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فرخی سیستانی
ـــــــــــــــــــــــــ
فرخی سیستانی  ،ابوالحسن علی فرزند جلوغ تاجیک تبار آریان نژاد بزرگترین
شاعر قصیده سرای اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زبان پارسی دری و
یكی از ستارگان قدر اول آسمان سخن در عهد خویش ودر همۀ ادوار تاریخ ادبی
خراسان بزرگ است .وی در سیستان خراسان دیده به جهان گشود و پس از
گذشت كودكی به دانش آموزی پرداخت و با داشت عالقه وافر استعداد و همت
بلند او در علوم ادبی و موسیقی به كمال رسید و در قطار سرآمدان سخن ـ مقام
فرهنگی خود را در تاریخ جاویدانه ساخت  .و چنانكه نظامی عروضی صاحب
چهار مقاله در مورد او نوشته است «:شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی».
سخنان فرخی در میان قصیده سرایان بسادگی و روانی واستحکام و متانت ممتاز
است  .وی در بیان وتعبیر افکار و احساسات عادی مهارت خاص داشت که از
این حیث گاه درست بپایۀ سعدی شاعر بزرگ دو قرن ونیم بعد از خود میرسد ،
یعنی همان سادگی و لطف ذوق ورقت احساسات وشیرینی بیان را که سعدی در
میان غزل سریان دارد فرخی در میان قصیده گویان عهد خود دارا ست  .وفات
فرخی بسال  429هـ.ق )1( .اتفاق افتاد چنانچه از شعر « لبیبی » :
گــــــــر فـــــــرخی بمرد چرا عنصـــری نمرد
پــــــیری بمـــــــاند دیر و جوانی برفت زود
فــــــرزانۀ بـــــــرفت وزرفتنش هــــــــــرزیان
دیــوانه یی بمــاند و زماندنش هــــیچ ســـود
****
برمیآید که وی در هنگام مرگ پیر نبوده است  .دیوان اشعارش در حدود 9000
بیت دارد وبطبع رسیده است .
فرخی از یک خانواده دهقان برخاسته ورنج وفقرو تلخی روزگار را دیده
وچشیده است .او که شهرت نیک سرشتی وبخشش ابوالمظفر احمد فرزند محمد
شاه چغانی را شنیده بود  ،جهت بهبود حیات مادی اش بسوی چغانیان رفت با
قصیده ای بمطلع :
بـــا کـــاروان حـــلــــه بـــرفـــتم ز ســـیتان
با حــــلّۀ تـــنیده زدل بـــافـــــــــته زجــــــان
****
ودر آن بدین بیت بمدح امیر تخلص کرده بود :
تانقش کـــرد بر سرهــر نقش بر نــــوشت
مــــدح ابــــو المــــظفر شـــــــاه چغــــــــانیان
****
اینک قصیده معروف « داغگاه » فرخی را که در آن ابوالمظفر شاه چغانیان را
ستایش نموده بخوانش می گیریم :

چــون پـــــرند نیلگون برروی پوشد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کــــوهسار
خاک را چون ناف آهومشک زاید بی قیاس
پرطوطی برگ روید بی شمار
بید را چون ّ
دوش وقت نیم شب بــــوی بهــــــارآورد باد
خـــرما بـــــوی بهار
حبّذا بـــــاد شمـــال و
ّ
باد گویی مشک ســــــوده دارد انــدرآستین
باغ گــــویی لعبـــتان ســـاده دارد در کـــنار
ارغــــوان لعـــل بدخشی دارد اندر مــرسله
نسترن لــؤلــوی مکنون دارد اندرگــــوشوار
تا رباید جامهــــای سرخ رنگ ازشــاخ گل
پنجه ها چون دست مــردم سربرآورد ازچنار
باغ بوقلمــــــون لباس و راغ بوقلمون نمـای
آب مـــروارید رنـگ وابر مـــــــروارید بار...
****
« فرخی سیستانی » در دربار سلطان محمود غزنوی نیز خدمت نمود  ،واو را
مدح گفته است .وی در قصیده سرایی چیره دست است ودر استفاده از افکار و
احساسات عادی وبیان آنها بزبان ساده وروان مهارت دارد ،سادگی وصراحت
لهجه درابرازاحساسات عاشقانه وی ،درغالب اشعاراو جلوه گراست  .وهمیشه
دلش در گرو عشق خوبان گیر مانده است :
مرا دلیست گــــروگان عشق چندین جای
عجــبتر از دل مـــــن دل نـــــیا فـــریده خــــدای
****
وبمشک ناب ماند
س ِر زلف تونه ُمشکست
ِ
َ
رخ روشن تــــو ای دوســـت بآفــــــــتاب مــاند
همه شب زغم نخسبم که نخسبد آن که عاشق
منـــــم آن کسی کــــه بیداری من بخـــــواب ماند
زفـــــراق روی وموی توزدیده خون چکانـم
عجبست سخــــــت خونی که بروشن آب ماند
ســــرزلف را متابان ســــر زلف را چه تابی
کــــه در آن دو زلـــف نا تافتگی بتاب مـــــاند
تو بآفتاب مــــانی و زعشق روی خـــــوبت
رخ عـــاشق تــــو ای دوست بماهتاب مــاند
****
فرخی در موسیقی مهارت داشت  .چنگ نیکو مینواخت  .تغزالت « فرخی » از
حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی واحساسات بی پیرایه ـ که گاه بی پرده اظهار
شده ـ مشهور است )2( .
شعر پ ارسی دری را در فاصله سه قرن آغازین آن یعنی تا پایان قرن پنجم
هجری شعر طبیعت گفته اند .هرچند طبیعت همواره منبع بی پایان الهام شاعران
بوده و شاید هم شعر با توصیف طبیعت آغاز شده باشد با این حال شعر پارسی
دری در این دوره چه از نظر پرداخت به طبیعت و توصیف آن بسیار گسترده و
غنی به نظر می آید .
نگرش شاعرانه در این دوره نگرش بیرونگرایانه است که شاعر بیشتر به
مشاهده متکی است تا تأمل .جریان دید او در سطح اشیاء متوقف می شود و

درآن سوی پردۀ مشبک طبیعت و عناصر مادی کمتر به مسایل عاطفی و انفسی
می پردازد .در عوض شاعر تمام همت و نیروی فکری خویش را چنان به کار
می اندازد تا به مانند نقاش چیره دستی تصویری از ظواهر پدیده ها به دست
دهد .در نسج ساده و کمرنگ تصویر پردازیهای بسیاری از گوینده گان این دوره
کمتر می ت وان با رشته های رنگین عاطفه ودرد و تأمل ذهنی و انفسی رو به
روشد .این که چرا توصیف طبیعت در شعر این دوره بدینگونه سیر می کند ،باید
گفت که در این دوره از نظر موضوع بیشترین سهم ازآن شعرهای درباری و
حماسه است که طبیعتا ً در این دو نوع شعر این شاعر مجال چندانی برای بازتاب
نمی یابد.
بنا ً شعر نمی تواند راهی به زمینه های ذهنی و انفسی بگشاید :
درشعر شاعران این دوره طبیعت بیشترینه با استفاده از تشبیه ،بیان تصویری
خویش را یافته است و ما میدانیم که در تشبیه سهم ذهنی شعر کمتر است.
مثالً فرخی سیستانی از باغ و بهار در شعرخویش چنین تشبیهات را بکار می
برد:
گــــل بخـــندید و بـــــاغ شـــــــد پــــدرام
ای خـــــــوشـــا این جهان بـــــدین هنگـام
چــــون بنا گــــوش نیکــــــوان شــــد باغ
از گـــــل سیــــب و از گـــــــل بـــــــادام
همـــچــــو لــــوح زمــــردین گشـــته ست
دشـــت همچــــــون صحــــیفه زر خــــام
باغ پــــر خیــــمه هــــــــای دیـــبا گشــت
زنــــد وافـــــــــان درون شــــــده به خیـام
گـــــل ســـــوری بــــه دســــــت باد صبا
ســــــــــوی بــــــاده همی دهـــــد پیـــــغام
****
چند نمونۀ دیگر از اشعار اوست :
شرف و قیمت و قدر تـــو بفضل و ُهنرست
نه بــــدیدار و بـــــــــدینارو بسـود و بزیان
هــربزرگی که بفضل و بهنر گشت بزرگ
نشـــــــــــود خـــُرد ببد گفتن بهمان و فالن
گــــــرچه بسیـــار بمــاند بنــــیام اندر تیغ
نشــود ُکـــــــند و نگـــــردد هــــنر تیغ نهان
ورچه ازچشــــــم نهان گردد ماه اندرمیخ
نشــود تیره و افــــــروخته باشـــد بمــــــیان
شیرهم شیــــر بود گــــــرچه بزنجیر بود
شــــــرف شـــــیر ژیان
نَبـــــــَرد بندو قـِالده
ِ
باز هــــــم باز بود گرچه که او بسته بود
شــــرف بــــازی از بـــــاز فگندن نتوان()3
****
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