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یه علمی تمدن اسالمی و دین                                                               پژوهی نشر
 

  9911تابستان/مچهار شماره  /سال اول  
 

         

 تبلیغ تعالیم اسماعیلیکارکرد دارالعلم فاطمی در آموزش علوم و 
 1زادهیدالله حاجی

  (16 – 999) 

 چکیده

( راه اندازی 117 -247ترین اقدامات فرهنگی و تمدنی در دولت شیعی مذهب فاطمیان)از مهم    
 هایدر کنار سایر مراکز علمی و فرهنگی بوده است. واکاوی جنبه« دارالعلم»مرکزی علمی با عنوان 

ی به تمدنی یابکه در مسیر دست -تواند الگویی شایسته در اختیار مسلمانانمی کارکردی این مرکز علمی
ی که دهد این مرکز علمتحلیلی نشان می -قرار دهد. واکاوی این موضوع با شیوه توصیفی -نوین هستند

( ششمین خلیفه فاطمی ایجاد شده، کارکردهای گوناگونی  111 - 034در دوره الحاکم بامرالله)حک: 
ه است. آموزش علوم مختلفی چون فقه، قرائت، نجوم، نحو، پزشکی، ریاضی و منطق در دستور داشت

ه است. تبلیغی آن بود کار این مرکز علمی بوده است. یکی دیگر از بارزترین کارکردهای دارالعلم، جنبه
ت دولِت داعیان اسماعیلی که اغلب امر اداره این مرکز علمی را در دست داشتند، در راستای سیاس

ریزی امور دعوت و تبلیغ اسماعیلی را در این مرکز علمی انجام اسماعیلی مذهب فاطمیان، برنامه
ای بسیار عظیم در این مرکز علمی، در راستای تسهیل امر آموزش و تبلیغ، دادند. وجود کتابخانهمی

                                                                                                                               بسیار ارزشمند بوده است.

دارالعلم فاطمی، الحاکم، کارکرد، آموزش، تبلیغ تعالیم اسماعیلی و تمدن اسالمی. واژگان کلیدی:  
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 مقدمه
جامعه بشری ای به آوردهای ارزندهمسلمانان در دو قرن چهارم و پنجم هجری از جهت تمدنی دست

( به 443-992بویه)( و آل263 -233تقدیم کردند. در این میان دو دولت شیعی مذهب فاطمیان)
اند. آنان در این دو قرن در زمینه های قدرتمند در جهان اسالم، جایگاه مهمی را کسب کردهعنوان دولت

ر زرین فرهنگ و تمدن عص»توان دورانشان را آوردهایی رسیدند که میفرهنگ و تمدن به چنان دست
( در این بین، دولت شیعی 3: 8964دانست.)آدامتز، « دوره رنسانس اسالمی»و یا به تعبیری « اسالمی

 ایمذهب فاطمیان که از اواخر قرن سوم هجری تا نیمه دوم قرن ششم هجری تداوم یافته، اقدامات ارزنده
ن ترین اقدامات ایگرفت. یکی از مهمهای فرهنگی و تمدنی در پیش یابی به پیشرفتدر جهت دست

های تمدنی، تأسیس مراکز علمی و آموزشی هماننِد جامع االزهر، یابی به پیشرفتدولت جهت دست
ها، مدارس، مجالس الحکمه و دارالعلم بوده است.)بهرامی و فرمانیان، قصرها، خانه وزیران، کتابخانه

( در میان مراکز علمی و آموزشی که 891-846:  8938؛ جان احمدی و ساالریه، 24-23: 8931
از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. این دارالعلم « دارالعلم»فاطمیان تأسیس کردند، مرکز علمی 

هجری در قاهره پایتخت نوبنیاد فاطمیان، دوره الحاکم بامرالله ششمین خلیفه  932در سال 
: 8919؛ چلونگر،  933: 2، ج8423.)مقریزی، ( و به دستور او ایجاد شد 488 - 913فاطمی)حک: 

با توجه به رفتارهای عجیب و بعضًا متناقض  -( هر چند هدف اصلی از ایجاد این دارالعلم34-39
های علمی به صورت دقیق مشخص نیست اما احتمااًل رقابت -(82:38، ج8482الحاکم ) ابن جوزی، 

ضمن این که شواهدی  )39: 8933نبوده است.) هالم، تاثیر میان فاطمیان و عباسیان در ایجاد آن بی
دهد الحاکم در ابتدای دوره حاکمیت خویش رفتارهای افراطی در برابر اهل وجود دارد که نشان می

 هایی بهای که در یک مورد، دستور داده بود بر دیوارهای برخی از مساجد، دشنامگونهسنت داشت به
( 48: 2113؛ ابن زیات، 886: 8416گانه( نوشته شود. )سخاوی، بزرگان صحابه)احتمااًل خلفای سه 

به همین جهت، وی این مرکز علمی را در راستای جبران گذشته و نشان دادن تساهل و تسامح خویش)ولو 
: 4تا، جتغري، بی ؛ ابن 211: 23، ج8489به صورت ظاهری( در برابر اهل سنت برپا کرد. )ذهبي، 

222) 
به عنوان مرکز علمی موفق  -که دارای کارکردهای گوناگونی بوده -ز این مرکز علمیدر تمدن اسالمی، ا

ای که یکی از محققان، خدمات دارالعلم فاطمی را به قاهره همانند خدمت گونهو تاثیرگذار یاد شده، به
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ه ( سئوالی که در این جا مطرح است این است ک22: 8963است. )داج، دانسته 1اسکندریه به بطالسه
های کارکردی دارالعلم فاطمی چه بوده و عملکرد این مرکز علمی، در جهت آموزش علوم و گسترش جنبه

تواند الگوی خوبی به تعالیم مذهبی چگونه بوده است؟ توجه به نقش و کارکرد این مرکز علمی می
 ارائه کند.  -یابی به تمدن نوین اسالمی هستندکه در صدد دست -مسلمانان
به  «پژوهشی درباره دارالعلم قاهره»ای با عنوان شینه این موضوع باید گفت پیش از این مقالهدرباره پی

به چاپ رسیده که در البالی مباحث، به وجود  32قلم محمد علی چلونگر در مجله مشکوة شماره 
با ( مقاله دیگری 40-111: 1030اش اشاره شده است. ) چلونگر، کتابخانه در آن و کارکرد آموزشی

به قلم حمزه علی بهرامی و مهدی « اهداف، وظایف و کارکرد آموزشی مراکز علمی فاطمیان»عنوان 
ای فرمانیان در فصلنامه سخن تاریخ به چاپ رسیده که در بخشی از آن، ضمن اشاره به مراکز آموزشی

و کارکرد هر  همانند مساجد، قصرها، خانه وزیران، کتابخانه و دارالعلم، به صورت مختصر به وظایف
ها کتابخانه»در مقاله دیگری با عنوان  (24-11: 1041یک اشاره شده است. ) بهرامی و فرمانیان، 

ار به صورت بسی« دارالعلم»به قلم محمد تقوی ذیل عنوان « دارالعلم و نگارش کتاب در عصر فاطمیان
: 1014مختصر به برخی از کارکردهای این مرکز علمی در البالی مطالب اشاراتی شده است.)تقوی، 

سیاست علمی و فرهنگی »و صفورا ساالریه با عنوان ( مقاله دیگری نیز، از فاطمه جان احمدی 17-11
نوشته شده که در بخشی از آن ضمن معرفی نهادها و موسسات آموزشی در عصر « فاطمیان در مصر

، عالوه بر ذکر کتابخانه قصر، به «هاکتابخانه»فاطمیان، شامل مسجد، قصر و منازل علما، ذیل عنوان 
ارالعلم را به عنوان کتابخانه معرفی کرده است. )جان احمدی و دارالعلم نیز، پرداخته و در حقیقت د

( هرچند در البالی مقاالت مذکور به برخی از کارکردهای دارالعلم فاطمی 103-111: 1041ساالریه، 
ترین کارکردهای این مرکز علمی که در حقیقت، اشاره شده است، اما تاکنون به صورت کامل، مهم

 است. یم اسماعیلی بوده، مورد توجه قرار نگرفته آموزش علوم و گسترش تعال
 
 

                                                                 
های رودخانه نیل ساخته شد. جانشینان ق.م. توسط اسکندر مقدونی، در یکی از دهانه988شهر اسکندریه پس از فتح مصر در سال ـ  1

که موقعیت جغرافیایی -امات عمرانی خویش، این شهر رااسکندر)بطلمیوسیان( این شهر را پایتخت خویش قرار دادند و با اقد
 (211-289: 8963ترین شهرهای دنیای قدیم بدل کردند. ) مرادی، به یکی از باشکوه -ای داشتبرجسته
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 یابی به تمدن نویننقش و ضرورت دارالعلم در مسیر دست
تمدن از باب تفّعل، از نظر لغوی به معنای شهرنشین شدن، شهرنشینی، تخلق به اخالق اهل شهر، 

( 1104: 0، ج1011؛ معین، 412:  11، ج1010اقامت در شهر و معادل واژه شهرآیینی است. )دهخدا، 
ن و نیز به معنای شهری شد« الحضاره»و معادل عربی آن   Civilizationمعادل انگلیسی این کلمه 

( درباره تعریف اصطالحی تمدن به جهت 110،  2، ج1111اقامت در شهر است. )ابن منظور، 
های متفاوتی که از آن شده، اتفاق نظری وجود ندارد. بر اساس برخی هایی که دارد و برداشتپیچیدگی

 رویکردشود و از تعاریفی که از تمدن شده، این اصطالح مفهوم عامی است که شامل فرهنگ نیز، می
، 1031؛ شریعتی،  0: 1، ج1011تمدنی رویکرد عامی است که فرهنگ را نیز در بر دارد. )ویل دورانت، 

رسد مقام معظم رهبری که برای ( به نظر می14:  1041؛ روح االمینی،  11:  1010؛ یوکیچی،   1: 1ج
معنا از تمدن را مد نظر دارند.  اولین بار اصطالح تمدن نوین یا تمدن نوین اسالمی را به کار برده، همین

تمدن اسالمی یعنی آن فضایی که انسان در »تعریفی که ایشان از تمدن اسالمی ارائه کرده چنین است: 
تواند رشد کند و به غایات مطلوبی که خدای متعال او را آن فضا از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی می

(ایشان معتقد است تمدن 1042شهریور  11رهبری،  )سخنرانی« برای آن غایات خلق کرده است، برسد.
نوین از دو بخش ابزاری و بخش متنی و اصلی)حقیقی( تشکیل شده است. بخش ابزاری عبارت است: 

زارهای المللی، تبلیغ و ابعلم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین
قیقی تمدن نوین از منظر ایشان است، همان سبک زندگی تبلیغ. بخش دوم که بخش متنی، اصلی و ح

دهد ایشان تمدن و یا تمدن ( تأمل در این موارد نشان می1041مهر  20است. )سخنرانی رهبری در 
شود و هم مفاهیم داند که هم شامل نمادهای عینی دستاوردهای بشری مینوین را مفهوم عامی می

 فرض که دومی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. پیشمعنوی را در بر دارد؛ البته با این 
از میان همه بایسته هایی که تمدن نوین به آنها توجه دارد، مراکز علمی از جایگاه و اهمیت خاصی 
برخوردارند چرا که در همین مراکز علمی است که به برکت علم، توانایی و قدرت کشور بیشتر می شود 

ّزت و ع دانش آشکارترین وسیله»افزوده می شود. از منظر مقام معظم رهبری  و در نتیجه بر عّزت کشور
)بیانیه گام دوم انقالب( در این میان دارالعلم به جهت کارکردهایی که داشته و « قدرت یک کشور است.

ز ا تر و بهتری با تاسیس مراکزی مشابه داشته باشیم،توان امروزه نیز به شکل کاملهمین کارکردها را می
ترین مراکز علمی در جهان اسالم، اهمیت خاصی برخوردار است. دارالعلم به عنوان یکی از مهم
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ای بوده  که هر دو کارکرد فرهنگی و تمدنی را با هم داشته است. این مرکز علمی که با همت موسسه
 بزرگان شیعه تاسیس شد، در رشد و اعتالی تمدنی در جهان اسالم تاثیر بسزایی داشت. 

هایی که در جامعه رغم همه پیشرفتها، کتابخانه بوده است. علیترین مقومات دارالعلمیکی از مهم
ها هنوز از همان جایگاه مهم و ارزنده رغم همه تحوالتی که رخ داده، کتابخانهبشری رخ داده و علی

ونق داشت، سهم عمده های زیاد در ادواری که دارالعلم ها در آن رخویش برخوردارند. وجود کتابخانه
ها با برخورداری از ای در ارتقاء فرهنگ و تمدن اسالمی برجای گذاشته است، چرا که دارالعلم

 تمدن اسالمی»های عمومی، فرهنگ عمومی مسلمانان را بهبود بخشیدند. آدام متز در کتاب کتابخانه
ها را با چند کتابخانه ین کتابخانهپس از اشاره به چند کتابخانه مهم این دوره، ا« در قرن چهارم هجری

نویسد: کتابخانه کلیسای جامع شهر کنستانز در قرن نهم میالدی در اروپا مقایسه کرده است. وی می
جلد و کتابخانه  111کمی بیش از  1102کتاب داشت و کتابخانه دیر بندیکتی در سال  011فقط 

( 212:  1، ج1011ب داشت. )آدام متز، جلد کتا 41فقط  1101کلیسای جامع شهر بامبرگ به سال 
دهنده رشد فرهنگ و تمدن در این دوره در تمدن اسالمی و ضعف فرهنگی و این مقایسه از طرفی نشان

 تمدنی در اروپا است. 
های گوناگون تربیت شدند و به پیشرفت ها دانشمندان زیادی در زمینهعالوه بر این، با تاسیس دارالعلم

اند ( آنان از این مراکز علمی بهره برده17 -11:  8932می کمک کردند. ) جعفری، فرهنگ و تمدن اسال
وبا نوشتن آثار علمی، به پیشرفت علم و تمدن اسالمی کمک کردند.  ضمن این که همین مراکز علمی 

( به تبعیت  117-247الگوی برخی دیگر از مراکز علمی در جهان اسالم شدند کما این که فاطمیان)
:  27، ج1110های آل بویه، در مصر دارالعلمی با نام دارالعلم حاکمی ایجاد کردند. )ذهبی، رالعلماز دا

( یکی از 111:  1431( سلجوقیان نیز با همین الگو در طرابلس دارالعلمی ایجاد کردند. )کاتب، 211
ی و دیگر مراکز علم نویسد: تأسیس این دارالعلممحققان ضمن اشاره به دارالعلم شاپور بن اردشیر می

: 1، ج1031ای چون نظامیه و مستنصریه بغداد کرد. )قرچانلو، کمك فراوانی به ایجاد مدارس پیشرفته
211) 

امروزه می توان با الگوگیری از این نهاد ارزشمند فرهنگی و تمدنی و البته با تکمیل آن، راه خویش را 
ن اساسی جمهوری اسالمی است،)بیانیه گام یابی به تمدن نوین اسالمی که هدف و آرماجهت دست

 دوم انقالب( هموار کنیم.
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 ها در جهان اسالمدارالعلم
ترین رکن آن کتابخانه بوده است. در این مرکز آموزشی بوده که مهم -دارالعلم در حقیقت موسسه علمی

اغلب دانشجویان  -روزی حوزوی امروزی بودهها شبیه برخی از مدارس شبانهکه از برخی جنبه -علمی
و حتی در مواردی اساتیدی سکونت داشتند که به کار مطالعه و تحصیل اشتغال داشتند و هزینه تحصیل 

 شد.آنان توسط متولیان این مراکز تامین می
( از 241-929بن حمدان موصلی)محمد  اولین دارالعلم در جهان اسالم توسط ابوالقاسم جعفر بن

( موصلی که جایگاه 831-838: 3، ج8411برپا شده است.)حموی، فقهای شافعی در شهر موصل 
: 9تا، ج؛ کحاله، بی 832: 3، ج8411اش مورد ستایش برخی از بزرگان قرار گرفته)حموی، علمی
هایی از همه علوم در آن قرار ای مهیا کرد که کتاب( با بنای دارالعلم در شهر موصل، در آن کتابخانه843

توانست از این مرکز ای که هر کسی میگونهها را وقف طالبان علم کرده بود، بهداشت. وی این کتاب
داد. حموی بضاعت قرار میافزار هم در اختیار مراجعین کمعلمی استفاده کند و حتی گاهی نوشت

ضمن اشاره به این مطالب، از تشکیل مجلس درس، توسط موصلی در این مرکز علمی خبر داده است. 
های موصلی که سرانجام به ( هر چند ظاهرًا حسادت برخی از همشهری839: 3، ج8411)حموی، 

شده است. )حموی، تبعید وی از این شهر منجر شده، مانع از تداوم خدمات علمی این مرکز علمی
 ( 839-834: 3، ج8411

این  پس از این، در دولت شیعه مذهب آل بویه چند دارالعلم مهم ایجاد شد. یکی از مشهورترین
الدوله دیلمی است ( وزیر شیعه مذهب و ایرانی بهاء111 -001ها، دارالعلم شاپور بن ادرشیر)دارالعلم

 201: 1123السورین ایجاد شد. )ابن جوزی، هجری در محله کرخ بغداد در محله بین 030که در سال
ِم آموزشی که ادعا شده ( کتابخانه این دارالعل111: 4، ج1031؛ ابن اثیر،  11: 27، ج1110(؛ ذهبی، 

هزار جلد کتاب در 11( حدود 42: 1034اولین کتابخانه و دارالعلم شیعه بوده )محمدنیا سماکوش، 
( در این  011: 4، ج1031؛ ابن اثیر،  101: 1، ج1111موضوعات و فنون مختلف داشت. )حموی، 

فت و آمد داشتند، برقرار مرکز علمی بحث و گفت و گوی های علمی در میان دانشمندانی که به آن ر
 ( 011: 2تا، ج؛ ابن خلکان، بی212: 0، ج2111بوده است. )شنترینی، 

دارالعلم دیگری که در دوره آل بویه ساخته شد، دارالعلم سید رضی است. محمد بن حسین موسوی 
ی اای تهیه دید و آن را به صورت مدرسه( در بغداد خانه111  -014بغدادی مشهور به سید رضی)
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های طالب را نهاد و تمامی نیازمندی« دارالعلم»جهت شاگردان خود درآورد. وی نام این مرکز علمی را 
ای با کلیه ( سید رضی برای این دارالعلم خزانه214: 1031جا برای آنها فراهم کرد. )ابن عنبه،  در همان

د تا هر وقت چیزی خواستند خودشان وسائل و لوازم فراهم کرد و کلیدهائی به تعداد طالب به آنها داد بو
( دارالعلم 211: 1031مستقیمًا درِب انبار را گشوده و بردارند و دیگر منتظر انباردار نمانند. )ابن عنبه، 

های مورد احتیاج طالب را در آن گرد آورده بود، تا ای هم داشته که سید رضی کتابسید رضی کتابخانه
 رسد در ایننیاز باشند. به نظر میمطالعه و مراجعه به منابع بی دانشجویان این مرکز علمی از لحاظ

: 1، ج1111پرداختند. )حموی، یافتند و به بحث و مناظره میدارالعلم گاهی دانشمندان نیز حضور می
: 7الف، ج 1011( این دارالعلم تعطیل شد. )کریمی زنجانی، 111( با مرگ سید رضی)مرگ:104
در این دوره ساخته شد، دارالعلم سید مرتضی است. علی بن حسین موسوی  ( دارالعلم دیگری که114

( برادر بزرگتر سید رضی نیز در بغداد دارالعلمی ایجاد کرد. 101بغدادی مشهور به سید مرتضی)مرگ:
( جانشینی برای 220: 1، ج1041این دارالعلم که در واقع بخشی از خانه سید مرتضی بوده)ابن حجر، 

( شاید وجه اهمیت این دارالعلم 114: 7ب، ج1011رضی بوده است. )کریمی زنجانی،  دارالعلم سید
(  با مرگ سید 211: 1031وجود کتابخانه آن باشد که هشتاد هزار جلد کتاب داشته است. )ابن عنبه، 

( دارالعلم 114: 7ب، ج1011( این دارالعلم نیز بسته شد. )کریمی زنجانی، 101مرتضی)مرگ:
های مشهور در جهان اسالم است که به همت دولتمردان شیعی مذهب از دیگر دارالعلم طرابلس نیز،

ای ( ساخته شد. این دارالعلم که دارای کتابخانه110عمار در طرابلس و در نیمه دوم قرن پنجم)سال بنی
 1040غنی هم بوده در اوایل قرن ششم توسط دشمنان بنی عمار به آتش کشیده شد. ) فروزانی و مودت، 

:21- 7) 
 

 دارالعلم فاطمی و کارکردهای آن 
ها در جهان اسالم، دارالعلم فاطمیان است که افراد زیادی در ترین دارالعلمیکی از مشهورترین و عظیم

( این مرکز علمی که خلیفه  074: 2، ج1113دادند.)مقریزی، خدمتش بودند و امورش را سروسامان می
: 27، ج1110؛ ذهبی،  71: 11، ج1112مر به آبادانی آن داده بود)ابن جوزی،فاطمی؛ الحاکم بامر الله، ا

(  031: 2، ج1113کرد)مقریزی، های جاری آن را به طور کامل و دقیق پرداخت می( و هزینه211
 شود. قبل از این، بهتر است به معرفیاغلب کارکرد آموزشی و تبلیغی داشته که در ادامه به آن اشاره می

 ای که در این مرکز علمی بنا شده بپردازیم.خانهکتاب
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ای بسیار بزرگ در این مرکز علمی بوده های دارالعلم فاطمی وجود کتابخانهترین ویژگییکی از مهم
ترین ابزار دانشجویاِن محروم، ترین و ضروریاست. بدیهی است که فراهم ساختن کتاب به عنوان مهم

تواند کمک قابل توجهی به آنان در جهت حرکت در مسیر تعالی تمدن نویسندگان و عالمان، همواره می
 اسالمی باشد.

پس از تأسیس درالعلم در قاهره که در نزدیک قصر غربِی محل اقامت خلیفه فاطمی الحاکم بامرالله، 
 تا:ای عظیم نیز، در این مرکز علمی دایر شد. )کندی مصری، بیایجاد شد، به دستور الحاکم کتابخانه

(؛ در این کتابخانه، که یکی از 222: 1تا، ج؛ ابن تغری بردی، بی 074: 2، ج1113؛ مقریزی،  111
ی های بسیار زیاد، گوناگون و بعضًا بسیار نفیسهای جهان در زمان خودش بوده، کتاببزرگترین کتابخانه

، 1120ر داده)نویری، های خزائن قصرها به آن خب( از انتقال کتاب700شد. نویری)مرگ:داری مینگه
های فراوان های قصر و خزانه خلیفه، کتابنویسد: از کتابخانه( می311( و مقریزی)مرگ:174: 23ج

ای فراهم شد که پیش از آن، ای که مجموعهگونهو گوناگونی)در علوم مختلف( بدان جا منتقل کردند به
( این مطلب بیانگر 074: 2، ج1113، چنین مجتمعی برای کسی از حاکمان فراهم نشده بود.)مقریزی

عظمت این مجموعه علمی و عظمت کتابخانه موجود در آن است. به منظور تکمیل این مجموعه، 
های بعد نیز تداوم یافته است. برخی از منابع های این کتابخانه در سالخریداری کتاب و افزودن کتاب

 1ی طیاند. مقریزی که به نقل از ابن ابخانه ثبت کردههای این کتابرقم بسیار باالیی درباره تعداد کتاب
و بر کتابخانه قصر فاطمی)با عنوان خزانه الکتب( سخن  2از استیالء صالح الدین ایوبی بر فاطمیان

لیون تر از آن نبود، این کتابخانه یـک مـیای بزرگاسالمی کتابخانه جهان در سراسر»کند: گفته، بیان می
نسخه در این  1211شد و تنها از کتاب تاریخ طبری داری میو شـشصد هزار جلد کتاب در آن، نگه

همان کتابخانه دارالعلم « خزانة الکتب»( احتماال مقصود از 242: 2، ج1113ریزی، )مق« کتابخانه بود!
هایی که در گونه که پیشتر اشاره شد، الحاکم پس از تأسیس این کتابخانه، حتی کتابباشد چرا که همان

ظمت در قصر عخزانه قصر بود، به این کتابخانه منتقل کرد. بنابراین، عماًل کتابخانه دیگری آن هم با این 

                                                                 
معادن الذهب فی تاریخ »ق(، مورخ و ادیب و مولف کتاب 691)م. ـ یحیی بن حمید بن ظافر طائی حلبی غّسانی 1

 (844: 1تا، ج؛ زرکلی، بی 269: 6، ج8931درباره او رک: ابن حجر«. ذوی الرتب الملوک و الخلفاء و
، صالح الدین ایوبی که در این دولت منصب وزارت را برعهده 263پس از مرگ العاضد آخرین حاکم فاطمیان در سال  2

ها از سرزمین مصر برافتاد و صالح الدین داشت، شخصا امور حکومت را در دست گرفت. به این ترتیب دولت فاطمی
 (.8911رباره دولت ایوبیان رک: طقوش، ایوبی به قدرت رسید و دولت ایوبیان را پایه گذاری کرد. د
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ری آوهای قصر، حاکمان فاطمی با خرید و جمعهای خزانهخلیفه نبوده است. ضمن این که به جز کتاب
رغم اغراقی که ممکن است در مورد آن افزودند، بنابراین رقم فوق)علیهای آن میکتاب بر تعداد کتاب

 شده باشد( مربوط به دارالعلم فاطمی است. 
ابخانه تنها به اسماعیلیه اختصاص نداشت چرا که هدف الحاکم جلب پیروان های مذهبی این کتکتاب

الحاکم کـتب و منابع مذهبی اهل سنت را نیز، به این مرکز »ها بود. به همین جهت گفته شده همه فرقه
 (111: 1072؛ عش،  222: 1تا، ج)ابن تغری بردی، بی «انتقال داد.

وم مختلف و تبلیغ آیین اسماعیلی بوده است. منابعی که درباره این کتابخانه بزرگ در خدمت آموزش عل 
فاده ای که نه تنها محدودیتی برای استاند، به گونهاند، از عمومی بودن آن سخن گفتهاین کتابخانه نوشته

ر ااز آن برای کسی وجود نداشته، بلکه امکانات مورد نیاز از قبیل قلم و کاغذ رایگان نیز در اختیار افراد قر
، 1113؛ مقریزی،  174: 23، ج1120گرفت تا به راحتی بتوانند از کتابخانه بهره ببرند. )نویری، می
( جرجی زیدان منظور از تأسیس دارالعلم را استفاده عمومی از این مرکز علمی دانسته و بیان 074: 2ج

استنساخ کتاب بپردازند. کند هدف این بوده که عامة مردم به صورت رایگان به مطالعه، مباحثه و می
آمدند بعضی مردم از هرگروه و طبقه به دارالعلم مـی»... ( در نقلی آمده است: 101تا، ص)زیدان، بی

اندوزی و خلیفه هرچه را در آن ای برای دانشآنها و عده از برای خواندن کتاب و بعضی برای استنساخ
 «کرد.ل قلم و کاغذ و مرکب و دوات بـه دارالعـلم اعطا می، از قـبیبـود کنندگان مراجعه جا مورد نیاز

ای که در این مرکز علمی ایجاد  دهد کتابخانه( همه این موارد نشان می074: 2، ج1113)مقریزی، 
مند بودند، به راحتی و بدون کمترین خوانی عالقهضمن اینکه همه کسانی که به کتاب و کتاب -شد

آن بهره ببرند_ در حقیقت در جهت آموزش و تبلیغ تعالیم مذهبی فاطمیان به  توانستند ازای میهزینه
 کار گرفته می شد و طبیعتا این امر به رشد فرهنگی مردم مصر کمک کرده است. 

 کارکرد آموزشی ـ 1
ترین کارکردهای دارالعلم فاطمی، کارکرد آموزشی آن بوده است. در مواردی همین کارکرد یکی از مهم

؛  13-71: 1041ای همانند بیت الحکمه)رضاییسبب تمایز این مرکز علمی از مراکز علمی آموزشی
( شده است. در این دارالعلم هر چند امر آموزش با فراز و فرودهایی همراه 100-121: 1441الشاونی، 

شد و بوده، اما تردیدی نیست که بسیاری از علوم اسالمی و غیراسالمی در این مرکز علمی تدریس می
 های گوناگون علمی به امر تدریس و تحقیق اشتغال داشتند. دانشمندان در رشته

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/162831/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c_%d8%a8%d9%86%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87
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های گوناگون از جمله علمای علم های خلیفه، علمای رشتهپس از بنای دارالعلم فاطمی، با حمایت
قرائت، منجمان، علمای نحو و لغت، پزشکان، فقها، علمای ریاضی و منطق در آن حضور یافتند و به 

علمی در  ( در نهایة االرب ضمن اشاره به افتتاح این مرکز700امر آموزش مشغول شدند. نویری)مرگ:
( از حضور فقها، نحویون، پزشکان و منجمین در این مرکز علمی خبر 041نوزدهم جمادی الثانی)سال 

( مقریزی نیز ضمن اشاره به افتتاح این مرکز علمی در دهم 174: 23، ج1120داده است. )نویری، 
ان در این مرکز از حضور قراء، منجمین، نحویون، لغویون، پزشکان و منجم 041جمادی الثانی سال 

( وی در جای دیگری به حضور ریاضی دانان، 074: 2، ج1113علمی سخن گفته است. )مقریزی، 
( نویسندگان دیگر نیز، 031: 2، ج1113علمای منطق و فقها در دارالعلم اشاره کرده است. )مقریزی، 

ن در این مرکز علمی های گوناگوضمن اشاره به جنبه آموزشی این مرکز علمی، از حضور علمای رشته
( 014: 1، ج1127؛ مقریزی 111تا: ؛ کندی مصری، بی 71: 11، ج1112اند. )ابن جوزی، خبر داده

هر چند جزئیات امر آموزش در این مرکز علمی تا حدودی مبهم است اما حضور علمای رشته های 
 ر گستردگی این مرکز علمیگوناگون علمی از جمله پزشکان، منجمان و ریاضی دانان در دارالعلم نشانگ

و تنوع مواد آموزشی در آن است. عالوه بر این نشان می دهد دارالعلم فاطمی در راستای گام برداشتن در 
جهت تعالی تمدنی، رشد علمی در همه علوم را مدنظر داشته است. هاینس هالم؛ مستشرق و شیعه 

های ن اسالم معرفی کرده که در همه زمینهشناس آلمانی، دارالعلم فاطمی را تنها موسسه علمی در جها
 ( 42: 1077علمی به طالبان علم آموزش می داد. )هالم، 

تسامحی که در ابتدای تأسیس این مرکز علمی از سوی حاکمان فاطمی نشان داده شده بود، سبب شده 
مشغول برخی از علمای اهل سنت نیز در این مرکز علمی به امر آموزش و بحث و گفت و گوی علمی 

 00: 1تا، ج( )زرکلی، بی114شوند. از علمای اهل سنت افرادی چون حافظ عبدالغنی بن سعید)مرگ:
( و ابواسامه جناده بن 044( ابوالحسن علی بن سلیمان انطاکی مقری)مرگ:134: 1تا، ج؛ بغدادی، بی

 و گو با دیگران( در دارالعلم عالوه بر تدریس، به بحث و گفت 044محمد بن حسین اسدی هروی)مرگ:
: 11، ج1121؛ صفدی،  072: 1تا، ج؛ ابن خلکان، بی 031: 2، ج1127پرداختند. )مقریزی، می

( از دیگر کسانی که در این مرکز علمی به کار تدریس مشغول بوده و مشخصا خود الحاکم او را به 113
نتخاب کرده، شخصی نابینا به را برای او ا« عالم العلماء»منظور تدریس به دارالعلم دعوت کرده و لقب 
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، 1127؛ مقریزی،  111تا: عالم نحوی و لغوی بوده است.)کندی مصری ، بی« ابوالفضل جعفر»نام 
 (014:  1ج
 کارکرد تبلیغی ـ 2

آموزش، تعلیم و تبلیغ، از منظر اسماعیلیان و داعیان اسماعیلی از اهمیت و ارزش واالیی برخودار بود. 
، برای رساندن پیام خود به دیگران و تعلیم آنها استفاده هر فرصتی از ن)اسماعیلی(داعیا»ای که به گونه

 تواند نشانگربرای اسماعیلیان می« تعلیمیه»( کاربرد واژه 01: 1041)بهرامی و فرمانیان، « .کردندمـی
: 1041ریه، ؛ جان احمدی و ساال 01: 1041اهمیت این امر در منظر آنان باشد. ) بهرامی و فرمانیان، 

123-121 ،) 
ایجاد  های اسالمیدارالعلم فاطمی هر چند در ابتدا با هدف اثبات تسامح خلیفه در برخورد با دیگر فرقه

 ای که اهل سنت نیز،شد و در ابتدای امر، مرکزی جهت ابراز عقیده پیروان اهل سنت شده بود، به گونه
( اما اندکی بعد، 222: 1تا، جد)ابن تغری، بیدر آن به آموزش، بحث و فعالیت علمی مشغول بودن

هدف اولیه از تأسیس این مرکز علمی)نشان دادن تسامح با دیگران(، تا حدودی رنگ باخت)ابن جوزی، 
( و دارالعلم در کنار آموزش علوم، به مرکزی جهت 211: 27، ج1110؛ ذهبی،  71: 11، ج1112

هجری  044یت فقها و داعیان اسماعیلی بدل شد. در سال آموزش و تبلیغ تعالیم مذهب اسماعیلی و ترب
ماال احت -بود که ابواسامه جنادة بن محمد بن حسین ازدی لغوی و ابوالحسن علی بن سلیمان انطاکی

 )عش،-به جهت سوء استفاده از فضای تسامحی این مرکز علمی و افراط در تبلیغ مذهب اهل سنت
؛ ابن 222-220: 1تا، ج ( به قتل رسیدند. )ابن تغری، بی111( به دستور الحاکم)مرگ:110: 1072

که فضا را تا حد زیادی برای  -( با این تغییر رویه031: 2، ج1113؛ مقریزی،  072: 1تا، ج خلکان، بی
اداره این مرکز علمی به داعی الدعات اسماعیلی که مدیریت  -اهل سنت)حداقل تا مدتی( دشوار کرد

(مقریزی به نقل از ابن طویر نویسنده 22: 1071، دار بود، واگذار شد.)دفتریهدهتبلیغات این فرقه را ع
کرد و این گردهم آیی در محل دارالعلم گوید: داعی الدعات مبلغان اسماعیلی را جمع میشیعی می
 (214: 2، ج1113شد. )مقریزی، انجام می

تیار داعیان اسماعیلی قرار وجود دارالعلم که تقریبا تمامی امکانات را جهت تعلیم در اخ
( فرصتی مغتنم و ارزشمند برای آنان 211: 27، ج1110؛ ذهبی،  031: 2، ج1113داد.)مقریزی، می

آمد که از آن در جهت تبلیغ باورهای اسماعیلی بهره گیرند. به همین جهت است که به حساب می
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یده شدند، توسط داعی الدعات برگزل میبینیم اساتید این مرکز علمی که به امر تعلیم و آموزش مشغومی
نشست و با ( گفته شده داعی الدعات اسماعیلی در دارالعلم می114: 1، ج1113شدند. )مقریزی، می

ریزی دعوت تـصمیم درباره برنامه کردند وداعیان و فقها درباره علوم مذهبی مذاکره و صحبت می
 (011: 2تا، ج گرفتند. )قلقشندی، بیمی

هایی که نسبت به اهل سنت وجود داشته و حتی بعضا گیریی وجود ندارد که علی رغم سختتردید
اند، در برخی از ادوار، باردیگر فضا برای برخی از بزرگان اهل سنت در این مرکز علمی به قتل رسیده

ان نمونه، وحضور بزرگان اهل سنت و تبلیغات و یا تدریس آنان در این مرکز علمی فراهم بوده است. به عن
اند. بر اساس نقلی، گروهی هجری در این مرکز علمی خبر داده 111برخی منابع از تبلیغات آنان در سال 

از اهل سنت به رهبری برکات و حمید بن مکی اطفیحی به تبلیغ باورهای مذهبی « بدیعیه»موسوم به 
( در این زمان، افضل 031: 2، ج1113اهل سنت پرداختند و برخی را به گمراهی کشاندند. )مقریزی، 

( به خاطر نگرانی از تبلیغات آنان، فرمان بـستن دارالعلم 121-141بن بدر جمالی وزیر اآلمر)حک:
( هر چند برخی نیز، بر این باورند نگرانی افضل بن بدر 031: 2، ج1113را صادر کرد. )مقریزی، 
: 2، ج1113مرکز علمی بدهد. )مقریزی، سبب شده وی فرمان به بستن این  1جمالی از تبلیغات نزاریان

اش راه اندازی (؛  پس از قتل افضل، مجددا با اصرار برخی این مرکز علمی با تاکید بر جنبه تبلیغی032
شد و مقرر شد به منظور جلوگیری از مشکالتی که به وجود آمده بود، یکی از داعیان اسماعیلی متولی 

( از این زمان به بعد، فعالیت های 032: 2، ج1113د. )مقریزی، آن شود و بر امور آن نظارت داشته باش
 ( تداوم یافته است.117تبلیغی اسماعیلیان در این مرکز علمی از سر گرفته شده و تا پایان دوره فاطمیان)

هر چند برخی از محققان از ناکامی مراکز تبلیغی فاطمیان پس از پایان یافتن حاکمیت ایشان سخن 
( اما تردیدی نیست که این مراکز، صرفا جنبه تبلیغی 71: 1037کوبه هزاوه و فضلی، اند) بادگفته

تاثیر نبوده است چرا که استقبال از نداشتند. ضمن این که تبلیغات آنان حداقل در زمان خودشان بی
 (  نشان دهنده214: 2، ج1113)مقریزی، -که برخی از منابع به آن اشاره دارند -مجالس تبلیغی آنان

ها، اقدامات و به تعبیری مبارزه فرهنگی صالح الدین اقبال به آنان است. ضمن این که نباید تالش

                                                                 
ق( نزاع بر سر جانشیني او سبب پیدایش دو شاخه مستعلویه و نزاریه شد. نزاریان گروهی 411ـ با مرگ المستنصربالله) 1

 (12: 4، ج8411بودند که امامت پسر بزرگتر مستنصر؛ نزار را قبول داشتند. )ابن خلدون، 
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-07: 1041ها و تعالیم فاطمیان نادیده گرفت. ) روحی و سیدی نوقابی، ( را با اندیشه134ایوبی)مرگ:
21   )  

 

 گیرینتیجه
جهان اسالم، مراکز علمی و آموزشی متعددی های شیعی در فاطمیان به عنوان یکی از مقتدرترین دولت

نام دارد. این مرکز علمی که در دوره « دارالعلم»ترین این مراکز در مصر ایجاد کردند که یکی از مهم
ساِل  172هجری بنا شد و  041( ششمین خلیفه فاطمی در سال  111 - 034الحاکم بامرالله)حک: 

ارای کارکردهای گوناگونی بوده است و همین کارکردهای پرفراز و نشیب به حیات خویش ادامه داد، د
ترین و گوناگون، این مرکز علمی را در سطح بزرگترین مراکز علمی جهان قرار داد. یکی از مهم

ای که در این مرکز علمی ایجاد شد، های دارالعلم، کتابخانه آن بوده است. کتابخانهارزشمندترین بخش
و بعضا نفیسی در علوم مختلف بود که توسط خلفای فاطمی به خصوص های بسیار زیاد دارای کتاب

الحاکم فراهم شده بود. استفاده از کتابخانه اختصاص به قشر خاصی نداشت و همگان اعم از عامی و 
توانستند از آن بهره ببرند و از امکاناتی که در آن برای مراجعین فراهم شده بود، استفاده کنند. عالم می

نظر از صرف-مهم این مرکز علمی، کارکرد آموزشی آن بوده است. در این مرکز علمی یک کارکرد
عالمان ادیان و مذاهب گوناگون  -هایی که نسبت به اهل سنت در برخی از ادوار وجود داشتهگیریسخت

به تدریس علوم مختلفی چون قرائت، نجوم، نحو و لغت، پزشکی، فقه، ریاضی و منطق اشتغال داشتند. 
ارکرد دیگر این مجموعه علمی، کارکرد تبلیغی آن بوده است. هر چند حاکمان فاطمی به منظور نشان ک

دادن تساهل خویش سعی داشتند که این مجموعه علمی را فرامذهبی نشان دهند، اما عمال دارالعلم 
 یتفاطمی مرکزی جهت تبلیغ تعالیم اسماعیلی بوده است. داعیان اسماعیلی که اغلب امر مدیر

سازی باورهای کالمی خویش دارالعلم بر عهده آنان بود، از این مرکز علمی در جهت تبلیغ و نهادینه
توان مراکزی با همان سبک و سیاق و های شیعی میاستفاده می کردند. امروزه با الگوگیری از دارالعلم

ه تمدن نوین اسالمی یاری یابی بتر و پویاتر ایجاد کرد و جامعه اسالمی را در جهت دستالبته کامل
 بخشید.
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 .111 – 121، بهار، ص 14اسالم، شماره 
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 . 71 -13ص   تابستان،

(." جنگ نرم صالح الدین ایوبی در مواجهه با فاطمیان با بهره 1041نوقابی،سپیده)روحی علیرضا؛ سیدی 
 .07 -21، بهار، ص 11، شماره پیاپی 1، شماره 4گیری از مدارس"، پژوهش های علوم تاریخی، دوره 
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"، مجله اللسان العربی،   العدد بیت الحکمة معهد العصر الذهبی للترجمه(." 1441الشاونی بنعبدالله، احمد)
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/672912/%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%87%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9?q=%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87&score=40.604008&rownumber=4


 
 

 یلیاسماع یمتعال یغدر آموزش علوم و تبل یکارکرد دارالعلم فاطم 000

(."بررسی نقش دارالعلم طرابلس در پویایی مذهب تشیع در عهد 1040فروزانی سید ابوالقاسم؛مودت، لیدا)
 .21-7، تابستان، ص 11پژوهشی شیعه شناسی، شماره -بنی عمار"، فصلنامه علمی

 احمد بن علی)بی تا(. صبح االعشی فی صناعة االنشاء، بیروت، دار الکتب العلمیه.قلقشندی، 
 (. تاریخ دولة آل سلجوق، بیروت، منشورات داراالفاق الجدید.1431کاتب، عماد الدین)

(. مدخل دار العلم شریف رضی، دایره المعارف تشیع، زیر نظر احمد صدر 1011کریمی زنجانی، محمد)
 کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی، تهران، بنیاد اسالمی طاهری.حاج سید جوادی، 

 کندی مصری، أبو عمر محمد بن یوسف)بی تا(. کتاب الوالة و کتاب القضاة، قاهره، دارالکتاب االسالمی.
(." کتابخانه شاپور اولین کتابخانه و دارالعلم شیعه"، کتاب ماه کلیات، 1034محمد نیا سماکوش، مرتضی)

 .47-42، مرداد، ص3شماره 
، 1014مرادی، نورالله، کتابخانه اسکندریه، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، تابستان و پاییز 

 .210تا  211، ص 1-2شماره 
 (. فرهنگ فارسی، تهران، دانشگاه تهران.1011معین، محمد)

 سالمي.(. المقفی الکبیر، بیروت، دار الغرب اإل1127مقریزی، احمد بن علی)
 (.المواعظ و اإلعتبار بذکر الخطط و اآلثار، بیروت، دار الکتب العلمیه.1113)---------------

(. نهایة األرب في فنون األدب، قاهرة، دارالکتب و الوثائق 1120نویری، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب)
 القومیه.

جمه احمد آرام، تهران، سازمان انتشارات و (.تاریخ تمدن؛مشرق زمین گاهواره تمدن، تر1011دورانت،ویل)
 آموزش انقالب اسالمی.

 ای، تهران، نشر فرزان.های تعلیمی و علمی آنان، ترجمه فریدون بدره(. فاطمیان و سنت1077هاینتس هالم)
 (.نظریه تمدن، ترجمه چنگیز پهلوان، تهران، گیو.1010یوکیچی، فوکوتساوا)

 
 
 
 
 
 
 
 
 




