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چکیده
حلب طی دوران اس�لامی از فرهنگ و تمدن درخش��انی برخوردار بوده است .از دوره حاکمیت حمدانیان و
سپس آلمرداس در این منطقه ،حضور فرهنگی و اجتماعی شیعیان در پرتو سیاستهای حمایتی این حاکمیتها
و نیز مهاجرت عالمان و ش��اعران ش��یعی از دیگر سرزمینهای اسالمی به حلب ،پررنگتر شد و مراکز علمی
مهمی چون جامع حلب ،کاخها ،مدارس و کتابخانههای مشهور در اختیار آنان قرار گرفت ،چنان که بازتاب
نام و ش��رح حال عالمان ش��یعی بسیاری از حلب این دوران در کتب رجالی و تواریخ محلی نشان از این امر
دارد .همزمان عرصه ش��عر و ادب حلب نیز با حضور ش��اعران نامدار ش��یعی چون ابوفراس حمدانی ،ناشی
صغیر و ابوالقاس��م زاهی ،برای ش��یعیان بیرقیب بود .طی این دوران ،همچون مهاجرت عالمان ش��یعی دیگر
نقاط به حلب ،عالمان ش��یعی حلب نیز به ش��هرهای مهم دیگری مانند قم ،بغداد و بصره س��فر مینمودند که
نشان از ارتباط محافل شیعی حلب با شیعیان آن شهرها دارد .در این پژوهش سعي شده تا تصویری از حیات
علمی و فرهنگی شیعیان حلب طی دوران مذکور ارائه گردد.
کلیدواژهها :حلب ،شیعیان ،حیات علمی و ادبی ،حمدانیان ،آلمرداس.
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مقدمه
قرنه��اي چهارم و پنجم قمری به لحاظ فرهنگی ،قرون
درخشانی در تاریخ تمدن اسالمی هستند .رشد چشمگیر
تمامی ش��اخصهای فرهنگ و تمدن اس�لامی طی این
قرون ،مورد توجه و تأیید بیش��تر محققان بوده اس��ت.
این رش��د در پرتو عوامل چندی ،از جمله ش��کوفایی
نهضت ترجمه و برگردان علوم یونانی ،فارسی و هندی
به زبان عربی ،کوششهای گوناگون دانشمندان اسالمی
در عرصههای مختلف علمی و تش��ویق و ترغیب خلفا
و نیز فرمانروایان محلی و حاکمیتهای استقالل یافتهای
مانند س��امانیان ،آلبوی��ه ،فاطمیان و اموی��ان اندلس
صورت گرفت .تح��والت فرهنگی و علمی حلب طی
ق��رون چهارم و پنج��م قمری نیز بیارتب��اط با قدرت
یافتن حمدانیان نبود .با روی کار آمدن خاندان ش��یعه
مذهب حمدانی در ش��مال شام و جزیره ،اوضاع علمی
و فرهنگی این مناطق دس��تخوش تغییر و تحول شد و
حلب شاهد یکی از درخشانترین ادوار حیات تاریخی
خویش گردید .در این میان ،اوضاع فرهنگی ،اجتماعی
و علمی شیعیان حلب نیز که در آن زمان جمعیتی قابل
تحول یافت .ش��یعیان که تا چندی قبل
توجه داش��تندّ ،
تحت تأثیر شرایط سیاسی محلی ،شرایط مناسبی برای
فعالیتهای علمی و فرهنگی نداش��تند ،با آغاز حاکمیت
حمدانیان ،فعالیت علمی خود را آغاز کردند و به نش��ر
عقای��د و افکار خویش پرداختند .حمدانیان ش��يعي و
امامي مذهب بودند .گرچه رواج تشیع در شام ،به ويژه
مناطق شمالي و س��احلي شام ،مدتها قبل از حمدانيان مراکز علمی و آموزشی شیعیان حلب
(قرون دوم و س��وم) آغاز گش��ت 1،اما ب��ه هر حال ،متأس��فانه در ب��اب مراک��ز علمی ش��یعی در ادوار

خاندان ش��يعي س��ادات بنيزهره نی��ز در حلب از
شهرت مطلوبی برخوردار بودند 2.در چنین بستری،
گرچه دولت حمداني رويك��رد مذهبي و تعصبات
فرقهاي بارزی نداش��ت ،اما زمینهساز ترویج تشیع
گردید .س��يفالدوله که خود فردی ش��یعی بود 3،از
سال 351ق شيعيان را به سكونت در حلبتشویق
ک��رد 4.وي همچنين براي علوي��ان در درگاه خود
جايگاه ويژهای اختصاص داد و ایش��ان که از امناء
او بودند در حکومت وی صاحب مقاماتی شدند.
ظاهرا ً پس از س��يفالدوله و در دوران جانش��ينان
وي ،تشيع در حلب و البته سراسر قلمرو حمدانيان،
رنگ جديتري به خود گرفت ،چنان که سعدالدوله
و س��عيدالدوله رس��م ًا قاضیان متعدد ش��يعی را به
قض��اوت گماردند 5.در واقع ميت��وان ادعا كرد كه
در قرن چهارم قمري ،تش��يع در شمال شام رواجی
چشمگیر داشت .اين روند تا دست کم دو قرن بعد
ادامه داش��ت و تنها ب��ا روي كار آمدن حكومتهاي
متعصب س��نّی بود که اقتدار تشيع و كثرت جمعيت
آنان رو به افول گذاشت .به هر حال ،در نامهاي كه
ابنبُط�لان ،طبیب نصرانی ،در حدود س��ال 440ق
به هالل بن محس��ن صابي نوش��ته ،حلب را چنین
وصف میکند« :فقها در اين ش��هر بر مذهب اماميه
فتوا ميدهند که گواهی بر اقتدار ش��یعیان در حلب
6
ـ البته در عهد آلمرداس ـ است».

قدرت یافتن حمدانیان به نش��ر تش��يع در شام ،به مختل��ف تاریخ حلب اطالعات چندانی در دس��ت
ویژه در حلب یاری رساند.
نیس��ت .یک��ی از مهمتری��ن مراک��ز علم��ی تمدن
ط��ی ق��رن دوم قم��ری ،حض��ور خاندان ش��يعي اسالمی «مدارس» هستند .در مورد مدارس حلب،
آلابيشعبه و طی قرن سوم قمري ،مهاجرت خاندان
 . 2جامعه علویان سوریه ،ص.82
ابيج��راده از بصره موجب ترويج تش��يع در حلب  . 3بغیة الطلب ،ج ،1ص60؛ ”.“SAYF-DAWLA
گش��ته بود .پیش از به قدرت رس��یدن حمدانیان . 4 ،دولت حمدانیان ،ص.338
 . 1نک :تاریخ الشیعه فی ساحل بالد الشام الشمالی ،صص.29-25

 . 5زبدۀالحلب ،ج ،2ص.100
 . 6معجم البلدان ،ج ،2صص167و.168

 . 7الدارس فی تاریخ المدارس ،ج ،1صص308-302؛ نهر الذهب فی
التاریخ الحلب ،ج ،2ص.100
 . 8نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،2ص.216
 . 9همان ،ج ،2ص.110
 . 10نهر الذهب فی التاریخ الحل��ب ،ج ،2ص275؛ الدارس فی تاریخ
الم��دارس ،ج ،1ص199؛ أع�لام النبالء بتاريخ حلب الش��هباء ،ج،4
صص46 ،45و.350
 . 11الرحلة ،ج ،1ص.108
 . 12إحیاء حلب و اسواقها ،ص.307
 . 13بغیة الطلب ،ج ،10صص4752و4749؛ موسوعة طبقاتالفقهاء،
ج ،4ص317؛ یتیم��ة الدهر ،ج ،1ص89؛ معجم األدبا ،ج ،1ص340؛
أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4ص.75

 . 14بغیة الطلب ،ج ،10ص.4658
 . 15همان ،ج ،5صص2276و.2277
 . 16نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،1صص172و.173
 . 17هم��ان ،ج ،9ص4156؛ ج ،1ص162؛ حل��ب و التش��یع،
صص97و.98
 . 18معجم االدباء ،ج ،16ص59؛ ج ،18صص215و216؛ سیر أعالم
النبالء ،ج ،20ص509؛ نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،9ص.4156
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مدارس��ی که بیش��تر منابع تاریخی به آنها اش��اره
کردهان��د ،حنفی بودهاند و از جمله آنها میتوان به
حدادین 9و رواحیه 10اش��اره
عصرونیه 7،حالویهّ 8،
کرد .اما ظاهرا ً بهرغم س��کوت منابع تاریخی طی
ق��رون چه��ارم و پنجم قمری ،ش��یعیان حلب نیز
صاحب مراکز آموزش��ی خ��اص خویش بودهاند.
دس��ت کم از یک مدرسه از س��ده چهارم (عصر
حمدانی) در حلب س��خن رفته که گویا به شیعیان
تعلق داشته است .ابنبطوطه به مدرسهای در کنار
جامع شهر اشاره دارد و میگوید« :نزديك جامع
مدرسهاى اس��ت كه از حيث زيبایى و ساختمان،
با بن��اى جامع همخوانی دارد .بناى اين مدرس��ه
را ب��ه امراى بنىحمدان نس��بت مىدهند» 11.طبع ًا
بعید اس��ت که حمدانیان مدرس��های بس��ازند که
حداقل کرسی تدریسی برای مذهب ایشان در آن
نباشد .خیرالدین اسدی نیز از مدرسه هاشمیان در
حلب نام میبرد و مینویسد که در قسطل الحورة
نزدیک العیان ،بر جای کنیسهای ،مدرسهای متعلق
12
به هاشمیان برآمده بود.
عالوه بر این ،حض��ور و فعالیتهای علمی عالمان
نامدار ش��یعی مانند ابنخالویه نحوی ،ابوالحس��ن
شمش��اطی ،ابیش��عبه حلبی و ابومحم��د همدانی
سبیعی ،میتواند ش��اهد دیگری از وجود محافل
علمی ـ آموزشی شیعیان در حلب باشد 13.در قرن

پنج��م قمریّ ،
جذابیت محافل علمی حلب چندان
بود که حتی عالمان ش��یعی دیگر شهرها را به این
ش��هر فرامیخواند ،چنان که در پ��ی درگیریهای
مذهب��ی و فرقهای ،برخی از عالمان ش��یعی بغداد
همچون ش��ریف ابویعلی جعفری از بغداد به حلب
آمدند 14.ط��ی این قرون ،در جام��ع حلب ،مرکز
مهم آموزشی این شهر ،نیز شیعیان حضوری ّفعال
داشتند و ظاهرا ً قسمت شرقی این مسجد مختص
حلقههای علمی شیعیان بود .از حلقههای عالمان
ش��یعی در جامع حل��ب میتوان ب��ه حلقه درس
ابوعل��ی حلبی و تدریس فقه و ادب توس��ط وی
15
اشاره کرد.
کتابخانههای ش��خصی عالمان و خاندانهای شیعی
حل��ب ،دیگر مراکز فعالیتهای علمی ش��یعیان این
ش��هر بودند .از میان این کتابخانهه��ا ،میتوان به
کتابخانهه��ای خاندانهای بنیش��حنه ،بنیعدیم و
خش��اب اشاره داش��ت که قرنها تا نابودی در
بنی ّ
16
حمله تیمور به شهر وجود داشتند.
در بخش ش��رقی جامع حلب یعنی محل تشکیل
حلقههای درسی ش��یعیان نیز کتابخانهای موسوم
به ش��رقیه یا صوفیه قرار داش��ت که س��یفالدوله
 10ه��زار جلد کتاب به آن اه��دا کرده بود 17.این
کتابخانه طی قرون بعدی و تا حمله تیمور ،بهرغم
خسارتهايی كه از برخی درگیریهای میان شیعیان
18
و اهلتس��نن بدان وارد شد ،همچنان پابرجا بود
و از جمل��ه متولّیان آن میتوان به ثابت بن اس��لم
ب��ن عبدالوهاب و محمد ب��ن نصرالدین بن صغیر
معروف به قیس��رانی ،ش��اعر نامدار شیعی و عالم

ادب ،هندسه ،حساب و نجوم ،اشاره داشت.

19

شیوهها و راههای آموزش
تعلیم و تربیت اسالمی ش��یوهها و راههای خاصی را
ب��رای انتقال عل��وم دنبال میکرد که در پژوهش��های
مختلف به آنها پرداخته ش��ده و راههایی شناخته شده
محسوب میشوند .در میان ش��یعیان حلب نیز بیشتر
این روش��ها برای تعلیم علوم اس�لامی دنبال میشد.
روش��هایی همچون روایت ،س��ماع ،قرائت و امالء در
محافل آموزش��ی ش��یعیان حلب رایج ب��ود ،مث ً
ال در
میان فقیهان و علمای شیعه حلب ،از ابنخالویه کتاب
«امالی» باقی مانده اس��ت که نشان از رواج امالء در
حلقهه��ای تدری��س وی دارد 20.امالی ابنخالویه تا
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قرن هفتم قمری مورد اس��تفاده ب��وده و ابنعدیم
21
بخشهایی از آن را در اختیار داشته است.
قوه حافظه نیز برخی عالمان را در مباحثی
اتکا به ّ
از علوم اس�لامی یاری میرس��اند ،ب��رای نمونه،
ابوطیب متنبی ،ش��اعر بزرگ شیعی حلب در عهد
سیفالدوله ،از حافظه قوی خویش در حفظ ادب
و علوم یاری میجس��ت .حکایتی نقل میکنند که
در عهد جوانی روزی نزد کتابفروشی نشست و
کتاب��ی  30ورقی از آث��ار اصمعی را از او گرفت،
مدتی در آن نگریست تا آنکه کتابفروش به وی
گفت که میخواهم کتاب را بفروشم و تو مانع این
کاری! فک��ر نمیکنم که بتوان��ی در این فاصله آن
را حفظ کنی! متنبی گف��ت« :اگر این کار را کرده
باشم ،چه چیزی به من خواهی داد؟» کتابفروش
جواب داد«:کتاب را!» .آنگاه کتاب را گرفت ،اما
متنبی تا آخر آن را از حفظ خواند و بعد کتاب را
برداشت و رفت 22.ابوعلی انطاکی شیعی معروف به
 . 19تاریخ اإلسالم ،سالهای  ،460-441ش285و499؛ الدارس فی
تاری��خ المدارس ،ج ،2ص298؛ أعالم النبالء بتاريخ حلب الش��هباء،
ج ،4صص.227-224
 . 20نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،2ص.63
 . 21همان ،ج ،10ص.4500
 . 22تاریخ بغداد ،ج ،4ص.103

نافعی نیز به داشتن حافظه قوی مشهور و قرائتها و
روایات زیادی را از حفظ بود 23.همچنین حس��ین
بن احمد بن صالح س��بیعی از جمله عالمان شیعی
24
بود که به داشتن حافظه قوی شهره بود.
س��ؤال ،مناقش��ه ،مناظره و مذاکره نیز در محافل
علمی ش��یعیان حلب کاربرد داش��ت ،برای نمونه،
سیفالدوله در مجلس��ی از عالمان حاضر پرسید
که آیا اس��م ممدودی را میشناس��ند که جمع آن
اسم مقصور باش��د؟ همگان پاسخ منفی دادند ،اما
ابنخالویه پاس��خ گفت که دو اسم صحراء (جمع
آن صحاری) و عذراء (جمع آن عذاری) اینگونه
هس��تند 25.گاه سؤال و جوابهای علمی به صورت
مکتوب نیز بیان میش��دند ،مث� ً
لا ابوعلی ِص ِق ّلی،
از ش��اگردان ابنخالویه ،نقل میکند که روزی در
مجلس درس ابنخالویه نشسته بودم که سؤاالتی
در علم لغت از جانب سیفالدوله آوردند ،ولی او
نتوانست این سؤاالت را جواب دهد ،بنابراين آنها
26
را نزد متنبی بردند و او بالفاصله جواب داد.
همچنین از مناظرهای بین ابنخالویه و ابوعلی فارسی
در عل��م لغت یاد کردهاند ،بدین ش��رح که ابنخالویه
پرس��ید« :برای شمش��یر چند لغت وج��ود دارد؟» و
ابوعل��ی جواب داد« :یک لغ��ت!» .آنگاه ابنخالویه
ج��واب وی را رد کرد و گفت« :برای شمش��یر لغات
زیادی مثل حس��ام ،مخذم ،قضی��ب و مقضیب وجود
دارد» و بدینگونه بر ابوعلی فارسی چیره شد 27.این

مناظرهه��ا محدود به علم لغ��ت و ادب نبود ،بلکه
در مس��ائل کالمی هم از این شیوه استفاده میشد،
چن��ان ک��ه در عهد س��یفالدوله ،مناظ��رهای بین
ابنخالوی��ه و ابنبنت حام��د در مورد خلق قرآن

 . 23نهر الذهب فی التاریخ الحل��ب ،ج ،5صص2376-2374؛ أعیان
الشیعه ،ج ،5ص.140
 . 24أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4ص.75
 . 25أعیان الش��یعه ،ج ،5ص421؛ أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء،
ج ،4ص.58
 . 26نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،10ص.4531
 . 27همان ،ج ،5ص.421

پس از چند دهه و در پی بازگشت عالمان حلبی علم
آموخته در س��ایر ش��هرها به موطن خویش و ایجاد
طبقهای سرشناس از عالمان حلبی ،حلب به مقصدی
برای طالبان و عالمان علوم اس�لامی بدل ش��د که از
حران و حتی قم،
نواح��ی مختلفی همچون عین زربهّ ،
به این ش��هر س��فر میکردند و در آن ساکن میشدند.
ابومحمد حسینی قمی 32و ابوعبداهلل حسنی قمی 33در

دوره س��یفالدوله به حلب آمدند و در آنجا ساکن

 . 28همان ،ج ،2ص.757
 . 29همان ،ج ،10ص.4375
 . 30همان ،ج ،5ص.2458
 . 31همان ،ج ،5صص.2408-2405
 . 32همان ،ج ،5ص.2415
 . 33همان ،ج ،6صص2701و.2702

 . 34همان ،ج ،10ص.4658
 . 35رجال النجاشی ،ص.404
 . 36حلب و التشیع ،ص.89
 . 37أعیان الشیعه ،ج ،7ص.170
 . 38طبقات أعالم الشیعه ،ج ،5ص.86
 . 39همان ،ج ،2ص690؛ تاریخ بغداد ،ج ،4ص.109
 . 40طبقات أعالم الشیعه ،ج ،5ص.2275
 . 41همان ،ج ،5صص2458و.2459
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برگزار شد.
س��فرهای علمی نیز طی این ق��رون میان حلب و
دیگر ش��هرهای اس�لامی پررونق ب��ود و عالمان
ش��یعی هم از این امر بیبهره نبودند و س��فرهای
علم��ی ایش��ان می��ان حل��ب و ش��هرهای مه��م
شیعهنش��ین همچون بغداد ،ری و ق��م برقرار بود.
در ابت��دای این دوره یعنی با آغاز س��ده چهارم تا
زمان اس��تقرار عالمان بزرگ شیعه در حلب ،این
شهر بیشتر شاهد رهسپاری عالمان شیعی خویش
به دیگ��ر مراکز مهم علمی بود و میتوان گفت که
حلب در این مقطع بیش��تر ش��هری مهاجر فرست
بود .اکثر این افراد نیز به بغداد و س��ایر ش��هرهای
ش��رقی جهان اس�لام و حلقههای درسی عالمان
شیعه نامدار آن ش��هرها میرفتند .ابوجعفر محمد
بن علی بن محس��ن حلب��ی 29و ابومحمد انصاری
عین زرب��ی 30از جمله افرادی بودن��د که در قرن
چهارم از حلب به بغ��داد رفتند و در حلقه درس
علی بن جعفر طوسی شرکت کردند .ابوعلی حسن
بن طارق حلبی نیز به خراس��ان رفت و س��ه سال
در مجلس درس س��ید ابوالرضا فضل اهلل بن علی
31
حسینی راوندی به استماع حدیث پرداخت.
28

ش��دند .در قرن پنجم قمری ،در پ��ی درگیریهای
مذهبی و فرقهای در بغداد ،برخی از عالمان شیعی
آن ش��هر همچون شریف ابویعلی جعفری از بغداد
به حلب آمدند 34.ابویعلی جعفری از برجستهترین
ش��اگردان ش��یخ مفید و داماد و جانشین وی 35و
از علم��ای بلندآوازه ش��یعه در عهد خویش بود.
همچنین در این زمان ،بس��یاری از دیگر شاگردان
ش��یخ مفید و نیز ش��اگردان ش��یخ طوسی و سید
مرتضی همچون ابوص�لاح حلبی ،ابوجعفر محمد
بن حس��ن حلب��ی ،حمزۀ ب��ن عبدالعزی��ز دیلمی
مع��روف به س�لار و ابوعلی فارس��ی در حلب به
فعالیت علمی مشغول شدند 36.سالر ابتدا به عنوان
نماینده س��ید مرتض��ی به حلب آمده و مس��ئول
پاس��خگویی به مسائل شرعی ش��یعیان شد 37.از
او کتابی به نام المراس��م العلویه فی احکام النبویه
باقی مانده است 38.ابوزرعه رازی (د 375ق) عالم
دیگری بود که در طلب حدیث سفرهای بسیاری
39
داشت و از جمله به حلب نیز آمد.
ط��ی این دوران ،حلب برای عالمان ش��یعی دیگر
ش��هرهای ش��ام به یک مرکز ّ
جذاب علمی تبدیل
شده بود و بسیاری از ایشان برای کسب علم و یا
رسیدن به حیات علمی موفقتری ،راهی این شهر
میش��دند ،چنان که ابوعلی حسن بن احمد حلبی
که در س��ال 400ق در مع��رة النعمان در نزدیکی
حلب به دنیا آمد ،برای کس��ب علم به حلب رفت
و به شاگردی ابوصالح حلبی پرداخت 40.ابواحمد
عین زربی ،از اهالی عین زربه ،نیز بعد از تحصیل
41
در بغداد به حلب آمد و در آنجا ساکن شد.

القاب و عناوین علمی
در نظ��ام تعلیم و تربیت اس�لامی ،القاب مش��خصی
را برحس��ب درجه و رتب��ه علمی عالمان به ایش��ان
اختصاص میدادند .نظام علمی ش��یعیان حلب نیز از
این قاعده مستثنی نبود و عالمان شیعی بسیاری از این
شهر صاحب القاب علمی بودهاند.
لق��ب «امام» از جمله باالتری��ن القاب علمی در نظام
تعلیم و تربیت اس�لامی ب��ود و گویی فرد ملقب بدان
در ح��وزه تخصصی خود مورد اقت��دای دیگران قرار
داش��ت 42.در میان عالمان شیعی حلب و یا ساکن
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این ش��هر دو تن به لقب «امام» خوانده ش��دهاند.
یکی از ایش��ان حس��ین بن احمد بن محمد ّ
قطان
بغ��دادی (زنده ت��ا 410ق) اس��ت ک��ه ابنحجر
ٌ
فاضل ِمن
عالم
عس��قالنی وی را با القاب «ام� ٌ
�ام ٌ
فُقها اإلمامیه» میخواند .وی که نزد س��يد مرتضی
و شیخ مفید تحصیل علم کرده بود ،در سال 370ق
وارد حلب شد و بیش��تر حیات علمی خویش را
صرف تدریس در جامع حلب کرد .وی چندی نیز
در طرابلس عهدهدار آموزش فرزندان حاکم آنجا
ابوطالب محمد بن احمد بود .از آثار وی به اثری
43
 4جلدی به نام الشامل فی الفقه اشاره کردهاند.

دیگر عالم خوانده شده بدین لقب ابوالحسن اسماعیل
بن احمد بن َجلِی حلبی بود .ابنحجر در ش��رح حال
ابوالحسن ،وی را «امام» و عالم حدیث خوانده است.
ابوالحسن در فقه شیعه نیز صاحب نظر بوده است .وی
44
در سال 447ق در حلب درگذشت.
دیگر لق��ب رایج برای خطاب ب��ه عالمان حدیث در
تمدن اس�لامی «حافظ» بود که نشان از آن داشت که
فرد شمار فراوانی ـ ارقامی مانند  1000 ،400و حتی
45
 100هزار را ذکر کردهان��د ـ حدیث از حفظ دارد.
 . 42نک :القاموس المحيط ،ج ،4صص74و77؛ تاریخ دانش��گاههای
بزرگ اسالمی ،ص.290
 . 43لسان الميزان ،ج ،2ص.494
 . 44همان ،ج ،1ص604؛ بغیة الطلب ،ج ،4ص.1614
 . 45تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی ،ص.292

در میان شیعیان حلب از دوره مورد نظر تنها کسی
که بدین لقب خوانده ش��ده ،حس��ین بن احمد بن
46
صالح سبیعی (د 371ق) است.
دیگر لقب کارآمد در نظام تعلیم و تربیت اسالمی
«فقیه» بود که ظاهرا ً دامنه کاربردی وسیع و البته
ب��ه عالمان و طالب فقه اش��اره داش��ت .در میان
شیعیان حلب در قرون چهارم و پنجم قمری افراد
زی��ادی بودند که به دلی��ل تحصیل در علوم دینی
و صاحب نظ��ر بودن در احکام اس�لامی ،به این
لقب خوانده میش��دند .احمد بن حسن بن عیسی
خشاب 47،ابوعلی حسن بن احمد بن علی بن معلم
ّ
49
48
حلبی ،حس��ن بن طاهر بن حس��ین ،ابومحمد
انصاری عین زربی 50و حسين بن احمد بن غالب
حلبي 51از جمله عالمان ش��یعی حلب بودند که با
عنوان فقیه در کتب رجالی از آنها ياد شده است.
«مح��دث» لقبی بود که ب��ر عالمان حدیث اطالق
میشد 52و از عالمان شیعی حلب نیز افراد چندی
بدان خوانده شدهاند .از جمله این افراد ابوالحسن
احمد بنيحيي (د 429ق) اس��ت که قاضي حلب
بود 53.دیگر محدث شیعی ابوالحسن اسماعیل بن
احمد ،ابنابوعیس��ی َجلِی حلبی (د 447ق) است
ک��ه از پدرش و نیز ابوالحس��ن محم��د بن جعفر
حجاج
ب��ن ابوزبیر منبجی و جعفر ب��ن محمد بن ّ
حران ،حدیث
و ابوغان��م احمد بن یحی��ی ،قاضی ّ
 . 46أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4ص75؛ حلب و التشیع،
ص.55
 . 47بغیة الطلب ،ج ،2صص628و.629
 . 48همان ،ج ،5صص2284-2276؛ موس��وعة طبقاتالفقهاء ،ج،5
ص.84
 . 49أعیان الش��یعه ،ج ،5ص125؛ طبقات أعالم الشیعه ،ج ،6ص59؛
بغیة الطلب ،ج ،5ص.2408
 . 50همان ،ج ،5صص2458و.2459
 . 51موسوعة طبقاتالفقهاء ،ج ،5ص.99
 . 52تاریخ دانشگاههای بزرگ اسالمی ،ص.293
 . 53معج��م االدب��اء ،ج ،6صص26و27؛ أع�لام النبالء بتاريخ حلب
الشهباء ،ج ،4صص471و.472

روای��ت میک��رد 54.وی ،محدثی ثقه ب��وده که از
ش��یخ طوسی و ابنبراج 55نیز حدیث روایت کرده
56
است.
یک��ی دیگ��ر از القاب نظ��ام تعلیم و تربیت اس�لامی
«مؤ ِّدب» 57بود .ابوالحس��ن علی بن محمد عدوی

برجستهترین فقیهان و عالمان شیعی حلب

افزون بر آنچه از نام و احوال عالمان شیعی حلب
تاکنون بحث شد ،بجا است تا در اینجا نیز احوال
 . 54لسان المیزان ،ج ،1ص594؛ بغیة الطلب ،ج ،4ص.1614
 . 55س��عدالدین ابوالقاس��م عبدالعزی��ز ب��ن نحریر ب��ن عبدالعزیز بن
براج طرابلس��ی معروف به قاضی و مل ّقب ب��ه ع ّزالمؤمنین (د 481ق)
(«ابنبراج» ،ج ،3ص.)95
 . 56حلب و التشیع ،ص.95
 . 57مو ِّدب��ان از ارکان آم��وزش مرحله ابتدایی به ش��مار میرفتند و
س��بک آموزش آنان به صورت آموزش انفرادی بود .خلفا ،سالطین،
امیران و سایر صاحب منصبان حکومتی ،افراد برجسته و مشهوری را
ک��ه اغلب ادیب بودند به عنوان مؤ ِّدب انتخاب میکردند تا آموزش و
تربیت فرزندانش��ان را بر عهده گیرند و آنها را برای در اختیار گرفتن
مقامه��ای درباری آماده س��ازند .مؤ ّدبان اغلب اف��رادی آگاه به علوم
مختل��ف بودند و با بیان خوب ،معانی و نتایج مس��تخرج از اطالعات
برگرفته از دانش��های گوناگون را ارائه میدادند (نهادها و ش��یوههای
آموزشی در آثار یاقوت حموی ،ص.)204
 . 58موس��وعة طبق��اتالفقه��اء ،ج ،4ص317؛ یتیم��ة الدهر ،ج،1
ص138؛ معجم االدباء ،ج ،1ص.340
 . 59لس��ان المی��زان ،ج ،2ص492؛ موس��وعة طبق��اتالفقهاء ،ج،5
ص.99

 . 60لس��ان المیزان ،ج ،2ص71؛ الدارس ف��ی تاریخ المدارس ،ج،1
صص15و.16
 . 61رجال الطوسی ،ص.457
 . 62موسوعة طبقاتالفقهاء ،ج ،5ص.75
 . 63در باب وی نک :ادامه همین مقاله.
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شمش��اطی از جمله شیعیانی بود که با لقب مؤ ّدب
از وی یاد ش��ده است .وی شاعر ،ادیب و آشنا به
علم حدیث و نیز تاریخ بود .شمش��اطی در دربار
حمدانیان وظیفه تعلیم و تأدیب پسران ناصرالدوله
حمدانی را بر عهده داش��ت 58.ف��رد دیگری که از
او با عنوان مؤ ّدب یاد ش��ده ،ابوعلي حس��ين بن
احمد حلبي اس��ت .وی از عالمان ش��یعی بود که
ابتدا در بغداد نزد ابنبراج به کس��ب علم پرداخت
و س��پس به قضاوت حلب انتخاب شد ،اما در پی
تحولی شخصیتی از قضاوت دست شست و به امر
آم��وزش قرآن پرداخت .وی در س��ال 473ق در
59
جبله وفات یافت.

برخی از برجس��تهترین عالمان شیعی این شهر به
عن��وان چهرههای ممتاز اجتم��اع آن عصر مورد
بررسي قرار گيرند.
ط��ی قرون چهارم و پنجم قم��ری ،فقها و عالمان
ش��یعی در جامعه حلب حضور پررنگی داش��تند،
هرچند نام بس��یاری از آنها و آثارش��ان به دست
ما نرس��یده و یا از دس��ت رفته است ،با این حال،
با تکیه بر گزارش��های پراکنده میتوان فهرستی از
آنان ارائه کرد.
از مش��هورترین این عالمان تقی بن نجم ،معروف
به ابوص�لاح حلبی ،فقیه و متکلم ش��یعی بود که
در س��ال 374ق در حلب زاده شد 60.وی طی سه
س��فر علمی خود به عراق ،در بغ��داد در مجلس
درس س��ید مرتضی و ش��یخ طوس��ی به آموختن
علوم اسالمی مشغول شد 61.ابوصالح از شاگردان
برتر س��ید مرتضی به ش��مار میرفت .وی بعد از
بازگشت به حلب به عنوان نماینده سید مرتضی به
افتا و پاسخ به سؤاالت شرعی اهل حلب مشغول
بود و تس��لط وی بر این امر چنان بود که هنگامی
ک��ه یکی از اهالی حلب از س��ید مرتضی س��ؤالی
فقهی پرس��ید ،پاسخ کوتاه س��ید مرتضی تنها آن
بود که «تقی نزد ش��ما اس��ت [سؤال خویش را از
او پرس��ید!]» .ش��یخ طوس��ی نیز در کتاب رجال
خ��ود از ابوصالح نام میب��رد و میگوید که وی
«عالمی موثق و صاحب تألیفاتی اس��ت و نزد ما
و س��ید مرتضی تحصیل کرده است» 62.ابوصالح
به تدریس نیز اش��تغال داشت و از جمله شاگردان
63
ممت��از و صاحبنام وی ثابت بن اس��لم حلبی
اس��ت .از ديگر ش��اگردان وی میتوان به قاضی
عبدالعزی��ز بن براج ،عبدالرحمان بن نیش��ابوری،
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راجکی و ابومحم��د ریحان بن
محمد بن عل��ی َک َ
عبداهلل حبش��ی اش��اره کرد 64.ابوصالح در س��ال
447ق بع��د از بازگش��ت از ح��ج در رمله وفات
یافت 65.برخی از مهمتری��ن آثار وی عبارتند از:
الکافی ف��ی الفقه که اثری فقهی و نیز دربر دارنده
برخ��ی مباحث کالمی اس��ت .اثر دیگر وی کتاب
تقریب المعارف اس��ت که ش��امل مباحث کالمی
اس��ت .از ویژگیه��ای این اثر ،اس��تفاده از منابعی
تاریخ��ی همچون الغارات ثقف��ی و مغازی واقدی
اس��ت .این کتاب از جمله منابع مجلسی در تألیف
بحار االنوار نیز بوده اس��ت .آثار دیگری همچون
البدایة فی الفق��ه ،العمدة و اللوامع (هردو در فقه)،
الکافیه ،الشافیه ،شبّة المالحده و منتخب المعارف،
66
نیز توسط وی به رشته تحریر درآمدهاند.
از دیگر فقیهان مش��هور و شیعی حلب میتوان به
ابوعلی حس��ن بن احمد بن عل��ی بن معلم حلبی
اش��اره کرد .وی در حدود س��ال 400ق در معرة
النعم��ان به دنی��ا آمد و بعدها با پ��درش به حلب
مهاجرت کرد .وی نزد ابوصالح حلبی به یادگیری
فق��ه پرداخت و به یادگیری علوم دیگری همچون
عل��م اصول و ادب نیز مش��غول ش��د و دو کتاب
التاجی و معالم الدین را تألیف کرد 67.وی همچنین
صاحب کتابی در اصول فقه به نام المخلص است.
ابنمعلم در جامع حلب ،مجلس درس داش��ت و
به آموزش فقه و ادب مش��غول بود و افرادی مثل
ابوغانم محم��د بن هبۀ اهلل بن ابوج��راده ،ابونصر
ب��ن نحاس وزیر و ابومحم��د عبداهلل بن محمد بن
سعید خفاجی حلبی نزد وی به تعلیم فقه و اصول
پرداختن��د .وی در حلب در محله س��هلیه ،خارج
از دروازه قنس��رین ،سکونت داشت .وی عالوه بر
 . 64موسوعة طبقاتالفقهاء ،ج ،5ص.76
 . 65لس��ان المی��زان ،ج ،2ص124؛ موس��وعة طبق��اتالفقهاء ،ج،5
ص.76
 . 66طبقات أعالم الش��یعه ،ج ،21ص224؛ تاریخ اإلس�لام ،سالهاي
 ،460- 441ش.144
 . 67موسوعة طبقاتالفقهاء ،ج ،5ص.84

فقه و اصول ،در ش��عر و شاعری نیز دستی داشت
و اش��عاری در موضوعات مختلف به وی منسوب
است .ابوعلی دس��ت کم تا سال 453ق زنده بود
و درگذش��ت وی پس از بازگشت معزالدوله ثمال
به حلب (س��ال مذکور) بوده است؛ زیرا معزالدوله
در وف��ات وی نامهای نگاش��ت و مقام علمی وی
68
را ستود.
از دیگر فقهای حلب ابومحمد حسن بن عبدالواحد
ب��ن احم��د انصاری عی��ن زربی بود که در س��ال
410ق در عی��ن زربه به دنیا آم��د .عین زربی از
ش��اگردان ابنبراج و شیخ طوس��ی بود و نزد آنها
به فراگیری فقه ش��یعی مش��غول شد .وی صاحب
اثری اس��ت به نام عیون األدل��ه در  12جزء 69.از
دیگ��ر علمای این دوره میتوان به کردی بن علی
فارسی ،از شاگردان ش��یخ طوسی ،اشاره کرد که
مکاتبات و س��ؤاالت علمی زی��ادی نیز میان این
دو برقرار بوده است 70.عالم دیگر ابوجعفر محمد
بن علی بن محسن حلبی است که او نیز نزد شیخ
طوس��ی در عراق به کسب علم پرداخت .ابوجعفر
از ابنبراج و ش��یخ طوسی به نقل حدیث پرداخته
است .ضیاءالدین ابوالرضا و قطبالدین ابوالحسین
71
راوندی از جمله شاگردان وی بودهاند.
عال��م دیگر ،حس��ین بن عقیل بن س��نان خفاجی
حلبی (د 507ق) اس��ت که صاح��ب کتابی فقهی
ب��ه نام المنجی من الضالل فی الحالل و الحرام در
 20جلد بوده اس��ت و در آن به اختالف نظر فقها
در مسائل مختلف اش��اره کرده است 72.ابوعبداهلل
حس��ین بن حمدان خصیب��ی (د  334یا 358ق)
از دیگ��ر عالمان حلب این دوره اس��ت که کتاب
 . 68بغیة الطلب ،ج ،5صص.2284-2276
 . 69هم��ان ،ج ،5ص��ص2458و2459؛ طبقات أعالم الش��یعه ،ج،5
ص52؛ أعیان الشیعه ،ج ،5ص.152
 . 70حلب و التشیع ،ص.95
 . 71امل اآلمل ،ج ،2ص289؛ بغیة الطلب ،ج ،10صص4375و4376؛
أعیان الشیعه ،ج ،9ص.433
 . 72تاریخ اإلسالم ،سال  ،507ش177؛ لسان المیزان ،ج ،2ص.552

الهدای��ة الکبری او در فضائ��ل معصومان صاحب
73
شهرت است.
شاعران ،ادیبان و لغویان

 . 73ب��رای اطالع بیش��تر درب��اره وی نك :جامعه علویان س��وریه،
صص.76-74
 . 74تاریخ ادبیات زبان عربی ،ص.432
 . 75نهر الذهب فی التاریخ الحلب ،ج ،1ص.158
 . 76أعالم النبالء بتاريخ حلب الش��هباء ،ج ،1ص263؛ یتیمة الدهر،
ج ،1صص.333-293 ،139
 . 77تاریخ ادبیات عرب ،صص37-25؛ أعیان الشیعه ،ج ،1ص.188
 . 78بغیة الطلب ،ج ،3صص.1464-1454
 . 79همان ،ج ،5صص.2284-2276
 . 80همان ،ج ،9صص.1495-1491

 . 81حلب و التشیع ،ص.86
 . 82وفیات األعیان ،ج ،1ص.159
 . 83أعالم النبالء بتاريخ حلب الش��هباء ،ج ،4صص51-47؛ نش��وار
المحاضرة و أخبار المذاكرة ،ج ،1ص.110
 . 84وفیات األعیان ،ج ،1ص.158
 . 85دولت حمدانیان ،ص.361
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قرون چهارم و پنج��م قمری ،قرون طالیی تاریخ
حل��ب در زمین��ه ش��عر و ادب بود و به واس��طه
حمای��ت هم��ه جانبه حاکمان ش��یعی از ش��عر و
شاعری ،شاعران شیعی زیادی در دربار بودند که
به مناس��بتها و با انگیزههای مختلف به شعرسرایی
میپرداختند 74.دربار س��یفالدوله ش��اهد حضور
ش��اعرانی بود که از شهرهای مختلف به آن دربار
آم��ده بودن��د 75.ش��اعران و س��خنوران نامداری
همچون متنبی ،ابوفراس ،صنوبری ،نامی ،س��ری
رفاء ،کشاجم ،واواء ،ببّغاء ،خلیع و شامی از جمله
ایش��ان بودند 76.آنان در وص��ف مضامین مختلف
حماسی ،طبیعت و احوال عامیانه به سرودن شعر
میپرداختند 77.البته شاعران شیعی حلب طی عهد
سیفالدوله دو دسته بودند :دستهای مانند کشاجم،
صنوب��ری و ابوفراس حمدان��ی در دربار حضور
داش��تند و صاحب ش��هرت درباری بودند و دسته
دیگ��ر که به دلی��ل عدم ارتباط با دربار ،ش��هرت
کمتری داشتند و فقط در کتب رجالی به آنها اشاره
ش��ده است .از میان دس��ته اخیر میتوان از احمد
بن احمد طرابلس��ی 78،ابوعلی حلبی 79و سداد بن
ابراهیم بن محمد 80نام برد.
شعر و ش��اعری در عصر بنیمرداس نیز از رونق

مقرری
برخوردار بود و امرای مرداس��ی عالوه بر ّ
ش��اعران ،صل��ه و پاداش نیز به آن��ان میدادند و
ش��عرا از طریق مدح امرا به جوایز فراوانی دست
مییافتن��د .صالح بن مرداس ،مؤس��س سلس��له
بنیمرداس ،عالقه زیادی به شعر و شاعری داشت،
چنان که هیچ چیز برای او مانند ش��عر خوش��ایند
نبود و هیچ همنشینی برای او ارزشمندتر از شاعر
81
و ادیب نبود.
ب��ه ه��ر ح��ال ،از مش��هورترین ش��اعران دربار
س��یفالدوله یک��ی ابوف��راس حارث بن س��عید
حمدانی ،پس��رعموی سیفالدوله ،بود که در سال
 320یا 321ق زاده شد 82.پدرش در سال 323ق
توس��ط ناصرالدوله کشته شد .با این حال ،وی از
کودکی مورد توجه س��یفالدوله بود و به سفارش
او فنون جنگی را یاد گرفت و نزد اش��خاصی مثل
83
ابوذر ش��اعر و ابنخالویه علم و ادب آموخت.
ابوفراس در درگاه سیفالدوله صاحب مقام بود و
گاه به هم��راه او به جنگ میرفت و گاه به نیابت
از او در هن��گام نب��رد به حکمران��ی میپرداخت.
ابوفراس در سال 348ق مأمور شد تا از حمالت
رومیان به ش��ام جلوگیری نمای��د ،ولی در واقعه
84
�ارة َ
الکحل زخمی و اس��یر رومی��ان گردید.
َمغ� َ
به هر حال ،از وی اش��عار زی��ادی بر جای مانده
که بخشی توس��ط ابنخالویه جمع آوری و شرح
گردیده است 85.مضامین شیعی از جمله مضامینی
اس��ت که در برخی قصاید وی به چشم میخورد،
چنان که میگوید:
«الدی��ن مخترم و الحق مهتضم /و فی آل رس��ول
اهلل مقتسم
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سال دهم
شماره-37پاییز 1393

بنوعلی رعایا فی دیارهم /و االمر یملکه النسوان
و الخدم
قام النبی بها یوم الغدیر له /واهلل یش��هد و االفالک
و االمم
ث��م ادعاها بنوالعباس ارثه��م /و مالهم قدم فیها و
86
ال قدم»؛
«دی��ن نابود و حق خورده ش��د /و اموال خاندان
پیغمبر را دیگران بین خود قسمت کردند
فرزندان علی(ع) در سرزمین خودشان رعیتاند/
و اداره مملکت در دس��ت زنان و خواجهها افتاده
است
پیغمبر(ص) روز غدیر حق علی(ع) را اعالم کرد/
و خدا و آسمانها و امتها همه شاهدند
س��پس بنیعباس ادع��ای ارث پیغمب��ر(ص) را
نمودند /حال آنکه در اسالم نه سابقهای داشتند و
نه قدمی برداشتند».
دیگر ش��اعر معروف ش��یعی در حلب ابوالحسن
علی بن عبداهلل بن وصیف مش��هور به ناشی اصغر
جد ابوالحس��ن برده ،پدرش
(365-275ق) بودّ .
87
ّ
عطار و خودش رویگر بود .وی عالوه بر شعر و
ادب ،در کالم ،فقه و حدیث نیز صاحب رأی بود،
چنان که ش��یخ مفید از طریق وی ،از شیخ طوسی
حدیث نقل کرده است 88.از ناشی اشعار زیادی با
مضامین شیعی نقل شده است که معروفترین آنها
«العینیه» با این مطلع است:
«ب��آل محمد ع��رف الصواب /و ف��ي أبياتهم نزل
الکتاب
ذراري أحمد و بنو علي /خليفته فهم لب لباب»؛
«ب��ا آل محمد ،راه حق ش��ناخته آمد /و در خانه
آنان ،قرآن نازل شد
ذري��هاحمد و فرزندان علي /خليفه رس��ول خدا
هستند و آنان حقيقت محض و لب لباباند».
 . 86ديوان اشعار ،ج ،2ص.348
 . 87وفیات األعیان ،ج ،1ص444؛ نس��مة السحر ،ج ،1صص-406
409؛ لسان المیزان ،ج ،4ص.238
 . 88الغدیر ،ج ،4ص.28

ابوالقاس��م عل��ی بن اس��حاق بن خل��ف بغدادی
مع��روف به زاه��ی (452-318ق) ،دیگر ش��اعر
نام��دار ش��یعی حل��ب اس��ت .وی از عالم��ان و
شاعران دربار س��یفالدوله بود 89.از وی اشعاری
درباره اهلبیت(ع) و نی��ز ماجرای غدیر بر جای
مانده اس��ت 90.زاهی شعر بلندی نیز در باب تک ّلم
91
علی(ع) با خورشید و حدیث ر ّد الشمس دارد.

ابوالحسن علی بن محمد شمشاطی (د 377ق) ،ندیم و
معلم پسران ناصرالدوله ابوتغلب و ابومظفر حمدان که
ظاهرا ً طی مصاحبتها و همنش��ینیها با خاندان حمدانی
به مذهب تش��یع درآمده بود 92نیز دس��تی در شعر و

ادب داشت.
عبداهلل بن سعید بن سنان خفاجی حلبی نیز شاعری
توانمند بود که به تحصیل ادب و شعر نزد ابوالعالی
معری و ش��ریف رضی پرداخت��ه و خود صاحب
ّ
دیوان ش��عر بود 94.ابنس��نان در مدح اهلبیت ،به
95
ویژه امام علی و امام حس��ین(ع) اشعاری دارد.
وی چندی از سوی محمود بن نصر بن صالح والی
قلعه اعزاز 96ش��د 97،اما سرانجام در همان قلعه در
س��ال 466ق به دس��ت ابونصر بن نحاس ،کاتب
محمود بن ناصر بن صالح کشته شد 98.ابوالحسین
احمد بن منیر بن احمد بن مفلح ش��امی طرابلسی
(د 413ق) دیگر شاعر و ادیب شیعی ساکن حلب
بود 99که در آن ش��هر به مجلس درس ابنخالویه
93

 . 89یتیمة الدهر ،ج ،1ص.288
 . 90الغدیر ،ج ،3ص.391
 . 91همان ،ج ،3ص.392
 . 92حلب و التشیع ،ص.54
 . 93معج��م االدب��اء ،ج ،1ص340؛ موس��وعة طبق��اتالفقهاء ،ج،4
ص.317
 . 94بعلبک شهر آفتاب و حلب شهر ستارگان ،ص.132
 . 95حلب و التشیع ،ص.98
 . 96اعزاز یا عزاز از ش��هرهای ش��مالی حلب (نک :معجم البلدان،
ج ،4ص.)118
 . 97زبدۀ الحلب ،ج ،2ص.36
 . 98حلب و التشیع ،صص99و.100
 . 99أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4صص224-220؛ وفیات
األعی��ان ،ج ،4صص461-458؛ معجم االدباء ،ج ،19ص64؛ نس��مة
السحر ،ج ،1صص172و.173

 . 100بغی��ة الطل��ب ،ج ،10صص4752-4749؛ یتیم��ة الدهر ،ج،1
ص136؛ أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4صص.58-56
 . 101وفی��ات األعی��ان ،ج ،2صص178و179؛ أعیان الش��یعه ،ج،5
صص ،423-419بغیة الطلب ،ج ،2صص.668-639
 . 102بغی��ة الطل��ب ،ج ،2ص971؛ اإلش��ارۀ ال��ی وفی��ات األعیان،
ص184؛ لسان المیزان ،ج ،2ص.490
 . 103أعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،ج ،4ص.189
 . 104تاریخ اإلسالم ،سالهای  ،460-441ش.499

نتیجهگيري
حلب طی دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آلمرداس،
شاهد حیات علمی و فرهنگی درخشانی بود .هرچند
حاکمی��ت حمداني و تعصب فرقهاي نداش��ت ،اما در
مجموع زمینهس��از گسترش مفاهیم و باورهای شیعی
در حلب گردید .سيفالدوله ،حاکمی متدیّن به تشیع،
براي ش��یعیان در دس��تگاه حاكميت حمدانی جايگاه
مطلوبی ایجاد کرد.
ط��ی دوران حمدانی و مرداس��ی حض��ور فرهنگی و
اجتماع��ی ش��یعیان در پرتو سیاس��تهای حمایتی این
دو خاندان حکومتگر ش��یعی و نیز مهاجرت گسترده
عالمان و شاعران دیگر سرزمینهای اسالمی به حلب،
پررنگتر شد و مراکز علمی و آموزشی همچون جامع
حلب ،مدارس ،کاخه��ا ،کتابخانهها و مجالس مناظره
 . 105نسمة السحر ،ج ،3صص.136-132
 . 106وفیات األعیان ،ج ،4صص400و.401
 . 107لسان المیزان ،ج ،6ص.650
 . 108أعالم النبالء بتاريخ حلب الش��هباء ،ج ،4صص59و60؛ تاریخ
اإلسالم ،س��الهای  ،380-351ش345؛ اإلشارۀ الی وفیات األعیان،
ص.184

53

نقش شیعیان در حیات علمی حلب در قرون چهارم و پنجم قمری

نحوی راه یافت و جمهرة اللغة ابن ُدرید و ادب را
نزد وی فرا گرفت.
ابوعب��داهلل حس��ین ب��ن احمد ب��ن خالویه نحوی
همدان��ی (د  370ی��ا 371ق) ک��ه در گ��زارش
پیشین به او اش��اره شد ،خود از ادیبان و نحویان
برجس��ته بود که پس از کس��ب عل��م در بغداد و
نزد عالمان مش��هور آن ش��هر به حل��ب آمد و در
درگاه س��یفالدوله و حمدانیان به جایگاه مطلوبی
رس��ید .از آثار وی میتوان ب��ه الجمل فی النحو،
کتاب القرائات ،المقص��ور و الممدود و البدیع فی
القرائات السبع اش��اره کرد 100.اثر دیگر وی اآلل
نام داش��ت ک��ه طی آن به ش��رح اح��وال امامان
ش��یعیان اثنیعش��ری و مباحث مربوط به امامت
ایش��ان پرداخته است 101.از شاگردان وی میتوان
ب��ه ابوالنم��ر احمد ب��ن عبدالرحمان ب��ن قابوس
طرابلس��ی ،حس��ن بن نهاوندی ش��اعر ،احمد بن
�ری و یونس بن
عب��داهلل بن س��لیمان تنوخی مع� ّ
102
عبداهلل بن نانا اشاره کرد.
103
ثابت بن اس��لم بن عبدالو ّه��اب حلبی از دیگر
علمای ش��یعه و بزرگان نحو در حلب بود .وی که
در فقه و قرائت نیز دس��تی داشت ،ضمن آموزش
علوم اس�لامی ب��ه طالب��ان این عل��وم ،عهدهدار
کتابخانه جامع حلب نیز بود .وی س��رانجام و در
ضد عقاید اسماعیلیان ،در
پی نگارش ر ّدیهای بر ّ
سال460ق و همزمان با به آتش کشیدن کتابخانه
جامع حلب توسط اسماعیلیان ،به دست ایشان به
قتل رس��ید 104.ابوبکر محمد بن عباس خوارزمی،
از علمای ش��یعه ،لغویان و ادیبان حلب ،صاحب

رحلهه��ای علمی ف��راوان و خواه��رزاده طبری
مش��هور ،صاحب تاریخ طبری ،ب��ود .از وی نامه
مشهوری روایت شده که طی آن خطاب به اهالی
نیش��ابور از مصائب امامان شیعیان اثنیعشری و
یارانش��ان سخن گفته است 105.هرچند وی چندی
نزد س��یفالدوله بود ،اما س��رانجام رهسپار دربار
106
صاحب بن عباد شد.
از دیگر عالمان صاحب اثر در دربار س��یفالدوله
میتوان به محمد بن حسین ازدی ،از اهالی جبله،
اش��اره داش��ت که کتابی در مناق��ب امام علی(ع)
به رش��ته تحریر درآورد و آن را به س��یفالدوله
تقدیم کرد 107.حسن بن احمد بن صالح سبیعی (د
مقرب
371ق) نیز از عالمان و نویسندگان نامدار ّ
108
به سیفالدوله بود.

در اختیار ایش��ان قرار گرفت و ش��یعیان با استفاده از
ش��یوههای آموزش��ی آن روزگار به فعالیتهای علمی
همت گماردند ،به گونهای که با مراجعه به کتب رجالی
و تواری��خ محلی مربوط به این دوران ،به نام و احوال
ش��مار قابل توجهی از عالمان شیعی از اهالی حلب یا
س��اکن در آن برمیخوریم .عرصه شعر و ادب حلب

نیز ش��اهد حضور ش��اعران و ادیبان زبردست شیعی
بود .همزمان با این وضع درخشان علمی و فرهنگی،
مهاجرت عالمان ش��یعی دیگر ش��هرها به حلب و نیز
مهاجرت عالمان شیعی حلب به شهرهایی چون بغداد،
قم و بصره ،از یک تعامل پرنشاط علمی میان شیعیان
حلب با شیعیان سایر شهرها حکایت داشت.
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