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 چکيده
ای به جزیره مهاجرت کرده و های قبیلهخانداني از قبیله تغلب بودند که به علت جنگحمدانیان 

ها حاکمیت موصل را به دست گرفتند و سپس به فکر مورد توجه خالفت عباسي قرار گرفتند. آن

الدوله حمداني با تصرف شام، سوریه شمالي را تحت فرمان خود قلمرو خود افتادند. سیف گسترش

کومت وی در با مرکزیت حلب از طرف اخشیدیان و خلیفه عباسي به رسمیت شناخته درآورد و ح

شد. خاندان حمداني نزدیک به صدسال از اواخر قرن سوم تا اواخر قرن چهارم ه.ق حکومت کردند، 

بنابراین به دلیل اهمیت این خاندان در مسائل سیاسي و مذهبي دوران اسالمي، ضرورت دارد 

رو مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که ر این زمینه انجام گیرد، ازاینمند دتحقیقي نظام

اند؟ نتایج تحقیق که با روش حمدانیان چه نقشي در گسترش تشیع در شام یا سوریه شمالي داشته

مذهب بودند، در شمال تحلیلي انجام گرفته، بیانگر آن است که حمدانیان که شیعه  -توصیفي 

جد، حمایت از علمای شیعه و اظهار ارادت به اهل بیت )ع( در گسترش تشیع سوریه با احداث مس

 .انددر شام نقش داشته
 

 .روم تشیع، الدوله،سیف شام، حمدانیان، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

بودند که از اواخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم هجری ابتدا در شمال عراق حکومت خود را حمدانیان خانداني از قبیلۀ بني تغلب 

تا آخر قرن چهارم هجری بر حلب و نواحي شمالي سوریه فرمانروایي داشتند.  333ای از آن از سال در موصل تأسیس کردند و سپس شاخه

هارون خارجي متحد شد و سپس با تصرف قلعۀ ماردین خود را مطرح  ه.ق با 272حمدانیان به حمدان بن حمدون منسوبند که در سال 

کردند و با حملۀ معضد خلیفه عباسي به این منطقه پسرش حسین تسلیم خلیفه شد و وی به تدریج در دربار خلیفه صاحب نفوذ و اعتبار 

صل و توابع آن منصوب شود و از این زمان ه.ق ابولهیجا عبداهلل بن حمدن به حکومت مو 292گردید و همین مسئله باعث شد در سال 

های بااهمیت در دنیای اسالم های اسالمي قرن چهارم حمدانیان یکي از دولتحمدانیان وارد مرحلۀ جدیدی در تاریخ شدند. از میان دولت

تبلیغ و نشر افکار تشیع و برخورد  و عالوه عالئق شیعي این دولتبویه در بغداد و فاطمیان در مصر بهاست همزماني این دولت اسالمي با آل

حمدانیان تشیع  های برقراری حاکمیت دولتکه طي سالطوریبه های این دولت است،در جهان اسالم از ویژگي ها با تفکر ناصبي گریآن

است که در دوران و مرکز عالمان شیعه گردید. اهمیت دولت حمدانیان در این  ویژه حلب گسترش یافتدر بسیاری از شهرهای شامات به
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المقدس اسالمي و بیت هایرومیان به سرزمین اسالمي بودند که در مقابل تهاجم هایضعف و قدرت عباسیان ظاهر شدند و از معدود دولت

افع کرد و همچنین مدها مقابله ميها به دفاع از مرزهای اسالمي پرداخت و با آنهای آنبرپا شد و به شدت در برابر تعرضات و تجاوز

کند رفت. اهمیت حمدانیان از لحاظ سیاسي و مذهبي ایجاد ميخالفت عباسي در برابر حمالت فاطمیان هم به شمار مي هایسرزمین

ی حاضر با روش رو مقالهها در گسترش و نشر تشیع در شمال سوریه و شام انجام گیرد، ازاینای منسجم و مدون در خصوص نقش آنمقاله

در صدد پاسخ به این پرسش است که حمدانیان چه نقش و عملکردی در گسترش تشیع در شام یا شمال سوریه توصیفي و تحلیلي 

الدوله نقش مؤثری سیف الدوله بود، اما جانشینان وی ضعیف شدند و حکومت حمدانیان در دورهها در دوره سیفاند؟ و اوج اقتدار آنداشته

بویه با آل وسیله فاطمیان از بین رفت. حمدانیانحلب داشتند. حاکمیت این خاندان درنهایت به ویژهدر گسترش تشیع در منطقه شامات و به

 ها از فراز و نشیب خاصي برخوردار بوده است،ها با این سلسلهدوره بودند و روابط آندر بغداد و اخشیدیان در مصر هم

 هاي سياسیورود حمدانيان به جريان

ترین قبایل عرب به العرب ساکن بودند ودر میان اعراب از بزرگحمدان بن حمدون هستند که در جزیرةحمدانیان پسران و نوادگان 

ای بین دجله و فرات( منتقل شدند و در تاریخ عرب به قبیله بني های طوالني به جزیره فراتیه )منطقهرفتند که به سبب جنگشمار مي

جزیره عربستان در نقاط مختلف (. تغلبیان پس از ترک موطن اصلي خود در شبه2/301: 1374 تغلب و ربیعه شهرت دارند )ابن خلدون،

کم های نجد و حدود تهامه ساکن شدند و تا قرن ششم میالدی در آنجا بودند تا کمپراکنده شدند نخست همراه دیگر قبایل ربیعه در بلندی

(. حمدانیان در اطراف موصل مقیم شدند و حمدان در حوادث سیاسي 25 :1388ی پاییني فرات در دیار ربیعه گذاشتند )سامر،قدم بر شاخه

(. حمدانیان از اواخر قرن سوم تا اوایل قرن چهارم هجری 681: 1386ه.ق نقش معتبری داشت )حسن ابراهیم حسن،  260موصل از سال 

تا آخر قرن چهارم هجری بر حلب و  333 ای از آن از سالابتدا در شمال عراق حکومت خود را در موصل تأسیس کردند و سپس شاخه

ه.ق با هارون خارجي متحد شد و کمي پس از آن قلعۀ ماردین را تصرف کرد  272نواحي شمالي سوریه فرمانروایي داشتند. حمدان در سال 

بن حمدون در سال  ( و با تصرف مناطقي از شمال عراق خود را مطرح کردند. حمدان681: 1386؛ حسن ابراهیم حسن، 172: 1370)بیات، 

الزعفران متحصن شده بود از سوی معتضد خلیفه عباسي محاصره شد و ابوایوب عنبری به اطاعت ی صواره نزدیک عینه.ق که در قلعه 281

 خلیفه درآمد و به سپاه او پیوست و حسین بن حمدان بن حمدون و یارانش از معتضد امان خواستند و چندی بعد حمدان هم به نزد معتضد

(. حملۀ معضد خلیفه عباسي به این منطقه پسرش حسین تسلیم خلیفه شد و وی به تدریج در دربار خلیفه 2/ 640: 1382رفت )مسعودی، 

ه.ق ابولهیجا عبداهلل بن حمدن به حکومت موصل و توابع آن منصوب  292صاحب نفوذ و اعتبار گردید و همین مسئله باعث شد در سال 

ی شیعي حمداني است او دارای انیان وارد مرحلۀ جدیدی در تاریخ شدندحمدون پسر حمدان تغلبي مؤسس سلسلهشود و از این زمان حمد

آغاز  رومیان تسخیر کردند، های وسیعي را ازپسران زیادی است که در زمان عباسیان در منطقه جزیره حکومت تشکیل دادند و سرزمین

ها مبارزه شدید و گردد و یکي از عوامل پیشرفت و پیدایش حکومت آنبه بعد برمي ه.ق 390تا  290های ها به حدود سالحکومت آن

 315(. در سال 24:1380ای کسب نمایند )صنعتگر، ی عباسي موقعیت ویژهها نزد خلیفهمستمر آنان با رومیان بود این مهم باعث شد تا آن

 ایز خالفت مورد تهدید قرار گرفت عبداهلل حمداني طي حمالت گستردهتا جایي که بغداد مرک ه.ق قرامطه حمالت وسیعي را آغاز کردند

در یک توطئه براندازی علیه خلیفه با دو تن از ندیمان خلیفه شرکت کرد و مقتدر را از خالفت خلع  ه.ق 317ها را تار و مار کرد، در سال آن

جدید شوریدند و  کرمانشاه را به دست آورد. سپاهیان بغداد بر خلیفهکرده و القاهر را به خالفت نشاند و حکومت حلوان، دینور، همدان و 

الدوله( در  های حسن و علي باقي ماند که حسن )ناصرمقتدر دوباره به خالفت نشست عبداهلل در این شورش کشته شد از او دو پسر به نام

مذهب در حدود (. این دو برادر شیعي1367:1/689، المعارف اسالميالدوله( در حلب حکومت تشکیل دادند )دائرةموصل و علي )سیف

ه.ق ادامه دادند تا این که به  394های ها حکومتشان را تا ساله.ق بر این مناطق حکومت کردند بعد فرزندان آن 357تا  320های سال

ادر توانستند با درایت و سیاست در ها بود که آن دو برسال اول حکومت آن 35دست فاطیان منقرض شدند، اوج عزت و شکوه حمدانیان در 

سالمت و  (،27: 1380بسازند و حتي نزد خلیفه برای خود جایگاه رفیعي کسب کنند )صنعتگر، عین اینکه شیعه بودند با خلفای عباسي

خود را کوفه  مرکز حکومت )ع( ها در میان اعراب باعث شد تا همیشه در مسیر صحیح قدم بردارند. زماني که حضرت عليموقعیت خاص آن

 (.3/454: 1360المعارف شیعه،های صفین و نهروان همراه امیرالمؤمنین )ع( بودند )دائرةقرار داد، حمدانیان با او بیعت کردند و در جنگ

از  جای ماندهطور آثار بهالسالم و فرزندانش دلیل روشني بر تشیع حمدانیان است و همینها در دفاع از امام علي علیهسوابق آن

هاست هاست. از دیگر دالیل شیعه بودن حمدانیان احیای آثار شیعه و تشویق علمای شیعه توسط آنها دلیل دیگری بر شیعه بودن آنآن

 (.31-33: 1380)صنعتگر، 

 جغرافياي سياسی و حکومتی حمدانيان شام

کند و به سبب پا، آفریقا و آسیا را به هم وصل ميی اروشام موقعیتي بسیار مهم دارد و مشرف بر دریای مدیترانه است که سه قاره 

های انساني بین آسیای صغیر، مصر، عراق و جزیره از آن گذشته ها بوده و مهاجرتهمین موقعیت ممتاز سوریه از دیرباز گذرگاه اقوام و ملت
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عرب از  اند که تأثیریراث تمدني آن بر جای نهادهاند و آثاری در ساختار انساني و ماست و بسیاری از اقوام قدیم و جدید در آن نفوذ کرده

رومیان برای  (. منطقه شام مرز حائل بین کشورهای اسالمي آن روز و دولت قدرتمند بیزانس بود.227: 1388تر بوده است )سامر، همه قوی

طوالني با مسلمین به راه انداختند و های پیاپي و منظور تسلط بر منطقه وسیع و باارزش شام جنگالمقدس و بهاختیار گرفتن بیت در

اند حمدانیان توانایي دشمن دیگری نیز در مقابل مسلمین وجود داشت به نام قرامطه که از این منطقه به شهرها و روستاها حمالتي داشته

از این موقعیت استفاده کرده حکومتي ها که ای شد برای استقرار دولتي به اسم آنی این منطقه را بروز دادند و این زمینهخود را برای اداره

کرد صورت مستقل عمل ميبه مدت یک قرن تشکیل دادند و با به دست آوردن اعتماد عباسیان حکومتي تشکیل دادند که در دو منطقه به

 (.37-42: 1380یکي در حلب و دیگری در موصل )صنعتگر، 

 الدوله و مورخانسيف

از دو جهت است یکي از  الدولهور و از بزرگان حکام عرب و اسالم است. شهرت سیفالدوله دارای شخصیت تاریخي مشهسیف 

الدوله بلندپروازی اوست که توانست ترین صفت سیف(. برجسته233: 1388هایش با روم و دیگری عنایت خاص او به فرهنگ )سامر، جنگ

های خونین دولتي کوچک برپا کند میان کشمکش بخشد و در واحوال آن زمان بعضي اهداف خود را تحققبااستعدادهای شخصي در اوضاع

 شد.که شامل سوریه شمالي مي

کرد، طور مطلق پرهیز نميگذراني بهاعتدال است و اگرچه از لذت و خوش الدوله بر غالب فرمانروایان معاصرش رعایتامتیاز سیف

: 1388سامر، )افزود داد که بر هیبتش مياز خود وقار و جدیت نشان ميها کلي رها نکرده بود بلکه بیشتر وقتاما عنان خویش را نیز به

بیت اسالمي و مقابله با رومیان متجاوز، سالمت نفس، ایمان و توجه به اهل الدوله دفاع حقیقي از اسالم و کشورهای(. دلیل اشتهار سیف237

وگو ادب از طریق تشکیل مجالس گفت شاعران، نشر علم وهنر و پرورش دانشمندان ادیبان و  )ع(، طرفداری از علم، دانش، ادب،

سرایي شاعران دربار ای بزرگي او را دلیل حماسهالدوله متفاوت است عدههای مورخان در مورد سیفدیدگاه حالهای علمي. بااینباشخصیت

اند )ثعالبي، هایت فرزانگي و دادگری ستودهدانند برخي حمدانیان را به نالدوله ميمذهب و پسرعموی سیفشاعر شیعي ازجمله ابوفراس

ی رونق عنوان حامي و کانون عمدهالدوله سخن گفته است، اما در کل به( و برخي مثل ابن حوقل از خشم وتنفر نسبت به سیف1/15: 1393

 شده است.ادبیات عرب و اسالم معرفي

و حامي ادب و هنر مشهور است. شهرت وی به حمایت از شاعران و  عنوان امیری جنگجوهای عربي بهالدوله در ادبیات و افسانهسیف

های خود وی در پیدا شدن شهرت و فرمانروایي و دانشمندان با حقیقت مطابقت دارد، ولي مساعي این شاعران و دانشمندان بیش از تالش

گر ز مردم، همراه با عدم قابلیت را جلوهشرکت او در جنگ و جهاد مؤثر بوده است. حکومت حمدانیان تصویری از پول ناحق گرفتن ا

های ها و ماجراجویيها به مصرف خودنمایيشد که سبب ناتوان شدن و ضعف کشور بود و این پولسازد. مبالغ هنگفتي از مردم گرفته ميمي

 (.267: 1390لت و لمپتون،ومرج طلب بود )هوهرج نشینانالدوله برقراری نظم در میان بادیهرسید، اما کار بزرگ سیفنظامي مي

 استقرار دولت حمدانيان

الدوله پیش از ایجاد دولت حمدانیان حلب در کنار برادرش ناصرالدوله بود. او در نظامي سیف -ی سیاسيهای عمدهفعالیت

و واسط را از چنگ  کوشیدحال برای گسترش قلمرو خود مي های ناصرالدوله با بریدیان و ترکان دست راست برادر بود و در همانجنگ

سوی صحنه عاملي بود که او را به 332تا  330های (، اما عدم موفقیت وی در عراق در بین سال234: 1391بریدیان خارج کرد )چلونگر،

یک  ی خودالدوله به تبعیت مطلق از برادرش ناصرالدوله و زندگي در سایه وی قانع نماند بلکه براجدید فعالیت و بلندپروازی سوق داد. سیف

الدوله را بر نصیبین گماشت، اما برای اش را ارضا کند آرزو نمود پس از بازگشت از بغداد ناصرالدوله، سیفطلبيتر که جاهزندگاني پربهره

 میل بود و چشم به شام داشت و دریافت که به سبب ضعف والي اخشیدیکننده نبود و نسبت به آنجا بيالدوله به لحاظ مالي راضيسیف

میل سازد و همراه خواست ترکان را به عراق بيه.ق در عراق همین خیال را داشت و مي 331پذیر است و از سال دست یافتن بر شام امکان

طلبي او را تری خواست که جاهالدوله از برادرش والیت بزرگکردند. سیفآنان قصد شام و مصر کند، ولي ترکان از دور شدن از عراق ابا مي

الدوله برای استقالل از برادر گردید چراکه دو برادر باوجود بخش سیفنماید ناصرالدوله وی را متوجه شام کرد و همین اشاره الهامارضا 

الدوله برای تصرف شام نیازمند پول و سپاه بود که از برادرش ها وجود داشت. سیفها رقابت و کم اطمیناني نیز بین آنمحبت بین آن

ه.ق بر حلب تسلط یافت و در آنجا حکومت  333الدوله در سال (. سیف242: 1388ضا کرد که موردقبول قرار نگرفت )سامر،ناصرالدوله تقا

انطاکیه گسترش داد پس از استقرار در حلب به تجهیز نیروی نظامي پرداخت )صنعتگر،  تشکیل داد و حکومتش را تا مناطق حمص و

1380 :52.) 

 يديانالدوله با اخشهاي سيفجنگ

شام پیش از آنکه در دست حمدانیان بیفتد در دست اخشیدیان بود. اخشیدیان از نسل غالمي ترک به نام محمد بن طغج بودند که 

(. حلب در دست محمد بن طغج اخشید بود که از 29: 1390ه.ق از سوی خلیفه عباسي به والیت مصر منصوب شدند )معزی، 323از سال 
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عهده داشت رابطه اخشیدیان و حمدانیان خوب نبود و از طرفي اخشیدیان از طرف فاطمیان مغرب مورد  بر طرف عباسیان والیت آن را

(. کالبیان به نیابت اخشیدیان در حلب بودند و به علت 243: 1388الدوله به حلب آماده بود )سامر،تهدید بودند، بنابراین شرایط برای سیف

الدوله نظر آنان را برگرداند و های بزرگ به همدستان سیفالدوله کردند. اخشید با دادن وعدهسیفاختالف با اخشیدیان حلب را تسلیم 

الدوله را دریافت با وی اما چون اخشید از جنگ به تنگ آمده بود و از طرفي استواری عزیمت سیف الدوله مجبور به ترک دمشق شد،سیف

سوریه جنوبي و دمشق از آن اخشید باشد. بعد از مرگ اخشید پسرش انجور جانشین وی  الدوله ومصالحه کرد که سوریه شمالي از آن سیف

 الدولهالدوله که دمشق را تصرف کرده بود تحریک کرد که سیفغالم دربار بر وی حاکم شد و او را به جنگ با سیف شد که به علت سن کم،

: 1388اضافه شد )سامر، الدولهبه قلمرو سیف یت با مصالحه با انطاکیهکه درنها بیرون رفت و بر حلب تسلط یافت شکست خورد و از دمشق

اسالمي به نیرویي مسلمان همانند  ها به مناطقحمله رومي که برای مقابله با الدوله این بود(. علت صلح اخشیدیان با سیف247-246

: 1391ان قلمرو خویش و رومیان حائل کنند )چلونگر،حمدانیان را می خواستند به این وسیلهو مي شام نیاز داشت حمدانیان در شمال

238.) 

داد کار با های محمد اخشیدی روبرو شدند، اما هر بار حاکم مصر به عللي ترجیح ميالدوله و جانشینانش در آغاز با لشکرکشيسیف

خلیفه هم که  (،7/203: 1374خت )ابن اثیر،شمال شام به رسمیت شنا الدوله را برمصالحه پایان یابد و با بستن قراردادهایي حاکمیت سیف

 در شام تقریباً را پذیرفت و منشور حکومتي وی را صادر نمود. محدوده قلمرو حمدانیان این قرارداد دادبر اخشیدیان ترجیح مي حمدانیان را

و این شهر تا پایان حکومت  زیدبه پایتختي برگ الدوله حلب را که شهر کوچک و ثروتمندی بودشد. سیفشمالي کنوني مي شامل سوریه

در  صورت جدیبه وجود قبایل عربي بود که هنوز الدوله(، مشکل دیگر سیف40: 1390معزی،) شام این موقعیت را حفظ کرد حمدانیان

 (.123: 1388سامر،) زیستند و حاضر به پذیرش سلطه هیچ حاکمیتي نبودند های شام ميبیابان

 حلب پايتخت حمدانيان شام

در میانه  های مهم این کشور است که قرن چهارمحلب در کشور سوریه از موقعیتي خاص برخوردار بوده و اکنون یکي از استان شهر

کردند به همین وآمد ميهای دور و نزدیک رفتتجار از حلب به تمام سرزمین .المللي بوده استشرق و غرب دنیا واقع و مرکز تجارت بین

های طوالني رومیان باعث شد تا از اند و قبل از اسالم مرکز تجارت جهاني بوده است، اما جنگگذاری کردهنام دلیل حلب را عروس صحرا

الدوله و مردم حلب بگذارد و یک دولت کوچک در سرزمین حلب در مقابل روم بر دوش سیف رونق اقتصادی آن کاسته و بار سنگیني

رسد به دلیل تبعید ابوذر غفاری به اسالم بازداشت. حضور شیعه در حلب به قبل از قرن چهارم مياز حمله به جهان  ایستاد و او را قدرتمند

السالم در زمان خلیفه سوم در تمامي منطقه ازجمله شهر حلب زمینه محبت از امام علي علیه های او علیه معاویه و طرفداریششام و فعالیت

بردند یکي از بانوان امام السالم از راه حلب به شام ميامام حسین علیه بیتکه اسرای اهلميالسالم را به وجود آورد و هنگابیت علیهاهل

السالم را بر روی که سربریده امام حسین علیهو نیز هنگامي السالم فرزندش سقط شد و او را در کنار کوه جوشن دفن کردحسین علیه

جای گذاشت. بیت )ع( بهمندی مردم آن دیار به اهلدادها تأثیر مهمي در عالقهسنگي نهاده بودند قطره خوني از آن چکید که این روی

و محل ظهور عالمان بزرگي برای شیعه شود که  صورت پایگاهي برای شیعیان درآیدجوشش خون امام حسین )ع( سبب شد تا شهر حلب به

ازآنکه مدتي ان در حلب مقام ارجمندی به دست آوردند و پسالدوله شیعی(. در روزگار سیف53-59: 1380هنوز هم ادامه دارد )صنعتگر، 

ها سرشار از شیعه بود طوالني زیر چتر استتار تقیه به سر برده بودند رهایي یافتند درنتیجه حلب و نواحي اطراف آن در دوران حمداني

مانده است ای تاریخي است که تا امروز باقيترین شهرهدار است بلکه یکي از قدیمي(. حلب تنها شهری کهن و ریشه226: 1387)مظفر، 

دهد سازی در آن عصر را نشان ميهای بسیاری داشت که پیشرفت ساختمانها و زیارتگاهها، عمارتکاخ دوره حمدانیان مساجد، این شهر در

شد به همین سبب حلب تأثیر های انطاکیه در آن دیده ميو شهر حلب خصوصیتي داشت که کمتر متأثر از بیگانه بود و ویژگي کنیسه

 (.352: 1388خاص در معماری اسالمي سوریه داشته است )سامر، 

 اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی دولت حمدانيان

عرب،  یوناني، سامي نژادان غیر کرد، قلمرو حمداني در نژاد، زبان، اقتصاد و سابقه تمدن یکدست نبود و ترکیبي بود از ارمني،

ها که حمدانیان پای دو نژاد ترک و دیلم را نیز به این دیار گشودند که در این میان عرب قدیم و فاتحان عرب مسلمان و مهاجر هایعرب

وهوای مناسب و خاک حاصلخیز هم باعث رونق کشاورزی (. آب195-196: 1388آورتر بودند به قدرت رسیدند )سامر،تر و جنگپرجمعیت

وآمد داشتند و برای دادوستد به ضرب سکه اقدام کردند و ها رفتن از نژادها و مذاهب گوناگون به بازارهای آندر شام شده بود بازرگانا

از این راه مال  اندازند وبردند حمدانیان تالش داشتند مالیات راکم کنند و زمان آن را به تعویق بيسود بسیاری ميحمداني هم بازرگانان

ها یهودی و مسیحي (، اکثر مردم حلب حنفي و بعضي نیز شافعي مذهب بودند در بین آن66-75: 1390، بسیاری گردآوری کردند )معزی

گونه فشار و تدریج مردم حلب شیعه شدند و بدون هیچالدوله بهمذهب بودند و با کوشش سیفنیز وجود داشت. حمدانیان مردمي شیعه

شد و از طرف حمدانیان آزادی کامل برقرار بود. بااینکه های مذهبي ظلم نميز اقلیتیک اکردند و نسبت به هیچتهدیدی کنار هم زندگي مي
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های رومي جنبه مذهبي داشت، ولي هرگز برای یهودیان رومي و مسیحیان مشکلي ایجاد نشد حتي برخي الدوله با مسیحيهای سیفجنگ

الدوله مسیحي بودند که ضمن پایبندی به دین خود در دستگاه سیفهای دانالدوله مسیحي بودند. بهترین مهندسین و ریاضيغالمان سیف

 (. 96.99: 1380خدمت شیعه بودند )صنعتگر، 

و برای برقراری آرامش در قلمرو خود به امر قضاوت اهتمام خاصي داشتند و  کردندامرای حمداني نظام وزارت عباسي را پیروی مي

د چون شغل محتسب بازندگي اقتصادی ارتباط داشت و برای جلوگیری از غش و تقلب شناختنطور منصب محتسب را به رسمیت ميهمین

ها محتسب گماشتند اقتصاد زراعي بالد حمداني منابع مختلف داشت، زیرا در قلمرو آنان انواع محصوالت وکار و پیشهو نظارت بر کسب

و  (359: 1388آمد )سامر،، پنبه، انگور، کتان، نیشکر و سماق به عمل ميدار و خرما، موز، پرتقال، برنجبار و درختان مثمر و سایههمچون تره

ترین مرکز تجارت سوریه شمالي و به داشتن کاروانسراها، بازارها و صادرات سرکه، صابون و منسوجات ممتاز بود ازلحاظ تجارت حلب مهم

مچون فرش، عطر، شیشه و زیورآالت طال باعث شکوفایي و (. تشویق امرا و اغنیا و توجهشان به کاالهای تجملي ه180: 1361)مقدسي، 

(. حلب یک مرکز صنعتي مهم خصوصاً در صنایع شیشه و بلور زینتي بود که جزء 372: 1388اعتالی صنعت در عصر حمداني شد )سامر،

 (. 123: 1373آمد )قزویني، عجایب جهان به شمار مي

الدوله آمدند و مورد تشویق و ها شاعر و دانشمند از عراق و فارس به دربار سیفزندگاني فرهنگي نیز در عصر حمداني شکوفا شد ده

داشت تا جایي که یک نوع سکه طالی مخصوص به وزن ده مثقال برای آنان ضرب کرد اکرام وی قرار گرفتند. شعرا و ادبا را بسیار مکرم مي

کردند ها او را همراهي مياش بوند و حتي در جنگلدوله و اهداف عالیها(. بسیاری از بزرگان شعر و ادب در خدمت سیف374: 1388)سامر،

دوست و ادیب ستودند. حمدانیان امیراني دانشمي او و سربازانش را تشویق کرده، و مانند خبرنگار اخبار صحیح را منعکس و مثل یک مبلغ،

بر دانشمندان و ادبا نهضتي علمي و ادبي را به ه بود و موفق شدند با تکیهالدوله که خود دانشوری توانا و ادیبي پرآوازویژه سیفپرور بودند به

مذهب طرفدار و مشوق علما و ادیبان بود تا جایي که دانشوران و فرهیختگان ها ادامه پیدا کرد این دولت شیعيوجود بیاورند که مدت

ای العادهالدوله او را به حلب کشاند و مورداحترام فوقسیف سوی این حکومت روی آوردند ازجمله فارابي از مشاهیر اسالم که شهرتبه

ها بوده است و در هر جا اثری از بیت )ع( و احیاکننده آثار آنالدوله توجه به اهلترین کارهای حکومت سیفالدوله قرار گرفت از مهمسیف

عبا، بازسازی قبور بزرگان شیعه )صنعتگر،  تن آلانام پنجدین و صاحبان دین وجود داشت آن را احیا کرد مانند احیای مساجد، ضرب سکه ب

بیت )ع(، ساخت بارگاه مشهدالحسین )ع( یا مسجد النقطه )معزی، ی اذان و شعائر شیعي، ضرب سکه به نام اهل(. اقامه87-65: 1380

1390 :88.) 

 هاي معاصر حمدانياندولت

ی قدرت آنان از آن ترکان بود د و خلفا از خود اختیاری نداشتند همهدر قرن چهارم خالفت درنهایت ضعف بو خلفاي عباسی: -1

شد ضعف ه.ق حکومت خلفای عباسي به دست وزرای درباره اداره مي 320های مستقل در قلمرو خالفت عباسیان پدید آمد تا سال و دولت

 ها امرای ترک نفوذشان در دستگاهلیاقتياین بي های دولتي را خریدوفروش کنند درنتیجهلیاقت فرصت داد تا پستخلفا به افراد بي

 آل بويه: -2کردند در این موقع بود که وزارت به امیراالمرایي مبدل گشت؛ی کارها دخالت ميعباسیان بیشتر شد تا جایي که در همه

مذهب بود که در زمان حمدانیان در ایران به پا خاستند و دولتي بزرگ تشکیل دادند که سراسر ایران را های شیعيبویه یکي از دولتآل

فراگرفت و سپس قلمرو حکومت آنان تا بغداد کشیده شد و به امیراالمرایي بغداد دست پیدا کردند، مردم را پذیرش مکتب تشیع تشویق 

های معاصر حمدانیان دولت اخشیدی است، اخشیدیان مدتي در اخشیدیان: یکي از دولت -3رابطه خوبي با حمدانیان نداشتند؛کردند اما مي

: 1380الدوله ازآنجا رانده شدند )صنعتگر، ه.ق حلب در اختیار اخشیدیان بود که توسط سیف 333مصر و شام حکومت کردند در سال 

148-147.) 

 انسروابط حمدانيان با بيز

 های،ها و درزمان صلح ارتباطفاصله جنگ گشت باوجوداین درها ميهای آنبیزانس شامل شرح جنگ بیشتر روابط حمدانیان و

گروه  توان به دو گروه تقسیم کرد.های حمدانیان با بیزانس را ميطورکلي جنگشد، بهفرهنگي و تجاری نیز میان آنان برقرار مي سیاسي،

گردید و امرای حمداني ها تکرار ميخصوص در تابستانساله بهداد و تقریبًا همهای مرزی بود که از هردو طرف روی مينخست دست اندازه

گردید که یکي از دو های بزرگ ميکه دسته دوم شامل لشکرکشيگرفتند درحاليعهده مي در مواردی شخصاً فرماندهي سپاه مسلمانان را بر

از جنگ با روم به دست آورد وقتي  الدوله شهرت گسترده خود را(. سیف61: 1390شد )معزی،لمرو دیگری ميفتوحات عازم ق قصدطرف به

همین به  های فرسایشي طوالني فارغ شدند وشاهنشاهي ایران از جنگ اسالم در قرن هفتم میالدی ظهور کرد، امپراتوری بیزانس و

پایتخت بیزانس راهم تهدید نمایند. بدین گونه  های روم شرقي را بگیرند ویمي از سرزمینمسلمانان امکان داد دولت ایران را براندازند و ن

الدوله در قرن دهم رشد یافت. ظهور سیف آغاز جنبه خصومت داشت که باگذشت زمان توسعه و رابطه دولت اسالمي با امپراتوری بیزانس از

تنها الدوله نههای اسالمي عقب بکشند. سیفتي ایجاد کرد که رومیان از سرزمینبیزانس را تغییر داد و فرص میالدی مجرای روابط اعراب و
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قلمرو خالفت عباسي دفع کند  طلبي بیزانس را ازحفظ کرد بلکه توانست وارد خاک رومیان شود خطر توسعه مرزهای اسالمي را

 (. 283-306: 1388)سامر،

 پاشیده وهای عربي ازهمالدوله درزماني که دولتخود سعي فراوان کردند سیفالمقدس به قلمرو قدرت رومیان برای بازگرداندن بیت

همواره سرزمین روم صحنه  اجازه نداد جنگ به داخل کشورهای عربي برسد و تنهایي در مقابل رومیان ایستاد وبه خود مشغول بودند به

بیزانس به یک تماس فرهنگي تمدني منجر شد مثل تجارت  وهای خونین بین اعراب (. جنگ96-97: 1380گر،درگیری بود )صنعت نبرد و

که عموماً از گذشت و  (داشت وجود مسیحیان در محیط اسالمي )اسرای جنگي برقراری روابط مدني اثر عواملي که در روابط فرهنگي و و

عادی خود خصوصاً در ایام  وآمدبه رفت رغم دشمني میان دولت اسالمي و دولت بیزانس تاجرانبه گیری مسلمانان برخوردار بودند وآسان

ای بر نفوذ اقتصادی بیزانس وارد شد چون ی شکنندهدادند فتوحات عربي تغییری در تجارت بیزانس پدید آورد یعني ضربهصلح ادامه مي

تمدن یوناني داشتند و مراکز با  وسیله اعراب فتح شد ارتباط محکميوالیت بیزانس که به والیت پیشرفته و ثروتمندی از بیزانس جدا شد.

اش ها و مدارس و اطالع از آثار علمي و هنری قدیم و میراث تمدنيفرهنگي مشهور همچون انطاکیه، قیصریه، غزه و اسکندریه با کتابخانه

آنکه کینه آمد بيهای متناوب صلح و جنگ پیش ميجزء دولت عربي گردید، عملیات جنگي برای تبادالت فرهنگي حایلي ایجاد نکرد و دوره

رغم جنگ ارتباط فرهنگي جا گذاشت زیرا بهو تعصب نژادی در کار باشد جنگ اعراب و بیزانس تأثیری روشن بر فرهنگ و ادبیات و هنر به

 (.284-1388:310)سامر،  تداوم داشت

 الدوله و عوامل سقوط حمدانيانجانشينان سيف

الدوله پسرش سعد الدوله به اداره امور پرداخت )مسکویه، سیف ي درگذشت بعد ازسالگ 53سال حکمراني در  23الدوله پس از سیف

پیمان و در برابر عباسیان استقالل نداشت به هم بویه،(. سعدالدوله در برابر رومیان ضعیف شد و برای تحکیم موقعیت با آل2/209: 1369

ای از های داخلي، خودسری غالمان و مملوکان و تسلیم قطعهشمکشعلت ضعف قوا با رومیان صلح کرد، حکومت سعد الدوله همراه با ک

سال پسرش سعیدالدوله جانشین وی  25کشور به روم و تهدیدهای فاطمیان و سرگرم شدن سعد الدوله به عیش و عشرت بود که بعد از 

(، 263-1388:272وی حاکم شدند )سامر،ها ادامه داشت و غالمان دربار هم بر ی وی نیز تهدیدهای فاطمیان و روميکه در دوره شد

( و به علت روی کار آمدن نیروهای 77: 1381کفایتي بود )باسورث، های انحطاط و بيهای آخر حکومت حمدانیان سالکه سالطوریبه

مگي و تسلط (، عدم همکاری بین دوشاخه حمدانیان موصل و حلب، خودکا1388:159کار، اختالفات داخلي، هجوم دشمنان )سامر، تازه

ترین (. مهم1390:262رومیان منقرض شدند )معزی،  هایغالمان بر امور، شورش قبایل عرب، شورش قرمطیان، درگیری با فاطمیان و جنگ

های آن ها متکي بر قومیت نبود که رکن اصلي بقاء و دوام سلسلهکه باعث انقراض حمدانیان گردید این بود که اساس حکومت آنعاملي

هایي که حاکمیت ود، زیرا این دولت در قلمرو خود از حمایت جمعي از نیروهای هم نژاد نیرومند خود محروم بود و بر سرزمینزمان ب

ها ناچار بودند برای حفظ بقاء و استمرار حکومت خود از نیروهای نظامي مردم تحت فرمان خود استفاده کنند که داشتند، بیگانه بودند و آن

 (.173: 1370سیار ضعیف شدند )بیات، با مرگ مؤسس آن ب

 حمدانيان و گسترش تشيع

مشعل شیعه در سوریه برافراشته شد و تشیع در سوریه از حالت تقیه  ظهور کرد و جزیره وقتي حکومت حمداني در حلب و شام

داماتي انجام دادند ازجمله: و حلب و نواحي آن در دوره حمدانیان سرشار از شیعه شد، حمدانیان در جهت گسترش تشیع اق بیرون آمد

و استدالل  به تشیع بابیان حقایق ضمن تشویق مردم السالم در حلب،مسجدالنقطه و ساخت بارگاه فرزند امام حسین علیه ساخت مسجد،

برای  لبخیرالعمل در اذان و ایجاد فضای مطلوب در حزنده کردن شعائر شیعي ازجمله گفتن حي علي کردند،علما، از خشونت پرهیز مي

در فتوا بودند به  تشیع و مرجعیت که معروف به زهره شیعیان از نقاط دیگر به حلب مانند خاندان بني فعالیت علمای شیعه و پناه بردن

 ی حمدانیانها اشاره به رواج بازار دیني در دورهحلب آمدند و علما زیادی به جهان تشیع تقدیم کردند. وجود علمای زیاد در بین حمداني

 پس از حمدانیان زمان با حکومت حمدانیان صورت گرفت. بقاء تشیع در سراسر حلبهم هاوسیله آندین به و توجه به علما و ترویج است

که سلجوقیان بارها خواستند تشیع را در حلب از میان بردارند، اما که با بنیاني استوار بر سر پا ماند تا آنگاه آشکار است یکي از حقایق

شد و باوجود اما حي علي خیر العمل همچنان در اذان گفته مي پذیری به تشیع حلب زد،الدین ایوبي هم ضربه آسیبتند. صالحنتوانس

های بعد شیخ نوح حنفي به کفر شیعه و مباح بودن خون های ایوبیان نسبت به شیعیان، تشیع در حلب از بین نرفت. در دورهسختگیری

 (.223-225: 1387مظفر،) اطراف حلب در استتار قرار داشتها فتوی داد و تشیع در آن

 بحث ونتيجه گيري:
حکومت شیعي حمدانیان در جغرافیای بااهمیت شام که گذرگاه اقوام مختلف بود باوجود ضعف خالفت عباسي منشأ نشر فرهنگ، علم و 

های مختلف به حوزه نفوذ عالمان متعددی از سرزمینها باعث شد بود. روشنفکری و آزادمنشي آن المقدساسالم و بیت حفظ جغرافیای

های غیر از به روش رقابت شوند. عالوه بر این تأثیر حمدانیان در گسترش تشیعطوری با بغداد قابلبه ها وارد شوند و منشأ اثر شوند،آن
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ها ویژه شخصیت برجسته آنرد حمدانیان بهخشونت و بابیان حقایق بوده که باعث گسترش تشیع در شام شد، اما شرح مدوني در مورد عملک

 .الدوله و وضعیت شام در دوره حمدانیان در دسترس نیستیعني سیف
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