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 .1مقدّمه
ازجمله نارساییهاییکه در کتابهاي بالغی بهچشممیخورد ،ارائهي تعاریف ناتمام
دربارهي برخی آرایه هاي ادبی است که همهي ویژگیها را بیان نمیکنند .ازآنجا که این
کتابها بر پایهي سنّتهاي ادبی نوشتهشدهاند ،نویسندگان آنها تنها با بازبینی تعاریف
بالغی پیشین و بدون درنظرگرفتن نمونههاي شعري و زمان پیدایش آنها ،تعاریفی نارسا
براي آرایهها بیان کردهاند .نیز ،به این امر بیتوجّه بودهاند که بهرهگیري از این امکانات
شعري ،تنها به شیوهي کاربرد شاعر برنمیگردد؛ بلکه به عواملیدیگر چون مخاطب شعر،
تأثیر فضاي اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي سراینده ،شخصیت وي و...هم بستگی
دارد .به عبارت دیگر ،تعاریف موجود ،از توصیف و تبیین واقعیتها به دور هستند و به
شیوهاي تجویزي ،ارائه شدهاند .دربارهي حسنطلب ،به عنوان آرایهاي که از آغاز پیدایش
شعر فارسی درگونهي ستایشی آن بهکارمیرفته و نیز به عنوان یک سنّت شعري در
نخستین کتابهاي بالغی موجود بوده است ،تعاریف متعدّدي آمده که صرفاً به شکل
تجویزي و بدون درنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار در چگونگی بیان آن از آغاز تا به امروز
است .ازآنجا که غایت سخن ادبی ،تأثیرگذاري است ،پرسش اساسی ،این است که
نویسندگان کتابهاي بالغی چگونه لحن بیان طلب را در دسترسی به مطلوب
شاعر(رسیدن به غایت تأثیر) مؤثّر دانستهاند .در بیشترتعاریف موجود اینگونه بیان شده
که طلب باید از الحاح و اصرار ،تهدید و هجو به دور و بهصورت پوشیده بیان شود تا
شاعر به مطلوب خود برسد؛ حالآنکه این بایدها از جانب شاعران رعایت نشده ونقض
گردیده است:
صــد شتــر بــار مشـک در سفرند
اي کــه هـــر دم ز تبّــت خُلقت
به کسانــی کــــه ســرور هنرنــد
گــردن اشتــران دهــــی پُــر زر
خــار و حنظــل به فید ،گُل شِکرند
تــا تــو اشتــر ســواري اندر فید
یــاد تــو جــز به جام جم نخورند
پیــش اشــتر دلــی چــو خاقانــی
اشتـري دَه کــه زیــر بــار درنــد
دوش در ره بمــانــدهانــد مــــرا
ور فروشــم بــه تــازياي بخرند
اشتــري دِه کــه بــار مــن بکشـد
کــه یکــی زآن بــه اشتـري نبرند!
ور بنــدهی ،دهمــت صــد دشنام
(خاقانی)851-850 :1391،
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این قطعه را خاقانی در تقاضاي «شتر» براي دوست خود ،امیر اسدالدّین سروده که
همراه با الحاح و تهدید است .اگر تعاریف موجود را بپذیریم ،شاعر نمیبایست به مطلوب
خود ،دستیافته باشد؛ امّا چون قطعه به ممدوح رسید ،دَهشتر برایش فرستاد و خاقانی،
قطعهي زیر را براي سپاسگزاري از وي سرود:
دَه شتـــر بارگیـــر فـــرموده است
میر چون هفت بیت من خوانده است
ایـــن دَه اشتــر که میر فرموده است
بـــا نُـــه افـــالک همبرنـــد مرا
(همان)850-851:
 .2روش و پيشينهی پژوهش
این مقاله بر اساس بررسی و تحلیل منابع عربی و فارسی دربارهي آرایهي حسن طلب
نوشته شده است .نخست ،تعاریف عربی و فارسی دربارهي آرایهي یاد شده ،بازنگري و
نقد گردیده و پس از بیان شباهتها ،تفاوتها و کاستیهاي آنها ،ضمن برشمردن
ویژگیهاي آرایه با نمونههاي شعري ،بر پایهي دالیل علمی ،تعریفی جامع از آن ارائه
شده و سپس طبقهبندي تعاریف حسن طلب بر اساسکهنترین کتابهاي بالغی عربی
و فارسی انجامگرفته است.
پیشینهي حسن طلب به نخستین گونهي رسمی شعر فارسی یعنی مدح و ستایش
بازمیگردد؛ این آرایه در شعر ستایشی فارسی ،چه ازنظر قالب و چه اجزا و ارکان آن،
درآغاز به پیروي از شعر عربی بهکارگرفته شده است .شعر ستایشی ،در ادب عربی،
درحدود چهار قرن پیش از فارسی سروده میشده است؛ لذا با توجّه به تأثیرگذاري ادب
عربی بر ادب فارسی ،از نظر فرم و محتوا ،به نظر میرسد که این درونمایهي شعري
(حسن طلب) نیز برگرفته از ادب عربی باشد« :چون شعر فارسی از آغاز بر مبناي شعر
عربی به وجود آمد و در قالبهاي بیانی و اغراض معانی غالباً شیوهي عربی را سرمشق
یافت ،ارتباط مستقیم با شعر عربی براي آن ،اجتنابناپذیر شد و شاعر فارسیزبان در
دستگاه امیري که ممدوح وي بود ،با همان رسمی که شاعر عرب در دستگاه خلفا و امرا
پذیره میشد ،مواجه بود(».زرینکوب)201 :1383،این الگوپذیري ،تنها در قالب و اغراض
شعري محدود نماند و چگونگی بیان معانی ،روش تألیف کتابهاي بالغی و
صنعتپردازي را نیز دربرگرفت« :تجربه کردیم که هر ابداع و اختراعی که در ادب تازي
رويداده است ،از آوردن صنعتی یا اظهار تکلّفی یا بیان معنی طَرف و تازهاي ،به فاصلهي
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یک قرن ،نظیر آن در ادبیات دري نیز پدیدآمدهاست(».بهار )327:1386،یکیاز
درونمایههاي شعر ستایشی عصر جاهلی ،حاجتخواستن و حاجتروا کردن بود؛
چنانکه شوقیضیف به نقل از ابنرشیق ،در کتاب العصر الجاهلی بیان میکند« :ابنرشیق
در العمده ،موضوعات شعر را نُه تا قرار داده که عبارت است از نسیب ،مدح ،فخریه،
مرثیه ،حاجتروا کردن و طلب حاجت ،عتاب ،تهدید و اخطار ،هجو و اعتذار( ».ضیف،
 )217 :1364در عصر جاهلی ،شاعرانی همچون نابغه ذبیانی ،زُهیر بن ابی سلمی ،اعشی،
حطیئه و...شعر را وسیلهي کسب قرار دادند و در اشعار خود ،به روشهاي مختلف از
ممدوح خود ،طلب میکردند(.رک .القیروانی141-140:1416،؛ شوقیضیف371:1364 ،؛
الخیّاط 160:1970 ،و الفاخوري )100:1374 ،از سوي دیگر -چنانکه خواهدآمد -مولّف
کتاب انوارالربیع فی انواع البدیع در بخش شواهد ،نمونهاي از شعر امیّهبنابیصلت ،شاعر
عصر جاهلی(وفات ،حدود20ه.ق).آورده که این موضوع ،دلیل استواري بر وجود آرایهي
حسن طلب در عصر جاهلی و آغاز اسالم است( .رک .مدنی )320:1389 ،پس از اسالم
نیز خلفا از شاعران و مدایح ایشان به عنوان وسیلهاي براي تبلیغ ،استفاده میکرده و با
حمایتی که آنان از شاعران براي تبلیغ و اغراض سیاسی و نیز هجو رقبا مینمودهاند،
پیداست چه رقابتی میان شاعران به وجود آمده و چه بازاري براي شاعران مدّاح برپا
میشده است« :در اینعهد ،شاعران به مدیحهسرایی روي آوردند؛ زیرا مدیحه ،راه تحصیل
معیشت بود و بزرگان هم براي آنکه خود را به چشم رقیب بکِشَند ،به شاعران نیازمند
بودند و این امور ،پیوسته سبب میشد مبالغه در مدایح راه یابد( ».الفاخوري)279 :1374 ،
بنابراین بر پایهي آنچه ابنرشیق درکتاب العمده ،مبنیبر وجود موضوع شعري حاجت
خواستن و حاجتروا کردن در شعر عربی بیان کرده ،نمونههایی که در دیوانهاي شاعران
دورهي جاهلی و پساز اسالم وجود دارد و اشارههاي تاریخیکه در کتابهایی چون
عصر جاهلی ،تاریخ ادبیات عرب و التکسّب بالشّعر آمده است ،با تأکید بر اینکه ساختار
شعر ستایشی و به فراخور آن حُسن طلب ،برگرفته از ادب عربی است ،میتوانگفت که
حُسن طلب از ادب عربی ،وارد ادب فارسی دري شده است.
 .3بررسی ،تحليل و نقد تعاریف حُسن طلب
براي شناخت حسن طلب ،نخست باید بدانیم که این آرایه در کدام بخش از علوم بالغی
قرار دارد .بحث ازجنبههاي زیباشناسی سخن ،همواره ما را متوجّه جنبههاي لفظی و
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معنوي کالم میکند و همینامر ،سبب میشود که در بیشتر آثار بالغی کهن ،علما نتوانند
مرز روشنی میان سهعلم «معانی ،بیان و بدیع» قایلشوند؛ زیرا مشخّصکردن این امر که
کدام جنبه از مسائل زیباییشناسی در یک کالم ،موجب حُسن آن شده ،همواره کار
دشواري بودهاست .در بیشتر کتابهاي بالغی که در قرون متأخّر نوشتهشدهاند،
حسنطلب (حسنسؤال ،ادبسؤال) جزء علم بدیع قرارگرفته و با لحاظ کردن حدّ و
مرزي دقیق میان آرایههاي علم بدیع ،آنرا جزء بدیع معنوي در برابر بدیع لفظی
قراردادهاند( .رک .همایی 38 :1388 ،و شمیسا)27 :1381،
 .1 .3حسن طلب در منابع بالغی کهن عربی

اینآرایه در ادب عربی با نام«براعهُ الطّلب»آمده است؛ در کتاب انوارالربیع فی انواع البدیع
تألیف سیّدصدرالدین علی بن نظامالدین مدنی(1120-1052ه.ق).که شرحیبر قصیدهي
147بیتی بدیعیهي خود او میباشد؛ در بیت پایانی قصیده ،توضیح و شرحی دربارهي
اینآرایه آمده است:
لمـــا رات مـــن غوادي جودک السجم
براعتی ابـت التصریـــح فـــی طلبی
(مدنی)319:1389،
مولّف ،پساز ذکر عنوان آرایهي بدیعی ،بیتی از قصیدهي خود را بهعنوان سرفصل
میآورد و سپس به شرح و تعریف آن نوع و جستجو در گفتههاي عالمان علم بدیع و
بالغت میپردازد؛ البتّه باید گفت که پیش از وي نیز کسانی به همین روش به شرح و
توضیح علم بدیع پرداختهاند؛ ازجمله صفیالدّین حلّی(750-675ه.ق ،).موصلی (متوفّی
789ه.ق ).حَمَوي معروف به ابنحجّه(متوفّی 837ه.ق ).و مقري (متوفّی837ه.ق( .).رک.
علّامه امینی1372،ق .ج  )11الزم به ذکراست که مدنی ،شواهدي از حسن طلب را که در
قصاید بدیعیه عالمانِ مذکور وجود داشته ،زیر عنوان براعهُ الطّلب آورده و این،
نشاندهندهي آن است که پیش از وي نیز درسدهي هفتم و هشتم(ه.ق ).عالمان علم بدیع،
حُسن طلب را بهعنوان یک آرایهي بدیعی پذیرفته بودهاند .مدنی ،این آرایه را از
استنباطها و دریافتهاي امّام عزّالدّین عبدالوهّاب زنجانی(متوفّی655ه.ق).در کتاب معیار
النّظار فی علوم االشعار میداند« :هذا النّوع من المستخرجات الشّیخ االمّام عزّالدین
عبدالوهاب الزّنجانی فیکتابه معیارالنّظار ،و هو عباره عن أن تکون الفاظ الطّلب مهذّبه
خالیه عناالحالف ،مشعره بما فی نفس الطّالب من غیرتصریح ،بعد تعظیم الممدوح ،و
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تقدیم الوسیله الحامله للمسؤول علی انجاح الطّلب ،و هذا هو الموضع الثّالث من المواضع
االربعه الّتی نبّه أرباب البالغه علیالتّأنق فیها النّه اذا کان علیالصّفه المذکوره کان أنجح
للطّلب و آکد فی قضاء الغرض(».مدنی)319:1389 ،ترجمه :این نوع از استنباطهاي شیخ
امام عزّالدّین عبدالوهّاب زنجانی در کتاب معیار النّظار است و آن ،عبارتاست از اینکه
عبارتهاي طلب ،پیراسته و خالی از اصرار و الحاح باشد؛ بدون تصریح و به صورت
پوشیده ،خواستهي درونی درخواستکننده را بیان کند .پس از اینکه ممدوح را ستایش
کند تا طرف درخواست(ممدوح)را به انجامدادن آن کار وا دارد و این ،همان موضع سوم
از مواضع چهارگانه است که اهل بالغت توصیه کردهاند که باید به بهترین نحو ،آن را
آراست؛ زیرا اگر به این نحو باشد ،در برآورده شدن خواسته ،موفّقتر و در رسیدن به
هدف ،مؤکّدتر است .اگر گفتهي مولّف را درست بدانیم و عبدالوهّاب زنجانی نخستین
کسی باشد که دربارهي این آرایه سخن گفتهاست و نیز سال وفات وي(655ه.ق).درست
باشد ،باید گفت ،اگرچه طلب به عنوان یک درونمایهي شعرستایشی ،از دورهي جاهلی
و نیز پس از اسالم در شعر شاعران عرب وجود داشته ،امّا در ادب عربی ،دیرتر از فارسی
دري به عنوان یک آرایهي ادبی پذیرفته شده؛ زیرا از یکسو در کتاب البدیع ابن معتز
دربارهي آن ،سخنی گفته نشده و از سوي دیگر ،نخستین کتاب بدیع فارسی (ترجمان
البالغه) اثر رادویانی در اواسط یا اواخر قرن پنجم نوشته شده است .از طرفی ،کتاب
حدائق السّحر فی دقائق الشّعر رشیدالدّین وطواط (متوفّی578ه.ق).را نیز باید بر گفتهي
عبدالوهاب زنجانی ،مقدّم بدانیم.
 .2 .3حسن طلب در کتب بالغی کهن فارسی
در کتاب ترجمانالبالغه که نخستین کتاب نوشتهشده به زبان فارسی در قرن پنجم
دربارهي علوم بالغی است ،حسن طلب اینگونه تعریف شده« :و یکی ازجملهي بالغت،
آن است کی(که) شاعر ،سؤال خویش در شعر پیدا نکنذ ،اگر چاره نیابذ ،مضمر بگوید تا
پس سخن آراسته دانذ به صفت و لفظ و معنی؛ چی(چه)گفتهاند :حُسن سؤال،
نصفالمعروف؛ یعنی سؤال خوب ،نیم از عطاست( ».رادویانی1949 ،م )127 :از این
تعریف برمیآید که آوردن طلب در شعر ،سخن را از بالغت دور مینماید و شاعر نباید
در شعر خود از ممدوح چیزي بخواهد و اگر هم نیازي به گفتن داشت ،غیرصریح و
پوشیده بگوید و گفتهي خود را با صنایع لفظی و معنوي آراسته کند.
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رشیدالدّین وطواط که کتاب خود ،حدائق السّحر را در قرن ششم و بر پایهي کتاب
ترجمان البالغه نوشته ،یکیاز عوامل استواري شعر ستایشی را هنر شاعر در چگونگی
بیان طلب میداند و در مورد حسن طلب مینویسد« :اینصنعت چنان باشذ کی(که) شاعر
در بیت از ممدوح چیزي خواهد؛ امّا به وجهی لطیف و طریق شیرین و در تهذیب الفاظ
و معانی بکوشذ و شرایط تعظیم ،نگاه دارد(».وطواط )34-33 :1362،وي بر لطافت و
شیرینی کالم تأکید دارد و چون دستِ خواهنده ،همواره پایینتر از دستِ دهنده است،
شاعر باید شرایط بزرگداشت ممدوح را بهجاي آوَرَد و سخن خود را به الفاظ و معانیاي
که بر ممدوح گران میآید ،نیاراید و در پیراستگی لفظ و معنی بکوشد؛ امّا چنانکه پس
از این میآید ،وي در دیوان خود در بیان حسن طلب به این تعریف پاي بند نبوده است.
در قرن هشتم به تأثیر از حدائق السّحر ،کتابی به نام دقائق الشّعر نوشته شده؛ با این تفاوت
که تنها نمونههاي شعر فارسی در آن ذکرشدهاست .در این کتاب ،حُسن طلب ،اینگونه
معرّفی میشود« :شرط دیگر ،آن است که چون شاعر از ممدوح ،التماس جایزه یا طلب
رسمی کند ،به لفظی لطیف و عبارتی شیرین خواهد و در آن ،شرایط احترام و مراسم
اکرام و تفخیم ،مرعی دارد و به الحاح و ابرام و تخویف و تهدید از ممدوح چیزي نطلبد
و خویشتن را به فنون آداب و صنوف هنر ،ستایش نکند؛ از آنکه این چنین سؤاالت،
داللت بر وقاحت شاعر و تهتک طبع او کند(».تاج الحالوي)84-83 :1341،این تعریف
با نمونهي آن -که در حدائق السّحر آمده -همپوشانی بسیار دارد و نکتهاي بدیع و تازه
بدان نیفزوده است .گفتنیاست که در کتاب انوار البالغه از محمّدبنهادي صالح مازندرانی
که در قرن یازدهم نوشته شده ،آرایهي «حسن طلب» نیامده است .از سویی ،از تعاریف
یاد شده ،چنین دریافت میشود که هرکدام از این کتب ،بر اساس شواهد شعري که تا
دورهي مؤلّفان در دیوانهاي مختلف وجود داشته ،نوشته شدهاند .از سوي دیگر ،از آنجا
که قرن چهارم و پنجم(دورهي سامانی و غزنوي)از نظر بازار شعر و شاعري و صِله دادن
و گرفتن ،یکیاز پُربارترین اعصار شعر فارسی بوده و شاعران ،روزگار بهتري نسبت به
دورههاي بعد میگذراندهاند و رودکی ،آندوره را به«حال خوب» تعبیر میکند ،نیاز
چندانی به کاربرد این آرایه نداشتهاند و از همینجاست که «رادویانی» آوردن طلب را در
شعر ،جزو بالغت نمیداند:
به من رسید بدان وقت ،حال خوب آن بود
ز اولیــاش پراکنده نیز هشت هزار
(رودکی) 485:1382،
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در دورهي سلجوقی و خوارزمشاهی ،به دلیل آشفتگیهاي سیاسی و اقتصادي ،کاربرد
این آرایه در شعر ،گستردهتر میشود و به همینسبب ،صاحب حدائقالسّحر-که خود از
شاعران خوارزمشاهی بوده و طعم نابهسامانیهاي آن روزگاران را چشیده-حسن طلب
را یکی از دالیل استواري سخن میداند؛ هرچندکه رودکی هم در آن روزگارِ بهسامان ،در
دورهاي از شاعري خویش ،ظاهراً «زهرِ تلخِ طلب» را چشیدهاست:
تــرش شونـد و بتابند رو ز اهل سؤال
کسان کــه تلخی زهر طلــب نمیدانند
مرا که میطلبـم خود چگونه باشد حال
تو را که می شنوي ،طاقت شنیدن نیست
(همان)493:
در قرن هشتم نیزکه چندي از چیرگی مغول میگذرد و شاعران بهسبب کساد بازار
شعر و شاعري ،به هجو و تهدید ممدوحان وخودستایی و دیگرستیزي روي میآورند،
«الحالوي» آنگونه تعریفی را براي حسن طلب ،بیان میکند؛ بنابراین با مقایسهي
نمونههاي زیر از سرودههاي حسن طلب در دورههاي مختلف ،این گفته آشکارتر میشود:
گـــر بــه گنــج اندر زیان آید همـی
آفریــن و مـــدح ســـود آیـــد همی
(همان)512:
گفتم که به مدحت تو خورشید شوم
نومیــد ،دلیـــر باشـــد و چیره زبان
نشوم من ز تو خرسند به تحسینی و بس
تو مرا الیق این خدمت ،تشریفی ده
مقصود ز احسان ،درم و دینار اســــت
از بخشش اگر وعده ،امیـد است تو را

نی آنکـــه چو گل آیم و چون بید شوم
زنهـــار چنــــان مکـــن که نومید شوم
(وطواط)761:1339،
که گر احسنت نگویی تو،چو تو صد گویند
زآنکه تحسین تهیام دگران خود گویند
(جمالالدیناصفهانی)405:1362،
چندم دهی امیّد ،زرم در کـــــار است
امیّـــد بــــه دولــــت شما بسیار است
(سلمان ساوجی)628:1376،

 .3 .3حسن طلب در کتب بدیع معاصر فارسی
درقرن حاضر ،کتابهاییکه به علم بدیع پرداختهاند ،هریک به نوعی با تغییر کلمات،
مطالب گذشته را تکرار کردهاند؛ چنانکه هدایت در کتاب مدارجالبالغه ،همان تعریف
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رشید وطواط را آوردهاست( .رک .هدایت )137-136 :1331،امّا نویسندهي کتاب زیب
سخن یا علم بدیع پارسی ،حسن طلب را از تقاضا و استعطاف جدا کرده و آنها را بر
اساس نوع طلب و بر پایهي اینکه شمول استعطاف و تقاضا بیشتر است ،از هم مجزّا
میداند؛ چنانکه ابتدا درمورد حسن طلب مینویسد« :این صنعت با نامهاي ادب طلب،
حسن طلب ،حسن سؤال ،براعت طلب و طلب محاوره ،ذکر شده و آن ،چنان است که
گوینده ،درخواست و خواهش خویش را از کسی ،چنان به لطف و ظرافت و از روي
احترام خواهد که قُبح و ذ ّل پرسش ،محسوس نباشد و خاطر بدان متوجّه نگردد و طرف
سؤال ،آزردهخاطر نشود؛ بلکه حاجت به وجه لطیف و طریق شیرین ،اظهار نماید و با
کلمات زیبا و دلکش ،بیان و با مضمون مطبوع و نیکو عیان کند و کالم را سنجیده گوید
و از الحاح و اصرار ،دوري جوید و رعایت جانب مخاطب را فرونگذارد( ».نشاط،1342 ،
ج )127:1سپس در بخشیدیگر دربارهي تقاضا و استعطاف میآورد که تقاضا از نظر
اغراض شعري ،جزو مدیحه و شعر ستایشیاست و این تقاضاها براي بهبود وضع مالی
و درخواست صِله و یا برخی گرفتاريهاي دیگر از قبیل درخواست مرخصی و مسافرت
یا خالصاز بند و زندان ونظایرآن بوده است(.همان،ج)331-329 :2وي در ادامه میگوید:
«بهعبارتیدیگر ،اساس استعطاف و مدیحهها بر اساس جلب نفع و دفع ضرّ بوده است و
وقتی مخدوم به دالیلی از قبیل سعایت بدگویان و نظایر آن ،شاعر ثناگوي را از نظر
میانداخت و لطف دیرین را از او باز میگرفت ،شاعر دست به تقاضا و استعطاف میزد
و از اینجاست که بحث حسن استعطاف و حسن تقاضا و امثال آن در صنایع بدیعی ،راه
میجوید و روشی معمول و سنّتی متداول میگردد(».همان) در جایی دیگر ،نویسندهي
همین کتاب ،ارزش هنري حسن طلب و حسن تقاضا را در کمبودن میزان الحاح و اصرار
شاعر از ممدوح میداند که اگر این شرط الزم ،اعمال نشود ،دیگر هیچکدام جزو صناعات
بدیعی بهشمار نمیروند« :به علّت کثرت وجود شاعران در دربار سالطین و امرا و فرط
مشغلهي آنان ،این امکان حاصل بوده است که گاه در اعطاي صِالت و مستمري آنان،
دیرکردي روي دهد و احیان ًا در پرداخت انعام و مرسوم ساالنه ،اهمالی به میان آید و یا
سوابق خدمت آنان فراموش گردد .در اینصورت ،مختصر استعطاف یا عبارت بلیغ و
شیوا جنبهي اصولی و صنعتی دارد و آن را حسن تقاضا نام نهادهاند؛ ولی اگر به سرحدّ
الحاح و اصرار بکشد و به مراتب استغنا و عزّت نفس و بلندهمّتی شاعر ،لطمه وارد آورَد
و شاعر بیش از حدّ متعارَف به خودستایی پردازد و زیاده از حد به فضایل و کماالت

62

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،2تابستان ( 1398پياپی)40

خود ببالد ،تقاضاي او از حسن استعطاف ،خارج است و داخل صناعات نمیباشد و از
این جاست که نام سؤال را ادب سؤال و طلب را حسن طلب و تقاضا و استعطاف را
حسن تقاضا و استعطاف نام نهادهاند(».همان)332:براي رد این گفته میتوان به نمونهي
زیر-که به شیوهي التزام و به همراه الحاح و اصرار سروده شده و حسن طلب نیز به
شمار آمده است -اشاره کرد:
که خواهم اشتري از پادشه ،چه فرمایی
سپهرقد را کردم سؤال دوش از دل
تـو بـس شتربان شکلی نه شاعرآسایی
جواب داد مرا کاي مجیر راست شنو
اگر به حضــرت او این صداع ننمایی
ث شترگربه هم روا باشد
بدین حدی ِ
کـز آرزوي شتــر گشت بنده ،سودایی
کنون به پاي شتر  ،دبه در فکندم و رفت
کننـد سیـــر ،نـــه اشتردالن هرجایی
مــرا عطاي تـــو و نعمــت برادر تو
بــوَد هـــر آینه از ابلهی و شیدایی
به کَفچِلیز ،شتر را کســی کــه آب دهد
یکی شتر ز ســر زیرکی و دانایی
شنیدهام که به شطرنج در فزود کسی
چه باشد ار تو به من اشتري درافزایی؟
نه من کم آمدم اي شه ز رقعهي شطرنج
(مجیرالدین بیلقانی)333 :1358 ،
پس از بیان موارد پیش ،نویسندهي زیب سخن درمورد تفاوت حسن طلب با حسن
تقاضا اینگونه نتیجهگیري میکند« :چنانکه اشاره شد ،اگرچه تفاوت اساسی و قابل
مالحظهاي بین آن دو نمیتوان قائل شد ،ولی میتوانگفت در ادب سؤال صرفاً خواست
شاعر مربوط به راتبه و پول و امور معاش و از اینقبیل است با لطف خاص؛ درحالیکه
در استعطاف ،ممکن است مقصود طلب عطوفت کلّی و برانگیختن شفقت ممدوح باشد...؛
به عبارت دیگر ،توانگفت که بین استعطاف و ادب سؤال ،عموم و خصوص موجود
است( ».نشاط ،1342،ج)336 :2البتّه همانگونهکه بیان شد ،سخنیکه نویسندهي کتاب
مذکور دربارهي حسن طلب آورده ،همان تعاریف پیشین است؛ یعنی پوشیده بودن ،به
وجه لطیف و شیرین بیان کردن ،دوري از الحاح و اصرار ،پنهان بودن زشتی پرسش و
خواهندگی که همه در تعاریف قبل از وي آمده است؛ امّا مواردي که بر افزوده دارد ،این
است که شاعر میتواند به مقتضاي مقام ،با تهدید و هجو نیز طلب خویش را اظهار کند:
«ناگفته نمانَد که چون حسن طلب مثل سایر محسّنات بدیع ،کالم بلیغ را زینت میدهد
و بالغت کالم مطابق با مقتضاي مقام است ،پس تواند بُود که وقتی حال و مقام ،اقتضاي
این آداب را ندارد و باید طلب را به طور تهدید نمود( ». ...همان ،1342،ج)272 :1این
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سخن درست است؛ زیرا یکیاز شیوههاي بیان طلب ،تهدید است؛ امّا بیان این مطلب،
سخن پیشین وي را در اینبارهکه الحاح ،طلب را از حُسن میزداید ،نقض میکند؛ زیرا
تهدید ،تأثیر گرانبارتري از الحاح و اصرار در پی دارد و از طرفی ،الحاح و اصرار در
بطن تهدید نیز نهفته است:
به جام نظم ،می مدح تو همینوشم
بزرگوارا سالــی زیـــادت اســت که من
نیافته ز تو چیزي چنانک درپوشم
...ندیدهام ز تـــو نانـــی چنانک برگویم
حکیمسیرت و نیکونهاد و خاموشم
مباش غافــل اگرچه مـن از شمایل خوب
چو آفتاب بتابم چو بحر بخروشم
...بهمدحوهجوِهمهکس،گه شکایت و شکر
نهند تختهي دیبا همی در آغوشم
...من ار ز هجو تو بیتی دو بر کسان خوانم
رضا دهی که به نرخی تمام بفروشم!؟
به زرّ سرخ ز مــن چون هجاي تو بخرند
(ظهیرالدین فاریابی)217 :1381،
ازسوي دیگر ،نویسندهي کتاب زیب سخن ،قائل به آرایهي دیگري به نام«حسن
تقاضا و استعطاف» نیز هست و دربارهي تفاوت این آرایه با حسن طلب ،آوردهاست که
بین استعطاف و ادب سؤال ،عموم وخصوص موجود است و در ادب سؤال(حسن طلب)
صرفاً خواست شاعر مربوط به راتبه و امور معاش است و از اینقبیل؛ درحالیکه در
استعطاف ،ممکن است مقصود طلب ،عطوفت کلّی و برانگیختن شفقت ممدوح باشد؛
براي مقاصد متعدّد و برخیاز مشکالت از قبیل رهایی از زندان ،اجازهي مسافرت،
سیاستنشدن و نظایرآن .این درحالیاست که خود در مقدّمهي بحث آورده« :این تقاضاها
و استعطافها خواه یا ناخواه ،یا براي بهبود وضع مالی و درخواست صِله و یا براي
برخیاز گرفتاريهاي دیگر از قبیل درخواست مرخصی و مسافرت یا خالص از بند و
زندان و نظایر آن بوده است(».نشاط ،1342،ج )331-330 :2نکتهي دیگر ،ایناست که
نمونههایی را که با عنوان «تقاضاهاي نیکو و زشت ،استعطاف با لحن شدید ،استعطاف
مقرون با ترک ادب ،استعطاف با الحاح و اصرار ،استعطاف همراه با تعیین مقدار ،استعطاف
از روي طیبت و مزاح و »...بیان کرده ،همه در طلب «امور مادي»است و نمونهي زیر را
با عنوان تقاضاي نیکو آوردهاست:
هــر روز چرخ ،راتب دریا و کان دهد
در عهد چون تو شاهی کز فضلهي سخات
نانـــم هنـــوز خسرو مازندران دهد؟
شاید که بعــد خدمت یک ساله در عراق
(ظهیرالدین فاریابی)86:1381،
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درمورد «عنوان استعطاف با تعیین نوع و مقدار مورد تقاضا» نیز این بیت به عنوان
شاهد مثال آمده:
جـــو و گنـــدم بده اگر زر نیســت
زر بـده گـــر نمیدهـــی دستـــار
(جمالالدیناصفهانی)390:1362،
چنانکه پیداست ،نمونههاي ذکرشده ،همه مربوط به تقاضاي امور مادي و معاش
است و به نظر نمیرسد که تفاوتی میان طلب و تقاضا وجود داشته باشد؛ پس بهترآن بود
که نویسندهي کتاب ،هردو مورد طلب و تقاضا را یکسان در نظر میگرفت و نوع طلب
را به دو مورد مادي و معنوي تقسیم میکرد؛ زیرا از نظر لغوي یا اصطالحی ،تفاوتی میان
طلب ،سؤال و تقاضا نیست و دهخدا نیز آنها را یکی دانستهاست«:طلب :خواهش،
التماس ،درخواست ،تقاضا ،خواستن و درخواستن  ...و تقاضا :درخواست و طلب و
خواهش و مطالبه(».لغتنامه ،ذیل واژههاي طلب و تقاضا) .از نظر اصطالحی نیز برخیاز
شاعران ،طلب و تقاضا را به یک معنا به کار بردهاند:
نــه تقاضاست شعــر من ،نه هجاست
نــه طمـــع کــردهام ز کیســهي کــس
(مسعود سعد)69:1364،
نه صدر تو به مواعید کج ،سزاوار است
نه لفظ من به تقاضاي سرد ،معروف است
(خاقانی)842:1391،
ایرادي دیگر که بر تعریف «نشاط» وارد است ،اینکه حسن طلب و حسن تقاضا را
در مواردي ،یک صنعت بدیعی میداند که خالیاز الحاح و اصرار باشد و شاعر به
خودستایی نپردازد و عزّت نفس خود را حفظ کند؛ وگرنه تقاضاي او جزو صنایع بدیعی
نمیباشد (رک .نشاط،1342،ج)332 :1؛ البتّه مواردي را که نویسندهي کتاب به عنوان
دالیل ردّ یا عدم زیبایی طلب برشمرده ،به مقتضاي حال و مقام کالم میتواند به کار برده
شود و حتّی ممکن است به عنوان «حُسن» براي یک طلب به حساب آید و تأثیر بیشتري
بر مخاطب طلب و حصول نتیجه داشته باشد .کتاب فنون بالغت و صناعات ادبی درمورد
نحوهي طلب وسؤال ،ظرافت سخن را در کنار حسن تعبیر آن ،الزم دانسته است تا حالت
خفّت و خواهش و جنبهي تمنّا و ذلّت سؤال و گدایی نداشته باشد و درنتیجه ،طبع
طرف سؤال را نشاط بخشندگی برانگیزد(.رک.همایی )316:138،در کتاب نگاهی تازه به
بدیع ،بدیع معنوي به پنج طبقه ،تقسیم شده و حسن طلب در طبقهي ایهام(به وهم
افکندن) آمده است...«:یکیاز فروع روش ایهام ،روش اغفال است؛ به اینمعنیکه جمله
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به نحوي باشد که خواننده در بادي امر ،خالف نظر گوینده را توهّم کند و یا در مراد
واقعی گوینده ،دچار شک و تردید شود(».شمیسا)155:1381،سپس ،مصادیق«اغفال» را
مدح شبیهبه ذم ،ذمّ شبیهبه مدح ،محتملالضّدّین و حسن طلب دانسته و در تعریف آن،
اینگونه نوشته است« :تقاضاي صله و مال از ممدوح به نحوي باشد که نخست به ذهن
ممدوح نرسد؛ یعنی غیر مستقیم و ظریف باشد تا حمل بر گدایی نشود و حتّی به نحوي
باشد که به نظر برسد نه تنها شاعر ،تقاضاي صله ندارد ،بلکه ظاهراً صلهگرفتن را عیب
میداند( ».همان )159:این تعریف ،جامع و مانع نیست و تنها بر یکیاز شیوههاي بیان
حسن طلب-که به گمان نگارندگان جزو«انکار» به شمار میآید -داللت دارد .اینکه ادب
ضدّین آمده و بناي آن بر ایهام
سؤال در کنار ذمّ شبیهبه مدح و مدح شبیهبه ذم و محتملال ّ
و اغفال مخاطب قرارداده شده ،پذیرفتنی نیست .اگر شاعران از اینشیوه استفاده میکردند
تا تقاضاي صله و مال از ممدوح به ذهن او نرسد و طلب به گونهاي باشد که«:خواننده
در بادي امر ،خالف نظر گوینده را توّهم کند یا در مراد واقعی گوینده ،دچار شک و
تردید شود( ».همان) ،کیسهشان تهی میماند؛ آنهم شاعرانی که گاه از جان خویش مایه
میگذاشتند تا نانی به کف آورند؛ همچنین بسیاري از ممدوحان ،چندان سواد خواندن و
نوشتن نداشتند ،چه رسد به آنکه پیام را در کالم مبهم شاعر دریابند؛ بنابراین ،تعریفی که
ارائه شده ،تنها دربارهي شاعرانی صادق است که در رفاه کامل به سر میبرده و آنقدر
احساس شرمساري و نیاز نمیکردهاند که موزه ،دستار ،بند اِزار ،کیسه ،کاه و جو اسب و
استر خود را از دیگري طلب کنند و شاعر گرسنه نیز نمیخواسته به ابهام کالم و اغفال
مخاطبی بیندیشد که تنها رزّاق و روزيده وي است و از ظرافتهاي ادبی شعر و سخن
هم آگاه نیست.
در کتاب هنر سخنآرایی فن بدیع ،نیز براي آرایهي حسن طلب ،برابر فارسیِ«خوش
خواستاري» و «خوشخواهشی» آمده و نیاز و نیایش به درگاه خداوند ،زمینهايدیگر از
حسن طلب دانسته شده است(.رک.راستگو )318 :1376 ،نویسنده ،حسنطلبرا اینگونه
تعریف میکند«:خوشخواستاري ،یعنی اینکه چون سخنوري بخواهد از کسی نواخت و
نوازي بیند و دهش و بخششی بیابد ،خواستهي خویش را نغز و نازک ،نکتهپردازانه ،با
طنز و طنّازي ،شیرینکاري و خوشزبانی بازگوید(».همان )319:این که نویسنده دامنهي
طلب را گستردهتر دانسته و نیاز به درگاه خداوند را نیز به عنوان حسن طلب ،ذکر نموده،
درست است؛ زیرا ابراز نیاز به معبود ،اگر شیوا و فروتنانه باشد ،گونهاي ازحسن طلب به
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شمار میآید؛ امّا تعریفی که از حسن طلب آمده ،شامل این مورد از طلب نمیشود؛ زیرا
طلب و شیوهي بیان آن ،به دلیل متمایزبودن مخاطب یا ممدوح ،آیینی ویژه میطلبد.
همچنین در اینتعریف ،واژهي «خوش» در برابر «حُسن» و «خواستاري و خواهشی» در
مقابل «طلب» بهکار رفتهاند که ترکیبی باعنوان «خوشخواستاري یا خوش خواهشی»
نمیتواند تمامی مفاهیم و معانی«حسن طلب» را دربرگیرد؛ زیرا واژهي «حُسن» معنایی
گستردهتر از «خوش» را اراده میکند و «خواستاري یا خواهشی» بودنِ چیزي ،تنها به
جنبهي مادي مطلوب اشاره دارد و همهي معانی «طلب» را شامل نمیشود .ازطرف دیگر،
با توجّه به تعریف وي از حسن طلب و به سبب انتخاب چنین ترکیبی ،تعریف بیان شده،
چندان پذیرفتنی به نظرنمیرسد؛ زیرا دهش و بخشش ،زمانی معنا پیدا میکند که بدون
خواهش و خواستن باشد؛ بنابراین اگر منظور نویسنده از دهش و بخشش ،معانی گذشتهي
آن(صِله و اِنعام) باشد ،نمیتواند گفتهي درستی به شمار آید؛ زیرا ذکر کلمات با معانی
متعدّد در تعاریف علمی ،موجب سردرگمی خوانندگان میگردد؛ همچنین در هر تعریف
باید معانی امروزي کلمات درنظرگرفته شود.
در کتاب بدیع نو در تعریفی نه چندان مبسوط ازحسن طلب ،آمده است«:شیوهاي
است که شاعر بتواند با ظرافت و لطافت ،تقاضاي خویش را به ممدوح برساند».
(محبّتی )84 :1380،در کتاب نقد بدیع ،تنها به این تعریف ازحسن طلب ،بسنده شده:
«خواستنِ چیزي است از کسی به نحوي ظریف و لطیف( ».فشارکی)134 :1379،
نویسندهي کتاب زیورسخن در بدیع فارسی نیز این آرایه را یکیاز آرایههاي رایج بدیعی
دانسته که گوینده و نویسنده با استفاده از آن ،درخواست خود را بهگونهاي لطیف و با
کالمیدلنشین ،بیان میکند( .رک.صادقیان)139 :1378،در این اثر ،تنها برافزودهاي که
وجود دارد ،این است که گوینده و نویسنده را در کنار هم آورده است .اگر منظور وي از
گوینده (شاعر) و از نویسنده(دبیر ،منشی و کاتب)باشد ،بسیاري از درخواستهایی را که
در متون نثر کهن نیز آمده ،باید در شمارحسن طلب آورد؛ چون نویسنده ،دایرهي حسن
طلب را تا نثر کشانده و در این نوع ادبی هم بدان پرداخته ،امّا شواهدي را که ذکر کرده،
تنها نظم است.
تقی وحیدیان کامیار در بدیع از دیدگاه زیباییشناسی بر آن است که زیبا طلبکردن،
ترفند خاصی نیست و گوینده عالوه بر رعایت اقتضاي حال ،باید از شگردهاي ادبی نیز
براي حسن طلب استفاده کند؛ غیرمستقیم و زیبا باشد و شنونده را خوش آید و او را
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برانگیزد تا هم موجب خواري طلبکننده نشود و هم با مخالفت و ناپسندي ممدوح
روبهرو نگردد( .رک .وحیدیان کامیار )171 :1379،حالآن که براي حسن طلب ،برخالف
گفتهي نویسنده ،ترفندهاي خاصی وجود دارد و همینکه گوینده باید از یک شگرد ادبی
استفاده کند ،به این معناست که شاعر با توجّه به اقتضاي حال و مخاطب از ترفندي سود
میجوید؛ چنانکه عبید زاکانی با تعریض ،ممدوح را از قطعشدن مرسومش باخبر میکند
و از ترفند خاصی استفاده مینماید:
همچو مرسوم مَنَش ناگه قلم بر سر زده
جاودان ،نام تو باقی باد و نام دشمنت
(عبید زاکانی)166 :1384 ،
شاهد دیگر ،شعر سنایی است که از ترفند کنایه ،بهره برده است:
انــــدر دلــــت اندُهـــی فــزاید
حاشــا کـــه زیــان مال هرگز
پروانـــه ز شمــــع ،کـــم نیاید
بایـــد کــــه فَروخته بُوَد شمع
(سنایی)107:1388 ،
در کتاب زیباییشناسی سخن پارسی ،نها ِد فارسی «خواهش نیک» براي حسن طلب
برگزیده شده و آمدهاست« :خواهش نیک یا حسن طلب ،دیگر از آرایههاي نیک است.
این آرایه نیز بیشتر در چامه بهکاربرده میشود .خواهش نیک ،آناست که سخنور ،زیرکانه
و بزرگوارانه ،بیآن که ارج خویش را فروشکند از ستوده ،دهش و نواختن بخواهد.
ارزش زیباشناختی این آرایه در آن است که همواره در هرخواهشی -حتّی اگرخواهشی
باشد از دلبندان و نزدیکان یکدله-گونهاي از خواري نهفتهاست ،سخنور به یاري خواهش
نیک میکوشد ،هرچه بیش ،تلخی و ناگواري خواستن را بکاهد(».کزازي)162 :1389،
ی حسن طلب را به عنوان یکآرایه همراه با
البتّه «خواهش نیک» نمیتواند همهي معان ِ
ظرافت ادبی و بیانی آن دربرداشته باشد؛ زیرا در بسیاري از نمونههاي حسن طلب ،شاعر
با بیپروایی ،تندي ،تهدید و هجوِ ممدوح ،درخواستی را بیان نمودهاست؛ بنابراین
نمیتوان بر تمامی آنها ،نام «خواهش نیک» نهاد:
مـــرا ز خدمـــت عالیجناب ،آصــف عهد
مالمت آن نَفَس افزود و نفرت آن دم خاست
...بر آستــان چون اویی ،اقامــت چـــو منی
چـــو ایـــن دو نیست مهیّا به گاه مدحت او

عالء دولـــت و دیـن ،هندوي مبارک راي
کـــه عــزم ثابت او را برفت پاي از جاي
بــراي منصب و مال است نز براي خداي
زبـان بـــه هرزه درایی گشادهام چو دراي
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...که هجو نیز توان گفت و هیـچ مشکل نیست

بــدان زبان که بوَد خواجه را مدیح سراي!
(ابنیمین)545-544:1344 ،

کزّازي ،ارزش زیباشناختی حسن طلب را در آن میداند که سخنور ،خواهش خویش
را بهگونهاي بیان کند که از تلخی و ناگواري خواست خویش بکاهد .در اینجا ،این نکته
ق خود را طلبکند ،یعنی مقررّي ،باز هم
مطرح است که اگر شاعر از ممدوح ،وظیفه وح ّ
در طلب وي ،تلخی و خواري وجود دارد .همچنین وي به این نکته توجّه نداشته که شاعر
میداند ،چهچیزي را از چه کسی و در چهزمانی بخواهد تا موجب خوارداشت او نشود؛
ن تلخی
بنابراین داوريکردن دربارهي ارزش زیباشناختی حسن طلب صرف ًا از نظ ِر هنر کاست ِ
ي درخواست ،پذیرفتنی نیست .آنچه از مجموع تعاریف گذشته و کنونی دربارهي
و ناگوار ِ
حسن طلب برمیآید ،آن است که:الف)طلبی پوشیده و آراسته به الفاظ و معانی باشد .ب)به
وجهی لطیف و طریقی شیرین ،بیان گردد .پ) همراه با الحاح ،اصرار ،خودستایی و تهدید
نباشد و شرایط بزرگداشت ممدوح حفظ گردد .ت) همراه با ایهام یا اغفال باشد و خاطر
بدان متوجّه نگردد .ث)نغز و نازک و همراه با طنز و طنّازي و شیرینکاري باشد .ج)
بهگونهاي بیان شود که حالت خواري و ناگواري ازآن سلب شده باشد.
 .4ویژگیهای حُسن طلب و دریافتی نو از آن
پس از بازبینی و نقد تعاریف حسن طلب در آثار بالغی کهن و معاصر ،باید آن را دقیقتر
شناخت .اینآرایه از دو بخش تشکیل شده است«:حُسن» و «طلب» .پیش از این گفته شد
که در برخیاز منابع بدیع معاصر ،بهجاي واژهي«حُسن» از کلمات «خوش» و «نیک»
استفاده شده که به باور نگارندگان نمیتواند در بردارندهي همهي جنبههاي معنایی ،ادبی
و زیباشناختی «حُسن» باشد؛ زیرا واژهي «حُسن» از نظر معنایی ،ادبی و تاریخی ،بیشترین
کاربرد را در کتب بالغی داشته و دارد؛ درحالیکه واژههاي«خوش»و«نیک»گستردگی
معنایی و کاربردي الزم را ندارند؛ براي نمونه ترکیباتی چون «حُسن مطلع ،حُسن مقطع،
حُسن اعتذار ،حُسن طلب و »...از گذشته وجود داشتهاند .نکتهي دیگر ،کاربرد واژهي
«حُسن» در امثال و اشعار کهن عربی و فارسی است که بار زیباشناختی اینکلمه را براي
خوانندهي آشنا با این مباحث ،برجسته میکند؛ امري که در واژهي «خوش و نیک» دیده
نمیشود .ازطرفی ،تغییر اصطالحات ادبی ،بدون درنظرگرفتن پشتوانهي علمی و تاریخی
آنها تا حدّي جایز نیست .همچنین از تعاریف مطرحشده ،نمیتوان معیار دقیقی براي
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اینآرایه به دست آورد؛ یعنی تعاریف «آراستگی به الفاظ و معانی ،پوشیدگی ،لطیف و
شیرینبودن ،نغز و نازک و زیرکانهبودن» همهي جنبههاي هنري اینآرایه را بیان نمیکنند؛
زیرا ممکن است ،بسیار طلبهایی باشند که از ایندیدگاه ،حُسنی نداشته باشند و تنها
یک مضمون ادبی به شمار بروند .از سویی ،نگارندگان بر این باورند که حُسن ،یکبیان
ادبی است؛ حال ،این بیان ادبی ممکن است با هریک از علوم بالغی(معانی ،بیان و بدیع)در
پیوند باشد؛ یعنی گاهی امکان دارد که گوینده ،جملهاي خبري ،پرسشی و یا امري را
براي طلب برگزیند(معانی) ،گاه با کنایه و تعریض به کار ببرد(بیان) ،گاهی با التفات و
تضمین و...همراه نماید(بدیع) و در مواردي با گونهي ادبی طنز و...مطرح کند؛ بنابراین،
هرگاه گوینده ،طلب خود را بهگونهاي بیان کند که سخنش جنبهي ادبی داشتهباشد،
میتوان گفت که اینسخن ،حُسنی دارد؛ زیرا مصادیق زیبایی ،آنچنان پیچیده و
گستردهاند که تنها در آرایههاي بدیعی ،بازتاب نمییابند بلکه در ذات سخن ادبی ،زبان،
موسیقی ،نوع نگرش و صور خیالی آن ،نمود مییابند؛ لذا حسن طلب با ویژگیهاي زیر،
از سایر آرایهها متمایز میشود:
الف)نیاز گوینده :بدین معنا که حسنطلب ،بیان هنريِ یکنیاز است وگوینده تا نیازي
نداشته باشد ،آن را در کالم خود بهکار نمیبرد و الزامی براي آوردن آن ندارد؛ نیاز همیشه
جنبهي مادي ندارد و گاه عاطفی و درونی است؛ چنانکه وقتی امیرمعزّي با یکزمینهي
نفسانی ،طمع به داشتن اسب سلطان سنجر میبندد و مترصّد بهدستآوردن آن است ،با
به زمین خوردن سلطان از اسب در بازي چوگان ،فرصت را غنیمت میشمارد و این بیت
معروف خود را که بدیعنویسان ،مصداق روشن و کامل حسنطلب خواندهاند ،براي امیر
میسراید و به خواستهي خود دست مییابد:
کآسیـــب رسانیـــد رخ نیکـــو را
شاهـــا ادبـــی کن فرس بدخو را
ور اسـب خطا کرد ،به من بخش او را
گر گوي خطا کرد ،به چوگانش زن
(معزي)713:1362 ،
از پایگاه برجستهي امیرمعزّي نزد پادشاه کامالً معلوم است که وي نیازي به اسب
نداشته؛ بلکه آنچه او را واداشته تا اینگونه ذوق شاعري خود را بروز دهد ،نیازي درونی
بودهاست.
ب)داشتن مخاطب خاص:حسن طلب ،تنها براي تأثیرگذاري بر شخصیخاص در کالم
میآید .نکتهاي که در تعاریف موجود درنظرگرفته نشده ،این استکه براي هر طلب،
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شنونده و مخاطب خاصی وجود دارد و سخنور با توجّه به شخصیّت ،میزان ارتباط،
خصوصیات اخالقی و جاه و منزلتی که مخاطب داشته ،شیوهاي را برمیگزیده که طلب
وي از یکدوست ،با یکوزیر ،سلطان یا سپهساالر متفاوتبودهاست؛ نیز بیشتر مخاطبان
شاعر ،شخصیّتهاي متموّل وحکومتی بودهاند؛ بههمیندلیل ،شاعر ناگزیر به انعکاس
خواست و پسند آنان در شعر بودهاست« :برشاعر ،واجب است از طمع ممدوح ،آگاه
بودن و بدانستن که وي را چه خوشآید؛ آنگه ويرا چنان ستودن که وي خواهد که تا
آن نگویی که خواهد ،تو را آن ندهد که تو خواهی(».عنصرالمعالی)191 :1352،
ج)شرایط ،اوضاع و احوال شاعر و جامعه :ویژگی دیگر حسن طلب ،تأثیرپذیري فراوان
آن از شرایط محیطیاست .در هر دوره با توجّه به مطلوب شاعر و جایگاه او ،در چگونگی
بیان طلب ،تفاوتهایی وجود دارد؛ یعنی شرایطیمانند اوضاع اقتصادي ،سیاسی ،اجتماعی
و فرهنگی جامعه بر روش بیان طلب ،تأثیر داشتهاند.
 .1 .4حُسن طلب در نوشتار و گفتار
مواردي که به عنوان حُسن طلب درکتب بالغی آمده ،بیشتر شعر است ،امّا در نثر و گفتار
نیز امکان بروز دارد .میتوانگفت ،طلب بهطورکلّی از نظر شیوههاي بیان و بروز آن شامل
موارد زیر است :نوشتاري(نظم و نثر)،گفتاري(کالمی و غیرکالمی :ایما ،اشاره و نگاه)
البتّه گاهی حضور در مکانی نیز میتواند حملبر طلب شود ،ولی آنچه در بدیع و این
پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته ،شیوهي نظم از نوع نوشتاري است .پیداست
که این آرایه از اصول و موازینی سخن میگوید که شاعران را در طلب ،ملزم به رعایت
آنها میکند؛ اصولیکه در هر دوره ،متفاوت بوده و شرایط اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
هرکدام و ویژگیهاي فردي و سبکی شاعران ،مانع از رسیدن بالغیان به تعریفیجامع از
آن شدهاست؛ زیرا برخیاز آنان ،بر اساس نمونههاي طلب در شعر پیشینیان و معاصران،
تعریفی آوردهاند که اصول آن از جانب خودشان رعایت نشدهاست( .تعریف وطواط در
حدائقالسّحر در مقایسه با حسن طلبهاي وي در دیوانش از ایننوع است).
 .2 .4تعریفی تازه از حسن طلب
باتوجّه به کاستیها و گاه تناقضهایی که در تعاریف پیشین حسن طلب وجود دارد و
ویژگیهایی که براي آن به عنوان آرایهايخاص بیان شده ،بایدگفت ،تعریف زیر از
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نگارندگان این مقاله ،تعریفیجامعتر براي حسن طلب است؛ زیرا از یکسو ،تناقضات
تعاریف پیشینرا ندارد ،ازسوي دیگر ،تمامی ویژگیهاي اینآرایهي بدیعیرا داراست و
همهي شیوههاي مورد استفادهي شاعران را درخود ،جاي دادهاست:حسن طلب ،سخنی
است زیبا ،ادبی و تأثیرگذار با درونمایهي نیاز که مخاطبیخاص دارد .اکنون ،به هرکدام
از ویژگیهاي موجود در اینتعریف اشاره میشود:
الف)سخن زیبا و ادبی :نیازمندي براي اینکه شنیده شود ،باید بیان گردد و براي آنکه
ماندگار و موثّر باشد ،باید بهگونهاي متفاوت گفتهشود؛ کاريدشوار که از عهدهي هرکس
برنمیآید .هنر اقناع و همراهکردن دیگران با خود و برانگیختن حسّ شفقت ،تنها از کسی
برمیآید که با قدرت زبان ،آشنایی داشتهباشد ،ادبیات را بشناسد و رمز و رازهاي زبان
ادبی را بداند .ازطرفی ،برآوردن نیاز با زبان و بیان ادبی ،نشاندهندهي تکامل زبان است؛
زیرا در تکاملِ زبان استکه واژهها میتوانند معانی متعدّد و گاه متفاوت داشتهباشند؛
بههمینسبب گفتهاند« :حُسنالسّؤال نصفالمعروف(».رادویانی1949،م )127 :استفاده از
شگردهاي ادبی ،احساسی وعاطفی و گاه تصویريکردن زبان ،ساخت انشایی جمالت و
بهکاربردن آنها در معانی ثانوي ،همه نشاندهندهي ادبیبودن حسن طلب است .بهگفتهي
مؤلّف قابوسنامه...«:اگرحاجت بدانیخواستن ،بیقضاي حاجت ،بازنگردي و حاجت تو
روا شود( ».عنصرالمعالی)154:1352،در واقع ،استفاده از عناصري چون آهنگ کالم
(وزن) ،تاثیرگذاري آن(معانی) ،همراهبودن با تصویر(بیان)و تازگی و آراستگی آن به لفظ
و معنا (بدیع) ،هم موجب ادبیبودن کالم میشود و هم باعث برانگیختن مخاطب
میگردد؛ بنابراین ،آنچه در نام اینآرایه به عنوان«حُسن»آمده ،معادل همین زیبا و ادبی
بودن کالم است؛ ضمن این که پوشیدهبودن ،آراستن آن به لفظ و معنا و...نیز در همینادبی
بودن ،گنجانده شدهاست.
ب)سخن تأثیرگذار :مقصود از تأثیرگذاري سخن ،آن است که حُسن طلب به مقتضاي
حال ،گفته شود و زیبایی آن باید به مقتضاي حال ،مورد داوري قرارگیرد؛ یعنی جاییکه
طلب شاعر براي رهایی از بند و زندان باشد ،سخن وي با التماس و براي همراهکردن
دیگران با خود است ،امّا آن جا که شاعر ،احساس نیاز کند ،سخنش همراه با الحاح و
اصرار است و جاییکه نا امید شود ،کالمش به تهدید و هجو میکشد .ازطرفی ،اطناب یا
ایجاز شعر ،بستگی به همین ویژگی تأثیرگذاري دارد و شاعر بر اساس تشخیص خود،
به گفتهي نویسندهي چهارمقاله با همینخصوصیت« ،نبض ممدوح»(نظامیعروضی،
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)52:1385را میگیرد و با هر شیوه و شگرد ادبیکه میپندارد کارگر افتد ،طلب میکند.
بهعالوه ،اینکه از چهکسی ،چهچیزي خواسته شود و با توجّه به کیفیّت مطلوب از کدام
قالب شعري استفاده گردد و طلب در کدام بیت بیاید ،همه در میزان تأثیرگذاري سخن و
شکلگیري حسنطلب ،دخالت دارند.
ج)سخنی با درونمایهي نیاز :ازآنجا که شعر ،همانزندگی و خواستن نیز جزئی از زندگی
است ،انسان بدون خواستن نمیتواند تالشی داشته باشد و دستبه خلق یا ابتکار بزند.
خواستن است که انسان را به تکاپو وامیدارد ،اندیشهي او را به اطراف معطوف میکند
و به تخیّل او پر و بال میدهد .گفتن و سرودن ،انگیزه میخواهد و همینکه انسان درخود
احساس نیاز میکند ،قدم بر میدارد ،میگوید و میسراید؛ تا آنجا که اساس ًا خلق اثر
هنري بدون نیاز امکان ندارد؛ چرا که خواستن تا هنگام مرگ ،انسان را رها نمیکند:
خُنُــک بــوَد سخنی کز سر نیاز نیاید
جهان بسوخت حدیث نیازمندي خسرو
(امیرخسرو دهلوي)284:1343 ،
نیز ،نوشتن و سرودن ،یعنی افشاکردن نیاز و یکیاز اهداف ادبیات نیز همین بیان نیاز در
پوشش لفظ و معناست .نیاز ،یکیاز جنبههاي وجود شاعر است؛ گاه آنچه شاعر را به
ستایش وا میدارد ،همین نیاز است؛ یعنی نیاز او به دیگري(ممدوح ،معشوق یا معبود):
کـــه همـــی شعـر مرکّب نبود بیسببی
سببــی ســـازش تا شاع ِر صدر تو بوَد
(سنایی)621:1388 ،
دیـــتِ کشتــــهي نیـــاز فرســــت
کشت صبـــر مـــرا نیــــاز عطات
(خاقانی)823:1391،
چو یـــار ناز نمایـــد ،شما نیاز کنیــد
میان عاشق و معشوق ،فرق بسیار است
(حافظ)244:1362،
د)داشتن مخاطب خاص :سخنگفتن به امید بهرهمندي و رفع نیاز ،همواره شاعر را وا
میدارد که از خوي وخصلت ممدوح آگاه باشد و همینآگاهی و شناخت ،سبب میشود
که شاعر بداند از کدامشیوهي سخنوري استفاده کند .از آنجاکه در«حسن طلب»رابطه،
میان یکفرد با دیگري است (مادح دربرابر ممدوح)شاعر همواره خود را چنانکه
میخواهد و نه چنانکه هست ،نشانمیدهد .در واقع ،شاعر نقش ممدوح را در زندگی
خود ،بزرگ جلوه میدهد و کالمش با اغراق و مبالغه همراه میشود؛ بنابراین ،باید زیر
بار منّت وي رود تا او را به یاريرساندن ،متمایلتر کند .از این رو سخنش ،براي

نقد و تحليل تعاریف «حسن طلب» همراه با دریافتی تازه از آن ـــــــــــــــــــــــــــــ 73

تأثیرگذاربودن ،با صراحت و اظهار عجز و استمداد همراه میشود؛ چنانکه در چهارمقاله
آمدهاست...« :رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته بود و مزاج او بشناخته؛ دانست که
به نثر با او درنگیرد ،روي به نظم آورد(»...نظامیعروضی)52:1385،بنابراین در نظر گرفتن
طبع ممدوح ،در عین ادبیبودن کالم ،کار را براي شاعر بسیارسخت میکند؛ زیرا شاعر،
بندهي ممدوح است« :و هرکه را بدو محتاج باشی ،خویشتن چون چاکر و بندهي او
شناس که ما بندگی خدايتعالیرا ازآن همیکنیم که ما را به وي ،حاجت است که اگر به
خدايتعالی حاجت نبودي ،هیچکس روي سوي عبادت خدايتعالی نکردي».
(عنصرالمعالی)155:1352 ،
 .5نتيجهگيری
ارائهي تعریفیتجویزي ،مبنیبر چنین و چنانگفتن بدون در نظر گرفتن عواملی چون
موقعیّت کالم و متناسب ساختن سخن با آن ،چگونگی بهکارگیري زبان و سبک،
شخصیّت شاعر ،شرایط اجتماعی ،اقتصادي و سیاسی مخاطب و مطلوب ،نمیتواند تمام
جنبههاي هنري و کاربردي حسن طلب را در بر بگیرد .ازطرفی بر اساس بررسی و تحلیل
شیوههاي هنري حُسن طلب ،نگارندگان این مقاله دریافتهاند که شاعران به اصول موجود
در کتابهاي بالغی دربارهي به کارگیري و چگونگی استفاده از اینآرایهي ادبی ،چندان
پايبند نبودهاند؛ زیرا هریک بر اساس عوامل تأثیرگذاري که بیان شد ،شیوهاي را
برگزیدهاند؛ شیوهاي که بر اساس تشخیص شاعر و تأثیرگذاري سخن میتوانسته مؤثّرتر
به نظر آید؛ آنگونه که گاهی یک جملهي انشایی ،ممکن است شاعر را به مطلوب برساند،
زمانی ،طنز و تعریض کارگر بیفتد و در مواردي که به شاعر و شعرش توجّه نشود،
شکایت و تهدید میتواند تأثیرگذار باشد .از این رو ،به نظر میرسد ،به کار بردن اصولی
چون :بدون الحاح و اصرار بودن ،درنظرگرفتن بزرگداشت ممدوح ،پوشیدهبودن و عدم
ذکر مطلوب ،براي حُسن طلب در هرموقعیّت کالمی ،ممکن نبوده است .ازسوي دیگر،
باید مخاطب را نیز در نظر داشت؛ چون حُسن طلب به عنوان بخشیاز شعر ستایشی،
مخاطبگراست و شاعر هنگام سرودن ،پسند ممدوح را درنظر میگیرد .مخاطب خاص
که نگارندگان در تعریف خویش از حسن طلب بر آن تأکید ورزیدهاند ،به همینامر مربوط
میشود؛ بدین معنا که شاعر در طلب ،نبض ممدوح را میگیرد؛ سپس برپایهي میزان
شناخت و آشناییبا مقام ،منصب و شخصیّت وي ،تمهیدات طلبرا ازنظر صورت و معنا
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به گونهاي فراهم میکند که سخنش موثّر -تر واقع شود .ناگفته پیداست که تعریض،
تهدید و هجو با توجّه به تأثیرگذاري و زمینهي کالم ،بر اساس مخاطب و متناسب با نوع
رفتار وي ،صورت میپذیرد؛ بنابراین حُسن طلب ،یکپیام است که با توجّه به گوینده،
مخاطب و زمینهي پیام ،بیان میشود و از اینرو ،حُسن طلب ،سخنی است زیبا ،ادبی و
تأثیرگذار با درونمایهي نیاز که مخاطب خاص دارد.
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