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چکیده
      یکی از شاخصـه های هنـر شاعـری انوری سـرودن قطعه است. در دیوان موجود انوری، 
در مجمـوع 439 قطعـه، 100 قطعـه تقاضـایی وجود دارد که افزون بر تکنیک های ناب شعری، 
از لحاظ مضمـون، فصـل مشترک ادبا برای چالش درباره روحیه و خلق و خوی انوری است. این 
پژوهش، با رویـکرد توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسـی 100 قطعه تقاضایی انوری و تعیین بسامد 
و انواع تقـاضا به لحـاظ مادی و غیرمـادی بودن، تـالش می کند با مقایسه و تحلیل انواع تقاضا، 
انگـیزه روحی انوری را در سرایش این اشعار دریابد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بیشترین 
قطـعات تقاضـایی انوری را تقاضـاهای مـادی با 96 مـورد )89/8 درصـد( در مقـابل 11 مـورد 
)10/2 درصد( تقاضای غیـر مادی تشکیل می دهند. همچنین در میان تقاضاهای مادی، تقاضای 
خوردنی با 46 مورد تقاضـا بیشـترین تقاضا را به خود اختصاص می دهد. در این میان، شراب با 

35 مورد )32/7درصد( سهم اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.
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1- مقدمه
اوحدالدین محمد بن محمد اسحاق ابیوردی متخلص به انوری، از شاعران بزرگ قرن 
ششم است. جایگاه انوری در شعر فارسی به گونه ای است که پیشینیان او را یکی از سه 

پیامبر شعر فارسی می دانند.»یکی از شعرا گفته و الحق گوی انصاف سفته:
بعدی النبی  که  چند  هر  در سه شعر سه تن پیامبرانند
فردوسی و انوری و سعدی« اوصاف و قصیده و غــزل را

                                                                                 )جامی، 105: 1367(
او فردی ادیب، فاضل و مسلط به علوم روزگار است که به مقتضای زمان، برای گذران 
امور معیشتی خود و چه بسا کسب جاه و مقام به عنوان شاعر مدیحه سرا به دربار سلطان 
سنجر می پیوندد. در میان جمع کثیر شاعران مدیحه سرای ادب فارسی، نام و شعر انوری 
بیش از دیگران بازتاب می یابد. »نظام قاری از شعرای قرن نهم، در دیوان البسه خویش، 
فصلی پرداخته است درباره شاعران و انواع شعر به نام رساله اوصاف شعراو در آن فصل 
امتیازاتی را که هر کدام از شعرا در یکی از انواع سخن دارند، به زبان ویژه خود مقاالت عطار 
و اسرار موالنا  و مخترعات خاقانی و شطحیات سنایی، حقایق عراقی و محرمات نزاری از 
مدایح انوری  یاد می کند که وهم از دیده تفکر در آن دوختن قاصر است« ) شفیعی کدکنی، 

   .)1374 :82
روال معمول در میان شاعران مدیحه سرا، سرودن ستایش نامه هایی مملو از تملق و 
بنا به مصلحت  اغراق، در وصف  شاهان و حکام روزگار، وزرا، بزرگان و نزدیکان شاهان 
از مطالبی پر مبالغه  نامه هایی »مشحون  پاداش است. ستایش  برای دریافت صله و  یا  و 
در وصف ممدوحانی است که اغلب بویی از علم و ادب و گاه حتی تربیت نبرده ... آنچه 
به ندرت در این گونه اشعار مطرح شده، اندیشه های بلند، موضوع های متعالی از زندگانی 
بشر و نیازهای معنوی انسان و تحلیل زوایای روح آدمیان است« )وزین پور، 218: 1374(. 
انوری نیز همسوی دیگر شاعران مدیحه سرا در گریز از عسرت و تنگدستی پای در میدان 
مدیحه سرایی می گذارد؛ اما در مقایسه با دیگران،  نه تنها در ستایش گری، مبالغه و تملق، 
گوی سبقت را از دیگر شاعران می رباید؛ بلکه در خواهش گری و تقاضای صله و انعام نیز راه 
افراط را در پیش می گیرد؛ »زیرا مدایح درحکم کاالهایی بودند که صاحب هنر یا صنعتی 
در برابر دریافت مزد برای خواستاران پدید می آورد و می دانیم که هر متاعی باید طبق تمایل 
و سفارش مشتری ساخته شود نه بر وفق ذوق و تمایل پیشه ور و سوداگر. شاید بتوان گفت 
برای  بوده  امرا تدبیری  بیشتر  آنان در مدح  که مبالغات سخن سرایان و دروغ های بزرگ 
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دریافت صله و پاداش«. انوری در شعرهای خود، تقاضاهای حقیرانه و ناچیزی از ممدوحان 
خود التماس کرده که نام او را در نوع ادبی ملتمسات یا تقاضا زبانزد اهل ادب کرده است. 
حسام الدین خویی  از منشیان معروف دربار سالجقه روم در قرن هفتم در ملتمسات خود، 

از انوری یاد می کند و او را مبدع نوع شعری ملتمسات می داند.
از سرعت طبع همچو الماس »گویند که انوری شب و روز
بیتی دو رقم زدی به قرطاس کردی التماس  که  چیز  هر 

ای پاک دل و خجسته انفاس را انـوری  حدیث  بگـــذار 

نه زین شعرای پر ز وسواس کو سرور عصر خویشتن بود

دانـی که گذشته ام ز عباس« بخــوانی ملتمسات من  گر 
                                                                                 )حسن زاده،52: 1392(   
می گوید:  انوری  ملتمسات  به  اشاره  با  انوری،  حال  شرح  شفیعی کدکنی ضمن  دکتر 
»از بس که تقاضا در میان شاعران درباری رواج داشته است و بخش قابل مالحظه ای از 
شعر شاعران درباری را تقاضاهای ایشان تشکیل می دهد. بعضی از قدمای اهل ادب و نقد، 
مقوله ای به نام ملتمسات در طبقه بندی موضوعی شعرها قائل شده اند« )شفیعی کدکنی، 

.)116 :1374
یا  چیزی  آن ها،  قالب  در  شاعر  که  می شود  گفته  سروده هایی  به  ُملَْتمسات  یا  تقاضا 
چیزهایی از ممدوح و مخاطب خود می خواهد. این درخواست ها می توانند جنبه مادی یا 
معنوی داشته باشند و یا حتی در شکل یک تمنای ساده عاشقانه مطرح شوند. درگستره 
ادب فارسی از عنوان ملتمسات با نام استعطاف نیز یادکرده اند. »استعطاف در لغت به معنی 
مهربانی خواستن و در اصطالح بدیع آن است که شاعر در شعر مدحیه خود تقاضایش را 
بر درخواست پول، خوراک، لباس، حیوان، کاال، خدمات و .... با صراحت برای ممدوح خود 
بیان کند. شاعران اغلب در تقاضاهای شان، سعی بر رعایت ادب و احترام داشته اند اما گاهی 
ممدوح را در صورت عدم توجه به درخواست شان به هجو تهدید کرده اند. استعطاف را تقاضا 

نیز نامیده اند« )انوشه، 85 : 1381(
می توان گفت که از همان زمان شکل گیری شعر پارسی، تقاضا و ملتمسات نیز به نوعی 
وجود داشته و با رواج قصاید مدحی و رونق بازار صله و به تعبیر دیگر رواج شعر درباری، 
دامنه ی این موضوع نیز گسترده شده است. نمونه های بسیاری از این نوع در اشعار رشید 
وطواط، خاقانی وجود دارد، به ویژه در شعر انوری که این شیوه را به نهایت رسانده است 
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)خالقی راد، 1375 : 119(. انوری حجم بسیاری از این درخواست ها را در قالب قطعات 
تقاضایی سروده است. »بخش عظیمی از هنر شاعری انوری در میدان قطعه سرایی است. 
قطعات  این  اعظم  قسمت  ولی  باشد  پارسی  زبان  شاعر  بزرگترین  او  لحاظ  این  از  شاید 
معروف، تقاضاهای حقیر و گدامنشانه ی شاعر شده است که از یک برگ کاغذ گرفته تا یک 
توبره کاه تا مقداری گوشت و قدری هیزم را در میدان این تقاضا ها قرار داده است و چنان 
استادانه از عهدهی  این گدایی برآمده  است که خواننده نمی تواند از تحسین او سرباز زند.« 
)شفیعی کدکنی، 1372: 117-116( در دیوان انوری تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با 
مضامین گوناگون آمده است. در میان این قطعات، صد قطعه با مضمون تقاضا وجود دارد. 
با توجه به اهمیت جایگاه انوری در شعر فارسی، پژوهش های متعددی در مورد شخصیت، 

شعر و هنر شاعری انوری صورت گرفته است. اما با وجود پژوهش هایی چون: 
- عناصر عناصر شریعت دوگانه شاعرانه ی انوری، هادی جوادی امام زاده و محمد امیر 
عبیدی نیا، مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز، سال ششم، شماره ی سوم، 1393، پیاپی 21. 

صص 92- 73.
- بررسی سیمای معشوق در شعر انوری، محمدحسین کرمی و محمد مرادی، پژوهشنامه 

ادب غنایی، سال هشتم، شماره ی پانزدهم، 1389. صص 118- 99.
و نیز اشاراتی در مورد تقاضاییه سرایی انوری در پژوهش های ادبی چون شفیعی کدکنی 
)1372(، وزین پور )13(، یوسفی )1373( تاکنون پژوهش مستقلی، به تفصیل به قطعات 
تقاضایی انوری نپرداخته است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است با در نظر داشتن 
تقاضایی  قطعه  مجموع صد  بررسی  با  انوری،  گدامنش  روحیه  درباره ی  منتقدان  نظرات 
انوری، ضمن بررسی بسامد و نیز تفکیک نوع تقاضا از لحاظ مادی یا غیرمادی بودن، علت 

روحی گرایش انوری به سرودن قطعات تقاضایی را دریابد.

2- بحث و بررسی
یکی از شاخصه های برجسته شاعری انوری، سرودن قطعه است. »انوری به قطعه سرایی 
نزد ادبا معروف است. قطعه های خوب که نظیر آن ها در دواوین شعرا کم به نظر می رسد، 
بسیار دارد. قسمتی از این قطعه ها اخالقی و قسمت دیگر در سایر اغراض گفته شده است.« 
)فروزانفر، 1350: 337(. در دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با مضامین 
گوناگون آمده است. »با اینکه تعداد قطعه های انوری از تعداد قطعه های اغلب شاعران دیگر 
بیشتر است ولی کمتر از آنها مطلب دارد و با این که او در عصری می زیست که شعر ایران 
رنگ عرفانی می گرفت در دوره و خطه ای نه چندان دور از عطار اما شعر او خالی از عرفان 
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است. به هرحال از میان شاعران قبل از انوری،  هیچ شاعری را نمی شناسیم که به فراوانی و 
پختگی او قطعه سروده باشد و از این لحاظ بر دیگران فضل تقدم دارد. بیشترین و مهم ترین 
قطعه های انوری عبارت است از: مدح، هجو، خواهش و تقاضا و پند و اندرز اخالقی« )خالقی 
راد، 292:1375(. در میان مضامین گوناگون، بخش قابل مالحظه ای از قطعات انوری، صد 
قطعه را ملتمسات یا قطعات تقاضایی تشکیل می دهد. این قطعات خطاب به افراد با نام 
و گاه بی نام سروده شده است. انوری با این سروده ها، با بهره گیری از شیوه های گوناگون، 
خواسته های مورد نظر خود را از ممدوحانش درخواست کرده است. در واقع »هدف اصلی 
شاعر هم در این گونه اشعار همین بود تصرف در نفوس ممدوحان به قصد تحریک سخاوت 
آن ها و هر جا که این مقصود حاصل نمی شد عکس العمل شاعر سخت بود و غیرشاعرانه. 
گاه تخلص به نام ممدوح دیگر می شد کاری که عنصری هم بدان متهم است و گاه ممدوح 
تهدید می شد و کار به عتاب می کشید یا به هجو« )زرین کوب، 138:1363(. انوری در 
برخی قطعات، رضایت و قدردانی خود را نسبت به ممدوح برای دریافت صله بیان کرده 

است.
آب حیوان از وجــود خویش بیزاری کند ای خداوندی که پیش لطف خاک پای تو
فتنه نتواند کـه در ظلمش ستم کاری کند پای باست زین اگــر بر خنگ ایام افکنـد

تــا ابـــد با زمـزم و کوثر کله داری کند روی هر خاکی که از موزه ت جمالی کسب کرد

موزه خاص ترا زیبــد کـه دستـاری کند موزه خاص تو را دستـــار کـــردم از شرف

ساق عرش از رشک آن دولت همی زاری کند نام میمـــون تـو تـا بـر ساق او بنوشته اند
                                                                                  )انوری،1372: 623(

گاه نیز طبق الگوی شاعران مدیحه سرا ، عدم پذیرش تقاضایش را با شعر هجوی تالفی 
کرده است.

چون ندادی از آن شدم در تاب گفته بودی که کاه و جو بدهم
کــاه کهتاب باد و جو کشکاب اقـربـات مدام و  بـــر ستوران 
                                                                                         )همان: 520(
با تامل در دیوان انوری به ویژه قطعات او، تعدد و تنوع تقاضاهای انوری جلب توجه 
می کند. تقاضاهای واقعی و یا تفننی که انوری، فارغ از هر آزرمی، با احساس کمترین نیاز 
بی درنگ در قالب شعر به ممدوح خود عرضه کرده است. نیازهایی چون سیم گرمابه، کاه، 
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عرق نسترن، پرداخت وظیفه، کفش، شراب و حتی عزل فردی از مقامش. اما به طورکلی، 
می توان تقاضاهای انوری را در دو دسته مادی و غیرمادی از یکدیگر تفکیک کرد. 

2- 1- تقاضاهای مادی
بیشترین حجم قطعات تقاضایی انوری را درخواست های مادی تشکیل می دهد. انوری، 
در این تقاضاها، از راتبه و صله پرداخت نشده تا حقیرترین درخواست ها مثل هیزم برای 
دیگک نیم جوشیده اش را از ممدوحانش طلب می کند. اما به طورکلی، درخواست های مادی 
انوری در مقطعات را می توان در سه گروه خوردنی ها، پوشیدنی ها، اسباب و لوازم روزمره 
زندگی قرار داد. در این میان، درخواست شراب از گروه خوردنی ها بیشترین سهم را در کل 

تقاضاهای انوری به خود اختصاص می دهد. 

2- 1- 1- خوردنی ها:
انوری در46 مورد از قطعه های تقاضایی خود، از ممدوح خود درخواست خوردنی کرده 
است. خوراک هایی چون گوشت، خربزه، سرکه، شکر، نی شکر، عرق نسترن و شراب که 
می توان آن ها را جزء اقالم مورد استفاده طبقه مرفه جامعه به شمار آورد. جدول )1( نوع و 
تعداد تقاضاهایی از نوع خوراک را نشان می دهد. در بین اقالم خوراکی درخواستی انوری، 
شراب با 35 مورد تقاضا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به طور معمول، در 
این قطعات انوری با بهره گیری از شیوه واقعه نگاری، ضمن توصیف محفل و بزم اش با حضور 

دوستان و معشوقان، از ممدوح خود شراب می طلبد. 
تنی دو دوش به سیکی و نقل و رود و شراب بودستند بنــده  مهمـان  خدایگانـا 
که بر خماهن گردون فروغ او سیماب به طبع خرم و خندان شراب نوشیدند

نه در دماغ کسی غلبه کرد قوت خواب نه در مزاج کسی گرمیی بد از سیکی

خــدایگـانـا تـدبیر بنده کن به شراب شرابشان نرسیده است و بنده درمانده
                                                                                )انوری، 1372: 531(                      

من از حرارت عشق و وی از حرارت تب من و نگار من امروز هر دو رگ زده ایم
ورا شراب عنــاب و مــرا شراب عنـب بزرگ بـــارخدایــی کنــی و بفرستی

                                                                                      )همان، 521(
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همچنین با استفاده از چاشنی لغز و چیستان در یکی از قطعه های تقاضایی، از ممدوح 
طمع  خود  ممدوح  از  او  قطعه،  این  در  می کند.  درخواست  مزه  و  گوشت  و  شراب  خود 
تصحیف مقلوب لفظ پارس را دارد. مقلوب لفظ پارس، سراپ و مصحف آن شراب است. 
تصحیف قافیه مصراع آخر هم کوست که تصحیف آن گوشت می شود و در نهایت از ممدوح 
می خواهد که چیزی را که اگر آن را قلب کنی، باز خود او حاصل گردد، با شراب همراه کند. 

چیزی مانند نان، کبک و کزک که در زبان فارسی به آن مزه می گویند.
دارم طمـع که علت با من ز دست کوست مقلوب لفظ پارس به تصحیف از کفـت
گر ضم کنی بر آنچه مسماست هم نکوست تصحیف قافیه که به مصراع آخــرست

و آنچش کنـی تو قلب بمقلوب او هم اوست آن دو لطیف را سیمی هست هم لطیف

فـردا زشکر هـر سه بــرون آرمت زپـوست امروز اگـر از این سه برون آریم بجـود
                                                                                        )همان، 563(

در قطعه ای دیگر تقاضایش را با تهدید به هجا توام می کند و از ممدوح خود حمیدالدین 
نی شکری وعده داده شده را طلب می کند. 

فجـا مرگ  تـــو  مجلس  از  دور  حمیــدالدین سخـــــا  آفتاب 
هجا به  هم  و  مدح  به  هم  شاعرم  نی شکر گفتـــه ای و می نرسید

                                                                                     )همان، 515(
این  تاثیر  به  امید  با  و  تناسب  آرایه ی  زیبایی  از  استفاده  با  دیگر،  قطعه ای  در  انوری 
زیبایی در تحریک روح سخاوت ممدوحش، نسیم، سوسن، بنفشه، الله و نوبهار را به خدمت 
می گیرد تا به ممدوح خود یادآوری کند که زمانی به او عرق نسترنی را وعده داده است که 

هنوز از آن خبری نیست.
چـــرا چنیـن ز نسیم صبات بــی خبـرم ایـا بـه عالــم عهـد از تـو نوبهـار وفــا
که چون بنفشه ز سستی فروشده است سرم به صد زبانت چو سوسن بگفته بودم دی

بــه من فرست و گـرنه بگــوی تـا بخـرم گــر اندکـی عرق نسترن به دست آری

بتـرم دمــن  سبزه  از  نیارمت  گـــر  کـه  زبان چـو الله به گــرد دهان درافگندی
                                                                                          )همان، 685( 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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جدول 1- فراوانی تقاضای خوردنی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

 ،157 ،116 ،110 ،96 ،73 ،49 ،42 ،24 ،33 ،21 ،20 ،7
 ،315 ،314 ،252 ،250 ،244 ،229 ،227 ،226 ،211 ،207
 ،468 ،432 ،430 ،427 ،425 ،414 ،413 ،410 ،388 ،377

287 ،403 ،286

35 شراب 1

96 1 گوشت 2
72 1 خربزه 3
349 1 عرق نسترن 4
97 1 سکنجبین 5
277 1 شکر 6
9 1 نی شکر 7
96 1 مزه 8

140 1 یخ 9
422 1 سرکه 10
422 1 آبکامه 11

2- 1- 2- پوشیدنی ها:
لباس از جمله ملزوماتی است که انسان برای محافظت از گرما، سرما و همچنین زینت 
و تجمل استفاده می کند. اما دشواری تهیه منسوجات در گذشته، باعث ارزشمندی انواع 
تحت عنوان  شاهان  دربار  معمول  هدایای  از  یکی  اساس،  همین  بر  است.  بوده  پوشش ها 
خلعت، انواع جامه و پوشیدنی با جنس ها و بافت های متنوع است. انوری نیز در برخی از 
تقاضاهای خود از ممدوحانش انواع پوشیدنی ها را درخواست کرده است. جدول )2( فراوانی 
انواع پوشش های مورد تقاضای انوری را نشان می دهد. موزه و کفش با سه مورد درخواست، 

بیشترین تقاضا را در این گروه به خود اختصاص می دهد.
کنم پنهان  همی  تا  شد  روزها  فخر دین یک التماس است از توام
کنم آسان  خویشتن  بر  و  تو  بر  نهاد خواهم  میان  در  اکنون  خرده 
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قربان کنم تو  پیش  در  خویشتن  من به  بخشی  اگر  داری  کبشکی 
                                                                               )همان، 693(

انوری همچنین در دو قطعه، از ممدوحان خود تقاضای بخشش قبا را دارد.
کـه روز چنـد برآرنــد رنـگ بربــوزه بدان که موسم آن است مثل و جنس مرا
به تازه کـردن این کهنه های نـادوزه عجب مـدار کـه اندیشه مندیــی دارم

همه دو دست به هم برنهاده چون کوزه ز داه ریزه ام آکنده خانه ای است چو گور

کــه بـاد عالمــت از دوستان دلسوزه اگر کرامت و دلسوزیـی کنی چه عجب
                                                                                   )همان،719(

جدول 2- فراوانی تقاضای پوشیدنی
فراوانی شماره قطعه نوع تقاضا ردیف

2 263،420 قبا 1
1 298 عتابی 2
3 363، 268 ،273 موزه و کفش 3
1 392 پیراهن کتان سنبلی 4
1 394 مسحی و رانین 5

2- 1- 3- اسباب و لوازم زندگی
بخشی از لوازم مورد درخواست انوری در قطعات تقاضایی مربوط به اسباب و لوازمی 
می شود که در زندگی روزمره ی آن روزگار مورد نیاز بوده است جدول )3(. در این نوع 
برده و  قلم  به  احتیاجات خود دست  بزرگترین  تا  از کوچکترین  انوری  تقاضایی،  قطعات 
میان  در  خود  ممدوحان  با  را  حقیرانه اش  درخواست های  کدیه وار  طبع،  مناعت  از  فارغ 
گذاشته است. تاریکی شب ها و نیاز به روشنایی، یکی از دشواری های دوران گذشته است، 
به خصوص برای شاعری که بسا قریحه و ذوق شاعری اش، به ناگاه در تاریکی شب به غلیان 
درمی آید و برای ثبت این تراوشات روحی، نیاز به روشنایی، کاغذ و دوات دارد. از جمله 
تقاضاهای خاص انوری، درخواست پنبه و روغن برای روشنایی، کاغذ و سیاهی برای نوشتن 
اشعارش است. نمونه های زیر، قطعه هایی است که بیان حال انوری و شرح نیاز او به اقالمی 

است که تهیه آن از عهده  بزرگان و طبقه مرفه جامعه برمی آمده است.

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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پنبه و روغن:
ایـا خورشید و مــه در پیش رایـت تیـره و تـاری

به روز و شب گهی خورشید و ما هم ثقبه روزن

پس این سردی و تاریکی که در من هست بازم خر

از ایـن سردی و تاریکی به انـدک پنبه وروغن
                                                                                              )همان، 705(

شمع:
صعب و تاریک است دور از وصل تو شب های من

شمع ها بایـد که این تاریـک را روشن کند

پــاره ای از اعتقاد خـویش نـزد مـــن فــرست

تا شبم را روشن و این حجره را گلشن کند

ورنـه فـــراش ســرای مکـرمت را نصب کـــن

تا دو دانگـی در وجوه یک منی روغن کند
     کاغذ:                                                                                        )همان، 621(

نهــاد میـان خواهـم  اندر  ماجـرایی خـرده وار 
نشد باور  این  من  از  را  کس  گرچه  کن  باورم 

روزهـا آن  فرمـــوده ای  کاغــذم  ده  دسته ای 

نشد تر  کلکم  نوک  پس  آن  ز  گرچه  تقاضا  در 

آن اندر  امـروز  پــردازم  قطعه ای  تا  خواستــم 

نشد مطول تــر  زیـن  ولیکــن  مطول تـر  زین 

زآن که چون اندیشه کردم از بیاضش چاره نیست

نشد در  نظمش  به  دستـم  بی کاغذی  از  حالی 
                                                                                             )همان، 60(
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همچنین، تنگی و عسرت معیشت به خاطر اختالل حال به دلیلی ناگفته، انوری را بر 
آن می دارد که با وجود صایم بودن و کوشش در صواب و دست کشیدن از خطا، در یکی از 
قطعه ها از ممدوح خود تقاضا  کند که از طریق کرم، برای دیگک نیم جوشیده اش، دو چوب 

بفرستد. ممدوحی که به گفته ی خود شاعر از تجاسرهای او ملول است. 
نـوشیـده مالل  شربــهای  خادم تجاسر  دست  ز  ای 
پوشیده تو  خاطر  بر  نیست  دارد من  حال  که  اختاللی 

کوشیده صواب  در  خطا  ز  و  صایم من  و  بیض  ایام  بدو 

نیوشیده نا  گــوش  قلقلش  دارم دیگکی  جوشیده  نیم 

جوشیده تمام  چــوبش  بدو  کرد توانــی  کرم  طریق  از 
                                                                     )همان، 718(   

جدول 3- فراوانی تقاضای اسباب و لوازم زندگی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

439 ،332 ،191 3 کاغذ 1
301 1 سیاهی 2

403،188 2 کاه 3
242،389 2 پنبه و روغن 4

352 1 کیسه 5
352 1 کارد 6
418 1 هیزم 7
151 1 جنیبت 8

434 ،47 2 جو 9
486 ،151 ،56 3 اسب 10

56 1 زین 11
56 1 فرش 12
56 1 خیمه 13

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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217 1 روشنایی و شمع 14
277 1 عود 15

2- 1- 4- راتبه، صله:
        در سنت شعرگذشته فارسی، شاعران مدیحه سرا به عنوان یکی از ارکان دربار 
شاهان، در ازای همنشینی با سلطان و انتساب به دربار از ممدوح خود مقرری و راتبه دریافت 
می کنند. عالوه برآن، به خاطر خلق قصاید در مناسبت ها و به تصویرکشیدن رخدادهای 
یا در  آنان تعلق می گیرد و  به  نیز  مهم دربارشاهی در زبان شعر، پاداشی اصطالحا صله 
حواله و براتی آن را به شاعر وعده می دهند. اما گاه پرداخت مقرری، صله و وعده های مالی 
ممدوحان به تاخیر می افتد. انوری در تعدادی از قطعات تقاضایی خود، وظیفه و مقرری 
پرداخت نشده، صله، برات انعام، سکه های وعده داده شده در بزم های درباری را به ممدوحان 
خود یادآوری می کند. در12 مورد از این قطعات با نام تقاضا، لطف و احسان، انوری با این که 
به صراحت، مورد تقاضای خود را بیان نمی کند؛ اما در لفافه ستایش جود و سخاوت ممدوح 

و گله و شکایت از بی خبری او، بخشش و توجه مادی ممدوح را التماس می کند. 
و آن گه به سوی صدر مجیری شتافتم شعری بــه سان دیبه زربفـت بافتـــم
ورنه بــه فضل موی معانــی شکافتم عیب من این که نیستم از شعری سپهر

ای آفتــاب جــود بگویــم چه یافتم؟ گر پرسدم کسی که ز جودش چه یافتی
                                                                                        )همان، 543 (

و  شیرین  بیانی  و  ممدوح  دادن  قرار  مخاطب  با  تقاضایی،  قطعه های  از  یکی  در  وی 
محاوره ای به شرح وضعیت خود می پردازد و ممدوح خود را آگاه می کند که هنوز انعام و 

احسان او را دریافت نکرده است.
ای خداونـدی که بـــر درگاه جاهت بنــده وار

خورده اند راتب  و  اجری  سال ها  انجم  و  چرخ 

بنده را فخرالزمان اسحق و چندین کس جز او

کرده اند حکــایت  چیـزی  تــو  انعــام  از  تازه 
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گر درستست این سخن معلوم کن تا آن برات

ناورده اند من  به  باری  کی  و  آورده است  که  خود 
                                                                                           )همان، 613 (                                                

جدول)4( این گونه درخواست ها را نشان می دهد.

جدول 4- فراوانی تقاضای صله و راتبه
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

309 1 وظیفه 1
337 1 سیم گرمابه 2

225 ،197 2 راتبه 3
327 ،246 ،203 3 برات انعام 4

38 1 صله و پاداش 5
457 ،469 ،459 ،429 ،338 ،289 ،81 7 تقاضا 6

458 ،457 ،36 3 لطف 7
190،68 2 احسان 8

 
2- 2- تقاضاهای غیرمادی:

هرچند نیاز مادی، محرومیت و تنگدستی مهم ترین دلیل روی آوردن شاعران به دربار 
سالطین بوده است تا با فراغت از فکر معاش، ضمن ستایش خواسته و یا ناخواسته شاهان 
نو آشکار  آفرینش مضامین  با سرودن شعر و  را  اندیشه اش  و  و درباریان، جلوه های ذوق 
سازد؛ اما فارغ از نیازهای مادی، طبع لطیف و انسانی شاعران به عشق، محبت و دوستی ها 
و گاه نیزکینه، خشم و غضب گرایش دارد. این امر در مورد انوری نیز صدق می کند. با 
همه تصوری که از روحیه مادی گرای انوری وجود دارد، تعدادی از تقاضاهای انوری جنبه 
غیرمادی دارند. چنان که در تعدادی از قطعه ها که با عنوان حضور دوست در جدول آمده 

است، طالب حضور دوستانش در کنار خود است. 
فـزاید طـرب  و  در  که  جایــی  تو چاکر  نشسته  است  جایـی 
همی سراید خوش  و  تر  چنگی  تابان مـاه  چـو  مطربــه ای  با 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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می بباید کـه  تـو  طلعت  جـز  داریم جملـــه  نشاط  اسباب 

بیـاید سبـک  دهــد  تشریـف  دو هر  همی کنیم  درخواست 
                                                                        ) همان، 635 (

در قطعه 344 نیز از فردی، فرستادن نامه و باز کردن باب مکاتبه، محبت و دوستی را 
تقاضا می کند. 

که در دعا همه آن خواهـم از خداوندم ز روزگار بـه یک نامـه ی تو خرسندم
غمم چراست که از تو به نامه خرسندم شنیده ام که به خرسند کم گراید غم

                                                                            )همان، 683(
انوری در قطعه 11عزل خواجه  انسانی است.  از جمله خصایص  کینه و دشمنی هم 

شهاب نامی را از ممدوح خود تقاضا می کند. 
را دزد  منحوس  شهابک  کن  معزول  ای صدر نایبی به والیت فرست زود
را مـزد  بهـر  از  بکـن  او  شمار  آخـر  زرهـای بی شمـار به افسوس می برد

                                                                                 )همان،516(
در همان حال، با سرودن قطعاتی از ممدوحانی اجازه دخول به بارگاهشان را می خواهد 

که به دالیلی چون فراموشی، خشم و غضب آن ها، از محضرشان دور مانده است.   
ای خاک درت سرمه شده چشم ولی را از بس که کف پای تو بر خاک درآید
درآید که  یا  رود  چیست  او  دستوری  بر درگه تو بند به پای است به خدمت

                                                                                   )همان، 639 (
جدول )5( تقاضاهای غیرمادی انوری را نشان می دهد.

جدول5- فراوانی تقاضاهای غیرمادی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

344 1 نامه 1
189 ،430 ،413 ،248 ،245 5 حضور دوست 2

249 ،196 ،78 ،5 4 اجازه دخول به بارگاه 3
11 1 عزل 4
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2- 3- مادی گرایی انوری
تقاضاییه و گزافه های انوری در مدیحه پردازی در کنار اشعاری در ستایش قناعت، عزلت 
گزینی، نصیحت نفس و نیز پاره ای نظرات انوری در نکوهش شعر و شاعری، دستاویز ادبا 
برای توجه به خلق و خوی انوری است. مخاطبان شعر انوری، به ویژه معاصرین همواره با 
بیان وجود نوعی دوگانگی در شعر انوری، به افراط انوری در ستایشگری اعتراض و به آن 
انتقادکرده اند. »انوری همواره میان زهد و حرص، خردگرایی و خردستیزی و مفاخره به 
شعر و نفرت از شعر در نوسان است و تناقض مرکزی وجود او را این نکات تشکیل می دهد. 
این تناقض ها در شعر کمتر شاعری تا بدین حد خود را آشکارکرده اند.« )شفیعی کدکنی، 

1374: 112 (. نیز )زرین کوب،1353 : 148-149( و )فرووزانفر،1350 : 336- 338(.
وجود این تناقض ها در شعر انوری، او را به فقدان پایگاه روحی استوار )شفیعی کدکنی، 
زبانی  با  منهک  باده خواری  و   )149  :1353 کوب،  )زرین  مزدور  خطیب   ،)114  :1372
آزاردهنده و هجاگو )انوری،1372: 118( متهم می کند. برخی از منتقدان انوری، با اعتقاد 
به این که انوری درتالطم گردابی بین خوب و بد، کرانه ای نمی یافته است، گاه درکشف علت 
این پارادوکس ها، به گوشه نشینی و عزلت انوری در پایان عمر متوسل می شوند تا علت این 
تناقض گویی ها و دوگانگی روحی را حاصل دو دوره متفاوت زندگی انوری بدانند. »وقتی 

عال الدین غوری او را نزد خود خواند قطعه ای بدین مطلع گفت:
کلبه ای کاندرو به روز و به شب                                    جای آرام و خورد و خواب من ا ست
به انزوا و عزلت خویش اشاره کرده، از رفتن استعفا خواست و همچنین در قطعه دیگر 

هم که گوید:
دی مــرا عاشقکــی گفت غـزل مــی گویی

هم بیفشاندم  دست  هجا  و  مدح  از  گفتم 
گفت چون گفتمش آن حالت گمراهی رفت

زعـــدم نیـایـد  باز  دگـر  رفتــه  حالت 

همین معنی را خواسته و ترک شعر و شاعری خویش را بیان کرده است.«) همان، 32( 
انوری با توجه به شرح حال و قراین بازمانده در اشعارش، فردی فاضل و دانشمند است. 
نگاه او به شعر نگاهی از سر خشنودی نیست. او به این شیوه که برای اندک صله ای، در 
برابر انسانی همانند خود، سر فروافکنده، دست گدایی را در پیش دارد، راضی نیست. او این 
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اعتراض خود را بارها با مذمت شعر و شاعری نشان می دهد.
تو اگر شعر نگویی چکنی ای خواجه حکیم

پـویـــی بدرها  کـه  نتوانــی  وسیلت  بـی 

من اگـر شعـر نگویـم پـــی کـاری گیـرم

بدخویـی و  جاهلـــی  از  دهد  خالصی  که 

مـن همه شب ورق زرق  فـرو می شویـم

شویـی می  خــون  به  آز  رخ  روز  همه  تـو 

نبود تــو یکسان  و عمر  قیـمت عمـر من 

جویی کی  آن  عمرتو  ازاین  جویم  من  کانچه 

نهنــد خـانه  در  که  عمـر  بدل  رنگین  باد 

اویی همانا  تو  الحــق  بـرم  می  آن  بــوی 

گویم شعری  کـه  آنست  عمـرمن  از  ضایع 

گویی شعــری  که  آنست  تو  عمر  از  حاصل 
                                                                                       )همان، 761(

و گاه خود را برای دوری از حرص، شعر و کدیه اندرز می دهد.
دایه دگر  آن  و  طفل  یکی  این  چیست حرص  و  شعر  انوری 
پـایـه آن  بگـرد  نگردی  تـا  طمعند و  کدیه  حـرص  پایه 
خایـه ماکیان  همچو  چکنی  علم از  وار  خروس  داری  تاج 

                                                                              )همان،724(
از  و  بردارد  طمع  چشم  ممدوحان  صله  و  انعام  از  نمی تواند  نیز  زمانی  همه،  این  با 

نامساعدی بختش در شاعری شکوه می کند.
باشد غیر  نصیب  انعام  شعر تر و خوب بنده می گوید
باشد خیر  که  اهلل  شاء  ان  این رسم نو آمده است امسال

                                                                         )همان، 605(
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با این حال، باتوجه به نبود نشانه های تاریخی برای دریافت زمان و ضرورت های حقیقی 
انوری در سرایش انواع شعر، این استنباط که شعر انوری حاصل دو دوره زندگی و برآمده از 
دو روحیه و خصلت متفاوت حریص و گدامنش و یا قانع و با مناعت طبع است، استداللی 
غیرمنطقی است. داده های اولیه این پژوهش و بسامد و انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی 
انوری  انگیزه های  اندکی به شناخت  انوری نشانه هایی را در خود دارد که چه بسا بتواند 
با توجه به گرایشات خلقی او به ویژه در سرودن قطعات تقاضایی کمک کند. بر پایه ی 
یافته های پژوهش، بیشترین قطعات تقاضایی انوری را تقاضاهای مادی با 96 مورد در مقابل 
11مورد تقاضای غیرمادی تشکیل می دهند. بر این اساس می توان انوری را دارای روحیه ای 
مادی گرا دانست.جدول )6( فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی در قطعه های انوری 

را نشان می دهد.

جدول6- مقایسه فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی
بیشترین تقاضا درصد فراوانی نوع تقاضا فراوانی درصد

شراب 35
32/7درصد

42 46 خوراک 89/8 96 تقاضای مادی

7/4 8 پوشاک

20/50 22 اسباب و لوازم زندگی

18/7 20 راتبه و صله

حضوردوست
5  

4/6

0/9 1 نامه 10/2 11 تقاضای غیرمادی

0/9 1 عزل

4/6 5 حضور دوست

3/7 4 اجازه دخول به بارگاه

با توجه به یافته های پژوهش، درمیان تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد 
تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص می دهد و در این میان شراب با 35 مورد سهم 
اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد. این یافته ها می تواند مصداقی روشن 
بر این نکته باشد که مطابق شرح احوال انوری، او فردی خوش گذران و عشرت طلب بوده 
است. عالوه بر این تقاضاییه ها که به طور آشکار این خصلت روحی انوری را نشان می دهد، 
برخی از قطعه های تقاضایی غیرمادی که انوری با سرودن آن ها، حضور دوستی را طلب 
می کند نیز بر این عشرت طلبی صحه می گذارند. ضمن آن که انوری، درمیان خواسته های 
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از ممدوحان خود درخواست  نیز  متنوع خود، اقالمی چون عود، اسب، جنیبت، فرش را 
می کند که باتوجه به شرایط آن زمان جامعه، این خواسته ها در زمره ی اسباب رفاهی طبقه 

ثروتمند و مرفه اجتماع به شمار می آید. 
در میان دیگر تقاضاهای مادی، در گروه پوشیدنی ها، کفش و موزه با 3 مورد درخواست 
و قبا با 2 مورد، بسامد باالتری در بین دیگر پوشش ها دارد. این خواسته های انوری نیز 
از سویی به دشواری تهیه و ارزشمندی لباس اشاره می کند و از سوی دیگر می تواند به 
بزرگان  بزم  با محافل درباری و مجالس  برای داشتن ظاهری متناسب  انوری  عالقمندی 
و جو  روغن  و  پنبه  کاه،  کاغذ،  ای چون  نیازهای حقیرانه  باشد. درخواست  داشته  اشاره 
درحالی است که انوری در 20 قطعه تقاضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ممدوحان 
خود، دریافت صله و هدیه های نقدی را تقاضا می کند. صله ها و هدایای پرداخت نشده ای 
با  سرایی  تقاضاییه  به  توسل  برای  شاعر  ناچاری  و  ناگزیری  عوامل  از  یکی  می تواند  که 
بهره گیری از شگردهایی چون طنز و کنایه باشد تا ضمن درخواست دوچوب برای دیگک 
از این گونه  نیم جوشیده اش، نهایت تنگی معیشت خود را به او نشان دهد. در 7 مورد 
تقاضاهای مادی، شاعر با کنایه و ضمنی بدون هیچ اشاره ای به نوع خواسته اش، لطف و 
احسان ممدوح را طلب می کند تا با بهره بردن از جوشش بحر سخاوت ممدوح، نیازهای 
معیشتی خود را برطرف کند. با این همه، تمامی نیازهای انوری در قالب تقاضاهای مادی 
مطرح نمی شود. تعدادی هرچند اندک از تقاضاهای او، تقاضاهای غیرمادی است. در میان 
تقاضاهای غیرمادی تقاضای همراهی و حضور دوست و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 
5 و 4 مورد درخواست، بیشترین تقاضای غیرمادی انوری است. بسامد باالی این نوع تقاضا 

نیز دلیلی دیگر بر توجه روحی انوری به خوش گذرانی می تواند باشد.
تقاضای کاالهای حقیرانه ای چون جو،  نشان می دهد،  این جستار  رهاورد   همچنین 
کاه که اغلب در قالب تکنیک هایی چون طنز و کنایه درخواست می شوند، صرفا تقاضای 
آن کاالی خاص نیست، بلکه این گونه قطعات تقاضایی، پوششی برای نشان دادن عسرت و 

تنگی شاعر و در نتیجه مطالبه انعامی بیش از تقاضای موردنظر باشد.
ز بهــر کـاه تـا شب می خروشد دعـا گو اسبکــی دارد که هر روز
دو بیتـی نیـز کمتـر می نیوشد غــزل می گویـم و در وی نگیرد
کــه او را کـولــواری کاه نوشـد توقـع دارد از اصــطبل مخــدوم

در این همسایه شخصی می فروشد وگر که نیست در اصطبل مخدوم
                                                                                   )انوری، 606: 1372(
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 3- نتیجه گیری
انوری شاعر بزرگ قرن ششم را به مدیحه سرایی می شناسند؛ اما مدایح اغراق آمیز و 
درخواست های حقیرانه انوری در اشعار تقاضایی همراه با ستایش حکمت، خرد و قناعت 
رهاورد  است.  آورده  به وجود  انوری  متناقض  و  دوگانه  پیرامون شخصیت  را  قضاوت هایی 
این پژوهش با هدف تبیین انگیزه روحی انوری در سرودن قطعات تقاضایی نشان می دهد 
انوری، 100 قطعه تقاضایی وجود دارد. بر پایه  در مجموع 493 قطعه موجود در دیوان 
با 96 مورد  تقاضاهای مادی  را  انوری  تقاضایی  بیشترین قطعات  این پژوهش،  یافته های 
)89/8 درصد( درمقابل 11مورد )10/2درصد( تقاضای غیرمادی تشکیل می دهند. نتایج 
اولیه تحقیق حاضر، انوری را دارای روحیه ای مادی گرا معرفی می کند. همچنین درمیان 
تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص 
میان همه  در  را  اصلی  )32/7 درصد( سهم  مورد  با 35  میان، شراب  این  در  و  می دهد 
تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.که می تواند دلیلی روشن بر عشرت طلبی و خوش گذرانی 
انوری باشد. ضمن آن که بیشترین تقاضاهای غیرمادی او، تقاضای همراهی و حضور دوست 
در بزم و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 5 و 4 مورد درخواست، بر خوش باشی و توجه 

روحی انوری به خوش گذرانی صحه می گذارند.
 از سوی دیگر، تقاضای کاالهایی چون جو، کاه و هیزم در قالب تکنیک هایی چون طنز 
می تواند صرفا پوششی کنایه آمیز برای نشان دادن عسرت و تنگی معیشت شاعر به ممدوح و 
طلب انعامی بیشتر باشد. ضمن آن که انوری در میان خواسته های متنوع خود، اقالمی چون 
عود، اسب، جنیبت، فرش را نیز از ممدوحان خود درخواست می کند که باتوجه به شرایط 
آن زمان جامعه، این خواسته ها در زمره ی اسباب رفاهی طبقه ثروتمند و مرفه اجتماع و 

نشان دهنده روح مادی گرای اوست.
بر این اساس، به نظر می رسد تناقض در شعر انوری، مدیحه پردازی و درخواست های 
است.  مکان  و  زمان  مقتضیات  حاصل  خویشتن داری،  و  قناعت  ستایش  با  توام  حقیرانه 
که  بوده  خوش گذران  و  عشرت طلب  فردی  انوری  است،  آمده  انوری  احوال  در  چنان که 
ثروت پدری خود را در اندک زمانی به باد فنا می دهد. با تمام فضل و دانش انوری، گذران 
امور زندگی از راه علم برای شخصی با روحیه ی انوری دشوار بوده است و راه شاعری راهی 
آسانتر برای تامین نیازهای معیشتی. در ایام شاعری نیز با وجود دریافت صله و پاداش های 
بی شمار، آنچه به درخواست های حقیرانه او دامن زده، روحیه خوش گذران و توام با تساهل 

اوست.
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