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 چکیده
سانه «شعر» ست. از این روهنر تأثیرگذار و ر سانی بوده ا همواره  ،ای قوی در جوامع ان

له غاتی برای حکومتبه عنوان وسیییی یل و حتی افراد ها، فرقهای تبلی با ها، احزاب، ق
ست. خالفت فاطمی ) ق( در تقابل قدرت خود با 567-297مختلف ایفای نقش کرده ا

با نکه آاز جمله  ؛بردویژه خالفت عباسییی، از راهکارهای مختلفی بهره میمخالفانش به
کوشش  شدر این پژوهپرداخت. میبه پیشبرد اهداف خود حمایت از شعر و شاعری 

ست شده  صیفیرویکرد تا با ا سرودهت-تو سی کارکردهای  شاعرانحلیلی به برر  های 
فت فاطمی و تضییعیف خال ۀبه منظور تقویت جبه ق(567-358دربار فاطمی مصییر )

سی  شود. نتایج این برر شان میرقیبان آنان پرداخته  عالوه ی طمکه در خالفت فا دهدن
سازی باورها و ای برای پیادهرویکرد زیباشناختی و هنری شعر، از آن همچون وسیله بر

شر عقاید صایت علی)ع( و فرزندان ا ی چونن نیت و به تبع آن حقا واثبات امامت و و
تشییویو و تربیط نسییبت به خالفت  ،تأکید بر صییحت نسییط فاطمیان ،خلفای فاطمی

ضد  شمنانفاطمی و تحریک و تحریض بر  ست کردن پایه ،د س های هجو مخالفان و 
 . شدمیبرداری مشروعیت و مقبولیت آنان، بهره

 سماعیلیه، شعر، عباسیان، فاطمیاناهای کلیدی: واژه
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 قدمهم
شات مذهبی و اختالفات عقیدتی سی بعد از وفات پیامبر)ص(، موجط برآمدن -ظهور مناق سیا

های برای اثبات حقانیت باورهای خود و بطالن عقاید جریانیک مکاتط مختلفی شییید که هر 
ها بود که نقش های مختلف فعالیت کردند. ادبیات و شییعر یکی از این حوزهدر حوزه ،مخالف

سزایی در این  ی که قلمرو قمرهای چهارم و پنجم که در قرن ایگونهبه  ؛کردمجادالت ایفا میب
های د و تشیییتت مذاهط و فرق مختلف بود، مراکز ادبی نیز در پایتختاسیییالمی آکنده از تعدّ

از  نیزق( 567-297خالفت فاطمی ) (.186: 1373 های مختلف رونو یافت )عبدالجلیل،سلسله
های اعزام داعیان به سییرزمینو بود که در کنار تسییخیر نواحی جدید  جمله مدعیان این میدان

سال شعار و تألیف کتط و ر سرودن ا سماعیلی و  هایهمختلف، با  گوناگون، در ترویج مذهط ا
  (.250-249: 1369 کرد )صفا،قدرت خود کوشش می ۀبسط دایر

سماعیلی، این ادبیات  تبیین  عالوه بر پرداختن بهبا توجه به رویکرد دینی و تعلیمی ادبیات ا
گویی به معاندان و پاسیییخ به منظور های انقالبی برای اسیییماعیلیان،و تفسییییر عقاید و حرکت

برداری به علت بهرهفاطمیان  در عصییرآنکه ویژه بهشییده اسییت.  نگاشییته نیز آن کیش مخالفان
خلفای آنان قرار  مورد حمایت و توجه مبارزات عقیدتی و سیاسی، ۀدر عرص ابزاری از این هنر

سندگاناین خلفا گرفت و  شاعران و نوی شویو  شکوفایی آن را فراهم زمینه ،این حوزه با ت های 
  (.36: 1383 ای،)بدره آوردند

آثار متعددی به نگارش  ،شعر در روزگار خالفت فاطمیان ادب وۀ دربارامروزه گفتنی است 
طور کلی به حیات ادبی عصیییر فاطمی و مشیییاهیر آن کتبی که به ،درآمده اسیییت. برای نمونه

صر الفاطمیپرداخته، مانند  سین»از  فی أدب م صر الفاطمیو  «محمد کامل ح از   االدب فی الع
«  جمالیات النثر فی العصر الفاطمی بمصر» ای با عنواننامههمچنین پایان و« محمد زبلول سالم»

های فنی نثر عصر فاطمیان که به بررسی زیبایی ءاجدادی آرانی در دانشگاه الزهرا فاطمه ۀنوشت
شاره صر پرداخته و ا شعری آنان م ضوعات  ست. پایاننیز کرای کلی به مو های متعدد نامهده ا

توان به که از جمله میرا مورد بررسیییی قرار داده اند  طور موردی شیییاعران فاطمیدیگری به
محمد  ۀنوشت« اجتماعی در قصاید ناصرخسرو بررسی انتقادات سیاسی و» ای با عنواننامهپایان

این شاعر نسبت به مخالفان مذهبی و  که در آن به انتقاداتاشاره کرد  پاشایی در دانشگاه تبریز
تطبیو بین » ۀتوان به مقالمقاالت می ۀدر حوز .پرداخته شیییده اسیییتنیز سییییاسیییی فاطمیان 

سماعیلی )ابنهای دو آیینسروده سرو قبادیانی(هانی و مدار ا صرخ شته علی« نا اکبر مالیی نو
هانی اندلسی و ناصرخسرو قبادیانی دو های ابنطی تطبیو و تحلیل سرودهمؤلف اشاره کرد که 

شییاعر عصییر فاطمی، به تطبیو رویکرد این دو در سییتیز و جدال با مخالفان فاطمی نیز پرداخته 
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ست.  شاعران فاط آثارا شعر و  سیاری دربارۀ ادبیات،  شتۀ تحریر درآمده، ب  پژوهش امامی به ر
کارکرد  ویژهبهشیییعر عصیییر فاطمی،  یطور مسیییتقل به تحلیل کارکردهاکه به نیجامع و مدوّ

 است.  صورت نگرفتهآن بپردازد،  ۀستیزاندشمن
کار 1«کارکرد» ۀواژ نای  به مع غت  خدا، در ل مت )ده خد تار،  مل، رف : 1373 کردن، ع

آمده و در اصیییطاله به معنی ( 425: 1382 ،و بلر بوثفعالیت ) و عملکرد، نقش ،(11/15841
شیده تالش این پژوهش در  .اسیت (همان) «یک پدیده در یک سیاختار یا نظام نقشهدف یا »

ان در مبارزات سیاسی و مذهبی فاطمی آنبه نقش  ،است با نگاهی متفاوت به شعر عصر فاطمی
شودبا مخالفان خارجی  شعر به مثابه یک ایزار، و به این پرسش آنان پرداخته  سخ دهد که  ها پا

صر، در چه حوزه ست؟ هایی مورد بهرهبرای تقویت خالفت فاطمی م در و برداری قرار گرفته ا
 مقابل، از این ابزار برای تخریط دشمن چگونه استفاده شده است؟

 
 فاطمیان جایگاه شعر نزد

یت ترویج هنرها و فنون ادبی تا حدی به حماها، در حکومت فاطمیان، بسیییان سیییایر حکومت
زرا و افراد خلفا، و ۀ(. توجه ویژ230: 1383 حکمرانان و نخبگان آنان، وابسته بوده است )واکر،

شد ۀبرجست صنعت در دربار آنان  شد و تعالی این  شعر نیز موجط ر  کهن؛ چنافاطمی به حوزه 
 ( و یک206: 1417 )ماجد، نددادخاصییی را در قصییر خلیفه به خود اختصییاص  ۀطبق نعرااشیی

شعراء»شغل دولتی با عنوان  سین،« مقدم ّ ال شد )کامل ح ( 163: 2014 برای آنان در نظر گرفته 
(. 2/278: 1418 کردند )مقریزی،دینار دریافت میبیسیییت تا  دههای دائمی به مبلغ که حقوق

شییینان کنار دیگر صییدرن ها و اعیاد مختلف از جایگاه اختصییاصییی دردر مراسییم ،عالوه بر این
 (. 162: 2014 برخوردار بودند )کامل حسین، همچنین عطایای فراوان( و 2/330 ،)همان

نیز گواه دیگری از ارزش شییعر و شییاعری نزد  «الحبش کةبر»گزارش مقریزی در مورد 
شعری از هر  شان به همراه قطعه  شخصات شاعران و م صویر  ست. مکانی که ت ز یک افاطمیان ا

؛ بوداطمی های آن تعبیه شده بود. این مکان مورد توجه و حمایت خلفای فر روی طاقچهب آنان،
 ۀدید خود از آنجا، کنار تصییویر هر شییاعر یک کیسییق( در باز524-495خلیفه اآلمر )که چنان
 (.2/430: 1418 داد )مقریزی،دیناری قرار می پنجاه

اصالً »چنین نوشته است:  ،این برکهمحمد کامل حسین نیز با اشاره به توصیفات مقریزی از 
تا این اندازه که  ؛ده باشییدبوشییناسییم که چنین اهمیتی برای شییاعران قائل هیچ حکومتی را نمی

                                                            
1. Function 
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شگاه سرزمینش را روی تابلوهایی در گرد شاعر به همراه نام و  صط عکس هر  های عمومی ن
ست شاعران ا شعر و  شت هنر  سین،)« کنند. چنین امری دلیل قاطعی بر بزرگدا : 2014 کامل ح

163.)  
شش شعر و بذل و بخ شاعران این میزان توجه فاطمیان به  های زنان و مردان دربار آنان به 

سین،34: 1897 الیمنی، �)ر.ک: عمار شعری، 163: 2014 ؛ کامل ح صناعات  (، موجط تقویت 
در مشرق  نظیر قصرهای خلفای فاطمی( و تعالی بیجاهمو، همان، همانازدیاد شمار شاعران )

 (. 151: 2012 و مغرب شد )محمود العقاد،
این حمایت  ۀاز آنجا که پشییتیبانی هر حکومتی از علوم، صیینایع و هنرها، وابسییته به نتیج 

 ۀویژ توجه(، کارکردهای مفید شییعر برای خالفت فاطمی نیز موجط 230: 1383 اسییت )واکر،
شد.  ساس،آنان به این حوزه  شعر و بهرهتوان علت توجمی بر همین ا گیری از آن ه فاطمیان به 

ضیییعف و افول قدرت  ۀبه منظور تثبیت ارکان دولت و باال بردن منزلت خالفت، حتی در دور
شبرد 163-162: 2014 )کامل حسین، ( را به آگاهی آنان از قدرت تأثیرگذری این صنعت در پی

پیامی روشن بودند  مثابهاشعار شاعران فاطمی به  زیرا ؛شان نسبت داداهداف سیاسی و مذهبی
اسماعیلیه، بسیار تأثیرگذار بودند  ۀکه به علت جلط توجه مخاطبان و خوانندگان بیرون از جامع

شییاعر دربارش اندلسییی  هانیابن(. اندوه و حسییرت معز فاطمی از وفات 232: 1383 )واکر،
شرق مقابله326-362) شاعران  شت از طریو وی با  صد دا کند، خود گواه این مطلط  ق( که ق

 (.4/422: [تابی]خلکان، ک: ابناست )ر.
 

 مذهبی شعر نزد فاطمیان -کارکردهای سیاسی
ترین رقیط سییییاسیییی خالفت ق( عالوه بر اینکه بزرگ567-358خالفت فاطمیان در مصیییر )

 نیزترین مخالفان مذهبی و عقیدتی اهل سیینت های تابع آن بود، از برجسییتهعباسییی و حکومت
کرد. قلمرو آنان تشیییکیالت تبلیغاتی نیرومندی را رهبری می ۀشییید که در حوزمحسیییوب می

اختالفات مذهبی و منازعات سییییاسیییی فراوانی که در قرن چهارم و پنجم قلمرو عباسییییان را 
کرد. لذا شاعران فاطمی فراگرفته بود، فضای مناسبی را برای تسریع در روند این تبلیغات فراهم 

عنوان حجت و داعی در نقاط مختلف جهان اسییالم مشییغول فعالیت بودند، برای  که برخی به
شتر در فضای جامعمتزلزل کردن پایه شتت بی سیاسی و مذهبی خالفت عباسی و ایجاد ت  ۀهای 

آنان و همچنین دفاع از خالفت فاطمی و تربیط و تحریک مردم برای جایگزین کردن فاطمیان 
که را موضوعات شعری شعرای فاطمی  ترینمهمبر مسند عباسیان، ساله شعر را به کار بردند. 

 .بندی کردتوان به صورت زیر دستهمی ،دارای ابعاد سیاسی و مذهبی بودند



 13الزهرا /فصلنامه علمی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه 

 و)ع( و فرزندان ااثبات والیت و وصایت علی
سئل سنت، م شیعیان و اهل  صلی اختالف میان  شینی پیامبر)ص(  ۀاز آنجا که محور ا بوده جان

 )طه حمید، شداستوار  وا ۀاحتجاج بر والیت امام علی)ع( و ذری به نیز است، ستون ادب شیعه
های اختالفات در برخی از گرایش با وجودشییاعران شیییعی بر همین اسییاس، (. 124: ق1388

های فکری و مذهبی، تالش خود را در راه اثبات عقاید مشترک شیعه که گیریاعتقادی و جهت
بصیییط  همان حقانیت علی)ع( و اهل بیت او به امامت بود، نهادند و برای تأکید این حقانیتِ

( و در تمام 170: ق1410 شده، از طریو مستندات عقلی و دینی دلیل و برهان آوردند )أبوحلتم،
شعری از جمله مده، هجا، رثا و ابر شان دفاع از این حوِ بیره،اض  صط تنها هدف شده بود ب

 (. 388: م1119 )قاضی،
از حضرت فاطمه)س(،  ودولت فاطمی نیز بر این اساس بنا شده بود که علی)ع( و فرزندان ا

سته سلمانان می رایترین افراد بشای شند رهبری م  کرمانی، حمیدالدینکه بدون دخالت امت )با
: 1949الدین،  فی )مؤیداند و تنها از طریو فرمان و نص الهی برگزیده شییده( 105-110 :1429
ترین که عباسییییان به عنوان اصیییلیدرحالی(. 115-111: 1429 کرمانی، ؛ حمیدالدین73دیوان، 
لویان نسبت تر از عبه وراثت اعمام، قرابت خود با پیامبر)ص( را نزدیک نادن آنان، با استامعارض

 شمردند )طبرسی،میو در نتیجه ارث والیت و امامت را حو خود بر نددانستمیبه آن حضرت 
ساس، (. 2/335-340: 1413 ستور بر همین ا شعرای خود د ضه با علویان، به  ستای معار در را

شعر خود قرار ضوع  ستگی فرزندان عباس را مو شای و حو خالفت را از فرزندان  دهند دادند 
ق( شاعر خاندان 296-249« )معتزعبداهلل ابن»که چنان ؛(163: 1343 نند )مغنیه،کعلی)ع( سلط 

و  (395تا[: بی]معتز، دانسییت )ابنمیعباسییی، در اشییعار خود خالفت را حو پدری آل عباس 
( خطاب 155 ،)همان« ربیاهل الق» و «العتره»، «آل الرسیییول»ان وارثان امامت، آنان را به عنو

خواندن عباسییییان در اشیییعار خود، آنان را در مقابل علویان به عنوان « عمبنی»د. وی با رکمی
سته برای به دست ،پیامبر)ص(« بنتبنی» شای شمرد تر برمیتر و محوگیری میراث آن حضرت 

 (. 32 ،)همان
ه عنوان وارثان پیامبر)ص( ب خود در امر خالفت بر جهان اسیییالم فاطمیان برای اثبات حو

باید ابتدا در  ،(1/17: 1974 الدین، فی ؛ مؤید136: [تابی]، وهم؛ 183: 1996 نعمان، قاضیییی)
صلی سیمقابل ا سنت بودند، عالوه بر اتکا ترین مخالفان خود که خالفت عبا سئل و اهل   ۀبه م

سر آن، دالیل و براهین محکم سط و جدال بر  ستن علی)ع( به امامت ارائه ن تری برای محو دان
شاره دادند می آن را به تأیید  کردند ومیو سپس از طریو انتساب به آن حضرت، به حو خود ا
سانمی ساس، ند.در صوص قرآنی و روایی و بر همین ا ستناد به ن  همچنین شعرای فاطمی با ا
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را امری الهی و بالمنازع معرفی  تکیه بر نص الهی در انتخاب امام، جانشییینی حضییرت علی)ع(
های آن حضییرت فعالیت ۀو با ارجاعات تاریخی به رویدادهای صییدر اسییالم و مقایسیی ندکرد

سایر صحابه به سبت به  ستگی ن شای برای وصایت و والیت بر  آنانویژه عباس، سعی در اثبات 
 مسلمین داشتند.

ستناد به آیات قرآن:  موجط  پذیری مسییلمانان از آن،جایگاه قرآن و حدیث و تأثیرالف. ا
ود بگیرد. خشد تا در راستای رسیدن فاطمیان به اهدافشان، عملکردی ابزاری در اشعار آنان به 

شینی ا ستندات قرآنی وزمانی که اثبات اولویت اهل بیت پیامبر)ص( به جان صورت  از طریو م
شوارتر  شعار، اعراششود؛ به همین دلیل میپذیرد، انکار و مقابله با آن د شاره به قرآن در ا ن با ا

ز این طریو و ا هندای سییخن خود را برداشییتی از فرمان الهی نشییان دبه گونه کردندمیتالش 
سکوت کنند.  ارمخاطط خود را واد شعرای فاطمیبه  ساس،   ۀت عقیدبرای تأیید و اثبا بر این ا

ح، تأویل های مختلفی چون اقتباس، تلمیوالیت علی)ع(، در اشعار خود به شیوه ۀخود در مسئل
صوص قرآنی و روایی آوردند وبیره روی میو  ساطع از ن ستدل و  آیه والیت،  نندما ،دالیلی م

  فی مؤید ،برای نمونه .کردندارائه میبیره را و  دهر ۀآیه مودت، آیه مباهله، آیه تطهیر، سیییور
شیرازی ) صر فاطمی ق( داعی و470 -390الدین  شعار مختلفی از  ،شاعر ع خود به  دیواندر ا

ای ا أ یّه ا الرَّسییول ب لْغم م ا انزِل  لِل یمک  مِن رَّ»سییوره مائده  67 ۀآی ل ت ه بْک  و لِن لَّمم ت فمع لم ف م ا ب لَّغمت  رِسیی 
مک  مِن  النَّاسِ (، و آن را 217 ،73دیوان، : 1949الدین،  فی مؤیدتمسییک جسییته )«  و اللَّه ی عمصییِ

صی ست بر والیت علی)ع(  ن سته ا مین جبرئیل اکه در روز بدیر از جانط خداوند و توسط دان
است  کردهاساس این آیه والیت علی)ع( را حقیقت دین دانسته و تالش نازل شده است. وی بر

ص( امبر)ن خداوند و پیاین مخالفچنن دین حقیقی اسیییالم و همارا به عنوان مخالف ومخالفان ا
  معرفی کند:

 أقیام الرسیول تیبیعاً للیذی                الدین کانیوا حقیقةلو أرادوا                
 1لما أتی جبرائیل« خم»یوم           «بیلغ»النیص  ةأتت فیه آیی و               

 (73 ،)همان
یک )بن ط الئع فاطمی و شیییاعر مصیییری556-495رُزّ : 1406 حنبلی،عماد ابن) ق( وزیر 

و ( 91: 1383 رزیک، بن)طالئع 2تطهیر ۀهمچون آی به برخی آیات نیز در اشیییعار خود (6/296

                                                            
ستید پیرو چیزی میاگر حقیقت دین را می .1 ست. در روز بدیرخم آیه خوا شته ا سول خدا برپا دا بلغ »بودید که ر

 درباره امام علی)ع( با نص صریح به دست جبرئیل نازل شد.« ما انزل الیک
 .33آیۀ  :احزاب .2
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منکران جایگاه  ،اسییتناد کرده اسییت. وی در جای دیگر از دیوان خود (117 ،)همان 1والیت ۀآی
دعوت  «دهر» ۀبه خواندن سییور ،بطالن عقیده و نظرشییان ه سییبطواالی حضییرت علی)ع( را ب

ن به سییند اکه در شییأن این خاندان نازل شییده بود. در حقیقت ارجاع دادن مخالف کرده اسییت
 شد:به مثابه پیروزی در این میدان محسوب می ،محکمی چون قرآن

 2فی جودِهِ فتمسّکم یا أخی بهلِ    لن کان قد أنکر  الحسّادُ رتبت هُ
 (107، )همان

ستناد به احادیث: ب. سلمانان دارد. بعد از قرآن،  ا بر همین حدیث دومین جایگاه را نزد م
گاهی برای عقاید خود ند در میان احادیث تکیهکردمیاحزاب و فرق مذهبی تالش  اسیییاس،

مسیییتقیم و  هایهبا اشیییارکردند تالش می(. شیییعرای فاطمی نیز 93: 1373 بیابند )عبدالجلیل،
حادیثی چون حدیث ثقلین )طالئع به ا (، حدیث منزلت 144: 1383 رزیک، بنبیرمسیییتقیم 

سرو186: 1970 معز، بن)تمیم صرخ ساء )تمیم1/143 :1357 ،قبادیانی ؛ نا  معز، بن(، حدیث ک
ستدل و محکم در برابر  بیره،( و 187: 1970 سخی م عالوه بر توجیه و جذب مخاطط خود، پا

معز  بنتمیم ،ونهارائه دهند. برای نم حضیییرت علی)ع( و اهل بیت پیامبر)ص(منکران برتری 
که از احادیث مورد  3از حدیث منزلت ،معتز عباسییییخود بر ابن ۀق( در ردی337ّ-374فاطمی )

تا با اشییاره به این حدیث  کرده اسییتوثوق عالمان شیییعه و سیینی اسییت، بهره گرفته و تالش 
شان ک سبت به پیامبر)ص( خاطرن شریح و  ندجایگاه علی)ع( را ن نزدیکی و ارتباط آن دو را به ت

 :بپردازد
 4ن و موسی اکرم به من نجار؟!  من له قال انت منی کهارو

 (186 ،)همان
مورد استناد بسیاری از شاعران  ،جایگاهی که دارد حدیث بدیر به خاطر اهمیت وهمچنین 
ستمیشیعی قرار  شکارترین حدیث و روایت  ؛گرفته ا این حدیث و این واقعه گویاترین و آ

شینی علی)ع(  ستناد  کردندمی. شعرای فاطمی نیز تالش استتاریخی در اثبات حقانیت جان با ا
و بصیییط حکومت ۀ جانشیییینی پیامبر)ص( به این حدیث، مردم را متوجه انحراف در مسیییئل

سط نااهالن کنند سالمی تو ش دلیلبه همین  ؛ا شاعران مختلف فاطمیدر ا  نظیر ،عار فراوانی از 
لدین ) فی (، مؤید186: 1970بن معز، بن معز )تمیمتمیم لدین، فی مؤیدا  ،217دیوان، : 1949 ا

                                                            
 .55آیۀ  :مائده .1
 رجوع کن.« هل أتی»ای را که در کرم و بخشش دارد انکار کردند، ای برادر! به آیۀ حسودان رتبه . اگر 2
 هارون من موسی للّا أنه ال نبیٌ بعدی. �لعلیُّ منّی بِمنز .3
 کسی که پیامبر)ص( در حو او فرمود: نسبت تو به من مانند نسبت هارون و موسی است. چه نجار بزرگواری! .4
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سرو )ن257 ،246 صرخ سرو(، نا صرخ (، 540 ،276 ،219 ،200 ،179 ،1/105: 1357 ،قبادیانی ا
 ،(، قاضی جلیس )همان454 ،)همان بن قادوس، قاضی(4/421: 1422 )امینی،الجبری المصری 

یک (، طالئع514، 513، 512 یک،)طالئعبن رز مار(107 ،73: 1383 بن رز ماره یمنی )ع  �، ع
. به این حدیث اشاره شده استمستقیم و بیرمستقیم  صورت، به بیره( و 339:  1897 الیمنی،

 شود:آورده می بارهالدین در این  فی مؤیدکالم تنها بیتی از  ۀبرای جلوگیری از اطال
 ییوم خمٍّ لمّا أتی جبریلُ  النصْ بلْغ آیة  و أتت فیه 

 1 فبیعلیاهُ ینطیوُ التنیزیلُ        ذاکمُ المرتضی علیٌّ بحو        
 (217دیوان،  :1949الدین،  فی مؤید)

با تسلط  شعرای فاطمی: ت علی)ع( در رخدادهای صدر اسالماستناد به برتری حضرج. 
ات اثب راسیییتایو با آمیختن وقایع و حوادث در اشیییعار خود، در  بر رخدادهای مهم تاریخی

شتبرتری و حقانیت عقاید خود گام برمی سند مح، ند. آنان با بیان یک واقعهدا کمی را در گویی 
بن هللر عبداخود به اشعا ۀمعز در ردیّ بنتمیم ،د. برای نمونهادندحقانیت سخن خویش نشان می

با  های آن عصییرالمبیت، هجرت، جنگ �لیلمعتز عباسییی، با اشییاره به وقایعی چون مباهله، 
ز این اک یبدیر و نقش علی)ع( در این رویدادها و همچنین نبودن عباس در هیچ  ۀکفار، واقع

سی را به چالش  شوقایع، حزب عبا سیک صیده با مقای نوان علی)ع( به ع ۀد. وی در طول این ق
بوده، با  ارذنخسییتین مسییلمان، داماد و برادر پیامبر)ص( که در تمام وقایع مهم آن عصییر تأثیرگ

شرک ویعباس عموی  شته، تالش اکه تا فتح مکه در میان م ضور دا سیان  کرده بودن ح ا رعبا
ستگی برای به دسترفاقد ه شای شان دهد )تمیمگونه  : 1970 ز،مع بنگیری میراث پیامبر)ص( ن

قابل م(. وی حتی سییخنان عباس در جنگ حنین برای برگرداندن مسییلمانانی که در 185-188
شمن گریخته بودند )ابن شام، د سه علی)ع( در آن لحظ جنگاوریبا  را (2/444: [تابی]ه ه مقای

 معز، نب)تمیم ه اسییتشییمردطالط ناچیز بیأ بنهای علیکرده و عمل وی را در مقابل فعالیت
1970 :187 .) 

 ب و قید فرعن لقیییاء الشفار         أو جعلتم نداء عباس فی الحییر     
 2ت لضرب الرؤس تحت الغبار           کیوقیوف الوصی فی بمره المو

 (187 ،)همان

                                                            
 .هستی که در روز بدیر توسط جبرئیل در شأنت نازل شد« بلغ»صریح آیه . تو نص 1

 گوید.می قرآن در شأن بزرگی او سخن ؛ زیراآگاه باشید که او علی مرتضی است که به حو بر شما والیت دارد
و  )ع( در گودال مرگ برای زدن سییرها زیر گرد و ببار شییمشیییرهااد عباس را در جنگ با مقاومت علی. آیا فری2

 کنید؟حمایت از رسول خدا مقایسه می
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 مقایسییه علی)ع( با دیگر خلفای راشییدین نیز از جمله موضییوعات شییعری ،عالوه بر این
شاره به  بنطالئع ،نمونهبرای شاعران فاطمی بود.  رار ابوبکر جنگ خیبر و ماجرای فرزیک با ا

شابوری، شمن )حاکم نی س1637-5/1636: 1420 در برابر د ستادگی و دالوری  ۀ( و مقای آن با ای
گر خلفای جایگاه آن حضرت را بسیار برتر و باالتر از دی کرده بودتالش  علی)ع( در آن جنگ،
شدین به تصویر  ن جایگاه دیگر خلفا، به روشن کرد در کنارا قرار دادن علی)ع( کشد. وی ببرا

صحیح، ب سه و انتخابی  سایرین پرداخته و مخاطط خود را برای مقای سبت به  ضرت ن ه آن ح
 : داشته است تفکر و تأمل وا

 1فی الحربِ لن زالتِ األجبالُ لم یزُلِ        کم بین من کان قد سنَّ الهروب  و من
 (107: 1383 رزیک،بن ئعال)ط

 
 صحت نسب خلفای فاطمی

سییتر از اسییامی مسییتعار برای  ۀگیری امامان آنان در دوراسییماعیلیان و بهره ۀهای مخفیانفعالیت
حتی در روایات و منابع خود اسماعیلیه  پنهان کردن هویت خویش، تناقضاتی را در اسامی آنان

سط فاطمیان  که این امر موجط تردید جدی در مورد به وجود آورد؛ صالت ن و آن را به  شدا
ویژه عباسیییان تبدیل کرد مناسییبی برای ضییربه زدن به این خالفت توسییط مخالفانش به ۀحرب

با اسیییتفاده از این ابهام، به تحقیر و توهین نسیییبت به خلفای آنان  کهچنان ؛(62: 1410 )زکار،
سبت به آنان مطره  ،از آباز خالفت فاطمی در مغرب هاپرداختند. این تحقیرفاطمی می و  بودن

سیان، امویان نیز به این حربه متوسل می سط عالوه بر عبا عزیز باهلل شدند؛ مانند طعن و انکار ن
طی مکاتباتی که . آنها ق(366-350کم المستنصر اموی )اق( توسط ح386-344)فاطمی  ۀخلیف

، خطاب به هجویات خود پایاناموی در  ۀو خلیف ندرداختبه هجو یکدیگر پ ،با یکدیگر داشییتند
و از این طریو « کردیمشناختیم، بیشتر هجا میاگر تو را بیشتر می»چنین نوشت:  خلیفۀ فاطمی

ست )ابن شخص و معین دان سط م صل و ن : 1413؛ ذهبی، 5/372: [تابی]خلکان، وی را فاقد ا
 ک: کامل حسین،.ر نیز همچنان وجود داشت )نآنان بر مص ۀ(. این تردید پس از سیطر27/130

ست که (. نمونه208: 2014 شی ا صریان، گزار شک و ابهام م  ۀدربار «تغری بردیابن»ای از این 
شده بر کابذی یافت  عزیز شته  شعاری نو ست. وی در روز جمعه بر منبر ا باهلل فاطمی آورده ا

سته ککه در نسط وی تشکیک و تردید   یعلنبه صورت چهار جد خود را  بودرده و از او خوا

                                                            
ست، چه 1 ستاده ا صحنه جنگ ای ستوار و پابرجا در  سی که چون کوه ا شته و ک . میان آنکه در جنگ پا به فرار گذا

 تفاوت بسیاری است.



 کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر .../ راضیه انصاری و.../18

شان از اصل و نسط بنی هاشم نام ببرد. در نهایت فاطمیان را طامعانی خطاب کرده بود که دست
 (. 121-4/120: 1413 تغری بردی،کوتاه است )ابن

شعارمی ای از سوی و رساندن آن به خلیفه در منبر جمعه را دسیسه یتوان سرودن چنین ا
که القادر عباسییی چنانعباسیییان دانسییت که همواره در تالش برای تضییعیف فاطمیان بودند. 

را  آنها و آورد گرد بغداد در .ق402 در سال را شیعی و سنی علمای از چند ق( تنی381-422)
 وق( 411-386بأمراهلل ) الحاکم وقت فاطمی ۀخلیف علوی نسط ردّ در ایبیانیه تا داشت آن بر

؛ 160-3/159: 1385 عطاملک جوینی،؛ 15/82: 1412 جوزی،ابن) نندک صیییادر وی اسیییالف
بر منابر بغداد و دیگر سییرزمیناین بیانیه  (. سییپس2/182: 1418 ؛ مقریزی،25 :1387 ،همدانی

سی های شد عبا این اقدام  نیز .ق444 سال (. در177-3/174: 1385 )عطاملک جوینی، خوانده 
 .(2/223: 1416 ؛ مقریزی،9/591: 1385 اثیر،)ابنعباسی تکرار شد  القائم توسط
باین هجمه ،واقعدر ال بردن ؤهدف زیر سییی اهای تبلیغاتی برای بطالن نسیییط فاطمیان، 

بخش محسییوب ترین عوامل مشییروعیتزیرا قرابت با پیامبر)ص( از مهم ؛مشییروعیت آنان بود
ن یکدیگر، در تالش برای اترین معارضییهمشیید که دو خالفت عباسییی و فاطمی به عنوان ممی

سط این امتیاز  ساس،ند. بودک ساب فاطمیان به پیامبر)ص( می بر همین ا ست اخالل در انت توان
دند کرخلفای عباسی تالش  دلیلبه همین  ؛ندکاین خالفت وارد  ۀناپذیری به شاکلجبران ۀضرب
شکیلبا  سی ت ست مجال شریاثنی ۀشیع ۀبا حضور عالمان برج شریف  ع ضی و  شریف ر مانند 

ساب را دروبین جلوه دهند ضی، این انت ضل. مرت شیدالدین ف ستهمدانی اهلل ر شته ا ...  »: نو
کردند و عباسیان قصد استیصال ایشان. و چون با ایشان دانیم ایشان قصد منصط عباسیان میمی

 مضیطرب و منزعج ایشیان که تدبیر و رأی خطارت و سیطارت از و چیزی به دسیت نداشیتند
ستند دیگر چاره و گشتند، شان نسط در که آن مگر ندان سلمانان تا کنند طعن ای ر مجالس و د م

های مردم ها مقدوه و ملوم و مذموم باشییند و بر چشییمها بازگویند و بر زبانمحافل و انجمن
 .(24 :1387 ،همدانی) «خوار و ذلیل گردند و رببت به دعوت ایشان نکنند

عالوه بر سرودن اشعاری در تأکید بر حو وصایت نیز شعرای فاطمی  حرکات،به دنبال این 
شعاری متنوع و هدفمند بر کرو والیت فرزندان فاطمه)س(، تالش  فاطمی خلفای نسط دند با ا

 ؛دارای ابعاد سیاسی بودرا این انتساب ؛ زینندکو آن را تبلیغ و ترویج  رندگذابه اسماعیلی صحّ
کیدی أاینکه ت دومبری از جدشان. فاطمه)س( در ارث ۀبر حقانیت ذری نکه تأکیدی بودآ نخست

که این حو تنها مختص ذریه حضییرت فاطمه)س( اسییت نه دیگر هاشییمیان مسییئله  بود بر این
تأکید بر انتساب خلفای فاطمی به پیامبر)ص(، چه در  اساس،همین  رب(. 247: 1405 )الیعالوی،

: 1413 ؛ ذهبی،5/372: [تابی] خلکان،؛ ابن1/359: 1403 اشیییعار خود خلفای فاطمی )ثعالبی،
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شود. یافت می فراوانی( و چه در اشعار دیگر شاعران به 4/117: 1413 بردی،تغری؛ ابن27/130
ساب شاره به این انت ضرت فاطمه)س( و یا القاب  ،شعرای فاطمی گاه برای ا را  ویلفظاً نام ح

های فراوانی که بن معز در دیوان خود و در مدهتمیم ،ونهکردند. برای نممی بیاندر اشعار خود 
باهلل کرده، عبارات فراوانی را برای بیان نسط شریف خاندانش به  برادرش عزیز ویژهاز پدر و به

، «زهراءبنی»، «علیبنی»، «اهل کساء»، «آل محمد» توان بهمی عباراتاین  ۀاز جمل .کار برده است
صیبنی»، «نبیبنی»، «فاطمبنی» شاره کردو  «و (. 188-187 ،18، 12 :1970 بن معز،)تمیم بیره ا

 بن معز در مده امام فاطمی سروده، تأکید بر این مسئله نمایان است: در بیت زیر که تمیم
 1و یابن نبی الهدی المصطفی     فیابن الوصی و یابن البتول

 (162دیوان، : 1949الدین،  فی ؛ مؤید12 ،)همان
ا پدر بعالوه بر این، وی در ابیات زیر که خطاب به عباسیییان سیییروده، نه تنها تالش دارد 

ست  خواندن پیامبر)ص( شاره کند، بلکه در پی آن ا سط خاندان فاطمی ا سیان کهبه ن را به  عبا
ود به و با وارث خواندن خ دهدعنوان پسرعموهای آن حضرت، در جایگاهی بسیار دورتر قرار 

 اثر کند:  وراثت اعمام آنان را نیز بی ۀن آن حضرت، نظریعنوان فرزندا
 2و کنا بنیه و هو کان لنا أبا  و کنتم بنی عم النبیّ محمد

 (463: 1970 بن معز،)تمیم
 3و اهل الوراثییه أولییی بیها      و نحیییین بنییوه و وراثییه

 (81 ،)همان
ه در این نسییط وجود دارد؛ از جملدر اشییعار دیگر شییاعران فاطمی نیز به وفور اشییاره به 

 فی )مؤید «آل مصییطفی»هایش خلفای فاطمی را الدین شیییرازی که در سییروده فی دیوان مؤید
 ،205 همان،) «آل النبی»(، 246 ،235 ،212 ،)همان «طه آل» ،(209 ،205دیوان، : 1949 الدین،
ست.  بیره ( و234 صرخسرو قبادیانی همینخطاب کرده ا شع481-394)طور نا ار خود ق( در ا
 ،)همان« بن االمامبن االمامامام»(، 1/66: 1357 خسییرو،)ناصییر« پسییران علی و فاطمه»ان را آن

شیر ایزد»(، 162 ،)همان« زهرابنی» ،(364 آل » ،(486 ،)همان« فرزند نبی»(، 54 ،)همان« فرزند 
صطفی» ،«حیدر و زهرا سبیره ( و 455 ،454 ،453 ،)همان« آل پیغمبر»، «آل م ت. وی خوانده ا

 :ه استدکرگونه معرفی حتی برای ملموس کردن این مسئله، فاطمیان را این
 

                                                            
 پس ای فرزند وصی و ای فرزند بتول و ای پسر پیامبر هدایت کننده و برگزیده. .1
 ( هستید و ما فرزندان او و او پدر ماست.. و  شما پسرعموهای پیامبر)ص2
 تر است.و ما فرزندان و وارثان پیامبریم و وارث اولی. 3
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 مر نبی را و علی را به حقیقت جگرند پسرت گر جگر است از تن تو، فاطمیان
 (1/67 ،)همان

سروده فاطمیشاعران  شارات متعدد های خود در  سط، عالوه بر تالش برای با ا به این ن
 کهند بود ند، در پی آنباشمینهادینه کردن این مطلط که فاطمیان از نسل حضرت محمد)ص( 

نازع و حقیقی  ها وارثان بالم به عنوان تن نان را  یامبرآ ند ) پ ؛ 339: 1897 الیمنی، �عمارمعرفی کن
 ۀناصرخسرو در اشعار زیر عالوه بر اشاره به این عقید ،برای نمونه(. 1/486: 1357 ناصرخسرو،

سماعیلی که خلیفه  صلی در کالم و الهیات ا شین پیامبر)ص(-ا ست -یعنی جان که به  علی)ع( ا
فاطمی،  ۀکه خلیف کردتأکید  نیز فرمان خداوند به این مقام منصییوب شییده بود؛ بر این مسییئله

سبی پیامبر)ص( از طریو دخترش فاطمه  شوهرش علی)ع(فرزند ن ست زهرا)س( و  که تنها  ا
 (. 187-186: 1380 شوند )هانسبرگر،وارثان حقیقی آن حضرت محسوب می

 (1/486: 1357)ناصرخسرو،  
 تحریک بر ضد دشمن

های شاعران آنان، تحریک و تهییج سروده ۀپیرو اهداف خالفت فاطمی، یکی از محورهای عمد
س سی این خالفت و در نتیجه زمینهمردم به مبارزه با مخالفان عقیدتی و  سازی برای پیروزی یا

سته خالفت فاطمی در ب شاعرانی همچون مؤید د سالم بود.  سیادت بر کل جهان ا  فی گیری 
سیطر سرو که در مقام داعی در ممالک تحت  صرخ شغول فعالیت بودند،  ۀالدین و نا سیان م عبا

 فی توان به سرودن اشعاری توسط مؤیدمی ،ای داشتند. برای نمونهدر این زمینه فعالیت گسترده
شیع تسنّاهل ای که در بغداد بین الدین برای تهییج مردم در فتنه سال  یانو  رخ داد،  م.443در 

 دوستان همجوارش در این نزاع )مؤیدبن جعفر)ع( و تربت اشاره کرد. بارت بارگاه امام موسی
-9/576: 1385اثیر، ؛ ابن331-15/329: 1412 جوزی،ابن؛ 167-166سیییره، : 1949الدین،  فی
شاعر فاطمی فراهم آورد (192-5/191: 1406 حنبلی،عماد ابن؛ 577 سبی را برای  ، موقعیت منا

توان گفت اشعار بپردازد. می تر کردن شرایط پایتخت خالفت عباسیتا با اشعار خود به بحرانی
هدف  االدین در واکنش به این واقعه، با کنار گذاشییتن تعصییبات مذهبی وی، ب فی زیر از مؤید

 مرج داخلی بغداد سروده شده است: ودامن زدن به آشوب و هرج

               است گرفته خویش جد جای نبی فرزند
         بگیزینید خداییش که گزییده آنست
                 بنشستی پیامبیر فرمانش به که آنجا

.                       

                 کییوان به تیاج سر رسانییده فخیر وز
             سامان و سر بی سخن گویی چه بیهوده
 فرمیان به است نشسته امروز وی فیرزند
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 صدور تشفی و نفوس فتفدی   المنی الحسین یوم کان لقد
 الفتور؟ ماذا و ر؟القصو فماذا    الحسین یوم عاد لکم فهذا

 فییوم النیواصط منکم عسیر  و حدوا القراع  فمدوا الذراع
 1ذروه تیجییز علیییه تیییدور     و ثکیالً بثکیل  فقتیال بقتیل 

 (257 دیوان،: 1949الدین،  فی مؤید)
اطع و عاشییورا در اشییعار خود و با لحنی ق ۀمایه قرار دادن واقعاین شییاعر فاطمی با دسییت

سینمیتأثیرگذار، تالش  شابهی ایجاد ک )ع( وکرد تا میان قیام امام ح و با  ندشرایط آن زمان ت
سیان و اهل و  ندل معرفی کسنت را قیام علیه باط تطبیو این دو حادثه با یکدیگر، قیام علیه عبا

 و مقابله بر ضد عباسیان فرا خواند. ناپذیرین خود را به سازشااز این طریو مخاطب
سی با درون شعار حما شورایی، عامل مهم و اثرگذ ۀمایاز آنجا که به کارگیری ا  برایاری عا

ه گیری از آن بشیید، بهرهخصییوص فاطمیان محسییوب میهای انقالبی شیییعیان بهترویج آرمان
کشییاندن  طط برای به میدانمنظور ایجاد انگیزه و جسییارت در مخاای تبلیغالتی بهعنوان حربه

بیت زیر  در ،وی در مقابله با دشییمن، در میان دیگر شییاعران فاطمی نیز رایج بود. برای نمونه
شار سرو با ا صرخ سعی دا ۀتلویحی به واقع ۀنا می را فاط ۀجویی خلیفحس انتقام شته تاکربال 

 واند:خ و وی را به تصرف قلمرو خالفت عباسی و سرنگونی آنان فرا ندتحریک ک
 آب را در دجله از خون عدو احمر کنی آن آمد که روز کین چو خاک کربالوقت 

 (1/455: 1357)ناصرخسرو، 
ن از جانط خالفت فاطمی به عنوان حجت در قلمرو عباسیا .ق444ناصرخسرو که از سال 

شغول  سی از طریوفعالیت بود، به م سمی حکومت عبا  دصددر ،مبارزه و مخالفت با جریان ر
 ۀمان جامعگیری از اوضاع نابسابا بهرهبر همین اساس، د. وسرنگونی آن و تغییر رژیم سیاسی ب

ه بود بت دادتدبیری حاکمان نسخود در عصر سلجوقیان و عباسیان، دلیل این نابسامانی را به بی
 د. و از آنان پیروی نکنن ندایستبد که در برابر این ستمگران رکمردم را تحریک می و

 
 دادگر اکبریم که ما بندۀ                       بیداد و بیدادگر نگرویم به

 (1/504 ،)همان

                                                            
 .کردید تا جان خود را فدا سازید و آتش سینه را خاموش گردانیدشما که روز شهادت حسین)ع( را آرزو می .1

 .ورزیدکنید و چرا سستی میپس چرا کوتاهی می ،اینک روز حسین)ع( تکرار شد
 بازوانتان را برکشید و شمشیرتان را تیز گردانید، جنگ شما با ناصبیان بر آنان بس دشوار است.

 .نشاند عزایتانه ب که کشت و بنشانید عزاه ب پس بکشید و
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شییرایط نابسییامان سیییاسییی و مذهبی آن عصییر، تغییر نظام را تحول  هدف قرار دادنوی با 
ق مردم و با اشعار خود مشوّ شدمیها که موجط بهبود شرایط و رفع نابسامانی دانستمیمثبتی 

شانه خا سیان و پذیرفتن فاطمیان به عنوان وارثان و ادامه دهندگان در  سلطه عبا لی کردن از زیر 
 شد: راه پیامبر)ص( می

 سحرند ۀصبح صادق، مه و پروین و ستار   چون شط دین سیه و تیره شود، فاطمیان  
 یددر راه برنید و پیس جیان را سپیامت  ان خداییان رو که به فرمیس فاطمییسپ

 (67، 1/66، )همان
، بلکه بود ناصرخسرو تیغ تیز هجوم خود را تنها متوجه نظام سیاسی خالفت عباسی نکرده

فقها و علمای درباری خالفت عباسییی و سییلجوقی، آنان را متظاهر، با حمله به سییران مذهبی، 
خواند و با می( 248، 1/112، )همان بیرهفروش، ابلیس و خوار، حریص، علمگر، رشیییوهحیله

های معنوی آنان را نزد مردم ضعیف پایه کردمیوابسته نشان دادن آنان به دربار سالطین، سعی 
و از نفوذ آنان بکاهد. تالش وی در متضیییاد و متناقض نشیییان دادن افعال و افکار آنان با  ندک

سیا ساختار مذهبی و  شویو مردم به دگرگونی و تغییر در  سالم، برای ت صول واقعی ا بود؛ سی ا
سی،  زیرا سلجوقی و عبا ستم حکما و علمای  در نهایت مردم را برای در امان ماندن از ظلم و 

 خواند:به پیوستن و پناه بردن به اوالد علی)ع( و فاطمیان فرا می
 درآمیدت بایید به بار علییی  گیر از بارت دییو ترسی همیی

 (1/185 ،)همان
و  ال آنانبه ظلم و انحراف خالفت عباسی و عمّ دهی شعرای فاطمی نسبتآگاهی ،واقعدر

شدید و بی سرزمینانتقاد  شرایط حاکم بر  سلطپرده از  دهی آنان، به منظور جهت ۀهای تحت 
 گرفت.فکری جامعه برای جایگزین کردن خالفت فاطمی به جای خالفت عباسی صورت می

شعر در زمینبهره ساله  صلیبی نیز بله با جنگتحریک مردم در مقا ۀگیری فاطمیان از  های 
ست. در آباز جنگ م( کشمکش مدام میان 1297-1096 ق/690-491های صلیبی )قابل توجه ا

سی و فاطمی، حرکت ستقاللدو خالفت عبا حکمرانان مختلف، همچنین منازعات  ۀطلبانهای ا
سالم و در نتیجفکری و کالمی بین فرق مختلف به ضعف جهان ا سنی، موجط  شیعه و  ه ویژه 

(. صیییلیبیان که به خوبی به 18-17: 1999 توجهی به هجوم صیییلیبیان شیییده بود )عمران،بی
 جهان اسییالم و دشییمنی میان حکمرانان آن پی برده بودند )ناصییری طاهری، ۀوضییعیت آشییفت

آورند و موفو به فتح های زیادی به دسیییت توانسیییتند در آباز جنگ پیروزی ،(73-74: 1373
ناطو مهمی  یتم جا شیییوند 1099ق/492المقدس )چون ب تل و بارت مسیییلمین در آن م( و ق

 (.284-10/281: 1385 اثیر،)ابن
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شکاف میان حکومت ،واقعدر سالمی یکی از مهمتفرقه و  ستهای ا شک های ترین دالیل 
ترین مسیییئله ایجاد در این زمان حیاتی حال آنکهبا صیییلیبیان بود.  هنخسیییتین آنان در مقابل

ستگی و اتحاد  شویو و تحریک همب به ود. ببرای مقابله با دشمن مشترک آنها میان مسلمین و ت
شعار خود در سیاری در ا شاعران ب ه در تحقو بخشیدن به این هدف برآمدند کصدد این منظور 

ن از مبارزاند. از جمله طالئع بن رزیک که خود شاعران فاطمی نیز سهم بسزایی داشت میان آنان
ان به عنوان تربیط مسلمانان به جهاد علیه صلیبی برایسرودن اشعاری  این میدان بود، عالوه بر

د تا کرمی(، تالش 61: 1383 بن رزیک،امری واجط و برانگیختن بیرت و حریت آنان )طالئع
ساس،خواند.  دیگر حاکمان را نیز به اتحاد فرا شعری برای  بر همین ا سرودن  بن �مسااوی با 

شامیق( امیر و 584-488)منقذ  ست تا نورالدین زنگی را براشاعر  شدن ، از وی خوا ی متحد 
 (. 166: 1953 منقذ،؛ ابن61 ،همانبا وی علیه صلیبیان راضی کند )

 1لیک، ما زال یدرک المطلوب      فانهض اآلن مسرعا فبأمثیا               
 2دیین ما فیی للقائیها ما یریط       و الیو عنا رساله عنید نورالیییی        
 (166: 1953 منقذ،؛ ابن61: 1383 بن رزیک،)طالئع

سیاست و ادب  ۀهای قرن ششم در عرصمنقذ که یکی از بارزترین شخصیت نب�مخود اسا
سالم، ]محسوب می سر 318: [تابیشد )زبلول  ( و در این زمان در خدمت نورالدین زنگی به 

جادبرد، تالش فراوانی برای می جام داد ای یان این دو حکومت ان حاد م که برخی به ؛ات طوری 
سال امحقق شو در  صرار وی بر این اتحاد و عدم پذیرش  . راق559ن علت خروج وی از دم ا

(. وی که پیش از این در 278-277: 1409 دانند )پاشا،می ن پیشنهاد از جانط نورالدین زنگیای
ق(، مدت ده سیییال 549-544) اهلل بامر ق( و الظافر544-524) اهلل لدین لحافظزمان خالفت ا

صلیبیان  تشجیع و تهییج مسلمانان بر ضد( را در دربار فاطمیان گذرانده بود، برای ق539-549)
بن رزیک، هم شاعر و هم جنگجویی بن منقذ که به مانند طالئع�ماسا اشعار فراوانی سروده بود.

ص صلیبیان ۀبه نام در عر و در دربار حاکمان زنگی و فاطمی خدمت کرده بود، با  بود مبارزه با 
شویو امرا و فرماندهان آنان همچون نورالدین ستایش و ت شعاری به  منقذ، زنگی )ابن سرودن ا

پرداخت و می( برای جهاد بر ضیید صییلیبیان 227-220 ،رزیک )همانبن ( و طالئع217: 1953
شویو به اتحاد و همراهی در این میدان میگاه آنان را به عنوا سلمانان ت  ،همان)د رکن حامیان م

در این راه ایوبی درآمد و به مده و تشیییویو او  الدین(. پس از آن نیز به خدمت صیییاله217

                                                            
 .آیدچرا که توسط تو و امثال توست که هدف به دست می !. االن به سرعت برخیز1
 .برسان؛ آنچه که در رساندن آن ترس و تردید است. نامۀ ما را به دست نورالدین 2
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چون شییعر خود به طعن و مالمت افرادی در مقابل با زبان  اسییامه(. 8،همت گماشییت )همان
-146 ،که با صییلیبیان پیمان اتحاد بسییته بود )همانپرداخت میحاکم دمشییو  «الدین اُنُرمعین»

148 .) 
 1من فعل ما أنکرته العرب و العجم  هالَّ أنفت حیاءً، أو محافظهً 

 (147 ،)همان
سلحشوری سیهای جنگجویان ها و دالوریبیان  صاویری حما  برای و فرماندهان و خلو ت

ا همچنین تشییویو سییایر مردم به شییرکت در نبرد ب و تحریک عواطف میهنی و دینی سییربازان
بن از طالئع یمنی عمارههای صلیبیان، در اشعار دیگر شاعران فاطمی نیز نمود داشت. مانند مده

 ،الدین ایوبی )همان( و صاله370-368 ،، شاور )همان(177-174: 1897 ،الیمنی �رزیک )عمار
جنگ،  هایشییاعران فاطمی با تصییویرسییازی رویداد ،واقع( در جنگ با صییلیبیان. در270-271

، به ایجاد یک فضیییای حماسیییی سیییرشیییار از قهرمانی و دالوری هاعالوه بر ثبت تاریخی آن
شد و از میپایداری و ایثارگری در میان رزمندگان اسالم  ۀکه موجط تقویت روحی ختندپردامی

شیییدند. همچنین تالش یعامل تبلیغاتی مهمی برای تحریک بر ضییید صیییلیبیان م این طریو
فاطمی همچون طالئع یک بندولتمردان  ط رز حاد و همبسیییتگی بین دو ق ط برای برقراری ات

توجه  آن هم از طریو سییاله شییعر قابل ،مخالف در جهان اسییالم به منظور مقابله با صییلیبیان
ست. به شرایط بحرانا سبت به این  سلجوقی ن سی و امرای  شرایطی که خلفای عبا ی ویژه در 

 (.10/284: 1385 اثیر،)ر.ک: ابنمنفعل بودند 
 

 هجو و تحقیر دشمن
مخالفان خالفت  های، هجو، بدگویی و بیان زشتیشاناز دیگر ابراض شعرای فاطمی در اشعار

هجا و بدگویی چنان تأثیری ارزش کردن و کاسیییتن مقام و منزلت آنان بود. فاطمی برای بی
سعی می شت که همواره متنفذان جامعه  شعرا را برآورده کنند تا از زبان تیز دا کردند مطالبات 

شعر جایگاه  یک بیتتوانست با یک شاعر می؛ زیرا (66: 1380 آنان در امان بمانند )نیکوبخت،
و شییأن و مقام آن را به زیر کشیید  ند، یا آن قبیله را خوار کبردر قبایل باال بای را بین دیگقبیله

یکی از عوامل به تأخیر انداختن دعوت پیامبر)ص( و اکراه از  کهچنان(. 253: 1418 )معروف،
که این  (175: 1416 بود )باقرالحسییینی، وآن در صییدر اسییالم، همین هجای دشییمن بر ضیید ا

سبت به خاندان ا برپیامهجاها بعد از وفات  شت. در مقابل ون شیعیان  ،و پیروان آنان نیز ادامه دا

                                                            
 آیا واقعاً حیا نکردی از کاری که هم عرب و هم عجم از انجام آن اکراه دارند. .1
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لحنی صیییریح و با شیییعرای فاطمی  برای مثال،کردند. نیز با هجو بزرگان آنان مقابله به مثل می
آنان همواره به تحقیر شییدند. ور میآمیز به مخالفان خود حملهگزنده و با دادن صییفات توهین

پرداختند و در کردند، میعباسیییان که به هاشییمی بودن خود مباهات میخصییوص مخالفان به
گرفتند که گویی هیچ جایگاهی در میان اشیییعار خود چنان شیییأن و مقام آنان را به سیییخره می

خود با بصط خالفت خیانت کردند و  ۀبه اعتقاد فاطمیان، عباسیان به نوب ؛ زیراهاشمیان ندارند
 (. 285: 1405 و به دست گرفتند )الیعالوی، ندامویان درآورد آن را با کمک علویان از چنگ

صید ۀدر ردیّ ،ای از این هجو و تحقیرنمونه سیابن ۀشعرای فاطمی به ق که پیش - معتز عبا
شد شاره  صیدشود. ابندیده می -از این به آن ا سی ۀ خودمعتز در ق سط عبا صل و ن در  اشبه ا

د کرو تمجید می دانسیییتمیباسییییان را برتر از علویان کرد و عبرابر نسیییط علویان افتخار می
 : ه بودرودسدر پاسخ به هجای این شاعر عباسی چنین عماره یمنی نیز (. 32: [تابی] معتز،)ابن

 1فأین السنام من المنسم  لئن کان یجمعنا هاشم
 (121: ش1392 ق/1434 زاده یزدی،)شریف

شمی بودن را تتواند جایی که می کردمیابیات تالش این در  یمنیه عمار ضیلت ها ا از ف
همچون  عباسیییان بگیرد و قدر و منزلت آنان را پایین آورد. وی در این بیت هاشییمی بودن را

کوهان شییتر در صییدر اسییت و عباسیییان را در  چونکه جایگاه فاطمیان  دانسییته اسییتشییتری 
ست شتر توصیف پ ستدرکترین جایگاه یعنی کف پای  ن کردن طریو عالوه بر نمایا. از این ه ا

س شأن و منزلت آنان را زیر  سیان،  سط عبا شمردن ن سط فاطمیان، با ناچیز  ه ردبال ؤعظمت ن
علی)ع( و  ۀای که به مقایسقصیده درمعتز عباسی، ابنبه بن معز فاطمی نیز در پاسخ . تمیماست

خوار  ع(علی)ا در برابر جایگاه عباس ر کردعباس پرداخته، با برشمردن فضایل علی)ع(، تالش 
 د و از این طریو به تحقیر آنان بپردازد.هو کوچک جلوه د

 2هل تقاس النجوم باالقمار  لیس عباسکم کمثل علی
 (186: 1970بن معز،)تمیم

 ،مقابله با مخالفان خالفت فاطمیبرای خسرو نیز هجوهای سیاسی و دینی بسیاری را ناصر
ان و همین طور علما و مردم آناز جمله امرا و حکام عباسییی، بزنوی، سییلجوقی و کارگزاران 

اند و گاه عقاید و عامی پیرو آنان سروده است. در بیشتر قصاید وی، نواصط سخت مذمت شده
ست )نیکوبخت، شده ا سخر گرفته  سرو 245: 1380 احکام بانیان مذاهط دیگر به تم صرخ (. نا

                                                            
 اگر هاشمی بودن ما را در یک جمع قرار دهد، کوهان شتر کجا و کف پای آن کجا.. 1
 اند.مقایسهعباس شما مثل علی نیست، آیا ستارگان با ماه قابل . 2
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ضی از احکام فقهیِدر مقام یک مبلّ سماعیلی، با طره بع سه فرق غ ا سنت )حنفی،  ۀبانیان  اهل 
ستهزا می از طریو ،شافعی و مالکی( سی را و خلیفا رفت.گطنز پیروان این مذاهط را به ا ۀ عبا

شیطان خوانددیو می سان را به گرگ و  شبیه می و امیر خرا سپاه بوالن ت سپاه او را به  رد کو 
صر سرو،)نا سیار138-137 ،135: 1380 ؛ نیکوبخت،437، 1/60 :1357 خ  ی(. وی در موارد ب

(، 425، 67 ،، گاو )همان(454، 180، 66، 65، 1/54: 1357 مخالفان خود را خر )ناصییرخسییرو،
 (. 136 ،)همان کردمی ب( و پیرو سامری خطا436 ،گوساله، سگ، بول بیابانی )همان

 ر سامری؟چند روی بر اث  ای خر، سوی نار سقرناصبی
 (1/54: 1357 )ناصرخسرو،

شعار خود به هجو و طعن فی مؤید وی در  .ختپردامخالفان این خالفت می ۀالدین نیز در ا
فت خواندن تدبیری آنان در امور مملکت را به اسییتهزا گرفته و با زن صییی و بیبیت زیر ناتوان

 :ه استدیکشآنان، شأن و منزلتشان را به زیر 
 1و ضعیف  بغیر بأس  یصولُ   کلّ أنثی و خُنثیملّکوا الدین 

 (216دیوان، : 1949الدین،  فی )مؤید
ن حمایت از آنان و هجو دشییمنان و مخالفانشییا نیز حتی بعد از فروپاشییی خالفت فاطمی

که بعد  اعرشحصیبه ابیابنبه یمنی برای پاسخ  که عماره، چنانشودمشاهده میتوسط شاعران 
شاد باش نجماز وفات خلیفه عاضد قصیده سروده و در آن خلفایالدینای برای  فاطمی  أیوب 

س سگ دان ست تر از  شعری وی را مذمت و نکوهش کرد و او را پ ت را تحقیر کرده بود، در 
 (.399-398 /2: 1418 ؛ مقریزی،292: 1897 الیمنی، �)عمار

 
 گیرینتیجه
گیرند، شعر خود شاعرانی که در خدمت یک ایدئولوژی و یا یک جریان سیاسی قرار می بیشتر
به  ،سییرایند. اشییعار شییعرای فاطمی نیز به عنوان یک ابزار تبلیغاتیسییو با اهداف آن میرا هم

به اهداف و مطامع خالفت فاطمی و زدودن موانع پیش روی این خالفت در  منظور دسیییتیابی
شعارآن، مورد بهرهمقابله با مخالفان  صلی ا افکار به دهی آنان جهت برداری قرار گرفت. هدف ا

های مردم و افکار ها و افکار اسماعیلی خالفت فاطمی نزد تودهاندیشه یالقا و همچنین عمومی
تدار و محبوبیت  به مرجعیت، اق با اتکا  نان برای تقویت خالفت فاطمی  جهان اسیییالم بود. آ

بری فاطمیان از آن حضیییرت، از طریو حضیییرت علی)ع( و بر نسیییطپیامبر)ص( و با تأکید 

                                                            
 و ضعیفی سپردند که شجاعت و قدرت رهبری نداشت. کفایتبی صفت و. زمام دین را به هر زن 1
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حضییرت فاطمه)س(، در مقام پاسییخگویی به مدعیان خالفت و اثبات حو وصییایت و والیت 
با اسییتناد به  این شییاعرانو خلفای فاطمی برآمدند.  و به تبع آن برای فرزندان او برای علی)ع(

ستندا ضامین قرآن و حدیث و همچنین م سرودهمفاهیم و م سعی در  ،های خودت تاریخی در 
شتنداثبات این مطلط  ضعیف دشمن ،. در مقابلدا سروده ،به منظور ت های خود به برانگیختن با 

رفتارهای  کردند. شییعرای فاطمی با اشییاره بهتعصییط و نفرت افراد جامعه علیه آنان اقدام می
های کفایتیها و بیتدبیریبیمخالفانشان در آباز عصر اسالمی با حضرت رسول)ص(، نادرست 
های همچنین هجو و اسییتهزای آنان، به تخریط پایه و حکومت اسییالمی داشییتند ۀکه در ادار

 ۀپرداختند. شییعر برای فاطمیان به مثابه یک سییاله در میدان مبارزحکومتی دشییمنانشییان می
حکومت  هدافاسیییاسییی با مخالفان خود بود و با کمک آن در این معرکه به پیشییبرد -عقیدتی

 فاطمی و طعن و رد عقاید مخالفان این خالفت همت گماشتند.
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Abstract 

Poetry has always been an influential art and powerful medium in human societies. 

Hence, it has always played a significant role as an advertising tool for governments, 

sects, parties, tribes and even individuals. The Fatimid caliphate (358-567 AH) was 

using various strategies to advance their goals in opposition to his opponents, 

especially the Abbasid caliphate, by supporting poetry and poet. 

This research has a descriptive approach concentrated on analyzing and evaluating the 

functions of the poetries of the Egyptian Fatimid poets (358-567 AH) in order to 

strengthen the Fatimid caliphates in opposition to their opponents. The results of this 

study reveals that in the Fatimid caliphate, in addition to the aesthetic and artistic 

approach of poetry, the poem is used as a means of the implementing of beliefs and 

the publishing the ideas, including: proof of the Imamate and the succession of Ali 

(AS) and their sons, and consequently, the legitimacy of Fatimid caliphs, emphasizing 

on the Fatimid parentage verity; encouragement and persuasion towards the Fatimid 

caliphate, provocation, and discipline against the enemies; libeling of the opponents, 

weakening of their legitimacy foundations. 
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