
 

خلفای  طرفاز يک  كهدر زمانی واقع شد  (م1253-1172/ق 648-567) ايوبيانظهور دولت 

های اسالمی ناتوان بودند؛ از خود به سر برده و از اداره سرزمينحيات  هایسالدر واپسين عباسی 

طرف ديگر حمالت مهاجمان مغول از شرق و صليبيان از غرب جهان اسالم نيز به اين ناتوانی دامن 

در جهت برقراری ثبات نسبی در مصر و شام با احيا و تثبيت مذهب  الدينحصالتالش لذا  زد،می

 در قلمرو جهان اسالم ترسيم نمود.المقدس، دورنمای جديدی را ری بيتگيويژه بازپستسنن و به

خلق  ینگارگر ی هنری چونبرا یسبک واحد چيدوره ه نيدر ا استيهنر و س یناهماهنگ علت به

و  یري، مقامات حرودمنهكليلهاز  یانسخه انيوبيا ۀاز دور ماندهیمصور باق یهانشد. ازجمله نسخه

اين پژوهش به روش توصيفی و تحليلی و با تکيه بر كتاب مختارالحکم و محاسن الکلم است. 

دهد كه دولت ايوبيان آمده نشان میعملهای بهای انجام شده است. بررسیهای منابع كتابخانهداده

فاطميان اسماعيلی را بر همه شيعيان تعميم داده و مذاهب چهارگانه اهل سنت را در مصر انتقام از 

به مهاجرت شيعيان به  طرف منجرنمودند كه همين امر ازيکصورت كامالً افراطی تبليغ، میبه

مانند صوفيان های ديگر بهجنوب مصر، شام، يمن، ايران و هند تقيه نمودن و يا هضم شدن در گروه

 شد.شد و از طرف ديگر مذاهب چهارگانه اهل سنت هم تقويت میمی
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هومر ادیسۀ و فردوسی شاهنامۀ در دگرچهری و پوشی منظرهوّیّت از برآمیزی رنگ و فریب  

 تدينی منصوره پاكدل، مسعود منصوری، سيما ، هرمزانی ليال

 

 مقدمه

تمدن اسالمی را رقم  هایدورهترين از مهم يکی( م 1186ق/ 576-م 973ق/ 363)استقرار و استمرار خالفت فاطميان 

خالفت مستقلی بود كه در عرض خالفت عباسی شکل گرفت و از اطاعت خالفت عباسی ين نخستزد. دولت فاطميان 

ظهور و حضور ائمه اسماعيلی در رأس يک قدرت سياسی بود. اين دولت  مقارن با  دولت فاطميان ۀدورزد.  سرباز

دار پرچم تنهايیبهتوانست در مسير حركت خود، مخالفان اعتقادی خويش يعنی قرامطه را مضمحل سازد و خود 

نگ و سلجوقيان در تعارض و ج بويهآلديدگاه رسمی اسماعيليان باشد. اين دولت در طول دويست سال با عباسيان، 

بسياری وجود دارد و  نظرهایاختالفدولت خلفای فاطمی  ۀدربار رو شد.بود و در پايان نيز با صليبيان مسيحی روبه

است. مخالفان فاطميان درباره نسب عبيداهلل مهدی ترديدهايی را مطرح كرده و انتساب  شده بيانهای متفاوتی ديدگاه

صدا بودن آنان، همفاطميان، به جهت شيعی ۀچهردادن نگاران در زشت جلوهتاريخ .اندنادرست دانسته بيتاهلوی را به 

روشنی نمايان است؛ زيرا در آن زمان، نگارانِ پيش از سقوط دولت فاطمی بههای تاريخاند. اين مطلب در نوشتهبوده

 آن از بعدنگاران عصر ايوبی و های تاريخكه در نوشته همچنانكردند، عباسيان آنان را به اين كار تشويق و ترغيب می

األزهر نگريستند. جامعاحترام می ۀديد ترويج مذهب شيعه به ديگر مذاهب نيز به وجود بافاطميان  نيز آشکار است.

كردند. فاطميان در علم و بلکه علمای شافعی و حنفی و غيره هم در آن اجتماع می ؛فقط مركز دعوت فاطميان نبود

های اهل سنت كردند. تودهرويی رفتار میدادند و در مقابل علمای شيعه و سنی با گشادهحکمت تعصب به خرج نمی

دشمنان  آنچه متفاوت ازاز طرف فاطميان زير فشار قرار نگرفتند تا مجبور به ترک مذهبشان شوند،  وجههيچبهدر مصر 

تا گرويدند های مردم بودند كه از روی رغبت به مذهب تشيع میبلکه اين خود توده ؛دادندانجام می ازاينپيششيعه 

 648-567)در سال  با فروپاشی فاطميان و ظهور ايوبيان. اقليت قرار گرفتندكه پيروان مذهب اهل سنت در جايی

ايوبيان دورۀ ر های مذهبی و هنری دبررسی سياست بر ميراث شيعی به اوج خود رسيد. فشار( م 1253-1172/ق

 .كندآشکار نکات مهمی را تنيدگی ابعاد سياسی، مذهبی و هنری جامعه درهمتواند درخصوص می

 ترينمهماز  تحرير درنيامده است.رشتۀ دهد تاكنون اثر مستقلی با اين عنوان به اين پژوهش نشان میپيشينۀ بررسی 

 العصر و یالثان یالفاطم العصر یف مصر یف الذمه اهلكتاب اشاره كرد:  ريبه موارد ز توانمی پژوهش نيبا ا مرتبط ارآث

برخی از سالطين  ۀعالقاهل ذمه و وظايف ايشان،  بارۀكه دارای پنج باب در یشافع سالم (م 1250 -ه  1047) یوبياال

معرفی روسای كليساها  وهای قبطی و عربی كارگيری اهل ذمه، حيات اجتماعی و دينی ايشان و زبان و لهجهايوبی در به

 یاسيس یهاچالشبه ی، و اجتماع یفکر یامدهايبر پ ديبا تأكای در مقاله (1397) سيد ابوالحسن نواب. ستهاو كنيسه

 ینابود یسخت گرفتند و برا یعيش یهابر توده انيوبيا دهد كهنتايج نشان می است. پرداخته عيو تش انيوبيا یو مذهب

كه در  كردند بنارا در مصر  انيوبيا ۀسلسلهمچنين زدند.  یمنطقه دست به اقدامات جامع نيدر ا عهيكامل مذهب ش

دوران  انيعيش ،دوران ني. در ادنديبه قتل رس یاريقرار گرفتند و بس تيمورد آزار و اذ یحافظ انيلياثر آن، اسماع

 ۀمقالدر  (1396) یسورشجان زادهكريمرو شدند. روبه یمختلف یو فکر یاسيرا تجربه كردند و با تحوالت س یسخت
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 1400شهريور، 42 ۀشمار، 18 ۀدور
103 - 117  

حاضر  ۀمقال .پرداختند کيممال انيتا پا انيوبيا ۀدورشامات در  ۀمنطقاثرگذار در  یفکر هایجريان یبازشناسبه خود 

 ک،يو ممال انيوبيا ۀدورمنطقه در  نيا یو اجتماع یاوضاع فرهنگ یپس از بررس یليتحلیفيتوص یکرديبا رو دهيكوش

منطقه  نيدر ا یخيتار یراثيم عنوانبهنفوذ خود را  ۀدامنكه  یاثرگذار یفکر هایجريانپرسش پاسخ دهد كه  ه اينب

 اند؟ ، كداماندگذاشته ادگاريبه 

 

 انیوبیا حکومت .1

با  در مصر آغاز شد و فاطمی، ۀخليفو در پی مرگ العاضد، آخرين  الدين ايوبیصالححکومت ايوبيان با آغاز حکمرانی 

از مغوالن،  شامالکامل محمد، هشتمين و آخرين حکمران ايوبی، در الدين ايوب بن الملکشاه پسر نجمشکست توران

الدين ايوبی برافتادند و پيروزی ايوبيان شافعی كه به لحاظ سياسی تابع خالفت با وزارت صالح فاطميانپايان يافت. 

الدين در پی صالح در غرب جهان اسالم شد. عباسيانپيروزی  ۀمايداشتند،  عباسی بودند و با آنان اشتراک مذهبی نيز

و  مکهاين سلسله در ابتدا نفوذ چندانی بر  .و حرمين شريفين نيز گسترش داد حجازتسلط بر مصر، نفوذ خود را به 

پس از دو ماه  ركوهيش(. 20 :1935واصل، ابن) دكنولی بعد از مدتی توانست بر مکه و مدينه نفوذ پيدا  ؛نداشت مدينه

 تجربهیجوان و ب نيالدصالحاندام  بررا خلعت وزارت  ،یاسيرجال س ۀهم انياز م یفاطم ۀفيخلدرگذشت و  یاند و

را محقق نکرد؛ بلکه باعث  یاهداف و تنهانهكار  نيا(. 1/218، 1383)اتابکی،  لقب داد« الناصرالملک»پوشاند و او را 

 ريوز نيبه دست ا انيفاطم درازمدتشد. سرانجام خالفت  انيعيش ۀهمو  انيفاطم ،نيالدصالح انيم یريدرگ جاديا

بودند و با آنان  یتابع خالفت عباس یاسيكه به لحاظ س خورد رقم یشافع انيوبيا یروزيپ بيترت نيا به. برافتاد یسن

كرد و همواره  کينزد عباسیخود را به بن ش،يدادن به كارهاتيمشروع یبرا نيالدداشتند، صالح زين یاشتراک مذهب

تشيع فاطمى .( وی 90-13/85 :ق1407االعشی، صبح) كردمیمجوز  یتقاضا فهيو از خل هآگا شيخو یآنان را از كارها

عيار در برابر اين مذهب خودنمايى كرد و پرچم تمام ۀمبارزو بار ديگر يک  كردرو با يک چالش جدى روبه را در مصر

 (.190ـ  189 ق: 1410)عبده،  شدسياه عباسى دوباره در مصر برافراشته 

در  ود كرمیفاطمی كه با آرامش كشور را اداره  ۀدورعصر ايوبی تحولی بزرگ در تاريخ اسالمی سرزمين مصر بين دو 

اقتصادی و اجتماعی به  ۀعرصمماليک كه تحوالت بزرگی در  ۀشد و دورو تسامح از جانب سالطين ديده می امدار آن

گذار خاندان الدين بنيانخورد، به وجود آورد. صالحم میهای دينی در آن به چشجود آمد و عدم تسامح با اقليتو

، همچنين از طرفی در مقابل دكرها وارد ايوبيان به نبرد عليه صليبيان كافر مشهور بود كه شکست سهمگينی بر آن

 (.368تا: )چاک حاسون، بی داشتسعۀ صدر خود خوردۀ شکستنان دشم

 نيا یرسم نيد عنوانبهحکومت آنان همواره  ۀسال 250و در دوران  افتيگسترش  انيدر مصر با حکومت فاطم عيتش

 یديدوران جد ،یوبيا الدينصالحكار آمدن  یو رو انيوبيتوسط ا اني. با انحالل حکومت فاطمشدمیشناخته  نيسرزم

 یراه را برا ان،يوبيتوسط ا انيعيش بارۀدر شدهگرفتهكاربهخشن  هایسياست. دشآغاز  عهيمذهب ش بارۀاز تحوالت در

بودند، راه اسالف خود را  یوبيكه در دستگاه ا ینژادترک. در ادامه، بردگان دكر غلبه مذاهب اهل سنت در مصر باز

https://wikihaj.com/edit/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8%DB%8C?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%D8%A7%D9%85?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%B4%D8%A7%D9%85?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86?redlink=1
https://wikihaj.com/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://wikihaj.com/view/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://wikihaj.com/edit/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%DA%A9%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%DA%A9%D9%87?redlink=1
https://wikihaj.com/edit/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87?redlink=1
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فیای متصرفات ایوبیاناهای مذهبی و هنری در جغرتبیین سیاست  

 
 چهره، بشری دلريش، شهربانو دلبریمهری خوش

 نيگزياز مذاهب اهل سنت را جا یکيبرداشت و  انيدر مصر را از م انيآثار حکومت فاطم نيآخر نيالدادامه دادند. صالح

 .(70-53: 1391، فرستهي)شا بود جيكرد كه مدت دو قرن در مصر را یلياسماع عيتش

 

 م( 1253-1172ق/ 648-567) سیاسی ایوبیان یایجغراف ۀگستر .2

 كه (م 1218-ه.ق 615العادل )ايوبی تا پايان حکومت ملک الدينقلمرو ايوبيان تقريباً يکپارچگی خود از عصر صالح

بر جغرافيای عالوهايوبيان  ، از دست داد.رفتهای مهم تمدنی به شمار میاز كانون و شامل مصر، شام، جزيره و يمن بود

های جغرافيای استراتژيک آن عصر را در دست گرفته و با توجه به ترين بخشمتنوع مذهبی و دينی، يکی از كليدی

اين عوامل حکومتی تازه  ۀهمر از سياستی دينی متأث تأثير دولت اسالمی در جهاد با صليبيان، اين دولت نوپا توانست با

 (م1193ه.ق / 590الدين در سال )پس از مرگ صالح های پيشين بنشيند.آرام جای نظامكه آرام منسجم تأسيس كند و

ها در همين تاريخ ايوبيان چيزی جز يک داستان سرشار از نيرنگ و جنگ ميان افراد خاندان ايوبی نيست؛ گرچه آن

)طقوش، قرار داده بودند ايستادگی كنند  طور ويژه مصر را هدفها كه بهبرابر حمالت بعدی صليبی دوره نيز توانستند در

الدين و با اوضاع و تفوق بر فرزندان صالح كردنالدين با تثبيت تدبير صالح عادل برادر كاردان و باملک .(196: 1380

با كسب منشور  كرده،مصر را حفظ  شام و ويژهايوبيان بهاميران كرد توانست يکپارچگی دولت و متصرفات  كردنهمراه 

اهلل عباسی سلطنت خود را مشروعيت دينی بخشيده و سپس به تنظيم امور دولت بپردازد حکومت از خليفه ناصرالدين

ها نآ و كردها را در شرق و غرب نگران ن يکپارچگی به دولت ايوبی، صليبی(. موفقيت عادل در بازگرداند208)همان: 

پيش  طراحی كنند ایزمين نقشهمشرقسهمگين و سريع به جهان اسالم در  داشت كه برای وارد آوردن ضربۀ آن را بر

 ،های منطقه را از بين ببردخود درآورد و صليبی های صليبی را در شام تحت اختيارعادل بتواند امارت از اينکه ملک

 .ندكناين ضربه را به او وارد 

الدين در شمال آفريقا بود كه به علت اهداف طلبی صالحكردن يمن در همان چارچوب سياست توسعهضميمه درواقع 

فشار قراردادن ياوران فاطميان، تحت -1 ترين آن اهداف چنين بوده است:سياسی خاصی آن را آغاز كرده بود. شايد مهم

 .(33: همان) خليفۀ فاطمی مصر بود وابسته به كه علویِ « عبدالنبی بن مهدی»ويژه والی يمن به

كه كليد و راه ورود به دريای  كردن يمنببخشد و با ضميمهخواست به مرزهای جنوبی مصر امنيت الدين میصالح -2

و احتمال نزديکی  نظامی و تجاری پيدا كند ۀسيطرهای جنوب، آمد، بر سرزمينحساب می جنوب به ۀناحيسرخ 

امل بر دريای مديترانه چشم دوخته بودند و حبشيان مسيحی را منتفی كند تا خود در ها را كه به تسلط كصليبی

های ساحل دريای سرخ در جنوب قرار های مستقر در سواحل مديترانه در شمال و حبشیگازانبری صليبی ۀمحاصر

شهر زبيد و صنعاء،  های سياسی و دينی و مذهبی بود، خصوصاً ميان دودر آن روزگار يمن درگير گرايش -3 نگيرد؛

نام عباسيان را از خطبه  غالب شد،بر يمن  ،كه عبدالنبی بن مهدی ادعای مهدويت كردطوری، بهبرقرار بودثباتی بی

اهل يمن را واداشت مناسک  ،بر قبر پدرش گنبد بزرگی ساخت ،ناميد« امام»خود را  ،انداخت و به نام خود خطبه خواند

خواست حدومرزی الدين میصالح -4 ها را از گزاردن حج در مکه بازداشت؛آورند و آن جای حج را در اطراف آن به
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ازآنکه اهل يمن برای ويژه پسكرد، قرار دهد. بهها كه وحدت مسلمانان را تهديد میبرای اين تجاوزات و ناهنجاری

 نجاتشان از او كمک خواستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.19 ، )مأخذ: اطلس تاريخ اسالمی:: دولت ايوبی در قرن هفتم هجری1تصوير

 

خالفت عباسيان ملحق كند. در  ۀحوزشاه را به يمن فرستاد تا آنجا را به توران ،ترشالدين برادر بزرگهرحال، صالحبه

شاه را در پاسخ دادن به درخواست كشيد. اين مسئله تورانالدين نقشه میآن زمان عمارۀ يمنی بر ضد حکومت صالح

سوی  شاه از راه مکه بهتوران(. 34. )طَقّوش: گشت تشويق كرد و او بر رفتن به يمن ترغيب شد و از مصر دوربرادرش 

م به زبيد رسيد و آنجا را تصرف كرد، عبدالنبی بن مهدی را كشت و گنبدی را 1174ق/ می569يمن رفت و در شوال 

تَعّز و ديگر مناطق يمن را  ،عباسيان خواند و عدن، صنعاءويران كرد. خطبه به نام  ،نهاده بود كه او بر قبر پدرش بنا

شاه امنيت را برقرار ازآنکه تورانها نيز بدون جنگ و درگيری كليدها را برای او فرستادند. پستصرف كرد. نايبان قلعه

 571 و خود در سال كردهای مختلف تعيين ها و ايالتامور استان ۀادارآنجا را تنظيم و جانشينانی برای  امور ۀاداركرد، 

 .(35-34: م به شام بازگشت )همان 1175ق /

 

 مذهبی ایوبیان جغرافیای. 3

 ۀگستربه  نيقي طوربه توان، نمیبراساس منابع موجود ايوبيان ۀدوردر  مصر جغرافيايی مذهبی يتوضع یدر بررس

توان كتب تاريخی و جغرافيايی می برخی از در شدهارائه حاتياما با توض ؛افتي دستمذاهب در مصر  یائيجغراف

اهل ذمه چه  اي ینيد هایاقليتحضور  ۀگستر اند وتاحدودی مشخص كرد كه كدام شهرها دارای چه مذاهبی بوده

و  تخواهان خالف زآغا زمردم مصر، ا زيرا؛ گرددبرمی( السالمعليه) علیمان امام زدر مصر، به  يعتش زآغا بود. یمناطق

اما  ؛استقبال كردند يشانا زا یگرمبه يد،رس ته خالفب( السالمعليه) علیامام  كههنگامی ين،بودند؛ بنابرا يشانا تامام

در آنجا با  يع، حضور تشعباساميه و بنیبنیآوردن حکومت از سوی معاويه و ديگر حکمرانان دستبهبا ، پس از مدتی

مصر به  تحکومكه تا زمانی .مذهب شدشافعیخصوصاً  تسنناهل  استقرار علمای كه محلطوریبهمشکل مواجه شد؛ 
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 تسقوط خالف ز؛ اما پس اترشد گذاشبهرو ينمزسر يندر ا يعتش مذهب افتاد، ماعيلیاس مذهبشيعی ميانفاط تدس

 (.38-25 :1382رجبی، ) گشت روروبه یبا مشکالت جد يگر،بار د يعهش يوبی،ا الدينصالح ۀوسيلبهق(  567) میفاط

غلبه  يمنو  شام، مصر، آفريقاشد و پس از مدتی بر سراسر شمال  تأسيسكنونی  مراكشحکومت فاطميان ابتدا در 

دوران د. هايی از دريای مديترانه حاكم شده و سيسيل را تصرف كردنبر بخش ،گستراندند حجازنفوذ خود را تا  ،يافته

طوركلی به .در كشور مصر انجاميد خصوصبهدر شمال آفريقا  تشيعمذهب طوالنی حکومت فاطميان به ترويج و تقويت 

حکومت فاطميان شيعه بوده و به مذهب و شعائر  ۀدورتوان نتيجه گرفت كه مردم مصر در های تاريخی میاز گزارش

 (.31 /8 :ق 1414اثير، ابن) اندبند بودهپایدينی خود نيز 

 ۀخليفها و منازعات وزرا برای دستيابی به حکومت و تحت سلطه درآوردن دسيسه ۀنتيج درحکومت فاطميان  در اواخر

تا پس  رصت مناسبی را برای مذاهب اهل سنت ايجاد كردو همين عوامل فد ش ترروز آشفتهفاطمی، اوضاع كشور روزبه

 ۀتودهمه سركوبی، همچنان در دل آن ازدست آوردند. مذاهبی كه پس ها تحمل انواع فشار، اندک نيرويی بهاز سال

 همه تالشی كه از سوی دولت فاطمی در جهت ازبود و عليرغم آن برخوردار مردم و اكثريت جامعه مصری، از احترام

 :1395، غنيمه) آمده بود، هنوز مردم دلبستگی خود را به آن از دست نداده بودندعمل بين بردن مبانی اين مذاهب به

كه با طوریباره از اين سرزمين رخت بست، بهيکآمدن ايوبيان تقريبًا تشيع به با سقوط فاطميان و روی كار (.137

ناصری، ) شدعی، كمک شايانی به تغيير مذهب در اين سرزمين الدين ايوبی و تبليغ مذهب شافتعصب شديد صالح

 ۀآخرين خليف ،هجری خطبه به نام العاضد 567الدين در سال (. شايد به همين دليل بود كه وقتی صالح99 :1390

 آمدن كار روی با ها انجام نگرفت.عباسی خطبه خواند، هيچ مقاومتی از سوی آن ۀخليفو به نام  كردفاطمی را قطع 

الدين مذهب تسنن را مذهب رسمی صالح .در مصر بود فاطمی ۀشيع مذهب كردن منسوخ هاآن اقدام يننخست ،ايوبيان

  (.243: 1402ابن اياس، ) مذهب شافعی را بر ديگر مذاهب مقدم داشت ،داد و در ميان مذاهب اهل سنت در مصر قرار

سنت )اشعری( بود و از آن حمايت  ۀعقيد بر الدينصالحتصويرپردازی تاريخی عالمان سنی مصری و شامی،  بنابر

برای م( 1182ق/  578نيشابوری )د  الدينقطبرا تعليم دهد كه  ایعقيدهبه فرزندان خود،  كوشيدمیو حتی  كردمی

. مذهب شافعی انديشيدمید به تحکيم مذهب شافعی خو الدين(. صالح206 /3، 1977خلکان، ابن) بودتنظيم كرده او 

دوم در شام  ۀمرتباسکندريه كه بيشتر اهالی آن مالکی مذهب بودند( و  جزبهمقام نخست در مصر )حائز در عصر او 

با شماری از عالمان و فقيهان، خاصه شافعيان  الدينصالح نورالدين بود( بود. موردعنايت)پس از مذهب حنفی كه 

ين از الدپيروی صالح ،كاستون ۀگفتبه  (.1/407 :1417)ابوشامه،  كردمیمقام قضا  دارعهدهداشت و آنان را  ارتباط

دينی جديدی به نام مدرسه شد. غالباً مدارس ايوبی به سه مذهب حنفی، شافعی  ۀسسمؤمذهب اهل سنت باعث ايجاد 

: 1387)شاندور،  دندكرمیها فقه مخصوص همان مذهب را تدريس و مالکی اختصاص داشت كه در هر يک از آن

هب شافعی و ولی بيشتر توجه حکمرانان ايوبی به مذ ؛كرداهل سنت حمايت می ۀفرقخاندان ايوبی از هر چهار  (.117

ديگر در  ۀفرقها شافعی بود، در ثانی پيروان مذهب شافعی و مالکی از دو اول، مذهب خود آن ۀوهلزيرا در  ؛مالکی بود

 (.67: 1948ابوزيد، ) مصر و شام بيشتر بود

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9
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اين دو  عصر ايوبيان بيشتر دارای مذهب شافعی و مالکی بودند و امرای ايوبی مدارس زيادی برای مردم مصر و شام در

 /6، 1392ابن تغری بردی، ) ولی پيروان مذهب حنفی بسيار كم بودند ؛مذهب در شهرهای مصر و شام ايجاد كردند

 .در كتب تاريخی آورده شده كه از اواخر حکومت فاطميان نهضت ساختن مدرسه توسط اهل تسنن شروع شد (.103

 سنت به شی در شهر اسکندريه كه مركز اصلی اهلرضوان ولخ ۀمدرس و ابوبکر طرطوشی ۀمدرساين مدارس مانند 

 (353 /14، 1427 ؛ ذهبی:138-184 /3: 1387آمد، ساخته شدند )مقريزی، حساب می

مکان كنند و های دولت ايوبی از علمای اهل سنت باعث شد تا آنان به قاهره و اسکندريه نقلها و پشتيبانیحمايت

اسکندريه  ويژهكه پس از مدت كمی مذهب غالب مردم مصر بهایگونهبهند تفکر اشعری و شافعی را در مصر رواج ده

مقريزی و ذهبی شهر اسکندريه مركز اهل تسنن گزارش  بنابر .(407 /1، 1418)سيوطی،  به اهل سنت تغيير يافت

؛ مقريزی، 407 /1 :1387)سيوطی،  فعی غالب بر ديگر مذاهب بوده استكه در آن تفکر اشعری و شاایگونهبهبوده 

 عامقتلفاطمــی را  بازماندگان و طرفدارانالدين ايوبی (. در ادامه صالح14/353 :1427؛ ذهبی، 184-138 /3: 1387

مصر « صعيد» Gمنطق تيغ گذرانيد تا جايی كه بســياری از اســماعيليان به كرد و مفتيان اســماعيلی را از دم

سرزمين وسيعی در طرفين رود نيل در جنوب مصر « صعيد» ۀمنطق .(337- 5/334 :1352خلدون، )ابن گريختنــد

حموی، ) در آن قرار دارد( از جنوب به شمال) سوان، قوص، قِفط، اِخميم و بَهنَسااست كه شهرهای مهمی از قبيل اُ

يکی از  و داردصعيد مصر قرار  ۀمنطقسناست. اين شهر در نشين مصر، اَ(. يکی ديگر از شهرهای شيعه3/408، 1426

عالم  ،الدين ايوبی با فرستادن قاضی بهاءالدينصالح .نشين و محلی امن برای شيعيان بوده استشهرهای شيعه

آمده كه شهرهای جنوب مصر شامل  مصردر  عهيشــكتاب زيادی را همراه خود كند. در  ۀعدمذهب، توانست سنی

همچنين  .(74: 1382وردانی، ) نشين بوده استشيعهمتأخر از شــهرهای ای اُسوان، اَسنا، اُدفوا، اَرمَنت و ِقفط تا دوره

ايوبی قيامی شکل گرفت كه توسط  نيالدصالحصعيد و اُسوا، به رهبری كنزالدوله عليه  نينشعهيش ۀمنطقدر دو 

 (.90-1/89 :1953ابن شداد، ) شدكوب برادرش عادل سر

اما در  ؛شــهرهای صعيد تشيع انتشار و گسترش داشتهدر  آورده ديالسعالطالع ،اديب مصری در كتاب خود ،دفویاُ

ســوان اُ ۀدربار ازجمله .كامل از بين رفته است طوربهدچار افول شده يا  آنجاتشيع در ( ق 748-685) یوزمان 

تشــيع بر اهل اين شهر غلبه يافت و البته پيش از آن نيز وجود  ،خلفای فاطمی مصر ۀدورنوشــته اســت كه در 

فو نيز نوشته است كه دُاُ  ،زادگاه خود ۀدرباروی  .(34: 1699االدفوی، ) استاما امروز كم شده و از بين رفته  ؛داشته

در اين  چنانآن. ســپس تشــيع اندبودهاسماعيليه و اماميه  ۀطايفتشيع در آن گسترش داشت و اهل اين شهر از دو 

 ۀفرقتشيع در آن گسترده بود و مردم آن دو » د:شــهر ضعيف شــد كه جز اشــخاص كمی بر آن باقی نماندن

 ۀدرباراو «. نديگویمتشيع سخن از كه تعداد اندكی یحدبهتشيع ضعيف شد  آن از پساسماعيليان و اماميه بودند. 

از  كامالًسنا تشيع گسترده بود و همچنين خالف آن تا زمانی رسيد كه تشيع در اين شهر در اَ»ســنا نوشــته است: اَ

وليکن تشيع در آن  ؛است شده شناختهسفون شهری با تشيع متعصب اُ»سفون نيز نوشته است: اُ ۀدربار .«بين رفت

تشيع در شهر ارمنت گسترده بود »نوشته است: « ارمنت» ۀدربارنيز  و( 39-37همان: ) «از بين رفت كمكمشهر نيز 
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 چهره، بشری دلريش، شهربانو دلبریمهری خوش

به  یاژهيوسنا اشتهار كه شهر اَ دهدیمنشان  ،شواهد وی در ادامه با آوردن برخی .«اما در اين شهر نيز از بين رفت

ساكنان رها كه در كنار مناطق مرزی جزيره واقع بودند، دين نصرانی بيشتر (. 170-41)همان: استتشيع داشته 

ی و سکونت بسياری از شيالجسوقی صليبی به دليل موقعيت هاجنگ(. همچنين در پی 65: 1357داشتند )بارتولد، 

 (.1/214 :1387رگشتال، پو) آمد وجود به هایبيصلتسلط  ۀزمين ،در رها انرمسلمانيغارامنه و 

اشعريان تمسک جست  ۀعقيد ، بهاشمذهبیســلطان ايوبی در جهت پيشبرد اهداف در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه 

وی  (.4/192 :1387مقريزی، ) دكر حجاز، يمن و مغرب را وادار به پذيرش كالم اشــعری و عموم مردم مصر، شام،

 نشينشيعه. آنان به شهرها و مراكز پرداختبا شيعيان  به مقابلهمذهب به مناطق شيعی سنیاعزام عالمان همچنين با 

عالمان شيعی توان مقابله و ابراز وجود نداشتند؛ برای نمونه  كهدرحالیتا عليه معتقدات شيعيان تبليغ كنند،  رفتندمی

منسجم براى شيعيان  و كانونی نشينشيعهسنا اشاره كرد كه از شهرهاى به حضور قاضی بهاءالدين در شهر اَ توانمی

شيعيان تعميم  ۀهمكه انتقام از فاطميان را به  و ايوبيان در تعامل با شيعيان الدينصالح هایسياستاقدامات و  .بود

و تقيه روی آورند و گاه در  كاریپنهانشد شيعيان به سياست  سبب ،دادند و در اين مسير راه افراط را طی كردند

رفتند تا بتوانند  ،به مناطق ديگری كه امنيت بيشتری داشت اجباربهدر مواردی نيز  .ديگر فرق و صوفيان هضم شدند

وردانی، ) مصر، مناطقی از شام و غيره بر مذهب خود باقی بمانند و به حيات خويش ادامه دهند؛ مناطقی مثل جنوب

1387 :76.) 

اجتماعی خاص در روستاها و شهرهای مصر زندگی  ۀطبقيک  عنوانبهدوم فاطمی و عصر ايوبی  ۀدوراهل ذمه در 

حوقل كه در ابنها بودند. قبطیيژه وبهو شهرهای مصر اغلب ساكنان آن اهل ذمه  روستاهابلکه در برخی از  ؛كردندیم

های ينسرزمگويد: بيشترين اهالی روستاها و یماست،  زيستهیمنيمه دوم قرن چهارم هجری و دهم ميالدی 

خرم و وسيعی بودند و اموال و ذخاير  یبودند كه دارای كشتزارها و افرادی مرفه ی مصر از نصاری قبطوهواآبخوش

 گويد:یم ،چهارم قرن چهارم هجری از مصر ديدن كرده بود ۀنيم( كه در م 997/ه 358)ت یالمقدسبسياری داشتند. 

(. جای 196: 1917، شافعی سالم) «گفتند و يهوديان اندک بودندیمآن نصرانی بودند كه به آن قبط  ۀذمعموم اهل »

اين  در .الصعيد مصر تا قرن هفدهم هجری و نوزدهم ميالدی نصرانی بودند ۀمنطقشگفتی نيست كه اكثر ساكنان 

ها در شهرهای صنعتی و تجاری مصر بيشترين یمنطقه قريب به هزار صومعه و كليسا وجود داشت. همچنين نصران

كليسا وجود  نزديک به هفتادوپنج ،ها در آنجا بودنددادند. در شهر أسيوط كه بيشتر نصرانیساكنان آن را تشکيل می

ی شهرهاين در همچن گذشت.آنجا می عنوان عابر ازكرد مگر اينکه بهداشت و كسی از يهوديان در آنجا زندگی نمی

 ر همچون فسطاط، قاهره و اسکندريه بيشترين ساكنان آن نصرانی بودند.بزرگ مص

و  روستاهای خرم مصر در كشتزارهادر مناطق سرسبز و  هاآنخصوص اقباط هها در مصر بینصرانكالم اينکه  ۀخالص

با توجه به  اما ؛بودند شهرهاو  روستاهااز آن  اصالتاًگويا  .ی آن پراكنده شدند و در كنار مسلمانان زندگی كردندشهرها

در  خصوصبه وهواآبخوشی اصلی و روستاهای شهرهايهوديان در مصر در مراكز و شود كه یماسناد جنيزه مشخص 

تعداد تقريبی  ،بود كردهكردند. در اواخر عصر فاطمی، بنيامين التطيلس كه از مصر ديدن یممناطق ساحلی زندگی 
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يه سه اسکندربلبيس سه هزار، در  ۀمنطقرسد. در یمساكنان يهودی در مصر را بيان كرده است كه به چندين هزار 

دورانی  ؛كه ما معتقد هستيم تعداد يهوديان در ابتدای عصر ايوبی بيشتر شد هرچند.  و...هزار هزار، در حلوان سيصد 

از ظلم و ستم و رسيدن به آزادی و عدالتی كه يهوديان و ديگر  و پناهگاه يهوديانی بود كه برای فرار اءملجكه مصر 

ی از شهرهای در برخآمدند. يهوديان یمبه آنجا از مغرب، اندلس، يمن و فلسطين  ،بودند مندبهرهمصر از آن  ۀذماهل 

در الجيزه است كه يهود در كنار كليسای دموه  آوردهح ارمنی ابوصال خود را داشتند.به ی مخصوص هامحله ،بزرگ

نيز  مســيحيان اواخــر عهــد فــاطمی، رفت.یمين معبد يهود در سرزمين مصر به شمار تربزرگمنزل داشت و آن 

گفـت كـه تـا توان میمقدسـی،  هایگزارشو  الپيدوس هایپژوهشبــراســاس . رگ بودنــدزبســيار بــ ایجامعه

 هـا شـهر ونـام ده ارمنـی لحابوصا( 193: 1991مقدسی، ) بودنـدمصـر مسـيحی  ساكنان بيشتر چهـارم، ۀسـد

 (.352-347: 1382وردانی، ) كندمی كليسـا و صـومعه را ذكـر روسـتای دارای

 بود. البته فاطمی دولت در هاآن وسـيع يریكارگبه كرد، نقش ايفای مسيحيان شرايط بهبود در كه عواملی ينترمهم از

 از ناشی امر اين .نيـز پركارتر بودند یدر كشاورز يهوديـان، بـا قيـاس در و بودنـد فعال تجارتو  صنعت در مسيحيان

 در روستاهايشان و شناختندیم را نيل ديگران، از بهترها آنبود.  مصر آنان در حضور تاريخی ۀسابق و زياد شمار

 (91 - 74 /2 :2000متعدد بود )مصطفی عامر،  وپررونق  آن، سـواحل و حواشـی

مركز سياسی يهوديان از  ،يهوديان بعد از قيام فاطميان به مصر مهاجرت كرده و در تجارت وارد شدند. در اين دوره

از يهوديان عراق مستقل گرديدند و برای خود،  ،، در آرامش زندگی كردهاندورتونس به مصر منتقل شد. آنان در اين 

 اساسی در حکومت فاطمی ینقش كه مسلمان مثل ابن كلسرهبری مستقل در مصر داشتند. بعضی از يهوديان تازه

ه( تعداد زيادی  564-589الدين )های حکومتی، اخراج و وارد تجارب شدند. در زمان صالح، از بسياری از ديوانداشتند

(. او سياست تسامح با 1/150 :1997مقريزی، ) هايی را تصاحب كردنددر قاهره ساكن شده و اموال و خانه از يهوديان

كردند و دمياط، قوس و حتی ريف مصر( زندگی می) غيراز قاهره، در شهرهايی مثلها بهيهوديان را مدنظر داشت. آن

(. يهوديان در اين دوره، رياست 2/71 1979قاسم،  عبده) بر تجارت در كارهای مالی و بانکی هم فعال بودندعالوه

(. پزشکان يهودی مثل ابوالبيان المدور 576همان: ) راه فاطميان در تجارت بودند ۀدهندادامهنوعی مستقلی داشتند و به

بی اصيبعه، ابن ا) كردندهايی دريافت میالدين بوده و همواره از او، هدايا و صلهو ابی جميع، در دستگاه حکومتی صالح

1965 :589-588.) 

هم  فعال عراقی و شامی در قصر الشمع فسطاط داشتند كه پيروان خود را دور يهوديان در اين زمان، دو كنيسۀ

معروف  -شان را در عيد االسابيعدر زمان او در اين كنيسه حج قوم يهودهمان(. مقريزی معتقد است كه ) گردآورده بود

از يهوديان بودند كه در  ای(. سامريان طايفه4/378 :1957مقريزی، ) دادندانجام می -به عيد عنصره و عيد خطاب

 .(107خالده: ) بر مصر در شام هم نفوذ داشتندعالوهالدين و حکومت ايوبيان دارای نفوذ فراوانی بودند و زمان صالح

قرن پنجم  ۀنيمسياسی فاطميان بر اين سرزمين تا  ۀسلطاما  ؛داشت مدتیطوالن یادر يمن دعوت اسماعيلی سابقه

بن علیافتاد.  ريفاطمی خطبه خواند، به تأخ ۀخليفبن محمد صُلَيحی حکومتی در آن تشکيل داد و به نام علیكه 

محلی  یهادر مناطق كوهستانی يمن شورش كرد و با برتری بر حکومت 439در سال  ،محمد كه از داعيان فاطمی بود

حکومت  .(222-262: 1416، مقريزی، 615: ق 1385، االثيرطور كامل تصرف كرد )ابنيمن را به 455ال يمن، در س
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با فاطميان  یادر اين مدت ارتباط بسيار دوستانهصليبيان  .حدود يک قرن در يمن ادامه يافت 532يان تا سال بصلي

 (.389-44: 1394، جان احمدی) ميان بودندفاط تيمصر داشته و موردحما

های زوال حکومت اسماعيلی در انتقال حکومت مصر از خاندان فاطمی به ايوبيان به معنی برگشت مصر به سرزمين

 569رو در سال ازاين ؛ايوبيان در آن دست يابد ۀسلطالدين كوشيد تا بر يمن و تقويت يمن بود. به همين دليل صالح

ه يمن فرستاد. حکمران يمن عبدالنبی بن حموی بود كه خواندن خطبه بشاه را به تورانالدوله سشم ،هجری برادرش

 .(7/238 :1965ابن اثير، ) نام عباسيان را قطع كرده بود

اين شهر به  ه.ق( 588-489) شهرآشوب( و آثار مهاجرت ابن ق 585) زهرهخاندان ابن  ۀوسيلبهاحياء تشيع در حلب 

های شيعی در آن فعاليت ،مركزی مهاجرت شيعه به شامات شد ۀهستحلب . بودهای تاريخ تشيع وردادست ترينمهماز 

و سرانجام در پايان قرن هفتم حلب مركز تشيع اماميه در منطقه شامات گرديد. بزرگان تشيع حلب از د شمتمركز 

ها تحت ستم مدتشيعيان حلب كه ترتيب اينبه .ايوبيان و تهديدهای نيروهای صليبی استفاده كردند ،رقابت زنگيان

در  را و رسوم شيعی اماميهها فشار و اذيت به يک پيروزی بزرگ رسيدند پس از گذاشتن پنج شرط پس از سال ،بودند

 بوداز اقطاب تصوف و تشيع  كه يکی سهروردی ،در همين قرن. (38-40: 1382)رجبی،  دوباره زنده كردنداين شهر 

 به های وارده از سوی اهل تسننجريان، به تحريک ه بودداد را تحت نفوذ قرار خود و جريان دينی و فرهنگی عصر

كه بود شيعه به دست سلجوقيان  یاز جريان مهار معرف وی قسمتیقتل  در حلب كشته شد. الدين ايوبیصالح دستور

 الدين ايوبیادامه صالحهمه در بااين ايوبيان و مماليک دنبال شد اما ،از ايران آغاز شد و در حلب به دست زنگيان

مدارس جديد،  اندازیراه نام با و برای حمايت از اهل تسنن، را تعطيل در حلب مدارس و مؤسسات آموزشی شيعه

 .(61 /1 :1417ابوشامه، ) كرد اساتيد اماميه علمای سرسپرده خود را جايگزين

 فی ذكر امراء الشام و الجزيره الخطيرۀ االعالق ،كتاب خوددر الدين صالح ۀويژنگار مورخ و سيره ،دبيرابن شداد 

خصوص از علمای توجه به گرايش بيشتر تشيع در حلب شام، مدارس زيادی برای اهل سنت ساخته شد، به : بانويسدمی

توان به مدرسه حالويين، عصرونيه مذهب برای تدريس در اين مدارس دعوت به عمل آمد. ازجمله اين مدارس میشافعی

اما به  ؛اينکه مصر زودتر از شام با مدارس اهل سنت آشنا شد وجود با. (110-111 /1، 1953شداد، ابن)كرد اشاره 

های خود را از دست تدريج گرايشدليل تعداد زياد مدارس، استادان و شاگردان اهل سنت در حلب، اين شهر شيعی به

 (.107-130 /1)همان،  داد و به مذهب اهل سنت گرويد
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 شده از نگارندهمناطق تفکيک -2تصوير

 

 های هنری ایوبیانسیاست .4

 به داديرو نيساخته شد. ا هيدر مصر و سور یاديمساجد و مدارس ز ،انيوبيا یتيو ترب یماتيتعل یهااستيس یبا اجرا

خود را در كنار مساجد و مدارس  یهاآرامگاه یوبيبود. حاكمان ا ینيد یحکومت از معمار شتريت بيحما سبب

 ءخال سبب بهزمان،  نيا درها استفاده كنند. بگذارند و هم عموم مردم از آن یاز خود بر جا یتا هم نام ساختندیم

 یهاتيمناطق وال یآسان توانستند در برخ اريبس انيبيبود، صل شده ايجاد انيو فاطم یكه از ضعف خالفت عباس یقدرت

 ؛عقب برانند یمتماد یهاجنگ یرا ط انيبيمسلمانان موفق شدند صل ان،يوبيا آمدنكاریبنا كنند. با رو یمستقل

به  توانیبناها م نيا ۀجمل اشتهار داشت. از ینظام یوساز بناهابه ساخت هيدر مصر و سور انيوبيا تيحاكم رو،نيازا

مؤثر  زين ینظر فرهنگ بلکه از ؛یلحاظ جنگ تنها بهنه ن،يالدحبزرگ صال تيشخص ها اشاره كرد.ها، دژها و اردوگاهقلعه

 یديجد یهاراه انيوبيكرد. ا جاديمصر ا گانيبا همسا یروابط مستحکم یبود. او با برگرداندن مجدد مصر به مذهب سن

 نينمانده است. هنر ا یها باقاز آن یانآثار چند ،كوتاه بود اريها بسازآنجاكه حکومت آن یهنر گشودند، ول یايبه دن زين

 ،یششم هجر ۀسد ۀميدر ن انيوبيكار آمدن ا روی با دانست. یو مملوك یسبک سلجوق نيب یرابط توانیدوره را م

 قيو تشو تيو كمال افتاد. با حما یترق ۀدو كشور به جاد نيو هنر و صنعت ا ديتن گريکديو مصر در  هيسرنوشت سور

 یاگونه به هانيسرزم نيا ی(، هنرهام 1517-1250/ق 895-628) انيمملوك قيو تشو یرهبر به زين شتريو ب انيوبيا

 هيدر سور اديز اريبس زانيم كوچک به عيبناها ساخته شد و صنا نيباتريمصر، ز تختي. در قاهره، پاافتيرونق  ريچشمگ

 .(70-53: 1391، فرستهي)شا شد ديتول
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در عالم  یبيصل هایجنگاسالم و  یايدر دن انيبا دوران حکومت عباس ترانه،يمد یايدر شرق در انيوبيحکومت ا

و  نينخستاز  یکي شانيدر دوران ا نگارگری خصوصاً یو هنر یفرهنگ یاما دستاوردها ؛بود زمانهم تيحيمس

 ساخت هيصوف یبرا هايیخانقاه همچنين وبىيا نيالدالحص رقم زد. یاسالم یرسازيتصو ۀزمين درآثار را  ترينشاخص

بود كه در كنار هنر  یجنب یهنر یدوران نگارگر نيا در كرد.مى تيخود حما در زمان تصوف فرهنگ و از گسترش

 ان،يوبيدوران ا در .شدمیگرفته  یميقد یبود كه از نسخ خط هايیطرحبر  یمبتنكه  يافتمصور كردن كتاب توسعه 

مصور شد  هايینگاره، با اقيالتربه نام كتاب  یاثر خصوصبه ن،يدروغ نوسيجال ،یوناني بيطب پسندعامه هاینظريه

 .شودمیمحسوب  یكتاب در تمدن اسالم هاینقاشیو  هانگاره نينخستكه جزو 

حمالت  كه شده بود یاسيس یدچار آشفتگ ترانهيشرق مد هایسرزمين ،یهفتم هجر ليپنجم و اوا هایسده ۀفاصلدر 

 یاسيششم اوضاع س ۀسددوم  ۀميندر  یوبيا الدينصالح افتني قدرت با. زدمیدامن  یآشفتگ نيبه ا زين انيبيصل

كارآمد  زين ینظر فرهنگ بلکه از ؛یجنگ یو دستاوردها يیكشورگشا ۀزمين در تنهانه ان،يوبيا ۀدور بهتر شد. تاحدی

به لحاظ  شتريب انيوبيا ۀدور، روازاين ؛كوتاه بود اريحکومتشان بس یول ؛هنر گشودند یايبه دن یديجد هایراهبود. آنان 

دوره  نيدر ا استيهنر و س یعلت ناهماهنگ به دارد. تياهم یو مملوك یسلجوق هایسبک نيرابط ب یداشتن نقش

، ودمنهلهيكلاز  اینسخه انيوبيا ۀدوراز  ماندهباقیمصور  هاینسخهخلق نشد. ازجمله  ینگارگر یبرا یواحد سبک چيه

 .(69: 1391شايسته و همکاران، ) است مختارالحکم و محاسن الکلماب و كت یريمقامات حر

 

 گیرینتیجه

 یاريبس یهادر مصر تالش عيكردن تش كنشهير یبرا یو مذهب یاسيس ليبه دال ن،يالدو در رأس آنان صالح انيوبيا

خود  بيرا رق انيعيحکومت را از آنان گرفته بود، ش نيالدبود و صالح عهيش یچون حکومت فاطم نکهيكردند، خاصه ا

كه  نيالدبرخاست. صالح انيعيبه مبارزه با ش رونيازا نند؛ك اميكه بر ضدش ق دادیم اريو احتمال بس كردیفرض م

 ینيد فيجزو وظا ینوعبهرا  تياقل نيرا نداشت و مبارزه با ا عهيمثل ش يیهاتيبود، تحمل اقل اريعتمام یشافع کي

كرد و  اريبستالش  یعيزدودن تفکر و آثار ش یبرا ،یاصالحات ساختار موازات بهبود كه  یكسان . او ازدانستیخود م

به  ليتبد اي بيرا به انزوا كشاند و مدارسشان را تخر عهيش یعلما نيالدصالح .ديدلخواهش رس جيبه نتا زين یتاحدود

راه  ريمس نيدادند و در ا ميتعم انيعيش ۀهمرا به  انيانتقام از فاطم انيوبيو ا نيالدكرد. صالح یسن ۀيعلممدارس 

 ،یمذهب یهاگروه گريدر د ،رنديبگ شيرا در پ هيو تق یكاریمخف انيعيسبب شد ش . همين امركردند یافراط را ط

آن دوره و  انيو هند هجرت كنند. مصر رانيا من،يچون جنوب مصر، شام،  یبه مناطق ايهضم شوند  ان،يصوف رينظ

 انشاني)ع( در م تيبهرچند محبت اهل افتند؛ي شيسنت گرااز مذاهب اربعه اهل یکيرفته به بعدشان، رفته یهانسل

 ايكه گو شدندیم غيو تبل تيحما یاگونهو به افتيكامل  ۀطريسمصر  نيزمسنت در سر اهل ۀاربعماند. مذاهب  یباق

 ۀزمينو حمايت خود را در  كه حاكمان ايوبی نهايت تشويقاست  ذكر انيشا ندارد.وجود  یگريدر اسالم مذهب د

هدف از ساختن  .ی آنان به ساخت مدارس دينی و مساجد بوده استمشغولدلو بيشترين  اندبستهمعماری به كار 

شايد به همين سبب نيز رهبران ايوبی از هنر  .مدارس و مساجد چيزی جز اشاعه و گسترش مذهب سنی نبوده است

ی مذهبی در تعارض بوده است و به همين سبب از هاآموزهزيرا تصويرگری با  ؛اندكردهنگارگری حمايت كمتری 

 است. مانده یباقايوبيان تعداد بسيار اندكی  ۀدوری مصور هانسخه
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