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مقدمه
غزنویان نخس��تین سلس��له از امرای ترک نژادی بودند که پس از سامانیان در ایران
بر سر کار آمدند .در باره پیشینه این خاندان در منابع گوناگون اشاراتی یافت میشود.
قدر مس��لم این اس��ت که غزنویان ،امیر -غالمانی بودند که در درگاه س��امانیان رشد
کردند و به مراتب عالی در س��پاهی گری و حکومت رسیدند .اولین اشارات بیهقی به
س��بکتگین – بنیان گذار این سلسله – در حکایاتی است که از زبان خود او و در باره
آغاز کارش – که به عنوان غالمی در نیش��ابور به البتگین فروخته ش��د – نقل گردیده
است( .بیهقی 1381،149 ،و )249
میتوان گفت سلس��له س��لطنتی غزنویان با محمود ،فرزند او ،به وجود آمد .این
فرصت پس از مرگ س��بکتگین و نیز هم زمان با ضعف سلس��له سامانی  -که آخرین
ضربه به آن را ایلک خان ترک از امرای خانیه ترکستان وارد کرد – برای محمود فراهم
ش��د .به طوری که پس از تصرف غزنه ،با ایلک نصر بر س��ر تقس��یم مملکت سامانی
به توافق رس��ید و با تصرف مناطق س��فالی جیحون تأسیس حکومت خود را به طور
رسمی اعالم کرد .این در حالی بود که او پیش از آن در سال  387باغلبه بر عبدالملک
سامانی و تصرف خراسان " از خلیفه عباسی القادر باهلل القاب یمین الدوله و امین المله
را به دست آورده بود" (نک :عتبی  .)1382،182محمد ناظم مینویسد که خلیفه مجوز
حکومت بر س��رزمینهای مفتوحه را به محمود داده بود(ناظم )1318،47؛ او همچنین
"اولین فرمانروایی بود که عنوان س��لطان را که پیش ازای��ن به هیچکدام از امرای ایران
داده نشده بود و فقط به خلفا اختصاص داشت دریافت کرد( .ابن اثیر  )15:259بر پایه
گزارش مورخان ،محمود طی دوران س��لطنت خود کوشید تا قلمرو وسیعی به وجود
آورد .او این کار را از طریق توس��عه مرزهای فرمانرواییاش به نواحی گوناگون تحقق
بخشید به طوری که در عهد او ایران صاحب بزرگترین فرمانروایی پس از اسالم شد.
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فتوحات او در هندوس��تان و افغانس��تان و سایر مناطق ش��مال و غرب ایران ،موجب
توسعه مرزهای ایران در این نواحی گردید .در واقع محمود از سویی فتوحات خود را
در سرزمینهای هند دنبال میکرد و از سوی دیگر در مناطق مختلف ایران به کشمکش
با خاندانهای محلی ایران میپرداخت و س��رزمینهای آنان را یکی پس از دیگری به
تصرف در میآورد .سرزمینهایی که به گفته فرخی:
همه به تیغ گرفته است و از شهان ستده است

شهان با دل جنگ آور و بهوش و بهنگ
(دیوان)26،

از جمل��ه این ش��اهان میتوان ب��ه صفاریان سیس��تان ،خوارزمش��اهیان خوارزم،
تصرف ممالک آنان در راستای
فریغونیان گوزگان و ش��اران غرجستان اش��اره کرد که ّ

اهداف توسعه طلبانه محمود غزنوی انجام شده است.

محمود تا سال چهارصد و بیست و یک هجری حکومت کرد .عهد او ،هم در میان
امرای غزنوی و هم نسبت به امرایی که تا آن زمان بر ایران حکومت کرده بودند ،دورهای
خاص بود .وی کوشید در عین متابعت کامل از خالفت بغداد ،سیمای سلطنتی قدرتمند
و با ش��کوه را در ایران به نمایش بگذارد .دوران حکومت او لبریز از وقایعی اس��ت که
عالوه برکتب تاریخی در دیوان اشعار شاعران دربار او نیز به ثبت رسیده است.
حال س��ؤال اساس��ی در این تحقیق که ب��ه روش توصیفی – تحلیلی و به ش��یوه
کتابخانهای صورت گرفته ،این اس��ت که آیا میتوان نوشتههای مورخان غزنوی را بر
محک اشعار این شاعران سنجید و آیا این وقایع آنچنان که در نوشتههای مو ّرخان آمده
در اشعار شاعران عهد غزنوی نیز بازتاب الزم را یافته است یا خیر.

پیش از آن ،نگاهی به موقعیت این شاعران و مناسبات آنان با محمود غزنوی بایسته
است:
مش��هور اس��ت که دربار محمود مجمع شاعران بس��یاری بوده است که از مناطق
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مختلف بدان روی میآوردند .آنچه این شاعران را به دربار غزنه جذب میکرد شهرت
ش��عر دوس��تی و ش��اعر نوازی او و نیز دربار پرزرق و برقش بود که نوید صلههایی
چش��م گیر به آنان میداد .این شاعران همگی در خدمت دستگاه غزنوی قرار گرفته و
با آگاهی از نقش خود در گسترش شهرت سلطان میکوشیدند.
حضور این شعرا به قدری در دستگاه غزنویان برجسته بوده است که مو ّرخان نیز در

وقایع نگاریهای خود بدان اش��اراتی داشته اند .به ویژه بیهقی که ضمن بیان رویدادها،
چندین بار به حضور ش��اعران در دربار مسعود و عرضه شعر در مناسبتهای گوناگون
اش��اره دارد .رس��می که بی تردید از روزگار پدرش محمود باق��ی مانده بود .بیهقی در
جلد هفتم کتابش در گزارش جشن مهرگان سال  422یعنی یک سال پس از درگذشت
محمود و نیز آغاز س��لطنت مسعود مینویسد " :و شعرا پیش آمدند و شعر خواندند...و
امیر شاعرانی را که بیگانه تر بودند بیست هزار درم فرمود و علوی زینبی را پنجاه درم بر
پیلی به خانه او بردند و عنصری را هزار دینار دادند" (بیهقی .)1381،423
یکی از مهمترین وظایف این ش��اعران ،انعکاس وقایع غزنویان بوده اس��ت .نقشی
که حتی مورخی چون بیهقی به آن واقف است .او در موارد متعددی آگاهی خود را از
نقش شعر در تبیین وقایع نشان میدهد .در جایی میگوید " :من در مطالعت این کتاب
تاریخ از فقیه بو حنیفه اسکافی در خواستم تا قصیده یی گفت به جهت گذشته شدن سلطان
محمود و آمدن امیر مسعود بر تخت و مملکت گرفتن مسعود"(بیهقی .)1381،516 ،او در
تحلیل نقش شعرا در جاودانگی نام پادشاهان به روابط عنصری و محمود نیز اشاره میکند
و اشعار او را دلیل ع ّزت و بزرگی محمود میداند (همو .)1381،523 ،چنان که اشاره شد
این رابطه دو س��ویه بوده است و شاعران نیز در مقابل ذکر محامد و اقدامات محمود،
صلههایی به یاد ماندنی از او میگرفتهاند .درباره بعضی از آنان چون زینبی علوی و نیز
غضایری رازی داس��تانهایی شگفت ثبت شده است (نک :صفا1385،572 ،و.)551:1
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همانطور که در اش��عار ش��اعرانی چون خاقانی نیز اش��اراتی در این باره آمده است
(ن��ک :صف��ا.)1385،1:560،
فرخی سیستانی جایگاه ویژهای داشتهاند.
از میان شاعران دربار غزنوی ،عنصری و ّ

ش��اید یکی از دالیل این امر باقی ماندن دیوان اش��عار این دو شاعر است که به عنوان
توجه اس��ت .به هر روی گزارش وقایع
ا ّولین دیوانهای موجود ش��عر فارس��ی قابل ّ
تاریخی عصر محمود غزنوی در شعر این شاعران ،از مهمترین علل شهرت آنان است؛
عاملی که آنها را در میان شاعران عهد غزنوی در موقعیتی ممتاز قرار میدهد چنان که
سنایی گفته است:
شد ملک محمود و ماند اندر زبانها مدح اوی

عنصری رفت و از او گرد جهان امثال ماند
(دیوان)147،

اکنون باید دید براندازی خاندانهای ایرانی که بررس��ی آن هدف اصلی این تحقیق
است در اشعار این شاعران چگونه بازتاب یافته است.
ص ّفاریان
صفاری��ان همانن��د طاهریان خاندان��ی ایرانی نژاد بودند که ب��رای مدتی در بخش
بزررگی از ایران به ویژه خراس��ان و سیس��تان حکومت کردند .آنان اولین حکمرانانی

بودند که بدون اِعمال نظر خالفت عباس��ی به والیت داری رس��یدند و پس از آن در
ص��دد جلب اعتماد و تأیی��د دارالخالفه برآمدند .درباره صفاریان ،اش��ارات اندکی در
قصاید ش��اعران پارس��ی گو آمده اس��ت .اما همین اشعار کم ش��مار از اهمیت بسیار
برخوردار اس��ت؛ چرا که عصر یعقوب را در تاریخ شعر فارسی جاودانه ساخته است
و آن به سبب ظهور اولین قصیده سرایان پارسیگو در عهد یعقوب و به امر و تشویق
اوست (نک :تاریخ سیستان .)209-1389،211
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س��تاره اقبال صفاریان پس از مرگ یعقوب و در عهد حکومت برادرش عمرولیث
خیلی زود افول کرد .محمد بن وصیف در قصیدهای به پایان تأسف بار آل صفار اشاره
کرده اس��ت و با روایتی مختصر ،س��رانجامِ این خاندان را به تصویر کش��یده اس��ت
(تاریخ سیس��تان .)1389،286
درتاریخ سیس��تان آمده اس��ت که عمرولیث پس از شکست در برابر اسماعیل بن
احمد س��امانی به فرمان معتضد خلیفه وقت عباس��ی به بغداد فرستاده شد و درآنجا
بود تا به فرمان معتضد درس��ال  289کشته ش��د(.تاریخ سیستان )1389،262،به این
ترتی��ب حکومتی که یعقوب درس��ال  247با س��عی فراوان بنیان گذارد ،فروپاش��ید.
(ن��ک :تاریخ سیس��تان )1389،286 ،از این زمان اس��تقالل سیس��تان از بین رفت و
امرای ص ّفاری به اطاعت سامانیان درآمدند(.تاریخ سیستان)294 ،تا اینکه درسال311
امارت این ناحیه به امیرابوجعفر از نوادگان عمرولیث رسید( .همانجا )310،او همان
کس��ی اس��ت که رودکی قصیده معروفش را با مطلع:
مــادر میرا بکــرد باید قـــربان

بچه او را گرفت و کرد به زندان
ّ

در س��تایش او سروده است( .تاریخ سیستان .)1389،324 ،امیر ابو جعفر احمد در
س��ال  352به دست غالمانش کشته ش��د (همانجا )326،و پسرش خلف بن احمد در
همان سال به امارت سیستان رسید (همانجا.)327،
وقایع میان محمود غزنوی و خلف بن احمد معروف به خلف بانو
اخب��ار خلف ب��ن احمد در کتابه��ای تاریخی این دوران چ��ون تاریخ یمینی،
زیناالخبارگردیزی و به ویژه تاریخ سیس��تان آمده است .از میان نویسندگان این آثار،
عتبی و گردیزی هم عصر بوده و وقایع او را ضمن اخبار منصور بن نوح سامانی ملقب
به سدید و پسرش امیر رضی نوح بن منصور -که مصادف است با عهد سبکتگین و نیز
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اوایل عهد سلطنت محمود -آوردهاند .در تاریخ محلی سیستان ،گزارشهای مفصل و
مش��روح تری در این باره وجود دارد .میتوان گفت اخبار عتبی از گردیزی بش��رح تر
ونسبت به تاریخ سیستان موجز است.در هر حال "سیستان در این ایام به خاطر فاصله
از بخارا بعد از نخستین دهههای قرن چهارم از زیر سلطه مستقیم سامانیان بیرون آمده
بود"(فرای.)244 ،1389
پس از رس��یدن محم��ود به امارت جنگی میان طاهر اب��ن خلف و بغراجق عموی
محمود بر سر تصرف پوشنگ روی داد که در آن بغراجق کشته شد و محمود به سبب
این واقعه "در سال  390به قصد خلف روانه شد و او را در قلعه سپهبد محاصره کرد"
(تاریخ سیس��تان  .)1389،346خلف برای دفع محمود به پرداخت صد هزار دینار زر
سرخ و آوردن نام محمود در خطبه و سکه متعهد شد(.عتبی  )1382،207محمود چون
قصد غزو هند را داشت در حال پذیرفت( .عتبی ،همانجا) خلف که به خاطراین وقایع
ناراضی بود خش��مش را متوجه سیس��تانیان کرد .چندی بعد محمود به دعوت اهالی
سیس��تان به آن جانب رفت و خلف را در قلعه طاق در حصار گرفت .او به مدد پیال ِن
هندی اش ،این حصار را در هم شکس��ت و خلف را تس��لیم ساخت .تنها یک جا در
فرخی به نام این حصار و گشودن آن توسط محمود اشاره شده است:
اشعار ّ

آن که برکند به یک حمله در قلعه تاق

1

وان که بگشاد به یک تیر در ارگ زرنگ

2

(دیوان)204،

 - 1این کلمه در دیوان فرخی تصحیح دکتر دبیر سیاقی به همین صورت آمده است.
 زرنج نام شهر بزرگ سیستان بوده است(.اصطخری ،المسالک والممالک به نقل از بهار در پاورقی تاریخ سیستان ص )15:نامشهری که حاکم نشین سیستان بوده و نیز نام قدیم سیستان (برهان قاطع ص)1017:
 - 2محمد ناظم نام این حصار را "اوک" نوشته است .او مینویسد ":شورشیان در قلعه محکم "اوک" پناه آوردند .سلطان قلعه
را محاصره کرد و پس از تصرف آن بسیاری را دستگیر و هزارها نفر را از دم تیغ گذرانید .بقیه هم فرار کردند( .حیات و اوقات
محمود غزنوی ص)74:
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سرکوب سیستانیان توسط محمود و واگذاری این ناحیه به برادرش نصربن سبکتگین
پس از برکناری خلف از امارت سیستان محمود یکی از امرای خود را در سیستان
گذاش��ت و خود به غزو هند رفت .در نبود او سیستانیان شوریدند و نبیره خلف را به
امارت برگزیدند .محمود بازگش��ت و بس��یاری از آنان را کشت و گروهی را در قالع
سیستان محبوس ساخت .در این واقعه ،ارگ معروف سیستان به دست محمود ویران
تصرف و ویرانی اش به دس��ت محمود اش��اره
کرات به این حصار و ّ
فرخی به ّ
ش��دّ .

کرده است:

حصاری کاندر آن مر خصم او را مسکنی دیدی

به ویرانی و پستی چون حصار سیستان بادا
(دیوان)129،

تصرف ب��اره ارگ بوده که خود
از نظر ش��اعر ش��اخص قدرت و توان محمودیّ ،

تصرف آن توسط غزنویان.
تأکیدی دیگر است بر اه ّمیّت سیستان و ّ
هزار باره گرفته است به ز باره ارگ

هزار شهر گشاده است به ز شهر زرنگ
(دیوان)206،

تصرف بودن نمونه تصرفات دشوار
فرخی ارگ سیستان را در استواری و غیر قابل ّ

محمود دانسته ،در کنار جنگ بلخ به آن اشاره کرده و دیگر فتوحات محمود را به این
فتح مانند کرده است:
جنگها کرده چو جنگ دشـت بلخ

قلعــهها کـنده چــو ارگ ســـیستان
(دیوان261،؛ نیز ،نک)263 :

از ای��ن اش��ارات بر میآید که ای��ن واقعه نزد محمود غزنوی و به تبع او ش��عرای
دربارش اه ّمیّتی ویژه داشته است .محمود سیستان را به مدد فیلهای هندوستانی خود

فرخی در اینباره میگوید:
گشودّ ،

خــداوند ما شاه کشـــور سـتان

کــه نامــی بدو گشــت زاولسـتان
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جهان را به شــمشیر هــندی گرفت

به شمــشیر بایــد گرفــتن جـــهان

شـــهان دگــــر باز مانــــده بــدو

بدادنــد چون ســگزیان سیــــستان
(دیوان)248،

ش��هرت این موضوع در حدی است که خاقانی نیز در قرن ششم در ستایش قزل
ارسالن بن ایلدگز به آن اشاره میکند:
محـــمود کفــی کـــه ســـیستـانت

محـکـوم چــو سیــــسجان ببیـــنم

چتـــر ســیـه و سپیــــد پیــلـــت

مــــالـش ده ســـیـستــان بـبینــــم
(دیوان)164،

عنصری ملک الشعرای در بار محمود در قصیده  34صفحه  125دیوانش در واقعه
تصرف سیس��تان توس��ط محمود به واقعه خلف و امیر رضی نوح بن منصور سامانی
ّ
اش��اره میکند که با وجود لشگرهای بسیاری که از خراسان و ماوراءالنهر برای مقابله
با خلف فرستاد ،هیچ توفیقی در جنگ با او به دست نیاورد:
چه مایه میــر رضی رنج بـرد و لشگر داد

که شد ز حدّ خراسان بدان زمین لشگر

نه زان سپاه کسی چیرگی گرفت به جنگ

نه زان بزرگان کس بر خلف بیافت ظفر

عنصری س��پس میافزاید که از عهد س��ام نریمان و رس��تم دس��تان هیچکس بر
سیستان غلبه نیافته است و به همین خاطر سیستان را مدینه العذرا مینامیدند.
نبـوده بود برآن شـهر هیچکس را دست

زعهد ســام نریمان و گـاه رستـــم زر

مدیـنة الـعذرا بــود نام او تــــا بـــود

از آن که چیره نشد هیچکس براو به هنر

آنگاه به تصرف سیستان و شکستن خلف بن احمد اشاره میکند.
رکاب عالی چون سوی او کشید به رزم

چنانــش کرد کز آن محکـمی نماند اثر

شد از کفایت تیغش به خوارمایه درنگ

خلف گرفـته و آن ممـلکتش زیر و زبر

و میافزای��د که محمود پس از س��رکوبی خلف بس��یاری از بزرگان سیس��تان را
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محبوسس��اخت.
زبس اسیر که در خـام 1کرد شـاه زمــین

در آن زمـین نه هــمانا که زنـده مـاند بـقر

فرخ��ی نیز در قصاید متعددی به این وقایع اش��اره کرده اس��ت .او در قصیدهای در
ّ

س��تایش حسن بن میکال معروف به حس��نک وزیر به اوضاع اجتماعی سیستان پیش از
این واقعه اشاره میکند .در تصویری که فرخی ارایه میکند مردم سیستان از ظلم و ستم
امرای خود به تنگ آمده و به همین خاطر بسیاری از آنان جالی وطن کردهاند که پس از
تصرف سیستان توسط محمود و کوتاه شدن دست خلف از این والیت به مدد کفایت و
ّ
کاردانی حسنک وزیر ،رفتگان باز گشته و اوضاع سیستان سر وسامان یافته است.

تــا خلف را خسرو ایران از آنجــا برگرفت

در ستـم بودند و در بیـداد هــر بیدادگــر

هر سرایی کان نکوتر بود و زان خوشتر نبود

همـچو شــارستـان قوم لوت شد زیر وزبر

کدخدایان شان خریده خانـهها بگـــذاشتند

زن ز شوی خویش دور افتاد و فرزند از پدر

بر شه ایران حدیث سیستان پوشیـــده ماند

سالها بودند مسکین از غم و در خون جگر

چون شه مشرق وزارت را به خواجه باز داد

بیشـتر شغلی گرفـت از شغل خواجه بیشتر

عالـمان را باز خـواند و مردمــان را بــار داد

شوی با زن گشت و زن با شوی و مادر با پسر

خانـهها آباد گشـت و کاخها بر پــای شد

با خـضر شـد بار دیگـر باغهای بی خـضر

عنص��ری در قصیده دیگری دش��منی و مخالفت خلف را ب��ا محمود دلیل نابودی
قدرت و حکومت او میداند:
دلـیل دیگر و برهــان دیـگر از خلف است

که سیــستان را او بــود رستـــم دســتان

به شـاه مشــرق تا دوسـتی هـمی پیوسـت

درخــت بخـتش را سبز و تازه بود اغصان

چـو شد مخالــف شـاه جـهان بدو پیوست

زوال نعــمت و بیـــچاره روزی و حـرمان

 - 1خام :چرم دباغت نشده (.نک:برهان قاطع)

(دیوان)211،
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ناصر خس��رو نیز به نام خلف و تصرف سیستان توس��ط محمود اشاره کرده و در
قصیدهای در ش��رح احوال خراس��ان و در اشاره به توس��عه طلبیهای محمود غزنوی
میگوید:
چـو سیستان زخــلف ری ز رازیان بـستد

وز اوج کیــوان ســر بر فــراشت ایوان را

(دیوان)817،

فرخی نیز همچون عنصری در قصیدهای دشمنی و مخالفت خلف بن احمد ص ّفاری
ّ

با محمود را دلیل از دست رفتن امارت ص ّفاریان میداند:
خــالف تو رانــده ست یعقـوبیــــان را

ز ایـــوان ســام یـــــــل و رســــتم زر
(دیوان)82،

چنان که ذکر ش��د خلف بن احمد از ن��وادگان عمرولیث صفاری بود .فرخی چند
جا از این خاندان با نام یعقوبیان نام برده و نام آنها را در ردیف خاندانهای بزرگی که
توسط محمود برانداخته شدند ،ذکر میکند:
خسروی از خسروانی بستدی پیروز بخت

تخت و ملک از خانــههایی برگرفتی نامدار

خــانه یعقوبیـــان و خـــانه مـــأمونیان

خــانه چیپــالیان و این چنین صد بر شمار
(دیوان)85،

محمود پس از سرکوبی سیستانیان و کشتن و به بند کشیدن بسیاری از آنان امارت
سیستان را به برادرش نصر بن سبکتگین سپرد(عتبی .)1382،225عنصری در قصیدهای
در ستایش نصر به حضور او در سیستان اشاره میکند:
همــه پاک شــد سیســـتان از بــــدی

بدیــن نیـــکخو شـــاه پــاکیـــزه تـــن
(دیوان)207،

لیک��ن تاریخ نش��ان داد که " دلبس��تگی س��گزیها ب��ه خاندان و سلس��له مح ّلی
خوی��ش ...همچن��ان اس��تمرار یافت و سیس��تان تحت س��یطره غزنوی��ان هرگز آرام
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نیافت"(فرای .)1389،245آنها بعدها با ترکمانان سلجوقی در حمله به غزنین و تصرف
آنجا همراه شدند چنان که در سال  511هجری فتح نهایی غزنین و شکست ابوالملوک
ارس�لان بن مسعود غزنوی به واسطه تدبیر تاج الدین ابوالفضل نصربن خلف صفاری
صورت گرفت .ش��رح این واقعه در آثار مورخان دوره س��لجوقی و نیز در کامل ابن
اثیر آمده است.1
ش��اید تصرف سیس��تان نیازمند بهانهای بود که آن را نزاع طاهر بن خلف بر س��ر
تصرف پوش��نگ ،به دس��ت محمود غزنوی داد .عامل دیگری که این واقعه را سرعت
بخش��ید اختالفات میان سیس��تانیان بود .اختالفاتی که از درون خاندان صفاری منش��أ
یافته و سراس��ر سیس��تان را فرا گرفت و همین اختالفات زمینه حضور ترکان غزنوی
را در س��رزمینی فراهم کرد که س��ابقه تاریخی آن نش��ان دهنده عدم پذیرش هر نوع
حاکم غیر مح ّلی بوده اس��ت .در واقع سیستان اولین جایی بود که محمود غزنوی پس
از رس��یدن به سلطنت تصرف کرد .از اش��عار شاعران دربار او بر میآید که محمود از
فرخی به
این واقعه بهرهبرداریهای بس��یاری کرده است .نمونه این اشعار را در دیوان ّ

تصرف ارگ سیستان را کاری بزرگ میداند که پس از آن هیچ
کرات مییابیم .آنجا که ّ
ّ
حصاری دست نیافتنی نمیباشد.

تا توای خسرو حصار سیستان بگشادهای

استواری نیست کس را بر حصار استوار
(دیوان)85،

تصرف سیستان
فرخی همچون عنصری مخالفت خلف را دلیل اصلی برکناری او و ّ
ّ

متصرف س��رزمینی معرفی کند
بیان کرده اس��ت .تالش اودر این اس��ت که محمود را
ّ
که مقامگاه س��ام یل و رستم زر بوده اس��ت .در واقع تاختن بر سرزمینی که خاستگاه
اس��طورههای ملی قوم ایرانی و تج ّلی گاه ایس��تادگی و مقاومت آنان بوده است برای
 -1نک :بنداری  1356صص316و 315و نیز ظهیری 44، 1332و صدرالدین حسینی 1380،124وابن اثیر جلد ،18صص173-179
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محمود که در این سرزمین ،بیگانه و تهی از هر نوع پشتوانه ملی و قومی بوده واقعهای
عظیم به شمار میآمده است.
فریغونیان
یکی دیگر از خاندانهایی که گمان نابودی آنها به دست محمود میرود فریغونیانند.
در باره این خاندان ایرانی در دیوان ش��اعران عهد غزنوی هیچ اشارهای نمییابیم .در
واقع تنها در بیتی از ناصر خسرو اشارهای به این خاندان میبینیم .ناصر خسرو در این
بیت اذعان میکند که فریغونیان از هیبت محمود گوزگانان را از دست دادند:
		
کجاست آنکه فریغونیان زهیبت او

ز دست خویش بدادند گوزگانان را
(دیوان)117،

عتبی در تاریخ یمینی مینویس��د ":والیت جوزجان در مدت پادشاهی سامانیان به
آل فریغون تعلق داش��ت که به میراث ،آن را در اختیار داشتند" (عتبی )1382،294 ،او
میافزاید "پس از درگذشت ابوالحارث سلطان محمود والیت او را به پسرش ابو نصر
واگذار کرد .ابو نصر در سال  401وفات یافت" (همانجا.)295،
پس از در گذش��ت ابونصر فریغون در س��ال  401والی دیگ��ری از این خاندان به
تصرف سلطان محمود
امارت گوزگانان نرس��یده و احتماال در همین ایّام این ناحیه به ّ
در آمده و چندی بعد نیز پس��رش امیر مح ّمد را به والیت آن ناحیه فرس��تاده اس��ت.

چنان که بیهقی مینویس��د " :پس از مرگ محمود،او [امی��ر محمد] را از گوزگانان به
1
فرخی نیز در قصاید
غزنین خواندند تا بر تخت سلطنت بنشیند( ".بیهقی ّ )1381،11

مکرر به حضور امیر مح ّمد در گوزگانان اش��اره کرده است .2بیهقی همچنین در
خود ّ

واقعه عصیان ابو علی سیمجوری علیه امیر رضی نوح بن منصور سامانی به ابوالحارث
 - 1ونیز ابن اثیر،جلد 421 ،16
 - 2نک:دیوان فرخی .تصحیح دبیرسیاقی.صص 107 ،70 :و 371
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فریغون به عنوان " خس��ر "1سلطان محمود در کنار س��بکتگین اشاره میکند که معلوم
میدارد سابقه مناسبات آنان به این دوران باز میگردد( .نک :بیهقی )1381،247
اش��اره دیگری در تاریخ بیهقی موجود اس��ت و آن در وقایع سال  401و در اخبار
جنگ غور اس��ت .بیهقی طی حکایتی که مضمون آن ذکر احوال س��لطان مس��عود در
چهارده سالگی اوس��ت مینویسد " :امیر مسعود میزبانیهای بزرگ کردی و حسن را
پسر امیر فریغون ،امیر گوزگانان و دیگران که همزادگان ایشان بودند بخواندی و ایشان
را پس از نان خوردن چیزی بخشیدی" ( بیهقی  )1381،165که باز تأکید دیگری است
بر ُحسن مناسبات محمود با فریغونیان گوزگان.
ذبی��ح اهلل صفا در معرفی کتاب حدود العالم مینویس��د ":مؤلف نامعلوم این کتاب
آن را به ابوالحرث محمد بن احمد فریغون تقدیم کرد .او از معاصران ابوالقاس��م نوح
بن منصور س��امانی و از آل فریغون یا فریغونیان بود که در گوزگانان اقامت داش��تند و
از خاندانهای مشهور خراسان بودند و به دست سلطان محمود غزنوی از میان رفتند"
(صفا .)1386،1:622
شاران غرجستان یا غرشستان
لس��ترنج در باره موقعیّت جغرافیایی غرشستان یا غرجستان مینویسد " :در خاور

بادغیس جایی که رود مرغاب سرچشمه میگیرد ناحیهای کوهستانی است که جغرافیا
نویسان قدیم عرب آن را "غرج الشار" نامیدهاند" (لسترنج  .)1337،442کلمه غرج در
زبان اهالی آن ناحیه به معنی کوهس��تان است و بنابراین غرج الشار به معنی کوهستان
پادش��اه اس��ت (.همانجا) در اواخر قرون وس��طی آن ناحیه را غرجستان میگفتند که
غالبأ به صـورت غرشس��تان نوشتـه میش��ود (همانجا) .این ناحیه تا اوایل قرن پنجم
 - 1خسر :پدر زن
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ب��ه خاندانی ایرانی تعلق داش��ت و امرای آنان را ش��ار مینامیدند(.عتبی .)1382،323
ش��اران غرجستان در دوره س��امانیان مطیع آنان بودند .پایتخت آنان اغلب "بلکیان" و
گاه "پش��ین" بود( .صفا  )1:208، 1386عتبی در تاريخ خود آورده که در س��ال 389
پس از رسيدن محمود غزنوي به سلطنت از سوي او به نزد شار فرستاده شد تا از شار
در متابعت از محمود بيعت بگيرد .ش��ار از سر رغبت پذيرفت که در بالد غرش ّ
سکه

و خطبه را به نام محمود بگرداند( .جرفادقانی  ) 323 ،1382چندی بعد ش��ار ابونصر
حکومت را به پسرش مح ّمد شاه سپرد .شاه شار اطاعت محمود را خوش نداشت؛ به
طوري که وقتي محمود براي رفتن به هند،از او نيز خواست تا لشگري برايش بفرستد،
توجه به واکنش شاه شار به غزو رفت و بازگشت؛ پس
شار اعتنايي نکرد .محمود بي ّ
از آن ش��ار را به غزنين فرا خواند( .همانجا ) 327،ش��ار باز بي اعتنايي کرد .محمود
اين بار لشگرياني را به فرماندهي ارسالن جاذب و آلتون تاش به سوي او فرستاد.شار
به حصار قلعه اي ش��د .لش��گريان محمود در پيرامون آن قلعه با او جنگيدند و او را
شکست دادند .پس از اين شار از محمود زينهار خواست ،ليکن پذيرفته نشد .او را از
قلعه بيرون کش��يدند .اموال و خزاینش را غارت کردند و سپس به فرمان محمود او را
در غزنين زنداني کردند ( 1جرفادقانی  .) 331 ،1382گرديزي تاريخ اين واقعه را سال
 403ذکر کرده است (گردیزی  .) 393 ،1363بنا به گفته عتبي محمود پس از برکناري
شار از حکومت غرشستان امور آن واليت را به شخصي به نام ابوالحسن منيعي سپرد.
(جرفادقانی  ) 331 ،1382ظاهرا ً اين ش��خص نيز مدتي بعد برکنار ش��د و "ابومنصور
قراتگين دواتي" از سپه ساالران محمود به امارت غرجستان رسيد .فرخي در قصيده اي
که در س��تايش ابومنصور قراتگين سروده به امارت يافتن او در غرجستان و جانشيني
ش��ار اشاره کرده است .در قصيده او اشاره ضعيفي به عصياني در عهد شار شده است
 - 1گرديزي مينويسد :محمود او را پس از دستگيري به شهر مستنگ [دربلوچستان ] فرستاد( .ص .)393
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که به طور احتمال همان واقعه نافرماني و سرکشي محمد شاه شار است.
سپـهب ِد سپـه شـاه شـــرق ابو منـصور

قراتـــگين دواتــي امــير غرجــستان

در اين ديار به هنگام شار چندين بار

پلنــگ وار نمودند غرچـگان عصــيان

به جز به صلح و به شايستگي وخلعت وساز		

بــه سر هـمي نتوانـست بـرد با ايـشان

نـگاه کــن که امــير جليل تا بنشست

به جـاي شــار به فرمـان خسرو ايران

يکي از آنان گردن ز راه راست بتافت

کـرانه کرد به مويي ز طاعت و فرمان

جزآن سبک خرد شوربخت سوخته مغز

غره کرد مر او را به خويشتن شيطان
که ّ

به استواري جاي و به نامداري کوه

فـريفته شد و از راه راست کرد کران

		
همي نديد که بر گاه ِ شار شيردلي ست

بـه تيغ شهـرگشاي و بـه تير قلعه ستان

گشاده شاه جهان پيش او به تيـغ و سپر

هـزار قلـعه صعب و هزار شـارستان

گراين حديث سبک داشت الجرم امروز

هـمي کشيد به دو پا سبک دو بند گران

از آن حصار مر او را چنان فرود آورد

کـه بخردان جهان را شگـفتي آمد از آن

ابومنصور

طلـسمهاي سکـندر همي کند ویران

در اين واليت پيش از تو اي ستوده امير

کــسي نديد ز فضل و سخا دليل ونشان

به روزگــار تو پيدا شد و پديد آمد

سـخاي گم شده وفضل روي کرده نهان

چه مايه مردم کز خانمان خويش برفت

فـرو گذاشت ضيــاع و سـراي آبادان

ز ايمـني به وطن کردن انـدر آمد باز

بـه نــام عدل تو اي يادگار نوشروان

به کيميا و طلسمات مير

(دیوان)326 ،

آنچه از اش��عار فرخی بر میآید این اس��ت که محمود برای دفع شورش��ی در این
ناحیه یکی از امرایش را به آنجا میفرس��تد؛ لیکن با مخالفی مواجه میشود که فرخی
هرگز به نام او اشاره نمیکند .توصیف او درباره دفع این مخالف تاکیدی بر نوشتههای
مورخان در باره شاه شار است و این شاید تنها بخش مشابه در گزارش او و مورخان
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اس��ت .با این وجود توصیف فرخی از این واقعه بس��یار مبهم است و روشنی گزارش

فرخی همچنین متذ ّکر میشود که قراتگین به فرمان محمود
عتبی و گردیزی را نداردّ .

به امارت غرجس��تان رس��یده اس��ت .او در انتهای قصیده تأکید میکند که اوضاع این
ناحیه پیش از امارت قراتگین نابس��امان و آش��فته بوده اس��ت .از اش��عار فرخی چنین
استنباط میشود که گویا همین موضوع مقدمات تصرف آنجا را توسط محمود غزنوی
فراهم کرده است.
او در قصی��ده دیگری خطاب به محمود در مضمون مهم نبودن تصرف س��رزمین
ماوراءالنهر به امارت غالمان محمود در خوارزم ،توس و غرجستان اشاره میکند:
تو را آنجا غالمانند چون خوارزمشاهای شه

دگر چون میر توس و زو گذشتی میر غرجستان
(دیوان)254،

عنصری در بیتی از قصیده صفحه  125تنها به نام شار اشاره کرده.این بیت در عین
حال تنها منبعی است که در آن نام این حصار ذکر شده است:
حدیث شار و حدیث حصار کرکس عال

بــگفت خـــواهم کـان را ز وی نبود خــطر

براندازی خوارزمشاهیان به دست محمود غزنوی

خوارزمشاهيان يکي دیگر از خاندانهاي ايراني بودند ".پيش از سال  385در منطقه

خوارزم دو سلسله مستقل از هم وجود داشتند که يکي معروف به "آل عراق " و پايتخت
آنان شهر " کاث " از بالد شرقي جيحون در خوارزم بود و از پيش از اسالم در اين منطقه
امارت داشتند و ديگر " مأمونيان" بودند که در مناطق غربي خوارزم حکومت داشتند و
نام آنها از اواخر قرن چهارم در کتابهاي تاريخي ذکر شده است  .در سال  385حکومت
آل عراق با کش��ته ش��دن آخرين امير آنان ابوعبدهلل مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن عراق

معروف به خوارزمشاه به دست مأمون بن مح ّمد به پايان رسيد و از اين تاريخ مأمونيان
ب��ر تمامي مناطق خوارزم حکومت کردند" (نک :صفا  .)207:1-1386،208مأمونيان نيز
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تا سال  407برخوارزم حکومت داشتند و در اين سال محمود غزنوي به خوارزم لشگر
تصرف کرد و به يکي از غالمان خود ،به نام التونتاش حاجب سپرد که
کشيد و آنجا را ّ
او نیز با عنوان خوارزمشاه در اين منطقه حکومت خود را آغاز کرد و تا قبل از پايان عهد

مسعود غزنوي در آن ناحيه حکم راند.
گزارش مورخان در این باره
در مي��ان مو ّرخان��ي که به جنگ محمود با خوارزمي��ان و از ميان رفتن امارت آنان

پرداختهاند ،کاملترين گزارش از آن بيهقي اس��ت .اهميّت گزارش بيهقي در آن است

ک��ه بخ��ش هايي از اخبار خ��ود را در اين باره به نقل از وزير س��لطان محمود ،احمد
حسن میمندی و نيز ابوريحان بيروني که از نديمان و مشاوران خوارزمشاه بوده ،آورده
اس��ت .بنـابراين روايات ،خوارزمشاه مأمون بن مأمون داماد محمود بود و در اطاعت
کامل از محمود به س��رمي برد و همواره جانب محمود را در همه امور رعايت ميکرد
(بيهقي  .)1381،1101نخستین مسالهای که اين وفاق را خدشه دار کرد ،پس از جنگ
محمود با خانان ترکس��تان پیش آمد .محمود که در صدد مصالحه با خانيان برآمده بود
از خوارزمشاه خواست تا بدين منظور رسولي از جانب خود به نزد خانيان بفرستد .او
نپذيرفت و محمود به اين جهت رنجيده خاطر و بدگمان ش��د( .بيهقي )1103 ،1381
پس به پيشنهاد وزير از خوارزمشاه خواسته شد تا در واليت خود به نام محمود خطبه
بخواند .بيهقي در اينجا از قول ابوريحان ميگويد که خوارزمش��اه پس از مش��ورت با
او تصميم گرفت رسولي به غزنين بفرستد و از محمود بخواهد تا به طور رسمی اين
موضوع را از او درخواس��ت کند (همانجا .)1104،بيهقي ميافزايد رسول خوارزمشاه
شخص عنودي بود .او نامههايي به دروغ از زبان خوارزمشاه به نزد محمود برد و همين
موض��وع اخت�لاف ميان آنان را عميقتر کرد 1.محمود تصمي��م گرفت که به آن جانب
 -1حقیقت این احوال پس از تصرف خوارزم برای محمود روشن شد و او آن رسول را که یعقوب جندی نام داشت بر دار کشید.
(بیهقی ،همانجا)
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حرکت کند .پس خوارزمشاه اعيان لشگرش را گرد آورده و به آنان گفت که چارهاي جز
پذيرش خواست محمود ندارد .امراي او سر به شورش برداشتند( .بيهقي )1106 ،1381
چون اين خبر به محمود رسيد ،سه راه در مقابل خوارزمشاه نهاد که با انجام يکي از آنها
حاضر به بازگش��ت به غزنين و انصراف از جنگ ميشد .آن موارد عبارت بود از خطبه
خواني به نام محمود و يا فرستادن نثاري در خور و يا فرستادن بزرگان خوارزم براي
عذرخواهي به دربار او (همانجا)1108،؛ خوارزمش��اه که س��خت ترسیده بود تصمیم
گرف��ت که جز در خوارزم و گرگان��ج در بقیه نقاط تحت امرش به نام محمود خطبه
توجه به عنوان نثار به همراه جمعي از مش��ايخ و اعيان
بخواند و به جز آن مبلغي قابل ّ
خوارزم به نزد محمود بفرس��تد( همانجا) .بنا به گفته بيهقي ،خوارزمش��اه سپاه بزرگي

در هزاراس��ب داشت که ساالري آن با البتگين ،حاجب بزرگ او بود .البتگين در برابر
خواست خوارزمشاه دست به شورش زد .شورشيان ابتدا بسياري از بزرگان خوارزم
را کش��تند و پس از آن خود او را در ش�� ّوال س��ال  407به قتل رساندند و سپس برادر

زاده اش "ابوالح��رث محم��د بن علي بن مأم��ون" را به جاي او برتخت نش��اندند و
البتکين خود همه کاره ملک ش��د( .بیهقی  .)1108 ،1381پس از اين واقعه محمود به
بهانه خونخواهي خوارزمش��اه که درعين حال داماد او نيز بود به خوارزم لشگر کشيد.
گرديزي مينويسد محمود از غزنين به بلخ رفت و از آنجا به قصد خوارزم روانه شد.
لشگر انبوه و مج ّهز خوارزميان در هزاراسب در برابر محمود صف کشيدند .در اين جنگ

خوارزميان شکست خورده هزيمت شدند و البتگين بخـاري دستگيـر شـد .سپاه محمود
تصرف کردند( .گردي��زي  )395 -396 ،1363عتبي میافزايد محمود
ش��هر خـوارزم را ّ
پس از مجازات کشندگان خوارزمشاه ،بقيّه اسرا را به غزنه فرستاد و بعد از مدّ تي همه را

آزاد کرد و در زمره مس��تخدمان دولت غزنوي به هند فرستاد .سپس امارت خوارزم را
ب��ه حاجب خود التونتاش واگذار کرد( .جرفادقانی  )376 ،1382تاريخ اين فتح پنجم
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صفر سال  408ذکرشده است( .گرديزي .)397،1363
همانگونه که ذکر شد در باره این واقعه ،تاریخ بیهقی منبع کاملتری نسبت به منابع
دیگر اس��ت .مزیت اثر بیهقی در این اس��ت که حامل بخش��ی از تاریخ خوارزم نوشته
ابوریحان بیرونی نیز میباشد .در این کتاب میتوان ابعاد کاملتری از این واقعه را آن
هم از منظر مورخان دو طرف دریافت.
از گزارش بیهقی در مییابیم که سلطان محمود به بهانهای مقدمات تصرف خوارزم
را فراهم کرد .او خوارزمشاه را در شرایط دشواری قرار داد و جریان وقایع را به سمتی
سوق داد تا سرانجام بتواند این ناحیه را به تصرف خود در آورد .نیز دانسته میشود که
مردم خوارزم اس��تقالل طلب بوده و مایل به سرسپردگی به غزنویان نبودند .در برخی
منابع آمده که خوارزمیان خاندان دیرین ایرانی بودند و " نس��بت خود را به سلسلهای
از پادشاهان گذشته میرساندند"(باسورث.)2536،48
به گزارش بیهقی خوارزمیان ،خوارزمشاه را به سبب تسلیم در برابر محمود کشتند
و با لش��گری انبوه به استقبال لشگریان محمود رفتند( .بیهقی  )1381،1108گردیزی و
عتبی نیز به اختصار به شکست خوارزمیان از محمود اشاره کرده اند.
بازتاب این واقعه در اشعار شاعران
در قصايد فارسي ،به آل عراق اشارهاي نشده و همه جا منظور از خوارزمشاهيان،
فرخي و
مأمونيان اس��ت و ا ّما آنچه از مأمونيان ذکر ش��ده نیز زياد نيس��ت .در اش��عار ّ

عنصري اش��اراتي به آنان ميبينيم .مضمون غالب اين اش��عار ،مخالفت خوارزمشاه و
خوارزميان با محمود غزنوي و پايان امارت اين خاندان توسط اوست.
مفصلی در این باره دارد .آنچه از ش��عر عنصري بر ميآيد ،غلبه
عنص��ري گزارش ّ
محمود بر خوارزميان در دش��ت "هزاراسب" و "دش��ت سنديور" روی داده و طي آن
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جمع کثيري از خوارزميان کشته شده و گروه بسياري نيز به اسارت در آمدند .توصيف
مشروح عنصري از غنايم محمود در اين سفر ميرساند که غنايم بسياري در اين جنگ
نصيب محمـود و لش��گريانش شـده است .درآخـر قصيده ،عنصري به تـوجيه حملـه
محمود به خوارزم ميپردازد و دليل حمله او را از ميان بردن قرمطیان و کافران خوارزم
میش��مارد .عنصري به خوارزمشاه مأمون و داليلي که بنا بر سخن مو ّرخان موجبات
اين جنگ را فراهم کرد ،اشارهاي نکرده است .او در اين قصيده که مطلع آن از مشاهير

ابیات اوست ميگويد:
چنين نمايد شمـــش��ير خــس��روان آثار

چنين کنـند بزرگــان چو کرد بايد کار

فرو گرفت به آمــوي ش��ــهريار جهان

به فـال اختر نيک و به نـــصرت دادار

پرند چـهره الـماس رنگ شمــشيرش

در آن ديـار نمانــد از مخـــالفان ديار

برآب در همه غرقه شدند چون فرعـون

چو بر گذشت از آن آب ،شاه موسي وار

فراخ جيحون چون کوه شد ز بس که درو

کاله و ترکش و زين و دراعــه بود انبـــار

عقيق زار شدست آن زمين ز بس که زخون

به روي دشــت و بيابان فرو شدست آغار

همــي شــدند به بي چارگي هزيمتيان

شکسته پشت و گرفته گريغ 2را هنجار

ور از اســيران گويي گرفت چندانــي

که تنـگ بود ز انبوهشان بالد و قفار

و گر ز خواسته کو برگرفت از گرگنج

سـخن نمايم عاجــز شود در او گفتار

قيــاس گير نداند قـــياس سيــم سپيد

شــمارگـــير ندانـــد شـــمار زر عـيار

بکشت دشمن و برداشت گنج و مال ببرد

ز بــهر نـــصرت ديـــن محــ ّمد مختار

از آن که تربت گرگانج و شهر و برزن او

مــقام قرمطـــيان بــود و معـــدن ک ّفار

1

(دیوان)73،

در قصيده  34عنصري نیز به اختصار به اين واقعه اش��اره ش��ده اس��ت .او در قصيده
 -1چیز نم کشیده و به گل آلوده (آنندراج)
 -2گریغ:گریز(.آنندراج)
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ديگري نام خوارزمشاه را در رديف مخالفان محمود ذکر ميکند .در اين قصيده مخالفت و
سرکشي خوارزمشاه را در برابر محمود موجب از دست رفتن امارت اين خاندان ميداند.
		
عجب تر از همه خوارزمشاه بود که تا

به مهر خسرو ما بستــه بود جان و روان

		
خالف شاه چو اندر دلش پديد آمد

نـکرده بــود مــرآن راز را هـمي کتمان

		
کنون به دست يکي بنده خداوند است

همـــه واليــت او از بــحيره تا فــرغان
(دیوان)211،

فرخي نيز چنين مضموني را آورده و همين نکته را دليل نابودي و شکست آنها در
ّ

دشتهاي هزاراسب و سنديور بيان ميکند:
		
خــالف تو مــاليــد گرگانجــيان را

بـه جـوي هـزاراسب و دشــت سديور
(دیوان)82،

فرخي از ايـن واقعه در قصيده  103ديوان اوست که آن را در
ّ
مفصلترين گـزارش ّ

تصرف خوارزم سروده است .او در اين قصيده
مراجعت محمود از رزم هزاراس��ب و ّ
غره شدند .ا ّما
ميگويد که خوارزميان قدرت محمود را ناچيز گرفته و به نيروي خود ّ
محمود در جنگ با آنان بس��ياري را کش��ت و گروهي را اس��ير کرد و از ميان اسرا نيز

جمعي را در دروازه گرگانج به دار کشيد.
آن که چون روي به خوارزم نــهاد از فزعــش

روي لشــگرکش خوارزم درآورد آژنـگ

اي شگفت آن که همـي کينـه خـوارزم کشيـد

تـا که حاصل شودش نام و برآيد از ننــگ

غره چرا کرد چه جيحون و چه جوي
خويشتن ّ

جنگ ناديده چرا کرد سوي جنگ آهنگ

چه گمان بود که اين جنگ به سر کرده شود

به فسون و به حیل کردن و زرق و نيرنگ

او چه دانست که خسرو ز سران سپهش

کشته و خسته بهم در فکند شش فرسنگ

وان که ناکشته و ناخسته بماند همه را

طوقها سازد گرد گلو از پاالهـنگ

 - 1پاالهنگ:کمند.کمندی که بر یک جانب لگام اسب بندند و اسب را بدان کشند(.آنندراج)

1
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وانـگه او را سـوي دروازه گـرگانج برند

سرنگون با دگران از سر پيالن آونگ

عالمي را به هم آورد و سوي جنگ آمد

برکشـيده ســر رايـات به بـرج خــرچنــگ

همه آراسـتهی جنگ و فزايـــندهی کين		

روزگاري به خوشی خورده و ناخورده شرنگ
(دیوان)204

فرخی در پایان با تلمیحی مجاز گونه میگوید که محمود در "هزاراس��ب"،بیش از
هزار اسب به دست آورد:
به هزاراسب فزون از دو هزار اسب گرفت		

همــه را تر شده از خون خداونــدان تنگ

متصرفات محمود
فرخي گرگان��ج را نيز ج��زء
ّ
و پ��س از اين واقعه اس��ت ک��ه ّ

برمیش��مارد:

تو داري از کنار گنگ تا درياي آبسکون

تو داري از در گرگانج تا قزدار و تا مکران
(دیوان)254،

تصرف خوارزم اداره آن را به آلتونتاش از غالمان خود س��پرد .اين
محمود پس از ّ

فرخي در قصيده
واقعه قبل از عبور محمود از جيحون و تعقيب علي تکين بوده استّ .

اي به امارت غالمان محمود در مناطقي از جمله خوارزم اشاره ميکند:
تو را آنجا غالمانند چون خوارزمشاه اي شه

دگر چون ميرتوس و زو گذشتي مير غرجستان
(دیوان)254،

فرخ��ی بر خالف عنصری اش��اره صریح��ی به غنایم محمود از ای��ن جنگ ندارد.
ّ

گزارش او از این نبرد به گزارش مورخان غزنوی نزدیک اس��ت .مورخان درباری نیز
هیچک��دام به غنایم او از این جنگ که ش��اید در حقیق��ت انگیزه اصلی محمود در این
واقعه بوده است اشاره نکردهاند .مؤلف آثارالوزراء ضمن حکایتی که از وزیر محمود،
احمد بن حسن میمندی ذکر میکند ،انگیزه اصلی سلطان را از تصرف خوارزم بدست
آوردن ثروت این والیت عنوان میکند(.نک :سیف الدین عقیلی )1337،157
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گزارش عنصری از نتایج این فتح ،برای خواننده اش��عار او بی گمان یادآور ش��رح
ش��اعران از فتوحات محمود در هند اس��ت .در اینجا نیز ش��اعران به دالیل این واقعه
نپرداخته وهمچنان نگرش یک جانبهای را در این باره عرضه داشته اند.
تصرف خوارزم
فرخی در مییابیم آن اس��ت که ّ
نکته دیگری که از فحوای کالم ّ

ب��رای محم��ود در واقع به منزله تس�� ّلط او بر ماوراءالنهر بوده اس��ت؛ ب��ه تعبیر دیگر

همجواری خوارزم با خانیان ترکستان شاید سایه قدرت و ابّهت غزنویان را بر همتایان
آنان در ترکستان میافکند و آنها را به نوعی مرعوب سلطه فراگیر غزنویان میساخت.
نتیجهگیری
از مجموع مباحث پیش��ین بر میآید که رخدادهای مربوط به براندازی خاندانهای
ایرانی صفاریان ،ش��اران غرجس��تان ،فریغونیان و خوارزمش��اهیان در آثار ش��اعران و
مورخان بازتاب یکس��انی نیافته اس��ت .هر چند نگاه درباری هر دو گروه در گزارش
آنان از این رخدادها مؤثر بوده است ،لیکن شاعران ،بیشتر از مو ّرخان به توجیه وقایع
توجهی
در جهت منافع غزنویان پرداخته اند؛ نکتهای که موجب گردیده تا بخش قابل ّ
از وقایع در اش��عار آنان در سایهای از سکوت و ابهام قرار بگیرد .میتوان گفت اشاره
این ش��اعران به رخدادها تنها در جهت بهرهبرداریهای مورد نظر ممدوح بوده اس��ت
وتنه��ا آن بخش از وقایع مورد توجه آنان قرار گرفته که بتواند س��یمای حق به جانبی
به او ببخشد.
در هر روی این وقایع در عین حال که موجب از میان رفتن بس��یاری از کانونهای
ایران دوس��تی و مدنیّت ایرانی گردید ،س��لطه حکومت ترک غزنوی را بر این مناطق
سایه گستر ساخت و قلمرو غزنویان که پیش از سلطنت محمود منحصر به غزنه و نیز

بخشهایی از خراس��ان بود وسعتی قابل توجه یافت .به همین سبب میتوان براندازی
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خاندانهای ایرانی توس��ط محمود غزنوی را نماد تلخی از غلبه ترکان بر نش��انههای
قومی و ملی ایرانی دانست .چنان که برخی محققان انقراض این خاندانها را "مقدمات
ضع��ف افکار و احساس��ات ملی و روح اس��تقالل طلبی و بزرگ منش��ی" میدانند.
(یوس��فی  )1368،187نکتهای که از نگاه ش��اعران عهد غزنوی مغفول مانده اس��ت.
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