
  ثغور شامى و عواصم
قرن سـوم ( حات تـا پايـان  تحوالت تـاريخى، فرھنگــى و اجتمـاعى از فتو

 )ھجرى
 1 عباس برومند اعلم

ً بـا وعـده شام از ھمان سال ھـاى فتحــى كـه  ھاى نخست پس از ھجرت، خصوصـا
ــى داشــت ــت خاص ــه مســلمانان داده بــود، اھمی ــه ب ــلى هللا علیــه وآل . پیامبرص

ھاى طبیعى و فرھنگـى منطقـه و قـرار داشـتن در ھمسـايگى امـپراطورى  ويژگى
ھاى مختلــف را  روم شرقى باعث شده بود كه اين سرزمین، ھمواره توجه حكومت

ايــن امــر پــس از تجزيـه قلمــرو خالفـت اسـالمى، سـبب . بـه خــويش معطــوف كنـد
از سـوى ديگـر، مرزھـاى ايـن . اى شــد ھاى محلى و منطقه درگیرى مداوم حكومت

تھاجم بیزانس به (ھاى مسلمین بر ضد روم و بالعكس  منطقه ھمواره شاھد جنگ
بــود، جعــل نــام ثغــور و پــس از آن، عواصــم در ادبیــات سیاســى ) قلمــرو اســالمى

ھاى اولیه ھجرى و تكرار آن در منابع، حاكى از اھمیت باالى ايـن  مسلمانان از قرن
 .مناطق است

قه آنچه در وقوع و شكل ھـاى فكـرى و   اى و جريـان گـیرى بسـیارى از تحـوالت منط
ھاى فرھنگى و اجتماعى ثغور و عواصم بود،  اجتماعى نقش جدى داشته، ويژگى

فت قومـى و فرھنگــى، ھويــت واحــدى نداشـتند، بلكـه بـه  اين مناطق به لحــاظ با
در ھويت فرھنگى مبتال بودنــد و ايـن مـیراث بـراى سـاكنان ايــن » سیالیت«نوعى 

ديار تا قرون متمادى باقى ماند؛ به طورى كـه آنھـا ھمـواره وارث افكـار، فرھنـگ و 
ّزه ھـا، ھويــت  تمدن اقوامى از شرق و غرب عالم اسالمى بودند و با تركیب آن ممی

 .جديدى براى خود ساخته بودند

 .ثغور، عواصم، شام، فتوحات، جند، غزا: ھاى كلیدى واژه

  مقدمه

نان، اردن و  سالم بـه ھمـراه كشـورھاى امـروزى لب سوريه نام سرزمینى است كه در تاريخ ا
ھـاى  ھاى پس از ھجرت و با وعده شد و از ھمان نخستین سال نامیده مى» شام«فلسطین 

مورد  فتحى كه رسول اللَّه بود،  سلمین داده  به م باره ايـن سـرزمین  صلى هللا علیه وآلـه در
توان درك كرد كه يادآور شـويم  زمانى اين توجه خاص را بھتر مى. توجه مسلمانان قرار داشت

يزى پس از رحلت پیامبرصلى هللا علیه وآله نیز اولین برنامه ھـا در خصـوص اعـزام سـپاھیان،   ر
حتى بـا نگرانـى  ندى و  براى فتوحات شام و جبھه غربى صورت پذيرفت و نبرد در شرق بـا ك

 .خلفا روبه رو بود
ھـاى  ويژگى. شد اى حساس و مھم محسوب مى پس از فتح نیز اين سرزمین ھمواره منطقه

طبیعى و فرھنگى منطقه و قرار داشتن در ھمسـايگى امـپراطورى روم شـرقى باعـث شـده 
ند بود كه اين منطقه ھمواره توجه حكومت لب ك جه. ھاى مختلف را به خود ج ھـا، بـه  ايـن تو

مرو آن در شـرق و غـرب، بـه عرصـه  ويژه پس از فروپاشى اقتدار خالفت عباسى و تجزيـه قل
قه چالش و درگیرى مداوم میان حكومت اى تبـديل شـد، از سـوى  ھاى مختلـف محلـى و منط

بالعكس  ديگر، مرزھاى اين منطقه ھمواره شاھد جنگ تھاجـم (ھاى مسلمانان بر ضـد روم و 
طق  ھاى مرزى شام مى از اين رو، از ناحیه. بود) بیزانس به قلمرو اسالمى توان به عنوان منا

غور«فوق العاده حساس سیاسى و نظامى نام برد، جعل نـام  پس از آن، » ث در » عواصـم«و 
ھاى آغازين ھجرى و تكرار مداوم آن در منابع خـود  ادبیات سیاسى جھان اسالم از ھمان قرن

 .نشانگر اھمیت باالى اين مناطق است
با  اقلیم شام در ھمان نخستین سال ھاى پس از فتح به شش بخش اصلى تقسیم گرديد و 
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توجه به نظامى بودن منطقه و قرار داشتن در معرض خطر امپراطورى بیزانس، سـپاھیانى در 
 ً ندى  ايـن تقسـیم. گفتنـد مـى» جنـد«ھر منطقـه مسـتقر بودنـد و بـه ھــر منطقـه اصـطالحا ب

قرن شش قنسـرين، حمـص، : ھـا بعـد حفـظ گرديـد، عبـارت بـود از گانه كه با اندكى تغیـیر تـا 
در زمــان ھــارون (بعــدھا » جنــد قنســرين«، از ايــن میـان، 2 دمشــق، اردن، فلســطین و شــراه

 .نامیده شد» عواصم«با تغییراتى ) عباسى
ھم بحـرى؛ بــه »  ثغور شام«ويژگى ديگر سرحدات شام يا ھمان  بود و  برى  ھم  اين بود كه 

ھاى  ديگر سخن، ثغور شام با امپراطورى بـیزانس ھـم، مرزھـاى خشـكى داشـت و ھـم مرز
تا ملطیـه در شـمال  دريايى؛ سرزمین ھاى شمال سوريه از طرسوس در كنار درياى مديترانه 

شكیل مـى داد، و سـواحل شـام از  منطقه جزيره، خط مرزى ثغور خشكى شـام و جزيـره را ت
بیشتر شھرھا و قالع ثغور و . شد انطاكیه تا سواحل فلسطین ثغور دريايى شام محسوب مى

شـد، مسـلمانان   عواصم در اصل قلعه جنگى بوده و بناى آنھا مربوط به ملل و اقوام قديم مى
مرزھـاى خشـكى شـام جـزء جنـد  3.ھا را تجديد بنا يا تعمیر كردند با تصرف اين مناطق، قلعه

ند مسـتقلى بـا  قنسرين بود و بعدھا در دوره ھارون به دلیل توسعه اين مناطق، تبديل بـه ج
تا حـدود »  جند عواصم«عنوان  سوريه  شمالى  شد كه شھرھاى انطاكیه و ھمه شـھرھاى 

سواحل شـام از الذقیـه تـا طرطـوس جـزء 4شد بیزانس را شامل مى ، و مرزھاى آبى؛ يعـنى 
 .گرديد محسوب مى» جند حمص«

مى شتر  در يك بررسى اجمالى بـه ايـن نتیجـه  قرن پنجـم ھجـرى بی یش از  رسـیم كـه تـا پ
تاز بـود،  درگیرى ھا در مرزھاى خشكى ثغور شام جريان داشت و سواحل كمتر محل تاخت و 

مالت  اما از قرن پنجم تا پايان جنگ به طـور مـداوم در معـرض ح ھـاى صـلیبى سـواحل شـام 
 .ھايى نیز براى چند دھه، به اشغال قواى صلیبى درآمد مختلف قرار داشت و حتى در دوره

 ثغر

نه وادى ھر باري«: ثغر و ثغره، از ديدگاه ابن منظور عبارت است از كه و راھى در كـوه يـا در میا
ھى بـه دارالحـرب مـى... كنند يا يك طريق و تنگه كه از آن رفت و آمد مى . شـود جايى كه منت

سلمانان و ...دفاع شھرھا كه مورد نگرانى است محل باز و بى حد فاصـل بـالد م ، جايى كـه 
به معناى بندر بوده است، مسلمانان با توسعه ] در ابتدا[ثغر : بنابر يك نظر ديگر 5»كفار است

ھاد وارد آنجـا  براى ج اين اصطالح، آن را بر شھرھاى خشكى ھم مرز با بالد خصم كه لشكر 
شامل  6.شد، اطالق نمودند مى بنابراين، ثغر مناطق مرزى جھان اسالم و جھـان كفـر بـود و 

ــى شــد كــه در حــدود ســرزمین دشــمن قــرار داشــت و داخــل  شــھرھاى مســتحكمى م
 .كرد ھاى اسالمى را از يورش كفار و دشمنان حفظ مى سرزمین

در اين نوشتار به ثغور شامى . ثغور فراوان است كه از آن جمله، ثغور شام و ثغور جزيره است
قوع  كه در قرون نخستین مرز بین جھان اسالم و امپراطورى بیزانس و در قرون میانى، محل و

 .ھاى صلیبى بوده است، بیشتر توجه شده است جنگ
بانیــاس، اســكندريه، المصیصــه، اذنــه، طرســوس، : برخــى از شــھرھاى ثغــور شــام عبــارت از

 7.انطاكیه و سواحل و از شھرھاى ثغور، جزيره ھارونیه و مرعش است

  عواصم

نع، » عواصم« تاريخى بـه موا یاى  جمع عاصم به معناى مانع و حفاظ است و به لحـاظ جغراف
مى شـود كـه بیشـتر در  حصون و شھرھاى حد فاصل حلب تا انطاكیه در ثغور شامى اطـالق 

 8.مناطق جبال و كوھستانى قرار دارد
يكى اين كه، محل تجمع نیروھاى داوطلب بودند و : عواصم كاركردھاى بسیار مھمى داشتند

قش در  9كردند، به ھنگام جنگ، با اعزام نیروھاى مزبور به ثغور از مرزھا پشتیبانى مى ايـن ن
قوا و  يد  ھا از ثغـور، بـه صـورت حـافظ و محـل تجد زمان بازگشت جھادگران از جنگ و خروج آن

ديگر اين كه، به ھنگام حمالت دشمن و عبور آنھا از ثغور، . شد سكونت موقت آنان تبديل مى
 10شدند تا خطر دفع شود بردند و در آن مجتمع مى مردم مناطق مزبور به اين حصون پناه مى
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 .شدند ھاى طوالنى مدت تسلیم مى و البته گاھى نیز در اثر محاصره
گـردد؛  بر حسب منابع، سابقه تاريخى استفاده از اين اصطالح به دوران ھارون عباسى برمى

ضم  بالذرى نقل مى كند كه قنسرين در آغاز جزء حمص بود و پس از آن به انطاكیه و منبـج من
ید، چـرا كـه مسـلمانان . شد ھارون، آن منطقه را مستقالً يك جند قرار داد و آن را عواصم نام

گشـتند و از  بردند و اين شھرھا و مناطق از مردم، ھنگامى كه از غزا باز مى به آن جا پناه مى
 11.كرد شدند، حفاظت و ممانعت مى ثغر خارج مى

طالق  سواحل ا از اين رو، اين اصـطالح بـه تمـامى شـھرھا و دژھـاى پشـتیبان ثغـور شـام و 
فار محسـوب  مى با ك گرديد و به اصطالح امروزى خطوط پشتیبان خط مقدم جبھه مسلمانان 
 .شد مى

  نگاھى به جغرافیاى تاريخى ثغور شامى و عواصم

بناى اين شـھر را . است» الذقیه«يكى از شھرھاى مھم و تاريخى در ثغور شامى و عواصم، 
اى به نام قـديم آن  دھند، در مصادر، ھیچ اشاره به زمان سلوكیان و سلوكوس اول نسبت مى

با لفظى نزديك بـه (نشده است، احتماالً الذقیه از يك كلمه يونانى گرفته شده و در سريانى 
خوانــده شـده و » الذيقیـا«ضـبط گرديـده و بعــدھا بـا تخفیـف، » الوذيقیـا«بــه صـورت ) يونـانى

مده اسـت» الذقیه«سرانجام در انتقال به عربى به صورت  .درآمده و ال تعريف نیز بر سر آن آ
شده اسـت 12 قديمى بنـدرى و در زمیـن ھمـوار سـاحلى سـاخته  يـاقوت در . الذقیه، شھر 

كه «: دھد معجم البلدان از الذقیه اين چنین گزارش مى شھرى است در ساحل درياى شـام 
زمان [شد و در فاصله شش فرسخى غرب جبله قرار دارد و اكنون  از توابع حمص شمرده مى

مى]  مؤلف كه در آن ابنیـه ... . شود از توابع حلب محسوب  مى  قديمى و رو شـھرى اسـت 
خوب و مسـتحكم دارد و دو قلعـه  قديمى استوارى قرار دارد، و زمین نیكـو و ھمـوار و بنــدرى 

ست متصل بر تپه يـاقوت در  13.اى مشرف به حومه شھر و دريا بر كرانه غربى آن واقع شده ا
گام اشـغال ) الذقیه(اين شھر : دھد ادامه چنین گزارش مى در حدود سال پانصد قمرى به ھن

ست) ق620سال (ھا درآمد، اما اكنون  سواحل شام به تصرف رومى .در دسـت مسـلمانان ا
14 

به جغرافیـاى خاصـى  ً الذقیه ھیچ وقت داراى بافت جمعیتى يك دست نبوده و با توجه  ظاھرا
انـد؛ البتـه اھـل سـنت در ايـن  كه داشته ھمواره اقوام و اديان مختلـف در آنجـا حضـور داشـته

انـد، و علويـان  اند، مسیحیان و علويان نیز در الذقیه سـاكن بـوده منطقه ھمواره در اقلیت بوده
 15.اند بیشتر در مناطق كوھستانى الذقیه حضور داشته

در سواحل شام و جبال غربى آن تشیع از قديم حضور داشته و در منطقه الذقیه و اطـراف آن 
یش از يـك قـرن 346تا  249در سالھاى  ه امارت تنوخیان كه يك امارت شـیعى بـود بـه مـدت ب

 .حكومت كرد كه اين امر، باعث افزايش تعداد شیعیان در منطقه شد
نام آن در سريانى بصورت جبال و در مصادر . ديگر شھر مھم ساحلى در سوريه است» جبله«

كه جـاى Gabalaيونانى به صورت  ست بل یث نی ھايى در عربـى، تأن گزيـن  ضبط شده و تاء انت
توان به  البته در اين باره نمى 16اى است، شده و معناى آن جبل و صخره يا كوه صخره» الف«

بوده و . طور قاطع اظھار نظر كرد ً اين شھر يك قلعه مستحكم ساحلى از توابــع الذقیــه  ظاھرا
مى 17.بعدھا به صورت شھر درآمده اسـت نام قلعـه«: نويسـد يـاقوت در ايـن بـاره  له  اى  جب

ھــا در دســت  جبلــه مــدت... مشــھور در ســاحل شــام در توابــع حلــب و نزديــك الذقیــه اســت
قوى شـده بودنـد، شـام و منطقـه ثغـور مسـلمین را  كه  قواى روم  مسلمانان بود تا اين كـه 

جبله را اشـغال  -يك سال پس از وفات سیف الدوله  -ه 357تصرف كردند و در پى آن در سال 
ه بـن  473جبله تا سال . نمودند مد عبداللـَّ در دست آنان باقى بود در اين سال قاضى ابـا مح

با كمـك  منصور بن حسین تنوخى، معروف به ابن ضلیعه كه قاضى جبله محسـوب مـى شـد 
بر رومـى ھـاى مسـتقر  قاضى جالل الدين بن عمار امیر طرابلس به جبله حمله برد و با غلبه 

ً از دسـت 520ذوالقعده سال  22تا اين كه در ... در آن جا، شعار مسلمین را برپا كرد جددا ه م
 19(ه صالح الدين ايوبى آن را باز پس گرفـت 584در سال . ھا افتاد فخرالملك به دست فرنگى

 18.بحمداللَّه در اختیار مسلمانان است]  زمان مؤلف[و اين شھر تاكنون ) جمادى اآلخر
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ترين و زيباترين شھر منطقه سواحل شام است، شش سال پس از مرگ  كه بزرگ» انطاكیه«
سلوكوس، . سـاخته شـد» آنتیوخـوس«اسكندر به دست سـومین جانشـین او،  پـس از وى 

به نزھـت و  بانى الذقیه، حلب، رھا و افامیـه، ايـن شـھر را تكمیـل كـرد؛ ايـن شـھر موصــوف 
ين شـھر و حلـب كـه  نیكويى و ھواى پاك و آب گوارا و كثرت میوه و خیر فراوان اسـت، میـان ا

طالن در نامــه  19.بنابر نقل ياقوت، يك روز و يك شب با آن فاصله دارد، آباد و عامر است ابـن ب
عه ه خود به ھالل صابى، انطاكیه را شھرى عظیم مى440سال  با  خوانـد كـه قل بـرج  360اى 

دھند، شكل شھر نیـم دايــره اسـت  گردند و نگھبانى مى دارد كه چھار ھزار پاسدار در آن مى
 20.شود و بین آن و دريا دو فرسخ راه است كه قطر آن به كوه و دره ختم مى

ست  ترين و پرجمعیت كه ھم اكنون در خاك تركیه قرار دارد مھم» طرسوس« غور ا ترين شھر ث
صد 171و ساخت آن به ھارون عباسى نسبت داده شده اسـت؛ ھــارون در سـال  كه بـه ق ه 

ستاد و دسـتور داد شـھر  مه بـن اعیــن را بـه جنــگ روم فر شام تـا مـرز پیـش رفتـه بـود، ھرث
بـرج  87طرسوس ساخته شود و بناى آن را محكم ساخت و براى آن پنج دروازه و پیرامون آن 

ست 21.قرار داد قبر مـأمون عباسـى در آن ا قرار دارد و  ین انطاكیــه و حلـب  و  22 اين شھر ب
مى دھـد كـه در آن شـھر  ھمواره محل تجمع جھادگران بوده به طورى كه ابن حوقــل گـزارش 

يكصد ھزار سوار ھست و از اقصى نقاط شرق و غرب اسالمى، داوطلبان جھاد با روم در آنجا 
 23.حضور داشتند

گوينـد؛  است كه امروزه به آن طرطوس مى» انطرطوس«از ديگر شھرھاى مھم سواحل شام 
مص در منطقـه سـاحلى  شھرى است كه ياقوت آن را آخرين حد توابع دمشق و آغاز توابع ح

 24.شمرد برمى
ھوا، از » حلب« مشھورترين شھر شمال شام است، اين شھر بزرگ، پر بركت و خـوش آب و 

كه در آن يـك مسـجد جـامع و دو  جند قنسرين است و در يك سمت خود قلعه اى محكم دارد 
بن  درباره ساخت و نام 25.كنیسه وجود دارد يات گونـاگونى وجـود دارد؛ ا گذارى ايـن شـھر روا

ضرت ابـراھیم در ايـن شـھر  بطوطه مى چه ح براھیم نامنـد  نويسد كه شـھر حلــب را حلـب ا
ھا را بـه فقـرا و درويشـان و مسـافران  سكونت داشت و او را گوسفندان زياد بـود كـه شـیر آن

مى مى به شـیر جمـع  شتند؛ بـراى مطال شـیر (شـدند و حلـب  داد و آنان به اين امر عادت دا
يـاقوت  26.خواسـتند و از ھمـان تـاريخ نـام حلـب روى شـھر بـاقى مانـد مـى) دوشـیده شـده

در منطقه تحت [شود سلوكوس سیزده سال پس از مرگ اسكندر  گفته مى«: نويسد كه مى
ھا را ] حاكمیت خود شھرھاى الذقیه، سلوكیه، افامیه، باروا كه ھمان حلب است و ادسا يا ر

غاز گشـته  خوس آ یش از ايـن در زمـان انتیو بنیان گذاشت و بناى انطاكیه را كه ھفت سال پ
نانى 27.بود، تكمیل نمود شوريھا   البته روايات ديگرى نیز وجود دارد؛ اين شھر را يو ھـا بـاروآ، آ

نه الشـھباء نیـز  حلوان، مصريھا حلب، حثیون حلبـا يـا حلبـاس مـى شھر بـه مدي گفتنـد، ايـن 
پارچه سـفید ديـده  اى مشرف بر تمام شھر به آن بنگريم يك معروف است، چرا كه اگر از نقطه

در معجم البلدان فاصله آن به لحاظ تاريخى چنین گزارش شـده اسـت، مسـافت  28.شود مى
حلب تا قنسرين يك روز، تا انطاكیه سه روز، تا الذقیه سه روز، تا جبله سه روز و تـا طرابلـس 

 29.چھار روز است
مواره  برخى از مورخان اين شھر را خارج از عواصم مى دانند، اما واقعیت آن است كه حلـب ھ

مه حلــب از زمـان  بق در حو باب غزو و جھاد و محل تجمع سپاھیان و سربازان بوده اسـت، دا
بـود، كـه از آن جـا عـازم ثغـور ) صـائفه(معاويه مجمع سپاھیان اسالم در ھــر نـبرد تابسـتانى 

شويم كه در تمام دوران عباسى  تر اين كه در يك بررسى متوجه مى نكته جالب 30.شدند مى
ً والى حلب را تعیین مى نوان  از سفاح تا معتمد كه بغداد مستقیما كرد، ھمواره يـك نفـر بـه ع

 31.شد والى مناطق حلب، قنسرين و عواصم منصوب مى
است؛ اين شھر در سـاحل رود جیحـان » المصیصه«شھر مھم ديگرى را كه بايد از آن نام برد 

سالمى اسـت،  در منطقه ثغور شام و بین انطاكیه و طرسوس واقع شده و از ثغـور مشـھور ا
سكونت گزيدنـد و ھمــواره  قلعه ست كـه مسـلمین در آن  اى با پنج دروازه دارد و از امـاكنى ا

 32.جھادگران در آن مقیم بودند
ً اسـم آن را بـه شـكل » بانیاس« تأخر اسـت و جغرافیـدانان عـرب عمومـا كه ايـن نـام بـر آن م

َلنیاس ثبت كرده مى ب قل  ِلنیاس ن قه  اند و البته ابوالفداء آن را به صورت ب ند بـه معنـاى منط ك
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اين شھر به لحاظ تاريخى شھرى كوچك و حصـنى در سـواحل  33.باشد شنا و استحمام مى
 34.دريا و جزء واليت حمص بوده است

اى بود در كنار مديترانه وداراى خرمـا  اسكندرون كه آن نیز ھم اكنون در خاك تركیه است قلعه
 35.شد و زراعت و غله بسیار، از آن جا چوب صنوبر به شام، مصر و ثغور حمل مى

قل » ھارونیه«و سرانجام  ساخته و ابـن حو كه در غرب جبل لكام قرار دارد و آن را نیز ھـارون 
 36.آن را در قرن چھارم آبادان و با مردمانى چاالك و عیار و مجاھد يافته است

در مرزھاى خشكى ثغور شام ديگر قالع و شھرھاى مھم نظامى عبارت بود از اذنـه، مرعــش 
به ايـن  ھا يا مدخل گذرگاه و ملطیه كه ھمگى در تقاطع كوه ھاى كوھستان واقع شـده بـود، 

یه و  ین انطاك شھرھا عین زربه، كنیسه، بیاس و نقابلس را نیز بايد اضافه كرد، شھر آخـرى ب
قرار  اما گذرگاه 37.مرعش قرار داشت سیحیان  سلمانان و م جوم م مورد ھ كه  ھاى توروس 

به آسـیاى صـغیر  داشت، عبارت بود از ابواب قالیقال كه مسلمین از پايگـاه طرسـوس از آنجـا 
شمكش دو طــرف  مى سته مـورد ك ست و پیو ھن ا عبر يـك معـبر تـاريخى و ك تاختنـد، ايـن م

طرف  متخاصم قرار داشت چرا كه ھر يك از دو طرف با تسلط بر آن مى توانسـت مـانع يـورش 
 38.ديگر به اراضى ماوراء آن شود، گذرگاه دوم جرمانیكیا بین مرعش و عربسوس بود

يد بـه جغرافیـاى تـاريخى آن اشـاره كـرد،  آخرين منطقه یل اھمیـت آن با به دل بال «اى كه  ج
ین  است؛ منطقه» نصیريه غرب سـوريه كـه امـروز بـه جبـال العلوي ستانى در شـمال  اى كوھ

یه،  مشھوراست و البته مورخان اسماء مختلفى را به آن اطالق كرده اند، ھمچـون جبـال الذق
بل بالطنـس، كام، جبـل السـماق، ج  39جبال نصیريه، منطقه العلويین، جبل الشام، جبـل الل

تالف ايـن اسـت  تر و معروف اما جبل لكام از ھمه مھم... جبل اسود و تر است، سـبب ايـن اخ
كه جغرافیدانان قديم در منابع خود درباره محدوده اين كوھستان اختالف نظر دارند، مقدسـى 

ترين جبــال شـام اسـت و اكنـون  ترين و حاصل ترين و بزرگ جبل لكام قديمى«: نويسد مى خیز
ارمن است و در ماوراء آن طرسوس و در حاشیه آن انطاكیه قرار ]  قوم[در تصرف ]  زمان مؤلف[

گويد جبل لكـام، كوھسـتانى اسـت مشـرف بـر انطاكیـه،  ابن عبدالحق بغدادى مى 40،»دارد
 41.مصیصه، طرطوس و بالد ثغور كه تا لبنان كشیده شده است

شـود و  جبل لكام از داخل بالد روم آغاز مى«: نويسد اصطخرى در اظھار نظر ديگرى چنین مى
مى مه  سرزمین حدود دويست فرسخ ادا سالمى مــى يابـد و وارد  شـود، از مـرعش و  ھـاى ا

مى لكام نامیده مى] گذرد و از اين جا مى[ھارونیه و عین زربه  به الذقیـه   42.»رسـد شـود تـا 
كام را تـا جبـال  ست و ل ابن حوقل نیز ھمین نظر را دارد و البته ابى الفداء با بغدادى موافــق ا

اين سلسله جبال از شرق طرسوس در تركیه امروزى آغاز و تا جبال  43.دھد لبنان امتداد مى
به لحـاظ تاريخـى  لبنان امتداد دارد و ھر قسمت از آن به نامى مشھور است و منطقه اى كه 

به جبل نصیريه معروف و مركز تجمع فرقه نصیريان بوده است، حد فاصل انطاكیه و اسكندرون 
شه كشـور سـوريه بـا عنـوان  مروزه در نق نوب اسـت و ا سوس در ج له و طر در شمال تـا جب

 .مشخص شده است» جبال العلويین«
اين منطقه از نظر ارتفاع در بیشتر مناطق سوريه متمايز و منحصر به فرد است به طـورى كـه 

به حـدود  جبال نصیريه را ستون فقرات منطقه نامیده  1562اند؛ بـاالترين ارتفـاع آن در شـمال 
بال از شــمال  30تا  25رسد و عرض آن نیز بین  فوت مى كیلومتر است و طول اين سلسله ج

یه اسـت،  كیلومتر است و از كوه 130به جنوب حدود  ھم آن قــدموس، الشـعره و الكلب ھاى م
كم ارتفـاع مـى دامنه ما از  ھاى جبال نصیريه به سمت غرب و به سوى دريا به تدريج  شـود، ا

كه نھـر العاصـى در  جھت مشرق يك شیب عمودى دارد، به خصوص در زمین ھموار جنگلى 
ماه  آن جارى است، به يك ديوار بلند شبیه است، ھیچ راھى از میانه آن نمى گذرد جـز راه ح

لب   بانیاس در جنوب و نیز راه -مصیاف  -  -جسـر الثغـور  -ھايى در اطراف آن، ماننـد مسـیر ح
ــه در شــمال و جــاده حمــص  ــخ  -الذقی ــل كل ــال، دره -ت ــن جب ــوب، در اي ھــا و  طــرابلس در جن

قالع  ھاى بزرگ و عمیق يافت مـى شكاف بودن،  صعب العبـور  به بلنـدى و  شـود و بـا توجـه 
بود،  مستحكم تاريخى در آن براى تسلط بر راه ساخته شـده  بالعكس  ھاى انتقال به دريا يـا 

مانند قلعه صھیون در نزديكى حفه، قلعه مرقب نزديك بانیاس و برج صافیتا و قلعـه الحصــن در 
جالب اسـت كـه مسـعودى نـیز در قــرن  44.نزديكى تل كلخ كه به حصن االكراد معروف است

قلـه آن از چشـمان «: نويسـد ھـاى آن مـى چھارم قمرى در گزارشى از ارتفاع اين جبال و قله
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امـا از جھـت آب و  45.»شـود كسانى كه در دريا سوار مركب ھستند پنھان است و ديده نمى
ھوايى، جبال نصیريه در زمستان برودت شديدى دارد و در تابستان معتـدل اسـت و بارندگـى 

متر به مدت شش ماه ادامه دارد و ايـن بـه معنـاى آن  سانتى 150تا  100فراوان زمستان بین 
.شود  ھاى غربى با آب باران انجام مى خیز آن، در دامنه است كه زراعت، عالوه بر خاك حاصل

46 

نظامى ثغور و عواصم از آغاز فتوحات تا پايـان  -مھمترين تحوالت تاريخى 
  قرن سوم ھجرى

یان  شام به دلیل موقعیت جغرافیايى خود در طول تاريخ ھمواره عھده قش پـل تمـدنى م دار ن
سه قاره آسیا، اروپا و آفريقا بوده است، اگر ايران، يونان و به دنبال آن روم و مصر را نمايندگان 
بزرگ  تمدنى سه قاره مزبور بدانیم، شام ھمواره محل ديدار، تعامل و چالش اين سـه تمـدن 

شوريان، فنیقـى با يك یان، تركـان، آ یتى ديگر بوده است، بسیارى از سامیان، آرياي ھـا،  ھـا، ح
به جـاى گذاشـته ھا و اعراب در اين سرزمین زيسته ھا، يونانى رومى . انـد اند و آثـارى از خـود 

اى نبوده است؛ تمـدن  ھاى اصیل منطقه البته اين بدان معنا نیست كه شام خود داراى تمدن
ً زادگاه آن سواحل شام بوده، جزء تمدن تاريخ بشـر در  فینیقى كه اتفاقا ھـاى بسـیار قـديمى 

كه ممتـازترين تمـدن سـاحلى دنیــاى باسـتان بـه  چند ھزار سال قبل از میالد مسیح اسـت 
رود، حلب در شمال شام كه چنان كه گفته شد برخى روايات، تاريخ آن را به زمـان  شمار مى

یون،  گردانند، از سى قرن قبـل از میـالد تمـدن حضرت ابراھیم برمى فى، چـون حث ھـاى مختل
كرد و  47آشوريھا، مصريھا، يونانیھا و رومیھا را به خود ديده است، يد اذعـان  اما به يك نكته با

اند و با گذشت زمــان، سـوريه  ھا به تدريج در عرب ذوب شده آن اين كه بقاياى ھمه اين تمدن
 .به يك سرزمین بیشتر عربى تبديل گرديد

نفـوذ . ھا قبل از پیروزى مسلمانان در قرن ھفتم میالدى، اعراب در شام حضـور داشـتند سال
قه رونـدى مسـتمر داشـت، آنـان گـاھى در  اعراب از صحرا به داخل اراضى سرسبز ايـن منط

مت. شـدند اى نیز وارد اين سرزمین مى ھاى بزرگ قبیله قالب تشكل ھـاى  ھنگـامى كـه حكو
سرزمین باد بـاقى مــى نیرومند بر سر كار بودند، اين قبايل در حواشى  ما در  ھـاى آ ماندنـد، ا

زمان آشوب كه فرمانروايان مركز، قدرت اداره كشور را نداشتند، رؤساى قبايل وارد قلمرو آنان 
 48.شدند مى

توان به عقب برد، زيرا پیوند سـوريه بـه  بنابراين تاريخ عرب در سوريه را تا چھار ھزار سال مى
ھتر، ريشـه جوى زنـدگى ب ستگى خـاك و ھجـرت قبايـل بـراى جسـت و  دار  عرب به دلیل پیو

ً اعراب يمانى كه در جنوب شام زياد بوده نگ  49.اند است، خصوصا اين حضور گاه به حـدى پرر
بوده كه شام پیش از اسـالم شـاھد چنـد دولـت عربـى كوچـك در نواحـى خـود بـوده اسـت، 

شـدند، از ايـن  ھاى تجارى كوچك محسوب مى ھاى نبطیان، تدمر و غسانى كه از دولت دولت
مى» قضاعه«برخى منابع . اند دسته كه  را اولین گروه از اعرابى كه به شام آمدند  شناسـند 

يك  مت گزيـدگان در  شام اقامـت گزيدنـد و تنـوخ يعـنى اقا بعدھا تنوخ نام گرفتند، چرا كه در 
كوشید ضمن ارتباط با اعـراب، سیاسـت  واقعیت آن است كه امپراطورى بیزانس مى 50.مكان

ھـايى از قبايـل  واحدى را پیروى كند و آن منقاد كردن و از در تفاھم و دوستى در آمدن با گروه
زيستند  ھا بود، تا از اين رھگذر ديگر قبايلى را كه در نواحى دورتر مى باديه نشین و اتكا به آن

بـر مبنـاى ھمیـن  51و با رومیان دشمن بودند به ھراس افكند و يا با آنھا تسويه حساب كنـد،
 52.سیاست، آنان از نخستین ملوك عرب شام؛ يعنى تنوخیان حمايت كردند

حاكم تضــعیف  از آنجا كه امواج مھاجرت قبايل به شام ھم چنان ادامه داشت، به زودى قبیلـه 
له   شده و جاى خود را به قبیله رقیب مى داد، اين اتفاق، زمانى درباره تنوخیان رخ داد كـه قبی

كه  بنى سلیح خود را به سرزمین ھاى روم شرقى رساندند و بر تنوخ غلبه كردند، به ويژه آن 
سیحیت را نـیز پذيرفتنـد ً م و ايـن برانگـیزه  53سلیحیان نخستین قبیله عربى بودند كه رسـما

ین معاملـه را بـا . افزود امپراطورى در حمايت از آنان مى اما چیزى نگذشت كه غسـانیان، ھم
ــه و  ــرى يافت ــود برت ــد و خ ــیرون راندن ــد؛ غســانیان، ســلیحیان را از ســوريه ب ســلیحیان نمودن

شدند سالمى كـه سـرآغاز فصـل . فرمانرواى آن سرزمین  نان تـا زمـان فتوحـات ا حكمرانـى آ

Page 6 of 16

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\72.htm



 .جديدى از مھاجرت اعراب بود، ادامه داشت
ھاى  يه الشـام و مرز طور پراكنـده در باد در كنار اينھا نبايد حضور قبايل متعـدد بـدوى كـه بـه 
عراب شـام در قبـل از اسـالم سـخن  كرد، وقـتى از ا موش  شتند فرا ضور دا جزيره و شـام ح

جه. ھا قابل توجه است گويیم، ھمه اين مجموعه مى ين نتی كه  پس، ا گـیرى درسـت اسـت 
عراب از  مى ا حضور گسترده اعراب در شـام پـیروزى مسـلمانان را آسـان كــرد؛ وابسـتگى قو
بل از  طى اسـت كـه ق جمله علل تسھیل موفقیت سريع مسلمانان بود، نمونه بارز آن قبیله 
سیع بـود كـه  قدر و سترش ايـن قبیلـه آن  اسالم در شام مركزى ساكن شده بود و دامنـه گ

مى بـه ھنگــام فتـح حلــب نیـز  54.بردنـد مؤلفان سريانى عنوان طايى را مترادف عرب به كـار 
انـد و  مسلمانان با گروھى از اعراب تنوخى كـه در حوالـى حلـب سـاكن بودنـد، برخـورد كـرده

عالوه بر اين، مورخان اھالى الذقیه را از قبايل يمنى،  55.كند بالذرى اين مطلب را گزارش مى
مى از قیــس و ايـاد  سلیح، زبید، ھمدان و يحطب و اھالى جبلـه را از بـنى ھمـدان و نـیز اقوا

دانند، عالوه بر مختلط بودن اھالى بانیاس، اھالى طرطوس نیز قومى از كنده، بنى كـالب  مى
 56.و بنى كلب ھستند
سالمى  تر از آن چه انتظارش مى شام بسیار سريع به قلمـرو ا رفت تسلیم مسلمانان شد و 

ھـاى گونـاگون و جـامعى از  پیوست، مورخان بزرگى، چون بالذرى، واقدى و ابن اعثـم گــزارش
. اند فتوحات شام، از جمله مناطق شمالى و ساحلى آن كه اھمیت بیشترى دارد، ارائه كرده

فتوحات سواحل و مناطق شمالى شام پس از فتح حمص آغاز شد؛ سپاھیان مسلمان پـس 
ھم و نظـامى  سرين«از فتح و استقرار در حمص و نیز فتح منطقه بسیار م عـازم مناطـق » قن

پس از فتح حمص، ابوعبیده، عباده بن صامت انصارى را «: ساحلى و نیز شمالى شام شدند
نگ برخاسـتند، ايـن شـھر دروازه  ھل آن بـه ج بر حمص گماشت و او خود عازم الذقیه شد، ا

ند از  عظیمى داشت كه به آسانى باز نمى كار را ديد شد، وقـتى سـپاه مسـلمانان سـختى 
مى شھر دور شده و گودال سوار  ھر يـك از آنھــا يـك  توانسـت پنھـان  ھايى حفر كردند كه در 

شدند، آن گـاه وانمـود كردنـد  شود، مسلمانان تالش فراوانى كردند تا اين كه از اين امر فارغ 
مى شینى  به سـوى اردوگـاه و حفـره كه به سوى حمص عقـب ن ند و شـب ھنگـام  ھـا  نماي

صبح  نشینى را ديدند گمان كردند كه مسـلمین رفتـه بازگشتند، اھل الذقیه كه عقب انـد لـذا 
ھا را گشودند و رفت و آمد را آغاز نمودند كه ناگھان مسلمین حمله را آغاز كرده  ھنگام دروازه

بر فـراز آن رفـت و تكبیـر  نوه گشـودند و عبـاده پـس از ورود بـه حصــن،  و شھر را به صـورت ع
 57.»گفت

قابل توجه است كه الذقیه جزء معدود شھرھاى شام بود كه مقاومت كرد و به صلح گشـوده 
نشد، اما ابوعبیده پس از فتح قنسرين عازم حلب شد، اھالى حلب متحصن شدند، ابوعبیده 

مال و كنیسـه ھـا و منازلشـان و نیــز  بر دروازه شھر فرود آمد و مردم را به مصـالحه بـر جــان و 
ً جمـاعتى از اھالـى  حصنى كه در آن ھستند دعوت كرد، آنان پذيرفتند و صـلح كردنـد، ظـاھرا

 58.حلب كه به انطاكیه گريخته بودند، پس از مصالحه به حلب بازگشتند
یه بـود،  بود انطاك باقى مانـده  نوز  كه ھ كالن شـھر شـمالى شـام  كز مھـم و  اما آخرين مر
شد،  به رو  ابوعبیده از حلب عازم انطاكیه شد و در دو فرسخى انطاكیه با سـپاه دشـمن رو 
سپاه ابوعبیــده  سپاه مزبور شكست خورد و به انطاكیه گريخت و اھالى نیز متحصن شـدند، 

ته  كل شھر و ھمه دروازه صورت پذيرف ھاى آن را محاصره كرد، پس از مدتى، مصالحه به اين 
 59.خواھد بماند و جزيه دھد خواھد شھر را ترك كند و ھر كه مى شد كه ھر كس مى

یاض بـن  پس از ترك سپاه مسلمین، اھالى انطاكیه صلح را نقض كردند و اين بار ابوعبیده، ع
با ھمـان شـرايط منعقـد  صلح را  غنم را براى فتح مجدد فرستاد كه وى با فتح دوبـاره شـھر، 

انطاكیه نیز جزء معدود شھرھاى شام بود كه دوبار فتح شد، گفته شده كـه انطاكیـه  60كرد،
طى نامـه پس از فتـح آن  اى بـه  در نزد عمر و عثمان بسیار مھم و خطیر بود، از ايـن رو عمـر 

یه سـكونت دھـد و از  نوان مـرابط در انطاك سلمانان را بــه ع ابوعبیده نوشت كه گروھـى از م
ھا ھـم از ســوى عمـر و  عطاء به آنان دريغ نكند، پس از واليت معاويه بر شام نیز اين سفارش

 61.ھم از سوى عثمان تكرار گرديد
اما عباده كه با فتح الذقیه عمالً مأمور فتح سواحل شده بود، كل سـواحل از جملــه دو شـھر 
تح ايـن شـھرھا را بـه  مھم ديگر آن؛ يعنى جبله و انطرطوس را فتح كرد و در واقـع ابوعبیـده ف
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سواحل پـس از  وسیله عباده بن صامت بدست آورد، اما كار به اينجا ختم نشـد؛ در خصـوص 
تا ھــم سـواحل و ھـم كـل  فتح، استحكام شھرھا و حصون، كارى بسیار خطیرتر از فتـح بـود 
شام را از سقوط حفظ كند، اين وظیفه به معاويه واگذار شد، وى ابتدا جبله را كــه حصـنى در 
دست رومیان بود و به ھنگام فتح خالى از سكنه شده بود و تنھا جماعتى راھب در آن باقى 
صورت شـھرى مسـتحكم درآورد و حصـن ديگــرى نـیز بـراى آن سـاخت، وى  مانده بودند، بـه 
یاس  اطراف و استحكامات انطرطوس را نیز سامان داد و مشابه اين كارھا را براى مرقیه و بلن

 62.نیز انجام داد تا اوضاع سواحل تثبیت گرديد
سالمى پیوسـت، منــابع،  مرو ا بیزانس خـارج و بـه قل بدين ترتیب، شام از دست امـپراطورى 

صحت و  صحنه خروج و وداع ھرقل، امپراطور روم را با اشتیاق نقل كرده انـد كـه صـرف نظـر از 
با انـدك  سقم آن، حكايت از تثبیت كل شام براى مسلمین دارد، مسـعودى و بـالذرى ھـر دو 

ھـاى ســپاه مســلمانان،  كننـد كــه ھرقـل، امـپراطور روم پــس از پــیروزى اختالفــى روايــت مــى
شد، بر فراز جبل لكام، كه مشرف بر شام اسـت قــرار گرفـت و  ھنگامى كه از شام خارج مى

 63!كنم با تو؛ وداعى كه بازگشتى در آن نیست وداع مى! سالم بر تو باد اى سوريه: گفت
ً بـه نقـاطى رسـید كـه در ھمـه  با فتح انطاكیه و حوالى آن، سرحدات قلمرو مسـلمین تقريبـا

مان فتوحـات  قرن ً منطقـه ثغـور در ز بود ظــاھرا غور شـامى معـروف  ھـاى بعـدى بـه منطقـه ث
ند و  كرده و گريختـه بود ناطق را تخلیـه  اسالمى خالى از سكنه شده بود و اھالى آن، اين م

جا نمانده بـود، از ايـن رو،  ساكن بودند كسى در آن» جبل لكام«جز گروھى از جراجمه كه در 
جراجمــه  64.امــرا، جمــاعتى از قبايـل مختلــف را بــه آن منــاطق انتقــال داده و ســاكن نمودنــد

اھالى شھرى به نام جرجومه بودند كه شھرى كوھستانى در جبل لكام بود و در زمان تسلط 
یه محسـوب مـى رومـى تح دوم انطاكیـه كـه حبیـب بـن  ھـا از ملحقـات انطاك شـد و پـس از ف

مسلمه فھرى والى انطاكیه شد به غزاى جرجومه رفت، اما اھالى آن نجنگیدند و درخواست 
صلح كردند، اما شرايط صلح آنھا بسیار ويژه بود به اين صورت كه جزيه ندھند و در عوض يـاور 

نده اسـلحه مسـلمین در جنــگ شان  مسلمانان باشند و در جبـل لكـام عیـون و تـأمین كن ھاي
صلح  باشند و ھر كس از تاجران و غیر آن كه وارد شھر آنھا مى شود نیز مشمول شرايط ايـن 

پذيرش اين شرايط از سوى مسلمانان حاكى از جايگاه بسیار حساس ايـن شـھر و  65باشد،
پذيرش ايـن شـرايط بـى نظـیر در میـان  اشراف جبل لكام بر ثغـور اسـت كـه مسـلمانان را بـه 

 .كند ھاى دوران فتوحات ترغیب مى صلح
ھاى بین انطاكیه و طرسوس نیز سـرايت يافـت،  خالى از سكنه بودن مناطق ثغور به سرزمین

نگ بـا عموريـه شـد، ھمـه حصـون بیـن انطاكیـه و 25در سال  ه ھنگامى كه معاويـه عـازم ج
ــره و  طرســوس را خــالى از ســكنه يافــت، وى پــس از آن كــه جمــاعتى از اھــالى شــام، جزي

يد بـن حرعبسـى نـیز در . قنسرين را در آنجا مستقر كرد، به جنگ ادامه داد دو سـال بعـد، يز
ھاى مكرر به ثغور و سـواحل و  بنابراين، مھاجرت 66.غزوه تابستانى خود مأمور ھمین كار شد

ید منابـع  مورد تأي ست و  تغییر بافت قومى اين مناطق در دوران فتوحـات اسـالمى، امـرى در
 .باشد مى

سعید  نم،  پس از فتح حلب به دست لشكر اسالم به ترتیب حبیب بن مسلمه، عیاض بن غ
پس از ايـن  بن عامر و عمیر بن سعید بن عبید انصارى استاندارى آن جا را عھده دار شـدند و 

 67.ھا بر حلب آغاز گرديد دوران حكومت اموى
يت حلـب  اولین كار معاويه در شمال شام، جدا كردن قنسرين از حمـص و انتقـال آن بـه مركز

مى ايـن رونـد تـا پايـان دوران  68شـدند، بود و والیان اين واليت در حلب تابع دمشق محسوب 
مأمور اسـتحكام سـواحل . اموى ادامه داشت  ً كه در دوران خالفـت خلیفـه دوم صـرفا معاويه 

گیرد و در  شده بود، سرانجام در دوران خلیفه سوم موفق شد، تا مجوز جنگ ھاى دريايى را ب
ماده در سـواحل . نخستین گام قبرس را فتح كرد ھاى مسـلح دائمـى و آ ین نیرو وى ھـم چن

ساكنان سـواحل، مـردم را بـه  براى دفاع مستقر كرد و با گرفتن اجازه اقطاع از خلیفـه بـراى 
ه ، 42وى بعــدھا در زمــان حكومــت خــود در ســال  69.كــرد ســكونت در ســواحل تشــويق مـى

 70.و نیز اھالى بعلبك و حمص را به انطاكیه منتقل نمود» ايرانیان«جماعتى از 
ً تثبیت شده بود و جز ناآرامى ھاى اوايـل  مناطق شمالى شام و سواحل در دوران اموى تقريبا

تـوان  ھا مقطعى بوده است كه از آن میان، مى ھا و تنش دوران عبدالملك در اين مناطق جنگ
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 :به موارد ذيل اشاره كرد
در زمان عبدالملك مروان خبر رسید كه امپراطور روم به قصد تصرف شام وارد المصیصه شـده 

اى در ھمان منطقـه فرسـتاد وى  مدتى بعد عبدالملك، فرزندش عبداللَّه را به صائفه 71.است
بــا عبــور از مــرز انطاكیــه بــه مصیصــه رفــت و پــس از بازســازى حصـن آن، بــراى نخســتین بــار 

ً با مسـلمانان ھمـدل  72.سپاھیان مسلمان را در آن جا اسكان داد اما اھالى جرجومه مطلقا
كردنـد، از جملـه  نبودند و ھر از چند گاھى تمايل به روم شده و با آنان مكاتبه و ھمكارى مـى

ند و  در ناآرامى ھاى اوايل حكومت عبدالملك با سپاه روم ھمراه شدند و بـه لبنـان حملـه كرد
عبدالملك كه درگیر قیام عبداللَّه بن زبیر بود، مجبور به صلح و پرداخت خراج شد تا زمانى كـه 

فت، و بیشـتر جراجمـه گريختنـد و بـه  اوضاع خود را سر و سامان داد، آن گاه به جنگ آن ھا ر
به روسـتاھاى  جبل لكام و شھر خود بازگشتند، با ايـن حـال، آنـان در تمـام دوران عبـدالملك 

تاز مـى گروه اطـراف انطاكیــه تاخـت و  صوائف بـر  ھـاى  كردنـد و بـه ھنگــام حركـت سـپاھیان 
ه براى آخرين بار، جراجمه 89در سال  73.كردند تاختند و آنھا را غارت مى برجامانده از آنھا مى

به ھمراه سپاھیانى از روم كه از اسكندرون آمده بودند سر بـه شـورش برداشـتند، ولیـد بـن 
چیره  بر آنھـا  ھا فرسـتاد و وى  عبدالملك نیز مسلمه بن عبدالملك را با سپاھى به سـوى آن
باس  سلمین ل شد، آنان تحت شرايطى، نظیر آن كه مجبور به ترك نصرانیت نشوند و مانند م

يران كـرد و آنھــا را در منـاطقى، ... بپوشند و تسلیم شدند، اما اين بار مسلمه شھر آنـان را و
 74.چون جبل الحوار و سنح اللولون اسكان داد و برخى نیز به حمص رفتند

براى نخسـتین بـار پـس از 97در زمان سلیمان بن عبدالملك در حدود سال   ً ه ، رومیان ظاھرا
غارت، آن جـا را بـه آتـش كشـیدند، سـلیمان نیــز  فتوح، به شھر الذقیه حمله كردند و پس از 

مشابه اين اتفاق در يك صدمین سال  75.عمر بن ھبیره فزارى را به جنگ دريايى آنھا فرستاد
ھجرى براى الذقیه تكرار شد؛ اين بار جمعى از اھالى نیز به اسـارت بـرده شـدند و عمـر بـن 
صادر كـرد و بـراى اسـراى  صن را  عبدالعزيز فرمان بازسازى دوباره شھر و مستحكم نمودن ح

 76.مسلمین نیز فديه داد و آنھا را آزاد كرد
در زمان ھشام بن عبدالملك، ثغور شامى شاھد يك سلسله اقدامات عمرانى و استحكامى 
صن  ندين ح مود و چ صه احـداث ن بود، از جمله وى مسیرى مواصـالتى بیـن انطاكیـه و المصی

سیس كـرد یه تأ كى انطاك قا در نزدي صن بو صن مـوره و ح  77.جديد، مانند حصــن بغـراس، ح
شكست آخرين خلیفه اموى در نبرد زاب و سقوط دستگاه اموى نـیز بـا منـاطق شـمال شـام 
مرتبط است، مروان بن محمد كه در نبرد زاب شكست خورده بود به سوى قنسرين گريخـت، 
اما در آن جا دو قبیله طى و تنوخ به وى ھجوم بردند و مؤخر لشكرش را غارت كردند، چرا كـه 

سانده  مروان در دوران حكومتش به آنھا تعصب مى ورزيد و با جفا بر آنان، گروھى را به قتـل ر
بج رسـید و . بود به من یب وى بـود  پس از فرار مروان، عبداللَّه بـن علـى عباسـى كـه در تعق

اھالى حلب، ابن امیه تغلبى را به قصد بیعت نزد وى فرستادند، عبداللَّه، برادرش عبدالصـمد 
به اين ترتیب مردم اين مناطــق  78را با او فرستاد و اھالى حلب و قنسرين از او تبعیت كردند،

 .به سرعت انتقال خالفت را پذيرفتند
با روى كار آمدن خالفت عباسى و انتقال مركز خالفت از دمشق به بغداد عمالً شام بـه ويـژه 
پیرامون تبديـل  مناطق ثغور شامى و سواحل از سیطره مستقیم خالفت خـارج و بـه منــاطق 
ً در برخــى  صا مالت روم، خصو شد، به ھمین دلیل، از اين پس نه تنھا بـه تـدريج بـر شـدت ح

طلبــان و فرمانــدھان نظــامى و نیــز  ھــاى داخلــى قــدرت منــاطق افــزوده شــد، بلكــه درگــیرى
اى و مذھبى نیز در سطح منطقه سارى و جارى گشت به طورى كه حـدود  ھاى فرقه درگیرى

شمال آن  يك قرن بعد، نخستین امارت يژه  شام و بـه و ھاى نیمه مستقل در مناطق مختلف 
 .تشكیل شد

جنگ قدرت در شمال شام اندكى پس از مرگ نخستین خلیفه آغاز شد، پس از مرگ سفاح، 
سلم خراسـانى  عبداللَّه بن على كه در منطقه حلب بود ادعاى خالفت كرد، اما منصور، ابو م
ه بـن يزيـد  بن عاصـم بـن عبداللـَّ را به جنگ وى فرستاد، ابو مسلم پـس از شكسـت او، زفـر 
ھاللى را والى حلب كرد، اما ابو مسلم در مسیر بازگشـت كشـته شـد و منصـور، صـالح بـن 

ه بر حلب 152على بن عبداللَّه را بر مناطق حلب، حمص و قنسرين حكومت داد، وى تا سال 
قه راونديـه در  مرد، از مھمـترين حـوادث دوران امـارات او ظھـور فر سال  حكومت كرد و در اين 
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پـس . كردند و داعیه الوھیت او را داشتند كه درباره منصور غلو مى 79ه بود141حلب در سال 
مرگ  مان  مود و او تـا ز از مرگ وى، منصور، موسى بن سلیمان خراسانى را استاندار حلب ن

لى بـر  80.ه والى حلب بود158منصور در سال  صالح بـن ع ناگفته نمانـد كـه در زمـان امــارت 
یه 140حلب يك بار روم در سال  شھر را تخل ه به مصیصه حمله كرد به طورى كـه اھــالى آن، 

باره سـاخت  كردند، اما صالح، جبرئیل بن يحیى بجلى را به منطقه اعزام كرد، وى شھر را دو
 81.و مردم را در آن سكونت داد

سواحل و شـھرھاى آن منطقـه پرداخـت و بـالد آن را  منصور در زمان خود به ساختن دژھا در 
وى نـیز بـه ثغـور  82آباد و مستحكم ساخت و مھدى كارھاى منصور را در سواحل تكمیل كرد،

ه بـراى بازديـد از آن منــاطق از 165شام و سواحل اھتمام داشت به طورى كه خـود در سـال 
بغداد خارج شد وى ابتدا تا مرز پیش رفت سپس از آن جا در مسیر سواحل به بیت المقـدس 
رفته مدتى در آنجا بود و آن گاه عازم قنسرين شد، در قنسرين تنوخیان براى اداى احترام نزد 
مھدى آمده و خود را دائیان او نامیدند، اما مھدى به دلیل نصرانى بودنشان بـا آنـان بـه تنـدى 

در زمان وى، حلب شاھد چندين والى بود، مانند على بن سلیمان، عبدالملك  83.برخورد كرد
توجه ھارون به مناطق شمالى سوريه و سواحل  84بن صالح بن على و موسى بن عیسى،

اى بود كه فرزندش قاسم را به شمال سوريه اعزام كرد تا در آنجا مستقر شـود و وى  به گونه
ین  85تا زمان خالفت امین كه برادر را عزل نمود در منطقه مزبور حضور داشت، ھارون ھم چن

در سواحل اقدام بر تقسیم اموال و تقويت بنیه اقتصادى منطقه نمود و به اين ترتیب بر اقتدار 
اى كه رومیان به اضطراب افتاده از تھاجم به سواحل مستأصل شدند، سواحل افزود، به گونه

صر بـن  درگیرى 86 ً توجه به اين مناطق را كم كرد به طورى كه ن ھاى بین امین و مأمون موقتا
مأمون  ین علیـه  سیاربن شبث از قبیله بنى عقیل در مناطق شمال حلب بـه طرفـدارى از ام
فق  قیام كرد، قیام او به قدرى جدى بود كه فضل بن سھل كه مأمور سركوب او شده بـود مو

پس از آن، مأمون فرزنـدش عبــاس را  87نشد و سرانجام عبداللَّه بن طاھر او را شكست داد،
ندازى  صم، كـه بـه اتھـام برا مأمور فرماندارى حلب و اداره شمال شام نمود، و او تا زمان معت

 88.دستگیر و خلع شد، بر سر كار بود
كرد، ابـو  در زمان معتصم سپاه روم از راه دريا به انطاكیه حمله ور شـد و سـواحل آن را غـارت 

سعید محمد بن يوسف مروزى نیز از سوى بغداد مــأمور اصــالح و بازسـازى منطقـه شـد، وى 
 89.حصنى را در ساحل انطاكیه ساخت

ھاى نظـامى مجھـز  اما اقدام متوكل در سواحل بسیار مھم بود؛ وى در تمام سواحل، كشتى
جاد  90جويان آماده مستقر نمود با جنگ ھاى دريـايى سـواحل اي و بدين ترتیب تحولـى در نیرو

 .كرد
امــا از آن پــس بــه دلیــل فســاد و نابســامانى در دســتگاه خالفــت عباســى و كــاھش قــدرت 

صیان برمــى محسـوس بــنى نار سـر بــه ع داشـتند و حتـى  عبـاس افـراد مختلـف در گوشـه ك
طق  استانداران دست به استقالل شام بـه ويـژه در منا طلبى زدند، بافت قومى و اجتمـاعى 

لم  طورى كـه بـا ھـر ع یان بـود بـه  شمالى و شمال غربى نیز كـامالً مسـتعد شـورش و طغ
ملـوك «توان از آن به  كردند، از اين پس، شام وارد دورانى شد كه مى مخالفى، ھمراھى مى

ــدار ــان صــاحبان قــدرت و » الطوايفــى ناپاي ً می ــن ســرزمین دائمــا ــرد، منــاطق مختلــف اي ــام ب ن
خود مـى شورشیان دست به دست مى مات  نه تھاج افـزود و  شد و روم نیز به تـدريج بـر دام

 .اولین بار انديشه بازگشت به شام را به مرحله عمل رساند
شد مربـوط بـه  نخستین آشوب جدى كه به شكل جر  لى در سـواحل من مارت مح گیرى يك ا
به 249دوران مسـتعین اسـت؛ در سـال  » فصـیص«ه ، يوسـف بـن ابـراھیم تنوخـى، معـروف 

شورش كرد و گروھى از تنوخیان گرد او جمع شدند، وى به قنسرين رفت و در آن جا متحصن 
كه بـه  شد و پس از جنگ و گريز فراوان با سپاھیان خلیفـه، سـرانجام ابوالسـاج اسروشـنى 

ھـاى  وى پس از آن، ابتدا بـه اداره امـور راه. تازگى به امارت قنسرين رسیده بود او را عفو كرد
مارت الذقیــه و نواحــى آن منصـوب شـد؛ ايـن  91منطقـه و حفاظـت از آنھـا و انـدكى بعـد بـه ا

گیرى دولت محلى تنوخیـان در الذقیـه را  گیرى آل تنوخ در الذقیه است كه شكل سرآغاز قدرت
 .در پى داشت

كمـتر از پـانزده سـال بعــد، احمــد بــن طولــون، فرمانـدار مصــر ســر بــه شــورش برداشـت و بــا 
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شكست سیما طويل، فرماندار حلب، كل شام را ضمیمه قلمرو خود نمود و غالم خود، لؤلؤ را 
صیان زد و پـس از  خود دسـت بـه ع میر  به فرماندارى حلــب منصـوب كـرد، امـا لؤلـؤ بـر ضـد ا

َّه بـن فتـح در سـال . بازگشت ابن طولون به سوى حلب، پا به فـرار گذاشـت به 270عبدالل ه 
نان  پس از مرگ احمد، فرزندش خمارويه راه او را ادامه داد، وى ھـم. فرماندارى حلب رسید چ

بن » ثنیه العقاب«با خلیفه درگیر بود و در نبرد  مد  دمشق، سپاه خلیفه را به فرمانـدھى مح
ابى ساج، معروف به افشین شكست داد، اما پس از مرگ معتمد و خالفت معتضد، خمارويه 

.گشـت با او بیعت كرد و تا زمان خالفت مكتفى، شام در میان فرزندان او دست به دست مى
با  92 اتفاق بسیار مھمى كه در زمان مكتفى در شمال شام رخ داد، شورش قرامطه بود كه 

 93.حضور اھالى حلب، آنان به سختى شكست خوردند
طورى كـه رومیـان 298در سال  ه ، نیروى دريايى روم حمله سختى به سواحل شام نمود به 

از حصون مھم سواحل را تصـرف نماينـد، » حصن القبه«موفق شدند پس از يك جنگ طوالنى 
سارت بردنـد ً تنوخیــان يـا  94.آنان الذقیه را گشودند و بسیارى از اھالى آن را بـه ا امـا مجـددا

ه طريف بن عبداللَّه 319در سال . سابق الذكر دوباره بر شھر مسلط شدند» فصیص«فرزندان 
به الذقیه حملـه كـرده و پـس از  -كه از غالمان مونس در دستگاه خالفت بغداد بود  -سبكرى 

مان خواھــى و  محاصره بنى قصیص در دژھايشان، جنگ شديدى در گرفت كـه در نھايـت بـا ا
خبر از غـزاى طغـج  95.تسلیم بنى قصیص جنگ پايان يافت و آنان اكرام شدند مسعودى نـیز 

 96.دھد مى 332در سال » طرسوس«بن شبیب اخشیدى در 
مدانیان در  مدن قـدرت مسـلط ح تا روى كـار آ يژه ثغـور و سـواحل  بدين ترتیـب، شـام و بـه و

 .برد آشفتگى به سر مى

  ھاى فرھنگى، قومى و اجتماعى ثغور و عواصم ويژگى

ھـا  شام موقعیت ممتاز و بسیار مھمى دارد و به ھمین سبب از ديرباز در گذرگاه اقوام و ملت
شته اسـت و لـذا  بوده و ھجرت عراق و جزيـره از آن گذ ھاى بشرى بین آسیاى صغیر، مصر، 

سانى و  بسیارى از اقوام قديم و جديد در آن نفوذ كرده انـد و كـم و بیـش آثـارى در سـاختار ان
 .تر از ھمه بوده است ھا قوى اند كه تأثیر عرب میراث تمدنى آن بر جاى نھاده

صم از ھمـان سـال يا ھمـان ثغـور و عوا ھـاى نخسـت پـس از فتوحـات،  شام و سـرحدات آن 
مجسـم كننـده مراحــل مختلـف مبـارزه میـان دولــت بــیزانس و مســلمانان بـود و ھــر وجــب از 

ھاى آسیاى صغیر و سواحل شام، شاھد نبردى سنگین و خونین از طــرفین بـر سـر  سرزمین
متى را مـى اين مسأله توجه ويژه دستگاه. تسلط بر آنھا بوده است ين  ھـاى حكو ید بـه ا طلب

معنا كه بايد در ثغور و عواصم و به ويژه نقاط سوق الجیشى شام سپاھیان دائمى مستقر و 
ضرورى بـود و  قالع نظامى ساخته مى ناطق امـرى  شد، بنابراين، جذب مسـلمین بـه ايـن م

ناع  حاظ مـادى اق نوى و ھـم بـه ل جذب بايـد مسـلمین ھــم بـه لحـاظ روحـى و مع براى ايـن 
باره فضـیلت  شدند، نقل احاديث مكرر و متعدد به نقل از رسول اللَّه مى صلى هللا علیه وآله در

صرار مورخـان  -صرف نظر از صحت يا عدم صحت آن  -اھالى شام و جھادگران در ثغور  و نـیز ا
براى ذكر حضور صحابه در تمام نبردھاى مرزى در قرن اول ھجرى، آشكارا بر تـالش در جھـت 

 .اقناع معنوى و تشويق مسلمین به حضور و نبرد در ثغور و عواصم داللت دارد
ست كـه منابـع  صلى هللا علیه وآله تنھا يك نمونـه از ده حديث ذيل از رسول اللَّه ھـا حـديثى ا

پس از من شام براى امت من گشوده خواھــد شـد، «: اند؛ آن حضرت فرمود مختلف نقل كرده
ند، ھـر  پس اھل شام تا آن سوى منطقه جزيره، مردان و زنان و كودكان و بندگانشان جھادگر

 97.»كس قسمتى از سواحل آن را فتح كند و در اختیار بگیرد در حال جھاد است
سه شرح و  در كنار اين، تقسیم اقطاع كـه درآمـدى وسو نیز  قامتى دائـم بـود و  انگـیز بـراى ا

مى شتاق  ايـن توجـه . كـرد توصیف غنايم نبردھا، بسیارى را براى اقامت در ثغـور و عواصــم م
بالذرى نقـل  اقتصادى خاص از ھمان نخستین سال غاز شـد،  ھاى پس از فتوحات اسالمى آ

كند كه عثمان، خلیفه سوم به معاويه، حاكم شام دستور داد تا لشكريان را در شھرھاى  مى
ھايى را كه صاحبانشان آنھا را تخلیه كرده بودند،  ھا و خانه دھى كند و زمین ساحلى سازمان

افزايد كه پس از آن، مردم از ھر سـو روانـه منـاطق سـاحلى  وى مى. به اين نظامیان ببخشد
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 98.شدند
صم، جھــاد و  بندى رسید كه مھم توان به اين جمع بنابراين مى ترين ويژگـى و نمـاد ثغـور و عوا

گى و  ثر در سـاختار فرھن يك پديـده مؤ خود  جنگ بوده است، اما اين نماد عالوه بـر ايـن كـه 
ناطق اسـت، پـى يك در تغیـیر ويژگـى اجتماعى اين م ھر  فت  آمـدھايى نـیز دارد كـه  ھـا و با

آمـدھاى آن  گـذارد، برخـى از پـى اى مـى فرھنگى و اجتماعى اين مناطق، تأثیر قابل مالحظـه
جانى وحشـت عبارتند از زيان انگـیز و مسـتمر، ويـران شـدن شـھرھا و نـابودى  ھـاى مـالى و 

خانمـان شـدن ھـزاران  اى، از بین رفتن زراعت و صنايع و آواره و بى ھاى محلى و منطقه تمدن
به ويـژه كوھسـتان ھاجرت بـه ديگـر نقـاط و  ناطق و م ناطق دور از  نفر از اھالى اين م ھـا و م

 .دسترس در جست و جوى يك زندگى آرام
نیز وجود داشت و آن ھجرت ) عكس اين مھاجرت(در كنار اين مسائل، نوع ديگرى از مھاجرت 

بود، اينـان از  مداوم جنگ غور و عواصـم  ھان اسـالم بـه ث لف ج جويان و داوطلبان از نقـاط مخت
ھر كـدام بـا خـود  مى... خراسان، ماوراءالنھر، سراسر ايـران، عـراق، يمـن، حجـاز و آمدنـد و 

ند روزه  ھا، آداب و رسوم و فرھنگ خويش را نیز منتقل مى سنت كردند، آنھا براى يك سفر چ
ند،  نیامده بودند بلكه آمده بودند تا سال ناطق زنـدگى كن ھا و شايد براى ھمه عمر در ايـن م

پس رسوخ فرھنگ و آداب و رسومشان در موطن جديد، امرى طبیعى بود، در باره ايـن حضـور 
ھاى فراوان در منابع وجود دارد كه از آن جملـه  ھاى تاريخى و گزارش و مھاجرت مستمر نمونه

سال » اذنه«است؛  كه در  ه در نزديكــى 142يـا  141كه شھرى تاريخى از منطقه ثغور است 
بن عبـاس » خراسانى«المصیصه ساخته شده، سپاھیان  ه  به امر صالح بن على بـن عبداللـَّ

يد بنـا كـرد و بـا مـأمور  193يا  190در سال . در آن اردو زدند فرج الخـادم اذنـه را تجد ابوسلیم 
سال  99.كردن رجال خراسانى، امور را به آنھا سـپرد سین بـن قحطبـه طـايى در  با 162ح ه 

بان عـراق و  من و داوطل سپاھى از اھالى خراسان، موصل و شام و نیز نیروھاى كمكـى از ي
ه بـه ھـارون خـبر رسـید كـه رومیــان در 171در سـال  100بـه جنـگ سـپاه روم رفــت،... حجـاز

به منطقـه  انديشه رفتن به طرسوس و استقرار در آن جا ھستند، لذا وى ھرثمه بن اعین را 
اعزام كرد، نخستین گروه سپاھیان اعزامى، سه ھزار نفر از اھل خراسان و دومین گـروه، دو 

 101.ھزار نفر از اھالى مصیصه و انطاكیه بودند
له متحـد  در زمان سیف الدوله لشكرى از اھالى خراسان براى جھاد روم آمده و با سیف الدو
شدت قحطـى و نیـز  ما بـه دلیــل  ند، ا شدند و به قصد تصرف امپراطورى بـیزانس حركـت كرد

 102.شیوع وبا، در حلب، ثغور، مصیصه و طرسوس پراكنده شدند
بدين ترتیب ثغور و عواصم به لحاظ بافت قومى و فرھنگى داراى يك ھويت خـود بنیـاد و واحـد 

سخن، ثغـور و » سیالیت«نبودند، بلكه مبتال به نوعى  در ھويت فرھنگى خود بودند؛ به ديگر 
براى » جھان وطنى«عواصم به نمادى از  ً اين مــیراث،  ھويت اسالمى تبديل شده بود و طبعا

ھـا ھمـواره  ساكنان اين منطقه در قرون متمادى باقى ماند؛ به طورى كه اھالى اين سرزمین
یب ايـن  ند و بـا ترك عالم اسـالمى بود مدن اقوامـى از شـرق و غــرب  وارث افكار، فرھنگ و ت

ّزه ھم را متـذكر شـويم كـه . ھا ھويت جديدى ساخته بودند ممی سیار م به ويژه اگر اين نكتـه ب
نوع  ین ت اين وضعیت منحصر به ثغور اسالمى نبود و مناطق مرزى امپراطورى بیزانس نـیز ھم
قومى و فرھنگى را داشت و ھنگامى كه با برچیدن مرزھا، دو طرف مرز به يـك منطقـه واحـد 

ھـاى متفـاوت و متعـارض  مانده، ملغمه عجیبى از ھويـت شد، میراث فرھنگى باقى تبديل مى
تصــور ايــن كــه در يــك منطقــه محــدود . بــود كــه در سراســر بــالد اســالمى نظــیرى نداشــت

بـا اقــوام (جغرافیايى، اقوام متعددى، چون اعراب، مسیحیان مستعرب، سـقالبیان، فارسـیان 
ست، امـا ... ھا و ارمنى 103، تركان، كردھا، نیالقه،)گوناگون خود شوار ا حضور دارند، بسى د

 .اين واقعیت ثغور و عواصم و بازتاب ھويت فرھنگى و تمدنى آن بود
ً  عالوه بر اينھا، جنگ، آبستن آمیزش فرھنگى و تجارى نیز بود، در جريان اين جنگ ھا، خصوصا

كه  -در مراحل آرامش و صلح، تبادالت فرھنگى  ستان  تمدنى، بارور و پرثمر بـود؛ در فصـل زم
سازى خويش براى حمالت بھـاره  گرديد و رزمندگان در حال استراحت و آماده جنگ متوقف مى

مى جارت اغلــب اوقــات راه خـود را مـى بودند، تجارت و روابط فرھنگى شكوفا  يافـت و  شد؛ ت
با  حتى از میان بیم و ھراس جنگ نیز مسیر خود را مى گشود؛ تاجران و طالبان سود و درآمد 

غرب مـى انديشى چاره رسـاندند، نیـاز بـیزانس بـه  ھاى گوناگون، كاالھاى خود را به شــرق و 
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یاز را منتفـى  ين ن حرير و ساير كاالھاى سوريه دائمى بود و از دست دادن حاكمیت سـوريه ا
يافتند، به ھر حال، على رغم  بايست بر اين كاالھا دست مى كرد، بلكه از راه تجارت مى نمى

ً در  صا دشمنى میان دولت اسالمى و دولت بیزانس، تاجران به رفت و آمـد عـادى خـود، خصو
شد،  104.دادند ايام صلح ادامه مى تح  به وسـیله اعـراب ف از سوى ديگر، واليات بیزانس كه 

چون انطاكیـه، اسـكندريه و غــزه بـا  ارتباط محكمى با تمدن ھلـنى يونـان داشـت و مراكـزى، 
سالمى پیوسـت، از ايـن رو، جنـگ  ھا، مدارس، آثار علمى و ھـنرى خانه كتاب اش بـه قلمـرو ا

ً نمى  105.توانست مانع دائمى و جدى براى تبادالت علمى و فرھنگى باشد طبعا
نكته آخرى كه بايد درباره مختصات فرھنگى و اجتمـاعى ثغـور و عواصــم بـه آن اشـاره شـود، 

ساله خـود، مركـز انـواع  تنوع مذھبى و فرقه ھزار  اى اين سرزمین است، شام با تمدن چنـد 
كه تفكـرات صـابئى، حـران، گنوسـى و عرفــانى در سراسـر  اديان و فرق قديمى بوده اسـت 

ھا، مسیحیت بیش از چھــار  اى از آنھاست در كنار اين فرقه شمال و شرق و نیز مانويت نمونه
ناگون خـود  قرن، سراسر شام را تحت سیطره خود داشت و تفكــرات مسـیحى بـا اشـكال گو

ھاى  بیش از ھمه در شام نمود يافت و اين، خود ويژگى ديگرى براى اين سرزمین است؛ آيین
ھاى مختلف مسـیحیت در  ھمگى شاخه... يعقوبى، ارتدوكس، نسطورى، ملكانى، مارونى و

نیز آشـوب زدگـى و  عالوه بر اين فرقه. شام ھستند سالم، در دوران اسـالمى  ھاى پیش از ا
مى وقوع جنگ در اين منطقـه، باعـث حضــور فرقـه ھل  ھـاى مختلـف در شـام  شـد؛ در كنـار ا

ــو حكومــت ــرداس در شــام، رشــد  ســنت، شــیعیان در پرت ــنى م ــدانیان و ب ــايى، چــون حم ھ
ھاى  چشمگیرى داشتند، جنبش پر خطر قرامطه نیز از مـدت ستین روز ھـا پیـش، بلكـه از نخ

بود و ھمـواره در میـان قبايـل بـدوى آن، يـارانى معتقـد بـه افكـار  حیات خود بـا شـام مـأنوس 
چه آن گـاه كـه از سـوى خالفـت فـاطمى مصـر ترويـج . يافت افراطى خود مى اسماعیلیه نیز 

مواره در شـام  مى عات اسـماعیلى رھــبر المـوت بـود، ھ عزام د شد و چه آن گاه كه ھــدف ا
ھا معرفـى » سلمیه«حضور داشت؛ اين حضور به حدى جدى بـود كـه  كز حضـور آن ً مر رسـما

ستاھا و » جبل السماق«شود و نیز منابع،  مى را كه در نزديكى حلب قرار دارد و شـھرھا، رو
ند شود به عنوان مسكن اسماعیلیه معرفــى مـى قالع زيادى را شامل مى صوفه  106.نماي مت

ترويج تفكـرات  ھاى مختلف خود، رباطھاى ثغور و عواصم را منطقـه نیز با طريقت براى  كر  اى ب
 .زد خود و جذب پیرو يافت و بنابراين، ھمواره در اين مناطق اردو مى

اين گزارش موجز از شرايط فرھنگى، قومى و دينى ثغور و عواصم را بايـد بـه خـاطر سـپرد تـا 
بتوانیم تحلیل صحیحى از نشو و نماى ھر جريان فكرى يا قومى كه مولـد و مــوطن آنـان، ايـن 

 .ھا بوده است، ارائه نمايیم سرزمین
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