
 گرفت؟؟؟ شکل ما چگونه و فرهنگی ادبی هویت

  ٩ قسمت

 جدید شیوه ھای و ھا نوآوری با
 دانشمندان و محقیقن خاطرسھولتبھ  بخش یک در منسجم پژوھش یک

 »یافت خواھد معاصرادامھ اندیشمندان و بزرگان تا سلسلھ این«

  )صباح( استاد: گردآورنده و محقق

عظمت طلبانھ بھ  تاریخی ما ظالمانھ و ھویت ادبی، فرھنگی وسال است کھ دھھا و صدھا دردمندانھ 

بدانھ تھمچنان مس -رونداست این  کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و یغما برده شده و

سرزمین ادب پرور و غرور آفرین مارا فاقد ھویت فرھنگی و افتخارات تاریخی ساختھ  و ادامھ دارد

 در. مرز و بوم را کوردالنھ در دامان بی ھویتی خویش وصلھ ناجور میزنندو ھمھ بود و نبود این 

نھ تنھا کھ با اندوه و درد،  !بلی. آب تکان نمیخورد تاراج آب از قبال این چپاول و در سرزمین ما

در سطح شوربختانھ کھ  ندارد و جودملی گرایانھ و  پژوھشھای حق خواھانھ و عکس العمل، تحقیق و

پی  تالشھای مذبوھانھ در با آسیاب بیگانھ ریختھ و یا غیرآگاھانھ آب در ی آگاھانھ و دهملی نیز ع

  . اند اپوکت ھویت فرھنگی ما در نا اشنا بھ زبان ملی وو ادبیات تسلطی فرھنگ  ترویج و

توانستھ باشم در شناخت ھویت فرھنگی و ادبی ملی  - من ادعا ندارم تا اکنون انچی کھ انجام گرفتھ 

مان کاری بزرگی را انجام داده باشم و اما مصمیم ھستم کھ با ھمھ توان و انرژی این راه را ادامھ 

بردارند تا  بدھم و شاید کسانی دیگری نیز دست یاری و ھمیاری داده و درین مسیر گامھای بلندی

بھ امید . (حقوق سوختھ دالن کھ مورد تجاوز و چپاول بیشرمانھ و ظالمانھ، قرار گرفتھ اند، باز ستانیم

  ) آنروز

   



  حماسی و رزمیادبیات 

  
   :باشد ھا را داشتھ شعری است کھ دست کم این ویژگی Epic/ Poem یا شعر حماسی Epic حماسھ

ً جدی داردموضوعی . یک شعر روایی بلند است رفیع و لحنی بسیار ادبی بیان  با زبانی. کامال

یک قبیلھ و یا حتی یک ملت را بھ دست  موضوع آن قھرمانی است خداگونھ کھ سرنوشت. شود می

اودیسھ ی ھومر و بھشت گمشده ی میلتون از مشھورترین  شاھنامھ ی فردوسی، ایلیاد و. دارد

ً با ھم اشتراک دارند چھار ھای جھان ھستند کھ در این حماسھ   . ویژگی اولیھ کامال

گیری آن بعد از یک دوره نقل شفاھی، مبھم  توان بھ شکل حماسھ می ھای کلی از دیگر خصوصیت

اثر، تعلق داستان حماسھ بھ لحظات تکوین یک جامعھ و مبارزه برای آن و  بودن زمان و مکان در

بھ روایات . کرد شود، اشاره اسطوره پوشیده میتاریخی کھ با لعاب پر رنگ افسانھ و  وجود یک ھستھ

یا » ھای قومی حماسھ«شود  ایجاد می ثانویھ کھ از اشعار شفاھی یک ملت بھ وسیلھ ی یک شاعر

ای  ھای ادبی ھستند کھ در آن تقلید آگاھانھ حماسھ ھای سنتی در مقابل گوییم این حماسھ می» نخستین«

در ادبیات انگلیسی ایلیاد . کند گر و خالق عمل می نتخابشاعر ا دھد و  ھای سنتی رخ می از حماسھ

شک  بی این مرزوبومرا ادبی در » انھ ائید ویرژیل«دانند  نمونھ حماسھ سنتی می واودیسھ ی ھومر را

 ای ادبی است اما منابع فردوسی برای سرایش آنھا مثل شاھنامھ دقیقی یا فردوسی حماسھ شاھنامھ

  . نامید ھای سنتی توان حماسھ ھا را می نامھگرشاسب نامھ یا بعضی خدای 

خاص در مورد حماسھ وجود  نقد یک ویژگی» تجزیھ و تحلیل«در کتاب » نورتوپ فرای«بھ نظر 

ً جلوه دارد کھ آن را مدیون ھومر ھستیم و آن اینکھ در آثار او این سقوط یک «گر بود کھ   نکتھ کامال

با این عنصر عینی  - و حماسھ » است نھ کمیک یکدشمن درست مانند یک دوست یا یک رھبر تراژ

. اعتبار رسید کرد بھ  یک نظم غیرشخصی تلقی می طرف بر این اساس کھ طبیعت را بھ منزلھ و بی



ی  اصطالح، شعری است داستانی با زمینھ رحماسھ در لغت بھ معنای دالوری و شجاعت است و د

دراین نوع شعر، شاعر ھیچ گاه . ن جریان داردقھرمانی، قومی و ملی کھ حوادثی خارق العاده در آ

تغییر نمی دھد، بھ  عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمی کند و آن را طبق میل خود

داستان خود، ھرگز دخالت  ھمین سبب در سرگذشت یا شرح قھرمانی ھای پھلوانانھ و شخصیت ھای

  . نمی کند و بھ میل خود درمورد آنھا داوری نمی کند

پھلوانی ھای عواطف  در این جا، شاعر با داستان ھایی شفاھی و مدون سروکار دارد کھ در آنھا شرح

جنگ با تباھی و سیاھی  و احساسات مختلف مردم یک روزگار و مظاھر میھن دوستی و فداکاری و

ارت کھ عب. ملل، از یک دیدگاه، دو نوع منظومھ ی حماسی می توان یافت در ادبیات. ھا آمده است

عواطف یک ملت کھ در طی قرن ھا تنھا برای بیان عظمت و نبوغ  است از نتایج افکار و عالیق و

این نوع حماسھ ھا سرشار از یاد جنگ ھا، پھلوانی ھا، جان فشانی ھا و . آن قوم بھ وجود آمده است

ی از در عین حال، لبریز از آثار تمدن و مظاھر روح و فکر مردم یک کشور در قرن ھای معین

ً از آنھا بھ دوره ھای پھلوانی تعبیر می کنیم دوران حیات منظومھ  از این گونھ. ایشان است کھ معموال

باستان و شاھنامھ  ھومر، شاعر بزرگ یونان ایلیاد و ادیسھ ھای حماسی می توان حماسھ کیل گمش و

  . ارسی نام بردپدر ادبیات  را فردوسی ی حکیم ابوالقاسم

ندارد بلکھ داستان ھای مدرن کتبی یا شفاھی  مھ ھا شاعر بھ ابداع و آفرینش توجھیدر این دستھ منظو

مدون و  در این منظومھ ھا شاعر با داستان ھای پھلوانی. را با قدرت شاعرانھ ی خویش نقل می کند

 .را بھ وجود می آورد معینی سر و کار دار ندارد بلکھ خود بھ ابداع و ابتکار می پردازد و داستانی

ناظر بر شعر حماسی است بھ دلخواه  در این گونھ داستان ھا، شاعران آزادند با رعایت قوانینی کھ

آن دخیل سازند، از این دستھ می توان ظفرنامھ  موضوع داستان خود را ابداع کنند و تخیل خودرا در

. برشمرد ویرژیل، شاعر روم باستان را در زبان پارسی و انھ ادید سروده ی مستوفی ی حمدهللا

ادبیات حماسی را از چشم اندازی دیگر، بھ حماسھ ھای اساطیر و پھلوانی، حماسھ ھای عرفانی و 

  . حماسھ ھای دینی تقسیم کرده اند

و در عصر  ای بعد از تراژدی قرار داده ارسطو، نظریھ پرواز نقد ادبی در یونان، حماسھ را در رده

قھرمان فردی است با اھمیت ملی یا حتی . اند دانستھ برتررنسانس آنرا از تمام انواع ادبی دیگر 

عیار این  ھای تمام گستر، آشیل در ایلیاد، رستم در شاھنامھ و آدم و حوا در بھشت گم شده نماینده گیتی

است، اتفاقات جنگ تراوا  اعمال داستانی شامل اعمال یک ابر انسان در صحنھ ی نبرد. ویژگی ھستند

گر علیھ  ماجرای شورش فرشتگان طغیان و رزم رستم با دیوسپید و یا اسفندیار و در ایلیاد واودلیسھ

جدید و تالش او برای غلبھ بر خداوند از راه  خداوند در بھشت، ھمسفر شیطان برای یافتن دنیای

  . ھای بارز این مورد ھستند برای ناکام ماندن او نمونھ ای مسیح اغوای انسان و اقدام اسطوره



این حوادث نیروھای فوق طبیعی مثل خدایان و موجودات فرازمینی ھمواره بخش مھمی را  در جریان

در بھشت  عھده دارند خدایان کوه المپ در ایلیاد، سیمرغ در شاھنامھ و یھوه و مسیح و فرشتگان بر

نئوکالسیک آنقدر  این نیروھای فوق طبیعی در دوران. گمشده برای مثال ازین دست نیروھا ھستند

. الینفک حماسھ محسوب گردیدند نامیده شدند و جزء» اسباب فوق طبیعی«یت یافتند کھ بھ عنوان اھم

ً نوعی ماجرای بایست فاخر و رفیع  شک زبان آن می تشریفاتی است و بی منظومھ ی حماسی تقریبا

ً با زبان گفتاری ی و زبان حماسی باید متناسب با اعمال پھلوان. تفاوت داشتھ باشد باشد و عمیقا

ً سبک خاص روایت شاھنامھ کھ آنچنان قوی بود کھ  قھرمانانھ ی روایت شده در متن انتخاب شود مثال

ً با الھام ازدری ارسی پتغذیھ ھزار سالھ ی زبان  منبع اشعار  را مھیا کرد و یا بھشت گمشده کھ اساسا

حماسی در اثر توجھ  ھای سبکی کھن را در نظر نگیریم و بھ روح اگر ویژگی. التین سروده شده است

از  ھا محسوب کنیم بندی حماسھ شاید بسیاری از شاھکارھای ادبی جھان را بتوانیم در دستھ داشتھ باشیم

  :جملھ

  ) چھاردهقرن (کمدی الھی دانتھ 

  ) شانزده قرن(ملکھ پریان اسپنسر 

  ) نوزدهقرن (موبی دیک، ھرمان منویل 

  ) ھفده قرن(جنگ و صلح تولستوی 

  ) بیستقرن (و حتی یولیسس اثر جمیزجوبین 

  . ھای کھن بھ خوبی آشکارست حماسھ کھ در این آثار اثرپذیری از

مربوط بھ دوران ما قبل تاریخ است و  این گونھ حماسھ. قدیمی ترین و اصیل ترین نوع حماسھ است

تا (شاھنامھ فردوسی گیل گمش و بخش اول  مثل حماسھ سومری. بر مبنای اساطیر شکل گرفتھ است

ً گفتھ شده است کھ اول کسی ). داستان فریدون در این قسمت شاھنامھ ازاوایل سخن رفتھ است و مثال

قسمت ھایی از ایلیاد و اودیسھ رامایانا و مھابھاراتا . آموخت کھ بوده است کھ گرمابھ ساخت یا نوشتن

ً درالبتھ گاھی . توان جزو حماسھ ھای اساطیری دانست را ھم می  نمی توان ردپای قھرمان را دقیقا

ً یک پھلوان مردمی است و برای. تاریخ جستجو کرد او  در حماسھ ھای پھلوانی، قھرمان معموال

حماسھ پھلوانی . در این نوع حماسھ از زندگی پھلوانان سخن رفتھ است. مرگ بھتر از ننگ است

است جنبھ تاریخی  اھنامھ و ممکنممکن است جنبھ اساطیری داشتھ باشد، مثل زندگی رستم در ش

قھرمانان آنھا وجود تاریخی داشتھ  داشتھ باشد، مثل ظفرنامھ حمدهللا مستوفی و شھنشاھنامھ صبا کھ

  . اند

ساخت داستان حماسھ بر مبنای اصول یکی از  قھرمان این نوع حماسھ یکی از رجال مذھبی است و

خداوند نامھ ملک ) شاعر قرن نھم(بن حسام نامھ ا مذاھب است، مثل کمدی الھی دانتھ، خاوران



برخی از محققان، برای این نوع، حماسھ ھای اخالقی نام گذاشتھ اند و . الشعراء صبای کاشانی

بھ نظر ما حماسھ ھای اخالقی ھمان حماسھ ھای دینی ھستند و . زده اند مھابھاراتا و رامایانا را مثال

، زیرا در آنھا مسایل عمیقی تفکر بشری از قبیل مرگ و آنھا حماسھ فلسفی ھم گفت حتی می توان بھ

ً اقوامی کھ دارای زندگی فعال بودند و با. و خیر و شر مطرح شده است زندگی اقوام دیگر  معموال

اما اقوامی کھ . باستان آریاییھایجنگ یاصلح داشتند، دارای حماسھ پھلوانی ھستند؛ مانند یونانیان و

بودند، بیشتر حماسھ ھای دینی و فلسفی  شتند و بھ اصطالح در خودفعالیت ھای برون مرزی ندا

  . باستان دارند، مانند چینیان و مصریان و ھندیان

این گونھ، قھرمانان بعد از شکست دادن دیو نفس  در. ارسی فراوان استپاین نوع حماسھ در ادبیات 

انا حصول جاودانگی، از خاطره آمیز در جاده طریقت، درنھایت بھ پیروزی کھ ھمو طی سفری م

مثل حماسھ حالج در تذکره االولیا، منطق الطیر ھم یک حماسھ . طریق فنا فی هللا است، دست می یابد

ھند  بگھوت گیتا را ھم کھ از متون مذھبی. شیوه تمثیلی سروده شده است منتھا بھ. عرفانی است

  . محسوب می شود، گاھی حماسھ عرفانی خوانده اند

ً در ادبیات اروپایی نوعی از حماسھ . داشتھ باشند انواع دیگری از حماسھ ھم وجودممکن است  مثال

این نوع حماسھ بر خالف حماسھ ھای . می گویند Mock Epic مسخره ھست کھ بھ آن حماسھ طنز و

حماسھ : بودلر می گوید. امروزین انسان مایھ می گیرد و جنبھ طنز و مسخره دارد واقعی، از زندگی

 است کھ از زندگی امروزی بشر، ابعاد حماسی را استخراج و مشخص کنیم و بھ خود نشان آنطنز 

این نوع . دھیم کھ چگونھ با کراوات و پوتین ھای واکس زده شاعرانھ زندگی می کنیم و بزرگیم

مسخره داریم کھ  ارسی چندان مرسوم نیست، اما بھ ھر حال ما ھم نوعی حماسھپحماسھ در ادبیات 

خود اوضاع و احوال  است، یا کسی است کھ در توھمات" پھلوان پنبھ"ن آن بھ اصطالح یک قھرما

دن کیشوت سروانتس را ھم . دیگری را می بیند، مثل رمان معروف دایی جان ناپلئون نوشتھ ایرج

اینجا توضیح این نکتھ ضروری است کھ حماسھ در ھر  در. شاید بتوان از این مقولھ محسوب داشت

اساطیری باید ھمواره در بافتی از شھسواری ھا و بھادری  ھ فلسفی باشد چھ عرفانی و چھصورت، چ

دل بھ دریازدن ھا و تن بھ خطر سپردن ھا، مشخصھ  بھ عبارت دیگر. ھا و خطر کردن ھا ارائھ شود

  . باشد داستانی، قھرمانی، ملی، خرق عادت دارای چھار زمینھ ی ھر حماسھ باید. اصلی حماسھ است

بنابراین حماسھ را می توان مجموعھ ای از  کی از ویژگی ھای حماسھ، داستانی بودن آن استی

مجموعھ ای از وصف ھا، خطبھ ھا و  -تردیدی بی ھیچ -با این کھ در حماسھ. حوادث دانست

بیشترین . نسبت بھ داستانی بودن در مرتبھ ی دوم ھستند تصویرھا وجود دارد، اما ھمھ ی این عناصر

می دھند و وظیفھ ی شاعر حماسی آن است کھ  حماسھ را اشخاص و حوادث تشکیل موضوع

نیروی مادی ممتازند و ھم از لحاظ نیروی معنوی،  تصویرساز انسان ھایی باشد کھ ھم از نظر



نظر عاطفی و احساسی در آنھا وجود دارد، قھرمانانی ملی  قھرمانان حماسھ، با تمام رقتی کھ از

  . فردوسی شاھنامھ ی در ھستند؛ مانند رستم

. است در بستری از واقعیات جریان دارند حوادث قھرمانی کھ بھ منزلھ تاریخ خیالی یک ملت

واقعیاتی کھ ویژگی ھای اخالقی نظام اجتماعی، زندگی سیاسی و عقاید آن جامعھ را در مسائل فکری 

ر جزئی ترین ویژگی ھای د شرقیتصویری است از جامعھ ی  شاھنامھ نیز. و مذھبی در برمی گیرد

برای کسب استقالل و ملیت  شرقیانکھ با خواندن شاھنامھ از نبردھای  در ھمان حال. حیاتی مردم آن

مذھب  مھاجم، آگاھی می یابیم، مراسم اجتماعی، تمدن و مظاھر و مدنیت و اخالق و در برابر ملل

  . ایشان و حتی خوشی ھای پھلوانان و بحث ھای فلسفی و دینی آنان مطلع می شویم

در . با منطق و تجربھ ی علمی سازگاری ندارد از دیگر شرایط حماسھ، جریان یافتن حوادثی است کھ

از نظام عادت دیده می شود کھ تنھا از رھگذر عقاید  ھر حماسھ ای، رویدادھای غیرطبیعی و بیرون

ھر ملتی، عقاید ماورای طبیعی خود را بھ عنوان عاملی . دینی عصر خود، توجیھ پذیر ھستندتی ووط

کار می گیرد و بدین گونھ است کھ در ھمھ ی حماسھ ھا،  شگفت آور، در حماسھ ی خویش بھ

 در. موجودات و آفریده ھای غیرطبیعی، در ضمن حوادثی کھ شاعر تصویر می کند، ظھور می یابند

عناصر و ... بودن اسفندیار و عمر ھزار سالھ ی زال نیز وجود سیمرغ، دیو سپید، رویین تن ھشاھنام

  . ھایی استوار، زمینھ تخیلی حماسھ را تقویت می کنند پدیده ھایی ھستند کھ ھمچون رشتھ

  مثنوي حماسی ابن حسام

  
این رسالھ شامل سھ قسمت بھ . باشد  می) ق. قرن نھم ه(پرداز   حسام خوسفی از شاعران حماسھ ابن

سرایی در ادب پارسی، نیز تاملی در  شامل درآمدی بر حماسھ و حماسھ: مقدمھ - : شرح ذیل است

حسام و تحقیق در كیفیت اشعار  ق ھمچنین بیوگرافی ابن. وضع شعر ویژگیھای شعری قرن نھم ه

  . وان روش انتقادیشاعر و عاقبت معرف نسخ مورد استفاده و بیان شیوه كار بھ عن



ھای مختلف ھنر است و كلمات، ھمچون مصالح و موادی ھستند كھ شاعر و  ادبیات یكی از گونھ

گیری از عواطف و تخیالت خویش آنھا را بھ كار میگیرد و اثری ادبی و ھنری پدید  نویسنده با بھره

یش را در قالب مناسبترین و ھا و عواطف خو كوشد اندیشھ در آثار ادبی، نویسنده و شاعر می. آورد می

ھایی ھستند كھ مردم در طول  ھا و نوشتھ این آثار ھمان گفتھ. زیباترین جمالت و عبارات بیان كند

فرھنگ درخشان ما . برند تاریخ آنھا را شایستة نگھداری میدانند و از خواندن و شنیدن آنھا لذت می

ھقی، مثنوی معنوی، بوستان و گلستان سعدی، آثار جلوه گاه آثار ادبی بسیاری مانند شاھنامھ، تاریخ بی

  . ترین و شیواترین آثار ادبی جھان قرار دارند است كھ در شمار غنی... عطار و

ھای گرانبھا را بدانیم، ابتدا با خوب خواندن و درست  مــا نیز باید مانند نیاكان خود قدر این سرمایھ

آنھا با جـــان و دل بكــــوشیـم و با تالش روز افزون خود  فھمیــدن این آثــار ارزشمنــد در نگھــداری

با  ھبر غناو عظمت آنھا بیفزاییم و این حقیقت را باور داشتھ باشیم كھ با وجود این میراث جاوید سرمای

توانیم با نمایاندن  سربلندی ما در میان اقـــوام و ملل مختلف جھان است، براستی میھ ارزش كھ مای

ادبیات . مند سازیم ریای ادب خویش، بیگانگان را نیز از فرھنگ و ادبیات خود بھرهدرھایی از د

حماسی كھ حماسھ یكی از انواع ادبی و در اصطالح روایتی آن است از تاریخ تخیلی یك ملت كھ با 

آمیزد، ویژگی اصلی حماسھ در تخیلی بودن و شكل  العاده در می فھرمانیھا و اعمال و حوادث خارق

نی آن است وجود انسانھای آرمانی و برتر كھ از نظر نیروی جسمانی و معنوی برگزیده و ممتاز داستا

در حماسھ رویدادھای غیر طبیعی و خالف عادت . آید ھای حماسھ بھ شمار می ھستند، از دیگر ویژگی

ھای  مینھشود و ھمین رویدادھاست كھ میتواند آرمانھا و آرزوھای بزرگ ملتی را در ز قراوان دیده می

مسایل اصلی انسانی مانند  همذھبی، اخالقی و نظام اجتماعی نشان دھد و عقاید كلی آن ملت را در بار

  . آفرینش، زندگی، تولد و مرگ و اجزا آن بیان كند

بیت کھ در بحر متقارب بیست ودوھزاروپنجصد نامھ یک مثنوی حماسی است مشتمل بر  کتاب خاوران

ھای  دالوری ھا و ھای خیالی از سفرھا و جنگ ھا و داستان در آن افسانھمقصور سروده شده و  مثمن

خاوران، با شاه خاور بھ  اشتر و ابوالمحجن در سرزمین و یارانش مالک) ک(ابیطالب  بن حضرت علی

صلصال شاه و سپاه دیوان و اژدھا بھ  شاه و» طھماس«پرست دیگر بھ نام  و شاھان بت» قباد«نام 

  . ستنظم کشیده شده ا

ابن «الدین محمد بن حسام الدین حسن فرزند شیخ شمس الدین زاھد معروف بھ  نویسنده کتاب، شمس 

جا تولد یافتھ است و خوسف دھی است  قھستان خراسان بوده و در ھمان» خوسف«مردم  از» حسام

ً در کرانھ کویر لوت در خراسان واقع شده است کھ ھ، لقب نام وی بھ واسطھ سرودن خاوران. تقریبا

ھای حماسی دینی در ادب  ترین منظومھ قدر کھ از قدیمی این مثنوی گران. فردوسی ثانی یافتھ است

  . نظیر و بھ لحاظ سبک و ارزش شعری از مقام ممتازی برخوردار است نوع خود کم ارسی است، درپ



آل علی  داران ھا، تحکیم ایمان مردم و برانگیختن حس تحسین شیعیان و دوست چون ھدف این داستان

نظر نبوده  بوده است، بنا بھ پسند عوام در آن روزگار، ھمیشھ صحت روایات تاریخی مورد) ک(

انسانی این مثنوی  ھای شخصیت. رود ھا گاه سخن از جنگ با اژدھا و دیو و جن می بلکھ در آن

گر نظیر عمالق، ای دی ھمچون مالک اشتر، ابوالمحجن و عمر بن امیھ واقعیت تاریخی دارند ولی پاره

ی ذھن شاعر  ظفر صرفا ساختھ ھایی ھمچون حصن ضمان و حصن قرطاس، عبدوی و نیر مکان

  . ھا نگریست است و تنھا از دید حماسی باید بدان

ھا و  سازی ھا و صحنھ ھا و رنگ آمیزی ھا و طرز قلمزنی جزییات صورت یحیی ذکاء از مقایسھ

گیرد کھ در مصور ساختن صفحات این کتاب، سھ  ین نتیجھ میھای این نسخھ چن نگاره ھای بندی ترکیب

ابتدا یعنی پیش از  این نسخھ در. اند تر یک استاد و دو شاگرد دست داشتھ نقاش یا بھ عبارت دقیق نفر

باقی مانده آن فقط  ھای قطعھ نقاشی بوده ولی اکنون تعداد نقاشییکصدوپنجا وپنج متالشی شدن دارای 

چون تاریخ . اند پراکنده ھای مختلف نگاره باقی مانده در مجموعھ چھلرسد و  می قطعھ صدوپانزدهبھ 

ترکمانان آق قویونلو و قره قویونلو است و دارای  کتابت نسخھ و مینیاتورھای فوق ھمزمان با سلطنت

» سبک ترکمان«این رو متخصصان اروپایی، سبک نقاشی آن را  شیوه معین و مشخصی است؛ از

  . اند  نامیده

بر اثر  داند کھ نیان میساراخی خود  حالی کھ یحیی ذکاء آن را ادامھ ھنرھای قدیم و پدید آورده در

ھند و غیره، و  ھای گوناگون از کشورھای ھمسایھ مانند بیزانس و چین و مرور زمان و نفوذ شیوه

  . گر شده است ھای مختلف جلوه صورت ھای استادان کار، تحوالت و تغییراتی یافتھ و بھ ابداع و تفنن

دارد و بھ امضای نقاشی بھ نام فرھاد  را) ھجری قمری ھشتصدوھشتادودو(ھا تاریخ  برخی از نگاره

فرھاد، نقاش گمنام و . امضای جنید بغدادی است این امضا، نخستین امضای یک نقاش پس از. است

دار نقاش،  بھ استناد تصاویر تاریخ. نی کردای خاص ھنرآفری شیوه شیرین قلم اواخر قرن نھم، کھ در

 دهپایان یافتھ و حدود ) ھجری قمریھشتصدونودودو(ارزنده در حوالی سال  توان گفت این نسخھ می

آرایی و کشیدن درختان سرو و  شیوه مجلس. آفریدن نقوش آن شده است سال نیز صرف کتابت و

 ھای گوناگون و مناظر ھا و ماھی قبیل نھنگ نواحی گرمسیری و ترسیم حیوانات دریایی، از گیاھان

دسترسی داشتھ  کند کھ نقاش بھ ساحل دریاھا و امکانات آن ھا، این حدس را تأیید می ھا و کناره کشتی

ی خاندان ابن حسام  درباره» ھای عربی بھ پارسی نامھ فرھنگ«علی نقی منزوی در كتاب . است

وزگار صفویان، این خاندان در قھستان بھ شعر و ادب و در از سده ھشتم و شاید ھفتم تا ر«: نویسد می

اند و از منظومات ایشان كھ بیشتر بھ لھجھ عامیانھ  عین حال بھ واعظی و پیشوایی شھرت داشتھ

ّ نمودار است و گویا تحت ابن حسام مردی . »اند تأثیر عقاید اسماعیلیان بوده میباشد تشیع و گاھی غلو



و در خوسف با قناعت و گوشھ گیری روزگار بسر برده و بھ شاعری  بودهدھقان زراعت پیشھ و 

  : پرداختھ است چنانكھ خود در این باره سروده می

  بیك قرص جو تـا شب از بـامـگاه قناعت نمایم چو خورشید و ماه 

  شكم چون بیك نان توان كرد سیر مـكـش مـنت سفـره ی اردشیـر 

درباره ابن حسام چنین نوشتھ .) ق. ھـ ھشتصدونودودو(د دولتشاه سمرقندی در تذكرة الشعرای خو

گوست و با وجود  ملك الكالم موالنا محمد حسام الدین المشھور بابن حسام بھ غایت خوش«:است

از خوسف است من اعمال قھستان و . شاعری، صاحب فضل بوده و قناعتی و انقطاعی از خلق داشتھ

ی و صباح كھ بھ صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر از دھقنت نان حالل حاصل كردی و گاو بست

و  دستھ بیل نوشتی و بعضی او را ولی حق شمرده اند و در منقبت گویی در عصر خود نظیر نداشت

ا دارد و این قصیده در نعت رسول رب العالمین صلعم او راست كھ بعضی از آن قلمی  َّ قصاید غر

  : میشود

  ای رفـتھ آستان تـو رضوان بـآستین جاروب بھ فرش مسند تو زلف حور عین 

  . »من الھجرة النبویھ) پنج و وھفتاد ھشتصد(توفی ابن حسام فی شھور سنھ خمس و سبعین و ثمانمأیھ 

خاوران «معروف است ولی خود شاعر آن را » خاور نامھ«ی حماسھ این حسام بیشتر بھ نام  منظومھ

آنچھ پیداست نام نـھادم كھ ایـن شـد تـمـام » خاوران نامھ«مراین نامھ را  :گفتھ استنامیده و » نامھ

نسخھ ھای خطی خاوران نامھ، چندان زیاد نیست یك نسخھ مصور از آن كھ بھ تاریخ 

بریتانیا محفوظست كھ بھ خط نستعلیق درشت  یمكتابت شده در موز.) ق. ھـ. یکھزارونودوھفت(

دول و  ھ صدوشصت ودوسنوشتھ شده و دارای  قطعھ مینیاتور بھ شیوه  یکصدوپنجاه وششورق مجّ

نوشتھ و نام كمال الدین خان نیز در آن دیده می شود كھ » مولچند ملتانی«كاتب نام خود را . ھندیست

توان احتمال داد كھ از  گویا نام صاحب اصلی نسخھ بوده است و از توافق تعداد مجالس نقاشی شده می

نسخھ مصور دیگری نیز از خاوران . ھنر ھای تزیینی نوشتھ و مصور شده استیم وزروی نسخھ م

كھ متأسفانھ از خصوصیات نسخھ آن اطالع كافی در  شود نامھ در كتابخانھ كلكتھ در ھند نگاھداری می

 یمترین نسخھ از خاوران نامھ كھ تاكنون شناختھ شده، ھمین نسخھ ی موز اما كھن. دست نداریم

ً بھ سال ایزیینی ھنرھای ت یعنی در حیات شاعر  .)ق. ھـ ھشتصدوھفتادوچھار(رانست كھ محتمال

ً شش سال پس از مرگ او مصور گشتھ است   . نوشتھ شده و تقریبا

اش از ھم گسیختھ   ھای ھنرھای تزیینی شود، متأسفانھ شیرازهیم ی فوق، پیش از آنكھ وارد موز نسخھ

ھای اروپا و امریكا   داران خصوصی و كتابخانھ  ضی مجموعھو قطعاتی از نقاشیھای آن بھ تملك بع

  . در آمده است كھ از آنھا در بحث راجع بھ مینیاتورھا گفتگو خواھیم كرد



ورق كاغذ ختایی است  ششصدوچھل وپنجھنرھای تزیینی محفوظ است، شامل یم نسخھ كھ در موز

ی  شده و صفحھ اول دارای شمسھورق بوده كھ ورق اول آن تعمیر ششصدوھشتادوپنج گویا در اصل 

» كتاب خاور نامھ«مدور و مذھبی است كھ در وسط آن در متن طالیی بھ قلم ثلث با سفیدآب عبارت 

ّذھب و جدولھای زرین است و در دو  نوشتھ شده و صفحھ ھای دوم و سوم دارای سر لوح ھای مـ

 ت شده و بین السطور طالبیت كتاب ھجدهصفحھ دوم و سوم در ھر صفحھ بھ خط نستعلیق متوسط 

  :اندازی گردیده و مطلب چنین آغاز یافتھ است

  نـخستین بـدین نـامـھ دلگشـای سـخن نـقش بستـم بـھ نـام خدای 

ً جدول كشی شده و ھر صفحھ بھ چھار ستون تقسیم گردیده و  صفحھ ھای دیگر كتاب نیز كامال

ا كھ متأسفانھ شیرازه شان از ھم گسیختھ ھ در بعضی از صفحھ. عنوانھای بھ آب زر نوشتھ شده است

ً بزرگی انجام گرفتھ كھ گاھی نصف صفحھ را پر  است جابجا بھ مناسبت موضوع متن، نقاشیھای نسبتا

  . ساختھ است

   :سروده است» گفتار درختم كتاب«شاعر در آخر كتاب در زیر عنوان 

  بـاستـان  بھ پـایـان رسـانیـدم این داستـان بـھ سـر بـردم ایـن نـامھ

  گل تـازه كشـتم بـھ بـاغ سـخن مـعطـر شـد از وی دمـاغ سـخن 

  اگر بـگـذری بـر گلـستـان مـن گل و اللـھ بـینـی بـھ بـستـان من 

  بـھاری چـو بـاغ ارم تـازه روی چو فردوس فردوسی از رنگ و بوی 

  چـو فـردوسی آمد درین بوستان بـھشتـی بـھشت از پـی دوستـان 

  یـز انـدیشـھ شـد ره نـمای بـدیـن روضـھ خـرم و دلـگشای مـرا ن

  ز مشك سیـاه و حـریـر سپیـد كشیـدم بسـی نقـش بیم و امـید 

  بدین نـامـھ آراسـتم خـامھ را بـھ عنـوان رسـانیـدم این نامھ را 

  سپاس از نگارنده خوب و زشت كـھ نگذاشتم نـامـھ را تـا نـبشـت 

  مھ نامدار بـر نـامـھ داران ز مـن یـادگار بـھ پـای آمـد این نـا

  چو بر سال ھشتصد بیفزود سـی شـد ایـن نـامـھ تـازیـان پارسی 

  مَر این نامھ را خاوران نامھ نـام نھـادم كھ در خاوران شـد تمـام 

  

  ست او را بدین نامھ نام  نمیـرد دل پـاك ایـن حسـام كھ زنده

ُن بـھ خـ ُن  اگر طوسـی از شاھنـامھ سُ   آرایـش رسـتم افـكنـد بـ

  درك آن باز مـانـد  سخن در بلندی بھ جایی رساند كھ انـدیشھ از

  ولی نـامھ من بھ نـام علی است می صافی من ز جـام علـی است 



  من آن یوسفـم كز عزیـزان دور ندیدم بھ جز رنج و خواری و جور 

   تـوشـھ ایھمھ سال و مھ روی در گوشھ ای قنـاعت نـمـایـم بـكم 

  بھ یك قرص جو تا شب از بـامگاه قنـاعت نـمایـم چو خورشـید و ماه 

  شكم چون بھ یك نان توان كرد سیر مـكـش منـت سـفره اردشـیر 

  كـرم گویی انـدر قـھستـان نبـود زبان را نگھ دار از این جست و جوی 

  نبوددال با كھ داری تواین گفت و گوی كـھ در وی بـده بـود و بسـتان 

پس از ابیات فوق در انتھای صفحھ آخر داخل یك قطعھ تذھیب مربع مستطیل وسط ترنج اسلیمی با 

َّویھ فی سنة اربع و خمسین و ثمانمایھ«: سفیداب نوشتھ شده َ خدمة الشریفة المول   .»كتِب

   .بھنام و فیروزه، رشد: منبع 

  تاریخ جهانگشاي جوینی

  

ھانگُشای کتابی درباره تاریخ  َ ق، نوشتھ بھ ۶۵۵تا  اسماعیلیانو  وارزمشاھیانخو  مغولتاریخ ج

و  اباقاو پسرانش،  ھوالکوو  ارغونھا در دربار  نویسنده آن سال. است عطاملک جوینیست بد پارسی

، دارای منصب، و گواه بسیاری از رخدادھای آن دوره بوده و برخی پیش آمدھا گذشتھ را نیز تگودار

  . اند، شنیده بوده است ھا و از خاندان خود کھ از درباریان خوارزمشاھیان و مغوالن بوده از گواھان آن

خ سیاسی محض نیست، زیرا نویسنده ھنگام رویدادنگاری، درباره اوضاع تاریخ جھانگشای تاری

اقتصادی، اجتماعی، بافت شھرھا و موقعیت جغرافیایی آنھا و اسامی قدیمی شھرھا نیز توضیحات 

  . ھمتایی داده است بی

، از رجال و مورخین ایرانی در »عالء الدین عطا ملک بن محمد«تاریخ جھانگشای جوینی، تالیف 

از جوانی، قبل از . عطا ملک در ششصدوبیست وسھ ھجری متولد شد. ن ھفت ھجری قمری استقر

حکمران (آن کھ بھ سن بیست سالگی برسد، وارد کارھای دیوانی شد و بھ خدمت امیر ارغون خان 

 پنجاه و و عطا ملک در سال ششصد. پیوست و دوبار ھمراه وی بھ مغولستان سفر کرد) خراسان



چھار ھجری کھ ھوالگر خان بھ خراسان آمد، بھ خدمت او درآمد و در جنگ ھای او با اسماعیلیان 

در سال ششصدوپنجاه وھفت ھجری بھ حکومت . الموت و خلیفھ ی عباسی در بغداد شرکت کرد

اما عاقبت در عھد . عراق عرب و خوزستان منصوب شد و بیش ا ز بیست سال در آن سمت باقی ماند

چون . ن خود و برادارش شمس الدین بھ سعایت مجدالملک یزدی دستگیر و زندانی شدنداباقاخا

، ولی اندکی )ق. ششصدوھشتادویک ھـ(ملک از زندان رھایی یافت  تگودار بھ سلطنت رسید، عطا

  . بعد در اران درگذشت

اچھ و سھ تاریخ جھانگشای مشتمل بر یک دیب. از آثار اوست» تاریخ جھانگشای«تسلیة االخوان و «

جلد است کھ تالیف آن را در ششصدوپنجاه ھـجری قمری آغاز کرده و در ششصدوپنجاه وھشت بھ 

تاریخ جھانگشای، نثری منشیانھ دارد و از مراجع معتبر تاریخ مغول است و مطالبی . پایان برده است

رشید الدین  مورخینی چون وصاف الحضرة، خواجھ. در آن آمده کھ در منابع دیگر بھ دست نمی آید

فضل هللا، ابن العبری، ابن الطقطقی، شھاب الدین احمد بن یحیی کاتب دمشقی، حمدهللا مستوفی و 

  . خواندمیر و میرخواند مطالبی از او نقل و اقتباس کرده اند

ھمین  عطاملک چند بار در خدمت امیرارغون بھ قراقروم پایتخت مغولستان سفر کرد و در ضمن

برای نوشتن تاریخ  وال مغولھا و یورتھای اصلی ایشان اطالع کافی بدست آورد وسفرھا درباره ٔ اح

توسط امیر ارغون بھ ھالکو .) ق. هَ  چھار پنجاه و و ششصد( وی در سال. خود مواد الزم فراھم کرد

پس از فوت ھالکو وی و برادرش صاحب دیوان سبب رونق دولت . تقرب یافت معرفی شد و نزد او

مجدالملک مکرر از عطاملک نزد خان مغول . طاملک حکومت بغداد و عراق یافتع اباقا بودند و

 میکرد و موجب مزاحمت او و دیگر افراد خاندان جوینی را فراھم می ساخت و در نتیجھ سعایت

از .) ق. هَ  ششصدوھشتاد(عطاملک بھ حبس افتاد ولی با وساطت شاھزادگان و خوانین مغول در 

دشمنان خاندان جوینی باز از پای ننشستندولی نتیجھ . وازش اباقاقرار گرفتحبس نجات یافت و مورد ن

  . رسید، حکومت بغداد و عراق را کمافی السابق بھ عطاملک واگذاشت چون تکودار بھ سلطنت. نبردند

لف تاریخ ٔ  پنجاه وپنج و ششصد(عطاملک این تاریخ را در سال . است» جھانگشای جوینی » وی مو

غالب وقایعی راکھ جوینی . ھالکو بھ انجام رسانید رن تاریخ فتح قالع اسماعیلیھ بدستیعنی مقا.) ق. هَ 

آورده است از معمرانی کھ با آن ایام ھمعصر بوده اند شنیده و  راجع بھ دوره ٔ چنگیزی در کتاب خود

معتبران مغول نیز کسب اطالع می کرد و گویا از بعضی از نوشتھ ھای  و از. ضبط نموده است

لف تقسیم کرده شامل سھ جلد است. کرده است ل نیز استفادهمغو ٔ جلد : تاریخ جھانگشا چنانکھ خود مو

 تاریخ شروع کار چنگیزخان و یاساھای چنگیزی و تاریخ قوم اویغور و فتوحات چنگیز اول

احوال جوجی  درماوراءالنھر و خراسان و انقراض سلسلھ ٔ خوارزمشاھیان و سلطنت اگتای و گیوگ و

جلد سوم در تاریخ . جلد دوم در تاریخ سالطین خوارزمشاھی و قراختائیان و حکام مغول. جغتایو 



، .)ق. هَ  ششصدوپنجاه وپنج(تا سال  منکوقاآن و اردوکشی ھالکوبھ خراسان و شرح تاریخ اسماعیلیھ

وب است و شرحی کھ در باب فتح بغداد منس» سرگذشت سیدنا«کتاب  کھ بیشتر قسمت اخیر مقتبس از

ً بھ عنوان ذیل جلد سوم بھ آخر نسخھ ھای جھانگشا الحاق شده  بھ خواجھ نصیرالدین طوسی است غالبا

  . است

  تاریخ بلعمی

  

منصوربن  تاریخ طبری تألیف ابوعلی محمدبن ابوالفضل بلعمی وزیرۀ تاریخ بلعمی مشھور بھ ترجمـ

سئل. نوح بن نصر است ِ محمد این كتاب ترجمھ ای است از تاریخ الرُّ ك ِ سھ (جریر طبری  و الملو

 كتابِ طبریۀ بلعمی در ترجمـ. انجام گرفتھ است) ق. سھ صدوپنجاه ودو(كھ بھ سال ) ق. صدوده

آور است،  ارسی زبان ماللپراویان و اسناد پیاپی را كھ برای خوانندۀ ۀ تغییراتی داده است؛ سلسـ

َكی بوده، استفاده كرده  بھ روایات پھلوی  اً حذف كرده و بھ جای آن از منابع و مأخذ جدیدی كھ غالب مت

ساده و طبیعی و دور از صنایع لفظی  ارسی، وپتاریخ بلعمی از نمونھ ھای بسیار قدیم نثر . است

  . است

الم ِ سلیمان علیھ السّ   اندر خبر مرگ

ِ آن كھ علیھ  سلیمان،  الم از پس ِ او رسید، بیست سال بزیست تا مُلكش چھل س السّ ال تمام شد و مُلك باز

ر او بودند عمرش پنجاه و پنج ّ سلیمان ایشان را فرمود تا بناھا كردند و مزكت . سال بود، و دیوان مسخ

ّدس تمام كردند ھای ّدس شد بدان مزكت، و دو. بیت المق ماه آنجا  پس چون وقت مرگش بیامد، بیت المق

و آن . شبی ببردی ك ركعت روزی ونان آنجا خوردی و نماز آنجا كردی و اندر نماز كردن بھ ی. بود

و اندر آن وقت . و نھ پری نھ آدمی و نھ دیو: وقت كھ نماز كردی، ھیچ كس بھ نزدیكش نیارستی شدن

را بسوختی و بھ محرابِ سلیمان اندر  كھ نماز كردی، اگر دیو آنجا شدی، از آسمان آتشی آمدی و دیو

كردی، و درخت با او بھ  و سلیمان نماز می ھر روز درختی برستی كھ سلیمان ھرگز ندیده بودی، 

سلیمان آن را . درخت بگفتی» خوانند و چھ كار را شایی؟ تو را چھ«: سلیمان او را گفتی. سخن آمدی



بنشاندندی و بفرمودی تا بھ كتب اندر نوشتندی كھ این فالن كار را  بركندی و بگفتی تا جای دیگر

ست پس روزی. شاید . خروب خوانند«: گفت» تو را چھ خوانند؟«:ھ، پرسید كھسلیمان درختی دید نورُ

ستھ«: گفت» تو چھ كار راشایی؟«: كھ گفت»  ّدس را رُ من  ام، یعنی كھ تو از  من خرابی بیت المق

  » . عصایی كن و بر او تكیھ كن

ببرید و از وی عصایی كرد، و چون نماز  آن درخت. سلیمان بدانست كھ او مرگ را نزدیك آمد

ّدس را   و سلیمان دانست كھ مزكتِ بیت. ایستادن ر آن عصا تكیھ كردی تا بتوانستیكردی، ب المق

پس . بمیرد، دیوان كار نكنند و سلیمان را دل بدین مشغول شد عمارت بسیار مانده است كھ چون او

ّ و جلّ، دعا. دیوان و پریان پنھان كن تا این مزكت تمام كنند یارب، مرگ من از«: گقت ی خدای، عز

ِ یكسالھ بمانده بود او را اجابت   . كرد و ھنوز كار

وجلّ، او را اجابت كرد ّ سلیمان تمام شد، ایستاده بود و نماز ھمی كرد،  چون عمر. پس خدای عز

 ِ و ھمچنان ایشان فندانستندی كھ . كھ پیش از آن بودی، و بمرد آن چوب افكنده، چنان  خویشتن از بر

ھای سنگین ھمی بریدند مخروط، و   روز كار ھمی كردند و ستونشب و  دیوان. سلیمان مرده است

وجلّ، چمنده را بفرستاد تا عصای سلیمان را  ھمی آوردندی تا مزكت ّ را بنا تمام شد و خدای، عز

سیصد و شصت روز بگذشت، آن عصا خورده آمد و بنای مزكت تمام كرده بودند  بخورد، و چون

الم، بیفت. دیوان    :اد، چنان كھ خدای، تعالی، گفتسلیمان، علیھ السّ

ینا َضَ ا ق َلمّ ُلُ  ف اك َ ِ ت َرض ُ اال ة ّ دابّ تِھِ اِال ْ و لی مَ َ َّھُم ع ل َ َ ما د ت ْ و مَ ْ یھِ ال َ ل َ ھُ  ع َ َت ا َ س ْ ن   :مِ

ِ زمین كھ  رم چون سلیمان را قضای مرگ كردیم، مرگش ھیچ كس ندانست از دیو و پری، مگر آن كِ

  . عصایش بخورد

تِ  َ ین َ ب َ َّ ت ر َ ا خ َمّ ل َ ْ ف َو ْ ل َن ◌َ ا مُھین اللجنُّ ْ ذابِ ال َ ع ْ وا فِی ال ُ ث ِ ب َ ا ل َ َ م غیب ْ َ ال ن ُ َمو ل ْ وا یع ُ    كان

. »!كردندی بیفتاد، پدید آمد كھ اگر غیب دانستی دیو و پری، بھ عذاب نماندندی تا بنا تمام چون سلیمان

َعلم   . وهللا ا

   



 سهراب و یار اسفند نبرد با رستم در

  

 )راسفندیا با(

 
شتری بر سر ! برادر: ر، پشوتن، برادر اسفندیار بھ سمت مَرکب برادر رویین تن تاخت و گفتکلش

سوال . چھ کنیم؟ برویم یا برگردیم؟. بر نمی خیزد... راه سیستان نشستھ و راه را بر ما بستھ است

را  پشوتن در نگاه اول بسیار مضحک بھ نظر می رسید ولی در زیر بار کلماتش شومی سفر اسفندیار

اسفندیار از پس گفتگوھای درونی دلش بھ . بھ سیستان، محل زندگی رستم، در ھر شنونده القا می کرد

حرف ... ما برای نبرد با رستم بھ سیستان می رویم! شتر را بکشید! بکشیدش: تنگ آمد وفریاد کشید

 . از بازگشت در میان نباشد

مبارزه با ارجاسب، در مقابلھ با اژدھا و زن اسفندیار حتی در ھفت خانش برای . مسافرت شومی بود

: با خود کلنجار می رفت. جادوگر و فتح قلعھ ارجاسب، ھیچ گاه اینگونھ نگران طی طریق نکرده بود

رفتن بھ سیستان برای چھ؟ اسیر کردن رستم برای چھ؟ محض اینکھ فقط شاه گشتاسب این گونھ می 



برقراری فرمان ... پدر تنھا بھ یک چیز می اندیشد! اما نھ!... آه از دست تو ای پدر... خواھد؟

پس چرا نباید . بھ آیین مھر پرستی می ماند. رستم از پذیرش دین زرتشت سر باز می زند... زرتشت

اما مگر می شد؟ . اسفندیار سعی می کرد خود را بھ جنگ با رستم راضی کند... او را اسیر کرد؟

 . اندیشھ ھا دست و پا می زد اسفندیار بر اسب سیاھش می راند و در

پس از اعالن جنگ از سوی اسفندیار سھ گزینھ پیش روی رستم می . رستم بھ بازی روزگار خندید

تسلیم کھ بھ منزلھ نفی روح پھلوانی رستم است، فرار کھ بھ غارت بدبختی قوم سیستان می : ماند

زال کھ بھ اما . سفندیار را کشت؟ا اما مگر می شود... انجامد و در آخر کشتن شاھزاده رویین تن

روز اول جنگ بھ پایان رسیده و رستم و رخش، زخم خورده . دنبال چاره می گرده برای نجات رستم

شب تاریک ... یا اسفندیار دفردا یا رستم بمیر. از ضربھ ھای کاری اسفندیار، بھ فردا فکر می کنند

در میان تاریکی قیرگون ناگاه . نھ دلش گرفتاز زما. سیستان غمی سنگین بر دل جھان پھلوان نشاند

بھ ... زال با مو و ریش برفگونش بھ کنار جھان پھلوان رسید... مثل نور. سفیدی پاکی بیرون آمد

ھرچند ھر چھ بجویی در پس این ... بھ چاره ای می اندیشم تا مگر این غائلھ پایان یابد: آرامی گفت

  ... جنگ تیره فقط بدنامی و مرگ و کینھ است

  !مرگ نزدیک ندیده بودم پدر ھیچ وقت خود را این قدر بھ -

  . ستی بھ ریش برفگونش کشید فقط د. زال چیزی نگفت

  ... نمی دانم چگونھ باید با او طرف شد. نش کارساز نیست ھیچ ضربھ ای بر بد -

 !برخیز. باید بھ نوک کوه برویم... سیمرغ گره گشای کار ماست: زال این بار گفت

پیرمرد پاکی . شتھ بود کھ رستم و زال و چند تن از دانایان بھ باالی کوھی رفتند ی از شب گذنیم

زال از میان جامھ اش پر سیمرغی بیرون آورد . آتشدان بیرون آورد و پیرمرد دیگری آتش افروخت

ساعتی . نگاھھا بھ آسمان دوختھ شد. بوی معطری مشام رستم را نوازش داد. و بھ میان آتش گذاشت

اندکی بعد سیمرغ در کنار رستم و زال و ھمراھانشان . باد شدت گرفت و طوفانی بھ پا شد... گذشت

سیمرغ برای التیام، بالھایش را بھ زخم ھای رستم . چشمان مرغ افسانھ ای بھ رستم دوختھ شد. بود

سیمرغ چشم . رستم از اسفندیار گفت، از رویین تنی اش و از این کھ راه مقابلھ با او را نمی داند. مالید

رستم بھ چشمان خشمگین سیمرغ نگاه کرد و در میان مردمک سیاه درخشان، سایھ . بھ آسمان دوخت

چشمان ... بھ ناگاه از میان جعبھ ای، پھلوانی بیرون پرید... جفت سیمرغ زال. سیمرغ ماده را دید

 ... بودسرخ سیمرغ 

ھمانجا کھ در ھنگام رویین تنی شاھزاده . چاره مرگ اسفندیار این تیر است کھ بر چشمش فرود آید -

با کشتن اسفندیار ... اما بی شک با مرگ شاھزاده مرگ تو ھم فرا می رسد... آسیب پذیر مانده است

برای . نفرینی کھ روح و جانت را تسخیر خواھد کرد... نفرین جاودانی را برای خود خواھی خرید



اسفندیار راھی  کشتن. تم تیر را در دستش فشردرس. پرواز کرد و رفت. سیمرغ بال گشود... ھمیشھ

 . حتی بھ قیمت نفرین ابدی... بود کھ رستم برگزید

می . روز دوم نبرد، زمانی کھ تیر رستم بر چشمان اسفندیار نشست، رستم احساس سبکی کرد 

  ...؟ببند د بند اسارت من بخواھد بر د ستان  حاال کیست کھ. خواست پرواز کند

 )سھراب با(

 

برگھای سبز درختان باغ، آنگاه کھ . ماه کامل پرتو نقره ای رنگش را بھ روی دشت گسترانده بود

. و بھ شدت برق می زدندبخودمیگرفتند پرتو نقره ای مھتاب بر ایشان تابیده می شد بھ رنگ عجیبی 

انداز صدای شر شر آب کھ از چشمھ بیرون می آمد و جویبار ھای کوچکی در باغ می ساخت طنین 

ھر از چند گاھی پرنده ای . شده بود و جیرجیرکھا کھ گویی از سکوت می ترسیدند ساکت نمی ماندند

نسیم گاه گاھی می وزید تا در . از روی شاخھ ای می جست و بر روی شاخھ ای دیگر می نشست

رستم ... دطبیعت در انتظار رخ دادن دیدار بین رستم و تھمینھ بو. بکاھد یشب تابستانی کمی از گرم

 . در باغ قدم میزد و در فکر رخش بود کھ چند روزی می شد گمش کرده بود

دختری در میان پلکان باغ ایستاده بود و موھای . کمی نزدیک رفت. ناگھان از دور سایھ ای دید

. ش دل رستم را می لرزاندسرخچشمان دختر برق می زد و لباس . بلندش را بھ نسیم سپرده بود

دختر شاه سمنگان از پلکان پایین آمد . بھ جلو برداشت وآنگاه نگاھش در نگاه تھمینھ افتاد پھلوان قدمی

رستم بھ چشم ھای تھمینھ کھ نگاه می . بھ نزدیک رستم کھ رسید ایستاد. و بھ زمین باغ قد م گذاشت

م رستم در میان مردمک ھای سیاه چش. نگاھھا گره خورده بود. کرد گویی می خواست پرواز کند

تھمینھ در میان مردمک ھای چشم . رخش بود کھ می دوید و شیھھ می کشید. تھمینھ اسبی سفید دید

تھمینھ رخش را بھ رستم داد و رستم سھراب را بھ . رستم کودکی دید کھ ھمیشھ در انتظارش بود

بازوی پسر یا  بازوبندی بھ تھمینھ داد تا آنرا بھ... رستم، سوار بر رخش با تھمینھ وداع گفت... تھمینھ

 !خداحافظ تا آن روزی کھ تو و فرزندم را با ھم ببینم... بھ امید دیدار. بھ گیسوی دختر خویش ببندد

 می رود؟شکست رستم کیست این پھلوان کھ برای 



فرا بھ سخنانم بھ دقت گوش . کودک کھ چھ عرض کنم ای خداوندگار... کودکی کھ: گرسیوز گفت

 !ھ دختر شاه سمنگان و فرزند رستمتھمین فرزند... او سھراب است. دھید

 پس چرا بھ جنگ می رود؟... پسر رستم؟ -

 !چون می خواھد پدر را بر تخت نشاند -

مبادا از مشخصات رستم بھ او چیزی بگویید . بھ او سرباز دھید و سواره نظام ھمراھش روانھ کنید -

 ... دبھ دست این شیر بچھ کشتھ شو مگر این پھلوان سالخورده

 . بھ یقین او توانایی کشتن رستم را دارد -

چھ کسی می داند چھ . باید رستم کشتھ شود یا سھراب بھ کام مرگ رود: افراسیاب بھ فکر فرو رفت

 !خواھد شد

 می آید؟فتح کیست این پھلوان کھ برای  -

لی بھ جثھ می گویند بھ سن بیش از دوازده ندارد و. کودک کھ چھ عرض کنم... کودکی است کھ -

مرز را پشت سر گذاشتھ، ھژیر و گردآفرید را مغلوب ساختھ و دژ مرزی را . رستم است نندھما

گیو را بھ ھمراه نامھ گژدھم بھ زابلستان : کاووس شاه فکری کرد و گفت... تصرف نموده است

 . نبرد نزدیک است. بھ او بگویید رستم را با خود ھمراه کند. بفرستید

 کھ برای فتح بھ می آید؟ کیست این پھلوان

... از شما کھ جھان پھلوانید چھ پنھان. گویی پسر بزرگترین پھلوان زمانھ است... کودکی است کھ -

موھایی سیاه دارد و ھمراه ! بازو ھایش بھ مثال تنھ درخت است و رانھایش بھ مثابھ رانھای فیل

کیست کھ ھوس فتح بھ : ر فرو رفتفک رستم بھ. سپاھش از دژ ھای مرزی گذشتھ و ھماورد می طلبد

 ذھنش خطور کرده است؟

ھمچون شیری نعره می کشد ولی بر گردنش . ردسال، زور بازویش را نمایان می کندواین نوجوان خ

سھراب، اکنون اسیر . زنجیری نامرئی بستھ شده است کھ برایش نھ راه پیش باقی گذاشتھ و نھ راه پس

از پشت او را بھ جلو می رانند و از جلو بھ عقب ھدایت می . استاندیشھ ھای سیاسی خودی و بیگانھ 

نشانی از پدر نمی یابد  - چھ دوست و چھ دشمن - ردسال در حالیکھ از سوی اطرافیانوخدالور. شود

پس ... شکست دادن فرامرز و گیو و طوس و گودرز و فرھاد: چاره را در شکست دادن سپاه می داند

 کجاست؟  رستم

  :پدر و پسرحماسھ اینھم 

اینھا . ندو پرتاب می کنند نیزه می گیر. ندو تیر می انداز ندضربھ گرز، تیغھ شمشیر، نشانھ می رو

اماسھراب پھلوان را . بین پدر و پسر. پسر وبین پدر. جنگ تن بھ تن آغاز می شود. بیھوده است

. م بھ زمین افتادرست. گویی کوھی بر زمین اصابت کرد. اززمین برداشتھ دوباره برزمین کوبید



رسم و آیین : رستم گفت. را ببردرستم خنجر بھ دست گرفت تا سر . سھراب نفسی بھ راحتی کشید

؟ مگر نشنیده ای کھ در نبرد تن بھ تن ھر گاه جوانی پیری را جوان پھلوان ای پھلوانی ات کجا رفتھ 

نشنیده (فریاد . شنیده ام... اچر! بر زمین زند در نخستین بار سر از تنش جدا نمی کند؟ نشنیده ای؟

ضربھ ... باز ھم... آن قدر معصومانھ بود کھ رستم خود را فاتح نبرد دید) شنیده ام(و پاسخ ) ؟ای

اینھا بیھوده . ندو پرتاب می کن ندنیزه می گیر. ندو تیر می انداز ندگرز، تیغھ شمشیر، نشانھ می رو

این بار دیگر ... بھ خاک برسد مرگم حتمی است اگر این بار پشتم: اما رستم دردل می گوید. است

تنش بھ تن سھراب . رستم بھ سھراب نزیک تر شد تا بھ سمت کمربند او برود. برد مجان بھ در نخواھ

  :بویی حس کرد. چسبید

 . چھ شیرین و چھ خوشبوست، ولی غروربیشترمجال تفکررا نداد

. یان زمین و ھوا معلق کرد و بر زمین کوبیدفریادی کشید و پسر را م. رستم کمربند سھراب را گرفت

 ... قلب پسررا درید. تیغ تیز از میان بر کشیدوناجوان مردانھ،  آیین پھلوانی بدون رسم و واواین بار

 )ه ق 429 -  511(سلجوقیان حکمروایی 

 نبردھا سلطنت و

 

كھ . ق. ه ٤٢٩دولت سلجوقی، یكی از وسیعترین و قویترین و پایدارترین دولتھای بوده كھ از سال 

. ق. ه ٥٩٠تا سال  –سال پیروزی طغرل سلجوقی بر سلطان مسعود غزنویی در دندانقانسرخس است 

دولت تحكیم موقعیت . ادامھ داشتھ است –كھ سال سقوط آخرین پادشاه سلجوقی بھ دست اینانج است  -

كھ از  –نخست آنكھ برای اداره این دولت پھناور : سلجوقی، بھ دو دلیل عمده صورت گرفتھ است

ارسی زبان پاز جناح  –ماورای سیحون تا سواحل مدیترانھ و از عمان تا تفلیس گسترش یافتھ بود 

، مقاومتی "طبعا. و تعیین وزیران و ھمكاران اداری استفاده كردند) دواوین(برای تدوین ادارات دواتی 

 . بودند و بھ زبان تركی نیز سخن میگفتند پیش نیامد) تركمان(ترك  "در برابر آنان كھ اصوال

الملك، مجد الملك قمی، شرف عمیدالملك كندری، خواجھ نظام : وزرای معروف آنان عبارت بودند از

دلیل دوم، موقیعت . الملك خوارزمی، سعد الملك آبی، شرف الدین انوشیروان خالد كاشانی و امثال آنان



در استفاده از نیروھای ) القائم المرهللا(البتھ، بھ علت اضطراری كھ خلیفھ عباسی . دولت سلجوقی بود

نیز در ھمھ موارد، آنان  بھ رسمیت شناخت و بغداد تركمان دچار آن شده بود، ناچار حكومت آنان را

 . رامورد تایید و تجلیل قرار می داد

كھ " ارسالن بسا سیری   "این تایید بر اساس آن صورت گرفت كھ امیری از امرای دیلمیان بھ نام  

د بھ وی خلیفھ القائم را از شھربیرون راند و خو. بر بغداد تسلط یافت بود،  ھخود شیعھ اسماعیلی

خلیفھ القائم . منصب حكومت نشست و در بغداد خطبھ بھ نام خلیفھ فاطمی مصر المستنصربا  خواند

طغرل ھم تازه در . كمك خواست –نخستین پادشاه سلجوقی  –كھ در تبعید بھ سر می برد، از طغرل 

ر كندری رابھ وی ابونص. خراسان پایدار شده، سالطین غزنوی را از خراسان بھ ھندوستان رانده بود

ھمچنین، . گی بر برادر خود، ابراھیم ینال، پیروز شده بود وزارت انتخاب كرده و در رقابتھای خانواد

آل زیار را برانداختھ و با شكست نوشیروان پسر منوچھر بر گرگان و مازندران تسلط یافتھ و خوارزم 

آل  با حملھ بھ ری و بالد عراق، .) ق. ه ٤٣٥ (سال بعد . بھ دست آورده بود. ق. ه ٤٣٤را در سال 

كاكویھ و آل بویھ را نیز از این سرزمین بیرون كرد و نیروھای كھ بھ سرداری برادرش قاورد بھ 

بیرون خراسان را از ) بھرام بن لشكرستان(كرمان فرستاده بود، توانستند آخرین حكمران ال بویھ 

قسمت عمده سرزمین خراسان .) ق. ه ٤٤٧(بدین طریق، روزی كھ طغرل متوجھ بغداد شد . رانند

 . بزرگ در قلمرو و اختیار او قرار گرفتھ بود

پیروزی او بر ملك رحیم دیلمی كھ فرمانده ظاھری بغداد بود، و ارسالن بساسیری كھ شھر را فتح  

در بغداد خطبھ بھ نام طغرل . ق. ه ٤٤٧كرده بود، خیلی زود و ساده صورت گرفت در رمضان سال 

 . واندندسلجوقی خ

خلیفھ با برادرزاده . را از تبعید گاه بھ بغداد آورد و دوباره بر تخت خالفت نشاند) القائم(او نیز خلیفھ 

، ازدواج كرد و خود طغرل نیز دختر خلیفھ را بھ )و خواھر آلب ارسالن(د وطغرل، یعنی دختر داو

مقاومت . المی بر قرار شدبدین طریق، پیوند خانوادگی میان سلجوقیان و خلفای اس. زنی گرفت

و كشتھ ) حدود كوفھ(بھ جایی نرسید و در آخرین جنگ شكست خورد . ق. ه ٤٥١بساسیری در سال 

بعد از مھاجرت از  –، تركمانان از سالھا پیش "اصوال. سر او را پیش خلیفھ در بغداد فرستادند. شد

و  سرخس و ابیورد ساكن شده، بھ توافق و اشاره سلطان محمود غزنوی در حوالی  –آسیای مركزی 

جد آنان، سلجوق بن دقاق، در اواخر عھد سامانی از قرلق بھ . اسالم را قبول كرده بودند" عموما

یبغو، : پسرش میكائیل كھ در جنگھا بھ قتل رسید، سھ پسر داشت. آمده بود) كنار سیحون(حوالی جند 

ن با سلطان محمود بستھ بودند، ارسالن بھ علت عدم رعایت موارد قراردادی كھ آنا. جغری و طغرل

 . وی در ھند بود تا او را نجات دادند. بن سلجوق بھ زندان افتاد



سلطنت . ق. ه ٤٥٥طغرل پسر میكائیل بن سلجوق بود كھ سلسلھ سلجوقی را تشكیل داد و تا رمضان 

و ابوالقاسم وزرای او، ابونصر عمیدالملك كندری . كرد، در این سال در ھفتاد سالگی در گذشت

نام اسالمی طغرل، ابوطالب محمد بود و از طرف خلیفھ عباسی، لقب . بودند) ساالرپوژگان(جوینی 

بود، نام  ) پسر جعفری(جانین طغرل كھ آلب ارسالن، برادرزاده اش . ركن الدین را بھ دست آورد

ف بھ خواجھ وزیر او، ابو علی حسن بن اسحق معرو. اسالمی محمد داشت و ده سال سلطنت كرد

. بھ وزارت انتخاب شد. ق. ه ٤٥٦نظام الملك، شھرت تمام دارد كھ بعد از قتل عمیدالملك در ذیحجھ 

در زمان آلب ارسالن بود كھ فتح ارمنستان صورت گرفت و گرجستان و ابخاز جزو قلمرو سلجوقیان 

و در شرق بھ بلخ  ، ھمچنین، سپاھیان سلجوقی در شمال تا خوارزم پیش رفتند.)ق. ه ٤٥٦(گردید 

. یر كردختسمناطق زیادی را تاخت و خراسان قاورد، برادر آلب ارسالن، بھ .). ق. ه ٤٥٨(رسیدند 

حوزه حكومتی آنان، از حوالی قندھار تا  وی ھمان است كھ سلسلھ ای بھ نام سلجوقیان تشكیل داد كھ

. ه ٤٦٢آلب ارسالن بھ سال . توسعھ پیدا كرد) خراسان(و داراب و طبس ) بندر عباس(جرون . طیس

مابین (بھ آسیای صغیر تاخت و امپراتور روم شرقی رمانوس دیو جانوس را در حوالی مالذگرد . ق

پس از آن، مصالحھ ای بین او و امپراطور روم . شكست داد) دریاچھ وان و ارز روم، شمال اخالط

ای پیشرفت بعدی تركان صورت گرفت كھ از دخالت رومیان در ارمنستان كاست و زمینھ را بر

 . ن دولت مستقل سلجوقیان فراھم ساخت سلجوقی در آسیای صغیر و پیداشد

در حالی كھ در راه خوارزم نسبت بھ یكی از . ق. ه ٤٦٥آلب اریالن در ششم ربیع االول سال 

 ، بھ نام یوسف خوارزمی، بھ)قلعھ بان(كوتواالن آن والیت خشم گرفتھ بود، بھ دست ھمان كوتوال 

بھ خاك  –كھ حاكم نشین دولت سلجوقی شده بود  –نعش او را در مرو . ضرب دشنھ از پای در آمد

جالل الدین ابوالفتح حسن، معروف بھ ملكشاه، فرزند آلب ارسالن، بھ كوشش خواجھ نظام . سپردند

بیت المقدس او نھ تنھا بر آشوبھای داخلی، از جملھ حملھ قاورد پیروز شد بلكھ . الملك بھ سلطنت رسید

مشق بھ دست آورد  با محاصر د. ق. ه ٤٧٢تسخیر كرد و شام را در سال . ق. ه ٤٦٣را نیز در سال 

پس از آن سپاھیان وی بھ انطاكیھ رسیدند و بنا بھ . تسخیر كرد. ق. ه ٤٧٧یاربكر را در سال  و د

ب نیز بھ تصرف ملكشاه دو سال بعد حل. آب دادند) مدیترانھ(روایت معروف، اسبان را از دریای روم 

تسخیر شد و سمرقند و اوزكند و كاشغر تحت تسلط او . ق. ه ٤٨٢ماوراءالنھر نیز در سال . در آمد

این ھمان سفری است كھ گویند كرایھ مالحان جیحون را خواجھ نظام الملك بر خراج . قرار گرفت

، در زمان "اصوال. ثابت كندانطاكیھ حوالھ نوشت تا وسعت مملكت و روانی سكھ و آزادی تجارت را 

در راھھا كاروانسراھا و خوابگاھھا ساختھ شد و . سلجوقیان ارتباطات تجارتی توسعھ بسیار یافت

بیست و پنج متری  –بعضی تا چھل گز (برای اینكھ در بیابانھا كاروانھا راه را گم نكنند، برجھای بلند 

چنانكھ در زمان  مردم آسایش داشتند، . ی استبنا شد كھ ھنوز ھم در فھرج نمونھ آن باق) ارتفاع –



در عصر سلجوقیان، بھ خصوص ملكشاه، گروه . من بھ یك دینار فروختھ می شد نان صد –قاورد 

در بسیاری از موارد، كوشش ملكشاه . مذھبی مقتدری كھ بھ اسماعیلیھ یا سبعیھ معروف اند، پدید آمد

این طایفھ بھ . این گروه را منزوی یا ریشھ كن كنند و ھم وزیرش خواجھ نظام الملك بر این بود كھ

پایگاھھای بزرگ یافتھ بودند و این ) الموت(و ھمچنین ماورای البرز ) قائنات(خصوص در قھستان 

وی سازمان فداییان . بر قلعھ الموت استیال یافت. ق. ه ٤٨٣حسن صباح بود كھ در رجب سال 

نیم، سرانجام خواجھ نظام الملك بھ دشنھ یكی از ھمین فداییان نھاد و چنانكھ می دا درا بنیا ھاسماعیلی

در زمان ملكشاه و بھ كوشش خواجھ نظام الملك .). ق. ه ٤٨٥، رمضان سال  (اسماعیلی بھ قتل رسید 

ملكشاه سالی چند ماه زمستان را در بغداد . بود كھ پادشاه سلجوقی در بغداد، داراالماره خاص داشت

می دانیم، سرانجام یكی دو ماه بعد از قتل نظام الملك، ملكشاه نیز در بغداد در  می گذراند و چنانكھ

عالوه بر آن، برای نخستین بار حوزه قدرت پادشاھان سلجوقی .). ق. ه ٤٨٥نیمھ شوال سال (گذشت 

نیز گسترش یافت و ھر سال ھدایا و نذورات بسیار توسط شاه و  - مكھ و مدینھ  -تا حرمین شریفین 

ھمچنین، قدرت و نفوذ خلفای فاطمی كھ تا آن روزگار . او خواجھ نظام الملك، بھ مكھ می رسیدوزیر 

قدرت سلجوقیان مركزی بعد از ملكشاه كم كم كاستی . در مكھ و مدینھ زیاد شده بود، كاھش یافت

ل فوت ذیحجھ سا(و محمد بن ملكشاه، .) ق. ه ٤٩٨فوت صفر سال (گرفت و میان بركیارق بن ملكشاه 

حكومت طوالنی سلطان . بارھا زد و خورد روی داد و مملكت در شرف تجزیھ واقع شد.) ق. ه ٥١١

كھ مدتی از آن را در ایام اختالفات برادران، در این .) ق. ه ٥٢٢تا . ق. ه ٤٩٠(سنجر بر خراسان 

د، والیت حاكم بود، اغلب در زد و خوردھای محلی گذشت و آخرین بار كھ بھ سمرقند لشكر كشی

سنجر ناچار . رسما از اطاعت وی سرباز زد و جیحون مرز رسمی شد) خان سمرقند(ارسالن خان 

بھ . ق. ه ٥١١چنانكھ در شوال سال . مجددا لشكر بكشد شد بھ بسیاری از شھرھای تسخیر شده، 

در . ق. ه ٥١٣غزنین تاخت و بھرامشاه غزنوی را دست نشانده خود ساخت و در جمادی االول سال 

بھ  آمجدد. ق. ه ٥٢٤سنجر در سال . بھ جنگ پرداخت –برادرزاده اش  –وه با سلطان محمود سا

ھمچنین، بھ علت طغیان اتسز، پسر قطب الدین . سمرقند لشكر كشید تا خان سمرقند را مطیع سازد

 ٥٣٣ربیع االول سال (محمد خوارزمشاه كھ دست نشانده سنجر بود ناچار بھ خوارزم نیز لشكر كشید 

. ق. ه ٥٣٦در صفر سال . و قلعھ ھزار اسب را تسخیر كرد ھر چند اتسز را بھ دست نیاورد.) ق. ه

در این جنگ بود كھ در محل . سنجر برای آرام كردن ماوراءالنھر بھ جنگ گورخان قراختایی رفت

. رفتترمذ بھ از قراختاییان شكست خورد و ھمسرش اسیر شد و خود ) شش فرسخی سمرقند(قطوان 

ھیچ كدام نتیجھ دلخواه نداشت و ضعف .) ق. ه ٥٤٢و . ق. ه ٥٢٨(كر كشیھای دیگر او بھ خوارزم لش

، از تركمانان ساكن ماوراءالنھر، كم كم قدرت و "غز " عمومی دولت سلجوقی باعث شد كھ طوایف 

الدین در آخر كار، بھ توصیھ موید . قوت بیشتر یافتند و شروع بھ بی رسمی در والیات شرقی نمودند



سنجر بھ جنگ غزھا رفت و در این جنگ سنجر شكست خورد و بھ دست  –حاكم نیشابور  –آی ابھ 

كی  اما اند. ق او را ازاد كردند. ه ٥٥١حدود یك سال در اسارت بود تا در سال . امرای غز اسیر شد

، او )پایتخت( وفات كرد و در مرو شاه جھان. ق. ه ٥٥٢بعد بیمار شد و در چھاردھم ربیع االول سال 

ھر چند .) ق. ه ٥٢٥فوت (مانند محمود بن محمد سلجوقی  دیگر امرای ساجوقی، . را بھ خاك سپردند

نیز داشتھ اند، اما ھیچ كدام قدرت قابل ) المسترشد، و الراشدب با (گاه گاھی كروفری با خلفای بغداد 

، در مبارزات میان شاھزادگان )طغرل دوم(ركن الدین ابوطالب، طغرل بن محمد . توجھی نیافتند

ملكشاه بن محمود، محمد بن محمود بن ) ق. ه ٥٤٧فوت سال (مسعود بن محمد . سلجوقی گرفتار آمد

اغلب با اتابك ایلد گز .) ق. ه ٥٧١فوت سال (و ارسالن شاه بن طغرل .) ق. ه ٥٤٤فوت سال (محمد 

الدین ابوطالب طغرل بن ارسال نشاه،  آخرین آنان، ركن. از اتابكان آذربایجان در زد خورد بودند

سر او را پیش خلیفھ . كھ در جنگ با قتلغ اینانج شكست خورد و كشتھ شد. طغرل سوم سلجوقی بود

 . بدین طریق دولت سلجوقیان بھ پایان رسید.) ق. ه ٥٩٠ربیع االول سال (ا  فرستادند بالناصرلدین 

قیب سلطان محمد خوارزمشاه بود و آرام و قرار را سپاه مغول نیز در طول این مسیر ھمواره در تع

آنگاه كھ زمانى باقى نمانده بود تا مغوالن بھ سلطان محمد دست یابند او بھ وسیلھ . از او ستانده بود

سلطان . كشتى از دست آنھا گریخت و مغوالن كھ كشتى در اختیار نداشتند، از دستیابى بھ او بازماندند

آبسكون جزیره كوچكى است در دریاى خزر كھ در مقابل . كون پناه بردمحمد بھ جزیره كوچك آبس

شاه خوارزم در حالى وارد جزیره آبسكون شد كھ دچار بیمارى . دھانھ رود گرگان قرار دارد

وقتى بھ او خبر رسید كھ سربازان مغول بھ قلعھ قارون . پھلو بود و بھ شدت ضعیف شده بود  سینھ

اند،  ل او را از دم تیغ گذرانده و ھمسرانش را بھ اسیرى بردهحملھ برده و فرزندان خردسا

اش اثرى  كھ دیگر از آن عظمت پادشاھى ق در حالى. ھـ ۶١٧اش شدت یافت و در شوال  بیمارى

ھاى تحت فرمانش دچار تاخت و تاز سپاه مغول قرار گرفتھ بود و یكى پس از   نبود و سرزمین

ھمراھان او كھ . شت آمد در نھایت بدبختى و بیمارى و تنھایى درگذ دیگرى بھ سلطھ چنگیز در مى

زمانش براى او كفنى تھیھ كرده و او را با خوارى  كى از مالاى بھ ھمراه نداشتند از پیراھن ی پارچھ

 . تمام در آن جزیره بھ خاك سپردند

مرگ سلطان محمد خوارزمشاه ضربھ بزرگى بھ این خاندان بود اما : سرانجام حكومت خوارزمشاھیان

سالم بھ در یكى از فرزندان سلطان محمد خوارزمشاه كھ از دست سپاه مغول جان . پایان كار آنھا نبود

برده بود بھ زودى بناى مبارزه با سپاه جرار مغول را گذاشت و با تعداد اندكى از ھمراھان خود در 

. الدین بود نام او سلطان جالل. چندین نبرد با مغوالن كھ تعداد افرادشان بیش از آنھا بود، پیروز شد

رى از ایشان را گردن نھاده بودند و مردم كھ پیش از این تسلیم لشكریان مغول شده بودند و فرمانبردا

الدین و آگاھى یافتن از  راند، با ظھور جالل  از آن پس یكى از امراى لشكر مغول بر آنھا فرمان مى



ھاى او و ھمراھان اندكش سر بھ نافرمانى از مغوالن برداشتند و حاكم مغول را بھ قتل  رشادت

 . رساندند

در روز سوم محاصره نیشابور از سوى . را سركوب سازد داماد چنگیزخان ماموریت یافت تا مردم 

بار دیگر تولى . كشتھ شد و لشكر مغول شكست خورد» تغاجار نویان«مغوالن داماد چنگیز بھ نام 

ور شد و نیشابور را مسخر خود ساخت و دستور داد تا   فرزند چنگیز براى تسخیر شھر حملھ

ھاى شھر   ھا و گربھ سربازان مغول حتى بھ سگ. ندعام ساز سربازان مغول از پیر و جوان را قتل

نیز رحم نكردند و بھ دستور دختر چنگیز كھ شوھرش بھ دست مدافعان كشتھ شده بود، شھر را با خاك 

لشكر مغول طى پنج سال شھرھاى مرو، طوس، بلخ، ھرات، نیشابور، رى، خوارزم و . یكسان كردند

 . ن نفر از مردم خراسان را بھ قتل رساندندسمرقند را ویران ساختھ و حدود پنج میلیو

ھاى بین غزنھ و  الدین لشكرى از اقوام مختلف فراھم كرد و در قصبھ پروان از آبادى  سلطان جالل 

سردارى بھ نام . ارستان حملھ برد و بار دیگر بھ پروان بازگشتتخبامیان سكنا گزید و از آنجا بھ 

الدین را سركوب كند، ولى او از سلطان  ا سلطان جاللقوتوقو نویان از سوى چنگیز مامور شد ت

الدین پس از این پیروزى بر سر تقسیم  سران لشكر سلطان جالل. الدین شكست سختى خورد  جالل

الدین ناچار بھ غزنھ رفت و چون  جالل. غنائم دچار اختالف شدند و در نتیجھ رو بھ ضعف گذاردند

چنگیزخان . خود ندید، راه ھندوستان را در پیش گرفتتاب مقاومت در مقابل لشكر مغول را در 

الدین شد و  لشكرى را بھ دنبال او فرستاد تا در غزنین راه را بر او ببندند، اما این سپاه مغلوب جالل

شتن از سند بود كھ لشكر دیگرى از مغول بر او  او بھ كنار سند رفت و در تدارك كشتى براى گذ

  . تاخت

مادر و زنان . شمن را نداشت قلب سپاه مغول را شكافت ولیكن توان غلبھ بر داو با رشادت فراوان 

الدین خواستند كھ  دیدند بھ اصرار از جالل  الدین كھ خود را بعد از آن اسیر دست مغوالن مى  جالل

 . آنھا را خود بھ قتل برساند و او ناچار دستور داد تا ایشان را در رود سند غرق سازند

تى در مقابل لشكر مغول بھ مقابلھ پرداخت و آنگاه  دین با ھفتصد تن از یاران خود مدال سلطان جالل 

كھ دیگر یاراى مقاومت را در خود ندید با حملھ بھ سپاه مغول آنھا را كنار زد و با اسب خود را بھ 

الدین  بعد از فرار سلطان جالل. شتن از رود بھ خاك ھندوستان وارد شد آب سند زد و با گذ

مانده را   مانده بودند، گردن زدند و زنان باقى  گیزخان دستور داد ھمھ افراد خانواده او را كھ باقىچن

 . بھ اسارت بھ مغولستان فرستاد

 الدین خوارزمشاه پس از عبور از سند بھ دھلى رفت و بعد از گردآورى سپاه از رود سند گذ  جالل

الدین بھ سوى  لطھ او را پذیرفت و جاللحاكم كرمان س. شدخراسان شت و از راه مكران راھى 

شیراز رھسپار شد، حاكم شیراز كھ اتابك سعد ابن زنگى نام داشت، او را بھ گرمى پذیرفت و دختر 



الدین راه اصفھان را در پیش گرفت و از آنجا كھ  خود را نیز بھ ھمسرى او درآورد و سپس جالل

الدین  غیاث. تھ بود، بھ قصد جنگ بھ سوى او رفتالدین فرمانبردارى از او را نپذیرف برادرش غیاث

گریخت تا آنكھ عاقبت بھ كرمان رفت و در آنجا بھ  فرار اختیار كرد و از شھرى بھ شھر دیگر مى

ق . ه ۶٢١الدین پس از غلبھ بر برادر در  جالل. دستور حاكم كرمان خود و مادرش گردن زده شدند

خلیفھ . ھ عباسى براى دفع ھجوم سپاه مغول بھ بغداد فرستاداى را براى یارى گرفتن از خلیف فرستاده

سلطان . تنھا درخواست كمك او را نپذیرفت، بلكھ مظفرالدین كوكبورى را بھ مقابلھ با وى فرستاد نھ

الدین از این كار خلیفھ مكدر شد و پس از تسخیر شھر بصره عازم بغداد شد و تا نزدیكى شھر   جالل

متوجھ شمال شد و بعد از نبرد با مظفرالدین وی . ق بھ تسخیر آن نشدبغداد پیش رفت اما موف

پادشاه آذربایجان با آگاھى یافتن از نزدیك شدن او شھر . كوكبورى و شكست او، راھى آذربایجان شد

الدین تبریز را تسخیر كرد و بعد   ق جالل. ه ۶٢٢در ماه رجب سال . را رھا كرده و بھ گنجھ گریخت

د ارس بھ تفلیس حملھ برد و بعد از فتح این شھر از مقابلھ با سپاه مغول غافل شد و از گذشتن از رو

ق میان لشكر سلطان . ه ۶٢۵بھ عیش و عشرت پرداخت، بھ ھمین سبب در نبردى كھ در سال 

ق، . ه۶٢۶در سال . ھا بودند كھ پیروز میدان شدند الدین و سپاه مغول رخ داد، این مغول  جالل

الدین شبیخون زدند و او ناگزیر بھ فرار شد و بھ  گر در موقان بر لشكر سلطان جاللھا بار دی مغول

این . ھا ناگھان بر او نازل شدند و بیشتر ھمراھان او را كشتند در آنجا نیز مغول. دیار بكر گریخت

نجا ھاى كردستان گریخت و در آ در برد و بھ كوه الدین خوارزمشاه جان سالم بھ بار نیز سلطان جالل

گریخت،  ھاى كردستان از جایى بھ جاى دیگر مى گویند در حالى كھ یكھ و تنھا در كوه مى. ناپدید شد

بھ دست اھالى منطقھ بھ قتل رسید و بدین صورت آخرین فرد از سلسلھ خوارزمشاھیان بعد از 

ل در ھاى اقوام مغو  تازى ھاى پى در پى از تالش باز ایستاد و عرصھ را براى ترك ماجراجویى

 . خالى گذاشتماسرزمین 

، بھ صورتی درآمد كھ )بعد از خارج شدن از استیالی عربھا(خراسان ترتیب اداره مملكت پھناور  

این ترتیب حكومت، بھ خصوص . كمابیش بھ حالت نیمھ مستقل امور خود را انجام می دادند  والیتھا

  . در اواخر عصر غزنوی و در تمام دوره سلجوقی بھ صورت چشمگیری توسعھ و گسترش یافت

   



 انفرهنگ در قلمرو سلجوقی ادبیات و

 

در جھان اسالم و مسیحیت  دو واقعھ مھم تاریخی) یازدھم میالدی(در نیمھ دوم قرن پنجم ھجری 

بوقوع پیوست كھ تأثیر و اھمیت آنھا چھ در فرھنگ اسالمی و چھ در تمدن مسیحیت در خور بررسی 

بدست آلب ارسالن ) منازكرت(نخست فتح میدان مالذگرد . جانبھ است دقیق علمی و تحقیق ھمھ

حكومت و بنیان ، كھ در نتیجھ آن اساس ٤٦٣/١٠٧١بسال ) ٤٦٥/١٠٧٢ – ٤٥٥/١٠٦٣(سلجوقی 

نشینان مسلمان ترك و تركمان بتدریج جای   سرزمین تركان در آسیای صغیر گذارده شد و كوچ

دوم شروع جنگھای . رومیان مسیحی را در آناطولی گرفتند و امپراطوری وسیع بیزانس تجزیھ شد

سرانجام  كھ طی آن صلیبیون و مسلمین، پس از چند قرن مناظره و جدال،  ٤٨٨/١٠٩٥صلیبی بسال 

درگیریھای شرق و غرب در خاور نزدیك و كشمكشھای . سرنوشت خود را بھ حكمیت جنگ سپردند

ای در آسیای صغیر و در پس آن ھجوم  تركمانان سلجوقی و رومیان و امراء و فرمانروایان منطقھ

یع و تمام این خطھ وس ١٤٧١اقوام مغول و تیمور، سبب گردید تا بعد از چھار قرن، عاقبت بسال 

صاحب اعتبار و .) م١٤٥٣. / ق.  ھ ٨٥٧(حوزه بالكان بتصرف تركان عثمانی كھ با فتح قسطنطنیھ 

 . ای در جھان شده بودند، درآید العاده  اھمیت فوق

منازعات سالطین سلجوقی با فرمانروایان روم شرقی را شاید بتوان از نظر تاریخی، ادامھ جنگھای 

ً : محسوب كرد، با این تفاوت كھ با امپراطوری بیزانسآریایی ھا  اگرچھ این بار خراسانیان  –اوال

ً در اردوكشی الملك طوسی وزیر آلب ارسالن و  اما فطانت سیاسی نظام ھا شركت نداشتند،  مستقیما

بدنبال تسلط نظامی و سیاسی آل  -ثانیاً . نی، پیروزیھای نظامی تركان را باعث گردیدساراخاندیشھ 

ارسی پن گردید، زیرا با ترویج زبان و شعر ساراخھا نصیب  و دائمی این سرزمینسلجوق، فتح نھائی 

توانستند، بھ نیروی قلم و فكر اراضی را  ننیاساراخ، یقوفرھنگ توسط پادشاھان سلج ھو اشاع

بتصرف خود درآورند و حتی گاھی كھ بعضی از نواحی، بھ علل نظامی و سیاسی، از دست تركان 



پیشتازی تركان مسلمان در آسیای . ارسی نمیرسیدپرنھا، گزندی بھ زبان و ادب خارج میگردید، تا ق

نشینی و انحطاط مسلمین در اسپانیا است، برای تاریخ اسالم  صغیر از این نظر نیز كھ مقارن با عقب

حائز اھمیت فراوان است چھ اینكھ از اواخر قرون وسطی، تركان عثمانی توانستند چندین قرن بر 

قی و جنوبی دریای مدیترانھ سیادت و حكومت كنند و رقیب خطرناك و سرسختی برای سواحل شر

 . اروپای مسیحی باشند

عثمانیان كھ پس از ظھور مغوالن وسقوط بغداد و اضمحالل ایلخانیان و تیموریان در قرن بعد، قدرت 

ور نزدیك را نظامی و سیاسی سالجقھ روم و خاقان مغول و امراء محلی مناطق آسیای صغیر و خا

خالفت را نیز ضمیمھ سلطنت كردند تا از قدرت ) شانزدھم(یكجا تصاحب كرده بودند، در قرن دھم 

نشین  ھای ترك از نتایج مھم دیگر فتح مالذگرد، ایجاد حكومت سرزمین. روحانی ھم عقب نمانده باشند

سلجوقیان . أسیس گردیدنشینان ترك و تركمانان ت در آسیای صغیر است كھ بوسیلھ قبایل مختلف كوچ

كھ توانستھ بودند اساس حكومت مركزی قدرتمندان را در اناطولی بنیان گذارند و موجبات تركی شدن 

 . كلیھ این مناطق را فراھم نمایند، بیش از دو قرن در این خطة پھناور فرمانروائی كردند

) یازدھم میالدی(قرن پنجم كھ در اواخر  -) بنی ارتق(آل ارتوق : ھا عبارت بودند از این حكومت

شاخھ اولی در . دوشاخھ از آن یكی در منطقھ كیفا و دیگری در ماردین از والیت دیاربكر تأسیس یافت

توسط امرای تركمن قراقوینلو  ٨١١/١٤٠٨بدست ایوبیان و آن دیگر بھ سال  ٦٢٩/١٢٣١سال 

ر جریان درگیریھای مسلمانان با این سلسلھ كھ امراء آن د –) دانشمندیھ(آل دانشمند . منقرض گردید

روم عاقبت  یقوھای مھمی داشتند، در نتیجھ وجود اختالف بین آنان و پادشاھان سلج صلیبیون، دخالت

مضمحل شدند و قلمرو آنان بدست ) دوازدھم میالدی(كیشان خویش از نیمھ قرن ششم ھجری  بدست ھم

كمی بعد  ٤٦٤/١٠٧٢این خاندان در سال  امیر منگوچك غازی رئیس –بنی منگوچك . سلجوقیان افتاد

فرزندانش كھ . از فتح مالذگرد، بھ فرمان آلب ارسالن سلجوقی بھ حكمرانی ارزنجان منصوب گردید

ً بھ دو شاخھ تقسیم گردیدند تا اواسط قرن ھفتم  در ارزنجان وایوریقبی ) سیزدھم میالدی(بعدا

 . فرمانروائی داشتند

یكی از نوادگان ) میالدی ١٢٢٥/ ھجری ٦٢٢متوفی بھ سال (داود ملك فخرالدین بھرامشاه بن 

ً طوالنی داشتھ است و سلطانی دانش شاعر . پرور بود دوست و ادب منگوچك است كھ امارات نسبتا

كتاب «.) م١٢١٧. / ھ ٦١٤متوفی در حدود سال (یی  بن یوسف نظامی گنجھ الدین الیاس معروف، جمال

ھزار دینار و پنج استر رھوار  متش تحفھ فرستاد پنج بھ خد«و بھرامشاه » االسرار بنام او كرد مخزن

. روند نشین تركمان بشمار می این خاندان نیز از قبائل كوچ –) مسلتوك(بنی سلدوق . »جایزه فرمود

تا  ٤٩٦سلدوق خود از عمال و كارگزاران دستگاه سلجوقی بود و فرزندان وی حدود یك قرن، از 

ملكشاه است كھ  آخرین امیر این طایفھ، عالءالدین بن. الروم حكمروایی داشتند تھھجری در ارزن ٥٩٨



سالجقھ روم، از بین  از سالطین.) م١٢٠٤. /ق.  ھ ٦٠٠متوفی سال (الدین سلیمان ثانی  بدست ركن

 . رفت

الب ارسالن چندی پس از شكست رومانوس دیوجانس، امپراطور روم شرقی بھ سال  –سلجوقیان روم 

سلطان جدید . در خوارزم كشتھ شد و پسرش ملكشاه سلجوقی جانشین وی گردید. م١٠٧٢. / ھ٤٦٥

بن قتلمش را كھ در نبرد كالذگرد نیز سھمی داشتھ است، بھ آسیای  اعمام خود سلیمان یكی از بنی

ھای امپراطوری بیزانس  سلیمان در نتیجھ پیشرفتھای نظامی و فتوحات سرزمین. صغیر گسیل داشت

از طرف دولت مركزی تركمانان سلجوقی بھ فرمانروائی این منطقھ . م١٠٧٧. / ھ ٤٧٠ل در سا

و  صددوام این حكومت بمدت دو. در روم گذارده شد یقوبدین ترتیب بنیان حكومت سلج. منصوب شد

در این مدت طوالنی ھیجده تن از سالطین خاندان . سی سال در آناطولی و آسیای صغیر برقرار بود

كیشان دیگر ترك و  ای كھ بین آنان و ھم كشمكشھای بیشمار و پراكنده. كمفرمائی داشتندسلجوقی ح

ای درگرفت زمانی قلمرو حكومت آنان  صلیبیون مسیحی و رومیان بیزانس و سایر فرانروایان منطقھ

د وسعت بخشید و بھ اعتبار قدرت ایشان افزایش داد و زمانی مرز جغرافیائی ممالك ایشان را محدو را

 . كرد

ای یافتھ بود،  العاده ، كھ امپراطوری مغول قدرت فوق)سیزدھم(سلجوقیان روم در نیمھ دوم قرن ھفتم 

ً دست آنھا با قبول ایلی از خاندان مغول، منطقة آسیای صغیر را بصورت . نشانده ایلخانیان بودند  عمال

 ٧٠٠در حدود سال . بودند، درآوردندپناھگاه امنی برای علماء و سخنورانی كھ ناگزیر از جالی وطن 

میالدی دولت اقبال پادشاھان این سلسلھ بھ پایان رسید و از این زمان بھ بعد دیگر نام و  ١٣٠٠/ھجری

ممالك و ) چھاردھم(در نیمة قرن ھشتم . نشانی از آنان در صحنھ سیاست و نبرد بچشم نمیخورد

ً از قبایل ترك اغز بوده و در آغاز روم تجزیھ شد و خاندان آل عثم یقوھای سلج سرزمین ان كھ اصال

قرن ھفتم پس از مھاجرت بھ آسیای صغیر و استخدام در دستگاه سلجوقیان، بر رقیبان و حریفان دیگر 

نمائی و فرمانروائی داشتند، چیره شده بودند، سرانجام بر كلیھ این اراضی دست   كھ دعوی قدرت

 . نھادندیافتند و امپراطوری عثمانی را بنیاد 

، فرمانبرداری و اطاعت از خالفت بغداد را .)م١٠٣٨. /ق.  ھ ٤٢٩(سلجوقیان بزرگ كھ از آغاز كار 

ً زبان عربی را  پذیرفتھ بودند و در سیاست داخلی از نظام دیوانی خود، غزنویان تبعیت میكردند، طبعا

دفاتر دیوانی و مكتوبات در این وقت كلیھ . نیز بعنوان دیپلوماسی امپراطوری خویش قبول داشتند

ای  داری و تدبیر جھانداری تجربھ لیكن چون در آئین كشور. سلطانی این خاندان بھ تازی نوشتھ میشد

كھ ھمیشھ در این فنون مھارت افراد باھوش وکاردان نداشتند تشكیالت وزارت و دیوان رسالت را بھ 

و ) م١٠٦٤. /ق.  ھ ٤٥٦مقتول (كندری  ابونصر عمیدالملك. و شایستگی خاصی را دارا بودند سپردند

كھ اولی وزیر و دومی .) م١٠٧٥. /ق.  ھ ٤٦٧- ٨مقتول (الطبیب الباخرزی  بن ابی ابوالحسن علی



و جانشین آلب سلطان .) م١٠٦٣. /ق.  ھ ٤٥٥ – ٤٢٩/١٠٣٨(دیوان رسالت سلطان طغرل منشی 

بلكھ در لغت تازی نیز از شگری منبودند كھ نھ تنھا در فن .) م١٠٧٢. /ق.  ھ ٤٦٥ – ٤٥٥/١٠٦٣(

متوفی در اواخر نیمھ دوم قرن پنجم ھجری (محمدبن عمر الرادویانی . استادان مسلم بشمار میروند

ھای  ھمھ جا كلمھ«ارسی، پمصنف كتاب ترجمان البالغھ بھ زبان ) »یازدھم میالدی«قمری 

را مرادف منشگری بدینسان،  بھ كار برده و) منشیان(را در برابر ) گویان پارسی(و ) پارسیان(

از این روایت معلوم میشود كھ دیوان رسالت این خاندان تا عصر ملكشاه . »گوئی آورده است تازی

ً در اواخر سلطنت .) م١٠٩٢. /ق.  ھ ٤٨٥ – ٤٦٥/١٠٧٢(سلجوقی  بھ عربی نوشتھ میشد و ظاھرا

.) م١٠٩٢. /ق.  ھ ٤٨٥در سال مقتول (الملك  این پادشاه، بھ ھمت و مجاھدت وزیراعظم خواجھ نظام

 . ارسی تغییر یافتپبھ 

الدین اتابك  مؤیدالملك منتخب.) م١١٥٨. /ق.  ھ ٥٥٢ – ٥١١/١١١٨(در عھد سلطان سنجر سلجوقی 

دبیر و صاحب دیوان رسالت، .) م١١٥٨. /ق.  ھ ٥٥٣متوفی در حدود سال (بن احمد جوینی  علی

ای از این مكتوبات كھ باھتمام این  خوشبختانھ مجموعھ .ارسی مینوشتھ استپھای دیوانی را بھ  نامھ

این مجموعھ . این مجموعھ است. الكتبھ موجود است آوری شده است بنام عتبتھ منشی دانشمند جمع

سلجوقیان، حاوی  هنگاری در دور ارسی در فن ترسل و شیوه نامھپھای نثر  صرفنظر از رائھ نمونھ

ارسی كھ براستی جای خود را در پزبان . صر نیز میباشدنكات سودمند تاریخی و سیاسی این ع

مكتوبات و دفاتر دیوان و . كم توسعھ یافت تشكیالت اداری و سیاسی سلجوقیان پیدا كرده بود، كم

ارسی تبدیل گردید و پھائی كھ بھ دربار بغداد میرفت، از تازی بھ  رسائل، باستثنای نامھمنشگری 

ارسی عالقھ پسالطین سلجوقی بھ شنیدن و خواندن شعر . زون شدارسی روزافپتوجھ بھ شعر و ادب 

ارسی شعر میگفتند، مانند پبرخی از پادشاھان این سلسلھ خود بزبان «زیادی نشان میدادند و حتی 

و محمدبن ملكشاه و پسر او ) ٥٥٢- ٥١١(معزالدین و ناصرالدین ابوالحارث احمد سنجربن ملكشاه 

باید اذعان ). ٥٩٠- ٥٧١(و آخرین پادشاه این خاندان طغرل بن ارسالن ) ٥٥٦-٥٥٥(بن محمد  سلیمان

مدارس نظامیھ، مساجد . جوقی دمیدای بھ كالبد تركمانان سل نشاط تازهپارسی فرھنگ بارواج كرد كھ 

جامع، آثار تاریخی و ھنری، شاھكارھای علمی و ادبی دانشمندان و سخنوران این عصر را در غنی 

 . ساختن فرھنگ متعالی اسالمی نشان میدھد

روم در آسیای صغیر گرایش بیشتری بھ كسب معارف و ثقافت  یقودر این میان دربار پادشاھان سلج

آئین . بخود گرفتھ بودورونقی در آنجا محیط سیاسی، ھنری و ادبی رنگ . ادنشان میدپارسی 

ارسی پھا و فرامین درباری را بھ  كشورداری، و نظام دیوانی با تجربھ و دانش اداره میشد و نامھ

الدین  قھ شدیدی بداشتن اسامی و القاب عربی، نظیر ركن اگر سلجوقیان بزرگ عال. نوشتند می

روم بیشتر  یقو، نشان میدادند، در مقابل سالطین سلج)ملكشاه(الدین ابوالفتوح  جاللابوطالب طغرل و 



اسامی . …كیخسرو، كیكاوس، كیقباد، بھرامشاه، فرامرز و. نامھای پادشاھان قدیم را بر خود مینھادند

آمده ھای ھفتم و ھشتم ھجری مكرر  و عناوین این فرمانروایان و شاھزادگان، در كتابھای تاریخی سده

ّ . است شعراء و نویسندگان، معماران و  وآنانبودند پارسی گوی وزیران و رجال این شاھان نیز غالبا

در این عھد، با توجھ خاص پادشاھان و رجال . ھنرمندان را بھ خلق آثار نفیس تشویق میكردند

بعدھا در منطقھ آسیای صغیر بھ اوج تعالی و كمال خود دست یافت كھ پارسی درباری، فرھنگ 

كاخ قبادآباد، . ھا گرفتند صد سالھ خود از آن بھرهپتركان عثمانی برای قوام و نظام امپراتوری پن

ً در یكصد كیلومتری .) م١٢٣٧. /ق.  ھ ٦٣٤ – ٦١٦/١٢١٩(پایتخت عالءالدین كیقباد اول  كھ اخیرا

پارسی  ھنرمندیقونیھ توسط باستانشناسان ترك از زیر خاك بیرون آمده است، یادگاری از ھنر و 

 . ھای رزمی شاھنامھ فردوسی زینت گرفتھ است دیوارھای تاالر این كاخ با تصاویری از صحنھ. است

ترین تصاویری است كھ در آنھا داستانھای شاھنامھ موضوع نقاشی قرار گرفتھ  یمی اینھا قد«شاید 

در آن مان نفوذ حماسھ ملی است و عالوه بر اھمیتی كھ از جنبھ ھنری و تاریخ ھنر دارد، از نظر بیا

ارسی پزبان . »را روشن میكندبزرگ سرزمین حائز ارزش بسیاری است و سبب رواج آنھمھ نامھای 

ً در سده. روم را تشكیل میداد یقوچندین قرن زبان رسمی و درباری سلج ھای ھفتم و ھشتم  اصوال

ادبی منطقھ آسیای صغیر را  ارسی نھ تنھا زبان علمی وپزبان ) سیزدھم و چھاردھم میالدی(ھجری 

كتابھا و رساالت . تشكیل میداد، بلكھ در بین طبقات مختلف مردم نیز دوستداران فراوانی داشت

مھ  ارسی تألیف شده است و در مقدپبیشماری را میشناسیم كھ طی این مدت در این حوزه وسیع بھ 

در . »ھوم عامھ مردم آن دیار استارسی بیش از عربی مفپتصریح گردیده كھ زبان «اكثر این كتابھا 

اند و یا  ارسی شعر سرودهپزیر فھرستی از بعضی سالطین و شاھزادگان سلجوقیان روم كھ خود بھ 

گوی و تعدادی   اند و ھمچنین معرفی برخی از شاعران پارسی  ممدوح گویندگان معاصر خویش بوده

در تدوین این فھرست ھیچ توجھی . یاورمارسی دانشمندان و علمای این عصر را مپثار  از تألیفات و آ

رائھ آن فقط ا بھ زادگاه و ملیت شاعران و نویسندگان این دوره نشده ا ست، بلكھ مراد و منظور از

ھای ششم تا   ارسی در عھد این سلسلھ، خاصھ در سدهپتأكید و تأیید بیشتر این نكتھ است كھ زبان 

. تا چھ اندازه در آسیای صغیر رواج داشتھ است) دوازدھم تا چھاردھم میالدی(ھشتم ھجری قمری 

 : بندی شده است فھرست در چھار موضوع، بھ ترتیب زمان بھ شرح زیر، طبقھ این
 . اند  ی شعر سرودهارسھ پبعضی از سالطین و شاھزادگان سالجقھ روم كھ ب - الف

چند تن از پادشاھان و امیرزادگان شعردوست این دودمان كھ ممدوح بعضی از گویندگان  –ب 

 . اند  معاصر خویش بوده

 . گوی عھد سلجوقیان روم در آسیای صغیر گروھی از شاعران پارسی –ج 

 . ارسی دانشمندان و نویسندگان این عصرپثار و تألیفات  تعدادی از آ –د 



  اند  ارسی شعر سرودهھ پب یبعضی از سالطین و شاھزادگان سلجوق - الف
 . ، مثنوی.)م١٢١٠. / ق.  ھ ٦٠٧ – ٦٠١/١٢٠٤(و .) م١١٩٦. / ق.  ھ ٥٩٢ – ٥٨٨/١١٩٢(الدین كیخسرو اول  سلطان غیاث

 ). ٦٠٠/١٢٠٤ – ٥٩٢/١١٩٦(الدین سلیمان دوم  سلطان ركن 

 . مھ حورزاد و پریزادشاه، منظو شاھزاده ملك ناصرالدین بر كیارق

 . ، دو بیتی)٦١٧/١٢٢٠ – ٦٠٧/١٢١٠(سلطان عزالدین كیكاوس اول 

 . ، رباعی)٦٣٤/١٢٣٧ – ٦١٦/١٢١٩(سلطان عالءالدین كیقباد اول 

 . شاھزاده ملك عالءالدین داود شاه، دوبیتی

 چند تن از پادشاھان و امیرزادگان شعردوست این دودمان  -ب 
 ٥٩٨/٢(، گوینده ظھیرالدین ابوالفضل طاھربن محمد فاریابی .)م١٢٠٣. / ق.  ھ ٦٠٠متوفی بسال (دوم  الدین سلیمان سلطان ركن

 . ، قصیده)١٢٠١ –

 . ، قصیده)٦٠٣/١٢١١حدود(بن علی راوندی  الدین ابوبكر محمد ، گوینده نجم)٦٠٧/١٢١١(الدین كیخسرو اول  سلطان غیاث

 . ، چكامھ)٦٧٣/١٢٧٤(لدین محمدبن مجدالدین اسحق قونیوی الدین كیخسرو اول، گوینده صدرا سلطان غیاث

 ، قصید)سیزدھم/قرن ھفتم(الدین ساالر حكمران موصل  ، گوینده دختر حسام)٦١٧/١٢٢٠(سلطان عزالدین كیكاوس اول 

 ). بند تركیب( 

 . ، قصیده)سیزدھم/قرن ھفتم(الدین احمد ارزنجانی  سلطان عزالدین كیكاوس اول، گوینده نظام

 ، )٦١٤/١٢١٧حدود(یی  بن یوسف نظامی گنجھ الدین الیاس ، گوینده جمال)٦٢٢/١٢٢٥(د وبن داو  لك فخرالدین بھرامشاهم

 . االسرار مخزن

 . ، فتحنامھ)سیزدھم /قرن ھفتم(الدین احمد ارزنجانی  ، گوینده نظام)٦٣٤/١٢٣٧(سلطان عالءالدین كیقباد اول 

 »منظوم«، سلجوقنامھ )٦٧٢/١٢٧٣بعد از (بھاءالدین احمدبن محمود قانعی  سلطان عالءالدین كیقباد اول، گوینده

 . »منظوم«، گوینده بھاءالدین احمدبن محمود قانعی، سلجوقنامھ )٦٤٣/١٢٤٥(الدین كیخسرو دوم  سلطان غیاث

 . »منظوم«، گوینده بھاءالدین احمدبن محمود قانعی طوسی، كلیلھ و دمنھ )٦٥٥/١٢٥٧(سلطان عزالدین كیكاوس دوم 

 . الرباعیات بكر، مجمع بن ابی الدین مسعود شاه، گوینده ابوحنیفھ عبدالكریم ملك محیی

/ اواخر قرن ھفتم(البیبی المنجمھ  ابن بن مشھور بھ ، گوینده ناصرالدین حسین)٦٨١/١٢٨٢(الدین كیخسرو سوم  سلطان غیاث

 . ، شاھنامھ)سیزدھم

 . گوی عھد سلجوقیان در آسیای صغیر گروھی از شاعران پارسی –ج 
 . ، قصیده مدحیھ)٦٠٣/١٢٠٦حدود (الدین ابوبكر محمدبن علی راوندی  نجم

 . ارسیپ، اشعار )٦٥٠/١٢٥٢(بكر حموی  سعدالدین محمدبن مؤیدبن ابی

 . ، اشعار عارفانھ)٦٥٤/١٢٥٦(» نجم«بكر عبدهللا بن محمد رازی متخلص بھ الدین ابو نجم

 . ، مثنوی، دیوان شمس تبریزی)٦٧٢/١٢٧٣(» مولوی«الدین محمد بلخی  موالنا جالل

 . ، منظومھ سلجوقنامھ، منظومھ كلیلھ و دمنھ)٦٧١/١٢٧٣بعد از (بھاءالدین احمد بن محمود قانعی 

 . ، مونس العوارف)٦٧١/١٢٧٢بعد از (نصیرالدین محمدبن ابراھیم سیواسی  

 . ، دیوان شعر)٦٨٨/١٢٨٩(بن بزرجمھر عراقی  فخرالدین ابراھیم

 . ، شاھنامھ)سیزدھم/اواخر قرن ھفتم(البیبی  بن محمدبن علی مشھور بھ ابن ناصرالدین حسین

 . ی، دو بیت)سیزدھم/قرن ھفتم(بكر  صاحب مجدالدین ابی

 . ، رباعی)سیزدھم/قرن ھفتم(بن المؤید الطغرائی  الدین حمزه شمس

 . ، قصیده و رباعی)سیزدھم/قرن ھفتم(الدین احمد،  نظام



 . ، قصیده)سیزدھم/قرن ھفتم(الدین قاضی وركانی،  جالل

 . ، قصیده)سیزدھم/قرن ھفتم(الدین محمد،  صاحب شمس

 . ، قصیده)١٢٩٤- ٦٩٤/٥(در، القونیوی ملقب بھ ص المتطیب ابوبكر بن زكی

 . نامھ ، منظومھ خاموش)١٢٩٩-٦٩٩/١٣٠٠بعد از (یوسفی ارزنجانی، 

 . نامھ ، منظومة فتوت)١٢٩٩-٦٩٩/١٣٠٠بعد از (ناصری سیواسی، 

 . ، دیوان شعر)٧٠٥/١٣٠٥بعد از (الدین ابوالمحامد محمدالفرغانی آقسرائی،  سیف

 . مثنوی ولدنامھ، دیوان قصائد) ٧١٢/١٣١٢(مد معروف بھ سلطان ولد الدین مح بن جالل ) احمد(بھاءالدین محمد 

 . ارسیپ، اشعار )١٣٥٩-٧٦١/٦٠(الدین احمد افالكی  شمس

 . ارسی دانشمندان و نویسندگان این عصرپتعدادی از آثار و تألیفات  –د 
 . ، پرتونامھ)٥٨٧/١١٩١مقول(، )شیخ اشراق(الدین ابوالفتوح یحیی سھرودی،  شھاب

 . بن مسعود ارسالن التعبیر، قلیج  ، كامل)٦٠٠/١٢٠٣(بن ابراھیم تفلسی  الدین ابوالفضل حبیش فشر

 . السرور الصدور و آیھ ، راحھ)٦٠٣/١٢٠٦حدود (بن سلیمان راوندی  الدین ابوبكر محمدبن علی نجم

، بھ تشویق )بن رستم از طبری مرزبان ھترجمة مرزبان نام(العقول  ، روضھ)٦٠٦/١٢٠٩بعد از (محمدبن غازی ملطیوی 

 الدین،  ركن

 . سلیمان دوم

 ، خواجھ ابوالقاسم)بن رستم ای دیگر از مرزبان نامة مرزبان ترجمھ(، مرزبان نامھ )٦٢٢/١٢٢٥بعد از (سعدالدین وراوینی 

 . الدین ھارون ربیب

 . المعارف ، كتاب)١٢٣٠-٦٢٨/١(» بھاءولد«بھاءالدین محمدبن حسین بلخی 

 . الصالحین ، سكینھ)٦٥٠/١٢٥٢(بكر حموی  سعدالدین محمدبن مؤیدبن ابی

نصیرالدین محمدبن ابراھیم . المعاد، عالءالدین كیقباد اول العبده الی ، مرصادالعباد من)٦٥٤/١٢٥٦(الدین ابوبكر عبدهللا رازی  نجم

 . ، دقائق الحقایق)٦٧١/١٢٧٢بعد از (ساعتی سیواسی 

 . مافیھ ، فیھ)٦٧٢/١٢٧٣(» مولوی«اءالدین بلخی رومی الدین محمدبن بھ جالل

 . المنتھی المبتدی و تذكره ، تبصره)٦٧٣/١٢٧٤(صدرالدین محمدبن مجدالدین اسحق قونیوی 

 االمور العالئیھ، عالءالدی ، االوامر العالئیھ فی)٦٨٠/١٢٨١بعد از (» ابن البیبی المنجمد«بن مجدالدین محمد  ناصرالدین حسین

  .كیقباد

 . الحكمھ ، لطایف)٦٨٢/١٢٨٣(بكر احمد ارموی   الدین محمدبن ابی سراج

 . البھادر ، نوادر التبادر لتحفھ)٦٨٢/١٢٨٣بعد از (الدین دنیسری  الدین محمدبن قاضی امین شمس

 . العدالھ فی قواعدالسلطنھ ، فسطاط)٦٨٣/١٢٨٤بعد از (محمدبن محمدبن محمود خطیب 

 . ، الترسل الی التوسل)٦٨٤/١٢٨٥از  بعد(بدرالدین نخشبی رومی 

 . الطالب الكاتب و منیھ ، غنیھ)٦٩٠/١٢٩١بعد از (بن عبدالمؤمن خوئی  حسن

 . االلباب الكتاب وحدیقھ ، روضھ)٦٩٤/١٢٩٤) (صدر(المتطیب القونیوی  ابوبكر بن زكی

 . ، كتاب االشراق)٦٩٩/١٢٩٩بعد از (ناصری سیواسی 

 . الدباج، امیر دباج التاج لغره ، دره)٧١٠/١٣١٠(الدین محمودبن مسعود  قطب

 ). ٧١٢/١٣١٢(» سلطان ولد« الدین محمد  بن جالل ) احمد(بھاءالدین محمد 

 . ، رسالھ در تصوف)چھاردھم/اوایل قرن ھشتم(بن احمد سپھساالر  فریدون

 . بن امیر چوپان الخیار، امیرتیمورتاشا االخبار و مسایره ، مسامره)١٣٢٣-٧٢٣/٣بعد از (الدین محمودبن محمد آقسرائی  كریم



 . ، الولدا الشفیق و الحافدالخلیق)٧٣٣/١٣٣٢بعد از (قاضی احمد ختنی 

 . ، كنزالتحف)٧٥٦/١٣٥٥بعد از (امیربن خضر مالی قرمانی مولوی 

 . العارفین ، مناقب)١٣٥٩-٧٦١/٦٠(الدین احمد افالكی عارفی  شمس

 ). اآلثار المولودیھ فی ادوارالسلجوقیھ(سلجوق  ، تاریخ آل)١٣٥٩- ٧٦٥/٦٠بعد از (؟ ؟  

 . ، اسئلھ و اجوبھ)١٣٦٨-٨٧/  ٧٧٠-٨٠بین (الدین محمد آقسرائی  جمال
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