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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 شماره هشتاد و چهارم یکم،و  یستسال ب
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ه.ق.(846-329) یکمنطقه شام در عصر ممال ینقش عالمان در مناسبات مذهب

 

 23/11/77 تاریخ تأیید:             32/2/79 تاریخ دریافت:
  1 یزاده سورشجان یمشهناز کر 

  2 یریام یزهرا روح اله
 

حاکم  های یاستاز س یشام، همواره تابع راهبردیدر منطقه  یمناسبات مذهب

گقو    یفوای ا یمنطقه بوده است. پرداختن به چگووگگ  ینا یفکر یکردهایبر رو

-329) یو  روابط در عصور حاواو و مهوم ممال    ینبه ا یعالمان در جهت ده

 یون کند. بر ا یابی یشهمنطقه را ر ینا یاز منازعات فکر یبخش تواگد یه.ق.( م846

 یون بوه ا  ییگوو  درصودد پاسو    یلیو تحل  یاساو، پژوه  حاضر با روش وصف

 یو  عصور ممال  یدر مناسوبات موذهب   یو سن یعیسؤال است که گق  عالمان ش

موذه    یکه عالمان سون  دهد یپژوه  گشان م ینا های یافتهچگوگه بوده است؟ 

 یتقابل یکردیبا رو  باالتر، اغل یو تراز اجتماع یحاکمان سن یتبه واسطه حما

و   یعیشو  یاجتماع یدتعارضات شد ساز ینهامر زم یناگد و ا گق  پرداخته یفایبه ا

کوش  عالمان  یگر،د یها بوده است. از سو آن ینب یشترهرچه ب ییو واگرا یسن

با اهل سنت بوه   ییگرا هم یدر راستا یعتش یتو موجود یتحفظ هو یبرا یعهش

                                              
و استاد همکار مجتمع آمووش    یخ، عضو گروه تاراسالم دانشگاه باقرالعلوم یختار یدکتر یدانشجو. 1

 .(Sh.karimzadeh1391@gmail.com): یوابسته به جامعه المصطف یبنت الهد یعال

 .(z.rooholahiamiri@yahoo.com): دانشگاه باقرالعلوم یعلم یئتو عضو ه یاراستاد. 2
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 یاگوه گرا هوم  یوت ماه یوه و استفاده از پوش  تق ها موضع ضعف و اگفعال آن یلدل

   را فراهم گکرده است. یرفع تعارضات اجتماع ینهاست و زم یافتهگ

 

 .منطقه شام یک،ممال ی،ذهبمناسبات م ی،عالمان سن یعه،عالمان ش :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

، چهار منطقه مهم جهاان اسا م  ، شامات و مصر، عراق ،ايرانپیش از قرن پنجم هجری، 

ماذهب   2در منطقاه شاام در عصار ممالیاک     7.ندحوزه نفوذ دو مذهب شافعی و حنفی بود

مورد حمايت بیشتری قرار گرفتند، اما ديگر ماذاهب اهاس سانت     3شافعی و مکتب اشعری

ه.ق.(، 362-761نیاا ، ت اات حماياات اياا  حانمااان بودنااد. حمااور   فاات فااا می    

، ه.ق.(474-412  4ه.ق.(، آل مرداس371-399های شیعی م لی مانند حمدانیان   حکومت

ه برای تبلیغ عقايد و نقشی نه عالمان شیعه در تاريخ اي  منطق (ه.ق.462-702 7آل عمار

 های گسترش تشیع را فراهم نرد.  شیعی برعهده داشتند، زمینه

                                              

گزار  کتاب تحفة الترک فیما یجب أن یعمل فی الملو  )ارور نجول الودی      ». رسول جعفریان، 1
  .181، صحکومت اسالمی، «طرطوسی(

 بوه وسویله  شودند و   فروشی خریداری موی  در باشارهای بردهکه بردگانی که اش نژادهای مختلف . 2
ای  بردگان بوه مودس سوه    دیدند.  می پست نگهبانی آموش  برایحاکمان بغداد و سالطی  مصری 

تواریخ   ،ژاک نانته؛ 12ص، ممالی  دمشق در عصر ،ا. شیاده یکال)ن راندندقرن بر خاورمیانه فرمان 
  (.108ص ،1731، لبنان

بیشتر رنگ اشعری یافته بود و صالح الودی  بورای جلووگیری اش     .قه.6مذهب شافعی در سده . 7
  .دکراش عقیده اشعریان حمایت اهل سنت وجماعت ها و حمایت اش  دگراندیشی، لودعقاید بدعت آ

که اش دولوت حمودانی دارای اهمیوت کمتوری اسوت در       . دولت محلی بعد اش حمدانیان در حلب4
رسود ایو     ها در گستر  شیعه در حلب مطلبی یافت نشد اما به نظر می خصوص تأریر حضور آن

 تأریر نبوده است. بیمسئله هل در گستر  شیعه 

 . دولت مستقل شیعی در طرابلس که در اصل اش قبیله کتامه بودند و با ضعف خالفوت فواطمی  1
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نگرانی اهس سنت از رشد تشیع در سرزمی  شام از قرن چهارم به بعد، هجوم دويسات  

ه.ق.(، حم ت مغوالن، از هم پاشیده شادن   فات عباسای،    444-690ها   ساله صلیبی

های سنی و مهاار   روعیت بخشی به حانمیتبرجسته شدن نقش عالمان اهس سنت در مش

های اي  منطقه، سبب اتخاذ رويکردهايی از جانب حانمان سنی اي  منطقه شد نه  ب ران

نتیجه آن برنشیده شدن تراز اجتماعی عالمان سنی در مقايسه با شیعیان در عصر ممالیک 

 بود.ه.ق.( 923-644 

ی سیاست ماذهبی هماهناد در   ري  ات اد دو قطب حانمان و عالمان سنی برای پی 

تری در جامعه اس می داشتند، نقاش   مقابس شیعیان، به عالمان سنی نه تأثیرگذاری ف ون

چنای ، عالماان شایعه امامیاه در ايا  عصار باا وجاود هماه           مؤثرتری واگذار نارد. هام  

با توجه به جايگاه حسااس و تعیای  ننناده    . هايی داشتند های پیش رو، فعالیت م دوديت

ن در اجتماع و شرايط ويژه منطقه در دوره اول حانمیت ممالیک نه به عصر ممالیک عالما

نوشد با رويکرد توصیفی ت لیلای   ه.ق. ( معروف است، اي  پژوهش می644-144ب ری  

به اي  پرسش پاسخ دهد نه نقش عالمان دو فرقه شیعه امامی و اهس سنت در مناسابات  

 ق. (چگونه بوده است؟ ه.644-144مذهبی عصر ممالیک ب ری  

تري  آن، مرتبط با اعمالی است نه هار   نقش تعاريف مختلفی دارد نه يکی از متداول 

فرد به مناسبت پايگاه، جايگاه و من لتی نه در جامعه دارد، انجام می دهد. به همی  سبب 

هايی نه جامعاه از فارد    های م ول؛ يعنی نقش نقش در دو شکس قابس ترسیم است نقش

های م قق؛ يعنی  ها انتظار دارد انجام دهد و نقش ب جنس، س ، نژاد و ساير ويژگیبرحس

                                                                                                          

محدوده ای  دولت اش مرش  ه.ق. بنیان گذاشتند.460و پریشانی اوضاع شام، دولت خود را در سال  
لعوه صوافیتا و حصو     بیروس در سویی و حومه انطاکیه در سوی دیگر و نواحی جبله در سووریه توا ق  

االکراد و بقیعه و در لبنان تا هرمل، ضنیه، جبه بشری و سرشمی  عاقوره در شورق بوالد جبیول امتوداد     
هوا منقورش شودند بور طورابلس حکول        ه.ق. که به دست صلیبی 102داشته است. ای  خاندان تا سال 

 (.32-1،ص الحروب الصلیبیةمدخل الی تاریخ سهیل ذکار،  ؛31ص، تاریخ لبنان ،ژاک نانتهراندند )
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شوند. در نتیجه، سازگارتري   های فردی م قق می هايی نه از  ريق انتخاب و ت ش نقش

 تعريف از نقش با موضوع ب ث حاضر عبارت است از: 

در یت   رفتارهایی که فرد براساس حقوق و وظایف برآمده از منزلت  وتود   

   1شبکه اجتماعی بروزمی دهد.

بر اي  اساس در اي  پژوهش، منظور از نقش عالمان، وظايف و نارنردهايی است نه 

يک عالم، مادامی نه در موقعیت اجتماعی  اا  و معای   اود قارار دارد از  اود باروز       

چنی  در پاژوهش حاضار، منظاور از     های م ول و م قق است. هم دهد و شامس نقش می

گراياناه و   مند اسات و در مناسابات ماذهبی دو مادل هام      مناسبات، روابط دو سويه هدف

 واگرايانه برای آن قابس ترسیم است.

ها و تصمیمات و اقدامات به شکلی ناه   گرايی عبارت است از همسويی در انديشه هم 

عاادل  برد و در مجموع ت های فردی، گروهی و اجتماعی را از بی  می زمینه و بستر تعارض

واگرايی به دوری در انديشه، تصمیمات و  2اجتماعی و س مت روحی جامعه را در پی دارد.

های فردی و گروهی و اجتماعی را فاراهم   شود نه زمینه و بستر تعارض اقداماتی گفته می

 اندازد. نند و تعادل اجتماعی و س مت روحی جامعه را به  طر می می

و سنی و بررسی تأثیر هر ندام بر جهان اس م، ع وه  پژوهش درباره روابط مذهبی شیعی

آمیا    برای  ی  ريق در مسیر وحدت جهان اس م، باه نتاايف فاجعاه     بر ارائه تجارب آزموده

بسیاری از وقايع عصار  دهد. ع وه بر آن  مورد توجه می شکاف و افتراق حاصس از تعصبات بی

روابط عالمان گذشته دارد نه بدون شناسايی حاضر اي  منطقه ريشه در ادوار قبس و حتی نوع 

  توان وضعیت فعلی اي  منطقه را به درستی تبیی  نرد. ها نمی سابقه تاريخی آن

جايگااه  ای با عنوان  در  صو  موضوع حاضر، پژوهش مستقلی يافت نشد، اما مقاله

ارتباط آبادی با پژوهش حاضر،   نوشته م مد ق وينی نظم تشیع در قلمرو حکومت ممالیک
                                              

 .28،   1781، شیعه شناسی، «فرا نقش هدایتگری وسیره اجتماعی فاطمه». محس  الویری، 1
 .211، صدولت، مردم، همگرائیاصغر رضوانی،  . محس  فردرو و علی2
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موضوعی دارد، اما از زوايايی متفاوت است. منطقه جغرافیايی در مقاله ق وينی، شامس مصر 

پردازد. ع وه بار آن، ايا  مقالاه باه      و شام است، اما مقاله حاضر، فقط به منطقه شام می

دنبال پاسخ به اي  سؤاالت است نه چرا تشیع در عصر ممالیک از فعالیت مناسب و رشاد  

دار نبود؟ در قلمرو ممالیک، شیعیان چه جايگاهی داشتند؟ و سیاست ممالیک در الزم بر و

نه در پژوهش حاضر، نقش ا تصاصی  برابر شیعیان ت ت سیطره  ود چگونه بود؟ در حالی

 گردد. عالمان دو فرقه در مناسبات مذهبی منطقه شام در عصر ممالیک بررسی می

رق شیعی حاضر در شام در اي  دوره اسات. در  در مقاله ق وينی، منظور از شیعیان همه ف

های شیعه ، نقش عالمان شیعه امامی مورد توجه است.  حالی نه در مقاله حاضر از میان فرقه

ق وينی فقط در بخشی از مقاله  ود، علس و عوامس عدم رشد شیعه در منطقه نفوذ ممالیک را 

را مورد توجه قرار داده است.  بررسی نرده است و به صورت مختصر، عملکرد عالمان حنبلی

 شود. در حالی نه در مقاله حاضر، نقش عالمان چهار فرقه مذهبی اهس سنت بررسی می

 مناسابات شایعیان و  ع وه بر آن، پايان نامه نارشناسی ارشد، نويسانده باا موضاوع     

، در دانشگاه باقرالعلوم اهس سنت در منطقه شامات  از س جقه شام تا پايان ممالیک( 

نه گستره زمانی پژوهش حاضار، م ادود باه دوره     مرتبط با موضوع حاضر است. در حالی

ممالیک است و اي  پژوهش به صورت ا تصاصی، نقش عالمان شیعه و سنی اي  منطقاه  

 نند. را در مناسبات مذهبی دو فرقه مقايسه می

 . جایگاه عالمان دو فرقه در عصر ممالیک2

ای راهبردی به ل اظ سرزمینی و موقعیت سیاسی اسات ناه حماور     سرزمی  شام منطقه

تاريخی پیروان مذاهب مختلف در  ول تاريخ اس م بر حساسیت آن اف وده است. حماور  

های مختلف مذهبی و رقابت سیاسی در حانمیت شیعه و سنی، ب ران مقابله  عالمان  یف

  فت عباسی، به صورت ياک تجرباه تااريخی     با هجوم صلیبیان و مغوالن و فروپاشی

حانمان سنی اي  منطقه را به اي  باور رساند نه برای تقويت گفتماان اهاس سانت باياد     

 جايگاه اجتماعی عالمان سنی مذهب را تقويت نمايند. 
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در ننار اي  مسئله، تعصبات مذهبی و ت ش در راستای تمعیف انديشه شیعه منجر شد ناه  

در  7و ا تصا  موقوفات برای فرق مختلف سانی از قارن ششام باه بعاد      سازی نهمت مدرسه

و از عالمان سانی مشاهور جهاان اسا م بارای       2های سنی منطقه قرار گیرد دستور نار حکومت

اي  مسئله منجر به تقويت و است کام هر چه بیشتر جايگاه  3تدريس در اي  مدارس دعوت شود.

 ها را نسبت به عالمان شیعه باال برد. تراز اجتماعی آن عالمان اهس سنت در منطقه شام گرديد و

  4هاايی از امامیاه اثناعشاری    تا قبس از اي  دوره زماانی، شایعیان منطقاه شاام، گاروه     

نوشد به اي  مسئله پاسخ  بودند. پژوهش حاضر می 1و دروزيه 6، نصیريه7اسماعیلیان ن اری

اعشری و اهس سنت با توجه به جايگاه دهد نه هر ندام از دو  یف عالمان شیعه امامیه اثن

 اند؟ و وضعیت اجتماعی و فرهنگی  ود، چگونه به اي  مناسبات جهت داده

                                              

( و بوه صوورس مشوخز اش عصور     ه.ق.121-624اش دوره اتابکان شنگی )   سیاست مذهبیای. 1
 در دستور کار حاکمان سنی مذهب ای  منطقه قرار گرفت. (161و141)نورالدی  شنگی

 .212، صرحلة اب  جبیرمحمد ب  احمد ب  جبیر، . 2

؛ حموزه بو  اسود بو      431، ص2 ؛ جشبدة الحلب م  تاریخ حلبعمر ب  احمد ب  ابی جراده، . 7
 .468، ص2 ،ج، تاریخ دمشققالنسی، 

أوائل المقاالس فی منظور اش امامیه در پژوهش حاضر، شیعه ارنا عشری است )محمد ب  نعمان،  .4
 (. 41-40، ص المذاهب والمختاراس

ه.ق.( 423-483انشعابی اش فرقه اسماعیلیه که به واسطه باورمندی به جانشینی نزار اش مستنصوربا  ) . 1
اند. در ادوار بعد، نزاریان در شام نیز مستقر  یافتههشتمی  خلیفه فاطمی که به وسیله حس  صباح ظهور 

 گردید. شد، اداره می ای که اش طرف ایران فرستاده می ها در اصل با نماینده شدند، اما امور آن

ها را پیروان محمد بو    گزار  اول، آندر مورد وجه تسمیه ای  فرقه، دو گزار  مطرح است: . 6
سعد ب  عبودا   خلف  بیامی داند )امام حس  عسکری نصیر نمیری اش اصحاب منحرف و غالی

نفوره   410ها را اش نسل ی  گروه  گزار  دیگر آن(؛ 101 – 100، ص المقاالس و الفرقاشعرى، 
داند که به عنوان نیروی کمکی در فتوحاس شام حضور یافتنود و  می داران امام علی اش دوست

جعفور  در منواطقی کوه فوتر کردنود، سواک  شودند )       ها طبق قواعد جنگی نصیریه نامیده شدند. آن
 (.710-741، ص 1، جبحوث فی الملل و النحلسبحانی، 

نام ای  فرقه اش درشی به معنای خیاط، مؤسس آن گرفته شده است. درشیوان در شموان الحواکل    . 3
 .ه.ق.( ششمی  خلیفه فاطمی مصر، قائل به الوهیت الحاکل خلیفه فاطمی شدند786-411بامرا  )
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 . ایفای نقش عالمان سنی9

های شیعه، ت ش شیعیان شاام و عالماان تاراز اول شایعه      عواملی مانند تشکیس حکومت

ي  سرزمی  موجب رشد نه در  ول تاريخ ا 7اثناعشری برای تداوم رشته ارتبا ی دو سويه

 2شیعه شد، موجبات نگرانی اهس سنت اي  منطقه را فراهم نرد.

اعتقاد به حلاول و   4، اعتقاد به الوهیت بر ی از افراد،3مسائلی مانند وجود عقايد غالیانه

گری و ح ل نردن م رمات الهی به وسایله بر ای از    تناسخ، انکار ظواهر شريعت، اباحی

، تفاسیر با نی اسماعیلیان ن اری از آيات قرآن نه با ظاهر آياات  7ههای ان رافی شیع فرقه

، همکاری بر ی از فرق شیعه 1، در پیش گرفت  راهبرد ترور به وسیله آنان6در تعارض بود

                                              

عکوری   عبودالحی بو  أحمود بو  محمود     ؛ 62، صمعالل العلماء، اب  شهرآشوب محمد ب  علی. 1
صوفدی،   خلیل ب  أیبو  بو  عبودا    ؛ 287، ص7، جفی أخبار م  ذهب شذراس الذهب، الحنبلی

 .287، ص7و ج 61ص ،4، جالوافی بالوفیاس
الروضووتی  فووی ، مقدسووی هأبوشووام ؛213، ص26، جتوواریخ الخلفوواء. جووالل الوودی  سوویوطی، 2

 .216، ص1، جأخبارالدولتی  النوریة و الصالحیة
 .246، ص7، جشرح نهج البالغهاب  میثل بحرانى، . 7
مانند اعتقاد نصیریه به الوهیت امام علی علیه السالم و اعتقاد دروشیه به الوهیت الحاکل ششمی  . 4

ب  ؛ محمود 181، صئوف الطرائف فی معرفوة موذاهب الطوا  سید ب  طاووس حسنى، خلیفه فاطمی )
 (.7-2، ص 1، جةفضائر الباطنیة وفضائل المستظهری، محمد غزالی الطوسی

 ،نهر الذهب فى تاریخ حلبکامل ب  حسی  حلبی غزی، ؛ 127ص، تاریخ صفد. حسینى عثمانى، 1
 .211،ص1، جرحلة اب  بطوطةمحمد ب  عبدا  ب  بطوطه، ؛ 134-137، ص 1 ج
 هوا ر.ک:  )در خصوص عقایود آن  افراد، عجیب و غیرقابل فهل و توجیه بودقرائت و تفسیر ای   .6
نهور  کامل ب  حسوی  حلبوی غوزی،    ؛ 127ص ،تاریخ صفدحمد ب  عبدالرحمان حسینى عثمانى، م

 (.134-137، ص 1 ، جالذهب فى تاریخ حلب

 مودود اتاب  موصل به قصد کمو  بوه  ؛ 741، ص2، جتاریخ دمشق. حمزة ب  اسد ب  قالنسی، 3
بغیوة  عمورب  احمودب  عودیل،    طغکی  اتاب  سلجوقی و حاکل دمشق به سمت شام لشکر کشوید ) 

، النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة ؛ اب  تغرى بردى، 1116، ص 4، جالطلب فی تاریخ الحلب
 تواند آق سنقر باشد. ( ای  اتاب  نمی111،ص1ج
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با دشمنان جهان اس م در شرايط ب رانی مانند نبردهای صلیبی و حم ت مغول به قلمرو 

جامعاه در  صاو  تمااي  عقاياد و عملکارد       و در نهايت عدم شفافیت فماای  7اس می

 ، حانمااان اهااس ساانت اياا  منطقااه را هاار چااه بیشااتر بااه سااوی  2هااای شاایعی فرقااه

 ريا ی   تند نظری بدون مرزبنادی در نارناماه فارق مختلاف شایعه جهات داد و در پای       

 اي  سیاست به علمای اهس سنت به سبب جايگااه ان صااری در تفسایر و تبیای  عقاياد      

 دادنااد، جايگاااه  ب قالااب جمعیتاای اياا  منطقااه را تشااکیس ماای اهااس ساانت نااه قطاا 

 بخشید.  ای تعیی  نننده

در نتیجه با ات اد حانمان و عالمان سنی ماذهب، قالاب  اصای بارای مناسابات باا       

شیعیان تعريف شد نه بیشتر سمت و سوی تقابلی داشت و گاه عاوام شایعه را باه سابب     

شرايط سختی نه با آن مواجه بودند در موضع انفعال و گاه روی آوردن باه عقاياد تناد و    

                                              

 .717-712، ص2، جتاریخ دمشق قالنسی،اب   .1

ای مانند نصیریه، نزاریه، دروشیوه و در نهایوت امامیوه در     های شیعه چندگانه ای  دوره، فرقهدر  .2
منطقه شام حضور داشتند که هر کدام، ی  کارنامه عملی متفاوس اش یکدیگر به یادگار گذاشتند اما 

ا ها را یکسان پنداشوتند و بو    عالمان و حاکمان اهل سنت در ی  کلی نگری حساب همه ای  فرقه
کردنود در کارناموه    می ها همکاری  ایشان معامله یکسان کردند. جایی که نصیریه و نزاریه با صلیبی

ها اش  خورد که حدود نه سال در مقابل صلیبی می شیعه امامی، اقداماس فخرالمل  عماری به چشل
ی مکورر  هوا  گیوری  منطقه طرابلس که در محاصره نیروهای مسیحی بود، دفاع کرد و با وجود پوی 

نتوانست خلیفه و نیروهای سلجوقی را برای حفظ ای  بخش اش قلمرو اسالمی با خود همراه نماید. 
عالوه بر آن، عالمی به نام احمد ب  محس  ب  ملی انصاری بعلبکی اش شاگردان اب  معقل بعلبکوی  

پرداخت )بوه ایو      اه در مقابل مغوالن، حدود ده هزار نفر اش شیعیان را بسیج کرد و به مقابله با آن
اشاره کرده است(. در ای  دوره، دروشیه در همکاری و تعامل بوا   ذیل مرآة الزمانمطلب یونینی در 

شدند. بخشی اش شیعیان امامی منطقه ساحلی   حاکمان سنی مذهب، دست به اقدام علیه دیگر شیعیان
ش اعمال فشار ایشان بود، نپذیرفتند مدیترانه سنی شدند، اما اهل سنت ای  تغییر مذهب را که ناشی ا

هوا را اهول    کردند، آن  و هنگامی که ای  شیعیان سنی شده در قتل شهید اول با اهل سنت همکاری
خواندند. در نتیجوه در کارناموه عملوی هور کودام اش فورق شویعی ایو  دوره،           السواحل المتسنیی 

 پندارند. می ری حساب همه را یکسانعلمکردی متفاوس وجود دارد اما اهل سنت در ی  کلی نگ
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شود نه نام و م توای بر ی از آثار عالمان سانی،   یداد. البته گاه ديده م افرا ی جهت می

 نشان دهنده ن ديکی فکری نويسنده سنی آن با عقايد شیعی است.

علمای شافعی  از ق(ه.674ول.  مقت ننجی ابوعبداهلل م مد ب  يوسفبه عنوان مثال، 

 7نوشته اسات.  راب  ابیطالب الطالب فی مناقب علی یةنفا نتاب ،مذهب سان  دمشق

م دود بوده و باا توجاه باه شارايط عصار و زماناه       ممالیک ب ری موارد در دو دوره اي  

ممالیک چندان موجی ايجاد نکرده و آنچه در اي  دوره در تاريخ شام نمود بیشتری يافتاه،  

تري   های تند و افرا ی و فتوای قتس شیعیان با نوچک گیری تعصبات شديد مذهبی، موضع

 بهانه بوده است.

نه پدرش، ابوبکر  ه.ق. حس  ب  م مد السکانینی شیعی 144به عنوان نمونه در سال  

سکانینی عالم فاضلی شیعی بود نه به سب و لع  اعتقادی نداشات، باه ايا  اتهاام ناه      

زند  داند و به د تران آن دو  همسران پیامبر( تهمت می شیخی   ابوبکر و عمر( را نافر می

ارسال دستور رسالت اشتباه نرده است به دستور قاضی مالکی  و معتقد است نه جبرئیس در

  2در بازار اسب فروشان دمشق گردن زده شد.

براهیم ب  يوسف المقصاتی الرافمای  چنی  در همان سال، شخص ديگری به نام ا هم

به سبب لع  ص ابه، تهمت به عايشه و اتهام به جبرئیاس در  صاو  اشاتباه در اعا م     

مردی شایعی را  ه.ق. 177در سال  3اضی و فقیه سنی مذهب نشته شد.رسالت به دستور ق

نه در نماز جامع اموی به امام سنّی اقتدا نکرده بود و پس از دستگیری، لع  اهلل م  ظلم 

الادي  علای با  عبادالکافی      تقی 4آل م مّد گفته بود به فرمان قاضی مالکی گردن زدند.

                                              

  .111ص ،الیقی  ،طاوسب  لى ب  موسى . ع1

 .116، ص1ج، الدرر الکامنة عسقالنی،ب  حجر احمد . 2

، 6، جفوی اخبوار مو  ذهوب     شوذارس الوذهب   ،حنبلوی اب  عماد  حمد ب  محمداعبدالحی ب  . 7
 .140ص

 .710ص، 14، جالبدایة و النهایةاسماعیل ب  عمر ب  کثیر، . 4
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فعی دمشق نه در اعادام  ايا  فارد شایعی     ه.ق.( شیخ االس م و قاضی شا176سبکی  د.

در فصلی مبسوط در تکفیر شیعه نه در نتاب فتاوای او درج و چاا    7نقش مؤثری داشت

نند و قتس آن شیعه  شده است به ماجرای گردن زدن م مود ب  ابراهیم شیرازی اشاره می

  2نمايد. را توجیه می

 در  ال لبای الرافمای   علی ب  أبی الفماس با  م ماد با  حسای      ه.ق. 177در سال 

 مسجد جامع دمشق هنگام نماز ظهر با صدای بلند شروع به سب و لعا  اول نسای نارد    

 نه بر  اندان پیامبر ظلم نرده است. هنگامی نه عالم سانی شاافعی منظاور او را پرساید     

 به نام ابوبکر تصريح نمود و  لفای بعد از او را هم با تصاريح ناام لعا  نارد و معاوياه و      

 ها اف ود. او زندانی شد و سپس مجلسی تشکیس شاد تاا از رفاو  اود      د را هم به آني ي

اماا از عقاياد    توبه نند، اما نپذيرفت. قاضی مالکی حکم به زدن او با ضربات ش ق نارد، 

لع  افراد مذنور مبالغه نرد. به همی  سبب قاضای ماالکی     ود دست برنداشت و در سب و

 و نشته شد و عوام جسادش را ساوزاندند و  انساترش را باه     حکم نشت  او را صادر نرد، ا

 3.باد دادند

اناد، مناابع تااريخی آن زماان ناه       نه اي  افراد عقايد ص یح يا ان رافی داشته در اي 

تواند مبنای مناسبی بارای قمااوت باشاد. ايا       بیشتر در دست اهس سنت بوده است، نمی

های افرا ی علیه شیعیان، روحیاات   افراد يا شیعیانی بودند نه فمای سرشار از سختگیری

فقط به شهادت به عنوان تنها راه برون رفت از فشاار و ترسای    ها را ت لیس برده بود و آن

نردند، اما بعاد از نشاته    نردند و شرط تقیه را رعايت نمی نه بر ايشان حانم بود، فکر می

هاا ناشانا ته    شد، شخصایت آن  ها نسبت داده می شدن ايشان به سبب اتهاماتی نه به آن

                                              

 .716، ص1ج، الدرر الکامنة. اب  حجر عسقالنی، 1

 .137-130، ص2، جفتاوا السبکی، علی ب  عبد الکافی سبکی. 2
 .731، ص1ج، الدرر الکامنة. اب  حجر عسقالنی، 7
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از شرايط باا اظهاار عقاياد غالیاناه، زمیناه      ماند و يا غالیانی بودند نه بدون درک درستی 

 نردند.  گیری بیشتر علیه شیعه را فراهم می سخت

اتهاماتی نه در منابع تاريخی اهس سنت به چنی  افرادی زده شده است واقعیت داشته 

است يا  یر چی ی نیست نه بتوان همه موارد آن را به دست آورد، اما در بر ای از ماوارد   

پذير است نه اتهامات وارده به بعمی از اي  افراد، تنهاا پوششای بارای    اي  مسئله اثبات 

بر وردهای تند و  ش  عالمان اهس سنت با شیعیان بوده است. اي  مسئله را در مااجرای  

تاوان   ه.ق.( عالم ب رگ شیعی معروف به شاهید اول مای  134-146قتس م مد ب  مکی  

ی و همکااری دو عنصار عالماان و    ثابت نرد. قتس ايشان نتیجاه ايفاای نقاش، همااهنگ    

حانمان سنی در اي  دوره بود؛ زيرا دستور قتس او با نقش آفرينی قاضی اهس سانت، ابا    

  2و صدور حکم قتس او به وسیله فقیه مالکی بود. 7ه.ق.(190جماعه شافعی  

گر آن است نه همکاری عالمان اهس سنت با حکومت و صدور مجوز  شواهد تاريخی بیان

  3.امات تند و افرا ی علیه شیعه در ادوار قبس نی  در اي  منطقه وجود داشت استبرای اقد

                                              

؛ در کتاب قضواة دمشوق در توصویف شخصویت او     131ص ،1جمجالس المؤمنی ، . نورا  شوشتری، 1
دورانی که قاضی مصر بود شنید که برخی فقها، او را به دلیل کل دانشی موورد  اب  جماعه در آمده است: 

اند به ویژه در مقایسه با قاضی پیشی  که عزل شده بود. اب  جماعه آن فقیهان را احضوار   انتقاد قرار داده
کرد و بر آنان تاخت. در نهایت اب  جماعه، راهی دمشق شد و کار قضاوس و خطابوه را هول شموان بور     

کرد و  می ها، در هر شهری که منصبی داشت، منتقدان خود را اش کار بر کنار هده گرفت. او در ای  سالع
  (.117، صقضاة دمشق)شمس الدی  اب  طولون،  انداخت می داد و به شندان می مورد اهانت قرار

 .17،ص3ج ،روضاس الجناس. میرشا محمد باقر موسوی خوانساری، 2

که اش سوی نورالدی  شنگی بورای تودریس    ه.ق.(148)د. ابوالحس  علی ب  الحس  بلخیالدی   رهانب. 7
در مدرسه حالویه دعوس شده بود با همکاری گروهی اش عالمان اهول سونت در اش میوان بوردن صوبغه      

(. 468، ص2 ، جتواریخ دمشوق  حمزة ب  اسد بو  قالنسوی،   شیعی شهر حلب به نورالدی  یاری رساند )
هور کوه اذان مشوروع    گفوت:   نشست و به آنان می راه فقیهان در شیر مناره مسجدها میبلخی خود به هم

عمر بو   ) )اذان غیر شیعی( را نگفت، او را اش مناره به شیر انداشید. مؤذنان اش آن پس اذان مشروع گفتند
 (.436-431، ص 7ج ؛431-436، ص2، جشبدة الحلب فی تاریخ الحلباحمد ب  ابی جراده، 
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در نارنامه اهس سنت غیر سلفی نی  از اي  دست اقدامات ديده می شود، اما در انديشه 

ه.ق.( 667-124گذار  ود احمد ب  عبدال لیم معروف به اب  تیمیه   سلفی نه توسط بنیان

شود. اب  تیمیه در يک نگرش نلی  کرد تندتری مشاهده میدر اي  عصر شکس گرفت، روي

های شیعی، شیعه را دشم  سرسخت و همراه همیشاگی دشامنان اسا م     به همه جريان

هاای   روی مغاوالن در سارزمی    نند و تسلط مسی یان بر سواحس شام و پایش  معرفی می

 7ها می داند. اس می را نتیجه همکاری شیعیان با آن

رای ايجاد مرزبندی بی  شیعه و سانی، سا اوار اسات از مسات بات و     ب او معتقد است

ابا  تیمیاه باا بسات       2و آن را ننار ب نیم. ريمدست برداهای ثابت پیامبر انرمسنت

 گويد: زدند، می چشم  ود بر فجايعی نه اهس سنت برای شیعیان رقم می

بتا عتدال  و   هتا   ها )شیعیان( نسب  به تسنن، سنیان با آن رغم دشمنی آن علی

عتدالتی   دهنتد، رترا کته بتی     ها را مورد ایذاء قرار نمی کنند وآن برابری رفتار می

بطور مطلق رد شده اس ... در واقت  ستنیان نستب  بته راف تیان بزتتر از وتود        

   3راف یان نسب  به یکدیگر هستند.

ی او اي  در حالی است نه ديدگاه او در مورد شیعه منجر به صدور فتاوای تند و افرا ا 

تاري   اعاات و    ها را از با رگ  او جهاد با شیعیان و اقامه حدود بر آنشود.  علیه شیعه می

  4تري  واجبات و افمس از جهاد با مشرنان و اهس نتاب می داند. مهم

آورد. حمله حکومات   چنی  فتاوايی در همان دوره برای شیعیان گاه فجايعی به بار می

ان در سرزمی  لبنان فعلی برای قتس عام شیعیان در های نسرو وقت ممالیک به نوهستان

                                              

 ،النصیریة طغاة سوریة أو العلویون کما سوماهل الفرنسویون   ،حرانی هب  تیمی   عبدالحلیلحمد ب. ا1
 .12-1ص 

 .147ص ،2ج، منهاج السنة النبویة، حرانی هب  تیمی حمد ب  عبدالحلیل. ا2

 .728، صالمنتقی فی منهاج االعتدالذهبی، بوعبد ا  محمد ب  عثمان . ا7

 .118،ص71ء، جزمجموع فتاوا. احمد ب  عبدالحلیل ب  تیمیه، 4
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  7همی  راستا قابس ارزيابی است نه در تاريخ به حما ت نساروانیه موساوم شاده اسات.     

بر اساس منابع، اب  تیمیه  ود در اي  حمله حمور فعالی داشته است. مقري ی در اي  باره 

 نويسد:  می

  شترک    در آن  شد و ابتن تیمیته  تجدید ه.ق. ۵۰۷در   کسروان  جبال  به  حمله

  2.داش   فعال

قاضی الدي  م مد ب  صائغ  نوراف ون بر حمور اب  تیمیه، بر ی از شاگردان او، مانند 

در اي  نبرد، حاماس   الدي  م مد نورنه  در اي  حمله حمور داشتند. به  وری حلب ةالقما

بسیار، بناها وياران گردياد.    چنی  در حمله نسروان، ع وه بر نشتار هم 3.پرچم بوده است

های آن قطع شد. اب  الوردی در تاريخ  ود موسوم به  ها غارت و تانستان م س زندگی آن

ناه از فارق شایعه     4نند نه نصیريه و ساننان نوهستان ظنیای   اشاره می المختصر ةتتم

  7شدند،  بق فتوای اب  تیمیه قتس عام و اسیر شدند. م سوب می

-120  جايع به شکلی بود نه سلطان ناصر با  قا وون مملاونی    در اي  قتس عام، ف

 واست. بنابراي ، اب  تیمیه برای توجیه اي  حملاه،   برای اي  نشتار توجیه می 6ه.ق.(664

اتهاماتی مانند همکاری شیعیان با دشامنان اسا م مانناد مغاوالن و صالیبیان را مطار        

                                              

اتهام همکاری با مغوالن و صلیبیان علیه بهانه حکومت ممالی  برای حمله به شیعیان کسروانیه، . 1
 (. 236، ص2،جتاریخ اب  الوردی )تتمه المختصر(، عمر ب  مظفر ب  وردینیروهای مسلمان بود )

 .740، ص1ج، السلوک لمعرفة الدول الملوک. احمد ب  علی مقریزی، 2
 .114، ص4ج، المختصر فی اخبار البشرابوالفداء، . 7
. کوهستان کسروان در جبل عامل لبنان که شیعیان آن به وسیله ممالی ، قتل عام شدند. گواه در  4

 اب  الوردی با عنوان کوهستان ظنیی  معرفی شده است. تتمةالمختصربرخی اش منابع مانند 

 .246، ص2، جالوردی )تتمة المختصر( تاریخ اب  ،عمر ب  مظفر ب  الوردی. 1

 ها، ناصر ب  قالوون سه دوره به عنوان حاکل مملوکی حکومت کرد. . در ای  سال6
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هاای  اود ناامیاد و     ر صورتی از پناهگاهنند نه اي  قوم  شیعیان ( د نند و تصريح می می

  7 ها قطع گردد. شوند نه در تان آن  ارج می

های بعد نی ، حانمان به  به سبب همی  فتواها و عملکردهای افرا ی بود نه در سال

هاای شایعی در    نردند. اي  نلی نگاری باه هماه جرياان     راحتی شیعیان را قتس عام می

 اود در مقاباس تجااوزات  اارجی ايفاای نقاش       صورتی بود نه شایعیان اماامی، گااه    

ه.ق.( در مقاباس   771 د.  2نردناد. باه عناوان نموناه، مقاومات فخرالملاک عمااری        می

ها و اقدام عالمی شیعی به ناام احماد با  م سا  با  ملای انصااری بعلبکای          صلیبی

در مقابس مغوالن نه حدود ده ها ار نفار از شایعیان را     ملیه.ق.( معروف به اب  699 د.

  3.بسیف نرد و به مقابله با متجاوزان مغول پردا ت

ارائه آرای افرا ی در مورد همه فرق شیعه حاضر در شام مانند آنچه ارائه شاد، زمیناه   

نرد. اب  تیمیه در بر ی از فتاوای  ود، با   شایعه را   ا ت ف هر چه بیشتر را فراهم می

 الق، نتاب آسمانی و سرای ديگر  ها به هر پیامبر، نند و ايمان آن نفر م و معرفی می

 4نند. را نفی می

 گويد: ذهبی در اثر  ود المنتقی فی منهاج االعتدال می

دالیل این قوم )شیعیان( برای اثبات مدعاهای وود یا عقلی اس  یا نقلی، این 

ترین مردم در عقلیات هستتند و بته    گوترین مردم در نقلیات و جاهل قوم از دروغ

ترین طوائف هستند و از طریق این گروه بر دیتن   عالمان جاهل همین سبب در نزد

                                              

 .270، صلبنان م  الفتر العربی م  الفتر العثمانی. محمد علی مکی، 1

 شمان بوا آغواش   . آخری  امیر اش امرای خاندان حاکل محلی شیعی آل عمار در منطقه طرابلس، هل2
 حمالس مسیحیان صلیبی به قلمرو اسالمی. 

 .112، ص اساس تاریخ شیعیان در سوریه ولبنان. جعفر المهاجر، 7
 .18ص  ،1، جهمان. 4
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ها را نمتی دانتد و    مفاسدی وارد شده اس  که به جز پروردگار بندگان شماره آن

نصیریه و اسماعیلیه و باطنیه از این گروه هستند و از طریق این گروه کفتار بته   

هتای حترام را    ونها را از بین بردند و و های اسالمی وارد شدند وحرم  سرزمین

 1ریختند.

او در ادامه ضم  متهم نمودن شیعیان به جهس نسبت به منقوالت، مادعی اسات ناه    

ننند. سپس با استناد به اقاوال   شیعیان به  ور عمده از تواريخ منقطع االستناد استفاده می

هاا را ماتهم باه دروغگاويی      ه.ق.( آن204ه.ق.( و شاافعی   719امثال مالک ب  انس  د. 

 2نند. می

هاای   در هر حال با وجود جو سرشار از تشتت نظری و بر وردهای متعصبانه حانمیت

سنی، گاه ن ديکی علمی هم میان عالمان شیعه و اهس سنت صورت گرفتاه اسات و گااه    

عالمان اهس سنت، شیعه را به عنوان يک مذهب اس می در ننار مذاهب اهاس سانت باه    

 3اند. شمار آورده

ای اي  بود نه گرچه در ابتدا اب  تیمیاه توانسات باا ارائاه      يکی از داليس چنی  مسئله

بر ی از مسائس، نظر حانمان سنی و عالمان زيادی از اهس سنت را به  ود جلب نمايد اما 

پس از مدتی نه نظرات او وضو  بیشتری يافت بر ی از همی  عالمان  رفدار به مقابله با 

                                              

، المنتقى م  منهاج االعتدال فوی نقوك کوالم أهول الورفك واالعتوزال      ، محمد ب  عثمان ذهبی. 1

در دوران ارادس به او است، اما  ؛ مباحث ای  کتاب در اصل، شروح ذهبی بر آرای اب  تیمیه11ص

شغل هایی مانند  او کتاب عمر خود، متوجه افراط اب  تیمیه شد و در اعتراش به ذهبی اش دهه پنجاه

 را خطاب به او نوشت. النصیحة الذهبیةرسالة و  العلل

، ص المنتقى م  منهاج االعتدال فی نقك کالم أهل الورفك و االعتوزال   ،محمد ب  عثمان ذهبی. 2

11-21. 

 . 711، صجامع األصول فی أحادیث الرسول، اب  أریر جزری. 7
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و بااه اياا  ترتیااب  7ا  طااری باارای عااالم اساا م معرفاای نردنااد. وی پردا تنااد و او ر

تا حدودی از تعصب بر ی از عالمان اهس سنت علیه شیعه ناسات و   2های او گری افرا ی

أباو  حنبلی به نام نجم الادي    3فقیهی گاه عملکردی   ف فمای حانم را به وجود آورد.

میه  اود را از بااب معارضاه باا او     ه.ق.( در م قات با اب  تی176صوفی  د.الربیع سلیمان 

او قصايدی دارد نه در آن به بر ی از عقايد شیعی  4نند. اشعری حنبلی رافمی توصیف می

 اشاره شده است. به عنوان نمونه، در يکی از اي  قصاايد در مقايساه اباوبکر باا علای     

 گويد: می

ره بسیار تفاوت اس  بین آن کس که در والفتش ش  هس  و آن کس که 

 ۷دانند. گروهی ودایش می

افتااده اسات و    تعام تی مانند آنچه بیان شد از جانب اهس سنت به نادرت اتفااق مای   

 شکید. به  شد از ريشه می هايی نه اعمال می نظری همی  اتفاقات معدود هم، گاه با تند

جارم ت ريار   به عنوان مثال، ابوعبداهلل م مد ب  يوسف ننجی سنی مذهب را اهس سنت 

                                              

؛ ذهبی در ایو   428، ص13، جاألعالم وفیاس المشاهیر و و تاریخ االسالم، ذهبی. شمس الدی  1
، 27نمایود و در هموی  ارور در جلود     آدرس، اب  تیمه را صاحب فضل و علل و دیو  معرفوی موی   

توان گفت که ذهبوی در ایو  ارور،     طور خالصه می کند. به می، او را اهل اجتهاد معرفی 284صفحه
کنود و اقووال وآرای او را مسولل     حدود پنجاه مرتبه اش ای  تعبیر در مورد اب  تیمیوه اسوتفاده موی   

 پندارد. می
. افکار او در نهایت موجب شد با پافشاری عالمان اهل سنت چند نوبت محاکمه و شندانی شود و 2

 ه..ق در آخری  شندان درگذشت.328در نهایت در سال 
ای اش بغوداد، متووفی    . اب  حجر او را نجل الدی  صوفی نامیده است و منسووب بوه طووف قریوه    7

 (.722، ص1و ج 276، ص1، جالدرر الکامنةاب  حجر عسقالنی، کند ) ه.ق. معرفی می316
 .71، ص6، جشذراس الذهب، عکری الحنبلی عبدالحی ب  أحمد ب  محمد. 4

 .40، ص6، جهمان. 1
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 7اتهام همکاری با مغوالن در مسجد جامع دمشق به قتس رساندند. و های شیعه پسند نتاب

چنی ، برای نجم الدي  صوفی به سبب آثار و عقايد او نه ن ديک به شیعی بود جلساه   هم

حنبلای تشاکیس شاد. در ايا  جلساه او را       الدي  حاارثی   سعدای با حمور قاضی  م انمه

و مجوز تدريس او در مدارس اهاس سانت لغاو و مادتی      م کوم به تازيانه و تع ير نردند

 2زندانی شد.

های تند نظری و عملی در برابر شیعه نه ا تصا  به اب  تیمیه و هم  گیری اي  موضع

مسلکان سلفی او داشت و نه مختص به عصر و زمانه او بود. بلکه عالمان ديگر اهس سنت 

تاج الادي  سابکی    اند. حب نظراتی بودههم در اي  زمینه و حتی بعد از عصر اب  تیمیه صا

در نتاب فتاوای  ود فصس مبساو ی را باه    الکبری ةطبقاس الشافعیه.ق.( صاحب 117 

جا حکم قتس شیعیان به جرم عقايد شیعی را توجیه  دهد و در آن تکفیر شیعه ا تصا  می

 نند. می

 . ایفای نقش عالمان شیعه4

اند گاه در چارچوب  ها و فشارها م ور آن بوده م دوديتمناسباتی نه عالمان شیعه با همه 

اثبات عقايد اس م و گاه در قالب اثبات معتقدات شایعه باوده اسات. افا ون بار آن، گااه       

تألیفات عالمان شیعی به منظور مقايسه عقايد شیعه با مذاهب مختلف صورت گرفته است 

یشتر با اي  ماذاهب و شناسااندن   گر نوعی ت ش به منظور آشنايی ب نه اي  اقدامات بیان

سعد با  أبای رو  أبوالفماس    ها با مذهب شیعه است از جمله ا نقاط اشتراک و ا ت ف آن

توصیف شده زاهد و متعبد  ه.ق.( نه عالم شیعی704معروف به اسعد ب  احمد  رابلسی  د.

البیاان   ،امیةاإلم والشافعیة المذهبی   معرفةفی  التبصرةاست، در اي  زمینه آثاری، مانند 

                                              

 .221، ص17، جالبدایة و النهایة. اسماعیل ب  کثیر، 1

 .40، ص6، جشذراس الذهبعکری حنبلی،  عبدالحی ب  أحمد ب  محمد. 2
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 7داشاته اسات.   المقتبس فی الخ ف مع مالک با  أناس   النعمان و و خالفة اإلمامیة فی

ها نويسنده ت ش دارد به نوعی بای    ها پیدا است، در اي  نتاب  ور نه از نام نتاب همان

 فقه امامیه و مذاهب سنت وفاق ايجاد نند.

آمی  با رقبای سنی  ود نه از نظر  در راستای ت ش عالمان شیعه برای زندگی مسالمت

جمعیت از ايشان بیشتر بودند، بر ی از ب رگان شیعه مانند شیخ م مد ب  ابوبکر سکانینی 

ه.ق.( توانساته   136  د. جعفر ب  أبی الغیث بعلبکی الدي  زي ه، شیخ شیعه.ق.( و  127 د. 

دوستی عامه را جلب ننند نه در منابع اهس سنت به عنوان شیعیان متعادل بودند احترام و 

 2ها اشاره شده است. به نام آن

های سنی اي  عصر، زمینه اي  تعامس و قرابت فکاری را   های مذهبی حکومت سیاست

م دودتر نرده است، اما توجه به دو نکته  الی از لطف نیست. اول اي  نه جوامع اقلیتای  

  معه آن روز شام، گاه از روی تقیه و برای حفظ موجوديت  ود به اي  ن ديکیشیعی در جا

نه تعام ت علمی با اهس سنت در حوزه انديشه و عمس در  آوردند. دوم اي  فکری روی می

هاا در قالاب    فرقه امامیه شایعه در منطقاه شاام بیشاتر مشاهود اسات؛ زيارا عالماان آن        

ل ايجاد زمیناه بارای معرفای عقاياد شایعه اماامی       گیری با فرق اهس سنت به دنبا ارتباط

 اند.  بوده

های میانی با فتاوای پیشوايان مذاهب اربعه اهاس   به  ور معمول، فقهای شیعه تا قرن

نردند تا جايی نه  سنت آشنا بودند و در میان مباحث اجتهادی  ود به آرای آنان اشاره می

فتاوای اهس سنت در زمینه احکاام عملای   بر ی از فقهای امامیه، چنان از آرای عالمان و 

آگاه بودند نه پیروان آن مذاهب برای فهام تکلیاف  اويش باه فقهاای اماامی مراجعاه        

                                              

 .786، ص1، جلسان المیزان . اب  حجر عسقالنی،1

؛ در ایو   140، 117، 11، ص6، جشذارس الوذهب ، عبدالحی ب  أحمد ب  محمد عکری حنبلی. 2
منبع ابوبکر سکاکینی به عنوان شیخ فاضل شیعه در دمشق معرفی شده است که اهول غلوو نبوود و    

 کرد.  صحابه را سب نمی
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ای بر ی رجالیون اهس سنت را به اشتباه افکنده بودنه ايا    نردند. اي  جريان به گونه می

  7نردند. های رجالی  ود، شافعی معرفی می فقهای امامی را در نتاب

اي  مطلب ممک  است در اي  نکته باشد نه ايا  فقیهاان و عالماان باه سابب      دلیس 

علیه شیعه، ناگ ير به تقیه و تظاهر به مذاهب ديگر بودند اما آشانايی ناماس     فمای آشفته

شد پاسخ مراجعان را براسااس فقاه    اي  فقیهان با فقه مذاهب اهس سنت بود نه سبب می

آمی  باا اهاس    نوعی ت ش در راستای زندگی مسالمت گر مورد نظرشان ارائه ننند نه بیان

 سنت در منطقه حمور  ود است. 

ه.ق.( شهید اول، سارآمد فقهاای امامیاه    134-146به گ ارش منابع، م مد ب  مکی  

نارد و  اود را فقیاه شاافعی      زمان  ود به سبب اوضاع حاد سیاسی علیه شیعه، تقیه مای 

می ايشان، چون در دمشق حلقه درس داشت و به سبب وسعت دامنه عل 2نمود. معرفی می

او نتاابی   3گانه فقهی بود؛ حسادت فقهای رقیب علیه او بر انگیخته شد. مرجع مذاهب پنف

صد و سی قاعده و صد فايده است. او در ايا    دارنده سی دارد نه در بر قواعد و فوايدبا نام 

ماه آن، فاروع فقهای را تبیای      نناد، ساپس در ادا   نتاب، ابتدا قاعده يا فايده را مطر  می

نند نه وسعت آگااهی او   نمايد و ديدگاه عالمان امامی و غیر امامی را بررسی و نقد می می

 4دهد. از آرای فقهای مذهب ديگر را نشان می

م مد ب  مکی با فقه اهس سنت، آشنايی ژرف داشت.  او مصمم بود ع وه بار اجاازه   

شناسان، م دثان و فقیهان اهس سنت نی  اساتماع   شناسان امامی از حديث روايت از حديث

                                              

حنبلی،  عمادب   عبدالحی ب  أحمد ب  محمد ؛247، ص1، جمجالس المؤمنی . نورا  شوشتری، 1
 .203، ص6، جشذارس الذهب

سولطان الوواعظی    ؛ 261، ص2، جغایة النهایة فی طبقواس القوراء  محمد ب  محمد اب  الجزری، . 2
 .274، صشبهاى پیشاور در دفاع اش حریل تشیعشیراشی، 

 .247، ص1، جمجالس المؤمنی . نورا  شوشتری، 7
 .1و3،ص1ج ،القواعد و الفوائد محمد ب  مکی،أبی عبد ا  . 4
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نامه باه ابا     حديث نند و از آنان اجازه روايت دريافت دارد. م مد ب  مکی در مت  اجازه

نند نه با حدود چهس ت  از دانشمندان و م دثان مکاه، مديناه، بغاداد،      ازن تصريح می

ناد صا یح بخااری،    دمشق و بیت المقدس نشست علمی داشته است و منابع مهمای مان 

ص یح مسلم، مسند ابی داود، جامع ترمذی، مسند احمد، مو أ مالاک، مساند دارالقطنای،    

مسند اب  ماجه و مستدرک علی الص ی ی  از حانم نیشابوری را ن د آناان قرائات نارده    

  7است و اجازه روايت از عالمان اهس سنت گرفته است.

نه باا وجاود    لیس تقیه بوده است در حالیشايد به نظر برسد اي  همراهی و تعامس به د

باورداشت شهید به تقیه، باورهای شیعی ايشان برای همه پنهان نبوده است و در بر ی از 

منابع به صراحت رافمی معرفی شده است. برای مثال، ايشان چون فارغ الت صیس حاوزه  

  2.دان معرفی شدهعنوان العراقی الرافمی به  حله بودند در بر ی از منابع

ت مس رنف سفرهای  والنی در منا ق مختلف قلمرو اس می برای آمو ت  فقه اهس 

سنت و مستقر شدن در دمشق با وجود ضريب باالی  طر برای يک عالم برجسته شایعه  

به سبب تعصبات شديد حکومت و بر ی از عالمان اهس سنت، ج  با در نظر گرفت  هدفی 

 دو فرقه قابس توجیه نیست.  واال برای از بی  بردن تعارضات بی 

ري ی زيربنای چنی  هدفی سبب شده بود نه او با توجه به شرايط آن دوران،  اود   پی

ای، آيا بهتر نباود   نه بدون در نظر داشت  چنی  برنامه را فقیه شافعی معرفی نند. حال آن

 در منا ق دوردست زادگاه  ود؛ يعنی جبس عامس و روستای جا ي  ناه شایعیان آراماش    

نسبی داشتند با عنوان عالم شیعی به صورت شفاف به تبیی  عقايد و معارف شیعی بارای  

 شیعیان بپردازد.  

                                              

، کاتب ابراهیل بو  محمود حرفوشوی کرکوی،     اجاشه به اب  خاشن حائری. محمد ب  مکی عاملی، 1
 .18، صالهجرة العاملیة الی ایرانه.ق؛ جعفر مهاجر، 384

 .214، ص4ج، شذراس الذهب ،حنبلی عبدالحی اب  العماد. 2
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نويسان پیش آورده است نه اي  عالمان  اي  مسئله، اي  اشتباه را برای بر ی از تراجم

باه   7اند. به عنوان نمونه، م مد ب  مکی نه سرآمد فقهای امامیه زمان  ود بود سنی بوده

نشاینی ن مای،    نشینان او بعد از مدت مدياد هام   شد و هم عنوان فقیه شافعی شنا ته می

ا تصا   ،تقیّه به دلیستظاهر به شافعی بودن  2بودند.    ف عقايد اهس سنت از او نشنیده

شهید نه  ، عالمی استالدي  م مد ب  م مد رازی بويهی قطببرای نمونه،  .نداشت اوبه 

 گويد: میاول در  صو  او 

 3دانم و از وود وی شنیدم که از فقزای امامیه اس . من می 

الدي  م مد ب  م مد رازی بويهی در شام به عنوان فقیاه شاافعی    قطببا اي  حال،  

ايا  مسائله در منطقاه شاام، زماانی       4.آمد به شمار میعلمای شافعی   ازنرد و  زندگی می

بی و تشکلی  ود را پیدا نارده باود و ايا     نند نه امامیه، شکس مکت بیشتر جلب توجه می

های علمیه شایعه را   اتفاق زمانی افتاد نه شیعه امامی توانست در منطقه جبس عامس، حوزه

ای در  ه.ق.( از يک سو، نقش شا ص و برجسته134-146م مد ب  مکی   7تأسیس نند.

در عرصه تعاماس   ای عرصه انديشه شیعی دارد و از سوی ديگر، اقدامات بی سابقه و ارزنده

 با اهس سنت داشته است. 

های سیاسی اهس سنت به معنای از  روابط گسترده ايشان با عالمان مذاهب و شخصیت

بندی به انديشه سیاسی شیعه،  ط مشی  دست دادن مواضع شیعی نبود. ايشان در اوج پای

اجتمااعی  برد اهاداف سیاسای و    آمی  و مراودات فرهنگی را برای پیش زيستی مسالمت هم

                                              

 .274ص ، شبهاى پیشاور در دفاع اش حریل تشیع. سلطان الواعظی  شیراشی، 1

 . 261، ص2، جغایة النهایة فی طبقاس القراءمحمد ب  محمد اب  الجزری، . 2

 .213، ص1ج ،غایة المراد فی شرح نکت االرشاد . محمد ب  مکی عاملی،7

 .176، ص7، جطبقاس الشافعیة اب  قاضى شهبة ه،حمد ب  محمد ب  عمر ب  قاضی شهب. ا4

 .38-33، ص معالل االدب العاملی. عبدالحمید الحر، 1
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 ود بر گ يدند؛ زيرا ايشان با فراست ذاتی  ود دريافته بودند نه در شرايط ارعاب و تهديد 

دائمی علیه شیعه در منطقه شام، برای اثبات برتری فکری و علمی امامیه بر ساير مذاهب 

ها و اجازات اهس سنت  اس می، راهی ج  اي  نیست نه فقیه شیعه، همه معلومات، آگاهی

ته باشد و ع وه بر آن به دانش حوزه شیعه نی  مجه  باشد تا آنجا نه مقلدان اهاس  را داش

 7سنت ناگ ير شوند برای فهم فتاوای مذاهب اربعه به وی مراجعه ننند.

 . نتیجه5

دار شیعیان در منطقه شام به عنوان يک جرياان رقیاب، اماا فاقاد      حمور تاريخی و سابقه

روزاف ونی نه عالمان اهس سانت و شایعه، هماواره بارای     پشتوانه فراگیر سیاسی و رقابت 

اثبات حقانیت  ود داشتند، بیشتر نوع روابط ايشان با عالمان اهس سنت را سمت و ساوی  

داده بود. اي  قشر همواره از اهرم قدرت برای به نرسی نشااندن و تقويات عقاياد     تقابلی 

لک در مقابس رقبای تاريخی  ود های هم مس نردند و به پشتوانه حکومت می  ود استفاده 

 ايستادند. می

بر ورد تند،  ش  و افرا ی با شیعیان، ريشه در ادوار قبس از ممالیاک داشات، اماا باا     

ای ناه از ابتادا    ظهور اب  تیمیه در میان اهس سنت، مواضع متفاوتی شاکس گرفات. عاده   

ن ديکی فکری میان  آمد  طرناک افکار او برای جهان اس م بودند درصدد ايجاد متوجه پی

پذيری نمتر و تعصب بیشتری داشاتند   ای ديگر نه انعطاف  ود و شیعیان برآمدند، اما عده

نردند ضم  حفظ مواضع  نه پس از مدتی به مخا رات اي  آرا پی بردند، ت ش می با اي 

  ود در تقابس با شیعه، بر افکار ان رافی اب  تیمیه تصريح ننند و علیاه او مواضاع عملای   

 اتخاذ نمايند. 

                                              

 .143، ص3،جاعیان الشیعة. محس  امی ، 1
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های گروه اول برای ايجاد ن ديکی فکری باا شایعیان، چنادان ماوجی در      گیری موضع

جامعه اس می شام ايجاد نکرد؛ زيرا گروه دوم با وجود بعد فکری با افکار تکفیری، گاروه  

متهم به تماي ت رافمی نردند و ان صار لبی  ا  و عدم ت مس گفتمان رقیاب   اول را

اس می تناسب چندانی نداشات در سایر و سالوک و مناسابات ماذهبی در       را نه با منش

 مقابس شیعه در پیش گرفتند. 

در نتیجه، اقداماتی مانند نشت  عالمان منعطاف سانی، صادور احکاام تکفیار و قتاس       

ها، صدور حکام   عام و سوزاندن اجساد آن شیعیان، گردن زدن عالمان و عوام شیعه در مأل

دانست  آن از جهاد با نفار و اهس نتاب، راه را بار تعاام ت مثبات     جهاد با شیعه و افمس

ی در انديشه و تصمیمات را به وجاود آورد ناه  اود بساتر     دوربست. نتیجه اي  وضعیت، 

ای نه عوام  یف مقاباس   نرد. به گونه های فردی و اجتماعی شديدی را فراهم می تعارض

راي ، نقش عالمان سنی در اي  مقطع در دو نی  به لع  و سب ص ابه مبادرت ورزيدند. بناب

های م ول و م قق، تقابلی و واگرايانه و در انديشه سلفی درجاه واگرايای آن    قالب نقش

 تر بوده است.  قوی

عالمان شیعی نه در اقلیت بودند در مقابس فشاار دو جانباه عالماان و حانماان سانی      

حیات  ود نداشاتند. بناابراي    ای ج  ت ش در جهت حفظ  مذهب متعصب اي  دوره، چاره

پذير، مانند  های م قق، روابط  ود را با اهس سنت در چارچوبی نرم و انعطاف در قالب نقش

 نرد.  تقیه سامان دادند نه حیات ايشان را تممی  می

بدي  ترتیب تا پايان دوره ممالیک، مناسبات شیعیان و اهس سانت در منطقاه شاام در    

و نشیب اندنی دارای رويکرد تقابلی بود و ت ش عالمان شیعه عصر ممالیک ب ری با فراز 

برای حفظ حیات در قالب تقیه و حفظ ظاهر برای تعديس اي  شارايط چنادان ماؤثر واقاع     

 نگرديد.
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