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 .1مقدمه
هرچند دانشمندان امامی ،از دیرباز ،فعالیت در عرصۀ دانش کالم را از وظایف اصلی
خود می دانسته اند و در این ونوزه ،ارنار فناخری پدیند اورده و منیاورنند ،در زمیننۀ
تاریخ نگاری کالم امامی ،با فقر شدید منابع مواجهیم .پنووهشهنای معندود انجنامشندۀ
برخی معاصران یا مستشرقان هم ،بر محورینت دو متتنب کالمنی قنم و بدنداد شنت
گرفته است و زوایای گوناگون تاریخ کالم امامیه ،در دیگنر بنومهنا همنننان ناشنناخته
مانده است.
ولب 3قرن ها ،از نقاط وضور تودههایی از امامیان بوده و عالمان امامی برجستهای را
زاده و پروریده است و از ای وی ث شایستۀ پووهیدن است .عالمان امامی ولب ،از چه
تاریخی ،به صورت جدی ،به مباوث کالمیوارد شدند؟ شخصیتهای برجستۀ کالمنی،
در میان دانشمندان امامی ان بوم ،چه کسانی بودند؟ ووزههای کالمی ولب با محوریت
کدام شخصیت ها شت گرفته و فعالیت میکرده است؟ ارتباط انان با دو متتب کالمنی
مشهور و متقدم امامیه ،قم و بدداد ،چگونه بوده است؟ ارنار پدیدامنده در ونوزۀ کنالم
امامیه ،در ولب ،وول چه محورهای کالمی بوده است؟ چگوننه منیتنوان این ارنار را
گونه شناسی و طبقه بندی کرد؟ اینها پرسشهایی است که در ای نوشتار ،در پنی پاسنخ
دادن به انها هستیم.

0

پیش از هر چیز ،اشننایی اجمنالی بنا پیشنینۀ اسنالم و تشنیع در ولنب و شنامات
ضروری است .پس از ان ،به مطالعۀ اووال متتلمان ولبی ،در عصر وضور و دورههای
پس از ان خواهیم پرداخت.
 .1اسننتان ولننب کننه در شننمال سننوریه قننرار دارد ،بننا ترکیننه هننممننرز اسننت .کننوههننا تننوروس ،از شننمال،
جلگۀ غوراالنهدام ،از مدنر ،،فنالتهنا ومن و شنبیب ،از جننو ،،و جلگنۀ فنرات ،از مشنر ،،ان را
اواطننه کننرده اسننت .شننهر ولننب نیننز ،مرکننز اسننتان ولننب ،در  152کیلننومتر شننمال دمش ن و ونندود
 52کیلومتر مرز ترکیه ،در ارتفنا  182متنر از سنط درینا واقنع شنده اسنت (هیئة الموسةوع العربیة ،
.)072/8 :3338
 .0شام به منطقه ای کمابیش گسترده گفته میشود که در جنو ،غربی اسیا قرار دارد و از شمال ،رشنتهکنوههنای
توروس ،از جنو ،،صحرای عر ،،از خاور ،میانرودان و از باختر ،دریای مدیترانه ان را محدود کنرده اسنت.
ای منطقه دربرگیرندۀ سرزمی هایی است که امروزه کشورهای سوریه ،اردن ،لبنان ،فلسطی  ،اسنرا ی  ،قبنرس،
بخشهایی از جنو ،ترکیه و شر ،مصر ،در ان جای دارد .گناهی بخنشهنایی از غنر ،عنرا ،را نینز ،جنزو
سرزمی شام به شمار میاورند.
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 .2پیشینۀ اسالم در حلب
ولب ،از قدیمتری شهرها شامات ،پیشینه و جایگاه مهم سیاسى و نیز ارار فرهنگىن
تمدنى ،در دورۀ اسالمى داشته است .در سال شانزدهم هجر  ،مسلمانان ،به فرمانندهى
ابوعبیده جرّاح ،به ولب رفته ،ان را محاصره کردند و خالد ب ولیند نینز ،پنس از فنت
قنّسری  ،به انجا رفت (بالذر 022-333 :3392،؛ یعقوبی .)300- 303/0 :3035 ،به نوشتۀ
ابوالفدا ( ،) 11 :3032ابوعبیده جرّاح ولب را با صل فت کرد و اهالى ولب که به انطاکیه
گریخته بودند ،با اگاهى از مت پیمان صل  ،به ولب بازگشتند .هنگامى که لشتریان اسالم
به انطاکیه روانه شدند ،رومیان قصد ولب کردند؛ ازای رو ،لشنتریان اسنالم بنه ولنب
بازگش تند و با غلبه بر رومیان ،باز ولب را فت کردند (بالذر .)023 -022 :3392 ،
اهمیت ولب و موقعیت جدرافیایى خو ،ان سنبب شند بیشنتر جدرافنینگناران و
تاریخ نویسان دربارۀ اوضا ای شهر مطالبى بیان کنند .در قنرن هفنتم ،یناقوت ومنو
نوشته است در نزدیتى دروازۀ با ،الجنان ،جایى به نام مشهد علنی بن ابنیطالنب( )
هست که یحیى را در انجا به خوا ،دیدهاند .در کنار دروازۀ عرا ،هنم ،مسنجد غنو
است کنه در ان ،سنن نوشنته ا هسنت کنه منیگوینند بنه خنض وضنرت علنی بن
ابی طالب( ) است .در مدر ،شهر ،در دامنۀ کوه جوش نیز ،مرقند محسن  ،پسنر امنام
وسی ( ) قرار دارد که هنگام ورکت اسیران کربال ،از عرا ،به دمشن  ،در کنودکى ،در
اینجا درگذشته و به خاك سپرده شده است .نزدیك ان هم ،مردم ولب ،با هزینۀ زیناد،
زیارتگاهى زیبا و بسیار استوار بنا کردهاند .بیرون دروازۀ با،الیهود نینز ،سننگى وجنود
دارد که به ان عطر و گنال ،منیپاشنند و دخین منیبندنند و مسنلمانان و یهودینان و
مسیحیان ،در زیارت ان هم گام اند و در زیر ان ،مرقد چند پیامبر است .ومو دژ ولب
را نیز وصف و به هشت دروازه اشاره کرده است (یناقوت ومنوی .)128/0 :3133 ،در
قرن هشتم ،قزوینى ( )380-381 :3380ولب را مفص شرح داده و منذاهب اهنالىاش
را تشیع و تسن نوشته است.
در قرن نهنم ،وناف ابنرو ( )159- 155/3 :3175ولنب را مفصن وصنف و ضنم
توصیف ا ،و هوا خو ،ان ،اهالى اش را اه سنت و نیز شیعهمنذهب معرفنى و بنه
فراوانى مدارس و خانگاهها ان هم اشاره کرده اسنت (بنا اقتبناس از الهنوتی:3188 ،
.)857-853/31
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 .3تشیع در شامات
مشهور است که تشیع ،در مناط ساولی شام ،به دست یار فداکار امیرالمنممنی ( )،
ابوذر غفاری گسترش یافته؛ اما در ارار که  ،ای مطلب به صراوت ،در هیچ جا نیامنده
است .در دورۀ خلیفۀ سوم ،ابوذر غفاری ،در مسجد پیامبر(ص) مینشست و بنر عممنان
طع می گفت .او از وقانیت امیرالمممنی ( ) و شایستگیاش بنرای خالفنت مسنلمانان
سخ می گفت .عممان که از سخنان ابوذر اگاه شد ،او را به شام ،نزد معاویه فرستاد؛ اما
ابوذر انجا نیز ،در مسجد مینشست و همان سخنان را تتنرار منیکنرد .وی بنه منناط
اطراف و روستاها میرفت و مردم را به پیروی از علی( ) فرامیخواند؛ ازای رو ،معاویه
او را به مدینه بازگرداند و عممان او را به رَبَذه تبعید کرد .ابوذر در انجا بود تنا در سنال
 ،10وفات کرد (یعقوبی370-373/ 0 :3035 ،؛ ذهبی.)52/0 :3031 ،
مالك اشتر نخعی ،یتی دیگر از یاران خاص امیرالمممنی ( ) ،هم مندتی در شنام و
بیتردید ،در معرفی تشیع در ای ناویه ممرر بود .وی در سال  ،،11به دسنتور عممنان،
به وم تبعید (طبری )109-138/0 :3028 ،و پنس از جنن جمن  ،فرمانندار منطقنۀ
جزیره 3شد (منقری.)30 :3021 ،
نویسندۀ التأسیس لتاریخ الشیع فی لبنان و سةویة  ،بنا جسنتجوی کتنب تناریخی و
یافت سرنخهایی از قبیلۀ بنیهمدان 0،در شهرهای وم  ،بعلبنك ،طنرابلس ،الذقینه و
دمش معتقد است تشیع موجود در برخی از ای مناط  ،بازماندۀ مهناجرت افنراد قبیلنۀ
بنیهمدان به ای نواوی است (مهاجر)73- 72 :3031 ،؛ بنابرای میتوان نخستی نشانه
های تشیع در سرزمی شام را بی دهههای سوم تا پنجم هجری جستجو کرد.

 .4تشیع در حلب
تاریخ دقیقی از نخستی شیعیان ولب در دست نیست؛ اما چنان که گذشت ،اوتماالً
 .1منطقهای میان دجله و فرات ،در جنو ،عرا ،و شمال شام
 .2قبیلۀ بنیهمدان ،در سال هشتم یا هشتم و نهم هجری ،به دست امیرالمممنی ( ) ،در یم  ،اسالم را پذیرفتنند
(ولبی .)012/1 :3007،عده ای از انها ،در ماجرای فتووات اسالمی در عرا ،،به ای منطقه کنو کردنند .پنس
انته امیرالمممنی ( ) کوفه را مرکز وتومت خود قرار داد ،انها یتی از بزرگتری قبای کوفه به شمار امدند و
در جن های جم و صفی  ،در کنار علی( ) جنگیدند .اب شهراشو )130/3 :3179( ،می گوید« :و قند کنان
علی ما الً لهمْدان ،ممرراً لهم ،و هو القا  :فلو کنت بواباً علی با ،جن لقلت لهمدان ادخلوا بسالم».
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مهاجران اولیهای که مملف التأسیس از ورودشان به منطقۀ شامات و وم و بعلبنك و
طرابلس و ...خبر داده ،از ای دیار نیز گذر کردند یا با مردم انجا ارتباط داشتند .از این
ودس و گمان که بگذریم ،به طور مشخ تر ،در اواخنر قنرن اول منیتنوان از نقنش
خاندان «ابیشعبه» کوفی یناد کنرد .خنود ابنیشنعبه از اصنحا ،امیرمممننان( ) بنود و
فرزندان و نوادگانش ،در ولب تجارت می کردند و از راویان مور و از اصنحا ،چنند
امام بودند .بی شك رفت و امد انان به ولب و داد و ستدشان ،با توجه بنه راوی بنودن
انها ،در معرفی متتب اه بیت( ) به مردم ان نواوی و اوتماالً جذ ،افنرادی بنه این
متتب ممرر بوده است.
غیر از اینها ،اننه در تاریخ ،به طور روش بیان شده ،ای است که ولبیان ،تنا پنیش
از به ولب رف ت ابوابراهیم محمد ب اومد ورّانی وجازی ،از نوادگان امام صناد،) (،
ونفی مذهب بودند و پس از ورود ایشان به ولب ،گرایش به تشیع رواج یافنت (امنی ،
.)3/1 :3021
گسترش تشیع در ای منطقه ،به ظهور دولت ومندانیان ،بنی سنالهنای  ،100تنا
 ،130بازمی گردد .نخست وس ب عبداللّه ومدانی ،ملقب به ناصنرالدوله ،در موصن
عرا ،وتومت تشتی داد و سپس ،در سال  ،،111برادرش علی ب عبداللّه ومندانی،
ملقب به سیف الدوله ،در ولب و نواوی ان ،وتومت خود را برپاکرد .انها بر تمام نقاط
شمالی سوریه وتومت میکردند.
ظاهراً ای وضع تا قرن پنجم ادامه داشت؛ زیرا اب عدیم دربارۀ شهر ولنب ،از نامنۀ
مختار ب وس ب بطالن به هالل ب محس صابی ن که در سال  ،002نوشنته شنده ن
نق میکند « :وقتی به ولب رسیدیم و شهر چنی و چنان بود  ...و فقهای ان بر منذهب
شیعه فتوا می دادند» (اب عدیم ،بیتا :ج .)93/3پس از وملۀ سلجوقیان به بدداد و اقتدار
یافت انان ،نورالدی محمود زنگی ،در سال  ،،503بنر ولنب وتومنت کنرد .در این
دوره ،کم کم مبارزه با شعایر شیعی اغاز شد .او بود که برای تدییر اذان دسنتور صنادر و
ممذنان را از گفت «ویّ علی خیر العم » منع کرد (اب الحنبلی)19-15 :3023 ،؛ امنا این
وضع دیری نپایید؛ زیرا در سال  ،،572وناکم ولنب ،ملنك صنال  ،فرزنند نورالندی
محمود زنگی ،از ترس انته شهر به دست صالحالدی ایوبی سقوط کند ،از مردم ولب
کمك خواست .شیعیان ولب برای ومایت از او شرط کردند که بتوانند «ویّ علی خیر
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العم » را در اذان بگویند؛ جلوی جنازههای خود ،از امامان دوازدهگانه( ) نام ببرنند؛ در
نماز بر مردگان خود ،پنج تتبیر بگویند؛ امر ازدواج انان بنه دسنت شنریف ابوالمتنارم
ومزه ب زهنره ولبنی باشند و تعصنب سننیگنری نینز از مینان بنرود .ملنك صنال
خواسته های انان را پذیرفت و مردم نیز ،همۀ اننه را شرط کرده بودند ،در شنهر اجنرا
کردند (امی  900/0 :3021 ،و901؛ اب کمیر .)155/30 :3028 ،با تسنلض ایوبینان ،شنیعیان
تحت فشار زیادی بودند؛ باای وال ،تا قرن هفتم ،هنوز شنیعیان ،در برخنی منناط  ،بنه
شعایر خود عم می کردند .مولوی ( ،757 :3189دفتر ششم ،بیتهای  777تنا  )782در
شعر نشان میدهد تشیع تا ان زمان ،در ولب رواج داشت:
بننا ،انطاکیننه اننندر تننا بننه شننب
روز عاشننور همننه اهنن ولننب
مننناتم ان خانننندان دارد مقنننیم
گرد اید مرد و زن جمعنی عینیم
شنننیعه عاشنننورا بنننرای کنننربال
نالننه و نووننه کنننند اننندر بتننا
کز یزید و شمر دیند ان خانندان
بشننمرند ان ظلننمهننا و امتحننان

 .5دانشمندان امامی حلب در عصر حضور
تنها نشانی که از ولب در دورۀ وضور ا مۀ معصوم( ) وجود دارد ،به خانندان ابنی
شعبه کوفی ولبی بازمی گردد که با خود ابوشعبه ده نفر بودند .انها به دلین تجنارت بنا
ولب ،به «ولبی» شهرت یافته بودند .اهمیت برخی از اعضای ای خاندان بنه دو دلین
است :نخس ت انته چهار ت از انها صاوب کتا ،روایی بودند و محدران برجستۀ پنس
از ای دوره ،چون شیخ کلینی و شیخ صدو ،،از ای کتا،ها بهرۀ زیادی بردنند؛ دلین
دوم اینته روایات دو ت از ای راویان ،یعنی عبیداللّه ب علی و محمد ب علنی ولبنی
فراوان است .ای دو نتته برای اعتبار راویان مور نینز ،بسنیار مهنم اسنت (سنرخهای،
 .)55 :3188ای خاندان در دستۀ فقهای محد اصحا ،ا مه( ) جای میگیرند.
در مجمو  ،عنوان «ولبی»  900مرتبه ،در اسناد کتا ،شریف کافی تتنرار شنده کنه
 50موردش به کتا،ها و ابوا ،نخستی ن که متتف مباوث اعتقادی است ن و منابقی
به ابوا ،فقهی کافی مربوط است .ای امار نشان میدهد که دغدغۀ راویان ولبی بیشنتر
مباوث فقهی بوده است ،تا اعتقادی.
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 .6متکلمان حلب پس از عصر ائمه(ع)
منابع کالمی ،تاریخی ،رجالی و اجازه نامه های برجایماننده از قنرون پیشنی نشنان
می دهد که متتلمانی چند از میان دانشمندان امامی ولب برخاستهاند که برخنی مشنهور
و دیگران ناشناختهاند .اننه در پی میاید ،یافتههای ما در ای زمینه است.
 .1- 6سالمة بن محمد
چنان که اشاره شد ،پس از عصر ا مه( ) ،به ویوه در دورۀ وتومنت الومندان بنر
ولب ،ای ناویه به پناهگاه بسیاری از عالمان و بزرگان شیعه بدل شد .ومدانیان ن کنه
اه موص عرا ،بودند ن پس از تسلض بر ولب ،بسیاری از شیعیان منناط پیرامنون را
به ولب اوردند .علما و محدران نیز ،یا در ای شهر پرورش یافتند ینا از منناط دیگنر،
به انجا کو کردند.
اندکی پیش از سال  ،،112چند ت از دانشمندان شیعی ،به بدداد مهناجرت کردنند؛
از جمله محمد ب یعقو ،کلینی و ابوعبداللّه نعمانی که در سال  ،107در بدداد بودند.
هجرت سالم ب محمد ارزنی ،همراه خواهرزادهاش ،ابوالحس محمند بن اومند بن
داود قمی ،به بدداد هم ،اوتماالً در همی سالها بوده است .سالم ب محمند و محمند
ب یعقو ،کلینی و ابوعبداللّه نعمانی ،هر سه ،به شام سفر کردند .سفر سالم ب محمد
به شام ،در سال  ،111اوتماالً تقریباً همزمان با وضور ابوعبداللّه نعمانی در ولب بوده
است .اوتمال دارد که ای سفرها از عام مشترکی ،همنون وضور خانندان شنیعی ال
ومدان ،به ویوه سیفالدوله نشئت گرفته بوده باشد که امیری دانشدوست و اد،پنرور
بود و دانشمندان را گرامی میداشت (موسوی بجنوردی.)859/3 :3182 ،
نجاشی سالم ب محمد ب اسماعی ب عبداللّه ب موسى ب ابیاالکنرم ابوالحسن
األرزنی ،دایی أبی الحس محمد ب اومد ب داود قمی ،را با عبنارات «شنیخ أصنحا،،
رقه و جلی » وصف کرده است .او از اب الولید ،علی ب الحسنی بن بابوینه ،ابن بطنه،
اب همام و افراد ای طبقه روایت کرده است .أومد ب داود با خواهر او ازدواج کنرد و
او را به قم اورد و سالمه ،همراه محمد ب اومد ،به بدداد مهناجرت و مندتی در انجنا
اقامت و در سال  ،113وفات کرد .کتا ،الغیب و كشف الحیرة ،کتا ،المقنع فی الفقنه و
کتا ،الحج را از کتا،های او شمردهاند .طری نجاشی بنه کتنب سنالمه چننی اسنت:
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«محمد ب محمد ]شیخ مفید[ و وسی ب عبیداللّه ]الدضا ری[ و اومد بن علنی عن
أبی الحس محمد ب أومد ب داود ع سةالم » (نجاشنی .)330 :3039 ،شنیخ نینز ،در
کتا ،رجالش ،در «مَ لَم یرو عَنهم علیهم السالم» ،از او و کتا ،مناسك ونج وی ننام
برده است .طری شیخ به کتا،های سالمه مجهول اسنت .سنال  ،،108تلعتبنری از او
ودیث شنیده و از او اجازهای با کنیۀ اباالحس گرفته است (خویی.)385/3 :3031 ،
 .2- 6ابنابىزینب ،ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم نعمانى ،کاتب (د063ق171/م)
وی متتلم ،مفسر و محد شیعى ،با تاریخ والدت نامعلوم است .برخنى زادگناه او
را نُعمانیه مصر ،یم یا وجناز دانسنتهانند (مامقنانی)55/0 :3150 ،؛ امنا انننه درسنت
مى نماید ای است که نعمانى از نعمانیه عرا( ،میان واسض و بدداد) باشند (خوانسناری،
 .)307/9 :3132از زندگى وی همی اندازه معلوم اسنت کنه در 305/،131م بنه شنیراز
امد و در انجا ،از ابوالقاسم موسى ب محمد اشنعری قمنى وندیث اموخنت و در قنم
اوتماالً ،از على ب وسی ب بابویه (د 303/،103م ) وندیث شننیده باشند (نعمنانی،
 .)39- 30 :3191او سپس به بدداد سفر کرد (نجاشى  )073 :3039 ،و در انجا ،از عالمان
و محدران و فقیهان بنامى ،چون محمد ب همام استافى  ،اومد ب محمد ب سعید بن
عقده کوفى (د305/،111م ) و محمد ب یعقنو ،کلیننى (د ،)،103وندیث فراگرفنت.
وی پس از چندی ،از بدداد ،به شام رفت و در  ،،111در طبرینه ،از شنهرهای اردن ،از
محمد ب عبداللّه طبرانى و عبداللّه ب عبدالملك ب سه طبرانى ودیث شننید و پنس
از ان ،در شام ،از محمد ب عممان ب عالن دهنى بددادی ودیث اموخت .وی در سال
های پایانى روزگارش ،به ولب شیعهنشی رفت و بنه نشنر وندیث و معنارف شنیعى
پرداخت و سرانجام در شام درگذشت (نعمانی.)38-30 :3191 ،
نعمانى  ،در ایران و عرا ،و شام  ،افزون بر مشایخ و استادان یادشده ،از ای افراد نیز
بهره برد :اومد ب نصر ب هوذه باهلى ،ابوعلى اومد ب محمد ب یعقنو ،بن عمنار
کوفى  ،وسی ب محمد باوری  ،سالم ب محمد بن اسنماعی ارزننى ،عبندالعزیز بن
عبداللّه ب یونس موصلى  ،عبدالواود ب عبداللّه ب ینونس موصنلى ،علنى بن اومند
بندنیجى  ،محمد ب وس ب محمد جمهور قمى و محمد ب عبداللّه ب جعفر ومیری
(همان .)37- 39 :نعمانى بیش از همه ،از اب عقده کوفى و کلینى بهره گرفت.
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از تعداد ودیثهایى که نعمانی از اب عقده ،در کتنا ،الغیبة  ،مشنهورتری کتنابش،
نق کرده و از جملههای اوترامامیزی که در مورد وی اورده (همان ،)13 :پیداسنت کنه
از ای استاد بسیار تأریر پذیرفته است .وی از شناگردان بسنیار نزدینك و منورد اعتمناد
کلینى بود .کامالً روش نیست که وی هنگنامى کنه محمند بن یعقنو ،کلیننى در ری
مىزیست ،با او بوده یا هنگامى که کلینى ،در اواخر زندگى ،در بدداد بهسرمىبنرد ،از او
بهره گرفته باشد؛ ولى با توجه به اینته در منابع تناریخى ،از دیندار نعمنانى از ری یناد
نشده و همننی قطعى است که در روزگاری کنه محمند بن یعقنو ،در بدنداد بنود،
نعمانى هم در ان شهر مىزیست  ،مىتوان گفت که نعمانى ،در بدداد ،از محضنر کلیننى
بهره برده است  .وی کافى کلینى را نوشته و ازای رو ،به کاتب شهرت یافته و نسنخۀ او
به «نسخۀ کافى نعمانى» مشهور شده است.
نخستی کسى که هرچند به اختصار ،از نعمنانى یناد و موقعینت وی را بینان کنرده،
نجاشى (د3258/،052م ) است که در کتا ،رجال خویش ،او را ستوده است .او نعمانى
را از بزرگان شیعه ،عییم القدر ،شریف المنزل  ،صحی العقیده و کمینر الحندیث دانسنته
است (نجاشی.)073 :3039 ،
مهمتری ارار منسو ،به اب ابىزینب عبارت است از :الغیب  ،الرد علنى االسةمععییی ،
الفرا ض و التفسیر و التسلى (خوانساری308/9 :3132،؛ نعمانی .)35 :3191 ،بنر اسناس
گزارش اب شهراشو )398 :3182( ،پذیرفته شنده اسنت کنه نعمنانی کتنا ،تفسنیری
داشته؛ ولی در اینته اننه مجلسی در بحار االنوار ( ،)37-32/3با عنوان تفسنیر نعمنانی
اورده ،همان نگاشتۀ نعمانی باشد ،تردید جدی وجود دارد .قدر مسلم ان اسنت کنه در
مت موجود ،روایتی از تفسیر نعمانی نق شده است و اوتماالً همی امنر موجنب شنده
ک رساله به نعمانی منسو ،شود (موسنوی بجننوردی)751/35 :3187 ،؛ هرچنند این
مت مباوث کالمی هم دربردارد ،نمیتوان ان را ارر کالمی ولب دانست.
 . 0- 6حسن بن احمد بن صالح ،ابومحمد همْدانی سبیعی حلبی (د071ق)
ابومحمد همْدانی از وافیان ودیث و راویان برجسته و اشنا به رجال است .به گفتۀ
ذهبی ،در وی تشیع کمی دیده میشود .او از عالمان اه سننت بسنیاری ،شنیخ مفیند و
محمد ورّانی روایت کرده است .او که نزد سیفالدوله ومدانی وجاهت داشت و سیف
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الدوله او را در منزلش مالقات میکرد ،کتا ،التبصرة فی فضیی العتةرة المهرةرة را بنرای
وی تألیف کرد (ذهبی035/09 :3027 ،؛ امی .)9/5 :3021 ،
 .4- 6ابوالصالح تقیالدین بن نجم بن عبیداللّه حلبی
ابوالصالح که یتی از بزرگتری عالمان و فقیهان شیعۀ ولب است ،در سال ،،170
در ولب به دنیا امد .وی سه بار ،به عرا ،سفر و مجلس درس سید مرتضی علمالهندی
را درك کرد (ذهبی .)301/12 :3027 ،او از محضر شیخ طوسی و سلّار دیلمی 3هم بهره
برد .عالمه ولی ( )80 :3037گفته است« :او رقه و مورد اعتماد است و تألیفنات خنوبی
دارد .او بر شیخ طوسی رومه اللّه و سید مرتضی رومه اللّه قرا ت کرده است».
جایگاه علمی وی چنان بود که وقتی شخصنی ،از منطقنۀ ولنب ،از ابنویعلی سنلّار
دیلمی مسئله ای فقهی می پرسید ،در پاسنخ منیشننید« :شنما کنه تقنیالندی را داریند»
(طریحی .) 133/0 :3028 ،ابوالصالح در ولب ووزۀ درسی داشت که شرح ان خواهند
امد .وی در فقه و کالم تألیفاتی دارد :در فقه ،کتا ،مشهور التافی و البداة و در کنالم،
تقرینب المعنارف کنه مروننوم مجلسنی ،در بحنار االنننوار (009/00؛ 303/12؛ 912/13؛
30/92؛  317/93و  )31/31از ان نق کرده و شنیخ ورعناملی ( )09/3 :3185نینز ،ان را
دیده و تحسی کرده است .ارار متعدد دیگری نیز ،نوشتۀ ولبی یا منسنو ،بنه اوسنت:
الکعفی  ،الشعفی  ،شرح بر الذخیرة سید مرتضی ،شُبَه المالحدة ،منتخة المعةعی  ،المعنراج
(در ودیث) و البرهنان علنی ربنوت االیمنان (ابن شهراشنو 0.)03 :3182،،سنرانجام،
ابوالصالح ولبی ،در سال  ،،007در بازگشت از سفر وج ،در شهر رمله فلسطی از دنیا
رفت (همان.)39 :
 .5- 6حسن بن احمد بن علی بن معلم ،ابوعلی حلبی
وی از فقهای شیعه ،ادیب ،شاعر و متتلم دورۀ خود بود که فقنه را ننزد ابوالصنالح
 .1حمزة ب عبدالعزیز دیلمی طبری ،معروف به ابویعلی سلّار دیلمی ،از مشایخ ابوالصالح و شاگرد شیخ مفید و
سید مرتضی بود که کتابی در فقه به نام المراسم العیوة دارد .او در سال  ،008یا  ،،091در تبریز از دنیا رفت.
 .2برای مالویۀ فهرست ارار ابوالصالح ر.ك .مقدمۀ استادی بر کتا ،الکافی فی الفقه (تقی ب نجم ابوالصنالح
ولبی (3187ش) .الکافی فی الفقه ،تحقی رضا استادی ،قم :ممسسۀ بوستان کتا.)،
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ولبی فراگرفت .او در معرة النعمان 3،پیش از سال  ،022به دنیا امد و همراه پدرش ،به
ولب مهاجرت کرد (طباطبایی318 -317 :3037 ،؛ اب عدیم ،بیتا.)079/5 :
 .6- 6ثابت بن احمد بن عبدالوهاب حلبی (قرن)5
او فقیهی صال  ،از شاگردان ابوالصالح ولبی (منتجنبالندی 05 :3198 ،؛ مجلسنی،
030/320 :3381؛ ورعاملی ،)07/0 :3185 ،یتی از علمای بزرگ نحنو و مملنف کتنابی
دربارۀ قرا ت عاصم بود .وی پس از وفنات ابوالصنالح ،زعامنت علمنی و خزاننهداری
کتابخانۀ ولب را بر عهده گرفت.
 .7- 6سید ابوالمکارم حمزة بن علی بن زهره حلبی
اب زهره یتی از بزرگان شیعه و از مشهورتری عالمان خاندان بننیزهنره در ولنب
بود که در رمضان  ،،533در ولب به دنیا امد (بددادی .)119/3 :3353 ،طب یك نینر،
نسب شریفش ،با نُه واسطه ،ولی به نوشتۀ روضات الجنات ،با دوازده واسنطه ،بنه امنام
صاد ) (،میرسد (خوانساری .)170/0 :3132 ،سنید محسن امنی  ،در اعینان الشنیعه،
نوشتۀ سن قبر وی را گزارش کرده که نشان میدهد او با نُه واسطه به امنام منیرسند:
« ...حمزة ب علی ب زهره ب علی ب محمد ب محمد ب اومد ب محمد ب الحسی
ب اسحا ،ب جعفر الصاد ،صلوات اللّه علیه و علنی ابا نه و ابنا نه االئمة الطناهری »
(امی .)003/9 :3021 ،
جدّ اعالی ای خاندان اسحا ،ممتم  ،فرزند امام صاد ،) (،بود و ای خانندان ،بنه
دلی نام وی ،اسحاقیی خوانده می شدند؛ اما بعدها ،فرزندان ای خاندان به مناسبت ننام
جدّ ابوالمتارم به «بنیزهره» شهرت یافتند و لف «اب زهره» ،بدون ذکر قرینه ،فقض به او
اشاره دارد .ظاهراً نخستی شخ از ای خاندان که به ولب رفت و موجب شد تشنیع
در ان دیار گسترش یابد ،محمد ب اومد ب محمد ب وسی ب اسنحا ،بنوده باشند
(مرتضی زبیدی .) 080/9 :3030 ،پس از وی ،بسیاری از اعضای این خانندان از نقبنای
سادات و اشراف و عدهای هم از علمای روزگار خود در ولب بودند.
 .1شهری قدیمی ،در شام ،از توابع وم

 ،بی ولب و حمعة (یاقوت وموی)359/5 :3133 ،
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نوزده کتا ،و رساله و نامه به سید ب زهره نسبت داده شده که دامننۀ داننش و معلومناتش
را نشان میدهد .ظاهراً به جز غنی النزو الی علمی االصول و الفنرو  ،بقینۀ انهنا در دسنترس
نیسنت .برخنی از دیگنر ارنار وی عبنارت اسنت از :قنبس االننوار فنی نصةرة العتةرة االخینار
(اب شهراشو ،)09 :3182 ،،مسةئی النرد علنی المنجمنی  ،االعتنرا علنی التنالم النوارد من
وم  ،نقض شبر الفالسف  ،کتا ،النتت فنی النحنو ،جنوا ،المسنا الةوایةة من بدنداد و
الجوا ،عما ذکره مطران نصیبی (ورعاملی329/0 :3185 ،؛ خنویی .)087/7 :3031 ،ابن زهنره ،در
سال  ،،585در ولب از دنیا رفت و در مقبرۀ کنار کوه جوش دف شد (امی .)003/9 :3021 ،
 .8- 6ابوالقاسم عبداللّه بن علی بن زهره حسینی حلبی ( 583- 501ق)
وی فاضلی دانشمند و فقیهی محق و رقه و برادر سید ابوالمتنارم حمزة بن زهنره،
فقیه معروف و مملف غنی النزو  ،بود .خود ابوالقاسم وسینی ولبی نیز ،کتنابی بنه ننام
الغنی داشت .وی از پدرش ،علی ب زهنره ،و از ابن شهراشنو ،رواینت کنرده اسنت.
فرزندش ،سید محی الدی محمد ،و تعدادی از اعالم هم ،از وی روایت کنردهانند .ارنار
بسیاری به او نسبت داده شده است؛ از جمله التجرةد فةی فهةه الغنیة  ،جةوا المسةعئ
الهعهرة ،التبیین لمسألتی الشفعع و عصعة المسیمین ،جوا المسعئ البغداةة  ،تبیین المحج
فی كون اجمعع االمعمی حج  ،الغنی عن الحجج و االةل  ،و مسئی فی نفی التحبیط و جوا
سؤال عن العه و جوا سؤال من مصر فی النبوة (امی 53/8 :3021 ،؛ ورعناملی:3185 ،
391/0؛ افندی.)077-079/0 :3199 ،
 .1 - 6سید عالء الدین بن محمد بن حمد بن زهره علوی حسینی حلبی
وی فقیهی بود که از سید مرتضی روایت کرده و تألیفات متعددی داشنت؛ از جملنه
شرح االرشاد در فقه ،غعة االقتصاد فی واجب االعتقاد در کالم و نذیر الوصول الی علم
االصول و التالم .وی در سال  ،،703در ولب از دنیا رفت (امی .)303/8 :3021 ،

 .7حلقههای کالمیحلب
 .1- 7حوزۀ درسی نعمانی
اشاره کردیم که پس از به قدرت رسیدن ومدانیان در ولب ،برخی از علمای شیعه،
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از جمله نعمانی کاتب ،در ولب اقامت داشتند و در منابع ،از سفر ثه االسنالم کلیننی و
سةالم بن محمنند بنه شنامات ینناد شنده اسنت .دربننار ومندانیان دوسنتدار دانننش و
عنالمپننرور معرفننی شنده اسننت .انننان بنه دالین سیاسننی و منذهبی ،پننذیرای عالمننان
شیعی بودند .متأسنفانه فقنض از تنألیف کتنا ،الغیبة نعمنانی در ولنب (351/،100م)
اگاهیم .با وجود اینته نعمانی از سالم ب محمد روایت نق کنرده ،کتنابش نقن هنای
فراوانی از اب عقده دارد؛ ازای رو به نیر میرسد کتا ،الغیب که بنر ابوالحسنی محمند
ب على شجاعى کاتب امنال شنده (نجاشنى ،)073 :3039 ،بیشنتر وناوی دانسنتههنای
نعمانی پیش از شاگردی نزد محمد ب سالمه باشد .افراد اندکی از نعمانى وندیث نقن
کرده اند کنه یتنى از انهنا همنی ابوالحسنی منذکور اسنت کنه در ولنب ،روزگناری
نننزد نعمننانی بننود و کتننا ،الغیب ة اسننتادش را نگاشننت (همننان) و دیگننری ابوغالننب
زراری (د378/،198م ) است کنه نعمنانی را دینده و از وی وندیث نقن کنرده اسنت
(زراری.)83 :3133 ،
 .2- 7حوزۀ درسی ابوالصالح حلبی
ابوالصالح در ولب ووزۀ درسی داشت که مهمتری دسنتپنروردۀ ان را منیتنوان
ابوالحس رابت ب اسنلم ولبنی دانسنت (منتجنب الندی 05 :3198 ،؛ مجلسنی:3381 ،
030/320؛ امی  )7/0:3021 ،که پس از وفات ابوالصالح ،زعامنت علمنی و خزاننهداری
کتابخانۀ ولب را بر عهده گرفت.
یتی دیگر از افرادی که نامش در زمرۀ شاگردان ابوالصالح دینده منیشنود ،قاضنی
عزالدی عبدالعزیز ب ابی کام طرابلسی است که بیشتر اسانید روایتهنای کتنا،هنای
ابوالصالح به او بازمی گردد .اگر روایت او از ابوالصالح بیواسنطه بنوده باشند ،ظناهراً
عمری دراز داشته است؛ زیرا بر پایۀ اننه از شاگردان او میدانیم ،درگذشت وی را می
توان ودود  502تا ،512دانست .ابن میسّنر ( )70 :3333نینز ،از وینات قاضنی امنامی
اب ابی کام در  ،505سخ گفته است .روایت اب ابیکام از ابوالصالح را میتنوان در
اسانید گوناگون امامیه ،چون اجةعةة عالمنه ولنی ( ،)72 :3021رجنال ابن داود (:3130
7ن ،)8اجةعةة ابن ابنیالرضنا ( ،)392 :3021األربعنون (شنهیداول )79 :3027 ،و اجةعةة
شهیداول ( )338 :3021مالویه کرد.
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ابوالفت کراجتی ،قاضی عبدالعزیز ب براج طرابلسی ،عبدالروم بن اومند مفیند
نیشا بوری ،شریف داعنی بن زیند اوری و تنوا ،بن وسن خشنا ،بصنری نینز ،از
ابوالصالح بهرۀ علمی بردنند (منتجنبالندی 13-12 :3198 ،؛ بنه نقن از ابن ابنیطنی؛
ورعناملی038،121 ،09/0 :3185 ،؛ بنا اقتبناس از :موسنوی بجنننوردی.)923/5 :3182 ،
ابوالصالح در اغاز تقریب المعارف (ص )93تصری کرده است که ای کتا ،را در پنی
درخواست عدهای برای امالی کلیاتی دربارۀ معارف اعتقنادی ن کنه موجنب منیشنود
خواننده از تتالیف عقلی (اعتقادی) و اغرا دینی اگاهی یابد ن نوشنته اسنت؛ ازاین
رو ،تقریب المعارف ،همنون بسیاری از ارار کالمی ان دوران ،مم الملخّ  ،الذخیرة و
جُمَ العلم و العم سید مرتضی و تمهید األصول شیخ طوسی ،به شیوۀ امال پدید امنده
و باید ان را در زمرۀ امالیهای کالمی دانست .وجود جلسات امال از نشانههای مجنالس
و مدرسۀ کالمی بانشاط است.
 .0- 7حوزۀ درس خاندان ابنزهره (سید ابوالمکارم حمزة بن علی بن زهره حلبی)
انگونه که از شرحوال اب زهره و برادرش برمیاید ،ایشان در ولب ،ننزد پندر و اسنتادان
دیگری درس اموختند .ابوالمتارم اب زهره از بزرگان شنیعه و از مشنهورتری عالمنان خانندان
بنیزهره در ولب بود .از کتا،های تراجم و برخی اجازات بنه دسنت منیایند کنه مشنایخ و
استادان سید ب زهره عبارت بودند از :ابومنصور محمد ب الحسن بن منصنور النقناش ،ابنی
علی وس ب الحسی (معروف به ابن واجنب ولبنی) ،ابنیعبداللّنه وسنی بن طناهر بن
وسی صوری و علی ب زهره (پدر بزرگوار خود اب زهره) (نوری.)33/1 :3035 ،
شاگردان سید ب زهره و راویان از او عبارت بودند از :عبداللّه بن علنی بن زهنره
(برادر ایشان) ،سید محیالدی محمد (برادرزادهشان) ،شناذان بن جبر ین  ،محمند بن
ادریس (ورعاملی329/0 :3185 ،؛ خنویی ،)087/7 :3031 ،محمند بن جعفنر مشنهدی
(صاوب کتا ،المزار) ،معی الدی سالم ب بدران مصری مازنی و ابوالحر محمند بن
وس بددادی.
رشیدالدی محمد ب علی ب شهراشو ،مازنندرانی (م ،)،588از مفناخر شنیعه در
نیمۀ دوم قرن ششم ،نیز زمانی ،در ووزۀ ولب بود و در ادبیات عنر ،،شنعر ،قرا نت،
تفسیر ،ودیث ،فقه ،اصول و علوم عقلی تبحر داشنت .وی در بدنداد منیزیسنت و در
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اواخر عمر ،در ولب اقامت گزید و به تدریس پرداخت .ارامگناه او امنروز ،در بینرون
ولب ،زیارتگاه مسلمانان است.
تربیت عالمانی بنزرگ ماننند ابوالمتنارم و عبداللّنه بن علنی بن زهنره و وضنور
اب شهراشو ،نشانه ای از وجود مدرسهای بنزرگ و محنیض علمنی پررونن  ،در ولنب
است .ای مدرسه ،در روزگار خود ،به قدری اعتبار یافنت کنه پرسنشهنای موافقنان و
اعتراضات مخالفان ،از بدداد و مصر و دیگر مناط شام ،مانند ومن  ،بنه ان فرسنتاده
میشد (ورعاملی329/0 :3185 ،؛ خویی.)087/7 :3031 ،

 .8قالب نگارشهای کالمیحلب
 .1- 8جامعنگاریهای کالمی
با گسترش جامعنۀ شنیعی در ولنب و ظهنور عالمنان بزرگنی ،ماننند ابوالصنالح و
اب زهره ،نگارشهای کالمی ای رون گرفت که به لحنا سناختار و محتنوا ،از متتنب
بدداد متأرر بود .در ای امر ،بیشتری سهم را ابوالصالح داشت که مستقیماً از اموزههای
سید مرتضی بهره برده بود .او مطالب فراوانی ،با سیا ،جامعنگاری و اعتقادنامه نوشنت
که خوشبختانه بخش بزرگی از انها تا امروز باقی است.
تقریب المعارف مفص تری ارر کالمنی ابنوالصنالح اسنت .وی در این کتنا ،،بنه
مطالب و موضوعاتی اشاره کرده که در دو ارر کالمی دیگرش ( التنافی و البرهنان) بنه
انها نپرداخته است .چنی به نیر میرسد که ای کتا ،،بنه وینوه در موضنو عندل ،از
الذخیرة سید مرتضی تأریر پذیرفته و مملف کوشیده ضم تلخی مباونث ،نتناتی بنر
محتویات الذخیرة بیفزاید .ای افزودهها به خصوص با مقایسۀ تعاریف سید مرتضنی بنا
تعاریف ابوالصالح به نیر می اید 3.در بخش مربوط به امامت نیز ،بی تقریب المعنارف
ابوالصالح و الشافی سید مرتضی ،نزدیتی بسیاری مشنهود اسنت .مفصن تنری بخنش
تقریب المعارف  ،بخش امامت و مباوث مربوط به ان است .پرداخت ولبنی بنه بحنث
گسترده ای از موضوعات و ابعاد گوناگون امامت ،بیان شبهات متعندد و پاسنخ دادن بنه
انها از توجه ویوۀ وی به ای موضو وتایت میکند؛ همننی نشان میدهند کنه این
 .3برای نمونه ،به ترتیب ،صفحه های  097 ،093و  070الذخیرة را با صنفحههنای  31 ،30و  30تقرینب مقایسنه
کنید.
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اصلی و مح بحث و کشاکش فنراوان مینان

قبی موضوعات ،در ان روزگار ،از مسا
متتلمان شیعه و دیگر فر ،بوده است.
ابوالصالح در چندی جای تقریب المعارف ،به بیان مفص مطاع و ممالب وارده در
خصوص خلفای سهگانه پرداخته و با استناد به ر وایات و اخبنار فنراوان این بنا ،،بنه
صراوت ،به ضاللت و کفر انها وتم داده است .وی نخست یاداوری میکند :با اربنات
امامت امیر المممنی ( ) ،با ادلۀ عقلیه و نقلیه و با ابطال جانشینی خلفای متقدم ،بر اساس
مبانی عقیدتی شیعیان و اه سنت رابت منی شنود کنه محاربنۀ خلفنا و پینروان انهنا بنا
وضرت( ) موجب شده ایشان کافر شوند .وی دلی خود را چننی توضنی منیدهند:
قا به وجو ،عصمت امام به کفر خلفا و پیروان انها نیز معتقد است و قا به وجنود
ن بر امامت علی( ) نیز چنی اعتقاد مشابهی دارد .همو تصری میکنند کنه اشننا بنا
دی ا مه( ) می داند کنه از نینر ایشنان ،بنه طنور قطنع ،خلفنا و پینروان انهنا کافرنند
(ابوالصالح ولبی.)198/3037 :
بخش مربوط به امامت صاوبالزمان( ) ای کتا ،ممت است از کمال الدی ابن
بابویه و غیبت نعمانی متأرر باشد؛ ولی همان ترکیب ،در غیبت طوسی هم کنه سنالهنا
بعد تألیف شده ،دیده میشود (موسوی بجنوردی.)933 :3182 ،
التافی فی التتلیف (یا التافی فی الفقه) دومی ارر ارزشنمند ابنوالصنالح ولبنی در
علم کالم است .ابو الصالح در ای نگاشته که باید ان را ارری کالمین فقهی بندانیم ،بنه
گونۀ نسبتاً مبسوطی ،مباوث مربوط به علم کالم و فقه را تقریر کرده اسنت .در برخنی
منابع ،ای کتا ،التافی فی التتلیف و در برخی دیگر ،التنافی فنی الفقنه نامینده شنده
است .ساختار ای کتا ،با کتا،های کالمی دیگر متتلمنان امنامی بسنیار تفناوت دارد.
وی ای ارر را در سه بخش عمده تندوی کنرده اسنت« :التتلینف العقلنی»« ،التتلینف
السمعی»« ،المستح بالتتلیف و أوتامه».
ابو الصالح ولبی برای ساختار کتا ،خود ،ترتیبی منطقی در نیر گرفته اسنت .او در
یك تقسیم بندی کلی ،کتابش را به دو بخش «تتلیف» و «نتیجنۀ تتلینف» تقسنیم کنرده
است .وی در بخش نخست ،به بیان تتلیف و اقسام ان ،اعم از تتلیف نیری یا عقلی و
تتلیف عملی یا سمعی و در بخش دوم ،به نتیجۀ تتلیف (المسنتح بنالتتلیف) نن کنه
همان مباوث مربوط به معاد است ن پرداخته است.
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ابو الصالح در بخش«تتلیف عقلی» ،در ضم دو فص «تووید» و «عدل» ،به پارهای
از مسا و موضوعات اعتقادی ،اعم از خداشناسی ،پیامبرشناسی و امامشناسی اشناره و
نه چندان مفص  ،عقاید شیعه در ای خصوص را تبیی کرده است .نویسننده سنپس ،در
بخش«تتلیف سمعی»  ،یك دورۀ کام فقنه شنیعی را بینان و در بخنش پاینانی کتنا،،
مباوث مربوط به معاد را ذی عنوان «المستح بالتتلیف و أوتامه» مطرح کرده اسنت.
چنان که مالویه می شود ،ولبی بخش معاد را جداگانه و در پایان مباوث فقهنی اورده
و از ای ویث ،کتا ،التافی فی التتلیف با دیگر کتا،های کالمینفقهی همطبقۀ خود،
مانند غنی النزو اب زهره ولبی متفاوت است .اب زهره گرچه در غنی الننزو  ،هنم بنه
مباوث کالمی اشاره کرده و هم مباوث فقهی و اصولی را اورده است ،قسمت معناد را
از بخش عقاید مجزا نترده؛ بلته به رسنم معمنول کتنا،هنای کالمنی ،ان را در پاینان
مباوث کالمی اورده است.
در ک می توان گفت به لحا محتوایی ،بخش کالمنی التنافی تلخیصنی از مطالنب
تقریب المعارف ولبی است .بسیاری از عبنارات التنافی بنا عبنارات تقرینب المعنارف
مشابهت فراوان دارد؛ با ای وال ،تفاوت هایی نیز میان ای دو دینده منیشنود؛ از جملنه
اینته گاه عبارات التافی در تقریر یك مطلب ،روش تر و واض تنر از عبنارات تقرینب
المعارف است.
ابو الصالح در مواردی ،به سرفص ها و عناوینی از التافی اشاره کرده که در تقرینب
المعارف ،اصالً ذکری از انها نیامده است؛ برای نموننه وی در التنافی (ص ،)50بخنش
مهمی را دربارۀ وتمت وجود ایات محتم و متشابه اورده ،ولی در تقرینب المعنارف،
هیچ سخنی از ان نگفته است .مطالبی که او دربارۀ بداء (ابوالصالح ولبی )73/3037 :و
فر ،یهود (همان ،)78 :در التافی اورده هم ،در تقریب المعنارف مدفنول ماننده اسنت.
ولبی همننی  ،در التافی  ،گاه به طرح شبهات و پاسخگویی به انها پرداختنه؛ ولنی در
تقریب المعارف انها را ذکر نترده است؛ ممالً او شبهۀ بَراهمه در نفی بعمنت انبینا را در
التافی (ص )95-91مطرح کرده و به تفصی  ،به ان پاسخ گفته اسنت ،ولنی در تقرینب
المعارف ،هیچ سخنی از ان نگفته است.
به لحا ترتیب مطالب و موضنوعات ،جنز در منواردی انندك ،التنافی بنا تقرینب
المعارف همسانی دارد .اشتار شد که هرچنند فنیالجملنه منیتنوان گفنت التنافی ،در
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مباوث کالمی ،چتیده ای از تقریب المعارف است ،بالجمله و با نیر دقین  ،نبایند ان را
تلخی صرف و محض تقریب المعارف دانست؛ بلتنه ان را بایند نگاشنتهای مسنتق
دانست که فوایدی بیش از تقریب المعارف دارد و به سهم خود ،منبعی ارزشنمند بنرای
شناخت اندیشه های ابو الصالح و کالم شیعۀ ان دوران است (عطایی نینری و صنناعی،
.)00 :3133
از البرهان علی ربوت االیمان ،در فهرستهای ارار ابوصالح ننام بنرده نشنده اسنت؛
ولی شواهدی از خود مت ای کتا ،بر صحت انتسا ،ان گواهی میدهد .نسنخهای از
ای کتا ،،در سدۀ  ،8به دست وس ب ابیالحس دیلمی رسنید و وی بنا نقن منت
کام ان ،در اعالم الدی باعث شد ای مت تناکنون وفن شنود .بنه لحنا محتنوایی،
رسالۀ البرهان ،تحریر تلخی گونه و چتیدهای از التافی فی التتلیف است؛ باای ونال،
ابوالصالح در همی رسالۀ موجز ،گاه به مطالب و ادلۀ جدیدی اشناره کنرده کنه ننه در
التافی امده است و نه در تقریب المعارف؛ برای نمونه وی در البرهان ،به ایراد برهنانی
بر ودو اجسام و صفات انها پرداخته که ان را در التافی و تقریب المعارف نیناورده
است (ابوالصالح ولبی.)09 :3037 :
رسالۀ البرهان علی ربوت االیمان را باید از اعتقادنامههایی دانست که بیشتر متتلمنان
شیعی ،برای بیان اجمالی عقایند شنیعه منینگارنند تنا اشخاصنی کنه اهن مباومنات و
مجادالت طوالنی علم کالم نیستند ،برای تصحی و تتمی عقاید خود ،بنه انهنا رجنو
کنند تا با علم و عم به مضمون انها ،از سعادت اخروی بهرهمند شوند .ابنوالصنالح در
پایان البرهان  ،به ای نتته تصری کرده که معرفت به مطالب ای رساله استحقا ،رنوا،
دا می ،و جه به انها یا شك در انها کفر را در پی دارد (همان.)58 :
ولبی ای رساله را در دو بخش کلی نگاشته است .بخش نخست ،با عننوان «فصن
فی التالم فی التووید» ،مباومی همنون اربات صانع ،ووندت صنانع و صنفات صنانع
تعنالی را دربننردارد و بخننش دوم ،بننا عنننوان «فصن فننی مسننا العنندل» ،دربردارننندۀ
موضوعاتی چون اربات صفت عدل برای خداوند ،وس و قب در افعنال الهنی ،وسن
تتلیف و مباوث متعل به ان ،نبوت ،امامت و معاد است.
ابوالصننالح از دو کتننا[ ،المسةةئی ] الشةةعفی [ ،المسةةئی ] الکعفی ة خننود ،در التننافی
(ص )091و تقریب المعارف (ص )005یاد کرده است .ظناهراً چننان کنه از ننام کتنا،
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برمی اید ،ابو الصالح در شرح الذخیرة ،به شرح کتا ،الذخیرة سید مرتضی پرداخته بوده
باشد (اقابزرگ طهرانی.)077/31 :3183 ،
غعة االقتصاد فی واجب االعتقاد و نذیر الوصول الی علم االصول و التالم دو کتا،
کالمی است که به سید عالءالدی ب محمد ب ومد ب زهره ولبی نسنبت داده شنده
است و به نیر میرسد دنبالهای از نگارشهنای کالمنی بنه روش متتنب کالمنی سنید
مرتضی و شیخ طوسی باشد (امی  .)303/8 :3021 ،کتا ،معالم الدی هم به وسن بن
اومد ب علی ب معلم ولبی نسبت داده شده که به مناسنبت ننامش ،اوتمناالً مباونث
کالمی را دربرداشته است.
ظاهراً از نوزده کتا ،و رساله و نامۀ منسو ،به سید ب زهره فقض غنی الننزو النی
علمی االصول و الفرو باقی مانده است .ای کتا ،که از مهمتری ارار سنید بن زهنره
است ،در سه بخش تنییم شده :مسا کالمی از تووید تا معاد؛ اصول فقه که بنه شنیوۀ
ارار قدما و از بخش های سودمند ان بحث قیاس است و بخش اخر که دربارۀ فنرو و
اوتام شرعی است ،یك دورۀ فقه استداللی فشنرده ،بنا اسنتفاده از اینات و رواینات و
اجما است .ای بخش از ارار پنرارزش در موضنو فقنه مقنارن اسنت (امنی :3021 ،
53/8؛ ورعاملی391/0 :3185 ،؛ افندی.)077- 079/0 :3199 ،
توجیه چنی ساختاری در کالم ابن زهنره ولبنی امنده اسنت .او کنه بنه پینروی از
ابو الصالح ،در ارر خود ،غنی النزو  ،تقسیم تتلیف به عقلی و سمعی را ذکر کرده ،پنس
از تشری انته تتلیف عقلی مشتم بر علم به تووید و عدل است ،بیان میکند معرفت
به تتلیف سمعی ،اکتسابی و متفر بر تتلیف عقلی است؛ زیرا تتلیف سنمعی (اوتنام
فقهی) بر علم به وجود خداوند ،امتنا فعن قبنی از خداونند ،صند ،رسنول و دیگنر
اموری متوقف است که در تتلیف عقلی از انها بحث میشود؛ ازای رو ،نخست بایند از
تتلیف عقلی سخ گفت و پس از ان ،به بحث از تتلیف سمعی پرداخت (ابن زهنره،
.)03/0 :3175
 .2- 8غیبتنگاری
اشاره کردیم که در نیمۀ اول سدۀ 32/،0م که غیبت امام مهدی( ) به درازا کشنید و
به ویوه پس از درگذشت ابوالحس صیمری (302/،103م ) ،اخنری ناینب امنام ،و بنا
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پایان غیبت صدری  ،اشفتگى فتنری و تزلنزل اعتقنادی در برخنی شنیعیان پدیند امند.
نعمانى که در ان روزگنار منىزیسنت ،بنرای تقوینت بنیادهنای فتنری تشنیع و بنرای
پاسخگویى به نیازهای اعتقادی شیعیان در موضو امامت و راز غیبت امام دوازدهم( )،
کتا ،الغیی را تألیف کرد .ای کتا ،دربردارنندۀ رواینات و بحنثهنایى دربنارۀ غیبنت
است  .نعمانى در مقدمۀ کتا ،،به اوضا ان روزگار و انگیزۀ خود در تدوی ان اشاراتى
مننیکننند (نعمننانی .)10-12/3191 :مشننهورتری ارننر نعمننانى غیبننت اسننت کننه در
351/،100م ،در ولب تألیف شده و  09با ،و  005ودیث دارد و ظناهراً قندیمتنری
کتا ،موجود در موضو غیبت مهدی منتیر(عج) است.
 .0- 8فضایلنگاری
یتی از سبكهای نگارش کتا ،هنای وندیمی ،تنألیف مناقنب و فضنا اسنت کنه
نگرش کالمی در ان مضمر است .ای مطلب در نسبت با جامعنۀ مخاطنب و چیننش و
گزینش روایات بیشتر خودنمایی می کند؛ ممالً گنزینش روایناتی کنه در ان اولوینت در
علم ،قضاوت و مانند اینها برای شخصی مطرح میشود در جامعهای با جمعیت بسیاری
از اه سنت ،نوعی هماوردطلبی در پیشوایی علمی و عملی جامعنه انگاشنته منیشنود؛
ازای رو ،عالمان شیعه ،چه برای روشنگری و چه بنرای همناوردطلبی ،بنه تنألیف این
دست از کتا،ها روی اوردند .سبیعی ولبی التبصرة فی فضةیی العتةرة المهرةرة (ذهبنی،
035/09 :3027؛ امی  )9/5 :3021 ،و ابنةهره حیبی قبس األنوای فی نصرة العترة األخیةعی
(اب شهراشو )09 :3182 ،،را با همی انگیزه نگاشتهاند.
 .4- 8ردیهنویسی
تنو مذهبی ،بهخودیخود ،زمینهسناز گفتگنو و تنناز مینان پینروان و عالمنان هنر
مذهب است و شامات ،از دیرباز ،ای وضع را داشته است .مخاطبان ردیههنای عالمنان
امامی ولب سه گروه بودند :اسماعیلیه ،منجمان و فیلسوفان .در عنوانهنای کتنا،هنای
نعمانی ،الرد على االسمععییی هم مشاهده میشود که اکنون ارری از ان در دست نیسنت
و نقلی از ان هم در جایی دیده نشده است .گسترۀ نفوذ اسماعیلیه و به قندرت رسنیدن
انها در شمال افریقا ،همراه ادعای مهدویت خلفای فاطمی ممت است انگینزۀ نعمنانی

درآمدی بر تاریخ کالم امامیه در حلب 404 /

در نگارش ای کتا ،بوده باشد .در غیبنت نعمنانی ،مبنارزهای فتنری بنا اندیشنههنای
انحرافی ،به و یوه با افتار اسماعیلیان دنبال شده است تا ادعای مهدویت قنا م فناطمی
ابطال شود .نعمانی در غیبت ،با ،مستقلی را به اربات امام نبودن اسماعی  ،فرزنند امنام
صاد ،) (،اختصاص داده است .وی در غیبت  ،به هیچ فرقۀ انحرافی دیگنری ،بنا این
صراوت اشاره نترده و درصدد برنیامده به شبهات انها پاسخ دهند .این همنه از نفنوذ
اسماعیلیه و لزوم برخورد فتری جدی با انها در ان زمان وتایت میکند.
[دفع] شُبه المالحدة (ذهبی؛ 3027؛  )300/12از جملۀ کتا،های ابوالصالح است که
باقی نمانده و صرفاً بر اساس نامش میتوان ان را پاسخی بنه شنبهات کفنار و ملحندان
دانست .اوتماالً با توجه به رواج اطال ،عنوان «ملحد» بر اسماعیلیه ،ای کتا ،ردینهای
بر انان بوده باشد .رابت ب اومد ب عبدالوها ،ولبی هنم کنه جانشنی ابوالصنالح و
خزانه دار کتابخانۀ ولب بود ،کتابی در رد اسماعیلیه و نشان دادن انحرافات انها نوشت؛
به همی دلی  ،اس ماعیلیان او را به مصر بردند و وی به دستور واکم مصر دار زده شند.
اب زهره ولبی نیز ،در قرن های بعد ،ردیه هایی با عنوانهای مسئی الرد علی المنجمنی ،
نقض شبر الفالسف و االعترا علی التالم الوارد م وم نوشت.
 .5- 8مسائلنگاری
پاسخگویی به پرسش های دینی پینروان و مخالفنان از جملنۀ سنبكهنای نگارشنی
مرسوم میان متتلمی بوده است .در ولب نینز ،بنا وجنود وتنومتی شنیعی و وضنور
عالمانی مانند ابوالصالح و اب زهره و جانشینان او ،مرکزیتی بنرای شنیعیان پدیند امنده
بود؛ ازای رو ،نامهها و پرسش ها برای ایشان فرستاده میشد .هنگامی که مسا مهم بود
یا پرسش های اهالی منطقهای بیش از ود میشد ،پاسنخهنا از شنت نامنه خنارج و بنه
جزوه و کتا ،تبدی میشد .جوا ،المسا الةوایةة من بدنداد و الجنوا ،عمّنا ذکنره
مطران نصیبی (ورعاملی329/0 :3185 ،؛ خویی )087/7 :3031،اب زهنره ولبنی و نینز
جوا المسعئ الهةعهرة ،جةوا المسةعئ البغداةةة  ،التبیةین لمسةألتی الشةفعع و عصةعة
المسیمین ،جوا سؤال من مصر فی النبوة ،مسئی فی نفی التحبیط و جوا سؤال عن العه
(امی 53/8 :3038 ،؛ ورعاملی391/0 :3185 ،؛ افندی )077-079/0 :3199 ،عبداللّنه بن
علی ب زهره ولبی از کتا،هایی است که با ای سبك نگاشته شد.
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نتیجه
در عصر وضور ا مه( ) ،هرچند دانشمندان امامیولبی به وف و انتقنال نقلینات و
میرا ودیمی شیعه همت گماشتند ،بررسی اماری ای روایات نشان میدهند کنه اننان
بیشتر به شرعیات و مباوث فقهی عالقه داشتند ،تا به موضوعات اعتقادی .پس از عصر
وضور و از سدۀ چهارم به بعد ،متتلمان امامی متعددی ،در ونوزۀ علمنی ولنب نقنش
ایفا کردند که سالم ب محمد (د ،)،113کاتنب نعمنانی (د ،)،192وسن بن اومند
همدانی سبیعی (د ،)،173ابوالصالح ولبی (د ،)،007وس ب اومد ولبی ،رابت بن
اومد ولبی ،ابوالمتنارم ابن زهنره (د ،)،585ابوالقاسنم عبداللّنه بن علنی بن زهنره
(د )،582و سید عالء الدی ب محمد ولبی (د )،585از ان جملهاند .مطالعنۀ اجنازات
نشان می دهد که دست کم ،سنه تن از نامبردگنان ،یعننی نعمنانی و ابوالصنالح و سنید
ابوالمتارم ب زهره ،ووزۀ درسی مهمی داشتند.
افزون بر جامعنگاری هنای کالمنی ،غیبنتنگناری ،فضنای نگناری ،ردینهنویسنی و
مسننا نگنناری ،سننبكهننای رایننج در نگاشننتههننای کالمننی ولننب بننود؛ البتننه برخننی
جامع نگاری های کالمی ای بوم ،به لحا ساختاری ،با جامعنگاریهای کالمنی مرسنوم
تفاوتهایی داشت.
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خوانساری ،محمدباقر بن زینالعابدین (9814ق) .روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات ،ج2
و ،1قم :اسماعیلیان.
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خویی ،ابوالقاسم (9098ق) .معجم رجال الحدیث ،ج1و ،3چ ،۵نجف :مرکز نشر الثقافا.

ذهبی ،محمد بن احمد (9043ق) .تاریخ االسالم ،ج21و ،84بیروت ،دارالکتاب العربی.

ووووووووووووو (9098ق) .سیر اعالم النبالء ،ج ،2بیروت :مؤسسا الرسالا.

زراری ،احمد بن محمد (9811ق) .رسالة آلاعین ،به کوشش محمدعلی ابطحی ،اصفهان :بینا.

سرخه ای ،احسان (9833ش)« .کتاب حلبی منبعی مکتوب در تألیف الکافی» ،علوم حدیث ،سوا ،90
شمارۀ  ،۵9ص.۵3- 80

شهیداو  ،محمد بن مکی (9043ق) .االربعون حدیثا ،قم :مدرسۀ امام مهدی.

ووووووووووووو (9048ق) .اجازۀ للشیخ شمم الدین ،در محمودباقر مجلسوی ،بحوار االنووار ،ج،940
بیروت :داراحیاء التراث العربی.

طباطبایی ،عبدالعزیز (9093ق) .معجم اعالم الشیعة ،قم :مؤسسا آ البی :الحیاء التراث.
طبری ،محمد بن مریر (9043ق) .تاریخ الطبری ،بیروت :مؤسسا األعلمی.

طریحی ،فخرالدین بن محمد (9043ق) .مجمع البحرین ،ج ،2چ ،2بی ما ،مکتبا نشر الثقافا االسالمیا.

عالمه حلی ،حسن بن یوسف (9048ق) .االجازة الکبیرة ،در محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،940
بیروت :داراحیاء التراث العربی.

ووووووووووووو (9093ق) .خالصة االقوال ،قم :مؤسسا النشر االسالمی.

عطایی نظری ،حمید؛ صناعی ،زهرا (9819ش)« .نکاتی در باب ابوالصالح حلبی و نگاشتههای کالمی
او» ،آینۀ پژوهش ،سا بیس :و سوم  ،شمارۀ 98۵و ،981ص.20- ۵

قزوینی ،زکریا بن محمد (9130م) .آثار البالد و اخبارالعباد  ،بیروت :داربیروت للطباعا و النشر.

الهوتی ،بهزاد (« .)9833حلب» ،دانشنامه مهان اسالم ،ج ،98ص.3۵3- 3۵9
مامقانی ،حسن (98۵2ق) .تنقیح المقال ،ج ،2نجف :مکتبا المرتضویا.

مجلسی ،محمدباقر (9138م) .بحمار االنموار ،ج90و22و84و89و14و11و18و ،942بیوروت :داراحیواء
التراث العربی.

مرتضی زبیدی ،محمد بن محمد (9090ق) .تاج العروس ،ج ،1بیروت :دارالفکر.

منتجب الدین ،علی بن عبداللّه (9813ش) .فهرست منتجبالدین ،تحقی مال الدین محدث ارموو،،
قم :مکتبا آیا اللّه المرعشی.

منقری ،ابنمزاحم (9048ق) .وقعة صفین  ،قم :منشورات مکتبا آیا اللّه المرعشی النجفی.

موسوی بجنوردی ،محمدکاظم (ناظر) (9834ش) .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،۵ذیل «ابوالصالح
حلبی»؛ ج ،9ذیل «آ حمدان» ،تهران :مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.

ووووووووووووو (ناظر) (9833ش) .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،9۵ذیل «تفسیر نعمانی» ،تهوران:
مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.

مولوی ،مال الدین محمد بن محمد ( ، )9831مثنوی معنوی ،تهران :سپید.
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لتاریخ الشیعة فی لبنان و سوریة ،بیروت :دارالمالک.

نجاشی ،احمد بن علی (9091ق) .رجال النجاشی ،چاپ پنجم ،قم :مؤسسا النشر االسالمی.

نعمانی ،محمد بن ابراهیم (9818ش) .الغیبة ،ترجمۀ محمد مواد غفاری ،تهران :نشر صدوق.

نوری ،حسین بن محمدتقی (909۵ق) .خاتمة المستدرک ،قم :مؤسسا آ البی :الحیاء التراث.
هیئا الموسوعا العربیا (9113م) .الموسوعة العربیة ،ج ، 3دمش  :االقسام العلمیا :االرادة العاما.

یاقوت حموی ،یاقوت بن عبداللّه ( 9811ق) .معجم البلدان ،ج2و ، ۵بیروت :داراحیاء التراث العربی.

یعقوبی ،احمد بن اسحاق (909۵ق) .تاریخ الیعقوبی ،ج ،2بیروت :دارصادر.

