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نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی در شامات
از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری

تاریخ دریافت5331/51/51 :

تاریخ تأیید5331/5/3 :

حسین مرادینسب

1

هادی شمسآبادی

2

هجرت دانشمندان شیعه به مناطق شام و وجود برخی دوتی هیا شییع
شامات ،از جمله عوامل مؤثر بر رشد علوم مختلف عقل و نقل در این منطقه
بوده اس  .این مقاته ،با بهرهگیر از فهارس و منابع رجات و شیر حیا هیا و
نیز تواریخ عموم و محل و خاندانها و دودمیانهیا ،ووشییده اسی

عوامیل

حضور علما شیعه در شام و نقش آنها در گسترش فرهنگ و علوم اسالم را
تا پایان قرن هفتم هجر مورد بررس قرار دهد .به استناد یافتهها پژوهش و
با توجه به آثار ماندگار مکتوب و غیرمکتوب ،م توان از سیهم بیزرع علمیا
شیعه در این زمینه سخن گف .

کلیدواژگان :شیعه ،نقش علمی شیعیان ،دانشمندان شیعه ،دولتهای شیعی ،شامات.

 .1استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.hmoradi@rihu.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد تاریخ تشیع.shamsdooja@gmail.com :
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مقدمه

اهمیت جایگاه علم و عالم در نظام اسالمی ،بهخصوص در قرآن و احادیث روشن است .به
همین سبب ،طالبان علم در پیی تصصیی در مراکی علمیی ،اعیم ای دیویی و ییردیویی،
برمی آمدند؛ چوان که بسیاری به درجات واالی علمی رسیده و تألیفاتی گرانسوگی ای خود
بر جای گذاشتود و همواره بر حاکمیت و مردم تأثیرگذار بوده و همیشه مورد احتیرام تمیام
اقشار جامعه ،اعم ای حکمرانان و مردم ناحیه خود بودند؛ ییرا دولتمردان بر این مسئله واقف
بودند که برای استصکام حاکمیت ،به دانشمودانی نیای دارند تا به امیور حکومیت و رعییت
خود سامان دهود .شیعه ،یکی ای فِرق ب رگ اسالمی است که قائ به خالفیت موصیوص
امیر مؤموان

و فریندان وی است .به تبع ،دانشمودانی که چوین تفکری داشیتود ،نقی

اساسی در گسترش و اعتالی فرهوگ اصی اسالمی ایفا نمودند که به تصوالت ب رگی در
تمدن اسالمی نی موجر شده است .تبصیر دانشیمودان شییعه در یمیویه :تفسییر ،حیدیث،
بالیت ،ادبیات و علوم دیگر ،موجب بسط و نشر فرهویگ و تمیدن اسیالمی در سیریمین
شامات شد که به عوام آن اشاره خواهد شد.
این دانشمودان با ایجاد مراک علمی ،فرهوگی و اجتماعی ،تصوالت ب رگی در موطقیه
با حمایت دولتهای شیعه ایجاد کردند؛ حتی در حاکمیت کارهایی را بیر عدیده گرفتوید.

5

عالمان شیعه توانستود در دولتهایی مانود :حمدانیان (حی ::شیاخه حلیب333 ،یی333ق؛
شاخه موص 133 ،ی383ق) ،فاطمیان (حی ::در شیامات در دوره اقتیدار ویرات فیاطمی،
314ی381ق) ،بویمرداس (ح353 ::ی311ق) و بویعمار (ح314 ::ی141ق) ،پستهیای
کلیدی کشور مانود قضاوت را به دست بگیرند و ای چوان جایگیاهی برخیوردار شیوند کیه
حاکمان و وییران عالوه بر احترام و ب رگذاشت علم و عالم ،در جلسات علمی آنان شرکت
کوود؛ حتی حاکمان در بسیاری ای امور با آنان مشورت میکردند؛ چوانکه حاکم حلب برای
 .1ابنابی صبیعه ،عیون االنباء ،ص  661ـ .662
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جلوگیری ای تخریب مدرسه شافعی ها توسط مردم حلب ،ای علمای شیعه کم :خواست 5و
این عالوه بر کم :خواستن حاکمان ای علمای شیعه ،نشیان ای فرهویگ میدارای علمیای
شیعه با دیگر مذاهب است .همین احترام ،سبب شد که بسییاری ای دانشیمودان ای مویاط
مختلف به موطقه شامات مداجرت کوود؛ 1چوانکیه ابیوالفت بینصیال (م 138ق) ،عیالم
شیعی ،با تبصری که در علم ریاضی و پ شکی داشت ،پس ای هجرت به شیام ،بیه تیروی
این دو علم و تربیت شاگردان بسیاری مبادرت کرد 3.موصوربینمسیلم حلبیی (م 154ق)،
شاعر ،ادیب و معلم بود که ای حلب به دمش رفتیه بیود و در مسیاجد آنجیا بیه کودکیان
آمویش قرآن میداد.

3

البته در برخی ای دورهها که حاکمیت بیا آنیان همیراه نبودنید ،در توگواهیای سیاسیی،
اقتصادی و اجتماعی قرار میگرفتوید و مجبیور بیه تیرآ آن ناحییه مییشیدند 1.ایوبییان
(111ی111ق) ،برخی ای ب رگان شیعه ای جمله :حمیید (حمیـد )بینیصییی (م .نیامعلوم) و
ابیطیبنظافر طائی حلبی یسّانی ،عالم و شاعر حلبی را به اربی تبعید کردند 1.ای طرفی،
شیعیان شامات ارتباط قوی با علمایِ بوام بالد دیگر داشتود؛ چوانکه بسیاری ای مسیائ و
احکام خود را ای علمای صاحبنام همعصر خود که در موطقه حضور نداشتود ،مانوید سیید
مرتضی (م 331ق) سؤال میکردند که این امر ،سبب تألیف آثاری چون :رسائل الصیداویة،
رسائل طرابلسیة و مسائل الحلبیة شده است.

1

 .1ابنشداد ،اعالق الخطیره ،ج  ،1ص 241؛ هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شام ،ص  73ـ .73
 .2قفطی ،انباه الروا  ،ص .101
 .7ابنقالنسی ،الذیل المذل علی تاریخ دمشق ،ج  ،1ص .493
 .4قفطی ،انباه الروا  ،ج  ،7ص .726
 .1ذهبی ،العبر ،ج  ،7ص .131
 .6ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ج  ،4ص 1119؛ مقریزی ،المواعظ واالعتبار ،ج  ،4ص .793
 .3ابنشهرآشوب ،معالم العلما ،ص .101
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شایان ذکر است که بسیاری ای دانشمودان اه سوّت در مورد ب رگان و مراک علمیی و
اماکن مقدسه شامات آثاری نگاشته اند .در این مقاله ،به عوام سبب حضیور دانشیمودان،
اعم ای فقیدان ،شاعران و افراد بانفوذ شیعه در موطقه شامات ای آیای تا پاییان قیرن هفیتم
پرداخته شد و به نق

اساسی آنان در گسترش فرهوگ و تمدن اسیالمی اشیاره گردییده

است و در پایان ،به معرفی چود تن ای دانشمودان شیعه بهاجمال پرداخته شده است.
ای سوی دیگر ،برای روشنشدن موضوع بصث ،توضی برخی مفاهیم مورد اسیتفاده در
مقاله ضروری است.
* فرهنگ :در لغت به معوای :علم ،ادب ،تعلیم و تربییت 5و مجموعیه آداب و رسیوم

1

است .فرهوگ ،معادل واژه  Cultureای کلمیه  Cultو  Cultivareبیه معویای «پیرورش
گیاهان و یمین» و به مفدوم وسیعتر ،یعوی «پرورش ،رشد و نمو ،آداب و رسیوم و قواعید
ی :ملت» 3.جامعهشواسان براى واژه «فرهوگ» تعریفهای مختلفی ذکر کردهاند 3.برخی
اندیشمودان اسالمی فرهوگ را به عووان « عیامل کیه بیه ینیدگ انسیان معویا و جدیت
م دهد» ،تعریف نمودهاند .برای شواخت مفدوم فرهوگ در نظام دیویی ( اسیالمی) ،بایید
رابطه آن را با دین سوجید .اندیشمودان اسالمی در تعریف دین ح «اسیالم» گفتیهانید:
«مجموعه اى ای باورهاى قلبی و تکیالیف دیوی کیه ای سیوى خیداى متعیال بیر پییامبر
اسالم

 ،و به موظور تأمین سعادت دنیوى و اخروى بشر نایل شیده اسیت ».در نتیجیه،

معوادارى یندگ انسان ،در گرو انجام اعمال و رفتارهیای اسیت کیه در چیارچوب نظیام
اریش ویژه ی :جامعه ،و در راستاى باورها و نظام عقیدت آن جامعه انجیام می گییرد و
 .1دهخدا ،لغتنامه ،ماده «فرهنگ».
 .2معین ،لغتنامه ،ماده «فرهنگ».

 .7رفیعپور ،آناتومی جامعه ،ص .291
 .4ر.ک :آشوری ،تعریفها و مفهوم فرهنگ ،ص 3؛ محمدی ،نقش فرهنگ و تمدن در بیداری غرب ،ص
46؛ مجموعه مقاالت اوّلین کنفرانس بینالمللی فرهنگ و تمدن اسالمی ،ص 190؛ انوری ،فرهنگ روز
سخن ،ص .369
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اسالم  ،تودا جدانبیو ح و به تبع آن ،تودا نظام عقیدت و اریشی ِ

صصی  ،دین اسالم است ،ما عام معویادارى و جدیتدهویده ینیدگ انسیان را «دیین»
م دانیم .ایاینرو ،فرهوگ بر دین انطباق م یابد.

5

* تمدن :در لغت ای ریشه «مدیوه» و «مدنیت» به معوای شدرنشیوی است 1.این واژه
در اصطال  ،با توجه به نگاه متفاوت هر علم ،تعاریف گوناگونی پییدا کیرده اسیت 3.ویی
دورانت ،تمدن را عبارت ای نظم اجتماعی دانسته است که در نتیجیه وجیود آن ،خالقییت
فرهوگی ،امکان و استمرار مییابد 3.برخی نی تمدن را حاص تعالی فرهوگیی و پیذیرش
نظم اجتماعی دانسته ،به قول ابنخلدون آن را «عمران یافتن» دانسیتهانید 1.سیه مؤلفیه
 .1ر.ک :مصباح یزدی ،پرسشها و پاسخها ،ج  ،7ص .179
 .2محمدی ،نقش فرهنگ و تمدن در بیداری غرب ،ص .41
 .7هر گروهی ،نگاه خاصی به تعریف تمدن دارد و تعریف جامعی از آن ارائه ندادهاند؛ به عنوان نمونه ،تمدن
از نظر باستانشناسان ،عبارت است از وجود آثار هنری و باستانی؛ از نظر مؤرخان ،تمدن عبارت است از
میراث گذشته یک جامعه که به نسل آینده انتقال مییابد؛ از نظر سیاسیها ،تمدن عبارت است از برقراری
روابط خارجی و حُسن جریان امور داخلی کشور است (محمدی ،نقش فرهنگ و تمدن در بیداری غرب،
ص )43؛ از نظر جامعهشناسان ،تمدن حالتی مترقی است که ملتها در پرتو آن تحت تأثیر دانشهای
جدید قرار میگیرند و به کمال ترقی علوم و فنون میرسند؛ متفکران اجتماعی ،تمدن را ترکیبی از امنیت،
فرهنگ ،نظم و آزادی دانستهاند( .حجازی ،نقش پیامبران در تمدن انسان ،ص  19و  )21در تعریفی دیگر،
تمدن را مجموعه دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یک منطقه ،کشور یا عصر معیّن ،یا حاالت پیشرفته
و سازمانیافته فکری و فرهنگی هر جامعه که نشان آن ،پیشرفت در علم و هنر و ظهور نهادهای اجتماعی
و سیاسی است ،دانستهاند( .انوری ،فرهنگ روز سخن ،ص  )773تمدن از نظر ساموئل هانتینگتون ،باالترین

گروهبندی فرهنگ و گستردهترین سطح هویت فرهنگی به شمار میآید( .ساموئل هانتینگتون ،نظریه
برخورد تمدنها ،ص )43
 .4ویل دورانت ،تاریخ تمدن ،ج  ،1ص .1
 .1والیتی ،پویایی فرهنگ و تمدن اسالم و ایران ،ج  ،1ص .22
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اصلی تمدن ،عبارتاند ای :یندگی اجتماعی ،اعتقاد به نوعی وحدت میان ایین کریرتهیا و
5

تقسیم کار در عین وحدت.

مصبا ی دی در خصوص رابطه فرهوگ و تمدن گفته است که مسائ فرهوگ ،بیشتر
ذهوی و روحی است؛ اما نمودهای آن در جامعه ،بیه صیورت عیویی و خیارجی (میدارس،
مساجد ،کتابخانهها ،دستگاههای ادار ی و همه چی هایی کیه بیرای میدیریت کشیور الیم
است )،ظدور مییابد که به آن« ،تمدن» گویود .پس ،بیا رشید تفکیر اسیالمی و پیرورش
نیروی انسانی ،میتوان تمدنی عالی داشت .در این نگاه ،فرهوگ ریشه تمدن اسیت1و بیه
عبارت دیگر ،تمدن ،یاییده فرهوگ است.
* دانشمندان :برخی میان اصطال «دانشمود» و «عالم» تفاوت قائ شده و گفتهاند
عالم ،کسی است که در علوم دیوی خُبرِه است و دانشمود ،کسی است که در علوم و فوون
روی تخصص دارد؛ اما در لغت ،هر دو به معوای دارای دانی  3و تخصیص در یی :رشیته
علمی است 3.موظور ای دانشمودان شیعه در این نوشتار ،عالمانی است که با علیم و دانی
خود سبب رشد و شکوفایی فرهوگ و تمدن اسالمی شدهاند.
* شام :جمع شامه ،در لغت به معوای خال سیاه ،لکه یا اثر سیاه بر روی یمیین ،و نیی
لکههای سیاهی که بر روی کره ماه دیده میشود .یا به جدت آنکه در شیمال کعبیه قیرار
گرفته ،شام نامیده شده است 1.در اصطال  ،به جدت ییادی و ن دی:بودن روستاها در کوار
هم «شام» گفته شده است.

1

 .1مصباح یزدی ،مقاله تمدن از دیدگاه مصباح یزدی ،وبگاه تقریب مذاهب.
 .2همان.
 7دهخدا ،لغتنامه ،ماده «عالم» و «دانشمند».
 4عمید ،لغتنامه ،ماده «دانشمند».
 .1ابنمنظور ،لسان العرب ،ج  ،12ص 729؛ همان ،ج  ،17ص .764
 .6حموی ،معجم البلدان ،ج  ،7ص .712
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* محدوده :بصث پی ِ رو ،ای جدت یمانی ،ای آیای تا پایان قرن هفتم میورد مطالعیه
است و ای نظر مکانی ،موطقه جغرافیایی شام یا شامات است که نام پیشین سوریه 5کویونی
اسیت کییه امییرویه شیام کشییورهایی مانویید :سیوریه ،اردن ،لبوییان ،فلسییطین ،قبییرس و
بخ هایی ای جووب ترکیه را دربردارد و ای شدرهای مدمّ شام میتوان :دمش  ،انطاکییه،
1

حلب ،طرابلس و موص را نام برد.

مقاالت و کتاب هایی درباره نق
مورد نق

علما و دانشمودان شیعه نوشته شده اسیت؛ امیا در

آنان در شامات کار مستقلی انجام نشیده اسیت؛ هرچوید در البیهالی متیون

تاریخی و برخی ای کتابها ،به مواردی اشاره شده است؛ ای جمله می توان ایین مویابع را
نام برد :کتاب :حلیب و تشییع ای شییخ ابیراهیم نصیرا  3،احییا الصلیب واسیواقهیا ای

خیرالدین اسدی 3،دولت حمدانیان تألیف فیص عامر و ترجمه ذکاوتی 1،تمدن اسیالمی
در سریمین شام ای برافتادن بویامیه تا برآمدن ایوبیان ای اعظیم رحمیتآبیادی 1و مقالیه
« بررسی وضعیت شیعیان در حلب عدید بوییمیرداس» ای حسیین بادکوبیه و مصجیوب
یمانی.

1

 .1کلمه «سوریه» مانند واژه «شام» ،بر سرزمینهای مختلف و بر همه شامات اطالق میشده؛ هرچند
امروزه فقط بر دمشق و چند استان و آبادی دیگر گفته میشود .در دورانهاى گذشته ،به سرزمین شام،
سوریه نیز مىگفتند .گویند :سوریه ،نامى براى شام است( .محمد کردعلی ،خطط الشام ،ج  ،1ص )43
 .2حموی ،معجم البلدان ،ج  ،7ص 712؛ زکریا قزوینی ،آثار البالد واخبار العباد ،ص .173
 .7نصراهلل ،حلب و تشیع ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،اوّل1407 ،ق.
 .4اسدی ،احیاء حلب واسواقها ،دمشق :وزار الثقافة1934 ،م.
 .1سامرفیصل ،دولت حمدانیان ،ترجمه ذکاوتی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1730 ،ش.
 .6رحمت آبادی ،تمدن اسالمی ،...قم :مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) ،دوم1796 ،ش/
1473ق.
 .3بادکویه و زمانی« ،بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنیمرداس» ،مجله مطالعات تاریخ اسالم ،ش
 ،14پاییز1791ش.
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امتیای این پژوه  ،آن است که به نق

علما و دانشیمودان شییعه در موطقیه شیام و

عواملی که موجب نشر و بسط فرهوگ و تمیدن اسیالمی ای آییای تیا پاییان قیرن هفیتم
تاثیرگذار بوده ،پرداخته است.
 .1زمینه حضور علمای شیعه در مناطق شام

حضور دانشمودان شیعه در این مواط  ،بیشتر به سبب دولتهای مصلی شییعه بیود؛ یییرا
آنان به سبب علم دوستی ،یمیوه مداجرت دانشمودان را ای نقاط مختلف بیه مویاط شیام
(حلب و برخی ای مواط دیگر) فراهم کردند؛ ای جمله میتوان به ابونصر فارابی (م 338ق)
که در فلسفه و علوم عقلی تبصر داشت ،اشاره کرد که در سال 334ق ای ماوا الودر به حلب
مداجرت کرد و در خدمت سیف الدوله قرار گرفت 5و تأثیر گستردهای در رشد علوم عقلیی
و فلسییفه داشییت .حاکمییان بویییعمییار ،ای جملییه آنییان جییاللالییدین الملیی :ابوالصسیین
علیبنمصمدبنعمار (ح311 ::ی333ق) ،فقیه معروف شیعه ،یعوی سیعدالدین عبیدالع ی
برّاج طرابلسی (385م) را که شاگرد سید مرتضی و مالیم شیخ طوسیی بیود ،بیه موصیب
قاضی القضات دولت خود موصوب کرد 1.برادر این حاکم ،فخر المل :ابوعلی ی ابوالفض ی
عماربن مصمدبن عمار (ح333 ::ی143ق) ،فرهوگدوست و ای حامیان علم و دان

بود و

ای دانشمودان و شاعران شیعه حمایت میکرد و آنان را در صدر مجلیس قیرار مییداد 3.ای
جمله عوام چوین حضوری در این گسترده جغرافیایی عبارتاند ای:
 .1-1وجود صحابه خاص امیر مؤمنان ،علی

نخستین نشانههای تشیع در قرون اوّل هجری در موطقه شام ،یمانی آشیکار شید کیه
ابوذر در شام مردم را به دوستی و والیت علی

فرا خوانید 3.حضیور ابیوذر در فتوحیات

 .1ابنأبیأصیبعة ،عیون األنباء ،ص607؛ صفا ،تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی ،ص .132
 .2ابنبراج ،عبدالعزیز ،المهذب ،مقدمه؛ جعفریان ،اطلس شیعه ،ص . 104
 .7هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شام ،ص .33
 .4ابنیونس عاملی ،الصراط المستقیم ،ج  ،2ص 6؛ کردعلی ،خطط الشام ،ج  ،7ص .111
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شید؛

بهطوریکه بعدها در مواط جب عام  ،مساجدی به نام او ساخته شد 3.همچوین ،صیصابه
دیگر مانود :مال :اشتر ،مسلمةبنهاشم و جیابربنعبیدا انصیاری 1و افیراد دیگیر ،نقی
سایندهای در نشر و بسط فرهوگ اصی اسالمی داشتهاند؛ چوانکه برخیی ای مصیریان ای
جابر احادیری نق کردهاند 1.همچوین ،حضور صصابه در شامات ،ای جملیه جبی عامی  ،در
فرهوگ مردم آن ناحیه نق

باریی داشتهاست.

1

 .2-1حمایت دولتها از دانشمندان شیعی

وجود دولتهای شیعی ،یمیوه مواسبی را برای حضور دانشمودان شییعه و کسیانی کیه
گرای

داشتود ،در آن موطقه فراهم آورد .دانشمودان تصت حمایت

به مکتب اه بیت

حاکمان شیعیمذهب به فعالییت هیای :آمویشیی ،دیویی ،فرهوگیی و عیا ّم الموفعیه اقیدام
میکردند؛ برای نمونه ،وجود دولت حمدانی و امیران مسیتق مصلیی مانوید بوییمیرداس
(ح353 ::ی311ق) و بویعمیار (حی314 ::یی141ق) در مویاطقی ای شیام سیبب جیذب
دانشمودان شیعه شد .حمدانیان شیعهمذهب بیه حماییت ای خانیدانهیا و عالمیان شییعه

8

می پرداختود و به رشد و اعتالی تمدن و فرهوگ اسالمی در حلب میاف ودند؛ حتی حضور
عالمان شیعه ،سبب اف ای

جمعیت در این شدر شد 3.تصت همین حمایتها ،آثار شییعی

 .1جابیة (بکسر الباء ویاء خفیفة) :دهکدهای از نواحی دمشق است( .حموی ،معجم البلدان ،ج  ،2ص )91
 .2ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،6ص .134
 .7یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .131
 .4امین ،خطط جبل عامل ،ص .61
 .1واقدی ،فتوح الشام ،ج  ،1ص  231 ،221 ،69و 233؛ همان ،ج  ،2ص  232و .704
 .6ابنعبدالحکم ،فتوح المصر واخبارها ،ص .134
 .3حرّ عاملی ،االمل آمل ،ج  ،1ص .17
 .3امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،9ص .119
 .9ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ج  ،1ص 60؛ کردعلی ،خطط الشام ،ج  ،6ص .243
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تألیف و نشر داده شد و گاهی به حاکمیان و امییران تقیدیم شید؛ بیرای نمونیه ،ابیوالفرج
5

اصییفدانی (م 311ق) کتییاب األیییانی و بییدیعال مییان همییدانی (م 331ق) کتییاب مقامةةة

الحمدانیةة 1را به سیف الدوله هدیه کردند و ابوالصال تقی حلبی (م 331ق) ،برخی ای آثیار
خود مانود التدبیر الصحة را در سایه حمایتهای نصربنصال مرداسی (ح314 ::ی313ق)

3

تألیف کرد 3.ابوعلی حسنبناحمد حلبی (م 313ق) مشدور به ابنمعلم ،فقیه ،متکلم ،ادیب
و شاعر بود که کتاب التاجی در فقه ،کتاب شر المخلص در اصول ،و کتاب معالم الدین را

در عصییر بویییمییرداس تییألیف کییرد 1.ابوالصسییین حلبییی (م 131ق) کتییاب مواقییب امییام
1

علیبنابیطالب

و احمدبنصال سبیعی (م 144ق) کتیاب التبصةر یةف یلةیلة الةتةر

المطهّر  1را درباره فضای اه بیت

نگاشتود .در سایه حمایت امیران بویعمار ،تألیفاتی

مانود کتاب فقدی البستان به نام قاضی امین الدوله عبدا بینمصمید (حسین) (م 313ق)
تألیف شد 8.حسینبناحمدبنقطان بغدادی (م 314ق) در یمان حکومت بوییعمیار کتیاب
3

الشام را نوشت .همچوین ،ابوالفت مصمدبنعلی کراجکی (م 333ق) کتیاب نهة البیةا

وعدّ البصیر یف ح یوم الغدیر را به نام احمدبنعمار 54تألیف و تقدیم او کرد .وی همچوین،
 .1حموی ،معجم االدباء ،ج  ،17ص .93
 .2سامر ،دولت حمدانیان ،ص .713
 .7وی بعد از کشتهشدن پدر ،والی حلب شد و توانست شهر را از فاطمیان پس بگیرد و پس از این
پیروزی ،ابوکامل ،شِبل الدوله [شبل :بچه شیر هرگاه براى شکار توانا شود] ،لقب گرفت و در سال 429ق به
دست سپاه فاطمیان کشته شد( .ابوالفداء ،تاریخ ابوالفداء ،ج  ،2ص 141؛ زرکلی ،االعالم ،ج  ،3ص )24
 .4ابناثیر ،االکامل ،ج  ،1ص  223و .274
 .1ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ج  ،1ص 2236؛ زکار ،اخبار قرامطه ،ص  214و .207
 .6زرکلی ،االعالم ،ج  ،3ص .141
 .3ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،26ص 496؛ جعفریان ،اطلس شیعه ،ص .434
 .3آقابزرگ ،طبقات اعالم شیعه ،ج  ،1ص .172
 .9ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،2ص .263
 .10آقا بزرگ ،طبقات االعالم الشیعه ،ج  ،1ص .172
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علف سائر البریة را نگاشیت .ایین کتیاب ،بیه

التفضی شدرت دارد.
یا افراد دیگر مانود ابنشدرآشوب (م 188ق) که به سال 113ق به حلب مداجرت کرد
و در آنجا تا آخر عمر ساکن شد؛ بهطوریکه عالمان اه سوّت در موطقه تصت تأثیر اخالق
و علم او قرار گرفتود.

5

ارتباط دوسویه ای میان حاکمان شیعه و والیان مواط بیا علمیای شییعه ،سیبب نشیر
مذهب تشیع و استمرار و پویایی آن بود؛ چوانکه عالمان شیعه برای احترام بیه حاکمیان،
گاهی آثار خود را به آنان تقدیم میکردند و ای طرفی ،حکام نی ای عالمان در مواصب عالی
حکومتی استفاده میکردند.

1

 .2نقش علما و دانشمندان در تمدن اسالمی

وجود علما و دانشمودان شیعه در مواط شامات ،سبب احیای و گسترش تمیدن اسیالمی
شد .آنان نق

اساسی در ایجاد مراک آمویشی ،دارالعلمها و کتابخانهها در برخی ای مواط

شامات داشتهاند که به آندا پرداخته میشود.
 .1-2مراکز آموزشی و علمی
* حوزه علمیه و مدارس

در دوره حمدانیان ،یمیوه و بسترسایی ایجاد حویه علمیه حلب و گسترش آن ای سوی
دانشمودان شیعه فراهم شد و در دوره بویمرداس ،این حویه به شکوفایی رسید و عالمیان
بسیاری را تربیت کرد 3که کتاب ابنابیطی به نام الحةاو یةف رلةال الةةیةة ایمامیةة بیه
بسیاری ای عالمان اشاره کرده است .ابوعلی طوسی (بعد ای 155ق) ی فریند شیخ طوسی (م

 .1ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،ص 71
 .2زکار ،اخبار قرامطه ،ص .216
 .7واثقی ،الشیعة فی کتاب بغیة الطلب ،ص .43
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314ق) ی و عدهای ای شاگردان شیخ مفید (م 353ق) و سید مرتضی (م 331ق) در حلیب،
سبب شکوفایی این حویه را رقم یدند و مکتیب عقلیی اسیاتید خیود را گسیترش دادنید و
دانشمودان بسیاری به آنجا رفتوآمد میکردند 5که میتوان ای ابومصمد حسنبنعبدالواحد
عین یربی (م  111ق) نیام بیرد کیه سیبب تصیول در حیویه علمییه آنجیا شید 1.ابیوعلی
حسنبنطاهر صوری (م 181م) فقیه و متکلم شیعه در حلب ،کتاب قلاء حقوق المؤمنین و

عیو ایدلة را تألیف کرد 3.سدروردی (م 181ق) 3در نظر علمای اه سیوّت شیام ،میردی
بیگانه به شمار میرفت که مذهب شیعه داشت .وی در حلب ساکن شد و حاکمان ایوبی ای
او حمایت کردند؛ اما عالمان اه سوّت ،علیه او توطئه نمودند و فتوا به قتل

دادند.

1

دانشمودان شیعه با کم :حاکمان اقدام به ایجاد مدارس و مراکی علمیی کردنید کیه
شییکوفایی فرهوییگ اصییی اسییالمی (شیییعی) را بییه دنب یال داشییت .ابوالربیییع بدرالدولییه
سلیمانبنعبدالجباربنارت (ح154 ::ی111ق) ای سوی عمیوی

ایلغیاییبینارتی  ،بیه

عووان والی حلب انتخاب شده بود .او مدرسه یجاجیه 1را در حلب به سال 154ق بوا کرد و
 .1نصر اهلل ،حلب و تشیع ،ص  39ـ .90
 .2آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،1ص .12
 .7ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ج  ،1ص  2413ـ .2419
 .4یحیىبنحبشبنامیر ،ملقب به «ابوالفتوح» و مشهور به «شیخ اشراق» و «شیخ مقتول» است .وی از اکابر
مشایخ و حکماى راسخ بوده است .فقه و اصول و حکمت را در مراغه که از شهرهای آذربایجان است ،نزد
شیخ مجدالدین جیلى تحصیل نموده ،در علوم عربیّه و ادبیّه و در حکمت مشهور شد .مدتى در دمشق
زندگی کرد و در حلب تألیفات بسیار داشت( .ابنکثیر ،البدایة والنهایة ،ج  ،17ص  173ـ 147؛ زرکلی،
االعالم ،ج  ،1ص )277
 .1سید حسین نصر ،مفسر عالم غربت؛ شهید طریق معرفت شیخ اشراق شهابالدین سهروردی ،ص  3ـ .19
 .6دهخدا ،لغتنامه ،واژه «زُجاجیة» :نام مدرسهای در حلب است که ابوالربیع سلیمان بنا کرده است .محمد
کردعلی در خطط الشام (ج  ،1ص  104و  )101گوید :مدرسه زجاجیه را بدرالدوله سلیمانبنعبدالجبار
صاحب حلب و به قولی عبدالرحمنبنعجمی ،برای اصحاب شافعی بنا کرده است؛ اما مردم حلب که بیشتر
شیعیمذهب بودند ،با ساختمان این مدرسه مخالف بودند و آنچه روزها از مدرسه مذکور ساخته میشد،
شبانه مردم آن را ویران میساختند .باألخره ،پس از چندی ،مدرسه ساخته و تمام شد؛ اما اکنون از آن
مدرسه اثری نیست.
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در ساخت آن ای مردم آنجا کم :گرفت 5.ابنعدیم (م 114ق) در کتاب خود بیه برخیی ای
این مدارس و اساتید آن اشاره دارد 1.ابنخالوییه (م 314ق) 3در دربیار ،عدیدهدار تعلییم و
تربیت وابستگان حکومت بود 3.ای طرفی ،حاکمان شیعه نی بیگانه ای علم و معیارف شییعه
نبوده ،چوانکه سیف الدوله در مجالسی که برپا میکرد ،مسئلهای علمی را مطر مینمود
و جای ه میداد .ابنعدیم ،عالوه بر تدریس ،سرپرسیتی برخیی میدارس حلیب را برعدیده
داشت 1.وی ای مباریهکوودگان سرسخت با اندیشه های انصرافیی در تشییع و اسیالم بیود؛
چوانکه کتابی با عووان سوق الفاضل یف ترلمة القاضف الفاضل در ردّ اسیماعیلیه نگاشیت و
نگارش این کتاب ،سبب هجرت او به قاهره شد.

1

* ایجاد دارالعلم

دارالعلمها ای مراک ی آمویشی بودند که فعالیتهای علمیی داشیتود .در یمیان والییان
بویعمار ،دارالعلم ها عقاید امامیه را در نقاط ساحلی شام و جویوب لبویان تیروی کردنید.

1

برخی ای آنان ،خود دانشمود و دان دوست بودند و عالمان را ای دور و ن دی :به طیرابلس
 .1طباخ ،اعالم النبالء ج  ،1ص 792؛ هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شام ،ص .73
 . 2ابنعدیم ،زبد الحلب ،ج  ،1ص .13
 .7نام وی ،حسینبناحمدبنخالویه ،مکنّی به ابوعبداهلل نحوی ،لغوی ،ادیب ،شاعر و شاگرد ابـندریـد بـود.
وی از اهالی همدان ایران بود که مذهب شیعی داشت .ابنخالویه ،در سال 714ق در بغداد رشـد کـرد و در
همانجا به کسب تحصیل علوم مختلف پرداخت و از بزرگان اهل علم در هر علمی بهره برد .سپس ،از آنجـا
به شام و پس از مدتی به حلب آمد و در آنجا ساکن شد .شهرت علمی او ،در همه علـوم سـرآمد روزگـار
خود گشت؛ بهطوریکه علمای شهرها دیگر ،به حلب کوچ میکردند تا از او بهره علمی ببرند .وی تألیفـاتی
داشته است .او درسال 730ق در حلب درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شـد( .نجاشـی ،رجـال ،ص
63؛ ابنصباغ ،الفصول المهمة ،ج  ،1ص 74؛ اصفهانی ،دستور الوزار  ،ص  133و )133
 .4طوسی ،الفهرست ،ص .36
 .1ابنعدیم ،زبد الحلب ،ج  ،1ص .13
 .6طوسی ،الفهرست ،ص  13ـ .19
 .3سامر ،دولت حمدانیان ،ص  13ـ  63 ،19و .713

741

نقش دانشمندان شیعه در گسترش فرهنگ و تمدن اسالمی در شامات...

دعوت میکردند و با برگ اری مواظرات و مجالس ادبی و فقدی 5،شور و نشاط علمی ایجاد
میکردند .نخستین دارالعلم در یمیان دولیت بوییعمیار ،ای سیوی امیین الدولیه ابوطالیب
عبدا بنمصمد (حسن) (ح311 ::ی313ق) که فقیه ب رگ شیعه و قاضی طیرابلس بیود،
تأسیس شد  1و آنجا مصف نشر علم و ادب گشت؛ 3بهطوریکه بی

ای یکصد ه ار کتاب

به صورت وقفی در آنجا جمعآوری کرد 3و خرج و مخارج دارالعلیم را ای طریی موقوفیات
تأمین میکرد .دولت بویعمار برای طالب و استاتید آنجا حقوقی در نظر گرفتیه بیود و در
برخی ای اعیاد ،میان اساتید سکه طال هدیه میداد 1.در دارالعلم طرابلس ،کتابهای التین،
فارسی و عربی وجود داشت که برای تبادل این کتابها ،به شدرهایی مانود :قاهره ،دمش
و بغداد فرستاده میشدند 1.اقدامات امین الدوله ،موجبات جد

علمی ،نشاط و پوییایی در

طرابلس را در پی داشت.
در دارالعلمها بسیاری ای علما ،شاعران و ادیبان مانود :حسینبنبشر طرابلسی (قبی ای
333ق) قاضی ،رئیس دارالعلم طرابلس و خطیبی توانا بود که حتی در مواظرهای بر خطیب
بغدادی یلبه کرد .ای تألیفات او ،کتاب خُطب است 1.در عصر فاطمییان ،در شیام و قیدس،
دارالعلمهایی ایجاد شد 8و دانشمودان ای مواط مختلیف بیه ایین دارالعلیمهیا رفیتوآمید
میکردند 3که تأثیرات شیگرفی در شیامات داشیت و همیین سیبب شید تیا ای اختالفیات
 .1قفطی ،انباه الروا علی انباه النحا  ،ص .101
 .2ابنفرات ،تاریخ ،ج  ،3ص 33؛ ابنشداد ،االعالق الخطیر  ،ص .103
 .7کردعلی ،خطط الشام ،ج  ،4ص .77
 .4ابنفرات ،تاریخ ،ج  ،3ص .33
 .1تدمری ،حیا الثقافیة فی طرابلس الشام خالل العصور ،ص  43ـ .10
 .6رحمتآبادی ،تمدن اسالمی در سرزمین شام ،ص .210
 .3ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،2ص .231
 .3خلیفه ،الکتب والمکتبات فی العصور ،ص .702
 .9طرابلسی ،تشیع فی طرابلس وبالد الشام ،ص .173

سال نوزدهم ،شماره هفتادوسوم ،بهار 7931

743

مسلمانان کاسته گردد تا باعث تعام و همییستی آنان شود .در یمان بویعمار جاللالدین
مل ،:برخی ای تألیفات ابوالعال مَعَری (م 333ق) را وقف دارالعلم طرابلس کرد 5.آنان اموال
بسیاری را صرف این دارالعلمها کردند؛ حتیی اداره و سرپرسیتی ایین مراکی را بیر عدیده
دانشمودان گذاشتود؛ به عووان نمونه ،اسعدبیناحمید ابوالفضی طرابلسیی (م 114ق) امیر
قضاوت و سرپرستی دارالعلم طرابلس را پس ای ابنبراج بر عدده گرفت 1.این موارد ،نشانه
توجه دانشمودان به تمدن اسالمی است
* ایجاد کتابخانه

در کتابخانهها بیشتر کتابهای فرق مذاهب ،فقدی ،تاریخی ،کالمی ،ادبی ،پژشیکی و
ییره وجود داشت و طالبان علم به این کتابخانهها مراجعه میکردنید .احمیدبینفیرات (م
333ق) 3و علیبنطاهر( 3م 144ق) ،کتابهای بسیاری را وقف مسجد جامع امیوی شیام
کردند؛ بهگونهایکه خود علیبن طاهر اف ون بر کرسی تدریس در مسجد اموی ،کتابخانه-
ای را در آنجا تأسیس کرد.

1

در عصر حمدانیان ،چودین کتابخانه در حلب تأسیس شد که ه اران کتاب و کتابهای
کمیاب 1،در برخی ای کتابخانههای حلب گردآوری شد 1.دیگر آنکیه ای کتابخانیههیا بیرای
برگ اری اجتماعات دیوی استفاده میکردند 8.ثابتبناسلمبنعبیدالوهاب حلبیی (م 314ق)
شاگرد ابوالصال  ،مسئولیت کتابخانه حلب را برعدده داشت و اسماعیلیان وی را به سیبب
 .1ابنعدیم ،االنصاف والتحری ،ص .10
 .2جعفریان ،اطلس شیعه ،ص .104
 .7مکی ،تاریخ کتابخانههای مساجد ،ص .117
 .4صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج  ،21ص .104
 .1قفطی ،نباه الروا  ،ج  ،2ص .237
 .6خلیفه ،کتب والمکتبات فی عصور الوسطی ،ص .721
 .3نیکلسون ،تاریخ ادبیات عرب ،ص  234ـ .231
 .3همان ،ص .721
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نوشتن کتابی در ذکر نقاط ضعف مذهب اسماعیلیه ،به شیدادت رسیاندند؛ 5حتیی پیس ای
کشتن او ،کتابخانه اریشمودش را آت
کتابخانه اهدا شده بود.

یدند که بیشتر این کتابها ،در دوران حمدانیان به

1

حاکمیت بویعمار و نفود فاطمیان در طرابلس ،سبب ایجاد کتابخانههایی در آن مواط
شد؛ ییرا آنان عالقهای به جمعآوری کتابهای نفیس داشتود و همین امر ،سیبب رشید و
تعالی علم و فرهوگ شد .بویعمار ،وکیالنیی را بیه شیدرهای مختلیف مییفرسیتادند تیا
کتابهای نفیس و کمیاب را جمعآوری کوود 3که گاهی مجموع کتابهای آندیا ،بیه سیه
میلیون جلد میرسید 3.گفتیهانید کیه ابیوالعال معیری (م 333ق)1در جرییان دییدارش بیا
عبدالسالم بصری (م 341ق) 1سرپرست دار العلم بغیداد ،ای او فدرسیت کتابخانیه بغیداد را
خواست و متوجه شد همه کتابهای موجود در بغداد ،در کتابخانه طرابلس موجود اسیت.

1

کتابهایی که در کتابخانه طرابلس وجود داشت ،به سبب حجم و وسعت ،قابی شیمارش
نبود 8.فاطمیان ،دارالعلمی در بیتالمقدس درکلیسای قُمامه تأسیس کردند کیه بعیدها بیه
 .1ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،70ص .499
 .2همان؛ نصراهلل ،شیعه و حلب ،ص .93
 .7هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شام ،ص .30
 .4محمد عمرو ،صفحات مئة ماضی الشیعة ،ص .243
 .1ابوالعال یا ابوالعلی معری احمدبنعبداهللبنسلیمان قضاعی تنوخی معری (767ـ 449ق) ،شاعر و
فیلسوف بزرگ و نابینای عرب ،در شهر معره نعمان در نزدیکی شهر حلب به دنیا آمد و در سال 449ق در
همین شهر درگذشت( .سرکیس ،معجم المطبوعات العربیة ،ج  ،1ص  726و )723
 .6عبدالسالمبنالحسینبنمحمد ابواحمد بصری (729ـ 401ق) لغوی ،صدایی دلنشین داشت .وی مورد
اعتماد ،عالمی ادیب ،قاری قرآن و آگاه به قرائات مختلف بود .او سرپرستی کتابخانه بغداد را بر عهده
داشت؛ بهطوریکه اشراف و آگاهی کامل از کتابهای موجود در آن داشت( .خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد،
ج  ،11ص )13
 .3قفطی ،انباه الروا  ،ص .31
 .3ابناثیر ،الکامل ،ج  ،10ص ( 436حوادث سال 107ق).
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«کتابخانه بیتالمقدس» شیدرت یافیت 5و در آن ،مجموعیهای ای کتیابهیای فلسیفی و
کالمی قرار داشت که در اختیار طالبان علم بود.

1

* احیای فرایض دینی

دانشمودان شیعه برای تبیین مسائ و واجبیات دیویی بیرای میردم ،نداییت تیالش را
داشتود که گاهی اوقات ،با سیاستهای ضدّ شیعی مواجه میشدند و بهناچار برخی ای کارها
را انجام نمیدادند؛ به طور مرال ،وقتی ینگیان قدرت گرفتود ،نورالدین ینگی (135ی113ق)
آیادی شیعیان را در حلب مصدود کرد 3و مؤذنان را ای گفتن «حیّ علی خیر العمی » مویع
نمود؛ 3اما دانشمودان شیعه به جدت تبلیغات ضیدّ شییعی ،هجیرت کردنید و کتیابهیایی
مواسب با نیای شیعیان نوشتود؛ مانود :ابوالفت مصمدبنعلی کراجکی (م 333ق) که به صیدا
و صور سفر نمود و کتابی تألیف کرد 1.ابویعلی سالر دیلمی (م 313ق) فقیه ،شاگرد شییخ
مفید و سید مرتضی بود 1که به عووان نمایوده سید مرتضی ،به حلیب آمید و پاسیخگیویی
مسائ شرعی شیعیان را بر عدده داشت.

1

 .2-2تاریخنگاری

برخی ای عالمان شیعی ،توجه اساسی به فرهوگ و آثار مؤلفان شیعه داشتود و به تألیف
کتابهایی در یمیوه :کالم ،تفسیر ،حدیث و نظایر ایودا پرداختود که میتوان بیه برخیی ای
آندا اشاره کرد .ابنعدیم (م 114ق) ،ای مؤرخان برجستهای است ای جمله کتابهای او زبد

. 1جهنی ،مکاتبات االسالمیة واثرها فی التعلیم ،ج  ،2ص .702
 .2سانتالنا ،مذهب الیونانیة الفلسفیة فی العالم االسالمی ،ص .130
 .7ابنعدیم ،زبد الحلب ،ج  ،2ص  431ـ .436
 .4ابنقالنسی ،ذیل تاریخ دمشق ،ج  ،2ص .463
 .1حنبلی ،شذرات الذهب ،ج  ،7ص 237؛ صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج  ،4ص 69؛ همان ،ج  ،7ص .237
 .6آقابزرگ ،طبقات اعالم الشیعة ،ج  ،1ص .36
 .3امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،3ص 130؛ نصراهلل ،حلب و تشیع ،ص  90ـ .92
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الحلب یف تاریخ الحلب 5که به تعدادی ای دانشمودان شیعه و تألیفات آنان اشاره کرده است.

1

کتاب دیگر ابنعدیم ،به نام سوق الفاضل یف ترلمة القاضف الفاضل است .اسیعدبینابییرو
ابوالفض (138ق) ،ای قضات شیعه عصر بویعمار 3،تألیفاتی داشت که در آن ،به مؤرخان و
ب رگان امامیه در حلب اشاره کرده است 3.ابنابیطی یصیی (م 134ق) مؤرخ ،ادیب و فقیه
بود که ذکر آن گذشت و تألیفات وی ،ای جمله :الحاو یف رلةال الةةیةة بطبقةال الةةیةة ،
مناقب ایئمة ایثنف عةر ،اخبار شةراء الةیةة 1،تاریخ مصر و کتاب تاریخ ابنابةفطةف کیه بیر
اساس سال حوادث ،نوشته است.

1

 .3معرفی برخی از علما و دانشمندان شیعی

حضور دانشمودان شیعه در شام ،نق

اساسی در اعتالی فرهوگ و تمدن اسالمی داشت؛

ییرا شک گیری مراک آمویشی و علمی ،ایجاد کتابخانهها و دارالعلمها در شام ،به واسیطه
حضور دانشمودان و عالمان برجسته بوده است که گاهی با مرگ آنان یا جابهجایی هری:
ای آندا ای شدری به شدر دیگر ،آن مراک دیگر قیدرت معویوی گذشیته خیود را نداشیته و
کم کم ای بین رفتهاند .ای سویی ،وجود دانشمودان شییعه تیا قیرن هفیتم در ایین مویاط ،
فرصت دیگری میطلبد تا به طور کام  ،به شر حال هرکدام ای ایشان پرداخته شیود و در
ایوجا شر حال برخی ای این ب رگان و خدماتی که در اعتالی فرهوگ اسالمی داشتهاند ،به
اختصار آورده میشود.
 .1این کتاب ،منتخبی از کتاب بغیة الطلب فی تاریخ الحلب ابنعدیم است.

 .2حسین واثقی ،گزیدهای از کتاب بغیة الطلب را با عنوان الشیعة فی کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب
ابنعدیم (133ـ660ق) آورده و انتشارات دلیل ما در قم به سال 1734ش ،آن را چاپ کرده است.
 .7ابنحجر عسقالنی ،لسان المیزان ،ج  ،1ص .736
 .4ابنعدیم ،زبد الحلب ،ج  ،1ص .11

 .1کتبی ،فوات الوفیات ،ج  ،2ص 196؛ زرکلی ،االعالم ،ج  ،3ص 144؛ سبحانی ،موسوعة طبقات الفقهاء،
ص .293
 .6حلبی ،کشف الطنون ،ج  ،1ص  704و .233
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 .1-3دانشمندان و عالمان حلب

وجود دانشمودان و علمای شیعه در حلب ،سبب نشیر فرهویگ اصیی اسیالمی شید؛
بهخصوص دانشمودانی ای خاندان بوییهره 5که فعالیت چشمگیر و نق آفریویی در یمیویه
فرهوگ اه بیت

داشتهاند؛ 1ای جمله آنان ،ابوالصال حلبی (م 331ق) فقیه ،مصیدث و

متکلم بود که بارها ن د سید مرتضی و شیخ طوسی به بغداد آمد و ای آن دو ،بدیره علمیی
برد 3و پس ای مدتی ،به حلب بایگشت و در حویه علمیه به تیدریس پرداخیت 3و آثیاری ای
جمله الکایف یف الفقه و البدایة یف الفقه را تألیف کرد.

1

* ابییوجعفر مصمییدبیینعلیییبیینابیییشییعبه حلبییی (م قییرن دوم) ،راوی امییام بییاقر و
صادق

بود 1و دو کتیاب بیه نیام هیای التفسةیر و کتةا یةف الحةول والحةرام داشیت.

1

عبیدا بنعلیبنابیشعبه حلبی (م قب ای 538ق) ،برادریاده وی ،ای راویان امام صادق
بود 8و کتاب الجامع در فقه را تدوین کرد که مورد تأیید امام ششم

قیرار گرفیت 3.وی،

تألیفات دیگری نی داشت.
 .1نسب این دودمان ،به زهر بنعلیبنمحمدبنمحمدبناحمدبنمحمدبنحسینبناسحاقبنجعفرالصادق
میرسد( .ابنزهره حلبی ،غنیة النزوع ،ص  )17از جمله این خاندان ،حمز بنعلی (سیدبنزهره)،
علیبنزهره ،حسنبنزهره ،عبداهللبنزهره ،علیبنعبداهللبنزهره و فرزندان آنان که هرکدام در زمان خود از
دانشمندان برجسته عصر خویش به شمار میرفتند.
 .2مظفر ،تاریخ شیعه ،ص .223
 .7ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،70ص 147؛ حرّ عاملی ،امل االمل ،ج  ،2ص .46
 .4امین ،اعیان الشیعه ،ج  ،7ص  674ـ .671
 .1ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،ص .61
 .6نجاشی ،رجال ،ص .721
 .3همان.
 .3جعفریان ،اطلس شیعه ،ص .437
 .9طوسی ،الفهرست ،ص .134
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* فارابی (م 333ق) ،ای فیلسوفان است که تألیفاتی دارد و برخی او را شیعه دانستهاند.

5

وی به دعوت سیفالدوله به حلب آمد و مورد احترام او قرار گرفت؛ حتی وصیت کیرد کیه
حاکم بر او نمای بخواند.

1

* ابوعبدا مصمدبنابراهیم نعمانی (م 314ق) متکلم ،مفسر و مصدث بود کیه بیرای
تعلیم حدیث به شیرای ،قم و بغداد رفت و ن د ب رگیانی ای جملیه کلیویی حیدیث آموخیت.
سپس ،به حلب رفت و به نشر حدیث و معارف شیعه پرداخت 3و کتاب الغیبه را برای پاسخ
به شبدات آنان تألیف کرد.

3

* حسینبناحمد خالویه (م 314ق) ،ادیب و شار دیوان ابوفراس بود کیه در خیدمت
حمدانیان و مورد حمایت آنان قرار گرفت .وی در حلب مواظرههیایی بیا احمیدبینحسیین
کوفی معروف به متوبی (م 313ق) 1و ابوعلی نصیوی فارسیی حسینبیناحمید (م 311ق)
داشیت 1.وی تألیفییاتی دارد؛ ای جملییه ،کتییاب اآلل کییه در ذکییر امامییت علییی
اطدار

است.

و ائمییه

1

* ابومصمد حسنبناحمد سبیعی (م 315ق) ،جدانگرد و رجالی ب رگ شییعه بیود کیه
برای شویدن روایات به شدرها مسافرت کرد و کتاب التبصر یةف یلةیلة الةتةر المطهّةر را
 .1امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،1ص119؛ آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،1ص .736
 .2ابنابیاصیبعه ،عیون االنباء ،ص .607
 .7خورمیری ،شیعه در قرن جهارم هجری ،ص  39ـ .30
 .4ابنابیزینب ،الغیبة ،ص .13
 .1وی ،مکنّی به ابوطیب ،شاعر و ادیب برجسته عصر عباسی بود .او مدتی در خدمت سیف الدوله بود؛
حتی نزد عضدالدوله دیلمی رفت و برای آنان شعر سرود و صله دریافت کرد.
 .6امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،1ص  .42وی کتاب ایضاح و تکمله را که هر دو در علم نحو است ،به نام
عضدالدوله دیلمی نوشت و به وی تقدیم کرد.
 .3آقابزرگ ،الذریعة ،ج  ،1ص .23
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نوشت 5.درباره وی گفتهاند اگر برای اهالی حلب فقیدی نباشد ،وجود سبیعی کافی اسیت.

1

وی در پاسخ به سؤاالت دیوی مردم حلب ،کتاب مسائل الحلبیة را نوشت3 .سیف الدوله او را
احترام کرد و به خانهاش رفت 3.به گفته مردم ،سبیعی ،حمامی را که در بیایار حلیب بیود،
وقف علویان کرده بود.

1

* سید ابوالمکارم ابن یهره موسوی (181م) ،ای ب رگان شییعه ،فقییه ،میتکلم و نقییب
سادات در حلب بود .وی تألیفات بسیاری ای جمله قبس اینوار یف نصر الةتر ایخیار و غنیة

النزوع دارد 1.برخی ب رگان ،کتاب فقدی او ،یعوی غنیة النزوع را ستای

کردهاند 1و برخیی

در نق حدیث ،وی را با لقب «ثقة الرضا» یاد کردهاند 8.ای خاندان بویییهیره ،دانشیمودان
ب رگی پای به عرصه ظدور گذاشتود و نق

اساسی در گسترش فرهوگ و تمدن اسالمی،

بهخصوص تشیع داشتود.
* یصییبنحمیده ،معروف به ابنابیطی (م 134ق) ،ادیب ،فقیه و مؤرخ بود کیه ذکیر
آن گذشت .وی اف ون بر کتاب تاریخ امامیه بتاریخ طبقةال الرلةال ایمامیةه) 3،کتیابهیای
دیگری مانود مةاد الذهب یف تاریخ حلب 54و المنتخب یف شرح یمیة الةر  55،ای اوست.
 .1ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،26ص .491
 .2نصراهلل ،حلب و تشیع ،ص 14؛ امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،1ص .6
 .7ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ص .2213
 .4جعفریان ،اطلس شیعه ،ص .434
 .1ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،26ص .491
 .6ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،ص  46و .707
 .3حلی ،ایضاح االشتباه ،ص  163و .169
 .3جعفریان ،اطلس شیعه ،ص .434
 .9ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،3ص .192
 .10ابنعدیم ،زبد الحلب ،ج  ،1ص .11
 .11ذهبی ،سیر اعالم ،ج  ،3ص .144
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 .2-3علمای جبل عامل

جب عام  ،به دلی وجود شیعیان صصابی ،سبب شد تا در هر عصری مصدث ،فقییه،
ادیب ،شاعر ،حکیم ،طبیب و ...پرورش دهد 5 .مداجرت دانشمودان ای حلب و طرابلس بیه
جب عام  ،نق

تأثیرگذاری در گسترش شیعه داشته است .حرّ عاملی در کتاب امل اآلمل

به معرفی عالمان شیعه پرداخته است که به ذکر چود نفر بهاجمال بسوده میشود.
* اسماعی بنحسین عودی عاملی ج ّیوی (184ق) ،معروف به شدابالدین شرفالدین
بود .وی فردی فاض  ،عالم ،شاعر و ادیب بود؛ 1در عین حیال ،در علیم و فضی انسیانی
خاضع بود .وی به عراق رفت و ای علمای حله بدره علمی برد و سیپس ،بیه یادگیاه خیود،
ج ّین 3بایگشت و به همین سبب ،به او نسبت ج یوی دادهاند .وی سپس ،در جبی عامی
[لبوان] درگذشت.

3

* ابوالرضا احمدبنطارق کرکی (131م) که جدش قاضی شدر کرآ 1بوده است 1.وی،
نخستین عالمِ شواختهشده این موطقه است که در حدیث ثقیه و تیاجری ثروتموید بیود 1و
مسافرتهایی به دمش و مصر داشت.

8

 .1داود جابر ،حلقة الضائغة من تاریخ جبل عامل ،ص .11
 .2حرّ عاملی ،امل اآلمل ،ج  ،1ص .41
 .7جزّین ،شهری در استان جنوبی لبنان است.
 .4امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،7ص .719
 .1کَرَک ،کلمهای سریانی از ریشه «کرکو» ،به معنای قلعه است .اسم قلعه و شهری در نواحی شام است.
کرک نوح نیز گفتهاند؛ به این جهت که مردم گمان میکردند قبر نوح در آنجاست( .حموی ،معجم البلدان ،ج
 ،4ص )417
 .6ذهبی ،سیر اعالم ،ج  ،21ص .230
 .3حموی ،معجم البلدان ،ج  ،4ص .412

 .3امین ،اعیان الشیعة ،ج  ،2ص .613
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ابوالقاسمبنحسینبنعود اسدی (111م) ،فقیه ب رگ شیعه بیه جبی عامی آمید و در
5

همانجا درگذشت .ابنعودی ،دار ای تألیفاتی ای جمله کتاب ارلوز یف شةرح الیةاقول یةف

الکوم است.

1

 .3-3علمای سایر بالد شامات

* حسینبناحمدبنقطان بغدادی (م 314ق) ،فقیه بود که در یمان حکومت بوییعمیار
به حلب آمد و در مسجد جامع شدر به تدریس پرداخت و بعد ای مدتی ،به طرابلس رفیت.

3

ای تألیفات وی ،میتوان به کتاب الةامل اشاره کرد.
* احمدبنمویر ابوحسین طرابلس  ،معروف به رّفا (م 313ق) ،شیاعر ،حیافق قیرآن و
ادیب بود 3که مخالفان به سبب اعتقادش به امامیه ،او را نکوه

کردهاند.

1

* عبدالع ی بننصریربنعبدالع ی بنبراج ،معروف به ابنبراج طرابلسی (م 385ق) ،فقیه،
قاضی طرابلس 1و شاگرد سید مرتضی و شیخ طوسی بود که کتیابهیایی در یمیویههیای
مختلف ،ای جمله المدذب فی الفقه و کتاب الجواهر المعالم نوشت؛ 1حتی وی بیه خواسیت
شیخ طوسی به طرابلس رفت و بیست یا سی سال ،قاضی آنجا بود 8و به حی ّ مشیکالت
مردم آن ناحیه پرداخت.
 .1مهاجر ،جبل عامل از شهید اوّل تا شهید ثانی ،ص .90
 .2همان ،ص 92؛ حرّ عاملی ،امل ااآلمل ،ج  ،1ص .41
 .7ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،2ص .263
 .4ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ج  ،7ص  1114ـ .1161
 .1ابنتغری ،النجوم الزاهر  ،ج  ،1ص .299
 .6منتجبالدین ،الفهرست،ص  .31ابنبراج در مصر به دنیا آمد و در همانجا بزرگ شد و به کسب علم
پرداخت .سپس ،به بغداد رفت و از بزرگان علمی آنجا بهره برد و به تألیف در زمینههای مختلف پرداخت
که نشانگر اطـالعات و معلومات فراوان اوست .وی در طرابلس شام به مدت طوالنی به قضاوت پرداخت.
به همین جهت ،به طرابلسی شهرت یافت( .افندی ،تعلیقة امل االمل ،ص )137
 .3ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،ص .116
 .3بحر العلوم ،الفوائد الرجالیة ،ج  ،7ص 62؛ علیاری ،بهجة اآلمال ،ج  ،1ص.163
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* اسعدبناحمدبنابیرو (م 114ق) ،ای شاگردان ابنالبراج بیود کیه کرسیی تیدریس
داشت و جانشین ابنبراج شد 5و مانود اسیتادش در شیام ،ای جملیه فلسیطین و طیرابلس،
صاحب نفوذ بود و مدتی نی ای طرف ابنعمار قاضی طرابلس بود 1.وی تیا یمیان تصیرف
صلیبیان ،در طرابلس قاضی بود؛ اما با هجوم صلیبیان ،به سیال 333ق بیه حیفیا رفیت و
خانهای برای خود تدیه کرد و بی

ای چدار ه ار کتاب برای خود جمعآوری کرد 3.ذهبیی

او را «رأس الرفض بالشام» دانسته ومی گوید که در صیدا ساکن شد ،تیا آنکیه صیلیبیان
آنجا را تصرف کردند و او را به قت رساندند 3.برخی گفتهاند که او در حیفا کشته شده یا در
دمش درگذشته است 1.ایاینرو ،در یمان مرگ و مص ّ درگذشت او ،اخیتالف اسیت .وی،
دارای تألیفات بسیاری است؛ ای جمله :عیو ادلة یف مةریة اهلل و البیا یف خویةة ایمامیّةة ،و
در تفاوت فقه شافعی و امامیه کتاب التبصر یف مةریة المذهبین الةایةیة وایمامیة ،البیا یةف

خویة ایمامیة 1و موسوعة علماء المسلمین یف تاریخ لبنا ایسومف.

1

* احمدبنیوسفبنایوببنشاذبنسروان (م 183ق) ،سوّیمذهب بود و به تشیع گرای
پیدا کرد .او پی

ای مرگ

وصیت کرد که در رقّه ،کوار قبر عماربنیاسر دفن شیود .ایین

وصیت ،نشان ای عوایت او و شیعه ،به دفن مردگان خود ن د بارگاه و مضجع شیریف ائمیه
اطدار

و اصصاب آنان و دانشمودان دارد.

 .1صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج  ،9ص .21
 .2ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،1ص .736
 .7هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شام ،ص .32
 .4ذهبی ،سیر اعالم النبالء ،ج  ،19ص .499
 .1ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،1ص .736
 .6همان.
 .3ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،70ص .794
 .3ابنعدیم ،بغیة الطلب ،ص .141
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* نجیبالدین ابوالقاسمبنحسینبنعَود حلبی (م 118ق) ،ای فقیدان ب رگ شییعه بیود
که در حلب یندگی میکرد 5و به سبب اختالف با یونیوی (م 113ق) 1،ای آنجا اخراج شد 3و
به ج ین آمد و در همانجا درگذشت.
با توجه به آنچه در شر حال برخی ای دانشمودان گذشت ،آنان با تألیف کتاب ،ضیمن
رواج فرهوگ اصی اسالمی ،بر حفق و استمرار آن در شامات کوشیدند.
نتیجه

با توجه به شواهد و آثار برجای مانده تاریخی ای دوره یمانی مذکور ،به دو علت ،یکی وجود
صصابی خاص رسول اکرم

در این موطقه ،و دیگر آنکه استفاده عالمان شیعه ای فرصت

بهدستآمده در حکومت های شیعی ،سبب شد عالوه بر گسترش تفکر شییعی بیه عویوان
تفکر اصی اسالمی در موطقه شامات ،تمدن شامات هم تصت تأثیر شیعه قرار گیرد .وجود
فقیدان ،متکلمان و ادبیان شیعه موجب رشد و اعتالی اندیشه اسالمی گردید و به تبع آن،
شک گیری مراک آمویشی و علمی را دربرداشت؛ چوانکیه فیارابی ،اندیشیمود شییعی ،بیا
تفکرات و تعقالت موطقی و فلسفی خود ،نقطه عطفی در علوم عقلی اسالمی شد و به تبع
آن ،دارالعلم هایی برای تدریس تفکرات فلسفی بوا شد .این مراکی  ،افی ون بیر آمیویش و
تربیییت شییاگردان ،پاسییخگییوی نیایهییای جامعییه بودنیید .در کوییار مراک ی علمییی ،ایجییاد
کتابخانه هایی که مص گردآوری میراث فرهوگی مسلمانان بود ،ای نمودهای تیأثیر تفکیر
شیعی بر تمدن اسالمی است؛ بهطوریکه کتابهای نایاب ای مویاط و میذاهب مختلیف
خریداری و به این کتابخانهها اهدا میشد.
 .1مهاجر ،جبل عامل از شهید اوّل تا شهید ثانی ،ص .110
 .2یونین (ضم الیاء وکسر النون األولى) ،دهی از نواحی بعلبک است که وی در آن به دنیا آمد و در همانجا
نیز درگذشت .او ،فقیه و شاعر عصر خود بود.
 .7یونینی ،ذیل مرآ الزمان ،ج  ،7ص .234
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 .20ابنمنظور ،لسان العرب ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،اوّل1403 ،ق.
 .21ابنیونس عاملی ،علی ،الصراط المستقیم ،تحقیق :تصحیح وتعلیق :محمدالباقر البهبودی ،المکتبة
المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ،چاپخانه الحیدری.
 .22اسماعیل ،علیاحمد ،تاریخ بالد الشام فی صدر االسالم والعصر االموی[ ،بیجا] :دراسة
االجتماعیة اقتصادیة فکریة و عسکریة1993 ،م.
 .27اصفهانی ،محمودبنمحمدبنالحسین ،دستور الوزار  ،محقق /مصحح :رضا انزابىنژاد ،تهران:
امیر کبیر1764 ،ش.
 .24افندی اصبهانی ،میرزا عبداهلل ،تعلیقة أمل اآلمل ،تحقیق وتدوین :السید أحمد الحسینی ،قم:
مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی ،چاپخانه الخیام ،األولى1410 ،ق.
 .21امین ،سید محسن ،اعیان الشیعة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات1407 ،ق.
 .26ـــــ  ،مستدرک اعیان الشیعة ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات1403 ،ق.
 .23انوری ،حسن ،فرهنگ روز سخن ،تهران :سخن1737 ،ش.
 .23بحر العلوم ،سید مهدى ،الفوائد الرجالیة ،تحقیق وتعلیق :محمدصادق و حسین بحر العلوم،
طهران :مکتبة الصادق ،چاپخانه آفتاب ،األولى1767 ،ش.
 .29برقوقی ،عبدالرحمن ،شرح دیوان المتنبی ،بیروت :دار الکتب العربی1936 ،م.
 .70تدمری ،حیا الثقافیة فی طرابلس الشام خالل العصور الوسطی ،بیروت :دار فلسطین[ ،بیتا].
 .71خطیب البغدادی ،تاریخ بغداد ،دراسة وتحقیق :مصطفى عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب
العلمیة ،األولى1413 ،ق.
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 .72حجازی ،فخرالدین ،نقش پیامبران در تمدن انسان[ ،بیجا] :بعثت[ ،بیتا].
 .77حرّ عاملی ،امل االمل فی علماء جبل عامل ،تحقیق :سید احمد حسینی ،بغداد1731 :ق.
 .74حکیمی ،محمدرضا ،الحیا  ،ترجمه :احمد آرام[ ،بیجا] :فرهنگ اسالمی[ ،بیتا].
 .71حالق ،حسان ،دراسات فی تاریخ الحضار االسالمیة ،بیروت :دار النهضة العربیة[ ،بیتا].
 .76حلبی غزی ،کامل ،نهر الذهب فی تاریخ الحلب ،حلب1741 :ق.
 .73حلی ،ایضاح االشتباه ،تحقیق :شیخ محمد الحسون ،قم :جامعه مدرسین ،اوّل1411 ،ق.
 .73حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر1911 ،م.
 .79ـــــ  ،معجماالدباء ،به کوشش مارگلیوث ،لندن[ :بیچا]1917 ،م.
 .40جهنی ،علیبنعلی محمد ،المکاتبات االسالمیة واثرها فی التعلیم ،مدینه1421 :ق.
 .41جعفریان ،رسول ،اطلس شیعه ،تهران :انتشارات سازمان ،اوّل1733 ،ش.
 .42ـــــ  ،مقاالت تاریخی ،قم :انتشارات دلیل ما.
 .47خلیفه ،عبدالعزیز ،الکتب والمکتبات فی عصور الوسطی ،قاهر  :الدار المصریة ،دوم1421 ،ق.
 .44داود جابر ،علی ،حلقة الضائغة من تاریخ جبل عامل من الفتح االسالمی ،بیروت :دار الهادی،
اوّل1426 ،ق.
 .41دمشقی ،محمد ،نخبة الدهر فی عجایب البر والبحر ،تهران :اساطیر1732 ،ش.
 .46ذهبی ،محمد ،تاریخ االسالم ،بیروت :دار الکتب العربی1417 ،ق.
 .43ـــــ  ،سیر اعالم النبالء ،تحقیق :محبالدین ،بیروت[ :بیچا] ،اوّل1413 ،ق.
 .43ـــــ  ،لعبر فی خبر عن غبر ،تحقیق :فؤاد سید ،کویت :التراث العربی1961 ،م.
 .49رحال ،عاطف ،تاریخ بالد الشام االقتصادی فی العصر االموی ،بیروت[ :بیچا]2000 ،م.
 .10رحمتآبادی ،اعظم ،تمدن اسالمی در سرزمین شام ،قم :نشر المصطفی1796 ،ش.
 .11رفیعپور ،فرامرز ،آناتومی جامعه ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،اوّل1733 ،ش.
 .12زکار ،سهیل ،اخبار قرامطه ،ریاض :دار الکوثر1410 ،ق.
 .17زارع خورمیری ،محمدرضا ،شیعه در قرن جهارم هجری ،تهران :آشیانه مهر1791 ،ش.
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 .14سامر ،فیصل ،دولت حمدانیان ،ترجمه :علیرضا ذکـاوتی ،قـم :پژوهشـکده حـوزه و دانشـگاه،
1730ش.
 .11ســانتالنا ،دافیــد ،المــذهب الیونانیــة الفلســفیة فــی العــالم االســالمی ،بیــروت :دار النهضــة
العربیة1931،م.
 .16سبط ابنجوزی ،مرآ الزمان فی تاریخ االعیان ،تحقیق :جنان جلیـل محمـد همونـدی ،بغـداد:
الدار الوطنیة ،اوّل1990 ،م.
 .13سرکیس الیان ،معجم المطبوعات العربیة ،قم :مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی ،بهمن1410 ،ق.
 .13صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ علوم عقلی در تمـدن اسـالمی تـا اواسـط قـرن پـنجم ،تهـران :دانشـگاه
تهران1731،ش.
 .19صفدی ،خلیلبنایبک ،الوافی بالوفیات ،تحقیق :احمد االرناؤوط ،بیـروت :دار احیـاء التـراث،
1420ق.
 .60صنعتگر ،خلیل ،حمدانیان اوّلین مدافعان قدس ،قم :نور السجاد1730 ،ش.
 .61طباخ ،محمد راغب ،اعالم النبال بتاریخ حلب الشهباء ،حلب :دار القلم العربی ،دوم1403 ،ق.
 .62طوسی ،محمدبنحسن ،رجال طوسی ،نجف :مطبعة الحیدریة1731 ،ق.
 .67ـــــ  ،الفهرست ،تصحیح :محمدصادق آل بحر العلوم ،نجف :المکتب المرتضویة[ ،بیتا].
 .64طرابلسی ،علی ابراهیم ،تشیع فی طرابلس و بالد الشام ،بیروت :دار الشامی2003 ،م.
 .61کتبی ،محمدبنشاکر ،فوات الوفیات ،تحقیق :علی محمدبنیعوض اهلل /عادل أحمد عبدالموجود،
بیروت :دار الکتب العلمیة2000 ،م.
 .66کردعلی ،محمد ،خطط الشام 6 ،جلدی ،بیروت :مکتبة النوری ،سوم1407 ،ق.
 .63قفطی ،انباه الروا علی انباء النحا  ،تحقیق :ابوالفضـل ابـراهیم ،قـاهر  :دار الکتـب االسـالمیة،
1769ق.
 .63علیارى تبریزى ،علىبنعبداهلل هدایتاهلل ،بهجة اآلمال فی شرح زبد المقال.
 .69محاسنی ،زکی ،شعر الحرب فی ادب العرب ،قاهر  :دار المعارف1961 ،م.
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 .30محمدی ،ذکراهلل ،نقش فرهنگ و تمدن در بیداری غرب ،دانشگاه بین المللـی امـام خمینـی ،ج
اوّل1737 ،ش.
 .31محمد عمرو ،یوسف ،صفحات مئة ماضی الشیعة وحاضرهم فـی لبنـان ،بیـروت :دار المحجـة
البیضاء1423 ،ق.
 .32مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت[ :بیچا]1407 ،ق.
 .37مصباح یزدی ،محمدتقی ،پرسشها و پاسخها ،ج ( ،)1-1قم :انتشـارات مؤسسـه آموزشـى و
پژوهشى امام خمینی1791 ،ش.
 .34مقریزی ،المواعظ واالعتبار بذکر خطط وآثار ،مصحح :سید ایمن فؤاد ،لندن :مؤسسـة الفرقـان
للتراث االسالمی1422 ،ق.
 .31مکی سباعی ،تاریخ کتابخانههای مساجد ،ترجمه :عباسپور و مهدوی ،مشـهد :آسـتان قـدس
رضوی1737 ،ش.
 .36مکی ،محمدکاظم ،منطلق الحیا الثقافیّة فی جبل عامل ،بیروت[ :بیچا]1411 ،ق.
 .33مهاجر ،جعفر ،اساس تاریخ شـیعیان در سـوریه و لبنـان[ ،بـیجـا] :نشـر کتـاب تـوت ،اوّل،
1792ش.
 .33موسوی خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجنات ،تحقیق :اسداهلل اسماعیلیان 3 ،جلدی[ ،بیجا]:
[بیتا].
 .39مهاجر ،شیخ جعفر ،جبل عامل از شهید اوّل تا شهید ثانی ،ترجمه دانش ،مشهد :آستان قـدس،
1797ش.
 .30مظفر ،تاریخ شیعه ،ترجمه سید محمدباقر حجتی[ ،بیجا] :فرهنگ اسالمی1763 ،ش.
 .31نجاشی ،احمد ،رجال نجاشی ،تحقیق :شبیری زنجانی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی1413 ،ق.
 .32نصر ،سید حسین « ،مفسر عالم غربـت و شـهید طریـق معرفـت ،شـیخ اشـراق شـهابالـدین
سهرودی» ،مجله معارف اسالمی (سازمان اوقاف) ،ش 1743 ،1ش.
 .37نصراهلل ،ابراهیم ،حلب و تشیع ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،اوّل1407 ،ق.
 .34نیکلسون ،رنولد ،تاریخ ادبیات عرب ،ترجمه کیوانی[ ،بیجا] :انتشارات دستار1730 ،ش.
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 .31واقدی ،محمدبنعمر ،فتوح الشام 2 ،جلدی ،بیروت :دار الجیل[ ،بیتا].
 .36واثقی ،حسین ،الشیعة فی کتاب بغیة الطلب  ،قم1426 :ق.
 .33والیتی ،علیاکبر ،تاریخ و تمدن اسالمی ،قم :دفتر نشر معارف1734 ،ش.
 .33ویل دورانت ،تاریخ تمدن؛ مشرقزمین ،گاهواره تمدن ،تهران :علمی و فرهنگی[ ،بیتا].
 .39هاشم عثمان ،تاریخ شیعه در شـام ،تحقیـق :حسـن حسـینزاده ،مشـهد :بنیـاد پـزوهشهـا،
1732ش.
 .90هانتینگتون ،ساموئل ،نظریه برخورد تمدنها ،ترجمه مجتبی امیری ،تهران1734 :ش.
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