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چکیده
خالفت فاطمیان ،از نیمه دومِ سدۀ پنجم همنی ،،رو بنه افن ن ندناد .مطناب ون اهد
تاریخی ،آغاز این انحطاط با خالفت «اآلمی بأحکام اهلل» -سنان  495همنی -،ونیو
ود و در سان  567هن .ق به پایان رسید .در طی این دوره ،که ممم عاً هفتاد سنان بنه
ط ن انمامید ،علل متعدد ،در سق ط فاطمیان نقش داوتجد که این مقاله میک وند بنا
فیاه آوردن وجاختی از تیکیب مذهبی جامعه مصی در اینن دوره ،ابتندا بنه بیرسنی دو
پدیدۀ «قدرت گیفتن مقام وزارت و به حاویه رانده ودن مقام خالفت» و «اقتدار یافتن
جامعه تسجن در ساختار سیاسی  -اجتماعی مصی» بپیدازد و رابطه این دو را با یکندیگی
آوکار سازد و سپس با تبیین و تحلیل این رابطه ،نقش این ع امل را در سق ط فاطمیان
م رد بیرسی قیار دهد.

مقدمه

خالفت فاطمیان ،به رغم دوران با شکوه خود از نیمه دومِ سـدۀ پـنجم ،رو بـه افـول
نهاد و در پی این افول ،سرانجام در سال  567ق .سقوط کرد .در این پژوهش ،بـا تکیـه
بر شواهدی چند ،سال  495هجـری ،یعنـی غغـاز خالفـت «اآلمـر بححکـام اه» ،شـرو
تقریبی دوره سقوط خالفت فاطمیان در نظـر گرفتـه شـده ،و وجهـی خـاا از تـاریخ
سیاسی -اجتماعی مصر ،طی هفتاد سال پایانی خالفـت فاطمیـان ،مـورد بررسـی قـرار
گرفتـه اســت .طــی ایـن دوره ،در ســاختار سیاســی ،مقـام «وزارت» از اهمیتــی خــاا
برخوردارشد و حتی «خالفت» را تحت تحثیر خـود قـرار داد .از سـوی دیگـر ،سـاختار
مذهبی مصرِ عهدِ فاطمی و سیاستهای مذهبی خالفت فاطمیان در قبال جوامع دینی و
مذهبی در جامعه مصر ،به گونهای بود که جامعه اهل تسـنن توانسـت ،در ایـن دوره از
مذهبی مصر -دست یابد .همیمان با کسب این اقتدار ،امیرانی سنی مذهب نیی توانسـتند
به مقام وزارت دست یابند .سیاستهای ایشان در حذف شـعارر اسـماعیلی ،حمایـت از
تسنن و فشار بر اهل ذمه ،در نهایت موجب شـد تـا اقتـدار اجتمـاعی اهـل تسـنن ،بـه
افیایش قدرت سیاسی ایشان منتهی شود و راه برای سقوط فاطمیان هموار گردد .از این
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

رو ،پژوهش حاضر ،بر غن است تا سقوط فاطمیان را از منظـر بـه هـم پیوسـتن ایـن دو
عامل  -وزارت مقتدر و جامعه هوشیار و سیاسی شدۀ تسنن -مورد بررسی قرار دهد.
ترکیب اجتماعی جوامع دینی و مذهبی در مصر اواخر عهد فاطمی

به رغم استیالی فاطمیان بر مصر ،که از حوالی نیمه سده چهارم غغـاز شـده بـود ،در
نیمه دوم سده پـنجم ،اسـماعیلیان و حتـی تمـامی شـیعیان -اعـم از اسـماعیلی و غیـر
اسماعیلی -تنها اقلیتی کوچک از جامعه مصر را تشکیل میدادند .این در حالی بـود کـه
اهل تسنن ،از حیث شمار ،بیرگترین جامعه مذهبی مصر محسوب
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زوال دستگاه خالفت ،اندک اندک به اقتدار چشـمگیری -در مقایسـه بـا دیگـر جوامـع

میشـدند ،و فقهـا

و عالمان ایشان در مناطق مختلف مصر ،به تفقه و تعلیم مذاهب مختلف تسنن مشـوول
118

هرچند برخی از علوم مقدماتی اسالمی ،از ابتدای فـت مصـر -تـا پـیش از اسـتیالی
فاطمیان بر این سرزمین -تدریس میشد ،اما بیش از یک قرن طـول کشـید تـا مـذاهب
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بودند.

فقهی در مصر پا گرفتند .اولین غنها مذهب مالکی بود که توسط فردی به نام عبـدالرحیم
بن خالد بن ییید بن یحیی (د163 .ق) به مصر معرفی شد (مقریـیی ،بیتـا .)140/2:بـه
سبب شوق و تعصب پیروان ،این مذهب ،به سرعت در مصر گسـتر

یافـت و از نظـر

شمار پیروان ،از مذهب حنفی -که پس از مذهب مالکی وارد مصر شد -پیشی گرفـت.
بنا بر اظهارات مقرییی ،مذهب ابوحنیفه حتی تا غن زمان ،در مصر کامالً ناشناخته بود و
مذهب مالکی تا زمانی که شافعی(د204 .ق) خود در سال 198ق .به مصر رفـت ،در غن
سرزمین بی رقیب بود .شافعی تا هنگام درگذشت خود در فسـااط ،بـه تفقهـه و تعلـیم
مشوول بود و به سرعت ،پیروان فراوانی یافت کـه رقیـب مالکیـان شـدند .حنفیـان نیـی
گرچه برجا ماندند ،اما توفیـق انـدکی یافتنـد (مقریـیی ،همانجـا

1973:214

 .)Mez,در

سال326ق ،مالکیان و شافعیان هر یک  15حلقـه تـدریس در جـامع عمـرو داشـتند ،در
حالی که حنفیان ،تنها از سه حلقه برخـوردار بودنـد

)ibid:214

 .(Mez.شـیعیان ،اعـم از

داشتند (مقرییی ،همان.)334/2:
به مذهب رسمی حکومت بدل گردید ،و فقه تسنن و شـعارر مبتنـی بـر غن ،از جلـوهگر
شدن در غرینهای رسمی جامعه ،منع ،و تشیع – خاصه اسـماعیلی -تشـویق و تقویـت

شد .به رغم این توییرات ،بیشتر مسلمانان مصـر ،همچنـان سـنی مـذهب بـاقی ماندنـد.
عالوه بر این ،ظاهراً فاطمیان بیشتر عالقمند به ترویج ایدرولوژی خود در خارج از مصر
بودند و حتی اگر نمیتوانستند سنیان را به عرصه تشیع بکشانند ،به سلاه بر غنـان قـانع
بودند .برای این منظور ،سرکوب اهل تسنن و یا شوراندن پیروان یک مذهب بر مـذهب
دیگر ،دو راهبرد مناسب بود که میتوان برای بکارگیری هر یک از غنها توسط فاطمیـان،
شاهدی تاریخی اراره کرد مثالً ،مقرییی گیار

میدهد که در سـال 381ق ،فـردی بـه

جرم داشتن نسخهای از المؤطا مالـک ،شـالق خورد(همـان ،)341/2:و یـا اینکـه،

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

به قدرت رسیدن فاطمیان ،موجب توییرات اساسی در مصر شد« .تشـیع اسـماعیلی»،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-08-12

امامی ،زیدی و اسماعیلی نیی ،در برخی امـاکن و منـاطق ،انـدک حلقـههای پراکنـدهای

تقریباً در همان ایام ،مقدسی که از مصر دیدن کرده بود ،میگوید که جامع ابـن طولـون،
غن ،تمامی ارمه جماعات ،مالکی مذهب بودند .در غن ایام ،حنفیان نیی همچنان در مناطق
مختلف حضور داشتند ،اما فاطمیان با غنان ،عداوتی خاا میورزیدنـد ،زیـرا ایشـان را
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امامی شافعی مذهب داشت (مقدسی ،)203-202 :1991 ،حال غن که تا چندی پـیش از

هم مذهب دشمن بیرگ خود ،عباسیان بوداد ،میدانستند (سرور.)85 :1995 ،
با این حال ،در دوران زوال حکومت فاطمیـان ،فشـار نـاچییی از جانـب حاکمیـت
اسماعیلی بر جامعه اهل تسنن وارد میشد .اهـل تسـنن از رونـق و کامیـابی اجتمـاعی
مالوبی برخوردار بودند و این شرایط ،مدیون وجود خالفتی رو به زوال ،تعدد وزیـران
و حضور وزیران سنی گرا در دربار فاطمیان بود .با اینکه در اکثریت بودن اهـل تسـنن،
فشار روانی خاصی را بر شـیعیان وارد میکـرد امـا برخـورداری شـیعیان از حاکمیـت
سیاسی ،فشار متقابلی بود که بر اهل تسنن وارد میشد .این دو فشار ،یکدیگر را خنثـی
میکردند از همین رو ،هنگامی که پایان کار فاطمیان فرا رسید ،شیعیان ،کمتر بـه چشـم
دشمن نگریسته شدند ،و به راحتی و بدون کم ترین خسارت و برخورد منفی ،توانستند
در اکثریت ،جذب شوند .از این نکته نیی نباید غفلت کرد که در سراسـر دوره فاطمیـان،
جامعه اهل تسنن ،به طور مداوم ،تقویت و جریانی مستمر از ایشان همـواره وارد مصـر
غندلس به حج میرفتند .فرهنگنامههای تاریخی مربـوط بـه مسـلمانان شـمال غفریقـا و
غندلس ،مملو از احوال کسانی است کـه از طریـق مصـر بـه حـج رفتهانـد .بیشـتر ایـن
حجگیاران ،مالکی بودند و بسیاری از غنان ،برای مدتهای طوالنی و یا همیشه در مصر
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

میماندند .در حقیقت ،یکی از انگییههای ساخت مدارس در شهرهایی مانند اسکندریه-
توسط وزیران سنیگرایی که در ادامه این پژوهش به غنها خواهیم پرداخت -اسـتفاده از
غنها به عنـوان اسـتراحت گـاه و اقامتگـاه زارـران و مسـافران بـود (قلقشـندی1963 ،
 .)458-459/10:این مدارس ،محلی برای دیدار اهل تسنن با یکدیگر نیی بود کـه خـود
موجب تقویت جامعه سنیان میشد.
عالوه بر حجگیاران ،مسـافران دیگـری چـون بازرگانـان و طـالب حـدیث و علـوم
اسالمی نیی از دیگر سـنیانی بودنـد کـه بـه مصـر میغمدنـد .مسـیر ایشـان در مصـر ،از
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میشد و یا از غن می گذشت .مصر در مسـیر کاروانهـایی بـود کـه از شـمال غفریقـا و

اسکندریه بر روی نیل به طرف باال تا قوا بود و سپس به سـمت صـحرای شـرقی تـا
بندر عیذاب و از غنجا به دریای سرخ میرسید (ابن جبیر.)Gibb,1986: I/782 1370:57 ،
120

مصر نیی بر سر راه ایشان قرار داشت.
اهل تسنن ،از شرق هم به مصر میغمدند .برخی از ایشان حجگیارانـی بودنـد کـه از
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بیشتر مسافران این جاده ،اعم از حجگیاران و تاجر پیشگان ،سنی بودند و اغلب مدارس

شام و مناطق شرقیتر مانند :قفقاز و ایران به مصر میرفتند و به جای سفری مستقیم بـه
حجاز ،از مسیر مصر و عیذاب راهی مکه میشـدند (رفعـت پاشـا308-306/2: 1344 ،
سباعی .)219-218 ،214 :1420 ،پس از تسلط صلیبیان بـر منـاطقی از شـام ،و دشـوار
شدن سفر مستقیم از شام به حجاز ،بر شمار این عده افـیوده شـد(.)Murray,1926:235
عالوه بر حجگیاران ،مصر ،پذیرای مسافران شرقی دیگری از طبقات مختلـف نیـی بـود.
زیارت میار امام شافعی در قرافه ،برای زارران شافعی ،اهمیت بسیایی داشت .چهرههـای
نامداری از میان عالمان برجسته تسنن ،مانند سِلَفی شافعی ،از ایران و از طریق شـام بـه
مصر غمده بودند (ابنخلکان1972 ،م105 /1 :ـ 107ابنکثیر ،بی تا  307/12 :ابنتعـیی
بردی1375 ،ق .)87/6 :از برجستهترین شافعیانی که از طریق شام به مصر سـفر کردنـد،
میتوان به غیالی اشاره کرد که در ابتدای سده ششم به اسـکندریه رفـت (ابـن خلکـان،
همان .)75/4:در مجمو  ،جامعه سنیان مصر در عهد فاطمی ،به طور دارم ،خونی نـو در
از چنین اقبالی برخوردار بودند خاصه هنگامی که از نیروی بربران حامی خـویش بهـره
فاطمیان ،تا چنـدی از حمایتهـای اسـماعیلیان شـرق ،ماننـد :شـام ،حجـاز و ایـران و
ارتباطات غنان با مصر نیی برخوردار بودند ،اما اختالفات بنیادین بر سر مسحله جانشـینی
غنان را از این امر بیبهره ساخت .صلیبیان نیی در ارتباط ایشان با شـام و شـرق ،اخـتالل
ایجاد کردند .در مجمو  ،این عوامل موجب کاهش اقتدار جامعه اسـماعیلی گردیـد ،بـه
گونهای که هنگام سقوط فاطمیان در 567ق ،جامعه اسماعیلی -و در کل شـیعی -چنـان
دچارضعف شده بود که به راحتی محو شد.
دومین جامعه بیرگ دینـی /مـذهبی پـس از اهـل تسـنن ،مسـیحیان بودنـد .تحمـل
اقلیتهای غیرمسلمان در عصر فاطمی ،که از غن به دوره طالیـی «تحمـل مـذهبی» یـاد
شده است ( ،)Lev, 1991: 189-196بیتردید ،در بهبـود شـرایط مسـیحیان ایفـای نقـش

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

میبردند .اما غنان به زودی مجبور شدند تا از غیر شیعیان ،در سپاه خویش بهره جوینـد.
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رگهای خویش دریافت میکرد .اسماعیلیان نیی در نیمه اول حضور فاطمیـان در مصـر،

نمود .رفتار خلفای فاطمی در قبال اهل ذمه ،بجی بخشی از دورۀ خالفتالحاکم ،معموالً
مربوط به این دوره را میتوان از خـالل منـابع و پژوهشهـای معاصـر ،اسـتخراج و یـا
ماالعه کرد (مصافی عامر2000 ،م .)222-173/1:بی شک ،یهودیان و مسیحیان ،جایگاه
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مناسب ،در بسیاری موارد دوستانه و توأم با همدلی و همکاری بود .گیار های متعـدد

مهمی در نظام اجرایی و تشکیالتی فاطمیان داشتند ،و به نسبت جمعیت خود ،از نقـش
مهمی در رونق و شکوفایی خالفت اسماعیلیان برخوردار بودند (مصافی عامر ،همانجا
 .)Lev,op. cit:189-196هرچند روابط میان همه جوامع مذهبی مصر ،ضـرورتاً صـمیمانه
نبود ،اما از وجه صحی و سازندهای برخوردار بود .هر جامعـه ،از جملـه مسـلمانان ،در
درون خود دارای مناسبات خاا خویش بود .افراد غن ،تنها تنظیم امـور کلـی – ماننـد

امنیت -و برقراری عدالت را از حکومت انتظـار داشـتند .حکومـت نیـی تنهـا پرداخـت
مالیات و فرمانبرداری معقول غنها نسبت به خـود را خواسـتار بـود .اگرچـه هـر جامعـه
مذهبی ،حالتی درونگرا و معاوف به خویش داشـت و از امـور دیگـر جوامـع مـذهبی
فاصــله خــود را حف ـ میکــرد ،امــا افــراد ایــن جوامــع ،از همــدیگر ،دوری و پرهیــی
نمیکردند ،و یا از یکـدیگر متنفـر نبودنـد بلکـه در یـک محلـه زنـدگی میکردنـد ،از
بازارها و موازههای مشترکی خرید مینمودند ،و شریک فعالیتهای بازرگـانی یکـدیگر
میکردند(.)Goitein, 1967: II/ 273
در اواخــر عهــد فــاطمی ،مســیحیان ،جامعــه ای بســیار بــیرگ بودنــد .بــر اســاس
پژوهشهای الپیدوس 1و گیار
بیشتر سـاکنان مصـر مسـیحی

های مقدسـی ،میتـوان گفـت کـه تـا سـده چهـارم،
بودنـد(Lapidus, 1972:256-262

مقدسـی ،همـان.)193:

سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ابوصال ارمنـی ،2نـام دههـا شـهر و روسـتای دارای کلیسـا و صـومعه را ذکـر میکنـد
)Saleh,1969:347-352

 .(Abuاز فهرست او ،میتوان دریافت که در اواخر عهد فـاطمی،

در مناطقی مانند :فسااط ،مصر علیا (حوالی اخمیم و اسـیوط) و برخـی منـاطق دیگـر،
تمرکی مسـیحیان بسـیار بودهاسـت .مسـیحیان مصـر ،شـامل قبایـان (پیـروان کلیسـای
مونوفیییتی مصری) ،مسیحیان مِلکی /مِلکانی (پیروان کلیسای کاتولیک شـرقی) ،ارامنـه
اُرتُدُکس (پیروان کلیساهای خـویش) و جمعیتهـای کوچـک تـری ماننـد یعقوبیـان و
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بودنــد .البتــه اهــل ذمــه -یهودیــان و مســیحیان -بایــد جییــه خــود را پرداخــت

نساوریان بودند (.)Dadoyan, 1997:81-105
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1 Ira Lapidus
 Abu Salih .2برخی برغنند که ابوصال نگارنده واقعی اثر منسوب بدو نیست و حتی این اثر بـه نـام نویسـندهای
دیگر به چاپ رسیده است (برای اطال بیشتر نک :پنجه 151 ،به بعد) ،امـا از غنجـایی کـه در ایـن پـژوهش از
چاپی استفاده شده که به نام ابوصال است ،در اینجا به ابوصال ارجا داده شده است.

از مهمترین عواملی که در بهبود شرایط مسیحیان ایفای نقش کرد ،بکـارگیری وسـیع
غنها در دولت فاطمی بود (برای نمونههای متعدد نـک :مصـافی عـامر ،همانجـا) .البتـه
مسیحیان در صنعت وتجارت فعال بودنـد و در قیـاس بـا یهودیـان ،درکشـاورزی نیـی
پرکارتر بودند ،که این امر ناشی از شمار زیاد و سابقه تاریخی حضور غنان در مصر بود.
غنها ،بهتر از دیگران ،نیل را میشناختند و روستاهایشان در حواشـی و سـواحل غن ،پـر
رونق و متعدد بود (مصافی عامر ،همان.)91-74/2:
دیگر جامعه دینی  /مذهبی مصر ،جامعه یهودیان بود که کوچکترین امـا ،از بعضـی
لحاظ ،نیرومندترین اقلیت غیر مسلمان عهد فاطمی به شـمار میرفـت .یهودیـان مصـر،
عمدتاً در سـه عرصـت تجـارت ،صـنعت و تشـکیالت اداری -حکـومتی فعـال بودنـد.
ارتباطات تجاری و غیر تجاری غنان با همکیشان خود در مناطق وسیعی چـون حواشـی
مدیترانه از یک سو ،و سواحل هند از سویی دیگر ،توانمندی این جامعـه کوچـک را در
این سرزمین در پیوند تجاری شرق و غرب شده بود .همین امر ،مصر را به مرکیی برای
صنعتگران یهودی ،در ریسندگی و بافندگی (پارچههای ابریشمی) ،صـباغی ،فلیکـاری
و نقرهکاری ،شیشهگری ،صنایع دارویی و مواد غذایی فعال بودند .تولیدات زراعی غنهـا،
بخشی از اقالم تجاری مصر به شمار میغمد ( .)ibid:199افـیون بـر ایـن ،در مشـاغل و
مناصب حکومتی ،نظیر :حسابگری مالیاتی و دیوانی ،منشیگری ،شـرطه و حـرس ،امـور
گمرکی و مالیاتی ،و طبابت (خاصه برای خلفـا و وزیـران) حضـور داشـتند ،و تنهـا در
سپاهیگری به غنان جایی نمیدادند (.)ibid, II: 374-380
وزیران و روابط آنها با جوامع مذهبی

خلفای فاطمی ،از نخستین دهههای حضور خود در مصر ،اداره دستگاه خالفت ،امور

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

تجارت ،تولید ،مصرف و نیـی ،ثـروت و سـرمایه ،غن بـدل کـرد

(cit:148

.)Goitein,op.
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تجارت با جهان غن روز ،بسیار گستر

داده بود .موقعیت راهبردی مصر ،موجب ارتقـا

تشکیالتی و دیوانی و حتی گاه ،اداره سپاهیان خویش را به «وزیران» خـود میسـپردند.
شد تا یکی از امیران سپاه را به مقام وزارت برگییند .این امر ،سر غغاز دوره جدیدی در
تاریخ خالفت فاطمیان به شـمار غمـد .مستنصـر در سـال 466ق ،بـدرالجمالی ،یکـی از
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اما در نیمه دومِ سده پنجم بود که با ظهور پارهای از مشکالت ،خلیفـه مستنصـر ،بـر غن

امیران نو مسلمانِ ارمنی تبار خود در شام را ،با شمار بسیاری از سپاهیان ارمنی ا  ،بـه
قــاهره فراخوانــد و بــه وزارت گمــارد( .)Becker,1986:II/869-870پــس از درگذشــت
بدرالجمالی در سال 487ق ،مقام وزارت به فرزنـد

افضـل رسـید کـه سیاسـتمداری

توانمند بود .از عهد افضل به بعد ،وزارت ،از چنان نفـوذ و قـدرتی برخـوردار شـد کـه
درک شرایط سیاسی – مذهبی تاریخ مصـر ،بـدون شـناخت مقـام وزارت و جنبـههای
مختلف غن میسر نیست.
اقتدار مقام وزارت از ابتدای خالفت غمر -فرزند هشت سـاله مسـتعلی کـه در سـال
 495ق .به خالفت رسید -مشهود بود زیرا خالفت او در حالی غغاز شد کـه حکمـران
واقعی ،افضل بود و مصر ،در حقیقت ،به دست او اداره میشد .عالوه بـر ایـن ،افضـل،
اولین وزیری بود که جانشین خلیفه را تعیین کرد (ابـن اثیـر 591-589/1415:10 ،ابـن
خلکان .)214-213/2: 1364 ،این اقدام ،که چییی جـی دخالـت غشـکار یـک عنصـر
امامت فاطمیان منافات داشت

(Madelung,1986:. III/1167

جان احمدی-271 :1388 ،

 .)283خلیفه مستنصـر ،پـیش از وفـات در 487ق ،نِـیار ،بیرگتـرین پسـر خـود را ،بـه
جانشینی خویش برگیید ،امـا افضـل ،در رسـیدن او بـه خالفـت ،ایجـاد مـانع کـرد ،و
مُستَعلی ،پسر کوچکتر مستنصر را به خالفت برنشاند .این امر ،بـه شـکاف عمیقـی در
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

میان فاطمیان انجامیدکه شاید ،جیری از سیاست افضل در تضعیف خلیفه به سـود خـود
بود .هواداران نیار ،به مخالفت برخاستند ،اما شور

غنها ،به رهبری نیار ،سرکوب شـد

و در نهایت ،به گروهی ارعابی بدل شدند که ظـاهراً ،مسـتعلی ،توسـط غنـان مسـموم و
کشته شد .این شکاف ،به خارج از مصر کشیده شد .اسماعیلیان ایران ،نیار را خلیفـه بـر
حق دانستند و به هـواداری او پرداختنـد .گروهـی از هـواداران نـیار در شـام ،جنبشـی
افراطی ،موسوم به حشهاشین ،پایهرییی کردند و چنین بود که دامنه نفوذ خلیفـه فـاطمی
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سیاسی در امر تعیین خلیفه فاطمی نبود ،دقیقاً با عقایـد اسـماعیلیان در بـاب خالفـت و

محدودتر گردید (ابن میسر)Wustenfeld,1881: 271 43-34: 1919 ،
پس از مسموم شدن مستعلی و قتـل مشـکوک او -کـه گویـا توسـط هـواداران نـیار
124

غمر را تحت نفوذ خود گرفت (ابن میسر ،همان .)65:اما هنگامی که غمر به بلـو رسـید،
خود به مشکلی برای افضل تبدیل شد .در چنین شرایای ،افضل در داخله مصـر ،بـا دو
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صورت گرفت -غمر خردسال به خالفت رسید ،و افضل همچنان قدرت را در دسـت ،و

گونه تهدید مواجه بود :نیاریان و غمر .او گرچه به مقابله با هواداران نیار پرداخـت و در
این راه از هیچ کاری فرو گذار نکرد ،چنانکه حتـی دارالحکمـه ،مرکـی مهـم مـذهبی و
تبلیوی فاطمیان را به این بهانه که محل نفوذ نیاریان است ،تعایـل کـرد (مقریـیی ،بـی
تا )460-458/2:اما هرگی به حل مساله امر توفیق نیافت .خلیفـه کـه نسـبت بـه اقتـدار
وزیر خویش بدگمان شده بـود ،سـرانجام او را در سـال 515ق .بـه قتـل رسـاند (ابـن
قالنسی ،بی تا 204-203:ابن اثیر ،همان.)591-589/10:
افضل در عهد اقتدار خود ،روابط مالوبی با اهل تسنن داشـت و سیاسـتهای او بـه
نوعی ،منافع اهل تسنن را تحمین میکـرد (سـرور 85-79 :1995 ،حسـن-218: 1964 ،
225و  .)624-621وی از فشار بر اهل تسنن ،در ترویج اندیشههایشان ،فروکاست و بـه
غنها اجازۀ حضور و مباحثت علمی و اجرای احکام بر اسـاس مذاهبشـان داد (ابـن اثیـر،
همان ،)590/10:اما در عین حال ،نسبت به گستر

غرـین اسـماعیلی بـی تفـاوت بـود،

اسماعیلی نبود .او مسیحی زادهای بود که اسالم غورد ،اما مذهبش مشخص نبود .برخـی
شمرده است (ابن قالنسی ،همان .)204-203:ابن اثیر نیی اظهار میدارد کـه اسـماعیلیان،
از افضل -به خاطر محدود کردن امامشان و رفتار ناشایستی کـه نسـبت بـه او در پـیش
گرفت -نفرت داشتند(همانجا).
افضل ،حتی جشن والدت پیامبر(ا) ،فاطمه(س) ،علی( ) ،و بـه خالفـت رسـیدن
خلیفه فاطمی را که چندان خوشایند اهل تسنن نبود ،منسوخ و یا بسیار محدود سـاخت
(حسن ،همان .)173:این امر میتوانست موجب افول قدرت فاطمیان شود ،چرا که غنهـا
از طریق این جشنها اقتدار خود را به نمایش میگذاشتند و تبلیوات وسیعی برای غیـین
خود به کار میگرفتند .از سوی دیگر ،مداخله او در امر جانشینی خلیفه و امـام فـاطمی،
و احاطه و تسلاش بر خلیفه ،اسماعیلیان و شخص خلیفه را سخت نگران ،و غنهـا را از

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

او را امامی مذهب دانستهاند (مناوی  )302: 1970امـا ابـن قالنسـی او را سـنی مـذهب
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چنانکه شاید بتوان تعایلی بیتالحکمه را مصداقی از این امر برشمرد .افضل ،بـر کـیش

امور دیگر غافل ساخته بود .بی شک ،تمامی این اقدامات افضل ،مورد اقبـال و حمایـت
مذهبی خود بپردازند .شاید از این روست که ابن قالنسی او را یک سنی مذهب دانسـته
است.
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اهل تسنن بود و نیی به ایشان اجازه میداد تا با شرایط و فضای بهتری ،به انجـام شـعارر

رویکــرد افضــل در قبــال اهــل ذمــه نیــی در خــور توجــه اســت .منــابع یهــودی ،از
افضل -که پس از صالح الـدین ،قدرتمنـدترین وزیـر ایـن دوره شـمرده شـده اسـت-
به عنوان فردی مقتدر و عادل یـاد کـرده ،و او را مـورد انـوا سـتایشها قـرار دادهانـد
( .)Goitein, Op. cit:11-12منابع اسالمی نیی گیار هایی در این باره دارند .چنانکه ابـن
میهسر ،از بخشش جان و مال یهودی ثروتمندی در اسکندریه توسط افضل خبر میدهـد،
حال غن که فرد یهودی به شدت ،افضل را به دخالت ناروا در امر جانشینی امام فـاطمی
محکوم کرده بود (ابن میسر ،همان.)159:
همکاری افضل با یهودیان در اداره دولت ،بسیار گسترده بـود .اسـناد جنیـیه غشـکار
میسازد که پیشک یهودی افضل ،مشاور وی نیی بـود

(cit:352

 .)Goitein,op.نامـهای از

یک یهودی وجود دارد کـه خـود را مسـ ول «انبارهـای غلـه ،مـیار  ،قریـهها ،خیانـه،
انبارهای غذا ،شراب ،جامه و البسه» افضل خوانده است (ابن دقماق ،1983 ،قسم-2:46
نواحی شرقی دلتا (أعمال الشرقیه) سـمت بـازرس داشـت و اهـل کارهـای عمرانـی و
زیربنایی بود ،در دلتای شرقی ،غبراههای احداث کرد ( .)Goitein, Op. cit:356,377اسـناد
دیگری در مورد یک یهودی که ازسوی افضل ،محمور اخذ مالیات از صـباغان در دلتـای
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

شرقی شده بود ،در دست است (.)ibid:361
افضل با مسیحیان نیی صمیمی و صادق بود .او ،به رغم گرو

بـه اسـالم ،همچنـان

گرایشهایی مسیحی داشت .ابو صال  ،از توجه ویژه افضـل بـه صـومعهای کـه هنگـام
نیاز روحی خـود بـدان پنـاه میبـرد ،گـیار

میدهـد (.(Abu Saleh,Op. cit: 197-198

مسیحیان ،در تشـکیالت وزارت وی مشـوول خـدمت بودنـد .ابـوالیَمَنِ وزیـر -ررـیس
دیوان مصر سفلی  -فردی بسیار ثروتمند بود که دست کم ،یک کلیسـا و یـک صـومعه
را بــا هیینــه خــود بازســازی نمــود

(ibid:115

مقریــیی .)126/3: 1996 ،ابــو الفضــل
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 .)47ابوالمُنَجهای یهودی ،ملقب به «ثقة المُلک» و «سنی الدولةة و امینهـا» ،کـه در

بن االُسقُف نیی کـه در شـمار کاتبـان مشـهور افضـل بـود ،ریاسـت «دیـوان المجلـس»
(دیوان مشاوران وزیر) و نظارت بر همه دیوانهای «استیفاء» خالفت را بر عهده داشـت
126

و از چهرههای فعال کلیسای قبای بود ( .)Abu Salih, op. cit:105,182ابوالبرکات یوحنا
بن ابی اللیث ،ازمسیحیان پیرو کلیسای مِلکی ،نیی از جملـه کاتبـان ،منشـیان ،سرپرسـت

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.6.6

(b. Muqaffa, 1974: III: Part 1/3-4

مقرییی ،همان .)39/3:او پسر یکی از اسقفان اعظم

«دیوان التحقیق» (تنظیم کننده مخارج دولت) و سرپرست بعدی دیوان المجلس (پس از
درگذشــت ابوالفضــل بــن االُس ـقُف)

بــود(ibid:150-151,360

ابــن میســر ،همــان42 :

مقرییی ،همان 40-39/3:همو ،بی تا .)401/1:منابع یهودی نیـی ،ابوالبرکـات را سـخت
مورد لاف و توجه وزیر ،و از همراهان سفیر فاطمیان به قسانانیه میدانند .بـر اسـاس
گیار

های این منابع ،ابوالبرکات ،با یهودیان در نیا بود و حتی در اخراج یهودیان از

دولت کوشید( .)Mann, 1970, I: :211-212وی با ثروت بسیاری که در اختیار داشت ،به
تعمیر کلیسایی در اسکندریه پرداخت و کلیسای دیگری نیـی در حمایـت خـود داشـت
(Abu Salih, op. cit:150,132

مقریــیی1996 ،م .)43/3:ماکــاریوس دوم ،1ریاســت

کلیسای قبای ،نییموردلاـف وحمایـت افضـل بـود

( Severus b. Muqaffa, Op. cit, III:

.)Part 1/3-4
وزیر پس از افضل ،محمون بن باارحی بود که او نیی همچون افضل گرفتار خشم غمـر
که ابن باارحی به خاطر توط ه برای قتل غمر و به خالفت رسـاندن یکـی از بـرادران او،
سبط ابن جوزی ،ابن باارحی را اسماعیلی مذهب ،امـا منـاوی ،او را امـامی میدانـد
(مناوی ،همان )302:که به نظر میرسد نظر اخیر صـارب بـا شـد .زیـرا چنانکـه اشـاره
خواهیم کرد ،ابن باارحی ،نسبت به بازگشایی مجدد بیتالحکمه بسیار بیمیل بود و نیی
در قبال اهل ذمه ،رفتاری متفاوت بـا سیاسـت کلـی فاطمیـان در پـیش گرفـت .و ایـن
رفتارها ،وی را بیشتر در کنار غن دسته از وزیران غیر اسماعیلی قرار میدهـد کـه مـا در
این پژوهش ،غنها را وزیران سنیگرا میخوانیم .چنانکه اشاره شد ،پس از مـرگ افضـل،
غمر ،تحت فشار بسیار قرار گرفت تا بیتالحکمه را بازگشایی کند ،اما ابـن باـارحی بـا
این ادعا که بیتالحکمه میتواند محلی برای توط ه بر ضده حکومت باشد ،بـا ایـن امـر
مخالفت کرد و در نهایت ،بیتالحکمه را به محلی در نیدیکی قصر خلیفه منتقل کرد تـا

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

موضوب غمر شد.
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شد و در 519ق .زندانی و سه سال بعد مقتول گردید( .ابن اثیر ،همان )234/9:میگویـد

بتواند همواره بر غن نظارت داشته باشد (مقرییی ،همان.)460/2:

1. Macarius II
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] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.6.6

محمون بن باارحی برخی سیاستهای افضل را ادامه داد ،مثالً اختیار انتخـاب قاضـی

القضاة اسماعیلی را در دست گرفت و بـدین ترتیـب بـه نـوعی صـالحیت خلیفـه در
این زمینه را زیر س وال برد (ابـن ظـافر ،)136 :1408 ،امـا در قبـال اهـل ذمـه رفتـاری
متفاوت از افضل در پیش گرفت .او سیاستهای متفاوتی در قبال یهودیان داشـت و بـه
اخراج غنها از حکومت روی غورد و بسـیاری از یهودیـان کـه در تشـکیالت حکـومتی
مقامی داشتند ،در عهد او دچار سختی و بحران شدند( .)Mann, 1970, I:211او همچنین
مراسم روزانه خاکسپاری یهودیان را قدغن نمود و فرمان داد تـا میارهـای غنـان ویـران
( )Goitein, op. cit, II:285و از برخی مراسم دینی یهودیـان بـرای ذبـ چهارپایـان نیـی
جلوگیری شود (.)Mann, op. cit, I:214
بعد از ابن باارحی ،غمر وزیر دیگری انتخاب نکرد و بر غن شد تا به تنهایی حکومت
را اداره کند .اما او که به ستمگری و هوسرانی نیی شهرت داشـت ،تـوان و کفایـت الزم
بــرای اداره مصــر را نداشــت (ابــن میســر .)62-56: 1919 ،بیرحمــی وی توانســت
دیوانی را اداره کند ،احساس شد .از این رو ،غمـر یکـی از دیوانسـاالران ارشـد بـه نـام
ابونجاح بن قناء را که یک مسیحی و تابع و مورد حمایت کامل خلیفه بود ،به سرپرستی
امور دیوانی ،خاصه اخذ خراج گمارد .به زودی خلیفه او را بر تمامی دیوانهـا اسـتیالء
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

داد .به رغم این پیشرفت ،وی روزی غرهه به مقام خویش ،در خاابهای بـرای انبـوهی از
مسلمانان گفت" :دادگری سرورمان غمر را ببینیـد کـه نصـرانیی را بـر مسـلمانان چیـره
ساخت "1این سخن شورشی عظیم بپا کـرد و در پـی غن ،ابونجـاح بـه امـر خلیفـه در
523ق .دستگیر و اعدام شد .یک سال بعد ،غمر خود نیی به دست نیاریها از پای درغمد
(ابن ظافر 117-116 :1408 ،ابن میسر ،همـان 72-71 :مقریـیی ،همـان،118-117/3:
 .)125-127از رفتار ابونجاح در قبال اهل ذمـه اطـال چنـدانی در دسـت نیسـت ،امـا
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مخالفانش را از میان بردارد ،اما به زودی نیـاز بـه کسـی کـه بتوانـد نظـام تشـکیالتی و

واض است که او دست کم به مسیحیان توجهی مثبت داشته است.
حکومت فاطمیان پس از مرگ غمر ،بحران دیگری را تجربه کـرد عبدالمجیـد ،پسـر
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گرفت .با این حال ،سپاهیان ،پسر افضل یعنی ابوعلی کُتَیفات را به وزارت برکشـیدند و
" .1اُنظُروا عدلَ موالنا اآلمر فی تمکینه النصرانی مِن المسلمین"

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.6.6

عموی وی ،تا زمانی که تکلیف جانشـینی مشـخص شـود ،موقتـاً قـدرت را در دسـت

عبدالمجید را گرفته و در بند کردند .شاید بتوان گفت که ابوعلی حتی مترصـد فرصـتی
بود تا فاطمیان را اساساً براندازد و قدرت را به دست گیرد (ابـن میسـر ،همـان .)75 :او
امامی مذهب بود و به گونهای رفتار میکرد که گویی از طـرف امـام دوازدهـم شـیعیان
امامیه (عج) حکومت میکند (ابن میسر ،همانجا) .اما اسماعیلیان در کمتـر از یـک سـال
ابوعلی را به قتل رساندند و چند ماه بعد (در 525ق) عبدالمجید خود به عنـوان خلیفـه
جدید و با لقب "الحاف لِدین اه" به خالفت رسید (ابن ظافر ،همان 134 :ابن میسـر،
همان 74:مقرییی ،همان.)130-128/3 :،
به خالفت رسیدن حاف همراه با انشقاقی جدید در پیـروان عقایـد اسـماعیلی بـود
حامیان طیب ،نوزادی مفقود شده از غمر ،ادعا داشتند که او مخفی گشته و امام غارـب و
بر حق فاطمی است .حاف سالهای اولیه خالفتش را به تبلیوات گسترده در زمینه محـق
بودن خویش و صحت خالفتش صرف نمـود .گرچـه شـمار وفـاداران بـه فاطمیـان در
ارعابی و منفی مدعیان خالفت طیب ،موسوم به غمریـه را بـر ضـده خـویش کـاهش داد
روابط سنی  -امامی در این دوره چنان مالوب بود که گـویی درکـی مشـترک میـان
ایشان وجود داشت .ابوعلی به رغم امامی بودن خود ،در پی جلب حمایت اهـل تسـنن
بود ،از این رو دستور داد برای اولین بار در تاریخ مصر ،سـه قاضـی مـالکی ،شـافعی و
امامی ،در کنار یک قاضی اسماعیلی هر یک به قضاوت بر اساس فقه خـویش بپردازنـد.
این کار به معنی به رسمیت شناختن مذاهب مالکی و شافعی و نیی شیعت امـامی ،عـالوه
بر مذهب اسماعیلی بود و میتوانست نشان از عیم ابـوعلی بـرای تضـعیف و برچیـدن
غرین اسماعیلی باشد .همچنین وی برای اولین بار تصمیم به برانداختن اسـاس خالفـت
فاطمیان گرفت و اقدامات وی یعنـی بـه زنـدان افکنـدن حـاف  ،حـذف نـام او و نـام

اسماعیل بن جعفر صادق( ) از خابه و سکه و حذف عبارت "حَیه علی خَیر العَمل"-

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

(.)Stern, 1951:193-255
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شام کاهش یافته بودند ،اما حاف در شام و مصر بـه خـوبی حکومـت کـرد و تـحثیرات

با وجود امامی بودن خود  -از اذان که نماد حاکمیت شیعیان بود(ابن میسـر75 :1919 ،
افکند.
همدلی میان ابوعلی با اهل تسنن چنان جدی بود که حوادث مربوط بـه توط ـه قتـل
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مقرییی ،بی تا 343/2:همو ،)142-139/ 2: 1996 ،اسـماعیلیان را بـه هـراس و تالطـم

ابوعلی توسط اسماعیلیان و بازگشت حاف به قدرت ،هر چند در کوتاه مـدت بـه نفـع
اصل حاکمیت اسماعیلی بود ،اما اهل تسنن را به دخالـت عملـی در مجـادالت بعـدی،
خاصه درگیری بر سر جانشینی امام فاطمی که میان حیدره و حسـن درگرفـت ،تشـویق
نمود .همچنین ذکر این نکته ضروری است که به قـدرت رسـیدن ابـوعلی بـا حمایـت
شخصیت پر نفوذ سنی یعنـی رضـوان بـن ولخشـی صـورت گرفـت (مقریـیی1996 ،
)166/3:
پس از کنار نهاده شدن ابوعلی ،حاف به قدرت رسید .وی در این شرایط نیاز داشت
تا همیمان با دفا از دعاوی مشروعیت خود ،وزیری توانمند نیی برای اداره حکومت بـه
خدمت گیرد .از همین رو ،ابوالفت یانِس برای وزارت انتخاب شد کـه یـک اسـماعیلی
مذهب ارمنی االصل بود .ابوالفت یانس به سرعت مشوول سر و سامان دادن بـه اوضـا
پریشان شد ،اما ایجاد دستهای از نظامیان وابسته به خویش ،ظنه خلیفـه را برانگیخـت و
میسر ،همان.)77 :
پس از یانس ،حاف تا یک سال تنهایی بـه اداره امـور پرداخـت و سـپس وظـارف و
مس ولیتهای وزارت را به پسر ارشد خود سلیمان سپرد و همیمان او را وارث خود کرد.
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

ظاهراً این رو

مناسبی برای اجتناب از نـیا و درگیـری بـر سـر جانشـینی بـود ،امـا

سلیمان دو مـاه بعـد درگذشـت .حـاف فرزنـد دیگـر  ،حیـدره ،را از ایـن امتیـازات
برخوردار ساخت ،اما حسن ،پسر دیگر حاف  ،با حامیت بخشی از سـپاهیان بـر حـاف
شورید و قصر را محاصره کرد و حاف به ناچار این امتیازات را به حسن واگـذار کـرد.
حیدره از قصر فرار کرد و با یاران خود در عسکر (شـهرکی نظـامی  -اداری در شـمال
فسااط) پناه گرفت .در 528ق .جنگ داخلی درگرفت و تـا یـک سـال ادامـه داشـت و
سرانجام حاف  ،حسن را مسموم و مقتول ساخت (ابن میسر ،همان .)78-76 :ابن ظـافر
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این امر به مسمومیت و قتل یانس به دست خلیفه انجامید (ابن اثیر 673/10 :1415 ،ابن

(همانجا نیی مقرییی ،همان )145-144/3:حیدره را یک اسماعیلی ،امـا حسـن را سـنی
میداند که اطالعی بسیار جالب توجه و بدین معنی اسـت کـه تسـنن تـا میـان خانـدان
130

عنوان یک سنی و یک اسماعیلی بدان معنی بود که اختالفات سیاسی  -مذهبی از میـان
این دو ریشه گرفته و تا میان سپاهیان درگیر در جنگ داخلی رسیده است.
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خالفت اسماعیلی نیی راه یافته بود .از سوی دیگر ،اخـتالف میـان حسـن و حیـدره بـه

ظاهراً از میان طرفین این درگیریها ،جناح سنی راباه مالوبی بـا اهـل ذمـه ،خاصـه
مسیحیان نداشته است طی نیا بـین حیـدره و حسـن ،گابریـل دوم ،باریـق (ررـیس)
کلیسای قبای ،به دستور حسن دستگیر و سپس حسن خواهان سـتادن فدیـه از وی در
برابر غزادیش شد و اموالش را مصادره کرد .گابریل در بند حسن بود تا کاتبان و تاجران
قبای ،شماری کنیی و مقداری دینار به وی دادند و او دستور به غزادی گابریل داد .شاید
از همین رو بود که وقتی حاف به طبیب مسیحی ا
مهلکی تهیه کند ،او بی درنـگ چنـین

دستور داد تا برای قتل حسن سَمه

کـرد(b. Muqaffa, op. cit, III: Part 1/ 25-26, 28

ابن میسر ،همان.)78 :
نیا حسن و حیدره در نهایت زمینه ساز قدرت گـرفتن ارامنـه شـد طـی روزهـای
نهایی جنگ ،حسن از بهرام ارمنی ،حاکم والیت دلتای غربی ،درخواسـت یـاری نمـود.
بهرام یک مسیحی ارمنی بود که فرماندهی دسته ای از ارامنه مهاجر را بر عهـده داشـت.
بهرام و یارانش در قاهره موجب شد تا حـاف در جمـادی الثـانی  ،529بهـرام را وزیـر
و تشیع اسماعیلی بود ،از این رو حاف گمان میکرد که غمـدن وزیـری مسـیحی تـنش
مذهبی در روابط اسماعیلیان و سنیان را از بین خواهد برد لیکن مشکل جدید سـپاهیان
ارمنی بهرام بودند که تنها به او وفادار بودند .همچنین بهرام کوشید تا اقلیت مسـیحی را
صاحب اقتدار بیشتری کند و نیی ارامنه بیشتری را تشویق به مهاجرت بـه مصـر نمایـد.
همیمان ،کلیسـاهای جدیـد بیشـتری در مصـر سـاخته و حضـور و فعالیـت مسـیحیان
چشمگیرتر شد ،چنانکه این امر از ابتدای فت مصر توسط مسلمانان تا غن زمان بیسابقه
می نمود و از این رو ،بسیاری از اهل تسنن بیم یافتند که مبادا با این روند ،اساس اسالم
در مصر مورد تهدید قرار گیرد .این شرایط اقدامی عاجل از سـوی جامعـه اهـل تسـنن
برضده مسیحیان و ارامنه را به سرعت ضروری سـاخت و هوشـیاری سیاسـی ایشـان را

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

خود کند .نیا میان حیدره و حسن به روشنی ماهیتی مذهبی یافته و چالشی میان تسنن
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هنگامی که بهرام غماده یاری رساندن به حسن شد ،حسن به قتل رسیده بود ،اما حضـور

وارد جدی ترین مرحله خود ساخت (ابن ظافر 116 :1408 ،ابن اثیر.)48/11 : 1415 ،
وی برضده روند مهاجرت ارامنه ،چهرهای محبوب از او نید اهـل تسـنن فـراهم غورده و
مورد حمایت گسترده ایشان و بسیاری از امیران مسلمان بود ،به قیام برخاست و سپاهی
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در این میان ،رضوان بن وَلَخشی والی مناقت موسوم به "الوربیه" که اقـدامات پیشـین

از اعراب بدوی را در جامع سخا ،مرکی والیت الوربیه ،جمـع نمـود و بـا فرمـان جهـاد
روانت قاهره شد .در میدان نبرد ،مسلمانان سپاه بهرام نیی به هم کیشـان خـود پیوسـتند و
قرغن بر نییه کردند و سپاه بهرام را رها نمودند .در نتیجه بهـرام بـه قـاهره و از غنجـا در
531ق .به قوا گریخت و در نهایت به صـومعه ای در اخمـیم تبعیـد شـد(ابن میسـر،
همان 80-79 :مقرییی.)162-158/3 :1996 ،
در عهد وزارت بهرام ،تمام توجه ،معاوف به سپردن مقام های حکومتی به مسیحیان
بود و حتی بعید نمینماید اگر برخی مسلمانان و یهودیان مقامهای خـویش را بـه نفـع
مسیحیان از دست داده باشند.
توجه به ترقی اوضا مسیحیان ،طـی وزارت بهـرام ،چنـان بـود کـه سـویروس بـن
مقفع در این بـاره میگویـد ...":و بـه ایـام وزارت وی(بهـرام) ،مسـیحیان کالمـی نافـذ
داشتند و جایگـاهی واال و برخـوردی موقهرانـه نسـبت بـه ایشـان از سـوی دیوانهـای
تمام نواحی مصر ،از شمال تا جنوب گرفته و حتی قریـهها[ی کوچـک فعـال بودنـد"
) .(b. Muqaffa, op. cit, III:part1/48بهرام خود نیی از خانواده روحانیون متنفـذ مسـیحی
بود او برادر زاده گرگوری دوم ،کشیش اعظم ارامنه کاتولیک و یکی از برادرانش نیی از
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

روحانیون برجسته بود(.)Canard, 1955:143-157
به هر حال ،پس از کنار زده شدن بهرام ،خلیفه رضوان را به وزارت گمـارد .رضـوان
پس از رسیدن به وزارت بـه سـرعت بـه اخـراج مسـیحیان از مقـام هـای مختلـف در

حکومت همت گمارد و نیی "دیوان الجهاد" را تحسیس نمود که کار

تفتـیش عقایـد و

تحقیق پیرامون گرایشهای مذهبی -سیاسی تمامی رجال حکومتی و دیوانی بود .با ایـن
حال ،برخی منـابع اسـالمی(ابن میسـر ،همـان  83-82 :مقریـیی ،همـان،163 ،161/3:
 ،)165هوشمندانه به موضو حمایت وی از تسنن اشاره نموده و مهم ترین جلوه غن را
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خالفت و وزراء صورت میگرفـت .از میـان ایشـان نـاظران و مباشـران و دیوانیـان در

ساخت یک "مدرسه" مالکی در اسکندریه دانستهاند.

به رغم این موفقیتها ،ظاهراً در غن ایام هنوز جبهه تسنن تـوان الزم بـرای رویـارویی
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رضوان را از وزارت بر کنار کنـد سـرانجام در 533ق ،خلیفـه بـا تحریـک دسـتهای از
سپاه به شور

برضده رضوان و ایجاد درگیـری نظـامی توانسـت رضـوان را متـواری و
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و غلبه بر خالفت اسـماعیلی را نداشـت .خلیفـه فـاطمی مترصـد هـر فرصـتی بـود تـا

پس از چندی جنگ و گریی وی را دسـتگیر و زنـدانی کنـد او پـس از چنـد سـال بـه
قصد قیام از زندان گریخت ،اما در درگیری کشته شـد (ابـن منقـذ ،بیتـا 31-30 :نیـی:
 .)b. Muqaffaop. cit: III/ Part 1/33به گیار

مقرییی(همان ،)142/3:رضـوان پـیش از

این حوادث ،در اندیشه براندازی "خلیفه" بود و حتی در اینباره با سه تن رایینی کـرد:
فقیه نامدار مالکی ،ابو طـاهر بـن عـوف ،کـه رضـوان تـدریس در مدرسـه خـویش در
اسکندریه را به او سپرده بود "فقیه اإلمامیة" ابن ابی کامل و ابن سـالم "داعـی
الدعاة" اسماعیلیان.
رضوان عالوه بر سرنگون ساختن بهرام و مهار قدرت فیاینده ارامنـه ،کوشـید تـا در
عهد وزارت خود بر اهل ذمه ،فشارهای جـدیی را وارد کنـد .در دوره وزارت رضـوان،
مانند دوره عمر بن خااب و یا خلفایی چون متوکل عباسی ،اهل ذمه مجبور به پوشیدن
لباس خاا شدند تا به تحقیر ،از مسلمانان متمایی باشند .رضوان حتی در امر نامگذاری
برابـر کـرد (

b. Muqaffaop. cit, III: Part 1/31

مقریـیی .)165/3: 1996 ،همچنـین،

مهم خالفت در نیایند و یـا بـه عنـوان مباشـر و کـارگیار حکـومتی از ایشـان اسـتفاده
نشود(مصافی عامر )198-197/1:برای نمونه ،رضوان ابو ذِکرِی بن یحیی بن بـولُس را
که رریس دیوان التحقیق بود ،از این مقام برکنار ساخت احتمـاالً ایـن برکنـاری ،شـامل
دوازده مسیحی دیگر که زیر نظر ابو ذِکرِی در این دیوان خـدمت میکردنـد ،نیـی شـده
بود( .)b. Muqaffa, op. cit, III: Part 1/31-32این در حالی بود که به محـ

بـر کنـاری

رضوان از وزارت ،خلیفه مسیحیان را دیگر بار به خدمت در دولـت فراخوانـد .یکـی از
این مسیحیان «صنیعة الخالفةة» لقـب داشـت ( .)ibidظـاهراً فشـار بـر ضـده
مسیحیان در عهد رضوان چنان بود که به قتل برخی از باریقان و راهبان و انهدام برخی
کلیساها انجامید (مصافی عامر ،همان.)198:

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

رضوان را باید اولین وزیری دانست که فرمان داد تا مسیحیان به استخدام در تشـکیالت
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فرزندان اهل ذمه دخالت کرد و نامهای غنها را محدود ساخت و نیی جییـه ایشـان را دو

بی شک ،وزارت رضوان موجب افـیایش خودغگـاهی و قـدرت سیاسـی سـنیها در
بر ضده اهل ذمه ،سیاره یافتن بر خلیفه و ساخت یک "مدرسه" از دستاوردهای وی در
جهت منافع اهل تسنن بودند .رضوان ،همچنین ،تالشی برای جایگیینی قاضی القضـاة
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مصر شد .موفقیت وی در برانداختن بهرام و کنار زدن حامیان وی ،اعمال محدودیت ها

اسماعیلی با قاضی القضاتی مالکی انجام داد (ابن ظافر 156 :1408 ،ابن میسـر1919 ،م:
 83ابن اثیر.)49-48/11 : 1415 ،
پس از رضوان ،حاف وزیر جدیدی انتخاب نکـرد و برخـی مسـ ولیتها را بـه ابـن
مصال سپرد .این امر زمینهای شد تا خلیفه بعـدی "الظـافِر بِـحمراه" رسـماً ابـن مصـال
اسماعیلی مذهب را وزیر خود کند .با این حال ،ابن مصال تنها حـدود پنجـاه روز ایـن
مقام را در اختیار داشت ،زیرا در همین ایام ،جبهه اهـل تسـنن در حـال فرسـتادن یـک
چهره سیاسی دیگر یعنی علی بن سَالر 1به میدان رقابتهای سیاسـی بودنـد .ابـن سـالر،
والی اسکندریه ،برای کسب مقام وزارت با سپاهی عیم قـاهره کـرد .در نبردهـای پـیش
رو ،ابن مصال کشته شد و ظافر ،ابن سالر را وزیر خود ساخت (ا بن منقذ ،بی تا8-7 :
ابن ظافر ،همانجا ابن خلکان.)357-356/3 : 1364 ،
ابن سالر حدود سه سال و نیم بر این مقام بـود .او شـافعی مـذهب و اصـالً کُـرد و
معاوف به یکی از مهم ترین دغدغههای اهل تسنن یعنی برخورد با خار صلیبیان بـود.
به فرمان او ،ناوگان فاطمیان چندین بار به بنـادر صـلیبیان در شـام یـور

غورد .او بـه

نوعی با نورالدین زنگی ،اتابک پر قدرت و سنی مذهب شام ،بر ضده صلیبیان متحد شد.
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

به رغم این فعالیت ها و سیاستها ،او نتوانسـت در رونـد اداره مصـر توییـرات مهمـی
ایجاد کند .تنها دستاورد ماندگار او در مصر ،ایجاد یک مدرسه شافعی در اسکندریه بود
که درست مانند مدرسه رضوان ،برخـی منـابع اسـالمی(ابن منقـذ ،بـی تـا 11-10:ابـن
خلکان ،همانجا ابن عماد حنبلی ،بی تا )149/2:غن را مهمترین نشانه از خدمت وی بـه
تسنن ذکر کردهاند .عالوه بر این ،ابن سـالر همچـون رضـوان ،اختیـار انتخـاب قاضـی
القضاة مصر را در دست خویش گرفت و مُجَلهی بن نجا األرسوفی که یک شـافعی بـود
را بر این مقام نهاد (ابن ظافر ،همان 150 :ابن خلکان ،همان .)96/4:این بدان معنی بـود
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اولین وزیر فاطمیان بود که به مناسبات سیاست خارجی التفات کرد البتـه ایـن التفـات

که بجی نام حکومت ،دیگر بخش های غن همگی در اختیار اهل تسنن است.
در عهد ابن سالر ،بار دیگر- ،هر چند کوتاه -مقررات مربوط به پوشاک اهل ذمه بـه
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 .1پل .ای .واکر( )104،105: 1383به اشتباه لقب وی یعنی "العادل" را اسم او دانسته و وی را عـادل بـن سـالر
گفته است ،حال غنکه نام صحی وی علی بن سالر است(برای اطال بیشتر نک :ابن میسر1919 ،م.)89:
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اجرا درغمد ( .)b. Muqaffaop. cit,, III: Part 1/ 44همچنین ،ابـن سـالر باریـق کلیسـای

قابی را در مجادلهای پیرامون کلیسای حبشی به زندان انداخت).(ibid:54
اما رویکرد خلیفه نسبت به ابن سالر چندان به نفـع وزیـر نبـود .ظـافر از حضـور و
وزارت ابن سالر ناراضی بود و سرانجام پـس از چنـدی توانسـت در 548ق .بـا یـاری
عباس بن ابوالفتوح (فرزند خوانده ابـن سـالر و از نوادگـان بنیزیـری) و نصـر ،پسـر
عباس ،که ظاهراً با خلیفه راباه جنسی داشت ،ابـن سـالر را در بسـتر خـواب بـه قتـل
برساند (ا بن منقذ ،بی تا 9:ابن اثیر.)185-184/11 : 1415 ،
وزارت ابن سالر سند دیگری است بر این مدعا که اهل تسنن در این ایـام ،مشـوول
پیشرفت در جهت کسب قدرت سیاسی بودند .ابن سالر نیی بر غن بود تا با سیاستهای
خود این امر را تسهیل کنـد و نیـی از بیشـترین حمایـت اهـل تسـنن برخـوردار شـود.
محدودیتها بر ضده غیر مسلمانان ،هرچند موقت ،مجدداً اعمال شـد .مدرسـه دیگـری
نیی ،این بار برای شافعیان ،به دست وزیر برپا گردید .سیاست ابنسالر بـر ایـن بـود تـا
(ابن ظافر .)441 :1408 ،در این ایام ،حمایت اهل تسـنن از ابـن سـالر بیشـتر از دوران
از این امر نید ظافر رفته و اسامة بن منقذ را بدین توط ه متهم سـاختند و کوشـیدند
تا او را تهدیدی برای خالفت فاطمی معرفی کنند البته ایشان موفـق نشـدند(ابن ظـافر،
همان ،)149-148 :زیرا ظافر تنها از این امر خوشحال بود که در حـال رهـایی از وزیـر
خویش است .این سنیان مام ناً میدانستند که اگر چنین توط ه ای در میان باشـد ،قاعـاً
خلیفه نیی در ایجاد غن دخیل است ،از این رو باید قصدشان تهدیـد ظـافر بـرای بیـرون
کشیدن پای خود از این ماجرا بوده باشد .در مجمو  ،این حادثه نشان داد که اهل تسنن
غماده اند تا در صورت احساس نیاز حتی بر خلیفه نیی فشار وارد کنند.
پس از ابن سالر ،ظافر عباس را به وزارت گمارد .حدود یکسال بعد ،ظافر کوشید بـا
اعاای هدایای گرانقیمت و وعدۀ وزارت به نصر ،او را تشویق به قتل عبـاس کنـد ،امـا

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

رضوان بود چنانکه هنگام توط ه برای قتل ابن سالر ،گروهی از سنیان ،برای جلوگیری
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تسنن خویش را کامالً غشکار سازد و این امر ،مایه خوشنودی فـراوان اهـل تسـنن بـود

سرانجام کار ،قتل ظافر در دارالوزارة در  549ق .با توط ه و همدستی نصر و عباس بود
پس از انجام این کار ،عباس بالفاصله نیدیکترین خویشان ذکـور ظـافر را مـتهم بـه
قتل خلیفه و بدین اتهام اعدام کرد ،بجی فرزند کوچک ظـافر کـه او را بـا لقـب "الفـارِی
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(ابن منقذ ،بی تا 21-19:ابن اثیر ،همان.)192-191/11 :

بِنَصراه" به خالفت رساند .این حوادث ناغرامیهایی در میان سپاهیان و سـاکنان قـاهره
ایجاد کرد .دو تن از زنان فاطمی از طالرع بـن رُزَهیـک ،والـی ُ
منیةة بنـی خَصـیب،
درخواست یاری و انتقام کردند .طالرع با سپاهی از اعراب بدوی راهی قاهره شد و ایـن
لشگر کشی به قتل عباس و نصر و وزارت طالرع انجامید (ابن ظـافر ،همـان 143 :ابـن
اثیر ،همان 193/11:ابن میسر.)95-93 : 1919 ،
طالرع هنگامی وزارت را در اختیار گرفت که فاری خردسال و از قتل پـدر و بسـتگان
خود سخت متحثر بود .این امر ،او را به قصر محدود سـاخت و قـدرت و اوضـا را در
اختیار طالرع نهاد .طالرع ارمنی االصل بود ،اما مذهب شیعه امامیه داشـت .وی بسـیاری
از دشمنان بالقوه خویش ،از جمله برخی امیران سپاه را به قتل رساند و برخی را نیی بـه
مصر علیا تبعید و یا از مصر اخراج و اموالشان را مصادره کرد (ابـن ظـافر ،همـان152:
مقرییی1996 ،م.)224-221/3:
بدون دشواری پسر عموی او را -که پدر

توسط عباس کشته شده بـود -بـه خالفـت

رساند و خلیفه  9سـاله لقـب "العاضـد لِـدِین اه" را بـرای خـود برگییـد (ابـن کثیـر،
همــان .)210/13:در ایــن میــان ،رفتــار نامناســب طالرــع بــا امیــران و بیرگــان ،برخــی
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

سختگیریها ،افیایش مالیاتها ،وخـیم شـدن اوضـا اقتصـادی و حسـادت همیشـگی
خاندان فاطمی ،در نهایت موجبات خشم و نارضایتی را فـراهم غورد و سـرانجام در 19
رمضان  ،556دسیسه ای به قتل طالرع انجامید (ابن خلکان.)73/3: 1364 ،
طالرع بن رزیک ،وزیر امامی بود و نمونه از نیدیکی امامیه بـا اهـل تسـنن در مصـر
اواخر عهد فاطمی به شمار می رفت .بیشـتر منـابعی کـه از او و لشکرکشـی ا
تصرف قاهره و سرنگونی عباس گیار

بـرای

دادهاند ،بیان داشتهاند که سپاهیان وی ،البسه و

بیرق های سیاه در بر و به همـراه داشـتهاند(ابن ظـافر 150 :1408 ،ابـن اثیـر1415 ،ق:
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در رجب  ،555فاری در یازده سالگی درگذشت و از غنجا کـه وارثـی نداشـت ،وزیـر

 193/11ابن میسر .)94: 1919 ،ابن اثیر بیان میدارد که این امر بـه نشـان عـیا در قتـل
خلیفه بود ،اما بالفاصله اشاره میکند که بیرق های سیاه عباسیان پانیده سال پس از ایـن
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این حادثه ،مبهم است .در نگاه اول ،به نظر میرسـد کـه اسـماعیلیان ،از نمـاد سـیاه بـه
عنوان نشانی از همدردی در غم قتل خلیفه استقبال کرده باشـند .در نگـاه بعـدی ،نمـاد

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1391.1.5.6.6

حادثه ،برای سرنگونی فاطمیان برافراشته شدند .معنای استفاده طالرـع از نمـاد سـیاه در

سیاه میتوانست از سوی سنیان قاهره ،به منیله اقبـال جبهـه تسـنن تلقـی شـود .بـدین
ترتیب طالرع میتوانست همیمان ،احساسات هر دو دسته را به خـرو

غورد و از ایـن

امر به نفع امیال جاه طلبانه خویش بهره جوید .این راهکار موفقی بود ،چـرا کـه طالرـع
توانست بدون هیچ مقاومتی ،قاهره را به تصرف درغورد.
پیرامــون سیاســتهای مــذهبی طالرــع ،بنــا بــر اظهــارات ســویروس بــن مقفــع
( )b. Muqaffa, op. cit, III: Part 1/ 46میتوان گفت که وی نه تنهـا از مسـیحیان نفـرت
داشت ،بلکه از پیروان برخی مـذاهب اسـالمی نظیـر غیـر سـنیانی چـون اسـماعیلیان و
نیاریها بییار بود .طالرع ،همچنین بار دیگر مقـررات مربـوط بـه پوشـش اهـل ذمـه را
جدی گرفت و حتی چنین ابال کرد که اهل ذمه ،از یهود و نصاری ،حق ندارند تـا بـر
دستار و عمامههای خویش ،منگوله نصب کنند که مصداقی از عیهت و وقار تلقـی شـود
( .)b. Muqaffa, op. cit, III: Part 1/ 46او همچنین در مجادلهای میان اهل کلیسای قباـی
اسقفان مناقه دلتا وضع کرد (.)ibid, III: Part 1/54-56
میدانیم که خلیفه خردسال ،فاری ،همچون عروسـکی در دسـت طالرـع بـود و ایـن امـر
اسماعیلیان را ناخشنود میداشت .عاضد ،خلیفه بعدی ،و حرمسرایش نیی بسان زنـدانیان
طالرع در قصر بودند .خشم ناشی از چنین سلاهای در نهایت به قتل طالرع انجامیـد .در
گیارشی از ابن اثیر( ،)275/11: 1415طالرـع جـان خلیفـه را در دسـت خـود بـه جـان
"گوسفندی" در دست قصاب تشبیه میکند.
عبارات طالرع در واپسین لحظات عمر

که شامل افسوس بر سه فعل کرده یـا سـه

فعل نکرده اوست ،در منابع زیادی ثبت گردیده که البته مقوالت غنها متفاوت است امـا
نمونه ای را که ابن دواداری ذکر کرده ،میتـوان شـاهدی بـر گـرایش قلبـی طالرـع بـه
خالفت تسنن دانست -1 :عدم مراقبت از عاضد تا دسیسه قتل او(طالرع) را فراهم نکند

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

از سوی دیگر ،شواهدی در دست نیست که نشان از فشار او بـر اهـل تسـنن باشـد.
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فرصت دخالت را غنیمت شمرد و باریق قبای را به زندان افکند و غرامت سنگینی بـر

 -2عدم دستگیری عاضد و تمامی خاندان فاطمی و بازگرداندن مصر به خالفت عباسـی
روی جانب اسماعیلیان را نداشت و این نکته در کنار بند دوم از گـرایش قلبـی طالرـع،
نمونه دیگری است از وزیری غیر اسماعیلی که به تفوق جبهه تسـنن و سـاقط سـاختن
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و  -3گماردن شاور بر مصر علیا .ابن دواداری همچنین تحکید میکند که طالرع بـه هـیچ

فاطمیان میاندیشد (ابن دواداری.)303/6 :1915 ،
طالرع همچنین با نورالـدین زنگـی در دمشـق مکاتبـاتی بـه منظـور ایجـاد جبهـهای
مشترک برضده صلیبیان داشت و برای این منظور رسماً سـفیری را رهسـپار دمشـق کـرد
( .)Lane-Poole, 1968:175از غنجا که در غن ایام نورالدین قهرمان جبهه تسنن بـه شـمار
میرفت ،احتماالً اسماعیلیان از چنین سیاستی چندان خشنود نبودند .در مجمـو  ،حتـی
اگر نخواهیم درباره گرایشهای سنی گرایانه طالرع اغراق کنیم ،باز بایـد بـه ایـن نکتـه
اشاره کرد که او به عنوان یک چهره مهم سیاسی نسـبت بـه اقتـدار نهفتـه ،ولـی رو بـه
فیونی جامعه تسنن غگاه و در صدد بهرهگیری از غن و نیدیکی به اهل تسنن بود.
همچنین ،طالرع مانند وزرای پیشین در تعیـین قاضـی القضـاة دخالـت نمـود ،زیـرا
ظاهراً در غن شرایط ،یکی از راهکارهای حف قدرت و تمرین نگهداری غن برای وزیر،
دخالت در امر تعیین قاضی القضاة بودهاست .طالرع ،قاضی القضاة شافعی ،ابوالمعـالی
و المفضل ابوالقاسم هبة اه بن کامل به جای او گمارده شد (ابـن ظـافر1408:153 ،
قس :ابن میسر .)95 :1919 ،مذهب ابوالفضارل را نمی دانـیم ،امـا ابوالقاسـم بـن کامـل
ظاهراً باید همان ابن ابی کامل باشد که ابوعلی او را بر قاضـی القضـاتی امامیـه گمـارده
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

بود و در این صورت ،از این دو ،یکی و یا حتی هر دو ،امامی بودهاند.
به رغم نقش اسماعیلیان در قتل طالرع ،پس از او ،پسر

رزیک بن طالرع که او نیـی

امامی مذهب بود ،توانست به وزارت برسد .او در ایـن مقـام ،از اقتـدار الزم برخـوردار
نبود چه ،هنگامی که تصمیم گرفت تا شاور -والی قوا -را از مقـام خـود عـیل کنـد،
شاور شور

کرد و توانست رزیک را از وزارت کنار زند و به زندان افکند .عاضد نیـی

در 558ق .شاور را وزیر خویش ساخت ،اما چهره قدرتمند دیگری به نام امیـر ضـرغام
که منصب "صاحب البابی" داشت ،به طمع وزارت بر ضده شاور به پاخاست .شـاور بـه
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را عیل نمود و ابوالفضارل را به این مقام گمارد .چندی بعد او از این مقام کناره گرفـت

شام رفت تا شاید بتواند همچون رضوان ،از اتابکان قدرتمند غنجا برضده ضـرغام یـاری
بگیرد (ابن اثیر1415 ،ق 291-290/11 :ابوشامه .)420-416/1: 1997 ،نورالدین ،حاکم
138

به یاری شاور روانت مصر کرد .این امر به وزارت دوبـارۀ شـاور انجامیـد ،امـا بـه زودی
اختالفاتی میان او و شیرکوه ایجاد شد .این اختالفات چنان جدی بود که شیرکوه دو بار
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سنی گرای شام ،سپاهی را به فرماندهی اسدالدین شیرکوه (عموی صالح الـدین ایـوبی)

با اتکاء نیروی نظامی خود ،قاهره را مسخر ساخت و سرانجام صالح الدین شاور را بـه
قتل رساند و شیرکوه توانست خود وزارت را در اختیار گیـرد .حـدود دو مـاه بعـد ،در
564ق ،.شیرکوه وفات یافت و صالح الدین وزیر خلیفه فاطمیشد(.)Lev, op. cit:45
به وزارت رسیدن شیرکوه و مهم تـر از وی صـالح الـدین را میتـوان اوج اقتـدار و
هوشیاری سیاسی جبهه اهل تسنن دانست .این اقتدار چنان ریشهدار و جدی بود کـه در
نهایت به قدرت سیاسی اهل تسنن انجامیـد و موجـب سـقوط فاطمیـان و شـکلگیری
سلانت ایوبیان گردید.
چنانکه اشاره شد ،در ایام وزارت شیرکوه و صالحالدین ،اهل تسنن شرایط مالـوبی
را تجربه میکردند ،چنانکه حتی به عهد وزارت صـالح الـدین ،تسـنن در مصـر کـامالً
رسمیشد .با این حال ،بعد از طالرع ،عاضد مخالفتی بسیار خصـمانه و پرکینـه بـا اهـل
تسنن و نیی امامیه میورزید (ابن ظافر .)154 :1408 ،از غنجـا کـه بـرای عاضـد "بـودن
نیست که وی به هر دو عداوتی یکسان بـورزد .امـا او بـه عنـوان خلیفـه اختیـار عمـل
برای حجامت کنیی  ،او باید طبیبی شافعی را فرا میخواند (اُدفوی)691-690: 1966 ،
و سرانجام نیی بازیچه دست شیرکوه و صالح الدین شد.
قصد صالحالدین برای رسیدن به وزارت و به وزارت رسـیدن وی امـری غیرعـادی
نبود .صـالحالدین در 566ق ،.هنگـامی کـه هنـوز وزیـر فاطمیـان بـود ،دو مدرسـه در
فسااط ،یکی برای شافعیان و دیگری برای مالکیان بر پا کرد .در همان سال ،وی قاضی
القضاة وقت را عیل کرد و یک قاضی القضاة شافعی را به جای او گمـارد (ابـن اثیـر،
 .)366/11: 1415این اقدامات دقیقـاً ادامـه راهبردهـا و سیاسـتهای وزیـران سـنیگرای
پیشین بود .در ابتدا صالحالدین به این که مصر را همچون رضـوان یـا ابـن سـالر اداره
کند ،خوشنود بود ،اما او قدرت بیشتر و جاهطلبی فیونتری داشـت و اینهـا بـه زودی

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

چندانی نداشت و مجبور بود تا سلاه مسلمانان غیر اسماعیلی را بپذیرد ،چنانکـه حتـی
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تحت نفوذ یک وزیر سنی" با "بودن تحت نفوذ یک وزیـر امـامی" یکسـان بـود ،بعیـد

خالفت ناتوان فاطمیان را سـرنگون سـاخت .حتـی میتـوان بـا اسـتناد بـه گیارشـی از
یک سلسله از نیروهای خویش (به ترتیب از بوداد تا مصـر شـامل مستضـیء ،فرزنـد و
ولیعهد مستنجد ،نورالدین زنگی و نجم الدین ایوب ،پدر صالح الدین) به صالح الـدین
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ابوشامه ،مدعی شد که مستنجد ،خلیفه عباسی بوداد ،هدفمندانـه فرامینـی را بـه واسـاه

می رسانده و وی را در راه سرنگون ساختن فاطمیـان یـاری میکـرده اسـت) ابوشـامه،
)198/2: 1997
به هـر حـال ،پیرامـون اوضـا سیاسـی  -اجتمـاعی اهـل ذمـه در عهـد شـیرکوه و
صالحالدین نیی نکات قابل توجهی وجود دارد .منابع مسیحی و یهـودی ،دوران وزارت
این دو را سخت و زننده توصیف میکنند .بر اساس گیارشی مسیحی ،شیرکوه امر کـرد
تا مسیحیان ،شرابه های دستارهای خویش را بردارند و بر کمـر خـویش زنهـار ببندنـد و
یهودیان ،قاعه پارچهای زردرنگ بر دستارهای خـویش وصـل کننـد تـا بـه تحقیـر ،از
مسلمانان متمایی باشند

(b. Muqaffa, op. cit,, III: Part 1/ 63

نیی یـاقوت.)26/3: 1993 ،

صالحالدین نیی به افیایش فشار بر ضده اهل ذمه ادامه داد (ابن دواداری.)340/6:
مداخلــهها و خودســریهای ســپاهیان تــرک (غیهــا یــا اُغیهــا) و کُــرد -تحــت
فرمانــدهی شــیرکوه -مایــه غزار مســیحیان و یهودیــان بــود .ابوصــال گیار هــای
Abu Salih, 1969:2-3, 5, 15, 89-94, 97, 106, 174-175, 183, 198, 217, 237, 248,
 .)250قتل و ظلم و تعدی نیی مدام در مورد ایشان انجام میشد .در زمان وزارت شـاور،

فسااط هنگام عقب نشینی شیرکوه پس از دومین حملها  ،به غتش کشـیده شـد ایـن
حوادث از شمار مسیحیان فسااط و قاهره میکاست .بسـیاری از کلیسـاها و صـومعهها
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

غسیب دیدنـد و یـا کـامالً ویـران شـدند

:95,112,119,124,349

 .)ibidالبتـه برخـی از

کلیساهای تخریب شده ،در دورهای خاا از به قدرت رسـیدن صـالح الـدین مجـدداً
تعمیر شدند دو تن از قبایان فعال در این تعمیرات "خاصة الدولة" و "صـفی

الدولة" لقب داشتند ( .)ibid:107ساخت مجدد و تعمیر ایـن کلیسـاها مام نـاً در
زمانی صورت گرفته که صالحالدین مخالفت و تخاصم کمتری بر ضده مسیحیان ،نسبت
به غنچه در ابتدای کار

نشان میداد ،داشته است.
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بسیاری از غارت ،ویرانی و مصادره اموال ایشان به دسـت میدهـد (بـرای نمونـه نـک:

بررســی سیاســتهای وزیــران ســنی گــرا در قبــال اهــل ذمــه -بــا ماالعــه مــوردی
صالحالدین که سیاستهایش نه تنها در دوره کوتاه وزارت ،بلکه در عهد سلانت وی نیی
ادامه یافت -نشان میدهد که با ظهـور وزیـران سـنی گـرا و سـپس دولـت ایـوبی کـه
وارد مرحله جدیدی از گرو

به اسالم ،غن هم اسالم سنی شـد .در ایـن مقـال ،کـافی
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جانشین فاطمیان شد ،عمالً دوران تساهل مذهبی در مصر به پایان رسید و این سـرزمین

است اگر از این مقوله تنها به یک شاهد تاریخی مراجعه کنیم .خاندان مسـیحی -قباـی
ابن مَماتی(د606 .ق) ،ادیب نام غشنا ،میتواند نماینده و مظهر بسـیاری از مسـیحیان در
مصر این ایام باشد .اینان از عهد بـدرالجمالی ،بـدون توییـر مـذهب خـویش ،مـدام بـه
خدمت در دولت مشوول بودند .اما طی فشارهای عهد شیرکوه و صالحالدین ،پدر ابـن
مماتی اسالم غورد و توانست مقام خود را حف کند .پسـر او -اسـد ،معـروف بـه ابـن
مماتی  -که خود یک فقیه و قاضی مسلمان بـه شـمار میغمـد ،مقـام پـدر را در دیـوان
الجیش در اختیار گرفت و حتـی تـا مقـام منشـیگری تمـامی دیوانهـا پیشـرفت کـرد
(منـــذری 331-330/3: 1981 ،ابـــن خلکـــان 186-185/1 : 1364 ،صـــفدی1961 ،
.)268/8:
نتیجه

چالشهایی اساسی در ساختار سیاسی دستگاه خالفـت فاطمیـان موجـب شـد تـا مقـام
سیاسی-نظامی مصر ،موجب شد تـا مقـام وزارت در بـین سیاسـتمدارانی از مـذاهب و
گرایشهــای سیاســی – مــذهبی مختلــف دســت بــه دســت شــود و در ایــن میــان،
سیاستمدارانی سنیگرا از رسیدن به مقام وزارت بینصیب نماننـد .نفـوذ ایـن دسـته در
دستگاه خالفت ،به شکلی فیاینده ،موجب تحریک احساسات سیاسی جامعه اهل تسنن
شد و غنها را بر ضده حیات دستگاه خالفت و دیگر جوامع دینی و مـذهبی وارد فضـای
سیاسی – اجتماعی موجود کرد .وزیران سـنی گـرا بـرای جلـب حمایـت اهـل تسـنن،
سیاستهای مشابهی ،چون فشار بر اهل ذمه را در پیش گرفتند و این راهبـردی کارغمـد
بود .از یک سو ،وزیر در مقابل اعمال فشارها بر اهل ذمه ،هـیچ هیینـهای نمیکـرد و از
سوی دیگر ،این سیاست ،رو

مناسبی بود تا وزیر خود را به عنوان مسـلمانی متشـر

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان

وزارت ،قدرت را در انحصار گیـرد و از سـوی دیگـر ،عـواملی چـون دسـته بنـدیهای
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این پژوهش نشانگر غن است که در هفتاد سالِ پایانی خالفت فـاطمی ،از یـک سـو،

معرفی کند و بدین وسیله ،حمایت اهل تسنن را جلب نماید.
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عالوه بر این ،پژوهش حاضر نشان میدهـد کـه در ایـن دوره ،وزیـر ،اصـلی تـرین

حکمران سیاسی مصر بود 1و هرچند خلیفه در سیاستهای خالفت مداخله میکرد ،امـا
نمیتوانست دستگاه خالفت را به تنهایی اداره نماید .برخی خلفا به فکر اداره حکومت،
بدون داشتن وزیر ،افتادند ،اما ناتوان از انجام این کار بودند .خلفـا بـرای اداره مملکـت،
بدون تکیه بر وزیر ،راههای مختلفی را تجربه کردند غمر بـه ابونجـاح ،مسـ ولیت اخـذ
خراج را سپرد و حاف  ،مس ولیتها و وظارف وزیر را به وارث و جانشین خود داد اما
هیچ یک از این راهکارها ،با موفقیت همراه نشد تا شاید خلیفه از شره "وزیر و وزارت"
رهایی یابد.
در این دوره ،بین خلیفه و وزیر ،ظنه دسیسه همواره وجود داشت .هر کسـی کـه بـه
وزارت میرسید ،بسیار از خلیفه بیمناک بود .وزیر ،نیازمند خلیفه بود تـا بـه قـدرت او
مشروعیت بخشد و او را یاری رساند تا حمایت گروههـای معتقـد بـه اصـل حاکمیـت
فاطمیان را به خود جلب کند .اما چنانکه در مورد ابوعلی گذشت ،تـال

بـرای حـذف

نمیتوانست از دست "خلیفه" بگریید و این دو مجبـور بودنـد تـا بـه شـکلی پیچیـده،
حضور یکدیگر را بپذیرند ،در حالی که تنش و ظنه توط ه و دشمنی نسبت به یکـدیگر،
همواره میانشان بر قرار بود .از وزیرانی که بین سالهای 495ق .تا 567ق .بر ایـن مسـند
سال دوم ،شماره پنجم ،بهار 1391

تکیه زدند ،تنها سه تن به مرگ طبیعی درگذشتند و از پنج خلیفه این دوره ،دو نفر غنهـا
به قتل رسیدند .در این دوره ،فضای سیاسی و اجتماعی مصر دچار توط ه و بحرانهـای
مختلف بود .وزیر ،هنگام رسیدن به قدرت ،میکوشید تا تمامی حمایتهـای ممکـن را
برای خود جلب نماید ،اما هوشیار نیی بود تا موقعیت حساس خود را فدای منافع گـروه
یا دستهای -که وی به ایشان وابسته و یا از حمایتشان برخوردار بود -نکند زیرا اشـتباه
در این زمینه میتوانست جبرانناپذیر باشد .چنانکه ،بهرام در تشویق ارامنه به مهـاجرت
به مصر و حمایت از ایشان و اعتقاداتشان ،تندروی کرد و در نتیجه سرنگون شد .با ایـن
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اصل خالفت و یا حتی شخص خلیفـه ،بسـیار خاـر غفـرین بـود .در نتیجـه" ،وزیـر"

حال ،اکثریت داشتن اهل تسنن ،امتیاز ویژهای بود که این جامعه مذهبی از غن برخوردار
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 .1عالوه بر گیار های فوق که این امر را به خوبی نشان می دهند ،ابن ظافر( )111نیی به عنوان منبعی کهن ،این
امر را تصری می کند و برای نمونه درباره وزرات طالرع می گوید":کار [حکومت رسماً به عاضـد رسـید [در
حالی که عمالً در دست طالرع بود" (إستقر األمر للعاضد رسماً و لاالرع جسماً).

بود و از این رو ،در نهایت وزیران سنیگرا توانستند صرفاً بر حمایت این جامعه بـیرگ
تکیه کنند و در جهت منافع و عقاید غن گام بردارنـد و ایـن امـر ،سـرانجام بـه سـقوط
فاطمیان و ظهور ایوبیان انجامید.

ساختار مذهبی  -سیاسی مصر در دوره سقوط فاطمیان
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