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 ءقلمرو سالجقه بهفارسي هاي تاريخي ورود زبان و ادب بررسي زمينه 

* ) پژوهشي–علمي ( روم 
   

  
  شيد روستادكتر جم                                         

   دانشگاه شهيد باهنركرمانتاريخاستاديار گروه 
  چكيده

ق، سرداري سلجوقي با نام سليمان بن ُقتُلمش، توانست .ه470در حدود سال 

با هجوم به قلمرو امپراطوري بيزانس، بخشي از قلمرو اين امپراطوري  را تصرف 

دولتي . بنيان نهد) ليآناتو(كند  و دولتي جديد با نام سالجقة روم را در بالد روم

ق، يعني نزديك به دو سده و نيم، دوام .ه708كه پس از مرگ وي نيز تا سال 

توان دريافت كه اگرچه سالجقة روم، با تأملي در تاريخ اين دولت  مي. يافت

اند، بسياري از نمودهاي فرهنگي و ادبي آنها از درون زبان بودهاي تُركسلسله

در همين راستا، . ين فارسي، سرچشمه گرفته استفرهنگ ايراني و زبان شير

پژوهش حاضر با كاربرد روش تحليلي، بر آن است تا در گام نخست به معرفي 

هاي تاريخي حضور ادبا و دولت سالجقة روم پرداخته و در دومين گام، زمينه

ارسالن گو به قلمرو دو سلطان سلجوقي روم، يعني سلطان قليچشعراي پارسي

را مورد ) ق.ه600 تا 558از (و سلطان سليمان شاه دوم ) ق.ه588 تا 551از(دوم

: از همين رو، پرسش اصلي اين نوشتار، عبارت است از اينكه . تبيين قرار دهد

هاي تاريخي ورود زبان و ادب فارسي به قلمرو سالجقة روم، كه بودند و زمينه

همزمان با دوران آنان چگونه فراهم شد؟ نتيجة پژوهش، حاكي از آن است كه 

حكومت سلطان قليچ ارسالن دوم، اوضاع سياسي قلمرو سالجقة روم ثبات پيدا 

كرده است و از اين زمان به بعد تثبيت اوضاع سياسي قلمرو سالجقة روم از يكسو 

                                                 
*
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و عالقة اين سلطان به فرهنگ و ادب، از سوي ديگر، باعث گرديد تا قلمرو و 

  .  ادبا گردددربار وي محلي براي حضور شعرا و

ارسالن دوم، سلطان سالجقةروم، زبان فارسي، سلطان قليچ: كليديهايواژه

  .سليمان شاه دوم، نظامي گنجوي، محمدبن غازي ملطيوي، ظهيرالدين فاريابي

  

   مقدمه -1

اگرچه تركمانان سلجوقي، خيلي زود تمامي ايران را تحت سيطرة خود درآوردند،  
سو و عالقة آنان به استفاده از نيروي سوم ايرانيان از يكآشنا نبودن آنان با آداب و ر

كاردان ايراني براي ادارة امور مملكتي كه تازه صاحب گرديده بودند، از ديگرسو، موجب 
- 455(گرديد تا سالطين سلجوقي از زمان نخستين سلطان خود، يعني سلطان طغرل اول

اين . امور مملكتي استفاده نمايند، از وزرا و دبيران ايراني، جهت رتق و فتق )ق.ه433
ما « حقيقتي بود كه طغرل در بدو ورود به نيشابور به آن اعتراف كرد و چنين بيان داشت كه

بدين ترتيب، )  885 : 3، ج1381بيهقي، (» .هاي تازيكان ندانيممردمان غريبيم و رسم
ا ضمن استفاده از سالطين سلجوقيِ بزرگ با انتخاب وزراي كاردان ايراني، بر آن شدند ت

اين وزيران براي ادارة بهتر قلمرو تحت استيالي خود، از وجود آنان براي ارتقاء فرهنگ و 
برداري كنند زيرا وزيران ايراني، به سنت هاي ديواني آشنايي تمدن اين قلمرو نيز بهره

  )10: 1381كلوزنر، . (كامل داشتند
قعيت بسيار مساعدي را براي ارتقاء  سالطين سلجوقي بزرگ و وزراي كاردان آنها، مو

توجه و عنايت آنان در حق شعرا، ادبا، فضال .  اسالمي فراهم ساختند-فرهنگ و ادب ايراني
و نويسندگان، موجب گرديد تا آثار منثور و منظوم فراواني در اين دوره به رشتة تحرير 

بركت پرورش علما و ] به[ و ... « : راحه الصدور و آيه السروربه قول نگارندة كتاب . درآيد
علم دوستي و حرمت داشتِ سالطين آل سلجوق بود كه در روي زمين، خاصه ممالك 
عراقين و بالد خراسان، علما خاستند و كتب فقه، تصنيف كردند و اخبار و احاديث، جمع 

به عالوه، در عصر سالجقة بزرگ، زبان و ادبيات فارسي ) 29: 1363راوندي، (» ...كردند
شماري شاعر، اديب و نويسندة فارسي ز پيشرفت و توسعة فراواني يافت و وجود تعداد بيني

سالجقه، چون به « : زبان در دربار و قلمرو سالطين سلجوقي، خود گواهي بر اين مدعاست
آداب و رسوم دربار ايراني، آشنا شدند علي هذا نسبت به رواج زبان و ادب فارسي، 
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 شاعران مشهور و فضالي نامي در دوران سلطنت آنها ظهور اي كردند وخدمات شايسته
وجود وزيرانِ اليق و دانش پرورِ آنان . كردند و آثار گرانبهايي از خود به يادگار گذاشتند

نيز در ترويج زبان و ادب فارسي بي اثر نبود، چنان كه نظام الملك، خود از فضالي نامي 
-لما را به اكرام و اعزاز به حضور        ميبود و از فضل و ادب، بهرة كافي داشت و ع

رضازاده شفق، . (»...كردپذيرفت و عميدالملك كندري، گويندگان فارسي را تشويق مي
  ) 2- 3: 1350 و خسروشاهي، 106: 1352

، از دلِ )آناتولي(در نيمة دوم قرن پنجم هجري، دولت جديدي با نام سالجقة روم
ن آمد و با فتح نواحي مختلف آناتولي، اقتداري دولت سلجوقيانِ بزرگِ ايران بيرو

اگرچه اين دولتِ تازه تأسيس، خيلي زود راهِ استقالل را در پيش گرفته و . روزافزون يافت
به عنوان حكومتي مستقل، خود را از سيطرة دولت سلجوقيانِ بزرگِ ايران بيرون كشيد  

يز همواره فرهنگ ايراني و جالب توجه آنكه سالطين، وزرا و دولتمردان اين حكومت ن
زبان فارسي را ارج نهاده و مقدمات الزم جهت گسترش اين فرهنگ و زبان را در سرزمين 

در همين راستا، نوشتار حاضر با كاربرد روش . فراهم ساختند) بالد روم يا آناتولي(جديد 
ريخي هاي تاتحليلي، بر آن است تا ضمن معرفي دولت سالجقة روم به مخاطبان، زمينه

ورود زبان و ادب فارسي به قلمرو دو تن از سالطين اين دولت را مورد تبيين و واكاوي 
  .   قرار دهد

  بيان مسئله -1-1

سالجقة روم، دولتي است كه با كمال تأسف، كمتر مورد مطالعه و تحقيق انديشمندان و 
 به اين زمين قرار گرفته است و با اندك تأملي در تحقيقات فارسي مربوطمحققان ايران

اگر برخي از محققان نيز دشواري كار بر روي اين دولت . توان به اين مهم پي بردسلسله، مي
اند تا روندي از تاريخ سياسي اين دولت را بيان اند، بيشتر بر آن بودهرا بر خود هموار ساخته

ر تاريخ اين اين در حالي است كه د. كنند و گامي در راستاي شناساندن آن به ايرانيان بردارند
سازد تا از حد و شود كه محقق را متقاعد ميدولت، به عناصر و نمودهايي برخورد مي

مرزهاي يك شناسايي ساده و يا بيان صرف وقايع سياسي، فراتر رفته و كار بر روي اين 
يكي از اين نمودهاي اساسي، حضور ادبا، شعرا، منشيان و . نمودها را مورد توجه قرار دهد

ايراني در دربار سالطين سلجوقي روم و به تبعِ آن، تعالي ادب و زبان فارسي در قلمرو نائبان 
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اين نمود ايراني، تا حدي ) 106: 1389فروزاني و روستا، . (سالطين اين حكومت است
توان از آن غفلت ورزيد و در باب آن، سخن پررنگ و چشمگير است كه به هيچ روي نمي

ضر، بر آن است تا جهت ثابت كردن ميزان اهميت موضوع و بيان نوشتار حا. به ميان نياورد
زبان تا چه حد در دربار و قلمرو دولت سلجوقيان اين مسئله كه ادبا و شعراي ايراني و فارس

اند، وضعيت ادبي دربار و قلمرو دو تن از سالطين سلجوقي روم را مورد روم نقش داشته
  . واكاوي قرار دهد

  پيشينة تحقيق -1-2

قدر كه تاريخ، فرهنگ و ادبِ سلجوقيان بزرگ و منابع اين سلسله، در ترديد، همانبدون 
تركية امروزي ناشناخته است، تاريخ، فرهنگ، ادب و منابع سلسلة سالجقة روم نيز براي 

اين در حالي است كه طي سال هاي . محققان و انديشمندان ايراني، ناشناخته باقي مانده است
هاي مهمي در باب  هم در برخي از كشورهاي اروپايي، تاكنون پژوهشاخير، هم در تركيه و

- خليلمحققاني ُترك، همچون محمد فؤاد كوپرولو، مكرمين. سالجقة روم  انتشار يافته است

ينانچ، عثمان توران، و مستشرقاني همچون پل ويِتك، اِدموند باسورث و ِكلود كاهن، از 
- رة سالجقة روم، آثار ارزشمند و ماندگاري منتشر كردهپژوهاني هستند كه درباجمله تاريخ

اما آنچه با كمال تأسف از چشم تيزبين اين محققان، دور ) 40: 1384ارطغرل، : رك. (اند
اند، نمودهاي ايرانيِ هويت بخش بر سالجقة روم مانده و يا بعضاً به عمد از آن روي برتافته

 و ادب فارسي در دربار و قلمرو اين سلسله، چون و چراي زبانبدون ترديد، تسلط بي. است
استيالي عرفانِ اصيلِ ايراني در مرزهاي اين دولت و حضور پررنگ و غيرقابل انكار وزرا، 
ادبا، شعرا، مستوفيان، نائبان و ساير مقامات ايراني در دربار و قلمرو سالجقة روم، فقط برخي 

  .از اين نمودهاي اصيل و تأثيرگذار است
  اهميت تحقيقضرورت و  -1-3

شك، ضرورت و اهميت نوشتار حاضر، از آن روست كه تبيين رشد و ترقي ادب و بي
اي كوچك بر ميزان تأثيرگذاري زبان فارسي در قلمرو سالطين سلجوقيِ مذكور، دريچه

فرهنگ ايراني و زبان و ادب پارسي در قلمرو سالجقة روم خواهد بود؛ تأثيري كه تنها به 
روم، منتهي نشده و همزمان با سلطنتِ سالطين عثماني بر آناتولي نيز  قةدورة حاكميت سالج

اميد آنكه از طريق اين دريچه، بتوان به دورنماي وسيع فرهنگ و تمدن . ادامه يافته است
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اصيل ايرانيِ بسط يافته در سرزمين آناتولي، نگريست  و راهي به توصيف اين گسترة وسيع و 
  .   بديع يافت

  روش تحقيق -1-4

ژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقيقات بنيادي و بر اساس ماهيت و روش، از پ
براي تأمين اين منظور، داده ها و اطالعات مورد نياز، از ميان . نوع تحقيقات تحليلي است

هاي صورت گرفتة قبلي، استخراج گرديده و تا حصول نتايج علمي، مورد منابع و پژوهش
اي و با به عبارت بهتر، اين نوشتار، به روش كتابخانه. رفته استتجزيه و تحليل كيفي قرار گ

و نيز تحقيقات جديد، ) به دو زبان فارسي و عربي(برداري از نسخ خطي، منابع اصليفيش
برداري از در انتخاب اين روش، آنچه بيش از همه اهميت داشته، بهره. انجام پذيرفته است

 بوده و همة مطالب برگرفته از اين آثار، براساس نوع نسخ خطي و منابع اصيل تاريخي و ادبي
توان الزم به ذكر است كه به اين ترتيب مي. موضوع و توالي زماني، تنظيم گرديده است

در آخر نيز . صحت و سقم مطالب را بر اساس ترجيح به اسناد يا موثق بودن راوي، سنجيد
ظرات مورخان و ادبا پرداخت ، و ضمن توان با استفاده از قاعدة ترجيح عقلي، به نقد نمي

   .ارائة نظرات خويش، به تحرير مطالب اقدام كرد
  بحث -2

  گيري دولت سالجقه در آناتوليچگونگي شكل -2-1

، حمالتي به سوي )ق.ه465 تا 455از ( ارسالن سلجوقيهمزمان با حكومت سلطان آلب
ي همچون مالزگرد مناطق آناتولي كه تحت استيالي بيزانس بود، صورت گرفت و شهرهاي

ارسالن، از بيم اتحاد احتمالي فاطميان و آلب« : و طرابوزان، بارها مورد حمله قرار گرفتند
دولت روم شرقي، بر آن شد تا پيش از پرداختن به كار فاطميان، با تسخير ارمنستان، 

بدين ترتيب، در زمان او، پيشروي به سوي . خويشتن را از خطر روميان مصون گرداند
-ريزي    ميالملك و امراء سپاه، طرحب، با اسلوب و نقشة معيني كه توسط خواجه نظامغر

» .انجاميد) ق.ه463در سال (هايي كه سرانجام، به نبرد مالزگرد پيشروي. شد، ادامه يافت
 )33- 34: 1381يوسفي حلوايي، (

از (ن در حقيقت، تاريخ تأسيس دولت سلجوقي در سرزمين آسياي صغير، از همين زما
در توضيح اين مطلب، بايد  ) 72- 73: 1350مشكور، . (شودآغاز مي) زمان نبرد مالزگرد
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رومانوس «ارسالن سلجوقي، سرداري با نام گفت كه همزمان با دوران سلطنت آلب
وي به زودي، . در روم شرقي، به امپراطوري رسيد (Romanos Diogenes)» ديوجانوس

 ,Page, 2008: 29. Fleet, 2009). ارسالن گرديد با آلبلباس رزم پوشيده  و عازم نبرد

v1: 356) سلطانِ سلجوقي به محض شنيدن خبرِ تهاجم رومانوس سپاهيان خويش را تجهيز 
اگر سعادتِ شهادت يافتم، به جاي . كنممن در راه خدا پيكار مي« : نمود  و بيان داشت

دانِ پرندگانِ سبزرنگِ  باشد در چينهدانِ كركسانِ مردارخوارِ زمين، گورمآنكه در چينه
بخت خواهم بود و روزم از روز پيش، اگر فيروز شوم ، بسي نيك. گيرمآسماني قرار مي
. م1071/ ق . ه463القعدة سال سرانجام نيز در ذي) 46 :1356بنداري، (» .بهتر خواهد بود

  آنان همراه شد كار به جنگ كشيد؛ جنگي كه با شكست سخت روميان و اسارت امپراطور

: همان. (گيري هر چه بيشتر تركمانان سلجوقي در آسياي صغير بودو آغازي براي قدرت
49 -45 (  

ارسالن و رومانوس  سال ميان آلب50پس از جنگ مالزگرد، پيمان صلحي به مدت 
تعهد كرد كه معادل يك ميليون و نيم سكة « ديوجانوس برقرار گرديد و امپراطور روم، 

 هزار سكة طال به عنوان خراج، به 360ارسالن، غرامت جنگي بدهد و سالي آلبطال به 
بر اثر . دولت ايران بپردازد و همة اسيران ايراني و مسلمان در كشور روم شرقي را آزاد كند

اين فتح و فيروزي، نواحي منازكرت و اورفه و منبيج و انطاكيه به دست سلجوقيان افتاد و 
اما چون امپراطور رومانوس،  ) 77: 1350مشكور، (» .لجوقي گرديدضميمة كشور پهناور س

به « ارسالن پس از بازگشت به روم، توسط خودِ روميان، نابينا شد  و خيلي زود مرد، آلب
 نمايند و هر ملك و شهر كه بگيرند، ميسر 1امر خود، دستور داد كه در ممالك روم، توغل

كس را در آن مدخلي و فاد و اعقاب او را غير او، هيچو مفروز گردانند، او را باشد و اح
  ) 27: 1332ظهيرالدين نيشابوري، (» .تصرفي نبود

به اين ترتيب بود كه از اين زمان به بعد، حمالت تركمانان به آناتولي بيشتر و بيشتر شد 
اي را تحت استيالي خود درآورد و حكومت هايي محلي و و به زودي هر اميري، منطقه

ق و جانشيني پسرش ملكشاه، .ه465ارسالن در سال آلب ك ايجاد شد اما بعد از فوتكوچ
طلب راكه فردي قدرت هاي خويش،به نام سليمان بن قُتُلمشسلطان جديد،يكي از عموزاده

بود، به سمت آسياي صغير فرستاد تا بدين ترتيب، اين سردار و شاهزادة سلجوقي هم به 
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ملكشاه در آغاز « : مان دهد و هم از دربارِ ملكشاه، دور گردداوضاع بالدِ روم، سر و سا
الملك ، امير سليمان را به حكومت ديار روم  نصب كرد  تا پادشاهي، به استصواب نظام

اقليمي در ممالكِ پادشاه، افزوده باشد و ] اگر تواند. [ ميان اُمرا، تسكين نايرة مخالفت كند
سليمان نيز پس از رفتن به بالد ) همان .(»... بيرون آمدهاگر ُكشته شود، خاري از پاي دولت

روم، موفقيت هاي چشمگيري به دست آورد و سرانجام، توانست دولتي جديد، با نام 
ق بنيان نهد؛ دولتي كه از اين زمان تا نزديك به دو . ه470سالجقة روم را در حدود سال 

   )78: 1350 و مشكور،46- 49: 1389تالبوت رايس، . (سده و نيم بعد، پابرجا بود
چگونگي فراهم شدن مقدمات ورود زبان فارسي به قلمرو سالجقة  -2-2

  روم 

ق، وي و سه .ه470 در سال قُتُلمشپس از تأسيس سلسلة سالجقة روم توسط سليمان بن 
و ) شاهنشاه(ارسالن اول، سلطان ملكشاهنفر از فرزندان و نوادگانش، با نام هاي سلطان قليچ

تكيه زدند تا اينكه سرانجام، در  د اول، به ترتيب بر تخت سلطنت سالجقة رومسلطان مسعو
؛ ]بود[سلطان مسعود را سه پسر « : ارسالن دوم رسيدق ، حكومت به سلطان قليچ.ه551سال 

-قليچ[نام پدرش ] كه[پادشاهي به او داد . آراي، سوم فرزند نامداريكي خودرأي، دوم خانه

به اين ترتيب، پس از فوت سلطان ) 38: 1369ناشناس، (» ...ه بودرا به او داد] ارسالن
با مطالعة منابع متقدم و . مسعود، وليعهد او، قليچ ارسالن، بر تخت سالجقة روم تكيه زد

شك ،يكي از مقتدرترين سالطين توان دريافت كه وي بيهمچنين تحقيقات جديد، مي
بر تخت سلطنت نشست كه اوضاع سالجقه، ارسالن در حالي قليچ. سلجوقي روم بوده است

بسيار آشفته بود و دشمنان بسياري آن را احاطه كرده و منتظر فرصتي بودند تا قلمرو 
ارسالن، با درايت كامل، توانست بر تمام سالجقه را ميان خويش تقسيم كنند اما قليچ
 را سركوب هاي داخليوي نه تنها شورش. مشكالت داخلي و تهاجمات خارجي  فائق آيد

اي در جنوب منطقه ("ميريوكيفالون"ق و در نبردي با نام .ه572كرد بلكه توانست در سال 
دشمن ديرين سالجقة روم، يعني امپراطوري بيزانس را نيز به ) شهر نيقيه، در تركية امروزي

 Cahen, 1968:104-105 . Magdalino, 1993: 98-100 .Talbot(سختي شكست دهد 

Rice, 1997: 65(شكستي كه نه تنها امپراطوري بيزانس را تا مدت ها از صحنة رقابت،  ؛
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داد كه از اين آرامش بدست آمد عقب راند بلكه اين فرصت را به سلطان پيروز سلجوقي 
 .براي عمران و آباداني سرزمين خود و رواج علم و ادب در آن استفاده نمايد

 دوم، از مدت ها قبل، نشان داده بودند ارسالناگرچه اجداد و خويشاوندان سلطان قليچ
مند هستند كه به فرهنگ و تمدن و رواج علم و ادب در قلمرو تحت فرمانروايي خود عالقه

بزرگ ايران ديد، سال ها درگيري براي استقرار  توان در سالجقةو نمونة مشخص آن را مي
.  اين مهم بازداشته بوددر سرزمين آناتولي، سالطين سلجوقي پيش از وي را از پرداختن به

ارسالن دوم  توانست دولتي مقتدر تشكيل دهد و از ق، سلطان قليچ.در نيمة دوم قرن ششم ه
اين زمان به بعد، تثبيت اوضاع سياسي قلمرو سالجقة روم از يكسو و عالقة اين سلطان به 

ماكني امور عمراني و رواج فرهنگ و ادب از ديگر سو، باعث گرديد تا به دستور وي ا
فرهنگي و عام المنفعه در قلمرو دولت مذكور ساخته شود و بدين ترتيب، دربار و قلمرو 

  )327 :  1،ج1387هولت و ديگران،.(وي،محلي براي حضور دانشمندان، شعرا و ادبا گرديد
ارسالن دوم و در ساية ثبات سياسي پيش آمده، بدين ترتيب، همزمان با سلطنت قليچ

اين روند نه تنها قونيه، . لمرو سالجقة روم نيز رشدي روزافزون داشتروند علمي و ادبي ق
. گرفتميارسالن دوم، بلكه اكثر شهرهاي منطقة آسياي صغير را دربرتختگاه سلطان قليچ

در شرح اين مطلب، بايد گفت كه سلطان قليچ ارسالن دوم، پس از شكست دشمنان و 
ميم گرفت اين قلمرو را ميان يازده پسر خود ايجاد ثبات در قلمرو تحت استيالي خود، تص

. به اين ترتيب و به دستور سلطان، به هر كدام از فرزندان، ايالتي واگذار گرديد. تقسيم كند
هيچ ... «آزادي و استقالل عمل هر يك از اين فرزندان در محروسة خود، به حدي بود كه 

شد به ديوان سلطنت پدرشان عايد نميچيز به اندك و بسيار، از اعمال و معامالت ديار آنان 
از بيش و كم در حوزه تصرف و قبضه ملك ] بودند و همه چيز[بلكه ايشان معاف و مسلّم 

. »...و با حصول مقصود، بازگشتندي... هر سال يكبار، به خدمت پدر آمدندي . خود داشتند
ك از فرزندان       اين استقالل عمل، سبب گرديده بود تا هر ي) 22: ابن بي بي، بي تا(

ارسالن براي خود دربار و درگاهي تشكيل دهد و براي حكمراني بهتر، مقدم بزرگان، قليچ
از همين رو بود . انديشمندان و به طور كلي اهل علم و ادب به دربار خود را گرامي دارد

ير بيشتر فضالء آفاق و علماء عالم، روي بديشان نهادندي و به اكرام و انعام و تيس... «: كه
» ...علََم علم در ايام ايشان، عالي و سعر شعر، غالي بود. مطالب و مرام مراجعت نمودندي



111  ...بررسي زمينه هاي تاريخي                            94بهار و تابستان 

به اين ترتيب و با ورود ادبا، شعرا و ساير اهل علوم و ِحرَف، نه تنها تحولي اساسي ) همان(
ين در اوضاع فرهنگي قلمرو هر يك از اين شاهزادگان به وجود آمد بلكه بعضاً برخي از ا

الخط فارسي، به شاهزادگان، خود به سرودن شعر فارسي پرداختند و يا با يادگيري رسم
بي، هر يك بيبه قول ابن. هاي نفيس از خود به يادگار گذاشتندخطاطي پرداختند و كتابت

وراي ملكي و شهرياري، در فضل و بالغت و حسن خط و فرط ... «از اين شاهزادگان 
از آن جمله بود ) همان (» .، فريد عهد خويش بود...ايق حقايق كتابتبراعت و اطالع بر دق

الدين سليمان شاه كه بر شهر توقات و نواحي ارسالن با نام ركنپسر ارشد سلطان قليچ
راند و عالوه بر گرامي داشت مقدم ادبا و فضال، خود نيز طبع شعر اطراف آن حكم مي

، از االوامرالعالئيه في االمور العالئيهؤلف كتاب م. داشت و اشعاري از وي باقي مانده است
اي از ابيات وي را در كتاب خود طبعِ شعر و حسن خط اين شاهزاده، سخن گفته و نمونه

از جمله نتايج طبع او، اين دو بيتي است كه در حق برادرش، قطب الدين « : آورده است
 : م داشتند گفته استكه با ه] و دشمني[ملكشاه، ملك قيصريه، به سبب معادات 

  وار از تو سر نَكشم                 تا چون نقطت به دايره در نَكشماي قطب، فلك
  . » تنم                  گر پرچمت از كاسة سر بر نَكشم2بر كوس كشيده باد كيمختِ

  )18: 1350ابن بي بي، (  
ن بركيارقشاه، حاكم يكي ديگر از فرزندان سلطان قليچ ارسالن دوم، ملك ناصرالدي

اين ملك نيز عالوه بر داشتن طبع شعري و سرودن شعرهاي زيبا، مقدم علما و . نيكسار، بود
بزرگان همزمان با خود را گرامي مي داشت و آنان را مورد توجه و عنايت خويش قرار مي 

گرفت، دوست قرار از جمله بزرگان و انديشمنداني كه مورد عنايت اين شاهزادة عاِلم. داد
شيخ، به سبب بذل توجه و احترام اين شاهزاده، كتابي با نام . الدين سهرودي بودشيخ شهاب

، از االوامرالعالئيه في االمور العالئيهمؤلف كتاب .  نوشت  و به وي تقديم داشت"پرتونامه"
ملك ناصرالدين بركيارق شاه كه « طبع شعري اين شاهزاده ياد كرده و بر آن است كه 

 قيلوحصار و نيكسار را داشت ، قصة حورزاد و پريزاد را در سلك نظم مطبوع و آبدار ملك
و مصنوع و گهربار كشيد وآن عروس رعنا را از منصه طبع سليم و خاطر مستقيم، چون 

ابن بي بي، ( . »...گري آوردطاووس زيبا، بر ابصار نظارگيان جهان فضل و بالغت  در جلوه
 بيت از ابيات نخستين اين كتاب  را كه در نعت خداوند و 34بي، بي ابن)22-23: بي تا
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، آورده االوامرالعالئيه في االمور العالئيهسروده شده است در كتاب ) ص(حضرت رسول 
در ذيل و جهت آگاهي از طبع شعري شاهزاده بركيارق شاه، چند بيت از اين ابيات . است

  : آورده شده است
  ...                    پديدآرندة سقف مقرنستعالي اهللا خداوند مقدس « 

  خداوندا چو ما را آفريدي                     وز آنها كافريدي، برگزيدي
  گه عجز از كرم، فرياد ما رس                كه لطفت جمله را فريادرس، بس

  ...ردرود از ما روان بر جان مِهتر                  كه از كون و مكان، او بود بهت
  شده چشم و چراغ هر دو عالَم                بر اين در كه طفيل اوست آدم

   . »... همايون ذات او مقصود كونين               گرفته عرش را در زير نعلين
  )23 -24: همان(             

ارسالن دوم و در اثر ثباتي كه وي در عالوه بر اين، همزمان با حكومت سلطان قليچ 
سي ايجاد كرد و امنيت اجتماعي را تضمين نمود، كم كم پاي علما، شعرا و ساير اوضاع سيا

به همت اين انديشمندان، چراغ دانش در . بزرگان علم و ادب به دربار سالجقة روم باز شد
از . سرزمين آناتولي روشن گرديد و به زودي، به اقصي نقاط اين سرزمين نورافشاني نمود

الدين شرف:  حبيش بن ابراهيم- 1: توان افراد ذيل را نام بردجملة اين انديشمندان مي
بن ابراهيم تفليسي، نخستين حكيم و اديب دربار ) يا به قولي حسين(ابوالفضل حبيش 

زندگاني اين حكيم بزرگ كه به علت كثرت و تنوع آثار . ارسالن دوم بودسلطان قليچ
اي از ابهام در هاله ، خوردار استاي براش در طب، نجوم و لغت از اهميت ويژهفارسي

 و 620: رياحي، بي تا( .قرار گرفته و مطالب زيادي راجع به وي در منابع بيان نگرديده است
ترين مرز فرهنگي ايران آن روز، حبيش بن ابراهيم تفليسي، در غربي) 30: 1379نظري، 

ولد وي وجود ندارد ، اگرچه تاريخ دقيقي در مورد زمان ت. يعني در شهر تفليس، متولد شد
بر اساس سال هايي كه تفليسي در كتاب هاي خود به آنها اشاره كرده است، چنين          

هاي وي در شهر تفليس، با زبان. ق متولد شده است.ه5آيد كه وي  در اواخر قرن برمي
مي فارسي، عربي، سرياني، رومي و يوناني آشنا شده و با پشتكار فراوان، به آموختن علو

به زودي، درگيري داخلي شهر تفليس، . مانند طب، نجوم، صرف و نحو و لغت پرداخت
تفليس از «در توضيح اين جريان بايد گفت كه . وي را مجبور به ترك موطن خود ساخت
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همان اوايل گسترش اسالم، به تصرف مسلمانان درآمد و به تدريج، با اسالم آوردن 
يي از فاتحان مسلمان، فرهنگ اسالمي و ايراني در آن گروهي از ُگرجيان و ورود گروه ها

در ... از اوايل قرن ششم، گرجيان، قوت گرفتند و بر فاتحان شوريدند. سرزمين رواج يافت
حوالي سال پانصد و چهارده، گرجيان به فرماندهي داود دوم و با همدستي قوم قبچاق و 

هاي اگرچه سالطين و امراي دولت) 621 :رياحي، بي تا(» ...ساير غيرمسلمانان، قيام كردند
مسلمان همجوار، تالش نمودند تا اين شهر را مجدداً تصرف نمايند و به قلمرو خود ملحق 

. تر نمودسازند ، اقدامات آنان، آتش جنگ را شعله ور ساخت و وضعيت شهر را آشفته
ادامه دادند و ق،اين محاصره را . ه515گرجيان،شهر تفليس را محاصره كردند و تا سال 

گرجيان . سرانجام، شهر بدست آنان افتاد و در آتش زد و خورد، كامالً سوخته و ويران شد
. به اين ترتيب توانستند به فرمانروايي طوالني مدت امراي مسلمان بر تفليس پايان دهند

  )همان (
ا آشوب شهر تفليس، باعث شد تا بسياري از فراريان و آوارگان مسلمان، شهر را ره

رسد كه حبيش به نظر مي. كنند و راهي ديگر مناطق اسالمي و از جمله شهر بغداد گردند
. بن ابراهيم نيز در همين سال يا سال قبل از آن، تفليس را به قصد بغداد، ترك گفته باشد

، » الدين علي بن طراد بن محمد زينبينقيب النقبا شرف« وي در بغداد، مورد توجه و اكرام 
حبيش تفليسي، از اين . فه المسترشد، قرار گرفت  و در نزد وي مقامي واال يافتوزير خلي

 را به "تقويم االدويه "موقعيت پيش آمده و آرامش شهر بغداد استفاده كرد  و كتابي با نام 
وي در اين كتاب كه در واقع نوعي فرهنگ دارويي است، نام تعداد . رشته تحرير درآورد

اص آنها را به پنج زبان فارسي، عربي، سرياني ، رومي و يوناني زيادي از داروها و خو
. الدين وزير، به وي تقديم  كرده استهاي بي دريغ شرفنوشته و آن را به سبب حمايت

مدت زمان اقامت حبيش بن ابراهيم در بغداد، مشخص نيست اما آنچه از ميان ) همان (
ها اقامت افت، اين است كه پس از مدتتوان دريهاي مختلف او ميهايش در كتابنوشته

در شهر بغداد، بر آن شد تا به بالد روم برود و مابقي حيات خود را در اين سرزمين به سر 
راند  ارسالن دوم بر سرزمين روم حكم ميبا توجه به اينكه در اين زمان سلطان قليچ. آورد

الم پيچيده بود، شايد دوستي و ادب پروري وي در ممالك اسو آوازة اقتدار، فرهنگ
حبيش بن ابراهيم بر آن بوده است تا بقية عمر خود را در قلمرو اين سلطان دانش پرور و 
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سرانجام، تفليسي در جستجوي بازاري كه « : برخي نيز برآنند كه. عالم نواز به سر آورد
  )621- 622: همان. (»نهدكاالي قند پارسي در آن رواج داشته باشد، روي به ديار روم مي

ارسالن، مقدمِ حبيش را گرامي داشت و وي نيز تا آخر عمر در سرزمين سلطان قليچ
از جملة اين آثار . سالجقة روم، رحل اقامت افكند و آثار مختلفي را به رشتة تحرير درآورد

جوامع البيان در ، و صحه االبدان، كفايه الطب، كامل التعبير: هايي همچونتوان به كتابمي
ترين اثري است كه به زبان فارسي قديمي«كامل التعبير،كتاب . ، اشاره كردقرآنترجمان 

اي است كه به تعبير رؤياها پرداخته و اين كتاب ، خواب نامه. در آناتولي تأليف شده است
-قلج] سلطان[حبيش بن ابراهيم، آن را براي ... به ترتيب حروف الفبا تنظيم شده است

يكي ديگر ) 30: 1379نظري، . (»...سليمان شاه، تأليف كرده استالدين ارسالن، پدرِ ركن
كه در برخي منابع، بيان الطب ( از آثار فارسي حبيش بن ابراهيم ،كتابي با نام كفايه الطب 

ارسالن دوم با نام وي، اين كتاب را به نام يكي از فرزندان سلطان قليچ. است) نام گرفته
 ) 623: رياحي، بي تا. ( آق سرا، تأليف نموده استالدين ملكشاه، حاكم سيواس وقطب

الدين الياس بن ق، جمال.ه6يكي از مشهورترين شاعران قرن :  نظامي گنجوي-2
از اين شاعر گرانمايه، آثار بسياري به يادگار مانده كه يكي از . يوسف نظامي گنجوي است

وي بديع و دلكش را در نظامي، اين مثن.  استمخزن االسراراين آثار گران سنگ، مثنوي 
ارسالن ق به نظم كشيد و سپس آن را به فخرالدوله بهرامشاه، داماد سلطان قليچ.ه570سال 
ملك فخرالدين بهرامشاه، داماد سلطان « :  تقديم كرد -راند كه بر ارزنجان حكم مي–دوم 

 عالم و فريد... به حسن سيرت و علو همت] ... وي[و از احفاد اوالد منگوجك غازي بود 
و در مدت پادشاهي او در ... وحيد بني آدم و زبدة پادشاهان و خالصة خسروان گيتي بود

واقع نشدي كه از خزانه و مطبخ او، آنجا ] شادي و ماتمي[= ارزنجان، هيچ سوري و سوزي 
مبدع الكالم ،خواجه امام نظامي ... برگ و نوايي نبودي يا خود تشريف حضور نفرمودي 

اهللا، درر كتاب مخزن االسرار را به نام بارگاه همايون او در سلك نظم چون گنجه، رحمه 
پنج هزار دينار و پنج استر . در مكنون كشيد و به خدمت حضرتش هديه و تحفه فرستاد

و ترصيع جواهر ... و لباس هاي شريف فاخر... رهوار و پنج سر اسب با طوق و سر افسار 
  ) 71- 72: ابن بي بي، بي تا. ( »...موددربارة او انعام فر
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نظامي نيز در كتاب مخزن االسرار از فخرالدين بهرامشاه ياد كرده و اشعاري را در 
  : وصف وي سروده است

  ُگشايخضر سكندر منشِ چشمه رأي                      قطب رصدبندِ مجسطي«
  ر آفاق، ملك فخرالدينشاه فلك تاج سليمان نگين                            مفخ

  نسبت داوودي او كرده چست                        بر شرفش نام سليمان درست
  يكدلة شش طرف و هفت گاه                       نقطة نُه دايره، بهرامشاه

  سرور شاهان به تواناتري                                نامور دهر به داناتري
  ر عموم                      هم ملك اَرمن و هم شاه رومخاص كن ملك جهان ب

  سلطنت اورنگ و خالفت سرير                      روم ستاننده و ابخازگير
  » تر ابناي جود تر اهل وجود                               محسن و مكرمعالم و عادل

  )30-32: نظامي، بي تا              (  
ق، مدتي كوتاه ميان فرزندان وي براي .ه588ارسالن دوم در سال ان قليچپس از مرگ سلط

توضيح . دستيابي به تاج و تخت سالجقة روم، چالش هايي سياسي و نظامي ايجاد گرديد
سلطان « آنكه، چون قليچ ارسالن را دوران جواني به سر آمد و برف پيري بر سر نشست ،

زمان طفولت تا  3د او بود و از عهد مهد و ايام ِفطامالدين كيخسرو را كه ِكهترين اوالغياث
 او بودي و از ميان يازده برادر ديگر به مالزمت حضرت 5سِحر و نزيل ِنحر 4اوان بلوغ، َقعيد 

  : ... اختصاص آمده، حاضر فرمود و گفت
  . »تخت را چون تو، به نشيني نيست                 بر تو ديهيم را گزيني نيست

  ) 14: تاي، بيابن بي ب(
به اين ترتيب، غياث الدين، كيخسرو را به وليعهدي خود انتخاب كرد اما پس از مرگ    
ارسالن، ساير فرزندان وي با جانشيني كيخسرو  مخالفت كردند و سرانجام، فرزند قليچ

  )39-51: همان. (ارسالن با نام سلطان سليمان شاه دوم، بر تخت نشستارشد قليچ
ق تا . ه588-89ت ركن الدين سليمان شاه دوم از اين زمان، يعني از سال  دوران سلطن

) 31: 1362آقسرايي، . (ق، يعني مدت زماني بيش از يك دهه، به طول انجاميد.ه600سال 
در ... اگرچه راجع به نقش اين سلطان و يا بزرگان دربار وي اعم از وزير، پروانه، دبير و 

نابع مورد بررسي نيامده است و اصلي ترين مورخ ساخت اماكن فرهنگي، سخني در م
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دوران سلجوقي روم ، يعني ابن بي بي، حتي نام يك وزير، يك دبير و يك منشي همزمان 
با اين سلطان را نيز نياورده است ،آنچه در كتاب وي و ساير منابع دوران سلجوقي به كرّات 

پروري، شاعرنوازي و بالدين سليمان شاه دوم سلجوقي آمده است، اددربارة ركن
پيش از اين، بيان گرديد كه اين سلطان نيز نه تنها . شعردوستي اين سلطان سلجوقي است

مانند پدرش دوستدار شعر و شاعري بود و از اهل علم و ادب حمايت مي نمود بلكه خود 
  ) 59: ابن بي بي ، بي تا. (نيز طبع شاعري داشت  و به زبان فارسي شعر مي سرود

گوي، به مدح الدين سليمان شاه دوم، برخي از شاعران فارسين با سلطنت ركنهمزما
از جمله شاعران بزرگ دوران . انداين سلطان پرداخته و يا در دربار وي حضور داشته

:   ظهيرالدين فاريابي-1: توان افراد ذيل اشاره كردسلطنت سلطان سليمان شاه دوم، مي
ق،آن طور كه بايد . سخن سراي بزرگ قرن ششم هاگرچه چگونگي زندگي و آثار اين

مورد توجه و عنايت محققان و انديشمندان ايراني قرار نگرفته و هنوز بسياري از زواياي 
زندگي وي در هاله اي از ابهام قرار گرفته است، اما با تأمل در ديوان وي مي توان دريافت 

ق و در واليت فارياب بلخ .شم هكه اين ظهيرالدين طاهر بن محمد، در نيمة نخست قرن ش
  :متولد شده است

  » چون من از فارياب، مسكن خويش                 نزد اين مرتفع جناب رسم« 
  )333: 1337ظهيرالدين فاريابي، (

 وي بر طبق اشعاري كه در ديوان خود آورده است، پس از فراگيري مقدمات علوم در 
در اين شهر به تكميل تحصيالت خود پرداخته موطن خود، راهي شهر نيشابور گرديده و 

 سال حضور در اين شهر، به خوبي توانسته است در زمينة 6به گفتة خودش، پس از . است
  : علوم مختلف ترقي يابد

  مرا به مدت شش سال حرص علم و ادب               به خاكدان نشابور كرد زنداني« 
                چنان شدم كه ندانم به عهد خود به هر هنر كه كسي نام برد در عالَم      

  )225-226: همان(» ثاني
ظهيرالدين فاريابي در نيشابور بود كه آوازة اتابكان آذربايجان و شهرت اتابك محمد 

از همين رو، نيشابور را ترك كرد و به اميد . بن ايلدگز، معروف به جهان پهلوان، را شنيد
در عراق عجم توانست به دربار . درتمند راهي عراق عجم شدراهيابي به دربار اين اتابك ق
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اتابك جهان پهلوان راه يابد و اشعاري را در وصف وي بسرايد اما اقامت وي در عراق 
عجم نيز بيش از دو سال به طول نينجاميد زيرا خطة سرسبز مازندران، اين شاعر جوياي نام 

  : را به سوي خود فراخواند
   شد كه مرا               در عراق است حكم آبشخورراست يك سال و نيم« 

  » ...عزم آن كرده ام كه برتابم                           سوي مازندران عنان سفر
  )129- 130: همان(

. به اين ترتيب، وي با ترك عراق عجم، راهي مازندران و ثناگوي ملوك طبرستان شد
به سلطنت .  سال به طول انجاميد10و مدت اقامت او در ديار مازندران به درازا كشيد 

اين سفر، .رسيدن قزل ارسالن، بار ديگر اين شاعرِ خانه به دوش را به ديار آذربايجان كشاند
 16وي در اين ديار، به مدت . آخرين سفر فاريابي و آذربايجان، آخرين مقصد وي بود

 16 سال نخست اين 2 .سال ديگر نيز حيات داشت و به مدح اتابكان آذربايجان پرداخت
 سال باقي مانده،به مدح اتابك ابوبكر نصره الدين بن 14سال، به مدح اتابك قزل ارسالن و 

 در تبريز دار فاني را وداع گفت و 598وي سرانجام، در سال . محمد بن ايلدگز گذشت
. مقبرة او در محلة سرخاب تبريز، در محلي كه معروف به مقبره الشعراء است، قرار دارد

اگرچه ظهيرالدين فاريابي هيچگاه به ديار ) مقدمه ديوان ظهيرالدين فاريابي: 1337بينش، (
روم و قلمرو دولت سالجقة روم سفر نكرد ، با توجه به اينكه وي سال ها در آذربايجان 

همزمان با حضور . زيسته، اخبار دولت سالجقة روم و سالطين اين دولت را داشته استمي
. راندالدين سليمان شاه دوم نيز بر سلجوقيان روم، حكم ميان، سلطان ركنوي در آذربايج

 بيت در وصف اين سلطان سلجوقي سرود و 26ظهيرالدين فاريابي، قصيده اي بسيار زيبا با 
صدر امام ملك الكالم، ذوالبيانين، حاوي العلوم، جامع « . به پيشگاه وي ارسال داشت

ه اهللا، در مدح حضرت او، مقالت خود را مشرف گردانيد الفضايل ظهيرالدين فاريابي رحم
  :  و مطلعش اين است

  زلف سرمستش چو در مجلس پريشاني كند         جان اگر جان درنيندازد گران جاني كند
  عقل ها را از پريشان زيستن نبود گريز                  اندر آن مجلس كه زلف او پريشاني كند

  ن نمي سايدعبير           چون پريشان گشت بر گل، عنبرافشاني كندتا پريشان نيست بر سوس
  آشام او                 سوي عاشق، يك نظر با صد پشيماني كنداز تكبر، نرگس جادوي خون
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  ...عشق عاَلمگير او چون عالَم دل را گرفت           كس نداند تا در آن عالَم چه ويراني كند
  ة ميدان عشق          تا مگر آن گوي را زلف تو چوگاني كندافكنم در عرصگوي دل مي

  پيماني كندچنگ در فتراك عدل شامل سلطان زنم            گر دل سخت تو با من سست
  ظل حق سلطان اعظم شه سليمان ركن دين         آنكه گردونش خطاب اسكندر ثاني كند

  ...  وآنكه بر درگاه او فغفور، درباني كندآنكه در ايوان او قيصر به خدمت دم زند           
»     ...الدين و الدنيا سليماني كندصف زند ديو و پري هر لحظه تا بر تخت ملك    شاه ركن

   )61- 62: ابن بي بي، بي تا(
الدين سليمان شاه دوم كه خود طبع شعري داشت، از شنيدن اين اشعار به سلطان ركن

، دو هزار دينار سلطاني و ده سر اسب و پنج سر ... اين قصيدهجايزة « وجد آمد  و به عنوان 
استر و ده شتر و پنج نفر غالم و پنج نفر كنيزك خوبروي رومي و پنجاه قد جامه از زربفت 

و در مبادرت و مسارعت او به خدمت بارگاه سلطنت، تحريض و ... بدو فرستاد... و اطلس 
ق .ه598توجه به مرگ ظهيرالدين فاريابي در سال با ) 62: همان(» ...مبالغت، ارزاني داشت

برده و شايد همين رسد كه شاعر مذكور، در كهولت به سر ميو در شهر تبريز، به نظر مي
  .  امر سبب گرديده است كه اين شاعر، نتواند رنج سفري ديگر را  تاب بياورد

مد بن غازي تنها اطالعي كه از شرح زندگي و آثار مح:  محمد بن غازي ملطيوي-2
 روضه العقول،هاي كتاب ملطيوي وجود دارد، مطالبي است كه خود وي در يكي از باب

 و پس از وي نيز ذبيح مرزبان نامهاگرچه عالمه محمد قزويني در مقدمة كتاب . آورده است
اهللا صفا در كتاب تاريخ ادبيات ايران، مواردي را دربارة شخصيت و آثار محمد بن غازي  

هاي اند بيانات اين دو بزرگوار نيز تا حدود زيادي برگرفته از همان گفتهردهعنوان ك
مقدمه : 1363  و وراويني، 12 -13: 1383ملطيوي، . ( استروضه العقولملطيوي در كتاب 

باب « ملطيوي در دومين باب كتاب روضه العقول كه آن را به نام ) 13: 2، ج1367و صفا، 
از نوشته . پردازدعنوان نهاده است، به شرح زندگي خود مي» احوال من صنع هذا الكتاب

ق و در يكي از .توان دريافت كه او در نيمة نخست سدة ششم ههاي وي در اين باب، مي
وي در اين شهر، به دانش . شهرهاي منطقة آناتولي شرقي با نام مَلطيه متولد شده است

 بود و ساير بزرگان شهر، به يادگيري اندوزي پرداخته و در نزد پدرش كه نخستين معلم وي
 از وجوه وجوب در تربيت - اناراهللا برهانه- پدرم غازي« : علوم مختلف همت گماشته است
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چون آن پير مبارك در ناصية من ... من استقالل نمود و بر قدر امكان، احسان مبذول داشت
ا به معلم سپرد و در آثار نجابت مشاهده كرد و در بشرة من انوار اقبال متاللي ديد، مر

  ) 98: 1383ملطيوي، (» .تحصل فضايل و تحسين شمايل من جد نمود
ملطيوي، پس از فراگيري علوم مختلف، به دربار حكمران ملطيه  راه يافته و از طرف 

كفايت و كارداني وي در امور ديواني، به حدي بود كه . وي به منصب انشاء برگزيده شد
به منصبي باالتر از منصب انشاء، يعني مقام وزارت، دست خيلي زود از طرف حكمران 

اهليت من در كفايت معظمات امور، جمهور را معلوم شد و « به قول خود ملطيوي، . يافت
پادشاه، جهت نظام دولت و قوام مملكت . استحقاق من در طلب معالي، خلق را ظاهر گشت

 و تمهيد امور مملكت و تأكيد كرامت فرمود... به مكرمت من بيفزود و مرا صدر وزارت
  )99: همان(» .احوال دولت به رأي و رويت من مفوض گردانيد

توان دريافت كه وي در دوران جواني هاي ملطيوي، ميبه اين ترتيب و با توجه به نوشته
خويش توانسته است به مناصب مهمي مانند انشاء خاص و وزارت، دست يابد اما مطالعة 

سازد هاي ملطيوي، مخاطب را دچار سردرگمي ميگويي به سبب كلياين شرح حال نامه،
زيرا وي در هيچ كجاي نوشته هايش، به نام پادشاه يا حكمران همزمان با خود اشاره     

به حضرت پادشاه پيوستم؛ چون پادشاه، قوت براعت و ... « : كند و فقط مي نويسدنمي
اه نضير، ارزاني داشت و بي تعلل، منصب انشا، كمال وراعت من بديد، مرا جاه خطير و پايگ

پادشاه، جهت نظام دولت و قوام مملكت، به ... « و يا اينكه ) 98: همان(» ...كرامت كرد
اين پادشاه كه ملطيوي ) 99: همان(» .مكرمت من بيفزود و مرا صدر وزارت كرامت فرمود

 وي را عهده دار بوده، چه كند و سال ها مناصب انشاء خاص و وزارتمدام از وي ياد مي
هاي محلي ُترك ديگري نام داشته است؟ آيا از سالطين سلجوقي روم بوده و يا از حكومت

؟ با توجه به دوران زندگي ملطيوي و زمان احتمالي 7 و بني منگوجك6مانند دانشمنديان
و خاندان ق جزء قلمر.ه564تولد و وفات وي و همچنين با علم به اينكه منطقة ملطيه تا سال 

 و در اين سال به تصرف  (Talbot Rice, 1997: 61-62)بوده ) آل دانشمند(دانشمنديان 
فرزند قليچ (سلطان قليچ ارسالن دوم درآمده و از طرف اين سلطان به معزالدين قيصرشاه 

واگذار شده است، از همين رو ملطيوي يا در دربار دانشمنديان به مناصب انشاء و ) ارسالن
از طرفي ديگر، نام وي به هيچ روي . ست يافته و يا در دربار معزالدين قيصرشاهوزارت د
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كه در ) مستشرق آلماني( هوتسما. در ميان منشيان و وزيران دولت سلجوقيان روم نيست
براي اولين بار از اين كتاب، سخن گفته، بر آن است كه اين كتاب در زمان . م1898سال 

بي ترديد، در آن هنگام كه زمان « : لطيه تأليف شده استحكومت معزالدين قيصرشاه بر م
تأليف كتاب است، يكي از پسران قلج ارسالن سلجوقي، به نام معزالدين قيصرشاه در ملطيه 

احتماالً نويسنده از طرف معزالدين، مأمور بوده كه يك اثر ادبي ... حكومت مي كرده است
  )     5-6: 1383ملطيوي، ( »...به رشتة تحرير درآورد

وي مدت ها مناصبي مانند انشاء خاص و وزارت را بر عهده داشت تا اينكه از سوي 
درباريان، مورد سعايت و بدگويي قرار گرفت و رقبا براي بيرون راندن وي از صحنة 

سرانجام نيز موفق شدند وي را از منصب وزارت پايين . هاي فراوان نمودندقدرت، تالش
آن جماعت كه ... « خود ملطيوي در اين باره مي نويسد كه . بكشند و زنداني سازند

، نيش در ريش خاطر من زدن آغاز كردند و در بال ...طواغيت درگاه و تماثيل بارگاه بودند
و جالي من متوّفق شدند و به تهمت زدن بي وجه و بهتان نامعلوم، مرا محبوس كردند و 

مان بركناري وي از منصب وزارت و مدت ز) 108: همان(» ...چون صيد در قيد كشيدند
سرانجام زنداني شدن وي، مشخص نيست و خود او نيز در كتابش به اين موضوع اشاره اي 

گويد، بيان چگونگي ورود سلطان نكرده است اما آنچه وي به طور مكرر از آن سخن مي
هر مزبور الدين سليمان شاه دوم سلجوقي به محروسة ملطيه و استيالي اين سلطان بر شركن
ق، به وقوع پيوسته و به يمن آن، ملطيوي نيز .ه597رويدادي كه تقريباً در حدود سال . است

در حال، به ... « : گردداز بند رهايي يافته و موفق به ديدار با اين سلطان سلجوقي روم مي
سلطاني ديدم در حجر ... احضار من مثال فرمود و در آن شب تار، مرا خورشيد بنمود

سلطان ركن الدين سليمان شاه پس از ) 109: همان(» ] بود... [ت ايزدي تربيت يافته عناي
ديدن كفايت و كارداني ملطيوي و شنيدن سرگذشت وي، مقامش را گرامي داشت و و از 
او خواست تا كتابي را كه از چندي پيش نگاشتن آن را آغاز كرده بود تكميل كند و به 

يز بالفاصله زمين ادب بوسيد و دستور سلطان را با جان و وي ن. حضور سلطان تقديم دارد
. او كتابي با نام روضه العقول را نوشت و به حضور سلطان، تقديم داشت. دل و پذيرا شد

اين كتاب  كه در اصل تحرير ديگري از مرزبان نامة اسفهبد مرزبان بن رستم بن شروين 
ارزش واقعي اين اثر، آنگاه « . است ، در نوع خود از كتب كم نظير ادب فارسي است
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چه از اين . آشكارتر خواهد شد كه در كنار مرزبان نامة سعدالدين وراويني قرار گيرد
طريق است كه اهل تحقيق مي توانند به ميزان دخل و تصرفاتي كه هر كدام از اين دو 

د، پي در اصل مرزبان نامه كرده ان) سعدالدين وراويني و محمد بن غازي ملطيوي(منشي 
  ) 136: 1379نظري، (« . برد

 حكايت را 91ها، كتاب روضه العقول، در اصل داراي سيزده باب است كه در اين باب
نكات جالب توجه درباره اين كتاب، آن است كه اوالً ملطيوي، در باب اول . گفته است

 در  كه با نام مناقب السلطان القاهر، عز نصره نامگذاري كرده است، مختصري–كتاب 
گيري دولت سالجقه روم مي گويد و سپس، به مدح سلطان      مورد چگونگي شكل

ثانياً، حجم روضه العقول، بيش از مرزبان نامة اصلي . الدين سليمان شاه دوم مي پردازدركن
به هنگام مقايسة اين سه كتاب، يعني مرزبان نامة اسفهبد مرزبان . و تقريباً دو برابر آن است

يابيم كه كتاب رزبان نامة سعدالدين وراويني و روضه العقول ملطيوي، درميبن رستم، م
 حكايت بيش از كتاب هاي ديگر دارد و معلوم نيست كه آيا اين 40روضه العقول، 

حكايات را ملطيوي به تحرير افزوده و يا اينكه سعدالدين وراويني از باب تلخيص، آنها را 
  ) همان.(از كتاب خويش انداخته است

به اين ترتيب، محمد بن غازي ملطيوي به يمن حضور سلطان سليمان شاه دوم، آرامش 
تواند كتاب روضه العقول را به بهترين وجه به اتمام رساند و به سلطان تقديم مي يابد و مي

او در نخستين باب كتاب خود كه در وصف سلطان سليمان شاه است، در اين باره . دارد
مقصود اين بندة كمينة حضرت مبارك خدايگاني سلطاني، از اثبات « چنين مي نگارد كه 

آن باب در اين كتاب مفيد، آن بود تا خلق را معلوم گردد كه در دولت ديگران، اين 
 كه از ضرر مصون -ضعيف چگونه مضطر و مضطرب بوده است و در اين عهد همايون

 كه اگر در –ف ايزد جل و عز است و اميد دارد به عواص...  چگونه قرين سنا و بسطت-باد
بذل خداوند عالم سلطان ... .  هر كتاب كه ترتيب رود، در هر نوع كه باشد- اجل تأخير افتد

  ) 95: 1383ملطيوي، (» .باشد] الدين سليمان شاهركن[قاهر 
  گيرينتيجه -3

هاي تاريخي ورود معرفي دولت سالجقة روم، زمينهپژوهش حاضر، بر آن بود تا ضمن 
 551از(ارسالن دوم ادب فارسي به قلمرو دو سلطان سلجوقي روم، يعني سلطان قليچزبان و
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را مورد تبيين و واكاوي قرار ) ق.ه600 تا 558از ( و سلطان سليمان شاه دوم )ق.ه588تا 
  : نتايج حاصل از اين پژوهش عبارتند از. دهد

  علوم اجتماعي، تاريخ و از اوايل سدة هفدهم ميالدي، نويسندگان و پژوهشگران -1
 قرار داده و  هاي انساني ، را مورد توجه  و فعاليتEcology): بومزيست( رابطة ميان محيط

 بدون در نظر گرفتن محيطي كه در آن  هاي انساني اند كه شناخت فعاليت بر آن بوده
ز را البته برخي در اين مسير، افراط كرده اند، همه چي. ناپذير نيست كنند، امكان زندگي مي

ها را در مسير بادها  ، رديابي تمدن(Parker)ر پارِك دانند؛ چنان كه نشأت گرفته از محيط مي
از نظر وي، هرجا كه بادِ خوب و مناسب، وزيدن گرفته باشد، تمدني است . كند جستجو مي

در تبيين سخن  8.شود  به قهقرا كشيده مي و در جاهايي كه باد، باد مناسبي نباشد، تمدن
ترديد، وضعيت سوق الجيشي و آرامشِ موجود در هر توان چنين گفت كه بي، ميپاركر

منطقه و صد البته چگونگي برخورد حاكمان آن منطقه با عالمان، انديشمندان و ادباي تحت 
 با .استيالي خود،  نقشي غير قابل انكار در رونق فرهنگ و تمدن آن منطقه خواهد داشت

گيري اين دولت، دريافتيم كه و پيگيري چگونگي قدرتمطالعة تاريخ سلجوقيان روم 
هاي فراواني است؛ گيري، دستخوش چالشمحيط پيراموني اين دولت از همان زمان شكل

هايي سياسي را فراهم هاي همجوار كه به زودي، موجبات كشمكشهايي با دولتچالش
 حداقل نزديك به يك اين ناآراميِ محيط،. سازدمي آورد و منطقه را دچار ناآرامي مي

ادامه يافته است و خود از عوامل اصلي ركود فرهنگي و ادبي سدة ) ق.ه551 تا 470از (قرن 
  . نخست حاكميت سالجقة روم است

گيري سلطنت سالجقة روم، نقطه  پس از گذشت نزديك به يك قرن از شكل-2
- سلطان قليچاين نقطه عطف، بر تخت نشستن . عطفي در تاريخ اين دولت شكل گرفت

هاي مداوم وي مقابل دو دشمن ديرين دولت سالجقة روم، يعني ارسالن دوم و پيروزي
به اين ترتيب كه سلطان، در گام نخست، دولت . دانشمنديان و امپراطوري بيزانس بود

ق، .ه572دانشمنديان سيواس را از ميان برداشت و در دومين گام، دولت بيزانس را در سال 
از اين زمان به بعد، تثبيت اوضاع سياسي . وشت ساز، به سختي درهم كوبيددر نبردي سرن

قلمرو سالجقة روم از يكسو و عالقة اين سلطان به فرهنگ و ادب از سوي ديگر، باعث 
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نه تنها دربار خود سلطان بلكه . گرديد تا دربار وي، محلي براي حضور شعرا و ادبا گردد
  . لي امن و آرام براي حضور بزرگان و نويسندگان شددربار هر يك از فرزندان وي نيز مح

 همراه شدن اين آرامش و ثبات سياسي با عشق و عالقة سالطين تركي همچون      -3
ارسالن دوم و سلطان سليمان شاه دوم  به زبان و ادب فارسي، مقدمات حضور شعرا، قليچ

الجقة روم فراهم ساخت و يا زبان را به قلمرو و دربار سادبا، عرفا و انديشمندان فارس
پرور حداقل اين بزرگان را بر آن داشت تا اشعاري را در مدح سالطين شعر دوست و ادب

عالمان و شاعراني   . سلجوقي روم بسرايند و يا آثار خويش را به نام آنها مزين سازند
 و نظامي گنجوي، محمدبن غازي ملطيويزبان همچون حبيش بن ابراهيم تفليسي، فارس

سالجقة روم، به اوج ظهيرالدين فاريابي، جايگاه ادب و زبان فارسي را در دربار و قلمرو 
، در االوامر العالئيه في االمور العالئيهكتاب  تا جايي كه به قول نويسندة. تعالي رساندند

امور علما و فضال و ادبا و شعرا رونق گرفت و بازار ارباب هنر و « قلمرو سالجقة روم، 
   )16: ابن بي بي، بي تا( » ...نهايت ظاهر شدب ادب را در عجم و عرب، رواجي بياصحا
 

  هايادداشت
  )807: 1، ج1385لغت نامه دهخدا، . ( دور رفتن، تعمق كردن، فرو رفتن در امري=  َتوغُّل-1
  )788: 2، ج1378صفا، .: ك.ر. ( پوست دباغي شده و چين دار:  كيمخت-2
براي . فل از مادر و موقوف كردن شيرخوارگي كودك بعد از دوسالگيجداكردن ط:  فِطام-3

: ، به هنگام عزل يكي از دبيران عهد اتابكان آذربايجان، چنين آمده است كهالوزراء تاريخنمونه، در
الدين نجم. (»... بود بر كودك شيرخوار تر از فطام الدين، سختعزل ديوان طغرا، بر كريم« 

مؤسسه مطالعات و : تهران.  پژوهتصحيح محمدتقى دانش. تاريخ الوزراء). 1363(،  ابوالرجاء قمى
  )197، ص  تحقيقات فرهنگى

پژوهشگاه :  تهران. تحرير تاريخ وصاف). 1383.(، عبدالمحمد آيتى: ك.ر. (همنشين:  قَعيد-4 
  ). 212، ص  علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

 .ابوالشرف ناصح بن زفر جرفادقاني.: ك.ر. (دانش و علمكنايه از . همراه دانا و زيرك:  ِنحر-5
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، زيرنويس ص :  تهران.به اهتمام جعفر شعار. ترجمة تاريخ يميني). 1374(

62(  
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/ ق . ه6 و 5هاي  تبار بودند كه در سدهدودماني تركمان): دانشمنديه= دانشمنديان(  آل دانشمند-6
مركز قدرت ايشان در اصل، منطقة . راندندكز و خاور آناتولي فرمان   ميدر شمال، مر. م12 و 11

قلمرو اميرنشين دانشمنديان به طور . سيواس ، توقات و نيكسار در مركز و شمال شرقي آناتولي بود
امير دانشمند احمد غازي، نخستين مسجد شهر توقات را در . يافتموقت تا آنكارا نيز گسترش  مي

احمد بن  (.بنا كرد و مركز اميرنشين كوچك دانشمنديان را به وجود آورد. م1074/ ق. ه466سال 
 ).292 ، ص)تا بي نا، بي: بيروت(اخبارالدول و آثار االول في التاريخ يوسف القرماني، 

نژاد بودند كه نسل آنها به اميري ترك با  منگوجكيان يا آل منگوجك، حكومتي محلي و ترك-7
آنان همزمان با سالجقة روم، بر بخشي از نواحي آناتولي . ازي بر مي گشتنام امير منگوجك غ

  )416: 1381باسورث، . (همچون ارزنجان و كماخ، حكومت مي كردند
نشر :  تهران.تعريف ها و مفهوم  فرهنگ). 1389.(داريوش آشوري: ك. براي اطالع بيشتر ر-8

  .95-96آگه، ص
  فهرست منابع

  .آگه: تهران. ريف ها و مفهوم  فرهنگتع). 1389.(آشوري، داريوش -1
تاريخ سالجقه يا مسامره االخبار و مسايره ). 1362.(آقسرائي، محمود بن محمد -2

 .اساطير: تهران. به اهتمام و تصحيح عثمان توران. االخيار

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات : تهران.  تحرير تاريخ وصاف).1383.( ، عبدالمحمد آيتى -3
 . فرهنگى

 . علمي: تهران.ابوالقاسم حالتترجمة.16،جالتاريخالكامل في).1351.(اثير،عزالدين عليابن -4

 . نابي. جابي.االوامرالعالئيه في االمورالعالئيه) . تابي.(ابن بي بي المنجمه،حسين بن محمد  -5

به اهتمام . اخبار سالجقة روم: ،چاپ شده درمختصر سلجوقنامه). 1350(_______  -6
 .كتابفروشي تهران: تهران.كورمحمد جواد مش

مجله . »شناسي توصيفي تاريخ سلجوقيان آناتوليمنبع« ). 1384.( ارطغرل، علي -7
 .40-75، ص 101-103شمارة . ماه تاريخ و جغرافياكتاب

 .بي نا: بيروت . اخبارالدول و آثار االول في التاريخ). تابي.( القرماني، احمد بن يوسف -8

هاى اسالمى جديد راهنماى گاهشمارى و  سلسله). 1381(.باسورث، ادموند كليفورد -9

 . مركز باستان شناسى اسالم و ايران: تهران.  ترجمه فريدون بدره اى. تبارشناسى

ترجمة . )تاريخ سلسلة سلجوقي(زبده النصره و نخبه العصره). 1356.(بنداري اصفهاني -10
 .بنياد فرهنگ ايران: تهران. حسين جليلي محمد
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. تصحيح خليل خطيب رهبر. تاريخ بيهقي). 1381.(ابوالفضل محمدبن حسنبيهقي، خواجه  -11
 .مهتاب: تهران

: ترجمة رقيه بهزادي، تهران. سلجوقيان در آسياي كهين). 1389.( تالبوت رايس، تامارا -12
 .  پژوهشگاه علوم انساني

دنياي : تهران. تصحيح عالمه محمد قزويني. تاريخ جهانگشا). 1382.(جويني، عطاملك -13
 .تابك

 .نابي: تهران. شعر و ادب فارسي در آسياي صغير). 1350.(خسروشاهي، رضا  -14
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