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سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیهبر نسبت تکدیگری به انوری
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چکیده
مدح ،سنتی رایج در میان شاعران فارسیزبان و ازجمله راههای امرار معاش بودهاست  .انتوری در
کنار قصاید مدحی ،قطعههای تقاضای گاه حقیرانه و درعینحال زیبایی نیز سرودهاست  .بتهدلیت
این تقاضاها از میان صدها شتاعر ،بعضتی از پژوهشتگران فقت او را متکتدیی دانستتهانتد .بترای
معلومکردن صحی

و سقم این نسب  ،تقاضاهای برخی از شاعران را بررسی کردهایتم و مشتصص

شد عواملی چون :عدمامنیی
احتیاج شاعران و اهمیی

شغلی ،دشواری شرای شاعرشدن ،امساک ممتدوحان از دادن صتله،

متدح بترای ممتدوحان باعت

تقاضاسرایی هرروز رایجتر شود .بیثباتی موقعیی

مدیحتهسترایی و بتهتبت آن

شتدهاست

سیاسی از دورۀ سنجر و برکیتار بتنملکشتاه و

ازدس رفتن ثبات شغلی و درآمد شاعران ،سبب شده تا آنهتا در ایتن برهته از تتاری نستب بته
دورههای قب تقاضای چیزهای کمبهاتر کنند .همچنین دریافتیم که اشعاری از انتوری کته تکتدیی
خوانده شده ،مشابهات زیادی در دیوانهای شاعران دیگر دارد؛ ازاینرو دادن عنتوان تکتدیگتری
تنها به انوری عادالنه نیس  .موارد زیر را میتوان عام ِ دادن این نسب
انوری به اینکه «گدایی شریع
باع

به انتوری دانست  :اقترار

شُعراس » و معروفشدن او بهعنتوان یکتی از سته پیغمبتر شتعر

شده محقّقانی که او را در این پایه نمیدیدند ،عیبهایش را بیشتر آشکار کنند.

واژههای کلیدی :انوری ،تکدیگری ،تقاضا ،ممدوح ،مداحی.
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
 -2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)
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تاری پذیرش1398/1/12 :
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 -1مقدمه
در ادبییات فارسی شاعران زیادی به متدح پادشتاهان ،امیتران ،وزیتران ،پیشتکارها ،مستتوفیان و...
میپرداختند و در ازای مدحشان انتظار دریاف

پاداش و صله از ممدوحان داشتند تا از این طریتق

امرار معاش کنند؛ بههمیندلی در شعر فارسی بتابی بتهنتام «ملتمستات» گشتودند .مناعت طبت و
عزتنفس سهم مهمی در آبرومندی فرد و تکریم گوهر انستانی او دارد و طبیعتتا تتثثیر ژرفتی در
زندگانی ،رفتار و رواب او بر جای خواهد گذاش ؛ هرچند در میان شاعران ادب فارستی کستانی
وجود داشتهاند که برای تثمین اندکی از نیازهای خویش ،خود را پتیش دیگتران ختوار و کوچت
نساختهاند و چهبسیار فقیرانی که استغنای نفس داشتهاند و چه دارندگانی که هنوز هم دست

نیتاز

به سوی این و آن دراز میکنند و داغ نیازمندی بر خود میکشند؛ اما اگر شرای زندگی شتاعران و
تفاوتهای موقعیی

زندگی آنها را با هم قیاس کنیم ،پیمیبریم که اغلب این شاعران در تقاضاها

و ملتمسات خود تاحدودی ناچار بودهاند و چون سنجیدن افتراد ازنظتر اخالقتی ،زمتانی درست
که دارای شرای یکسانی باشند؛ بنابراین نسب

اس

ممکن اس

تکدی گری و دونهمیتی بر برخی از شاعران،

قضاوتی منصفانه نباشد.

انتوری یکتی از شتاعرانی است

کته پژوهشتتگران امتیتازات زیتتادی بترای هنتتر شتتاعری وی

برشمردهاند .ذبیحاهلل صفا دربارۀ انوری چنین میگوید« :طبعی قوی و اندیشهای مقتتدر و مهتارتی
وافر در آوردن معانی دقیق و مشک در کالم روان و نزدی

به لهجۀ تصاطب زمان داشت  ...و در

سرودن قطعات نیز ید بیضا کرده و در این نوع از شعر اقسام معانی را از متدح و هجتو گرفتته تتا
وعظ و تمثی و نقدهای اجتماعی به بهترین وجه به کاربردهاس
توانس

به حدی که بعد از او کمتر کسی

در این نوع از کالم همطراز او گردد» (صفا.)298 :1369 ،

نویسندۀ «مفلس کیمیافروش» نیز معتقد اس « :اگر کسی «پارسی شناسد و بهای او» نمیتوانتد
در برابر «معماری کلمات» و «هندسۀ ترکیب الفاظ» شعر انوری احساس شگفتی نکنتد .ستالهتا و
سالها ،ممارس

در تاری شعر فارسی و متون برجستۀ ادب باید داش

تا بدین درجه رستید کته

از مدیح انوری به اندازۀ زیباترین غزلهای سعدی لذت برد» (شفیعیکدکنی )40 :1389 ،و بهقتول
داریوش صبور ،زبان ویژۀ انوری در غزل تثثیر زیادی بر تکام زبان سعدی داشتتهاست

(صتبور،

 .)341 :1384بااینحال از بُعد اخالقی ،برخی از ادبای معاصر به تسامح و شاید بدون درنظرگرفتن
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تاریصی ،اجتماعی ،فرهنگی و شرای زندگی شصصی انوری ،او را گدامنش و دونهمیت

دانستهاند که در قسم

پیشینۀ پژوهش مقاله بدان پرداخته میشود.

در این جستار با تصدیق ستصنان استتادان متذکور دربتارۀ تقاضتاهای انتوری و بتدون اینکته
بصواهیم انوری را یکسره تبرئه کنتیم و او را پتاک و بتینقصتان بتدانیم ،بترای یتافتن پاست ایتن
پرسشها ،دیوان شاعرانی چون« :رودکتی»« ،عنصتری»« ،فرّختی»« ،منتوچهری»« ،مستعود ستعد»،
«قطران تبریزی»« ،معزّی»« ،سنایی»« ،عمعق بصاری»« ،ادیب صابر»« ،عثمان مصتتاری»« ،عبدالواست
جبلی»« ،قوامی رازی»« ،عثمان مصتاری»« ،ستوزنی ستمرقندی»« ،اثیتر اخستیکتی»« ،جمتالالتدیین
عبدالرزا اصفهانی»« ،رشید وطواط»« ،ظهیر فاریابی» و «کمالالدیین اصفهانی» را بررسی کردهایم و
مالحظه شد در دیوان اغلب این شاعران نیز همچون دیوان انوری ،ملتمسات و تقاضتاهایی یافت
میشود که در قسم

بح

مقاله بهطور مفص بدان متیپتردازیم .هتدف از ارائتۀ ایتن نمونتههتا

متهمکردن بقییۀ شاعران به تکدی گری نیس ؛ بلکه هدف این اس

که با بررسی تقاضاهای شاعران

مذکور نشان دهیم که شاعران تح تثثیر شرای زندگی و عوام تاریصی ،سیاستی و اجتمتاعی بته
تقاضا پرداختهاند؛ زیرا بدونتردید ،فضای اجتماعی ،سیاستی ،فرهنگتی جامعته در زمتانی ختا
باع

میشود افراد مطابق با آن ،دس

به عم بزنند.

 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
در این پژوهش با بررسی تقاضاهای شاعرانِ یادشده در پیِ پاس دادن به پرسشهای زیر هستیم:
 -1سیر تحویل ملتمسات شعر فارسی به چه صورت اس ؟
 -2عل تقاضاسرایی شاعران مذکور چیس ؟
 -3آیا در اشعار این شاعران ملتمسات و تقاضاهای مادی یاف

میشود؟

 -4آیا اتهام تکدیگری که بسیاری از پژوهشگران زبان و ادب فارسی به انوری نستب
بجا و درس

دادهانتد

اس ؟

 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
همانطور که در قسم

پیشینۀ پژوهش یادآوری شتد ،برختی از پژوهشتگران و محققتان بتزر ،

انوری را شاعری گداطب دانستهاند .بررسی تقاضاسرایی در دیوان بقیتۀ شتاعران بترای نشتاندادن
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به انوری امری ضروری اس ؛ از طرفی دیگتر ،ملتمستات در دورهای از

شعر فارسی رایج بودهاس ؛ ازاینرو نشاندادن سیر تقاضاسرایی نیز مهم تلقی میشود.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
نصس

ابیات مربوطبه ملتمسات و دالی تقاضاسترایی را از دیتوان شتاعران استتصراج کتردیم و

سپس به روش توصیفی-تحلیلی به پاس دادن به پرسشهای تحقیق پرداختیم.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
مرحوم غالمحسین یوسفی در کتاب «چشتمۀ روشتن» از انتوری بتهدلیت تقاضتاهایش بتا صتف
دونهمی

یاد کردهاند« :بسیاری از مدیحههای انوری همراه با تقاضاها و توقّعاتی اس

بصواهیم با مهر و عطوف

که هرقتدر

و چشمپوشی به سصنان شاعر بنگریم ،دونهمیتی او را نمیتوانیم نادیده

بینگاریم ،شعری بدان قصد سروده اس

که مثال گوینده ازکسی بترای استب و گوستفندش کتاه و

جو خواسته یا از برای مرغ ارزن طلبیده» (یوسفی.)140 :1369 ،
عبدالحسین زرینکوب نیز در کتاب «با کاروان حلّه» دربارۀ او میگوینتد« :درواقت شتاعری را
وسیلۀ کدیه میشناسد ،برای اندک مایۀ چیزی دس

تقاضا پتیش متیآورد و شتعر نتزد ایتن و آن

میفرستد» (زریینکوب.)180 :1372 ،
شفیعیکدکنی نیز انوری را گدامنش میدانند« :بصش عظیمی از هنر شاعری انتوری در میتدان
قطعهسرایی اس

و شاید از این لحاظ او بزرگترین شاعر زبان پارسی باشد؛ ولی متثسفانه قستم

اعظم این قطعات مصروف تقاضاهای حقیر و گدامنشانۀ شاعر شتدهاست

و چنتان از عهتدۀ ایتن

گدایی برآمده که خواننده نمیتواند از تحسین او سرباز زند» (شفیعیکدکنی.)116-117 :1389 ،
مرحوم متدرس رضتوی نیتز در مقدمتۀ دیتوان انتوری معتقدنتد انتوری راه تکّتدی در پتیش
گرفتهاس

و گاه نیز از تکدی گری توبه کردهاس « :از ممدوحان خود تقاضای کوچ تترین چیتز

را کرده و به اصرار و ابرام که خوی جمعی از شعراس  ،راه تکدیی را پیش گرفته و گاه از تکتدیی
و تقاضا توبه کرده و به همی

خود نازیدهاس » (انوری.)138 :1340 ،
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در همان روزگارانی که انوری در قید حیات بودهاس  ،فتوحی متروزی نیتز در شتعری بته او
گدایی میدهد:

نسب

غایتت
پتتی

ار کتتردت ستتلنان ستت ن

همتتت

خاصتتان منلتتم تتا ز حکمت

چنتتدین

کدیتته چتتو ارلاچ چتترا متتیختتوا ی

آیتت

چتتون خستتان در بلتتم امتته و بنتتد تتا ی

(مقدمۀ دیوان انتوری)756 :1337 ،
قرن ششم

 -1-5وضعیّ

اثر ادبی را باید بهعنوان کنش اجتماعی مورد بررسی قرار داد و تغییر و تحوالت آثار ادبتی را بایتد
براساس شرای جامعه تشریح کرد؛ زیرا همراه دگرگونیهای قتدرت و شترای جامعته ،تولیتدات
ادبی نیز دچار تغییر میشوند .ادبییات پیش از هر چیز محصول بستر تاریصی ،اجتماعی و فرهنگتی
روزگاریس

که در آن آفریده شدهاس  .چون انوری شاعر قرن ششم است ؛ بنتابراین الزم است

دورنمایی از وضعیی

تاریصی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی قرن ششم بیان کنیم.

قرن ششم از دورههای پراضطراب تاری ایتران بتهشتمار متیآیتد .پتس از وفتات ملکشتاه و
اختالفاتی که میان فرزندان او درگرف

«به جز دورۀ کوتاهی از سلطن

که مقرون به ظلم و ستم امرای او بود ،در تمام ایران ی

مطلقۀ ستنجر در خراستان

رشته انقالبات و اختالفات ادامته داشت

و این ناامنی و اغتشاش روزبهروز شدیدتر و دامنهدارتر میشد» (صفا ،1369 ،ج .)118 :1در زمان
حیات انوری که قسم

اعظم آن ،سنجر حکمرانی میکرد ،دیگر از اقتدار و ثبات و آرامش دوران

قب خبری نبود« .چون جمله جهان او را مسلّم شد و ملوک اطراف مسصّر گشتتند و فرمتان او در
شر و غرب نفاذ یاف  ،امرای دول

و حشم او ،در مهل

ایام دول

طاغی و یاغی شدند و چون دستی باالی دستشان ندیدند ،دس

و فستح

استباب نعمت ،

تطاول از آستین بیرون کشتیدند و

بر رعایا ستم آغاز نهادند» (راوندی.)171 :1386 ،
در این قرن اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران ،شرای نابسامانی داش ؛ بهعبارتیدیگر ،در میدان
قدرت ،ثبات و اقتدار دورههای قب دیده نمیشد و حکوم

مرکزی پیوسته با امرا و حکتامی کته

شورش میکردند ،درحال ستیز بود .وزرا و امرا دائم درحتال تغییتر و تعتوی

بودنتد .در چنتین

دورهای ،قلمرو زبان و ادب فارسی در متصرفات سلجوقیان گسترش پیدا کردهبتود .ایتن وضتعیی
نیز تثثیری خا

بر شاعران گذاشت « :بتیشتترین شتکوههتا از شتعر و شتاعری متعلّتقبته دورۀ
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سلجوقی اس  .بهدلی آنکه شاهان سلجوقی ،ترکمانانی بدوی و بیعالقه به هنر و ادبییتات بودنتد.
عاریبودن از درک هنری ،آنان را به بیاعتنایی به شاعران وامیداش  .حتی در زمانیکته شتاعرانی
را بهعنوان خدم و حشم در دربار خود ،به اصرار مشاوران و ندیمان خا

خود میپذیرفتنتد ،بته

آنها آنچنان که بایسته بود ،توجه روا نمیداشتند .شاعران برای رف ضروریترین نیازهای زندگی
خود اغلب مجبور به وامگیری یا متوسی شدن به ندیمان و مشاوران شاه میشدند» (شتیری:1391 ،
.)154
برای نمونه ،معتزّی بتهعنتوان ملت الشتعرای دربتار ملکشتاه و ستلطان ستنجر ،در جتایی از
فرطاستیصال متوسی به عمادالدیینابوسعید محمیدبنمنصتور متیشتود تتا دویست

دینتار بترای او

کارسازی کند ،چون قریب ششصد دینار قرض داشته و چهارصتد آن را پرداختتهاست

و بقیتۀ آن

ماندهاس :
قریتتم شتت
دویست

گتتتدارد بتتته تحمّت ت چ تتتار صتتتد دینتتتار

صتتد دینتتار قتترب بتتود متترا

ما تتدهاستت

دینتار اکنتون بما تد و از غتم و ر ت

متتترا لرّهای شتتکیم و قتتترار
(معدّی)365 :1362 ،

به این دلی بود که معزی گاه در این اندیشه فرومیرف

که شاعری را رها کند و مانند ابوعلی

دقّا به تصوف رویآورد:
ختتالی بتتازار شتتاعران ز ا فتتا

ز شاعری دچ من سیر گشت

و ایتن ته عبتم

کتته هستت

مگتتر رهتتا کتتنم آرایتت

و دقتتایق شتتعر

رو بتتته راه تصت توّف چتتتو بتتتوعلی دقّتتتا
(همان)452 :

این ابیات نمونهای از اوضاع و احوال مهمترین شاعر و مل الشتعرای دورۀ ملکشتاه و ستنجر
اس .
 -2بحث و بررسی
برای اینکه بهطور مستند ببینیم که تقاضا و درخواس
تنها در دیوان انوری چنین اس  ،در این قسم

در شعرِ اغلب شاعران مداح وجتود دارد یتا

به بررسی تقاضاهای شاعران دیگر میپردازیم.
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 -2-1بررسی تقاضاهای اشعار شاعران
 -2-1-1رودکی ( 244-329هت) .
رودکی متناسب با موقعیی

مل الشعرایی خود در دربار امیر نصربناحمد سامانی در مدیحههتا بتا

تعریف از بصشش و جود ممدوح بهصورت غیرمستقیم تقاضای بصشش و عطا متیکنتد .در شتعر
زیر از ممدوح خود بهخوبی یاد میکند؛ زیرا شاعران را در نعم

خود شری

کتردهاست  ،بتدین

صورت غیرمستقیم ممدوح را به همین عم فرامیخواند .رودکی شعر شکوائیهای هم در اینبتاره
دارد:
آمتد ،یکتو ستگاچ و یت ا تدی

رهتتی ستتتوار و تتتوان و تتتتوا گر از ره دور

به ختدم

پستتند باشتتد متتر خوا تته را پتتس از ده ستتاچ

کتتته :بتتتازگردد پیتتتر و پیتتتاده و درویت ت
( فیسی)504 :1341 ،

آیا سزاس

در پیری به حال خود رها شود؟

رودکی در صفحات ( )516( ،)530( ،)505( ،)502( ،)501و ( )530به شیوۀ غیرمستقیم ،یعنی
با وصف کرم و عطای ممدوح از او تقاضای عطا کردهاس .
 -2-1-2عنصری ( 350-451هت) .
عنصری ،مل الشعرای دربارِ پادشاهی مقتدر و ثروتمند چون محمود غزنوی بودهاس

و از طترف

دیگر بیشتر قصایدش در مدح سلطان محمود و خاندان اوس ؛ بههمیندلی شاعر در چنین قصاید
رسمیای جوالن تقاضا به شیوۀ صریح کمتر داشتهاس ؛ عنصری در این قصاید مدحی با ستتایش
از بصشش و کرم ،ممدوحان را غیرمستقیم به عطا و بصشش نستب بته شتاعران متداح و ازجملته
خودش فرامیخواند؛ مثال در قصیدهای در مدح امیر نصربنناصرالدین سبکتگین چنین میگوید:
امیتتتتتر ار ختتتتتوار دینارستتتت

شتتتتتاید

کتتتتدو متتتتدّا او دینتتتتار خوارستتتت
(عنصری)15 :1342 ،

عنصتتتتری در صتتتتفحات (،)99( ،)77( ،)68-67( ،)50( ،)45( ،)41( ،)22( ،)19-18( ،)13
( )314( ،)216به شیوۀ غیرمستقیم (با تعریف و تمجیدهای غلوآمیز از بذل و بصشش ممتدوحان)
تقاضای عطا کردهاس  .باید یادآوری کنیم که عنصری عالوهبر شاعری ،متردی ثروتمنتد و تتاجر
بوده که بینیازی و مناع

طب او مان از درخواس های کوچ

و حقیرانه بودهاس .
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 -2-1-3فرخی سیستا ی ( 5هت.) .
فرخی مردی عشرتدوس

و عیشطلب بوده و از ممدوحان جو اسب و تاوان شتتر ستق شتده

خواسته (فروزانفر .)117 :1387 ،فرخی با وجود آنکه مالزم شاهی همچون سلطان ممحود غزنوی
بودهاس  ،در شعری از ممدوح خود تقاضای نان و جو اسب میکند (فرخی.)235 :1363 ،
چون بیشتر ممدوحان فرخی از خاندان ثروتمند ستلطان محمتود غزنتوی است ؛ بنتابراین در
بیشتر قصایدی که آنها را ستوده ،تقاضای اجناس کمارزش نکردهاس

و اگر هم تقاضتایی بتوده،

بهصورت غیرمستقیم بوده یا بیشتر تقاضای عطتا بتودهاست  .بترای مطالعتۀ نمونتههتای بیشتتر از
تقاضاهای فرّخی میتوان به صفحات (-123( ،)116( ،)101( ،)44( ،)39( ،)30( ،)29( ،)28( ،)4
 )168( ،)163( ،)156( ،)155( ،)138( ،)136( ،)132( ،)130( ،)124و ( )516مراجعه کرد.
 -2-1-4منوچ ری (وفات 432 :هت) .
منوچهری با وجود مقام و ثروتی که در دربار غزنوی داشتهاس  ،در شعری از ممتدوح در عتوض
شعر مدحیاش طلب جامه و جایزه میکند:
س تیم تتتو زی متتن رس تید ،امتته یامتتد پدیتتد

تتتا ب ایتتتد کشتتتید ،امتتته ب ایتتتدت داد
(منوچ ری)20 :1356 ،

تقاضاهای منوچهری عبارتاند از :خز (
 )120 –119و (

 ،)127زین اسب (

 ،)52درهم (

 ،)66مال توزیت (

( ،)81

 .)137-136منوچهری بیشتتر بتهصتورت غیرمستتقیم

ممدوح را به بذل و کرم میخواند؛ مثال در صفحات (،)117( ،)116( ،)110( ،)90( ،)45( ،)10-9
( )139( ،)120( ،)119و (.)141
 -2-1-5مسعود سعد ( 438-518هت) .
مسعود سعد  19سال از عمرش را در زندان گذراند .طبعتا در ایتن متدت مهتمتترین خواستتهاش
آزادی از زندان بوده و چون بقیۀ عمرش را نیز در تقرّب با پادشاهان سپری کردهاس  ،نمتیتتوان
انتظار داش

که در دیوان او تقاضاهای متعدید و متنویعی وجود داشتهباشد؛ اما بتاز در شتعر او نیتز

به ملتمساتی برمیخوریم که نشان میدهد او نیز از مدح خود انگیزههای مادی داشتهاس .
در قصیدۀ زیر از ممدوح خود درخواس
تتتتته در کدیتتتتتهای همتتتتتیکتتتتتوبم

صله برای پرداخ

وام میکند:

تتتتتتته د عشتتتتتتتوهای همتتتتتتتیدار
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روزی تتتتتیم ختتتتتورده متتتتتیبلتتتتت م

کتتتتته بتتتتتدو وا کتتتتترده بگتتتتتدار

گتتتر تتتتو ستتتعیی کنتتتی بتتترون آیتتتم

از غمتتتتتتتی کا تتتتتتتدرو گرفتتتتتتتتار
(مسعود سعد)329 :1362 ،

دیگتتر تقاضتتاهای مستتعود ستتعد عبتتارتانتتد از :زر (
صفحات  67 ،61 ،50به صراح

 ،)44تقاضتتای تیتتول (

از ممدوح طلب عطا و کترم کتردهاست

 .)607در

و در صتفحات ،21 ،9

 73 ،58 ،55 ،42 ،35 ،29به شیوۀ غیرمستقیم ممدوح را به بذل و کرم فراخواندهاس .
 -2-1-6قنران ت ریدی ( 5هت) .
در دیوان قطران تقاضا بته دو روش صتریح و غیرمستتقیم مطترح شتدهاست  .او در صتفحۀ 498
تقاضای جو و در صفحۀ  505تقاضای اسب کرده و در صتفحات (،)28( ،)18( ،)12( ،)8-7( ،)5
( )433( ،)293( ،)57( ،)51( ،)48( ،)43( ،)41 -39و ( )511به شیوۀ غیرمستتقیم ممتدوح را بته
بذل و عطادادن فراخواندهاس .
 -2-1-7معدّی (اواخر قرن  5و اوای قرن  6هت) .
با وجود اینکه معزّی در بیشتر عمر خود در خدم

سنجر بنملکشتاه از وضت متادی و موقعیت

خوبی برخوردار بود؛ در دیوانش تقاضاهایی وجود دارد.
در شعری ضمن مدح ممدوح خود ،از کمبودن خلع

و بتدی استبی کته ممتدوح بته او داده

میگوید و از او میخواهد بدل آن اسبی خوب برای او بفرستد:
استت ی کتته دادها تتد تته از ختتار تتتو متترا
زان ستتان کتته هس ت

بتته تتتو

بتتاز فرستتتادم

پیرستت

و بتتدرو ک تتن و لنتته و کاهلستت

آن را بتتدچ فرستت

کتته تشتتریف اولستت
(معدی)101 :1362 ،

معزّی تقاضای خرگاه اسب ،استر ،شتر (
مش

ناب (

فاخر (

 ،)58رسم (

 )53و ( ، )80- 79جام ستیم ،عتود ،عنبتر ستارا،

 ،)105صله پارسال (

 ،)115صتنم تترک (

 )310و در صفحات  712 ،162 ،107از ممدوح درخواس

 ،)179خلعت

عطا کردهاس .

 -2-1-8سنایی ( 437-545هت) .
در آغاز کار به مدیاحی اشتغال داش

و همان زندگی طربآمیز شاعران درباری را میگذراند و در

شعر خود نیز همچون انوری تقاضاهای متعدیدی دارد .در شعر زیر تقاضای آرد میکند:
ایکتتتتته از ب تتتتتر ختتتتتدم

در تتتتتتو

بستتت

دولتتت

میتتتان و کتتتا گتتتدارد
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فضتتتت کتتتتن ستتتتیدی فرستتتت

آن آرد

(سنایی ،بیتا)1059 :

در دیوان سنایی تقاضای برنج (
 ،)1051نتتان (

 ،)1058بتترنج (

( ،)590

 ،)646صله (

 ،)1094قصب و دراعه (

 ،)1094دو

 ،)1088( ،)1087( ،)1094میتتوۀ روبتتاه (

تقاضتتای متفتتاوت در دو شتتعر جداگانتته در صتتفحۀ ( ،)1075دو تقاضتتای متفتتاوت در صتتفحات
 )1100شدهاس  .تنتویع درخواست هتای

( ،)1098( ،)1095( ،)1094( ،)1082درهم و نقره (
امیر معزّی و حکیم سنایی از شاعران دیگتر بیشتتر است
کمارزشی مث عود ،عنبر ،مش

و خلع

و چنانکته مالحظته متیشتود چیزهتای

فاخر هتم دیتدهمتیشتود و متیتوانتد مقدمتهای بترای

درخواس های انوری باشد.
 -2-1-9عثمان م تاری (اواخر قرن  5و یمۀ

قرن  6هت) .

س

در شعر زیر از ممدوح تقاضای گندم میکند:
وز غتتتم گنتتتد چتتتو لتتتم دیتتتد دچ متتتن
هستتتت

ز ابتتتترامم احتتتتتراز متتتتودن

پتتتی

تتتتو افکنتتتد ختتتوی
بتتته ختتتدم

یستتت

را بتتتتظلم

یامتتتدن ز تتتتنعم

(عثمان م تاری)333 :1341 ،

تقاضاهای دیگر عثمان مصتاری عبارتاند از :پرداخت
جاه (
(

 ،)218صله (

 )405و (

وام (

 ،)592جامته و زر (

 ،)80نتان (

 ،)144متال و

 ،)597شتراب (

 ،)600ستیم

 614 ،613و  )623و طلب عطا در صفحات ( 153 ،119و .)156

 -2-1-10ع دالواسع

لی (متولد 555 :هت) .

با اینکه در غالب قصاید بیطمعی خود را ستوده ،ولی گاهی هم در تقاضای ی شعر میفرستتد و
چون لقبش جبلی و کیمیای ثق در این لقب مندرج اس  ،از تصفیف مواجتب دلتنت

متیشتود

(فروزانفر.)309-310 :1387 ،
در قطعۀ زیر از ممدوح خود تقاضای کاغذ میکند؛ زیرا حتی ی

طبق کاغذ در خانه ندارد:
متترا یستت

یتت

ب تتق کاغتتج

دلتتم چتتو کاغتتجگ آما گتتاه مبتترو استت

ز ر تت آ تت

چو در متدیح تتو زیتن پتس قصتیدهای گتویم

مگتتر ستتواد کتتنم بتتر بیتتاب دیتتد ختتود
( لی)612 :1361 ،

سیر تقاضای معاش در شعر شاعران مدّاح با تکیه بر نسبت تکدیگری به انوری

تقاضاهای دیگر جبلی عبارتاند از :شراب (
( ،)397پرداخ

وام (

 ،)604خانه (

 ،)447پروانۀ تشریف (
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 ،)621خلع

(

 )622و

.)423

 -2-1-11قوامی رازی (قرن  6هت) .
میشود .در شعر زیر ضتمن اینکته بتا

در دیوان اشعار قوامی نیز تقاضاهای متنوع و متکثری یاف

خواری خود را قلتبان مینامد و از فقر خود میگوید ،از ممدوح طلب وجه گهواره برای کتودکش
میکند:
پتتت تی

ختتتتتواهم احتتتتتواچ گفتتتتت

رای تتتتتتو ای امتتت تینالملتتت ت

گتتتتر متتتترا هستتتت

ریشتتتتم ا تتتتدر کنیتتتتف ختتتتو ین بتتتتاد

یک تتتتتاره

و تتتته گ تتتتواره

(قوامی رازی)27 -28 :1334 ،

تقاضاهای دیگر قوامی رازی عبارتاند از :اسب (
 ،)19 – 20نان (

(

 ،)26اسب ،زین و جامه (

 )24 -23و (

 ،)14درخواس

 ،)86حواله صله (

 ،)31تقاضای صتله (

عطا کتردن (

 )16و

 ،)25بهای دستار و عمامته (

 ،)32گوشت

(

 )33و زیتور زن (

.)33
 -2-1-12سوز ی سمرقندی (متولد 569 :یا  562هت) .
در دیوان سوزنی نیز تقاضاهایی از نوع انوری دیدهمیشود؛ در ابیات زیر نیز از فقتر و تهتیدستتی
خود و حتی نداشتن بهای نان و شوربا نزد ممدوح شِکوه میکند و از او طلب اندکی آرد و چربتو
میکند:
روزکتتت تی چنتتتتتد بنتتتتتده را بفرستتت ت

ا تتتتتتتدکی آرد پتتتتتتتارهای چربتتتتتتتو
(سوز ی)366 :1344 ،

سوزنی تقاضاهایی چون :سیم و می (
( ،)367رز (
درخواس
 )366دارد.

 ،)346طلتتب بصشتتش (

عطتا کتردن (

 ،)305( ،)290کفش (
 ،)347صتتله (

 ،)357-356نتان و جامته (

 ،)344هیزم (

 )345و

 )349( ،)348و ( ،)344گنتتدم و
 )360و نتان جتو (

 )365و (
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-2-1-13اثیر اخسیکتی (متولد 562 :هت) .
در شعر زیر بهصورت مستقیم از ممدوح تقاضای کاه و جو برای اسب الغر و بیارزشش متیکنتد
و بهصورت غیرمستقیم میتوان گف

تقاضای اسب نیز کردهاس :

خداو تتتتدا بتتتته عتتتتد دستت ت بوستت ت
بتتته پشتتت

رهتتتتت تی راه دراز بیکتتتتتتتران کتتتتتتترد

الغتتتر استتت ی کتتته یتتترزد

ظتتتتتر در هیتتتتتأت او رایگتتتتتان کتتتتترد

کنتتتون از بت تی تتتو و کتتتاهی چنتتتان شتتتد

کتتته روحتت

عتتد مندلگتتتاه تتتان کتتترد

متتتنبم شتتتد ز بتتتس گردیتتتده کتتتان گتتتاه

ظتتتتتتر در اوج راه ک کشتتتتتتان کتتتتتترد
(اخسیکتی)420-421 :1347 ،

اثیر در اشعارش تقاضای استر ،شراب ،کاغذ ،دینار ،اطلس ،شتر ،گوش

و خلع

کردهاس .

 -2-1-14ماچالدّین محمّدبنع دالرزا اصف ا ی (قرن  6هت) .
علّامه جاللالدیین همایی دربارۀ وی میگویند« :به شعر و شاعری ارتزا نمتیکترده و گویتا ختود
و از این جه

شغ مستقلی داشتهاس

در اشعارش بیاعتنایی به دنیتا و متردم دنیتا و نصتایح و

مواعظ مشتم بر توجه به معنویات بسیار دیده میشود و در این جه

تقریبا شتبیه ستنایی است »

(همایی.)155 :1375 ،
با وجود این همه توصیفِ همایی ،در دیوان او نمونههای فراوانی برای تقاضا یاف

متیشتود؛

مثال در این شعر پس از مدح ممدوح از او تقاضای غلّۀ محقری میکند:
ایتتتتن غلّتتتته محقتتتتری کتتتته فرمود تتتتد

ب تتتتر رهتتتتی ستتتت ن ستتتترای تتتتتو

فضتتتتتتلی بکتتتتتتن و ازان خشتتتتتتگم ده

تتتتتا بفتتتتدایم ز تتتتان ثنتتتتای تتتتتو
( ماچالدّین اصف ا ی)424 :1362 ،

بقییۀ تقاضاهای جمالالدین اصفهانی عبارت اس
(

 ،)395رطتتب (

 ،)424شتتتراب (

 ،)405علتتف (

از :کاه (

 ،)417نتتان (

 )405( ،)385و ( ،)415شتراب
 ،)418رستتم (

 ،)423غلتته (

 ،)425در صتتتفحات (،)311( ،)309( ،)306( ،)297( ،)293( ،)291( ،)228

( )335( ،)334( ،)333( ،)325( ،)322و ( )342( ،)340نیتتز بتتهصتتورت مستتتقیم و غیرمستتتقیم
درخواس

عطا دادن کردهاس .
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-2-1-15رشیدالدّین وبواط ( 480-573هت) .
از فضال ،شاعران و دانشمندان دستگیری کرده قصایدشتان را از نظتر ختوارزمشتاه متیگذرانیتده،
واسطۀ خیر بوده ،احسان خود را از عامۀخلق باز نگرفته و اموال ختویش را در وجتوه و مصتارف
خیر صرف میکرد؛ چنانکه هزار جلد کتاب که با دق
کتابصانهها وقف نمودهاس

تمام در تصحیح و مقابلتۀ آن کوشتیده بتر

(فروزانفر.)329 :1387،
ی

با این وجود ،اشعاری نیز در تقاضا دارد .در شعر زیر از ممدوح خود درخواس

صراحی

شراب میکند:
یتتتت

صتتتتراحی شتتتترابمان بفرستتتت

باشتتتد ایتتتن تتتدد همتتت

تتتتو ستتتلیم

(وبواط)599 :1339 ،

تقاضاهای دیگر رشیدالدین وطواط عبارتاند از :جامه و شراب (
 )4و ( ،)606تشریف (

 ،)590طلب عطا (

 ،)602جامگی ،صله و صدقه ( )605و شراب (

-3

.)609

 -2-1-16خاقا ی ( 520-595هت) .
خاقانی پس از ورود به خدم
شروانشاهان اختصا

یاف

خاقان اکبر فصرالتدیین منتوچهربتنفریتدون شروانشتاه ،بته دربتار
و صل های گران از آن پادشاه بدو رسید (صتفا ،1369 ،ج -777 :2

.)778
با اینکه خاقانی خود را پلن همی

خوانده و از میان شاعران به بلندهمتی مشهور اس  ،او نیتز

همچون شاعران مداح دیگر تقاضا و ملتمسات دارد؛ در شعر زیر از ممدوح تقاضای نان میکنتد و
جای تثمی دارد که مربوط به چه روزگاری از زندگی شاعر اس :
تتتنم ز حتترر یکتتی تتان چتتو آینتته روشتتن

چو شا ه شد همه د تدان ز فتر تتا ستر ستا

عنتتتای تتتتو کنتتتد ایتتتن درد را دوا گر تتته

عتت ج ایتتن چتته شناستتد حنتتینبتتناستتحا
(خاقا ی)236-237 :1373 ،

تعداد دیگری از ملتمسات خاقانی عبارتاند از :زر (

 ،)343بهای دستار( ،)843-841طلب

عطا کردن در صفحات (.)905( ،)821( ،)353
 -2-1-17مبیرالدّین بیلقا ی (متولد 586 :یا  594هت) .
مجیرالدیین بیلقانی نیز تقاضاهای متنّوعی دارد .برای مثال در شعر زیر برای اشتر و استب ختود بتا
اینکه به جو و کاه نیاز دارد ،اما با احتیاط فق طلب کاه میکند:

2
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کاشتر و اسم من از دیتروز بتاز از کتاه و تو

د که راه ک کشتان و ستن له گتردون داشت

گتتر تتتو از ک تتدان مش تیدی فرستتتی ا تتدکی

و شود مر هر دو را ترتیم چاشت

آن بود س

(بیلقا ی)299 :1358 ،

نمونههای دیگر از تقاضاهای او عبارتاند از :صتله (
گالب ( ،)327آرد ،گوش

 ،)124درهتم ( ،)324قمتری (،)330

و شراب ( ،)331طلب عطا کتردن در صتفحات ()146( ،)143( ،)112

و. ...
-2-1-18

یر فاریابی (متولد 598 :هت) .

ظهیر در دیوان خود تقاضاهای متنویعی از ممدوحان خود کردهاس ؛ متثال در ایتن شتعر تقاضتای
شم میکند:
چشتتتتم گتتتتردون دیتتتتد روی امیتتتتد

تتتتتا قضتتتتا شتتتتمع دولتتت ت

هتتتین کتتته پروا تتتههتتتای وعتتتده تتتتو

بفروختت ت

ملتتتته در ا تظتتتتار شتتتتمع بستتتتوخ
(فاریابی)288 :1337 ،

تقاضاهای دیگر ظهیر عبارتانتد از :نتان و آب (
پرداخ
(

وام (

 )292و (

 ،)311شتتتر (

 ،)333غلّته و زر (

 ،)322شتتراب (

 ،)287( ،)285( ،)283زیتن (
 ،)297تشتریف (

 ،)325نتتان (

 ،)335استتب (

،)291

 ،)306زر و خلعت
 )340و نتتان (

.)342
 -2-1-19کماچالدّین اسمعی بن ماچالدّین محمدبنع دالرزا اصف ا ی ( یمۀ

س

قرن 7

هت) .
تقاضاهای کمالالدیین متعدید و متنویع اس

از نمونههای جالب توجه درخواس

کاه ،جتو ،علوفته،

هیزم ،آرد ،نان ،غاشیه پوستیندار ،شکر برای شیرینی عروسی شتاعر و حتتی بهتای کاغتذ شتعر و
وجه شم از ممدوح اس

(باباصفری.)47 :1388 ،

به عنوان مثال در شعر زیر از ممدوح خود تقاضای آرد میکند:
داریتتتتم ز عمتتتت

تتتتتو هتتتتر چیتتتتد

و اکنتتتتون هستتتتتم بتتتته آرد محتتتتتتاج
(کماچالدّین اصف ا ی)600 :1348 ،
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 -2-2بحث و تحلی کلّی
با مطالعۀ این نمونهها باید گف

در دیوان اغلب شاعران حتی با وجود شرای مناسب اقتصتادی و

گاه نیز منصب باالیی که در دربارها داشتند ،تقاضاها و ملتمستات قابت تتوجهی یافت

متیشتود.

همچنین میتوان از همین نمونهها سیر تحویالت ملتمستات در ادبییتات فارستی را مشتصص کترد.
همانطور که در اشعار مدحی دورۀ سامانیان ممدوحان بهصورت طبیعی و واقعی وصف میشتدند
و در دورۀ غزنویان توصیفات شاعران از ویژگیهای ممدوحان تاحدودی غیرواقعی و اغترا آمیتز
شد و در دورۀ سلجوقیان این توصیفات به شدیت بیشتری غلوآمیز شد ،تحویل ملتمستات شتاعران
نیز به همین صورت متحویل شدهاس  .بدین صورت که رودکی بهعنوان شتاعر دورۀ ستامانیان بته
شیوۀ غیرمستقیم؛ یعنی با ستایش بصشش ممدوح او را به بذلکتردن و عطتادادن فرامتیخوانتد .از
میان شاعران دورۀ غزنوی ،عنصری با وجتود جایگتاه ملت الشتعرایی کته داشتتهاست

بته شتیوۀ

غیرمستقیم (ولی با تعریف و تمجیدهای غلوآمیز از بذل و بصشش ممدوحان) تقاضای بصشتندگی
کردهاس  ،ولی در شعر فرّخی ،منتوچهری ،مستعود ستعد و قطتران تبریتزی ،گهگتاه از ممتدوح
تقاضای چیز خاصی مث اسب ،متال توزیت  ،رستم و درهتم متیشتود؛ هرچنتد بیشتتر بته شتیوۀ
غیرمستقیم ممدوح را به بذل و بصشیدن برمیانگیزند.
معزّی بهعنوان مل الشعرای دورۀ سلجوقیان درخواس
عود ،عنبر سارا ،مش
بهصراح

ناب ،صلۀ پارسال ،صنم ترک و خلعت

از ممدوح درخواس

خرگاه اسب ،استر ،شتتر ،جتام ستیم،
فتاخر کتردهاست

و در اشتعارش

عطادادن میکند .با مقایسۀ تقاضاهای رودکی و عنصری و معزی

که هر سه از جایگاه مل الشعرایی برخوردار بودهاند ،میتوان سیر تحویل تقاضا را از دورۀ سامانی
به غزنویان و سلجوقیان مشاهده کرد .نهتنها در شعر معزّی (بهعنوان شاعر دورۀ ستلجوقی) ،بلکته
در شعر بقیۀ شاعران این دوره اجناس کمارزش و حقیر نیز تقاضا میشود؛ بدین صورت که سنایی
درخواس

برنج ،نان ،میوۀ روباه ،صله ،درهم ،نقره ،قصب و دریاعه میکنتد ،عثمتان مصتتاری نیتز

طلب نان ،جامه ،شراب ،زر ،صله ،پرداخ
شراب ،خانه ،خلع  ،پرداخ

وام و سیم متیکنتد ،عبدالواست جبلتی نیتز تقاضتای

وام و پروانۀ تشریف دارد ،قوامی رازی درخواست

نتان ،گوشت ،

زیور زن ،اسب ،حواله صله ،بهای دستار و عمامه ،اسب ،زین اسب و جامته از ممتدوح متیکنتد.
سوزنی سمرقندی تقاضای هیزم ،زر ،گندم ،نان ،جامه ،نان جو ،شراب ،صتله ،کفتش و ستیم دارد.
اثیر اخسیکتی تقاضای کاه و جو برای اسب ،گوش  ،شتتر ،شتراب ،استتر ،کاغتذ ،دینتار ،اطلتس،

2
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و دینار دارد .جمالالدیین اصفهانی تقاضای غلّۀ محقر ،کاه ،رطب ،شراب ،علف و نان دارد.

رشیدالدیین وطواط درخواس

شراب ،جامه ،تشریف ،جامگی ،صله و صدقه کتردهاست  .خاقتانی

نیز با وجود اینکه به شاعر بلندهم

معروف اس  ،در اشعارش تقاضای بذل و کرم ،نتان ،بهتای

دستار و زر دارد .بیلقتانی درخواست

کتاه ،جتو ،قمتری ،آرد ،گوشت  ،شتراب ،گتالب و درهتم

کردهاس  .ظهیر فاریابی تقاضای نان ،آب ،غلّته ،شتم  ،استب ،زیتن استب ،پرداخت

وام ،شتتر،

تشریف و شراب دارد .تقاضاهای جمالالدیین -با آنکه به بیاعتنایی به دنیا ستودهشدهاس  -متعدید
و متنویع اس

از نمونههای جالب توجته درخواست

کتاه ،جتو ،علوفته ،هیتزم ،آرد ،نتان ،غاشتیۀ

پوستیندار ،شکر برای شیرینی عروسی شاعر و حتی بهای کاغتذ شتعر و وجته شتم از ممتدوح
اس .
با توجه به بررسی تقاضاهای شاعران مذکور میتوان گف

در دورۀ ستامانیان تقاضتاها بیشتتر

بهصورت غیرمستقیم؛ یعنی با ستایش از بصشندگی ممدوح مطرح میشتوند و شتاعران چیزهتایی
باارزش درخواس

میکردند .در زمان غزنویان درخواس ها و تقاضاهای شاعران گهگاه بهصورت

مستقیم بیان میشود و در برخی موارد تقاضاهایشان شام اجناس و کاالها نیز بودهاس  ،ولتی در
دورۀ سلجوقیان ملتمسات شاعران نسب به دورههای قب  ،متنوع ،متعدید و حقیرانته متیشتود .ایتن
خواستههای آنها به حدیی کمبها و حقیر است
بهوضوح میتوان دریاف

کته خواننتده را بته شتگفتی وامتیدارد؛ بنتابراین

که تقریبا تمام چیزهای کمارزشی که انوری بته دلیت درخواست

آنهتا

مورد نکوهش قرارگرفته و گداطب و خسیسمنش خوانده شده ،در شعر شتاعران دیگتر ،بتهویتژه
همعصران وی مکرر دیدهمیشود و انوری ت سوار میدان ملتمستات ادب فارستی نیست ؛ حتال
خوانندۀ متثمی با دیدن چنین ملتمساتی در دیوان شاعران دیگر ،از این پرسش به سادگی نمیگذرد
که :چرا انوری و شاعران مذکور اینقدر باید تنزّل اخالقی و شصصییتی یافته باشند که در برابر شاه
و صاحبان قدرت تقاضای کاه و نان و جو کنند؟
با اینکه انوری یکسره از گناه مبرّا نیس
همان زمان حیات انوری نیز بر او گرفتهاس

و همانطور که یادآور شدیم فتوحی این ایتراد را در
و دفاعییاتش در دیوانش نیز از ایتن مستئله حکایت

دارد که در پی توجیه این امر برآمده و تثثیر شیوۀ معیش

را بر شعر و فکر شاعر بهصورت جتدیی

و هزل بیان کردهاس  .هر پژوهشگر ادبییات فارسی بهخوبی در مییابد که سرودن اشتعاری چتون
اشعار انوری نیازمند تثم و صرف وق

و ذو فراوان اس

و کسی کته چنتین اشتعاری بستراید
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نمیتواند شغلی جز شاعری برای امرار معاش داشتهباشد و حداق انتظار چنین کسانی ایتن است
که بتوانند از این طریق ارتزا کنند.
در روزگاری که شعرا هیچگونه امکانی برای امرار معتاش ندارنتد و تنهتا ممترّ معیشتتی آنتان
ممدوحان هستند ،انوری یا بقییۀ شاعران را چه بر سر آمده که به سرودن چنتین ملتمستاتی دست
زدهاند؟ آیا با تثمی در دیوان این شاعران نباید به جای دونهمی

و حقیر خواندن انوری ،حاکمتان

و ثروتمندان جامعه آن روز و روح حاکم بتر اجتمتاع شتاعران را پست

و حقیتر خوانتد؟ آیتا آن

دستگاه حکومتی که سازندۀ فضای حاکم اس

و در این فضا ،شاعرانی توانا چون انوری به نکبتی

میافتند که برای اندکی جو یا شراب ،همیت

و آبتروی ختویش را مصتروف متیستازند ،ستزاوار

نکوهش و نفرین اس  ،یا شتاعرانی کته بتا هنتر زبتان ختویش چنتین روح حتاکمی را شترمنده
ساختهاند؟ در چنین اوضاع و احوال نابسامانی آیا حقیقتتا شتاعران بیشتتر مقصترند یتا ممتدوحان
ممس ؟ آیا حقیق

این نیس

که دستگاه حاکم و شرای سص

زندگی ،از مناع طبت شتاعران

کاستهاس ؟
همچنین عزل و نصب سری وزرا و ارکان دول

گاهی دشواری کار شاعر بیچاره را دوچنتدان

میکرد .با عوضشدن وزیران ،بقییۀ عامالن دولت

ستلجوقی نیتز تغییتر متیکردنتد .ایتن عتزل و

میشد که از ی

طرف وزیران و عمیال دولتتی بته دوام و ثبتات

نصبهای سری و بیوفقه باع
موقعیی
اختصا

شغلی خود چندان اطمینان و تمکّن نداشتتهباشتند و صتلههتای زیتاد بته متدح شتاعران
ندهند .مهمتر اینکه رقاب

و حتی دشمنی ارکان حکومتی باع

میشد که آنتان بیشتتر

سرگرم خویشتنپایی و دف تهم ها و مقابله با حریفان باشند و زمان و آرامتش الزم بترای متدح
شنیدن و توجه به شاعران نداشتهباشند! از سویی دیگر شاعران کته وضت متالی مناستبی نداشتتند
مجبور بودند به هر کدام از گروههای رقیب که عهدهدار امتور متیشتدند روی بیاورنتد و آنتان را
بستایند و بهدلی سابقۀ مدح رقیب مورد بیاعتنایی واق شوند و صلۀ چنتدانی دریافت
اینرو شاعران که ممدوحان بزر ؛ بصشنده و دس
تقاضای چیزهای باارزش و گرانقیم

نکننتد .از

و دلبتاز نداشتتند ،بته ناچتار نمتیتوانستتند

از آنان کنند و ملتمسات گرانبهای دورۀ سامانی و غزنتوی

جای خود را به چیزهایی مث کاه ،جو ،گندم ،شم و ...داد؛ بهعنوان مثال بهگفتۀ راونتدی در دورۀ
سلطن

یازدهسالۀ برکیار بنملکشاه ،پنجبار وزیر کشور عوض شد (راوندی.)139 :1386 ،
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در دوران پادشاهی سیزدهسالۀ ابوشجاع محمیدبنملکشاه نیز هش بار وزیر او عوض شتده کته
به تب آن مستوفی ،طغرایی ،عارض و جانشینشان نیز تغییر میکردند که بهترتیب بتدین صتورت
تغییر میکردند (کلوزنر.)127–128 :1363 ،
دوران سنجر دس

کمی از دو برادرش نداشتهاس  .در دوران او شش نفتر یتا بیشتتر وزارت

کتتتردهانتتتد «وزرای او :التتتوزیر معتتتینالتتتدیین مصتتتتصی الکاشتتتی ،التتتوزیر شتتتهابالتتتدین
ابوالمحاسنابنالفقیهاالج ّ اخینظامالمل  ،التوزیر شترفالتدین ابوطتاهر مامیستا القمتیی ،التوزیر
یغانب الکاشغری ،الوزیر قوامالدیینابوالقاسم ،الوزیر ناصرالدیین طاهربتن فصترالملت » (راونتدی،
 .)167 :1386برخی از این وزیران گاهی دوبار به وزارت رسیدهاند.
همچنین در کتاب «دیوان ستاالری در عهتد ستلجوقی» از چنتد وزیتر دیگتر نیتز بترای دورۀ
پادشاهی سلطان سنجر نام بردهشدهاس

که عبتارتانتد از« :ابتوافتح علتیبتنحستینمجیرالتدیین،

فصرالمل بننظامالمل  ،صدرالدیین محمدبنالملت  ،نصتیرالتدیین ابوالقاستم محمتودبتن ابوتوبته
مروزی ،ابوالقاسم درگزینی و نظامالمل

حسن» (همان.)128 :

در چنین اوضاع نابسامانی هیچ مداحی نمتیتوانست
نداش

از ممتدوحی کته ختود ثبتات و دوامتی

تقاضاهای گران طلب کند.

با توجه به اینکه ملتمسات شاعرانی چون :سنایی ،جمالالدیین اصفهانی ،کمتالالتدیین استمعی
اصفهانی ،ظهیر فاریابی ،سوزنی سمرقندی ،قوامی رازی و اثیر اخستیکتی نیتز همچتون ملتمستات
انوری متعدد و متنوع اس  ،حال این سؤال پیش میآید که :چرا از این میان ،پژوهشگران ارجمنتد
فق انوری را گدامنش و دونهم
انوری یکی از شاعرانی اس

دانستهاند؟
که از زمان قدیم پژوهشگران امتیازات زیادی برای هنتر شتاعری

وی برشمردهاند؛ مثال موالنا عبدالرحمن جامی در کتاب بهارستان در روضۀ هفتم میگوید« :یکتی
از شعرا گفته اس

و الحق گوهر انصاف سفته:

در شتتتتتعر ستتتتته تتتتتتن پیم را نتتتتتد

هتتتتر چنتتتتد کتتتتته ال تتتتی بعتتتتتدی

اوصتتتتتتاف و قصتتتتتتیده و غتتتتتتدچ را

فردوستتتتتتی و ا تتتتتتوری و ستتتتتتعدی
( امی)100 :1311 ،

ظاهرا این دو بی
آمدهاس :

از هاتفی خرجردی اس

و در داستان لیلتی و مجنتون او بته ایتن صتورت
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کتتتته ملگتت تی برآ نتتتتد

در شتتتتتعر ستتتتتته تتتتتتتن پیغم را نتتتتتد

قتتتتولی استت ت

فردوستتتتتتی و ا تتتتتتوری و ستتتتتتعدی

هتتتتتتر چنتتتد کتتتتته ال تتتتی بعتتتدی

بهنظر میرسد که همین قضاوتهای پیشینیان دربارۀ انوری ،او را با فردوسی و سعدی در ی
پایه قرار دادن ،نادیدهگرفتن شاعران بزرگی چون مولوی ،حافظ ،خاقانی ،سنایی ،نظامی ،عطار و...
و همچنین عنوان «حکیم» که به انتوری دادهبودنتد؛ متیتوانتد حساستیی

پژوهشتگران معاصتر را

برانگیصته باشد تا از او انتظارات بیشتری داشتهباشند .برعکس پیشینیان او را مورد انواع شمات هتا
قرار دهند.
چون انوری بیشتر بهعنوان شاعری مداح مشهور اس

و تقاضا نیز همپای مدیحهسترایی پتیش

رفتهاس  ،طبیعتا ملتمسات شعر او نیز بیشتر از کسانی چون سعدی ،فردوسی و نظامی است  ،بته
همین دلی در دورههای اخیر که مدیحهسرایی و تقاضا از رونق افتاد ،شعر انوری نیز جایگاه ختود
را از دس

داد و منتقدان برای ردی داوریهایی نظیر بهارستتان جتامی و آتشتکدۀ آذر بیگتدلی بتر

متلمسات او انگش

نهادند؛ درواق آنها با معیارهای امروزی و بدون توجه به ملتمسات شتاعران

پیشاز انوری و همعصران او دربارۀ شاعری به قضاوت پرداختند که زاییدۀ جامعۀ نابستامان قترن
ششم اس .
در پایان نگارندگان مقاله معتقدند تقاضاهای شاعران لزوما تکدی گری محسوب نمیشود؛ زیرا
گدایان در قبال کار انجام نداده چیزی درخواس

میکنند ،ولی بنابر گفتۀ ژوکوفسکی ،خاورشناس

روس ،یکی از وظایف شاعران مدیاح در قدیم« :تا حدیی ایفای وظیفۀ روزنامهنگتار امتروز است »
(براون ،1358 ،ج  )663 :2و امروزیتر رادیو و تلویزیون اس  ،زیرا ممدوح بتا استتفاده از متدح
شاعران ،آوازه و صی

خود را در جهان درمیافکند .درحقیقت

شتاعران متدیاح کتار رستانههتای

امروزی را برای پادشاهان انجام میدادند و عطا و بصششی کته ممتدوحان درازای اشتعار متدحی
نسب به شاعران روا میداشتند مزد کار آنها محسوب میشود .کاری که برای شاعران نهتنها آسان
نبوده؛ بلکه گاه نیز بهشدیت دشوار بودهاس  .نویستندۀ ستصن و ستصنوران دربتارۀ دشتواری کتار
انوری چنین میگوید« :انوری طبعی مقتدر و فکری نیرومند داشته و ختاطرش در پیوستتن معتانی
مشک منقاد بوده و با همۀ اقتدارطب با نظر دقیق و غور کام شعر متیگفتته و تتا از عهتدۀ یت
سصن برون آید صدبار به عقده در شده تا در نتیجۀ این دق
کند».

توانستته ستب

مصصوصتی اختتراع
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چتتتون متتتن بتتته ره ستتت ن فتتتراز آیتتتم

ختتتتتواهم کتتتتته قصتتت تیدهای بیتتتتتارایم

ایتتتتدد دا تتتتد کتتتته تتتتان مستتتتکین را

تتتتتا چنتتتتد عنتتتتا و ر تتتت فرمتتتتایم

صتتتد بتتتار بتتته عقتتتده در شتتتو تتتتا متتتن

ستتت ن بتتتترون آیتتتتم»

از ع تتتتد یتتت

(فروزا فر)337 :1387 ،

بدون تردید باقیماندنِ نام بسیاری از امیران و وزیران مدیون شعر شاعران اس
واضح اس
اس

و این مطلتب

که مدح شاعری معروف ،بهمراتب تثثیرگذارتر و مانتدگارتر از متدح شتاعری گمنتام

و از این مهمتر وقتی ممدوحی صلهای گران به مدیاح میداد ،بیشتتر نتام او بتر ستر زبتانهتا

میافتاد ،چنانکه صلههایی که محمود به عنصری یا سامانیان به رودکی میدادند ،بذل و بصشتش و
همی

آنان را بیشتر بر سر زبانها انداخ

و برای همیشه در تاری ثب

شد؛ بنتابراین متیبایست

محققان در قضاوت نسب به شاعران ،همۀ عوام اعماز سیاستی ،اجتمتاعی ،فتردی و ...را درنظتر
بگیرند و مستمری و حقو آنان را در ازای اشعار مدحی که مطابق سنّ

روزگارشان بوده ،گدایی

یا عطا و بصشش ممدوحان ندانند ،بلکه آن را مزد کارهایی بدانند که شاعران بهدلی استبداد زمانته
مجبور بودند ،آن را با خواری و قبول حقارت دریاف

کنند.

 -3تیبه
با اینکه نمیتوان انوری را یکسره از تکدی گری تبرئه کرد ،امتا چنانکته مالحظته شتد ،در دیتوان
اغلب شاعرانی که مورد بررسی قرار دادیم ،ازجمله در دیوان شعری رودکتی ،منتوچهری ،فرّختی،
عنصری ،مسعود سعد سلمان ،سنایی ،ظهیر فاریابی ،رشیدالدیین وطتواط ،جمتالالتدیین اصتفهانی،
عثمان مصتاری ،سوزنی سمرقندی ،کمالالدیین اسماعی اصفهانی ،مجیرالدیین بیلقتانی ،عبدالواست
جبلی ،قطران تبریزی ،معزّی ،خاقانی ،اثیر اخستیکتی و قتوامی رازی نیتز همچتون دیتوان انتوری
بهصورت صریح یا غیرصریح تقاضاها و ملتمساتی مطرح شدهاس  .بتهطتوریکته تقریبتا تمتامی
تقاضاهای حقیری که انوری بهدلی آنها گدا خواندهشده در شعر پیشینیان و بهویژه همعصتران او
آمدهاس ؛ بهطوریکه در زمان انوری قبح خود را از دس

دادهبودهاس .

ملتمسات زبان فارسی همپای قصاید مدحی دچار تحتویل شتدهاست  .در دوران ستامانیان کته
مدحها طبیعی و به دور از اغرا بودهاس  ،شاعران بیشتر تقاضتای کترم و بصشتش متیکردنتد و
تقاضاها شام اجناس کمارزش نبود و بیشتر بهصورت غیرمستقیم ابراز میشتد .در دورۀ غزنویتان
که مدح اغرا آمیز میشود ،تقاضاها بهصورت مستتقیم و صتریح بیتان متیشتوند و انتدکانتدک
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تقاضاهای کمارزش نیز وارد شعر میشود .در دورۀ ستلجوقیان کته قصتیدۀ متدحی بته اوج ختود
میرسد و ممدوح در اشعار بهصورت غلوآمیز توصیف میشود ،گویا ممتدوحان دیگتر لیاقت

آن

مدایح را ندارند و قدر شاعران را نمیدانند ،درنتیجه تقاضاهای شاعران نیز صریحتتر از دورههتای
قب مطرح و بهوفور شام اجناس و کاالهای کمبها میشود.
دالیلی چون نبود امنیی
باع

شغلی یا منب درآمد و اهمیی

ویژۀ مدح شاعران برای صاحبان قدرت

شده شاعران به مدیحهسرایی و بهتب آن به تقاضاسرایی رویآورند.
بیثباتی موقعییت

متیشتد کته آنتان بیشتتر سترگرم

سیاستی وزیتران و عمیتال دولتتی باعت

خویشتنپایی باشند و زمان و آرامش الزم برای توجه به شاعران نداشتهباشتند؛ بتهعتالوه شتاعران
مجبور بودند به هر دو طرف رقیب روی بیاورند که ممدوحان از آنها دلآزرده میشتدند و صتلۀ
گران نمیدادند .این امور علّ

رویآوردن شاعران به تقاضاهای کمارزش و ناچیز شدهاس .

بهقرینۀ شواهدی که یاد شد ،در پایان پژوهش بایتد گفت

تنهتا گتدامنش و متکتدیی خوانتدن

بهنظر نمیرسد؛ زیرا این واقعییتی تاریصی اس

که تقاضا و ملتمسات ،سنتی فراگیتر

انوری درس

در میان شاعران فارسیزبان بوده و مصتص انوری نبودهاس  .تفاوت ملتمسات انوری بتا شتاعران
دورههای دیگر ناشی از تفاوت شرای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگتی جامعته در دورههتای ختا
اس  .شاید یکی از دالیلی که باع

شده برختی از معاصتران ،انتوری را از میتان همتۀ شتاعران،

متکدیی بنامند ،مطرحشدن او در روزگاران گذشته توس کسانی چون هاتفی خرجتردی ،جتامی و
آذر بیگدلی بهعنوان یکی از سه پیغمبر شعر فارسی و همردیف قرار گرفتن با فردوسی و سعدی و
نادیدهگرفتن شاعرانی چون مولوی ،حافظ ،سنایی و ...باشد .این را هم از یاد نبریم که انتوری نیتز
همچون سنایی سرانجام ،از مداحی و تحقیرشدن سیر آمد و دس
مدحی را از کناسی نیز فروتر دانس
کمتر دیده میشود.

از مداحی کشید و سرودن شعر

و قطعاتی در بینیازی سرود کته نظتایر آن در شتعر فارستی
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 -17سوزنی سمرقندی ،محمیدبنمسعود ،دیوان حکیم سوز ی سمرقندی ،تصتحیح اصترالدّین
شاهحسینی ،تهران :چاپصانۀ سپهر.1344 ،
 -18شفیعیکدکنی ،محمیدرضا ،مفلس کیمیافروش ،تهران :سصن.1389 ،
 -19شیری ،قهرمان ،اب ا فریاد اتما  ،همدان :انتشارات دانشگاه بوعلی.1391 ،
 -20صبور ،داریوش ،آفا غدچ فارسی ،تهران :زویار.1384 ،
 -21صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیّات ایران ،تهران :انتشارات فردوس.1369 ،
 -22عمعق بصاری ،شهابالدیین ،دیوان اشعار عمعتق ب تاری ،تصتحیح ستعید نفیستی ،تهتران:
کتابفروشی فروغی ،بیتا.
 -23عنصری ،ابوالقاسم حسنبناحمد ،دیوان استاد عنصری بل ی .بکوش

محمّد دبیرستیاقی.

تهران :انتشارات کتابصانۀ سنایی.1342 ،
 -24فاریابی ،ظهیرالدیین ،دیوان

یر فاریابی ،به کوشش تقی بینش ،تهتران :کتابفروشتی باستتان،

.1337
 -25فرّخی سیستانی ،علیبنجولوع ،دیوان فرّخی سیستا ی ،تهران :زویار.1363 ،
 -26فروزانفر ،بدی الزمان ،س ن و س نوران ،تهران :زویار.1387 ،
 -27قطران تبریزی ،ابومنصور ،دیوان قنران ت ریدی ،به اهتمتام محمیتد نصجتوانی ،تبریتز :شتفق،
.1333
 -28قوامی رازی ،بدرالدیین ،دیوان اشعار قوامی رازی ،تصحیح میرجاللالتدیین حستینی ،تهتران:
سپهر.1334 ،
 -29کلوزنر ،کارال ،دیوا ساالری در ع تد ستلبوقی ،ترجمته یعقتوب آژنتد ،تهتران :انتشتارات
امیرکبیر.1363 ،
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 -30کمالالدیین اصفهانی ،اسماعی بتنمحمیتدبتنعبتدالرّزا  ،دیتوان خلّتا المعتا ی ابوالفضت
کماچالدّین اسماعی اصف ا ی ،تصحیح حسن بحرالعلومی ،تهران :دهصدا.1348 ،
 -31مصتاری ،عثمانبنعمر ،دیوان عثمان م تاری ،تصحیح جتاللالتدیین همتایی ،تهتران :بنگتاه
ترجمه و نشر کتاب.1341 ،
 -32معزّی ،محمیدبنعبدالمل  ،دیوان اشعار معدّی ،تصحیح ناصر هیری ،تهران :مرزبان.1362 ،
 -33منوچهری ،احمدبنقو

 ،دیوان منوچ ری دامغا ی ،تصحیح محمید دبیرسیاقی ،تهران :زویار،

.1356
 -34نفیسی ،سعید ،محیط ز دگی و احواچ و اشعار رودکی ،تهران :ابن سینا.1341 ،
 -35وطواط ،رشیدالدیین ،دیوان رشیدالدّین وبواط ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :شاهآباد.1339 ،
 -36همایی ،جاللالدیین ،تارخ ادبیّات ایران ،تهران :نشر هما.1375 ،
 -37یوسفی ،غالمحسین ،چشمۀ روشن :دیداری با شاعران ،تهران :نشر علمی.1369 ،

