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  چكيده
ه.ق به تصرف مسلمانان درآمد و جزئي از قلمرو مسلمانان شد و در زمان  20سرزمين مصر در سال 

عنوان والي مصر كه احمد بن طولون بهشد تا اينخالفت امويان و عباسيان توسط واليان اداره مي
بنياد كه از طرف معتز خليفه عباسي منصوب شد در مصر ادعاي استقالل كرد و دولت طولونيان را 

سال بر مصر حكومت كردند. بعد از طولونيان، اخشيديان در مصر ادعاي  37نهاد و به مدت 
ه.ق تحت حاكميت خلفاي فاطمي قرار گرفت. سلسله  358استقالل كردند و درنهايت مصر در سال 

ه.ق در تونس تأسيس گرديد و سراسر آفريقاي شمالي و  297مذهب فاطميان كه در سال شيعي
زير سلطه خود درآوردند به مدت دو قرن بر اين سرزمين حكومت كردند. در عصر خالفت مصر را 

عنوان وزير فاطميان خالفت راه يافت و به الدين ايوبي به دستگاهالعاضد آخرين خليفه فاطمي صالح
ر را در دست گرفت، بعد نام خليفه فاطمي را از خطبه انداخت و به دولت فاطميان پايان وزمام ام

الدين بعد از تأسيس دولت ايوبيان آيين تسنن را در مصر رسمي كرد و به مبارزه با خشيد. صالحب
گرفته، تحليلي انجام –ها پرداخت. اين پژوهش كه با روش توصيفي شيعيان و از بين بردن آثار آن

رنگ شدن آن در مصر، به تأسيس حكومت فاطميان در ضمن بررسي علل گسترش تشيع و كم
ها با اقدامات آنان در جهت گسترش تشيع، چگونگي انتقال قدرت به ايوبيان و برخورد آن مصر و

  ..شيعيان پرداخته است
 

 .الدينصالح مصر، شيعيان فاطميان، مصر، تشيع، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

 محورهاي از يكي كه فاطميان دولت. راندند فرمان آفريقا شمال بر قرن چهار حدود فاطميان و ادريسيان ازجمله مذهبشيعه هايحكومت
) س( فاطمه فرزند) ع( حسين امام فرزندان از را خود هاآن. بودند مذهب اسماعيلي شيعيان از كه شد تأسيس افريقيه در است پژوهش اين
 قلمرو جزء سرزمين اين و كند خارج عباسيان سلطه زير از را مصر شد موفق آنان سردار جوهر و رفتند مصر به چهار قرن در كه دانستندمي

 گسترش سرزمين اين در را تشيع كه كردن تالش همواره فاطميان. راندند حكومت سرزمين اين بر قرن دو به نزديك آنان. شد فاطميان
 دليل به سرزمين اين در تشيع ايوبي الدينصالح آمدن كار روي و فاطميان سقوط با اما آوردند، دست به هم هايموفقيت راه اين در. دهند
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  4هاني  فريبا 3يان  سليماني مسلم ،2اكبري  مرتضي، 1 ياري سياوش

  .ايالم دانشگاه دانشيار 1
  .ايالم دانشگاه اسالم تاريخ استاديار 2
 .ايالم دانشگاه تاريخ، گروه استاديار  3
    ايالم دانشگاه تشيع تاريخ ارشد كارشناسي دانشجوي 4
  

  ياري سياوش
s.yari@ilam.ac.ir  

رنگ شدن تشيع در مصر از و كم گسترشبررسي علل 
  ايوبيانآغاز تا پايان دولت 
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 پاسخ زير سؤاالت به توان حد در شده سعي پژوهش اين در. شد ركود دچار دادند انجام شيعيان عليه جانشينانش و الدينصالح كه اقداماتي
  داشت؟ نقش مصر در تشيع گسترش در عواملي چه -1: شود داده
  دادند؟ انجام مصر در تشيع گسترش براي اقداماتي چه فاطميان - 2
  بود؟ چگونه ايوبي الدينصالح عصر در شيعيان وضعيت - 3
  بود؟ چه مصر در تشيع شدن رنگكم علل - 4
  تحقيق پيشينه 1- 1
 جديد تحقيقات و اصلي منابع از برخي در كلي طوريبه ايوبيان درباره. است نشدهانجام پژوهشي جزئي طوربه موردبحث موضوع مورد در

 عنوان كه فاطميان دولت پايان تا آغاز از مصر در تشيع يكي است، گرفته صورت موضوع اين با مرتبط كه هايپژوهش. است شده آورده
 تأسيس از قبل شيعيان وضعيت مورد در پژوهش اين در. هست خراسان نور پيام دانشگاه از 1387 آذرماه در كه عبداهللا بيت جميله رساله
 و سياسي اوضاع بررسي ديگر پژوهش. اندداده انجام تشيع گسترش براي آنان كه اقداماتي چنينهم و است شده بحث فاطميان دولت

 بعدي پژوهش. است تهران معلمتربيت دانشگاه از 1390 اسفند در قيصري اسماعيل رساله موضوع كه ايوبيان دوره در مصر اجتماعي
 در. است شدهچاپ پژوهش آينة در اسالم تاريخ مجله در 1387 در كه پور كاظم داوود مقاله عنوان كه الدينصالح عصر در شيعيان وضعيت

 با آنان برخورد و فاطميان خالفت دل در ايوبيان حكومت تأسيس چگونگي به ايوبيان دوره در شيعيان وضعيت بررسي ضمن پژوهش اين
 كردهاشاره فاطميان خالفت دستگاه در الدينصالح گرفتن قدرت و فاطميان دولت تشكيل چگونگي به حاضر مقاله. است شدهاشاره شيعيان

 فاطمي، خالفت دستگاه به ايوبي الدينصالح ورود با دهدمي نشان تحقيق نتايج و است كرده ذكر را شيعيان عليه الدينصالح اقدامات و
  .قرارداد انزوا در را آنان داد انجام شيعيان عليه كه اقداماتي با و شد آغاز وي توسط اسماعيلي و ديني هايسازمان تضعيف

    
  مصر در تشيع پيشينه 2

 با جنوب از ليبي، به غرب از و سرخ درياي شرق در و آن شمال در مديترانه درياي كه دارد قرار آفريقا شرقي شمال در مصر سرزمين
 اهميت و حاصلخيز هايزمين و مصر الجيشيسوق وضع). 82: ش.ه 1390معزي،( است مرزهم فلسطين با سينا جزيرهشبه طرف از سودان،

). 206: ق 1366 حتي،( كنند توجه مصر به خود پيشرفت و توسعه آغاز در مسلمانان كه شد باعث بود روم درياي نيروي مركز كه اسكندريه
 مصر در فراعنه از بعد كه هاحكومت اين ازجمله كارآمدند روي زيادي هايحكومت سرزمين اين در مسلمانان دست به مصر تصرف از قبل تا
 20 سال در درنهايت. بود روم امپراتوري متصرفات از جزئي م.ق 30 سال در بعد و يونان امپراتوري هخامنشيان، امپراتوري رسيدند قدرت به
 مردم بافرهنگ اسالم تعاليم درآمد، مسلمانان تصرف به مصر كههنگامي). 109: 1390 آربري،( درآمد مسلمانان تصرف به مصر سرزمين ق.ه

  ).14: 1375اي،تكيه( شدمي برگزار خاصي باشكوه سالههمه فطر عيد غدير، عيد رمضان، ماه حلول ازجمله اسالمي اعياد. شد آميخته مصر
 مذهب، در مردم با مصر در عاص عمرو). 310: ق 1380پيرنيا،( كردند فتح را مصر عمر خالفت زمان در عاص و عمر فرماندهي با مسلمانان

 و اموي خلفاي طرف از حاكم نود از بيش مسلمانان توسط مصر فتح ابتداي از). 257: 1380لوبون،( داد كامل آزادي هاآن به رسوم و قانون
 وهفتسي مدت كه كرد استقالل ادعاي مصر در عباسي كارگزاران از يكي طولون ابن احمد ق.ه 454 سال در. راندند حكم مصر بر عباسي
 پنج سي هم دولت اين كه كردند استقالل اعالم مصر در اخشيديان خاندان هاطولوني از بعد اما ،)1388،38عبداهللا، بيت( آورد دوام سال
 لين( درآمد كردند تأسيس مصر در را مذهبشيعه دولت ترينبزرگ و درآمد فاطميان تصرف به مصر درنهايت. كرد حكومت مصر در سال
  ).101/1: 1363پل،

 اين در انصاري ايوب ابو و ابوذر مقداد، مانند هاييشخصيت وجود گردد،بازمي ق.ه 20 سال در مصر فتح آغاز به مصر در شيعيان حضور
 مردم عالقه گسترش در) ع( علي امام دوره در بكر ابي ابن محمد حضور همچنين و مصر در عثمان زمان در ياسر عمار حضور و فتوحات

 رواج از قبل مصر مردم بودن شيعه به هم مذهب سني نويسندگان از بعضي). 19- 1354:15شيبي،( داشتند نقش پيامبر بيتاهل به مصر
 عبداهللا هايفعاليت كه مصر مشهور نگارتاريخ مقريزي ازجمله اند؛كردهاشاره بود مصر بر امويان و معاويه غلبه حاصل كه عثماني هايگرايش

  ).175- 174: 1354شيبي،. (داندمي سرزمين اين در تشيع گسترش عامل انددانسته تشيع گذارپايه سنت اهل ازنظر كه را سبا ابن
 اين كه كرد روانه مصر به عاص عمرو فرماندهي به سپاهي معاويه اما شد،مي اداره حضرت آن كارگزاران توسط مصر) ع( علي امام دوران در
 شيعيان وضع. شد خارج حضرت آن دست از) ع( علي امام طرفدار هايپايگاه از يكي ترتيباينبه و درآوردند خود تصرف به را مصر سپاه
 آمدن كار باروي ولي بودند، رفاه در هم مصر شيعيان بود علويان دوستدار خليفه اگر. كردمي تغيير بغداد خلفاي آمدن كار باروي مصر

 و آزار مورد را شيعيان بغداد خلفاي رضايت براي مصر حاكمان و شدندمي محدود شيعيان و شدمي برعكس وضعيت تشيع مخالف خلفاي
  ).847: 1389زيدان،( دادندمي قرار اذيت

  مصر در تشيع گسترش عوامل 3
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 براي) ع( علي حضرت طرف از كه حاكماني همچنين و شدند سرزمين اين وارد مصر فتح جريان در كه مصر در) ص( پيامبر صحابه حضور
 از برخي توجه باعث خالفت مركز از مصر دوري. است سرزمين اين در شيعي عقايد نفوذ اولية عوامل ازجمله شدندمي¬ منصوب مصر اداره
 و گسترش عامل ترينمهم حالدرعين. داشت نقش منطقه اين در تشيع گسترش در هم مصر در علويان حضور. شد علوي كنندگانقيام

  .بود مصر در فاطميان خالفت تأسيس مصر، در تشيع پيشرفت
 تصرف با بودند، سرزمين اين حاكم قرن دو از بيش و يافتند غلبه مصر بر ق.ه 358 سال در كه بودند مذهب اسماعيلي شيعيان فاطميان

 نهادهاي تأسيس با فاطميان دوران اين در). 67/1- 46: 1363 ديگران، و پول لين( يافت رونق كشور اين در تشيع فاطميان دست به مصر
 شد تأسيس فاطميان خالفت دوره در كه شيعي علمي مراكز ازجمله. پرداختند شيعي انديشه و فقه آموزش و تبليغ به فرهنگي و ديني
 نيمه غدير، جشن ،)ع( حسين امام شهادت براي عزاداري مانند شيعي هايآيين مدت اين در و برد نام توان¬مي را دارالحكمه و االزهر جامع
 را آن مذاهب و تشيع مصر در فاطميان حكومت طوالني دوران. يافت رواج مصر در بودند شيعه مهم شعائر از كه ائمه بارگاه زيارت و شعبان

  ).258- 256: 1377ديگران، و آربري( كرد تبديل مصريان سنن و آداب از بخشي به
 نقش پيامبر بيتاهل به مصريان گرايش در كه بود سرزمين اين به زادگان امام و سادات مهاجرت مصر در تشيع رونق عوامل از ديگر يكي 

 اشراف عنوان با و گزيدند سكني آنجا در و كردند مهاجرت مصر به سادات از بزرگي هايگروه عباسيان و امويان خالفت دوران در. داشتند
 با مردم و كردند¬مي سكونت جنوبي مناطق در بيشتر مصر در هاآن عوامل و حكومت نفوذ از دوري براي سادات و علويان شدند، شناخته

  ).847- 846: 1389زيدان،( بودند ارتباط در هاآن
 مصر به زيادي صوفيان قمري هجري دوم سده در است، مصر در شيعي هايانديشه و آيين نفوذ عوامل ديگر از تصوف رواج و حضور
 از برخي به صوفيان عقايد. داشتند سرزمين اين در) ص( پيامبر بيتاهل به محبت در زيادي تأثير و بودند علوي اغلب كه نمودند مهاجرت

 پايبندي ديني بزرگان و صالحان قبور زيارت به همچنين صوفيان است واليت و امامت به اعتقاد موارد اين ازجمله است نزديك شيعي عقايد
 در صوفي مشايخ قبر زيارت همچنين است، هاآن هايآيين برگزاري محل و صوفيان موردتوجه مصر در زادگان امام مقابر دارند، بسياري

  ).176-173: 1354شيبي،( اعتقاددارند سجاديه صحيفه و كميل دعاي مانند شيعي ادعيه به و دارد بسيار رواج مصر
    
  مصر در فاطميان حضور 4

 قبيله كمك به او شد، تأسيس آفريقا شمال در عبداهللا ابن ادريس توسط كه بود ادارسه دولت آفريقا شمال در مذهبشيعه دولت اولين
 بربرهاي ميان در را تشيع مذهب كه بودند خانداني ادارسه). 45: 1378خضري،( نهاد بنياد فاس شهر در را شيعي مستقل دولت اولين زناته

  ).110: 1363پل، لين( كردند فراهم آفريقا شمال در فاطميان تسلط براي را راه دولت اين و دادند رواج آفريقا شمال
 با مبارزه هاآن هدف و گرديد تأسيس تونس در ق.ه 297 سال در كه آيد¬مي شمار به شيعه مهم خلفاي سلسله يگانه فاطميان سلسله
 در فاطميان خالفت). 178:تابي حتي،( يافت تسلط شمالي آفريقا سراسر بر سلسله اين بود، اسالم عالم در بغداد عباسيان مذهبي سيادت

 سرزمين). 794: 1366حتي،( بود العاضد هاآن خليفه آخرين كه رسيد قدرت به فاطميان از ديگر خليفه ده او از بعد و شد آغاز معز با مصر
 را فاطميان خالفت و سازد عملي موفقيت با را مصر فتح شدهطرح خوب نقشه توانست او درآمد، فاطميان تصرف به معز خالفت دورة در مصر
  ).250: 1390آربري،( كند وارد خاورميانه اسالمي هايسرزمين قلب به

 ابن بختيار بين كشمكش سرگرم چون هم بغداد بودند، گريده قحطي دچار مردم و بود شده پريشان اخشيد، كافور مرگ از بعد مصر اوضاع
 فرماندهي با و بربر قبايل كمك با فاطميان). 75-74: 1366 خلدون، ابن( نداشتند مصر به توجهي بود الدوله عضد پسرعمويش و معزالدوله
 شد خارج عباسيان دست از آفريقا شمال سراسر مصر تصرف با 358 سال در توانستند و كردند پيشروي مصر سمت به جوهر نام به شخصي

 مصر به قدرت مقر انتقال با. گذاشتند¬مي خليفه عنوان خود بر و بودند خالفت مدعي زيرا درآمد، عباسيان براي خطرناكي رقيب صورتبه و
 به عتيق جامع در مصر تصرف از بعد الكاتب جوهر). 92- 90: 1378دفتري،( گستراندند آفريقا مختلف نواحي بر را خود تسلط سرعتبه آنان
 در امويان خالفت به فاطميان). 75: 1366: خلدون ابن،( كرد آغاز را قاهره شهر بناي مصر در حضور مدتي از بعد و خواند خطبه معز نام

 فعاليت مخفيانه هاآن مبلغان. شدند ايران و عراق شام، متوجه بربر قبايل با شدن درگير جايبه و نكردند توجهي مراكش و اندلس
 خالفت براي بود تهديدي فاطميان گرفتن قدرت). 4613/11: 1382اثير، ابن( ساختند فراهم عباسي خلفاي براي را مشكالتي و كردند¬مي

 در فاطمي خالفت). 1377:154كوب،زرين( خواندند¬مي قرمطي عنوان تحت را هاآن و برآمدند هاآن نابودي درصدد دليل همين به عباسي
 شد¬مي تأسيس كشور آن در كامل نيروي با مستقلي دولت كه بود بار نخستين اين فراعنه زمان از بعد زيرا دارد، خاصي اهميت مصر تاريخ

  ).178: تابي حتي،(
    
5 
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  مصر در فاطميان اقدامات 
 كه ايپيچيده مالي و اداري هاينظام مصر در فاطميان. بود جديدي عصر مصر تاريخ در فاطمي دوران اقتصادي و فرهنگي سياسي، ازلحاظ
 خلفاي). 92: 1378دفتري،( كردند برقرار بازرگاني و تجارتي وسيع شبكه يك و بودند كاربردهبه عباسيان كه بود هايينمونه از برگرفته
 در). 279: 1380لوبون،( شد ساخته شهر اين در زيادي بناهاي و ابنيه و كرد¬مي شهرها تزيين صرف را خود عوايد از زيادي قسمت فاطمي
 و ديني مراكز ترينبزرگ از يكي كه االزهر جامع بناي بود، آفريقا شهرهاي ترينبزرگ يكي كه شد بنانهاده قاهره شهر المعز خالفت دوره
 مذهب تبليغ براي فاطميان تأسيسات ترينمعروف از دارالحكومه يا العلم دار. شد تبديل تعليماتي مدرسه به العزيز دوره در كه بود علمي
  ).789- 788: 1366 حتي،( بود مصر در اسماعيلي شيعه

 در بود شدهساخته فاطميان توسط كه هاييكتابخانه ترينبزرگ از يكي. بود فاطميان اقدامات ديگر از مختلف شهرهاي در كتابخانه تأسيس
: 1377 هالم،( شد احيا بعدي خلفاي دورة در كتابخانه اين مجدداً ولي رفت، بين از المستنصر خالفت دوره در ق.ه 461 سال هايآشوب
 شد حفظ هند ازجمله اسالمي غير دنياي با تجارتي روابط و گشت مندبهره فرهنگي و اقتصادي رونق از دوره اين در مصر). 115

 را دوره اين در مصر مردم رفاه و امنيت و است گفته سخن فاطميان دربار رسوم و شهر وزندگي تجارت از ناصرخسرو). 142: 1381باسورث،(
  ).210: 1379 كراچكوفسكي،( داندمي حيرت مايه
 در را شيعه مذهب كه زدند اقداماتي به دست مصر در تشيع گسترش براي فاطمي خلفاي و شد متجلي مصر در تشيع فاطميان عصر در
 احيا مصر در دوره اين در كه شيعي شعائر ازجمله پرداختند¬مي شيعه شعائر اجراي به منطقه هر تصرف از پس هاآن. دارندنگه زنده مصر
) ع( علي امام واليت بر شهادت شهادتين در و كردند اضافه اذان به شيعيان شيوه به را اذان تكبير اذان، در العمل خير علي حي خواندن: شد

) س( فاطمه حضرت ،)ع( علي حضرت و پيامبر والدت مناسبت به جشن برگزاري و عاشورا روز در سوگواري غدير، عيد داشت بزرگ. افزودند
  ).205- 204: 1390معزي،( بود مصر در تشيع آيين ترويج براي فاطمي خلفاي اقدامات ديگر از

  فاطميان سقوط 6
 به فاطمي خالفت دستگاه در درباري بازيدسيسه و فساد ،)7: 1386رضوي،( آمد فراهم فاطميان سقوط زمينه المستنصر خالفت دوره در

 دستگاه و ارتش در بنديدسته و رقابت به منجر كه هاعرب و ها¬سوداني ها،ترك بربرها، گرفتن خدمت به). 177: تابي حتي،( آمد وجود
 صدمات نظامي گزاف هايهزينه. شد هاآن سقوط عوامل از يكي و فاطمي خالفت دستگاه ضعف باعث اختالفات اين سرانجام كه شد اداري
 و عباسيان پيوسته دشمني). 93-92: 1378دفتري،( شد منجر ارتش در شورش و دولت ماليه پاشيدگيازهم و فساد به و كرد وارد را خود

 بود فاطميان سقوط عوامل از ديگر يكي بودند آفريقيه شمال آوردن دست به پي در خالفت مدعيان عنوانبه كه اسپانيا امويان
  ).101: 1378دفتري،(

 مردم ساليخشك باوجود كه بود نيل رود طغيان مردم درآمد منبع يگانه و شد مردم شدن فقير باعث كه مصر در قحطي سالي،خشك وقوع
 فاطميان از مردم نارضايتي باعث گرفتند¬مي مردم از فاطميان كه ايظالمانه هايماليات هم طرفي از و دادند دست از را درآمد منبع اين
 ضعيف خلفاي آمدن كار روي شدند،¬مي ترضعيف هرروز دليل همين به كنند نگاهداري هاآن از كه نبود ملتي به متكي فاطمي دولت. شد
  ).794-793: 1366 حتي،( داشت نقش هاآن ضعف در هم

 انشقاق فاطميان، با رقابت و سلجوقيان گرفتن قدرت. افزود فاطميان مشكالت به هم قاهره هايدروازه به صليبيان ورود و صليبي هايجنگ
 وسعت). 37: 1380طقوش،( شدند تقسيم گروه دو به فاطميان و آمد وجود به المستنصر مرگ از بعد كه فاطميان بين در قدرت

 و اديان تمام فاطمي خالفت هايسرزمين مذهبي، و ديني تنوع چنينهم و بود كرده دشوار را قلمرو اداره فاطمي خالفت هايسرزمين
). 156: 1390معزي،( شد فاطميان خالفت تضعيف و درگيري و اختالف آمدن وجود به سبب امر اين كه بود دادهجاي خود در را مذاهب
  ).178: تا¬بي حتي،( كرد سقوط سلسله اين ايوبي الدينصالح گرفتن باقدرت درنهايت

  ايوبي الدينصالح 7
 532 سال در) 163: 1362 خيري،( است المقدسبيت كردن آزاد و صليبي هايجنگ در شركت سبب به شهرتش كه ايوبي الدينصالح

 طرف از آنجا در و رفتند موصل به خانواده با همراه تولد از بعد. آمد دنيا به موصل و بغداد ميان مشهور شهرهاي از يكي تكريت در ق.ه
  ).115/4: 1374حسن، ابراهيم حسن( شد بخشيده الدينصالح پدر ايوب به زيادي هايزمين زنگي عمادالدين
 ايوب الدين،صالح پدر. بودند آذربايجان اران در واقع دوين روستاي ساكن اجدادشان كه هستند هذباني تيره و روادي كردان از ايوبيان
 اولين براي الدينصالح و شيركوه). 118/1: 1363پل، لين( درآمدند نورالدين اتابك خدمت به ششم قرن اواسط در شيركوه برادرش همراه

 مصر در كه هاييشورش شدند موفق هاآن شدند، مصر وارد فاطمي خليفه العاضد به كمك براي زنگي نورالدين طرف از ق.ه 559 سال در بار
 واگذار الدينصالح عموي شيركوه به را وزارت هاآن خدمات پاسبه هم العاضد). 36- 35: 1383واصل، ابن( كنند سركوب بود گرفتهشكل
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: 1381باسورث،( كرد واگذار شيركوه برادرزاده الدينصالح به را وزارت العاضد درگذشت، و نكشيد طول ماه چند شيركوه وزارت دوران. كرد
155.(  

 نيابت ديگر سوي از و داشت مذهبشيعه فاطمي خالفت وزارت سويك از زيرا بود، دشوار موقعيتش وزارت به رسيدن از پس الدينصالح
 تصميم مدتي از بعد ولي بياورد، خطبه در را دو هر نام كه بود مجبور دليل همين به داشت، را دمشق حاكم مذهب سني كه زنگي نورالدين
 كه عواملي). 116/4-115: 1374حسن، ابراهيم حسن( كند جلب خود سمت به را مردم توجه و ببرد باال مصر در را خودش موقعيت گرفت

 بعدي عامل قرارداد الدينصالح اختيار در او كه تسهيالتي و نورالدين حمايت يكي داشت، نقش قدرت دست به براي الدينصالح موفقيت در
  ).65: 1375شاندور،( بود صليبيون بين اختالف و فاطمي خالفت ضعف و انحطاط
 نام داد دستور محمود نورالدين و گرديد او اراده محكوم بود ناتواني شخص كه فاطمي خليفه عاضد و يافت استقرار مصر در الدينصالح
 از خليفه نام انداختن كه بهانه اين به نورالدين تسلط ترس از الدينصالح ولي بخواند خطبه عباسي خليفه نام به و بيندازد خطبه از را خليفه
 تعلل وقتي نورالدين). 3063- 3062: 1380خواند، مير( كرد خودداري كنند¬مي شورش مردم و شوند¬مي مواجه مردم مخالفت با خطبه
 نماز از بعد مسجد در هم او كاركرد، اين انجام مأمور را الخبوشاني الفقيه نام به شخصي ديد را خطبه از خليفه نام درانداختن را الدينصالح
 ندادند نشان اقدام اين به نسبت اعتراضي مردم و خواند خطبه عباسي المستضي نام به و انداخت خطبه از را العاضد نام و رفت منبر باالي

  ).131-130: 1366 خلدون، ابن( كرد سقوط مصر بر تسلط قرن دو از بعد فاطميان حكومت ترتيباينبه
 الدينصالح چون شد تيره زنگي نورالدين و او بين رابطه دوره اين در گرفت، دست در را قدرت الدينصالح مصر در فاطميان سقوط از بعد

 كار اين انجام براي الدينصالح ولي دهد پايان فاطميان حكومت به خواهد¬مي الدينصالح از نورالدين. كردنمي توجه نورالدين هافرمان به
 با بود گرفته العاضد از را خود قدرت چون ديگر سوي از و داشت مصر بزرگان و مردم شورش از ترس سويك از دهد¬مي نشان ميلي¬بي

: 1369 معلوف،( يافتمي تنزل زنگي نورالدين نماينده به سياسي مقام ازنظر و شد¬مي كاسته اشسياسي قدرت از فاطمي دولت بركناري
241-242.(  

 ساختن و روحانيون حمايت و علما تشويق در رفت¬مي بشمار اسالم عالم از دفاع قهرمان و بود دلير جنگجويي كهآن از گذشته الدينصالح
 يكي كه بابر و الرشيدهارون دوشبهدوش شرقي هايافسانه در او نام. دارد بسيار شهرت نيز مساجد و مدارس بناي و قنوات احداث و سدها
 دولت امور تنظيم به گرفت دست در را امور زمام كهاين از بعد الدينصالح است ذكرشده بود صليبي هايجنگ در اسالمي مدافعان از ديگر

 كوه قله جانب بر بلندي دژ تا كرد مأمور را قراقوش بهاءالدين خود وزير و پرداخت دژ ساختن به دشمنان از ماندن امان در براي و پرداخت
 را قاهره و القطايع اطالل و عسكر فسطاط، كه عظيم ديوار بناي و بگيرد قرار مورداستفاده لشكرگاه و حكومت مركز عنوانبه كه بسازد معظم

  ).821- 819: 1366حتي،( گرفتبرمي در
). 294: 1380لوبون،( شودمي شمرده عالي بناهاي ازجمله و شد ساخته الدينصالح دستور به كه است قاهره بناهاي از يكي قاهره قلعه

 پرداختند پادشاهان درباره انگيزشگفت هايداستان و روايات تأليف و آوريجمع به دليل همين به داشتند عالقه قديم مصر و كتب به ايوبيان
 كههنگامي از. بود موصل و حلب در حكومت قلمرو گستردش و مسلمانان ميان وحدت ايجاد الدينصالح اقدامات ديگر از). 47: 1375تشنر،(

 سلطه زير از را بيروت و قيساريه نابلس، طبريه، شهرهاي شد موفق او. كند بيرون شرق از را هاصليبي كه كرد تالش گرفت دست را قدرت
 در درنهايت و كرد آماده المقدسبيت فتح براي را خود نيروهاي بعد و) 4/ 120- 119: 1374حسن، ابراهيم حسن( آورد بيرون هاصليبي
  ).118/1: 1363پل، لين( كند آزاد را المقدسبيت شد موفق طبريه غرب در واقع حطين جنگ
 گرفت پس هاصليبي از را اشغالي نواحي از بسياري توانست و داد نشان خود از زيادي هايرشادت صليبي سوم جنگ جريان در الدينصالح

 المقدسبيت بر تسلط بر عالوه الدينصالح). 274: 1369گريمبرگ،( يابد تسلط زيادي شهرهاي بر شد موفق و) 100: 1386اصل، رضوي(
 حتي،( شد بلند مسجداالقصي هايمناره در اكبراهللا بانگ ناقوس، صداي جايبه و بگيرد پس هاصليبي از را اورشليم شهر شد موفق

  ).188:تابي
  تشيع تضعيف در ايوبي الدينصالح اقدامات 8

 الملك لقب او به و كرد واگذار الدينصالح او برادرزاده به را وزارت العاضد شيركوه مرگ از پس شد، ذكر قبل مبحث در كه طوريهمان
 را شيعه مذهب كهآن يكي بود، چيز دو كرد¬مي دنبال الدينصالح كه اهدافي ترينمهم. بود فاطمي خلفاي وزير آخرين او. بخشيد الناصر

  ).188: تابي حتي،( كند جهاد هاصليبي ضد كهآن ديگر و دارد برميان از مصر در
 آيين برآمد درصدد همچنين و گرفت دست در مالي امور اداره پدرش و كرد واگذار خود خانواده به را حاصلخيز اراضي تمام الدينصالح

 سال در و كرد تقويت را تسنن آيين و تضعيف را فاطمي ديني هايسازمان او). 124: 1386اصل، رضوي( كند سركوب مصر در را اسماعيلي
 و كرد بركنار را اسماعيلي قضات تمام و كرد تعطيل را اسماعيليان دعوت و تعليم مجالس و كرد حذف اذان از را العمل الخير علي حي 565

 را خود موقعيت صدارت نيم و سال دو از پس و يافت تسلط مصر ديني حوزه بر تغييرات اين با او. كرد استفاده تسنن اهل از آنان جايبه
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- 139: 1390چلونگر،( خواند عباسي خليفه نام به را خطبه ق.ه 567 سال در و شدفاطمي دولت سقوط باعث درنهايت و كرد مستحكم
 و بگيرند جشن عاشورا روز در مردم كه كنند جعل روايت و حديث كردند تالش شدند كربال يادآوري خطر متوجه كه امويان دوره در). 141
  ).125: 1354شيبي،( دادند ادامه را سنت اين جانشينانش و الدينصالح امويان از پس

 و كرد ويران بود قاهره شحنه زندان كه را المعونه دار 565 سال محرم در و كرد مطرح را فاطميان نسب در تشكيك مسئله الدينصالح
 به فاطمي قصر شمال در را دارالسعد و هامالكي براي را عتيق جامع كنار در دارالغزل). 35: 1380طقوش،( ساخت را شافعيه مدرسه

 به بودند ساخته كاخ در هاآن كه ايكتابخانه فاطميان سقوط از پس او). 127: 1366 خلدون، ابن( كرد تبديل صوفيان براي خانقاهي
- 116: 1377هالم،( زد آتش را فاطميان عقايد به مربوط كه هاييكتاب و گذاشت فروش به را كتابخانه هايكتاب و كرد تبديل بيمارستان

 و سنن همه و حافظي دعوت سازمان و قرارداد تعقيب تحت را مصر اسماعيليان و كرد غارت را هاآن هايگنجينه تمام الدينصالح). 117
). 154-1378:153دفتري،( برد بين از را شام و مصر در فاطمي مراكز تمام ق.ه هفتم قرن پايان تا برداشت ميان از را هاآن نهادهاي
 به مربوط هايكتاب تمام هم او سپرد عبدالرحيم قاضي بنام شخصي به را قاهره كتابخانه و بخشيد خود نزديكان به را فاطميان قصرهاي

  ).142: 1390چلونگر،( زد آتش را اسماعيليان
 وزارت از علوي شيعيان از گروهي واقعه اين در كه بود خواجگان واقعه دادند انجام الدينصالح عليه مصر شيعيان كه هاييقيام از يكي
 عوريش، قاضي داشتند شركت شورش اين در كه كساني ازجمله و بودند ناراضي داد انجام فاطميان عليه او كه اقداماتي و الدينصالح
 اين از الدينصالح وقتي ولي بگيرند، كمك هاصليبي از الدينصالح سركوب براي گرفتند تصميم كه بودند الكاتب عبدالصمد و القضاتقاضي
  ).129- 128: 1366خلدون، ابن( آويخت دار به و دستگير را هاآن همه شد آگاه جريان
 اهل مذهب ايوبيان دوره در). 155: 1381باسورث،( برد بين از را فاطميان آثار و داشت مقرر را گراسنت تعليماتي هايسياست الدينصالح
 تضعيف براي ايوبيان اقدامات ديگر از). 118/1: 1363 ديگران، و پل لين( شد رايج بود رسمي آيين فاطمي دوره در كه تشيع جايبه سنت

 تفكر گسترش براي متعددي مدارس و كردند تأسيس مصر در را تسنن مذهب تجديد عقلي مراكز داد انجام سنت اهل اقتدار و شيعيان
  ).282: 1374 حسن، ابراهيم حسن( كردند تأسيس تسنن

 عيد مقابل در و گرفتند¬مي عزا را زبير بن مصعب قتل روز محرم هجدهم عاشورا، مقابل در و گرفتند¬مي جشن عاشورا روز در ايوبيان
 رسماً  ق.ه 567 در الدينصالح). 82/1: 1362 متز،( گرفتند جشن را ابوبكر و پيامبر ورود سالگرد حجهذي هشتم و بيست روز نيز غدير
). 279: 1390آربري،( شدرسمي مصر در تسنن آيين مجدداً  و داد پايان شيعيان سلطه قرن دو به كه گرفت دست به مصر در را قدرت
 و پل لين( درآورد خود سلطه زير داشت قرار فاطمي خلفاي حكومت نظارت تحت او از قبل كه نيز مدينه و مكه مصر، بر عالوه الدينصالح

  ).118/1: 1363 ديگران،
  مصر در تشيع شدن رنگكم علل 9
 و بازگشت تسنن به كم مقاومت ميان در مصر و شدرسمي مصر در تسنن آيين مجدداً ايوبيان آمدن كار روي و فاطميان دولت انقراض با

 را خود تالش تمام كه بودند مذهب سني دولتي شد تأسيس ايوبي الدينصالح توسط كه ايوبيان حكومت. شد گذاشته كنار تشيع مذهب
 مصر در مجدداً را تسنن آيين قرن دو از بعد شدند موفق درنهايت كه دادند انجام تسنن كردن جايگزين و مصر در تشيع بردن بين از براي
 سني عالمان ناگسستني و عميق پيوند. كنند نابود مصر در را تشيع آثار تمام كردند سعي ايوبيان). 509- 507: 1383خلدون، ابن( كنند احيا

 الدينصالح اقدامات ديگر از شيعه مراكز به مذهب سني عالمان اعزام. گذاشت بزرگي اثر شيعيان انزواي بر الدينصالح حكومتي دستگاه با
 كنند تبليغ شيعه مذهب شعائر و اعتقادات عليه تا كردندمي سفر نشينشيعه مراكز و بهشهرها عالمان اين. بود تشيع محو براي ايوبي

 كه گرفت قرار مماليك دولت سلطه زير مصر ايوبيان، دولت از بعد). 8- 7: 1387پور، كاظم( بودند تبعيد يا زندان در شيعه علماي كهدرحالي
 مذهبهم هاآن كه شد عثماني امپراتوري متصرفات از جزئي مصر درنهايت. بودند شيعيان سرسخت مخالف و مذهب سني هم دولت اين

. بروند ضعف به رو مصر در تشيع هواداران شد باعث كه دادند انجام تشيع بردن بين از براي فراواني تالش و كرد اعالم رسمي آيين را تسنن
 زدند مهاجرت به دست يا دليل همين به گرفتندمي قرار اذيت و آزار مورد و نداشتند فعاليت حق شيعيان هاحكومت اين فرمانروايي دورة در
  ).851- 850: 1389 زيدان،( داشتندمي نگه مخفي را خود مذهبي گرايش يا

  بحث ونتيجه گيري:
 رسمي آيين بار اولين براي تشيع آيين و گرفت رونق مصر در دادند انجام هاآن كه اقداماتي دليل به تشيع مذهب فاطميان دولت تشكيل با

 موفق الدينصالح و شد فراهم فاطميان دولت سقوط براي زمينه كمكم فاطميان، خالفت دستگاه به ايوبي الدينصالح ورود با. شد اعالم مصر
 بر آنان سلطه قرن دو به فاطميان، دولت ضعف از استفاده چنينهم و شدمي عباسي خالفت و زنگي نورالدين طرف از كه هايحمايت با شد
 اين سنت اهل براي مختلف مدارس تأسيس و مذهب سني علما از حمايت با او. بگيرد رونق مصر در تسنن آيين ديگر بار و دهد پايان مصر
 و كرد ويران بود شدهتأسيس فاطميان دوره در كه هاييكتابخانه و برد بين از را شيعيان به مربوط آثار تمام و داد گسترش مصر در را آيين
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 قضاوت امر براي مذهب سني قضات از و كرد بركنار را مذهبشيعه قضات. زد آتش بود اسماعيلي عقايد به مربوط كه هاييكتاب تمام
  .شد مصر در تشيع تضعيف باعث اقدامات اين با درنهايت. كرد استفاده
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