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  فرخي ديوانبازتاب تاريخ عهد غزنوي در 

  *فروغ سلطانيه

  چكيده
از نظـر رويـدادهاي تـاريخي و    ، سيسـتاني  فرخـي  ديوان در اين مقاله به بازخواني

و  تـاريخي  موضـوعات اين مقاله مبتني بـر   ،بنابراين. شده است  پرداخته ،اجتماعي
هـا را بيـان    فرخي در اشعار خـود آن كه  موضوعاتي است؛اجتماعي دوران غزنوي 

 التواريخ  مجملـ  ها با شش اثر تاريخي  مطالب و اشارات مندرج در مدح. استه كرد
 و، يميني تاريخ ةترجم ،بيهقي تاريخ ،گزيده تاريخ ،گرديزي االخبار  زين ،القصص و

شاعري مـداح   فقطشود كه فرخي   مالحظه مي. است دهشمقايسه ـ  ناصري طبقات
ماننـد   ،اوضاع سياسي  كنندة بلكه مدايح او بيان ؛نيستنيست و قصايد او فقط مدح 

و ماننـد رفتـار بـا اسـرا، شـكارها،       ،و مسائل اجتمـاعي  ،وزراها،  ها، مصالحه جنگ
ـ  ديـوان  ،در حقيقـت  ،توان گفت كه مي .در دوران غزنوي است ،شاهدها ل او مكم

ها برتـري   بر آن ،به علت ثبت جزئيات ،و در بعضي موارد استكتب تاريخي فوق 
 زنويـان نپرداختـه  تنها بـه سـتايش غ   نه مقاله، فرخي نگارندة بنا بر پنداشت. يابد  مي

  .بلكه شايد آنان را سرزنش هم كرده باشد ،است
  .ها  ها، مصالحه  كاخها، شاعر،   جنگ پناهندگان، تاريخ،اسرا،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

از  فقـط  ،ه اگـر او فيلسـوف يـا عـارف نباشـد     خاص ،است كه ديوان يك شاعرن آرسم بر 
امـا در ايـن   . و مسائلي از اين دست بررسي شـود  ،ها، تركيبات  هاي سبك شعر، واژه  نظرگاه

 ديـوان مقاله بازتاب و تأثير سياست و رفتار سلطان محمود و ساير قدرتمنـدان عهـد او در   
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توانا در بـازگويي و بازسـازي   است زيرا فرخي شاعري  ،ه استشدبررسي  سيستاني فرخي
بسياري از حوادث تاريخي  ،ها حضور داشته  و در بسياري از جنگاجا كه  و از آن .ها  صحنه
بـه ذكـر فتوحـات و شـجاعت سـلطان       و فقط ،ها بازگفته  كاري  تفصيل و با تمام ريزهه را ب

توانـد هـم از لحـاظ تـاريخي و هـم از نظـر         مـي  ،از ايـن نظـر   .محمود بسنده نكرده است
  .شناسي مفيد باشد  جامعه

. ندكه در ايران بـه قـدرت رسـيد    بودند نژاد  هاي غيرايراني ترك  يكي از سلسلهغزنويان 
انـد،    ر همگانوهر خودكامة ستمكار ديگري، كه در عمل منف نهمچو ،شاهان مستبد غزنوي

خريدنـد؛    ستايشگران را بـه بهـاي گـزاف مـي     حِمداي آنان .خواهان ستايش و تمجيد بودند
  .از ستايشگران و مداحانبود ر دربار آنان پ ،نتيجه  در

اطـالع دقيقـي در   فرخي از آغاز زندگي . ن فرخي سيستاني استيكي از اين ستايشگرا
 و گفتـي  خـوش  شعر«و بود  ،غالم اميرخلف بانو ،كه وي پسر جولوغ دست نيست جز آن

، سـمرقندي  نظامي عروضـي ( »سيستان دهاقين از كردي دهقاني خدمت و ،زدي تر چنگ
فرخـي مصـمم    ،برابر نبودجا كه دخل و خرج با هم  از آن ،پس از ازدواج ،اما). 36: 1327
 .ها را به خريـداران شـعر و موسـيقي عرضـه دارد     رد و آنبشود از هنرهاي خود بهره ب  مي
رود و بعـد از    بـه خـدمت ابـوالمظفر چغـاني مـي      نخست .كند ميترك ديار  ،ين منظوردب

توجه به دربار ثروتمند و خرّاج  آوردن مال و مكنتي درخورِ دست سرودن چند قصيده و به
  .آورد  محمود روي مي

  :گويي  ها و بديهه  در توصيف ديده اريسبقدرت شاعري، زبان سليس، توانايي ـ 
 به زماني نهمي پيش تو بيتي پنجـاه    گاه در مجلس تو شعر بديهه كنمي

  )358 :1335فرخي، (

  :به زبان فارسي دري سيار زيادبتسلط  ـ
 گوينــده و داننــدة الفــاظ دري  مــدح   كه مانندة مـن بنـده بـودخاصه آن بنده

  )377 :همان(

  :استادي در نواختن رود و چنگ و خواندن اشعار ـ
ــزن ــا و رود ب ــي بي ــردي گفت ــزم ك  جشن كردي گفتي بيا و شـعر بخـوان  چو   چــو ب

  )284 :همان(
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ــاه گفتــي بيــا و رود بــزن  گاه گفتـي بيـا و شـعر بخـوان   گ
  )267 :همان(

همراهـان   ءجز ،چه در سفر و چه در حضر ،و پيوستهاكه هاي مذكور سبب شد  ويژگي
  :سلطان محمود باشد

 كه من اي شـاه بـدين درگـه معمـور درم       ست امسال و فزون خواهد شـداسيزده سال
 تا تو اندر سـفري بـا تـو بـه انـدر سـفرم         تا تو اندر حضري من به حضـر پـيش تـوام

  )232: همان(

كه فرخي آن  باري يو حت است دهكر مي ينحكومت تأم نيز رااو  سفرهاي ةهزينالبته  و
  :نمايد  همراهي سلطان را مي ةهزينرا صرف امور ديگر كرده بود، باز درخواست 

 مر مرا بـاره پديـد آيـد و سـاز سـفري        جنگ آيم و از بخشش تـوةنظارمن به
 بصـري نـاچيز و تبـه كـردم از بـيهمه   مير مـر سـاز سـفر داد مـرا لـيكن مـن

  )378: همان(

داشته كه درين سـفرها گـاه خـود نيـز قصـد دخالـت در         خوي عياري او را بر آن مي«
  .)536: 1342صفا، (» مخاصمت كند

 تا من بوم از بدعت و از كفر جهان شوي   ست مرا پيشه و همواره چنـين بـادا غزو
  )365: 1335فرخي، (

ي كرده است تا ناظر ميعمل  يبردار  فيلم همچون تر بيشفرخي در اين سفرهاي جنگي 
كند كـه    ي توصيف ميا ها را به گونه گويد و آن  ها مي  او در اشعار خود از دشواري راه. ساده

بـه   كردنيي تصـور  ا هاي جنگ را بـه گونـه    نيز ميدان .شود  در ذهن خواننده قابل رؤيت مي
هـا قـدري    آن همـة اگرچه در . با آنانر رفتاچگونگي گويد و   از اسيران مي. كشد  تصوير مي

اساس واقـع   مانده، بر هاي باقي  تاريخطبق  بر ،ها اصلي آن بخش ،اغراق شاعرانه وجود دارد
  :سرايد  گونه مي  تسخير ري و اعدام قرمطيان اين بارةدر الًمث ،است و حقيقت

 ...ل تو اكنون به منـا و صفاسـت   مي   ملـــك ري از قرمطيـــان بســـتدي
ــت ــاري دويسـ ــردي بـ  گفتي كاين درخور خوي شماسـت    دار فروبـ
 بر سر چوبي خشك اندر هواسـت    هر كه ازيشان بـه هـوي كـار كـرد

  )20 ،19: همان(
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مذهب و  را كه اندر شهر ري و نواحي آن مردمان باطني ،اهللا ةرحم ،خبر آوردند اميرمحمود
سـنگريز  ] و[بفرمود تا كساني را كه بدان مذهب متهم بودند حاضر كردند  .قرامطه بسيارند

  .)72: 1327گرديزي، (كردند و بسيار كس را از اهل آن مذهب بكشت 

 تـر  بـيش در  ،داشتهنهاي سلطان محمود حضور   جنگ همةه در چفرخي گر ،بنابراين
ان محمـود باشـد و   هـا بـراي سـلط     صحنه ةها حاضر بوده است تا بازگوكنندة شاعران آن

از بـوده  داراي منـافع مـادي    او و نيـز بـراي   ،ترساننده و هشداردهندة قدرتمندان ديگـر 
  .ناغارت مغلوب

  
  ها  جنگ. 2

تفصيل شرح داده  هترين فتوحات محمود فتح سومنات است و فرخي آن را ب  يكي از معروف
  :كند  آن را با اين بيت آغاز مي تر بيشو براي جلب توجه 

 ست دگـر  سخن نو آر كه نو را حالوتي   گشت و كهن شد حديث اسكندر فسانه
  )66: 1335فرخي، (

گويد   محمود و برتري كار او بر اسكندر سخن مي ةحملفرخي از ارزش  ،در اين قصيده
از  ؛انـد   هاي خطرنـاكي گـذر كـرده     كند كه براي رسيدن به سومنات از چه راه  و تعريف مي

 كه هاي سخت و تيز چون نشتر  هايي با سنگ  هاي نرم چون سرمه و بيابان  هايي با ريگ  بيابان
گويـد    از وزش بادهاي سخت مي فرخي. نمود   ميرفت و گذركردن را سخت   بر پاها فرومي

اند و از خارهاي تيز و برنده كه   تناور كه سد راه بودهتاني درخاز . راند  آبي سخن مي  از بيو 
 ها مجبـور   دهد كه براي عبور از اين بيابان  و شرح مي .رفتند وب فروميدر پاي راكب و مرك

در  ،ماندگان از سپاه شدگان و بازپس  براي گم ،به دستور محمود ،ند وكناستفاده  از شتر بودند
  .كردند  هاي موقت آب درست مي  آب، حوض  هاي بي  آن بيابان

ست بزرگ و آن ا محيط شهريحكايت كردند كه بر ساحل درياي ] محمود[پيش او 
رخطـر اسـت و مخـوف و بـا رنـج بسـيار       اما راه او سخت و پ... را سومنات گويند 

  .)68: 1327گرديزي، (

  :دهد  كند كه هنگام رفتن به سومنات خورشيدگرفتگي كاملي روي مي  فرخي تعريف مي
ــود ــب ب ــي عجاي ــان منزلگه  كــه گــر بگــويم كــس را نيايــد آن بــاور  در آن بياب

 گونه بر آن كارگر نگشـت بصـر  كه هيچ  گونة شب، روزي برآمد از سـر كـوه   به



 115   فروغ سلطانيه

 ست و عبرا همي نديدم من اين عجايب   نماز پيشين انگشت خويش را بر دست
  )68: 1335فرخي، (

 امـوال  و دننـ ك مـي  تصرف را متعددي هاي  قلعه و شهرها راه بين در كه دهد  مي شرح و
 گهـر  صـندوق  چنـدين  پايـه   كـوه  آن در و رسـند   مي چيكودر به تا ندنماي مي غارت را ها آن
. كننـد   مي غارت و تصرف را جا آن و روند  مي ،بهيم حكمراني مقرّ ،نهرواله به بعد و يابند  مي
ايـن   دقت با فرخي .است بوده لواره ـ ديو و مندهير هاي  نام به باشكوه كاخ دو شهر اين در

 به كم  دست را ها  كاخ اين او هاي  گفته اساس بر توان  مي كه چنان ؛نمايد  مي توصيف را ها كاخ
  .كرد بازسازي مجازي صورت

فرخـي در ايـن   . كنـد   به سوي سومنات حركت مي ،پس از فتح نهرواله ،سلطان محمود
هزار سوار، نودهزار پياده  دويست پيل، ده: دهد  سپاهيان محمود خبر مي شمارِحتي از  بخش

  .)69: همان(
كند كه برگرفته از شكل ظاهري اسم اين بت   ي عاميانه تعريف ميا جا فرخي قصه در اين

دو بت عزي و الت را نابود كـرد،  ) ص( گويد چون پيامبر  و ميا. است با بت منات در مكه
از راه دريـا بـه هنـد    و  نـد دزديدرا بـت  كـافران آن   .رها نمودو بت منات را سرنگون كرد 

فرخـي  . به پرستش آن مشغول شـدند  ند وو در اين سرزمين براي آن معبدي ساخت آوردند
گويد مردم هند   راند و مي  اين بت در هند سخن ميبه داري و اعتقاد  گاه از چگونگي نگاه آن

مردم در هنـد گـاو را    روياعتقاد دارند كه گاو با شير خود اين بت را شسته است و از اين 
گنگ و شـير و زعفـران و شـكر     ةو هر روز اين بت را با آب رودخانكنند   مادر خطاب مي

و ادامـه  ا .خانه در حكم حج آنان اسـت   زيارت اين بت ،در حقيقت ،دهند و  شو ميو شست
و بـراي   رونـد  مـي خانه   زن و مرد و كودك هندي به بت ،دهد كه هرگاه خورشيد بگيرد  مي

  .كنند  رفع خورشيدگرفتگي دعا مي
و اندرو بت بسيار است از زر  ،ر هندوان را چنان است كه مر مسلمانان را مكهو آن شهر م

از كعبـه از راه عـدن    ،مسـلّ  و عليـه  اهللا   صـلي  ،و منات را كه به روزگار سيد عـالم  .و سيم
 ،چون اميرمحمود... اند و گوهرها اندرو نشانده   جاست و آن را به زر گرفته گريزانيدند بدان

  .)68: 1327گرديزي، (روي سوي سومنات نهاد بر راه نهرواله ... خبر بشنيد اين  ،اهللا ةرحم

گذشـته و در     جان  از و برهمنانِ كند ميخانه حمله   ماه به اين بت سلطان محمود در بهمن
زرهـا و جـواهرات آن را    ،شـكند   بـرد، بـت را مـي     را سـر مـي   خانه بت  آندر حال عبادت 

  .كشد  آتش مي خانه را به  و بت ،دارد  برمي



 فرخي ديوانبازتاب تاريخ عهد غزنوي در    116

جا رو به سوي سومنات نهـاد و   از آن... چون به شهر نهرواله رسيد، شهر خالي كرده بودند 
چون نزديك شهر رسيد و آن را شمنان و برهمنان بديدند همه بـه پرسـتش بتـان مشـغول     

ـ ... گشتند  ار كشـته  لشكر اميرمحمود اندرافتادند و كشتني كردند هرچه منكرتر و بسيار كفّ
  .)همان(و مالي عظيم بحاصل كرد ...  شدند

 بريــده بــه ســر آن كــز هــدي بتابــد ســر   برهمنــان را چنــدان كــه ديــد ســر ببريــد
 خانه درفكند آتش  به دست خويش به بت   زر برداشتجا و مال وآنچو بت بكند از

  )71: 1335فرخي، (

محمود و سـپاهيانش قسـمتي از راه را از    ،بعد از فتح سومنات ،دهد كه  فرخي ادامه مي
داطريق درياي پ و سپس از طريق بيابـان   رندگذ مي ردروسعتي كه در روز دو بار جزر و مد
  .)73: همان(گردند   سختي به غزنين بازمي خشك و به

بـر راه منصـوره و سـاحل سـيحون روي     ... از راه راست نيامد ... در بازگشت از سومنات 
نهاد و اندر آن راه بر لشكريان رنج بسيار رسيد چه از وجه خشكي بيابان و چه سوي ملتان 

  .)69: 1327گرديزي، (از جتان سند 

  .شود  و بهيم كشته مي كنند ميدهد كه در راه بازگشت، به حصار كندهه حمله   فرخي ادامه مي
سـت در  ا اي  و آن قلعـه  .بهيم فروآمـد  هقلعبه بيابان ... االول ازين سال بگذشت   چون ربيع

سلطان ... و اهل هند آن را مخزن صنم اعظم ساخته ... ميان آبي بسيار بر تندي كوهي رفيع 
در قلعـه بگشـودند   ... چون آن قوم قوت مغاوير حروب بديدنـد  ... پيرامن قلعه فراگرفت 

  .)293 ،292: 2537جرفادقاني، (

 ،جـا  فرمـانرواي آن  ،و خفيـف  ونـد ر مي جا به منصوره گويد كه از آن  فرخي در ادامه مي
كند كه ديگر در   و در اين مرحله به سلطان محمود توصيه مي) 72: 1335فرخي، (گريزد   مي

پس بهتر است كه سلطان در فكر تصرف روم  ؛هند چيزي كه ارزش فتح داشته باشد نيست
  .)73: همان(باشد و نابودي قيصر 
  ي ديگر با مطلعا   فرخي در قصيده

 به فال نيك كنون سوي خانه روي نهاد   يمين دولـت، شـاه زمانـه بـا دل شـاد
  )35 ،34: همان(

 در شدن گم خشك، هاي  بيابان و آبي هاي  راه از عبور و سومنات از بازگشت از ،ديگر بار
  .است رانده سخن آباداني به را محمود نور آن راهنماشدن و ،روشنايي يك پيداآمدن و راه
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 آن از را اسـالم  لشكر بيابان راه بر تا خواست منصوره و سند زمين به بازگشت سومنات از
 قطـع  راه روز شبان يك چون...  كرد قبول راه داللت ،آمد پيش هندويي...  آورد بيرون ديار

 :گفـت  ،بود دليل كه ،هندو آن...  نيافتند طرف هيچ به كردند طلب آب كه چندان...  كردند
هـيچ  ] بـه [ام و تو را و لشكر تو را درين بيابان آوردم كه   فداي بت منات كرده را خود من«

چـون شـب   ] ... نـد [تا آن هندو را به دوزخ فرسـتاد ... سلطان فرمود  »...طرف آب نيست 
سلطان فرمود تا لشكر در عقب او بدان . پاسي بگذشت به طرف شمال روشنايي ظاهر شد

عالي لشكر اسالم را به منزلي رسـانيد كـه آب بـود    چون روز شد حق ت. طرف روان شدند
  .)230 ،229: 1342، سراج منهاجقاضي (

  :اي با مطلعِ  فرخي در قصيده
ــوي ــارق ــد مخت ــن محم ــدة دي  يمــين دولــت محمــود قــاهر كفــار   كنن

  )52 ،51: 1335فرخي، (
هـاي    بـه توصـيف راه  در ايـن قصـيده   و ا .از فتح قلعة نندنه يا ننداي سخن رانده است

جـا و گـريختن    از چگونگي جنگ در آن نيز .گذشتند  ها مي پردازد كه بايد از آن  دشواري مي
  .ننداي و فتح قلعه سخن رانده است

مردان كاري بر آن قلعه بگماشت ... چيپال ... قلعة نندنه كرد  قصد مأية اربعاندر سنة اربع و 
بـه نندنـه بگرفتنـد و     اهللا ةرحمـ اميرمحمود ... و خود را سوي درة كشمير كشيد و برفت ... 

چنان   آن... چون اهل حصار ... حفاران سمج بريدند و تركان تير بر سر ديوار همي انداختند 
  .)56: 1327گرديزي، (تند و حصار بدادند در وقت زينهار خواس ،حرب بديدند

كند و باز ننداي از مقابـل او    نندنه حمله مي ةبه قلعق  410محمود بار ديگر در سال  ،البته
  .)نقل به مضمون ،61 ،60: همان(كند   و سلطان محمود لشكرگاه وي را غارت مي ،گريزد  مي

  :اي با مطلعِ  فرخي در قصيده
 بيا و روز مرا خـوش كـن و نبيـد بيـار       روي رشـك بهـاربهار تازه دميد اي به

  )60: 1335فرخي، (
پيـروزي وي  از و پرداختـه   به بازآفريني چگونگي حملة سلطان محمود به ناحية گنـگ  

هـاي    و آب ههاي صعب و خارهاي تيز و برّند  راهشرح به  فرخي نخست. سخن رانده است
د كه نرس ميهايي   گويد پس از گذشتن از اين شدايد به قلعه  گاه مي آن ،دپرداز   ميآلود آن   گل

هـايي جـادويي كـه بـا       قلعـه  انـد؛  ها را ترك كرده آن ،از رسيدن محمود پيش ،ها ساكنان آن
ها هزار طلسم كار گذاشته  شده است و در هر يك از آن  زدن به درهاي آن تير رها مي دست
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شـمار    هـاي بـي    و مرداب ،هاي فراوان  از گرداب رآبي آن،گنگ و پ ةاز رودخانفرخي . بودند
حـاكم منطقـه   ،شـار . افكـن   درخت هايِ  موج بابزرگي  ةرودخان ؛گويد  ربخار آن سخن ميپ، 

رود و پس از فـتح قلعـة     محمود به دنبال او مي .كند ميشهر را ترك  ،از ورود محمودپيش 
دهد و شهر و سراي او   را شكست ميرسد و سپاه او  ميسربل و عبور از رود راهت به شار 

يعنـي همسـر و    ،كشـد و خـانوادة او    رنقش وي را بـه آتـش مـي   و كاخ پ كند ميرا غارت 
  .گيرد  را به اسيري مي ش،دختران

محمود از آب گنگ گذر كرد و هفت قلعة قنوج را بررسـي  : آمده است يميني تاريخدر 
رئـيس  . ت سيصد هزار سال پـيش اسـت  ها معتقدند اصل آن مربوط به دويس  كه هندي كرد

ها خود را از   در قلعة منج برهمن .قوم متواري شد و كساني كه باقي مانده بودند كشته شدند
 :1357 ،يجرفادقـان (انداختند و بعضي با شمشير يا نيزه خود را كشتند   بلندهاي قلعه به زير 

  .)نقل به مضمون ،383 ،382
ــال تجــار    انـدر معـروف شـهرهايي بـودبدان ره ــردم و انباشــته ز م  تهــي ز م

 كه خيـره گشـتي چشـم مـردم هشـيار        طلسـمزهي قالعي در هر يكـي هـزار
 وار  گشاده گشتي و تيري گشـادي آرش    كه مرد به هر در كه برنهادي دست  چنان

  )62: 1335فرخي، (

گويـد    فرخـي مـي  . گردد با سپاهي بسيار عظيم  بار ديگر بازمي ،شار يا راي ،حاكم منطقه
هـزار پيـاده    وسـه  هزار سوار و صدوسي وشش چهل امير از هندوستان در آن سپاه بود و سي

  .)65: همان(كند   ها را تارومار مي برد و آن  باز محمود حمله مي .... همراه با نهصد پيل 
  :ي با مطلعِا فرخي در قصيده

 شغل او طاعت ايزد بود و خدمت شـاه    جويندة راههر كه خواهندة دين باشد و
  )346: 1335فرخي، (

كه محمود فتوحات  گويد و اين  از نامة سلطان محمود به اميري به نام منوچهر سخن مي
ظاهر با او  همنوچهر ب. كند ميامر برداري  به فرمانرا شمرد و او  برميخود را يك به يك بر او 

و بعـد از آمـدن سـپاه     .كنـد  ميو محمود را به ناحية خويش دعوت  يدآ ميدراز در دوستي 
و  كنـد  مـي و سـپاه محمـود در بـاتالق گيـر      رود مـي محمود به آن منطقه منوچهر راه بيراه 

فرخي در اين قصـيده بـه تهديـد منـوچهر و دلـداري سـلطان        .ردگذ ميجا  زحمت از آن به
  :گويد  و مي زدپردا ميمحمود 



 119   فروغ سلطانيه

ــاين ا ــود او را ك ــتدنبنم ــوانم س ــو ت  كردن تـو از تـو خطـا بـود و گنـاه     ره تبه   ز ت
 كه بيرون برد از دريا مر اسـب و سـپاه  آن   شـدن از بيشـه و بـرچه خطر دارد بيرون

 ... سـت پنـاه   گل تيره گرفته بيشه و آب و   شاه برگشت سوي خانه و آن خوك هنوز
 كز آن سـو گـذرد ديگـر راه    ستابيم آن   شير گردنده كه يك راه به جايي بگذشت

  )347: همان(

زيرا  ،باشد ،امير گيالن ،پسر قابوس بن وشمگير ،بايد اين شخص غير از منوچهر اًو ظاهر
وي با محمود غزنوي صلح كرد و خطبه و سكه به نام او گردانيد و محمود غزنوي دختر به 

  .)352 -  347: 2537نيز جرفادقاني،  ؛، نقل به مضمون420: 1339مستوفي، (او داده بود 
  .هاي مورد مطالعه نيافت  ي در تاريخا   هنشاناز آن منوچهر گفتني است نگارندة مقاله 

  
  ها  مصالحه پناهندگان،. 3

 واكرمان نزد محمود و مورد لطف قرار گـرفتن   يرام شدن پناهنده از خويش ديواندر  فرخي
  :است رانده سخن ري و بصره حكومت به او شدن گماشتهو 

 عمـان  وبصـره ريـ م گشت تويةسافرّز   يآوردهيساريزكهراكرمانريمكن نگه
  )256: 1335فرخي، (

  :به اين صورت بيان شده است اختالفگرديزي با مقداري  االخبار  زينواقعة مذكور در 
ابوالفوارس بن بهاءالدين از كرمـان بـه بسـت بـه      ،به آخر رسيد مأية اربعچون سنة ثلث و 
هـا    اميرمحمود درين معني نامـه ... آمد به زينهار از برادر خويش  ،اهللا ةرحم ،نزديك محمود

  .)56: 1327(نوشت و تنبيه نمود تا ميان ايشان صلح افتاد 

بـه   ،به حكـم وصـيت پـدر    ،آمده است كه پادشاهي فارس و كرمان گزيده تاريخو در 
بـر  . حاكم كرمان بـود  ،الدين ابوالفوارس  قوام ،الدين بهاءالدوله تعلق داشت و برادرش  غياث

سـلطان محمـود    .برادر خروج كرد و پس از شكست پيش سلطان محمـود غزنـوي رفـت   
نقل  ،423: 1339مستوفي، ( ابوسعيد طائي را به مدد او فرستاد و او را به ملك كرمان رسانيد

  .)363 ،362: 2537جرفادقاني، نيز  ؛به مضمون
 .ديآ مياز در دوستي در ،امير ترك ،قدرخان :دكن مياشاره  نيزمصالحة ديگري فرخي به 

چـين،   :شـمرد   برميرا قدرخان هاي تحت سلطة   سرزمين، با مقداري اغراق شاعرانه ،فرخي
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اكنـون    هـم  ،كه از در تسليم درآمده اسـت  ،گويد قدرخان  مي فرخي .ماچين، روس، سقالب
در گرديـزي   .)251: 1335فرخـي،  (بـازد    ندماي محمود است و سلطان با او گوي مي ءجز

  :اين واقعه به اين صورت بيان گشته است
چنـدگاه انـدر آن بـود تـا آلـت آن      ... نيز آرزوش بود كه از جيحون گذاره شود ...  محمود

ده و اشتر و استر و خر آسـان بـر   كه سوار و پيا  چنان] ها پلي ساختند  از كشتي... [بساختند 
... اول كسي امير چغانيان بود كه به خدمت او آمـد بـا همـة لشـكر     ... جا بتوان گذشت  آن

اميرمحمـود همچنـان   . اشتياق نمـود بـه ديـدار او   ...  ،كه ساالر همة تركستان بود ،قدرخان
 ،65: 1327(جواب نيكو داد و هر دو ملك از يكديگر جدا شدند به رضا و صلح و نيكوي 

ملوك تركستان او را منقاد گشتند و پل بر جيحون بست و لشكر را به زمين توران برد  .)66
  .)230: 1342، سراج منهاجقاضي (و قدرخان ترك با او ديدار كرد 

فرخـي  . تگين اسـت    گريختن عليد كن ميتاريخي ديگري كه فرخي به آن اشاره  ةحادث
اميدوار است كه  علي تگين :گويد  دانسته و از آرزوي او ميگريختن او را شكست وي دليل 

از محبت سلطان آگـاه  تگين    عليدهد كه چون   ادامه مي فرخي .سلطان محمود او را بپذيرد
  :زن و فرزند خويش را رها كرد تا تحت حمايت محمود قرار گيرند ،بود

 رنج و هيچ زيان توشان نرسد هيچكه از   چرا كه از دل و از عادت تو آگـه بـود
  )251: 1335فرخي، (

ها آسيبي نرسـاند و رفتـار    و شايد منظور و خواست فرخي اين بود كه محمود به آن
تاريخي به اين صورت نقـل   ةحادثزيرا در گرديزي اين  ،ي با آنان داشته باشدا محترمانه
  :شده است

 ،اميرمحمود... بگريخت  ]از آمدن سلطان محمود به ماوراءالنهر[چون علي تگين خبر يافت 
ها كرد تا زن و   او برفت و حيلت .مر حاجب بلگاتگين را به طلب ايشان بفرستاد ،اهللا   ةرحم

  .)67 ،66: 1327(دختران و بنة علي تگين را به دست كرد 
  

  دشمنان محمود. 4
 بارةزيست، پيوسته سخن در  شاعري مداح ميهمچون جا كه فرخي  در دربار محمود، در آن

و به همـين سـبب    .فتح و سخناني از اين دست بايد بوده باشد و جنگو دشمني  و دشمن
آن به صورت دو بيت دو بيت داراي صـنعت لـف و    همةي كه ا است كه فرخي در قصيده
  :نشر مرتب است با مطلعِ
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 بــدين نيكــويي نگــار ،بــدين روشــني شــراب   بــدين خرمــي جهــان، بــدين خرمــي بهــار
 چـون بـت بهـار     چون گالب بلخ، يكـي يكي   چون هواي دوستيكيعدن،چون بهشت   يكي

  )146: 1335فرخي، (
  :ها را ذكر كرده است برده است كه دشمن محمودند و نحوة نابودي آن هايي نام  از خان

 سه ديگـر طغـان تگـين، قـدرخان بادسـار        دگـر ارسـالن تگـين،ازين پس علي تگين
 يكـي برشـود بـه دار    ،يكي درفتد بـه چـاه     گم شود به گوريكي،گم شود به خاك   يكي

  )146: همان(
  

  هاي تحت سلطة محمود  وسعت سرزمين .5
  ي با مطلعِا قصيده فرخي در

ــدة ننـــگ    خدايگان جهان خسرو بـزرگ اورنـگ ــام و فروبرنـ ــدة نـ  برآورنـ
  )207: همان(

  :رانده است  حكم مي كند كه محمود بر آنان  هايي ياد مي  از وسعت سرزمين
 بدان سوي گنگ تا  راست  آب خوارزم اووز   راسـت تـا بـدان سـوي ريز كوه گيالن او

ــالت ــزار ك ــزون دارد از ه ــه ف ــن ميان  هـا بـر تنـگ   به هـر يـك انـدر دينـار تنـگ   دري
ــادل جنــگ   سـتشهان ستدهست و ازههمه به تيغ گرفت  آور و بهــوش و بهنــگ  شــهان ب

ــاره ــزار ب ــه ــارة ارگهگرفت ــه ز ب ــت ب ــه ز شــهر زرنــگ    س  هــزار شــهر گشادســت ب
  )همان(

  :گويد  ديگر مي ةقصيدو نيز در 
 گرگانج تا قزدار و تا مكران درداري ازتو   تو داري از كنار گنگ تا درياي آبسكون

  )257: همان(
  

  رفتار با اسرا. 6
سـلطان   ةدهنـدة روحيـ    پرداخته كه نشان مهميفرخي در قصايد مديحة خود به نكتة بسيار 

  :است محمود است و آن رفتار وي با اسيران
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 هـا سـازد گـرد گلـو از پاالهنـگ     طوق   كه ناكشته و ناخسته بمانـد همـه را آنو
 سرنگون با دگران از سـر پـيالن آونـگ      كه او را سوي دروازة گرگانج برنـد وآن

  )205: همان(
 جويان و بدانديشان قطار انـدر قطـار  جنگ   روز جنـگن اندرهمه شاهان تو داني بست از

 زآهــن پيچيــده و از خــام گــاو او را مهــار   جويان در قطـار آري كنـيهر كه را از جنگ
  )77: همان(

  :كند مياشاره  محمود غزنويعنصري نيز به اين گونه رفتار 
 حلق كالبدر كردي چوحلقشان حلقه اندر   كه پيچيدي به خام گاو حلقهر گروهي را

  )287: 1342عنصري، (
ها  دارزدن اسرا و نيز طوق ساختن و در خام پيچيدن آن  موضوعِنيز به  التواريخ  مجملدر 

  :بعد از گرفتن ري سلطان محمود :اشاره رفته است
بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان ديلم را بر درخت كشـيدند و بهـري را در پوسـت گـاو     

غزنين فرستاد و مقدار پنجاه هزار خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسـفه از  دوخت و به 
  .)404: 1318(هاي آويختگان بفرمود سوختن   سراهاي ايشان بيرون آورد و زير درخت

  :و نيز
 در پشت سروهاي خرامان فتاده خم   وز بــار برگــرفتن و بــا بــار تــاختن

  )ح 226: 1335فرخي، (
  :و نيز

ــه    بتان به دشـترونده و سيمينتنان  سيمين ــه تب ــده صــنم ب ــرد آم ــردن صــنم گ  ك
  )226: همان(

  :و نيز
 خسته شود روحشان دژم تنشان حزين و   زنشان اسير و برده شـود مردشـان تبـاه

  )226: همان(
  

  غارت. 7
ن و تشـكيل بازارهـاي موقـت    ااز ديگر مواردي كه فرخي به آن پرداخته غارت اموال مغلوب

  :شود پس از فتح قنوج است  نقل مي ذيلابيات آنچه در . پس از جنگ است
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 چونان كه تخت گوهر بلقيس پيش جم   خسرو نشسته تـاج شـه هنـد پـيش او
 قسمت همي كند به در خيمه بر حشـم    پيالن مست صف زده در پـيش او و او
 خانه گشت به صحرا درون خـيم نخاس   وز بردگان طرفه كـه قسـم سـپه رسـيد

جـا يكـي ارم   جا يكـي خورنـق و آن  آن   زرهبـــةپيرايـــن واز شـــارة ملـــو 
ــ ــازار پ ــيم     يار طرايــف و بــر هــر كنــارهب ــتانندة قـ ــته سـ ــران نشسـ  قيمتگـ

 يــك خانــه بردگــان نــوآيين بــه ده درم   هاي نگارين به ده درستيك توده شاره
  )227 ،226: همان(

چندان غنيمت و برده يافتند ... سلطان عزم واليت قنوج كرد  مأية اربعدر رجب سنة تسع و 
 دادنـد تـا در غـزنين بازسـتانند      كه قيمت برده از ده درم نگذشت و غنيمـت بـه نيمـه مـي    

  .)394: 1339مستوفي، (
درم تا غايت ده درم قيمت هر يـك زيـاد نشـد     و كثرت برده به جايي رسيد كه از دو

  .)386: 2537فادقاني، جر(
  

  اندرزگو. 8
فرخـي  خورد اين اسـت كـه     به چشم مي فرخي ديوانديگري كه در تأمل  درخور موضوع

كاري تشويق يا از  دادن و او را به انجام محمود ظاهر شدهبه  هندههرازگاهي به صورت پندد
كرده است يا مشاوران   واقعاً نظر خود را بيان مي فرخيآيا . نموده استامري نهي  دادنِ انجام

را  هـا  آننظر  ،در لباس شعر و موسيقي ،خواستند تا  گزاران دربار محمود از او مي و سياست
  :دشو  ميچند شاهد ذكر  از باب نمونه! به گوش محمود برساند؟

 همي خواهد كه آيد چون قدرخان نزد تـو مهمـان     تـو دوسـتي گيـرد    ختـا خـان را مراد آمـد كـه بـا   
ــدارا، خـــداوندا ـــد ،جهان ـــي ناي  بدعهدنـد و بـدپيمان   انـد و   قول  اند و بي  رسم  كه بي   ز خـــانان دوست

 داني از هر كس رسوم و عـادت ايشـان     تو خود به   كـردن  دوسـتي  دلشـان يكـي در   زبانشان نيست بـا 
دشـمن   و   مخـالف دان  بدان كان چيسـت ايشـان را     گر از بيم تـو بـا تـو دوسـتي جــويند و نزديكـي      
 دريـن معني مثل بسيار زد لـقمان و جــز لــقمان     ز دشــمن دوســتي نايــد، اگـــرچه دوســتي جويــد

  )256: 1335فرخي، (

دارد   حذر مي كردن به ماوراءالنهر بر ديگري سلطان محمود را از حمله ةقصيددر  فرخي
  :نداردتوجهي براي غارت وجود  درخورجا چيز  در آنكه گويد   و مي
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 كس و ويران  ست خشك و بي واليـتشان بياباني   وگـر گويـي واليتشـان بـگيرم تــا مــرا مانـد
 ...آبـادان  ست وهاي خوش داده  تو را ايزد واليت   كـسبيهاي ضايع وآن ويرانهچه خواهي كرد

 پديد آيد ز صد چنداننـه در مـلك تـو افزوني    گـنجـــت بـيـــفزايدنـــه مــال مـــاوراءالنهر در
  )258 ،257: همان(

  :كند  و را به گشودن ري تشويق مياو در قصيدة ديگري 
 كشـد عنـان     جنگ سوي ري   به ست اگراوقت  ري را بهانـــه نيســـت ببايـــد گرفـــت پـــس

ــان       جــا همــي يگــان و دوگــان قرمطــي كُشــد ايــن ــك زم ــه ي ــد ب ــزار بياب ــه ري ه ــان ب  زين
  )264: همان(

  :اي با مطلعِ  قصيدهو در 
 بـاغ انـدر گـل جـوي       رنگ رخ خويش بههم   ست اي به دو رخ چون گـل خـودرويا گل   هنگام

و از حملـه بـه    كنـد  ميمحمود را به حملة مجدد به هندوستان و گرفتن كشمير تشويق 
  .)366 ،365: همان(دارد   حذر مي بر) ماوراءالنهر(ناحية آموي 

  
  وزيران. 9

و بـه وزراي سـلطان   اوجـود دارد توجـه    فرخي ديواناز نكات سياسي مهم ديگري كه در 
ها مطالـب تـاريخي    در آن ،بودن اوست ناشي از مداحفرخي محمود است؛ گرچه اين توجه 

  .خورد  تأملي از نظر سياست و اجتماع به چشم ميدرخور 
به طور مستقيم نامي از ابوالعباس فضل بن احمـد اسـفرايني نيسـت و     فرخي ديواندر 

  .ظاهراً قبل از پيوستن فرخي به دربار محمود اين وزير عزل و زنداني بوده است
 كه خواست  مي سلطان. داشت صورت خوب غالمي احمد بن فضل ابوالعباس سلطان وزير
 .غالم ده جمله از كرد، ها پيشكش و برد خانه به را سلطان وزيرْ روزي...  بستاند را او

 بيرون شد خشم به سلطان. نداد وزير »بده غالم يك آن را، تو همه اين« :گفت نديمي
 به او دفاين...  كرد منسوب افالس به را خود وزير .خواست قرضي وزير از پس. رفت
 باشد جا آن عمر آخر تا فرمود سلطان...  رفت زندان به و برنجيد وزير. بازدادند دست

  .)397 ،396: 1339مستوفي، (

را در چند قصـيده سـتوده    ،خواجه ابوالحسن حجاج علي بن فضل ،فرخي فرزند او اام
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به طاعت و فضل و بخشندگي ياد كرده است  ،ابوالعباس ،ها از پدر او است و در دو تاي آن
  .)316 ،168: 1335فرخي، (

 .بـود محمود  وزيرِ، احمد بن حسن ميمندي پيوست فرخي به دربار محمودهنگامي كه 
نيز پس از چندي عزل و زنداني گرديد و به جاي او خواجه ابوعلي حسنك وزيـر   ميمندي

بـه دورة  تعلـق  مدسـتة اول   :دشو ميقصايد فرخي در مدح ميمندي به دو دسته تقسيم . شد
د مسـعود  و دسـتة دوم بـه دوران وزارت او در عهـ    ؛در عهد محمود است ميمنديوزارت 
ار به آن اشـاره كـرده   فرخي چندين بو اين عزل و نصب شش سال بوده  ةفاصل .گردد  برمي
  :جمله از، است

ــدار    عدل آمد و امن آمد و رسـتند رعيـت ــدة غـ ــان رباينـ ــة گرگـ  از پنجـ
 بايد زدن امروز چو اشتر همه نشخوار   شش سال به كام دل و آساني خوردند

  )157 :همان(

  .فرخي دربارة ميمندي پانزده عدد استكل مدايح 
در هفـت  را  ،كه تا پايان زندگي محمود وزير او بـود  ،خواجه ابوعلي حسنكفرخي ا ما

  :عدل و تواضع ستوده است و شرمچون  يفرخي او را به صفات .ه استكردقصيده ستايش 
ــدو ــد زدن ع ــر درو نتوان ــي دگ  كه ژاژ خايد و گويد كه نيست پيرآنجز   طعن

  )190 :همان(

  :كند  و به محمود توصيه مي
 اكنون كه يافتي چو تن و جان عزيز دار   اي همـيچنين جسـتهاندر جهان وزير

  )192 :همان(
  :گويد  مي خواجه ابوعلي حسنكوزارت و از آبادي سيستان در عهد 

 خبرخويشتن دارم  شهر خويشان زپيوز   سـتاسيستان آرم كه آن شهر منمن قياس از
 در ســتم بودنــد و در بيــداد هــر بيــدادگر   جـا برگرفـتتا خلـف را خسـرو ايـران از آن

  )194 :همان(
ترك خانواده و  ،به علت ظلم و ستم ،دهد كه مردم سيستان  هاي بعد شرح مي  و در بيت

مـردم  با آمدن اين وزيـر   اما ،از هم پاشيده شده بودايشان  يها    خانواده و موطن كرده بودند
  .)همان(اند   دوباره سروسامان گرفته
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 -  226: 1368بيهقـي،  (بودن متهم و سنگسار گرديـد   حسنك در زمان مسعود به قرمطي
  .كند ميني ا  اشارهفرخي به اين واقعة تاريخي  .)235

  
  مرگ محمود غزنوي. 10

به علـت   ،ويك سال سلطنت از سي ، پسسالگي ويك در شصت ،ق 421سلطان محمود در 
  .ابتال به بيماري سل درگذشت

علت دق پديد كرد و چندگاه بر آن برآمده بود و آن علت قوي گشت  ،اهللا  ةرحم ،مر امير را
تر همي شد هم بر آن ناالني خويشتن را به تكلـف و    و هر روزي اميرمحمود از آن ضعيف

ناالني بر وي سخت قوي گشـت و روي   ،چون وقت بهار آمد... حيلت همي قوي داشت 
   وسـوم مـاه ربيـع    بيست ،شنبه بود  روز پنج ،اهللا  ةرحم ،وفات اميرمحمود... سوي غزنين نهاد 

  .)73: 1327گرديزي، ( مأية اربعاالخر سنة احدي عشرين و 
  :كند ميفرخي يك بار به بيماري او اشاره 

ــود   انـــــدر آن روزهـــــاي ناپـــــدرام ــرده ب ــر ك ــي مه ــو ز م ــانك  ده
 ...ني مگوي اين سخن به جـاي بمـان      حـــال گفتـــي چگونـــه بـــود بگـــوي
ــق ــش خل ــوي و رام ــروز گ ــال ام  كه ملك سوي مـي شـتافت بـه خـوان       ح
 ... روز صدقه است و بخشش و قربـان    اينـــت خوشـــي و اينـــت آســـاني
 تــا بــدو بخشــمي جــواني و جــان       كاشــــكي چــــاره دانمــــي كــــردن

ــان    شـــب و روزامز دعاهـــا كـــه كـــرده ــهريار جهـ ــان شـ ــن و جـ ــر تـ  بـ
 عمـــر او را پديـــد نيســـت كـــران      گــر يكــي مســتجاب كــرد خــداي

  )266: 1335فرخي، (
ولي دعاهاي فرخي و امثال او كارگر نيفتاد و محمود همچون ديگـر آحـاد مـردم جـان     

را و اتألمـات روحـي    همـة اين قصيده . سوز سرود ي جانا سپرد و فرخي در رثاي او مرثيه
 ،با مرگ ممـدوح  ،دانست كه  خوبي مي زيرا به ،او واقعاً غمگين بود و ترسيده .دهد  نشان مي

هاي دربـاري    او از زدوبندها و كشمكشو  .دوران شكوه زندگي مداح نيز خاتمه يافته است
  :استفته پذير پايانوري با مرگ محمود تدانست كه شكوه آن امپرا  كامالً آگاه بود و مي

 ... امسال دگرگون شده كار   فتادست كهچه  ست كه من ديدم پاراغزنين نه همانشهر 
ــك ــد مل ــرار بنالي ــو پي ــال چ ــر امس  ... نه، من آشوب ازين گونـه نديـدم پيـرار     مگ
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 ...بر گل نو قدحي چنـد مـي لعـل گسـار        شدسـتكه به فيروزي گل باز،خيز شاها
 ... ست كه امسال برفتي به بهاراچه شتاب   رفتن تو به خـزان بـودي هـر سـال شـها
  :مدمح ،و در پايان اشارتي دارد به جانشين او

 خوي و نيكوكـار   دل و نيكاي شه نيك   زنده بادا به وليعهـد تـو نـام تـو مـدام
  )93 -  90: همان(

ين قصيده از نحوه و چگونگي عزاداري عمومي در آن عصر سخن رفته است كه از ا در
  .شناسي سودمند است  جامعهنظر م

  
  ديگر هاي  نكته. 11

ز ئاشاره شده است كه اگرچه از نظـر تـاريخي حـا    يدر مدايح فرخي گاه به اتفاقات كوچك
بـر  دارد هـاي مـا از آن دوران اسـت و داللـت       مكمل دانسـته ها  آن ندانست ،اهميت نيستند

خـان   ها فيل سلطان محمود چتـرِ   گويا در يكي از جنگ ،الًمث. سنجي فرخي  بيني و نكته  نكته
  :در حال هزيمت را برداشته و بر سر خان كوبيده است

ـان  را مـرد  آن هنوز ـان  در تن نه و است خواب چشم اندر نه تو بيم ز   زد سـر  بـر  چتـر  آن تـو  پيـل  ك  ج
  )257: همان(

ــد ــر ســر قيصــر زن ــاج قيصــر ب  همچنان چون بر سر خان چترخان   ت
  )263 :همان(

  :ديگر

در اول سال حكومتش در سيستان معدن زر سرخ به شـكل درختـي در زمـين پديـد آمـد      
آمد تا چنان كه دورش سه گـز    تر بود و زر خالص برمي  رفتند قوي  مي] به شيب[چندان كه 

  .)392: 1339مستوفي، (گشت و در زمان سلطان مسعود از زلزلة كوه ناپديد شد 
 كـوه زررويـان   را از تـو  به يك هفتـه برآيـد مـر      خراج آيدرآن كشوبه ده چندان كه در ده سال از

  )257: 1335فرخي، (
 كه باشد او را همسايه كوه زررويان   نقصان كجا پديد آيدبه گنجت اندر

  )251: همان(
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  :جنگيد  جست و مي ميها شركت   كه محمود خود مستقيماً در جنگ ديگر آن
 او به تيـغ از لشـكر دشـمن بـرآورده دمـار        لشكر او پيش دشمن ناكشيده صـف هنـوز
 هنگـام كـار  خويشتن كرده سپرپيش لشكر   من ملك محمود را ديدستم اندر چند جنگ

  )56: همان(

هاي   كه به اسم اسالم به سرزمين ،و از نكات جالب ديگر اين است كه اين غازي بزرگ
  :استي قهار بوده ا خواره  خود مي ،برد  ديگر پيوسته يورش مي

 خـوردن او گشـت شـاد   خلق به مي   خواسـت هـم از بامـدادخسرو مي
  )37 :همان(

 يكي طرفه بر يسار ،يكي طرفه بر يمين   اي به دست سماعي نهاده پيشملك باده
  )146: همان(

 ست مگر رنـج رسـيدش ز خمـار   هدير خفت   ست امـروزهمير مي خورده مگر دي و بخفت
 دل بـار  تر بودش بـر   كم تا بخسبد خوش و   همـي زان نزننـددهل و كـوس همانـا كـه

  )91: همان(

دهـد ايـن اسـت كـه رسـم        اطالع ديگري كه فرخي در ضمن ايـن مـدايح بـه مـا مـي     
  :عام از زمان محمود مرسوم شده است سنگساركردن و دارزدن در مأل

 اندر مرغـزار  دار آوردي رسم سنگ وتوتا   گيتي از بدمذهبان خالي شد و آسوده گشت
  )75 :همان(

  :ديگر ةنكتا مو ا

م روزي در آينه نگريد و از شكل خود متـألّ . اللقا بود به صورت كريه... سلطان محمود 
ست كه ديدن پادشـاهان  ا مشهور« :گفت. وزيرش موجب تفكر پرسيد. و متفكر گشت
 »اين شـكل كـه مراسـت، عجـب اگـر ديـدنش بيننـده را كـور نكنـد          ؛نور بصر افزايد

  .)391: 1339مستوفي، (

  :گويد  ناچار مي هتواند چهرة واقعي او را توصيف كند ب  ا فرخي كه نميما
ــا نســبتي دارد  باشـد  دلپـذير و دلسـتان   كه ايـدون دلگشـا و     بهــار از عــارض خــوبش همان

  )29: 1335، فرخي(
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 جهانش يك زمان باشد  وگرچه زين جهان تا آن   سازد خدا عمرشفزونبيندولي چون روي او
  )31 :همان(

 رسم نكو انـدرخور ديـدار   خوي خوش و   ديـــدار نكـــو دارد و كـــردار ســـتوده
  )89 :همان(

  
  محمود و شاهدها. 12

و ازيبايي فرخي  .غالم مورد توجه سلطان محمود ،در مدح اياز اويماقدارد فرخي اشعاري 
  :ستوده است را

 بــه كــابين ديــدن او را خريــدار     زنـــان پارســـا از شـــوي گردنـــد
  )162 :همان(

كرده و به نبرد   ها محمود را همراهي مي  گويد كه اياز بسيار شجاع بوده و در جنگ  و مي
  :پرداخته است  مي

ــگ ــر جن ــاقامي ــاز اويم ــوي اي  ... دل و بازوي خسـرو روز پيكـار   ج
 دل محمــــود را بــــازي مپنــــدار   داد محمــودنــه بــر خيــره بــدو دل

 جز او سلطان غالمان داشت بسـيار    جز او در پيش سلطان نيز كس بود
 ... نه چندان بد مر او را گـرم بـازار   ازيشـان]ي[اگر چون ميرتگين بود

ــت ــة بس ــال خط ــيد م ــدو بخش  خـــراج خطـــة مكـــران و قـــزدار   ب
  )163 ،162 :همان(

 ،به غالمان ديگري نيز نظر داشته اسـت  ،عالوه بر اياز ،سلطان محمودبينيم كه   و مي
و نيـز غـالم ابوالعبـاس    ـ  كه به جاي خود معرفي خواهد شدـ  چون ميرتگين و طغرل

و ثروت خويش را به خـاطر او از دسـت داد    ،كه اسفرايني زندگي، مقامهمو  ؛اسفرايني
  .)397 ،396: 1339مستوفي، (

  
  ها  كاخ. 13

انـد كـاخ     از آن جملـه  ،رشـكوه سـاخت  در طي دوران سلطنت خويش چند كـاخ پ  محمود
  :فيروزي و باغ نو
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ــاغ بنشســت شــاه مظفــر    به فرخنده فال و به فرخنـده اختـر ــو ب ــه ن  ب
  )53 :همان(

ساخته شده، داراي ) رودخانه(بر لب دريا  :كند  گونه توصيف مي  و فرخي اين كاخ را اين
  :هاي خاص و زيبا  با آرايش ،ها بوده  ها و درخت  انواع گل

ــده ــف بري ــده چــو زل  رر چــو چــرخ مــدوز شــكل مــدو   ز ســرو بري
  )54 :همان(

هـاي    بزمگـاه  .كنـار رود داشـت   ردگسـاري     ي خاص براي ميا   صفهسلطان محمود 
هاي جنـگ    تصوير سلطان محمود در حالت .در گوشه و كنار آن تعبيه شده بود يمتعدد

در اين باغ صيدگاهي نيز برقـرار بـوده كـه هـر وقـت       .بودده شجا حكاكي  آنو بزم در 
ن بـه سـر حيوانـات    هـاي كـاخ مـزي     كنگره. سلطان ميل شكار كند، شكارگاه آماده باشد

  :شكارشده بود
 شاهان تاجـدار  گردد همچو كنگرة كاخ تو   تا بدانستند نخجيـران كـه از سرشـان همـي

 كار   كاخت به ةكنگر برسرشان بري مگرتا   غزنين نهندسويچون گه صيد تو باشد سر
  )77 :همان(

 ...كـــه بفـــزود از ديـــدن او روان    ست فرخـار ديـسيكي خانه كرده
ــرين ــته درو آفـ ــاهنبشـ ــاي شـ  ز گفتــــار ايــــن و ز گفتــــار آن   هـ

  )248: همان(

در غـزنين از زيـر خـاك    ) حدوداً ده سال پـيش (كه اخيراً  ،قصر محمود ،ها  بر شنيده بنا
ن به قصايد عنصري استبيرون آورده شده، ديوارهاي آن مزي.  

 ؛سـاخت   هـا مـي    ين گونـه كـاخ  ا است كه فقط محمود نبود كه از الزم ذكر اين نكته
  :ي ساخته بودا كاخي افسانه ،طغرل ،براي غالم مورد نظرش ،ابويعقوب يوسف ،برادر او

 بدل كنگـره بـر بـرجش زريـن مغفـر        گـردش سـيمين جوشـنبدل پنجـره بـر
 رزمگاهي را ماند همه از تيـغ و سـپر     ست و چـو از دور بـدو درنگـريابزمگاه

  )131 :همان(

  .129: 1335 ،فرخي ← آن توصيف و يوسفابويعقوب  ديگر كاخِدربارة 
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  فرخين اممدوحساير . 14
. اسـت  ،بـرادر و سپهسـاالر محمـود    ،امير ابويعقوب يوسفديگر فرخي يكي ن اممدوحاز 

و را بـه صـفات   افرخـي  . بنـد   وهشت قصيدة فرخي در مدح اوست و نيز يك ترجيـع  چهل
ابويعقـوب  . نكـرده اسـت  اي   اشـاره انگيـز او    ولي به عاقبت غم ،شجاعت و بخشش ستوده

را بـه محمـود    واسـبكتگين هنگـام مـرگ     .استترين برادر سلطان محمود   كوچك يوسف
در مجلـس بزمـي بـه يكـي از     . رسـد   به سپهساالري برادر مـي ابويعقوب يوسف  .سپارد  مي

محمـود   .يند محمود نيسـت  شااندازد كه خو  نگاهي مي ،به نام طغرل ،غالمان خاص محمود
شود بـراي    دارد و چون بالغ مي  يوسف طغرل را بسيار عزيز مي. بخشد  اين غالم را به او مي

چنـان  «گيـرد    گزيند و جشن عروسي مفصلي براي او مي  از خانداني معتبر همسري برمياو 
  .)نقل به مضمون ،403 – 401: 1368بيهقي، (» كه گروهي از خردمندان پسند نداشتند
  :گويد  فرخي دربارة اين جشن چنين مي

 ... هيچ كسي را ديگر حاجبي نيست چنو   از پي حاجب طغرل كه ز شاهان جهان
 نكنــد هــيچ شــهي از پــي تــزويج پســر   آنچه او كرد به تزويج يكي بندة خويش

  )131: 1335فرخي، (

كه  ،ابويعقوب يوسفوزارت خويش را به  ،در دوران كوتاه سلطنت خود ،سلطان محمد
طغـرل بـه جاسوسـي عليـه يوسـف       ،در عهـد مسـعود   ،ولي ،سپرد ،پدر همسرش نيز بود

 .سـكاوند زنـداني كنـد    ةرا در قلعـ  ،پرداخت و سبب شد كه مسعود يوسف، عـم خـويش  
نقـل بـه   ، 402 -  401: 1368بيهقـي،  (دروته از دنيـا رفـت    ةدر قلعق  423در سال  يوسف
  .كند ميني ا   اشارهفرخي به اين واقعة تاريخي  .)مضمون

مشـاور سـلطان محمـود و     ،ابوبكر حصيري سيستانيفرخي خواجه ن اممدوحاز ديگر 
  :است، مسعود

 مــردان جهــان تــا محشــر ةخانــشــرف   ست و بدوستاسيستان خانة مردان جهان
  )174: 1335فرخي، (

خـوان در مجلس و بارگاه و بر   زانـوي شـاه جهـان نشسـتههم
ــويي بنگــذرد زان   هر پند كزو بشنود بـه مجلـس  بنيوشــد و م

  )322 :همان(
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خواجـه احمـد   ن امخالفـ و از ا .ق در عهد مسعود وفات يافت 422در  ابوبكر حصيري
  .)نقل به مضمون ،505: 1368بيهقي، (حسن ميمندي بود 

. قصـيده در مـدح وي دارد   48فرخـي   .سلطان محمد از ديگر ممدوحان فرخي اسـت 
سـلطان محمـود    .)232: 1342، سراج منهاجقاضي ( »بود روز يك در مسعود و او والدت«

عهـد    محمد را وليو د وش ميپشيمان  ،سپس ،گزيند  عهدي برمي  مسعود را به واليتنخست 
بـراي او دوات گهرنشـان    ،به گفتة فرخـي و، نهد   كند و اختيار سپاه را در دست وي مي  مي
را به  وافرخي ). 118: 1335فرخي، (تر از آن است   فرستد، زيرا قلم با تيغ برابر بلكه قوي  مي

  :بودن ستوده است عالم و اديب
 او سخن راند پيوسته چو پيوسته درر   او هنر دارد بايسته چـو بايسـته روان

  )106: همان(
 كه بيم چشم بـدان دور بـاد از آن مهتـر      علم خواهد گفتن سپند بايد سوخت چو

  )117 :همان(

 وي از« ؛محمود نبوده باشـد بودن محمد همچون جمال  اميد است كه اديب و عالم ،البته
  .)231: 1342، سراج منهاجقاضي ( »كنند روايت بسيار عربيت اشعار

د مـ در تعزيت محمود و تبريك بـه مح  اي فرخي قصيده ،چون محمد به سلطنت رسيد
  :سرود با مطلعِِ
 ...دل بــه مهــر و جمــال ملــت داد    كـه بـود از يمـين دولـت شـادهر

 هــر كــه او دل بــر ايــن اميــر نهــاد   طاعــت آن ملــك بــه جــا آورد
ــاد    اگــر آن شــاه جاودانــه نزيســت ــه زيـ ــد جاودانـ ــن خداونـ  ايـ

  )41 ،40: 1335فرخي، (

درباريان، مسعود بـر وي   ةتوطئسبب  هب ،بيش از هفت ماه حكومت نكرد ومحمد ولي 
ايـن بـار مـدت     ؛دوباره به حكومـت رسـيد  ق  432ولي در  ،خروج كرد و وي را كور كرد

ماه بود و به دست مودود بن مسـعود او و فرزنـدانش كشـته شـدند      چهار محمدحكومت 
  .)، نقل به مضمون232: 1342، سراج منهاجقاضي (

  :بوده است »هما«برگشته  پادشاه بختنقش پرچم اين  ،گفتة فرخي بر بنا
 همـاي نشـان   تر از  داشته است همايونكه  همــاي زريــن دارد نشــان رايــت خــويش
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ــر او ــر س ــه ب ــايهميش ــودةس ــاي ب  تـر از همـاي مـدان     تو هيچ سايه همـايون    هم
 جهان همه او را شود كـران بـه كـران   اگر   هما چو بر سر كس سايه افكند چه عجب

  )274: 1335فرخي، (

  .نام ديگر فرخي مسعود است ممدوح صاحب
اميرالمؤمنين علي گفتندي، و در شـجاعت  او در سخاوت تا حدي بود كه او را ثاني 

پدرش را ... گرز او را هيچ مرد به يك دست از زمين برنتوانستي گرفت . ثاني رستم
 داشـتي و محمـد را عزيـز داشـتي      از وي رشك آمدي و او را پيوسته سـركوفته مـي  

  .)232: 1342، سراج منهاجقاضي (

 ،ري به جنـگ فرسـتاد   ةو را به ناحيامحمود به اين پسر تا آن حد بود كه  ةو عدم عالق
ت الزم را در اختيار او نگذاشت تا شـايد نـابود شـود يـا حـداقل شكسـت       ولي آلت و عد

  :گويد  نمايد و مي ي ديگر تفسير ميا فرخي اين امر را به گونه اام. خورده و شرمنده شود
 جهان بگشاد و صافي كـرد همـوار     نيــروي لشــكرخداونــدي كــه بــي

 بــه روي لشــكر غــدار و مكــار      شـــت او را بـــر در ريپـــدر بگذا
 ها بود سلطان را دريـن كـار  غرض   سليح و لشكر و پـيلش جـدا كـرد
 نـدارد كـس چنــو فرزنـد را خــوار      نه از خواري چنـان بگذاشـت او را
ــي   وليكن خواست تـا شـاهان بداننـد ــه او ب ــدارك ــر آرد پدي  كــس هن

  )145: 1335فرخي، (

دربـاري   اي طـي توطئـه   ولـي . رسيد  سلطنت  به ، وصي او،محمد ،محموداز مرگ  پس
پـروردة    حرّه ختلـي، خـواهر محمـود، و مـادر مسـعود و ايـاز اويمـاق، كـه دسـت         توسط 
كـه فرخـي    ،ي از سران و سردارانا و عده ،)163: همان(حساب مسعود بود   هاي بي  بخشش
  :عِِبا مطل اي ها پيوسته بود و طي قصيده نيز به آن

 هين! بگذار! كن ها نزد كه داري؟ بازنامه   اي بريد شاه ايران از كجا رفتـي چنـين
  )299: همان(

و زنـداني   ،را از اصفهان به پايتخت دعوت كردند و با آمدن او محمد خلع، كور مسعود
هاي پياپي از تركان   تدبيري و پس از شكست  بر اثر بي ،ه سال سلطنتپس از نُ ،مسعود .شد

  :هنگام فرار از غزنه به هندوستانق  432سلجوقي در 
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غالمانش چاهي ژرف كندند و فراخ، و به خاشـاك و  ...  به رباطي كه آن را ماريكله خوانند
هـا ريـگ     هـا و غـراره    جـوال ... چوب سرش پوشيده كردند تا مسعود در آن جايگاه افتـاد  

زير پاي همـي نهـاد تـا نزديـك     ... گذاشتند و مسعود آن را   ر كردند و به وي فروميپ  همي
ها هاون و چيزهاي سنگي بياويختند از نهيب جـان و    پس از مطبخه .رسانيد كه برتواند آمد

: 1318، القصص و التواريخ  مجمل(زدند پشتاپشت تا سست شد و كشته گشت   بر سر او مي
  .)232: 1342، سراج منهاجقاضي نيز  ؛406

شاعران و مادحان محمد بود، حال مداح مرد قدرتمند غزنين  ءجز نخستكه  ،خيفر اام
 شـمارِ . دكنـ  شـماتت مـي   ،آنان بـود  ءكه حتماً محمد هم جز ،و دشمنان مسعود راد شو مي

شـود   ميها مربوط  قصايد فرخي در مدح مسعود حدود نوزده عدد است كه چندتايي از آن
اين مدايح مسعود را به شجاعت ستوده و در اكثـر  در فرخي . عهدي مسعود به زمان واليت

تأكيـد  موضـوع  ايـن  بـه   بيهقي تاريخگذراني اوست و   خوارگي و خوش  ها سخن از مي آن
كـه از   پيالـه روان شـد، چنـان   « .)872: 1368(» شراب روان شد چـون جـوي آب  « :كند مي

كه مجلس شراب راست ها مستان بازگشتند امير برنشست و به خانة زرين آمد بر بام   خوان
چــون روزي ده بگذشــت و دريــن مــدت پيوســته شــراب « .)747: همــان( »كــرده بودنــد

  .)675: همان(» ...خورديم   مي
 خــوردن تــو مــدحت و آن دگــران ذممــي   خوردن و شاديمي خور كه تو را زيبد مي

  )239: 1335فرخي، (
 عشـق مبـاز  گويد سيكي مخـور وكه تو را   آنبازي كن و سيكي خور و برخند بر عشق

  )204: همان(

سالي  در ميانهق  429به سال  ،به احتمال زياد ،را نديد و مدفرخي مرگ مسعود و نيز مح
  .درگذشت

  
  ها  سرگرمي. 15

و  كنـد  مـي كـه فرخـي بـه آن اشـاره      ،در پايان اين مقال مفيد دانستم بـه موضـوع ديگـري   
بپـردازم و آن شـكاركردن اسـت بـه جهـت       ،دهندة خوي محمود و فرزنـدان اوسـت   نشان

بسيار عالقه داشتند  ،)جره(ه شكار پره خاص ،محمود و پسرانش به شكار. سرگرمي و تفريح
  :از جمله ،شكارها اشاره رفته استبه اين گونه  فرخي ديوانو بارها در 
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 تيغ و تير تو همي سـير نگردنـد ز كـار      اي ز جنگ آمده و روي نهاده به شـكار
  )79: انهم(

و ا اي ريزي يا هيچ خوناست شده   ريزي خسته نمي گاه از خون  گويا سلطان محمود هيچ
  :شده است  و از آزار موجودات ديگر خسته نمي ،كرده  نميسير را از خون 

 ... بر قطاراندرآوردي به لشكرگه چو اشتر   شـانزين به كرگان برنهادي در ميان بيشه
 شـهريار  ها بي مرد كردي، شهرها بـيقلعه   اژدهـاها بيكردي، دشتشيرها بي  بيشه

  )87 :همان(
ــرزد ــاختر ب ــوه ب ــر از ك ــاب س ــو آفت  بخواست باده و سـوي شـكار كـرد آهنـگ       چ
 چنـگ   چرخ به   خدنگ پيش به زه كرده نيم    به كـوه برشـد و انـدر نهالـه گـه بنشسـت

  )206: همان(
 خان آشـيان قيصر قفس شد خانه برقصر بر   كـرد كـز اخبـار آناين هفته شكاري اندر

  )337 :همان(
مند بوده است و در يكي از اين شـكارها    نيز به اين نوع شكار بسيار عالقه دو البته محم

  :افتد  مي ياتفاق خاص
 فـــراخ دشـــتي چـــون روي آينـــه همـــوار    پشته شـد از كشـته پـيش روي اميـر  پشته چو
ــاب     چون چشـم دوسـت شـد همـهچشم آهو ز ــف ت ــون زل ــو چ ــاخ آه ــار ز ش  دادة ي

  )103: همان(
داند كشوار يا بونصر خبر   نمي ،به قول خود ،افتد و  فرخي از ديدن اين منظره به گريه مي

محمد دليل ايـن گريـه را جويـا     .رسانند كه فرخي در حال گريستن است  به امير محمد مي
اش او را به گريه انداخته بوده اسـت،    فرخي كه خوي انساني مقاله، نگارندةبه نظر . شود  مي

ام كـه از مـن دور شـده      ياري آهوچشم داشته«: گويد  شود و مي  از ترس به دروغ متوسل مي
  .)همان(فرستد   ، و امير غالمي زيباچهره و آهوچشم براي او مي»است

  .ده استعاليق و تفريحات سلطان محمود بازي چوگان بوديگر از 
 سزاست راتو مر جهان خلق ززدنچوگان چوگان زدي به شادي با بنـدگان خـويش
ــد همــي ــايش كن ــتاره ني ــو را س  گويد كه قدر و منزلت و مرتبت تو راست   گــوي ت

  )21: همان(
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 چو حاجبان تـو و بنـدگان تـو چوگـان       به خواب ديده نبود او كه با تـو دربـازد
  )251: همان(

  
  گيري  نتيجه. 16
در قصايد  او .فرخي فقط به مدح صاحبان قدرت نپرداخته است ،گونه كه مالحظه شد  همان

ديـوان او   ،در حقيقـت  ،ها بوده گنجانـده اسـت و   حوادثي را كه خود شاهد آن شو مدايح
ـ    مي وي تاريخ منظوم عهد محمود و مسعود است حد  تا هـايي    ل تـاريخ تواند حـداقل مكم

گرچـه در نقـل    .حمداهللا مسـتوفي شـمرده شـود    ةگزيد تاريخگرديزي و  االخبار  زينچون 
نكـات و   وييِبـازگ شده اسـت، بـا     هاي شاعرانه از حقيقت دور   بعضي از حوادث با تخطي

و گاه اگر از تغزل اوليه  .دهد  حوادث جانبي روي ديگري از تاريخ آن دوره را به ما نشان مي
بلكه او با گفتن  ،بينيم كه اين قصايد مدحي نبوده  مي ،بگذريمهاي دعايي آخر قصايد   و بيت
در يـك قصـيده    الًمث ،اين حقايق در ذم ممدوحان خويش سخن رانده است نِردگذا و باقي

بردباري و مهرباني ستوده و در همـان قصـيده از رفتـار    دارابودن صفاتي چون محمود را به 
  :ده استخشن و دور از انساني او با اسيران سخن ران

ــان ــاني مهربـ ــاري، مهربـ ــاري بردبـ  ... گزار گزاري حق شناسي، حق  شناسي حقحق   بردبـ
ــار       جويان در قطـار آري كنـيكه را از جنگ هر ــاو او را مه ــام گ ــده و از خ ــن پيچي  زآه

  )77 ،76: همان(

و گويا . سازد  بيني او را بر ما روشن مي  طنز تلخ و نكتهاز او  اي و اين دو بيت در قصيده
  :سرايد  شده است كه فرخي براي رفع شبهه مي  در همان ايام هم به اين مسائل توجه مي

 جويد عـوار  عرض تو آن كس كه اندربادكور   گويد سـخنطعن توگنگ باد آن كس كه اندر
  )79: 1335فرخي، (

  
  منابع
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