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چکیده

با مرگ «العاضد لدین لال» ،آخرین خلیفه فاطمی در سال 099ق ،صالحالدین ایوبی باا
اعالم پای ان خالفت فاطمیان ،مصر را قلمرو عباسیان خواند و فرمان داد در قاهره به نام
خلیفه عباسی ،مستضیء (099ا090ق) ،خطبه بخوانناد از آن پا  ،مصار وارد مرللاه
جدیدی از تاریخ خود شد تشیع جای خود را باه تسانن داد ،لمومات از فاطمیاان باه
ایوبیان رسید و دانشگاه األزهر جای خود را به ممتبخانههای شافعی و مالمی بخشاید
ایوبیان بر تودههای شیعی سخت گرفتند و برای ناابودی اامام ماذهب شایعه در ایان
منطقه دست به اقدامات جامعی زدند سلسله ایوبیان را در مصر بنا نهادند اه در اثار آن،
اسماعیلیان لافظی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و بسیاری باه قتام رسایدند در ایان
دوران شیعیان دوران سختی را تجربه اردند و با تحاوتت سیاسای و فماری مختلفای
روبهرو شدند این نوشتار درصدد تحلیم این دوره است
کلیدواژهها :ایوبیان ،تشیع ،چالشهای سیاسی و مذهبی ،پیامدهای فمری و اجتماعی

* دانشیار گروه مذاهب فقهی ،دانشگاه اديان و مذاهب قم.
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مقدمه 
با فروپاشی فاطمیان و ظهور ايوبیان ،فشار بر میراث شیعی به اوج خود رسید .کتبب
اسماعیلیان کتب ضاله قلمداد و نابود شدند ،قدرت ظاهری فاطمیان به تاريخ پیوست و
جز نام و نشانی از آنان باقی نماند .امروزه از آن حکومت بزرگ فقط دو فرقه جدا شده
از فاطمیان ،يعنی نزاريان و طیبیان ،باقی مانده که در ايران ،يمن و هند به راه خود ادامه
داده اند (طقوش .)83 :0831 ،ايوبیان با مرگ آخرين خلیفبه فباطمی ،العاضبد لبدين اهلل در
سال 765ق ،در مصر به حکومت رسیدند و با قتل توران شاه در سبال 6۴3ق0۵71/م ببه
دست ممالیک پدرش ،دوران حکومتشان در مصر به پايان رسید .در دوران حکومبت و
قدرت ايوبیان شیعیان با چالش ها و سختی های متعددی روببهرو بودنبد .ببرای آشبنايی
بیشتر با اين دوران الزم است مختصری درباره اوضاع پیش از آن بدانیم.
يک ربع قرن پیش از سقوط فاطمیان ،مصر شاهد بحرانهای اقتصادی متعددی ببود.
بخشی از اين بحرانها از سوء تدبیر اقتصادی و دستاندازی وزيران بر اموال دولتی بود
و بخشی ديگر از علل طبیعی مرتبط با کاهش يا افزايش آب نیل بب که اختالل در تولید،
گرسنگی و شیوع وبا را در پی داشت ببب نشبتت مبیگرفبت .ايبن بحبرانهبا در کنبار
مشکالت داخلی ،ناشی از درگیری و رقابت وزيران بر سبر قبدرت ببود کبه ببه يباری
طلبیدن از نیروی خارجی و ضعف خلیفه فاطمی منجر میشد.
اقببدام شبباور اسببدی ،وزيببر فبباطمی ،در اسببتمداد از نورالببدين محمببود در سببال
775ق006۴/م برای طرد صلیبیها از مصر ،نشانه پايبان دولبت فباطمی ببود .نورالبدين
محمود اهمیت تصرف مصر را از دو جنبه سیاسی و اقتصادی درک کرد.
به علت تغییر بنیادی سیاست خبارجی صبلیبیهبا ،دوران آمبوری اول را بايبد آ باز
مرحله ای جديد در نبرد آنان با مسلمانان تلقی کرد؛ تغییری سیاسی که علبت سیاسبی و
اقتصادی داشت .با پیروزیهای پی درپی نورالدين محمبود در شبام ،آمبوری ببا بحبران
بزرگی مواجه شد که آ از زوال سلطه صلیبیها بود .از اين رو گسبترش تصبرفاتش ببه
سمت مصر را ضروری ديد و سیاست خود را بر حمله به مصر متمرکز کرد .ايبن نببرد
اسالمیصلیبی در مصر در سه مرحله در سالهای 773ق0068/م تا 76۴ق0065/م شبکل
گرفت .اين مراحل سه گانه که به فرماندهی اسدالدين شیرکوه و همراهی ببرادرزادهاش،
صالح الدين ،طی شد ،سلطه نورالدين محمود زنگی بر مصر ،خروج نهايی صلیبیهبا از
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مصر و ورود صالح الدين ايوبی به صحنه سیاسبی جهبان اسبالم را در پبی داشبت کبه
چالشی جديد برای شیعیان بود.
الدینایوبی،مؤسسسلسهایوبیان 


صالح
با توجه به نقش و تأثیر صالحالدين ايوبی در برههای از تاريخ تشیع مصر ،شبناخت
صالح الدين ايوبی و آشنايی با شخصیت و روحیات و ويژگیهاى او الزم است .ايوبیان
به ايوب بنشادی از ساکنان دوين منسوباند .همه ساکنان اين منطقه از کردهای روادی
تیره هذبانی اند؛ قبیله ای از اشراف که سابقه بردگی ندارند (ابنخلکان085 :0555 ،؛ مقريزی،
 . )0۴3 :0856برخی از ايوبیان در پی انکار نژاد کردی و اثبات نژاد عربی از نسل بنیامیبه
برای خود بودهاند و گفتهاند« :ما از اعراب هستیم که در کنار کردها ساکن شده ،ببا آنهبا
آمیختهايم» (مقريزی۴1۴ :0855 ،ب .)۴17
صالح الدين يوسف بنايوب بنشاذی ،که بعدها به صالح الدين ايوبی معروف شد،
در تکريت و به قولی در کرکوک واقع در کردستان عراق ديده به جهان گشبود (معبررى
سبامی .)۵56۴ :0330 ،از گزارشهاى تاريخی برمیآيد که او دلبستگی عمیقی ببه اسبب و
سالح داشته است .صالح الدين که شبهرتش بیشبتر ببه سببب شبرکت در جنب هباى
صلیبی78۵( 1ق0083/م) است ،در بین مسلمانان به «الملک الناصر» ملقب شده است .او
عالوه بر فتوحات در برابر مسیحیان ،به خوبی از مرزهای مسلمانان در مقابل مسبیحیان
حفاظت کرد .بیشتر مسلمانان صالح البدين ايبوبی را مببارز و مجاهبدی مبیداننبد کبه
توانست با آزاد کردن بیتالمقدس از دست صلیبیان ،اقتدار و افتخاری ويژه برای خبود
و جهان اسالم کسب کند و اسباب محبوبیت خود را فراهم سازد.
در بیشتر منابع تاريخی نیز به سیاست خارجی صالحالدين توجه شده و از سیاسبت
داخلی وی ،بهخصوص نحوه تعامل و برخورد با مسلمانان و شبیعیان ببه طبور خباص،
فلت شده است؛ فقط برخی تاريخنگاران به طور گبذرا و در الببهالی آثارشبان دربباره
برخی مناسبات وی با شیعه قلم زدهانبد .هرچنبد تبالشهبای او در جنب ببا صبلیبیان
درخور تقدير و تحسین است ،تعصب شديدش به مذهب تسنن و دشمنیاش با شیعیان
و مذهب تشیع ،از نقاط منفی و یر قابل قبول زندگی او است .وی پب از اسبتیال ببر
مصر با فاطمیان با خشونت تمام برخورد کرد و بعد از عزل دولت فاطمی ،اقوام خود را
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يک شبه جايگزين آنان کرد .صالح الدين پ
735ق درگذشت (فلیپ.)035 :0575 ،

از گذران يک بیمبارى طبوالنی ،در سبال

صالحالدینایوبیدرمصر 

صالح الدين ايوبی با ورود به دستگاه خالفت فاطمی ،تضعیف سازمانهاى دينبی و
شیعی را آ از کرد و با تعصب خاصی که داشت به تقويت آيین اهلسنت همت گمارد.
وی با اينکه در میان سردمداران حکومتی نفوذی نداشت (مقريزى ،)813 :0831 ،توانسبت
با تکیه بر توانايیهای شخصیاش پلههای ترقی را بپیمايد.
پ از انقراض خالفت فاطمی ،چالشهای مذهبی و سیاسبی ببین اهبلسبنت (ببه
رهبری صالح الدين) و شیعه (بهخصوص اسماعیلیه) در مصر قوت گرفت .نتیجبه ايبن
درگیری به انزوا و حاشیه رفتن شیعه و تفکر شیعی و تسلط عباسیان و اهلسنت ببر آن
منطقه از سرزمین اسالمی بود که تا امروز نیز ادامه دارد.
صالح الدين امور را به سود خويش و زيان عاضد پیش میبرد .وی ببا نبابود کبردن
مال و ثروت عاضد و تصرف برخی از آنها ،موقعیت وی را تضعیف و موقعیت خبود را
تقويت کرد .صالح الدين لّات کمی برای مردم در نظر میگرفت و آنان را تحت فشبار
قببرار مببیداد .وی امببور را مسببتبدانه پببیش مببیبببرد و عاضببد را از دخالببت در کارهببا
بازمی داشت تا اينکه به تدريج حکمرانان منصوب فاطمیان را عبزل و يباران و نزديکبان
خود را به حکمرانی منصوب کرد .صالح الدين سرانجام ضربه نهايی را بر پیکر فاطمیان
وارد کرد و يک شبه تمام افراد صاحب منصب به جا مانده از فاطمیان را عزل و دستگیر
کرد و ياران خود را به جای آنان نشاند .به اين ترتیب ،صالحالدين و يارانش حکومبت
را به دست گرفتند .کاخ ها را تصرف کردند و زمام امور را به بهاءالدين قراقوش اسبدی
سپردند .در اين زمان ،سرزمین مصر ترس ،شکنجه ،آزار و شیونی فراموشنشدنی را ببه
خود ديد .خلیفه عاضد فاطمی دستگیر و روانبه زنبدان شبد .عببارت «حبی علبی خیبر
العمل» در اذان قد ن شد .نشان حکومت فاطمیان از میان رفت و به نام خلیفبه عباسبی
حاکم در بغداد خطبه خوانده شد.
با مرگ آخرين خلیفه فاطمی ،العاضد لدين اهلل در سال 765ق ،صالحالدين ايوبی به
قدرت کامل رسید و سلسله ايوبیان را در مصر شکل داد .از آن پ مصبر وارد مرحلبه
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جديدی از تاريخ خود شد .حکومت از فاطمیان به ايوبیان رسید .ايوبیان شیعیان را به گناه
ناکرده فاطمیان مجازات کردند .صالحالدين ايوبی برای نابودی کامل مذهب شیعه در اين
منطقه دست به اقدامات زيادی زد؛ همه قضات شیعه را معزول کرد و قضاوت و داوری
را به صدرالدين عبدالملک شافعی داد؛ مدرسههايی را برای فقهای شافعی و مالکی ايجاد
کرد و مواجبی را برای طالبان آنها در نظر گرفت (ابناثیر.)085 :055۴ ،
هایصالحالدیندربراندازیفاطمیان 


سیاست
وقايع پ از وزارت صالح الدين در مصر بیانگر گذار تاريخی اين کشور بود .هنوز
دولت فاطمی به پشتوانه نظامیان و دولتمردان پابرجا بود و خطر صلیبیهبا در نزديکبی
دروازه های شرقی مصر دولت را آزار می داد؛ بنابراين تثبیت مواضع حکومتی ضبرورت
داشت .صالح الدين در مدتی کوتاه نشان داد که در اداره دولت بسیار شايسته اسبت .او
با راهکارهايی چون دلجويی از مصريان با بخشش اموال ،مطیع کردن المان اسبدالدين
شیرکوه و لبه کامل بر سپاه ،تقويت مرکزيت سپاه با کمکهای نظامی نورالدين محمود
ب که در اين رهگذر توران شاه ،برادر صالحالدين ،با نیروی نظامی به او پیوست ب تمبام
اختیارات (حتی اختیارات خلیفه) را به خود اختصاص داد (ابنواصل .)05۴ :083۵ ،تبدابیر
صالح الدين برای تقويت سیطره خود بر دولت و به حاشبیه ببردن خلیفبه فباطمی ،ببه
شورش مؤتمن الخالفه ،فرمانده نظامیان سودان و بزرگ خواجگان دربار 2،انجامیبد کبه
صالحالدين توانست اين ائله را نیز به سود خود خاتمه دهد (ابناثیر8۴7 :055۴ ،ب.)8۴6
ساماندهی امور اقتصادى و بهبود وضعیت اقتصادی مبردم يکبی ديگبر از اقبدامات
صالحالدين بود که حمايت مردم از حکومت وی را در پی داشت .صالحالدين در زمان
وزارتش شرايط اقتصادى نسبتاً خوبی براى مردم فراهم کرد و از ايبن راه توانسبت ببه
هدف خود ،يعنی شکست حکومت و مذهب شیعیان فاطمی در مصر ،برسد.
در رفتار تند ايوبیان با فاطمیان و شبیعیان عبالوه ببر تعصبب مبذهبی ،انگیبزههبای
سیاسی نیز دخالبت مسبتقیم داشبت؛ زيبرا شبیعیان در آن دوره تباريخی دارای قبدرت
سیاسی و اجتماعی قابل توجهی در جامعه مصر بودند .صالحالدين ايوبی برای اسبتقرار
قدرت سیاسی خويش در جامعه مصر ،سختگیری علیه شیعیان و حذف آنان از صحنه
سیاسی و اجتماعی را ضروری مبیدانسبت .فرمبان وی ببرای پیبروی و اطاعبت تمبام
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مصريان از دو مذهب شافعی و مالکی و تأسی و تقويت مدارس شبافعی و مبالکی از
مهمترين اقدامات او برای استیال بر جامعه مصبر ببود .او ببا برخبی اقبدامات نظبامی و
فرهنگی ،بهره گیری از حمايت علما و نیز تأسی و تقويت مدارس علمیه اهبل تسبنن،
به اين مقاصد راه يافت .وی هرچند در زدودن مذهب تشیع (اسماعیلیه) به موفقیتهاى
زيادى دست يافت ،نتوانست به طور کامل تشیع را در مصر از بین ببرد.
صالح الدين در مواقع ضرورى از اقدام فیزيکبی و نظبامی نیبز ببراى از ببین ببردن
شیعیان و عقايدشان استفاده میکرد؛ اما به سبب سیاست زيرکانهاش در براندازى مذهب
تشیع در مصر ،آرام حرکت میکرد .او که عاشق قدرت بود ،هرگز دوسبت نداشبت در
راه رسیدن به شوکت و قدرت ناکام بماند .جلب رضبايت خالفبت عباسبی و تعصبب
مذهبی صالح الدين از داليل اصلی فعالیبتهباى وی ببرای برانبدازى تشبیع مصبر ببه
حساب میآيد.
زمینهسازیبرایتغییرمذهب 
صالح الدين پ از استقرار در جايگاه وزارت ،موضعی مستقل از زنگیها گرفبت و
برای تغییر بنیادين در تمام حوزه ها خود را آماده کرد .مأموريبت اصبلی او برخبورد ببا
مشکالت ناشی از شورش هبای پايتخبت ببود .وجبود وزيبری سبنی در درببار خلیفبه
اسماعیلی فاطمی مستله ای جديد نبود؛ از حدود يک قبرن پبیش و در مقباطع مختلبف،
وزيران سنی مذهب در دولت خدمت می کردند .قیام نورالدين محمود با پرچم خالفبت
عباسی و متحد ساختن مصر و شام در برابر صلیبی ها ،نورالبدين محمبود و ببه تببع او
صالح الدين را به برافراشتن رايت عباسی در مصر ملتزم میکرد؛ امبا ببا وجبود اصبرار
نورالدين محمود و سرزنش های خلیفه عباسی ،صالح الدين برای پیشگیری از واکبنش
سريع مردم مصر ،در پی بسترسازی و زمینبه چینبی مناسبب ببرای تغییبر مبذهب ببود.
صالح الدين برای تثبیت قدرتش در مصر امور نظامی ،اقتصادی و دينبی را ببه گونبهای
برنامهريزی کرد که در صورت سقوط خالفت فاطمی ،از ناحیه خلیفه آسیبی نبیند.
خطر اصلی نظامی از ناحیه سپاه مصر ،متشکل از سواره نظام و پیباده نظبام سبفید و
سیاه بود .صالح الدين به سرعت گروه جديد «صالحیه» را از سبربازان مصبری االصبل،
نظامیان اسدالدين شیرکوه و مملوکبان تبرک تشبکیل داد و ببا حمايبت آنبان توانسبت
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شورش سپاهیان را سرکوب و آنان را به منطقه صعید تبعید کند .صبالحالبدين در امبور
دينی نیز از اواخر 767ق0051/م به تضعیف سازمانهبای دينبی فباطمی و اسبماعیلی و
تقويت آيین اهل سنت اقدام کرد .او نظارت بر امور قضا و دعوت را عهبدهدار شبد ،در
 01ذی الحجه 767ق ۵7 /آگوسبت 0051م عببارت «حبی علبی خیبر العمبل» را از اذان
ح ذف کرد ،دستور داد تا در خطبه جمعه نام خلفای راشبدين ببرده شبود و ببار ديگبر
تشکیک در نسب فاطمیان را مطرح کبرد .صبالحالبدين در زمینبه اقتصبادی پبدرش را
مستول خزانه دولتی کرد (ابنشداد37 :055۴ ،؛ مقريزی )۴17 :0831 ،و با لغو مالیاتهای رايج
مصر و قاهره که بر اساس آن ،دولت فاطمی ساالنه ۵11هزار دينار میگرفت ،و نیز آزاد
کردن بازرگانی ،مصری ها را به خبود متمايبل کبرد (مقريبزی۴17 :0831 ،؛ اببناثیبر:0۴0۴ ،
 . )8۴۴/5وی در کنار اين سیاست ،از نظام اقطاع که آن را از زنگیهبا وام داشبت ،بهبره
گرفت و در مقابل اقطاع ،مقطع را ملزم کرد که هنگام جن به او کمک کند (خلیل ،فواد،
بیتا05۴ :ب.)056
صالح الدين با تغییر مذهبی که ايجاد کرد مجبور شد قضات شیعه را عزل و منصبب
قضاوت مصر را در جمادی الثانی 766ق /مارس 0050م به قاضی صدرالدين عببدالملک
بن عیسی بن درباس مارانی شافعی (ابن جوزی8۴۵ :0853 ،بب )8۴8واگبذار کنبد؛ از آن پب
مذهب شافعی در مصر شايع شد .بارزترين مظهر تغییر مذهبی در مصر گسبترش نحلبه
اشعری بود که صالح الدين متعصبانه و متأثر از سلجوقیان از آن پیروی میکبرد .وی ببا
اين تغییرات ،بر حوزه دينی مسلط شد و با گزينش قاضی فاضل به رياست ديوان انشا،
نظارت بر مکاتبات دولت را نیز متکفل شد (قلقشند ،بیتا081 :ب.)080
به اين ترتیب ،اهداف صالح الدين در پايان سال 766ق0050/م روشن شبد .وی کبه
نیتش در براندازی دولت فاطمی روشن بود ،به دو علت در اين مسیر آرام حرکت کرد:
 .0تغییرات سريع در حالی که از خونريزی پرهیز داشت ،به ضرر او و خانوادهاش تمام
می شد (عاشور5۵۵ :0558 ،ب)5۵8؛  . ۵او از تسلیم شدن در براببر تقاضبای نورالبدين ببرای
قطع فوری خطببه فاطمیبان واهمبه داشبت؛ زيبرا ايبن امبر او را ببه جبدايی از مصبر
وامی داشت .او از خیزش مردم مصر به علت تمايلشان به علويان ترس و پرهیز داشبت؛
زيرا هنوز حرکت های شیعی در مصر نیرومند بودند .افزون بر آن ،اگرچه صالحالبدين،
نورالدين را سرور خود می دانست ،قدرتش را مديون خلیفه فاطمی بود.
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نورالدين محمود آرزو داشت مصر و شام متحد شوند تا از امکانات اقتصادی و انسانی
مصر در جهاد با صلیبی ها استفاده کند .جدا از اختالف نظر سیاسی ،نورالبدين اسبتدالل
صالح الدين را رد کرد و در ذیالحجبه 766ق /آگوسبت 0050م اخطبار نهبايی دربباره
برکناری خلیفه فاطمی ،العاضد ،و اقامه خطبه به نام خلیفه عباسی ،المستصفی بامراهلل ،را
برای او فرستاد و او را به اجرای ببیچبونوچبرای آن ملبزم کبرد (اببناثیبر.)86۴ :055۴ ،
صالح الدين دو راه بیشتر نداشت :درگیر شدن با نورالدين يا برخورد با خطر قیام شیعیان
در مصر .احتماالً از نظر صالحالدين راه دوم کوتاهتر و کمهزينهتر بود؛ زيرا خالفت فاطمی
بعد از لبه صالحالدين بر نظامیان سپاه ضعیف شده بود (رمضان.)5۵8 :0558 ،
در هفتم محرم 765ق /دهم سپتامبر 0050م برنامه مورد نظر نورالدين با قطبع خطببه
و ذکر نام خلیفه عباسی عملی شد و پرچم سبیاه عباسبی ببه آرامبی و ببدون درگیبری
(ابن اثیر )867 :055۴ ،بباال رفبت و وحبدت مبذهبی اسبالم ببه شبرق نزديبک بازگشبت؛
حاکمیت سیاسی مصر و شام يکپارچه شد و صالح الدين قصر فاطمی و فرزندان خلیفه
العاضد را به تصرف خود درآورد.
صالحالدین ایوبىدربراندازىمذهبشیعه

اقدامات 
بنیان گذار سلسله ايوبیان يک سنی شافعی متعصب بود و طبیعی بود که برای از ببین
بردن مذاهب رقیب و ترويج مذهبش تالش کند (شماعی رفاعی۴7 :0۴1۴ ،بب .)61اقبدامات
او براى از بین بردن تشیع مصر را میتوان به دو دوره وزارت و حکومت تقسیم کرد.
اقدامات دردورانوزارت
صالحالدين بعد از رسیدن به قدرت کوشش خود را براى از بین بردن مذهب تشیع
آ از کرد .وى در دوران دو ساله وزارت ش ،با توجه به ضعف و انحطاط دستگاه فاطمی،
اقدامات و فعالیتهاى چشمگیرى جهت تضعیف مذهب تشیع انجام داد .وی ابتدا برای
تح کیم نفوذ مردمی ،رفاه عمومی را در نظر گرفت و با پیاده کردن نظام اقطاع و سبامان
دادن به اوضاع اقتصادى مردم ،اصالح وضعیت معیشتی را در پیش گرفبت .ايبن اقبدام
وى مقارن بود با اوضاع نابسامان اقتصادى در ا واخر حکومت فاطمیان که مبردم مجببور
بودند ساالنه ۵11هزار دينار به حکومت مالیات بدهند (ابناثیر.)8۴۴ :055۴ ،
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از ديگر اقدامات صالح الدين در زمان وزارتش اين بود که عبارت «حیّ علبی خیبر
العمل» ،که شعاری شیعی بود ،را از اذان حذف کرد .وی همچنین دستور داد نام خلفاى
راشدين در هر خطبه برده شود .او تشکیک در اصل و نسب فاطمیان را دوبباره مطبرح
ساخت (مقريزى۵50 :0855 ،ب .)۵5۵تغییر قاضیان از ديگر اقدامات او در جهت مببارزه ببا
تفکر تشیع بود .صالحالدين با تغییر قضات سعی داشت مردم را مجببور کنبد دسبت از
مذهب خويش بردارند و تن به مذهب ديگرى (شافعی) بدهند؛ از اين رو قاضیان شیعه
را عزل کرد و منصب قضاوت در مصر را به قاضبی صبدرالدين عببدالملک ببنعیسبی
بنمارانی شافعی سپرد (ابناثیر .)886 :055۴ ،تأسی مدارس علمیه شبافعی نیبز از ديگبر
اقدامات او در زمان وزارت بود .گفتنبی اسبت کبه وى ببه منظبور رسبیدن ببه اهبداف
اصالحی خود چارهاى جز کسب حمايت خالفت عباسی نداشت؛ عالوه بر آن ،خالفت
عباسی نیز به چنین اصالحاتی نیاز داشت (طقوش.)8۴ :0831 ،
اقداماتدردورانحاکمیت
صالح الدين برای رسیدن به هدفش ،بیشتر توجه خود را به انجبام کبار فرهنگبی در
اين زمینه معطوف داشت تا کار نظامی؛ زيرا هنوز حرکتهاى شیعی در مصبر نیرومنبد
بودند و تغییرات سريع همراه با خونريزى ،واکنش علويان را در پی داشت که ببهيقبین
به ضرر وى بود .از اين رو در براندازى مذهب تشیع در مصر به جبای نظبامیگبرى از
روش فرهنگی استفاده کرد .او در اين مسیر با مخالفتهايی روبهرو شبد کبه بعضبی از
آنها کشمکشهايی خونین با مخالفان شیعی را در پی داشتند (قاسم عبده035 :0۴01 ،ب.)051
وی با اعدام ،شکنجه و تبعید رهبران مبارزان سیاسی توانسبت حرکبت انقالببی آنبان را
متوقف سازد و دوباره بر مخالفان مسلط شود .بنا بر گفته طقوش ،جنبش شبیعیان ببراى
برگرداندن حاکمیت شیعی ادامه يافت (طقوش )۴8 :0831،و صالح البدين ببرادر خبود را
مأمور برخورد با شیعیان فاطمی ساخت؛ او نیز توانست مخالفان را ببه شبدت سبرکوب
کند (ابنشداد .)51 :05۴۴ ،در هر صورت ،گفته شده کبه در سبالهباى آ بازين حکومبت
صالح الدين ايوبی ،اذيت و آزار شبیعیان ،ببه تعبیبر آنبان روافب  ،از اقبدامات اصبلی
حاکمان ايوبی بوده است (رحبیم زاده .)057 :088۴ ،در اين دوران ،تشیع جرمی نابخشودنی
به حساب میآمد و شیعه در نقش يک مجرم مورد پیگرد قرار میگرفت.
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فعالیتهایعلمیوفرهنگی 

صالح الدين تالش کرد با فراهم کردن زمینه فکرى و ايبدئولوژيك ببه هبدف خبود
برسد .هنوز حرکتهاى شبیعی در مصبر نیرومنبد بودنبد؛ از ايبن رو وی در برانبدازى
مذهب اسماعیلیان مصر به نظامیگرى کمتر توجه داشت .او به دلیل جن های بسبیاری
که در خارج از مصر داشت ،تالش می کرد نیروی نظبامی کمتبری را در مصبر مشبغول
کند؛ به همین دلیل بیشتر تالش میکرد که مبارزه فرهنگی را در رأس امبور قبرار دهبد.
برخی از اقدامات او را در پی میآوريم.
الف) حمایت از عالمان اهلسنت
صالحالدين بهترين راه رسیدن به اهداف مذهبی و سیاسی خود را حمايت از عالمان
اهل سنت تشخیص داد؛ در نتیجه اطاعت مح از فقیهبان اهبل سبنت را پیشبه خبود
ساخت .حتی اين شیوه و رويکرد او موجب شد که علماى زيادى از سراسر جهان اسالم
به حضور او برسند (ابنخلکان .)۵15 :0555 ،برای اطاعت او از علما در تاريخ نمونههباى
زيادی وجود دارد؛ برای نمونه اصرار بر اعدام شیخ اشراق که به تحريک فقیهان آن زمان
صورت گرفت (شهر زورى .)0۵6 :0806 ،اينکه وی در آن زمان قهرمان جنگی و از فاتحان
بیتالمقدس به حساب میآمد ،بر محبوبیت او بین مردم و علما افزوده بود.
اعزام عالمان سنیمذهب ببه منباطق شبیعی از اقبدامات صبالحالبدين ايبوبی ببراى
رودررويی با شیعیان بود .آنان به شهرها و مراکز شیعهنشین میرفتند تبا علیبه معتقبدات
شیعیان تبلیغ کنند ،در حالی که عالمان شیعی توان مقابله و ابراز وجبود نداشبتند؛ ببرای
نمونه میتوان به حضور قاضی بهاءالبدين در شبهر اسبنا اشباره کبرد ،کبه از شبهرهاى
شیعهنشین و کانونی منسجم براى شیعیان بود (ناصرى.)55 :0851 ،
صالح الدين در رونق مدارس علمی و آموزشگاههاى دينبی اهبل سبنت نیبز بسبیار
کوشید و در تأسی مدارس علمیه تالش فراوانی کرد 3،تا جبايی کبه گفتبه شبده بايبد
عصر او را عصر شکوفايی مدارس علمیه (سنی) دانست (حمبزه ،ببیتبا .)۴7 :ببر اسباس
گزارش های مختلف ،تأسی مدرسه دار الغزل برای مبذهب مبالکی (همبان ،)87 :تببديل
زندان شحنه در قاهره به مدرسهاى براى شافعیان (همان) ،تخريب دار المعونبه و تببديل
آن به مدرسه شافعی ،تأسی مدرسه ناصريه در قاهره براى شبافعیان ،تأسبی مدرسبه
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قمحیه براى حنفیان و تأسی مدرسه فاضلیه در مصر براى شافعیان و مدرسه صبالحیه
تاج المدارس (ناصرى )55 :0851 ،از اقدامات او برای تقويت مذهب اهل سنت بود.
ب) مبارزه با نمادها ونهادهای فرهنگی و شعائر شیعی
صالح الدين دستور داد کتابخانه بزرگ فاطمیان را آتش بزنند .مهبمتبر از آن ،فرمبان
تعطیلی شعائر شیعی را صادر کرد .او روز عاشورا را روز سرور و شادی اعبالم کبرد و
مانع عزاداری شیعیان در روز عاشورا شد (کاظمپور .)077 :0835 ،او همچنبین دسبتور داد
که نام خلفای راشدين ،که نماد اهلسنتاند ،در هر خطبه برده شود (همان .)0۴7 :پیشتر
گفتیم که او با قرار دادن قاضیان شافعی مذهب به جای قضات شیعی تبالش کبرد فقبه
شیعی را محو و فقه شافعی را در جامعبه پیباده کنبد تبا مبردم ببا ايبن نبوع از احکبام
خو بگیرند.
صالح الدين در سختگیری بر شیعیان تا جايی پیش رفت کبه دسبتور داد شبهادت
کسی قبول میشود که به يکی از مذاهب چهارگانه اهلسنت معتقد باشبد و کسبی حبق
سخنرانی يا تدري دارد که پیرو آن مذاهب باشد .او حتبی کتابخانبههبای بزرگبی کبه
فاطمیان تأسی کرده بودند و کتابهای نفیسی در فنون مختلف در آنها گردآوری شده
بود را از بین برد.
پیامدهایرفتارسختوخشنایوبیانباشیعیان 
رفتارهبای قسباوتببار و فجیببع ايوبیبان ببا شببیعیان و سبختگیبری و کشببتارهای
بیرحمانه شیعیان اين سؤال را به ذهن مبیآورد کبه سرنوشبت نهبايی شبیعیان در ايبن
منطقه به کجا کشیده شد .آيا شیعیان همانگونه که مخالفانشان میخواستند ،کامالً از بین
رفتند؟ اين رفتارها چه پیامدهايی داشتند؟
اقدامات و سیاستهای صالح الدين و ايوبیان در تعامل با شبیعیان ببب کبه انتقبام از
فاطمیان را به همه شیعیان تعمیم دادند و در اين مسیر راه افراط را طی کردند بب سببب
شد که شیعیان به سیاست پنهان کاری و تقیه روی آوردند و گاه در ديگر فرق و صوفیان
هضم شدند ،در مواردی نیز به اجبار به مناطق ديگری که امنیت بیشتری داشت رفتند تبا
بتوانند بر مذهب خود باقی بمانند و به حیات خويش ادامه دهند؛ مناطقی مثبل جنبوب
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مصر ،مناطقی از شام ،يمبن و حتبی ايبران و هنبد (وردانبی .)56 :083۵ ،سبیر تباريخی و
وضعیت امروز مصر نیز تأيید میکند کبه نسبلهبای بعبدی مصبريان هبی شبناختی از
مذهب پدران خود نداشتند و رفتهرفته به يکی از مذاهب اربعه اهلسنت گرايش يافتند؛
هرچند محبت اهلبیت (ع) در جايگاه فرزندان پیامبر (ص) ،در میان مصريان باقی ماند.
با گذشت زمان ،مذاهب اربعه اهل سنت در سبرزمین مصبر سبیطره کامبل يافتنبد و
بهگونه ای حمايت و تبلیغ می شدند که گويا در اسالم مذهب ديگبری وجبود نبدارد؛ از
اين رو شیعیانی که در مصر ماندند و راه تقیه را در پیش گرفتند ،در اثر گذشت زمبان و
خفقانی که بر آنان حاکم بود ،از تمام ابزار و وسايلی که میتوانست آنان را در حفب و
انتقال عقايدشان به نسلهای بعد ياری کند ،محروم شدند .اين وضع بر گروههای شیعی
که به تصوف پیوسته بودند و حتی کسانی که به جنوب مصر پناه برده بودند ،حاکم ببود
و فقط کسانی که به شام و ساير مناطق اسالمی پناه برده بودند ،موفق شدند اعتقاداتشان
را حف و آشکار سازند.
البته تشیع در مصر و شام ،به ر م مخالفان از میان نرفت ،بلکبه توانسبت ببا ايجباد
تشکیالت مخفیانه و سازماندهی مناسب ،مشبکالت بزرگبی را ببرای صبالحالبدين ببه
وجود بیاورند .قیام عماره يمنی را میتوان يکبی از نمونبههبای برجسبته ايبن موضبوع
دانست که تا آخرين روزها مخفی ماند و صبالحالبدين از او ببیاطبالع ببود تبا اينکبه
سرانجام با خیانت يکی از انقالبیان لو رفت.
نتیجهگیری 

ايوبیان ،و در رأس آنان صالح الدين ،به داليل سیاسی و مذهبی برای ريشهکن کردن
تشیع در مصر تالشهای بسیاری کردند ،خاصه اينکه چون حکومت فاطمی شیعه بود و
صالح الدين حکومت را از آنان گرفته ببود ،شبیعیان را رقیبب خبود فبرض مبیکبرد و
احتمال بسیار می داد که بر ضدش قیام کنند؛ از اين رو به مبارزه ببا شبیعیان برخاسبت.
صالح الدين که يک شافعی تمام عیار بود ،تحمل اقلیتهبايی مثبل شبیعه را نداشبت و
مبارزه با اين اقلیت را به نوعی جزو وظايف دينی خود میدانست .او از کسانی بود کبه
به موازات اصالحات ساختاری ،برای زدودن تفکر و آثار شیعی تالش بسیار کبرد و تبا
حدودی نیز به نتايج دلخواهش رسید.
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صالح الدين علمای شیعه را به انزوا کشاند و مدارسشبان را تخريبب يبا تببديل ببه
مدارس علمیه سنی کرد .صالحالدين و ايوبیان انتقام از فاطمیان را به همه شیعیان تعمیم
دادند و در اين مسیر راه افراط را طی کردند که سبب شد شیعیان مخفیکاری و تقیبه را
در پیش بگیرند ،در ديگر گروه های مذهبی ،نظیر صوفیان ،هضم شبوند يبا ببه منباطقی
چون جنوب مصر ،شام ،يمن ،ايران و هند هجرت کنند .مصريان آن دوره و نسبلهبای
بعدشان ،رفتهرفته به يکی از مذاهب اربعه اهبلسبنت گبرايش يافتنبد؛ هرچنبد محببت
اهل بیت (ع) در میانشان باقی ماند .مذاهب اربعه اهبلسبنت در سبرزمین مصبر سبیطره
کامل يافتند و بهگونه ای حمايت و تبلیغ میشدند کبه گويبا در اسبالم مبذهب ديگبری
وجود ندارد.
پینوشتها

 .1جن های صلیبی به جن هايی گفته میشود که مسیحیان علیه مسلمانان به راه انداختند .اين جن ها
از سال 0156م شروع شدند و در چندين مرحله تا دو قرن ادامه يافتند .مورخان به صورت مفصبل
درباره اين دوره تاريخی بحث کردهاند .يکی از مفصلترين منابع در اين بحث کتاب الکامل ابناثیر
است که تقريباً از نیمه جلد  ۵۵تا نیمه جلد  ۵۴اين کتاب مطالب مربوط به جنب هبای صبلیبی و
صالح الدين آمده است .در خالل اين جن ها ،صالحالدين مردان توانايی را بر شبهرهای مختلبف
گماشت و استحکامات شهرها را تقويت کرد تا فرنگیان نتوانند به آنها دسبت يابنبد .وي از سبوی
ديگر ،به شهرهايی که در شام به دست فرنگیان افتاده بود ،حمله میبرد و پ از فتح آنجا فرنگیان را
اسیر می کرد يا از آن نقاط میراند .او در مدتی کمتر از پنج سال شهرهای بسیاری را تصرف کبرد؛
مهمترين فتح او فتح بیتالمقدس بود.
 . 2مؤتمن الخالفه پی برده بود که در صورت ادامه اين وضع ،خالفت فاطمی منقرض خواهد شد.
 .3صالحالدين در محرم  767سپتامبر 0051 /دستور داد «دارالمعونه» را که زندان شحنه قاهره بود ويران
کنند و در محل آن مدرسه شافعیه را ساخت« .دارالغزل» در کنار جامع عتیق و معروف ببه مدرسبه
«قمحیه» را برای مالکیها و «دارالسعداء» را در شمال قصر فاطمی خانقاهی برای صبوفیان کبرد کبه
نخستین خانقاه مصر به شمار می آيد .ا و مجال دعوت اسماعیلی در قصر و جامع االزهر را ملغبا
کرد (ابناثیر :0۴0۴ ،ج ،5ص  ،86۵مقريزی۵3۵ :0855 ،؛ .)8۵1 :0831
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