
 

 

 

 
روابط آل بويه و مصر 

 
: چكيده

با وجود . روابط آل بويه با مصر، از زمان تثبيت سلطه فاطميان بر مصر شروع شد

اشتراكات مذهبي، انتظار مي رفت دو دولت شيعي با يكديگر روابط دوستانه و تعامل داشته 

به نظر مي رسد توسعه طلبي . اما منافع و مصالح سياسي مانع تحقق اين امر شد. باشند

طرفين واختالفات مذهبي در پاره اي از اصول اعتقادي، در ايجاد دشمني و تخاصم بين 

در اين ايام ما شاهد تحريكات سياسي و جبهه بندي، نظامي . آن ها نقش عمده داشته است

اما بايد توجه داشت كه هر يك از اين دو دولت، طرف مقابل . طرفين عليه يكديگر هستيم

به همين . را بر ساير دولت ها كه از نظر مذهبي با آنها در اختالف بودند ترجيح مي دادند

دليل است كه عليرغم دشمني سياسي، در پاره اي از موارد شاهد برقراري صلح و دوستي و 

به همين علت بود كه دشمني طرفين هيچ وقت به برخورد . تبادل نامه و سفير مي توان بود

.  نظامي آنها به صورت مستقيم و جدي منتهي نگرديد

پناهنده شدن برخي از شاهزادگان آل بويه به مصر در گريز از رقباي خويش، 

.  سندي متقن بر اين مدعا مي باشد

 
: كليد واژه
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) ه338-72(دوران سلطنت عضدالدوله  )الف

توسط معزادوله بويهي تأثير عميقي در . ه 334تسلط آل بويه بر بغداد در سال 

. معادالت سياسي منطقه بر جاي گذاشت و شكوه و اقتدار خالفت عباسي را در هم ريخت

از استقالل طلبي دولت هاي محلي مانند حمدانيان، جلوگيري كرد و سياست توسعه طلبي 

بااين . در حوزه سرزمين هاي شرقي را، عقيم نمود... دولت بيزانس و مصر و قرمطيان 

وجود ديري نپاييد كه امنيت عمومي، بر اثر آشوب هاي داخلي و نبردهاي خارجي به 

. مخاطره افتاد

بنا به قول طقوس، انتظار مي رفت كه آل بويه بعد از تسلط بر قلمروي عباسيان، با 

توانايي كه داشتند، آرامش و وحدت را در آن برقرار ساخته، مانع سركشي سربازانشان و 

زيرا آن ها . اما در عمل چنين هدفي تحقق نيافت. برانگيخته شدن آشوب هاي مذهبي شوند

به دليل اختالفات مذهبي كه با خالفت عباسي داشتند در حالي وارد بغداد شدندكه روح 

.  دشمني و عداوت را با خود همراه داشتند

معزالدوله به فكر الغاء خالفت عباسي و برپايي خالفت علوي و انتصاب يكي از 

او با وجود توانايي بر اين كار بعد از مشورت با يارانش، به خاطر ترس . رهبران زيدي افتاد

از ايجاد تنش هاي شديد در جهان اسالم و سست شدن پايه هاي حكومت بويه، دست به 

بلكه خالفت عباسي را ابقاء نمود و خليفه را در امور سياسي و ديني به . چنيين كاري نزد

. عنوان يك مقام تشريفاتي شريك كرد

سرزمين عراق همواره محل توجه خلفاي فاطمي مصر، به خصوص بعد از تسلط 

آنها آشكارا حق سيادت خلفاي عباسي را بر تمام عالم اسالمي منكر . آل بويه بر آن جا بود

آل بويه سخت . شدند و به آن ها به عنوان غاصبين خالفت از دست شيعيان مي نگريستند

 1.تحت تأثير تبليغات فاطميان قرار گرفتند

شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد روابط آل بويه با مصر، ابتدا از زمان حكومت 

ق كه برابر چهارمين . ه338چنان كه در سال . دولت اخشيديان مصر برقرار بوده است

سال حكومت أنوجور اخشيدي بر مصر بود، از طرف وي هداياي گرانبهايي براي 
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ضمن آن از معزالدوله خواست تا با مشاركت برادرش در امر . معزالدوله فرستاده شد

معزالدوله با اين درخواست . حكومت مصر و اين كه بعد از وي جانشين شود موافقت كند

  2.موافقت كرد

جانشينان معزالدوله راه او را ادامه داده و با فاطميان ارتباط برقرار نمودند و به 

داعيان آن ها اجازه ي نشر عقايد خود در عراق و تمام نواحي كه تحت سيطره ي آنها بود، 

آل بويه علي رغم اين كه از سيطره و نفوذ فاطميان در هراس بودند اما از نظر مذهبي، . دادند

به همين دليل العزيز باهللا هيچ تالشي در جهت . فاطميان را بر عباسيان ترجيح مي دادند

از اين رو بين او و . تعرض به خالفت عباسي ننمود و فقط به فعاليت هاي سياسي اكتفا كرد

عضدالدوله نيز به امامت و . عضدالدوله بويهي در عهد خالفت الطائع نامه هايي ردوبدل شد

- از طرفي تجاوزات مكرر بيزانسي ها به حدود مرزي طرفين. پيشوايي وي اعتراف نمود

تأثير زيادي در نزديكي آن ها و همكاري ايشان در جهت طرد دشمن - عباسيان و فاطميان

 369اين موضوع از محتواي نامه اي كه العزيز باهللا خليفه در سال  3.مشتركشان داشت

: در اين نامه آمده. م براي عضدالدوله فرستاد كامالً روشن مي گردد979/ ق.ه

رسول تو همراه رسولي كه به سوي تو فرستاده شده بود به حضور اميرالمؤمنين ... 

مراتب اخالص و ارادت تو نسبت به دوستي اميرالمؤمنين و معرفت حق امامتش و . رسيد

اميرالمؤمنين . حمايت و پشتيباني از آباء اجداد او كه هاديان هدايت يافته هستند اظهار شد

و به خوبي ... همانا تو از حق عدول نمودي . از آن چه كه از تو شنيد بسيار مسرور گرديد

از نفرت دشمني مسلمانان از مشركان و خرابي شام و فقر و ناتواني مردم آن و افزايش 

به همين خاطر اميرالمؤمنين خود به سوي مرزها عازم خواهد شد و . قيمت ها آگاه هستي

پس خود را براي . در حيره اقامت خواهد كرد و نامه ي او بزودي به تو تقديم مي گردد

 4.جهاد در راه خدا آماده كن

ق كه، مصادف است با زمان خالفت . ه369ابن مسكويه در ذكر حوادث سال 

الطائع و حكومت عضدالدوله بر عراق، خبر از ورود سفيري، از جانب خليفه فاطمي مصر 

وي مي نويسد كه، در اين سال در ماه شعبان فرستاده مصر . العزيز باهللا، به بغداد مي دهد
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وارد شد و نامه هاي خويش را تحويل داد، در مقابل براي اداي جواب، قاضي ابومحمد 

ذهبي نيز به اين موضوع اشاره كرده  30.العماني همراه سفير مزبور به سوي مصر فرستاد

.  رسول العزيز صاحب مصر با نامه نزد عضدالدوله آمد369در شعبان سال : مي نويسد

پيوسته براي عضدالدوله آنها را جواب مي داد كه مضمون آنها تأكيدي بود بر دوستي 

  31.طوالني و حسن نيت طرفين

از اين نامه مستفاد مي گردد كه ابتدا عضدالدوله بوده كه نامه وسول نزد خليفه مصر 

. فرستاده  ، زيرا معزالدوله اشاره به آمدن رسول وي به مصر مي كند

عضدالدوله نامه ي العزيز باهللا را جواب داد و در آن به پيوند و خويشي وي به اهل 

ضمناً . او را مخاطب قرار داد» حضرت شريف«بيت عليهم السالم اقرار و تحت عنوان 

به خصوص . اين رفتار وي عجيب به نظر مي رسد. اطاعت خود را نيز از وي اعالن نمود

اين كه ابن ظافر متذكر مي گردد كه عضدالدوله به انتساب وي به فاطمه زهرا سالم اهللا عليها 

 ابوالمحاسن يوسف بن تغري بردي، درباره ي نامه ي مزبور مي نويسد كه، من 5.اعتراف نكرد

از شخصيت عضدالدوله تعجب مي كنم در حالي كه بر خالفت عباسي تسلط داشت و 

همه مي دانند كه . خليفه را امر و نهي مي نمود، در برابر خليفه مصر اين گونه رفتار مي كند

بين خلفاي عباسي و فاطميان مصر دشمني بود، و گمان نمي كنم عضدالدوله چنين نامه اي 

نوشته باشد مگر اين كه قبول كنيم وي از روي عجز و ناتواني در برابر فاطميان دست به 

اين كه وي نامه را در حضور خليفه الطائع خوانده و با آگاهي او . چنين كاري زده است

 6.چنين نامه اي را در جواب داده است، اين از عجايب است

بنا به قول طقوس، نظر درست اين است كه استقبال عضدالدوله از رسول العزيز 

باهللا و ارسال چنين نامه اي، تصميمي عمدي از سوي وي بوده تا با تقسيم دوستي و محبتش 

خالفت عباسي در اين زمان . بين عباسيان و فاطميان بتواند سيادت خود را حفظ نمايد

اگر . دچار ضعف شده بود، در حالي كه خالفت فاطميان در اوج قدرت خود به سر مي برد

. عضدالدوله براي تسلط بر خالفت مصر تالش مي كرد سيادتش بر عراق ضعيف مي گرديد

اما زماني كه فاطميان در شام پايه هاي قدرت خويش را تثبيت كردند و براي گسترش نفوذ 
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خويش بر عراق زمينه سازي مي كردند تصادم منافع دو قدرت بويهي و فاطمي فراهم 

  7.از اين زمان به بعد است كه روابط دولتي طرفين دگرگون و تبديل به تخاصم شد. گرديد

. براي تحقق اين هدف عضدالدوله تصميم به استرداد مصر از دست فاطميان گرفت

بغدادي در كتاب خود به اين حادثه اشاره . اما در اين راه، به دليل مرگ ناگهاني ناكام شد

: مي كند مي نويسد

ابوشجاع فناخسرو بن بويه بر آن شد كه آهنگ مصر كند و آن «

كشور را از چنگ باطنيه بيرون آرد از اين رو بر درفش هاي سياه خود 

بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمداهللا رب العالمين و صلي اهللا علي : نوشت

و . محمد خاتم البنيين الطائع هللا و اميرالمومنين ادخلو مصر ان شاءاهللا آمنين

چون به عزم رفتن به مصر سوي چادرها كه براي لشگريان او زده بودند 

  8.»بيرون شد ناگهان مرگ او را فرگرفت و در گذشت

مقريزي نيز به جريان حمله عضدالدوله اشاره كرده اما چون زمان اين حمله را بيان 

ننموده اند نمي توان پيش بيني كرد كه مقصود مقريزي  كدام حمله بوده است طبق تصريح 

اما برادرش برضد او به مخالفت . وي، فناخسرو بويهي قصد ارسال لشگر به مصر نمود

سپس با لشگر عظيم خود به مدد ايشان . برخاست و صاحب خراسان از وي ياري خواست

 از 56.عضدالدوله لشگر خود را از بغداد فراخواند لذا از رفتن به مصر منصرف شد. رفت

اين مطلب مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه حمله اي كه مورخاني مانند ابن مسكويه بدان 

.  اشاره كرده اند غير از اين حمله اي بوده كه مقريزي  در كتاب خويش متذكر شده است

از اين فرصت جهت تشكيك در نسب فاطميان بهره برداري نمود لذا شيعيان بغداد 

خليفه ي مصر ادعا مي كند كه او از علويان است پس انتسابش را : را فراخواند به آن ها گفت

مي خواهيم بدانيم تو چه «: همچنين رسولي را نزد العزيز فرستاد اعالن نمود. انكار كنيد

اين امر بر خليفه مصر گران آمد و تصميم گرفت رسول عضدالدوله را به » كسي هستي

 شايان ذكر 9.رسول هنگام بازگشت بين راه در طرابلس به قتل رسيد. بغداد عودت دهد

است برخي مانند ثعالبي، به قدرت فصاحت و بالغت العزيز باهللا خليفه مصر اشاره 
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مي نمايند و براي اثبات آن، به متن نامه اي كه به عضدالدوله بويهي نوشته بود و در حضور 

اين نامه، اوج فضل و قوت و شوكت . طايع هللا خليفه ي عباسي خوانده شده، اشاره مي كنند

 10.نگاشته شده كه سياهه ي آن نامه را ثعالبي در كتاب خويش، ذكر كرده است

 به 371 نوشته شده باشد، ذهبي در ذكر سال 369اگر نامه ي مزبور در سال 

وي مي نويسد، العزيز . نامه اي ديگر اشاره مي كند كه بين العزيز براي عضدالدوله نوشته بود

از : العبيدي رسولي را نزد عضدالدوله فرستاد و نامه اي بدو نوشت كه اول آن اين بود

عبداهللا نزار العزيز باهللا اميرالمؤمنين به عضدالدوله ابي شجاع مولي اميرالمؤمنين، سالم 

عليك همانا اميراالمؤمنين در پيشگاه تو خدايي را كه نيست خدايي جز او و مي خواهد از 

و الكتاب . او، و مي خواهد از او كه بر جدش محمد صلي اهللا عليه و آله و سلم درود فرستد

مبيني علي االستماله مع ما يسر اليه الرسول عتبه بن الوليد، فبعث مع الرسول رسوالً له و 

  ابن التغري نيز  متن نامه مزبور را ذكر نموده است57.كتاباً فيه موده و تعلالت مجمله

به هر حال آنچه مسلم است اين است كه، خلفاي فاطمي مصر در سياست خارجي 

نخست اشاعه مذهب اسماعيلي، دوم، توسعه ي : خويش، دو هدف عمده را دنبال مي كردند

: در زمينه ي فعاليت هاي خلفاي فاطمي جهت تحقق اهداف مزبور آمده. قلمرو

در مدتي بيش از يك قرن فعاليت هاي فاطميان مستقيماً متوجه رسيدن به اين هدف 

گاه با جنگ و گاه از طريق ديپلماسي، درصدد آن بودند كه تسلط خود را بر سوريه و . بود

. عراق و حتي عربستان گسترش دهند ولي تنها به موفقيت هاي ناپيوسته اي دست مي يافتند

عالوه بر قدرت نظامي و سياسي، بر سپاه پر شمار و مبلغان و داعيان و كارگزاران و 

پيرواني فرمانروايي داشتندكه تحت فرمان رئيس داعيان يا داعي الدعاه ساكن در قاهره، به 

پراكندن عقايد اسماعيلي و تبليغ بر رأي خلفا در سرزمين هاي متصرفي خلفاي عباسي 

پيوسته با تبليغات ايشان، توسعه طلبي و بازرگاني بزرگي نيز همراه بود و با . مشغول بودند

يك سياست اقتصادي ماهرانه مي خواستند راه بازرگاني با آسيا را از خليج منحرف كنند و 

 11.به بحر احمر بكشانند و به اين طريق مايه ي ضعف عراق و قدرت مصر را فراهم آورند

فاطميان اهداف آني و دراز مدت وسيع و گسترده اي  را در پيش گرفته بودند كه براي 
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ساماندهي تشكيالت منسجم . رسيدن به آن از انواع وسايل الزم بهره مي جستند

و يا توسل به قوه قهريه نظامي تماماً بر محور اهداف مزبور » داعيان«تبليغاتي تحت عنوان 

آنها اغلب در نواحي دور دست قلمروي خالفت عباسي مانند يمن، . در حال فعاليت بود

به فعاليت مي پرداختند اما وجود موانع  عمده آنها را ... هندوستان، افغانستان، شمال آفريقا 

.  در اين زمينه تا حدود زيادي ناكام گذاشت

سرانجام تالش ايشان براي رهبري و رياست، با شكست روبرو «

فرمانروايي غزنوي شرق كه فاطميان سخت به او توجه داشتند، به . شد

آل بويه ي . ترويج مذهب تسنن پرداخت و از تأييد كنندگان شديد آن شد

شيعي مذهب عراق كه فاطميان كوشيدند آنان را به جانب خود، به اين 

عنوان كه امامان علوي هستند، جلب كنند، پيشنهاد ايشان را نپذيرفتند و در 

نسب ايشان ترديد كردند و به اين ترتيب نيروي شيعيان در لحظه اي 

بدتر از همه آن كه فاطميان نتوانستند مسأله ي سوريه را . بحراني دوباره شد

حل كنند و وضع آنان در اين سرزمين پيوسته نامطمئن و در معرض حمله 

و برافتادن به دست رهبران محلي رؤساي قبايل بدوي و قرمطيان برخاسته 

شايد سوريه مهم ترين مانع و پرتگاه بر سر . از شرق و بيزانسيان شمال بود

اوج توسعه ي فاطميان در . راه پيشروي ايشان به جانب شرق بوده است

 بود كه سردار ترك ناراضي از عراق، 1057-9/ 448-51سال هاي 

ارسالن بساسيري، جانب فاطميان مصر را گرفت و نخست در موصل و 

. سپس مدت يك سال در بغداد در مراسم به نام خليفه از ايشان ياد مي كرد

ولي حكومت فاطمي قاهره نمي توانست چنان كه بايد از بساسيري حمايت 

كند و سلجوقيان بساسيري را از بغداد بيرون راندند و اين حادثه در واقع 

.  شكست نهايي فاطميان اسماعيلي به شمار مي رود

به اين ترتيب فاطميان نتوانستند همانند عباسيان به كار برخيزند و 

پيروزي هاي خود را از قسمت هاي محيطي به مركز و از انقالب به 
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ولي در نابساماني و ويراني، بر همان راه . امپراطوري جهاني ادامه دهند

  12.»عباسيان با شتابي بيشتر پيشروي كردند

آل بويه با وجود اشتركات اعتقادي با فاطميان يعني شيعه بودن با آن ها دشمني 

اختالفات مذهبي آل بويه و خلفاي فاطمي مصر از آنجا ناشي مي شود كه اولي . مي ورزيدند

..  و ديگري پيرو مذهب اسماعيل بود )يا زيديه(پيرو مذهب شيعه اثني عشري 

نه تنها شيعيان زيدي بلكه دوازده اماميان  ]آل بويه[در اين دوره «

در عراق سربلند مي زيستند و آن زمان در جهان اسالمي به اهميت و اعتبار 

ولي آل بويه همچون دربار خليفه، سخت با . قابل توجه دست يافته بودند

اسماعيليان دشمن بودند و اين وضع با غريزه ي ميل به بقاي ايشان تقويت 

اين ترتيب تعادل قدرت در قسمت شرقي هالل حاصل خيز و . شده بود

يازدهم، چندان به هم خورد كه خطري جدي براي / بالخاصه در قرن پنجم 

  13.»خالفت به شمار مي رفت

سرزمين مصر قبل از تسلط فاطميان بر آن  جا، جزو قلمروي عباسيان شمرده 

خاندان اخشيديان از طرف خلفا بر آن جا حكومت مي كردند و از بغداد اطاعت . مي شد

با روي كار آمدن حكومت طولونيان بر مصر، انتظار مي رفت كه آنان بتوانند مصر را . داشتند

يكي از داليل موفقيت فاطميان در فتح مصر، . هم چنان حفظ بكنند اما عمالً اين طور نشد

:  غفلت خلفاي عباسي و آل بويه از امور آن سرزمين بايد دانست، چنان كه آمده

المعزالدين اهللا را خبر رسيد كه اوضاع مصر پس از مرگ كافور «

اخشيدي پريشان شده است و مردم دچار قحط و غالء گرديده اند و فتنه ها 

در آن ديار افزون گشته و بغداد نيز چون سرگرم كشمكش هاي ميان بختيار 

معز آهنگ . بن معزالدوله و عضدالدوله پسر اعم اوست، بدان نمي پردازد

حركت به مصر نمود و جواهر الكاتب را به مغرب فرستاد تا كتامه را بسيج 

تا [نمايد و عمال خود را در برقه فرمان داد كه در راه او چاه ها حفر كنند 
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 جوهر روانه ي مصر 355پس در سال . ]سپاهيان و اسبان تشنه نمانند

  14.»گرديد

بنا به . با استقرار فاطميان بر مصر، روابط بين آنان و خلفاي عباسي نيز شروع شد

 توسعه طلبي و اختالفات مذهبي به 15ق اتفاق افتاد. ه358قول سيوطي استقرار در سال 

چنان كه به مجرد . عنوان اين دو عامل عمده، در وقوع تصادم بين آنها نقش ايفا مي نمود

 359در سال . تصرف مصر، فاطميان توجه خود را به شام و شمال عراق معطوف داشتند

ق فاطميان، طبريه و دمشق را از قلمروي عباسيان منتزع و ضميمه ي مستملكات خويش .ه

كوشش ابوالقاسم بن ابي ليلي الهاشمي براي ابقاي حاكميت عباسيان بر دمشق بي . نمودند

  16.نتيجه ماند

، در زمان امامان بعدي، فاطميان ]پس از دوران عزيز[پس از آن كه «

روياي . راه رسيدن به بغداد را از طريق شام، فوريت كمتري دنبال مي كردند

فتوحات مشرق از ميان نرفت، ولي به تدريج واقعيت سياست هاي شام آنها 

را مجبور ساخت به يك رشته اتحادها و ائتالف هاي محلي با حكمرانان 

رسمي شهرها و خاندان هاي امرايي كه بر طوايف محلي عرب سلطه 

فاطميان در همان سال حكومت خود بر مصر . داشتند، رضايت دهند

دريافتند كه اگر سوريه راه گشودن مشرق باشد، احتمال دارد كه معبري هم 

براي عكس آن باشد، يعني معبر تاختن نيروي مهاجمي بر ضد آن ها، چنان 

كه قبالً هم يك بار اتفاق افتاده بود و آن هنگامي بود كه قرمطيان از همين 

در واقع، به تدريج قيموميت و سلطة فاطميان بر شام به . راه به مصر تاختند

صور مختلف آن به عوض آن كه جزئي از نقشه تهاجمي باشد، به يك 

  17.»استراتژاي دفعي براي حفظ دولت خليفه در مصر تبديل شد

 358(شايان ذكر است دولت مصر از همان بدو امر يعني ابتداي استقرار بر مصر 

طبق تصريح منابع، در . در جهت تحقق سياست خارجي خويش، به شام لشكركشي كرد )ه

ق از طرف المعز باهللا خليفه مصر لشگر عظيمي همراه با جعفر بن فالح به .ه 358سال 
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وقتي سپاه به رمله رسيد بين جعفر و حسن بن عبداهللا طغج حاكم رمله . شام فرستاده شد

جوهر آن ها را . سپاه المعز پيروز شد، طغج و لشكريانش اسير شدند. جنگ هايي در گرفت

آنگاه . المعز بر آن سرزمين استيال يافت و دارايي آنها را تصرف نمود. نزد المعز فرستاد

اهالي آنجا پيشاپيش دعوت خليفه مصر . جعفر بن فالح را با سپاهي به آن سرزمين فرستاد

خطبه خلفاي عباسي را . را پذيرفته بودند لذا در آن جا به دمشق رفت بر آن جا دست يافت

اما در همان زمان واقعه . )ق. ه359محرم (انداخته، به نام خليفه مصر خطبه خواندند 

كه بر اثر آن مجدداً خطبه خليفه مصر . ديگري بين مردم دمشق و جعفر بن فالح رخ داد 

قطع شد با اين وجود اندكي بعد جعفر بن فالح پيروز شد خطبه را به نام خليفه مصر 

ق به واقعه مزبور اشاره . ه357 قابل ذكر است ذهبي نيز در بيان حوادث 18.برقرار نمود

. 19نموده است

روابط رسمي و عملي بين آل بويه و فاطميان در واقع از زمان تسلط عضدالدوله بر 

زيرا وي امپراتوري عظيمي تشكيل داد كه قدرت هاي موجود آن منطقه . بغداد شروع شد

از اين رو برخورد بين دو . خصوصاً دولت نوپا ولي قدرتمند فاطميان را به مخاطره انداخت

. دولت امري اجتناب ناپذير مي نمود

م جنگ هاي عضدالدوله در معني 980/ ق. ه369تا بهار سال «

وي در اين هنگام پادشاه امپراتوري بود كه وسعت آن به . پايان گرفت

مراتب بيش از يك مجموع وسعت امپراتوري از عمان تا كرانه ي درياي 

خزر و از كرمان تا سرحدات شمالي سوريه مي رسيد، از همدان به بغداد 

  20.»بازگشت

مي بايست . دليل دوام دراز مدت عضدالدوله در بغداد هم سياسي بود هم رواني

دستاوردهاي تازه اش را تحكيم بخشد، و اين دستاوردها را دولت ساماني در مشرق، خطر 

تازه اي در شكل فاطميان در مغرب و باالخره قدرت غير مسلمانان بيزانس در شمال تهديد 

در برابر دشمنان مسلمان، خالفت عباسي هنوز به عنوان سالحي با ارزشي در . مي كردند

در برابر خطري كه از سوي فاطميان خالفت را . دست كسي بود كه بر آن استيال داشت
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تهديد مي كرد، حضور قدرت شيعي ميانه رو در بغداد كه دست كم نسبت بدان تسامح 

داشت، مي بايست براي سامانيان كه سني راسخ اعتقادي بودند نسبتاً قابل تحمل به شمار 

. آيد

همان منبع تصريح مي كند كه خالفت براي عضدالدوله جهت تحكيم موقع داخلي 

. خود حتي بيشتر ضروري بود، تا وسيله اي كه با آن در نگرش هاي سامانيان نفوذ كند

شهر بغداد در مقام مقر خليفه و نيز مركز خيال انگيزي بود كه عضدالدوله از آنجا 

وي . سياست خارجي خود را كه به تازگي نيروهايش را در آن مستقر كرده بود اداره مي كرد

از بغداد ارتباط سياسي خود را با قاهره و قسطنطنيه شروع كرد و با هر دو اقدام به تبادل 

مسائلي كه در مذاكره وي با قاهره موضوع بحث قرار گرفت، شامل . سفير پرداخت

سياست هاي آنها در خصوص قرمطيان، جهاد با دولت بيزانس، دشمن هر دو و مسأله ي 

.  نسب علوي فاطميان مي گرديد

م 969/ ق. ه358قرمطيان دشمني خود را با فاطميان را مدت ها پيش از سال 

آشكار كرده بودند، و به جز اين آنها عضدالدوله را در جنگ با عزالدوله ياري رسانده 

اميراالمراء در ابتدا در مورد اصل و نسب علوي فاطميان امتيازاتي داده بود، اما چون . بودند

اين كار معارض سياست وي نسبت به خالفت و سبب ايجاد ناآرامي در ميان رعاياي 

  21.شيعه ي او شده بود، اين شناسايي را پس گرفت

رفتارهاي وي با فاطميان و قسطنطنيه كامالً روشن مي سازد كه وي تمايلي در 

اگر هم به . دست زدن به اقدامات ماجرا جويانه در شمال و مغرب نداشته است

جاه طلبي هاي بيشتري عالقه داشته است، بيماري رو به فزايند، او مانع از اين گونه نقشه ها 

 فاطميان در عصر طالئي حكومت خويش كه مربوط به دورة خالفت ابي 22.مي گرديد

منصور نزار العزيز است توانستند قلمرو وسيعي شامل شمال آفريقا، يمن، مكه، دمشق و 

 واكر در كتاب سياست خارجي فاطميان 23.تحت سلطه خويش درآورند... موصل 

:  مي نويسد
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اما پرسشي كه در نهايت پاسخ آن . يك پرسش به جا مي ماند«

دشوار است، اين است كه آيا امامان فاطمي، اگر مي توانستند آخرين گام را 

به سوي مشرق بردارند و بغداد را فتح كنند، باز هم قاهره را به عنوان 

مسلم است كه خود بغداد، شهر عباسيان . پايتخت خود حفظ مي كردند

هرگز در چنين نقشي به كار گرفته نمي شد، اما باز يك شهر جديداالحداث 

مي توانست به آساني در پي فتح آن پديد آيد با اين وجود با همه شواهدي 

كه در دست است و نشان مي دهد كه فاطميان چنين خط مشي و سياستي 

را دست كم تا زماني كه بساسيري، آخرين قهرمان آنها كه جداً بخت آن را 

 شكست 451/1060داشت كه براي هميشه از عباسيان خلع يد كند، در 

خورد، تعقيب مي كرده اند، اين نكته مهم باقي مي ماند كه آيا آنها انديشه 

تغيير پايتخت را مي داشته اند، ترجيح مي داده اند كه همانا از قاهره بر مشرق 

  24.»حكومت كنند

 
) 356-367(اتحاد عزالدوله بختيار و قرامطه 

بين قرمطيان و فاطميان مصر عليرغم اشتركات فراوان اعتقادي، دشمني شديد 

قرمطيان بحرين تصميم حمله به شام را گرفتند و از  )ق. ه361(در سال . برقرار بود

اين حركت عزالدوله در واقع تحريك . عزالدوله كمك و سالح خواستند، او نيز قبول كرد

چنان كه به محض حضور قرمطيان در شام، جنگ . دشمن بر ضد فاطميان محسوب مي شد

:  ابن اثير به اين موضوع اشاره نموده مي نويسد. بين آن ها به وقوع پيوست

ق، قرمطيان به دمشق رسيدند و آن را . ه361در ذيقعده سال «

علت آن اين بود كه قرمطيان چون . تصرف كرده، جعفر بن فالح را كشتند

متوجه شدند جعفر بن فالح بر شام چيره گرديده است، دچار تشويش خاطر 

زيرا كه بين قرمطيان و ابن طغج قرار بود كه هر سال سيصد هزار . گشتند

همين كه جعفر بن فالح دمشق را متصرف شده . دينار براي قرامطه بدهد
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پس عزم نمودند، قصد شام . فهميدند كه آن مال ديگر به دستشان نخواهد رسيد

او . در آن هنگام حسين بن احمد بن بهرام قرمطي پيشواي قرمطيان بود. كنند

در حركت به طرف شام به عزالدوله بختيار پيغام فرستاد و از او مساعدت 

عزالدوله درخواست او را اجابت كرد و قرار بر اين . مالي و سالح طلب كرد

شد كه چون به كوفه براي حركت به سوي شام رسيدند، مساعداتي كه طلب 

بختيار آن چه كه . همين كه به كوفه رسيدند. كرده بود به او رسانده شود

.  خواسته بودند به آنها رساند آنگاه به سوي شام حركت كردند

چون خبر عزيمت آنها به شام، به جعفر بن فالح رسيد، بدان توجهي 

نكرد، و بيمي به خود راه نداد احساس وجود قرمطيان نكرد مگر هنگامي كه 

در بيرون از دمشق او را تحت فشار گذاشته به قتل رساندند و مال و سالح و 

دواب او را به غنيمت گرفته دمشق را متصرف شدند و به مردم آنها امان 

نهاده بر آنجا و تمام حوزه ي مربوط بدان » رمله«آنگاه رو به سوي . داده

.  مسلط شدند

همين كه فاطميان كه در آن منطقه سكونت داشتند، خبر كارهاي 

قرامطه . در آنجا متحصن شدند. عزيمت نمودند» يافا«قرمطيان را شنيدند به 

گروهي از خود مأمور . رمله را متصرف شده، آنگاه متوجه مصر گشتند

محاصره يافا نمودند چون بدان سرزمين رسيدند جمع زيادي از عرب ها، و 

» عين شمس«سربازان و اخشيديها و كافوريها، به قرمطيان پيوستند و در 

.  مصر اجتماع كردند

سپاهيان جوهر نيز گرد آمده و به مقابله با آنها برخاسته و چندين بار 

آنان فاطميان را به . در آن روزها پيروزي با قرمطيان بود. با هم نبرد كردند

از سوي ديگر در برخي از روزها فاطميان از مصر . شدت محاصره كردند

بيرون شده، به مقابله ي قرامطه شتافته، بر ميمنه اردوي آنها حمله كردند 

عربها و ديگران كه به قرمطيان پيوسته بودند شكست خورده قصد مركز 
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قرامطه نمودند و آنجا را به باد غارت گرفتند قرمطيان ناگزير شدند آن جا 

.  فرود آمدند» رمله«را ترك كرده، به شام باز گردند و در  )عين شمس(

بر پناهندگان آنجا سخت . آنان يافا را در محاصره ي شديد قرار داده

جوهر از مصر گروهي از يارانش را به ياري محصورين به يافا گسيل . گرفتند

با اين گروه پانزده مركب خواربار حمل مي شد قرامطه مراكب خود . داشت

فقط يكي از مركب ها . را به سوي كاروان فرستادند، محموالت آنها را گرفتند

  25».نجات يافت كه آن را هم روميان متصرف شدند

طبق گزارش منابع موجود قرامطه براي پيشبرد اهداف خود، از اخشيديان نيز كمك 

ق قرامطه به دمشق .ه360در ذي القعده سال : چنان كه ابي الفداء مي نويسد. گرفته بودند

آنها را دست كم . جعفر بن فالح كارگزار المعزالدين باهللا بر آنجا حكومت مي كرد. رسيدند

در خارج دمشق بين آن دو، جنگ درگرفت قرامطه پيروز و بر دمشق دست يافته، . گرفت

پس جماعتي از طرفداران اخشيديان . بر مردم امان داده، پس به رمله رفتند آنجا را گرفتند

بين آنها و جوهر و مغاربه . به عين الشمس رسيدند. گرد آنها جمع شده قصد مصر كردند

قرامطه به شام . جنگ ها درگرفت قرامطه پيروز شده سپس مصريان بر آنها غلبه يافتند

  26 .بزرگ آنها در اين زمان حسن بن احمد بن بهرام بود. برگشتند

.  ه363چنان كه در سال . ق همچنان ادامه داشت. ه364فتنه قرامطه تا سال 

اما سرانجام قرمطيان . قرامطه به سوي مصر حركت كرده بين آنها و المعز جنگ ها درگرفت

المعز به . شكست خوردند و از آنها جمعيت زيادي كشته شده، باقي سپاه عقب نشيني كردند

هنگامي كه قرامطه شكست . قرامطه به االحساء قطيف رفتند. دنبال آنها هزار سوار فرستاد

خوردند و از شام دور شدند المعزالدين اهللا فرمانده اي به نام ظالم بن موهوب العقيلي را به 

اما . به زودي موقعيت ظالم باال گرفته جماعت زيادي دور وي گرد آمدند. دمشق فرستاد

بين مردم دمشق و مصريان درگيريها و آشوب هاي زيادي رخ داد تا حدي كه برخي نقاط 

  27. ادامه يافته 364اين اغتشاشات تا سال . دمشق را سوزاندند
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تسامح العزيزباS خليفه ی مصر نسبت به سرکشی قسام 

در دمشق از بيم حمله عضدالدوله بويهی  

هنگامي كه الپتكين از دمشق برگشت وي در . قسام يكي از نزديكان الپتكين بود

 قسام در دمشق قيام كرد ، بر آن جا دست 28.قيام كرده بر آنجا دست يافت ه 368سال 

چون قسام به خليفه ي مصر اعالن نموده بود كه هر گاه . يافتند، به حكومت پرداخت

عضدالدوله به دمشق حمله كند خود مانع ورود او به شهر خواهد شد لذا خليفه بنا به 

 369مصلحت سياسي او را به حال خود وا گذاشت اين امر سبب شد تا بتواند تا سال 

:  شرح اين حادثه را ابن اثير اين گونه بيان دارد. ق بالمنازع حكومت كند.ه

قسام بر . همين كه الپتكين، چنان كه ياد كرديم، دمشق راترك كرد

قسام را به » الفتكين«مردم دمشق سروري پيدا كرد و سبب آن اين بود كه 

. خود نزديك و به او اعتماد پيدا كرد، و بسياري از امور به او واگذار شد

پس بلند آوازه گرديد و نام آور شد و هواخواهانش از تازه واردان فزوني 

ابومحمد فرمانده كه از . يافتند و بر شهر و حكومت بر آنها مسلط گرديد

به شهر بازگشت . جانب العزيز به سمت واليگري دمشق تعيين شده بود

ولكن با قسام كارش سرانجام نيافت، و حكمش را كسي نمي خواند و امر 

. قسام نافذ و مجري بود و به نام العزيز باهللا دعوت مي كرد

ابي تغلب بن حمدان صاحب موصل در حال انهزام چنان كه ياد 

كرديم، به دمشق رسيد قسام مانع از ورود او به شهر شد و از او بترسيد و 

مانع از ورود او به شهر شد و از او بترسيد كه يا به قهر و غلبه و يا 

بامرالعزيز زمام امور شهر را قبضه كند و از ابوتغلب متوحش شد و ميان او 

. ابوتغلب از آنجا به طبريه رفت. و همراهانش ابي تغلب بيكاري رخ داد

از جانب العزيز سركرده اي به نام الفضل وارد دمشق شد و قسام را 

. در شهر دمشق محاصره كرد اما به او دست نيافت و از آن جا بازگشت

از . قسام هم چنان تا سال سيصد و شصت و نه در دمشق به جاي ماند

و . به دمشق گسيل گرديد» سلمان بن جعفر بن فالح«مصر اميري به نام 



  شماره هشتم– سال دوم –پژوهش نامه تاريخ 

 

176 

قسام . مردم را از حمل سالح نهي كرد كسي به سخنش گوش نداد

هواخواهان را بر سلمان گمارد و با او جنگيدند و از محلي كه اقامت 

. داشت بيرون كردند

در آن رويداد قسام در مسجد جامع بود و مردم نزد او بودند، پس 

صورت جلسه اي تنظيم كرد و به گواهي مردم حاضر در مسجد رساند و 

نزد العزيز فرستاد و يادآور شده بود كه در آن فتنه او در مسجد بود و گواه 

بر آن نبوده است، و از خود گذشتگي عرضه داشت كه هر گاه عضدالدوله 

و خود با او خواهد جنگيد و مانع ورود . بن بويه و با سپاهش قصد او كنند

العزيز در اين حال از قسام چشم بپوشيد و به . او به شهر خواهد شد

گناهش نگرفت زيرا مي ترسيد عضدالدوله قصد شام كند و همين كه سلمان 

دمشق را ترك كرده فرمانده ابومحمد به دمشق بازگشت ولي حكمش كسي 

 29.همه ي احكام در دست قسام بود و اين حال دوام پيدا كرد. نمي خواند

 
پناهندگي الپتکين به فاطميان مصر 

بين تركان و  ه 365در سال . 32الپتكين ترك از موالي معزالدوله بن بويه بود

تركان به فرماندهي سبكتكين پيروز شدند اما اندكي بعد . ديلميان در بغداد اختالف افتاد

تركان به جاي . در اين زمان بختيار بر بغداد حكومت مي كرد. 33سبكتكين درگذشت

سبكتكين فردي به نام الپتكين را به فرمانده خويش برگزيده، بر ضد بختيار دست به قيام 

بختيار، براي سركوبي شورش تركان از عضدالدوله . زده، بختيار را در واسط محاصره كردند

.  34عضدالدوله درخواست وي رااجابت كرده راهي بغداد شد. كمك خواست

الپتكتين كه در واسط بود چون خبر حركت عضدالدوله را شنيد به حمص فرار 

بنا به قول ابن . كرده، در حدود آنجا فرود آمد، آنگاه تصميم به تصرف دمشق گرفت

 الپتكين در خارج 35. خلدون، الپتكين بعد از شكست از بختيار راه دمشق را در پيش گرفت

خادم  )زياد(در اين هنگام حكومت دمشق را شخصي به نام ريان . از دمشق اردو زد
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تحت اراده ي اوباشان و سفلگان « معزالدين به عهده داشت كه بسيار ضعيف النفس بود 

لذا از الپتكين خواستند تا . اين امر به اعيان شهر تحمل ناپذير بود. »شهر قرار داشت

الپتكين بعد از گرفتن سوگند وفاداري از آنها وارد شهر . حكومت شهر را به عهده گيرد

 36.شد

از عضدالدوله شكست خورده » ديالمه«ابن مسكويه مي نويسد الپتكين در سواحل 

 مقريزي علت آمدن وي را به دليل پراكنده شدن سپاهش بعد از شكست 37. به دمشق رفت

بعد از مدتي جنگ جزء عده اي اندك پيرامون افتكين : از عضدالدوله دانسته مي نويسد

 حاكم بعلبك ظالم بن موهب عقيلي دست نشانده مصر به مقابله 38.نماندند وي به شام آمد

 مرد جنگي 300از آن طرف ابوالمعالي بن حمدان نيز بشاره خادم را از حمص با . او آمد

 طبق گفته مقريزي 39. بشاره خادم، ظالم را منصرف كرد. به ياري وي در جوشير فرستاد

وقتي الپتكين به سوي دمشق حركت كرد مردم به استقبالش آمده از ايشان خواستند تا 

الپتكين نام خليفه ي مصر .  شد ريان از شهر بيرون40. حاكميت مصر را بر آنجا خاتمه دهد

وي آرامش را بر دمشق برقرار و تمام امور . را از خطبه انداخت به نام طائع عباسي خواند

سپس از المعزالدين درخواست نمود تا حكومت دمشق را براي . را خود به دست گرفت

ليكن به علت درگذشت وي، اين . اما خليفه به بسيج سپاه مبادرت ورزيد. وي تأييد كند

بعد از درگذشت المعزالدين اهللا و روي كار آمدن پسرش العزيز باهللا، الپتكين . كار عقيم ماند

به زودي بعد از چند جنگ صيدا، عكا و . به قصد تصرف قلمروي وي در شام قيام نمود

.  طبريه را به تصرف خويش درآورد

ق العزيز باهللا، جوهر الكاتب را براي رويارويي با وي به . ه365در ذي القعده سال 

الپتكين از اعصم رهبر قرامطه . وي دمشق را به مدت دو ماه محاصره نمود. دمشق فرستاد

بزودي سپاهي انبوه . اعصم نيز درخواست وي را اجابت نمود. در االحساء ياري طلبيد

طبق گفته مقريزي . قريب به پنجاه هزار نفر از مردان شامي و اعراب گرد او جمع شدند

 آنان به رمله رفته آب را بر جوهر كه 41عده اي از ديلميان نيز به حمايت وي برخاستند

. جوهر به عسقالن آمد اما در آنجا نيز در محاصره قرار گرفت. هنوز در آنجا بود بستند
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چون عرصه بر وي تنگ شد چند تن از مغربيان را نزد الپتكين فرستاد به ايشان وعده هاي 

جوهر نااميدانه به مصر . ولي قرمطي ها او را بازداشتند. نيكو داد  مطيع خود سازند 

در . بازگشت اين بار به اتفاق العزيز باهللا با سپاهي مجهز به سوي الپتكين عزيمت نمود

العزيز باهللا به . ق در رمله دو سپاه در مقابل هم صف آرائي كردند. ه367محرم سال 

سرانجام كار به جنگ . وعدهاي طمع انگيز الپتكين را تطميع كرد اما وي آن را نپذيرفت

خليفه اكرامش . الپتكين به اسارت درآمد. كشيده شد، كه به شكست فاحش الپتكين انجاميد

بعد از اين شكست اعصم، رهبر . نمود با خود به مصر برد و از خادمان خاص گردانيد

الپتكين در دربار خليفه ي مصر، منزلتي باال پيدا كرد و در همان . قرامطه به االحساء برگشت

سرانجام وزير . حال مي زيست تا اينكه بين او و يعقوب بن كلس وزير خليفه دشمني افتاد

.  ق از ميان برد. ه364نيز با زهر، وي را در سال 

چون خليفه از اين ماجرا آگاه شد سخت متأثر شد وزير را براي مدت چهل روز به 

زندان انداخت و مبلغ پانصد هزار دينار غرامت از وي گرفت سپس به مقام سابقش باز 

 جمال الدين كاشاني، فرمانده ي قرمطيان، را كه، به ياري الپتكين آمد، حسن بن 42.گرداند

همو تصريح مي كند كه همراه الپتكين چند تن از پسران موالي . احمد معرفي كرده است

تشريفهاي شاهانه بخشيد، و «وي، يعني معزالدوله نيز به خليفه ي مصر پيوستند كه آنها را 

  43».اقطاع داد، و والي كرد

ابواب مكاتبات مفتوح «طبق گفته ي كاشاني، بين العزيز باهللا و عضدالدوله، مدام 

. ق العزيزباهللا، از طرف خود ابواسحاق بويه را والي بغداد نمود. ه373 در سال 44.»بود

ابواسحاق تا هنگام مرگ در آن جا ساكن بود و بعد از آن پسر برادرش، مرزبان بن بويه در 

  45.ق والي گشت. ه375سال 

:  ابن خلدون قضيه الپتكين را در جاي ديگر، بدين گونه نقل مي كند

ق بمرد، اعصم پس از مرگ او . ه365المعزالدين اهللا در سال 

ترك از موالي معزالدوله بن بويه،  )الفتكين(الپتكين . طمع در بالد شام كرد

در آن ايام . چون بر بختيار عاصي شد و از او منهزم گرديد به دمشق آمد
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الپتكين با . اوضاع دمشق آشفته بود، دمشقيان او را برخود امير ساختند

. المعزالدين اهللا مدارا كرد تا بمرد آنگاه با پسرش العزيز باهللا دم مخالفت زد

الپتكين از . العزيز باهللا جوهر سردار خود را با سپاهي به جنگ او فرستاد

اعصم به شام آمد و پس از نبردي رمله را از جوهر . اعصم ياري طلبيد

در اين احوال العزيز باهللا با سپاهي بيامد، الپتكين را بگرفت و . بگرفت

  46.اعصم به طبريه گريخت و از آنجا به احساء رفت

در اين سال : در اين زمينه مي نويسد.  ه368ابن تغري نيز در گزارش سال 

. وي از بغداد از ترس عضدالدوله فرار كرد. الپتكين امير ابومنصور تركي شرابي فوت كرد

خليفه او را . در يكي از جنگ ها اسير شد. بين او و العزيز خليفه مصر وقايعي چند رخ داد

آزاد نمود و به فرماندهي سپاه منصوب كرد اما وزير خليفه يعني يعقوب بن يوسف بن 

  50.به وسيله سم از بين برد. كلس از او ترسيد

الپتكين از ترس .  ه364در سال : در همين زمينه در شذرات الذهب آمده

وي . عضدالدوله از بغداد گريخت به شام آمد به ياري مردم آنجا بر دمشق تملك يافت

. دعوت عباسيان را رد كرده سپس به صيدا آمد با مصريها كه فرمانده آنها جوهر بود جنگيد

. سپس در عسقالن جوهر را شكست داد.  ماه محاصره كرد7جوهر دمشق را به مدت 

سرانجام الپتكين .  ماه محاصره كرد15الپتكين آن را . جوهر در عسقالن تحصن جست

اما ابن . العزيز او را مورد اكرام قرار داد. امان خواست جوهر وي را امان داد به مصر فرستاد

 51.كلس وزير از وي بيم به دل گرفت ايشان را مسموم نمود
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استمداد ابوتغلب از خليفه ی مصر بعد از فرار از 
 )ق. ه369(مقابل عضدالدوله 

ابوتغلب به همراه بختيار متفقاً به جنگ با عضدالدوله تجهيز .  ه368در سال 

در آنجا هيأتي را جهت انعقاد قرار داد صلح . شدند اما شكست خورده  به رحبه فرار كرد

  52. نزد عضدالدوله فرستاد اما عضدالدوله درخواست وي را نپذيرفت

بعد از اينكه ابوتغلب از صلح با عضدالدوله و بازگشت به حكومت خويش در 

قسام كه به نام العزيز باهللا در دمشق خطبه مي خواند و پس از . موصل نا اميد شد به شام آمد

الپتكين بر دمشق غلبه يافته بود چون ابوتغلب از وي درخواست ورود به دمشق گرفت 

ابوتغلب در بيرون شهر منزل . زيرا از نفوذ و اقتدار ابوتغلب برخود بيمناك بود. قبول نكرد

سپس به العزيز باهللا نامه نوشت و از وي خواست تا قسام را وادار نمايد كه دروازه ي . كرد

العزيز باهللا از ابوتغلب درخواست نمود تا به مصر آمده همراه . شهر را به روي وي بگشايد

آن گاه بعد از زد و خوردي چند با . اما ابوتغلب نپذيرفت. سپاهي مجهز به دمشق برگردد

العزيز باهللا براي گوشمالي قسام يكي از سرداران خود به نام . قسام، به سوي طبريه رفت

هنگامي كه فضل مشغول محاصره ي دمشق بود از ابوتغلب . فضل را به دمشق اعزام نمود

اما . ضمناً به ايشان وعده هاي نيك داد. در طبريه درخواست نمود كه به العزيز باهللا بپيوندد

اينبار نيز درخواست آنها را رد كرد ، از بني عقيل كمك گرفت، به جنگ با سپاه مصر 

اما . سرانجام در جنگ رمله از فضل سردار مصر شكست خورد، پا به فرار نهاد. برخاست

فضل خواست تا او را به مصر . عده اي او را تعقيب كرده دستگير نمودند نزد فضل آوردند

زيرا مي ترسيد كه در مصر . اما اطرافيان از جمله ذعفل او را بازداشت. نزد خليفه بفرستد

بنابراين او را به قتل رسانيد و سرش را براي خليفه به . مانند الپتكين مقام و مرتبتي يابد

  53.مصر فرستاد

وقتي ابوتغلب از مقابل عضدالدوله فرار كرد : مقريزي نيز در اين زمينه مي نويسد

ابوتغلب . سپاهي را به سوي او فرستاد و به اكراد و روميان نامه نوشت كه به او پناه ندهند

در انجا به العزيز نامه نوشت كه او را پناه دهد سپس . سپس به رحبه رسيد. به آمد وارد شد

. در آنجا العزيز به قسام نامه نوشت كه مانع او شود او نيز مانع شد. به حوران و دمشق آمد
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. قسام از او ترسيد العزيز، فضل بن صالح را فرستاد. كار و بار ابوتغلب باال گرفت

بزودي ابوتغلب بر اهراء دست يافت و گروهي از اعراب بني عقيل به گرد وي اجتماع 

هركدام تصور مي كردند كه فضل بن . ابن جراح از طرف خليفه به مقابله او رفت. كردند

بزودي جنگ در گرفت ابوتغلب شكست خورده، فرار نمود اما بر او . صالح با آنهاست

 369 ابن تغري نيز در گزارش سال 54.سرش را براي العزيز فرستادند. دست يافته، كشتند

وي فرمانرواي موصل، ديار ربيعه و قالع . در اين سال ابوتغلب فوت كرد: تصريح مي كند

تا . بين او خويشاوندانش و همچنين خاندان بويه چندين جنگ درگرفت. ابن حمدان بود

. ابوتغلب به اخالط فرار كرد. اين كه عضدالدوله او را از آنجا راند و قلمرويش را گرفت

با ياران العزيز خليفه مصر چندين جنگ نمود اما . سپس متوجه قلمروي مصر گرديد

  55.سرانجام در ميدان جنگ كشته شد، سرش را براي العزيز فرستادند

 
 دوران جانشين عضدالدوله )ب

شرف الدين پسر عضدالدوله بود كه بعد از درگذشت پدرش توانست بر پاره اي از 

وي در زمان پدر والي كرمان بود به محض مرگ پدر به فارس . قلمروي بويه حكومت كند

 به تصرف بغداد پرداخته به مدت دو سال و 376شرف الدوله در سال . آمده آنجا را گرفت

 هجري 379 سالگي در سال 28هشت ماه بر آنجا حكومت كرد تا اين كه در سن 

، چاپ اول، ص 1378سمت، :  فقيهي ، علي اصغر، تاريخ آل بويه، تهران**. درگذشت

 بنا به قول ابن خلدون، شكرالعضدي پس از وفات عضدالدوله، از دست شرف .9-48

برادر عضدالدوله، گريخت و به مصر نزد العزيز  )372-79(الدوله ابوالفوارس شيرزاد 

 ابن خلدون در مورد علت آمدن ايشان 59.خليفه مصر او را اكرام و اعزاز داشت. باهللا آمد و

:  به مصر مي نويسد

اين شكر از .  شكرخادم را بگرفت. ه378شرف الدوله در سال 

او از ايام پدر به سبب سعايت هاي او . خواص پدرش عضدالدوله بود

از جمله كارهاي شكر كه سبب مالمت شرف . كينه اش را به دل گرفته بود

الدوله شده بود، يكي آن بود كه در ايام پدرش عضدالدوله براي تقرب به 
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. برادرش صمصام الدوله او را از بغداد بيرون رانده و به كرمان فرستاده بود

. چون شرف الدوله به پادشاهي نشست شكر پنهان شد و بر او دست نيافت

به هنگامي كه شكر پنهان مي زيست كنيزي زيبا كه با او بود با ديگري 

زن كينه ي او را به دل . شكر از اين امر آگاه شد و او را بزد. سروسري يافت

شرف الدوله او را احضار . گرفت نزد شرف الدوله آمد و جاي او بنمود

عزيز خادم شفاعت كرد و شرف الدوله او را . كرد و آهنگ قتلش نمود

پس از چندي شكر اجازت خواست به حج رود، وبه مكه رفت و . بخشيد

خلفاي شيعه ي مصر او را به گرمي و اكرام پذيرا شدند و . از مكه به مصر

  60.شكر در نزد ايشان مقامي ارجمند يافت

ابن خلدون اضافه مي كند كه، وي در جنگ هايي كه بين مشرقيان و مغربيان، در 

مصر راه افتاد شركت مي كرد، و جيش بن الصمصامه الكتامي و ارجوان را كه بر ضد حسن 

 از سرنوشت وي اطالعي در 61.بن عماد و اعيان كتامه قيام كرده بودند حمايت مي كرد

. دست نيست

 
و العزيز  )ه403-379(سياست مشترک بهاءالدين بويهی 

: باS خليفه مصر بر ضد سعدالدوله حاکم حلب

  بويهي درگذشت بزرگان اطراف وي، برادرش ابونصر بهاءالدوله را به ه 379در 

ق بكجور كه بر . ه381در سال .   حكومت كرده 403سلطنت برگماشتند كه تا سال 

رحبه و نواحي اطراف رقه مستولي شده بود از بهاءالدوله والعزيز باهللا خليفه مصر براي 

در اين كه بهاءالدوله بويهي . سرنگوني سعدالدوله، حاكم حلب درخواست كمك كرد

درخواست وي را اجابت كرد يا نه، ما اطالع دقيقي نداريم اما دولت مصر به دليل اين كه 

همواره چشم طمع به شام دوخته بود تحت تأثير تبليغات بكجور بالفاصله به سپاهي به 

فرماندهي نزالي، كه فرمانرواي طرابلس بود گسيل داشت، اما نتيجه اي از اين لشكركشي 

ابن . زيرا بكجور از سعدالدوله شكست خورد و توسط وي دستگير و به قتل رسيد. نگرفت

:  اثير جزئيات حادثه ي مزبور خود را اين گونه شرح مي دهد
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چنان كه ذكر كرديم، پس ازمنهزم شدن بكجور از سپاه مصر در دمشق «

پس بر رحبه و نواحي مجاور رقه . در رقه اقامت كرد» رقه«و عزيمت به 

در آن احوال به پادشاه بهاءالدوله ابن بابويه نامه نوشت كه . مستولي شد

بدو بپيوندند و نيز باذكُردي كه بر ديار بكر و موصل مسلط بود نامه نوشت 

كه اجازه دهد به سوي او روان شود، با سعدالدوله بن سيف الدوله حمدان، 

فرمانرواي حلب مكاتبه كرد مبني بر اين كه به طاعتش بنا بر قاعده ي اولين 

كسي در آن . و سعدالدوله شهر حمص را كماكان به او بازگرداند. بازگردد

پس در رقه ماند بنا را به . جا يافته نشد كه به خواسته هاي او پاسخ بدهد

نامه نويسي به برخي از آشنايان و گروهي از رفقاي خود در دستگاه 

سعدالدوله كسانيكه در بندگي او بودند، گذاشت آنها بكجور را آگاه نمودند 

كه سعدالدوله سرگرم لذات و شهوات خود بوده، فارغ از تدبير كار ملك 

آن گاه بكجور به العزيز باهللا صاحب مصر نامه نوشت و او را به . است

تصرف حلب تطميع نمود و خاطرنشان ساخته بود كه حلب دهليز عراق 

و از العزيز . است و چون آنجا را گرفتي باقي كارها آسانتر از آن خواهد بود

فرمانروايي » نزال«العزيز پاسخ موافق داد و به . به سپاه مددكاري طلب كرد

طرابلس و والت ديگر در بالد شام نوشت و فرمان تجهيز سپاهيان به آنان 

به سوي بكحور روان شوند و در قتال با سعدالدوله » نزال«داد كه به اتفاق 

  62» .و قصد بالد او به فرمان او رفتار كنند
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درگذشت عمده الد وله اسحاق بن معزالدوله بن بويه در 
مصر 

در اين سال عمده الدوله : ق مي نويسد. ه400ابن اثير در ذكر حوادث سال 

 همان طور كه قبالً اشاره شد بعد از 63.اسحاق بن معزالدوله بن بويه در مصر درگذشت

م و كشته شدن وي، 978/ق. ه367شكست عزالدوله بختيار از عضدالدوله در سال 

برخي از پسرانش به فاطميان مصر پناه بردند و بقيه دستگير و در قلعه اي در فارس محبوس 

  64.گرديدند

 
خطبه خواندن به نام خلفای فاطمی مصر در کوفه و موصل 

)  ه379-403(و واکنش بهاءالدوله 

ق قراواش بن مقلد امير بني عقيل، به نام الحاكم به امراهللا خليفه ي . ه401در سال 

ابن . خطبه خواند... مصر در سراسر قلمروي خويش يعني موصل، انبار، مداين و كوفه و 

الحمداهللا الذي انجلت «: در آغاز، خطبه در موصل خوانده شد با اين عبارت: اثير مي نويسد

. بنوره غمرات العصب و انهدت بقدرته اركان النصب واطلع بنوره سمش الحق من العرب

. )در حاشيه من الغرب آمده است(

سپاس خداي را كه به نور خويش به تيرگي هاي جهل روشني بخشيد و به نيروي 

خود پي هاي نصب شده در هم ريخت و با طلوع نور خويش خورشيد حق از عرب پيدا 

» .گرديد

القادر باهللا، اميرالمؤمنين، قاضي ابابكر بن باقالني را نزد بهاءالدوله گسيل داشت و 

و عباسيان از كوفه به بغداد انتقال پيدا كردند،  )شيعيان(علويان . او را از ماوقع مطلع ساخت

و بهاءالدوله قاضي ابابكر را اكرام نموده، به عميد لشگر نوشت و فرمان داد كه به جنگ 

همچنين مبلغ يكصد هزار دينار جهت مخارج سپاه برايش ارسال داشت و . قراوش رود

چون عميد . قاضي ابابكر را خلعت و امر قضاوت عمان و سواحل را بدو تفويض كرد

پوزش طلبيد، خطبه . لشگر به جنگ قرواش رفت، قراوش از كرده ي خويش پشيمان شد
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براي خلفاي مصر قطع مجدداً آن را به نام خليفه ي عباسي القادرباهللا اعاده 

 65). ه381-422(نمود

ابن العبري نيز تصريح مي كند كه چون خليفه القادر بر اين واقعه آگاه شد دچار 

هنگامي كه خبر آمدن اين سپاه . عميد الجيوش را با سپاهي انبوه تجهيز كرد. اضطراب شد

به قراوش رسيد به خليفه پيغامي فرستاد عذر خواست در نتيجه دعوت الحاكم موقوف شد 

ق . ه401، در سال كاشانيطبق گفته ي  66. مجدداً به نام خليفه عباسي خطبه خوانده شد

دياربكر، موصل، سنجار، جزيره و سراسر ديار ربيعه و عراق و كوفه و مداين  )ق. ه399(

بر اثر اين اين حادثه اوضاع عراق . بر منابر خطبه به نام الحاكم باهللا خليفه مصر خوانده شد

بويه به حرب و رزم قراوش  ]بن[بهائ الدوله  ]نايب[عميدالجيوش «پريشان شد، در نتيجه 

و قراوش صاحب جيوش اصحاب حاكم مصر . رفت و در عراق قطع خطبه ي حاكم كرد

  67.»بود

 
تکذيب نسب فاطميان در بغداد در زمان آل بويه  

ق در بغداد صورت مجلسي متضمن قدح و . ه402 در منابع آمده، در سال 

طبق گفته ي . تكذيب سلسله نسب فاطميان، با حضور برخي از رجال بلند مرتبه ارائه گرديد

مرتضي و : ابن اثير، كساني كه صورت مجلس مزبور را صحه گذاشتند عبارت بودند از

برادرش رضي و ابن بطحاوي علوي و ابن ارزق موسوي و زكي ابوعلي عمر بن محمد و 

ء، ابن اكفاني و ابن جزري و ابوالعباس ابيوردي و ابوحامد اسفرايني و از قضات و علما

كشفلي و قدوري و ضميري و ابو عبداهللا بن بيضاوي و ابوالفضل نسوي و ابو عبداهللا بن 

:  مي نويسد» زبده التواريخ«مؤلف كتاب  68.نعمان فقيه شيعه و غيرهم بودند

در بغداد به اشارت خليفه قادر محضري ساختند متضمن  ]ق. ه464[در اين سال«

قدح و طعن سادات علويه مصر كه در دعوي اعتزاء و انتماء و انتساب به امام جعفر صادق 

و گروهي از محبان آل . كاذب اند، اصل ايشان از ديصانيان و قداحيان مجوس است )ع(

و خواستند كه به اطراف . عباس به طمع حطام دنيائي گواهي اشهاد خود ملوث كردند

وزير خليفه كه مردي عاقل بود . ممالك فرستند تا بر فراز منابر بر خاص و عام خوانند
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به استصواب من مصلحت افشاء آن نباشد، همچنان كه تو از بغداد تا بالد مشرق : گفت

چون بر اين حال آگاه . حاكمي ايشان از ديار بكر و مصر و شام تا اقصي مغرب حاكم اند

همچنين محضري به قدح انتساب شما بنويسند به » جواب الفاسد بالفاسد«شوند، به حكم 

اشهاد جمعي گواهان موشح كنند، و شما هر دو قبيله پيش مسلمانان و مردم مقدوح و 

  69».مطعون شويد، و حرمت هر دو طايفه از نظرها برخيزد، آن را نهان داشتند

بنا به قول ابن التغري، امضاءكنندگان نوشتند كه نسب فاطميان از ديصانيان است 

  70.منسوب به ديضان بن سعيد الخرمي

 
  )ق. ه414(پناهنده شدن مؤيد الملک رخجی به مصر 

از جمله افراد ديگر كه به جهت نارضايتي از آل بويه، به دربار فاطميان مصر پناه 

مشرف الدوله پسر بهاءالدوله بود كه از . برد مؤيد الملك رخجي وزير مشرف الدوله بود

:  ابن خلدون در اين زمينه مي نويسد.   بر عراق حكومت كرد416 تا 412سال 

را در دست  ]412-16[عنبر خادم زمام دولت مشرف الدوله 

بر . اين عنبر به اثير ملقب بود. پدر و جدش نيز چنين مقامي داشتند. داشت

. دولت آل بويه فرمان مي راند و به ويژه سپاهيان از او حرف شنوي داشتند

اثير خادم سبب شد كه مشرف الدوله، وزير خود، مؤيد الملك الرخجي را 

صد هزار دينار مصادره  ]از ابن شعياي يهودي[زيرا مؤيد الملك . عزل كند

چون مشرف الدوله در . كرده بود و اين يهودي از متعلقان اثير خادم بود

ابوالقاسم حسين بن علي بن [ق مؤيدالملك را معزول نمود، . ه414سال 

ابوالقاسم در مصر متولد شده . الحسين المغربي را به جاي او وزارت داد

به مصر رفت و  ]بود و پدرش از اصحاب سيف الدوله بن حمدان بود كه

  71.در آنجا به مقامات دولتي رسيد ولي به دست الحاكم باامرهللا كشته شد
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قيام بساسيری و حمايت وی از فاطميان در زمان آل 

بويه 

بنا به گفته مقريزي، بساسيري از اهل فسا يكي از شهرهاي مدائن بود، به همين 

هنگاميكه طغرل بيك سلجوقي به بغداد آمد و الملك  72.دليل وي را بساسيري مي گفتند

الرحيم بويهي را دستگير نمود، بساسيري از مملوكان و بزرگان آل بويه سر به شورش 

. برداشت

ق قتلمش كه پسر عم سلطان طغرل بود به جنگ بساسيري روان . ه448در سال 

در آنجا به . بساسيري قتلمش را شكست سختي داد، افراد وي را اسير و به موصل برد. شد

المستنصر براي وي و تمام افرادش خلعت . نام خليفه ي مصر المستنصر علوي خطبه خواند

از جمله خلعت گيرندگان جابر بن نائب و ابوالحسن بن عبدالرحيم و ابوالفتوح . فرستاد

.  ورام و نصير بن عمر و محمد بن حماد بودند

ابن الوردي مي نويسد، بساسيري چون بر بغداد دست يافت نامه اي به خليفه مصر 

در اين زمان . نوشت او را از ماجراي خطبه خواندن خود به نام خليفه مصر آگاه كرد

او از . منصب وزارت مصر در دست فردي بود به نام ابن اخي ابي القاسم المغربي بود

وي از بساسيري تبرئه جست، اقدام وي را . كساني بود كه از مقابل بساسيري فرار كرده بود

سرانجام جواب آمد كه آنچه تو در . زيرا از عواقب كار مي ترسيد. در اين زمينه  تأييد نكرد

پس بساسيري به طرف واسط و بصره حركت كرد . سر مي پروراني خالف مصلحت است

 بعد از مدتي طغرل به موصل حمله كرد و بساسيري را از آنجا راند 73.بر آنجا دست يافت

آن گاه حكومت موصل و تمام نواحي آن را به برادر خود ابراهيم ينال داد و به بغداد 

.  ق وارد بغداد گرديد. ه449بازگشت و در ماه ذي القعده سال

بساسيري از . ق ابراهيم ينال، از موصل به بالد جبال لشگر كشيد. ه450در سال 

دوري او از موصل استفاده كرد به كمك قريش بن بدران حاكم سابق موصل به آن شهر 

طغرل بيك به موصل آمد ولي قريش و بساسيري آنجا را . درآمدندو آنجا را متصرف شدند

طغرل در پي آنها به نصيبين رفت ولي چون برادرش ابراهيم ينال از او . ترك كرده بودند



  شماره هشتم– سال دوم –پژوهش نامه تاريخ 

 

188 

مجبور شد او را  )ق. ه450(جدا شد و به همدان رفت، و سر به عصيان بلند كرده بود، 

. تعقيب كند سرانجام در همدان برادرش را به محاصره انداخت

بعد از تصرف آنجا، در مساجد جامع به نام . بساسيري در اين هنگام به بغداد آمد

بگويند » حي علي خير العمل«المستنصر باهللا خليفه مصر خطبه خواند و دستور داد در اذان 

. بساسيري القائم بامراهللا خليفه عباسي را با اهل و حرمش به حديثه منتقل نمود

چون طغرل بيگ از كار برادر خود ابراهيم ينال فارغ شد، راهي بغداد گرديد از 

همين كه طاليه . بساسيري درخواست نمود كه خليفه عباسي را به مسند خالفت برگرداند

پس از ق . ه451لشگر طغرل، به عراق نزديك گرديد، بساسيري در ماه ذي القعده سال 

آن گاه خمار . طغرل خليفه را به بغداد آورد. يك سال، فرمانروائي بر بغداد، از آنجا رفت

. اندكي بعد طغرل نيز به او پيوست. تكين، طغرايي را جهت تعقيب بساسيري گسيل داشت

سپاه بساسيري غافلگير شد از طغرل شكست خورد، خود بساسيري در حين جنگ كشته 

شورش بسياري و حمايت فاطميان از آنها نشان مي دهد كه فاطميان در سياست  74.شد

خارجي خويش تسلط بر بغداد را دنبال مي كردند اما وجود دولت قدرتمند آل بويه، مانع 

.  تحقق چنين نقشه اي بوده است

 
)  ه435-440(اسماعيلي شدن ابوالكاليجا بويهي 

برخي از محققان برآنند كه ابوكاليجار بويهي تحت تأتير تبليغات داعيان اسماعيلي، 

تاريخ «چنان كه عبدالرحمن سيف آزاد در كتاب خويش . به مذهب اسماعيلي روي آورد

به هنگام بحث پيرامون شرح حال ابونصر هبه اهللا شيرازي سلماني، در اين » خلفاي فاطمي

:  زمينه مي نويسد

سيدنا مؤيد الشيرازي در قرن چهارم هجري در شهر شيراز به دنيا «

تعليم و تربيتش در . پدرش در زمان حاكمي حجه الحاكم در فارس بود. آمد

از آرزوهاي پدرش . سايه ي پدر و از طفوليت علوم فاطمي بوي آموخته شد

بود كه فرزندش بتواند مقام او را حفظ كند بعد از پدر در شيراز به امر 
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و با كوشش هاي فراوان او مردم بيشتر به مذهب اسمعيليه . دعوت مشغول شد

ابوكاليجار البويهي با او عداوت ورزيد ولي سيدنا چنان با حسن . گرويدند

. اخالق با او پيش آمد كه پس از چندي دعوت اسمعيليه را پذيرفت

دردربار سلطان با عده اي از علماي شيعه و سني و معتزله مناظره نمود و 

علوم اهل بيت و فقه فاطمي را . برتري دانش خويش را بر آنها ثابت نمود

در . به سلطان تعليم مي داد و در سلطنت او علناً به امر تبليغ مي پرداخت

شهر اهواز مسجد ويراني را تعمير و بر روي محراب آن اسامي ائمه را 

 )حي علي خير العمل(در اين مسجد اذان به طريق اهل تشيع . نقش نمود

معمول شد و هر جمعه به نام امام المستنصرباهللا خليفه فاطمي خطبه 

اهل تسنن از اين رويه و كار سيدنا بدربار خليفه عباسي . مي خواندند

سلطان از خوف عباسيان تقيه مي كرد و سيدنا مؤيد نيز ترك . شكايت بردند

 437بعد از سختي ها و مشكالت زياد در سال . وطن نموده به مصر رفت

  76.»ق به شهر قاهره رسيد.ه

هوش و پايداري ابوكاليجار سبب «: در كتاب تاريخ ايران كمبريج نيز آمده كه

در . گرديد كه متحد كردن قلمروي سنتي آل بويه به اضافه ي عراق براي وي ميسر شود

واقع از دست آوردهاي فرهنگي و اداري و يا نگرشهاي ديني وي چيزي نمي دانيم، 

ابوالمؤيد في الدين، داعي است كه در خدمت فاطميان بوده و مدتي را در دربار ابوكاليجار 

اما . دعوي كرده بود كه اميراالمرا را به مذهب اسماعيلي در آورده است. بسرآورده است

احتمال بيشتر آن است كه ابوكاليجار بنابر سنت آل بويه شايسته مي دانست كه نگرش وي 

لقب اضافي اي كه خليفه به . در موضوعات ديني وابسته به مالحظات سياسي باشد

  77.ابوكاليجار بخشيده بود گواه صادقي بر استعداد وي در تغيير جهت است
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