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  مقدمه

با دوره شکوفایی  های سوم تا پنجم ق،آداب خلعت بخشی و اهدای پوشاک در سده

فاطمیان نسب .یافتگسترش  ، بزرگترین خالفت شیعی)ق٥٦۷ – ۲۹۷(خالفت فاطمی

. دانستندمی رساندند و خود را تنها حاکمان بر حق مسلمانان می )ص(خویش را به پیامبر

حکومت فاطمی بر شمال آفریقا، شام و حجاز، بیش از دو سده ادامه داشت و بخش 

های نساجی پر شمار این کارگاه .گرفتهای اسالمی را در بر میبزرگی از سرزمین

س، دمیاط و دبیق، آنها را ویژه کارگاه ها و بهسرزمین های پیشرفته شهرهای مصر چون ِتنِّ

این امر  .تبدیل کرد تولیدکنندگان منسوجات آن دوره ترین به یکی از بزرگترین و مهم

بخشی در سطوح گوناگون ای برای استفاده از خلعت و آداب جامهامکانات گسترده

 اهدای جامه، از آنجا که آداب .م ساختفرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی فراه

ارتباطی دو سویه، شامل اهدا کننده و دریافت کننده است، تأثیر آداب خلعت بر  نظامی

هدف  .رسد رابطه دستگاه خالفت فاطمی با طبقات گوناگون جامعه قابل توجه به نظر می

اختی نقش بخشی با جامعه و تحلیل جامعه شنآداب جامه این پژوهش بررسی پیوندهای

روش پژوهش  .خلعت و پوشاک در رابطه قدرت حاکم با اقشار گوناگون جامعه است

تحلیلی است و پژوهش بر پایه تحقیقات نظری و مطالعه اسنادی برای گردآوری  - توصیفی

 ۳برای پاسخ به مسئله پژوهش، بدنه اصلی مقاله در قالب . ها صورت گرفته استداده

ابتدا به بسترهای تاریخی آداب خلعت در دورۀ فاطمی  :بخش به دست داده شده است

های فرهنگی و اقتصادی شکوفایی آداب خلعت در این دوره آشکار ایم تا زمینه پرداخته

های مربوط به خلعت در این به سنت در آداب خلعت در دورۀ فاطمی، در بخش دوم. شود

لعت در دورۀ فاطمی و در بخش سوم، تحلیل کارکرد اجتماعی خ. دوره توجه شده است

  .پیوند آداب خلعت با طبقات گوناگون جامعه مورد توجه قرار گرفته است

دهد که رویکرد و نگرش نخستین پژوهشگران در موضوع پیشینه پژوهش نشان می

بیشتر کلی و توصیفی و فنی بوده  ٣و سرجنت٢، ویه١هنر نساجی فاطمیان، مانند کونل

های هنر محدودتر و دقیقتری به عناصر و ویژگی پژوهشگران متاخر،به صورت. است

وال َسنِدرز به طور خاص به خلعت و جامه. اند نساجی فاطمیان پرداخته
ُ
در میان ایشان، پائ
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  ٣   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

مراسم و تشریفات درباری  نامه دکتری او، پایان. توجه کرده است بخشی در دورۀ فاطمی

ت، از آنجا که پوشاک در ، گرچه درباره لباس نیس) ۱۹۸٤(١خالفت فاطمیان در مصر

سندرز . مراسم و تشریفات درباری، اهمیت بسیار دارد، به این موضوع نیز پرداخته است

به جایگاه اجتماعی و معنوی پوشاک در جامعه و ارتباط آن با دربار فاطمی توجه و به این 

کت نکته اشاره کرده است که از دید بسیاری از مردم مصر، وجود خلیفه فاطمی سبب بر 

چیزی از این برکت با خود داشت؛ از همین رو  الهی بود و هر آنچه که به او منسوب بود،

خلیفه کفن  ٢بعضی درخواست داشتند تا پس از مرگ، جسد ایشان در ثوب

او .  (Sanders, The court ceremonial of Fatimid Caliphate in Egypt, 179)شود

، با توصیف کلی خلعت، به نقش )۲٠٠۱(٣»خلعت در مصر فاطمی«همچنین در مقاله 

دادن به معنای گماشتن اشخاص بر خلعت: خلعت در مناسب دولتی پرداخته است

گفته "اصحاب خلعت" مناصب درباری بود  و به همین سبب، به مقامات بلندپایه دربار

هر . (Sanders, Robes and Honor: The medieval world of investiture, 226)شد می

کند،  های سندرز، تصویری کلی از خلعت در دورۀ فاطمی ترسیم مید پژوهشچن

های بیشتر و تواند موضوع پژوهشهای بسیاری نیز در پی می آورد که هر یک میپرسش

از جمله آنکه، واژه خلعت، فراتر . های گوناگون هنر و علوم انسانی باشدتر در شاخه دقیق

گیرد و نقش مهمی در تری را در بر میاعی گستردهاز انتصابات درباری، دایره اجتم

  . ارتباطات اجتماعی داشته است

  

  زمینه های تاریخی آداب خلعت در دورۀ فاطمی

بخشی از سوی دستگاه خالفت، نقش اجتماعی بسیار مهمی آداب خلعت دادن و جامه

تداوم نظام در دورۀ فاطمی داشت، زیرا پیوند طبقه حاکم با طبقات گوناگون جامعه، به 

این امر بر نظام باورهای طبقه حاکم، ساختار . رساندقدرت در ساختار جامعه یاری می

  .اقتصادی جامعه و کارکرد اجتماعی استوار بود

های اقتصادی، سیاسی، مذهبی و زیبایی شناختی جامعه، دارای نظام فعالیت

دهد و برای دوام و حفظ هاست که جامعه را به هم پیوند میکمابیش منسجمی از باور

 اساسی در ارتباط طبقات گوناگوناین نظام باورها، نقش . ساختار جامعه ضروری است

                                                                                                                                            
1. Paula Sanders, The court ceremonial of Fatimid Caliphate in Egypt (1984) 

  یک نوع لباس بلند عربی شبیه دشداشه امروزی. ٢

3. Paula Sanders, The robes of honor in the Fatimid Egypt (2001) 
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ای از ، سنت اهدای جامه نشانهدر تاریخ پس از ظهور اسالم. جامعه با طبقه حاکم دارد

کعب بن ُزَهیر را بخاطر  )ص(شود پیامبرگفته می. بخشش و تکریم حاکم از دیگران بود

از ایشان سروده بود، گرامی داشت و ُبرده خویش را بر تن او  عاری که در ستایشاش

 این امر در تشیع حتی اهمیت بیشتری دارد، زیرا  به باور شیعیان،. (Ibid: 225)شاند پو

طباطبایی، (بخشید )ع(نام داشت به حضرت علی"سحاب"عمامه  خود را که )ص(پیامبر

ه عنوان جانشین پیامبر و نخستین امام شیعیان از را ب )ع(؛نمادی که امام علی)۱٠٤

  . ساخت و نشانه ای  از ادامه برکت محمدی بوددیگران متمایز می

بخشی و توسعه آداِب خلعت در اسالمی و به ویژه شیعی، جامه یهابا توجه به زمینه

سنت را دوره خالفت عباسی، خلفای فاطمی نیز از همین امر پیروی کردند و از آغاز، این 

. در ساختار سیاسی و اجتماعی خالفت نوپای خویش در شمال آفریقا به کار گرفتند

، دوازدهمین امام )ق ۳۲۲ -  ۲۹۷(اهمیت این امر آنچنان بود که عبدالله المهدی بالله 

کرد، حتی پیش از آنکه به رقاده در شیعیان اسماعیلی که مخفیانه با عباسیان مبارزه می

هایی تهیه کرد و رسما ادعای خالفت کند، در سلمیه واقع در شام لباس برودشمال آفریقا 

 ,Ivanow)تا پس از اعالم رسمی خالفت، به عنوان خلعت به کارگزارانش اعطاء کند

این رویکرد نه تنها تا پایان حکومت فاطمیان ادامه و گسترش یافت، بلکه .  (218 &217

تا مایه تحکیم قدرت آنها در ساختار جامعه  طبقات گوناگون اجتماعی را نیز در بر گرفت

  .باشد

بخشی بدون تکیه بر ساختار اقتصادی جامعه ناممکن گسترش آداِب خلعت و جامه

فاطمیان از آغاز حکومت در افریقیه و مغرب با برقراری ثبات و امنیت و دست یافتن . بود

موفق شدند اقتصاد را های تجاری شمال صحرای بزرگ آفریقا و دریای مدیترانه، به راه

گرفت و رونق بخشند؛ اقتصادی که بخش قابل توجه آن را صنعت نساجی در بر می

ابن (های مناطق و شهرهایی چون تونس، طرابلس، اجدابیه فاطمیان با تسلط بر کارگاه

/ ۱َمقِدسی، (، برقه )۸۳٦،  ٦۹۱/ ۲البکری، (، سوسه، سجلماسه )۷٤- ٦۱/ ۱حوقل، 

با . کردندهایشان را تامین میپوشاک مورد نیاز برای خلعت) ٦۱، احمد(سیسیل ) ۳٤۳

ق و تاسیس شهر قاهره به عنوان مرکز  ۳٥۸فتح مصر به دست جوهر، سردار فاطمی، در 

- ۳٤۱(ّزلدین الله، چهارمین خلیفه فاطمی فاطمی در دوره خالفت الُمعجدید خالفت 

قاره اروپا، آفریقا و آسیا را به یکدیگر و تسلط فاطمیان بر این شاهراه تجاری که سه ) ۳٦٥

داد، ساختار اقتصادی فاطمیان یکسره دگرگون شد  و این موضوع، تاثیر پیوند می

های مهم یکی از پایه. بسزایی بر شکوفایی آداِب خلعت و کارکرد اجتماعی آن داشت



  ٥   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

ط، اقتصاد مصر، کشت کتان و صنایع پیشرفته نساجی در شهرهای چون ِتّنیس، دمیا

و اسکندریه ) ۱٥۲/ ۱ابن حوقل، (، تونه )۳۳۸: ۱، ج۱٤٠۹ادریسی، (شطا، دبیق 

در شمال دلتای نیل ) ۲۲۷/ ۳،  ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرت المقریزی،(

های پیشرفته نساجی این شهرها، به یکی از بود و مصر در دورۀ فاطمیان با کارگاه

این امر گسترش . ندگان پارچه و جامه در جهان تبدیل شدبزرگترین و مهمترین تولیدکن

چشمگیر آداِب خلعت را در دوران فاطمیان در پی آورد و سازمانی پیچیده، منظم و دقیق 

  .سابقه بودها پدید آمد که تا پیش از آن کمبرای تولید، ترمیم و نگهداری و اهدای خلعت

کم و پشتوانه اقتصادی، بر کارکرد بخشی، بجز باورهای طبقه حااهدای خلعت و جامه

از این رو پوشاک، کاالی تجمالتی و غیر ضروری محسوب نمی . اجتماعی نیز استوار بود

خلعت، نماد منزلت : به آن نیاز داشتندشد، بلکه همه طبقات جامعه با وجود انواع تفاوت

تا جایی که ). ۲٤۲کوئن، (ساخت اجتماعی بود و جایگاه متفاوت طبقاتی را نمایان می

بنابر . ١های اجتماعی دوره فاطمی برگرفته از نوع لباس آنها بودنام بعضی از اقشار و گروه

بخشی به خوبی از این نیاز مادی و فرهنگی جامعه بهره گرفت و این آداِب خلعت و جامه

  .کل ساختار جامعه را پوشش داد تا طبقه حاکم را با همه طبقات اجتماع پیوند دهد

  

  خلعت در دورۀ فاطمیآداب 

هر چند فاطمیان از آغاز حکومت در افریقیه و مغرب از خلعت و عطایا برای ارتباط با 

، با )٥٥٦، المجالس و المسایراتقاضی نعمان، (بردند طبقات گوناگون جامعه بهره می

از این رو .تر روبه رو شدندای پیچیدهانتقال دستگاه خالفت به مصر، فاطمیان با جامعه

لمعز، نخستین خلیفه فاطمی در مصر، فرمان داد تا خزانه الکسوه ساخته شود  که از آن ا

های گوناگون، به مردم به اختالف درجات و اصناف، خلعت و پوشاک اعطاء به مناسبت

ای خاص داشت و اداره آن همواره با یکی از خدمت در این خزانه شأن و رتبه. شدمی

ها از بناها و آثار پندها و عبرتالمقریزی، (بود ٢حنکخویشان خلیفه یا یک استاد م

برای خلفای فاطمی این خزانه آنچنان اهمیت داشت که آن را ). ۳٠۲/ ٤،  تاریخی مصر

                                                                                                                                            
مانند طیالسه که از آن فقها بود، زیرا طیلسان ویژگـی اصـلی پوشـاک آنهـا طیلسـان بـود و روی عمامـه و ١.

شکاران ویژه خلیفه بود، زیرا در زیر چانه خود حنـک شانه ها را می پوشاند و منظور از استادان محنک پی

  .می بستند

  .پیشکاران ویژه حلیفه که بسیار باتجربه و مورد اعتماد بودند. ٢
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داشتند؛ حتی در دوره پایانی حکومت فاطمیان که همواره در قصرهای خود نگاه می

ن بود، خزانه الکسوه قدرت خلفا بسیار محدود شده بود و بیشتِر امور در دست وزیرا

همچنان در قصر خلفای فاطمی قرار داشت و یکی از شروط اآلمر بأحکام الله، دهمین 

ها از ، برای تایید وزارت مأمون البطائحی آن بود که جامه)٥۲٤ - ٤۹٥(خلیفه فاطمی 

، )۷٦/ ۳اتعاظ، همو، (اطراف و والیات جز به قصر نرسد و جز از آنجا توزیع و تقسیم نشود 

زیرا هرچند قدرت اجرایی خلفا کاهش یافته بود، خلعت بخشی و عطای جامه، سیمای 

کرد؛ همچنین از اجتماعی خلیفه را بهبود می داد و پیوند او را با اقشار جامعه حفظ می

خلعت مقامات نیز، که نشانه رتبه آنها در ساختار دولت بود و به منصب آنها مشروعیت 

از این رو همه خلفای فاطمی با دقت و نظم . شدنگهداری میبخشید، همواره در قصر می

ها از بناها و پندها و عبرتهمو، ) (۱نمودار (بر تولید جامه برای خلعت، نظارت داشتند 

ها بر اساس اختالف طبقات ها و جامهخلعت). ۳۱٦ - ۲۲۸/ ٤،  آثار تاریخی مصر

سبک پوشاک متفاوت بود تا  شد و از نظر کیفت، ارزش واجتماعی و مقامات اهدا می

توان بر سه های فاطمی را میخلعت. نشانه ای از پایگاه اجتماعی طبقات گوناگون باشد

تعلق داشت، خلعت ١خلعت انتصاب که تنها به طبقه اعیان: دسته اصلی تقسیم کرد

ای را در بر ها که طبقات و گروهای اجتماعی گستردهتشویق و هدیه و خلعت مناسبت

  .تگرفمی

های بسیار گرانبهای طبقه اعیان مهمترین کاربرد خلعت در انتصابات بود و خلعت

ها که معموال بر ِطراز این خلعت. نشانه مقام باالی آنها در ساختار جامعه محسوب می شد

: ، سلسله مراتبی داشت)۱۲۳حسن، (آنها نام خلیفه و گاه نام وزیر را نیز نقش می کردند 

یافت و بر اساس رتبه ها پایان میشد و به مقامات ادارات و سازمانآغاز میاز وزارت و دربار 

مقامات و اهمیت سیاسی و اجتماعی آنها، گاه مراسم و تشریفات باشکوهی هم برگزار 

های انتصاب مقامات، سجل یا منشوری هم از سوی خلیفه بود، همراه خلعت. شد می

همچنین، اصحاب . م و برقراری مستمریشامل فرمان انتصاب و لقبی متناسب با مقا

ها از بناها پندها و عبرتالمقریزی، (خلعت اجازه داشتند در باِر خاص خلیفه حضور یابند 

پس از تاسیس خزانه الکسوه به دست المعز در مصر، ). ۲٦۱/ ٤،  و آثار تاریخی مصر

ثبات در مصر به  پنجمین خلیفه فاطمی، با برقراری) ۳۸٦ -  ۳٦٥(فرزند او العزیز بالله 

                                                                                                                                            
منظور از اعیان، خاندان سلطنتی و طبقات باالی سپاهیان و کارمندان دولت است که ریاسـت ادارات و . ١

  .جتماعی در راس جامعه بودندها را در دست داشتند و از نظر پایگاه اسازمان



  ٧   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

توسعه بیشتر صنعت نساجی و آداِب خلعت پرداخت و حتی برای خادمان دربار و 

برای نمونه وجود نام خلیفه و ). ۲۷۸همان، (های آنها جامه و مستمری قرار داد خانواده

کند که این طراز میزان زیاد زر بکار رفته در طراز شکل یک، این احتمال را تقویت می

 ).۱شکل(ه خلعت اعیان بوده است بخشی از جام

گرفت و چنان که تری از اقشار جامعه را در بر میخلعِت هدیه و تشویق، دامنه گسترده

خلعِت انتصابات، در حکم مقام و درجه افراد در ساختار دولت بود، خلعت و جامه تشویق 

های مهم و هدیه نیز در بیشتر موارد همچون نشان افتخاری بود که به پاداش فعالیت

تا انگیزه مردم را برای این ) ٤۷۱همان، (شد نظامی، مذهبی، هنری و علمی اهدا می

های درون همچنین بخشش جامه برای تحکیم پیوند. ها افزایش دهددست از فعالیت

هم افراد درون طبقه اعیان به یکدیگر جامه : ای نیز به کار می رفتای و میان طبقهطبقه

) ٤٦۷همان، (شد م از سوی این طبقه به طبقات پایینتر اعطاء میکردند و هاعطاء می

  ).٥۷۱/ ۳القلقشندی، (

   



 ١٤٠٠ستان  

  )رنده

  

اول، بهار و تابسشمارۀ 

نگار( از فتح مصر 

، شپنجاه و چهارمسال 

الفت فاطمی پس

، سیخ تمدن اسالمی

بخشی در خالجامه

پژوهشنامه تار     

سازمانی خلعت و ج فرایند سا. ۱مودار 

٨ 

نم

  

  



  ٩   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

  

طراز زردوزی شده مربوط به سده چهارم و پنجم که نام خلیفه الحاکم را دارد و شاید بخشی از . ۱شکل 

  https://www.clevelandart.org/art/1950.549). ۱۹٥٠.٥٤۹موزه کلیولند، (آستین پهن بوده است 

  

ز ابریشم و زر که در طراز آن نام خلیفه المستعلی آمده است و ردای خلعت سفید ا. ۲شکل 

پت درفرانسه(های نساجی دمیاط در سده ششم بافته شده است  درکارگاه
َ
  )گنجینه کلیسای جامع ا

 )Bloom, 160  

  

های گوناگون فرصت مناسبی بود تا خلفای فاطمی با بخشش خلعت اعیاد و مناسبت

، المجالس و المسایراتقاضی نعمان، ( نمایش دهندو جامه، شکوه و کرامت خود را 

هایی چون در آیین. تر کنندهای اجتماعی مستحکمو پیوندشان را با طبقات و گروه )٥٥٦

و ٢، مراسم فتح خلیج١ختنه فرزندان خلیفه، سال نو قمری در اول محرم، نوروز قبطیان

شی برقرار بود و بیشتر طبقه بخرسم خلعت و جامه ٣اعیاد فطر، قربان، غدیر و عید الحلل

ها از بناها و آثار پندها و عبرتهمان؛ مقریزی، (گرفت اعیان و گاه عوام را نیز در بر می

                                                                                                                                            
  .شدجشن سال نو قبطیان که در آغاز ماه نخست تقوبم مصر باستان برگزار می.١

هر سال در مصر مراسمی به نام فتح خلیج برای گشودن آبـراه هـای نیـل برگـزار مـی شـد کـه در فصـل . ٢

  .  داشتبارندگی، آب نیل را برای استفاده در ادامه سال نگاه می

  .شدها که در آن هر سال به عموم مردم پوشاک زمستانی و تابستانی عطا میمهعید جا .٣



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٠

  ).۲شکل ) (۳۱٥ -  ۳٠۲/ ٤ تاریخی مصر،

بنابراین کم و بیش هر یک از طبقات جامعه به نسبت پایگاه اجتماعی خویش از سه 

ردند که نماد منزلت اجتماعی آنها در ساختار ببخشی بهره میگونه خلعت و آداب جامه

های اجتماعی، به اختالف جامعه بود و دستگاه خالفت بنا بر اهمیت اقشار و گروه

طبقه حاکم که در راس آداِب خلعت و . کرددرجات به آنها خلعت و پوشاک اعطاء می

هنگام ورود . رفتندپذیتر جامه می جامعه بخشی قرار داشتند، از یکدیگر یا از طبقات پایین

مرصع به همراه چند صندوق جامه بافت تونه،  ١ایالمعز به مصر، بزرگان آن دیار شاشیه

، زیرا در پی سقوط آل )۱۳۷، ۱۳٦/ ۱، اتعاظالمقریزی، (تنیس و دمیاط پیشکش کردند 

شد که اعیان و بزرگان مصر برای ای بر مصر حاکم می، طبقه تازه)۳٥۸ - ۳۲۳(اخشید 

از این رو پیشکش . یگاه اجتماعی خود، به ایجاد پیوند با آنها نیاز داشتندحفظ پا

های نساجی مصر به خلیفه فاطمی، نشانه فرمانبرداری های ارزشمنِد بهترین کارگاه جامه

این سنت حتی از سوی والیان و حاکمانی که از سوی خلفای . آنها از حاکمان جدید بود

این گونه پیشکش . ),Qaddumi (80 & 79شد جام میفاطمی گماشته شده بودند نیز ان

الملک، خواهر الحاکم ق ست ۳۸۷در :ها در میان خانواده خلیفه نیز رایج بودکردن

، هدایایی برای برادرش فرستاد که در )٤۱۱ -  ۳۸٦(بامرالله، ششمین خلیفه فاطمی 

از بناها و آثار  هاپندها و عبرتمقریزی، (میان آنها صد دست جامه و شاشیه مرصع بود

کردند و والیان نواب و والیان نیز بطور متقابل خلعت دریافت می). ٤٦۷/ ٤ تاریخی مصر،

ای در میان واالیان داشتند، خلعتی مانند جامه خلیفه در که جایگاه ویژه ٢چهارگانه مصر

که نشانه نزدیکی پایگاه ) ٥۷۱/ ۳القلقشندی، (کردند دریافت می٣جشن فتح خلیج

حاکمان فاطمی را قوت  این امر پیوند درون طبقه. اعی آنها به جایگاه خالفت بوداجتم

  .بخشیدمی

  

  کارکرد اجتماعی خلعت در دورۀ فاطمی

، بزرگترین فقیه اسماعیلیه، که به چهار خلیفه نخست )۳٦۳ - ۲۸۳(قاضی نعمان 

                                                                                                                                            
  ).۲۲۸دزی، (بستند کردند و به دور آن عمامه مینوعی عرقچین که در مصر و مغرب بر سر می. ١

  والیات قوص، الشرقیه، الغربیه و االسکندریه. ٢

شـاید (، عرضـی )نوعی کمربنـد(، وسط )نازکجلیقه (جامه طمیم، مندیل، حنک، شاشیه تمیم، غالله .٣

  )نوعی رپوش پهن



  ١١   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

و  االسالمدعائم فاطمی خدمت کرد، در سده چهارم ق به سفارش المعز،  کتاب های 

در . را تدوین کرد که در حکم قانون مدنی دولت فاطمی بودالهمه فی آداب اتباع االئمه 

است که با تحلیل دورۀ فاطمی نیز پرداخته بخشی از این آثار او به بررسی طبقات جامعه

؛ همو، ۳٦، الهمهقاضی نعمان، (  ١توان ساختار کلی جامعه آن دوره را شناختآنها می

  ).۱جدول) (٤٤۸/ ۱، سالم دعائم اال 

  

طبقات جامعه بر اساس اهمیت نقش اجتماعی در دوره خالفت فاطمی از دیدگاه قاضی . ۱جدول 

  )نگارنده(نعمان 

  نقش اجتماعی  اعضا  طبقات

  جنگ و دفاع برابر دشمنان ، حفظ امنیت  سپاهیان  جنود

اعوان 

  الوالی

قضات، کارگزاران و 

  دبیران

گوناگون، انجام امور رابط والی با طبقات 

  اداری و خدمات دولتی و اجتماعی

مالکان زمین و مالیات   اهل الخراج

 دهندگان

 های دولت تامین هزینه

تجار و 

ناعات   صِّ

های بازرگانان و پیشه

  گوناگون

  تامین نیازهای جامعه

ی
َ
  نیازمند به یاری و کمک طبقات دیگر بینوایان  ُسفل

  

به سبب نقشی که در حفظ امنیت  جنود یا سپاهیان،پس از حاکمان فاطمی، طبقه 

محسوب  ترین قشر اجتماعی دورۀ فاطمیجامعه و مبارزه با دشمنان داشتند، مهم 

. ها از آن آنها بودترین خلعتو بنابراین، بیشترین و با ارزش) ٤٤۸-٤٥٠همان،(شدند  می

سپاهیان خلعت داده ها به در فتوحات بزرگ و به پاداش اسیر کردن دشمنان در جنگ

همچنین ). ٥۱۹۷/ ۱۲، تاریخ کاملابن اثیر، )(۱۳۹/ ۱، اتعاظالمقریزی، (شد می

مقریزی، (گرفتند خلعت می ها، چون آیین فتح خلیج،ها و آیینسپاهیان در بیشتر جشن

برای نمونه طراز شکل سه شاید ). ٥۱۹/ ٤،  ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرت

ز خلعت سپاهیان باشد، زیرا در آن نام خلیفه آمده و رنگ سرخ و نقش حیوانات بخشی ا

  ).۳شکل(شد درنده به کار رفته است که بیشتر در جامه طبقه سپاهیان دیده می

                                                                                                                                            
نگاه قاضی نعمان بیشتر به توده جامعه بوده و از همین رو در تقسیمات جامعه بـه خلیفـه و خویشـان او . ١

  . اشاره نکرده است



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٢

  

موزه . (طراز وصله شده به آستین از ابریشم و کتان، مربوط به دوره المستنصر در سده پنجم. ۳شکل 

  https://www.clevelandart.org/art/1950.552) ۱۹٥٠.٥٥۲کلیولند، 
  

سیاسِی خلعت سپاهیان به دوره  -مهمترین نقطه عطف در تحول سیمای اجتماعی

گردد که پایگاه اجتماعی ، هشتمین خلیفه فاطمی، باز می)٤۸۷-  ٤۲۷(المستنصر بالله 

های دوره خالفت المستنصر با بحران. ارتباط آنها با طبقات دیگر دگرگون شدسپاهیان و 

کپارچه یارتِش ). ۱۲۱/ ٤همان، (ادامه یافت  ٤٦٤تا  ٤٥۷گسترده روبرو شد که از 

ل ین مصر به دست راهزنان و قبایشتر سرزمیم شد و بیمتخاصم تقس یها به گروه یفاطم

، سردار شیعه یعیتی المستنصر از بدرالجمالدر چنین وض) ۸٥ ،۷۸واکر، (افتاد  یمحل

ها و نجات مملکت کرد، خواست تا برای سرکوب شورشتبار که در شام فعالیت می یارمن

توفیق در برقراری نظم و نجات خالفت از فروپاشی، خلعت . از هرج و مرج به مصر آید

را در پی داشت، زیرا تا هایی سطح طبقاتی، دگرگونیوزارت را برای او به ارمغان آورد که در 

/ ۳القلقشندی، (پیش از این خلعت وزارت از آن اربابان قلم و دبیران عالی رتبه بود 

یر در خلعت وزارت بود، این خلعت در ، اما از زمان بدر که نخستین ارباب شمش)٥٦۲

خلعت وزارت مهمترین خلعت انتصابات در خالفت . دست سپاهیان نگاه داشته شد

آمد و پرچمهای وزارت به اهتزاز در می: مراسمی ویژه داشت اهدای آن فاطمی بود و

ها از بناها و آثار تاریخی پندها و عبرتالمقریزی، (ها و شیپورهای ویژه می نواختند  طبل

ست، سرپرست دیوان انشاء )٤٥۲، ۲۸۳/ ٤، مصر ؛ سپس فرمان وزارت خلیفه و کاتب الدَّ

همراه  خلعت وزارت در حضور مقامات به وزیر اعطاء  ، آن را تنظیم کرده بود،١و مکاتبات

راعه). ٤٠۷همان، (شد می
ُ
مانند ، در نوع خود یگانه و حاکی از جایگاه بی٢جامه وزارت، ذ

                                                                                                                                            
ی با خلیفـه ها، اسناد محرمانه و فرامین بر عهده او بود و رابطه بسیار نزدیکتهیه، تنظیم و نگهداری نامه. ١

  ). ۲۷۸/ ٤، ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرتالمقریزی، (داشت 

. شـدای کوتاه بود که پیش روی آن تا باالی قلب، یقه شکافته داشت و بـا دکمـه یـا بنـد بسـته مـیجامه. ٢



  ١٣   در دوره خالفت فاطمی بخشیآداب ِخلعت و جامه شناختیتحلیل جامعه 

بزرگی عمامه نشانه منزلت اجتماعی . وزیر در سلسله مراتب قدرت در خالفت فاطمی بود

ن دهندۀ پایگاه اجتماعی مهم مطبق چند الیه و بزرگ خلعت وزارت نشا ٢و مندیل١بود

حنک در خلعت وزارت، از نظر اجتماعی شاید پیوند ویژه وزیر با خلیفه را نشان . وزیر بود

می داد، زیرا این نوع پوشش تنها از آن خلیفه و پیشکاران ویژه او بود و ریشه در خواستگاه 

ها مناسبتهای عیدی که در خلعت). ٥٥۱/ ۳القلقشندی، (فاطمیان در مغرب داشت 

ّد شد نیز بیبه وزیر ااعطاء می
َ
و شمشیر مرصع  ٣مانند بود؛ مانند خلعتی از جامه سرخ، ش

به یاقوت و گوهر که در عید غدیر به او تقدیم می کردند و خلیفه به دست خود گردنبندی 

 ،ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرت المقریزی،(آویخت از گوهر بر گردن وزیر می

کرد، جامه کهنه خود را به هنگامی که در عید فطر خلیفه جامه نو بر تن می). ۲۳٥/ ٤

حتی گاه همراه خلعت وزارت، به بزرگان ). ٤٥۷همان، (بخشید عنوان خلعت به وزیر می

شد که به معنای تمدید خدمت آنها در طبقه سپاهیان و کارگزارن نیز خلعت نو داده می

تصاحب خلعت وزارت حاکی از تسلط کامل ). ۷٥/ ۳، اتعاظهمو، (دوره وزارت جدید بود 

چون و چرا بر دیگر طبقات جامعه بود؛ حتی بدر، بر دولت و نشانه برتری اجتماعی بی

طیلسان را که خلعت و پوشاک رسمی قاضی القضات و داعی الدعات بود به خلعت وزارت 

و امور دینی و تبلیغ ) ٤٠٤/ ٤، ی مصرها از بناها و آثار تاریخپندها و عبرتهمو، (افزود 

پس از رسیدن خلعت وزارت به طبقه . لشکریان قرار دادمذهب اسماعیلی را نیز زیر نظر 

جنود، کم کم خلفای فاطمی قدرت پیشین خود را از دست دادند و از نیمه پایانی خالفت 

. پاهیان بودندالمستنصر، اداره امور به دست وزیرانی افتاد که قدرت خویش را مدیون س

مذهبی پیشی گرفت و در ـ  قدرت روزافزون طبقه سپاهیان حتی بر قرادادهای اجتماعی

، یازدهمین خلیفه فاطمی، بهرام ارمنی ، )٥٤٤ -  ٥۲٦(الله  دوره خالفت الحافظ لدین

نویری، (سردار مسیحی، با لقب سیف االسالم و تاج الملوک خلعت وزارت دریافت کرد 

۲۸ /۳٠٠.(  

  

رسیدن خلعت وزارت به طبقه سپاهی، قدرت خلفای فاطمی کاهش یافت و به با 

ها درون لشکریان افزوده شد و سرانجام در اواخر عهد فاطمی، کار به هرج ها و رقابتتنش

                                                                                                                                            
  ).٤٠٤مان، ه(ذراعه بعضی از وزیران دکمه زرین مشبک یا مراورید داشت و این جامه، ویژه وزارت بود 

  ). ۱٥۹/ ۱ابن حوقل، (ابن حوقل به این موضوع در دورۀ فاطمی اشاره کرده است . ١

  )۳۹٠دزی، (نوعی عمامه  . .٢

  ).۲٠٤همان، (پارچه لطیفی که برای بستن سر یا ساختن عمامه به کار می رود  ..٣
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 درون طبقه. و مرج سپاهیان در اواخر دورۀ فاطمی انجامید
ِ
ای در اعطای این هرج و مرج

، چهاردهمین و آخرین خلیفه )٥٦۷ - ٥٥٥(الله  لدین خلعت به سپاهیان در دوره العاضد

ق امیران مخالف  ٥٥۸اند ضرغام که از وزیران او بود، در  فاطمی نمایان شد، زیرا گفته

خواند و سپس سر از تن خود را به بهانه اعطای خلعت یک به یک به خزانه دار الوزاره فرا 

برای از میان بردن رقیبان در درون طبقه  کرد و از اهمیت خلعت در نزد سپاهیان،آنها جدا 

این وضِع ). ٤٠۱/ ٤، ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرتالمقریزی، (آنها بهره برد 

های پایانی وزارت نابسامان داخلی در کنار تهدید خارجی صلیبیان سبب شد تا خلعت

و برادر زاده او صالح الدین ایوبی برسد که  (Beha Ed-Din, 54)فاطمی به ترتیب به شیرکوه

و ) ۲۱/۲٦٠، کامل، تاریخ بزرگ اسالم و ایرانابن اثیر، (از سنیان هوادار عباسیان بودند 

بنابراین طبقه سپاهیان که پس . زمینه را برای پایان دادن به خالفت فاطمی فراهم کردند

- از بیشترین و گرانبهاترین خلعتاز خاندان خلیفه، مهمترین پایگاه اجتماعی را داشتند، 

بردند و در بحران بزرگ دوره المستنصر ها بهره میهای انتصابات، تشویقات و مناسبت

توانستند با توسل به قدرت نظامی، خلعت وزارت، یعنی مهمترین خلعت انتصابات را نیز 

  .از آن خود کنند

قاضی نعمان، (گرفت بر میاعوان الوالی که کارگزاران دولت و امور دینی را در  طبقه

برجستگان . پس از طبقه جنود، مهمترین طبقه اجتماعی بود) ٤٥٠ - ٤٤۸/ ۱،  دعائم

ارباب قلم، طبقۀ دبیران بودند : شدندآنها به دو دسته ارباب قلم و ارباب عمامه تقسیم می

ن به پرداختند که بخش بیشتر آو ارباب عمامه، به امور دینی می) ۲۹۸/ ۳القلقشندی، (

ها از بناها و پندها و عبرتالمقریزی، (شد مربوط می١دستگاه قضایی و سازمان دعوت

از ابتدای حکومت فاطمیان بر مصر به ویژه از دوران العزیز، ). ۲۸۲/ ٤، آثار تاریخی مصر

ها از بناها و پندها و عبرتالمقریزی، ) (۱۱٥ذیالبی، (بیشتر دبیران از مسیحیان بودند 

باالترین خلعتی که به کارگزاران و ).  ۳۹/ ۳، اتعاظ؛ همو، ٤٠۷/ ٤، ی مصرآثار تاریخ

یعقوب بن ِکِلس که پیش از این در دولت آل اخشید . رسید، خلعت وزارت بوددبیران می

                                                                                                                                            
دولت فاطمی بـه تبلیـغ کـیش  یالدعات اداره می کرد و در داخل و خارج از مرزها ن سازمان را داعییا. ١

نـام " رهیـجز"ک از آنهـا یـشد که هر  یم میتقس یگوناگون ییایپرداخت و به مناطق جغرافاسماعیلی می

ا ین یر زمیها، جزا نین سرزمیبه کِل ا. داد یآن را سازمان م" دی"ا ی" حجت"به نام  یارشد یداشت و داع

ن، خراسـان، ی، سـند، هنـد، چـ)رانیـغـرب ا(لـم ید، )زانسیب(شد و شامل روم  یگفته م" ر االرضیجزا"

ز وجـود داشـت، ماننـد ین یقوم یها میالبته تقس. شد یم) زنگبار(من، عراق، حبشه و زنج یبلوچستان، 

  .(Daftary, 37)) ها یسودان(ان ی، خزرها و نوب)اسالوها(ان یصقلب
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 ۳٦۸نخستین شخص در خالفت فاطمی بود که در ) ۱۹٥همدانی، (نیز خدمت کرده بود 

و آخرین وزیر اهل قلم که )۱٠۱ذیالبی، ( ق از سوی العزیز خلعت وزارت دریافت کرد

 ).٥٦۲/ ۳القلقشندی، (خلعت گرفت، ابوالفرج المغربی در زمان المستنصر بود 

مهمترین خلعت دبیران که پس از وزارت به آنها اشاره شده است، سرپرست دیوان انشاء و 

 ، دیوان تحقیق، دیوان مجلس، صاحب دفتر١مکاتبات، متصدی توقیع به قلم دقیق

 -  ۲٥۸/ ٤، ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرت المقریزی،(دیوان مجلس بود 

۲۸٤.(  

ارباب عمامه زیرگروهی دیگر از طبقه اعوان الوالی بودند که به امور دینی 

گرفت پرداختند و قضات، مبلغان اسماعیلی، محتسب و قاریان را در بر می می

/ ٤، ها از بناها و آثار تاریخی مصرندها و عبرتپ المقریزی،) (٥٥۷/ ۳القلقشندی، (

القضات بود که از میان  مهمترین خلعت مقامات این گروه از آن قاضی). ۲۸۲

خلعت او جامه زرکش و طیلسان، جامه رسمی ). همان(شد ترین فقها برگزیده می برجسته

الدعات  ام داعیاگر مق. ساختقضات در دورۀ فاطمی بود و آنها را از دیگران متمایز می

آمد و طبل و شیپور های ویژه به اهتزاز در میرسید، مانند وزیر برای او پرچمنیز به او می

این مراسِم اهدای خلعت نشانه درآمیختن دو نقش ).٤٠٤، ۲۸۳همان، (می نواختند 

مذهبی در یک فرد بود و ارزش اجتماعی همپایه مراسم خلعت وزارت  - مهم اجتماعی

القضات بود و  شد که مانند خلعت قاضیگر قضات نیز خلعتی داده میبه دی. داشت

گاه همراه با خلعت . معموال از روپوش زرکش، طیلسان و جامه ابریشم تشکیل شده بود

که )۹۹/ ۳، اتعاظهمو، (شد هایی گرانبها به خویشان قاضی نیز اعطا میقاضی، جامه

اینگونه دامنه پایگاه اجتماعی او،  داد ومنزلت اجتماعی خانواده او را افزایش می

 .گرفتاش را نیز در بر میخانواده

الدعات که سرپرست سازمان دعوت شمرده می شد، در رتبه و مقام اجتماعی  داعی

ها از پندها و عبرت همو،(القضات بود و خلعت و مراسمی مانند او داشت  پس از قاضی

و اعیادی چون عید غدیر خم و  یز در مراسمداعیان ن). ۲۳۸/ ٤، بناها و آثار تاریخی مصر

به این ). ٥۸۱، ۲۳۳همان، (گرفتند مراسم ختم قرآن در پایان ماه رمضان خلعت می

                                                                                                                                            
 بـه کاتـب الدسـت داشـت و وظیفـهاو از دبیران دیوان انشاء و مکاتبات بود که جایگـاهی بـزرگ نزدیـک . ١

داشت برای خلیفه خالصه ای از سیرت بزرگـان بخوانـد و بـدین ترتیـب، اهمیـت مکـارم اخـالق را بـه او 

  ).۲۷۹/ ٤،  ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرتالمقریزی، (یادآوری کند 
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شد های دیگر خلعت تشویق نیز اعطا میطبقه برای تبلیغ مذهب اسماعیلیه در سرزمین

(al-Hamdani, 52&156) آموزش  ١ماین خلعت حتی به فقیهان برجسته  که در دار العل

/ ٤، ها از بناها و آثار تاریخی مصرپندها و عبرتالمقریزی، (دادند نیز اعطا می شد می

٤۷۱.(  

در امور دینی پس از سازمان قضایی و دعوت، محتسب بود که از میان شیوخ عادل 

شد و به خاطر مسئولیتش در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر برگزیده می

به او . انین تنظیم شده برای اصناف گوناگون، اهمیت اجتماعی بسیاری داشتاجرای قو

، ٤۸۹همان، (شد دادند و فرمان انتصابش بر منابر قاهره و فسطاط خوانده میخلعت می

همتا بود از های اسالمی بیسنج که در مقام خود در سرزمینحتی کارشناس نیل). ٤۹٠

جشن فتح خلیج به برکت باال آمدن آب نیل، شد و در میان قضات عادل انتخاب می

که به مقام او در جامعه سیمایی )٥۹۱/ ۳القلقشندی، (گرفت طیلسانی زرکش خلعت می

بخشید، زیرا رود نیل بخاطر نقش حیاتی آن در زندگی مصریان، جایگاه مقدسی دینی می

 .داشت

د و هر یک از شبنابراین خلعت مقامات به طبقه جنود و اعوان الوالی محدود می

های دیگر جامعه اربابان آنها  بنا بر درجه و اهمیت، خلعتی متمایز از طبقات و گروه

ها از بناها و پندها و عبرت؛ المقریزی، ٥۷۱ - ٥٥۱همان، ) (۲جدول (کرد دریافت می

 ٥۷/ ۳، ۲۳ – ۱۹٤/ ۲، ۲٤٦ - ۱۳۹/  ۱، اتعاظ؛ همو، ٥۸٦ – ٥٤۹/ ٤،  آثار تاریخی مصر

 -۳٠۹. (  

   

                                                                                                                                            
تاسیس شد و در آن انـواع علـوم را بـه  در قاهره ۳۹٥دارالعلم مشهور به دار الحکمه به فرمان الحاکم در  ١.

  ).٤۷۱، ٤۷٠همان،(رایگان به دانشجویان همه طبقات مردم آموزش می دادند 
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های اجتماعی در دورۀ فاطمی های مقامات بر اساس گروهسلسله مراتب و نوع خلعت. ۲جدول 

  )نگارنده(

طبقه 

 اجتماعی

گروه 

 اجتماعی

زمینه 

  فعالیت

  های اصلی خلعتویژگی  رسته

ارباب   جنود

شمشیر 

یا ارباب 

  قلم

  وزارت

یا 

  وساطت

  وزیر

  یا واسط

طوق زرین مزین به گوهر، شمشیر 

مزین به گوهر، ذراعه زرین وزارت 

سفید با دو طراز زرکش،  ١دبیقی

دار زرکش، حنک، رپوش حاشیه

مندیل مطبق سفید زرکش، زین و 

  سرافزار زر

ارباب 

  شمشیر

اداره 

امور 

سپاهیان 

  و والیات

امیران بزرگ 

-امیرانطوق(

  )دار

  طوق و دستبند زرین

عمامه با طراز زر دوزی شده، جامه   امیران

روپوش زرکش، شمشیر و دبیقی و 

  کمربند زرین یا نقره

کارگزاران 

ویژه 

خلیفه و 

امور 

  دربار

استادان 

  محنک

مندیل، جامه، حنک و شمشیر 

  زرین

اعوان 

  الوالی

ارباب 

  عمامه

اداره 

امور 

  دینی

ارباب 

  طیالس

جامه، ردا، عمامه و طیلسان 

  زرکش

ارباب 

  قلم

رئیس 

ها دیوان

و ادارات 

  کوچکتر

  جامه زرکش  دبیران

  

                                                                                                                                            
  .منسوب به شهر دبیق در شمال مصر که مرکز تولید پارچه کتان بود. ١
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ها و برای تشویق عامه مردم که سه طبقه اهل خراج، اعطای جامه و خلعت در مناسبت

خلفای فاطمی به ارتباط با . رفتگرفت نیز به کار میتجار و صناعات و سفلی را در بر می

رفتند و دادند و گاه حتی در میان مردم میمی توده مردم و اقشار نیازمند اهمیت ویژه

همدانی، (کردند نیازمندان بدون جلوگیری محافظان، مشکالت خود را با خلیفه بازگو می

های گوناگون نیز فرصت مناسبی برای ارتباط عطا جامه و خلعت در جشن). ۱۱۳، ۱٠٦

با رعایا بود تا پیوند اجتماعی میان حاکمان و طبقات عوام نیز استحکام یابد و هم نماد 

این امر گاه از روی تشویق و . بازی خلیفه در میان جامعه بودقدرت، شوکت و دست و دل

توانست بر محبوبیت طبقه حاکم در میان شد که میرفع نیازهای عموم، نیز انجام می

فاطمیان از همان ابتدای حکومت در افریقیه و مغرب، از این سیاست . رعایا بیافزاید

ه سوم فاطمی، در مراسم ختنه خلیف) ۳٤۱ -  ۳۳٤(المنصور بالله . کردندپیروی می

). ٦۲الصنهاجی، (فرزندش بر خانواده هزار کودک که همزمان ختنه شدند؛ جامه پوشاند 

قاضی . ),Qaddumi (133 & 132این سنت در زمان فرزند او، المعز، نیز ادامه یافت 

کی از ، واژه خلعت را به کار برده است که حاالمجالس و المسایراتنعمان برای این امر در 

دامنه گسترده استفاده از این واژه است، چندان که حتی اعطای جامه به عوام را نیز در بر 

یکی از اعیاد بزرگ فاطمیان که ). ٥٥٦قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، (گرفت می

اعطای جامه از سوی :بخشی داشت، عید الحلل بودبیشترین پیوند را با سنت جامه

های های ایشان به اختالف درجات، جامهفت و مردم و خانوادهیاخلیفه عمومیت می

ها از بناها و آثار تاریخی پندها و عبرتالمقریزی، (تابستانی و زمستانی دریافت می کردند 

هر چند به دقت روشن نیست که چند نفر از مردم جامه دریافت ). ۳٠۳/ ٤، مصر

خطط مقریزی، بخش چشمگیری از کردند، با توجه به توصیفات و ارقام مذکور در  می

شدند، از آن جمله نیازمندان، زیرا بنا به ها برخوردار میمردم قاهره و فسطاط از این جامه

پس از پایان خالفت فاطمی و منسوخ شدن عید الحلل، جامه مردم  ١اشارۀ عماره یمنی

رتا پایان این امر از دوره خالفت المعز در مص). ۳۳۳/ ۳اتعاظ، همو، (ژنده شده است 

بخشی، عامل پیوند قدرت و دستگاه خلیفه با  حکومت فاطمیان ادامه داشت و سنت جامه

شد که اهدای جامه و خلعت برای تشویق نیز به عامه اهدا می. همه اقشار جامعه مصر بود

  ).۳جدول(گرفت بیشتر نخبگان علمی و هنری طبقه تجار و صناعات را در بر می

   

                                                                                                                                            
  .فقیه شافعی، تاریخ نگار و ادیب یمنی در سده ششم که از هواداران فاطمیان بود. ١
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  )نگارنده(به برجستگان علمی و هنری طبقه تجار و صناعات در دورۀ فاطمی  خلعت تشویق. ۳جدول 

خلعت 

  دهنده

خلعت 

  گیرنده

  رویداد  پیشه

گروهی از   الحاکم

استادان دار 

  العلم

استادان حساب و 

  منطق

مناظره الحاکم با گروهی از 

 همو، (دانشمندان در دار العلم 

ها از بناها و آثار پندها و عبرت

  )٤۷۱/ ٤، تاریخی مصر

  استادان پزشکی

برگزاری رقابت نقاشی در دربار   نقاش  ابن عزیز  الیازوری

  القصیر  )۱۲٥/ ٤، الخطط همو،(

پندها و  همو،(نگاری تقویم  منجم  ابن الهیثم  االفضل

ها از بناها و آثار تاریخی عبرت

  )۱٦٠/ ۲، مصر

  سهلون

  ابن الحلبی

  

های گوناگون به عامه مردم اعطاء هایی که در مناسبتها و خلعتگرچه جامه

های ها و خلعتگرفت، در بعضی موارد جامهکردند، طبقه فرودست را نیز در بر می می

شد، زیرا در دیدگاه القاضی النعمان خالفت فاطمی به طور ویژه و تنها شامل حال آنها می

ست، باید به سران دولت گزارش وضعیت نیازمندان که دستشان از دامن حاکمان کوتاه ا

و سپس به حال ایشان رسیدگی شود و از مال خدا سهمی برای آنها قرار داد، زیرا رعیت 

از این ). ٤٥۹/ ۱ دعائم،قاضی نعمان، (ضعیف و الغر بیشتر از فربهان به توجه نیاز دارند 

و پنج هزار رو هنگامی که در دوره خالفت المستنصر، قحطی عربستان را فرا گرفت و سی 

). ۱٠٤ناصر خسرو، (آنها جامه پوشانید  تن از حجاز به مصر مهاجرت کردند، او بر همه

میان  ٢، هزار دست جامه ِنصِفَیه١اآلمر نیز در آیین جامه درانی شیخ ابو اسحاق ابراهیم

ها از بناها و آثار تاریخی پندها و عبرتالمقریزی، (فقیران محله قرافه قاهره پخش کرد

ها برای تامین نیازهای جامعه و کاهش شکاف بخشیاین دست از جامه).٥٦۳/ ٤ ،مصر

  .کردشد و ارتباط طبقه حاکم با طبقه بینوایان را حفظ میطبقاتی انجام می

                                                                                                                                            
هـا از بناهـا و آثـار پنـدها و عبـرتهمـو، (از صوفیان آن دوره که به القـارح المقـری نیـز شـهرت داشـت . ١

  ).٥٦۳/ ٤،  تاریخی مصر

  تنهنیم. ٢
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رفت و در راضی نگاه های اجتماعی نیز به کار میاعطاءی خلعت برای ارتباط با گروه

دوره  فاطمیان در سراسر. لیت نقش داشتهای اقداشتن مخالفان و همبستگی با گروه

 بخش بیشتر جمعیت را سنیان: ای ناهمگن با مذهب خود روبه رو بودندخالفت با جامعه

های پیدایش گروه تشکیل می دادند و این اختالف مذهبی با اکثریت جامعه، غالبا زمینه

ه و خلعت برای فاطمیان می کوشیدند تا از اهدای جام. مخالف شورشی را فراهم می آورد

های سنی و خارجی مخالف بهره برند، زیرا های گروهکاهش تنش و خاموش کردن آشوب

های اجتماعی که در پایگاه شورش و مخالفت بودند، به معنای اعطای خلعت به گروه

  ).٤جدول(رسمیت بخشیدن به هویت اجتماعی آنها بود

ای نوع قومی و مذهبی گستردهای روبه رو شدند که تبا فتح مصر فاطمیان با جامعه

های قومی، سادات بودند که به سبب نسب علوی و از مهمترین گروه.داشتند

این اهمیت جایگاه اجتماعی آنها در . خویشاوندی با خلفای فاطمی، بسیار گرامی بودند

خلعت نقیب االشراف یا سرپرست سادات نیز نمایان بود، زیرا در مراسم اهدای خلعت به 

ها شد و پرچمالقضات، طبل و شیپور نواخته می د مراسم مشابه برای وزیر و قاضیاو مانن

  ). ۳٤۱/ ۳اتعاظهمو، (آمد به اهتزاز در می
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  )نگارنده(های مخالف در دورۀ فاطمی خلعت برای جلب نظر گروه. ٤جدول 

-اهدا
کننده 

  خلعت

نوع 

جامه و 

  خلعت

گیرنده 

  خلعت

 تاریخ  مکان  علت اجتماعی

زن و     المنصور

فرزندان 

ابویزید 

  خارجی 

بخشیدن به آزاد کردن و جامه

زن و فرزندان ابو یزید خارجی 

برای توقف شورش او در 

، تاریخ کاملابن اثیر، (افریقبه 

۱٤/ ٠۹۸۲(  

  ۳۳٤ افریقیه

احمد برادر 

ابو یزید 

  خارجی

دلجویی از خویشان ابو یزید 

که در شورش علیه حکومت 

و جلوگیری از کشته شده بود 

انتقامجویی گروه خوارج 

  )٦۳ذیالبی، (

۳۳٥  

علمای   کفن  المعز

  سنی

المعز در مراسم خاکسپار 

علمای سنی حضور داشت و 

فرستاد تا برایشان کفن می

سبب کاهش اختالفات شود 

  )٦٦همان، (

  

ابو خرز   

  زناتی

خلعت بخشیدن برای توقف 

شورش و تسلیم شدن گروه 

حافظ (افریقیه مخالفان در 

رشید ( ، )۱۲٥ابرو و دیگران، 

  )۲۸الدین فضل الله، 

۳٤۷  

یعلی بن 

احمد 

  زناتی

ابوبکر     الحاکم

انطاکی 

فقیه 

  مالکی

تاسیس مدرسه فقه مالکی و 

خلعت دادن به ابوبکر انطاکی 

به عنوان سرپرست آن برای 

نزدیک شدن به اهل سنت 

  )۱۱۱ذیالبی، (

    قاهره

  

نامه وامان)۱۲۹همدانی، (قاضی نعمانالهّمهاشاره به حفظ منافع اهل ذمه در کتاب 

سو در پی ، سبب شد تا فاطمیان از یک)٤٥، ٤٤واکر، (جوهر در هنگام فتح مصر 
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های اجتماعی اقلیت باشند و از تسلط کامل سنیان بر جامعه تر شدن به گروه نزدیک

های این ها و مهارت برداری از توانمندی بهرهدر پی  سوی دیگر، جلوگیری کنند و از

با توجه به این رویکرد فاطمیان به گروهای اقلیت، شمار چشمگیری از . ها باشند گروه

کردند و اینگونه در طبقات باالی سپاهیان و مسیحیان خلعت انتصابات دریافت می

و یهودیان بودند و بیشتر طبیباِن دربار فاطمی از مسیحیان . گرفتندکارگزاران جای می

ق به ابن نسطاس، پزشک مسیحی خلعت و خانه ای مجلل در قاهره ۳۹٤حتی الحاکم در 

 صقر، پزشک یهودی، خلعت و هدایای بسیار داد ق به ۳۹۸پس از او در   بخشید و

تر، خلعت مقامات مهمی چون وزارت از سوی در دوره متاخر).۱۲٠: ۱۳۹٦ذیالبی، (

یث نیز در زمان اآلمر، خلعترسید و خاندان ابوالحافظ به بهرام مسیحی 
ّ
های مهم مقام الل

نزدیک  فاطمیان برای بنابراین، ).۱۸٤ -  ۳۹/ ۳،اتعاظالمقریزی، ( دیوانی به تن داشتند

های اقلیت، به آنها خلعت های اجتماعی مخالف و ایجاد همبستگی با گروهشدن به گروه

های های آنها در زمینهش در جامعه، از مهارتکردند و با  هدف کاهش سطح تناعطا می

  .بردندگوناگون بهره می

  

  نتیجه 

دهد که جایگاه مهم صنعت نساجی در اقتصاد شمال افریقا و نتایج این پژوهش نشان می

. فراهم کرد بخشی در دورۀ فاطمیبه ویژه مصر، زمینه را برای شکوفایی آدابخلعت و جامه

بی آنها همه طبقات اجتماعی به نسبت اهمیت پایگاه با توجه به ایدئولوژی مذه

این .شدنداجتماعی و جایگاه در ساختار دستگاه خالفت، از خلعت و جامه برخوردار می

 فاطمیان .خلعت انتصاب، مناسبت و تشویق: ها به سه دسته اصلی تقسیم می شدخلعت

قشار گوناگون در سطح بخشی برای تقویت پیوند اجتماعی خود با ااز آداب خلعت و جامه

بنابر این، از خلعت  .ای کالن جامعه بهره می بردندای اعیان و میان طبقهدرون طبقه

برای برقرای ارتباط موثر اجتماعی با اقوام و پیروان مذاهب مختلف استفاده می شد و 

های اجتماعی مخالف حکومت و آرام کردن حتی در مواردی، خلعت در جلب نظر گروه

های اهدایی هر های خلعت و جامهشکل و ویژگی. اجتماعی نیز نقش داشت هایتنش

طبقه بنا بر نقش و قدرت اجتماعی آن متفاوت بود و منزلت اجتماعی آنهارا نمایان 

حتی بعضی نمادهای به کار رفته در عناصر خلعت تنها به گروه کوچکی از . ساخت می

ها از آن طبقه لشکریان بهاترین خلعتبیشترین و گران. خواص در راس قدرت تعلق داشت

بود که موفق شدند در بحران دوره المستنصر، قدرت کامل را در دست گیرند و بر طبقات 
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این ارتش ساالری در آداِب خلعت نیز نمایان شد و به ادغام خلعت . دیگر مسلط شوند

اطمی در راس تا پایان خالفت ف ها انجامید و همان وزارت و امر قضاء در جامه سپاهیان

  .قدرت بودند
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