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چکیده
در دورهای که سلجوقیان ( )095-134بر ایران حکومت میکردند ،تعداد قابل تلوهی ی اش رلعرا و
نویسندگان در مناطق تحت نفوذ آنان شندگی میکردند .این مقاله با بررسی پادرلااان سللجوقی و
وشیران آنان و نیز رهالی که در عصر ایشان می شیسته اند ،سعی دارد نشان داد ار یک اش این افراد
تا چه حدی اش ادبییات فارسی حمایت کردهاند .در مرحلة بعد ،تمام حامیلان ادبییلات در ایلن دوره در
رش گروه رااان ،وشیران ،حاکمان ر راا ،کارکنان دیوانی ،علویان ،امرای لشلکری تقسلی بنلدی
رده اند تا مشخص رود ار یک اش این طبقات تا چه انداشه حامی ادبییات فارسی بودهاند .مقالله بله
این نتیجه میرسد که سلجوقیان ل بههز چند مورد استثنا ل تمای شیلادی بله حمایلت اش ادبییلات
فارسی ندارتهاند .اش اتّفاقات مثبتی که در این دوره میافتد ،رک گیری طبقة هدیدی اش حاکملان
محلّی است که تا انداشهای حامی ادبییات بودهاند و نیز قلدرتگیلری گلروهالایی نییلر رلیعیان و
اسماعیلیان .این مراکز قدرت هدید ،امزمان با افزایش قدرت خود ،اش مسائ فرانگی ا حمایلت
میکردهاند .ترک بودن خاندان حاک  ،نقش چندانی در بلیعالقگلی بله ادبییلات فارسلی ندارلته و
بیشتر کسانی که به راعران بیم ری میکردهاند ،درباریان ایرانی بودهاند.
واژههای کلیدی :سلجوقیان ،ادبییات فارسی ،ممدوحان ،حمایت اش راعران.
رایانامة نویسندة مسئول:

hamidrezahakimi66@gmail.com
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مقدّمه
تولید اثر ادبی در ه ان قدی ساشِکار متفاوتی با آنچه امروشه ملا رلاادی دارلته اسلت.
مسئلة اویل در تولید اثر ادبی این است که ارخاصی شندگی راعر یلا نویسلنده را در حلدی
نیاشاای اویلییه برآورده کنند .ارچه تعداد این حامیان و امچنین توان آنان در حمایلت اش
تولیدات فرانگی در یک دوره بیشتر بارد ،احتمال اینکه آثار بیشتر و باکیفییلتتلری در
آن دوره پدید آیند ،بیشتر می رود .برای ارشیابی اوضاع فرانگلی در دورة سللجوقی نیلز
امانند ار دورة تاریخی دیگری ،بدون رکی یکی اش نخستین گلامالا ،رلناختن کسلانی
است که اش آثار فرانگی حمایت میکردهاند .این تحقیق به بررسی حامیان آثار ادبلی در
قلمرو سالهقة بزرگ (اش طغرل تلا سلنجر) و امچنلین سلالهقة علرا و کرملان خواالد
پرداخت .دورة اتابکان و سالهقة آسیای صغیر به سبب گستردگی شیاد ،نیاش به تحقیقلات
هداگانهای دارند و موضوع این تحقیق نیسلتند فقل در پایلان ایلن دوره ،ارلارهای بله
ایلدگزیان خوااد رد .اش نیر موضوعی ،تأکید این تحقیق بر ادبییات فارسی خواالد بلود
با این حال ،برای اینکه تصویری که اش حامیان ارائه میرود نلاقص نبارلد ،بله آثلار یلر
ادبی (مانند آثار علمی) که در این دوره تألیف رده ،ا اراره خوااد رد .در قسلمت اویل،
حامیان رعرا اش شمان طغرل به ترتیب تاریخی بررسی رلدهانلد و پلا اش خلود پادرلاه،
وشیران و دیگر درباریان و نیز رهالی که در عصر وی بودهاند ،مطالعه ردهانلد .در مرحللة
بعد ،برای آنکه مشخّص رود حامیان فرانگی این دوره اش کدام طبقه بودهانلد ،افلراد بله
چند طبقه اش همله رااان ،وشیران ،دیوانیان ،حاکمان محلّی ،املرای لشلکری ،و علویلان
تقسی بندی رده اند تا مشخّص رود حامیان تولید آثار ادبی ،بیشتر اش میان کدام طبقات
اهتماعی و سیاسی بودهاند.
بخش اوّل :تحلیل تاریخی
دورة طغرل
دربارة طغرل ( )100-114باید گفت در ارعار موهود در دیواناای چلا رلده ل بلههلز
چند بیت در ابتدای ویا و رامین ل حتّی یک قصیده که مدح وی را گفته بارلد وهلود

ندارد .تن ا اثر ادبی قاب توهی ی که در دورة طغلرل بله وهلود آملده ،منیوملة ویلا و
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رامین اش فخرالدیین اسعد گرگانی است .در این کتاب ،مدح طغرل و وشیرش عمیلدالملک
کندری وهود دارد (گرگانی 41 ،45 :4319 ،ببل) .با این حال باید توهیه دارت که کتلاب بله
درخواست عمید اصف ان نورته رده است و در طول تألیف کتلاب ال نله طغلرل و نله
کندری در اصف ان نبوده اند که بخوااند حمایتی اش نویسنده کنند .در واقع ،گرگانی ابتدا
در نزد طغرل بوده است ،ولی بعد ترهیح میدالد املراه او بله نقلای دیگلر نلرود و بله
ب انه ای در اصف ان میماند (مینوی .)43 :4331 ،بنابراین حامی این کتلاب را بایلد املین
عمید ابوالفتح میفّر دانست که انگام اقامت راعر در اصف ان ،اش لطف او برخوردار بلوده
است .این مسئله که در اشت سال حکومت طغرل حتّی یک اثلر بلرای او تلألیف نشلده
است ،به وضوح بیتفاوتی وی را به مسائ فرانگی نشلان ملیدالد .البتّله الیم معللوم
نیست که وی اساساً چه انداشه شبان فارسی را میف میده که بخوااد اش آن حمایت کنلد.
اش این گذرته ،بسیاری اش سالهقه ،پیش اش آنکه این قوم به قدرت برسلند ،حتّلی کمتلر
تجربة شیستن در ر راا را دارتند تا چه رسد به اینکه بخوااند با ظریلفتلرین مسلائ
حکومتی و آن ا مسائ فرانگی آرنا بارند .در چنلین اوضلاعی ،گروالی کله انتیلار
میرود سنّتاای درباری پیشین را دنبال کنند ،وشیران استند .بلا وهلود ایلن ،اش میلان

وشیران طغرل ،فق می توان اش کندری نام برد که عالوه بر چند بیتی که در آ اش ویلا و
رامین مدح رده است ،المعی ا در دیوانی که اش ارعارش به ها مانلده ،افلت رلعر در
مدح وی دارد (المعی گرگانی.)435 ،96 ،65 ،16 ،39 ،59 ،4 :5030 ،
میتوان احتمال داد که تثبیت یک حکومت نوپا در آن دوران آرلفتگی کله ملدیعیان
قدرت بسیار بودند ،شمان و انرژی برای رسیدگی بله املور فرانگلی بلرای سیاسلتمداران
باقی نمیگذارت چراکه رسیدگی بله چنلین املوری اساسلاً نیاشمنلد ثبلات و برقلراری
آرامش و فرا ت دربار است تا امکان تشکی حلقهالای علملی و ادبلی ل کله پلیشنیلاش
تولیدات فکری و ادبی است ل به وهود آید و چنین ررایطی در آن دوران پرآرلوب آ لاش
یک حکومت هدید که در بسلیاری نقلای مشلغول کشورگشلایی و اش بلین بلردن دیگلر
مدیعیان قدرت بود ،تصویرپذیر نبود .اش تن ا حامیلان دیگلری کله در دورة طغلرل اطّلالع
داری  ،یکی دو تن دیگر اش حاکمان ر راا استند که یکی دو قصیده برایشان گفته رده
است (المعی گرگانی.)404 ،404 ،454 ،64 :5030 ،
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دورة البارسالن
راعری که به دربار البارسالن اختصاص دارلته ،بررالانی ،پلدر امیرمعلزّی ،بلوده اسلت.
اشآنجاکه دیوانی اش براانی باقی نمانده ،تعداد ارعار وی در ملدح اللبارسلالن نامشلخّص
است (معین .)6 :4354 ،به یر اش این ،فقل اش یلک قصلیدة المعلی و یلک قصلیده کله در
تبریک فتح مالشگرد گفته رده است ،خبر داری (المعی گرگانی 414 :5030 ،عمعق بخلارایی،

 .)559 :4369بههز نیامالملک ل که دربارة وی صحبت خوااد رد ل اش کا دیگری اثلری
به دست نیست که حمایتی اش رعرا در این دوره کرده بارد.
دورة ملکشاه
راعری که به مدح وی اختصاص دارته ،امیرمعلزّی بلوده و در دیلوان وی ،بلیش اش الر
کا دیگری مدح رده است یعنی در  99قصیده (معلزّی،93 ،95 ،65 ،49 ،44 ،40 :4346 ،
،555 ،494 ،441 ،414 ،405 ،419 ،416 ،411 ،410 ،411 ،414 ،415 ،436 ،444 ،443 ،90 ،91
،355 ،341 ،544 ،541 ،540 ،543 ،545 ،545 ،519 ،514 ،554 ،551 ،550 ،551 ،553 ،554
،045 ،199 ،196 ،163 ،165 ،149 ،136 ،150 ،306 ،330 ،333 ،335 ،334 ،335 ،359 ،354
،011 ،011 ،013 ،015 ،039 ،036 ،034 ،031 ،030 ،031 ،035 ،034 ،056 ،054 ،051 ،051
،454 ،451 ،451 ،453 ،455 ،194 ،166 ،141 ،114 ،110 ،141 ،045 ،045 ،005 ،004 ،014

 .)649 ،646 ،659 ،440 ،441 ،430 ،431 ،443 ،444 ،445 ،459عالوه بر این ،اش دو کتاب ا
خبر داری که وی در رک گیریاش نقش دارته است .یکی کتاب اختیارات رلاانامه اش
علی بن احمد است که البتّه امانطور که مصحیح کتاب اراره میکند ،به احتملال شیلاد
به فرمان نیامالملک پدید آمده ،امیا به ملکشاه تقدی رلده اسلت (عللی بلن احملد:4349 ،

مقدیمه .)9 ،کتاب دیگر سیرالملوک (سیاستنامه) نیام الملک است کله بله درخواسلت وی
نورته رده (نیامالملک .)1-3 :4363 ،واضلح اسلت کله چلون ایلن اثلر بله قصلد آملوشش
حکمرانی برای وی تألیف رده اسلت ،نملی تلوان آن را بله معنلای حملایتش اش ادبییلات
دانست.
رخصییت سیاسی م ی این دوره ،نیام الملک است .امیرمعزّی در پانزده قصیده وی را
مدح کرده اسلت (معلزّی،154 ،144 ،143 ،116 ،159 ،154 ،150 ،345 ،354 ،530 ،15 :4346 ،

 .)146 ،151 ،150 ،140امچنین در دیوانی که اش ارعار منسوب به المعی همعآوری رلده
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است ،سه قصیده در مدح وی وهود دارد (المعی گرگلانی .)430 ،455 ،15 :5030 ،بله یلر اش
این دو مورد ،ایم نشان دیگری مبنی بر حمایت وی اش ادبییات موهود نیست .بیعالقگی
نیامالملک به رعر فارسی تا انداشهای بود که حتلی معلزّی ال متوهیله آن رلده بلود و
آرکارا اش آن رکایت میکرد (نیامی عروضی.)11 :4360 ،
اش میان رهال این دوره ،م یترین رخص ،طغانشاه بن البارسلالن ،بلرادر ملکشلاه و
حاک ارات ،است که ملکشاه او را به دلیل

طغیلانش ،در قلعله ای حلبا کلرد (نیلامی

عروضی :4360 ،تعلیقات .)541 ،مثنوی یوسف و شلیخا ،اثری است که برای وی نورته رلده
است (مینوی 05 :4300 ،ببل) .عالوه بر این ،او اش ممدوحان اصلی اشرقی اسلت و در دیلوانی
که اش ارعارِ بههامانده اش اشرقی منتشر رده است ،دواشده قصیده در مدح وی وهلود دارد
(اشرقلللی الللروی .)95 ،95 ،41 ،10 ،04 ،16 ،11 ،35 ،54 ،41 ،44 ،4 :4331 ،وی در دو هلللای
دیوانش اراره میکند که کتاب سندباد نامه را برای طغانشاه نی کرده بلوده اسلت .اگلر
گفتة عوفی درست بارد ،او کتاب الفیه و رللفیهای ال بلرای املین پادرلاه بله نیل
درآورده بوده است (اشرقی اروی :4331 ،مقدیمه .)45 ،44 ،چ ارمقاله نام افت رلاعری را کله
در دربار وی بوده اند میآورد :اشرقی اروی ،ابوعبداهلل قرری ،ابومنصور بایوسف ،رلجاعی
نسوی ،احمد بدی ی ،حقیقی ،نسیمی .امچنین اضافه میکند که او در میان آلسللجو
اش امه رعردوستتر بود (نیامی عروضی .)19 :4360 ،نفیسی نام دو راعر دیگلر را ال بله
این تعداد اضافه میکند :صفیالدیین یزدی و کافی خراسلانی معلروب بله کلافرک (اشرقلی

اروی :4331 ،مقدیمه .)6 ،حکایتی ا کله در چ ارمقالله نقل رلده ،نشلان ملیدالد کله
طغانشاه ،ا به راعران عالقه دارته و ا شبان فارسی را خوب میف میده است (نیلامی

عروضی.)19 :4360 ،
رخصییت دیگر ،علی بن طاار ،اش ارراب سبزوار است .منیومة علینامه که بله سلال
 165سروده رده ،به وی تقدی رده است .رکّی نیست کله الدفش اش حمایلت چنلین
کتابی ،عالقة مذابی بوده است (ربیع :4369 ،مقدیمله .)51 ،امچنین باید اش علی بن محمیلد
بن سری ل که احتماالً وشیر طغانشاه بوده است ل نلام بلرد کله اشرقلی افلت قصلیده در
مدحش دارد (اشرقی اروی.)93 ،64 ،45 ،11 ،35 ،54 ،3 :4331 ،
راعری که بیش اش ار کا دیگر ،رهال این دوره را مدح ملیکنلد ،معلزّی اسلت .اش
میان ممدوحان او باید به ایلن ملوارد ارلاره کلرد :سییدالرّؤسلا ابوالمحاسلن محمیلد بلن
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فض اهلل اش مخالفان نیامالملک :سیزده قصیده (معزّی،399 ،515 ،539 ،449 ،64 ،44 :4346 ،

 .)436 ،435 ،449 ،135 ،156 ،151 ،154رربالملک ابوسعد محمیلد بلن منصلور مسلتوفی
خوارشمی ،مستوفی دورة البارسالن و بیشتر دوران ملکشاه :یاشده قصیده و یلک مسلمی
(املان .)416 ،101 ،155 ،159 ،043 ،134 ،150 ،154 ،369 ،344 ،04 ،53 ،54 :ارسالن ار و بن
الب ارسالن ،اش درباریان این دوره :چ لارده قصلیده (املان،549 ،546 ،541 ،541 ،444 ،66 :

 .)651 ،655 ،145 ،050 ،115 ،340 ،309 ،336برای ایمیک اش رهال دیگر ایلن دوره ،بلیش
اش دو سه مدح سروده نشده است و تقریباً امة این ارخاص ،اش درباریان ملکشاه بودهانلد
(امان.)131 ،131 ،135 ،109 ،101 ،153 ،396 ،310 ،510 ،431 ،31 ،33 ،59 ،54 :
دورة برکیارق و محمّد
به نیر میآید برکیار ( )196-164و محمید ( )044-196به نسبت پیشینیان خود ،عالقة
بسیار بیشتری به علوم و ادبییات دارتهاند .به یلر اش اشلت قصلیدهای کله معلزّی بلرای
برکیار گفته« ،رسالةالشّبکه» اش ابوحات اسفزاری ا برای وی نورته رده است (معلزّی،

 049 ،044 ،311 ،311 ،315 ،419 ،411 ،446 :4346صفا .)919 :4364 ،سه هلد اش م ل یتلرین
کتاباای دورة سلجوقی یعنی ب مننامه و کوشنامه و فارسنامة ابن بلخی ا به محمید
تقدی رده است (ایرانشان :4345 ،مقدیمه 41-43 ،امان :4344 ،مقدیمله 13 ،ابلن بلخلی:4341 ،

مقدیمه .)3-5 ،نکتلة هاللب توهیله اینکله «رسلالةةالشّلبکه» و فارسلنامه بلرای پاسلب بله
پرسشاای برکیار و محمید اش نویسنده ،نورته ردهاند (صفا 919 :4364 ،ابن بلخی:4341 ،

مقدیمله .)3-5 ،این مسئله ن ایت عالقهمندی این دو فرشند ملکشاه را به علوم نشان میداد.
میتوان نتیجه گرفت که آن ا خودران ا تحصلیالت علالی دارلتهانلد کله ایلن مسلائ
برایشان مطرح میرده و به دنبال پاسب آن ،دستور تألیف کتابی را میدادهاند .این مسئله
ا که در دربار محمید خبری اش راعران مدیاح نیسلت و بلا اینکله وی حلامی علل و ادب
بوده ،ایم راعری او را مدح نگفته ،تأمی برانگیز است .احتمال اینکه الیم کلدام اش ارلعار
مدحی که در مدح وی سروده رده به دست ما نرسیده بارد ،بسیار ک است بهخصلوص
با در نیر گرفتن تعداد شیاد ارعار مدحی کله اش ملدح دیگلر پادرلااان روشگلار وی بلاقی
مانده است .اگر این احتمال را بپذیری که وی رخصاً عالقهای به ملدح ندارلته و تلرهیح
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میداده برایش کتاباای مفیدتری تألیف کنند ،باید اذعان کنی کله او در مرتبلة بسلیار
واالیی اش فرایختگی قرار دارته که در میان حاکمان ،بسیار نادر است.
فخرالملک فرشند نی الملک و وشیر برکیار و سنجر ،اش حامیان هدیی علل و ادب در
این دوره است و بر خالب پدرش اش تولید آثار علملی و ادبلی بله شبلان فارسلی حمایلت
میکرده است .وی در دیوان معزّی (،515 ،469 ،446 ،443 ،414 ،415 ،435 ،435 ،63 :4346
،064 ،145 ،119 ،114 ،135 ،149 ،145 ،145 ،301 ،514 ،506 ،500 ،503 ،516 ،511 ،515

 ،)495 ،414 ،431 ،161 ،115 ،159 ،153 ،090 ،093بعد اش ملکشاه و سنجر ،بیش اش ار کا
دیگری مدح رده است یعنی  31مرتبه .امچنین بیشتر ارعار بههامانلده اش ابوالمعلالی
راشی در مدح وی است (صلفا .)155 :4364 ،رساله در عل کلّییات یا روضةالقلوب اش خییلام و

امچنین رسالة کائناتهو

اش ابوحات اسفزاری ا برای وی نورته رده است (صفا:4364 ،

 941اسفزاری :5031 ،مقدیمه .)50-51 ،مؤییدالملک ،برادر فخرالملک و رئیا دیوان طغلرا در
دربار ملکشاه ،در پانزده قصیدة معزّی ،ملدح رلده اسلت (معلزّی،465 ،15 ،01 ،03 :4346 ،

 .)491 ،456 ،195 ،169 ،165 ،116 ،151 ،106 ،131 ،153 ،504رهللال دورة ایللن دو پادرللاه،
ایم حمایت هدیی اش راعران نکرده اند و ارعاری که برایشان گفته رده ،اش دو سه ملورد
بیشتر نیست (هَبَلی 441 :5031 ،انوری 451 :4341 ،و  454معزّی.)191 ،543 ،464 :4346 ،
دورة سنجر
واضح است کله سنجرْ حامی هلدیی ادبییلات بلوده اسلت .اش چنلد قصلیدة معلدودی کلله
سللوشنی ( 443 :4336و  461و  )565و سللیید حسللن زنللوی ( )13 ،39 ،56 :4315بللرای وی
سرودهاند که بگذری  ،باید اش  09قصیدهای که در دیوان معلزّی (،96 ،66 ،61 ،41 ،1 ،3 :4346
،555 ،496 ،491 ،490 ،491 ،493 ،441 ،415 ،414 ،415 ،404 ،405 ،431 ،445 ،444 ،459 ،99
،191 ،194 ،166 ،111 ،146 ،344 ،301 ،301 ،304 ،319 ،561 ،561 ،563 ،565 ،541 ،550 ،553
،450 ،444 ،441 ،441 ،194 ،190 ،111 ،095 ،069 ،061 ،063 ،043 ،001 ،055 ،046 ،040 ،054
 )414 ،414در مدح اوست و امچنین  55قصیدة عبدالواسع هَبَللی (،441 ،15 ،54 ،44 :5031
،399 ،345 ،311 ،309 ،301 ،304 ،311 ،336 ،544 ،551 ،499 ،491 ،495 ،465 ،436 ،454 ،455
 )153و  41رعر انلوری (،039 ،141 ،134 ،154 ،151 ،156 ،495 ،430 ،435 ،441 ،91 ،61 :4341
 )443 ،199 ،145و  45قصلیدة ادیللب صللابر (،469 ،445 ،416 ،439 ،459 ،49 ،11 ،05 ،0 :4360
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 )565 ،544 ،519نام برد .عالوه بر این ،در تذکرهاا ،اش سمائی و کمالی و فتوحی و ابوالحسلن
طلحه نیز در مقام راعران عصر سنجر یاد رده است و احتماالً انتساب آنان به دربار سلنجر
درست بارد (صفا 195 ،166 ،160 ،164 :4364 ،ببل).
یکی اش کتاباایی که به اس وی نورته رده ،نصيحةالملوک زّالی است .با این حال،
معلوم نیست که سنجر را تا چه حدی میتوان حامی ایلن کتلاب بله حسلاب آورد .اش یلک
طرب رکی و تردیداایی وهود دارد دربارة اینکه آیا این کتاب برای سنجر نورته رده یلا
محمید بن ملکشاه ( زّالی :4314 ،مقدیمه 449 ،و  .)454اش سوی دیگلر ،بلا توهیله بله عیملت
مقامی که زّالی در مقام مدریس نیامییه دارته و نیز احلواالتی کله اش وی سلراا داریل ،
بعید است که در اشای تألیف کتاب ،صلهای گرفته بارلد .اش کتلاب دیگلری ال کله بله
فرمان سنجر نورته رده خبر داری که نورتة اسلماعی بلاخرشی ،اش دانشلمندان عصلر
سنجر ،است که کتاب اختیلاراتی بله فرملان سللطان سلنجر نورلته و در آن اش مسلائ
گوناگون صحبت کرده است (اسفزاری :5031 ،مقدیمه.)51 ،
رفیعی کدکنی ( )511 :4361دربارة حمایت سنجر اش ارعار ملدحی ،ملینویسلد« :بلا
اطمینان تمام میتوان گفت که سنجر که رعردوستترین افراد خاندان سللجوقی بلوده،
کوچکترین ارتباطی نمیتوانسته با این ارعار برقلرار کنلد» رلاید ب تلر بارلد رلخص
سنجر را تا حدیی اش چنین قضاوتی بر کنار بدانی  .نمیتوان فق بله دلیل تلرک بلودن،
ارخاصی مث او را به ندارتن ذو و ف

علمی و ادبی متّ

کرد .گذرته اش تمام ملوارد

ذکر رده ،یکی اش دو رعر سنایی برای او ،در واقع پاسب به سؤالی است که وی اش سلنایی
کرده بود (سنایی 60 :4314 ،و .)114
طاار بن فخرالملک بن نیامالملک که اش  056به مدت بیست سال وشیر سلنجر بلود،
اش حامیان ادبییات فارسی بلوده اسلت .گذرلته اش کتلاب عتبةةالکتبةة کله بله فرملان وی
گردآوری رده است ،انوری ا  34رلعر در ملدح وی دارد (هلوینی :4361 ،مقدیمله 0 ،و 1
انللوری،591 ،501 ،516 ،530 ،559 ،550 ،446 ،459 ،443 ،455 ،44 ،15 ،14 ،59 ،43 ،4 :4341 ،
،053 ،041 ،153 ،340 ،511 ،513 ،465 ،453 ،14 ،19 ،113 ،393 ،313 ،335 ،354 ،353 ،596

 .)065 ،064 ،009 ،054گذرته اش وی ،باید تعدای اش وشیران سنجر را ا نام برد کله گویلا
فق حلامی معلزّی بلودهانلد ،نییلر رل اباالسلالم ابوالمحاسلن عبلدالرّشا  ،بلرادرشادة
نیامالملک ،و کیا مجیرالدیوله علی بن حسین اردستانی و رربالدیین ابوطلاار سلعد بلن
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علی بن عیسی قمی ،که دو تن اویل در اشت قصلیده و سلومی در یلاشده قصلیده ملدح
رده اند (معلزّی،394 ،313 ،315 ،45 ،15 ،009 ،161 ،113 ،114 ،365 ،353 ،354 ،441 :4346 ،

 .)451 ،455 ،094 ،015 ،161 ،391 ،361 ،351 ،451 ،153 ،146 ،159تعللداد قصللاید در مللدح
دیگر وشیران سنجر دو یا سه مورد بیشتر نیست (امان 014 ،404 ،16 :سلنایی141 :4314 ،

انللوری .)553 :4341 ،معللزّی ( )445 ،004 ،000 ،195 ،594 ،401 ،440 ،454 ،455 ،4 :4346در
مدح تاجالدیین خاتون ،مادر سنجر ،ا ده قصیده سروده است.
رهال دورة سنجر نیز نسبتاً بیش اش رهال دورهاای دیگر ،اش ادبییات حمایت کردهانلد.
اش میان آنان باید بهویژه اش اسماعی بن محمید گیلکی ،رئیا باطنییه در هنوب خراسلان،
نام برد که عالوه بر یک قصیدة عبدالواسع ( )114 :5031و چ لار رلعر امیرمعلزّی (:4346

 )401 ،114 ،365 ،450که در مدحش وهود دارد ،عثمان مختاری ،مثنوی انرنامة یمینلی
را برایش سروده است (امایی .)595 :4314 ،امچنین رسالة اعتقاد اال سلنّت و هماعلت
به فرمان امیر ابوالفض سیستانی ،حاک سمرقند ،تلألیف رلده اسلت (صلفا.)915 :4364 ،
ابوالحسن عمرانی ،اش نزدیکان سنجر ،و عمادالدیین پیروشراه ،حاک بلب به دستور سلنجر،
اش حامیان اصلی انوری بودند و انوری برای ار کدام به ترتیلب رلانزده (انلوری،53 :4341 ،

 )4536 ،965 ،900 ،459 ،444 ،145 ،151 ،149 ،016 ،031 ،059 ،054 ،549 ،449 ،49و دواشده
رعر (امان )191 ،195 ،111 ،139 ،134 ،391 ،331 ،451 ،95 ،36 ،9 ،3 :سروده اسلت .انلوری
در مدیت ده سال اقامت در بلب ،پیوسته مراون احسان هاللالدیین عمر بن مخلص ،وشیلر
عمادالدیین پیروشراه ،بوده است (امان :مقدیمه .)01-00 ،مودود بن احمد عصمی ،وشیر انشلا
و طغللرای سللنجر ،اش حامیللان انللوری (امللان )300 ،335 ،345 ،509 ،505 ،409 ،413 ،31 :و
هبلی ( )130 ،364 ،546 ،455 ،441 ،96 :5031بود .قطبالدیین میرمیلران منکبلة سلپ دار،
حاک ارات ،و علی باربک الحاهب ،اش امرای سنجر ،اش حامیان اصلی هبلی بودند (هبللی،
،91 ،93 ،00 ،134 ،131 ،149 ،365 ،351 ،590 ،594 ،450 ،453 ،455 ،41 ،11 ،09 ،51 :5031

 .)135 ،361 ،331 ،510 ،555 ،465 ،446اش دیگر ارخاص این دوره باید اش عللی بلن هعفلر
علوی نقیب ترمذ نام برد که ادیب صابر به دستگاه او اختصاص دارته اسلت (ادیلب صلابر،

 .)350 ،595 ،561 ،544 ،511 ،553 :4360اش این افراد ا باید نام بلرد :مجداللدیین بوطاللب
ابینعمه ،نقیب علویان بلب ،اشلت رلعر (انلوری،056 ،051 ،111 ،344 ،339 ،11 ،6 :4341 ،

 .)090علی بن سعید تاجالمعانی بی قی ،نایب وشیر سعدالدیین محمید ،و بعدتر فخرالمللک
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بن نیامالملک :رش قصیده (معلزّی .)451 ،106 ،145 ،143 ،331 ،1 :4346 ،نصر بلن خللف،
حاک سیستان به دسلتور سلنجر ،پلن قصلیده (هبللی.)346 ،344 ،559 ،431 ،11 :5031 ،
عالوه بر این عدیه ،ف رست بلندباالیی اش ارخاصی وهلود دارد کله انلوری یلا عبدالواسلع
هبلی کمتر اش چ ار رعر برایشان سرودهاند و امکان نام بردن اش امة آنلان وهلود نلدارد.
بیشتر این افراد اش درباریان و امرای سنجر بوده اند و چند نفری ا اش حاکمان و بزرگلان
ر راا.
مسئلهای کله به وضوح در ایلن دوره رااد آن استی  ،پراکندگی مراکز قدرت است.
در واقع تمرکز قدرت ،در این دوره ،اش دربار خارج میرود و بسیاری اش امیران و حاکملان
ر راا ،حکومتی دارند که تا انداشة شیادی مستق ّ اش دربار است و بله املین دلیل ال
مراکللز حمایللت اش فرانل

بللههللای اینکلله در دربللار متمرکللز بارللد ،در دسللت امللین

قدرتمنللدان محلّللی اسللت .بلله امللین سللبب ،خیلللی اش ممللدوحان رللاعران ایللن دوره
نارناختهاند (برای مثال ممدوحان انوری ،نک .انوری :4341 ،مقدیمله .)33 ،ایلن متمرکلز نبلودن
قدرت در دورة پا اش مرگ سلنجر کله الر کلدام اش املرای وی در گورلهای حکلومتی
مستق ّ برای خود درست میکنند ،ردیدتر است .تعداد ارعار در مدح ا للب ایلن افلراد
بسیار ک است و در مدح خیلی اش آنان فق یلک یلا دو قصلیده وهلود دارد .بلیگملان
بخشش این افراد به راعران چندان شیاد نبوده است و رعرا پا اش یکلی دو رلعری کله
برای آنان فرستادهاند ،دیگر نزد آن ا باشنگشتهاند .اشآنجاکه برخلی اش ایلن ارلخاص خلود
هایگاه اهتماعی و اقتصادی چندان باالیی ندارتهاند ،عجیب نیست که توانلایی چنلدانی
ا در حمایت اش راعران ندارتهاند .البتّه اش میان این ارخاص ،استند کسانی که اش سلر
عالقة رخصی ،صلهاای شیادی به راعران میبخشلند اش هملله عماداللدیین پیروشرلاه و
قطبالدیین میرمیران منکبة سپ دار که اش آنان نام برده رد ،ولی واضح است کله چنلین
کاری را نمیتوان یک سنّت عمومی در این دوره به حساب آورد و فق محدود بله چنلد
استثناست.
نکتة دیگر ،وضع راعران این دوره است .واضح است که ایم کدام اش این مملدوحانی
را که ار یک فق در دو یا سه قصیده مدح ردهانلد ،نملیتلوان حلامی ادبییلات و رلعر
دانست .در واقع ،راعران برای آشمودن سخاوت آنان ،چند قصیده برایشلان فرسلتادهانلد،
ولی خیلی شود ناامید ردهاند .راعران این دوره برای گذران شنلدگی ناچلار بودنلد ملدام
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میان این بزرگان در حال رفتوآمد و مدیحهگویی بارند تا راید بتواننلد اش دسلت آنلان
صلتی بگیرند اگرچه در بیشتر موارد راه به هایی نمیبردند .مسئلة هالب توهیه دیگر در
این دوره ،محدود ردن تولیدات ادبی به «رعر مدحی» است .به شحمت میتوان بلههلز
چند نمونه اش کتاباایی که ذکر رد ،اثری یر مدحی به دست آورد که با حمایت دربلار
و یا افراد وابسته به آن نورته رده بارد .گویا در دورة رصتسلالة حکوملت سلنجر ،در
میان این امه امیر و وشیر و حاک محلّی ،کسی عالقهای به انلواع دیگلر ادبییلات و حتّلی
سایر اقسام عل ندارته است.
دورة جانشینان سنجر
در دربار هانشینان سنجر نیز نشان چندانی اش حمایت اش آثار ادبی دیده نمیرلود .بلرای
سلیمانراه بن محمید بن ملکشاه که در  001-000مدیتی وی را به حکوملت بردارلتند،
دو قصیده اش انوری ( 440 :4341و  )331و دو قصیده ا اش سیید حسن زنوی ( )9 :4315و
ادیب صابر ( )66 :4360به دست ما رسیده است .تن ا کسی که راید تا حدیی قابل بحل
بارد ،محمود بن ارسالنخان محمید ،خواارشادة سنجر ،است که ابتلدا بله حکل سلنجر
حاک سمرقند رد و بعد ا به مدیت پن سال هانشین سنجر و در حلال کشلمکش بلا
دیگر امرا بود .به یر اش یک قصیدة انوری ( )116 :4341و دو قصلیدة سلوشنی ( 55 :4336و

 ،)459احتماالً عمعق ( )40 ،45 :4369ا دو قصیده برای وی گفته است .آنچه م ی اسلت
اینکه سیید حسن زنوی عالوه بر پن قصیدهای که در مدح او سروده است ،وصییت کرده
بود که تمام آثارش را به نام وی هملعآوری کننلد ( زنلوی،493 ،494 ،444 ،01 ،5 :4315 ،

 )491مسئلهای که به وضوح ،حمایت او را اش ادبییات ثابلت ملیکنلد .نکتلة رلایان ذکلر
دربارة این رخص ،این است که وی فرشند ارسالنخان محمید ( ،)051-190اش پادرلااان
آلافراسیاب ،و در عین حال خواارشادة سنجر است (سلوشنی سلمرقندی .)49 :4336 ،بلدین
ترتیب او را باید در شمرة آلافراسیاب دانست ،نه سلجوقیان .واضح اسلت کله سلنجر بله
دالی سیاسی ،خواار خود را به اشدواج پدر او درآورده بوده است بعد ا به سبب اینکه
گمان میکرده آل افراسیاب اش او در برابر امرای قدرتمند دیگر پشتیبانی خوااند کلرد ،او
را بلله هانشللینی خللود برگزیللده اسللت .نمللیتللوان او را اش سلللجوقیان بلله حسللاب آورد
بهخصوص که اییام عمر وی در سمرقند و نزد آلافراسیاب سپری رده ،نه نزد سلجوقیان.

 /77ادب فارسی ،سال  ،7شمارة  ،3بهار و تابستان  ،3727شمارة پیاپی 37

حتّی راعرانی که وی را ستودهاند ،اختصاصاً رلاعران دربلار آلافراسلیاب اسلتند (صلفا،

 156 :4364و .)491
سلجوقیان عراق
فرشندان محمید بن ملکشاه بر خالب پدرران حامی ادبییات نبودهاند .اگرچه ب مننامه بله
نام محمود ( )050-044نورته رده است ،حامی اصلی این کتاب امان پدر او محمید بلن
ملکشاه است که کتاب دیگر ایرانشان یعنی کوشنامه ا به نام وی سلروده رلده اسلت
(ایرانشان :4345 ،مقدیمله .)41-43 ،آوردن نام محمود احتماالً فق بله سلبب احتلرام اسلت.
بههز دو قصیدة معزّی ( 405 :4346و  ،)400ایم رعر دیگری که بلرای وی سلروده رلده
بارد ،یافت نشلد .عملادی رل ریاری ( )13 :4364گویلا بله دسلتگاه طغلرل ()054-050

اختصاص دارته است .اش وی ارعار شیادی باقی نمانده و نمیتوان بلر اسلاس آن لا اظ لار
نیری کرد در دیوانی ا که اش رعراای باشمانده اش وی انتشار یافته اسلت ،الیمیلک اش
قصاید عنوان ندارد و نمی توان تشخیص داد بلرای چله کسلی گفتله رلده اسلت .بلرای
مسعود ( ،)014-059فرشند دیگر محمید ،ا فق سیید حسلن زنلوی ( )544 :4315یلک
ترهیعبند در مرثیة او گفته است .سیید حسلن زنلوی (املان )541 :یلک قصلیده بلرای
ت نیت هلوس ملکشاه ( ،)014-014فرشند محمود که فق چنلد ملاه بلر سللطنت بلود،
سروده و انوری ( )151 :4341ا فق یک قصیده در مدحش دارد .فرشند دیگلر محملود،
محمید ( ،)001-014احتمال دارد که اندک حمایتی اش ادبییات کلرده بارلد .خاقلانی سله
قصیدة فارسی و یک قصیدة عربی در ملدح وی دارد و در تحفةالعلراقین ال ملدح رلده
است (خاقانی رروانی 490-495 :4366 ،و مقدیمه .)14 ،با ایلن حلال ،قصلاید وی منحصلر بله
شمانی است که خاقانی به سفر ح ی میرفته و اش قلمرو محمید نیز ردی رده اسلت .احتملاالً
این قصاید فق اش روی نیاش گفته ردهاند چه ،در یر این صورت باید در شماناای دیگر
ا به مدح او میپرداخت .گذرته اش این ،هز یک قصیده اش اثیرالدیین اخسلیکتی (:4334
مقدیمه ،)63 ،رعر دیگری در مدح وی دیده نشد .اخسیکتی (املان،439 ،451 ،40 ،00 ،54 :

 )409در مدح چند تن اش وشیران و امرای محمید ا یکلی دو رلعر گفتله اسلت .خاقلانی
( :4366مقدیمه )14 ،و اخسیکتی ( 435 :4334و  )355و همالاللدیین اصلف انی ( 459 :4315و
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 )445برای ارسالنراه بن طغرل ( )044-000مدح گفتهاند و اگرچه تعداد این مدایح پن
تا بیشتر نیست ،راید نشانداندة عالقة او به ادبییات بارد .اش یکی اش رهلال دورة او نیلز
خبر داری که حمایلت نسلبتاً خلوبی اش رلاعران کلرده اسلت .ایلن رلخص ،فخراللدیین
عربراه ،پادراه ق ستان ،است که ا راوندی میگوید چند سال در منلزلش اش محضلر
دانشمندان عل میاندوخته و ا اخسیکتی ( :4334مقدیمله )95-69 ،خود را «راعر خلاصی
فخر دین» دانسته و گویا در امدان و ق ستان چند سلال در دسلتگاه او بلوده اسلت .در
دیوان اخسیکتی (امان ،)113 ،311 ،354 ،569 ،561 ،561 ،541 ،553 ،491 ،411 ،401 :یلاشده
قصیده برای وی و فرشندانش سروده رده و ظ یر فاریابی ( )545 :4365ا در یک قصیده
وی را ستوده است .اگر قول راوندی ل که رماالدیین رستکلله را امیرالشّلعرای دربلار
طغرل بن ارسالن ( )095-044دانسته ل درست بارد ،ممکن است در دربلار وی رلاعران
دیگری ا بلوده بارلند (صلفا .)605/5 :4364 ،بلا توهیله بله اینکله فقل سله قصلیده اش
همالالدیین عبدالرّشا ( 03 :4315و  )406و ظ یر فاریابی ( )449 :4365در مدح وی وهلود
دارد و در ضمن اش رستکله ا ارعاری هز چند رعر منقول در تذکرهالا بلاقی نمانلده
است ،نمی توان در این باره داوری کلرد .اخسلیکتی ()565 ،554 ،490 ،455 ،96 ،95 :4334

برای ار یک اش رهال عصر او بیش اش یک قصیده نگفته است.
به طور کلّی ،سالهقة عرا را که بعد اش محمیلد بلن ملکشلاه بله قلدرت رسلیدهانلد،
نمیتوان چندان حامی ادبییات دانست .تعداد رعراایی که راعرانی مانند اثیر اخسلیکتی
و همالالدیین عبدالرّشا و ظ یر فاریابی در ملدح آنلان و امچنلین درباریانشلان دارنلد،
بیش اش دو یا سه مورد نمیرود .ا لب این راعران ،مدح دیگر درباراا و یا رهلال محلّلی
را به مدح سالهقه ترهیح میدادهاند برای مثال ،خاقانی دربار پادرااان محلّلی و حتّلی
عدیهای اش متنفّذان محلّی در رمال رب ایران را به سالهقة علرا تلرهیح داده و تملام
آنچه در مدح سالهقة عرا گفته ،محدود به چند قصیده است که در سفر ح ی برایشلان
سروده است ضمن اینکه قصیدهای ال بلرای آنلان نفرسلتاده اسلت .وی کله در دربلار
سالهقة عرا حضور دارته ،قطعاً اش نحوة برخورد ایشان با ادبا و نویسندگان کلامالً آگلاه
بوده است .ممدوحان اصلی ظ یر فاریلابی ( :4365مقدیمله )340-359 ،نیلز اش ایللدگزیان و
آلباوند و سالهقة روم استند و اگر میخواسلت کسلانی را در قلملرو سللجوقیان علرا
مدح کند ،این عدیه ،خجندیان اصلف ان و آلصلاعد و تعلدادی اش قدرتمنلدان محلّلی در
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قلمرو سالهقة عرا بودند و برای خود طغرل بن ارسلالن بلیش اش یلک قصلیده نلدارد.
همالالدیین اصف انی ا فق دو قصیده برای طغرل و دو قصیده برای فرشندش ،ارسالن،
دارد که در مقایسه با تعداد ارعاری کله ملثالً بلرای خجنلدیان و آلصلاعد دارد ،خیللی
ناچیز است .مسئلة بسیار م ی دربارة دورة پایانی حکومت سالهقة عرا  ،قلدرت اتابکلان
است .به نیر میرسد در پایان این دوره و شمانی کله اتابکلانْ قلدرت واقعلی را در دسلت
دارتند ،کار حمایت اش فران

ا به ع دة ایشان بوده است برای نمونه ،ظ یر فاریلابی

(امان )393 :که در قلمرو آنان بوده است ،بیش اش ار کسی ایلدگزیان را مدح میگویلد و

فق یک قصیده در مدح طغرل بن ارسالن دارد .نمونة دیگلر چنلین ملواردی ،خسلرو و
ریرین نیامی است .نیامی ( :4341مقدیمه )6 ،منیومة خسلرو و رلیرین خلود را بله نلام
حاک سلجوقی ،طغرل بن ارسالن ،نملیکنلد و تلرهیح ملیدالد آن را بله نلام محمیلد
ه انپ لوان بن ایلدگز کند .منیومة فرامرشنامه ا به احتمال شیاد برای املین رلخص
سروده رده است (نحوی .)433 :4364 ،اتابکان ل که بر خالب سالهقة عرا اش ارلعار یلر
مدحی ا حمایت میکردهاند ل به وضوح حامیان ب تلری بلرای رلاعران و نویسلندگان
بودهاند.
قاوردیان کرمان
قاوردیان کرمان نیز امانند بیشتر سلجوقیان ،عالقهای به حمایت اش ادبییات فارسی نشان
نداده اند .راید فق امیرانشاه بن قاورد را بتوان نام بلرد کله اش مملدوحان اصللی اشرقلی
اروی بوده است و ده قصلیدة اشرقلی ( )66 ،60 ،64 ،46 ،45 ،16 ،34 ،51 ،46 ،43 :4331در
مدح وی است .براانی ا به ر ادت تاریب سالهقة کرمان ،مدیاح مکلرم بلن علال ،وشیلر
بانفوذ قاوردیان بوده است (معین .)9 :4354 ،با ایلن حلال ،معلزّی ( )051 :4346فقل یلک
قصیده در مدح او دارد .حاکمان بعدی قاوردی نیز عالقهای به حمایت اش ادبییلات فارسلی
نشان نمیداند .یک مثال بسیار رورن ،عثمان مختاری است کله نزدیلک سله سلال در
دربار آنان بوده و سرگذرتش رااد گویایی است اش بیتفاوتی این سلسله به رعرا .آنچله
باع

رده مختاری به دربار قاوردیان کرمان برود ل املانطلور کله املایی ()501 :4314

اراره میکند ل وهود بقایای راازادگان آلبویه در کرمان اسلت .بله املین دلیل ال
مختاری ( 159 ،155 ،54 :4314امان )014 ،054 ،141 ،104 ،450 ،41 ،15 :در مدیت سه سال
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اقامت در کرمان فق سه قصیده در ملدح ارسلالنرلاه بلن کرملانرلاه سلروده اسلت،
درحالیکه در مدح عضدالدیولة بویی دوم ،امیراالمرای وی ،رلش قصلیده و یلک ترکیلب
بند دارد .مختاری پا اش دوسالونی که در کرمان میماند ،با وهود وعدهاایی که بله او
داده رده بود ،فقیر و بیچیز میرود و برای آنکه خرج سفر بله لزنین را تلأمین کنلد،
دای به برخی اش درباریان متوسی میرود که رفاعتش را نزد رلاه کننلد .سلرانجام ال
امان عضدالدیولة بویی به دادش میرسد و وسلای باشگشلتش را م ییلا ملیکنلد و او بلا
ناخشنودیْ کرمان را ترک میگویلد (املایی .)513-509 :4314 ،در میلان دیگلر حاکملان
قاوردی ،بههز یک قصیده ای که عبدالواسع هبللی ( )416 :5031بلرای سللجو رلاه بلن
ارسالنراه سروده است ،نشانی اش حمایتی پیدا نشد.
بخش دوم :تحلیل بر اساس طبقة اجتماعی و سیاسی حامیان
در اینجا برای آنکه نشان دای ار یک اش طبقات سیاسی تا چه انداشه اش ادبییات حمایلت
میکردهاند ،آن ا را در این گروهاا تقسی بندی میکنی  :رااان ،وشیران ،حاکمان رل راا
و کارکنانشان ،کارکنان دیوانی ،علویان ،امرای لشکری .دربارة پادرلااان ایلن دوره بایلد
گفت اگرچه به لحاظ کمیی ،بیشترین تعلداد ارلعار بله آنلان تقلدی رلده اسلت ،فقل
استثنااایی که در ایلن دوره اش ادبییلات حمایلت کلردهانلد ،برکیلار و محمیلد و سلنجر
استند .وشیران این دوره نیز بر خالب آنچه در دورهاای پیشتر رااد بودهای و اش آنلان
انتیار میرود ،هز چند مورد ،حمایت چندانی اش ادبییات نکلردهانلد .اش میلان آنلان فقل
می توان فرشندان نیامالملک را استثنا کرد .وشیران متعدید سنجر با اینکه بههز یکی یعنی
کارغری ،بقییه امه ایرانی بودهاند ،باش ا عالقة چنلدانی بله حمایلت اش رلاعران نشلان
ندادهاند .اوضاع وشیران سالهقة عرا اش این ا بدتر است و برای ا لب قریلب بله اتّفلا
آنان ،بیش اش یکی دو رعر گفته نشده .یگانه گروای که در این دوره نقطة امیلدی بلرای
راعران و نویسنگان بوده اند ،حاکمان ر راا بودهاند .اگرچه با وهود تعداد شیاد این عدیه،
خیلی اش آنان عالقهای به حمایت اش آثار ادبی ندارتهانلد ،در میلان آنلان حامیلان نسلبتاً
خوبی میتوان پیدا کرد .به نیر میآید قدرت گرفتن طبقهای اش حاکمان ر ری در ایلن
دوره ،یکی اش اتّفاقات مثبتی است کله بلرای ادبییلات روی داده اسلت .در نبلود حمایلت
متمرکز دربار ،این درباراای کوچک امیران و حاکمان ،تن ا کورسوی امید رلاعران بلوده
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است .با این حال ،حمایت این درباراای کوچلک اش ادبییلات در مقیاسلی بسلیار کوچلک
اتّفا میافتد .بیشتر این درباراا حتّی به فلر

عالقله ،فقل توانسلتهانلد بلرای ملدیت

محدودی شندگی راعران را تأمین کننلد .تعلداد افلراد دیلوانی کله اش رلاعران حمایلت
کردهاند ،بسیار ناچیز است .با توهیه به اینکه آنان ا لب اش باسوادترین و تحصی کردهترین
افراد شمان خود بودهاند ،انتیار میرفت حمایلت بسلیار بیشلتری اش ادبییلات کننلد ،وللی
تعدادران آنقدر ک است که میتوان آنان را نادیده گرفت فق چند مورد استثنا مانند
رربالملک مستوفی خوارشمی و یا مودود احمد عصمی یافت میرود .گروه دیگلری کله
درخور ذکر است ،ریعیاناند .این گروه به مواشات قدرت سیاسی که پیدا میکرد ،اش آثلار
ادبی حمایت میکرد .به نیر میرسد ریعیانْ بیشلتر اش کتلابالایی کله بلا مقاصدرلان

اماانگی دارته است ،حمایت میکردهاند اگرچه اش منیومهاای رعری نییلر انرناملة
یمینی نیز حمایت کردهاند .اش میلان امیلران لشلکری ،یکلی دو نفلر نییلر عللی باربلک
الحاهب ،اش امرای سنجر ،قاب ذکر استند مسئلهای که با توهیه به روحییة آن لا چنلدان
عجیب نیست .با این حلال تعلدادی اش املین املرا شملانی کله بله حکوملت منطقلهای
میرسیدهاند ،اش راعران حمایت میکردهاند .این نکته را ا بایلد ذکلر کلرد کله تعلداد
آثاری که در این دوره با حمایت ارخاصی خارج اش دربار نورته رلده اسلت ،محلدود بله
امین چند مورد است.
دربارة ایرانی یا ترک بودن حامیان ادبییات در این دوره باید گفلت بله یلر اش رلااان،
تعداد خیلی کمی اش ترکان ،حامی ادبییات بودهاند .به نیر میآید بایلد نیلر تتللی (:5559

 )59را پذیرفت که میگوید:
افراد خانداناای حاک  ،تن ا ترکانی بودند که اش رعر حمایت میکردند .اینکله آن لا
تا چه انداشه به رعر عالقه دارتند یا حتّی آن را میف میدهاند ،نامعلوم است .آن لا فقل
گوش دادن به ارعاری که در مدحشان سروده رده و پاداش دادن بله آن را بله عنلوان
بخشی اش مراس دربار و بخشی اش وظایف پادراه پذیرفته بودند .آن ا بیشتر وظیفة خلود
را ررکت در هن

و یا مراس بزم میدانستند.

با وهود این ،ابداً نمیتوان حمایت نکردن اش رعر در این دوره را فق به سلبب وهلود
ترکان دانست .ایرانیان بسیاری که در دربار بودند ل اش وشیران گرفته تا دیوانیان و امیلران
و حاکمان ر راا ل و به ار دلیلی اش ادبییات و عللوم حمایلت نملیکردنلد ،رلاید بسلیار
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بیشتر اش ترکان مقصیر بارند که اش رسوم درباراای ایرانی آگاه نبودند .ف رست بلندباالیی
اش ایرانیانی که ایم حمایتی اش راعران نکرده اند و آنان را اش خود راندهاند ،ب تلرین گلواه
این موضوع است.
نتیجه
بیشتر سلجوقیان را نمیتوان چندان حامی ادبییات فارسی دانست .بههز چند اسلتثنا ،در
بیشتر ایلن دوره ،رااان و وشیران و دیگر درباریان ،توهیله خیللی انلدکی بله رلاعران و
نویسندگان دارتهاند .این حمایت نکردن بهخصوص در مقایسه با دورهاای قبلی ل ماننلد
دورة سامانیان و زنویان ل بسیار چشمگیر است .اگر بیتوهی ی طغرل را بتلوان بله پلای
مشکالت سیاسی گذارت ،در دوران بعد اش او باید انتیار حمایت اش راعران را دارلت .بلا
این حال ،حتّی در دربار ملکشاه ا هز امیر معزّی ،ایم رلاعر دیگلری وهلود ندارلته
است .نیامالملک که در هایگاه یک وشیر ایرانی کاردان میبایست بله رلاعران رسلیدگی
کند ،آرکارا به ایشان بیتوهیه بود .فرشندان ملکشلاه ل یعنلی برکیلار و محمیلد ل و نیلز
وشیرانشان که فرشندان نیامالملک بودند ،بیشترین عالقله را بله مسلائ فرانگلی نشلان
میداند .سنجر اش م یترین حامیان ادبییات در دورة سلجوقی است .تعداد راعرانی که او
را مدح گفتهاند ،یادآور دربار محمود زنوی اسلت .در دورة هانشلینان سلنجر ال تن لا
استثنا ،محمود بن ارسالنخان ،خواارشادة سلنجر ،اسلت کله در دورة کوتلاه حکلومتش
حمایت مقبولی اش راعران کلرد الر چنلد وی را بایلد اش آلافراسلیاب بله حسلاب آورد.
حمایت بیشتر سالهقة عرا و وشیران و درباریانشان آنچنان اندک است که میتلوان آن
را نادیده گرفت .با اینکه راعران بزرگی ماننلد خاقلانی در منلاطق مجلاور آن لا شنلدگی
میکردند ،ایمیک کوچکترین عالقهای به خدمت آن ا ندارتهاند .حتّی راعرانی کله در
قلمرو آنان بودند ،امانند همالالدیین اصف انی و ظ یر فاریلابی نیلز ملدح خانلدانالای
قدرتمند آلصاعد و یا خجندیان را به دربار آنان ترهیح میدادند .مسلئلة م ل ی در پایلان
این دوره ،قدرت اتابکان است که قدرت واقعی را به دست دارتند و حامیلانِ بله مراتلب
ب تری اش سلجوقیان برای ادبییات فارسی بودهاند .قاوردیان کرمان نیلز امچلون سلالهقة
عرا به ادبییات و راعران ،بسیار بیتوهیه بودهاند.
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اگر آمار را مالک قرار دای  ،باید بگویی در این دوره ،پادرااان بیشلتر اش الر گلروه
دیگری اش رعر مدحی حمایت کردهاند که با توهیه به راعران مدیاحی نییلر امیلر معلزّی
ل که امیرالشّعرای دربار بود و م یترین وظیفهاش ستایش راه ل مسئلة عجیبلی نیسلت.
بیشتر وشیران این دوره ل بههز چند استثنا امچون فرشنلدان نیلامالمللک ل حملایتی اش
ادبییات فارسی نکردهاند .حمایت عامالن دیوانی اش ادبییات فارسی نیز بسلیار انلدک اسلت
که با توهیه به اینکه ا لب آنان اش فرایختگان شمان خود بودهانلد ،عجیلب اسلت .امیلران
لشکری ا چندان توهی ی به رعر و ادبییات ندارتهاند ار چند امین ارخاص وقتی بله
حکومت ر ری میرسیدهاند ،گاه راعران را در دربارران میپذیرفتند .حاکملان رل راا
م یترین گروایاند که باید اش آنان نام برد .تعداد کتلابالا و رلعراایی کله بله ایشلان
تقدی رده ،چندان شیاد نیست ،ولی به علّت نوپا بودن ،حائز اامیییت اسلتند .گذرلته اش
اینکه در میان آنان ،حامیان استواری برای ادبییات میتوان یافت .اش دیگلر مراکلز قلدرتی
که اش ادبییات حمایت کردند ،باید به رلیعیان و اسلماعیلیان ارلاره کلرد کله اگرچله در
بعضی موارد فق اش آثار اعتقادی امفکران خود حمایت کردهاند ،در میان ایشان استند
کسانی که به رعر مدحی و دیگر رک اای ادبی ا عالقه نشان میدانلد .تلرک بلودن
خاندان حاک  ،نقش چندانی در بیعالقگی به ادبییات فارسی ندارته و بیشتر کسلانی کله
به راعران بیم ری کردهاند ،ایرانی بودهاند.
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