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چکیده

ظهور دولت ايوبيان ( 648-567ق1253-1172/م) زمانی واقع شد كه از يک طرف خلفای عباسی در واپسين
سالهای حيات خود به سر برده و از ادارۀ 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 بهويژه بازپسگيری بيتالمقدس ،دورنمای جديدی را در قلمرو
جهان اسالم ترسيم كرد .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 همۀ شيعيان تعميم داده و مذاهب چهارگانۀ اهل سنت را در مصر بهصورت كامالً افراطی تبليغ میكردند .همين
امر ازيکطرف منجر به مهاجرت شيعيان به جنوب مصر ،شام ،يمن ،ايران و هند و تقيه كردن يا هضم شدن در
گروههای ديگر مانند صوفيان میشد و از طرف ديگر مذاهب چهارگانۀ اهل سنت هم تقويت میشد.
اهداف پژوهش
 .1بازشناسی سياستهای مذهبی و هنری ايوبيان؛
 .2واكاوی تحوالت مذهبی و هنری در دورۀ حاكميت ايوبيان.
سؤاالت پژوهش
 .1در زمان حاكميت دولت ايوبی گسترۀ جغرافيای مذهبی و هنری دستخوش چه تغييراتی بوده است؟
 .2سياستهای مذهبی و هنری سالطين ايوبی چه عللی داشت؟
کلیدواژهها :ايوبيان ،تشيع ،فاطميان ،مذاهب چهارگانۀ اهل سنت ،سياستهای مذهبی و هنری.

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 ائمۀ 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 .دولت مزبور 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 دررابطهبا 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 به روشنی 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 ديده 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 ( 648-567ق 1253-1172/م) فشار بر ميراث شيعی به اوج خود
رسيد .بررسی سياستهای مذهبی و هنری در دورۀ ايوبيان میتواند نکات مهمی را درخصوص درهمتنيدگی ابعاد
سياسی ،مذهبی و هنری جامعه 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 كتابهای 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 رؤسای 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 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 ،بدين پرسش پاسخ دهد كه جريانهای فکری اثرگذاری كه دامنۀ
نفوذ خود را بهعنوان ميراثی تاريخی در اين منطقه به يادگار گذاشتهاند ،كداماند؟
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 بهموازات 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 اربعۀ اهلسنت گرايش يافتند؛ هرچند محبت اهلبيت (ع) در
ميانشان باقی ماند .مذاهب اربعۀ اهلسنت در سرزمين مصر سيطره كامل يافتند و بهگونهای حمايت و تبليغ
میشدند كه گويا در اسالم مذهب ديگری بود ندارد .شايانذكر است كه حاكمان ايوبی نهايت تشويق و حمايت خود
را در زمينۀ معماری به كار بستند .بيشترين دلمشغولی آنان به ساخت مدارس دينی و مساجد بود .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.
منابع
ابن مماتی ،االسعد شرف الدين .)1209( .قوانين الدواوين ،تحقيق عزيز سوريال عطيه ،القاهره :مطبعه المصر.
ابوزيد شلبی ،ابوزيد .)1943( .معيد النعم مبيد النقم ،قاهره :دارالکتاب العربی.
ابن اثير ،محمد بن عبدالکريم شيبانى .)1956( .الکامل فى التاريخ ،بيروت :دار احياء التراث العربى.
ابن شداد ،بهاءالدين .)1953( .النوادر السلطانيه ،تحقيق جمالالدين ،قاهره :مکتبۀ الخانجى.
القلقشندی ،شهابالدين ابوالعباس احمد بن علی .)1983( .صبحاالعشی فی صناعه االنشاء ،قاهره :دارالکتب المصر.
ابوشامه ،عبدالرحمن1417( .ق) .الروضتين فی اخبار ،الدولتين النوريه الصالحيه ،بيروت :دارالکتب العلميه.
ابناياس ،محمد1402( .ق) .بدايع الدهور فی وقايع ،الدهور ،قاهره :الهيئه ،المصريه العالميه للکتاب.

ابنشداد ،بهاءالدين1953( .م) .النوادر السلطانيه و المحاسن اليوسفيه ،تلخيص محمود درويش ،دمشق :وزاره الثقافه.
ابنواصل ،جمالالدين محمد بنسالم1953( .م) .مفرج الکروب فی أخبار بنیايوب (تاريخ ايوبيان) ،ترجمۀ پرويز
اتابکی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ابنخلّکان ،احمد بنمحمد1977( .م) .وفيات االعيان ،تحقيق دكتر احسان عباسی ،بيروت :دارالفکر.
ابن ابی اصيبعه ،احمد1965( .م) .عيوناألنباء فی طبقات األطبّاء ،مصحح :نزار رضا ،بيروت :دارالکتابهایة الحیاة.
ابنخلدون ،عبدالرحمن .)1352( .ديوان المبتدا و الخبر فی تاريخ العرب و البربر و من عاصر هم من ذویالشأن
االكبر ،تحقيق خليل شهاده ،بيروت :دارالفکر.
ابنأثير ،ابوالحسن علی بنابیالکرم الشيبانی 1414( .ق 1994/م) ،الکامل فی التاريخ ،تحقيق مکتب التراث ،چاپ
چهارم ،بيروت :المؤسسۀ التاريخ العربی.
اتابکی ،پرويز .)1383( .تاريخ ايوبيان؛ جزء چهارم ،ابن واصل م 697 .ق .تهران :نشر علمی و فرهنگی.
ابنتغری بردی ،يوسف بن عبداهلل .)1392( .النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره ،مصر :وزاره الثقافه و االرشاد
القومی.
الذهبی ،شمسالدين محمد بن احمد .)1427( .تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق عمر عبدالسالم،
بيروت :دارالکتاب العربی.
ايوبی ،مهدی« .)1389( .تأملی در چگونگی تعامل صالحالدين ايوبی با اسماعيليان» ،سخن تاريخ ،شمارۀ .10
بادكوبه هزاوه ،احمد؛ آبانگاه ازگمی ،معصومه« .)1394( .عملکرد دوگانۀ ايوبيان در مواجهه با شيعيان اماميه و
اسماعيليه و بازتاب آن در تاريخنگاری مصر و شام» ،مطالعات تقريبی مذاهب اسالمی ،شمارۀ .41
پيرمراديان ،مصطفی؛ فريدونی نسب ،محمد و زنگويی فرد ،علی اصغر« .)1390( .نقش صالحالدين ايوبی در
جنگهای صليبی» ،ش .6
حاسون ،چاک .)1426( .تاريخ يهود النيل ،مترجم :يوسف درويش ،قاهره :دارالشرق.
حسنزاده اسماعيل« .)1386( .تاريخنگری و تاريخنگاری عمادالدين كاتب اصفهانی» ،فصلنامۀ علمیپژوهشی علوم
انسانی دانشگاه الزهرا ،شمارۀ .65
حموی ،تقیالدين ابیبکر( .بیتا) .ثمرات األوراق ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت :المکتبه المصريه.
چلونگر ،محمدعلی1426( .ق) .تاريخ فاطميان و حمدانيان .تهران :سمت.
زكار ،سهيل .)1981( .التاريخ العباسی االندلسی السياسی و الحضاری ،دمشق.
سيوطی ،جاللالدين عبدالرحمن1956( .م) .حسان المحاضره فی اخبار مصر و القاهره ،تحقيق محمد ابوالفضل
ابراهيم ،قاهره :مطبعه المجلس.
سبکی ،ابونصر عبدالوهاب1948( .م) .طبقات الشافعيه الکبری ،تحقيق محمود محمد طناحی و عبدالفتاح محد الحو،
بیجا :بینا.
سالم شافعی ،محمود .)1917( .اهل الذمه فی مصر فی العصر الفاطمی الثانی و العصر االيوبی ،مصر :بینا.
سيوطی ،عبدالرحمنبن ابی بکر .)1418( .حسن المحاضره فی أخبار مصر و القاهره ،تحقيق منصور خليل عمران،
بيروت :دار الکتب العلميه.
شاندرو ،اكبر .)1375( .صالحالدين ايوبی ،ترجمۀ محمد قاضی ،تهران :انتشارات زرين.

شايستهفر ،مهناز؛ خزايی ،محمد و خزايی ،رضوان« .)1391( .بررسی ويژگیهای تصوير و مضمونی نسخههای خطی
مصور دورۀ ايوبيان» ،فصلنامۀ علمی و پژوهشی نگره ،شمارۀ .23
طقوش ،محّمدسهيل .)1380( .دولت ايوبيان ،ترجمۀ عبداهلل ناصری طاهری ،چاپ اول ،قم :پژوهشکدۀ حوزه و
دانشگاه.
علی طرخان ،ابراهيم .)1986( .النظم االقطاعيه فی الشرق االوسط فی العصور الوسطی ،قاهره :دارالکتاب العربی
للطباعه و النشر.
عاشور ،سعيد آ( .بیتا) .نظم الحکم و االداره فی عصر االيوبيين و المماليک ،بیجا :بینا.
عبده ،قاسم .)1410( .ماهیة الحروب الصلبیه ،كويت :المجلس الوطنى.
غنيمه ،عبدالرحيم .)1395( .تاريخ دانشگاههای بزرگ اسالم ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
كريمزاده سورشجانی ،روحاهلل؛ اميری ،شهناز و حسين ايزدی ،زهرا« .)1396( .بازشناسی جريانهای فکری اثرگذار در
منطقه شامات در دورۀ ايوبيان تا پايان مماليک» ،تاريخ اسالم ،شمارۀ .2
مونس عوض ،محمد .)1999( .الحروب الصليبيه در اسارت تاريخيه و تقديه عمان ،بيروت :دارالشرق.
مصطفی عامر ،فاطمه .)2000( .تاريخ أهل الذمه فی مصر ،االسالميه ،مصر :الهيئه المصريه العامر الکتاب.
مقدسی .محمد .)1991( .احسن التقاسيم فی معرفه االقاليم ،قاهره :مکتبه مديولی.
مقريزی ،ابوالعباس .)1997( .السلوک لمعرفه دول الملوک ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،بيروت :دارالکتب العلميه.
مقريزى ،احمد بن على .)1387( .اتعاظ الحنفاء باخبار االئمه الفاطميين الخلفاء ،تحقيق جمالالدين شيال ،قاهره:
المجلس االعلى للشؤن االسالميه.
مقريزی ،ابوالعباس تقیالدين احمد بنعلی .)1957( .اتعاظ الحنفا باخبار االئمه الفاطميين الخلفا ،تحقيق محمد
عبدالقادر احمد عطا ،بيروت :دارالکتب العلميه.
ناصری طاهری ،عبداهلل .)1390( .فاطميان در مصر ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
نواب سيد ابوالحسن« .)1397( .چالشهای سياسی و مذهبی ايوبيان و تشيع با تأكيد بر پيامدهای فکری و
اجتماعی» ،تاريخ اسالم ،شمارۀ .14
واكر ،پل؛ كرمانی ،حميدالدين .)1379( .تفکر اسماعيليه در دورۀ الحاكم بامرهلل ،ترجمه فريدون بدرهای ،تهران :فرزان
روز.
وردانی ،صالح .)1382( .شيعه در مصر ،از آغاز تا عصر امام خمينی ،ترجمۀ عبدالحسين بينش ،قم :مؤسسۀ
دایرةالمعارف فقه اسالمی.

