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 چکیده 
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 تای شاخص نیز و ،مبارز  با محتکران ،بخ منجی نجات جدده وب یداجتماعی و روانی، ام
بارز  بتا م ،اقتدار نظامی در برابر تهدید ا، مبارز  با ناامنی اجتماعی  مچدن: ،امنی  نظامی

ستازی متذ ب بته نهادینه ،دان مظتالمبرپایی دیتنیز  زنندگان نظم و امنی  ومخالفان و بر م
 اسماعیلیه در مصر پرداخ .

 دی ی ل ان ک واژگ 

 .امنی  اجتماعی، اقتدار نظامی، نهادینه کردن، فاطمیان مصر

 مقدمه 

دچار بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بدد. کمبدد آب  ،مصر در آستانه ورود فاطمیان
گسترش ف تر  و  ازارع، باال رفتن قیم به کا   محصدالت کشاورزی، از بین رفتن م ،نیل

متردم را  ،انایی حکدمت  در کنتترل آنعدم تد مصر وشفته شد  بدد. اوضاع آ منجر و قحطی
ر ایی از شرایط سخ  جامعه داشتند  امید به . مل دانجامیخشمگین نمدد و به قیام مردمی 

ر تایی آنهتا فرستتاد. و از معزالدین خلیفه فاطمی کمک خداستند و او جد ر صت لی را بترای 
نتد دربتار فتاطمی بتدد تدانم نتد انفرما یکتی از دبیتران و ،جد ر بن عبداهلل یا جد ر صت لی

ن جنت  و مصتر را بتدو ،( که تدانست  بتا کیاست  و  مت  ختدد83 :3، ج1378)م ریزی، 
 خدنریزی فتح کند و چهار سال از سدی خلیفه فاطمی بر آن حکدم  نماید.

زد  و ناامن مصر، درپتی آن بتدد تتا قلتدب مصتریان را بته ه آسیبجد ر با آگا ی از جامع
ب اعتمتاد متردم . او نیازمند طراحی بسیار دقیق و را بتردی بترای جلتنمایدجلب  سدی خدد

و  شتدد تتر باشتد و زمینته خالفت  خلفتای فتاطمی فترا مانمصر بدد تا حکدم  بر آنان آست
مشتروعی  و م بدلیت   ،در نتیجتهمذ ب اسماعیلیه را متذ ب رستمی متردم مصتر نمایتد و 

از  ،پذیر گرداند. امنی  اجتماعیجامعه ،یانعباس برابربه عندان خلیفه مسلمانان در  را ایشان
امعته است  و برختدرداری شتهروندان از محدر ای مهم  ر جامعه و نماد اقتتدار و کتاردانی ج

 رود.شمار می لیه حکدم  برای به جا آوردن ح دق شهروندی بهاز وظایف اوّ ،امنی 
آرام  را به متردم  . ویبددماعی ندیدد ند  امنی  فردی و اجت ،ایجد ر ص لی با بیانیه

بته ت دیت  ایمتان دینتی و  ،داد و با سازوکار ایی امنی  اجتماعی را عملی نمتدد و  مچنتین
 کنار آن تالش نمدد تا جایگا  خلیفه فاطمی را مستتحکم مذ بی در میان مردم پرداخ  و در
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اجتماعی منی  رسی ادر صدد بر ،این م اله و مذ ب فاطمی را در جامعه نهادینه نماید. دازس
 مچنتین  و نامه، را برد سیاسی و نظامی جد ر برای رویارویی بتا چتال  اجتمتاعیدر امان

بته بررستی را کارا تای  ،سازی مذ ب تشیع اس  و در ایتن راستتابرای فر ن  را برد وی
 ر در مصر پرداخته اس .سیاسی و اجتماعی جد 

نامه جتد ر صت لی چته امانی در  ای امنی  اجتماعاین اس  که شاخص ،پرس  مهم
یگتا  خلیفته فتاطمی و بدد؟ سیاس  را بردی جد ر برای ایجاد امنی  اجتماعی و تحکیم جا

سیاس  را برد سیاستی و نظتامی جتد ر در  نهادینه نمددن مذ ب اسماعیلیه چه بدد  اس ؟
 ؟ ای اجتماعی چه بدد  اس با چال رویارویی 

م ریتزی  اتعتا  الحنفتا و کتتاب  عبیتد و ستیرتهمک بنیاخبار ملدنامه در کتاب متن امان
د  است  و گردیبیان  اتعا اندکی مختصرتر از  مو سیرته عبیداخبار ملدک بنیآمد  و در کتاب 

تتاب هر  برد  شدد و کاز  ر دو کتاب ب ،سعی شد  برای رسیدن به یک تحلیل درس  و دقیق
بتا تحلیتل  1بررستی شتد  است .  تاصشتاخ ،در آن وقرار گرفته معیار  عبیداخبار ملدک بنی

 شدد. ای امنی  اجتماعی مشخص مینامه جد ر، شاخصامان
، در مکاتب سنتی .تی و مدرن وجدد دارددو رویکرد سنّ ،در تبیین مفهدم امنی  اجتماعی

ای را در پدیتد متدن جامعته امنیت  و یت  دانستته شتد  است یجاد نظتم و امن دف دول ، ا
قدرت و امنی  بتا ،در این رویکرد .(90 :1378 شالی، صفری) ندکنمیوجد  ما ن  جس 

به میتزان برختدرداری از قتدرت، امنیت  بته  گف  تدانیکدیگر تعامل و پیدستگی دارند و می
به مفهدم  ،اجتماعی امنی . یابدمی ح قت ، تجاوز و خطر و تهدیدمفهدم عدم امکان تعرض

یا، اعضتای جامعته را حفتظ نمتدد )ندیتدن یگزنتد بایتدشتدد و حفظ و ب ای زندگی مطرح متی
1382: 9-10). 

 و آرامت  احستاس معنتای بته را اجتمتاعی امنی  کپهناک، مکتب مانندمکاتب جدیدی 
عی معطتدف بته اجتمتا امنیت  ،ح ی   در. داندمی ترس و اضطراب ف دان و خاطر اطمینان

امکتان کستتب و  متدزشاز آبرختتدرداری  ،ایتن نگتا  در حفتظ و روش و نتدع زنتدگی استت  و
اطالعاتی ند، عدال ، آزادی، احترام مت ابل و حرم  افکتار اطالعات، دستیابی به ابزار ای 

،  متدد )شدمی محسدب تهدید امنی  اجتماعی ،لئمتندع فرا م اس  و تعرض به این مسا
 

 ،1ج ،مقریززی اتعاظ الحنفاءو کتاب  69-66ص ،عبید و سیرتهماخبار الملوک بنیدر کتاب  ،نامهامان. متن کامل 1
 .آورده شده است اخبار الملوکاز کتاب  آن، متن کامل همین مقاله، ذکر شده که در پیوست 106-103ص
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ددن با تجمیع این دو رویکرد، امنی  اجتماعی بته معنتای دور بت ،بنابراین .(72-75 :1385
آینتد   ادی و معنتدی در زمتان حتال و ای متاز  ر تهدیدی برای ماندن و رشد ارزش هجامع

 اس .
، پایبنتدی و گتا ی از دینتداری ثری داشته وؤدر ایجاد امنی  اجتماعی ن   م ،دینداری

ای کته ایتن پیتروی بتر زنتدگی فتردی و اجتمتاعی به گدنته ؛اس اصدل و شعائر یک مذ ب 
معت د اس  که دین ارزشی واالس  که  ،الدود .(9 :1388ان، ارو  مک)ربانی  تأثیرگذار باشد

تحکتیم  ،جامعته درتترین پیامتد حیات و ندع عملکرد افراد در زنتدگی اثتر گذاشتته، مهمبر رو
 .(ELLWOD.A, 1993: 289-307) روابط اجتماعی افراد جامعه اس 

اما دربتار   ؛اس نشد  بار  آن انجام گفتنی اس  که پژو شی در ،دربار  پیشینه پژو  
از علتی ابترا یم حستن  لتدین اهلل تاریخ جد ر الص لی قائد المعتزکتابی به نام  ،جد ر ص لی

فتح مصر و  تاریخ زندگی سیاسی جد ر ص لی از آغاز والدت تا ،و ندیسند  1ندشته شد  اس 
یت  ثبشام، حجتاز و ت ز ر، فتح فلسطین،ساخ  شهر قا ر ، مسجد األ :اقدامات وی مانند

عی  فاطمیان در مصر، نشر دعدت فتاطمی و م ابلته بتا دشتمنان ختارجی را بیتان نمتدد  مدق
تتدان برختی امتا متی ،کنتدطدرکلی بته اقتدامات جتد ر اشتار  متیاس . گرچه این کتاب به

 از آن به دس  آورد.  هنامبرای اجرایی نمددن امان ارا بر ای جد ر ر
از حستن ابترا یم  بدجته ختا  ةو الدینیت ةلسیاستصر و اعمتالهم االفاطمیدن فی مکتاب 

پردازد و اندکی نیتز بته جتد ر به بررسی اقدامات سیاسی و دینی فاطمیان در مصر می 2حسن
 به بیان ر  آن نداد  و بیشتریحی دربااما تدض ؛را کامل آورد  نامهص لی اشار  دارد. وی امان

ت وی در زمینته گستترش دعتدت امااقتده ب نیز گذرا طدربه  اقدامات سیاسی جد ر در قا ر  و
تتدان در متدرد اقتدامات متی ،پس .فاطمی و تثبی  مدقعی  فاطمیان در مصر پرداخته اس 

 فر نگی جد ر در مصر از آن استفاد  نمدد.
پترداختن بته  اد سید کته در ضتمنِؤاز ایمن ف 3تفسیر جدیدمصر فی  ةالفاطمی ةالدولکتاب 

کند و می مطرحد ر و اصالحات وی در مصر تن ج  یافوالی بحثی در زمینه ،تاریخ فاطمیان

 
 .ةالمصری ةالنهض ةکتب، متاریخ جوهر صقلی(، 1963 ) . علی، ابراهیم حسن1
 ةبعز: المطة، القزاهربوجزه خزاص ةو الدینیز یةاعمالهم السیاس؛ الفاطمیون فی مصر(، 1933 ) ابراهیم حسن . حسن،2

 .ةاالمری
 نا.: بیة، القاهردیر جدیتفس ؛مصری ة فیالدولة الفاطم(، 1992 ) من فؤادی. سید، ا3
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دشمنان پرداختته  با اصالحات دینی، اقتصادی و ن دینگی و مبارز  به بیان مطالبی  مچدن:
اما در راستای سیاس  جتد ر بترای انجتام  ،هداختنپر نامهبه امان  رچند نیزاس . این کتاب 
 د اس .سددمن نامهتعهدات  در امان

 جوهر   نامه عی مصر در امان ما ت اجت . امنی 1

ابتدا وضعی  سیاسی و اجتماعی جامعه مصر را در دوران حکدمت  اخشتیدیان در  ،جد ر
زنتدگی نی  بترای یتک مین حداقل امأکه از ت ناامنای جامعه ؛1دکشانَبه تصدیر می نامهامان

 ستدیاز و  ی بتددفات داخلاختال درگیر ،قابل قبدل و مطلدب ناتدان بدد. جامعه از یک طرف
بته کتا   محصتتدالت  ،شتد. کمبتدد آب نیتلتدستط دشتمنان ختارجی تهدیتد متتی ،دیگتر

شتد  بتدد و  منجر گسترش ف ر و قحطی و  اکشاورزی، از بین رفتن مزارع، باال رفتن قیم 
ل  تای دینتی رو بته زواارزش .  مچنتین،(330 :1تا، ج)م ریزی، بی نمددندمردم شدرش 

 تای ختدنینی نمددند. جن مراسم دینی و مذ بی نیز ممانع  میام ز انجو مردم ا  بدد نمدد
مزارع  ،گرو  بسیاری کشته شدند، بازار ا غارت گردید و اشرار ،بین امیران و سپا یان رخ داد

 نهتا و امتدال متردم از بتین رفت  )ابترا یم حستن،اول کردنتد و زمی ای زراعی را چپو زمین
ر را دربرگرف  و ف ر و قحطی و گستترش بیمتاری مص مردم و ناامنیضطراب ( و ا96 :1933

 ای که مردم از دفن مرد ایگدنهبه ؛ند وبا باعث شد بسیاری از مردم جان خدد را از دس  د
 .(27 :2نا، جانداختند )م ریزی، بیخدد ناتدان شدند و آنها را در نیل می

امنیت  و آرامت  متردم  ایجتادبرای  را تماعیامنی  اج ای نامه شاخصدر امان ،جد ر
 ،دانتد و در  تر بحثتیکند و تح ق آنها را مشترو  بته پیتروی از خلیفته فتاطمی متیبیان می

نمایتد تتا در شر  تح ق امنی  اعتالم میاطاع  و حمای  از خلیفه فاطمی را به عندان پی 
  .ا م گرددی نیز فرزمینه برای نهادینه کردن مذ ب فاطم ،سایه این امنی 

 
مسلمین الذل، و اتصل عندهم الفشمل  نفسه االقتدار علیکم،و استطال علیکم من طمعت  اذ تخطفتکم االیدی،». 1

تزاریخ ملزوک ) .«هرها مزا حزل بهزمو اسز و کثرت استغاثتهم، و علزی صزراخهم، و ابکزی عینزه مانزالهم، الخوف،
 (88-85ص، عبیدبنی

، و التغلز  ةسزنو استطال علیکم المستذل، و واطمعته نفسه باالقتدار علی بلدکم فی هذه ال اذ قد تخطفتکم االیدی،»
و اکتنفتهم المصزای   ،ةو شملتهم الذل و االحتوء علی نعمکم و اموالکم، الذین عمهم الخزی، فیه،ن علیه و اسر م

فلزم یغزثهم اال  و عال صزراخهم، و کثرت استغاثتهم، و عظم ضجیجهم، و اتصل عندهم الخوف، تتابعت الرزایا، و
 ( 103-105،ص1،جاتعاظ الحنفاء.« )بهمما نالهم، و اسهرها ما حل و ابکی عینه  و مضه حالهم، من ارمضه امرهم،



 

188 
   

 

188
    

 

8139 انستزمو  پاییز ،41  شمار ، فتم سال  

 ند از:اجد ر ص لی عبارت نامهمنی  اجتماعی در امانا ای صشاخ

ف
ردی

 

 ا شاخص
 امنی  اجتماعی

زیر شاخه 
 شاخص

نمدد ای امنی  
 اجتماعی

 برداش 

 آزادی 1

 اندیشه
 ا و مذا ب آزادی گرو  

  ا ا و اندیشهدر باور
جتماع علیه فی جدامعکم و و اإل

ثباتکم علی ما و  مساجدکم،
و  ...و ةمان علیه سلف االک

مصار الذین جرت ف ها  األ
حکام بمذا بهم و فتدا م، و األ

علی ما کاندا  ة ل الذمأاجرا  
 علیه.

 رفتار
آزادی پیروان مذا ب 

مختلف در انجام وظایف 
 و مراسم دینی

2 
 نو تدا اقتدار
 نظامی ت سیاسی

 داخلی

 ای م ابله با آشدب
 داخلی

ساکر لم یکن اخراجه الع
، ة المظفردش لجیا و ة المنصدر

 ال لما فیه اعزازکم و حمایتکم،إ
 و الجهاد عنکم

 م ابله با اشرار

 خارجی
لیه افساد إاذ کان قد انتهی  م ابله با قرامطه

رض لعنهم اهلل فی األ ةال رامط
 الحقهم بغیر و بغی

 م ابله با ندبیان
 م ابله با شامیان

3 
و  تدانمندسازی

 سازیفرص 
 ادیتصاق

تغییر سکه به عیار مبارک 
 و میمدن

و صرفها الی  ،ةثم تجدید السک
 ةدنمالمی ةالسکالعیار الذی علیه 

، و قطع  ةالمبارک ةالمنصدری
الغ  منها. قطع عبث العابثین 

عادته من  و ما جرت به فیها،
و قطع عبث  صالح الطرقات،ا

و لیتطرق الناس  العابثین فیها،
 ین،مطمئن او یسیرو آمنین،

 اتطرق الناس آمنین، و یسیرویل
 مطمئنین.

فی انفسکم، و امدالکم و 
و  ا لیکم، و نعمکم و ضیاعکم،

پاسداش  ارزش امدال 
 مردم

 حفظ مالکی  خصدصی
امنی  مسیر ای خارجی 

 بازرگانی
 ا و امنی  اصالح جاد  
  ارا  

امنی  کامل چهارپایان، 
 تزار ا ا و کشزمین
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ال  رباعکم و قلیلکم و کثیرکم.
یعترض علیکم معترض وال 

و علی  یتع ب علیکم متع ب،
سدن و یذب عنکم، و نکم تحرا

یمنع منکم، من یرید اذاکم، و 
عتدا  حد فی االأال یسامح 

 ةک الی استطالترال ی لیکم، وع
علی قلدبکم، مظال علی 

ضعیفکم. و ال ازال مجتهدا 
 فیما یعمکم صالحه

 گیر نف

م فرایض جاان
شد  یا تعطیل

و   ی اقامتکم علی مذ بکم، شد  فرامدش
ان تترکد علی ما کنتم علیه من 

و  ادا  الفروض فی العلم،
جتماع علیه فی جدامعکم و اإل

 مساجدکم،
، ة لصالان یجری االذان ،ا

،   صیام شهر رمضان و فطر
و الحج، و  ة و الزکا قیام لیاله،

 بهامر اهلل و کتا الجهاد علی
ذنیها و قدمتها من ؤعطی ما ان

و  یدم الناس فیها ارزاقهم،
 ادر ا علیهم

انجام مراسم مذ بی در 
مسجد )نماز، روز ، نماز 

 فطر و...(
پاکیزگی و ساماند ی 

 مساجد
رث بر هم اإلپرداخ  س

 اساس کتاب خدا
 پرداخ  خمس و زکات

 برپایی حج
 ادجه

رگزاران کاح دق پرداخ  
ذن و امام ؤمساجد )م

 جماع  و خادم(

 اجتماعی عدال  4

و  و بسط الحق، من نشر العدل، گسترش عدال 
و  العدوان،و قطع  حسم الظلم،

و  نفی االذی، و رفع المدن،
 ةالحق، و اعانال یام فی 

 با ظلم و ستم رز  مبا

مبارز  با آزار اشرار و 
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 و االحسان، ةالمظلدم،مع الشف  دشمنان
 ،ةو کرم الصحب و جمیل النظر،

 ة و لطف العشر

  مزیستی 5

 قدمی
تلف در وجدد اقدام مخ
 کنار  م

االحکام بمذا بهم الذین جرت 
 ةاجرا  ا ل الذم و و فتدا م،

 مذ بی علیهعلی ما کاندا 

  ااحترام به ح دق اقلی 
امان خانداد ، امدال، 

 یان و کشتزار اچهارپای
 مها ل ذ

اقدام مختلف مذ بی، 
ی و یهدد، مسیح ، سنّ
 شیعه در کنار  م

  مبستگی 6

 قدمی
برپایی مراسم دینی و 

االجتماع علیه فی جدامعکم و  مذ بی
مساجدکم علی ما کان علیه 

و  ةمن الصحاب ةسلف االم
 التابعین بعد م

ان ت دم فی رسم مساجدکم و 
 ا بالفرشتنزیهها و تزیینه

 بیمذ 

 در مراسم دینی و ک شر
 مذ بی

ساماند ی مساجد 
  سنّا ل

وحدت و  مبستگی با 
 فاطمیاطاع  از خلیفه 

 روانی امید به آیند   7

وجدد سپا  برای حمای  
 بزرگداش  مردم مصر و

 ة اخراجه العساکر المنصدرن یک
، اال لما فیه ة و الجیدش المظفر
و الجهاد  کم،اعزازکم و حمایت
 کمعن

 از وجدد سپا  برای دفاع
 مردم مصر

8 
آرام  اجتماعی 

 و روانی
 اجتماعی

امان اهلل التام العام، و لکم علی  امنی  جانی
الدائم المتصل، الشامل لکامل، 

م و ایکد علی األأالمت المتجدد
فی انفسکم، و  عدام،کرور األ

امدالکم و ا لیکم، و نعمکم و 
و باعکم و قلیلکم ضیاعکم، و ر

 امنی  مالی
 منی  خانداد  و فرزندانا

امنی  کامل  مگانی، 
  میشگی

 ایجاد صلح و آرام  
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بندی شد  است . ه شاخص دستهامنی  اجتماعی در قالب نُ ی اصشاخ ،این جدول رد
 ، از آنگتذرا شتد  و در اینجتا بتا تدجته بته شتدا د و قتراین ایتنها اشار  ،نامه جد ردر امان

 نیامد  اس . نامهبه طدر کامل در امان ، این جملهبرداش  مفهدمی شد  و برخی از ا
ایجتاد امنیت  و آرامت   ،طمیفتامذ ب کردن در نهادینه  ذارثیرگأ ای تیکی از شاخص

در ابتتدا تتالش نمتدد تتا امنیت  را بته  ،زد  مصر بدد. جد رروحی و روانی برای مردم بحران
ابتدا به ت دی  ایمتان متذ بی  ،دن شهر بازگرداند و با تسامح و تسا ل مذ بی به دور از خش

ایجاد آرام  روحی 
 روانی

 رکمکثی
 

9 
معرفی وجدد 

منجی 
 بخ  نجات

 عیاجتما

از طرف معز  نامهامان
 لدین اهلل

و علی ان ال ازال مجتهدا فیما 
عه حه و یشملکم نفیعمکم صال

و تتعرفدن  خیر ،لیکم یصل او 
 ةبرکته و تغیظدن معه بطاع

منین... ؤمدالنا و سیدنا امیرالم
بما التزمته و   ولکم علی الدفا
عهد اهلل و غلیظ  اعطیتکم ایا ،

ه و ئیاانب ةمیثاقه و ذمته و ذم
 مدالینا امرا  ةاالئم ةرسله، و ذم

 نینؤمالم
ت دم  مان علی ماکتب   ذا األ

و سیدنا امیر النا مر مدبه ا
یجمعه   و علی الدفا -منین ؤالم

ب من ا ل البلد و لمن اجا
 علی ما شرط  فیه غیر م،

ند از مفرستادن سپا  نیرو
طرف معز لدین اهلل برای 

 یاری مصریان
ل  ق و عداگسترش ح

 منان معزؤتدسط امیر م
منین ؤمدالی ما امیرالم
و نیکی  از خداوند فضل

او را در  ات اردمسئل  د
 نجات مردم یاری د د

یکپارچگی با وحدت و 
 اطاع  از معز لدین اهلل

 نامهضمان  اجرای امان
 از طرف معز لدین اهلل
رسیدن به سعادت و 
ز نیکبختی با اطاع  ا

 معز لدین اهلل
وفاداری و یاری رساندن 

ز شر  اجرای ،مع
 نامهامان
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ال ستبب زو ،امت و آر چراکته عتدم امنیت  ؛ تای دینتی متردم بپتردازدحفتظ ارزش و مردم
کته حتج ایگدنتهبه ؛انگاری در واجبتات دینتی شتد  ا و اعت ادات دینی مردم و ستهلارزش

نجتام تدجته شتد  بددنتد و از اتعطیل شد  و متردم در برگتزاری مراستم دینتی در مستاجد بی
 دس  برداشته بددند. ،  پیامبرل به کتاب خدا و سنّواجبات دینی و عم
 ،بخ  رفتار آنان اس  و مناسک و مراسم دینتیالهام ،افراددژی دئدلیا ا و دین، ارزش

 ثر استتتت ؤبستتتیار متتتت ،در افتتتتراد یراتهمك حس تقويت و عتتتیاجتما مانسجا ختنيبرانگدر 
(Ruffl.B.J.SOSIS.H, 2007: 18). عد دینتی و متذ بی نمدد تا بُ فراوانیتالش  ، رجد

 يندینی و مذ بی آزاد بگتذارد؛ زیترا سم دمرا ماو آنان را در انجرا در میان مردم ت دی  نماید 
در  مبستگی مردم و  مگرایی آنتان در جامعته بستیار اثتربخ  است  و  ، ای دینیآمدز  و

گیتری جامعته سددمند باشد و جه  تداند در  مگرایی مردمی و اجتماعیچنین رویکردی می
 د د.سازی نیز رخ فر ن  درعمل، را یکدس  سازد و

بته  مزیستتی  ،در واقتع و مذ بی برای مردم مصر به ارمغتان آوردو دینی آزادی  ،جد ر
گردید و در سایه این  مزیستی،  مبستتگی اجتمتاعی را نیتز  منجر آمیز در بین آنانمسالم 

در م ابتل  ،وقتی متردم در انجتام مراستم دینتی ختدد آزاد باشتند ،ت دی  نمدد. بدین ترتیب
تتر خیزند و آن را آستانبه م ابله با آن برنمی و ند دمینن واکن  نشا گسترش مذ ب جدید

 مذ ب فتاطمی ،این آرام  و امنی  ایجادشد  در سایه که تالش داش  ،پذیرند. جد رمی
 در مصر گسترش د د. را نیز
بخ  در میتان گا  خلیفه فاطمی، وجدد منجتی نجتاتبرای ت دی  جایکید دیگر جد ر أت

مستائل و  ،تدانست  باشتدفته فتاطمی نمتیلیجتز خ کته کستی بخ ی نجاتمردم بدد. منج
مشکالت مردم مصر را مدرد تدجته قترار داد  و ستپا ی بتزرا بترای حمایت  و نجتات آنتان 

ا فرا م خدا د نمدد و عدال  را نی  رو ام کرد  از آنها در م ابل دشمنان دفاع و فرستاد  اس 
ی مردم مصتر بیتان شتد  و راوی ب ه دستدرب ،نامهاندر میان آنها گسترش خدا د داد. این ام

 اوبه شترطی کته متردم بته وی وفتادار باشتند و از فترامین  ؛خدد ضامن اجرای آن خدا د بدد
 اطاع  نمایند.

آمیز و احتترام بته ح تدق ستالم  مزیستتی م ،کید کترد أعامل دیگری که جد ر بر آن ت
  ارزشتمند آمدزیک  ،دیگران در دین دق باور به ح اس .  ای مختلف دینی و مذ بیاقلی 

ستازی و نهادینته کننتد و در اس  و بایسته اس  فرمانروایان این آمتدز  را در جامعته فر ن 
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گام در جامعته بهامرا گ یعیرا محترم شمرد و شعائر ش ینید ی ایجد ر نیز آزاد ، مین راستا
 پیاد  کرد.

 یتنهتا متدقع ، یامن یچراکه حت ؛ی نمددکید فروانأبر عدال  اجتماعی ت ،جد ر  مچنین
اگر  .« حکدم  کندیمان« و »عدال  اجتماعیدو اصل »ای انسان د که در جدامعیآیبه دس  م

ان بترود و یتاز م  در برابتر پروردگتار یمان به خدا متزلزل گردد و احستاس مستئدلیای  اهیپا
د  تانخد وجددی امعهنان جا  در چیظلم و ستم بسپارد، امن خدد را بهی جای عدال  اجتماع

 داش .
 بته ،ایمان مردم را ت دی  نمدد تا بر اساس دین و مذ ب ختدد ،از لحا  فر نگیجد ر، 

ه نماز، روز ، خمتس و زکتات بپردازنتد و مراستم حتج را کت :انجام مراسم دینی چدن اقامه و
؛ 85-88: 1984صتنهاجی، دوبتار  زنتد  نماینتد ) ،ناامنی تعطیتل شتد  بتدد دلیلمدتی به 
 .(105-103: 3، ج1378م ریزی، 

نیتز بته ظهتدر  تدان و اقتدار نظامی و سیاستی خلفتای فتاطمی را ،نامهجد ر در این امان
ابر دشتمنان بر در وایم دد که با سپا ی بزرا برای حمای  شما آمد رساند و به مردم اعالم نم

را شما ند و آزاری به شما برسانماییم تا دیگر کسی نتداند میاز شما حمای   ،داخلی و خارجی
تتا دیگتر دشتمنان قصتد تعتدی و  کنیممتی ا را فترا م  ا و جاد د. امنی  را کنخدار و ذلیل 

 وآمد بپردازید. شته باشند و در امنی  کامل به رف تجاوز به امدال شما را ندا
تصتدیر وضعیتی آرام و امن را بترای جامعته مصتر بته  ،از نظر اجتماعی و فر نگی ،جد ر

مردم  ای ، مال، نامدس، حیثی ،  دی ، ارتباطات و تفکرات و ارزشانج ،آنکشید که در 
مردم را به  مبستگی و وحدت بتا یکتدیگر  وی ، در نهای  ایمنی باشد.در زمان حال و آیند 

 م متردم  جد ر ،نی  اجتماعی مح ق گردد. بنابراینطمی فراخداند تا امپیروی از خلیفه فا و
 داند.آرام  می  و امنی ددم  را مرجع ایجاو  م حک

 های اجتماعی. راهبردهای سیاسی و نظامی جوهر برای رویارویی با چالش 2

 نامتهدر امان ،جد ر در زمینه برقراری امنی  اجتماعی جامعته  ای سیاسی نظامیرا برد
 اند:چنین

 گیری از شرطه . بهره 2-1
تترین رطه بتدد. مهمشی یا عهد  نیروی امنیت برقراری نظم و امنی  بر ، نگام فتح مصر
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دستگیری مجرمان، انجام تدابیر الزم بترای پیشتگیری از وقتدع جترم، حفتظ  ،وظیفه شرطه
 بتددتجتاوزان ردی و عمدمی، پاسداری از امدال و دارایی عمدمی از دستتبرد منظم، امنی  ف

و  جلدگیری از نتاامنیآنها نگهبان ح دق اجتماعی، امنی  داخلی،  .(440 :1440)قریشی، 
دستگا  امنیتی شتهر و  ،ومرج و مسئدل برقراری نظم و امنی  کشدر بددند. جد ر ص لیج ر

 ( و نظارت بر آنهتا را ختدد مان  ریاس  آن تغییر ایجاد کرد )شرطه را نگه داش  و تنها دربار
  در برقراری امنیت  و آرامت ، دف وی .(142 :1، ج1378)م ریزی،  دار شدجد ر عهد 
 تای اجتمتاعی متردم ایجتاد و از نتاامن بتددن محتیط نی  بترای فعالی ام تا 1دشبانه روز بد

 2وکار مردم جلدگیری نماید.اجتماعی و کسب

 . رویارویی با آشوبگران 2-2
زدن نظم و امنی  کشدر و ایجاد آشتدب باعث بر مبا آشدبگران و اشرار که  ،جد ر ص لی

دس  به شدرش  که اشرار ، وی باق359ال کرد. در سیخدرد مشدت برشدند، بهو ناامنی می
م ابلته نمتدد.  تمتام شدتبه ،زد  و باعث ایجاد فساد و از بین بردن نظم و امنی  شد  بددند

 .(120 : متان تا بته دار زد )ر خیاباند و نمتدد و برخی را اعتدام کرد عامالن فساد را زندانی
 کته در ستالایگدنهبه ؛نبددمیان ر فاطبایل  دادامیان ق تفاوتی ،جد ر در م ابله با آشدبگران

و برختی  نمددنتد مغاربه از مدقعی  ختدد ستد  استتفاد  کترد  و در شتهر آشتدب وقتی ق361
آنها را به  و غرام  گرف  و سپس با آنها برخدرد کرد تندیحکدم  به ، ا را غارت کردندخانه

 .(139 : مانصاحبانشان برگرداند )
ن امنیت  در شتتهر ای ختدردکتته باعتث بر مداد رخ  یبستیارحتدادث  ،ق362در ستال  

 ند از: اترین آنها عبارتمختلف مصر شد. مهم
 گرو ی در قرافه آشدب و فساد برپا کردند و جد ر ص لی آنها را گردن زد. . الف

 
لعدوان، و نفی االذی، و رفع المزون، و القیزام فزی الی عبده من نشر العدل، و بسط الحق، و حسم الظلم، و قطع ا» .1

اد االمزوال، و ، و افتقزة، و لطف العشربةو االحسان، و جمیل النظر، و کرم الصح ةالمظلوم، مع الشفق ةالحق، و اعان
 (105-103، ص3ج ،اتعاظ الحنفاء« )د، و فی لیلهم و نهارهم.لبلحیاطه اهل ا

المدید علی مرور الیالی و االیام و تکزرر االعزوام  ئم المتصل الشامل الکامل المتجددلکم علی امان اهلل التام العام الدا»
 (88-85ص ،عبیداخبار ملوک بنی« )و فی انفسکم.

 او لیتطزر  النزاس آمنزین، و یسزیرو و قطع عبث العزابثین فیهزا، ات،صالح الطرقا جرت به عادته من مع اعتماد م». 2
انقطاع طرقاتها، لخوف مادتها، اذ ز  صلوات اهلل علیهز  القوات، اذ کان قد انتهی الیهو ا ةو یتحفوا باالطعم مطمئنین،

 (105 -103ص ،3ج ،اتعاظ الحنفاء« )ال زاجر للمعتدین و ال دافع للظالمین.
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 آنتان ،جد ر صت لی .و آنها را غارت کردند نمددند غاربه به مصریان حملهاز م گرو ی. ب
 ازات کرد. مج شدتهرا تع یب نمدد و ب

قاتالن را احضار کرد و دیه م تتدالن  ،گرو ی از مغاربه کشته شدند و جد ر ،در تنیس .ج
زننتدگان بر متنها با آشتدبگران و  ،برخدرد شدید .(143و142-131 : ماناز آنها گرف  )را 

 تای  کته نستب  بته اقلیتستامح و تستا لی با  البته این مدضدع، و بدد نظم و امنی  کشدر
 منافاتی ندارد. ،داش  وجدد مذ بیختلف م

شتدد و ختداب را از وحشت  متی و که مدجب تترس، نتاامنی را تالش کرد  رکس ،جد ر
در امنیت  کامتل  احستاسو سختی مجازات نماید تا مردم با خیتال راحت  به ،گیردمردم می
 ندگی نمایند.  ایشان زجان، مال، فرزندان، چهارپایان و زمین خصد 

 اندازی دیوان مظالم . راه 2-3
دیدانی که  ؛ستم حکدم  بدد و م ابل ظلم دادخدا ی برای مردم دردیدان مظالم، دیدان 

ی بر متردم دولت ای رسیدگی به رفتار ای ستمگرانه حاکمان، امیران و شخصی  ،وظیفه آن
را متتدعیان داوری آن  درمانتتد  بددنتتد یتتا ،در حتتل آن متتدافعات و منازعتتات قاضتتیان و بتتدد
اجرای عدال  را وعد  داد و عملی نمتدد. او بته شتکایات متردم  ،پذیرفتند. جد ر ص لیینم

را حتل نمایتد و  تدف  اصتالح  ایشتانکرد تتا مشتکالت بررسی می آنها را نمدد ومیتدجه 
 .(345 :1994فساد اداری بدد )ماجد،  حکدم  از

و در د کری میرسیدگمردم نشس  و به شکای  وی در روز ای شنبه در دادگا  مظالم می
آنجا وزیر، قاضی و گرو ی از بزرگان و ف یهان قرار داشتند تا در میان طرفتای دعتاوی صتلح 

  مچنتین در ستال .(371 :1تتا، جبرقرار کنند و اختالفات را حتل نماینتد )ابتن خلکتان، بی
د ن کننتشتکای  ختدد را بیتا مجلسی در روز ای یکشنبه قرار داد تتا متردم مستت یماً ق،361
اح اق ح دق ستمدیدگانی بدد که  مدار  متدرد  ، دف جد ر .(128 :1، ج1378ریزی، )م 

 ا بددند و کسی به دادخدا ی آنان تدجه نداش  و فریاد دادخدا ی آنان  مدار  ستم حکدم 
 جامته عمتل ،دیتدان مظتالمبتا برپتایی  ،بدد. جد ر تالش داش  بته ایتن وظیفته ختددد بلن

 بپدشاند.

 فساد اقتصادی با  زه  ار مب   . 2-4
ثر برای ؤگامی م ،مبارز  با رشد ، احتکار و سد  استفاد  صاحبان قدرت و نزدیکان ایشان
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اد شترایط س . ایججامعه اویژ  امنی  اقتصادی برای تمام اقشار به ،مین امنی  اجتماعیأت
و رت تای فتردی شتد و اجهت  ر  تای اقتصتادی و بازرگتانی درمناسب برای گسترش فعالی 

وران و فترا م آوردن فعالیت  تجتاری و اقتصتادی، تدجته بته صتنعتگران و پیشته ماعی،اجت
 است . از وظتایف دول  ،فروشتینظارت بر عملکرد ایشان و وارد نشدن بته احتکتار و گران

 اقداماتی را انجام داد  اس  کته در ،که برای مردم مصر ندش ای نامهامان ایدر راستجد ر 
در ستال  وی ف تط بته آن اشتار  شتد  است . ،نامتهندر اماست  و شد  امنابع دیگر مطرح 

 : متان) عملتی کترد 1وعد  خدد را در مدرد از بتین بتردن رستم ظالمانته »براطیتل« ،ق358
179). 

د تتا بتر امتدر نظتارت نماینتد و بتا ستلیمان بتن عتز  ستپرامتدر حستبه را بته  ،او  مچنین
کته گنتدم احتکتار کترد   را آستیابانان ی ازگرو ت د نمایتد ویز برخدرفروشان نمحتکران و گران
برخی از آستیابانان و دالالن گنتدم را در یتک جتا جمتع  ،نافزون بر اید. نمدبددند، مجازات 

جا تنها بتا نظتارت او ختارج داد تا گندم از آنک مکان واحد قرار نمدد و مکان فروش گندم را ی
ر بدد و با ایجاد فضای سالم کار ی جد  امهتصادی نیز در برنامبارز با مفاسد اق .( مانشدد )

و بازار، فعالی  اقتصادی را رونق بخشد تا با بحران اقتصادی و قحطی و گرستنگی و آشتدب 
 در مصر، مبارز  کند.

عیار سکه به ستکه ارزشتمند و بتا عیتار  کشدر را با تغییر کرد اوضاع اقتصادیجد ر تالش 
  استفاد  در ستکه را از بتین ببترد. وی و سدغ   هکدشید  رگدن ،نچنی م بهبدد بخشد. باال
بته  را  ای قتا ر سکه یننخستد و نمدسیس ألین سال ورودش به مصر، دارالضربی را تدر اوّ

( ایتن دینار تا 27 : متانرو ضترب کترد )ه حاشیه در پش  و  ای منصدریه با سسبک سکه
 ،دینار تای معتزی .( متان)ف شد فاطمی المعز معرو به دینار معزیه و منسدب به خلیفه بعداً

 ؛دادنتدتر بدد و مردم به آن تمایل کمتری نشتان متیاز دینار ای راضی خلیفه عباسی سبک
کتم دینتار ادار نمتدد و کمو  ااستتفاد  از ایتن ستکه ای گدناگدن متردم را بته اما جد ر به را 

ر معتزی م دینتاچهار از یکارزش کمی بیشتر  هکایگدنهبه ؛الراضی اعتبار خدد را از دس  داد
بته پتانزد  یتک دوم در تم در برابتر  تر  ،شد و این در حالی بدد که ارزش برابری دینار با در 

 .( ماندینار معزی رسید )

 
 ( 179 :1ج تا،مقریزی، بی) .گرفتندال آنها به صورت رشوه میها، قاضیان و عمّوالیان بالد، محتس اموالی که از  .1
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 نیت اجتماعی های بیرونی در ام تنش   . رویارویی با 2-5
ستایگان ختدد  ای داخلی، از سدی دشمنان خارجی و  ممردم مصر عالو  بر کشمک 

 ،ختدد نامتهدار  در حال درگیری با دشمنان بددنتد. جتد ر در امانمدند و  شمی تهدیدبسیار 
با ستپا  عظتیم  کهطدری؛ بهامنی  در م ابل دشمنان خارجی را نیز را برای آنان تضمین نمدد

ی خدا تد آنان را یار نیز حمای  خدا د نمدد و در رویارویی با دشمن مردمدشمنان از  ردر براب
صتنهاجی، )نمایتد د و در م ابل قرامطه ایستادگی میکروزان را قطع خدا د متجا و دس داد 

 .(108 :1933؛ ابرا یم حسن، 104: 1ج ،1378، ی؛ م ریز87 :1984
 ا قرامطه برآمد که بستیاری از سترزمین ه با خطرپی م ابل در ،استیال بر مصرجد ر بعد از 

 کردنتدرا غتارت متی هتاآنمتدال د و انمددنتعترض متیجتاج تبته ح ،را غارت و تخریب کترد 
یکی از دالیل ساخ  شتهر قتا ر  تدستط جتد ر را  ،م ریزی .(88-86: 1984صنهاجی، )

بتا تهاجمتات یدار تای بلنتدی بترای م ابلته د ،ترس از غارت قرامطه دانستته است . جتد ر
د ر نمددنتد و جت ر حملتهبته مصت ،قرامطه بعد از تهدید و غارت سرزمین شام قرامطه بنا کرد.

؛ 615 :9، ج1408)ابن اثیر،  لشکری را فرا م نمدد و آنها را شکس  داد ،ابله با آنها رای مب
 :1933 )ابرا یم حسن، ی نمددنشین( و قرامطه را وادار به ع ب130 :1، ج1378م ریزی، 

 ای ر سترزمینبه م ابله با ندبیان و شامیان پرداخ  و سیطر  خدد را ب ،جد ر  مچنین .(43
 د و شام، فلسطین و حجاز را فتح نمدد.دا گسترشمصر 

 سازی مذهب تشیع و جایگاه خلیفه فاطمی راهبردهای جوهر در فرهنگ   .3

یلی و تحکتیم نهادینه کردن مذ ب استماع ،ص لیسیاسی و مذ بی جد ر  ای از آرمان
ح و تستا ل و امتن مصر بتدد. جتد ر بتا سیاست  تستام فاطمی در میان مردم جایگا  خلیفه

آرام متذ ب استماعیلیه را در صتدد بتدد تتا آرام ،یاستی و اجتمتاعی در مصترسفضای مددن ن
و در کتتل بتترای حکدمت  خلفتتای فتاطمی در مصتتر  را متذ ب رستتمی اعتالم نمایتتد و زمینته

. او تالش کرد پایبندی آنها را بته عندان خلیفه مسلمین فرا م سازد ای اسالمی به سرزمین
 مگتان  ،و بر این پایته 1در مصر پدید آورد را اعیاجتم دینی   نماید و  مگراییمذ ب ت دی

دادنتد. او را انجام می ی در انجام مراسم دینی و مذ بی خدد آزاد بددند و فتدای عالمان خد

 
اخبزار ملزوک ).« الحج الزذی تعطزل و اهمزال العبزاد فروضزه و حقوقزه، لخزوف المسزتولی علزیهم ةو اجراء اقام». 1

« حقوقزه لخزوف المسزتولی علزیهم. ی تعطل و اهمل العباد فروضزه والحج الذ ةو آثر اقام» (88-85ص، عبیدبنی
 (105-103ص ،3ج ،اتعاظ الحنفاء)
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لیه را مذ ب رسمی اعتالم نمتدد سرزمین مصر، مذ ب اسماعی آرامی در فضای امن و آرامبه
بخشتی و ت دیت  متذ ب . رسمی نمتدد دعتدت مناستک و شتعایر آن و  مگان را به اجرای

کارگیری ابزار ا و را کار ایی مختلف همستلزم ب ،حکیم جایگا  خلفای فاطمیاسماعیلیه و ت
 تدف نهتایی سیاست  فاطمیتان و  ،بدد. تغییر مذ ب از تسنن به تشیع و تثبی  آن در جامعه

بدد کته جتد ر از ای نیازمند اقدامات گسترد  ،عملی شدن این را برد. نمایند  آنان جد ر بدد
 ند از:اعبارتین اقدامات، . اخدد قرار داد  ایآن را در برنامه مان آغاز ورود به مصر 

 . برقراری عدالت و برابری 3-1
ریتزی شته پتییتالش انسان این بدد  که روند  میشگی زندگی خدد را بر پایه ع تل و اند

دانتد نبایتد بتر استاس دستتدر ای دینتی متی ،اس .  مچنتینخدا ان عدال    مدار  کند و
متال کتردن ح تدق یپا یتا گترانید بته ظلتمد  نیست  و یکردن نیز پسندباشد و ستمپذیر ستم

بایسته اس  در رفتار ای ختدد  ،دیگران، زش  و ناپسند اس . فرمانروایان و کارگزاران آنان
 تا، بته خداست  و نیتاز ریتزیبرنامه و  اوریم رفتار کنند و در دابا دادخدا ی و عدال  با مرد

نیز آشکار بتدد  است .  و معصدمان که در سیر  پیامبر؛ چناناشندمردم تدجه داشته ب
 ،باشتد و برقتراری عتدال  ا متیترین ادعا ای  مه حکدم یکی از مهم ،عدال  اجتماعی

بسیار ن ت   ،ی با آنانم به فرمانروایان و  مرا  اس  و در گرای  مردپایه تشکیل حکدم 
 داشته اس .

، عدال ، مساوات و خلیفه فاطمی( را برپاکنند  حق ،ز لدین اهلل)مع منینؤجد ر، امیرالم
مح تق  امتر، کنتد و امنیت  را فترا م خدا تد کترد و ایتنبرابری دانس  که با ستم مبارز  می

ختدد بته عنتدان  ،جد ر صت لی حکدم  نماید.مگر آنکه خلیفه فاطمی بر مصر  ،نخدا د شد
و  نمتدد مبتارز  ،خل نظم و امنی  اجتماعی بددندنمایند  خلفا فاطمی با اراذال و اوباش که م

گدنه، این دشمنی آنان در امان باشند و و د تا مردم از ستمکردس  ستمگران را از مصر کدتا  
 :1، ج1378، ؛ م ریزی87-86 :1984)صنهاجی،  به حمای  ستمدیدگان پرداخ درعمل، 

در مصتر برپتا است ،  که خمیرمایه امنی  اجتمتاعی را عدال  به معنای واقعی ،جد ر .(104
به این مذ ب و حکتدمتی کته منتادی  ،تدجه  مگان را به خدد و در واقع ،بکرد و بدین ترتی

 جلب نمدد. ،آن بدد

 . باور به ظهور منجی 3-2
نیتاز  ،ب و ناامنی در مصریی از وضعی  بحرانی و آشدکه ر ا فهماندبه مردم مصر  ،جد ر

 ،اوکستی جتز خلیفته فتاطمی نخدا تد بتدد.  ،بخ  دارد و آندر منجی نجاتبه ظهدر و حض
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را برای شما فرستاد  اس  تا در امان کامل باشتید و ستپا   نامه مان کسی اس  که این امان
د و به یتاری ابل دشمنانتان دفاع نماینتا از شما در م گسیل داشته بزرگی برای حمای  از شما 

نتاامنی  جهت به ارمغان آورند و فرایض دینتی کته متدتی بته  تانبرایشما بپردازند و امنی  را 
ای اس  که در م ابل دشمنان که  متدار  کشتدر منجی ،. اوگردد د دوبار احیا،تعطیل شد  بد

شتما بته  و امنی  و آرام  را بترای نمایدمیم ابله  ،دادندشما را مدرد تجاوز و حمله قرار می
سازد تا قدرتمندان شتما بته تهیدستتان میفرما ورد و عدل و عدال  را دوبار حکمآمیارمغان 

مگر اینکته بتا خلیفته  ،ننمایند و بر امدالشان دس  درازی نکنند و اینها میسر نخدا د بدد ستم
یتن ا 1از او ثابت  قتدم باشتید.یتروی و از دستدرات  اطاع  نماییتد و در پ کنید فاطمی بیع 

رستتتگاری، ستتعادت و  و شتتددمیمنجتتر بتته وحتتدت و  مبستتتگی شتتما  ،پیتتروی از خلیفتته
 .خدا د بدد نامهباشد و او نیز ضامن اجرای این امانع  از وی میاطا خدشبختی شما در گروِ

 داش . خدا دپیروی از مذ ب خلفای فاطمی را نیز به دنبال  ،تبعبه ،این پیروی از خلیفه

 وانی و بهبود وضع زندگی اجتماعی مردم . آرامش روحی ر 3-3
کته امنیت  طدریبه ؛دادروز را به مردم ندید تح ق آرام  روحی و روانی در شبانه ،جد ر

جتد ر  ،از لحا  مالی، جانی و خاندادگی برای آنها فرا م خدا د نمدد. برای این امر را کامل
مین نیاز ای  مته أد و به تکر زندگی مردم نیز تدجه خاصیبه ح دق اجتماعی و بهبدد شرایط 

در  کته؛ چنانای داشت ویژ  ف یران و مساکین، حتی غیرمسلمان نیز عنایت  ویتژ به ،مردم
 شدد.کند که ناشی از تغییر و بهبدد وضعی  زندگی مردم میردی اشار  میبه مدا نامهامان

اداری را در اوضاع مالی و اصالح نظتام رسیدگی به مسئله قحطی، بهبدد  ،جد ر در مصر
مردم در شرایط بدی از لحا  اقتصتادی و معیشتتی بته  ،اولدی  قرار داد. در زمان حضدر وی

( و گرانی شدید در مصتر حتاکم 41 :28، ج1931ی، بردند. گرسنگی و قحطی )ندیرمیسر 
یتاز کته قحطتی و متدرد ن ای وی تدانس  خدمات اجتماعی را به مردم در زمان .( مان) بدد

تدزیتع  گنتدم انجام د د. به یاران خدد دستدر داد که بین مردم ،داافتر اتفاق میگرسنگی مکر
، 1378نماینتد )م ریتزی،  پخ ف را و مساکین و افراد معمدلی  میانا زیادی ر امدال و کنند
به متردم نتدا  رد وبُ به  مرا  خدد امدالی را به خانه ابدجعفر مسلم ،سردار سپا  او .(117 :1ج

 ،به او رجتدع کننتد. گترو  بستیاری از ف ترا و نیازمنتدانی ، گرفتن مایحتاج خد داد که برای
 

منین و ال ؤو ال تخذلوا ولیا بموالنزا و سزیدنا امیزر المز درون تسارعون الی فروضها،و تبا ،ةو تحافظون علی الطاع». 1
 و غلزی  میثاقزه و و اعطیتکم به عهد اهلل التزمته،بما  ءوفاعلیکم ال تنصروا له عدوا و تقیمون علی ما عهدتهم علیه،

 (88-85ص، عبیدملوک بنی اخبار) ز .« صلی اهلل علیه و سلمز ذمته، و ذمه نبینا محمد موالنا و سیدنا 



 

200 
   

 

200
    

 

8139 انستزمو  پاییز ،41  شمار ، فتم سال  

  متان:) دشبین آنها تدزیع  در فراوانیجمع شدند و امدال  د آنجاخد  اینیازمندیبرای رفع 
114). 

 تجتار را از ؛ از جملته،دست  بته کار تایی زد ،وی برای رفع بحتران قحطتی و گرستنگی
د و یتازد  نفتر نمتدشدت با تجار و آسیابانان محتکر برخدرد رد و بهتصرف در امدال خدد منع ک

جتد ر بته  .(21 :28، ج1931 ا گردانتد )نتدیری، در شتهراز آسیابانان را کتک زد و آنهتا را 
ختارج نماینتد.  ،کته گنتدم احتکتار کردنتد را کستانی و منادی دستدر داد تا در بتازار نتدا بد تد

بته محتستب  ،کار و انبار غالت جلدگیری نمدد.  مچنتیناز احت ،بدین ترتیب .(41 : مان)
د تتا گنتدم نمایجا جمع و  مه تجار را یکدستدر داد که در کنار سداحل ورود گندم نظارت کند 

مستاکین و نیازمنتدان را بدون اجاز  وی خارج نشدد. به امیران و بزرگان دستدر داد تا مخارج 
:  مان) به ضرب سکه جدید پرداخ  ،مچنین  .(168: 1ج م،1993ذ بی، ) مین نمایندأت

د و غت  نمایرا مشخص عیار سکه را درس  کرد و مصمم شد تا عیار سکه فاطمیان  ( و117
 .(109 : مان) را که برای امدال مردم و خریدوفروش آنها مضر بدد، از بین ببرد

 عمومی سازی اقتصادی با حفظ مالکیت خصوصی و  . فرصت 3-4
اطمینتان متردم بته مالکیت  خددشتان بتر  مته  ،اد امنیت  اجتمتاعیایج ای یکی از را 

گدنه حق تصرف در آن را اند و دول   یچورد چیز ایی اس  که در زندگی با تالش به دس  آ
امنیت   ،کردنتد. جتد رامتدال متردم را مصتادر  می ، ایی ا به بهانهندارد.  میشه حکدم 

خصدصتی آنتان  تای الکی را حافظ امتدال و ممصر را تضمین نمدد و خدد مالی برای مردم 
ل در امتدال عمتدمی، حفظ امدال خصدصی مردم و ایجاد امنی  کامت برای  مگاندانس  و 

 1ضمان  نمدد. را  ایشانچهارپایان و زمین

 همزیستی قومی و مذهبی   . 3-5

 تسنّحقوق اهل .3-5-1

و مردم برآمد و با امید  پی جلب نظر بزرگان، اعیاندر  ،جد ر با سیاس  تسامح و تسا ل
ابتتدا  ، یختد نامتهسدی خدد جذب نمتدد. وی در امانرا به  آنانقلدب  ،ای روشنبه آیند 

 
فی انفسکم و اموالکم و اهلیکم و نعمکم و ضیاعکم و رباعکم و قلیلکم و کثیرکم. ال یعتزر  علزیکم معتزر  ». 1

یذب عنکم، و یمنع منکم، من یرید اذاکم، و ال یسزام  احزد و علی انکم تحرسون و  متعق ، یتعق  علیکموال 
اله علزی قلزوبکم، مظزال علزی ضزعیفکم. و ال ازال مجتهزدا فیمزا یعمکزم فی االعتداء علیکم، و ال یترک الی استط

 (88-85ص، عبیداخبار ملوک بنی) .«صالحه
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متذ بی و اعت تادی  تای و  مته آزادی را ت دی  کندایمان دینی و مذ بی مردم  نمددتالش 
  و و مناستک متذ بی آزاد گذاشت مردم مصر را محترم شتمرد و آنهتا را در برگتزاری مراستم

این مذ ب  ای برداشتی نیک از مذ ب اسماعیلی و حکدم  مبتنی بر ع اید و آرمانکدشید 
مردم را به پذیرش آن تشدیق نمایتد و متردم بته خداست   تا به گدنه غیرمست یمرا نشان د د 

 .(28: 1389بادکدبه و دیگران، به این مذ ب درآیند ) خدد
 مختلف دینی و متذ بی ای امعی که اقلی مهم امنی  اجتماعی در جد یکی از ابزار ای

م  آمیتز بترای افتراد آن کنند، ایجاد آرام  روحی و روانی و زنتدگی مستالزندگی می در آن
وآداب و رستدم و مناستک به سر ببرند م  که بتدانند در کنار  م با آراایگدنهبه  ؛جامعه اس

بترای مدف یتت  در  ،د. جتد رای برگتزار نماینتو وا متته گدنته تترسدینتی ختدد را بتدون  یچ
 جتتذب نیتز مختلتتف متذ بی بددنتتد و تای ی و اقلی سترزمین مصتر کتته دارای اکثریت  ستتنّ

 هبت دلیتل،مدرد تدجه قرار داد. به  متین  را آنهاحداکثری آنها به سدی خدد، احترام به ح دق 
محتترم  زاری مراسم عبادی و متذ بیرا در برگ ن  و ا ل ذمه وعد  داد که آزادی آناسنّا ل

بپردازنتد و بتر  ی دینتی و متذ بی ختد  تایبشمارد و آنها آزادانه در مساجد به انجام فعالی 
 ،جتد ر ،عمل نمایند. بتدین ترتیتب دو فتدای ف های خد   پیامبرکتاب خدا و سنّساس ا

م نمدد و بتر آزادی دینی و مذ بی را در مصر فرا  مختلف ای آمیز اقلی  مزیستی مسالم 
با حفتظ  دیت  اجتمتاعی مختلتف و اظهار داش  که د رزیکید وأی  اجتماعی آنها تو حفظ  د

 ون درگیری و تن  زندگی نمایند.م بدتدانند در کنار  می

 حقوق اهل ذمه .3-5-2

بته دلیتل  ، ای قتدمی و بتا باور تای مختلتفرویکرد اسالم به زیس  مشترک بین گرو 
پیروان ادیان مختلتف، و اجترای آن در ستیر  سان و دعدت به  مگرایی بین ارزش جایگا  ان

 مزیستی با ا تل ذمته نیتز در ، الگدیی ارزشمند برای  مزیستی بشر اس . پیمان پیامبر
  مین راستا مدرد تدجه بدد  اس  تا امنی  و صلح پایدار در جامعه پدید آید.

مان  ضت نامتهبتدد کته آن را در امان رعای  ح دق ا ل ذمته ، لیسیاس  دینی جد ر ص
محتترم شتمرد و بتر آزادی در  ،کته در اقلیت  بددنتد آزادی دینی را برای ا ل ذمته کرد  بدد.

بر اساس ع اید خدد عمل نماینتد و حتتی  تا آنکه کید نمددأمراسم دینی و مذ بی آنها ت انجام
زراعیشان اطمینان کامتل داد  ای چهارپایان و زمین ،نسب  به در امان بددن خانداد ، امدال

ستابق ختدد   تایبتا خیتال آستدد  بته فعالی  نکس حق تعرض به آنها را ندارد تا آنا یچ که
 .(104 :1، ج1378؛ م ریزی، 88: 1981، صنهاجی) مشغدل باشند
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 . همبستگی قومی و مذهبی 3-6
شتتر در یکپارچگی و  مبستگی اجتماعی اس  که بی ، ای امنی  اجتماعیلفهؤاز دیگر م

 ،دینتی جتد ر ای متدد دارد. یکتی از سیاست ک دینتی و متذ بی نُ ا، مراسم و مناسآیین
شرایط نامناسب  جه اجبات الهی بدد که مدتی به برگزاری مناسک دینی و مذ بی و انجام و

نمتاز، روز ، زکتات،  :ننتدما ،گردید و جتد ر بته انجتام دستتدر ای دینتیاجتماعی اجرا نمی
 طیل شد  بدد، دستدر داد. ا تعناامنی را  دلیلانی به خمس و حج که زم

 سازی فرهنگی با سیاست تجهیز و رونق مساجد . توانمندی و فرصت 3-7
 نشر اصدل و ،تدجه به ساخ  و تجهیز مساجد بدد تا از طریق آن ،اقدامات جد ر یکی از

و وعتظ و بیتان  به عندان مرکز عبتادی، تعلیمتی ،گیرد. مسجد تر انجاممعارف مذ بی راح 
ز ر را ستاخ  و نخستتین مسجد جامع األ ،سیس قا ر أپس از ت ،دد. جد رتعلیمات دینی ب

؛ 36 :1، ج1378؛ م ریتزی، 38: 1تتا، ج خلکان، بیورد )ابن نماز جمعه را در آنجا به جا آ
 ،داد. مسجد نیز دستدر( و به تعمیر و آبادانی مساجد دیگر 32 :4، ج1345ابن تغری بردی، 

ع علما، ف هتا، مرکتز پخت  اخبتار عمتدمی و برگتزاری اسالمی، محل تجم ت رکز فر نگیم
، تعلتیم اصتدل متذ بی و استماعیلی تبلیغ متذ ب ، ا بدد و  دف جد رمراسمات و مناسب 

برگتزاری  مرکتز گستترش متذ ب فاطمیتان و ،ز ترجذب گسترش آن در میان مردم بتدد. األ
بته تعمیتر و  ،ر آنعتالو  بت وی رف .ن به شمار می ا و محل  مبستگی و پیروانشامناسب 

الهتی  انجام واجبتات ،آبادانی مساجد دیگر نیز پرداخ  تا مناسک دینی و مذ بی و  مچنین
 شرایط بد اجتماعی مسکدت ماند  بدد، برگزار گردد.  جه مدتی به که 

 سازی فرهنگی با ترویج شعائر مذهبی . توانمندی و فرصت 3-8
از ستکه،  ،ر ص لی بدد. برای این اقتدام بی، یکی دیگر از اقدامات جد ترویج شعائر مذ

ندان نمایند  خلفای فتاطمی خطبه و اذان بهر  گرف . جد ر به مدت چهار سال بر مصر به ع
نهادینه کردن متذ ب فتاطمی انجتام  جه حکدم  نمدد و زمینه را برای ایجاد تغییرات آرام 

 برگردانتد و خطبتا را بته ،اهللالمعتز لتدین  ،فته و امتام فتاطمیداد. او ابتدا خطبه را به نام خلی
تا، )ابن خلکان، بی کرد ملزم، پدشیدن لباس سفید به جای لباس سیا  که شعار عباسیان بدد

 . (32 :4، ج1345؛ ابن تغری بردی، 119: 1ج ،1378؛ م ریزی، 379 :1ج
کته بتر آن استم معتز  که ستکه سترخی را دستدر داد به دار الضرب فسطا  وی  مچنین،
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 ،1378؛ م ریتزی، 138: 2، ج1931)ندیری،  1ق ضرب نمایند358در سال  ،بددلدین اهلل 
و شعایر و مناسک آن را را مذ ب رسمی در مصر اعالم نمدد اسماعیلی ( و مذ ب 115: 1ج

 دق بدد. شمار ایام متا  نتز358در عید فطر سال  ،لین تغییر رسمی و علنیبه اجرا در آورد. اوّ
کردنتد )علتم االستالم نمیی   الل ما  برای آغاز ما  ند ؤبه ر اسماعیلیه ثاب  بدد و تدجهی

عید فطر را اعالم  ،ی  ما ؤجد ر بدون ر ،مین اساسو بر  ( 129و128 :2006 ،االمام ةث 
  خدانتد« در اذان لمَتالعَ یترِلتی خَعَ یَّحَتدستدر داد تا » ،نمدد و نماز عید را برپا کرد.  مچنین

« با صدای بلند در هاللّ سمِبِ( و »115: 1، ج1378م ریزی،  ؛138: 2، ج1931 )ندیری، شدد
قاریتان را از قرائت   . افتزون بتر ایتن،جمعه اضافه شتددنماز خداند  شدد و رکدع دوم در نماز 

صتتلدات  ،بعتد از خطبتهدستتدر داد و  2جمعته منتع کترد « و تکبیتر در نمتازکَبِّترَ استمَ حِبِّسَت »
: 28، ج1931 ؛ نتدیری،376: 1تتا، جخلکان، بتی  برای معز فرستاد  شدد )ابن مخصد
با سیاس   ،ر ای جد ر در مصرکا .(86: 2ج ،1378،  مد ؛36: 2تا، ج؛ م ریزی، بی131

مذ ب مصتر را بتر نینگیتزد. از یخا  تسامح و تسا ل پتی  رفت  تتا مخالفت  متردم ستنّ
اجترای  هرا بت را در مصر رسمی نماید و  مگتانر اسماعیلی مذ ب اسماعیلی و شعای ،طرفی

 آن تشدیق کند.

 سازی اقتصادی با آبادانی و عمرانی مصر . توانمندی و فرصت 3-9
بر امنی  اجتماعی تاثیرگذار اس  و  رچه پایگا  افراد در یک جامعه افتزای   ،ا سکدنتگ

تی، رفتا ی و غیتر  یابد، امکان دستیابی آنها به امکانات و خدمات مختلف آمدزشی، بهداش
ل ساخ  شهر قا ر  بدد و در  متان شتب اوّ ،لین اقدامات عمرانی جد رابد. اوّیافزای  می

و جتای  تر  کترد ریزینتی شهر منصدریه و دیدار ای شهر را پیسلط ای کاخ پایه ،اقامت 
بته زراعت  و  ،به قتا ر  معزیته معتروف گشت . جتد ر ،قبیله را تعیین نمدد. بعد ا این شهر

 تا، تدجه خاصتی نمتدد و پل ،(146 :1992اد، ؤایمن ف) ددکشاورزی که پایه اقتصاد مصر ب
 .(47 :تای، ب)ابن زوالق کرد ا را بازسازی سد ا و قنات

 
بزه ضزرب  ،جوهر برای تغییر عیار سکه «؛ةبارکالم ةیمونمال ةالذی علیه السکالی العیار  و ردها ةامر بتحویل السک». 1

مشروعیت و مقبولیزت  و تبلیغ و ترویج برای بود ک شدهکه اسم معز لدین اهلل بر آن ح دسکه جدیدی اقدام نمو
 .رفتبه شمار میحاکم شیعی المعز 

 تأکیزد ایض دینزیرفبر اجرای  نامهجوهر در امان «؛لشهر رمضان و فطره، صیام ةذان والصالان تجری فرو  األ». 2
 ،لاگرچزه در نگزاه اوّ .کنزدجو میواهداف دینی و سیاسی خود را جست ،ایضرنماید و در قال  اجرای این فمی

مینزه را  ،اما این امر ،ددهمی آزادی اساس اعتقادات خودشان به سایر مذاه  برای اجرای مراسم و آیین دینی بر
 آورد.فراهم می عقاید مذه  تشیع اسماعیلی نیزبرای ترویج 
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تیجه   ن
 ،ای ندشت  کته در آننامتهامان ،پتس از ورود بته مصتر ،نمایند  خلفای فتاطمی ،جد ر

منی ایط بتد و بحتران اقتصتادی و نتتاامتردم در شتر وضتعی  اجتمتاعی را بته تصتدیر کشتاند.
کستی بته فریتاد و دادختدا ی آنهتا تتدجهی نداشت  و  و کردنداجتماعی و سیاسی زندگی می

سلب شد  بدد. در چنین  نبرند و امنی  و آرام  از آناترس و اضطراب به سر می مدار  در 
نجتات  نتاگداررایط از ایتن شت راآنها  زودیبه ود د وی ندید امنی  و آرام  را می ،شرایطی

نظمتتی و بته م ابلتته بتا بی ،او بتا استتتفاد  از شترطه، محتستب و دیتتدان مظتالمخدا تد داد. 
تتا  مبتادرت ورزیتدبا سپا  عظیمی به مبارز  با دشمنان خارجی  و پرداخ  داخلی ای آشدب

 امنی  و آرام  را در درون و بیرون از مرز ا برقرار سازد.
 ،کترد و آنرا دنبتال متی و آرام  در مصر،  تدف بتاالتری قراری امنی جد ر در کنار بر

دد. وی سازی بترای حضتدر خلفتای فتاطمی در مصتر بتسازی مذ ب فاطمی و زمینهنهادینه
وتتاب نتاامنی نیتز مذ ب مصر که در تبیدر میان اکثری  سنّ ،برای انجام چنین کار خطیری

و  امنیت  و آرامت  روحتی ،و نظتامی قتتدار سیاستیبردند، ابتدا تالش نمدد تا با ابه سر می
اعتم از  ،کامل و فراگیر کته شتامل  مته محتیط اجتمتاعی یامنیت ؛به شهر بازگرداند روانی را
وکار بدد و تمام مردم با  ر دیتن و متذ ب و کسب  ای ا و محیط ا و جاد وستا، را شهرو ر
 ا داف خدد را دنبال نماید.تر آسان ،شد تا در سایه امنی  ایجاد ؛شدرا شامل میای ع ید 
بخت  از منجتی نجتات نامته ر برای نشان دادن کاریزمای خلفتای فتاطمی، در امانجد

ر ایی مردم از این وضعی  اسفبار خدا د شد و امنی  و آرام  را به گدید که باعث سخن می
ن  باشتند و و دستدرات  اطاع  نمایند و مطیع فرمتابه شر  آنکه از ا ؛آنها باز خدا د گرداند

 متحد و  مدل باشند. ،اندشمن و با وی بر ضدّ
دینتی را   تای ا و پیروان مذا ب مختلف و حفظ ارزشاحترام به اقلی  ،جد ر  مچنین

آمیز در کنتار  تم زنتدگی سفارش کرد و تالش داش  تتا آنتان بتا حفتظ  مزیستتی مستالم 
را در انجتام مراستم  متردممدنی  ای آزادی ،برای جلب اعتماد بیشتر افزون بر این،نمایند. 

 ضتمن وپتذیرای ع ایتد مختالف گردیتد  ،تسامح و تسا ل دینی و مذ بی محترم شمرد و با
جتام آن متردم را بته ان ،آرام در مصتر در حتال بتروز بتددعایر متذ بی کته آرامترویج و تبلیغ ش

ستترش مراستم به گ ،رو نگردد. این آزادی دینیهبا مخالف  حداکثری روب تا نمددتشدیق می
مذ ب، یاکثری  ستنّ که گردید و سبب شد منجر ک  و  مبستگی مردمملی و مذ بی، مشار

و زمینته نهادینته شتدن خالفت  فاطمیتان در  گردنتد پتذیرامذ ب را با آغدش باز اقلی  شیعه
 د.مصر فرا م شد
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 پیوست 

 نامهمتن امان
 الرحیمبسم اهلل الرحمن »

 .الریف و الصعید ا ل ةمنین جد ر لجماعؤمن عبد امیرالم
منین المعز لدین اهلل لت رو  و ؤ ذا امان لکم علی انفسکم وامدالکم و اوالدکم من امیر الم

و تحمدوا اهلل تعالی منین لکم، وحسن نظر  الیکم، ؤی امیر المأ ت فدا علی ما فیه من جمیل ر
التی  ةالمفضتی ةبالستعاد ةالعائتد لکتم، ةالعاصم ةعد الی الطاععلی امدالکم و تشکرو  و تسار

اال  ةاالمامیت ة، و الجیتدش المظفتدرةبکم، و لم یرد بتاخراج  تذ  العستاکر المنصتدر ةالسالم
معت  و استتمال علتیکم متن ط االیتدی، اذ تخطفتتکم اعزازکم و حمایتکم،و الجهاد عنکم،

و کثرت استغاثتهم، و  الذل، و اتصل عند م الخدف،فشمل المسلمین  نفسه االقتدار علیکم،
منین یرجتد ؤو مدالنتا و امیرالمت صراخهم، و ابکی عینه مانالهم، و اسهر ا ما حل بهتم،علی 

عدد  و اجترا  علیته، متن اهلل ستبحانه و تعتالی بفضتله علیته، و احستانه الجمیتل الیته، و متا
من من استتدلی علیته الد تل، و یفترج ؤیمن الذل الم یم، و العذاب االلیم، و ان  استن اذ م

الحج الذی تعطل و ا مال العباد فروضته و  ةو اجرا  اقام ی خدف و وجل،فزع ومن لم یزل ف
عتمتاد  مندن علی انفسهم و ال علتی امتدالهم،و اأو اذ الی ح دقه، للخدف المستدلی علیهم،

لینصرف النتاس آمنتین، و  و الفساد منها، و قطع عبث العابثین فیها،الطرقات و نفی الصالح 
اذ کتان قتد انتهتی الیته  و االقتدات، ةمصر باالطعم ةالی المدینینبسطدا مطمئنین،و لیتخلفدا 

 لعنهم اهلل فی االرض و بغیهم بغیر الحتق، و لتم ی تم المستلمین ناصتر، و ال ةافساد ال رامط
و قتد امتر بتحدیتل  ن،اذ ال زاجر للمعتدین، و ال قامع للظالمی اعانهم قا ر، علی من اذلهم و

، و قطع الغ  منها، ثم ما عهد به ةالمبارک ةالمیمدن ةیه السکو رد ا الی العیار الذی عل ةالسک
و نفی منین من نشر العدل و بسط الحق و و رفع الظلم و قطع العدوان ؤسیدنا و مدالنا امیر الم

کم فی المداریث علی کتاب المظلدم و قمع الظالم و ان اح ةحق و اعانفی ال ةاالذی و المساوا
، و امرنی ان اضع ما کان یدخذ متن ترکته ت  لی اهلل علیه و سلمص ت رسدله ةاهلل عزوجل و سن

للمتدفی و ال استتح اق و تصتییر ا التی بیت  المتال، و ان  ةمدتاکم لبی  المال من غیر وصی
قدمتها من یدم فیهتا ذنیها و ؤتزیینها بالفرش، و اعطا  ما و ت دم فی رسم مساجدکم و تنزیهه
من شتا  علتی  هو ال ادفعها اال بی  المال و اقام طعها عنهم،ارزاقهم و ادرار ا علیهم، و ال اق
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روض و ان تب دا علی ما کنتم علیه من ادا  الفت ةمتبع ةو شریع ةواحد ةملته اذ کان االسالم سن
متن  ةستالف االمتفی جدامعکم و مستاجدکم علتی متا کتان علیته  فی العلم و االجتماع علیه

صتار التذین جترت االحکتام بمتذا بهم، و ان تجتری و التابعین بعد م و ف هتا  االم ةالصحاب
و الحج، و الجهاد علتی امتر اهلل  ةو الزکا  ، صیام لشهر رمضان و فطرةذان والصالفروض األ

دا علیه. علی ما کان ة، و اجرا  ا ل الذمت  و سلمصلی اهلل علیه  ت نبیه ةو سن عزوجل فی کتابه
المدید علی مرور الیالی  تصل الشامل الکامل المتجددو لکم علی امان اهلل التام العام الدائم الم

و االیام و تکرر االعدام و فی انفسکم، و ا لیکم و نعمکم و امدالکم و رباعکم و ضتیاعکم، و 
تحرسدن عترض وال یتع ب علیکم متع ب،و علی انکم م و کثیرکم، ال یعترض علیکم مقلیلک

یسامح احد فی االعتدا  علیکم، و ال یترک  و یذب عنکم، و یمنع منکم، من یرید اذاکم، و ال
الی استطاله علی قلدبکم، مظال علی ضعیفکم. و ال ازال مجتهتدا فیمتا یعمکتم صتالحه، و 

مدالنتا و ستیدنا امیتر ة غتبطتدن بطاعتو تتعرفدن برکته، و ت م خیر ،یشملکم نفعه،و یتصل بک
 ةهلل و غلیظ میثاقته و ذمتته، و ذمتو اعطیتکم به عهد ا بما التزمته،  و علیکم الدفا ،نینمؤالم

 منینؤمدالینا امرا المت ةاالئم ةو رسله و ذم ت صلی اهلل علیه و سلم ت نبینا محمد مدالنا و سیدنا
رجدن التی ، فتخت  اعز  تعالی اهلل ت منینؤلمامیر مدالنا و سیدنا ا ةو ذم ت حهمقدس اهلل اروا ت

و  الجستر، و انتزل متن المنتاخ المبتارک،و تسلمدن علی و تکدندن بتین یتدی التی ان اعبتر 
و ال تختذلدا ولیتا بمدالنتا و ستیدنا  و تبادرون تسارعدن الی فروضها، ،ةتحافظدن علی الطاع

ارشتدکم عهدتهم علیته، و وف کتم اهلل و  صروا له عدوا و ت یمدن علی مامنین و ال تنؤامیر الم
علی سیدنا محمد و علتی آلته و و صلی اهلل  358 ةاجمعین، و کتب  ذا االمان فی شعبان سن

منین المعز لدین اهلل: کتب   ذا االمان علی ما ؤسلم تسلیما، قال جد ر الکاتب مدلی امیر الم
غیتر م میعه لمن اجاب من ا ل البلد و منین علی الدفا  بجؤامیر الم و سیدنا نفذ به امر مدالنا

کتتب جتد ر المتذکدر و  نعم الدکیل، ا اهلل ونو حسب الی ما شر  فیه و الحمد هلل رب العالمین،
 (88-85،  عبیدملدک بنی تاریخک: .ر) «فیه و اشهد فیه المشهدد.


