
  

  

  

  

  

 سالجقه و گسترش ادب فارسي

  

  نژاد اهللا دبيري دكتر بديع

  آباد استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف

  
  

را ) ٥٩٠(دورة سالجقه شامل زمان بين شكست سلطان مسعود غزنوي تا كشته شدن طغرل سوم 
قه و اتابكان و امراي آنان در اين مدت كه بيش از يك قرن و نيم طول كشيد، سالج. گيرد دربرمي

بر بخش مهمي از ايران حكومت كردند، خصوصاً در دورة درخشان ملكشاه سلجوقي، دولت آل 
سالجقه با سرعت توانستند . سلجوق به اوج قدرت و ترقّي و تعالي فرهنگي و ادبي خود رسيد

مپراتوري روم قلمرو حكومت و فتوحات و كشورگشايي خود را تا سواحل مديترانه و سرحدات ا
 ق ٤٧٠شرقي در آسياي صغير و حدود تصرفات خلفاي فاطمي گسترش دهند و در سال 

اين فتوحات و گسترش حكومت و فتح . وجود آورند حكومت جهاني و امپراتوري زمان را به
باالخص در زمان . ادامه يافت) ٤٨٥ -٤٥٥(هاي آنان تا پايان پادشاهي ملكشاه سلجوقي  پيروزي

الملك كه با كارداني و شايستگي قلمرو   ارسالن و وزارت وزير با تدبير او خواجه نظامپدرش آلب
كرد و با ايجاد تشكيالت منظم و مرتب بر قدرت اين خاندان  حكومت وسيع سلجوقي را اداره مي

اي كه بعد از اسالم در اين كشور و بلكه در مشرق  توان گفت تنها سلسله به جرئت مي. افزود مي
حكمفرمايي كرد و ممالك اسالمي را تحت يك فرمان و دولت و حكومت واحد درآورد زمين 
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سلسلة سلجوقي است، مخصوصاً در زمان پادشاه ملكشاه، قلمرو دولت سلجوقي به منتهاي 
وسعت و عظمت خود رسيد، زيرا كه از حد چين تا مديترانه و از شمال تا حد خوارزم و دشت 

م او خطبه مي خواندند و امپراتور روم شرقي و امراي عيسوي گرجستان نا قبچاق و ماوراء يمن به
الملك بسياري از شهرهاي ايران  در عصر اين پادشاه و خواجه نظام. دادند و ابخاز به او خراج مي

شمار  ترين شهرهاي دنيا و يكي از آبادترين آنها به ترين و باشكوه باالخص شهر اصفهان، از مهم
  . جاي مانده است ن سلسله، آثار مهم تاريخي در اين شهر بهرفت، و از همي مي

وجود آمد و كار اداري حكومت  پس از فوت ملكشاه بين فرزندان و اخالف وي اختالفي به  
اين خاندان مختل گرديد و كار عمدة آنان به تفرقه و افتراق كشيده شد و ضعف حكومت 

خالف و بازماندگان خاندان سلجوق در هر يك از ا. سالجقه و جانشينان ملكشاه بيشتر شد
داشت، خصوصاً اسارت و شكست سنجر  استقالل و حكومت خود مختاري داعيةي، ا نقطه

دست آوردند، از آن جمله اتسز خوارزمشاه  موجب شد كه مدعيان حكومت سالجقه، قدرتي به
طور كلي  به. رداساس و پاية حكومت خود را در خوارزم و جورجانيه پايتخت اين ديار استوار ك

با حكومت اتابكان، در عراق و فارس و بازماندگان سلسلة غزنوي و ادامة حكومت خود در الهور 
بر قلمرو دولت ساماني و باالخره قتل طغرل ) خان ايلك(و سند تسلط آل خاقان يا آل افراسياب 

انجام حكومت سوم و طغيان محمد خوارزمشاه و جنگ او با خليفة بغداد و عدم موفقيت وي، سر
دست تاتار از ميان رفت ولي پايگاه و جايگاه اصلي حكومت اين  اين خاندان و بازماندگان آنان به

آمدها، كه مدت دو قرن به طول انجاميد، در  با توجه به تمام حوادث و پيش) آل سلجوق(خاندان 
  .  اين سلسله رواج داشتنام اين خاندان و اتابكان و بازماندگان بالد ايران بود و سكّه و خطبه به

در اين دوره فرهنگ . رود شمار مي هاي بسيار درخشان تاريخ ايران به دورة سالجقه از دوره  
و ادب ايراني و اسالمي به اوج ترقي و پيشرفت خود رسيد و توجه و عنايتي كه خاندان اين 

د آثار منثور و سلسله يعني آل سلجوق به شعرا، نويسندگان، مورخان و فضال داشتند موجب ش
  . منظوم فراواني از اين دوره باقي بماند

يعني محمد بن علي بن سليمان راوندي دربارة دوستي،   السرورية الصدور و آحةرامؤلّف   
  : نويسد پروري و گسترش فرهنگ اسالمي چنين مي ادب
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روي و بركت پرورش علما و علم دوستي و حرمت داشِت سالطين آل سلجوق بود كه در ... «
زمين خاصّه ممالك عراقين و بالد خراسان علما خاستند و كتب فقه تصنيف كردند و اخبار و 
احاديث جمع كردند، و چندان كتب در محكم و متشابة قرآن و تفاسير و صحيح اخبار با هم 

هاي بد دينان منقطع شد و طوعاً او  كه طمع آوردند كه ميخ دين در دلها راسخ و ثابت گشت چنان
اً فالسفه و اهل ملل منسوخ و تناسخيان و دهريان به كلي سر بر فرمان شريعت و مفتيان امت كره

و هر ) ص( ِالّا طريق محمد ةالطرق كلّها مسدودنهادند، و جمله اقرار دادند كه ) ص(محمد 
كه خواجه امام فخرالدين  بزرگي از علما به تربيت سلطاني سلجوقي منظور جهانيان شد، چنان

 خواجه برهان، ابوالفضل كرماني، خواجه امام حسام بخاري، محمد منصور سرخسي، كوفي،
ناطقي، ناصحي و مسعودي، و به بركات قلم فتوي و قدم تقواي ايشان و نگاهداشت رعيت بر راه 
شريعت مملكت سالطين آل سلجوق مستقيم شد و چون پادشاه و زيردست و امير و وزير و 

كردند بالد  قطاعات به وجه شرع و مقتضاي فتواي ائمة دين تصرف ميجملة لشكر در امالك و ا
معمور و واليات مسكون ماند كه آثار، من صاحب العلما وقر و من صاحب السفهاء حقر، هر كه 
با علما مصاحبت كند وقار بايد و هر كه با سفها و مجالست دارد حقير شود، و در هر واليتي امرا 

ي مشغول بودند و آنچ مواجب ديوان ايشان بود به مساهلت و به عدل و سياست پادشاه
آسودند، لشكري  بودند و هم امرا مي مسامحت از رعيت حاصل مي كردند، هم رعيت مرفه مي

مرد و عوان و غماز و بد دين در آن دولت بر هيچ كار نبودند و آنچ از شهري در اين  مسلمان مي
تر  آن روزگار از اقليمي برنخاستي، لشكر آن وقت آراستهكنند در  وقت به جور و ظلم حاصل مي

  .»...تر بودند  تر و با خواسته و پادشاهان آسوده
خاندان . در عصر سالجقه، زبان و ادب و فرهنگ فارسي پيشرفت و توسعة خاصي يافت  

كردند  اين سلسله و حكومتهاي كوچك ديگر، در دربار خود شعرا و نويسندگان بزرگ تربيت مي
 به تشويق و ترغيب آنان در عراق و آذربايجان گويندگان بزرگي به ظهور رسيدند و به رواج و و

سالجقه در تأسيس و ايجاد استقالل و شناساندن . گسترش قلمرو زبان و فرهنگ فارسي افزودند
كه تمدن و آداب ايراني . فرهنگ اصيل اين مرز و بوم، فعاليتها و كوششهاي مستمر و فراوان كردند
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به علّت اهمال آل بويه منحصر به ايران شرقي شده بود از مرزهاي اين سرزمين به خارج كشانده 
  . شد

بيش از ) خوشنويسي(در اين دوره هنرهاي مختلِف ظريفه مانند نقّاشي، معماري، خطّاطي   
در خطر در ادوار گذشته به علّت فشار و تعدي بيگانگان، تمدن و فرهنگ ايراني . پيش ترقّي كرد

بود بنابراين با روي كارآمدن آل سلجوق و توسعة قلمرو حكومت آنان و نشر مباني فرهنگي و 
سزايي در تاريخ ادب كشورمان دارد  ادبي اين سرزمين، بار ديگر تمدن سالجقة ايران كه اهميت به

  . جان گرفت
الدين ه امام ظهيرنامة خواج سلجوقخان افشار حميد الملك در مقدمة  آقاي ميرزا اسماعيل  

  : نويسد  دربارة تمدن ايراني در عصر سالجقه چنين مينيشابوري
نشيني اختيار كرده  تمدن ايران كه بعد از ظهور اسكندر از سواحل شرقي هلسپون و داردانل عقب«

بود بعد از چندين قرن دوباره با اين خاندان در صحراهاي ليدي و فريژي با كمال استحكام ريشه 
 و در ظهور مغول، مملكت سالجقة روم، پناهگاه امني براي ايرانيان گرديد و آثار ادبا و شعرا دواند

بي، قانعي طوسي،  و علماي فارسي زبان اين مملكت مانند حضرت موالناي رومي، ابن بي
وجه در زيبايي، فصاحت و بالغت از آثار ايرانيان  صدرالدين قونيوي و صدها غير آن به هيچ

صنايع سالجقة روم در تاريخ صنعت مقام بزرگي دارد و همان صنعت . تر نيست د نازلمعاصر خو
باالخره يكي از . وجود آمد خالص ايرانيست كه تحت نفوذ صنايع بيزانس و سورية شمالي به

عالئم مشخصة اين خانواده ذوق و دلباختگي و عالقة شديد بسياري از افراد اين خاندان است به 
ند طغرل، آخرين پادشاه سالجقة ايران و كيقباد از سالجقة روم و غيره كه اشعار شعر فارسي، مان

توان از حيث زيبايي و بالغت در رديف اشعار استادان قرار داد و بديهي است كه اطالع  آنها را مي
از جزئيات تاريخ آل سلجوق و شُعب آن در تاريخ ايران و ساير ممالك آسيايي غربي اهميت 

  . بخصوصي دارد
ترين ادوار  طور كلي دورة سلجوقيان از جهت تعداد گويندگان و سرايندگان از درخشان به  

. سالجقه، زبان فارسي را زبان رسمي و درباري قرار دادند. رود شمار مي تاريخي و ادبي ايران به
پرور و  وزراء اين دوره، خصوصاً عميدالملك كندري و خواجه نظام الملك، اهل فضل، فرهنگ
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كردند و همواره خدمات  اند و از خدمت و عنايت نسبت به فضال و ادبا دريغ نمي عرپرور بودهشا
  . اند شاياِن توجهي به ترقي علوم و ادبيات كرده

ها و  ها و خانقاه تأسيس مدارس نظاميه، در بغداد، بلخ، نيشابور، اصفهان و ايجاد كتابخانه  
رود خاصّه  شمار مي ي در اين عصر درخشان بهمدارس مختلف، اسباب عمدة رواج تمدن اسالم

الدين  ظهور كساني مانند امام فخر رازي، امام محمد غزّالي، ابوالفرج بن جوزي، شيخ شهاب
سهروردي، امام الحرمين جويني و امثال آنان نيز در اين عصر تا حد زيادي در نشر و بسِط معارف 

اكثر پادشاهان اين خاندان با . ر رواج كامل يافتزبان فارسي در اين عص. اسالمي موثّر واقع شد
 در بسط و نشر فرهنگ و تمدن ايراني و شعر و آثار ادبي ١زبان بودند وجود اينكه خود تُرك

ي از ا زبان كوشش فراوان كردند و عده فارسي و تشويق و ترغيب شعرا و نويسندگان فارسي
اني و نظامي در شمار استادان و پيشكسوتان ي اين دوره مثل اميرالشعرا معزّي، انوري، خاقشعرا

سرايان و نويسندگان ديگري كه در اين عصر از  بزرگ شعر و ادب فارسي قرار گرفتند و سخن
  : اند عبارتند از حمايت و عنايت شاهان و وزراي سلجوقي برخوردار بوده

خسرو، عمر خيام، سنايي، ابوالفضل بيهقي، خواجه عبداهللا انصاري، اسدي طوسي، حكيم ناصر
  . الدين عبدالرزاق اصفهاني و ديگران جمال
كه ملكشاه سلجوقي هم اشعار  سرودند، چنان از پادشاهان اين خاندان بعضي خود شعر مي  

گفت و همچنين طغرل سوم آخرين پادشاه  فارسي از حفظ داشت و هم خود به فارسي شعر مي
اي كه پادشاهان اين  ذوق و عالقه. ز او روايت شده استاين سلسله شاعر بوده است و اشعاري ا

الخصوص كه محتشمان و داعيان نيز خود به تقليد از سالطين   علي،اند دوره به شعر فارسي داشته
ن جهت است كه يم هكردند و به و خواه به اقتضاي ذوق خويش از تشويق شعرا خودداري نمي

نام سبك عراقي  نهد و سبك خاصي به ول قدم ميشعر فارسي در اين عصر در طريق تكامل و تح
 ذكر شد اين سبك و شيوة گويندگي به  نام آنانآيد و با ظهور گويندگان بزرگ كه وجود مي هب

توجه پادشاهان اين دوره به شعرا موجب گرديد كه گويندگان قصايدي . رسد مياوج كمال خود 
كه   و ِانعام آنان اختصاص دهند، چنانها و بخشش را در وصف حاالت و روحيات و كشورگشايي

اند و حتي شعرايي نظير  دانيم اميرالشعرا معزّي و انوري طي قصائد خود سلطان سنجر را ستوده مي
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الدين بخارايي و حكيم سنايي، سلطان سنجر را پيوسته در اشعار خود  عبدالواسع جبلي و كمال
  . اند مدح و ستايش كرده

عصر، زبان و ادب فارسي رواج پيدا كرد و نويسندگان و گويندگاني درست است كه در اين   
 در داروشناسي و مفردات دارو و االبنيه عن حقايق االدويهبه تأليف و تصنيف آثاري مانند كتاب 

 را كيمياي سعادت را در حكمت نظري و امام محمد غزّالي، زاد المسافرينناصرخسرو قبادياني، 
وشتند ولي دانشمندان بزرگي مثل زمخشري و شهرستاني، كتب در حكمت عملي به فارسي ن

  . رفت تأليف كردند شمار مي فراواني به زبان عربي كه در واقع زبان علمي و مذهبي به
سالطين سلجوقي در واقع از حاميان بزرگ هنر و صنعت و هنرمندان و صاحبان ِحرف   

هنرهاي ظريفه داشتند، هنرمندان بزرگ و اي كه خاندان اين سلسله به  روند و عالقه شمار مي به
  . استادكاران عاليقدري به ظهور رسيدند

در زمان پادشاهي اين خاندان، اصفهان، مرو، نيشابور، هرات و ري مركز و مجمع صاحبان   
هاي داخلي و خارجي  هنر و پيشه بوده است كه خوشبختانه بسياري از آثار هنرمندان در موزه

  . شود ديده مي
سازي، مينياتور، تذهيب و  ارهاي هنري اين هنرمندان از بافندگي، فلزكاري، سفالشاهك  

خطّاطي است و به همين دليل دورة سلجوقيان از لحاظ سبك و شيوة كارهاي هنري و معماري 
براي ارائة دليل در اينجا الزم است به گفتار دانشمند . در تاريخ هنر ايران ارزش خاصي را داراست

  :  ويلسون توجه شودبزرگ كريستي
در اين عصر، صنايع و معماري نه تنها در ايران تجديد حيات يافت بلكه با فتوحات سالجقه، «

اصول و اسلوب صنايع ايران را تا سواحل مديترانه و حتي تا شمال آفريقا بسط و گسترش داد و 
ني و صنايع رايج عصر هاي شيوة كار هنرمندان ايرا به همين دليل و كيفيت است كه آثار و نمونه

  . »شود سلجوقي تا قرنها در صنايع مصر و سوريه ديده مي
در اين دوره، خطّاطي و بزّازي، نساجي و مذّهب كاري و هنرهاي تزئيني رواج پيدا كرد و   

اند ابوالمعالي جويني در نواختن موسيقي  كه آورده حتي هنر موسيقي پيشرفت كاملي يافت و چنان
در اين دوره هنر معماري به درجة كمال رسيد و هنرمندان و . ارتي كامل داشتو چنگ و طبل مه
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وجود  دست آثار فراواني در شهرهاي اصفهان، اردستان، زواره، گلپايگان و برسيان به معماران چيره
  . الملك را نام برد الملك و گنبد تاج توان از جملة آنها گنبد نظام آوردند كه مي

توان ابوالمعالي نحاس اصفهاني را كه مدتهاي زيادي در  ط و كتابت مياز هنرمندان بزرگ خ  
خصوص در عهد محمد بن ارسالن و جالل الدين ابوالفتح حسن  خدمت سالطين سلجوقي به

ملكشاه و غياث الدين ابوشجاج محمد به كار خطّاطي و هنرنمايي مشغول بود نام برد و چون 
معلوم گرديد او را به حضور خود طلبيد و ) ٥١٢ -٤٨٧(مستنصر مقام او بر خليفة وقت عباسي، ال

العاده وي را مورد اكرام و اعزاز خويش قرار داد تا جايي كه به درجات بزرگ كشوري نائل  فوق
اي از  آمد و به مسند وزارت و صدارت تكيه زد با وجود مشاغل و مسئوليتهاي مهم مملكتي دقيقه

در شاعري با ). ٥١٢ يا ٥٠٩متوفي (ابوالمعالي . آسود  نمينوشتن و كتابت قطعات و الواح
كه در مدح  زد و اشعار نسبتاً جالبي از او باقي مانده است چنان اميرالشّعرا معزّي الف برابري مي

  : سلطان ملكشاه گويد
  چو بر زمين زندش خردتر شود مسكين    زمانه خصم ترا بر كشد بلند بدانك

ر برجسته و پيشرفت و ترقّي خوشنويسي است و مخصوصاً دورة سالجقه، يكي از ادوا  
كوشيدند و بعضي مثل طغرل بن ارسالن شاه  سالطين اخير سلجوقي در تشويق خوشنويسان مي

  . نوشت خود خوش مي) ٥٩٠-٥٧٣(از سالجقة عراق و كردستان 
ه دربارة خوشنويسي طغرل، راوندي گويد كه سلطان طغرل چون ميل به تعليم خطّ كرد ب  
 محمود بن محمد خال مرا خواست و از او تعليم خطّ گرفت و آداب آموخت و خطّ را ٥٧٧سال 

ي به ا مالحظه... كه خال دعا گوي باشد ... وقتي محمود به محمد بن راوندي «به جايي رسانيد كه 
خطّ اشرف سلطان كه ابن بواب و ابن مقله در ه خطّ مبارك سلطان داشت و مصحفي حمايلي ب

  . »...ند از براي ملك مازندران به تحفه برد ال حيات از نوشتن هزار و يك آن عاجز بودح
نوشتند و  مي) يعني جاي كتابت(زادگان همه به مكتب  به عهد آن پادشاه بزرگ«و نيز گويد   

  . هر خطّاطي ده جا مكتب داشت و هر اديبي دو سه مكتب داشت. آسود هنرمند مي
الدين محمد بن  شناسان دورة سلجوقي ابوبكر نجم نويسان و خطّ خطّاز معاريف و مشاهير،   

  .  در تاريخ سالجقه است السرورية الصدور و آحةراعلي بن سليمان راوندي صاحب كتاب 
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 كه در اصفهان و اطراف اتفاق افتاد ٥٧٠راوندي در كودكي پدرش درگذشت و قحطي سال   
لي خال ديگر وي ابوالفضل احمد بن محمد را تربيت به او و خاندانش صدمة بسيار وارد آورد و

  . كرد
. ابوالفضل خود از دانشمندان و فضالء عصر بود و از هنر خطّ و خطّاطي بهرة كافي داشت  

راوندي مدت ده سال تمام در نزد دايي خود بود و با او تمام شهرهاي عراق را ديدن كرد دربارة 
  : خوشنويسي خود گويد

. روشن شود) الصدور است حةرامقصود ( شدم كه نمودارش در اين كتاب در علم خطّ چنان«
  . »...هفتاد گونه خط را ضبط كردم و از نُسِخ مصحف و تذهيب و جلد كه به غايت آموخته بودم 

كه در مسافرت بود بزرگان و دانشمنداني چند در شهرهاي عراق مجتمع بودند و مركز  زماني  
همدان كه مركز حكومت طغرل بن ارسالن سلجوقي بود مجمع فضال آنها شهر اصفهان بود و نيز 

  . و دانشمندان و هنرمندان بود
 سال ٦ تا ٥آموخت و  راوندي به امير سيد عماد الدين مرادانشاه برادر طغرل قرآن و خط مي  

  . گرديد در خاندان ايشان بود و از عنايات و توجهات آن خاندان برخوردار مي
  :  الصدور گويدحةرار كتاب باز راوندي د  

بيشتر معاريف و پادشاهان و اركان دولت پسران را اسم شاگردان دعاگوي خاالن حاصل آمد و «
كه به بالغت معروف بودندي و صوب خراسان به خطّ و هنر تفاخر به شاگردي ما  كساني 

 حةرا كتاب ٥٩٩ و مرگ طغرل راوندي مدتي سرگردان بود تا سال ٥٩٠بعد از سال . »...كردندي 
) ٦٠٧ -٥٨٨(نام غياث الدين ابوالفتح كيخسروبن قليج ارسالن از سالجقة روم  الصدور را كه به

در همين كتاب فصلي منثور و منظوم در . تأليف كرد و به خدمت وي رسيد و تقديم داشت
ر اصول خط را كتابي ديگ: معرفت اصول و قواعد خطوط آورده است و به دنبال آن فصل گويد

  . »...دست نيست  مفصل ساخته ام ولي اين كتاب به
خالصه اينكه زبان و فرهنگ و ادب فارسي و كلية مظاهر هنري در اين دوره پيشرفت و   

كه امروزه در اقصي نقاط جهان هنرنمايي هنرمندان و معماران اين دوره  ترقّي زيادي كرد و چنان
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يلش پيدايش آثاريست پيرامون خاندان سلجوق مورد توجه و ستايش و تحسين قرار گرفته كه دل
  . و نحوة حكومت و توجه آنان به فرهنگ و ادب فارسي

  
  ها نوشت پي

دادند، مركز  نژاد نبودند ولي به علّت عالقة زيادي كه به اين سرزمين نشان مي پادشاهان اين سلسله اگرچه ايراني. ۱
انيان انس گرفتند و مانند سالطين بزرگ اين كشور در اين خطّة اقتدارشان ايران شد و به تدريج به خُلق و خُوي اير

  . وجود آمد پهناور حكمفرمايي كردند و با شروع پادشاهي ملكشاه بار ديگر تعادلي در وضع آشفتة پيشين به
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