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ق و فتح مصـر بـه 297عنوان شیعیان اسماعیلی، با تسلط بر شمال افریقا در سال فاطمیان، به

گذاري کرده و بسط دادند که یکی از ادوار باشکوه قـدرت مسـلمانان ق، حکومتی را پایه358سال 

سـرانجام در اوج و  یر قـدرت بـاقی نمانـدبـر سـر ،اما این سلسلهخصوص شیعیان را رقم زد؛ و به

 ضعف از پاي درآمد.

یافته و به روش توصیفی ـ تحلیلی در پـی پاسـخ  محور آن سامان بر که نوشتار حاضرالی ؤس

با توجـه بـه  چیست؟انحطاط و سقوط خلافت فاطمیان  ترین عللمهمکه است این به آن برآمده، 

در دو حـوزه سیاسـی و  تـوانیخلافـت فـاطمی را مدلایل سقوط  تریناساسی ،مستندات تاریخی

: در بُعد سیاسی، عواملی مانند: بروز انشعاباتی که بـه تجزیـه نیـروي قرارداد یبررس اعتقادي مورد

گیري وزیر، سرداران سپاه و زنان دربـار از حکومت ایشان انجامید، ضعف خلیفه از یک سو و قدرت

نیروهـاي متحـد، قابـل توجـه اسـت و در بُعـد علـل و سوي دیگر، و نیز از دست دادن حامیان و 

یـل و تأوي متکی بـر هاآموزههاي اعتقادي نیز دلایلی همچون: رخ نمودن انشعاب، تأکید بر ینهزم
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ي مـذهبی و افـول اندیشـمندان و هـاگروهیط در مـورد سـایر تفـر و افـراطگرایی، ابتلا به باطنی

  ان ذکر است.پردازان معتقد به خلافت فاطمی، شایتئوري

 يکلید واژگان

  مصر.مغرب، ، ایوبیان فاطمیان، عباسیان،

  مقدمه

ق ه.297توانستند پس از تسلط بر شمال افریقا در سـال  ،عنوان شیعیان اسماعیلیبه ،فاطمیان

 ،گذاري و بسـط دهنـد کـه در اوج قـدرت خـودحکومتی را پایه ،قه.358و تسخیر مصر به سال 

شام و فلسطین شـد و  ،حجاز ،یمن ،سواحل افریقا در بحر احمر ،مصر ،صقلیه ،شمال افریقا :شامل

 ؛یعنی بغداد را نیـز تحـت تسـلط درآورد ،حتی توانست به مدت یک سال پایتخت خلافت عباسیان

 ياانـدازه. قـدرت فاطمیـان بهشدیخطبه به نام خلیفه فاطمی خوانده م ،که در این مدتياگونهبه

واکنش خلافت عباسی را فراهم کرد و این حکومت را به تهیـه سـندي  که اسباب یافتبسط پیدا 

بر سریر قدرت باقی نماند، درگیر اختلافـات  ،اما این سلسله ؛در انکار نسب علوي فاطمیان واداشت

تابعـه  هايینسـرزم یجتـدردرونی متعدد گشت، با ضعف در سازمان دعوت و تبلیغ مواجه شـد، به

ها مـدت کـهیمذهب و درحالوب سـنّیجام در اوج ضعف توسط بنی ایّـخود را از دست داد و سران

 از پاي درآمد. ،پیش دچار اضمحلال شده بود

هاي متعددي در باره حکومت فاطمیان در مغرب، مصر و نیز عقاید ایشـان بـه رشـته پژوهش

طمیـان و فا، از عارف تامر الموسوعۀ التاریخیه للخلفاء الفاطمیینتحریر درآمده است از جمله: 

، از فـؤاد سـید ایمـن الدولۀ الفاطمیۀ فی مصـراز هاینس هالم,  ي تعلیمی و علمی آنانهاسنّت

حمیدالـدین از محمـدعلی چلـونگر،  تاریخ فاطمیان و حمدانیاناز عباس حمدانی،  دولت فاطمیان

از فرهـاد  هتـاریخ و عقایـد اسـماعیلیاز پل واکر، کرمانی؛ تفکر اسماعیلیه در دوره الحاکم بامرالله 

از عبدالله ناصري طـاهري و  فاطمیان در مصراز همو،  مختصري در تاریخ اسماعیلیهدفتري و نیز 

 . اما در این آثار، به بررسی جامع در مـورد علـلاز فرحات الدشراوي الخلافۀ الفاطمیۀ بالمغرب

شده اسـت. ایـن یق این نوشتار است، پرداخته نتحق موردعنوان آنچه موضوع انحطاط فاطمیان، به

ي رقیـب، در هاقـدرتمسئله که عظمت خلافت فاطمی، ثبات پیدا نکرد و ضمن شکست در برابر 

شـود کـه سـقوط دولتـی بـا ایـن برابر مذهب مخالف خود نیز زانو زد، سبب طرح این پرسش می
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قدرت، تابع چه شرایط و عللی بوده است؟ پس از بررسی منابع، این نتیجه حاصل شد کـه عوامـل 

رو، پـژوهش حاضـر، بـا روش . ازایناندنمودهین نقش را در این باره ایفا مؤثرتریاسی و مذهبی، س

  هاي تاریخی، در پی پاسخ به دو سؤال ذیل است:توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر گذاره

پاشیده شدن قدرت فاطمیان که به سقوط این دولـت انجامیـد، ین علل سیاسی ازهمترمهم. 1

  چه بود؟

ي مـذهبی رقیـب شـد و هاگروهین علل اعتقادي که سبب ناتوانی فاطمیان در برابر ترمهم. 2

  به از دست دادن پایگاه اعتقادي ایشان انجامید، کدام است؟

  علل سیاسی

  . انشعاب1

 ،عواملی که قدرت فاطمیان را تجزیه و اسباب انحطـاط ایشـان را فـراهم نمـود ینتراز بزرگ

این تجزیه، در دو حوزه سیاسی و اعتقادي وند حرکت این سلسله ایجاد شد. انشعاباتی بود که در ر

رخ داد که بخشی از آن، در مبحث علل سیاسی، و بخشی نیز در بحث علل اعتقادي خواهـد آمـد. 

تلاش هر جناح جهت اثبات حقانیت خـود و مانـدن نکته در اینجاست که در جریان این انشعابات، 

دور نمـود و ایشـان را  یشلیـه خـواهداف و اصـول اوّ زفاطمیان را ا ،بر کرسی قدرت یا کسب آن

در مـوارد  تـوانیرا م در حوزه سیاسی انشعابات ینترمهم .درگیر اختلافات داخلی و فرسایشی کرد

  نمود: بنديیمتقس ذیل

  مستعلويـ  انشعاب نزاريالف. 

سر جانشینی او روي  و برپس از مرگ مستنصر  ،شقاق نهضت اسماعیلی فاطمیان ینتربزرگ

 ترتیب، فاطمیـان،یناشرق از اسماعیلیان فاطمی جدا شدند و بـه اناسماعیلی ،آن بر اساس که داد

فرزند بـزرگ مستنصـر کـه  ،بخش بزرگی از نیروي خود را در این انشعاب از دست دادند. خلع نزار

و انتخـاب  ،بدر الجمـالینبافضـل ،توسط وزیر این دولـت ،خلافت را از پدر دریافت کرده بود نصّ

سـبب اعتـراض نـزار و سـرانجام قتـل وي شـد  ،تر نزار با نام احمد و لقب المستعلیبرادر کوچک

ــزي ــرديابن ؛12: 3ج ،1416، (مقری ــري ب ــن ؛173: 5ج، 1392، تغ ؛ 443: 6ج ،1961 ،دوادارياب

 وصـیتا دفـاع از بـ ،). اسماعیلیان ایران به رهبري حسن صـباح237-328: 10، ج1385اثیر، ابن

 نزاریان نـام گرفتنـد. ،حاضر به پذیرش امامت مستعلی نشدند و با جدا شدن از فاطمیان ،مستنصر
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نتیجه سیاسی ایـن انشـقاق  ینتراما شاید بتوان بزرگ ؛متعددي داشتند هايیريدرگ ،این دو گروه

: 1430طـویر، ابنیرفت (را قتل الآمر خلیفه فاطمی دانست که به نقلی توسط نزاریـان صـورت پـذ

24.(  

  حافظیـ  انشعاب طیبیب. 

بـه سراشـیبی افتـادن  علـلپس از قتل الآمر و بر سر جانشینی وي روي داد و از  ،این انشعاب

» غروبگاه دولـت فـاطمی«اي که از آن به هم در دورهآن ؛خلافت فاطمیان در ورطه سقوط گشت

 :پاره دیگر تقسیم شدند فاطمیان به دو ،ب). طبق این انشعا138: 1389، تعبیر شده است (همدانی

که معتقد به باقی ماندن فرزندي از الآمر به نام طیب بودند و در یمن و شام پیروانـی  هایبیط .الف

که شامل سایر مستعلویان مصر و شام شدند کـه  هایحافظ .). ب128: 3ج ،1416(مقریزي. یافتند

وي را بـه  ،با این استدلال که الـآمر پـیش از مـرگ ؛عموي الآمر بودند ،قائل به خلافت عبدالمجید

  ).240: 5ج ،1392، تغري برديابن ؛137: 3ج ،1416 ،ولایتعهدي برگزیده بود (مقریزي

  کاهش قدرت خلفا و افزایش قدرت وزرا .2

قـدرت  ،در دوران نخست خلافـت ؛به دو دوره تقسیم کرد توانیوزارت در خلافت فاطمی را م

در دوره  ،اما ایـن رویـه 1هم دولت و هم سپاه تحت ریاست او قرار داشت؛ه بود که در اختیار خلیف

 دقیقـاً ،ل وزارت فاطمیـان و دوران دومدوران اوّ ،واقـع در ماهیـت داد.دوم خلافت فاطمی تغییـر 

طویر این دو نوع وزارت در خلافت فـاطمی را که ابن مطابق بر تعریف وزارت تنفیذ و تفویض است

  ).40-53، بخش مقدمه: 1430طویر، ابناست (وضیح داده به کمال ت

تـوان معلـول دو عامـل دانسـت: نخسـت، مشـکلات یمیابی وزیر در دولت فاطمیان را قدرت

در دوران خلافـت خلافت فاطمی و عدم توانـایی خلیفـه در رفـع آن؛ نمونـه آشـکار ایـن مسـئله، 

تفویض تمام اختیـارات از سـوي خلیفـه بـه  روي داد که بهالمستنصر و با ورود بدرالجمالی ارمنی 

حاکمیـت مطلـق  ،افضـل ،پسرش) و پس از مرگ بدر نیز 11: 3ج ،1416، (مقریزي یدوزیر انجام

ازاین، آوردیم کـه او یش). پ720: 10ج ،1385، اثیرابن ؛23: 5ج ،1392، تغري برديمصر شد (ابن

ت اسـماعیلی شـرق را کـه حاضـر بـه جماعین انشعاب را در خلافت فاطمی ایجاد کرد و تربزرگ

                                            
-562و  553 :3تـا، ج، بیبه بعد؛ قلقشـندي 438 :1تا، جیر.ك: مقریزي. ب ،براي آگاهی از وزارت در این دوره .1

561. 
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-63: 1981، میسـربراي همیشه از اسماعیلیان فاطمی جدا نمـود (ابن ،پذیرش خلیفه جدید نبودند

اي بـود کـه پـس از مـرگ مسـتعلی، فرزنـد انـدازهقـدرت او بـه  .)448: 9ج ،1385، اثیر؛ ابن59

مـام اختیـارات ایـن دولـت را بـه عنوان خلیفه انتخاب کرد و خود تبه» الآمر«خردسالش را با لقب 

رسید که الحافظ به سبب ناچـاري  ياروند ضعف خلفا به مرتبه). 5: 1430طویر، دست گرفت (ابن

وجـود مسـیحی  سردار ارمنی به وزارت شد و او را با ،حاضر به پذیرش بهرام ،و عدم داشتن قدرت

 بسیاري از بزرگـان دولـت نتیجهیاعتراض بکه  یوزارت !ملقب نمود» سیف الاسلام«به لقب  ،بودن

شـاید بتـوان اوج ضـعف خلیفـه فـاطمی و . )156: 3ج ،1416 ،به خلیفه در پی داشت (مقریزي را

، به اسامی شـاوور و ضـرغام رقابت دو تن از بزرگان این دولترا طلبانه وزرا فعالیت قدرتافزایش 

از ط فاطمیـان و زنگیـان موصـل روابیر نهادن بر تأث با مطرح نمود کهسر تصاحب مقام وزارت  بر

، وارد نمـود (دفتـري این دولـت جانیمهضربه نهایی را بر پیکر ن از سوي دیگر، و صلیبیانیکسو، 

 567رقابتی که به تسلط ایوبیان بر فاطمیان، و تغییر خطبه به نام عباسیان در سـال  ؛)310: 1375

  ).325: 3ج ،1416(مقریزي.  یدانجام

وزیر در خلافت فاطمیـان کـه همچـون عامـل اوّل، از دوره دوم ایـن  یابیقدرتدومین عامل 

حکومت خود را نشان داد، مسئله کمیِ سنّ خلفایی بود که یا توسـط وزرا بـه خلافـت دسـت پیـدا 

یرند و به همین جهت، گ دستتوانستند امور فرمانروایی را به ینمکردند و یا به دلیل خردسالی یم

رقیبی که افضل پس از مرگ المستعلی در مدت بیست سال ند. قدرت بیشدتابع اقدامات وزیر می

بـه خلافـت  »الـآمر«را بـا لقـب  خلیفـهسـاله پسر پنج شود کهبه دست آورد، از آنجا مشخص می

، الـدواداريابن ؛170: 5ج ،1392 ،بـردي تغـريابن؛ 32-31: 3ج ،1416، منصوب کرد (مقریـزي

فرمان قتل تمام افراد از انتصاب الفائز به خلافت فاطمی،  ). وزارت عباس که پس461: 6ج ،1961

: 1981 ،میسـرصـادر نمـود (ابن دیـد،یکه گمان طمع به امر خلافت در ایشان م را خاندان فاطمی

یکـی از منـاطق  ،حاکم فاطمی ،رزیکبناز طلائع ،بزرگان خاندان فاطمی . به کمک طلبیدن)148

در پرتـو طلائع  و اقتدار مطلق )150: 1981 ،میسرشد (ابنتهی که به قتل عباس وزیر منمصر علیا 

: 3ج ،1416، ؛ مقریـزي111: 1378صـنهاجی،  ؛150-157: 1981، میسـر(ابن خلیفـه سـنّ کمیِ

ی وزرا در نیمـه دوم ابیقدرت در کناراینکه  توجهقابلیی از این بحران هستند. نکته هانمونه )،239

وزیـران) نیـز شـدت ( فیالسـه نیز نزاع و خصومت بین اصـحاب دولت فاطمی، در اواخر این دور

  ) و این خود، عاملی دیگر در آشفتگی خلافت فاطمی شد.194: 1379ناصري طاهري، گرفت (
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  هتابع هايینز دست رفتن سرزم. ا3

کـه  اسـتتابعـه آن  هايینیکی از مظاهر قدرت براي هر حکومتی, وسعت سرزم ،طورقطعبه

در  یتوجهکمک قابل ،با قرار دادن نیروي انسانی و اقتصادي ،مدیریت صحیح در صورت تواندیم

 هايینبسـیاري از سـرزم ، پیش از سقوط،فاطمیان ؛ اما حکومتپایداري دولت مرکزي ارائه نماید

بخشـی  ،داد که اگر بخشی از این مسئله را معلول ضعف این خلافـت بـدانیم دست تابعه خود را از

روي داد. تابعـه ایشـان  هايینهـا و سـرزمایـن خلافـت در اهمیـت دولت جهیتوینیز به سبب ب

  از: اندعبارت، هانیسرزماین  نیترمهم

  زابالف. 

خلفـاي نخسـت از سـوي  ،)47: 1987 ،به مرکزیت مسیله در شـمال افریقیـه (مقدسـی ،زاب

دوره نخسـتِ ) و فاطمیـان در 108: 4ج ،1408خلـدون، ابنشـد (حمدون واگـذار بنی به فاطمی،

: 4ج ،1408، خلـدونابن ؛50-31، 1378صـنهاجی، بودند ( مندبهرهخلافت خود، از حمایت ایشان 

ایــن خانــدان، در  ).170: 1378، دفتــري؛ 249و244، 242: 21، ج1983، عــذاري؛ ابن44-45

، 1408خلـدون، ابنمانـد (سرکوبی شورش بزرگ ابویزید علیه فاطمیان، کنار مخدوم خـود بـاقی 

در جنگ بـا پسـر ابویزیـد  344در سال  حمدون، بزرگ ایشانبنکه علیياگونهبه)؛ 107و54: 4ج

 يریـزدشـمنی میـان ایـن خانـدان، بـا بنـی )؛ اما108: 4، ج1408خلدون، ابنشد (کشته خارجی 

بـه قلمـرو  توسـط فاطمیـان ضمیمه شـدن تـاهرت و توابـع آن) و 108: 4، ج1408خلدون، ابن(

شـد  حمـدوناسـباب حقـارت بنی ینوعبـه ،حمـدونوالی مسـیله پایتخـت بنـیزیـري در حـبنی

بـه بیعـت خلفـاي  ،با شکستن بیعت خود با خلیفه فـاطمیرو، ). ازاین60: 4ج ،1408 ،خلدون(ابن

). واکر حمدونیان، مسیله را وفاداران کامـل 62: 1379ناصري طاهري، اموي اندلس گردن نهادند (

سـاي ؤتوجه به این مسئله که ر). 47: 1383واکر، ( وستندیپه به امویان به فاطمیان دانسته است ک

حمـدون تحت قـدرت بنـی ،زناته در آن منطقه يهامکناسه و دیگر شاخه ،مغراوه ،قبایل بنوایفرن

در افـزایش اقتـدار فاطمیـان و  وفـاداري ایـن خانـدان یرنشانگر تـأث ،)199: 1375 ،بودند (دفتري

  عقیدتی میان اتباع ایشان با سایر فرق اسلام است.جلوگیري از برخوردهاي 

  مغربب. 

فـراوان بـود و  يهادرختـان و باغـات زیتـون و نخلسـتان ،ربرکت که شامل مزارعمینی پُرزس

). ایـن 148: 1987 ،رفـت (مقدسـییهواره و قبایل متعدد دیگر بـه شـمار مـ ه،لوات ه،مزاتمسکن 
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تـامر، زیري واگـذار شـد (به بنی ،مصر ويان به سمنطقه از سوي فاطمیان و پس از مهاجرت ایش

سـرور، داشـتند (این خاندان، در تثبیت حکومت فاطمیان در شمال افریقـا نقـش . )18: 2، ج1400

 ).62: 1379ناصـري طـاهري، ( کردنـدیمي ضدّ فاطمی را خاموش هاشورشو  )30-31: 1399

 ؛100: 1ج ،1416، (مقریـزي سعی در حفظ حمایت ایـن خانـدان داشـتند ،نخست فاطمی يخلفا

در زمان بـروز شـورش  خصوصبه، براي فاطمیان معتمديمتحدان  چراکه؛ )73: 1378صنهاجی، 

) و 216: 1ج ،1983، عـذاريابن ؛172: 5ج ،1986، شدند (ادریـسمحسوب می علیه این حکومت

)؛ 46: 1377الم، هـ( دادندیمتبعیت خود از خلیفه فاطمی را با فرستادن منظم هدایا و تحف نشان 

بـه  یجتـدرایـن سلسـله به ،ایشان بـه مغـرب یتوجهاما با درگیرشدن فاطمیان به امور مصر و کم

درگیرشـدن ؛ ضـمن اینکـه شد اعتنایب فاطمیاننظر اعتقادي نیز به  از واستقلال پیش رفت  ويس

زیري بـه سـر برجوان وزیر الحاکم بر سر حکومت طرابلس با بربرهاي صنهاجه که در خدمت امیر 

) 82: 1390، (چلونگر گردیدسبب تضعیف موقعیت فاطمیان در برابر حامیان مغربی خود  ،بردندیم

هلال به سوي مغرب توسط فاطمیان، سبب برگردانده شدن خطبـه توسـط و کوچ قبایل ناآرام بنی

کـر، ؛ وا325: 6ج ،همـان ،؛ ادریـس36: 1981، میسـر(ابنزیري در حمایـت از عباسـیان شـد بنی

 نتیجه بخشـیدوالیان دیگر مناطق افریقیه را در قیام مقابل خلافت فاطمی که جسارت  )68: 1383

زیریان، مذهب فقهی مالکی را نیـز بـر  ).217: 2ج: 1416 ،مقریزي؛ 228: 1ج ، همان،عذاري(ابن

  ).67: 1383؛ واکر، 38: 1388مادلونگ، کردند (مردم مغرب تحمیل 

  صقلیهج. 

  جزیره چنین آمده است: در اهمیت این 

هذه الجزیرة ذات الموقع الحربی العظیم فی البحر الأبیض المتوسط، بل هذه القاعدة البحریـۀ «

التی کانت فی غابر العصور و مازالت من أهم المرافـیء التجاریـۀ و الحربیـۀ فـی العـالم اسـتأثرت 

اي بـود کـه آن را اندازهزیره به). اهمیت این ج101: 1، ج1400(تامر،  »بتفکیر و اهتمام الفاطمیین

). این جزیره در زمـان عبیداللـه المهـدي 58: 3، ج1400تامر، ( دانستندیمي روم امپراتوراز ارکان 

حکومـت ). 104: 1، ج1400تـامر، بـود (در محافظت از آن حـریص  شدتبهفاطمی فتح شد که 

در صـقلیه  کلب کـهبنیبه ق به سبب شورش مردم آن علیه خلیفه فاطمی, ه.331صقلیه در سال 

اما این خانـدان پـس از یـک قـرن )؛ 59: 3، ج1400(تامر، واگذار شد  ،از نفوذ بالایی برخوردار بود

امپراتوري بیزانس سقوط کـرد و بـه دنبـال آن  يهاداخلی و دخالت يهاوفاداري و به سبب جنگ
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 ،تغـري بـرديابن ؛307-308: 2ج ،1416، صقلیه نیز از قلمرو فاطمیـان خـارج گشـت (مقریـزي

. صقلیه در حالی از قلمرو فاطمیان خارج گردید کـه پایگـاه )69: 1383؛ واکر، 25-55: 4ج ،1392

شـد یفرانسه و جزایر مدیترانه محسـوب مـ ،جهت تاخت به شهرهاي ساحلی ایتالیا این حکومت،

  ).184: 1375 ،(دفتري

  واردو نیروهاي تازهتنوع نژاد سپاه فاطمی و رقابت میان نیروهاي قدیم  .4

رشـدي در ایـن نهـاد  بـه حـاکی از تنـوع رو ،نگاهی بر سپاه در دوران فاطمی از آغاز تا انتها

را ایجـاد  هـایییريو درگ سـاختیمیان ایشـان را فـراهم م يهااست که اسباب رقابت یرگذارتأث

هـا اشـاره کـرد کـه یتـوان بـه کتاماز این تنـوعِ نـژاد میکه از توان این خلافت کاست.  نمودیم

و بـا ) 121و101، 86، 46-47: 1، ج1400تـامر، (شـدند مذهبانی وفـادار محسـوب میاسماعیلی

-530: 1994، انتقال به مصر امتیازاتی خاص از سوي مخدومان خود دریافـت کردنـد (الدشـراوي

قیـت در آن بود که پشتیبانی و تجربه نظـامی بربرهـاي کتامـه بـراي موف سبببه  ،). این امر521

گروهی دیگر در این رقابـت نـژادي بـه ها ). عرب111: 1389 ،نقشی قاطع داشت (همدانی ،مصر

. ترکـان نیـز از )16: 1383واکر، ( گریدو دیلمیان بخشی  )66: 1375 ،(ناصرخسرورفتند شمار می

 ؛253: 1ج ،1416 ،بربرها وارد سـپاه شـدند (مقریـزي کاهش توان نظامیمنظور  زمان العزیز و به

خواست امیران بربر صورت گرفت و اسباب درگیـري  با وجود). ورود ترکان 52: 1375 ،ناصرخسرو

میان مغاربه (جناح غربی لشکر فاطمی متشکل از بربرها) و مشارقه (جناح شـرقی سـپاه مرکـب از 

ی ن الحاکم به وجود آورد و به از دست رفتن مقام بربرهـا در ارتـش فـاطموراترك و دیلم) را در د

؛ 247: 1ج ،1983، عـذاري؛ ابن62-43 :2001، ظافرابن ؛248-304 :6، ج1986، (ادریس یدانجام

به نقلی نیز از زمان العزیز تناسـب سـپاه . )12: 2ج ،1416 ،مقریزي ؛256: 6ج ،1961، دواداريابن

  :شدبا ورود نیروهاي متنوع متزلزل 

الدیلم، و أطلق علـیهم مجتمعـین اسـم:  و أدخل إلی صفوفه عناصر من الاأتراك، و الأکراد و«

الجیش الشرقی، اما الجیش الغربی فکان مؤلفا من قبائل کتامه، و صنهاجه و زویله و غیرهـا، کمـا 

). 10: 2، ج1400(تـامر، » أدخل فی صفوف الجیشین الشرقی و الغربی عددا من الجنود المصریین

بـه المستنصـر و در دوران ند (همان) کـه ها نیز در همین زمان، به سپاه فاطمی ملحق شدسودانی

؛ 25: 1981، میسـرافـزایش پیـدا کـرد (ابنقـدرت ایشـان  ایـن خلیفـه،دلیل سودانی بودن مـادر 

نبردي کـه از  بود؛ارتش  يهاشورش ترکان و سایر گروه و رهاورد آن،) 266: 2ج ،1416 ،مقریزي
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برگردانده شدن خطبه بـه نـام خلیفـه  وها یعام سودانق ادامه یافت و به قتله.459تا  454سال 

). بـا 337-335 :1، جتـابی ،شد (مقریـزي، رهبر ترکان شورشی، منجر ناصر الدولهعباسی توسط 

 يهـاو براي سرکوب شـورش ترکـان و سـایر گروهاز سوي مستنصر که  ارمنی بدر الجمالیورود 

: 2ج ،1416 ،ند (مقریـزيارامنه نیز بـه سـپاه فـاطمی افـزوده شـد ،مخالف به مصر فراخوانده شد

 ،واقع در ).254: 1ج ،تابی ،شدند (مقریزي یوارد سپاه فاطم یسپاه ایوببه عنوان  . کردها نیز)312

نیازمند رهبري نیرومند در برقراري تـوازن میـان ایشـان  یتیباید توجه داشت که این ارتش چندمل

میـان  درگیرهاي شـدیداسباب  یجه،نت راز دوران العزیز این قدرت وجود نداشت و د یژهواما به ؛بود

  .مغاربه و مشارقه شد

  فاطمی خلافت عباسی ضدّ هايیتفعال. 5

همـواره روابطـی مبتنـی بـر تـنش بـا  ،فاطمیان از زمان حضور در مغرب و تشکیل حکومـت

ي در ایـن انکته. توجه به جهان اسلام بودند چراکه همچون آنان مدعی خلافت بر ؛عباسیان داشتند

کـه عباسـیان دوران شـکوه  رخ داد یدرزمـان فاطمیانهرچند ظهور ه ضروري ست و آن اینکه بار

امـا از  ،و توان لازم جهت رویارویی مسـتقیم بـا ایشـان را نداشـتندبودند خود را پشت سر گذاشته 

شـد و یممحسوب  ضعف فاطمیان در جهان آن روزنقطه بردند کهیمي سود ابرجستهامتیاز بسیار 

بر ایـن  بودند و منداسلام بهره دنیاياز حمایت اکثریت  ،عنوان مدافعان تسننکه عباسیان بهآن این

از بسـط قـدرت فاطمیـان در ابعـاد  ،تلاش نمودنـد بـه هـر صـورت ،با گرفتن چهره تدافعی، مبنا

صـدور اعلامیـه  درخصـوص بهو این واکـنش، سیاسی و اعتقادي جلوگیري کنند  یژهوبه ،گوناگون

در انکار نسب علوي خلفاي فاطمی توسـط و ق ه.402در سال  ، خود را نشان داد کهبغدادمشهور 

در سـنّت و برخـی علمـاي شـیعه، اهلعلمـاي  ییـدتأ پس از صادر گردید و ،خلیفه عباسی ،القائم

، ؛ مقریـزي229: 4ج ،1392 ،تغـري بـرديمساجد و منابر قرائت شد (ابن درسراسر قلمرو عباسی 

، 1416 ،(مقریـزي یافتو انتشار  گردیدق نیز تکرار ه.424). این سند در سال 32-34: 1ج ،1416

مقابلـه بـا رواج  منظـور بـهاقـدام دیگـر خلافـت عباسـی  ها،يسندسـازیراز این غ به). 223 :2ج

هاي یشـهاندو ردّ سـنّت در مقابلـه حمایت و تشویق متفکران برجسته اهل هاي اسماعیلی،یشهاند

-512به توصیه مستظهر عباسـی ( غزالی استناد نمود که ابو حامدتوان به اقدام یمایشان بود که 

اگـر توجـه داشـته باشـیم کـه  2.نگاشـت المسـتظهريباطنیـه بـه نـام  در ردّ ياق) رسالهه.487

                                            
 به چاپ رسیده است. فضائح الباطنیهبا عنوان  ،متن این کتاب که مشتمل بر ده بخش است .2
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بـا رکـود  زمانهمهجري،  6و  5مذهب علیه خلافت فاطمیان در قرون هاي منتقدان سنّییتفعال

ن برجسته در این حکومت بود، بهتـر متوجـه شـرایط بحرانـی فاطمیـان در فکري و فقدان متفکرا

  جهان آن روز خواهیم شد.

بـا نیـروي  ،فاطمیـان از نیمـه دوم خلافـت خـودنکته قابل نظر در این مبحث، آن است کـه 

حمایت از خلافـت عباسـی و تسـنن بودنـد و توانسـتند  داریهنفس سلاجقه مواجه شدند که داعتازه

، رقابـت سـلجوقیان بـا فاطمیـان، در ادامـه واقع در عراق شوند. در مذهبیعیش یهبولجایگزین آ

مذهب فـاطمی پیش از آن، میان خلافت سنّی عباسـی و خلافـت اسـماعیلی هاسالرقابتی بود که 

 ،مذهب ويخلیفـه عباسـی و وزیـر سـنّی ،طغرل از سوي القائم). 9: 1385سلیمان، داشت (وجود 

مدافع فاطمیـان بـه بغـداد فراخوانـده شـد  ،ق براي مقابله با بساسیريه.447ل در سا ،مسلمهابن

سرانجام نیز قیام بساسیري توسط او در هم  .)408: 9ج ،1385، اثیر؛ ابن293: 1372 ی،طقطق(ابن

 روابط فاطمیـان بـا ایشـان از همـان آغـاز بـه. بر این اساس، )649 :9، ج1385 ،اثیرشکست (ابن

م خورد. سلجوقیان بودند که شام و فلسطین را از قلمـرو فـاطمی جـدا کردنـد صورت خصمانه رق

اطاعـت  ،نقدي و هـدایا يهاکه با ارسال کمکگونههمان ؛)؛ سلیمان، همان62 :1981، میسر(ابن

: 1981 ،میسـر(ابن کسب کردند عباسیانتغییر خطبه از فاطمیان به موافقت او با شریف مکه را در 

42.(  

  نصلیبیا .6

کـه  یزمـان یعنـی درسـت در؛ کردنـد بـه سـوریه حملـهصلیبیان در دوران خلافت المستعلی، 

 دسـت بخشی از نیرو و تـوان خـود را از ،فاطمیان به سبب انشعاب به دو گروه نزاري و مستعلوي

 ويحرکـت بـه سـضـمن و  را متصرف شـدند انطاکیهمندي از این ضعف، آنها با بهرهداده بودند. 

 ،قه.492در سـال  .)248-256: 28ج ،1980،(نـویري عـام کردنـد، سـاکنانش را قتلجبل لبنـان

) و تـا سـال 23: 3ج ،1416، ؛ مقریـزي258 :28، ج1980 ،(نویري شدندرا متصرف  المقدسیتب

 ). در دوران26: 3ج ،1416 ،(مقریـزي اسـتحکام بخشـیدندرا در فلسـطین  مواضع خـودق ه.494

صیدا و سور شـدند  ،بیروت ،بانیاس ،عرقه ،جبیل ،طرابلس ،فتح عکاموفق به  ،الآمر فاطمی خلافت

حملـه  مصـر مـورد ،قه.511). حتی در سال 263-273 :28، ج1980 ،؛ نویري130-139 همان:(

در حکومـت العاضـد بـود کـه فرنگیـان بـر  ).273 :28، همان، جبالدوین یکم قرار گرفت (نویري

). فاطمیان توان مقابلـه بـا 378: 3تا، جقلقشندي، بید (کردني پیرامونی مصر غلبه پیدا هانیسرزم
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ها از این سـرزیمن خـارج را نداشتند و با حمله زنگیان به مصر بود که صلیبی نفستازهاین نیروي 

  ).402-405 :1، ج1964 ،(ابو شامهشدند 

  یدر دستگاه خلافت فاطم اسماعیلیانغیر  یابیقدرت. 7

؛ در ایـن مقـام بـود اسـماعیلیانوجـود غیـر  ،وره فاطمیـانمنصب وزارت در د هايیژگیاز و

ناصـري ( دندیرسـبـه وزارت  رمسلمانیغساله حکومت الحاکم، چند نفر 25که در دوران ياگونهبه

این نفوذ، از عهد العزیز فاطمی شدت گرفـت؛ تـا جـایی کـه کاتبـان و  .)40-39: 1367طاهري، 

 )؛22: 6، ج1400تــامر، ( افتنــدطمی اســتیلا یکارهــاي دولــت فــا نیتــرمهمبزرگــان ایشــان، بــر 

شـد ، بسیاري از مشاغل دیـوانی بـه مسـیحیان سـپرده نسطورسبنعیسیکه در وزارت ياگونهبه

وزراي دوره  یناز قدرتمنـدتر ،بهـرام ارمنـی که گفتیم،طور) و همان114: 1379ناصري طاهري، (

یهودیـانی چـون ). 44: 1430طـویر، ابن(نداشـتند بود که مسلمانان رضایتی به وزارت او  تفویض

بـه  ،شـدندمی »جدید الاسلام«فلاحی نیز که ملقب به  یوسفبنصدقۀابوسعید تستري و  ،کلسابن

جملـه  ازاین مقام نایـل شـدند؛ اهل تسنن نیز گروه دیگري بودند که به یافتند. دست  مقام وزارت

ایوبی در عصـر  نیالدن الظافر و شیرکوه و صلاحسلار در زماابن ،ولخشی در دوره الحافظبنرضوان

وزرا ایـن دسـته از افـزایش قـدرت  خصـوصآنچـه در  بـین،ینآخرین خلیفه فاطمی. درا ،العاضد

زمینـه تقویـت  ،این بود که برخی از ایشان با داشتن مذهبی متفاوت با شـیعه شد،یم ینآفرمشکل

ضمن اینکه با حمایت از جناح متعلـق  د؛نمودنیمذهب خویش و تضعیف تشیع فاطمی را فراهم م

 ،عنـوان نمونـه کـه بـه گشتندیفاطمیان مخلافت  یگروهدرون يهاسبب افزایش رقابت ،به خود

بـه اتکـاي  داشـت. اوارباب مـادر مستنصـر اشـاره  ،ابوسعید تستري یابیبه دوران قدرت توانیم

شـکنجه مسـلمانان پرداختنـد. شـدت مناصب دولتی را به یهودیان واگذار کرد که به  ،قدرت خود

از اهـالی مصـر  ،کـه شـاعري مسـلمان در گلایـه از اوضـاع نامناسـب زمـان رسیدفشار به حدي 

). بدرالجمالی 96: 1981، القلانسییهودي شوند (ابن ،به رفاه و قدرت یابیجهت دست خواستیم

 ؛39: 3ج ،1416، ریـزيبسیاري از مسیحیان را به قـدرت رسـاند (مق ،نیز پس از رسیدن به قدرت

مهاجرت به  رايرا ب نآنا ،). او علاوه برگماشتن سپاهیان ارمنی به قدرت118و77: 1978 ،مسبحی

نسبت بـه  ،سنّتبه سبب تمایل به اهل ،افضل فرزند او،). 121: 1390، نمود (چلونگر تشویق مصر

 یـد فاطمیـان،تأکمـورد  مذهبی يهابرپایی جشنکرد؛ تا جایی که یامور دینی فاطمیان تساهل م

ایشـان در  هايیشـهاندکه در تـرویج  را یو امام عل حضرت زهرا ،یامبرمانند تولد پ
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اهـل  یـابیدسـت، واقـع در ).121: 1390 ،نمود (چلونگرکرد، لغو یمجامعه اسلام نقش بارزي ایفا 

رضـوان  ،عنوان نمونـه به ؛ضربات مهلکی به خلافت فاطمی وارد کند توانستیم ،تسنن به وزارت

در دوران وزارت خود سعی در نابودي آثار شیعی مصـر نمـود و  ،مذهب الحافظوزیر سنّی ،ولخشی

 ،مسبحی ؛167: 3ج ،1416، جهت تدریس مذهب مالکی بنا کرد (مقریزي يادر اسکندریه مدرسه

کــه نیــز دریه مذهب اســکنحــاکم ســنّی ،ســلاربن). علی304: 28ج ،1980 ،؛ نــویري120: 1978

، وزارت را بـا زور از خلیفـه فـاطمی اخـذ کنـد (مقریـزي ،مصال وزیر الظـافرتوانست با کشتن ابن

براي نشر مـذهب تسـنن در  .)114: 1978، مسبحی ؛55-56: 1430طویر، ابن ؛197: 3ج ،1416

 .کـرد خـوشدل ،والی حلـب ،نورالدین زنگی يهابه کمک ،مصر و جایگزینی آن بر مذهب شیعه

راه را براي بازگشت مذهب تسـنن  ،قه.546در سال  هایشافعي براي امدرسهاقدام او در ساخت 

سستی دولت فاطمی، به حدي رسیده بود که شـیرکوه، ). 131: 1390، به مصر هموار کرد (چلونگر

خلیفـه بغـداد، بـه وزارت تعیـین شـد و زمینـه سـقوط سـریع دولـت  مانیپهممذهب و امیر سنّی

ایوبی، برادرزاده شـاور، از سـوي آخـرین  نیالدصلاحمصر را فراهم ساخت و با جانشینی اسماعیلی 

مقریـزي، شـد ()، خطبه به نام خلفاي عباسی برگردانـده 92: 10تا، جقلقشندي، بی( یفاطمخلیفه 

  ).307: 3، ج1416

تخریـب کـیش بـه  چراکـهی مذهب فـاطمی بـود؛ بختنگونایوبی نیز اوج  نیالدصلاح وزارت

لـی عَ یَّحَ«ق امر به حذف ه.565که در سال صورتیبه ؛سماعیلی و تقویت آیین تسنن روي آوردا

خواندن خطبه به نام خلفاي راشدین داد (مقریـزي.  کرد؛ ضمن اینکه فرمان به از اذان» لمَالعَ یرِخَ

ر تـدریس و دعـوت اسـماعیلیان را د ،مجـالس تعلـیم ،)32: 2، ج1967؛ سیوطی، 317: 3ج ،تابی

و قضات اهل تسنن را جایگزین قضـات اسـماعیلی ) 139 :3تا، جمقریزي، بیقاهره تعطیل نمود (

این رویدادها، دیگر توانی براي تشیع فاطمی جهت ادامه حیـات بـاقی  : همان). قطعاًکرد (سیوطی

  گذاشت.ینم

  علل اعتقادي

  . انشعاب1

  قرمطیـ  انشعاب فاطمیالف. 

بیدالله المهدي، نخستین خلیفه فـاطمی در رسـیدن نسـبش بـه این انشعاب، با مدعی شدن ع
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اسـماعیل، بـا ذکـر ایـن مطلـب کـه پـدران بنمحمد تیمهدوعبدالله، برادر بزرگ اسماعیل و ردّ 

کـه بـه امامـت  بـود برخلاف باور اسماعیلیان خـالص، روي داد. این ادعا، اندبودهمهدي همه امام 

ــماعیلبنمحمد ــادقبناس ــت وي  و جعفر الص ــاد غیب ــاکیاعتق ــتند (انط ؛ 66: 1990، داش

مشی اسلاف مهدي بـود و در واقع، این اعلان، برخلاف سیاست و خط ).38: 4ج ،1408، خلدونابن

در  ترخـاص طوربـهدر شـرق و  ژهیوبهي بسیاري از دعوت، هابخشترس و بیم چشمگیري را در 

 کـرد؛شـیعیان فـاطمی را سـرگردان میتنها نه کهیی ادعا)؛ 30: 1388مادلونگ، آورد (عراق پدید 

خلافـت  يزکرویـه را نیـز رودررو، عبـدان و حمـدان :برخی از داعیان بزرگ اسماعیلی مثـل بلکه

؛ 26: 1383؛ واکـر، 67: 1ج ،1416 ،مقریـزي؛ 53-65: 6، ج1961، دواداريفاطمیان قرار داد (ابن

 رو،. ازایـندر دین اسـماعیلیه داشـت ياستهنقش برج ،). انتظار رجعت مهدي30: 1388مادلونگ، 

اسماعیلیان بحرین و برخـی منـاطق دیگـر قـرار نگرفـت و ایشـان  رشیپذ موردادعاي فاطمیان، 

این نکتـه، حـایز اهمیـت  .از بدنه اصلی نهضت جدا شدند ،امامت خلفاي فاطمی ضمن عدم قبول

 متعـدد میـان هـايیريسـبب درگاست که مسئله، تنها به جدایی این دو گروه منجر نشـد؛ بلکـه 

  3کاست.خلافت فاطمی از توان  شدتبه، درازمدتدر که ایشان گردید 

  ب. انشعاب دروزیه

از دل  يافرقـه ،آن در باب اعتقادي رخ نمود و طـیّ ،این انشعاب نیز همانند انشعاب نخستین

عصـر قیامـت  ؛خدا بود تجسم ،خلیفه فاطمی ،الحاکم ،فاطمیان برآمد که بر پایه اعتقاد رهبران آن

). طبـق نقلـی 99: 6ج ،1400؛ تامر، 113: 2ج ،1416 ،شده بود (مقریزي املغ اسلامو شریعت  آغاز

؛ خواندنـدیمالحاکم، بلکه همه خلفاي پیشین فاطمی را خدا  تنهانهنیز پیروان این مذهب نوظهور، 

 یـد،مـذهب جد ).51: 1377هـالم، ( گذاشـتندیمـضمن اینکه اوامر و نواهی شرع را نیـز زیـر پـا 

 ،نام یکی از رهبران آندر همخوانی با  ،ازآنو پس )100: 6، ج1400تامر، نام گرفت (» موحدین«

: 2ج ،1416 ،؛ مقریـزي198: 28ج ،1980، دروزیه نامیـده شـد (نـویري ،اسماعیل درزيبنمحمد

مذهب اسـماعیلی خـارج از چهارچوب  ند،بود یزآم. پیروان این فرقه که متضمن عقاید بدعت)113

ایـن  ).314و305 :6، ج1986، ؛ ادریـس334: 1990، انطـاکی ؛113: 2ج ،1416 ،شدند (مقریـزي

) و اگرچـه بـه 227: 1375، پیروان زیادي میان اسماعیلیان مصر پیدا کرد (دفتري ،جنبش در آغاز

 بـه ردّ یلیادستگاه خلافت و داعیانی مثل حمیدالدین کرمانی که با نگارش رسـ یريگسبب موضع

                                            
 دخویه: قرمطیان بحرین و فاطمیان. ك:ر. ،در مورد روابط قرمطیان بحرین و فاطمیان متقدم .3
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موفقیـت خـود را بـه  ینتـراما توانست در شام بزرگ ؛در مصر پایدار نشد ،همت گماردناآراي ایش

این رویداد، به معناي جدا شـدن قسـمت  دست آورد که تا به امروز موطن مذهب دروز بوده است.

بی ایـن یژه ضـربه بزرگـی بـر حیثیـت مـذهوبهدیگري از توان سیاسی ـ اعتقادي فاطمیان بود و 

  شد.یمحکومت وارد نمود که اینک از سوي مخالفان خود به الحاد نیز متهم 

  اسماعیلی يهاسنگین بودن آموزه. 2

 شـود،یمحسـوب مو یا تبلیغ آنچه از عوامل عمده عدم ثبات فاطمیان در مناطق تحت قلمرو 

بود که از داعیان انتظـار  يااندازهبه ،سنگینی تعالیم مذهبی و فکري ایشان بود. صعوبت این تعالیم

مرحله تعلیم و تربیت کنند تا موجب تشویش خـاطر آنهـا بهو مرحله یجتدرمستجیبان را به رفتیم

، عهـد یـا میثـاقی آمـدیدرمـ؛ حتی از فردي که به کیش اسماعیلی )257: 1375، نشوند (دفتري

 )؛26: 1377هـایتس، بـود ( مبنی بر پوشیده داشتن اسراري که از این آیین آموختـه شدیمگرفته 

هـالم، شـود (به بهترین صـورت تـأمین  آنهاپوشیدگی و محرمانه بودن  شدیمتعالیمی که تلاش 

ی دینی فاطمیان، حتی به جهـت مسـائل حـادي چـون مسـئله جانشـینی در مشخط). 38: 1377

کـه  بود و این مسئله، تشـویش و سـردرگمی را میـان کسـانی سريامامت، اغلب در پوشش نیمه

). از سـوي 14: 1383واکر، ( کردمشی دینی نهضت فاطمی بودند، ایجاد میخواستار آگاهی از خط

 ،1972، ؛ نعمـان53: 1، ج1965، (نعمان يفاطمیان به باطن امور عباد یدگرایی و تأکیلتأو دیگر،

د. نمـویبـراي عـوام ثقیـل م )،114: 1ج ،1414، یدالدینؤ؛ م67-61: 1384، ؛ ناصرخسرو69: 1ج

سـنّت مواجـه که فاطمیان با رقبـاي سرسـخت اهل شدیدر حالی تبلیغ م ،هاي سنگیناین آموزه

 ترینیعنـوان اصـل شدند. مصر بهاز مذهب ایشان شمرده می ترآسانبودند که مبلغ مذهبی بسیار 

زمانی کـه بـه سـبب شـرایط بحرانـی سیاسـی و اقتصـادي و نـه  ،سرزمین تحت تسلط فاطمیان

 شـدیهم از نوع مالکی و شـافعی تشـکیل م آن ،سنّتاکثراً از اهل، پذیراي فاطمیان شد ،اعتقادي

  بیگانه بودند. یلبا تأو اساسداشتند و از  باورکلام خدا  ظاهرِ که به

  عدم تناسب فضاي مذهبی مصر و شمال افریقا با مذهب اسماعیلی .3

سب مذهبی آن بـا مـذهب اسـماعیلی عدم تنامتوجه  ،اصلی فاطمیان هايیگاهبا نگاهی به پا

 ،لین پایگـاه. اوّساختیکه قطعاً اسباب مشکل شدن اداره این مناطق را فراهم م شویمفاطمی می

از حیطـه کنتـرل ایشـان  ،قبل از سقوط فاطمیان ازاین آمد،یشپکه طورهمانو  مغرب الاقصی بود

ات مـذهبی بـه میـان مسـلمانان اختلافـ ،خارج شد. از اواخر قرن نخست و اوایل قرن دوم هجري
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خصـوص صـفریه و به ،به این سرزمین باز شد. خوارج ،شمال افریقا کشیده و پاي خوارج و شیعیان

به مبـارزات بربرهـا  یی از مغرب،هاگروهدر پرتو موفقیت در جلب قبایل و  ،اباضیه و شیعیان زیدي

اکثریـت سـاکنان مغـرب را  از سوي دیگر، ).140-150: 1987 ،مذهبی زدند (بل يهارنگ جنگ

حاضـر بـه پـذیرش یـک  روي،یچه. آنـان بـهدادنـدیتشکیل م حنفیمالکی و  یژهوبه ،سنّتاهل

بردنـد یبقایاي خاندان اغلبی و امویان اندلس سود م ،و از نارضایتی آنها شدندیحکومت شیعی نم

مهدیه از سوي عبیداللـه دلایل ساخت شهر  ینتریکی از مهم، به نقلی ).120: 5ج ،1986، (ادریس

و  آمـدیحسـاب م مرکز مخالفان مذهبی و علماي مالکی به ،این بود که رقاده و قیروان ،المهدي

عنـوان  ). در مصر نیـز بـه47: 1390 ،کردند (چلونگریاحساس امنیت نم ،فاطمیان در این دو شهر

بسـیار  ،د داشت و این نکتـهاین تنوع مذهبی وجو ،پایگاه فاطمیان و مرکز خلافت ایشان ینترمهم

سنّت بودند و همیشـه نیـز در اکثریـت بـاقی اهل ،توجه است که ساکنان عمده این سرزمین قابل

اهـل  نسبت بهبرخی خلفاي فاطمی  یريگدر مقابل پیشرفت تشیع یا سختیقین، به. اینان ماندند

مشی خـود، روش تسـامح طبق نقلی، حتی وقتی فاطمیان با تغییر خط. نشستندیساکت نم ،تسنن

ی قیروان یـا القضاتیقاضي کلیدي مهم، مانند هامنصبو قضات مالکی را به  گرفتهشیپدینی در 

)؛ مالکیـانی کـه از امویـان 33: 1377هـالم، نشـد (مصر برگزیدند، دشمنی مالکیان هرگز متوقف 

  ).23: 1388مادلونگ، ند (کردطرفداري می

  ماعیلی در اواخر عصر فاطمیانفقدان اندیشمندان برجسته اس. 4

در  ينقـش بسـیار مـؤثر تواننـدیم ،حکومت ییدمورد تأ هايیشهعلما و اندیشمندان مدافع اند

رنـگ شـدن حضـور عقیدتی آن ایفا کنند که در صورت فقدان ایشـان و یـا کم هايیهاستحکام پا

تواننـد یم ،منـد باشـندهاگر از حمایت اکثریت جامعـه نیـز بهر یژهوبه ،علماي مذاهب رقیب ،آنان

هـدایت تـوده را بـه دسـت بگیرنـد. در خلافـت فاطمیـان نیـز  ،اسـتحکام اعتقـادات خـود ضمن

اندیشمندان بزرگی ظهور کردند که به استحکام عقیدتی و سیاسی این سلسله با اعتقاد بـه مبـانی 

لـت محسـوس فقدان ایشان در اواخـر عمـر ایـن دو یخوباندیشمندانی که به ؛همت گماشتند آن

 یـان،و داعـی الـدعات فاطم القضـاتیقاض ،قاضـی نعمـان : ابوعبدالله شیعی،افرادي چون ؛است

فقه ایشان که بیش از چهل عنوان اثر به نـام او ثبـت شـده  گذاریهفقیه اسماعیلی و پا ینتربزرگ

  در مورد او آمده است: .)565 :3، ج1364، خلکاناست (ابن

عی یعتبر إلی تاریخ الدولۀ الفاطمیۀ فی المغرب فأبو عبدالله بحق هـو إن تاریخ ابوعبدالله الشی«
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مرسی قواعدها، و موجد عمتها، و مقیم بنیانها و الیه یرجع أمر تدبیر أمورها فـی بدایـۀ عهـدها، و 

» قیادة جیوشها، و تعلیم فتیانها و شبابها کیف یحملـون السـیف و یحطمـون العـروش و التیجـان

  ). 59: 1ج، 1400(تامر، 

که از یک سو به سبب اشـتغال بـه امـر دعـوت در  داعی برجسته فاطمی ،حمیدالدین کرمانی

نقـش و از سوي دیگر،  )17: 1379، کرد (واکررا اخذ  العراقینحجۀعراق عرب و عراق عجم، لقب 

بـا ردّ  در محافـل داخلـی سـازمان دعـوت افراطـی دروزیـان هايیشـهاو در جلوگیري از نفوذ اند

هاي عقیـدتی فـاطمی یـهپای بزرگ براي حفـظ موفقیت در آثار خود، هاي این فرقه نوظهوریشهاند

هـاي تأثیرگـذار ایـن خلافـت محسـوب و از دیگـر مهره )134-147: 1983 ،(کرمانی ایجاد نمود

الـدین شـیرازي کـه نقـش او در یدمعـروف بـه مؤ ،شـیرازي داوودبنعمرانابیبناللههبۀ شود.می

بـه  ،سـال یـکدر مـدتی بـیش از  ،تاریخ محو نخواهـد شـد هاز خاطر گاهیچیري هماجراي بساس

عقیل و دیگر امیران محلی جهت جلب حمایت ایشـان از بنی ،مزیدشیعی بنی يهامذاکره با دولت

الـدعات در مقـام داعـی یخوببـه ،سال 20بیش از  در طولالدین یدخلافت فاطمی اقدام نمود. مؤ

 ،ریاست دارالعلم فاطمیان را نیز بر عهده داشت. ارتباط مؤثر او بـا داعیـان ضمن اینکه ؛عمل نمود

هـر  اسـت و مجلد 8در  »ۀالمجالس المویدی« ،برگزاري مجالس متعدد درس و تقریر که نمود آن

فلسفی و کلامی اسماعیلیان فـاطمی و  يهامجلس حاوي پاسخ به پرسش یکصدمشتمل بر  ،جلد

نشـان از نقـش  . این امـر،)176-213: 1993، است (حموي یر مذاهبمکاتبات با اندیشمندان سا

. در رددر جریان مسـائل سیاسـی و اعتقـادي خلافـت دا ،بسیار برجسته این متفکر ممتاز اسماعیلی

در دسـتگاه  يذکر دیگر شاهد اندیشمند قابل ،مستنصر خلافتبعد از  یژهوبه ،دوران افول فاطمیان

  خلافت فاطمی نیستیم.

  ي مذهبی نامتعادلهااستیس .5

سـت ا هاي اعتقـاديیطوتفرافراط ،اجتماعی در خلافت فاطمیان هايیتیاز عوامل ایجاد نارضا

دلـایلی کـه  ینترمود آشکارتري پیدا کرد. شاید یکی از مهمنُ ،از دوران دوم این سلسله یژهوکه به

تسامحی بود  ،را جلب نمایند صرفهي متهانیاعتماد مردم سرزم در آغاز امر خود توانستند فاطمیان

  در باره ابوعبدالله شیعی آمده است:  کهياگونهبه ؛که از سوي ایشان اعمال شد

فهو الرجل الذي أنصفهم و قادهم، و وفر لهم أسباب الرغد و الحیـاة الأفضـل، بـل هـم «

، 1400ر، (تـام» القائد الذي اجتمعت قلوب الناس علی اختلاف مذاهبها علی محبه و احترامه
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   ).86: 1ج

به باورهاي شیعی اسماعیلی بود و نه به معنـاي دادن امتیـاز  اعتناییینه به معناي ب ،این رویه

مشکل از زمانی بـه . توانست از عوامل موفقیت فاطمیان در گام نخست شودبه گروهی خاص؛ اما 

 فت و دوباره از بـین رفـت؛وجود آمد که روش تسامح، ادامه پیدا نکرد و یا تنها در مقاطعی بروز یا

که اوّلین گام ضدّ تسامح را شخص جوهر برداشت که چهار سال بعـد از فـتح مصـر، بـا ياگونهبه

: 1، ج1416مقریـزي، نمـود (اي یهودیان را مجبور به پوشیدن لباسی غیر از مسلمانان صدور بیانیه

بـر  یريگضـمن سـخت ،دار منصـب وزارت بـودبدر الجمالی کـه عهـده ،در زمان مستنصر). 67

: 28ج ،1980،نـویري ؛383: 1ج ،تابی ،گروهی از علماي آنان را به قتل رساند (مقریزي ،سنّتاهل

کـه طبـق تحلیلـی، او بـه ياگونهبه؛ مود بیشتري پیدا کـرددر خلافت الحاکم نُ ،تعصب ینا). 240

  شاره داشت:به مواردي ا توانیم یض بسیاري اقدام نمود کهضدونقي هافرمانصدور 

: 4ج ،1392، تغـري بـرديو مصادره اوقاف این امـاکن (ابن هایسهفرمان ویرانی کلیسا و کنـ 

  )؛177

 ؛178: 4ج ،1392تغــري بــردي، ابنالمقــدس (یــتکلیســاي قیامــت در ب تخریــبفرمــان ــ 

تغـري (ابن. در سیاستی عجیب، مدتی بعد دوباره اجـازه تعمیـر آن داده شـد )279: 1990،انطاکی

  )؛179: 4ج ،1392، بردي

: 4، ج1392 ،تغـري بـرديمسلمانان (ابن پوشش پوشیدن لباسی متمایز ازاجبار اهل ذمه بر ـ 

  ).53: 2ج ،1416، مقریزي؛ 177

، 1392، تغري بـردي(ابن در مسیرهاي عمومی این فرمانصحابه و نصب برخی فرمان لعن ـ 

جالب اینجاست  .)268: 1990 ،انطاکی ؛54: 2ج ،1416 ،؛ مقریزي82: 1378؛ صنهاجی، 176 :4ج

 ،؛ مقریـزي82: 1378 صـنهاجی،نمـود (که الحاکم در مقطعی، از این عمل خـود ابـراز پشـیمانی 

تحـت فشـار قـرار دادن بـر اهـل تسـنن کـه  منظور بهو  قه.403در سال  و باز )78 ،69همان: 

تغـري (ابن لغو نمودرا  ده به ایشانشامتیازات دادهتمام دادند، یماکثریت جامعه مسلمان را تشکیل 

پیامـدهاي ناخوشـایندي بـراي فاطمیـان بـه ارمغـان  قطعاً). این فشارها 177: 4ج ،1392 ،بردي

خـود را در دوران خلافت الحـاکم،  بود که مذهبسنّی شورش ابورکوه آورد که نمونه آشکار آن،یم

 بـیش از دو سـال برخی قبایـل، حمایتبا جلب عبدالحکم اموي معرفی کرد و بناز نوادگان هشام

 :6، ج1986، ؛ ادریـس259: 1990، (انطاکی پرداختدوام آورد و حتی به ضرب سکه  )397-395(

). خلـاف ایـن رویـه را در 179: 4ج ،1392، تغـري بـرديابن ؛257: 1، ج1983 ،عذاريابن ؛ 259
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داد اظهـار دیـن خـود را  هاجـاززمان فرزند الحاکم، یعنی الظاهر شاهد هستیم که بـه اهـل ذمـه 

روي توجه نداشت که استوار شـدن بنـاي ایـن یچهبه). خلافت فاطمی 176: 2، ج1416مقریزي، (

  طلبید.یمي مذهبی را هاگروهحکومت، روحیه تسامح و همزیستی با سایر 

  نتیجه

ین تـرمهمهاي سیاسی سقوط خلافت فاطمیان، ینهزمۀ علل و نیزم دربر اساس آنچه ذکر شد، 

توان از یک سو انشعابات متعددي دانست که در هر مرحله به تجزیه نیـروي حکومـت یمعامل را 

توانست به مخدوش شدن چهره خلافت فـاطمی کـه فاقـد تـوان یمها ییجداایشان انجامید. این 

هاي خلافـت تازيممانعت از بروز انشعاب بود، منجر شـود و میـدان را جهـت یکـه منظور بهلازم 

از نیمـه دوم ایـن حکومـت خـود را  خصـوصبهفراخ نماید. از سوي دیگر، ضعف خلیفه که  رقیب

گیري وزیر، سرداران سپاه و حتی زنان دربـار منتهـی شـد نیـز عامـل بسـیار نشان داد و به قدرت

  هاي خلافت بود. یهپاثباتی یبیرگذاري در تأث

ي مـذهب هـاآموزهاعیلی معتقد بـه عنوان یک اسماین نکته نیز قابل توجه است که خلیفه به 

توانسـت ضـمن اسـتوار نمـودن ارکـان سیاسـی، اصـول یمخود، در صورت بهره بردن از قدرت 

هاي یشـهانداعتقادي را نیز ثبات بخشد؛ اما با افتادن کار به دست وزرا و درباریانی که اعتقادي به 

اندیشیدند، این حکومـت، مجـال یماسماعیلی فاطمی نداشتند و تنها به حفظ خود بر سریر قدرت 

  اوج پیدا نکرد.

 و نیروهاي متحد در دنیاي آن روز که اکثریت جهان اسلام پیرو تسـنن هادولتاز دست دادن 

شد. دنیایی که خلافت عباسی و نیـز یمیري براي این حکومت محسوب ناپذجبرانبودند نیز ضربه 

از فاطمیـانی  ترقبـول قابـلفراشته بود، بسیار مذهب را که در چهره مدافع تسنّن قد اسلاجقه سنّی

به یاري اهل تسنّن باشند، بلکه حتـی از سـوي سـایر  خوشدلتوانستند ینم تنهانهدانست که یم

ي مختلـف هـاگروهشدند؛ ضمن اینکه دشمنی ینمنیز حمایت  فرق شیعه همچون امامیه و زیدیه

  کرد.یم دوچندانخوارج نیز سختی کار را براي فاطمیان 

ین اشـتباهات فاطمیـان را تـربزرگي ضروري است و آن اینکه شاید بتوان یکی از انکتهذکر 

توجهی به نخستین پایگـاه قـدرت خـود، یعنـی یبیرگذاري داشت، تأثکه در انحطاط ایشان نقش 

دلیل داشـتن نفـوذ  مغرب اقصی و نیروهاي وفادار به ایشان در آن منطقه دانست؛ نیروهایی که به

 آنهـایی کنند و فاطمیان به اتکاي گشامشکلها یريدرگو  هابحرانتوانستند در حلّ یممنطقه،  در
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  ؛ سودایی که به حقیقت پیوسته بود.بپرورانندتوانسته بودند سوداي فتح مصر را در سر 

توان از این مسئله آغاز نمود که فاطمیان در اواخـر دهـه یمهاي اعتقادي، ینهزمدر بعد علل و 

یانی سده سوم در شمال افریقا، و در نیمه دوم سده چهارم هجري نیز در مصر به حکومت دست پا

یابی ایشان به قدرت، اکثریـت مسـلمانان، اسـلام را در قالـب دستپیدا کردند. در طیّ قرون قبل از 

، واقـع دراز مـذهب سـنگین اسـماعیلی بـود، پذیرفتـه بودنـد.  ترالوصـولسهلتسنّن کـه بسـیار 

گرایی، یعنی همان عناصـري یل و باطنیتأواي با یانهمي اسماعیلی براي قاطبه ایشان که هاآموزه

نبـود. آنچـه فاطمیـان تبلیـغ  منـدبهرهشـد، نداشـتند، از جـذابیتی یمکه توسط فاطمیان تـرویج 

خلافـت ایشـان بـه  هرچنـدحقیقت،  درکردند، نتوانست پاسخگوي نیاز فکري مسلمانان باشد؛ یم

در نیمه نخسـت قـدرت خـود بـه آن اتکـا  خصوصبهیزي که ربرنامهکه منظم دعوت و دلیل شب

هاي دور و نزدیک رخنه کند، اما هرگـز نتوانسـتند در مرکـز حکومـت ینسرزمداشت، توانست در 

ي سیاسی و اقتصادي و نه اعتقـادي، پـذیراي ایشـان شـده هابحرانخود، یعنی مصر که به دلیل 

یی از یمـن هابخشا به دست آورند؛ همچنین، در خارج از مصر نیز جز در بودند، حمایت اکثریت ر

بایست در پرتو تسـامح و پرهیـز از یمو مناطق دوردست شرق اسلام، اتباع وفاداري نیافتند. ایشان 

ي مذهبی، چه ادیان غیر از اسلام و چـه فـرق اسـلامی شـیعه و هاگروهیط در کنار سایر وتفرافراط

ي آغـازین هاسالدادند؛ اما ضمن از دست دادن این تسامح که در یمویش ادامه سنّی، به حیات خ

یژه در بخـش دوم وبـههـایی دسـت پیـدا کننـد، یروزيپفعالیت خود در پرتو آن توانسته بودند به 

تفریط گشتند که حتی واکنش و اعتـراض اتبـاع خـود را در پـی داشـت. از وافراط بهخلافت، مبتلا 

ي هـابحرانتوانسـتند در حـلّ یمپردازانی کـه ل اندیشـمندان برجسـته و تئـوريسوي دیگر، افو

ی خوببـهیرگذار شوند، از نیمه دوم خلافـت فـاطمی تأثمذهبی این خلافت و نیز تثبیت اعتقادي آن 

ي قدرتمنـد تسـنن کـه هـاگروهین فِرَق اسلامی، یعنی امامیه و ترمهمکه یدرحالمحسوس است؛ 

  به سوي خود جذب نمایند، این مشکل را نداشتند و یا کمتر به آن مبتلا بودند. توانستند توده را
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  منابع

 .10و  9. بیروت: دار صادر، مجلدات الکامل فی التاریخ). 1385(محمد بنیعلاثیر، ابن

. قـاهره: النجوم الزاهرة فی ملـوك المصـر و القـاهرة ).1392(ین الدجمالتغري بردي، ابن

 .5و  4، مجلدات ۀ و الارشاد القومیوزارة الثقاف

. تصـحیح سـهیل زکـار و خلیـل شـحاده، خلـدونتـاریخ ابن). 1408خلدون، عبدالرحمن (ابن

 .4بیروت: دار الفکر، جلد 

. تحقیـق احسـن وفیات الاعیان و انبـاء الزمـان). 1364(بکر ابیبنالعباس احمدخلکان، ابیابن

 .3عباس، قم: الشریف الرضی، جلد 

الجزء السادس الـدرة المضـیئۀ : کنز الدرر و جامع الغرر). 1961عبدالله (بندواداري، ابوبکرناب

 .6الدین المنجد، قاهره: المهد الامالی للآثار، جلد . تحقیق صلاحفی اخبار الدولۀ الفاطمیۀ

: لاحیّۀالنّوریۀ و الصـالروضتین فی اخبار الدولتین، ). 1964عبدالرحمن (الدین ابوشامه، شهاب

 .1، جلد . تحقیق ج. شیال، قاهره: الدار المصریۀ للتألیف و الترجمۀالجزء الاول فی قسمین

ــدول ). 1372طباطبا (بنعلیبنطقطقــی، محمــدابن ــی الــآداب الســلطانیۀ و ال الفخــري ف

 . قم: الشریف الرضی.الاسلامیۀ

. تحقیـق و تصـحیح ر الـدولتیننزهۀ المقلتین فـی أخبـا). 1430حسن (بنعبدالسلام طویر،ابن

 ایمن فواد سید، بیروت: المعهد الألمانی للابحاث الشرقیۀ.

. اخبـار الـدول المنقطعـۀ دراسـۀ الخـاص بالفـاطمیین ).2001( یعلین الدجمالظافر، ابن

 .المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقیۀتحقیق آندره فریّه، قاهره: 

. البیان المُغـرب فـی اخبـار الانـدلس و المَغـرب ).1983( یالمراکشمحمد بنعذاري، احمدابن

 .1، جلد دار الثقافۀاس. کولین و ا.لوي ـ پرووانسال، بیروت: تحقیق جی.

. تحقیق ایمـن فـؤاد سـید، قـاهره: المنتقی من اخبار مصر). 1981محمد (الدین میسّر، تاجابن

 .المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقیۀ

. تحقیـق مصـطفی غالـب، بیـروت: دار الانـدلس، عیـون الاخبـار). 1986( نیعمادالـدادریس 

 .6و  5مجلدات 

. تحقیق عمر عبدالسـلام تـدمري، طـرابلس ـ تاریخ الانطاکی ).1990( یدسعبنانطاکی، یحیی

 لبنان.
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 . بیروت: دار الغرب الاسلامی.الفرق الاسلامیۀ فی شمال الافریقی ).1987بل، آلفرد (

، 1. بیروت: دار الجیل، مجلـدات الموسوعۀ التاریخیۀ للخلفاء الفاطمیین). 1400تامر، عارف (

 . 6و  3، 2

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.معجم الادباء). 1993عبدالله (بنحموي، یاقوت

 . تهران: سمت.تاریخ فاطمیان و حمدانیان). 1390( یعلچلونگر، محمد

، تعریب حمادي السـاحلی، بیـروت: دار الفاطمیۀ بالمغربالخلافۀ ). 1994فرحات (الدشراوي، 

 المغرب الاسلامی.

 اي، تهران: فرزان روز.، ترجمه فریدون بدرهتاریخ و عقاید اسماعیلیه). 1375دفتري، فرهاد (

 اي، تهران: فرزان روز.، ترجمه فریدون بدرهمختصري در تاریخ اسماعیلیه). 1378( ـــــ

الدولۀ الفاطمیۀ فی مصـر: سیاسـتها الاخلیـۀ و مظـاهرة ). 1399( نیالدسرور، محمد جمال

 ؛ قاهره: دار الفکر العربی.الحضارة فی عهدها

رقابت عباسیان و فاطمیان در سیادت بر حرمین شریفین قرن پنجم  ).1385خرابشه (سلیمان، 

 . ترجمه رسول جعفریان، تهران: مشعر.و ششم هجري

. تحقیـق محمـد المحاضرة فی اخبار المصر و القـاهرةحسن ). 1967( ینالدجلالسیوطی، 

 .  2نا، جلد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: بی

، عبیـد و سـیرتهماخبـار ملـوك بنی. ترجمه کتاب تاریخ فاطمیان ).1378حماد (صنهاجی، ابن

 الله جودکی، تهران: امیر کبیر.ترجمه حجت

ع. ا. فیضی، قـاهره: دار المعـارف، جلـد  . تحقیقدعائم الاسلام). 1965قاضی نعمان، ابوحنیفه (

1. 

. تحقیق محمد حسن الاعظمی، قاهره: دار المعـارف، جلـد تأویل دعائم الاسلام). 1972( ـــــ

1 . 

الدین، . تحقیق محمدحسـین شـمسصبح الاعشی فی صناعت الإنشاءتا). بیاحمد (قلقشندي، 

 بیروت: دار الکتب العلمیۀ، منشورات محمدعلی بیضون.

 نا.. تصحیح مصطفی غالب، بیروت: بیمجموعه رسائل الکرمانی). 1983( نیدالدیحممانی، کر

 وگوهـاي درونـی شـیعیان در المنـاظرات.پیـدایی فاطمیـان و گفت). 1388( لفردیومادلونگ، 

 ترجمه امیر جوان آراسته، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

ق ایمـن فـؤاد سـید و تیـاري بیـانکیس، . تحقیـالجزء الاربعون؛ اخبار مصر). 1978( یالمسبح
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 .القاهرة: المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشرقیۀ

. تصحیح محمد احسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیم). 1987احمد (بنمقدسی، ابوعبدالله محمد

 مخزوم، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

. تحقیـق ۀ الفـاطمیین الخلفـاءاتّعـاظ الحنفـاء باخبـار الائمـ). 1416( ینالدمقریزي، تقی

ین الشیال، محمد حلمی محمد احمد، قاهره: المجلس الاعلی للشئون الاسـلامیه، مجلـدات الدجمال

 .3و  2، 1

، بیروت: المواعظ و الإعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بلخطط المقریزیۀ تا).بی( ـــــ

 دار صادر.

 .2د دبیر سیاقی، تهران: زوّار، جلد . به کوشش محمسفرنامه). 1375ناصرخسرو (

 . تهران: اساطیر.وجه دین ).1384ـــــ (

 . تهران: سروش.بیت المقدس شهر پیامبران). 1367ناصري طاهري، عبدالله (

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.فاطمیان در مصر). 1379ـــــ (

ه: الهیئـۀ المصـریۀ العامـۀ . قاهرنهایۀ الارب فی فنون الادب). 1980( ینالـدنویري، شهاب

 .28، جلد للکتاب

. ترجمه فریدون حمیدالدین کرمانی؛ تفکّر اسماعیلیه در دوره الحاکم بامرلله). 1379پل (واکر، 

 اي، تهران: فرزان روز.بدره

. ترجمـه هاي اسلامی: تاریخ فاطمیان و منابع آنپژوهشی در یکی از امپراتوري). 1383(ـــــ 

 تهران: فرزان روز. اي،فریدون بدره

اي، . ترجمـه فریـدون بـردههاي تعلیمی و عملی آنانفاطمیان و سنّت). 1377( هالم، هاینس

 تهران: فرزان روز.

بین انقلاب و دولت مسیر تشکیل دولت فاطمی قاضی نعمان و توجیه ). 1389همدانی، سمیه (

 ز.اي، تهران: فرزان رو. ترجمه فریدون بدرهمشروعیت حکومت فاطمی


