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های سلطان محمود غزنوی به هند لشکرکشی  

«عنصری»و « فرخی» و بازتاب آن در دیوان  

 

 1مریم بلوری

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد
Email: bolourimaryam@yahoo.com 

 

 2نوری مختاری نیا

آبادارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف  کارشناس  
Email: mokhtari.noori@gmail.com 

 

     

     

 چکیده                   

ها و فتوحاتش که متون تاریخ و حتی ادبی به انحاء مختلف به ذکر جنگاورییکی از شاهان مقتدری     

. استکردهها بر کشور ایران حکومت میاند، سلطان محمود غزنوی شاه مقتدر ترک نژاد است که سالپرداخته

سلطان محمود غزنوی، در طی دوران حکومت خود به دالیل مختلف بارها به سرزمین پهناور هندوستان تاخته 

است که دوتن از شاعران نامدار دربارش که در بسیاری از این سفرها همراه او و غنائم بسیاری به چنگ آورده

اند. بازتاب این وقایع در اشعار این دوتن که تهاند از نزدیک و با ذکر جزئیات به شرح این ماجراها پرداخبوده

اند بلکه با ها باوجود حضور در دربار، صرفاً مدیحه نگفتهدهد که آناست نشان میهدف پژوهش حاضر بوده

-رکشینظیر است.. لشکاند که در نوع خود کمبیانی دقیق به ذکر این وقایع پرداخته و پرده از حقایقی برداشته

د کنمیکمک  بهتر این حکومت شناختما در به گرفته هم ًا با نام اسالم و دفاع از دین صورت میهایی که عمدت

ست در میان شاعران و سازد. گفتنیوقایع آشکارتر می را در تبیین و انعکاس آن این شاعران دقت و مهارت هم و

د. انالً رئال به  ذکر این ماجراها پرداختهنویسندگان ایرانی قرون چهارم تا هشتم هجری، فرخی و عنصری به صورت کام

شود بیشتر  جنبة نمادین، عبرت آموز  و حتی های بعد در متون ادبی دربارة این شاه غزنوی دیده میآنچه در دوره

 .استتمثیلی داشته

 ..محمود غزنوی، هندوستان، سومنات.، عنصری، فرخی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

تاریخ از آن دسته معارف بشری است که تعامل مداومی با ادبیات و بویژه شعر فارسی داشته است و دارد. هرچند شعر و ادب از     

های آگاهی ترین سرچشمهجنس هنر، تخیل، عاطفه و مجاز است و به ظاهر نسبت چندانی با عالم واقع ندارد؛ اما در عمل یکی از مهم

ها، اشعار شاعران است. در تاریخ ادبیات ایران پس از اسالم، شاعران هر عصر چنان متأثر تحلیل و تعلیل آن مورخان، از وقایع گذشته و

اند و در اند که در آثارشان اطالعات مفیدی دربارة تاریخ سیاسی، اجتماعی و تمدّنی عصر خود برجای گذاشتهاز محیط خود بوده

توانند با استفاده از این اشعار، به درک ای که حتی مورّخان میاند؛ به گونهسخن گفتههای گوناگون شعری، از وضع زمانة خود قالب

 (.3131درست و کاملی از تاریخ جامعه و فرهنگ آن زمان دست پیدا کنند )نورانی نیا و اکبری بیرق، 

در این راستا آیا مورخان  عتماد کرد ودر متون ادبی هرکشور ا توان به مسائل تاریخی مطرح شدهتا چه حد می در جواب این سؤال که

ادبیات آیینة تمام نمای رویدادها، رفتارها، نویسندگان هر دوره، باید گفت اند یا شاعران و در صحت گفتار اعتقاد محکمتری داشته

سی محتوا و توان یک جامعه را با بررشود و میهای بشری است که زبان حال و شناسنامة یک ملت محسوب میها، اندیشهتالش

های اجتماعی را ردیابی کرد )روح االمینی، موضوع ادبیات آن شناخت؛ با رویدادها و رفتارهای اجتماعی آشنا شد و سیر تحولی پدیده

ها، لها و مَتَها، رنج را در شعرها، زندگی را در مَثَلاند که تاریخ را در قصهپرور ایران، هوشمندانی وجود داشته(. در سرزمین ادب3131

اند و عشق و کینه، خوشی و ناخوشی، حمله و دفاع، شکست و پیروزی، قهر الی خطوط ادیبانة خود گفتهسیاست و کیاست را در البه

اند و از ادبیات آیینة تمام قدی از زندگی ما، تاریخ، فرهنگ، جامعه، خانواده، شخصیت و و آشتی مردم ما را به رشتة تحریر کشیده

سال پیش زمزمة درسی را  51اند.  نخستین جامعه شناس ایرانی، غالمحسن صدیقی، حدود ت ما به دستمان دادهخالصه اجتماعیا

نام گرفت. او راه شناخت جامعه را بررسی ادبیات دانسته و کلید بسیاری از درهای بستة فرهنگ  "اجتماعیات در ادبیات"سر داد که 

تواند در جامعة ادب ایران آزمایشگاهی دایر کند که در آن (. عالم اجتماعی می3131 را در صندوقچة ادبیات یافته است )اسکارپیت،

به کشفیات بزرگ جامعه شناختی دست بزند، حیطة شناخت فرهنگ و جامعه را گسترش بدهد، نشان بدهد چگونه تاریخ، ادبیات را 

فرانسوی نوشت: تأثیر دین، آداب و رسوم و قوانین بر ادبیات، سازد؛ زیرا همانگونه که مادام دواستال نویسندة و ادبیات، تاریخ را می

 ترین اسناد تاریخی هر ملتی ادبیاتدنبال دارد؛ از این روست که جالل آل احمد اعتقاد دارد اصیلها را هم بهمتقابالً تأثیر ادبیات بر آن

توان از گذشته را می ادهای اجتماعی و فرهنگی دورانها و رویدآن ملت است و مابقی جعل است )همان(. بنابراین بسیاری از پدیده

های تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اعتقادی،اخالقی، آیینی، اداری و سیاسی، به صورت گنجینة ژرف و پهناور ادبیات فارسی در زمینه

 (.3131مستقیم یا غیر مستقیم بیرون آورد )روح االمینی، 

ی هادر قرن پنجم و ششم هجری در اشعار فارسی بازتاب بسیاری داشته، لشکرکشی که ایرانیکی از وقایع و حوادث تاریخی     

در ادامه به اجمال زندگی شاعران است. سلطان محمود غزنوی به سرزمین هندوستان است که موضوع پژوهش حاضر قرار گرفته

 گذرانیم.غزنوی و ذکر وقایع روزگار محمود غزنوی را از نظر می
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 به سرزمین هندوستان لشکرکشیغزنوی و محمود 

خمّار  ه. ق ترکان غزنه، بوری حاکم  111در سال » گوید:دربارة تاریخ تولد محمود غزنوی اقوال مختلفی وجود دارد. زرین کوب می   

ین این تاریخ سبکتگکفایت آن شهر را از فرمانروایی برکنار کردند و سبکتگین را به امیری و رهبری خود انتخاب کردند. از و بی

فرمانروایی  بیست سالة خود را آغاز کرد. وی قبل از به قدرت رسیدن، کوشید تا از طریق ازدواج با دختر یکی از محتشمان زابلستان، 

احساسات مردم محل را به سوی خود بکشاند. و بر اثر این پیوند بود که محمود زاده شد. در واقع بنیاد قدرت مستقل غزنوی که 

ود، پسر سبکتگین از آن امپراتوری قدرتمندی ساخت، اساسًا در ایام فرمانروایی سبکتگین پی ریزی شده بود )زرین کوب و محم

ه. ق درگذشت و پسر جوانترش اسماعیل، که نوة دختری الپ تگین بود را نامزد جانشینی  133(. سبکتگین در سال 3133دیگران، 

ه. ق با توسل به شمشیر،  133تر بود یک سال بعد از مرگ پدر، در سال نشینی پدر شایستهخویش کرده بود، ولی محمود که برای جا

 برادرش را کنار زد و خود فرمانروای غزنویان شد )همان(.

 کوه سلسه دامنه در که افغانستان شهرهای از یکی غزنین، در ق. ه 113 سال در غزنوی محمود سلطان»خوانیم: در جای دیگر می    

 اقبال) «کرد فوت بالد همان در ق. ه 153 سال در و کرد عمر سال یک و شصت وی. آمد دنیا به است، شده واقع سلیمان های

 .(513: 3131 عاقلی، و آشتیانی

 (. 3111ه.ق محمود از دختر رئیس زابلستان متولد شد )باسورث،  115در سال » گوید: ست که باسورث میاین در حالی

سال مشغول لشکرکشی به سرزمین هندوستان بود. وی،  51قریب به  سال پادشاهی خود، 11طول  در غزنویسلطان محمود  باری

کرد. البته آغاز کنندة این حمالت سبکتگین بود ولی در زمان سلطان محمود،  شانزده یا هفده بار به سرزمین ثروتمند هندوستان حمله

ها را با سه رویکرد توان علل عمدة این لشکرکشییز به شدت دنبال شد. میاین حمالت به اوج رسید و در زمان جانشینان وی ن

که سرزمین هندوستان غنی و ثروتمند بود؛ غزای غزنویان در آنجا به معنای متفاوت ولی در عین حال مرتبط با هم بیان کرد. اول این

وان تت ارتش بنیان  غزنوی باشد. دلیل دوم را میتوانست پشتوانة محکمی برای بقای حکومدست یابی به ثروتی عظیم بود که می

ألة کرد. سوم، مسگرفت و مشروعیتی برای آنان حاصل میها با هدف نشر اسالم صورت میمذهبی دانست، به این معنا که لشکرکشی

رج از غزنه مشغول بایست در خاسپاه غزنویان بود که برای جلوگیری از بحران و مشکالت ناشی از وجود آن در مرکز حکومت، می

، فتح هاکه یکی از مهمترین آن های بسیاری انجام دادلشکرکشی (. سلطان محمود غزنوی3135شد )صالحی و میرشکاری، جنگ می

 دهد:گونه شرح میفتح سومنات را اینزین االخبار  .بودسومنات 

زمستان اندر آمد بر عرف و عادت خویش، سوی هندوستان  و امیر رحمه اهلل، از بلخ به غزنین آمد و تابستان آنجا ببود. و چون»    

رفت به غزا، و پیش او حکایت کردند: که بر ساحل دریای محیط شهری است بزرگ، و آن را سومنات گویند، و آن شهر مر هندوان را 

ید عالم، صلی اهلل علیه و سلم، از چنان است، که مر مسلمان را مکه، و اندر او بت بسیار است از زر و سیم. و منات را که به روزگار س

های آن بتخانه اند. و گوهرها اندر او نشانده، و مالی عظیم اندر خزینهکعبه به راه عدن گریزانیدند بدان جاست، و آن را به زر گرفته

مردم شهر را در حصار  اند. اما راه او سخت پر خطر است و مخوف و با رنج بسیار.... . و چون لشکر اسالم نزدیک شهر آمدند،نهاده

گرفتند، و به حرب پیوستند، و بسی روزگار نشد که حصار بگشادند، و لشکر امیر محمود اندر اوفتادند، و کشتنی کردند هرچه منکرتر، 

تند بشکسو بسیار کفار کشته شدند. و امیر محمود، رحمه اهلل، بفرمود: تا مؤذن بر سر دیهره شد، و بانگ نماز داد، و آن بتان را همه 

 وو بسوختند و ناچیز کردند. و آن سنگ منات را از بیخ برکندند، و پاره پاره کردند، و بعضی از او بر استر نهادند، و به غزنین آوردند، 

 (.3133و نیز ر. ک. مستوفی، 3111)گردیزی، « تا بدین غایت بر در مسجد غزنین افکنده است

مین های سلطان محمود به سرزدربارة لشکرکشی وپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان،تاریخ ایران کیمبریج از فردر کتاب       

م. محمود، چیپال را نزدیک پیشاور بشکست و گرفتار کرد، و چنان بر وی تحقیر روا  3333ق/ه.  135در سال »خوانیم:می هندوستان
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داشت که چیپال تاب نیاورده و انتحار کرد. انندپال، پسر جیپال اتحاد موقتی بزرگی از پادشاهان هندی شمال غربی تشکیل داد، اما 

م(. پادشاهان هندوشاهی بعدی، یعنی ترپلوچنپال و  3333ق/ه.  133سلطان این اتحاد را نیز در ویهند و نگرکوت درهم شکست )

ادشاهانی نظیر گندا، راجای کالینجر به جنگ با محمود ادامه دادند، اما رفته رفته از سراسر پنجاب به پسرش بهیمپال، متحداً با پ

« ای نیرومند بود منقرض گردیدم. سلسه هندوشاهی که زمانی سلسله 3351ق/ه.  133شرق رانده شدند، و با مرگ بهیمپال در سال 

های سلطان محمود به سرزمین دربارة یکی دیگر از بزرگترین حمله ز این کتابو در جایی دیگر ا (.1، ج3133کوب و دیگران، )زرین

جمنا بود. در شهرهای این  -تالش عمدة غزنویان متوجه عبور از پنجاب و رفتن به دو آب میان گنگ » خوانیم:می پهناور هندوستان

م. مورد حمله قرار گرفت(  3331ق/ 131سر )در سال ناحیه چندین معبد هندوان بود که از آن جمله بودند معبد چکرسوامی در تانی

م بر این معبد حمله برد(.  3333ق/ 133و معبد ماثوره که معروف بود، کریشنای قهرمان در آنجا به دنیا آمده بود )محمود در سال 

پال و چندل، راجای کالنجرف های مقدماتی خود را برای نبرد با پراتیهاراه، راجای قنوج، معروف به راجه جیمحمود با این پیروزی

 133معروف به گندا، دو تن از بزرگترین پادشاهان هند شمالی آماده کرد. گندا سرسخت ترین دشمن محمود بود. وی در سال 

م به هند لشکر کشید، گندا در  3355ق/ 131م در برابر محمود با شاهزادگان هند متحد گردید، اما چون محمود در سال  3333ق/

گمان اوج سفرهای جنگی محمود به هند لشکرکشی به نجر حصاری شد و سرانجام ناگزیر از محمود زینهار خواست. اما بیقلعه کال

فریاد تهر به انهلواره راند، م. اتفاق افتاد. در این سفر، محمود سپاهش را از راه بیابان بی 3351-1ق/ 131-33سومنات بود که در سال 

به خود سومنات رسید، در سومنات معبد معروفی بود، و در معبد بتی قرار داشت که نماد آلت رجولیت  و از آنجا از طریق کاتیاوار

کردند، و درآمد ده هزار روستا وقف مهادوا، خداوندگار ماه بود، و هزار برهمن و سیصد و پنجاه آواز خوان و رقصنده در آنجا خدمت می

بد را به تصرف آورد، و بیش از بیست میلیون دینار غنایم از آنجا به چنگ آورد، و معبد سومنات بود. محمود پس از جنگی خونین مع

 (.1، ج3133کوب و دیگران، )زرین« سرانجام معبد را به آتش کشید

بان زاند که در ادامه به معرفی  اجمالی  آنها و بیان این وقایع از بیش از دیگران به بیان این فتوحات پرداخته« عنصری» و « فرخی»  

 آنها خواهیم پرداخت.

 

 فرخی سیستانیها از زبان بازتاب لشکرکشی

از شاعران بسیار نامی اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است. « فرخی»ابوالحسن علی سیستانی پسر جولوغ متخلص به     

پدرش از مالزمان امیر خلف بن احمد، حاکمران سیستان بود؛ او پس از کسب علم و ادب و آموختن موسیقی به نحو کمال، با گفتن 

ر به نوای چنگ و بانگ دلکش خود به مصاحبت و منادمت بزرگان اختصاص یافت. شهرت وی در شاعری اشعار بدیع و خواندن آن اشعا

هنگامی آغاز شد که از زادگاه خود سیستان در طلب امیری حمایتگر به بلخ و تخارستان رفت و به خدمت امیر ابوالمظفر طاهر چغانی 

(. نظامی عروضی در چهار مقاله علت مهاجرت فرخی از سیستان 3113قت، از امیران آل محتاج که مردی ادیب و شاعر بود رسید )حقی

کرد و این دهقان او را هر سال دویست کیل کند: فرخی در سیستان خدمت دهقانی از دهقانان سیستان را میرا این گونه بیان می

ود، ولی بعد از ازدواج، مخارجش بیشتر داد، این مبلغ در دوران مجردی برای فرخی کافی بپنج منی غله و صد درم سیم نوحی می

شد و از دهقان درخواست کرد تا سالیانه به او سیصد و پنجاه کیل گندم و صدو پنجاه درم سیم بدهد، تا با مخارج ساالنة او برابر شود، 

نبال ممدوحی ولی دهقان با درخواست افزایش مواجب فرخی مخالفت کرد. همین موضوع باعث شد فرخی در اطراف و اکناف به د

باشد تا بهتر قدر او را بداند. بعد از مدتی وی به دربار ابوالمظفر چغانی را یافت و در آنجا به شوکت و مکنت فروان رسید )نظامی 

(. فرخی بعد از چندی به درگاه سلطان محمود غزنوی به غزنین روی نهاد و از آن پس در سلک شاعران دربار سلطان 3133عروضی، 

د و از دیگر شاعران محبوب تر شدة؛ چنانکه در سفرهای جنگی از جمله هندوستان در رکاب آن پادشاه بود )حقیقت، محمود درآم
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سرایان به سادگی و روانی و استحکام و سرای ایران است. سخنان وی در میان قصیده(. فرخی یکی از بهترین شاعران قصیده3113

احساسات عادی و بیان آنها به زبان سادة روشن و روان چندان مهارت به کار برده که از متانت ممتازست. وی در استفاده از افکار و 

رسد، یعنی همان سادگی و لطف ذوق و رقت احساسات این حیث گاه درست در پایة سعدی، شاعر بزرگ دو قرن و نیم بعد از خود می

(. فرخی ذهنی 3131صیده گویان عهد خود داراست. )صفا، و شیرینی بیان را که سعدی در میان غزل سرایان دارد فرخی در میان ق

گوید که فرخی عجم را همچنان است که متنبی عرب را، و این هر دو فاضل، سلیم و طبعی مستقیم داشته، استاد رشید وطواط می

نیست؛ بلکه مدایح  (. فرخی فقط شاعری مداح نیست و قصاید او فقط مدح3111گویند )دولتشاه سمرقندی، سخن را سهل ممتنع می

ها، وزرا، و مسائل اجتماعی، مانند رفتار با اسرا، شکارها و شاهدها در دوران غزنوی ها، مصالحهاو بیان کنندة اوضاع سیاسی، مانند جنگ

توان گفت که در حقیقت دیوان وی مکمل کتب تاریخی آن دوران است و حتی در بعضی موارد به علت ثبت جزئیات ، بر است. می

هجری، هنگام پادشاهی سلطان مسعود غزنوی اتفاق افتاده است از  153(. وفات او در سال 3131ها برتری هم دارد )سلطانیه، نآ

 شود وی در هنگام مرگ خود جوان بوده است: تأسفی که لبیبی بر فوت فرخی دارد، معلوم می

 (.3131)صفا، « پیری بماند دیر و جوانی برفت زود    گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد                             »    

وده و ب های سلطان محمود غزنوی به سرزمین هندوستان، بارها همراه ویلشکرکشی گونه که گفته شد فرخی سیستانی، درهمان    

 گوید:و در بارة شجاعت سلطان محمود در روز نبرد می ،است از نزدیک این اتفاقات را مشاهده کرده

 من ملک محمود را دیدستم اندر چند جنگ»

 مردمان گویند سلطان لشکری دارد قوی

 

 پیش لشکر خویشتن کرده سپر هنگام کار 

 «پشت لشکر اوست در هیجا به حق کردگار...

 (3113)فرخی،                                            

 

که  در دیوان اشعار خود رزمین هندوستان فتح سومنات است. فرخیترین فتوحات سلطان محمود غزنوی در سیکی از معروف    

 کند:چنین اشاره میحدود نه هزار بیت دارد، به این واقع 

 فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر»

 

 «سخن نو آر که نو را حالوتیست دگر 

                                

ان دهد که لشکریگوید و توضیح میدر این قصیده فرخی از ارزش حملة سلطان محمود غزنوی و برتری کار او بر اسکندر سخن می    

ها و شهرهای دهد که در بین راه قلعههایی را تحمل کردند و شرح میسلطان محمود برای رسیدن به قلعة سومنات چه سختی

های مندهیر و دیو رسند و در آنجا دو کاخ با شکوه به نامکودر و نهرواله مقر حکومت بهیم میکنند تا به چیمتعددی را تصرف می

جا روند و پس از فتح سومنات، زر و جوهرات آنجا به سمت سومنات میکنند و از آنها را غارت میلوراه بوده است که سپاهیان آن

کنند و از راه دریایی وسیع که روزی برگشت نیز حصار کندهه رو تسخیر می زنند و در مسیرخانه را آتش میکنند و بترا تصرف می

 گردند: دو مرتبه جذر و مد داشت و سپس  بیابانی خشک و بی آب و علف به غزنین بازمی

 
 ز کافران که شدندی به سومنات به حج»

 

 همی گسسته نگشتی به ره نفر ز نفر 

 نانخدای خوانند آن سنگ را همی شمَ 

 

 بیهده سخن است این که خاکشان بر سر چه 

 خدای حکم چنان کرده بود کان بت را 

 

 ز جای برکند آن شهریار دین پرور 

 بدان نیت که مر او را به مکه باز برد 

 

 بکند و اینکه با ما همی برد همبر 
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 چو بت بکند از آنجا و مال  زر برداشت

 

 خانه در فکند آذربه دست خویش در بت 

 نان را چندانکه دید سر ببریدبرهم 

 

 دی بتابد سربریده به، سر آن کز ه   

 ز خون کشته کز آن بتکده به دریا راند 

 

 چو سرخ الله شد، آبی چو سبز سیسنبر 

 ز بت پرستان چندان بکشت و چندان ببست 

 

 «که کشته بود و گرفته ز خانیان به کتر 

 )همان(                                                                                                                                                                          

 

اندازه مورد توجه شاه عزنوی قرار داشت که بارها که سومنات کجا بود و چرا تا این اینک اندکی در باب سومنات سخن برانیم .این    

 است.به آنجا لشکرکشی کرد و ذکر فتوحاتش تا این حد به شهرت رسیده

 لغت نای. گویند صاحب معنی به نات و ماه معنی به سومه کلمات از ترکیبی شود؛ می تلفظ سومناتها سانسکریت، در سومنات    

 نات و گویند را قمر هندی به سوم زیرا قمر؛ مانند است صنمی یعنی است ناتسوم آن ترکیبی معنای و شده مفرس که ستهندویی

 ودخانهر از معبد این. داشت قرار شیوا معروف گاهپرستش و معبد آن، در که بود واقع هند گجرات ایالت در سومنات .است تعظیم نشانه

        . آوردندمی آب بت شستن برای آن از روز هر و داشت فاصله فرسخ دویست است، بهشت در آن مصب کردندمی گمان که گنگ

 (3133 عالمی،)

 و بودند عبادت مشغول خانهبت آن در براهمه از کس هزار دو و داشت طال گنبد چهارده که بود بزرگ ایخانه بت سومنات، معبد    

 بتخانه خدام معین، هایزمان در کرده، تعبیه آن در طال هایجرس و بودند آویخته خانه آن در من دویست وزن به طال از زنجیری

 و سرتراش سیصد همواره. گشتندمی مشغول عبادت به براهمه و آوردندمی در صدا به را هاجرس و دادندمی حرکت را زنجیر آن

 معبد این در بزرگی مراسم خسوف، هنگام در. بودند خدمت آماده خانهبت آن در روز شبانه رقاص، کنیزک پانصد و مغنی سیصد

 مکه همنزل به هندوان، برای سومنات معبد که دارد اعتقاد گردیزی. کردندمی شرکت آن در هندو هزار یکصد از بیش که شدمی برگزار

 پهلو به بت منزلی  یک از یابی،شرف هنگام در و آمدندمی آن زیارت به دور بسیار هایمسافت از هندوان. است مسلمانان برای

 همان(. )برسند آن پای به تا غلتیدندمی

 هگفت و شدمی محسوب مهادیوا نرینه از تمثالی که شدمی عبادت سومنات بزرگ بت آن، در و داشت ستون شش و پنجاه معبد    

 در آن ذرع دو و بود ظاهر آن ذرع سه و گز پنج مقدار طولش تراشیده، سنگ از بود صنمی است؛ ساخته را بت آن وی خود که شده

 گرفته رارق دریا به رو و طال از ایکرسی بر بزرگ بت این گردیزی، از نقل به. دانندمی بالغ متر پنج را طولش دیگر برخی. مخفی زمین

 بها گران هایسنگ از پر زرین، هایطبق رویشروبه و دارد گردن بر گوهرین و یاقوت بندهای گردن است؛ اندود مشک به سرش و

 قابل آن گرداگرد هاییپله طریق از و دارد جا مرد ده اندازه به که گرفته قرار بلندی بر رد،گ  سکویی بر اشکرسی و بت آن. اندنهاده

 قطری از که است کوچک هایباندنر ها،پله آن بین در و اندداده قرار گوناگون مردان صورت به هاییبت پله، هر در و است رسیدست

 نای اند،ساخته شده مالی روغن چوب و سنگ از درهایی نیز هابت از برخی پیکر بر. روندمی پایین و باال کاران خدمت و دربانان آن

 قریه زاره ده نقلی به و روستا صدها حتی و شدمی بزرگ بت نذر فراوانی جوهرات. هندوانند بزرگان و پادشاهان پیکرهای بیشتر هابت

 هدایای و درفتنمی زیارتش به آنان. بود بینا و شنوا میراننده، بخش، حیات دهنده، روزی بت این هندوان، اعتقاد بنابر. بود بت این وقف

 هر تب این. نمودمی خارج وصف از که بود گردیده جمع بت آن نزد در طریق این از بسیار اموال که طوری به بردند؛می برایش نفیس

 زاره هزار بیست آن بزرگ بت و معبد برای شده نثار هایثروت این از غزنوی محمود گویند. شدمی شستشو عسل و شیر آب، با روز

 (3133 عالمی،. )برد خود خزانه به زمرد و لعل و یاقوت به مرصع ستون شش و سرخ زر درهم( میلیون بیست)
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است، فتح قنوج و لشکرکشی به طرف قلعة نندنه و مبارزه با نندای و سختی و طوالنی نکتة دیگری که فرخی به آن اشاره کرده     

 بودن راه و گرمای هوا و تصرف کردن قلعه است: 

 قوی کنندة دین محمد  مختار» 

 چو بازگشت به پیروزی از در قنوج

 شب اندر آمد و نندا سپاه را برداشت

 برفت و بر دمشان یک دو منزل و همه را

 

 

 

 ن دولت محمود قاهر کفاریمی 

 مظفر و ظفر و فتح بر یمین و یسار...

 برفت و پیش چنین شه، شدن نباشد عار...

 «بکشت و دشمن دین را بکشت باید زار...

 (3113)فرخی،                                          

 

گنگ را نیز به رشتة تحریر درآورده است. وی طبق روال ای طوالنی وقایع مربوط به لشکرکشی سلطان محمود به فرخی در قصیده     

های جادویی و طلسم  دهد و در ادامه از قلعهمعمول خویش نخست با شرح جزئیات، سختی و صعب العبور بودن مسیر را شرح می

فرمانروای آن ناحیه قبل از گوید که شار شده است. و در ادامه میتیر رها می گوید که با دست زدن به درهای آنای سخن میشده

جا متواری شده و سلطان محمود به دنبال آن رفته؛ سپاهش را قتل عام و زن و دخترش را به رسیدن سلطان محمود به گنگ از آن

 است:آوردهاسارات در 

 همیشه کار تو غزوست و پیشة تو جهاد»... 

 گواه این که سوی گنگ روی آوردی

 از گ ل های سیلهاش چو برم آبطریق

 های ستورچه خارهایی کاندر س رین

 خبر شنید که پیش از پی تو شار از گنگ

 به چاشتگاه ملک با کمر کشان سرای

 شه سپه شکن جنگجو ز پیش ملک

 دو دختر و دو زنش را فرو کشید از پیل

 

 گر بیدارازین دو چیز کنی یاد، خفته 

 پی غزای بداندیش فرقة کفار

 اره ز خارهای هاش چو دنداننبات

 فرو شدی چو به برگ اندر آهنین مسمار...

 گذشت و پیل پس پشت او قطار قطار

 برفت بر د م آن جنگجوی کینه گزار...

 میان بیشة گشن اندرون خزید چو مار...

 «به خون لشکر او کرد خاک را غنجار...

 (3113)فرخی،                                          

  
 خوانیم:دیوان این شاعر میهمچنین در  

 تو کردی تهی حد هندوستان را»

 
 «ز مردان جنگی و پیالن منکر... 

  

 :در جایی دیگر از دیوان فرخی آمده و یا   

 خسرو غازی محمود محمد سیرت»

 

 ورز هنرپرور کامل فرهنگشاه دین 

 آنکه برکند به یک حمله در قلعة تاغ 

 

 زرنگوانگه بگشاد بیک تیر در ارگ  

 آنکه زیر سم اسبان سپه خرد بسود 

 

 به زمانی در و دیوار حصار بشلنگ 

 آنکه ببرید سر برهمنان جمله به تیغ 

 

 «وانکه بشکست بتان بر در بتخانه گنگ 
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 های رفیع را به آتش کند. آن قلعهحمله میگوید: محمود امسال به چند قلعه از هندوستان می فرخی    

ماند. آن ها حتی چند خشت روی هم باقی نمیکند. طوری که تا چند روز دیگر از آن قلعههای عمیق تبدیل میکشد و به گودالمی

افتد. از روی هم انباشته شدن ای مانند زمزم به راه میها رودخانهرساند که از خون آنها را به هالکت میآن قلعهقدر از مردان ساکن 

. بردها را به عنوان برده به اسارات میآیند و زنان ساکن آن قلعههای بلند در میها به شکل کوهها درون گودال ،گودالاجساد آن

دارد، با به کارگرفتن واژة زمزم به رحمانة سلطان غزنوی پرده برمیشاعر ضمن این که از تاخت و تاز بیکنید همانطور که مالحظه می

اند. این ظرافت شاعرانه در عین مدح شاه، به بخشد تا نشان دهد همة ساکنان قلعه کافر و بی دین و مهدورالدم بودهکار او قداست می

به  ها تبدیلای به گودال تبدیل شود و سپس همان گودال از کثرت کشتهرد. وقتی قلعهعمق و شدت حمالت و کشتارها نیز اشاره دا

ایست. زنان بَرده و اسیر، مردان کشته، یکی از پشت نیزه بر شکم، دیگری ضربت تیغ از مغز های ناگفتهکوه گردد، خود روشنگر نکته

 اش فرود آمده...:تا سینه

 

 امسال نام چند حصار قوی نوشت»

 

 ر هر یکی شهی سپه آرای و محتشمد 

 ست سر؟تا باز بر تن که به بانگ آمده 

 

 ست دم؟تا باز به تن که به جوش آمده 

 اینک همی رود که به هر قلعه برکند 

 

 از کشته پشته پشته و از آتش علم علم 

 های صعبتا چند روز دیگر از آن قلعه 

 

 ده خشت برنهاد نبیند کسی به هم 

 اسیر و برده شود، مردشان تباهزنشان  

 

 تنشان حزین و خسته شود، روحشان دژم 

 آن را به سینه تیغ فرود آمده ز مغز 

 

 وین را ز پشت نیزه فرو رفته در شکم 

 وز خون حلقشان همه بر گوشة حصار 

 

 رودی روان شده به بزرگی چو رود زم 

 آنجا که کنده باشد تلی شود چو کوه 

 

 «باشد قعری شود چو یمآنجا که قلعه  

  

که ظاهرا بعد از فتح سومنات  ،های پیروزمندانة سلطان محمود غزنوی از سرزمین هندوستانبازگشت چنین فرخی در یکی از هم    

 کند:سرایی میاینگونه سخن آید،هایی که در مسیر بازگشت پیش میو سختی ،بوده است

 یمین دولت شاه زمانه با دل شاد»

 

 فال نیک کنون سوی خانه روی نهادبه  

 ها فکنده ز پایبتان شکسته و بتخانه 

 

 حصارهای قوی برگشاده الد از الد 

 تر از هرمانهزار بتکده کنده قوی 

 

 دویست شهر تهی کرده خوشتر از نوشاد 

 فرجامهای بیگذاره کرده بیابان 

 

 فرنادهای بیسپه گذاشته از آب 

 که مایه گیر ابر گذشته با بنه زآنجا 

 

 رسیده با سپه آنجا که ره نیابد باد 

 ز ملک و مملکت چندین امیر یافته بهر 

 

 «ز گنج بتکدة سومنات یافته داد 
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 خوانیم:در بارة این واقعه می فرخی دیواندر قسمتی دیگر از   

 بگذرانیدی سپاه از رودهایی کز قیاس»

 

 قلیلژرف دریا باشد اندر جنب آن هر یک  

 بس شگفتی نیست گر بر ژرف دریا بگذرد 

 

 لشکری کو را بود محمود دریا دل دلیل 

 بازگشتی شادمان و بر ستوران سپاه 

 

 از فراوان زر و زیور بارها کردی ثقیل 

 رای را زنده تو بجهاندی و بزدودی همی 

 

 «دینان به صمصام صقیلزنگ کفر از روی بی 

  

 عنصریبازتاب فتوحات محمود غزنوی در دیوان 

فرزند احمد بلخی از شاعران بسیار نامی قرن پنجم هجری است. وی در بلخ متولد شد. « عنصری»ابوالقاسم حسن متخلص به      

جز آنکه (. از آغاز زندگی او اطالعات روشنی در دست نیست 3111پس از تحصیالت مقدماتی به کار تجارت مشغول شد )حقیقت، 

اند که وی بعد از مرگ والدینش، اموال و اثقال موروث برداشت و به تجارت رفت و در ضمن سفر به دست قاطعان برخی نوشته

که حرامیان اموالش ببردند به فکر تکمیل تحصیالت افتاد و با شوق و ذوق وافر (. همین3131طریق افتاد و ثروتش برباد شد )صفا، 

ه در اندک مدت به زیور فضل و هنر آراسته گردید و به وسیلة امیرنصر، برادر کهتر سلطان محمود غزنوی به کسب دانش پرداخت ک

:(. مناقب و بزرگی او 3111به دربار غزنویان راه یافت و به تدریج به مقامی نائل آمد که ملک الشعرای دربار محمود شد )حقیقت، 

محمود غزنوی بوده، و او را ورای طور شاعری فضایلست و بعضی او را حکیم  اظهرمن الشمس است، و سرآمد شعرای روزگار سلطان

(. عنصری بزرگترین قصیده پرداز و مدح سرای قرن پنجم بلکه زبان پارسی است و تاکنون بدین پایه و 3111اند )دولتشاه، نوشته

اء کنند ای انشاند قصیدهه به معارضه نتوانستهبا کثرت عده و توج مایه در جزالت لفظ و رشاقت سبک هیچ یک از شعرای قصیده سرا

 (. 3113و اگر از عهدة لفظ بر آمدند گرو معنی شدند و اگر حق معنی ادا کردند فخامت لفظ را از دست دادند )فروزانفر، 

ا به مدح اختصاص عنصری چنانکه از اشعار او آشکار است مردی بلند همّت و بزرگ منش بود و از این روی با آنکه قصاید خود ر    

ورزید. وی در بیان معانی دقیق و ها گاه از بیان مضامین اخالقی و اشعاری که نمایندة علو طبع وی است، تخلّف نمیبود، در آنداده

خیاالت باریک مهارت داشت و کمتر بیت اوست که مضمونی تازه که از ذوق خالق او سرچشمه گرفته باشد در آن دیده نشود.      

در غالب سفرهای جنگی سلطان محمود غزنوی همراه وی بود و تعدادی از قصایدش در وصف همین سفرهای جنگی است  عنصری

(. طبق بررسیی که این پژوهش در دیوان عنصری داشته است تقریبا حدود هفتاد درصد از قصاید این شاعر بزرگ، در 3131)صفا، 

ها و فتوحات سلطان محمود در سرزمین هندوستان، به ها به لشکرکشیمدح سلطان محمود غزنوی است که در بسیاری از آن

 شود:صورت مفصل یا گذرا اشاره شده است. در ادامه به چند مورد از این اشعار اشاره می

 اهی بسیار بزرگ در مکانی به نام پیشاور،با سپ یکی از فتوحات سلطان محمود در هندوستان، شکست دادن  چیپال است. چیپال    

ورد و خشکست می گیرد، خیلی زود سپاه بزرگ هندوستانکند. در نبردی که بین طرفین درمی، مبارزه میبا سلطان محمود غزنوی

های سلطان محمود غزنوی به سرزمین خود به لشکرکشی دیوان اشعارنیز در عنصری   آید.درمی چیپال به اسارت محمود

 کند:میچنین اشاره و فتوحات آن، این هندوستان

 ای خبر شاه هندوان چیپالشنیده»

 

 که بر سپهر بلندش همی بسود افسر 

 فزون ز لشکر او بر فلک ستاره نبود 

 

 حجر نبود به روی زمین بر او نه مدر 

 بدین صفت سپهی چون شب سیاه بزرگ 

 

 به دست ایشان شمشیرهای همچو سحر 
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 چو دود تیره درو آتشی زبانه زنان

 

 که پراکنده شد به دشت سقرای تو گفته 

 ز بیم ایشان از مغزها رمیده خرد 

 

 ها رمیده بصرز هول ایشان از دیده 

 خدایگان خراسان به دشت پیشاور 

 

 ای بپراکند جمع آن لشکربه جمله 

 پیاده ناشده آنجا به یک زمان آن روز 

 

 نه مانده بود سواری نه شاه و نه چاکر 

 هندو رافروختند همی زنده شاه  

 

 به پیش خمیة شاهنشه رهی پرور 

 از آن غنیمت کآورد شهریار عجم 

 

 «کسی درست نداند جز ایزد داور... 

 (3115)عنصری،                                                                                                                                            

شد. به روایت آن میدرآمد  ده هزار روستا وقف که  اشتبت بسیار معروفی وجود د ،در سومناتهمانطور که پیشتر اشاره شد،     

از  هایید و تکهنشکنبت معروف را میآورند و  در نبردی خونین، معبد سومنات را به تصرف درمی عنصری، سپاهیان سلطان محمود

 ند:کشمید و آن معبد را به آتش نآورمی ار زیاد دیگر، به ایرانه با غنایم بسیآن را  همرا

 

 کرد رام شیران راهمی یبه رزم را»

 

 بگسترید همی حق به تیغ حق گستر 

 از آنکه جایگه حج هندوان بودی 

 

 بهار گنگ بکند و بهار تانیسر 

 بتی که گفتند این است باس دیو بزرگ 

 

 بتگرخود آمدست و نکردست نقش او  

 سرش به غزنی بفکند بر در میدان 

 

 از آن سپس که بدو بود هند را مغفر 

 ای صد و ده پیل نامدار گرفتبه حمله 

 

 چنانکه بود در اقلیم هندوان سرور 

 ای که چه کرد او به چنگ بر چیپالشنیده 

 

 به کامش اندر زهر کشنده کرد لشکر... 

 اگر چه بود حشر بیکرانه ایشان را 

 

 نمود خسرو مشرق به آن حشر محشر 

 گروه ایشان در دست شاه گشته ستوه 

 

 سپاهشان دل پر کین و شهرشان ابتر 

 هنوز لشگر ما را ز خون مردانشان 

 

 

 «ها احمر...سم ستوران لعل است و تیغ 

 (351-3: 3115)عنصری،                                

 
                                                                                                                        

یبر به خجنگ در ای، بین فتوحات سلطان محمود غزنوی با فتح حضرت علی)ع( در ابیاتی بسیار زیبا، تشبیه اغراق گونه عنصری    

 آورد.وجود می

 لتان شد و در راه دویست قلعه گشادبه مو»

 

 که هر یکی را صد بند بود چون خیبر 

 هایی که شاه سوخت هنوزز بوم و بتکده 

 

 های خاکسترنبرده باد همه توده 

 به سند و ناحیت هند شهریار آن کرد 

 

 کجا به مردم خیبر نکرده بود حیدر 

 نه قلعه ماند که نگشاد و نه سپه که نزد 

 

 «قرمطی که نکشت و نه گبر و نه کافر...نه  

 (3115)عنصری،                                                                                                                                             
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گوید هدف و انگیزة اصلی سلطان محمود از لشکرکشی عنصری در چند قصیدة دیگر که در مدح سلطان محمود سروده است، می    

 به هندوستان و قتل و غارت آن کشور، گسترش و رواج دین اسالم و آیین حضرت محمد )ص( است:

 بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد»

 

 «ز بهر نصرت دین محمد مختار 

                                    

گوید:ای دیگر میو در قصیده      

 نبود جز همه کفر و نرقت جز کافر

«بــساط  نـــور  بگسترد  شــاه حــــق گــستر  

بدان زمین که بدو در ز وقت آدم باز»   

 کشید لشکر ایمان و کرد مجلس علم

 
 

طول  های سلطان محمود به سرزمین هندوستان سخن گفته و اتفاقاتعنصری در یکی دیگر از قصایدی که در آن از لشکرکشی  

جا رخ داده را با جزئیات کامل و به شکلی هنرمندانه بازآفرینی های طاقت فرسای راه طوالنی و وقایعی که در آنمسیر و سختی

داند:کرده است، هدف اصلی این حمالت را نشر دین اسالم می  

 خدای را غرضست و رسول را برهان...

 به کفر و لشکر کفر اندر آورد نقصان...

«مسلمـــان شدند پیـــر و جوان.. حـــصاریانش  

 

عجب مدار تو زو این صفت که دولت او»   

که زیادت کند مر ایمان رامرادش آن  

 گرفت حصنش و پیالن و گنج او او برداشت

 
 

گیرینتیجه  

برخوردارند. پژوهش حاضر ای برای بررسی وقایع تاریخی و اوضاع اجتماعی، متون ادبی در کنار منابع مهم تاریخی از اهمیت ویژه    

است. نتایج بدست آمده های سلطان محمود غزنوی پرداختهبا بررسی دیوان فرخی سیستانی و عنصری بلخی به بازتاب لشکرکشی

دهد:نشان می  

مین به گواه کتب تاریخی سلسلة غزنویان در طول دوران حکومت خود از سبکتکین گرفته تا محمود و جانشینان وی بارها به سرز -

اند.پهناور هندوستان لشکرکشی کرده  

رسد.ها به دالیل مختلف، در زمان سلطان محمود غزنوی به اوج خود میاین لشکرکشی _  

اند؛ بلکه در این اشعار تا حّد قابل توجّهی تابع مقتضّیات اجتماعی، تاریخی فرخی و عنصری در قصاید خود فقط به مدح نپرداخته -

اند. هو سیاسی آن دوران بود  

، گنجانده اند.ها در اشعارشان وقایعی را که اغلب خود شاهد آن بودهآن _   

ها را الاقل مکمّل کتب شود دیوان آندیوان این دو شاعر بزرگ، تا حّدی تاریخ منظوم عهد سلطان محمود غزنوی است و می -

وفی دانست.االخبار گردیزی و تاریخ گزیدة حمداهلل مستتاریخی آن دوران، چون زین  

اند، دیوان فرخی و عنصری تنها کتبی هستند که به صورت جدی و ه.ق به نگارش درآمده 1-3با بررسی متون نظم که در قرون  -

اند. جامع و با شیوة خاص خود به بازتاب این وقایع پرداخته  
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ری در تائل تاریخی و اجتماعی، تأمل جدیشود پژوهشگران برای دستیابی به نتیجة بهتر در تحلیل مسدر پایان پیشنهاد می    

قیق دهای دیگر نیز ترجمه نمایند. زیرا بررسیباشند و حتی برای شناساندن  این وقایع، آنها را به زبانمتون نظم و نثر فارسی داشته

 تواند بود.های سیاسی و تاریخی و اجتماعی، در تحلیل مسائل بسیار راهگشا آثار ادبی با تکیه بر دریافت جنبه

 

 منابع

، جامعه شناسی ادبیات، ترجمة مرتضی ک ت بی، تهران، انتشارات سمت3131اسکارپیت، روبر،   

  نامک انتشارات ،تهران، چهارم چاپ ایران، تاربخ ،3131 باقر، عاقلی، و عباس آشتیانی، اقبال

اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، تاریخ غزنویان، ترجمة حسن انوشه، چاپ 3111باسورث، ادموند کلیفورد،   

الکتب عالم انتشارات بیروت، دوم، چاپ ماللهند، تحقیق ق، 3131 احمد، بن محمد ابوریحان بیرونی،  

، فرهنگ شاعران زبان پارسی، تهران، انتشارات مؤلفان و مترجمان ایران3113حقیقت، عبدالرفیع ،   

محمد رمضانی، چاپ دوم، تهران، انتشارات پدیدة خاور، تذکرة الشعراء، به همت 3111دولتشاه سمرقندی،   

،نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی، تهران، نشر آگه 3131روح االمینی، محمود،   

، ترجمة حسن انوشه، 1، تاریخ ایران کیمبریج)از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان(، ج 3133زرین کوب، عبدالحسین و دیگران، 

پ هشتم، تهران، انتشارات امیرکبیرچا  

333-313: 3131، بهار، 3، شمارة 1، بازتاب تاریخ عهد غزنوی در دیوان فرخی، کهن نامه ادب پارسی، دورة 3131سلطانیه، فروغ،   

، 31، شمارة 1دورة ، دالیل و پیامدهای ورود غزنویان به هندوستان، فصلنامة مطالعلت شبه قاره، 3135صالحی، کورش و امیرشکاری، فاطمه، 

311-311: 3135تابستان   

، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات فردوس3، تاریخ ادبیات در ایران، ج 3131صفا، ذبیح اهلل،   

13-53 صص ،3133 زمستان هفتم، شماره تاریخ، سخن مجله سومنات، ،3133 محمدرضا، سید عالمی،  

دبیر سیاقی، گیالن، انتشارات کتابخانة سنایی، به کوشش محمد دیوان، 3115عنصری، حسن بن احمد،   
، دیوان، به کوشش محمد دبیرسیاقی، چاپ دوم، تهران، انتشارات زوار3113فرخی سیستانی،   

، سخن و سخنوران، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خوارزمی3113فروزانفر، بدیع الزمان،   

 عبدالحی حبیبی، تهران، انتشارات دنیای کتاب ، زین االخبار، به تصحیح و مقابلة3111گردیزی، ابوسعید، 

، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران، انتشاراتی امیرکبیر3133مستوفی، حمداهلل،   

، چهار مقاله، تصحیح محمد قزوینی، به اهتمام محمد معین، چاپ نهم، تهران، انتشارات جام3133نظامی عروضی،   

: 3131، خرداد 1، حملة غز به خراسان و بازتاب آن در قصاید فارسی، مجلة تاریخ ادبیات، شمارة 3131بیرق، حسن،  نورانی نیا، زهرا و اکبری

531-333 
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