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  حلب؛ حلقه گمشده فرهنگی در شام حوزه شیعی

  1لیدا مودت

  چکیده

توجـه هاي فرهنگـی شـیعیان بـوده اسـت کـه کمتـر مـورد حوزه شیعی حلب، از جمله پایگاه

از دوره مورخان قرار گرفته و اطلاعات در خصوص این مرکز علمی ـ فرهنگی، بسیار اندك اسـت. 

مرداس بر شهر حلب، حضور فرهنگی و اجتماعی شیعیان در پرتـو حاکمیت حمدانیان و سپس بنی

هاي اسـلامی ها و نیز مهاجرت عالمان شیعی از دیگـر سـرزمیني حمایتی این حاکمیتهاسیاست

که بازتاب نام و شرح حال عالمان شـیعی حلـب در دوران حمـدانی و تر شد؛ چنانبه حلب پُررنگ

مرداس در کتب رجالی و تواریخ محلی، نشان از رونـق و شـکوفایی حـوزه شـیعی حلـب دارد. بنی

گیري و رونق حوزه شیعی حلب چه بـوده ین پژوهش، آن است که عوامل شکلاساسی در امسئله 

  است؟ و حوزه شیعی حلب چه تأثیري بر اوضاع مذهبی مردم حلب گذاشته است؟ 

مـرداس، نیابـت هاي پژوهش، بر این اصل استوار است که حمایت امراي حمـدانی و بنییافته

ن، تربیت شاگردانی در حـوزه شـیعی حلـب شاگردان سید مرتضی و شیخ مفید در حلب، و همچنی

بر این، حضـور رود. علاوه گیري و رونق حوزه شیعی حلب به شمار میتوسط آنان، از عوامل شکل

فعال علماي امامی و رونق حوزه شیعی حلب، موجب تغییر و تحـول مـذهبی مـردم حلـب از فقـه 
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  مقدمه

هـاي شیعیان منطقه شام در قرون چهارم و پنجم هجري بـا برخـورداري از حمایـت حکومت

ق) قصـد داشـتند 502-463عمار (ق) و بنی473-414مرداس(ق)، بنی394-292شیعی حمدانی (

تربیت عناصر ورزیده فرهنگی در ابعاد مذهبی و سیاسی، ضمن تقویت ظرفیت فرهنگی شیعیان و 

با تربیت شاگردان و تألیف کتب فقهـی بـه موجودیت مذهبی و فرهنگی خود را حفظ نمایند. آنان 

از  اهداف دراز مدت خود جامه عمل پوشاندند و از این طریق به مقاصد مذهبی خود دست یافتنـد.

آید، که نشر مذهب تشـیع کـه از آن روز چنین برمی مطالعه اوضاع سیاسی و شرایط تاریخی حلب

مرداس نیز تداوم یافت و امراي مرداسـی بـا حمایـت از عصر حمدانیان آغاز شده بود، در دوره بنی

عالمان، فقها و دانشمندان شیعی، نقش مهمـی در ایـن عرصـه ایفـا کردنـد. در نتیجـه در عصـر 

حلـب، مـذهب تشـیع رواج یافـت و بـر تعـداد  مرداس علاوه بر شکوفایی و رونق حوزه شیعیبنی

  مرداس شیعیان حوزه شیعی حلب را حفظ نمودند. شیعیان افزوده گردید. اما با سقوط حکومت بنی

درباره پیشینه و ادبیات تحقیق باید گفت، در خصوص حـوزه شـیعی حلـب تـاکنون پژوهشـی 

خصـوص مطالـب جسـته و  مستقل در زبان عربی و در زبان فارسی صورت نگرفته است. در ایـن

بررسـی «مقالـه از ابراهیم نصـرالله آمـده اسـت. همچنـین » حلب و تشیع«گریخته اي در کتاب 

به وضعیت شـیعیان بـه طـور کلـی در دوره حکومـت  »مرداسوضعیت شیعیان در حلب عهد بنی

نقـش «مقاله  اما در پردازد و مختصري به علماي شیعی در این عهد پرداخته است.مرداس میبنی

هاي آموزشـی شـیعیان، بـه شـیوه »شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم هجري

پرداخته است. امـا در ایـن در حلب به علماي شیعی  اندکیشاعران شیعی در حلب پرداخته است و 

حـوزه شـیعی حلـب، تربیـت شـاگردان توسـط که به صورت مبسوطی به  ،سعی شده است همقال

دستاوردهاي فرهنگی آنان پرداخته شود. براي رسیدن به این مهـم منـابع و  علماي شیعی حلب و

  کتب بسیاري مورد بررسی قرار گرفته است. 

گیري و رونق حوزه شیعی حلـب بـه چـه سؤال اساسی این پژوهش این است که عوامل شکل

ار بـوده گردد؟ و حوزه شیعی حلب چه میزان بر وضعیت مذهبی مردم حلب تأثیرگـذمسائلی باز می

  است؟

مرداس از مـذهب تشـیع، فرضیه تحقیق بر این اصل استوار است، که حمایت حمدانیان و بنی

حضور علماي امامی عراق در حلب و نیابت شاگردان شیخ مفید، سیدمرتضـی و شـیخ طوسـی در 

آید. حوزه شیعی حلـب و حضـور گیري و رونق حوزه شیعی حلب به شمار میحلب از عوامل شکل
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  شیعی تأثیر بسزایی در تغییر مذهب مردم حلب از حنفی به امامیه داشت. علماي 

  مرداسگسترش تشیع در شام در دوران حمدانیان و بنی

هـاي فرهنگـی تشیع در واقع در چندین منطقـه نفـوذ داشـته و شـیعیان در آنجـا بـه فعالیت

ري و حلب واقـع شـده هاي متصل به آن در پرداختند. هسته اصلی تشیع در عراق بود و شاخهمی

یکی از مراکز مهم شیعه در قرن چهارم و پنجم هجري شـهر حلـب  ).477: 1391(جعفریان، بود. 

  بود.

(یعقـوبی، داننـد. ) ـ به دسـتور عثمـان ـ می1برخی نفوذ تشیع را از زمان تبعید ابوذر به شام(

شیع در آغاز با ورود مذهب تبرخی نیز معتقدند  )50 ،2جم، 1993؛ ذهبی، 172و171، ص2ج تا:بی

علی کـه بـراي بنشـعبه اهـل کوفـه، از جملـه عبیداللـههاي شیعی همچون آل ابیبرخی خاندان

 رفتند، در این شهر رواج یافت و آنان از آن پس نسبت حلبی یافتند. (نجاشـی،تجارت به حلب می

ید ابوذر به شـام رسد، این سخن صحیحی نباشد. شاید تبعبه نظر می )325، 231-230، 98 تا:بی

شعبه به حلب سبب آشنایی مردم منطقه با مذهب تشیع شده باشد. امـا تـا قـرن یا هجرت آل ابی

اند و شمار سنیان بیش از شیعیان بوده و علماي حلب نیز بنا بـر چهارم شیعیان نفوذ چندانی نداشته

م، 1976عدیم، ؛ ابن144 ،1م، ج1945عدیم، دادند. (ابنویژه ابوحنیفه فتوا میمذهب اهل سنت به

  ) 60، 1ج

ق، بـاز 394تـا  324هاي دوره گسترش تشیّع در حلب به ظهور دولـت حمـدانیان بـین سـال

با روي کار آمدن خاندان شیعه مذهب حمدانی در شمال شام و جزیره، اوضاع علمـی  )2(گردد.می

ترین ادوار نو فرهنگی این مناطق دستخوش تغییر و تحول شـد و حلـب شـاهد یکـی از درخشـا

ها و علماي مشهور شـیعی، دوران خانداندر این دوران با حمایت از  حیات تاریخی خویش گردید.

م، 1976عـدیم، رشد و اعتلاي شیعه در شهر حلب آغاز و بر شمار شیعیان آنجـا افـزوده شـد. (ابن

  )29-25ق: 1414عثمان، ؛ 240: 11ج م،1966 کثیر،؛ ابن148: 26ج م،1993 ذهبی،؛ 60، 1ج

هاي سادات شـیعه امامیـه و اهـل علـم و تـألیف و سیاسـت در آل زهره یا بنوزهره از خاندان

ترویج و تثبیت تشیع در حلب سهم عمـده اي داشـتند و افـرادي از آنـان از زمـان سـیف الدولـه 

  ) 232-231تا: عنبه، بی(ابن ق عهده دار مقام نقابت طالبیان بودند.10حمدانی تا قرن 

احمد حرّانـی حجـازي، بنآمده است، که شهر حلب تا پیش از آمدن ابوابراهیم محمد در منابع

از نوادگان امام صادق به آنجا، حنفی مذهب بودند و پس از ورود ایشان به حلـب در زمـان شـیف 
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  )109ق: 1409، ؛ فخررازي280تا: ، بیعنبهابنالدوله بود که گرایش به تشیّع رواج یافت. (

ق شـیعیان را 351) از سال 60، 1م، ج1976عدیم، که خود فردي شیعی بود، (ابنسیف الدوله 

) وي همچنین در دربار خود جایگاهی خـاص 338: 1380به سکونت در حلب تشویق کرد. (سامر، 

رساند. اما این رونـد فقـط در زمـان سـیف براي علویان در نظر داشت و آنان را به مقاماتی والا می

تر شد. آنـان پررنگ -سعدالدوله و سعیدالدوله –د، بلکه در دوران جانشینان وي الدوله حمدانی نبو

کردند و شـیعیان در امـور حکـومتی دخالـت داشـتند. رسماً از میان شیعیان قاضیانی را انتخاب می

  ) 100، 2م، ج1945عدیم، (ابن

 شـیعی خوانـد. ق در حلب اذان بـه شـیوه367سیف الدوله حمدانی در بنسعدالدوله ابوالمعالی

) مقریزي خواندن اذان به شیوه شیعی را 283، 2م، ج1979حموي، ؛ 172، 1، جم1945عدیم، (ابن

   )86: 4جم، 1967کند. (مقریزي، ق بیان می347توسط سیف الدوله در سال 

از نکات مهم در دوره حمدانی مناظرات علمی شیعیان خصوصاً در دربار سیف الدوله حمـدانی  

؛ طبـاخ 421، 5ق، ج1403نگر حوزه پررنگ شیعیان در دربار حمدانیان اسـت. (امـین، بود، که نشا

  )58: 4ق، ج1408حلبی، 

یابی حمدانیان، تشیع در مناطق زیر نفوذشان گسترش یافت. حمدانیان شیعی مـذهب با قدرت

بیشـترین توجـه را داشـتند.  به زنده نگاه داشتن نام و یاد امامان شیعی و عمـوم اهـل بیـت

تـوان بـه مـوارد داد. از اقدامات وي در این باره میالدوله به احیاي آثار تشیع علاقه نشان مییفس

، 2م، ج1979حمـوي، ؛ 172، 1، جم1945عدیم، (ابن ) اقامه اذان با شعائر شیعی.1زیر اشاره نمود: 

) ســاخت بارگــاه مشهدالحســین یــا مســجدالنقطه در حلــب. 2 )86: 4جم، 1967مقریــزي، ؛ 283

؛ 85م: 1984شـحنه، الحسین در این شهر. (ابنبن) بناي مشهدالمحسن3) 87م: 1984شحنه، (ابن

   )147، 1م، ج1962شداد، ابن

 کـه شدند می محسوب حلب شهر مهم مذهبی بناي دو مشهدالدکّه و رأس الحسین مشهد

م، 1976دیم، عـانـد. (ابن بـوده آنان احترام مورد و حلب شیعیان بزرگداشت محل تاریخ در طول

 شبانۀ توقف محل که جوشن کوه در است زیارتگاهی الحسین رأس ) مشهد412-411، ص1ج

م: 1984شحنه، (ابن است سنگی روي حسین امام مبارك سر نگهداري جاي و کربلا ايراس

  ) 3.(باشد می موجود نیز اکنون هم که )87

. اسـت علیبنسـینحبنمحسن نـام بـه حلـب غـرب در زیارتگـاهی نیـز کّهالدّ مشهد

مکان از آن رو به دکّـه معـروف اسـت کـه سـیف الدولـه  این) 411و62، 1م، ج1976عدیم، (ابن
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 مـی اطـراف منظره هاي به و نشستهآن، دکه اي داشته که در آن می به مشرف حمدانی بر کوه

شـحنه، ) (ابن4.(شـد ظـاهر ق351 سـال در مشـهد ایـن که گوید می شحنهابن نگریسته است.

  )147، 1م، ج1962شداد، ؛ ابن86 -85م: 1984

رو، ازایـن ق)414مرداس بر حلب مسلط گردیـد. (ق) حکومت بنی394اما با سقوط حمدانیان (

ویژه شهر در این دوره نیز همانند دوره حمدانیان شاهد رشد و رونق مذهب شیعه در شمال شام به

در حلب تعداد شـیعیان از سـنیان بیشـتر  مرداس،) در عصر بنی64: 3تا: جحلب هستیم. (غزي، بی

؛ نصـرالله، 214-212تـا: بود و بخش عمده شیعیان هـم پیـرو مـذهب امامیـه بودنـد. (زکـار، بی

  )86ق: 1403

در سـال رسد، که تداوم گسترش تشیع تا قرن پنجم هجري ادامه یافت. از یک سو به نظر می

دهنــد. نــگ شــیعیان گــزارش میکنــد، از حضــور پررق کــه ناصرخســرو از شــام دیــدن می438

ق) طبیب نصرانی که در زمان معزالدولـه 458بُطلان (مابناز سویی دیگر  )18: 1370(ناصرخسرو، 

ق) از حلب بازدید داشته و مدت زیادي را در 440) (در حدود سال 5مرداس(صالح امیر بنیبنثُمال

-دوسـت مـورخ خـود هلـال کـه بـراي –) در خاطراتش 258م: 1958عبري، حلب گذرانده، (ابن

وقتی به حلب رسیدیم و شهر چنین و چنـان بـود.. «نویسد::می -محسن صابی ارسال کرده بودبن

بنا بر گزارش حموي  )61، 1م، ج1976عدیم، (ابن )6(».دادندو فقهاي آن بر مذهب شیعه فتوا می

، 2م، ج1979 مرداس رونق زیـادي داشـته اسـت (یـاقوت حمـوي،تشیع در عصر حمدانیان و بنی

  ). 402ق: 1347؛ قفطی،283

مرداس باید به مسائل سیاسی و دورانی کـه براي اثبات شیعه بودن مردم حلب و حکومت بنی

ق، طـی 462ارسـلان در سـال آلب ارسلان سلجوقی قصد حمله به حلب را داشت، توجه نمود. آلب

ارسـلان سـلجوقی القائم و آلـب نصر خواست که در حلب به نام خلیفه عباسی،بناي از محمودنامه

نصر با بزرگان و مردم حلب بـه مشـورت بن). محمود16، 2م، ج1945عدیم، ) (ابن7خطبه بخواند(

این، دولتی جدید و کشوري نیرومند است. مـا در «نصر این چنین بود: بنپرداخت. استدلال محمود

ه بودنتـان) خـون شـما را حلـال ها به خاطر مـذهب شـما (شـیعکنیم و آنها زندگی میبیم از آن

شمارند. رأي ما بر این است، پیش از آنکه آنها به سراغ ما بیایند و یا اتلاف وقـت کـرده باشـیم می

). بزرگـان حلـب نظـر 387: 8ق،ج1407اثیر، (ابن» به نام قائم عباسی و سلجوقیان خطبه بخوانیم

ند. چون مردم حلب شیعی مـذهب بودنـد و وي را تایید کرده؛ اما توده مردم با این نظر موافق نبود

از اینکه در مسجد شیعیان به نام خلفاي سنی مذهب (عباسـیان و سـلاجقه) خطبـه خوانـده شـود، 
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 )387: 8ق،ج1407اثیـر، ابـنشیعیان حلب در مقابل این عمل واکنش نشان دادنـد ( اکراه داشتند.

ایـن حصـیرها متعلـق بــه ) عامـۀ مـردم حصـیرهاي مسـجد جـامع را جمـع کردنـد و گفتنـد: 8(

اثیـر، است. پس ابوبکر براي خود حصیر آورد تا مردم روي آن نماز گزارند (ابن ابیطالببنعلی

). گفتنی است، محمود مرداسی بنا به مصلحت سیاسی خطبه را به نام عباسیان 387: 8ق،ج1407

و خطبه خوانی را کـافی  )387، 8ق: ج1407اثیر، ؛ ابن18، 2م، ج1945عدیم، و سلاجقه خواند (ابن

ترتیـب ). بدین87-86، 5ق: ج1383بردي، تغريدانست. اما سلطان به این حد راضی نبود (ابنمی

حـی علـی «خطبه خواندن آنها چه ارزشی دارد، در حالی که آنها در اذان خـود «ارسلان گفت: آلب

  )388-387: 8ق،ج1407اثیر، (ابن» گویند.) می9»(خیرِالعمل

ذکر است، گفتن جمله حی علی خیر العمل در اذان از شـعارهاي بـارز شـیعه در طـول لازم به 

شـد. همـان طـور کـه نشین بود، این جمله بیان میتاریخ بوده است. در اذان هر شهري که شیعه

گـردد کـه در دوران بیان گردید، سـابقه خوانـدن ایـن جملـه در اذان بـه دوره حمـدانیان بـاز می

آلب ارسـلان  ) اما283، 2م، ج1979خواند (حموي، لدوله حمدانی چنین اذان میاسیفبنسعدالدوله

؛ 468، 175م: 1908قلانسـی، ابـن(که دستور حذف حی علی خیرالعمـل را داد سلجوقی ضمن آن

) امر کرد، تـا هـر مـوذنی را کـه برخلـاف 57، 1م، ج1956ابو شامۀ:؛ 282، 1م، ج1945عدیم، ابن

  ). 294، 2م، ج1945عدیم، ابناي مناره به پایین پرت کنند (دستورش عمل کند، از بال

هر چند این دستور موقتاً اعمال شد، اما این مساله نشان از وجود قدرت و تعداد زیـاد شـیعیان 

حذف حی علـی خیرالعمـل در ها کماکان در راه عقاید خود مبارزه کردند و باشد. حلبیدر حلب می

در ایـن دوره زمـانی وجـود  )10(رازي قزوینیکه چنان). 184م: 1972 اذان را نپذیرفتند. (العبادي،

  ).459: 1358شیعیان در حلب و حران را پرشمار ذکر کرده است (قزوینی رازي، 

هـا بـر فضـاي فرهنگـی و ها چندان زیاد بود، که آثار آن تا مـدتنفوذ تشیع در عصر مرداسی

ــد  ــاقی مان ــب ب ــی، مــذهبی شــهر حل ) 114-111ق: 1403نصــرالله، ؛ 453: 17م، ج1993(ذهب

ق: 1403؛ نصـرالله،12م: 1985مرداس به احتمال قوي شیعه اثنی عشري بودند (عبـدالمولی، بنی

مـرداس در حلـب مراسـم عـزاداري عاشـورا برمی آیـد کـه در دوران بنیعدیم ابن ) از گزارش86

امی) از آتـش گـرفتن حمـعلـی (ابـنبـندر ذکـر احـوال سـالمعـدیم گردیده است. ابنبرگزار می

اي میـان شـیعه و سـنی در یکـی از روزهـاي عاشـورا خبـر ق در فتنه466الصوفیه در سال خزانه

م، 1976عـدیم، دهد، که این رویداد دلیل بر برگزاري مراسم عاشـورا در ایـن دوره اسـت (ابـنمی

  ). 4156-4155: 17ج
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اي افـزایش یافـت، کـه بـه زهتعداد شیعیان در شهر حلب در ابتداي قرن ششم هجري به اندا

دادند. حـاکم ارتقـی )، به سختی اجازه ساخت مدرسه می11اهل سنت حتی پس از سلطه ارتقیان(

، 1م، ج1962شـداد، عجمی فقیه شافعی قصد ساخت مدرسه زجاجیه را داشـت. (ابنبه توصیه ابن

هـا بـه نـام فعیاي بـراي شـاق کار بناي مدرسـه513در سال «) در الدرالمنتخب آمده است:241

جـا غالـب بـود. دادند؛ زیرا تشیع بر آنها اجازه ساخت آن را نمیمدرسه زجاجیه آغاز شد؛ اما حلبی

کردند. در نهایت با وساطت حـاکم ساختند، مردم شبانه آن را خراب میها در روز میهرچه شافعی

خریـب آن مدرسـه علی (عالم شـیعی وقـت) شـیعیان از تبنحلب و درخواست وي از شریف زهره

  ).110-109م: 1990شحنه، (ابن» دست کشیدند و مدرسه زجاجیه بنا شد

هاي سیاسی شیعیان تا قرن ششم هجري حضور فعـالی در شـهر حلـب با وجود فراز و نشیب

ق، بر حلب ادامه یافـت. 541این استمرار تا زمان حاکمیت نورالدین محمود زنگی در سال داشتند. 

مبارزه با شعایر شیعی آغاز شد. او بود که دستور تغییـر اذان را صـادر کـرد، و  در این دوره، کم کم

 همچنـین) 36و  35ق: 1409،الحنبلـیابنمنـع شـدند. (» حی علی خیر العمـل«مؤذنان از گفتن 

ق شیعیان را از انجام آداب خود بازداشت و آنان را تهدید و برخی سرانشان 543نورالدین زنگی در 

) افـزون بـر ایـن 282، 5ج ق،1383 تغـري بـردي،؛ ابن468م: 1908قلانسـی،(ابن را تبعید نمود.

تـا تشـیع را  )12(ها و مدارسی براي اهل سنت در حلب کوشیدنورالدین با احداث یا بازسازي رباط

  ) 295-293، 2، جم1976عدیم، که در این شهر ریشه کن کند. (ابن

ق، ملـک صـالح، فرزنـد نورالـدین محمـود 570اما این وضعیت دیري نپایید، چرا که در سال 

زنگی، حاکم حلب از ترس آنکه شهر به دست صـلاح الـدین ایـوبی سـقوط کنـد، از مـردم حلـب 

را » حی علی خیر العمـل«استمداد جست. شیعیان حلب براي حمایت از او شرط کردند که بتوانند 

(علیهم السّلام) را ببرنـد؛ در نمـاز بـر هاي خود نام امامان دوازده گانه در اذان بگویند؛ جلوي جنازه

 زهـره حلبـی ـبنمردگان خود پنج تکبیر بگویند؛ امر ازدواج آنان به دست شریف ابوالمکارم حمزه

شود ـ باشد و تعصّب سنّی گري نیز از میان بـرود. یکی از علماي شیعی در ادامه بدان پرداخته می

مردم تمام آنچه را شـرط کـرده بودنـد، در شـهر ملک صالح مطالب آنان را پذیرفت و پس از آن، 

) این شرایط بسیار گذرا و موقتی بوده اسـت و تنهـا در 355: 12م، ج 1966کثیر، اجرا کردند. (ابن

دوره حاکمیت ملک صالح رخ داده است. اما با تسلط کامل ایوبیان، شـیعیان تحـت فشـار زیـادي 

  دادند.بعضی مناطق شعایر خود را انجام می بودند؛ با این حال تا قرن هفتم هنوز شیعیان در
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  تحلیلی بر حوزه شیعی حلب 

همان طور که بیان گردید، تا پیش از قرن چهارم علمـاي حلـب بنـا بـر مـذهب حنفـی فتـوا 

) پس طبیعی است، کـه مراکـز 60، 1م، ج1976عدیم؛ ؛ ابن144، 1م، ج1945عدیم، دادند (ابنمی

ه است، تا پیش از قرن چهارم بر مذهب حنفی باشـند. امـا طبـق آموزشی که عمدتاً در مساجد بود

گزارشات تغییر و تحولی که در مذهب مردم حلب در قـرن چهـارم اتفـاق افتـاد و مـردم حلـب از 

  حنفی به امامی تغییر مذهب دادند، مسلماً مراکز آموزشی شیعیان در حلب وجود داشته است. 

چهارم و پنجم هجري شـیعیان حلـب نیـز صـاحب اما به رغم غفلت منابع تاریخی طی قرون 

بطوطه از مدرسه اي در حلـب سـخن رانـده اسـت کـه مراکز آموزشی خاص خویش بوده اند. ابن

نزدیـک «نویسـد:رسـد. وي میمتعلق به شیعیان است و بناي این مدرسه به دوران حمـدانیان می

همخـوانی دارد. بنـاي ایـن  جامع مدرسه اي است که از حیث زیبایی و ساختمان، با بنـاي جـامع

) حمدانیان کـه از 108، 1ق، ج1417بطوطه، (ابن» دهند.حمدان نسبت میمدرسه را به امراي بنی

کردند، طبیعی است که مرکزي بسازند که کرسی تدریس مـذهب شـیعه مذهب تشیع حمایت می

نویسد کـه د و میبردر آن باشد. همچنین خیرالدین اسدي نیز از مدرسه هاشمیان در حلب نام می

در قسطل الحوره نزدیک العیان، بر جاي کنیسه اي مدرسه اي متعلق بـه هاشـمیان برآمـده بـود. 

  )307م: 1984(اسدي، 

هاي درس و ترین کانون آموزش در تمـدن اسـلامی گــردید و بیشـترین حلقـهاصلی مسجد،

هاي مختلـف درس در رشـته چندین حلقـه مسجد، یک در گاه مناظره و مـباحثه در آن بـر پا شد.

بخش شرقی جامع حلب یعنـی محـل رو، ) ازاین121: 1368،(احمد ت.گشعلوم اسلامی برگزار می

هاي درسی شیعیان نیز کتابخانه اي موسوم به شرقیه یا صوفیه قرار داشت که سـیف تشکیل حلقه

از جمله متولیـان ایـن  )509، 20م، ج1993هزار جلد کتاب به آن اهدا کرده بود. (ذهبی، 10الدوله 

صغیر معـروف بـه قیسـرانی بننصرالدینبنعبدالوهاب و محمدبناسلمبنتوان به ثابتکتابخانه می

؛ 298، 2ق، ج1410شاعر نامدار شیعی و عالم ادب، هندسه، حساب و نجوم اشاره داشت. (نعیمی، 

  )227-224: 4ق، ج1408طباخ حلبی، 

  توان به سه دوره تقسیم نمود: دوران حیات حوزه شیعی حلب را می

  دوره اوّل: تأسیس حوزه شیعی حلب؛ 

  دوره دوم: تثبیت و رونق حوزه شیعی حلب؛ 

  دوره سوم: استمرار رونق حوزه شیعی حلب.
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  دوره اوّل: تأسیس حوزه شیعی حلب

تأسیس حوزه شیعی حلب در قرن چهارم هجري بـه دوران حمـدانیان بـازمی گـردد. تحـول  

طی مدت کوتاهی در مورد مذهب مردم حلب روي داد و آنان از مـذهب حنفـی بـه  سریعی که در

امامی تغییر مذهب دادند و این خود، نشانگر وجود حوزه شیعی حلب و تأثیرگذاري ایـن حـوزه بـر 

؛ 60، 1م، ج1976عـدیم، ؛ ابن144، 1م، ج1945عـدیم، ) (ابن13اوضاع مذهبی این شـهر اسـت.(

  )283، 2م، ج1979حموي، 

هـاي این تغییر مذهب در فاصله چندین سال، دلیل قاطعی بر وجـود حرکـت علمـی و فعالیت

ق)، 377شمشـاطی(علمی عالمان شیعی در این شهر به رهبـري بزرگـان شـیعی مثـل ابوالحسـن

باشـد. جعفر حرانی میبنق) و ابوابراهیم محمد371احمد ابومحمد همدانی سبیعی حلبی (بنحسن

  ) 317: 4ق، ج1418؛ سبحانی، 89، ص1ق، ج1393؛ ثعالبی، 340 ،1م، ج1907(حموي، 

اگر بخواهیم تحلیل درستی بر حوزه شیعی حلب داشته باشیم، باید به علمـا و طلـابی کـه بـه 

طی قرون چهارم و پـنجم هجـري فقهـا و عالمـان شـیعی در حلب رفت و آمد داشتند، بپردازیم. 

ها و آثارشان به دست مـا نرسـیده و بسیاري از آن جامعه حلب حضور پررنگی داشتند، هر چند نام

تـوان فهرسـتی از آنـان ارائـه هاي پراکنده مییا از دست رفته است. با این حال با تکیه بر گزارش

  کرد.

طور مداوم وجـود داشـت. در قـرون ارتباط میان تشیع در شرق و غرب جهان اسلام، از آغاز به

در دوران حمـدانیان حـوزه شـد. شام از بغـداد تغذیـه می چهارم و پنجم هجري، تشیع در ایران و

ها و سفرهاي علمی عالمان شـیعی بـه حلـب و عـراق وآمدشیعی حلب به واسطه تعاملات و رفت

تقویت و بنیانگذاري شد. براي بنیانگذاري حوزه شیعی حلب، افراد و طلاب علم از حلـب بـه دیگـر 

سـفرهاي کردنـد. شیعی دیگـر شـهرها شـرکت میهاي درسی عالمان نقاط سفر کرده و در حلقه

نشین همچون ري و قم و ارتباط با بغداد بر علمی عالمان شیعی میان حلب و شهرهاي مهم شیعه

هاي درسـی قرار بود. اکثر این افراد نیز به بغداد و سـایر شـهرهاي شـرقی جهـان اسـلام و حلقـه

، 10تـا: جمحسن حلبی (غزي، بیبنعلیبنرفتند. ابوجعفر محمدعالمان شیعه نامدار آن شهرها می

) از جمله افرادي بودند کـه در قـرن 2458، 5تا: ج) و ابومحمد نصاري عین زربی (غزي، بی4375

جعفـر طوسـی شـرکت کردنـد. ابـوعلی بنچهارم از حلب بـه بغـداد رفتنـد و در حلقـه درس علی

س سیدابوالرضـا فضـل صارق حلبی نیـز بـه خراسـان رفـت و سـه سـال در مجلـس دربنحسن

  )2408-2405، 5تا: جعلی راوندي به استماع حدیث پرداخت. (غزي، بیبنالله
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گرفـت، پـس هایی که از حلب به بغداد و دیگر شهرها صورت میدر دوره اول در پی مهاجرت

از چندي بازگشت آن علما به حلب طبقه اي سرشناس از عالمان حلبی ایجاد گردید. بـه گونـه اي 

کردنـد. ابومحمـد حسـینی قمـی تر براي کسب علم به حلب سفر میمایی از نقاط دوردستکه عل

) در دوره سیف 2702-2701: 6تا: ج) و ابوعبدالله حسنی قمی (غزي، بی2415، 5تا: ج(غزي، بی

  الدوله به حلب آمدند و در آنجا ساکن شدند.

محمـد عـدوي بنسـن علیاز جمله علمایی که از دیگر منـاطق رهسـپار حلـب شـدند، ابوالح

 که در زمان حمدانیان به حلب مهاجرت نمـود. از جمله شیعیانی بود، ق) بود. وي377(مشمشاطی 

شمشاطی در دربار حمدانیان وظیفه تعلیم و تأدیب پسران ناصرالدوله حمـدانی را برعهـده داشـت. 

: النزهـه و الابتهـاج، وي از شعرا، نحویان و لغویان برجسته آن عصر بود. آثار وي عبـارت اسـت از

تمام، المثلث در لغت. نواس علی ابیتمام، تفضیل ابیالانوار فی محاسن الاشعار، الدیارات، اخبار ابی

  )340، 1م، ج1907) یاد شده است. (حموي، 14»(مؤدّب«گفتنی است از وي با لقب 

سّاب معروف از ق) شاعر، ادیب، لغوي ن383-323خوارزمی (عباسعلاوه بر این ابوبکرمحمدبن

ق) عـالم 375ابوزرعه رازي (م ) 15الدوله راه یافت.(خوارزم به حلب مهاجرت نمود و به دربار سیف

دیگري بود که در طلب حدیث سفرهاي بسیاري داشت و از جمله بـه حلـب نیـز آمـد. (طهرانـی، 

  ) 109: 4ق، ج1417؛ خطیب بغدادي، 690، 2ق،ج1391

ق) از حافظان حـدیث و راویـان 371همدانی سبیعی حلبی (م صالح، ابو محمدبناحمدبنحسن

هاي از شیخ مفید دارد. وي نزد سیف الدوله حمدانی وجاهت داشته و سـیف برجسته است و روایت

الدوله او را در منزلش ملاقات کرده و کتاب التبصره فی فضیله العتره المطهره را بـراي وي تـألیف 

(طبـاخ  از جمله افرادي بود که به حافظ ملقب شـده بـود. ) وي495: 26ق، ج1407کرد. (ذهبی، 

) لقب حافظ براي خطاب به عالمان حدیث که فرد 55ق: 1403؛ نصرالله، 75: 4ق، ج1408حلبی، 

  ) 292: 1377) حدیث را از حفظ دارد. (غنیمه، 16شمار فراوانی(

ي نشر فقـه شـیعه ق) که برا410احمد قطان بغدادي از عالمان شیعی حلب (زنده تا بنحسین

ق بـه 390قطان بغدادي، فقیه امامی پس از سفر خود به حلـب در سـال ابن به حلب نیز سفر کرد.

عهـده  احمد حاکم آنجا سـاکن شـد ومحمدبنطالبعمار، أبیجا نزد امیر بنیطرابلس رفت. در آن

حجـر ابنش وي از جملـه افـرادي اسـت کـه بـه گـزار عمار گردیـد.دار آموزش فرزندان امیر بنی

امامٌ عالمٌ فاضلٌ مِن فُقهـا «خواند: حجر عسقلانی وي را این گونه میعسقلانی لقب امام دادند. ابن

لقب امام از جمله بالاترین القاب علمی در نظام تعلیم و تربیت اسلامی بود و گـویی فـرد ». الإمامیه
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: 4ق، ج1298یروزآبـادي، ملقب بدان در حوزه تخصصی خود مورد اقتداي دیگران قرار داشـت. (ف

حجـر عسـقلانی، (ابن جلدي به نام الشامل فی الفقه اشاره کرده اند.4) از آثار وي به اثري 77، 74

  ). 494و  267، 2م، ج1986

ق) از دیگر عالمان حلب این دوره اسـت کـه 358یا 334حمدان خصیبی (دبنابوعبدالله حسین

  )76-74: 1391صاحب شهرت است. (برومند، کتاب الهدایۀ الکبري او در فضائل معصومان 

محمد حرّانی هم از علما و شعراي شیعی مذهب است که از حـرّان بنجعفربنابوابراهیم محمد

به حلب آمد و مدتی در این شهر اقامت گزید. وي از خاندان شیعی مذهب بنوزهره بوده است کـه 

رو، ازایـن را سـتود، و وي محمد حرّانی وابراهیماب معرّي، ابوالعلاياز این خاندان علماي برخاستند. 

 در زمـان حلـب طالبیـان بـود کـه بـه نقابـت خاندان فرد این و نخستین یافت شهرت ممدوح به

). ورود وي بـه حلـب 109ق: 1409، ؛ فخـررازي280تـا: ، بیعنبـهرسید (ابن حمدانی الدولهسیف

 بود و پس از ورود ایشان به حلب تشیع رشـد و رونـق یافـت.نقطه عطفی در تاریخ شیعه در حلب 

دو  ، داراياو، زهـره بودنـد. نـوادة مقـام دار اینعهده تا چند قرن و نوادگانش ، فرزنداناز وي پس

: 6ق، ج 1414الزبیـدي، پدیـد آمدنـد ( هـر دو بزرگـانی از نسـل بود که و حسن علی نام پسر به

484 .(  

  : تثبیت و رونق حوزه شیعی حلبدوره دوم

مرداس بود که به رشـد و شـکوفایی رسـید. دوره دوم حوزه شیعی حلب مقارن با حکومت بنی

مرداس در شهر حلب فضاي مناسـبی بـراي رشـد و تربیـت عالمـان شـیعی تشکیل حکومت بنی

یل مذهب فراهم آورد. طی این دوران حلب براي عالمان شیعی به یک مرکـز جـذاب علمـی تبـد

شد. عالمان شیعی از این فضاي مناسب استفاده نمـوده، ضـمن مهـاجرت بـدانجا، بـه تـدریس و 

مرداس به علم و دانـش مؤلفـه دیگـري تألیفات ارزشمند پرداختند. از سوي دیگر علاقه امراي بنی

  ) 216تا: براي جذب علماي شیعی بود. (زکار، بی

ها و آثارشـان از بـین وردند، که نام بسیاري از آنرو، عالمان بسیاري از این حوزه سر بر آازاین

ویژه ) بـه47: 1384هاي بعد انتقال نیافته است. (واثقـی، رفته و این پشتوانه فرهنگی غنی به نسل

هـا گمنـام طَیّ به نام الحاوي فی رجال الشیعه الاسلامیه بسیاري از آنابیبا از بین رفتن کتاب ابن

ها در مصادر دیگر برجاي مانـده اسـت. ) و تنها نام برخی از آن104-89: 1379ماندند (جعفریان، 

چنان که بازتاب نام و شرح حال عالمان شیعی حلب در کتـب رجـالی و تـواریخ محلـی نشـان از 
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  رونق و شکوفایی حوزه شیعی در این دوران داشته است. 

امـه بـدان پرداختـه شواهد متعددي بر حضور فعال علماي امامی در حلب وجود دارد، که در اد

خواهد شد. برخی از شاگردان شیخ مفید و نیز شاگردان شـیخ طوسـی و سـید مرتضـی همچـون 

عبدالعزیز دیلمی معروف به سلار در حلب بـه بنحسن حلبی، حمزهبنابوصلاح حلبی، ابوجعفر محمد

  ) 89ق: 1403؛ نصرالله، 421، 5تا: جفعالیت علمی مشغول شدند. (غزي، بی

توان بـه حضـور علمـاي امـامی عـراق در حلـب و عوامل رونق حوزه شیعی حلب میاز جمله 

بـراج طرابلسـی، (ابننیابت شاگردان سیدمرتضی، شیخ مفید و شیخ طوسی به حلـب اشـاره کـرد. 

عدیم ) بدین ترتیب محافلی از علماي شیعی در حلب شکل گرفت. طبق گزارش ابن72، 1تا: جبی

هاي علمی شـیعیان بـوده و مرکـز مهـم آموزشـی ختص حلقهقسمت شرقی مسجد جامع حلب م

  )471، 5م، ج1976عدیم، ) (ابن17شیعیان بوده است.(

  شوند: مرداس علماي حلب به دو دسته تقسیم میدر دوره بنی

  شدگان حوزه شیعی بغداد در حلب (شاگردان شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی)؛ . تربیت1

  حلب.شدگان حوزه شیعی . تربیت2

  شدگان حوزه شیعی بغداد در حلبدسته اوّل: تربیت

نجم بناز مشـهورترین عالمـان تقـیق) 447عبیداللـه حلبـی (مبننجمبنابوالصلاح تقی الدین

-347( ق در حلـب زاده شـد.374معروق به ابوصلاح حلبی فقیه و متکلم شیعی بود کـه در سـال 

حجـر عسـقلانی، ابندر عصر مرداسیان است ( وي نخستین دانشمند بلندآوازه شیعی حلب ق)447

ق، 1407هاي فقه و رجال به ابوالصلاح حلبی معروف است. (ذهبی، ) که در کتاب71، 2، جم1986

  ) 29ق: 1380شهر آشوب، ؛ ابن425: 30ج

وي طی سه سفر علمی خود به عراق در بغداد در مجلس درس سید مرتضی و شـیخ طوسـی 

) 143: 30ق، ج1407؛ ذهبـی، 457ق: 1381ول شد. (شیخ طوسـی، به آموختن علوم اسلامی مشغ

رفت. وي بعد از بازگشت بـه حلـب بـه عنـوان ابوصلاح از شاگردان برتر سید مرتضی به شمار می

نماینده سیدمرتضی به افتا و پاسخ بـه سـؤالات شـرعی اهـل حلـب مشـغول بـود (طبـاخ حلبـی، 

به نیابت سیدمرتضی در حلـب بـود، بـه تعلـیم و  ) ابوالصلاح حلبی علاوه بر آنکه77: 4ق، ج1408

تربیت شاگردان، انتشار فقه و حدیث شیعه، تألیف و تصنیف آثـار گرانمایـه و همچنـین جوابگـوي 

  ) 635-634: 3ق، ج1403امین، هاي فقهی و کلامی مردم حلب بود همت گماشت. (پرسش
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وسـی در کتـاب الرجـال شـیخ ط همچنین از محضر شیخ طوسی و سلاّر دیلمی بهره برد.وي 

حلبـی، دانشـمندي الـدیننجـمبنتقی«نویسد: کند و میحلبی شاگرد خود یاد میخود از ابوالصلاح

(شـیخ طوسـی، » هایی است، نـزد مـا و سیدمرتضـی تحصـیل کـرده اسـتموثق و داراي کتاب

د اسـت و او ثقه و مورد اعتما«علامه حلّی گفته است:  )75، 5ق، ج1418سبحانی، ؛ 457ق: 1381

». تألیفات خوبی دارد، او بر شیخ طوسی رحمه الله و سید مرتضی رحمه اللـه قرائـت کـرده اسـت

  ) 84ق: 1417(حلی، 

پرسـش فقهـی شـیخ طوسـی جایگاه علمی وي چنان بود که وقتی شخصی از مردم حلب از 

). 635-634: 3ق، ج1403امین، ( )18(را دارید» تقی الدین«گفت: شما که داشت، او در پاسخ می

از جملـه شـاگردان ممتـاز و  ) در حلب حوزه درسی داشت و شاگردانی تربیـت کـرد.19ابوالصلاح(

ق، 1407اَسلم حلبی بود که پس از وفات استاد بر جاي او نشست. (ذهبی، بنصاحب نام وي ثابت

اسـناد کامل طرابلسی است کـه ابیبناز دیگر شاگردان وي، قاضی عزالدین عبدالعزیز )499: 30ج

توان بـه قاضـی از دیگر شاگردان وي میگردد. هاي ابوالصلاح به او باز میروایت بسیاري از کتاب

  ) 76، 5ق، ج1418علی کَراجَکی اشاره کرد. (سبحانی، بننیشابوري و محمدبنعبدالرحمان

اسـت. ویژه سیدمرتضی در مبانی کلی نزدیـک هاي فقهی ابوالصلاح با آراي بغدادیان بهدیدگاه

اما اختلاف با سید مرتضی در فروع تا اندازه اي بوده کـه ابـوالفتح کراجکـی در کتـابی بـا عنـوان 

به نقش آراي ابوالصلاح و دفاع از سیدمرتضی پرداختـه اسـت. » غایۀُ الانصاف فی مسائل الخِلاف«

  )9: 16تا: ج(طهرانی، بی

هـاي هـار کتـاب فقهـی بـه نامابوالصلاح هم در فقه و هم در کلام صاحب تألیفـاتی اسـت. چ

البِدایه، مختصر الفَرائِض، اللَوامع فی الفقه و الکافی فی الفقه تألیف کرده است. الکـافی فـی الفقـه 

که اثري فقهی و نیز در بردارنده برخی مباحث کلامی است. از میان چهار کتـاب ذکـر شـده تنهـا 

  ) 124-123ق: 1424ی، الکافی فی الفقه چاپ شده و در دسترس قرار دارد. (سبحان

هـاي ایـن اثر دیگر وي کتاب تقریب المعارف است، که شامل مباحث کلامی اسـت. از ویژگی

اثر استفاده از منابعی تاریخی همچون الغارات ثقفی و مغازي واقـدي اسـت. ایـن کتـاب از جملـه 

؛ 121: 30؛ ج246: 22ق، ج1403منابع مجلسی در تألیف بحارالانوار نیـز بـوده اسـت. (مجلسـی، 

ـــرّ 137: 69؛ ج94: 60؛ ج 630: 31؛ ج121، ص30؛ ج246، ص 22ج ؛ 630: 31ج ـــیخ ح ) و ش

آثـار دیگـري همچـون )46: 1ق، ج 1362عاملی آن را دیده و تحسین نموده است. (حـر عـاملی، 

البدایۀ فی الفقه، العمدة و اللوامـع (هـر دو در فقـه)، الکافیـه، الشـافیه، شـبّۀ الملاحـده و منتخـب 
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  )224: 21ق، ج1391ارف، نیز توسط وي به رشته تحریر درآمده اند. (طهرانی، المع

طـی ابیوي در کنار فقه و کلام، در طب هم دستی داشت، چنـان کـه ذهبـی بـه نقـل از ابن

ترین عالمان شام و جامع بین علوم ابدان و ادیان اسـت و کتـابی در طـب نویسد: او از برجستهمی

ق، 1407) (ذهبـی، 20صالح مرداسی تـألیف کـرد.(بنبه نام شبل الدوله نصربا عنوان تدبیرُالصِّحه 

  ).143: 30ج

از دیگر علماي شیعی در حلب که موجب رونق هـر چـه بیشـتر حـوزه شـیعی حلـب گردیـد، 

ق) اسـت. وي از 463ق) یـا (م448عبدالعزیز دیلمی معـروف بـه سـلار (سـالار) (مبنابویعلی حمزه

سیدمرتضی او را به نیابت بـه  )86، 5ق، ج1391(طهرانی،  مرتضی بودشاگردان شیخ مفید و سید 

ق، 1403حوزه شیعی حلب فرستاد، تا مسئول پاسخ گویی به مسائل شرعی شیعیان گردد. (امـین، 

) وي همچنـین منصـب احکـام و دروس را برعهـده گرفـت. 92-90ق: 1403نصرالله،؛ 170: 7ج

تَّقریب در اصول فقه، المَراسِم در فقـه و التَّـذکره فـی حقیقـۀ المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، ال

طهرانی قبـر وي را در خسـرو ) 135ق: 1380شهرآشوب، (ابن الجوهر و العرض از تألیفات اوست.

  )74: 1تا: ج داند. (طهرانی، بیشاه تبریز می

طوسـی و عبدالواحد العین زربی از علماي شیعی حلب است، کـه نـزد شـیخ بنابومحمد حسن

طبـق گـزارش طهرانـی وي در عصـر براج تلمذ نموده است و به فراگیري فقه شیعی پرداخت. ابن

مرداس که حوزه شیعی حلب آوازه بسیاري یافت به حلـب وارد شـد. تصـنیفی شـیعی بـه نـام بنی

جزء تألیف نمود. ابومحمد نصاري عین زربی از جمله عالمان شیعی حلـب بـود، 12عیون الأدله در 

  )645، 5م، ج1976عدیم، ابنبا عنوان فقیه از وي یاد شده است. (که 

محسن حلبی است که او نیز نزد شیخ طوسی در عـراق بـه بنعلیبنعالم دیگر ابوجعفر محمد

براج و شیخ طوسی به نقل حـدیث پرداختـه اسـت. ضـیاءالدین کسب علم پرداخت. ابوجعفر از ابن

ق، 1362وندي از جمله شـاگردان وي بـوده انـد. (حرعـاملی، ابوالرضا و قطب الدین ابوالحسین را

  )289، 2ج

تـا: ترین شاگردان شیخ مفید و دامـاد و جانشـین وي (نجاشـی، بیابویعلی جعفري از برجسته

) و از علماي بلندآوازه شیعه در عهد خویش بود. وي مدتی را به دلیـل جـذابیت حلـب بـراي 404

 ق در بغـداد درگذشـت463سپس به بغداد بازگشت و در سال عالمان شیعی در این شهر گذراند و 

  )404تا: ؛ نجاشی، بی137: 16ق، ج1412جوزي،ابن ؛1050: 10م، ج1976عدیم، ابن(

براج به کسـب علـم احمد حلبی از عالمان شیعی بود که ابتدا در بغداد نزد ابنبنابوعلی حسین
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تحـولی شخصـیتی از قضـاوت دسـت  پرداخت و سپس به قضاوت حلب انتخاب شد؛ امـا در پـی

ق در جبله وفات یافـت. از وي بـا عنـوان 473شست و به امر آموزش قرآن پرداخت. وي در سال 

  ) 492، 2، جم1986حجر عسقلانی، ابن) یاد شده است. (21مؤدّب(

شواهدي از حضور علماي عـراق در طـرابلس در دسـت اسـت، کـه گویـاي ارتبـاط علمـی و 

  داد با دیگر شهرهاي شام از جمله طرابلس است. فرهنگی حوزه شیعی بغ

ق) از فقهاي حلب و از شاگردان شیخ طوسـی بـود کـه بـه 467فارسی (معبداللهبنعلیزیدبن

فارسـی اسـت. وي در سـال علوم نحو و لغت آشنا و شارح دیوان حماسه ابوتمام و ایضاح ابـوعلی

  ). 71، 5ق، ج1391؛ طهرانی، 94 ق:1403ق در طرابلس شام بدرود حیات گفت (نصرالله،467

ق) از شاگردان شیخ مفید، سید مرتضی و شـیخ طوسـی بـود. وي در 449ابوالفتح کراجکی (م

کراجکی  و مدتی را در آنجا سپري نمود. کردعمار سفر ق به طرابلس در دربار بنی436حدود سال 

ــه نام ــاب ب ــاي دو کت ــج«ه ــاننه ــده«و » البی ــومعّ ــج ی ــی ح ــیر ف ــدیالبص ــام » رالغ ــه ن را ب

را بـه نـام » البسـتان«) و کتاب فقهی 155، 1ق، ج1403عمار (امینی، محمدبناحمدبنابوالکتائب

). همچنین وي بـا یکـی از فقهـاي 109: 3تا: جعمار تألیف کرد (طهرانی، بیبنالدولهقاضی امین

ق: 1410اهل سنت در قاهره بحث و گفتگوي بسـیار مفصـلی دربـارة قیـاس داشـت (کراجکـی، 

  ). 344: 3، ج1363؛ دوانی، 293-297

 ق)، فقیـه مشـهور شـیعه امـامی،481(مالبـراج العزیـزعبدبننحریرعبدالعزیزبنشیخ ابوالقاسم 

در مصر تولد و رشد یافته و تحصیلاتش را در قاهره و در بغداد ادامه داد. ) 332م: 1966(البحرانی، 

پیوسـت. پـس از آن نـزد شـیخ طوسـی و ق به جمع شـاگردان سـید مرتضـی 429وي در سال 

عبدالعزیزدیلمی معروف به سلار تلمذ نمود. وي در ابتدا از طـرف سـید مرتضـی منصـوب وظـایف 

المرتضی گفتند. پس از سید مرتضی، زمانی کـه رو او را خلیفهشرعی در شام و حلب گردید. از این

. لذا به ق به عنوان نماینده شیخ طوسی رهسپار طرابلس شد438در سال  شاگرد شیخ طوسی بود،

عمـار، قضـاوت منطقـه الملـک، امیـر بنـیترتیب او از سوي جلـالبدین الشیخ گفته اند.وي خلیفه

دار منصـب عمـار عهـدهبراج براي مدتی طولانی در این شهر از سوي بنیابن طرابلس را پذیرفت.

قضـاوت وي در  ).74: 1366الـدین رازي، ؛ منتجب142: 3ق، ج1401، قضا بود (افندي اصفهانی

  . شهرت یافته است قاضی طرابلس بیست یا سی سال ادامه داشته، به همان جهت به لقب

از جملـــه علمـــاي شــــیعه مـــذهب دیگـــري کــــه رهســـپار طـــرابلس شــــدند،  

  ).155: 1366الدین رازي، توان نام برد (منتجبجعفر وراق را میبناللههبهمحمدبنابوعبدالله
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  دسته دوم: تربیت شدگان حوزه شیعی حلب

حلبـی، معلـمبـنعلـیاحمدبنبنحسنمرداس، ابوعلیاز دیگر بزرگان شیعی حلب در عصر بنی

ق 400وي در حدود سـال خشاب است. ) ادیب، شاعر، فقیه و متکلم منسوب به آل22ق) (453(م

ا با پدرش به حلب مهاجرت کرد. وي نـزد ابوصـلاح حلبـی بـه در معره النعمان به دنیا آمد و بعده

یادگیري فقه پرداخت و به یادگیري علوم دیگري همچون علم اصول و ادب نیز مشـغول شـد. دو 

  ) 456، 5م، ج1976عدیم، کتاب التاجی و معالم الدین در خصوص مذهب شیعه را تألیف کرد. (ابن

معلـم در جـامع حلـب، ام المخلـص اسـت. ابنوي همچنین صاحب کتابی در اصول فقه به نـ

مجلس درس داشت و به آموزش فقه و ادب مشغول بـود. بسـیاري از حلبیـان نـزد وي شـاگردي 

ــانم محمد ــه ابوغ ــد؛ از جمل ــهبنکردن ــۀ الل ــربنهب ــد بنابوجراده، ابونص ــر و ابومحم نحاس وزی

ول پرداختنـد. (طباطبـایی، سعید خفاجی حلبـی نـزد وي بـه تعلـیم فقـه و اصـبنمحمدبنعبدالله

) وي در حلب در محله سهلیه، خارج از دروازه قنسرین، سـکونت داشـت. وي 138-137ق: 1417

علاوه بر فقه و اصول در شعر و شاعري نیز دستی داشت و اشعاري در موضوعات مختلـف بـه وي 

  )490-485، 5م، ج1976عدیم،منسوب است. (ابن

ثمـال، اي که پس از مـرگش معزالدولـهاشتند؛ به گونهحاکمان مرداسی به وي توجه خاصی د

) شایان ذکر است، قضاوت و فتوي دادن وي محـدود 23طی مکتوبی از مقام علمی او تقدیر کرد.(

معلم از جمله عالمان شیعی بود که به دلیل تحصـیل در علـوم دینـی و صـاحب ابن به حلب نبود.

  ) 490، 5م، ج1976عدیم، بن(انظر بودن در احکام اسلامی لقب فقیه داشت. 

ق) از فقها و عالمان شیعی حلب بود. 460عبدالوهاب الحلبی (مبنأسلمبنشیخ ابوالحسن ثابت

مرداس است که پس از وفات استاد بر جـاي او وي شاگردان برجسته ابوالصلاح حلبی در دوره بنی

  )214: 102ق، ج1403؛ مجلسی، 45: 1366منتجب الدین رازي، نشست. (

بدین ترتیب با وجود حوزه شیعی حلب، معارف شـیعی در ایـن شـهر در قـرن پـنجم هجـري 

الدوله حمدانی در حلب کاشـت طور که ذکر گردید، بذر اولیه این کار را سیفگسترش یافت. همان

هزار جلـد الدوله کتابخانه بزرگی که در بردارنده دهو معارف شیعه را در آن شهر گسترش داد. سیف

هـا افـزایش یافـت. زعامـت علمـی و د، را وقف مدرسه کرد و بعد از مرگ او، تعداد کتابکتاب بو

) 24اسـلم(بـنثابتتولیت این کتابخانه به گزارش ذهبی پس از مرگ ابوالصلاح حلبی به ابوالحسن

  )499: 30، ج1407ذهبی، رسید. (

حده و قرامطـه توانسـتند، هاي افراطی ملاگفتنی است، شیعیان امامی با اعلان برائت از اندیشه



 

  95 ی در شامحلب؛ حلقه گمشده فرهنگحوزه شیعی

  

تا حدودي به اهداف خود جامه عمل بپوشـانند. منتقـدان شـیعه امـامی در دوره سـلجوقی تلـاش 

هایی که میان ملاحده و شیعه که در برخـی از اعمـال و باورهـا وجـود داشتند، تا با اشاره به تشابه

یدند، تفاوت شیعه امامی بـا کوشداشت، آنان را طرد کنند، ولی علماي شیعه امامی با دقت زیاد می

). 424-434: 1358قرامطه و باطنیه را بـراي مـردم و زمامـداران آشـکار سـازند (قزوینـی رازي، 

کردند و رافضی را نویسد: مخالفان شیعه، رافضی و ملحد را یکی وانمود میعبدالجلیل قزوینی می

لماي شیعی حلب از ایـن قاعـده رو، ع) ازاین109: 1358خواندند (قزوینی رازي، دهلیز ملحدي می

  پرداختند.مستثنی نبودند و به تألیف کتبی در جهت رد عقاید اسماعیلیان می

-از آن جا که در این زمان اختلافات بین شیعه امامی و اسماعیلی آشکارتر گردیـد. ابوالحسـن 

ل چگـونگی هـا نوشـته کـه شـامدر رد اسماعیلیه و نشان دادن انحرافـات آن اسلم، کتابیبنثابت

این اقدام وي علـاوه بـر آنکـه منجـر بـه شـهادت وي  پیدایش این مذهب و نقاط ضعف آن بود.

پس از قتل وي اسماعیلیان خزانـه آنان ) 189: 4ق، ج1408طباخ الحلبی، توسط اسماعیلیان شد، (

ی کتابخانه حلب را به آتش کشیدند که در آن ده هزار جلد کتاب از موقوفات سیف الدولـه حمـدان

  )75: 2، ج م1986حجر عسقلانی، ابن؛ 499: 30ق، ج1407بود. (ذهبی، 

ق در معره النعمان در نزدیکـی حلـب بـه 400احمد حلبی که در سال بنکه ابوعلی حسنچنان

ق، 1391دنیا آمد، براي کسب علم به حلب رفت و به شاگردي ابوصلاح حلبی پرداخت. (طهرانـی، 

  )42، 5ج

اسماعیل جَلِی حلبی از علماي برجسـته در حـدیث و فقـه بـوده بنحمدابنابوالحسن اسماعیل

حجـر وي را امـام و عـالم ق) از آن جا که وي در فقه شیعه صـاحب نظـر بـوده، ابن447است. (م

بـراج، ) وي از شـیخ طوسـی، ابن604، 1، جم1986حجـر عسـقلانی، ابـنحدیث خوانـده اسـت. (

یحیی، قاضـی بنحجّاج، ابوغـانم احمـدبنمحمدبنی، جعفرابوزبیر منبجبنجعفربنابوالحسن محمد

) فرزند وي از علماي شیعی حلب نیز 604، 1، جم1986حجر عسقلانی، ابنکرد. (حدیث روایت می

  )71، 5ق، ج1391بوده است. فرزند وي نیز از علماي شیعی حلب بود. (طهرانی، 

هاي رجال و تراجم کهن نیامـده اسـت. اباحمد جلی حلبی مستقلاً در کتبناسماعیلبنعبدالله

حجر هنگام معرفی پـدرش اسـماعیل از به دنیا آمده است. ابن 407تا  390احتمالاً در فاصله میانه 

ــرده اســت. ( ــت ک ــز روای ــنوي نی ــقلانی، اب ــیعه از 604، 1، جم1986حجــر عس ــان الش ) در أعی

ابوحامـد  حدیثا فی حقوق الاخوان تألیف اسماعیل به عنوان یکی از راویان کتاب الاربعینبنعبدالله

) در کتاب 388: 9ق، ج 1403نام برده است. (امین،  زهره بنعلی بنعبدالله محمدبن الدینمحیی
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ق، بـه 479و  463هاي که دوبـار در سـال -بغیه الطلب هنگام معرفی خواجه نظام الملک طوسی

عنوان اولین مشایخ خواجـه در حلـب نـام بـرده  احمد بهبناسماعیلبناز عبدالله -حلب سفر کرده

  ) ظاهراً او تتمه یا شرحی بر نهج البلاغه داشته است. 684: 5م، ج 1976عدیم، شده است. (ابن

ق) کـه 429یحیی (مبنتوان به ابوالحسن احمـدمرداس در حلب میاز عالمان شیعی دوره بنی

احمد بنالحسـنبن) همچنـین حیدرة27-26: 6م، ج1907قاضی حلب بود، اشاره کـرد. (حمـوي، 

گفـت. او کتـابی بـا صالح در مسجد جامع ایـن شـهر خطبـه میبننصربنالحلبی در زمان محمود

  )303: 6م، ج1976عدیم، عنوان الحدائق در منقبت حضرت علی(ع) نگاشت. (ابن

هان شـیعه و ) حلبی کُردي (اواخر قرن پنجم) از فقی25عیسی خشاب(بنحسنبنابوالفتح احمد

هاي قـدیمی حلـب بودنـد. جـدّ آنهـا عیسـی الخشاب از خاندانبنی رفت.اعیان حلب به شمار می

ــت بنی ــان دول ــاب از مقرب ــود. الخش ــدان ب ــینحم ــوالفتح از حس ــدادي و بناب ــان بغ احمد قط

حسین بصري روایت دریافـت کـرده بـود. وي بـه بنحسن واعظ نیشابوري و محمدبنعبدالرحمن

صیل در علوم دینی و صاحب نظر بـودن در احکـام اسـلامی بـه فقیـه ملقـب شـده بـود. دلیل تح

در فهرست منتجب الدین از شخصی به نام شـیخ ابـو الفـتح ) 629-628، 2م، ج1976عدیم، (ابن

آیـد همـو یاد شده کـه بـه نظـر می» فقیه دیندار«محمد خشاب حلبی به عنوان بنعیسیبناحمد

  ) 197: 2ق، ج 1403؛ خوئی، 34: 1366باشد. (منتجب الدین، 

  دوره سوم: استمرار رونق حوزه شیعی حلب

ق سقوط کرد. با وجود آنکه حکومت حامی شـیعیان از بـین 473مرداس در سال حکومت بنی

رفت و سلجوقیان بر شام استیلا یافتند، اما کماکان شـیعیان حضـور فعـالی در حلـب داشـته و بـه 

ویژه بعد از ارتحال ابوعلی طوسی، فرزند شیخ طوسی در نجـف د. بهپرداختنفعالیت علمی خود می

ق و مهاجرت برخی شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی به ایـن شـهر، حـوزه شـیعی 540به سال 

شـدند. (سـبیتی، حلب وارد دوران جدیدي گردید و علماي شیعی نیـز بـه ایـن شـهر رهسـپار می

  ) 90-89ق: 1403؛ نصرالله،129ق: 1423

ق) که در قرن ششم هجري به حلب سفر کـرده، از سـیطره 614-540جبیر (زارش ابنطبق گ

شهرآشـوب ) همچنین حضور ابن157تا: جبیر، بیو غلبه مذهب امامی شگفت زده شده است. (ابن

هاي پایـانی در سـالق) براي مدتی در حلب نشان از تداوم حیات علمی حوزه شیعی حلب 588(م

) همچنین تداوم رونق حوزه شیعی حلـب بـر 176: 11ق، ج1418ن، قرن ششم هجري است. (امی



 

  97 ی در شامحلب؛ حلقه گمشده فرهنگحوزه شیعی

  

  جامعه فرهنگی حلب نیز تأثیرگذار بوده است. 

منصـور حلبـی بنتوان بـه شـیخ ابوالحسـن علیاز جمله تربیت شدگان حوزه شیعی حلب می

وي رسـاله اي در موضـوع تضـییق وقـت (قرن ششم) نوه تقی الدین ابوالصلاح حلبی اشاره نمود. 

طاهر صـوري را ردّ کـرده بنماز قضا داشته که در آن، نظر فقیه هم عصـر خـودش شـیخ حسـنن

  )125: 5ق، ج 1403است. (امین، 

) کـه یکـی از 534حسن غسانی حلبی (مبنمحمدبنحسنابیبنعبداللهبنعلیبنهمچنین اسد

ق، 534ست. وي در سال علما و فقیهان است، کتابی در فضایل اهل بیت (علیهم السّلام) نگاشته ا

  )383، 1، جم1986حجر عسقلانی، ابندر قم وفات یافت. (

تــرین و مشــهورترین علمــاي شــیعی در قــرن ششــم هجــري ســیدابوالمکارم یکــی از مهم

باشـد (البغـدادي، زهـره در حلـب میق) است که از خانـدان بنی585زهره حلبی(مبنعلیبنحمزه

رسد. اما بعدها فرزندان ایـن خانـدان بـه نـام جـد ادق(ع) می) و نسبش به امام ص336، 1تا: جبی

زهره بدون ذکر قرینه تنها به او اشاره داد. (ذهبـی، زهره شهرت یافتند و لفظ ابنابوالمکارم به بنی

 و از فقهـاي فاضـل ، مرديزهره بنپدر او، علی) 484: 6ق، ج1414؛ الزبیدي، 373، 5م، ج1993

  ). 375ـ374 :2 ق، ج1390، يبود (خوانسار امامیه

ظاهراً اولین شخص از این خاندان که به حلب آمده و موجب گسترش تشیع در آن دیار شـده، 

) پـس از وي، 157، 5ق، ج1391محمد حرّانی بـوده اسـت. (طهرانـی، بنجعفربنابوابراهیم محمد

ز علمـاي روزگـار خـود در بسیاري از اعضاي این خاندان از نقباي سادات و اشراف و عده اي هم ا

 هاي فقهـی نقـل شـده اسـت.هاي وي در کتابحلب بودند. او در فقه صاحب نظر بوده و دیدگاه

  ) 106، 2ق، ج1362(حرعاملی، 

زهره نسبت داده شده است. در ظاهر به جز غُنیـۀُالنُّزُوع تعداد نوزده کتاب، رساله و نامه به ابن

) کتـاب یـاد 249: 6ق، ج1403ها در دسترس نیسـت. (امـین، نالی عِلمَی الاُصول و الفروع بقیه آ

زهره است که در سه بخش تنظـیم یافتـه اسـت: الف)مسـائل کلـامی از ترین آثار ابنشده از مهم

هاي سـودمند آن بحـث قیـاس توحید تا معاد ب) اصول الفقه که بر شیوه آثار قدماست و از بخش

ه استدلالی فشرده با اسـتفاده از آیـات و روایـات و است ج) فروع و احکام شرعی که یک دوره فق

ق، 1403رود. (امـین، اجماع است. این بخش از آثار پر ارزش در موضوع فقه مقارن به شـمار مـی

 )249: 6ج

شهرآشـوب، اند از: قـبس الـانوار فـی نصـره العتـره الأخیـار (ابنبرخی از دیگر آثار وي عبارت
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ین، الاعتراض علی الکلام الـوارد مـن حمـص، نقـض شـبهه )، مسأله الرد علی المنجم46ق:1380

الفلاسفه، کتاب النکت فی النحو، جواب المسائل الـوارده مـن بغـداد، الجـواب عمـا ذکـره مطـران 

  )106: 2ق، ج 1362نصیبین (حرعاملی، 

 و مـورد داشـت بـر عهـده را در حلـب شیعه دینی ، رهبريبلند علمی بر پایۀ ، افزونزهرهابن

 خـویش محاصـرة را بـه حلـب 570در  ایّـوبی الدینصلاح وقتی که ايگونه بود، به شیعیان توجه

اسـتمداد  از مردم ق)، با التماس577 (م زنگی نورالدینبنصالح ، ملکحلب نوجوان درآورد و حاکم

 آنکـه کردند، از جمله شرایطی به خود را مشروط ، پشتیبانیحلب کنند، شیعیان کرد تا از شهر دفاع

 بناچـار پـذیرفت حلـب باشـد و حـاکم مرجـع زهرهابن ابوالمکارم آنان و نکاح معاملات در مسائل

ــود و  ســنجنکته و متکلمــی اصــولی فقیهــی زهــره). ابن309ـــ308: 12 م، ج1966کثیــر، (ابن ب

 ، همـوارهمتقـدّم فقیـه یـک عنوان او به اند. نظریاتدهاو را ستو و فقاهت ، جلالتنویسانحالشرح

 کـوه و در دامنـۀ ق درگذشـت585 رجـب در مـاه زهـره. ابناست بوده امامیّه فقیهان مورد توجه

-249: 6ق، ج 1403(امـین،  شد. سپرده خاك به مشهد السّقط ـ نزدیک حلب ـ در غرب جوشن

250(  

نان خَفـاجی حلبـی (مبنعقیلبنشیعی حلب حسیناز دیگر عالمان  ق) اسـت کـه وي 557سـِ

کتابی در فقه به نام المُنجی من الضَّلال فی الحرام و الحلال در بیست جلد نوشـته اسـت. در ایـن 

کتاب به اختلاف نظر فقها در مسائل مختلـف اشـاره کـرده اسـت کـه دلالـت بـر تبحـر وي دارد. 

  )299، 2، جم1986حجر عسقلانی، ابن(

ق) قاضی، ادیب و شاعر حلب بود که 566جراده (مابیبنهبۀ اللهبناحمدبنعبدالملکبنمحمد

به بغداد سفر و حدیث روایت کرد. او شرحی بر قصیده میمیه شاعر شیعی ابـوفراس حمـدانی دارد. 

رح مذکور را به آن ارجـاع همچنین کتابی به نام الآثار المَرویه فی فضائلِ العِترَة العَلَوِیه نوشته که ش

ق، در حلب از دنیا رفت. در بعضـی 566یا  565او در سال ) 30: 4ق، ج1405داده است. (صفدي، 

  هاي اهل سنّت توصیف و تمجیدهایی بدون اشاره به شیعه بودن وي شده است. از کتاب

(متولـد بعـد از  ت.امامی حلب اسـ ، فقیهزهره بنعلی بنعبدالله محمدبن الدینابوحامد محیی

ق، 1403ادریس حلی بوده که وي نزد وي فقه آموخته اسـت. (مجلسـی). جد مادري وي ابن564

انـد. شـاگردان او بوده طـاووس بنو سـیّد علـی سـعید حلّـی بن، یحییحلّی ). محقق41 :106 ج

 ). کتـاب560: 6 م، ج1976عـدیم، (ابن اسـت مشـهور حلـب دانسـته نیز او را از مشایخ عدیمابن

 اهـواز اسـت والی به السلامعلیه صادق امام نامۀ آن احادیث و از جملۀ حدیثاً از آثار اوست الاربعون
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  ).194: 74 ق، ج1403، (مجلسی است آورده طور کامل را با ذکر سند، به آن که

قرن ششم هجري) فقیهـی سرشـناس از  (متولد اواخر زهرة بنحسن بنزهره بنحسن ابوعلی

 امامیّـه با فقـه زهره بناند. حسناو یاد کرده از جلالت و سنّی شیعه خاندان بنوزهره است. مورّخان

) و حافظ قـرآن نیـز 186ق: 1406، صابونی؛ ابن208: 2 جم، 1986حجر عسقلانی، ابن( آشنا بوده

 دربـار الملـک دبیـري ، مقامعلویان بر نقابت علاوه ) وي111: 13 م، ج1966کثیر، بوده است (ابن

 خوشایند او نیفتاد و پـس مقام این ، لیکنداشت ، را بر عهدهایوبی الدین، فرزند صلاحالظاهر غازي

 موصـل و حـاکم روم الظاهر، با سلطان سفیر الملک عنوان بار نیز، به استعفا کرد. چندین از چندي

 از درگذشـت کرد. پس بغداد ملاقات ـ و حاکم مصر و دمشق ـ حاکم العادل و الملک اربل و حاکم

و  او نپـذیرفت پیشنهاد کرد؛ لیکن زهره بنحسن را به وزارت او عزیز، مقام الظاهر، جانشین الملک

 درگذشـت 620 الـاولیبیمـار شـد و در جمادي از حـج از بازگشـت شـد و پـس سـفر حـج راهی

 عبـدالرحمان ) و ابوالمحاسن592(متولد علی او ابوالحسن ). فرزندان390: 5 م،ج1976، عدیم(ابن

  ).186ق: 1406، صابونی(ابن اند.بوده ) از محدثان606(متولد

اما در خصوص علماي شیعی دیگر حلب در قرن ششم هجري که اطلاعات چنـدانی در مـورد 

خمرتگین حلبـی از فقهـاي شـیعه بنتوان به افراد ذیل اشاره نمود. خلیلر دست نیست، میها دآن

امامی قرن ششـم هجـري اسـت کـه سـفرهایی را بـه خراسـان و ري داشـته اسـت. همچنـین 

ق، ج 1401حاجب حلبی که فاضل و قاري شیعی بوده است. (افندي اصـفهانی، بنحسینبنحسن

علوي حلبی از دیگر علماي شیعی حلب است که کتاب اداب الفضل زهره حسینی بن) علی208: 1

ـــدي اصـــفهانی،  ـــألیف نمـــوده اســـت. (افن ـــدینجمال ابوالقاســـم) 132: 4ق، ج1401را ت  ال

 ، اصولدر فقه تألیفاتی ق) از دیگر علماي شیعی حلب است وي580-531( زهرهبنعلیبنعبدالله

، اصـفهانی (افنـدي آنهاسـت از جملـۀ و الادلـۀ الحُجـج عـن الغُنیـۀ التّجریدلفقه که داشته و کلام

  ).351 :3 تا: ج، بی؛ طهرانی227: 3 ق، ج1401
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  نتیجه

  توان به سه دوره تقسیم نمود: دوران حیات حوزه شیعی حلب را می

ا گیري حوزه شیعی حلب که بـه دوران حمـدانیان بـازمی گـردد. بـدوره اول، تأسیس و شکل

  حمایت حمدانیان از مذهب تشیع، زمینه و بستر ورود علماي شیعی به حلب ایجاد گردید. 

مرداس است. علمـا زمان با حکومت بنیدوره دوم، شکوفایی و رونق حوزه شیعی حلب که هم

توان تقسیم نمود: الف. علمایی که شاگردان شیخ مفیـد، سیدمرتضـی در این دوره، به دو دسته می

و به عبارتی تربیت شدگان حوزه شیعی بغداد بودنـد و بـه نیابـت از اسـتادان خـود  و شیخ طوسی

براي پاسخگویی به مسائل شرعی رهسپار حلب شدند؛ ب. علمایی که تربیت شـده حـوزه شـیعی 

حلب بودند. جمع این دو گروه در حوزه شیعی حلب، موجب رونق و شـکوفایی ایـن مرکـز علمـی 

، هـادر حلب بر جامعه مذهبی حلب نیز تأثیر گذاشـت. طبـق گزارشگردید. اقدامات علماي شیعی 

مردم حلب در قرون چهارم و پنجم هجـري از فقـه حنفـی بـه امـامی تغییـر مـذهب دادنـد کـه 

باشد. این روند، تا پایـان قـرن دهنده حضور فعال علماي امامی و رونق حوزه شیعی حلب مینشان

  یان امامیه شگفت زده شده است، ادامه دارد. جبیر از حضور فعال شیعششم هجري که ابن

در این دوران، علماي شیعی امامی در حلب القابی چون فقیه، امام، مـؤدب و محـدث داشـتند 

که نشان از تسلط علمی آنان بر فقه شیعی بوده است. همچنین، این گذاردن این القاب بر علمـاي 

رونـق داشـته و سلسـله مراتبـی میـان  حلب، بیانگر این است که تدریس و تحصیل در این حوزه

  استادان و طلاب نیز وجود داشته است.

چندین عامل در شکوفایی حـوزه شـیعی حلـب تأثیرگـذار بـوده توان گفت که در مجموع، می

. پرشمار بودن علماي شـیعی 2وآمد علماي شیعی میان مناطق شام و عراق و ایران؛ . رفت1است: 

هـاي . تعـداد کتاب4م و تربیت شاگردان توسـط علمـاي شـیعی؛ . پرورش و تعلی3از لحاظ کمی؛ 

هـاي شـیعی مسـتقر در شـام (حمـدانی، . حمایـت حکومت5شده توسـط علمـاي شـیعی؛ نوشته

  عمار). مرداس و بنیبنی

مـرداس سـقوط کـرده اما دوره سوم از حیات حوزه شیعی حلب، دورانی است که حکومت بنی

دهـد و مذهب، همچنان این حوزه به رونق خـود ادامـه مییهاي سنّاست. با وجود تسلط حکومت

کردند. علاوه بر این، علماي شیعی قرن ششـم هجـري در علماي بزرگی در این حوزه تدریس می

مـذهب، حلب در مسائل سیاسی مداخلاتی نیز داشتند. نکته شایان ذکر، این است که حـاکم سـنّی

  کردند. ها را در مسائل سیاسی دخیل میو آنمتوجه نفوذ و اعتبار علماي شیعی مذهب بود 



 

  101 ی در شامحلب؛ حلقه گمشده فرهنگحوزه شیعی

  

  هانوشتپی

گفت که طعـن بـر نشست و مطالبی میمی . در دوره خلیفه سوم، ابوذر غفاري در مسجد پیامبر1

گفـت. وقتـی عثمان بود. او از حقانیت امیرالمؤمنین و شایسـتگی او بـراي خلافـت مسـلمانان سـخن می

او را به شـام نـزد معاویـه فرسـتاد، امـا ابـوذر آنجـا نیـز در مسـجد سخنان ابوذر به گوش عثمان رسید، 

رفت و مردم را بـه پیـروي از کرد؛ به مناطق اطراف و روستاها مینشست و همان سخنان را تکرار میمی

رو، معاویه او را به مدینـه بازگردانـد و عثمـان او را بـه منطقـه خواند. ازاینفرا می امیرالمؤمنین علی

؛ ذهبـی، 172و  171: 2تا: جق، وفات کرد. (یعقوبی، بی 32تبعید کرد. ابوذر در آنجا بود تا در سال  »رَبَذه«

) همچنین، یکی دیگر از یاران خاص امیرالمؤمنین(علیه السلام)، یعنی مالک اشتر نخعی، 50، 2م، ج1993

ق، به دستور  33وي درسال  مدتی در شام بوده و بی تردید، در معرفی تشیع در این ناحیه مؤثر بوده است.

.) و بعـد از جنـگ جمـل نیـز فرمانـدار منطقـه 326 -318: 4تا: جعثمان به حمص تبعید شد. (طبري، بی

  )12ق: 1403، ابن مزاحم منقريجزیره (مناطقی میان دجله و فرات در جنوب عراق و شمال شام) شد. (

ر موصل عراق حکومت تشـکیل داد و سـپس عبدالله حمدانی، ملقّب به ناصر الدوله دبنابتدا حسن .2

عبدالله حمدانی ملقّب به سیف الدوله در حلب و نواحی آن حکومـت خـود بنق، برادرش علی333در سال 

  را بر پا کرد.

 هـاي سـده از شیعه بزرگ عالمان مزار دارد، قرار مشهد همین نزدیکی در که جوشن قبرستان .3

ق) است. 585(م زهره بنا سیدابوالمکارم ق)،588رآشوب (مشه ابن جمله از قمري هجري ششم و پنجم

  )91-87م : 1984؛ ابن شحنه، 1206: ص3م، ج1976(ابن عدیم، 

 که دید نوري بود، نشسته در دکه که روزهایی از یکی در سیف الدوله که است قرار این از ماجرا. 4

 و رفت مکان این به خود گردید. پس بار تکرار چندین عمل این و آمد فرود الدّکّه مشهد کنونی مکان بر

 هـذا بـود: شـده نوشـته آن کـه بـر یافـت سـنگی آن در و پرداخـت جـا آن کنـدن بـه

 وقتـی گفتنـد پرسـید. آنهـا آن و دربارة آورد گرد را علویان طالب. وي ابیبنعلیبنالحسینبنالمحسن

سیف  است. پس شده سقط زنان از فرزند یکی بردند، می مکان این از را حسین امام زنان و اسیران

پنداشت. (ابن شداد،  زیارتگاه ساخت براي خدا را اذن ماجرا این که چرا کرد، اقدام آنجا عمارت به الدوله

گردیـد.  تعیین آن براي امام مؤذن و و شد افزوده عمارت براین بنی مرداس دورة در )147، 1م، ج1962

  ) 86 -85م: 1984(ابن شحنه، 

کردند و ایمان عمیق خود را به عصمت امـام اظهار محبت می رداس به امام علیمامراي بنی. 5
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را در خـواب  مرداس) امام علـیکردند و پرهیزکاران آنان (امراي بنیو معجزات او ابراز می علی

هـاي ویژه در زمـان جنگها بهدیدند که سوار بر اسبش بود و از شهر حلب در برابر مشکلات و سختیمی

صالح مرداسـی) گیریم، که پرهیزکار حلب (نصربنکرد و از اخبار و روایات نتیجه مینس محافظت میبیزا

ق کمک خواست و به خواب او آمد و بـه او 421ها در سال براي جلوگیري از خطر رومی از امام علی

د تصرف حلب را ها بر بزرگترین لشکر روم که قصخبر داد که آرزویش برآورده شده و در روز بعد مرداسی

اي در اطراف مشهدالدکه سکونتگاه شیعیان حلب محله. )243، 1م،ج1945عدیم، ابنداشتند، پیروز شدند (

محل سکونت اهل سنت ظـاهراً در شـمال شـهر حلـب در ). 161، 2تا، ج، غزي، بی214تا: بود. (زکار، بی

علی معـروف بندوره ابوالحسن سالم اي خاص به نام بحیستا بوده است. از علماي معروف سنی اینمنطقه

-مرداس در زمان محمـودبن). هنگامی که بنی854: 7م، ج1976عدیم،ق) (ابن465حمامی است (مبه ابن

-نصر، از فاطمیان روي گردانیدند و دعوت عباسیان را پذیرفتند، از فتواهاي فقهی این عالم سنی بهره می

  ).  215-214تا: گرفتند (زکار، بی

ن سایر مذاهب شیعه بسیار اندك بودند و منابع از فعالیت محدود اسماعیلیان در منطقه جبـل پیروا. 6

ها ) و نیز از فعالیت دروزي213تا: ؛ زکار، بی48، 1م، ج1962السماق در سَرمِین (نزدیک حلب) (ابن شداد، 

، 2و ج 249-248، 1م، ج1945اند (ابن عدیم، صالح در همان منطقه گزارش دادهبندر زمان حکومت نصر

  ).35م: 1990؛ ابن شحنه، 280: 3م، ج1976؛ ابن عدیم، 122ص

  )387: 8ق، ج1407ق ذکر کرده است (ابن اثیر، 463. ابن اثیر سال این رویداد را 7

عطیه در مدح خلیفه قائم بامرالله سروده اي گفت که در آن خواندن خطبه بـه نـام او بن. ابو عبدالله8

  دینه آمده بود:در حلب، مکّه و م

  کم طالعٍ لک لم تجلِب علیه، ولم تَعرِف لِطاعتهِ غیرّ التُّقی سبَباً

  هذا البشیرُ بإذعانِ الحجازِ، وذا داعی دمشقَ وذا المبعوثُ من حلباً

یعنی، چه بسیار فرمانبران تو که براي فرمانبریشان جـز پرهیـز بـر ایشـان ارمغـان نکـردي و بـراي 

ترساییِ از ایشان سراغ نداري. این است مژده دهنده اي که از حجاز آمـده و آن  فرمانبریشان مایه اي جز

  یکی دعوتگر دمشق و آن دیگر فرستادة حلب است 

. همواره گفتن حی علی خیرالعمل از شعار شیعه بوده است. ادله صریحی از طـرق شـیعه وارد شـده 9

  است. 

ترین اثـر وي الـنقض اسـت کـه از نظـر . عبدالجلیل رازي فقیه قرن ششم هجري است که مهم10

  محتوا در زمینه اعتقادات شیعی اهمیت دارد. 
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  عبدالجبار حاکم ارتقی حلببن. سلطه سلیمان11

  . مدرسه نفریه و مدرسه عصرونیه12

دانـد. . طبق گزارش ابن عدیم تا پیش از قرن چهارم هجري علماي حلب بر فقه حنفـی فتـوا می13

شـهر حلـب تـا پـیش از آمـدن ) همچنـین 60، 1م، ج1976؛ ابـن عـدیم، 144، 1م، ج1945(ابن عدیم، 

احمد حرّانی حجازي، از نوادگان امام صادق به آنجا، حنفی مذهب بودند، و پس از ورود ایشان به بنمحمد

علاوه بـر آن در نیمـه علـاوه ) 9: 3ق، ج 1403حلب بود ابوابراهیم که گرایش به تشیّع رواج یافت. (امین، 

، 2م، ج1979دادنـد. (حمـوي، پنجم هجري طبق گزارش ابن بطلان فقها بر مذهب امـامی فتـوا میقرن 

283 (  

رفتند و سبک آموزش آنان به صورت آموزش . مؤدبان از ارکان آموزش مرحله ابتدایی به شمار می14

ري را که اغلب انفرادي بود. خلفا، سلاطین، امیران و سایر صاحب منصبان حکومتی، افراد برجسته و مشهو

هـا را کردند تا آموزش و تربیت فرزندانشان را برعهده گیرنـد و آنادیب بودند به عنوان مؤدّب انتخاب می

هاي درباري آماده سازند. مؤدّبان اغلب افرادي آگاه به علوم مختلف بودند و بـا براي در اختیار گرفتن مقام

  دادند. هاي گوناگون را ارائه میرفته از دانشبیان خوب، معانی و نتایج مستخرج از اطلاعات برگ

ابوبکر خوارزمی اگرچه از لحاظ شعر و شاعري چون دیگر شعراي قرن چهـارم هجـري برجسـته . 15

نبود؛ اما نبوغ سیاسی او و بیان مسائل سیاسی به وسیله شعر و نیز ادبیات و شعر را در خـدمت دیـن قـرار 

  اي به او بخشیده است.ر قالب شعر، شخصیت برجستهدادن و مبارزات سیاسی ـ عقیدتی او د

  هزار را ذکر کرده اند.  100و حتی  1000، 400ارقامی مانند . 16

توان به حلقه درس ابوعلی حلبـی و تدرسـی فقـه و هاي عالمان شیعی در جامع حلب میاز حلقه. 17

  ) 471، 5م، ج1976ادب توسط وي اشاره کرد. (ابن عدیم، 

: 2، ج 1375ابو یعلی سلار دیلمی این سخن را بیـان کـرده اسـت. (طریحـی، دند که . برخی معتق18

399(  

از آثار اوست: الکافی در اصول و فروع دین، البدایه در فقه، شرح ذخیره شریف مرتضـی، تقریـب . 19

 العارف، تدبیر الصحه، الشافیه، التهذیب، الکافیه، الرشد فی طریق التعبد، العمده در فقه. 

ق، حین بازگشت از سفر حج در شهر رمله فلسطین از دنیا 447سرانجام، ابوالصلاح حلبی در سال . 20

   )76، 5ق، ج1418؛ سبحانی، 124، 2، جم1986حجر عسقلانی، ابن؛ 143: 30ق، ج1407رفت. (ذهبی، 

زش رفتند و سبک آموزش آنان به صورت آمو. مؤدبان از ارکان آموزش مرحله ابتدایی به شمار می21

انفرادي بود. خلفا، سلاطین، امیران و سایر صاحب منصبان حکومتی، افراد برجسته و مشهوري را که اغلب 
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هـا را کردند تا آموزش و تربیت فرزندانشان را برعهده گیرنـد و آنادیب بودند به عنوان مؤدّب انتخاب می

افرادي آگاه به علوم مختلف بودند و بـا  هاي درباري آماده سازند. مؤدّبان اغلببراي در اختیار گرفتن مقام

  دادند. هاي گوناگون را ارائه میبیان خوب، معانی و نتایج مستخرج از اطلاعات برگرفته از دانش

ق زنده بود. درگذشت وي پس از بازگشت معزالدوله ثمـال بـه حلـب 453معلم تا سال بنابوعلی. 22

-ابـنات وي نامه اي نگاشت و مقام علمـی وي را سـتود. ((سال مذکور) بوده است. زیرا معزالدوله در وف

  )490، 5م، ج1976عدیم، 

نصر، مناره مسجد جامع کبیر حلب معـروف بـه مسـجد زکریـا را بنمحمودبن. وي در زمان سابق23

را نوشـت و ایـن قاضـی شـیعه  و فاطمیه و پیامبر ساخت و بر روي آن اسم ائمه اثنی عشر

  .  )490، 5م، ج1976عدیم، (ابنبوده است 

  وي یکی از علماي بزرگ نحوي بود و کتابی درباره قرائت عاصم نوشت.. 24

ها عیسی الخشاب از مقربان دولت حمدانی هاي قدیمی حلب بودند. جد آنالخشاب از خاندانبنی. 25

  بود. 
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 . القاموس المحیط. بی نا. 1298یعقوب. بنفیروزآبادي، مجدالدین محمد

. نقض: معروف به بعض مثالـب النواصـب فـی نقـض بعـض 1358قزوینی رازي. عبدالجلیل. 

 الروافض. به تصحیح محدث ارموي. تهران: انجمن آثار ملی.  فضائح

 . تاریخ الحکما. به کوشش بهمن دارائی. تهران: دانشگاه تهران.1347یوسف. بنقفطی، علی

 مکتبۀ المصطفوي. . کنزالفوائد. قم:1410علی. بنکراجکی، ابی الفتح محمد

 العربی. . بحار الانوار. بیروت: داراحیاء التراث1403مجلسی. 

إتعاظ الحنفاء بأخبار الائمۀ الفاطمیین الخلفـاء، قـاهره:  .م1967ق/1378. علیبنمقریزي، احمد

 چاپ جمال الدین شیال. 

. تحقیـق محـدث فهرست اسماء الشیعه و مصنّفیهم. 1366بابویه رازي. بنمنتجب الدین علی

 ارموي. به اهتمام سمامی حائري. قم: مرعشی.

مؤسسـه مشهد:  تـرجمه محمد حسین ساکت، نهاد آموزش اسلامی،. 1368. ینالد ، منیراحمد

 .چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي

. سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی، بـه کوشـش محمـد دبیـر سـیاقی، 1370ناصرخسرو قبادیانی. 

 انتشارات زوار. 

 ه مدرسین.تا. رجال النجاشی، قم: انتشارات جامععلی. بیبننجاشی، ابوالعباس احمد

 م. حلب و التشیع. بیروت: موسسه الوفاء.1983ق/1403نصرالله، ابراهیم. 

 . الدارس فی تاریخ المدارس، بیروت: دارالکتب العلمیه. 1410نعیمی، عبدالقادر محمد. 

 . الشیعه فی کتاب بغیه الطلب فی تاریخ حلب، قم: انتشارات دلیل ما.1384واثقی، حسین. 

 .دار صادر :تاریخ الیعقوبی، بیروت تا.بییعقوب. ابیبناحمد ،یعقوبی


