد ،طغرل از
وضعیتیکه در بغداد پیش آمده بود اطالع يافته ،خود را به بغداد رساند .بدبن ترتیب بارديگر بغداد بدست عباسیان افتاد.
بساسیری نیز کشته شد ،و آخرين تالش مثمر فاطمیان برای گسترش قلمروشان در شرق پايان يافت.
احتمال مي رود كه المؤيد بعضي رجال بزرگ دعوت را در عصر خود درك كرده وبخدمت آنان رسیده وعلوم دعوت
واسرار را از آنان اخذ كرده باشد  ،از جمله محتمل است كه احمد حمید الدين كرماني ملقب به حجت العراقین را درك كرده
باشد  ،وي كسي است كه از بزرگترين فالسفه مذهب وعلماء اسماعیلیه شمرده شده است  ،المؤيد در جواني خود سنوات
اخیر زندگاني كرماني را درك نموده است.
الموید در قاهره
سیدنا المويد در مورد رسیدنش به مصر میگويد که من مانند پروانه ی به سوی آن شمعی آمدم که در هفت حجاب پنهان
است .از محتوای اين گفتار و از تاريخ بر می آيد که اطرافیان امام بخصوص وزيرش ابوسعید از ترس تزلزل مقام خويش
سد راه نه تنها المويد بلکه هر کس ديگری میشدند و نمیگذاشت ،که المويد بديدار امام مشرف گردد .اطرافیان تمام راهها
ديدار با امام را مسدود کرده بودند .مؤيد در مصر با قاضي قاسم ابن عبدالعزيز ( نوه قاضی نعمان معروف) به سال 109
هـ.ق مالقات نم ود ،هرچند که مورخان از روابط نیک و دوستانه المويد با قاضی حکايت میکنند ،شايد قاضی نیز در موقفی
نبود که المويد را در باريافتن بدربار خلیفه ياری رساند .بعد از كشته شدن ابو سعید وزارت به امیرفالحی تعلق گرفت.
وزير فالحي او را بحضور خلیفه برد شرح اين مالقات نخستین را مؤيد در كتاب السیره المويديه بطرز بسیار مؤثر ودلنشین
بیان مي كند وچنین مي نويسد  " :چون از دور چشمم بجمال خلیفه روشن شد حالت غريب به من دست داد ودر آن حال چنین
مي پنداشتم كه در مقابل پیغمبر خدا وعلي مرتضي قرار گرفته ام وگريه بر من غالب شد  .در اين وقت بسجده افتادم وبعد از
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اينكه سر بلند كردم  ،هر چه سعي كردم كلمه اي بزبان آورم نتوانستم وساعتي در حضور خلیفه بدون اينكه سخني بگويم
ايستاد م  ،حاضران مجلس سعي داشتند مرا به سخن گفتن وادار كنند ومن قادر نبودم  ،خلیفه به آنها مي گفت او را رها كنید
تا آرام شود وانس بگیرد  ،باالخره برخاستم ودست خلیفه را بوسیدم وبر چشم وسینه ام نهادم واز مجلس خارج شدم».
المويد پس از يک مدت سرگردانی در قاهره  ،در نهايت به سال  104هـق به ديدار و مالقات با امام خويش موفق شد .وی
از اشتیاقی که برای ديدار امام وقت داشت آنرا در يکی از قصايدش چنین انعکاس میدهد « من همیشه آرزويم هجرت از
وطن وتشرف به حضور شما بوده است وحتي در سن طفولیت وموقعي كه هنوز بحد بلوغ نرسیده بودم اين آرزو را داشته
وتا كنون كه سنم نزديك به چهل سالگي رسیده هنوز نتوانسته ام به آروزي قلبي خود برسم وكامیاب گردم ».
امام بنام او نامه نوشت تا در میان مردم به نشر علوم دين بپردازد .اي حجتي كه مشهور آفاقي ،اي كوه علم  ،كه صعود
كنندگان را بعجز آوري ،شیعیان ما در مشرق ومغرب سر گردانند  .تو براي آنان مانند پدر مهرباني باش وطبق رضايت
خود علم ما را در میان آنان نشر ده».
المويد فی الدين در جايي در ديوانش خطاب به امام اسماعیلی میفرمايد " فداي تو باد غالمي كه پیوسته پدران وي در ظل
نعمات شما [ائمه] پرورش يافته وآني وساعتي از فرمانبرداري وخدمت گذاري شما دريغ نداشته اند ،فداي تو شود پسر
موسي كه همیشه منتسب ومفتخر به فرمانبرداري شما بوده وفرمانبرداري از شما را عزت وافتخار خود مي داند وپیوسته
پدرانش میان بندگان شما شريف ترين بندگان وبهترين صحابه وانصار بوده اند .در ادامه مینويسد :بپرس بقعه اهواز را از
كارها وخدماتي كه من در راه شما انجام داده ام ابنیه اي كه درآنجا بپا داشته ام جواب خواهد داد وهمچنین حقوقي كه پدران
من بر اثر خدمت گذاري به شما دارا شده اند كسي نمي تواند نفي يا انكار كند بدرستي كه پسر موسي وپدرانش خدمتهاي
شاياني بشما نمودند كه آثار وساختمانهاي ناشي از خدمات آنها هنوز آبادان وپا برجاست.
المويد فی الدين بزودی تمام مراتب مذهب اسماعیلی را يکی پی ديگری پشت سر گذاشت و به رفیعترين مقام که باب االبواب
بود ،رسید.
او نیز مثل ناصرخسرو به زحمت به دربار مستنصر باز يافت  ،ولي توانست موقعیت خود را تا حدي محكم كند و مجالس
مؤيديه را در تأويل به رشته تحرير درآورد ،و چون به سال  143هـ ( 4344م) بعد از هشتاد سال عمر درگذشت خلیفه
المستنصرباهلل بر جنازه وی نماز گزارد.
تاثیر الموید فی الدین بر ناصرخسرو
ناصرخسرو بدون هیچ دلیل معقول ی فقط قصد زيارت خانه خدا يک يکبار جاه و جالل ،مال و ملک را ترک میکند ،به سفر
طوالنی میرود .بعد از زيارت خانه خدا خود را در قاهره می يابد .برتلس عقیده دارد که رفتن ناصرخسرو به مصر تصادفی
نبود ،او در آنوقت در مرحله اول از باورش به مذهب اسماعیلی قرار داشت ،و هنوز در بسیاری از مسائل شک داشته و
داعیان محلی در موقفی نبودند که قناعت او را فراهم سازند ( .برتلس .ناصرخسرو و اسماعیلیان .صفحه .) 444 – 440
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رويهمرفته ناصرخسرو به مصر میرسد و با المويد فی الدين شیرازی که سمت باب ( بلندترين مقام در امور دعوت) را
داشت ،آشنا شد .از محتوای اشعار ناصرخسرو بر می آيد که مالقات با اين حکیم و فقیه دانشمند بر طرز ديد ناصرخسرو
تاثیر زياد داشته است.
خوشید تواند که کند ياقوت از سنگ

کـز دست طـبـايع نشود نیز مـغـیـر

ياقوت منم اينک و خورشید من آنکس

کز نور وی اين عالم تاری شود انور
و يا

كه كردار از خاطر خواجه مؤيد
هر آنكو را ببیند روز مجلـس
شب من روز رخشان كرد خواجه
که کرد از خاطر خواجه مويد

در حكمت گشاده بر تو يزدان
به بیند عقل را سر در گريبان
به برهانهاي چون خورشید تابان
در حکمت گشاده بر تو يزدان

خواجه بو نصر كه مر علم خداوان را
اگر از خار سخن گويد گل رويد ازو
كاتب وعالم ونقاد وسخن سنج وحبیب
صفت خواجه همي نظم كنم من بمديح

بهترين خازن اويست وقويتر بندار
وگر از خاك سخن گويد در آرد بار
عاقل وشاعر ودراك واديب وهشیار
نكنم زا نچه بگفتم بخدا استغفار

عالوه بر ناصر خسرو در افكار وتعلیمات اسماعیلي ،المؤيد اثر بسیارزيادي در افكار دانشمندان وداعیان بزرگ اسماعیلي
معاصر خود گذاشته  ،و او داراي چنان نفوذ علمي قوي بود كه مدت يكسال در محافل علمي ومذهبي بغداد  ،در زمان تسلط
بساسیري چنانكه گذشت اركان تسنن وخالفت عباسیان را متزلزل ساخت .حكیم ناصر خسرو از او به دربان قصر خالفت
وقبله آمال جويندگان حقیقت تعبیر كرده است.
الموید و ابو العال معری
در سال  119هـ.ق بین ابوعال معری شاعر و فیلسووف عرب و المويد فی الدين شیرازی در باره گیاه خواری باب مراسله
باز شد ،المويد اين مراسالت و مناظرات را بصورت کتاب درآورد و بسال  4930میالدی توسط مرگیلیوت خاورشناس
انگلیسی توفیق چاپ يافت.
شاعر اهل بیت علیهم السالم در قرن پنجم هجری المؤيد فی الدين ،داعی الدعاة هبة هللا بن موسی بن داود شیرازی مردی علم
و ادب با آنکه اصال ايرانی و از اهل شیراز بوده است ،از اجله علماء علوم عربیت و از بزرگان اساتید ادب عرب به شمار
می آيد ،و حقا می توان او را نوابغ شمرد .در شیراز در حدود سنه  093متولد شد و در آنجا نشو و نما يافت ،و در بالد و
شهرهای بسیاری گردش کرد ،تا آخر االمر در مصر اقامت گزيد و در سنه  143وفات يافت .
آثار و تالیفات
 .1المجالس المويديه راجع به علم تأويل است كه در هشت جلد تنظیم شده و داراي هشتصد مجلس مي باشد.
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 .2المجالس المستنصريه.
 .3السیره المويديه كه سرگذشت وي از  109تا  143را شامل است.
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ديوان او مشتمل بر قصائد زيادي است كه اغلب راجع بعقايد اسماعیلیان سروده است.

 .5شرح المعاد
 .6بنیاد تأويل بفارسي كه گويا ترجمه كتاب اساس التأويل سیدنا قاضي باشد.
 .7االيضاح والتبصیر في فصل يوم الغدير
 .8االبتدا واالنتها
 .9جامع الحقايق في تحريم اللحوم وااللبان
 .11قصیده االسكندريه وشمي ايضا بذات الدوحه
 .11تأويل االرواح
 .12نهج العباده
 .13المسائله والجواب
 .14اساس التأويل
 .15المسايل السبعون كتاب اخیرالذكر به فارسي ترجمه شده و مترجم مي نويسد " :اين كتابي است ترجمه كردش بندة
خداوند زمان فرمان گذار و سخن گويي از در سراي خويش به دستوري بار خداي سخن گويان . . .آن راه جويان
االمام المستنصر باهلل امیرالمؤمنین صلوات هللا علیه و علي آبائه الطاهرين و ابنائه االكرمین كه از زبان تازي اين
كتاب به پارسي گزارش شده.
المويدفی الدين عالوه بر علم نگارش تاويل در فن تاريخ نويسي هم مقام بلندي را داشت  .از كتاب "السیره المويديه" اين امر
بخوبي آشكار است كه نامبرده نه فقط در دنیاي علم وادب بلكه در میدان سیاست هم از مقام بلندي برخورداربوده است .سیدنا
مؤيد گذشته از اين كه اديبي كم نظیر بود شاعري بلند پايه نیز بشمار مي رفت ديوان او مشتمل بر قصائد زيادي است كه در
اغلب آنان قصايد راجع به عقايد فاطمیان ودعوت آنان صحبت نموده است سیدنا عالوه بر ادبیات عرب در زبان فارسي نیز
تسلط داشت .ولي برعكس ناصر خسرو بیشتر تصنیفات وي بزبان عربي است تنها كتابي كه بزبان فارسي از او بیادگار
مانده بنیاد " تأويل " است كه گويا ترجمه از كتاب " اساس التأ ويل " سیدنا قاضي است .اشعار زيادي هم بفارسي سروده
است .سیدنا مؤيد اديب  ،شاعر مورخ ودانشمند زمان خود بود ولي تمام اين كماالت وفضايل وي تحت الشعاع هنر وي بود
وآن اين بود كه او بهترين مبلغ بود.
کس به علو مقام المويد شیرازی زمانی پی میبرد که ابوالعالمعري در باره او میگويد :اگر با افالطون يا ارسطو هم بحث
مي كردي يقینا آنان را شكست مي دادي.
مقام علمي ونفوذ معنوي مؤيد چنان بود كه ابوالعال معري در مكاتبات با او ،او را "سیدنا الرئیس االجل" خطاب مي كرد (
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