
 

  مناسبات فاطمیان و غزنويان
 1دكتر محمدعلى چلونگر 

غزنويــان در دوران حاكمیــت خــود، سیاســت غیرقابــل انعطــافى در برابــر مخالفــان 
آنــان در راســتاى حمايــت از عباســیان، بـه دشـمنى بــا . عباســیان در پیــش گرفتنــد

از طــرف ديگــر . مخالفــان ايشــان از جملــه اســماعیلیان و فاطمیــان مصــر پرداختنــد
ھاى خالفت شرقى، نیازمند  فاطمیان مصر براى گسترش نفوذ خويش در سرزمین

 .ھاى اين مناطق از جمله غزنويان بودند ارتباط با حكومت
در مقابـل . فاطمیان با فرستادن سفرا و داعیان، در صدد ارتباط با غزنويـان برآمدنـد

به عنوان تنھا نھـاد مشــروع  -غزنويان براى نشان دادن وفادارى خود به عباسیان، 
در پاسخ به درخواسـت فاطمیـان، واكنــش منفـى  -جھت خالفت در عالم اسالمى 

 .نشان دادند و با داعیان و سفراى فاطمیان، برخورد قھرآمیز در پیش گرفتند
اين مقاله بر آن است كه ضمن بررسى روابط پرفراز و نشیب غزنويــان و فاطمیـان 

 .مصر، تأثیر اين مسأله را در روابط غزنويان با عباسیان و اسماعیلیان بررسى كند

 .فاطمیان، غزنويان، اسماعیلیان، عباسیان: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

سوب مــى بر قرارى روابط با نواحى خالفت شرقى، از دغدغه صلى فاطمیــان مح . شـد ھاى ا
مت بال آن، تحـت تابعیـت خويـش  برقرارى روابط و نفوذ بین مردم و حكو لى و بـه دن ھـاى مح

قرار داشـت ى ھدف فاطمیان در نواحى تحت سلطه درآوردن آنھا، سرلوحه اوج . ى عباسـیان 
حى شـرقى، در نیمـه تالش جم  ھاى فاطمیان بـراى نفـوذ در نوا ى دوم قـرن چھـارم و قـرن پن

ند، تـالش فاطمیـان  از آن. باشد مى جا كه در قسمتى از اين دوره، غزنويان در ايران حـاكم بود
ً مصروف به برقرارى تماس با غزنويان مى مورد  شد، كه به رغم اين تالش عمدتا ھـا، موفقیـت 

 .انتظار فاطمیان را به ھمراه نداشت
ى فشـارھا،  ولى با ھمـه. دوران غزنويان از ادوار سخت اسماعیلیان و فاطمیان در ايران است
 .ھاى مھمى دست يابند آنان به حیات خود ادامه دادند و توانستند در دوران بعد، به موفقیت

  ى تشكیل حكومت غزنويان دعوت فاطمیان در آستانه

ى تشـكیل حكومـت غزنويـان بـود، دو  انتقال خالفت فاطمیان از افريقیه به مصر كه در آسـتانه
 :تحول مھم در جريان دعوت اسماعیلیان در ايران به وجود آورد

دعوت اسماعیلیان در نواحى مختلف ايران گسترش يافت، كـه بـا گسـترش ايـن دعـوت در . 1
سقوط عباسـیان بـود،  نواحى تحت سلطه ى عباسیان، فاطمیان به ھدف نھايى خـويش كـه 

 .نزديك شدند
ــت. 2 ــرايش ياف ــاطمى گ ــماعیلیان ف ــرف اس ــه ط ــران از قرامطــه ب ــوت اي ــان دع ــوت .  جري دع

ّت محمد بن اسماعیل اعتقاد داشـت، ولـى از قـرن  اسماعیلى ايران از آغاز تشكیل به مھدوي
 .چھارم به بعد به طرف امامت فاطمیان تمايل پیدا كرد

شت؛  ى تشكیل حكومت غزنويان، زمینه در آستانه ھاى تبلیغى اسماعیلیه جذابیت خاصى دا
ــى ــه م ــورتى ك ــه ص ــوى   ب ــه س ــود ب ــنى ب ــديد س ــع ش ــك موض ــه در ي ــردى را ك ــت ف توانس

اسماعیلیه يـك حركـت فراگـیر شـده بـود و از جھـات مختلفـى بـه . گرى جذب كند اسماعیلى
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بود ى عباسـى المطیـع  كـه  خلیفـه. صورت يك خطر عمده براى حكومت عباسیان درآمـده 
ى قرامطــه  اى بغــداد، التمــاس كــرد كــه فتنــه آلــت دســت آل بويــه بــود بــه بختیــار حــاكم بويــه

جب ) اسماعیلیان( را كه در اطراف ممالك اسالم بسیار شده بود دفع كند و كشـتن آنھـا را وا
 2.اما بختیار بن حسن بويه، بدان فرمان توجھى نكرد و ھمین موجب نفاق بین آنان شد. دارد

ى  فاطمیــان در قــرن چھــارم بــا تصــرف مصــر، قــدرتى عظیــم كســب كردنــد و توانســتند حــوزه
ّع اسـماعیلى در بسـیارى از . سیاسى قدرتمندى به دست آورند اين قرن شاھد پیروزى تشی

ى عربستان، سوريه و عراق، بـه  ھاى شبه جزيره اقطار عالم اسالمى بود و بسیارى از امارت
بود كـه پولـى . اطاعت فاطمیان گردن نھادند یان بـه قــدرى شـده  از طرفى قدرت مالى فاطم

ً تالشـى  3ى عباسى فرسـتادند تـا نھــرى را در كوفـه اصــالح كنـد، براى خلیفه كـه ايـن قطعـا
 .آمد تبلیغى نیز به حساب مى

سماعیلیان شـرقى مخالـف  معز، نخستین خلیفه ّ كوشید تا حمايـت ا ى فاطمى مصر، به جد
امامت فاطمیان را به دست آورد و وحدت اعتقادى و آرمانى نھضت اسماعیلیه را از نـو برقـرار 

گیرى از خدمات اسماعیلیان مخالف، بـراى تسـخیر  ى فاطمیان از اين اقدام، بھره انگیزه. سازد
 .ى عباسیان بود ھاى تحت سلطه سرزمین

  اقدامات فاطمیان براى برقرارى رابطه با غزنويان

نان بودنـد فاطمیان از آغاز تشكیل حكومت غزنويان، در صدد نفوذ در مناطق تحت سـلطه . ى آ
یده ى آنـان،  آنان بر اساس اعتقادات خويش، در پى برقرارى خالفتى فراگیر بودند؛ زيـرا در عق

ھدف سیاسى آنان اتحـاد اسـالم تحـت دولـت . دينى داشت -امام فاطمى رسالتى جھانى 
ند، بـه  اين اعتقاد، مبارزه علیه قدرت. فراگیر علوى بود ھاى موجود را كه مانع ايـن حركـت بود

یت جھـانى، بـه  از اين. كرد تكلیفى دينى مبدل مى ند كـه حاكم رو فاطمیان اعالن داشته بود
فرمان الھى به آنان داده شده و از آنان خواسته شده است كه عباسیان بغداد را در شـرق و 

مام فاطمـى . امويان و امپراطورى بیزانس را در غرب، براندازند آنان در تبلیغات خود، به نقش ا
از ديد فاطمیان، گرايش غزنويان و پذيرش تابعیت آنـان،  4.به عنوان حافظ اسالم تأكید داشتند

زمینــه ســاز تحقــق آرزوى فاطمیــان در تشــكیل حكومــتى فراگــیر در دنیــاى اســالم بــود؛ زيــرا 
قع . غزنويان مناطق زيادى از ايران و مناطق ديگرى از خالفت شرقى را در اختیار داشتند در وا

بنابراين، برقرارى رابطه با . ھاى خالفت عباسیان، در اختیار غزنويان بود ى عمده سرزمین اداره
بر منـاطق خالفــت عباسـى بـود،  غزنويان مى سلط  توانست راه را براى ھدف فاطمیان كـه ت
 .ھموار سازد

سلطان . خواستند دامن دولت غزنوى را به دولت فاطمى پیوند زننـد فاطمیان مى بود  كـافى 
ى  ى فاطمى دريافت كند، آن وقت كلیـد دروازه غزنوى منشور سلطنت خود را از دست خلیفه

يه  فاطمیان قبالً در دوره. گرفت ھاى خالفت شرقى، در يد قدرت آنھا قرار مى سرزمین ى آل بو
خواستند از راه رخنه و نفوذ و پیوند دوستى با آل بويه، به چنین ھدفى دست يابند، ولى  مى

بت  اى براى خود مى آل بويه كه فاطمیان را رقیب بالقوه دانستند، دعــوت دوسـتى آنـان را اجا
نان  یان، بـا بعضـى دشـمنان آ نكردند و حتى براى جلوگیرى از گسترش نفوذ سیاسـى فاطم

 5.ى عراق، كنار آمدند مثل قرامطه
فاطمیان براى برقرارى رابطه و نفوذ در مناطق تحت كنترل غزنويـان از چھـار طريـق وارد عمـل 

 :شدند
 ارسال داعیان جھت تبلیغ آيین اسماعیلى و جذب مردم به دعوت فاطمیان؛. 1
 ارسال سفیر به دربار غزنويان براى جذب آنان و ترغیب به قطع ارتباط با عباسیان؛. 2
 برقرارى حكومت دست نشانده؛. 3
 .تالش براى نفوذ در بین طبقات حاكمه و رجال غزنوى. 4

  ارسال داعیان. 1

مناطق خالفت شرقى بخصوص ايران، محل رفت و شد مبلغان دولت فاطمى مصر، براى رواج 
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بود صر، پايگــاه مركـزى  362از سـال . مذھب اسماعیلیه  قمـرى، قـاھره مركـز فاطمیـان در م
سیاسـى  -ھـاى ديــنى  آنان پیــام. سازمان دعوت اسماعیلى شد، كه به سرعت تحول يافت

خل و خـارج قلمــرو فاطمیـان فعالیـت مـى خود را از طريق شبكه كردنـد،  اى از داعیان كه در دا
. ترين بخش فعالیت تشكیالتى آنھا ارسال داعیان به نقاط مختلـف بـود مھم. دادند انتشار مى

ھاى محلى، تنھا وقتى كه حركت آنان تبديل به   شد كه دولت  اين كار با چنان دقتى انجام مى
مى. شدند شد، با خبر مى يك جنبش عمومى مى ديدنـد و  اين داعیان ابتـدا در مصـر آمـوزش 

عوت اھتمـام .  شـدند پس از آن به نقاط مختلف اعزام مى مور د به قـدرى در ا برخـى داعیـان 
ھره مى خى از چ ند و بر گى آنـان، از  ورزيدند كه توانسـتند دولـتى پايـه گـذارى كن ھـاى فرھن

 .برجستگان و زبدگان آسمان علم و معرفت بودند
مود، دعـوت  در عصر الحاكم بامراللَّه فاطمى و ھمزمان با اقتدار غزنويان در دوران سـلطان مح

يت شـد يران و عـراق تقو يژه ا به و به متزلـزل . فاطمیان در شـرق  داعیـان فـاطمى در ايـران 
ند ساختن پايه مه داد بر جـذب  6ھاى عباسـیان ادا شش خـود را  بر آن كو و در عـراق عـالوه 

اى از امیران محلى و روساى با نفوذ قبايل متمركز ساختند و با پشـتیبانى آنـان، امیـدوار  عده
 .ى بغداد را سرنگون سازند بودند كه خلیفه

وى كه در ايالت كرمان متولد شده بـود، . ترين داعى آن دوره، حمیدالدين كرمانى بود برجسته
عـراق عـرب و (عنوان حجة العـراقین . تر عمر خود را به عنوان يك داعى در عراق گذرانید بیش

ى اين اسـت كـه وى در شـمال  شود، نشان دھنده كه اغلب بر نام او افزوده مى) عراق عجم
مى عوت اشـتغال  غربى و بخش غرب مركزى ايران، كه عـراق عجـم خوانـده  شـد، بـه كـار د

 7.داشته است
داعى ديگر آن دوران، المويد فى الدين شیرازى است كه قبل از عزيمت بـه مصـر در شـیراز و 

ترك كـرد و در سـال  437او در سـال . كـرد در منطقه فارس فعالیت مـى مرى، ايـران را   439ق
نیز از . ھاى اسـماعیلى پرداخـت به تعلیم آموزه 8جا قمرى، وارد قاھره گرديد و در آن پـدر وى 

بود طى كـرد تـا . طرف الحاكم، داعى فاطمى در شیراز  سماعیلیه را  عوت ا المويـد مـدارج د
ً در سال  فارس  قمرى، حجـت جزيـره 429رياست دعوت را در شیراز به دست آورد و حدودا ى 

 9.شد
ــیرون از حیطــه( ــه ب ــاطقى ك ــر اســت من ــه ذك ــزد  الزم ب ــرار داشــت در ن ــاطمى ق ــت ف ى دول

 ).اسماعیلیان فاطمى به جزاير معروف بود
سماعیلى در آمـد در اثر فعالیت از . ھاى اين داعى فاطمى، اباكالیجار والى فارس بـه كیــش ا

 :شود بیان ابن بلخى چنین استفاده مى
يكـى از . سپاھیان او نـیز اسـماعیلى شـدند]  ى[ پس از گـروش اباكالیجـار بـه المويـد، ھمـه

فع آن داعـى كنــد . علماى شیراز، قاضى عبدهللا، از غیرت دين و سـنت حیلـتى سـاخت تـا د
كرد و گفـت]  پس[ لوت  لوم اسـت كـى كارملـك، نـازكى دارد و ايـن ' : با اباكالیجار خ تـو را مع

مه] المويد[ابونصر بن عمران  لشـگر توتبـع او شـدند، اگـر ايـن مـرد ]  ى[ مستولى گشـت و ھ
، .خواھد كى ملك از تو بگرداند به يك ساعت تواند كـردن و ھمـه لشـكر تـو متابعـت او نماينـد

 10.باكالیجار ازين معنى نیك انديشناك شد و دانست كى سخن او، ھزل نباشد
 .المويد اعالم كرد. ى باكالیجار را ديد، درمان را در تبعید يا كشتن قاضى عبدهللا چون دغدغه

و باكالیجار صد سوار از عجمیان خويش راست كرد و صد غالم ترك و معتمـدى را از آن قاضـى 
فرات عـبره كردنـد و حجـت  تا از آب  و آن مرد داعى را در شب، بر چھارپايى نشاندند و بردند 

 11.برگرفتند كه اگر او را معاودتى باشد، خون او مباح بود و آن مرد به مصر رفت
با رفتن المويد، سرزمین فارسى خالى از داعى اسماعیلى نماند و مدتى بعد داعیانى ديگـر 

شدند یت مشـغول  به فعال ھـاى كرمـانى و المويـد فـى الـدين و ديگــر  فعالیـت. در اين خطـه 
ّى  داعیان، پس از مدتى، ثمراتى نیكو براى فاطمیان به بار آورد؛ زيرا عباسیان كه اينــك تـا حـد
از آل بويه استقالل حاصل كرده بودند، بر فشار خود بر شیعیان عراق افزودند و اين باعث شد 

 12.ى فاطمى جذب شوند تر به طرف اسماعیلیه كه شیعیان آسان

 ارسال سفیر. 2
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در راستاى گسترش دعوت در شرق، فاطمیان كوشیدند تا با ارسال سفیر به طـرف سـلطان 
طور كـه بیـان شـد، قــدرت اصـلى در  محمود غزنوى، تابعیت وى را به دست آورند؛ زيرا ھمان 

 .مناطق خالفت شرقى، در اختیار سلطان محمود بود
مود  403در سال  سلطان مح قمرى، سفیرى به نام تاھرتى از جانب الحاكم بامرهللا، به نـزد 

مود بـه مأموريـت آمــده بـود. آمد نزد مح به  حمـدهللا مسـتوفى . او بـراى فتــح بـاب دوسـتى 
 :نويسد مى

مد و در ملـك ايـران، دعــوت  سلطان محمـود آ از مصر تاھرتى از پیش حاكم فاطمى برسـالت 
فت. بواطنه ظاھر كرد و خلقى بسیار در دعوت او رفتند جى تمــام يا سـلطان او را . كار او عرو

 13.حاضر كرد و سیاست فرمود، آتش آن فتنه به آب تدمیر خاموش گردانید
 :نويسد او مى. ترى از اين حركت داده است عتبى گزارش مفصل

جاسوسان محمود مردى را در خراسان به دست آوردنـد كـه ســفیر بـود میـان اسـماعیلیان و 
عى را بـه  مقتداى ايشان و ھمه را به اسماء و سیما مى شناخت و در زيـر عذبـه تعـذيب جم

گاه آوردنـد و بـر . دست باز داد لف ھمـه را بـه بار شھرھاى مخت از اماكن و مساكن متفرق و 
ايشــان تتبــع كــرد تــا ھمــه نیــت گردانیــد و ]  ى[ درخــت كشــیدند و سنگســار كردنــد و طايفــه

سیاست فرمود و استاد ابوبكر محمشاد كه شیخ اھل سنت بود و فاضل و متدين و بزرگ، در 
 14.اين باب موافقت راى سلطان نمود

ى او داد، كه  سلطان محمود پس از توقیف تاھرتى وى را به نیشابور آورد و دستور به محاكمه
ستنطاق او را  رياست محكمه. واقع اين محاكمه، سیاست فاطمیان در برابر عباسیان بود ى ا

كـه  او ادعـاى تـاھرتى مبـنى بـر ايـن. يكى از علويان به نام حسن بن مسلم به عھده داشت
 15.ى خلیفه و امام راستین است، تكذيب كرد و حكم به قتل وى داد فرستاده

باط بـا دولـت غزنـوى  یان را از ارت قتل تاھرتى، به دست سلطان محمود غزنوى، نه تنھا فاطم
خويش دعـوت  یت  مه، او را بـه تابع مايوس نساخت، بلكه سعى كردند با مكاتبـه و ارسـال نا

 .كنند

  تشكیل حكومت دست نشانده. 3

بود در . از اھداف مھم فاطمیان در تشكیالت دعوت، برقرارى حكومت دست نشانده در جزايـر 
گیرى به دست نیاوردند، ولى  ھاى چشم اين زمینه در مناطق خالفت شرقى، گر چه موفقیت

توانستند حكام مناطقى را به تابعیت خـود در آورنـد و بـراى مـدتى حكومـت وابسـته تشـكیل 
قمـرى،  347در ھمین راستا بر اثر كوشش يكى از داعیان اسماعیلى، در حــدود سـال . دھند

حكمــران محلــى مولتــان در ايالــت ســند، بــه كیــش اســماعیلى در آمــد و يــك دولــت دســت 
پايتخت اين دولت شھر مولتان بود كه از آن به عنوان . ى فاطمى در سند تشكیل شد نشانده

كه وقتــى . دارالجھرة اسماعیلیان ياد شـده اسـت بود  نفـوذ فاطمیـان در آن ايالـت بـه حـدى 
فه داعى اسماعیل در آن ى  جا به اسماعیلیان مخالف فاطمیــان گـرايش نشـان داد، معـز، خلی

بل از آن ثه فاطمى درصدد عزل او برآمد، ولى ق عزل گـردد، در يـك حاد ى سـوارى كشـته  كه 
یان وفــادار ) جلم(قمرى، داعى حلم  354سپس در سال . شد بن شیبان كه نسبت به فاطم

ً بـا . بود، به جاى او منصوب گشت در دوران معز، حلم به عنوان داعى الدعاة مولتان مستقیما
جا معز، صاحب االمر بود و در خطبه به جاى خلفاى  در آن. امام فاطمى مكاتبه و ارتباط داشت

 .شد عباسى نام خلفاى فاطمى خوانده مى
 :نويسد قمرى به مولتان رفته مى 375مقدسى كه در سال 

مل و تكبیـر . شیعه ھستند]  مولتان[مردم، ملتان  دوبار در روز در اذان خود حى على خـیر الع
 16.فرستند جا ھمیشه ھدايايى براى مصر مى مردم اين. گويند مى

یان فـاطمى، بـه آيیـن  شھر منصوره از ديگر شھرھاى ايالت سند بـود كـه در اثـر فعالیـت داع
سال  حكمران آن، كه از سلسله. اسماعیلى در آمد قمـرى بـه  401ى حبارى بـود، در حـدود 

نوى و در  17.كیش اسماعیلى در آمد ايـن دو دولـت اسـماعیلى، توسـط سـلطان محمـود غز
یان، سـرنگون شـدند راستاى مبارزه بـا وجـود ايـن، آيیـن  18.ى او با اسماعیلیان ھوادار فاطم

 19.اسماعیلى در سند زنده ماند
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مدتى بـه تابعیــت  در اين دوران در عراق نیز، بعضى حكام بـر اثـر تـالش یان بـراى  ھـاى فاطم
فه،  401در سال . فاطمیان گردن نھادند لى موصـل، كو قمرى، قراوش بن مقلد، حكمران عقی

گر كـه خـانواده مذھب تشـیع بودنـد، فرمــانبردارى فاطمیــان را  مداين و شھرھاى دي پیرو  اش 
یس قبیلـه 20.پذيرفت و خطبه به نام فاطمیان خواند نى  در ھمان سال، على االسدى رئ ى ب

 .اسد، نسبت به الحاكم در حلّه و ديگر نواحى تحت حكومتش اعالم تابعیت كرد
، كه از موفقیت دعوت فاطمى در درون قلمرو خـود بـه وحشـت و  خلیفه ى عباسى القادر با

له ايـن كـه در سـال . ھراس افتاده بود، به سرعت دست به اقداماتى تالفى جويانه زد از جم
عت از  402 به اطا بر آن داشـت كـه  ظامى، قـراوش را  قمرى با تھديد و اسـتفاده از نـیروى ن

حى . عباسیان باز گردد ھمچنین در اين سال موج تبلیغات ضد فاطمى خود را كه به دقت طرا
مى صدور اعالمیــه  شده بود، به راه انداخت، كه از آن جمله  به  غداد در بـى اعتبــار  تـوان  ى ب

اى از علماى شیعه و سنى، از جمله شريف  القادر عده. ساختن نسبت فاطمیان، اشاره كرد
كه صـورت مجلسـى  رضى و برادرش شريف مرتضى را به بغداد فرا خواند و از آنـان خواسـت 

گو و شیاد معرفى كرده و نسب  مكتوب بنگارند و در آن الحاكم و خلفاى قبلى فاطمى را دروغ
ى القــادر، نشــان از نفــوذ اقــدامات  ايــن اقــدامات شــتاب زده 21.فــاطمى آنــان را انكــار نماينــد

 .ھاى عراق و شام از ايشان است فاطمیان و وحشت وى از حمايت حكومت

  نفوذ در طبقات حاكمه و رجال غزنوى. 4

مه بـود ھاى مھم داعیان براى گسترش آيین اسماعیلى، نفوذ در طبقـه از شیوه آنـان . ى حاك
لنى بـر ضـد  كه متوجه شدند نھضت نمى پس از آن شورش ع كه بـراى  پیرو  توانـد آن انـدازه 

به دسـت آورد،  -ھاى عربى رخ داده بود  مانند آن چه در سرزمین -مراجع دولتى كافى باشد 
خط مشـى بـود كـه امیـر . توجه خود را به طبقات حاكمه معطوف داشتند ستاى ھمیـن  در را

ى بزرگان و اشراف تعلق داشت به  حسین مروزى كه از رجال دربارى سامانیان بود و به طبقه
پــس از مــروزى جانشــینش نســفى . رياســت دعــوت در شــمال شــرقى ايــران برگزيــده شــد

فق شـد  22.توانست رجال مھمى از دربار سامانیان را به آيین اسماعیلیه در آورد او حـتى مو
سماعیلى وارد كنـد صربن احمـد پـس از گـرايش بـه . نصر بن احمد سامانى را بـه مـذھب ا ن

جود . ى فاطمى شمرد مذھب اسماعیلى، گويا خود را وابسته ھر چند بعضى به علت عدم و
لب ترديـد كـرده انگیزه انـد؛ ولـى بايـد دانسـت دلبسـتگى  ى سیاسى و دورى راه، در اين مط

 23.ى سیاسى است مذھبى، فراتر از ھر نوع انگیزه
سماعیلى گرويـد مـى پدر شـیخ  از جمله رجالى كه تحت تأثیر داعیان، بـه تعلیمـات ا تـوان از 

 :از خود بوعلى نقل شده است. الرئیس بوعلى سینا، نام برد
به شـمار  سماعیلیه  پذيرفت و از ا پدر من از جمله كسانى بود كه دعـوت داعیـان مصـرى را 

 24.رفت مى
 .كند كه برادرش نیز بر ھمین عقیده بوده است او اشاره مى

فاطمیان وقتى نتوانستند محمود غزنوى را به تابعیت خود در آورند، براى تحقـق ھدفشـان در 
مى. صدد نفوذ در بین رجال دربارى درآمدند ھر رجـل  برترى موقعیت فاطمیان  توانسـت بـراى 

به سـر  مان در اوج اقتـدار  سیاست پیشه جذابیت داشته باشد؛ زيرا خلفاى فاطمى در اين ز
در راستاى اين ھدف، فاطمیان . بردند و در مقابل آن عباسیان اقتدارشان در حال افول بود مى

ند غزنويـان يعـنى ابوعلـى حسـن بـن  در صدد برقرارى رابطه با يكى از رجال با نفـوذ و قدرتم
قمرى،  416سفر حج سال . محمد میكال، معروف به حسنك وزير، آخرين وزير محمود برآمدند

جد، حسـنك  ى ناآرامى و پرخطر بـودن راه بواسطه. اين فرصت را در اختیار آنان قرار داد ھـاى ن
وزير در مراجعت از سفر حج، از راه فلسطین و سوريه كه قلمرو فاطمیــان بـود، بازگشـت و در 

كه  راه در محلى بى احتیاطى كرده و خلعت الظاھر خلیفه ى فاطمى را قبول كـرد و پـذيرفت 
مود برسـاند آمیز خلیفه ى مودت نامه فاطمى را بـه مح ين بـود كـه فشـار . ى  ھـدف الظـاھر ا

كاھش دھـد و او را بـه طـرف خويـش  محمود غزنوى بر اسماعیلیان ماوراء النھر و خراسان را 
ست بــود  -اين حركت حسنك وزير، . جذب كند ضرورت سیا ى  بـر خلیفـه -ھر چند كه از روى 

ً كه حسـنك . شمرد، گران آمد عباسى القادر، كه خود را ولى نعمت دولت غزنوى مى خصوصا
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سوى خراسـان آمــده  وزير پس از ستاندن خلعت به بغداد نرفته و از موصل راه گردانیده و بـه 
 25.بود

ى غزنويان با فاطمیان، كه دشمنان خالفت بغداد بودند، زنگ خطرى بـود  امكان ھر نوع مراوده
كه خلیفه القادر، از مسـائل حسـنك اطـالع يافـت، بـه  رو زمانى از اين. ى عباسى براى خلیفه

وقتى اين سخن خلیفه به اطالع محمود  26.شدت خشمگین شد و حسنك را قرمطى خواند
قى  غزنوى رسید، بر آشفته شد و اين اتھام را مضحك دانست و خلیفه ى بغداد را كھنـه احم

 :نويسد بیھقى مى. خوف خواند
ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگـر وى قرمطـى  حسنك را من پرورده': محمود گفت

، و امیر را نیك درد آمده بود كه حسنك راقرمطى خوانده بـود ... است، من ھم قرمطى باشم
 27.خلیفه

سنت را مجـاز  كرد، امـا خلیفـه عـدول از  فظ  خود ح به  سلطان را  حسنك ھمچنـان التفـات 
 .كرد ى خود پافشارى مى شمرد و در گفته و خواسته نمى

عت سلطان محمود غزنوى كه قبول تابعیت فاطمیان را با منافع خودسازگار مـى ھـا و  ديـد، خل
ى فاطمى نزد او فرستاده بود، به بغداد نزد خلیفه القادر فرستاد  ھدايا و طرايفى را كه خلیفه

 :و گفت
 .ى آن كنى خواھى درباره چون مطیع تو بودم اين فرستادم تا ھر چه مى

كه كاالھاى زيادى از آن به بنى ھاشم واگذار گرديد به آتش  ھا در باب النوبى پس از آن خلعت
 28.كشیده شد

  علل مخالفت غزنويان با برقرارى رابطه با فاطمیان

  نیاز غزنويان به كسب مشروعیت از خلفاى عباسى. 1

ى فاطمیان در برقرارى رابطه با غزنويان، نه تنھا از سـوى غزنويـان  ھاى گسترده با وجود تالش
نوع نزديكـى  تمايلى در برقرارى رابطه نشان داده نشد، بلكه با برخوردھاى خصمانه مانع ھر 

ً ســلطان محمــود، ســخت بــه مــذھب تســنن تظاھــر . شــدند مــى ســالطین غزنــوى خصوصــا
ــد مــى ــان در تعصــب از ســامانیان تبعیــت مــى 29.كردن ــه آيیــن تســنن و  آن ــد و نســبت ب كردن

ً پــیروى غزنويــان از ســامانیان و آگــاھى از . حمايتشــان از عباســیان وســواس داشــتند ظــاھرا
توانست با داشتن منافع مشترك با خالفت بغداد حاصل  ھايى كه قدرت نو ظھور آنان مى بھره

ً تسـنن را  كند، سبب حمايت آنان از آيین تسنن بود، نه آن كه سالطین و توده ھاى تـرك، ذاتـا
فدارى شـديد از . بر ديگر فرق اسالمى تـرجیح دھنــد مانى و ديـنى، طر غزنويـان در سـطح آر
اين امر در عنايت و مسـاعدت سـالطین غزنـوى . دانستند مذھب تسنن را اقتدار سلطان مى

آمدنـد،  ى خراسان، كه جزء مشبھه به شمار مـى ى محافظه كار كرامیه به فقه حنفى و فرقه
 .شد ديده مى

توان حمايت مذھبى آيین تسنن از آنـان  تر مى ى عقیدتى قدرت سالطین غزنوى را بیش جنبه
ھم. و رغبت آنان به داشتن مناسبات حسنه با خلفاى عباسى دانسـت گـیرى  ترين سـمت م

، خلیفــه ى  غزنويــان، اشــتیاق آنــان در گــرفتن تصــديق مشــروعیت قــدرت خــود از القــادر بــا
قب كـردن او  در اين خصوص مى. عباسى بود توان به ارسال خلعت براى سلطان محمود و مل

با گرفتـن  30.به يمین الدوله از سوى خلیفـه اشـاره كــرد تا  سته دقـت داشـتند  غزنويـان پیو
يه سنن، پا شند موافقت خلیفه و حمايت ظاھرى از مذھب ت . ھاى قـدرت خـود را تحكیـم بخ

سلطان محمود طى دوران حكومتش، دريافت كه براى تثبیت امپراتورى خود، به تأيید قانونـى 
ھـاى مـذھبیش در دو دھـه آخـر  وى به رغم تغیـیر برخـى از ديـدگاه. و معنوى خلیفه نیاز دارد

ً اسـماعیلیه . پسنديد عمر، تسنن القادر عباسى را مى شیعه خصوصـا القادر كه سخت ضـد 
كام و . بود، در مسائل كالمى نگرشـى حـديثى و حنبلـى داشـت در آن روزگـار بسـیارى از ح

ھام  علماى اھل تسنن در راستاى مبارزه با مخالفان خود، گـروه ھـاى مختلـف شـیعه را بـه ات
سان بـا  31.دادند گرى مورد حمله قرار مى قرمطى نوى كـه در خرا در ھمین راستا سلطان غز

ھل تسـنن  موج تبلیغات اسماعیلیان ھـوادار فاطمیـان رو بـه رو بـود، روابطـش را بـا علمـاى ا
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ى عباسـى نزديـك  تا از اين طريـق بـه خلیفـه. استوار كرد و با اسماعیلیان، سخت درگیر شد
 .شود

ى ممكنى بـود كـه امیرنشـینان مسـتقل  ى عباسى، بھترين رابطه مناسبات محمود با خلیفه
القادر، در میان خلفاى عباسى نسبت بـه . توانستند با خلفاى عباسى برقرار كنند ايرانى مى

یه. گیرتـر بـود مذھب تسنن، از ھمه سـخت سمى در  او بعـد از مـأمون كـه زمـانى اعالم اى ر
اى بـود  برخى از عقايد كالمى داده و ھمه را به اجبار به قبول آن فراخوانده بود، دومین خلیفه

يه ھر نـوع گرايشـى غــیر از آن را انحـراف خوانـد كه اعتقاد ى  نقطـه. ى رسـمى صـادر كـرد و 
يك  مشترك القادر با محمود غزنوى در ھمین نكته بود و اين سبب استحكام مناسبات آنھا بـا 

 .ديگر شد
ھاى نماز زنده كرد و بـه ايـن ترتیـب  قمرى، نام القادر را در خطبه 389سلطان غزنوى در سال 

غزنین افـزايش داد  محبوبیت خود را نزد خلیفه سان و  ً سنى مـذھبان خرا . ى عباسى و طبعا
لة را بـه وى  لة و امیـن الم ین الدو القادر در ازاى ھداياى ارسالى سـلطان غزنـوى، القـاب يم

ھمچنین خلعتى با ارزش نیز براى سلطان فرستاد كه محمود آن را به تن كرده و بر . اعطا كرد
ھر بار كه خبر فتوحات محمود يا حمالت . تخت نشست تا مشروعیتش را در امارت تثبیت كند

فه القـاب تـازه او به ضد مخالفان عباسیان به بغـداد مـى سوى خلی اى ماننــد ولـى  رسـید، از 
امیرالمؤمنین، نظام الدين و ناصر الحق و يا كھف الدولة و االسالم، به سلطان محمود غزنـوى 

مود بقـاى خـود را در وابسـتگى بـه تسـنن و خلفـاى . شد اعطا مى از آن جا كـه سـلطان مح
قرارى رابطـه بـا فاطمیـان، و پـذيرش تابعیــت  ديد، تحت ھیچ شرايطى آماده عباسى مى ى بر

نشد و در كینه و دشـمنى بـا آنـان، تـا  -آمدند  كه دشمن اصلى عباسیان به شمار مى -آنان 
 32.جا پیش رفت كه آرزوى فتح مصر و نجات آن سرزمین را از دست اسماعیلیان داشت آن

ى اســماعیلیه، بــراى خشــنودى خلفــاى عباســى صــورت  پــاك كــردن قلمــرو غزنويــان از فرقــه
شعاع رقبـاى فاطمیشـان در قــاھره قـرار  مى گرفت كه در آن زمان از بسیارى جھات، تحـت ال

ى كرامیــه را بــه آزار اســماعیلیان  از جملــه ايــن كــه محمــود در خراســان، فرقــه. گرفتــه بودنــد
مود و . كرد تشويق مى سلطان مح شعر آن دوره سرشار از اشاراتى است مبـنى بـر تعصـب 

ست  ى مرثیه ديگر سالطین غزنوى به تسنن و نیز در بر دارنده ھايى اسـت كـه بیـانگر آزارى ا
 :سرايد ى مرگ محمود چنین مى فرخى در مرثیه. داشتند كه آنان بر اسماعیلیان روا مى

 آه و درد كه كنون قرمطیان شاد شوند
 33ايمنى يابند از سنگ پراكنده و دار

  مخالفت عباسیان در برقرارى مناسبات بین غزنويان و فاطمیان. 2

يان و فاطمیـان، خلیفـه مى   در عدم برقرارى مناسبات حسنه بین غزنو ى عباسـى نقـش مھ
داشت؛ زيرا نزديكى غزنويان به فاطمیان موجب تضعیف موقعیــت عباسـیان در برابـر فاطمیـان 

 .شد آمدند مى كه رقیب اصلى آنان به حساب مى
، در وجـود  ى غزنويان با اسماعیلیان و فاطمیان، خلیفه در جريان مقابله ى عباسى القادر بـا

ى خالفت عباسى  توانست اعتبار و حیثیت بر باد رفته ديد كه مى سلطان محمود فردى را مى
را برگرداند و بر اعتبار آن بیفزايد؛ زيرا فاطمیان، خالفتى را پى ريزى كرده بودنـد كـه از شـمال 

ى فاطمى بود، در شكوه و شكوفايى  افريقا تا سوريه امتداد داشت و قاھره كه تختگاه خلیفه
قرار داده بـود و خطـر توسـعه لت  اقتصادى و فرھنگى، بغداد را تحـت الشـعاع خـود  طلـبى دو

 .كرد فاطمى، از طريق بیابان شام، عراق را تھديد مى
ى  ى سلطان محمود غزنوى، به خوبى با شیوه و اسلوب حكومتى خلیفه برخوردھاى قاطعانه

خت و . عباسى، ھمخوانـى داشـت ھا پردا ين رو القـادر بـه تشـديد و تحريـك ايـن برخورد از ا
 .ى او را به خوبى پاسخ گفت سلطان محمود نیز سلیقه

يه مختــل گرديـده بـود، سـبب  كه پـس از آل بو وضع سیاسى، اجتماعى و اقتصادى خالفت، 
به ضـابطه. ھاى حكومت خالفت شد تضعیف پايه كا  ھـاى مذھـب   به ھمین دلیل خلیفـه بـا ات

قا  او ضابطه. ھاى سست برآمد تسنن، درصدد ترمیم اين پايه ھايش را بـه سـلطان محمـود ال
مام گذاشـت كرد و محمود به نام او پیش پى آن و جھـت . قـدم شـد و در ايـن راه سـنگ ت در 
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یس و گرانمايـه  القـادر بـا خلعـت -ھمان طور كه بیان شـد،  -قدردانى از محمود،  ھـايى نف
 34.براى او فرستاد

  نفى اتھام وابستگى به فاطمیان. 3

جا كه سرزمین شرقى ايران، محفلى براى اسماعیلیان و ھواداران فاطمیان بود، ھمواره  از آن
سماعیلیان يـا حمايـت از  اين زمینه وجود داشت كه حكام يا امراى آن منطقه به گـرايش بـه ا

اى بود كه بسیارى از امرا  اتھام قرمطى يا وابستگى به فاطمیان مصر، بھانه. آنان متھم گردند
مى باى خـود، از آن اسـتفاده  . كردنـد و حتى خلفاى عباسى، براى كوبیدن و بیرون كـردن رق

ى سامانیان، عبدالملك بن نوح، وزير خود ابومنصور محمـد  كه در اواخر دوره ى بارز آن اين نمونه
گرى كـرد و  ى سپاه خود، ابوسعید بكر بن مالك فرغانى را متھم به قرمطى بن عزيز و فرمانده

سیمجورى را بـه اتھـام قرمطـى گـرى و  35.از بین برد ھمچنیـن سـبكتگین غزنـوى، ابوعلـى 
صرى چنیـن . وابستگى به خلفاى فاطمى مصر، دستگیر و زندانى كرد در اين بـاره، طبقـات نا

 :نويسد مى
. امیر نوح از بخارا بیرون آمد و به جانب خراسان روان شد به جھت قمـع ابـى علـى ســیمجور

یم  مده بودنـد و جمـع عظ طه و مالحـده در آن بـالد آ چون به حدود طالقان رسیده اعیان قرام
عزا بـه سـنت كـرد و  ايشان را اجابت كرده امیر سـبكتگین ايشـان را جملــه بـه دسـت آورد و 

 36.ناصرالدين لقب او شد
ين اتھــام توجـه داشـت ين رو . سلطان محمود غزنوى كه اين موارد را ديده بود، به خطـر ا از ا

از آن جملـه . ھمیشه در پى نفى اين اتھام و در پى گرفتن تأيید از سوى خلفاى عباسى بود
كه مبادا مـورد  ى الحاكم فاطمى، به طرف غزنه رفت، براى اين اين كه وقتى تاھرتى فرستاده

  بقول عتبى. اتھام واقع شود، فرمان داد تا او را به نیشابور بازگردانند
 37غبار تھمتى بر حاشیه طھارت او ننشیند... 

ذّال بسته گشت ُ  38.و وقتى او را كشت و خبر آن به بغداد رسید، زبان اغراض و عذل ع
دھد كه احتماالً دشمنان محمود حتى اتھاماتى در اين باره به او زده بودند و او  اين نشان مى
 .كرده است گیرى زيادترى مى دينى خود، سخت براى اثبات پاك

  دورى فاطمیان از مناطق غزنويان. 4

يكى از داليل عدم گرايش غزنويان به فاطمیان، دورى مقر حكومـت غزنويـان بـا مركـز خالفــت 
یان در مصـر مسـتقر بودنـد ايـن در  فاطمیان بود؛ زيرا غزنويان در مناطق شـرقى ايـران و فاطم

از اين رو . حالى بود كه عباسیان در كنار غزنويان و در واقع حايل بین غزنويان و فاطمیان بودند
 .كرد ى كمترى را براى گرايش آنان به فاطمیان ايجاد مى دورى غزنويان از فاطمیان انگیزه

  نتیجه

حى خالفــت  انتقال خالفت فاطمیان از افريقیه به مصر، موجب تقويت موقعیت فاطمیان در نوا
ى آنھـا  آنان از آغاز تشكیل حكومت غزنويان، درصدد نفوذ در مناطق تحت سلطه. شرقى شد

ند و آنـان را تحـت  فاطمیان مى. بودند خواستند دامن دولت غزنوى را به دولت خويش پیوند زن
يان، فاطمیــان از . تابعیت خود در آورند نترل غزنو براى برقرارى رابطه و نفوذ در مناطق تحـت ك

 :چھار طريق وارد عمل شدند
 ارسال داعیان جھت تبلیغ كیش اسماعیلى و جذب مردم به دعوت فاطمیان؛. 1
 ارسال سفیر به دربار غزنويان براى جذب آنان و ترغیب به قطع تماس با عباسیان؛. 2
 برقرارى حاكمیت وابسته و دست نشانده؛. 3
 .تالش براى نفوذ در بین طبقات حاكمه و رجال غزنوى. 4

شان  با وجود تالش به ايـن كـار از خـود ن مايلى  يان ت ھاى فاطمیان براى برقرارى رابطه، غزنو
ً مانع نفوذ فاطمیان در نواحى خالفت شرقى شدند علل مخالفت غزنويـان در . ندادند و شديدا
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بیروت، (ادريس، عمادالدين الحسین، عیون االخبار و فنون اآلثار، تصحیح مصطفى غالب  -

 ).م1986داراالندلس، 
بیھقى، خواجه ابوالفضل محمد بن حسین، تاريخ بیھقى، تصحیح على اكبر فیاض  -
 ).1358ى ايرانمھر،  انتشارات كتابخانه(
تھران، (جرفاذقانى، ابوالشرف ناصح بن ظفر، ترجمه تاريخ يمینى، به اھتمام جعفر شعار  -

 ).1357بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
 ).ق1407بیروت، دارالكتب العلمیة، (الدمشقى، ابن كثیر ابوالفداء، البداية و النھاية  -
تھران، (اى محمد بن على بن محمد، مجمع االنساب، تصحیح میرھاشم محدث  شبانكاره -

 ).1363امیركبیر، 
قاھره، (الشیرازى، ھبة هللا، المويد فى الدين، المجالس المويدية، تصحیح محمد عبدالغفار  -

 ).م1994مكتبة موبولى، 
 ).م1949قاھرة، (، المويد فى الدين، ديوان المويد فى الدين، تصحیح محمد كامل حسین  - -
تھران، انتشارات (ى محمود محمودى  فراى، ريچارد، ن، بخارا دستاورد قرون وسطى، ترجمه -

 ).1365علمى و فرھنگى، 
فرخى سیستانى، ابوالحسن على بن جولوغ، ديوان، به كوشش محمود دبیرسیاقى  -
 ).1363تھران، زوار، (
فضل هللا، رشیدالدين، جامع التواريخ، در باب تاريخ غزنويان، ديالمه، آل بويه، آل سامان، آل  -

 ).1362تھران، دنیاى كتاب، (سلجوق، تصحیح احمد آتش 
ى سید عباس صالحى و محمد  لمبتون، ان، كى، اس، دولت و حكومت در اسالم، ترجمه -

 ).1374تھران، نشر عروج، (مھدى فقیھى 
 ).1364تھران، امیركبیر، (مستوفى، حمدهللا، تاريخ گزيده، تصحیح عبدالحسین نوايى  -
 ).1376تھران، انتشارات توس، (ى علینقى منزوى  مسكويه، ابو على، تجارب االمم، ترجمه -
ى  مقدسى، ابوعبدهللا محمد بن احمد، احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم، ترجمه -

 ).1361تھران، شركت مولفان و مترجمان ايران، (علینقى منزوى 
 ).1363تھران، دنیاى كتاب (منھاج سراج، قاضى، طبقات ناصرى، تصحى عبدالحى حبیبى  -
 ).1938لیدن، (النصیبى، ابوالقاسم ابن حوقل، صورة االرض  -
تھران، (، تصحیح ھیوبرت دارك )سیاست نامه(نظام الملك، خواجه ابوعلى، سیسر الملوك  -

 ).1364انتشارات علمى و فرھنگى 
- Al-Hamdani, Husain, 3391, some unkhomn Ismaili Authors and theirworks, journol 

of the Royol Asiatic society, pp. 273 - 573. 
- Halm, Heinz, 6991, The Epire of the mahdi: The Rise of the Fatimids, tr, M. 

Bonner, Leiden. 
- Nazim, mahmud, 1391, The life and times of sultan mahmud Ghazuna, cambrige 

university pres, combrighe. 
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