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چکیده
حلب طی دوران اس��المی از فرهنگ و تمدن درخش��انی برخوردار بوده است. از دوره حاكميت حمدانيان و 
سپس آل مرداس در اين منطقه، حضور فرهنگی و اجتماعی شيعيان در پرتو سياستهای حمايتی اين حاكميتها 
و نيز مهاجرت عالمان و ش��اعران ش��يعی از ديگر سرزمينهای اسالمی به حلب، پررنگ تر شد و مراكز علمی 
مهمی چون جامع حلب، كاخها، مدارس و كتابخانه های مشهور در اختيار آنان قرار گرفت، چنان كه بازتاب 
نام و ش��رح حال عالمان ش��يعی بسياری از حلب اين دوران در كتب رجالی و تواريخ محلی نشان از اين امر 
دارد. هم زمان عرصه ش��عر و ادب حلب نيز با حضور ش��اعران نامدار ش��يعی چون ابوفراس حمدانی، ناشی 
صغير و ابوالقاس��م زاهی، برای ش��يعيان بی رقيب بود. طی اين دوران، همچون مهاجرت عالمان ش��يعی ديگر 
نقاط به حلب، عالمان ش��يعی حلب نيز به ش��هرهای مهم ديگری مانند قم، بغداد و بصره س��فر می نمودند كه 
نشان از ارتباط محافل شيعی حلب با شيعيان آن شهرها دارد. در اين پژوهش سعي شده تا تصويری از حيات 

علمی و فرهنگی شيعيان حلب طی دوران مذكور ارائه گردد.

کلیدواژه ها: حلب، شیعیان، حیات علمی و ادبی، حمدانیان، آل مرداس.

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

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره37 / پاییز 1393
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مقدمه
قرنه��اي چهارم و پنجم قمری به لحاظ فرهنگی، قرون 
درخشانی در تاريخ تمدن اسالمی هستند. رشد چشمگير 
تمامی ش��اخصهای فرهنگ و تمدن اس��المی طی اين 
قرون، مورد توجه و تأييد بيش��تر محققان بوده اس��ت. 
اين رش��د در پرتو عوامل چندی، از جمله ش��كوفايی 
نهضت ترجمه و برگردان علوم يونانی، فارسی و هندی 
به زبان عربی، كوششهای گوناگون دانشمندان اسالمی 
در عرصه های مختلف علمی و تش��ويق و ترغيب خلفا 
و نيز فرمانروايان محلی و حاكميتهای استقالل يافته ای 
مانند س��امانيان، آل بوي��ه، فاطميان و اموي��ان اندلس 
صورت گرفت. تح��والت فرهنگی و علمی حلب طی 
ق��رون چهارم و پنج��م قمری نيز بی ارتب��اط با قدرت 
يافتن حمدانيان نبود. با روی كار آمدن خاندان ش��يعه 
مذهب حمدانی در ش��مال شام و جزيره، اوضاع علمی 
و فرهنگی اين مناطق دس��تخوش تغيير و تحول شد و 
حلب شاهد يكی از درخشان ترين ادوار حيات تاريخی 
خويش گرديد. در اين ميان، اوضاع فرهنگی، اجتماعی 
و علمی شيعيان حلب نيز كه در آن زمان جمعيتی قابل 
توجه داش��تند، تحّول يافت. ش��يعيان كه تا چندی قبل 
تحت تأثير شرايط سياسی محلی، شرايط مناسبی برای 
فعاليتهای علمی و فرهنگی نداش��تند، با آغاز حاكميت 
حمدانيان، فعاليت علمی خود را آغاز كردند و به نش��ر 
عقاي��د و افكار خويش پرداختند. حمدانيان ش��يعي و 
امامي مذهب بودند. گرچه رواج تشيع در شام، به ويژه 
مناطق شمالي و س��احلي شام، مدتها قبل از حمدانيان 
)قرون دوم و س��وم( آغاز گش��ت،1 اما ب��ه هر حال، 
قدرت يافتن حمدانيان به نش��ر تش��يع در شام، به 

ويژه در حلب  ياری رساند.
ط��ی ق��رن دوم قم��ری، حض��ور خاندان ش��يعي 
آل ابي شعبه و طی قرن سوم قمري، مهاجرت خاندان 
ابي ج��راده از بصره موجب ترويج تش��يع در حلب 
گش��ته بود. پيش از به قدرت رس��يدن حمدانيان، 

1 . نک: تاريخ الشيعه فی ساحل باد الشام الشمالی، صص29-25.

خاندان ش��يعي س��ادات بني زهره ني��ز در حلب از 
شهرت مطلوبی برخوردار بودند.2 در چنين بستری، 
گرچه دولت حمداني رويك��رد مذهبي و تعصبات 
فرقه اي بارزی نداش��ت، اما زمينه ساز ترويج تشيع 
گرديد. س��يف الدوله كه خود فردی ش��يعی بود،3 از 
سال 351ق شيعيان را به سكونت در حلب  تشويق 
ك��رد.4 وي همچنين براي علوي��ان در درگاه خود 
جايگاه ويژه ای اختصاص داد و ايش��ان كه از امناء 

او بودند در حكومت وی صاحب مقاماتی شدند.
ظاهراً پس از س��يف الدوله و در دوران جانش��ينان 
وي، تشيع در حلب و البته سراسر قلمرو حمدانيان، 
رنگ جدي تري به خود گرفت، چنان كه سعدالدوله 
و س��عيدالدوله رس��مًا قاضيان متعدد ش��يعی را به 
قض��اوت گماردند.5 در واقع مي ت��وان ادعا كرد كه 
در قرن چهارم قمري، تش��يع در شمال شام رواجی 
چشمگير داشت. اين روند تا دست كم دو قرن بعد 
ادامه داش��ت و تنها ب��ا روي كار آمدن حكومتهاي 
متعصب س��نّی بود كه اقتدار تشيع و كثرت جمعيت 
آنان رو به افول گذاشت. به هر حال، در نامه اي كه 
ابن بُط��الن، طبيب نصرانی، در حدود س��ال 440ق 
به هالل بن محس��ن صابي نوش��ته، حلب را چنين 
وصف می كند: »فقها در اين ش��هر بر مذهب اماميه 
فتوا مي دهند كه گواهی بر اقتدار ش��يعيان در حلب 

� البته در عهد آل مرداس � است«.6

مراکز علمی و آموزشی شیعیان حلب
متأس��فانه در ب��اب مراك��ز علمی ش��يعی در ادوار 
مختل��ف تاريخ حلب اطالعات چندانی در دس��ت 
نيس��ت. يك��ی از مهم تري��ن مراك��ز علم��ی تمدن 
اسالمی »مدارس« هستند. در مورد مدارس حلب، 

2 . جامعه علويان سوريه، ص82.
.“SAYF-DAWLA” 3 . بغية الطلب، ج1، ص60؛

4 . دولت حمدانيان، ص338.
5 . زبدة  الحلب، ج2، ص100.

6 . معجم البلدان، ج2، صص167و168.
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مدارس��ی كه بيش��تر منابع تاريخی به آنها اش��اره 
كرده ان��د، حنفی بوده اند و از جمله آنها می توان به 
عصرونيه،7 حالويه،8 حّدادين9 و رواحيه10 اش��اره 
كرد. اما ظاهراً به رغم س��كوت منابع تاريخی طی 
ق��رون چه��ارم و پنجم قمری، ش��يعيان حلب نيز 
صاحب مراكز آموزش��ی خ��اص خويش بوده اند. 
دس��ت كم از يك مدرسه از س��ده چهارم )عصر 
حمدانی( در حلب س��خن رفته كه گويا به شيعيان 
تعلق داشته است. ابن بطوطه به مدرسه ای در كنار 
جامع شهر اشاره دارد و می گويد: »نزديك جامع 
مدرسه ای اس��ت كه از حيث زيبايی و ساختمان، 
با بن��ای جامع همخوانی دارد. بنای اين مدرس��ه 
را ب��ه امرای بنی حمدان نس��بت می دهند«.11 طبعًا 
بعيد اس��ت كه حمدانيان مدرس��ه ای بس��ازند كه 
حداقل كرسی تدريسی برای مذهب ايشان در آن 
نباشد. خيرالدين اسدی نيز از مدرسه هاشميان در 
حلب نام می برد و می نويسد كه در قسطل الحورة 
نزديك العيان، بر جای كنيسه ای، مدرسه ای متعلق 

به هاشميان برآمده بود.12
عالوه بر اين، حض��ور و فعاليتهای علمی عالمان 
نامدار ش��يعی مانند ابن خالويه نحوی، ابوالحس��ن 
شمش��اطی، ابی ش��عبه حلبی و ابومحم��د همدانی 
سبيعی، می تواند ش��اهد ديگری از وجود محافل 
علمی � آموزشی شيعيان در حلب باشد.13 در قرن 

7 . الدارس فی تاريخ المدارس، ج1، صص302-308؛ نهر الذهب فی 
التاريخ الحلب، ج2، ص100.

8 . نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج2، ص216.
9 . همان، ج2، ص110.

10 . نهر الذهب فی التاريخ الحل��ب، ج2، ص275؛ الدارس فی تاريخ 
الم��دارس، ج1، ص199؛ أع��ام النباء بتاريخ حلب الش��هباء، ج4، 

صص45، 46و350.
11 . الرحلة، ج1، ص108.

12 . إحياء حلب و اسواقها، ص307.
13 . بغية الطلب، ج10، صص4752و4749؛ موسوعة طبقات  الفقهاء، 
ج4، ص317؛ يتيم��ة الدهر، ج1، ص89؛ معجم األدبا، ج1، ص340؛ 

أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، ص75.

پنج��م قمری، جّذابيت محافل علمی حلب چندان 
بود كه حتی عالمان ش��يعی ديگر شهرها را به اين 
ش��هر فرامی خواند، چنان كه در پ��ی درگيريهای 
مذهب��ی و فرقه ای، برخی از عالمان ش��يعی بغداد 
همچون ش��ريف ابويعلی جعفری از بغداد به حلب 
آمدند.14 ط��ی اين قرون، در جام��ع حلب، مركز 
مهم آموزشی اين شهر، نيز شيعيان حضوری فّعال 
داشتند و ظاهراً قسمت شرقی اين مسجد مختص 
حلقه های علمی شيعيان بود. از حلقه های عالمان 
ش��يعی در جامع حل��ب می توان ب��ه حلقه درس 
ابوعل��ی حلبی و تدريس فقه و ادب توس��ط وی 

اشاره كرد.15
كتابخانه های ش��خصی عالمان و خاندانهای شيعی 
حل��ب، ديگر مراكز فعاليتهای علمی ش��يعيان اين 
ش��هر بودند. از ميان اين كتابخانه ه��ا، می توان به 
كتابخانه ه��ای خاندانهای بنی ش��حنه، بنی عديم و 
بنی خّش��اب اشاره داش��ت كه قرنها تا نابودی در 

حمله تيمور به شهر وجود داشتند.16
در بخش ش��رقی جامع حلب يعنی محل تشكيل 
حلقه های درسی ش��يعيان نيز كتابخانه ای موسوم 
به ش��رقيه يا صوفيه قرار داش��ت كه س��يف الدوله 
10 ه��زار جلد كتاب به آن اه��دا كرده بود.17 اين 
كتابخانه طی قرون بعدی و تا حمله تيمور، به رغم 
خسارتهايی كه از برخی درگيريهای ميان شيعيان 
و اهل تس��نن بدان وارد شد، همچنان پابرجا بود18 
و از جمل��ه متولّيان آن می توان به ثابت بن اس��لم 
ب��ن عبدالوهاب و محمد ب��ن نصرالدين بن صغير 
معروف به قيس��رانی، ش��اعر نامدار شيعی و عالم 

14 . بغية الطلب، ج10، ص4658.
15 . همان، ج5، صص2276و2277.

16 . نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج1، صص172و173.
التش��يع،  و  حل��ب  ص162؛  ج1،  ص4156؛  ج9،  هم��ان،   .  17

صص97و98.
18 . معجم االدباء، ج16، ص59؛ ج18، صص215و216؛ سير أعام 
النباء، ج20، ص509؛ نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج9، ص4156.
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ادب، هندسه، حساب و نجوم، اشاره داشت.19

شیوه ها و راههای آموزش
تعليم و تربيت اسالمی ش��يوه ها و راههای خاصی را 
ب��رای انتقال عل��وم دنبال می كرد كه در پژوهش��های 
مختلف به آنها پرداخته ش��ده و راههايی شناخته شده 
محسوب می شوند. در ميان ش��يعيان حلب نيز بيشتر 
اين روش��ها برای تعليم علوم اس��المی دنبال می شد. 
روش��هايی همچون روايت، س��ماع، قرائت و امالء در 
محافل آموزش��ی ش��يعيان حلب رايج ب��ود، مثاًل در 
ميان فقيهان و علمای شيعه حلب، از ابن خالويه كتاب 
»امالی« باقی مانده اس��ت كه نشان از رواج امالء در 
حلقه ه��ای تدري��س وی دارد.20 امالی ابن خالويه تا 
قرن هفتم قمری مورد اس��تفاده ب��وده و ابن عديم 

بخشهايی از آن را در اختيار داشته است.21
اتكا به قّوه حافظه نيز برخی عالمان را در مباحثی 
از علوم اس��المی ياری می رس��اند، ب��رای نمونه، 
ابوطيب متنبی، ش��اعر بزرگ شيعی حلب در عهد 
سيف الدوله، از حافظه قوی خويش در حفظ ادب 
و علوم ياری می جس��ت. حكايتی نقل می كنند كه 
در عهد جوانی روزی نزد كتاب فروشی نشست و 
كتاب��ی 30 ورقی از آث��ار اصمعی را از او گرفت، 
مدتی در آن نگريست تا آنكه كتاب فروش به وی 
گفت كه می خواهم كتاب را بفروشم و تو مانع اين 
كاری! فك��ر نمی كنم كه بتوان��ی در اين فاصله آن 
را حفظ كنی! متنبی گف��ت: »اگر اين كار را كرده 
باشم، چه چيزی به من خواهی داد؟« كتاب فروش 
جواب داد:»كتاب را!«. آن گاه كتاب را گرفت، اما 
متنبی تا آخر آن را از حفظ خواند و بعد كتاب را 
برداشت و رفت.22 ابوعلی انطاكی شيعی معروف به 
19 . تاريخ اإلسام، سالهای 441-460، ش285و499؛ الدارس فی 
تاري��خ المدارس، ج2، ص298؛ أعام النباء بتاريخ حلب الش��هباء، 

ج4، صص227-224.
20 . نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج2، ص63.

21 . همان، ج10، ص4500.
22 . تاريخ بغداد، ج4، ص103.

نافعی نيز به داشتن حافظه قوی مشهور و قرائتها و 
روايات زيادی را از حفظ بود.23 همچنين حس��ين 
بن احمد بن صالح س��بيعی از جمله عالمان شيعی 

بود كه به داشتن حافظه قوی شهره بود.24
س��ؤال، مناقش��ه، مناظره و مذاكره نيز در محافل 
علمی ش��يعيان حلب كاربرد داش��ت، برای نمونه، 
سيف الدوله در مجلس��ی از عالمان حاضر پرسيد 
كه آيا اس��م ممدودی را می شناس��ند كه جمع آن 
اسم مقصور باش��د؟ همگان پاسخ منفی دادند، اما 
ابن خالويه پاس��خ گفت كه دو اسم صحراء )جمع 
آن صحاری( و عذراء )جمع آن عذاری( اين گونه 
هس��تند.25 گاه سؤال و جوابهای علمی به صورت 
مكتوب نيز بيان می ش��دند، مث��اًل ابوعلی ِصِقّلی، 
از ش��اگردان ابن خالويه، نقل می كند كه روزی در 
مجلس درس ابن خالويه نشسته بودم كه سؤاالتی 
در علم لغت از جانب سيف الدوله آوردند، ولی او 
نتوانست اين سؤاالت را جواب دهد، بنابراين آنها 

را نزد متنبی بردند و او بالفاصله جواب داد.26
همچنين از مناظره ای بين ابن خالويه و ابوعلی فارسی 
در عل��م لغت ياد كرده اند، بدين ش��رح كه ابن خالويه 
پرس��يد: »برای شمش��ير چند لغت وج��ود دارد؟« و 
ابوعل��ی جواب داد: »يك لغ��ت!«. آن گاه ابن خالويه 
ج��واب وی را رد كرد و گفت: »برای شمش��ير لغات 
زيادی مثل حس��ام، مخذم، قضي��ب و مقضيب وجود 
دارد« و بدين گونه بر ابوعلی فارسی چيره شد.27 اين 
مناظره ه��ا محدود به علم لغ��ت و ادب نبود، بلكه 
در مس��ائل كالمی هم از اين شيوه استفاده می شد، 
چن��ان ك��ه در عهد س��يف الدوله، مناظ��ره ای بين 
ابن خالوي��ه و ابن بنت حام��د در مورد خلق قرآن 

23 . نهر الذهب فی التاريخ الحل��ب، ج5، صص2374-2376؛ أعيان 
الشيعه، ج5، ص140.

24 . أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، ص75.
25 . أعيان الش��يعه، ج 5، ص421؛ أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، 

ج4، ص58.
26 . نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج10، ص4531.

27 . همان، ج 5، ص421.
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برگزار شد.28
س��فرهای علمی نيز طی اين ق��رون ميان حلب و 
ديگر ش��هرهای اس��المی پررونق ب��ود و عالمان 
ش��يعی هم از اين امر بی بهره نبودند و س��فرهای 
علم��ی ايش��ان مي��ان حل��ب و ش��هرهای مه��م 
شيعه نش��ين همچون بغداد، ری و ق��م برقرار بود. 
در ابت��دای اين دوره يعنی با آغاز س��ده چهارم تا 
زمان اس��تقرار عالمان بزرگ شيعه در حلب، اين 
شهر بيشتر شاهد رهسپاری عالمان شيعی خويش 
به ديگ��ر مراكز مهم علمی بود و می توان گفت كه 
حلب در اين مقطع بيش��تر ش��هری مهاجر فرست 
بود. اكثر اين افراد نيز به بغداد و س��اير ش��هرهای 
ش��رقی جهان اس��الم و حلقه های درسی عالمان 
شيعه نامدار آن ش��هرها می رفتند. ابوجعفر محمد 
بن علی بن محس��ن حلب��ی29 و ابومحمد انصاری 
عين زرب��ی30 از جمله افرادی بودن��د كه در قرن 
چهارم از حلب به بغ��داد رفتند و در حلقه درس 
علی بن جعفر طوسی شركت كردند. ابوعلی حسن 
بن طارق حلبی نيز به خراس��ان رفت و س��ه سال 
در مجلس درس س��يد ابوالرضا فضل اهلل بن علی 

حسينی راوندی به استماع حديث پرداخت.31
پس از چند دهه و در پی بازگشت عالمان حلبی علم 
آموخته در س��اير ش��هرها به موطن خويش و ايجاد 
طبقه ای سرشناس از عالمان حلبی، حلب به مقصدی 
برای طالبان و عالمان علوم اس��المی بدل ش��د كه از 
نواح��ی مختلفی همچون عين زربه، حّران و حتی قم، 
به اين ش��هر س��فر می كردند و در آن ساكن می شدند. 
ابومحمد حسينی قمی32 و ابوعبداهلل حسنی قمی33 در 
دوره س��يف الدوله به حلب آمدند و در آنجا ساكن 

28 . همان، ج 2، ص757.
29 . همان، ج10، ص4375.
30 . همان، ج5، ص2458.

31 . همان، ج5، صص2408-2405.
32 . همان، ج5، ص2415.

33 . همان، ج6، صص2701و2702.

ش��دند. در قرن پنجم قمری، در پ��ی درگيريهای 
مذهبی و فرقه ای در بغداد، برخی از عالمان شيعی 
آن ش��هر همچون شريف ابويعلی جعفری از بغداد 
به حلب آمدند.34 ابويعلی جعفری از برجسته ترين 
ش��اگردان ش��يخ مفيد و داماد و جانشين وی35 و 
از علم��ای بلندآوازه ش��يعه در عهد خويش بود. 
همچنين در اين زمان، بس��ياری از ديگر شاگردان 
ش��يخ مفيد و نيز ش��اگردان ش��يخ طوسی و سيد 
مرتضی همچون ابوص��الح حلبی، ابوجعفر محمد 
بن حس��ن حلب��ی، حمزة ب��ن عبدالعزي��ز ديلمی 
مع��روف به س��الر و ابوعلی فارس��ی در حلب به 
فعاليت علمی مشغول شدند.36 سالر ابتدا به عنوان 
نماينده س��يد مرتض��ی به حلب آمده و مس��ئول 
پاس��خ گويی به مسائل شرعی ش��يعيان شد.37 از 
او كتابی به نام المراس��م العلويه فی احكام النبويه 
باقی مانده است.38 ابوزرعه رازی )د 375ق( عالم 
ديگری بود كه در طلب حديث سفرهای بسياری 

داشت و از جمله به حلب نيز آمد.39
ط��ی اين دوران، حلب برای عالمان ش��يعی ديگر 
ش��هرهای ش��ام به يك مركز جّذاب علمی تبديل 
شده بود و بسياری از ايشان برای كسب علم و يا 
رسيدن به حيات علمی موفق تری، راهی اين شهر 
می ش��دند، چنان كه ابوعلی حسن بن احمد حلبی 
كه در س��ال 400ق در مع��رة النعمان در نزديكی 
حلب به دنيا آمد، برای كس��ب علم به حلب رفت 
و به شاگردی ابوصالح حلبی پرداخت.40 ابواحمد 
عين زربی، از اهالی عين زربه، نيز بعد از تحصيل 

در بغداد به حلب آمد و در آنجا ساكن شد.41
34 . همان، ج10، ص4658.

35 . رجال النجاشی، ص404.
36 . حلب و التشيع، ص89.

37 . أعيان الشيعه، ج7، ص170.
38 . طبقات أعام الشيعه، ج5، ص86.

39 . همان، ج2، ص690؛ تاريخ بغداد، ج4، ص109.
40 . طبقات أعام الشيعه، ج5، ص2275.

41 . همان، ج5، صص2458و2459.
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القاب و عناوین علمی
در نظ��ام تعليم و تربيت اس��المی، القاب مش��خصی 
را برحس��ب درجه و رتب��ه علمی عالمان به ايش��ان 
اختصاص می دادند. نظام علمی ش��يعيان حلب نيز از 
اين قاعده مستثنی نبود و عالمان شيعی بسياری از اين 

شهر صاحب القاب علمی بوده اند.
لق��ب »امام« از جمله باالتري��ن القاب علمی در نظام 
تعليم و تربيت اس��المی ب��ود و گويی فرد ملقب بدان 
در ح��وزه تخصصی خود مورد اقت��دای ديگران قرار 
داش��ت.42 در ميان عالمان شيعی حلب و يا ساكن 
اين ش��هر دو تن به لقب »امام« خوانده ش��ده اند. 
يكی از ايش��ان حس��ين بن احمد بن محمد قّطان 
بغ��دادی )زنده ت��ا 410ق( اس��ت ك��ه ابن حجر 
عس��قالنی وی را با القاب »ام��اٌم عالٌم فاضٌل ِمن 
فُقها اإلماميه« می خواند. وی كه نزد س��يد مرتضی 
و شيخ مفيد تحصيل علم كرده بود، در سال 370ق 
وارد حلب شد و بيش��تر حيات علمی خويش را 
صرف تدريس در جامع حلب كرد. وی چندی نيز 
در طرابلس عهده دار آموزش فرزندان حاكم آنجا 
ابوطالب محمد بن احمد بود. از آثار وی به اثری 

4 جلدی به نام الشامل فی الفقه اشاره كرده اند.43
ديگر عالم خوانده شده بدين لقب ابوالحسن اسماعيل 
بن احمد بن َجلِی حلبی بود. ابن حجر در ش��رح حال 
ابوالحسن، وی را »امام« و عالم حديث خوانده است. 
ابوالحسن در فقه شيعه نيز صاحب نظر بوده است. وی 

در سال 447ق در حلب درگذشت.44
ديگر لق��ب رايج برای خطاب ب��ه عالمان حديث در 
تمدن اس��المی »حافظ« بود كه نشان از آن داشت كه 
فرد شمار فراوانی � ارقامی مانند 400، 1000 و حتی 
100 هزار را ذكر كرده ان��د � حديث از حفظ دارد.45 

42 . نک: القاموس المحيط، ج4، صص74و77؛ تاريخ دانش��گاههای 
بزرگ اسامی، ص290.

43 . لسان الميزان، ج2، ص494.
44 . همان، ج1، ص604؛ بغية الطلب، ج4، ص1614.

45 . تاريخ دانشگاههای بزرگ اسامی، ص292.

در ميان شيعيان حلب از دوره مورد نظر تنها كسی 
كه بدين لقب خوانده ش��ده، حس��ين بن احمد بن 

صالح سبيعی )د 371ق( است.46
ديگر لقب كارآمد در نظام تعليم و تربيت اسالمی 
»فقيه« بود كه ظاهراً دامنه كاربردی وسيع و البته 
ب��ه عالمان و طالب فقه اش��اره داش��ت. در ميان 
شيعيان حلب در قرون چهارم و پنجم قمری افراد 
زي��ادی بودند كه به دلي��ل تحصيل در علوم دينی 
و صاحب نظ��ر بودن در احكام اس��المی، به اين 
لقب خوانده می ش��دند. احمد بن حسن بن عيسی 
خّشاب،47 ابوعلی حسن بن احمد بن علی بن معلم 
حلبی،48 حس��ن بن طاهر بن حس��ين،49 ابومحمد 
انصاری عين زربی50 و حسين بن احمد بن غالب 
حلبي51 از جمله عالمان ش��يعی حلب بودند كه با 
عنوان فقيه در كتب رجالی از آنها ياد شده است.

»مح��دث« لقبی بود كه ب��ر عالمان حديث اطالق 
می شد52 و از عالمان شيعی حلب نيز افراد چندی 
بدان خوانده شده اند. از جمله اين افراد ابوالحسن 
احمد بن  يحيي )د 429ق( اس��ت كه قاضي حلب 
بود.53 ديگر محدث شيعی ابوالحسن اسماعيل بن 
احمد، ابن ابوعيس��ی َجلِی حلبی )د 447ق( است 
ك��ه از پدرش و نيز ابوالحس��ن محم��د بن جعفر 
ب��ن ابوزبير منبجی و جعفر ب��ن محمد بن حّجاج 
و ابوغان��م احمد بن يحي��ی، قاضی حّران، حديث 

46 . أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، ص75؛ حلب و التشيع، 
ص55.

47 . بغية الطلب، ج2، صص628و629.
48 . همان، ج5، صص2276-2284؛ موس��وعة طبقات  الفقهاء، ج5، 

ص84.
49 . أعيان الش��يعه، ج5، ص125؛ طبقات أعام الشيعه، ج6، ص59؛ 

بغية الطلب، ج5، ص2408.
50 . همان، ج5، صص2458و2459.

51 . موسوعة طبقات  الفقهاء، ج 5، ص99.
52 . تاريخ دانشگاههای بزرگ اسامی، ص293.

53 . معج��م االدب��اء، ج6، صص26و27؛ أع��ام النباء بتاريخ حلب 
الشهباء، ج4، صص471و472.
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رواي��ت می ك��رد.54 وی، محدثی ثقه ب��وده كه از 
ش��يخ طوسی و ابن براج55 نيز حديث روايت كرده 

است.56
يك��ی ديگ��ر از القاب نظ��ام تعليم و تربيت اس��المی 
»مؤدِّب«57 بود. ابوالحس��ن علی بن محمد عدوی 
شمش��اطی از جمله شيعيانی بود كه با لقب مؤّدب 
از وی ياد ش��ده است. وی شاعر، اديب و آشنا به 
علم حديث و نيز تاريخ بود. شمش��اطی در دربار 
حمدانيان وظيفه تعليم و تأديب پسران ناصرالدوله 
حمدانی را بر عهده داش��ت.58 ف��رد ديگری كه از 
او با عنوان مؤّدب ياد ش��ده، ابوعلي حس��ين بن 
احمد حلبي اس��ت. وی از عالمان ش��يعی بود كه 
ابتدا در بغداد نزد ابن براج به كس��ب علم پرداخت 
و س��پس به قضاوت حلب انتخاب شد، اما در پی 
تحولی شخصيتی از قضاوت دست شست و به امر 
آم��وزش قرآن پرداخت. وی در س��ال 473ق در 

جبله وفات يافت.59

برجسته ترین فقیهان و عالمان شیعی حلب
افزون بر آنچه از نام و احوال عالمان شيعی حلب 
تاكنون بحث شد، بجا است تا در اينجا نيز احوال 

54 . لسان الميزان، ج1، ص594؛ بغية الطلب، ج4، ص1614.
55 . س��عدالدين ابوالقاس��م عبدالعزي��ز ب��ن نحرير ب��ن عبدالعزيز بن 
براج طرابلس��ی معروف به قاضی و ملّقب ب��ه عّزالمؤمنين )د 481ق( 

)»ابن براج«، ج3، ص95(.
56 . حلب و التشيع، ص95.

ب��ان از اركان آم��وزش مرحله ابتدايی به ش��مار می رفتند و  57 . مودِّ
س��بک آموزش آنان به صورت آموزش انفرادی بود. خلفا، ساطين، 
اميران و ساير صاحب منصبان حكومتی، افراد برجسته و مشهوری را 
ك��ه اغلب اديب بودند به عنوان مؤدِّب انتخاب می كردند تا آموزش و 
تربيت فرزندانش��ان را بر عهده گيرند و آنها را برای در اختيار گرفتن 
مقامه��ای درباری آماده س��ازند. مؤّدبان اغلب اف��رادی آگاه به علوم 
مختل��ف بودند و با بيان خوب، معانی و نتايج مس��تخرج از اطاعات 
برگرفته از دانش��های گوناگون را ارائه می دادند )نهادها و ش��يوه های 

آموزشی در آثار ياقوت حموی، ص204(.
58 . موس��وعة طبق��ات  الفقه��اء، ج4، ص317؛ يتيم��ة الدهر، ج1، 

ص138؛ معجم االدباء، ج1، ص340.
59 . لس��ان المي��زان، ج2، ص492؛ موس��وعة طبق��ات  الفقهاء، ج5، 

ص99.

برخی از برجس��ته ترين عالمان شيعی اين شهر به 
عن��وان چهره های ممتاز اجتم��اع آن عصر مورد 

بررسي قرار گيرند.
ط��ی قرون چهارم و پنجم قم��ری، فقها و عالمان 
ش��يعی در جامعه حلب حضور پررنگی داش��تند، 
هرچند نام بس��ياری از آنها و آثارش��ان به دست 
ما نرس��يده و يا از دس��ت رفته است، با اين حال، 
با تكيه بر گزارش��های پراكنده می توان فهرستی از 

آنان ارائه كرد.
از مش��هورترين اين عالمان تقی بن نجم، معروف 
به ابوص��الح حلبی، فقيه و متكلم ش��يعی بود كه 
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��يد مرتضی و ش��يخ طوس��ی به آموختن 
علوم اسالمی مشغول شد.61 ابوصالح از شاگردان 
برتر س��يد مرتضی به ش��مار می رفت. وی بعد از 
بازگشت به حلب به عنوان نماينده سيد مرتضی به 
افتا و پاسخ به سؤاالت شرعی اهل حلب مشغول 
بود و تس��لط وی بر اين امر چنان بود كه هنگامی 
ك��ه يكی از اهالی حلب از س��يد مرتضی س��ؤالی 
فقهی پرس��يد، پاسخ كوتاه س��يد مرتضی تنها آن 
بود كه »تقی نزد ش��ما اس��ت ]سؤال خويش را از 
او پرس��يد![«. ش��يخ طوس��ی نيز در كتاب رجال 
خ��ود از ابوصالح نام می ب��رد و می گويد كه وی 
»عالمی موثق و صاحب تأليفاتی اس��ت و نزد ما 
و س��يد مرتضی تحصيل كرده است«.62 ابوصالح 
به تدريس نيز اش��تغال داشت و از جمله شاگردان 
ممت��از و صاحب نام وی ثابت بن اس��لم حلبی63 
اس��ت. از ديگر ش��اگردان وی می توان به قاضی 
عبدالعزي��ز بن براج، عبدالرحمان بن نيش��ابوری، 

60 . لس��ان الميزان، ج2، ص71؛ الدارس ف��ی تاريخ المدارس، ج1، 
صص15و16.

61 . رجال الطوسی، ص457.
62 . موسوعة طبقات  الفقهاء، ج 5، ص75.

63 . در باب وی نک: ادامه همين مقاله.
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محمد بن عل��ی َكراَجكی و ابومحم��د ريحان بن 
عبداهلل حبش��ی اش��اره كرد.64 ابوصالح در س��ال 
447ق بع��د از بازگش��ت از ح��ج در رمله وفات 
يافت.65 برخی از مهم تري��ن آثار وی عبارتند از: 
الكافی ف��ی الفقه كه اثری فقهی و نيز دربر دارنده 
برخ��ی مباحث كالمی اس��ت. اثر ديگر وی كتاب 
تقريب المعارف اس��ت كه ش��امل مباحث كالمی 
اس��ت. از ويژگيه��ای اين اثر، اس��تفاده از منابعی 
تاريخ��ی همچون الغارات ثقف��ی و مغازی واقدی 
اس��ت. اين كتاب از جمله منابع مجلسی در تأليف 
بحار االنوار نيز بوده اس��ت. آثار ديگری همچون 
البداية فی الفق��ه، العمدة و اللوامع )هردو در فقه(، 
الكافيه، الشافيه، شبّة المالحده و منتخب المعارف، 

نيز توسط وی به رشته تحرير درآمده اند.66
از ديگر فقيهان مش��هور و شيعی حلب می توان به 
ابوعلی حس��ن بن احمد بن عل��ی بن معلم حلبی 
اش��اره كرد. وی در حدود س��ال 400ق در معرة 
النعم��ان به دني��ا آمد و بعدها با پ��درش به حلب 
مهاجرت كرد. وی نزد ابوصالح حلبی به يادگيری 
فق��ه پرداخت و به يادگيری علوم ديگری همچون 
عل��م اصول و ادب نيز مش��غول ش��د و دو كتاب 
التاجی و معالم الدين را تأليف كرد.67 وی همچنين 
صاحب كتابی در اصول فقه به نام المخلص است. 
ابن معلم در جامع حلب، مجلس درس داش��ت و 
به آموزش فقه و ادب مش��غول بود و افرادی مثل 
ابوغانم محم��د بن هبة اهلل بن ابوج��راده، ابونصر 
ب��ن نحاس وزير و ابومحم��د عبداهلل بن محمد بن 
سعيد خفاجی حلبی نزد وی به تعليم فقه و اصول 
پرداختن��د. وی در حلب در محله س��هليه، خارج 
از دروازه قنس��رين، سكونت داشت. وی عالوه بر 

64 . موسوعة طبقات  الفقهاء، ج 5، ص76.
65 . لس��ان المي��زان، ج2، ص124؛ موس��وعة طبق��ات  الفقهاء، ج 5، 

ص76.
66 . طبقات أعام الش��يعه، ج21، ص224؛ تاريخ اإلس��ام، سالهاي 

441 -460، ش144.
67 . موسوعة طبقات  الفقهاء، ج 5، ص84.

فقه و اصول، در ش��عر و شاعری نيز دستی داشت 
و اش��عاری در موضوعات مختلف به وی منسوب 
است. ابوعلی دس��ت كم تا سال 453ق زنده بود 
و درگذش��ت وی پس از بازگشت معزالدوله ثمال 
به حلب )س��ال مذكور( بوده است؛ زيرا معزالدوله 
در وف��ات وی نامه ای نگاش��ت و مقام علمی وی 

را ستود.68
از ديگر فقهای حلب ابومحمد حسن بن عبدالواحد 
ب��ن احم��د انصاری عي��ن زربی بود كه در س��ال 
410ق در عي��ن زربه به دنيا آم��د. عين زربی از 
ش��اگردان ابن براج و شيخ طوس��ی بود و نزد آنها 
به فراگيری فقه ش��يعی مش��غول شد. وی صاحب 
اثری اس��ت به نام عيون األدل��ه در 12 جزء.69 از 
ديگ��ر علمای اين دوره می توان به كردی بن علی 
فارسی، از شاگردان ش��يخ طوسی، اشاره كرد كه 
مكاتبات و س��ؤاالت علمی زي��ادی نيز ميان اين 
دو برقرار بوده است.70 عالم ديگر ابوجعفر محمد 
بن علی بن محسن حلبی است كه او نيز نزد شيخ 
طوس��ی در عراق به كسب علم پرداخت. ابوجعفر 
از ابن براج و ش��يخ طوسی به نقل حديث پرداخته 
است. ضياءالدين ابوالرضا و قطب الدين ابوالحسين 

راوندی از جمله شاگردان وی بوده اند.71
عال��م ديگر، حس��ين بن عقيل بن س��نان خفاجی 
حلبی )د 507ق( اس��ت كه صاح��ب كتابی فقهی 
ب��ه نام المنجی من الضالل فی الحالل و الحرام در 
20 جلد بوده اس��ت و در آن به اختالف نظر فقها 
در مسائل مختلف اش��اره كرده است.72 ابوعبداهلل 
حس��ين بن حمدان خصيب��ی )د 334 يا 358ق( 
از ديگ��ر عالمان حلب اين دوره اس��ت كه كتاب 

68 . بغية الطلب، ج5، صص2284-2276.
69 . هم��ان، ج5، ص��ص2458و2459؛ طبقات أعام الش��يعه، ج5، 

ص52؛ أعيان الشيعه، ج5، ص152.
70 . حلب و التشيع، ص95.

71 . امل اآلمل، ج2، ص289؛ بغية الطلب، ج10، صص4375و4376؛ 
أعيان الشيعه، ج9، ص433.

72 . تاريخ اإلسام، سال 507، ش177؛ لسان الميزان، ج2، ص552.
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الهداي��ة الكبری او در فضائ��ل معصومان صاحب 
شهرت است.73

شاعران، ادیبان و لغویان
قرون چهارم و پنج��م قمری، قرون طاليی تاريخ 
حل��ب در زمين��ه ش��عر و ادب بود و به واس��طه 
حماي��ت هم��ه جانبه حاكمان ش��يعی از ش��عر و 
شاعری، شاعران شيعی زيادی در دربار بودند كه 
به مناس��بتها و با انگيزه های مختلف به شعرسرايی 
می پرداختند.74 دربار س��يف الدوله ش��اهد حضور 
ش��اعرانی بود كه 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، كشاجم، واواء، ببّغاء، خليع و شامی از جمله 
ايش��ان بودند.76 آنان در وص��ف مضامين مختلف 
حماسی، طبيعت و احوال عاميانه به  سرودن شعر 
می پرداختند.77 البته شاعران شيعی حلب طی عهد 
سيف الدوله دو دسته بودند: دسته ای مانند كشاجم، 
صنوب��ری و ابوفراس حمدان��ی در دربار حضور 
داش��تند و صاحب ش��هرت درباری بودند و دسته 
ديگ��ر كه به دلي��ل عدم ارتباط با دربار، ش��هرت 
كمتری داشتند و فقط در كتب رجالی به آنها اشاره 
ش��ده است. از ميان دس��ته اخير می توان از احمد 
بن احمد طرابلس��ی،78 ابوعلی حلبی79 و سداد بن 

ابراهيم بن محمد80 نام برد.
شعر و ش��اعری در عصر بنی مرداس نيز از رونق 

73 . ب��رای اطاع بيش��تر درب��اره وی نک: جامعه علويان س��وريه، 
صص76-74.

74 . تاريخ ادبيات زبان عربی، ص432.
75 . نهر الذهب فی التاريخ الحلب، ج1، ص158.

76 . أعام النباء بتاريخ حلب الش��هباء، ج1، ص263؛ يتيمة الدهر، 
ج1، صص139، 333-293.

77 . تاريخ ادبيات عرب، صص25-37؛ أعيان الشيعه، ج 1، ص188.
78 . بغية الطلب، ج3، صص1464-1454.

79 . همان، ج5، صص2284-2276.

80 . همان، ج9، صص1495-1491.

برخوردار بود و امرای مرداس��ی عالوه بر مقّرری 
ش��اعران، صل��ه و پاداش نيز به آن��ان می دادند و 
ش��عرا از طريق مدح امرا به جوايز فراوانی دست 
می يافتن��د. صالح بن مرداس، مؤس��س سلس��له 
بنی مرداس، عالقه زيادی به شعر و شاعری داشت، 
چنان كه هيچ چيز برای او مانند ش��عر خوش��ايند 
نبود و هيچ هم نشينی برای او ارزشمندتر از شاعر 

و اديب نبود.81
ب��ه ه��ر ح��ال، از مش��هورترين ش��اعران دربار 
س��يف الدوله يك��ی ابوف��راس حارث بن س��عيد 
حمدانی، پس��رعموی سيف الدوله، بود كه در سال 
320 يا 321ق زاده شد.82 پدرش در سال 323ق 
توس��ط ناصرالدوله كشته شد. با اين حال، وی از 
كودكی مورد توجه س��يف الدوله بود و به سفارش 
او فنون جنگی را ياد گرفت و نزد اش��خاصی مثل 
ابوذر ش��اعر و ابن خالويه علم و ادب آموخت.83 
ابوفراس در درگاه سيف الدوله صاحب مقام بود و 
گاه به هم��راه او به جنگ می رفت و گاه به نيابت 
از او در هن��گام نب��رد به حكمران��ی می پرداخت. 
ابوفراس در سال 348ق مأمور شد تا از حمالت 
روميان به ش��ام جلوگيری نماي��د، ولی در واقعه 
َمغ��اَرة الَكحل زخمی و اس��ير رومي��ان گرديد.84 
به هر حال، از وی اش��عار زي��ادی بر جای مانده 
كه بخشی توس��ط ابن خالويه جمع آوری و شرح 
گرديده است.85 مضامين شيعی از جمله مضامينی 
اس��ت كه در برخی قصايد وی به چشم می خورد، 

چنان كه می گويد:
»الدي��ن مخترم و الحق مهتضم/ و فی آل رس��ول 

اهلل مقتسم

81 . حلب و التشيع، ص86.
82 . وفيات األعيان، ج1، ص159.

83 . أعام النباء بتاريخ حلب الش��هباء، ج4، صص47-51؛ نش��وار 
المحاضرة و أخبار المذاكرة، ج1، ص110.

84 . وفيات األعيان، ج1، ص158.
85 . دولت حمدانيان، ص361.
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بنوعلی رعايا فی ديارهم/ و االمر يملكه النسوان 
و الخدم

قام النبی بها يوم الغدير له/ واهلل يش��هد و االفالك 
و االمم

ث��م ادعاها بنوالعباس ارثه��م/ و مالهم قدم فيها و 
ال قدم«؛86

»دي��ن نابود و حق خورده ش��د/ و اموال خاندان 
پيغمبر را ديگران بين خود قسمت كردند

فرزندان علی)ع( در سرزمين خودشان رعيت اند/ 
و اداره مملكت در دس��ت زنان و خواجه ها افتاده 

است
پيغمبر)ص( روز غدير حق علی)ع( را اعالم كرد/ 

و خدا و آسمانها و امتها همه شاهدند
س��پس بنی عباس ادع��ای ارث پيغمب��ر)ص( را 
نمودند/ حال آنكه در اسالم نه سابقه ای داشتند و 

نه قدمی برداشتند«.
ديگر ش��اعر معروف ش��يعی در حلب ابوالحسن 
علی بن عبداهلل بن وصيف مش��هور به ناشی اصغر 
)275-365ق( بود. جّد ابوالحس��ن برده، پدرش 
عّطار و خودش رويگر بود.87 وی عالوه بر شعر و 
ادب، در كالم، فقه و حديث نيز صاحب رأی بود، 
چنان كه ش��يخ مفيد از طريق وی، از شيخ طوسی 
حديث نقل كرده است.88 از ناشی اشعار زيادی با 
مضامين شيعی نقل شده است كه معروف ترين آنها 

»العينيه« با اين مطلع است:
»ب��آل محمد ع��رف الصواب/ و ف��ي أبياتهم نزل 

الكتاب 
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��ه  احمد و فرزندان علي/ خليفه رس��ول خدا 
هستند و آنان حقيقت محض و لب لباب اند«.

86 . ديوان اشعار، ج2، ص348.
87 . وفيات األعيان، ج1، ص444؛ نس��مة السحر، ج1، صص406-

409؛ لسان الميزان، ج4، ص238.
88 . الغدير، ج4، ص28.

ابوالقاس��م عل��ی بن اس��حاق بن خل��ف بغدادی 
مع��روف به زاه��ی )318-452ق(، ديگر ش��اعر 
نام��دار ش��يعی حل��ب اس��ت. وی از عالم��ان و 
شاعران دربار س��يف الدوله بود.89 از وی اشعاری 
درباره اهل بيت)ع( و ني��ز ماجرای غدير بر جای 
مانده اس��ت.90 زاهی شعر بلندی نيز در باب تكّلم 

علی)ع( با خورشيد و حديث رّد الشمس دارد.91
ابوالحسن علی بن محمد شمشاطی )د 377ق(، نديم و 
معلم پسران ناصرالدوله ابوتغلب و ابومظفر حمدان كه 
ظاهراً طی مصاحبتها و هم نش��ينيها با خاندان حمدانی 
به مذهب تش��يع درآمده بود92 نيز دس��تی در شعر و 

ادب داشت.93
عبداهلل بن سعيد بن سنان خفاجی حلبی نيز شاعری 
توانمند بود كه به تحصيل ادب و شعر نزد ابوالعالی 
معّری و ش��ريف رضی پرداخت��ه و خود صاحب 
ديوان ش��عر بود.94 ابن س��نان در مدح اهل بيت، به 
ويژه امام علی و امام حس��ين)ع( اشعاری دارد.95 
وی چندی از سوی محمود بن نصر بن صالح والی 
قلعه اعزاز96 ش��د،97 اما سرانجام در همان قلعه در 
س��ال 466ق به دس��ت ابونصر بن نحاس، كاتب 
محمود بن ناصر بن صالح كشته شد.98 ابوالحسين 
احمد بن منير بن احمد بن مفلح ش��امی طرابلسی 
)د 413ق( ديگر شاعر و اديب شيعی ساكن حلب 
بود99 كه در آن ش��هر به مجلس درس ابن خالويه 

89 . يتيمة الدهر، ج1، ص288.
90 . الغدير، ج3، ص391.
91 . همان، ج3، ص392.

92 . حلب و التشيع، ص54.
93 . معج��م االدب��اء، ج1، ص340؛ موس��وعة طبق��ات  الفقهاء، ج4، 

ص317.
94 . بعلبک شهر آفتاب و حلب شهر ستارگان، ص132.

95 . حلب و التشيع، ص98.
96  . اعزاز يا عزاز از ش��هرهای ش��مالی حلب )نک: معجم البلدان، 

ج4، ص118(.
97 . زبدة الحلب، ج2، ص36.

98 . حلب و التشيع، صص99و100.
99 . أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، صص220-224؛ وفيات 
األعي��ان، ج4، صص458-461؛ معجم االدباء، ج19، ص64؛ نس��مة 

السحر، ج1، صص172و173.
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نحوی راه يافت و جمهرة اللغة ابن ُدريد و ادب را 
نزد وی فرا گرفت.

ابوعب��داهلل حس��ين ب��ن احمد ب��ن خالويه نحوی 
همدان��ی )د 370 ي��ا 371ق( ك��ه در گ��زارش 
پيشين به او اش��اره شد، خود از اديبان و نحويان 
برجس��ته بود كه پس از كس��ب عل��م در بغداد و 
نزد عالمان مش��هور آن ش��هر به حل��ب آمد و در 
درگاه س��يف الدوله و حمدانيان به جايگاه مطلوبی 
رس��يد. از آثار وی می توان ب��ه الجمل فی النحو، 
كتاب القرائات، المقص��ور و الممدود و البديع فی 
القرائات السبع اش��اره كرد.100 اثر ديگر وی اآلل 
نام داش��ت ك��ه طی آن به ش��رح اح��وال امامان 
ش��يعيان اثنی عش��ری و مباحث مربوط به امامت 
ايش��ان پرداخته است.101 از شاگردان وی می توان 
ب��ه ابوالنم��ر احمد ب��ن عبدالرحمان ب��ن قابوس 
طرابلس��ی، حس��ن بن نهاوندی ش��اعر، احمد بن 
عب��داهلل بن س��ليمان تنوخی مع��ّری و يونس بن 

عبداهلل بن نانا اشاره كرد.102
ثابت بن اس��لم بن عبدالوّه��اب حلبی103 از ديگر 
علمای ش��يعه و بزرگان نحو در حلب بود. وی كه 
در فقه و قرائت نيز دس��تی داشت، ضمن آموزش 
علوم اس��المی ب��ه طالب��ان اين عل��وم، عهده دار 
كتابخانه جامع حلب نيز بود. وی س��رانجام و در 
پی نگارش رّديه ای بر ضّد عقايد اسماعيليان، در 
سال460ق و هم زمان با به آتش كشيدن كتابخانه 
جامع حلب توسط اسماعيليان، به دست ايشان به 
قتل رس��يد.104 ابوبكر محمد بن عباس خوارزمی، 
از علمای ش��يعه، لغويان و اديبان حلب، صاحب 
100 . بغي��ة الطل��ب، ج10، صص4749-4752؛ يتيم��ة الدهر، ج1، 

ص136؛ أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، صص58-56.
101 . وفي��ات األعي��ان، ج2، صص178و179؛ أعيان الش��يعه، ج5، 

صص419-423، بغية الطلب، ج2، صص668-639.
102 . بغي��ة الطل��ب، ج2، ص971؛ اإلش��ارة ال��ی وفي��ات األعيان، 

ص184؛ لسان الميزان، ج2، ص490.
103 . أعام النباء بتاريخ حلب الشهباء، ج4، ص189.

104 . تاريخ اإلسام، سالهای 441-460، ش499.

رحله ه��ای علمی ف��راوان و خواه��رزاده طبری 
مش��هور، صاحب تاريخ طبری، ب��ود. از وی نامه 
مشهوری روايت شده كه طی آن خطاب به اهالی 
نيش��ابور از مصائب امامان شيعيان اثنی عشری و 
يارانش��ان سخن گفته است.105 هرچند وی چندی 
نزد س��يف الدوله بود، اما س��رانجام رهسپار دربار 

صاحب بن عباد شد.106
از ديگر عالمان صاحب اثر در دربار س��يف الدوله 
می توان به محمد بن حسين ازدی، از اهالی جبله، 
اش��اره داش��ت كه كتابی در مناق��ب امام علی)ع( 
به رش��ته تحرير درآورد و آن را به س��يف الدوله 
تقديم كرد.107 حسن بن احمد بن صالح سبيعی )د 
371ق( نيز از عالمان و نويسندگان نامدار مقّرب 

به سيف الدوله بود.108

نتیجه گیري
حلب طی دوره حاكميت حمدانيان و سپس آل مرداس، 
شاهد حيات علمی و فرهنگی درخشانی بود. هرچند 
حاكمي��ت حمداني و تعصب فرقه اي نداش��ت، اما در 
مجموع زمينه س��از گسترش مفاهيم و باورهای شيعی 
در حلب گرديد. سيف الدوله، حاكمی متديّن به تشيع، 
براي ش��يعيان در دس��تگاه حاكميت حمدانی جايگاه 

مطلوبی ايجاد كرد.
ط��ی دوران حمدانی و مرداس��ی حض��ور فرهنگی و 
اجتماع��ی ش��يعيان در پرتو سياس��تهای حمايتی اين 
دو خاندان حكومتگر ش��يعی و نيز مهاجرت گسترده 
عالمان و شاعران ديگر سرزمينهای اسالمی به حلب، 
پررنگ تر شد و مراكز علمی و آموزشی همچون جامع 
حلب، مدارس، كاخه��ا، كتابخانه ها و مجالس مناظره 

105 . نسمة السحر، ج3، صص136-132.
106 . وفيات األعيان، ج4، صص400و401.

107 . لسان الميزان، ج6، ص650.
108 . أعام النباء بتاريخ حلب الش��هباء، ج4، صص59و60؛ تاريخ 
اإلسام، س��الهای 351-380، ش345؛ اإلشارة الی وفيات األعيان، 

ص184.
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در اختيار ايش��ان قرار گرفت و ش��يعيان با استفاده از 
ش��يوه های آموزش��ی آن روزگار به فعاليتهای علمی 
همت گماردند، به گونه ای كه با مراجعه به كتب رجالی 
و تواري��خ محلی مربوط به اين دوران، به نام و احوال 
ش��مار قابل توجهی از عالمان شيعی از اهالی حلب يا 
س��اكن در آن برمی خوريم. عرصه شعر و ادب حلب 

نيز ش��اهد حضور ش��اعران و اديبان زبردست شيعی 
بود. هم زمان با اين وضع درخشان علمی و فرهنگی، 
مهاجرت عالمان ش��يعی ديگر ش��هرها به حلب و نيز 
مهاجرت عالمان شيعی حلب به شهرهايی چون بغداد، 
قم و بصره، از يك تعامل پرنشاط علمی ميان شيعيان 

حلب با شيعيان ساير شهرها حكايت داشت.

- ابن بطوطه، ابوعبداهلل محمد، الرحلة، رباط، اكاديمية 
المملكة المغربية،  1417ق.

- ابن حجر عس��قالنی، لس��ان الميزان، بيروت، نش��ر 
األعلمی، 1390ق.

- ابن خلكان، شمس الدين احمد بن شهاب الدين، وفيات 
األعيان، قم، شريف رضی، 1364ش.

- ابن عديم، كمال الدين عمر بن احمد، بغية الطلب فی 
تاريخ حلب، بيروت، دارالفكر، بی تا.

- هم��و، زب��دة الحل��ب من تاري��خ حل��ب، بيروت، 
دارالكتب العلمية، 1417ق.

- ابوفراس حمدانی، حارث بن س��عيد، ديوان اشعار، 
بيروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1418ق.

- اس��دی، خيرالدين، إحياء حلب و اسواقها، دمشق، 
منشورات وزارت الثقافة و اإلرشاد، 1984م.
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1416ق.
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بزرگ اس��المی، تهران، مركز داي��رة المعارف بزرگ 

اسالمی، 1372ش.
- برزگر كليشمی، ولی اله، نهادها و شيوه های آموزشی 
در آثار ياقوت حموی، رساله دكتری، تهران، دانشگاه 
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پيدايش تا قرن بيستم(، تهران، اميركبير، 1391ش.
- تنوخی، ابوعلی محسن بن علی، نشوار المحاضرة و 

أخبار المذاكرة، بيروت، دارصادر، بی تا.
- ثعالب��ی، عبدالملك، يتيمة الدهر فی محاس��ن أهل 

العصر، قاهره، مكتبة المصر، 1956م.
- ح��ر عامل��ي، امل اآلم��ل، نجف، مكتب��ة اندلس، 

1385ق.
- حموی، ياقوت بن عب��داهلل، معجم األدباء، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1406ق.
- همو، معجم البلدان، بيروت، داراحياء التراث العربی، 
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- خطيب بغدادی، ابوبكر احمد بن علی، تاريخ بغداد، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1417ق.
- ذهب��ی، ش��مس الدين محمد، اإلش��ارة الی وفيات 
األعيان؛ المنتقی من تاريخ اإلسالم، بيروت، دارابن اثير، 

1411ق.
- همو، تاريخ اإلسالم، بيروت، دارالرسالة، 1408ق.

- همو، س��ير أعالم النبالء، بيروت، مؤسس��ة الرسالة، 
1413ق.

- س��امر، فيص��ل، دولت حمداني��ان، ترجمه عليرضا 
ذكاوت��ی قراگزلو، قم، انتش��ارات حوزه و دانش��گاه، 

1380ش.
- س��بحاني، جعف��ر، موس��وعة طبقات  الفقه��اء، قم، 

مؤسسه امام صادق، 1418ق.
- صنعانی يمانی، ضياءالدين، نس��مة السحر بذكر من 

تشيع و شعر، بيروت، دارالمورخ العربی، 1420ق.
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