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Abstract: 

the Fatimids in North Africa and the extinction of the rule of theWith the victory of   

AH. The island of Sicily came under Fatimid rule and the second period 296majority in   

of Sicilian Islamic rule began. At the beginning of the Fatimid rule, a kind of political 

ped Sicily that led to numerous riots and uprisings. Therefore, the presenttension grip  

article tries to answer the question of what role the Colbians played in the establishment 

and continuation of the Fatimid rule in Sicily. Two periods held power there. The  

analytical. As a result, the-of research in the present study is descriptivemethod   

Colbians, following the Fatimid caliphate, restored peace to the island. The policy of  

Muslims of the island was a-tolerance and religious tolerance with the natives and non  

re of the Colombian rulersfeatu.  

Keywords: Sicily, Fatimid caliphs, Colby rulers, internal independence, Byzantium.  
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 بر سیسیل  بررسی نقش سیاسی  کلبیان در حفظ حاکمیت فاطمیان
 1فروزان فرخی

 2مهدی انصاری

 چکیده:

  تیمل   به  سمییمی   یهممممم جزج ه یر  296 سما  در  اغلبیان  انقراض حکومت  و آفریقا شمما  در  فاطمیان پیروزی  با

  سمیاسم   تنش  نوع  فاطمیان،  حکومت  ابتدای درج شمد آغاز  سمییمی   دوم حاکمیت اسممم   یدور  و  درآمد  فاطمیان

بنابراین مقاله پیش رو  م  کوشد  به این سوا   پاسخ  ج  های متعددی شدو قیام شد که منجر به آشوب  سییی  دامنگیر

اسمتقرار و تداوم  سمل ه فاطمیان در سمییمی  قه نقدم   داشمتند، در پاسمخ م  توان از این فر میه  دهد که کلبیان در 

فاطمیان ، ط  دو   نداند دست   حکمران  عنوانبه  کلبیان  در سمییمی ،  پرتمطم  او ما   سماتتن  آرام  سمنن فتت  که برای

اسمتج نتیجه آن که کلبیان    لیل تی  -حا مرتویمیت  قدرت در دسمت داشمتندجروت تیقید در پهوهش  ها در آن دور  

،به تبعیت از تمفت فاطم ،آرامش را به ه یر  باز فرداندندج سممیاسممت تیمماما و تیمماه  مبهب  با بومیان و غیر  

   میلمانان ه یر   از ویهف  های حکمرانان کلب  بودج

 جبی انس داتل ، استقم   کلب ،  حکمرانان فاطم ،  تلتای  سییی ،:  کلیدی  واژفان
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  مقدمه

 یم العه مورد  مو مو   حوز ،  در  فارسم   مقاالت  میان  در  اسممم ،  سمییمی  تاریخ  یدربار  پهوهش قندین  وهود  با

 قدمم  به سمییمی  در  فاطمیان  حاکمیت   تثبیت   در  کلبیان  هایگا  و سمیاسم   نقش  یدربار  میمتقل  پهوهش مقاله، این

  کلبیان   سیاس   نقش  یدربار   پهوهش میتل م نی ،  سییی   بر فاطمیان  حاکمیت   یحوز  در  م العه  هرفونهج توردنم 

ی سمییمی  در وسم  دریای مدیترانه از ن ر موقعیت بیمیار حیما   ه یر ج  اسمت   سمییمی  بر  فاطمیان  حاکمیت  نتوذ در

  میمملمانان را از دیرباز متوهه اهمیت الیا و سمماح  شممما  آفریقا،ن دیک  به هنوب سممواح  ایت  ن ام ،بازرفان ،،

مندی از  اسمتراتهیک  سمییمی  کردج تبدی  دریای مدیترانه به دریای  اسممم  و  ممیمه کردن آن به هسان اسممم، بسر 

میملمانان به یک  از  دسمتیاب    امتیازات تاص و شمرای  طبیع  سمییمی ، غلبه بر قدرت برتر آن روز امتراتوری بی انس،

ها و اهداف میملمانان در حاکمیت بر سمییمی  بودج سمییمی  دو  ترین انگی  مسم از شمرز و غرب های تجارت شماهرا 

  پیرو تمفت عباسم  بودج  حاکمیت اغلبیان سمن  مبه،، ی او :مرحله  مرحله حاکمیت اسممم  را پدمت سمر فباشمت 

 ادامه داشتج هم جزج( 362-297) زط  دو دور  ا فاطمیان  ی دوم، حاکمیت مرحله

بعد از فتا نسای  سمییمی  توسم   اغلبیان به فایمله ی کوتاه   فاطمیان در یمینه ی آن  حا مر شمدندج آن قه در این  

دور  مسم به ن ر م  رسممید در ابتدای حکومت فاطم  نوع  تنش سممیاسمم  دامنگیر ه یر  شممد  فاطمیان بر پیدممبرد  

نتدمار  مبه، اسمماعیل  تاکید داشمتند و  این در شمرای   بود که بومیان سمن  مبه، اهداف کل  اسمتراتهی  تود،ا

ه یر  و ننبگان مالک  مبه،،حضور سیاس  فاطمیان را با اعتقادات  دین  تود در تضاد  م  دیدند، برهمین اسا   

ه یر  بود  تعداد کارف اران  با آن مبارز   م  کردندج او ما  سمییمی  بدتراز  بد  بود ،تمطم در حاکمیت فاطمیان در  

فراوان شمد،برت   از کارف اران  تنسا ما  های معدودی  حکومت کردند،سمنتگیری و رفتار تدمونت آمی  آنان انقمب 

(ج تا اینکه ط  مر حله دوم، تاندان 4، 1362 ع ی  احمد، 99، 1392و ا مم راب را در ه یر  فیممترت داد )مونس،  

موفد شمدند حکومت اسممم  را در ه یر  حتک کنند،نقدمه های بی انس را برای  کلب   ،عسد  دار حکومت شمدندو 

باز پس فیری  یا نابودی  حکومت اسممم   نا کام سمازند،همینین  با هنبدم  ایممح  سمیاسمت توازن بین فرو  های  

اشمتند اعتماد اهال   اهتماع  سماکن در آن ها  بر قرار سماتتند هر انداز   در هل، ر مایت  فاطمیا ن کوشمیدند تاکید د

 سییی  نی  که اکثریت سن  مبه، بودند،نی   هبب کنندج

  حاکمیت  در اسمتقرار نتوذ  ن ام  و فرهنگ  –های سمیاسم  کلبیان در عریمه  نقش پهوهش با هدف تبیین و تیلی  این

ر این پهوهش  جد  فرددم  طرح و بیان  سمییمی  و اهمیت این میم له در مباحر مربوه به تاریخ سمیاسم ، بر  فاطمیان

  قرای    و  واکاوی به  سمممییمممی  بر  فاطمیان  حاکمیت  اسمممتقرارعم و  بر بیان  شمممیو  و رویکرد حکمرانان کلب  در  

  پرداتته   آن  یادار   یشمیو  و  سمییمی   بر تود  تیمل  حتک  راسمتای در فاطم   تلتای  سموی از شمد   اتناذ  هایسمیاسمت 

 جاست  شد 

 

 فتح سیسیل؛ حضور مسلمانان

 در  حمدوداً  تیرنمه،  و(  ایون )  یونیمای   دریمای  میمان  ممدیترانمه،  دریمای  یه یر   (ب رفترینsicilia)  سمممییمممیم   یه یر 

  (ج 1408، 1345اسمت)ماماح،،    فرفته قرار( مغرب در اسممم   حکومت  مرک )  آفریقا شمما   کیلومتری 160  یفایمله

  (ج 41، 1973آورند )ابن ت ی،،  شممار  به افریقیه  ه و را آن  اسممم   مورتان از  برت  شمد   سمب،  کم،  یفایمله این

 1365اسمت )مدن  ،  کرد   متام   ایتالیا  کدمور به را آن  «میمینا» مسم  بیمیار یتنگه  ایتالیا،  هنوب در  شمک   مثلر   سمییمی 

 (ج657،  2536 شاملوی ، 9،



 

4330 

ان
طمی
 فا
ت
کمی

حا
ظ 
حف
در 
ن 
بیا
کل
ی  
اس
سی
ش 

 نق
سی
رر
ب

 
یل
یس
 س
بر

 
 

  به  (  سممتس این ه یر    Hambin,1975,9ها بودند )سممکان اتر سممییممی ،  یه یر   در  سمماکن  اقوام ترینقدیم 

،   1369نسادند )وینوار، بنا  راPanormos-palermo (  فعل   پالرمو )  پانورمو   شممسر  آمدآنان  در  هافنیق   اسممتعمار

هدید    شمممسرهای  سممماتتن  با و  کردند  مسماهرت  ه یر  این  به  هایونان  میمد، از  قبم  هدمممتم قرن  اواسممم  (ج از52

 در  یونان   تمدن و  فرهنگ  مرک  به را  سمییمی  سمیراکوزا، فم، آفریگنت و شمسر های دیگر ، ق انیا  ناکیمو ،میمینا،

ج  پرداتتند  رقابت  به  ه یر  سممر  بر هاروم   و(  قرطاهنه اهال )  هاکارتاژ  (ج119،  1390سمماتتند )برازت، مبد  غرب

 آن بر  میملمانان  دسمت   به  آن  فتا تا و شمدند  میمل   سمییمی   یه یر  بر  رومیان  م، 535 سما  در پون ،  هنگ از پس

 (ج1408 مااح، ،پیدین ،   676 بیتان ،    1382،45داشتند) قر قانلو،    تیل 

هم جزج میان میلمانان و رومیان میلمانان از همان آغاز فتوحات اسمم     34پس از نبرد دریای  ذات الاوری در سا  

(ج  488-7، 1385ی سمییمی  و دیگر ه ایر دریای مدیترانه شمد  بودند )عودی،  م  ه یر متوهه اهمیت سمیاسم  و ن ا

بمذری تیت عنوان »فتا ه ایر دریا« قنین آمد  اسمممت: معاویه بین حجدین کندی در زمان حکومت   فتوح البلداندر 

ه یر  حمله برد  اسمت )بم  سمییمی  لدمکر کدمیدج او ننیمتین کیم  اسمت که به آن    یمعاویه بن اب  سمتیان به ه یر 

ی هدی به  (ج پس از آن سممییممی  پیوسممته در معرض تاتت و تاز والیان افریقیه بودج اولین حمله 338، 1337ذری، 

همممم جزج(، به فرمانده  اسمد بن   201 - 223  اهلل بن اغل، )ح قامد اشمغا  ه یر ، در زمان اغلبیان، به دسمتور زیاد 

(ج اغلبیان ، موفد شمدند فتوحات تود را در ه یر ،  66،  1992فرفت )شموق  ، همممم جزج یمورت  212فرات در سما  

همای امتراتوری بی انس را برای هلوفیری از  فیمممترت دهنمد و از آن هما بمه منماطد هنوب  ایتمالیما حرکمت کننمد و تمت

حکومت با مردم   آمی فتا ه یر  تنث  کردندج در این دور  ه یر  شماهد نوع   انیمجام مبهب  و هم ییمت  میمالمت 

م(، از بی انس   878تا   827 / 262تا    212های )ی سمما ه یر  بود، اغلبیان سممییممی  را در فتی  تدریج  در فایممله

فرفتند،  اما شمرز ه یر  هنوز  کامم  فتا ندمد  بود،بی انس همینان میمتملکات  در شمرز سمییمی  و کاال بریا ، در 

(جدر دور  حاکمیت فاطمیان و دسممت ندمماندفان آنان 181، 1391)دفتری ، ناحیه  هم هوار  ایتالیا،در دسممت داشممت  

)کلبیان  ( مجددا  به دمنش و طبرمین لدممکر کدمم  کردند و حد درافت  ه یه  از سمماکنان این مناطد ا به دسممت  

،  1975آوردندو بیش تر تمت تود را متوهه ایتالیا و هلوفیری از غلبه رومیان بر ه یر   سمماتتند) احیممان عبا ،

 (ج39

- 875همممم/  290-261رؤیای فتا کام  سییی  و تیل  میلمانان بر آن، در زمان امیر اغلب ، ابراهیم بن احمد )ح   

هم   290در سما   (ج  148،    1373م(، به واقعیت پیوسمت ،حضمور میملمانان  در آن ها فیمترت  یافت)میمدی،  902

طور کام  از  ی قدرت میملمین قرار فرفت و بهقبضمه ی سمییمی  درجزج با سمقوه شمسر طبرمین، عممً تمام ه یر 

 ی دوم حاکمیت میلمانان آغاز شدج(جبا  تارف نسای  سییی  دور  26، 1362امتراتوری بی انس هدا شد)احمد، 

  فماطمیمان   دسمممت   بمه  سمممییمممیم   افریقیمه،  در  اغلبیمان  دولمت   کردن  منقرض  و  آفریقما  شممممما   در  فماطمیمان  پیروزی  بما

(جموقعیت هغرافیای  ه یر   ی سممییممی  ،ن ر فاطمیان را به  107، 1379 نایممری طاهری،66-1996،65افتاد)مقری ی،

  قاب   زیر موارد  سمییمی ،  بر  سمیاسم  یسمل ه  در  فاطمیان اهداف ترینمسم از اهتمام حممت دریای  تود هل، کردج

  تقویت  یافتند،ججج  و طم فراوان  اقتاممادی  منابع و معادن  با  حایمملنی   سممرزمین  را  سممییممی   فاطمیان  اسممت   توهه

  عباسم    تمفت  با  مقابله  تی ،شمورت  مناطد در  حاکمیت   تثبیت  تجاری، هایرا   بر تیمل   قلمرو،  یتوسمعه  حکومت،

  دولت فاطمیان، جداشمت   اسمتراتهیک   ارزشم   که  افریقا  شمما  در  عباسمیان نتوذ  نق ه آترین مامر  فتا  اندلس،  امویان و

  ب رگ  امتراتوری  کام   احیای  دولت  این  هدف  زیرا  داشمتند، تأکید  تود  حاکمیت  حتک  بر سمییمی  به  ورود ابتدای از

  با   که بود  شمرای    در  (جاین مو مو 38،  1383بود)واکر، مدیترانه دریای  و اسممم   قلمرو  سمراسمر  بر  حاکمیت  اسممم ،
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تمت دولت  جشممد ها آن در  های قیام و  انقمب  سممب،   و  ه یر  دامنگیر  سممیاسمم  تنش  نوع  فاطم ،  حکومت  آغاز

مردم   در حال  بودکه اکثریت  بود این    اسممماعیل   حکومت  مبه،  فاطم  برای تیمی  مبه،  شممیعه اسممماعیل   

کردند یا فروه   که تاره   م   پیروی ،(زج همم  179  متوفای) مال   امام مبه،   ویه به  سنت، اه  مبه،  از ه یر   

  دولت پرداتته، مبه،   اسممماعیل   فاطمیان  با  دشمممن  به رو، همین  (جاز34ان،مبهبان  سممرسممنت بودند )واکر،هم

  حاکمان   راندن عق،  در  ه یر  مییییان هایتمت  نه تنسا  اتتم فات  مبهب  ه یر ، بلکه ج  پبیرفتندنم  را  فاطمیان

  مکرر   هایهنگ الما ،بیت  در آنان طمع فاطم  و  کارف اران سمتم و ظلم آنان،  هایکارشمکن  من قه، این از  میملمان

  واکاوی ج  بود  سممییممی   یادار   در  فاطم   تمفت  روی پیش مدممکمت  همله از  ه یر  این  بر  سممر غلبه  بر بی انس

ی زمان  )از سما  میدود  در  ه یر  این بر سمل ه حتک  راسمتای در فاطم   تلتای  سموی از شمد  اتناذ  هایسمیاسمت 

به این یممورت بود  که    دور  روند تیممل  و حاکمیت فاطمیان بر سممییممی ندممان داد که در این   ج ز(، 362 -299

ی  موروث  در ادار   ی هاندمین و هرف  از شمیو   شمدندفاطم  انتناب م   میمتقیماً از هان، تلتای  کارف اران سمییمی 

 (ج113-112، 1392سییی  استتاد  نکردند)نایری طاهری،

 

ــ    341-336حسن بن علی بن الحسین کلبی)حک  م(،اولین کارگزار و نماینده دولت فاطمیان در   952-947هـ

 سیسیل

حکومت     حیمن کلب ،  دار تانواد  بنو اب  الییمین بودجای عرب  و ریدمهوی از تاندان مغرب  و پر نتوذ کل،، قبیله

ای یمن  بود  اسمت  ی کل،، قبیلهات کل، در تاریخ شمسرت یافته اسمتج قبیلهدر سمییمی  تأسمیس کرد که به نام قبیله

ه یر  به غرب  (جآنان بعد از ظسور اسممم در شمبه1391،181 دفتری،288-1365،287 میمعودی، 104،  1414)ابن اثیر،

ها،  امویان، بیمیاری از افراد این قبیله را برای سمرکوب شمورت الدمام و اطراف دمدمد مساهرت کردندجحجاز در بادیه

ی سمیاسم   (جاما در دولت فاطم ، تاندان کلب  در زمینه1390،44فتوحات و میاف ت از مرزها به کار فرفتند)یمیق ،

بن    از افراد مسم این تاندان و پیمر تواند  ی سمالم و مبهب  نقش بیمیار مثثری داشمتندجپدر حیمن کلب  یعن  عل   

ز در شورت میان   326 جز (،بود که در میایر  شسر هرهنت در سا     305-325راشد حاکم  فاطم  سییی  )ح 

(جشمماید حیممن با پدرت در این   109، 1980هواداران تمفت فاطم  با موافقان  تمفت عباسمم  کدممته شممد)دوری،

امور  ه یر   به حکومت سمییمی  مناموب شمد  شمورت همرا  بود   و به این اعتبار  و به دلی  آفاه  و آشمنای  او به 

باشمدج عمد  مورتان شماییمتگ  ،شمجاعت و همراه  حیمن کلب   را در سمرکوب شمورت ابای ید تاره  امتیازی  

هممممم جزج(   336-332تاص ودلی  انتاماب وی به حکمران  ه یر  دانیمته اندجشمورت ابو ی ید تاره  در سما  )

به ت ر انداتت، بازتاب غیر میممتقیم  در سممییممی  به ها فباشممت)دفتری،  موقعیت حکومت فاطمیان را در افریقیه  

نار مایت     به او ما  سمییمی ،  توهس های داتل  و ب به شمورت  ی فاطم (ج به سمب، سمرفرم بودن تلیته104، 1393

زج(،  همممم ج  341- 334  ح ) ی فاطم ، منامورناآرام  از نو در سمییمی  هریان یافتج تلیته مردم از کارف ار فاطم ،

م، حیمن بن عل  کلب ، پیمر داماد، یک  از حکمرانان    947همممم/  336برای ح  بیران ا م راب در ه یر ، در سما  

پیدمین فاطم  در سمییمی  و یک  از سمرداران ب رگ سمتا  فاطم  که اتیراً با امتیازی تاص در هنگ علیه ابو ی ید 

ی تود به حکومت  ندماند عنوان حکمران دسمت  ، بهتاره ، تدمت کرد  بود، برای سمر و سمامان دادن به امور سمییمی

 ج(جMetcalfe,2009,p53 68،  1383سییی  مناوب کرد)واکر،

حیمن کلب  در شمرای  سمنت و دشمواری به سمییمی  قدم نساد  درفیری و آشموب میان طرفداران فاطمیان و اهال  قبیله  

ی فاطم ، مناممور،  یر  رسممید که تلیتهبه رهبری بن  طبری در اوج شممدت تود بودج در حال  حیممن کلب ، به ه
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ی ابوی ید تاره  و سمر پیمرت، فضم  را به همراهش فرسمتاد  بودج قامد او از این کار، ترسماندن اهال  سمییمی   هناز 

(ج البته در منابع آمد  که  1980،109دسمت حکومت برای کنتر  اهال  سمییمی  باز اسمت)دوری،  کهو تأکید او بر این 

ضم  از دسمت رفت و هیمد ابوی ید بر روی آب شمناور شمد و به شمسر مسدیه بازفدمت و هیمد ف کدمت  غرز شمد و سمر

 (ج1378،61او را بر آبرا  النالبیه به در آوینتند)ینساه ،

ی فاطم  و حکمران  ی فاطم ، مناممور، به حیممن کلب ، مو ممع تلیتهی تلیته، نامهی اسممتاد هوذرسممیر در کتاب  

سمازدج حیمن  ها در مقاب  رهبران انقمب را آشمکار م مت فاطم  و مو مع سمییمیل سمییمی  را در برابر منالتان حکو 

کلب  درتواسمت آزادی یک  از رهبران انقمب سمییمی  )میمد بن عبدون( را که در زندان مسدیه بود ، داشمته اسمتج  

نامور، سمیاسمت  ی فاطم ، مسمازی بود  اما تلیتهسمیاسمت حیمن کلب  ایجاد ارتباه و ن دی  شمدن به مردم و آرام

دانیممتج ن ر تلیته مناممور بر این بود،  قاطعیت را بسترین روت برای سممامان دادن به و ممعیت اهال  سممییممی  م 

اند که  ها شمد ، به قی های  عادت کرد سمری آنسمرزمین  که وفور نعمت باعر سمرمیمت  اهال  و احیمان سمب، سمب 

 (ج1980،110کند)دوری،ه  شمدیر از ذهندان تارج نم 

های هنگ  راه  سمییمی  شمد، در سماح  شمسر بندری مازر پیاد  شمدج به دلی  تر  اهال  شمسر  ن کلب  با کدمت حیم 

مازجر از بن  طبری، حیمن نتوانیمت وارد آن ها شمود و مجبور شمد ابتدا در بیرون شمسر اردو ب ندج تا این که فروه  از  

ی همکاری بدهندج ظاهراً در این هنگام، بن  طبری ی وعد اهال  افریقیه و کتامیان توانیتند به ن د حین بروند و به و

ی فاطم  فرسمتاد تا از تلیته بنواهند کیم  غیر از حیمن بن کلب  را به سمییمی  اع ام  دو نتر را به افریقیه ن د تلیته

شد و تمام طور نافسان  وارد شسر مازجر (جبه میض این که آن عد  به شسر بازفدتند، حین به1965،471کند )ابن اثیر،

سممتاهیان افریقی  آن ها به او پیوسممتندج مردم که احیمما  کردند با مردی دوراندیش و باهوت طرف هیممتند، فرو   

هما و افرادی کمه از قیمام دوری کردنمد نی  بمه حیمممن  رؤسممما و کمارمنمدان دیوان  در این میمان،  فرو  بمه وی پیوسمممتنمد 

 (ج1857،100پیوستند)آماری،

ر بنوطبری و سایر سران شورت، عل  بن طبری، میمد بن عبدون، میمد بن هناء و رهاء  با دستگیری اسماعی ، رهب

بن هناء، حیمن کلب  با درایت و کاردان  موفد به سمرکوب قیام شمد و حکمران  او بر سمییمی  تثبیت شمد، رومیان از  

 (ج1363،295 ابن تلدون،480ی سه سا  را فرستادند)اماری،همان،تدم او بیمناک شدند و ه یه

آید که  اند  اما از سموی دیگر، از ف ارت منابع قنین بر م منابع از انگی   و علت قیام بن  طبری ف ارشم  ارایه نکرد 

فیری تاندان کلب  در سمییمی ، قیام بن  طبری بود  اسمت  زیرا تاندان حیمن کلب  بعد از قیر  شمدن بر  سمب، قدرت

م(، از هان،    1041-947همممم/  435-336، تقریباً برای ی  قرن )ای میل  در سمییمی  پ  افکندندبن  طبری سملیمله

 (ج1975،108فاطمیان بر سییی  حکومت کردند )احیان عبا ،

در سمییمی  با    با انتاماب حیمن بن عل  کلب  به امارت سمییمی ، دور  و فام  هدیدی از اسمتقرار و نتوذ فاطمیان

ی  های تلیتهد از برقراری آرامش در ه یر  با حمایت میمتق  کلبیان آغاز شمدجحیمن کلب ، بعی نیمهتأسمیس سملیمله

ی سمییمی  را از  هتتم، امتراتور روم شمرق ، تاممیم فرفت ه یر   فاطم  به هنگ رومیان رفتج در ایام وی قیم ن ین

میملمانان باز پس فیردج از این رو، حیمن کلب  سمتاهش را همع کرد و رهیمتار کاالبریا شمدج وی قامد داشمت در این  

و  بر شمکیمت رومیان، شمورشمیان نارا م  سمییمی  را نی  به هساد در کاالبریا سمرفرم سمازد و با پیروزی بر  نبرد عم

ها از تود تر  و هیبت اندازدج وی بر مناطد میمین ، ریو، قلوریه در هنوب ایتالیا میمل  شمد  رومیان در د  سمییمیل 

میجدی ساتت و از مییییان کاالبریا   (Reggio)ریو   و امتراتور روم، ناقار یلا را پبیرفتج حین کلب  در شسر،
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قو  فرفت که حرمت آن را رعایت کندج آنان متعسد شمدند که قنانیه هر فردی از اسمیران میملمان به این میمجد پنا   

 (ج1392،101 مونس،1989،201برد، هانش در امان باشد و به او آسیب  نرسانند)زرکل  ،

 

 ه.ق( 362-336سیسیل از )خط مشی سیاسی فاطمیان در اداره ی 

- 365  هممجزج درفبشت و پس از او تمیم المع  لدین اهلل )ح  341ی فاطم ، در ما  شوا   اسماعی  المناور، تلیته

 (ج63-1378،62قدرت را به دست فرفت)ینساه ،ج(  زج هم  341

زند تود ابوالییمین  تلیته هدید )مع ( به حیمن بن کلب  دسمتور بازفدمت از افریقیه داد، حیمن ن د وی رفت و فر

 (ج1965،494 جز (،را هاندین تود در سییی  تعیین کرد )ابن اثیر،358-341احمد بن حین )ح 

ی عباسم   در منابع آمد  که علت دور کردن حیمن کلب  از سمییمی  و هاندمین  فرزندت، شماید به سمب، هرا  تلیته

دادند که فردی قدرتمند میان بود  که اهاز  نم از اعتبار و قدرت تاندان کلب  بودج این یک  از ایمو  سمیاسمت فاط

 (ج101برای مدت  طوالن  بر سییی  حکومت کند)مونس،پیدین،

توانیمت به راحت  و  این ن ر قاب  تأم  اسمت  زیرا این دور  سمرشمار از شمورت و درفیری بود و کارف ار سمییمی ، نم 

ی تاندان کلب  را از آن ها دور  ی فاطم ،مع ، همهلیتهی کام  یابد، از طرف  تآسمان  نتوذ کرد  و بر آن ها سمی ر 

عنوان کارف ار بر سمییمی  مناموب کرد   نکرد، به های حیمن کلب  برای به دسمت آوردن د  او، فرزندت احمد را به

ی فاطم ، مع ، قامد داشمت وفاداری این تاندان را می  ب ند و به آنان اعتماد کند  یا شماید احیما   شماید تلیته

 کرد که حین کلب  در کنارت باشد تا در حوادث و وقایع هدید به او یاری رساندجم  نیاز

احمد بن حیممن تمت کرد سممیاسممت پدرت را در وفاداری به حکومت فاطم  ادامه دهد  وی همرا  سمم  تن از  

ها فراوان  به آنهای  های سمییمی  بعد از این که تدمیع تود را اعمم کردند، ن د تلیته، مع  آمد، تلیته یملهشمنامیت 

ای از اهال   (ج این به آن معناسممت که عد 432 ابن التداء،408ع ا نمود و آنان به سممییممی  برفدممتند)اماری ،پیدممین،

ی منایم، و اموا  از  واسم هسمییمی  طرفدار فرایش فکری فاطمیان بودند  فرقه در برت  از منابع آمد  که آنان به

 (ج45دین،طرف حکومت ترید  شدند)احیان عبا ،پی

مردم سمییمی  دو فرو  بودند: فروه  به دولت شمیع  در آن ها پایبند بودند  فرو  دوم، فقسای اه  سمنت، ب رفان  

یمورت ظاهری  ی فاطمیان بودند، احتماالً بهندماند امیران کلب  و دوایر حکومت  وابیمته به آنان از آن لیا  که دسمت 

مدرک  وهود ندارد که در میان میمملمانان ه یر  که اغل، بر مبه،  اما هیچ کردند از مبه، اسممماعیل  پیروی م 

 (ج182،  1391مالک  بودند، افرادی به مبه، اسماعیل  دولت فروید  باشند)دفتری،

احمد وقت  کار تود را به عنوان وال   فاطم ، شمرو  کرد سمع  نمود  با تاتت و تاز در مناطد میمیی  ندمین دامنه  

ی فاطم ، مع ، به هنگ با رومیان رفت تا قند شمسر میمیی  ندمین جوی به دسمتور تلیتهقدرت تود را فیمترت دهد

ز به تارف در  همممج 351ماند  بگدایدج احمد، طبرمین را در سا  تیت حمایت بی انس  را که هنوز در سییی  باق 

»مع یمه« نمامیمدنمد)ابن    مع ،  (جآن هما را بمه نمام تلیتمه فماطم ، حماکم وقمت افریقیمه،  1958،101آورد)ابراهیم حیمممن،

این نبرد پس از فتا    فر  تورد  اسمتج جزج  هممممم  304(ج نام احمد بن حیمن با نبرد المجاز در سما  556اثیر،پیدمین،

شمدج مردم رم ه در برابر او مقاومت کردند  لبا میایمر     Rametta طبرمین یمورت فرفتج احمد راه  رم ه )رامتا(

ت فیمترت یافتج این ها بود که مع  به اشمتبا  تود در ع   حیمن بن کلب   ی تروج از اطاعآن طوالن  شمد و دامنه

پ  برد او را بار دیگر به سمممییمممیم  فرسمممتماد تا شمممورت را سمممرکوب کنمد  بدون آن که فرزندت احممد را برکنمار  

در ها آمد  بودند، که از قیمم ن نیه به کم  آن ندممینان میممیی  رم ه همرا  با سممتاه (جقلعه102کند)مونس،پیدممین،



 

4334 

ان
طمی
 فا
ت
کمی

حا
ظ 
حف
در 
ن 
بیا
کل
ی  
اس
سی
ش 

 نق
سی
رر
ب

 
یل
یس
 س
بر

 
 

ز وارد ه یر  شمدند و شمسر میمینا را تامرف کردندج احمد بن حیمن از مع ، درتواسمت کم  کردج   هممممج 353شموا   

حیممن کلب     مع  سممتاه  را به فرمانده  حیممن بن کلب ، پدر احمد فیممی  داشممتج یک  از فرماندهان  که در کنار

ها )مانوی ( کدمته  را فتا نمودند، فرماند  روم   ات حیمن بن عمار بودج میملمانان شمسر رم هکرد، برادرزاد فعالیت م 

شممد و تعداد زیادی از ب رفان و سممرداران روم  به اسممارت در آمدندج این هنگ به نبرد المجاز یا همان هنگ تنگه  

ی ابن تلدون بر اثر آن دقار ت، شممد و  مدممسور شممدجحیممن کلب  از این پیروزی قنان شمماد فردید که به فتته

(جنبرد تنگه و شمکیمت  104-102 ابراهیم حیمن،پیدمین،557-1965،6 ابن اثیر،297،پیدمین ، درفبشمت)ابن تلدون

یملا کنندج تمام سمییمی  و    ن ر کرد  و تقا مایها از سمییمی  و هنوب ایتالیا یمرفسمنت رومیان سمب، شمد آن

این ب رفترین پیروزی بود    های  از تاک ایتمالیما مثم  قلوریه )کاالبریا( و آپولیما در اتتیمار میممملممانان قرار فرفتنمدجبنش

 (ج1392،102های هساد اسمم  به دست تاندان کلب  کی، کردند)مونس،که فاطمیان در میدان

ی تانواد ، اوالد و  ی سییی  را با همهم، مع ، از احمد بن حین تواست که ه یر  969ز/   هممج 358در اواتر سا  

همگ  تاک سمییمی  را ترک کردندج تر  تلیته فاطم ، به  ها در سم  کدمت  سموار شمدند و  برادرانش ترک کندج آن

هما نی  بمه افریقیمه ع   احممد و  ی مدممماوران و ممزممان آنای بود کمه دسمممتور داد عمو  بر تمانمدان کلب  هممهانمداز 

سما ، بیانگر آن اسمت که تغییر قدممگیری در مو مع   16مساهرت اهباری تاندان کلب  از سمییمی ، تقریباً بعد از 

فاطم  نیمبت به تاندان کلب  روی داد  اسمتج تلیته با طوالن  شمدن مدت حکومت آنان احیما  کرد تأثیر و  دولت 

نتوذ این تاندان در سمییمی  زیاد شمد  اسمتجبیم آن داشمت که احمد، دور از تلیته حکومت آن ها را از آن تود کندج  

ویه  بعد از آن گر به این تاندان نیازمند نییمت  بهی فاطم ، مع ، به این نتیجه رسمید  بود که دیاز سموی دیگر، تلیته

نوع  هم نمداشممممت)ابراهیم کمه  بیم   آنمان  از  دیگر تلیتمه  ایجماد شممممد و  بی انس  مع  و  پیممان  میمان تلیتمه، 

 (ج105حین،پیدین،

م  969هممممج ز/   358تا سما    از این رو، میمتق  بودن کلبیان در حاکمیت بر سمییمی  به یممح حکومت فاطم  نبود

  حکومت طور دایم  به فرمانروای  موروث  سممییممی  منامموب کنندجطمیان در ن ر نداشممتند که تاندان کلب  را بهفا

 احیمان  50وافبارشمد)احمد ،پیدمین،  یعیش نام به(  احمد  پدر)  عل  بن حیمن بربر آزاد شمد ،  غممان از یک  به  سمییمی 

 (ج1992،341  یف،46عبا ،پیدین،

رفته در طرابلس بیمار  م وقت  در رأ  ی  ناوفان دریای  به مار م  970هممج ز/  359احمد بن حین کلب  در سا  

هممج مورد ر ایت   359(جحکومت یعیش در اواتر سا    103 مونس،پیدین 433شد و از دنیا رفت)ابن التداء، پیدین ،

رالامناعه همع شمدندج بین  ی آشموب و انقمب علیه کارف ار بودج قبای  در داو پیمند مردم نبودج سمییمی  از نو یمینه

های دیگر از اهال  سمر قوسمه یک  از شمسرهای سمییمی  ن ا  در فرفت و منجر به قت  و درفیری  موال  کتامه و فرو 

(جبا فیمترت فتنه و ناتوان  یعیش در ایجاد یملا و آرامش، 610شمد و از دو فرو  تعدادی کدمته شمدند)ابن اثیر،پیدمین،

ترین را  حم   سمممییمممیم ، بمازفردانمدن مجمدد حکوممت بمه تمانمدان کلب  را، یمممییا  ی فماطم ، مع ، برای حتکتلیتمه

 جز( را در 359-372بازفدمت امور ه یر  به و معیت عادی دانیمتج از این رو، ابوالقاسمم عل  بن حیمن کلب )ح 

وب  نیابت برادرت احمد بن حین به امارت سییی  منا م به مدت کوتاه  به 969ز/  همممج 359ی شعبان سا   نیمه

مدمم  مع ، یعن  قرار دادن ی  نای، در کنار کارف ار ایممل  برای کنتر  اسممتقم  (ج این ت 112کرد)دوری،پیدممین،

 ی ه یر  داردجسیاس  وی برای پیدگیری از استقم  کلبیان در ادار   مد ی ت امرای کلب ، ندان از شیو 

ها  ها و ناآرام یع  تود بازفرداند، ا م رابابوالقاسمم بن حیمن کلب  موفد شمد او ما  سمییمی  را به و معیت طب

 (ج610فروکش کردند، ن ر اهال  آن ها رابه تود هل، نمود )ابن اثیر،پیدین،
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ی فاطم ، مع ، حکم  مبن  بر امارت سمییمی  را برای او یمادر کردج مع ، برای  تلیته جزج همممم   359در انتسای سما  

ن سمرزمین و حکومت او را اعمم کرد و مرگ برادرت احمد را نی  به  ای فرسمتاد و ط  آن اسمتقم  ایابوالقاسمم، نامه

باشمدجبه این  (ج در واقع، حکومت ابوالقاسمم آغاز اسمتقم  سمیاسم  کلبیان م 433وی تیملیت فتت)ابن التداء،پیدمین،

 احیان  419ن،ی سییی  پبیرفت )قرقانلو،پیدیترتی،، تمفت فاطم ، کلبیان را تلوییاً به فرمانروای  موروث  ه یر 

 (ج180-179عبا ،

 

 

 

  جز435-362ادار  ی سییی  به شیو  ی کلبیان از

ی فاطم  پایتنت تود را از مغرب به مامر انتقا  دادج این اقدام عممً به  م، مع ، تلیته 972 –ز  هممممج 362در سما  

تا این زمان با انتناب امیران    زیرا فاطمیان این معنا بود که کلبیان از اسمتقم  بیدمتری در سمییمی  برتوردار شمدند 

طور دایم به فرمانروای  موروث   کردند و در ن ر نداشممتند تاندان کلب  را بهکلب ، میممتقیماً بر سممییممی  حکومت م 

اما بعد از ورود به مامر و با توهه به برت  از عوامل  که از شمرای  هدید در مامر  ی سمییمی  مناموب کنند ه یر 

تا حدودی از تعسد تود در   فتند با اع ای فرمانروای  موروث  این ه یر  به تاندان کلب برتاسممته بود، تامممیم فر

قبا  این ه یر  آسمود  شموندج افر مع ،تلیته فاطم   ،تاندان کلب  را نمایند  تود در سمییمی   تلق  کرد در واقع، او  

این بود که به حاکمیت او بر این  با این کار ، عمم از این سممرززمین دسممت شممیممته و تنسا قی ی که  م  تواسممت  

من قه اسمما اعتراف شمودجعوامل  که فاطمیان را به اتب این تاممیم و تثبیت و تیکیم موقت تاندان کلب  در سمییمی   

های میلمان، داشمت، ر مایت عموم  هماعت میملمانان همرا  با آرامش نیمب  ه یر ، بیم  و فیترت مساهرندینوا

ندماند  و یمدید در سمییمی  که در عملیات دریای  در برابر نیروهای بی انس  دسمت   نیاز تلتای فاطم  به حکومت 

 (ج1980،38طور هدی یاری کند)احمد،بتواند آنان را به

زیرا امتراتور روم شرق  ژان ت یمیکیس با اتوان    هممممج ز امیر ابوالقاسم به ع م هساد بیرون آمد  371قعد  سا  در ذی

مقد  روم برای هنگ با میملمانان با هم متید شمدندج امیر کلب  نی  با توهه به این اتیاد، در سمواب  امتراتور دولت 

تیکیم کدمور و تجسی  سمتا  تود کوشمش بیمیار کردج این دو امتراتور میمیی  سمتاه  به فرمانده  بالدوین به سمییمی   

فاطم  سمییمی  در این نبرد کدمته شمد (ج ابوالقاسمم عل  بن حیمن کلب  امیر و حاکم  104-3روانه کردند)مونس،پیدمین،

 (ج46 احیان عبا  ،پیدین،433و شسید لق، فرفت)ابن التداء،پیدین،

م(، با عدالت بر سمییمی  حکمران  کردج این مدت از بسترین    981-970همممم/  370-359ابوالقاسمم عل  دوازد  سما  )

  آیمد  مورتمان زمماممداری وی را  هما بمه شمممممار مترین آنهمای حکوممت اسممممم  در این ه یر  و پر پیروزیسممما 

ب رفان سمییمی ، پیمرت هابربن ابو القاسمم  (جپس از ابوالقاسمم،153 مدن  ،پیدمین،297اند)ابن تلدون،پیدمین،سمتود 

ی امور سمییمی  را   جز (را به امارت مناموب کردند  اما تدبیر کاف  برای ادار   373-372عل  بن حیمن کلب )ح 

پیمر عمویش هعتر بن   ی فاطم ، تأیید ندمدج سمتس،کردندج حکومتش توسم  تلیتهنداشمتج سمتاهیان علیه او شمورت  

ی  (جهعتر، از وزیران تلیته104 زرکل ،پیدمین،1286،86میمد بن الییمین، به هاندمین  او مناموب شمد)ابن اب  دینار،

کلس، وزیر  هممممجج ز( و به تلیته بیمیار ن دی  بود  این ن دیک  سمب، حیمادت ابن   386 -365فاطم ، ع ی  )ح   

رغم می  باطن  تود، تلیته را به فرستادن هعتر دیگر تلیته فردیدج ابن کلس برای آنکه از شر هعتر آسود  فردد، به

به حکومت سمممییمممیم  تدممموید و ترغیم، کرد تا او را از مرک  حکومت دور نگه داردج هعتر با اکرا  پبیرفت و در 
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(ج هعتر، به میض ورود به سییی  به  161-160مدن  ،پیدین،هممممج ز به سییی  رسید) 373یتر سا   25قسارشنبه  

تثبیت امور پرداتت و در هست عمران و آبادی ه یر  بیمممیار تمت کردج به سمممب، حمایت از علما، دربار او می   

 (ج297 ابن تلدون،پیدین،51،1362بندید)احمد،ها م های باارزش  به آنرفت و آمد عالمان دین  بودج هوای  ویله

ی فاطم ، اه  ذمه بیمیار مورد توهه بودندج ع ی ، ی  کنی ک سمییمیل  داشمت که میبوب وی  زمان ع ی ، تلیتهدر 

بودج این کنی ک برادر راهب  در سمییمی  داشمتج به تویمیه و سمتارت کنی ک، ع ی ، به هعتر، کارف ار سمییمی ، دسمتور  

هعتر   (ج52 احیممان عبا ،342نماید) ممیف،پیدممین،های طبرمین، رم ه و بنقش را به برادر کنی ک وافبار  داد قلعه

دسمتور تلیته را اهرا نکردج این میم له از ی  سمو بیانگر نتوذ اه  ذمه در دسمتگا  تمفت فاطم  و از سموی دیگر،  

 باشدجی سییی  م ندان از قدرت تاندان کلب  و استقم  سیاس  آنان در ه یر 

از دنیا رفت و برادرت،   جزج همم  375س از دو سا  حکومت در سا  حکومت هعتر، در ه یر  قندان طوالن  نبود  پ

(جعبداهلل،  297 جز(، قدرت را در سممییممی  به دسممت فرفت)ابن تلدون،پیدممین،375-379عبداهلل بن میمد )ح   

اند)مورینو  دوسممت  و بندممش سممتود کارف ار هدید سممییممی ، حکومت را به توب  ادار  کردج مورتان او را به علم

  ج زج همممم  397(جدر زمان او امنیت و آرامش در ه یر  برقرار بودج با مرگ او در سما  120 زرکل  ،پیدمین، 1957،17،

 جز( بر میمند قدرت در سمییمی  تکیه زدو از هان،  379-388پیمرت ابوالتتا یوسمف بن  عبداهلل بن میمد )ح 

(جابوالتتا   239فرفت)زرکل  ،پیدمین، تلیته فاطم ،ع ی ، حکم کار ف اری سمییمی  را دریافت و)) ثقه الدوله(( لق، 

ی عدالت او مردم از رفا   در سمایه  ترین امیران کلب  بود که بر میمند حکومت سمییمی  رسمیدجیوسمف، یک  از باکتایت 

امنیت و آرامش در سممییممی  برقرار بود  از همین رو مردم از هر سممو به   ثبات، عدالت،  اهتماع  برتوردار شممدند 

پناهگا  مناسمب  برای سماکنان افریقیه و مأمن م م ن  برای کیمان  که از تدمم زیریان تر   سمییمی  سمرازیر شمدند و 

دو شمسر پالرمو و مازر به اوج شمکوفای     ی اسممم در این سمرزمین فیمترت یافت،رفتج میدود داشمتند، به شممار م 

 مونس   261، 2013 ابن عمباری، 17روند فراوان داشمممت)مورینو، پیدمممین،  تجمارت و یمممنعمت نی  تود رسمممیمدنمد،

همممممج ز   384(جدر این زمان مناسمبات و رواب  حیمنه میان کلبیان و تمفت فاطم  برقرار بودجدر سما   104،پیدمین،

ی فاطم  فرسمتادج نمایند  مورد اسمتقبا  واقع شمد و به  را به دربار تلیته  ی تود )سمبکتکین(ابوالتتا یوسمف، نمایند 

های ما ، کنی کان و قارپایان بود به تلیته  حاکم سمییمی  که شمام  یمندوزوی تلعت پوشماندندج نمایند ، هدایای 

مناسممبات حیممنه میان کلبیان و تبعیت آنان از تلتای فاطم  را آشممکار    این اتتاز  (ج283تقدیم نمود)مقری ی،پیدممین،

 سازدجم 

ج همممم  388سا    جز(پس از فلن شدن سمت راست بدن، پدرت در    388-410هعتر بن یوسمف بن عبداهلل کلب )ح 

ی فاطم ، به امارت سمییمی  مناموب شمد و به او لق، »تاج الدوله و سمیف المله« از هان، حاکم بامراهلل، تلیته جز

 (ج443-442دادند)آماری ،پیدین،

ی فماطم ، حمبف القماب و عنماوین بودج تلتمای فماطم  تماپمایمان دور  کلبیمان) زممان  از هملمه اقمداممات الیماکم، تلیتمه

ی الیاکم، به فرمان  کردند  اما در دور اام الدوله (،برای امیران/ کارف اران سییی  لق، تعیین م حکومت حین یم

ی القاب و عناوین تاص حکومت  و ن ام ، امرا و فرماندهان در تمفت فاطم  حبف شمممدج با وهود این،  وی همه

(ج ازسموی دیگر،   86اب  دینار،پیدمین،الدوله و پیمرت تاج الدوله را حبف نکرد)ابن لق، وال  سمییمی ، یوسمف ثقه

انداز والیان سمییمی  برای  ای ظریف به قدممهعتر تاج الدوله لق، شما  سمییمی  را بر تود نساد، این رتداد نی  اشمار 

تر از اسممفش به تلتای فاطم  وابیمته بودج وی مانند پادشماه  میمتق ، دارای وزیر و  داردج هعتر کم  اسمتقم  داتل 

ای  کردندج تمام  موارد فوز اشممار شممان او را »مل « ت اب م عران تیت حمایت وی در مداح حاه، بودج شمما
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هرقند بافض  بود، اما کیاست پدرت را نداشتج  هعتر انداز والیان سمییی  برای استقم  داتل  داردجظریف به قدمم

 (ج1362،52انی اه تاندان کلب  از زمان وی شرو  شد)احمد، 

م، برادرت، احمد بن یوسف بن عبداهلل ملق، به اکی ، بر  د او دست به شورت زدج با روی    998همم/  388در سا  

کار آمدن احمد، اتتمف و ناآرام  در ه یر  شرو  شد و او ا  سییی  بیران  شدج احمد بن یوسف که لق، تأیید 

تمف افتاد و بار دیگر مردم دسممت به  تدبیر بود  لبا میان او با فاطمیان و اهال  سممییممی  اتالدوله به تود فرفت، ب 

ها با قیام عل  بن یوسمف )برادر هعتر( به  (ج شمورت105شمورت زدند و وی مجبور به ترک ه یر  شمد)مونس،پیدمین،

ها هممممج زج با همکاری بربرها و غمم 405اوج رسیدج عل  از اتتمف طبقات  و نهادی در سییی  بسر  برد و در سا  

،ابن 443دسمممت بمه قیمام زد  امما شمممکیمممت تورد و بمه قتم  رسمممیمد)آمماری ،پیدمممین،بر  مممد برادرت، هعتر،  

 (ج297تلدون،پیدین،

هعتر، موفد شممد به قدرت برسممد، اما وی هنگام  که به حیممن بن میمد الباغان ، کات، تود، منامم، وزارت داد، 

فرماندهان را توار و به  حکومت کلبیان در سمراشمیب  زوا  و سمقوه قرار فرفتج این وزیر، ب رفان، شمیوو کدمور و 

تر از آن قه که مردم سمییمی  به آن عادت داشمتند در پیش فرفت وی  کردج سمیاسمت اقتامادی متتاوتها توهین م آن

ی این  ها سممب، فتنه و درفیری زیادی شممدج در نتیجهها مالیات بیممتج این سمموء تدبیر و سممنتگیریبر غباها و میو 

- 3قامممر هعتر را میمایمممر  کردنمد)آمماری،پیدمممین،  جزج  همممممم   410سممما   میرم    مما   مردم در  همابیمدادفری

(ج در این هنگام پدر هعتر، ابوالتتوح یوسمف متلوج، وسماطت کردج  47 احیمان عبا  ،پیدمین،197،مدن ،پیدمین،444

کتایت  پیمرت هعتر و ظلم و سمتم وزیرت به او شمکایت کردندج یوسمف با مردم احیما  همدردی مردم به سمب، ب 

ها تیمملیم کردج هعتر را ع   و برای تأمین هانش او را با کدممت  به ماممر ی مردم باغان  را به آنتواسممتهکردج طبد 

 (ج298 ابن تلدون،پیدین، 130فرستاد)زرکل ،پیدین،  

حکمران سییی  شدج حکومت وی   جزج هممم  410میرم سا    6 جز(، در روز دوشنبه  410-427احمد بن یوسف)ح 

المدولمه لقم، دادنمد و بمه االکیم  معروف شمممد)آمماری  توسممم  تلیتمه فماطم ، الیماکم بمامراهلل، تمأییمد شمممد و بمه او تمأییمد

ها به سمامان رسمیدج وی امور را به دسمت پیمرت هعتر (ج با روی کار آمدن او پریدمان 130 زرکل  ،پیدمین،444،پیدمین،

ود  همان طور که برادرت، احمد به وزیرت باغان  تکیه کرد  بود، او نی  دقار همان  سممتردج هعتر مردی بدسممیرت ب

های اهتماع  در ثبات  در امور کدممور و دولت آشممکار شممدج یک  از مدممکمت و قالشن م  و ب ب  اشممتبا  شممدج

د که از دوران فتا  های  بودنی مسم از میملمانان این ه یر  بود  ی  دسمته سمییمیل سمییمی ، درفیری بین دو دسمته

که همرا   (  های )اغل، بربرهای کتامهی دوم آفریقای وارد ه یر  شمدند و آن بومیان  که میملمان شمد  بودند، دسمته

افارقه را از   هاو در آن ها میمتقر شمد  بودندج هعتر ابتدا قامد داشمت به کم  سمییمیل  والیان فاطم  به ه یر  آمد 

از    بودند،  به ب رفان افارقه ن دی  شممدج آنان فرو  ممتاز هعتر،  وی هواب رد دادندج  به  هاسممییممی  بیرون کند  اما آن

 احیممان  154-3شممد)مدن  ،پیدممین،ها تراج دریافت م اممک سممییممیل   پرداتت مالیات معاف شممدند و فق  از

 بردجقدرت میلمانان را رو به تیلی  م  اتتمف، (جاین تتاوت و47عبا ،پیدین،

کتایت  احمد  توهس  به امور سمییمی  و ب دن تلتای فاطم  به اغتدماشمات داتل  مامر و ب به سمب، سمرفرم بو 

توهس  به  االکی ، حکمران سمییمی  با سمتردن امور به فرزند بدسمیرتش هعتر و توهه وی به اهال  افریقیه در کنار ب 

و از رفتار    ریان متمای  شمدندجی سمییمی ، آشموب و شمورت در ه یر  فرافیر شمدجمردم سمییمی ، به زیشمد اعراب بوم  

هممممج زج موفد به   416(جرومیان نی  در سما    273-2بد هعتر به مع  بن بادیس زیری شمکایت کردند)زرکل ،پیدمین،

ندمین قلوریه )کاالبریا( شمدندج مع  بن بادیس، قندین کدمت  و تعداد زیادی از لدمکریانش را به  تامرف مناطد میملمان
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همممممج ز)ابن   417برت  سما   اندجسمتا  مع ، به تاک سمییمی  را به اتتمف نوشمته  سمییمی  فرسمتادج مورتین ورود

 ج ز را تماریخ وقو  این حمادثمه ذکر    429هممممممج زج و برت  سممما     427برت  سممما     (ج298تلمدون،پیدمممین،

 ا   باشدج در این اوهممج زج یییا م  427رسد با توهه به قراین و شواهد سا  (ج به ن ر م 17، 1993کردند)ذهب ،

هم   426 -433ای برقرار کند، امتراتور مینایی  قسارم )ح   و احوا  احمد االکی  سمع  کرد با بی انس رواب  حیمنه

(ج این  121ز( که فسمید قدرت واقع  در این زمان زیریان دارند نه فاطمیان، پیدمممنساد او را نتبیرفت)دوری،پیدمممین،

کتایت  حکمرانان کلب  اسمتجالمع  زیر ی ،از اطاعت  ف و ب  مع تمفت فاطم  به سمییمی ،  توهس میم له بیانگر ب 

(جوی قاممد داشممت  که نه تنسا  در 141تمفت فاطم  روی فرداند و به نام عباسممیان ت به  تواند)مونس،پیدممین،

 مغرب االوس  به حاکمیت شیعه پایان دهد،بلکه در سییی  نی   دست دولت فاطم  را کوتا  کندج

ی سمییمی  به زیریان یمنساه ، فریمت داد که سمییمی  را تامرف کنندج فرمانده  سمتا  بن   و معیت ناآرام و آشمتته

ی تالاه ها قار االکی  را در من قهعبداهلل و ایوب بودج آن مع  زیری،  ی پیرانزیری که وارد ه یر  شدند بر عسد 

ه فرستادندج زیریان بر سییی  تیل   شسر بلرم میایر  کردندج االکی  به قت  رسید و مردم سرت را ن د مع  به افریقی

هممممج ز به طو  انجامید)دوری   431هممممج ز تا  427سما  یعن  از  4(جسمل ه بن  زیر،   298یافتند)ابن تلدون،پیدمین،

 (ج  122،پیدین،

پس از قت  اکی ، به فتته ابن تلدون، مردم سممییممی  از کاری که کرد  بودند، یعن  یاری تواسممتن از المع  زیری،  

کیم ، پدمممیممان شمممدنمد و بر اهمال  افریقیمه ه یر  بیرون رانمدنمد و مجمدداً بمه کلبیمان روی آوردنمدج بمه تعبیر ابن  علیمه اال

 (ج298تلدون، فرومایگان بر ب رفان برتری یافتند)ابن تلدون ،پیدین،

   جز(، برادر احمد االکی  توس  ب رفان قوم امارت یافت هرقند 431-435هممج ز حین الاماام)ح  431در سا  

 (ج64ی مردم بر این انتااب اتتاز نداشتند، او را ع الدوله نی  لق، داد  بودند)ییق ،پیدین،همه

و پدمت سمر فباشمتن   ای پر از آشموب و ناآرام حیمن الاممامام)یممامام الدوله(، آترین حاکم کلب ، پس از دور 

زیرا همان طور که قبمً ذکر شمد او شمرو  حکومت توب  نداشمت    ی میمتقیم زیریان آفریقا به قدرت رسمیدجمداتله

ها حممت تود را به ه یر  آغاز کردند و  نرمان بندم  از مردم سمییمی  از انتاماب وی نارا م  بودند  از ی  طرف،

ناهماهنگ  و آشمتتگ  داتل  در سماتتار سمیاسم  کلبیان و ظسور قلمروهای متعدد   به سمب، رقابت، از طرف  دیگر،

سمودای حکومت بر سمییمی  با همدیگر درفیر بودندج سمییمی  و معیت  مدمابه حکومت  کوقک  که هر کدام در هست  

در مناطد شممال  حیمن الاممامام، در مازر و مرسم  عل     (ج105ال وایت  در اندلس به تود فرفت)منس ،پیدمن،ملوک 

تنمد،  و طرابنش عل  بن عبمداهلل منکوت ،در قامممریمانمه و هرهنمت عل  بن نعمما ،معروف بمه ابن حوا ،قمدرت داشممم 

های  ی سمیاسمت واسم هبه  (ج87ی میمد بن ابراهیم بن الثمنه بود)ابن اب  دینار،پیدمین،سمرقوسمه و ق انیه نی  تیت سمل ه

فاه  سمر بر   دشممن  دیرین اعراب و بربرها نی  فا  به نایمییا حکمرانان کلب  در سمییمی  وحدت  وهود نداشمت،

م مردم بلرم که  معف یمماممام را مدماهد    1044ج ز/  همممم  435شمدج در سما  سمب، تنش و هیجانات م  آورد،م 

کردند، وی را از امارت تلع و میمد بن الثمنه را به امارت منامموب کردند و به او لق، القادر باهلل دادندجدر ایمم  با  

ها به فرمانده  رهار  ع   حیمن یممامام الدوله، حکومت کلبیان در سمییمی  رسمماً پایان یافت و از همین زمان نرمان

ی  (، حممت تود را به ه یر  فیترت دادند و ط  س  سا  تمام  ه ایر را تیت سل هجزج هم  494)راهر( )متوف  

تود در آوردندجراهر، تمام ه یر  را مال  شمد و بیماه اسممم و دولت کلبیان که مجمو  حکمرانان آنان د  نتر بودند 

ب این ه یر   از  کردنمد،  سمممما  حکوممت  پنن  و  نود  مجمو   در  تلمدون،پیدمممین،و      299-8رقیمد  شممممد)ابن 

 (ج105مونس،پیدین،
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 نتیجه

ی سمییمی ، تقریباً  های  مد فاطم  در ه یر ندماندفان تمفت فاطم ، برای هلوفیری از فعالیت عنوان دسمت کلبیان به

در قدرت را در سییی  به دست فرفتندج روند تیل  فاطمیان بر سییی ،   جزج همممم  435تا   336برای ی  قرن از سا  

به این یمورت بود که تلتای فاطم  با انتناب حکمرانان کلب  در سمییمی    جزج هممممم   362تا  336ی زمان  میدود 

 ی ه یر  استتاد  نکردندجی حکومت موروث  در ادار کردند، هرف  از شیو میتقیماً بر سییی  حکومت م 

منتق  شمد، دیگر سمییمی   پیرو  حکومت   م  که تمفت  فاطم   از مغرب  به مامر972 / 362در پ  واقعه ی سما   

  توهه  مغرب نبود،مع  ، تلیته  فاطم  ،آن را به دسمت تاندان کلب   سمترد  که میمتقیم  از اودر مامر فرمان م  بردج

به ناقار از حاکمیت عمل  و   فاطمیان  تا  شمد  سمب،   من قه  آن  به مربوه  میمای  به  بودن سمرفرم و شمرز به  فاطمیان

کنند و به همان اطاعت اسممم  بیممند   کردندجبعد از مع  ،   اعتماد  کلب  تاندان این من قه بگبرند  بهواقع  تود بر 

کلبیان ، با وهود تبعیت از تمفت  فاطم ، از اسمتقم   داتل  نیمب  برتوردار شمدند  عل  رغم تعیین کار ف اران از  

ا والیتعسدی  کارف ار سمابد بود  و فق   به حکم  م  تعیین کار ف ار بعدی  ب989 / 379سموی  تلیته فاطم  ،از سما  

م، فرایند اسمتقم   کلبیان به ی  واقعیت سمیاسم   تبدی  شمد، 1019 / 410تلیته ی فاطم  ،تایید  م  شمد جاما در سما  

تعیین کار ف ار هدید بدون  توهه به ن ر  تلیته  فاطم   یا موافقت او یمورت  م  فرفت جکارف ار کم تر به تلیته  

دیگر امکان نداشمت سمییمی  بار دیگر  به تبعیت از  و  طم  وابیمته بود ،تاج شماه  بر سمر و لق، شما  بر تودنساد  فا

فاطمیان  باز فرددج دور بودن ه یر  از کانون توهه دولت فاطمیان،را  را برای تترقه و تم شم  باز کردج ناهماهنگ  و  

ت های میل   که هرکدام در هست سممودای حاکمیت بر  آشممتتگ   داتل  در سمماتتار سممیاسمم  کلبیان و ظسور قدر

نسایت، بر آمدن  در زدودامن نو  از  در سمییمی   اغتدماشمات و سمییمی  در حا  در فیری با همدیگر بودند به  هیجانات

سما  در سمییمی  حکومت کردند دور    95ها ی میمیی  به حاکمیت کلبیان بر سمییمی  پایان دادج کلبیان  حکومت نرمان

با تیماه  و تیماما و آزادی  مبهب  همرا  بودج سمییمی  نقش ع یم  در انتقا  علوم و فرهنگ اسمم م  به   ی کلبیان  

 اروپا داشتج
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 جت 1390 آم ، وا،  وارت انتدارات  ،(کلبیان دولت )  سییی  در اسمم رمضان، ییق ،

 جم 1975 دارالمعارف، مار، یقلیه، ف  العرب  احیان،  عبا 
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 جت

 جت 1345 تسران،  فرانکلین، انتدارات  فارس ، المعارفدایر  غممییین،  مااح،،
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 ج1392تاریخ و تمدن مغرب، ترهمه حمیدر ا شین ، سمت، تسران، مونس، حیین،  

 مج 1957مورینو، مارتینوماریو، المیلمون ف  یقلیه، بیروت، مندورات الجامعه اللبنانیه،  

 ج1379 قم،  داندگا ، و  حوز  پهوهدکد  مار، در  فاطمیان عبداهلل، طاهری،  نایری 

 ج1392 قم،  داندگا ،  و  حوز   پهوهدگا  اسمم ، مغرب تاریخ بر ایمقدمه عبداهلل، طاهری،  نایری

 تج 1383های اسمم ، ترهمه فریدون بدرهای، فرزان روز، تسران، واکر، پ  ای، پهوهد  در یک  از امتراتوری

 تج 1369وینوار، فرانییس، سرزمین و مردم ایتالیا، ترهمه منوقسر امیری، انتدارات علم  و فرهنگ ، تسران، 

 مج 1977ت حموی، معجم البلدان، دار یادر، بیروت، یاقو 

 


