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 چكيده
 وجـود  بـا  كنـون،  تـا  اسالم آغازين هاي  سده از گذار، تأثير مكتبي عنوان به شام سرزمين در تشيع

 حفـظ  را خـود  شـيعي  هويـت  بوده، رو روبه شام منطقه در خود مخالفان سوي از كه سختيهايي
 كـه  اسـت  شـيعه  تـاريخي  ميراث از بخشي عنوان به شام در تشيع مكتب كه آنجا از. است كرده

 كـه  سـرزميني  در تشيع هويت حفظ چگونگي شناخت ديده، چشم به را تاريخ از مهمي حوادث
. اسـت  نيـافتني  دسـت  اجتماعي تاريخ رويكرد بدون بوده، شهره تشيع مكتب با دشمني با همواره

. است شام منطقه در شيعيان اجتماعي تاريخ بر مؤثر هاي مؤلفه و عوامل بررسي درصدد مقاله اين
 عوامـل  كهن، و تاريخي منابع مطالعه و تحليلي توصيفي رويكردي با منظور، اين به دستيابي براي

 وجـود  آنكـه  نتيجـه . شـد  واكاوي هفتم قرن تا شام شيعيان اجتماعي تاريخ بر مؤثر هاي  مؤلفه و
 و بزرگـان  از برخي مهاجرت و شيعي خاندانهاي حضور و تاريخ از هايي برهه در شيعي حاكمان
 شـيعي،  هـاي  مراسـم  و آيينها برگزاري و مؤثر عوامل از توان مي را شام در اقامت و شيعه عالمان
 در مـؤثر  مؤلفههاي از شيعي نمادهاي وجود و نذورات و موقوفات نوع و مقدسه اماكن به توجه

 .  آيند مي شمار شامبه در تشيع هويت ماندگاري
  .تشيع شام، اجتماعي، تاريخ هاي مؤلفه اجتماعي، تاريخ عوامل اجتماعي، تاريخ :كليدي واژگان
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   مقدمه

 جهـان در اجتماعی خیتار کردیرو. آید یبه شمار م یخنو در مطالعات تار یا شاخه یاجتماع تاریخ
 کتب حکایت به«: نویسد می خصوص این در راوندی که نچنا بوده، توجه مورد کمتر ایران و اسالم

 اتفـاق بـه قریـب اکثریـت دموکراتیـک افکـار رشد و جدید تمدن پیدایش ازپیش  تا تاریخی آثار و
، راونـدی( »نداشـتند تـوجهی مـردم توده اقتصادی و اجتماعی اوضاع به خارجی و ایرانی مورخان
. انـد پیموده مختلفی رویکردهای اجتماعی تاریخ تعریف در نویسندگان ).۵ص مقدمه، ش،١٣٧١
 کـرده تعریـف سیاسـی، وجـه بـدون نگـاری ختـاری را اجتماعی تاریخی سلبی، رویکردی با برخی

 را اجتمـاعی تاریخ مردم، زندگی به بخشیاصالت رویکردِ  با برخی و )٢٠ص ،٢٠٠٢ 1(کارتلدج،
 را آن یا )٢٠١١ 3(جانسون، اند هدانست اجتماعی ساختارهای و زندگی در 2مردم معمولی تاریخ تبیین
). ٢٢، ص٢٠٠٢(کارتلـدج،  انـد کرده توصیف معمولی مردم تجربیات در ها تداوم و ها دگرگونی به

 یابنده تغییر شبکه بررسی« به را آن اجتماعی، نهادهای و جامعه به بخشی اصالت رویکرد با برخی
 مفهــوم و هــا شارز در شــده وارد هــای یدگرگــون و اجتمــاعی نهادهــای تکامــل اجتمــاعی، روابــط

  .)٢٠١ص ،١٣٩٢ 4کولب، و گولد( اند کرده تعریف »اجتماعی
 موضـوع از خـارج و مفصل بحثی اجتماعی تاریخ مطالعات تحول سیر و تعاریف تمام بررسی

 تعریفـی کـه را شـیعیان اجتمـاعی تـاریخ در الویری تعریف از این رو نگارندگان. است نوشته این
 اجتمـاعی بسـتر کـه ینگـار ختاری از ای گونـه«: گزینـد برمی است مقاله موضوع با مرتبط و جامع

 بـه دیگـر رویدادهای با پیوند در یا و) رویداد یک مثابه به( مستقل صورت به را تاریخی رویدادهای
 قـرار بررسـی مـورد عمـومی قواعـد سلسـله یـک کاربسـت یـا کشف به معطوف روشمند صورت

  .)٢٠ص ،١٣٩٨ الویری،( »دهد می
 نـوعی. شود می روشن شام شیعیان اجتماعی تاریخ چیستی اجتماعی، تاریخ تعریف به توجه با

 یـا و مسـتقل صورت به را شام شیعیان تاریخی رویدادهای اجتماعی بستر که تاریخی مطالعات از
 قواعـد سلسـله یـک کاربست یا کشف به معطوف روشمند صورت به دیگر رویدادهای با پیوند در

  .دهد می قرار بررسی مورد عمومی
 اخالقـی، فکـری، های گرایش به توجه با گذشته، جوامع پنهان های الیه بررسی با اجتماعی تاریخ

 جدیـد هـای یافته آوردن به دست در سعی عادی مردم زندگی نمادهای و ها آیین باورها، رسوم، و آداب
جسـتجو  بـا امـا اد؛داشته مسائل تاریخ اجتماعی توجه  به کمتر تاریخی منابع هرچند نگارندگان. دارد

                                                           
1. Cartledge 
2. ordinary people 
3. Johnson 
4. Gould & Kolb 
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 بـازگو را دوران آن مـردم اجتمـاعی تـاریخ کـه یافت دست هایی گزاره به توانمی گزارشات الی البه در
 از منطقـه آن در شـیعیان مانـدگاری و گسـترش بررسـی برای شام در شیعیان اجتماعی تاریخ. کند می

 عظـیم بخش چراکه است؛ گرفته قرار توجه مورد کمتر که است شام در تشیع تاریخ شده گم های حلقه
 کـه است این پرسش اصلی. است خورده گره شام تاریخ با شیعیان و اسالم تاریخی حافظه از مهمی و
 بـا البتـه اسـت؟ بـوده مـؤثر شام در تشیع گسترش در هاییمؤلفه و عوامل چه اجتماعی تاریخ نگاه از

 ایـن محـدودیت و کنـون تـا اسـالمی نخست قرون از شام منطقه در شیعیان دار دامنه حضور به توجه
  .جویدمی پی هفتم قرن تا را شام 1شیعیان حضور تحقیق این نوشتار،

 و مهاجرت مذهب، خاندان، حاکمیت، چون عواملی اجتماعی تاریخ رویکرد بنابر آنکه نتیجه
 در تشـیع گسترش و ماندگاری در شیعی نمادها و مقدسه اماکن ها، ممراس ها، نآیی چون هایی مؤلفه
  .است بوده مؤثر شام

 گرچه است، نشده نگاشته ای مقاله یا مستقل کار شام در شیعیان اجتماعی تاریخ بررسی درباره
 و حلـب کتـاب به توان می جمله از است شده اشاره مواردی به تاریخی های کتاب متون الی هالب در

 حمـدانیان دولـت و اسـدی، خیرالـدین از ها اسواق و الحلب احیاء نصرالله، ابراهیم شیخ از تشیع
 در بیـت اهـل مزارت« عنوان با ای مقاله همچنین. اشاره داشتذکاوتی ترجمه سامر فیصل لیفأت

 »مرداس بنی عهد حلب در شیعیان وضعیت بررسی« مقاله یار، خامه احمد لیفأت »اردن و فلسطین
 خصـائص« محمـود، عبـاس عقـاد از »بعلبـک از شـاعری« زمانی، محجوب و بادکوبه حسین از

 حلـب علمی حیات در شیعیان نقش« مقاله و مشرق مجله در »الزراعه و الصناعه فی قدیما بعلبک
 در حلـب فرهنگـی و علمی حیات در شیعیان نقش« نامه پایان از استخراج »پنجم و چهارم قرن در
 اجتماعی تاریخ. اند پرداخته شام اجتماعی تاریخ از بخشی به مهدوی، تقی از »پنجم و چهارم قرن

 پرداخته عیانیش اجتماعی تاریخ کلیات و مفاهیم به که الویری محسن از کلیات و مفاهیم شیعیان؛
 شام شیعیان اجتماعی تاریخ به اینکه بر افزون است، کرده مبادرت مصادق تبیین و تطبیق به کمتر و

 محمدجواد سوی از »شیعیان اجتماعی تاریخ« عنوان با مقاالت مجموعه همچنین. است نپرداخته
 شیعیان؛ اجتماعی تاریخ با مرتبط و ارزنده مقاالت وجود با که است شده گردآوری سرتختی یاوری

 بـه نسـبت پژوهش این امتیاز. است نکرده طرح را بحثی شام شیعیان اجتماعی تاریخ خصوص در
 منطقـه در شـیعیان اجتماعی تاریخ بر مؤثر هایهمؤلف و عوامل از برخی تبیین و بررسی پیشین، آثار
  تا قرن هفتم است.  شام

                                                           
عام به یـاران و دوسـتداران امـام  ). در اصطالح١٨٩−١٨٨، ص٨، جلسان العربمنظور،  (ابن شیعه در لغت به معنای پیرو است. ١

و فرزنـدان ایشـان اطـالق  به کسانی که قائل به نص امامت علیشود و در اصطالح خاص  و فرزندان او اطالق می علی
 شود. نیز می» زیدیه و اسماعیلیه«هایی چون  شود. ما در اینجا شیعه به معنای عام را مد نظر داشته که شامل فرقه می
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  اجتماعی تاریخ بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل. ١

 یاجتماع یختار یزاست که سبب تما یبا مجموعه علل ییآشنا ی،اجتماع یخدر تار مؤثراز عوامل  منظور
بر سه عامـل نـژاد، طبقـه و  یمورخان اجتماع یستم. در قرن بشودیم یگرمنطقه از مناطق د یکمردمان 
 یخبـر تـار مـؤثرعوامـل  یریالـو .)۵۵ص ،١٣٩۴ترجمـه،  1یستوفر،داشتند (کنراد، کر تأکید یتجنس

 یمی،اقل یتو وضع یاو مذهب)، جغراف یند ویژه به( ها شنظام باورها و ارز یت،را به نژاد و قوم یاجتماع
 و هـا نظـام نـوآوری، ی،فنـاور یـت،جمع ی،مهاجرت، اشاعه فرهنگـ یرطبیعی،و غ یعیطب یدادهایرو

  .)١۴۴−٩۵ص ش،١٣٩٨ الویری،: ر.ک( است کرده منحصر اجتماعی، ساختارهای
 سـبک اجتمـاعی، هـاتحـول و تغییـر سـاختارها، بـه توجـه دهنده، لتشکی هایهمؤلف از منظور
 کـه چنان .)٣٧−٣۶ص ش،١٣٩۴، کریستوف کنراد،( است جامعه یک مردم رسوم و آداب زندگی،
 و شـهری فضاهای خانواده،: دهد می پیشنهاد چنین را اجتماعی تاریخ دهنده لتشکی یاجزا الویری

 هـای آورده زندگی، سبک اجتماعی، های جنبش و ها دگرگونی و تحرکات اجتماعی، نظم روستایی،
 و ادوات درآمـدی، هـای پایگـاه مشـاغل، ها، حرفه رسوم، و آداب اجتماعی، روابط نمادها، زبانی،
  ).١٩۴−١۴۶ص ش،١٣٩٨ الویری،: ک.ر( درمان و بهداشت دارایی،
 ایـن تـک تک تبیین مجال نوشتار این نه و 2دارد ضرورت نه گفته، شپی موارد تمام از بحث البته
از . کرد مراجعه اجتماعی تاریخ های کتاب به باید مفاهیم این با بیشتر آشنایی برای و دارد را مفاهیم

 سـاکن شیعیان اجتماعی تاریخ بر مؤثر های همؤلف و عوامل از برخی به تنهااین رو در نوشتار حاضر 
  .شود می پرداخته شام در

 اجتماعی تاریخ تمایز سبب مهاجرت مذهب، خاندان، سیاسی، نظام چون عواملی حاضر بحث در
 چون هاییمؤلفه ین. همچنشودمی داده توضیح بیشتر ادامه در که است مناطق مردم سایر با شام شیعیان
 هـایمؤلفـهشـام از  یعیموجـود در جامعـه شـ ینـوع موقوفـات، امـاکن و نمادهـا هـا،مراسم ها،آیین

عوامل  ینبر انحصار ا یی. البته نگارنده ادعاآیدیشام به حساب م یعیانش یاجتماع یختار دهنده تشکیل
  .کندمی ذکر را موارد این گرفته، صورت که احصایی و فحص مقدار به و نداشته ها مؤلفهو 

  
  شام شیعیان اجتماعی تاریخ بر مؤثر عوامل. ٢

   حاکمیت .١−٢
 متشکل دولت. است حاکمیت ساختار و سیاسی نظام اجتماعی، تاریخ بر گذارتأثیراز عوامل  یکی
 هنـدد میرا انجام  حاکمیتی فیوظاآن با اعمال قدرت  های یرمجموعهو ز ها سازمان و اشخاص از

                                                           
1. Christopher 

  شود. نمی . برای نمونه بحث از موقعیت جغرافیایی یا اقلیمی درباره تاریخ اجتماعی شیعیان سبب تمایز چندانی از جوامع غیر آنان٢
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 یتقابل رؤ یشام به خوب یاجتماع یخدر تار یتحاکم گذارتأثیر). نقش ١۵٣ص تا، یب 1،بیرو الن(
 یطبـود، شـرا یانو بعد از آن عباسـ امیه بنی و سفیانیان در شام به دست  یتکه حاکم یاست تا زمان

 شـکنجه، از وخود منع،  یباورها یغو تبل یدهسخت و دشوار بود. آنان از ابراز عق یعیان،ش یاجتماع
به نام  یعی،ش یاسیساختار قدرتمند س یناما با شکل گرفتن اول نبودند؛ امان در اموال مصادره و قتل

در ابتــدا از طــرف دولــت  یحاکمــان حمــدان هرچنــدبرگشــت.  یعیانورق بــه نفــع شــ یانحمــدان
عبداللـه بـن  یجـاابواله ه کار گرفته شدند. این ساختار قدرتمند سیاسی شـیعی ازب ی،مکتف،یعباس

ــال  ــل از س ــر موص ــدان ب ــوفراس  ق٢٩٣حم ــدانی،(اب ) و ٣۵٢ و ٣۵١، ٣٣٧صق، ١۴٢٠ حم
 یش) آنـان بـا افـزا١١٢و ١١ص، ١ج ،ق١۴١٧، عـدیم ابـن( شد، آغازق ٣٣٣ حلب در الدوله فسی

اعـالم  یبودنـد، توانسـتند بـه نحـو یافتـهمـردم  یانر مکه د یگاهیمناطق و جا ینقدرت خود در ا
گـاه حمدانیان جایگاه و قدرت به که نیز عباسی دولت. کنند تأسیسرا  یاناستقالل و دولت حمدان  آ

دفـاع  یاسـالم یاز مرزهـا یـاندر مقابل روم یاز طرف یانحمدان چراکه کرد، می تعامل آنان با بود،
 یـنگـرفتن ا قـدرتبـا از اینرودر جنگ بودند.  یانآنان، فاطم یبا دشمن اصل یو از طرف کردند یم

 یـغبـه تبل یـده،ابراز عق بر افزون  توانستند  یعیانو ششد مناطق آغاز  یندر ا یعرشد تش یعیدولت ش
  .بپردازند شیعی های یینآ یمذهب خود و برگزار

و نفـوذ آنـان در مرکـز  بویـه لآدولـت هم زمانی بـا بود و  یار یانبخت با حمدان یگرد ییسو از
با وجود  یهبو آل. دولت موجبات  و زمینه های افزایش قدرت حمدانیان را فراهم کرد یخالفت عباس
 و تعامـل همـین. کرد می تعامل آنان با تشیع خاطر به اما داشت؛ انحمد آلکه با  یاسیاختالفات س
. شـد شـام در شـیعیان رسـوم و آداب و امامیـه عقایـد و دینـی معارف نشر تثبیت موجب ارتباطات
 موصـل و آن، اطـراف و) ٣٩۴−٣٣٣(حـک:  حلـب ماننـد شـام از بخشی بر حمدانیان حاکمیت
 تاریخی های نقل بنابر. شد شیعه عالمان برای پایگاهی و تشیع گسترش سبب) ٣٨٩−٢٩٣(حک: 
 یکی عنوان بهدر حلب  یعیانقدرت ش یتتثب یبرا ق٣۵١سال در حمدانی مقتدر حاکم الدوله سیف

 تـا) ٣٣٨ص، ١٣٨٠، (سـامر کرد یم یقرا به سکونت در حلب تشو یعیانمهم شام، ش یاز شهرها
 دولـت بـا سیاسـی مقتضـیات بـه بنـا حمدانیان گاه. یابد غلبه مذهبیشان مخالفان بر آنان جمعیت
 انیـتـا پا یکـردرو ین) و ا۵٠ص، م٢٠٠٧ قالنسی، ابن( بردند می پناه آنان به و بوده همراه فاطمیان
   آنان برقرار بود. یتحاکم

 بر منـاطق) ۴٨٧−۴۵٠فاطمی  وازرت اقتدار دوره در شام در(حک:  مدتی برای مصر، در فاطمیان
در حلب  یعیش یسردار فاطم »یدزبر). «٢١۶، ص١٩٩١ی، (ابوشامه مقدس یافتند تسلط شام شمالی

                                                           
1. Birou, Alain    
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 المقـدس بیتبه  اش جنازه او وصیت طبق و درگذشت جا هماندر  یهجر ۴۴٨در سال  یساکن بود. و
  ).٢١٧ص، ١١١٩ جبیر، ابن؛ ١۴۶ص ق،١۴١٧ عدیم، (ابنشد دفن آنجا در و شد منتقل
 تقویت به آنان و شدند حاکم حلب در) ۴٧١−۴١۴(حک:  ِمرداس بنی یان،دولت حمدان یفتضع با
 ی،(واثقـ برآوردنـد سـر آن از بسـیاری دانشـمندان کـه کردنـد کمک آن شکوفایی و رشد و علمیه حوزه
شهر شد،  یناز آنان به ا یسبب هجرت گروه یعهبه عالمان ش یاحترام حاکمان مرداس .)۴٧ص ،١٣٨۴

  .)٢١۶ص تا، بی زکار،( مانند قضاوت داده شد یحکومت یاز آنان مناصب عال یبه برخ یحت
) در ٨٣ و ۴٩ص، م١٩۵٧ خیــاط، ابــن( مــذهب شــیعه)] ۵٠٢−۴۶٠(حــک:  عمــار بنــی آل

در ظاهر تابع دولت  یول کردند؛ یمستقل عمل م یزاطراف آن حاکم بودند و گاه ن یطرابلس و نواح
برعهـده  یخانـدان در مصـر و شـام مناصـب یـناز ا یخاطر افراد یندر مصر بودند، به هم یانفاطم

 دادنـد الدولـه نامـیبـه او لقـب  یداشتند، از جمله آنان ابومحمـد حسـن بـن عمـار بـود کـه حتـ
دمشق را شکست دهـد  یکه توانست وال یافتچنان قدرت  یو .)٢٢٢، صق١٣٣۴ ی،(رودرآورد

 ،م١٩٩٠ ی،(انطــاک یــردشــام از جملــه طــرابلس را بــه دســت گ یســاحل یو اداره آنجــا و شــهرها
 یـانرابطه برقرار کرد تـا بتوانـد اسـتقالل خـود را از فاطم یانبا دولت سلجوق یو .)٢۴٠−٢٣٨ص

افـزون بـر حفـظ  یخود با هر دو دولت رابطه داشت. و مدبرانه یاستحال با س یناعالم کند. در ع
 ینداشت و بـه همـ ای یژهو نیز توجه  به فرهنگ ی،و عمران و آبادان یاندر برابر روماسالمی  یمرزها

 فـرات، ابـن( آورد گـرد آنجـا در را ها بکتااز  یاریبس های هنسخ و کرد تأسیسرا  یجهت دارالعلم
  ). ٧٩و  ۵٧ص ،١٣٨٢ هاشم، عثمان؛ ٧٧ص ،٨ج، م١٩٣٩

 ۀشـیع علمیـه حـوزه با آنان زیرا شد؛ تشیع نشر و گسترش سبب منطقه این درحمدانیان  وجود
خـود بـه طـرابلس  ینـدهنما عنوان بهرا  یامام یهفق براج ابن ی،طوس یخعراق ارتباط برقرار کردند و ش

 یـرانام .)٧۴ص ق،١۴٠۶ الـدین، منتجـبقضـاوت آنجـا را برعهـده داشـت ( یمدت یو و ادفرست
 عالمان آنان سایه در و کردند کمک شیعیان اجتماعی فرهنگی حیات تقویت و گسترش بر عمار یبن

 و) ٢۶٧ص ،٢ج، ق١۴٠۶ ،المیـزان لسـان حجـر، ابـن( فقهـی زمینـه در را گینسـ گران آثار شیعه
مراکز دارالعلم و مـدارس گـاه از  تأسیس). ٣٠١٢ص ،۶ج تا، بی یم،عد ابن( کردند تحریر غیرفقهی

 عمـار لآحکومت  یاز سو ینمونه دارالعلم عنوان به. گرفت یانجام م یعهحاکمان و عالمان ش یسو
از سـاخت  اش سـفرنامه در وطـهبط ابن) ٣٣ص ،۴ج ،ق١۴٠٣ ی،(کردعلـ دیـگرددر طرابلس بنـا 

 اسـت شـده بنـا شـیعیان دانـش یـادگیری بـرای حمـدانیان سـوی از که کرده  یاددر حلب  یمدارس
  .)١٠٨ص ،١٣٣٧ وطه،بط ابن(

 تشیع بسط و رشدبه  انیهفقاز  یتو حما یعهش یرانو ام ها دولت وجود گفت توان می روی نای از



      ١۶٣  هفتم قرن تا شام در شیعیان اجتماعی تاریخ بر مؤثر عوامل بررسی

 

 یعهحاکمـان شـ یمآن را تقـد ی،با نگارش کتـاب یعهگاه عالمان ش یشام کمک کرد، حت  سرزمین در
  . یرندگ کاره ب را آنها امامیه مبانی تقویت در آنان، از حمایت بر افزون تا کردند یم

  
   خاندان. ٢−٢

خانـدان. اسـت ها خاندان و قبایل اقوام، وجود منطقه، یک اجتماعی تاریخ بر تأثیرگذاراز عوامل  یکی
 و عـدنانی قبایـل میـان هـا درگیـری موجب ها عجم بر برتری تفکر با عباس بنی امیه، بنی سفیانی، های

 یع،آشکار آنان با تشـ ی. با وجود حاکمان مستبد و دشمنشدند می امیه بنی حاکمیت دوران در قحطانی
 بـه و دانـش تقوا، از برخورداری جهت به مجتهد و فقیه عالم، شیعه بزرگ های خانداناز  یوجود افراد

 هـای  خانـدان بـه احتـرام. بودنـد تأثیرگـذارشـام  یاجتمـاع یخدر تار پیامبر با داشتن قرابت سبب
و  هاشـم یدارد که در برخـورد بـا بنـ و معصومان رسول اکرم یرهاهِل علم، برگشت به س  سادات
، ٣ج ،کـافی کلینـی،( اسـت کرده بیان را آنان به مردم یشآنان قائل بودند، توجه و گرا یکه برا یاحترام
 میـان در ای یـژهو جایگـاه هاشـم از یسبب شد تا بنـ معصومانبه  احترام  ینهم .)٢٠٠−١٩٩ص

 اسـالمی هـای سرزمین در و اسالم تاریخ سیر در اجتماعی جایگاه این. مسلماناناین منطقه دارا باشند
  1.روشنی آشکار به سادات جایگاه عظمت روایات، برخی از حتی کند، می خودنمایی

اسـت کـه توانسـت  یانخانـدان حمـدان یعیان،ش یاجتماع یخدر تار تأثیرگذار های  خاندان جمله از
آن  یبـر بافـت فرهنگـ یعیانشـ یتجمع یشدر منطقه حلب، با افزا یاسیافزون بر حضور در ساختار س

 از بـود عقیـل بنی یلـهکـه از قب جراده ابی). خاندان ١۵۵ق، ص١۴١٧ ی،حلب زهره ابن( دگذار تأثیرمنطقه 
 شـام در خود عصر در غیرشیعه حاکمان با و بودند برخوردار علمی و دینی اجتماعی، سیاسی، وجاهت
   .)۵۴٧−۵۴۴ص ،١ج جراده، ابی ابنش، مقاله ١٣۶٧ ی،بزرگ اسالم المعارف دائرة( داشتند مراوده

 جملـه از شـام در و انـد که سرآمد روزگار خـود بـوده یهاز سادات و عالمان فق زهره بنی خاندان
 ی،(نجاشـ شـعبه یابـ  خانـدان وجـود همچنـین. بودنـد برخـوردار دینـی اجتماعی پایگاه از حلب
 باشـند پـذیرا راحتـی بـه را امامیـه مـذهب مـردم تـا شـد سبب حلب شهر در) ٣٢۵ص ق،١۴١٨

) ١١١، ص١ج ،ق١۴١٧ ،الحلـب زبـدة یم،عد ابن( مرداس بنیخاندان  .)٧ص ،ق١۴١٧ ،زهره ابن(
خاندان  ینا یاجتماع(ادامه مقاله در مهاجرت). ارتباط  اند داشته تشیع گسترش در یمؤثرنقش  یزن

 عالمان وجود زیرا باشند، رداروبرخ قوی ای از پشتوانه یعیانمردم سبب شد تا ش یو حت یتبا حاکم
                                                           

) و سؤال از جواز ازدواج زن هاشـمی بـا ۵٣ق، ص١۴١١، »عالمه«. برای نمونه تقدم سادات در امام جماعت شدن (حلی ١
) دال بــر جایگــاه اجتمــاعی ســادات در جامعــه اســالمی دارد. در مــوردی دیگــر، از امــام ١٣٨غیرهاشــمی (همــان، ص

گذارنـد  اشم و سادات به هنگام سوار شدن بر مرکب دست خود را بر سر بردگان میه سؤال شد، چرا زنان بنی صادق
). نکته قابـل ۵٣١، ص۵ق، ج١۴٠٧و این عمل خطاست. امام با تمسک به آیات قرآن این عمل را جایز دانست (کلینی، 
  گرفت، است. رت میهاشم صو  توجه در این روایت، حساسیت و انتظار مردم مدینه نسبت به اعمالی که از زنان بنی
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 بـن محمـد ابویعلی. آمدبه حساب میدیگران با اجتماعی روابط در شیعیان به بزرگی کمک برجسته
 ی،بود کـه از عـراق بـه حلـب آمـد (نجاشـ یدمف یخ) از شاگردان و داماد ش۴۶٣(م عفریج حسن
و  یـهعلم هـای حـوزه یبخش استحکام در و) ۴۶۵٨، ص١٩ج تا، بی عدیم، ابن؛ ۴٠۴ص ،ق١۴١٨

 یعتشـ یـتو حاکم یگـاهپا عنوان بـهکرد. حلب  یفاا یبا مردم آن سامان نقش اساس یروابط اجتماع
شد تا از خوارزم به حلب آمـد و  یاز جمله ابوبکر خوارزم سنت اهلاز عالمان  یاریمورد توجه بس

  ).١٣٧، ص١٣٧۶ ی،طاهر ی(ناصر رفت یحمدان الدوله سیفبه دربار 
 شـد تشـیع گسـترش و اسـتمرار مرکـزق) ۴١٣(م مفیـد شـیخ رحلـت زمان از بعد عامل جبل

 یبـاناد یهان،از عالمان، محدثان، فق یبزرگان یشهر در هر عصر ینا .)٨۶ش، ص١٣٩٣(مهاجر، 
 یحلـ یمانند ابوعود اسد یبزرگان .)١١ق، ص١۴٢۶داود،  یخود داشت (جابر، عل و شاعران را در

 درگذشـت جـا همـانبود که از حلب به جبـل عامـل آمـد و در  یعهبزرگ ش یبو اد یهق) فق۶٧۶(م
در قرن چهارم به بعد بـه جبـل عامـل و منـاطق  ینی) ورود سادات حس٩٠ص ش،١٣٩٣(مهاجر، 

شـام (در  یدر شـهرها هـا زیارتگـاه و مـزارات وجودشهرها شد.  یندر ا یعسبب استحکام تش یگرد
 مـورد کـه ندسـاخت یایهـهبارگا آنان برای که است سادات به مردم مندی هعالقادامه مقاله) نشان از 

  .است گرفته قرار همه توجه
  

   مذهب. ٣−٢
 کیشـان هـمدر کنار  اند کردهتالش  همواره منانؤمجوامع بوده و  یلاز عوامل مهم تشک یکی مذهب

 یشـتریمنـاطق شـام حضـور ب یهمواره در برخ یگوناگون یلبه دال یزن یعیان. شینندگز یخود سکن
  .گذاشتند می منطقه آن اجتماعی تاریخ بر بیشتری گذاریتأثیر یجهداشتند که در نت

. دادنـد مـی قـرار اقتصـادی و اجتمـاعی سیاسـی، تنگناهای در را شیعیان جور حاکمان همواره
 و شـیعی جـوامعی تشـکیل در مذهبشـان بـه توجه با شیعیان تاشد می  سبب نیز مذهبی اختالفات
 همیشـه شـدند، مـی شـناخته روافـض عنوان با ها زمان بیشتر در که آنان. باشند کوشا هم به نزدیک
در کنـار  یبـا زنـدگ و) ١٧−١۵ص، ٣ج ،تـا بی عـدیم، (ابـن بودند خود مخالفان جور و ظلم مورد

 یکینمونه شهر دمشق  عنوان بهمخالفان داشتند.  یاحتمال هایستم از خود حفظدر تالش  یکدیگر
آنـان بـود  یبـرا یرا در خود گرد آورده و مأمن یعیاناز ش یقابل توجه یتاز مناطق شام بود که جمع

در سـال  جبیـر بنـابر گـزارش ابـن .)٢٢٣صم، ١١١٩ ،جبیر ابن؛ ١٢۴، ص٣۶ج ،ق١۴١٣ ی،(ذهب
 ،جبیـر ابن( داشـت غلبـه سـنت اهلآنـان بـر  یتمنطقه جمع یندر ا شیعیانت تجمع ق به عل۵٨٠
 تشیع داشتند، حضور امامی شاعران که حمدانیاندوره  در ویژه به نیز  دمشق در .)٢۵٢م، ص١١١٩
در حلب به سـبب  یعیاناجتماع ش ینهمچن .)١۵ص ،ق١٣٨٢ شداد، ابن( داشت چشمگیری نفوذ
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بـه مکـانی امـن بـرای سـکونت   تبدیل شیعیان برایآنجا را   شعبه، ابیچون  یبزرگ حضور خاندان
(مرکز  اّمان ساکنان .)٧ق، ص١۴١٧ ی،حلب زهره ابن؛ ٣٢۵ص ،ق١۴١٨ نجاشی،( بود کردهتبدیل 
 مردم همگیناصر خسرو مذهب  .)٣٣۴ش، ص١٣٧٣ ینی،(قزو بودند شیعه بیشتر) امروزی اردن

بنــا کردنــد  یبــاییمســاجد ز یکــه آنــان در هــر شــهر یــدخوانــده و گو  شــیعه را(لبنــان)  طــرابلس
  ).١١ص ،١٣٣٧(ناصرخسرو، 
 با شام، بالد فاتح ایوبی الدین حصالبود که  گذارتأثیرمستحکم و  چنان آن گاهی شیعیان اجتماع

 و شـیعه عالمـان و بزرگـان مصالحه با نهایت در و شود آن وارد نتوانست حلب شهر محاصره وجود
 شـد وارد شـهر بـه مساجد، های مأذنه در »خیرالعمل علی حی« گفتن مانند شیعیان شروط پذیرش

 بـه شیعیان با هایش پس از ورود به شام و مصر برخالف وعده یالبته و .)٣صق، ١۴١٧ ،زهره ابن(
 بـین از به منجر ها سختگیری این هرچند .)٢٠١ص ،١ج حجر، ابن( کرد برخورد قساوت و شقاوت
  .نگشت دوران آن در شیعی جوامع رفتن

  
  مهاجرت .۴−٢

 از دینـی بزرگـان و صـحابه هجـرت شـام، در شـیعیان اجتماعی تاریخ بر گذارتأثیرعوامل  یگرداز 
ظلـم  :مانند یهجرت به عوامل مختلف یناست. ا یگربه شهر د یاز شهر یا یگربه منطقه د ای منطقه

 سـیل،: ماننـد− یعـیعوامـل طب ؛تجـارت مثل: فرد یاجتماع یتحفظ موقع ؛و ستم حاکمان وقت
هـا  این مهاجرتدارد  یبستگ −ناگوار هاییدرگیر سوزی، آتش جنگ، :مانند− یرطبیعیو غ −زلزله

در  یعهوجود دولت ش ی. گاهاست داشته یپذیرتأثیرو ی  گذارهم بر ساکنان و هم بر مهاجران  تأثیر
 زیـرا است؛ شده ناحیه آن به دیگر مناطق از دممر و دینیاز دانشمندان  یمنطقه سبب هجرت گروه

 آنـان از برخی تبعید و شام، در فتوحات در صحابه از برخی حضور. دیدند یخود مپشتیبان را دولت
 نقـش ابـوذر و) ٣٢٣ص ،٣ج ،ق١۴٠٣ ی،(طبر کمیل و صوحان بن اشتر، صعصه  مالک جمله از

 اقامت مدتی از پس آنان از برخی حتی اند، داشته ینواح یندر ا بیت اهل مکتب انتقال در مهمی
 .)٣۶٧ص همـو،( شـد تعیـین حقوقی حاکمان طرف از آنان برای و شدند منتقل حمص به شام در

مهـاجرت کننـد مناطق  ینبه ا ینهاز مد یعل یرواناز پ یفتح بعلبک و حمص سبب شد تا گروه
 یـاری یبـرا یـراز ؛)٣۵٠−٣۴٩ص، ٩ج تا، بی سبحانی،( اند یدهنام یریهگروه کوچک را ُنص ینکه ا

 امام حیات زمان و هجری سوم قرن در که گوید) ۴٩٧ص ،١٣٨٧ یان،(جعفر بودند حضرت آمده
 آن بـاب را خـودق) ٢٧٠(م یبصـر یرشـکل گرفـت و محمـد بـن نصـ یریهنص عسکری حسن

  شـد. زمـان امام از نیابت و وکالت مدعی حضرت، آن شهادت از پس وی. دانست می حضرت
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 شـامدر مناطق  علی امیرالمؤمنین صحابه ازای برجسته های گفت وجود چهره یدحال با ینع در
 پایگـاه) ٢٠۴ و ٢٠٣ص، ۴ج ،ق١۴٠٣ ی،(طبـر عـدی بـن حجـر مانند ناز آنا برخی شهادت و

 شـام، در ایشان رحلت و ناحیه، این به زینب حضرت هجرت. بود تشیع فرهنگ برای عظیمی
  .درخشد می منطقه در خورشید مانند کهتبدیل کرد  بیت اهل محبان زیارتگاه برای محلیرا   آنجا

. از جملـه آنـان شدند می ساکن آنجا در و داشتند رفت و آمد حلب به تجارت برای افراد برخی
 امـام اصـحاب از و دوم قـرن در شـیعی فقیـه و محـّدث راوی،کـه  یشـعبه حلبـ یبن اب یداللهعب

ی، (نجاشـ سـتود را کتـاب ایـن صـادق امام که اوست تألیفات از الجامع کتاب. بود صادق
 عـدیم، (ابـن کـرد می حلب در سکونت به تشویق را حّران شیعیان الدوله سیف .)٢٣١صق، ١۴١٨
 یمحمد ممدوح علو ابراهیم  ابو نام به علویان از یکی .)٣٣٨ص ،١٣٨٠ ؛ سامر،۶٠ص، ١ج تا، بی
 یـتجمع یششهر، سبب افزا ین) در حلب ساکن و سکونت او در ا١٢٨ص ،٣، جق١۴٠۶ ین،(ام
 قبایل با اختالف خاطر قضاعه به  یلهاز قب یانتنوخ  خاندان .)١۵۵ص ،ق١٣۴۵ ی،شد (حلب یعیانش

 در و) ٢٠۶ص ،١ق، ج١۴١٣ یعقـوبی،( کردنـد هجـرت شـام و مصـر سـرزمین به حجاز از دیگر
در قرن  جراده بنیاز خاندان  یاریبس .)۴٨٩، صم١٩۶۵، االنصاف عدیم، (ابن شدند ساکن حلب

جراده از بصره به حلب هجرت کردند و در آنجا ساکن  یبن اب یسیبن ع یمانند موس یچهارم هجر
 در کـم کـم و آمدند شام نزدیک در ای منطقه به هجری چهارم قرن در نیز مرداس بنیشدند. خاندان 

 بـن احمـد بـن حسـین که طوری به) ١١١ص، ١ج، ق١۴١٧ عدیم، (ابن کردند، پیدا نفوذ منطقه این
 بـهق ٣٩٠سـال در سـپس وی. کـرد هجـرت حلب به امامی فقیهق) ۴٢٠(م بغدادی قطان محمد
کـرد  تـألیف آنجـا مـردم بـرای را اسـت فقهـی مباحـث کـه الشامل کتاب آنجا در و رفت طرابلس

 بود امیرانی ازق) ۴٩٢(م عمار بن محمد بن علی ابوالحسن .)٢۶٧، ص٢ج، ق١۴٠۶حجر،  ن(اب
 دفـاع سلجوقیان و فاطمیان مقابل در طرابلس از توانست خود زمان در و یافت تسلط طرابلس بر که
از −جبله  به شد مجبور) ٢٧٣ص ،ق١۴١٧، الحلب زبدة عدیم، (ابن کند حفظ را استقاللش و کند

 یـغبه شام مهاجرت کردند و به تبل یاز شاگردان و یو برخ یدمف یخش که چنان. برود −شام یشهرها
ق) ۴٨١(مِطرابلسـی  َبـّراج ابن همچنـین .)۵٩۵ص، ٢ج تا، یعبدالجبار، ب ی(قاض پرداختند  یعتش

) ٣٠ص، ١ج، ق١۴٠۶بـّراج،  ن(ابـ کـرد، مهـاجرت شام سرزمین به طوسی شیخ نماینده و شاگرد
 هـایی درخواسـت و سـؤاالت سیدمرتضـی از صیدا و طرابلس مردم طوسی، شیخ رحلت بعد حتی
 ،ق١٣٨٠ شهرآشوب، ابن( نوشت را طرابلسیه رسائل و الصیداویه رسائل آنان برای وی که اند داشته
در  و )٣۵همـان، ص( بـه حلـب هجـرت کـرد، یران،در ا یعهشهرآشوب از بزرگان ش ابن .)۶٢ص

  جا درگذشت و به خاک سپرده شد.  همان
 تـا شـد سـبب حلـب شـهر و نـواحی ایـن در زنگیان مانند شیعه مخالف های دولت وجود اما
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 ینکـه) پـس از ا۵۶٩−۵۴١(حک:  زنگی نورالدین. کنند کوچ ناحیه این از شیعه بزرگان از بسیاری
، ٢ج، ق١۴١٧ ،الحلـب زبـدة عدیم، (ابن گرفتسخت  یعیانق بر ش۵۴٣وارد حلب شد، در سال 

(ابوشـامه،  کردنـد کـوچ شـهر ایـن از طی ابی  ابن پدر چونهم بزرگانی ناچار به و) ۴٧۶−۴٧۵ص
  .)۴۶٨ص، ٢ج، م٢٠٠٧ قالنسی، ابن؛ ١٨۶ص، ١ج، ١٩٩٨
 نشـان حـوزه آن از خـارج حتـی و منطقه در را شیعه عالمان هجرت نقش آن مانند و موارد این

  نزد مردم داشتند.  ای مرتبه و جایگاه چه که دهد می
 یچهـار عـامل تـوان مـی را مهـاجرت و مذهب قبیله، و خاندان سیاسی، ساختار آنکه، خالصه

  .یدنام یعیانش یاجتماع یخبر تار مؤثرو  یاصل
  

  شام شیعیان اجتماعی تاریخ دهنده تشکیل هایمؤلفه. ٣

  ها مراسم و ها آیین. ١−٣
  شادی مجالس برگزاری. ١−١−٣

 اعیـاد مناسبت به سرور و جشن های مراسم برگزاری شام در شیعیان اجتماعی تاریخ های مؤلفهاز  یکی
 در شـیعیان سـوی از شـکوهی بـا جشـن شعبان، نیمه مناسبت به که است در گزارشی. است مذهبی
 کردنـد روشـن قندیل هزار دوازده حضرت آن میالد شب در شیعیان و شد، برگزار دمشق جامع مسجد
 حسـنین والدت روز  سـال و شـعبان، نیمـه شیعیان فاطمیان زمان در .)٣٠۴ص ،١٣٨٢ی، (دمشق

 مراسـم شـیعیان. گرفتنـد می جشن را) ٨۴ص ،١٩٧٨ ی،(مسبحغدیر  و) ١٢۶ص، م١٩٩۴(شبارو، 
 نمـاز میـان قرآن در و شدند می جمع مکان این در و گرفتند می جشن الحسین مشهد در را شعبان نیمه

کـه در محـل  یـدگو یمقدسـ .)٢٨۶، ص۶ج ،١۴٠٣ ی،(کردعلـ کردنـد مـی تالوت عشاء و مغرب
 شیعیان که شعبان، نیمه جمعه روز در است مراسمی المقدس بیت و صور یانم −یقا مسجد جبل صّد 

 .)٢۶٧ص، ١ج، ١٣۶١ی، (مقدسـ داشـت حضور آنجا در نیز سلطان نماینده و شدند می جمع آن در
 و کـرد برگـزارق ۴۶٨ سـال در فطـر عید در باشکوهی جشن حلب امیران از مرداسی محمود بن نصر
 بـه شـاعران از حیـوس ابن. کردند می تن بر فاخر های لباس و بودند شاد روز این مناسبت به آنجا مردم
ق بـر ٣۵٧سـال  یـدادهایدر رو یذهب .)١٩١سرود (همو، ص یکون ای قصیده آنجا در مناسبت همین
 و گرفتنـد یرا جشن مـ یرغد یدروز ع یعیانش«که  یددارد و گو تأکید یعیانش غدیر یدمراسم ع یبرگزار
    .)٢۵۵و  ٣٩ص، ٢۶ج، ق١۴١٣ ی،(ذهب »کردند می شادی اظهار
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  عزاء مجالس برگزاری. ٢−١−٣

و  یتب اهل  درباره سوگواری مجالس برگزاری و ها عزاداری در شیعیان شناخت در اصلی  شاخص
 گیـری شـکل. کنـد یمـ یـانرا در آن منطقـه ب یعهشـ یاجتمـاع یخاست کـه تـار امامان معصوم

 در اساسـی نقـش حسـین امام عزاداری داشتن نگه زنده در آن عالمان وجود و شیعه های دولت
از شاعران قرن ششـم در روز عاشـورا وارد َحَلـب  یاست. مولو  داشته شام در شیعی جامعه هویت

  سرود. یو شعر یدشد و شهر را در ماتم و عزا د
ـــه شـــب روز عاشـــــورا همـــــه اهـــــل حلـــــب ـــا ب ـــدر ت ـــه ان ـــاب انطاکّی ب
ــــا ــــدر بک ــــد ان ــــه کنن ــــه و نوح ـــــربال نال ـــــرای ک شـــــیعه عاشـــــورا ب

  )٧٧٨٠−٧٧٧ ش تا، بی ی،(مولو
کـه در  یطـور بـه شـد می برگزار شام و بغداد مانند اسالمی مناطق از برخی در عزاداری مراسم
 آب حتی پرداختند، می عزاداری به و شدند می پوش سیاه عاشورا روز شیعیان یهبو آل یتزمان حاکم

 شـرکت نیـز زنـان عزاداری این در. بیفتند حسینامام  یادتا به سبب تشنه شدن به  نوشیدند، نمی
 مقریزی). ٢٩٢، ص٨ج ،ق١۴٠٧ کثیر، ن(اب زدند می خود صورت و سر بر شیون و گریه با و داشته

 مسـجد در. است دانسته شیعیان رسوم و آداب نشانگر را عاشورا روز نیز) ۴٣٧ص، ٢ج ،ق١۴٢٢(
، م١٩٩۶نعمـان،  ی(قاضـ نشستند می حسین امام سوگ به عاشورا روز در شیعیان دمشق جامع
 آورده هجـری ٣۵٧ سـال رویدادهای در ذهبی). ١۵۴−١۵٣ص ،۵ج ،١٣۵١ ی،تغر ابن ؛٣٩٧ص
و  ٣٩، ص٢۶ج ق،١۴١٣ ی،(ذهبـ »کردنـد سوگواری] عاشورا[روز  سال این در شیعیان« که است
از  یاریدر شـام را گـزارش کــرده و حضـور بســ ینیحســ یمجــالس عـزادار ی،برخـ یحتـ .)٢۵۵
 و تـاریخی معتبر منابع به استناد با سخنرانان که طوری به اند، شده یادآور مجالس آن در را سنت اهل

  .)٢٢٢ش، ص١٣۶٨(مظفر،  کردند می بیان را امیه بنیو  یزید یه،معاو های زشتکاری صحیح،
  

  گرید موارد و نیتدف و عییتش آداب .٣−١−٣

 یـت،م آنـان در خوانـدن نمـاز یزشام تما یعیانش یاجتماع یختار دهنده لتشکی های مؤلفهجمله  از
 یوقتـ یـوبیا ینالد حنمونه ملک صالح فرزند صال عنوان بهآنان بود.  یننوع تدف یکفن کردن و و حت

را مطرح کردند و  یشروط یعیاناما ش ید؛نما یمحلب را تسل یعیان،پدر شد تالش کرد تا ش ینجانش
جنازه مردگان خـود، بتواننـد  یعیبود که به هنگام تش ینا ها از شرط یکی. یرفتملک صالح آن را پذ

 ؛٨٨ص ،٣ج ق،١٣۴۵ ی،حلب ی(غز یندبگو یرپنج تکب یت،در نماز م یزرا ببرند و ن امامزده نام دوا
  .)٣، صالنزوع یهغنق، ١۴١٧ ی،حلب هزهر ابن
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 خـود مردگـان چشـم بـر سـرمه کـافور با و شیعیان اموات کردن کفن نحوه ای قصیده در متنّبی
 از پـس روز سه تا شیعیان طبریه در) ۴۵ص ،١٣٨٢ عثمان، هاشم( است کرده اشاره را کشیدند می
 کردنـد می درست سنگ با را قبرها و کردند می ختم قرآن شبرای و رفتند می او قبر سر بر متوفی مرگ

  .)٢۶٠، ص١، ج١٣۶١ ی،(مقدس
 طـال نـخ بـا کـه هایی لباس که بود این شیعیان، رسوم و آداب از یکی شام، در فاطمی عصر در
 مشـهور »طـراز« بـه مردم میان ها لباس این که دادند می هدیه تر پایین طبقات به را است شده تزیین
سـنگ  روی کـرد وصـیت احتضـار حـال در طرابلسـی منیر ناب .)٧ص ،١٣٨٢عثمان،(هاشم  بود

  .)٩۵ص (همان، حجاری کنند رابود   بیت اهل به محبت از حاکی که اشعاریمزارش 
 را مـا هـای ازدواج عقـد بایـد کـه گفتند او با مصالحه برای شیعیان ایوبی صالح ملک عصر در

 ی) و و٣۵٢ص ،٢ج تـا، بی مقدسی،(ابوشامه  بخواند مشهور فقیه حلبی زهره بن حمزة ابوالمکارم
  .یرفتآن شرط را پذ

  
  مقدسه اماکن به توجه. ٢−٣

 امـاکن ایـن وجود زیرا است؛ مقدسه اماکن وجود شیعیان اجتماعی تاریخ در تأثیرگذاراز عوامل  یکی
 امـاکن این. دارد ادامه و است شده شیعیان خصوص به مسلمانان میان وحدت و اجتماع سبب شام در

 امـاکن این برای مردم حتی دارد، قرار مردم توجه مورد روزانه که است دعا و عبادت برای مکان بهترین
امـاکن و مزارهـا  یـنا یشـترنمونـه در ب عنوان بـهتا صرف آنجا گردد.  کردند یم  وقف را اموالی مقدسه،

 امـاکن ایـن مخـارج صـرف شد، می جمع ها صندوق ینکه در ا یصندوق صدقه وجود داشت و اموال
 کردنـد مـی آمدنـد، مـی عبـادت یـا زیـارت بـرای کـه مردمـی از پذیرایی صرف را آن آنکه یا. شد می
بـه  ای ویـژه توجـه آنان که است این شیعیان درباره مهم و اساسی نکته). ١۴۴صق، ١۴١٧ عدیم، (ابن

 برخـوردار خاصـی تقـدس از آنان نزد بارگاه آن زیرا اند؛ داشته آنان وابستگان و بارگاه امامان معصوم
 آن زائـران و باشـد زیبـا امـاکن آن تـا کردند می نذر یا وقف را بسیاری اموال آنجا برای که طوری به بود
کـه در جـوار  کردند می وصیت مال، پرداخت و اموال وقف زیارت، بر افزون. گیرند قرار پذیرائی مورد

مشـهد دّکـه  یابه نام مشهد محسن  یآن اماکن مقدس دفن شوند. در حلب مکان مقدس یابزرگان  ینا
در کـوه جوشـن، محسـن فرزنـد امـام  یـتب اهـل یکه به هنگام توقف کاروان اسـرا اند بود که گفته

 .)١١ص ق،١۴١٧ زهـره، ابن؛ ٢٨۴ص ،٢جم، ١٩۵۵ حمـوی،( دفن شـده اسـت ینجادر ا ینحس
 را نـامش و کـرده سـقط را او مـادرش کـه دارد احتمـال اما اند؛ نکرده ذکری او از تاریخی منابع اگرچه
بنا شـد و  یالدوله حمدان سیف یسو از یارتگاهز این .)٢۵٩، ص١٣٨٣ (قائدان،است  نامیده محسن
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 و عبـادت بـر افزون مقدس مکان این در شیعیان .)٢٣٠ص ،١٣۶٨شده است (مظفر،  یبارها بازساز
مکان مقدس بـه  ین). ا١٩۵۵ص ،۴جتا،  بی عدیم، (ابنکردند  یم  نیز ادا در را خود نذورات عزاداری،

ابومکـارم و  ی،طرابلس یرمن ابنشهرآشوب،  نمانند اب یعهاز بزرگان ش یاریکه داشت، بس یجهت قداست
معـروف  یوسـفاحمد بن  یوقت یحت .)١٢٠۶، ص٣جتا،  بی عدیم، دفن شدند (ابن ینجادر ا زهره ابن

حلـب  یکرد کـه قاضـ یتق درگذشت، وص۶٣۴در حلب در سال  یوبیبه ملک محسن از حاکمان ا
ابومحمد عبدالله بن عبدالرحمن بر جنازه او نماز بخواند و او را به رّقه ببرنـد و در کنـار قبـر  ینالد ینز

  ).۶۶تا، ص بی عدیم، ابن( دفن کنند یاسرعمار بن 
  
  نذورات و موقوفات نوع. ٣−٣

 بیشـتری توجـه شیعیان خصوص به مسلمانان که هستند اجتماعی المنفعه عام امور از نذورات و وقف
مسـلمان  یقتو دارند. در حق اند داشته آن امور انجام بر تأکید نامه وصیت نوشتن با حتی دارند، آنها به
 گـر جلـوه خـود فـردی زندگی در گوناگون های صورت به را بیت اظهار عالقه به اهل یعیانش ویژه به

 هـا زیارتگـاه وجـود. است ساخته نمایان شام در را شیعیان اجتماعی تاریخ نحوی یک به که اند ساخته
 وو ماننـد آن انجـام شـد  یسنفـ یایبـاغ، اشـ ین،مانند زم یموقوفات ها مکان آن اداره برای تا شد سبب
 و مـدارس از بعضـی حتـی) ٢٢٠ص ،١١١٩ جبیر، ابن( شد، آنها مخارج صرف آنها از حاصل درآمد

 در نمونـه عنوان بـه .)٣٢٠ص ق،١۴٢١خلیفـه، ( شـدند می اداره موقوفات همین به واسطه ها کتابخانه
، ١١١٩ جبیـر، ابن( بـود شـده وقـف قـرآن قاریان برای شیعیان سوی از که بود هایی خانه) شام( دمشق
 مسـجد برای آن از حاصل درآمد که بود شده وقف حلب جامع مسجد برای مغازه چندین .)٣۴٨ص

 آن بـرای که هایی وقف طریق از عمار بنی زمان در دارالعلم های هزینه .)٣۴٨همو، ص( شد می هزینه
ق) ۶۴٨(م الدوله ابوالحسـن بـن غـزال ین). ام۵٠−۴٧ص ق،٢٠١٧ تدمری،( شد می تأمین بود شده
را  یآن وقفـ یکـرد و بـرا را تأسـیس  ینّیهدر بعلبک مدرسه ام یعهملک امجد از بزرگان ش یرو وز یبط
 ی) که درآمد حاصل از آن وقف، خرج مدرسـه شـد. حتـ١٣٧، ص٢٢ج ق،١۴١٧ذهبی، کرد ( ینمع
 شـداد، ابن( کـرد نمـی برابـری مـورد این در او با کس یچدر طرابلس مشهور به وقف اموال بود و ه یو

و آن را وقف کرده تـا بـر نشـر  یداریرا خر هایی کتاب یعهاز بزرگان ش یبرخ یگاه .)٨٠ق، ص١٣٨٢
 پـس الدوله امین نمونه عنوان بهدادند.  یطالبان دانش قرار م یارکمک کنند و آن را در اخت یاتعلم و ادب

 کـرد وقـف را آنهـا و کـرد آوری جمـع را کتـاب هـزار یکصـد از بیش طرابلس، در دارالعلم تأسیس از
 از) ق۵٠٠م( طـاهر بـن علـی همچنین) ق۴٩۴م( فرات بن احمد .)٧٧، ص٨ج ،١٩٣٩ فرات، ابن(

 وقـف را هـایی کتاب و کرد تأسیس ای کتابخانه اموی، جامع مسجد در مردم برای و بود شیعه دانشمند
  .)٢٨٣، ص٢ج ق،١۴٢۴ قفطی،( نمود آنجا
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  شیعی نمادهای. ۴−٣
 نـوعی به که است مردم اجتماعی تاریخ در مذهب یک یا ملت یک خصوصیات از هایی نشانه نمادها
 صـورت به گاه نمادها این) ٣٨۵، ص١٣۶٧ی، (آبرکرامب است دیگران به ها پیام حامل و مفاهیم انتقال
 هـا، سـکه هـا، کتیبـه صورت به گاه و است آن مانند و اعیاد و مراسم در زدن طبل خاص، لباس پرچم،
 انجـام شـیعیان یـا شـیعه حاکمـان توسط شیعه نمادهای ترویج بیشتر. هاست المثل ضرب و ها کتاب
نمونـه در جنـگ احـد دشـمن  عنوان بـهداشـت.  تأثیر یعیانش یاجتماع ینمادها بر زندگ ینو ا شد می

مختار در مقابله با  یاگفتند. » و اجل یالله اعل«سر داد و مسلمانان در مقابل شعار » هبل یاعل«شعار 
 شـعار امویـان بـا مقابلـه در عباس بنیرا سر داد. » ینللثارات الحس یا«شعار  بیت دشمنان اهل

 بـه شـهادت اذان در منـاطق از برخـی در شـیعیان. دادنـد قرار خود کار پیشه را »محمد آل من الرضا«
 در شـیعیان شـعار. گفتنـد مـی آشـکارا نماز در را »الله بسم« یا کردند می ذکر را علی امیرالمومنین

 حاکمیـت زمـان در امـا؛ )٢٢٩ص ،١٣۶٨(مظفـر،  بـود »العمل خیر علی حی« ذکر حلب مساجد
، ٢جم، ٢٠٠٧ی، قالنسـ ن(ابـ شـدند  منـع »العمـل خیـر علـی حی« شعار گفتن از زنگی، نورالدین

در » البشـر یـرخ یمحمـد و علـ«بار جمله  یناول یدستور داد تا برا الدوله سیفدر حلب  .)۴۶٨ص
    .)۴٧۶−۴٧۵ص ،٢جق، ١۴١٧ عدیم، ابنسنت درآمد ( یکوسط أذان گفته شود و به صورت 

 مـدح در ابـوالفراس کـه اشـعاری ماننـد بود، شیعیان عقاید بیانگر اشعار صورت به نمادها گاه
 از دیگـر یکی سیاه لباس پوشیدن گاه). ٢٠۵−٢٠۴ص ،م١٩٩٩ ی،(حمدان بود سروده بیت اهل

 حسـین امـام خصـوص بـه بیـت اهل بـرای سـوگواری هنگـام به شیعیان که است نمادهایی
 روز در شـیعیان شـام و عـراقاز  شـهرهایی در کـه است کرده گزارش) ٧٧۴(ق کثیر ابن .پوشند می

 آب روز ایـن در بیت اهل تشنگی خاطر به حتی پوشند، می عزاداری برای سیاه های لباس عاشورا
 اسـیران بـا همـدردی ابراز کار این با و دنزن می خود صورت و سر بر روز این در زنان. نوشیدند نمی
  .)٢٩٢ص ،٨ج، ق١۴٠٧ یر،کث ابن( داشتند بیت اهل

 بـاز دست جماعت حتی خود، نمازهای در شیعیان که است این شیعیان نمادهای از دیگر یکی
 ی(قاضـ خواننـد ینم نمـاز بسـته دسـت شـیعیان که دندید شام مردم روی این از. خواندند می نماز

  ). ١۵۴−١۵٣ص ،۵ج ،ق١٣۵١ تغری، ابن؛ ٣٩٧ص، م١٩٩۶نعمان،
که در  یهای مقام وجود یا رقیه و زینب حضرت بارگاه مانند شام در نیز ها بارگاه وجود

آن  یتهستند که نشان از عظمت و شخص ییدمشق وجود دارد همه آنها نمادها یرقبرستان باب صغ
 هایی بارگاه چنین نیز شام دیگر شهرهای در. کند می جلب شهر در را ای  هدنینافراد دارد که توجه هر ب

  .)٢٠۵ص ،١١١٩ ،جبیر ابن( دارد وجود
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در ذهـن و روان مـردم داشـته و  گـذاری تأثیرنقش  یزبانیرو چه غ ینمادها چه زبان یرو ینا از
در  یعهدشـمنان شـ یشـهشده است و هم یعهمذهب ش ینمادها سبب جاودانگ ینا یقتدارد. در حق

  حذف کنند.  یعیانش یرا از زندگ آنها تالش هستند تا
  

  نتیجه. ۴

 توجـه آن بـهاز سوی محققان  کمتر که استآنان  تاریخ از بخشی روشنگر شیعیان اجتماعی تاریخ
 بـه فرزنـدانش و علی منینؤامیرالم پیروِ  صحابیان آمدن با شام اجتماعی تاریخ آغاز. است شده
 و سیاسـی ساختار تغییر چون عواملی. شد شروع منطقه آن به شیعه عالمان مهاجرت و سرزمین آن

مسلمانان  یتیکه بر بافت جمع یعیش هایقبیله و هاخاندان حضور و شام منطقه در قدرت ینهادها
 ان،حمـد آلچون  یشام را شکل داده است. استقرار حاکمان یعیانش یاجتماع یخکه تار گذارندتأثیر
 یندر چنـ یـدهو ابـراز عق یـانب یاز آنان و توسعه آزاد یعالمان امام یتو حما مرداس بنی عمار، بنی
  شام داشت.  یعیانش یاجتماع یختار یریگ لدر شک یسهم مهم ییفضا

و  ییعو عـزا و آداب تشـ یمجالس شاد یآن در برگزار یزشام که تما یعیانش های مراسم و ها آیین
 بـه توجـه. باشـد یم یعیانش یاجتماع یختار دهنده لتشکی های مؤلفهداشت از  یشترینمود ب ینتدف
 از آنـان تمـایز سـبب شـام شـیعیان نـذورات و موقوفـات نـوع و الهـی یاولیا و اطهار ائمه قبور

از  یـزآنـان ن یزبـانیرو غ یزبـان یفرزندان و نمادها گذاری نام همچنین. شد می دیگران اجتماعات
  شام است. یعیانش یاجتماع یختار دهنده لتشکی های همؤلف یگرد
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 الشـامله، مکتبـه: بیـروت ،الصالحیه و النوریه الدولتین اخبار فی الروضتین مقدسی، ابوشامه .٢٠
١٩٩٨ .  

، تصـحیح احمـد عیون الروضتین فی اخبـار الـدولتین، نوریـه و الصـالحیهابوشامه مقدسی،  .٢١
 م. ١٩٩١بیسوی، دمشق: وزارة الثقافیه، 

 م.١۴٢٠/١٩٩٩ بیروت، ،دویهی خلیل شرح دیوان حمدانی، فراس ابو .٢٢
  . ق١۴٠٩ الکتب، عالم: بیروت ،المشتاق نزهه محمد، ابوعبدالله ادریسی، .٢٣
  .ق١۴٠۶ للمطبوعات، دارالتعارف: بیروت ،الشیعه اعیان محسن، امین، .٢۴
 تـدمری، عمـر تحقیق ،)اوتیخا تاریخ صله به معروف( انطاکی تاریخ سعید، بن یحیی انطاکی .٢۵

  .م١٩٩٠ نا، بی: طرابلس
 و حـوزه پژوهشـگاه انتشارات: قم ،کلیات و مفاهیم شیعیان اجتماعی تاریخ محسن، الویری، .٢۶

  .ش١٣٩٨ دانشگاه،
 دارالفلسـطین،: بیـروت الوسـطی، العصـور خالل فی الشام طرابلس فی الثقافیه حیاه تدمری، .٢٧

  .ق٢٠١٧
  . ش١٣٨٧ ،١چ سازمان، انتشارات: تهران ،شیعه اطلس رسول، جعفریان، .٢٨
  .ق١٣۴۵ نا، بی: حلب ،الحلب تاریخ فی الذهب نهر مصطفی، حسین بن کامل حلبی، .٢٩
 وزارت به وابسته نشر و چاپ مؤسسه: تهران ،الدین احکام فی المعلمین تبصره ،)عالمه( حلی .٣٠

  .ق١۴١١ اسالمی، ارشاد و فرهنگ
  .م١٩۵۵ دارصادر،: بیروت ،البلدان معجم حموی، .٣١
 السـیطره حتـی االسـالمی الفـتح مـن عامل جبل تاریخ من الضائغه الحلقه داود، علی جابر، .٣٢

  .ق١۴٢۶ دارالهادی،: بیروت ،العثمانیه
 زاهـدی، محمـد و پرهـام باقر ترجمه ،اجتماعی علوم فرهنگ کولب، ویلیام و گولد جولیوس، .٣٣

  .١٣٩٢ ،٣چ مازیار،: تهران
 المصـریه، الـدار: قـاهره ،٢ج ،الوسـطی عصـور فـی المکتبـات و کتـب عبـدالعزیز، خلیفه، .٣۴

  .ق١۴٢١
 دائـرة انتشـارات: تهـران معارف، بخش جراده ابیابن مقاله ،١ج اسالمی، بزرگ المعارف دائرة .٣۵

  .ش١٣۶٧ اسالمی، بزرگ المعارف
  .ش١٣٨٢ اساطیر،: تهران ،البحر و البر عجایب فی الدهر نخبه طالب،ابی بن محمد دمشقی، .٣۶
  .ق١۴١٣ العربی، دارالکتب: بیروت ،االسالم تاریخ ذهبی، .٣٧
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 ش.١٣٧١ نگاه، تهران: ،ایران اجتماعی تاریخمرتضی،  راوندی .٣٨
  .ق١٣٣۴ آمدروز، تصحیح: مصر ،االمم تجارب تاریخ ذیل حسین، بن محمد رودرآوری .٣٩
 تا].دارالکتب العربی، [بی، دمشق: اماره حلبزکار، سهیل،  .۴٠
 و حـوزه پژوهشـکده قراگزلـو، و ذکـاوتی علیرضـا ترجمـه ،حمـدانیان دولـت فصـیل، سامر، .۴١

  .ش١٣٨٠ ،١چ دانشگاه،
  ].تا بی[ االسالمی النشر مؤسسه: قم ،النحل و الملل فی بحوث جعفر، سبحانی، .۴٢
  .م١٩٩۴ العربی، دارالنهضه: بیروت ،العربی مشرق فی سالطین عصام، شبارو، .۴٣
ــاریخ ،طبــری .۴۴ ــة: تحقیــق ،طبــری ت  األعلمــی مؤسســة: بیــروت األجــالء، العلمــاء مــن نخب

  . م١٩٨٣/ق١۴٠٣ الرابعة،: چاپ للمطبوعات،
  .ش١٣٨٣ مشعر، انتشارات ،سوریه سیاحتی و زیارتی اماکن و تاریخ اصغر، قائدان، .۴۵
  ]. تا بی[ دارالمصطفی،: قاهره عثمان، عبدالکریم تحقیق ،النبوه دالئل تثبیت عبدالجبار، قاضی .۴۶
  .م١٩٩۶ دارالمنتظر،: بیروت الفتی،.ح تحقیق ،المسایرات و المجالس نعمان، قاضی .۴٧
 ،١چ امیرکبیـر،: تهـران قزوینـی، جهانگیرخان میرزا ترجمه ،العباد اخبار و البالد آثار قزوینی، .۴٨

  .ش١٣٧٣
 المکتبـه: بیـروت ابوالفضل، محمد ابراهیم تحقیق ،النحاه الرواه انباه یوسف، بن علی قفطی، .۴٩

  .ق١۴٢۴ العصریه،
  .ق١۴٠٣ سوم، النوری، مکتبه: بیروت ،الشام خطط محمد، علی، کرد .۵٠
 دارالکتـب: تهـران آخونـدی، محمـد و غفـاری اکبـر علی مصـحح، و محقق ،الکافی کلینی، .۵١

  .ق١۴٠٧ االسالمیه،
 ترجمـه و گـردآوری روش، دانـش،: اجتمـاعی تـاریخ ،»اجتمـاعی تاریخ« کریستوف، کنراد، .۵٢

  .ش١٣٩۴ سمت،: تهران باسط، ابراهیم محمد و بشلی پور موسی ابراهیم
 زاهـدی، محمـد و پرهام باقر ترجمه ،اجتماعی علوم فرهنگ کولب، یلیامو  و جولیوس گولد، .۵٣

  . ق١٣٩٢ ،٣چ مازیار،: تهران
 لآلثـار الفرنسـی العلمـی المعهـد: قاهره سید، فواد ایمن حققه ،مصر اخبار محمد، مسبحی، .۵۴

  .١٩٧٨ الشرقیه،
  .١٣۶٨ ،١چ اسالمی، فرهنگ نشر: جا بی حجتی، سیدمحمدباقر ترجمه ،شیعه تاریخ مظفر، .۵۵
 تهـران، مترجمـان، و مؤلفـان منـزوی، ترجمـه ،االقـالیم معرفـه فی التقاسیم احسن مقدسی، .۵۶

  .ش١٣۶١
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 مؤسسـه: لنـدن فـؤاد، ایمـن سـید، مصـحح ،آثـار و خطط بذکر االعتبار و المواعظ مقریزی، .۵٧
  .ق١۴٢٢ االسالمی، للتراث الفرقان

: بیـروت ،مصـنفیهم و الشـیعه علمـاء اسماء فهرست الله، عبید بن علی رازی، الدین منتجب .۵٨
 ق.١۴٠۶ طباطبائی، عبدالعزیز چاپ

) سـده دو در عامـل جبل علمی جنبش( ثانی شهید تا اول شهید از عامل جبل موسی، مهاجر، .۵٩
  .ش١٣٩٣ رضوی، قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد: مشهد دانش، موسی مترجم

  .تا بی نا، بی ،]تا بی[ ،٢٣ بخش ششم، دفتر معنوی مثنوی مولوی، .۶٠
  .ش١٣٧۶ سروش،: تهران ،اسالم جغرافیای عبدالله، طاهری، ناصری .۶١
 اسـالمی، نشـر مؤسسـه: قـم زنجـانی، شـبیری سیدموسـی تحقیق ،النجاشی رجال نجاشی، .۶٢

 .ق١۴١٨
  .ق١۴٠٣، ١چ الوفا، مؤسسه: بیروت ،تشیع و حلب ابراهیم، نصرالله، .۶٣
 رضـوی، قـدس آسـتان: مشـهد زاده،حسـین حسن ترجمه ،شام در شیعه تاریخ عثمان، هاشم .۶۴

  .ش١٣٨٢
 هـای پـژوهش بنیـاد: مشهد چی، شانه مدیر حسن ترجمه ،شام در شیعه تاریخ عثمان، هاشم، .۶۵

 .ش١٣٨٢ اسالمی،
  ش.١٣٨۴ ما، دلیل قم: ،الطلب بغیة کتاب فی شیعه حسین، واثقی، .۶۶
 مؤسسـه: قـم ،)مقـاالت مجموعـه( ،شـیعیان اجتمـاعی تاریخ محمدجواد، سرتختی، یاوری .۶٧

  .ش١٣٩٧ خمینی، امام پژوهشی و آموزشی
  


