
 
 

 History & Culture                                                                                                   تاریخ و فرهنگ
 Vol. 51, No. 2, Issue 103                                             013، شمارۀ پیاپی 2، شماره پنجاه و یکسال 

 Autumn & Winter 2019-2020                                                 22-15ص ، 0398  انپاییز و زمست
DOI: https://doi.org/10.22067/jhc.v51i2.88580 
 

 
 
 
 

 *در مغرب انیاندلس با فاطم انیو امو انیعباس ییارویرو
 یفضل نبیدکتر ز 

 انشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرانگروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمی، د اریاستاد
Email: z.fazli@alzahra.ac.ir 

 چکیده
آغ از  یاس الم یه احکومت ییاروی از رو یدیمرحله جد ،یقرن چهارم هجر ۀدر مغرب در آستان انیبا ظهور فاطم

 یو ام و یعباس  یهاواکنش حکومتبا  ،یلیاسماع ریتحقق خالفت فراگ یبرا یو تالش حکومت فاطم یشد. دعو
و  یاتحاد رسم ،یاسیو س یخیمتعدد تار نعموا ۀواسطبه نکهیرغم ااندلس در شرق و غرب جهان اسالم همراه شد. به

ممانع ت  انیبا فاطم ییارویممکن نبود، در چارچوب رو یمقابله با حکومت فاطم یدو حکومت برا نیا انیم یعمل
را ب ه اج را  یخاص  یها، هرکدام به صورت جداگانه، اق دامات تق ابلآن فیت و تضعقدر دیاز گسترش قلمرو، تحد

ب ا  یس د  دف اع ج ادیبر مصر، ا انیبا ممانعت از تسلط فاطم انیعباس ،یخیتار یبررس نیا یهاافتهیبر  درآوردند. بنا
ع راق،  یبه سو انیضمن ممانعت از گسترش متصرفات فاطم ان،یدر نسب فاطم کیو تشک یدیاخش ۀسلسل سیتأس

در واک نش ب ه  زی ان دلس ن انی داش تند. امو ه اآن یدر مغرب برا یبحران داخل دیو تشد جادیدر ا یرینقش چشمگ
و  یخالف ت، اق دامات نم ام یدع و ،یمخالف خالفت ف اطم یهااز گروه تیبا حما ان،یفاطم یهاییجومعارضه

 یهاو ش ورش ه اب ا بحران انی اقدامات، فاطم نیا ۀجینت ( واکنش نشان دادند. دریدر مغرب )اقص میحضور مستق
 از دست دادند. یو امو یعباس یهابا حکومت ریفراگ قابلت یرو شدند و قدرت خود را براروبه یمتعدد داخل
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Confrontation of the Abbasids and Umayyads of Andalusia with 

the Fatimids in the Maghrib 
Dr. Zeinab Fazli, Assistant Professor,Department of The History of Islamic Culture and 

Civilization, Faculty of Theology and Islamic Studies, Al-Zahra University, Tehran, Iran. 

Abstract: 

With the rise of the Fatimids in the Maghrib at the beginning of the fourth century 

AH, the clash of Islamic states entered a new level. The efforts of the Fatimid ruling 

system to establish an all-inclusive Ismaili caliphate elicited a backlash from the 

Abbasid and Umayyad of Andalusia in the east and west of the world of Islam. 

Although a raft of historical and political obstacles inhibited an official and practical 

alliance between the two governments to confront the Fatimids, each state adopted 

specific measures to deal with Fatimids, prevent the expansion of their territory, curb 

their power and debilitate their strength. According to the findings of this historical 

study, the Abbasids, by thwarting the Fatimid domination in Egypt, erecting a 

defensive barrier by establishing the Ikhshidid dynasty and casting doubt on the 

Fatimid lineage. Meanwhile, deterring the expansion of Fatimid occupation in Iraq 

played a crucial role in provoking and fueling the internal crisis in the West. The 

Umayyads of Andalusia also responded to Fatimid opposition by espousing groups 

that opposed the Fatimid caliphate, disputing the caliphate, orchestrating military 

actions, and consolidating their presence in the Maghrib. As a result of these actions, 

the Fatimids faced a plethora of internal crises and revolts and tapered off their power 

for putting up a unified and inclusive front against Abbasid and Umayyad 

governments. 
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 مقدمه

های اس ماعیلیان محس وب ق( به معنی تحقق همۀ اهداف و آرزو220تأسیس خالفت فاطمی در افریقیه )
های اس المی داشتن خالفت فراگیر اسماعیلی به وسعت همۀ سرزمین شد و هدف اصلی فاطمیان برپانمی

ریزی سیاس ت و پای ه بود. قاضی نعمان روایتی منسوب به پیامبر)ص( را به دست داده که از نم ر ت اریخی
های مسلمان دیگر حائز اهمیت است. بر اس ا  ای ن روای ت، تهاجمی حکومت فاطمی در قبال حکومت

های سیاس ی دیگ ر مانن د حکومت اوالد فاطمه ) ( که اینک در مغرب روی کار آمده بود، باید با ق درت
جنبش اسماعیلی ک ه  0ی فراهم شود.کرد تا زمینۀ حکومت جهانی امام اسماعیلعباسیان و امویان پیکار می

کرد، به پشتوانۀ انتساب به اهل بیت پیامبر)ص(، تا اواخر قرن سوم هجری برای تشکیل حکومت تالش می
بالفاصله نماد سیاسی تسنن یعنی خالفت عباسیان را از نمر سیاس ی و م بهبی ب ه چ الش کش ید. چن ین 

ۀ آن روز در ش رق و غ رب جه ان اس الم، یعن ی ای موجب شد تا دو حکومت عمدخواهانهسیاست آرمان
رغم اختالف ات امیه در اندلس، از ناحیۀ مغرب به شدت احسا  خطر کنن د و ب هعبا  در بغداد و بنیبنی

عباسیان به واسطۀ حضور  2بنیادی با یکدیگر در دشمنی با امام اسماعیلی در مغرب اتفاق نمر داشته باشند.
کردن د. ر افریقیه در ایام پیش از فاطمیان، از این ناحیه احسا  خطر نمیحکومت اغلبیان همسو با خود د

جویانۀ ادریسیان در مغرب اقصی و نیز مناس بات حس نه ب ا امویان اندلس نیز با توجه به سیاست مسالمت
گیری حکومت فاطمی موجب اما شکل 3دیدند.رستمیان، در روابط با مغرب چالشی را پیش روی خود نمی

خالت مؤثر در تحوالت داخلی این سرزمین، به سرلوحۀ سیاست عباسیان و اموی ان ان دلس تب دیل شد تا د
های عباسی و اموی اندلس با یکدیگر اختالفات بنیادینی داشتند که هرگونه اتحاد میان آن ان شود. حکومت

ن رویارویی مستقیم یک از این دو حکومت امکاکرد. در شرایطی که هیچدر مواجهه با فاطمیان را منتفی می
با حکومت نوظهور اسماعیلی در مغرب را نداشتند، در قب ال سیاس ت ته اجمی فاطمی ان و خنر ی ک ردن 

آمیز آن، جداگانه تمهیدات متفاوتی را در پیش گرفتند که مجموع ای ن تحرک ات، در های خصومتسیاست
( مؤثر ب ود. در ای ن مقال ه ق340له )الگیر شدن فاطمیان در مغرب تا زمان روی کار آمدن المعزلدینزمین

ها با مسائل داخلی، اقدامات شود با عنایت به ارتباط تنگاتنگ مناسبات و روابط خارجی حکومتتالش می
های تقابلی و ضد فاطمی حکومت عباسیان بغداد و امویان قرُطبه بررس ی و ت أثیر آن در تحدی د و سیاست

 های قرن چهارم هجری تبیین شود.مغرب تا میانهگسترۀ قلمرو، مشکالت داخلی فاطمیان در 

                                                 
 .321، 3/300ق(، 5062)قم، مؤسسة النشر االسالمی، شرح األخبار فی فضائل االئمة األطهار . قاضی نعمان، 0
؛ فرح ات دش راوی، 25  26(، 2660)قاهرة: الهیئ ة المص ریة العام ة للکت اب،  تفسیر جدید ی مصرف الدولة الفاطمیة؛ ایمن فؤاد سید، 000. نک  : همان، 2

 .261 262، (5220الغرب اإلسالمی،  )بیروت: دارالخالفة الفاطمیة بالمغرب 
 به بعد. 11(، 5222ر، الفج )قاهرة: دار العالقات السیاسیة بین الدولة االمویة فی االندلس و دول المغرب. نک  : عبدالعزیز فیاللی، 3
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ه ای در مطالعاتی که به تاریخ فاطمیان، امویان ان دلس و عباس یان اختص اص دارد، رواب ط حکومت
عباسی و اموی با حکومت فاطمی کم و بیش مورد توجه بوده است. عالوه بر این، حسن ابراهیم حس ن در 

 Ralations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyids“مقال ۀ 
Century A.D.)” thcentury A.H. (10 thin Spain during the 4،0 در العالقاات  عبدالعزیز فیاللی

العالقات بین المغرب و ، سامیة مصطفی مسعد در السیاسیة بین الدولة االمویة فی االندلس و ُدَول المغرب
العالقات بین األمویین و الفااطمیین فای األنادلس و فتحی زغروت در  2،یةاندلس فی عصر الخالفة األمو

الصراع السیاسی بین الدولة الفاطمیة ف ی ب الد »محمد سعدانی در مقالۀ  3،ق053ا033الشمال األفریقی 
مناس بات می ان فاطمی ان در  4«حمدون األندلسیة أنموذج االمغرب و الدولة األمویة فی األندلس أسرة ابن

رواب ط و مناس بات فاطمی ان »اند. همچنین چل ونگر تح ت عن وان ب با امویان اندلس را بررسی کردهمغر
هم ه، ای ن مناسبات فاطمیان و عباسیان را توصیف ک رده اس ت. بااین 5«ق(302 220مغرب و عباسیان )

ان ان دلس و مقاله با مطالعات پیش از خود در دو سطح تفاوت دارد؛ در اغلب این مطالعات مناسبات اموی
عباسیان با فاطمیان، به صورت کلی و براسا  روال تاریخی بیان شده اس ت؛ ح ال آنک ه در ای ن مطالع ه 

ب ه  ه ااقدامات تقابلی این دو حکومت برای ممانعت از تربیت قدرت فاطمیان در مغرب و توسعۀ قلمرو آن
های از تطبیق و مقایسه میان سیاستنوعی  هشرق و غرب محور اصلی بوده است. افزون بر این، در این مقال

ه ای قبل ی م د نم ر نب وده تقابلی دو قدرت مبکور در قبال فاطمیان در مغرب نیز ارائه شده که در پژوهش
 است. 
 

 مذهبی عباسیان با فاطمیانـ های تقابل سیاسی زمینه

ص ب ای ن منص ب معرف ی با توجه به اینکه فاطمیان خود را خلف ای راس تین پی امبر)ص( و عباس یان را غا
خل دون، با آنکه در این زمان ب ه تعبی ر ابن 6کردند، رویارویی با عباسیان برای فاطمیان اولویت داشت.می

                                                 
1. Hasan Ibrahim Hasan, “Ralations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyids in Spain during the 4th 
century A.H. (10th Century A.D.”, Bulletin of the Faculty of Arts, vol. x, part ii, (1948), pp. 39-83. 

 (.2666)الهرم: عین للدراسات و البحوث االنسانیة و االجتماعیة، العالقات بین المغرب و اندلس فی عصر الخالفة األمویة مصطفی مسعد، . سامیة 2
 (.ق5020التوزیع و النشر اإلسالمیة،  )قاهرة: دار ق053ا033العالقات بین األمویین و الفاطمیین فی األندلس و الشمال األفریقی . فتحی زغروت، 3
دراسات إنسانیة ، «أنموذجا األندلسیة حمدونابن أسرة   فی األندلس األمویة والدولة المغرب بالد فی الفاطمیة الدولة بین السیاسی الصراع». سعدانی محمد، 4

 .494 479(: 2121) 2، العدد 9المجلد ، و إجتماعیة
 .21 3ش(: 5310)55، شمارۀ پژوهاننامۀ تاریخ، «ق(302 220ان )روابط و مناسبات فاطمیان مغرب و عباسی». چلونگر، محمدعلی،  5
تاریخ  ،؛ داود فیرحی07 (،2662)بیروت: مؤسسة االنتشار العربی،  الدولة الفاطمیة؛ الدور السیاسی و الحضاری لألسرة الجمالیة دخیل،محمد حسن نک  : . 6

 ؛299 298 ،ش(5325)قم: دانشگاه مفید، تحول حکومت در اسالم 
Farhad Daftary, The Isma'ilis: their History and Doctrines (Cambridge University Press, 2007), 142. 
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ادعای خالفت از سوی فاطمیان جایگ اه سیاس ی و  0خالفت در شرق به دلیل غلبۀ ترکان متالشی شده بود،
دشمنی عباسیان ب ا فاطمی ان و عقای د م بهبی  کشید. این حرکت جسورانهمبهبی عباسیان را به چالش می

ویژه ع راق و حج از، را به همراه داشت. پی روزی ب ر عباس یان و تس لط ب ر ش رق جه ان اس الم، ب ه هاآن
تر سازد. با توجه به اینکه عباس یان اسماعیلی نزدیک  توانست فاطمیان را به آرمان خالفت فراگیر شیعی می

توانستند دخال ت مس تقیمی و نمی 2ایگاه خود را در مغرب از دست داده بودندپس از سقوط اغلبیان، تنها پ
در تحوالت مغرب داشته باشند، در قبال اقدامات ته اجمی فاطمی ان، سیاس ت روی ارویی غیرمس تقیم ب ا 

ی نمامی 5توان حول دو محور اصلِی فاطمیان را در پیش گرفتند که می سیاسی در مصر ب رای      ایجاد سد 
  تشکیک در نسب فاطمی ان ب ا ه دف ایج اد و 2ها به سمت عراق و شرق و انعت از گسترش قلمرو آنمم

 تشدید بحران مشروعیت فرمانروایان فاطمی مد  نمر قرار داد. 
 

 طلبی فاطمیانعباسیان در مقابل توسعه مصر سدّ

س تین ام ام   خلیف ۀ های سریِع منجر به تأسیس حکوم ت ف اطمی در مغ رب ای ن ب اور را در نخپیروزی
های تحت سیطرۀ عباسیان ی ورش ب رد. در ش رایطی ک ه تواند به سوی سرزمیناسماعیلی پدید آورد که می

هنوز مغرب به معنای واقعی تحت تسلط حکومت فاطمی درنیام ده نب ود، لشکرکش ی ب ه س مت ش رق و 
تح ت فرم ان ابوالقاس م  ق سپاهیان ف اطمی365تصرف مصر در دستور کار فاطمیان قرار گرفت. در سال 

محمد فرزند َمهدی به سوی مصر حرکت کردند. با توجه به اینکه اوضاع مص ر پ س از برافت ادن حکوم ت 
ق(. پیش روی 362ق(، دچار آشفتگی بود، سپاه فاطمی ت ا اس کندریه پ یش رف ت )رج ب 222طولونی )

نمود تا جایی که ابوالقاسم ک میآمیز اولیه، تصرف فسطاط و فتح مصر را برای فاطمیان خیلی نزدیموفقیت
ای به پدرش، ضمن م ژدۀ گش ودن مص ر، وع دۀ ف تح ش ام، خراس ان و ع راقین را داد و از او با ارسال نامه

عباس یان  3خواست منتمر تحقق وعدۀ الهی )برافتادن عباسیان و تحقق خالفت فراگی ر اس ماعیلی( باش د.
ویژه اینک ه فاطمی ان ب ا کردند؛ ب هود را درک میضرورت ممانعت از سقوط مصر به دست رقیب فاطمی خ

رو، ب ه توانستند عراق و مرکز خالفت عباسی را نیز آماج حمالت خود قرار دهن د. از ای نتسلط بر مصر می
ق( راهی مص ر ش د. 325ق( سپاه عباسی تحت امر مؤنس خادم )د.326 220فرمان خلیفه مقتدر)حک  . 

توجه ب ه  4طمی متحمل شکست شدند و به سمت افریقیه عقب نشستند.در رویارویی دو سپاه، لشکریان فا
                                                 

الفک ر،  دار: بی روت)دیوان المبتدأ و الخبر فی أیام العرب و العجم و البربر و من عاصارهم مان یوی السان ان األكبار و كتاب العبر خلدون،. عبدالرحمن بن 0
 .4/076، )ق5061

 . 0، «روابط و مناسبات فاطمیان مغرب و عباسیان». چلونگر، 2
  .029 5/028(، 5201االندلس،  )بیروت: دار عیون االخبار و فنون اآلثار ادریس عمادالدین، .3
 .69 68/ 0، ق(5050: المجلس األعلی للشئون االسالمیة، ة)قاهرباخبار االئمة الفاطمیین الخنفاء  اتعاظ الحنفاء مقریزی، الدین. تقی4
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ای شکس ت س پاه مه اجم ف اطمی و ق( با ارسال نامه300یا  301این نکته که محمد بن علی ماذرائی )د.
اسارت حداقل حدود هفت هزار نفر را به اطالع مقتدر رساند و همین امر موجب خوش حالی بس یار زی اد 

 دهد. یت نتیجۀ این جنگ برای دو طرف را نشان میاهم 0خلیفه عباسی شد،
پیروزی سپاه اعزامی عباسیان بر لشکریان فاطمی در مص ر، ک ه اول ین روی ارویی ب ا خالف ت نوپ ای 

ها در مغرب به این شد، اعتبار فاطمیان در مغرب را با چالش جدی مواجه کرد. واکنشفاطمی محسوب می
د بربر مختلف مغ رب اوس ط و اقص ی متبل ور ش د. در چن ین ش رایطی  های نواحیشکست، به شکل تمر 

ق( ش عری 361ها با فاطمیان تا بدان حد آشکار شده بود که سعید بن ص الح امی ر َن ُکور)مقت   .مخالفت
اب، ک افر و من افق خوان ده ش ده ب ود.  2هجوآمیز برای المهدی فرستاد که در آن خلیفۀ فاطمی، ف ردی ک ب 

شکست در تسلط بر مصر موجب شد تا تالش برای تحقق ای ن ه دف در قال ب  های منفیآگاهی از پیامد
ق ب ه ط ول انجامی د. ای ن 362ت ا  360لشکرکشی دگرباره به این سرزمین در دستور کار قرار گی رد ک ه از 

ملقب شدن  3لشکرکشی نیز پیش از حصول به پیروزی نهائی، با رسیدن سپاه عباسی با شکست مواجه شد.
دهندۀ اهمی ت شکس ت تواند نش انبه واسطۀ این پیروزی، می« الممفر»ماندۀ عباسی( به مؤنس خادم )فر

ناکام گباشتن تالش فاطمیان برای تسلط بر مصر در این مقطع، فراتر از ی ک  4فاطمیان برای عباسیان باشد.
ین دلی ل ساخت. به هم رو میها را با چالش روبهپیروزی نمامی صرف بود و دعاوی سیاسی و عقیدتی آن

پردازن د، قاض ی نعم ان در ها میهای این لشکرکشینیز در حالی که منابع اهل سنت، به تفصیل به رویداد
ت خداون د نس بت داده  خبری کوتاه از این دو لشکرکشی خبر داده و ناکامی فاطمیان در فتح مصر را به مشی 

عت از گسترش حوزۀ نفوذ فاطمی ان ب ه مردان عباسی بر این مهم آگاهی داشتند که با ممانحکومت 5است.
سوی شرق، با توجه به اوضاع سیاسی، مبهبی و جغرافیایی مغرب، حاکمان ف اطمی ب ا مش کالت متع دد 

های سیاس ی و م بهبی فرات ر از مغ رب را از داخلی مواجه خواهند شد و این مشکالت امکان ماجراجویی
ها به مص ر در اوای ل فاطمیان در سومین لشکرکشی آن رو، پس از ناکام گباشتنها خواهد گرفت. از اینآن

وس یلۀ ق(، زمینۀ تأسیس حکومت اخش یدیان به323روی کار آمدن دومین خلیفۀ فاطمی القائم بامر الله )

                                                 
 . 53 52، 48(، 5120لیدن، بریل، )صنة تاریخ ال بری قرطبی،  . عریب بن سعد0
 .5/501(، 5201)لیدن: بریل، البیان الُمْغِرب فی اخبار االندلس و الَمغرب عباری، . احمد بن محمد بن2
: مطبوعات المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الش رقیة ة)قاهردول المنق عة أخبار الظافر، ابن الدین علیجمال؛ 86 85، 84، 81 صنة تاریخ ال بری، قرطبی،. 3

 .04م(، 5202بالقاهرة، 
 .02 5/05، اتعاظ الحنفاء. مقریزی،  4
ی روت: دار )بالمجالس و المسایرات و نیز نک  : همو،  327 326، (5210)تونس: الشرکة التونسیة، دیوان المطبوعات الجامعة، افتتاح الدعوة قاضی نعمان، . 5

 .5/035 ،عیون االخبار؛ ادریس عمادالدین، 476 475، (0996المنتمر، 
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ق( را فراهم آوردند تا بدین طریق هم از مصر محافمت شود و هم ای ن 330 323محمد بن ُطْغج )حک  . 
  0طلبی فاطمیان عمل کند.بل توسعهسرزمین به مرابۀ سدی در مقا

 
 تشکیک در نسب فاطمیان: ایجاد و تشدید بحران مشروعیت

کید بر نسب فاطمی 220از زمان روی کار آمدن حکومت فاطمیان در مغرب در  ق نام فاطمیان، با هدف تأ
جنگی پیدا  ق220بدین ترتیب، از زمان اعالم خالفت مهدی در  2علوی برای خلیفگان فاطمی رایج شد.  

ها در و پنهان میان فاطمیان و عباسیان آغاز شد. در شرایطی که نسب فاطمیان، اسا  مشروعیت دعاوی آن
ها از سوی عباسیان امر رهبری بر جهان اسالم بود، مخدوش جلوه دادن آن، به مستمسکی برای مقابله با آن

 3ه ا مب دل گ ردد.ترین نقطۀ ض عف آناصلیتبدیل شد تا بدین ترتیب، این نقطۀ قوت فاطمیان در عمل به 
ای فاطمی ان در لۀ نسب فاطمیان بیشتر از نمر تاریخی و در چهارچوب تقابل سیاسی، مبهبی و اندیشهئمس

ک ه از س وی ابوعبدالل ه ش یعی از  یه ایهوهلۀ اول با عباسیان و سپس امویان اندلس اهمیت دارد. در نام 
خلیف ۀ    ق به قیروان ارسال ش ده، از ام ام220آزاد کردن مهدی در  ِسِجلماسه و پس از گشودن این شهر و

یاد شده است. مهدی نیز در نخس تین خطب ه « الله ولُد رسوِل »و « رسوِل اللهابُن »اسماعیلی با عنوان سادۀ 
 با توجه به اینکه بنابر حدیری مشهور میان 4معرفی کرد.« عبدالله ابومحمد»خود، به صورت رسمی خود را 

تواند شیعیان، مهدی ُمنتَمر همنام پیامبر)ص( است، تالش برای چنین تغییر نامی کامال قابل فهم و درک می
ابوالقاس م »ها ب ه و بعد 5شود نام واقعی فرزند و جانشین او عبدالرحمن بودباشد تا جایی که حتی گفته می

 6درآید و با حدیث مبکور منطبق شود.تغییر یافت تا نامش به صورت ابوالقاسم محمد بن عبدالله « محمد
رو، رقیبان و مخالفان برای مقابله با قدرت و نفوذ فاطمیان، خیلی زود به نس ب خان دان ف اطمی ب ه از این

ای جدی توجه کردند. با مطرح شدن ابهامات مربوط ب ه نس ب فاطمی ان، ای ن فرص ت ب رای لهئعنوان مس
بنابر گزارشی در جریان حملۀ نخست به مصر،  7بهام دامن بزنند.عباسیان فراهم شد تا بیش از پیش به این ا

                                                 
1 . Bernard Lewis, “Egypt and Syria”, in The Cambridge history of Islam, vol.i, ed. P. M. Holt, A. K. S. Lambton and B. Lewis 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 1a/181; 

 .55، «روابط و مناسبات فاطمیان مغرب و عباسیان»ونگر، چل
 .21 ،فی مصر الدولة الفاطمیةسید، . 2
 .0ش(، 5315)تهران: علمی و فرهنگی، جامع التواریخ: اسماعینیان و فاطمیان الله، . نک  : رشیدالدین فضل3
 .223، 210، 213، 212، افتتاح الدعوة. قاضی نعمان، 4
 .0/74، اتعاظ الحنفاء؛ مقریزی، 08، 05، 04، 02 أخبار الدول المنق عة، ظافر،نک  : ابن.  5

6 . Heinz Halm, The Empire of Mahdi: the rise of the Fatimids, translated from the German: Michael Bonner (Leiden: Brill, 
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7. Abbas Hamdani and François de Blois, “A Re  Examination of al  Mahdī's Letter to the Yemenites on the Genealogy of the 
Fatimid Caliphs”, Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No.2 (1983): 202. 
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زمانی که ابوالقاسم محمد )قائم( درصدد برآمد تا مردم مصر را به اطاعت فاطمیان متقاعد کند، محمد ب ن 
بر دستوری که از خلیفه مقتدر دریافت ک رد،  ق(، از شعراء و ادیبان دربار عباسی، بنا331یحیی صولی )د. 

گویی برآمد. در این پاسخ منموم، ضمن طعن ادعای مهدویت از سوی خلیفۀ فاطمی، نسب اسخدرصدد پ
گی ری سیاس ی و توان اولین اقدام عباس یان ب رای بهرهاین رویداد را می 0او نیز مورد تخطئه قرار گرفته است.

 مبهبی از ابهامات مربوط به نسب فاطمیان مورد توجه قرار داد.
های مبتنی ب ر طع ن نس ب فاطمی ان در ها و روایتبخش قابل توجهی از گزارش توجه به این مهم که

قلمرو عباسیان برساخته شده، نشان دهندۀ این مهم است که ب ا حمای ت خالف ت عباس ی جری ان تبلیغ ی 
گرفته بود. در گزارش ضد ف اطمی مرب وط ب ه فاطمی در شرق جهان اسالم شکل   قدرتمند ضد اسماعیلی

هارم هجری که ابوعبدالله محمد بن علی بن ِرزام طائی کوفی، رئیس دیوان ممالم بغ داد، آن را اوایل قرن چ
اح، بنیانگبار واقعی دعوت اسماعیلی معرفی شده  به دست داده است، فردی موسوم به عبدالله بن میمون قد 

ح الی ک ه مه دی را ب ه  رزام دربر گزارش مبکور همین فرد جد  فاطمیان نیز بوده است. همچنین ابن که بنا
النس ب  کند، القائم بامرالله دومین خلیف ۀ ف اطمی را ف ردی مجه ولعبدالله بن میمون القداح منتسب می

معرفی کرده است که مهدی )عبیدالله( با توجه به عدم پبیرش نسب علوی خود ناگزیر شد او را ب ه عن وان 
ق( نی ز سلس له 030ایب ک )د. بع د از ابن 2فردی از اخالف محمد ب ن اس ماعیل ب ه م ردم معرف ی کن د.

ای ن  3ها ب ا یک دیگر پرداخت ه اس ت.های مختلف ذکر شده برای فاطمیان را ذکر کرده و به مقایسه آننسب
ق( 301مورخ گزارش خود در این باره را به اکرر علمای بزرگ مص ری و ش امی، از جمل ه اخومحس ن )د.

اند که مهدی در اصل ف ردی یه ودی ب ه ن ام س عید از این باور بودهها بر نسبت داده و بیان کرده که اکرر آن
ه بوده است. ف اطمی، لق ب    او زمانی که وارد مغرب شد، با مطرح کردن خود به عنوان فردی علوی 4َسَلمی 

شود که تم اهر نامیده می« زندیقی خبیث و دشمن اسالم»مهدی برخود نهاد. در ادامۀ این گزارش، مهدی 
کرد و مشتاق از میان بردن امت اسالم بود. اگرچه در این گ زارش مطال ب اغ راق ش ده درب ارۀ میبه تشیع 

کند، در عین حال، از دریچۀ چشم اهل سنِت مخالف فاطمی ان، بنیانگبار حکومت فاطمی جلب توجه می
را « ل س نت فقها و علما و ائمه و مح دثان و ص الحان هاه »اسالم را مترادف مبهب تسنن قرار داده و قتل 

                                                 
 .83 81 صنة تاریخ ال بری،قرطبی، . 0
الخ ا  ؛ هم و، 34  0/22، اتعااظ الحنفااء؛ مقریزی، 239 0/238ش(، 5300نک بازرگانی ایران، )تهران: چاپخانۀ باالفهرست ندیم، بنابوالفرج محمد  .2

، 233 25/089ق(، 5023الکتب و الوثائق القومیة،  )قاهرة: دارنهایة االرب فی فنون األدب ، نویری الدینشهاب؛ 248، ق(5051 الکتب العلمیه، : دار)بیروت
 .20 6/7، ق(5316)قاهرة، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، كنز الدرر و جامع الغرر ایبک الدواداری، ابن اللهأبوبکر بن عبد ؛300 246، 240 235

 .5 6/4، كنز الدرر و جامع الغرر ایبک دواداری،ابن. 3
 .6/7همان، .  4
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طرح و اش اعۀ چن ین ابهام اتی در س طحی وس یع، ف ار  از  0دلیل ضدیت مهدی با اسالم بیان کرده است.
ویژه در ها، خود ابزار مؤثری برای تحدید حوزه و قدرت نفوذ فاطمیان در می ان م ردم، ب هصحت و سقم آن

 عراق و مصر، بوده است.
والت داخلی قلمرو فاطمی در افریقیه و مغرب نی ز ب ه بازتاب ابهامات مربوط به نسب فاطمیان در تح

المش ایخ ابوموس ی ه ارون از شکل بارزتری خود را نشان داد. بنابر گزارشی زمانی که می ان مه دی و شیخ
امام فاطمی، در نسب   های پرنفوذ ُکتامی اختالف افتاد، او عالوه بر زیر سؤال بردن اعمال خلیفه شخصیت

براین، در همان اوائل روی کار آمدن فاطمیان، در واکنش به ابهام درب ارۀ نس ب  عالوه 2.او نیز تشکیک کرد
ق، قیامی به نام فردی موسوم به مهدی کت امی در ب الد 221ویژه پس از قتل ابوعبدالله شیعی در مهدی و به

این اقدام  4پایان داده شد، اگرچه با قتل مهدی مبکور و قتل عام طرفدارن وی، به این قیام 3کتامه به راه افتاد.
نتوانست از اشاعۀ ابهام دربارۀ نسب فاطمیان در مغرب ممانعت کن د. ب ر هم ین اس ا ، فاطمی ان غالب ا 

اح را به شدت رد  کنن د. ه ای مس تمر عباس یان در تردی د تالشبی 5مجبور بودند انتساب خود به میمون قد 
ها تأثیر زیادی در تردید مغربیان در این باره داش ته آن ایجاد بحران برای فاطمیان از طریق تشکیک در نسب

 است. 
به طور کلی، عباسیان در کنار مقابله با گسترش نفوذ سیاسی و نمامی فاطمیان به سمت مصر، با شدت 

رو سازند و از بخشیدن به بحث نسب فاطمیان، سعی داشتند از یک سو فاطمیان را با بحران مشروعیت روبه
ب اسماعیلی را مبهبی برخاسته از سوی مخالفان اسالم و ب ا ه دف ب ه فس اد کش یدن آن سوی دیگر مبه

ها غالبا نس ب داده شده از سوی عباسیان و طرفداران آندستهای بهنامهمعرفی کنند. از همین رو، در نسب
دورۀ انتق ال شود. اگرچه سند مرب وط ب ه ای ن سیاس ت در فاطمیان به یهودیان و مخالفان اسالم رسانده می

اما سیاست رد  نسب علوی  6مرکز حکومت فاطمی به مصر، از سوی عباسیان به صورت رسمی صادر شد،
توان تصور کرد که در فاطمیان از همان زمان تشکیل حکومت فاطمی در مغرب مورد توجه عباسیان بود. می

ِاباض ی و ُص فری کم ر ب ه  جامعۀ متالطم مغرب، که از یک سو اهل تسنن مالکی و از سوی دیگر خ وارج
دشمنی با فاطمیان بسته بودند، طرح ابهام در نسب فاطمیان، عالوه بر اینکه خود فاطمیان و اص ل و نس ب 

داد، به موازات آن، اصالت مبهب اس ماعیلی ای از ابهام قرار میها را در چشم ناظران و مغربیان در هالهآن
                                                 

 .5 6/4. همان، 0
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چ الش  اعمال مشروعیت دعاوی م بهبی و سیاس ی فاطمی ان را ب داد و را نیز به شدت مورد تردید قرار می
 کرد. جدی مواجه می

 
 های تقابل امویان اندلس و فاطمیانزمینه

با توجه به پیوستگی جغرافیایی میان دو سرزمین مغرب و اندلس و تأثیرپ بیری ای ن دو منطق ه از یک دیگر، 
دع وی  0حکمرانان اموی اندلس در پی داشت. ایجاد یک حکومت اسماعیلی در مغرب، پیامدهایی را برای

شد تا اندلس نیز اهمیت اسماعیلی موجب می   شمول فاطمیان مبنی بر تشکیل خالفت فراگیر شیعیجهان
ویژه اینکه حکومت امویان اندلس طلبانۀ حکومت نوپای فاطمی داشته باشد؛ بهای در تصورات توسعههویژ

ق( با هدف 220شد. از این رو، فاطمیان پس از تشکیل حکومت )میدنبالۀ خالفت اموی دمشق محسوب 
های داخلی اندلس و نیز زیر نمر داشتن تحرکات اموی ان، جاسوس انی مانن د ابوُیس ر تأثیرگباری بر رخداد

حوقل َنصیبی را در زی  تاجر، ع الم ق(، ابوجعفر محمد بن احمد بن هارون بغدادی و نیز ابن221ریاضی)
عالوه بر این،  2های مداخلۀ مؤثر در امور داخلی آن را شناسایی کنند.د روانۀ اندلس کردند تا راهو یا جهانگر

ش د ت ا شورش یان الطارق، به عنوان حلقۀ واسط میان دو س رزمین مغ رب و ان دلس موج ب میتنگه جبل
حکوم ت هایی موج ب ش د ت ا وجود چن ین زمین ه 3اندلسی همواره چشم به سواحل مغرب داشته باشند.

هیرم، بر این اسا ، ابن 4های مخالف حکومت اموی در اندلس برآید.فاطمی درصدد ایجاد ارتباط با گروه
به همراه داعی دیگری، پیش عمر بن حفص ون  5 و از داعیان معروف اسماعیلی در مغربالمناظرات مؤلف 

مال غرب ی مالق ه برض د ترین شورشی اندلس فرستاده شدند که در مناطق کوهس تانی ش ق(، مهم360)د.
دو داعی مبکور مدتی را نزد آن شورشی اندلسی حضور پیدا کردند و حت ی در  6امارت اموی قیام کرده بود.

                                                 
)کویت: عالم المعرفة، قتصادیة و االجتماعیة المجتمع العربی االسالمیة؛ الحیاة االدر « السیاسة المالیة للدولة الفاطمیة فی المغرب»حبیب جنحانی، النک  : . 0

 .057ق(: 5020
2  .Dozy, Spanish Islam (London, Chatto Windus, 1913), 408; 

حوقل از اندلس برای متقاع د ک ردن انگیز ابنشود که توصیف وسوسه. گفته می21 20 ق(،5020)مکتبة الرقافة الدینیة، التشیع فی االندلس محمود علی مکی، 
 صاورة االر حوق ل، ؛ برای این توص یف نک   : ابوالقاس م بن22 21: 5020 ،التشیع فی االندلس فاطمیان برای لشکرکشی به این سرزمین بوده است )مکی،

 .550 5/561(، 5231صادر،  )بیروت، دار
 .0/425ق(، 5050)قاهرة، مکتبة الخانجی، دولة االسالم فی االندلسعنان، . محمد عبدالله 3

4 . Hasan, “Ralations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the Umayyids in Spain”, 54-5. 
 او، نک  : المناظرات و  هاهیرم، فعالیت. برای تفصیل دربارۀ ابن 5

Wilferd Madelung & Paul E Walker, “Introduction”, in The Advent of the Fatimids: A Contemporary Shi‘i Witness, 
(London New York: The Institute of Ismaili studies, 2000): 45-55.  

 الدینلس ان ؛2 ،(London and NewYork: I. B. Tauris Publishers, The Institute of Ismaili studies, 2000) المنااظرات هی رم،. اب ن6
 .32(، 5210المکشوفة،  )بیروت: دار م من منو  االسالماعمال األعالم فی من بویع قبل االحتال الخطیب،بن
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های اموی نیز حضور یافتند. در مقابل، عم ر ب ن حفص ون، مه دی را ب ه عن وان خلیف ه های او با نیرونبرد
  0ه به عنوان خلیفه یاد کرد.راستین مسلمانان به رسمیت شناخت و نام او را در خطب

سازی جهت حضور و نفوذ خود در شرایطی که فاطمیان درصدد یافتن جای پایی در اندلس برای زمینه
ای ن حکوم ت نی ز در اق دامی متقاب ل تحرک ات  2در اندلس بودند تا به امویان اندلس از درون ضربه زنند،

واره ب ه عن وان خ ط دف اعی ان دلس محس وب خاصی را در مغرب مورد توجه قرار داد. سواحل مغرب هم 
امارت اموی اندلس نیز با لحاظ کردن این مهم، گسترش قلمرو حکومت فاطمی به سوی ن واحی  3شد؛می

زد، تمای ل آنچه بر نگران ی اموی ان دام ن م ی 4کرد.غربی سرزمین مغرب را با حساسیت خاصی دنبال می
  5شد.دون تردید سرزمین اندلس را هم شامل میمهدی برای تسلط بر سراسر جهان اسالم بود که ب

های مختلف بربر در مغ رب، ب ه ای میان تیرهعامل مهم دیگر برای نفوذ امویان در مغرب، رقابت قبیله
های توانست زمینۀ گرایش برخی از گروهویژه دشمنی قبایل َزناته با قبایل ُکتامه و َصنهاجه بود و این مهم می

ها پیش ب ر م بهب های زناته از مدتبربر 6ی مغرب به سوی امویان در اندلس را فراهم کند.اقبیله  قومی 
ه ا ب ه دلی ل دش منی ب ا قبای ل کردند. این گروه از بربرخارجی اباضی بودند و در مغرب اقصی زندگی می

در مغرب،  های مرکزی و شرقی این سرزمین(، حامیان مهم و اصلی فاطمیانَصنهاجه و ُکتامه )ساکن بخش
دار، قبایل زناتی بر ضد به دلیل همین خصومت ریشه 7پیمانی با امویان اندلس تمایل داشتند.به اتحاد و هم

و ، 222فاطمیان سر به شورش برداشتند ) ق(. به رغم اینکه این شورش درهم شکسته شد و َمصالة بن َحبُّ
ام ا ای ن  8را تحت فرمان حکوم ت ف اطمی آورد؛ پیمان فاطمیان، بار دیگر تاَهرترهبر قبایل ِمکناسه و هم
های زناتی را به سوی امویان اندلس سوق داد. عامل دیگری ک ه امک ان دخال ت در واقعه بیش از پیش بربر

کرد، رس میت م بهب م الکی در ان دلس ب ود. اق دامات ب رای مغرب عهد فاطمی را برای امویان مهیا می
افریقیه، خود به خود همدلی میان رعای ای م الکی فاطمی ان و  تحدید و تضعیف مبهب مالکی به ویژه در

همچنین حضور پرشمار مهاجران اندلسی در مغرب را نیز باید ب ه عوام ل  9کرد.امویان اندلس را فراهم می
                                                 

 الخطیب، همانجا.؛ ابن3 2، المناظراتهیرم، ابن. 0
)قاهرة: مکتبة النهضة المصریة، عبیدالنه المهدی؛ امام الشیعة االسماعینیة و مؤسس الدولة الفاطمیة فی بالد المغرب شرف،  طه أحمدو ابراهیم حسن  حسن. 2

 .255ق(، 5300
 .0/425 ،دولة االسالم فی االندلسعنان، . 3

4 . Halm, The Empire of Mahdi, 280.  
 . 326ش(، 5316، ترجمۀ محمد سپهری )قم: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، حکومت امویان در اندلسنعنعی، . عبدالمجید 5
العالقاات باین األماویین و ؛ زغ روت، 016  002، «ف ی األن دلس األموی ة ةو الدول المغرب بالد فی الفاطمیة الدولة بین السیاسی الصراع». نک  : محمد، 6

 به بعد. 25، الفاطمیین
7 . Daftary, The Isma‘ilis: their History and Doctrines, 141. 

 .0/097 ،البیان الُمْغِربعباری، ابن.  8
 . 035، ربالعالقات السیاسیة بین الدولة االمویة فی االندلس و دول المغفیاللی، . 9
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مبکور افزود. امویان پس از تشکیل حکومت فاطمی، جاسوسان و عوامل خود را در مناطق مختلف مغرب 
 0های افریقیه جاسوسان اموی حضور داشتند.یی که در همۀ شهرپراکنده کردند تا جا

 
 های ضد فاطمیعبدالرحمن سوم و جریان

ه ای رغم نگرانیهای مغرب پیش از فاطمیان قدرت الزم برای تهدید امویان اندلس را نداشتند. بهحکومت
قی ه ب ه س مت غ رب، ب ه طلبانه از افریحکومت اموی، فاطمیان با در پیش گرفتن سیاست نم امی توس عه

سرعت حوزۀ نفوذ خود را به سوی مغرب اوسط گسترش دادند و ت ا ح دود ت اَهرت را تح ت فرم ان خ ود 
ق(، امیر اموی اندلس، به زی ر نم ر گ رفتن 366 201)حک  .  درآوردند. در شرایطی که عبدالله بن محمد

ق، اموی ان 366س وم در س ال این تحوالت در مغرب بسنده کرده بود، با ب ه تخ ت نشس تن عب دالرحمن 
ویژه دو سیاست فعالی در قبال فاطمیان در پیش گرفتند. این امیر ام وی درص دد ب ود از تب دیل مغ رب، ب ه

فاطمی جلوگیری کند. از نمر حکومت اموی فاطمیان    منطقۀ مغرب اوسط و اقصی به سرزمینی اسماعیلی
ا بدین ترتیب، مغرب اقصی از نمر جغرافیای سیاس ی و شدند تگیر میمتوقف و زمین 2باید در وادی مولویه

 3ماند.مبهبی، منطقۀ نفوذ و یا دست کم حد فاصل میان اندلس و فاطمیان باقی می
ها و قبایل مختلف در یک سرزمین غالبا زمینه را برای درگیری و خص ومت در جوامع سنتی حضور تیره

)حک    . از ای  ن رو، اب  زار اص  لی عب  دالرحمن س  وم  ک  رد؛های مختل  ف ف  راهم میه  ا ب  ه بهان  همی  ان آن
فاطمی امویان در مغرب، بافت اجتماعی مبتنی   برای اجرایی کردن سیاست ضد اسماعیلی  ق(351 311

های مختلف بربر با یکدیگر ب ود. در چن ین ش رایطی، امی ر ام وی آمیز تیرههای خصومتبر قبیله و رقابت
ها را بیش از پیش بر ض د فاطمی ان و َمغراَوه، آنی قبایل زناته و به ویژه بنیدرصدد برآمد با جلب نمر رؤسا

بدین ترتیب، جنگی نیابتی میان امویان اندلس و فاطمیان در مغ رب  4ای ایشان تحریض کند.حامیان ُکتامه
ه ای کتام ه و ص نهاجه درگی ر ی ک سلس له ه ای زنات ه ب ا بربراقصی و اوسط درگرف ت ک ه ط ی آن بربر

ه ا توزی می ان ای ن دو گ روه از بربرها، دشمنی و کینههای مستمر شدند. در نتیجۀ این درگیریجویییزهست

                                                 
المعرف ة الجامعی ة،  )اس کندریة، دار الُقوی الّسنیة فی المغرب من قیام الدولاة الفاطمیاة إلای قیاام الدولاة الزیریاةعبدالمولی، . برای تفصیل در این باره نک  : 0

صاحیفة معهاد الدراساات  ،«و االن دلسسیاسة الفاطمیین نحو المغ رب »العبادی،  أحمد مختار؛ 37 36 التشیع فی االندلس،؛ مکی، 628 2/625 ،(5211
 ؛ فیاللی، همانجا.216ق(: 5300) 2 5، المجلد الخامس، العدد اإلسالمیة فی مدرید

تااریخ  ش د )نک   : زغل ول،ترین رود مغرب اقصی، مرز میان مغرب اوسط و مغرب اقصی دانسته میهای نخستین اسالمی غالبا وادی مولویه، بزرگدر سده. 2
 (. 0/69 ،یالمغرب العرب

 .0/425 ،دولة االسالم فی االندلس ؛ عنان،327 حکومت امویان در اندلس،نک  : نعنعی، . 3
سیاساة ؛ س رور، 041  039 العالقات السیاسیة بین الدولة االمویة فی االندلس و دول المغرب، فیاللی،؛ 20، العالقات بین األمویین و الفاطمیین. زغروت، 4

و نیز نک  : محم د،  012م(، 5200المعارف،  مصر )اسکندریة: دارظهور الخالفة الفاطمیین و سقوطها فی ؛ عبدالعزیز ماجد، 220 221، الفاطمیین الخارجیة
 .494، «فی األندلس األمویة و الدولة المغرب بالد فی الفاطمیة الدولة بین السیاسی الصراع»
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اقدام دیگر عبدالرحمن  0ها را از میان برد.بیش از پیش تعمیق یافت و هرگونه امکان نزدیکی و تفاهم میان آن
اقصی یعنی ادریسیان فا  و برخی از های سیاسی مغرب های پیشین با قدرتسوم، تجدید یا تحکیم پیمان

های بربر محلی بود. امیر اموی مجدانه درصدد تحکیم نف وذ خ ود در مغ رب اقص ی و ممانع ت از قدرت
ه ایی در ای ن پیماناز این رو، یافتن هم 2های اندلس بود.افزایش شعاع نفوذ و قدرت فاطمیان به سوی مرز

کوشید داشت. در کنار توجه به مغرب اقصی، امیر اموی میمنطقه برای پیشبرد سیاست مغربی او ضرورت 
نفوذ فاطمیان را حتی در مغرب اوسط نیز به چالش کشد. بر این اسا ، عبدالرحمن سوم تالش ک رد نم ر 

َمغراوه از قبایل بزرگ زناته در مغرب اوسط را به سوی خود جلب نماید. در این میان، روابط تیرۀ محم د بنی
و )د.مغراوه، با َمصالة بن، رئیس بنیق(316بن خزر )د. ق( رهبر قبایل مکناس ه، ک ه متمای ل ب ه 352َحبُّ

فاطمیان بود، موجب شد تا امویان او را به سمت خود جلب کنند و طرح خود را در مغرب اوس ط اجرای ی 
  3سازند.
طالع داشتند، به دلیل گرایانه امیر اموی در مغرب ارغم اینکه فاطمیان در این زمان از اقدامات اخاللبه

های امویان را به تأخیر انداختند؛ اما با ناکامی در گشودن مصر، اولویت دادن به فتح مصر، مقابله با فعالیت
از این  4جویانه برای مقابله با اقدامات ناصر اموی از سوی فاطمیان ضرورت بیشتری پیدا کرد.واکنش تالفی

راهی مغرب اقصی شد  5متحد مکناسی فاطمیان در مغرب اوسط،حبو ، بر درخواست مهدی، ابن رو، بنا
ق( ب ا اموی ان از در اتح اد درآم ده ب ود. 361و به نکور یورش برد که امیر مستقل آن سعید ب ن ص الح )د.

ق( و سعید بن صالح را به قتل رساند و فردی 361حبو  امارت کوچک نکور را به آسانی متصرف شد )ابن
ای ب رای ه ر دو س رزمین هامارت نکور از نمر سوق الجیشی اهمیت ویژ 6ساخت.کتامی را جایگزین وی 

اندلس و مغرب داشت و به دلیل قرار گرفتن اراضی این امارت بین دو بندر مهم مغرب یعنی َملیله و َس بته و 
وی ان اشراف آن بر سواحل و بنادر جنوبی اندلس، تسلط مستقیم فاطمیان بر نکور، تهدی د آن ان را ب رای ام

نمود. از این رو، حکومت اموی کوشید تا با حمایت از بازماندگان و فرزندان سعید ب ن ص الح، تر میعیان
ها را در نکور به قدرت برساند. بر این اسا ، صالح ب ن س عید ب ا حمای ت سیاس ی و نم امی بار دیگر آن

                                                 
 ؛ 075فیاللی، ؛ 94(، 2661رقراق، رباط: دار أبی)مفاخر البربر نک  : . 0

Touraneau, North Africa to the sixteenth and seventeenth centuries”, 2a/219. 
 .5/265(، 0979)مادرید: المعهد االسبانی العربی للرقافة و الرباط: کلیة اآلداب،  المقتبسحیان ُقرطبی، نک  : أبومروان بن. 2
 .329، حکومت امویان در اندلسنعنعی، . 3
 .222، الخالفة الفاطمیة بالمغربدشراوی،  نک  :. 4
ک ه ادارۀ دیگ ر ن واحی مغ رب نشاندۀ فاطمیان در مغرب اقصی بود؛ در حالیق ادریسیان با تالش مصالة بن حبو  برای مدتی حکومت دست 361. از سال 5

ق(، 5063النهضة العربیة،  )بیروت، دار ها فی الحیاة األدبیةو أثرمرحنة التشیع فی المغرب العربی العافیة سپرده شد. محمد طه حاجری، اقصی به موسی بن ابی
1 2. 
 .081 079، 0/075 ،البیان المغربعباری، ؛ ابن770 2/771(، 5222الغرب االسالمی،  )بیروت، دارالمسالک و الممالک ی، . ابوعبید بکر6
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بک ری حت ی از ب اور  0گی رد.امویان توانست بالفاصله امارت پدرش را از دست نش اندۀ فاطمی ان ب ازپس 
 3و در ص ورت ص حت ای ن گ زارش، 2صالح )به عنوان حاکمان نکور( بر مبهب مالکی خبر داده استآل

 شان به امویان اندلس به شمار آورد.این طایفه با فاطمیان و نزدیکی توان آن را از عوامل مخالفتمی
ق، 361عبدالرحمن سوم در همان سال  گیری نکور به دست سعید بن صالح و با حمایتپس از بازپس

حبو  عامل فاطمی تاهرت از سوی مهدی مأموریت یافت عالوه بر گشودن دوباره نکور، قلمرو مصالة بن 
ق، س پاه 361ادریسیان در مغرب اقصی را به قلمرو فاطمی منضم س ازد. درپ ی ای ن درخواس ت در س ال 

پیمان امویان خارج کرد و سپس تا شهر فا  پ یش هم حبو ، ابتدا نکور را از دست عامِل تحت فرمان ابن
ه ا از جمل ه یحی ی چه ارم )حک   . رفت و با خارج ک ردن ق درت از دس ت ام رای ادریس ی و تبعی د آن

توج ه ب ه تح والت  4العافیه از زعمای ِمکناسی س پرد.ها را به موسی بن ابیق(، ادارۀ قلمرو آن361 222
دهد که فاطمیان ب رای اس تقرار ق درت سیاس ی و نم امی خ ود در یمغرب در این مقطع به خوبی نشان م

مغرب اوسط و به ویژه مناطق مختلف مغرب اقصی، به دلیل دخالت امی ر ام وی ان دلس ب ا موان ع ج دی 
های نمامی فاطمی ان در من اطق غرب ی رو شده بودند. به دلیل چنین حمایتی از سوی امویان، موفقیتروبه

 5سلط فاطمیان بدین نواحی اغلب مقطعی و گبرا بود.مغرب برای بازگردان ت
اقتدار فاطمیان در مغرب اوسط  6های امویان از رؤسای قبایل زناته ادامه داشت،در شرایطی که حمایت

پیم ان ق به ریاست محمد بن خ زر، هم352َمغراوه در رو شد. در عصیان بنیو اقصی با چالش جدی روبه
ترین شهر مغرب اوسط، در خطر سقوط قرار گرفت و حتی تاَهرت، مرکز و مهم امیر اموی اندلس، بار دیگر

و  در جنگ با بنی عالوه بر این، خبر طغیان قبایل برب ر زن اتی و اجتم اع  7مغراوه کشته شد.َمصالة بن َحبُّ
اه از این رو، مهدی س پ 8ق حکومت فاطمی را بیش از پیش نگران کرد.350ها در اطراف تاهرت در سال آن

عمیمی به فرماندهی فرزندش ابوالقاسم محمد )قائم( برای فروخواباندن شورش قبایل زناته به سوی غ رب 
ه ای ارسال کرد. این سپاه نواحی مختلف مغرب اوسط مرل ُاْرُبس و باغایه و دیگر نواحی را درنوردید و تیره

رغم طاعت حکومت فاطمی بازآورد. بهمختلف زناتی همچون مزاتة، هوارة و مطماطة را حداقل به ظاهر به ا

                                                 
 .081، 075/ 5البیان المغرب،  عباری،؛ ابن772 2/770، المسالک و الممالکی، . بکر0
 .2/772، المسالک و الممالکبکری، . 2
تا(، الرقافة، بی جا: دار)بیصالح فی تامسنا بالمغرب األقصی دولة بنیصالح، نک  : رجب محمد عبدالحلیم، های دینی و مبهبی بنی. برای تفصیل دربارۀ باور3

 به بعد. 02
 .203 202، 0/083 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن. 4
 .222 الخالفة الفاطمیة بالمغرب،دشراوی،  .5
 ؛ دشراوی، همانجا.94، مفاخر البربر. 6
 .0/089 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن. 7
 .5/039 ،عیون االخبار ادریس عمادالدین،. 8
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این موفقیت، هدف اصلی این لشکرکشی یعنی دست یافتن به محمد بن خزر محقق نش د و ای ن شورش ی 
ف اطمی  توجه به این تحوالت و حضور امویان در پشت تحرکات ضد 0ضدفاطمی به عمق صحرا گریخت.

ش دید مش کالت داخل ی فاطمی ان در دهد که این سیاست امویان عام ل مهم ی در تدر مغرب، نشان می
شان از جمل ه در ان دلس، ب ه ش دت ایمنطقه های فراها را در پیگیری سیاستمغرب بود و توان نمامی آن

 کرد.تعدیل می
 

 دعوی خالفت از سوی عبدالرحمن سوم

در حالی که اسالف عبدالرحمن سوم ادعایی در خصوص منصب خالفت مطرح نک رده بودن د، ای ن امی ر 
ق خود را خلیفه خواند و به 350تدر اموی در اقدامی تهورآمیز مدعی مقام خالفت شد. او در اواخر سال مق

دعوی خالف ت از س وی ناص ر،  2دنبال آن لقب امیرالمؤمنین برای خلیفۀ خودخواندۀ اموی رواج پیدا کرد.
دینار عل ت ابیابن 3کرد.میشرایط بهتری را برای امویان جهت مقابله با فاطمیان در اندلس و مغرب فراهم 

این تغییر عنوان از امارت ب ه  4این کار عبدالرحمن سوم را اعالم خالفت از سوی فاطمیان بیان داشته است.
خالفت از سوی امویان اندلس، به معنی ادعای فرمانروایی بر سراسر جهان اسالم از جمله مغرب و قلم رو 

ویژه اینکه خالفت قرُطبه )ان دلس( ت الش داش ت خ ود را ح امی  به 5فاطمیان نیز قابل تعبیر و تفسیر بود؛
از همین رو، ناصر ط ی دس توری در  6اسماعیلی فاطمیان نشان دهد.   اصلی تسنن در برابر خالفت شیعی

  7خواند.این خصوص، مدعیان دیگر خالفت را غاصب 
به سوی خالفت جدید سنی  های مخالف فاطمی در افریقیه و مغربدر سایۀ چنین سیاستی توجه گروه

همچن ین ب ه  8هایی برای تبریک به این مناسبت از مغرب راهی قرطبه شدند.در اندلس جلب شد که هیأت
لق ب  9گرفتن د.دستور خلیفۀ خودخواندۀ اموی، از طریق منابر ان دلس فاطمی ان م ورد لع ن و س ب ق رار 

نیز حائز اهمیت ب ود. امی ر ام وی ب ا  01«الناصرلدین الله»شده از سوی عبدالرحمن سوم، یعنی درنمرگرفته
                                                 

 .051 5/039؛ ادریس عمادالدین، 093 0/090 البیان الُمْغِرب،عباری، نک  : ابن. 0
 .29، اعمال األعالمخطیب، ؛ ابن099 2/098: 0948 البیان الُمْغِرب، عباری،؛ ابن242 5/240 0979، قتبسالمحیان قرطبی، ابن. 2
 .96، العالقات بین األمویین و الفاطمیینزغروت، . 3
 .43 42ق(، 0286ة الدولة التونسیة، ع)تونس: مطب المونس فی اخبار افریقیة و تونس دینار،ابیمحمد بن. 4

5 . Halm, The Empire of Mahdi, 28; and see: Hasan, “Ralations between the Fatimids in North Africa and Egypt and the 
Umayyids in Spain”, 40. 

  ,vol.iv (Leiden: Brill, 1997), 943.EI2fa”, in īalKh“Sourdel , ؛632 2/631 ،الُقوی الّسنیة فی المغرب عبدالمولی،. نک  : 6
 .2/098 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن .7
 .29 العالقات بین المغرب و اندلس،نک  : مسعد، . 8
 .217 ،«سیاسة الفاطمیین نحو المغرب و االندلس»عبادی، ؛ و همچنین نک  : 500، المجالس و المسایرات. قاضی نعمان، 9

 .2/056 البیان الُمْغِرب،عباری، . ابن01
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نامی د. ای ن لق ب بیش تر در تقاب ل ب ا خلف ای ف اطمی رسان دین خ دا انتخاب لقب مبکور، خود را یاری
که مبهب مالکی در حکومت وی تردید چنین ادعایی از سوی ناصر، توانست معنا و مفهوم پیدا کند. بیمی

این  0کرد.رسمیت داشت، توجه رعایای مالکی فاطمیان در افریقیه را بیش از پیش متوجه امویان اندلس می
ش د، م بهب بدین معنی بود که اگر مبهب اسماعیلی در این زمان از سوی خلف ای ف اطمی حمای ت می

ه ایی از مغ رب تا ج ایی ک ه گروه 2شدت میمالکی نیز از سوی خلیفۀ اموی اندلس به صورت ویژه حمای
  3دادند به جای فاطمیان، ناصر اموی را خلیفه بدانند.ترجیح می

 
 رویارویی دو خالفت مالکی و اسماعیلی

را ب رای حض ور  هوسعت بخشیدن به نفوذ اموی در مغرب و دعوی خالفت برای امویان، ب ه ت دریج زمین 
ق، ش هر 350ه در مغرب فراهم آورد. اگرچه پیش از این و در س ال اللسیاسی و نمامی مستقیم الناصرلدین

از سوی س پاهیان ام وی م ورد تج اوز ق رار گرفت ه ب ود، در دورۀ پ س از اع الم  4بندری َملیَلة نزدیک َسبَته
زمینۀ دخالت نمامی و مستقیم در مغ رب ب رای اموی ان ف راهم ش د. از ای ن رو، مرحل ۀ دیگ ری از تقاب ل 

اس ماعیلی   توان از آن تحت عنوان تقابل خلفای مالکی که می فاطمی در مغرب آغاز شد   مویحکومت ا
فریق ا ادر این سرزمین نیز یاد کرد. عبدالرحمان سوم برای پیشبرد اهداف سیاسی و نم امی خ ود در ش مال 

که وظیفۀ آن در  5هره گیردکرد از تمام امکانات برای تجهیز و تقویت قدرت نیروی دریایی امویان بتالش می
کنار محافمت از قلمرو امویان اندلس، مقابله با قدرت دریایی فاطمیان و دخالت هدفمند در مغ رب ب ود. 

گی ری از ن اتوانی ام رای ادریس ی س بته )در مغ رب اقص ی( و ق ب ا بهره352عالوه بر این، ناصر در س ال 
ادارۀ آن را به امیة ب ن اس حق ُقَرش ی، وال ی جزی رة  نارضایتی مردم، به این شهر لشکر کشید و پس از فتح،

این رویداد از این نمر حائز اهمیت است که از زمان فتوح اسالمی، برای اولین ب ار  6الخضراء، واگبار کرد.
  7یافت.بود که فرمانروایی از اندلس بر َسبته تسلط می

ه ای راهم کرد تا با ارتباط با گروهحضور مستقیم امویان در مغرب این فرصت را برای ناصر در مغرب ف

                                                 
 .5/255، المقتبسحیان، نک  : ابن.  0
، «سیاسة الفاطمیین نحو المغرب و االندلس»؛ همو، 55 (،5213)اسکندریة، مؤسسة شباب الجامعة،  دراسات فی تاریخ المغرب و األندلسنک  : العبادی، .  2

217. 
 .29 ،العالقات بین المغرب و اندلس فی عصر الخالفة األمویة؛ مسعد، 269 255، المقتبسحیان، نک  : ابن. 3
 .1/520(، 0995صادر،  بیروت: دار) البندانمعجم: یاقوت حموی،  . نک 4
 .328، حکومت امویان در اندلسنعنعی، . 5
 .0/211 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن. 6
 . 330 331، حکومت امویان در اندلسنعنعی، . 7
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ط ی اق دامی  0تر ش ود.مختلف مغربی، عرصۀ حضور سیاسی، نمامی و مبهبی اسماعیلیان در مغرب تنگ
العافی ة، متح د مکناس ی هایی به سران مختلف قبایل بربر در مغرب، از جمله موسی ب ن ابیهدفمند، نامه

نگاری، شهر َطنجه نیز به تصرف ناصر درآمد و ب ا ین نامهفاطمیان در مغرب اقصی، ارسال شد. به موازات ا
استقرار سپاهی از امویان در این شهر، عمال سیطرۀ اموی ان ب ر س واحل مغ رب تکمی ل ش د و ب ا تحک یم 
مناسبات امویان با قبایل مختلف بربر مغرب اوسط و اقصی، حوزۀ نفوذ فاطمیان در مغرب به س وی ش رق 

العافی ه )جانش ین تر شد که موسی بن ابیاوسط زمانی برای فاطمیان بغرنج اوضاع مغرب 2عقب رانده شد.
پیم ان ق از اطاعت فاطمیان سرپیچید و ب ا ناص ر هم352مصالة بن حبو  در ریاست قبایل َصنهاجه( در 

ق( و ف ا  را ب ه اطاع ت 326اگرچه ُحَمید بن َیَصل، عامل فاطمی تاَهرت، موسی را شکس ت داد ) 3شد.
قبایل بربر و ساکنان نواحی مختلف مغرب اوسط و اقصی به مخالفت با فاطمیاان  4طمیان درآورد،دوبارۀ فا

های امارت ام وی ان دلس از ها که به موازات حمایتاین رویداد مذهبان سوق داده شده بودند.و اسماعیلی
اطمیان و مبهب به معنی تحقق اهداف این حکومت در تحدید حوزۀ نفوذ ف 5داد،شورشیان مغربی روی می

 اسماعیلی در سرزمین مغرب بود.
ق( ت ا 323از زمان شروع عصیان ابویزید َمخَلد بن کَـیداد بر ضد فاطمی ان در دورۀ الق ائم بامرالل ه )

ق(، فاطمی ان ب ه دلی ل اش تغال ب ه حف د موجودی ت 330سرکوب آن به دست جانشین او المنصوربالله )
 دی در برابر مداخالت امویان را نداشتند. این در حالی ب ود ک هحکومت خود در افریقیه، امکان واکنش ج

ق 332ابویزید در  6ناصر سعی داشت با ایجاد پیمان با ابویزید موضع او در مقابل فاطمیان را تقویت کند.
در نتیج ۀ پاس خ  7ای به قرُطبه، به خالفت ناصر اقرار کرد و خود را تح ت ام ر او ق رار داد.با ارسال نماینده

تنها نفوذ فاطمیان را از مغرب اوسط  ای فراگیر شد که نههای امویان، این قیام به گونهبت ناصر و حمایتمر
  9.بنیان حکومت نوپای فاطمی را حتی در افریقیه نیز به لرزه درآورد 8و اقصی برانداخت،

                                                 
 .217، 214 213، «سیاسة الفاطمیین نحو المغرب و االندلس»نک  : عبادی، . 0
 .243 242، الخالفة الفاطمیة بالمغرباوی، دشر. 2
، العالقات بین األمویین و الفاطمیینالعافیة، نک  : زغروت، های گرایش موسی بن ابی؛ برای تفصیل دربارۀ اهداف و انگیزه0/099 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن. 3

32 40. 
 .216 0/214 ،البیان المغربعباری، . ابن4

5 . See:  Jamil M. Abu nasr, A History of the Maghrib in the Islamic Period (Cambridge University, 1975), 63. 
 .10 13. زغروت، العالقات بین األمویین و الفاطمیین،  6
 .203 2/202 البیان الُمْغِرب،عباری، ابن.  7
 .071 ،المغربالعالقات السیاسیة بین الدولة االمویة فی االندلس و دول  فیاللی،.  8

سیاسة الف اطمیین نح و المغ رب و »؛ عبادی، 612، 598(، 5203)0، العدد المؤتمر األثار فی البالد العربیة ،«دولة صاحب الحمار و نقوده»نک  : شابی، .  9
 .212 210، «االندلس



 030 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    33

اسماعیلی   شیعی  هایطور که فاطمیان با استفاده از دستگاه دعوت اسماعیلی درصدد تبلیغ باورهمان
در اندلس برآمده بودند، ناصر اموی نیز در کنار همۀ اق دامات سیاس ی و نم امی، ت الش داش ت از حرب ۀ 

ت وان در س ه منطق ۀ های تبلیغی امویان بر ضد فاطمی ان را میمشابهی بر ضد فاطمیان استفاده کند. تکاپو
خلفای فاطمی در مجامع دینی و مبهبی اندلس جغرافیایی اندلس، مغرب و مصر مورد توجه قرار داد. لعن 

ناصر برای خنری کردن ق درت تبلیغ ی  0ها بر ضد فاطمیان بود.ترین فعالیت تبلیغی آنویژه منابر شاخصبه
دس تور داد در من ابر،  2جویانه ب ه س واحل افریقی ه،ق و پس از حملۀ دریایی تالفی300فاطمیان، در سال 

عالوه بر این، امویان سعی داشتند از علمای مالکی مص ر نی ز ب رای تحدی د  3شیعه و فاطمیان را لعن کنند.
بیشتر حوزۀ نفوذ مبهب اسماعیلی استفاده کنند. حکومت اموی مبالغی را به مصر ارسال داش ت ت ا می ان 

 در یک ارزیابی کلی گفته 4عالمان مالکی این دیار تقسیم شود و برای مقابله با داعیان اسماعیلی خرج شود.
با توجه ب ه های اسماعیلی به اندلس شد. عالوه بر این، شود که سیاست ناصر مانع نفوذ فاطمیان و باورمی

توان این فرضیه را مطرح ک رد ک ه ای ن فرم انروای آنچه از اقدامات وی برای تقابل با فاطمیان گفته شد، می
ا حکومت فاطمی، نقش چش مگیری در اموی، عالوه بر دستاورد فوق، با اتخاذ سیاست رویارویی فعاالنه ب

ناکامی فاطمیان در پیشبرد اهداف سیاسی، مبهبی و نمامی در مغرب و به ویژه مغرِب اوسط و اقصی ایف ا 
 کرد.

 
 

 نتیجه

عباسیان و امویان اندلس به صورت جداگانه و مستقل از هم اقداماتی را برای رویارویی با فاطمیان به اج را 
به تحدید قدرت، حوزۀ نفوذ و قلمرو حکومت فاطمی در مغرب ش د. حکمران ان درآوردند که عمال منجر 

عباسی با آگاهی از اوضاع جغرافیایی، سیاسی و مبهبی مغرب، از مص ر ب ه ص ورت س دی مس تحکم در 
های سیاس ی و نم امی خ ود، همزم ان از گس ترش ش عاع برابر پیشروی فاطمیان استفاده کردند و با کمک

ن و اسماعیلیه به سوی شرق ممانعت کردند. اصرار ت وأم ب ا شکس ت فاطمی ان ب رای حضور و نفوذ فاطمیا
درهم شکستن این سیاست خلفای عباسی، در قالب لشکرکشی ب ه مص ر در دورۀ س ه خلیف ۀ اول، اعتب ار 

                                                 
 .2/221 البیان الُمْغِرب،عباری، نک  : ابن.  0
 .064، المجالس و المسایرات؛ همو، 336 افتتاح الدعوة قاضی نعمان،،. نک  :  2
 .427، دولة االسالم فی االندلسعنان، .  3
؛ عب ادی، 090  091 ق(،5321)مص ر: مکتب ة األمیری ة، الکواكب السیارة فی ترتیب الزیارة فی القرافتین الکبری و الصاغری الزیات، بن الدینشمسنک  : .  4
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های عم دتا زن اتی های مستمر و گاه فراگیر بربردار کرد و با عصیانحکومت فاطمی در مغرب را نیز خدشه
ای غرب اوسط و اقصی، به ویژه قیام ابویزید )صاحب حمار(، فضای سیاسی و مبهبی مغ رب وجه هدر م

اسماعیلی یافت. این در حالی بود که عباسیان با دمیدن بر بحث نسب فاطمیان و تشکیک در   ضد فاطمی
ای ن ش یوه از  آن مشروعیت حکومت فاطمیان و اصالت مبهب اسماعیلی را نیز مورد هجمه قرار دادند و با

های اسماعیلی فرو کاس تند. ع الوه ب ر ویژه اهل سنت این سرزمین، به فاطمیان و باوراقبال مردم مغرب به
های ضد فاطمی مستقل خود به سه هدف مهم دست یافتند. ابتدا از نفوذ عباسیان، امویان اندلس با فعالیت

ت کردند. س پس ب ا ایج اد بح ران داخل ی در فاطمیان و نیز اشاعۀ مبهب اسماعیلی در قلمرو خود ممانع
گیر کردند. پیمان خود، فاطمیان را عمال در مغرب زمینهای ضدفاطمی هممغرب به واسطۀ قبایل و جریان

سومین هدف مهم تحقق یافتۀ حاکمان اموی اندلس ممانعت از تربیت قدرت فاطمیان در مغرب بود. از این 
طلبی های عباسی بغداد و اموی ان دلس، از توس عهات تقابلی حکومتتوان گفت که در نتیجۀ اقدامرو، می

عمل آمد و فاطمیان در شرق )به سمت مصر( و غرب )مغرب اقصی و تا حدودی مغرب اوسط( ممانعت به
الل  ه ه  ای داخل  ی، گس  ترۀ قلم  رو و ح  وزۀ نف  وذ فاطمی  ان ت  ا دورۀ المعزلدینب  ا ایج  اد و تش  دید بحران

 هایی از مغرب و عمدتا افریقیه محدود شد.خش( عمال به بق365 340)
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