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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  نسرین رهبری   _

 چکیده

 ،بار مرار   923شدند و تاا ساال    نان آنیجانش ترکان ممالیک ،انیوبیبا زوال قدرت ا ق.ھ 648 از سال

. ممالیک با گرایش مذهبی سانی تاالف فراوانای را بارار قادرت      ه فرمان راندندیلبنان و سور ،نیفلسط

این تالف بیشتر در جهت کسب مشاروییت سیاسای و ماذهبی از     گیرر مذاهب اهل سنت انجام دادند.

است که نحوه برخورد و تعامل دولت ممالیک با  سؤالبه این  ییگوپاسخیلما بوده است. این مقاله در پی 

و به این نتیجه رسیده که تعاامالت  به چه صورت بوده است؟  خود تیحاکمچهار مذهب اصلی در دوران 

توجه به رویکردهار سیاسی مذهبی این مذاهب فقهی متفااوت باوده اسات و باا     این دولت با مذاهب با 

از  القضاات یقاضا با برخی از این مذاهب بوده است و  رادورهتوجه به این رویکردها غلبه مذهبی در هر 

 است. شدهیم میان آن مذهب انتخاب

 .مشروییت سیاسی، حنبلی، مالکی، حنفی، شافعی، ممالیک های کلیدی:واژه

  

                                                 
  1دانشگاه باقرالعلومکارشناسی ارشد . 
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 مسئلهبیان 

 تاا  بود بر آنمسلمان ولو در ظاهر  و حاکمان مدارانیاستسادیا و کوشش  ازآنجاکه

بر یملکردهار آنان اطالق شود لذا همواره به دنباال ساردمداران    یسیاست اسالمینوان 

ماورد  ، فقها در دستگاه حکومتی خود بودند تا باه نحاور   یررکارگبهمذاهب اسالمی و یا 

چراکه باا پاذیرف منراب دولتای یاا همراهای باا         یرندقرار گتأیید مذهبی از جانب آنان 

 .شدیم مشروییت دینی حاکمان تثبیت، حکومت

 اقدام عمومی سالطین مملوک در ارتباط با مذاهب اسالمی

 .توجه سالطین ایوبی به مذهب شاافعی موجاب رواا ایان ماذهب در مرار گردیاد      

د یبه قدرت رسا  یبود و وقت یاریتمام یمتعرب و شافع یسن یکان یبویسلسله ا گذاریانبن

ار کان به یمذهب فاطم رجابهردن آن کن یگزین مذهب و جایخود را در نشر ا یتمام سع

ت یا عه در مرار و تقو یامال شا  ک ر(. انزوا60ا   45ص ص، 1404، یرفای یشمای) گرفت

د که با حکومت فاطمیان در مرار  در مرر بو ینالدصالحهدف  ینتربزرگ یمذهب شافع

ر ییراستار تغ در ینالدصالح(. 53ص ، 1984، یصنهاج) بود. یداکردهپگسترف بیشترر 

 اجرانشدهامالً کر مذهب هنوز ییه تغکبود  ین در حالیر قضات کرد و اییتغ اقدام به، مذهب

ش یدسات از ماذهب خاو    ،ناد کداشت مردم را مجباور   یار سعکن یبا ا ینالدصالحبود و 

رد کعه را یزل یان شیقاض، ن اساسی( بدهند. او بر ایشافع) رگریبه مذهب د بردارند و تن

ن یصدرالد یبه قاض 566سال  الثانیرجمادازدهم یخ یو منرب قضاوت در مرر را در تار

ماده طریاا اساتیال و    ی، مسلم اسات  آنچه سپرد. یشافع یبن ماران یسیبن ی کیبدالمل

یفاه یاا   بود که این دو نیز توسا  خل  یاالسالمخیشنهاد قضاوت و ، مذاهب فقهی استمرار

مذهب شافعی در مرر نسبت به سایر ماذاهب   بیترتنیابه .شدیم سلطان تعیین و نرب
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(. ور همچنین برار تغییار در  653-673صص ، 3ا ، 1368، شهابی) قرار گرفت، در اوا

 ینوانبهایتقادات مذهبی مردم از یلمار اهل سنت استفاده فراوانی برد. نقش یلما و فقها 

ن و ماذهب  یا ت دیا ت و تثبیا مختلف مردم در تقو رهاتوده ربرا یو روحان رپدران معنو

ه ماردم در یمال و   ک شودیمموجب  ینیو فعال یالمان د ست. حضور پررنگین انکارقابل

یلما مردم را باه انجاام   باشند.  ترکوفسخت، یمذهب رهاآموزهو  ینید هافرمانتعهد به 

یالمان  ساریهساو مردم در  کنندیما یتشو یو مذهب ینیر دیبه شعا یبندرپا و یام الهکاح

، یین فضاا یه در چنا کا ت اس یعیو طب ترندراغبف خود یالکبه انجام ت ،نیدانشمندان د و

 یبانیه از نعمت پشتک هافرقهگر یو د گیردیم( بار رگریا هر مذهب دی تسنناهل) مذهب

. برناد یما  امل به سار ک ردر انزوا، اندبهرهیب( ینیشمندان دیفقها و اند) رت معنویو حما

 هاا آنت یا قدرت و دولت را در خدمت اهل یلم قرار داده و از حما کوشیدیم ینالدصالح

را نداشاته باشاد    تسانن اهل ریلما راریه اگر کافته بود یبهره الزم را ببرد. ور خوب در

تمام توان را به خدمت گرفت تا نظار   روینازا، ام خواهد بودکر مذهب در مرر ناییتغ ربرا

به دسات آورد. او   یررگچشما یتوف، ن راهیند و در اکرا جلب  مذهب یسن رمساید یلما

رد. خدمات و کغ نیدر هاآننسبت به  یچ خدمتیشد و از ه مذهب یسنهان یتابع محض فق

ر نقاا   یساا از  رادیا ز ریلماتا بایث شد  به یلما ینالدصالح رو معنو رماد رهاکمک

 (.207ص ، 7ا ، 1972، انکخل ابن) جهان اسالم به خدمتش برسند

 هاار یاسات سو  شادند  نن آناا یان جانشکیمملو، انیوبیدرت ابا زوال ق 648 از سال

ه فرماان  یلبناان و ساور  ، نیفلساط ، بر مرر 923و تا سال  متعربانه ایشان را ادامه دادند

 663در ساال   یاک ممال سالطان « بارس یب» (118ص ، 1ا ، الف 1418، مقریزر) راندند

اسات از  ین گردد و رییتع یاهل سنّت قاض از مذاهب چهارگانه هرکدام ره براکدستور داد 

، ف قضااوت یوظاا  رد بارا یا اندکه شااهد و  کم گرفته شد یو ترمباشد  یشافع یآن قاض

 (.43، 1992، شابارو ) نباشاد  یرفپذقابل، ن چهار مذهبیجز از ا، س و خطبهیتدر، امارت

 یقاضا ، یالحنفا  یاألذریا  بیا وه بان  العاز  یأبا  بان  مانیسل ینصدرالد یقاض، سلطان
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 القضاات یقاضرا  یحنبل آبراهیم بن محمد الدینشمس یقاض و کیمال کیسب الدینشرف

، األیزشاافعی  بنات  ابان  ینالاد تااا  القضاة یبرار قاض بر اینکه مضاف، داد مرر قراردر 

. الماال یات بمربو  باه   رهادادگاهمانند توجه در اموال ایتام و ، قائل شد اریژهواختیارات 

، 1ا ، الف 1418، مقریزر) شافعی بر سه مذهب دیگر برترر یافت القضاتیقاض روینازا

 (.250ص ، 13ا  ،1407، ابن کثیر) ( و118ص 

و  یحنف، کیمال، یشافع ٔ  چهارگانه از مذاهبچهار قاضی برار هر یک  ترتیبینابه

در  کاه رطوربهاستمرار یافت؛  665رسمی از سال  صورتامر بهمعین گردید و این  یحنبل

 این چهار ماذهب و یقیاده اشاعرر باه رسامیت شاناخته       یرازغبهمذهبی ، حدود اسالمی

؛ زیرا حریم شدیم محسوب، ر نظام قضایی ممالیکدگرگونی د ینترمهمکار  ینا .شدینم

رسید که در مادارس   ییجابههر مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت مشخص شد و کار 

ماذاهب   ساایر  را از و ماردم  کردناد یما  یمال ، بر ایان اسااس  ، تجمع رهامکانو سایر 

و هیچ قاضی مربو  به ماذاهبی   شمردندیم به این صورت که آنان را مردود داشتندیبازم

، یرفموردپاذ ، و حتی شهادت آنان نیز در دادگاه شدینم معین ذکرشدهغیر از چهار مورد 

نبودند.  موردتوجه، پیروان سایر مذاهب، و برار خطابت و امامت و تدریس گرفتینم قرار

مجبور بودند بر اساس یکای از چهاار ماذهب رسامیت     ، این مذاهب فقها، هاینابر یالوه 

ا ، ب 1418 یزرمقر) تحریم شده بود، فتوایی خارا از این محدوده و هرفتوا دهند ، یافته

 ابان خلادون در ایان ماورد    (. 173-202صص ، 11ا ، 1407، رقلقشند) ( و167ص  ،4

در مذاهب اربعه منحرر شد و پیروان ساایر  ، اسالمیتقلید در تمام کشورهار »: نویسدیم

 (.911ص ، 2ا ، 1375، خلدون ابن) «مذاهب محو و نابود شدند

ه هر مذهب از مذاهب کمود و بنا گذاشته شد یز راه قاهره را پیدمشا ن 664در سال 

از چهار مذهب باه   یز چهار قاضین یندگیداشته باشد و در هر نما القضاتییقاضچهارگانه 

، یالشاافع  قضاات  یقاضا ، انکا خل در هماان ساال ابان    گمارناد.  همات  ییقضا رارهاک

 یمر یأب خیش ابن یبدالرحمن الدینشمس، یحنفاز  یطا بن محمد بن یبداهلل الدینشمس
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، ابان کثیار  ) برار این منظاور انتخااب شادند.    ،از مالکی رالزواو بن یبدالسالم، حنابلهاز 

ن یاز با  ره بارا کا م گرفتناد  یترم یکمان ممالکحا پادشاهان و(. 246ص ، 13ا  ،1407

ن یباد  ناد. یاساتفاده نما  ینظام ررویاز ن، هیلیمذهب اسمای خروصبه، ر مذاهبیبردن سا

ن یا ا(. 140ص ، 1351، ال ایکنا ، ادهیا ز) اهل سنّت با دولات متحاد شادند    رب یلمایترت

 رناد یقرار گ یکممالمان کدر خدمت مرالح حا ابزار گونه، ه فقهاکد یسبب گرد یمانیپهم

جامه یمال بپوشاانند.    رگریات خود را توس  دیمنو هرکدامو ( 133ص ، 1982، یبیالش)

 ینیر سانگ فا کیباا  ، یالما کو  یا مذهب فقهیشد به مخالفت با دولت یمتهم م یسکاگر 

م کا در حلب توس  ح، یکسلف ممال، نیالده در یرر صالحک رسهروردد. یگردیروبرو م

به دار آویخته  داد و سپس از دستسرف را  -ن یالدپسر صالح - اریآن دم کان و حایقاض

، ال ایکنا ، ادهیا ز) ار نداشتیهان آن دیفق رناسازگار با باورها ید فلسفیجز یقا یجرم، شد

 (.140ص ، 1351

 مذهب حنفی و ممالیک. 1

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    

ناژاد   از یوفکا  یما ینعمان ابن ثابت تم یفهابوحن اسالمی به این مذهب شد. هاریتحاکم

درگذشات. ور   150و در بغاداد در ساال   افتاه  یوالدت  80در سال  وفهکدر  فارس بود و

، یذهبا ) رودیما ان چهارگانه مذاهب اهل سانت بشامار   که از ارک است اریقهطرمؤسس 

 یابا  ابان ) .بارزترین مذاهب بود - در افریقیه - ابوحنیفه ( مذهب474ص ، 11ا ، 1413

دربار خالفت  ردر زمره یلما -او  برخالف - یفهابوحنشاگردان ( 5ص ، 1ا ، 1332، الوفاء

 یوساف اباو  از  بااره یان دراد بود و چون ییرر هارون الرّش القضاتیقاضوسف یند. ابو بود

ن از او یدر امر د یول، خواندیمیمو درس فقه  رفتیمیم یفهابوحنگفت: ما نزد ، ردندکسؤال 

ماذهب   اغلاب خلفاا  ، هرحالبه (399ص ، 13ا ، تایب، ربغداد بیخط) .کردیمینمد یتقل
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رشد مذهب  تا حدودرگفت که  توانیم تاریخی ازنظر. کردندیمج یرا ترو یفهابوحن یفقه

 موردتوجاه  ینجاا ادر  آنچاه . همراه باود  هادولت حنفی از آغاز در دامن قدرت و با حمایت

مختلف این نکتاه   رهادورهخود حنفیان در  چراکهاست  باقدرتنزدیکی فقه حنفی ، است

آن را  ،شافعیان روزافزوندر برابر قدرت  حمایت از مذهب خودده و برار کسب ش یادآوررا 

باه   تاوان یما  از مرادیا آن که بسیار واضح است و ارمسئله .اندکرده یادآورربه حکام 

یالم حنفای در کتاابش ساعی    ، طرسوسی اشاره کرد. خطیب مسجد امور دمشاانتخاب 

باید این جایگاه را باه خطیاب   حا حنفیان است و سلطان ، دارد اثبات کند که این منرب

 اندشده یادآورکه خود آنان  رانکته( 43ص ، 1ا ، تابی، یطرسوس) .حنفی اختراص دهد

حکایت از آن دارد که بر اساس فقاه  ، انددادهفقهی فراوانی برار آن به دست  رهانمونهو 

 را اداره کناد  اماور  تواناد یما  ترباقدرتو  ترراحتسلطان اختیارات بیشترر دارد و ، حنفی

حنبلای و  ، کارساازتر از ماذهب شاافعی   ، مذهب حنفی برار ترکان مملوک حاکم روازاین

 .هست مالکی

از یلماار قارن هشاتم     -( 758 ا  721) بن یلی بن احمد طَرَسوسی حنفی آبراهیم

 شهر دمشا قاضی او پدر .زیستیم در شهر دمشا با حکومت ممالیک و مقارن - هجرر

م ) نجام الادین طرسوسای    .کارد یما  در حیات پدر باه نیابات از او قضااوت    آبراهیم .بود

عمال  یالترک فیما یجب ان  هدر کتاب تحف، حنفیان در دمشا القضاتقاضی( 758/1357

مسائل سیاسی و حکومتی پرداخته است.  ینترمهمضمن دوازده فرل به بیان ، فی الملک

سازگارر بیشتر مذهب حنفی با امار حکومات و گساتردگی حاوزه قادرت       اثر نشانگراین 

خود گویار نگرف مؤلف است که مذهب ، سلطان و حتی مشروییت او است. ینوان کتاب

 هسات  و ماالکی  یحنبلا  ،کارساازتر از ماذهب شاافعی    ،مملوک حاکم نحنفی برار ترکا

 (.13شماره ، 1378، جعفریان)

و درستی سلطنت ترکان مملاوک و اثباات ایان    ت حدرباره ص، نخستین فرل رساله

قریشای باودن و یاادل    ، شرایطی از قبیل اجتهاد، نکته است که برار مشروییت سلطنت
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ند هست بر آن: ابوحنیفه و اصحاب ور نویسدیم ور در آغاز این فرل. الزم نیست، بودن

ناابراین  ب؛ مجتهد و یادل باشد، در صحت والیت سلطان اینکه قریشی شودینم شر که 

مردم پس از امام  کهینادلیلش هم ، باشد امام تواندیم، چه ظالم، چه یادل، سلطان ترک

فراوانی از آثار  رهانقلبا ارائه ، ور در ادامه. زیر بار حکومت معاویه رفتند السالمیلیه یلی

تا ثابت کند کاه در ماذهب شاافعی     کوشدیم، یآوردرناحکام السلطانیه  ازجمله، شافعیان

، از آن تار مهام شر  اجتهاد و ، ازجمله، است شدهبینییشپشرو  متعددر درباره سلطان 

شافعی و پیروان او است که  رهایبارت هاینا، دهدیم ادامه ازآنپس .شر  قریشی بودن

قریشای  مختلف نقل کردیم و همه نشان آن است که سلطان باید مجتهاد و   رهاکتاباز 

 تواناد ینما  کسی، هایجمنه از  نه از ترکان و، بر اساس این شرو  و باشد. در این صورت

: ایان دیادگاه   افزایاد یما  طرسوسای  .سلطنت ترکان مشروییت ندارد پس ...سلطان شود

 سبب کاهش قدرت سلطان شده و ریایاا را از او دور ، فتاوانشر این  چراکه، صحیح نیست

-29صص ، 1ا  تابی، یطرسوس) ما با ترکان سازگارتر است مذهب کهآن. حاصل کندیم

فقهی در حاوزه   رنظرهااختالفبیش از دوازده مورد از  تیفهرس، طرسوسی در ادامه(. 28

که بسیار  نمایدیمرا ارائه  قدرت سلطان که نشانگر سازگارر مذهب حنفی با سلطان است

 :کنیمیم به بخشی از آن اشاره ؛است توجهقابل

نتواناد آن را  ، خاراا را در اختیاار دارد   هاار ینزما اگر کسی که  به نظر ابوحنیفه -1

را از او گرفتاه و باه    هاا ینزما  تواندیم امام، بپردازد المالبیتزرایت کند و خراجش را به 

، چه صاحبش راضی باشد یا نباشد. این در حالی است که در مذهب شاافعی ، دیگرر بدهد

 .اختیارر را نداردچنین ، سلطان

 تواناد یما ، جدیاد  هاار ینسارزم سلطان پس از فاتح  ، مذهب ابوحنیفه بر اساس -2

، چاه ساربازانش راضای باشاند چاه نباشاند      ، ها را به مردم همان ناحیه واگذار کناد زمین

 .داندیم الزمشر  رضایت سربازان را  شافعی کهدرحالی
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تنهاا در  ، فقه ابوحنیفاه  اساس بر، جنگ درصحنهکافر مقتول  اموال شخری فرد -3

، را صاادر کارده باشاد    رااجاازه صورتی از آنِ قاتل است که پایش از آن سالطان چناین    

اماوال  ، داده باشاد چاه ناداده باشاد     رااجاازه چه سلطان چنین ، به نظر شافعی کهدرحالی

 .از آن قاتل او در جنگ است، مقتول شخری فرد

کاه اماام    آوردیما  تنها در صورتی ملکیات ، موات توس  مردم هارینزماحیار  -4

شافعی به این شر  ایتقادر ندارد و  کهدرصورتیرا صادر کرده باشد.  افاجازهپیش از آن 

 .داندیم نفس احیا را در ملکیت کافی

، شاود یما  نماز یید تنهاا باا حضاور سالطان یاا نایاب او خواناده       ، در فقه حنفی -5

 .داندینم ب او را الزمشافعی حضور سلطان یا نای کهدرحالی

بایش از  ، شاود یم مبلغ جزیه ار که از اهل کتاب گرفته، مذهب حنفی بر اساس -6

 .شودیم آنی است که بر اساس نظر شافعی گرفته

 تواناد یما ، اگر سلطان برار تقویت سپاه خود الزم ببیند، مذهب حنفی بر اساس -7

، تاا بی، یطرسوس) دهدینم رااجازهشافعی چنین  کهدرحالی، اموالی از ثروتمندان را بگیرد

( مؤلاف کتااب   1010م ) تقی الدین بان یبادالقادر تمیمای الادارر    . (28-29صص ، 1ا 

نیز فرلی را به این بحث اختراص داده اسات. ور   «فی تراجم الحنفیه هالطبقات السنی»

 کاه بار ور   ایراداتی ازجمله: نویسدیم، واردشدهضمن پاسخ به ایتراضاتی که بر ابوحنیفه 

با اساس اماارت و امامات منافاات    ، این است که مذهب ابوحنیفه در اساس خود، واردشده

ماذهب ابوحنیفاه موافقات     چراکاه ، است یکسبه: این مطلب گویدیم ور در پاسخ د.دار

، تاا بی، رالغز) خوردیم به کار والیان و امیران تریشببا امامت و امارت داشته و  ترریشب

: سه چیز سابب حفا    اندگفتهکه  کندیم ور از برخی از یلمار سلف نقل (38ص ، 1ا 

اگار   چراکاه ، ر ابوحنیفهاو سوم فتاو یباسیبندوم دولت ، نخست کعبه؛ اسالم شده است

 در کنار یکدیگر قارار  هاآن، دولت یباسی و مذهب ابوحنیفه( نبود) سازگارر میان این دو
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که وقتی سلطان ابوحنیفه را از دادن فتوا است این نکته را یادآور شده ، ررالدا .گرفتندینم

 چناین همور  .دانست االجراء فتوایی صادر نکرد و امر سلطان را الزم، ابوحنیفه، منع کرد

از قدرت فائقاه و قااهره برخاوردار    ، تنها در مذهب فقهی ابوحنیفه است که امام، افزایدیم

فهرساتی از هماان   ، هب فقهی چناین نیسات. ور در اداماه   در سایر مذا کهدرحالی، است

کاه   دهاد یم نگی نشاناهنقل کرده است. این هم یناًیبه ، مواردر را که طرسوسی آورده

، رالغاز ) است شدهیم تکیه هاآنحنفیان بوده و مرتب رور  موردتوجهاز قبل ، این مطلب

توانست جایگاه بلند شافعیان ، یزمانمدتمذهب حنفی پس از  روازاین (38ص ، 1ا ، تابی

خود کند. کشمکشی که حنفیان باا شاافعیان در ایان ماورد      از آندر حاکمیت ممالیک را 

بر این بود تا نزدیکی بیشاترر باه حاکمیات ممالیاک داشاته       شانیسعداشتند و همواره 

 باشند.

 مذهب حنبلی و ممالیک. 2

تحات   سات کاه در قلمارو   چهارگانه اهل سنت امذهب حنبلی یکی دیگر از مذاهب 

ایان ماذهب باا دولات ممالیاک       رمتعادد یلماا  سلطه ممالیک قدرت یافتناد. تعاامالت   

احماد بان محماد بان      ابویبداهللضمنی این مذهب از ممالیک است.  ییدتأ ٔ  دهندهنشان

ان کا از ار یکای درگذشات. ور مؤساس    241افات و در  یدر بغداد والدت  164در  حنبل

 اناد باوده شتر در مغرب جهاان اساالم   یز بیروان او نیاست و پچهارگانه مذاهب اهل سنت 

 (.166ص ، 1386 ینعمان یشبل) ( و344ص ، 2ا ، 1420، رصفد)

در رتباه  ، پیادایش و پیاروان   ازنظار ، مذهب حنبلی در میان مذاهب فقهی اهل سنت

 و سنّت و تابک ظواهر از ررویپ، حنابله و ثیحد اهل روف تسنن جهان در .است چهارم

ه تاا حملاه مغاول در بغاداد     ک. حنبلیان است بوده لیتأو و رکتف و ییقل بحث هرگونه ردّ

هاار  گیارر م خاود در ترامیم  کا تعداد  رغمییلزیت کتجمّع داشته و به خاطر همین مر

شااید باا ناویی    ، ناون کبودناد ا  اثرگاذار ، یمحلا دستگاه خالفت با برخوردارر از قادرت  
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رده و باه هماان روف باه    کز ثقل خود را به دمشا منتقل کمر، یزرربرنامهو  نگرریندهآ

از  کپرداختند. دولات ممالیا  خود می اثرگذارز و متّحد و کامّا متمر شمار محدوداستفاده از 

قاضای   کیا ، یکی از مذاهب تسنّن پذیرفت و باه نشاانی آن   ینوانبههمان آغاز آنان را 

ا ، الاف  1418 ،مقریزر) ردکرب ندیگر در دمشا  گانهسهنار قضات مذاهب کحنبلی در 

 (250ص ، 13ا ، 1407، ابن کثیر) و (181ص ، 1

رده و خویشتن را در خدمت آن امراء ک کنزدی کفقیهان حنبلی خود را به دربار ممالی

( در سرگذشات بسایارر از   795درگذشاته  ) دادند. ذیل طبقات الحنابله ابن رجاب قرار می

ف باه دسات   رواز ایان  هاار بسایار خاوبی    نموناه ، بزرگان حنبلی دمشا در این دو قرن

بودند  یعیانو شتشیع  کهمچنان دشمن شماره ی، دهد. آنان به روال دوران بغداد خودمی

کاه  نمودناد  ود را در این راه مررف میو بخش ایظم توان یلمی و سیاسی و اجتمایی خ

در . (308ص ، 8ا ، 1385، ریا ثا ابان ) نشان از این مطلاب اسات  ، متعدد حنابله بغداد رهافتنه

ه سرانجام موفّا شدند ادبیات ویژه و طارز  کبود  ناپذیریخستگسایه همین تالف پیگیر و 

منطقاه و   کرا باه یا   ر خود را در جامعه سنّی آن زمان و ادوار بعد جا انداخته و دمشاکف

اقلیم  کی صورتبهنند و سراسر شامات را برار آنان کضد شیعی تبدیل  شدتبه ٔ  جامعه

 نامساید درآورند.

یرار تناازب بقااء     محراول ، از بزرگان حنبلی و معاصر با مملوکیانه یمیاحمد بن ت

 یومتکا شادن باه دساتگاه ح    یکدر نزد ییرر تالف مذاهب رسم، است یمذاهب رسم

در  فاان یحند. بقاء بودن ربرا در رقابت یمذاهب اسالم، ن یرریدر تمام ا .ادامه بقاء ربرا

ت یت و محادود یا ان در اقلیان و شاافع یا حنبل و مذاهب تسنن بودندب غالب قط این میان

 یمبلغا ) اسات  رن یرریه محرول چنیمیابن ت (.124ص ، 10ا ، 1385، ریاث ابن) بودند

خاود ساعی در    ماذهبان هام او به شیوه سایر  (.1428- 1429ص ص، 3 ا، 1376، یآبادان

مضااف بار   ، دشمنان آنان فتاوایی صادر کارد  یهیلهمکارر با دولت مملوکی کرد و حتی 

بارز  رهانمونهشرکت مستقیم داشت که از ، آنان یلیه مخالفین حکومت یاتیملاینکه در 
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او در  (340ص ، 1ا ، 1418، مقریازر ) .حضور در جنگ یلیه اهالی کساروان اسات  ، آن

 با ایشان را واجب و اولای تار از ارمنیاان    و نبردقتال ، فتوار خود یلیه مسلمانان کسروان

بارار اساالم بیشاتر     و ضررشانهستند  دارالسالمآنان دشمنان ، ور ازنظرچراکه  داندیم

 (277ص ، 2ا ، 1417، یوطیاالس یمنهاج) .است

در دوره حاکم داشاتند.   رهاقدرتسعی در نزدیکی به ، حنابله نیز مانند سایر مذاهب

حمایت از سلطان ممالیک و در راساتار مشاروییت بخشای باه      ابن تیمیه برار، مملوکی

این تیمیّه . شماردیم کفار مثابهبهو ور را  دهدیم فتوار جهاد با ایلخان مسلمان را، دولت

که  ید که تنها جایو دولت آنان دفاب کرد و تبیین نمو خود از ممالیک رهارسالهو  فتاوابا 

مغاوالن کافرناد و    ؛با ایلخانان مغول مالقات کنند میدان جنگ اسات  توانندیممسلمانان 

کارد و بار ممالیاک و مسالمین      دجهاد بر مسلمین واجب است و باید با مغوالن کافر جها

ایان تیمیّاه    (303ص ، 1424، هیمیت ابن) .با دشمن بجنگند باریک یاست که حداقل سال

کاه   گویاد یما  و کندیمثابت  یو تاریخ یو فقه رکفر مغوالن را بر اساس مباحث ایتقاد

، هیا میت ابان ). دانناد یما مبر فرستاده از آسامان  را چون پیا -چنگیز –ایلخانان نیار خود 

 اندیدهشورراشدین  رو سیره خلفا ت رسولآنان بر کتاب خدا و سن( 542ص ، 3ا ، 1408

و  گزارناد ینما و حاج   گیرناد ینمو روزه  دهندینمو زکات  گزارندینم و پنج نوبت را نماز

در کاار   و دائام  اندشده. اینان متظاهر به اسالم شوندیمشرب خمر  چون یررکبامرتکب 

بر مسلمین است که از  روازاین. کنندیمو شهرهایشان را تخریب  اندینمسلمقتل و اسارت 

 ابن) کنندیمحمایت  دارالسالمآنان از  چراکه، دفاب کنند و از ایشان اطایت نمایند ممالیک

 .(333-352ص ، 4ا ، 1408، هیمیت

 ممالیک مالکی و مذهب -3

ی اسات.  مذهبی مالک مؤسسینه و امام اهل مداهل حدیث و  فقهااز  انسبن  کمال

صااحب  و  (43ص ، 15ا ، 1413، یذهبا ) متولاد شاد   93سال در  تریحصحور به قول 
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دوماین ماذهب   ( 213ص ، 1995، یدرماتر). درگذشت 179است و در سال  موطاءکتاب 

مذهب امام مالکی اسات. ماذهب   ، فقهی رسمی اهل سنت بر اساس تقدم و تأخر تاریخی

، آفریقاایی اطاراف آن   هاار ینسرزممرر و ، بر حجاز، مالک پیش از ظهور مذهب شافعی

پس از سال  کهآناندلس و سودان غلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیرر داشت تا 

مذهب مالکی در آن به جایگاه ، با ظهور مذهب شافعی در مرر و نهادرو به افول  ق 400

متمسک ، . اکثر مردم مغربیافت اما موقعیت خود در شرق آفریقا را از دست نداد دوم تنزل

، که ظاهر بیبرس 663(. در سال 5ص  1ا ، 1332، الوفاء یاب ابن) به مذهب مالکی بودند

واگاذار  سبکی  الدینشرفضاوت مالکی مرر به منرب ق، کرد ریزریپساختار قضایی را 

مذهب مالکی در جایگاه باالترر نسابت باه ساایر    ، . در زمان سلطان قالوون مملوکیشد

باه مادت    685ابن مخلوف از سال ، مالکی القضاتقاضی کهرطوربهمذاهب قرار داشت. 

، ممالیاک . آنچاه در حاکمیات   (3063ص ، 1ا ، 1420، رصفد) سی سال ناظر خزانه بود

این است کاه مانناد ساه ماذهب دیگار تاابع        خوردیم درباره پیروان این مذهب به چشم

. حکم ایدام محمد بن بردندیم دستگاه حکومتی فرمان و ازحاکمان بودند  وچرارچونیب

ابن جمایه . به دستور قاضی مالکی بود از یلمار مشهور شیعه،مکی مشهور به شهید اول 

 هشتاد در قرن هشاتم  دههدمشا در شافعی  القضاتقاضی آبراهیماق ابواسح ینالدبرهان

از  ایتراف گرفتن یپدر ( 9ص ، 1ا ، 1406، ییسقالنو  227ص ، 2ا ، 1418، رصفد)

د یرا با شاه  یابن جمایه سایت .ندکد استغفار یه شهکاصرار داشت  روازاین، بود اول یدشه

 کیمال یقاض آنگاه، و جرمت ثابت شد رردکارا گفت: تو استغفار کرد و سپس آشکخلوت 

از مقام قضااوت  ، ندکد را صادر نیم ایدام شهکح کیه اگر طبا مذهب مالکرد کد یرا تهد

 چهاره ن یم ایادام مشاهورتر  کا ح کیماال  یقاض (.370ص ، 1407، صدر) شودینار مکبر

 .قرار داد دییزمان را مورد تأ یاسیو س ررکف، ییلم
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 مذهب شافعی و ممالیک -4

 یقرشا  یهاشام  یس بن یباس بن یثمان بن شاافع شاافع  یمد بن ادرمح ابویبداهلل

 در قاهره درگذشات  199افت و در سال ین والدت یدر غزه در فلسط 150در سال  یمطلب

ساومین ماذهب فقهای اهال     ، قدمت ازنظرمذهب شافعی (. 2ص ، 19ا ، 1413، یذهب)

حنفی و مذهب مالکی است پدید که میانه و حد وس  مذهب  او مذهب نوینی .سنت است

ماذهب  ، ظهور مذهب شافعی نخست در مرر بود. تا پیش از آمدن شافعی به مرار  .آورد

، یات باهال حنفی و مالکی بود. پس از استیالر خلفار فااطمی و روناا فقاه    ، مردم مرر

 ینالاد صاالح  کاه یناتا  یستادبازاهمچون دیگر مذاهب اهل سنت از رواا  مذهب شافعی

در  مرر دوباره شاهد رواا مذهب شافعی گردید. ینازاپساستیال خاتمه داد.  ه اینایوبی ب

 مذهب منتخاب حاکماان آناان باود    ، در دوره ممالیک یزمانمدتزمان حکومت ایوبیان و 

 کااهرطااوربااه، ت مااردم باادان معتقااد بودناادیااثرک( و ا311ص ، 1ا ، تاااباای، رزیاامقر)

 ازایان یشپکه  گونههمانداشت.  شافعی بر قاضیان سه مذهب دیگر برترر القضاتقاضی

، االیزشافعی بنت ابن ینالدتاا القضاتقاضیبرار  663سلطان بیبرس در سال ، گفته شد

. الماال بیات مربو  باه   رهادادگاهدر اموال ایتام و مانند توجه ، قائل شد اریژهواختیارات 

، 1ا ، الف 1418، مقریزر) بر سه مذهب دیگر برترر یافتشافعی  القضاتقاضی روینازا

 (.181ص 

و باا زور   ت در نظرشافعی منحرر در قاریش اسات و هرچناد کاه    گفتنی است خالف

هر قرشی که با شمشیر بر مسند خالفت نشیند و ماردم بار او اجمااب     شمشیر غلبه نماید.

 باود خلیفه مشروب است و... هرگونه مخالفات باا ور از مراادیا بادیت خواهاد       ،نمایند

 (.121ص ، 1378، فیرحی)
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 یریگجهینت

 یررکاارگ بهدولت ممالیک به دلیل نیاز به کسب مشروییت به دنبال جلب حمایت و 

 یارد قرار گمورد تأیید مذهبی از جانب آنان ، فقها در دستگاه حکومتی خود بود تا به نحور

مشروییت دینی حاکمان ممالیاک  ، اکه با پذیرف منرب دولتی یا همراهی با حکومتچر

تاابع  ، هار چهاار ماذهب    باا دولات متحاد و   ماذاهب چهارگاناه    ریلماا . شاد یم تثبیت

سابب   یماان یپهام  .بردناد یما  از دستگاه حکومتی فرمان حاکمان شدند و وچرارچونیب

ات یمنو هرکدامرند و یقرار گ یکمان ممالکدر خدمت مرالح حا ابزار گونه، ه فقهاکد یگرد

 -درواقاع -یلت غلبه و گسترف ایان ماذاهب   جامه یمل بپوشانند.  رگریخود را توس  د

در برخای از  ، حکومتبود.  از آنانو حمایت دولت  ارر با مشرب خلفا و بعد سالطینسازگ

هب به مقاام  و گاهی اگر پیروان یک مذ دادیم اوقات یکی از مذاهب را بر دیگرر ترجیح

یماومی کاردن    درصددرا گسترف داده و  موردنظرشانمذهب ، رسیدندیم فتوا و قضاوت

 .آمدندیبرمآن 
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