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چکیده

از سال  648ھ.ق با زوال قدرت ایوبیان ،ترکان ممالیک جانشین آنان شدند و تاا ساال  923بار مرار،
فلسطین ،لبنان و سوریه فرمان راندند .ممالیک با گرایش مذهبی سانی تاالف فراوانای را بارار قادرت
گیرر مذاهب اهل سنت انجام دادند .این تالف بیشتر در جهت کسب مشاروییت سیاسای و ماذهبی از
یلما بوده است .این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که نحوه برخورد و تعامل دولت ممالیک با
چهار مذهب اصلی در دوران حاکمیت خود به چه صورت بوده است؟ و به این نتیجه رسیده که تعاامالت
این دولت با مذاهب با توجه به رویکردهار سیاسی مذهبی این مذاهب فقهی متفااوت باوده اسات و باا
توجه به این رویکردها غلبه مذهبی در هر دورهار با برخی از این مذاهب بوده است و قاضایالقضاات از
میان آن مذهب انتخاب میشده است.
واژههای کلیدی :ممالیک ،شافعی ،حنفی ،مالکی ،حنبلی ،مشروییت سیاسی.

 کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم.1
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بیان مسئله

ازآنجاکه ادیا و کوشش سیاستمداران و حاکمان مسلمان ولو در ظاهر بر آن بود تاا
ینوان سیاست اسالمی بر یملکردهار آنان اطالق شود لذا همواره به دنباال ساردمداران
مذاهب اسالمی و یا بهکارگیرر فقها در دستگاه حکومتی خود بودند تا باه نحاور ،ماورد
تأیید مذهبی از جانب آنان قرار گیرند چراکه باا پاذیرف منراب دولتای یاا همراهای باا
حکومت ،مشروییت دینی حاکمان تثبیت میشد.
اقدام عمومی سالطین مملوک در ارتباط با مذاهب اسالمی

توجه سالطین ایوبی به مذهب شاافعی موجاب رواا ایان ماذهب در مرار گردیاد.
بنیانگذار سلسله ایوبیان یک سنی متعرب و شافعی تمامییار بود و وقتی به قدرت رساید
تمام سعی خود را در نشر این مذهب و جایگزین کردن آن بهجار مذهب فاطمیان به کار
گرفت (شمایی رفایی ،1404 ،صص  45ا  .)60انزوار کامال شایعه در مرار و تقویات
مذهب شافعی بزرگترین هدف صالحالدین در مرر بود که با حکومت فاطمیان در مرار
گسترف بیشترر پیداکرده بود( .صنهاجی ،1984 ،ص  .)53صالحالدین در راستار تغییر
مذهب ،اقدام به تغییر قضات کرد و این در حالی بود که تغییر مذهب هنوز کامالً اجرانشده
بود و صالحالدین با این کار سعی داشت مردم را مجباور کناد ،دسات از ماذهب خاویش
بردارند و تن به مذهب دیگرر (شافعی) بدهند .او بر این اساس ،قاضیان شیعه را یزل کرد
و منرب قضاوت در مرر را در تاریخ یازدهم جمادرالثانی سال  566به قاضی صدرالدین
یبدالملک بن ییسی بن مارانی شافعی سپرد .آنچه مسلم اسات ،یماده طریاا اساتیال و
استمرار مذاهب فقهی ،نهاد قضاوت و شیخاالسالمی بود که این دو نیز توسا خلیفاه یاا
سلطان تعیین و نرب میشد .بهاینترتیب مذهب شافعی در مرر نسبت به سایر ماذاهب
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در اوا ،قرار گرفت (شهابی ،1368 ،ا  ،3صص  .)653-673ور همچنین برار تغییار در
ایتقادات مذهبی مردم از یلمار اهل سنت استفاده فراوانی برد .نقش یلما و فقها بهینوان
پدران معنور و روحانی برار تودههار مختلف مردم در تقویات و تثبیات دیان و ماذهب
قابلانکار نیست .حضور پررنگ و فعال یالمان دینی موجب میشود که ماردم در یمال و
تعهد به فرمانها دینی و آموزههار مذهبی ،سختکوفتر باشند .یلما مردم را باه انجاام
احکام الهی و پایبندر به شعایر دینی و مذهبی تشویا میکنند و مردم در سایهسار یالمان
و دانشمندان دین ،به انجام تکالیف خود راغبترند و طبیعی است کاه در چناین فضاایی،
مذهب (اهلتسنن یا هر مذهب دیگرر) بار میگیرد و دیگر فرقهها که از نعمت پشتیبانی
و حمایت معنور (فقها و اندیشمندان دینی) بیبهرهاند ،در انزوار کامل به سار مایبرناد.
صالحالدین میکوشید قدرت و دولت را در خدمت اهل یلم قرار داده و از حمایات آنهاا
بهره الزم را ببرد .ور خوب دریافته بود که اگر یارر یلمار اهلتسانن را نداشاته باشاد
برار تغییر مذهب در مرر ناکام خواهد بود ،ازاینرو تمام توان را به خدمت گرفت تا نظار
مساید یلمار سنی مذهب را جلب کند و در این راه ،توفیا چشمگیرر به دسات آورد .او
تابع محض فقیهان سنی مذهب شد و از هیچ خدمتی نسبت به آنها دریغ نکرد .خدمات و
کمکهار مادر و معنور صالحالدین به یلما بایث شد تا یلمار زیاادر از ساایر نقاا
جهان اسالم به خدمتش برسند (ابن خلکان ،1972 ،ا  ،7ص .)207
از سال  648با زوال قدرت ایوبیان ،مملوکیان جانشین آناان شادند و سیاساتهاار
متعربانه ایشان را ادامه دادند و تا سال  923بر مرر ،فلساطین ،لبناان و ساوریه فرماان
راندند (مقریزر 1418 ،الف ،ا  ،1ص « )118بیبارس» سالطان ممالیاک در ساال 663
دستور داد که برار هرکدام از مذاهب چهارگانه اهل سنّت قاضی تعیین گردد و ریاسات از
آن قاضی شافعی باشد و ترمیم گرفته شد که شااهد و کاندیاد بارار وظاایف قضااوت،
امارت ،تدریس و خطبه ،جز از این چهار مذهب ،قابلپذیرف نباشاد (شابارو.)43 ،1992 ،
سلطان ،قاضی صدرالدین سلیمان بان أبای العاز بان وهیاب األذریای الحنفای ،قاضای
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شرفالدین سبکی مالکی و قاضی شمسالدین محمد بن آبراهیم حنبلی را قاضیالقضاات
در مرر قرار داد ،مضاف بر اینکه برار قاضی القضاة تاااالادین ابان بنات األیزشاافعی،
اختیارات ویژهار قائل شد ،مانند توجه در اموال ایتام و دادگاههار مربو باه بیاتالماال.
ازاینرو قاضیالقضات شافعی بر سه مذهب دیگر برترر یافت (مقریزر 1418 ،الف ،ا ،1
ص  )118و (ابن کثیر ،1407 ،ا  ،13ص .)250
بهاینترتیب چهار قاضی برار هر یک از مذاهب چهارگانهٔ شافعی ،مالکی ،حنفی و
حنبلی معین گردید و این امر بهصورت رسمی از سال  665استمرار یافت؛ بهطوررکاه در
حدود اسالمی ،مذهبی بهغیراز این چهار ماذهب و یقیاده اشاعرر باه رسامیت شاناخته
نمیشد .این کار مهمترین دگرگونی در نظام قضایی ممالیک ،محسوب میشد؛ زیرا حریم
هر مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت مشخص شد و کار بهجایی رسید که در مادارس
و سایر مکانهار تجمع ،بر ایان اسااس ،یمال مایکردناد و ماردم را از ساایر ماذاهب
بازمیداشتند به این صورت که آنان را مردود میشمردند و هیچ قاضی مربو به ماذاهبی
غیر از چهار مورد ذکرشده معین نمیشد و حتی شهادت آنان نیز در دادگاه ،موردپاذیرف،
قرار نمیگرفت و برار خطابت و امامت و تدریس ،پیروان سایر مذاهب ،موردتوجه نبودند.
یالوه بر اینها ،فقها این مذاهب ،مجبور بودند بر اساس یکای از چهاار ماذهب رسامیت
یافته ،فتوا دهند و هر فتوایی خارا از این محدوده ،تحریم شده بود (مقریزر  1418ب ،ا
 ،4ص  )167و (قلقشندر ،1407 ،ا  ،11صص  .)173-202ابان خلادون در ایان ماورد
مینویسد« :تقلید در تمام کشورهار اسالمی ،در مذاهب اربعه منحرر شد و پیروان ساایر
مذاهب محو و نابود شدند» (ابن خلدون ،1375 ،ا  ،2ص .)911
در سال  664دمشا نیز راه قاهره را پیمود و بنا گذاشته شد که هر مذهب از مذاهب
چهارگانه قاضیالقضاتی داشته باشد و در هر نمایندگی نیز چهار قاضی از چهار مذهب باه
کارهار قضایی همات گمارناد .در هماان ساال ابان خلکاان ،قاضای قضاات الشاافعی،
شمسالدین یبداهلل بن محمد بن یطا از حنفی ،شمسالدین یبدالرحمن ابن شیخ أبی یمر
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از حنابله ،یبدالسالم بن الزواور از مالکی ،برار این منظاور انتخااب شادند( .ابان کثیار،
 ،1407ا  ،13ص  .)246پادشاهان و حاکمان ممالیک ترمیم گرفتناد کاه بارار از باین
بردن سایر مذاهب ،بهخروص مذهب اسماییلیه ،از نیرور نظامی اساتفاده نمایناد .بادین
ترتیب یلمار اهل سنّت با دولات متحاد شادند (زیااده ،نایکال ا ،1351 ،ص  .)140ایان
همپیمانی سبب گردید که فقها ،ابزار گونه در خدمت مرالح حاکمان ممالیک قرار گیرناد
(الشیبی ،1982 ،ص  )133و هرکدام منویات خود را توس دیگرر جامه یمال بپوشاانند.
اگر کسی متهم میشد به مخالفت با دولت یا مذهب فقهی و کالمای ،باا کیفار سانگینی
روبرو میگردید .سهروردر که در یرر صالحالدین ،سلف ممالیک ،در حلب توس حکام
قاضیان و حاکم آن دیار  -پسر صالحالدین  -سرف را از دست داد و سپس به دار آویخته
شد ،جرمی جز یقاید فلسفی ناسازگار با باورهار فقیهان آن دیار نداشت (زیااده ،نایکال ا،
 ،1351ص .)140
 .1مذهب حنفی و ممالیک

یکی از چهار مذهب اصلی مرر در دوره ممالیک مذهب حنفای اسات .رویکردهاار
خاص این مذهب نسبت به حکومت و اطایت از سلطان و خلیفه سابب اقباال بسایارر از
حاکمیتهار اسالمی به این مذهب شد .ابوحنیفه نعمان ابن ثابت تمیمای کاوفی از ناژاد
فارس بود و در کوفه در سال  80والدت یافتاه و در بغاداد در ساال  150درگذشات .ور
مؤسس طریقهار است که از ارکان چهارگانه مذاهب اهل سانت بشامار مایرود (ذهبای،
 ،1413ا  ،11ص  )474مذهب ابوحنیفه  -در افریقیه  -بارزترین مذاهب بود( .ابان ابای
الوفاء ،1332 ،ا  ،1ص  )5شاگردان ابوحنیفه  -برخالف او  -در زمره یلمار دربار خالفت
بودند .ابو یوسف قاضیالقضات یرر هارون الرّشید بود و چون درایانبااره از اباو یوساف
سؤال کردند ،گفت :ما نزد ابوحنیفه میرفتیم و درس فقه میخواندیم ،ولی در امر دین از او
تقلید نمیکردیم( .خطیب بغدادر ،بیتا ،ا  ،13ص  )399بههرحال ،خلفاا اغلاب ماذهب
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فقهی ابوحنیفه را ترویج میکردند .ازنظر تاریخی میتوان گفت که تا حدودر رشد مذهب
حنفی از آغاز در دامن قدرت و با حمایت دولتها همراه باود .آنچاه در اینجاا موردتوجاه
است ،نزدیکی فقه حنفی باقدرت است چراکه خود حنفیان در دورههار مختلف این نکتاه
را یادآور شده و برار کسب حمایت از مذهب خود در برابر قدرت روزافزون شافعیان ،آن را
به حکام یادآورر کردهاند .مسئلهار که بسیار واضح است و از مرادیا آن مایتاوان باه
انتخاب خطیب مسجد امور دمشا اشاره کرد .طرسوسی ،یالم حنفای در کتاابش ساعی
دارد اثبات کند که این منرب ،حا حنفیان است و سلطان باید این جایگاه را باه خطیاب
حنفی اختراص دهد( .طرسوسی ،بیتا ،ا  ،1ص  )43نکتهار که خود آنان یادآور شدهاند
و نمونههار فقهی فراوانی برار آن به دست دادهاند ،حکایت از آن دارد که بر اساس فقاه
حنفی ،سلطان اختیارات بیشترر دارد و راحتتر و باقدرتتر مایتواناد اماور را اداره کناد
ازاینرو مذهب حنفی برار ترکان مملوک حاکم ،کارساازتر از ماذهب شاافعی ،حنبلای و
مالکی هست.

آبراهیم بن یلی بن احمد طَرَسوسی حنفی ( 721ا  - )758از یلماار قارن هشاتم
هجرر  -مقارن با حکومت ممالیک و در شهر دمشا میزیست .پدر او قاضی شهر دمشا
بود .آبراهیم در حیات پدر باه نیابات از او قضااوت مایکارد .نجام الادین طرسوسای (م
 )1357/758قاضیالقضات حنفیان در دمشا ،در کتاب تحفه الترک فیما یجب ان یعمال
فی الملک ،ضمن دوازده فرل به بیان مهمترین مسائل سیاسی و حکومتی پرداخته است.
این اثر نشانگر سازگارر بیشتر مذهب حنفی با امار حکومات و گساتردگی حاوزه قادرت
سلطان و حتی مشروییت او است .ینوان کتاب ،خود گویار نگرف مؤلف است که مذهب
حنفی برار ترکان مملوک حاکم ،کارساازتر از ماذهب شاافعی ،حنبلای و ماالکی هسات
(جعفریان ،1378 ،شماره .)13
نخستین فرل رساله ،درباره صحت و درستی سلطنت ترکان مملاوک و اثباات ایان
نکته است که برار مشروییت سلطنت ،شرایطی از قبیل اجتهاد ،قریشای باودن و یاادل
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بودن ،الزم نیست .ور در آغاز این فرل مینویسد :ابوحنیفه و اصحاب ور بر آن هستند
که شر نمیشود در صحت والیت سلطان اینکه قریشی ،مجتهد و یادل باشد؛ بناابراین
سلطان ترک ،چه یادل ،چه ظالم ،میتواند امام باشد ،دلیلش هم اینکه مردم پس از امام
یلی یلیهالسالم زیر بار حکومت معاویه رفتند .ور در ادامه ،با ارائه نقلهار فراوانی از آثار
شافعیان ،ازجمله احکام السلطانیه نیآوردر ،میکوشد تا ثابت کند کاه در ماذهب شاافعی
شرو متعددر درباره سلطان پیشبینیشده است ،ازجمله ،شر اجتهاد و مهامتار از آن،
شر قریشی بودن .پسازآن ادامه میدهد ،اینها یبارتهار شافعی و پیروان او است که
از کتابهار مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهاد و قریشای
باشد .در این صورت و بر اساس این شرو  ،نه از ترکان و نه از یجمها ،کسی نمایتواناد
سلطان شود ...پس سلطنت ترکان مشروییت ندارد .طرسوسای مایافزایاد :ایان دیادگاه
صحیح نیست ،چراکه نشر این فتاوا ،سبب کاهش قدرت سلطان شده و ریایاا را از او دور
میکند .حاصل آنکه مذهب ما با ترکان سازگارتر است (طرسوسی ،بیتا ا  ،1صص -29
 .)28طرسوسی در ادامه ،فهرستی بیش از دوازده مورد از اختالفنظرهار فقهی در حاوزه
قدرت سلطان که نشانگر سازگارر مذهب حنفی با سلطان است را ارائه مینماید که بسیار
قابلتوجه است؛ به بخشی از آن اشاره میکنیم:
 -1به نظر ابوحنیفه اگر کسی که زماینهاار خاراا را در اختیاار دارد ،نتواناد آن را
زرایت کند و خراجش را به بیتالمال بپردازد ،امام میتواند زماینهاا را از او گرفتاه و باه
دیگرر بدهد ،چه صاحبش راضی باشد یا نباشد .این در حالی است که در مذهب شاافعی،
سلطان ،چنین اختیارر را ندارد.

 -2بر اساس مذهب ابوحنیفه ،سلطان پس از فاتح سارزمینهاار جدیاد ،مایتواناد
زمین ها را به مردم همان ناحیه واگذار کناد ،چاه ساربازانش راضای باشاند چاه نباشاند،
درحالیکه شافعی رضایت سربازان را شر الزم میداند.

12

شماره  ،25بهار  ،1395ویژه تاریخ اسالم

 -3اموال شخری فرد کافر مقتول درصحنه جنگ ،بر اساس فقه ابوحنیفاه ،تنهاا در
صورتی از آنِ قاتل است که پایش از آن سالطان چناین اجاازهار را صاادر کارده باشاد،
درحالیکه به نظر شافعی ،چه سلطان چنین اجاازهار داده باشاد چاه ناداده باشاد ،اماوال
شخری فرد مقتول ،از آن قاتل او در جنگ است.

 -4احیار زمینهار موات توس مردم ،تنها در صورتی ملکیات مایآورد کاه اماام
پیش از آن اجازهاف را صادر کرده باشد .درصورتیکه شافعی به این شر ایتقادر ندارد و
نفس احیا را در ملکیت کافی میداند.

 -5در فقه حنفی ،نماز یید تنهاا باا حضاور سالطان یاا نایاب او خواناده مایشاود،
درحالیکه شافعی حضور سلطان یا نایب او را الزم نمیداند.
 -6بر اساس مذهب حنفی ،مبلغ جزیه ار که از اهل کتاب گرفته میشاود ،بایش از
آنی است که بر اساس نظر شافعی گرفته میشود.

 -7بر اساس مذهب حنفی ،اگر سلطان برار تقویت سپاه خود الزم ببیند ،مایتواناد
اموالی از ثروتمندان را بگیرد ،درحالیکه شافعی چنین اجازهار نمیدهد (طرسوسی ،بیتاا،
ا  ،1صص  .)28-29تقی الدین بان یبادالقادر تمیمای الادارر (م  )1010مؤلاف کتااب
«الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه» نیز فرلی را به این بحث اختراص داده اسات .ور
ضمن پاسخ به ایتراضاتی که بر ابوحنیفه واردشده ،مینویسد :ازجمله ایراداتی کاه بار ور
واردشده ،این است که مذهب ابوحنیفه در اساس خود ،با اساس اماارت و امامات منافاات
دارد .ور در پاسخ میگوید :این مطلب بهیکس است ،چراکاه ماذهب ابوحنیفاه موافقات
بیشترر با امامت و امارت داشته و بیشتر به کار والیان و امیران میخورد (الغزر ،بیتاا،
ا  ،1ص  )38ور از برخی از یلمار سلف نقل میکند که گفتهاند :سه چیز سابب حفا
اسالم شده است؛ نخست کعبه ،دوم دولت بنییباس و سوم فتاوار ابوحنیفه ،چراکاه اگار
سازگارر میان این دو (دولت یباسی و مذهب ابوحنیفه) نبود ،آنها در کنار یکدیگر قارار
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نمیگرفتند .الدارر ،این نکته را یادآور شده است که وقتی سلطان ابوحنیفه را از دادن فتوا
منع کرد ،ابوحنیفه ،فتوایی صادر نکرد و امر سلطان را الزم االجراء دانست .ور همچناین
میافزاید ،تنها در مذهب فقهی ابوحنیفه است که امام ،از قدرت فائقاه و قااهره برخاوردار
است ،درحالیکه در سایر مذاهب فقهی چناین نیسات .ور در اداماه ،فهرساتی از هماان
مواردر را که طرسوسی آورده ،به ییناً نقل کرده است .این هماهنگی نشان میدهاد کاه
این مطلب ،از قبل موردتوجه حنفیان بوده و مرتب رور آنها تکیه میشده است (الغازر،
بیتا ،ا  ،1ص  )38ازاینرو مذهب حنفی پس از مدتزمانی ،توانست جایگاه بلند شافعیان
در حاکمیت ممالیک را از آن خود کند .کشمکشی که حنفیان باا شاافعیان در ایان ماورد
داشتند و همواره سعیشان بر این بود تا نزدیکی بیشاترر باه حاکمیات ممالیاک داشاته
باشند.
 .2مذهب حنبلی و ممالیک

مذهب حنبلی یکی دیگر از مذاهب چهارگانه اهل سنت اسات کاه در قلمارو تحات
سلطه ممالیک قدرت یافتناد .تعاامالت متعادد یلماار ایان ماذهب باا دولات ممالیاک
نشان دهندهٔ تأیید ضمنی این مذهب از ممالیک است .ابویبداهلل احماد بان محماد بان
حنبل در  164در بغداد والدت یافات و در  241درگذشات .ور مؤساس یکای از ارکاان
چهارگانه مذاهب اهل سنت است و پیروان او نیز بیشتر در مغرب جهاان اساالم باودهاناد
(صفدر ،1420 ،ا  ،2ص  )344و (شبلی نعمانی  ،1386ص .)166
مذهب حنبلی در میان مذاهب فقهی اهل سنت ،ازنظار پیادایش و پیاروان ،در رتباه
چهارم است .در جهان تسنن روف اهل حدیث و حنابله ،پیرور از ظواهر کتاب و سنّت و
ردّ هرگونه بحث یقلی و تفکر و تأویل بوده است .حنبلیان که تاا حملاه مغاول در بغاداد
تجمّع داشته و به خاطر همین مرکزیت یلیرغم تعداد کام خاود در ترامیمگیاررهاار
دستگاه خالفت با برخوردارر از قادرت محلای ،اثرگاذار بودناد اکناون ،شااید باا ناویی
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آیندهنگرر و برنامهریزر ،مرکز ثقل خود را به دمشا منتقل کرده و باه هماان روف باه
استفاده از شمار محدود امّا متمرکز و متّحد و اثرگذار خود میپرداختند .دولات ممالیاک از
همان آغاز آنان را بهینوان یکی از مذاهب تسنّن پذیرفت و باه نشاانی آن ،یاک قاضای
حنبلی در کنار قضات مذاهب سهگانه دیگر در دمشا نرب کرد (مقریزر 1418 ،الاف ،ا
 ،1ص  )181و (ابن کثیر ،1407 ،ا  ،13ص )250
فقیهان حنبلی خود را به دربار ممالیک نزدیک کرده و خویشتن را در خدمت آن امراء
قرار میدادند .ذیل طبقات الحنابله ابن رجاب (درگذشاته  )795در سرگذشات بسایارر از
بزرگان حنبلی دمشا در این دو قرن ،نموناههاار بسایار خاوبی از ایان روف باه دسات
می دهد .آنان به روال دوران بغداد خود ،همچنان دشمن شماره یک تشیع و شیعیان بودند
و بخش ایظم توان یلمی و سیاسی و اجتمایی خود را در این راه مررف مینمودناد کاه
فتنههار متعدد حنابله بغداد ،نشان از این مطلاب اسات (ابان اثیار ،1385 ،ا  ،8ص  .)308در
سایه همین تالف پیگیر و خستگیناپذیر بود که سرانجام موفّا شدند ادبیات ویژه و طارز
فکر خود را در جامعه سنّی آن زمان و ادوار بعد جا انداخته و دمشا را باه یاک منطقاه و
جامعهٔ بهشدت ضد شیعی تبدیل کنند و سراسر شامات را برار آنان بهصورت یک اقلیم
نامساید درآورند.
احمد بن تیمیه از بزرگان حنبلی و معاصر با مملوکیان ،محراول یرار تناازب بقااء
مذاهب رسمی است ،یرر تالف مذاهب رسمی در نزدیک شادن باه دساتگاه حکاومتی
برار ادامه بقاء .در تمام این یرر ،مذاهب اسالمی در رقابت برار بقاء بودند .حنیفاان در
این میان قطب غالب مذاهب تسنن بودند و حنبلیاان و شاافعیان در اقلیات و محادودیت
بودند (ابن اثیر ،1385 ،ا  ،10ص  .)124ابن تیمیه محرول چنین یررر اسات (مبلغای
آبادانی ،1376 ،ا  ،3صص  .)1428- 1429او به شیوه سایر هامماذهبان خاود ساعی در
همکارر با دولت مملوکی کرد و حتی یلیه دشمنان آنان فتاوایی صادر کارد ،مضااف بار
اینکه در یملیات آنان یلیه مخالفین حکومت ،شرکت مستقیم داشت که از نمونههار بارز

بررسی تعامالت ممالیک با مذاهب اربعه

15

آن ،حضور در جنگ یلیه اهالی کساروان اسات( .مقریازر ،1418 ،ا  ،1ص  )340او در
فتوار خود یلیه مسلمانان کسروان ،قتال و نبرد با ایشان را واجب و اولای تار از ارمنیاان
میداند چراکه ازنظر ور ،آنان دشمنان دارالسالم هستند و ضررشان بارار اساالم بیشاتر
است( .منهاجی االسیوطی ،1417 ،ا  ،2ص )277
حنابله نیز مانند سایر مذاهب ،سعی در نزدیکی به قدرتهار حاکم داشاتند .در دوره
مملوکی ،ابن تیمیه برار حمایت از سلطان ممالیک و در راساتار مشاروییت بخشای باه
دولت ،فتوار جهاد با ایلخان مسلمان را میدهد و ور را بهمثابه کفار میشمارد .این تیمیّه
با فتاوا و رسالههار خود از ممالیک و دولت آنان دفاب کرد و تبیین نمود که تنها جایی که
مسلمانان میتوانند با ایلخانان مغول مالقات کنند میدان جنگ اسات؛ مغاوالن کافرناد و
جهاد بر مسلمین واجب است و باید با مغوالن کافر جهاد کارد و بار ممالیاک و مسالمین
است که حداقل سالی یکبار با دشمن بجنگند( .ابن تیمیه ،1424 ،ص  )303ایان تیمیّاه
کفر مغوالن را بر اساس مباحث ایتقادر و فقهی و تاریخی ثابت میکند و مایگویاد کاه
ایلخانان نیار خود – چنگیز -را چون پیامبر فرستاده از آسامان مایدانناد( .ابان تیمیاه،
 ،1408ا  ،3ص  )542آنان بر کتاب خدا و سنت رسول و سیره خلفار راشدین شوریدهاند
و پنج نوبت را نماز نمیگزارند و زکات نمیدهند و روزه نمیگیرناد و حاج نمایگزارناد و
مرتکب کبایرر چون شرب خمر میشوند .اینان متظاهر به اسالم شدهاند و دائام در کاار
قتل و اسارت مسلمیناند و شهرهایشان را تخریب میکنند .ازاینرو بر مسلمین است که از
ممالیک دفاب کنند و از ایشان اطایت نمایند ،چراکه آنان از دارالسالم حمایت میکنند (ابن
تیمیه ،1408 ،ا  ،4ص .)333-352
 -3مذهب مالکی و ممالیک

مالک بن انس از فقها اهل حدیث و امام اهل مدینه و مؤسس مذهبی مالکی اسات.
ور به قول صحیحتر در سال  93متولاد شاد (ذهبای ،1413 ،ا  ،15ص  )43و صااحب
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کتاب موطاء است و در سال  179درگذشت( .ماتریدر ،1995 ،ص  )213دوماین ماذهب
فقهی رسمی اهل سنت بر اساس تقدم و تأخر تاریخی ،مذهب امام مالکی اسات .ماذهب
مالک پیش از ظهور مذهب شافعی ،بر حجاز ،مرر و سرزمینهاار آفریقاایی اطاراف آن،
اندلس و سودان غلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیرر داشت تا آنکه پس از سال
 400ق رو به افول نهاد و با ظهور مذهب شافعی در مرر ،مذهب مالکی در آن به جایگاه
دوم تنزل یافت اما موقعیت خود در شرق آفریقا را از دست نداد .اکثر مردم مغرب ،متمسک
به مذهب مالکی بودند (ابن ابی الوفاء ،1332 ،ا  1ص  .)5در سال  663که ظاهر بیبرس،
ساختار قضایی را پیریزر کرد ،منرب قضاوت مالکی مرر به شرفالدین سبکی واگاذار
شد .در زمان سلطان قالوون مملوکی ،مذهب مالکی در جایگاه باالترر نسابت باه ساایر
مذاهب قرار داشت .بهطوررکه قاضیالقضات مالکی ،ابن مخلوف از سال  685باه مادت
سی سال ناظر خزانه بود (صفدر ،1420 ،ا  ،1ص  .)3063آنچاه در حاکمیات ممالیاک،
درباره پیروان این مذهب به چشم میخورد این است کاه مانناد ساه ماذهب دیگار تاابع
بیچونوچرار حاکمان بودند و از دستگاه حکومتی فرمان میبردند .حکم ایدام محمد بن
مکی مشهور به شهید اول از یلمار مشهور شیعه ،به دستور قاضی مالکی بود .ابن جمایه
برهانالدین ابواسحاق آبراهیم قاضیالقضات شافعی دمشا در دهه هشتاد در قرن هشاتم
(صفدر ،1418 ،ا  ،2ص  227و یسقالنی ،1406 ،ا  ،1ص  )9در پی گرفتن ایتراف از
شهید اول بود ،ازاینرو اصرار داشت که شهید استغفار کند .ابن جمایه سایتی را با شاهید
خلوت کرد و سپس آشکارا گفت :تو استغفار کردر و جرمت ثابت شد ،آنگاه قاضی مالکی
را تهدید کرد که اگر طبا مذهب مالکی حکم ایدام شهید را صادر نکند ،از مقام قضااوت
برکنار میشود (صدر ،1407 ،ص  .)370قاضی ماالکی حکام ایادام مشاهورترین چهاره
یلمی ،فکرر و سیاسی زمان را مورد تأیید قرار داد.
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 -4مذهب شافعی و ممالیک

ابویبداهلل محمد بن ادریس بن یباس بن یثمان بن شاافع شاافعی هاشامی قرشای
مطلبی در سال  150در غزه در فلسطین والدت یافت و در سال  199در قاهره درگذشات
(ذهبی ،1413 ،ا  ،19ص  .)2مذهب شافعی ازنظر قدمت ،ساومین ماذهب فقهای اهال
سنت است .او مذهب نوینی که میانه و حد وس مذهب حنفی و مذهب مالکی است پدید
آورد .ظهور مذهب شافعی نخست در مرر بود .تا پیش از آمدن شافعی به مرار ،ماذهب
مردم مرر ،حنفی و مالکی بود .پس از استیالر خلفار فااطمی و روناا فقاه اهالبیات،
مذهب شافعی همچون دیگر مذاهب اهل سنت از رواا بازایستاد تا اینکاه صاالحالادین
ایوبی به این استیال خاتمه داد .پسازاین مرر دوباره شاهد رواا مذهب شافعی گردید .در
زمان حکومت ایوبیان و مدتزمانی در دوره ممالیک ،مذهب منتخاب حاکماان آناان باود
(مقریازر ،باایتااا ،ا  ،1ص  )311و اکثریات مااردم باادان معتقااد بودنااد ،بااهطااوررکااه
قاضیالقضات شافعی بر قاضیان سه مذهب دیگر برترر داشت .همانگونه که پیشازایان
گفته شد ،سلطان بیبرس در سال  663برار قاضیالقضات تااالدین ابن بنت االیزشافعی،
اختیارات ویژهار قائل شد ،مانند توجه در اموال ایتام و دادگاههار مربو باه بیاتالماال.
ازاینرو قاضیالقضات شافعی بر سه مذهب دیگر برترر یافت (مقریزر 1418 ،الف ،ا ،1
ص .)181
گفتنی است خالفت در نظرشافعی منحرر در قاریش اسات و هرچناد کاه باا زور و
شمشیر غلبه نماید .هر قرشی که با شمشیر بر مسند خالفت نشیند و ماردم بار او اجمااب
نمایند ،خلیفه مشروب است و ...هرگونه مخالفات باا ور از مراادیا بادیت خواهاد باود
(فیرحی ،1378 ،ص .)121
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نتیجهگیری

دولت ممالیک به دلیل نیاز به کسب مشروییت به دنبال جلب حمایت و بهکاارگیرر
فقها در دستگاه حکومتی خود بود تا به نحور ،مورد تأیید مذهبی از جانب آنان قرار گیارد
چراکه با پذیرف منرب دولتی یا همراهی با حکومت ،مشروییت دینی حاکمان ممالیاک
تثبیت میشاد .یلماار ماذاهب چهارگاناه باا دولات متحاد و هار چهاار ماذهب ،تاابع
بیچونوچرار حاکمان شدند و از دستگاه حکومتی فرمان مایبردناد .هامپیماانی سابب
گردید که فقها ،ابزار گونه در خدمت مرالح حاکمان ممالیک قرار گیرند و هرکدام منویات
خود را توس دیگرر جامه یمل بپوشانند .یلت غلبه و گسترف ایان ماذاهب -درواقاع-
سازگارر با مشرب خلفا و بعد سالطین و حمایت دولت از آنان بود .حکومت ،در برخای از
اوقات یکی از مذاهب را بر دیگرر ترجیح میداد و گاهی اگر پیروان یک مذهب به مقاام
فتوا و قضاوت میرسیدند ،مذهب موردنظرشان را گسترف داده و درصدد یماومی کاردن
آن برمیآمدند.
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