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استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمی ،واحد بوشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بوشهر ،ايران
آرميندخت امين
دانشآموخته دکتری گروه تاريخ ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران

چکیده
انتخاب مکانی معين بهعنوان پايتخت فرمانروايان ،در طول تاريخ تابع عوامل متعدد سياسی و جغرافيايی
بوده است .در قرن چهارم هجری در جهان اسالم ،به شمار سلسلههای حکومتگر پايتخت وجود داشت که
هر يک بهداليلخاصی به پايتختی برگزيده شده بودند .يکی از مطرحترين و پرآوازهترين اين پايتختها شهر
حلب بود که در سال 333ه پس از تصرف شام بهدست سيفالدوله حمدانی به پايتختی برگزيده شد .نتايج
حاصل از اين پژوهش نشان میدهد که عواملی چون پيشينه سکونت بنیتغلب ،نيای حمدانيان در حلب،
اهميت حلب بهعنوان خاستگاه قومی و تکيهگاه فرهنگی برای سيف الدوله ،شرايط زيستمحيطی و
موقعيت جغرافيايی نظير برخورداری از راههای مواصالتی داخلی و خارجی ،موقعيت استراتژيکی و دفاعی
اين شهر و نتايج ناشی از آنها ،بهويژه سياستهای ناصرالدوله حمدانی ،حاکم شاخه حمدانيان موصل ،در
جهت حفظ حکومت و متصرفات خود در جزيره ،در اين انتخاب مؤثر بوده است .جمع چنين
اختصاصات و امکاناتی در اين شهر ،بهعنوان پايتخت ،مجال شکوفايی علوم و ادبيات را در روزگار
حمدانيان ،خاصه سيف الدوله ،فراهم آورد.
کلیدواژهها :سيفالدوله حمدانی ،حلب ،حمدانيان شام.

 .1تاريخ دريافت1331/3/4 :؛ تاريخ پذيرش1331/6/13 :
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)Dyahyaei@yahoo.com :
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مقدمه
در قرن چهارم هجری همزمان با ضعف دستگاه خالفت عباسی ،حکومتهای مستقل و
نيمهمستقل فراوانی در گوشه و کنار قلمرو اين خالفت سر برآوردند و هر کدام شهری را به
پايتختی برگزيدند .يکی از اين حکومتهای نوپديد ،حکومت حمدانيان شام به پايتختی
حلب بود که سيفالدوله حمدانی آن را بنيان گذارد .فعاليتهای نظامی سيفالدوله از
مدتها پيش از تسلط بر شام در طی حاکميت ناصرالدوله حسن بن عبدالله بن حمدان
حاکم موصل و جزيره آغاز شده بود .سيفالدوله در اين دوره در غزوات تابستانی برای

حفاظت از ثغور 3و نيز در مبازره با معارضانخالفت بسيار خوش درخشيد 4.آنگاه در پی
کسب فرصت برای برخورداری از قلمروی مستقل از ناصرالدوله ،با اشاره وی و با استفاده از

اختالفات خانوادگی ميان حاکم حلب 1و برادرانش بر شمال شام استيال يافت و حلب را که

شهری کهن و باستانی بود به پايتختی خود برگزيد 6.حوزه قلمرو سيفالدوله شامل بخش-
های وسيعی از شمال شام چون جندِ 7حمص 8،جند ّقنسرين 3،ثغور شام و بخشهايی از

 .3نک .ياقوت حموی811/1 ،؛ ذيل ثغر.
 .4نک .صولی.261 ،
 .1ابالفتح عثمانبن سعيدبن العباسبنالوليدالکالبی که از سوی اخشيد فرمانروای مصر و شام درحلب حکومت
میکرد (ابن عديم ،زبدة الحلب من تاريخ حلب.)111/1 ،
 .6نک .طباخ.223 / 1 ،
 .7پيش از فتح شام بهدست فاتحان مسلمان ،اين سرزمين در نظام اداری روميان به چهار قسمت به نامهای حمص،
دمشق ،اردن و فلسطين تقسيم شده بود .در اين تقسيمبندی ،قنسرين به مرکزيتحلب جزو کوره (بخش/استان)
حمص بهشمار میرفت ،اما در دوره يزيد بن معاويه از حمص جدا و به بخش مستقلی تبديل شد .بنابراين در آن دوره
شام به پنج بخش يا ناحيه فلسطين ،اردن ،دمشق ،قنسرين و حمص تقسيم و هر يک از آن قسمتها يک جند ناميده
شد (نک .حلبیغزی 23 /3 ،ـ  .)22به ايندليل که در هريک از اين قسمتها ،سپاهيان مربوط به هربخش استقرار
داشتند و از آنجا ماهيانه و مقرری خود را دريافت میکردند ،به آنها جند اطالق میشد (ياقوت حموی.)128/1 ،
 .8نام يکی از بخشهای شام (نک .مقدسی67/1 ،؛ همان 217/1 ،و يعقوبی ،البلدان.)103 ،
 .3نخستين خوره/کوره اقليم شام از سمت جزيره (ياقوت حموی113/1 ،؛ نيز نک .مقدسی131/1 ،؛ همان.)217/1 ،

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 1/

ديارمضر 10و دياربکر 11بود 12.حلب در عصر سيفالدوله يکی از پرآوازهترين پايتختهای
جهان اسالم بهشمار میرفت و تحرکات حکمران آن در مقابل حمالت روميان او را به يکی
از بزرگترين موانع پيشرفت اين امپراتوری در مرزهای قلمرو خالفت اسالمی مبدل نموده
بود .از ديگر وجوه اهميت حلب ،اهتمام سيفالدوله به بزرگداشت علما و دانشمندان و

دستودلبازیها در حمايت از آنان و رونقبخشی به علوم اسالمی بود 13.حمدانيان بهلحاظ
مذهبی ديدگاهی متعارض با خالفت عباسی داشتند و حکمرانانی شيعه بهشمار میرفتند .بر
اين اساس ،حلب از دوره سيفالدوله در شمار يکی از پايتختهای شيعی در آمد.
اين نوشتار با روش تحقيق علمی در تاريخ و بهشيوه توصيفی-تحليلی درصدد يافتن
پاسخ اين پرسش است که داليل سيفالدوله برای انتخاب حلب به پايتختی حمدانيان چه
بوده است.
مزيتهاى حلب براى پايتختى حمدانیان
 .1سابقه سکونت بنىتغلب ،نیا کان حمدانیان در حلب

شام بهويژه جند ّ
قنسرين به مرکزيت حلب از قرنها پيشاز ظهور اسالم تا نيمه اول قرن
14

اول هجری ،از جمله مراکز مهم سکونت بنیتغلب ،نياکان خاندان حمدانيان 11،بهشمار
میرفت .بلعمی در بيان «خبر شاپور ذواالکتاف» و اقدامات نظامی وی برضد اعراب ،به
 .10نام يکی از سه بخش جزيره (مقدسی132-133/1 ،؛ بروسوی.)337 ،
 .11يکی از سه بخش جزيره (نک .همان).
 .12طباخ.213 /1 ،
 .13به همين دليل فيلسوفی چون فارابی بغداد پايتخت آلبويه را به هوای برخورداری از چنين حمايتهايی و آرامش
حاصل از آن ترک کرد ،به حلب عزيمت نمود و در پناه سيف الدوله حمدانی مأوی گرفت.
 .14برای ديدن قديمیترين گزارشها درباره زمان مهاجرت بنیتغلب بهشام و داليل اين مهاجرتها (نک .ابن
مسکويه رازی 102 /1 ،؛ طبری601 /2 ،؛ ابن اثير.)3-1 / 6 ،
 .11طباخ.213/1 ،
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سکونت بنیتغلب در حلب و نحوه برخورد شاپور ساسانی با اين قبيله اشاره کرده است.
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اطالعات ما از سکونت بنیتغلب در نواحی مذکور ،حاکی از استمرار حضور اين قبيله در
شام پس از ظهور دين اسالم تا دوران حکومت علی(ع) 17بوده و بهروشنی نشان آن است که
بنیتغلب ساکن در اين نواحی همواره از جمعيت و نيروی انسانی قابل توجهی برخوردار
بودهاند 18.عالوه بر اين ،گروههايی از بنی تغلب ساکن در کوفه و جزيره نيز در نيمه اول قرن
اول هجری پس از پايان جنگ صفين و ماجرای حکميت ،به فرمان معاويه به جند قنسرين
در شام به مرکزيت حلب تبعيد شدند که با اعتقادات مذهبی آنان در هواداری از علی(ع) در

دوره حکومت ايشان پيوند داشت 13.بدين ترتيب جند قنسرين به مرکزيت حلب از اواخر
دهه سوم قرن اول نيز به يکی از مراکز تبعيد و سکونت گروههايی از اين قبيله مبدل گرديد و
از هستههای سکونت و پايگاههای اختصاصی آنان در سرزمين شام شد .اشاره برخی
جغرافیدانان به محالت اختصاصی قبيله بنیتغلب در حلب و نواحی اطراف آن نيز گواه

روشنی بر سکونت ديرپای اين قبيله در حلب بهشمار میرود 20.بر اين اساس میتوان

حضور قبايل بنیتغلب را ازجمله عوامل مؤثر بر انتخاب حلب بهعنوان پايتخت توسط
سيفالدوله با هدف بهرهمندی از حمايتهای قومی و قبيلهای آنان در آن ناحيه و استفاده از
اين عامل بهعنوان تکيهگاهی قابل اطمينان در تشکيل حکومت خود در نظر گرفت .اين
 .16نک .بلعمی.304-314 / 2 ،
 .17براساس گزارشی از مؤلف االصابة از رهسپارشدن يکی از دختران اين قبيله از شام به سوی حجاز و معرفی وی
بهعنوان همسر پيامبر (ابن حجر العسقالنی121 /8 ،؛ نيز نک .ابن عبدالحق بغدادی1022/3،؛ طبری2668 /6 ،؛
همان 1122/4 ،و 1861 /1؛ نويری116/13 ،؛ الماوردی البصری237 ،؛ بالذری 262-264 ،؛ ابن قتيبة174 ،؛
M. Lecke, Vol x/92-91.
 .18نک .کحالة120 /1 ،؛ ابن خلدون ،العبر.322 / 3 ،
 .13براساس شرکت فعال بنیتغلب در جنگهای جمل ،صفين و نهروان در صف ياران امام علی(ع) (نک .ابناثيـر،
380 /3؛ همان201 /10 ،؛ نيز نک .طبری 1401 /4 ،؛ همان133 /1 ،؛ همان 2421 /6 ،؛ دينـوری 183 ،ـ 182؛
نصربن مزاحم منقری 203 ،و 202؛ نيز نک .يعقوبی ،تاريخ 88 /2 ،و نويری80/13 ،؛ همان.)217 /20 ،
 .20نک .ياقوت حموی.148 / 1 ،
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حضور تاريخی در کنار فعاليتهای سياسی حسينبن حمدان ،عموی سيفالدوله ،در
حلب در اواخر قرن سوم ه 21و برخورداری ديگر اعضای اين قبيله از امالک شخصی در

حلب 22میتوانست در ايجاد «حق آب و گل» و «نقش آفرينی سياسی» سيفالدوله به-
عنوان عضوی پرشور از اين خاندان در اين ناحيه مؤثر افتاده 23عاملی مهم در انتخاب حلب

به پايتختی طبيعی بهشمار رود.
 .2شرايط اقلیمى و جغرافیا

برخورداری حلب از اقليم و آب و هوای مساعد ،خاک بارور و حاصلخيز که به آن ارزش
اقتصادی درخور توجهی بخشيد ،از ديگر عوامل توجه سيفالدوله به اين ناحيه بوده است و

از همين رو درشمار بهترين شهرهای شام 24و واليتی مشهور و خوشآب و هوا 21درآمد که

با بهرهمندی از باران کافی 26و آبهای جاری چون رودخانه ذهب 27در نزديکی آن موقعيتی
 .21در اواخر قرن سوم و پيش از استيالی اخشيديان بر شام ،حسينبن حمدان عموی سيفالدوله چندی در حلب
حکومت کرده (سامر )243 ،و فعاليتهای مؤثری در دفع شورشهای قرامطه و طولونيان ايفا نموده بود (نک .همو،
.)16-63
 .22نک .ابنعديم ،بغیةالطلب فى تاريخحلب 13 / 1 ،و اشاره وی در اين باب.
 .23محمدرضا حافظنيا در کتاب «اصول و مفاهيم ژئوپليتيک» مینويسد« :روابط اکولوژيکی انسان با مکان و فضا
که به زبانساده از آن به «حق آب و گل» تعبير میشود مبنای فلسفی قدرتمندی برای پديدار شدن سلسلهای از حقوق
تابعيت شهروندی و نقش آفرينی سياسی انسانها در يک فرايند دموکراتيک میباشد ...بر همين اساس ...آنها حق
دارند رژيم و نظام سياسی تأسيس کنند» (حافظ نيا.)174 ،
 .24ابنعديم ،بغیةالطلب فى تاريخحلب.60 /1 ،
 .21قزوينی.238 ،
 .26حافظابرو.311 /1 ،
 .27قزوينی261 ،؛ نيز نک .کردعلی .163 /4 ،قزوينی درباره وجه تسميه اين رودخانه مینويسد« :و رودخانهای که
موسوم است به "ذهب" يعنی نهر طال در نزديک حلب در واليت شام است .از آن جهت او را رودخانه طال نامنـد کـه
جميع آب اين رودخانه ،زراعت شود و هرچه آب زايد ماند به زمينی ريزد که در عرض و طـول دو فرسـخ اسـت و در
آنجا ،آب اين رودخانه منجمد شده ،نمک گردد و اکثر واليات شام نمک از آنجا برند» (همانجا).
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ممتاز يافته بود 28.چنين شرايطی نتايج اقتصادی قابل توجهی داشت که همه آنها _که ذيال
میآيد_ در انتخاب آن به پايتختی مؤثر بودهاند:

 .1رونق کشاورزی باالرفتن ميزان درآمد ناشیاز خراج 23را در اين ناحيه در پی داشت

که همواره از مهمترين جاذبههای اقتصادی برای حاکمان بهشمار میرفت.

 .2کثرت محصوالت زراعی و مرغوبيت آنها در اين ناحيه 30موجبات صادرات اين

محصوالت به ديگر نواحی چون عراق و مصر را فراهم مینمود 31که میتوانست در بهرهوری
اقتصادی حکمرانان و درآمدزايی اين ناحيه بسيار مؤثر افتد .کشاورزی پررونق حلب و

فراوانی محصوالت اين ناحيه 32همواره سهم عظيمی در تأمين مايحتاج مردم سرزمينهای
مجاور داشته است.

33

34

 .3وفور محصوالت کشاورزی اين ناحيه چون زيتون ،اشنان ،کنف ،کتان و

گندم 31بهمعنای فراوانی مواد اوليه صنايعی چون روغنکشی 36،صابونسازی ،پارچهبافی و
توليد نشاسته 37بود که رونق اقتصادی اين صنايع و صادرات آنها به سرزمينهای ديگر چون
مصر ،عراق و حجاز را درپی داشت.

 .28قزوينی263،؛ همان261 ،؛ سيفالدوله سلطانمحمد182 ،؛ کردعلی.163/4 ،
 .23ابنخرداذبه70 ،؛ قدامة بن جعفر.110 ،
 .30کردعلی 173/4 ،و .186
 .31ابنعديم ،بغیةالطلب فى تاريخحلب.60 /1 ،
 .32خانجی.171 /2 ،
 .33ابنعديم ،بغیةالطلب فى تاريخحلب.60 /1 ،
 .34مقدسی .214 /1 ،گياهی که همچون زيتون در صنعت صابون سازی مورد استفاده واقع میگرديد.
 .31کردعلی.176/4 ،
 .36ابنعديم ،بغیةالطلب فى تاريخحلب.60 /1 ،
 .37کردعلی 113 /4 ،و 160؛ همو203/4 ،و 204؛ همو.176/4 ،

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 3/

 .4کثرت کارگاههای دباغی و رونق صنايعی چون ساخت انواع کفش و زين 38را نيز

میتوان از نتايج رونق دامپروری در اين ناحيه خوش آبوهوا 33بهشمار آورد.

 .1سرسبزی اين ناحيه سبب برخورداری هرچه بيشتر اين شهر از چشمانداز فيزيکی
مناسب برای رفاه مردم و حاکمان آن میگرديد و در انتخاب آن به پايتختی بسيار مؤثر بود.

براين اساس شرايط مساعد آبوهوايی و «زيست محيطی منطقه» 40ديگر عامل مؤثر بر
مکانگزينی پايتخت حمدانيان شام در حلب محسوب میشد.
 .3موقعیت مواصالتى و بازرگانى حلب

عالوه بر آبوهوا و اقليم مناسب ،موقعيت راهبردی و مواصالتی حلب و استقرار آن برسر
مسيرهای عمده مواصالتی داخلی و خارجی ،از ديگر عوامل انتخاب آن به پايتختی بهشمار
میرفت .از نقطه نظر ارتباط حلب با مسيرهای مواصالتی داخلی ،حلب بهعنوان «داراالماره
قنسرين و مرکزتجاری و پرجمعيت آن» 41،به شهرها و مراکز مهمی چون حمص ،من ِبج،

42

بالس 43و کشور روم در شمالغربی آن اتصال داشت 44.از نقطهنظر اتصال به
انطاکيهِ ،
راههای خارج ،حلب شهری بزرگ و آباد بر سر راه عراق بهسوی ثغور و شامات 41و شاهراه
 .38نک .همو.206 /4 ،
 .33نک .معزی72 ،؛ سامر.117 ،
 .40توجه به «شرايط زيست محيطی منطقه» از جمله ديگر عوامل اصلی تأثيرگذار در فرايند مکانگزينی و جابجايی
پايتختها بهشمار میرود« .اين عامل بيشتر در جهت برخورداری پايتخت از يک چشمانداز فيزيکی مناسب برای
تأمين رفاه حکومت و مردم و نيز جلب توجه آن در زمينه توريسم به انجام میرسد» (احمدی پور و قلیزاده -103 ،
.)102
 .41نک .اصطخری.67 ،
 .42شهری در شام (قزوينی.)331 ،
 .43دهی در غرب فرات (همان.)361 ،
 .44ابنحوقل 181-187/1 ،و قدامة بنجعفر.103-104 ،
 .41ابنحوقل.177 / 1 ،
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مغرب 46و «بالد فارس و خراسانات» 47و از پايانههای مهم جاده ابريشم 48و جاده
عطريات 43بهشمار میرفت که از عربستان جنوبی به شمال و از راه دمشق و قوس غربی
داخلی هالل خصيب 10به حلب و انطاکيه کشيده میشد 11.چنين موقعيت راهبردی سبب

اتصال همزمان اين پايتخت به شاهراههای تجاری مهم مغرب و مشرق که مهمترين آنها
جاده ابريشم بود میگرديد و آن را به مرکز اقتصادی مهمی مبدل مینمود که قافلههای
تجاری و سوداگران در گذر از مسيرهای تجاری شرق و غرب ناگزير از توقف 12در اين نقطه

بهعنوان باجگاهی 13مهم برای پرداخت ماليات بودند 14.به همين دليل جغرافيانويسان سده

چهارم در آثار خود حلب را مرکز بازارها و تجمع مردم و دارای رونق تجاری قابل توجه

( .46يعقوبی ،البلدان .)86 ،منظور از مغرب ،سرزمينهای غربی کشور مصر میباشد که از شرق به مصر ،از غرب
به اقيانوس اطلس ،از شمال به دريای مديترانه و از جنوب به صحرا منتهی میگرديد (ابوالفداء.)137 ،
 .47ادريسی.468 / 2 ،
 .48جادهابريشم راهی کاروانرو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم/چهاردهم در دو قاره آسيا و اروپا (اوراسيا)
از چين تا مديترانه مورد بهرهبرداری تجاری ،سياحتی و زيارتی بوده است .ظاهرا سبب اين نامگذاری تجارت ابريشم
بهعنوان معروفترين ،سبکترين و گرانبهاترين کااليی بوده که طی دهها قرن از طريق جاده از چين به غرب میرفته
است (فرانک.)41 ،
 .43جاده عطريات و جاده ادويه بخشهايی از جاده ابريشم بهشمار میرفتند (نک .همان).
« .10هالل خصيب يا هالل بارور در گذشته به دره حاصلخيز و مرتفع هاللی شکلی گفته میشد که از باختر به
دريای مديترانه ،از شمال به بيابان سوريه و از شرق به شبهجزيره عربستان و خليج فارس میرسيده است» (جاودانی
مقدم.)6،
 .11فرانک.41 ،
 .12ابنعديم ،زبدة الحلب من تاريخ حلب123 /1 ،؛ نيز نک .خانجی176/2 ،؛ حلبی غزی.123 /1 ،
 .13نک .ناصرخسرو 17 ،ـ .16
 .14در مطالعات جديد جغرافيای سياسی چنين پايتختهايی که با تمام نقاط کشور در ارتباطند و در سيستم و شبکه
شهری کشور بهصورت مغز فعال و دل تپنده حکومت اثر میکنند ،پايتختهای «شبکه_محور» و «مسلط بر
اقتصاد» ناميده میشوند (برای اطالعات بيشتر در اين خصوص ،نک .احمدی پور و قلی زاده.)11-28 ،

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 11/

معرفی مینمودند 11.ويژگیهای راهبردی و مواصالتی حلب تا بدان اندازه ابن بطوطه را

تحت تأثير خود قرار داده بود که آنجا را مناسب پايتختی خالفت دانسته است 16.عالوه بر

اين ،نوشتههای او درباره وسعت و امکانات بیمانند بازارها و قيصريۀ حلب 17که سقفی
چوبين داشت ،نشان منحصربهفرد بودن اين بازارها از ديد وی بوده است 18.نزديکی حلب
به دريای مديترانه و امکان انجام سفرهای دريايی تجاری ،اسباب بهرهمندی هرچه بيشتر

حاکمان حمدانی از ماليات تجارت اقالمی گوناگون و گرانبها چون ابريشم 13،کتان و انواع

البسه و پوشاک 60و بالمآل پويايی هر چه بيشتر اقتصادی اين پايتخت را فراهم میآورد.
 .4برخوردارى از موقعیت استراتژيکى و دفاعى

اين اهميت در مرتبه نخست با پيوستگی جدايیناپذير جند قنسرين بهمرکزيت حلب با

عواصم و ثغور 61و نزديکی اين نواحی با مرزهای امپراتوری روم 62،و در مرتبه بعد با عواملی
 .11اصطخری67 ،؛ حدود العالم176 ،؛ ابنحوقل.177/1 ،
 .16ابنبطوطه 68 /1 ،ـ .61
 . 17مراد از قيصريه بازار پارچه فروشان در شهرهای اسالمی بوده است .قيصريه در شهرهای اسالمی پراهميتترين
مرکز بهشمار میرفت ،زيرا «صنايع نساجی در بازارهای اسالمی پايه اقتصادی بازار بود» (اشرف)16-18 ،؛ به اين
دليل «در و دروازههای» اين بازار نسبت به ديگر قسمتهای بازار از استحکام بيشتری برخوردار بود (حبيبی.)47 ،
 .18ابنبطوطه.67 /1 ،
 .13خانجی.176 /2 ،
 .60ابنعديم ،زبدة الحلب من تاريخ حلب.116/1 ،
 .61نواحی ميان انطاکيه و حلب (ابن الفقيه .)161 ،منظور از عواصم« ،دژهای مانع» (ابن خرداذبه )100 ،و
«قلعههای مستحکم و والياتی» بود «که حلب و انطاکيه به آنها محيط» بود (يعقوبی( 144 ،پاورقی)) و به عبارت
ديگر در ميانه حلب در شرق و انطاکيه در غرب واقع گرديده بود (اسکندری ،224 /2 ،پاورقی  )1و «مسلمانان برای
غزا به پشت آن» نواحی «میتاختند» و «در آن سوی» آنها «به جنگ میپرداختند» (ياقوت حموی)811 /1 ،؛ نيز
نک .حسينیحنبلی118 ،؛ طباخ148 /1 ،؛ نيز نک .کردعلی.)8 /1 ،
 .62حدودالعالم171 ،؛ نيز نک .مقدسی.31 /1 ،
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چون اهميت مذهبی غزوات در قرون اوليه اسالمی بر مبنای لزوم حفظ و حراست از
مرزهای قلمرو مسلمانان و ضعف خالفت عباسی در قرن چهارم در ارتباط بود .سيفالدوله
با انتخاب حلب به پايتختی میتوانست بهآسانی تحرکات روميان را رصد کرده ،واکنش
مناسب در برابر آنها نشان داده و در دفع حمالت روميان به سرزمينهای خالفت اسالمی
مؤثر واقع گردد .به دليل حساسيت و اهميت بسيار حلب بهعنوان مرکز مهم برنامهريزی
جنگی دربرابر روميان و اشتهار آن به «باب الغزو و الجهاد و مجمع الجيوش و االجناد»

63

از نخستين سالهای پس از فتح شام ،انتخاب آن به پايتختی عالوه بر آنکه سبب بهرهمندی
سيفالدوله از مزيتهای اقتصادی مخصوص به اين ناحيه گرديد ،برای او مشروعيت دينی
بیبديلی در پی آورد و در تحکيم پايههای حاکميت او بسيار مؤثر بود؛ چه چنين حاکميتی

بهمنزله برعهده گرفتن مسؤوليت جهاد دائمی در ثغور شام برضد روميان 64تلقی میگرديد.
نوشته ياقوت در اينباره حاکی از اهميت سرنوشتساز حاکميت بر اين ناحيه برای قلمرو

مسلمانان میباشد؛ به نوشته او« ،اين مرز که طرسوس 61و اذنه 66و مصيصه 67و پيرامون
آنهاست همچنان در دست مسلمانان و خليفگان میبود و از آن نگاهداری میکردند و آنها را
به کسی جز سرداران نيرومند که آماده جنگ میبودند نمیسپردند» .پيداست که
فعاليتهای نظامی سيفالدوله نيز از اين امر مستثنا نبود و انتخاب اين ناحيه به پايتختی در
دوران ضعف خالفت عباسی ،سبب پديدآمدن چهرهای فرهمند و استثنايی از وی در اذهان

 .63نک .ابنعديم ،بغیة الطلب فى تاريخ حلب.47 /1 ،
 .64ياقوت حموی.811-812 /1 ،
 .61شهری در ميانه انطاکيه و حلب (قزوينی.)271 ،
 .66شهری در مرزهای شام (بالذری.)244 ،
 .67شهری از ثغور شامی (قزوينی.)644 ،

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 13/

عمومی میگرديد و او را در نقش قهرمانی نظامی 68که مسؤوليتی مهمتر از وظايف خطير
خليفه عباسی را بر عهده گرفته و بهخوبی از عهده آن برآمده ظاهر کرده است .در واقع
سيفالدوله با استقرار در حلب خدمات بیبديلی را درجهت مقابله با تحرکات دائمی

امپراتوری روم 63و تجاوز و دستيابی آن به بيت المقدس ،قبله اول مسلمانان ،به انجام
رسانيد.
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نتیجه
عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و جغرافيايی مهمی در انتخاب حلب به پايتختی
حمدانيان مؤثر بوده است .از جمله عوامل اجتماعی میتوان به حضور ديرپای قبيله بنی-
تغلب نياکان حمدانيان در حلب اشاره نمود که سبب پشتگرمی سيفالدوله میگرديد و
بدينلحاظ در ميان ديگر مناطق قلمرو وی ،بهترين گزينه بهشمار میرفت .از نقطهنظر
عوامل اقتصادی ،سيفالدوله پايتخت خود را در مکانی انتخاب نمود که تحت تأثير عواملی
چون آبوهوای مساعد و اراضی حاصلخيز کشاورزی و مسيرهای تجاری و مواصالتی از
حيات اقتصادی ممتازی برخوردار بود.
رونق کشاورزی و وفور محصوالت زراعی در اين ناحيه ،همچنين زمينه مناسبی را
برای رشد صنايع وابسته به کشاورزی فراهم مینمود که خود عاملی مهم در تأمين
درآمدهای مورد نياز حکومت بهشمار میرفت .حکومت سيفالدوله در سايه بهرهمندی از
اين اقتصاد پويا و بانشاط و بنابر سياستها و عاليق خاص سيف الدوله ،در سايه کسب
 .68سلطه کاريزماتيک يکی از انواع سهگانه مشروعيت بهشمار میآيد و مبنای آن بر اعتقاد افراد به ارزشهای
شخصی يک فرد است که از قداست ،تهور يا تجربياتش مايه میگيرد (نک .فروند .)240 ،اين سلطه در سياست در
چهره های گوناگونی ظاهر میگردد که يکی از اين چهرهها ،قهرمان نظامی يا انقالبی است (همان.)244 ،
 .63طباخ.261/1 ،
 .70تصرف بيتالمقدس از مهمترين اهداف نقفور فوکاس امپراطور روم بهشمار میرفت (نک .ابنعديم ،بغیة
الطلب فى تاريخ حلب.)137/2 ،
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ثروت و قدرت اقتصادی فراوان ،در ترويج علم و فرهنگ کوشيد و فرصت مناسبی برای
ارتقای فرهنگی و علمی جهان اسالم فراهم آورد.
موقعيت استراتژيکی و دفاعی حلب نيز از ديگر عوامل مؤثر در اين انتخاب بهشمار
میرفت که با توجه به تحرکات خصمانه روميان در دستاندازی به قلمرو مسلمانان در اين
دوره ،در ميان ساير عوامل تأثيرگذار از اهميت ويژهای برخوردار بوده است؛ زيرا سيفالدوله
را در موقعيت رصد دائمی تحرکات روميان قرار میداد و عکسالعمل مقابلهجويانه او را در
برابر آنان درپی داشت و سرانجام انتخاب چنين مکان حساس و خطرخيزی به پايتختی،
توجه افکار عمومی جهان اسالم را به سيفالدوله معطوف مینمود و در کسب شهرت و از
آن مهمتر در کسب مشروعيت او سخت مؤثر بوده است.
کتابشناسى
ابناثير ،عزالدين علی ،الکامل (کامل تاريخ بزرگ اسالم و ايران) ،ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس
خليلی ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی1371 ،ش.
ابنبطوطه ،سفرنامه ،ترجمه محمدعلی موحد ،تهران ،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی1361 ،ش.
ابنحجر العسقالنی ،احمدبن علی ،االصابة فى تمییز الصحابة ،بهکوشش عادل احمد عبدالموجود و
علی محمد معوض ،بيروت ،دارالکتب العلمية1411 ،ه1331/م.
ابنحوقل ،محمد ،صورة االرض ،بيروت ،دارصادر1338 ،م.
ابنخرداذبه ،المسالک و الممالک ،ترجمه سعيد خاکرند ،بيروت ،دارصادر1883 ،م.
ابنخلدون ،عبدالرحمن ،العبر تاريخ ابن خلدون ،ترجمه عبدالمحمد آيتی( ،بیجا) ،موسسه مطالعات
و تحقيقات فرهنگی1363،ش.
همو ،مقدمه ابنخلدون ،ترجمه محمد پروينگنابادی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ هشتم،
1371ش.
ابنعديم ،الصاحب کمالالدين عمربن احمدبن ابیجراده ،بغیةالطلب فى تاريخ حلب ،بهکوشش سهيل
زکار ،بيروت ،دارالفکر ،بیتا.
همو ،زبدة الحلب من تاريخ حلب ،بهکوشش سهيل زکار ،دمشق ،دارالکتاب العربی1421 ،ه .

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 11/
ابوعلی ابنمسکويه رازی ،تجارب االمم ،ج  ،1ترجمه ابوالقاسم امامی ،تهران ،سروش1363 ،ش ،جلد
 1و  ،6علی نقی منزوی ،تهران ،توس1376 ،ش.
احمدیپور ،زهرا ،قلیزاده ،علیولی ،مبانى جغرافیايى ـ سیاسى مکانگزينى پايتختها در ايران ،مشهد،
پاپلی1330 ،ش.
ادريسی ،محمدبن ادريس ،نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق ،بيروت ،عالم الکتب1403 ،ه .
اشرف ،احمد« ،ويژگیهای تاريخی شهرنشينی در ايران دوره اسالمی» ،نامه علوم اجتماعى ،شماره ،4
تير 1313ش.
اصطخری ،ابراهيم بن محمد ،مسالک الممالک ،بيروت ،دارصادر1327 ،م.
االنطاکی ،يحيیبن سعيد ،تاريخ يحیى بن سعید االنطاکى ،بيروت ،مطبعة آباء اليسوعيين 1303 ،م.
التنوخی ،ابوعلی الحسنبن علیبن محمدبن ابیالفهم ،کتاب جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة
و اخبار المذاکرة ،مطبعة امين ،مصر1321 ،م.
الصولی ،ابوبکر محمدبن يحيی ،اخبار الراضى بالله و المتقى لله او تاريخ الدولة العباسیة من -333
 333ه من کتاب االوراق ،نشر هيورت دن ،قاهرة1331 ،م.
الماوردی البصری ،ابوالحسن ،آيین حکمرانى ،مصحح حسين صابری ،تهران ،انتشارات علمی و
فرهنگی.
النويری ،شهابالدين احمد ،نهاية االرب فى فنون االدب ،قاهرة ،دارالکتب و الوثائق القومية1423 ،ه .
بروسوی ،محمدبن علی ،اوضح المسالک الى معرفة البلدان و الممالک ،مصحح مهدی عبدالرواضية،
بيروت ،دارالغرب االسالمی1427 ،ه .
بالذری ،احمدبن يحيی ،فتوح البلدان ،ترجمه محمد توکل ،تهران ،نشر نقره1337 ،ش.
بلعمی ،ابوعلی محمد ،تاريخ بلعمى ،تصحيح محمدتقی بهار ،بهکوشش محمد پروين گنابادی ،تهران،
اداره کل نگارش وزارت فرهنگ1341 ،ش.
تتوی ،قاضی احمد ،قزوينی ،آصفخان ،تاريخ الفى ،بهکوشش غالمرضا طباطبايیمجد ،تهران،
انتشارات علمی و فرهنگی1382 ،ش.
جاودانیمقدم ،مهدی« ،هالل شيعی بازيابی هويت يا توطئه توهم» ،رهیافت انقالب اسالمى ،شماره،4
بهار 1387ش.
چلونگر ،محمدعلی ،تاريخ فاطمیان وحمدانیان ،تهران ،سمت1330،ش.

ّ
 /16تاريخ و تمدن اسالمى ،سال دوازدهم ،شماره بيست و چهارم ،پاييز و زمستان 9315
حافظابرو ،عبداللهبن لطفالله ،جغرافیای حافظ ابرو ،بهکوشش صادق سجادی ،تهران ،ميراث مکتوب،
1371ش.
حافظنيا ،محمدرضا ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد ،پاپلی1333 ،ش.
حبيبی ،محسن ،از شار تا شهر :تحلیلى تاريخى از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تأثر ،تهران،
دانشگاه تهران1332 ،ش.
حسينیحنبلی ،عبدالرحمنبن ابراهيم ،قالئد االجیاد فیما اتفق فىالتسمیة من البقاع و البالد ،مقتضب
من کتاب (المشترک وضعا و المختلف صقعا) ،بهکوشش وليدعبدالله منيس ،کويت ،مرکز البحوث
و الدراسات الکويتية1430 ،ه .
حدود العالم منالمشرق الىالمغرب ،مصحح يوسفالهادی ،قاهرة ،دارالثقافية للنشر1423،ه .
حلبی غزی ،کاملبن حسين ،نهر الذهب فى تاريخ حلب ،بهکوشش شعث شوقی/فاخوری ،محمود،
حلب ،دارلقلم1413 ،ه .
خانجی ،محمدامين ،منجمالعمران فىالمستدرک على معجم البلدان ،قاهرة ،مطبعة سعادة1321 ،ه .
دينوری ،ابوحنيفه احمد ،اخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران ،نشرنی1371 ،ش.
سامر ،فيصل ،دولت حمدانیان ،ترجمه عليرضا ذکاوتی قراگزلو ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
1388ش.
سيفالدوله سلطان محمد ،سفرنامه سیفالدوله معروف به سفرنامه مکه ،بهکوشش علیاکبر
خداپرست ،تهران ،نشرنی1364 ،ش.
طباخ ،محمدراغب ،اعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء ،حلب ،دارالقلم العربی1408 ،ه .
طبری ،محمدبنجرير ،تاريخ الطبری ،ترجمه ابوالقاسم پاينده ،تهران ،اساطير1371 ،ش.
فرانک ،آرين ،و ديويد براونستون ،جاده ابريشم ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران ،سروش1376 ،ش.
فروند ،ژولين ،جامعهشناسى ماکس وبر ،ترجمه عبدالحسين نيکگهر ،نشر نيکان1362 ،ش.
قدامة بن جعفر ،الخراج ،ترجمه حسين قرهچانلو ،تهران ،نشر البرز1370،ش.
کحاله ،عمررضا ،معجم قبائلالعرب القديمة و الحديثة ،بيروت ،موسسة الرسالة1414 ،ه 1334/م.
کردعلی ،محمد ،خطط الشام ،بيروت ،مکتبهالنوری1403 ،ه .
معزی ،مريم ،پیشگامان حکومتهایشیعى تاريخ حمدانیان و فاطمیان ،تهران ،سمت1330،ش.
مقدسی ،محمدبناحمد ،احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،شرکت
مؤلفان و مترجمان1361 ،ش.

حلب :عوامل مؤثر بر گزينش اين شهر به پايتختی حمدانيان شام 17/
مقريزی ،احمدبن علی ،المواعظ واالعتبار فى ذکر الخطط و اآلثار ،بهکوشش ايمن فواد سيد ،لندن،
مؤسسة الفرقان للتراث االسالمی1422 ،ه .
ناصرخسرو قباديانی مروزی ،سفرنامه ناصرخسرو ،بهکوشش محمد دبيرسياقی ،تهران ،زوار1383 ،ش.
نصربنمزاحم ،پیکار صفین ،ترجمه پرويز اتابکی ،تهران ،انتشارات انقالب اسالمی1370،ش.
ياقوتحموی ،معجم البلدان ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،سازمان ميراث فرهنگی کشور1380 ،ش.
يعقوبی ،احمدبن اسحاق ،البلدان ،ترجمه محمد ابراهيم آيتی ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،
1316ش.
همو ،تاريخ يعقوبى ،ترجمه محمد ابراهيم آيتی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی1371 ،ش.
M. Lecke, “Taghlib B. Wa’il”, El2(2000).

