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روابط خالفت فاطمیان مصر با خالفت عباسی و    

حکومت های تحت نفوذ آن در ایران   

دكتر شاهين پهنادايان*1

چكيده
خالفت فاطميان اسماعيلی در سال 297 هـ.ق توسط عبيداهلّل مهدی در شمال افريقا غرب سرزمين های 

خالفت عباسی بنيان گرديد.
آنان به عنوان مدعيان قدرت در جهان اسالم در برابر خالفت عباسيان قرار داشتند. فاطميان برای كسب 
قدرت در جهان اسالم و نابودی خالفت عباسی گاه با جنگ وگاه با ديپلماسی اقدامات خود را پيش می بردند.

در مورد حكومت های تابع خالفت عباسی فاطميان از اين دو ابزار استفاد كردند. آنان حكومت های 
اغلبی و اخشيدی را از ميان بردند، و برای ضربه زدن به عباسيان سازمان دعوت را در سرزمين های شرق 
بغداد گسترش دادند و سعی نمودند با حكومت های سامانی، غزنوی، و آل بويه ارتباط برقرار كنند، اما روابط 
آنان با خود دستگاه خالفت عباسيوسالجقه كه جانشينان آل بويه در بغداد گرديده بودند روابطی خصمانه 

چه در ابعاد نظامی و چه ديپلماسی بود.
در اين تحقيق به روابط خالفت فاطميان اسماعيلی، با حكومت های حامی عباسيان و خود دستگاه 

خالفت عباسی پرداخته می شود.
كليد واژه ها

فاطميان، عباسيان، سامانيان، غزنوی، آل بويه.
* عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج
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روابط فاطميان با سامانيان 
سامانيان از سال 287 تا 389 هـ.ق در ماوراءالنهر حكومت كردند. اين مناطق تا قبل از تشكيل خالفت 
قرار  آنان  توجه  مورد  منطقه  فاطميان  تشكيل خالفت  زمان  از  بود.  اسماعيلي  داعيان  توجه  مورد  فاطمي، 

گرفت. 
اما درباره منابع مربوط به نفوذ اسماعيليان در اين منطقه و سپس برقراري حكومت فاطميان در مصر و 
روابط آن خالفت با امراي ساماني منابع مربوطه، اطالعات اندكي ارائه مي دهند. بخصوص در زمينه گرايش 
نصر بن احمد به مذهب اسماعيليه منابع اوليه همانند تاريخ بخارايي نرشخي مطلبي ارائه نكرده و سكوت 
گرديزي و بيهقي نيز در اين باره قابل تأمل است. منابع بعدي هم چندان چيزي ارائه نمي دهد اما داستان 

موضوع گرايش نصر بن احمد را مي توان در كتاب سياست نامه خواجه  نظام  الملك به تفصيل ديد. 
اهميت موضوع از اين روست كه زمامداري نصر از سال 301 تا 331 هـ.ق بود و اين  سال ها درست 
آيا  از تأسيس خالفت فاطميان گذشته است.  ابتداي حكومت نصر حداقل چهار سال  زماني است كه در 
اسماعيلياني كه در خراسان و ماوراءالنهر تبليغ می نمودند. اعتقاد به خالفت فاطمي داشتند؟ ميزان ارتباط 
آنها با عبيداهلل المهدي چگونه بود؟ آيا در صورت داشتن ارتباط با فاطميان يا حداقل با عبيداله المهدي قبل 
از تأسيس خالفت آنان در تونس، ايده جذب حكومت ساماني از سوي اسماعيليان مطرح بوده يا نه؟ تا از 

اين طريق خالفت عباسي را از دو طرف مورد تعرض قرار دهند. 
پاسخ به اين سواالت با توجه به كمبود منابع بسيار مشكل است. بغدادي در خصوص دعوت اسماعيليان 
و ماوراءالنهر و سرنوشت كساني كه اين دعوت را انجام مي دادند مي نويسد: »...و به نيشابور داعي آنان كه 
او را شعراني مي گفتند برخاست و به روزگار ابوبكر بنحجاج كه فرمانرواي آن شهر بود، كشته شد. شعراني 
حسين بن علي مروزي را جانشين خود ساخت و او پس از وي مردم را به آن كيش مي خواند و پس از 
او محمد بن احمد النسفي و ابو يعقوب السجزي كه او را »بندانه« مي گفتند به دعوت مردم ماوراءالنهر 
برخاستند و نسفي المحصول و ابو يعقوب كتاب اساس الدعوه و كتاب تأويل الشرايع و كتاب كشف االسرار 

را براي ايشان بنوشت و نسفي و ابويعقوب در بدآموزي خود كشته شدند.« )1(
واكر مي نويسد:  اي.  پل  فاطمي حمايت مي كرد،  دولت  از  نسفي سجستاني  آيا  كه  اين  در خصوص 
»ابوحاتم رازي و نسفي هر دو قرمطي بودند، هيچ  يك از دولت فاطميان حمايت نمي كردند اما سجستاني 
پشتيبان فاطميان بود. يك تجربه و تحليل متني شديداً اينگونه به ذهن مي آورد كه معز الدين اهلل سبب تغيير 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


روابط خالفت فاطمیان مصر با خالفت عباسی و ...

          فصلنامه تخصصی علوم سياسی/ شماره هشتم            269

عقيده سجستاني و بازآوردن او به جريان اصلي نهضت بوده است. 
بوده  قرمطي  اسماعيلي  ايران، يك  در  پيشينيان خود  مانند  در اصل،  نيز  باشد، سجستاني  اگر چنين 
است. اينان معتقد بودند كه امامت با محمد بن اسماعيل، نواده امام جعفر صادق)ع(، به پايان رسيده است. 
عنوان باقي مانده چند كتاب سجستاني، از جمله كتابي كه وي در دفاع از نسفي نوشته است گواه بر آثاري 
از سجستاني در اين زمينه هستند، اين آثار اكنون موجود نيستند، بهترين توضيحي كه در اين باره مي توان 
داد اين است كه اين آثار متعلق به دوره قديمي تري از زندگي او هستند، به دوره اي كه وي هنوز نهضت 

فاطميان را نپذيرفته بود. به هر تقدير در حال حاضر، چيزي به يقين در اين باره نمي توان گفت.« )2(
اما نظر زرين كوب اين است كه حداقل نسفي با القائم امام فاطمي ارتباط داشته است او مي نويسد: »در 
اين ميان دعوت باطني ها در دربار بخارا پنهاني توسعه مي يافت و عده اي از نديمان و اعيان دولت تمايلي 
به تبليغات باطني، كه گويند حسين مرورودي در خراسان شروع كرده بود، و محمد بن احمد نخشبي آن را 
در ماوراءالنهر ادامه مي داد، نشان مي دادند. مرورودي كه يك بار در وزارت ابوعبداهلل جيهاني به زندان افتاده  
بود و به وساطت ابوالفضل بلعمي نجات هم يافته بود، بعد ها كه چون خود امير به دعوت باطني عالقه 
پيدا كرد، ناچار شد خونبهاي مرورودي را كه در زندان بخارا مرده بود، به محمد بن احمد نخشبي بپردازد 
كه پرداخت، و مبلغي بود كرامند. نخشبي هم مدعي شد كه آن را به مغرب نزد امام فاطمي القائم، خواهد 
فرستاد و بدين گونه امير بخارا در سالهاي آخر عمر خواه ناخواه با امام فاطمي تونس- كه بعدها خالفت 

فاطمي مصر به وسيله اخالف او در قاهره به وجود آمد- به نحوي ارتباط يافت.« )3(
ابن نديم اين ماجرا را در الفهرست بدين صورت گزارش مي دهد، »عبيداهلل در سال سي و هفت ابوسعيد 
شعراني را به خراسان روانه كرده و او با تظاهر به شيعه بودن، سركردگان قشوني را درباره خود به اشتباه 
انداخته، و بسياري از مردمان را فريب داد. و پس از آنكه از دنيا رفت، حسين بن علي مروزي جانشين او 
گرديد، و در كار خود توانايي پيدا كرد، و نصر بن احمد او را به زندان افكنده و در زندان وفات يافت، نسفي 
جاي او را گرفته، و نصر بن احمد را فريب داده، و او را از پيروان خود نمود. و يكصد و نوزده دينار، كه صد 
دينار معادل هزار دينار بود، خونبهاي مروزي را از وي گرفت، چنين وانمود كرد كه آن را براي صاحب 
مغرب كه قائم به امر است، مي فرستد. نصر بيمار و بستري گرديده و از پذيرش درخواست نسفي پشيمان 
شد و اين پشيماني را به همه گفت، و وفات يافت. نوح بن نصر فقها را جمع نمود و نسفي را در آن مجلس 
حاضر كرده و آنان با وي مناظره نمودند، و وي را مفتضح و رسوا ساختند، و نوح چهار دينار از آن پول را 
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پس گرفت. و نسفي و دعات او، و بزرگان و سردارانش كه داخل در دعوت او شده بودند، كشته و به كلي 
نابودشان كرد.« )4(

گرايش امير ساماني به اسماعيليان باعث دو دستگي در دربار سامانيان گرديده كه به واكنش شديد 
اهالي سنت نسبت به اسماعيليان منجر گرديد. 

»پس از در گذشت حسين بن علي مرورودي، احمد نسفي )نخشبي( بسياري از مردم خراسان را به مذهب 
اسماعيلي در مي آورد. او يكي از سران باطني كه از ري گريخته بود و به خراسان آمده و به پسر سواده معروف 
بود، به جاي خويش در خراسان گذاشت و به ماوراءالنهر رفت، وي ابتدا در بخارا اقامت كرد. چون كارش 
ثمري نداشت، به نخشب رفت. در آنجا وي موفق مي شود بوبكر نخشبي يكي از نديمان امير نصر ساماني 
را به مذهب خود درآورد و از طريق او اشعث دبير خاص امير ساماني نيز اسماعيلي مي شود. آنان همچنين 

بومنصور چغاني كه عارض سپاه ساماني بود و آيتاش حاجب خاص امير را به مذهب خويش در مي آورد. 
با دعوت اين اشخاص كه از پايگاه اجتماعي بااليي برخوردار بودند، محمد نخشبي به بخارا باز مي گردد 

و به تدريج رئيس بخارا، و جمعي از دهقانان و بازرگانان را به مذهب خويش درمي آورد«. )5(
 نخشبي چون طرفداران خود را در دربار ساماني افزون ديد، تصميم گرفت امير نصر را هم به كيش 
او به جايي رسيد كه  خويش درآورد. و چون طرفداران او در دربار ساماني افزون گشتند، »در جمله كار 
نصربن احمد را دعوت كرد و محمد نخشبي بدين چنان مستولي گشت كه آن پادشاه آن كردي كه او 
گفتي، و كار نخشبي بدين جا رسيد كه دعوت آشكارا كرد، و هر كه از نزديكان پادشاه بودند، نصرت او 

كردند.« )6(
اين اقدامات موجب واكنش علماي سني و تركان و سران لشكر ساماني شد. و آنان تصميم به از ميان 
توطئه  اما طرح  ترتيب مي دهند؛  اين هدف، ضيافتي  اجراي  در  امير ساماني مي گيرند. سران سپاه  بردن 
توسط فردي به اطالع فرزند امير نصر، نوح مي رسد و او فورا پدر را از واقعه باخبر ميٍ سازد و توطئه سركوب 
مي شود. به دنبال سركوبي توطئه، »امير نصر نيز ناچار از امارت كناره گيري مي كند و فرزندش نوح بر امور 

مملكت رياست مي يابد. « )7(
»در رجب/ مارچ اين سال )331 هـ.ق( سعيد نصر بن احمد بن اسماعيل ساماني، فرمانروايي خراسان 

و ماوراءالنهر به بيماري سل از پاي درآمد. « )8(
با روي كار آمدن اميرنوح )331-342هـ.ق( سركوب و كشتاراسماعيليان شروع شد و در زماني اندك 
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»چنان شد كه در ماوراءالنهر و خراسان، يكي از ايشان نماندند و آنكه ماند در آشكار نيارست آمد و اين 
مذهب پوشيده بماند.« )9( 

البته نمي توان گفته خواجه در بارة نابودي اسماعيل باور داشت زيرا در دوره بعد يعني غزنويان يكي از 
بهانه هاي محمود در لشكركشي به خوارزم )407هـ.ق( رواج مذهب قرمطيان يا اسماعيليان در سرزمين و 

پايتخت آنجا، گرگانج بود. عنصري دليل حمله به گرگانج را در بيتي چنين آورده است: 
»ز آنكه تربت گرگانج و كوي و برزن او مقام قرمطيان بود معدن كفار « )11(

و از طرفي ديگر حدود نيم قرن پس از اين وقايع كه از زمان نصر بن احمد مي گذرد، »طغيان ابوعلي 
سيمجوري سپهساالر سامانيان بر ضد امير نوح بن منصور )365-387هـ.ق( مسئله پيوستن وي به خلفاي 
فاطمي مطرح شد.« )12( هر چند اين مسئله در منابع معاصر آن دوره مانند تاريخ بيهقي، تاريخ گرديزي، 
و تاريخ يميني ذكر نشده است، اما در منابع عصر مغول و بعد از آن، از پيوستن ابوعلي سيمجوري و نصر 

بن احمد ساماني يادي گرديد. 
رشيدالدين فضل اهلل درخصوص پيوستن حسن صباح از قول او در مورد ماجراي سيمجوري و نصر آورده 
است: »و در عهد سلطان محمود، ابوعلي سيمجوري و جماعتي انبوه آن را گرفته بود و او نصر بن احمد 
ساماني و جماعتي بزرگان حضرت بخارا اين عقيدت قبول كرده بودند.« )13( همين مطلب را حافظ ابرو 
و كاشاني نيز بيان كرده اند اما جويـني در ابتداي حمله دوم مغول به رهبر هالكو به همراه وي در نابودي 
اسماعيليان شركت داشته و دشمني خاصي با آنان دارد. در كتاب جهانگشاي خود درباره ماجراي اسماعيلي 

شدن نصر بن احمد و گرايشات ابوعلي سيمجوري مطلبي ارائه نمي كند. 
مشكل است با توجه به كمبود منابع اوليه، راجع به داستان هاي مطرح در سياست نامه خواجه صحبت 
كرد همانطوري كه در ابتدا گفته شد تاريخ بخارا و تاريخ بيهقي و تاريخي گرديزي كه از منابع بسيار مهم 
اين دوران محسوب مي شوند، در اين باره سكوت نموده اند و بغدادي در كتاب الفرق بين الفرق در مذاهب 
اسالمي، فقط اشاره به شخصيت هاي اسماعيلي )قرمطي( نظير حسين مرورودي، احمد نسفي )نخشبي( 

نموده كه آنان بر اثر اقدامات خود توسطه حكومت وقت به قتل مي رساند. 
بار تاريخي سياست نامه بسيار اندك است. كتاب خواجه در رديف كتب اندرز نامه ها و سياست نامه قرار 
مي گيرد و بايد با احتياط با مطالب آن برخورد كرد ولي بايد توجه به اين مسائل داشته كه سازمان دعوت 
اسماعيليان تالش فراوان براي جذب زمامداران انجام مي  دادند، نمونه بارز آن تالش براي جذب سلطان محمود 
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غزنوي مي باشد فاطميان با اعزام سفيري به دربار او، خواهان برقراري ارتباط بين خود و غزنويان بودند. 
در پايان اين قسمت نبايد فعاليت اسماعيليان در ماوراءالنهر ناديده گرفت. با توجه به اينكه نصر بن احمد 
در 301هـ.ق زمامدار مي شود، و تأسيس خالفت فاطمي 297 هـ.ق است. اين دوران هم زمان با يك ديگرند. 
اما منابع اطالعات اندكي راجع به فعاليت اسماعليان در اين زمان ارائه مي دهند. اطالعاتي كه خواجه نظام 
الملك در انتهاي دوره زمامداري نصر يعني سال 331 هـ.ق ارائه كرده چندان مورد اعتماد محققين نيست. اما 
از شواهد اينطور بر مي آيد، سازمان دعوت اسماعيليان، نه تنها در ماوراءالنهر و به گفته عنصري گرگانج بلكه 

در مولتان، شمال ايران، سرزمين فارس با شور و عالقه به دعوت خود ادامه مي دادند. 

روابط فاطميان با غزنويان 
قبال  در  سلسله  اين  مشي  و  سياست  غزنوي  محمود  رفتارهاي  راجع  منابع  ساماني،  دوره  بر خالف 
اسماعيليان مطالب قابل توجهي دارند. اين مطلب در چارچوب اقدامات قهر آميز محمود عليه اسماعيليان، 
اعزام سفير از سوي فاطميان به دربار غزنوي و اوج آن اعدام حسنك وزير به جرم قرمطي بودن و ارتباط 

داشتن با خلفاي فاطمي در زمان مسعود است. 
به سركوب  به شدت  او  دارد.  اسماعيليان  عليه  بسيار خشن  رفتاري  زمامداري خود  در طول  محمود 
آنان موفق  يافته و  تبليغاتي كيش اسماعيليه شدت  اقدامات فعاليت  اين  اسماعيليان مي پردازد. در مقابل 

مي شوند. در مولتان دولتي را بنيان نهند.
رواج مذهب اسماعيليه در مولتان براي محمود كه قصد تاخت و تاز و غارتگري تا عمق خاك هندوستان 
را داشت خطر بزرگي محسوب مي گرديد و شايد ترس محمود از اين بود كه با قدرت گيري فاطميان در اين 

نواحي، ارتباط او با هند قطع گردد. ابن  اثير درباره علت حمله محمود به مولتان مي نويسد: 
»...و علت آن )يعني فتح مولتان(، اين بود كه به وي خبر دادند، ابوالفتوح حكمران آنجا اعتقادش فاسد 
شده )حبث اعتقاده( و نسبت الحاد به او دادند، و گفتند كه ملت خود را به كيش خويش خوانده و ملت 
دعوت او را اجابت كرده است. پس يمين الدوله بر آن شد كه به قصد جهاد بر وي بتازد و او را از ديني كه 

پذيرفته منصرف گرداند.« )14(
گرديزي درباره لشگركشي اول محمود به مولتان مي نويسد: » و از غزنين قصد مولتان كرد، و انديشه 
كرد چون به راه راست رود، مبادا داود نصر را كه امير مولتان بود خبردار شود و حزم آن بگيرد، به راه مخالف 
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رفت و انند پال بن جيپال به راه بود، و امير محمود را راه نداد. پس امير محمود رحمت اهلل، دست لشكر 
مطلق كرد تا اندر واليت انند پال افتاد و همي گرفتند و كشتند و غارت كردند و انند پال بگريخت و اندر 
كوه هاي كشمير رفت و امير محمود به راه هندوستان به مولتان رسيد و هفت روز آن شهر را حصار كرد تا 
مردم در ميان آمدند و صلح كردند كه هر سال بيست بار هزار هزار درم بدهد و از واليت مولتان، و بدين 

قرار افتاد، و امير بازگشت و اين اندر سنه ست و تسعين )و ثلثمائه( بود.« )15(
محمود مجددا به مولتان لشكر  كشيد و اين بار آنجا را فتح كرد. او درآنجا با اسماعيليان )قرامطه( به 
شدت برخورد مي كند: » و چون سنه احدي و اربعمائه اندر آمد، از غزنين قصد مولتان كرد، و آنجا رفت 
و باقي كه از واليت مولتان مانده بود، تمامي بگرفت و قرامطه كه آنجا بودند، بيشتر از ايشان بگرفت، و 
بعضي را بكشت و بعضي را دست ببريد و نكال كرد. و بعضي را به قلعه ها بازداشت، تا هم اندران جاي ها 

بمردند.« )16(
فعاليت اسماعيليه بعد از اين ماجراها همچنان در مولتان ادامه داشت و بعد از محمود، مسعود دوبار به 
مولتان لشكر كشيد. »يكي در سال 425 هـ. ق و ديگري پس از جنگ دندانقان بود و چون )امير( به هپيان 
رسيد، آنجا مقام كرد، و امير محمود را رحمت اهلل عليه با دو هزار سوار سوي مولتان فرستاده و امير ايزديار 

را سوي كوهپايه، غزنين فرستاد كه آنجا افغانان عاصيان بودند.« )17(
اما مهم ترين حادثه در روابط غزنويان با فاطميان فرستادن سفير از سوي خليفه فاطمي به دربار غزنوي 
بود و تاهرتي به سفارت به سوي غزنين رفت. اين مطلب از اين رو قابل توجه است كه منابع اطالعات 
زيادي راجع به اين موضوع ارائه مي دهند، روابط خالفت فاطميان و حكومت غزنويان را روشن مي كنند و 
نيز اطالعات زياد راجع وضع اسماعيليان خراسان )قرامطه( به دست مي دهند »و اندر سنه ثلث و اربع مائه 
غرجستان را بگشاد، و شار شاه عربستان را بياورد و بند كرد… و هم اندرين سال رسول عزيز مصر آمد، 
)403 هـ.ق( او را تاهرتي گفتندي، و چون نزديك خراسان رسيد فقها و اهل علم گفتند كه اين رسول به 
دعوت عزيز مصر همي آيد و بر مذهب باطنيان است. چون محمود اين خبر بشنيد، نيز مر آن رسول را پيش 
خويش نگذاشت و بفرمود، تا او را به حسن بن طاهر بن مسلم العلوي سپردند. و حسن تاهرتي را به دست 

خويش گردن بزد به شهر بست.« )18(
عتبي در اين باره تفصيل بيشتري ارائه مي دهد و مطالب جالبي به گفته هاي گرديزي اضافه مي كند. 
او مي نويسد: » بمسامع او رسانيدند كه در ميان جمعي حادث شده اند و با صاحب مصر امتناع مي كنند و 
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اگرچه ظاهر دعوت ايشان رفض است، كلمه باطل و كفر محض است، و از ذات خويش نص تنزيل را 
تاويلي چند مي نهند كه موجب عدم قواعد دين و رفع معاقد يقين است؛ و در ابطال معالم شرع و نقض 
مراير دين مي كوشند از شريعت و قضاياي طريقت امراض مي نمايند. جاسوسان را برگماشت و از مواضع و 

مجامع ايشان تجسس كرد. 
مردي به دست آوردند كه سفير بود. ميان ايشان و مقتداي ايشان، و همه را به اسماء و سيما مي شناخت 
و در زير عذبه تعذيب جمعي را به دست باز داد. از اماكن و مساكن متفرق و شهرهاي مختلف همه را به 
درگاه آوردند و بر درخت برگشودند و سنگسار كردند، و طائفه ايشان را تتبع كرد تا همه را نيست گردانيد و 
سياست فرمود… و در اثناء اين حال از ديار عراق مردي برخاست كه با شجره علويان انتما مي كرد و چنان 
مي نمود كه به رسالت از صاحب مصر پيش سلطان مي رود، و نامه اي مسطور و حملي موفور به حضرت او 
مي رساند و تا نيشابور بيامد و به سبب نسب و صلف شرف مباهات مي نمود، و ادال و مفاخرت مي كرد. او 
را به نيسابور موقوف كردند… چون تاهرتي به رسالت آمد شريف حسن زبان و قيمت درو كشيد و او را 
از انتساب با دوحه رسالت و شجره نبوت نفي كرد و به ا باحت خون او فتوي كرد. و سلطان حكم تاهرتي 
با حسن انداخت و سيد حسن او را بكشت و از اميرالمؤمنين القادر باهلل درباب تاهرتي مثال رسيده بود و 
سياست او تعصب و تصلب دين و تمثيل و تشكيل او اشارت رفته، و چون خبر قتل او به بغداد رسيد  و 
صالبت دين سلطان معلوم شد و زبان اصحاب اغراض و عدل عذال بسته گشت، اميرالمؤمنين آن را با 

حماد مقرون داشت.« )19(
از سخنان عتبي معلوم است كه سلطان به مسائل مذهبي عالقه مند بود و توجه خاصي در كشتار   
اسماعيليان از خود به خرج مي داد. اين مسائل به سياست محمود در جلب قلوب عباسيان بر می گردد. حال 
غزنويان ريشه و مشروعيتي جز تأييد خالفت نداشتند لذا به عنوان حافظان اسالم در ظاهر اجراي اراده 

خلفاي عباسي كه مظهر دين و سنت بودند بر عهده مي گرفتند تا از اين راه كسب مشروعيت كنند.
فاطميان در مرحله بعد مجدداً سعي كردند، ارتباط با دولت غزنوي برقرار كنند. البته دليل اين كه خلفاي 
فاطمي به جد خواستار روابط با غزنويان بودند مي توان علت آن را براندازي خالفت بغداد را عنوان كرد 
و ضمن اينكه منطقه ماوراءالنهر و خراسان بزرگ مستعد پذيرش دعوت شيعه بودند. اما اين اتحاد سودي 
براي سلطان محمود و غزنويان در بر نداشت زيرا هدف آنان هند و فتوحات در آن و كسب غنائم بود و با 
توجه به نارضايتي عمومي مردم و نداشتن پايگاه در اجتماع آنان ناچار بودند با توجه به اكثريت سني جامعه 
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از خلفاي عباسي پيروي كنند. 
بيهقي كه خود شاهد ماجراي اعدام حسن بن محمد الميكايل معروف به »امير حسنك«، )حسنك وزير( 
آخرين وزير سلطان محمود به دست جانشين وي سلطان مسعود بود. علت اعدام حسنك اتهام ارتباط داشتن 
با خلفاء فاطمي مصر و قرمطي بودند و مـي داند. بيهقي در باب اتهام حسنك وزير مي نويسد: »و معتمد 
عبدوس گفت روزي پس از مرگ حسنك از استادم شنودم كه امير بوسهل را گفت حجتي و عذري بايد 
كشتن اين مرد را؛ بوسهل گفت حجت بزرگتر كه مرد قرمطي است و خلعت مصريان استد تا اميرالمومنين 

القادر باهلل بيازرد.« )20(
و دليل اين اتهام باز مي گردد به دوره محمود و طرح فاطميان در برقراري ارتباط با غزنويان. بيهقي 
اين ماجرا را چنين بيان مي كند: »...و پس از اين مجلس كرد با استادم. او حكايت كرد كه در آن خلوت 
چه رفت، گفت امير پرسيد مرا از حديث حسنك، پس از آن از حديث خليفه، و گفت چه گويي در دين و 
اعتقاد اين مرد و خلعت شدن از مصريان؟ من در ايستادم و رفتن به حج تا آن گاه كه از مدينه بوادي القري 
بازگشت بر راه شام، و خلعت مصر بگرفت، و ضرورت شدن و از موصل راه گردانيدن و به بغداد باز نشدن، و 
خليفه را بدل آمدن كه مگر امير محمود فرموده است، همه به تمامي شرح كردم. امير گفت پس از حسنك 
در اين باب چه گناه بوده است كه اگر راه باديه  آمدي در خون آن همه خلق شدي؟ گفتم چنين بود وليكن 
خليفه را چند گونه صورت كردند تا نيك آزار گرفت و از جاي ببند و حسنك را قرمطي خواند و در اين معني 
مكاتبات و آمد و شد بوده است، امير ماضي چنانچه لجوجي و صجرت وي بود يك روز گفت: بدين خليفه 
خرف شده ببايد نبشت كه من از بهر قدر عباسيان انگشت در كرده ام و در همه جهان و قرمطي مي جويم 
و آنچه يافته آيد و درست گردد بر دار مي كشند، و اگر مرا درست شدي كه حسنك قرمطي است خبر به 
اميرالمؤمنين رسيدي كه در باب وي چه رفتي. وي را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است، 

و اگر وي قرمطي است من هم قرمطي باشم.« )21(
در هر حال جواب فاطمي به طريق ديگري داده مي شود. خلعتي كه خليفه فاطمي به وسيله حسنك 
براي محمود ارسال داشته بود به بغداد فرستاده شد تا در آنجا سوزاندن، اما اين موضوع در آينده حسنك 

تأثير بدي گذشته و منتهي به اعدام وي گرديد. 
در پايان اين مبحث تصرف شهرري و خارج كردن حاكميت آن از دست مجدالدوله و به طور دقيق تر 
از دست آل بويه نشان دهنده رفتار وحشيانه محمود با اسماعيليان است. گردريزي رفتار محمود پس از فتح 
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شهرري را چنين بيان مي كند: 
»...و چنين خبر آوردند امير محمود را رحمه اهلل، كه اندر شهرري و نواحي آن مردمان باطني مذهب و 
قرامطه بسيارند بفرمود تا كساني را كه بدان مذهب متهم بودند، حاضر كردند )و( سنگريز كردند. و بسيار 
كس از اهل آن مذهب بكشت و بعضي را ببست و سوي خراسان فرستاد تا مردن اندر قلعه ها و حبس هاي 

او بودند.« )22(
سامانيان شكست  جلب  مانند  به  نيز  ماجرا  اين  و  نرسيد  ثمر  به  غزنويان  با  فاطميان  گرفتن  ارتباط 
ديگري براي ديپلماسي و روابط فاطميان محسوب مي گردد. تاريخ بيهقي از توطئه حمله به مصر توسط 
غزنويان خبر مي دهد. اين قضيه را دستگاه خالفت مورد تأييد قرار مي دهد. بيهقي در باره سفارت ابوبكر 
محمدبن محمد السليماني الطوسي و نيات مسعود كه سياست دستگاه سلطنت غزنوي در قبال فاطميان 
است مي نويسد: »...و وي سليماني است باز آيد بدين كار و با وي خلعتي باشد از حسن رأي اميرالمؤمنين 
كه مانند آن به هيچ روزگار كس را نبوده است و دستور دهد تا از جانب سيستان قصد كرمان كرده آيد و از 
جانب مكران قصد عمان، و قرامطه را برانداخته شود؛ و لشكري بي اندازه جمع شده است و به زيادت واليت 
حاجت است و لشكر را ناچار كار بايد كرد، اگر حرمت درگاه خالفت را نبودي ناچار قصد بغداد كرده آمدي 
تا راه حج گشاده شدي كه ما را پدر به ري اين كار را ماند و چون وي گذشته شد اگر ما را حاجتمند نكردي 
سوي خراسان بازگشتي به ضرورت امروز به مصر يا شام بودمي؛ و ما را فرزندان كاري در رسيدند و ديگر 
مي رسند و ايشان را كار مي بايد فرمود؛ و با آل بويه دوستي است و از ايشان جسته نيايد اما بايد كه ايشان 

بيدارتر باشند و جاه حضرت خالفت را به جاي خويش باز برند و راه حج را گشاده كنند.« )23(
ظاهرا خليفه نسبت به نيات مسعود اظهار ميل و عالقه مي كند زيرا چندي بعد فرستاده خليفه مجددا 
به دربار مسعود وارد مي گردد. هدايايي كه عبارت بودند از لوا، منشور، تاج و كمر و جامه هاي دوخته فاخر 
به او ارزاني مي كند و ملك مسعود را تأييد مي كند. در مراسم باشكوهي سفير خليفه شمشير بر مي كشد و 
مي گويد: »زنادقه و قرامطه را بايد انداخت و سنت پدر يمين الدوله والدين در اين باب نگاه داشت و به قوت 
اين تيغ مملكت هاي ديگر كه در دست مخالفان است بگرفت و اينهمه در آن مجلس به من تسليم كردند، 

و امروز پيش آوردند تا آنچه رأي سلطان اقتضاء كند در اين باب بفرمايد.« )24(
سلطان مسعود غزنوي در نظر داشت كه مقاصد پدر را پي گيري كند. شاهد اين مدعا اظهارات به سفير 
خليفه عباسي است وي ظاهرا اجازه مي خواست به ممالك تحت نفوذ قرمطيان در خليج فارس )بحرين( 
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حمله كند و اين كار را ضرورت مي دانست تا بتواند ملك خود را بست دهد و سپاهيان خود را سير كند. ضمنا 
از گفته هاي مسعود بر مي آيد جهت قدرت نمايي ظاهراً براي گشودن راه حج و در واقع تهديد براي دستگاه 

خالفت و آل بويه در بغداد اين سخنان را مطرح كرد.
البته نه محمود و نه مسعود موفق نشدند راه حج را بگشايند، يعني بغداد را تصرف كنند و در مصر و 
شام باشند، زيرا با توجه به اغتشاشات داخلي و دو دستگي در دربار و هجوم سالجقه به غزنويان و در بدنبال 
آن قتل مسعود عمال سياست آنان در مهار كردن و نابودي فاطميان عقيم مي ماند و كار مقابله با آنان بر 

عهده سالجقه قرار مي گيرد. 

روابط فاطميان با آل بويه 
»غيبت كبري كه از سال 329 هـ. ق شروع كرده و تا وقتي كه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت« )25(

اين كالم عالمه طباطبائي در مورد غيبت امام دوازدهم شيعيان اثني  عشري است اين امام در قرن 
چهارم هجري بنا به اعتقاد پيروانشان غيبت نموده اند، قرن چهارم قرن بسيار مهم در تاريخ تشيع است. 

در اين قرن شاهد او ج گيري دولت هاي شيعه هستيم از مهم ترين مسائل اين قرن، كه تا نيم  اول قرن پنجم 
هجري ادامه داشت، روابط بين دو دولت شيعه در جهان اسالم يعني خالفت فاطميان و آل بويه است. 

فاطميان بر غرب جهان اسالم حاكم گرديدند و آل بويه بر عراق و ايران تا مرزهاي خراسان بزرگ 
مسلط شدند.

»ابوالحسن علي يكي از فرزندان ابوشجاع بويه بن فناخسرو بود. بويه خود را از اعقاب سالطين قديم 
ايران مي شمرد و غير از علي دو پسر ديگر داشت به نام ابوعلي حسن و ابوالحسين احمد. بعد از آن كه كار 
اين سه برادر باال گرفت، احمد بر بغداد مسلط شد. علي لقب عمادالدوله و حسن لقب ركن الدوله احمد و 

احمد لقب معزالدوله يافت.« )26(
معزالدوله بر اثر اوضاع آشفته بغداد به آن سوي لشكر كشيد و پس از تسلط بر آنجا خليفه مستكفي را 

از قدرت خلع و المطيع را به خالفت رساند. 
»معزالدوله در يازدهم جمادي االولي 334 هـ.ق/ بيستم دسامبر به بغداد رسيد و در باب شماسيه فرود 
آمد و فرداي آن روز نزد خليفه رفت و دست او به بيعت فشرد و مستكفي براي او سوگند ياد كرد… در 
بيست و دوم جمادي اآلخر/ اول فوريه اين سال مستكفي باهلل بركنار شد. خالفت مستكفي يك سال و 
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چهار ماه پاييد. توزون و ابن شيرزاد همواره در كارهاي او چيره بودند. چون دست مطيع اهلل به بيعت فشردند، 
مستكفي را بدو سپردند و او چشم مستكفي درآورد و نابينايش ساخت و مستكفي تا ربيع االول 338هـ.ق/ 

آگوست 929 م. همچنان در زندان بود تا بمرد.« )27(
با اين اقدام معز الدوله، خالفت تا يك قرن مفهوم خود را از دست داد و آل بويه بر سراسر قلمروي اصلي 

خالفت در عراق سلطه پيدا كردند. 
از سوي ديگر ضعف خالفت عباسي به فاطميان اين فرصت را داد كه آنان قلمروي حكومت خود را از 
تونس به سوي مصر و آن گاه سرتاسر سوريه گسترش دهند و بغداد را به مخاطره بياندازند. آل بويه ناچار در 

برابر جهان جويي فاطميان ايستادگي كردند و با فاطميان وارد جنگ و ستيز شدند. 
از مرگ معزالدوله فرزندش عز الدوله بختيار جانشين وي گرديد. »چون معز الدوله بمرد، پسرش  بعد 
عز الدوله بر اورنگ پدر پشت زد.« )28( او كسي است كه در شورش قرامطه عليه حاكميت فاطمي در دمشق 
به آنان كمك مالي مي كند. »در آن هنگام حسين بن احمد بن بهرام قرمطي پيشواي آنها بود. او پيكي نزد 
عزالدوله بختيار فرستاد و از او ياري مالي و جنگ افزار بخواست. عزالدوله نيز پذيرفت و قرار بر آن شد كه 
چون در راه شام به كوفه رسيدند، جنگ افزار و پول بديشان رسد و چون به كوفه رسيدند، جنگ افزار و پول 

را دريافتند و رو سوي دمشق نهادند.« )29(
دليل اقدامات آل بويه عليه فاطميان چيست؟ »البته امري كه بايد در ياد داشت، آل بويه با وجود اعتقاد 
تشيع و آزار اهل سنت چون غلبه فاطميين را بر بغداد سبب زوال قدرت خود مي شمردند، از نفوذ آنان در عراق 
جلوگيري مي كردند و مخصوصا قرامطه را برضد آنان تحريك مي نمودند تا مانعي براي پيشرفت آنان به جانب 
عراق باشند. ليكن خلفاي فاطمي از جلب آل بويه مايوس نمي شدند چنان كه مثال به خدمت عضدالدوله چندين 
رسول و مبلغ فرستادند تا او را به خود متمايل سازند ليكن عضدالدوله در اواخر عهد خود تصميم گرفته بود كه 
مصر را فتح كند و خالفت فاطمي را از ميان ببرد و تجهيزاتي نيز به اين قصد تهيه كرد و مجلسي هم براي 
انكار نسب خلفاي فاطمي از كبار علويين ترتيب داد و با اين عمل ترتيب مجالس و محاضري در قرن پنجم 

براي انكار انتساب عبيديين به علي و فاطمه از طرف خلفاي عباسي معمول شد.« )30(
آل بويه با تصرف بغداد موفق مي شوند بر دستگاه خالفت عباسي مسلط گردند، اين سلطه تا آنجا پيش 
ميٍ رود كه ديگر چيزي براي خلفاي بني عباس باقي نمي ماند و آنان زير سلطه كامل آل بويه قرار گرفته اند. 
ابن اثير مي نويسد: »كار خالفت سرنگوني پيش تر يافت و ديگر براي خلفا چيزي نمانده بود؛ زيرا پيش تر 
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بديشان مراجعه مي شد و فرمان آنها در انجام يافتن كارها خواسته مي شد و اندكي از حرمت همچنان ببود، ليك به 
روزگار معزالدوله اين ها همه از ميان رفت تا آنجا كه ديگر خليفه، وزير نداشت و تنها دبيري براي او بود.«)31( 

حال پس از اين موفقيت آنان با دستگاه  سلطه جوي فاطميان روبرو شدند در صورتي  كه با زير سيطره 
بود و چه دليلي داشت كه شيعيان زيديه آل بويه اطاعت خالفت  آنان  آِن  از  بردن خليفه عباسي، قدرت 
فاطمي را بگردن بگيرند. آل بويه به منظور رويارويي با فاطميان، دو سياست در پيش مي گيرد: آنان قرامطه 
را در مقابل فاطميان تقويت مي كنند تا مانع سلطه جويي فاطميان شوند. چنانكه در ماجراي عزالدوله بختيار، 
از آن را ياد كرديم و دومين حركت آل بويه پناه بردن به دامن مذهب شيعه اثني عشري بود و  نمونه اي 
با قدرت گيري  اوايل قرن چهارم مقارن  امام دوازدهم در  اين مبحث گفته ايم  ابتداي  همان طوري كه در 
آل بويه، غيبت كبري را آغاز مي كند و با انتخاب اين مذهب توسط آل بويه آنان سنگر مطمئني در برابر 

سلطه جويي فاطميان براي خود مي يابند. 
اما فاطميان همانطوري كه گفته شد دست از دعوت آل بويه به سوي خود برنمي دارند. در سال369 هـ. ق 
سفير را به نزد آنان مي فرستد: »در اين سال فرستادگاني از جانب العزيز باهلل، خداوندگار مصر، نزد عضدالدوله 

رسيد و نامه هاي عزيز بدو رسيد.«)32( اما از اين سفارت نتيجه خاصي برای فاطميان حاصل نيامد. 
آمدن  زمان  تا  حالت  اين  و  مي شوند  تفرقه  و  چنددستگي  دچار  آل بويه  خاندان  عضدالدوله  مرگ  با 
سلجوقيان ادامه پيدا مي كند هر چند فاطميان دست به تبليغات گسترده در قلمرو آل بويه مي زنند؛ ولي در 
تغيير رفتار آل بويه نسبت به خلفاي فاطمي تغيير ايجاد نمي گردد؛ تا اينكه سالجقه به سوي عراق مي آيند 
و سردار آل بويه بساسيري تمايل به سوي خلفاي فاطمي مصر پيدا مي كند و او خطبه به نام خلفا در بغداد 
مي خواند اين عمل وي بيش از يكسال طول نمي كشد و با بازگشت سپاه سلجوقي اوضاع نه به نفع خلفاي 

فاطمي بلكه به نفع عباسيان و جهان سنت دگرگون مي گردد. 

روابط فاطميان با خالفت عباسيان و سلطنت سالجقه 
مهم ترين نكته در روابط خارجي فاطميان اين بود كه آنان به عنوان مدعيان خالفت عباسي در مقابل 
آن دستگاه خالفت قرارگرفته بودند. اگر بخواهيم مابين خالفت امويان و عباسيان ارجحيتي را در بر اندازي 
اين دو دستگاه خالفتي براي فاطميان در نظر بگيريم، اين عباسيان هستند كه در ارجحيت قرار دارند. آنان 

به عنوان غاصبان حق امامان شيعه در درجه اول براي براندازي و نابودي قرار داشته اند. 
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در مورد علت خصومت فاطميان با امويان بايد گفت اين خود خلفاي فاطميان بودند كه با شكل گيري 
خود موجبات وحشت امويان را فراهم ساخته و در تقابل با فاطميان، امارت اموي در اندلس به خالفت تبديل 
گرديد. با اين حال فاطميان در طول خالفت خود شاهد اضمحالل دستگاه خالفت امويان اندلس بودند.در 
ديدار سفير بيزانس با المعز اين خليفه نيات خالفت فاطميان را در برابر عباسيان مطرح مي كند و به اين 
خواسته ها يعني حضور فاطميان در بغداد و نابودي عباسيان در دوره المستنصر باهلل جامه عمل مي پوشاند. 

توسط بساسيري در بغداد يك سال خطبه براي خلفاي فاطمي ايراد مي گردد؛ اما با آمدن سلجوقيان 
ورق پيروزي به نفع عباسيان باز گشت. قدرت يابي سالجقه باعث سرنگوني آل بويه و بر اندازي نفوذ خلفاي 
فاطمي در سرزمين هاي پيراموني بغداد شـد. سالجقه راه شام و مرزهاي مصر را در پيش مي گيرند اين عمل 

به يك قرن تسلط شيعيان بر جهان اسالم خاتمه مي دهد. 
روابط خالفت فاطمي با خالفت عباسي و سلطنت سلجوقي به عنوان حاميان قدرتمند سالجقه شامل 
اين  تا قدرت گيري سالجقه است كه در  از به وجود آمدن خالفت فاطميان  دو مرحله است. مرحله اول 
مرحله عباسيان و حكومت هاي حامي آنان مانند؛ سامانيان، غزنويان، آل بويه، اغالبه، اخشيديان با فاطميان 

مواجه هستند. 
مرحله دوم روابط خارجي فاطميان با خالفت عباسي را مي توان دوره روابط فاطميان و سالجقه ناميد 
زيرا عباسيان در اين مرحله حاميان ايدئولوژيكي و مذهبي سالجقه بودند. و سالجقه با دستگاه نظامي خود 
كه زير نظر سالطين سلجوقي قرار داشت به همراه دستگاه ديواني كه يكي از مصادر بزرگ آن خواجه  نظام 
الملك است حاميان خالفت عباسي بودند. فاطميان برخالف دوره اول در مقابل اتحاديه خالفت عباسي و 

سالجقه قرار گرفتند. 

مرحله اول روابط فاطميان با عباسيان 
عباسيان از ابتداي حكومت خود، دشمنانشان را به شدت سركوب و نابود مي كردند. از ميان دشمنان آنها 
شيعيان و علويان در درجة اّول قرار داشتند. آنان شورش هاي علويان را با شدت و بدتر از امويان به خاك 
و خون مي كشيدند. اسماعيليان كه منتسب به فرزند امام جعفر صادق )ع( بودند جزو اهداف اصلي عباسيان 
براي نابودي قرار داشتند. يكي از مهم ترين شورشيان عليه نظام عباسي، عبيداهلل المهدي بود، او قبل از 
اينكه بتواند دولت فاطميان را در شمال افريقا )تونس فعلي( تأسيس كند به طور مداوم از سوي دستگاه 
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عباسي جهت نابودي مورد تعقيب قرار گرفته بود. 
از همان آغاز فعاليت عبيداهلل المهدي او مرتب جاي خود را عوض مي كند، و ناچار مي گردد، به شمال 
افريقا بگريزد. او به سجلماسه پايتخت دولت بنومدرا رفت. اما نامه عامل عباسي زياده اهلل به اليسع مدرار 
رسيد و او عبيداهلل را دربند كرد. ابن اثير مي نويسد: »حاكم سجلماسه مردي بود كه اليسع بن مدرار خوانده 
مي شد. مهدي به او ارمغان ها داد و با او پيوند بنيان نهاد. اليسع نيز او را به خود نزديك كرد و بدو مهر 
ورزيد. در اين هنگام نامه زياده اهلل به او رسيد و او را آگاهاند كه اين مرد همان است كه ابوعبيداهلل شيعي 
مردم را به سوي او مي خواند. اليسع مهدي را دستگير كرد و به زندان افكند او همچنان در زندان بود تا 

چنانكه خواهد آمد- ابوعبداهلل او را رهاند.« )33(
با رها شدن عبيداهلل المهدي دولت فاطميان شكل مي گيرد و اين دولت پا به عرصه حيات سياسی 
جهان اسالم مي گذارد و روابط خود را به عنوان يك دستگاه خالفتي در تعرض با خالفت عباسي، به صورت 

خصمانه جهت نابودي عباسيان بنيان مي نهد. 
تا حاكميت دست  نشانده  بار كوشش كرد  ابوعبداهلل شيعي، عبيداهلل مهدي چند  از كشته  شدن  پس 
عباسيان در مصر را بر افكند، اما موفق به اين كار نشد. بعد از مرگ او در سال 322 هـ.ق پسرش القائم 
زمام امور را به دست گرفت. وی با شورش ابويزيد مواجه مي شود اين شورش تا زمان المنصور خليفه سوم 
فاطمي ادامه داشت و توسط وي سركوب مي شود. با حاكميت معز در سال 341هـ.ق رودرويي فاطميان با 

عباسيان فزوني مي گيرد. 
فاطميان در زمان اين خالفت موفق مي شوند مصر را تصرف كرده و حاكميت دست نشانده اخشيديان 
را در آنجا براندازند و اين موفقيت بزرگي براي آنان بود. پيشرفت فاطميان به سوي سوريه اين موفقيت را 
تكميل مي كند. معز در سال 365هـ.ق فوت كرد و پسرش العزيزجانشين وي شد. او مشغول توسعه قلمروي 
خود در شام گرديد. وی در سال 381 هـ.ق در مي گذرد و پس از وي سه جانشين او الحاكم، الظاهر و 

المستنصرباهلل به حكومت مي رسند. 
»در دوره المستنصر بود كه فاطميان موفق شدند توسط بساسيري بر بغداد مسلط شوند. در بغداد نيز به 
پايمردي بساسيري از مماليك آل بويه به هنگام انقراض دولتشان و آمدن سلجوقيان به نام المستنصر باهلل 

علوي در بغداد خطبه خواندند.« )34( و »يك سال در بغداد خطبه مصريان كردند.« )35(
اما با آمدن مجدد سلجوقيان ناقوس آغاز زوال و سپس سقوط خالفت فاطمي زده شد. فاطميان در 
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تقابل با خالفت عباسي بر سر تسلط بر جهان اسالم ديگر رو به ضعف رفتند. فعاليت آنان چه از طريق 
مذاكرات سياسي و ديپلماسي و چه از طريق جنگ رو به افول نهاد، زيرا قدرت سالجقه به پشتيباني از 
عباسيان رو در روي آنان قرار گرفت و سرانجام تمام تالش ها براي رهبري جهان اسالم از سوي آنان به 

ناكامي منجر شد. مضافًا بر اين كه صليبي ها نيز به آنان يورش آوردند. 
آنان نتوانستند در فعاليت هاي ديپلماسي خود، سامانيان، غزنويان، آل بويه را به سوي خود جلب كنند. 
هر چند در ابتداي كارشان توانستند حاكميت هاي اغلبي و اخشيدي را از سر راه خود برچينند، در اواخر دوره 
آل بويه عباسيان در رابطه با فاطميان جنگ رواني را آغاز كردند. هدف عباسيان به زير سوال بردن مشروعيت 

خالفت فاطميان بود. »و غرض از اين نقل محضري است كه بر بطالن نسب ايشان بسته اند« )36( 
خواجه رشيدالدين فضل اهلل در باره اين محضر نويسي، به بهترين نحو ممكن روابط خصمانه عباسيان 

و فاطميان رامطرح مي كند. او مي نويسد: 
»...و اين همه روايات و اقوال زغم اهل سنت و جماعت است در انتساب مهدي و غالب ظن آن است 
كه اين همه مواضعه عباسيان است و نصب ايشان است؛ از بهر آن كه ما را بر ترتيب اين اقوال بينتي واضح 
است به آن كه مي دانيم ايشان قصد منصب عباسيان مي كردند و عباسيان قصد استيصال ايشان و چون 
با ايشان چيزي به دست نداشتندو از سطارت و خطارت رأي و تدبير ايشان كه منزعج و مضطرب گشتند، 
و چاره ديگر ندانستند مگر آن كه در نسب ايشان طعن و لعن  كنند تا مسلمانان در مجالس و محافل و 
انجمن ها بازگويند و بر زبان ها مقدوح و ملوم و مذموم باشند و بر چشم هاي مردم خوار و ذليل گردند و 

رغبت به دعوت ايشان نكنند.« )37(
اما تبليغات دولت عباسي در تالش فاطميان اثري نداشت و با برچيده شدن آل بويه و آمدن سلجوقيان 

روابط اين دو دستگاه خالفت از حالت تبليغاتي به سوي تخاصم نظامي پيش رفت. 
در اينجا با آمدن سلجوقيان دوره دوم روابط بغداد در قاهره تحت سيطره سالجقه بر خلفاي عباسي 

شكل ديگري به خود مي گيرد.

 مرحله دوم روابط خالفت فاطميان با خالفت عباسي و سالجقه
»طغرل بك اميرالمؤمنين را ازعانه در ذوالحجه سنه احدي و خمسين و اربعمائه بمقر خالفت و منزل 
امامت بازآورد.« )38( و اين واقعه در 451 هـ.ق اتفاق افتاد. طغرل در سال 445 هـ.ق فوت كرد و طغرل 
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در هنگام مرگ يكي از پسران داود برادر خود به نام سليمان را كه ملقب به آلپ  ارسالن است به جانشيني 
انتخاب كرد. 

آلپ  ارسالن در جدال با فاطميان از تمام امكانات سياسي، مالي و نظامي خود بهره گرفت، از اقدامات 
آلپ  ارسالن مي توان به قطع خطبه فاطميان در شهرهاي مكه و مدينه اشاره كرد. رشيدالدين فضل اهلل در 
اين باره مي نويسد: »و در سنه اثنتين و ستين و اربع مائه مكيان خطبه از نام المستنصر باهلل با نام القائم[

بامر اهلل ]كردند براي آن كه آلپ ارسالن ايشان را سي هزار دينار رشوت فرستاد و هر سال به ده  هزار دينار 
موعود كرد و به امير مدينه مهنا پيغام فرستاد كه اگر او نيز خطبه بگرداند، او را هر سال بيست هزار بدهم 
و سلطان آلپ  ارسالن، به راه ديار بكر، به حلب آمد، در سنه خمس و ستين و اربع مائه، و بگرفت و خطبه 
از نام المستنصر باهلل با نام قائم كرد و به بيت المقدس دعوت عباسيان كرد.« )39( بر اثر اقدامات مستنصر 

مجددا خطبه در مكه به نام خليفه فاطمي خوانده شد.
اما اين اقدام مستنصر سودي نداشت زيرا »در سنه احدي و ثمانين اربع مائه، … در مكه باز خطبه 

مستنصر قطع كردند و به نام المقتدي باهلل عباسي خواند.« )40(
آلپ  ارسالن در اقدامات نظامي خود امپراتوري بيزانس را شكست داد: »و سلطان بغزاي ملك الروم 
ارمانوس شد… آلپ  ارسالن بمالزگرد بدو رسيد به دروازه هزار مرد ايشان را بشكست و ارمانوس به دست 
غالمي گرفتار شد.« )41( و پيش از اين فتح محمود صالح حاكم حلب ارتباط خود را با فاطميان قطع كرد. 

»و به نام عباسيان خطبه خواند و اظهار طرفداري از آلپ ارسالن كرد.« )42(
در سال 463 هـ. ق اتسز از طرف سلجوقيان بيت المقدس را فتح كرد. ابن خلدون مي نويسد: »اتسز پسر 
اوق الخوارزمي كه شاميان او را اقسين مي گويند و صحيح هما اتسز است، و نامي تركي است و ابن اثير 
اتسز آورده ]از امراي سلطان ملكشاه سلجوقي[ در سال 463 هـ.ق رمله را بگشود، آنگاه به سوي دمشق 

آمد و آن را به باد غارت داد.« )43( 
با به قتل رسيدن آلپ  ارسالن به توسط كوتوال قلعه به نام يوسف برزي در سال 465 هـ. ق و حاكميت 

سلجوقي به ملكشاه فرزندش منتقل مي شود و جدال با فاطميان همچنان ادامه پيدا مي كند. 
دمشق  از  معلي  چون  مي آمدند  دمشق  محاصره  به  لشكر  پي درپي  468هـ.ق  سال  تا  همواره   …«
بگريخت مصامده اجتماع كردند و انتصار بن يحيي المصودي را بر خود امير ساختند او را رزين الدوله لقب 
نهادند. ولي مردم در اثر قحطي و گراني به جان آمدند و آتسز از قدس بيامد و شهر را در محاصره گرفت 
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و مردم امان خواستند و تسليم شدند.
انتصار به قلعه بانياس فرود آمد و در ماه ذي القعده، آن نواحي بگرفت و به نام المقتدي بامراهلل عباسي 
بدر  گرفت.  در محاصره  را  آنجا  و  برد  لشكر  به مصر  از دمشق  اتسز  هـ. ق  در سال 469  خواند.  خطبه 
الجمالي سپاهي از عرب و غيرعرب گرد آورد و به نبرد او رفت. آتسز پس اوق به عزيمت رفت و بسياري 

از سپاهيانش به قتل رسيدند.« )44(
بدر الجمالي نسبت به اقدامات سالجقه واكنش نشان مي دهد و با لشكركشي به شام در سال 482 هـ. ق 
شهر صور را به تصرف درمي آورد. با مرگ بدر الجمالي فرزندش افضل به وزارت مي رسد. او عامل اصلي افتراق 
بزرگ در خالفت عباسي و به خالفت رساندن مستعلي است. در دوره او نيز روابط خصومت آميز نظامي بين 

فاطميان و سالجقه ادامه پيدا مي كند. 
»در سال 488 هـ. ق تاج الدوله تتش صاحب شام بمرد. پس از او ميان پسرانش رضوان و دقاق خالف 
افتاد. دقاق در دمشق بود و رضوان در حلب. رضوان در قلمرو خود به نام المستعلي باهلل خطبه خواند ولي 

پس از چند روز به عباسيان گرويد و خطبه به نام ايشان كرد.« )45(
اين اوضاع آشفته در سالجقه ناشي از قتل رئيس ديوانساالري مستحكم سلجوقي خواجه نظام الملك 
در سال 485 هـ.ق به دست فدائيان اسماعيلي و مرگ نابهنگام ملكشاه سلجوقي بود؛ زيرا با مرگ اين 
دو، اختالفات و تشدد در سلطنت سلجوقي پيش آمده شايد اين امر به نفع خالفت فاطمي بود، اما بعد از 
سالجقه تهاجم سنگين تري به نواحي تحت فرمان فاطميان صورت مي گيرد البته اين تهاجم نه از طرف 
حكومت هاي مسلمانان يا امپراتوري بيزانس بلكه اين حمله از سوي صليبيان آغاز مي شود. يكي از نتايج 

جنگ هاي صليبي اضمحالل فاطميان است. 
حكومتهاي  نظر  جلب  به  موفق  آنان  انجاميد؛  شكست  به  تالش  قرن  دو  از  پس  فاطميان  تالش   
سرزمين هاي شرق خالفت بغداد نشده اند و اين امر باعث نابودي زحمات فاطمي در جبهه ديپلماسي شد، با 
آمدن سلجوقيان دوره وارد آمدن ضربات شديد نظامي بر پيكر بي  رمق خالفت فاطمي آغاز گرديد. و اين امر 
عالوه بر اوضاع پريشان اقتصادي و افتراق بزرگ، دستگاه خالفت را در آستانه اضمحالل قرار داد. نظاميان 
كه حال مصادر تمام امور خالفت فاطمي را در دست گرفته بودند، نه به عنوان ديوانساالران حافظ خالفت 
بلكه به عنوان ويرانگران كاخ خالفت فاطمي عمل مي نمودند. جنگ هاي صليبي و ظهور صالح الدين ايوبي 

و روابط با نزاريان آخرين مرحله سقوط فاطميان را تكميل مي كنند. 
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 نتيجه گيری
خالفت فاطميان اسماعيلی در شمال آفريقا )تونس( در سال 297 هـ.ق توسط عبيداهلّل مهدی بنياد 
نهادشد. آنان برای تسلط بر جهان اسالم كه تحت حاكميت خالفت عباسی قرار داشت. از دو ابزار جنگ و 

ديپلماسی استفاده كردند. در زمان المعز، سردار وی جوهر در سال 358 هـ.ق مصر را تصرف كرد.
در  داعيان  فعاليت  هرچند  رفت  پيش  ديپلماسي  سوي  به  مصر  تصرف  از  پس  فاطميان  اقدامات 
سرزمين هاي شرقي بخصوص ايران و آسياي ميانه قبل از خالفت فاطمي آغاز گرديده بود. اما فاطميان 
اين  جذب  در  آنان  كردند.  استفاده  عباسي  خالفت  شرق  حكومت هاي  جذب  براي  تبليغ  دستگاه  اين  از 
حكومت  ها ناكام ماندند ايشان نتوانستند سامانيان را با توجه به ماجراي نصر بن احمد و ابوعلي سيمجوري 
و تعداد زيادي از درباريان را كه تمايل به مذهب اسماعيلي پيدا كرده بودند جذب خود كنند چون اين اقدام 
با واكنش علما و اكثريت اهل سنت كه صاحب قدرت نظامي بودند، مواجه گرديد، و اسماعيليان شديداً 

سركوب شدند. 
خالفت فاطمي در جذب حكومت غزنويان كوشش نمود اما سفير آنان تاهرتي به دستور محمود غزنوي 
به قتل رسيد و در جدال قدرت بين پدريان و پسريان در دستگاه غزنوي حسنك وزير كه در سفر حج بر اثر 

نا امني جاده ها با فاطميان ارتباط برقرار كرد، به همين بهانه به دار مجازات آويخته شد. 
فاطميان براي جذب آل بويه كه در ابتدا شيعيان زيديه بودند، و به نظر مي رسد با ادعاي فاطميان در 
جهت حاكميت بر جهان اسالم مخالفند رو به مذهب اماميه )اثني عشري( نمودند و خليفه عباسي را به عنوان 

بازيچه قدرت در زير نفوذ خود قرار داده، شكست خوردند. 
شورش بساسيري سردار آل بويه در بغداد كه منجر به سلطه يكساله فاطميان بر آن شهر گرديد و بهنام 
خلفاي فاطمي در آنجا خطبه قرائت شد، بايد علت آن را در آمدن سالجقه و نابودي آل بويه جستجو كرد. 

درباره عباسيان روابط با آن خالفت به عنوان دشمنان اصلي اسماعيليان از آغاز حركت تا پايان خالفت 
فاطمي، تيره بود و حتي بعد از دوره فاطميان نزاريان ايران در موقعيت هاي مناسبي دو تن از خلفاي عباسي 
را به قتل مي رساند. عباسيان در اقدامات ضد فاطمي و تحريك حكومت هاي طرفدار خود و تقويت آنان و 

در بعد تبليغاتي به زير سوال بردن نسب فاطميان را مدنظر داشته . 
با روي كار آمدن سالجقه در جبهه نظامي برد با خالفت عباسي بود. سالجقه به علت نداشتن مشروعيت 
در حاكميت، قيادت و سلطه معنوي عباسيان را پذيرفته و به علت تعصب شديد هدف آنان نه تنها سلطه بر 
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جهان اسالم و راه هاي تجاري و تأسيس يك امپراتوري بزرگ كه مصدر اجراي آن سلطان سلجوقي بود و 
دستگاه ديواني آن و مصدر معنوي آن خالفت عباسي بود از در ستيز با خالفت فاطمي در آمدند. 

اقدامات طغرل در نابودي بساسيري اقدامات آلپ  ارسالن در قطع خطبه فاطميان در شهرهاي مكه 
و مدينه و برقراري خطبه براي عباسيان، به اطاعت در آوردن حاكمان شمال عراق كه پيروي از فاطميان 
مي كردند، اقدامات ملكشاه سلجوقي در تصرف شام و فلسطين در دوره او نشان دهنده روابط بسيار خصمانه 

سالجقه با فاطميان است. 
با  سياسی  روابط  كردن  برقرار  در  دستگاه خالفتی  اين  ديپلماسی  اقدامات  گفت  توان  می  نتيجه  در 

حاكميت های ياد شده با شكست مواجه گرديد.
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11- ابوالقاسم عنصري بلخي، ديوان، به تصحيح محمد دبيرسياقي )تهران: كتابخانه سنايي، 1342(، 
ص 65. 

12- سيدابوالقاسم فروزاني، ابوعلي سيمجوري و نقش او در سقوط سامانيان )تهران: فصلنامه 
مطالعات تاريخ، سال سوم، شماره 364، سال 1370( شماره مسلسل 12 و 11، ص 388

13- رشيدالدين فضل اهلل، جامع التواريخ، به كوشش محمدتقی پژوهش و محمد مدرسی )تهران: 
انتشارت علمی فرهنگی،1381(، ص 76.

14- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج9، ص 131.
15- ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك ابن محمود گرديزي، تاريخ گرديزي، تصحيح عبداهلل حبيبي 

)تهران: دنياي كتاب، 1363(، ص 388.
16- همان، ص 391. 
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17- ابن اثير، الكامل، جلد نهم، ص 300- گرديزي، تاريخ گرديزي، ص 430-431.
18- گرديزي، تاريخ گرديزي، ص 393-394.

19- محمد بن عبدالجبار عتبي، تاريخ يميني، ترجمه ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني )تهران: 
انتشارات علمي و فرهنگي، 1374(، چ3، ص 373 تا 370.

  20- ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي دبير، تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض )تهران: انتشارات 

كتابخانه ايرانمهر، 1358(، ص 199-20.
21- همان، ص 202-203. 

22- گرديزي، تاريخ گرديزي، ص 418.
23- بيهقي، تاريخ بيهقي، ص 346. 

24- همان، ص 422-423. 
25- سيدمحمدحسين طباطبائي، شيعه در اسالم )قم: دفتر انتشارات اسالمي، 1376(، چ12، ص 

.231
انتشارات فردوسي، 1380(. چ 16، ص  )تهران:  اول  تاريخ ادبيات ايران، ج  26- ذبيح اهلل صفا، 

.213
27- ابن اثير، تاريخ كامل، ج11، 4992-94. 

28- همان، ج12، ص 5115.
29- همان، ص 5153-54.

30- صفا، تاريخ ادبيات، ج1، ص 248.
31- ابن اثير، تاريخ كامل، ج11، ص 4994.

32- همان، 5244.
33- ابن اثير، تاريخ كامل، ج11، ص 4625-4626.

34- ابن خلدون، العبر، ج3، ص 88.
35- محمد بن علي بن سليمان الراوندي، راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل سلجوق، به 

تصحيح محمد اقبال )تهران: اميركبير، 1384( چ دوم، ص 108.
36- عالء الدين عطاملك جويني، تاريخ جهانگشاي، ج3، چاپ محمد رمضانی )تهران: انتشارات 
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پديده خاور، 1346( چ3، ص 64.
37- رشيدالدين فضل اهلل، جامع التواريخ، ص 17.

38- راوندي، راحه الصدور و آيه السرور، ص 110. 
39- رشيدالدين فضل اهلل، جامع التواريخ، ص 57.

40- همان، ص 58.
41- راوندي، راحه الصدور و آيه السرور، ص 119.

42- ابن خلدون، العبر، ج3، ص 91. 
43- همان، ص 91.
44- همان، ص 92.
45- همان، ص 94.
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