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ايوبيان،
تشيع،
مذاهب چهارگانه اهل سنت،
سياستهای مذهبی و هنری.

ظهور دولت ايوبيان ( 648-567ق1253-1172/م) در زمانی واقع شد كه از يک طرف خلفای
عباسی در واپسين سالهای حيات خود به سر برده و از اداره سرزمينهای اسالمی ناتوان بودند؛ از
طرف ديگر حمالت مهاجمان مغول از شرق و صليبيان از غرب جهان اسالم نيز به اين ناتوانی دامن
میزد ،لذا تالش صالحالدين در جهت برقراری ثبات نسبی در مصر و شام با احيا و تثبيت مذهب
تسنن و بهويژه بازپسگيری بيتالمقدس ،دورنمای جديدی را در قلمرو جهان اسالم ترسيم نمود.
به علت ناهماهنگی هنر و سياست در اين دوره هيچ سبک واحدی برای هنری چون نگارگری خلق
نشد .ازجمله نسخههای مصور باقیمانده از دورۀ ايوبيان نسخهای از كليلهودمنه ،مقامات حريری و
كتاب مختارالحکم و محاسن الکلم است .اين پژوهش به روش توصيفی و تحليلی و با تکيه بر
دادههای منابع كتابخانهای انجام شده است .بررسیهای بهعملآمده نشان میدهد كه دولت ايوبيان
انتقام از فاطميان اسماعيلی را بر همه شيعيان تعميم داده و مذاهب چهارگانه اهل سنت را در مصر
بهصورت كامالً افراطی تبليغ ،مینمودند كه همين امر ازيکطرف منجر به مهاجرت شيعيان به
جنوب مصر ،شام ،يمن ،ايران و هند تقيه نمودن و يا هضم شدن در گروههای ديگر بهمانند صوفيان
میشد و از طرف ديگر مذاهب چهارگانه اهل سنت هم تقويت میشد.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی سياستهای مذهبی و هنری ايوبيان.
.2واكاوی تحوالت مذهبی و هنری در دوره حاكميت ايوبيان.
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سؤاالت پژوهش:
. 1در زمان حاكميت دولت ايوبی گستره جغرافيای مذهبی و هنری دستخوش چه تغييراتی بوده
است؟
.2سياستهای مذهبی و هنری سالطين ايوبی چه عللی داشت؟
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فریب و رنگ برآمیزی از منظرهوّیّت پوشی و دگرچهری در شاهنامۀ فردوسی و ادیسۀ هومر
ليال هرمزانی  ،سيما منصوری ،مسعود پاكدل ،منصوره تدينی

مقدمه
استقرار و استمرار خالفت فاطميان ( 363ق 973/م 576-ق 1186/م) يکی از مهمترين دورههای تمدن اسالمی را رقم
زد .دولت فاطميان نخستين خالفت مستقلی بود كه در عرض خالفت عباسی شکل گرفت و از اطاعت خالفت عباسی
سرباز زد .دورۀ دولت فاطميان مقارن با ظهور و حضور ائمه اسماعيلی در رأس يک قدرت سياسی بود .اين دولت
توانست در مسير حركت خود ،مخالفان اعتقادی خويش يعنی قرامطه را مضمحل سازد و خود بهتنهايی پرچمدار
ديدگاه رسمی اسماعيليان باشد .اين دولت در طول دويست سال با عباسيان ،آلبويه و سلجوقيان در تعارض و جنگ
بود و در پايان نيز با صليبيان مسيحی روبهرو شد .دربارۀ دولت خلفای فاطمی اختالفنظرهای بسياری وجود دارد و
ديدگاههای متفاوتی بيان شده است .مخالفان فاطميان درباره نسب عبيداهلل مهدی ترديدهايی را مطرح كرده و انتساب
وی را به اهلبيت نادرست دانستهاند .تاريخنگاران در زشت جلوهدادن چهرۀ فاطميان ،به جهت شيعیبودن آنان ،همصدا
بودهاند .اين مطلب در نوشتههای تاريخنگارانِ پيش از سقوط دولت فاطمی بهروشنی نمايان است؛ زيرا در آن زمان،
عباسيان آنان را به اين كار تشويق و ترغيب میكردند ،همچنان كه در نوشتههای تاريخنگاران عصر ايوبی و بعد از آن
نيز آشکار است .فاطميان با وجود ترويج مذهب شيعه به ديگر مذاهب نيز به ديدۀ احترام مینگريستند .جامعاألزهر
فقط مركز دعوت فاطميان نبود؛ بلکه علمای شافعی و حنفی و غيره هم در آن اجتماع میكردند .فاطميان در علم و
حکمت تعصب به خرج نمیدادند و در مقابل علمای شيعه و سنی با گشادهرويی رفتار میكردند .تودههای اهل سنت
در مصر بههيچوجه از طرف فاطميان زير فشار قرار نگرفتند تا مجبور به ترک مذهبشان شوند ،متفاوت از آنچه دشمنان
شيعه پيشازاين انجام میدادند؛ بلکه اين خود تودههای مردم بودند كه از روی رغبت به مذهب تشيع میگرويدند تا
جايیكه پيروان مذهب اهل سنت در اقليت قرار گرفتند .با فروپاشی فاطميان و ظهور ايوبيان در سال (648-567
ق 1253-1172/م) فشار بر ميراث شيعی به اوج خود رسيد .بررسی سياستهای مذهبی و هنری در دورۀ ايوبيان
میتواند درخصوص درهمتنيدگی ابعاد سياسی ،مذهبی و هنری جامعه نکات مهمی را آشکار كند.
بررسی پيشينۀ اين پژوهش نشان میدهد تاكنون اثر مستقلی با اين عنوان به رشتۀ تحرير درنيامده است .از مهمترين

آثار مرتبط با اين پژوهش میتوان به موارد زير اشاره كرد :كتاب اهل الذمه فی مصر فی العصر الفاطمی الثانی و العصر
االيوبی ( 1047ه  1250 -م) سالم شافعی كه دارای پنج باب دربارۀ اهل ذمه و وظايف ايشان ،عالقۀ برخی از سالطين
ايوبی در بهكارگيری اهل ذمه ،حيات اجتماعی و دينی ايشان و زبان و لهجههای قبطی و عربی و معرفی روسای كليساها
و كنيسههاست .سيد ابوالحسن نواب ( )1397در مقالهای با تأكيد بر پيامدهای فکری و اجتماعی ،به چالشهای سياسی
و مذهبی ايوبيان و تشيع پرداخته است .نتايج نشان میدهد كه ايوبيان بر تودههای شيعی سخت گرفتند و برای نابودی
كامل مذهب شيعه در اين منطقه دست به اقدامات جامعی زدند .همچنين سلسلۀ ايوبيان را در مصر بنا كردند كه در
اثر آن ،اسماعيليان حافظی مورد آزار و اذيت قرار گرفتند و بسياری به قتل رسيدند .در اين دوران ،شيعيان دوران
سختی را تجربه كردند و با تحوالت سياسی و فکری مختلفی روبهرو شدند .كريمزاده سورشجانی ( )1396در مقالۀ
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خود به بازشناسی جريانهای فکری اثرگذار در منطقۀ شامات در دورۀ ايوبيان تا پايان مماليک پرداختند .مقالۀ حاضر
كوشيده با رويکردی توصيفیتحليلی پس از بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی اين منطقه در دورۀ ايوبيان و مماليک،
به اين پرسش پاسخ دهد كه جريانهای فکری اثرگذاری كه دامنۀ نفوذ خود را بهعنوان ميراثی تاريخی در اين منطقه
به يادگار گذاشتهاند ،كداماند؟
 .1حکومت ایوبیان
حکومت ايوبيان با آغاز حکمرانی صالحالدين ايوبی و در پی مرگ العاضد ،آخرين خليفۀ فاطمی ،در مصر آغاز شد و با
شکست تورانشاه پسر نجمالدين ايوب بن الملکالکامل محمد ،هشتمين و آخرين حکمران ايوبی ،در شام از مغوالن،
پايان يافت .فاطميان با وزارت صالح الدين ايوبی برافتادند و پيروزی ايوبيان شافعی كه به لحاظ سياسی تابع خالفت
عباسی بودند و با آنان اشتراک مذهبی نيز داشتند ،مايۀ پيروزی عباسيان در غرب جهان اسالم شد .صالحالدين در پی
تسلط بر مصر ،نفوذ خود را به حجاز و حرمين شريفين نيز گسترش داد .اين سلسله در ابتدا نفوذ چندانی بر مکه و
مدينه نداشت؛ ولی بعد از مدتی توانست بر مکه و مدينه نفوذ پيدا كند (ابنواصل .)20 :1935 ،شيركوه پس از دو ماه
و اندی درگذشت و خليفۀ فاطمی از ميان همۀ رجال سياسی ،خلعت وزارت را بر اندام صالحالدين جوان و بیتجربه
پوشاند و او را «الملکالناصر» لقب داد (اتابکی .)218/1 ،1383 ،اين كار نهتنها اهداف وی را محقق نکرد؛ بلکه باعث
ايجاد درگيری ميان صالحالدين ،فاطميان و همۀ شيعيان شد .سرانجام خالفت درازمدت فاطميان به دست اين وزير
سنی برافتاد .به اين ترتيب پيروزی ايوبيان شافعی رقم خورد كه به لحاظ سياسی تابع خالفت عباسی بودند و با آنان
اشتراک مذهبی نيز داشتند ،صالحالدين برای مشروعيتدادن به كارهايش ،خود را به بنیعباس نزديک كرد و همواره
آنان را از كارهای خويش آگاه و از خليفه تقاضای مجوز میكرد (صبحاالعشی1407 ،ق ).90-85/13 :وی تشيع فاطمى
در مصر را با يک چالش جدى روبهرو كرد و بار ديگر يک مبارزۀ تمامعيار در برابر اين مذهب خودنمايى كرد و پرچم
سياه عباسى دوباره در مصر برافراشته شد (عبده 1410 ،ق 189 :ـ .)190
عصر ايوبی تحولی بزرگ در تاريخ اسالمی سرزمين مصر بين دو دورۀ فاطمی كه با آرامش كشور را اداره میكرد و در
آن مدارا و تسامح از جانب سالطين ديده میشد و دورۀ مماليک كه تحوالت بزرگی در عرصۀ اقتصادی و اجتماعی به
وجود آمد و عدم تسامح با اقليتهای دينی در آن به چشم میخورد ،به وجود آورد .صالحالدين بنيانگذار خاندان
ايوبيان به نبرد عليه صليبيان كافر مشهور بود كه شکست سهمگينی بر آنها وارد كرد ،همچنين از طرفی در مقابل
دشمنان شکستخوردۀ خود سعۀ صدر داشت (چاک حاسون ،بیتا.)368 :
تشيع در مصر با حکومت فاطميان گسترش يافت و در دوران  250سالۀ حکومت آنان همواره بهعنوان دين رسمی اين
سرزمين شناخته میشد .با انحالل حکومت فاطميان توسط ايوبيان و روی كار آمدن صالحالدين ايوبی ،دوران جديدی
از تحوالت دربارۀ مذهب شيعه آغاز شد .سياستهای خشن بهكارگرفتهشده دربارۀ شيعيان توسط ايوبيان ،راه را برای
غلبه مذاهب اهل سنت در مصر باز كرد .در ادامه ،بردگان ترکنژادی كه در دستگاه ايوبی بودند ،راه اسالف خود را
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ادامه دادند .صالحالدين آخرين آثار حکومت فاطميان در مصر را از ميان برداشت و يکی از مذاهب اهل سنت را جايگزين
تشيع اسماعيلی كرد كه مدت دو قرن در مصر رايج بود (شايستهفر.)70-53 :1391 ،
 .2گسترۀ جغرافیای سیاسی ایوبیان ( 567-648ق 1253-1172/م)
قلمرو ايوبيان تقريباً يکپارچگی خود از عصر صالحالدين ايوبی تا پايان حکومت ملکالعادل ( 615ه.ق 1218-م) كه
شامل مصر ،شام ،جزيره و يمن بود و از كانونهای مهم تمدنی به شمار میرفت ،از دست داد .ايوبيان عالوهبر جغرافيای
متنوع مذهبی و دينی ،يکی از كليدیترين بخش های جغرافيای استراتژيک آن عصر را در دست گرفته و با توجه به
تأثير دولت اسالمی در جهاد با صليبيان ،اين دولت نوپا توانست با سياستی دينی متأثر از همۀ اين عوامل حکومتی تازه
و منسجم تأسيس كند كه آرامآرام جای نظامهای پيشين بنشيند .پس از مرگ صالحالدين در سال ( 590ه.ق 1193/م)
تاريخ ايوبيان چيزی جز يک داستان سرشار از نيرنگ و جنگ ميان افراد خاندان ايوبی نيست؛ گرچه آنها در همين
دوره نيز توانستند در برابر حمالت بعدی صليبیها كه بهطور ويژه مصر را هدف قرار داده بودند ايستادگی كنند (طقوش،
 .)196 :1380ملکعادل برادر كاردان و با تدبير صالحالدين با تثبيت كردن اوضاع و تفوق بر فرزندان صالحالدين و با
همراه كردن اميران كرد توانست يکپارچگی دولت و متصرفات ايوبيان بهويژه شام و مصر را حفظ كرده ،با كسب منشور
حکومت از خليفه ناصرالديناهلل عباسی سلطنت خود را مشروعيت دينی بخشيده و سپس به تنظيم امور دولت بپردازد
(همان .)208 :موفقيت عادل در بازگرداندن يکپارچگی به دولت ايوبی ،صليبیها را در شرق و غرب نگران كرد و آنها
را بر آن داشت كه برای وارد آوردن ضربۀ سهمگين و سريع به جهان اسالم در مشرقزمين نقشهای طراحی كنند پيش
از اينکه ملک عادل بتواند امارتهای صليبی را در شام تحت اختيار خود درآورد و صليبیهای منطقه را از بين ببرد،
اين ضربه را به او وارد كنند.
درواقع ضميمهكردن يمن در همان چارچوب سياست توسعهطلبی صالحالدين در شمال آفريقا بود كه به علت اهداف
سياسی خاصی آن را آغاز كرده بود .شايد مهمترين آن اهداف چنين بوده است -1 :تحتفشار قراردادن ياوران فاطميان،
بهويژه والی يمن «عبدالنبی بن مهدی» كه علویِ وابسته به خليفۀ فاطمی مصر بود (همان.)33 :
 -2صالحالدين میخواست به مرزهای جنوبی مصر امنيت ببخشد و با ضميمهكردن يمن كه كليد و راه ورود به دريای
سرخ ناحيۀ جنوب به حساب میآمد ،بر سرزمينهای جنوب ،سيطرۀ نظامی و تجاری پيدا كند و احتمال نزديکی
صليبی ها را كه به تسلط كامل بر دريای مديترانه چشم دوخته بودند و حبشيان مسيحی را منتفی كند تا خود در
محاصرۀ گازانبری صليبیهای مستقر در سواحل مديترانه در شمال و حبشیهای ساحل دريای سرخ در جنوب قرار
نگيرد؛  -3در آن روزگار يمن درگير گرايشهای سياسی و دينی و مذهبی بود ،خصوصاً ميان دو شهر زبيد و صنعاء،
بیثباتی برقرار بود ،بهطوریكه عبدالنبی بن مهدی ادعای مهدويت كرد ،بر يمن غالب شد ،نام عباسيان را از خطبه
انداخت و به نام خود خطبه خواند ،خود را «امام» ناميد ،بر قبر پدرش گنبد بزرگی ساخت ،اهل يمن را واداشت مناسک
حج را در اطراف آن به جای آورند و آنها را از گزاردن حج در مکه بازداشت؛  -4صالحالدين میخواست حدومرزی
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برای اين تجاوزات و ناهنجاریها كه وحدت مسلمانان را تهديد میكرد ،قرار دهد .بهويژه پسازآنکه اهل يمن برای
نجاتشان از او كمک خواستند.

تصوير :1دولت ايوبی در قرن هفتم هجری( ،مأخذ :اطلس تاريخ اسالمی.)19 :

بههرحال ،صالحالدين برادر بزرگترش ،تورانشاه را به يمن فرستاد تا آنجا را به حوزۀ خالفت عباسيان ملحق كند .در
آن زمان عمارۀ يمنی بر ضد حکومت صالحالدين نقشه میكشيد .اين مسئله تورانشاه را در پاسخ دادن به درخواست
برادرش تشويق كرد و او بر رفتن به يمن ترغيب شد و از مصر دور گشت( .طَقّوش .)34 :تورانشاه از راه مکه به سوی
يمن رفت و در شوال 569ق /می1174م به زبيد رسيد و آنجا را تصرف كرد ،عبدالنبی بن مهدی را كشت و گنبدی را
كه او بر قبر پدرش بنا نهاده بود ،ويران كرد .خطبه به نام عباسيان خواند و عدن ،صنعاء ،تَعّز و ديگر مناطق يمن را
تصرف كرد .نايبان قلعه ها نيز بدون جنگ و درگيری كليدها را برای او فرستادند .پسازآنکه تورانشاه امنيت را برقرار
كرد ،ادارۀ امور آنجا را تنظيم و جانشينانی برای ادارۀ امور استانها و ايالتهای مختلف تعيين كرد و خود در سال 571
ق  1175/م به شام بازگشت (همان.)35-34 :
 .3جغرافیای مذهبی ایوبیان
در بررسی وضعيت جغرافيايی مذهبی مصر در دورۀ ايوبيان براساس منابع موجود ،نمیتوان بهطور يقين به گسترۀ
جغرافيائی مذاهب در مصر دست يافت؛ اما با توضيحات ارائهشده در برخی از كتب تاريخی و جغرافيايی میتوان
تاحدودی مشخص كرد كه كدام شهرها دارای چه مذاهبی بودهاند و گسترۀ حضور اقليتهای دينی يا اهل ذمه چه
مناطقی بود .آغاز تشيع در مصر ،به زمان امام علی (عليهالسالم) برمیگردد؛ زيرا مردم مصر ،از آغاز خواهان خالفت و
امامت ايشان بودند؛ بنابراين ،هنگامیكه امام علی (عليهالسالم) به خالفت رسيد ،بهگرمی از ايشان استقبال كردند؛ اما
پس از مدتی ،با بهدستآوردن حکومت از سوی معاويه و ديگر حکمرانان بنیاميه و بنیعباس ،حضور تشيع در آنجا با
مشکل مواجه شد؛ بهطوریكه محل استقرار علمای اهل تسنن خصوصاً شافعیمذهب شد .تا زمانیكه حکومت مصر به
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دست فاطميان شيعیمذهب اسماعيلی افتاد ،مذهب تشيع در اين سرزمين روبهرشد گذاشت؛ اما پس از سقوط خالفت
فاطمی ( 567ق) بهوسيلۀ صالحالدين ايوبی ،شيعه بار ديگر ،با مشکالت جدی روبهرو گشت (رجبی.)38-25 :1382 ،
حکومت فاطميان ابتدا در مراكش كنونی تأسيس شد و پس از مدتی بر سراسر شمال آفريقا ،مصر ،شام و يمن غلبه
يافته ،نفوذ خود را تا حجاز گستراندند ،بر بخشهايی از دريای مديترانه حاكم شده و سيسيل را تصرف كردند .دوران
طوالنی حکومت فاطميان به ترويج و تقويت مذهب تشيع در شمال آفريقا بهخصوص در كشور مصر انجاميد .بهطوركلی
از گزارشهای تاريخی میتوان نتيجه گرفت كه مردم مصر در دورۀ حکومت فاطميان شيعه بوده و به مذهب و شعائر
دينی خود نيز پایبند بودهاند (ابناثير 1414 ،ق.)31 /8 :
در اواخر حکومت فاطميان در نتيجۀ دسيسهها و منازعات وزرا برای دستيابی به حکومت و تحت سلطه درآوردن خليفۀ
فاطمی ،اوضاع كشور روزبهروز آشفتهتر شد و همين عوامل فرصت مناسبی را برای مذاهب اهل سنت ايجاد كرد تا پس
از سالها تحمل انواع فشار ،اندک نيرويی به دست آوردند .مذاهبی كه پساز آنهمه سركوبی ،همچنان در دل تودۀ
مردم و اكثريت جامعه مصری ،از احترام برخوردار بود و عليرغم آنهمه تالشی كه از سوی دولت فاطمی در جهت از
بين بردن مبانی اين مذاهب به عملآمده بود ،هنوز مردم دلبستگی خود را به آن از دست نداده بودند (غنيمه:1395 ،
 .)137با سقوط فاطميان و روی كار آمدن ايوبيان تقريباً تشيع بهيکباره از اين سرزمين رخت بست ،بهطوریكه با
تعصب شديد صالحالدين ايوبی و تبليغ مذهب شافعی ،كمک شايانی به تغيير مذهب در اين سرزمين شد (ناصری،
 .)99 :1390شايد به همين دليل بود كه وقتی صالحالدين در سال  567هجری خطبه به نام العاضد ،آخرين خليفۀ
فاطمی را قطع كرد و به نام خليفۀ عباسی خطبه خواند ،هيچ مقاومتی از سوی آنها انجام نگرفت .با روی كار آمدن
ايوبيان ،نخستين اقدام آنها منسوخ كردن مذهب شيعۀ فاطمی در مصر بود .صالحالدين مذهب تسنن را مذهب رسمی
در مصر قرار داد و در ميان مذاهب اهل سنت ،مذهب شافعی را بر ديگر مذاهب مقدم داشت (ابن اياس.)243 :1402 ،
بنابر تصويرپردازی تاريخی عالمان سنی مصری و شامی ،صالحالدين بر عقيدۀ سنت (اشعری) بود و از آن حمايت
میكرد و حتی میكوشيد به فرزندان خود ،عقيدهای را تعليم دهد كه قطبالدين نيشابوری (د  578ق1182 /م) برای
او تنظيم كرده بود (ابنخلکان .)206 /3 ،1977 ،صالحالدين خود به تحکيم مذهب شافعی میانديشيد .مذهب شافعی
در عصر او حائز مقام نخست در مصر (بهجز اسکندريه كه بيشتر اهالی آن مالکی مذهب بودند) و مرتبۀ دوم در شام
(پس از مذهب حنفی كه موردعنايت نورالدين بود) بود .صالحالدين با شماری از عالمان و فقيهان ،خاصه شافعيان
ارتباط داشت و آنان را عهدهدار مقام قضا میكرد (ابوشامه .)407/1 :1417 ،به گفتۀ كاستون ،پيروی صالحالدين از
مذهب اهل سنت باعث ايجاد مؤسسۀ دينی جديدی به نام مدرسه شد .غالباً مدارس ايوبی به سه مذهب حنفی ،شافعی
و مالکی اختصاص داشت كه در هر يک از آنها فقه مخصوص همان مذهب را تدريس میكردند (شاندور:1387 ،
 .)117خاندان ايوبی از هر چهار فرقۀ اهل سنت حمايت میكرد؛ ولی بيشتر توجه حکمرانان ايوبی به مذهب شافعی و
مالکی بود؛ زيرا در وهلۀ اول ،مذهب خود آنها شافعی بود ،در ثانی پيروان مذهب شافعی و مالکی از دو فرقۀ ديگر در
مصر و شام بيشتر بود (ابوزيد.)67 :1948 ،
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مردم مصر و شام در عصر ايوبيان بيشتر دارای مذهب شافعی و مالکی بودند و امرای ايوبی مدارس زيادی برای اين دو
مذهب در شهرهای مصر و شام ايجاد كردند؛ ولی پيروان مذهب حنفی بسيار كم بودند (ابن تغری بردی/6 ،1392 ،
 .)103در كتب تاريخی آورده شده كه از اواخر حکومت فاطميان نهضت ساختن مدرسه توسط اهل تسنن شروع شد.
اين مدارس مانند مدرسۀ ابوبکر طرطوشی و مدرسۀ رضوان ولخشی در شهر اسکندريه كه مركز اصلی اهل سنت به
حساب میآمد ،ساخته شدند (مقريزی138-184 /3 :1387 ،؛ ذهبی)353 /14 ،1427 :
حمايتها و پشتيبانی های دولت ايوبی از علمای اهل سنت باعث شد تا آنان به قاهره و اسکندريه نقلمکان كنند و
تفکر اشعری و شافعی را در مصر رواج دهند بهگونهایكه پس از مدت كمی مذهب غالب مردم مصر بهويژه اسکندريه
به اهل سنت تغيير يافت (سيوطی .)407 /1 ،1418 ،بنابر گزارش مقريزی و ذهبی شهر اسکندريه مركز اهل تسنن
بوده بهگونهایكه در آن تفکر اشعری و شافعی غالب بر ديگر مذاهب بوده است (سيوطی407 /1 :1387 ،؛ مقريزی،
184-138 /3 :1387؛ ذهبی .)353/14 :1427 ،در ادامه صالحالدين ايوبی بازماندگان و طرفداران فاطمــی را قتلعام
كرد و مفتيان اســماعيلی را از دم تيغ گذرانيد تا جايی كه بســياری از اســماعيليان به منطق« Gصعيد» مصر
گريختنــد (ابنخلدون .)337- 334/5 :1352 ،منطقۀ «صعيد» سرزمين وسيعی در طرفين رود نيل در جنوب مصر
است كه شهرهای مهمی از قبيل اُسوان ،قوص ،قِفط ،اِخميم و بَهنَسا (از جنوب به شمال) در آن قرار دارد (حموی،
 .)408/3 ،1426يکی ديگر از شهرهای شيعهنشين مصر ،اََسناست .اين شهر در منطقۀ صعيد مصر قرار دارد و يکی
از شهرهای شيعهنشين و محلی امن برای شيعيان بوده است .صالحالدين ايوبی با فرستادن قاضی بهاءالدين ،عالم
سنیمذهب ،توانست عدۀ زيادی را همراه خود كند .در كتاب شــيعه در مصر آمده كه شهرهای جنوب مصر شامل
اُسوان ،اَسنا ،اُدفوا ،اَرمَنت و قِفط تا دورهای متأخر از شــهرهای شيعهنشين بوده است (وردانی .)74 :1382 ،همچنين
در دو منطقۀ شيعهنشين صعيد و اُسوا ،به رهبری كنزالدوله عليه صالحالدين ايوبی قيامی شکل گرفت كه توسط
برادرش عادل سركوب شد (ابن شداد.)90-89/1 :1953 ،
اُدفوی ،اديب مصری در كتاب خود ،الطالعالسعيد آورده در شــهرهای صعيد تشيع انتشار و گسترش داشته؛ اما در
زمان وی ( 748-685ق) تشيع در آنجا دچار افول شده يا بهطور كامل از بين رفته است .ازجمله دربارۀ اُســوان
نوشــته اســت كه در دورۀ خلفای فاطمی مصر ،تشــيع بر اهل اين شهر غلبه يافت و البته پيش از آن نيز وجود
داشته؛ اما امروز كم شده و از بين رفته است (االدفوی .)34 :1699 ،وی دربارۀ زادگاه خود ،اُدُفو نيز نوشته است كه
تشيع در آن گسترش داشت و اهل اين شهر از دو طايفۀ اسماعيليه و اماميه بودهاند .ســپس تشــيع آنچنان در اين
شــهر ضعيف شــد كه جز اشــخاص كمی بر آن باقی نماندند« :تشيع در آن گسترده بود و مردم آن دو فرقۀ
اسماعيليان و اماميه بودند .پس از آن تشيع ضعيف شد بهحدیكه تعداد اندكی از تشيع سخن میگويند» .او دربارۀ
اَســنا نوشــته است« :در اَسنا تشيع گسترده بود و همچنين خالف آن تا زمانی رسيد كه تشيع در اين شهر كامالً از
بين رفت» .دربارۀ اُسفون نيز نوشته است« :اُسفون شهری با تشيع متعصب شناخته شده است؛ وليکن تشيع در آن
شهر نيز كمكم از بين رفت» (همان )39-37 :و نيز دربارۀ «ارمنت» نوشته است« :تشيع در شهر ارمنت گسترده بود
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اما در اين شهر نيز از بين رفت» .وی در ادامه با آوردن برخی شواهد ،نشان میدهد كه شهر اَسنا اشتهار ويژهای به
تشيع داشته است (همان .)170-41:بيشتر ساكنان رها كه در كنار مناطق مرزی جزيره واقع بودند ،دين نصرانی
داشتند (بارتولد .)65 :1357 ،همچنين در پی جنگهای صليبی به دليل موقعيت سوقالجيشی و سکونت بسياری از
ارامنه و غيرمسلمانان در رها ،زمينۀ تسلط صليبیها به وجود آمد (پورگشتال.)214/1 :1387 ،
در ادامه بايد خاطرنشان كرد كه ســلطان ايوبی در جهت پيشبرد اهداف مذهبیاش ،به عقيدۀ اشعريان تمسک جست
و عموم مردم مصر ،شام ،حجاز ،يمن و مغرب را وادار به پذيرش كالم اشــعری كرد (مقريزی .)192/4 :1387 ،وی
همچنين با اعزام عالمان سنیمذهب به مناطق شيعی به مقابله با شيعيان پرداخت .آنان به شهرها و مراكز شيعهنشين
میرفتند تا عليه معتقدات شيعيان تبليغ كنند ،درحالیكه عالمان شيعی توان مقابله و ابراز وجود نداشتند؛ برای نمونه
میتوان به حضور قاضی بهاءالدين در شهر اَسنا اشاره كرد كه از شهرهاى شيعهنشين و كانونی منسجم براى شيعيان
بود .اقدامات و سياستهای صالحالدين و ايوبيان در تعامل با شيعيان كه انتقام از فاطميان را به همۀ شيعيان تعميم
دادند و در اين مسير راه افراط را طی كردند ،سبب شد شيعيان به سياست پنهانكاری و تقيه روی آورند و گاه در
ديگر فرق و صوفيان هضم شدند .در مواردی نيز بهاجبار به مناطق ديگری كه امنيت بيشتری داشت ،رفتند تا بتوانند
بر مذهب خود باقی بمانند و به حيات خويش ادامه دهند؛ مناطقی مثل جنوب مصر ،مناطقی از شام و غيره (وردانی،
.)76 :1387
اهل ذمه در دورۀ دوم فاطمی و عصر ايوبی بهعنوان يک طبقۀ اجتماعی خاص در روستاها و شهرهای مصر زندگی
میكردند؛ بلکه در برخی از روستاها و شهرهای مصر اغلب ساكنان آن اهل ذمه بهويژه قبطیها بودند .ابنحوقل كه در
نيمه دوم قرن چهارم هجری و دهم ميالدی میزيسته است ،میگويد :بيشترين اهالی روستاها و سرزمينهای
خوشآبوهوای مصر از نصاری قبط و افرادی مرفه بودند كه دارای كشتزارهای خرم و وسيعی بودند و اموال و ذخاير
بسياری داشتند .المقدسی (ت 358ه 997/م) كه در نيمۀ چهارم قرن چهارم هجری از مصر ديدن كرده بود ،میگويد:
«عموم اهل ذمۀ آن نصرانی بودند كه به آن قبط میگفتند و يهوديان اندک بودند» (شافعی سالم .)196 :1917 ،جای
شگفتی نيست كه اكثر ساكنان منطقۀ الصعيد مصر تا قرن هفدهم هجری و نوزدهم ميالدی نصرانی بودند .در اين
منطقه قريب به هزار صومعه و كليسا وجود داشت .همچنين نصرانیها در شهرهای صنعتی و تجاری مصر بيشترين
ساكنان آن را تشکيل میدادند .در شهر أسيوط كه بيشتر نصرانیها در آنجا بودند ،نزديک به هفتادوپنج كليسا وجود
داشت و كسی از يهوديان در آنجا زندگی نمیكرد مگر اينکه بهعنوان عابر از آنجا میگذشت .همچنين در شهرهای
بزرگ مصر همچون فسطاط ،قاهره و اسکندريه بيشترين ساكنان آن نصرانی بودند.
خالصۀ كالم اينکه نصرانیها در مصر بهخصوص اقباط آنها در مناطق سرسبز و كشتزارهای خرم مصر در روستاها و
شهرهای آن پراكنده شدند و در كنار مسلمانان زندگی كردند .گويا اصالتاً از آن روستاها و شهرها بودند؛ اما با توجه به
اسناد جنيزه مشخص میشود كه يهوديان در مصر در مراكز و شهرهای اصلی و روستاهای خوشآبوهوا بهخصوص در
مناطق ساحلی زندگی میكردند .در اواخر عصر فاطمی ،بنيامين التطيلس كه از مصر ديدن كرده بود ،تعداد تقريبی
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ساكنان يهودی در مصر را بيان كرده است كه به چندين هزار میرسد .در منطقۀ بلبيس سه هزار ،در اسکندريه سه
هزار ،در حلوان سيصد هزار و . ...هرچند كه ما معتقد هستيم تعداد يهوديان در ابتدای عصر ايوبی بيشتر شد؛ دورانی
كه مصر ملجاء و پناهگاه يهوديانی بود كه برای فرار از ظلم و ستم و رسيدن به آزادی و عدالتی كه يهوديان و ديگر
اهل ذمۀ مصر از آن بهرهمند بودند ،از مغرب ،اندلس ،يمن و فلسطين به آنجا میآمدند .يهوديان در برخی از شهرهای
بزرگ ،محلههای مخصوص به خود را داشتند .ابوصالح ارمنی آورده است كه يهود در كنار كليسای دموه در الجيزه
منزل داشت و آن بزرگترين معبد يهود در سرزمين مصر به شمار میرفت .اواخــر عهــد فــاطمی ،مســيحيان نيز
جامعهای بســيار بــزرگ بودنــد .بــراســاس پژوهشهای الپيدوس و گزارشهای مقدسـی ،میتوان گفـت كـه تـا
سـدۀ چهـارم ،بيشتر ساكنان مصـر مسـيحی بودنـد (مقدسی )193 :1991 ،ابوصالح ارمنـی نـام دههـا شـهر و
روسـتای دارای كليسـا و صـومعه را ذكـر میكند (وردانی.)352-347 :1382 ،
از مهمترين عواملی كه در بهبود شرايط مسيحيان ايفای نقش كرد ،بهكارگيری وسـيع آنها در دولت فاطمی بود .البته
مسيحيان در صنعت و تجارت فعال بودنـد و در قيـاس بـا يهوديـان ،در كشاورزی نيـز پركارتر بودند .اين امر ناشی از
شمار زياد و سابقۀ تاريخی حضور آنان در مصر بود .آنها بهتر از ديگران ،نيل را میشناختند و روستاهايشان در
حواشـی و سـواحل آن ،پررونق و متعدد بود (مصطفی عامر)91 - 74 /2 :2000 ،
يهوديان بعد از قيام فاطميان به مصر مهاجرت كرده و در تجارت وارد شدند .در اين دوره ،مركز سياسی يهوديان از
تونس به مصر منتقل شد .آنان در اين دوران ،در آرامش زندگی كرده ،از يهوديان عراق مستقل گرديدند و برای خود،
رهبری مستقل در مصر داشتند .بعضی از يهوديان تازهمسلمان مثل ابن كلس كه نقشی اساسی در حکومت فاطمی
داشتند ،از بسياری از ديوانهای حکومتی ،اخراج و وارد تجارب شدند .در زمان صالحالدين ( 564-589ه) تعداد زيادی
از يهوديان در قاهره ساكن شده و اموال و خانههايی را تصاحب كردند (مقريزی .)150/1 :1997 ،او سياست تسامح با
يهوديان را مدنظر داشت .آنها بهغيراز قاهره ،در شهرهايی مثل (دمياط ،قوس و حتی ريف مصر) زندگی میكردند و
عالوهبر تجارت در كارهای مالی و بانکی هم فعال بودند (عبده قاسم .)71/2 1979 ،يهوديان در اين دوره ،رياست
مستقلی داشتند و بهنوعی ادامهدهندۀ راه فاطميان در تجارت بودند (همان .)576 :پزشکان يهودی مثل ابوالبيان المدور
و ابی جميع ،در دستگاه حکومتی صالحالدين بوده و همواره از او ،هدايا و صلههايی دريافت میكردند (ابن ابی اصيبعه،
.)588-589 :1965
يهوديان در اين زمان ،دو كنيسۀ فعال عراقی و شامی در قصر الشمع فسطاط داشتند كه پيروان خود را دور هم
گردآورده بود (همان) .مقريزی معتقد است كه قوم يهود در زمان او در اين كنيسه حجشان را در عيد االسابيع -معروف
به عيد عنصره و عيد خطاب -انجام میدادند (مقريزی .)378/4 :1957 ،سامريان طايفهای از يهوديان بودند كه در
زمان صالحالدين و حکومت ايوبيان دارای نفوذ فراوانی بودند و عالوهبر مصر در شام هم نفوذ داشتند (خالده.)107 :
در يمن دعوت اسماعيلی سابقهای طوالنیمدت داشت؛ اما سلطۀ سياسی فاطميان بر اين سرزمين تا نيمۀ قرن پنجم
كه علی بن محمد صُلَيحی حکومتی در آن تشکيل داد و به نام خليفۀ فاطمی خطبه خواند ،به تأخير افتاد .علیبن
محمد كه از داعيان فاطمی بود ،در سال  439در مناطق كوهستانی يمن شورش كرد و با برتری بر حکومتهای محلی
يمن ،در سال  455يمن را بهطور كامل تصرف كرد (ابناالثير 1385 ،ق ،615 :مقريزی .)222-262 :1416 ،حکومت
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صليبيان تا سال  532حدود يک قرن در يمن ادامه يافت .صليبيان در اين مدت ارتباط بسيار دوستانهای با فاطميان
مصر داشته و موردحمايت فاطميان بودند (جان احمدی.)389-44 :1394 ،
انتقال حکومت مصر از خاندان فاطمی به ايوبيان به معنی برگشت مصر به سرزمينهای زوال حکومت اسماعيلی در
يمن بود .به همين دليل صالحالدين كوشيد تا بر يمن و تقويت سلطۀ ايوبيان در آن دست يابد؛ ازاينرو در سال 569
هجری برادرش ،شمسالدوله تورانشاه را به يمن فرستاد .حکمران يمن عبدالنبی بن حموی بود كه خواندن خطبه به
نام عباسيان را قطع كرده بود (ابن اثير.)238/7 :1965 ،
احياء تشيع در حلب بهوسيلۀ خاندان ابن زهره ( 585ق) و آثار مهاجرت ابن شهرآشوب ( 588-489ه.ق) به اين شهر
از مهمترين دستاوردهای تاريخ تشيع بود .حلب هستۀ مركزی مهاجرت شيعه به شامات شد ،فعاليتهای شيعی در آن
متمركز شد و سرانجام در پايان قرن هفتم حلب مركز تشيع اماميه در منطقه شامات گرديد .بزرگان تشيع حلب از
رقابت زنگيان ،ايوبيان و تهديدهای نيروهای صليبی استفاده كردند .بهاينترتيب شيعيان حلب كه مدتها تحت ستم
بودند ،پس از گذاشتن پنج شرط پس از سالها فشار و اذيت به يک پيروزی بزرگ رسيدند و رسوم شيعی اماميه را در
اين شهر دوباره زنده كردند (رجبی .)38-40 :1382 ،در همين قرن ،سهروردی كه يکی از اقطاب تصوف و تشيع بود
و جريان دينی و فرهنگی عصر خود را تحت نفوذ قرار داده بود ،به تحريک جريانهای وارده از سوی اهل تسنن به
دستور صالحالدين ايوبی در حلب كشته شد .قتل وی قسمتی از جريان مهار معرفی شيعه به دست سلجوقيان بود كه
از ايران آغاز شد و در حلب به دست زنگيان ،ايوبيان و مماليک دنبال شد اما بااينهمه در ادامه صالحالدين ايوبی
مدارس و مؤسسات آموزشی شيعه در حلب را تعطيل و برای حمايت از اهل تسنن ،با نام راهاندازی مدارس جديد،
علمای سرسپرده خود را جايگزين اساتيد اماميه كرد (ابوشامه.)61 /1 :1417 ،
ابن شداد دبير ،مورخ و سيرهنگار ويژۀ صالحالدين در كتاب خود ،االعالق الخطيرة فی ذكر امراء الشام و الجزيره مینويسد:
با توجه به گرايش بيشتر تشي ع در حلب شام ،مدارس زيادی برای اهل سنت ساخته شد ،بهخصوص از علمای
شافعیمذهب برای تدريس در اين مدارس دعوت به عمل آمد .ازجمله اين مدارس میتوان به مدرسه حالويين ،عصرونيه
اشاره كرد (ابنشداد .)110-111 /1 ،1953 ،با وجود اينکه مصر زودتر از شام با مدارس اهل سنت آشنا شد؛ اما به
دليل تعداد زياد مدارس ،استادان و شاگردان اهل سنت در حلب ،اين شهر شيعی بهتدريج گرايشهای خود را از دست
داد و به مذهب اهل سنت گرويد (همان.)107-130 /1 ،
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تصوير -2مناطق تفکيکشده از نگارنده

 .4سیاستهای هنری ایوبیان
با اجرای سياستهای تعليماتی و تربيتی ايوبيان ،مساجد و مدارس زيادی در مصر و سوريه ساخته شد .اين رويداد به
سبب حمايت بيشتر حکومت از معماری دينی بود .حاكمان ايوبی آرامگاههای خود را در كنار مساجد و مدارس
میساختند تا هم نامی از خود بر جای بگذارند و هم عموم مردم از آنها استفاده كنند .در اين زمان ،به سبب خالء
قدرتی كه از ضعف خالفت عباسی و فاطميان ايجاد شده بود ،صليبيان بسيار آسان توانستند در برخی مناطق واليتهای
مستقلی بنا كنند .با رویكارآمدن ايوبيان ،مسلمانان موفق شدند صليبيان را طی جنگهای متمادی عقب برانند؛
ازاينرو ،حاكميت ايوبيان در مصر و سوريه به ساختوساز بناهای نظامی اشتهار داشت .از جملۀ اين بناها میتوان به
قلعهها ،دژها و اردوگاهها اشاره كرد .شخصيت بزرگ صالحالدين ،نهتنها به لحاظ جنگی؛ بلکه از نظر فرهنگی نيز مؤثر
بود .او با برگرداندن مجدد مصر به مذهب سنی روابط مستحکمی با همسايگان مصر ايجاد كرد .ايوبيان راههای جديدی
نيز به دنيای هنر گشودند ،ولی ازآنجاكه حکومت آنها بسيار كوتاه بود ،آثار چندانی از آنها باقی نمانده است .هنر اين
دوره را میتوان رابطی بين سبک سلجوقی و مملوكی دانست .با روی كار آمدن ايوبيان در نيمۀ سدۀ ششم هجری،
سرنوشت سوريه و مصر در يکديگر تنيد و هنر و صنعت اين دو كشور به جادۀ ترقی و كمال افتاد .با حمايت و تشويق
ايوبيان و بيشتر نيز به رهبری و تشويق مملوكيان ( 895-628ق 1517-1250/م) ،هنرهای اين سرزمينها به گونهای
چشمگير رونق يافت .در قاهره ،پايتخت مصر ،زيباترين بناها ساخته شد و صنايع كوچک به ميزان بسيار زياد در سوريه
توليد شد (شايستهفر.)70-53 :1391 ،
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حکومت ايوبيان در شرق دريای مديترانه ،با دوران حکومت عباسيان در دنيای اسالم و جنگهای صليبی در عالم
مسيحيت همزمان بود؛ اما دستاوردهای فرهنگی و هنری خصوصاً نگارگری در دوران ايشان يکی از نخستين و
شاخصترين آثار را در زمينۀ تصويرسازی اسالمی رقم زد .صالحالدين ايوبى همچنين خانقاههايی برای صوفيه ساخت
و از گسترش فرهنگ تصوف در زمان خود حمايت مىكرد .در اين دوران نگارگری هنری جنبی بود كه در كنار هنر
مصور كردن كتاب توسعه يافت كه مبتنی بر طرحهايی بود كه از نسخ خطی قديمی گرفته میشد .در دوران ايوبيان،
نظريههای عامهپسند طبيب يونانی ،جالينوس دروغين ،بهخصوص اثری به نام كتاب الترياق ،با نگارههايی مصور شد
كه جزو نخستين نگارهها و نقاشیهای كتاب در تمدن اسالمی محسوب میشود.
در فاصلۀ سدههای پنجم و اوايل هفتم هجری ،سرزمينهای شرق مديترانه دچار آشفتگی سياسی شده بود كه حمالت
صليبيان نيز به اين آشفتگی دامن میزد .با قدرت يافتن صالحالدين ايوبی در نيمۀ دوم سدۀ ششم اوضاع سياسی
تاحدی بهتر شد .دورۀ ايوبيان ،نهتنها در زمينۀ كشورگشايی و دستاوردهای جنگی؛ بلکه از نظر فرهنگی نيز كارآمد
بود .آنان راههای جديدی به دنيای هنر گشودند؛ ولی حکومتشان بسيار كوتاه بود؛ ازاينرو ،دورۀ ايوبيان بيشتر به لحاظ
داشتن نقشی رابط بين سبکهای سلجوقی و مملوكی اهميت دارد .به علت ناهماهنگی هنر و سياست در اين دوره
هيچ سبک واحدی برای نگارگری خلق نشد .ازجمله نسخههای مصور باقیمانده از دورۀ ايوبيان نسخهای از كليلهودمنه،
مقامات حريری و كتاب مختارالحکم و محاسن الکلم است (شايسته و همکاران.)69 :1391 ،
نتیجهگیری
ايوبيان و در رأس آنان صالحالدين ،به داليل سياسی و مذهبی برای ريشهكن كردن تشيع در مصر تالشهای بسياری
كردند ،خاصه اينکه چون حکومت فاطمی شيعه بود و صالحالدين حکومت را از آنان گرفته بود ،شيعيان را رقيب خود
فرض میكرد و احتمال بسيار میداد كه بر ضدش قيام كنند؛ ازاينرو به مبارزه با شيعيان برخاست .صالحالدين كه
يک شافعی تمامعيار بود ،تحمل اقليتهايی مثل شيعه را نداشت و مبارزه با اين اقليت را بهنوعی جزو وظايف دينی
خود میدانست .او از كسانی بود كه به موازات اصالحات ساختاری ،برای زدودن تفکر و آثار شيعی تالش بسيار كرد و
تاحدودی نيز به نتايج دلخواهش رسيد .صالحالدين علمای شيعه را به انزوا كشاند و مدارسشان را تخريب يا تبديل به
مدارس علميۀ سنی كرد .صالحالدين و ايوبيان انتقام از فاطميان را به همۀ شيعيان تعميم دادند و در اين مسير راه
افراط را طی كردند .همين امر سبب شد شيعيان مخفیكاری و تقيه را در پيش بگيرند ،در ديگر گروههای مذهبی،
نظير صوفيان ،هضم شوند يا به مناطقی چون جنوب مصر ،شام ،يمن ،ايران و هند هجرت كنند .مصريان آن دوره و
نسلهای بعدشان ،رفتهرفته به يکی از مذاهب اربعه اهلسنت گرايش يافتند؛ هرچند محبت اهلبيت (ع) در ميانشان
باقی ماند .مذاهب اربعۀ اهل سنت در سرزمين مصر سيطرۀ كامل يافت و بهگونهای حمايت و تبليغ میشدند كه گويا
در اسالم مذهب ديگری وجود ندارد .شايان ذكر است كه حاكمان ايوبی نهايت تشويق و حمايت خود را در زمينۀ
معماری به كار بستهاند و بيشترين دلمشغولی آنان به ساخت مدارس دينی و مساجد بوده است .هدف از ساختن
مدارس و مساجد چيزی جز اشاعه و گسترش مذهب سنی نبوده است .شايد به همين سبب نيز رهبران ايوبی از هنر
نگارگری حمايت كمتری كردهاند؛ زيرا تصويرگری با آموزههای مذهبی در تعارض بوده است و به همين سبب از
نسخههای مصور دورۀ ايوبيان تعداد بسيار اندكی باقی مانده است.
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