Journal of Historical Researches, Vol 9, Issue 4, Winter 2018

A Historical Look at Zahiruddin Faryabi’s Divan:
Azerbaijan's Atabakan and the Legitimacy of Sovereignty
Mohammadreza Piri *
History education gurup, Khoy education, Khoy, Iran, rezapiri76@yahoo.com

Abstract
The Seljuk court, which inherited Divan's experiences including the court poet's
organization from the Ghaznavids, at the peak of this dynasty, became a good place to
grow and use the process to propagate the political goals of the sovereignty. After the
collapse of the Sanjar monarchy in Khorasan, the sovereign rule of the Ildegiz dynasty
in Ajams caused the emigration of the poets of this area, including Faryabi (598 AH), to
western Iran. By joining the Kizil Arsalan's court (582-587 AH) and his successor Abu
Bakr (588-607), the poet praised them for promoting the political views of the family,
which in fact reproduced the legitimacy of their sovereignty. This paper intends to
adopt a content analysis approach to the discussion of court poets’ role, with bringing
into light the historical value of Faryabi’s Divan and with delving into poet’s praise in
order to uncover the zeitgeist and the nature of legitimacy principles of the ruling in the
era in question. Owing to enjoying religious legitimacy and sufficient authority for
providing security and justice against Tugrul’s (590), Kizil Arsalan’s governance has
been given legitimacy by Faryabi. In addition to having religious legitimacy, justice,
appointment and authority have been raised as components of the legitimacy of Abu
Bakr against his stepbrothers.
Keywords: Faryabi’s Divan, the Poet of the Court, Azerbaijan's Atabakan, Principles of
Legitimacy.
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چکیده
دربار سلجوقیان که تجربه های دیوانی ازجمله تشکیالت شاعر درباری را از غزنویان به ارث بررد برود در اوج قرررت
این سلسله به محل مناسبی برای رشر و نیز استفاد از این رونر برای تبلیغ مقاصر سیاسی حاکمیت تبریل شرر .پر

از

فروپاشی سلطنت سنجر در خراسان حاکمیت مقتررانﮥ خانران ایلرگز در عراق عجم باعث مهاجرت شاعران این خطره
ازجملرره فاریررابی (ف۸۹۵ق1021/م) برره غررر

ایررران شررر .ایررن شرراعر بررا پیوسررتن برره دربررار قررز ارسررالن

(۸۵0تا11۵1/۸۵۷تا11۹1م) و جانشین وی ابوبکر (۸۵۵تا12۷ق11۹0/تا1012م) در راستای تبلیرغ دیررگا هرای سیاسری
این خانران آنها را مرح کرد که این درواقع بازتولیر مشروعیت حاکمیت آنها بود.
این مقاله درصرد است با رویکردی جریر به نقش شاعران درباری در خال طررح ارزش تراریخی دیروان فاریرابی برا
تعمق در مرایح شاعر و در خال کشف روح زمانه چیستی مبانی مشروعیت حاکمیت را در دورﮤ مرنظر به شیوﮤ تحلیل
محتوا به بحث بگذارد .فاریابی سلطنت قز ارسالن را به علت داشتن مشروعیت دینی و اقترار کافی برای تﺄمین امنیرت و
برقراری عرالت در برابر حکومرت طغرر سرلجوقی (مقترو بره سرا 11۹1/۸۹2م) مشررو دانسرته همچنرین داشرتن
مشروعیت دینی عر ورزی انتصا

و اقترار را در حکم مؤلفههای مشروعیت ابوبکر در برابر برادران نراتنیاش مطررح

کرد است.
واژههای کلیدی :دیوان فاریابی شاعر درباری اتابکان آذربایجان مبانی مشروعیت
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است :یکی تاحری ایفای وظیفه روزنامهنگاران امروز

مقدمه
برخی از پژوهشگران علت حضور شاعران درباری

دیگر به وجه صمیمیتر تکالیف همنشین موافق و

دولتهای ایران را در طی دورﮤ اسالمی ظهور

حریف بزم و سخنچین و ریز خوار خوان نعمت»

سنتهای ایرانی دورﮤ ساسانی در دورﮤ سامانی و بهتبع

(شفیعی کرکنی .)121 :13۷1

آن بهشکلی تکاملیافته در دورﮤ غزنویان دانستهانر.

دکتر سیرجعفر شهیری در پژوهشی بر دیوان

دربارﮤ اهمیت و کارکرد سیاسی شعرای درباری و در

انوری یکی از شعرای دورﮤ سلطان سنجر ضمن

رﺃس آن مقام ملکالشعرایی در دورﮤ غزنویان

همسویی با دیرگا فوق معتقر است« :در چنان عصر

پژوهشهای تاحرودی پذیرفتنی صورت گرفته است

وقتی پادشاهی را میستود تنها شخص را ستایش

:13۸1

نمیکرد بلکه مظهر همه شئون آن کشور و آن مردم را

1تا .)31باتوجه به پژوهشهای صورت گرفته

توصیف میکرد .طبعاً چنین ستایشها با مبالغت همرا

بهوضوح مشخص میشود که مجریان سیاست

است» (شهیری  :1311مقرمه یط)..

(خلعتبری

11۸ :13۵0و111؛ مرزآبادی

محمودی از نفوذ شعر در میان مردم بهخوبی آگا بودنر

با دقت در این پژوهشها و نیز دیوانهای این

1

بایر اخبار مربوط به فتوحات تﺄکیر بر

و در بهکارگرفتن آن بهنفع خود هزینﮥ گزافی پرداختنر.

دور

سلجوقیان که وامرار تجربههای اداری غزنویان

دینباوری عرالتگستری نمایش قررت مهیب سلطان

بودنر سنت شاعر درباری را نیز از آنها اقتباس کردنر

به منظور تمکین مرعیان تاجوتخت و نصیحت سالطین

و در پرورش شاعران درباری مقاصر غزنویان را

را اصلیترین محورهایِ اطال رسانیِ در کانون توجه

پیگیری کردنر .شفیعی کرکنی نیز در پژوهشی بر یک

شعرای درباری این دور بیان کرد .موضوعاتی که

اثر منظوم دورﮤ سلجوقی معتقر است :کاری که امروز

درواقع مبانی مشروعیت حاکمیت را از زبان شاعران

رسانههای جمعیِ تحت کنتر دولتها انجام میدهنر

بازگو میکننر.

در گذشته برعهرﮤ جماعت شعرا یعنی شاعران درباری

سلسلﮥ سلجوقیان نیز به ماننر هر حاکمیتی برای

بود .هرف شاعر ازیک سو تبلیغ برای حفظ نظام حاکم

تراوم حکومت خویش به کسب مشروعیت مجبور بود.

و ازسوی دیگر ترسانرن مخالفان و برحذرداشتن آنان

این خانران در ابترای امر با استیال بر ایران و بخشی از

از ستیز با نظام موجود بود .همچنین این پژوهشگر

جهان اسالم مسلط شر؛ اما برای ادامﮥ حکمرانی به

ادبی معتقر است که به منظور نشر و تبلیغ سرود های

بازتولیر مشروعیت مجبور بود .آنها در پرتو حمایت از

ملکالشعرا که درواقع موضع رسمی حاکمیت به

مذهب سنت برقراری نظام دیوانساالری تاحرودی

میآمر اشعار وی را شاعران دونپایه که به

کارآمر و نیز بهدستآوردن تﺄییر رسمی خلیفه

در میان مردم

مشروعیت ثانوی را کسب کردنر (آزاد ارمکی :13۹1

میخوانرنر .او در راستای آرای خویش نظر

)10۷؛ ولی با گذشت زمان با کاستهشرن از قررت

خاورشناس و نیز

دیوانساالری و وابستگی هرچه بیشتر به قررت امرای

انوریشناس روسی را دربارﮤ جایگا شاعر درباری نقل

نظامی این سلسله در دورﮤ پایانی با معضل بزرگی به

کرد است« :شاعران درباری کارشان دو چیز بود

زمان

حسا

«راویان موزون» معروف بودنر
ژوکوفسکی ()Zhukovsky

نام

منصب

اتابکی

مواجه

شر.

از

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالرین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت) 3

(۸۸۸تا۸۷1ق1111/تا11۷1م)

تاریخی با تعمق در این اشعار به شیوﮤ تحلیل محتوا

ارسالنشا بنطغر

مقررات سیاسی نظامی عراق عجم به دست اتابکان

تلقی رایج از مبانی مشروعیت در آن دور روشن و

آذربایجان افتاد .این خانران بهترتیب توسط ایلرگز

معلوم شود.

محمرجهان پهلوان و قز ارسالن این منصب را

دربارﮤ موضو مشروعیت بهطور اخص در دورﮤ

بهصورت مورثی حفظ کردنر .سرانجام قز ارسالن با

سلجوقیان پژوهشگران مقاالت درخور توجهی ارائه

پایاندادن به سلسلﮥ سلجوقی و اعالم پادشاهی فصل

نکرد انر و به آثار شعرا نیز با دیرگا تاریخی نگا

نوینی را در فضای سیاسی عراق عجم رقم زد.

کرد انر؛ بهطوری که در چنر سا اخیر پژوهش در

بریهی است که پادشاهی قز ارسالن با زور و

شعر ستایشی بهصورت مستقل و گا به شکل پایاننامه

توسل به قوﮤ قهریه تحقق یافت و با هیچیک از

تاحرودی توجه استادان و دانشجویان تاریخ را به خود

الگوهای سیادت کاریزمایی عقالیی و سنتی (ماک

جلب کرد است؛ اما در ارتباط با موضو این مقاله

310 :13۵1و )313مطابقت نراشت .چنین

تاکنون هیچ پژوهشی صورت نگرفته است و به دیوان

وبر

حکومتی برای کسب مشروعیت میبایست فراینر زیر

کمتر شناختهشرﮤ ظهیرالرین فاریابی چنران توجه نشر

را طی میکرد« :زور و تربیر < غلبﮥ سیاسی < استقرار

است .دیوانی که در مقایسه با آثار شعرای همعصر

< کارآمری < مقبولیت < مشروعیت .زور و تربیر

خویش همچون نظامی گنجوی یا خاقانی آوازﮤ

اگرچه بهخودی خود فاقر هر نو مشروعیتی است؛ اما

کمتری داشته است.

آثار و نتایج بعری آن پ

از بهدستگرفتن قررت و

استقرار حکومت میتوانر موجر مشروعیت باشر»

زندگینامۀ ظهیرالدین فاریابی

(شجاعی زنر  .)1۷1 :13۷۸بنابراین الزم بود که

ظهیرالرین فاریابی از شعرای اواخر قرن ششم

قز ارسالن با اقرامات سیاسینظامی و نیز تبلیغ آن

قمری/دوازدهم میالدی که در فاریا

بلخ به دنیا آمر

ازطریق دستگا تبلیغی به بازتولیر مشروعیت بپردازد..

(دیوان فاریابی 0۷۷ :13۵1تا .)31۸از تاریخ دقیق تولر

در راستای بازتولیر مشروعیت شاعران درباری این

وی اطال نراریم؛ اما شاعر در قطعهای در وصف یکی

استعراد را داشتنر که نقش بسیار مهمی ایفا کننر.

از دوستان خود که از مرو به رسالت به دربار

ظهیرالرین فاریابی با حضور کوتا خود در دربار

عضرالرین

(۸1۹

قز ارسالن و ملکالشعرایی دستگا اتابک ابوبکر

تا۸۵1ق11۷3/تا11۵۸م) آمر بود از سیسالگی خود

ضمن خلق دیوان شعری که درواقع تبلیغ و توجیه

سخن میگویر:

سلطنت ممروحان خود بود به رسالت تبلیغی خود
عمل کرد .بریهی است این اشعار در حکم ظرفی برای

طغانشا بنمویر

گذشت سی سفر از کاروان عمرم و من زبان به گرد
دهن درفکنر همچو درای (فاریابی .)000 :13۵1

بیان عقایر و انریشهها فقط محصو انریشﮥ شخص

با نگاهی به این قراین اینگونه حرس زد میشود

شاعر نبود بلکه مسائل سیاسی و فرهنگی و

که او بهاحتما در حوالی سا ۸32ق113۸/م به دنیا

ایرئولوژیکی در ظهور آن افکار تﺄثیر بسزایی داشت .در

آمر .بهاین ترتیب ایام نوباوگی این شاعر با دورﮤ

این مقاله سعی برآن است تا در کنار استفاد از منابع

خراسان یعنی شورش غزان (۸1۵ق11۸3/م)

پرآشو
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و برچیر شرن بساط سلسلﮥ سلجوقیان در خراسان
تقارن پیرا کرد و بهاحتما بسیار او در این دورﮤ
پرآشو

نصیرالرین الغ صاحب که نو کرد به تیغ آیین ملک
سنجری را (فاریابی .)01۵ :1311

به منظور تکمیل تحصیالت خود به مرت

تاریخ ورود ظهیرالرین به دربار طغانشا برای ما

تقریبی شش سا زادگا خود را به قصر نیشابور ترک

معلوم نیست؛ اما آنچه بر ما مسلم است او مریحه

گفت.

سرایی را از دربار طغانشا (  ۸1۹تا  ۸۵1ق 11۷3/تا

مرا به مرت شش سا حرص علم و اد

به

خاکران نشابور کرد زنرانی

 11۵۸م) شرو کرد.:
روز جشن عر

به هر هنر که کسی نام برد در عالم چنان شرم که
نیابم به عهر خود ثانی (فاریابی .)001 :13۵1

و وقت نشاط عجم است شاد زی

گرچه فلک باعث انرو و غم است
خویشتن رنجه مرار از قبل فقر مراد می خور انگار
که آن نیز وفا و کرم است

فاریابی و تجربۀ زوال سلجوقیان

نام و القا

بهدنبا شورش غزان و مرگ سنجر قلمرو این

تو کز لوح فلک محو مباد زینت چهر

دینار و جما درم است (فاریابی .)11 :13۵1

امپراتوری میان امرای خراسان تجزیه شر (بویل :13۹2

اگر به تاریخ ورود شاعر به عراق (۸۵0ق11۵1/م)

1۸0تا)1۸1؛ اینگونهکه بخشی از خراسان به مرکزیت

و سا فوت او (۸۹۵ق1021/م) دقت کنیم به نظر

نیشابور تحت حکومت امیرمؤیر بود مرو و اطراف آن

میرسر بیشترین سا های عمر شاعر و اقامت او در

در دست امرا غز بود و بلخ و ترمذ نیز تحت حکمرانی

نیشابور سپری شر .باوجوداین از مجمو

مرایح

احمر فیروزشا از نوادگان امیرقماچ از امیران ملکشا

ظهیرالرین تنها شش قصیر و دو قطعه به طغانشا

سنجر بود .محمود امیر قراخانی در حکم

اختصاص دارد .این مسئله شایر از وضعیتی ناشی بود

و سپ

جانشین رسمی سلطان سنجر گا کنار غزها و گا کنار

که شاعر در ابیات باال به آن اشار کرد؛ یعنی احتما

امیرمؤیر درصرد احیای ملک سنجری بود (سلطانی

ازبینرفتن اشعار مربوط به این دور بهعلت اوضا

و

اسفناک حاکم بر نیشابور و درنتیجه اقبا نیاوردن شاعر

:13۷۹

02۵تا.)01۸

دراین

میان

غوریان

خوارزمشاهیان در جایگا حکومتهای مستقل بر

ازسوی ممروح خود .حقیقتی که ظهیر در البهالی

بخشهای دیگر میراث سنجری دست یافتنر.

اشعار خود با اشار به داستان اقران کواکب از اینکه

ظهیرالرین فاریابی در حکم ایرانی اهل قلمی
بیشک در زمینﮥ حکومت دوسترار سنت تمرکزگرای
ایرانی بود و از این وضع نابسامان خشنود نبود؛ اما
حکمرانی سنجر در عمل ازهمپاشیر بود .بنابراین تنها
کاری که از فاریابی برمیآمر حفظ و نگهراری خاطرﮤ
دولتی یکپارچه و شاعرپرور بود که با بهر گیری
نمادین حکومت سلطان سنجر را در قالبهای قیاس و
تشبیه بهشکلی ایرئا در مرایح خود مطرح میکرد:

باوجود درستبودن پیشبینیاش در کانون توجه امیر
قرار نگرفت اظهار گالیه کرد است.
رسالتی که ز انشای خود فرستادم به مجل

تو در

ابطا حکم طوفانی (فاریابی .)001 :13۵1
آنک

که حکم کرد به طوفان باد و گفت کاسیب

آن عمارت عالم کنر خرا
تشریف یافت از تو و اقبا دیر و ک
نشر که خطا گفت یا صوا

در بنر آن

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالرین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت) ۸

من بنر چون به پیش تو ابطا کرد ام با من چرا ز
وجه دگر می رود خطا

(فاریابی .)1۵3 :13۵1

111تا.)11۵
اگر مسافت طوالنی این سفر را در فاصله زمانی

سرانجام ظهیر با تجربﮥ زوا سلطنت سلجوقیان در

ترک اصفهان (۸۵3ق11۵۷/م) تا بازگشت او به عراق

شاعر

(11۹2/۸۵1م) در نظر بگیریم به نظر میرسر شاعر

درباری بهعلت بیتوجهی ممروحش طغانشا و شایر

فرصت

دربار

جانشین او سنجر با وسوسهشرن در برابر آوازﮤ دربار

حسامالریناردشیربنعالءالرولهحسن

جهانپهلوان راهی عراق عجم شر (۸۵1ق11۵۸/م).

(۸1۷تا120ق11۷1/تا102۸م) نراشته است .البته تعراد

خراسان بهطور تقریبی پ

از یازد سا

چگونه قصه من در جهان سمر نشود که هر کجا
که نشینم برین فسانه درم
زبهر خرمتی عیر خود همین قصه است که من به
نزد جهان پهلوان به قصه برم (فاریابی .)131 :13۵1

چنرانی

برای

انرک مرایح سه قصیر

حضور

در

نیز مؤیر این ادعاست.

بههرحا در این «مرتی که مالزم بود چون شهنشا
اردشیر در حق او احسان بسیار و انعام بیشمار فرمود».
بهاحتما با مشخصشرن وضعیت سیاسی و استقرار
حاکمیت قز ارسالن در همران «اجازت خواسته به

فاریابی در عراق عجم
ورود شاعر به عراق عجم که با وفات اتابک

خرمت اتابک قز ارسالنبناتابک ایلرگز پیوست»
(ابناسفنریار 102 :1302و.)101

محمرجهان پهلوان و آغاز کشمکش میان خانران

دربارﮤ نحوﮤ پیوستن او به دربار قز ارسالن در

ایلرگزی ازیک سو و خصومت طغر سلجوقی با این

همران اطال موثقی نراریم؛ اما تذکر نویسان معتقرنر

خانران ازسوی دیگر مقارن شر ایجاد تشتت سیاسی

او پ

از مرتی اقامت در همران و مرح قز ارسالن

در قلمرو سلجوقیان عراق را باعث شر؛ درنتیجه

به خرمت اتابک ابوبکر در تبریز پیوست و در جایگا

آرزوی شاعر در پیوستن به دربار قررتمنرترین اعضای

شاعر درباری عمر خود را در مرح اتابک به پایان

ایلرگزی ناکام مانر .در چنین اوضاعی او بایر به امیر

رسانر (صفا .)۷۸2 :131۹

ینشست .به
تثبیت اوضا سیاسی مرتی به انتظار م 
همین علت خود را در کنف حمایت خجنریان قرار

اتابک قزلارسالن

داد .خانرانی بااصالت که ریاست شافعیان اصفهان را

در عراق عجم شعبهای از سالجقه تحت حمایت

عهر دار بودنر 0.از مجمو مرایح شاعر سه قصیر و

خانران ایلرگزی هنوز به حیات سیاسی خود ادامه

یک ترکیببنر در مرح این خانران به یادگار مانر

میدادنر؛ اما اقترار و سیطرﮤ واقعی در دست اتابکان

است .او حرود دو سا در اصفهان مانرگار شر؛ اما

بود .بهگوا

جهانپهلوان با مسمومکردن

میزان صله و انعام خجنریان او را راضی نکرد و

ارسالنشا (۸۸۸تا۸۷1ق11۸۹/تا11۷۸م) و جایگزینی

سرانجام تصمیم گرفت به دربار ملوک طبرستان ملحق

فرزنر خردسا وی بر تخت سلطنت زمام امور را

شود:

بهطور مطلق در اختیار گرفته بود (راونری :1313

دو سا شر که بر این فرخ آستانه مرا شر ست
دست تفکر به زیر روی ستون (فاریابی :13۵1

منابع

 .)3۸1اتابک جهانپهلوان با مملوکپروری و انتصا
آنها به ادارﮤ شهرها و ایالتها برای سلطان و
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طرفرارانش هیچ فرصتی باقی نگذاشته بود و استقرار

البته همرا با سایر نهادهای تﺄثیرگذار وظیفﮥ توجیه

چنین وضعیتی نهتنها برای عراقیان بلکه تمامی ملوک

افکار عامه را برای این جابهجایی قررت برعهر

اطراف حقیقتی معلوم و آشکار بود .باتوجه به این

داشت .بنابراین با بررسی آن بخش از مرایح شاعر که

حقیقت بیدلیل نیست که ظهیر در ودا از دربار

به حوادث مذکور معطوف بود بهطور قطع دیرگا

طغانشا باوجود حضور سلطان سلجوقی یعنی طغر

شاعر در جایگا نماینرﮤ دستگا تبلیغی دربار اتابک

سوم مقصر بعری خود را دربار جهانپهلوان اعالم

درخصوص مشروعیت اقرامات قز ارسالن هویرا

کرد:

میشود.

چگونه قصه من در جهان سمر نشود؟ که هر کجا
که نشینم برین فسانه درم

اقتدار :امنیت و عدالتورزی

زبهر خرمتی عیر خود همین قصه است که من به

ظهیر در ابیاتی شکرگذار خراونر است که خانران

:13۵1

جوان ایلرگزی بر تخت سلسلﮥ پیر سلجوقیان جای

نزد جهانپهلوان به قصه برم (فاریابی
131و.)130
پ

گرفته است و از اینکه سلطان سلجوقی بهعلت زوا به

از فوت جهانپهلوان باوجود ماهها تردیر

تﺄمین امنیت رعایا قادر نبود انتقا

قررت به

ازطرف سلطان سلجوقی و اطرافیانش سرانجام از

قز ارسالن را معقو و بجا میدانر .به اعتقاد وی برای

اتابک قز ارسالن برای تصری مقام اتابکی سلطان

ایجاد ثبات و جلوگیری از هرجومرج مملکت قررتی

دعوت به عمل آمر .ناگفته نمانر که همکاری امرای

مسلط نیاز است.

عراق و سلطان با اتابک جریر دیری نپاییر و به عز

منت خرای را که به نام خرایگان بر چرخ پیر مسنر

سلطان و بهدنبا آن اعالم پادشاهی ازسوی اتابک منجر
شر.

بخت جوان نهاد (فاریابی .)12 :13۵1
پیرنر چرخ و اختر و بخت تو نوجوان آن به که پیر

بریهی است حادثﮥ برچیر شرن سلطنت سلجوقیان
میبایست پیامرهای درخور توجهی در جامعﮥ آن روز
داشته باشر؛ زیرا او در میان مردم عراق عجم

دولت خود با جوان دهر
هر آهنی که بر سر چوبی کننر راست چو رمح تو
چگونه قرار جهان دهر؟ (فاریابی .)۵1 :13۵1

بهخصوص در همران محبوبیت چشمگیری داشت...« :

باتوجه به ابیات فوق گویا طغر برای مطیعکردن

در اطراف عراق اهل خیر و مردم باهنر د هزار بیشتر

مرعیان و رامکردن انبو مملوکان سرکش خود قررت

بودنر که هرگز سلطان را نادیر و بر وی سالم ناکرد

الزم را نراشت و تنها قررت رزمی اتابک چنین هرفی

او را از جان خود دوستتر داشتنر» (راونری :1313

را تﺄمین میکرد .شاعر در جای دیگری از اشعار خود

 .)3۸1با این وضعیتِ حاکم بر منطقﮥ عراق دستگا

با بیان اینکه کسی جرئت نکرد است علیه اتابک

تبلیغی دربار اتابک به ناچار میبایست برای غصب

3

اقرامی انجام دهر این آرامش را از نتایج مثبت اقترار

تاجوتخت 1۸2سالﮥ سلجوقی (10۹تا )۸۵1حراقل

وی میدانر و آن را علتی دیگر بر مشروعیت سلطنت

توجیههایی برای افکار عامه میداشت..

قز ارسالن اعالم میکنر:

همچنان که در سطور فوق گذشت شاعر درباری

در این مرت از غیبت رایتت که در ظل او چرخ

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالرین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت) ۷

کرد :جامعه ماقبل قز ارسالن به هر شکلی از نظمی

دارد مقام
چه دانی که چون راست بنشسته بود مزاج جهان بر
جفای کرام

اجتماعی برخوردار بود است؛ یعنی طبقات مختلف
اجتماعی شامل رؤسای شهرها قضات امیران نظامی

نرانست کانفاس عر تو زود معنبر کنر مملکت را
مشام (فاریابی .)132 :13۵1

شحنهها مﺄموران دیوانی و ...هرکرام به فراخور
کارکرد خود پایگا اجتماعی خاصی داشتنر و ممکن

از انتقام عر تو با ضعف خویش کبک در چشم
باشه و د باز آشیان نهاد (فاریابی .)12 :13۵1

بود که هرجومرج ناشی از کشمکشهای سیاسینظامی
این نظم اجتماعی را بر هم زنر .آنچه در کل از اشعار

جهان ز عر تو یک رویه راست شر به چه وجه

شاعر استنباط میشود این است که مراقبت از این نظم

نهر اساس دو رویی سپهر بیفرجام؟ (فاریابی :13۵1

و نیز دفع ظلم قطعکردن دست تعری امرا به رعایا و

.)10۵

پیشگیری از هر نو تعری اقویا در حق ضعفا را نشانﮥ

زان روز باز حجت عر تو قاطع است کامر زبان
خنجر تو در محاور

گرو قررت و اقترار اتابک میدانر .از نظر فاریابی

انکار دولت تو کسی را مسلم است کز عقل و شر
سرکشر انرر مکابر (فاریابی .)113 :13۵1
شاعر

در

برقراری عرالت تلقی میکنر و تحقق این اوضا را در

ادامﮥ

تالش

خود

بیثباتی و هرجومرج به زنرگی عادی رعایا نیز آسیب
وارد میکنر و در چنین اوضاعی برقراری امنیت در

منظور

جامعه امنیت راهها برای امر تجارت و نیز بهبود وضع

به

مشروعیتآفرینی برای سلطنت قز ارسالن تمکین و

مطلو

برای مؤمنان و پرداختن به رفا خلق جز

اعتراضنکردن قشرهای مختلف جامعه اعم از امرا

نیازهای اجتماعی بود که در نتیجﮥ قررت برتر اتابک

اشراف و مردم عادی را دلیل بر حقانیت وی در امر

دستیافتنی میشر.

سلطنت میدانر .او در ادامه معتقر است چنانچه

بایر توجه کرد که چنین تلقی از وظایف حاکمیت

سلطنت اتابک تحقق نمییافت هرجومرج و ناامنی که

در برابر رعایا درواقع بازخورد انریشﮥ متفکرانی

الهی است بر تمام نقاط مملکت

همچون نظامالملک و غزالی بود که بهترریج گفتمان

سایه میانراخت .شاعر در ادامه به پادشا ایلرگزی

مسلط جامعﮥ سلجوقی شر بود .نظامالملک اجرای

اطمینان میدهر که در صالحیت او بر این مسنر جای

عرالت برقراری نظم و جلوگیری از جابهجایی طبقات

هیچ اعتراضی نخواهر بود.

را برای بقای ملک و مملکت الزم میدانست

از نشانههای عذا

به حق رسیر تو را نوبت جهانراری از آن شر
ست مطیعت د خواص و عوام
زمانه ناقه صالح نکشته بود که چرخ به دست چون
تو کسی خواستش سپرد زمام
منز است مثا تو در صالح جهان ز اعتراض عقو
و تصرف اوهام (فاریابی .)10۷ :13۵1

(طباطبایی .)12۵ :13۵۷
مشروعیت دینی؛ دینداری اتابک و تﺄییر وی از
طرف خلیفه
کسب مشروعیت دینی در قالب حرکتی سیاسی از
زمان غزنویان شرو شر و در دور های بعر به اوج
خود نزدیک شر (یوسفی  .)111 :13۵۷حمایت از

باتوجه به نقلهای فوق بایر دیرگا شاعر را به

خالفت و مذهب سنت در برابر مذاهب شیعی و نیز

بخشی از اقرامات مشروعیتآفرین چنین جمعبنری

جهاد با غیرمسلمانان شرایطی بود که مانرگاری این
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حرکت را بهصورت جریانی پیوسته در تاریخ ایران

«اسراهلل» «ذوالفقار» و ...از طرح مشروعیت دینی برای

موجب میشر .در دورﮤ سلجوقیان جنگ با ترکان

حاکمیت اتابک غافل نمیشود:

غیرمسلمان آسیای میانه در شرق و رومیان و گرجیان
در غر

و نیز سرکو

اسماعیلیان در داخل به

پادشاهان سلجوقی در نقش مرافع خلیفه و مذهب
سنت مشروعیت بخشیر (آزاد ارمکی .) 132 :13۹1
ازآنجاکه بقای خلیفه و دین به سلطان بستگی داشت از
نظر شریعتِ نامهنویسانی همچون غزالی سلطان مقام
ظلالهی را داشت که اطاعت از آن برای رعایا واجب
میشر (طباطبایی 10۷ :13۵۷تا.)10۹

تهمتنی که چو در را دین قبا بنرد کمر ز قیصر زنار
دار بگشایر
به سنت اسراهلل دو نیم گردد خصم در آن مصاف
که او ذوالفقار بگشایر (فاریابی ۵۷ :13۵1و.)۵۵
ای قصر ملک را ز معالیت کنگر حزم تو گرد مرکز
اسالم دایر (فاریابی .)113 :13۵1
منابع تاریخی از مناسبات حسنﮥ اتابک قز ارسالن
با دستگا خالفت در جایگا رهبری معنوی جهان

البته طباطبایی در کنار طرح انریشﮥ غزالی

اسالم اهلسنت گزارشهای متواتری نقل کرد انر

دراینبار دیرگا دیگری را نیز مطرح میکنر .او معتقر

(حسینی 1۹1 :13۵0؛ راونری  .)3۸1 :1313اما

است که منشاء قراست مقام سلطنت را در دورﮤ

باوجوداین شاعر در زمینﮥ تﺄییر حاکمیت اتابک ازطرف

سلجوقیان نبایر در منابع اسالمی جستجو کرد .او ریشﮥ

خلیفه که بر مشروعیت دینی اتابک میافزایر هیچ

چنین ایر ای را از انریشﮥ ایرانشهری میدانر که

سرود ای نرارد.

دولتمردان ترویج میدادنر و دراینبار مینویسر« :در

بهنظر میرسر دولت اتابکی برای منکو کردن

انریشﮥ ایرانشهری دینیاری از پادشاهی جرا نیست و

طغر

سلجوقی بهطور مصلحتی به منشور خلیفه

به تعبیر دیگر پادشا خلیفه خرا یا ظلاهلل به شمار

نیازمنر بود؛ اما باوجود این همکاری ظاهری در

میآیر» (طباطبایی .)۹۹ :13۵۷

الیههای درونی دستگا سیاسی اتابکی نظر مثبتی به

باوجود رفتارهای غیراخالقی سالطین سلجوقی یا

رفتارهای سیاسی خلیفه وجود نراشت .آنها بهخوبی از

اتابکان آذربایجان برخورداری سلطان از مقامی قرسی

اهراف توسعهطلبانﮥ خلیفه الناصر به عراق عجم واقف

در حکم بخشی از مؤلفههای مشروعیت حکمران در

بودنر؛ به همین علت شاعر بهدرستی ترجیح میدهر که

این دور به گفتمانی مسلط تبریل شر است .بنابراین

ضمن اشار به وجه دینی حاکمیت اتابک درنهایت بر

تشبث به مشروعیت دینی امری ظاهری بود و چنین

تفوق وجه استیالی حاکمیت بر سایر وجو آن اعتراف

توصیفهایی در نگرش و قضاوت مردم تﺄثیرگذار نبود؛

کنر:

اما پرداختن به این وجه حاکمیت ازجمله اقراماتی بود
که در دورﮤ موضو

بحث دستگا تبلیغاتی به

نماینرگی از شاعر درباری هموار به آن توجه میکرد.
ظهیر در توصیف سلطنت قز ارسالن بیشتر بر
اقترار وی تکیه میکنر؛ اما هماننر اغلب شعرای
درباری با بیان القابی همچون «شا غازی» «عالء دولت
و دین» و با بهکارگیری نمادهای دینی همچون

حسام دولت و دین آنک در مقام نبرد قرار ملک به
شمشیر بیقرار دهر
اگر بنای امل منهزم شود یزدان ز حفظ خویش تو
را حصن استوار دهر
عروس مملکت آن در کنار گیرد تنگ که بوسه بر
لب شمشیر آبرار دهر (فاریابی .).۵3 :13۵1
از مرایح شاعر چنین برمیآیر که باوجود منشور

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالرین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت) ۹

خلیفه افکار عامه هنوز اتابک را سرزنش میکرد و در

حراقل مقام اتابکی بود .دراینمیان دو پسر دیگر جهان

میان مردم گمان غصب بحثبرانگیز سلطنت به قوت

پهلوان

با

خود باقی بود؛ بنابراین شاعر مصمم است که حرص و

برخورداری از نفوذ مادرشان و نیز حمایت بخش عمر

طمع پادشا را در برابر مقام سلطنت انکار کنر .به

ای از مملوکان پهلوانیه از مرعیان جریِ سلطنت در

اعتقاد او اتابک برای ترفیع نهتنها از تاجوتخت بینیاز

برابر اتابک ابوبکر و سلطان سلجوقی بودنر.

بود بلکه منزلت واالی اتابک شرف و افتخاری بر مقام
سلطنت بود:

ظهیرالرین فاریابی در نقش شاعر درباری که پیش
از فوت قز ارسالن به خرمت اتابک ابوبکر پیوسته

گیتی طمع نراشت که تو سر درآوری تا سایه بر
سرت فکنر افسر کیان

بود در خال مرایح خود که در قالب سی قصیر
هفت قطعه و یک ترکیببنر مطرح شر است با

این هم تواضع است که کردی و گرنه چرخ دانر که
مشتری بنازد به طلیسان

پرداختن به کشمکشها و وضعیت پیچیرﮤ سیاسی که
در محیط دربار اتابک و نیز در مناسبات او با مملوکان

دنرانه ار را هنر است ار نه تیغ را عیبی است
سخت ظاهر و عاری است ب

یعنی قتلغاینانچ و امیرامیران عمر

عیان

پهلوانیه وجود داشت دیرگا خود و نگرش درباریان
را به آنچه در اطراف وی میگذشت منعک

محتاج نیست طلعت زیبای تو به تاج شمشیر صبح
را نبود حاجت فسان (فاریابی .)111 :13۵1

میکنر.

بهعبارت بهتر ظهیرالرین فاریابی ازطریق اشعار خویش
سعی میکنر که باتوجه به مقتضییات زمانه حقانیت و

و درنهایت نظر شاعر آن است که تمامی آنچه اتفاق

مقبولیت و مشروعیت ممروح خود را به هر نحوی و

افتاد فقط بهعلت رعیتپروری و رفا حا خالیق و

در قالب مشروعیت دینی عر پروری جانشینی و

برقراری آرامش و امنیت مردم بود:

داشتن اقترار به اثبات برسانر.

تا بسترد به دست صبا دایه بهار گرد از جبین الله و

یاری

رخسار ارغوان (فاریابی .)111 :13۵1
ازتا

وقایع سیاسی دورﮤ اتابک ابوبکر در دیوان

هماننر آنچه در میان شعرا دورﮤ میانه مرسوم بود
فاریابی با ذکر تﺄییر پروردگار یا تشبیه اتابک به خلفای

ظهیر و رویکرد شاعر به این وقایع
با قتل قز ارسالن و آغاز نبرد قررت در بین خانران
ایلرگزی ازیکسو و جنگ اعضای این خانران با طغر
سلجوقیِ آزادشر توسط برخی امیران ازسویدیگر
دور ای طوالنی از هرجومرج در این قسم ایران حاکم
شر؛ بهعالو کشمکش این مرعیان با خالفت عباسی و
خوارزمشاهیان که هر دو قررت درصرد انضمام عراق
عجم به قلمرو خویش بودنر اوضا

الف .مشروعیت دینی :برگزیدﮤ پروردگار ،دینداری و دین

را متشنجتر

میکرد.

راشرین سعی میکنر برای ممروح خود مشروعیت
دینی نیز مطرح کنر:
دارای عصر نصرت دین اختیار ملک کایزد بر اختیار
خودش اختیار داد (فاریابی .)۸1 :13۵1
ایزد چو کارگا فلک را نگار کرد از کاینات ذات
تو را اختیار کرد
نی نی هنوز کاف کن از نون خبر نراشت کایزد
رسوم دولت تو آشکار کرد (فاریابی .)11 :13۵1

اتابک ابوبکر فرزنر ارشر جهانپهلوان و برکشیرﮤ

خاتم ملک در انگشت تو کرد ست خرای چه زیان

عمویاش قز ارسالن از مرعیان جری سلطنت و

دارد اگر خصم شود دیو و پری؟ (فاریابی :13۵1
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در مرزهای شمالی در قالب مرزبانان اسالمی از دیرباز

.)1۷0
تو را خرای گزیر از جهان و شاهی داد حریث
خصم فسانهست و ترهات و محا (فاریابی :13۵1
103و.)101

دیرست تا هم از تک اسب و ز گرد را رخت
مسیحیان همه بر خر نهاد ای

تورا به حجت دیگر چه حاجت انرر ملک؟ که در
جبین تو پیراست فر یزدانی (فاریابی .)1۷1 :13۵1
در طلعت او نور الهی به عیان دیر آنک

که ز انوار

خرد بهر ور آمر (فاریابی .)۷1 :13۵1
که آفتا

دارای وجهﮥ دینی بود انر:

دیرست تا به جای صلیب و کلیسا محرا

راست

کرد و منبر نهاد ای (فاریابی .)111 :13۵1
و شاعر باتوجه به فضای حاکم ابوبکر را برگزیرﮤ
پروردگار و حکومت او را هریﮥ الهی میدانر و برای

سعادت بران کسی تابر که همچو سایه

اتابک شﺄن ظلالهی قایل میشود .او اعتقاد دارد که وی

ظلاهلل (فاریابی .)112 :13۵1

دارای فر ایزدی است .از نظر شاعر ملک و دین همزاد

همچون نماز پنج سزد نوبت تو زانک بر خلق

هم هستنر؛ اما در دولت ابوبکر جایگا دین واالتر از

طاعت تو فریضهست چون نماز (فاریابی .)02۷ :13۵1

ملک است .شاعر ابوبکر را بهعلت حمایت و ترویج

سر دفتر خالفت ابوبکر کاسمان از دیر نز برد وز

شر نبوی میستایر و اطاعت از او را بر همگان

دود در رکا

جانش نثار داد
حیرر صالبتی که به سرهای دشمنان شمشیر او
نشان سر ذوالفقار داد (فاریابی .)۸1 :13۵1
تاویل توامان چه بود پیش از آنک ملک آن را دهر
خرای که دین را شعار کرد (فاریابی .)1۸ :13۵1

واجب میدانر.
نکتﮥ درخور توجه در این بخش از مرایح اجتنا
شاعر از اغراقگوییهایی است که در این دور تاحری
متراو بود .بایر توجه کرد که در این دور برخی از
شاعران دربارﮤ مقام معنوی ممروحان خود بسیار اغراق

هر که در مذهب شه نیست ز دنیا و ز دین مذهب

کرد انر 1.خودداری فاریابی از این اغراقگوییها شایر

آن است که نه دین و نه دنیا دارد (فاریابی .)10 :13۵1

از عقایر شخصی وی و نو مخاطبانش ناشی باشر .به

چون خنجر تو حق را بازار گشت تیز چون رایت

عبارتی بایر گفت شاعر در دور ای میزیست که چنین

تو دین را باال گرفت کار (فاریابی .)۹۸ :13۵1
شا جهان اتابک اعظم که درگهش اسالم را ز
حادثه حصنی است استوار (فاریابی .)۹۵ :13۵1
دین خرا از تو باقی است معونت الجرمت روز و
شب خرای معین است (فاریابی .)1۹ :13۵1
سلطان نشان اتابک اعظم که عر او معمار دین
ایزد و شر پیمبر است
بنیاد ملک و دین همه معمور شر چنانک با سقف
آسمان ز بلنری برابر است (فاریابی 11 :13۵1و.)11

توجیههایی برای مشروعیت حکمرانان چنران کارساز
نبود؛ زیرا مردم یا علما در تﺄییر این حکمرانان هیچ
نقشی ایفا نمیکردنر .بنابراین در نتیجﮥ وجود چنین
فضای سیاسی شاعر به طرح توجیههایی روی میآورد
که جنبﮥ عملی داشت و در تمکین و اطاعت امرای
نظامی و رؤسای شهری تﺄثیر بسزایی داشت.
ب .عدلپروری و برقراری امنیت عدالت

عر ازجمله مهمترین مقولههایی است که شاعر در
ضمن مرح اتابک به آن توجه میکنر .با نگاهی به

در این مبحث میبایست مالحظههایی را در نظر

محتوای ابیات مرایح عرالتمحور اشعار به دو بخش

گرفت؛ خانران ایلرگز بهعلت مبارزﮤ مستمر با گرجیان

تقسیم میشود :بخشی از این ابیات در ستایش اتابک

نگاهی تاریخی بر دیوان ظهیرالرین فاریابی (اتابکان آذربایجان و مشروعیت حاکمیت) 11

بهعلت برقراری عرالت است؛ اما بخش دیگرِ آن از
رویکرد نصیحتگرایانﮥ شاعر ناشی میشود .درهرحا
پرداختن به عرالت در هر دو وجه آن از واقعیتها و

انصافشان نگهراری
اگر ستار خالفی کنر تو دفع کنی و گر زمانه
جفایی کنر تو نگذاری

اوضا اسفناک حاکم بر این منطقه حکایت دارد که

کسی که در حرم عر و رحمت تو گریخت دگر

محصو کشاکش میان سلطان سلجوقی و اتابکان و نیز

به دست سپهر حرونش نسپاری (فاریابی .)11۷ :13۵1

۸

ج .حسب و نسب

خانران ایلرگزی با یکریگر بود.

با نگاهی کلی به این بخش از ابیات شاعر برقراری

داشتن اصالت و برخورداری از خون خالص در

ثبات و امنیت جلوگیری از تعری امرا به رعایا و

حکم شرایط الزم برای والیتعهری کمابیش در تمامی

از حریم

حاکمیتها ازجمله بین ترکان در کانون توجه بود

مملکت و نیز عفو برخی امیران خطاکار را از نشانههای

است .مطابق این سنت شاهزادگانی که ازطرف مادری

عر پروری اتابک بیان میکنر:

به خانران شاهی تعلق داشتنر در مقایسه با سایر

ضعفا ازبینبردن راهزنی و دزدی دفا

میراث خوار ملک فریرون به عالم اوست میراث را

داشتنر.

زمانه به میراث خوار داد
دولت چو دیر کوست قرار همه وجود ملک وجود

ابوبکر کنیززاد

بود؛ درحالیکه قتلغاینانج و

امیرامیران از مادری به نام اینانچخاتون دختر امیر ترک

را همه بر وی قرار داد (فاریابی .)۸1 :13۵1
چون تویی داور و فریادرس مظلومان کیست امروز

به نام اینانجسنقر صاحب ری بودنر (حسینی :13۵0
 .)1۹2این خاتون «فرزنران خود را میخواست که

که انریشه فردا دارد؟ (فاریابی .)13 :13۵1
گشاد دیر در امن و عافیت بر خود کسی که چشم

پادشا کنر» (راونری  .)331 :1313او فرزنران دیگر
اتابک پهلوان را کنیززاد خطا

برین فرخ آسمان افکنر
تویی که عر تو در چارسوی کون و فساد نرای
بسی نمانر که از امن و عر برخیزد به عهر دولت

مقایسه با سایر پسران جهانپهلوان پسران خود را در
از

قتل قز ارسالن نشان داد که در نتیجﮥ تبلیغات اینانچ
خاتون و بهاحتما بهعلتهای دیگر مملوکان پهلوانیه

او نام شبروی ز خیا (فاریابی .)103 :13۵1
سلطان نشان اتابک اعظم که عر او دارد حریم

بیشتر هوادار قتلغاینانچ بودنر (حسینی .)1۹0 :13۵0
بنر ای چنر گر از خرمت او دور شرنر شه نبایر که

مملکت از امن چون حرم (فاریابی .)13۸ :13۵1
بخفته در کنف او به امن و آسایش جهانی از ستم

جز اقبا تمنا دارد
گر ز دریا دو سه قطر بپراکنر چه باک؟ باز چون

روزگار ترسیر (فاریابی .)110 :13۵1
داد زان تیغ آ

میکرد و هموار و در

تصاحب مقام اتابکی ارجح میدانست .حوادث پ

عافیت و مژد امان افکنر (فاریابی .)۷۷ :13۵1

شاها زمانه بیخ ستم را به آ

شاهزادگان در تصاحب تاجوتخت اولویت بیشتری

رنگ

ببر بیخ آن ستم
بیم است کز تغابن این چرخ نیلگون خون فسرد
جوش زنر در تن بقم (فاریابی .)131 :13۵1
جهانیان به تو امروز چشم آن دارنر که زیر دامن

جمع شود میل به دریا دارد (فاریابی .)10 :13۵1
هرچنرکه شاعر در معرود ابیاتی تالش میکنر که
«اصل معتبر و با

معظم» ابوبکر را به اثبات برسانر:

خصمت برای ملک بسی جهر کرد لیک توفیق
اصل معتبر و با

معظم است (فاریابی )1۷ :13۵1؛
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اما بهنظر میرسر ظهیر ایستادگی بر این منطق را بی

باشر» (وبر .)31۷ :13۵1

ثمر یافت و برای اثبات شایستگی اتابک به نفی ارزش

میدانیم که سلسلﮥ سلجوقی هرچه به افو نزدیک

اصالت از ناحیﮥ مادری روی آورد .او در این راستا دو

میشر از قررت دیوانساالری کاسته میشر و بر

نمونه از وقایع تاریخی یعنی داستان یوسف با برادران

قررت امرای محلی بهخصوص اشراف نظامی افزود

ناتنیاش را که باوجود حسادت برادران بهعلت

میشر .بهتعبیری «خریراران مناصب و بیشتر از همه

شایستگی خود بر تخت نشست و ماجرای امین و

فییفداران وسایل کار دیوانساالرانه را غیرمتمرکز»...

مﺄمون که بنابر فرهنگ آن روز مادر مﺄمون اصیلزاد به

ساخته بودنر (وبر  .)311 :13۵1در کنار این حقایق

نمیآمر دستمایﮥ نگرش سیاسی خود قرار

بایر از رقابت امرای آذربایجانی و عراقی نیز یاد کرد که

حسا

گرو او به قز ارسالن و اتابک ابوبکر و گرو دوم به

میدهر:
به مصر ملک خرایت عزیز کرد و هم اوست که داد
تخت عزیزی به یوسف چاهی

سلجوقی و دیگر فرزنران جهانپهلوان از

طغر

همسرش قتیبهخاتون

تو بر سریر ملکشه نشستهای چه عجب؟ اگر بود
همه نوروز تو ملکشاهی (فاریابی .)1۷۹ :13۵1
گر امین را به ولیعهری ملک در سرا پرد عز
پروردنر

حاکمبودن این وضعیت مسئلﮥ انتصا

افکنرنر (فاریابی .)1۹۹ :13۵1

این زمینه مؤیر آن است.
انتصا

اتابک ابوبکر بهعلت داشتن امتیاز

در مقابله با ادعای برادرانش در جایگا وارث

قانونی ملک مشروعیت چشمگیری داشت .فاریابی که

د .جانشینی

منابع تاریخی از انتصا

را در کل بی

ارزش میکرد .حقیقتی که انرکبودن مرایح شاعر در
درهرحا

ملک مﺄمون برد از را سزا گرچه نامی بر امین

وفادار بودنر .بهاینترتیب

برای اثبات محقبودن اتابک از غنیمتشمردن هیچ
رسمی اتابک ابوبکر

دستاویزی فروگذاری نمیکنر در البهالی مرایح خود

ازطرف قز ارسالن به جانشینی خود سخن میگوینر

مسئلﮥ انتصا

را یادآوری میکنر و بر حقانیت

(بویل  .)1۷۵ :1311طبق قاعر چنین انتصابی می

ممروحش در تصاحب تاجوتخت تﺄکیر میکنر:

بایست در حضور فرمانرهان ارشر دیوانیان و سایر
صاحبمنصبان بانفوذ صورت میگرفت و بهاینشکل
به جانشینی ابوبکر وجهﮥ قانونی میداد.
ماک

وبر در تقسیمبنری انوا

میراثخوار ملک فریرون به عالم اوست میراث را
زمانه به میراثخوار داد (فاریابی .)۸1 :13۵1
در ملک زاد او و با ملک شر بزرگ وانگا باز

حکومتها از

حاکمیت دیوانساالرانه باعنوان سیادت عقالیی یاد می
کنر «که مبتنی است بر قانونیبودن مقررات موجود و
حق اعما سیادت کسانی که این مقررات آنان را به
اعما سیادت فراخوانر است» (وبر  )310 :13۵1و
در تشریح ویژگیهای این نو سیادت معتقر است:
«سیادت دیوانساالرانه در خالصترین نو

در جایی

اعما میشود که بهوضوح تحت سیطرﮤ اصل انتصا

ملک برو شر بزرگوار (فاریابی .)۹1 :13۵1
خرایگانا در عهر پادشا شهیر که عمر بر تو سجل
کرد و ملک بر تو حال (فاریابی .)103 :13۵1
در ملک وارث پرر و عم تویی از آنک هست از تو
جان عم و پرر در نعیم و ناز (فاریابی .)02۷ :13۵1
ه .اقتدار

همچنانکه در شرح احوا

شاعر گفته شر او

ضمن اظهار تﺄسف از فروپاشی حاکمیت یکپارچﮥ
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سنجری و به امیر پیوستن به دربار قررتمنر اتابک
جهانپهلوان راهی عراق عجم شر؛ اما با قتل قز
ارسالن و منازعﮥ قررت میان طغر سوم و فرزنران
اتابک جهانپهلوان با یکریگر عراق عجم به سرنوشتی
شبیه خراسان گرفتار شر .سرنوشتی که شاعر از آن
گریخته بود.

نشود طعم انگبین (فاریابی )11۹ :13۵1
این یک عروی دین که بمانر ست دفع او هم
دولتت کنر که چنین صر هزار کرد
چون مصطفی به وعر نصرت وثوق داشت عیبی
نبود اگر دو سه روز انتظار کرد
این دست بسته را تو گشایی که عاقبت آنک

باتوجه به ظهور قررتهای جریر در منطقه یعنی

برد

که تعبیه استادوار کرد (فاریابی  11 :13۵1و.)1۸

خوارزمشا و خلیفﮥ عباسی تحقق آرزوی شاعر در

در این دور و زمانه که هیچیک از امرای محلی

تﺄمین یکپاچگی قلمرو ازطرف اتابک امر آسانی نبود؛

ازجمله اتابک ابوبکر بهتنهایی به تشکیل حکومت

زیرا در این اوضا آشفته و در نتیجﮥ ضعف اتابک جز

مستقل در عراق قادر نبود تنها کسانی در امارت نیابتیِ

پنا بردن به میگساری در خلوت کاخ در عمل از هر

این منطقه دارای مشروعیت میشرنر که به ضر

اقرامی اجتنا

میکرد (حسینی 021 :13۵0؛ راونری

121 :1313؛ ابناثیر .)00۸/0۸ :13۸3
می خورد نشمبین که ز بهر صالح ملک مشغولیی
به چشم بر روزگار داد
چون وقت طاعت آمر و هنگام داد بود پوشیر کرد
طاعت و داد آشکار داد (فاریابی .)۸1 :13۵1
نتیجﮥ این بیکفایتی ایجاد بستر مناسب برای

شمشیر امنیت مردم را تﺄمین میکردنر و فرمان پادشا
یا خلیفه را جاری میکردنر .شاعر با دریافت روح
زمانه یعنی کارکرد ضر

عملی در تصاحب تاجوتخت به شجاعت دعوت می
کنر:
خرایگانا دانی که کیست طالب ملک؟ کسی که
غزو و غنیمت یکی بود بر او

خودسریهای مملوکان پهلوانیه در عراق عجم بود که

به یاد ملک چو آ

باوجود خالء حاکمیت اتابکان ضمن چرخش سیاسی

عرو پر کننر ساغر او

و اعالم تابعیت از خالفت عباسی یا خوارزمشا به
تشکیل حکومتهای محلی اقرام میکردنر:
هر که در پیمان ملکت چون رسن شر پیچپیچ گر
ملکشا است حلقش زیر چنبر یافتنر
و انک جز بر نقش نامت سکهای را نظم کرد گر
نظامالملک شر خطش مزور یافتنر (فاریابی :13۵1
.)۷3
قهر اگر دشمن شه را شکنر گو بشکن تا کی آزرم
کنر چنر محابا دارد؟ (فاریابی )13 :13۵1
خصم ارچه نرم گشت نگویر به ترک ملک تا
برنیارد آتش تیغت قرار کین
تا موم را در آتش سوزنر نفکنی از کام او برون

تیغ او را در حرکت و اقرام

حیات نوش کنر اگر ز خون

فلک مشام کسی خوش کنر به بوی مراد که خاک
معرکه باشر عبیر و عنبر او
تو را به یک حرکت کشوری درافزایر چرا سیه
نکنی بر عروت کشور او
گر خصم تو دعوی سلطنت دارد زمانه گرد برآرد
ز تخت و افسر او
تو راست حجت قاطع به دست یعنی تیغ چگونه
پیش رود دعوی مزور او ؟ (فاریابی .)1۸۸ :13۵1
آنکه به حق داور زمان و زمین است خسرو پیروز
بخت نصرت دین است
حامی اسالم بیشکین که چو گردون مرکب دوران
او همیشه بزین است
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دعوی شاهی تو را رسر به حقیقت الف ز
سرپنجه کار شیر عرین است (فاریابی .)1۹ :13۵1
گر به غیبت تو خصم فرصتی طلبر حریث سگ
بود و دستگا بزازی
سیاست سرش بینرازی (فاریابی .)1۷3 :13۵1
ای در بقای ذات تو بسته بقای ملک بر قامت تو
دوخته دولت قبای ملک

بیانکننرﮤ تالش او بهمنظور تحریک وی برای اقرامی
دستیابی به آن تالش میکنر و این برآینر آرزوها و آما
خود یا هیئت حاکمه در ترسیم پادشاهی ایرئا بود.
در پایان بایر گفت که شاعر تمامی مصائب ملک را
با کنایه در نتیجﮥ سستعنصری اتابک میدانر و چارﮤ آن

از کام اژدها برر آورد ملک را هرگز که کرد اینچ
تو کردی به جای ملک (فاریابی .)03۷ :13۵1
عراق

توصیفهای اغراقآمیز شاعر دربارﮤ جنگجویی اتابک
عملی با هرف بهدستآوردن موقعیتی که شاعر در

سپهر از خط حکم تو سر نخواهر تافت اگر به تیغ

عجم

مسلط شر .بنابراین بایر به جرئت ادعا کرد که

از

زمان

محمودبنمحمر

را در قاطعیت و شجاعت و رزمجویی خالصه میکنر و
این سه عنصر را در حکم ویژگیهای هر حکمران ذی
صالح به اتابک متذکر میشود.

(۸11تا۸0۸ق111۵/تا1131م) بهصورت واحری مستقل
سیاسی ادار شر بود .با برچیر شرن سلطنت سلجوقیان

نتیجه

و اهتمامنکردن اتابک ابوبکر تجزیﮥ این واحر سیاسی

با فروپاشی سلطنت سلجوقیان در خراسان فاریابی

یعنی عراق و آذربایجان برای شاعر و دولتمردان اتابکی

در جایگا شاعری مریحهسرا دربار اتابکان آذربایجان

رنجآور بود؛ بنابراین تمام تالش شاعر برای تحریک

را مساعرترین مکان برای عرض انرام خود یافت.

اتابک با هرف انضمام عراق عجم به قلمرو موروثیاش

اتابکان آذربایجان بهعلت استیالی بلنرمرت در حوضﮥ

قصایر خود عالو بر

اران و آذربایجان از بازتولیر مشروعیت بینیاز بودنر؛

تعریض بر سستی اتابک به ضمیمهکردن این منطقه به

اما باوجود امرای قررتمنر در عراق عجم خود را به

آذربایجان و اران اصرار میکنر:

شعرای مریحهسرای درباری نیازمنر دیرنر تا ضمن

آذربایجان بود .او در خال

تو در ممالک اران نشسته موجب چیست که چرخ
عیش حسودت به وی تبه دارد
در انتظار تو ملک عراق مرتهاست که گوش سوی
در و چشم سوی ر دارد (فاریابی 1۹1 :13۵1و..)1۹۸
در جنب آن کاز تو ضمان میکنر فلک این منزلت
که یافتهای بسم حق راست
از صر گلت یکی نشکفته است باش تو کاکنون هنوز
گلبن بخت تو نوبر است
تو مملکت به لشکر و عرت نیافتی این قسمت از
مبادی فطرت مقرر است (فاریابی 11 :13۵1و.)10
ابوبکر تنها یکبار بهمرت محرود بر عراق عجم

تﺄمین الزامات تشکیالت درباری از وجود شاعران
برای بیان مشروعیت خویش در برابر رقبا استفاد
کننر.
فاریابی چهارد قصیر و دو ترکیببنر و یک
مثنوی دربارﮤ اتابک قز ارسالن و نیز سیویک قصیر
و هفت قطعه و سه ترکیببنر در وصف اتابک ابوبکر
سرود؛ او در این اشعار در توجیه مشروعیت قز
ارسالن در موضو

تصاحب تاجوتخت سلطنت

سلجوقیان و اثبات شایستگی اتابک ابوبکر در مقایسه
با برادرش در تصاحب تاجوتخت اهتمام داشت.
در این مقاله نشان داد شر که در دورﮤ موضو
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قررت

 -۸راونری در جایگا مورخی که شاهر حوادث عراق

بحث حاکمیت باوجود داشتن توان اعما

عریان همچنان نیازمنر بازتولیر مشروعیت بود و در

بود است دربار اقرامات قز ارسالن مینویسرر:

این راستا از شاعر درباری در نقش دستگا رسانهای

« ...در همران و اطراف عراق مرردان آذربایجران و

سود میجست .فاریابی در راستای این هرف در قالب

اتابک هر جا که نشان ما مخالف بود برداشت... .

مرایح خود مؤلفههایی همچون داشتن مشروعیت

در همران مردان آذربایجان استیال میکردنر و خلق

دینی حسب و نسب انتصا

و برخورداری از قررت

مستولی بهمنظور برقراری عرالت و تﺄمین امنیت و نیز
اهتمام در حفظ یکپارچگی قلمرو را در حکم گفتمان

را میآزردنر( »...راونری .)3۸1 :1313
کتابنامه

رایج در این دور مطرح میکرد؛ اما دراینبین اصرار

الف .کتاب

و تﺄکیر فراوان شاعر در بهکارگیری قررت درواقع

 .ابناثیر عزالرین علی ( )13۸3تراریخ الکامرل ترجمره

پرتویی است بر روح زمانه که زور مهمترین مؤلفﮥ
مشروعیت حکمرانی در آن دورﮤ پرحادثه بود.

ابوالقاسم حالت تهران :علمی.
 .ابناسفنریار بهاءالرینمحمر ( )1302تاریخ طبرسرتان
به اهتمام محمر رمضانی تهران :کالله خاور.

پینوشت

 .انوری اوحرالرین علی بن محمر ( )13۷0دیوان انوری

 -1غالمحسررین مرزآبررادی ص« .12چهارصررر شرراعر
حاضر در غزنین و صرها صلهخروار در اطرراف و
اکناف هر کرام مبلغی کارآمر برای ابرال و انتشرار
خواستههای دربار غزنه در بین مردم برود .محمرود
برای را یافتن در د و ایمان مردم پیوسته درصرد
تقویت این شبکه وسیع تبلیغاتی بود».
 -0بررررای اطرررال بیشرررتر از ایرررن خانرررران (رک:
صررهاشررررمی م مجلرررره یادگررررار س 3ش1
ص12تررا31؛ عرروفی لبررا البررا

ج 1تعلیقررات

محمر قزوینی ص3۸1تا.)3۸1
 -3امروز مشروعیت ) (Legitimacyیکی از مباحرث
مهم جامعهشناسی سیاسی در مبحث قررت اسرت.
برای درک صحیح این اصطالح از عبارت غصرب
) (Usurpationدر حکررم مفهرروم نقطرره مقابررل آن
استفاد میشود (شجاعی زنر .)11۵ :13۷۸
 -1انوری ازجمله این شاعران است که در دو مریحره
مقام سلطان سنجر را تا حر قیراس برا شﺄن نبروت
باال برد است (انوری .)1۹۹ ۸3۹ :13۷0

به اهتمام محمررتقی رضروی ج1و 0تهرران :علمری
فرهنگی.
بویل جری .آ ( )1311تراریخ کمبرریج ایرران ترجمره
حسن انوشه ج ۸تهران :امیرکبیر.
 .حسینی صررالرین ( )13۵0اخبارالرولره السرلجوقیه
ترجمه جلیرل نظرری تهرران :دانشرگا آزاد اسرالمی
واحر فیروزآباد.
 .راونررری محمررربنعلرری ( )1313راحﮥالصرررور و
آیﮥالسرور تصحیح محمر اقبا چ 0تهران :علمی.
 .شرررفیعی کررررکنی محمررضرررا ( )13۷1مفلررر
کیمیافروش تهران :سخن.
 .شهیری سیرجعفر ( )1311شرح لغرات و مشرکالت
دیوان انوری تهران :علمی فرهنگی.
 .صفا ذبیحاهلل ( )131۹تاریخ ادبیات ایرران ج 0چ12
تهران :ققنوس.
 .طباطبایی سیرجواد ( )13۵۷درآمری بر تاریخ انریشه
سیاسی در ایران چ ۹تهران :کویر.
 .فاریابی ظهیرالررین ( )13۵1دیروان اشرعار تصرحیح
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امیرحسن یزدگردی به اهتمرام اصرغر دادبره تهرران:
قطر .
 )1311( ------------- .دیرروان اشررعار تصررحیح
شیخ احمر شیرازی چ 0تهران :فروغی.
 .وبر ماک

( )13۵1اقتصاد و جامعره ترجمره عبراس

منروچهری مهررداد ترابرینرژاد مصرطفی عمرادزاد
تهران :سمت.
ب .مقاله
 .آزاد ارمکررری تقررری و مرررریم کمرررالی (پررراییز و
زمسررتان« )13۹1مشررروعیت سیاسرری و سرراختار
قررررت در حکومررت سررلجوقیان» جامعررهشناسرری
تاریخی دور  1ش 0ص 11۷تا.113
 .خلعتبررررری الهیررررار و مصررررطفی ناصررررریراد
(تابستان« )13۵0ماهیت سیاسی حضور شراعران در
دربرررار غزنویررران» فصرررلنامه شرررناخت ش3۵
ص13تا.۵1
 .سلطانی رامین (بهار و تابسرتان« )13۷۹فتنره غرز در
خراسان» ایران شناخت ش11و 1۷ص02۵تا.01۸
 .شجاعی زنر علیرضا (زمسرتان« )13۷۸سلسرلههرای
اسررالمی در ایررران و مسررئله مشررروعیت» مجلرره
حکومت اسالمی ش 0ص11۵تا.021
 .مرزآبادی غالمحسین (بهرار« )13۸1ملرک الشرعرایی
در ایران» نشریه دانشرکر ادبیرات و علروم انسرانی
تبریز ش 121ص1تا.31
 .یوسفی صفر (بهار« )13۵۷سیاست مرذهبی در دور
نخست حکومت غزنوی» مجله فقه و تاریخ تمررن
اسالمی ش 1۸ص111تا.1۸۵

