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  كتيبه هاى شيعى از قرن پنجم هجرى در شمال سوريه
احمد خامه يار1

در دو قرن چهارم و پنجم هجرى، منطقة شمال سوريه، به مركزيت شهر حلب، شاهد تأسيس دو دولت 
از نخستين دولتهاى غير علوى در تاريخ شيعه بود. دولت نخست يعنى دولت حمدانيان، در اوايل قرن چهارم 
ــيف الدولة حمدانى (333-356 هـ) پايه گذارى شد. دولت دوم، دولت بنى مرداس بود كه  ــط س هجرى توس
پس از انقراض سلسلة حمدانيان، در اوايل قرن پنجم توسط صالح بن مرداس (415-420 هـ) تأسيس شد 
و با آغاز سلطة سلجوقيان بر منطقة شام، از بين رفت. در دوره هاى تاريخى بعدى، با توجه به روى كار آمدن 
حاكمان سّنى مذهب و آغاز سختگيرى ها نسبت به شيعيان، به تدريج از حضور و نقش سياسى و اجتماعى 
آنان در اين منطقه كاسته شد؛ به طورى كه تا پايان دورة عثمانى، شيعه به اقليت كوچك و كمجمعيتى در 

منطقه تبديل شده بود.
هنوز در برخى بناهاى باقيمانده از دوران گسترش تشيع در شهر حلب و منطقة شمال سوريه، كتيبه هايى 
ــيعيان در اين منطقه به شمار  ــند و يادگارى از حضور تاريخى ش ــيعى وجود دارد كه س با مضامين مذهبى ش
ــت، از كهن ترين  ــت آن از قرن پنجم هجرى اس ــى از اين كتيبه ها، كه قدم ــد برخ ــد. به نظر ميرس مى آي
كتيبه هاى شيعى و قديمى ترين نمونه هاى باقيمانده از نوع خود باشد و بنابراين از اهميت و جايگاه ويژه اى 
در تاريخ هنر و معمارى شيعى برخوردار است. بدون شك در ديگر سرزمين هاى جهان اسالم به ويژه عراق 
ــيعى بوده  ــيعى قديمى ترى وجود دارد كه داراى كتيبه هايى با مضامين ش و ايران، بناها و زيارتگاه هاى ش
ــتر اين بناها در دوره هاى بعدى، دستخوش بازسازى ها و تغييرات متعّدد شده است و تاريخ  ــت، ولى بيش اس
ــين باز مى گردد. از جمله قديمى ترين كتيبه هاى  ــيعى موجود در آن، به دوره هاى تاريخى پس كتيبه هاى ش

1. كارشناس ارشد مطالعات اسالمى.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

782

كتيبه هاي شيعي از قرن پنجم هجري در شمال سوريه/ احمد خامه يار

ــت، مى توان به كتيبهاى از عضدالدولة ديلمى (338-372 هـ) در تخت  ــيعى كه تا به امروز باقيمانده اس ش
جمشيد اشاره كرد كه در آن نام دوازده امام به كار رفته است.1

در ادامه، به كتيبه هاى شيعى باقيمانده از قرن پنجم هجرى در شمال سوريه اشاره خواهد شد.

سنگنوشته هاى شيعى در روستاهاى ادلب
ــتاها و خرابه هاى تاريخى منطقة ادلب، سنگنوشته ها و سنگ قبرهايى بسيار قديمى  ــيارى از روس در بس
ــيعى به  ــود كه در برخى از آنها، عبارتهاى ش ــتين هجرى يافت ميش ــاده از قرون نخس با خطوط عربى س
ــتاى بارا (واقع در 33 كيلومترى جنوب ادلب)  ــتانى در روس ــم ميخورد. از جمله بر ديوار يك بناى باس چش
ــورخ 461 هـ وجود دارد كه در كنار آن عبارت «محمـد وعلى، كالهما املى»؛  ــته اى عربى م سنگنوش

محمد و على هر دو اميد من هستند، به چشم مى خورد.2

كتيبة سردر مشهد امام على (ع) در َمَعّرة ِمصرين
َمَعّرة ِمصرين، شهر كوچكى است واقع در حدود 11 كيلومترى شمال ادلب. قدمت آن به پيش از اسالم 
ــط مسلمانان به فرماندهى ابوعبيدة بن الجّراح (م 18 هـ) فتح شده  ــال 16 هجرى توس باز مى گردد و در س
ــت، ولى امروزه شيعيان در آن اقليتى  ــهرهاى شيعهنشين منطقه بوده اس ــت3. اين شهر در گذشته از ش اس
بيش نيستند و تعدادشان از چند هزار نفر فراتر نمى رود. در محلة شيعه نشين آن، زيارتگاهى با قدمت هزار 
ــود. در منابع تاريخى به اين  ــهد امام على (ع)» شناخته ميش ــاله وجود دارد كه نزد اهالى منطقه به «مش س
زيارتگاه اشارهاى نشده است و در حال حاضر هيچ يك از اهالى منطقه از سبب پيدايش و بناى آن و اينكه 
ــايد بتوان احتمال داد كه اين «مشهد»4 از  ــت، اطالع ندارند. ش ــته اس چه ارتباطى با حضرت على (ع) داش
زيارتگاه هايى بوده كه بر مبناى رؤيا و ديدن حضرت على (ع) در خواب در محل بناى آن، ايجاد شده است. 
اين گونه زيارتگاه ها، به طور گسترده در قرون نخستين هجرى، به ويژه در شام و مصر، وجود داشته است.5

1. آزاد، ميترا و شايسته فر، مهنا «كتيبه هاى ابنيه دوران آل بويه، با تأكيد بر مضامين مذهبى»، مطالعات هنر اسالمى، 
ش 1، سال 1، پاييز و زمستان 1383، ص 49.

2. قوصرة، فايز، التاريخ االثرى لالوابد العربية االسالمية فى محافظة ادلب، دمشق: وزارة الثقافة، 2006 م، ص 77-76.
3. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري، باشراف: مصطفي طالس، بي جا، مركز الدراسات العسكرية بالتعاون مع 

الجمعية الجغرافية السورية و المؤسسة العامة للمساحة، چاپ 1، 1990م، 304/5.
4. «مشهد» در زبان عربى مترادف با آرامگاه يا زيارتگاه بوده است، ولى در قرون اولية هجرى به طور ويژه بر قبور و 
مزارات اهل بيت (ع) داللت داشته است. وجه تسمية شهر مشهد نيز وجود آستان مقدس امام رضا (ع) در آن بوده 
است. براى آگاهى بيشتر در اين باره، ر.ك: رزق، عاصم محمد، معجم مصطلحات العمارة والفنون االسالمية، قاهره: 

مكتبة مدبولى، چاپ 1، 2000 م، ص 177-176.
5.  علي بن ابي بكر هروي (م 611 هـ ) به تعدادي از زيارتگاه هاي مبتني بر رويت شخصيت هاي مقدس اسالم به 
ويژه حضرت علي (ع) اشاره كرده است. ر. ك: االشارات إلي معرفة الزيارات، تحقيق: جانين سورديل- طومين، 
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ــاختمان ساده اى است و از شبستان كوچكى در سمت جنوب و صحن كوچكى در  ــهد داراى س بناى مش
شمال تشكيل يافته است. شبستان داراى گنبد نيمكرهاى است. ورودى بنا در ميان ضلع شمالى صحن قرار 
ــتر به يك مسجد كوچك و ساده شباهت دارد و با بناى مسجد يا مقام ابراهيم خليل  ــهد بيش دارد. بناى مش

(ع) در قلعة حلب، از آثار دورة بنى مرداس، قابل مقايسه است.
ــنگى وجود دارد كه حاوى نقوش هندسى اسالمى است. در باالى اين نقوش، كتيبه اى  ــردر بنا، س بر س
در چهار سطر به خط كوفى غير منّقط وجود دارد كه بر اساس آن، نام بانى مشهد، «سلطان بن ابراهيم بن 
ــت. اين تاريخ، مصادف با دورة حاكميت امير شبل الدوله نصر  ــال 426 هـ .ق اس على» و تاريخ بناى آن س

بن صالح بن مرداس (420-429 هـ) بر منطقه است. متن كتيبه چنين است:
[سطر 1:] بسم اهللا الرحمن الرحيم، ال اله اال اهللا، محّمد رسول
[سطر 2:] اهللا، على ولى اهللا، صلى اهللا عليهما، هذا مشهد امير

[سطر 3:] المؤمنين على ابن ابى طالب بناه سلطان بن ابراهيم بن على
[سطر 4:] فى سنة ست و عشرين و اربعمائة

در سمت چپ ورودى، كتيبة ديگرى وجود دارد كه بر اساس آن، بناى مشهد در سال 1378 هـ .ق توسط 
«جميل رّحال»، رئيس كميتة اوقاف شيعه در معرة مصرين، بازسازى شده است.

دمشق: العهد الفرنسي، چاپ 1، 1953م. ابن شّداد حلبي (م 684 هـ ) نيز تعدادي از اين گونه زيارتگاه ها در شهر 
حلب را نام برده است. ر. ك: االعاليق الخطيرة في ذكر امراء الشام و الجزيرة ، تحقيق دومينيك سورديل، دمشق: العهد 

الفرنسي للدراسات العربية ، 1953م، 42/1/1- 53.

تزيينات و كتيبة سردر مشهد امام على (ع) در معرة مصرين
(عكس از مؤلف)
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كتيبة منارة مسجد جامع حلب
مسجد جامع يا جامع كبير يا مسجد جامع اموى حلب، از مهمترين مساجد دورة اموى است كه در پايان 
ــده است. گفته شده اين مسجد را سليمان بن عبدالملك (96-99 هـ)، خليفة اموى،  قرن اول هجرى بنا ش
ــق كه توسط برادرش وليد بن عبدالملك (86-96 هـ) ساخته شده، بنا كرده  ــجد اموى دمش در رقابت با مس
است؛ ولى بنا بر قول ديگرى، مسجد اموى حلب نيز توسط وليد بنا شده است. مسجد در دوره هاى بعدى، 
ــازى شده است. از مهمترين اين  ــده و پس از هر حادثه بازس ــوزى هاى متعّددى ش دچار تخريب ها و آتشس
حوادث، آتشسوزى بزرگى بود كه در سال 564 هـ توسط اسماعيليان صورت گرفت. پس از اين آتش سوزى، 
مسجد توسط سلطان نورالدين محمود بن زنگى (541-569 هـ)، بازسازى شد و توسعه يافت1 و طرح بناى 
ــجد اموى حلب به علت وجود مزارى منسوب به حضرت زكرياى پيامبر  ــت. مس كنونى آن از همين دوره اس

(ع) در شبستان آن، نزد اهالى حلب به جامع زكريا نيز شهرت دارد.2
ــمال غربى صحن مسجد، منارهاى با پالن مربع به طول ضلع حدود 4/95 و ارتفاع 45 متر  ــة ش در گوش
وجود دارد. اين مناره از نظر تزيينات و جزئيات معمارى، نخستين و كامل ترين نمونه از نوع خود3 و يكى از 
ــمار ميآيد. بدنة مناره از پنج طبقه با تزئينات متنوع ساخته شده است و در  ــوريه به ش زيباترين مناره هاى س

نقطة اتصال طبقات، كتيبه هايى به خط كوفى و ثلث قرار دارد.4
ــمله و آية 56 سورة احزاب (به جز بخش  ــومين طبقه، به خط ثلث موّرق و حاوى آية بس كتيبة فوقانى س
پايانى آن يعنى عبارت «وسلّموا تسليما») و صلوات بر چهارده معصوم است. متن كامل آن بدين شرح است:

[ضلع شرقى:] بسم اهللا الرحمن الرحيم إن اهللا و مالئكته يصلّون على الـ
[ضلع جنوبى:] نبى يا اّيها الذين آمنوا صلوا عليه اللّهم صل على محّمد المصطفا وعلى 

 [ضلع غربى:] المـرتضى و فاطمة الزهرا و الحسن و الحسين و على و محمد و جعفر و موسى و على
[ضلع شمالى:] الرضى و محمد و على و الحسن و الحجة القائم و ارفع منارهم و ارحم اولياءهم

1. فارس، محمد كامل، الجامع االموى بحلب: تاريخه ومعالمه االثرية، حلب: دار القلم العربى، چاپ 1، 1995، ص 16.
2. اين مزار در اصل منسوب به سر حضرت يحيى بن زكريا (ع) بوده است كه از قلعة حلب به اين محل منتقل شده 

است. ر.ك: ابن شداد، همان، 40/1/1.
3. نمونه هاى مشابه ديگر اين مناره را مى توان در برخى مساجد جامع شهرهاى شمال سوريه از جمله معرة النعمان 
و نيز مسجد بزرگ قلعة حلب يافت. همة اين مناره ها از منارة جامع حلب الگو گرفته اند و از نظر تزيينات بسيار 

ساده ترند.
4. براى آگاهى تفصيلى از اين مناره و تزيينات و كتيبه هاى آن، ر.ك: فارس، محمد كامل، همان، ص 28 به بعد.
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ــورة مائده به خط كوفى  ــمله و دو آية 55 و 56 س ــة فوقانى طبقة چهارم، حاوى آية بس ــن كتيب همچني
موّرق است. اين دو آيه، از جمله آياتى است كه شيعيان براى اثبات واليت اميرالمؤمنين (ع) به آن تمّسك 

مى جويند. در گزارشهاى موجود در منابع تاريخ حلب، جزئياتى دربارة بناى مناره نقل شده است.
ابن شّداد حلبى (م 684 هـ) از بهاءالدين ابومحمد حسن بن ابراهيم بن سعيد بن يحيى (از شخصيت هاى 

ضلع جنوبى كتيبة حاوى اسامى معصومين، در منارة مسجد جامع حلب
(عكس از مؤلف)

بخش هايى از كتيبة حاوى صلوات بر چهارده معصوم روى منارة مسجد جامع حلب
(فارس، محمد كامل، الجامع االموى بحلب: تاريخه و معالمه االثرية، حلب: دار القلم العربى، چاپ 1، 

1995، ص 77)
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ــاب) نقل كرده است كه عموى پدرش، فخرالدين ابوالحسن محمد بن يحيى، در سال 482  خاندان بنى خّش
هـ ساخت مناره را به پايان رساند.1

وى همچنين از ابن عديم حلبى (م 660 هـ) - كه خود از ُعَظيمى (م 556 هـ) روايت نموده، نقل كرده 
ــال 482 هـ منارة مسجد جامع حلب توسط قاضى ابوالحسن محمد بن يحيى بن محمد بن  ــت كه در س اس
خّشاب، در زمان قسيم الدوله آقُسنُقر، حاكم حلب در دورة سلجوقى، عمارت گرديد. براساس اين گزارش، ابن 
خشاب، نام آق سنقر را روى مناره نوشت و سپس نزد او رفت و رضايت وى را براى ساخت مناره جلب كرد.2 

ابن عديم در جاى ديگرى گفته است كه منارة حلب، در ايام قسيم الدوله، در سال 482 هـ بازسازى شد.3
ابن ابى طّى (م 630 هـ) مورخ شيعة حلب نيز در تاريخ خود نوشته است: مناره در زمان سابق بن محمود 
بن صالح [بن مرداس] به دست قاضى ابوالحسن ابن خّشاب تأسيس شد. معمار آن مردى از اهالى ُسرمينبود 
ــنگهاى آن را با چنگك هاى آهنى و سربى محكم كرد. او ساخت مناره را  ــاند و س كه پى مناره را به آب رس

در ايام قسيم الدوله آق سنقر به پايان رساند.4
عالوه بر گزارشهاى ياد شده، اطالعات ديگرى نيز از كتيبه هاى مناره دربارة زمان ساخت آن به دست ميآيد.

ــن بن  ــطر وجود دارد كه در آن، نام معمار بنا «حس در ضلع جنوبى اولين طبقة مناره، كتيبه اى در دو س
مفرح السرمانى» و تاريخ بنا سال 483 هـ ذكر شده است. براساس كتيبة فوقانى همين طبقه، مناره در دورة 
ملك شاه سلجوقى بازسازى شده است. در كتيبة ديگرى كه در پايين همين كتيبه قرار دارد، نام قسيم الدوله 
ــده است. براساس كتيبة فوقانى طبقة پنجم مناره نيز، ساخت آن در دورة «تتش» سلجوقى  ــنقر ذكر ش آقس

به پايان رسيده است.5
ــا، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه در  ــدى اين اقوال و گزارش ها و در نظر گرفتن متن كتيبه ه ــا جمعبن ب
دورة سابق بن محمود مرداسى (468-472 هـ)، ساخت مناره آغاز و شد؛ سپس در ايام قسيم الدوله آقسنقر 
ــاه» و «تتش»، به  ــاه اين دوره، «ملكش ــلجوقى، و معاصر دو پادش (478-487 هـ)، حاكم حلب در دورة س

پايان رسيد.6
ــن  ــه هر روى، از منابع تاريخى معتبر چنين برمى آيد كه منارة جامع حلب به هّمت فخرالدين ابوالحس ب
محمد بن يحيى بن محمد بن خّشاب، معروف به «ابوالحسن ابن خّشاب»، بنا شده است. او از شخصيت هاى 
خاندان شيعه مذهب «بنى خّشاب» در حلب و قاضى اين شهر در دورة سلجوقى بوده است. اين امر، تفسيرگر 

وجود كتيبه اى با مضامين شيعى روى اين مناره است.

1. ابن شّداد، همان، 34-33/1/1.
2. همان، 34/1/1.

3. ُسرمين، شهركى است واقع در 8 كيلومترى شرق ادلب كه در گذشته از شهرهاى بزرگ شمال سوريه و از مراكز 
مهم اسماعيليان در شام بوده است. ر.ك: قوصرة، فايز، همان، ص 47.

4. ابن شّداد، همانجا.
5. فارس، محمد كامل، همان، ص 32 – 36.

6. همان، ص 37.


