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 استاديار گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز

  

در خالفر    يو اقتصراد  ياسر يس يهرا برروز بررران   ،يدوم قرن پنجم هجر ةميدر ن

ن ير در ا يمرل يهاحکوم  سيتأسبه  ،ان در شاميان و منازعات آنان با سلجوقيفاطم

کره   اسر  در طررابلس   عمرار يدول  بن ،هان حکوم ين ايتربرجسته د.يانجاممنطقه 

و  ياقتصاد ةبه توسع اريبسعمار ي. خاندان بنبودند يامامدوازده ةعياجماع منابع، ش به

ن يدر طرابلس توسط ا يدارالعلم سيتأسو  داشتند اهتمامن شهر يا يشرف  فرهنگيپ

 ينقش ،ن انتقال فرهنگ به اروپايو همچن يفرهنگ و تمدن اسالمگسترش در  ،خاندان

جهران اسرالم در قررن     يها ن کتابخانهيتر ياز غن يکي ،دارالعلم نيا داشته اس .بسزا 

 يعلمر  ةعلر  جاببر  به ن خاندان،يا ي. در زمان حکمرانرف يشمار مبه يپنجم هجر

ار سفر کردند و بره خردم  حکرام    ين ديدانشمندان از اطراف و اکناف به ا ،طرابلس

از  يريطررابلس برا الگروگ   دارالعلرم  مراه   يعيشر  گرااران انيبن آمدند. عمار در يبن

گاار بودند. تأثيرشام  ةعه در منطقيش ييايو پو ييگر، در شکوفايد يعيش يها حکوم 

ن دارالعلرم  يا ةکتابخان ،قرن ششم ليون در اوايبين حکوم  توسط صليا سقوط يدر پ

. ايرن پرهوه  برا روش    شرد  يسروز دچرار آتر    نيمهاجم ياز سو ،به استناد منابع

 يهرا  نره يطررابلس و زم  يبره اواراع فرهنگر    ،اي و با استناد به منابع اصرلي کتابخانه

 پردازد.يمطرابلس دارالعلم  يريگ شکل
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بيرزانس و بعرداس سرلجوقيان در     هراي فاطميران، عباسريان،   شام براي حکومر   ةمنطق
ادشرده،  از اهمي  بسزايي برخروردار برود. در دوران ي   ،هاي پنجم و ششم هجري قرن

هراي گونراگون   جنبه د، ازرانعمار شيعه بر آن حکم ميشهر طرابلس که حکوم  بني
 داش .  يجايگاه ارزشمند

 ،يشبرد اهداف فرهنگيپ يبرا يعيش يهاحکوم  ،يچهارم و پنجم هجردر قرون  
تروان  يآنران مر   ة. از جملر کردنرد  سيتأسر ن شرا يهاحکومر   در قلمرو ييهادارالعلم
سوار در بصره در عهرد آل  ر در بغداد، ابنياردشو شاپوربن يرا فيشر يهادارالعلم
 ،ن دورانيم بررد. در همر  نرا را ان ير و دارالعلم قاهره در عهد فاطم ،ماه  يعيش ةيبو
مراه   يعيشر  يهرا از حکوم  يريدر طرابلس با الگوگ ماه يعيعمار شيران بنيام
ع يشتماه   ييو شکوفا ييايدر پو که ان نهادنديبنن شهر يرا در ا يدارالعلم ادشده،ي

قررن   از نکره يبا توجه بره ا داش .  ييبسزا تأثيرشام  ةدر منطق يدر قرن پنجم هجر
، دانس  شام يساحل ينواح در انيعيش ييشکوفا دوران توانيم را يقمر يهجر هفتم تا سوم
 . بود مؤثر امر نيا رد ،دارالعلم نيا سيتأس با عماريبن دول  (02-02ص ،ق4141 )عثمان،
طررابلس   يفرهنگ يدر اعتالمؤثر ن اس  که عوامل ين پهوه  ايا ياصل مسئلة 

 عمار چه بوده اس ؟يدر عهد بن
 يو تجرار  يياير   جغرافير موقع ن اصل استوار اس  کره ين پهوه  بر ايا ةيفرا

برودن دوران   رغرم کوتراه  بره ، يعيعمار شر يبن رانياس  اميحسن سو  شهر طرابلس،
بره   يدر آن مقطع زمران  ين شهر بندريابود که موج  شد  ياز عواملحکوم  آنان، 

  ير شهر طرابلس برا موقع . ابديدس   يتوجهقابل يرونق اقتصادو  يفرهنگ ييشکوفا
تمدن  و انتقال فرهنگ در ،ن به شام و طرابلسويبيصلهجوم  هنگام خود، يممتاز علم
 فا نمود.يا ييسزانق  ب ياسالم

برودن دولر     يامرام  ةعيشر طررابلس،   يو رونق اقتصراد  يفرهنگ يرشد و اعتال 
 لير دال از ،اروپرا بره   ين حکوم  در انتقال فرهنگ و تمدن اسرالم ينق  ا و ،عمار يبن
صرورت  بره  ياطالعات و مطرالب  ،ن خصوصي. در اديآيمشمار ن پهوه  بهي  اياهم

ادشرده صرورت   ي يهانهيمستقل در زم ي؛ اما پهوهشمختصر و پراکنده در منابع آمده
 .نگرفته اس 



  
 

در خالفر    يو اقتصراد  ياسر يس يهرا برروز بررران   يدوم قرن پنجم هجرر  ةميدر ن

ن ير در ا يمرل يهاحکوم  سيتأسبه  ،ان در شاميان و منازعات آنان با سلجوقيفاطم

عمار در طرابلس برود.  يدول  بن ،هان حکوم ين ايتراز برجسته يکي. ديانجاممنطقه 

 يي  بسرزا ياز اهم يجهان اسالم در قرن پنجم هجر يبرا ،عمار در شاميحکوم  بن

 ييان از سرو يفاطم يبرا ،ترانهيمد يايدر يشرق ةبرخوردار بود. شهر طرابلس در حوز

   گررفتن يپر  درعمار برا  يران بني. امداش   ياهمگر يد ييان از سويسلجوق يو برا

موفق شدند حکومر  خرود    ،انيان و فاطميمتناس  و کارآمد در قبال سلجوق ياستيس

 ين آگراه ير مدت چهرار دهره ترداوم بخشرند. ا    به خود را ييو فرمانرواان نهند يبنرا 

اس . آشکار شام در همجوار يهاحکوم  و بزرگ يهاقدرت با آنان تعامالت در ياسيس

عمرار در  ير مستقل بنيام ني، نخستعماربنةالدولنيابوطال  ام الزم به بکر اس ، 

قررن   ةمر يدر ن يبرود. و  يفراطم  ةفيخل ،ابتدا در خدم  و اطاع  مستنصر ،طرابلس

 )ابروالفر  . شرد طررابلس منصرو     يعنوان والر به يفاطم ةفيخل جان از  ،يپنجم هجر

 يو نظرام  ياسر يس ياز برترر  يالدولره برا آگراه   نيامر  (420، ص40،  ق4140، يجوز ابن

 يتر ئيد، هير ق وارد حل  گرد164در سال  يارسالن سلجوقکه آل  يان، زمانيسلجوق

ان اعالم اسرتقالل  ياز فاطم ،انيبه سلجوق يکينزد  با يترت نيفرستاد تا بد يرا نزد و

 (04ص ،م4796، ميعد)ابنکند. 

داشر    ي، سرع برود ن شرام  يکه در سررزم  يان مشکالت فراوانيالدوله در منيام 

ن يمدبرانه ب ياستين با سيهمچن يودر ساحل شام تصاح  کند. را  ياقلمرو گسترده

ان و ير از فاطم ييرغم جداتوانس  حکوم  طرابلس را به يو سلجوق يدو دول  فاطم
برر   افرزون  ،الدولره نيامر  (94ص ،42ق،  4477 ر،ير اثابرن ) دات گوناگون حفظ کند.يتهد

 يآن، به مسرالل فرهنگر   يد خود و عمران و آبادانيحکوم  جد ياز مرزها ينگهدار

در  ين اقردامات و يترر از مهم يکي( 99، ص8  ،م4747فررات،  )ابنداش . ويهه  ياهتمام

که در زمران   (429، ص0م،  4760 شداد،)ابندارالعلم طرابلس اس   سيتأسنه، ين زميا
الدولره در سرال   ني. امر ل شديجهان اسالم تبد يمراکز علم نيتراز مهم يکيبه  ،خود

ان، يرر  از علويررل عرردل و بخشرر ، حمايرردلرا برره يومورخرران ق درگاشرر . 161



 
 

 ،ق4140 ،يجروز ابن / 79ص ،1  ،م4726ق/4492 ابوالفداء،)اند. و فقاه  ستوده يخردمند

 .(448، ص40 

اسر   ياسر  در س يک عرالوه برر  الدولره،  نين امر يجانشر زاده و برادر ،الملکجالل 

 يبه عمران و گسترش حکوم  خود تروجه ان، يان و فاطمياش در قبال سلجوقمدبرانه
قلمرو امارت  (442ص ،42ق،  4477ر، ياثابن/448، ص40ق،  4140، يجوز)ابنداش .  ههيو

 افر . يه گسترش يو از جنو  تا جِوِن ،از شمال تا جبله ،الملکعمار در زمان جالليبن

  1(444، ص2  م،4764ق/4484 ،يبرديتغر)ابن
عمرار  تررين فرمرانرواي بنري   برزرگ درايتي برود کره   الملک فرد باتدبير و باجالل 

طرفري  الدوله ابوطال  را در حفظ بيوي سياس  عموي خوي  امين .شودشناخته مي

اسرتيالي سرلجوقيان برر     ةبه فاطميان و سلجوقيان ادامه داد و خرود را از لطمر  نسب 
تقالل نسبي خرود  شهرهاي مهم شام و کشمک  آنان با فاطميان دور نگه داش  و اس

دنبال استيالي سلجوقيان بر حل  در سال به (94ص ،42  ق،4477اثير،)ابن را حفظ کرد.

ق و نفوب فاطميان در برخي نواحي شام، طرابلس از دو طرف در معرض تهديرد  190

الملک ترجيح داد با تقديم هدايايي به سلجوقيان، از آنران  رو، جالل اين قرار گرف . از
 ،ترتير   بردين  (442 و 440ص ،م4728قالنسي، )ابنبر اد دول  فاطمي استمداد جويد. 

ق( در طرابلس حکومر   170-161سال ) 08وي با چنين سياستي توانس  به مدت 

سرال  الملرک در  جالل (412، ص4  ،م4761قلقشندي، / 94، ص42ق،  4477 اثير،)ابنکند. 

 .(99ص ،8م،  4747فرات، )ابن ق ازدنيا رف 170
هراي  در دوران جنرگ  ،الملرک پس از مررگ بررادرش جرالل    ،فخرالملک ابوعلي 
بره امرارت طررابلس     -آن به شام کشيده شده بود ةدامن ق174که از سال -صليبي 

عمار در ابتدا سعي داش  با سياس  مدارا برا صرليبيون برخرورد    رسيد. حکوم  بني
اما در حمالت بعدي صرليبيون، سياسر  اميرر     (447-448ص ،م4728 قالنسي،ابن)کند؛ 
 ،42  ق،4477اثيرر،  )ابنهاي مسلمان، حکوم . تشکيل پيمان ميان شدعمار متفاوت بني

از جملره اقردامات بعردي     ،و تدابير سياسي و اقتصادي ،تقوي  نيروي نظامي (411ص

                                                           
ق به جبله دس  ياف . )ابن تغري 194الملک در سال که جاللتغري بردي معتقد اس  ابن .1

 (444، ص2  م،4764ق/4484 بردي،



  
 

 قالنسري، )ابن هاي مسلمان منطقه،عمار در قبال صليبيون بود. تفرقه ميان دول امير بني

 (467، ص40م،  4766 کثيرر، )ابرن سلجوقيان از ايشران،  نکردن حماي  ( 416م، ص4728
 اثيرر، )ابرن و تمايل اهالي طرابلس بره فاطميران    ،عماردول  بني دربرابرشورش داخلي 

از عوامل سقوط اين دول   (001، ص0  م،4726ق/4492 ابوالفداء، / 196، ص42ق،  4477
خلکران،  ابرن  /464، ص7 ق، 4140جروزي،  )ابرن ق اسر .  224در برابر صليبيون در سال 

نتررايو و  ،سررقوط طرررابلس( 001، ص0،  م4726ق/4492ابوالفررداء، /411ص، 4م،  4718
سد دفاعي مسلمانان در شام  ،پيامدهاي مهمي براي جهان اسالم داش . بدين ترتي 

 در برابر صليبيون شکسته شد.
 

ه در کر اسر   ، نام شهر قديمي و بنردري  Tripoli)) طرابلس يا اطرابلس يا تريپوليس
دليل موقعي  ي بيروت واقع شده اس . طرابلس بهشرق کنار درياي مديترانه و شمال

، اقتصرادي و تجراري از   لراظ نظاميجغرافيايي خاصي که در آن واقع شده، همواره به
آ  درياي مديترانه از سه جهر    ،اي برخوردار بوده اس . از سوي ديگراهمي  ويهه

 اي به شهر داده اسر . لراظ امنيتي و دفاعي، واعي  ويهههشهر را دربر گرفته که ب
(02ص ،4492)ناصرخسرو، 

به مرکز مهرم تجراري    داليلي به ،چهارم و پنجم هجري قمريطرابلس در قرون  
 ؛برود اي الجيشري ويرهه  موقعي  ترانزيتي و سروق  يداران شهر اي .4 :در شام بدل شد

 ،م4874)يعقروبي،   ؛هاي زيادي را داشر  کشتيکه ظرفي  بودبندري وسيع و پهناور  .0

 2کشرراورزي و صررنع  در ايررن شررهر از رونررق خاصرري برخرروردار بررود. .4 1(426ص
 .(61ص ،م4764)اصطخري، 
ابلس، اين شرهر در  بر موقعي  مناس  جغرافيايي، کشاورزي و تجاري طر افزون 

اي از پايگراه ويرهه   ،ي امرراي ايرن دولر    هرا در پرتو سياس  عمارزمان حکوم  بني

                                                           
بندر طرابلس در شام »نويسد: يعقوبي در اواخر قرن سوم هجري دربارة جغرافياي طرابلس مي .1

 (426م، ص4874)يعقوبي، «. تواند هزار کشتي را در خود جاي دهدکه ميطوري عجي  اس ؛ به

شهري بر کنار درياي روم، و آبادان و پر از درخ  خرما و نيشکر بوده »نويسد: طخري مياص .2

 (61م، ص4764)اصطخري، «. اس 



 
 

ترين گارگاه دريايي بالد شرام  ساحل طرابلس به مهم ،برخوردار گرديد. در اين زمان
اروپا و بالعکس صادرات و واردات کاالهاي تجاري شام به  ،تبديل شد و از طريق آن

و ناوگان تجراري   کرديمدريايي استفاده  ةعمار نيز از اين امکان ويهشد. بنيانجام مي
به نقاط مختلف در حرک  برود. مرصروالت شرام و     ،ايشان از طريق درياي مديترانه

مرصوالت خارجي نيرز نخسر  بره     . يافمي انتقالاز طرابلس به اروپا  ،زمينمشرق
  (Hitti, 1962, p.286-288)شد. سپس به ديگر نقاط برده مي ؛آمدآنجا مي

. آنان بره کشر  نيشرکر و    داش اي اهمي  ويههعمار امراي بني يبراکشاورزي  
داشرتند.  توجه خاصي نقاط مختلف اروپا صادرات آن از طريق ناوگان تجاري خود به 

عمار بره  حدي رسيد که طرابلس در عهد بنيهاي اقتصادي و تجاري ايشان بهفعالي 
ترا   ،صرليبيان  ةاي کره در زمران مراصرر   گونهبه ؛رشد اقتصادي رسيد ةمرتبباالترين 
/ 120، ص42،  4477اثيرر،  )ابرن  1لراظ اقتصادي به سختي و تنگنرا نيفتادنرد.  ها بهمدت

 (62ص ،م4728حبشي، 

کند که طرابلس شهري بزرگ برود کره صرنع     ميتأکيد ادريسي بر اين مطل   
هرا و  يکري از قلعره   ،طرابلس»نويسد: در آن رونق داش . وي مي صادرات واردات و

هراي مختلرف بردان روي    و تجرارت  ديگر مناطق با اقسام کاالهادژهاي شام بود که 
 ةدرباررا ناصرخسرو مشاهدات خود  (269، ص4،  0220ق/ 4100 )ادريسي،«. آوردند مي

در ايرن  »کنرد:  و اجتماعي آن چنين توصيف مي شکوفايي اين شهر و اوااع اقتصادي
آيند يا غر  و غيره ميهايي که از روم نظور ماليات، گمرکي بستن بر کشتيمشهر به

اش هايي دارد که کاالهاي تجاريکشتي شهر دفاتري تشکيل شده اس  و سلطان امير
 (04-02، ص4492)ناصرخسرو، «. بردندرا به بيزانس، صقليه و غر  مي

                                                           
که حتي ای عمار، شهر طرابلس ثروتمند شد؛ به گونهسياس  و کفاي  حکوم  بني سندر پرتو ح .1

سن با اتکا به ثروت داخلي و ح ها در مراصره بود،وسيلة صليبيدر دوراني که از خشکي و دريا به
اي که وقتی ريموند در خالل مراصره گونهادارة اقتصادي خوي ، مدت ده سال پايداري کرد؛ به

ئ  هنگام عبور از بازار طرابلس و مشاهدة يئتی را براي گف  و گو با فخرالملک فرستاد، اين هيه
شهر از آن برخوردار بود، تعج  کاالهاي گوناگون و روا  تجارت و ثروت هنگف  و آسايشي که 

ماهة سربازاني را ها، حقوق ش ( فخرالملک در اثناي مراصرة صليبي62م، ص4728کرد. )حبشي، 
تر پرداخ  کرد. ثروتمندان شهر نيز براي مقابله با دفاع بودند، پي  که در خشکي و دريا سرگرم

 ( 120، ص42ق،  4477اثير، نها، کمک مالي دادند. )ابمراصره اقتصادي شهر از سوي صليبي



  
 

 بره  ،ترتير   امارتشان نيز غافل نبودند. بردين  ةاز عمران و آباداني حوز ،عماربني 

، طرابلس بندري طبيعري  شدبکر  چنان کهها هم  گماشتند. صنايع و کارگاه سيتأس

اهي لرراظ توليردات کارگر   که هم از لراظ مرصوالت کشاورزي و هم بره بود در شام 

حردود چهرار هرزار     ،هاي موجود در قرن پرنجم هجرري  بسيار غني بود. بنابر گزارش

ودنرد. از  بهاي پشمي و ابريشمي و کتراني مشرغول   کارگر در اين شهر به توليد پارچه

عمار شکل گرف ، صنع  حريربافي بود که در کارخانجات صنايعي که با حماي  بني

شرد.  هاي نخ باعث رونق ايرن صرنع  مري   وکهزاران دستگاه بافندگي و د ،طرابلس
(Hitti, 1962, p.288-290)  

هراي  عمرار، طراحري و سراخ  شربکه    ترين اقدامات عمرانري امرراي بنري   هماز م 

بيشرتر  ابوعلي بود کره در   ةيکي از نهرهاي پر آ  طرابلس، رودخان رساني اس . آ 

عمار با طراحري  کرد. بنيآمد و خسارات فراواني وارد ميسطح آ  آن باال مي ،اوقات

 ،رساني منظمري آ  ةبا ايجاد شبک ،جلوگيري کردهدقيقي توانستند از طغيان رودخانه 

 ( Ibid. p.289)هاي طرابلس استفاده کنند. آن براي کشاورزي در مزارع و باغ از آ 

 

چهارم و پنجم قمري شکل  يهاسدهدر هاي عمومي، که  ترين کتابخانهو مهم نينخست

ها بر کتابخانه استوار برود؛ ولري در کنرار آن،     ها بودند. بنياد دارالعلم گرفتند، دارالعلم

تررين ويهگري   مهرم  شرد.  هاي پهوهشي و علمي نيز در اين مراکرز انجرام مري    فعالي 

 عنروان از هرر چيرز بره     يپ، که نداي وقفي بود مؤسسه .1 :از اين قرار بود ها دارالعلم

در ايرن   يعيشر  تبليغات عقيردتي  ،عموم طوربه .2 شدند؛عمومي استفاده مي ةخانکتاب

ر ، به تررويو امر  هاوجود و استقرار دانشمندان در دارالعلم .3 ؛گرف  مراکز صورت مي

 (131، ص1331الع ، ) انجاميد.آموزش و نيز حضور دانشجويان مي

کره  چنران  ها، اغل  مراهيتي شريعي داشرتند.     دارالعلم به يادآوري اس  که الزم 

و اداره  سيتأسر ترين آنها، توسط شيعيان ها و بزرگ بيشتر دارالعلم، گفته شد تر يپ

هراي تبليغري شريعي نيرز در      اي، فعالير   هاي کتابخانره  شد. اغل  در کنار فعالي  مي

و دوام و برود  رو، عمر اين قبيل مراکز، نوعراس کوتراه    اين گرف . از نجام ميا هادارالعلم



 
 

ها بستگي داش  و برا ارعف و انرطراط ايرن      استمرار فعالي  آنها به تدوام حکوم 

دادند،  دس  مي را از ها که عوامل اساسي حماي  و پشتيباني خود ها، دارالعلم حکوم 

در ايرن  نجم هجري برود.  در قرن چهارم و پ ،ها رفتند. او  فعالي  دارالعلمميان مي از

شدند کره برخري ترا قررن      سيتأسشماري از اين مراکز دوران در شهرهاي مختلف، 

 (99، ص1332غنيمه، / 131ص ،همان)پنجم و اوايل قرن ششم فعال بودند. 

آنهرا را   يبرخر شرد؛   هاي پهوهشري و آموزشري انجرام مري     ها، فعالي  در دارالعلم 

، ق1143)طروطح،  انرد.   هاي جهران اسرالم برشرمرده    مراکز آموزشي و دانشکده ةمنزل به

اي عمرومي برود کره جلسرات علمري بره آن        دارالعلم کتابخانه ،رسدينظر مبه (34ص

در آنجرا   ،هاي علمي وگو و ايراد سخنراني وابسته بود. گروهي از دانشمندان براي گف 

در اين مراکز  ،طالبان علم براي مطالعه و کس  دان  ن،يافزون بر ايافتند.  حضور مي

 (99، ص1332)غنيمه،  کردند. اجتماع مي

بويرة  از قرن چهارم هجري و در زمان حکوم  آلخود را  يها يفعالها دارالعلم 

و دارالعلرم   يرار  فيسروار، دارالعلرم شرر   م ابرن . دارالعلر کردنرد آغاز ماه  شيعي

  هاس .نيا ةاز جمل ،رياردششاپوربن

 ةکران عضردالدول  ياز نزدکاتر  و   ،يعيشر سروار  بنيتوسط ابوعل ،سواردارالعلم ابن

، 1331، ي)مقدسر . شرد  سيتأسر  يچهارم هجر ةدوم سد ةميدر شهر بصره در ن ،يلميد

در بغرداد در ربرع آخرر     البالغره( نهو ة)گردآورند يرا فيدارالعلم شر (313، ص2 

 برن  شراپور ( 3و2مقدمره، ص ، ق1343، يرار في)شرر  .کردکار آغاز به يقرن چهارم هجر

 ةدر مرلر  يمر دارالعل يدر اواخر قررن چهرارم هجرر    ،يلميد ةر بهاءالدوليوز ،رياردش

 ،يعيش مؤسسةن يا (113، ص1ق،  1141، يصفد) .ان نهاديبنن کرخ در بغداد ينشعهيش

 در (93ص، 1331، کرمرر )   از صدهزار جلد کتا  برود. يس با بينف ياکتابخانه يدارا

را در  يدارالعلم ،ماه يعيش يفاطم ةفيالراکم خل ،ن چهارمدر اواخر قر ،راستا نيهم

کاخ را بدانجا منتقرل کررد.    يهاو کتا  (466، ص4  ،]تايب[، يقلقشند) قاهره برپا نمود
  (243، ص1  ،1331متز، )

 ييبا دعوت از دانشمندان علوم مختلف، قاهره را به شرکوفا  الراکم ،ن مقطعيدر ا 

در  يينق  بسرزا  يماهب و تسامح يتعصبيب ،الراکمرساند. در زمان  يو علم يفرهنگ



  
 

و  افر  يکراه    ي، توجه به مسرالل علمر  اودارالعلم قاهره داش ؛ اما با مرگ  ييايپو

و  ياسر يس يهرا بررران  ،آنافزون برر  ل شد. يتبد يلياسماع يغيدارالعلم به مرکز تبل

 د.ين دارالعلم رخ نمايدر ا يرکود فرهنگ شددر دوران مستنصر موج   ياقتصاد

، کررد قراهره افرول    و دارالعلرم  شردند  ياسر يان دچار رکود سيکه فاطم يانزم در 

ان خرار   ير   فاطمير تابعاز  ،عمار در طرابلس که در اطاع  آنان بودنرد يخاندان بن

 يو اعرتال  ييدارالعلم طرابلس به شکوفا سيتأسبا  ،ياسياستقالل س افزون برو  ندشد

 يرياز دارالعلم قاهره الگروگ  ،بکر اس  که دارالعلم طرابلس به الزم .ندديرس يفرهنگ

 رفته اس .يپا تأثيرو کرده 

 ايگونره بره  ؛داشتند ويهه يبه مباحث فرهنگي نيز توجه ،سعمار در طرابلخاندان بني

گرر  يددر مسرالل  فرهنگي و علمي، بري  از شهرتشران    که شهرت ايشان در مسالل

دارالعلرم طررابلس اسر .     سيتأسر تررين اقردام ايشران در ايرن زمينره،      اس . مهرم 
  (028، ص4742منقا، بن)ا

اي برا  . وي کتابخانره شرد  سيتأسالدوله العلم طرابلس توسط اميندار ،اس  گفتني

 او (429، ص0م،  4760شرداد،  )ابرن ا  وقفي در آنجا فرراهم کررد.   بي  از صدهزار کت

مينره  ها فرستاد و در اين زجوي کت  مختلف به تمام سرزمينوجس کساني را براي 

دارالعلرم فرراهم آورد.    هراي کميرا  و نرادر را در   پول فراواني خرر  کررد و کترا    

 ،بهرايي هاي گرران توانا بود و کتا اي و نويسنده ،شيعه خود يکي از فقهاي ،الدوله امين

، 4م،  4781)تردمري،  کررد.   ترأليف السررور و االفرراح    االرواح و مفتاح از جمله ترويح

 (426ص

دليل شرايط مساعدتر دوران حکرومت ، بيشرتر بره دارالعلرم     الملک نيز بهجالل 

برا  رسرد کره   نظرر مري  ق دارالعلم را بازسازي کرد. به190داش . وي در سال توجه 

اينکره مکران آن    گاش  ايام، بنيان دارالعلم طرابلس دچار اعف و سستي شرده يرا  

به تجديرد بنراي آن   سال آن الملک در جاللن روياز ا ؛ها کوچک بودبراي انبوه کتا 

 (22، صم4762عديم، )ابنکرد. اقدام 



 
 

داش  و اموال بسياري را صرف آن ار توجه يبسبه دارالعلم طرابلس الملک جالل 

امروالي را ميران آنهرا     ،ارالعلم بودنرد کرد. وي براي ترغي  و تشويق کساني که در د

هراي نفريس و   الدوله در پي يرافتن کترا   امين همانندعمار کرد. اين امير بني قسم 

مرأمور  هراي اسرالمي   سررزمين به افرادي را به سفر  ،فردنادر و منرصربه يهانوشته

 (همان)ه امور دارالعلم تعيين کرد. رسيدگي ب. وي همچنين ناظراني را براي ساخ 

بر يک کتابخانه با مخزني بود لراظ ساختار معماري، مشتمل عمار بهدارالعلم بني 

هاي درس، تاالري براي هايي براي تشکيل کالساي عمومي، مرلخانه بزرگ و قرال

. علرم هرل و مکاني برراي اسرکان نسراخان و ا    ،اجتماعات علمي و مباحثات دانشمندان

پيوسته و متمرکز درنظر همساختماني به ةرا همچون يک مجموع توان آنمي ،بنابراين

متشکل بود از يک مديري  عاليره، مرديران    ،اداري ةاز نظر شيو ،مؤسسهگرف . اين 

شد. مرديري  عاليره   مي وّراقانداران، نساخان و ل کتا که شام ،ناظر و مديري  فني

نظرارت و سرپرسرتي   عمار برود.  اعضاي خاندان بني گريدارالعلم و سس دؤم ةبر عهد

 برخي از داشتند.که جايگاه علمي وااليي بود اي از علماي بزرگ عده برعهدةدارالعلم 

، 0م،  4786 عسرقالني، حجرر )ابرن  برن بشرر،  بن عليبن بشرآنان عبارت بودند از: حسين

 و ابوعبداهلل (400-404، صم4729خياط، )ابنروح ابوالفضل الرافضي بن ابياسعد (092ص

 (028م، ص4742منقا، بنا) .طليطلي

از  ،پردازان و خطاطان بود که نيازهاي آنران نسخه ةسالني ويه ،ر داخل کتابخانهد 

وجرود  يرک سرالن مطالعره     ،طرور  قبيل کاغا، مرک  و قلم در آنجا فراهم بود. همين

هاي جاي ديگري براي استفاده از کتا  بلکه از هرتنها از طرابلس، داش  که مردم نه

، 1ق،  4418الدين خطي ، )مر آمدند. به آنجا مي ،و فني گوناگون موجود در آنعلمي 

 (490ص

قررن   ةترين کتابخانر علم طرابلس داراي زيباترين و غنيدارال ،فراتبه رواي  ابن 

برداري نسخهتنها کارشان نساخ داش  که  482پنجم هجري بوده اس . اين دارالعلم 

روزي و طرور شربانه  نفر به سي ،به کتابخانه بود. از اين عده هاها و افزودن آناز کتا 

تنهرا بره    ،بررداري نسخه (99، ص8م،  4747 فرات،)ابنند. وق  در آنجا حاار بودتمام

نيز فارسي  هاي يوناني، رومي وبلکه بسياري از کتا  ؛شدهاي عربي مردود نميکتا 



  
 

اي روشن اس  که چنين کتابخانه (98همان، ص)شد. برداري ميدر اين کتابخانه نسخه

 وّراقاان فان، براي پرداخ  حقوق کارگران، ناظران، نساخان، خطاطان، مترجمان، صرا

اي گزاف نيراز  خريدند، به هزينههاي نايا  را به هر قيمتي ميو خريداراني که کتا 

الردين  )مرر  . شرد يمر  ترأمين عمرار  دارالعلم توسط خاندان بنيلي اين داش . منابع ما

 (490، ص1ق،  4418خطي ، 

هاي کاغاسازي اسر .  ، ساخ  کارخانهعمار در طرابلسهاي عمراني بنياز طرح 

 ي بود که در تمام برالد اسرالمي بره   بهترين نوع کاغا، کاغا سمرقند ،تا پي  از اين

 يکاغاسرازي، کاغرا   يهرا هعمار با ساخ  کارخانر بهترين کاغا معروف بود؛ اما بني

، 4492)ناصرخسررو،  شرد.  بيشرتر  توليد کردند که شهرت آن از کاغراهاي سرمرقندي   

علمري در طررابلس    ترأليف ، در روا  علرم، تردوين و   هاهوجود اين کارخان (04-02ص

 ،در کنار آن 1داش  و به نهض  فرهنگي، علمي و ادبي ايشان کمک کرد.ر يار تأثيبس

 ،بکر شرد که پي  از اين صنع  استنساخ و صرافي نيز رونق فراواني ياف ؛ و چنان

بررداري مشرغول   بردار وجود داش  که به کار نسخهنسخه 482بي  از  ،در دارالعلم

 ( 33، ص1م،  1939فرات، )ابن بودند.

نظرر  اقوال گوناگون اس . به ،ارعمبني ةهاي موجود در کتابخانشمار کتا  ةدربار 

هرزار کترا     برا صرد  عمار، گاار بني، بنيانالدولهکتابخانه در دوران امينرسد که مي

بره   ،الملرک و در روزگار جانشين وي، جرالل  (429، ص0م،  4760شداد،)ابنتشکيل شد 

ها افزاي  يافر  ترا   شمار کتا  ،پس در روزگار فخرالملکميليون جلد رسيد. س يک

 (484، صم4884جرجي يني، / 99، ص8م،  4747فرات،)ابنميليون نسخه رسيد.  به سه

  صرليبيون  دسر بره  ،هاي اين کتابخانره در پري سرقوط طررابلس    سفانه کتا أمت 
  تغرري  ابرن / 196، ص42  ،4477اثير، ابن/ 464، صم4728 قالنسي،)ابنآت  کشيده شد.  به

 سروزي و از اس  که مورخان غيرعر ، به اين آت  يگفتن (472، ص4م،  4764بردي، 

                                                           
در آنجا کاغا »نويسد: ناصرخسرو در سفر به مصر، هنگام عبور از شام، در وصف طرابلس مي .1

سازند. مردم اين شهر همه شيعه باشند و شيعه به مي خوبي، مانند کاغا سمرقندي، بلکه بهتر از آن

اند؛ ولي کساني در آنجا همانند رباط ساختههايي اند. در طرابلس خانههر بالدي مساجد نيکو ساخته

 (04، ص4492)ناصرخسرو، «. کند و آن را مشهد خوانندمقام نمي



 
 

کره   حرالي  در به بعرد(  429، صم4700)المنس،  1؛انداي نکردهها اشارهميان بردن کتا 
دسر   به هاي دارالعلمجمله کتا  از ،اين شهرهاي ثروت ينابودمورخان مسلمان از 

، 42ق،  4477اثير، ابن/ 8، ص0م،  4718 خلکان، قاهره،)ابناند. سف کردهأاظهار ت ،صليبيون

 ( 411ص

افزون بر  ،يواين حمله ياد کرده اس . سخن  زدن دارالعلم در از آت  ،فراتابن 
هاي صليبي و نابودي مراکز علم هاي ماهبي جنگهاي ديني و کشاک آنکه از انگيزه

دارد: دهد، از رخداد ديگري نيز پرده برمين  مسلمانان توسط صليبيون خبر ميو دا
  .توسرط جنگجويران صرليبي   بره اروپرا   هرا  دان  مسلمانان در جريان اين جنگ انتقال
 ( 99، ص8م،  4747 فرات،)ابن

و پديرداري  توجه به ايرن نکتره در بررسري رخردادهاي بعردي جوامرع اروپرايي         
نابع فکري آن هنگرام  خوبي ماي پانزدهم و شانزدهم ميالدي، بههرنسانس علمي قرن

 ،آنچه مسلم اسر   (98، ص0،  4462رانسيمان، /424، صق4144)الع ،ند. کرا آشکار مي
هاي شريعي و  ترين کتابخانهدر واقع يکي از نفيس ،ين دارالعلمو غارت ا يسوزبا آت 

 رف . بين سسات علمي جهان اسالم ازؤن مترييکي از فعال
 

لرراظ  عمرار، شرهر طررابلس بره    اين گفته شد، در عهد حکمراني بنيکه پي  از چنان
از  ،علرم  دانشمندان و اهرل  که يابه گونهترين حد شکوفايي خود رسيد. علمي به باال

و  ندشرد يمر حکمرانان اين ناحيه حاار  نزدو  ندکرديمسفر  به آنجااطراف و اکناف 
 ( 490، ص1ق،  4418خطي ، الدين )مر گرفتند. از امکانات دارالعلم بهره مي

اي از علمراي آن بره   عرده  ،م4282ق/198در اندلس در سرال   با سقوط طليطله 
مرمرد  برن يکي از ايشان، احمرد  (98ص ،0،  4462)رانسيمان،طرابلس مهاجرت کردند. 

مور دارالعلرم  و او را متولي ا ندعمار از وي حماي  کردبوعبداهلل طليطلي اس  که بنيا
 (028، ص4742منقا، بن)اقرار دادند. 

                                                           
( 98، ص0،  4462زدن شهر سخن گفته اس . )رانسيمان، ماتيو ُاِدسايي، نويسندة ارمني، از آت  .1

، 4468ع ، دستور خاص کشي  برتراند صورت گرفته اس . )السوزي بهشود که آت گفته مي
 (424-422ص



  
 

شواهدي از حضور علماي عراق در طرابلس در دس  اس  کره گويراي ارتبراط     

ررير نکه عبدالعزيزبنه در عراق اس ؛ چنانعلمي شيع ةعلمي و فرهنگي آنجا با حوز

ق 148در سرال   (440، صم4766انري،  )البررامرامي،  ق( فقيره مشرهور   184بررا  )م ابن

تي طوالني در اين شرهر  شيخ طوسي رهسپار طرابلس شد و براي مد ةعنوان نمايند به

 /410، ص4ق،  4124صرفهاني،  )افنردي ا دار منصر  قضرا برود.    عهرده  عماراز سوي بني

  (91، صم4786الدين رازي، منتج 

فعالي  علمري خرود   از ديگر عالمان مشهوري که به طرابلس آمدند و در آن به  

 برن  سرديدالملک  ؛حيوسابن ،: شاعر معروفنام برد افرادن يااز توان ادامه دادند، مي

اي کره در  قااري  ،ارنّقابن ؛عالم و نويسنده ،سرا ابن ؛ماه يعيش امير و شاعر ،منقا 

  (98، ص0م،  4727 )عماد اصفهاني،شاعر شامي.  ،قيسرانيابن ؛ وکردطرابلس تدريس مي

وآمرد  به طرابلس رفر   ،معارفختلف علوم و هاي مدانشمندان بزرگي در شاخه 

 برگرزار  بودنرد،  عهيشتر آنها شيبکه  با حضور علماي بزرگ ،هاي درسداشتند. حلقه

لس به دارالعلم شرهرت يافر .   تا جايي که شهر طراب (22، صم4762عديم، )ابن. شديم

لوم از التين، فارسري و  ع ةترجم (418، صم4774ق/4144الع ، / 29، صم4790چي، )ديوه

)اوليرري،  هرا در آنجرا رونرق گرفر .     و از عربي به ديگر زبران  ،به عربي هازبانديگر 

  (068، صم4760

ار ارزشرمندي در  عمرار آثر  هراي بنري  حماير   ةخي نويسندگان شيعه در سراي بر 

البيران و   هراي نهرو  کراجکي دو کترا  بره نرام    ،نمونه يبرا. نگاشتندهاي فقهي  زمينه

)آقرابزرگ  عمرار  مرمرد برن   بناحمد نام ابوالکتال به وم الغدير راالبصير في حو ي عده

نام هو کتا  فقهي البستان را ب (422، ص4م،  4784اميني، / 440و  40ص، ق4474طهراني، 

همچنرين   (427، ص4،  م4784)آقرابزرگ طهرانري،   کرد.  تأليف عماربنةالدولامين قااي

پرس از سرفر خرود بره حلر  در سرال        ،بن قطان بغدادي، فقيه امامياحمد نبحسين

. نگاشر  تا  الشرامل را  ک ،به طرابلس رف  و در مدت اقام  خود در آنجا ،ق472
 (069، ص0م،  4786عسقالني، حجر)ابن

 برن  عزالردين شردند، شريخ  رهسرپار  که به طرابلس  يماهبعلماي شيعه گريداز  
 ابوعبرداهلل  (446، صم4766لبررانري،  )ابررا ،  ابرن  شاگرد قااري  ،کاملعبدالعزيزبن ابي



 
 

 (422، ص0م،  4786بابويره رازي،  )ابرن توان نام برد. وراق را مي جعفربناهللةهب بنمرمد
لس بزرگان شهره در ادبيرات برود کره بره طرراب      از جمله ،منير طرابلسيبنهمچنين ا

 (16، ص47  م،4774)ياقوت حموي، عزيم  کرد. 

اهمير   ار يبسر ار به شعر و شعرا نيرز  عمبه اين مواوع الزم اس  که بني توجه 
، شرد ترا شراعران   يهاي مناظره و مشاجره برپا معمار حلقهدادند. در قصرهاي بنيمي

رترين شاعر ايرن عصرر در شرام،    خود را در سرودن اشعار نشان دهند. مشهو مهارت
اسر  کره قصرايد بسرياري در مردح      خيراط  عبداهلل، معروف به ابنمرمد أبابناحمد
، 00م،  4784ي، صرفد / 18-11، 14-48، 08-00، صم4729خيراط،  )ابرن  عماربنالملک جالل

، 4، قسم 1م،  4762فوطي، ابن/ به بعد 21، صم4729خياط، )ابنعمار بنو فخرالملک (429ص

مرمرد  بنمرمرد  ابروجعفر  1.سرروده اسر    (484-480، ص00م،  4784صفدي،/ 062ص
)مقريرزي،  الملرک دارد  ابة علروي نيرز قصرايدي در مردح جرالل     شاعر و نسر  ،افطسي

همران،  ) .در مدح فخرالملک اس  ،و بخشي از ديوان او (76، ص9ق،  4144الکبيرر،   المقفي

و  يد معرر ير حدبرن  ير مواه 2،العالنري معرري  ابرراهيم ابرن  برن همچنين علي (78 ص
 ،ياصرفهان ن ي)عمادالرد  عمار بودنرد. يدربار بناز شاعران وابسته به  ،دقهصبنعبدالمرسن

 (84-99، ص0  م،4727
 ي، به خطاطانيشتر شعر و شاعريروا  هرچه ب يبرا ،عماريبن ةان سلسليفرمانروا 

نرام  بره  يخطراط  ،نمونره  يبرادادند. يم يياينوشتند، هدايکو ميکه اشعار را به خط ن
از  يجمعر  يده برايقص 09نوشتن  ي، در ازايحلب يشيخمرمد، معروف به ابناحمدبن

 (02، صم4794، ي)تدمراف  کرد. ينار دريدس  يدوشاعران طرابلس، در حدود 
                                                           

ق دمشق را در حالي که دچار برران قرطي و خشکسالي 164وي در دوران طفولي ، در سال  .1
حيوس، ديدار و از واعي  بود، به قصد حماه ترک کرد؛ سپس به حل  رف  و با شاعر معروف، ابن

ق و در 196درسال حيوس وي را به طرابلس رهنمون کرد. وي ناگوار خود نزد وي شکاي  نمود. ابن
د بسياري در يعمار راه ياف  و قصاساله بود، وارد طرابلس شد و به دربار بني 06که جواني  حالي

م، 4784ق/4121/ صفدي، 18-11، 14-48، 08-00م، ص4729خياط، الملک )ابنمدح جالل
، به بعد/ صفدي 21م، ص4729خياط،عمار )ابن( و فخرالملک، سومين امير بني429، ص00 

 ( سرود.484-480، ص00م،  4784
العالني معري، در اين امر پيشي گرف  و اشعاري سرود که ابوالرسن علي، معروف به ابن .2

 شگفتي آورد. فخرالملک را به



  
 

د کره در زمران   يق  رسين حقيتوان به ايخ و تراجم ميجو در کت  تاروبا جس  

علوم مختلف در آنجا حضرور   ياز علما يريتعداد چشمگ ،ون به طرابلسيبيصل ةحمل

ن شرهر پرر از   ير ا ،سها به طررابل يبيصل ةهنگام حمل»سد: ينويم ناصرخسرود. داشتن

  (04-02، ص4492ناصرخسرو،)«. دانشمند بود

شکوفا شرد و   رينظيب ياگونهبه ،عمارطرابلس در دوران آل يات فرهنگيح، يبار 

علم و  حوزة ، يترت ني. بدگش بان و دانشمندان يگاه ادقبله ،ناطرابلس در زمان آن

 د.يشکوفا گرد هانيو فق شاعران ،بانيبا حضور اد ،طرابلسفرهنگ در 

برر توجره بره مسرالل     افرزون   ،عماريبن يدودمان مرل يکه شرح داده شد، امراچنان

عه التفرات  يهه به ماه  شيوبه ،ينيو د يفرهنگ ،يبه مسالل تمدن ،يو اقتصاد ياسيس

و مشروق   يدوس  و همرواره حرام  علم يخود افراد ،ن خاندانيافراد ا داشتند. يخاص

  از دارالعلرم  ير و حما سيتأسدر  ،شانياو  کار ا و ؛مختلف بودند يهادر رشته علما

 يهرا از حکومر   يريپرا تأثيرو  يريالگروگ  عمار بايران بنيام .شوديده ميدطرابلس 

شرام   ةعه در منطقيماه  ش ييايدر پو ،دارالعلم قاهرههه يوه و بهيبوماه  آليعيش

 يان در نرواح يعيشر  ييدوران شکوفا ،يقمر يسوم تا هفتم هجر يهاقرن بودند.مؤثر 

 . بودندمؤثر  ن امريدر ا ن دارالعلميا سيتأسعمار با يدول  بن اس  وشام  ياحلس

ن ير ا يرير گشرکل  يهاها و بسرتر نهيد به زميبا ،عماريبن ي  امرايبر حما افزون 

 ههيوشام به ةمنطق يو اقتصاد ي  تجاريواع ،هانهيزم ةدارالعلم توجه داش . از جمل

دارد،  يشرف  فرهنگ نق  بارزيجا که اقتصاد در پطرابلس اس . از آن يشهر بندر

و جررا  آن دارالعلرم   سيتأسررطررابلس در   يو اقتصرراد ي  مناسرر  تجرار يوارع 

 دارالعلرم  سيتأسر گر يد يهانهيبوده اس . از جمله زممؤثر ن منطقه يدانشمندان به ا

طرابلس  ن،يافزون بر اشام اشاره داش .  ةع در منطقيتش ةنيشيتوان به پيم ،طرابلس

 ،ن ادعرا ير شراهد ا در انتقال علوم از شرق به غر  داش .  يين برهه نق  بسزايدر ا

 يهرا ان جنرگ ير در جربه اروپرا  فرات در خصوص انتقال دان  مسلمانان سخنان ابن

 ون اس .يبيتوسط صل يبيصل



 
 

چاا    ،، بيارو  في القرن الخااسس : النابس ةطبقات اعالم الشيع رگ تهراني، محمدحسن،زبآقا .1

 م(. 1391ق/1931، )نقي منزويعلي

منازوي و احماد   نقاي  چاا  علاي   ،، بيرو الشيعه الي تصانيف ةالذريع ، ااااااااااااااااااا  .2

 م(.1399ق/1049منزوي، )

 م.1392ق/1933، صادر دار ،، بيرو 14و  3ج ،في التاريخالکاسل ،محمدبناثير، عليابن .9

 م.1391، األضواء دار ،، بيرو الشيعه و سصنفيهمفهرست اسماء بابويه رازي،ابن .0

، واالرشااد القاومي   فةالثقا ةوزار ،قاهره ،ةفي سلوک سصر والقاهر ةالزاهر النجوم بردي، تغريابن .5

 م.1319ق/1999

 ق.1012، العلميه الکتب دار ،، بيرو الملوک واألسمتاريخ  يالمنتظم ف ،جوزي، ابوالفرجابن  .1

 ،چاا  افسا    ،ق، بيارو  1991-1923 ، حيادرآباد دنان،  الميازان  لساان  عسقالني، حجربنا .9

 م.1041/1391

 محماد  :، تحقيا  الزساان  ابنااء  االعياان وانبااء   وفياات  ،احمد الدينخلکان، ابوالعباس شمسابن .9

 م.1309، قاهرهالدين عبدالحميد،  محي

 م.1359 ،العربي العلمي المجمع ،بک، دمش دمخليل مر :، تحقي خياطديوان ابنخياط، ابن .3

، في ذکار اساراء الشاام والجزيار      ةالخطير االعالق ،عليشداد، عزالدين ابوعبداهلل محمدبنابن  .14

 م.1312 ،]بي نا[ ،سامي دهان، دمش  :تحقي 

، ، چاا  علاي ساويم   ةالترکيا  ةالتاريخيا  جمعيه ،، آنکاراتاريخ حلبالطلب في  بغيه ،ميعدابن  .11

 م.1391

 ،للنشار  ةيا القوسالادار   ،، قااهره ريف القدساء باابي العاالء  االنصاف والتحري ضمن تععديم، ابن  .12

 م.1315

 م.1393، چا  قسطنطين زري  و نجال عزالدين ،بيرو ، تاريخفرا ، ابن  .19

، ةيا المکتباة الکاتوليک  ،آمادروز، بيارو    :تحقي  ،تاريخ دسشق ذيل ،قالنسي، ابويعلي حمزهابن  .10
 م.1349

 م.1311 ،بيرو  ،في التاريخ ةوالنهاي ةالبداي ،عمربننثير، ابوالفداء اسماعيلابن  .15

، چا  مصطفي جاواد  ،، دمش 9، قسم0، جزءتلخيص سجمع اآلداب في سعجم االلقابُفَوطي، ابو  .11
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 م.1351ق/1995، بيرو  ،البشر: تاريخ ابوالفداءالمختصر في اخبار ،عليبنابوالفداء، اسماعيل  .19

ة، الدينيا  ةالتقافا  ةمکتبا  ،اآلفااق  اختاراق  فاي  المشتاق ةنزه عبداهلل،محمدبنمحمدبن ادريسي،  .19

 .2442ق/1022



  
 

 م.1394 ،، بريستونکتاب االعتبارمنقذ، بنةماسا  .13

 م.1311،]بي نا[ ،قاهره الممالک،و المسالکاصطخري،   .24

، چاا  احماد حسايني    ،قام  .الفضاالء العلمااء وحيااض  ضرياعيسي، بنافندي اصفهاني، عبداهلل  .21

 ق.1041

 م.1399ق/ 1049، . بيرو و االدب ةالغدير في الکتاب والسناميني، عبدالحسين،   .22
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چااا  رماازي بعلبکااي، ويساابادن، ، 22، جکتاااب الااوافي بالوفيااات ،ايبااکباانصاافدي، خلياال  .07
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 ق.7030 ،قاهره ،عنداالسالم ةبيالترطوطح، خليل،   .03
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