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مقدمه
آغا تشیع در مرکز م الیک مصر ،به مان امام عیی(ع) برمیگردد؛ یرا مردم مصور،
ا آغا  ،خواهان خالفع و امامع ایشان بودند؛ بنابراین ،هنگامی کوه اموام عیوی(ع) بوه
خالفع رسید ،به گرمی ا ایشان استقبال کردند .اما چنودی بدود ،بوا سویمرۀ مداویوه و
حاک ان بنی امیه بر مصر ،حضور تشیع در آنجا با مشکل مواجه شد؛ با اینحال ،شویدیان
در قرن های نخسع ،هرچند با فشار والیان بنویامیوه و بدود بنویعبواس مواجوه بودنود،
حضوری گسترده داشتند.
مانی که حکومع مصر به دسع فاط یان شویدیموذهب اسو اعییی افتواد ،یدنوی ا
میانۀ قرن چهارم ،با ورود ال دز ،چهارمین خییفۀ فاط ی ،به مصر ،تشیع در این سر مین
رو به رشد گذاشع؛ اما پس ا سقوط خالفع فاط ی(165ق) بوه دسوع حوال الودین
ایوبی ،شیده بار دیگر ،با مشکالت جدی روبهرو شد .وی شدائر شیده را م نوع کورد و
آنها را تحع فشار گذاشع تا ا مذهب خود دسع بکشند و با سقوط ایوبیوان (646ق)
به دسع غالمان دیرو آنها ،یدنی م الیوک ،سیاسوع قیوع و ق وع شویدیان ،شودیدتر ا
گذشته ادامه یافع.
م الیک با اقداماتی چون بهره گیری ا ح ایع های برخی ا عال ان حنبیی ا خوود،
جنگ های طوالنی با اییخانان و احیای خالفع عباسی ،با سرکوب شیدیان ،ا رشد آنهوا
و تشکیل حکومع شیدی جیوگیری کردند.
این پژوهش درحدد اسع به پرسشهای یر پاسخ دهد:
 . 5چرا تشیع در دورۀ م الیک ،ا فدالیع مناسب و رشد ال م با ماند؟
 .0در قی ر و م الیک ،شیدیان چه جایگاهی داشتند؟
 . 1سیاسع م الیک در برابر شیدیان تحع سیمرۀ خود چه بود؟
بنابر فرضیۀ این تحقیق ،نفوذ عدهای ا فقهای حنبیی (دشو نان اعتقوادی شویده) بوه
دربار م الیک ،جنگ های طوالنی اییخانان متشیع و م الیک به منزلۀ ن ایندگان اهلسنع
و نیز احیا ی خالفع عباسی در مصر ،در جیوگیری ا رشد و گسترش تشیع و سرکوب
شیدیان تأثیرگذار بوده اسع.
در مورد موضوع این پژوهش آثار پراکنده ای مکتوب اسع؛ اما هیچکودام بوه شوکل
تحیییی و جامع ،به موضوع نپرداختوه اسوع .ا میوان پوژوهش هوا و تحقیقواتی کوه توا
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اندا ه ای ،به این موضوع پرداخته ،میتوان به چند مورد اشاره کرد .5 :الشیعة فوی مصور،
نوشتۀ حالح وردانی ،در فصل چهارم ،به شکل توحیفی و تحیییی و فشرده ،به وضدیع
تشیع در مصر در مان م الیک و چگونگی برخورد آنان با این مذهب پرداختوه اسوع؛
 .0مصر و شام فی عصر االیوبیین و ال الیک ،اثر سدید عبدالفتا عاشور هم ،به شوکل
روایی و تحیییی و خالحه ،به اقدامات بَیبَورس 5،سویمان م الیوک ،در مبوار ه بوا تشویع
اشاره کرده اسع؛  .1تاریخ دولع م الیوک در مصور ،نگاشوتۀ ویییوام موویر ،مستشورق
انگییسی ،نیز برخی ا قیامهای شیدی این دوره را به شوکل توحویفی ذکور مویکنود؛ .4
جاسم عث ان مرغی کتاب تاریخ تشیع در مصر را نوشته اسع ،اما به وضدیع تشویع در
دورۀ م الیک کوچکترین اشارهای نکرده اسع؛  .1مهمترین اثری که به شکل تحیییوی،
تا اندا ه ای ،به جایگاه تشیع در قی رو م الیوک پرداختوه ،مقالوۀ «وضوع شویده در عهود
م الیک» ،اثر مدرسی طباطبایی 0اسع که با وجود تحیییی بودن ،به ه ۀ وایای موضوع
اهت ام نداشته و ا آنجا که فقط یوک سوخنرانی منتشرشوده در تحییول موضووع اسوع،
ویژگی های یک مقالۀ عی ی را ا ج یه در ارجاعوات نودارد و بوه ه وین دلیول ،مقالوۀ
حاضر درحدد اسع با نگاهی جامعتر ،به این موضوع بپردا د و عوامول وال تشویع در
قی رو م الیک را تبیین کند.

نگاهی گذرا به پیشینۀ تشیع در مصر ،از آغاز تا شکلگیری دولت ممالیک
تشیع ا مان ورود اسالم به مصور ،بوه ایون سور مین راه یافوع؛ یورا ج واعتی ا
اححاب رسول خدا(ص) در فتح مصر حضور داشوتند کوه ا شویدیان عیوی(ع) بودنود.
مقریزی ( )51-54/0 :5051مدتقد اسع هنگامی که عیی(ع) خالفع را به عهده گرفوع،
مردم مصر نیز ،با میل و رغبع ،با آن حضورت بیدوع کردنود و مخالفوان بسویار انودک
عتبة ،فر نود حوحابی
بودند .برخی ا محققان تاریخ اسالم انقالب مح د بن حذیفة بن 
مشهور پیامبر(ص) و شیدۀ باوفای امام عیوی(ع) در مصور را کوه عییوه عث وان حوورت
گرفع و با پیرو ی ه راه بود ،نشانۀ عالقۀ مردم این دیار بوه عیوی بون ابویطالوب(ع)
« .5بیبرس» در ترکی ،به مدنای امیر فَهد (مربی یو پینگ) اسع .بیشتر منابع نام او را «بَیبَرس» ضبط کردهانود؛ اموا
ابنتغری بردی ( ،)34 /4 :5111تاریخ نگار این دوره و دربار م الیک ،ضبط آن را «بِیبَرس» آورده اسع.
 .0در دسترس در http://tazkerh.Keteban.com/entry519.html
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می دانند (رجبی .) 16- 01 :5160 ،چند سال بدد ،به دلیل ترفندهای متددد مداویوه بورای
جیوگیری ا تسیط عیی(ع) بر مصر ،به ویژه با قتل مح د بون ابویبکور و مالوکاشوتر،
فرمانداران ایشان در مصر ،و سیمره و فشارهای مداویه و دیگر حاک ان بنیامیه بر مردم
این سر مین ،شیدیان با مشکالت بسیاری روبهرو شدند؛ بااینحوال ،عیویوان و شویدیان،
در این خمه حضور گسترده داشتند .مقریزی ( )515/0 :5051به نقل ا یزید بن حبیوب
(506ق) ،ا تاریخنگاران متقدم مصر ،میآورد« :من [یزید بون حبیوب] در مصور بوزر
شدم؛ در حالی که این کشور سر مین عیویمذهب بود».
در عصر عباسی ،شیدیان در مصر ،ه چنان فدال بودند .شاهد آنکوه فرموان متوکول
عباسی ،در سال  041ق ،اخراج شیدیان ا این منمقه ،تدقیب و آ ار آنان بوود کوه گرچوه
شیدیان را به ح ع می انداخع ،ا حضور مؤثر آنوان در ایون ناحیوه حکایوع داشوع
(وردانی.)04 :5454 ،
اوج گسترش تشیع را باید مربوط به دورۀ خالفع شویدی فواط ی (بوین سوالهوای
 165-160ق) دانسع .در این دوره ،بسیاری ا مردم مصر به موذهب آنهوا گورایش پیودا
کردند (مقریزی .) 510/5 :5346 ،شدائر شیدی ،به ویژه پس ا بنای قاهره و ورود خییفۀ
فاط ی ،ال دز 160 ( ،ق) به این شهر فراگیر شد .در ه ان سال ،نخستین بار بود کوه در
مصر ،سوگواری عاشورای حسین بن عیوی(ع) برپوا شود و بوه گفتوۀ ابونتغوری بوردی
( ،)506/4 :5110این سنع به عم او ناپسند ،تا سالهای پایانی حکومع فاط یان اداموه
داشع .شیدیان مصر فقط اس اعیییان نبودنود؛ بیکوه امامیوان نیوز ،بوه ویوژه در الصودید،
حضور فراگیر داشتند .سیاسع خیفای فاط ی ،بوا وجوود تبییوذ موذهب خوود ،تسوامح
با دیگر مذاهب اسالمی بود .آنان هرگز دیگران را به ترک مذهب خود وادار ن یکردند
و گفته شده عال ان سنی ،در مسجد فسماط ،آ ادانه موذهب تسونن را تبییوذ مویکردنود
(حسوون .) 010 :5366 ،ایوون سیاسووع ،در عصوور بدوود ،یدنووی دورۀ ایوبیووان ،کووامال
دگرگون شد.
حال الدین ایوبی پس ا سقوط خالفع فاط یان ،ا آنجا کوه سونی متدصوبی بوود،
سنی کردن جامدۀ مصر را در پیش گرفع .به ه ین منظور ،وی عبارت «حی عیی خیور
الد ل» را ا اذان حذف و قاضیان شیده را بر کنار کرد و قضاوت را بوه شوافدیان سوپرد
(طقّوش .)36- 35 :5161 ،وی عاشورا را که رو انودوه شویدیان اسوع ،بوه رو شوادی
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مبدل کرد (مظفر .)053 :5166 ،تاریخنگاران سنیمذهب شوام و مصور ا کارهوای او در
سرکوب و نابودی شیدیان ت جید کرده اند .ابنخیّکان (بیتا )145/1 :بوه نقول ا ذهبوی،
نابودی شیدیان را ا بهترین کارهای حال الدین برمیش رد .سویوطی ( )01/5 :5365او
را منجی اهل سنع و نابودکنندۀ شیدیان مدرفی میکند کوه در آن رو  ،در مصور فوراوان
بودند .با سقوط دولع فاط یان و رویکارآمدن ایوبیان ،دوران تشیع در مصر پایان یافع
و عرحه بر شیدیان تنگ و مصر با تهدید ،کشوری ظاهرا سنیمذهب شد.

نگاهی کوتاه به تاریخ ممالیک (329-846ق)
نژاد م الیک (سالطین مصر و شام) ع دتا بردگوان سوفید آسویایی تورک و چِورکس
بودند (سییم55/5 :5360،؛ قس .قاسم .)5 :5451 ،موطن احیی آنان سور مین قبچواق و
اطراف رود وُلگا ،در ش ال دریای سیاه و قفقا بود .با رگانان بورده ایشوان را بوه مصور
می آوردند و می فروختند .سیمان نجم الدین ایوبی ،برای تقویع نیروی نظوامی ،بردگوان
ترک و چرکس بسویاری را پوس ا تربیوع طبوق دیون اسوالم و آموو ش جنگواوری و
فرمان بُرداری ،به سپاه خود وارد کرد .وی به سربا ان مزدور کُرد و خوار میخود اعت اد
نداشع و با این کار میخواسع تا بیشتر ارتش وی ا غالمان باشوند (مقریوزی ،بویتوا:
 .) 133/5این بردگان ،به تدریج ،پیشرفع کردند و برخی ا ایشان بوه فرمانودهی قشوون
ایوبی رسیدند .سپس آنها را ساقط و قدرت را به دسع گرفتند.
دولع م الیوک بحوری ( 564-646ق) ،نخسوتین دولوع م الیوک ،بور ویرانوههوای
حکومع آخرین سیمان ایوبی ،میک حالح ،بنا شد .دولع دوم م الیک ،م الیک برجوی
( 301-564ق) ،را سیمان برقوق بنا گذاشع که خود ا م الیک بود .حکوموع م الیوک
 051سال دوام آورد و سرانجام ،سیمان سوییم عث وانی ،در 301ق آن را سورنگون کورد
(ر.ک .ابن ایاس .) 5466-5464/0 :0111 ،این دولع افتخواراتی کسوب کورد کوه بوه آن
شهرت ه یشگی داد؛ ا ج یه شکسع مغوالن در شام (پوس ا سواقط کوردن خالفوع
عباسووی) در نبوورد عووین جووالوت (616ق) .م الیووک ه چنووین ،حووییبیون را پووس ا
شکسع های مکرر ،ا شام و سواحل آن بیرون راندنود و ایون بخوش ا سور مینهوای
اسالمی را به جهان اسالم با گرداندند .بدترین ویژگی دولع م الیوک درگیوری شودید
میان دولت ردان آنها ،بر سر قدرت بود که پیامدش ترور ،حبس و آوارگی بود.
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نگاهی به تشیع در قلمرو دولت ممالیک
در قرن هفتم ،هم مان با شکلگیری حکومع م الیک (646ق) و برکنواری خالفوع
عباسی به دسع مغوالن ( 616ق) ،شیده در مصر ،شام و حجا  ،حو ۀ حکومع م الیک،
حضوری چش گیر داشع .در مصر ،سیاسعهای مذهبی و تند ایوبیان آ ار شیدیان را در
پی داشع؛ اما به نظر عبدالفتا عاشور (بیتا ،)031 :تاریخنگار مداحر مصور ،بوا وجوود
این آ ارها ،شیده در اوایل حکومع م الیک ،ه چنان فدال بود و در مصور نقوش موؤثر
داشع .قیام های شیدیان در این عصر که واکنشی به فشارهای م الیک بوه شویدیان بوود،
مؤید این ممیب اسع.
در شام ،به ویژه در دمشق ،حیدا و بیروت ،شویدیان حضوور داشوتند .در حجوا  ،ا
ج یه در مکه و مدینه ،شُرفا حکومع میکردند .در مدینه ،نوادگان حسین بون عیوی(ع)
ا بنی مهنا که ه گی امامی بودند ،حکم می راندند .این وضع اج والی تشویع در قی ورو
م الیک بود .اکنون به کوششهای شیدیان و سیاسعهوای م الیوک در مواجهوه بوا آنهوا
میپردا یم.
در مصر ،مرکز حکومع م الیک ،شیدیان با مشاهدۀ اقدامات م الیک در مواجهوه بوا
تشیع ،قیام هایی شکل دادند .عرب های منمقۀ الصدید نخستین قیام شیدی را بوه رهبوری
شریف حصن الدین ثدیوب ،در 615ق ،در موان ال یوک ال دوز آیبوک ،دوموین سویمان
م الیک (611-646ق) حورت دادند .شریف حصون الودین ثدیوب ا نسول جدفور بون
ابی طالب بود 5که ض ن نکوهش ایوبیان ،خود را شایستهتر ا غالمان (م الیوک) ،بورای
حکومع می دانسع .وی توانسع بیدوع بسویاری ا اعوراب را بوه دسوع آورده ،سوپاه
بزرگی فراهم و ا سفر با رگانان و دیگران جیوگیری کند و راههای مینی و دریوایی را
ببندد؛ اما آنها در نبرد با م الیک شکسع خوردند و گریختند .میک عزالدین آیبوک ،بوا
وعدههای فراوان ،آنها را فریفع و امان داد؛ اما هنگامیکه حصنالدین ثدیب با یاران خود،
به خدمع او رسید ،حصن الدین را دستگیر کرد و به ندان اسکندریه فرستاد( 0مقریزی،
 )166-166 /5 :5316و ه ۀ  5611یار او را اعدام کرد (مح دحسین ،بیتا.)513 :
 .5نسب وی را چنین نوشتهاند« :ابودحیة بن جدفر بن موسی بن ابراهیم بن اس اعیل بن جدفر بن مح د بن عیی
بن عبدالیّه بن جدفر بن ابیطالب» (مقریزی ،بیتا.)166 :
 .0ابنفضلالیّه ع ری ( ،)566 :5150ا دیوانیان مشهور عصر م الیک ،مدتقد اسع کوه بیبورس بوا خدعوه ،او را
دستگیر و پس ا مدتی اعدام کرد.
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دومین قیام شیدیان ،در مان سیمنع بیبورس ر داد .او ا شویدیان کینوه و بوا آنوان
دش نی شدیدی داشع (مویر )11 :5636،و ه ین امر یک شیدی اهدمسیک را به قیوام
واداشع؛ کسی که احل او را ا کوران اسفراین می دانند و قصد داشع خالفع فاط یان
را در قاهره احیا کند؛ اما حرکع او نیز ،به سرانجامینرسوید و در 616ق سورکوب شود
(مقریزی.)441/5 :5316 ،
قیام شیدی دیگری که عییه فرماندهی م الیک حورت گرفوع ،ولوی در نمفوه خفوه
شد ،در مان سویمان برقووق (615- 564ق) ،ا م الیوک برجوی ،در سوال 535ق بوود.
در این سال ،عال ی شریف ا ساللۀ عیوی بون ابویطالوب(ع) دسوتگیر شود کوه قصود
داشع به ک ک اعراب مصور و سووریه ،حکوموع را بوه فوردی ا سواللۀ پیوامبر(ص)
برگرداند؛ اما پیش ا حورت دادن حرکتی دستگیر شد .ایون گوروه ضو ن اعتوراف بوه
این کار ،با دلیری تصریح کردند که قصد داشوتند بور اسواس سونع ،بوه تکییوف ع ول
کنند .آنان پس ا شکنجه ،به اعودام محکووم و کشوته شودند (موویر .)11 :5366 ،قیوام
این عالم شیدی عیوی ن ودار این واقدیع اسع که حتی با گذشع حودود یوک قورن و
نیم ا شکل گیوری حکوموع ،شویدیانی در ایون دیوار بودنود کوه او بوه ه کواری آنهوا
امید داشع.
در شامات ،عده ای ا اهلتسنن تصور میکردند کوه شویدیان در ح یوه بوه سور مین
اسالمی ،با اییخانان ه کاری داشتند و به ه ین دلیل ،پس ا شکسع مغوالن ا م الیک
در نبرد عین جالوت ( 616ق) ،مردم دمشق رهایی خود ا دسع مغوالن را با ح یوه بوه
شیدیان شهر جشن گرفتند (ابنکثیر .)005/51 :5115 ،برخوی ا عال وان اموامی نیوز ،بوه
اتهام ه کاری با مغوالن اعدام شدند (ابنتغوری بوردی .)61/5 :5111 ،بیبورس ،سویمان
چهارم م الیک ،در سال  666ق ،مراکز شیدیان اسو اعییی شوام را تصورف و نوابود کورد
(منصوری .)44 :5451 ،شیدیان در این سر مین ،به دلیل تدهد به مذهب خوود ،بوه اشود
مجا ات تهدید شدند .قَیقَشَندی ،ا دیوانیوان برجسوتۀ دربوار م الیوک ،موتن فرموانی را
روایع کرده که والی منصوب شام ا طرف دولع م الیک ،در سال 564ق ،خمواب بوه
شیدیان حیدا و بیروت حادر کرده بود که در آن ،شیدیان به دلیل التزام به تشیع ،به مر
تهدید شدند .بخشی ا این فرمان میگوید« :وهذهنسخةتوقیعکریمبمنععاهعصدعیواو
بیروتواعمالهامناعتقادالرافضةوالشیعةوردعهم،والرجوعالع السعنةوالاماععةو
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اعتقادمذهباهصالحقومنعاکابرهممنالعقودالفاسوةواالنکحةالباطلةو...إنّکصمعن
تظاهربش منبوعهمقوبصبأشوّعذابوأتمّنکالو( »...قیقشندی.)51/51 :5115 ،
اعدام رجال شیده ،به اتهامات گوناگون ،ا اقدامات دیگور م الیوک بورای مقابیوه بوا
فدالیع های شیده بود .قتل شیدیان هم ،ا اقدامات کارگزاران م الیک ،به ویوژه در شوام
بود .مهمترینِ این قتل ها ،اعدام فقیه ارشد شیده ،مح د بن مکی ،مشهور به شوهید اول،
حاحب تألیفات فراوان ،ا ج یه اللمعةالومشقیة ،به اتهام فساد عقیده بوود کوه در عهود
حکومع برقوق ،در 566ق انجام شد ( رکیوی ،بویتوا .)111/5 :پویش ا ایون ،در سوال
511ق نیز ،یکی ا شیدیان را به اتهام لدون و سوب خیفوای راشودین ،مداویوه و یزیود،
کشتند و جسدش را آتش دند و در دمشق گرداندند (ابنحجر عسقالنی31/1 :5143 ،؛
ابنکثیر )011/54 :5115 ،ابن کثیر ،ا عی ای حنبیی و پیوروان ابونتی یوه ،در اثور خوود،
رضایتش ا اعدام و سو انده شدن او را اعالم کرده اسع (ه ان) .این تاریخنگار ،ض ن
بیان حوادث سالهای  544و 566ق ،ا قتل چند شیدۀ دیگر در شام سخن مویگویود و
در وحف شیخ حسن سکاکینی ،یکی ا کشوتهشودگان ،آورده اسوع کوه پودرش عوالم
برجستۀ شیدی بود؛ اما هرگز خیفا و اححاب را سب ن یکورد؛ اموا فر نودش بوه سوب
ححابه و اهانع به عایشه ،ام ال ؤمنین ،میپرداخع؛ بوه ه وین دلیول ،بوه اتهوام ندقوه،
گردنش را دند (ه ان515- 511/؛ ابنحجر عسقالنی.)14/0 :5143 ،
م الیک و کارگزاران آنها شیدیان را با اهداف متدددی میکشتند .یکی ا دالیول آنهوا
کسب مشروعیع برای حکومع خود در شام بود .آنها با اتهامهوای گونواگون ،مینوه را
برای محاک ه و قتل این گروه و نیز ،محبوبیع خود نزد مردم و عال ان مذهبی ،به ویژه
حنبیی فراهم می کردند .دلیل دیگر شاید خالی کردن ححنه ا رقیبان سیاسوی و موذهبی
بوده باشد .شام و مصر ،در گذشته ،حکومع های شیدی را تجربه کرده بود و شیدیان در
این مناطق ،گروه های احیل و باسابقه بودند.ح دانیان که امامی بودند ،نزدیک یک قرن،
در شام حکومع کردند و حیب ،مرکز حکومع آنها ،پایگاهی محکم برای شیدیان بوود.
اس اعیییان نیز ،در این منمقه ،قیده های بسیار و اقبوال سیاسوی خووبی داشوتند .پیشوینۀ
حضور دولع فاط ی در مصر نیز ،شاید بر وحشع م الیک و والیان آنها میافزود .آنهوا
با کشتار گروه های بانفوذ شیدی ،ا یک سو میتوانستند در دل دیگر گروههای مدوار
وحشووع بیندا نوود و ا سوووی دیگوور ،حرکووعهووای مخووالف را در نمفووه نووابود کننوود.
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قدرت گیری تی ور که گرایش عیوی -شیدی (حسوینی تربتوی116 :5140 ،؛ میرجدفوری،
 )65 :5166و در شام و مصر ،ممامع سیاسیونظامیداشوع؛ مویتوانسوع دلیول محکوم
دیگری برای م الیک و والیان آنها در مقابیه بوا بزرگوان شویدی باشود .ایون ممیوب بوه
ویژه دربارۀ شهادت مح د بن مکی ،شهید اول ،مصداق دارد .سویمان برقووق بوه دلیول
اخباری مبنی بر رابمۀ شهید اول با تی ور ،دستور قتول ایون عوالم شویده را حوادر کورد
(شیبی.)514 :5154 ،
برانداختن حاک ان شیدی مدینه ،ا اع ال خص انۀ م الیک عییه کوانونهوای شویدی
بود .آنان با برنامهریزی مناسب ،کاری را به پایان رساندند که ایوبیان در انجوامش موفوق
نشده بودند .در عصر م الیک ،شهر پیامبر(ص) یک امارت شویدی مسوتقل ،بوه ریاسوع
سادات و شدائر شیدی ،در آنجا ،حکومفرموا بوود (ابونشَودقَم )115/0 :5053 ،و بیشوتر
ساکنان آن امامیبودند (مدرسی طباطبایی .)1 :5166 ،امیران ایون شوهر ا بنویمهنوا و ا
نوادگوان اموام حسوین(ع) و ه گوی اموامی بودنود (داداشنوژاد .)51 :5166 ،بوه سووبب
سیاسع ها و دخالع های دولع م الیک در مدینه ،این شهر شاهد تحووالت روشونی در
تغییر مذهب بود و حکومع ا دسع شیدیان خارج و اموری مانند خمابه و قضاوت به
اهل سنع سپرده شد (ه ان) .بیبرس پس ا انجام اقداماتی مهم برای استحکام حکومع،
مانند احیای خالفع عباسی ،سرکوب قیامهای داخیی ا ج یه قیامهای شیدی ،جنگ بوا
حییبیون و تقویع استحکامات دفاعی و مر ی ،با درک اه یع سور مین وحوی ،بورای
کسب مشروعیع بیشتر برای حکومع م الیوک ،بوه ویوژه پوس ا موفقیوع در احیوای
خالفع عباسی درحدد برآمد نظام شیدی مدینه را تغییر دهد تا بوا جوایگزینی حاک وان
سنی ،موضع خود و خالفع عباسی قاهره را در ایون منواطق مسوتحکم کنود (طقّووش،
34 :5401و  .)516وی در سال 665ق ،به حوج و یوارت قبور پیوامبر(ص) رفوع و در
آنجا ،امام و قاضیانی سنی و سه مؤذن برای سوه مأذنوۀ حورم پیوامبر(ص) تدیوین کورد.
گروهی ا خواجگان تنومند و خشن آفریقایی را نیز ،به حرم نبووی فرسوتاد کوه وظیفوۀ
احیی آنها حراسع و حفاظع ا امام و قاضیان سنی بود .جایگاه سادات مدینه در بوین
مردم موجب شده بود کسی جرئع نکند به آنان بیاحترامیکند .اخبواری هوم دال بور ا
آ ار رساندن بیبرس به آنها روایع نشده اسع .بیبرس هنگام با گشع به مصر ،گروهوی
نظامی نیز ،در مدینه مستقر کرد .شیدیان با پی بردن به توطئۀ م الیک ،در آغوا مقاوموع
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کردند؛ اما مقاومع هایشان سودی نداشع و به تودریج ،طور تضودیف شویدیان مدینوه
مؤثر شد و طولی نکشید که شهری که سادات قرنها بر آن حکوموع کردنود ،ا دسوع
آنها درآمد (ر.ک .مدرسی طباطبایی4- 1 :5166 ،؛ قس .جدفریان.)536 :5164 ،

زمینهها ،علل و عوامل رشد نکردن تشیع در قلمرو ممالیک
 . 1نقش برخی از فقیهان حنبلی در سرکوب شیعیان
سقوط بغداد به دسع هوالکوخان موجب شد حنبییها ،بزر ترین دش نان شویدیان
ا میان مسی انان ،یکی ا موثرترین پایگاه های خود را ا دسع دهند و ایون دقیقوا ،بور
خالف وضع شیدیان بود؛ یرا سوقوط بغوداد موذهب تشویع را ا سویمرۀ چنودینقرنوۀ
خالفع عباسی رها و مینه را برای فدالیع مذهبهای رقیب فراهم کرد .ایون موضووع
هنگامی شدت یافع که برخی ا حاک ان مغول نیز ،گرایشهوای شویدی پیودا و بیشوتر
عرحه را بر اهل سنع تنگ کردند .عال ان حنبیی ،گویا برای جیووگیری ا رشود بیشوتر
تشیع در عراق ،دمشق را که در اختیار م الیک بود ،مرکز فدالیعهای خود قورار دادنود.
آنان کوشیدند مانند گذشته ،در تص یمگیوری حکوموع تأثیرگوذار باشوند؛ ا ایونرو ،بوا
استفاده ا ش ار اندک اما مت رکز و متحد خود ،در دربار م الیک نفوذ کردند.
م الیک ا آغا  ،رس ا حنبیی را مذهب چهارم تسنن دانستند و بوه نشوانی آن ،یوک
قاضی حنبیی ،در کنار مذاهب سهگانۀ دیگر ،در دمشق نصب کردند .ابونتی یوه ،فقیوه و
محدث این مذهب ،چنان نفوذی یافته بود کوه بور ت وام موذاهب چهارگانوۀ اهولسونع
اشراف داشع (میکل و لوران .)115/5 :5165 ،او در تحریک و تشوویق م الیوک بورای
سرکوب شیده نقش مؤثری داشع .ابنکثیور ( ،)51/54 :5115تواریخنگوار شوامیه وین
عصر ،ذیل نقل حوادث سال 511ق ،به سرکوب و قیع و ق ع شویدیان منمقوۀ کسوروان
لبنان اشاره می کند و در ض ن این واقده مینویسد پس ا نابودی شیدیان ،نایبالسویمنه
م الیک ،با ه راهی ابن تی یه ،پیرو مندانه ،به دمشوق با گشوع .در حقیقوع ،ابونتی یوه
فتوای قتل شیدیان را حادر کرد (داداشنژاد .)56 :5166 ،سالطین م الیک و والیان آنان،
تحع توأثیر عال وان حنبیوی و بورای جیووگیری ا رشود و تحورک شویدیان ،آنهوا را ا
اعتقادات خود بر حذر می داشتند و به دلیول پایبنودی بوه مذهبشوان تهدیود مویکردنود
(شبارو.)546 :5166 ،
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در این دوره ،فقیهان حنبیی ،به دربار م الیک نزدیک میشدند و خود را در خودمع
این سالطین قرار می دادنود .ابونرجوب (م531ق) در طبقوات الحنابلعة ،در سرگذشوع
بسیاری ا بزرگان حنبیی دمشق در این دوره ،ن ونه های فراوانی ا این افراد را مدرفوی
کرده اسع .این فقیهان ،به روال فضای حاکم بر بغداد ،ه چنان دشو ن شویده بودنود و
بخش بزرگی ا توان عی ی ،سیاسی و اجت اعی خود را در ایون راه حورف مویکردنود
(مدرسی طباطبایی .)0 :5166 ،به نظر می رسد دولع م یووکی ،بورای اسوتحکام پایگواه
خود و کسب مشروعیع ال م میکوشیده با عقاید عامۀ مردم تحع سویمۀ خوود ه وراه
شود و در این راه ،ا سرکوب جریانهای مخالف و اقییعها باکی نداشوع؛ بوهگونوهای
که ح ایع ا گروه های رقیب و طرد اسالم شیدی ،ا امتیا ات و مشخصات این دولع
شد (الپیدوس.)115 :5165 ،
اساسوا حکوموعهووایی کوه ریشووۀ غالموی داشوتند ،در دلجووویی ا عال وان مووذاهب
رس ی افراط می کردند تا ا این راه ،ح ایع آنها را جیب کنند .در جوامع قرون وسما و
عصر میانۀ اسالمی که بر پایۀ دین و موذهب رسو ی قورار داشوع ،هور انودا ه عال وان
تدصب بیشتری داشتند ،در بین عامۀ مردم حامیان راسعدینی شوناخته شوده ،محبوبیوع
بیشتری کسب و ناگزیر ،قدرت تبییغاتی برتری نیز احرا می کردند .ایون ه وه موجوب
می شد تا حاک ان و به ویژه حاک انی که مشروعیع چندانی نداشتند ،درحدد برآینود ا
این دسع عال ان دلجویی کنند تا اوال ح ایوع آنهوا را جیوب کننود و ثانیوا ا نفووذ و
محبوبیع آنها در بین مردم استفاده و جایگاه خود را در بین عامه نیز محکم کنند.
در میان سالطین م یوک ،بیبرس ،چهارمین حاکم و پایهگذار حقیقی م الیوک ،بویش
ا ه ه ،با شیدیان دش نی میکرد .او که تحع تأثیر نفوذ فقیهان حنبیی بود ،برای مقابیوه
با شیدیان ،فقط چهار مذهب حنفی ،مالکی ،شافدی و حنبیی را تأیید و دیگر موذاهب را
تحریم کرد و جز ا ایون چهوار موذهب ،کسوی را بوه قضواوت ،اموارت ،تودریس و...
ن ی گ اشع .این اقدامات او برای تضدیف فدالیعهای شیده در این دوره بود (عاشوور،
بویتوا031 :؛ ن.ک .سوییم .)06/5 :5360 ،پیگیووری ه وین سیاسوع در حکوموع دیگوور
سالطین م یوک باعث شد در اواخر عصر م الیک ،اثر چندانی ا تشیع در مصور بواقی
ن اند (عاشور ،بیتا ،،ص .)031بیبرس عامل قدرت و رس یع یافتن مذهب حنبیی بوود
و ه و شخصی را به منزلۀ قاضی مکتب حنبیی در قاهره تدیین کرد .قاضیان حنبیوی ،در
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این شهر ،ه انند ه کاران پیشین خود در بغداد باعث می شدند احساسات پیروان دیگر
مذاهب تحریک و در آنها حسادت ایجاد شوود؛ یورا ادعوا مویکردنود عال وان حنبیوی
ن ایندگان واقدی عقاید پیامبر اسالم(ص) هستند (بروکی ان.)013 :5161 ،
 .2تأثیر دشمنی ممالیک با ایلخانان ایران
جنگ های طوالنی م الیک با اییخانان ،در برخورد این حکوموع بوا شویدیان قی ورو
خود بی تأثیر نبود .مغوالن پس ا ساقط کردن خالفع عباسی و تصرف بغوداد (616ق)
برای گسترش فتوحات خود ،به سووی شوام راهوی شودند؛ اموا در نبورد عوین جوالوت
(616ق) ،ا حکومع م الیک شکسع خوردند و موقتوا متوقوف شودند .ایون دسوته ا
ح یه ها که تا پایان حکومع اییخانان در ایران ادامه داشع ،فصیی مهم ا روابط ایران و
شام و مصر ش رده می شود .مغوالن پس ا استحکام حکومتشان در ایران ،رابمۀ خود با
مرکز حکومع مغولی را قمع کرده ،کم کم به اسالم گرایش یافتند .این ت ایل به گرایش
برخی ا آنها به تشیع منجر و فصیی مهم در تاریخ این مذهب شد.
غا ان خان ،نخستین کسی که دین اسالم را رس یاعالم کورد ،گورایشهوای شویدی
داشع .برادر و جانشین او ،سیمان الجایتو (مح د خدابنوده556-510 ،ق) ،حتوی بورای
مدتی کوتاه ،تشیع را مذهب رس ی دستگاه مغول اعوالم کورد .ایون امور موضوعگیوری
عده ای ا عال ان سنی ،به ویژه فقیهان حنبیی را در پی داشع که پس ا سوقوط بغوداد،
به شام هجرت کرده بودند .آنان تصوور موی کردنود شویدیان در پنواه سوالطین اییخوانی
درحددند قی رو خود را گسترش دهند و ح یه به شام در ایون عصور ،بورای گسوترش
تشیع بوده اسع .به نظر می رسد آنان بین شیدیان قی رو خود و ایران آن رو  ،ه دلی و
ه سویی می دیدند و به ه ین دلیل ،عییه تشویع ،بوه موضوعگیوری سیاسوی و فرهنگوی
می پرداختند و بدضا کارهای عی ی شیدیان را نیز که با هدف ترویج این مذهب حورت
می گرفع ،پاسخ می دادند .ابنتی یه ا دستۀ فقیهان نگران ا گرایش اییخانوان بوه تشویع
بود .او منهاجالسنةالنبویة را در برابر منهاج الکرامعة عالموه حیوی ،عوالم بوزر شویدۀ
راه یافته به دربار سیمان مح د خدابنده ،نوشع (داداش نژاد .)65- 61 :5166 ،ابونتی یوه
حنبیی در ترغیب میک ناحر م یوکی برای جنگ با غا ن خوان (متشویع) نقوش مه وی
داشع (ناحری طاهری.)513 :5151 ،
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 .3احیای خالفت عباسی
پس ا فروپاشی خالفع عباسی در بغداد (616ق) ،بیبرس درحودد برآمود خالفوع
عباسی را در قاهره احیا کند؛ 5یرا ایون امور را عامول تقویوع ،اسوتحکام و مشوروعیع
حکومع و افزایش نفووذ خوود در جهوان اسوالم مویدیود .او در نظور داشوع بوا ایون
کار ،شکوه و شهرت دینی و عی ی بغوداد ،بوه قواهره منتقول و ایون شوهر مرکوز عیوم،
فرهنگ و ت دن اسالمی و جانشوین بغوداد شوود و فرمانروایوان مسوی ان ،بورای اظهوار
اطاعع ا او و خضوع در برابرش ،به قاهره بشتابند .بیبرس ه چنین قصد داشع ا این
راه ،قیام های عییه حکومع م الیک را نامشوروع جیووه دهود .شویدیان در پوی تأسویس
حکومع شیدی بودند .برخی ا این قیامها که ا آنها یاد شد ،به دنبوال احیوای خالفوع
شیدی فاط ی بود.
به نظر مستشرقی انگییسی ،هدف بیبرس ا احیای خالفع عباسی اساسا ،جیووگیری
ا فدالیع و کوشش شیدیان در با گرداندن خالفع شویدی فواط ی بوود (موویر:5636 ،
 .)51ا آنجا که بیبرس در آغا حکومتش با انقالبهوایی روبوهرو شود ،بوه پشوتوانهای
قوی نیا پیدا کرد که با تکیه به آن بتواند با آن قیامها مقابیه کنود و بهتورین راه ،احیوای
خالفع عباسی بود (عاشور ،بیتا .)530 :گویا وی تص یم داشع تا ا این راه ،هرگونوه
حرکع عییه م الیک را پیش ا شکلگیری ،نامشروع و ضد مذهب اهلسنع و خالفع
مدرفی کند؛ به ویژه اگر شیدیان این قیامها را حورت میدادند .بیبرس بوا ایون کوار ،بوه
چندین هدف خود ،به ویژه جیوگیری ا هرگونوه کوشوش ،فدالیوع و مبوار ۀ شویدیان
رسید؛ بنابراین ،احیای خالفع عباسی را باید ا عوامل مهم با دارنده در تحرک و رشود
جدی شیدان آن دوران مدرفی کرد.
 .4توسل ممالیک به تصوف
م الیک برای تضدیف تشیع ،ا هر وسییه ای بهره می گرفتنود .آنوان ا تصووف نیوز،
برای جیوگیری ا رشد تشیع و شکلگیوری نهضوعهوای شویدی اسوتفاده کردنود .هوم
 .5دربارۀ احیای خالفع عباسی در مصر ر.ک .مح ود ر ق سییم (5360م) .عصر سالطین ممالیکک ،ج ،0قواهره:
المطبعةالمنوذجیة ،ص 05-3؛ عصاممح د شبارو (5166ش) .دولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدنی آنها در
تاریخ اسالم ،ترج ۀ شهال بختیاری ،قم :پژوهشگاه حو ه و دانشگاه ،ص.003 -531
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شیدیان و هم حوفیان عاشقان اهل بیع پاک پیامبر(ع) بودند؛ با این تفاوت کوه حووفیان
می توانستند در کنار ابزار محبع خود به اهلبیوع(ع) ،ه چنوان بور عقایود سونی خوود
پابرجا ب انند .با گسترش تصوف در عصر م الیک ،بسیاری ا محبان اهلبیع(ع) به این
کانون های مذهبی جذب شدند .تصوف این دوره هرچند در دل ،حب اهلبیع(ع) دارد،
ا شرکع در امور اجت اعی و سیاسی میپرهیزد و این ه ان چیزی اسع که م الیک در
پی آن بودند .انحراف دل های شیدیان و محبان اهلبیع(ع) به س ع کانونهای تصوف،
نقشۀ حساب شدۀ ایشان برای جیوگیری یا دسعکم کاهش رشد و نشاط تشویع در ایون
عصر بود که توفیق بسیار هم به دسع آورد .شیوع تصوف مهمترین جیوۀ حیات دینوی
عصر م الیک اسع .برخی ا سالطین م الیک ا تصوف استقبال کردند و برای حوفیان
مدرسهها و خانقاهها ساختند و حقوق در نظر گرفتند (ه ان.)035 :

نتیجه
پس ا سقوط ایوبیان به دسع م الیک ،ا آنجا که تربیع آنها طبق مذهب حنبیوی و
به ویژه به روش اربابان خود (ایوبیان) بود ،سخع گیری بر شیدیان ،بوا شودت بیشوتری
ادامه یافع .این امر هنگامی جدیتر شد که آنها برای کسب مشروعیع ،با چالش مواجه
شدند و با سرکوب هرچه بیشتر جریان های غیر رس یجهوان اسوالم درحودد برآمدنود
ح ایع عامه را به دسع آورند .م الیک ا آغا  ،تحع تأثیر و نفووذ عودهای ا فقیهوان
حنبیی بودند و در مان بیبرس ،برای نخستین بار ،مذهب آنها ،در کنار سه مذهب دیگر
اهل سنع قرار گرفع و ا میان آنها ،قاضی تدیین شد .برخی ا حنبییان ،ا سالها پویش
ا سقوط بغداد ،با شیدیان دش نی شدیدی داشتند و با تأثیرگوذاری بور دربوار م الیوک،
ایشان را به سرکوب شیدیان ترغیب میکردند .ابونتی یوه ،فقیوه برجسوتۀ ایون دوره ،در
فرمان قتل تددادی ا شیدیان تأثیرگذار بود.
ا دیگر عوامل بسیار مؤثر در سورکوب شویدیان و جیووگیری ا رشود ،حرکوع و
فدالیع آنها در قی رو م الیک ،جنگ های طوالنی اییخانوان بدضوا شویدی یوا متشویع بوا
م الیک ن ایندۀ مذهب اهل سنع بود .م الیک تحع تأثیر فقیهوان ،بوه ویوژه حنبیویهوا
تصور می کردند که شیدیان با پناه بردن به اییخانان و توسول بوه آنهوا درحوددند قی ورو
م الیک را تصرف و مذهب اهل سنع را نابود کنند؛ به ه ین دلیل ،شیدیانِ قی رو خوود
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را ه سو ،ه فکر و احیانا متحد با شیدیان ایوران تصوور و بوه چشوم خائنوان سواکن در
محدودۀ حکومتی خود به آنها نگاه میکردند.
بیبرس با احیای خالفع عباسی در قاهره ،امیدهای شیدیان را که چندین قیوام بورای
با گرداندن خالفع شیدی فاط ی حورت داده بودند ،به ناامیدی تبدیل کورد .بویشوک
یکی ا اهداف بیبرس در احیای خالفع عباسی ،مقابیه با مخالفان ،بوه ویوژه قیوامهوای
شیدی بود که با هدف احیای خالفع شیدی حورت میگرفع .م الیک با ایون کوار ،در
جیوگیری ا تحرک شیدیان توفیق بسیاری یافتند.
عامل مهم و تأثیرگذار دیگر در نابودی یا دسعکوم کواهش فدالیوع شویده ،انتشوار،
تبییذ و گسترش اندیشۀ تصوف بود که ا قرن هفوتم و بوه ویوژه در دورۀ م الیوک ،بوه
شدت اوج گرفع و با ح ایع و استقبال سالطین م الیک روبهرو شد .انتشوار و تبییوذ
این اندیشه موجب شد در حرکع تشیع حقیقی و احیل انحراف پیدا شود؛ یرا اندیشوۀ
تصوف دوری ا اجت اع و سیاسع و پرداختن به عرفان اسع؛ یدنی ه وان چیوزی کوه
م الیک در پی آن بودند .در نهایع ،م الیک در پرتو برنامههای گوناگون توانسوتند آثوار
تشیع را در قی رو خود ناپدید کنند؛ به گونه ای که در پایان سیمنع خود ،اثر چنودانی ا
تشیع پرطرف دار دورۀ فاط یان و ایوبیان باقی نگذاشته بودند.
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ققققققققققققق (بیتا) .الخط  ،ج ،2بغداد :بیجا (اا افست).
منصوری ،بیبقرس (2425ق2335 /م) .مختار االخبار (تارخ الدولة الیوبیة و دولة الممالیک البحریة
حتی سنة 207ه)  ،با مقدمه و تحقی عبدالحمید صالح حمدان ،قاهره :الدار المصریة اللبنانیة.
میرجعفری ،حسین( .)2531تاریخ تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،اقتصاد و فرهنگی ایرران در دورۀ
تیموریان و ترکمانان ،چ ،1تهران :سا مان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،
اصفهان :دانشگاه اصفهان.
میکل ،آندره؛ لوران ،هانری لوران (2532ش) .اسالم و تمدن اسالمی ،ترج وۀ حسقن فروغقی ،ج،2
تهران :سا مان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
ناصری لاهری ،عبداللّقه (2572ش) .مقدمها بر تاریخ سیاسیراجتماعی شمال آفریقا از آغاز ترا
ظهور عثمانیها ،تهران :و ارت فرهنگ و ارشاد.
وردانی ،صالح (2424ق) .الشیعة فی مصر فی االمام علی(ع) حتی االمرام الخمینری ،ققاهره :مکتبقة
مدبولی الصغیر.
Muir, William (1896). The Mamluke or Slave Dynasty of Egypt, London: Smith, Elder & Co.
15 Water. Place.

