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SEYFƏDDÖVLƏ SARAYINDA ƏDƏBİ MÜHİT 
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Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bir sıra dövrlərində olduğu kimi, ərəb 
ədəbiyyatı tarixində də ədəbiyyatın bir qolunu saray ədəbiyyatı təşkil edir. 
Klassiklərimizdən Qətran Təbrizi, Əfzələddin Xaqani, Fələki Şirvani, Əbul Üla 
Gəncəvi, Mücirəddin Beyləqani, Həbibi və digərləri saray şairləri olmuş, 
yaradıcılıqlarının bir hissəsi sarayda yaranmışdır. Şərq xalqları içərisində 
özünəməxsus yer tutan saray ədəbiyyatının ərəb ədəbiyyatında X əsrdə mühüm 
qolunu Suriyada hökmranlıq etmiş Həmdanilər sülaləsindən olub əsli ərəblərin 
Təğlib qəbiləsinə mənsub hökmdar Seyf əd-Dövlənin sarayındakı ədəbi mühit 
təmsil edir.  

Seyfəddövlə ləqəbi ilə tanınmış əmir Əli ibn Abdullah ibn Həmdan 914-cü 
və ya 916-cı ildə Diyarbəkir ərazisinin tərkibindəki Meyyafariqin adlanan 
məntəqədə dünyaya gəlmişdir. Atası Əbul Hica Abdullah Həmdanilər sülalə-
sinin əsasını qoymuşdur. Atası öldükdən sonra qardaşı Həsənin himayəsində 
böyüyən Əli ibn Abdullah onunla birgə Abbasi xəlifəsi Müqtədir Billahın 
tərəfində İxşidilərlə vuruşmuşdur. Ona “Seyf əd-Dövlə”, yəni “Dövlətin qılın-
cı” ləqəbi, qardaşına isə “Nasirud-dovlə” – “Dövlətin köməkçisi” ləqəbi Müq-
tədir Billah tərəfindən verilmişdir.  

İqtidara yiyələnmək və hakimiyyət arzusunda olan Seyfəddövlə bir müddət 
Mosulda qaldıqdan sonra 944-cü ildə İxşidilərin hakimiyyətində olan Hələbi 
ələ keçirdi, sonra Homsa yürüş etdi. İxşidi hökmdarı Məhəmməd ibn Tuğc 
Seyfəddövlə ilə razılaşaraq Hələb, Homs və Antakiya daxil olmaqla Suriyanın 
şimal hissəsini ona verdi. Seyfəddövlə onun qardaşı qızı ilə evlənərək öz 
hakimiyyətini möhkəmlətdi, Həmdanilər dövlətini yaradaraq Hələbi özünə 
iqamətgah seçdi.  

Seyfəddövlə tarixdə təkcə siyasi xadim, əmir kimi deyil, həm də ədib, şair 
və filosofları, alimləri himayəsinə alaraq onlara dəstək olan bir şəxs kimi tanın-
mışdır. O özü də şair idi. Onun sarayındakı ədəbi, elmi mühitə nəzər salsaq, 
Seyfəddövlə sarayını dövrünün ədəbiyyat, estetik zövq və hikmət mərkəzi 
adlandıra bilərik. Belə ki, hökmdar Mütənəbbi, Əbu Firas Həmdani, Sənubəri, 
Vava əd-Dəməşqi, Bəbbağa, Kuşacim, əs-Səri ər-Rəfi, İbn Xəlaveyh, Əbu Əli 
əl-Farisi, Fərabi, Əbul Fərəc İsfahani, İbn Hövqəl kimi dövrünün şair, ədib və 
alimlərini başına toplamışdı. Müasirləri onun hakimiyyət illərini (944-967) “əl 
asru-z-zəhəb” – “qızıl dövr” adlandırırlar.  

Azərbaycanın qədim, orta dövr ədəbiyyatından saray ədəbiyyatı, hökmdar-
şair mövzusu bizə tanışdır. Sarayda ədəbi fəaliyyət göstərən Əbul Ülanın, 
Qətran Təbrizinin, Xaqaninin, Fələkinin, Həbibinin, Saib Təbrizinin, hökmdar-
şairlərdən Qeysəriyyə hökmdarı Qazi Bürhanəddinin, Qaraqoyunlu hökmdarı 
Cahanşah Həqiqinin, Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayılın adı tarixə 
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düşmüşdür. Şeirə, sənətə, İlahidən gələn təbə qiymət vermək, sarayda ədəbi 
mühit formalaşdırmaq, şairlər arasında sənət rəqabəti yaratmaq Şərq ədəbiyya-
tının aparıcı istiqamətlərindəndir.  

Seyfəddövlə də hökmdar-şair kimi ədəbiyyatın qayğısına qalır, müxtəlif 
yerləri gəzdikcə şairləri himayəsinə alıb sarayına dəvət edirdi. Məsələn,  
sarayındakı şair Vava əl-Dəməşqinin Dəməşqə gedərkən ona ithaf etdiyi məd-
hiyyəsini bəyənərək sarayına dəvət etmişdi. Bu, bizə Bərgüşadi Həbibi ilə 
Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqub arasındakı məşhur dialoqu xatırladır.  

Hökmdar şairlərə çoxlu bəxşişlər verib onları daha da kəskin mədhiyyələr, 
qəzəllər yazmağa şövq edirdi. Eynilə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu 
kimi, sarayda yaşayan şairlər hökmdarın vuruş və müharibələrini, qələbələrini 
təsvir edərək onu ruhlandırıb şəninə təriflər edir, məğlubiyyətinin qələbəyə 
doğru ümidlənməsi ruhlu təsəlliedici şeirlər qoşur, hökmdarın yaxınlarının ölü-
münə mərsiyə yazaraq onu təskinləşdirirdilər. Seyfəddövlə sarayında məşhur 
şair Mütənəbbi Namidən sonra şairlərin başçısı seçilmişdi. Əslən Kufənin 
Kində məhəlləsində dünyaya gəlmiş Cufə qəbiləsindən olan Mütənəbbini 
hökmdarla onun qohumu Əbul Əşair tanış etmişdi. Mütənəbbi 948-ci ildə 
Antakiyaya gələn hökmdara mədhiyyəsini oxuyaraq saraya dəvət almışdı. O, 9 
il Seyfəddövlənin saray şairi olmuşdur. Ömrünün ən gözəl çağlarını burada 
keçirən Mütənəbbi əvvəlcədən şərt kəsmişdi ki, şeir oxuyarkən ayağa durma-
yacaq, təzim etməyəcək və ildə yazdığı qəsidələrə görə ona 3000 dinar ödəni-
ləcək. Mütənəbbiyə Seyfəddövləni sevdirəcək əsas səbəb hökmdarın ərəb əsilli 
olması idi. Gəncliyindən Qərmətilərə qarşı vuruşan şair əcəmlərin ərəb millə-
tinə ağalıq etməsinin əleyhinə idi və bu, onun milli hislərinə, qüruruna bağlı-
lığından irəli gəlirdi. Hətta sarayda dilçi İbn Xəlaveyhlə mübahisələrinin birin-
də ona: “Sən əcəm ola-ola ərəb dilinin incəliklərini necə bilə bilərsən?!” – deyə 
söyləmişdi. İki il səhrada bədəvi ərəblərin arasında qalan şair ərəb dilinin 
dərinliklərinə yiyələnməsi ilə fəxr edirdi.  

Seyfəddövlə sarayında yaşadığı müddətdə yazdığı əsərləri Mütənəbbi yara-
dıcılığının üçdəbirini təşkil edir. Bu əsərlərə “Seyfiyyatul Mütənəbbi” (yəni 
“Mütənəbbinin Seyfəddövlə sarayında yazdığı əsərləri”) adı verilmişdir [3, 101]. 

Mütənəbbi şeirinin əsas mövzularından biri Seyfəddövlənin Bizans dövləti 
ilə apardığı müharibələrin təsviri idi [3, 94]. Vuruşmaları şair həmkarı Əbu 
Firasdan da dolğun və canlı təsvir edir, təkcə sarayda deyil, meydanlarda, 
yürüşlərdə bədahətən mədhiyyələr söyləyirdi.  

Şair sarayda hökmdarın ən ani hərəkətlərini, onun kədərini, sevincini 
qələmə alır. Seyfəddövlə şərab içərkən azan verilir. Hökmdar əlindəki badəni 
yerə qoyur. Şair bu səhnəni belə nəzmə çəkir:  

 

   ذَآْرَت ناِسى ن فما َأ ْذَأال أ                             
 وال َليَّنَت َقْلًبا و هو َقاِس                             
 وال ُشِغَل اَألِميُر عن المَعاَلى                             
 وال عن َحقِّ َخاِلِقِه ِبَكْأِس                             

Azan verilmədimi? 
Sən unutduğunu xatırladınmı? 
Qəlbin yumşalmadımı? O, çox sərtdir.  
Əmiri yüksək keyfiyyətlər və  

 

Yaradanının haqqından başqa heç bir şey badədən ayırmadı.  
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Seyfəddövlə özü üçün kiçik bir məclis qurarkən ona deyir:  
 

 َشديُد الُبْعِد من ُشْرِب الشُّموِل 
  النَِّخيِل ُتُرْنُج الِهْنِد أو َطْلُع

 وَلِكن ُآّل شْيٍء ِفيِه ِطيٌب
 لديك من الدقيق الى الَجِليِل 
 و َمْيَداُن الَفَصاحِة و الَقَوافى
 و ُمْمَتَحُن الَفَواِرِس و الُخُيوِل

 
Hind turuncu və ya palma ağacının  
tozcuğu ilə şərab içmək bir-birindən ayrı şeylərdir.  
Sənin yanında kiçikdən böyüyədək hər şeyin öz ətri var, 
fəsahət, qafiyələr meydanı,  
imtahan olunmuş atlıların və sürünün 
ətri var...  

 
Seyfəddövlə xəstələnərkən ona həsr etdiyi şeirlərinin birində yazır:  
 

 ِإَذا َأْعَتلَّ َسْيُف الدولة َأْعتلِت اَألْرُض 
 ْأُس و الَكَرُم الَمْحُض و من َفْوَقَها و الَب

 و َآْيَف آْنِتَفاِعى ِبالّرَقاِد و إّنَما
 ِبِعلَِّتِه َيْعَتْل في اَألْعُيِن و الُغْمُض 
 َشَفاَك اّلذي َيْشَفى ِبوُجوِدَك َخَلَقُه

 َفإنََّك َبْحٌر ُآلُّ َبْحٍر َلُه َبْعَض
Seyfəddövlə xəstələnəndə yer üzü,  
onun üstündəkilər, qüdrət və səxavət də xəstələnir.  
Yuxudan nə ləzzət ala bilərəm ki,  
onun xəstəliyi gözlərimin yumulmasına da təsir edir.  
Sənə o kəs şəfa verdi ki, sənin vücudunla məxluqa şəfa verir.  
Sən dənizlər içərisində bir dənizsən.  

 
 Sarayda şair Bəbbağa ilə möhkəm dost olan Mütənəbbiyə Nami, Əbu 
Firas Həmdani, İbn Xəlaveyh rəqib kəsilmişdilər. Lakin onların davranışlarına 
qarşı şair həmişə məğrurluq göstərirdi:  
 

 ذا ا تتك مذ متي من نا قص  
 فهي الشها د ة با ني آا مل

 
Əgər naqis adamlar mənim barəmdə sənə pis şeylər söyləsə, bu, mənim 

kamilliyimə sübutdur.  
Seyfəddövlə sarayında tanınan şairlərdən biri də Əbu Firas Həmdanidir. 

Onun poetik irsi iki hissəyə ayrılır:1) Suriya və Mənbicdə yazdığı şeirlər. 2) 
Bizans əsirliyində olarkən yazdığı şeirlər (“Ər-Rumiyyat”). Əbu Firas 
Həmdani Seyfəddövlə ilə eyni sülalədəndir. Anası Bizans əsilli əsirlərdən idi. 
Atasını erkən itirən şair Seyfəddövlənin sarayında böyümüşdür. Seyfəddövlə 
onu Mənbic və Hərrana vali təyin etmişdi. Güman olunur ki, Əbu Firas 
bizanslılara iki dəfə əsir düşmüşdür. İkinci əsirliyində onu Konstantinopola 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 43

aparmışdılar. Əsirlik müddəti uzandığından əmisi oğlu Seyfəddövləyə məktub 
yazaraq onu əsirlikdən xilas etməsini istəmişdi [2, 303]. 

932-ci ildə Mosulda doğulan şair Seyfəddövlə saray şairləri arasında 
rəğbət qazanmışdı. Seyfəddövləni müşayiət edən şair onun qələbə və məğlu-
biyyətlərinin şahidi olmuş, qəlbində qəhrəmanlıq, şücaət alovu şölələnmişdi. 
Əmisi oğluna xüsusi mükafatlar verən hökmdar 14 yaşında onu Mənbic və 
Hərrana vali təyin etməklə onun maddi vəziyyətini yüksəltmək məqsədi 
güdürdü. Əbu Firas gənc bir vali kimi Mənbici Bizans hücumlarından və 
Seyfəddövləyə boyun əymək istəməyən qəbilələrdən qorumalı idi.  

959-cu ildə Əbu Firas bizanslılara əsir düşdü. Ədəbiyyat tarixçiləri 
onun əsir düşməsi barədə mübahisə edərək bir qismi onun bizanslılara bir dəfə, 
digər qismi isə iki dəfə əsir düşdüyünü yazır. Əsirlik müddəti 7 il çəkmiş, bəzi 
mənbələrə görə, onu Seyfəddövlə pul verib qurtarmış, bəzilərinə görə isə özü 
əsirlikdən qaçmışdır.  
 İkinci dəfə əsir düşməsi 962-ci ilə təsadüf edir və 4 il müddətində orada 
qalır [7, 321]. Əbu Firasın yaradıcılığının bir hissəsi də əsirlikdə yazdığı 
“Rumiyyat” şeirlərindən ibarətdir. Belə şeirlərindən birində şair anasına 
müraciət edir: 

 !ْضِل اهللا َفيَّهال َتْحَزِني وِثِقى ِبَف, يا ُأمَّتا
 !ال َتَيْأسى لدى الطاٌف َخفَّْيُه, يا ُأّمتا

 ُأوصيِك ِبالصَّْبِر الَجميِل َفإنُه َخْيُر الَوِصيَِّة
 
Kədərlənmə, anacan, Allahın böyüklüyünə inan, 

 Anacan, ümidini üzmə Allahın rəhmindən. 
Sənə səbirli olmağı tövsiyə edirəm,  
Bu, ən yaxşı tövsiyədir [5, 317]. 

 
 Şair əsirlikdə olarkən belə öz nikbinliyini itirmir və şeirlərindən birində 
belə yazır: 

 ُمَصاِبي َجليٌل والعَزاُء َجِميٌل
 و َظنَّى بأن اهللا سوف ُيِديُل

  
Müsibətim böyükdür, səbrim isə hədsiz (tükənməz), 
İnanıram ki, Allah tezliklə halımı dəyişəcək (yaxşılığa doğru). 

 
 Yaradıcılığında şairin aşkar döyüşkən, əzmli olduğu görünür. Əbəs yerə 
deyil ki, Büveyhi vəziri və məşhur ədib Sahib ibn Əbbad Səalibiyə əsaslanaraq 
demişdir: “Poeziya padşahla (İmrul Qeyslə) başladı, padşahla da (Əbu Firasla) 
bitdi” [2, 289]. 

Əbu Firas öz sülaləsini – Həmdaniləri daim tərifləyir, əsil-nəcabəti ilə 
fəxr edirdi. Divanında 225 beytlik urcuzəsini o, Seyfəddövləyə həsr etmişdir.  
 Əsil-nəsəbi ilə öyünən şair təğlib qəbiləsindən olan Əmir ibn Külsümü 
təqlid edərək fəxriyyəsində qəbilə və tayfasının təsvirini mübaliğəli şəkildə 
verir: “Əgər başqa insanlar badə qaldırmaq, şərab içmək, fleyta, tumbur, ud ifa 
etmək üçün yaradılıbsa, Həmdanilər sülaləsi şöhrət, qüdrət, səxavət üçün 
yaradılıb” [5, 97]. 
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 َق األناُم ِلَحسِو َآْأٍس َلِئن ُخِل
 و ِمْزَماٍر و ُطُنوٍر و ُعود  

 َفَلْم ُيْخَلْق َبُنو َحْمَداَن إال
 ِلَمْجٍد أو ِلَبْأٍس أو الُجوِد  

 
 Döyüş meydanından ayrılarkən şair xoş saatlarında qəzəllər yazır, eşq 
dünyasını fəth edirdi. Onun məhəbbətə dair poeziyası bizə Ömər ibn Əbu 
Rabiənin qəzəllərindəki dialoqları xatırladır:  
 

 و َشادٍن َقال ِلي َلّما َرَأى َسَقِمى 
 و َضْعَف ِجْسِمي و الدَّْمَع الذى أنسجما
 َأَخَذَت َدْمَعَك من َخّدى و جسِمَك من
 خصرى سقمك من طرفي الذي سُقما

 
 Bir ceyran balası halsızlığımı, bədənimin zəifliyini 
  və leysantək axan göz yaşlarımı görüb dedi: 

Göz yaşını mənim yanağımdan, cismini incə belimdən,  
 Arıqlığını mənim öləzimiş gözlərimdən almısan...  

 
Əbu Firasın sevgi lirikasında, qəsidələrinin giriş hissəsində, həmçinin 

kiçik ölçülü şeirlərində eşq, duyğu və həyəcanlarının, daxili iztirablarının 
təsvirində Əbu Nüvas, Ömər ibn Əbu Rəbiə, Bəşşar ibn Burdun şeirlərinin 
ruhu duyulur.  

Əbu Firas təkcə şair deyil, o həm də vuruş meydanlarının qəhrəmanıdır. 
O, döyüşlərə əzmlə gedir, Həmdanilərin bizanslılar və hökmdara boyun əymə-
yən köçəri bədəvi ərəb qəbilələri ilə vuruşlarına qətiyyətlə atılır. Hətta bir 
döyüşə gedərkən münəccim bunun uğursuz olacağını dedikdə ona belə cavab 
verir: 

 
   يا ُمْعَجبًا ِبُنُجوِمِه

 ال النَّْحُس منك و ال السَّعاده
 ْنُقُص ما َيَشاُءاهللا َي

 و في َيِد اهللا الزَِّياَده 
 َدْع ما ُأِريُد وما ُتِريُد

 َفَأْن ِهللا اِإلراَده 
 
Ey ulduzların vəziyyətindən təəccüblənən,  
  Bədbəxtlik və xoşbəxtlik səndən gəlmir. 
Allah hər şeyi (uğursuzluğu) yoluna qoyur, 
  Hər şey Allahın əlindədir.  
Mənim nə istədiyimdən, sənin nə istədiyindən vaz keç, 
  Hər şey Allahın iradəsinə bağlıdır.  

 
Əbu Firas münəccim rəyinə zidd olan bu şeiri ilə sanki Həzrəti Əlinin 

dövründəki bir əhvalatı canlandırır. “Nəhcül-bəlağə”də qeyd olunur ki, Həzrət 
Əli döyüşlərdən birinə getmək istərkən münəccim bu döyüşdə onun dəstəsinin 
məğlub olacağını deyir, Həzrət Əli isə qoşununa: “Gedin, qalib gələcəksiniz”, – 
cavabını verir və belə də olur.  
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Əbu Firas Həmdani yaradıcılığı onun məzhəbi təəssübkeşliyindən və 
dini etiqadından da yan keçmir. Əhli-beytə dair şeirlərində şair sanki Xətayinin 
ruhu duyulur. Şiə məzhəbli Həmdanilər sülaləsinin nümayəndəsi olan şair 
Abbasilərin hakimiyyəti zorla ələ keçirmələrinə ciddi tərzdə üsyan edir: 

 
 ُنو َعِليٍّ َمَواِليِهْم و إْن َزَعُمواَب  !ال ُيْطِغَينَّ َبِنى العّباِس ُمْلُكُهُم
 حتي َآَأنَّ رُسوَل اِهللا َجدَّآُُّم   أَتَفخَُّروَن َعلْيِهْم ؟ ال أَبا َلُكُم

 وال تَساَوْن ِبُكْم في َمَواِطٍن َقَدُم َبْيَناُآْم َشَرٌف, َيْوًما, وما َتَواَزَن
 ْم َمْسَعاُة َجدِِّهم وال ِلَجدُِّآ وال لكم ِمْثُلُهْم في الَمْجِد ُمتََّصٌل

 وال َنفيَلُتكم ُأمِِّهم ُأمُم   و ِلِعْرِقكم من ِعْرِقِهم َشَبْه
 
Bəni Abbasın hakimiyyət gözünü qamaşdırmasın,  
 Rəhbərliyə imkan versələr, ağalıq Əli övladlarınındır. 
Siz onlara qarşı iftixar edirsiniz? 
 Atanıza lənət, guya Rəsulullah sizin babanızdır? 
Şanlılıq və əzəmətdə onlar kimi deyilsiniz, 
 Sizin babanız da onların babasının tayı ola bilməz. 
İrqiniz də onların irqinə bənzəmir, 
 Ananız Nəfilə onların anasına (Hz. Fatiməyə) tay ola bilməz. 
 
 

 واهللا َيْشَهُد األْمالُك و اُألَمُم    َلُهْمَقام النَِّبيُّ ِبَها َيوَم الَغِدير
 ُمألًآها الَعجُم! ال َتدَُّعوا ُمْلَكَها  أْبَلِغ لدْيَك بني العبَّاِس مْأَلَكًة

 وال ُيِضيُعوَن ُحْكَم اهللا إْن َحَكُموا ال َيْغَضُبوَن ِلَغيِر اهللا إْن َغِضُبوا
 ُيوِتُكُم اَألْوتاُر و النََّغُموفي ُب  َتْبُدو التِّالَوُة من أْبياِئِهم َأَبدًا
 ُتُهْم ِللسُّوِء ُمْعَتَصُم   وال ُبُيو ما في ِدياِرِهُم الَخْمِر ُمْعتصر

 
Sonra şair tarixə Qədir-Xum adı ilə düşmüş hadisəni – peyğəmbərin 

vida həcci zamanı söylədiyi xütbəni və Həzrət Əlini özündən sonra vəsi seçmə-
sini xatırlayıb deyir: “Peyğəmbər Qədir günündə onu seçdi. Allah da, mələklər 
də, ümmətlər də bunun şahidi oldular. Bəni-Abbasa deyin ki, çox da 
hakimiyyət iddiası etməsin, artıq hakimiyyət əcəmə keçib. Onlar (yəni Əhli-
beyt) Allahın qəzəbi ilə qəzəblənər, onun hökmü ilə hökm edərlər. Onların 
evlərindən həmişə Quran tilavəti, sizin evlərinizdən musiqi sədası gəlir. 
Onların yaşadığı məkanda nə şəraba, nə də pisliyə yer var” [5, 256].  

Əbu Firas şeirlərində Seyfəddövlənin ona qarşı səxavətli olduğunu 
yazır: 

 
 َأَيا َسيِّدًا َعمَِّني ُجوُدُه 

 ِبَفْضِلَك ِنْلُت السََّنى و السََّناَء
 ! وَآْم َقْد َأَتْيُتَك من لْيَلٍة

 َفِنْلُت الِغَنى و َسِمْعُت الِغَناَء
Ey məni səxavəti ilə bürüyən ağam, 
 Sənin sayəndə şan-şöhrətə nail oldum. 
Bir gecədə neçə dəfə yanına gəldim, 
 Var-dövlətə çatdım, musiqi (çal-çağır) eşitdim. 

 
Yenə digər şeirində şair hökmdara müraciətlə deyir: 
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 لم ُأَؤاِخْذَك ِبالَجَفاِء َإلّنى 

 َواِثٌق منك بالَوَفاِء الصَِّحيح 
 َفَجِميِل الَعُدوَغْي َجِميٍل

 و َقِبيُح الصِّدِّيِق َغْيُر َقبيٍح 
 

Mən səni mənə əziyyət verməkdə təqsirləndirmirəm, 
 Çünki sənin doğru-dürüst olduğuna inanıram. 
Düşmənin yaxşılığı yaxşılıq, 
 Dostun pisliyi isə pislik sayılmır.  
 

Əbu Firasın yaradıcılığında ənənəvi janrda şeirlərlə yanaşı, dostlarına 
həsr etdiyi şeirlər (“Əl-İxvaniyyət”), yaxınlarının ölümünə aid kiçikhəcmli 
həzin mərsiyələr də var. Şairin ölümündən qabaq qızına söylədiyi şeir də 
maraqlıdır: 

 
 ُآلُّ األناِم إلى َذهاب  !ال َتْحَزِنِى, أ ُبَنيَّتي
 !ًالً  ِللَجليِل من الُمَصاِب   َصْبرًا َجمى, أ ُبَنيَّتي

 من َخْلِف ِسْتِرَك و الِحجاِب   ٍةْسَرحُنوِحى عليَّ ب
 و عِييُت عن َردِّ الَجَواب   ُقولي إذا نادْيتني 
 لم ُيَمتَّْع بالّشبَاِب َزْيَن الشَباِب أبو فراس 

 
 Qızım (mən öləndə) qüssəyə batma, 
  Bütün insanlar gedəcəklər bu həyatdan. 
 Müsibətlərdə səbirli ol, səbir gözəl şeyrdir.  
  Üz örtüyünün altından mənə həsrətlə ağla, 
 Məni çağırıb cavabımı eşitməsən, de ki,  
  Cavanlığın bəzəyi Əbu Firas cavanlığından xeyir görmədi. 
  

Seyfəddövlə sarayının tanınmış şairlərindən biri Kuşacim təxəllüsü ilə 
tanınmiş Əbul Fəth Mahmud ibn Hüseyn ibn Şəhaq əs-Sindidir. Sindi babası 
hindli olduğuna görə deyilir. Kuşacim təxəllüsünün adındakı hərflərə müvafiq 
olaraq verildiyi söylənilir: kəf – yəni katib, şin – şair, cim – cəmil (yəni gözəl), 
mim – münəccim olmağına işarədir. Şair Seyfəddövlə sarayının həm münəc-
cimi, həm də baş aşpazı idi. Münəccimliyi baxımından şairi Fələki Şirvani, baş 
aşpazlığına görə isə çörəkçiliyi ilə öyünən Qivami Mütərrizi ilə müqayisə 
etmək olar.  
   

Şairlikdə yoxdur mislimi görən,  
 Çörəkçilikdə də hələ təkəm mən.  

 
 Kuşacim Seyfəddövlənin Mosuldakı şairlər məclisinə başçılıq edirdi ki, 
onların da arasında Xalidi qardaşları vardı. Qeyd edirlər ki, bir mədhiyyəsinə 
görə Zab əmiri Cəfər ibn Əli ibn Həmdan ona 1000 dinar bağışlamışdı. Şairin 
şeirlər divanı, “Kitəbur-rəsail” (“Traktatlar haqqında kitab”), “Kitəbu ədəbin- 
nədim” (“Süfrə yoldaşlığı qaydaları haqqında kitab”) əsərləri vardır. Şair 961-
ci və ya 971-ci ildə vəfat etmişdir.  



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 47

 Seyfəddövlənin ədəbi məclisində Mütənəbbinin müasiri olan əs-Sənu-
bəri adlı şair də fəaliyyət göstərirdi. Əs-Sənubəri Antakiyada doğulmuş, ömrü-
nün çox hissəsini Suriyada keçirmişdi. O, Seyfəddövlə saray kitabxanasının 
keşikçisi idi. Şairin divanını nəşr etdirən İhsan Abbas hesab edir ki, Mütənəbbi 
Suriyadan ayrılandan sonra Sənubəri daha da böyük nüfuz qazandı. Sənubəri 
yoxsul həyat tərzi keçirmişdi, o qədər də ad-sanlı ərəb qəbiləsindən deyildi. Bir 
rəvayətdə deyilir ki, şairin babası xəlifə Məmun tərəfindən əsası qoyulmuş 
“Hikmət evi”nin (“Dərul hikmət)” rəhbəri idi. Bir gün o, ədəbi müsabiqədə 
iştirak edir, xəlifə Məmun istedad və rəvan nitqini görüb ona “əs-Sənubəri”, 
yəni “Şam qozası” ləqəbini vermişdi. Ərəb tarixçilərinin mülahizəsinə görə, 
şairin hazırcavablığı və sözünün kəskinliyi şam qozasının itiliyinə və kəskin 
ətrinə (rayihəsinə) bənzəyir. İsveç şərqşünası A.Mets isə bu ləqəbi şairin 
babasının meşə məmulatının satışı ilə məşğul olduğuna görə daşıdığını iddia 
edir [1, 95]. Şairin həyatı haqqında ayrı-ayrı məlumatları biz onun divanından, 
yaxın dostu Kuşacimə yazdığı şeirlərindən əldə edirik. Suriyada şair ağayana 
həyat sürür, bağ-bağatlı malikanədə yaşayırdı.  
 Sənubəri şeirlərini ərəb poeziyasının ənənəvi janrlarında – mədhiyyə, 
mərsiyə, xəmriyyə və s. janrlarda yazıb-yaratmışdır. Müasirləri haqlı olaraq 
onu ilk növbədə təbiət təsvirlərinin görkəmli ustası hesab edirlər. Şair 
həqiqətən də şeirlərində təbiət təsvirlərinə geniş yer verir, bağları, çəmənləri 
daha canlı əks etdirir. Onun bu səpkidə yazdığı şeirlər “Raudiyyat” (“Bağa dair 
əsərlər”) adlanır. Əgər Mütənəbbinin şeirlərində təbiət dünyadakı haqsızlıqlara, 
şərə qarşı qoyulursa, Sənubəri şeirlərində bu, ürəkaçan bir varlıq kimi nəzəri 
cəlb edir. 

Əl Bəbbağa – yəni “Tutuquşu” ləqəbi ilə tanınmış Əbul Fərəc ən-
Nuseybi də Seyfəddövlə saray məclisinin üzvü olmuş, mədhiyyə, qəzəl, vəsf 
janrının gözəl nümunələrini yaratmışdır. 20 il sarayda yaşayan şair əmirin 
vəfatından sonra Mosul və Bağdadda məskunlaşmış, Həmdanilərdən olan Səd 
əd, Dövləni, Büveyhi sülaləsinin nümayəndələrini mədh etmişdi [1, 112]. O da 
mədhiyyələrində ənənəvi formadan kənara çıxmır. Aşiqanə və eyş-işrət 
məclislərinə xas şeirlərinin populyarlıq qazanmasına baxmayaraq, Bəbbağa 
məddah kimi qiymətləndirilərək saray mühitinin ab-havasının təsiri altına 
düşmüşdü.  

Şairin mədhiyyələri yeni poetik məzmun kəsb etməyərək, mədhiyyənin 
ənənəvi motivlərindən kənara çıxmır, lakin ərəb dilinin leksik imkanlarından 
bəhrələnərək omonim sözlər işlədir.  

Gənclik çağlarında Dəməşqdə meyvə bazarlarının birində satıcı işləyən 
əl-Vava da Seyfəddövləyə söylədiyi mədhiyyəyə görə saraya dəvət alan şairlər-
dəndir. Şeirlərindəki məna dolğunluğu, təşbeh və mübaliğələrin zənginliyi 
səbəbindən əsərləri xalq arasında olduqca geniş yayılmışdı [2, 295].  

Seyfəddövlə ədəbi məclisinin üzvlərindən olan əs-Səri ər-Rəfa də sadə 
peşə sahiblərindən – təmirçi idi. Ər-Rəfa ləqəbi də buradan götürülmüşdür. 
Onun qəsidələr divanı və “Kitabul muhibbi val-məhbubi val-məşmumi val- 
məşrub” (“Aşiq, məşuq, gül və şərab) kitabı 4 hissədən ibarətdir. Göründüyü 
kimi, Həmdanilər dövründə ərəb ədəbiyyatı özünəməxsusluğu, poetik 
imkanlarının zənginliyi ilə seçilir, hökmdar söz sənətini, şairləri himayə edir və 
şeiriyyəti dəyərləndirir. Əbəs yerə deyil ki, İbn Xəlliqan Seyfəddövlə haqqında 
belə söyləyir: “Xəlifələrdən sonra onun kimi heç bir əmir sənət adamlarını 
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ətrafına toplamadı. Budur, onun qapısında şeir dühaları və zəmanəsinin 
ulduzları görüşürlər.  
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SUMMARY 
 

In the article dedicated to Arabic literature it is stated the creative 
activity of Hamadani Seyfa al-Dawla and his sursounduqs. It is also dexribed 
the creativity and position of such court poets as Mutanabbi, Abu Firas, 
Sanawbari and others.  
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РЕЗЮМЕ 

 
В статье посвященной арабской литературе, рассматривается 

творчество правителя Хамдани Сейфеддовла и его придворная среда. 
Также описывается творчество и занимаемые позиции в придворной 
поэзии таких поэтов как, алъ-Мутанабби, Абу Фираса, Санубари и мн. др.  
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