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  هاي شیعی در قرن چهارم هجري بررسی روابط دولت
  **/ نعمت اهللا صفري فروشانی *چی ناصر انطیقه

  چكيده
هجـري،  پس از تشکیل اولین دولت شیعی، یعنی علویان طبرستان در ایران در قرن سـوم  

حمدان در قـرن چهـارم    بویه، و فاطمیان و آل هاي بزرگ شیعی دیگري، همچون آل دولت
ها، در گسترش تعالیم شیعه امامیه، اسـماعیلیه و گسـترش    هجري شکل گرفت. این دولت

فرهنگ و تمدن اسالمی، به خصوص آشکار کردن مظاهر شیعه در ایران، عـراق و شـمال   
ها با اینکه معاصـر دولـت    یفا کردند. در عین حال، این دولتافریقا نقش غیرقابل انکاري ا

وري بزرگ شیعی را طعباسی بودند که در اوج ضعف خود بود، ولی هرگز نتوانستند امپرا
رقابت و نـزاع بودنـد.    در به وجود آورند و همواره براي گسترش قلمرو خود با یکدیگر 

ن سخن راند، این مقاله با رویکرد تحلیل توان در منابع تاریخی از تعامل اندك آنا گرچه می
  هاي شیعی قرن چهارم هجري پرداخته است. اسنادي، به تفصیل به روابط دولت
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  مقدمه
و  هاي چهـارم و پـنجم هجـري در فرهنـگ و تمـدن اسـالمی       با توجه به اهمیت زیاد قرن

هاي مختلف شیعه در این دوران، بررسی روابط سیاسی و فرهنگی آنها امري  تأسیس دولت
رسد. بدین منظور در ابتدا الزم است به واکاوي مفاهیمی ماننـد ارتبـاط،    ضروري به نظر می

  دولت و شیعه پرداخته، سپس مسئله تحقیق مطرح شود.
سـت. ایـن لغـت در اصـطالح بـه      به معناي مواصلت کـردن و... ا  1واژه ارتباط در لغت

روابـط    برنـد، ماننـد   تنهایی کاربردي ندارد و آن را به صورت اضافه و ترکیبی بـه کـار مـی   
. در حقوق بین الملـل مـراد از آن، ارتبـاط میـان دو یـا چنـد        اجتماعی، روابط عمومی و...

هنگـی و  سیاسی، اقتصادي، نظامی، فر کشور است که همان روابط بین الملل است و روابط
  2گیرد. اجتماعی را در بر می

» ثـروت و مـال  «هاي بسیاري دارد که گاهی به معناي  کلمه دولت در زبان فارسی کاربرد
و گاهی هم در اصطالح سیاسی امروزه بـه معنـاي    3به کار رفته» مال اکتسابی و موروثی«و 

ادل کلمـه دولـت   معـ  4رود. گروه وزیران، حکومت، هیئت حاکمه، قوه مجریه و... به کار می
بــر اســاس  5انــد. کــه معناهــاي مختلفــی را بــراي آن گفتــه اســت stateزبــان انگلیســی در 

توان گفت که دولت باید چهـار رکـن اساسـی     هایی که از دولت ارائه شده است می تعریف
انـد از:   داشته باشد که با نبود هر یک از آنها دولت نیز نخواهد بود. آن چهـار رکـن عبـارت   

جمعیت، سرزمین، حاکمیت و استقالل. البتـه ایـن تعریـف مشـهور از دولـت بـه صـورت        
اي شیعه در قرن چهارم مطابقت ندارد، چرا که فقط دولـت فـاطمی   ه صددرصد با حکومت

بویه و حمدانیان که در  هاي آل مصر تمامی ارکان دولت را به این معنا داشته است، اما دولت
هـاي نیمـه مسـتقل بـوده و مشـروعیت       شـود، حکـوت   پژوهش حاضر به آنها پرداخته مـی 

ها نام خلیفه عباسـی را   رها و آغاز سخنرانیخودشان را از خلیفه عباسی گرفته و بر فراز منب
شد و اهمیتی نداشت.  بردند، گرچه نظر خلیفه در امور اجرایی در این عصر پذیرفته نمی می

اي از  به هر حال، دولت در ایـن عصـر و در ایـن پـژوهش بـه معنـاي حکومـت و سلسـله        
  ن مسلط بودند.  اي خاص به دست داشته و بر امور آ حاکمان است که قدرت را در منطقه

اما شیعه، در لغت عربی براي آن معناهاي متعددي ارائه شده است: کسـانی کـه بـر امـر     
  6اند، گروه، یاران و پیروان شخصی. واحدي اجتماع نموده
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  اند: شیعه را در اصطالح چنین تعریف کرده 7برخی
و فرزندان  علیرود که دوستدار  این واژه اختصاصاً در مورد فرد و یا افرادي به کار می

او هستند و به امامت آنها اعتقاد دارند تا آنجا که اگر واژه شیعه بدون قید و شرط اضـافی  
شود که قایـل بـه    اي در کار نباشد، اذهان به چنان افرادي منصرف می به کار رود و قرینه

  امامت امامان یاد شده (اثنی عشریه) هستند.
  ته است: نیز در تعریف شیعه چنین گف 8شهرستانی

کنند و قایل بـه امامـت و    را پیروي می شیعه کسانی هستند که به طور خاص، امام علی
خالفت ایشان، هم از لحاظ نص و هم از حیث وصیت، چه به صورت آشـکار و چـه بـه    

  صورت مخفی و پنهان هستند.
ـ     هاي مختلف و دسته نیز گونه 9برخی دیگر از مورخان معاصر ه بنـدي خاصـی از شـیعه ارائ

، شـیعه  بیـت  داده وآن را به شیعه عراقی، معتزلی، غالی، شیعه به معنـاي دوسـتی بـا اهـل    
تـرین   دارند کـه قـدیم   اند و در خصوص تاریخچه این واژه بیان می اعتقادي و... تقسیم کرده

اي اسـت کـه    سندي که این واژه به همراه کلمه خاصه در برابر عامه در آن به کار رفته، نامه
بـه منظـور    بعـد از شـهادت امـام حسـن     بن صرد خزاعی سلیمانفه به رهبري شیعیان کو

  10نویسند. می تسلیت شهادت آن حضرت به امام حسین
اما مراد ما از شیعه در این پژوهش، اعم از شیعه امامی، زیدي و اسـماعیلی اسـت و بـا    

شـیع هـر   بیان نموده است مطابقت دارد. البته در خصـوص ت  شهرستانیتعریفی که مرحوم 
  هاي شیعه صحبت خواهد شد. یک از دولت

هاي بزرگ شیعه در قـرن چهـارم    سؤال اصلی در این پژوهش این است که رابطه دولت
  هجري چگونه بوده است؟

آید.  هاي بزرگ شیعه در این قرن به دست می پاسخ به این سؤال با بررسی روابط دولت
هاي تـاریخی و در منـابع اصـلی     الي گزارش ههایی از این روابط که در الب در اینجا به گوشه

  شود. بیان شده است، پرداخته می

  بويه آل
هاي شیعه از نظر شـرایط سیاسـی ـ فرهنگـی، قـرن چهـارم و پـنجم         یکی از بهترین دوران

در دسـتگاه   11،کـه مـذهب شـیعه داشـتند    ق)  477-320(بویـه  زیرا خانـدان  هجري است، 
، علـی هـاي   بـه نـام   بویـه فرزندان  12د.بودن مند هرهب زیادياز نفوذ و اقتدار  یحکومت عباس
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 ق 334بـه سـال     المسـتکفی  کردند، در زمـان  در فارس حکومت می که قبالً احمد و حسن
رو شـده و بـه ترتیـب     روبـه تکـریم خلیفـه    بـا شده، به مقرحکومت راه یافتـه و   وارد بغداد

کـه منصـب    معزالدولـه  احمـد  د.یافتنـ  را معزالدولـه و  الدولـه  رکـن ، عمادالدولـه هـاي   لقب
حقـوق و   مسـتکفی الداشت، چنان اقتداري به دسـت آورد کـه حتـی بـراي      ی رایامیراالمرا

سـوگواري بـراي    مراسـم  کرد. به دستور وي در روز عاشورا بازارها تعطیل و مقرري تعیین
خالصـه   14.مراسم عید غدیر با شکوه بسـیار انجـام شـد    همچنین 13.دشبر پا  امام حسین

  .  بویه در ترویج مذهب امامیه اثناعشري اهتمام بسیار ورزیدند آنکه آل
 و دشـ  میبسیار  ، احتراماین زمان در امامیهر ، متکلم نامداق) 413(متوفاي  شیخ مفیدبه 
عالوه بر اقامـه نمـاز   جا آن در که در منطقه کرخ بغداد به وي اختصاص داشت» براثا«مسجد 

هـاي   اي کـه از جنبـه   پرتو موقعیت ویـژه  پرداخت. وي در یتدریس م و موعظه، به تعلیم و
انسجام بخشـیده، آرا و عقایـد    مختلف شیعه را هاي فرقهعلمی و اجتماعی داشت، توانست 

  . دکنشیعه را تحکیم و ترویج 

  بويه نسب آل
بویه مانند بسیاري از مدعیان استقالل و فرمانروایی بر ایران، خـود را از نـواده ساسـانیان     آل

  نویسد:  بویه چنین می در باره نسب آل حمداهللا مستوفی 15اند. دانسته
  وهفـت سـال   بویه؛ هفده تن، مدت ملکشان صد و بیست پادشاهان دیلمان؛ به تخصیص آل

  باشـند و بعضـی از دیلمـان گوینـد کـه از تخـم       و از خاندان ساسانی (بهرام گـور) مـی  
  16اند. بن ضبه دیلم

  گوید: می بویه تاریخ آلعلی اصغر فقیهی نویسنده کتاب 
ظاهر امر این است که نخستین کسی که براي فرزندان بویه نسب ساخته است و آنها را به 
سالطین ساسانی رسانیده است ابو اسحاق صابی (داراي مذهب صابئی) کاتب زبر دست و 

تـه اسـت کـه عضـدالدوله در     گف التـاجی بویه است که در کتاب خود به نـام   نظیر آل کم
وجو از نسب خود برآمد و در این باره به مهلّبی، وزیر معزالدوله نامه نوشت. مهلبی  جست

از سالخوردگان دیلم و موبدان و وجوه مردم ایران تحقیق کرد، همه نوشتند و تأیید کردند 
ی و ماکوال از صابی را دیگران، همچون فاراب رسد. همین نوشته  که نسب او به ساسانیان می

رساند و مقریزي هـم   بویه را به یزدگرد می اند و قلقشندي نسب آل نقل کرده التاجیکتاب 
بویه به پادشـاهان   اما برخی در اینکه نسب آل 17جد اعالي آنها را بهرام گور دانسته است.
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باقیه آثار الاند، همچون فارابی در  اند و آن را ساختگی دانسته رسد تردید کرده ساسانی می
   18.العبردر  خلدون ابنو 

  بويه مذهب آل
 19بویه به روشنی اظهار نظـر کـرد.   توان در باره عقاید مذهبی آل برخی معتقدند که هنوز نمی

طبق گفته مقدسی در قرن چهارم هجري مردم نواحی دیلم، شیعه و بیشترِ مردم ناحیه گیـل،  
انـد تـا    آنچه مسلم است بسیاري از دیلمیان بر دین خود بـاقی بـوده   20اند. سنی مذهب بوده

بـن   بـن علـی   بن محمد بن علی حسندر آغاز قرن چهارم به وسیله  21مسعودياینکه به گفته 
  ، به اسالم دعوت شدند.اطروشملقب به  طالب بن ابی بن علی حسن

  بویه سه نظریه وجود دارد:   به طور کلی در خصوص مذهب آل
  22اند. عه زیدي بوده. شی1
  23اند. عشري) بوده . شیعه امامی (اثنی2
کامـل مصـطفی   . در ابتدا شیعه زیدي بوده، ولی بعد شیعه امامی شدند. این نظریـه را  3
بیان کرده است. ایشان گزارشی  بیرونیبا استناد به نقلی از  24تشیع و تصوفدر کتاب   شیبی

السـعداء   ابـی   تـاج الروسـاء ابـن   گویـد:   ست. او مـی آورده ا بابویه قمی ابنرا در این باره از 
و او از پدرش نقل کرده است  رشید مازندرانیاز علماي امامیه بوده است. وي از  صیروري

بویـه   بویه را به جرگه شیعیان وارد کرد. به هر تقـدیر در اینکـه آل   که تاج الروساء کسی بود که آل
اختالف در نوع تشیع آنان است و بـا توجـه بـه     اند، اختالفی وجود ندارد و تنها شیعه بوده

و دالیل موجود، از جمله مطلبی که از شیبی نقل شد، و نیز شواهد و دالیلی کـه در   شواهد
بویه، بلکه تمـام آنـان گـرایش     توان نتیجه گرفت که غالب امیران آل شود، می می ادامه آورده

  اند از: بویه عبارت مذهب امامیه آلاند. اما شواهد و دالیل مبنی بر  شیعه امامیه داشته
بـود و   الدولـه  عضـد شیخ مفید مورد اکـرام  «نویسد:  میتاریخ حبیب السیر . صاحب کتاب 1

  25».نمود پیوسته مالزمتش می عضدالدوله
، داعی و امام معـروف زیدیـه   ناصر اطروش . اینکه گفته شده است دیلمیان غالباً به وسیله 2

اند، دلیل بر زیدي بودن آنان نیست، زیرا فرزنـدان   را پذیرفتهدر طبرستان، اسالم و تشیع 
گرچـه برخـی معتقدنـد کـه حتـی       26اند. هم بر خالف او شیعه امامی بوده اطروشخود 

   27خود اطروش نیز امامی بوده است.
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نوشته شده است، اسامی دوازده امـام  الدوله  عضد اي که در تخت جمشید به دستور . کتیبه3
  28معصوم دارد.

 سلطان محمود غزنـوي اي را نقل کرده است مبنی بر اینکه  حادثه 29المنتظمدر  جوزي ابن. 4
شد و دید کـه بـیش از پنجـاه زن آزاد در     الدوله مجدوقتی به ري رفت وارد حرمسراي 

دهـد، گفتـه    آنجاست و وقتی از او سؤال کرد که چه کسی اجازه این کار را بـه تـو مـی   
بویـه) بـر    انشان فرزندان من هستند و رسم اسالف من (آلاست: اینان زنان من و فرزند

بویـه داللـت    همین جاري بوده است. این داستان در صورت صحت، بر تشیع امـامی آل 
  دارد، زیرا فقط امامیه قائل به ازدواج متعه هستند. 

(از فقهـاي   جنیـد  ابـن مرجع فقهی خـود را   الدوله معز 30گوید: می قاضی نوراهللا شوشتري. 5
  میه) قرار داده بود. اما

  31است. الدوله و اعتقاد او به امام زمان قائل به امامی بودن رکن شیخ صدوق. 6
بویه از ابتداي امر، شیعه دوازده امامی بودند و تـا آخـر    آل«نیز گفته است:  برتولد اشپولر. 7

  32».نیز به عقیده خود وفادار ماندند

 فاطميان
در  290حجـه سـال    در ذي عبیداهللا المهدياولین بار خلیفه فاطمی،  33مقریزيطبق گزارش 

ق دولـت خـود را در    297سجلماسه (مغرب اقصی) دعوت خود را آشکار کرد و در سـال  
سـال بـه    65ق به مـدت   357تشکیل داد و تا سال  34شمال افریقا (افریقیه یا مغرب اوسط)

  ختند.  تحکیم قدرت و جنگ و درگیري با مخالفان خود پردا
و اوضاع مصر آشـفته شـد و فاطمیـان از     36درگذشت 35کافور اخشیديق  357در سال 

مصر  به سويسردار معروف خود را  37(سیسیلی) جوهر صقلیاین آشفتگی استفاده کرده و 
ق) پـس از   365-341( المعـز فـاطمی  مصر را فـتح کـرد.    38ق 358و او در  فرستادندمصر 

 39و از این زمان، مرحله دوم دولت فاطمی آغاز شـد.  چهار سال از فتح مصر وارد آنجا شد.
سـوي   هاي شرقی جهـان اسـالم در آن   فاطمیان اما نتوانستند قلمرو حکومتی خود را در سرزمین

شام گسترش داده و به هدف بزرگ خود، یعنی اتحاد دنیاي اسالم زیـر نظـر یـک خالفـت     
دیگر آنها، یعنی نفوذ مـذهبی  بزرگ شیعی به رهبري خلیفه فاطمی، دست یابند. البته هدف 

  هاي داعیان اسماعیلی تا حدود زیادي به وقوع پیوست.  در مناطق یاد شده، با فعالیت
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 المستنصـر ق) تـا مـرگ خلیفـه     362به مصـر(  المعز فاطمیدوره دوم فاطمیان از ورود 
سـال بـه طـول انجامیـد. ایـن دوره، اوج شـکوه و قـدرت         125ق) ادامه داشت کـه   487(

بـا   المستنصرشود. در عین حال، دوران افول فاطمیان در اواخر خالفت  ن شمرده میفاطمیا
امیر افریقیه به نام بنی عبـاس   بن بادیس صنهاجی معزق  441این واقعه آغاز شد که در سال

  41ادامه یافت.» کوم الریش«اي به نام  ق با واقعه 464و در سال  40خطبه خواند
-427( المستنصـر معروف است، بعد از » عصر وزرا« دوره سوم خالفت فاطمیان که به 
در  42شود و در مدت نه سال، چهل وزیر، دولـت را بـه دسـت گرفتنـد.     ق) شروع می 487

 الدین ایـوبی  صالحق توسط  565سال خالفت در سال  268نهایت، دولت فاطمیان پس از 
 43ساقط شد.

  نسب فاطميان
  گوید: میتاریخ فاطمیان کتاب  نویسنده صنهاجی

اخـتالف نظـر دارنـد؛ گروهـی ادعـاي او را       بن علی عبیداهللا به حسینمردم در نسب 
رد کرده و  بن علی حسینتصدیق کرده و گروهی دیگر ادعاي او را مبنی بر انتسابش به 

اند و پیوسته بین مردم در این خصوص اخـتالف اسـت.    آنچه به خود نسبت داده، نپذیرفته
، پسـر  محمـد ، پسـر  حسـین ، پسر احمدپسر  عبیداهللات که او کند این اس آنچه او ادعا می

طالب  بن ابی ، پسر علیحسینالعابدین پسر  زین علی، پسر محمد، پسر جعفر، پسر اسماعیل
ادعـا   عبیـداهللا باشد. و اما در خصوص آنچه برخی مـردم در بـاره    می -رضی اهللا عنهم -

  44م نیازي ندارد.شود و بررسی این موضوع ه اند، دلیلی دیده نمی کرده
 مشخص است ایشان نسب فاطمیـان را بـه ائمـه معصـومان     صنهاجیکه از سخنان  چنان

تأیید کرده است. اما باید گفت که عباسیان جنگ تبلیغاتی شدیدي در بغداد علیـه فاطمیـان   
هـایی بـود کـه از سـوي بزرگـان اهـل        هاي تبلیغاتی فتوانامه برپا کردند، از جمله این مبارزه

ها آمده بود که شیعه، منکر انتساب فاطمیان  شد. در این فتوانامه تسنن علیه شیعیان صادر می
  بیت است.  لبه اه

ها از سوي عباسیان به منظـور مخـدوش سـاختن     اي که در عهد فاطمی نامه متن شهادت
  جوینی چنین آمده است:  تاریخ جهان گشاينسب آنان تنظیم شد، در کتاب 

حاکم مصر، همـان    بن اسماعیل اند که معد این چیزي است که گواهان بر آن شهادت داده
گـذار   بن سـعد الـدین، بنیـان    سعید است و اینان به دیصانبن  بن اسماعیل عبدالرحمن معد
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خواند و مهـدي   دیصانیه منسوبند. سعد الدین یاد شده به مغرب رفته و خود را عبیداهللا می
بن  بن معد ملقب به حاکم، پسر نزار» منصور«دهد. این سرکش حاکم بر مصر، یعنی  لقب می
ملعون وي همه نجس و پلید و دروغگو و  بن سعید است. پیشینیانِ بن عبدالرحمن اسماعیل

رضـوان اهللا تعـالی    -طالـب  بن ابی خارج از دین هستند و هیچ نسبی از میان فرزندان علی
... و این سرکش حاکم بر مصر و پیشینیانش همه کافر، فاسق، زندیق، ملحد و تارك -علیه

اعتقـاد دارنـد.    پرستی و مجوسـیت  احکام دین و سد راه اسالم هستند و به مذهب دوگانه
  45 اند... اینان حدود را تعطیل و نوامیس را هتک کرده

هجري نوشته شد و شماري از شریفان علوي، مثل  402نامه در ربیع االول سال  این شهادت
و گروهـی دیگـر از علویـان و نیـز از فقیهـان صـاحب        سید رضی موسويو  سید مرتضی
و  بـن احمـد   محمـد ، قاضـی القضـات   قـدوري ابـو محسـن   ، ابوحامد اسفراینیاعتبار، شیخ 

  اند.   آن را امضا کرده ابوعبداهللا بیضاوي
هاي عباسـیان علیـه    به این اتهاماتعاظ الحنفاء و  الخططدر دو کتاب خود، یعنی  مقریزي

فاطمیان و منسوب کردن آنان به یهود و مجوس، پاسخ داده و در دفاع از فاطمیان در کتاب 
  گوید: چنین میالخطط 

شـود، در   ینها گفته هایی است که اگر انصاف بدهی، ساختگی بودنشان برایت روشن مـی ا
حالی که شمار فرزندان علی در این دوره، بسیار زیاد است و میان شـیعیان داراي قـدر و   

اي وجود دارد که از آنها روي برگردانند و دنبال یهود و مجـوس   منزلت هستند، چه انگیزه
کند، هر چند که در نهایت نـادانی و فرومـایگی    ي را هیچ کس نمیراه بیفتند!؟ چنین کار

وسیله عباسیان هنگامی مطـرح شـد کـه در برابرشـان      باشد. تشکیک در نسب فاطمیان به
بیت منتفی دانسته، بزرگـانی،   کردند. قاضیان، انتساب فاطمیان را به اهل احساس ضعف می

حامد اسفراینی در اجتماع بزرگی چون سید رضی و سید مرتضی (دو شریف علوي) و ابو
ق و در دوران القادر باهللا تشکیل شد، آنان (قاضـیان) را تأییـد کردنـد.     402که در سال 

عباس بود که  هاي پیرو بنی شهادت این عده بر اساس اقوال مشهور و شایعات میان بغدادي
ان آغاز دولتشان دادند. از هم کردند و به علویان دشنام می در نسب فاطمیان طعن وارد می

نسبت به آنها بناي بدرفتاري گذاشته بودند. متأسفانه اخباریان و اهل تاریخ نیز این سخنان 
  46اند. اي نقل کرده اندیشه  هیچ تدبر و را همان طور که شنیده بودند، بی

مبنی بر اینکه تاریخ نویسان قولی را کـه عباسـیان در طعـن نسـب      مقریزيدر تأیید سخنان 
سـید  توان بـه شـعري از    و سپس آن را شهرت بخشیدند، می  به علویان نسبت دادهفاطمیان 

 الفخـري اشاره کرد که در تأیید نسب دولت فاطمیان سروده است. این شعر در کتاب  رضی
  47چنین بیان شده است:
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  مــا مقــامی علـــی الهــوان و عنـــدي   
ــیم   ــن الضـ ــی عـ ــق بـ ــاء محلـ   و أبـ
  احمــل الضّــیم فــی بــالد االعــادي    

ــوه  ــن ابـ ــوال   مـ ــواله مـ ــی و مـ   ابـ
ــا    ــید النـ ــه سـ ــی بعرقـ ــف عرقـ   لَـ
ــد عــــزٌ    ــی بــــذلک الجــ   ان ذلــ
  ســوي خوارزمشـــاه حمــاالن کشـــان  

  

ــی   ــف حمــ ــاطع و انــ ــولٌ قــ   مقــ
ــی   ــائر وحشــ ــا زاغ طــ ــم کمــ   یــ
  و بمصـــــر الخلیفـــــۀ العلـــــوي  
  ي اذا ضــــامنی البعیـــــد القَصـــــی 
ــی   ــد و علـــ ــا محمـــ   س جمیعـــ
ــع ري   ــذلک الرَّبـــ ــی بـــ   و اُوامـــ

ــی ــد    م ــا بین ــه ت ــیدنش ک ــانکش   48نش
بسـر   ییدر جـا  يبرنده داشته و از پذیرفتن ستم ننگ دارم، هرگز بـا خـوار   یه زبانکمن   

ار یسازد. در د یدور م یشک ت من مرا همچون مرغان بلند پرواز از ستمیبرم. اباء و حم ینم
در مصـر وجـود دارد. در آن    يعلـو  يا فـه یه خلکشود، حال آن یدشمن به من ستم روا م

ـ فـه اسـت   یخل یسکنند ک یمال میگانگان حق مرا پایه بکهنگام  ه پـدرش، پـدر مـن و    ک
ریشه مرا با ریشـه   و علی اند. سرور همه مردم یعنی، محمد خویشانش، خویشان من

مـن   یامکن، تشنه یمن، عزت، و در آن سرزم يط، خواریوسته است. در آن محیاو به هم پ
  است. یرآبیهمچون س

هنگـامی کـه    49گویـد:  عقاد نیز ضمن بیان این شعر البته ـ با کمی تغییر ـ می   محمود عباس
 شریف رضی، پدر شریف ابواحمد موسويخلیفه(عباسی) این شعر را شنید کسی را در پی 

سؤال کرد، ولـی او   سید رضیهم در خصوص شعر از  رضیفرستاد و از او گله کرد و پدر 
قسـم خـورد کـه اگـر      رضی. در نهایت چون پدر انکار کرد و گفت: این شعر از من نیست

ننویسد او از آن شهر خواهد رفت، از ایـن   القادراي با خط خود به خلیفه عباسی،  نامه اعتذار
نامه کذایی را بنویسد که  مجبور شد که با خط خود در حضور همگان تکذیب سیدرضیرو 

 50آن شعر از او نیست.

ابتدا با روش علمـی، اقـوال کسـانی را کـه بـه       اتعاظ الحنفاءدر کتاب  مقریزيهمچنین 
نقل کرده و سپس اقوال مورخان دیگري را  رزام ابنو  ندیم ابناند، مانند  نسب آنان طعن زده

که مؤید نسب خلفاي فاطمی هستند، بیان نموده و در پایان این بحث براهین خود را بـراي  
 51تأیید نسب خلفاي فاطمی به ائمه اطهار بیان کرده است.

گذار دولت فاطمی دفاع  ، بنیانعبیداهللا المهدياز نسب و سیادت  العبرنیز در  خلدون ابن
  گوید: کرده، در باره نسب او چنین می
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 ابن االمام لیاسماعبن  المکتوم محمدبن  المصدق جعفربن  بیالحب محمدبن  المهدي اهللا دیعب
 بـه  االغلـب  ابن به معتضد نامه ولیاند،  کرده دیترد نامه، نسب نیا در الصادق. برخی جعفر

  53و52الرضی فیشر شعر زین و دینما می اثبات را سلجماسه، آن به مدرار ابن و روانیق
 گوید: ایشان در جاي دیگر نیز در دفاع از نسب فاطمیان می

ـ ق مـردم  چـون  انـد  کرده انکار را نسب نیا که کسانی قول به و اعتباري  گـران ید و روانی
 شـان یا نسب در و نوشتند بغداد در باللّه القادر امیا در که هم محضري آن نیهمچن. ستین

  54است. اعتبار بی دادند شهادت آن بر ائمه اعالم کردند، و طعن

  مذهب فاطميان
اسماعیلیه «زیرا فرقه اسماعیلیه به دو دسته  55فرقه مذهبی فاطمیان، اسماعیلیه مبارکیه است.

شوند. اسماعیلیه خالصـه معتقـد شـدند کـه چـون       تقسیم می» اسماعیلیه مبارکیه«و » خالصه
شـود   گوید پـس معلـوم مـی    امامت اسماعیل از طرف پدر، ثابت است و امام، جز حق چیزي نمی

از اسـماعیل،   معتقد است که پـس  اوست. اسماعیلیه مبارکیه» قائم«اسماعیل در حقیقت، نمرده و 
به امامت منصوب شـد، ایـن فرقـه بـه مناسـبت آن       بن اسماعیل توسط امام صادق محمد

  56اند. بود به اسماعیلیه مبارکیه شهرت یافته بن جعفر اسماعیلکه از موالی » مبارك«
، علیرغم شهرت در تاریخ مبنی بر عقیده اسماعیلی فاطمیون، معتقد اسـت  مظفرمرحوم 

ثار فاطمیون حاکی از امامی بودن مذهب فاطمیون است. ایشـان در ایـن خصـوص چنـین     آ
  گفته است:

ایـن اسـت کـه     –آنچه میان ارباب سیره و تاریخ شهرت دارد ـ اما براي ما مسلم نیست،  
اند.... اگر بخواهیم ادله اي بر انتساب فـاطمیون   فاطمیون بر مذهب و عقیده اسماعیلی بوده

اي در اختیار داریـم، اگرچـه تصـور ایـن      عشریه اقامه کنیم سخن گستردهبه مذهب اثنی 
مطلب که آنان اسماعیلی مذهب بودند خالی از وجه تاریخی نیست، اما آثار فاطمیون کـه  

  57باشد. حاکی از امامی بودن آنهاست پدیدارتر و گویاتر می
است مذهب امامی بـودن  هیچ اشاره اي به آثاري که مدعی  تاریخ شیعهالبته ایشان در کتاب 
  کند ندارد. فاطمیون را ثابت می

  حمدانيان
ق) در  393ــ 292بودند که به مدت صد سـال (  58هاي شیعی امامیه حمدانیان یکی از دولت

مناطق موصل و حلب حکومتی نیمه مستقل داشته و در دوران ضعف حکومت عباسـی بـه   
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ق  292(مکتفی) در سـال   ه عباسیخلیفبویه و فاطمیان حضور داشتند.  هاي آل همراه دولت
  59تغلبی داد. بن حمدان بن حمدان ابوالهیجاء عبداهللاحاکمیت موصل و اطراف آن را به 

که بر همه آنها غلبه کرد  60هایی با مخالفان خود داشت در منطقه موصل جنگ ابوالهیجاء
 لهناصـرالدو کـه بـه    حسـن کرد و در نهایت، منطقه موصل را به یکی از فرزندانش بـه نـام   

معروف بود،  الدوله سیفکه علی نام داشت و به  ابوالهیجاءفرزند دیگر  61مشهور بود، سپرد.
اهمیـت ایـن    بارهدریکی از محققان تاریخ  62ق حکومت تشکیل داد. 332در حلب در سال 

  است: چنین گفته دولت
اهمیت این دولت تنها در این نهفته نیست که یکی از چندین دولت کوچک است کـه در  

شدن هیبت عباسیان ظاهر شد و نه فقط از این لحاظ که  وران ضعف قدرت مرکزي و تباهد
مرکز مهمی از مراکز پرتو افشـانی فرهنگـی و جاذبـه فکـري در آن دوره      حمدانیدولت 

اسـت کـه دولـت حمـدانی از      به این سببدرخشان تمدنی از دولت اسالمی است، بلکه 
است که به حساب خالفت عباسی برپا شد و  هاي اسالمی مستقل و کوچکی دود دولتعم

المقدس را هـدف قـرار داده    سد استواري در برابر یورش بیزانس (روم شرقی) که بیتبه 
  63.تبدیل شد ،بود

 جزیـره  منطقـه  قدرت رسـیدن بـه گسـترش نفـوذ خـود در      پس از به ناصرالدوله حمدانی
تسـلط  امـا نتوانسـت   . او گرچه مدت کوتاهی بر بغداد مسلط شـد،  پرداختوتصرف بغداد 

  خود را استمرار بخشد و خیلی زود شکست خورد.

  مذهب حمدانيان
اند. شواهد شیعه امـامی بـودن    چنانکه گفته شد و شهرت دارد حمدانیان مذهب تشیع داشته

  توان در موارد زیر بیان کرد: آنها را می
مقـامش بـدانجا رسـید کـه شـیخ محمـد       « 64گویـد:  مـی  الدوله ناصردربـاره   مرحوم مظفر. 1

  ».بن نعمان، شیخ مفید) براي او کتابی در امامت تألیف کرد بن محمد (محمد
، ملقـب بـه   بـن عبـداهللا   حسـن بـه تشـیع    مجـالس المـؤمنین  در  قاضی نوراهللا شوشـتري . 2

دارد و اظهـار  بـوده، اشـاره    شـیخ مفیـد  و سلسله او و اینکه او از شـاگردان   الدوله ناصر
 65حمدان و اشتهار آنها به تشیع، شک نیست. دارد که در تشیع آل می

  66».دادند فقها در حلب طبق مذهب امامیه فتوا می«گوید:  نیز می یاقوت حموي. 3
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  نسب حمدانيان
فصل کـاملی از   فیصل سامر 67.رسد می یانعدنان از نزارپسر  ،ربیعهحمدانیان به  نسبظاهراً 

به نسب حمدانیان اختصاص داده و اقـوال مختلفـی را    دولت حمدانیانه نام کتاب خود را ب
  گوید: ایشان می. در این خصوص بیان کرده است

ـ در دست ما هسـت و در ا » تغلب«ان بر یبر صحت انتساب حمدان يادیل زیدال   ن مـورد ی
ـ  ر، ابنیاث ، ابنيبا توجه به اقوال مورخان معتبر، همچون طبر   شـداد   ، ابـن یه، تنـوخ یوکمس

ـ کم یاوریب يم شواهدیتوان یظافر م و ابن ـ   یـک ان از یدهـد حمـدان   یه نشان م   یاصـل عرب
  68 اند. افتهیان یجر

  بويه و حمدانيان رابطه آل
در خصوص رابطه این دو دولت شیعی امامی باید گفت که به رغم یکی بودن مذهب رسـمی در  

  ه رابطه آنها خصمانه بوده است.ها میان آنان اختالف زیادي بوده و هموار این دولت
  :توان به دو دوره مجزا و متمایز از هم تقسیم کرد روابط میان این دو خاندان شیعی را می

  و فرزندش بختیار، معزالدولهدوره  دوره نخست،
  و حاکمان بعدي. عضدالدوله، دوره دوره دوم

بویـه بـه فکـر     در دوره اول، حاکمیت حمدانیان بر جزیره و شام پذیرفه شـده بـود و آل  
را شکسـت   الدولـه  ناصـر چندین بار توانسـت   معزالدولهتسلط بر این اراضی نبودند. گرچه 

معزالدولـه  دهد، ولی هر بار از درِ آشتی و صلح در آمد و به بغداد بازگشت و دلیل این کار 
بویه از طرفی، و مقتدر بودن حمدانیان براي حفاظت  هاي حکومت آل یهنیز عدم استحکام پا

الدولـه   سیفاز سرحدات شام از سوي دیگر بود، از این رو امور سرحدات شام را به عهده 
  69گذاشته و حتی از وي درخواست مالیات هم نکردند. حمدانی

سـتقالل داشـته و در امـور    تقریباً در جزیره ا الدوله ناصرپدر  ابوالهیجاحمدانیان از زمان 
به بغداد دسـت یافـت و منصـب امیـر      الدوله ناصرکردند و یک بار هم  بغداد نیز دخالت می

  70االمرایی را از آنِ خود کرد.
جویی را در پـیش گرفـت    حمدان سیاست منفعت نیز در برابر بنی معزالدوله، پسر بختیار

کـرد، و چـون    بوتغلب را رعایت مـی الدوله گاهی طرف ا و با توجه به درگیري پسران ناصر
شـده و   دید، به سوي او متمایـل   تري را در نزدیکی با حمدان، رقیب ابوتغلب می منافع مهم

  71سپرد. به فراموشی می ابوتغلبتعهداتش را در برابر 
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بویه با حمدانیان همـواره خصـمانه بـوده، گرچـه در      چنانکه بیان شد، روابط حاکمان آل
و  ناصـرالدوله حمـدانی  بر بغداد و پس از چندین درگیري گـاهی میـان   بویه  آغاز تسلط آل

  شد. هایی نوشته می معزالدوله صلح نامه
 معزالدولـه و  ناصـرالدوله حمـدانی  درباره علت بروز اولـین درگیـري میـان     خلدون ابن
ـ  معـز چـون  «چنین بیـان داشـته اسـت:     72ق 334در سال  بویهی بـن بویـه بـه هنگـام      ۀالدول

الدوله به خشم آمد و از موصل روانه عراق  ناصر ،را خلع کرد المستکفیاستیالیش بر بغداد 
  ».نیز سرداران خود را به مقابله فرستاد الدوله معز ،گردید

در  مسـکویه کـه   آغازگر جنگ معرفی شده است، در حـالی  الدوله ناصردر این گزارش، 
لشکري را به سوي موصـل فرسـتاد و جنـگ     معزالدولهد که دار گزارش خود چنین بیان می

خلیفـه   المطیـع خـود نیـز بـه همـراه      معزالدوله 73میان آنان در منطقه عکبرا صورت گرفت.
غنیمـت شـمرد و    عـدم حضـور دشـمن را در بغـداد     ناصـرالدوله  74عباسی به عکبرا رفت.

بـا کمـک    او .روانـه کـرد   را براي تصرف آنجا حمدان بن عبداهللا بن ابوالعطاف جبیربرادرش 
 و بـه  هبغداد شدوارد  آمده بود، هگاه بیرونااز پن پنهان شده و که در بغداد بن شیرزاد ابوجعفر

  75.نیز بالفاصله وارد بغداد شد ناصرالدولهخود  .نام ناصرالدوله در بغداد حکومت برقرار کردند
  بر بغداد مسلط شد و حتی نام خلیفـه عباسـی (المطیـع) را از خطبـه     الدوله ناصرگرچه 

به پایان نرسید و جنگ در بغداد ادامه پیـدا کـرد و    معزالدولهاما جنگ میان او و  76انداخت،
بر بغداد مسلط  معزالدولهو  77شکست خورد و فرار کرد معزالدولهاز  ناصرالدولهدر نهایت، 

اي تـدوین شـد کـه بـر اسـاس آن مقـرر گردیـد کـه          نامـه  شد. پس از آن، میان آن دو صلح
در برابر تسلط بر منطقه تکریت در شمال عراق و منطقه مصر و شام، مالیاتی بـه   ناصرالدوله

  78بغداد، مرکز خالفت عباسی بپرازد.
امضــا شــده بــود، امــا بــه ســبب  معزالدولــهو  ناصــرالدولهاي میــان  نامــه گرچــه صــلح

هـایی در   عدم پرداخت مالیات و مقرري تعیین شـده، درگیـري  و  ناصرالدولههاي  کارشکنی
الدولـه   وقوع پیوست که در جنگ اخیر با کمک و شفاعت سیف  ق به 347و 33779هاي  سال

از طـرف   الدولـه  سـیف و  معزالدولهنامه میان  اي امضا شد که البته این صلح نامه مجدداً صلح
خـودداري   الدولـه  ناصـر ر کردن فرمان به نـام  از صاد معزالدوله برقرار شد، زیرا الدوله ناصر

 معزالدولـه درهم بـه   000/000/90نامه، مقرر شد که ساالنه مبلغ  . بر اساس این صلحدکر می
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در  معزالدولـه  80مجدداً بـه قلمـرو خـود بازگشـت.     ناصرالدولهپرداخت شود. بدین ترتیب، 
رکشی کرده، به طـور  به موصل لشگ ناصرالدولهنامه توسط  ق به سبب نقض صلح 352سال 

   81را عزل و پسر او ابوتغلب را جانشین وي کرد. ناصرالدولهرسمی 
ادامـه   ابوتغلب حمدانیبه فرماندهی  و حمدانیان عضدالدولهبه فرماندهی  بویه درگیري بین آل

وي  .هاي حمدانیان را تصرف کنـد  موفق شد قلعه عضدالدولهسرانجام  ها در این درگیري. یافت
  82.به بغداد بازگشتق  368سال  ،منطقه جزیره و نظم بخشیدن به این منطقهپس از فتح 
از جمله اسباب تباهی  ،و کشمکش آنان بر سر قدرت ناصرالدوله میان فرزندان اختالف
ي ناپدیـد شـدن   ابود، با این حال سقوط حمدانیان در موصل به معندر موصل  سلطه ایشان

 83.چهارم هجري در حلب بر پا بودنان تا اواخر قرن ، زیرا دولت آآنان از صحنه تاریخ نیست
انـدوزي آنهـا    بویه آنجا که سیاست یا خـوي مـال   شود که آل با مطالعه تاریخ روشن می

کـه   تاختنـد، چنـان   کرد بر شیعیان قلمرو خود یـا حاکمـان مـدعی تشـیع هـم مـی       اقتضا می
فـت و یـک میلیـون    حسـینی را گر  بن یحیی علـوي  محمدرئیس علویان عراق،  الدوله عضد

و  شریف رضـی ، پدر ابو احمد حسینی موسويهمچنین  84دینار از اموال او را مصادره کرد.
  85را در بند کرده، به شیراز فرستاد. ابوعبداهللابرادر او 

 رابطه حمدانيان و فاطميان
آنهـا   .اما روابط خوبی با حمـدانیان نداشـت   ،بود (اسماعیلیه) دولت فاطمیان هر چند شیعه

پس از آنها  .بخش جنوبی شام را تصرف کنند و به این امر دست یافتند کردند که تالش می
را  شـمال سـوریه   بـه انـدازي   دست ،ضعف امیران حمدانی و سلطه غالمان بر امور احساس

  86کامل شد. سعیدالدولهکردند و سرانجام سیادت فاطمیان در آن منطقه در روزگار  آغاز
دار خود سازند،  آید که حمدانیان نخست، کوشش داشتند که فاطمیان را طرف به نظر می

 جوهر 87براي فتح مصر اظهار کردند. جوهر صقلیاز این رو آمادگی خود را براي کمک به 
پیمـانی و حتـی مبادلـه پیـام بـا       مکاتبه کرد امـا او وي را از هـم   معز فاطمیدر این مورد با 

 پیمانان مجال ریاسـتی بیابنـد تـا در قلمـرو     همچنین از اینکه یکی از همحمدانیان نهی کرد. 
  :یابد ها پایان می فاطمیان صاحب حکومتی شوند، بر حذر داشت. نامه معز فاطمی با این عبارت

کنند و هیچ یـک را ندارنـد:    بنی حمدان به سه چیز که گردش عالم بر آن است، تظاهر می
است که هیچ کدامشان در راه خـدا  » کرَم«اند، دیگر،  صیبن است که از آن بی» دین«یکی، 
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است که شجاعت ایشان براي دنیا است و نـه آخـرت.   » شجاعت«کنند، سوم،  بخشش نمی
  88پس، از اینکه بر ایشان تکیه کنی بر حذر باش.

در هر صورت، به سبب نفوذ روز افزون فاطمیان در بالد شام، حمدانیان بر سلطه خـود بـر   
یده و خیلی زود به رویارویی بـا فاطمیـان کشـیده شـده و در دشـمنی خـود بـا        جزیره ترس

نتیجه اینکـه فاطمیـان    89فاطمیان از شورش قرمطیان در شام بر ضد فاطمیان حمایت کردند.
مجال هرگونه فرصتی را از چنگ حمدانیان براي ابـراز دوسـتی بیـرون آورده و حمـدانیان     

راي حفظ سرزمین تحت سلطه خود، حتی از روم طلب ناچار از دشمنی با فاطمیان بوده و ب
  90کمک کرده و با یاري کردن شورشیان قرمطی به مخالفت با دولت فاطمیان پرداختند.

شود که هیچ تعامل مثبتـی   از مطالعه تاریخ حمدانیان با فاطمیان چنین نتیجه حاصل می 
واره در پـی فرصـتی   بین این دو دولت شیعی هم عصر وجود نداشته و هر یک از آنهـا همـ  

   91است. هاي دیگري بوده  اندازي به سرزمین براي دست

  ميانو فاطبويه  لروابط آ
  92توان در دو دوره بررسی کرد: بویه و فاطمیان را می روابط سیاسی و مذهبی آل

 -320(بویه کـه بیشـتر عصـر معزالدولـه      ، در زمان استحکام و اقتدار دولت آلدوره اول
  .است) ق  372 -338عضدالدوله () و ق  356

ق) را  447بویـه (  ق) تا پایان حکومـت آل  372( عضدالدوله، هم بعد از مرگ دوره دوم
 عضـدالدوله بویه است. در این دوره، پیونـد سیاسـی کـه     شود که دوران ضعف آل شامل می

رفـت و  هاي داخلی از بین  میان ایران و عراق برقرار کرده بود به سبب اختالفات و درگیري
یابی مجدد خالفت  بویه به چند گروه تقسیم شدند که این امر باعث ضعف آنان و قدرت آل

  بویه در دستگاه خالفت عباسی شد.  عباسی و به حداقل رسیدن نفوذ آل
رسـد، امـا    بویه دوستانه به نظر می ها در دوره اول آل گرچه گاهی روابط میان این دولت

ویـژه در امـور سیاسـی، بیشـتر خصـمانه بـوده تـا دوسـتانه،          رابطه آنان در هر دو دوره، به
هـاي حکومـت فـاطمی بیـانگر      بویه است، رفتـار  خصوصاً در دوره دوم که دوره ضعف آل

  دشمنی میان این دو حکومت است. 
داعیـان اسـماعیلی کـه از طـرف فاطمیـان فرسـتاده        )ق 356ــ 320( معزالدولهدر عصر 

اي  هاي ایشان به طور گسترده لنهرین فعالیت داشته و کتابا هاي بین شدند، در بیشتر شهر می
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هـاي   ق رو بـه ضـعف نهـاد و کتـاب     356رواج داشته است، اما این فعالیت وسیع در سال 
  93اسماعیلیه در بغداد کمیاب شد.

حـاکم بغـداد، در سـال     عضـدالدوله خلیفـه فـاطمی و    عزیز باهللادر مقطع کوتاهی میان 
ح و دوستی انجام پذیرفت و پس از ارسال سـفیرانی از طـرف   هایی براي صل ق تالش 369

نیز سفیرانی براي خلیفه فاطمی اعزام کرد که حاکی از همکـاري   عضدالدولهخلیفه فاطمی، 
آنها براي جنگ بر ضد روم شرقی است. البته این روابط ادامه نیافـت تـا جـایی کـه برخـی      

گرچه متـون تـاریخی    94اند. بویهی دانسته اندك را ناشی از فریبکاري امیر حتی همان ارتباط 
انـد، امـا    هـا بیـان نکـرده    چیزي از محتواي پیـام  مسکویه تجارب االممهم عصر آنان، مانند: 

  آورده است: چنین  متن کامل آن را تَغري بردي ابن
مراتـب   ،... پیام تو به حضرت امیرالمومنین به وسیله پیک مخصوص تو رسید. در این پیام

منین، خلیفه فاطمی، و عشق تو بـه  ؤاخالص، دوستی و معرفت تو به حقیقت امامت امیرالم
گر و راهنماي او ادا شده است و امیرالمؤمنین از شنیدن آن خشـنود گردیـد.    پدران هدایت

دانی که بر مرزهاي مسـلمین چـه   داند تو از حق عدول نخواهی کرد. البته تو میخلیفه می
منین شخصاً عـازم مرزهـاي   ؤامیرالم. ها ابی شام، ناتوانی مردم و گرانی قیمتگذرد؛ خرمی

به تو جهاد  هایی با خبرخواهد نمود. خداوندمسلمین خواهد شد و تو را به زودي با نوشته
  95فی سبیل اهللا عطا نماید.

اي اسـت کـه ابتـدا     شود که این نامـه در پاسـخ نامـه    از متن نامه خلیفه فاطمی مشخص می
چیزي در منابع  عضدالدولهبراي خلیفه فاطمی نوشته است. اما از متن نامه اول  دالدولهعض

در آن نامه به فضـل   پاسخ این نامه خلیفه فاطمی را داده و عضدالدولهتاریخی نیامده است. 
و اطاعـت خـود را   ه ، اقرار کرداستیه آن خاندان پاك از ذر  عزیز فاطمیبیت و این که  اهل

 97شـد.  هـا در حضـور خلیفـه عباسـی خوانـده مـی      این نامـه  96 ه است.عالم نموداز خلیفه ا
 و بویـه رد  اند که فرستادگانی بین خلیفه فاطمی و امیر آل آورده عماد حنبلی ابنو  جوزي ابن

  98.اند شد و جواب آنها با حسن نیت همراه بود، ولی به هیچ پیامی اشاره نکرده بدل می
  داده، ابـراز تعجـب   عضـدالدوله اي کـه   از پاسـخ نامـه   بـردي تغـري   ابنناگفته نماند که 

  کـرده و  نسب خاندان فاطمی را تأیید کـرده باشـد، شـک مـی     عضدالدولهنموده و در اینکه 
  بویــه در برابــر دارد کـه در صــورت صـحیح بــودن، بایـد آن را نشــانه ضـعف آل     بیـان مــی 

  99.فاطمیان دانست
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بویـه و فاطمیـان در    ر رابطـه خصـمانه آل  گ از طرف دیگر، شواهدي وجود دارد که بیان
  ترین آنها عبارت است از: بویه است که مهم دوره اول عصر آل

 بختیـار انجـام گرفتـه اسـت کـه براسـاس آن از       عضدالدولهو  بختیاراي میان  . معاهده1
را حک کنـد،   عضدالدولههاي خود اسم  خواسته شده است تا به سوي شام رود و در پرچم

ی است که شام در آن زمان تحت سلطه فاطمیان بوده اسـت و ایـن اقـدام بـه     و این در حال
 100شود. منزله دشمنی با فاطمیان شمرده می

 101از پیروزي فاطمیان بر بحرین جلوگیري کرد. عضدالدوله. 2
  هـاي زیـادي کـرد تـا سـلطه عباسـیان بـر مکـه و مدینـه پـس از           تالش عضدالدوله. 3

  بــا عضــدالدولهتسـلط فاطمیــان بــر آنجــا اعــاده شــود و ایــن خــود نمونــه بــارز دشــمنی  
  102خلفاي فاطمی است.

) و ابوتغلب حمـدانی  ق 367 -356دیلمی ( عزّالدولهاز حمایت ق 360در  103همطاقر. 4
  104.دندمند ش بهره) در موصل ق  369 م(

فرار کرد، ولی پس از آن، به رغـم دشـمنی و جنـگ بـا      عضدالدولهاز دست  الپتکین. 5
بـود بـا    عضـدالدوله ها، به اسارت خلیفه فاطمی در آمد، اما چون او یکی از مخالفان  فاطمی

بـن   یعقوبهاي  ها به علت کینه توزي احترام و اکرام خلیفه فاطمی رو به رو شد. گرچه بعد
  105به وسیله او مسموم و کشته شد. بن کلّس یوسف
و خلیفه فاطمی این است که وي به حمله  عضدالدولهترین دلیل بر دشمنی میان  مهم .6

هـاي   در یکی از کتـاب  بغداديگیري آن تصمیم داشته است. این مطلب را  به مصر و بازپس
  کند:  خود چنین بیان می

بر آن شد که آهنگ مصر کند و آن کشور را از چنگ باطنیـه   بن بویه ابوشجاع فنا خسرو
  هاي سیاه خود نوشت: ون آرد، از این رو بر درفشبیر

بسم اهللا الرحمن الرحیم، الحمد هللا رب العالمین و صلی اهللا علی محمد خاتم النیین، الطائع 
و چون به عزم رفتن به مصر سوي چادرها ». هللا امیر المؤمنین ادخلوا مصر ان شاء اهللا آمنین

  106ناگهان مرگ او را فرو گرفت و درگذشت.که براي لشگریان او زده بودند، بیرون شد، 
بویه،  بویه و فاطمیان در دوره دوم آل اما چنان که پیش از این هم بیان شد، روابط سیاسی آل

بویه، به طور کامل خصمانه بـوده اسـت    تا پایان حکمرانی آل عضدالدولهیعنی پس از مرگ 
بویـه   هر دلیلی از دولـت آل و شواهدي وجود دارد که دولت فاطمی به تمامی کسانی که به 
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ناراضی بوده و به خدمت فاطمیان رسیده بودند، پناه داده و به آنها احترام کردند تا شاید در 
بویه به کار گرفته شوند. نمونه هایی از شواهد تاریخی که بـر رابطـه    مواقع ضروري علیه آل

  خصمانه در این دوره داللت دارد به شرح زیر است: 
 شـیر  الدولـه ابوالفـوارس   شـرف در زمـان  ، عضدالدوله غالم مورد اعتماد ،شُکرالخادم. 1
بویـه گرفتـه بـود، قصـد قـاهره      در حالی که اجازه رفتن به حج را از امیر آل ق) 376 (ذیل
  107و به نزد فاطمیان رفت. ه،دکر

 403 -379( بهاءالدولـه عباسی و امیراالمرایـی   قادرق در زمان خالفت  401. در سال 2
عقیل در قلمرو خودش که شـهر موصـل، انبـار،     ، امیر بنیبن مقلّد قرواشبه نام  ق) شخصی

 قـادر مدائن و کوفه بود، به نام خلیفه فاطمی خطبه خوانـد کـه موجـب نگرانـی و واکـنش      
را بـه   عمیـدالجیوش نیز به حمایت از خلیفـه عباسـی پرداخـت و     بهاءالدولهعباسی شد و 

عذرخواهی کرد و دوباره به نـام خلیفـه    قرواشفرستاد، ولی قبل از جنگ،  قرواشجنگ با 
  108عباسی خطبه خواند.

  بويه و فاطميان اقدامات مذهبي در دولت آل
را  آناصـول اعتقـادي    بویه، به خوبی رشـد کـرد، بـه طـوري کـه      شیعه امامیه در دوران آل

ال و  ق 413 م( یخ مفیـد شـ ) ق 381 م( بابویه ابن)، ق 329 م( کلینیبزرگانی، همچون  فعـ (
) ق 329در ( غیبت کبراي حضرت مهديها بود که  ند و حدود همین سالتدوین کرد
. بنـابر  دینی و مذهبی شده بـود  مجالس و محافل از مباحث شایع موضوع این و اتفاق افتاد

  .رسید به نظر می ممکنبویه امري شیعی در عصر آل اهدافبرد  پیش این،
وجـود   هاي مذهبی را که پیش از این نیز بـه  بویه نزاع ر، به قدرت رسیدن آلاما از طرف دیگ

هاي مذهبی در  بیشترین ناآرامی 109.هاي زیادي منجر شد آمده بود شدیدتر کرد و به ناآرامی
گزارش ایـن حـوادث را   . سنت روي دادبین شیعیان و اهل  بغداد 110نشین کرخِ منطقه شیعه

. از طرفـی،  انـد  به ثبـت رسـانده   هادر ذکر وقایع آن سال اثیر ابن و جوزي ابنمورخانی، مثل 
بویه قرار داشـتند،  اهالی عراق و خصوصاً بغداد و حتی سپاهیان ترك که بعضاً تحت امر آل

هـا مجبـور بودنـد تـا میـان      بویه براي جلوگیري از ناآرامی آل بنابر این، ،سنّی مذهب بودند
 فقیهان و دانشمندانآنان حتی در چند مورد بگیرند. سیاست آشتی اعتقادي را در پی ایشان 

  111تبعید کردند. علوي را
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گرچه درصدد ایجاد آشتی میان مذاهب شـیعه و سـنی بـود، ولـی در عمـل،       معزّالدوله
هـا  تمامی مساجد ایـن عبـارت   سردرِ برق  351سال در کرد.  رسوم شیعه را تأیید می تمامی

  د: نوشته ش
ابوسفیان، لعنت بر کسی که فدك را از فاطمه(س) غصب نمود،  لعنت خدا بر معاویه پسر

و لعنت بر کسی که مانع دفن جسد امام مجتبی(ع) در کنار قبر جدش رسول خدا گردید، 
  و کسی که ابوذر را نفی بلد نمود، و عباس را از شورا بیرون نمود.

سنت عصـبانی شـده و    از این اقدام منع نکرد، ولی وقتی که متوجه شد عامه اهل معزالدوله
دسـتور داد کـه شـعار را تغییـر داده و      بـی مهلّبـه پیشـنهاد   اند،  آن نوشته را شبانه پاك کرده

اآلخـرین؛   و األولـین  مـن  سـلّم  و علیـه  اهللا یصلّ اهللا رسول آلل الظالمین اهللا لعن«بنویسند: 
  »را از اولین و آخرین لعنت کند. اهللا کنندگان به خاندان رسول خداوند ظلم

  112در لعنت، تصریح شود. معاویهتأکید کرد که به اسم  معزالدولهو همچنین 
در روز عاشـورا آشـکارا انجـام     امـام حسـین  مراسـم سـوگواري بـر    ق  352از سال 

هـا   در محله کرخ بغداد در اغلـب سـال   مخصوصاً ،بویه یافت و این مراسم تا انقراض آل می
 با دسـتور . در این سال انگیخت به ویژه حنابله را برمی ،واکنش سنیان گاهیشد و برقرار می

با عزاداري عمومی برگـزار   بن علی معزّالدوله نخستین بار مراسم یادبود عاشوراي حسین
خرید و فروش در بازار ممنـوع گردیـد و زنـان بـا گیسـوان آشـفته،        ها تعطیل و مغازه ،دش

زدنـد و بـه   و بر سر و روي خود مـی  هصورت گروهی حرکت کردهاي سیاه کرده به چهره
در همین سـال   حجه ذيدر هیجدهم  113کردند.علت کثرت شیعیان، اهل سنت ممانعتی نمی

مراسم یادبود غـدیر خـم را جشـن گرفتنـد و زیـارت       معزّالدولهشیعیان بغداد به فرمان  نیز
در مقابل مراسـم عـزاداري روز   سنت هم  اهل 114شد.مرسوم  جوادامام مرقد امام کاظم و 

مراسـم   بـن زبیـر   مصـعب هشـت روز پـس از عاشـورا، بـراي     عاشورا و جشن عید غـدیر،  
 ابـوبکر و  و هشت روز پس از عید غدیر نیز به مناسبت ورود پیامبر هسوگواري برپا کرد

  115.به غار ثور، جشنی برپا داشتند
تبلیغات گسـترده شـیعی دسـت    به نیز  دولت فاطمیان در مصرها بود که  در همین زمان

در اذان مسـاجد   »علی خیـر العمـل   حی«مقرر کرد تا ذکر  ق 359در  جوهر صقلی 116زدند.
، ق 366در سـال   117در مساجد شام نیـز تحقـق یافـت.   ق  360شود. این امر در  گفتهمصر 

دسـتور   صـقلی  جـوهر همچنین  118عزاداري روز عاشورا نیز در مصر و شام مرسوم گردید.
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هاي نماز جمعه، بر محمد مصطفی، علـی مرتضـی، فاطمـه زهـرا،      که بعد از خطبه داده بود
در همین سال در مکه و مدینه به نام  119د.صلوات نثار شو حسن، حسین و ائمه طاهرین

هـاي دولـت    رغم حمایـت  به 120، خطبه خوانده شد و خطبه عباسیان منع گردید.معزّ فاطمی
هاي شیعیان، گـاهی برخـی از وزیـران آنـان از      بویه از برگزاري مراسم عزاداري و جشن آل

ترین آن جلوگیري از انجام مراسـم   آوردند که مهم انجام مراسم عاشورا ممانعت به عمل می
درحالی است و این )، ق 403 -379( بهاءالدوله از وزراي بن معلم ابوالحسنعاشورا توسط 

شـد. البتـه    بود که مراسم عاشورا حدود سی سال قبل از آن بدون هیچ مزاحمتی انجـام مـی  
 بهاءالدولـه  بـه هـا  د. آنرو بـه رو شـ   بهاءالدوله العمل شدید سپاهیان با عکس اقدام این وزیر

د و اظهـار داشـتند: اي بهاءالدولـه!    کنرا به آنها تسلیم ) ابن معلم( هشدار دادند که باید وي
وي را بـه ایشـان تسـلیم     بهاءالدولهراي بقاي خودت یا بقاي ابن معلم تصمیم بگیر. سپس ب

  121.کشتند رادستیارانش او و ها کرد و آن
 د کـه خلیفـه  شـ ) سـبب  ق 388ـ421( محمود غزنويغزنویان و فتوحات  قدرت یافتن

را در قتل یا حبس قرامطه، اسـماعیلیه، معتزلـه، شـیعه، جهمیـه و      ويدست ، القادرعباسی 
فاطمیـان نیـز در    122و به او لعن آنها را بر فراز منـابر خراسـان اجـازه داد.    اردمشبهه باز گذ

به تعقیب اهل تسنن پرداختـه،   ، در مصرمحمود غزنويمقابل این اقدامات دولت عباسی و 
  123دند.رکتمامی فقهاي مالکی را از مصر اخراج 

براي احیاي سنت، سیاست پدر را در پیش گرفـت. بـه   نیز  )ق 467ـ422( القائم بأمر اهللا
دستور او، اعتقادنامه قادري مجدداً در حضور علما و فقها قرائت شد و همه ائمه سـلف بـه   

، به لعن قادر عباسیمانند پدرش  اي در جلسه قائم ق 444رعایت آن اصول ملزم شدند. در 
 از مـرگ  پـس بویـه،  با ضعف آل وجود آمدن چنین حوادثی به 124فاطمیان پرداخت.و طعن 

، زیرا اقتدار امیران بویهی و تسلط مطلق آنـان بـر خلیفـه    ، ارتباط مستقیم داشتعضدالدوله
عباسی تا زمان خلیفه القادر ادامه داشت، اما از زمان القادر کم کم قدرت مادي و معنـوي از  

از بغـداد کـه بـراي     بهاءالدولـه از غیبـت طـوالنی    القـادر احیا بود. دست رفته آنان در حال 
بود، سود جست و بـه تـدریج اقـداماتی بـراي       یابی به حکومت فارس صورت گرفتهدست

را بـا   ابوالفضل محمـد ابتدا پسرش،  باهللا القادراحیا و تثبیت مقام معنوي خالفت انجام داد. 
و حجـاج خراسـان و بزرگـان عـراق را بـر ایـن        عهدي انتخاب کرد به ولی غالب باهللالقب 

شـد و   ها بود که به سـبب ضـعف خلفـا رعایـت نمـی      گواه گرفت. این رسم مدت ،انتخاب
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امـور بغـداد را در   کـرد   تالش مـی  بهاءالدولهکردند.  امراي بویه، جانشین خلیفه را تعیین می
را بـار دیگـر بـه مقـام نقابـت       احمد موسـوي ق  394در سال از این رو کنترل داشته باشد، 

علویان، قاضی القضاتی و امیر حجـاج منصـوب کـرد و دیـوان مظـالم را نیـز بـر عهـده او         
جـز مقـام قاضـی     خلیفه، به ،از شیراز به بغداد رسید بهاءالدولهفرمان پس از آنکه گذاشت. 

اولـین   و بویـه  شروع ضـعف امیـران آل   این مخالفت،که  القضاتی، بقیه مناصب را تأیید کرد
  125.بود قدرت معنوي خلیفه عباسی ياحیاهاي  هنشان

همچنان ادامه داشت و در  ملک رحیمتا زمان آخرین امیر بویهی،  بویه ضعف سیاسی آل
توانسـت قـدرت از دسـت     القـائم زمان وي به اوج خود رسید، به طوري که خلیفه عباسی 
ملـک  از فرمانـدهان   بساسـیري د رفته عباسیان را دوباره به دست آورده، در نهایت بـا تبعیـ  

نتیجـه اینکـه    گشـود. سلجوقی  طغرل ايراه را بر ، قدرت امیر بویهی را کاهش داده ورحیم
  بویه به پایان رسید. ق به تصرف سلجوقیان در آمد و حکومت آل  447بغداد در 

  گيري نتيجه
سـالمی  در تسلط بر تمامی جهان ا، فرصت مناسبی در قرن چهارم شیعیهاي مستقل  دولت

حمـدانیان در شـمال و    وراندند  فاطمیان بر شمال افریقا و مصر حکم می چرا که ،را داشتند
هاي وسیعی  آل بویه بر عراق و بخشه ودمشق، حاکمیت داشت شمال غرب عراق تا حلب و

توانست جهان اسالم را به طور کامل در  اتحاد آنها میبنابر این، کردند.  از ایران حکومت می
نـوع  ، مانند هاي شیعه اختالفات موجود میان دولت علتاما به  ،این مذهب قرار دهداختیار 

طلبی و حق حاکمیت هر یک براي خود، ایـن   تر قدرت و از همه مهم عقاید شیعی هر گروه
  فرصت بزرگ را از شیعه گرفت. 

شـود کـه بـه جـز رابطـه       هاي شیعه در قرن چهارم هجري، آشکار مـی  در بررسی دولت
گونـه تعامـل    بویه و فاطمیان در یک مقطع کوتاه، در مـوارد دیگـر هـیچ    اندك بین آل  بسیار

مثبتی، خصوصاً سیاسی بین سـه دولـت مقتـدر هـم عصـر شـیعه وجـود نداشـته اسـت و          
طلبی آنان باعث شده  ها در پی منافع شخصی خود بوده و حس قدرت زمامداران این دولت

گر به سر برند. و این امري است که در میان همـه  که اغلب در حال درگیري و نزاع با یکدی
که دولتمردان نـه تنهـا در    دولتهاي شیعی آن روزگار به صورت قاعده محتومی در آمده بود، چنان

آوردنـد کـه در درون خـود نیـز اختالفـاتی       اندیشان از یکدیگر حمایتی بـه عمـل نمـی    مقابل دگر
  هاي شیعی در مقابل رقباي آنان شد. اند که در نهایت موجب ضعف و سقوط دولت داشته
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  م.1998، ، بیروت، دارالکتب العلمیهت الذهبراشذ، الدین العماد الحنبلی، شهاب ابن
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 ش.1362، ترجمه جواد فالطوري، تهران، علمی و فرهنگی، تاریخ ایران در قرون نخستین اسالمیاشپولر، برتولد، 
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 ش.1385اشراقی، 
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  ق. 1422، مقدمه صدقی جمیل العطار، بیروت، دارالفکر، الملل والنحلبن عبدالکریم، ، محمدشهرستانی
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  ش.1375باقرحجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، دمحمد، ترجمه سیتاریخ شیعهحسین، مظفر، محمد
  .1379، القاسم امامى، تهران، سروشق ابو، تحقیتجارب األمم، ابو على، مسکویه الرازى

، ، تحقیق جمال الدین الشیال، القاهرهالفاطمیین الخلفااتعاظ الحنفاء بأخبار األئمۀ بن علی، ن احمدالدی مقریزي، تقی
  ق.1416، ون االسالمیهؤمجلس االعلی للش
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، علمـی و فرهنگـی  ، ترجمه و تعلیق محمد جواد مشکور، چ سوم، تهـران ، فرق الشیعه، بن موسی نوبختی، حسن
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