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Abstract  
Ode as the main form of praise literature is one of the most common 

propaganda and ideological tools of the power apparatus in the classical 

Persian world. In ancient Persian literature, Farrokhi's poems, within the 

framework of a poetic narrative, try to support the political discourse/ 

thought of Iranshahri, which represented the authority and legitimacy of the 

Shah in a charismatic or cultured way; he is the successor of God, the 

identity of the subject of "king - praised" representing the supposed authority 

as a singular and divine concept. In this paper, the representation of the king- 

praised as being "superman" has been investigate focusing on the semiotics 

and lifestyle -taste- consumption in Farokhi Sistani's odes. The result shows 

that the narrator of Farrokhi's odes, in his praiseworthy narratives, describes 

the life style of the "king -praised" and his vicarious class as three types of 

capital: "physical", "possessive", and "institutionalized social-cultural", and 

at two levels representation "direct" and "vicarious" consumption. The result 

of this representation is the formation of the identity of the king- praised 

subject on three singular levels of "innocence-immortality", "possession-

incompleteness", and "justice-discipline". These cases, as the presumed 

characteristics of the chosen or ideal king, were the political-sacred "desire-

expectation" of most of the "king - praised" of that time, especially the 
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Ghaznavi kings, in which the ode has fulfilled a part according to its 

hegemonic intention or mission. 

Keywords: Ode; Farrokhi Sistani; political thought Iranshahri; principle of 

selective; king – praised. 

 

Introduction 
Ode as the main form of praise literature is one of the most common 

propaganda and ideological tools of the power apparatus in the 

classical Persian world. In ancient Persian literature, Farrokhi's poems, 

within the framework of a poetic narrative, try to support the political 

discourse/ thought of Iranshahri, which represented the authority and 

legitimacy of the Shah in a charismatic or cultured way; he is the 

successor of God, the identity of the subject of "king - praised" 

showing in line with the supposed authority as a singular and divine 

thing. This issue of Ghaznavid men, who were not very popular 

among the people due to religious and racial differences, was of 

double importance. Accordingly, they used self-proclaimed tricks to 

legitimize their government and gain the desired image, relying on 

teachers and poets. In this paper, the representation of the king- 

praised as being "superman" relying on semiotics, and the lifestyle in 

Farrokhi Sistani's odes relying on the ideas and concepts of cultural 

studies indicate the thinkers interpreted. 

 

The Theoretical Framework 

In addition to the established elements of constructive identity and 

class, there are fluid elements that are seen in the form of gestures, 

actions, and assets in people's daily lives. These elements, which 

indicate the taste and consumption of subjects as their lifestyle, play 

an important role in building people's identities. To explain this, we 
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can refer to the views of some thinkers of sociology and cultural 

studies. 

The discussion of consumption as a building block of identity can 

finally be formulated from two perspectives and two economic and 

symbolic-sociological categories (Ilmonen, 2014, pp. 71-73). The 

economic view of consumption is influenced by Marx's theories. 

According to him, goods have two dimensions. The first dimension is 

called utilization and refers to its inherently real use. The second 

dimension is the exchange value of goods, according to which goods 

can be traded in the market, and this is what is necessary for 

capitalism (Karrigan, 2017, pp. 65-66). To explain the symbolic 

dimension of consumption that has a cultural aspect, we must refer to 

the opinions of people like Max Weber, Veblen, Bourdieu, etc. Weber 

has gone beyond Karl Marx's view of the "consumer motives" of 

consuming goods, introducing consumption as a "cultural category". 

For the first time, Weber, by proposing the term "life style", presents 

the role of consumption patterns in shaping the statuses in his theory 

(Fazeli, 2003, p. 18). One of the Weber's theoretical concepts is 

"dignity". In his view, factors and criteria such as the attributive 

resources, hereditary status, the acquired job position, consumption 

status, and the purchase of luxury goods are important (ibid, p. 27). 

Veblen also emphasized two key concepts about the relationship 

between consumption and identity in his book The Lonely Class: a) 

Consumption and ostensible comfort, and b) Consumption and proxy. 

In his view, the person in the position of the superior or dependent 

solitary class, though not working or not doing manual labor (as well 

as showing the forms of consumption in a demonstrative way), 

directly shows his ownership and wealth (2004, pp. 114-92). By 

classifying capital into economic, cultural, symbolic, etc. types, 

Bourdieu also shows how taste and consumption, as aspects of 

cultural and symbolic capital, play a role in constructing the identity 
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and class of individuals. According to Bourdieu's theory, people's 

tastes are divided into four areas: nutrition, hospitality, body, and 

exercise. Based on the differences and similarities in these four areas, 

they distinguish three types of "class-taste": a) upper class b) middle 

class, and c) lower class (2011, pp. 130-507). Thus, in the upper 

classes, there is a distinction between three consumption structures: 

food, culture, and appearance, which include clothing, beauty care, 

makeup, and domestic servants. Bourdieu also mentions the class 

body and believes that the body is the most definitive material 

realization of the class taste and manifests this in various ways (ibid, 

pp. 262-263). 

 

Methodology 

In this research, based on cultural semiotics, Farrokhi's poems are 

classified and analyzed through a descriptive-analytical approach and 

based on some sociological theories and cultural studies. 

 

Research findings and discussion 

The narrator of Farrokhi's poems, in his narrations of praise poems, 

describes the lifestyle of Shah-Mamdouh and his proxy class as three 

types of capital: "physical", "possessive", and "institutionalized socio-

cultural", and at two levels, "direct" consumption and "vicarious" 

representation. The result of this representation is the formation of 

Shah-Mamdouhs identity subject on three levels of singularity: 

"perfection-immortality", "possession-incompleteness", and "justice-

discipline". In the characterization of Shah-Mamdouh's physical 

capital, the listener / reader of Farrokhi's narrative encounters 

indescribable or very beautiful faces, as if it were a manifestation of 

innocence-immortality. Also, the living and non-living possessions of 

Shah-Mamdouh in the narrator's report are so quantitatively and 

qualitatively limitless that for the listener / reader, it evokes a kind of 
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divine possession-imperfection. The level of justice is also formulated 

as a kind of disciplinary action by Shah-Mamdouh on himself and 

others in the form of various austerities and tactics. 

 

Result 

The king- praised, in return for receiving the two categories of 

physical and possessive capital that he has received from heaven 

according to the political view of utopia, has an appropriate obligation 

based on austerities such as science, art, worship or prudence, 

including just statehood, democracy, and adopts religion. Finally, 

according to the above-mentioned commitments, which are based on 

the poetic representation, all behaviors, especially the forgiveness and 

inappropriate punishments of king - praised, are legitimized. This has 

been the hegemonic function of the ode of praise and the subject of the 

court's expectation of the eulogizing poets, some of which Farrokhi 

Sistani has been able to fulfill. 
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 چکیده
ترین ابزار تبلیغاتی و ایدئولوژیک دستگاه ات مدحی، یکی از رایجقصیده، قالب اصلی ادبی

قدرت در جهان کالسیک فارسی بوده است. در ادبیات فارسی قدیم، قصیدة مدحی در 

شهری که کند به پشتوانۀ گفتمان/ اندیشۀ سیاسی ایرانچارچوب یک روایت منظوم سعی می

کند، وی را جانشین خدا مند بازنمایی میا فرّهاقتدار و مشروعیت شاه را با وجهی کاریزماتیک ی

را همسو با اقتدار مفروض چونان امری تکین و « شاه ـ ممدوح»اعالم کند و هویتِ سوژة 

گونه بنمایاند. در این نوشتار، به قصد تبیین کارکرد ایدئولوژیک قصیدة مدحی، چگونگی خدای

شناسی سبک با تکیه بر نشانه« سانابران»بازنمایی هویت شاه ـ ممدوح در مقام موجودی 

یابی و تفسیر شده است. سیستانی داللتزندگی وی ــ سلیقه و مصرف ــ در قصاید فرخی

های منظوم مدحی خود، سبک دهد راوی قصاید فرخی در روایتنتیجۀ تحقیق نشان می

و « کیتملی»، «بدنی»صورت سه نوع سرمایۀ زندگی شاه ـ ممدوح و طبقۀ نیابتی وی را به
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کند. بازنمایی می« یابتین»و  «میمستق»مصرف  ،در دو سطحو « شدة اجتماعی ـ فرهنگینهادینه»

عیبی ـ بی»نماییِ گیری هویت سوژة شاه ـ ممدوح در سه سطح تکینبرایند این بازنمایی شکل

های است. موارد مذکور در مقام ویژگی« عدالت ـ انضباط»و  «یناتمامی ـ دارندگ»، «نامیرایی

یِ اغلبِ شاه ـ ممدوحان آن زمان قدسی ـ اسیس «تمنا ـ توقعِ»مفروضِ شاه برگزیده یا آرمانی، 

ویژه شاهان غزنوی بود که قصاید فرخی بنابه قصد یا رسالت هژمونیک خود، بخشی از آن را به

 برآورده است. 

برگزیدگی، شاه ـ  شهری، اصلسیستانی، اندیشۀ سیاسی ایرانقصیده، فرخی های کلیدی:واژه

 ممدوح، سلیقۀ شاهی.

 . مقدمه1

دوره،  نیاست. در ا رانیدر ا یخیو تار یاسیس هایدوره نیتراز مهم یکی یعصر غزنو

در  تیو محبوب تیبه کسب مشروع یگرید ةاز هر دور شیب یاسیس ۀحکومت و طبق

از  ینژاد و ینیچون تفاوت دهم ییخألها لیدلبه یدارد. رجال غزنو ازیمردم ن نیب

 یبرا ،اساس نینبودند. بر هم ارمردم برخورد نیدر ب یچندان تیمحبوب

 یخوداظهار یمطلوب از شگردها ۀبه حکومت خود و کسب وجه بخشیتیمشروع

بود که  یرجال غزنو ۀخوداظهاران یشگردها نتریو تظاهر مهم غیکردند. تبلمیاستفاده 

بودند که  سانینوخیو تار رانیاول دب ۀ. دستدشیدسته از کارگزاران انجام م دو یاز مجرا

 شکل گاهی، ستیرئال ظاهرهای بهتیروا در قالب یخیتار هایباکت نگارشبا 

 دستۀ دوم شاعران شعر مدحی کردند.از واقعیت موجود را بازنمایی می شدهفیتحر

دگان/ دلیل نزدیکی واقعیت با شنونبه یخیتار نوشتارهای .ندبودسرایان دهیقص یعنی

ی و مدح اتیادب امادهد.  ئهارا انیاز غزنو یچندان مطلوب ةچهر توانستینمخوانندگان 

  بر اغراق و یکه مبتن یاز شاهان غزنوبرساخته و  انهیگراآرمان تیروا لیدلبه قصیده
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داد. بنابه ارجاع بود، فرصت بیشتری دراختیار شاهان قرار غزنوی قرار می نماییبرجسته

توان فهمید که شاهان جامانده از آن دوره، میکیفیت قصاید مدحی به به کمیت و

همه توجه به اند. در نگاهی سطحی، اینخوبی از فرصت مذکور بهره بردهغزنوی به

سرایی حاکی از هنردوستی غزنویان و عالقه به این نوع هنر روایی است؛ درحالی قصیده

ک ـ هژمونیک و در خدمت تبلیغ و تثبیت که توجه به این نوع ادبی کامالً ایدئولوژی

 حکومت غزنوی بود. 

دستگاه قدرت غزنوی با گرایش به نگاهی قدسی درباب حکومت، به تداوم اندیشۀ 

کنند همچون سلف سیاسی  ایرانی خود، پیوندند و سعی میشهری میسیاسی ایران

فی نمایند. در اینجاست مثابۀ نوعی ابرانسان و شاه آرمانی معربرای پذیرش شاه، او را به

که بازنمایی سلیقه و مصرف نقش کلیدی خود را در بین رجال سیاسی و تبلیغات آنان 

دهد. طبقۀ شاهی برای ارضای نیاز خود، از مصرف آفرینی نشان میبرای مشروعیت

کنند. این طبقه برای جبران ترین ابزار تبلیغاتی در قصیده استفاده میعنوان مهمبه

ترین ابزار و بستر سازی ندارند و از آنجا که مهمای جز هویتهویتی چاره کمبودهای

است، قصیده جایگاه نمایش الگوهای سلیقه و  سازی مصرف و الگوهای مصرفیهویت

نوعی شود. درواقع قصیده بهسازی برای شاهان غزنوی میمصرف درجهت هویت

ت ایجاد برداشتی خاص از کردن هویت ممدوح است. همۀ این تظاهر درجه نمایشی

ها و ایجاد های نامشروع هویت آنممدوح برای سرپوش نهادن بر کمبودها و جنبه

 نوعی هویت جعلی با تکیه بر فاصلۀ اجتماعی ـ فرهنگی است. 

ترین مبلغان قدرت سیستانی، در مقام یکی از مهمهمسو با تلقی مذکور، فرخی  

شاهان، وابستگان و زیردستان آنان در « و نیابتیمصرف تظاهری »غزنویان، با بازنمایی 

های بخشی به سوژهشده درصدد مشروعیتقالب انواع سرمایۀ بدنی، تملیکی و نهادینه
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نمایی و شاهی و باورپذیر کردن اقتدار آنان بوده است. در این مقاله، برساخت تکین

تکیه بر سبک  سیستانی، بااصل برگزیدگی شاهان غزنوی در بازنمایی راوی فرخی

ای ـ هژمونیک، زندگی یا سلیقه و مصرف آنان، به قصد آشکار ساختن کارکرد رسانه

های زیر پاسخ داده قصاید مدحی تبیین و تفسیر شده است. بر همین اساس به پرسش

 شده است:

زندگی  یک از عناصر سبکنمایانۀ راوی قصاید فرخی بر کدامـ در بازنمایی تکین 

 ی اجتماعی ـ فرهنگی ممدوحان تکیه شده است؟هایا سرمایه

 های اجتماعی ـ فرهنگی ممدوح و اصلنمایی سرمایهـ چه نسبتی میان تکین

 ای سیاسی ـ قدسی وجود دارد؟ برگزیدگی در مقام اندیشه

 . پیشینۀ تحقیق1ـ1 

قیق مثابۀ پیشینۀ تحتوان بههای تحقیقی دربارة فرخی، سه مقاله را میاز میان نوشته

 حاضر معرفی کرد: 

سیستانی در ستایش و توصیف دو جوالنگاه فرخی»( در مقالۀ 0315صحرایی )

از هنرنمایی و قدرت طبع فرخی در دو محور ستایش و توصیف سخن « شاعری

کند که فرخی همۀ امکانات شعری، ازجمله توصیف، را گوید و بر این نکته تأکید میمی

 کار گرفته است.مایۀ اصلی اشعار اوست، بهدر خدمت مدح و ستایش که درون

انحالل هویت مداح در هویت ممدوح: »( در مقالۀ 0390کمر و دیگران )زرین

رابطۀ مداح و ممدوح و انحالل « ای برپایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنویمطالعه

د ای از این نوع رابطه در برخورممدوح بررسی شده و نمونه« من»هویت مداح در 

 فرخی با چرخۀ وزیران دولت غزنوی است.
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تطبیق تقاضا از »ای با عنوان ( در مقاله0399زاده )مقدس، حجت و حاجیمشکوه

ممدوح در سبک خراسانی )منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سدة 

بیان هنری شاعرانی همچون فرخی و منوچهری را در طرح تقاضا و « هشتم هجری

ها را با شده در شعر آنایشان از ممدوح بررسی کرده و تقاضاهای مطرحهدرخواست

 اند. نگارگری سدة هشتم هجری مطابقت داده

های مذکور، اگرچه در باب نسبت ممدوح و شاعر سخن رفته، همچنان در نوشته

خصوص قصاید جای نوشتار یا نوشتارهایی که بتواند کارکرد هژمونیک اشعار مدحی، به

ویژه تحقیقی که بتواند ضمن توجه به پشتوانۀ ا نشان دهد، خالی است؛ بهفرخی، ر

یابی متنی را بر سبک زندگی اجتماعی ـ فرهنگی پیدایش قصاید مذکور، وجوه داللت

 ممدوحان استوار کند.

 . چارچوب نظری2

توان از کننده را می(، مصرف و موقعیت مصرف43ـ41: 0393از نظر کای ایلمونن )

عنوان مشتری یا . جنبۀ اقتصادی مصرف که در آن مصرف به0به بررسی کرد: چهار جن

. جنبۀ فنی ـ کاربردی مصرف که در آن 1گیرد. کننده مورد توجه قرار میمصرف

شود، برجستگی کار گماشته میمصرف وقتی که خصوصیات مادی و کارکردی کاال به

تر است که ، مصرف زمانی برجسته. جنبۀ تولیدی مصرف که در این جنبه3کند. پیدا می

کاال یک مقصود خارجی را برآورده کند و برای ایجاد یک چیز جدید مورد استفاده قرار 

. جنبۀ نمادین مصرف که 0کننده یا کارگر مصرفی اشاره دارد. گیرد که به نقش تولید

 بنابر آن، افراد به کمک مصرف موقعیت خودشان را در جامعه از طریق کاال مشخص

کنند. کنند و از کاال برای بیان هویت اجتماعی و ترجیحات شخصی خود استفاده میمی

بندی، این جنبه از مصرف به نقش ارتباطی مصرف ناظر است. با توجه به این طبقه
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ای اقتصادی؛ مثابۀ مقولهگیرد: مصرف بهموضوع مصرف در دو رویکرد اصلی جای می

 شناختی.  ـ جامعهای نمادین مثابۀ مقولهمصرف به

های اقتصادی، فنی ـ کاربردی و تولیدی مصرف قرار در اولین حوزة مذکور، جنبه

گرایانه به مصرف دارد که بنابر آن، مصرف گیرد. این حوزه دیدگاهی کامالً مادیمی

گرایانه به مصرف شود. دیدگاهِ مادیداری قلمداد میای صرفاً اقتصادی و سرمایهمقوله

مؤثرترین نگاه را به ویژگی  سرمایهنظریات کارل مارکس است. وی در کتاب  متأثر از

بیند. از نظر مارکس، کاالها دو بُعد واره میشکل بتاجتماعی اشیا دارد و کاالها را به

گردد و بُعد دوم ای نام دارد و به استفادة ذاتاً حقیقی برمیدارند: بُعد اول ارزش استفاده

ست که بر طبق آن، کاال در بازار قابل مبادله است و این همان ای کاالارزش مبادله

(. اما در 11ـ15: 0391داری ضرورت دارد )کاریگان، چیزی است که برای سرمایه

گیرد. در این دیدگاه، مصرف دومین رویکرد از مصرف، جنبۀ نمادین مصرف قرار می

 یابد. ای فرهنگی میجنبه

کرد، ف را صرفاً از منظر اقتصادی تحلیل میپس از کارل مارکس که بحث مصر

از مصرف کاالها، از « کنندگانهای مصرفانگیزه»کند. او با توجه به ماکس وبر ظهور می

کند. مطرح می« ای فرهنگیمقوله»منزلۀ تلقی کارل مارکس پا فراتر نهاده، مصرف را به

های مصرف را در شکل ، نقش الگو«سبک زندگی»وبر برای اولین بار با طرح اصطالح 

(. از نظر وی، سبک 01: 0311دهد )فاضلی، ها در نظریۀ خویش ارائه میدادن به منزلت

زندگی بیش از آنکه بر تولید استوار باشد، بر الگوهای مصرف استوار بنیان نهاده شده 

گفتن،  های رفتار، لباس پوشیدن، سخناست. وبر این اصطالح را برای اشاره به شیوه

کار های منزلتی متفاوت بودند، بهکنندة گروههایی که مشخصیشیدن و نگرشاند

است. در نگاه او، برای کسب منزلت « منزلت»گیرد. از دیگر مفاهیم نظری وبر می
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و ( یشغل تی)موقعاکتسابی  ،(ی)منزلت موروثعوامل و معیارهایی همچون منابع انتسابی

 (. 14)همان،  هم استلوکس(   یکاال دی)خرمصرف منزلتی 

که در  را منتشر کرد آساطبقه تن یۀنظر کتاب م  0199وبلن در سال  از سوی دیگر  

طبقات مرفه در  یو فرهنگ مصرف یسبک زندگ ۀخچیو تار ریس آن،  ضمن بررسی

وبلن درمورد  یۀ. نظرختپردامصرف  مقولۀ و تیهو نیارتباط ب تبیینبه  ،یجوامع بشر

مصرف و ی؛ تظاهر ییآساقرار دارد: مصرف و تن یدیکل مفهوم دو برمبنای آساتن ۀطبق

برتر  آسایتن ۀطبق گاهیشخص در جا ،یتظاهر ییآسا. در مصرف و تنیابتین ییآساتن

 شینما نیو همچن یی(آساتنی )دیعدم انجام کار  ایکار نکردن و  قیوابسته، از طر ای

 شینمابه میشکل مستقرا به خود روتو ث تیمتظاهرانه، مالک یشکلاشکال مصرف به

و  راستهیپالوده و پ هایآداب و عادت ق،یسال نشیفرد با گز ،اساس نی. بر همگذاردیم

آداب  تیرعا نیز دستیدم و پسندعامه قیاز سال زپرهی و گراحال تجمل نیدرع

 نیا ر. دکشدیرخ مخود را به یو تشخص و نژادگ پردازدیم یزندگبه  رانهیگسخت

 دن،یگفتن، لباس پوش همانند سبک سخن ،مصرف یز مصرف، انواع الگوهاشکل ا

افراد » ،یابتین ییآسا. اما در مصرف و تنردگییقرار م ،مسکن ،یمهمان ه،یتغذ ح،یتفر

مناصب،  گرید ایمالزم  م،یعنوان نداب خود به افراد سطوح باال بهسبا انت ترنییسطوح پا

: 0314 ان،ی)خادم« گردندمی فراغت زمان و ثروت از استفاده در هاآن نیدرواقع جانش

مشخص  یوبلن، ازجمله نمادها دگاهیاز د یابتیو ن یتظاهر آسایی(. مصرف و تن41

 یفرد تیثحی بردن باال منظوربه هاآن زیآمرقابت هایروش زآسا بوده و اتن ۀطبق یمنزلت

 (. 13 ،) همان است

شهرها و کنندگان در کالنمصرف و مصرف پس از وبلن، گئورگ زیمل به جایگاه 

شهری پردازد. زیمل مصرف را تظاهر زندگی سطح باالی کالننقش ارتباطی مصرف می
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شمارد. او با مطرح های تمایز در جامعۀ مدرن شهری میداند و آن را یکی از مؤلفهمی

ال به پایین معتقد است که همۀ مدها مبتنی بر طبقه هستند و از با« مُد»کردن اصطالح 

 (. 11: 0393کنند )ایلمونن، رخنه می

 زیتمااست. او در کتاب  ویبورد رییعرصه پ نای مهم نظراناز صاحب گرید یکی 

 انیاست تا بن دهیخود را به موضوع مصرف اختصاص داده و کوش هایبحث نیشتریب

شامل  ویدبور یدیکل میمفاه نتریآورد. مهم دیمصرف پد لیتحل یرا برا یمحکم ینظر

 اصطالح کندیتالش م وی. بوردشودیم مصرفو  قهیواره و سلعادت ،یفرهنگ یۀسرما

 بسط دهد یفرهنگ هایو ارزش شناسیمردم ترعیوس یرا از اقتصاد به فضا سرمایه

روابط  یاجتماع یۀسرما مربوط است، به شهرت نینماد یۀ(. سرما041 :0393)گرنفل، 

از  یشامل اشکال یفرهنگ یۀسرماگیرد و ا دربر میر یشاوندیخوریو غ یشاوندیخو

حکمت، دی)مؤ است یو آداب اجتماع لیفضا گریو د تیو ترب میدانش، مهارت، تعل

واره است. وجود دارد که همان عادت زین یگریموارد، حالت د نی(. در کنار ا14: 0395

 هاه با آناست ک یو جسمان یفرهنگ ی،عناصر اجتماع ۀهم ةدیچیپ نقشۀ وارهعادت

 یوندهایشامل انواع پ وارهعادت دهندةتشکیل . عواملشناسانیمو می مشناسیمی را خود

 یاست که فرد از بدو تولد با ابزارها هایییبستگو دل هاتیموفق ها،شرفتیپ ،یاجتماع

نوع کار،  الت،یند از سطح تحصاعوامل عبارت نی. اکندیکسب م یرسمریغ ای یرسم

فرد که  یاجتماع ۀطبق و فرد یفرهنگ هایتیفعال های مورد تردد،مکان ،ینوع سرگرم

 میمفاه گری(. از د019ـ013: 0390 گان،ی)کر ستیموارد محدود ن نیالبته فقط به ا

را  کنندهبندیاست و طبقه بندیعامل طبقه قهیو مصرف است. سل قهیسل ویبورد ینظر

افراد بسته به  شودیافراد باعث م یبند(. طبقه19 ،)همانکند یم یبندطبقه زین
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 ۀقیو سل« پسندتجمل» ۀقیسل انیم ،که از جبر و ضرورت وجود دارد یطبقات هایفاصله

 (.31ـ19: 0391 و،ی)بورد رندیقرار گ« پسندیضرور»

 ،ییرایو خوراک، پذ هیتغذ ةافراد در چهار حوز قیسال و،یبورد یۀبا توجه به نظر 

چهار حوزه،  نای در تشابهات و ها.  او براساس تفاوتشودیم کیفکبدن و ورزش ت

. 3؛ متوسط ۀطبق. 1؛ فرادست ۀطبق .0: کندیم زیرا از هم متما «قهیسلـ  طبقه»سه نوع 

سه ساختار مصرف  نیب ،در طبقات باال نی. بنابرا(314ـ134نک. همان، ) فرودست ۀطبق

 و شیآرا ،ییبایز هایمراقبت باس،لکه شامل   : خوراک، فرهنگ و ظواهرگذاردیفرق م

و معتقد است که  بردینام م یاز بدن طبقات نیهمچن وی. بوردی استخدمتکاران خانگ

 انیطرق مختلف عامر را به نیاست و ا یطبقات ۀقیسل یتحقق ماد نترییبدن قطع

است که  زمایجذبه و کار ویاصطالحات بورد گری(. از د113ـ111، )همان سازدیم

 شیخو ةدارند تا خود انگار اریدراخت هایاست که بعض یقدرت ۀمشخص تعالمدرواقع 

را  گرانیکنند و د لیتحم گرانیبدن و وجودشان به د یو جمع ینیع ةانگار ۀمنزلرا به

   (.151، )همان نماینداغوا 

 سیستانی و منظرهای بازنمایی هویت آنان.  بحث و بررسی: ممدوحان فرخی5

. 0ة مدحی است. ممدوحان فرخی شامل دو گروه هستند: قصید 100فرخی روایتگر 

آسای طبقۀ تن»توان آنان را ترین ممدوحان فرخی هستند که می: اصلیطبقۀ شاهی

هم نامید. افراد این طبقه شامل سلطان محمود، سلطان محمد، سلطان مسعود و « برتر

بقه بیشترین تعداد اند. این طهای امیرنصر و امیریوسفنامبرادران سلطان محمود به

دهند. هدف فرخی از سرودن کل قصاید خود، قصاید مدحی را به خود اختصاص می

: این دسته از طبقۀ نیابتی. 1بازنمایی هویت این پنج شخص مهم در طبقۀ شاهی است. 

افراد در روایات فرخی، در خدمت و تداوم بازنمایی هویت طبقۀ شاهی قرار دارند. این 
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آسای وابسته شامل وزیران، ندیمان، دبیران، وزیرزادگان و دیگر تن بقۀافراد در مقام ط

افراد وابسته به دربارند که به نیابت از شاه و طبقۀ شاهی، موضوع مدح و توصیف شاعر 

شکل غیرمستقیم ها بهها و وضعیت اینشوند. به عبارت دیگر، بازنمایی کنشواقع می

بخشی به آن است. ازجملۀ این ممدوحان عیتبازنمایی هویت و قدرت شاهی  و مشرو

بن احمدبن خواجه ابوالقاسم احمدبن حسن میمندی )وزیر سلطان محمود(، عبدالرزاق

حسن میمندی )وزیرزاده(، منصوربن حسن میمندی )برادر وزیر(، خواجه عمید 

بن احمد بن فضلابوالحسن منصور یا همان منصوربن حسن میمندی، ابوالحسن علی

بن حسن قهستانی )عارض سپاه محمود ینی )وزیرزاده( و عمیدالملک ابوبکر علیاسفرا

بر اینان، برخی از خدم و حشم شاه که در و ندیم شاه و از بزرگان دربار( هستند. افزون

اند، کارکردی نیابتی دارند. نمونۀ برخی قصاید فرخی موضوع مدح راوی قرار گرفته

الدین ایاز، خدمتکار و غالم ویژة سلطان دح امیرنجمست که در مای ابارز آن قصیده

 محمود، آمده است. 

هنگام معرفی هویت ممدوحان بر سه شکل سرمایۀ بدنی، راوی قصاید فرخی به

نمایاند. کند و با دو شکل تظاهری و نیابتی بازمیشده و تملیکی آنان تکیه مینهادینه

مسو با اصل برگزیدگی در سه  سطح ها را هتبع آن هریک از وجوه این سرمایهبه

 دهد. نمایی به شرح زیر سامان میتکین

 عیبی ـ نامیراییهای نشانمند و بیهای بدنی: بدن. سرمایه1ـ5

ترین مؤلفۀ تجلی هویت و سبک زندگی است. در سرمایۀ بر آمده از مصرف بدنی مهم

(. بدن را باید 113: 0391ترین تحقق مادی سلیقۀ طبقاتی است )نظر بوردیو، بدن قطعی

حساب آورد که در دو وجه عینی و انتزاعی یک واقعیت اجتماعی در زندگی روزمره به

یابد. وجه عینی همان نمود ظاهری است که محسوس است. وجه انتزاعی نمود می

های تر یا باالتر از وجه عینی از نشانهلحاظ پدیداری پایینهایی است که بهشامل داللت

شده از سوژه ـ ابژة بدن شود. بر همین اساس، پدیدارهای درکستنباط میمحسوس ا
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شود که با بدن اغلب با وجه عینی آن متفاوت است. این نکته زمانی بهتر مشخص می

شویم. داغ ننگ همسو با هایی مقدس مواجه میموضوع داغ ننگ و بیماری یا بدن

مردگان و شاهان )رک. فریزر،  (، بدن تابویی011ـ40: 0395بیماری )رک. سانتاگ، 

( و نیز بدن مردة رجال سیاسی از این زمره است )رک. اخوت، 191ـ114: 0313

شهری، شاه به حکم فرّه به نشانگانی دست (. همسو با اندیشۀ سیاسی ایران0314

کند؛ به عبارت دیگر، شاه برای رسیدن به مرتبۀ یابد که وی را از دیگران متمایز میمی

های شود. برای مثال نشانههایی نمادین مجهز میبه نشان« شاه ـ خدا»قدسیِ  سیاسی ـ

است. سوورا را خاتم و « اشترا»و « سوورا»فرّه جمشید، بنابه گزارش وندیداد، شامل 

هایی همچون عصا و اند. برای اشترا هم معادلانگشتر و گاهی هم تیر و خدنگ دانسته

مندی را به های فرّهتوان نشانه(. البته نمی113ـ111: 0341اند )رضی، تازیانه برشمرده

های نشانمند که شخص اشیا محدود کرد. هرگونه موهبت اعطایی ازجمله بدن و دارایی

توان در این زمره قرار داد. در قصاید فرخی، نشانمندی کند، میرا از دیگران متمایز می

یۀ بدنی وی، نوعی حرکت از بدن عینی نمایانۀ سرماـ ممدوح با بازنمایی تکینبدن شاه 

آور مطرح شده و به بدن انتزاعیِ زیبا، تنومند و توانمند است که با وجهی حیرت

به مخاطب القا « عیبی ـ نامیراییبی»ناپذیری وی در قالب شکل نمادین تصور زوالبه

 گردیده است.  

 . هیبت و هالۀ چهرۀ شاه ـ ممدوح 1ـ1ـ5

اصر بازنمایی سرمایۀ بدنی شاه ـ ممدوح در تلقی راوی فرخی، ترین عنیکی از اصلی

چهرة اوست. این تأکید از آنجا حاصل شده است که در نظر برخی از محققان، در میان 

آورد. در ها را در خود گرد میهای انسانی، چهره بیشترین تراکم از باالترین ارزشاندام

آید )لوبرتون، ان آینۀ روح او درمیسکند و بهچهره است که احساس هویت بروز می

(. نگاه راوی قصاید فرخی به چهرة شاه ـ ممدوح صرفاً توصیفی 010ـ013: 0391
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کند چهرة وی را با نوازی، راوی سعی میآمیز نیست؛ فراتر از آراستگی و چشماغراق

ود ناپذیری. برای مثال به توصیف چهرة محمعیبی و توصیفدو ممیزه بازنمایی کند: بی

 غزنوی بنگرید: 

 نابینا چه و بینا چه نتوانی دید رویش چو  ناگویا چه و گویا چه نتوانی خواند مدحش چو

 (13، ب. 0ق. )                                   

 دارد نسبتی همانا خوبش عارض از بهار

 

 باشد دلستان و دلپذیر و دلگشا ایدون که 

 (3، ب. 04ق. )                                   

وار ناپذیری مندرج در شعر ضمن اشاره به جذابیت، نمودی هالهعیبی و اشارتبی

کند. راوی مولوی در آورد و نوعی جاودانگی و نامیرایی را تداعی میوجود میبه

 برد:عیب( بهره میبرای اشاره به جاودانگی معشوق از تعبیر پاک )بی« نامهنی»

 و رو، باک نیستروزها گر رفت، گ
 

 تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست  
  

این توصیف برای دیگر شاهان مفروض یا واقعی غزنوی هم مصداق دارد. راوی چهرة 

کند و در تعبیری دیگر امیرمحمد، پسر سلطان محمود، را نیز در تعبیری به ماه مانند می

 نماید:همچون چهرة متمایز پدرش معرفی می

 نکو یو با شرف رو یخبا هنر دست س

 

 الخطابنکو و با سخن حسن یبا خرد خو 

 (01، ب. 0ق. )                                 

 و طبع او لطف هوا نیحلم او سنگ زم

 

 او جود سخا ماه و کفّ داریاو د یرو 

 (11، ب. 0ق. )                                  

 راستو صورت به پدر ماند  یبه نهاد و خو

          

 است به فضل و به هنر شیب انیزکه از م آن 

 (1، ب. 01ق. )                                   

بودگی آن عیبی و تکینبر نورانی بودن، حاوی بیتشبیه چهرة سلطان محمد به ماه عالوه

چهرة پدر  بر این، باور مذکور در بیت بعدی با برابرخوانی چهرة پسر بانیز هست. افزون

شود. چهرة ناپذیری آن سخن رفت، مؤکد میعیبی و توصیفتر درباب بیکه پیش
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نمایی، عطش هر تر سلطان محمد، هم از فرط تکینسلطان مسعود، برادر کوچک

توانسته است از وی چشم شونده نمیطوری که یا مواجههانگیخته؛ بهای را برمیبیننده

 وی انتها نداشت:بردارد، یا صف مشتاقان دیدار 
 از دیدن او سیر نگردد دل نظار

 

 زانست که نظار همی نگسلد از هم 

 (0، ب. 011)ق.                  

بازنمایی راوی قصاید فرخی از چهرة امیریوسف، برادر سلطان محمود، حاوی 

شهری است. نمایی مندرج در تلقی سیاسی ایرانهای دیگری همسو با اصل تکینداللت

یا موهبت « فرّ»شود، با ویژگی بر اینکه نیکو توصیف میامیریوسف عالوه چهرة

گردد که از جانب خدا به جانشین خود در روی زمین اعطا کاریزماتیک بازنمایی می

 یا چهرة دارای هاله« طلعت شاهانه»گیری اش شکلای که نتیجهشود؛ همان ویژگیمی

 کند: ره میاست که باز راوی در بیت بعدی به آن اشا
 دارد نکو چو سخن گفتن خوب یصورت

 

 

 اندر خور شیدارد با صورت خو یعادت 
 

 شهر نبات است و درخت نیکه در اچندان ستیب
 

 

 ست و در آن صورت فرا اندر آن خلقت فضل 
 

 شود رهیهر که از دور بدو درنگرد خ
 

 

 طلعت شاهانه نگر نیصورت و ا نیا دیگو 
 

 تر از صورت اوستخوب او رتیعادت و س
 

 

  دگر ستیچون صورت او ن یتیگرچه در گ 
 

 (00ـ1، ب. 13ق. )                                

عیبی و نمایی چهرة شاه ـ ممدوح در قالب بیبر تکینراوی قصاید فرخی عالوه 

گر جاودانگی وی و جانشینی خدا در روی زمین است، سراغ محوری که تداعیهاله

آمیز چهرة وابستگان رود. راوی با بازنمایی اغراقرکرد نیابتی همین موضوع هم میکا
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واسطۀ انتساب به شاه ـ نمایاند که اینان نیز بهسیاسی و خدمتکاران طبقۀ شاهی چنان می

اند. برای مثال به چهرة زیبا و آوردهدست هایی از کمال را بهوبیش رگهممدوح کم

( و به صورت آراسته و نیکوی خواجه ابوسهل 9، ب. 1ق. رنگ خواجه عمید )سرخ

ها، چهرة خدمتکاران بر اینکند. افزون( اشاره می11، ب. 91و ق.  10، ب014دبیر )ق. 

 ها راه ندارد:نماید که گویی زوال به وجود آننیز چنان می

 چون زادسرو یبا قامت یکیهر 
 

 چون ارغوان ایبا چهره یکی هر 
 

 مجلس او مشکبارجعدشان در 
 

 او عنبرفشان شیزلفشان در پ 
 

 یزنخدان همچو گو ،زلف چون چوگان
 

 و کمان ریش تابرو و مژگانْ 
 

 (9ـ4، ب. 030ق. )

 بدنی شاه ـ ممدوح یتوانمند. تنومندی و 2ـ1ـ5

کرات از تنومندی و توانمندی شاه ـ بر توصیف چهره، راوی قصاید فرخی بهعالوه

ید. در بازنمایی راوی، اندام ممدوحان شاهی با ابعاد درشت، گوممدوحان سخن می

ها اگرچه در ظاهر گویای شجاعت، نیرومند و چاالک توصیف شده است. این ویژگی

های سیاسی ـ فرهنگی هم هست. در هاست، حاوی داللتجنگاوری و قدرتمندی آن

کوشش و  تلقی راوی، تنومندی مذکور امری طبیعی، بیولوژیکی یا صرفاً حاصل

ای آسمانی است که خدا ریاضت نیست، بلکه بنابه عنایت موروثی سامان یافته و هدیه

ای، اندامی بسیار تنومند، قوی به جانشین مفروض خود داده است. برای مثال در قصیده

 دهد:و چاالک به سلطان محمود نسبت می

 ست و به رفتن همسر باد سبک باشد   ا نه باد
 

 دمان باشد لیه باال همبر پاست و ب لینه پ 
 

 (39، ب. 04ق. )

کند و در آن از ای دیگر به پشتیبانی خدا از این اندام تنومند اشاره میدر قصیده

دهد که محمود گوید و نشان میهای افزوده درباب این پشتیبانی سخن میداللت



 و همکار یمحمد جهیخد                           ...سیستانی:های مدحی فرخیهویت ممدوح در روایت
 

011 

 

کمک  غزنوی فردی عادی یا درمانده نیست تا محتاج کمک باشد؛ او سلطان است و

تر با دادن اندامی تنومند و توانمند خدا به سلطان تأیید قدرت سیاسی وی است که پیش

 بستر این تأیید مهیا شده است: 

 به دل دلیر و به بازو قوی، به رأی بلند
 

 گه او را با این بود خدای معینپس آن 
 

 (14، ب. 001)ق. 

عنایت آسمانی و برساخت نسبت تنومندی، توانمندی و چاالکی شاه ـ ممدوح، با 

سیاسی ـ قدسی داللت مندرج در آن، در بازنمایی اندام امیریوسف نیز آشکارا دیده 

 شود:می

 و بازو و زان دست و دل و مزه و برز زان بر
 

 نیعر ریزان به جنگ آمدن و کوشش با ش 
 

 (01، ب. 003ق. )
 ملوک شاهانه و با فرّ یبا بر و بازو

 

 و هم نکو دست و عنانهم نکو ران و رکاب  
 

 (01، ب. 001ق. )

های عادی نیستند. درواقع این تعابیر در مقام داللت« فرّ ملوک»و « بر و بازوی شاهانه»

کند و آن های سیاسی ـ قدسی نسبت اندام متمایز را با پشتوانۀ آسمانی آن افشا میدال

 دهد.  سمان، ارتقا میرا از وجه صرفاً عینی به وجهی نمادین و انتزاعی، همسو با آ

کننده است. البته اندام او هم در در نگاه راوی، توانمندی جسمی سلطان مسعود خیره 

همراه دارد؛ بدین صورت ضمنی نشانِ توجه آسمانی را با خود بهبازنمایی شاعر، به

صورت که این او نیست که به شاهی و رعیت نیاز دارد، بلکه بنابه بدن نشاندار خود و 

 ی ازپیش تأییدشده، از پیش پادشاه بوده و ملک و والیت محتاج اوست:«ل و بازود»

 یهشتادمَن ةگرز یمنخنجر هشت
 

 ست جز از رستم زرکس چنو کار نبسته 
 

 (05، ب. 14ق. )
 با این هنر و مردی و با این دل و بازو

 

 او را به جهان مُلک و والیت نبود کم 
 

 (09، ب. 011)ق. 
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 های نشانمند و دارندگی ـ ناتمامی دارایی: یکیتمل هایهیسرما .2ـ5

مند شاه بودگیِ موهبتی و فرّهاگر راوی قصاید فرخی بخشی از اصل برگزیدگی و تکین 

کند، بخشی دیگر شکلی نشانمند با تکیه بر سرمایۀ بدنی وی بازنمایی میـ ممدوح را به

گذارد. طبیعی است که شاه ـ یش مینماهای تملیکی و نشانمند بهرا در قالب سرمایه

اش ممدوح هم بنابه وضعیت موروثی خود ثروتمند است و هم بنابه قدرت اجرایی

ها هرقدر هم های یک کشور نیز دراختیار اوست. مسئله این است که این داراییدارایی

باشد، قابل احصا بوده و حدّ دارد؛ اما راوی قصاید مدحی همسو تلقی سیاسی 

های خود از داند، در بازنماییهری که شاه را نمایندة خدا در روی زمین میشایران

تصویر ها را بهها شاه ـ ممدوح، وجوهی از وفور و ناتمامی داراییمتعلقات و دارایی

کشد که دارای داللتی سیاسی ـ قدسی است تا نشانگر فیض )جوشش همیشگی( می

را که صفت انحصاری خداست، « ناتمامی دارندگی ـ»نعمت باشد و از این طریق تصور 

وجه از  نیدوم با این وصف، دارد.با نگاهی سیاسی برای جانشین وی نیز مفروض می

. هاستآنو دارایی و متعلقات  هاییبر دارا یمبتن مصرفِ ،یشاه ۀمصرف طبق یالگوها

شاه  درمورد یفرخ دیقصا اویر ییبازنما موضوعات نیاز پربسامدتر یشیوجه نما نیا

 اند.معرفی شدهزنده ریغ و زنده هایییدارادستۀ متعلقات و در دو  ـ ممدوح است که

 گویان  از لشکریان و خدمتکاران تا زیبارویان و مدح زنده: هایییدارا .1ـ2ـ5

هایی که در خدمت ارباب خود شاید با نگاه امروزی نتوان صفت تملیکی را برای انسان 

با نگاهی به مناسبات قدرت در جهان کالسیک و با توجه به  کار برد؛ ولیهستند، به

سلطۀ فراگیر و مطلق شاه ـ ممدوح بر افراد پیرامون و وابسته به وی، اطالق تعبیر 

 های تملیکیِ زندة شاه ـ ممدوح، ضمنسرمایه ییبازنما تملیکی بر آنان بیراه نیست.

که توأم با  فراد و اشخاصقدرت ممدوح بر ا میزان نفوذ و اِعمال نمودن برجسته
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هاست، کارکردی نیابتی نیز دارد. به عبارت دیگر، نمایش کمیّت پذیری آشکار اینفرمان

گذار به  مثابۀ دامنۀها، بهکنندة آنهمراه سایر وجوه کیفی متمایزها بهشمار داراییبی

دوح در های شاه ـ ممتأییدشده و آسمانی شاه ـ ممدوح است. دارایی قدرت ازپیش

 توان به شرح زیر برشمرد.تلقی راوی قصاید فرخی را می

 لشکریان الف.

قدرتمند  یانسان یروین نترییاصل و سپاهیان پیاده و سواره سربازان لشکریان در قالب

طبقه،  نیا تیفیو ک یتکمّ در توصیف راوی قصاید فرخی، هستند. یشاه ۀطبق برای

را  یو نظام حکومت یورتامپرانارسیدنی تدسشکوه  ،نظامی قدرت شیبر نماعالوه

کند که برای حاکمی از جنس بشر میسر نیست. برای مثال توصیف کمّیت بازنمایی می

 سپاه سلطان محمود:

 ساحت یگذرگاه سپاهش را ندارد عالم
 

 پهنا یظل چترش را ندارد کشور یتمام 
 

 (01، ب. 0ق. )

 ید:گویا در توصیف فراوانی سپاه سلطان محمد می

 رد سپاهاز گَ دهید ندیروشن نب ۀچشم
 

 بانگ تندر نشنود گوش از غو کوس و چلب 
 

 (19، ب. 3ق. )

 کننده است:کمّیت سپاه امیریوسف هم خیره

 در دشت بترسد ندیب یور خاربن
 

 ستیتو سوار لیمگر آن خار ز خ دیگو 
 

 (09، ب. 01ق. )

 عجازوار بازنمایی شده است:از منظر کیفی هم، وضعیت لشکریان فراانسانی و ا

 اریرا که چون محمود باشد شهر یهر سپاه
 

 ساریبر یسر باشد و  نیمیباشد بر  منی 
 

 سوزباشد چو آتش روز و شب بدخواه غشانیت
 

 گذارایسال و مه در یشتاسبشان باشد چو کِ 
 

 وقت موج ایباشد چو در شانمهیخ بیاز عجا
 

 نده ز بارکآ یشتشان چون کِم خانهیوز غنا 
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 لیز ن یژرف چون موس یبگذرند از رودها
 

 حصار ارویبه د نیبرشوند از کنده چون شاه 
 

 یدارد قو یسلطان لشکر ندیمردمان گو... 
 

 به حق کردگار  جایپشت لشکر اوست در ه 
 

 (.39ـ0، ب. 31ق. )

 ب. خدمتکاران و حاجبان

از  هم، مانند لشکریان، گروه نیا. هستند یابتین ۀاز طبق یگریخدمتکاران بخش مهم د

ممدوحان هستند.  فرابشری از ثروت و شوکت یشیظهور خود نما تیفیو ک تینظر کمّ

خدمتکاران و  ،آساتن ۀدر طبق کند،یاشاره م (99: 0313) طور که وبلنهمان

وجود  روند ویکار مثروت و قدرت اربابان خود به شینما یبرا عمدتاً ،خدمتانشیپ

هاست. آن ۀنیارباب در پرداخت هز یمال ییتوانا حاکی ازاز خدمتکاران  یگروه بزرگ

خادمان  ناتمامی درباب کهپردازد؛ همچنانشماری آنان میراوی قصاید فرخی گاه به بی

 :گویدمیسلطان محمد 

 خواند دیچاکران تو ندانند که را با
 

 اریز غالم بس کنیل ،یینه ز تنها 
 

 (31، ب. 00ق. )

کند که گویی چاکران م به توانمندی مالی خدمتکاران سلطان محمود اشاره میگاهی ه

 یا بندگان مخدوم از جنس انسان نیستند:

 یرود شار یسو نیتو دارد ز ةبند کی
 

 یی گنگ را یچاکر تو دارد زان سو کی 
 

 (31، ب. 019ق. )

آن در دربار  ای دیگر از خدمتکاران در معنای تشریفاتی ـ امنیتیحاجبان نیز دسته

توانند نقش نیابتی ایفا کنند. مثالً برای هستند که در نمایش جایگاه شاه ـ ممدوح می

کند که البته عدد صد بیشتر از آنکه تعداد را سلطان محمود به صد حاجب اشاره می

بر این، برابرخوانی سلطان کند. افزونبرساند، کثرت و فراوانی آنان را بازنمایی می
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جم )شاه آرمانی( در موضوعِ تعداد حاجب، خود داللتی ضمنی مبنی بر محمود با 

 مشروعیت کاریزماتیک وی است:

 ساالر زمان فخر جهانداران محمود 
 

  آن شه که چو جم دارد صد حاجب و ساالر 
 

 (1، ب. 00ق. )

 کند:کرانی حاجبان سلطان محمد اشاره میدر شعری دیگر، راوی آشکارا به بی

 حاجب او مروزیتا ن ز بامدادان
 

 گشت با هزار سواریدشت هم انیم 
 

 (05، ب. 01ق. )

 پ. زیبارویان

 مصرف ینمودها گریاز د ،یشاه هایییدارا ةآنان در حوز شیو نما بارویتملک زنان ز

شاه همراه با  هایگذرانیو خوش ینوشدر مراسم باده شتریطبقه ب نیاست. ا تظاهری

کننده زیبایی خیره فراوانی و .انددرآمده فیبه توص یو تجملآالت و ظاهر آراسته وریز

کنندة شکلی نمادین تداعیهمراه دارد، بهنشینی با آنان بهزیبارویان و آرامشی که هم

حضور در بهشت یا دسترسی به آن است که البته شخصی مثل شاه ـ ممدوح بنابه 

ی برآمده از فیو ک یکمّ ییازنماب توانست دراختیار داشته باشد.قدرت فرابشری خود می

است  آوررتیح ی، تظاهر به شکوهنگاه و صدای راوی قصاید فرخی درباب زیبارویان

آسمانی وی « بخت/ اقتدار»مثابۀ شکلی از مصرف نمایشی شاه ـ ممدوح، اذعان به که به

 :آمده است مجالس سلطان محمود انیبارویزرا نیز دربر دارد. برای مثال دربارة 

 خسرو که او را دیخرام یباغ با
 

 ست موال و چاکرا بهار و بهشت 
 

 مجلس   انیدرو مسکن، ماهرو
   

 لشکر   رانیرگیش ۀدرو خان 
 

 (00و  3، ب. 30ق. )

 شوند:برابرخوانی می« شیرین»دلبران سلطان محمود از نظر زیبایی و مالحت با  
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 نیریدر بر او دلبران چون ش شهیهم
 

 کهتران چون هوشنگ هماره بر در او 
 

 (31، ب. 010ق. )

قامت، زیباروی و لطیف بر همین منوال، دلبران سلطان مسعود، هم از منظر کیفی خوش

 لحاظ تعدد و تنوع چشمگیرند:هستند و هم به

 رگلرماه و پُرسرو و پُتو پُ یسرا
 

 ی خانلو خ ینیو چ ییغمایز  
 

 (35، ب. 111ق. )

 انگویمدحت. 

 یشاه ۀطبق یمصرف ینمودها گریاز د انیسراحهیاز شاعران و مد یبوهوجود گروه ان

در میان دو  دسته رسانۀ تبلیغی دربار، یعنی شاعران و دبیران، زبان شاعران با  .ستا

ارائۀ روایتی آرمانی همراه با تهییج احساسات، از قدرت هژمونیک بیشتری برخوردار 

ویژه وقتی که عبادت سوق دهند؛ بها حد شبهاند ستایش و ثنا را تاست. اینان توانسته

قرار است شاه ـ ممدوح را نمایندة خدا در روی زمین بنمایانند، این مسئله دور از 

تصور نیست. در بازنمایی راوی قصاید فرخی از شاه، وضعیت شاعران/ ثناخوانان یا 

. از یک سو عابدان شاه ـ ممدوح از دو منظر کمّی و کیفی نمود یافته استهمان شبه

کند؛ از سوی تواند بخشی از مشروعیت شاه ـ ممدوح را تأیید تعدد مدح/ثناخوانان می

-شکلی ضمنی با پاداشی برابرخوانی میعبادت بهآمده از ثنا/ شبهدستدیگر نعمت به

شود که برای هر بنده در قبال عبادت خداوند متصور است. درباب کنش مدح و 

 وضعیت مداحان سلطان محمود آمده است: 

 را کان گوهرست و طبح مداحان مر آن حشیمد
 

  را طبع کان باشد گوهر آن باشد که آن یگرام 
 

 (31، ب. 04ق. )
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شمار زائران، بی تعدد و تنوع مداحان سلطان محمد به حدی است که با تعداد

 خواهندگان و خدمتکاران برابر شمرده شده است:

 (15، ب. 11ق. ) دینفر آ نیهر روز بدان درگه چند از زائر و از سائل و خدمتگر و مداح  

عبادت مطلوب و پُررونق است؛ گویی به حکم کیفیت زندگی اینان هم به حکم ثنا/ شبه

 اند:شکر نعمت، به فراوانی دست یافته

 تو ۀاز خان ندیادحان تو برون آم
 

 نار ۀبرافروخته چون شعلیاز طرب رو 
 

 ستوره غالم و به گشتم ب دیگویهم نیا
 

 عقاره و ب اعیضه گشتم ب دیگویو آن هم 
 

 کنم میس نیمن از ی: باردیگو نیآن بد
 

 چو بهار کویاز لعبت ن شتنیخو ۀخان 
 

 یزر کنم نیمن از ی: باردیبدان گو نیو
 

  را، از گوهر، خلخال و سوار انیاهروم 
 

 (01ـ39، ب. 00ق. )

ی در مقام مداح، سند عینی برای دست یافتن به نعمت خود فرخ وضعیت و رونق مالیِ

 های اوست: عبادتثنا/ شبه فراوان در قبال

 هموار یمن پرس ۀقص یکه هم آن ای
 

 ...ست بر شاه ترا کارکه چگونه ییگو 
 

 مرا خوب ستیو حال کویمرا ن ستیکار
 

 اریبا لهو و طرب جفتم و با کام و هوا  
 

 سلطان یاز فضل خداوند و خداوند
 

 به و امسال من از پار یمروز من از دا 
 

 آباد ۀو با خان ارمیبس عتیبا ض

 

 اریو با آلت بس ارمیبا نعمت بس 

 (1ـ0، ب. 31)ق.                          

 : از مِلک و کاخ تا تاج و تخت و گنج ندهزریغ هایییدارا .2ـ2ـ5

گروه،  نی. در ادهدیم لیزنده تشکریغ هایییرا دارا یشاه ۀدوم از متعلقات طبق ۀدست

متعلقات ۀ . هرچه دامنردیگیم یو قابل مشاهده جا ینیع هایییدارا گریو د ایکاالها، اش

 تیاز هو یجهت نمادسازرا در زیادتریباشد، فضا و امکانات  شتریحوزه ب نیفرد در ا

کنند یعمل م اجتماعی گاهیپا ینمادها مثابۀها به؛ چراکه داراییدارد اریدراخت شیخو
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های غیرزندة شاه ـ در بازنمایی راوی قصاید فرخی، دارایی(. 04: 0391 )گرونو،

 اند.شدهممدوح در چند دستۀ زیر معرفی 

 الف. مِلک، باغ و صیدگاه

از  شیب نیاست. زم یاجتماع گاهیمهم ثروت و پا هایؤلفهماز  یکی داشتن مِلک 

شود، جایگاه اجتماعی مالک خود یم یکه از آن ناش یو اقتدار ژیپرست ۀواسطبه زیهرچ

 یاستعار ییمعنا جادیبا ا نیزمبه عبارت دیگر، (. 01: 0319 س،ی)پوو کندرا تضمین می

 ،یشاه ۀطبق یاجتماع گاهیو جا قدرت شبردیبر پ(، عالوه51: 0393 رون،)ک نیو نماد

در تعبیر راوی قصاید فرخی،  .نیز است یاسیس تیو مشروع یرهبر ینوع سازنهیزم

بر ذکر فراخی مُلک سلطان محمود، مُلک و مِلک شاه ـ ممدوح درهم تنیده عالوه 

نمایی بحث مِلک شاه ـ ممدوح با طوری که همسو با اصل برگزیدگی، تکیناست؛ به

 خورد: وی یا همان وجه کاریزماتیک قدرت سیاسی گره می« فرة مُلک»

 یر یاو راست تا بدان سو النیز کوه گ
 

 گنگ یوز آب خوارزم او راست تا بدان سو 
 

 

 (11، ب. 010ق. )                               

 کرانهمُلکش فره و مُلکتش بی
 

 جهان خسرو و سیرتش خسروانی 
 

 

 (11، ب. 091)ق.                                

های باشکوهی است که راوی قصیده در ها دربردارندة باغهای از این زمینالبته بخش

ای از نمای کلی بهشت و حتی فراتر از آن را بازنمایی ها، انگارهتوصیف خود از آن

)ع(  های زیبا یادآور قدم نهادن حضرت آدمکند. ورود سلطان محمود به یکی از باغمی

  به بهشت است:

 خسرو که او را دیخرام یبه باغ
 

 ...ست موال و چاکرا بهار و بهشت 
 

 درختان او عود و صندل یبه باغ
 

 ...سد تراو بُ نیاحیر یبه باغ 
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 یشاخ طوب یۀدرو سا یبه باغ
 ج

 آب کوثر ۀدرو چشم یبه باغ 

 (01ـ0، ب. 30ق. )                   

شکار  یبرا ی ممتازگاهیداشتن جاممدوحان هم شنیدنی است. توصیف صیدگاه شاه ـ  

تداوم و بسط زیبایی  گذرانیمختلف جهت خوش یدهایاز ص ایمجموعهآوردن  و گرد

برابرخوانی شده و حتی گاه بر آن هایی است که در تلقی راوی، با بهشت و نعمت باغ

هایی یی راوی  بنا به ویژگیاست. این دارایی نشانمند شاهی در بازنما تفضیل داده شده

شکل نمادین گریزد و ناتمامی آن بهاز کرانمندی می« مربی»و « حدبی»همچون 

 کنندة جنبۀ فرابشری آن، نیز حاکی از تعلق عنایت الهی به صاحب آنست:تداعی

 او را  دگاهیچه دانم گفت آن شه را که اندر ص

  

  باشد انیژ ریو ش یکرگ وحش دیص نهیکم 

 (00، ب. 04ق. )                               

 ستوده یرا چند جا دیدرو ص
 ج

 مشهر یدرو بزم را چند جا 
 

 حدیب هایست گلا بزم یکجا جا

 

 مریاست مرغان ب دیص یکجا جا 

 (01ـ05، ب. 30ق. )                           

 ب. کاخ، تاج و تخت و گنج

در است.  یطبقات گاهیاز ثروت و پا یشینما ط،یشرا لحاظ ابعاد وو فضا به مکانمندی

بر  تیو حاکم یزادگبیاز اقتدار نج ینماد میعظ هایکاخ ،(41: 0319)سیپوو تلقی

ی بر موضوع کاخ و تاج و فرخ دیقصا بخش زیادی از توصیفات راوی. است نیزم

ی برابرخوانی نوعهمراه ملزوماتش بهها بهتخت استوار است. بازنمایی کمّی و کیفی آن

آوری است که گویی نیرویی ماورایی با های حیرتشمایل کاخ، تاج و تخت با فضای

نمایانۀ کاخ سلطان محمود از عنایت به شاه ـ ممدوح به وی عطا کرده است. وجۀ تکین

 این زمره است: 

 انشیکاخ شاهانه اندر م یکی
 

 کریسر کنگره بر کران دو پ 
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 نیزم هایبه کاخ اندرون صفه
 

 منظر سوی ساخته هادر صفه 
 

 منقش ینیچ یبایهمچو د یکی

 

 مصور  یهمچو ارتنگ مان یکی 

 (.11ـ09، ب. 30ق. )             

 انگیز است:در کنار کاخ، عظمت تاج و تخت وی نیز حیرت

 تختش یۀپا ریز ستیجا نیجهان را برتر
 

  را جوزا دیبرجست مر خورش نیچنان چون برتر 
 

 (11، ب. 0ق. )                                           

 یتاج نگار یهم اقوتیکه به  آن یا
 ج

  مرکب بنگار نیبر تاج شهان صورت ا  
 

 (01، ب. 31ق. )                                        

است، وجوهی دیگر از گنج نیز در های برگزیده بر تاج و تخت که خود از گنجافزون

تنها بسیار قیمتی است، پایانی هم برای آن خزاین شاه ـ ممدوح وجود دارد که نه

ماند. طوری که اگر همه ابنای بشر از آن سهم بردارند، باز باقی میمتصور نیست؛ به

 رود:چنین ناتمامی طبیعتاً جز از خدا و جانشین آن در روی زمین انتظار نمی

 سمت  ق نیگنجش برتر ز شدیهرکه اند ابدیب
 

 را همه قسمت شد اندر گنج او مانا قیخال 
 

 (10، ب. 0ق. )                                    

 زر که در کاخ او ةز بس تود
 ج

 گانیبود شا یبه هر کنج گنج 
 

 (31، ب. 011ق. )                                     

 ت ـ انضباطمندی و عدالشده: وظیفههای نهادینه. سرمایه5ـ5

مثابۀ شهری بهـ ممدوح همسو با تلقی سیاسی ایرانهای بدنی و تملیکی شاه اگر سرمایه

 اند، درمقابل موهبت مذکور، شاهمندی، بازنمایی شدهیک موهبت و نمادی عینی از فرّه

ـ ممدوح هم در مقام شاه آرمانی وظایفی دارد که آن عدالت است. در طول تاریخ، 

 یی،و قضا یاخالق یتا امر یآسمان یاز مطابقت با الگو ی،متعدد یت معناعدال اصطالح

 شیازپ یزیمطابقت با چ یمعنابه ،های جهان قدیمبرخی از خوانشدر  .است افتهی



 و همکار یمحمد جهیخد                           ...سیستانی:های مدحی فرخیهویت ممدوح در روایت
 

021 

 

رانیا یاسیسۀ شیاند ها،یکی از این خوانش. (13: 0395، ویکه)دلو شده استنییتع

امور  حاکم است، آسمانبر  ریتغیال یمنظی مذکور، از آنجا که تلق بنابهاست.  یشهر

حفظ نظم و  نیز باید از نظمی ثابت پیروی کند. درپی چنین خوانشی، یاجتماع

)ادی،  شودمثابۀ عدالت قلمداد میدر روابط اجتماعی به شدهتیتثب شیازپ یمرزبند

مندی و به عبارت دیگر، وجوهی (. البته عدالت حاوی انواع ریاضت و آداب43 :0304

است که شخص  (30: 0395 مؤیدحکمت،شده با تلقی بوردیویی )از سرمایۀ نهادینه

ها دست یابد و همان را جاری سازد. راوی قصاید فرخی درمقابل تواند به آنمی

شدة داد آن را در قالب بخشی از سرمایۀ نهادینهدریافت موهبت بدنی و تملیکی، برون

جوه عدالت ـ انضباط در قالب دو دسته کنشِ کند. وصورتبندی می« عدالت ـ انضباط»

 بندی است. ها قابل طبقهها و تدبیرورزیریاضت

 ها . ریاضت1ـ5ـ5

ها، غرض از ریاضت هر شکل از ورزیدگی تن و ذهن است. شخص با تن دادن به آن

ها سبب تمایز یابد که همین فضیلتدست می شود و به اَشکالی از فضیلتمند میآداب

ها ست ها اغلب حاصل ممارست در هنرها یا آموختن دانششود. این ریاضتمی طبقاتی

 گیرد.(. در مواردی هم انواع عبادات و مناسک را دربر می91: 0391)وبلن، 

 الف. دانشمندی

ها کسب دانش است که از انواع ریاضت جسمی و ذهنی یکی از آشکارترین فضیلت

تواند با شدة هر شخص است که میۀ نهادینهشود. دانشمندی بخشی از سرمایحاصل می

آن وجه تمایز خود را نشان دهد. راوی قصاید فرخی برای بازنمایی بخشی از هویت 

کند. آنچه در بازنمایی مذکور ی اشاره میارزش اکتساب سوژة شاه ـ ممدوح به این
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عالِم »و « اسرار همه گیتی دانسته»، «خداوند دانش»آید، استفاده از تعابیرچشم میبه

کردن شاه ای یکی از صفات خداست. راوی برای برجستهاست که چنین ویژگی« اسرار

« علیم»ـ ممدوح، یعنی سلطان محمود در مقام جانشین خدا، او را همچون خداوند 

  خواند؛ صفتی که قدرتمندی پیامد آن است:می

 خداوند فضل و خداوند دانش
 

 (39، ب. 31ق. ) خداوند تخت و خداوند افسر 

 دانسته به دانش یتیاسرار همه گ
 

 (00، ب. 01ق. ) بر عالم اسرار دهیمحمود و پسند 

مندی و تمایز وی از بقیه که در بازنمایی هویت امیریوسف، راوی آشکارا به آداب

 کند:حاصل انواع ریاضت است، اشاره می

 یاز هر رو دهیخرد باز د قیطر ایا
 

 هر باباز  دهیفنون هنر بررس ایا 
 

 شرف کند ز تو علم و بنازد از تو ادب

 

 آداب ۀو قبل  یعلم یۀاز آنکه ما 

 (31ـ34، ب. 1ق. )              

   ب. هنرورزی

هنرورزی  ،شدة شاه ـ ممدوح راوی قصاید فرخیهنینهاد هایسرمایه گرید هۀوج

یاضت مداوم های برجستۀ فرهیختگی است که با راوست. هنر هم مانند علم، از نشانه

گوید، خود سخن میممدوحان  یدوستهرجا از علم ید. راوی قصاید فرخیآدست میبه

ها، گاه هنر در معنای عام به کند. البته در این بازنماییها نیز اشاره میبه هنرورزی آن

 گوید:طور که دربارة سلطان محمد میشود؛ همانشاه ـ ممدوح نسبت داده می

 یچون نکوتر بنگر یشیدر هنر شاگرد خو
 

 سبب یرا هم تو بودست شتنیخو هایفضل 

 (01، ب. 3ق. )                                  

های مالزم آن که اما عمدتاً در بازنمایی راوی قصاید فرخی بر هنر سخنوری و آداب

در کارکرد اند، تأکید شده است. البته علت این امر را باید ها آراستهشاه ـ ممدوحان بدان
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از آنجا که وجو کرد. به عبارت دیگر، گفتمانی سخنوری و جایگاه آن در سیاست جست

 یدهدر شکل ،آوا از سطح کالن متن و ژانر تا سطح خُردِ ی،شناختمنابع زبان یتمام

شاه ـ  یِکالم سبک راوی با معرفی ،(095: 0394)موتنر،  قدرت نقش دارند یِگفتمان

گوید. سخن میمنطبق با گفتمان قدرت  ک کالمی ویژه به وی،ممدوح یا انتساب سب

 برای مثال به بالغت مندرج در سخنوری همان سلطان محمد رجوع شود:

 ضیاز هنر نام بلند و از شرف جاه عر
 

 صواب یو از خرد را عیاز ادب لفظ بد 
 

 نکو یو با شرف رو یبا هنر دست سخ

 

  الخطابنکو و با سخن فصل یبا خرد خو 

 (01ـ05، ب. 0ق. )                           

طوری های ویژه به مهارتی شگرف دست یافته است؛ بهواسطۀ ریاضتامیریوسف هم به

 که کسی یارای مقابله با او ندارد:

 تو فرومانند شیسخنوران ز سخن پ

 

 خورده باشد بنگ مانهیکه به پ یچنان کس 

 (15، ب. 011ق. )                             

 زر برافشاند به هنگام جواب لیسا شیپ

 

 بشکافد به هنگام کالم یمو ینحو شیپ 

 (01، ب. 009ق. )                             

ها، در تلقی راوی قصاید فرخی، شاه ـ ممدوحان، بنابه ماهیت با تمام این مهارت

ر وصف سلطان محمود و که دشوند؛ چناننمایندگی خدا در زمین، راستگو توصیف می

 سلطان محمد آورده است:

 فعل تو ستوده و گفتارهات راست یا

 

 هواست یتو را به فضل و آزادگ میدا 

 (0، ب. 00ق. )                                

 بود خسروان را کار نیگز زیچهار چ
 

 نشاط کردن چوگان و رزم و بزم و شکار 
 

 ملک محمد آمد و بفزود
 

 کردگار چهار قیچهار به توف نیبر ا 
 

 حق دنینگاه داشتن عهد و برکش

 

 گفتار یو راست نیبزرگ داشتن د 

 (3ـ0، ب. 01ق. )                             
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 گراییتعبادپ. 

شده که حاصل ریاضت در بازنمایی راوی قصاید فرخی، سومین شکل از سرمایۀ نهادینه

دینی بیشتر از هر نوع  مناسک. است ینیحبات دبه انجام واجبات و مستاست، گرایش 

و انضباط  داریکنش اجتماعی مبتنی بر ریاضت است. مناسک همیشه با نوعی خویشتن

خودفروکاهنده همراه است. انجام واجبات و مستحبات بدن کنشگر را بااینکه در ظاهر 

ین امر دهد. همافزا سوق میشکل نمادین به فضیلتی روحگردد، بهدچار قبض می

ساز است. راوی فرخی با بازنمایی نماز، روزه و حج شاه ـ خود مشروعیتخودبه

های آنان بخشی به هویت و کنشممدوحان ریاضت برآمده از عبادت را به قصد تقدس

کند. در یکی از قصاید، امامت نماز یا نمازِ بهنگام سلطان محمود با امامت بازنمایی می

شود که خود ردن سروقتِ حضرت محمد )ص( برابرخوانی میآو جاینماز یا نماز به

و برابرنمایی نفاذ « اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولواالمر منکم»انگاشتِ آیۀ حاوی پیش

 است:« رسول»با امرِ « اولواالمر»حکم شاه ـ ممدوح در مقام 

 برفت شیپ هینماز شام ز بهر طال

 

  اریبا جماعت بس یمحمد عرب 

 (05، ب. 31ق. )                

 شود:ویژه سلطان محمود، نیز بازنمایی میوبیش روزة ممدوحان، بهدر کنار نماز، کم

 (31، ب. 09ق. ) رمضان باد مونیشوال به از فرخ و م   مونیماه رمضان بود بدو فرخ و م

حج  اندازةکدام را بههای شاه ـ ممدوحان، هیچراوی قصاید فرخی از میان عبادت

اقتضای آن عصر، بیشتر از نماز و ویژه بهکند. ریاضت نهفته در حج، بهبرجسته نمی

روزه است. درعین حال، وجهۀ نمایشی این منسک نیز چشمگیر است. اگرچه خطر راه 

گزاردن در کمین است، دستاوردهای قلمروگشایی کم نیست. نمونۀ آن آرزوی حج 

 همراه حمله به هند است:محمود به

 را اندر جهان دو حاجت بود گانیخدا
 

 داور زدیخواست ز ایدو هم نیا شهیهم 
 



 و همکار یمحمد جهیخد                           ...سیستانی:های مدحی فرخیهویت ممدوح در روایت
 

020 

 

 حج هندوان بکند گهیکه جا یکی
 

 هد به حجرددگر که حج کند و بوسه بر 
 

 از آن دو مراد بزرگ حاصل شد یکی

 

  دگر که حج کند و بوسه بردهد به حجر 

 (004ـ005، ب. 35ق. )                     

ریاضت شاه ـ ممدوحان، بازنمایی ریاضتِ نیابتی وابستگان و خدمتکاران نیز  برافزون

گردد.  توصیف عبادات خادمان سلطان چونان افتخاری است که به مخدوم آنان برمی

 محمود در گزارش راوی فرخی شنیدنی است:

 یهم دیعابدان را از غالمان تو رشک آ
 

 و نهار لیاز جهاد و از عبادت کردن ل 
 

 آن تا بر تو قدرشان افزون شود یپ از

 

 کردگار ثحدی و ستا و روزه حیکارشان تسب 

 (1ـ5، ب. 31ق. )                                  

 هایرورزیتدب. 2ـ5ـ5

هاست. البته در پسِ آن، شکل مستقیم و غیرمستقیم برآمده از ریاضتها بهتدبیرورزی

داری در شکل از عدالت ـ انضباط شامل مملکت مند هم وجود دارد. اینتأیید فرّه

معنای عام و ابراز دو شکل لطیف و قهری قدرت است. همۀ این موارد ذیل عنوان 

معنای رعایت مرز و حدود سامان یافته و به تمام رفتارهای سخاوتمندانه و عدالت به

 بخشد. قهری شاه ـ ممدوح معنا یا مشروعیت می

 عام یدر معنا یدارمملکت. الف

کشورداری در معنای عام شامل برخی از تدابیر مبتنی بر انصاف و عدالت است که توأم 

دهد. در دنیای قدیم، چنین کنشی معموالً مبتنی بر داری رخ میبا طمأنینه و خویشتن

اخالق دینی یا در ظاهر خوانشی از آن بوده است و شخص شاه با تکیه به باور مذکور 

 حاکم ایشاه  ،(95: 0319) سیبنابر نظر پوو کرد.جلوگیری میاز مرزشکنی یا آشوب 

موانع و مشکالت  رفت تایکه از او انتظار م بوده فیحرفنهمه معموالً شخصی
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بردارد. او ضامن  انیجامعه را به هر صورت از م یعیحرکت طب ریآمده در مسشیپ

دالت حامل داللتی البته همۀ تأکید بر دین و ع .شدفرض می عدالت و شرافت یینها

ضمنی همسو با نظم اجتماعی است. به عبارت دیگر، راوی قصاید فرخی منطبق با 

مثابۀ رعایت مرز در سطوح شهری، عدالت را بهخوانش نهفته در اندیشۀ سیاسی ایران

کند. بر همین اساس، در بخشی از بازنمایی خود، یکی از شاه ـ مختلف فرض می

که در  و عمربن خطاب طالب )ع(یبن ابیعلا با دو تن، ممدوحان یعنی امیریوسف ر

 کند:نمودند، مقایسه میخوانش دینی ـ سیاسی از عدالت سرآمد می
 نیبن ناصرالدوسفی نیدولت و د رینص

 

 اباولوااللب ۀشمس یچراغ اهل هد 
 

 کرار  دریبه دست اوست همه علم ح

 

 به نزد اوست همه عدل عمر خطاب 

 (13ـ11، ب. 1ق. )                    

خواه بخشش  با همان تلقی،  بار عام سلطان محمود را که به قصد اجرای انصاف، 

 ستاید:کشد، میرعیت، خواه سرکوب یاغیان، تا دیرهنگام طول می
 ز خواب یزیزود برخ ،از شتاب ورد خواندن

 

  به بار ینیبنش ریانصاف دادن، د یوز پ 

 (03، ب. 31ق. )                          

امنیت برآمده از عدالت مفروض را که شاه ـ ممدوح برای ملت فراهم « امین»یا با تعبیر

 کند:آورده است، تصدیق می
  یتیدولت و دولت بدو آراسته گ نیمی

   

  ایدن راستهیملت و ملت بدو پ نیام 

 (00، ب. 0ق. )                                

 شد نیقیگمان بود از دولت او هرچه 

 

 بود گمان شد  نیقیاز دولت خصم آنچه  

 (03، ب. 09ق. )                                

 و سخاوت یدارمردم ب.

کند که شاه باید داری در معنای عام، وجهۀ لطیف قدرت ایجاب میدر کنار مملکت

ری اخالقی و دینی مثابۀ امدار و سخاوتمند باشد. این کنش اگرچه در ظاهر بهمردم
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شهری از مفهوم عدالت نماید، حاوی داللتی سیاسی همسو با تلقی سیاسی ایرانمی

ها هم سطح طبقاتی نجویی از آاست؛ بدین صورت که با بخشش متناسب به افراد و دل

شود و هم از شکستن نظم )البته وجه طبقاتی آن( ممانعت به عمل ها رعایت میآن

و سخاوت با ظاهر دینی ـ اخالقی و البته مبنای سیاسی، در هر شکل  داریآید. مردممی

سبب رضایت مردم و مشروعیت شاه ـ ممدوح خواهد بود. بر همین اساس، راوی 

پردازد. داری و سخاوت شاه ـ ممدوحان میقصاید فرخی در دو سطح به بازنمایی مردم

که دربارة مردم است؛ چنانداری و سخاوت شاه ـ ممدوح در قبال تودة سطح اول مردم

داری سلطان محمود، با برابرخوانی قصر وی با کعبه که دارای داللتی دینی ـ مردم

 گوید:سیاسی است، می

 مئبه گرد قصر تو دا نمیب رانیطواف زا

 

 ست و گرد قصر تو بطحاهمانا قصر تو کعبه 

 (33، ب. 0ق. )                                    

 شیخورد و اندوه درو تیرع ماریت

 

 ماریاندوه و ت چیندهد او را ه زدیا 

 (03، ب. 01ق. )                                  

 کند: گیر است، ذکر مییا دربارة بخشش وی که فیضی شامل و همه 

 قسمت نیز گنجش برتر شدیهر که اند ابدیب

 

  را همه قسمت شد اندر گنج او مانا قیخال 

 (10، ب. 0ق. )                               

 دل بخرد شدیکه اند ییتش جاخشم و قوّ ز
 

 دل دانا شدیکه اند ییز جود و همتش جا 
 

 تنه آهن را بود قوّ ،ینه آتش را بود گرم

 

 نه گردون را بود باال ،یرا بود راد اینه در 

 (15، ب. 0ق. )                               

داری و سخاوت در حق تودة مردم، همسو با همان نظم طبقاتی مندرج افزون بر مردم

ویژه اهل فرهنگ و هنر، موضوع عنایت شاه ـ در مفهوم عدالت، طبقۀ باالدست، به

ممدوح است. در سخن راوی قصاید فرخی، احساس خرسندی محمود غزنوی در 
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ق به عذار توصیف همراه بخشش مفروض ــ بیشتر از عشق واممواجهه با مادحان ــ به

 شده است:

 شاها یمادح همچنان شادان شو داریتو از د

 

  عذرا دنیاز آن وامق نگشت از د میکه هرگز ن 

 (31، ب. 0ق. )                                      

  زدنی است:بر همین منوال، توجه بخشش سلطان محمد به اهل ادب مثال

 نبود یآن شاه که خال دنیاز پرست

 

 ز زوار ز اهل ادب مجلس او و یساعت 

 (04، ب. 00ق. )                          

 ادب داریپشت اهل ادب است او و خر
 

 شود اهل ادب را بازار زیت یهم نیز 
 

 ست و به رود به سرودا شاهان به شراب لیم

   

  باز به علم و به کتاب و اخبار 

 (11ـ15، ب. 00ق. )                      

 و قهر گسترینیدپ. 

شکل خاص، ابراز وجهۀ قهری قدرت است. در سیاستی که سویۀ دیگر تدبیرورزی به

کند به شهریِ آن ایجاب میبر دین استوار است، عدالت در معنای اندیشۀ سیاسی ایران

کار گرفته شود؛ اما این نیرو بنابه ماهیت قصد رعایت نظم و مرز، نیروی قهری آن نیز به

ست مذکور، باید در خدمت دین یا با رنگ و لعاب دینی باشد. شاه نمایندة خدا در سیا

روی زمین است؛ پس باید هرگونه قبض و بسط را با نام دین سامان دهد. ایجاد عدالت 

معنای برقراری نظم اجتماعی ـ طبقاتی با صبغۀ دینی است و شاهی که در خدمت به

زده و خودخواهانۀ شاه به تمامی تصمیمات شتابای دین باشد، عادل است. چنین تلقی

های سرمستانه به حساب طور که بذل و بخششگاه هماندهد و آنمشروعیت می

شود، تمامی غارتگری و تعرض به مرزهای دیگران نیز داری و سخاوت گذاشته میمردم

ر مقام شود و بدین ترتیب، نیروی قهر شاهانه دبا جعل و ترفیعِ معنا، جهاد فرض می

مثابۀ تعهدی است که شاه ـ ممدوح درقبال موهبت یا ، و به«عدالت ـ انضباط»غایت 
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کند. راوی قصاید فرخی وجهۀ قهری عدالت ـ های بدنی و تملیکی ادا میسرمایه

کند. در شکل اول شاه ـ ممدوح را انضباط شاه ـ ممدوح را در دو شکل بازنمایی می

 کند: ر )ص( معرفی میمایۀ قوام دین و جانشین پیامب

    پروردین محمود مَلک پیغمبر دین قوام
 

 سیمامَلک و سهممَلک سیرت،مَلک و فعلمَلک 

 (01، ب. 0ق. )                                          

   مختار محمد دین کنندةقوی
 

 (0، ب. 31ق. )کفار  قاهر محمود دولت، یمین 

  پشت دین؟ و است رسول شرع پناه: گفتا
 

 (0، ب. 044ق. )اله  طاعت پیشرو و بلی: گفتم 

حساب داری بههمسو با همین تلقی، نزاع مذهبی ــ کالمی و فقهی ــ هم شکلی از دین

 آید؛ برای مثال جنگ با قرمطیان:می

 بستدی قرمطیان از ری مُلک
 

 صفاست  و منا به اکنون تو میل 
 

 کرد که هرگز کردی ری به آنچه

 

 خواست  توانست که تمنا به یا 

 (11ـ15، ب. 01ق. )            

کند و خشونت و بندی میها شاه ـ ممدوح را ذیل عنوان جهاد صورتسپس لشکرکشی

انضباطِ شاه ـ ممدوح گستری و وجهی از عدالت ـ مثابۀ دینقهر نهفته در آن را به

فتح سومنات یکی از این موارد نمایاند. حملۀ سلطان محمود  به هند و برگزیده می

 است:

 ز پای فکنده هابتخانه و شکسته بتان
 

 الد از الد برگشاده قوی حصارهای 
 

 هرمان از ترقوی کنده بتکده هزار
 

 نوشاد... از ترخوش کرده تهی شهر دویست 
 

 بکند سومنات و امسال شد سومنات به
 

 هشتاد منزلی بپیمود مراد این در 
 

 را سلطان و ازین بیش نبود کرامتی
 

 هفتاد... خود هفت، نه باشد کرامت چنین 
 

 وی به رسیدهمی ایزد از کرامت همه
 

 زاد  به بود سالهبیست از کم که زمان بدان 
 

 (11ـ1، ب.01ق. )
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 نتیجه. 8

قصیدة مدحی در مقام یک رسانه و بنابه وجه تسمیۀ مفروض خود، حاوی قصدی 

ویژه شاه ـ های ممدوح، بهی با بازنمایی هویتِ سوژههژمونیک است. این نوع ادب

بخشی به وی و تثبیت اقتدار وی بوده است. اکثر ممدوح، همواره درصدد مشروعیت

کردند همسو با سرا سعی میحاکمان ایرانی پس از اسالم با گرد آوردن شاعران مدیحه

را موجودی برگزیده شهری که شاه سیاست اشرافی رایج، ازجمله اندیشۀ سیاسی ایران

کرد، سلطنت خود را به آسمان گره بزنند. این امر برای شاهان گونه فرض میو خدای

سیستانی ترک، ازجمله غزنوی که ایرانی نبودند، از اهمیت بیشتری برخوردار بود. فرخی

سرایان عصر غزنوی همسو با تمنا ـ توقعِ شاه ـ ممدوحان خود یکی از سرآمدان قصیده

شهری را در اش، اصل برگزیدگی مفروض در اندیشۀ سیاسی ایرانهای مدحییتدر روا

نمایی هویت شاه ـ ممدوح بازنمایی کرده است. راوی قصاید فرخی از سه سطح تکین

یک طرف سویۀ دریافتی شاه ـ ممدوح از آسمان را در قالب دو شکل سرمایۀ بدنی و 

ها کشد و موازی با آنتصویر می، بهشکلی سیاسی ـ قدسی نشانمند استتملیکی که به

شدة اجتماعی و داد یا وظیفۀ شاه ـ ممدوح را در قالب سرمایۀ نهادینهسویۀ برون

 گذارد. فرهنگی با شنونده/ خواننده درمیان می

های مدحی راوی قصاید فرخی، بنابه اصل برگزیدگی شاه ـ ممدوح، همۀ در روایت

شود؛ بدین صورت که در ایانه بازنمایی مینمشکل تکینهای مذکور بهسرمایه

ای نمایی سرمایۀ بدنی شاه ـ ممدوح، شنونده/ خوانندة روایت فرخی به چهرهتکین

خورد که گویی نمودی همراه  اندامی تنومند ـ توانمند برمیناپذیر یا بسیار زیبا بهوصف

های تملیکی هم نمایی سرمایهعیبی ـ نامیرایی است. این مسئله درباب تکیناز بی

های تملیکی زنده و غیرزندة شاه ـ ممدوح در گزارش راوی از مصداق دارد. سرمایه
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ومرز است که برای شنونده/ خواننده نوعی دارندگی ـ حدقدر بینظر کمّی و کیفی آن

 کند.گونه را تداعی میناتمامیِ خدای

ـ ممدوح نیز  گفتمانی قصاید مدحی فرخی، شاهـ در تداوم برساخت روایی 

های بدنی و تملیکی ــ وظایفی دارد. راوی قصاید های آسمان ــ سرمایهدرمقابل دهش

ـ ممدوح  ذیل مفهوم شدة شاههای نهادینهفرخی برای بازنمایی این تعهد به سرمایه

مثابۀ کند. در این سطح، عدالت بهشهری آن تکیه میعدالت با خوانش سیاسی ایران

ـ ممدوح بر خود و دیگران در قالب انواع ریاضت و  نضباطِ از جانب شاهنوعی اِعمال ا

شود و گفتمان عدالت ـ انضباط را برای شنونده/ خواننده بندی میتدبیرورزی صورت

داد دو دسته سرمایه، برون ـ ممدوح درمقابل دریافتدهد. با این وصف، شاهسامان می

گرایی یا ن دانشمندی، هنرورزی و عبادتیا تعهدی مناسب مبنی انواع ریاضت همچو

گستری را درپیش داری و دینداری عادالنه، مردمانواع تدبیرورزی شامل مملکت

گیرد. درنهایت، بنابه تعهدات مذکور که برساختۀ بازنمایی شاعرانه است، همۀ می

یابد یهای بجا و نابجای شاه ـ ممدوح، وجهی مشروع مو تنبیه ویژه بخششرفتارها، به

شود. این همان کارکرد هژمونیک  قصیدة مدحی و موضوع توقع دربار از و تأیید می

 سیستانی نیز توانسته بخشی از آن را برآورده کند.گوی بوده است که فرخیشاعران مدح
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