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  درآمدي تحلیلی بر خدمات دولت حمدانیان به ادبیات شیعه

وند دکتر تورج زینی
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سمیه بختیاري
2

  

  چکیده

سـیرتکاملی  . ادبیات شیعه در گذر عصرها از فرازها و فرودهاي گوناگون برخوردار بوده است

اوضـاع دینـی ،   این ادبیات، بیانگر این واقعیت است که این جریان متعهد ادبی، همـراه و همـزاد   

یکی از دولتهاي برجستۀ عربـی کـه بـه ماننـد     . سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان اسالم بوده است

بویه و فاطمیان نقشی ماندگار در پرباري و شکوفایی ادبیات متعهد شـیعه داشـته اسـت، دولـت      آل

هاي آفرینش  مینهالدوله حمدانی و فراهم نمودن ز ادب دوستی امیرسیف. حمدانیان در شام بوده است

، حمایت از ادیبان و شاعران در کنار دیگر عوامل سیاسی، مذهبی و اجتماعی از سـببهاي   آثار ادبی

  .شکوفایی ادبیات شیعه، به ویژه شعر شیعی، به روزگار دولت حمدانی در شام به شمار آمده است

  :هاي اساسی این مقاله، عبارتند از محور

  ان بنی حمدان؛پیشگفتاري درباره خاند  )الف

  .در شکوفایی ادبیات شیعه) شام(بررسی و تحلیل خدمات دولت حمدانی  )ب

  .ادبیات شیعه، شعر شیعی، دولت حمدانی عصر عباسی، ادبیات متعهد:  واژگان کلیدي

                                                             
    .استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازي کرمانشاه .1

  .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشاه،  ایران. 2
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 پیشگفتار -1

آیـد؛ در   هاي افتخار آن بـه شـمار مـی    ادبیات شیعه، در شمار روشناییهاي ادب عربی و از سند

دولتهاي اموي و عباسی که بسیاري از شاعران و نویسندگان هنر خـود را در چارچوبهـایی    روزگار

  زبانی، تکسب و مـدح صـاحبان زر و   سرایی و بد نوشی، هجو سرایی مادي، وصف باده همچون؛ غزل

نمودند،  بیشتر ادیبان شیعه، هنر متعهد خود را در خدمت عقیده و آرمانهاي  زور و جز آن عرضه می

سالم، تهذیب اخالق عمومی،  فراخوانی به مبارزه، آگاهی، پایداري و پـایمردي در برابـر سـتم و    ا

هاي مردم بود، حال آنکه ادیبـان وابسـته و    جایگاه اینان بیشتر در میان توده. دروغ قرار داده بودند

در سراسـر  هاي دینی و سیاسی صـاحبان قـدرت را    هاي سیاسی، دیدگاه خوار به مانند روزنامه جیره

  .شدند مند می دریغ خلفا و امیران نیز بهره نمودند و از حمایتهاي بی سرزمینهاي اسالمی منتشر می

مهـري و سـتم نظامهـاي     رسد که بیشتر ادیبان شیعه، همواره مورد بی بنابراین، طبیعی به نظر می

نویسـان و ناقـدان    ریخکردند، بلکـه تـا   این دولتها تنها به این موضوع بسنده نمی. سیاسی قرارگیرند

نمودند که ارزشهاي هنري ادبیات شـیعه را سانسـور و منـزوي     وابسته به نظام سیاسی را مکلّف می

نویسـان  نسـبت بـه     توان گمنامی ادیبان شیعه و ستمهاي سیاستمداران و تاریخ از این رو، می. کنند

  :ادبیات شیعه را در چند عامل جستجونمود

  رمانی ادیبان شیعه نسبت به دیگر ادیبان؛تفاوتهاي عقیدتی وآ) الف

نویسان مشهور به نظامهاي سیاسی امـوي و   نویسان و تذکره وابستگی سیاسی و مذهبی تاریخ) ب

  عباسی؛ 

  تعصب منفی و ناآگاهانه برخی از این ناقدان نسبت به مبانی نظري ادبیات شیعه؛) ج

تهمتهاي ناروایی همچـون؛ بـاده   . ان شیعهفراوانی وگرمی بازار تهمت و افتراء نسبت به ادیب) د

نوشی، قمار بازي، سرقت ادبی، بـدزبانی، عیـوب جسـمانی و اخالقـی، غلـو و اغـراق، ضـعف در        

نویسان قـدیم و   هاي مشهور و تکراري برخی ازتاریخ ساختارهاي شعري و جزآن برخی ازکلید واژه

  .جدید جهان عرب نسبت به ادیبان شیعه است

نویسان و دولتمردان، حمایتهاي مادي و معنوي خود را از اشعار عـرب   تاریخ در حالی که همین

پیش از اسالم دریغ نکرده و بسیاري از اندیشمندان و نخبگان وابسـته بـه خـود را صـرف تفسـیر      

نمودند، در مخالفت دولت اموي با ادبیات شیعه ، همـین بـس کـه     محتوایی و ساختاري معلّقات می
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شاعرمسیحی دربار اموي، از هیچ تالشی براي سوق دادن ادبیات عـرب بـه   ) ه 90-19(اخطل تغلبی 

که در مستی و وصف بـاده از  ) ه 199-145(ابونواس . مبانی عرب پیش از اسالم فروگذاري نکرد

آید، دوست و نـدیم امـین، خلیفـه عباسـی، بـوده اسـت و        مشاهیر ادب عربی و جهان به شمار می

  .گردد جود دارد که ذکرآنها در این مقاله سبب درازي سخن میهاي فراوان دیگر نیز و نمونه

گیري دولتها و امارتهـاي مسـتقل، برخـی از ایـن      با فروپاشی دولتهاي اموي و عباسی و شکل

دولتهاي حاکم بر این سرزمین، که مذهب و گرایش شیعی داشتند، با حمایتهاي مادي و معنوي خود 

بویـه در عـراق و    دولتهـاي آل . ریخ ادبیات عرب ثبت نمودنداز ادبیات شیعه، فصلی دیگر را در تا

شـاهین در   ایران، فاطمیان در مصر و شام ، حمدانیان در موصل و شام، بنی مزید در حلّه و نیل، بنی

ترین این دولتها که نقشی زیاد در شـکوفایی   اما برجسته. آیند بطائح از جمله این دولتها به شمار می

 356-303(الدوله حمدانی  حمدان در شام به رهبري سیف داشته است، دولت بنیادبیات عربی و شیعه 

  . بوده است) ه

تحلیلی ، تصویري جامع از نقش دولت  -گیري از روش توصیفی این مقاله برآن است تا با بهره

  .حمدانی در رشد و شکوفایی ادبیات شیعه ارائه نماید

  پردازش موضوع -2

. انـد  گرددکه پیش از دمیدن فجر اسالم برآیین نصاري بـوده  ب بر مینسب حمدانیها به قبیله تغل

الخطاب العدوي، هارون المغمر و حمدان  سه خانواده مشهور تغلبیها در دورةه اسالمی؛ خانوادة عمربن

حمدان جد بزرگ خاندان حمدانی بـوده رهبـري مـادي و معنـوي ایشـان را      . بن حمدون بوده اند

را  -نزدیک موصول -» ماردین«خانواده از سوي دولت عباسی، امارت قلعۀ این. دار بوده است عهده

هجري به روزگار خالفت معتضد عباسی، اعالم استقالل نمودند و پس از چنـد  281داشتند و به سال 

فرزند داشته است که ابوالهیجـاء پدرناصـرالدوله و    7حمدان. بر دولت عباسی پیروز شدند  گیري در

  .اند لعطاف از میان ایشان به سیادت و امارت رسیدهالدوله و ابوا سیف

بسـیاري از عالمـان و شـاعران شـیعه     . تشیع این خاندان در تاریخ اسالمی، امري آشکاراسـت  

آنهـا   ازجمله؛ الشریف ابوابراهیم ، جد بنی زهره ، السري الرّفاء،کشاجم ،الناشی األصغر، الزاهی و جز

اینان با حمایت حمدانیان به روشنی به بیان عقیـده و  . اند انی بودهمورد تکریم و احترام خاندان حمد

الدولـه حمـدانی دسـتور ضـرب      گفته شده است که سـیف .اند اندیشه خود در شعرشان اشاره کرده
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الاله إالّ اهللا و  محمد رسول اهللا و امیرالمؤمنین علی «هایی را داده است که بر روي آنها، عبارت  سکه

.                                                                                            نقش بسته بوده است» و الحسن و الحسین و جبریل علیهم السالم فاطمۀ الزهراءابن أبی طالب و 

دار بوده که تاریخ آن به روزهاي  رسد که تشیع خاندان حمدانی امري ریشه رو، به نظر می از این

البته، برخی ازمستشرقان به تفسیري نادرسـت در  . گردد بر می) ع(زین اسالم و خالفت امام علی آغا

الدوله براي خشنودي دولـت   بر این عقیده است که سیف» کارل بروکلمان«اند؛  این زمینه پرداخته

فاطمی که در مصر حکومت داشته اند، به مذهب شـیعه روي آورده اسـت ، درحـالی کـه بیشـتر      

اند و دیگر آنکه  دار شیعی در میان خاندان حمدانی اشاره و تأکید نموده نویسان برگرایش ریشه تاریخ

دیگر . دار شوند از دنیا رفته است سیف الدوله حمدانی، پیش از آنکه فاطمیها قدرت را در مصر عهده

داشته، بیانگر الدوله بوده و مقام وزارت را برعهده  آنکه، اشعار ابوفراس حمدانی که پسرعموي سیف

» مصـطفی الشـکعه  «. این واقعیت است که خاندان حمدانی برمذهب شیعه دوازده امامی بـوده انـد  

با استناد به شعر ابوفراس بر ) 301ص: م1958الشکعه، (» فنون الشعرفی مجتمع الحمدانیین «درکتاب 

حمـدانیها کـامالً   تشیع  رو نظر بروکلمان دربارة تاریخ از این. این موضوع تأکید فراوان نموده است

  )449و439،ص 1ج: تا بیبروکلمان، ( .نپذیرفتنی است

الدولـه   اما مشهورترین شخصیت خاندان حمدانی، علی بن عبداهللا بن حمدان معروف بـه سـیف   

ادب دوسـتی،  . ق امارت شام را بـر عهـده داشـته اسـت    . هـ 356تا  333حمدانی بوده که از سال 

درپی به ایشان  نمودن شکستهاي پی و دالوري، نبرد با بیزانسیها و وارد پروري، درایت، شجاعت ادیب

الدوله، قبلۀ عالمان و ادیبانی بود که بـا   دربار سیف. از ویژگیهاي مشهور وي در تاریخ اسالم است 

دو فصل را به عالمان و شاعران » یتیمۀ الدهر«صاحب . اهتزاز پرچم تشیع در شام به آنجا آمده بودند

شـود همچـون؛    الدوله اختصاص داده است که درمیان نام آنان، این نامها بیشتر دیده می ر سیفدربا

ابـوفراس  ) ه354-303(، ابوالطیـب المتنبـی   ) ه370( الشریف ابو ابراهیم جد بنی زهره، ابن خالویه

-284(الصـنوبري  ) ه768-686(، ابن نباته المصري )ه339-257( الفارابی) ه320-357(  الحمدانی

و بسیاري دیگر از فقیهان و قاضیان و نحویان و هنرمندانی که پیش      ) ه392-300 (ابن جنّی ) ه334

  .از این به نام برخی از ایشان اشاره شد

هاي حماسی در شعر عربی شـده   الدوله در نبرد با رومیان سبب آفرینش چکامه دالوریهاي سیف

ونـد   پروینـی، زینـی  (دستایی و غـرور شـهرت دارد   متنبی که در تاریخ ادبیات عرب به خو. است
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هـاي   شود که به آفـرینش چکامـه   الدوله می ، آنچنان شیفتۀ شخصیت امیر سیف)155ص: ش1383

بهره بـوده اسـت و    ادب عربی پیش از این، از چنین شعرهایی بی. آورد شکوهمند حماسی روي می

» ادیسـه «و » ایلیـاد «ردیـف   ر متنبی همحمدان سبب شده است که این دوره از شع تاریخ پربار بنی

  .هومر و شاهنامه فردوسی قرار گیرد

به هر حال، دولت حمدانی در شام ، نقشی بسیار مهم در شکوفایی ادب عربی داشته است و این 

اما آنچـه کـه از تـاریخ    . نویسان و ناقدان قرار گرفته است موضوع ، مورد ستایش بسیاري از تاریخ

قیق و جامع مورد بررسی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت، نقـش ایـن خانـدان        حمدانی به صورت د

  .درگسترش ادبیات شیعه بوده است

  :باره چنین نوشته است علّامه محمد حسین مظفر دراین

دست آورد و مـردم سـوریه    الدوله ، تشیع در سوریه ، مقامی رفیع و ارجمند به در روزگار سیف

دنبال یکدیگر از آنها سلب نمودند، و پس از آنکه مدتی طوالنی  که حکومتهایی به -هواي آزاد را 

استنشـاق کردنـد، در نتیجـه، سـرزمین سـوریه در دوران       –زیرچتر استتار تقیه به سر برده بودند 

حمدانیها سرشار وآکنده از شیعه بـوده اسـت، ماننـد حلـب  و نـواحی آن، و بعلبـک وآبادیهـاي        

  ). 226ص:ش1368مظفر، ( .پیرامونش، وجبل عامل و سواحل آن

  :نویسد پروري حکومت حمدانی در شام نیز چنین می دوستی و ادب هم او دربارة دانش

و شد داشتند و به آنجا   در ایام حکومت حمدانیها ، علماي زیادي به خصوص به سوي حلب آمد

یـژه  و توان دریافت کـه مـذهب حاکمـان حمـدانی درشـام بـه       رو، می از این)همان. (کوچیدند می

بسیاري از این . الدوله نقشی بسیار مهم در گسترش تشیع و حمایت از ادبیات شیعه داشته است سیف

. پرداختند  می) ع(بیت عالمان و ادیبان در نوشته و ادب خود به بیان فضیلتها و بزرگیهاي خاندان اهل

یهاي پیشـین دو  شاعران در دو قالب مدح و رثا ضمن ستایش این فضیلتها یا سوگ ایشان، دشـوار 

الدولـه و   حمایتهاي سیف. دادند خالفت اموي و عباسی را مورد  نقدهاي تند و شجاعانه خود قرار می

  ).170ص:ش 1368آباد ،(ابوفراس، درگسترش چنین جریانی بسیار سودمند بوده است 



 فصلنامه ادبیات دینی پنجمشماره 
 

78 

 

  شاعران وادیبان شیعی در دولت حمدانی  : 2-1

  ابوفراس حمدانی: 2-1-1

شعرهایی که شاعر در زندانهاي روم سروده  -»رومیات«ریخ ادب عربی به شاعر ابوفراس که درتا

داشت و در شعرش به راستی و روشنی از  را بسیار دوست می) ع( بیت مشهور است، خاندان اهل –است 

 2ج : م1968ابن خلکان، /  35ص: 1ج : م1983/ ه1403ثعالبی،(این دوستی خویش سخنها گفته است 

  ).174ص : ش1386آباد، / 185ص: م2003فاخوري،/ 223، ص 4ج: م1973ضیف، /  58ص:

اي است که در آن ضمن بیان عقیـده خـود در شـیعۀ امامیـه، از دوسـتی ژرف و       او را چکامه

  :کند  راستینش نیز حکایت می

ـ  النَّجـاةَ مـن کُـلّ مـا     لَست أرجـو    أَخـ

ـــولِ والرَّس الطُّهــــ » فَاطمـــۀَ« بِنـــت  

ــیِ النَّ ــ والتّقـ ــاقرِ علـ ــی، بـ ـــ مِ قـ   الـ

 ــه ــر«وابن ــی« و »جعفَ وســا»م   و مولَ

ــر «و ــی جعفَ ـ   »أبِ ــ ــولِ الَ سر ّیــم   س

  ابنــهو» ســکَريمِ المطُـــَ   »العالقــاَئو  

 ــانی ــی  بلُـــوغَ   األمـ   فـــیهِم   أرتَجـ

                                        

ـ      »علــی « و »أحمــد« ـــشَاه، إالّبِــ

ـ « ـــرِ،و    »علــی « واإلِمــامِ  »بطیهسـ

  »محمـــد بـــنِ علـــی«،  ــــلّه فینَـــا

ــا ــی« ن لع«  ٍــی ــن عل م  ــه ــرِم ب   ، أک

 ــی ــه الزَّکـ ــم ابنـ ــلّه، ثُـ ــی« ــ   »علـ

ــی    ــهرِ حقّـ ــی «ــ ــدبنِ علـ   »محمـ

   ــی ــک عل ــی ملی ــی عل رضع ــوم   »ی

  )259ص :ق1425 الحمدانی،(           

و به  /ندارم) ازکسی(امید رستگاري و رهایی) ع(ارم، جز به احمد وعلی از همه آنچه که بیم د«

بـن  (وامـام علـی   )) ع(امام حسن وامام حسین ( دختر فرستادة خدا، فاطمه پاکدامن و دو فرزندش

، شکافندة دانـش الهـی در   )ع(و امام محمد باقر )ع(تقی و نقی) امام( و به)/ زین العابدین: الحسین

، هم نام رسول )ع(وابو جعفر/ و سرورمان علی) ع(و موسی کاظم )ع(امام جعفر  و فرزندش/ میان ما

/ ، برپادارندة حقّ محمدبن علی)ع(ريکو فرزندش امام عس)/ ع(وسپس فرزند پاکش علی) ص(خدا

به آن روزي که در برابر پروردگار بزرگ حاضر شـوم، امیـد   )  واسطۀ ایشان   و به (در میان اینان 

  ).هایم را دارمرسیدن به آرزو
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را بـه  ) ع(نیـز نـام دوازده امـام   :) 337ص : همان: شافعی أحمد النّبی و مولَا (در قصیدة دیگر 

مطلع . است» الشافیه« هاي او، میمیه مشهورش، به نام ترین قصیده بزرگی یاد نموده است، اما برجسته

  :این قصیده چنین است

   ــم ــقُّ مهتَضَـ ــرَم والحـ ــدینُ مخُتَـ   الـ

      

   ــم ــولِ اهللاِ مقتَســ ــیء آلِ رســ   و فَــ

  )300ص: الحمدانی، همان(               

در میان ) ص(دین از میان رفته و حق پایمال گشته است و اموال و حقوق خاندان رسول خدا« 

  »                                                                      .دشمنان، تقسیم شده است

. هاي عقیدتی شـاعر اسـت   دربرگیرندة اغراضی همچون ؛ هجا، مدح، فخر و دیدگاه قصیده، این

سروده که در آن بر شیعیان تاخته » محمد بن سکرة الهاشمی« اي از  شاعر، این قصیده را در رد  قصیده

ها و ابوفراس در این قصیده که از جمله شاهکارهاي ادب عربی به شمار آمده است به بیان درد. است

پرداخته و با زبانی مستدل اما تند و انتقادي به نکوهش و هجـو دشـمنان   ) ص(مصیبتهاي آل رسول

و رخـداد  ) ع(موضـوع خالفـت اهـل بیـت     . ویـژه امویـان و عباسـیان پرداختـه اسـت      ایشان به

افـزون بـر ایـن، شـاعر ضـمن نکـوهش       . عاشورا،محورهاي اساسی این قصیده را شامل می شـوند 

اند به بیان وضعیت موجود ایشان و دشواریهاي  را غصب نموده) ع(که حقوق اهل بیت سیاستمدارانی 

   .)166-161ص:م 2000نورالدین،(زندگی شیعیان در سرزمینهاي اسالمی اشاره نموده است 

  :نویسد چنین می» شافیه«علّامه محمد حسین مظفر دربارة ارزشهاي 

که بـه   -»میمیه«و اگر هم ابوفراس غیر از قصیدة . دارد) ع(بیت  ابو فراس، اشعاري دربارة اهل

بـراي نصـرت    داشـت، او را همـین قصـیده    قصیده و اشعاري دیگر نمی –معروف است »الشافیه «

غنی وکافی بـوده  ) ع(علت اینکه این قصیده درجهت نصرت اهل بیت . آمد بسنده می) ع(بیت  اهل

و ) ص(در دفـاع از آل رسـول    –شمشـیر است این است که این قصیده در آن روزها معادل هزار 

    ).   225ص :ش 1368مظفر، ( بوده است  –نصرت حق و دین خدا 

حضور حماسی و پیوستۀشاعر در جنگ با رومیان و اسارت او، معاصر بودن وي با شاعر بزرگی 

الدوله، سبب شده اسـت کـه    همچون متنبی و برخی درگیریهاي سیاسی ایشان با پسر عمویش سیف

هایی قرار گرفته وکمتر از سوي ناقدان تحسین شود و یا اینکه  یعی ایشان در سایۀ چنین پدیدهشعر ش

  .مورد تحلیل قرار گیرد 
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  صنوبري : 2-1-2

ـ 335-284(احمد بن محمد بن الحسن الضبی الحلبی األنطاکی،معروف به صنوبري  یکـی  ) ق.هـ

آید که در وصف طبیعت مهارت داشته  دیگر از شاعران برجستۀ شیعه در دولت حمدانی به شمار می

تقلید نموده و در اشعار فلسفی وکالمی » ابوفراس«و » متنبی«وي در سرودن اشعار حماسی از . است

دار  الدوله را نیز عهده صنوبري، مدیریت کتابخانۀ غنی دربار سیف. نظر داشته است» فارابی«خود به  

ر داشته و از دوستان نزدیک کشـاجم بـه شـمار    گوهاي علمی دربار حضو و بوده و در بیشتر گفت

  .آمده است  می

، 4ج: م1973شوقی ضـیف، / 379،ص 7ج :ق1394الصفدي،/ 456،ص 1ج :ق1420عساکر، إبن(

: ش1366ناصري طاهري،/ 293 – 292ص:ش1362متز،/ 244ص:م 2000عبدالرحمن،/ 359-347ص

  )88ص

، )ع(ها را در سوگ خاندان اهل بیت هایی است که شاعر آن دیوان شعر وي، سرشار از سوگنامه

وي بر . شجاعت و روشنی بیان، ویژگی بارز شعر شیعی او است. سروده است)ع(به ویژه امام حسین 

علیهما (و فرزندان علی و فاطمه ) ع(تنها خاندان ایشان ) ص(این عقیده است که در میان امت پیامبر

  :شایستگی خالفت را دارا هستند) السالم 

ــیۀِ     إِذ   حبــــــــاه    بِالوصــــــ

                     

    ــف ــو  ذُو  دنـــ ــاه  و  هـــ   حبـــ

  )350ص: همان ضیف،(                

  .)نزدیک است) پیامبر(آنگاه که او را عطا نموده،وصیت را به او عطا نموده در حالی که به «

دشواریهاي خاندان عتـرت در  و وصف ستمهاي امویان و ) ع(در جاي دیگري رثاي امام حسین

  :پردازد روز عاشورا می

   لَــــی الــــدــــینِ عسالح ــــومی  

ــاً  ــألت   واهللا   کَربـــــــ   مـــــــ

ــرِ   ــاطمیونَ    تَقـــــــ   و الفـــــــ

  و الفَاطمیـــــــــات   ینحـــــــــر

                                                      

ــیراً     ــاً  عســ ــت  یومــ ــن کُنــ   یــ

  لصــــــدورایــــــا  کَربلَــــــاء    ا

  ـــــــیهِم الســــــیوف الطُّیــــــورا

ــورا  ــدموعِ    النُّحــــــ   نَ بِالــــــ

  )356-357ص :همان(                  
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هـا را   به خدا قسم، سینه! اي کربال/ روزي که حسین به خاطر دینش شهید شد، روز سختی بود«

ی نموده است کـه قطعـه   شمشیرهاي فاطمیان، دشمنان را همچون پرندگان/ پر از درد و رنج نمودي

  ».اند زنان فاطمی با سرشک دیدگان ،گردنهاي خویش را بریده/ اند قطعه شده

. دختر آن حضرت سروده اسـت » لیال«اشعاري دربارة ) ع(صنوبري، عالوه بر رثاي امام حسین

  :سراید وي با قلبی پر سوز وگداز این گونه در رثاي ایشان می

ــ   ــیء الَّـ ــرِ المضـ ــۀَ القبـ ــا ربـ   ذيیـ

ــاك ــتَاقُ  رؤیــ ــآتی  أشــ ــافــ   فَلَــ

ــرَت   ــد أنکَـ ــی دارِك قـ ــومی إلـ   قُـ

ــن   ــت دارك مــ ــااستَوحشَــ   أهلهــ

                                   

ــارِي    ــبِ السـ ــوء الکَوکَـ ــیء ضَـ   یضـ

ـ أري ســــوي    ربٍ و أحجــــارِ تُـــ

  صـــــبرُك ِعنهــــــا أي إنکَــــــارِ 

ــلُ   ــتَوحش األهـ ــنَ واسـ ــدارِ مـ   ا لـ

)  357ص :همان(                           

به رؤیـاي تـو اشـتیاق    / درخشد اي در حرکت بوده و می اي قبر درخشانی که به مانند سیاره« 

 ات ، برخیـز بـه سـوي خانـه    / یابم آیم اما چیزي جز خاك و سنگ نمی ورزم و براي دیدنت می می

لش در وحشت و تنهایی ماند و اهل خانه ات از اه خانه/ بردباري تو هر انکاري را از آن ،انکار نمود

  » .از تنهایی خانه دچار وحشت شدند

را دژهاي عـزت و افتخـار و پناهگـاه    ) ص(بیت پیامبر هایش اهل صنوبري در برخی از چکامه

  :فرستد گونه سالم می داند و بر آنان این آدمیان می

ــۀً   ــزِّ آوِنَـ   هـــم الحصـــونُ حصـــونُ العـ

ــی  ــی علَـ ــلَاةُ ربـ ــۀٍ  صـ ــاء فَاطمـ   أبنَـ

  وددت مــن ود مــوالي الحســینَ کَمــا   

   ــه ــالطَّف منزِلُـ ــازِلٍ بِـ ــی نَـ ــلِّم علـ   سـ

  علَــی الحســینِ علَــی ســبط الرَّســولِ    

                                             

ــم  إذَا   ــاامــرؤٌ ل ــد  حصــناً والَ ربضَ ِیج  

  غُمضٍ وما غَمضَاما استَیقَظَ الطَّرف من 

  رفَضت    رافضَه    جهالً   بِمـا  رفضـا  

ــه ــالم    علَی فتَرَضــا إنّ َ  الســانَ   م   ِ ک

  ـمقبوضِ مشتَهِیاً للماء إذ قُبِضَـا علَی الـ

  )272-1970ص: م1970الصنوبري، ( 

هـاي   سـتوار بـه روز  هـاي عزتّمنـد و ا   هسـتند، دژ ) استوار(هاي اینان در استواري همانند دژ« 

درود پروردگارم بر فرزندان فاطمه باد تا آن زمان که / یابد دشواري،آنگاه که انسان هیچ پناهی نمی
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هر که موالیم حسین را دوست داشـته باشـد، مـن نیـز او را     / شود هم نهاده می چشمها از خواب بر

اسـطۀ انکـارش، او را دوسـت    و دارم و نیز هر که او را از روي نادانی انکـار نمایـد، بـه    دوست می

درود بفرست چرا که درود بـر او واجـب شـده    ) کربال(آمده در بیابان طف  بر آن فرود/ دارم نمی

).                                                                         بر امام حسین، بر نوادة رسول خدا، برآن کسی که تشنه لب به شهادت رسید/ است

  کشاجم: 2-1-3

ـ 360(» کشـاجم  «معـروف بـه   » محمود بن الحسین بن السندي بن شاهک« از عالمـان و  ) هـ

وي بر مذهب شیعۀ امامیه بوده و سه قصـیدة بلنـد در   . الدوله بوده است شاعران برجستۀ دربار سیف

سخن گفته )ع(بیت عقیده و دوستی خود نسبت به اهلدیوانش وجود دارد که در آنها  به روشنی از 

 2ج: 1997فـروخ  /  167،ص 7ج: م1990الزرکلـی، /  360- 358، 1ج: م1968ابن خلّکـان ، . (است

/ 386ص: م 2000عبـدالرحمن، / 105-103،ص10ج:م1983األمـین، / 189ص:ضیف،همان/ 505،ص

  .)176ص: ش1386آباد، / 77ص: تا بروکلمان،بی/ 195ص: م1900مهنّا،

را کشتی نجات نوح، هالل نورانی هدایت، شمشیر برّان مبارزه بـا کفـر و   ) ع(بیت کشاجم، اهل

  :داند دریاي معجزه می

ــی  ــرد   التُّقَــ ــاَذلَتی   إنّ   بــ   أ َ عــ

  ســـفینَۀُ نُـــوحٍ   فَمـــن    یعتَلـــق   

    ی الضّــیاَءــالع ــالَلٌ إلــی الرُّشــده  

  جِزاتــالمع ــدفّقَ   بِــ ــرٌ    تَــ   و بحــ

                            

     ــاء ــل ِ   الکَس ــی  أله بح   یهــان کَس  

ـــاءـــق        بِالنّجعتَلهِم        یـــببح  

ــاء  ــی المضَ اضــرِ م ــی الکُف ــیف علَ سو  

ـــاءم    عنبـــوتَـــدفّقُ     یـــا    یکَم  

  )17-16ص : 4ج: أمینی ، بی تا(      

ام نسبت به اهل بیـت کسـا، بـر مـن      هیزکاري مرا، دوستیهمانا لباس پر! اي سرزنشگر من« 

به مانند کشتی نوح است که هر که به آن چنگ زند به رسـتگاري  ) دوستی اینان/ /(پوشانده است

و / ماه تابان هدایت، واالي پرنور و شمشیر برّان و ازبین برنـده کفـر و شـرك   / دست یافته است

  ».که سرچشمۀ آب در فیضان استگونه  دریایی سرشار از معجزات بوده همان
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  :سراید این گونه می) علیهم السالم(بیت پیامبر و در جاي دیگري دربارة اهل

ــابِهم  ــی مصـــ ــرت فـــ   إذَا تَفَکّـــ

 هــارِع ــت مصـــ ــهم قَرُبـــ   فَبعضُـــ

ــومهم    ــربالء یــ ــی کَــ ــم فــ   أظلَــ

  ذَلَّ حمـــــاه و قَـــــلّ نَاصـــــرُه  

                                  

ــب   ــه  أثقُــ ــومِ قادحــ ــد الهمــ   زنــ

  و بعضُـــــهم بـــــدت مطارِحـــــه  

ــه   ــم  ذَبائحــ ــی و هــ ــم تجلّــ   ثــ

ــحه  ــاه کاشــ ــوي منَــ ــالَ أقــ   و نــ

  )104،ص 10ج: م1983األمین،(        

برخـی از ایشـان قبرشـان    / شود نگرم،آتش اندوه برافروخته می هرگاه به مصیبتهاي ایشان می« 

ر کربال تیره و تار شد و چون روز،آشکار شد، ایشـان قربـانی آن   روزشان د/ نزدیک و برخی دور

  ».ترین ایشان نیز به خاك افتاده است حامیان ایشان خوار، یاوران اندك و قوي/ بودند

  النّامی : 2-1-4

ـ  399-310(» النّـامی «معـروف بـه   » ابوالعباس احمد بن محمد المصیصی الدارمی«  از ) ق.هـ

. او را با متنبی، ستیزه  و درگیري نیز بوده است. الدوله بوده است دربار سیفبزرگان شعر و ادب به 

الدوله، بیشـتر مـورد تکـریم قـرار گرفتـه       و پس از رفتن متنبی از حلب، مقام نامی از سوي سیف

/  552ص :الرحمن،همان عبد.(اند بسیاري او را از بزرگان عصر خویش و از عالمان لغت دانسته.است

  )505ص:م1997فروخ، /  339ص:م1999شامی، / ري، همانناصري طاه

  )هـ370(الوأواء الدمشقی :  2-1-5

نیز از شاعران برجسـتۀ  » الوأواء الدمشقی«ابوالفرج محمد بن احمد الغسانی الدمشقی معروف به 

پرداز توانا، اشعار نیکویی در ستایش یـا سـوگ    این وصف. آید شیعه در دولت حمدانی به شمار می

الدوله او را گرامی داشته و در دیداري که از دمشـق   سیف. و برخی بزرگان شیعه دارد) ع(بیت اهل

/ 522،ص2ج: م1992فـروخ، / 272، ص1ج: ثعالبی،همـان .(داشته او را با خود به حلب بـرده اسـت  

: م1997فـروخ،  / 579ص: عبـدالرحمن،همان / 262ص:ضـیف، همـان  / 312،ص5ج: الزرکلی،همان

  ).177ص : آباد، همان/522،ص2ج
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  )هـ 370(خالویه ابن:  2-1-6

» خالویه ابن«خالویه بن حمدان الهمذانی البغدادي الحلبی معروف به  ابو عبداهللا حسین بن احمد بن

عرب یـاد   سیوطی از او به عنوان پیشواي شعر و ادب. آید از مفاخر شعر و ادب اسالمی به شمار می

انش قرار داده و در امور سیاسی و اجتمـاعی از مشـاوره او   الدوله او را معلّم فرزند سیف. نموده است

اند،اما تشیع امـامی وي در آثـارش    برخی دربارة مذهب امامی وي تردید نموده. مند شده است بهره

الدولـه کاسـته    نمود و هرگز از مقام او نزد سیف الدوله همواره از او حمایت می سیف. مشهود است

هـاي او در وصـف همـدان     بیت از سـروده  10دست نیست و تنها  از شعر شیعی او چیزي در. نشد

ابـن خلکـان،   / 327، ص1ج: م1950ش،1396ابن قفطی، /420،ص5ج: ق1403أمین،( .موجود است

  .223ص: ش1368مظفر، / 123ص:ناصري طاهري، همان/ 178، ص2ج: م1968

  متنّبی و ادبیات شیعه : 2-1-7

باب مذهب شیعه و چگونگی بازتاب آن در شعر متنّبی  هایی در افزون بر آنچه گفته شد ذکر نکته

هاي شیعی در شعر متنّبی آنچنان نمود و آشکاري ندارد که هر  واقعیت این است که اندیشه. الزم است

هایی وجود دارد که ما را به باور گـرایش   ناقدي بتواند به روشنی دربارة آنها سخن بگوید اما قرینه

  )566-572ص :م2000نورالدین،/  51-48،ص 8ج:األمین،همان(سازد  شیعی شاعر رهنمون می

هاي تشیع  بوده است و کوفه نیز یکی از پایگاه» کنده«و در محله » کوفه«زادگاه متنّبی  -الف

  عدي از این قبیله بوده است؛ بن معروف و حجر» کنده«تشیع قبیلۀ . در تاریخ بوده است

بوده است ، تشـیع ایـن قبیلـه نیـز     » جعفی«قبیلۀ در نظري دیگر گفته شده است شاعر از ) ب

جابر جعفی بزرگ قوم خویش و از اصحاب مشهور و مخلص امام باقر و امام صـادق  . معروف است

  بوده است؛) علیهم السالم(

  .بوده است و تشیع بنی همدان، معروف و مشهور است» همدان«مادر متنبی از قبیله ) ج

ذکر نموده است و ) ع(هایی را از متنبی در مدح امام علی صیدهق» السحر نسمۀ«مؤلف کتاب ) د

این قصیده به دالیلی نامعلوم در دیـوان معـروف شـاعر موجـود     . نام نهاده است» علویات«آنها را 

بـوده  ) ع(شاعر در برخی از ابیات این مجموعه به علتهایی که شعرش خالی از مدح امام علی. نیست

  :نیز اشاره کرده است
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  إذ کـــــانَ نـــــوراً مســـــتطیالً شـــــامالً  داًـی تَعمـوصـی للـدحـت مـرکـت
  

  )146، ص1ج: ق1395الحسینی، / 169ص ،1ج :ش1368قمی، (

ام چـرا کـه او نـور     را تـرك نمـوده  )) ع(امام علی)(ص(از روي تعمد، ستایش وصی رسول« 

  »).نیازي به مدح من ندارد(فروزان و کامل بوده است

در دیـوان شـاعر نیـز موجـود اسـت و آن را در مـدح ابوالقاسـم        کـه  » بائیـه «قصـیدة  ) هـ

  :طاهرعلوي نیز سروده است ، دلیل دیگري بر تشیع شاعر است بن حسین بن طاهر

    ــیه صــنُ و ــولُ اهللاِ و اب ســنُ ر ــو اب ه  

       

ــارِبِ    ــد التّجـ ــبهت بعـ ــبههما شَـ   و شـ

  )158، ص1ج: م1997ق،  1418المتنّبی،(

است و او را هماننـد آن دو پـس از   ) ع(و وصیش علی بن ابیطالب) ص(سول خدااو فرزند ر«

 ».ها تشبیه نمودم کسب تجربه

اي دیگـر بـه شـمار     الدوله در حلب نیز قرینـه  دوستی صادقانه و طوالنی شاعر با امیر سیف) و

  .آید که بیانگر مذهب شیعی متنبی بوده است می

به آن انـدازه کـه در دیـوان معاصـرانش دیـده       -هاي شیعی اما اینکه چرا شعر متنبی از اندیشه

شاید بیم شاعر از . اي یافت کننده توان براي آن پاسخ قانع خالی است؟پرسشی است که نمی -شود می

دشمنان و مخالفان، نابسامانی اوضاع سیاسی و اجتماعی حکومتهاي اسالمی در آن روزگار و جدالها 

با ایـن وجـود،   . ر دیگر عوامل در شمار اسباب این موضوع باشدمذهبی در کنا -هاي دینی و ستیزه

حتی اگر بپذیریم که متنبی بر عقیده شیعه نبوده است باید اذعان نمود که شهرت و نبوغ شعر متنبی 

  .الدوله بوده است دریغ امیر شیعی حلب ، سیف ، مدیون حمایتهاي بی
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  نتیجه گیري

رو بود، اما حمایتهاي  فراوان در داخل و خارج روبه اگرچه دولت حمدانی با چالشهاي سیاسی .1

  مادي و معنوي امیر حمدانی، سبب شکوفایی شعر شیعی و آفرینش مضمونهاي نوین شعري شد؛

هـاي   واسطۀ دولت شیعی از آزادي بیان بیشتر نسبت بـه دوره  در این دوره، شاعران شیعی به .2

 هاي پیشین است؛ شیعی این دوره نسبت به دورهگذشته برخوردار بودند و این همان وجه تمایز شعر 

چنین . مند است شعر شیعی در این دوره از روشنی بیان و گوناگونی در محتوا و ساختار بهره .3

 .سار دولت حمدانی فراهم شده است ویژگیهایی در سایه
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