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امنيت حج در دوره حکومت فاطميان
از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل
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دولت فاطميان( ،حک 297 :ـ 567ق) پس از فتح مصر در ســال  358قمري ،به مدت بيش
از دو قرن ،بر يکي از شــاهراههاي مهم اعزام حجاج ،تسلط و بهتبع آن مسئوليت تأمين امنيت
آن را بر عهده داشــت .تسلط بر اين شاهراه از اين لحاظ اهميت داشت که دامنۀ نفوذ و تسلط
فاطميان ،عالوه بر مصر ،به شــام ،حجاز و مراســم حج نيز کشيده شد و براي مدت مديدي اين
ل توجهي در برگزاري مراسم حج داشت.
يـاسماعيلي ،نفوذ قاب 
دولت شيع 
در اين مقاله با طبقهبندي و تحليل دادههاي گردآوري شــده از منابع دســتاول ،کارنامه و
عملکرد فاطميان در مقوله امنيت حج ،در مهمترين سالهاي حکومت آنان ،بررسي شده است.
طبق يافتههاي اين پژوهش براي اين مهم ،دو دوره تاريخي را ميتوان در نظر گرفت.
فاطميان ،از تصرف مصر در سال 358قمري تا نيمه دوم حکومت الحاکم بأمراهلل( ،سالهاي
آغازين قرن پنجم هجري) به دليل تواناييهاي نظامي و اقتصادي توانســتند با برطرف کردن
مشکالت پيشين ،امنيت مناسبي را براي حجاج مناطق تحت فرمان خود فراهم کنند؛ اما از اوايل
قرن پنجم هجري ،به داليلي چون متزلزل شــدن موقعيت آنان در شام ،و همچنين بحرانهاي
اقتصادي و سياسي ،بهتدريج از توان آنان براي تأمين امنيت حجاج کاسته شد.
کليدواژهها :حج ،تاريخ حجگزاري ،راههاي حج ،فاطميان ،مصر ،حجاز ،امنيت.
 .1دانشيار گروه تاريخ و تمدن اسالمي ،دانشگاه پيام نور (.)m.ebadi@pnu.ac.ir
 .2دانشجوي کارشناسي ارشد رشته تاريخ تشيع دانشگاه پيام نور تهران جنوب (نويسنده مسئول) (.)mbvmfb@gmail.com
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مقدمه

حج بهعنوان يکي از مناســک مهم براي مســلمانان ،همواره مورد توجه مردم
و دولتهاي اسالمي بوده اســت و اين دولتها معموالً تالش داشتهاند ،از طريق
برقراري امنيت براي حجاج ،براي خود مشروعيت و اقتدار کسب کنند .گروهي از

شــيعيان اسماعيلي ،که از سال  2 97قمري در افريقيه ،دولت فاطميان را بنيان نهاده

بودند ،با گشــودن مصر در سال  358قمري از دو منظر نقش مهمي در حجگزاري

مسلمانان بر عهده گرفتند :اول از آ ن جهت که راه مصر ،يکي از چهار شاهراه اصلي
اعزام حجاج جهان اســام بود و دوم آنکه حجاز از لحاظ اقتصادي و تأمين آذوقه،

از سالهاي قبل از حکومت فاطميان ،وابسته به مصر بود .از سويي ديگر ،فاطميان
حکومتي شيعي و اسماعيلي و اکثريت مردمان تحت حکومت آنان غير شيعه بودند.

اين شــرايط ،اهميت خاصي را هم براي دولت فاطمي و هم مســلمانان از فرق

مختلف در قلمرو فاطميان و همچنين براي مســلمانان خارج از قلمرو اين دولت،
ايجاب ميکرد .ازاينرو ،پژوهش حاضر بر آن اســت تا چگونگي وضعيت امنيت
حج در دوره حکومت فاطميان را بررسي کند .منظور از امنيت حج در اين پژوهش،
برقراري امنيت حجاج مناطق تحت حکومت فاطميان ،از بدو اعزام تا رســيدن به

مراسم حج و بازگشت به موطن است.

نظر به اهميت و گستره وسيع زماني و جغرافيايي حکومت فاطميان ،هر چند در

حوزه حجپژوهي ،به نقش آنان در حجگزاري و بيشتر به رابطه آنان با امراي حجاز

اشــاره شده است و نيز در برخي پژوهشهاي فاطمي به حج بهصورت موضوعي
فرعي و ذيل مباحث ديگر پرداخته شده ،اما بهصورت منسجم و مفصل ،پژوهش

مستقلي ،درباره نقش فاطميان در تأمين امنيت حج ،صورت نگرفته است.

کتاب رقابت عباسيان و فاطميان در سيادت بر حرمين شريفين قرن پنجم و ششم

هجري( ،خرابشه )۱۳۸۵ ،نزديکترين پژوهش يافتشده به موضوع پژوهش حاضر
اســت که از نظر توصيف وضعيت حج از منظر رقابت سلجوقيان و فاطميان نسبت ًا
کامل اســت .اما اين پژوهش همانطور که از نام آن پيداست ،وضعيت حج را فقط

از منظر رقابت عباســي ـ فاطمي در قرن پنجم و ششــم هجري بررسي ميکند .به

عبارت ديگر محور اصلي و منظر پژوهشگر ،رقابت سياسي سلجوقيـ فاطمي است
و موضوع حج بهعنوان موضوعي فرعي و ذيل اين رقابت مطرح است.

ص 245ـ  )268از نظر قلمرو زماني وســيعتر از کتاب خرابشــه اســت و تعامل

فاطميان با امراي حجاز را قبل از ســلجوقيان نيز توصيف و تحليل ميکند .مؤلف
ِ
نکات تاريخي ارزشمندي درباره حج اشاره ميکند ،اما محور
هرچند به مناسبت ،به
است و حج بهعنوان محور اصلي مورد نظر مؤلف نيست و حتي واژه حج ،بهعنوان
در مقالــه «مکه آوردگاه رقابت امراي ايراني و مصري ،از قرن ســوم تا ششــم

هجري»( ،طهماسبي ،۱۳۸۴ ،ص 103ـ  )117هرچند در مقدمه از اهميت نهاد حج

ســخن ميرود ،اما محور اصلي ،تأکيد بر رقابتي مصري ـ ايراني است و مؤلف از
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واژگان کليدي مقاله مطرح نشده است.

شماره نهم

کلي مقاله ،تعامل سياسي و بعض ًا نظامي فاطميان با امراي حجاز و دستاوردهاي آن
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مقاله «تعامل فاطميان با امراي حجاز و دســتاوردهاي آن»( ،شاهوردي،۱۳۹۲ ،
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بويه و اخشيديان ،آلبويه و فاطميان و در نهايت سلجوقيان و فاطميان در آوردگاه
مکه ميپردازد و در نهايت با برشــمردن داليلي نتيجه گرفته ميشود که در مجموع
مصريان در اين رقابت برتر بودند.

در اين پژوهشها ،روابط و رقابتهاي سياسي ،متغير اصلي در نظر گرفته شده که

يکي از مؤلفههاي آن تسلط بر حجاز و مراسم حج است؛ در حاليکه در اين مقاله،

امنيت حج در قلمرو فاطميان ،منظر و محور اصلي پژوهش در نظر گرفته شده است.

بر اين اســاس ،پژوهش حاضر بر آن اســت تا با تنظيم و بعض ًا تحليل دادههاي

گردآوردي شده از منابع دست اول ،با روش کتابخانهاي و اسنادي ،ضمن توصيف
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عملکرد فاطميان در برقراري امنيت حج ،چگونگي اين عملکرد را در دوره کالسيک

حکومت آنان در مصر (از 358ق تا پايان حکومت المستنصر) بررسي نمايد .بدين
منظور ،پس از درآمدي تاريخي بر پيشــينه امنيت حــج مصريان قبل از فاطميان،

کارنامه آنان در اين حوزه به دو دوره تاريخي تقســيم و بررســي شده است :دوره
اول :از تصرف مصر توسط فاطميان در سال  358تا پايان نيمه اول حکومت الحاکم

بأمراهلل (حدود سال 402ق) و دوره دوم :از آغاز نيمه دوم حکومت الحاکم بأمراهلل
تا پايان حکومت المستنصر487( .ق)

نپرداختن اين مقاله به دوره بعد از المســتنصر باهلل تــا پايان حکومت فاطميان
(456ق) به اين دليل اســت که در اين دوره ،قدرت از دست خلفاي فاطمي خارج
شده بود و عمدت ًا در دست وزراي نظامي و بعض ًا اهل سنت بود .درباره اين دوره،
که تقريب ًا همزمان با آغاز جنگهاي صليبي( 488ـ 690ق) بود ،تأثير اين رويداد مهم
بر حجگزاري ،ميتواند موضوع پژوهشي مستقل باشد.
درآمدي تاريخي بر اهميت و پيشينه راه حج مصر پيش از فاطميان

از صدر اســام ،کاروانها از نقاط مختلف ،غالب ًا از طريق چهار شــاهراه اصلي
عازم حج ميشدند که ساير مسيرها بدانها منتهي ميشد .اين مسيرها عبارت بود از
راههاي مصر ،دمشق (شام) ،بغداد و تَعِ ّز (يمن).(نک :ابن فضل اهلل عمري،۱۴۲۳ ،
ج ،4ص )395حجاج شمال جهان اسالم از راه حج مصر و شام ،حجاج شرق از راه
بغداد 1،و حجاج مناطق جنوبي از يمن عازم حج ميشدند.
حج شامي و مصري ياد ميشود ،شامل تمامي حجاجي
 .1کاروان حج عراقي ،در مقابل آنچه که از آن به عنوان کاروان ّ
ق اســامي ب ه حج ميآمدند؛ اما اهميت ايران به نام خراســان بود؛ به همين دليل «رکب
بودهکه از نواحي شــر 
ي بود که از بغداد و خراســان پديد ميآمد .در اخبار مربوط به حج،
عراقي» يا کاروان حج عراق ،شــامل حجاج 
در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ،کاروان حج عراقو خراسان با يکديگر ذکر ميشود.(جعفريان)۱۳۸۵ ،

برخالف دوران کنوني ـ که به سبب پيشرفت و توسعه حملو نقل ،مسير و راه

حج از موضوعيت کمتري برخوردار است ،در قرون گذشته ـ راههاي حج اهميت

زيادي داشــت؛ براي مثال در زمان ناصرخسرو( ،م481ق) در بهترين حالت ،قافله

حــج مصر پــس از  25روز عبور از رودخانه نيل و بيابان و درياي ســرخ به مکه

ميرسيد.(ناصرخسرو ،۱۳۸۹ ،ص )101بهعالوه در آن دوران ،در صورت ضعف
و اهمال حکومتها ،راههاي حج و حتي مراســم حج ،جوالنگاه راهزنان و صحنه

مســير کاروانهاي مدينهاول و مدينهدوم تغيير ميکرد .مدينهدوميها از کنار ساحل
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کاروانها پس از طي منازلي به شــهر باستاني و آباد َمدين ميرسيدند که از آنجا
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از ميــان راههاي اصلي اعزام حجاج ،اهميــت راه حج مصر از آ ن جهت بود که
کاروانهاي حج شمال آفريقا و اندلس و سيسيل .يا ِصقليه نيز از اين راه ،عازم مراسم
حج ميشدند و راههاي متعددي در بين راه به آن ميپيوست و امکانات قابلتوجهي
نيز داشــت .اين راه از ُفسطاط ،اولين پايتخت مصر اسالمي ،آغاز ميشد .سپس در
ب ُعميره يا برکه حجاج 2،قافله مصر و ديگر ســرزمينهاي شمال
مکاني به نام ُج ّ
آفريقا (مغرب اسالمي) به هم ميپيوستند و از آنجا پس از طي مراحلي به صحراي
سينا و از آنجا به َع َقبه ايله ،در ساحل درياي سرخ و اردن کنوني ،ميرسيدند.
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 1قمري است1.
فجيعترين جنايات ميشد که نمونه بارز آن حج خونين سال  37

درياي ســرخ ،پس از طي مراحلي ،عازم جحفه و مكه ميشدند .اين مسير به «راه 161

ساحلي» شهرت داشــت و مدينهاوليها ،پس از طي منازلي ،به مدينه ميرسيدند.

(نک :قلقشــندي ،۱۹۸۷ ،ج ،14ص 431ـ 433؛ ابن فضل اهلل عمري ،۱۴۲۳ ،ج،4
1 .قلقشــندي ،بيتا ،ج ،4ص273؛ســباعي ،۱۳۸۵ ،ص 220ـ 226؛دفتري ،۱۳۹۳ ،ص .190براي مطالعه روايات
ي بردي ،۱۳۹۲ ،ج ،3ص 224ـ 225؛
ن تغر 
ن اثيــر ،۱۳۷۰ ،ج ،19ص 239ـ 241؛اب 
تاريخــي اين واقعه نک :اب 
ابنحمــاد ،۱۳۷۸ ،ص35؛ابنخلدون ،۱۳۶۳ ،ج ،3ص 126و  141ـ 142؛ابنکثير ،بيتا ،ج ،11ص161؛تامر،
 ،۱۹۹۱ج ،1ص176؛رشيدالدين فضل اهلل ،۱۳۸۷ ،ص 16ـ .17
ب و هوا ،موسوم به «جب عميره» يا برکه حجاج ،در شمال شرقي قاهره ،محل تجمع حجاج براي
 .2اين مکان خوش آ 
آغاز حرکت بود .برخي از عامه مردم بهاشتباه آن را چاه يوسف ميناميدند.(نک :مقريزي ،۱۴۱۸ ،ج ،2ص)435

ص )395از مزاياي اســتفاده از اين مســير براي حجاج شرق جهان اسالم ،امکان
زيارت بيتالمقدس نيز بود( .نک :ناصرخسرو ،1389 ،ص)61
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مســير ديگري نيز براي حجاج مصري وجود داشــت که با ناامن شــدن مسير

اصلي ،رونق ميگرفت .در اين مسير زائران از طريق ساحل نيل (در شهر ُفسطاط)
تا ُقوص (شهري بزرگ در شرق نيل) و حداکثر تا اَسوان (شهري در ساحل شرقي

نيل) و نزديک آخرين آبشار اين رود را با کشتي به سمت جنوب حرکت ميکردند
و از آنجا با کرايه شــتر از اعراب بيابانگردي مشهور به «بَجاويان» ،به بندر َعيذاب
بر کرانه غربي درياي ســرخ ( ُقل ُزم) ميرســيدند و از آنجا عرض درياي سرخ را
به مقصد بندر ُجده (براي مدينهدوميها) يا بندر جار ،در ســاحل شــرقي درياي

ســرخ در نزديکي مدينه( ،براي مدينهاوليها) با کشتي ميپيمودند .ناصرخسرو در
سفرنامهاش توصيف مفصلي از دشواريهاي اين مسير ارائه ميدهد.(ناصرخسرو،
 ،۱۳۸۹ص 109ـ )118

مســير ســوم حجاج مصري از بندر قلزم ،در شــمال درياي سرخ ،آغاز ميشد
 162و حجاج از طريق درياي ســرخ به بندر جار (واقع در ســاحل غربي درياي سرخ
در حجاز) ميرفتند و از آنجا از راه خشــکي عازم مدينه ميشــدند .طبق سفرنامه
ناصرخسرو ،از قاهره تا قلزم ،هشت روز ،از قلزم تا جار( ،بهصورت دريايي) پانزده
روز و از جار تا مدينه ،چهار روز به طول ميانجاميد.(ناصرخسرو ،۱۳۸۹ ،ص101
ـ )106
بنا بر گزارشهاي تاريخي ،راه حج مصر در سالهاي منتهي به گشودهشدن اين

شهر توسط فاطميان ،دستخوش ناامني گشته و به تعطيلي گراييده بود .اين ناامني به
دليل ضعف حکومت اخشــيديا ِن 1مصر(حک 323 :ـ  ،)358در تأمين امنيت مسير

حج بود؛ براي مثال در دهم ذيقعده سال  3 54قمري ،قافله عظيمي متشکل از سه
 .1آل ا ِْخشيد ،اخشيديان يا اخشيديه ،سلسلهاي بودند که در ميان سالهاي  ۳۲۳ـ  ۳۵۸قمري و قبل از فاطميان بر
مصر و شام فرمان راندند و در ادواري در حرمين نيز صاحب نفوذ بودند.

کاروان حج مصر ،شــام و شــمال آفريقا  355قمري نقل ميکند که در اين واقعه

جــز عده کمي از کاروان مصر زنده نماندند.(ابــن اثير ،۱۳۸۵ ،ج ،8ص )574اين

شرايط نارضايتي عمومي را سبب گشته و بازگشايي مسير حج را به مطالبه عمومي

مســلمانان مصر تبديل کرده بود( .ابنحماد ،۱۳۷۸ ،ص 66ـ 67؛ مقريزي،۱۴۱۶ ،
ج ،1ص )104اين شــرايط سبب شد تا فاطميان با وعده تأمين امنيت حج و تحقق
آن بتوانند گامي در مقبوليت و رضايت عمومي مصريان بردارند.

فاطميان در بدو ورود به مصر ،يکي از اهداف خود را برقراري امنيت مسير حج،

بازگشايي آن و مبارزه با قرامطه 1دانستند .در آستانه فتح مسالمتآميز مصر در اول
حمدان قرمط از طرف رئيس فرقه پنهاني خود ،كه صاحب الظهور نام داشت و محل اقامتش مجهول بود ،دولتي در
و يمن و سوريه نيز دست داشتند .قرمطيان بحرين بيشتر از جنگجويان بدوي عرب بودند و خطر بزرگي براي خالفت
عباسي به شمار ميرفتند و در سال  ،۲۸۸لشكريان خليفه را در بيرون بصره به كلي درهم شكستند.
يكي دو سال بعد ،صاحب الناقة و پس از وي برادرش صاحب الشامة يا صاحب الخال ،سوريه را تا دروازههاي دمشق
غارت كردند« .زكرويه» ،كه از قرامطه بود ،به كارواني از حاجيان حمله كرد و گويند بيست هزار تن در اين فاجعه
هالك شدند.
در ســال  ۳۱۲ابو طاهر ج ّنابي «ابو سعيديه» ،كه پسر و جانشين او ابو سعيد جنابي بود ،به بصره تاخت و غنيمتهاي
فراوان گرد آورد و چند ماه بعد از آن به كاروان حاجيان بزد و دو هزار و دويســت مرد و ســيصد زن را بكشــت.
الحجه  ۳۱۷ابو طاهر قرمطي به مكه حمله
ديري نپاييد كه قرمطيان كوفه را شش روز غارت كردند؛ در هشتم ذي ّ
كرد و آن شــهر را متصرف گرديد و غارت كرد و چند هزار نفر از حاجيان را بكشــت و عدهاي را به بردگي برد و
چون قرامطه زيارت كعبه را بتپرستي ميشمردند ،فرمان داد كه حجر األسود را از ديوار كعبه كنده و به دو نيم كرده
و با خود به األحساء بردند و پس از بيست سال آن را به مكه بازگردانيدند (.نک :مشکور ،1375 ،ص 258ـ )360
درباره ارتباط بين فاطميان و قرامطه ،بين مورخان اختالف نظر جدي وجود دارد .برخي آنان را بخشــي از فاطميان
پنداشته ،و برخي پژوهشهاي جديد در اين مورد پيوستگي قرامطه با فاطميان را زير سؤال ميبرد( .نک :مادلونگ،
 ،۱۳۹۰ص 39و  46ـ )58
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بحرين ،كه مركز آن االحساء بود ،تأسيس كردند .قرامطه نه تنها در بين النهرين و خوزستان بلكه در انقالبات بحرين
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 1قرامطه ،از انشعابات فرقه «اسماعيليه» ،منسوب به مردي به نام حمدان قرمط بودند .در اواخر قرن سوم هجري طرفداران
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از تصرف مصر تا نيمه اول حکومت الحاکم بأمراهلل ( 358ـ حدود 402ق)

163

شــعبان  358قمري ،جوهر (م 381ق) ،سردار و باالترين فرمانده نظامي فاطميان،

در اماننامهاي به نمايندگي از خليفه فاطمي ،با اشــاره به ناامني قابلتوجه راه حج،

امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل

اقامه حج تعطيلشده و تأمين امنيت راه حج را از اهداف حکومت جديد بيان کرد.

(ابنحماد ،۱۳۷۸ ،ص 66ـ 67؛ نک :مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،1ص)104

المعز لدين اهلل ،اولين خليفه فاطميان در مصر( ،حک 341 :ـ 365ق) در بدو ورود

به اســکندريه ،در جمع قاضي و بزرگان شــهر و در خطبهاي طوالني ،بهصراحت
اقامــه حج را يکي از اهداف ورودش به مصر عنــوان ميکند( .عمادالدين،۱۹۷۵ ،

ج ،6ص )191بديــن منظور فاطميان عالوه بر نبرد با قرامطه ،بر خالف رويه غالب
عباسيان ،حج را در ساختاري نظامي تعريف کرده و از اميرالحاجهاي نظامي استفاده

ميکردند .اقامه حج در ساختار حکومت فاطميان ،در کنار جهاد ،از وظايف اصلي
نهادي به نام «ارباب السيوف» بود( .نک :قلقشندي ،1987 ،ج ،3ص)299

هر چند در سالهاي اوليه استيالي فاطميان بر مصر ،احتماالً به دليل درگيريهاي

آنان با قرامطه ،گزارشــي از حجگزاري رسمي مصريان يافت نشد( ،شخص المعز

 164در دوران کوتاه خالفتش در مصر اغلب به کار دفعتهديدهاي قرامطه مشغول بود
«دفتري ،1393 ،ص )»204اما با شکســت نسبي قرامطه ،از سال  365گزارشهاي
دقيقــي از تاريخ حرکت کاروان مصر به حج ،تاريخ بازگشــتن آن ،اقامه دعوت و
خطبه به نام خليفه فاطمي در مراســم حج ،موجود است .در اين سالها اخباري از

هجوم قرامطه يا اعراب راهزن به کاروانهاي حج مصري در دســت نيست که اين

مسئله مؤيدي براي تحقق امنيت راه حج مصر است.(نک :ابن ميسر ،بيتا ،ص)167
َمقريــزي ( 766ـ 845ق) در موارد متعدد ،طليعه بيان حوادث ســا ل را در اين

سالها ،با خبر گزارش سابق الحاج (پيشاهنگ قافله حج) يا خبر رسيدن يا رهسپار
شدن حجاج مصري آغاز ميکند.(نک :مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،1ص،244 ،227 ،225

 )272 ،271بــه ســبب برقراري امنيت راه حج مصر در زمــان المعز لدين اهلل ،راه

خشکي حج ،که چندين سال به دليل ناامني تعطيل و به راه دريايي (از طريق نيل و
درياي سرخ) تبديل شده بود ،دوباره بازگشايي شد.

در منابع تاريخي اعالم عمومي باز شــدن راه زميني حج در مسجد جامع عتيق،

در زمان المعزلدين اهلل در ذيقعده ســال  364قمري و پس از چندين سال تعطيلي
گزارش شده است.(ابن ميسر ،بيتا ،ص )167مقريزي در حوادث سال  365قمري،
خبر رســيدن حجاجي را که براي اولين بار بعد از چندين ســال از طريق خشکي

استفاده نميشد.(مقريزي ، ۱۴۱۶ ،ج ،1ص 225و )227

يکي از مسائلي که در حوزه امنيت حج درباره فاطميان مطرح شده است ،ايجاد

ناامني براي کاروان حجاج عراق است .درباره نقش المعز لدين اهلل ،در ايجاد ناامني
ميکنــد که المعز لدين اهلل ،بنيهالل (تيرهاي از بنيعامر و از قبيله هوازن) و ديگر
قتلعام شــدند و تعداد زيادي از آنان ،موفق به انجام فريضه حج نشدند( .ابن فهد،
 ،1426ج ،2ص)410

ابن اثير نيز در اخبار اين ســال ،حمله بني هالل به کاروان حج عراق و نجات
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اعراب را بر کاروان حج عراق مسلط کرد که در نتيجه ،گروه زيادي از حجاج عراقي
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براي کاروان حج عراق ،ابن فهد ( 812ـ 885ق) در گزارش ســال  3 63قمري بيان
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عازم حج شده بودند ،گزارش و تصريح ميکند که تا قبل از آن ،راه خشکي سالها

افرادي که از راه مدينه عازم حج شــدند را گــزارش ميکند ،اما در خبر او هيچ 165

اشــارهاي به نقش المعز در اين حادثه نيست.(ابن اثير ،۱۳۸۵ ،ج ،8ص )233ابن

کثير(م774ق) نيز با وجود تمايالت شــديد ضد شيعي و فاطمي ،ضمن نقل اين

خبر در حوادث ســال 363قمري ،هيچ اشــارهاي به نقش فاطميان در اين ماجرا
نميکند.(ابنکثير ،بيتا ،ج ،8ص)233

دوران العزيــز باهلل ،دومين خليفه فاطمي مصر (حک 365 :ـ 386ق) نيز از جهت

تأمين امنيت حج ،شبيه دوران المعز لدين اهلل است .ابن اثير در بيان حوادث سال 3 67

قمري ،با اشــاره به انتصاب باديس بن زيري( ،م406ق) برادر جانشين العزيز باهلل در

افريقيه بهعنوان اميرالحاج قافله مصر ،ماجراي قابلتوجهي را از برخورد او با راهزنان
امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل

در نزديکي مکه نقل ميکند که به دســتور او دست راهزنان بريده ميشود( .ابن اثير،
 ،۱۳۸۵ج ،8ص)394

در اواخــر حکومت العزيز باهلل ،در ســال  3 84قمري ،به دليل مشــکالتي که

اعراب راهزن براي حجاج پديد آوردند ،فقط حجاج مغرب و مصر موفق به انجام

حج ميشــوند(مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،1ص285؛ابنکثير ،بيتا ،ج ،11ص )313که

نشــاندهنده امنيت مسير حج مصر و يمن در اين مقطع ،نسبت به ساير مسيرهاي

حج اســت .بنا بر برخي گزارشها ،در ايام زمامــداري العزيز باهلل ،ممانعتي براي
حضور هيچ فرد مســلماني با هر گرايش سياسي يا مذهبي ايجاد نميشد ،هرچند

که مراقبت ميشد تا مناسک حج با تبليغات سياسي به نفع عباسيان (رقباي سياسي
فاطميان براي رهبري جهان اسالم) همراه نشود.(عمادالدين ،۱۹۷۵ ،ج ،6ص)216
در مجموع دو خليفه اول فاطميان در مصر( ،المعز لدين اهلل و العزيز باهلل) کارنامه

 166قابل قبولي در تأمين امنيت راه حج مصر برجاي گذاشتند .در اين دوره ،کاروان حج
مصر با تشــريفات و شکوه به همراه هدايا و پرده کعبه به حج اعزام ميشد.(نک:
مقريزي ، ۱۴۱۶ ،ج ،1ص)252

در نيمه اول دوران خالفت  25ســاله الحاکــم بأمراهلل (حک 386 :ـ 411ق) در

مصر ،مسير حج مصر از امنيت برخوردار بود .مقريزي در سالهاي متعددي از نيمه

اول حکومت او ،اخبار گزارشدهي ســابقالحاج به الحاکم بأمراهلل و تاريخ اعزام و
رسيدن قافله حج مصر را روايت ميکند(نک :مقريزي ، ۱۴۱۶ ،ج ،2ص،21 ،8 ،3

 )105 ،81 ،76 ،75 ،48 ،44 ،38 ،25که نشــان دهنده تأمين امنيت مسير حج مصر
در اين دوره اســت .البته در سال 395قمري الحاکم بأمراهلل ،فرماني به عمال خود،
مبني بر الزام به برائت از شــيخين ،صادر کــرد(ابنخلدون ،۱۳۶۳ ،ج ،3ص144؛

ي بردي ،۱۳۹۲ ،ج ،4ص 176ـ  )177که
ن تغــر 
مقريزي ،۱۴۱۸ ،ج ،4ص163؛ اب 
اين دستور به نارضايتي و عصيان ابوالفتح( ،حک ۳۸۴ :ـ  ۴۳۰ق) امير دستنشانده

فاطميان بر مکه ،و فتنهاي در اين شــهر منجر ميشــود .در همين اوضاعو احوال،

گزارشي از سال 395قمري در دست است که برخي از حجاج ورودي به مصر به
سبب امتناع از سب و لعن سلف ،مورد آزار شديد قرار گرفتهاند.(مقريزي،۱۴۱۶ ،

ص )164البته در ســالهاي بعدي حکومت الحاکم

ج ،2ص54؛ همو ،۱۴۱۸ ،ج،4
بر تعيين حد تازيانه براي ســبکنندگان ،کدورتها نسبت به اهل سنت رفع شود.

(مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،2ص)98

با توجه به شواهد و گزارشهاي تاريخي فوق ،فاطميان تا سالهاي آغازين قرن

شام و بهواسطه اوضاع خوب اقتصادي مصر و تسلط بر حجاز ،در تأمين امنيت و
از نيمه دوم حکومت الحاکم بأمراهلل تا پايان حکومت المســتنصر باهلل (حدود

 402تا 487ق)
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اعزام حجاج تحت قلمرو خود موفق باشند.
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پنجم هجري و اواســط خالفت الحاکم بأمراهلل توانستند با اعمال قدرت نظامي در
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بأمراهلل ،در اين سياست بازنگري شد و سعي شد با اقداماتي ،از جمله فرماني مبني

در نيمه دوم حکومت پرحاشيه الحاکم بأمراهلل (حدود  402تا 411ق) و مصادف 167

با سالهاي اول قرن پنجم هجري ،اوضاع حجگزاري مسلمانان مصر آشفته گزارش
شــده است .وضعيت نابسامان حجاز ،ضعف اقتصادي ،فتنههاي مذهبي در مصر و
قــدرت گرفتن اعراب راهزن ،از داليل اين بينظمي و بعض ًا ناامني در اعزام حجاج

است.

مقريزي در حوادث ســال  4 02قمري از قرائت فرمانــي در قالب اعالميه در

مصر مبني بر ممنوعيت ســفر حج ،چه از راه خشکي و چه از راه آبي و همچنين

ممنوعيت انتقال کاال و مــواد غذايي به مکه خبر ميدهد و اضافه ميکند عدهاي
که براي حج راهي شــده بودند نيز از ميانه راه بازگشــتند.( ،۱۴۱۶ج ،2ص)90

امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل
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اگرچه مقريزي بدون بيان داليل اين مشکالت از اين خبر عبور ميکند ،اما در اين
ســالها حوادث مهمي اتفاق افتاده که نميتواند بيارتباط با اين فرمان باشد .در

اين سال ،طي شورشهايي عليه فاطميان در شام ،حکمران گماشته آنان در دمشق

کشــته شده ،و َرمله در فلسطين اشغال ،و شريف مکه ،ابوالفتوح که توسط حاکم
بدين سمت گماشته شده بود ،خليفه جديد اعالم شد و او نيز به رمله رفت.(نک:

نويري ،بيتا ،ج ،28ص 185ـ 188؛ دفتري ،۱۳۸۶ ،ص 221ـ )222

به نظر ميرســد ناامني شمال صحراي ســينا ،بهمثابه بخشي از راه حج مصر،

به ســبب تسلط شورشــيان ،در صدور اين فرمان بيتأثير نبود؛ زيرا پس از تسليم

ابوالفتوح و بازگشت او به مکه با عفو الحاکم بأمراهلل در سال  ،403براي مهيا شدن
مردم براي حج از خشکي و دريا ،اعالم عمومي ميشود1.

آشــفتگي مذهبي در مصر نيز در بينظمي امر حج اين دوره بيتأثير نبوده است.

اين آشفتگي مذهبي ،حاصل فتنهاي مذهبي بود که بر اثر تبليغات گروهي از داعيان

غالي فاطمي مبني بر الوهيت الحاکم بأمراهلل و پايانيافتن دور اســام و اباحهگري
ايجاد شده بود و نهايت ًا به شکلگيري فرقه دروزيه 2انجاميد .اين عقايد با مخالفت و

برخورد علني دستگاه رسمي دعوت فاطمي روبرو شد( .نک :مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج،2
ص113؛ دفتري ،۱۳۸۶ ،ص 231ـ )237

 .1در اين سال حجاج ،روز چهاردهم ذيقعده بهسوي برکه حجاج (محل تجمع حجاج براي آغاز حرکت) حرکت
ميکنند؛ اما شبانه باز ميگردند و از حج بازميمانند .مقريزي علت اين بازگشت را بيان نميکند اما محقق
کتاب( ،محمدحلمي) علــت احتمالي آن را درگيري بين گروههاي نظامي و يا خروج ديرهنگام کاروان بيان
ميکند( .مقريزي ،۱۴۱۶ ،پانويس  ،1ج ،2ص)98
 .2دروزيان ،از مهمترين انشــعابات اســماعيله در نيمه اول سده پنجم بود که بر مبناي اعتقاد به الوهيت الحاکم
بأمراهلل ،خليفه فاطمي شکل گرفت.(عبدالحميد مرادي ،۱۳۹۳ ،دروزيان ،در دانشنامه جهان اسالم ،ج.17

انطاکي (زنده در 458ق) که خود معاصر دوران الحاکم بأمراهلل بوده ،نقل ميکند

که در اواخر حکومت او ،با عدم حضور خليفه در مجامع عمومي ،مانند عيد فطر و
قربان ،چندين سال حج و ارسال پرده کعبه ،که سنت هر ساله فاطميان بود ،به بهانه

ترس از راهزني اعراب عليه حجاج تعطيل شد؛ اما همه اين رفتارهاي حاکم ،براي

مردم ،انحراف او از دين اســام و تقويت غاليان برداشت ميشود.(انطاکي،۱۹۹۰ ،

ص 234ـ )235

سالي که مقريزي اخبار حج دوران او را نقل ميکند ،سال  405قمري است و از آن
سال ،ديگر خبري از اعزام يا تاريخ رسيدن حجاج نقل نکرده است .در همان سال

نيز به بازگشت حجاجي اشاره شده که بسياري از همسفران آنان به سبب گرسنگي
بهطور کلي ،گزارشهاي مقريزي آشفتگي سالهاي آخر حکومت الحاکم بأمراهلل

قحطي و گراني شــديد ،عده بســيار زيادي از مردم بر اثر گرســنگي جان باختند.

(مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،2ص)115

در چهارمين ســال از حکومت الظاهر إلعزاز دين اهلل ،ماجراي حج مشــهور و
پرحاشيه حسنک وزير (م422ق) که نهايت ًا به اعدام او منجر شد ،نشاندهنده امنيت

نسبي مسير حج در قلمرو فاطميان نسبت به مسير عراق است .حسنک ،وزير سلطان
محمود غزنوي ( ۳۶۱ـ  ۴۲۱ق) و اميرالحاج خراســان بود که در سال  4 15قمري،
بعد از انجام مناسک حج ،به دليل ناامني راه حجاز به عراق ،با مشورت با اميرالحاج
عراق ،راه شام (در قلمرو حکومت فاطميان) را براي بازگشت انتخاب ميکند و از

ن اثير ،1385 ،ج ،9ص340؛مقريزي،
خليفه فاطمي خلعت دريافت ميکند(نک :اب 

 ،۱۴۱۶ج ،2ص )137که البته بعدها به قيمت بر دار شــدن حسنک تمام ميشود.
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را به تصوير ميکشــد .بنا بر يکي از اين گزارشها در ســال  4 10قمري ،به علت

شماره نهم

و تشنگي جان خود را از دست دادند( .مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،2ص)105

پژوهشنامه حج و زيارت

مؤيد خبر تعطيلي حج در اواخر حکومت الحاکم بأمراهلل اين اســت که آخرين
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(نک :بيهقي ،۱۳۹۳ ،ص 222ـ )230
چنــد ماه بعد از عبور کاروان عظيم حج خراســان و عــراق از قلمرو فاطميان،

امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل

بــه دليل اوضاع بد اقتصــادي در مصر(نک :مقريــزي ، ۱۴۱۶ ،ج ،2ص )164و
شورشهايي که عليه فاطميان در شــام به وقوع ميپيوندد،(مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج،2
ص 143و 152؛ ابنخلــدون ، ۱۳۶۳ ،ج ،3ص )85ديري نميپايد که راه حج مصر
دستخوش ناامني ميشود.

مقريزي در حوادث همان ســال ،پس از وصف اوضاع آشفته مصر ،از دو مورد

راهزني نســبت به حجاج شمال آفريقا در نزديکي قاهره ياد ميکند .در واقعه اول،
حجاج در ماه شــوال ،بعد از عبور از برکه حجاج ،غارت و عدهاي کشته ميشوند

و در واقعه دوم پس از درگيري شــديد ،راهزنان شکست ميخورند .در اين واقعه

مقريزي اشاره ميکند که هيچيک از مردم مصر به همراه حجاج براي حج حرکت
نکــرده بودنــد ،۱۴۱۶( .ج ،2ص 136ـ  )169به همين داليل ،در ســالهاي آخر
حکومت الظاهر إلعزاز دين اهلل ،ديگر خبري از گزارشهاي مقريزي از تاريخ ورود

 170و خروج حجاج مصري نيست.(نک :مقريزي ،۱۴۱۶ ،ج ،2ص 175ـ )183

دوران طوالني و حدود شــصتساله حکومت المســتنصر باهلل( ،حک 427 :ـ

487ق) متضمن حوادث و فراز و نشــيبهايي است که در امينت راه حج مصريان

مؤثر بوده است .درگيريهاي فاطميان در منطقه شام ،ظهور سلجوقيا ِن ضد فاطمي،

درگيريهاي داخلي شــديد بين اقشار سپاه فاطميان ،تضعيف شديد قدرت خليفه
فاطمي ،بحران اقتصادي و کشاورزي و قحطي شديد و هفتساله مصر و در نتيجه
تيرگي رابطه فاطميان با شرفاي مکه ،ظهور صليحيان يمن و دخالت مستقيم فاطميان

در حجاز از طريق آنان و بازيابي قدرت خليفه فاطمي از متغيرهايي هســتند که در

حجگزاري مصريان و امنيت راه مصر تأثير مستقيم داشتهاند1.
 .1براي مطالعه مفصل اين رويدادها(نک :دفتري ،۱۳۸۶ ،ص 240ـ )262

در زمان المستنصر باهلل ،مســير اصلي حج مصر يا اصطالح ًا راه خشکي ،جاي

خود را به مســيري موسوم به مســير دريايي داد .مقريزي علت اين تغيير مسير را
بحران عظيم دوران المستنصر باهلل بيان ميکند.(مقريزي ،۱۴۱۸ ،ج ،1ص )374به

نظر ميرســد ناامني و خروج شام از حاکميت فاطميان در اين دوره (بهخصوص
فلسطين) که از دوره الظاهر إلعزاز دين اهلل شروع شده بود ،در اين تغيير مسير نقش

مهمي داشــته است؛ زيرا ناامني فلســطين و بهخصوص عقبه ايله ،بهمنزله ناامني
راه جديد مشــکالت متعددي از قبيل ناهمواري ،مسافت طوالني و کمآبي و باد

ناموافق دريا را داشت .کمبود آب در اين مسير به حدي بود که حجاج در صحراي

عيذاب براي رســيدن به آب بايد ســه روز سوار بر شتران حرکت ميکردند و بعد
 ،۱۴۱۸ج ،1ص)373

441قمري از اين مســير به حج رفته ،بهدقت دشواريهاي اين مسير را توصيف

ميکند .او درباره دشواري پيمودن مسير در بيابان منتهي به بندر عيذاب ،توصيفات

قابلتوجهي دارد.(ناصرخسرو ،۱۳۸۹ ،ص)113

از ديگر مشــکالت مســير دريايي حج مصر ،با توجه به ابتدايي بودن کشتيراني

در آن روزگار ،خود درياي ســرخ بود؛ چنانکه ناصرخســرو در سال 442قمري،

مجبور ميشــود به علت باد ناموافق دريا ،سه ماه در بندر عيذاب توقف کند.(نک:

ناصرخسرو ،۱۳۸۹ ،ص )115او به ســبب اينکه در اين سال چندين ماه زودتر از
حرکت مرسوم حجاج حرکت کرده بود ،به حج ميرسد ،اما احتماالً همين مشکل،
 1براي ديدن شــرح مفصل درگيريهاي فاطميان در شــام در دوران المستنصر باهلل که به پيوستن دمشق به قلمرو
سلجوقيان انجاميد.(نک :دفتري ،۱۳۸۶ ،ص 245ـ )246

بهار و تابستان 1399

ناصرخســرو که در آخرين سا ل اقامت در مصر در زمان المستنصر باهلل ،در سال
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از رســيدن به آب تا منبع آب بعدي ،چهار روز حرکت مداوم الزم بود.(مقريزي،
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بخش مهمي از مسير اصلي حج مصر بود1.
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سبب تأخير حج کاروانها بوده است .گاهي نيز باد ناموافق ،کشتي حامل حجاج را

به بندرهاي دورتري سوق ميداد که حجاج براي رسيدن به مقصد شرايط دشواري
امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل

را تحمل کرده و مورد ســوء استفاده ســودجويان قرار گرفته و گاه جان خود را از

دست ميدادند.(نک :مقريزي ،۱۴۱۸ ،ج ،1ص)374

در دوران المســتنصر باهلل ،گاهي سفر حج ،به ســبب شرايط نامساعد حجاز و

براي تأمين امنيت حجاج تعطيل ميشد .سفر اول و دوم ناصرخسر و (در سالهاي
439ق و 440ق) از مصر ،همراه با مأموران ارســال پرده کعبه و از طريق بندر قلزم

و پيمودن طول درياي سرخ ،به مقصد بندر جار ،در نزديکي مدينه بود .در اين دو

ســال ،طي اعالميهاي رسمي از جانب المستنصر باهلل ،که در مجامع عمومي قرائت
شــد ،عامه مردم از رفتن به حج به سبب قحطي در حجاز منع شدند؛ اما پرده کعبه

و هدايا ،طبق سنت هر ساله ،بهوسيله مأموران حکومتي ،ارسال شد.(ناصرخسرو،
 ،۱۳۸۹ص)101

ناصرخســرو در بازگشت از حج شبهانفرادي خود در سال  439قمري و شرح

 172قحطي شديد در مکه ،اشاره کرده است که در آن سال  35هزار نفر از حجاز ،گرسنه
و برهنه ،به سبب قحطي به مصر آمدند و المستنصر به همه آنان ،لباس و يک سال
مستمري داد تا اينکه سال بعد با بارش باران ،اوضاع حجاز مساعد شده ،و باز دوباره
المســتنصر باهلل ،آنها را با مبالغي و البســه ،راهي حجاز کرد.(ناصرخسرو،۱۳۸۹ ،

ص 104ـ  )105او در گزارش حج ســال  4 40قمري ،هنگام رســيدن به مدينه ،از
حجاج خراســاني که از راه شام و مصر ،با کشتي به حج آمده بودند ،خبر ميدهد

(ناصرخسرو ،۱۳۸۹ ،ص )106که نشاندهنده امنيت نسبي مسير حج مصر نسبت
به مسير بغداد در اين سالهاست.

يکي ديگر از وجوه امنيت حج در دوران المستنصر باهلل ،ماجراي علي بن محمد

صليحي 455( ،ـ 473ق) داعي فاطميان و حاکم يمن است که در سال 455قمري،

بهفرمان المستنصر باهلل ،با ورود به مکه و مجازات قبايل راهزن ،امنيت کمسابقهاي
را براي حجگزاران فراهم کرد .مقريزي درباره سال 455قمري که او بر مکه مسلط

شد ،مينويسد که او در آن سال عدالت و احسان را در مکه گستراند ،مفسدين را از

فساد بازداشت و مردم را امنيتي بخشيد که قبالً آن را نميشناختند و در نتيجه ،بسيار
محبوب مردم شــد و کعبه را با جامه سفيد ،که شعار دولت فاطميان بود ،پوشاند و
براي آنان دعوت کرد.(مقريزي ،۱۴۲۰ ،ص)95

فاطميان که در سال  358قمري ،پس از ضعف حکومت قبلي مصر (اخشيديان)
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هجري) ادامه يافت ،با بهرهگيري از قدرت اقتصادي و نظامي برتر و نفوذ در اداره

شماره نهم

نتيجهگيري

در برقــراري امنيت حجــاج ،با وعده تأمين اين امنيت وارد مصر شــدند ،در يک

دوره حدود  44ساله که تا پايان نيمه اول حکومت الحاکم بأمراهلل (اويل قرن پنجم

را تأمين کنند .در اين دوره ،کاروان حج مصر با تشريفات و شکوه ،به همراه هدايا
و پرده کعبه ،به حج اعزام ميشد.

از نيمه دوم دوران خالفت  25ســاله و پرحاشيه الحاکم بأمراهلل( ،حدود 402ق)
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مراسم حج ،توانستند از عهده اين مسئوليت برآمده ،و امنيت راه حج مصر و حجاج

حج مصريان و راه حج مصر بهداليليچند مختل ميشود .وضعيت نابسامان حجاز173 ،

ضعف اقتصادي و فتنههاي مذهبي در مصر و قدرت گرفتن قبايل راهزن ،از داليل

اين نابساماني است .در دوره خالفت الظاهر إلعزاز دين اهلل( ،حک 411 :ـ 427ق)
عليرغم امنيت نسبي اوليه ،درگـيري قـواي فاطمي با برخي قبايل د ر شامات و نيز

نابسامانيهاي اقتصادي در مصر ،از علل ناامني راه حج بود.

دوران طوالني و حدود شــصتساله حکومت المســتنصر باهلل( ،حک 427 :ـ

 487ق) متضمن حوادث و فراز و نشيبهايي است که در امينت راه حج مصريان

مؤثر بوده است .درگيريهاي فاطميان در منطقه شام ،ظهور سلجوقيا ِن ضد فاطمي،

درگيريهاي داخلي شديد بين اقشار ســپاه فاطميان و درنتيجه يکهتازي ترکان و
امنيت حج در دوره حکومت فاطميان از تصرف مصر تا پايان دولت المستنصر باهلل
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تضعيف شديد قدرت خليفه فاطمي ،بحران اقتصادي و کشاورزي و قحطي شديد و

هفتساله مصر و در نتيجه تيرگي رابطه فاطميان با امراي مکه ،ظهور صليحيان يمن
و دخالت مستقيم فاطميان در حجاز از طريق آنان و بازيابي قدرت خليفه فاطمي ،از
متغيرهايي هستند که در حجگزاري مصريان و امنيت راه مصر تأثير مستقيم داشتهاند

که بسته به ميزان تأثيرگذاري اين متغيرها ،امنيت حج در اين دوران ،دستخوش فراز
و فرود است.

در زمان المستنصر باهلل ،مسير اصلي حج مصر يا اصطالح ًا راه خشکي ،به داليل

اقتصادي و نظامي ،جاي خود را به مســيري موسوم به مسير دريايي داد که اين راه

دشــواريها و ناامنيهاي متعددي را براي حجاج در پيداشت .در سالهايي از اين

دوره ،عليرغم وضعيت مطلوب مصر ،حجاج به ســبب قحطي در حجاز ،از رفتن

به حج منع ميشوند.

8.ابن ميســر ،محمد بن علي (بيتا) .المنتقي
منابع

من اخبار مصر البن ميســر تاج الدين
محمد بن علي بن يوســف بن جلب

1. ابن اثيــر ،علي بن محمد ( .)۱۳۸۵الكامل

راغب ،محقق ايمن فؤاد ســيد ،قاهره،

ي بردي
ن تغر 
فب 
ي بردي ،يوســ 
ن تغر 
2.اب 

9.ادريس عمادالدين ( .)۱۹۷۵عيون األخبار

و القاهرة ،قاهره ،وزارة الثقافة و االرشاد

محقــق مصطفــي غالب ،بيــروت ،دار

في التاريخ ،بيروت ،دار صادر.

( .)۱۳۹۲النجوم الزاهرة في ملوک مصر

3.ابــنحماد ،محمد بن علي ( .)۱۳۷۸تاريخ
فاطميان ،مترجم حجــت اهلل جودکي،
تهران ،اميرکبير.

خ ابنخلــدون ،عبدالمحمد
العبر :تاري 
ي (پژوهشگاه).
فرهنگ 

5.ابــن فضــل اهلل عمري ،احمــد بن يحيي
( .)۱۴۲۳مســالك األبصار في ممالك
األمصار ،ابن فضل اهلل.

6.ابن فهــد ،عمر بن محمد ( .)۱۴۲۶إتحاف
الوري بأخبار أم القــري ،محقق فهيم

محمد شــلتوت ،مکه مکرمــه ،المملکة
العربية الســعودية ،وزارة التعليم العالي،

جامعة أم القري.

7.ابن کثير ،اسماعيل بن عمر (بيتا) .البداية
و النهاية ،محقق خليل شــحاده ،بيروت،
دار الفکر.

 10.انطاکي ،يحيي بن ســعيد ( .)۱۹۹۰تاريخ
األنطاکــي المعروف بصلــة تاريخ
اوتيخاء ،محقق عمر عبدالسالم تدمري،

طرابلس ،جروس برس.

ن ( .)۱۳۹۳تاريخ
ن حسي 
 11.بيهقي ،محمد ب 
بيهقي ،مصحح فياض ،تهران ،هرمس.

 12.خرابشه ،سليمان ( .)۱۳۸۵رقابت عباسيان
و فاطميان در سيادت بر حرمين شريفين

قرن پنجم و ششم هجري ،مترجم رسول
جعفريان ،تهران ،مشعر.

 13.دفتري ،فرهاد ( .)۱۳۹۳تاريخ و سنتهاي
اســماعيليه ،مترجم فريــدون بدره اي،

تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز.

 14.شاهوردي،زهرا (« .)۱۳۹۲تعامل فاطميان
با امراي حجاز و دستاوردهاي آن» ،تاريخ
پژوهي 245 ،)15(57 ،ـ .268

15.عنان ،محمد عبداهلل ( .)۱۳۷۰تاريخ دولت
اسالمي در اندلس ،مترجم عبدالمحمد

بهار و تابستان 1399

ت و تحقيقات
آيتي ،تهران ،مؤسس ه مطالعا 

االندلس.

شماره نهم

ن محمد (.)۱۳۶۳
عبدالرحمان ب 

4.ابنخلدون،

و فنون اآلثار في فضائل األئمة األطهار،
پژوهشنامه حج و زيارت

القومي ،المؤسسة المصرية العامة.

المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية.
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آيتي ،تهران ،کيهان.
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 22.ناصرخســرو ( .)۱۳۸۹ســفرنامه حکيم

16.قلقشندي ،احمد بن علي ( .)۱۹۸۷صبح

ناصر خسرو قبادياني مروزي با حواشي

محمد حسين شمسالدين ،بيروت ،دار

محقق ســيدمحمد دبير ســياقي ،تهران،

األعشــي في صناعة اإلنشــاء ،محقق

الکتب العلميه ،منشــورات محمد علي

بيضون.

 17.مادلونــگ ،ويلفــرد ( .)۱۳۹۰فاطميان و
قرمطيان بحريــن ،مترجم فريدون بدره
اي ،تهران ،نشر و پژوهش فرزان روز.

18.مشــکور ،محمدجواد ( .)۱۳۷۵فرهنگ
فرق اسالمي ،مشهد مقدس ،آستان قدس
رضوي ،بنياد پژوهشهاي اسالمي.

19.مقريزي ،احمد بــن علي ( .)۱۴۱۶اتعاظ
الحنفا باخبار االئمة الفاطميين الخلفا،

محقــق محمد حلمــي احمــد ،قاهره،
جمهورية مصر العربيــة ،وزارة االوقاف،

المجلس االعلي للشئون االسالمية ،لجنة
احياء التراث االسالمي.

ب المسبوک
  .)۱۴۲۰( ، ______20.الذه 
ن الخلفاء و الملوک،
جم 
نح 
ي ذکر م 
ف
محقق جمال الدين شــيال ،مکتب ة الثقافة

الدينية.

  .)۱۴۱۸( ، ______21.المواعظ و اإلعتبار
بذکر الخطط و اآلثار المعروف بالخطط

المقريزية (دار الکتب العلمية) ،محقق

خليل منصور ،بيروت ،دار الکتب العلمية،
منشورات محمد علي بيضون.

و تعليقات و فهــارس اعالم تاريخي،
زوار.

 23.نويــري ،احمد بن عبدالوهــاب (بيتا).
نهاية األرب فــي فنون األدب ،قاهره،
وزارة الثقافة و االرشاد القومي ،المؤسسة

المصرية العامة.

