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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهموشماره هفتاد، بیستمسال 

  9318 پاییز

 
یانفاطم یو نظام یاسیبردگان در ساختار س یریعوامل به کارگ

 

 7/91/18 :ییدتأ یختار                6/99/19 :یافتدر یختار

 1 یسنگده یتقو یالل یدهس 

 2 یفاطمه عسگر خان

 3 یبهرام بهرام
ته    یمذهب که  اتده ا  م مبهاس اسه م     یلیق( اسماع 762-792) یانفاطم

حکومه    یو نظهام  یاسیو سپس وام  مصا ش ن   م ساخدام س ی ن ق مت مس

 یمدکه  یت  عناصا توم یاتو حکوم  وال ی م سپاه، مناصب  متام یژهخو  ت  و

 .جسدن  یمخدلف تهاه م یتا نژا ها ینبو ن  و ت  صومت گسدا ه از تا گان

 یهها و نما هها   از مص اق یکل یایتصو  پس از امائ  کوش  یم مو یشمقال  پ

پاسه   هه  که      یپاسهش اصهل   یه  ت  ا یلیتحل -یاقد ام تا گان ت  موش وصف

 یل ت  وسه  م جلب و جذس غ مان  یاگذامتأث یو خامج یمجموع  عوامل  اخل

 چ  تو ؟ یانفاطم

 ینظهام  یهاوی ن یماننه  جنه ، تاتها    یک  عهوامل   ه  ینشان م یتامس ای 

عه     ی، اخل یانق مت خو   م تااتا م ع یمتع ا  تا گان، تحک یشتا گان، افزا

مکامشهان، خرها    ههای  ینهی آشهوس آفا  ی م پ یو محل یتوم یاوهایاعدما  ت  ن

 یو فااهم کا ن سهپاه  یتوسع  امض ی،تا خ ف  عباس یمحل یاوهاین یهمااه

                                              
 .(sangdehi@yahoo.com)دانشگاه زنجان  یو تمدن ملل اسالم یخگروه تار یاراستاد. 1
 .(f.history@gmail.com)دانشگاه زنجان  یتمدن و تمدن ملل اسالم یخكارشناس ارشد تار. 2
 .(bahram.bahrami40@yahoo.com) دانشگاه زنجان یو تمدن ملل اسالم یخگروه تار یاراستاد. 3
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گسهدا ه   یایته  کهامگ   یاز عوامهل اصهل   یا و منرقه   یو فاق  تعلقات ما  یعمر

 تو ه اس . یو نظام یاسیتا گان  م ساخدام س
 

 .یسپاه فاطم ی،بردگان، مصر، مناصب دربار یان،فاطم :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

-459دو حکومت سننی طووونینان     آمدند که برای مدتی فاطمیان در سرزمینی روی کار

دو با وجود اسنقالل  جئینیم معینب سیاسنیان      ق( که هر358-343ق( و اخشیدیان  414

سرانجامم حکومت مصر به فاطمیان رسید. حکومقی که 9کردند. جا حکومت می بودند در آن

 و درگیری با سیاسیان بود.  های آن تکیه بر مذهب اسماسیلیه  یکی از شاخصه

های مخقلف بود. این غلمنان در    های فاطمیانم وجود غلمان در پست ژگییکی از وی

 ساخقار سیاسی و نظامی فاطمیان به سرست رشد کردند و به مالامات باال رسیدندم امنا بنه  

تدریج به چاوشی در ساخقار سیاسی مید  شدند. نالش مؤثر آنان در منازسات سیاسیم سئ  

ثیر آنان را در سیر حنواد  سیاسنی تناریخ فاطمینان     و نصب و حقی ققل خلفا و امیرانم تأ

 دهد.  نشان می

نوشنقه نارنری    فاطمیان در مصنر هایی نوشقه شده استم مانند  درباره فاطمیان کقاب

نوشنقه ابنراهیر رزق ا    اوقاریخ اوفاطمی اوسیاسی و اوقاریخ اوفاطمی االجقمناسی  طاهریم 

. در کقناب خنانر معنئیم    مریر معنئی نوشقه  های شیعی پیشگامان حکومتکقاب أیوب و 

 -فاطمیان در امور سیاسنی  وسیله بهمعاوب مفیدی درباره نژاد غلمان و به کارگیری آنها 

کنندم هندا ارنلی     می کقاب مقمایئاین اما آنچه پژوهش حاضر را از م 4نظامی آمده است

                                              
 .295-945،293-984، ص3، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 1
 .953-999،969-993،959-965، صهای شیعی؛ تاریخ حمدانیان و فاطمیان پیشگامان حکومت. معزی، 2
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هنای    پژوهش حاضر است که به تحلیل و بررسی دالیل و سوامل ورود غلمان در سررنه 

  .پردازد می فاطمیان نظامی –سیاسی 

کوشد به پرسش ارلی دالینل اسنقخدام گسنقرده غلمنان در نظنام       این پژوهش می

 که بنه نظنر   سیاسی فاطمیان چیست؟ پاسخ دهد. فرضیه ارلی تحالیق سیارت است از این

های مکررشان و خعر همراهی  د سدم اسقماد به نیروهای بومی در پی آشوب آفرینیرس می

نیروهای محلی با خلفت سیاسی و فراهر کردن سپاهی معیب سنیب شندم فاطمینان بنه     

 اسقخدام گسقرده غلمان روی آورند.

  فاطمیانروی کار آمدن اسالمی تا   حضور غالمان در مصر دوره پیشینه. 2

از فاطمیان در  پیشداران مصر  چگونه سملکرد زمامجهت تییین و پاسخ به این پرسش که 

باید نگاهی مخقصر بر اینن  حکومت فاطمی مؤثر واقب شد؟  وسیله بهبه کارگیری غلمان 

ی طووونی و اخشنیدی کنه خنود خاسنقگاه غلمنی داشنقندم       ها دووت ها افکنده شود. دوره

تنوع نژادی غلمنان   سپردند. امور به غلمان سیاه و سفید میهای مهمی را در تمام  نالش

توجه است. سپاه طووونی مقشکل از غلمنان تنر م سنودانیم     سقهیشاهام  در این حکومت

 9بردگان دیلمیم بردگان رومی و غلمان غوری بود.

حکومت طووونیان در مصر به رورتی گسقردهم مملوکان تنر  و سنودانی را بنه کنار     

 4 ه.ق( به آنان وابسنقه بودنند.  414-459در بنای دووت خویش و ادامه آن  حک.گرفقند و 

ه.ق( تر  بود و پدر احمد بن طوونونم  471-459که احمد بن طووون حک. خصوص آن به

ه.ق امیر سامانی بخارام او را به منأمون هدینه   411بود که به سا   3غلمی تر  از فرغانه
                                              

، فی ذکر خطط و اآلثاار و االعتبار المواعظ؛ مقریزی، 566، ص6، جالوافی بالوفیاتصالح الدین خلیل صفدی، . 1
 .49، ص9ج
 .96-92، ص3، جالزاهرة النجومابن تغری بردی،  2.

3. Fargana. 
فرغانه، شهر و ناحیه ای در ماوراء النهر در نزدیکی بالد ترکستان بود که روستاهای بسیاری داشت  ییتاتوح حیتوی، 

 (.585، ص9، جمعجم البدان
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رد هئار سپاهی فراهر کرد کنه   قدرت خویشم یک طووون برای حفظ احمد بن  9داده بود.

 4هسقه آنم نگهیانان مخصوص و غلمان تر  و سودانی بودند.

دهندم ترکنان دارای    توضنی  منی   سیةرسایل اوسنیا ه.ق( در 455آن گونه که جاحظ د. 

هام  هایی مانند قدرت جسمیم سرست سملم اراده قویم ریوری بر مسایل و سخقی ویژگی

به سالینده اوم هنر ملقنی بنه چینئی      کاری و مهارت در جنگ خاری بودند. مهارت در سوار

هنا در   مشهور است و ترکان در جنگ شهره هسقند و بر دیگنر ملنل برتنری دارنند. یوننانی     

چنینم سیاهان  هر 3ها در ادبیات بر دیگر ملل برتری دارند. ها در رنعت و سرب حکمتم چینی

  9.رافت و سخاوت مورد توجه حاکمان بودندهایی مانند قدرت بدنیم ش به سیب ویژگی

سنه روش   5کردند. می های مخقلفم غلم و برده به دربار خود جذب  طووونیان با روش

و خریند بردگنان و    6اسارت در جنگم پیروزی بر رقییان و به دست آوردن غلمنان آننان  

به 8هایی  وجود قعیعه 7های ورود برده به مصر بود. ترین روش تشکیل سپاه از ایشانم مهر

م فراوانی و اهمیت غلمان را 1سودان و قعیعه روم  نام غلمان در شهر قعایبم مثل قعیعه

 دهد. در سپاه طووونی نشان می

                                              
، 9، جبدائع الزهور فی وقایع الدهور؛ ابن االیاس، 49، ص9، جو اآلثار فی ذکر خطط و االعتبار المواعظ. مقریزی، 1

 .48، ص2، جریخ االسالم و الحضارة االسالمیةموسوعة التا؛ شبلی، 965ص
 .48، ص2، جموسوعة التاریخ االسالم و الحضارة االسالمیةشبلی،  2.
 .299- 258، 255-942، ص الجاحظ، الرسائل السیاسیة رسائل. جاحظ، 3
 .295- 234، صهمان. 4
 .29-99، صسیرت احمد بن طولون. بلوی، 5
. در منابع به صد غالم محافظ غوری اشاره شده اس  که محافظان شخصی احید بن مدبر، رتیب احید بن طولون 6

 (.99، صسیرت احمد بن طولونبودند و ابن طولون، آنان را با زیرکی از چنگ رتیب به در آورد یبلوی، 
 .29، 99، ص همان. 7
گتردد تتا از آن امترار معتاد کنتد یمعتین،  می کسی واگتاار . تطیعه به معنای تطعه ای از زمین و ملک اس  که به8

 (.فرهنگ معین
 .95-99، ص3، جالزاهرة النجوم. ابن تغری بردی، 9
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شدند. حضنور   می ای به کار گرفقه های ویژه  غلمان در حکومت طوالنیان در موقعیت 

عان یا محافظت جنان او منورد   غلمان در پیرامون سلعان با هدا نشان دادن شکوه سل

مراسر  سپاه طووونیم شکوه و هییت  حضور غلمان سیاه سودانی در مراسر رژه 9توجه بود.

سنپاه    ه.ق( مراسر رژه879ه.ق ( و ابن تغری بردی د.  895کرد. مالریئی  د.  را بیشقر می

ین دو مورخم کنند. بر اساس اظهارات ا ه.ق( را بسیار با شکوه توریف می484 د. 4خمارویه

کردندم مظهر فرّ و شنکوه   سربازان سیاه سودانی که در ابقدای رف این مراسر حرکت می

  3سلعان طووونی بودند.

واگذاری حکومت والیات به غلمان مورد توجه امیران طووونی بود. وؤوؤ غنلم احمند   

ئینره  دینار مضنر از ج   بن طووونم ملالب به اوملک اورحیرم حاکر حمصم قنسرینم حلب و 

در  6.رفنت  سراق به سپس و گریخت رقه در 5بااوِس به ه.ق سصیان نمود و461او در  9بود.

امور وشکری و نظامیم غلمان خدمات مهمی به دووت طووونی نمودندم اما قدرت نظنامی  

 484و داخلی شد که با ققنل خماروینه در    آنها در امور سیاسی  آنان سیب مداخله گسقرده

رسد. بیش از بیست نفر در این ققنل   به اوج می ز غلمانش در دمشقه.ق به دست برخی ا

 7نالش داشقند.

                                              
 .392، ص9، جفی ذکر خطط و اآلثارو االعتبار  المواعظمقریزی،  1.
حکوم  نیود.  سال 95ق تدرح را در دس  گرف  و 555. خیارویه فرزند احید بن طولون بود که پس از پدر در 2

کاران خود کشته شد. در دوره او حکوم  طولونی روابت  ختوبی بتا خلیفته، معت تد  ق به دس  خدم 585او در 
؛ 252-255، ص3، جتاریخ ابان خلادون؛ ابن خلدون، 9922، 9298، ص95، جالکامل  عباسی داش  یابن اثیر،

 (.945، ص3، جتاریخ سیاسی اسالمحسن ابراهیم حسن، 
 .398، ص9، جو االعتبار المواعظ؛ مقریزی، 24،65، ص3، جالزاهرة النجوم ابن تغری، 3.
 .954، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 9999، ص95، جالکامل . ابن اثیر، 4

5. Bales. 
منطقه ای در شام بین حلب و رته بود که نامش از بالس بن روح از نوادگان سام بن نتوح گرفتته شتده است  ییتاتوح 

 (.345، ص9، جمعجم البلدانحیوی، 
 .5558، صتاریخ طبری؛ طبری، 9959، ص95، جالکامل . ابن اثیر، 6
 .252، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 5995، صتاریخ طبری؛ طبری، 95،9298، ج الکامل . ابن اثیر، 7
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مند بودنند بنه حندی کنه      ق( غلمان بسیار قدرت358-343در دووت اخشیدی  حک.

بیست و سه سا  در مصر بنه   مغلم زرخرید حیشی اخشید ه.ق(م 357 د. 9ابواومسک کافور

ق(؛ یعننی ابواوالاسنر انوجور حنک.    339-343سنوان وری دو فرزند محمد اخشید  حنک. 

ه.ق( با اسقیداد حکومت کرد و اینن دو  355- 391ابواوحسن سلی حک. و ه.ق( 339-391

کافور در سئ  و نصب امیران والیاتم اخقیاری کامل داشت.  4امیر اخشیدی قدرتی نداشقند.

حمدانی را که بر دمشق مسقووی شده بود از   ق به دمشق رفت و سیف اودووه339که در  چنان

 3جا اخراج کرد و بدر اخشیدی را امیر دمشق نمود و همراه انوجور به مصر باز گشت.  آن

و در مواردی نظارت  9دادند یمای از وشکریان اخشیدی را غلمان تشکیل  بخش سمده

آنان بود. فردی به نام شمّو م سهده دار امور   سهدهحکومت بر  بر امیرانم وزیران و بئرگان

ه.ق( بود و با این حا  بر اموا  برخی از بئرگنان نظنارت   358 د.  5وشکر ابواوفوارس احمد

.داشت
در زمان اخشیدیانم سلوه بر غلمان تر  که هر نژاد با اخشیدیان بودند به دویل  6

ست سودانی بودم تعداد زیادی از سودانیان وارد سپاه که کافور خودش از بردگان سیاه پو آن

 7 .ها در وشکر کافور بودند شدند. افئون بر ترکان و غلمان سیاهم رومی

                                              
اسم انوجور و ابوالحسن علی را بته او که نیاب  دو امیر تبلی اخشیدی؛ یعنی ابوالق .. کافور امیر چهارم اخشیدی بود1

ق به تدرح دس  یاف  و خلیفه مطیع، حکوم  مصر، شام و حترمین را 322سبب سن کم بر عهده داش   در سال 
تااریخ ابان به او داد. رابطه او با الیعز لدین الله فاطیی که در این زمان در مغتر  بتود، ختو  بتود یابتن خلتدون، 

 (.948-946، صتاریخ سیاسی اسالمحسن،  ؛ حسن ابراهیم296، ص3، جخلدون
 .5-9، ص9، جالزاهرة النجوم؛ ابن تغری بردی، 29-25، ص3، جالمواعظ. مقریزی، 2
 .296، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 9444، ص99، جالکامل . ابن اثیر، 3
 .526، ص3، جالزاهرة النجوم. ابن تغری بردی، 4
ق به تدرح رسید. جوهر صقلی، سردار فاطیی در 325. ابوالفوارس احید بن علی، امیر پنجم اخشیدی بود که در 5

تااریخ ابان ق مصر را به تصرف درآورد و با تتل ابوالفوارس بته حکومت  اخشتیدیان پایتان داد یابتن خلتدون، 328
 (.944، ص تاریخ سیاسی اسالم؛ حسن ابراهیم حسن، 295، ص3، جخلدون

 .295، ص3، جتاریخ ابن خلدونابن خلدون،  6.
 .6، ص9ج الزاهرة النجوم؛ ابن تغری، 29، ص3، ج49، ص9، جو االعتبار المواعظ. مقریزی، 7
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 فاطمیان   بردگان به مصر در دوره  گسترده ورود. 3

ه.ق( به سه دوینل سمندهم تعنداد بردگنان و غلمنان رو بنه       567-417در دوره فاطمیان  

خریند بنرده کنه از دوره او      9ز این دالیلم خرید و تجارت برده بنود. افئایش نهاد. یکی ا

ای کنه از زمنان    سیاسیم رونق گرفقه بود مورد توجه حاکمان مصر قرار گرفنت. بنه گوننه   

  4هسقیر. س اخشیدیانم شاهد تجارت برده در این سرزمینپطووونیان و س

فروش برده وجود داشت. به در منعاله شما  آفریالام بازارهای مخصوری برای خرید و 

جنا بردگنان و    اشاره نمود که از آن 3توان به بازار زویله در جنوب طَرَابُلُس سنوان نمونه می

و در جنوب غرب مصرم 9شدند می های مجاورم مانند مصر برده  غلمان سودانی به سرزمین

 5بازار خرید و فروش این بردگان رونق داشت.

 نند می از ورود بردگانم تجار برده به تجارت خود رونق داداسقالیا  خلفای فاط دویلبه 

سلوه بر غلمان سنودانی   به طوری که .های مصر کردند  و بسیاری از بردگان را وارد بازار

 6ند.شد می بردگان تر  از شما  شرقی ایران به بازارهای غربی آوردهو سیاهم 

 برده در سصر فاطمی بود. در سلوه بر تجارتم اسارت در جنگ یکی از دالیل افئایش

 و حاکمان افریالیه ها ییین و رومیان شرقی و رلاهای مقعددی که بین فاطمی جنگ   نقیجه

اخشیدیانم حمدانیان شام و قرمعیان از سوی دیگر به و حاکمان کوچک مانند سو از یک 

به سننوان  را به اسارت درآورد و  افراددووت فاطمی توانست تعداد زیادی از  7وقوع پیوست

 بفرسقد. برده به مصر 

                                              
 .953، صهای شیعی؛ تاریخ حمدانیان و فاطمیان پیشگامان حکومت. معزی، 1
 .96-92، ص3ج ،الزاهرة النجوم؛ ابن تغری بردی، 99،29، صسیرت احمد بن طولون. بلوی، 2
ها و بازارهای پر رونت  بتود  شهری با رباط .ه.ق، آن را فتح نیود 53و عیرو بن عاص در  . طرابلس را تیصر بنا نیود3

 (.58، ص9، جمعجم البلدانییاتوح حیوی، 
4. Tripoli. 

 .59، صهای اسالمی پژوهشی در یکی از امپراتوری . واکر، 5
 . 59، صهای اسالمی پژوهشی در یکی از امپراتوری ؛ واکر، 955-956، ص نامه سیاست  . نظام الیلک طوسی، 6
 .65،55، ص9، جالزاهرة النجوم؛ ابن تغری، 2358، 2952، 2935، ص95، جالکامل . ابن اثیر، 7
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بنیش از  ( قه. 386-365حنک.    فاطمی عئیئاو فتدوران خلاواخر  در به سنوان مثا 

 9دویست و پنجاه اسیر رومی در قاهره به نمایش در آمدند که بیشقر آنها را اسیران بیئنعی

توان به حمله تعندادی   می چنین هر 4.که نئد رومیان به سنوان برده بودند دادند یتشکیل م

ه.ق از مغرب به مصر اشاره نمود که وزیر فاطمینانم منأمون بعنایحی  د.    597در 3از وُواتَه 

  9ه.ق( تعداد زیادی از آنان را کشت و تعداد بسیاری را اسیر نمود.  549

سامل سوم افئایش بردگانم وجود افراد راحب قدرت در دسقگاه فاطمیان با خاسنقگاه  

ی فاطمی که خود روزی کنیئ بودند و بر خلفنا نفنو    خلفاد. وجود زنان و مادران غلمی بو

 در جلب و جذب بیشقر بردگان به دربار مؤثر واقب شود.  توانست یمزیادی داشقندم 

نیئی سودانی بود ک که (قه.987-947 حک. مسقنصر با  مادر خلیفه به سنوان مثا م

کنه   یا به گوننه وطنان خود بود.  برای جذب هر داشتم ساملی مسقنصرتسلط کاملی بر  و

بنه  و به شکل خارنی افنئایش پیندا کنرد     خلفت مسقنصر در آغاز سودانی تعداد بردگان 

.پنجاه هئار نفر رسید
5 

های موجود در مصنر آن زمنانم    توضی  این نکقه الزم است که مادر مسقنصر به گروه

موقعینت خنود و فرزنندش نناگئیر بنودم       توانست اسقماد نماید و بنرای حفنظ جنان و    نمی

محافظانی از نژاد خویش را وارد دسقگاه فاطمی نماید و به تدریج تعداد آنان زیاد گردید و 

                                              
1. Byzantine. 

 آمدند. می شد که در جنگ با بیزانس به اسارح در می اسیران بیزنطی به اسرایی گفته
 .984، ص9، جو االعتبار المواعظ. مقریزی، 2

3. Loate. 
شتدند. بربرهتای بتتر، گتروه  می لواته یکی از تبایل بربر در مغر  بودند. بربرها به دو گروه بزرگ ُبتر و ُبرانس تقسیم 

ته می بربرهای بدوی و صحرانشین محسو  تات  ته و ز   شدند که از تعدادی تبایل شکل گرفته بودند که عیتده آنهتا، ُلوات 
 (. 954، صهای پیدایش خالفت فاطمیان زمینهبودند یچلونگر، 

 .696، ص95، جالکامل   . ابن اثیر،4
 .993، ص9، جو االعتبار المواعظ. مقریزی، 5
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 اینن زن بنه میئاننی قندرت گرفنت کنه بنه رأی اوم وزینران          9دارای قدرت زیادی شدند.

 زینر   رسنیدند ینا از جایگناه خنویش بنه      منی  و بلندپایگان کشنوری و وشنکری بنه مالنام    

 شدند.  می کشیده

ه.ق( به واسعه مادر مسقنصر به وزارت 951 د. 4به سنوان مثا م حسن بن سلی یازوری

اویقهم ورود  3رسید و همین فرد سیب شدم مغرب به طور کامل از دست فاطمیان خارج شد. 

ها شند   های نژادی دیگریم مانند ترکان و سرب سودانیان به سپاه فاطمی سیب خشر گروه

کرد و با اموا  و سلحم آننان را   می و آنان در برابر سودانیان که مادر خلیفه از آنان حمایت

 هایی میان آنان درگرفت. جنگ مقحد شدند و 9نمودم می تجهیئ

ه.ق خنقر  951ه.ق آغاز گردیدم سرانجام به زیان سودانیان در 959ها که از  جنگ این  

جنا رسنید کنه نظنر سیاسنیم اجقمناسی و        هام آشفقگی داخلی به آن جنگ بر اثر این  5شد.

اققصادی به هر ریخت و مسقنصر درردد برآمدم نیروی جدیدی را به مصر آورد. او این بار 

حاکر سابق دمشق کنه خاسنقگاهی   ق( ه.987د. (از سپاهیان ارمنی به ریاست بدر جماوی 

 6های داخلی وارد مصر شود. جنگ غلمی داشتم دسوت کرد برای پایان دادن به 

                                              
، 5، جاتعاا  الحنااا  ؛ مقریتزی، 94، ص2، جالزاهارة النجاوم؛ ابن تغری، 996-992، ص8ج الکامل،. ابن اثیر، 1

 .944ص
ق بته دستتور مستنصتر کشتته شتد یابتن 994. یازوری وزیر مستنصر بالله بود. او پیترو آیتین ابوحنیفته بتود و در 2

 (. 2855، ص93، جالکامل اثیر، 
های شیعی؛ تااریخ حمادانیان و  پیشگامان حکومت؛ معزی، 599، 595-945، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 3

 .938-935، صفاطمیان
 .98، ص2، جالزاهرة ومالنج. ابن تغری، 4
 .559، 953، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 5
هاای شایعی؛ تااریخ حمادانیان و  پیشاگامان حکومتمعتزی،  ؛566-562، ص5، جاتعاا  الحنااا   . مقریزی،6

 .99-38، صالتاریخ الااطمی االجتماعی ؛ أیو ، 999-993، صفاطمیان



 یانفاطم یو نظام یاسیبردگان در ساختار س یریعوامل به کارگ 918 

گردیده است. به سننوان   می سوامل کر اهمیت دیگری هر سیب ورود بردگان به مصر

ی مسافری و تجناری آننان   ها یکشقتوان به ربودن اموا  منالو  دشمنانم مانند  نمونه می

 مینک کشنقی رومنی را ربودنند کنه در آن      هجریم 597در  نافاطمیکه  نمود. چناناشاره 

 9. ندپانصد نفر بود

 مبردگانم نژاد و کارکردهای مقفاوتی داشقند. نژاد بیشقر شدند یمغلمانی که وارد مصر 

آن  و ارمننی هنر در مصنر حضنور داشنقند. در      4و تر  بود. بردگان اسلوی سیاه پوست

و ترکنان در جننگ    3 آوردنند  یحیشه و آفریالای میانه من زنگیارم را از قان سیاه پوس دورانم

کنه  گردیدند. در مننابب آمنده اسنت     می شدند و یا در بازار برده فروشیم خریداری اسیر می

پنجاه خادم کنه از   منام ست اونصره ه.ق ( ب 999-386حک.  بامرا  حاکراو همخواهر خلیف

 9به برادرش اهدا کرد که ده نفر آنها از اسلوها بودند.  رابردگان 

 مدر مصنر بنود   ر قرن پنجر هجنری دکه  گرد مشهور جهانه.ق(م 958 د. 5نارر خسرو

 مهنای مسقنصنر   که در یکی از کاخدهد  توضی  میخلفت دسقگاه نوع کار بردگان   درباره

 ؛ن بردگان نیودیبه شمارش تعداد اکار بودند. اویقهم کسی قادر ه دوازده هئار خادم مشغو  ب

ی از آن دتعندا  چنینم هر 6 .هئار برده مشغو  به کار بودند مسلعان هچون فالط در آشپئخان

  7.داد و سقد و کارهای ماوی مشغو  بودند من خود در تجارتابه جای ماوکم بردگان مرد

                                              
 .954، ص9، جو االعتبار المواعظمقریزی،  1.

2. Slav. 
اسالوها اتوامی از اتوام هند و اروپایی بودند که در تسی  شرتی اروپا، روسیه و تسی  اعظتم شتبه جزیتره بالکتان 

 (.لغت نامه دهخداپراکنده بودند ی
 .999، صسارنامه. ناصر خسرو، 3

 . 925، ص9، جو االعتبار المواعظمقریزی،  4.

های متعددی وجود دارد. فتح الله مجتبایی بتا بررستی استناد مختلت ،  درباره تاریخ وفاح ناصر خسرو، گزارد 5.
ذکر چند سنه از تاریخ کبیر جعاری درباره تااریخ وفاات داند یمجتبایی،  می ق را تاریخ احتیالی وفاح او928تاریخ 

 (.998-992، ص ناصر خسرو
 .954، ص سارنامه. ناصرخسرو، 6
 .993، ص9، جو االعتبار المواعظمقریزی،  .7
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ای  ننان را بنر  دووت فاطمیم نظام تربیت بردگان و مماویک را در مصر برقرار کرد تنا آ 

کنه مخصنوص    4اومناخنات   منعالنه فاطمیان در  9اهداا خاص خودم تربیت و آماده سازد.

جا به اسنیران   دادند. معلمان خاری در آن یمتربیت غلمان بودم اسرای جنگی را آموزش 

را تعلنیر   تیرانندازی و نویسنی   و رنایب بنه خصنوصم خنوش    ها حرفهکر سنم بسیاری از 

تیعیت  برخی از آنانم فنون نظامی را در کنار ارو  3شد. یمدادند که به آنها ترابی گفقه  یم

 آموخقند که این شیوه تربیقی را در سپاه فناطمی نظنام حجنره    می از حاکر و خدمت به او

 9خواندند. می

 فاطمیان و اداری غالمان در مناصب سیاسی حضور. دالیل 3
ایم غلمان در منارب مخقلف به سننوان وزینرم حاجنبم     گسقردهدر دووت فاطمی در حد 

واوی و کارگئار حکومت مشغو  به کار بودند. در ادامهم ضمن تحلیل و تییین دالینل اینن   

 شود.  می حضورم به مصادیق آن اشاره

 های شخصی  ها و ویژگی مندی توان .3-1

جنذب   سنیب های فردی و مدیریقی برخنی از غلمنان    کوشی و ابراز شایسقگی سخت

در رأس تشنکیلت دربنار فناطمیم غلمنان کنار       شند.  منی  فاطمینان  وسیله بهنها آبیشقر 

امور   کردند و همه یمای قرار داشقند که بدون داشقن سنوان وزیرم مانند وزیر سمل  آزموده

و یا به دویل ویاقت فنردی بنه    اند ه داشقهمربوط به نهاد وزارت و فرماندهی سپاه را برسهد

 رسیدند.  می وزارت و فرماندهی سپاه

                                              
 .949، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 1
های نگهتداری ستهاهیان و  نیودند و در دوره فاطییان از مکان می . الیناخاح جایی بود که شتران را در آن نگهداری2

 غالمان بود.
 .949، ص5، جو االعتبار المواعظ. مقریزی، 3

 .953، صهای شیعی؛ تاریخ حمدانیان و فاطمیان حکومتپیشگامان معزی،  4.



 یانفاطم یو نظام یاسیبردگان در ساختار س یریعوامل به کارگ 111 

جوهر بن سیدا م سنردار  گرفت.  می مندی آنان نشأت بدون شکم جایگاه آنان از توان

ه.ق( از این نموننه بنود. او از   389بئرگ فاطمیان و فات  مصرم مشهور به جَوهَر رِالِلی د. 

سنوان غلم فروخقه شد و فردی به نام رابرم او را بنه  غلمان رومی بود که در کودکی به 

اومنصنوربا    مفناطمی   بعدها به دوینل داشنقن امقینازات خناص بنه خلیفنه       9قیروان آورد.

  .4شد کش یشپق( 399-339 حک.

بنه  او  3.او در دربار منصنور گردیند   یبسر یجوهر سیب ترق های یسقگیها و شا توانایی

کرد و خلیفه در امور مهر بنا او بنه    یشرکت م یفهخل ینیردهادر  یدربار فاطم سنوان دبیر

او را به خندمت معنئ درآورد.   منصورم بود که  یاز معدود کسانپرداخت. جوهر  یموگو  گفت

در  وا 9.ملالب به کاتب و مکنّا به ابواوحسن کنرد  مدبیر مخصوص خودآزاد نمود و معئ او را 

  6و مانند یک وزیر دارای قدرت شد. گرفتسهده  را بر یاناداره امور فاطم م5ه.ق395

ه.ق( از دیگر غلمانی بود که به سیب ویاقت در دوره سئیئ 311ابی اوفقوح بَرجَوان  د. 

. او به توریه سئیئم سهنده دار  گرفته.ق( زمام امور دووت فاطمی را در دست 386با  د. 

در رأس قدرت بود. او در این ه.ق( شد و مدت چهار سا  999امور دووت اوحاکر بامرا  د. 

هنایی   جننگ   ایامم سیعره فاطمیان را بر شام تثییت نمود. در دوره اوم فاطمینان و رومینان  

م امپراطور روم خقر شد. سرانجامم خلیفه اوحاکر 7داشقند که در نهایت به رل  با باسیلیوس

 8ش را رادر نمود.دسقور ققل بامرا  که قدرت روزافئون او را نمی توانست تحمل نمایدم 

                                              
 .539، ص9، جالبیان المغربابن عااری،  1.
 .89، ص3، جاتعا  الحناا  باخبار االئمة الااطمیین الخلاا  . مقریزی، 2
الراباع  ها الای مرار الای نةایاة القارن ها ببالد المغرب و انتقال الدولة الااطمیة قیام . عبدالله محید جیال الدین، 3

 به نقل از ت اعی. 953، صالةجری مع عنایة الخاصة بالجیش
 .99، ج دانشنامه جةان اسالم؛ عودی، مقاله جوهر صقلی، 245، ص8، جالکامل ابن اثیر،  4.
 .63، صالمؤنس فی اخبار افریقیه و تونس. ابن ابی دینار، 5
 .2565، ص95، جالکامل . ابن اثیر، 6

7  . Bacilius. 
 .49-88، ص3، جتاریخ ابن خلدونابن خلدون،  8.
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 364جَو َر رِالِلی د.  یکی دیگر از غلمانی که در دوره فاطمیان به مالامات باال رسیدم

ه.ق( بود که پنس از سییندا  در خندمت دیگنر     344ه.ق( بود. او غلم سییدا  مهدی د. 

دین ه.ق( و اومعئون 399ه.ق(م اومنصنور بنا  د.   339خلفای فاطمی؛ یعنی اوالایر بامرا  د. 

ه.ق( درآمد و مانند رییس وزرای آنها بود. معئ در جرینان فنق  مصنر بنین او و     365ا  د. 

 9جوهر راللیم پیوند برادری برقرار نمود.

دوونت بودنند و     معلالهقدرت  میمه او  حکومت خودنکه خلفای فاطمی در  به دویل آن

بردار معلق او بودند و  مانمردان تحت تأثیر خلیفه و فر دووت و دووتاققدار داشقندم سوامل 

زیر دسقان و سنپاهیان   یافت. غلمانم  ینمهیچ سنصری از سنارر جامعه بر خلیفه برتری 

 ای از بردگان بودندم جنئ اطاسنت از فرمنان خلیفنه و وونی نعمنت خنودم اقندامی          که سده

 دادند.  ینمانجام 

وره؛ یعننی از زمنان   وزینران اینن د  4وزیران این دوره تحت اوامر خلیفه فاطمی بودند. 

ه.ق( معنروا بنه   951ه.ق( تا حسن بنن سلنی ینازوری  د.   373وزارت یعالوب بن کلس د. 

به امور دیوانی محندود بنود و خلیفنه حنق سنئ  و       آناناخقیارات  3وزرای تنفیذی هسقند.

 . داشت9نصب ایشان را 

 شورش و آشوب در والیات به سبب گرایش به عباسیان . 3-2

های تحت   های بسیار در گوشه و کنار سرزمین خلفای فاطمی در شرایعی که با آشوب

هام گناهی از حماینت مخاوفنان     رو بودند و در شرایعی که این شورش تصرا خویش روبه

                                              
 .322، ص 3، جصبح االعشیتلقشندی،  1.
 .942، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 2
 . وزارح تنفیا یا وزارح اصحا  تلم به دوره نخس  وزارح وزرا در خالف  فتاطیی تتا دوره مستنصتر باللته گفتته3

شود. مقام وزارح در این عصر، منصب و وظیفه ای بود که واسطه میان خلیفه و دیوانیان و دیگر کارهای اجرایی به  می
 (.995، صفاطمیان در مرررف  و وزرا دارای اختیاراح محدودی بودند یناصری طاهری،  می شیار

 .65-23، صآیین حکمرانی. ماوردی، 4
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 منند و معقمند را    کردنند افنراد تنوان    ایشانم ماننند سیاسنیان برخنوردار بنودم تنلش منی      

ند. در موارد بسیاریم این دو ویژگنی در غلمنان   برای حکومت مناطق مخقلف انقخاب کن

 وجود داشت. 

کنرد و بنه او   4را حناکر بَاغایَنه    9ه.ق(391اومعئ ودین ا  غلم خودم قیصر رِنالِلی د.  

 د. 9بَرجَوان 3.ددسقور داد برای ترساندن قیایلم حملتی را به نواحی مغرب میانه سامان ده

امرا  مقووی امور مصنرم شنامم حجناز و مغنرب     ه.ق( غلم در دوره حکومت اوحاکر ب311

5شد.
والینت اسنکندریه را بنر     م غلم مسقنصر فناطمی از طنرا ویم  6نارراودووه إفقکین 

حاکر فاطمی دمشق گردید.  مه.ق 958و  955های  بدر جماوی دوبار در سا 7 .سهده گرفت

گام ورود به قاهرهم ایلدگنم فرمانده تر  نژاد قاهره در سصر مسقنصر فاطمی بود که در هن

 8دسقگیر شد.  مسقنصر وسیله بهبدر جماوی   به اشاره

                                              
ق بته دست  394منتدی زیتادی نشتان داد و در نهایت  در  به مغر  از خود توان تیصر غالم معز بود که در حیله 1.

 (.53-55، ص3، جتاریخ ابن خلدونجوهر کشته شدیابن خلدون، 
، 9، جمعجام البلادان. باغایه شهری بزرگ در اتصی افریقیه، بین مجانته و تستنطینه الهتواء بتود ییتاتوح حیتوی،2

 (.386ص
 . 58، ص5، جتاریخ و تمدن مغرب؛ مونس، 55، 3ج ،تاریخ ابن خلدونابن خلدون،  3.
. برجوان از دوره عزیز، زمام امور دول  را در دس  داش  و به توصیه عزیز، عهده دار امور دول  الحتاکم شتد. او 4

در دوره حاکم، مدح چهار سال منصب وساطه را داش  و حاکم واتعی مصتر بتود و در نهایت  بته دستتور الحتاکم 
هاای شایعی در  دولت؛ چلونگر و شتاهیرادی، 49-88، ص3، جتاریخ ابن خلدونشد یابن خلدون، بامرالله کشته 

 (. 955، صتاریخ
 .52، صالتاریخ الااطمی السیاسی؛ أیو ، 925، ص5، جاتعا  الحناا  مقریزی،  5.
. ناصر الدوله افتکین از موالی بدر جیالی بود. او در به وزارح رسیدن اف تل بتن بتدر الجیتالی در دوره مستنصتر 6

نقش مهیی داشته اس . او بعد از مرگ مستنصر به حیای  از پسرد نزار درآمد و در نهای  به دست  اف تل کشتته 
 (.952-959، ص3، جتاریخ ابن خلدونشد یابن خلدون، 

 .982، ص32، جتاریخ االسالمالاهبی،  7.

 .959،85-953، صتاریخ فاطمیان و حمدانیانچلونگر،  8.
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 های اقتصادی و نقش غالمان در آنها  . بحران3-3

گردیند و بنر    یمبا نئدیک شدن فاطمیان به نیمه دوم حکومت خودم ضعف آنها بیشقر 

بودم غلمان ی اققصادی همراه ها بحران. در این دوران که با شد یمقدرت غلمان افئوده 

ای در سئ  و نصب و حقی ققل خلفا و کارگئاران حکنومقی شنهرهای    سمدهش درباری نال

( و . قه 999نن  386حنک.  اوحناکر بنامرا    که در روی کار آمندن   مصر ایفا کردند. چنان

( بیشقرین دخاوت را داشقند و با تحریک زنان ه.ق599-545 حک.اوحافظ ودین ا  فاطمی

و طَلیِب بن  اویاب راحب اودووه بن قوام ریام یماوداس ابن سنیراوریفیمند قصرم غلمانی مان

ابنن سمّنار   چننینم   هنر  9ه.ق( را کشنقند. 567ا  د.  ه.ق( وزیر اوعاضندودین  556رُزِیک د. 

ه.ق( غلم اوحاکر بامر ا  کشقه شد 311م وزیر بربری فاطمیان به دست بَرجَوان د. کُقامی

 به قدرت رسید.  و بَرجَوان به جای او

ه.ق( که 947ه.ق و در سصر اوظاهر السئاز دین ا   د. 995تا  999ی ها سا   در فارله

قحعی و گرانی پدید آمدم دووت از پرداخت مسقمری غلمان ناتوان شد. غلمان به شنهر  

در  3دیننار سنقاندند.   9511حمله کردند. سامل حکومت را سئ  نمودند و از خئاننهم   4تِنِّیس

طعام در قصر فاطمی گسقرده شدم غلمان بر   سفرهه.قم هنگامی که  995سید قربان سا  

 سفره هجوم بردند و فریاد زدند:
موالیمران اسرس سرااتار ر      سررر  امان از گرسنگی، ما به خوردن آنچه برر   

   4هستیم.

                                              
 .955، ص3، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 1

2. Tennis. 
 (.65، ص5، جمعجم البلدانتنیس شهری در نزدیک رود نیل، بین فرما و دمیاط اس  ییاتوح حیوی، 

 .925، ص5، جاتعا  الحناا  مقریزی،  3.

 .965، صهمان 4.
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و  گیر مردم ه.ق( بارها قحعی و گرسنگی دامن987-947در دوره مسقنصر با   حک.

های مکنرر آننان شند.      سپاهیانی گردید که بیشقر از غلمان بودند. این امرم سیب شورش

ای آغاز شد که یادآور قحعنی دوره حضنرت    ه.قم قحعی هفت ساوه957چه از سا   چنان

بود. بر اثر این قحعیم تعداد زیادی از گرسنگی مردندم یا به مرده خواری روی  یوسف

 چنینم بیشقر چهارپایان از بین رفقند. مودند. هرآوردند و یا مصر را تر  ن

در چنین شرایعیم بارها غلمان به ویژه ترکانم دست به شورش و غارت زدنند. بنین   

 ترکان و غلمان سودانی سپاه مسقنصر که در سایه توجه مادر خلیفهم رسیدگی اققصنادی 

تر  و مغاربه مسنقالر   چنینم بین غلمان های مکرری به وجود آمد. هر  شدندم درگیری می

هنایی رخ داد. در نقیجنه اینن     در باب زَوِیلَه به دویل کاهش ارزاق غلمان تر م درگینری 

ای مید  شد. به دنیا  این قحعی و خرابی  هام سرزمین مصر به خرابه ها و درگیری شورش

  9مسقنصر از بدر جماوی خواست به مصر بیاید و به تدبیر امور بپردازد.

 گیر غالمان در امور نظامی حضور چشمدالیل . 4

ایم غلمنانی از نژادهنای    در وشکر فاطمیان از آغاز تا پایان خلفت ایشان در حد گسقرده

مخقلف به سنوان سرباز و فرمانده حضور داشقند. در این راسنقا در ادامنه بنا بینان دالینل      

 پردازیر. حضور گسقرده آنان در امور نظامی به بیان مصادیق آن می

 . عدم کارایی نیروهای بربر4-1

سپاه فاطمی در ابقدا مقکی بر نیروهای بربر کقامه بود که از افراد آزاد قییلنه تشنکیل    

بننه خصننوص در دوره اومنصننور    هننای دیگننر بربننرم مانننند رَنننهاجه  . گننروهشنندند یمنن

در مغربم سپاهی از بردگان راللبی  4ه.ق( به فاطمیان خدمت کردند.399-339با  حک.

غلمان سیاه سودانی که آنان را زَوِیلَه  که جوهر راللی از میان آنان برخاست و تعدادی از

                                              
 .942، ص5، جاتعا  الحناا  ؛ مقریزی، 94-92، ص2، جالزاهرة النجوم. ابن تغری، 1
 .55، 26-98، ص3، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 2



 111   8931 پاییز، نهمهفتادو، شماره بیستمسال              

 اهمیت گنروه زویلنه بنه حندی بنود       9.به سپاه فاطمی پیوسقندنامیدند  می و یا سُیِید اوشِراء

 ام زویلنه بنرای سنپاهیان    ه.ق( در نئدیک مهدیهم شهری به نن 344 د. 4که سییدا  مهدی

  3خود ساخت.

م اما پنس از انقالنا  بنه    کردند یمفاطمیان در مغربم بر نیروی نظامی محلی تکیه 

رو شندند.   مصرم با سپاه برتر ملل شرقی که بیشقر از غلمان تر  و دیلر بودندم روبنه 

قوجه سدم موفالیت سپاه فاطمی در روزگار معئ و سئیئ در وشکرکشی به شامم آنها را م

 دررندد برآمدنندم   بننابراین   9غلمنان تنر  نمنود.    سدم کارایی سپاه بربنر و برتنری  

گئین نیروهای محلی بربر نمایند که در اسقفاده از تیر و کمنان   سپاهی کارآمد را جای

 ضعف داشقند. 

گیری در اسقفاده از سواره نظنام تینر    که در بین غلمان تر م برتری چشر به دویل آن

چنینم آنان از دیلمان  خلفای فاطمی به فکر اسقفاده از آنان افقادند. هر 5مشد یمانداز دیده 

 6و ترکان وشکر شکست خورده اخشیدی و کافوری در سپاه خود اسقفاده نمودند. 

                                              
 .59، صهای اسالمی پژوهشی در یکی از امپراتوری . واکر، 1
شیعی در مغر  ادنی بته تتدرح رستید. ق با کیک ابو عبدالله 545. عبیدالله مهدی، خلیفه اول فاطیی بود که در 2

سال به پایان رسید و پس از او، القائم بامرالله، خلیفه فاطیی شد یابتن خلتدون،  59ق، پس از  355حکوم  او در 
تااریخ ، حسن ابتراهیم حستن، 349، صهای شیعی در تاریخ دولت؛ چلونگر، 65-95، ص3، جتاریخ ابن خلدون

 (.259، صسیاسی اسالم
ی اس  که عبیدالله مهدی در افریقیه، نزدیک مهدیه ساخ . او و سهاهیانش در مهدیه سکنا داشتتند و . زویله شهر3

عامه مردم در زویله بودند. البته، منازل سهاهیان در زویله بود و کار و مغازه های ایشان در مهدیه بود ییاتوح حیتوی، 
 (.985، ص3، جمعجم البلدان

 .93، ص9ج الزاهرة النجوم،؛ ابن تغری، 54، 56، ص3ج، تاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 4
 .998-995، ص3، ج و االعتبار المواعظ؛ مقریزی، 593، ص9، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 5
 ، های شایعی؛ تااریخ حمادانیان و فاطمیاان پیشگامان حکومت؛ معزی، 995، ص9، جالزاهرة النجوم. ابن تغری، 6

 .955، 959ص 
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 . تحکیم و تثبیت گرایی4-2

اساسی تحالق رونند بنه کنارگیری غلمنان در       ئهیانگاین سامل سلوه بر سامل باالم  

بر قندرت و  ل سی و نظامی سصر فاطمی بود. فاطمیان برای تحالق این دو ارساخقار سیا

درین    خود پشت کردند. آنان از حمایت و پشقییانی بنی  هیاووغرور سنارر محلی و حامیان 

قیایل بربر برخوردار بودندم اما بربرانم سپاهیان منئدور تنر  و سنودانی بنا تمرکئگراینی      

ای بودند و از تعدادی قییله بئرگ تشنکیل   ی ساخقار قییلهناسازگاری داشقند؛ زیرا آنان دارا

 9شده بودند.

   های آنان  خارج کردن انحصار مشاغل لشکری از دست بربرها و مقابله با زیاده خواهی. 4-3

 ها دووتهای دیگرم تعارض و درگیری  در تاریخ سیاسی مصرم مانند بسیاری از حکومت

. از شنود  یمرت با حامیان و پشقییانان ارلی خود دیده تثییت قد  پس از تثییت یا در هنگام

آوردهنای جدیند    تم خواهان بیشقرین سهر از دستمیک سوم حامیان اوویه با اسقالرار حکو

که وققی توان بنر سنر کنار     گشقند یمرو  روبه بودند و از دیگر سوم با این پرسش بنیادینی 

چرا خود از حامی قدرت به راحیان ارلی  مآوردن قدرتی را دارند در فراز و نشیب تحوالت

 قدرت مید  نشوند؟ 

ی سپاه اوفقکین ها تر و  ها یلمیده.ق(م  386 -365در زمان خلفت اوعئیئ با   حک.

هدا او از تشکیل این سپاه جدیدم  د.تر  پس از شکست و اسارت وارد وشکر فاطمی شدن

های   برها و مالابله با زیاده خواهیخارج کردن انحصار مشاغل و مالامات وشکری از دست بر

 سئیئ که بسیار مشقاق ترکان بودم بردگان ترکی را کنه از شنما  شنرق اینران     4آنان بود.

 3 شدندم به خدمت گرفت. می آمدند و در بازارهای غربی فروخقه می

                                              
؛ 955،25- 955، ص3، جتااریخ ابان خلادون؛ ابن خلدون، 998-995، ص3، ج و االعتبار المواعظ. مقریزی، 1

 .894، صتاریخ تمدن اسالمزیدان، 
 .593، ص9، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 2
 .998-995ص3، ج و االعتبار المواعظ. مقریزی، 3
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های همین ترکان سیب شد تا او غلمان سودانی   در دوره خلیفه مسقنصرم زیاده خواهی

تعنداد اینن غلمنان در سنپاه فناطمی دوره مسقنصنر بنه حندی          9سپاه جذب نماید. را در

 4.دمسقنصر به راحب سودان معروا ش مفاطمی  گیر بود که خلیفه چشر

راحیان قدرت با حامیان خویشم پیش از به قدرت   مانهیرمو  شیآال تفاوت روابط بی

و ناسازگاری بین رناحیان   تضاد مگیری رسیدن با تشریفات پیچیده سلطین پس از قدرت

آورد. خلفای فاطمی در مصرم شروع به سناخت قصنرهای    حامیان ایشان پدید میو قدرت 

خلیفه فاطمی بر تخقی طل و ملنیس و منئین بنه    مجللی نمودند که با شکوه و آراسقه بودند. 

کرد کنه مینین اققندار خلیفنه بنود. تئییننات دربنارم ماننند          می جلوس 3تاجم شمشیر و چقر آفقابی

  9.ها بازتابی از شکوه خلیفه بودند های ابریشمیم تابلوهای نالاشیم تذهیب آثار خعی و کاشی  پرده

روینی بنا حکومنت کنه خنود را فراتنر از        رویا چنینم باور و بینش حامیان قدرت در  هر

دانسقندم آشکارا تهدیدی برای نظر امنینت   داری می فرامین سلعان یا قواسد و قوانین ملک

 جامعه و تمرکئگرایی بود.

  . ضعف خلفای فاطمی و افزایش آشوب در سپاه4-4

دوم خلفنت    یمنه نبرخلا دوره او  خلفت فناطمی کنه خلیفنه قندرت داشنت در       

  اندهنشن اما دست  مشدم خلفا در ظاهر قدرت او  یمفاطمیان که سصر اققدار وزارت نامیده 

ه.ق(م مأمون بعایحی 595ه.ق(م افضل بن بدر جماوی  د. 987وزراییم مانند بدر جماوی  د. 

ه.ق(م 539ه.ق(م ابنواومظفر بهنرام ارمننی د.    546ه.ق(م ابواوفق  ینانس ارمننی  د.   591 د. 

ه.ق(م شناور بنن مجینر سنعدی د.     556ه.ق(م طلینب بنن رزینک د.    533رضوان ارمنی د. 

  5ه.ق( بودند.551سامل وخمی د.  ه.ق( و ضرغام بن569

                                              
 .85، ص9، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 1
 .355، صاطمیة و سقوطةا فی مررظةور الخالفة الا؛ ماجد، همان. 2
 شد. می . چتری که به عنوان سایه بان استفاده3

 .965، 928، ص تاریخ جوامع اسالمی از آغاز تا قرن هجدهمالپیدوس،  4.
 .955-955، ص3، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلون، 5
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ترین دویل روی کار آمدن این  مهر 9.شدند می تفویضی نامیده وزیراناین دورهم  وزیران

ها بنود. در   رویی با مشکلت و بر طرا نمودن شورش رویا دسقه از وزیرانم ضعف خلفا در 

شدند. ضعف خلفا سیب شده بود که آننان   می چنین شرایعیم آنان به افراد نیرومند مقوسل

 چندانی برای نظر بخشیدن به امور حکومقی نداشقه باشند.  توان مدیریقی

دادنند.   یمدر این دورهم گروه بئرگی از سپاهیان و درباریان فاطمی را غلمان تشکیل 

بسنیاری  آنان از ضعف خلفا اسقفاده کردند و در امور کشورم بیش از پیش دخاوت نمودند و 

مسئله حضور غلمان در منارب سیاسنی و اداری زمنانی    4را از آن خود کردند. ها پستاز 

 . خاسقگاه غلمی داشقند وزیرانشد که برخی از  می تشدید

بدر جماویم اووین وزیر تفویضی در آغاز غلمی ارمنی به نام بدر بود که به امینری در  

کرد و از این روی به بدر جماوی و بعندها بنه    می شام به نام جما  ااودووه بن سمار خدمت

منندی   در رسیدن او به این جایگاهم افئون بر توان 3ه.ق(مشهور شد.987بدر مسقنصری د. 

قحعیم جننگ مینان سنپاهیان     رو بود؛ یعنی روبه شرایط سخقی که خلیفه با آن  شخصیم 

 9یان نالش داشت.درباریان و سپاه و زیاده خواهی نئدیکان خلیفهم  تر  و سودانی

خلیفه مسقنصر برای حل مسایل مجیور شد از او که حاکر سکا بودم درخواست کمنک  

ه.ق( رسید و همه امنور اداریم  987ه.ق به وزارت اومسقنصر با   د. 967نماید. او در سا  

 برترکان  یوققه.ق( 818ابن خلدون د.   گفقهبه  5ماویم قضایی و دینی را در دست گرفت.

                                              
 در واتع به وزرایی که از زمان خلیفه مستنصر و وزارح بدر الجیتالی روی کتار آمدنتد و تتا پایتان دوره فاطییتان؛ . 1

 ق( هیه امور حکوم  فاطیی در دس  آنها بود و بتا کستب بتاالترین مقتام 284یعنی وزارح صالح الدین ایوبیید 
 ، 993-995، صفاطمیاان در مرارنظامی بر دیگر مناصب اداری، دینی و ت ایی چیرگی داشتند یناصتری طتاهری، 

945-948.) 
 .969-963، صهای شیعی؛ تاریخ حمدانیان و فاطمیان پیشگامان حکومتمعزی،  2.
 .92، ص5، جاألعالم؛ الزرکلی، 354،339، ص5، جاتعا  الحناا  مقریزی،  3.
 .955-959، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون،545، 545، 554-553، ص5، جعا  الحناا ات مقریزی،  4.
 339، ص5، جاتعا  الحناا  مقریزی،  5.
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 یبرا خواست از او یجماو بدر مدیگرد بیشا جا همه در فشار و فساد و غلیه کردندمسقنصر 

مسقنصر به . دهد بیترت یسپاه دارندم شیخو حد از تجاوز قصدکه  مصر سرداران با مالابله

 ننئد  و افقناد  راه بنه  یارمنن  انیجو جنگ از یسپاه و یکشق ده با 9اکّسَ از بدر داد. اجازه او

 وشین اوج رین ا امر او و داد تین وال او استم ارید یسو آن هرچه بر را او فهی. خلآمد فهیخل

 ةدسنا  یداس و نیاومسلم ةقضاکافل  چون یمناری و دمشقحکومت  یجماو بدر 4داد. والب
 و یاوالضنات  یقاضن  مالنام  قیو  کنرد و  را شروط نیا همه فهیخل را خواسقار شد. نیاومؤمن

 3 .ددا به او را یاودسات یداس

های شاخصی از غلمان بنه سننوان وزینرم     بر جوهر راللی و بدر جماویم چهره سلوه

حاجبم واوی و کارگئار حکومقی در دووت فاطمی مشنغو  بنه کنار بودنند. برخنی از اینن       

ه.ق( اوحافظ 515های شاخص در زمان ضعف خلفای فاطمیم مانند اومسقعلی با  د.   چهره

کنه بیشنقر بنا اخقلفنات سیاسنی و      ه.ق( 591ا  د. ظافر بامر ه.ق ( و او599ودین ا  د. 

ه.ق( و برغنوارد  546شورش سپاهیان همراه بودم سهده دار امور گردیدند. سنعید ینانس د.   

ه.ق( بودند کنه در  549. ه.ق( دو تن از غلمان سهد اآلمر باحکام ا  د. 549هئار مرد  د. 

چنینم بنه ابنواوفق     هر. 9وزارت رسیدنده.ق ( به مالام 599دوره خلفت حافظ ودین ا  د. 

ه.ق( وزینر  598 د. 5ه.ق( معلر و وزیر اوحاکر بنامرا  و سناد  بنن سَنلر    311بَرجَوان  د. 

 6توان اشاره نمود. می ه.ق(591اوظافر بامرا  د. 
                                              

1. Akka. 
 (.924، ص9، جمعجم البلدانعکا اسم مکانی اس  غیر عکه بر ساحل دریای شام ییاتوح حیوی، 

 .394-399، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 2
 .955-959، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 394، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 3
 .952، صتاریخ فاطمیان و حمدانیان؛ چلونگر، 992-999، ص3، جلد تاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 4
ی بتود. او در نهایت  مند بود و در حفظ توانین و سنن جتد . ابن سالر، وزیر خلیفه الظافر بامرالله بود، او فردی توان5

 (.994-998، ص3، جتاریخ ابن خلدونبه دستور خلیفه فاطیی و به دس  نصر کشته شد یابن خلدون، 
هاای شایعی؛ تااریخ حمادانیان و  پیشاگامان حکومت؛ معتزی، 98، ص9، جالزاهارة النجاوم. ابن تغری بتردی، 6

 .959، صفاطمیان
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نکقه جاوب توجنه در بررسنی منارنب غلمنان آن اسنت کنه در بسنیاری از منواردم         

که بعند از منرگ بندر جمناوی      . چنانشد یمغلمان موروثی  ی مخقلف در میانها منصب

ه.ق ( مالام وزارتم تمامی اخقیارات و حقی اوالاب پدر  595پسرش افضل بن بدر جماوی د. 

 د.  االفضنل  بنن  احمد یسل به ار  برد و پس از اوم پسرش ابو به سلوه والب شاهنشاه را

  9ه.ق( به جای پدر به وزارت برگئیده شد.545

 عالیق و باورهای دینی بربرها. 4-5

باورهای دینی بربرها بود. اینن مسنئله    یکی از سوامل اخقلا بین فاطمیان و بربرهام  

سیب  4داشت. وعن رحابه در دوره خلیفهم قایر یمدر نهایتم فاطمیان را از تکیه به آنان باز 

مَخًلَند بنن    تنرم شنورش ابویَئیند    ها خعرنا  های بئرگی گردید که از همه شورش  شورش

ه.ق(؛ یعننی اومنصنور بنا   د.    339ه.ق( بود که جانشین اوالایر بامرا   د. 336 د.  3کَیًداد

 9ه.ق( موفق به فرونشاندن آن شد. 399

 . اعتقادات ساکنان بومی مصر4-6

ی سنی وابسقه به خلفت سیاسیم ماننند طووونینان و اخشنیدیان در    ها حکومتوجود  

مصر پیش از فاطمیان سیب شده بودم ساکنان بومی مصرم باور و اسقالناد بنه اسنلم را بنا     

مردم و نیروهای بومی بنه منذهب تسننن      تودهمذهب اهل تسنن سجین بدانند. بنابراینم 

اسقالاد به خلفت سیاسی به سنوان  5د.گرایش داشقند و باورهای خویش را حفظ کرده بودن

قدرت معنوی و نیروی جهانی اسلم سیب شده بود که نیروهای محلی به خلفای سیاسنی  

 د.گرایش پیدا کنن
                                              

 .992،959، ص3، ج تاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 1
 .92، ص6، جهمان. 2
. ابویزید مخلد از رهبران خوارج بود. او معروف به صاحب حیار بود که علیه فاطییان تیام کرد. تیام او از دوره تائم 3

؛ حستن 535-558، ص9، جالبیاان المغارببامرالله شروع شد و در دوره الینصور بالله پایان یاف  یابن عتااری، 
 (. 346-349های شیعی در تاریخ، ؛ چلونگر، دول 252-253، صتاریخ سیاسی اسالمابراهیم حسن، 

 .253، صتاریخ سیاسی اسالمحسن،  ؛ حسن ابراهیم52،83، ص9، جاتعا  الحناا  مقریزی،  4.
 .895- 896، صتاریخ تمدن اسالم؛ زیدان، 944-985، ص3، ج تاریخ سیاسی اسالم. حسن ابراهیم حسن، 5
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قیاینل بندوی سنرب قنرار       سلعهی بئرگی از مصر در نواحی روسقاییم تحت ها بخش

شناهد و مندرکی در   داشت. فاطمیان هیچ گونهم نفو  دینی در این قیایل نداشقند و هنیچ  

کوشیدند تشیب اسماسیلی را در میان این طواینف رواج   یمدست نیست که نشان دهد آنها 

 آنهنا یکی از نقایج این امر آن بود کنه فاطمینان تسنلط و نفنو  منؤثری در مینان        د.دهن

داری  آمد یا از یک دشنمن جاننب   یمچون فررقی پیش  مای های قییله این گروه 9نداشقند.

 داشقند.  یمیا خود سر به شورش بر کردند  یم

در زمنان اوحناکر بنامرا     4ه.ق(371هام قیام مدسی امویم ابورَکًوَه د.  یکی از این قیام

در  9اتَنه .ق به پشنقییانی بربرهنای زَنّ  ه 315او در حواوی  3ت.فاطمی بود که بعد دینی داش

ی نیل درست در شرق اسکندریه سرب قُره که در دوقا  یلهقیاندکی بعدم برقه شورش کرد.   یهناح

  6.چنینم اسراب ناحیه رعیدم او را حمایت نمودند هر 5.دبه وشکر او پیوسقن مسکنا داشقند

اما نئدیکی این  مانگیئ ارتش فاطمی این شورش را فروخواباند سرانجام سملیات شگفت

دهد که حمایت و پشقییانی از حاکر تا چه حد در مینان قیاینل و    حادثه به قاهره نشان می

طوایف روسقایی و جمعیت شهری ناچیئ و غیر قابل اسقماد بود. در دوره مسقنصرم اسنراب  

  7زدند. می های مکرر  ناحیه قره دست به شورش
                                              

 .992، ص3ج، تاریخ ابن خلدونابن خلدون، 1. 
ابورکوه مدعی بود از خاندان بنی امیه اندلس اس . او تیام خود را در زمان خالف  الحاکم بامرالله در برته شتروع 2. 

؛ 45، ص3، جتااریخ ابان خلادوننیود و تصتد داشت ، مصتر را تصترف نیایتد کته موفت  نشتد یابتن خلتدون، 
 (.959، صشیعی در تاریخهای  دولت؛ چلونگر، 69-65، ص5، جاتعا  الحناا  مقریزی، 

 (.954، صی پیدایش خالفت فاطمیانها شدندی چلونگر، زمینه می . زناته تومی از بربر بتر در مغر  محسو 3
4. Zannata. 

، : تاریخ فاطمیاان و مناابع آنهای اسالمی پژوهشی در یکی از امپراتوری ؛ واکر، 65، صاتعا  الحناا  مقریزی،  5.
 . 55ص

 .43، ص3، جتاریخ ابن خلدون. ابن خلدون، 6
 .942، ص5، جاتعا  الحناا  . مقریزی، 7
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م آننان  تالویتدار خود و  طرا های ومتحک تحریک ضد فاطمیمدر اقدامات  سیاسیان 

وابسنقه بنه خلفنت     مه.ق 993تنا  مانند بنی مرداس در حلب یا بنی زیری در مغرب کنه  

کردنند. در   اجنرا منی  را  4فاطمیانا  بردن نسب ؤس زیر تیلیغاتیمو در بعد 9فاطمیان بودند 

شند و بنه   ای ضند فاطمینان تهینه     ه.قم محضرنامه914سصر خلیفه سیاسیم قادر در سا  

ابن ازرق رسید  امضای گروهی از ساومان سنی و شیعهم مانند سید مرتضیم ابن بعحاوی و 

 3دانسقند. نمی که فاطمیان را از دودمان حضرت فاطمه

. توسعه و وسعت اراضی فاطمیان و ضرورت استقرار نیروهای فاقد تعلقاات ماادی   4-7

 در مناطق مفتوحه

کشنی در والیناتی چنون شنامم مغنرب اسنلمیم       با گسقرش قلمرو فاطمیان و وشکر 

گردید و تکیه  سیسیلم حجاز و یمن بیش از پیشم ضرورت تشکیل سپاه ثابت احساس می

آمد. تعلالات مادی و معنوی این نیروها  بر کارایی نیروهای محلی و بربر نامعالو  به نظر می

ور دسنت  های خنویش تاحندی از کنارایی آننان در وشکرکشنی بنه منناطق د        به سرزمین

غلمان سقون فالرات این سپاه نو بودند که  9.گردید کاست و موجب بروز نارضایقی می می

شد به دویل فالدان یا ضعف تعلالات مادی و معنوی و  اوئام به تابعیت از ماوکنان   تصور می

 برداری در هر مکانی برای اسقالرار یا وشکرکشی و فقوحات هسقند.  فرمان  خودم آماده

های مخقلف غلمان تر م سنودانی و ارمننی را در سنپاه خنود بنه کنار         دفاطمیان نژا

گرفقند تا میان نیروهای نظامی توازن و تعاد  ایجاد نمایند و از برتری نظامی هریک از  می

آنها بهره بیرندم اما بسیاری از خلفا در نیمه دوم خلفت فاطمیم قدرت رهیری نداشنقند و  

هنای بنئرگ و    ازن ایجناد کننند. بنه همنین دوینلم آشنوب      نقوانسقند میان این نیروها تنو 
                                              

 .959-45، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 29، ص2، جالزاهرة النجومابن تغری،  1.
 .2986، ص93، جالکامل ابن اثیر،  2.
 .586، صتاریخ عرب؛ حتی، 225، ص3، جتاریخ سیاسی اسالم؛ حسن ابراهیم، همان. 3

 .85-54، ص3، جتاریخ ابن خلدونابن خلدون،  4.
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ه.ق( 987های داخلی میان این نیروها به خصوص در دوره خلفت اومسقنصر با  د.  جنگ 

 بر پا گردید. 9ه.ق( 591و اوظافر بامرا  د. 

آوردم آننان   منی  چنین در هر دورهم وققی خلیفه به یک دسقه نژادی از غلمان روی هر

ها را تصاحب کنند. بنابراینم خلیفه پس از مدتی برای مالابله با  کردند تمام پست تلش می

 آورد.  های آنان به دسقه دیگری از غلمان روی می  زیاده خواهی

 . قدرت غالمان در امور نظامی4-8

ساالران و فرماندهان وشکر فناطمی در   توان نظامی غلمان به حدی رسیده بود که سپه 

شدند و خلفای فاطمی یا بئرگان فاطمیم غلمنان   یمموارد بسیاری از میان غلمان برگئیده 

 منصور به سنوان مثا م بهگئیدند.  های نظامی به سنوان فرمانده برمی جنگ را برای نیردها و 

 پر سپاهیان از را ها کشقی منصور. دارد را مسلمانان با نیرد سئم فرنگانم پادشاه که رسید خیر

 سامنل  سلنیم  بنن  داد. منصور بنه حسنین   فرماندهی آن بر را اوصاللی فرج خودم غلم و کرد

در جنگ با فضل پسر ابو یئید و معید چنین  هر 4شود. همراه اوصاللی فرج با داد فرمان راللیه

 .فرسقاد جنگ به قیصر و شفیب خودم غلم دو سرداری را به وشکری منصور بن خئرم
در  معئ 3گمارده شده بودند. سپاه فرماندهی اوم قیصر و جوهر به در دوره معئم غلمان 

 و و دورم درهنر شکسنقن مالاومنت بربرهنا     یاننه سنر مغنرب م  اتسلط بر سر برای ه.ق397

تجهیئ کنرد و   یسپاه بئرگ مو هواداران دووت اموی اندوس یسرکوب مخاوفان دووت فاطم

. سپاه فاطمیان بنه فرمانندهی جنوهر توانسنقند شنهرهای      فرماندهی آن را به جوهر سپرد

 .مغرب دور را یکی پس از دیگری فق  کنند و پیروزمندانه به مهدیهم مالر حکومت برگردند

ان به فرماندهی این غلم سلحشور توانسقند مصر را از دست اخشیدی ه.ق 358فاطمیان در 

  9و کافوریان در آورند و به مدت دو قرن بر آن حکومت کنند.

                                              
 .339-354، 394-399، ص5، جاتعا  الحناا  ؛ مقریزی، 959-955، صهمان. 1

 .59، ص3، جتاریخ ابن خلدونابن خلدون،  2.

 .53-55، صهمان 3.
 52-55، ص3، جتاریخ ابن خلدون؛ ابن خلدون، 532-539، ص9، جالبیان المغرب. ابن عااری، 4
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 بنه  تنوان   منی  در مینان فرمانندهان و سنرداران سنپاه بنا خاسنقگاه غلمنی        چنین هر

ه.ق( 389م بکجنور  د.  9نصیر اودووه افقکینم فرمانده تر  سپاه فاطمیان در سصر مسقنصر

سپاه راللبی فاطمینان و حسنین بنن    تر  در زمان سئیئ و مخقار راللبی از فرماندهان 

اشاره کرد کنه همنه آننان در سنایه توجنه و       4ه.ق( در سصر اوحاکر بامرا 919جوهر  د. 

 های باالی نظامی رسیدند.  حمایت خلفای فاطمی به مالام

 نتیجه . 4

های طووونینان و اخشنیدیان کنه پنیش از آننان در اینن        فاطمیان در مصرم مانند حکومت

نمودند و در امور سیاسی و اداری به غلمان وابسقه بودنند در سنع     می سرزمین حکومت

وسیعی به اسقخدام غلمان نژادهای مخقلف تر م ارمننیم اسنلوی و سنیاهان سنودانی     

پرداخقند. فاطمیان پیش از ورود به مصر در سرزمین مغربم روند به کار گیری غلمان در 

 . امور سیاسی و نظامی را آغاز نموده بودند

دهد کنه دالیلنیم ماننند سندم      نقایج پژوهش درباره دالیل اسقخدام غلمان نشان می

حفنظ   های محلی به دویل اسقالادات مذهیی و تمایل آنها به خلفت سیاسیم   اسقماد به نیرو

بنردار و   اسقالل  حکومت در برابر مدسیان و مخاوفان داخلیم فراهر کردن سپاهی فرمنان 

تنرین سوامنل    های شخصی و نظامی برخی از غلمان از سمنده  یژگیها و و معیبم توانایی

 شدند. می جذب محسوب

آمد به کارگیری غلمانم معابق انقظارات نیود. غلمان به مرور زمنان   با این حا م پی

در ساخقار سیاسی فاطمیان به جایگاهی واال رسیدند. به خصنوص در نیمنه دوم حکومنت    

مان مسقنصر روی کار آمدندم آنان توانسنقند بنه بناالترین    فاطمیان که خلفای ضعیفی از ز

ای از وزارت تفویضی را شکل دهنند.   مالام سیاسی اداری مصر؛ یعنی وزارت برسند و دوره

                                              
 .959، ص تاریخ فاطمیان و حمدانیان . چلونگر،1
 .988، 954 -958، صهای شیعی؛ تاریخ حمدانیان و فاطمیان پیشگامان حکومت. معزی، 2
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 امنور سنپاهیم قضناوت     آنان در حاوی که بر دسنقگاه سیاسنی و اداری سنیعره داشنقند و     

 و حقنی کشنقن خلفنا    و دسقگاه دسنوت فناطمی برسهنده آننان بنود و در سنئ  و نصنب        

 نالش داشقند.

 های مکرری از سنوی غلمنان بنه وینژه       با این حا  در طو  تاریخ فاطمیانم شورش

 هنای مخقلنف غلمنان بنه رنورت منداوم        های اققصادی رخ داده است و گروه در بحران

 بننابراینم غلمنان یکنی از سوامننل مهنر انحعناط فاطمیننان       بنا یکندیگر درگینر بودننند.    

 شوند. شناخقه می
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