
 

ترین اقسام فنّ بیان در ترین و در عین حال، جالبهای مختلفی دارد و یکی از جامعفنّ بیان حوزه

ای در تولید اثر هنری با کیفیت و فاخر هنر است که به کارگیری آن بدون شک تأثیر قابل مالحظه

بیان است، بیان نیز نوعی از هنر است. در این میان، در بررسی دارد زیرا همانطور که هنر نوعی از 

کند، طرز بیان شعر نیز به عنوان یک پدیدۀ هنری، نخستین چیزی که نظر ما را به خود جلب می

های بیانی یک هنرمند و نوع نگرش او به مسایل آشناتر هنرمندانۀ شاعر است. کسی که با شیوه

ذهنی او نفوذ کند و احساس و تخیّل او را دریابد. آثار هنری و از جمله  تواند در زوایایاست، بهتر می

کنند و مجموعۀ این انداز متفاوتی را عرضه میشعر، حکم منشوری را دارند که از هر زاویه، چشم

دهند. در این میان، شاعرانی چون فرخی اندازها، تصویری کّلی و جامع از منشور را به دست میچشم

اند. این نوشتار برآن از شاعرانی هستند که در شعر خود، ممدوح را مخاطب قرار دادهو منوچهری 

هایشان از ممدوح است تا بیان هنری شاعرانی چون فرّخی و منوچهری را در طرح تقاضا و درخواست

ها را با نگارگری سدۀ هشتم هجری مورد بررسی قرار دهد و تقاضاهای مطرح شده در شعر آن

شود، در شعر های ادبیات غنایی محسوب می. مقولۀ تقاضا و درخواست که از زیر شاخهمطابقت دهد

های های گوناگون جلوه کرده است که آنها با بیانی هنرمندانه و به شیوهاین شاعران، به صورت

اند. در این زمینه، سعی شده است تا اشعار این شاعران مورد متفاوت نسبت به طرح آن اقدام کرده

ها از ممدوح، استخراج، ها و تقاضاهای مادی و غیر مادی آنلعه قرار گیرد و انواع درخواستمطا

 بررسی و تحلیل گردد. 
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در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی(، با نگارگری سده هشتم تطبیق تقاضا از ممدوح 

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری

 مقدمه.1

شود و در طول ادوار مختلف، درخواست، یکی از موضوعاتی است که از فروع ادب غنایی محسوب میموضوع تقاضا و 

های اند. در قرن پنجم هجری به سبب حملۀ گروههمواره شاعران شعر فارسی به این مقوله در شعر خود توجه کرده

ها در شعر شاعران فزونی واستقومی گوناگون به ایران و آشفتگی و نابسامانی اوضاع و احوال مردم، این درخ

های فراوانی اند و نمونهگیرد. شاعران در شعر خود، به مسألۀ درخواست و تقاضا از ممدوح در شعرشان پرداختهمی

توان به فرّخی و منوچهری اشاره خورد. از شاعران برجسته این دوره میاز این موضوع، در شعرشان به چشم می

های سیاسیِ وقت و انعکاس آن به شکل گردد رویکرد این شاعران به قدرتطرح میای که اینجا مداشت. مسئله

تقاضا و درخواست در اشعارشان است. با بررسی مقولۀ تقاضا و درخواست در اشعار شاعران مورد مطالعه، عالوه بر 

های تاریخی و اجتماعی ینههای زبانی و هنری، زمتوان از ارزشتوان با زندگی و نحوۀ تفکّرشان آشنا شد میآنکه می

کشد و بیانگر وضعیت شاعر در عصر اوست که متأثّر از مسائل سیاسی و آن زمان را روشن و شفاف به تصویر می

توان ها بوده است. بنابراین، با بررسی موضوع تقاضا و درخواست در شعر شاعران مذکور، میاجتماعی روزگار آن

ها را مورد تحلیل قرار داد و دانست که تقاضاهایی که در شعر این دوران آنابعاد مختلف تاریخ و فرهنگ و هنر 

 شود. هاست و شامل چه مواردی میای از زندگی و جامعۀ آندهندۀ چه مسألهشاعران مطرح شده، نشان

ن در مورد مقولۀ تقاضا و درخواست در شعر فارسی، تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. تنها دو تحقیق در ای

بررسی و تحلیل تقاضا و درخواست در شعر فارسی از قرن هفتم تا پایان »نامۀ زمینه یافت شد که عبارتند از: پایان

(، نوشتۀ زینب فرحناک جهرمی، به راهنمایی دکتر علی اصغر باباصفری. در این 1389« )قرن نهم )سبک عراقی(

رجستۀ سبک عراقی پرداخته شده که عبارتند از: نامه به بررسی تقاضا و درخواست در شعر ده شاعر بپایان

الدین اسماعیل اصفهانی، سعدی شیرازی، نزاری قهستانی، خواجوی کرمانی، ابن یمین فریومدی، عماد فقیه کمال

کرمانی، سیف فرغانی، سلمان ساوجی، خواجه حافظ شیرازی و عبدالرحمان جامی. نگارنده در این تحقیق به این 

اند؛ خصوصًا شاعران های فراوانی از تقاضا را در شعر خود مطرح کردهاعران این دوره، نمونهنتیجه رسیده که ش

الدین اسماعیل، سلمان ساوجی و ابن یمین. در مقابل، شاعرانی چون شیخ جامی، سعدی، عماد درباری چون کمال

اند. مقالۀ به این مسأله پرداخته اند، کمترفقیه و حافظ، با توجه به اینکه از مشرب عرفان و تصوّف سیراب بوده

اصغر بابا صفری (، نوشتۀ علی1388« )الدین اسماعیل اصفهانیبررسی و تحلیل درخواست و تقاضا در اشعار کمال»

و زینب فرحناک جهرمی نیز در این زمینه به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش، به بررسی موضوع تقاضا 

الدین اسماعیل اصفهانی پرداخته شده است. نتیجۀ کّلی این پژوهش، آن است که بیشتر و درخواست در اشعار کمال

تقاضای مطرح شده در شعر این شاعر، از نوع تقاضاهای مادی است که بیانگر وضعیت دشوار زندگی و معیشت وی 

نوشته شده در  هایهایی که بر روی پژوهشبوده است. بنابراین با جستجوهای صورت گرفته و  بررسی مطالعه

 6تا  4بیان هنری شاعران قرون »حوزۀ تقاضا و درخواست انجام شده، به این نتیجه رسیده شد که تاکنون موضوع 

مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و با توجه « هجری در طرح تقاضا از ممدوح )با تکیه بر اشعار فرّخی و منوچهری(

ر حوزۀ مقولۀ تقاضا و درخواست در شعر فارسی انجام شده، جای خالی به این مسأله که تحقیقات بسیار اندکی د

شود. پژوهش حاضر با  روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر تحقیقات در این زمینه به نحو بارزی احساس می

ا ای  به بررسی این موضوع پرداخته است تا بدین طریق زوایای مختلف این مسئله رهای اسناد و کتابخانهداده

روشن سازد. در این تحقیق، نگارنده بر آن شد تا به بررسی موضوع تقاضا و درخواست، که یکی از موضوعات مطرح 
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های فرّخی های دو تن از شاعران برجستۀ فارسی، به نامدر ادبیات غنایی است، بپردازد. برای این منظور، دیوان

ها استخراج ارد تقاضا و درخواست از ممدوح، از شعر آنسیستانی و منوچهری دامغانی مورد بررسی قرار گرفت و مو

شد. الزم به ذکر است که در این بررسی، طرز بیان هنرمندانۀ ها پرداخته بندی، به تحلیل و بررسی آنو پس از طبقه

 ها در طرح تقاضا از ممدوح، مورد توجّه قرار گرفت است و با نگارگری سدۀ هشتم هجری مقایسه گردید.آن

 

 تقاضا در شعر.2

موضوع تقاضا و درخواست، یکی از مباحثی است که از دیرباز در شعر فارسی مطرح بوده است. شاعران شعر فارسی 

بردند. دقیقًا  مشخص های مختلف به کار میاز همان ابتدای شروع شعر فارسی، این شیوه را در شعر خود به گونه

ر فارسی بنا نهاد؛ امّا توسط هر که این رسم گذاشته شد، شروعی نیست که چه کسی اولین بار آن را در پیکرۀ شع

شد برای سایر شاعرانی که ضمن سرودن شعر به دنبال کسب امتیاز و منفعت بودند. شاعرانی چون رودکی، عنصری 

ران تری در اشعار خود دنبال کردند، بدیهی است که این مقوله در اشعار شاعو فرّخی این شیوه را به شکل گسترده

کرده درباری، بیشترین نمود و انعکاس را داشت. محیط دربارهای سالطین، چنین جوّی را برای شاعران فراهم می

های خود را در قالب شعر، ارائه کنند. دربارهای پادشاهان ایرانی همیشه محل تجمّع است که نیازها و خواست

های های مختلف، دربار را برای ادامۀ فعالیتدالیل و انگیزهادیبان، نویسندگان، شاعران و هنرمندانی بوده است که به 

وری از امکانات رفاهی دربار و تحت حمایت شاه و هایی چون: بهرهاند. انگیزهکردهادبی و هنریشان انتخاب می

 (.36: 1389درباریان قرار گرفتن و همچنین کمک برای حیات و جاویدان ماندن اثر هنریشان)جهرمی،

ها و سایر شرایط حاکم بر جامعه مثل فقر و وضعیت بد معیشت مردم، این انگیزه»نویسد: کوب در این باره میزرّین 

ها، اشتغال فرد شد که شاعران، محیط دربار را محیطی امن برای ادامۀ فعالیتشان بیابند. عالوه بر همۀ اینسبب می

ارد، شاعران به دلیل داشتن روحیۀ خاص، به جز شاعری، به داشت. در اکثر موبه شاعری، او را از بقیۀ امور وا می

ای بود برای کسب درآمد و امرار معاش و گذران زندگی. کار دیگری اشتغال نداشتند از این رو، گفتن شعر، وسیله

الدین، سعدی، جامی و غیره که بگذریم، بسیاری از شاعران، در سرودن ای چون: موالنا جاللاز شاعران وارسته

ای که شاعر را به اند. در حقیقت، آن انگیزههای دیگری جز خلق اثری ماندگار و تأثیرگذار داشتهشعار خود، انگیزها

دارد، کند، مثاًل شاعری هست که خشم، او را به شاعری وا میانگیزد، هدف او را نیز تعیین میسرودن شعر بر می

تواند تار دلش ند و شاعری هم هست که تنها آز و توقّع میکسرایی میشاعر دیگری، در غلبۀ میل و محبت، سخن

اند که به تأثیر این عوامل نفسانی در پیدایش شعر توجه را بلرزاند و به نوا در آورد. در بین شاعران، بسیاری بوده

 (.157: 1346کوب،زرّین«)اندداشته

ای از شعر که بخش عمدهست که با توجه به ایننماید، این انکتۀ قابل تأمّلی که ذکر آن در این مبحث ضروری می 

آمد، اما گذشتۀ فارسی، در محیط دربارهای فاسد سالطین جور یا دستگاه خاندان زورمند زرمدار به وجود می

ای  ای بود که عالوه بر آن که شاعران حرفهاللهی به گونهها و شیوۀ تبلیغی این ممدوحان ظلآلودگی این محیط

ه طمع دریافت هدیه گرانقدر و یا تقرّب به ممدوح آنچنانی، به چنبر دنائت و گدایی و بردگی سوق طلب را بفرصت

ای نظیر سنایی، مسعود سعد، ناصرخسرو ای از شاعران معتبر و آزادهکشاند، حتی عدهدهد و به سقوط اخالقی میمی

ی و هوس و کامرانی یا طمع و استکساب و ابن یمین را در اوقات آسایش و تقرّب به دربارهای مذکور، اسیر هو

هایی است که به واسطۀ تنفّر از دربار یا به کند. چه، این دسته از شاعران، پس از بیرون آمدن از چنین محیطمی

 در هاییهیجان و شودمی جمع افکارشان و حواس و آمدمی جنبش به قرایحشان طوالنی، محبوسیت و علت تهمت
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تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سده هشتم 

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

 (. این86: 1382شد)رزمجو،می هاآن اشعار بودن محیط فوق و خوبی مایۀ که هاستهمین و گشتمی پدیدار هاآن

 این گونه برای بیان هنرمندانۀ محلی را شعر و کندمی مطرح شعر در را هایشدرخواست شاعر چرا که مهم مسألۀ

 شعر است ویژۀ خاصیت از ناشی این که، گفت باید معنی این در است. بحث قابل موضوعی کند،می انتخاب مسائل

 بسته شاعر .گیردمی کار به خاص امکانات از بردن بهره برای را شعر آن، به علم و موضوع این از آگاهی با شاعر که

 نفوذ مخاطب و احساس اندیشه در آن وسیلۀ به و دهدمی ارائه خاص قالبی در را شعری خود، هایانگیزه و نیات به

 این زبان، ابزار و با بیان هنر قدرت با شاعر نماید. تحریک خود عالقۀ مورد زمینۀ در را او تواندمی و کندمی پیدا

 .دهد قرار خود عاطفی و فکری مسیر در را دیگران القاء، هنر و بالغت مدد به که داراست را توان

 

 سبک خراسانی.3

سامانی و غزنوی، گرچه هدف شعر  در سبک خراسانی مقارن با دوره اول و دوم شعر رسمِی فارسی بود. یعنی عصر

مدح و ستایش شاهان بود اما در شعر این دورن شاعر در وصف طبیعت بسیار سروده است. عصر غزنویان، عصر 

های چپاول شده هنگفت و نیز عصر مبارزه با ملیّت ایرانی. ها، عصر ثروتها و غنیمت هاست؛ کشورگشایترک تازی

گذارند. از طرفی با توجه به حمایت دربارها ر را از طبیعت و زندگی به نمایش میشاعران این سبک زیباترین تصاوی

ای برای تبلیغ دربار و به دنبال آن زندگی اشرافی و درباری تبدیل از شعر و شاعران، شعر در این دوره به رسانه

توده از اهمیت بیان برخوردار  ها ارتباطی دارد و نه زندگی اینی مردم و زندگی و در آنشود. نه شاعر با تودهمی

(. در سبک 72-71: 1387است. پس باید گفت شعر این دوره سرشار از تصاویر زندگی درباری است)رضوانیان، 

بخش شاعران در خراسانی به ویژه در شاهنامه اشعار رودکی، سخن منوچهری، خمسه نظامی، عناصر طبیعی، الهام

ترین شود بلکه در این سبک به عالیهنری نه تنها با سبک خراسانی آغاز می -شناسی ادبیباشد. زیباییها میسروده

های توان گفت یکی از بارزترین ویژگی(. با این تفاسیر می95: 1395درجه نیز رسیده است)عسکرنژاد و گذشتی، 

 های آن است.سبک خراسانی توجه ویژه به تصویرگری از طبیعت و زیبایی

سبک خراسانی استفاده از تشبیهات اساطیری در توصیف مظاهر طبیعت است. شاعر در  یکی از شگردهای شاعران

پی کشف ارتباط بین مظاهر طبیعت با یک یا چند تن از اشخاص و اشرات اساطیری است و سعی دارد تا به هر 

ل هندسی، یک از عناصر طبیعت هویتی ماورائی و نمادین ببخشد. عناصری همچون هم رنگی، سپاهی، اشرافی، شک

گیرد. توصیفات به دور از هرگونه اعمال و کردار مشابه، وجه شبه میان قهرمانان حماسی و مضامین طبیعت قرار می

نماید. ریشه تشبیهات اساطیری اولین دقت در جزئیات است. این گونه تشبیهات در  سبک خراسانی بدیع و نو می

ترین تصاویر مربوط به طلوع و غروب خورشید و برآمدن و باشکوهبار در شعر منوچهری دامغانی دیده شد. زیباترین 

(. شاعران فارسی تا قرن پنجم از تصویر و تصرفات 144: 1397شود)خشکاب، روز و شب در سبک خراسانی دیده می

خیالی، هیچ قصدی جز نفس این کار نداشتند و همین تصور از مفهوم شعر است که او را بر آفریدن تصویرهای 

 (.502: 1366گون درباره هر یک از عناصر طبیعت حریص کرده است)شفیعی کدکنی، گونا

حضور معشوق مذکر که اغلب غالمی ترک و سپاهی بوده در شعر این دوره و تداوم این تصویرگری تا چند قرن 

دگی اوست. پس از آن ادامه داشت. شاعر این دوره بیشتر  با مسائل ملموس سر و کار دارد که خود حاصل شیوه زن

شود که در شعر، این های زندگی و نزدیکی به واقعیت سبب میمندی از خوشیارتباط نزدیک با طبیعت و بهره

تصاویر انتزاعی اندک باشد. شاعر این دوره واقع گراست. شاعرانی چون منوچهری، فرخی و عنصری گرچه خود 

ها در آن فضا گیری منش آنان در فضای دربار و شکلماهیتًا از خانواده اشرافی برنخاسته بودند به دلیل حضورش
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از سویی و خواس صاحبان قدرت از دیگر سو سبب نفوذ عناصر زندگی اشرافی در فضای شعر شدند)رضوانیان، 

های شعر شاعران در سبک (. بنابراین توجه به حاکمان و سیاستمداران در مضمون شعری نیز از ویژگی74: 1387

های شاعران سبک خراسانی، اغلب بر معنی اندیشی شاعر مبتنی است و به همین پردازیهخراسانی است. مدیح

ها ابزار انتقال معنی است و کاکردی ارجاعی و نیز ترغیبی دارد؛ هر چند ظاهر این سبب زبان در اغلب موارد در آن

مدحی به استفاده از قطب مجازی های شعری خالی نیست. در نتیجه شعر آثار، مثل زبان ارجاعی از پیرایه و آرایه

های بدیع، بسیار بهره های ادبی و تصویرسازیزبان گرایش دارد؛ حتی شاعرانی مانند منوچهری که از آرایه

 (.129:  1387اند)طالبیان و سروری،برده

 

 سبک شعر منوچهری و فرخی سیستانی.4

خراسانی، دارای اشعار منحصر به فردی منوچهری به عنوان یکی از شاعران برجسته قرن پنجم هجری و سبک 

اند. عنوان ه.ق. نوشته432های نخستین قرن پنجم هجری دیده به جهان گشود. تاریخ فوت او را است. او در سال

شعری او  گویا از منوچهر بن قابوس وشمگیر گرفته شده که در گرگان و طبرستان در زمان محمود  و مسعود 

های کوتاه است. او قطعه و تعدادی سروده 20مسمط،  11قصیده،  57او شامل کرد. دیوان غزنوی حکومت می

ای (. نظام فکری او شادمانی و طرب است؛ به گونه148: 1378نخستین و یگانه مداح دوران غزنویان است)رادفر، 

ورای تصاویر آن، های شعر منوچهری این است که در که سایر عناصر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از ویژگی

امور وجدای و عقالنی چندانی نهفته نیست. در واقع این مصداق واقعی هنر برای هنر یا طبیعت برای طبیعت است، 

طبیعت در شعر منوچهری چنان جایگاهی خاص دارد؛ چنانکه او بهترین نماینده طبیعت و تصاویر حسی 

ها رو به فزونی نهاده است و جم(، گرایش به آرایه(. در زمان منوچهری)قرن پن498: 1366است)شفیعی کدکنی، 

اند و منوچهری نیز این جریان برکنار نبوده است. بنابراین در ای از شاعران، این شیوه را در شاعر پیش گرفتهعده

شود اما این گرایش در حد تعادل است و شعر وی نیز گرایش به آراستن کالم از رهگذر صنایع بدیعی دیده می

زیاد نیست. دیوان منوچهری سرشار از سازها و آواهای موسیقی است و اصوالً منوچهری طبیعت را همراه چندان 

خواهد، به همین دلیل در شعر او قمری نوزانده سرنا گلو پر از باد کرده  است با  می و رامش و ساقی و مطرب می

(. منوچهری در اشعارش به مضامینی 44-40: 1389نوازد)گراوند، و عندلیب بر گل تر نوای گنج فریدون را می

چون مدح، هزل و هجو، غزل، پند و اندرز و حکمت، توصیف استقبال شاعران دیگر از شعر منوچهری، صور خیال 

(. با این تفاسیر باید گفت، منوچهری 152: 1378سازی منوچهری وجه شده است)رادفر، پرداخته و سپس یه مسمّط

 شعر پرداخته اما مدایح و طبیعت دو مضمون اصلی شعرهای منوچهری بوده است.در مضامین مختلف به سرودن 

(، شاعر بزرگ ایران در اواخر قرن چهار و اوایل قرن پنجم 429ابوالحسن علی بن جولوغ، فرخی سیستانی)متوفی 

رایج  (. سبک خراسانی، سبک126: 1317هجری و از جمله سرآمدان سخن در تمام ادوار ادب فارسی است)صفا، 

های ستایش و توصیف، میدان هنرنمایی اغلب شاعران آن عصر فرخی و سرودن شعر در قالب قصیده با درون مایه

ای دوره بوده است. ولی در هر دو زمینه مورد بحث، یعنی ستایش و توصیف، فرخی بسیار توانمند بوده است به گونه

(. 111: 1385آورد)صحرایی، امیران را برای او فراهم می که موجبات سرافرازی شاعر و راه یافتن او به دربارهای

النهر گردید تا  اشعارش را معرفی کند. امیر چغانی از اشعار فرخی فرخی سیستانی وارد دربار چغانیان در ماوراء

ه حیرت زده شد و به او پاداش داد. مدت توقف فرخی در چغانیان و  نیز زمان عزیمت او به دربار محمود غزنوی ب
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م تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سده هشت

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

هجری در دربار غزنویان 429روشنی معلوم نیست؛ ولی آنچه معلوم است آن است که فرخی تا پایان عمر یعنی سال 

 (.33-13: 1368به سر برده است)یوسفی، 

فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه و نوعِ زیستِ فرخی سیستانی سبب شده است تا مدح و ستایش تبدیل 

شعری فرخی سیستانی گردد. شاهان غزنوی به دالیل متعددی از جمله انتشار نام و  ترین مضامینبه یکی از مهم

های شعر، به تشویق و نیکوداشت ی آنان در بین مردم و حفظ و ثبت آن شکوه و شهرت در خالل دیوانآوازه

رباب قدرت، از ی افراد بشر به خصوص اپرداختند. به عالوه شاهان غزنوی به ویژه محمود، مانند همهشاعران می

شده است. فرخی یکی از شاعرانی بود که مدایح برده و حس خودخواهی و غرورشان ارضا میمدایح شعرا لذت می

(. فرخی شاعری درباری و ستایشگر است و مدح و 114: 1385فراوانی در وصف  محمود غزنوی دارد)صحرایی، 

های (. یکی از مقدمات و زمینه489-491: 1366رود)شفیعی کدکنی، ستایش صفت بارز شاعری او به شکار می

سازی مدح یا بخشی از ای از اشعارش، توصیف را برای زمینهستایشگری فرخی، توصیف است. وی در بخش عمده

های انسان و طبیعت ستایش ممدوحان خویش به کار گرفته است. او در تشبیب و تغزل قصاید خود با وصف زیبایی

ها زمینه ورود به ها و حسب حالیفیات عاطفی چون حاالت عشق و عاشقی و آرزومندیهایی از کو تصویرسازی

نمایی کارهای ایشان ساخت و در متن قصاید با توصیف قدرت و شوکت سالطین و بزرگمدح ممدوح را مهیا می

ت دو مضمون (. با این تفاسیر مدح و توصیف طبیع30: 1382پرداخت)امامی افشار، به ستایش ممدوحان خویش می

 ی شعر نزد فرخی سیستانی است.به هم پیوسته

 

 نگارگری سده هشتم.5

گردد. از سدۀ سوم هجری با تشکیل های قبل از آغاز تمدن اسالمی بر میپیشینۀ نگارگری ایرانی به دوره

شده بود های محلی ایرانی نژاد، آداب و سنن هنری و فرهنگی ایرانی ها که طی چند قرون دچار رکود حکومت

حیات دوبارۀ خود را بر اساس اعتقادات و بینش اسالمی آغاز کرد. در این دوره، آثار متعددی به صورت نقاشی 

آرایی، نقاشی روی ظرف به دست نگارگران ایرانی به وجود آمد که متأسفانه بخش ها و اماکن، کتابدیواری در کاخ

(. گرچه در نیمۀ دوم سدۀ هشتم 17: 1384نگارگری ایران،  ها از میان رفته است)شاهکارهایقابل توجهی از آن

هجری، کارهای با کیفیتی در حوزۀ نگارگری به منصۀ ظهور رسید، اما سنت نگارگری در عصر ایلخانی رونق زیادی 

به دست نیاورد. در دورۀ تیموری، هنر نقاشی مینیاتور به اوج شکوفایی خود رسید و سبکی کامالً ایرانی از دل 

ترین دوران نگارگری های مختلف دورۀ ایلخانی در ایران ظهور کرد. در واقع، دورۀ تیموریان یکی از برجستهکسب

(. 230: 1375ها در این هنر به عرصۀ ظهور رسید)رایس، ترین پیشرفترود و در این عصر، مهمایران به شمار می

اما در زمان حکومت شاهرخ، فرهنگ و هنر مورد  هرچند از حکومت تیمور در سمرقند کتابی به دست نیامده است؛

: 1383زاده، های پیشین را به تکامل رساندند)شریفحمایت قرار گرفت و با آرامشی که ایجاد شد، هنرمندان آموخته

آرایی در غرب ایران به مرکزیت تبریز، در سرزمین فارس به دلیل بر کنار ماند از (. با رونق نگارگری و کتاب88

های تاریخی نقاشی ایران ادامه یافت و شیوۀ هنر نگارگری تاز مغوالن میراث هنر نگارگری بر اساس سنت تاخت و

ایرانی در فارس، بدون تأثیرات ناشی از سبک مغول سیر تحوالت طبیعی خود را طی کرد)شاهکارهای نگارگری 

 (.18: 1384ایران، 
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ان از اواسط قرن هشتم هجری تا پایان این قرن است. نخستین ترین مراکز نگارگری ایرمکتب نقاشی شیراز از فعال

مظفر هجری( و آل 785-742اینجو )هجری در زمانی که خاندان آل 795تا  740آثار این مکتب در طول سال های 

کردند، پدید آمده است. این برهۀ زمانی تقریباً مصادف با هجری( بر فارس و نواحی فارس حکومت می 740-795)

کردند و از این نظر مکتب شیراز با مکتب نگارگری جالیر بر بغداد و تبریز حکومت میی است که خاندان آلزمان

های شیراز تحت حمایت امیران اینجو (. کارگاه1/54: 1393تبریز دارای وجوهات مشترک فراوان است)مقتدائی، 

شاهنامه و متون مذهبی آغاز کردند. تعدادی از ای را در زمینۀ مصورسازی متون ادبی به ویژه گسترده فعالیت

ها به کشورهای هند، ترکیه و برخی نواحی ایران صادر شد. بدین ترتیب سبک نگارگری های مصور این کارگاهنسخه

هایی از آن در نگارگری دربار هند شرقی رسوخ پیدا کرد)عظیمی، و تذهیب شیراز به نقاط دیگر راه یافت و رگه

ه.ق، در  سالیان پر التهاب 741و  733های گردد، شاهنامها مطالعه منابع تاریخی این دوره مسجل می(. ب39: 1393

اینجو اعتمادی حکومت ایلخانان به آلاینجو به تصویر در آمده است که در این ایام، بیو سراسر کشمکش شاهان آل

های قدرت این ومت فارس موجبات تزلزل پایههای روزافزون حاکمان آل اینجو با مدعیان حکو پس از آن درگیری

ای مبتنی بر مواریث ایرانی به منطور خاندان را فراهم نموده بود. اوضاع فارس در سده هشتم نیازمند القا روحیه

: 1396شود)پورافضل و نوروزی، تأیید مشروعیت شاهان بود؛ به همین دلیل در نسخ این دوره الواح بار عام دیده می

ظهور سلسلۀ تیموری، شهر شیراز به مهد مکتب تیموری تبدیل شد و نگارگری در قرن نهم نیز ادامه پیدا (. با 48

 کرد.

 تقاضا از ممدوح در اشعر فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی و مطابقت آن با نگارگری سده هشتم. 6

اهایی فراوانی را که جنبۀ مادی فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی هم از شاعرانی هستند که در شعر خود تقاض

 اند. و غیر مادی دارند، از ممدوح خود داشته

 

 تقاضای صله.1.6

شود، درخواست صله است. به گفتۀ دهخدا ترین تقاضاهایی که در اشعار فرخی و منوچهری دیده مییکی از مهم

دادند در برابر سرودن شاعران میای است که به خصوص امرا و پادشاهان، به صله در لغت به معنای جایزه»

: ذیل واژۀ صله(. این نوع تقاضا از ممدوح، در بیشتر مواقع به صورت غیر صریح و غیر مستقیم 1377مدح)دهخدا، 

شود و تنها به شده است. در اغلب مواقع، نوع و جنس صلۀ درخواست شده به طور دقیق مشخص نمیبیان می

وح تقاضا می شود و ممدوح، خود بنا به موقعیت شاعر و مورد قبول قرار صورت کّلی، تحت عنوان صله از ممد

ای را برای شاعر داده است که چه نوع پاداش و صلهها و سایر شرایط زمانی و مکانی تشخیص میگرفتن سرودۀ آن

واستار اند، خدر نظر گیرد. فرّخی سیستانی و منوچهری دامغانی، در ضمن اشعاری که در ستایش ممدوح سروده

 اند.اند و نوع آن را تعیین نکردهصله شده

خواهد که بخشش خود را شامل حالش طور مثال در ابیات زیر، فرّخی سیستانی، به طور ضمنی، از ممدوح میبه

 کند و به او گنج ببخشد:

 آیا شاهی که از شاهان نیامد کس ترا همسر

 به هر می خوردنی چندان به ما بر، زر تو در پاشی

 ستیرا، خسروا، شاها، همانا عهد کردهامی

 آیا میری که از میران نباشد کس ترا همتا 

 که از بس رنگ زر تو سلب زرین شود بر ما

 که گنجی را بر افشانی چو بر کف بر نهی صبها
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 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

 تو از دیدار مادح همچنان شادای شوی شاها

 

 که هرگز نیم از آن وامق نگشت از دیدن عذرا

 (2: 1393)فرخی، 

اش، کوچکترین تردیدی نداشته خواهد که بخشنده باشد و در بخشندگیباز هم در بیت زیر، از ممدوحش میو 

 باشد:

باش ای کریم و در کریمی بی یاپادشااااا  ر  

 

بی  جوادی  جواد و در  ریاابپااادشااااا باااش ای   

(7)همان:  

سروده است، از ممدوحش « تقاضا و مدح محمد بن محمود بن ناصرالدین»ای دیگر که تحت عنوان در قصیده

 خواهد که همچون پدرش، نسبت به مدّاحان بخشندگی داشته باشد و آنها را مورد توجه قرار دهد:می

 ای همه سااااله ز خوی تو دل سااالطان شااااد

مت زر تو و از بخشاااش تو  کیساااات کز نع

خوی نیکوی تو بر مااا در اناادوه ببساااات  

تو یوساااتااۀ  پ بخشاااش  مرا باااری از  مر   

ساااخن و رومی روی لعبتاان دارم شااایرین  

تو کف  کف از دو  یی دارم بااه  کو ی ن همااه   

فتااه تو یااا گی کااه ز  بزر امروی آن جاااه و   

بی تو نااه از  قبااای  خواساااتااهمن  بی  اماد  

 نااه همی گویم چیزی کن کااان خلق نکرد

 پاادر تو ملااک مشااارق و سااالطااان جهااان

حان را مدا که  پدر کرد  که  مان کن   تو ه

 

...دل سااالطان همه ساااال از خوی تو شاااادان باد   

کردساااات آباااد ن یش  خو یران شاااادۀ   کااار و

 در اناادوه باابساااات و در شااااادی بااگشاااااد

 نشااااناااساااانااد هااماای خااانااه ز کاارخ بااغااداد

 ماارکاابااان دارم خااتاالاای گااهاار و تااازی زاد

 بااس نااکااویاای کااه ماارا بااود از آن دو کااف راد

 زان قاابااا خااواهاام کااردن کااه ماارا خااواهاای داد

بی یز نااه از  ن خن  ین ساااا کردم یااادو بی  اد  

نهاااد نااه همی گویم رسااامی نااه کااان ن کس   

ساااات باادین معنی شاااااددل و جااانم را کرده  

نچااه داده گی باادهااادآ بزر مر آن را بااه  ساااات   

(38-39)همان:  

سروده است، به طور صریح از او « ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی»فرخی همچنین در ابیاتی دیگر که در مدح 

 د و نیازمند نباشد:خواهد که مال و ثروتی به او ببخشد تا در آخر عمرش، در رفاه باشمی

خا تازه سااا به تو  تازه کریمی و  به تو   ای 

تو تو و در خاادماات   در سااارای پساااران 

 وقت آن اسااات که بنشاااینم در کوشاااککی

که از موقف آن  شاااغلکی ساااازم بر دسااات 

ترا مر  ع همااه  کی ده کااه  گ ی بنااده را مااا  

 

بود حااذر  ین  جز ا یم از آن کس کااه  کردمی دا  

گر ن م هم  موی سااایااا ین  تو بااد تم  یر گشااا پ  

گر تااا م مر  ع ین  برم ا بی اناادوه بااه پااایااان   

باشاااد و هم سااااز حضااار  هم مرا سااااز سااافر 

هرت یاااور پ ین باااد و ساااا ع م بخاات   دولاات و 

(156)همان:  

 

 

 

 

 



 99شهریور ، 38، شماره 16دوره  
361-376 

36

9 
کند و منوچهری دامغانی نیز همچون فرّخی گاهی اوقات، به طور غیر صریح از ممدوحش طلب مال و مکنت می

 کند. گاهی نیز به طور مستقیم از او تقاضای بخشش می

 کند:گوید و به طور ضمنی از وی، طلب بخشش میدر ابیات زیر، از بخشندگی و جوانمردی ممدوح سخنن می

 اال یااا سااااایااۀ یزدان و قطااب دین پیغمبر

یاحین قت ر جدی و اخال هار نصااارت و م هاب  

هاکف راد تو بازست و فرازست اینهمه کف  

باران  ندر چو  ندرهابه جود ا ندر چو ت به خشااام ا ها،   

ها... نت کوثر مت و جودی و انگشااااا  بهشاااات حک

سااات اینهمه درهاسااات و ببساااتهدر بارت گشااااده  

(4: 1390)منوچهری دامغانی،   

سروده است، از وی، « خواجه ابوالحسن بن علی»منوچهری همچنین در جای دیگری از اشعارش که در مدح 

 کند:تقاضای کمک مالی و بخشش می

بوب و بان  تاب، روز و شااا تاب ای عوض آف  

تی ب ع ل تر از  ب خو تی،  ح فتااه اماات مااد گ  

کی هی انااد ِم بااد کی، ک ی هم  خوا یزه   جااا

یامد پدید  سااایم تو زی من رساااید، جامه ن

 هساات در آن بس کشاای جامه ز تن بر کشاای

 باانااده باانااازد باادان، ساااار باافاارازد باادان

 

خاد  نت  حاسااااد ملعو قاب،  َل چون ع به مَث  تو 

معاااذ بن  حکم  چون  تی،  م حک کو  ن  ساااخاات 

ایاازد خااواهاام عاایاااذ ور ناادهاای باایشااااکاای، ز  

 جااام باابااایااد کشاااایااد، جااامااه باابااایاادت داد

 باارفااکااناای باارکشاااای باانااده ات را باار چااکاااد

 کس نگاذارد بادان چون بچاه باایساااات شاااااد

(18)همان:  

سراید:کند و میو باز هم در جای دیگری، طلب جود ممدوح را می  

 طلب و گیر و نمای و شااامر و سااااز و گ سااال

تان کشاااور جود و بفشااااان زرّ و درم  بسااا

 

نیاااز  طرب و م لااک و نشاااااط و هنر و جود و   

کر آز ی پ کن  ف ب بخاال و  کر  کن لشاااا  بشاااا

(51)همان:  

خواهد کند، از او میهای متعدّدی را مطرح میهمچنین شاعر در ابیات دیگری، ضمن اینکه از ممدوحش درخواست

 که همواره بخشنده باشد:

شنو ستان  صهبا کش و د شان،   گنج نِه، گوهر ف

 

ّه سااا باره  تدبیرده، قصااا سااااازتان، توقیع زن،   

(55)همان:  

 انااوشااااه خااور، طاارب کاان، جاااودان زی

 

 درم ده، دوساااات خااوان، دشااااماان پااراکاان 

(88)همان:  
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 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

 
-اینجو با مضمون بار عام شاهی و رفتن بزرگان نزد پادشاه، عجایب المخلوقات و غزائب الموجودات: نگاره حکومت آل1تصویر

 (.Contalini,2010: Appendixه.ق.)منبع: 722

مضمون این نگارگری ارتباط مستقیمی با بردن اعالم نیاز به درگاه شاه دارد و مراسم بارعام بهترین فرصت برای 

این اعالم تقاضا و درخواست از شاه است. از سوی دیگر نگارگر با ترسیم این رویداد اوج خضوع خود را به شاه و 

 ار گیرد.کند تا شاید مورد توجه قرقدرت او اعالم می

اند های دیگری نیز از ممدوح خود داشتهبه موازات تقاضاهای مادی در شعر، فرخی سیستانی و منوچهری درخواست

که غیر مادی بوده است. منظور از تقاضاهای غیر مادی، تقاضاهایی است که مانند نیازهای مادی، جنبۀ جسمانی 

مادی، مفهومی معنوی و روحانی دارند، بلکه این نوع  ندارند. البته این بدان معنا نیست که تقاضاهای غیر

ها، به نوعی با جنبۀ مادی و زمینی، سر و کار دارد و در برخی موارد این قابلیت را دارد که به جنبۀ مادی درخواست

 شود. از نظر کّمی، حجم بیشتری ازتبدیل شود. در برخی موارد، به اعتقادات و باورها و عواطف شاعر مربوط می

شود که همین مسأله، بیانگر میل و رغبت شاعر به تقاضاهای غیر های شاعران مورد مطالعه را شامل میدرخواست

 شود:های موارد درخواست شده، آورده میهای مادی است. در ادامه، نمونهمادی نسبت به درخواست

 درخواست شادمانی و اهل نشاط بودن.2.6

خواهند ها میو منوچهری دامغانی از ممدوحانشان دارند، این است که از آندرخواست دیگری که فرّخی سیستانی 

خواهد که همواره شادمان و اهل شادی و نشاط باشند. چنانکه فرخی در ابیات زیر از ممدوحش، سلطان محمد می

 اهل نشاط و شادی باشد: -سلطان محمود–همانند پدرش 

 ای امااایاااری کاااه در زمااااناااۀ تاااو

هرکف بااه رادی گشاااااده  م  چشاااام بااه 

 زائااار از تاااو باااه خااارّمااای و طااارب

ملااک هی و  هی و پااادشااااا  تخاات شااااا

 چااون پاادر کااامااکااار باااش کااه تااو

 

 ناایسااااات شاااااد نااام زفااتاای و باایااداد 

 دساااااات دادت خااادای باااا کاااف راد

 درم از تاااو باااه ناااالاااه و فاااریااااد

 بااار تاااو بااار زمااااناااه فااارّخ بااااد

 پااادر دیاااگاااری باااه رسااااام و ناااهااااد

 

 (42: 1393)فرّخی،                                      
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خواهد که همواره شادمان و خرّم می« امیر محمد بن محمود بن ناصرالدین»فرخی همچنین در قصیدۀ دیگری از 

 باشد:

 ای از تااو یااافااتااه دل و فاارخ شااااده

 سااااال نااوساااات و ماااه نااو و روز نااو

 شااااادی و خاارماای را نااو کاان بساااایااج

 

هزار  خی  فر چون  ین و دلشااااکسااااتااۀ  گ م  غ

 کااااماااکااااروقااات باااهاااار و وقااات گااال 

 دل را بااه خاارّماای و بااه شااااادی سااااپااار

 (97)همان:                                             

 خواهد که همیشه شاد باشد:می« شمس الکفاه ابوالقاسم احمد بن حسن میمندی»در ابیات زیر از ممدوحش 

 شاااه را گو تو به شااادی و طرب دل نه و بس

 

بر  م لکاات اناادیشااااه  م م تن  خ پی سااااا  وز 

 (155)همان:                                              

خواهد همواره است که از وی می« عضدالدوله امیر یوسف بن ناصرالدین»ممدوح مورد نظر فرخی در ابیات زیر نیز 

 شاد باشد و شراب بنوشد:

 تاار اناادر باار خاالااق از در نااوروزای تااازه

فروز جهااان گشاااات دل ا نوروز و   آمااد گااه 

 و طرب جوی و ز بهر طرب خویش می خواه

 

 ای دوساااات تر اناادر دل خلق از سااار شاااوال 

کیااال یلااۀ  ک چون  هر  گو بس   شااااد باااغ ز 

 می را ساااببی ساااااز و بر اناادیش و بر آغااال

 (219)همان:                                               

مجلس، جهت شادی و شادکامی، خواهد که مجلسی برگزار کند و در آن می -سلطان محمود–فرخی از ممدوحش 

 شراب بنوشد:

مروز شاااهااا تو ا تو باااغ  فروز بااه   مجلس ا

 

گوار  نوش  می  یر و  گ نو کن و  نو  لس  ج  م

 (80: 1393)فرّخی،                                        

بنوشد و خواهد که شراب می« امیر ابویعقوب یوسف بن ناصرالدین سبکتگین»و نیز در جای دیگری از ممدوحش 

 شعر شاعران را گوش دهد:

 ماای سااااتااان از کااف بااتااان چااگاال

عنااب اساااات خوشااااۀ  چو  فش  ل نکااه ز  آ

 

 اللااه رخساااااار و یاااساااااماایاان غاابااغااب 

 لاابااش از رنااگ هاامااچااو آب عاانااب...

 (15)همان:                                                

کند، این است که شادمان باشد و حش میهایی که به طور مکرّر از ممدومنوچهری دامغانی نیز، یکی از درخواست

 سراید:خرّم زندگی کند. وی می

 انااوشااااه خااور، طاارب کاان، جاااودان زی

 

 درم ده، دوساااات خااوان، دشااااماان پااراکاان 

 (88: 1390)منوچهری،

 همچنین دیر زی و شاااااد زن و خرّم زی

 

بخاال گااداز  یزه زن و  ن ین داد ده و  ن چ م  ه

                                                       (52)همان: 

 

توان نمایی از دیدار رسمی و انعکاس درخواست و ، اثر بهزاد می«میرزاجشنی در دربار سلطان حسین»ی در نگاره

تقاضای اطرافیان را از شاه مشاهده کرد. به تصویر کشیدن مجلسی دوستانه و مزین به مطربان و وسایل موسیقی 

 نگارگران بر تشویق شاهان به برگزاری چنین مجالسی باشد.گر درخواست تواند نمایشمی



 37

2 

م تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سده هشت

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

 
 (.1379ق. ماخذ: )اتینگهاوزن، ریچارد و یارشاطر، احسان، 942میرزا، اثر بهزاد.: جشنی در دربار سلطان حسین2تصویر

 طلب توجّه و عنایت ممدوح.3.6

مهری ممدوح، اند، دالیلی چون: بیودهدر مواردی، شاعران به دالیل مختلف، خواستار توجّه و عنایت ممدوحشان ب

 فراموش کردن شاعر و بدبین شدن ممدوح نسبت به وی. 

اش را خواهد که بار دیگر او را به درگاه بخواند و لطف و نیکیفرّخی سیستانی در یکی از قصایدش، از ممدوح می

 شامل حال او کند:

 ای ناااماااودار ماااعاااجااازات مسااااایاااح

 تاااا مااان از درگاااه تاااو دور شااااادم

 باای تااو بااریاان دل اساااات از غاامآنااچااه 

 دور کااردی ماارا ز خاادماات خااویااش

 هاامااه اماایااد ماان تااویاای در غاام

 داد و ناایااکااویاای از تااو دارم چشااااام

 شاااااد گااردان ماارا بااه دیاادن خااویااش

 

 ای ساااااازاوار پااایشااااااگااااه قااابااااد 

 بااای تاااکااالاااف هااامااای ناااگاااردم شااااااد

 ناااه هااامااااناااا کاااه باااود بااار فااارهااااد

 چااون شاااااماان را ز لااعااباات نااو شااااااد

 تاااو رسااااایااادی هااامااای مااارا فاااریااااد

 جاااور بااایااانااام و بااایااادادچاااون ز تاااو 

 تاااا دل مااان شااااااود ز رناااج آزاد

 (44: 1393)فرّخی، 

 خواهد که با او دیدار کند:شاعر همچنین در جای دیگری از می

 ای از در دیاادار پاادیااد آی و پاادیااد آر

 تااا کاای تااو ز ماان دور وزایشااااۀ دوری

 

 آن روی، کاازو رنااگ ربااایااد گاال باار بااار 

نبااار خو پر حساااارت و بااا دیاادۀ  من بااا دل   

(119)همان:  

یّت فراوان قرار دارد، توجه به سرودۀ شاعر و قبول سخنش های شاعر که برای او در درجۀ اهماز دیگر درخواست

هایش را از ممدوح داشته باشد و تا سخنش تواند سایر درخواستاست؛ چرا که از این رهگذر است که شاعر می

شود. فرّخی سیستانی، در ابیات زیر از ممدوحش، گی نمیهایش رسیدمورد قبول قرار نگیرد، به سایر درخواست
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خواهد که اشعارش را مورد قبول خود قرار دهد و شرایط روحی و جسمی او را درک سلطان محمد بن محمود، می

 کند:

 بااار خاادایااا، خاادایااگااانااا، شااااااهااا

قناوج نج و خسااااتاگای ره  مرا ر نکااه   زا

 

 شااااعاار ماارا سااااهاال باارگااذاره کاان ایاان بااار 

 خیره مغز و سااابکسااااار ساااات وکوفتااه کرده

 (94)همان:

 
(.1380ق. موخذ)پاکباز،833: گلنار و اردشیر از شاهنامه بایسنقری،3تصویر  

 

توان در آن انعکاس نشینی است که میاز شاهنامه بایسنقری، نیز که تصویری از زندگی کاخ« گلنار و اردشیر» نگاره

گزاری و احترام به شاه را به تصویر کشیده است و نمایشی از تقاضا و درخواست را مشاهده کرد. این نگاره که خدمت

 رابطه خادم و مخدوم در دربار است.

 

 
 (1385ق. منبع:)گری: 813: نگاره زندانیان در برابر خسرو) از گلچین اسکندرسلطان(، 4تصویر

 

ای ریم نگارگری تا اندازهمیراث هنری مهمی که در قرن هشتم به حد شکوفایی رسید، نگارگری بود. در این دوره، تح

گیری از تأثیرات هنری پیشین، نگارگری ناب ایرانی پدید آمد. تری یافت. این زمان با بهرهشکسته شد و جنبۀ همگانی
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م تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سده هشت

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

هنرمند ایرانی با آگاهی و درک مناسب از تصویرگری، توانست تأثیرات هنر خاور دور )چین( مانند دقت در جزئیات، 

ه الیه، ابرهای پیچان، هاشور زنی و ترسیم آب به صورت پولک پولک را با شیوۀ هنر بیزانسی ترسیم کوه به شیوۀ الی

ای و حاالت چهره اشخاص را ترکیب نموده و با هوشمندی مناسب در هنر خود آورده و به یعنی استفاده از رنگ نقره

یانگر روح ایرانی هستند بسیار مناسب به هایی که بها برای کتابها رنگ و بویی ایرانی ببخشد. تمامی این ویژگیآن

ترین این آثار، شاهنامۀ فردوسی و کتب تاریخی است که همت واالیی برای مصورسازی آن به رسید. برجستهنظر می

کار رفته است. در نیمۀ دوم سدۀ هفتم هجری مرحلۀ انتقالی سنت نگارگری با حضور هنرمندانی که وفادار به سنت 

ها توانستند با غنا بخشیدن به فنون های دیگر شکل گرفت. آنهای هنری سرزمینآگاهی از ویژگی ایرانی هستند، با

های جسمی و روحی پدید آوردند. اما همچنان آثاری هایی در منظره سازی و استفاده همزمان از رنگهنری، توانمندی

شود. یای میانه در این زمان مشاهده میهای چهارم تا ششم هجری و عناصر آسهای تصویری سدهنیز با تلفیق سنت

های پیشین هنری ایران در نگارگری باشند. دار سنتهمزمان با تسلط ایلخانان مغول، نگارگران شیراز توانستند میراث

ها همت بسیاری در تولید آثار مکتوب و سنّت کتاب داشتند و ابداعاتی را در زمینۀ نقاشی و نگارگری ایجاد کردند. آن

های خود، تقاضاها ین مکتب بر انسان تأکید تصویری بسیاری شده است. هنرمندان این آثار، گاهی در بین نگارگریدر ا

ساختند و از این های خود را مطرح میکردند و به روایت تصویر، خواستههای ذهنی خود را مطرح میو درخواست

های اشعار تقاضایی سیستانی و منوچهری دامغانی است که نمونهلحاظ، نگارگری این قرون، قابل مقایسه با شعر فرخی 

 شود. ها فراوان یافت میدر دیوان آن
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 گیرینتیجه

هایی که در اشعار فرّخی سیستانی و منوچهری دامغانی در ارتباط با تقاضا از ممدوح صورت گرفت، به این با بررسی

های های زبانی و هنری فراوانی برخوردارند، زمینهکه از ارزشاشعاری، عالوه بر اینتوان رسید که چنین نتیجه می

کشد و بیانگر وضعیت شاعر در عصر اوست که متأثر از تاریخی و اجتماعی آن زمان را روشن و شّفاف به تصویر می

رم تا ششم هجری، از مسائل سیاسی و اجتماعی روزگارش بوده است.  به همین دلیل، دیوان شاعران قرون چها

کنندۀ ابعاد مختلف تاریخ، فرهنگ و هنر دوران خاص خود جمله فرّخی سیستانی و منوچهری دامغانی، منعکس

اند. با استخراج و تجزیه و تحلیل موارد تقاضایی از ممدوح، به این نتیجۀ کلّی رسیده شد که برخالف تصوّر بوده

های غیرمادی شاعر از دیوان شعری این شاعران، مربوط به درخواست اولیه، بیشترین میزان تقاضا از ممدوح در

-های مادی است. درخواستممدوحانش است و درصد کمی از تقاضاهای این شاعران از ممدوح، مربوط به درخواست

های مادی این شاعران از ممدوح، مربوط به تقاضای صله و بخشش از جانب ممدوح است که شامل تقاضایی پیش 

دهد. اما این تقاضاها را شاعر با بیان فتاده و سطحی که از محتاج بودن شاعر در ضروریات زندگی خبر میپا ا

ای مطرح کرده است که با ح سن طلب و ادب سؤال همراه است که این موضوع، نشانگر هنرمندانۀ خود، به گونه

شاعر، شامل مواردی از قبیل: تقاضای نابودی هنرمندی شاعر و تسّلط او بر بیان هنری است. تقاضاهای غیر مادی 

و به هالکت رساندن دشمنان، درخواست شادمانی و اهل نشاط بودن، درخواست پایبندی به فضایل اخالقی، 

شود که بیشترین میزان تقاضا از ممدوح را در شعر درخواست نابودی حسودان، و طلب توجّه و عنایت ممدوح می

هایی از بیان تقاضا به روایت است.  همچنین در نگارگری سدۀ هشتم هجری نیز نمونهها به خود اختصاص داده آن

اند. شود و هنرمندان، تقاضاهای مادی و غیر مادی خود را در آثار هنری خود مطرح کردهتصویر مشاهده می

 ادی است.ها بیشتر حول درخواست مالی، طلب بخشش و مهربانی و ترویج شتقاضاهای منعکس شده در نگاگری
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م تطبیق تقاضا از ممدوح در سبک خراسانی)منوچهری دامغانی و فرخی سیستانی( با نگارگری سده هشت

 زادهدل آرام مشکوه مقدس، محمد حجت، مجید حاجی هجری هجری

 و مآخذ: منابع

 ها:کتاب

 چاپ پنجم، تهران: نشر قطره. (. گزیده اشعار فرخی و کسایی.1382). امامی افشار، احمدعلی

ترجمه هرمز عبدالهی و رویین پاکبار،  های درخشان هنر ایران.اوج (.1379. )یارشاطر، احسان اتینگهاوزن، ریچارد؛

 تهران: آگاه.

 چاپ دوم، تهران: انتشارات زرین و سیمین. (. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز.1380. )رویینپاکباز، 

 مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد. اع ادبی و آثار آن در زبان فارسی.انو (.1382حسین. ) رزمجو،

 .ی. مشهد: دانشگاه فردوسیشعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخالق اسالم (.1366رزمجو، حسین. )

 .ب. تهران: انتشارات علمینقادروغ، شعر بیشعر بی (.1346. )کوب، عبدالحسینرّینز
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 تهران: موزۀ هنرهای معاصر.  (.1384. ) شاهکارهای نگارگری ایران

تهران: مؤسسۀ فرهنگی و هنر کمال هنر با همکاری مؤسسۀ  (. تاریخ هنر نگارگری.1383)زاده، عبدالمجید. شریف

 فرهنگی و هنری خوش نهاد پیمان. 
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 طبعه مجلس. به تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: م .دیوان (.1312فرخی سیستانی. ابوالحسن. ) 

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی با همکاری کتب هنری شیراز در نسخ خطی ایران.م (.1393). اهللعظیمی، حبیب

 شناسی شیراز. بنیاد فارس

 تهران: دنیای نو. (. نقاشی ایرانی.1385. )گری، بازیل
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