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 چکیده

کردند، تعداد قابل  تلوهی ی اش رلعرا و      بر ایران حکومت می( 095-134)ای که سلجوقیان  در دوره

 مقاله با بررسی پادرلااان سللجوقی و   این. کردند  نویسندگان در مناطق تحت نفوذ آنان شندگی می

اند، سعی دارد نشان داد ار یک اش این افراد  شیسته  میایشان آنان و نیز رهالی که در عصر  وشیران

در ایلن دوره در   ادبییلات حامیلان   ، تمامبعدة در مرحل. اند فارسی حمایت کرده اتادبییاش  تا چه حدی

بنلدی   امرای لشلکری تقسلی    ر راا، کارکنان دیوانی، علویان، ، حاکمانوشیرانرش گروه رااان، 

مقالله بله   . اند فارسی بوده ادبییاتاند تا مشخص رود ار یک اش این طبقات تا چه انداشه حامی  رده

 ادبییلات تمای  شیلادی بله حمایلت اش     هز چند مورد استثنا ل  رسد که سلجوقیان ل به   ه مین نتیجای

هدیدی اش حاکملان  ة گیری طبق افتد، رک   ات مثبتی که در این دوره میاتّفاقاش . اند فارسی ندارته

و  الایی نییلر رلیعیان    گیلری گلروه   اند و نیز قلدرت  بوده ادبییاتای حامی  محلّی است که تا انداشه

امزمان با افزایش قدرت خود، اش مسائ  فرانگی ا  حمایلت   ،این مراکز قدرت هدید. اسماعیلیان

فارسلی ندارلته و    ادبییلات عالقگلی بله    ترک بودن خاندان حاک ، نقش چندانی در بلی . اند کرده  می

 .اند اند، درباریان ایرانی بوده کرده میم ری  بی نعرااربه کسانی که بیشتر 
 

 .راعرانحمایت اش  ،ممدوحان ،فارسی ادبییات ،سلجوقیان :کلیدیهای واژه
 

 hamidrezahakimi66@gmail.com            :رایانامة نویسندة مسئول



 37 پیاپی ةشمار ،3727بهار و تابستان  ،3 شمارة ،7سال  فارسی، ادب/ 37

 مقدّمه

. با آنچه امروشه ملا رلاادی  دارلته اسلت     یمتفاوت ساشِکارتولید اثر ادبی در ه ان قدی  

شندگی راعر یلا نویسلنده را در حلدی    در تولید اثر ادبی این است که ارخاصی اویل  مسئلة

در حمایلت اش   آنانتوان  امچنینارچه تعداد این حامیان و . برآورده کنند اویلییهنیاشاای 

تلری در   کیفییلت که آثار بیشتر و بایک دوره بیشتر بارد، احتمال این تولیدات فرانگی در

سللجوقی نیلز   ة ر دوربرای ارشیابی اوضاع فرانگلی د . رود  آن دوره پدید آیند، بیشتر می

الا، رلناختن کسلانی     یکی اش نخستین گلام  تاریخی دیگری، بدون رکیة امانند ار دور

بررسی حامیان آثار ادبلی در  این تحقیق به . اند کرده  است که اش آثار فرانگی حمایت می

علرا  و کرملان خواالد    ة سلالهق  امچنلین و  (اش طغرل تلا سلنجر  )بزرگ ة سالهق قلمرو

 ، نیاش به تحقیقلات گستردگی شیاد سببآسیای صغیر به ة اتابکان و سالهقة دور. پرداخت

ای بله   ارلاره  ،در پایلان ایلن دوره  فقل    دارند و موضوع این تحقیق نیسلتند   ای هداگانه

فارسی خواالد بلود     ادبییاتموضوعی، تأکید این تحقیق بر اش نیر . ایلدگزیان خوااد رد

نلاقص نبارلد، بله آثلار  یلر       درو  ش حامیان ارائه میبرای اینکه تصویری که ا ،با این حال

اویل،  در قسلمت . ا  اراره خوااد رد ،که در این دوره تألیف رده (آثار علمیمانند )ادبی 

انلد و پلا اش خلود پادرلاه،      دهحامیان رعرا اش شمان طغرل به ترتیب تاریخی بررسی رل 

ة در مرحلل . انلد  ردهمطالعه  ،اند دیگر درباریان و نیز رهالی که در عصر وی بوده و وشیران

انلد، افلراد بله     که مشخّص رود حامیان فرانگی این دوره اش کدام طبقه بوده، برای آنبعد

علویلان  و  یان، حاکمان محلّی، املرای لشلکری،  ، دیوانوشیرانچند طبقه اش همله رااان، 

ان کدام طبقات بیشتر اش می ،اند تا مشخّص رود حامیان تولید آثار ادبی بندی رده تقسی 

 .اند اهتماعی و سیاسی بوده

 

 تحلیل تاریخی: بخش اوّل

 طغرلة دور

هلز   رلده ل بله    اای چلا   در ارعار موهود در دیوانباید گفت  (100-114)طغرل ة دربار

حتّی یک قصیده که مدح وی را گفته بارلد وهلود    ل  ویا و رامینچند بیت در ابتدای 

ویلا و  ة منیومل ، طغلرل بله وهلود آملده    ة که در دورتن ا اثر ادبی قاب  توهی ی . ندارد
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مدح طغرل و وشیرش عمیلدالملک   ،در این کتاب. اسعد گرگانی است فخرالدییناش  رامین

با این حال باید توهیه دارت که کتلاب بله    .(ببل 41، 45: 4319گرگانی، )کندری وهود دارد 

  نله طغلرل و نله    درخواست عمید اصف ان نورته رده است و در طول تألیف کتلاب ال  

گرگانی ابتدا  ،در واقع. اند که بخوااند حمایتی اش نویسنده کنند کندری در اصف ان نبوده

 املراه او بله نقلای دیگلر نلرود و بله       دالد   ولی بعد ترهیح می است، در نزد طغرل بوده

 بنابراین حامی این کتلاب را بایلد املین   . (43: 4331مینوی، ) ماند  ای در اصف ان می ب انه

، اش لطف او برخوردار بلوده  اقامت راعر در اصف ان انگامدانست که  میفّرعمید ابوالفتح 

 که در اشت سال حکومت طغرل حتّی یک اثلر بلرای او تلألیف نشلده     مسئلهاین . است

البتّله الیم معللوم    . دالد   به مسائ  فرانگی نشلان ملی  را تفاوتی وی  ، به وضوح بیاست

. که بخوااد اش آن حمایت کنلد  دهیف م  شبان فارسی را می انداشهنیست که وی اساساً چه 

که این قوم به قدرت برسلند، حتّلی کمتلر    ته، بسیاری اش سالهقه، پیش اش آناش این گذر

تلرین مسلائ     که بخوااند با ظریلف  راا را دارتند تا چه رسد به اینشیستن در رة تجرب

گروالی کله انتیلار     وضلاعی، ادر چنلین  . حکومتی و آن ا  مسائ  فرانگی آرنا بارند

، اش میلان  وهلود ایلن  بلا  . استند وشیراندرباری پیشین را دنبال کنند،  اای سنّت رود  می

ویلا و  توان اش کندری نام برد که عالوه بر چند بیتی که در آ اش   میفق   ،طغرل وشیران

در رلعر  افلت  ، المعی ا  در دیوانی که اش ارعارش به ها مانلده،  است مدح رده رامین

 .(435، 96، 65، 16، 39، 59، 4: 5030المعی گرگانی، ) مدح وی دارد

احتمال داد که تثبیت یک حکومت نوپا در آن دوران آرلفتگی کله ملدیعیان     توان  می

قدرت بسیار بودند، شمان و انرژی برای رسیدگی بله املور فرانگلی بلرای سیاسلتمداران      

اساسلاً نیاشمنلد ثبلات و برقلراری      که رسیدگی بله چنلین املوری     چراگذارت  باقی نمی

نیلاش   کله پلیش  ل الای علملی و ادبلی      آرامش و فرا ت دربار است تا امکان تشکی  حلقه

به وهود آید و چنین ررایطی در آن دوران پرآرلوب آ لاش   تولیدات فکری و ادبی است ل  

یک حکومت هدید که در بسلیاری نقلای مشلغول کشورگشلایی و اش بلین بلردن دیگلر        

 اطّلالع طغلرل  ة اش تن ا حامیلان دیگلری کله در دور   . نبود پذیرقدرت بود، تصویرمدیعیان 

یکی دو تن دیگر اش حاکمان ر راا استند که یکی دو قصیده برایشان گفته رده  ،داری 

 .(404، 404، 454، 64 :5030المعی گرگانی، ) است
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 ارسالن الب دورة

. اسلت  بلوده  ،معلزّی امیرپلدر   ،انیارسالن اختصاص دارلته، بررال   که به دربار الب راعری

ارسلالن نامشلخّص    آنجاکه دیوانی اش براانی باقی نمانده، تعداد ارعار وی در ملدح اللب  اش

قصلیده کله در    یلک المعلی و  ة قصلید یلک  اش فقل    ، یر اش این به. (6: 4354معین، )است 

ق بخلارایی،    عمع414: 5030المعی گرگانی، ) خبر داری  است، تبریک فتح مالشگرد گفته رده

اثلری  اش کا دیگری ل وی صحبت خوااد رد  ة که دربارل الملک   نیام هز به. (559: 4369

 .ی اش رعرا در این دوره کرده باردکه حمایتدست نیست به 

 

 ملکشاهة دور

بلیش اش الر    ،در دیلوان وی و امیرمعلزّی بلوده    ،راعری که به مدح وی اختصاص دارته

، 93، 95، 65، 49، 44، 40 :4346معلزّی،  )قصیده  99   یعنی دراست کا دیگری مدح رده

91 ،90 ،443 ،444 ،436 ،415 ،414 ،411 ،410 ،411 ،416 ،419 ،405 ،414 ،441 ،494 ،555 ،

554 ،553 ،551 ،550 ،551 ،554 ،514 ،519 ،545 ،545 ،543 ،540 ،541 ،544 ،341 ،355 ،

354 ،359 ،335 ،334 ،335 ،333 ،330 ،306 ،150 ،136 ،149 ،165 ،163 ،196 ،199 ،045 ،

051 ،051 ،054 ،056 ،034 ،035 ،031 ،030 ،031 ،034 ،036 ،039 ،015 ،013 ،011 ،011 ،

014 ،004 ،005 ،045 ،045 ،141 ،110 ،114 ،141 ،166 ،194 ،455 ،453 ،451 ،451 ،454 ،

اش دو کتاب ا   ،بر این عالوه .(649، 646، 659، 440، 441، 430، 431، 443، 444، 445، 459

اش  اختیارات رلاانامه یکی کتاب . استنقش دارته اش  ریگی که وی در رک  خبر داری 

به احتملال شیلاد    ،کند  ح کتاب اراره میطور که مصحی امان البتّهعلی بن احمد است که 

 :4349عللی بلن احملد،    )امیا به ملکشاه تقدی  رلده اسلت    ،الملک پدید آمده به فرمان نیام

الملک است کله بله درخواسلت وی     نیام (نامه سیاست) سیرالملوککتاب دیگر . (9، مقدیمه

واضلح اسلت کله چلون ایلن اثلر بله قصلد آملوشش          . (1-3: 4363الملک، نیام)نورته رده 

 ادبییلات اش تلوان آن را بله معنلای حملایتش       نملی  ،اسلت  حکمرانی برای وی تألیف رده

 .دانست

قصیده وی را پانزده امیرمعزّی در . الملک است نیام ،هاین دور سیاسی م  ی رخصییت

، 154، 144، 143، 116، 159، 154، 150، 345، 354، 530، 15: 4346معلزّی،  )مدح کرده اسلت  

 آوری رلده  همع المعیدر دیوانی که اش ارعار منسوب به  امچنین. (146، 151، 150، 140
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اش   یلر  بله . (430، 455، 15 :5030ی، المعی گرگلان ) وهود دارد ویقصیده در مدح  سه، است

عالقگی  بی. موهود نیست ادبییاتحمایت وی اش مبنی بر ایم نشان دیگری  ،این دو مورد

ای بود که حتلی معلزّی ال  متوهیله آن رلده بلود و        الملک به رعر فارسی تا انداشه نیام

 .(11: 4360نیامی عروضی، ) کرد  آرکارا اش آن رکایت می

بلرادر ملکشلاه و   ارسلالن،   طغانشاه بن الب ،ترین رخص م  ی ،ن دورهاش میان رهال ای

نیلامی  )ای حلبا کلرد    در قلعله  ش،طغیلان دلیل   به  ملکشاه او را است که ،حاک  ارات

اثری است که برای وی نورته رلده   ،یوسف و شلیخامثنوی . (541تعلیقات، : 4360عروضی، 

ن اصلی اشرقی اسلت و در دیلوانی   اش ممدوحااو  ،عالوه بر این. (ببل 05: 4300مینوی، ) است

قصیده در مدح وی وهلود دارد  رده است، دواشده مانده اش اشرقی منتشر ها به که اش ارعارِ

وی در دو هلللای . (95، 95، 41، 10، 04، 16، 11، 35، 54، 41، 44، 4: 4331اشرقلللی الللروی،  )

اگلر  . نی  کرده بلوده اسلت  را برای طغانشاه  نامه سندبادکه کتاب  کند  دیوانش اراره می

ای ال  بلرای املین پادرلاه بله نیل         کتاب الفیه و رللفیه او  ،عوفی درست باردة گفت

نام افت رلاعری را کله    چ ارمقاله. (45، 44، مقدیمه: 4331اشرقی اروی، )است درآورده بوده 

رلجاعی   اشرقی اروی، ابوعبداهلل قرری، ابومنصور بایوسف،: آورد  اند می در دربار وی بوده

سللجو    او در میان آلکه  کند  اضافه می امچنین. نسیمی نسوی، احمد بدی ی، حقیقی،

نفیسی نام دو راعر دیگلر را ال  بله    . (19: 4360نیامی عروضی، )تر بود  اش امه رعردوست

اشرقلی  )ین یزدی و کافی خراسلانی معلروب بله کلافرک     الدی صفی: کند  این تعداد اضافه می

کله   دالد   نشلان ملی   ،نقل  رلده   چ ارمقالله حکایتی ا  کله در   .(6، همقدیم: 4331اروی، 

نیلامی  )است  دهیف م  به راعران عالقه دارته و ا  شبان فارسی را خوب میا   ،طغانشاه

 .(19: 4360عروضی، 

که بله سلال    نامه علیة منیوم. ، اش ارراب سبزوار استعلی بن طاار ،دیگر رخصییت

اش حمایلت چنلین   ی نیست کله الدفش   رکّ. ده استبه وی تقدی  ر ،سروده رده 165

 محمیلد باید اش علی بن  امچنین. (51، مقدیمله : 4369ربیع، )مذابی بوده است ة کتابی، عالق

قصلیده در   افلت اشرقلی   است ل نلام بلرد کله     وشیر طغانشاه بوده که احتماالًل  بن سری

 .(93، 64، 45، 11، 35، 54، 3 :4331اشرقی اروی، )مدحش دارد 

اش . معلزّی اسلت   ،کنلد   رهال این دوره را مدح ملی  ،عری که بیش اش ار کا دیگررا

بلن   محمیلد ؤسلا ابوالمحاسلن   الرّسیید: میان ممدوحان او باید به ایلن ملوارد ارلاره کلرد    
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، 399، 515، 539، 449، 64، 44 :4346معزّی، )قصیده سیزده : الملک اهلل اش مخالفان نیام فض 

بلن منصلور مسلتوفی     محمیلد الملک ابوسعد  ررب. (436، 435، 449، 135، 156، 151، 154

مسلمی    یلک قصیده و  یاشده: ارسالن و بیشتر دوران ملکشاه البة ، مستوفی دورخوارشمی

ارسالن ار و بن . (416، 101، 155، 159، 043، 134، 150، 154، 369، 344، 04، 53، 54 :املان )

، 549، 546، 541، 541، 444، 66: املان ) صلیده ق چ لارده : ارسالن، اش درباریان این دوره الب

بلیش   ،یک اش رهال دیگر ایلن دوره  برای ایم. (651، 655، 145، 050، 115، 340، 309، 336

انلد   اش درباریان ملکشاه بوده ،این ارخاصة ام تقریباً اش دو سه مدح سروده نشده است و

 .(131، 131، 135، 109، 101، 153، 396 ،310، 510، 431، 31، 33، 59، 54: امان)

 

 محمّدبرکیارق و ة دور

عالقة به نسبت پیشینیان خود،  (044-196) محمیدو  (196-164)برکیار   دیآ  به نیر می

ای کله معلزّی بلرای     هقصلید  اشلت اش   یلر  به. اند دارته ادبییاتبه علوم و بسیار بیشتری 

معلزّی،  )وی نورته رده است  اش ابوحات  اسفزاری ا  برای «بکهالشّ لةرسا» برکیار  گفته،

تلرین   م ل ی اش هلد سه . (919: 4364صفا،   049، 044، 311، 311، 315، 419، 411، 446 :4346

 محمیدابن بلخی ا  به  ةنام فارسو  نامه کوش و نامه ب من سلجوقی یعنیة اای دور کتاب

: 4341  ابلن بلخلی،   13، مقدیمله : 4344، امان  41-43، مقدیمه: 4345ایرانشان، ) تقدی  رده است

بلرای پاسلب بله     فارسلنامه و  «بکهالشّل  لةة رسلا »کله  ه اینهاللب توهیل  ة نکتل . (3-5، مقدیمه

: 4341  ابن بلخی، 919: 4364صفا، )اند  نورته رده ،اش نویسنده محمیداای برکیار  و  پرسش

. داد  میبه علوم نشان را مندی این دو فرشند ملکشاه  عالقهن ایت  مسئلهاین . (3-5، مقدیمله 

انلد کله ایلن مسلائ       علالی دارلته   گرفت که آن ا خودران ا  تحصلیالت  نتیجه توان  می

 مسئلهاین . اند داده  دستور تألیف کتابی را می ،پاسب آن و به دنبال رده  برایشان مطرح می

کله وی حلامی علل  و ادب    ی اش راعران مدیاح نیسلت و بلا این  خبر محمیدا  که در دربار 

که الیم کلدام اش ارلعار    احتمال این. برانگیز است ، تأمی نگفتهاعری او را مدح ایم ر ،بوده

خصلوص   ا نرسیده بارد، بسیار ک  است  بهمدحی که در مدح وی سروده رده به دست م

با در نیر گرفتن تعداد شیاد ارعار مدحی کله اش ملدح دیگلر پادرلااان روشگلار وی بلاقی       

ملدح ندارلته و تلرهیح    ای به  ی  که وی رخصاً عالقهراگر این احتمال را بپذی. مانده است
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بسلیار  ة در مرتبل او اای مفیدتری تألیف کنند، باید اذعان کنی  کله   برایش کتاب داده  می

 .استنادر بسیار  ،اش فرایختگی قرار دارته که در میان حاکمان واالیی

لل  و ادب در  الملک و وشیر برکیار  و سنجر، اش حامیان هدیی ع فخرالملک فرشند نی 

این دوره است و بر خالب پدرش اش تولید آثار علملی و ادبلی بله شبلان فارسلی حمایلت       

، 515، 469، 446، 443، 414، 415، 435، 435، 63: 4346) معزّی دیواندر وی . است  کرده  می

515 ،511 ،516 ،503 ،500 ،506 ،514 ،301 ،145 ،145 ،149 ،135 ،114 ،119 ،145 ،064 ،

بیش اش ار کا  ،، بعد اش ملکشاه و سنجر(495، 414، 431، 161، 115، 159، 153، 090، 093

مانلده اش ابوالمعلالی   ها بیشتر ارعار به امچنین. مرتبه 31  یعنی دیگری مدح رده است

اش خییلام و   القلوب ضةروات یا ییرساله در عل  کلّ .(155: 4364صلفا،  )راشی در مدح وی است 

: 4364صفا، ) ا  برای وی نورته رده است حات  اسفزاریابو اش هو کائناتة رسال امچنین

رئیا دیوان طغلرا در   ، برادر فخرالملک ودالملکییمؤ. (50-51، مقدیمه: 5031  اسفزاری، 941

، 465، 15، 01، 03 :4346معلزّی،  ) ملدح رلده اسلت    ،معزّیة قصیدپانزده در  ،دربار ملکشاه

 ،ایللن دو پادرللاهة رهللال دور. (491، 456، 195، 169، 165، 116، 151، 106، 131، 153، 504

اش دو سه ملورد   ،اند و ارعاری که برایشان گفته رده نکرده راعرانی اش ایم حمایت هدی

 .(191، 543، 464: 4346معزّی،   454 و 451: 4341  انوری، 441: 5031ی، لبَهَ)بیشتر نیست 

 

 سنجرة دور

 هلمعلدودی کل  ة اش چنلد قصلید  . بلوده اسلت   ییلات ادبدیی لحامی ه ه سنجرْلواضح است ک

بللرای وی  (13، 39، 56: 4315)حسللن  زنللوی  سللیید  و (565 و 461 و 443: 4336)سللوشنی 

، 96، 66، 61، 41، 1، 3: 4346)معلزّی   دیوانای که در  قصیده 09اند که بگذری ، باید اش  سروده

99 ،459 ،444 ،445 ،431 ،405 ،404 ،415 ،414 ،415 ،441 ،493 ،491 ،490 ،491 ،496 ،555 ،

553 ،550 ،541 ،565 ،563 ،561 ،561 ،319 ،304 ،301 ،301 ،344 ،146 ،111 ،166 ،194 ،191 ،

054 ،040 ،046 ،055 ،001 ،043 ،063 ،061 ،069 ،095 ،111 ،190 ،194 ،441 ،441 ،444 ،450 ،

، 441، 15، 54، 44: 5031)للی  بَعبدالواسع هَة قصید 55 امچنیندر مدح اوست و  (414، 414

455 ،454 ،436 ،465 ،495 ،491 ،499 ،551 ،544 ،336 ،311 ،304 ،301 ،309 ،311 ،345 ،399 ،

، 039، 141، 134، 154، 151، 156، 495، 430، 435، 441، 91، 61 :4341)رعر انلوری   41و  (153

، 469، 445، 416، 439 ،459، 49، 11، 05، 0: 4360)ادیللب صللابر ة قصلید  45و  (443، 199، 145
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فتوحی و ابوالحسلن   ی و کمالی واش سمائ ،اا ، در تذکرهبر اینعالوه . نام برد (565، 544، 519

به دربار سلنجر  آنان و احتماالً انتساب است عصر سنجر یاد رده  راعران در مقامنیز طلحه 

 .(ببل 195، 166، 160، 164: 4364صفا، )درست بارد 

 ،با این حال. است  زّالی الملوک حةنصينورته رده، به اس  وی  اایی که یکی اش کتاب

اش یلک  . حامی ایلن کتلاب بله حسلاب آورد     توان  می معلوم نیست که سنجر را تا چه حدی

که آیا این کتاب برای سنجر نورته رده یلا  اینة دربار وهود داردو تردیداایی  طرب رکی

بلا توهیله بله عیملت      ،اش سوی دیگلر . (454 و 449، مقدیمه: 4314،  زّالی)بن ملکشاه  محمید

ه دارته و نیز احلواالتی کله اش وی سلراا داریل ،     در مقام مدریس نیامیی  زّالیمقامی که 

اش کتلاب دیگلری ال  کله بله      . ای گرفته بارلد  صله ،بعید است که در اشای تألیف کتاب

ندان عصلر  اش دانشلم  ،اسلماعی  بلاخرشی  ة فرمان سنجر نورته رده خبر داری  که نورت

است که کتاب اختیلاراتی بله فرملان سللطان سلنجر نورلته و در آن اش مسلائ          ،سنجر

 .(51، مقدیمه: 5031اسفزاری، )گوناگون صحبت کرده است 

بلا  »: نویسلد   ملی  ،حمایت سنجر اش ارعار ملدحی ة دربار (511: 4361)رفیعی کدکنی 

اد خاندان سللجوقی بلوده،   ترین افر گفت که سنجر که رعردوست توان  اطمینان تمام می

رلاید ب تلر بارلد رلخص       «با این ارعار برقلرار کنلد   توانسته  ترین ارتباطی نمی کوچک

 ،بله دلیل  تلرک بلودن    فق   توان  نمی. سنجر را تا حدیی اش چنین قضاوتی بر کنار بدانی 

د گذرته اش تمام ملوار . ارخاصی مث  او را به ندارتن ذو  و ف   علمی و ادبی متّ   کرد

 سلنایی برای او، در واقع پاسب به سؤالی است که وی اش  سناییذکر رده، یکی اش دو رعر 

 .(114 و 60: 4314، سنایی) بودکرده 

 ،به مدت بیست سال وشیر سلنجر بلود   056الملک که اش  طاار بن فخرالملک بن نیام

ان وی کله بله فرمل    الکتبةة  عتبةة گذرلته اش کتلاب   . فارسی بلوده اسلت   ادبییاتاش حامیان 

  1و  0، مقدیمله : 4361هلوینی،  )رلعر در ملدح وی دارد    34، انوری ا  است گردآوری رده

، 591، 501، 516، 530، 559، 550، 446، 459، 443، 455، 44، 15، 14، 59، 43، 4 :4341انللوری، 

596 ،353 ،354 ،335 ،313 ،393 ،113 ،19 ،14 ،453 ،465 ،513 ،511 ،340 ،153 ،041 ،053 ،

کله گویلا   نام برد را ا  سنجر  وشیرانباید تعدای اش  ،گذرته اش وی. (065، 064، 009 ،054

ة رادرشاد، بل عبلدالرّشا  االسلالم ابوالمحاسلن    نییلر رل اب  انلد،   فق  حلامی معلزّی بلوده   

ابوطلاار سلعد بلن     الدیین رربو وله علی بن حسین اردستانی و کیا مجیرالدی ،الملک نیام
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قصلیده ملدح    یلاشده قصلیده و سلومی در   اشت در اویل تن که دو قمی، علی بن عیسی 

، 394، 313، 315، 45، 15، 009، 161، 113، 114، 365، 353، 354، 441 :4346معلزّی،  ) اند رده

د در مللدح تعللداد قصللای. (451، 455، 094، 015، 161، 391، 361، 351، 451، 153، 146، 159

  141: 4314، سلنایی   014، 404، 16: مانا) مورد بیشتر نیست وشیران سنجر دو یا سهدیگر 

در  (445، 004، 000، 195، 594، 401، 440، 454، 455، 4 :4346)معللزّی . (553: 4341انللوری، 

 .قصیده سروده است دها   ،مادر سنجر ،خاتون الدیین مدح تاج

. انلد  کرده حمایت ادبییاتاش  ،اای دیگر اش رهال دوره نیز نسبتاً بیشسنجر ة رهال دور

 ،ه در هنوب خراسلان رئیا باطنیی، گیلکی محمیدبن  اسماعی اش  ویژه اش میان آنان باید به

 :4346)رلعر امیرمعلزّی    چ لار و  (114: 5031)عبدالواسع ة قصید یکنام برد که عالوه بر 

 یمینلی ة انرناممثنوی  ،که در مدحش وهود دارد، عثمان مختاری (401، 114، 365، 450

 اعتقاد اال  سلنّت و هماعلت   ة رسال امچنین. (595: 4314امایی، )سروده است را برایش 

. (915: 4364صلفا،  )تلألیف رلده اسلت     ،حاک  سمرقندابوالفض  سیستانی، به فرمان امیر 

 ،سلنجر به دستور پیروشراه، حاک  بلب  الدیینو عماد ،ابوالحسن عمرانی، اش نزدیکان سنجر

، 53 :4341انلوری،  )ر کدام به ترتیلب رلانزده   برای ااش حامیان اصلی انوری بودند و انوری 

 دواشده و (4536، 965، 900، 459، 444، 145، 151، 149، 016، 031، 059، 054، 549، 449، 49

انلوری   .سروده اسلت  (191، 195، 111، 139، 134، 391، 331، 451، 95، 36، 9، 3: امان)رعر 

وشیلر  ، عمر بن مخلص الدیین اللهاحسان  مراونپیوسته  ،بلب در مدیت ده سال اقامت در

مودود بن احمد عصمی، وشیر انشلا  . (01-00، مقدیمه: امان)است بوده  ،پیروشراه الدیینعماد

و  (300، 335، 345، 509، 505، 409، 413، 31 :امللان)اش حامیللان انللوری  ،و طغللرای سللنجر

سلپ دار،   منکبلة میرمیلران   الدیین قطب. بود (130، 364، 546، 455، 441، 96 :5031)هبلی 

هبللی،  )و علی باربک الحاهب، اش امرای سنجر، اش حامیان اصلی هبلی بودند  ،حاک  ارات

5031: 51 ،09 ،11 ،41 ،455 ،453 ،450 ،594 ،590 ،351 ،365 ،149 ،131 ،134 ،00 ،93 ،91 ،

اش دیگر ارخاص این دوره باید اش عللی بلن هعفلر    . (135، 361، 331، 510، 555، 465، 446

ابر، ادیلب صل  )علوی نقیب ترمذ نام برد که ادیب صابر به دستگاه او اختصاص دارته اسلت  

بوطاللب   اللدیین مجد: اش این افراد ا  باید نام بلرد . (350، 595، 561، 544، 511، 553: 4360

، 056، 051، 111، 344، 339، 11، 6 :4341انلوری،  )رلعر   اشلت  ، نقیب علویان بلب،نعمه ابی

و بعدتر فخرالمللک   ،محمید الدیینب وشیر سعدنای ،المعانی بی قی سعید تاجعلی بن  .(090
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، بلن خللف   نصر .(451، 106، 145، 143، 331، 1: 4346معلزّی،  )قصیده  رش: الملک بن نیام

. (346، 344، 559، 431، 11: 5031هبللی،  ) قصلیده  پلن  ، سلنجر  به دسلتور سیستان حاک  

ی اش ارخاصی وهلود دارد کله انلوری یلا عبدالواسلع      بلندباالی ف رستعالوه بر این عدیه، 

. آنلان وهلود نلدارد   ة اند و امکان نام بردن اش ام سرودهچ ار رعر برایشان هبلی کمتر اش 

اند و چند نفری ا  اش حاکمان و بزرگلان   این افراد اش درباریان و امرای سنجر بوده بیشتر

 .ر راا

 .استی ، پراکندگی مراکز قدرت است ن دوره رااد آنله به وضوح در ایلای ک مسئله

و حاکملان   امیرانو بسیاری اش  رود  اش دربار خارج می ،در این دوره ،در واقع تمرکز قدرت

اش دربار است و بله املین دلیل  ال       مستق ّشیادی ة حکومتی دارند که تا انداش ،ر راا

امللین کلله در دربللار متمرکللز بارللد، در دسللت هللای این مراکللز حمایللت اش فرانلل  بلله

ایللن دوره  رللاعراناش ممللدوحان  خیلللی ،بلله امللین سللبب. قدرتمنللدان محلّللی اسللت

نبلودن  تمرکلز  مایلن  . (33، مقدیمله : 4341انوری،  .برای مثال ممدوحان انوری، نک)اند  نارناخته

ای حکلومتی   پا اش مرگ سلنجر کله الر کلدام اش املرای وی در گورله      ة قدرت در دور

تعداد ارعار در مدح ا للب ایلن افلراد    . ردیدتر است ،کنند  برای خود درست می مستق ّ

 گملان  بلی . یلک یلا دو قصلیده وهلود دارد     فق اش آنان خیلی بسیار ک  است و در مدح 

چندان شیاد نبوده است و رعرا پا اش یکلی دو رلعری کله     راعرانبه  افرادبخشش این 

خلی اش ایلن ارلخاص خلود     براشآنجاکه . اند ا باشنگشتهاند، دیگر نزد آن  فرستاده آنانبرای 

اند، عجیب نیست که توانلایی چنلدانی    هایگاه اهتماعی و اقتصادی چندان باالیی ندارته

استند کسانی که اش سلر   ،اش میان این ارخاص البتّه .اند راعران ندارتها  در حمایت اش 

پیروشرلاه و   اللدیین اش هملله عماد   بخشلند   می راعراناای شیادی به  صله ،رخصیة عالق

ولی واضح است کله چنلین    سپ دار که اش آنان نام برده رد،ة میرمیران منکب الدیین قطب

محدود بله چنلد    فق یک سنّت عمومی در این دوره به حساب آورد و  توان  کاری را نمی

 .استثناست

واضح است که ایم کدام اش این مملدوحانی  . این دوره است راعران وضع ،دیگرة نکت

و رلعر   ادبییلات حلامی   تلوان   انلد، نملی   قصیده مدح رده سهیا  دودر  فق را که ار یک 

 ،انلد  برایشلان فرسلتاده   آنان، چند قصیدهسخاوت  آشمودنبرای راعران  ،در واقع. دانست

ملدام  این دوره برای گذران شنلدگی ناچلار بودنلد     راعران. اند ولی خیلی شود ناامید رده
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یی بارند تا راید بتواننلد اش دسلت آنلان    گو آمد و مدیحهو میان این بزرگان در حال رفت

هالب توهیه دیگر در  مسئلة. بردند  موارد راه به هایی نمیبیشتر   اگرچه در بگیرندصلتی 

هلز   بله توان  میبه شحمت . است« رعر مدحی»محدود ردن تولیدات ادبی به  ،این دوره

با حمایت دربلار   کهبه دست آورد اثری  یر مدحی اایی که ذکر رد،  کتاباش چند نمونه 

، در حکوملت سلنجر  ة سلال  رصتة گویا در دور. راد وابسته به آن نورته رده باردو یا اف

حتّلی  و  ادبییلات ای به انلواع دیگلر    کسی عالقه ،محلّی میان این امه امیر و وشیر و حاک 

 .سایر اقسام عل  ندارته است

 

 جانشینان سنجرة دور

بلرای   .رلود   انی اش حمایت اش آثار ادبی دیده نمیدر دربار هانشینان سنجر نیز نشان چند

مدیتی وی را به حکوملت بردارلتند،    001-000شاه که در ملکبن  محمیدبن  راه سلیمان

و  (9: 4315)حسن  زنوی  اش سییدا   قصیده دوو  (331 و 440: 4341)انوری اش قصیده  دو

اید تا حدیی قابل  بحل    تن ا کسی که ر. استبه دست ما رسیده  (66: 4360)ادیب صابر 

سلنجر  بله حکل    است که ابتلدا   ،سنجرة ، خواارشادمحمیدخان  بارد، محمود بن ارسالن

در حلال کشلمکش بلا    و هانشین سنجر  به مدیت پن  سالو بعد ا  رد حاک  سمرقند 

 و 55: 4336) سلوشنی ة قصلید  دوو  (116: 4341)انوری ة قصید یکاش   یر به. دیگر امرا بود

اسلت   م  یآنچه . استبرای وی گفته  هددو قصیا   (40، 45: 4369)عمعق  االً، احتم(459

ت کرده سروده است، وصییاو ای که در مدح  قصیده پن حسن  زنوی عالوه بر سیید  کهاین

، 493، 494، 444، 01، 5: 4315 زنلوی،  )کننلد   آوری بود که تمام آثارش را به نام وی هملع 

ذکلر   رلایان ة نکتل . کنلد   ثابلت ملی   ادبییاتاش را مایت او ح ،ای که به وضوح مسئله  (491

، اش پادرلااان  (051-190) محمیدخان  این است که وی فرشند ارسالن ،این رخصة دربار

ین بلد . (49: 4336سلوشنی سلمرقندی،   )سنجر است ة و در عین حال خواارشاد ،افراسیاب آل

واضح اسلت کله سلنجر بله     . یاننه سلجوقدانست، افراسیاب  آلة ترتیب او را باید در شمر

که سبب اینآورده بوده است  بعد ا  به واار خود را به اشدواج پدر او درخ ،دالی  سیاسی

افراسیاب اش او در برابر امرای قدرتمند دیگر پشتیبانی خوااند کلرد، او   آل کرده  گمان می

آورد   را اش سلللجوقیان بلله حسللاباو  تللوان  نمللی. را بلله هانشللینی خللود برگزیللده اسللت

. نه نزد سلجوقیان افراسیاب سپری رده، وی در سمرقند و نزد آلخصوص که اییام عمر  به
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صلفا،  )افراسلیاب اسلتند    رلاعران دربلار آل   اند، اختصاصاً که وی را ستوده راعرانیحتّی 

 .(491 و 156: 4364

 

 سلجوقیان عراق

بله   نامه ب مناگرچه . اند نبوده ادبییاتبن ملکشاه بر خالب پدرران حامی  محمیدفرشندان 

بلن   محمیدرده است، حامی اصلی این کتاب امان پدر او نورته  (050-044)نام محمود 

 ا  به نام وی سلروده رلده اسلت    نامه کوشملکشاه است که کتاب دیگر ایرانشان یعنی 

. سلبب احتلرام اسلت   بله  فق  آوردن نام محمود احتماالً . (41-43، مقدیمله : 4345ایرانشان، )

ایم رعر دیگری که بلرای وی سلروده رلده     ،(400 و 405: 4346) معزّیة قصید دوهز  به

 (054-050)گویلا بله دسلتگاه طغلرل      (13: 4364)عملادی رل ریاری   . یافت نشلد  ،بارد

بلر اسلاس آن لا اظ لار      توان  اش وی ارعار شیادی باقی نمانده و نمی. اختصاص دارته است

یلک اش   اسلت، الیم   باشمانده اش وی انتشار یافته ایرعرادر دیوانی ا  که اش  نیری کرد 

بلرای  . خیص داد بلرای چله کسلی گفتله رلده اسلت      توان تش  د و نمیقصاید عنوان ندار

 یلک  (544: 4315) زنلوی   حسلن سیید فق  ا   ،محمید، فرشند دیگر (014-059)مسعود 

ه بلرای  قصلید  یلک  (541: املان )  حسلن  زنلوی  سیید  .او گفته استة بند در مرثی ترهیع

چنلد ملاه بلر سللطنت بلود،      فق  فرشند محمود که  ،(014-014)ملکشاه ت نیت هلوس 

فرشند دیگلر محملود،   . قصیده در مدحش دارد فق  یکا   (151: 4341)سروده و انوری 

سله   خاقلانی . کلرده بارلد   ادبییاتحمایتی اش  کاند، احتمال دارد که (001-014) محمید

ال  ملدح رلده     العلراقین  تحفةر ملدح وی دارد و در  عربی دة قصید یکفارسی و  قصیدة

قصلاید وی منحصلر بله     ،با ایلن حلال  . (14، مقدیمهو  490-495: 4366خاقانی رروانی، )است 

احتملاالً  . اسلت  رده ردینیز  محمید و اش قلمرو رفته  می شمانی است که خاقانی به سفر ح ی

اای دیگر  این صورت باید در شمان در  یر ،اند  چه اش روی نیاش گفته ردهفق   قصایداین 

: 4334) اخسلیکتی اثیرالدیین گذرته اش این، هز یک قصیده اش . پرداخت  ا  به مدح او می

، 439، 451، 40، 00، 54: املان )اخسیکتی . نشددیده رعر دیگری در مدح وی  ،(63مقدیمه، 

خاقلانی  . تا  یکلی دو رلعر گفتله اسل     محمیدو امرای  وشیراندر مدح چند تن اش  (409

 و 459: 4315)اصلف انی   اللدیین  و همال (355 و 435: 4334)اخسیکتی  و (14مقدیمه، : 4366)
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 پن اند و اگرچه تعداد این مدایح  مدح گفته (044-000)راه بن طغرل  برای ارسالن (445

نیلز  او ة اش یکی اش رهلال دور . بارد ادبییاتاو به ة عالقداندة  نشانتا بیشتر نیست، راید 

 فخراللدیین  ،ایلن رلخص  . کلرده اسلت   رلاعران خبر داری  که حمایلت نسلبتاً خلوبی اش    

اش محضلر  ش چند سال در منلزل  دیگو  راوندی میاست که ا   ،پادراه ق ستان ،راه عرب

 راعر خلاصی »خود را  (95-69، مقدیمله : 4334) اخسیکتی و ا  دوختهان دانشمندان عل  می

در  . ستان چند سلال در دسلتگاه او بلوده اسلت    ق در امدان و و گویادانسته  «نفخر دی

یلاشده   ،(113، 311، 354، 569، 561، 561، 541، 553، 491، 411، 401 :امان) دیوان اخسیکتی

قصیده  یکا  در  (545: 4365)قصیده برای وی و فرشندانش سروده رده و ظ یر فاریابی 

عرای دربلار  ه را امیرالشّل کلل  رست الدیین که رمال اگر قول راوندی  . وی را ستوده است

رلاعران  درست بارد، ممکن است در دربلار وی  ل دانسته   (095-044)طغرل بن ارسالن 

قصلیده اش  فقل  سله   کله  بلا توهیله بله این   . (5/605: 4364صلفا،  )دیگری ا  بلوده بارلند   

در مدح وی وهلود   (449: 4365)و ظ یر فاریابی  (406 و 03: 4315) عبدالرّشا  الدیین همال

 الا بلاقی نمانلده    کله ا  ارعاری هز چند رعر منقول در تذکره د و در ضمن اش رستدار

 (565 ،554 ،490، 455، 96، 95 :4334)اخسلیکتی  . باره داوری کلرد   توان در این ، نمیاست

 .برای ار یک اش رهال عصر او بیش اش یک قصیده نگفته است

 ،انلد  کشلاه بله قلدرت رسلیده    بلن مل  محمیلد که بعد اش را عرا  ة سالهق ،یکلّ به طور

کتی اثیر اخسلی راعرانی مانند که  رعرااییتعداد . دانست ادبییاتچندان حامی  توان  نمی

درباریانشلان دارنلد،    امچنلین ظ یر فاریابی در ملدح آنلان و    و عبدالرّشا  الدیین همال و

ل محلّلی  مدح دیگر درباراا و یا رهلا  راعران،ا لب این . رود نمیمورد  دو یا سهاش بیش 

خاقانی دربار پادرااان محلّلی و حتّلی    ،برای مثال  اند داده  را به مدح سالهقه ترهیح می

تملام   علرا  تلرهیح داده و  ة ن محلّی در رمال  رب ایران را به سالهقای اش متنفّذا هعدی

برایشلان   عرا  گفته، محدود به چند قصیده است که در سفر ح یة آنچه در مدح سالهق

وی کله در دربلار   . نفرسلتاده اسلت   آنلان ای ال  بلرای    قصیده ضمن اینکه است  سروده

با ادبا و نویسندگان کلامالً آگلاه    ایشانبرخورد ة عرا  حضور دارته، قطعاً اش نحوة سالهق

نیلز اش ایللدگزیان و    (340-359مقدیمله،  : 4365)ر فاریلابی  ممدوحان اصلی ظ ی. بوده است

سللجوقیان علرا     کسلانی را در قلملرو   خواسلت   ر میروم استند و اگة باوند و سالهق آل

ن محلّلی در  صلاعد و تعلدادی اش قدرتمنلدا    د، این عدیه، خجندیان اصلف ان و آل مدح کن
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. عرا  بودند و برای خود طغرل بن ارسلالن بلیش اش یلک قصلیده نلدارد     ة سالهق قلمرو

 ،ارسالن ،شندشقصیده برای فر دوقصیده برای طغرل و  فق  دواصف انی ا   الدیین همال

خیللی   ،صلاعد دارد  عاری کله ملثالً بلرای خجنلدیان و آل    دارد که در مقایسه با تعداد ار

عرا ، قلدرت اتابکلان   ة پایانی حکومت سالهقة دورة دربار م  یبسیار  مسئلة. ناچیز است

قلدرت واقعلی را در دسلت     در پایان این دوره و شمانی کله اتابکلانْ   رسد  به نیر می. است

 ظ یر فاریلابی  نمونه،برای  ایشان بوده است ة کار حمایت اش فران  ا  به ع د دارتند،

و گویلد   میمدح را آنان بوده است، بیش اش ار کسی ایلدگزیان  ه در قلمروک (393: امان)

خسلرو و   ،دیگلر چنلین ملواردی   ة نمون. قصیده در مدح طغرل بن ارسالن داردفق  یک 

بله نلام   خلود را   خسلرو و رلیرین  ة منیوم (6، دیمهمق: 4341) نیامی. نیامی است ریرین

 محمیلد آن را بله نلام    دالد   تلرهیح ملی  و  کنلد   نملی  ،طغرل بن ارسالن ،حاک  سلجوقی

ا  به احتمال شیاد برای املین رلخص    فرامرشنامهة منیوم. پ لوان بن ایلدگز کند ه ان

ا  اش ارلعار  یلر   عرة که بر خالب سالهقل اتابکان  . (433: 4364نحوی، ) سروده رده است

رلاعران و نویسلندگان   به وضوح حامیان ب تلری بلرای    اند ل  دهکر  مدحی ا  حمایت می

 .اند بوده

 

 قاوردیان کرمان

فارسی نشان  ادبییاتای به حمایت اش  عالقه ،سلجوقیانبیشتر نیز امانند قاوردیان کرمان 

ن اصللی اشرقلی   اش مملدوحا  رد را بتوان نام بلرد کله  امیرانشاه بن قاوفق  راید . اند نداده

در  (66، 60، 64، 46، 45، 16، 34، 51، 46، 43 :4331)اشرقلی   ةیدده قصل اروی بوده است و 

مدیاح مکلرم بلن علال، وشیلر      ،کرمانة تاریب سالهقبراانی ا  به ر ادت . مدح وی است

ک فقل  یل   (051: 4346)معلزّی   ،با ایلن حلال  . (9: 4354معین، )بانفوذ قاوردیان بوده است 

فارسلی   ادبییلات ای به حمایت اش  عالقهنیز حاکمان بعدی قاوردی . دارداو قصیده در مدح 

است کله نزدیلک سله سلال در     یک مثال بسیار رورن، عثمان مختاری . داند  نشان نمی

آنچله  . تفاوتی این سلسله به رعرا رااد گویایی است اش بیدربار آنان بوده و سرگذرتش 

 (501: 4314)ی کله املای   طلور  املان  ر قاوردیان کرمان برود ل ری به درباباع  رده مختا

بله املین دلیل  ال      . بویه در کرمان اسلت  کند ل وهود بقایای راازادگان آل   اراره می

در مدیت سه سال  (014، 054، 141، 104، 450، 41، 15 :  امان159، 155، 54: 4314)مختاری 
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 رلاه سلروده اسلت،    ه بلن کرملان  رلا  نقصیده در ملدح ارسلال   فق  سهاقامت در کرمان 

ترکیلب   یلک قصلیده و   رلش  ،بویی دوم، امیراالمرای وی ولةکه در مدح عضدالدی درحالی

اایی که بله او   با وهود وعده ،ماند  نی  که در کرمان میو مختاری پا اش دوسال. بند دارد

، کنلد  خرج سفر بله  لزنین را تلأمین   و برای آنکه  رود  چیز می داده رده بود، فقیر و بی

ال   سلرانجام  . را نزد رلاه کننلد  رود که رفاعتش   رباریان متوسی  می  به برخی اش ددای

و او بلا   کنلد  ملی را م ییلا  رسد و وسلای  باشگشلتش    ولة بویی به دادش میامان عضدالدی

در میلان دیگلر حاکملان    . (513-509: 4314املایی،  ) گویلد  میکرمان را ترک  ناخشنودیْ

بلن   رلاه  سللجو  بلرای   (416: 5031)ای که عبدالواسع هبللی   هقصید یکهز  ، بهقاوردی

 .نشانی اش حمایتی پیدا نشد، است سروده راه ارسالن

 

 اجتماعی و سیاسی حامیانة تحلیل بر اساس طبق: بخش دوم

حمایلت   ادبییاتانداشه اش دای  ار یک اش طبقات سیاسی تا چه نشان  آنکهدر اینجا برای 

، حاکمان رل راا  وشیرانرااان، : کنی   می بندی اا تقسی  ر این گروهاند، آن ا را د کرده  می

پادرلااان ایلن دوره بایلد    ة دربار. امرای لشکری نانشان، کارکنان دیوانی، علویان،و کارک

فقل   بیشترین تعلداد ارلعار بله آنلان تقلدی  رلده اسلت،         کمیی،گفت اگرچه به لحاظ 

و سلنجر   محمیلد انلد، برکیلار  و    ت کلرده حمایل  ادبییلات اایی که در ایلن دوره اش  استثنا

ای  و اش آنلان   تر رااد بوده اای پیش در دورهاین دوره نیز بر خالب آنچه  وشیران. استند

فقل    آنلان اش میلان  . انلد  نکلرده  ادبییات، هز چند مورد، حمایت چندانی اش رود  انتیار می

هز یکی یعنی  سنجر با اینکه به متعدید وشیران. کرداستثنا را ک المل توان فرشندان نیام  می

نشلان   رلاعران چنلدانی بله حمایلت اش    ة اند، باش ا  عالق ه امه ایرانی بودهبقیی ،کارغری

 اتّفلا  عرا  اش این ا  بدتر است و برای ا لب قریلب بله   ة سالهق وشیراناوضاع . اند نداده

امیلدی بلرای    ةگروای که در این دوره نقط یگانه. بیش اش یکی دو رعر گفته نشده ،آنان

ه، شیاد این عدی داگرچه با وهود تعدا. اند اند، حاکمان ر راا بوده و نویسنگان بودهراعران 

انلد، در میلان آنلان حامیلان نسلبتاً       ای به حمایت اش آثار ادبی ندارته اش آنان عالقهخیلی 

ایلن   ای اش حاکمان ر ری در قدرت گرفتن طبقه دیآ  به نیر می. پیدا کرد توان  خوبی می

در نبلود حمایلت   . روی داده اسلت  ادبییلات ات مثبتی است کله بلرای   اتّفاقیکی اش  ،دوره

کورسوی امید رلاعران بلوده   تن ا  ،متمرکز دربار، این درباراای کوچک امیران و حاکمان
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در مقیاسلی بسلیار کوچلک     ادبییلات حمایت این درباراای کوچلک اش   ،با این حال. است

انلد بلرای ملدیت     توانسلته فقل    ،ین درباراا حتّی به فلر  عالقله  ا بیشتر. افتد  می اتّفا 

حمایلت   رلاعران تعلداد افلراد دیلوانی کله اش     . محدودی شندگی راعران را تأمین کننلد 

ترین  کرده ا لب اش باسوادترین و تحصی  آنانکه با توهیه به این. سیار ناچیز استب ،اند کرده

وللی   ،کننلد  ادبییلات حمایلت بسلیار بیشلتری اش    رفت   اند، انتیار می افراد شمان خود بوده

مانند چند مورد استثنا  فق  آنان را نادیده گرفت  توان  قدر ک  است که می تعدادران آن

گروه دیگلری کله   . رود  الملک مستوفی خوارشمی و یا مودود احمد عصمی یافت می ررب

، اش آثلار  کرد  پیدا میاین گروه به مواشات قدرت سیاسی که . اند ریعیان ،خور ذکر استدر

الایی کله بلا مقاصدرلان      بیشلتر اش کتلاب   ریعیانْ رسد  به نیر می. کرد  ادبی حمایت می

ة انرنامل اای رعری نییلر     اگرچه اش منیومهاند کرده  حمایت می است، اماانگی دارته

یکلی دو نفلر نییلر عللی باربلک       ،لشلکری  امیلران اش میلان  . اند حمایت کردهنیز  یمینی

آن لا چنلدان   ة ای که با توهیه به روحیی مسئله ، قاب  ذکر استند اش امرای سنجر ،الحاهب

ای  با این حلال تعلدادی اش املین املرا شملانی کله بله حکوملت منطقله         . عجیب نیست

این نکته را ا  بایلد ذکلر کلرد کله تعلداد      . اند کرده  ، اش راعران حمایت میاند دهیرس  می

، محلدود بله   خاصی خارج اش دربار نورته رلده اسلت  ارآثاری که در این دوره با حمایت 

 . امین چند مورد است

اش رلااان،    یلر  بله در این دوره باید گفلت   ادبییاتبودن حامیان  ایرانی یا ترکة دربار

: 5559) تللی بایلد نیلر ت    دیآ  به نیر می. اند بوده ادبییات ، حامیکمی اش ترکانخیلی تعداد 

 :دیگو  را پذیرفت که می (59

اینکله آن لا   . کردند  اای حاک ، تن ا ترکانی بودند که اش رعر حمایت می افراد خاندان

 لا فقل    آن. ، نامعلوم استاند دهیف م  انداشه به رعر عالقه دارتند یا حتّی آن را میتا چه 

گوش دادن به ارعاری که در مدحشان سروده رده و پاداش دادن بله آن را بله عنلوان    

خلود  ة  ا بیشتر وظیفآن. وظایف پادراه پذیرفته بودند و بخشی اش بخشی اش مراس  دربار

 .دانستند  را ررکت در هن  و یا مراس  بزم می

وهلود  سلبب  به فق  اش رعر در این دوره را نکردن حمایت  توان  ، ابداً نمیاین با وهود

 امیلران ان و گرفته تا دیوانی وشیراناش ل ایرانیان بسیاری که در دربار بودند  . ترکان دانست

، رلاید بسلیار   کردنلد   و عللوم حمایلت نملی    ادبییاتو به ار دلیلی اش ل و حاکمان ر راا  
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ف رست بلندباالیی . که اش رسوم درباراای ایرانی آگاه نبودند بیشتر اش ترکان مقصیر بارند

گلواه  اند، ب تلرین   اند و آنان را اش خود رانده نکردهراعران اش ایرانیانی که ایم حمایتی اش 

 .این موضوع است

 

  نتیجه

هز چند اسلتثنا، در   به. فارسی دانست ادبییاتتوان چندان حامی   سلجوقیان را نمیبیشتر 

و رلاعران  انلدکی بله   خیللی  توهیله   ،و دیگر درباریان وشیران ن دوره، رااان ولبیشتر ای

ماننلد  ل لی  اای قب خصوص در مقایسه با دوره نکردن بهاین حمایت . اند دارته نویسندگان

توهی ی طغرل را بتلوان بله پلای     اگر بی. ل بسیار چشمگیر استسامانیان و  زنویان  ة دور

بلا  . را دارلت راعران مشکالت سیاسی گذارت، در دوران بعد اش او باید انتیار حمایت اش 

ایم رلاعر دیگلری وهلود ندارلته      ،معزّی حتّی در دربار ملکشاه ا  هز امیر ،این حال

رسلیدگی  رلاعران  بایست بله    یک وشیر ایرانی کاردان میدر هایگاه ملک که ال نیام. است

و نیلز  ل   محمیلد یعنلی برکیلار  و   ل فرشندان ملکشلاه   . توهیه بود بیایشان کند، آرکارا به 

الملک بودند، بیشترین عالقله را بله مسلائ  فرانگلی نشلان       شان که فرشندان نیاموشیران

او که  راعرانیتعداد . سلجوقی استة در دور ادبییاتان ترین حامی م  یسنجر اش . داند  می

هانشلینان سلنجر ال  تن لا     ة در دور. ، یادآور دربار محمود  زنوی اسلت اند گفتهرا مدح 

کوتلاه حکلومتش   ة اسلت کله در دور   ،سلنجر ة خواارشاد ،خان ، محمود بن ارسالناستثنا

. اسلیاب بله حسلاب آورد   افر چنلد وی را بایلد اش آل   کلرد  الر  راعران قبولی اش محمایت 

تلوان آن    چنان اندک است که می و درباریانشان آن وشیرانعرا  و ة سالهقبیشتر حمایت 

خاقلانی در منلاطق مجلاور آن لا شنلدگی      ماننلد  بزرگی راعران که با این. را نادیده گرفت

 راعرانی کله در حتّی . اند ای به خدمت آن ا ندارته ترین عالقه یک کوچک کردند، ایم  می

الای   ملدح خانلدان  نیلز  اصف انی و ظ یر فاریلابی   الدیین همالامانند  ،آنان بودند قلمرو

در پایلان   م ل ی  مسلئلة . دادند  صاعد و یا خجندیان را به دربار آنان ترهیح می قدرتمند آل

بله مراتلب    دست دارتند و حامیلانِ به قدرت اتابکان است که قدرت واقعی را  ،این دوره

ة قاوردیان کرمان نیلز امچلون سلالهق   . اند فارسی بوده ادبییاتن برای ب تری اش سلجوقیا

 .اند توهیه بوده بسیار بیراعران، و  ادبییاتعرا  به 
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پادرااان بیشلتر اش الر گلروه     ،باید بگویی  در این دوره ،اگر آمار را مالک قرار دای 

 معلزّی  ییلر امیلر  ن یمدیاح اناند که با توهیه به راعر دیگری اش رعر مدحی حمایت کرده

. عجیبلی نیسلت   مسئلة لستایش راه   اش ترین وظیفه م  یو بود عرای دربار که امیرالشّل 

حملایتی اش  ل المللک    فرشنلدان نیلام  امچون هز چند استثنا  این دوره ل به  وشیرانبیشتر 

بسلیار انلدک اسلت    نیز فارسی  ادبییاتدیوانی اش عامالن حمایت . اند فارسی نکرده ادبییات

امیلران  . انلد، عجیلب اسلت    با توهیه به اینکه ا لب آنان اش فرایختگان شمان خود بودهکه 

امین ارخاص وقتی بله   ار چنداند   ندارته ادبییاتلشکری ا  چندان توهی ی به رعر و 

حاکملان رل راا   . پذیرفتند  را در دربارران می راعرانگاه اند،  رسیده  حکومت ر ری می

ایشلان   کله بله  الا و رلعراایی    کتلاب تعداد . باید اش آنان نام بردکه اند  ترین گروای م  ی

گذرلته اش  . ت اسلتند ییحائز اامی ،نوپا بودنعلّت به ولی چندان شیاد نیست، تقدی  رده، 

اش دیگلر مراکلز قلدرتی    . توان یافت  می ادبییاتحامیان استواری برای  ،که در میان آناناین

در اگرچله  ید به رلیعیان و اسلماعیلیان ارلاره کلرد کله      باکردند، حمایت  ادبییاتکه اش 

استند ایشان ، در میان اند کردهحمایت اش آثار اعتقادی امفکران خود فق  بعضی موارد 

ن تلرک بلود  . دانلد   اای ادبی ا  عالقه نشان می کسانی که به رعر مدحی و دیگر رک 

کسلانی کله   بیشتر دارته و فارسی ن ادبییاتعالقگی به  خاندان حاک ، نقش چندانی در بی

 .اند اند، ایرانی بوده کردهم ری  بیبه راعران 

 

 منابع

 .رناسیبه کورش منصور رستگار فسایی، ریراش، بنیاد فارس، فارسنامه، (4341)ابن بلخی 

خ، ت لران،  فلرّ  املایون  اللدیین  به کورش رکن، اخسیکتی الدییندیوان اثیر، (4334) الدییناخسیکتی، اثیر

 .ی رودکیکتابفرور

الا،  به کورش احمدرضا یلمله ، دیوان ادیب صابر ترمذی، (4360)ادیب صابر ترمذی، صابر بن اسماعی  

 .خرد ت ران، نیک

 .به کورش سعید نفیسی، ت ران، شویار ،دیوان اشرقی اروی، (4331)اشرقی اروی، هعفر بن اسماعی  

س رضوی، ت ران، بنیاد به کورش مدری ،لویآثار عة رسال، (5031)بن اسماعی   محمیداسفزاری، ابوحات  

 .فران  ایران

 .، به کورش مدریس رضوی، ت ران، علمی و فرانگیدیوان انوری، (4341) محمیدانوری، علی بن 

 .، به کورش رحی  عفیفی، ت ران، علمی و فرانگینامهب من، (4345)الخیر  ایرانشان، ابن ابی



 23/ فارسی ادبیّاتسلجوقیان و حمایت از  

 .ل متینی، ت ران، علمیبه کورش هال نامه،کوش، (4344) لللللللل

 .اهلل صفا، ت ران، امیرکبیر به کورش ذبیح، دیوان عبدالواسع هبلی، (5031)هبلی، عبدالواسع 

ه کورلش وحیلد   بل  اصلف انی،  عبلدالرّشا   اللدیین دیوان همال، (4315) عبدالرّشا اصف انی،  الدیینهمال

 .یدستگردی، ت ران، سنای

 .اس اقبال، ت ران، اساطیرقزوینی و عبی محمیدبه کورش  ،الکتبةعتبة، (4361)بدیع  الدیین هوینی، منتجب

سجیادی، ت ران،  الدیین به کورش ضیاء ،دیوان خاقانی رروانی، (4366)بدی   الدیین خاقانی رروانی، افض 

 .شویار

به کورلش رضلا بیلات و ابوالفضل   الملی، ت لران، میلرا          ،(ای ک نمنیومه)نامه علی، (4369)ربیع 

 .توبمک

 .به کورش مدریس رضوی، ت ران، ابن سینا ،سناییدیوان ، (4314)، ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی

 الدیینبله کورلش ناصلر    ،دیوان حکی  سوشنی سمرقندی، (4336)بن مسعود  سوشنی سمرقندی، محمید

 .حسینی، ت ران، امیرکبیرراه

 .شمانهت ران، اختران ل  ،اهتماعی رعر فارسیة شمین، (4361)رضا محمیدرفیعی کدکنی، 

 .هلد دوم، ت ران، فردوس ،در ایران ادبییاتتاریب ، (4364)اهلل  صفا، ذبیح

فشلارکی، مشل د،    محمیلد و  به کورش مصلطفی هیحلونی   ،اختیارات راانامه، (4349)علی بن احمد 

 .رناسیآستان قدس رضوی، مرکز خراسان

نژاد، ت لران،  اهلل حبیبی به کورش ذبیح ،دی ر ریاریدیوانی عما، (4364) الدیین عمادی ر ریاری، عماد

 .طالیه

بله کورلش علیرضلا     ،عمعلق بخلارایی   اللدیین دیوان ارعار رل اب ، (4369) الدیین عمعق بخارایی، ر اب

 .رعبانلو، ت ران، آشما

 .ی، ت ران، بابکامای الدیین به کورش هالل الملوک،ةنصيح، (4314) محمید زّالی، 

به کورش مدریس رضوی، ت ران،  ،ب به ارربحسن  زنوی ملقّسیید  دیوان، (4315) حسنسیید   زنوی،

 .اساطیر

 .به کورش امیرحسین یزدگردی، ت ران، قطره ،دیوان ظ یر فاریابی، (4365) الدیینفاریابی، ظ یر

ان، به کورش ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریلا، ت لر   ،ویا و رامین، (4319)اسعد  الدیینفخرگرگانی، 

 .بنیاد فران  ایران

 .دبیرسیاقی، ت ران، اررفی محمیدبه کورش  ،دیوان المعی گرگانی، (5030)المعی گرگانی 

ی، ت لران،  امای الدیین به کورش هالل ،دیوان عثمان مختاری، (4314)مختاری  زنوی، عثمان بن عمر 

 .بنگاه ترهمه و نشر کتاب

 .هفروری اسالمیی به کورش عبیاس اقبال، ت ران، کتاب دیوان،، (4346)بن عبدالملک  محمیدمعزّی، 



 37 پیاپی ةشمار ،3727بهار و تابستان  ،3 شمارة ،7سال  فارسی، ادب/ 29

-4، 4ة ، رلمار و علوم انسانی تبریز ادبییاتة دانشکدة مجلّ، «اوة براانی و قصید»، (4354) محمیدمعین، 

46. 

، سلیمرا ، «به فردوسی یوسف و شلیخافردوسی و بطالن انتساب ة کتاب ازار»، (4300)مینوی، مجتبی 

 .16-19، 1ة رمار

 .4ة ، رمار1ة دور ،سخن، «ویا و رامین»، (4331)، مجتبی مینوی

و علوم انسانی  ادبییاتة دانشکدة مجل، «آنة و سرایند فرامرشنامهة مالحیاتی دربار»، (4364)نحوی، اکبر 

 .431-449، 411ة رمار ،دانشگاه ت ران

، ت ران، علمی و ، به کورش ایوبرت دارک، چا  افت سیرالملوک، (4363)الملک، حسن بن علی نیام

 .فرانگی

معلین، ت لران،    محمیلد قزوینلی و   محمیدبه کورش  ،چ ارمقاله، (4360)نیامی عروضی، احمد بن عمر 

 شویار،

بله کورلش بلرات شنجلانی،      ،خسرو و ریرین نیامی گنجوی، (4341)بن الیاس  محمیدنیامی گنجوی، 

 .ت ران، دانشگاه ت ران

 .ت ران، علمی و فرانگی نامه،مختاری، (4314) الدیین امایی، هالل

Tetley, George E. (2009), The Ghaznavid and Seljuq Turks, Routledge, 

London. 


