شواهد انتشار تشيع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری ( :)1تشيع در طبريه و اردن
نويسنده :احمد خامه يار
مقدمه
دو منطقه اردن و فلسطططين ،نام دو « ُجند» از اجناد چهارگانه سططرزمين شططام در سططدههای نخسططا اس ط می
بوده اسططا  1اين دو جند ،بخشهای جنوبی شططام را شططام میشططده و امروزه هر يک ،به کشططور مسططتقلی
تبدي شده اسا.
برخی شطططواهد تاريخی نشطططان میدهد كه از سطططده چهارم هجری ،همچون مناطق ديگری از شطططام (به ويژه
شططهر حل ،)،تش طيع در اردن و فلسطططين نيز گسططترش يافته اسططا با اين حا درباره زمان ورود و عوام
انتشطططططططار تشطططططططيع در اين دو منطقه ،نمیتوان نظری قطعی و دقيق ارائه داد البته پيش از اين ،آقای جعفر
المهاجر در كتا ،خود التأ سيس لتاريخ ال شيعة فی لبنان و سورية ،ت ش كرده ا سا تا عوام تأثيرگذار در
ورود و انتشار تشيع در شام را بررسی كند و فصلی از اين كتا ،را به بررسی تشيع در اردن و فلسطين
اختصاص داده اسا (المهاجر.)197-159 :1992 ،
اما مهمترين متن تاريخی موجود درباره ميزان نفوذ تش طيع در اردن و فلسطططين در سططدههای ّاوليه اس ط می،
سخن مقدسی (336-380ق) ،جغرافيدان بزرگ مسلمان اسا که در کتا ،خود احسن التقاسيم فی معرفة
االقاليم (نگاشطططته در سطططا 375ق) ،در جايی که به فِ َرق و مذاه ،رايج در فلسططططين در زمان خود اشطططاره
ع ّمان شطططططيعة » (اه طبريه و نيمی از اه
میکند ،میگويد« :وأه طبرية ونصطططططل نابلس وقَ َدس وأكثر َ
ع ّمان ش طيعه هسططتند ) (المقدس طی )179 :1909 ،با توجه به اينکه مقدس طی خود
نابلس و قَ َدس و بيشططتر اه َ
اه بياالمقدس بوده و احسططططن التقاسططططيم وی از مهمترين و دقيقترين منابع جغرافيايی اسطططط می به شططططمار
میآيد  ،2میتوان تا حدود زيادی به درستی سخن وی اطمينان حاص کرد.
سططخن مقدسططی در عين ايجاز و اختصططار شططديد آن ،چنانکه جعفر المهاجر نيز اشططاره کرده« ،متن نادر و
گرانبهايی اسطططا» (المهاجر )166 :كه سطططند تاريخی انكارناپذيری درباره انتشطططار تشطططيع در شطططما اردن و
فلسطين در سده چهارم هجری به شمار میآيد با اين حا  ،عبارا مقدسی پاسخگوی اين دو سؤا ني سا
كه تشطططططيع ،چه زمان و چگونه به اين مناطق راه يافته و چرا از اين مناطق رخا بربسطططططته اسطططططا جعفر
المهاجر ت ش كرده اسا تا در کتا ،خود به اين دو سؤا پاسخ دهد او با استناد به منابع تاريخی ،پاسخ
نسططبتا م مناسططبی برای سططؤا دوم يافته اسططاا اما به نظر میرسططد در ارائه پاسططخی قانعکننده به سططؤا او ،
چندان موفق نبوده اسا.
ت ش نگارنده اين سططططططور در اين نوشطططططتار بر آن اسطططططا تا شطططططواهد و يافتههايی را ارائه دهد که میتواند
نشاندهنده ابعادی از انتشار تشيّع در اردن و فلسطين تا سده ششم هجری باشد و شايد اين يافتهها و شواهد
برای نخسططتين بار به صططورا يكجا از منابع تاريخی اسططتخراو و گردآوری شططده اسططا پيش از ورود به
اص مطل ،،ضروری مینمايد که نگاهی بسيار گذرا به پي شينه تشيع در شام تا اواي سده چهارم هجری
داشته باشيم.
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درآمدی بر پيشينه تشيع در شام
به نظر میرسد که تاريخ ورود اوليه تشيع به شام را میتوان از صدر اس م و به طور مشخص از دوره
خلفای راشططدين تعيين كرد در واقع ،پس از فتح شططام به دسططا مسططلمانان ،شططماری از صططحابه رسططو خدا
ابوذر غفاری ،ب حبشطططی ،واثلة بن اسطططقع
(ص) كه از پيروان و هواداران امام علی (ع) بودند ،از جمله
ّ
و غيره ،در برخی شهرهای شام به ويژه دمشق اقاما نمودند برخی از اين صحابه تا زمان ورود كاروان
اسرای اه بيا (ع) به دمشق در سا 61ق زنده و در قيد حياا بودهاند و موضعگيری و سخنانی برای
آنها در حمايا از اه بيا (ع) گزارش شده اسا.
از ميان صطحابهای كه اخبار و رواياتی درباره گرايش آنها به امير مؤمنان (ع) گزارش شطده اسطا ،دو تن
از آنها يعنی عبادة بن صطططاما (درگذشطططته 34ق)  3و شطططدّاد بن اوس (درگذشطططته 58ق)  ،4در بياالمقدس
سكونا نمودند و در اين شهر از دنيا رفتند و قبر شان تا به امروز در قبرستان با،الرحمه در کنار ديوار
شططرقی مسططجداالقص طی باقی مانده اسططا همچنين فض ط بن عباس بن عبدالمطل ،به قولی در سططا 18ق در
جريان طاعون عمواس از دنيا رفته و تا به امروز در شهر رمله ،مزاری به وی منسو ،اسا.
در فاصططله زمانی سططقوط دولا اموی تا تشططكي دولا حمدانی ،كه نخسططتين دولا ش طيعی در شططام به شططمار
میآيد ،شخصياهای شيعهای را متعلق به برخی مناطق شام می شناسيم که اين مسئله میتواند نشاندهنده
وجود خانوادههای شيعه در اين سرزمين ،گرچه به طور محدود و پراکنده ،باشد از ميان اين شخصياها
میتوان به دو شطططططاعر عر ،يعنی ديك ّ
الجن حمصطططططی (161-236ق) ،زاده شطططططهر حمص ،و ابوت ّمام طائی
(231-188ق) ،زاده روستای «جاسم» در منطقه حوران اشاره كرد.
از سوی ديگر ،در منابع انسا ،ساداا ،به ورود و سكونا بسياری از ساداا علوی به شهرهای مختلل
شطططام اشطططاره شطططده اسطططا ابن طباطبا (سطططده پنجم هجری) در كتا ،خود منتقلة الطالبية از شطططمار در خور
حران ،حل ،،حمص ،دمشق و رقّه
توجهی از ساداا علوی نام برده اسا كه به شهرهای مهم شام همانند ّ
مهاجرا كردند  5و در اين ميان ،برخی از شهرهای فلسطين امروزی نيز از مهاجرا ساداا بینصي،
نماندند شطططططططماری از اعقا ،و اخ ل اين سطططططططاداا مهاجر ،بعدها در بيشطططططططتر اين شطططططططهرها مناصططططططط ،و
مسئولياهای اداری و سياسی را عهدهدار میشدند.

تشيع در طبريه و اردن
شهر طبريه امروزه در شما شرقی فلسطين (سرزمينهای اشغالی سا  )1948قرار دارد و در گذشته
از مهمترين شهرهای شام بوده اسا مقدسی اين شهر را «قصبه اردن» به شمار آورده (المقدسی)161 :
و ياقوا حموی آن را از «اعما اردن» دانسططته كه در ميانه دمشططق و بياالمقدس ،به فاصططله سططه روز از
هر يك از دو اين شطططهر قرار داشطططته اسطططا (الحموی :1977 ،و ،4ص )17اين شطططهر در سطططاح درياچه
طبريه قرار دارد که بزرگترين درياچه داخلی فلسطين اشغالی به شمار میآيد.
همانگونه كه اشاره شد ،بر اساس اشاره مقدسی ،در نيمه سده چهارم همه اه طبريه شيعه بودهاند جعفر
المهاجر با استناد به سخن ابنواضح يعقوبی (سده سوم هجری) ،مبنی بر اينکه بي شتر اهالی طبريه ،قومی
2

از اشططططعريان بودهاند (يعقوبی ،)115 :1860 ،و با در نظر گرفتن اينکه شططططاخه ديگری از اشططططعریها که
شيعه مذه ،بوده و با مهاجرا از کوفه به قم ،نقشی انکارناپذير در گسترش تشيع در اين شهر داشتهاند،
چنين نتيجهگيری کرده اسططططا که اشططططعریهايی که در اواخر سططططده سططططوم بيشططططتر اهالی طبريه را تشططططکي
میدادند ،همان ساکنان شيعه اين شهر در اواخر سده چهارم هجری بودهاند (المهاجر.)194 :
او چنين ابراز عقيده نموده اسا که همانند اشعریهای قم ،اشعریهای طبريه نيز احتماالم ري شههای کوفی
داشطططته و از آنجا به اين شطططهر مهاجرا کردهاند (المهاجر :همانجا)ا و برای اثباا نظر خويش به اين خبر
ب ذری (درگذشته 278ق) استناد ورزيده اسا که ابوسفيان از دوره جاهليا روستايی به نام «قُبش» در
سططرزمين بلقا (اردن امروزی) در تملّک خود داشططا که به معاويه و فرزندانش رسطيدا اما بنیعباس آن را
مصادره کردند و بعدا م به گروهی «زَ يّاا» (روغنفروش) از طايفه «بنینُ َعيم» از اهالی کوفه تعلق گرفا
(ب ذری.)176 :1987 ،
صططططرل نظر از اينکه اسططططتنادها و اسططططتدال های فوق را تا چه ميزان میتوانيم برای پذيرش نظريه جعفر
المهاجر کافی بدانيم ،باز هم اين سططططؤا بدون پاسططططخ میماند که اگر بپذيريم اشططططاعره مهاجر به طبريه نيز
همچون اشطططططاعره مهاجر به قم شطططططيعه بودهاند ،پس چرا برخ ل شطططططهر قم که شطططططمار در خور توجهی از
محدّثان شيعی و اصحا ،ائمه (ع) از آنجا برخاستهاند ،هيچ محدّث و شخصيا شيعهای از طبريه سراغ
نداريم؟
در ارتباط با موضطططوع ورود تشطططيّع به طبريه ،مسطططأله ديگری که جعفر المهاجر به آن توجهی نداشطططته ،آن
اسططا که طبريه از شططهرهای مقصططد مهاجرا سططاداا علوی بوده و ابن طباطبای علوی چند تن از آنان را
در منتقلة الطالبية نام برده اسططططا (برای آگاهی بيشططططتر :ابن طباطبا )204-203 :1968 ،بيشططططتر سططططاداا
مهاجر به طبريه از نسططططططط حضطططططططرا عباس فرزند امام علی (ع) بودهاند و يكی از آنان به نام حمزة بن
عبدهللا ،در اين شهر صاح ،فرزندانی گشا  6از فرزندان وی ،ابوالطيّ ،محمد بن حمزه ،ملقّ ،به شهيد
(مقتو در 291ق) بوده اسططا كه به دسططتور محمد بن طغج ملقّ ،به اخشططيد مؤسططس دولا اخشططيديان ،در
طبريه به قت رسطططيد و نوادگان وی در اين شطططهر به «بنیشطططهيد» شطططناخته میشطططدند (ابن عنبة1425 ،ق:
.)442
ماجرای قت ابوالطيّ ،محمد بن حمزه علوی در طبريه را مورخان مختلل گزارش دادهاند نخسططططططتين آنها
ابوالفرو اصفهانی (درگذشته 356ق) اسا که از وی در شمار مقتولين دوره المكتفی باهلل عباسی (خ فا:
295-289ق) ياد کرده و ماجرای قت وی را چنين شططرد داده اسططا« :قتله [محمد بن] طغج فی بسططتان له،
رضططططی هللا عنه ح ّدثنی احمد بن محمد المسططططي ،قا  :كان محمد بن حمزة من رجاالا بنی هشططططام وكان ذا
ذكر [ابن] طغج ال يؤمره ويثلبه ويسطططططتطي عليه ذا حضطططططر مجلسطططططها فاحتا [ابن] طغج عل غ م لبع
الرجالة فسططططتره ثم أعلم صططططاحبه انه فی دار محمد بن حمزة ،وضططططربه عليه واسططططتعوا جماعة من الرجالة
فكبسططططوه وهو فی البسططططتان ،فقطعوه بالسططططكاكين ،وبقی عامة يومه مطروحا م فی البسططططتان ،وهم يتردّدون اليه
فيضطططططططربونه بسطططططططيوفهم ،هيبةم له وخوفا م ان يكون حيا م او به رمق فيلحقهم ما يكرهون ،رضطططططططی هللا عنه »
(ابوالفرو االصفهانی1416 ،ق)548 :
ابن سعيد اندلسی (درگذشته 673ق) نيز به نق از ابن زوالق مصری (درگذشته 387ق) ،ماجرای شهادا
وی را چنين شططرد داده اسططا« :ولم يز طغج علی دمشططق وطبرية وابنه محمد المعرول باإلخشططيد يخلّفه
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علی طبرية وكان بطبرية ابوالطي ،العلوی محمد بن حمزة بن عبدهللا بن العباس بن الحسطططن بن عبيدهللا بن
العمامر [كذا] بن علی بن ابی طال ،صطططططلواا هللا عليه وكان وجه طبرية شطططططرقا م وملكا م وقوة م وعتاقام ،فكت،
االخشطططططيد الی ابيه طغج يذكر له انه ليس له امر وال نهی مع ابی الطي ،العلوی ،فكت ،له ابوه ّ
اعز نفسطططططك
فأسری عليه محمد بن طغج وابوالطي ،فی بستان له فقتله » (ابن سعيد االندلسی.)6 :1898 ،
همچنين ابن فندق بيهقی (درگذشته 565ق) به اختصار شديد در اين باره سخن گفته و اشاره کرده اسا که
ابوالطيّ ،در  21سطططططالگی کشطططططته شطططططد و به علا اينکه او را دفن نکردند ،مح قبرش مشطططططخص نيسطططططا
(البيهقی1428 ،ق :ص  )430ابن عنبه (درگذشططططته 828ق) نيز در وصططططل شططططخصططططيا ابوالطيّ ،علوی
نوشطططته اسطططا« :كان من اكم الناس مروءة وسطططماحة وصطططلة رحم ،وكثرة معرول ،مع فضططط كثير وجاه
واسع » سپس در ادامه به کشته شدن وی به توطئه طغج اشاره کرده اسا (ابن عنبة.)442 :
اما نكته درخور توجه در اين زمينه آن اسططططا که ابوالطيّ ،علوی در سططططا 291ق ،يعنی چند دهه پيش از
تأ سيس دولا حمدانی به شهادا ر سيده و در زمانی که هنوز ت شيع در ب د شام انت شار گ ستردهای نيافته،
دارای جاه و ج و شكوه و رياسا بوده اسا.
همچنين افزون بر ابوالطيّ ،،ابن طباطبا نيز از كشطططته شطططدن يكی از فرزندان فضططط بن محمد اللحيانی بن
عبدهللا بن عبيدهللا بن حسطططططن بن عبيدهللا بن عباس بن علی (ع) در طبريه سطططططخن گفته اسطططططا (ابن طباطبا:
 )204اما نگارنده اين سططططططور ،آگاهی ديگری درباره نام و چگونگی قت وی از سطططططاير منابع به دسطططططا
نياورده اسا.
گفتنی اسا در شهر طبريه زيارتگاهی منسو ،به سکينه دختر امام حسين (ع) و عبدهللا بن عباس بن امير
مؤمنان (ع) وجود داشطططته اسطططا که علی بن ابیبکر هروی (درگذشطططته 611ق) ،در نيمه دوم سطططده شطططشطططم
هجری به آن اشطططططاره کرده اسطططططا (الهروی19 :1953 ،ا و به نق از وی :الحموی ،و ،4ص)19ا و اين
احتماالم نخستين اشاره تاريخی به وجود اين زيارتگاه اسا.
اين زيارتگاه در كتيبه موجود در آن نيز متعلق به سكينه بنا الحسين (ع) و عبدهللا بن عباس بن علی (ع)
معرفی شطططططده اسطططططاا و بر اسطططططاس همين كتيبه ،سطططططاختمان زيارتگاه به دسطططططتور فارسالدين البكی عادلی
منصوری ،ناي ،پادشاه مملوكی در مناطق صفد و شقيل ،در سا 694ق ساخته شده اسا كتيبه ديگری
نيز در زيارتگاه وجود داشته كه در آن ،نام و توصيل باغها و زمينهايی كه فارسالدين ياد شده ـططططططط بانی
مزار ـ در شهر طبريه وقل زيارتگاه كرده ،آمده اسا (مخلص.)138 :1946 ،
با توجه به اينکه از نظر تاريخی ،انتسا ،اين دو قبر به صاحبان آنها پذيرفتنی و اثبااپذير نيسا ،مرحوم
عبدهللا مخلص درباره قبر عبدهللا بن عباس بن علی (ع) چنين ابراز عقيده كرده اسططططا كه اين قبر میتواند
مدفن ابوالطي ،محمد بن حمزه علوی مقتو باشطططد که بعدها به داليلی به ج ّد خود عبدهللا بن عباس بن علی
(ع) تغيير انتسا ،يافته اسا (مخلص.)139 :
البته به باور نگارنده اين سططططططور ،میتوان اين احتما را نيز مطرد کرد که اين زيارتگاه ،مدفن پدر وی
حمزة بن عبدهللا بن عباس ـطططط نخستين سيد علوی مقيم طبريه ـطططط بوده و اين مسئله منافاتی ندارد با اينکه در
کنار وی فرزندش ابوالطي ،محمد يا ديگر اعضای خانوادهاش به خاک سپرده شده باشند به هر حا  ،پس
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از اشغا فلسطين ،صهيونيساها اين زيارتگاه را به يك كنيس يهودی به نام راحي ـ مادر حضرا يوسل
(ع) ـ تبدي كردند (يوسل.)106 :2011 ،
در ارتباط با تشيّع در طبريه ،افزون بر سخن مقدسی ،اشاره مهم ديگری نيز از ناصر خسرو (درگذشته
481ق) وجود دارد او که در سططا 438ق وارد طبريه شططده ،به وجود قبری منسططو ،به ابوهريره در اين
شهر اشاره كرده اسا كه به علا حضور شيعيان در آنجا ،كسی قادر به زيارا آن نبوده اسا او در اين
باره نوشته اسا« :و گور ابیهريره آنجاساا بيرون شهر در جان ،قبلها اما كسی آنجا به زيارا نتواند
رفتن ،كه مردمان آنجا شطططيعه باشطططند و چون كسطططی آنجا به زيارا رود ،كودكان غوغا و غلبه به سطططر آن
كس برند و زحما دهند و سنگ اندازند » (ناصر خسرو.)23 :1373 ،
با وجود دو اشططاره آشططكار مقدس طی و ناصططرخسططرو مبنی بر حضططور ش طيعيان در طبريه ،متأسططفانه در كت،
تاريخی و رجالی ،اسامی راويان و علمای شيعهای كه از اين شهر برخاسته باشند ،سراغ نداريم  7اما از
ميان مشططططاهير طبريه ،شططططخصططططيتی را به نام ابوسططططعيد سططططرور بن قاسططططم طبرانی (358-426ق) ملقّ ،به
«ميمون» میشطططناسطططيم كه از مهمترين و تأثيرگذارترين شطططخصطططياها در تاريخ و شطططك گيری عقايد فرقه
نُص طيريه (علويان کنونی سططوريه) به شططمار میآيد و نويسططنده شططماری از متون دينی مهم اين فرقه از جمله
«مجموع االعياد» دانسته شده اسا شايد اين مسئله را بتوان نشانهای برای حضور و نفوذ نُ صيريان در
طبريه به شططمار آورد محمد امين غال ،الطوي  ،نويسططنده علوی سططوريه نيز اشططاره کرده اسططا كه علويان
منابعی در اختيار دارند که نشان میدهد در گذشته ،اين فرقه پيروان فراوانی در شهرهای صور ،صيدا و
طبريه داشته اسا (الطوي .)475 :1924 ،
به هر حا  ،علويان سوريه ،تعدادی از امرای دوره عباسی كه برخی از آنان مدتی بر بخشها و شهرهايی
از شطططام از جمله طرابلس ،صطططيدا و طبريه حاكم بودند را از رجا فرقه خود به شطططمار میآورند از جمله
محمد بن رائق موصطططلی (مقتو در 330ق) كه محمد امين الطوي از وی با نام محمد بن رائق بن خضطططر
غ سانی ياد كرده و او را از غ سانیهايی كه عقيده نُ صيری يا جنب نی دا شتند ،دان سته ا سا بدر بن عمار
اسدی ،از ديگر امرايی اسا كه الطوي او را از رجا سياسی علويان در سدههای نخسا دانسته و ادعا
کرده اسططا که اين شططخص والی طرابلس از سططوی محمد بن رائق بوده و در ايام او ،طرابلس از مهمترين
شهرهای علوینشين بوده اسا (الطوي 8 )264 :
البته در منابع تاريخی ،به اينکه بدر بن عمار والی طرابلس از سططوی محمد بن رائق بوده ،اشططارهای نشططده
اسا اما محمد بن عبدالملک همدانی (درگذشته 521ق) در بيان حوادث سا 328ق نوشته اسا« :وكان
بدر بن عمار االسططططدی الطبرسططططتانی ،يتقلّد حر ،طبريه البن رائق ،وهو الذی مدحه المتنبّی بقصططططائد عدّة»
(الهمذانی )328 :به نظر میرسد «طبرستانی» در اينجا تحريل نسبا «طبرانی» اسا و شايد به علا
انتسطططططا ،او به طبريه و شطططططناخا وی از اين منطقه ،ابن رائق او را مأمور به بازپسگيری اين شطططططهر از
اخشيديان نموده ،و سپس به امارا آنجا منصو ،كرده اسا.
چنانكه همدانی نيز اشططاره کرده اسططا ،متنبّی (درگذشططته 354ق) ،شططاعر مشططهور عر ،،كه برخی وی را
شطططيعه میدانند ،در زمان اقاما خود در طبريه ،چندين قصطططيده در مدد امير بدر بن عمار سطططروده اسطططا
(المتنبّی )163-133 :1983 ،بر فر اينکه ت شيّع متنبّی را بپذيريم ،در اين صورا شايد بتوان رابطه
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بسطططططيار صطططططميمی و نزديك وی با بدر بن عمار را ،چنانکه از قصطططططايد متعدّدی که در مدد وی سطططططروده،
برمیآيد ،قرينهای بر تشيع اين امير به شمار آورد.
به هر حا  ،اگرچه ادعاهای علويان مبنی بر نصططططيری بودن (و در واقع تشططططيّع) امرايی همچون محمد بن
رائق و بدر بن عمار و نيز انتشطططططططار عقيده نصطططططططيريه در مناطقی همچون طبريه را نمیتوان به آسطططططططانی
پذيرفا ،اما نبايد با بیتوجهی تمام نيز از کنار آن گذشاا و مناس ،اسا پژوهش تاريخی مناسبی در اين
باره صورا گيرد در اين را ستا ،ا شاره به اين نكته نيز خالی از اهميا ني سا كه تا به امروز در منطقه
اشططغالی جوالن در جنو ،غربی سططوريه ،كه در فاصططله کمی از درياچه طبريه واقع اسططا ،چند روسططتای
علوینشين وجود دارد.
درباره امرا و شخ صياهای شيعه در شهرهای شيعهن شين شام در نيمه او سده پنجم ،اط عاا ديگری
را میتوان از فهرسطططا تأليفاا شطططيخ كراجكی (درگذشطططته 449ق) به دسطططا آورد میدانيم كه اين محدّث
مشطططهور شطططيعه سطططا هايی از عمر خود را در شطططهرهای مختلل شطططام سطططپری كرد و در طرابلس منصططط،
قضطططططاوا را عهدهدار بود و سطططططرانجام در صطططططور از دنيا رفا در فهرسطططططا تأليفاا كراجكی كه يكی از
معاصططران وی نوشططته اسططا ،اسططامی تأليفاا و رسططالههايی به چشططم میخورد كه او برای برخی رجا و
امرای شطيعه در طرابلس ،دمشططق و شططهرهای ديگر نگاشططته اسططا يكی از اين امرا كه منابع تاريخی ،هيچ
آگاهی درباره وی به دسططا نمیدهد ،امير صططارمالدوله ملقّ ،به ذوالفض طيلتين اسططا بر اسططاس فهرسططا ياد
شده ،كراجكی پنج اثر خود را به سفارش (يا برای) امير ياد شده نگاشتها و پس از نام وی ،جم ا دعايی
علوه» آمده اسطططا («مکتبة الع مة الکراجکی»:
نظير «حرس هللا مدّته»« ،حرس هللا عمره» و «ادام هللا ّ
 379و  )391-390کراجکی يكی از اين پنج اثر را به عنوان «المنسطططططك العصطططططی» ،در طبريه نوشطططططته
اسا در همان فهرسا ،درباره اثر ديگری به عنوان «كتا ،المنهاو الی معرفة مناسك الحا ّو» چنين آمده
اسا كه «هو منسك كام ي شتم علی فقه وعم وزياراا ،جزء واحد يزيد علی مائة ورقة ،صنّفه لألمير
صارم الدولة يح ّج به» («مکتبة الع مة الکراجکی».)379 :
درباره تشيع در طبريه و ساداا و رجا شيعه آن در دورههای بعدی ،اط عاا چندانی در دسا ني سا
تنها بيهقی ،در جايی كه به نقبای شطططهرها اشطططاره میکند ،از نقي ،شطططهر طبريه به نام ابوالفوارس جعفر بن
ابیالقاسططططم حمزه ،از نوادگان امام جعفر صططططادق (ع) ياد كرده و سططططپس افزوده اسططططا كه اكنون ،نقي ،از
فرزندان وی اسطططططا (البيهقی 9 )582 :بر اين اسطططططاس میتوان نتيجه گرفا كه طبريه تا زمان حياا وی
دارای نقبای ساداا بوده اسا.
شططهر شطيعهنشطين ديگر ُجند اردن« ،قَ َدس» بوده كه به گفته مقدسطی ،نيمی از اهالی آن شطيعه بودهاند قَ َدس
شهر كوچكی در شما طبريه بوده ،که «جب عام » ،ر ستاق آن به شمار میآمده ا سا در يك فر سخی
اين شهر ،درياچه كوچكی وجود داشته كه آ ،آن به درياچه طبريه میريخته اسا (المقدسی.)161 :
ع ّمان پايتخا اردن امروزی نيز با استناد به سخن مقدسی ،از ديگر شهرهای شيعهنشين اردن بوده
شهر َ
و بيشططتر اهالی آن شططيعه بودهاند متأسططفانه نگارنده اين سطططور ،موفق به يافتن شططواهد چندانی از حضططور
تشطيع در اين شطهر نشطده اسطا البته شطخصطيا شطيعهای به نام ابوعلی حسطن بن عيسطی ال َحذّاء ،معرول به
ابن ابیعقي عمانی ـططط از فقها و متکلّمان متقدم اماميه ـططط میشناسيم  10كه جعفر المهاجر او را منسو ،به
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ع ّمان پايتخا
اين شهر دانسته (المهاجر ،)184 :اما در واقع مشخص ني سا كه آيا اين شخص منسو ،به َ
عمان امروزی بوده اسا؟
اردن ،يا منسو ،به سرزمين و كشور ُ
. ۱دو ُجند ديگر شام ،دمشق و حمص بودهاند.
. ۲اشطططپرنگر ،مقدسطططی را بزرگترين جغرافيدان تاريخ انسطططانی برشطططمرده و کرامرس ،وی را اصطططي ترين
جغرافيدان مسلمان و کتابش را گرانقدرترين منبع جغرافيايی اس می دانسته اسا بنگريد :کراچکوفسکی،
.۱۶۸ :۱۳۸۹
ّ
کشی ،در شمار نخستين صحابه رسو خدا (ص) که پس از حادثه سقيفه،
. ۳عبادة بن صاما در رجا
به واليا امير مؤمنان بازگشططتند ،دانسططته شططده اسططا (الطوس طی۱۴۲۷ ،ق )۴۵ :در روايتی از امام رضططا
(ع) نيز وی در زمره صحابهای که «مضوا علی منهاو نبيّهم ،ولم يغيّروا ،ولم يبدّلوا» نام برده شده اسا
(الصدوق :۱۳۷۸ ،و ،۲ص.)۱۳۴
. ۴درباره شطدّاد بن اوس گزارش شططده اسططا که او اعتقاد به حقّانيا امام علی (ع) داشططته و در جنگ جم
ّ
(الخزاز القمی۱۴۳۰ ،ق )۲۷۸-۲۷۹ :همچنين برای وی سططخنانی در دفاع
در رکا ،ايشططان جنگيده اسططا
از امير مؤمنان (ع) نزد معاويه گزارش شده اسا (المفيد البغدادی۱۴۰۳ ،ق.)۹۶-۹۷ :
. ۵برای آگاهی از نام و نس ،ساداا مهاجر به شهرهای مختلل شام بنگريد :ابن طباطبا ،از جمله۱۲۰- :
حران)( ۱۲۲-۱۲۳ ،سطططططاداا مهاجر به حل( ۱۲۶-۱۲۷ ،)،سطططططاداا مهاجر به
( ۱۲۲سطططططاداا مهاجر به ّ
حمص)( ۱۳۵-۱۳۸ ،ساداا مهاجر به دمشق)( ۱۴۳-۱۴۴ ،ساداا مهاجر به رقّه).
. ۶نسطط ،وی چنين اسططا :حمزة بن عبدهللا بن عباس بن حسططن بن عبيدهللا بن عباس بن امام علی (ع) (ابن
طباطبا.)۲۰۴ :
. ۷البته میدانيم که شططماری از رجا و محدّثان اه س طنّا به شططهر طبريه منسططو ،بودهاند و مشططهورترين
آنها حافظ ابوالقاسم طبرانی (۲۶۰-۳۶۰ق) اسا كه در سا ۲۹۰ق به اصفهان رفته و تا پايان عمر خود
در آنجا زيسته اسا بنگريد :حموی ،و ،۴ص.۱۹
. ۸میدانيم كه امروزه يكی از مح ا حومه شهر طرابلس به نام «جب محسن» ،علوینشين اسا.
. ۹نس ،كام وی چنين اسا :جعفر بن حمزة بن حسين بن علی بن علی بن محمد بن عي سی بن محمد بن
علی بن امام جعفر صادق (ع).
والفر» (در اماما)
الکر
. ۱۰اين شططخص دو اثر به نامهای «
ّ
ّ
المتمسططک بحب آ الرسططو » (در فقه) و « ّ
داشته که به دسا ما نرسيده اسا.
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