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Abstract  
People in the Fatimid era (910-1172) paid serious attention to holding different 
religious and ethnic ceremonies since their arrival in Egypt (973). Among the 
ceremonies, the Shia rituals especially Ghadir Festival and Ashura Mourning 
Ceremony had been especially important due to the deep relationship with 
identity of Shia Fatimid Government and its claimed legitimacy against Abbasid. 
According to the reports of resources, Ghadir Festival was held annually in 
Fatimid Egypt. Competition with Abbasid formal Sunnism, strengthening the 
Fatimid Shia Identity and legitimacy of Islam'illian government as well as the 
efforts made to change the behavior of Egyptians as an introduction for changing 
their value and belief structure, were all the reasons to consider holding Ghadir 
Festival and its continuity to organize as important. This festival has not always 
been the same in terms of grandeur, magnificence and expansion during the 
mentioned two centuries, and it has undergone significant changes and 
developments many times in accordance with the cultural policy of the Fatimid 
government. What are the developments of this celebration and what are the 
characteristics of each stage are the main questions of this study that will be 
examined through an analytical descriptive method and with a historical 
approach. The findings of this study show that the ceremony was initially simple 
and extensive; but after the establishment of the Fatimid government in Egypt, it 
underwent great changes. As most researchers have reported this important and 
glorious celebration that took place over a decade as well as carnivals of joy with 
Shiite symbols. Organizing the great Moukeb of Imam-Caliph Fatemi during this 
period, while giving joy to the celebration of Ghadir, was very effective in 
spreading Shiite culture. In the last period of the Fatimid government, due to the 
cost of this Moukeb, the celebration of Ghadir was limited to the inside of the 
palace and was held in a simple and one-day manner. 
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 چکیده
هلای یختلل  دینل، و قلوی، توجله ق به برگلزاری آیین370ق( از هفان سال ورود به یصر070-010فابفیان )

ویژه جشنواره فدیر و سوگواره عا ورا بله جهلت ارتقلاط وثیل، بلا های  یع، بهجدی دا تند. در این ییان آیین
ژه یافلت. یطلاب، هویت دولت  یع، فابفیان و یشروعیت یورد ادعای این دولت در یهابل عقاسیان، اهفیت ویل

 د. رقابت با تسنن رسلف، عقاسلیان، ساله در یصر فابف، برگزار ی،های یناب ، جشنواره عید فدیر هفهگزارش
عنوان تهویت هویت  یع، فابفیان و یشروعیت دولت اسفاعیلیان و نیز تلاش در جهت تغییر رفتلار یصلریان بله

دادن به برپادا ت فدیریه و اسلتفرار برپلای، جشلن اهفیت یهدیه تغییر ساختار ارز ، و اعتهادی ایشان، یوجب
فدیر گردید. این جشنواره هفواره از جهت عظفت، ابهت وگستردگ، در بول دو قرن یذکور ی،سلان نقلود و 
بارها یتناسب با سیاست فرهنگ، دولت فابفیان دچار تغییرات و تحولات قابل توجه،  د. این،ه این جشن چله 

ترین سلؤال ایلن تحهیل، اسلت کله بلا روش هلای، دا لت، اصلل،د و هر یرحله چه ویژگ،تحولات، به خود دی
دهد این یراسلم در ابتلدا های این تحهی، نشان ی،توصیا، تحلیل، و با روی،رد تاریخ، بررس، خواهد  د. یافته

کله عفلده چنان ساده وگسترده بود؛ ول، پس از تلقیت دولت فابف، در یصر تحولات عظیف، را از سرگذراند.
های  ادی هفلراه بلا نفادهلای  د و کارناوالیحههان این جشن یهم و با ،وه را که در بول یک دهه برپا ی،

بخشل، بله خلیاله فلابف، در ایلن دوره ضلفن  ادی -اند. راه اندازی یوکب عظیم ایام  یع، را گزارش کرده
بودن ایلن یوکلب، در دوره پایلان، دوللت برل هزینلهجشن فدیر، در ا اعۀ فرهنگ  یع، بسیار یؤثر بود. به دلی

 . دروزه برگزار ی،صورت ساده و یکفابفیان این جشن یحدود به داخل قصر و به 

 هاکلیدواژه
 پذیری.فدیرخم، فابفیان، یشروعیت، سیاست فرهنگ،، جایعه
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 مقدمه

با اينكه از زمان فتح شمال آفريقا تا اواخر قرن دوم هـيچ حكومـت شـيعى در آن حـاكم 

در مغرب و مصر از قرن اول اسالمى و  9رسول خدا :بيت نشده، ولى گرايش به اهل

در ميان تمامى قبايل بربـر وجـود  :بيت حب اهل. ده وجود داشته استصورت گستر به

؛ و اين قبايل پناهگاه علويانى بود از خوف عباسـيان بـه ايـن )213، ص 1373ابن قتيبه، (داشت 

هـ در مـراكش 172اولين حكومت شيعى در شمال آفريقا در سال . آوردند منطقه پناه مى

شـد و هـم چنـدان دولـت دينـى  وب مىفعلى تاسيس شـد كـه هـم دولتـى محلـى محسـ

هـای  كارگزاران اين دولت معتقد به تشـيع زيـدی بودنـد ولـى آموزه. محسوب نمى شد

بنابراين اولين حكومت دينـى و شـيعى در شـمال . شيعى در حكومت ايشان تاثير نداشت

 .آفريقا اواخر قرن سوم هجری توسط شيعيان اسماعيلى با لقب فاطميان برپا شد

دولت و خالفتى شيعى بودند كه توسط عبيـداّهللاٰ المهـدی در  )هـ297-567(فاطميان 

سال و با ورود المعز چهارمين خليفـه فـاطمى بـه شـهر قـاهره  65مغرب تشكيل و پس از 

-297حكومـت (عبيداّهللاٰ المهدی . فصل جديدی در دوره حاكميت خود را آغاز كردند

يـه و مغـرب، نـام فاطميـان را بـرای در افريق :بيـت به اعتبار جايگاه واالی اهل) هـ322

خالفت خود انتخاب كرد تـا هـم پشـتوانه مشـروعيت خالفـت خـود در مقابـل  دولت و

عباسيان و امويان اندلس را مشخص كند و هم تمايز خود را با علويانى كه انتسابشـان بـه 

 3تكيه به نـام حضـرت زهـرا. است را نشان دهد 3از غير حضرت فاطمه :بيت اهل

فعاليـت قابـل ) مـراكش فعلـى(يز با علويـان زيـدی بودكـه در مغـرب االقصـى برای تما

 .توجهى داشتند و دولت تشكيل داده بودند

پس از گسترش فتوحات و . مسلمانان وقتى وارد شمال افريقا شدند، آن را افريقيه ناميدند

سـيع رايـج تدريج نام مغرب برای اين سـرزميِن و پيشروی در اين منطقه تا اقيانوس اطلس، به

های شمال افريقـا بـه جـز مصـر  مغرب در منابع تاريخى و جغرافيايى اسالمى به سرزمين. شد

اند  اين منابع حدود مغرب را از غرب مصر تا ساحل اقيانوس اطلس ذكر كرده. شود گفته مى

بـاقى (، مغـرب االوسـط )هـايى از الجزايـر تـونس و بخش(كه به سه بخـش مغـرب االدنـى 

 .)43، ص 1379چلونگر، ( شد  تقسيم مى) مراكش(رب االقصى و مغ) الجزاير
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باره مراسم و  گرايى شهرت داشتند، يك  گری و تأويل فاطميان اسماعيلى كه به باطنى

هـای اسـالمى و شـيعى برگـزار كردنـد و قـوانين و  ويژه آيين های متنوع و متعدد به آيين

 62، 35 ، صـص1985، النعمـان ضـىقاال(مناسك شريعت، مورد توجه جدی ايشـان قـرار گرفـت 

ها و باورهای اسالمى و شيعى  فاطميان سياست جديد خود را بر پايه تقويت ارزش. )139و

قرار دادند و سعى كردند از اين طريق اهداف مورد نظر خـود را بـا جلـب نظـر عمـومى 

 .محقق كنند

ميـان در مراسم رسـمى پرنشـاط و باشـكوه فاط  ها و برخى پژوهشگران معتقدند آيين

مراسـم و . های اسالمى چه قبل و چه بعد از فاطميان ديده نشده است يك از سرزمين هيچ

ای اجـرا   بينـى شـده  مواسم گفته شـده در روزهـای مشخصـى از سـال و طبـق شـيوه پيش

هـای  آميز از ويژگى هـای مفـاخره ايـن مراسـم و آيين .)258، ص 2م، ج1994ماجد، (شدند  مى

 .دولت فاطمى بودند

جمال بدوی از انديشمندان معاصر مصر معتقد است تاريخ دولت شـيعى فاطميـان در 

ها، انواع اطعام و وليمـه،  های روزانه، تفريحات شبانه، جشن نگاه مصريان معاصر با شادی

گـاه نـام فاطميـان بـرده  هيچ. ها همراه است  های مختلف از انواع غذاها و شيرينى  پذيرايى

زرد،   های مخصـوص در مـاه رمضـان، شـله  مردم به ياد انواع شيرينىشود، مگر اينكه   نمى

كردنـد،   افرادی كه سحرگاهان با طبل يا وسـيله ديگـر مـردم را بـرای سـحری بيـدار مى

های كودكـان كـه گـرد   كردنـد، دسـته  های رمضـان را روشـن مى هايى كـه شـب  فانوس

ان قبـل از فاطميـان، ماننـد سـاير مصـري. افتند خواندند مى  آمدند و آوازهای خاص مى  مى

  .)7، ص م2008بدوی، (كردند   ها آيين يا جشن برگزار نمى مردم بودند و برای مناسبت

. اين جمله مشهور است كه مصـر از لحـاظ اكثريـت ُسـنى، امـا روح آن شـيعه اسـت

شيعيان مصـر پـس از كشـتار وسـيعى كـه پـس از سـقوط فاطميـان در مصـر رخ داد، در 

بـه . كننـد هايشـان را در قالـب آداب عرفـانى صـوفيه پنهـان مى ماعى، سنتمناسبات اجت

 7و حضرت زينـب 7ويژه ميالد اصحاب كساء به :و امامان 9مناسبت ميالد پيامبر

در مقابل، بسـياری از اهـل . روند  مى 9آيند و به زيارت مرقد خاندان پيامبر  گرد هم مى

به همـين جهـت برخـى  ى و مشاركت دارند؛اند و همراه سنت نيز آداب شيعه را پذيرفته 
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انـد  مورخان بخش قابل توجه و مهمى از آثار خود را به نقل و تحليل آن اختصـاص داده

ها پــس از ســقوط فاطميــان در  همچنــين بعضــى از ايــن مراســم. )39، ص 2، جم1985ماجــد، (

 .)44، ص 2، جم1985ماجد، (های بعدی نيز ادامه يافتند  دولت

 يقپيشينه تحق. 1

حجه را عيد قرار دادنـد و  ذی هجدهمروال فاطميان از زمان ورود به مصر چنين بوده كه 

ــن برگــزار مى ــرای آن جش ــد  ب ــبحى، ال(كردن ــن جشــن از  )206-205ص ، صــم1980مس و اي

مندانه بايد گفت  سوگ؛ اما )127، ص 2، جم1985ماجد، (ترين اعياد مصر بود و است   پربهجت

پرداختن به مراسم غدير خم، مطلوب نويسندگان و پژوهشگران  های اخير نيز در پژوهش

 .بودِن ايشان است شايد يكى از داليل توجه نكردن به آن، غيرشيعه. نبوده است

انـد  های فاطميان مصـر پرداخته تنها سه اثر پژوهشى مستقيماً به موضوع مراسم و آيين

م دربـاره ركـوب 1905 استرونزوف روسـى در سـال(كه يكى از آنها در دسترس نيست 

احتمالى احتفـاالت بيـزانس در ايـن مراسـم توجـه  خليفه فاطمى تحقيق و در آن به تأثير

هـای غـدير خـم، تنهـا بـه  اند ، از گزارش اما دو اثـر ديگـر كـه رسـاله دانشـگاهى؛ )كرد

المنعم ماجد،  عبد(اند  صورت ناقص توجه كرده ، آن هم به)ق617(طوير قيسرانى   گزارش ابن

 )sanders, ritual , politics and city in fatimid Cairo؛ م1985

توان گفـت ايشـان بـا تكيـه بـر عبـاراتى از  در يك نقد كلى از اين آثار پژوهشى مى

طوير سعى دارند نشان دهند كه جشن غدير خم توسط خليفـه و بخشـى از بزرگـان و  ابن

و مـردم  )158، ص م2009لطان، سـ(شـد  صورت محدود برگـزار مى امرای دولت در قصر و به

كه  حالى در. سنت زمينه پذيرش چنين مراسمى را نداشتند  مصر به علت داشتن مذهب اهل

مـأمون  و ابن )255، ص 2ق، ج1418مقريـزی، ال؛  206-205 ، صـصم1980مسـبحى، ال(گزارش مسجى 

در . تف ايـن نظـر اسـكامًال مخال )258-257 ، صص2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 42، ص تا  مأمون، بى ابن(

نه (اين دو گزارش، از استقبال عمومى مردم از غدير و برگزاری آن در ميان عموم مردم 

 .خبر داده شده است) فقط در قصر

های فاطميـان را انجـام   ترين پژوهش درباره رسوم و آيين  عبدالمنعم ماجد كه مفصل
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طوير بسنده كـرده  ی از ابنداده، در بررسى مراسم جشن غدير تنها به نقل گزارش مقريز

با اين همه اعتراف كـرده اسـت فاطميـان دائمـاً بـر  ؛)128-125ص ، ص2م، ج1985ماجد، (است 

ماجـد، (انـد   عنوان مراسم مذهبى خود حفـظ كرده برگزاری اعياد شيعى مراقبت و آن را به

  .)128-125 ص، ص2م، ج1985

 ماهيت و اهميت جشنواره غديرخم. 2

حجـه سـال دهـم هجـری در محـل غـدير خـم روی داد،   ر هجدهم ذیواقعه غدير كه د

نيسـت، بلكـه ) event(ای از نوع تاريخى محض و منحصر به زمان و مكـان خـاص   حادثه

ای زنده و پويا است كه موجوديت خود را در گذر زمان از دسـت نـداده و دارای   حادثه

اين رخـداد بـزرگ كـه . تاس) process(حركت و حضور در زمانى فراتر از زمان وقوع 

ساز شيعه  صورت عنصر هويت برای هدايت امت بود، به 9نشانه و نمادی از سوی پيامبر

به همين دليل است كه غدير در طول تاريخ شـيعيان امتـداد يافتـه و تـأثير آن در ؛ درآمد

 .شود زندگى سياسى اجتماعى شيعيان سنجيده مى

م ايشـان بـه بزرگداشـت ايـن روز و اهميت عيـد غـدير خـم بـرای فاطميـان و اهتمـا

جشـن غـدير در طـول دوره . برگزاری مجالس گسـترده و باشـكوه بسـيار مشـهور اسـت

اين جشن با احيای شب عيد غدير و انجام امور نيك و مسـتحب . شد فاطميان برگزار مى

مقريزی گـزارش كـرده اسـت . )157، ص م2009سلطان، (در روز عيد غدير همراه بوده است 

قيمت و هدايای ارزشمند  های گران عيد غدير مراسم ازدواج رونق داشت و لباس در روز

منصــبان ســطوح بــاال و مهمانــان جشــنواره غــدير اهــدا  بــه بزرگــان دولــت و نيــز صاحب

شد  صورت فراوان ذبح و در ميان افراد زيادی تقسيم مى در اين روز قربانى به. گرديد مى

 .)441، ص 2ق، ج1418، المقريزی(شدند  و بردگان زيادی خريداری و آزاد مى

 ها در مصر و مغرب تفاوت سياست فاطميان در اجرای آيين. 3

فاطميان در دوره مغرب تقريباً تمام تالش خود را به سمت استمرار حيات سياسـى خـود 

در جايگاه رهبری افريقيه معطوف كردند؛ بنابراين پرداختن بـه امـوری چـون برگـزاری 
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مشخص، در دوره فاطميان مصر با دوره فاطميان مغرب بسيار متفاوت  های مراسم و آيين

گرچه منابع از برخى مراسم و اعياد و رسوم برگزارشـده فاطميـان در مغـرب خبـر . است

دهـد فاطميـان در  ، اسنادی در دست است كه نشان مى)46- 33ص ، ص1378حماد،  ابن(اند  داده

د و از تجمـل و صـرف مبـالغ زيـادی بـرای زيستى تأكيد داشـتن مغرب بر سادگى و ساده

مختصــات جغرافيــايى مغــرب و . )40-39 ، صــص2م، ج1985ماجــد، (جشــن رويگــردان بودنــد 

 .تأثير نبود روحيه خشن، جنگنده و ساده ساكنان مغرب در اين سياست بى

خليفه چهارم فـاطمى  -تفاوت اساسى مراسم فاطميان مغرب با فاطميان مصر در امام 

، المقريـزی(غرب و هم در مصـر خالفـت كـرده، كـامًال قابـل تشـخيص اسـت كه هم در م

آاليش خـود را بـه سـران قبايـل  المعز در مغرب زندگى سـاده و بـى. )187، ص 2ق، ج1418

كننـد كـه مـن در تجمـل و رفـاهم؛ مـن شـما را  مردم گمان مى: مغرب نشان داد و گفت

ام و بعد به آنـان سـفارش كـرد  هخواستم تا حاضر شويد و ببينيد كه من در خلوت چگون

همـين . )187، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(زندگى ساده داشته باشند و به يـك زن اكتفـا كننـد 

ها و  خليفه در مدت كوتاه خالفت خود در مصر كه حدود سه سال بود، مبتكر همه آيين

 .)79، ص 4تا، ج تغری بردی، بى ابن(كردند  مراسمى است كه فاطميان برگزار مى

ــه ــاز آيين گذشــته از پاي ــز  ريزی و نقطــه آغ ــا و مراســم توســط المع ــا ميســر، بى ابن(ه   ، ت

ترديد مراسم  بى. تر نحوه استمرار و دگرگونى يا تحول آن است ، نكته مهم)162-161 صص

كنندگان، ميزان حضـور و  های فاطميان از نظر تعداد، كيفيت وگستردگى شركت و آيين

 . ير شده استنقش خليفه در آن دچار تغي

بود؛ بنابراين قابل پيش بينى است كه همه مراسم ) تئوكراتيك(فاطميان يك دولت دينى 

فاطميان . ها و رسوم خود را در جهت تقويت ركن دينى، از نوع شيعى، به كار گيرند و آيين

بزننـد و از آن در  دانستند چگونه به رسوم و اعيـاد خـود رنـگ اسـالمى شـيعى خوبى مى به

. )156، ص م2009سـلطان، (قويت عقيده و كسب اقتدار و مشروعيت خود بهـره برنـد جهت ت

شـكوه بـه تحـول  هـای مفصـل، متعـدد و با وجود زمينه مناسب مصريان در پذيرش اين آيين

كرد  زندگى اجتماعى فاطميان در جهت توجه هر چه بيشتر به مراسم و مواسم كمك زيادی

و در افـزودن شـوكت و ابهـت خـود در چشـم مصـريان از  )79، ص 4تـا، ج تغری بردی، بى ابن(
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، ص 4تـا، ج تغری بردی، بى ابن(های با عظمت، پرشكوه و چشمگير مؤثر بود  طريق بزرگداشت

نزديك به آن توجه كنـد بيشتر به منابع دوره فاطميان يا  تحقيق حاضر درصدد است. )79

 .بپردازد) نابع ياری كنندتا حدی كه م(و به تحول آيين غدير خم در دوره فاطميان 

 علت برگزاری جشنواره غدير. 4

تر از نحوه برگزاری مراسم غدير علت برگزاری آن است؛ زيرا  برای يك پژوهشگر مهم

گفتنـى . امروز قابل الگـوگيری خواهـد بـود) شيعى(در كاربرد نتايج آن در دولت دينى 

و ترسيم تصويری كامل  است توضيح چگونگى برگزاری نيز با هدف تبيين و تحليل آن

گيـری از آن در راسـتای تقويـت  از مراسم غدير توسط يـك دولـت دينـى و شـيوه بهره

برخى محققان در زمينه مجالس، مراسـم، . باورهای شيعى و مشروعيت دولت خواهد بود

 .)128-126 ، صـص2م، ج1985ماجـد، (اند  ها و مواكب خلفای فاطمى تحقيق كرده اعياد، جشن

ــالس  ــن مج ــناي ــد و  و جش ــتند، فواي ــان داش ــيعى فاطمي ــادات ش ــه در اعتق ــه ريش ها ك

پـذيری دولـت شـيعى در ميـان  ترين نتايج آن جامعه از مهم. دستاوردهای بسياری داشتند

 .مردم مصر و مغرب و ايجاد و تثبيت مشروعيت در قبال خالفت عباسى بود

ــوت مى ــد دع ــن آل محم ــا م ــانبری از الرض ــه فرم ــيان ب ــد؛ ا عباس ــس از كردن ــا پ م

زدن بر جای امويـان در مقابـل علويـان قـرار گرفتنـد و ادعـا كردنـد  گيری و تكيه قدرت

 .رسد نمى 9است كه با وجود عمو به عموزاده پيامبر 9خالفت و جانشينى ارث پيامبر

و نيز مشروعيت دولت شيعى فاطميان ترديـد ايجـاد  7اين ادعا درجانشينى اميرالمؤمنين

كشـيدن  چالش طميـان در مقابـل، بـرای اثبـات مشـروعيت خـود و بهكرد؛ بنـابراين فا مى

  .)69، ص م1997امينى، (مشروعيت عباسيان اقداماتى كردند كه جشن غدير از آن جمله بود 

سـنت بـه دعـوت و  اين جشن در جذب قلوب پيروان مكتب خلفـای راشـدين و اهل

در پرتو برگزاری جشن غدير  همچنين .)70، ص م1997امينى، (فاطميان بسيار موثر بود  مذهب

چـالش  حقانيت و مشروعيت خالفت امامان فاطمى تبليغ و تثبيت و مشـروعيت عباسـيان بـه

 .شد مى كشيده

خلفای فاطمى مصر هر سال با برپايى جشن مفصلى برای غدير قاهره را پـر از شـادی 
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بـه انـدازه عيـد  و )256، ص 2ق، ج1418، المقريـزی؛ 206، ص م1980مسـبحى،ال(كردنـد  و سرور مى

، 2م، ج1985؛ ماجـد، 256، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(كردنـد  قربان و احياناً بيش از آن قربانى مى

ايـن رقابـت حتـى . )206، ص م1980مسبحى، ال(كردند  و هدايايى بين مردم تقسيم مى )128ص 

ار محتـوای اشـع. زادگان عباسى و فاطمى كـامًال مشـهود اسـت در اشعار بزرگان و خليفه

حسين بن حمدان خصيبى، تميم فرزنـد المعـز فـاطمى و بـرادر العزيـز فـاطمى، ابوحامـد 

 .)218-81 ، صصم1997امينى، (به اين مطلب اشاره دارد  برخى ديگرانطاكى و 

بنابراين آنچه گفته شد، واقعه غدير و تثبيت آن، با موجوديت و مشـروعيت فاطميـان 

نشمندان غيرشيعى برای دفاع از خود و نجـات به همين جهت برخى دا ؛شيعى مرتبط بود

و آن را بـدعت قلمـداد  آمده، در مشروعيت مراسم و جشن غـدير ترديـد از چالش پيش

 .)295-293 ، صصتا تيميه، بى ابن(كردند  مى

 جشن عيد غدير در منابع دوره فاطمى. 5

يـازده . گزارش غدير خم كه از منابع دوره فاطمى به دست ما رسـيده، بسـيار كـم اسـت

خليفه فاطمى به مدت تقريبى دو قرن در مصر حاكم بودند طبق نقل منـابع، جشـن غـدير 

. شـده اسـت سـاله برگـزار مى مفصل از ورود المعز به مصر تا سـقوط فاطميـان همه طور به

كنـد مراسـم غـدير خـم طبـق معمـول و روش مرسـوم برگـزار  مقريزی بارها تصريح مى

ــد )381و  370، 339، 313، 311، 308، 306، 209 صــص، 1ق، ج1422، المقريــزی(شــد  مى ــا تنهــا چن ؛ ام

ايـن . گزارش كوتاه از جشن غـدير خـم در دوره سـه خليفـه فـاطمى بـاقى مانـده اسـت

و  )ق588م (مـأمون بطـائحى  ، ابـن) ق420م (، مسبحى)ق378م ( زوالق ها از ابن گزارش

 .است )ق617 م(طوير قيسرانى  ابن

عنوان عنصــر  ع دوره فــاطمى در گــزارش جشـن غــدير بــهيـك احتمــال در فقــر منـاب

تـوجهى  بى ساز دولت شيعى فاطميان، عدم ضبط نكردن آن در خـود دوره فـاطمى و هويت

تر ايـن  ؛ اما احتمـال قـوی)17 ، ص1379چلونگر، (فاطميان به تاريخ و حوادث عصرشان است 

 .شدند شى سپرده و نابودها پس از دوره فاطميان عمداً به دست فرامو است كه اين گزارش

تغـری بـردی در  و ابن )244-232 ، صـص13تـا، ج قلقشـندی، بىال( صبح االعشـیقلقشندی در 



كـه فاطميـان 

 .ند

زوالق،   ابـن

ايــن  اتعــاظ

جزئيـات آن 

 سه گزارش 

سترسـى بـه 

ويژه در  ، بـه

ه دسـت مـا 

ننـد كتـاب 

 .)فتـه اسـت

های  گزارش

وير قيسرانى 

 

18-189(. 

انـد ك اشاره كرده

رزيدنو  اهتمام مى

 غـدير خـم را از 

و  خطــطــزی در 

 جشـن غـدير و ج

ه در هيچ يك از س

ت كـه مقريـزی دس

در آثار مقريـزی،

تند بـه ولى آن مس

ـت مـا نرسـيده ما

ولى نامشان را نگف

سرمايه ما، اخبار وگ

طو و ابن) ق588 م

.ت ما رسيده است

86 ، صصق1412وير، 

تنها به اين نكته ا )

گرفتن آن   به عيد

رش جشـن عيـد 

كنــد و اگــر مقريــ

خبـری از مراسـم 

ی وجود دارد كهز

ين بيانگر آن است

دی از اين دست د

تند خود را گفته، 

بـرد كـه بـه دسـ ى

ز آنها نقل كرده، و

ن غديرخم، تنها س

( مأمون بطائحى ن

يق مقريزی به دست

طو ابن: برگرفته از(خم، 

)25، ص 4تـا، ج ی، بى

ادی قائل بودند و 

زی است كه گـزا

ك طــوير نقــل مى ن

رد، اكنـون هـيچ خ

 در گزارش مقريز

اي .مى وجود ندارد

موارد. اند  بين رفته

ی كه مقريزی مست

 برخى منابع نام مى

ى است كه وی از

ررسى مراسم جشن

، ابن)ق420م ( حى

ها از طريق  گزارش

ی در جشنواره غدیر خ

تغری بردی ابن( لزاهره

ير خم اهميت زيا

ين ميان تنها مقريز

ابن مــأمون و ، ابن

كـر ها را نقل نمى

ها  برخى عبارت 

ز آثار دوره فاطمى

اشته كه بعدها از 

سيار است؛ مواردی

مقريزی از (ست 

اين غير از منابعى. 

برای توصيف و بر

، مسبح)ق378م (ق 

است كه همه اين 

ر رکوب خلفای فاطمی
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 غدير خم تحليل جشنواره . 6

 زوالق در دوره فاطميـان از ابـن) the festival of ghadir(اولين گزارش جشـنواره غـدير 

است كه از طريق مقريزی به دست ما رسيده اسـت ) ق420م(و سپس مسبحى  )ق378م(

  .هر دو از مورخان فاطمى هستند. )255 ، ص2، جق1418، المقريزی(

جالب اينكه گزارشـى . ه جا مانده استدو گزارش درباره غدير ب) ق420(از مسبحى 

كند، در نسخه موجـود از كتـاب اخبـار مصـر مسـبحى  را كه مقريزی از مسبحى نقل مى

در مقابل گزارش ديگری نيز از مراسـم جشـن  .)255 ص، 2ق، ج1418، المقريزی(وجود ندارد 

غدير از مسبحى در بخش موجود از اخبار مصر مسبحى آمـده اسـت كـه مقريـزی آن را 

 .نقل نكرده است

مسبحى در گزارش بسيار كوتاه خود كه مقريـزی آن را بـرای مـا نقـل كـرده چنـين 

هـم مـردم و هـم قاريـان و فقيهـان و  -حجـه هجـدهم ذی-در روز عيد غـدير« :آورد مى

سپس به سوی قصـر . شدند و تا ظهر مراسم داشتند های مختلف جمع مى شاعران در رتبه

  .)256-255 ، صص2جق، 1418، المقريزی(» كردند را دريافت مىرفته و جوايز و هدايای خود 

و  )126، ص 2م، ج1985ماجـد، (دهد برخالف نظر عبدالمنعم ماجـد  اين گزارش نشان مى

ای خاص از شـيعيان  اين جشن تنها در جمع خليفه و عده )157، ص م2009سلطان، (سلطان  ابن

مورد استقبال عامـه مـردم نيـز قـرار  صورت محدود نبوده است، بلكه عمومى بوده و و به

، نزهـه المقلتـینطـوير در  كنندگان را با تكيـه بـر نقـل ابن اين محقق شركت .گرفته است

 كـه حالى ؛ در)126 ، ص2م، ج1985ماجـد، (داند  مىو موظفين خاص ) شيعيان و پيروان(اشياع 

 .برد مى نام »جمعاً عظيماً «و نيز » الناس«كنندگان با عنوان  مسبحى از شركت

مسـبحى از جشـن . گـردد  رسد علت اين دوگانگى، به اختالف زمانى برمى به نظر مى

طـوير از جشـن  كـه ابن حالى غدير در دوره خالفت الظاهر يا قبل از آن سـخن گفتـه؛ در

دهد كه حدود يك قـرن پـس از آن و در دوره ضـعف دولـت فاطميـان  غديری خبر مى

  .برگزار شده است

او اسـت و  اخبـار مصـرمانده از كتـاب  كه در بخش اندك باقى گزارش دوم مسبحى

خبر رسيد در روز جمعه مصادف با عيد غـدير و «: مقريزی آن را نقل نكرده، چنين است
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حجه در بصره و كوفه و موصل و واليات شرقى به نام خليفه شـيعى فـاطمى  هجدهم ذی

هايشان در مراسـم  ترين لباسخطبه خوانده شده و مردم در اين روز در مصر با پوشيدن به

شـاعران و گوينـدگان نيـز بـدون ناسـزاگويى و مـذمت نسـبت بـه . جشن شركت كردند

 .)206-205 ، صصم1980مسبحى، ال(» صحابه تجمع كرده و مراسم را اجرا كردند

  نيــز كــه بعــد از مســبحى  )44-42 ، صــصتــا مــأمون، بى ابن( )ق588م (مــأمون  گــزارش ابن

 در برخــى، )189-186 ، صــصق1412الطــوير،  ابن( اســت )ق617م (طــوير ابنو قبــل از ) ق420م (

. دهنده تحول مراسـم جشـن غـدير اسـت جهات متفاوت از هر دو گزارش است و اين نشان

ويژه غـدير خـم در طـول  ها و مراسم به نكردن به تحول كمى و كيفى عموم آيين عدم توجه

 .ويژه عبدالمنعم ماجد است محققان بههای آشكار پژوهش  دوره حاكميت فاطميان از ضعف

. تر از گـزارش مسـبحى اسـت طـوير مفصـل مأمون بطـائحى و سـپس ابن گزارش ابن

مأمون به سبب اينكه پـدرش، مـأمون البطـائحى، وزيـر فاطميـان بـوده و تنهـا  گزارش ابن

  .است، اهميت زيادی دارد) تعصر وزار(گزارش دوره دوم فاطمى 

ايـن گـزارش بـا . شـود وجهى از جشن غدير خم متذكر مىمأمون مطالب جالب ت ابن

اينكــه در تحليــل برگــزاری آيــين غــدير در عصــر وزرا و نيــز ســير تحــول آن در دوره 

فاطميان كاربرد دارد، چندان مورد توجه و استفاده مورخان و نيـز پژوهشـگران   حكومت

 .واقع نشده است

جشـن غـدير قـرار گرفتـه، آنچه مورد توجه جدی پژوهشگران در بررسى و تحليـل 

اين كتـاب كـه . است نزهه المقلتیندر  )ق617 م(طوير قيسرانى  روايت اين مراسم از ابن

زيسـته و بـه زمـان حـوادثى  اش در اواخر دوره فاطميان و اوايل عصر ايوبيان مى نويسنده

 .كه در كتاب ذكر كرده نزديك است، اهميت و ارزش زيادی دارد

، تنها خبـر موجـود از چگـونگى برگـزاری آيـين غـدير در طوير درواقع گزارش ابن

هـم مورخـانى . پـردازد اواخر عصر فاطميان است كه به ذكر تفصيلى برخى جزئيـات مى

چون مقريزی و هم پژوهشگرانى مثل عبـدالمنعم ماجـد و پـاوال سـاندرز بـه اهميـت آن 

ماجـد، (انـد  بنـا كرده اند و تحليل خود را در اين موضوع، بر پايه اين گـزارش اذعان داشته

 .)128-125 ، صص2م، ج1985
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طوير  مأمون و ابن زوالق، مسبحى، ابن های مورخانى چون ابن مقايسه اخبار و گزارش

دهـد كـه سـير تحـول ايـن مراسـم را حـداقل در سـه دوره از  اين فرصت را هم به ما مى

ت، كيفيت و علـت توان به كمي با يافتن اين خط سير مى. دست آوريم خالفت فاطميان به

 .ها دست يافت اين دگرگونى

هـايى كـه  كند و همه كتاب ها را مقريزی نقل مى بايد در نظر داشت كه همه گزارش

در گزارش جشنواره غدير خـم منبـع مقريـزی بـوده، جـز بخشـى از كتـاب اخبـار مصـر 

زاری ده مرتبه از برگ اتعاظ الحنفا ،مقريزی در كتاب ديگرش .مسبحى، از بين رفته است

و آخـرين ق 362صورت معمول و مرسوم نام برده كه اولين سـال آن  جشن عيد غدير به

صـورت  بودن اين جشن به وی در نه مورد به مرسوم و معمول. ق است516شده  سال ذكر

 .)381و  370، 339، 313، 311، 308، 306 ، صص1ق، ج1422، المقريزی(ثابت و ساالنه تأكيد دارد 

در . زوالق هـم ترديـدهای جـدی وجـود دارد صر موجود بـه ابـندر انتساب تاريخ م

كند در كتاب موجود منسوب بـه وی  زوالق نقل مى ضمن گزارشى را كه مقريزی از ابن

زوالق را  وجود ندارد و اين مطلب احتمال صحيح نبودن انتسـاب كتـاب موجـود بـه ابـن

 .دهد افزايش مى

 های جشن غدير بررسى تطبيقى گزارش. 7

گـرفتن  نظر های موجود از جزئيات برگـزاری جشـن غـدير و بـدون در يسه گزارشبا مقا

دانيم، به نكـاتى  های مختلف دولت فاطمى مى آنچه از اوضاع اقتصادی و اجتماعى دوره

 :انداز يابيم كه عبارت دست مى

ای قائـل بودنـد و حيـات  العـاده فاطميان برای غدير خـم و جشـن آن اهميـت فوق .1

ايـن نگـرش يـك نگـرش دينـى و يـك  .دانسـتند بسته به آن مىمذهبى خود را وا

بـه همـين جهـت انجـام امـور عبـادی بـرای فاطميـان و عمـوم  اعتقاد مذهبى بود؛

 .شيعيان، سنتى مرسوم بود

 .كرد بـه غـدير خـم توجـه جـدی داشـته باشـند سياست دينى ايشان نيز اقتضا مى

 ؛افـزود بـه غـدير خـم مى درواقع رقابت آنان با عباسيان بر شـدت توجـه فاطميـان
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سـنت ايـن اعتقـاد مـذهبى را واكنشـى  كه براساس گزارش مقريـزی، اهل درحالى

حجه  ذی 26به همين دليل هشت روز بعد يعنى ؛ ديدند سياسى در مقابله با خود مى

و ابـوبكر بـه غـار جشـن گرفتنـد و در آن  9عنوان روز دخول رسـول خـدا را به

، 9م، ج1965اثيـر،  ؛ ابن401، ص 7، ج1379؛ مسكويه، 25، ص 27جق، 1407ذهبى، ال(مبالغه كردند 

سـازی مـذهبى در  اين عمل كه نوعى تاريخ. )14، ص 15م، ج1992جـوزی، ال ؛ ابن155ص 

  ابن(شد، در برابر مراسم سوگواری عاشورا نيز رخ داد  پرتو رقابت سياسى تلقى مى

  .)14 ، ص15م، ج1992جوزی، ال

حتى زمان آن از . دير خم همواره در حال افزايش بودشكوه و عظمت جشنواره غ .2

خليفـه  )موكـب( يك روز به يك دهـه تغييـر يافـت و خـدم و حشـم در ركـوب

ذبح قربانى مانند عيد قربان و احياناً بيشتر از آن گرديد و بوسيدن پـای . افزوده شد

 .خليفه پررنگ شد كه خواهد آمد

تر و موقعيـت خليفـه  ان مـردم مقبـولالبته اين به آن معنا نيسـت غـدير خـم در ميـ

شد، بلكه به اين معنا كه ميزان مخارج آن و هدايای اعطايى  تر مى فاطمى مستحكم

صــورت مــنظم و منســجم و  و تشــريفات ديگــر ماننــد حضــور پرتعــداد نظاميــان به

حواشى ديگر مانند پختن و توزيع عمـومى حلواهـا و غـذاهای مخصـوص عيـد و 

 .بود مانند آن رو به افزايش

جشن غدير خم در دوره اول و دوم بـا شـادی و نشـاط و همـدلى عمـوم مـردم و  .3

امـا در دوره سـوم ؛ های فرهنگى جامعه از قبيل قراء، فقها و شعرا همراه بـود گروه

رغم شكوه و جاللت وافـر آن، تنهـا در قصـر و ميـان دولتمـردان و اطرافيـان  على

 .دش مندان برگزار مى خليفه و گروهى از عالقه

ــى ــى برخــى از اعضــای  عل ــردم و حت ــوم م ــوم، عم ــراوان و مرس ــای ف   رغم عطاي

  كردنــد و از بركــات ايــن جشــن نيــز  دولــت فــاطمى، از ايــن جشــن اســتقبال نمى

اين مسئله داليل متعدد داشـت كـه بـه ضـعف سياسـى اقتصـادی و . محروم بودند

ماننــد آن  كفـايتى خلفــای متـأخر، در مقايســه بــا خلفـای باكفايــت دوره اول و بى

 .گشت مى بر
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وضعيت سياسى دولت و شدت و ضعف موقعيت خليفه در ميـزان كمـى و كيفـى  .4

در دوره اول اقبال عمومى به دولت فاطمى باعـث  .حضور وی در جشن موثر بود

شـده بـود و همـين موجـب   حضور، همراهى و حمايـت ايشـان از دولـت فـاطمى

 .شد تحكيم و تعظيم موقعيت خليفه مى

وم، حضور صوری خليفه و اقتدار وزير، حتـى در جشـن غـدير، كـامًال در دوره د

دهـد در دوره دوم  واضح نشان مى طور مأمون بطائحى به گزارش ابن. آشكار است

شـد و بعـد از تقـديم عطايـا و  ، خليفه در قسمتى از جشـن حاضـر مى)عصر وزرا(

ًال بـه بخشـش داد و مسـتق شد و وزير جشن را ادامـه مـى هدايا از مراسم خارج مى

 .پرداخت اموال و هدايا به زيردستان مى

دست اآلمـر، خليفـه فـاطمى نفسـى تـازه  در دوره سوم نيز كه پس از عزل بطائحى به

كرد و از زير سايه وزير بيرون آمده و به يك استقالل نسبى رسيده بـود، اوضـاع جامعـه 

غيرشـيعى، قـدرت  و پيـروان مـذاهب طوری بود كه اقبال به دولت فاطمى كم شده بـود

ويژه  ها و مراسـم شـيعى، بـه شـدن جشـن بيشتری يافته بودند و همين امـر موجـب محدود

 .جشن غدير در ميان خليفه و اطرافيانش شده بود

 های جشنواره غدير در خالفت فاطميان مصر  دوره. 8

مراسم غدير خم در طول دوره فاطميان مصر كه حدود دو قرن طـول كشـيد، هميشـه بـه 

با توجه به گستردگى و ميزان مشاركت دولت و مردم در ايـن . ورت برگزار نشديك ص

تـوان بـه سـه دوره  توان گفت كه جشن غدير خم در دوره فاطميان مصر را مى جشن مى

 :متفاوت تقسيم كرد

 دوره اول، دوره سادگی و گستردگی جشن غدیر .١- ٨

سـبحى دو گـزارش از م(زوالق و مسـبحى  گزارش مورخان دوره اول فاطميـان، ابـن

يكى از دوره الحاكم بدون تعيين سـال و ديگـری از دوره الظـاهر : غدير نقل كرده است

درباره جشن غدير خم در مقايسه با گزارش مورخان دو دوره بعـد  )هجری 415در سال 
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چـه سـاده و بـدون تشـريفات زيـاد ولـى بـا حضـور و  بيانگر اين است كه اين جشـن گر

، المقريزی(اين جشن از همان دوره المعز آغاز شد  .شد اهميت برگزار مى استقبال مردم و با

   .)156، ص م2009؛ سلطان، 255، ص 2ق، ج1418

زوالق از اجتماع اهل مصر و مغربيان در قاهره و برگزاری مراسم دعا در روز عيد  ابن

ــت ــر داده اس ــدير خب ــبت روز واليت .غ ــه مناس ــن روز ب ــومنين اي ــدی اميرالم و  7عه

 .شد شدن آن حضرت به خالفت عيد قرار داده شد و جشن گرفته مى زيدهبرگ

ق كـه روز عيـد غـدير خـم بـود، جمعيتـى از 362حجه سـال  و در روز هجدهم ذی«

بـرای دعـا حضـور ) ساكنان غربى مصر در شـمال افريقـا(و مغاربه ) فسطاط(مصر اهالى 

اميرالمـؤمنين علـى بـن  9يافتند؛ زيرا آن روز، روز عيد بود؛ روزی كه رسـول خـدا مى

المعـز از . عنوان جانشـين خـود معرفـى كـرد عهدی انتخاب و به را به واليت 7طالب ابى

 1.»كار آنها متعجب شد و اين اولين مراسم در مصر بود) شكوه(

در اين دوره جشن گسـترش يافـت . گزارش بعدی جشن غدير از دوره الحاكم است

جمـع  )االزهـر(ردم در مسـجد جـامع قـاهره مـ. های ديگری به آن افـزوده شـد و قسمت

، المقريـزی(» فكان جمعاً عظيمـاً «كردند  قاريان و فقيهان و شاعران نيز شركت مى .شدند مى

 .)255 ، ص2ق، ج1418

برنامه قرائت قرآن و شعرخوانى شاعران موعظه فقيهان تا ظهـر ادامـه داشـت؛ سـپس 

 ؛)258-255 ، صـص2جق، 1418، لمقريزیا(كردند  آمدند و عيدی دريافت مى همگى به قصر مى

علـت آن . شدن جشن عيد غدير را نيـز داده اسـت البته الحاكم در موقعيتى دستور تعطيل

 .ها و اختالفاتى بود كه در دوره ايشان رخ داد نيز به احتمال زياد فتنه

توانست زمينه شركت بيشتر مـردم و  كنندگان در جشن عيد غدير مى هديه به شركت

های مشـروعيت دولـت فـاطمى را  رش پيام غدير توسط مردم و نيز تقويت پايهسپس پذي

 .يافت رفته توسعه نيز مى اين هدايا رفته. فراهم كند
                                                            

 المغاربة و مصر أهل من خلق تجمع الغدير يوم هو و ثلثمائة و ستين و اثنتين سنة الحجة ذی من عشر ثمانية يوم فى و. 1

 و فيـه طالـب أبى نب على أميرالمؤمنين إلى عهد سلّم و عليه اّهللاٰ  صلّى اّهللاٰ  رسول ألنّ  عيد يوم ألنه للدعاء تبعهم من و

  ).255، ص 2ق، ج1418، المقريزی(بمصر  عمل ما أّول هذا كان و فعلهم من ذلك المعز فأعجب استخلفه
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 دوره دوم، دوره تحوالت بزرگ در جشن غدیر  .٢- ٨

جشن غدير خم در اين دوره به معنى واقعى كلمه تبديل به جشنواره شد و گسترده و 

ركـوب «شدن  ن تحول جشن عيد غدير خم در اين دوره، اضافهتري بزرگ .متنوع گرديد

 .های مختلف اين جشن بود به قسمت» خليفه

مؤذنان در مساجد و مساجد جامع بر باالی  براساس منابع در اين دوره، به دستور وزير

عموم مردم و ساكنان قصر، همگى در ايـن جشـن شـركت  .گفتند ها اذان عيد مى دروازه

؛ امـا بـرخالف )258، ص 2ق، ج1418، المقريـزی(پرداختنـد  شـادی و سـرور مىكردند و به  مى

گانه و   مقطعى از دوره الحاكم كه افراط برخى افراد در جشن موجـب سـب خلفـای سـه

 نتيجه فتنه و اختالف گرديده بود، در اين دوره خبری از سب سلف سنت و در مقابله اهل

 .شتر جنبه اثباتى داردنيست و جشن غدير بي) ويژه خلفا صحابه به(

يافتن و  تحـول ديگــر در جشــن غــدير دوره دوم افـزايش هــدايای دولتــى و رســميت

كردنـد و طبـق  تعداد بسياری از لشكريان در جشن شـركت مى. شدن آن است مند ضابطه

دريافـت  )قطعـه 144لبـاس، (و غيرنقـدی  )دينـار 790(دسـتور رسـمى هـدايای نقـدی 

 )دينـار 1580(دريافت خلعـت از خليفـه مبلـغ قابـل تـوجهى وزير نيز پس از . كردند مى

 .)258 ، ص2ج، ق1418، المقريزی(كرد  تقسيم مى

بنابراين نقش وزرا  های اين دوره، قدرت وزرا و تفوق وزيران بر خلفا بود؛ از ويژگى

هـا نيـز  اين برتری در فراينـد مراسـم و آيين .محوری بود در سازمان قدرت فاطميان نقش

بـار اسـم بـرده  پنجبار و از خليفه  هفتمأمون از وزير در همين گزارش از ابن. بودنمايان 

همچنين وزير پس از پايان جلسه رسمى و تشريفاتى عمومى با حضور خليفه، . شده است

شـاعران و هنرمنـدان در ايـن مجلـس . كـرد خود مجلـس مسـتقل و مفصـلى برگـزار مى

ای زيـاد بـود كـه  مقدار اين عطايا به اندازه .كردند شركت و عطايای خود را دريافت مى

 .) 425-424 ، صص2ق، ج1418، المقريزی(گفتند  مى» مجلس العطايا«به مجلس وزير 

از تحوالت ديگر جشن غدير در اين دوره توجه وافر به ذبح قربانى فراوان و شركت 

 .ها بود شخص خليفه در ذبح و نحر تعدادی از قربانى

وهـو «(تر از عيـد قربـان بـود  تر و مهم ه نزد فاطميان بزرگدر صبح روز غدير خم ك
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خليفـه در قربانگـاه  )257، ص 2ق، ج1418، المقريزی() »اعظم من عيد النحر و ينحر فيه اكثرهم

كـرد و سـپس قصـابان بـه تعـداد  شد و ماننـد روز عيـد قربـان ذبـح و نحـر مى حاضر مى

از  هـا در ميـان عـده خاصـى ن قربانىايـ .كردنـد های روز عيـد قربـان، قربـانى مى قربانى

، 2ق، ج1418، المقريـزی(شـد   تقسيم مى) و نه عموم مردم (صاحب منصبان و وابستگان دولت

در صبح روز عيد خليفه در ميدان شهر حاضر « مقريزی همچنين نقل كرده است .)258ص 

های قربانى  وچها نيز بعد از خليفه به تعداد ق كرد و قصاب شد و طبق معمول قربانى مى مى

 .)258، ص 2ق، ج1418، المقريزی( 1»كردند در روز عيد قربان، ذبح و قربانى مى

در دوره اول، امام جماعت و خطيب عيد خود خليفه بود؛ ولى در اين دوره بر عهـده 

. تا آخر فاطميان نيـز ادامـه يافـت و )258 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(القضاه قرار گرفت  قاضى

گيری درباريـان  توسط سن خلفای فاطمى مصر در اوايـل خالفـت، و قـدرتبودن م پايين

 .های بعد، از عوامل مهم تغيير است ويژه وزير در دوره به

های  كردن ازدواج جوانان نيز از بخش پوشيدن لباس نو و كمك به نيازمندان و فراهم

 .)257، ص 2ق، ج1418، المقريزی(طراوت جشن غدير در ميان عموم مردم بود  آفرين و با شادی

از ديگر تحوالت اين دوره اين بود كه مأمون بطائحى سه منظـره و جايگـاه در قصـر 

در روزهای عيد غدير خليفـه  بود،» الناضره«و  »الفاخره«و » الزاهره«ساخته بود كه نامشان 

شد و  الذهب مستقر مى صورت ايستاده در زير طاق باب نشست و وزير به در آن منظره مى

 .)283، ص 2ق، ج1418، المقريزی(ديدند  سان مى لشكريان ارتش فاطمى از 

  موکب عید غدیر در دوره دوم .١- ٢- ٨

پس از ذبح قربانى توسط خليفه و ديگران در آغـاز صـبح روز عيـد و اعـالم اذان بـه 

 .شد مناسبت عيد غدير روز شادی برای مردم مصر آغاز مى

 كردنـد و مـردم بـرای جشـن اجتمـاع مى داد نزديك ظهر مؤذن اذان عيد را سر مـى

                                                            
و فى باكر هذا اليوم توجه الخليفه الى الميدان و ذبح ماجرت به العاده و ذبح الجزارون بعـده مثـل عـدد الكبـاش . 1

  .المذبوحه فى عيد النحر
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در انتهـای خطبـه كـه در آسـتانه اذان  .خواند خطيبى درباره مناسبت عيد غدير خطبه مى.

؛ سپس خطيبى ديگر  شد القضاه برپا مى شد و نماز به امامت قاضى ظهر بود، وزير وارد مى

يـين خالفـت طـوير، محتـوای آن نـص تع خواند كه به قرينه گزارش ابن خطبه عيد را مى

بـود  »مـن كنـت مـواله فعلـى مـواله«و شـرح  9از طرف رسـول خـدا 9اميرالمومنين

 .)257، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 189، ص ق1412الطوير،  ابن(

كـه خليفـه نيـز بـا موكـب خـود بـرای  حالى رفـت؛ در سپس وزير به سمت خليفه مى

كـه بـا آن ( بـاس سـرخ خـود رابا رسيدن وزير، خليفه ابتـدا ل .استقبال از وزير منتظر بود

پـس از آن شمشـيری مـزين بـه  ؛كـرد به وزير هديه مى) لباس به ذبح قربانى پرداخته بود

كرد و بـرای بوسـيدن زمـين  وزير كرنش مى. انداخت ياقوت و جواهر را به گردن او مى

ه ديد كه خليفه گردنبندی از جواهر آماد كرد و هنگام برخاستن مى مقابل خليفه اقدام مى

شـدت او را  بسـت و به سپس خليفه با دست خود آن را بـه گـردن وزيـر مى؛ كرده است

و ايـن بيـانگر عمـق قـدرت وزيـر در دولـت  )258، ص 2ق، ج1418، المقريزی(كرد  احترام مى

 .فاطمى است

از همان ابتدای حركت، مردم برای رسـيدن  .شد سپس موكب خليفه آماده حركت مى

ای از  خليفـه در ميـان حلقـه .گرفتنـد دن به او از هم سـبقت مىش به محضر خليفه و نزديك

شـد و  خـارج مى )شمال شـرقى قصـر كبيـر شـرقى(العيد  فرزندان و فرماندهان خود از باب

 .)258 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(گشت  كرد تا اينكه دوباره به قصر بازمى موكب حركت مى

ردنـد و بـا قرائـت قـرآن جلسـه ك به محض ورود، همه حاضران خليفه را احتـرام مى

در قصـر سـه  .شد های جلسه آغاز مى كردند و برنامه حاضران سالم مى .يافت رسميت مى

، برنامه سماط اول و دوم طبق برنامـه عيـد قربـان. برقرار بود) سفره اطعام و هديه(سماط 

 .شـد كننـده در آن انجـام مى گرفت و اعطای پول و غذا بـه اعضـای شـركت ورت مىص

در ايـن مجلـس خـانواده و  .رفـت ای خصوصى بود، مى فه بر سر سفره سوم كه سفرهخلي

 .)258 ، ص2جق، 1418، المقريزی(نزديكان خليفه حاضر بودند 

رسيد؛ اما جشن غدير  حضور خليفه در جشن غدير و ركوب وی در اينجا به پايان مى

دربانان درها را باز . نشست وزير به محل جلوس خود رفته در آنجا مى. هنوز ادامه داشت
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ــان و ريش مى ــد و بزرگ ــت  كردن ــرفتن خلع ــد و گ ــك عي ــرای تبري ــهرها ب ــفيدان ش   س

سـپس  .كردنـد خوانى مى سپس شاعران و هنرمنـدان پـيش آمـده، شـعر. شدند حاضر مى

های شخصـى خليفـه اسـت، وارد  الكسوه الخاصه كه محل نگهداری لباس مسئول خزائن

  كـرد و هديـه مرسـوم  به وزيـر را بـا تشـريفات تقـديم مى های اهدايى خليفه شده ، لباس

   همـه ايـن. )258 ، ص2ق، ج1418، المقريـزی(كـرد  خود يعنـى صـد سـكه طـال را دريافـت مى

متـولى بايگـانى و ثبـت دسـتورها  »الدسـت كاتب«هدايا و مخارج به دستور وزير توسـط 

 .شد نوشته مى

 شدن دوره سوم دوره محدویت و سطحی .٣- ٨

الت مهم اين جشن در دوره سوم، گسترش بازه زمانى جشـن از يـك روز بـه از تحو

حجـه فرمانـدهان و لشـكريان بـرای برگـزاری  رسيدن دهه وسـط ذی يك دهه بود، با فرا

ركوب خليفه در اين دوره نسبت به دوره قبل مختصـرتر . كردند ركوب خليفه اهتمام مى

ا برخالف قاعـده خليفـه در ايـن زير و گستره مكانى حركت موكب محدودتر شده بود؛

اش آن دّر يگانه قرار نداشت و موكب از داخل قاهره  موكب مظله نداشت و روی عمامه

 .)255، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 186، ص ق1412طوير، ال  ابن(رفت  بيرون نمى

در اين دوره عليرغم گسترش زمانى جشن، به لحاظ مكانى گستره آن محدود شـد و 

داشـتند و  تنها شيعيان آن را گرامـى مى .بوليت عمومى خود را از دست دادجذابيت و مق

عنوان وظيفه شـغلى يـا دريافـت هـدايای  وابستگان به دولت به. كردند در آن شركت مى

 .های قبل را نداشتند كردند و نشاط و استقبال دوره اين جشن شركت مى

 موکب خلیفه در دوره سوم .١-٣- ٨

شـد و  زير با دعوت رسمى خليفه در روز عيد غدير آماده مىطبق معمول دوره قبل و

در قصـر طبـق همـاهنگى، بـا ورود . كـرد سواره با همراهانش به سمت قصر حركـت مى

شد و از محل خود در دهليز خارج  وزير، خليفه نيز از روی كرسى خود سوار مركب مى

كـه اسـتاذين  حالى ايسـتاد؛ در نـام داشـت مى» القـوس«در محـل آسـتانه در كـه و شد مى
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محنكين و برخى فرماندهان كه بـه دسـتور وزيـر در خـدمت خليفـه بودنـد، اطـرافش را 

  .)256، ص 2ق، ج1418، المقريزی(گرفته بودند 

هـا بسـته بـه شخصـيت و  ايـن لباس. آوردند های اهدايى مخصوص را مى سپس لباس

هـای خليفـه و  بتـدا لباسا. ها در سازمان دولت فاطمى متفـاوت بـود جايگاه افراد و گروه

و سـپس ديگـر فرمانـدهان و نظاميـان ) مطـوقين(های فرمانـدهان مخصـوص  لباسسپس 

داران نيـروی دريـايى و سـپس طوايـف مختلـف  رتبه مانند ارباب القضـب و درجـه عالى

ــديم مى ــش تق ــد  ارت ــن(ش ــوير، ال اب ــزی، ال؛ 187، ص ق1412ط ــری . )256، ص 2، جق1418مقري برت

شده به اين بود كه مستقيماً در خدمت خليفه بودند و تعـداد ايشـان بـيش های گفته  گروه

 .هزار سواره و هزار پياده بود پنجاز 

هـا و ديگـر امكانـات ملحـق  هـای نظـامى و پرچم سپس طوايف ديگر ارتش با لباس

  تعـداد ايـن  .شـدند شدند و بـا ترتيبـى زيبـا و نظمـى خوشـايند مرتـب و بـه صـف مى مى

  . )256 ، ص2ق، ج1418، المقريــزی ؛187 ق، ص1412ابـن الطـوير، (هـزار بـود  طوايـف حـدود هفـت

  های وزيـر، فرزنـدان و نزديكـان وی و جماعـت وابسـته بـه وزيـر را  در مرحله دوم لباس

  الباب و  هــای صــاحب پــس از آن لباس. آوردنــد عظــيم و پرهيبــت بودنــد، مىكــه جمعــى 

، المقريـزی؛ 187ق، ص 1412ابـن الطـوير، (شـد  مىياران و نايبان و ديگر صـاحبان مناصـب تقـديم 

 .)258 ، ص2ق، ج1418

های سپهساالر لشكر فـاطمى و اصـحاب و سـربازانش كـه تعـداد  در مرحله بعد لباس

گرديـد  هـای والـى قـاهره و والـى شـهر مصـر تقـديم مى بسياری بودند، بـه همـراه لباس

 .)256 ، ص2ق، ج1418، المقريزی(

كه عالوه بـر پاسـداران  حالى شد؛ در از در قصر خارج مى سپس خليفه با موكب خود

صـورت پيـاده در حركـت  تعداد زيادی در مقابـل خليفـه به) صبيان ركابه الخاص( ويژه

رأس  (هـايى كـه در كنـار مشـهد حسـينى الزهومـه بـه طـرف خرگاه باب آنـان از .بودنـد

ــود مى )الحســين ــه باب ب ــار مشــهد ب ــديلم مى رفتنــد و از كن در ايــن محــل  .درســيدن ال

بـه محـض رؤيـت  .القضات و هيئت منصفه منتظر استقبال از موكـب خليفـه بودنـد قاضى

بوسـيد و هيئـت  القضات پياده، پای اماِم سـواره را مى قاضى .رفتند خليفه به سمت وی مى
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جا  سـپس همگـى مراسـم سـالم را بـه زدنـد؛ منصفه در مقابل سِر اسـب خليفـه حلقـه مى

  .)256، ص 2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 188، ص ق1412وير، طال ابن(آوردند  مى

 مجلس جشن غدیر در دوره سوم . ٢-٣- ٨

اجتمــاع ) جنـوب شـرقى قصـر كبيـر( پـس از مراسـم سـالم، همگـى در ايـوان كبيــر

قيمت و مرغوب پوشيده  ای بسيار گران در و ديوار ايوان كبير با پوشش پارچه .كردند مى

يف آويز تزئين شده بود كه رديف وسط با دو رديف باال شده و دور تا دور آن با سه رد

  .)256 ، ص2ق، ج1418، المقريزی؛ 188ق، ص 1412ابن الطوير، (متفاوت بود و پايين 

قـبًال لبـاس  .شد تا خطبـه بخواننـد مهيا مى) الدعوه كرسى(ای  پله نه پس از آن منبری

صورت دفترچه رسمى مورد  به (ای سكه طال و نوشته بهايى از حرير به همراه سى فاخر و گران

كه توسط ديوان انشا تنظيم و مورد تأييد قرار گرفته بود، به خطيب تقديم شـده ) تأييد دولت

ها و  هيئـت منصـفه و فرمانـدهان و لشـكری) تر كمـى پـايين(القضـات،  پايين منبر قاضى. بود

وارد  )درب شمالى قصر( العيد خليفه از باب. كسانى كه گرايش به تشيع داشتند، نشسته بودند

نشست و مسـلط بـر  مى شد و در جايگاه مرتفعى كه مخصوص او ساخته شده بود، ايوان مى

 .)257-256 ، صص2ق، ج1418مقريزی، ال؛ 189-188 ، صصق1412طوير، ال ابن(همه حاضران بود 

در غـدير را كـه متضـمن  9خطيب پس از شـرح واقعـه غـدير، خطبـه رسـول خـدا

من كنـت «او درباره  .كرد بود، قرائت مى 7طالب ضرت على بن ابىخالفت و واليت ح

طـوير،  ابن(داد  توضـيح مـى 7المـؤمنين و ديگر كرامـات و فضـايل امير »مواله فعلى مواله

 .)257، ص 2ق، ج1418؛ مقريزی، 189، ص ق1412

ايسـتاد و بـه امامـت او دو ركعـت نمـاز  القضات به نماز مى پس از پايان خطبه، قاضى

بـا . يافـت شد و سپس مجلس رسـماً پايـان مى وانده مىخ) ظاهراً نماز عيد بوده است كه(

مـردم متفـرق  .شـتافت تـا در خـدمتش باشـد يافتن جلسه، وزير به سمت خليفه مى خاتمه

، ق1412ابن الطـوير، (گفتند  كه شيعيان اين عيد بزرگ را به هم تبريك مى حالى شدند، در مى

تـر اسـت  زيرا نزد شيعه اين عيد از عيـد قربـان بزرگ ؛)257، ص2ج، ق1418؛ المقريزی، 189ص

 .)257 ، ص2ق، ج1418، المقريزی ؛189 ، صق1412ابن الطوير، (



173  

  

 

د
 غ
ره
وا
شن

ج
ر 
طو

ت
 ير

طم
فا

ه 
ور
 د
در

ن
يا

 
صر

م
  

 گيری نتيجه

گرچــه مغــز و هســته اصــلى هويــت يــك دولــت دينــى عقايــد و باورهــای آن اســت و 

های  اسـتتوانـد سي گيرد، يك دولت دينى مى های عملى بر پايه باورها شكل مى سياست

دينى خود را طوری اجرا كند كه توجه ساكنان قلمرو دولت و پيـروان اديـان و مـذاهب 

ديگر به باورهای اساسى و زيربنايى دولت برانگيخته شـود و تـا حـد زيـادی بـه مـدارا و 

ای قائل بودنـد  العاده فاطميان برای غدير خم و جشن آن اهميت فوق. همراهى سوق دهد

كرد به  سياست دينى ايشان نيز اقتضا مى. دانستند  وابسته به آن مى و حيات مذهبى خود را

درواقع رقابت آنان با عباسيان بر شدت توجه فاطميان  .غدير خم توجه جدی داشته باشند

سنت اين اعتقاد مذهبى  كه براساس گزارش مقريزی، اهل درحالى؛ افزود  به غدير خم مى

 .ديدند  را واكنشى سياسى در مقابله با خود مى

البته اين به آن معنـا ؛ شكوه و عظمت جشنواره غدير خم همواره در حال افزايش بود

شـد،  تر مى تر و موقعيت خليفه فاطمى مسـتحكم  نيست كه غدير خم در ميان مردم مقبول

بلكه به اين معنا است كه ميزان مخـارج آن و هـدايای اعطـايى و تشـريفات ديگـر ماننـد 

صورت منظم و منسجم و حواشى ديگـر ماننـد پخـتن و توزيـع  ن بهحضور پرتعداد نظاميا

 .عمومى حلواها و غذاهای مخصوص عيد و مانند آن رو به افزايش بود

در دوره . توان به سـه دوره تقسـيم كـرد جشن غديرخم در عصر فاطميان مصر را مى

شـادی  در دوره دوم با. اول جشن ساده و باشكوه بود و شادی و مشاركت فراگير داشت

هــای فرهنگـى جامعـه از قبيـل قاريـان، فقيهــان  و نشـاط و همـدلى، عمـوم مـردم و گروه

انگيز  آفرين و هيجـان های شـادی صورت كارناوال و موكب خليفه به وشاعران همراه بود

 .افتاد  های قاهره و مصر راه مى  در خيابان

ميان دولتمـردان و  اما در دوره سوم عليرغم شكوه و جاللت وافر آن، تنها در قصر و

عمده  طور های اين تحول به  ريشه. شد مندان برگزار مى  اطرافيان خليفه و گروهى از عالقه

حضـور . گشـت  اقتصادی دولت و ضعف كفايت خلفای متـأخر برمى -به ضعف سياسى

در همين دوره پس . صوری خليفه و اقتدار وزير، حتى در جشن غدير، كامًال آشكار بود
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ئحى به دست اآلمر، خليفه فاطمى نفسى تازه كرده و از زير سايه وزيـر بيـرون از عزل بطا

آمد و به استقاللى نسبى رسيد؛ اما اوضاع جامعه طوری تغيير يافته بودكه اقبال بـه دولـت 

  .فاطمى كم شده بود

برگزاری مراسـم و شـعائر شـيعى و داشـتن سياسـت و برنامـه مشـخص در هـدايت و 

  توانــد در تبيــين وتقويــت باورهــايى كــه مبنــا و پايــه ايــن   مىتوســعه كمــى و كيفــى آن 

بخشى و ترويج عقايد دولت نيـز مـؤثر  همچنين در انسجام. مراسم است، تأثيرگذار باشد

 .خواهد بود
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