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 هاي حافظ درنگی در مداحی
 

   *ایرج شهبازي 
 

 چکیده 
هاي حافظ، به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که  در متن پیش رو، برآنیم که با واکاوي غزل 

ي شاعران مداحی چون فرخی و عنصري قرار داد؟ براي رسیدن  توان حافظ را در زمره آیا می 
هایی مانند اند. با درنظرگرفتن دلیل بررسی شده  حافظ  دیوانهاي مدحی  ي بیتبه پاسخ، همه 

حافظ، ضرورت برخورداري از حمایت دربارها براي پرورش استعداد، حجم کم  بودن  انسان
توان و قراردادن مدح پس از بیت تخلص، نمی   دیوانهاي حافظ در مقایسه با کل  مداحی 

دسته با  همچنین،  آورد؛  شمار  به  مداح  شاعري  را  انگیزهحافظ  نظر  از  مدح  انواع  ي بندي 
هاي زیر، انه، مدح خیرخواهانه و مدح عاشقانه) به دلیلشاعران (مدح متملقانه، مدح باورمند

ویژه، عاشقانه دانست: استفاده از قالب غزل توان مدحی خیرخواهانه و بهمدح حافظ را می
براي مدح، محتواي ملتمسات حافظ، پرهیز او از مدح برخی شاهان، طرح مطالب اخالقی و  

 ي شاهان. دگاه کلی حافظ دربارهانتقادي در ضمن مدح، رعایت اعتدال در مدح و دی 
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  او   چرا  که  است  این  حافظ،  مندانعالقه  براي  سوزاندیشه  و  آشوبذهن  مسائلِ  از  یکی
  و   شاهان   مدح  به   بازش،  دیدِ  و   قانع جان  وجود  با   و  انکارناپذیرش  نفسِ  کرامت   رغمعلی
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  حافظ   آیا  است؟  آلوده  مدح،  ننگ  به  را  ارجمندش  دیوان  و   پرداخته  خود  يزمانه  بزرگان
  ي همه  دنیایی،  مقام   و  مال   کسب  براي  که  درباري  شاعران  قماش   از  است  بوده  شاعري  نیز،
  آنان  و  او  بین  تفاوتی  اینکه  یا  اند،کردهمی  بزرگان  و  شاهان  ستایشِ  صرف  را  خود  هنر

  که   است  این  ماجرا  وجه  یک  است؟  بوده  چه  مداحی  از   حافظ  يانگیزه  دارد؟  وجود
  و   الغیبلسان  را  او.  ماست  سرزمین   اول  طراز  مفاخر  از   و   ما  فرهنگ   ملی   شاعر  حافظ،
  از .  گذارندمی  قرآن  کنار   را   آن  و  گیرندمی  فال   او  دیوان  با .  دانندمی  راز  اهل   يخواجه
  عقبا   و  دنیا  به  سرش  که  کندمی  ادعا  و  است  وارسته  و  آزاده  رندي  او  دیگر،  طرف

  تعلق   رنگ  هرچه  از  کبود،  چرخ  زیر  که  داندمی  کسی  همت  غالم  را  خود  او.  آیدفرونمی
  چگونه   قناعت،  و  نفس  عزت  و  درونی  غناي  همه  آن  با  شخصی   چنین.  است  آزاد  دارد،
 آن   چگونه   کند؟  شاهان  مداحی  خرج  را  خود  واالي  هنر  اي،نواله  یا   صله  براي  تواندمی

  که   ماجراست  وجه   یک  این  اند؟ شده  جمع  شخص   یک  در  فرومایگی،  این  و   نفس  عزت
  حافظ   به  که  کسی.  دارد  شخصی   اهمیتی  و  است  ناظر  او  با  ما  يرابطه  و  حافظ  خود  به

    .نباشد آلوده مدح، ننگِ به او، واالي وجود که  دارد دوست است،  مندعالقه
  اهمیت .  است  جامعه  اوضاع  به  ناظر  آن  و  دارد  هم  ترمهم  بسیار  وجهی  اما،  ماجرا،  این
  ي درباره  مردم  ذهنیتِ  گیريِشکل  در  مداح  شاعران  نقشِ  از  که  شودمی  روشن  زمانی  بحث،
  شبیه   کاري  دقیقاً،  درباري،  شعرِ  نهادِ  قدیم،  دنیاي  در  باشیم؛  داشته  آگاهی  حاکم،  دستگاه

  شاعران،   آمیزاغراق  هايستایش  و  است  دادهمی  انجام  را   امروز  دنیاي  در  صداوسیما،
  حاکمان   از   اطاعت  به  را  مردم  و  شدهمی  ها بیدادگري  و  هاخودکامگی  توجیه  باعث  بسا،چه

  هایی جایزه  و  هاصله  تاریخ،  طول   در  شاهان  دانیم،می  که  گونههمان.  است  داشتهوامی
  با   مسعودسلطان  برخورد  ي درباره  بیهقى  نمونه،  براي  اند؛دادهمی  مداح  شاعران  به  فراوان
 نویسد:مى ینچن مداح،  شاعران

  شاعر   که  را  زینبى  علوى  شب،  یک  در  کهچنان  نبود؛  اندازه  خود،  بخشید،  را   شعرا  آنچه  و 
  آمدى   ونیمنُه   نقره،  درم  ده  در  عیارش  کهچنان  درم،  هزارهزار  بخشید؛  درم  وارپیلیک  بود،
 پانصد   و  دینار  هزار.  بردند  علوى  يخانه  به  و  نهادند  پیل  در  را  گران  صلت   آن  تا  فرمود  و
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 یهقی، (ب  را  شعرا  بخشیدي  چند  که  نبود  اندازه  خود  را،  وبیشکم  درم،   هزارده  و  دینار
1390 :170  .( 

  هنر   و  شعر  از  حمایت  براي  ،صرفاً  ،شاعران  به  شاهان  گزافِ  هايصله  است  بعید  بسیار
  دانستند می  و  بودند   آگاه  مردم  عوام  میان  در  شاعران  کالم  نفوذ  از   ،خوبیبه  ،هاآن.  باشد  بوده
  ازطریق   ،مردم  از  بسیاري.  دارند  مردم  مطالبات  و  باورها  گیريشکل  در  نقشی  چهآنان  
  را   هاآن  اشعار  در  موجود  تصویرهاي   و  اطالعات  و  شدندمی  آشنا  شاهان  با  ،اشعار  همین
  با   غزنوي،  محمود  مانند  اي خودکامه  و  بیدادگر  شاه  اگر.  پنداشتندمی  درست  و  راست

  یابد می  قدسی   ايچهره  ،مردم  میان  در  سده،  یک  از  کمتر  در  تجاوزگري،  و  طلبیجاه  همهآن 
  خاطر   به  شود،می  تبدیل  خدا   یا  کامل   انسان  نماد  به  ،ادبی  و  عرفانی   متون  در  حتی  و

  شاعران   توانمی  ،بنابراین  است؛  بوده  هاآن  مانند   شاعر   هاده  و  عنصري  و  فرخی  هاي مداحی
  در   را   خود  انسانیت  و  آزادگی  که  دانست  مزدور  و  خائن  افرادي  ،اوقات  غالب  در  را  مداح
  شدند می  تبدیل  ظلمه  يعمله  به  ،ناخواسته  یا  خواسته  و  کردندمی  قربانی  ،مقام  و  مال  پاي
 . کردندمی کمک ،عامه  نظر در شاه  يچهره شدنِقدسی و استبداد شدننهادینه به و

  ، حقیقتاً  باشد،  مداح  شاعران  دیگر  هايمداحی  جنس  از  ،نیز  حافظ  هايمداحی  اگر
  که   گیردمی  قرار  کسانی   کنار  در  ،هم  او  چراکه   شود؛می  بیزار  او  از  ،ايآزاده  انسان  هر  جان

  از   ،ناآگاهانه  یا  آگاهانه  ، نیز  او  ؛شودمی  پروريظالم  و  پذیريظلم  باعث  اشعارشان
 به  و  است  مهم  بسیار  لهأمس.  آیدمی  شمار  به  بیدادگري  و  استبداد  هايکنصافجاده
  و   نیست  درست  ،موضوع  این  با  عاطفی  برخورد.  گرفت  کم   دستِ   را  آن  نباید  ،وجههیچ
  ممکن   ،حافظ  دوستداران   جایگاه  در  ما.  شود  بررسی  آن  ابعاد  يهمه  تمام،  دقتبه  ،باید
  تاریخی   هايواقعیت  بر  را  خود  چشم  او،  ي تبرئه  براي  و  بپردازیم  لهأمس  این  توجیه   به   است
  ، ما   تعهد  و  است   ارزشمندتر  و  ترمهم  شخصیتی  هر  از  ،حقیقت  که  بدانیم  باید.  ببندیم
  ي له أمس  ،باالنهفارغ  ،کامالً  باید  ،بنابراین  ؛اشخاص  به  نه  ،است  واقعیت   و  حقیقت  به  ،صرفاً

  درباري   شاعران   جنس  از   نیز  حافظ  شود  معلوم   کهچنان.  کنیم  بررسی  را   حافظ  هاي مداحی
  ها آن  با  حافظ  دیدیم  اگر  و  کنیم  نقد  ،منتقدانه  و  منصفانه  را  او  زندگی  وجه  این  باید  است،

  هاي مداحی  نباید  ،سطور  این   ينگارنده  نظر  به.  بپذیریم  را   آن  بینانه واقع  است،  متفاوت 
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  بررسی   از  پس  ادامه،  در.  آورد  شمار  به  درباري  شاعران  هايمداحی  جنس  از  را  حافظ
  ي مقاله  اصلی  مدعاي   که  موضوع   این  تبیین  و  شرح  به  حافظ،   رندي   يدرباره  اينکته

 . پردازممی است، حاضر
 
   حافظ رندي .1.1

  تلقی   طبق.  دهند  نسبت  او  رندبودن  به  را  حافظ  هايمداحی  ،افراد  از  برخی  است   ممکن
  در   ،صرفاً  که  طلبعافیت  و  جومصلحت  است   انسانی  رند  و  است  بوده  رند  حافظ  ،آنان
  از   ،پیوسته  ،او.  گیردنمی  پشیزي  به  را  واقعیت  و  حقیقت  و  است  خود  منفعت  و  لذت  پی
  ي همه  از  تواندمی  ،آسانیبه  کند،  اقتضا  شمنافع  ،هرگاه  و  گیردمی  ماهی  آلودگل  آب

  رفتار   خود  اعتقادات  و  هااندیشه  يهمه  مخالف  ،درست  و   برگرداند  روي  خود  باورهاي
 همان  در  و  بداند  آزادند،  تعلق   رنگ  از  که  کسانی  همت  غالم  را  خود  تواندمی  او.  کند
  ،فضیلتبی  شاهی  برابر  در و  بزند   مداحی به  دست  خود،  منافع   به  دستیابی  خاطر   به  ،حال 
 . کند کرنش ،یحییشاه مانند

  شناخته   حافظ  اشعار  براساس  بلکه  خود،  ذهنیات  براساس   نه  را  رندي  يطریقه  که  کسی
  که   است  آزاده  و  وارسته  انسانی  رند  ؛چسبدنمی  رند  به  هاییوصله  چنین  که  داند می  باشد،
 چنین  را  رند  1کوبزرین.  ندارد  وجود  شحنه  و  شاه  براي  مجالی  ،او  شطرنج  يعرصه  در

 :است کرده معرفی
  چرخ  این  زیر و ترسدنمی چیزهیچ از آورد،نمی فرود  سر چیزهیچ به  کهآن کیست؟ رند

  غیر   قبول  و  ردّ  به  نه  و  بیندمی  را  خود  نه  است؛  آزاد  پذیرد،  تعلق  رنگ  هرچه  از  کبود،
 پول   میزان  به  چیزهمه  که  دنیایی  در  این؟  يزهره  بود  را  که  جهان  دو  اندر.  دارد  نظر

 دارند  نام  پرواي  نه  سیم،  و  زر  صید  براي  عصر،  آوراننام  که  دنیایی  در  شود،می  سنجیده
 یک  براي  کند؟می  کفایت   که  براي  چمنی،  يگوشه  و  کتابی   و  فراغتی  جان،  ياندیشه   نه
  هست،   جهان  در  که  خودپرستی  غوغاي  همه  این  که  خیالبی   آزاداندیشِ  یک  براي.  رند
  شناس شحنه  واعظِ  و   زاهد  که  دنیایی  در.  نیست   پوچ  فریاد  یک  جز  چیزي  وي  براي
 و  مسجد  تواندمی  که   دهند،  فریب   درودي  به  را  نبی  و  سجودي  به  را  حق  خواهندمی
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  چون   از خلق   و خدا  کار  در گیرد، نادیده  را قضاوتشان  و را  خلق کند،  خراب  را صومعه
 ). 41: 1380 کوب،زرین( رند؟ یک جز به زند، دم چرا و
  که   کسانی  و  باشد  چاپلوس  و  متملق  و  مداح  تواندنمی  ،رندي  چنین  رسدمی  نظر  به
  تجدید  رند  از  خود تعریف  در است  الزم  کنند، جمع نفاق و تملق  و رندي بین توانندمی
  حافظ   گفتم،  ترپیش  که  گونههمان  ؛کنیم  بررسی  تر دقیق  را  لهأمس   که  است  الزم.  نمایند  نظر
  قرار   عنصري  و  فرخی  مانند  کسانی  کنار  در  را  او  نباید  و  نیست  درباري  شاعران  سنخ  از
  این از  دفاع  در  را  گمان  و  حدس   چند  ،ادامه  در  و  است  همین  مقاله این  اصلی  ادعاي.  داد

  و   ادبی  مباحث  مندانعالقه  توجه  مورد  بحث،  این  که  امید  این  با  کنم،می  مطرح  گزاره
.  شود  تر دقیق  و  تر کامل  بحث  این   ،هاآن  نظرات   و  نقدها  با  و   گیرد  قرار  اجتماعی   و  تاریخی
 در   حافظ  هايمداحی  يلهأمس  از  بینانهواقع  تصویري  ها،بحث  این  ينتیجه  در  امیدوارم
 . گیرد قرار گرامی ي خواننده اختیار

 

 بررسی   و  بحث. 2
 حافظ  بودنِانسان. 1.2
  انسانی   هم  او.  هاستانسان دیگر  قبیل  از انسانی  ،نیز  حافظ که  بدانیم  باید  ،چیز  هر  از  قبل
  مانند   کسانی  ،ما  فرهنگ  در  که  است  درست.  متفاوت  هاياندیشه  و  هاخواسته  با  است
 بیت   یک  ،هاآن میراث   در و  اندنگشته  شاهان مدح  گرد ،گاههیچ  که  هستند موالنا   و عطار 

  مانند   که  باشیم  داشته  انتظار  همگان  از   نباید  ،همهبااین  یافت،   تواننمی  هم  را  مداحانه
  مقدس   را  هاآن  و  داشت  عصمت   انتظار  هاانسان  از  بیهوده  نباید.  کنند  زندگی  قدیسان
 بوده  درونی  هايتناقض  و  هاتعارض  گرفتار  ،هاانسان  عموم  مانند  ،نیز  حافظ.  پنداشت
  سوي   به  را  او  ،الهی  و  انسانی  متعالیِ  هايارزش  سوي  به  عمیق  گرایش  ،سویی  از.  است
  جذب   خاك  سوي  به  را  او  ،مادي  و  طبیعی  هايمیل  ،دیگر  سویی  از  و  کشیدهمی  هاآسمان

  توانسته نمی  و  بوده  گرفتار  متفاوت  هايمیل  این  میان  در  ،همیشه  ،او  و  است  کردهمی
  دم   نفس  عزت  و  قناعت  از  آنکه  عین  در  ،روازاین  دهد؛  ترجیح  دیگر  جانبی   بر  را  جانبی
 ده کرمی  کرنش  آنان  مقابل  در  ،عمل  در  است،  کردهمی  تحقیر  را  شاهان  ،بساچه  و  زدهمی
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  بلندگوي   به  و  کردهمی  انسانی  هايارزش  ي همه  به  پشت  ،ايصله  و  اي نواله  امید  به  و
 ! است  شدهمی تبدیل کفایتبی و ناالیق شاهان تبلیغاتی

 درونی   هايتناقض  به  ،کیمیافروش  مفلس  کتاب  زیباي  يمقدمه  در  ،کدکنی  شفیعی
رك.  (  است  گفته  سخن  »حرص «  و  »زهد«  میان  در  او  سرگردانی  از   و  کرده  اشاره  انوري
  کتاب   يارزنده  يمقدمه  در  ،همچنین  ،ایشان).  بعد  به  112:  1372  کدکنی،  شفیعی
  ساحت :  از  نداعبارت  که  دن شماربرمی  سنایی  براي  وجودي  ساحت  سه  ،سلوك  هايتازیانه
 سنایی(  او  وجود  خاکستري  ساحت  ،)هجاگوي  و  مدّاح  سنایی (=    سنایی  وجود  تاریک
 شان اعتقاد  و)  عاشق  و  قلندر  سنایی (  او  وجود  روشن  ساحت  و)  اجتماعی  ناقد  و  واعظ

  سه   این  میان  موجود  تضادهاي  و  هاتناقض  گرفتار  ،عمر  پایان   تا  ،سنایی  که   است   آن  بر
 ).بعد به 25: 1376  کدکنی، شفیعی رك. ( است بوده ساحت
 به  ،تربینانهواقع  ،ما  که  کندمی  کمک  و  دارد  وجود  حقیقت  از  هاییرگه  ،نظریه  این  در
  ي درباره  بافیخیال   و  رؤیاپردازي  از  پرهیز  و  هاانسان  دیدنِ  انسانی.  کنیم  نگاه  هاانسان

  خطا بی  ابرانسانی  را  او  و  حافظ   کردنمقدس.  بخشدمی  ایشان  به  تر دلنشین  يا چهره  ،هاآن 
 کار  خطا،  یک  دیدن  با  حتی و  کند  دور  او  وجودي  هايواقعیت  از  را  ما  تواندمی  دانستن،

  ما   يجامعه  مانند   جوامعی   در   ،آسانیبه  که   است  ايحادثه  این.  بکشاند  او  انکار  به  را  ما
  سیال   واقعیت  از  ايبینانهواقع  درك  بینیم،می  سفید  و  سیاه  را   هاانسان  ما  چون  .دهدمی  رخ
  نه   کنیم،می  مدارا  خود   خطاهاي  با   نه  که  است  سبب   همین  به  .نداریم  هاآن  وجودِ  متکثرِ   و
  واال،   و  بزرگ  قدر  هر  انسانی،  هر  بپذیریم  اگر .  کنیم  زندگی  دیگران  با  روادارانه   توانیممی

  تعبیر  به  ،نیز  حافظ.  پذیریممی  را  او  ترراحت  ،طبعاً  هاست،بدي  و  هاخوبی  از   ترکیبی
  ؛داریم  دوست  را  او  ما.  شودمی  خطاهایی  مرتکب  ،حتماً  و  است  انسان  کامالً  ،خرمشاهی

 نقاط  بر  فروبستنچشم  باعث  ،خطاها  دیدن  آنکهبی   بینیم،می  را  او  هايعیب  و  خطاها  اما
 .شود او  هايبرجستگی و قوت

  را   هاآن  و  بینیممی  را  کسان  برخی  از  حافظ  هايمداحی  شناختیانسان  مبناي  ،بنابراین
  متحجرند   و  مغزخشک  افراد  ،تنها.  شودنمی  کاسته  او  به  ما  عمیق  احترام  از   اما  ؛کنیممی  نقد
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 در   یافتهپایان  هاییپروژه  عنوانبه  که  ناپذیرپایان  هاییپروسه  مثابهبه  نه  را  هاانسان  دیگر  که
  و   بینیواقع  اقتضاي.  ورزندمی  غفلت   هاآن  وجود  کلیتِ  دیدنِ   از  و  گیرندمی  نظر 

  خاکستري   را  هاآن  و  باشیم  نداشته   عصمت  توقع  هاانسان  از  که  است  آن  جویی حقیقت
.  دارد  جاي  ستیزواقع  گرايکمال   افراد  ذهن  در  تنها  که  است  مفهومی  کامل  انسان.  ببینیم
  را   حافظ  هايمداحی  توانندنمی  که   کسانی .  نیست  کامل   انسان   از  خبري  ،واقع  عالم  در

  است  انسان  ،کامالً  ،حافظ  اما   ؛هستند  متأثر  کامل  انسان  ذهنیت  همین  از  ،احتماًال  بپذیرند،
  یکی   رسدمی  نظر  به.  دارد  وجود   هم  عیب  ،او  وجود   در  و  شود  خطا  مرتکب  تواندمی  و
  دیدن واقعی  و  کامل  انسان  ذهنیت  رهاکردنِ  همین  ،ما  يجامعه  فرهنگی  هاياولویت  از

  ترین آسیبکم  و  کمترین  با   که  است  این  لهأمس  نیست،  خطانکردن  لهأمس.  ستها انسان
  پریشان   و   آشفته  ،حافظ  هايمداحی  خاطر  به  نیست   الزم   ،بنابراین  کنیم؛  زندگی   خطاها 
 ابعادِ  تمام  و  کنیم  انکار  کارش   این   خاطر   به   را  او  کماالت   و  ها خوبی  يهمه  و  شویم
  و   بوده  زالخطا ی جا  ، نیز  حافظ  که   نکته   این   پذیرش   با.  بگیریم  انتقاد  باد   به  را   او  ياندیشه

 ، توجیهی  هیچ  دونب  کوشیممی  ،بعدي  مباحث  در  است،  آلوده  مدح  به  را   خود  قلم  ،گاه
    .بدهیم دست به حافظ هنر و شخصیت يجنبه این از  بینانهواقع يتصویر 

 
 دربارها  حمایت از برخورداري. 2.2
  با  نباید  ما  که  است  این  داشت،  نظر  در  همواره  باید  تاریخی  مطالعات  در  که  مهم  يا نکته

  بسیار   ما  زندگی  شرایط.  بپردازیم  گذشته  بزرگانِ  يکارنامه  ارزیابی  به  خود  امروزي  ذهنیت
  ما   داوري  در  است   ممکن  همین  و  است  کرده  پیدا   تفاوت  ما  معیارهاي  و  شده  دگرگون
  و   گرفت  خواهند  هاخرده  ما  بر  ،نیز  آیندگان  ،تردیدبی.  بگذارد  راث  ،گذشتگان  يدرباره
  ، احتماًال  بشناسند،  درستیبه  را  ما  زندگی  يزمینه  و  زمانه  اگر  هاآن.  کرد  خواهند  هاخنده

  همان  در را  گذشتگان باید ،نیز ما. کرد خواهند ارزیابی را  ما ي کارنامه بیشتري همدلی با
  خودمان   يزمانه  موقعیتیِ  بافت   در  هاآن  قراردادن  از  و  ببینیم  خودشان  مکانی  و  زمانی  ظرف
 و  دربارها  انحصار در ادب و علم ،گذشته هاي زمان در که است این  واقعیت. کنیم پرهیز
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  زمانه   بزرگان   و  هاحکومت  به   پیوستن  جز   ايچاره  ،ترقی  طالبان   و  است  بوده  اشراف 
  بساط   ،بسا  اي  نبود،  دربارها  معنوي  و  مالی  هاي حمایت  و  ها تشویق  چنانچه.  اندنداشته
 مردند،می  فاقه  و  فقر  از  ،دانشمندان  و  شاعران  و  شدمی  برچیده  ایران  در  هنر  و  ادب  و  علم
  در   پارچه،  ايپاره  و  نان  اي لقمه  جويوجست  در  ،ادب  و  علم  به  پرداختن  جاي  به  یا

 . ماندنمی باقی هاآن از اثري و شدندمی گم روزمره زندگی وخمپیچ
 : نویسدمی مطلب  این  يدرباره ،خرمشاهی
  و   یحییشاه  و   او  وزیران  و   شجاعشاه  و  او  وزیران  و  ابواسحاق  حمایت   و  تشویق   اگر
حاج  افروز،جهان  آموزيبخشش«  و  منصورشاه نبود،یچون    یک   حد  از  حافظ  قوام» 
  فراتر  سرود،می  غزلی  خاطر،  رشحات  و  طبع  فیضان  از  گاهی،  که  ذوقصاحب   يطلبه
  گرایی لذت  و  خواهزندگی  و  طلب راحت   و  دوست رفاه  هنرمند  از  راستی،به...رفت نمی
 بپردازد،  خویش   هنر  و   علم  پیشبرد   به  آنکه  جاي   به  که  داشت  تواننمی  انتظار  حافظ،   چون
 به  هم،  سرانجام  و  کند  نرم   پنجه  و  دست   براندازخانمان  و  سوزفرهنگ  فقري  با  عمر  یک
  کسی .  باشد  نرسیده  دارد،  عالم   هنرِ  و  اندیشه  در  و  هنر  و  اندیشه  عالمِ  در  که  شامخی  مقام
 را  هنر  و  علم  و  نبوغ  هايغنچه  بسیار  چه  سوز،فرهنگ و  فرساینده  فقر  شاید  داند،می  چه
  حدّي   هم  طلبی منزّه  واقعاً، . باشد سپرده  فنا  باد  به   را  خاکسترش  و   باشد  سوخته جوانه  در

 ). 73-69: 1374 خرمشاهی،( دارد
  یک   خدمت  در  را  خویش  هنري  توان  و  نبوغ  يهمه  کسی   که  نیست  این  منظور  ،البته

  اي وظیفه  ،او  غلط  هايسیاست  و  نادرست  اعمال   توجیه  جز  و  دهد  قرار  خودکامه  شاه
  اشعارش   و  دهد  پرورش  را  خود  استعداد  خواهدمی  کهنای  براي   فقط  نباشد،  قائل  خود  براي
خود و قلمش   ،شاعر که نیست  پذیرفتنی.  برسد مردم دست به و بماند روزگار يپهنه در

دربست جبّار  ،را  رنجگردن  يبه  و  دردها  از  غافل  و  بفروشد  مردم    یواقع  يهاکش 
  و  کند جعل او براي دروغین فضائلی و ببرد باال  خداوندي مقام  تا  راممدوح  ،شروزگار
توج  هاياشتباه  و  هازشتی حما  یدام  ینبا ا  ،کند، صرفاً  یهاو را  با  بتواند شعر    یتکه  او 
چ  یدبگو بدهد.  خود را رشد  ضایستروا ن  ،اخالقاً  ،کاري  نینو هنر    ، استعداد  شدنیع. 
 ظلمه است. يعمله  به شدنیلبهتر از تبد یبس
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از    يبرخوردار   یشرفت،رشد و پ  تنها راهِ  ،گذشته  هايزمان  در  گفتیم،  که  گونههمان  اما 
و    یعراق  ین مانند بهاءولد و موالنا و فخرالد  ی بزرگان  یدربارها و اشراف بود. حت  یتحما

  کسی   پشتیبانییو ب  شفرزندان   و  سلجوقی  کیقبادالدینعالء  یتبدون حما  ،یزن  یهنجم دا
  شانآثار درخشان  ینشفضائل خود و آفر  یلبه تکم  توانستندینم  ،پروانه  الدینمعین  مثل

که کسان  یعی طب  یاربس  ،بنابراین  بپردازند؛ حافظ ن  يو سعد  یمانند فردوس   یاست    ، یزو 
  ي ماد   هايیتحما  ي سایه  در  بتوانند   تا   بپردازند،  شاهان  مدح  به   متین،  و  متعادل   شکلیبه

  ید ارزشمند پد  يخود برسند و آثار  یو ادب  یعلم  يبه کارها   ،با فراغ بال   ،هاآن  يو معنو
  و   کتاب   به  دستیابی  بزرگ،  استادان   به   دسترسی.  کنند  حفظ  آیندگان  براي   را  هاآورند و آن
  از   گرفتنبهره  براي   سفر  ي هزینه  تأمین   مطالعه،  و  تحقیق   امکانات  کردنفراهم  کتابخانه،
بدون    کدامیچه  ی،خانوادگ  یزندگ  هاي ینههز  ینتأم   ،نیز  و  ها سرزمین  دیگر  استادان  محضر
  ي که استعداد یعموم کسان  ،سبب  ینبه هم ؛است همقدور نبود  ،شاهان و اشراف یتحما

م خود  . نداشتند  اشراف  هايخاندان  و  دربارها   به   شدننزدیک  جز  راهی  یافتند،یدر 
دشوار  ، واقعاً  دربارها،  از  گرفتنفاصله  ازآنجاکه   خاطر   به  را  شاعران  نباید   ه،بود  ي کار 
  به   شدننزدیک  این  که  است  این  مهم.  کرد  سرزنش  وزیران  و  شاهان  به  شدننزدیک
  ي و شخص را به ابزار  یردانجام گ   ی حدود اخالق  یت و رعا  یبا حفظ کرامت انسان  ،دربارها

  ، و حافظ  ي و سعد  یفردوس  ي درباره  ،یقتاًنکند و حق   یلدر دست ظالمان و خودکامگان تبد
پا بر    آنکهیب  ؛شوند  مندبهره  اشراف  و  دربارها  هايحمایت  از  توانستند  هاشد و آن  ینچن

 .خود بگذارند یت سر اخالق و انسان
 

 حافظ  هاي مداحی حجم. 3.2
ستا  ،حافظ  یمداح  ي درباره  یگرد  ينکته اشعار    ، باید  را  مطلب  این.  ستاو   یشی حجم 
در هفتاد    ،تقریباً  ،حافظ  دیواندر    گوید،یم  یغن  قاسمگونه که  . آن یمکن  یبررس  ،دقتبه

به (  یا  صراحت،مورد،  است  شده  اشاره  معاصر  پادشاهان  به  مؤکد،  قرائن    غنی، رك.  با 
چنان362:  2536 م).  حدود    496  دودح  ،حافظ  دیوان  دانیم، یکه    27و    یدهقص  5غزل، 
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 مدح   بیت   سه   تا   یک  شاهد  آن،  از  صفحه  هشت  یا  هفت  هر  در  ،تقریباً  ،بنابراین  دارد؛قطعه  
  مدحی  اشعار حجم. نیست چشمگیر ،چندان ،مداحی  مقدار  این. هستیم وزیران و شاهان
  خاقانی   و  منوچهري  و  انوري  و  عنصري  و  فرخی  مثل  کسانی  هايمداحی  حجم  با  حافظ
 .  نیست مقایسه قابل دارد، اختصاص مدح به هاآن دیوان  اعظم  بخش یا سراسر که

  خواجوي   مانند  هشتم،  قرن   معروف  شاعران  با  را  حافظ  ستایشی   اشعار  حجم  اگر  حتی
  در   حافظ،  که  بینیممی  باز  کنیم،  مقایسه  ،زاکانی  عبید  و  یمینابن  ،ساوجی  سلمان  ،کرمانی
  طنازترین   و  منتقدترین  که  زاکانی  عبید   حتی.  است  کرده  مداحی  اندك  بسیار  آنان،  با  مقایسه
  مانند   شاهی  مدح  به  را  خود  جدي  اشعار  اعظم  بخش  است،  فارسی  کالسیک  شاعر

 ، حقیقتاً.  است  سروده  او  مدح  در  قصیده  زیاد  يتعداد   و  داده  اختصاص   اینجو   ابواسحاق
  این   و  بگیرد  فاصله  فارسی  شعر  در  مداحی   جریان  از  د،زیا يتاحد  ،است  توانسته  حافظ
.  شودمی  روشن  شاعران  دیگر  با   او  هايمداحی  کیفیت  و  کمیت  ي مقایسه  هنگام   ،تنها  ،ادعا
  شاعران   کارکردهاي  و  وظایف.  آورد  شمار  به  درباري  ي شاعر  را  او  نباید  ،وجههیچبه

  ، هاسوگواري  ،تولدها  ،اعیاد  هايزمان  در  ،درباري  شاعران  ؛است  مشخص  ،درباري
  ها آن  خواندن  و  اغرّ  قطعات  و  قصائد  سرودن  به  موظف  ،شکارها  و  هاشکست  ،هاپیروزي

  عهده  بر  را  ايوظیفه  و  نقش  چنین  ،گاههیچ  ،حافظ  ،آنکهحال   ؛اندبوده  درباریان  و  شاه  بر
  دیدن .  است  ستوده  را  شاه  بیت،  چند  در  هایش،غزل   از  برخی  پایان  در  ،تنها  و  است  نداشته
  توان نمی  ،وجههیچبه  را  او  که  دهدمی  نشان  ،خوبیبه  خودش،  تاریخیِ  بافتِ  در  حادثه  این

  .آورد شمار به مداح  يشاعر
 
 تخلص  بیت از پس   ،مدح قراردادن. 4.2
  حافظ   روش  بگذریم،  ،هستند  مداحی   وهوايحال   در  ،تماماً  که  حافظ  يقصیده  پنج   از   اگر
  بیت  از  پس ،آنگاه رساند،می پایان به را غزل  ،نخست که است چنین ،غزلیاتش  غالب در

 ،ندرتبه.  شوندمی  بیانبیت    سه  تا  یک  در  ،غالباً  ،هامداحی  این .  پردازدمی  مدح  به  تخلص،
 در  حافظ  هايمداحی  غالب.  رسدمیشش    یاپنج    به  و  گذرددرمی  سه  از  هابیت  این  تعداد
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  ي فروِغ ماِه حسن از رو   ي «ا   یباي در غزل ز   نمونه،   براي   اند؛ بیت   سه   یک تا   بین   غزلیات، 
  ، ) یحیی شاه   (احتماالً   یزد در مدح شاه    یت ب   سه تخلص،    یت پس از ب   ، رخشان شما»، حافظ 

  اینجا  در   را   مدحی   سه بیت تخلص و آن    یت موضوع، ب   ین درك بهتر ا   ي سروده است. برا 
 : آورم می 
 بگو   یــآمین  وــبشن  ی،ـدعای  حافظ  کندمی
 بگو   اـــم  از  یزد  شهر  ساکنان  با  ،صبا  اي

 نیست  دور همت   قرب، بساط از دوریم گرچه
 ی ـهمت  را  داــخ  بلنداختر،   اهِــ شهنش  اي

 

 شما   شکّرافشان  لــلع  ادـــب  اــم  روزيِ 
 شما،  چوگان  گوي  ناشناسانحق  سرِ  کاي
 شما  وانِــثناخ  و  مــشمایی   اهــش  يبنده
شما   ایوان  خاك  ،اختر  وــ همچ  ،مـببوس  تا

 

 ) 103:  1370 حافظ،(
 

  ، هرحال به  ،ولی  کرد؛  مطرح  را  گوناگون  یهای حدس  توانمی  ،حافظ  کار  این  يدرباره
  بیت   با  تواند می  شخص   و  راندمی  حاشیه  به  را  آن  ،عمالً  غزل،  پایان  در   مداحی  آوردن

  نام   آوردن  این،  از  گذشته.  نخواند  را   مدحی  ابیات  و  کند  تلقی   یافتهپایان  را  غزل   تخلص،
 حدود  در  ،تنها  ،حافظ  دیوان  غیر  در  من  و  است  آورشگفت  کاري  خود،  نام  از  بعد  شاه
 این.  بس  و  دارم  سراغ  زاکانی  عبید  غزلیات  از  مورد  یک  و  سعدي  غزلیات  از  مورد  پنج
 .است  انقالب  نوعی ستایش، سراسر  قصائدِ آن با قیاس در کار

 
 شاعران  هاي انگیزه نظر از ،مداحی انواع  بررسی . 5.2
و براساس    توجه  ،مداحان  هايانگیزه  به  یدبا  ،مداحی  جریان  بررسی  در  رسدمی  نظر  به

چهار نوع مدح    توانیم  ،حیث  این   از. کرد  بررسی   را   هامداحی  هاآن  هاي یزهاهداف و انگ
و مدح عاشقانه.    یرخواهانهرا از هم بازشناخت: مدح متملقانه، مدح باورمندانه، مدح خ

ادامه بررس  ،در  م  ینا  یبه  مدح  نوع  م  پردازیمیچهار  مداح  کوشیمیو  را    ینوع  حافظ 
 . یمکن یینتع ،دقتبه
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 متملقانه  مداحی.  1.5.2
 خود  از  را  خطري  کهآن  ي. مداح برا گیردیطمع انجام م  یااز سر ترس    ،مداحی  قبیل  این
  ییِ . هدف نهازندیممدوح م  یشِخود جلب کند، دست به ستا  يرا به سو   یمنفعت  یا  دفع

کرامت    ،یزاز هر چ  یشپ  ، شاعري  چنین.  است  دنیایی  منال   و  مال   به  یابیاو از مدح، دست
و شخص کس  ی تا زمان  ،روینازا  کند؛یخود را لگدمال م  یعال  یت نفس  ادامه    یبه مدح 

  ، صورت  این  غیر  در  ؛داشته باشد  یدفع مضرت   یا  یجلب منفعت  یداو ام  يیهکه از ناح  دهدیم
  یشتري مقام ب  یاپول    ي به هجو ممدوح بپردازد و چنانچه وعده  ،مدح  ي ممکن است به جا

ر خدمت  به ممدوح پشت کند و خود را د  ،دشمن ممدوح به او داده شود، فوراً  ياز سو
 دشمن او قرار دهد. 

  ، که از شاعران بزرگ معاصر حافظ است و گاه  کنیم ی م   یاد  ی از سلمان ساوج   ، مثال   براي 
  که اما پس از آن   بود؛   ذارنده گ   یلکانیان ا   ی . او عمرش را در مداح کنند ی م   یسه او را با حافظ مقا 

  زد،   تکیه   او   تخت   بر   و   داد   شکست   را   جالیري   حسین سلطان   ق، 777در سال    شجاع، شاه 
  او   خود   و   حسین سلطان   پدر   و   جّده   و   جدّ   مادح   عمري   اینکه   به   توجه   بدون «   ساوجی   سلمان 
:  2536  ی، سروده است» (غن   شجاع و دشمن او شاه   یب رق   ي درباره   یدي قصا   وقت،   این   در   بوده، 
 : است   این   دارد،   بیت   36  که   شجاع سلمان در مدح شاه   ید از قصا   یکی   مطلع ).  312
سلطانی   چتر   هماي  اقبال   کز  دولت  زهی

 

 3ویرانی به سر بودش که  بومی شد فال همایون 
 

ا  ،شودمی  مالحظه   که   طورهمان در  سرزمگویدیم  یتب  ینسلمان  به    یز تبر  ین:  رو 
سلمان    ازآباد و سرافراز شده است. اگر   شجاع، شاه یرقاز اقبال ب  ،داشت و اکنون یرانیو
ها حکومت  سال   يیجهچنانچه نت  ،اندرانده  حکم  تبریز  بر  جالیرآل   ،دراز  سالیان:  پرسیمب

  چه   ي؟کرد  هاآن  مداحی  صرف   را  عمرت  تو   چرا   است،  نبوده  تبریز  ویرانی  جز  هاآن 
  ی ندارم چه کس   يکار   یگرزنده بمانم، د  خواهمی: من فقط مگویدیاو م  ید؟بگو  تواندیم

 . نکوهمیرا م یو چه کس ستایمیرا م
 : است  موضوع  این براي خوب ي انمونه ،نیز  آقاسی حق در قاآنی هايقدح و هامدح
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  خدمتگزاران   و  نوکران  حتى  و  دربارى  مردم  ناسزاوارترین  و  ترینناالیق  مدح  در  ...قاآنى
  در   غلو   همه   این  با  و   اندنبوده  متصف  هاآن  به  هرگز،  که  بردمى  کار  به  صفاتى  آنان،

 مسند   از   آنکه  از  پس  یعنى،  ماند؛نمى  وفادار  نیز،  خود  منعمان  و  ممدوحان  به  چاپلوسى،
 مثال،  براي  کند؛مى  فراموش   را   آنان  نعمت   سوابق   روند، مى  کنار  قدرت  و  ریاست
 ، »گیتى  قلب «  صفت   به  که  را  شاهناصرالدین  و  محمدشاه  صدراعظم  میرزاآقاسى،حاج

  خالق فیض    يرساننده«  و   »بارى  مظهر«  ،»جهان  دو  يخواجه«  ،»کامل  انسان«  ،»عالم  روح«
 را  او  جانشین  امیرکبیر،  خانمیرزاتقى   و  »شقى  ظالم «  رحمانه، بی  بود،  ستوده  »مخلوق  به
  به   نورى  میرزاآقاخان  و  شد  معزول  امیرکبیر  که  موقعى  باز  و  خواندمى   »تقى  عادل«

: 1380  ی،(قاآن  است   نامیده  »بدگوهر  و   خوىاهرمن«  ،»خانگى  خصم«  را  او  رسید،  صدارت
 ).  10و9
بر    یجز داغ ننگ   ،است، واقعاً  یاد ز  یارتعدادشان بس  متأسفانه،  که  هامداحی  قبیل  این

 ممدوح  به  نسبت  آنکهیب  ،دست  یناز ا  ی . شاعرانیستندن  ی سنگ فارسادب گران  یشانیپ
  هاي خواسته  به  یابیدست  يبرا   ،داشته باشند، صرفاً  یقلب  يعالقه  و  عملی  تعهد  کمترین  خود
در هر    ،است و معموًال  یادز  یاربس  ،شاعران  قبیل   این  تعداد.  پردازندمی  او  مدح  به  خود،
  دادهیخود را انجام م  یفاند و وظاداشته  یلو طو  یض عر  یخود دستگاه  يبرا   ي،دربار
  اي افسانه  یشوکت  و  ثروت  ،هم  هاآن  از  برخی.  اندکردهمی  دریافت  را  شانیزها و جواو صله
  انوري،  امیرمعزي،  رازي،  غضایري  منوچهري،  فرخی،  عنصري،  مانند  شاعرانی .  اندیافتهمی

  این   ترینبزرگ  ازجمله  ،هاآن  نظایر  و  قاآنی  ساوجی،  سلمان  طوسی،  قانعی  فاریابی،  ظهیر
 .  اندبوده شاعران

رفتار    توانینم  ،توجیهی  هیچو با    یستن  دفاع  قابل  فارسی  ادبیات  از  بخش  این  اگرچه
دربار شاعران  پذ   يناپسند  ا  یدنبا  ،همهینباا  یرفت،را  که  کرد  از    ،اشعار  یلقب  ینگمان 

اشعار    يارزشمند يبه دو نکته درباره ینجادر ا ،نمونه يهستند؛ برا  یته  ايیدهفا گونههر
 : کنمیاشاره م  یشیستا

تعداد  ،دانیممی  که  گونههمان دربارها    عنوان به  ،نفر  یک  و  داشت  وجودشاعر    يدر 
  ي دربار  يشعرا   يحلقه  وارد  بتواند  کسی  آنکه  براي.  کردمی  مدیریت  را  هاآن  ،الشعراملک
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شایان    يا یهبشناسد و سرما  ،خوبیبه  را  عربی  و  فارسی  ادب   و  زبان  هشود، الزم بود ک
و    یرفلسفه، اساط  ی،پزشک  یخ،تار  ی،شناسستاره  ینی،از علوم گوناگون، مانند علوم د  توجه

سطح به  را  خود  و  آورد  فراهم  عامه  ورز  یفرهنگ  و  مهارت  شعر  یدگیاز   سرودندر 
  ي به خاطر فضا   ،ین. گذشته از ایردقرار بگ  یشاعران رسم  يزمره  در  بتواند  تا  برساند،
  کنند،   حفظ  را   خود   جایگاه  بتوانند   کهآن  ي که بر دربارها حاکم بود، شاعران برا   یرقابت

  باعث مسائل    ین. همیفزایندب  ،شعرسرودن  در  خود  توانایی  و  مهارت  بر  مدام  بودند  ناگزیر 
مهم    ینقش  ،هاو رسا باشد و اشعار آن  یوااستوار و ش  ،شاعران  این  غالب  زبان  که  شدمی

فارس زبان  تحول  سنت  یدر  انتقال  ادب  یزبان  يهاو  نسل  یو  کند.    یفاا  يبعد   يهابه 
است و از    یو زبان  یادب  هايیبررس  يمدارك برا   یناز بهتر  ،عرانشا  یل قب  ین ا  هاي یواند

در    ویژه به  بعد،  به  هفتم  قرن  از .  آیندمی  شمار   به   فارسی  ادبیات   و  زبان   مهم  هايینهگنج
  را   ادبیات  و  زبان  شدید  سقوط  ورکود    آید،یمردم م  یانقرن نهم که شعر از دربارها به م

  که نای  عین  در  درباري  شعر  که  دهدمی  نشان  آشکارا،  ،نکته  ین. اینیمبب  توانیمیم  ،خوبیبه
 . داردفراوان  یارزش ،یو ادب یمردود است، از جهت زبان  ،اخالقی حیث از

 آن   شناختیمردم  و  شناختیجامعه  ارزش  ،درباري  شعر  يفایده  يدرباره  نکته  دومین
ا  ،یختار  ،دانیممی  کههمچنان.  است فرما  یسفارش  يامر   یشههم  ، یراندر   وبوده    یشی و 
و   یاسی س  يباورها   ین،است. گذشته از ا  شدهیطبق نظر حاکمان نوشته م  ها یختار  ،غالباً
  به   بنا.  است  داشته  دخالت  ، شاننگاريیخدر تار  ،هاآن   یشخص  يسلیقهمورخان و    یمذهب
  یگرکرد و از د  ید ترد  یخیمتون تار  یاتدر محتو  یدبا  ،همواره  که  است  مالحظات  همین
  اشعار   که رسدمی نظر به. گرفت بهره هامطالب آن یلاصالح و تکم یح،تصح يبرا  ،منابع
  ما قرار   یاررا در اخت  ی اطالعات   ،ههستند و گا  یرانا  یخاز قطعات مهم پازِل تار  یکی  ،مدحی

از منابع    یکی   ،یکرد. اشعار مدح  یداپ  ،دیگر  جایی  در  را  هاآن  توان می  کمتر   که   دهند می
  يبرا   ،ینگذشته از ا  و  اندیشناختو مردم  یشناختجامعه  یخی،تار  هايیلتحل  يمهم برا 
  بسیار   توانیم  ،اشعار  یلقب  یناز ا  یران،مردم ا  یاجتماع  ی شناسروان  يدر حوزه  مطالعه

 استفاده کرد.  
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اشعار    یخیو تار  یارزش اجتماع  يدرباره  ،الوزراء  دستورکتاب    يمقدمه  در  ،نژادانزابی
 نوشته است: یمدح

 درست   »رود«  ظاهراً،[   برند   باال  هاآن  بیت بیت   از  که  نه،  برگ،برگ  از  ناخوش  بوي  هرچند
 کالبدهاي  همچون  را  هاآن  باید  بلکه  ریخت؛  دورشان  نباید   بیازارد،  را  جان  دماغ  و] است 

  سان همان  و   کرد  دراز  شناسیجامعه  و  تاریخی  شناسیمردم  تخت   روي   بویناك،  و  چرکین
 ترتیب   بدین.  کرد  تحلیل  و  خواند  کلمه،بهکلمه  که  نه،  بیت، بیت   کنند،می  کالبدشکافان  که

  و   دریافت   را  ستم  فشار  را،  خفقان  جّو  را،  ناسالم  هايحکومت   تسلط  توانمی  که  است 
 االصفهانی،   الحسینبنمحمدبنمحمود(  بازکشید  تاریخ  و  گذشته  از  زنده  و  عینی  تصویري

1364 :7 .( 
 : گویدمی مدیح اشعار   اجتماعی  و تاریخی ارزش يدرباره ،نیز کدکنی شفیعی
 ارزش  یک  باشد،  داشته  تواندمی  که  هنري  و  زبانی  هايارزش  از  گذشته  مدیح،  شعر

  اجتماعی  يگذشته  با   را  ما  آن،  اعماق  به  رسیدگی  که  دارد  نیز،  عام  تاریخی  و  اجتماعی
  اجتماعی   تاریخ  بخواهیم  روزي  اگر.  کندمی  آشنا  تاریخی،  مستقیم  سند  هر  از  بیش  ما،

 دهیم،  قرار  بررسی  مورد  است،  شده  شناخته  تاکنون  آنچه  از  تردقیق قدري  را  ایران  مردم
  یعی(شف باشد تواندمی  مطالعات گونهاین يزمینه بهترین ها،مدیحه این اعماق در کاوش
 .  3)83: 1372 کدکنی،

 باورمندانه  مداحی.  2.5.2
  سر   از  بلکه   ،طمع  و  حرص   سر   از  نه  ؛آورد  روي   مدّاحی  به  شاعري   است  ممکن  ،گاه

 او   دوستی  به   و  است  ممدوح  عاشق  ،جان  بُن  از   ازآنجاکه   مدّاح  یعنی  ممدوح؛  به  اعتقاد
  ناصرخسرو حکیم  هاي مدّاحی  به   نظري  توانیم  ،مثال   براي   ؛ستایدمی  را   او  دارد،  بندي پاي

  مدح   به  ،وجود  ي همه  با  دارد،   واال   طبعی  و  شکوهمند  جانی   که   ناصرخسرو.  انداخت
م   یفاطم  يخلیفه کسپردازدیمصر  اگر  با    هايیشستا  ی.  را  المستنصر  از  ناصرخسرو 
  ، نیابد  هاآن  یانم  یتفاوت   ،بسايبسنجد، ا  ياز محمود غزنو   یو فرخ  يعنصر  هايیشستا
  یر ز  هاي بیت  ،نمونه  ي برا  ؛بیابد  آمیزترمبالغه  و  ترافراطیرا    ناصرخسرو  هاي ستایش  بلکه

 : کنیممی نقل است، خروار از یرا که مشت
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«نکو  يقصیده  در  ،ناصرخسرو   آنکه   از   پس  ،»را  نیلوفري  چرخ  مکن  هشمعروف 
  به   را  دري  لفظ  دُرّ  خودش  کهنای  از  و  کندمی  نکوهش  را  عنصري  قبیل  از  مدّاح،  شاعران

 : گویدمی  بالفاصله کند،می شادي  اظهار ریزد،نمی خوکان پاي
نـک  را  هـک  نبرـچ  که  مایمـن  ره  را  وـت 

 

را   ريـ رعـ ع  تـ امـ ق  نـای رـم  جدهـس  به 
 

 

زدان ـی   که  اـ دان  سجده  دـ کن  را  کسی
 

را   ريـرهب  رـ م  لق ـخ  از  دستشـگزی 
 

 

ش ـدلـ ع   ارـآث  ردـبست  که  را  کسی
 

را   ريـ ائـج  ورتـص  نـزمی  روي  ز 
 

 ) 14:  1372 ناصرخسرو،(
 

 

 یخلق و کس  یقیخدا، رهبر حق  يگزیده  را  المستنصر  ناصرخسرو،  ،باال   هايبیت  در
  دقت  یرز  هايبیتبه    ،ینککرده است. ا  یزدوده، معرف  یتیگ  ي که عدلش ستم را از عرصه

 : کنید
 را   او  رــ م  اهـمازگــن  درـ ان  ريـمشت

 

 اسـت   دارهـغاشی  یل ـجبرئ  و   روشـپی 
 

 

 را   هانـج  دايـخ  از  صرـ مستن  عتـطل
 

 است   ارـت  شب  جهان  این  و  است  منیر  ماه 
 

 

 ار ـب  صد   روزي  فخر،  ز   را  دُسـقُ  روح
 

 ت ـاس  دارـ م   و  ال ـ مج  لسشـ مج  درِ  ردِـگِ 
 

 

 در   او  رفـ مش  رـ قص  به  یـروم  صر ـقی
 

 ت ـاس   ارـصغ  انـبندگ  ز   مـمظال  روز 
 

 

 راك ـازی  زار؛ـه  او  و  دـ شمارن  لقـخ
 

 است   هزار  زیر  جمله   است،  شمار  هـهرچ 
 

 

 ت ـاس  درختی  شهره  جنگ،  روز  او  رایت
 

 ت ـاس  مارـث  و  ها برگ  حـ فت  و  ر ـ ظف  ش که 
 

 )51(همان:
 

نظا   هايبیتخواندن    با که    نظر  به   است،  وانافر   ناصرخسرو   دیوان  در   هاآن  یرباال 
و    میان  تفاوتی  که  رسدمی دو  ؛نیست  عنصرياو  هر  مدح    ،هرحال به  ، چراکه  به  زبان 

  ؛ کندیم  یمداح  ،از سر عشق و اعتقاد  ،ناصرخسرو  که  اینجاست  در  نکته  اما  د؛انگشاده
مداح   ورزيطمع  و  آزمندي  روي  از  ،عنصري  امثال   یول مداحآورندیم  يرو  یبه    ی . 

ا  یبخش  ،ناصرخسرو قلب  یماناز  باور  آ  ؛اوست  یو  عنصر   یمداحکه  نحال   ، يامثال 
  ي خلیفه  به  اعتقادش  در  است  ممکن  ناصرخسرو.  است  یانهو سودجو  چاپلوسانهمتملقانه،  
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  ی ول  ؛یستخائن و خوار ن  ،هرحال اما به  ؛او دچار اشتباه شده باشد  ی و در مداح  یفاطم
 . ندکنیم  یانتخ  ،هم به خود، هم به ممدوح و هم به ملت خود  ،یصمداحان چاپلوسِ حر

  یل قب  یناز هم  ،یعباس   يخلیفه  آخرین   باهللا،المستعصم   براي   ي سعد  یو مراث  مدایح
ا  يسعد   يیزهانگ  ،قطعاً  ؛است انگ  ،یحمدا  یندر  جنس  و    يعنصر  ی،فرخ  هايیزهاز 

  دست   ،قلبی  باور  سر  از  سعدي  که  است  مشخص  ،کامالً  ؛ نیست  هاآن  یرو نظا  يمنوچهر
 با  ،بتوان  است  ممکن  اگرچه.  سودجویی  و  طلبیفرصت  خاطر   به  نه  است،  زده  مدح  به

 ولی   اند،کرده  اشتباه  هادوستی  این  در  ناصرخسرو  و  سعدي  که  کرد  ثابت  ،تاریخی  دالیل
 .اندنداشته را خود ممدوحان غلط  عملکردهاي توجیه  قصد   هاآن ،هرحال به

 خیرخواهانه  مداحی.  3.5.2
 ممکن  ،اینجا  در.  است  گرينصیحت  و  خیرخواهی  سر  از  مداحی   ها،مداحی  از  دیگر  نوعی
  بیند می  وقتی  ولی  باشد،  نداشته   ممدوح  به  عمیقی  اعتقاد  و  باور  چندان  شاعر  که  است

  ملت   یک  سرنوشت   تعیین  در  او  حکم  و  سخن  که   است  چنان   جامعه   در  ممدوح  جایگاه
  را   خود   خیرخواهی  و  نصحیت  تلخ  داروي  کهنآ  براي   دارد،   قاطع  تأثیر  و  تام   دخالت
  تا   درآمیزد،  آن  با  هم  را  مدح  شهد  که   بیندمی  مجبور  را  خود  بریزد،  او  کام   در  قطرهقطره
 .نشود ممدوح  طبع نفرت  باعث

مداح   توانیم  ،نمونه  براي نص  یختهآم  هايیاز  انقالب  يسعد  یحتِبه  برد.  که    ینام 
  ، توجه است. او  يشایسته  و  عالی  بسیار  کرده،  یجادا  یو مدّاح  سرایییدهدر قص  يسعد

  ي رو  سراید،یممدوح م  یشدر مدح و ستا  یتیپس از آنکه چند ب  ،خود  یددر قصا  ،معموًال
و بد    یکراه ن  ،و نرم  یباز  یبا عبارات  کوشدیو م  کندیم  یحتسخن را متوجه وعظ و نص

در   ید،گذشته از قصا  ي،سفارش کند. سعد  یکوییو او را به عدالت و ن  یاندرا به او بنما
 ،بوستان  يدیباچه  در  او  ،مثالً   است؛  گرفته  یشرا در پ  یکون  يیقهطر  ینهم  ،یزن  بوستان
  قرار   مخاطب  را   خود  او،  مدح  در  بیت   چند  از  پس  پردازد،می  زنگی   سعد   مدح   به  که  آنجا
 :گویدمی و دهدمی
 ! اـدیــ سع  رو،ـم  فــ تکل  راه  هـــب

 

 !اــبی  و  ار ـــبی  داري،  دقــ ص  رــاگ 
 

 



 1401بهار و تابستان  ،  1ي  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ي  مجله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  128

 

 رو راه  ه،ـــش  و  اسیــ شنزل ـ من  وـــت 
 

 و ـشنحقایق  رو،ـخس  و  ويــگحق  وـت  
 

 آسمان  یــکرس  هــنُ  که  حاجت  هــچ
 

 الن ـــارسقزل   ايـــپ  رـــ زی  هیـــن 
 

 

 ! »هـن  الكــاف  رـ ب  زتـ ع  اي ــ پ«:  مگو
 

 ! هـن  اكــخ  رـب  الصــاخ  روي«:  گوـب 
 

 

 ان؛ــآست  رــب  رهـ چه  ه ـبن  تـطاع  هـب
 

 »انـراست  يادهــ سرج  تـ اس  نــای  هـک 
 

)277: 1395 ي،(سعد
 

 

 و   پردازدمی  شاه  نهی  و امر  به  ،تماماً  ،سعدي  است،  بیت  19  حدود  که  مقدّمه  آخر  تا  و
  طبعی  که است شاهی هانهی و امر این  مخاطب که کنیم توجه اگر. کندمی نصیحت را او

  یابیمیدرم   ،آنگاه  پندارد،یم   ینخدا در زم  ي سایه  را   خود  و   دارد  غرور  از  پر  سري   و  نازك 
  ي یفه وظ  انجام  ي حق داد که برا  يبه سعد   یدانجام داده است. با  یريچه کار خط  يکه سعد 

  ، و البته  یدهم در مدح شاهان و بزرگان بسرا  هاییبیتمشفق،    ی ناصح  جایگاه  درخود  
مدا مدا  يسعد  یحتفاوت  انور  یح با  منوچهر  ي عنصر  ی،فرخ  ي،امثال  زم  ،يو  تا    یناز 

 آسمان است. 
 عاشقانه  مداحی.  4.5.2

  ،عشق  سر  از  ،مداح  و  دارد  قرار  دوست  یا  معشوق  جایگاه  در  ممدوح  مداحی،  نوع  این  در
او   ورزد،یممدوح را دوست دارد و به او عشق م  ازآنجاکه   ،شاعر.  پردازدمی  او  ستایش  به

  از   نه  است،  معشوق  و  عاشق  ي رابطه  نوع  از  ،شاه  و  شاعر  ي رابطه  ،اینجا  در.  ستایدیرا م
. است  قبیل  این  از  ،جوینی  خاندان  براي  سعدي  هايمداحی.  ممدوح  و  مداح  يرابطه  سنخ

  در   ،خیرخواهانه  هايمداحی ،نیز  و  ها مداحی قبیل این  حجم  فارسی،  ادبیات  در  ،متأسفانه
   .است  اندك بسیار  ،متملقانه  هايمداحی با  مقایسه

به   ي نظر یم،مدّاح، از هم بازشناخت  يانگیزه به توجه  با را  مداحی  نوع چهار  که  اکنون
م  هايیمداح بررساندازیمیحافظ  با  اکثر    توانیم  ،حافظ   هايیمداح  ی.  که  گفت 
گاه  هاي یمداح و  چهارم  نوع  از  د  ،او  به  است.    شیخ   شاه  حافظ  اگر سخن،    یگر سوم 

  نه   را  کار  این  ستاید،می  را  هاآن  وزراي  از  تن  چند  یا  منصورشاه  و  شجاعشاهابواسحاق،  
  ها آن  ،نیز  گاهی   و  دهدمی  انجام  دوستی  و  محبت  روي  از  بلکه  چاپلوسی،  و  تملق  سر  از
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  دوست   ،واقعاً  را  پادشاه  چند  این  او.  دهدمی  پندشان  ،خیرخواهانه  ،آنگاه  و  ستایدمی  را
  شجاعت،   رندي،  قبیل  از  :دارد  هاییمالك  خود  براي  حافظ.  هاستآن   خیرخواه  و  دارد

  سنجد می  را  شاهان   ،هامالك  همین  با  و  هاآن  نظایر   و  شعردوستی  شادخواري،  بخشندگی،
. در ممدوحان حافظ، الاقل  کندیرد م  یا  پذیردیرا م  هاآن  ،آنگاه  دهد،می  نمره  هاآن   به  و

 .  یافت توان یرا م هایژگیو یناز ا یبعض یاهمه  ،یقتاًبه نظر حافظ، حق
 :است گفته ،یدرستبه ،شجاعشاه و حافظ يرابطه يدرباره ،کوبزرین

  و است دوستی این شاهد وي هايغزل . زدمی موج حافظ دل در ایام، این در شجاعشاه دوستی
 ؛نیستشاعرانه    یانب  يشیوه  یک  فقط  کند،می  یاد  ،معشوق  یکمثل    ،از ممدوح  هاآن   در  شاعر  اگر

 گذشت،می  »شاه  کلک  زبان«  بر  »حافظ  نام«  اگر  ،احوالی  چنان  در...  قلبی  احساسات  از  است  حاکی
شاه و    يرابطه   این  ،روزگار  این  در  که  دهدمی   نشان  ،همه  این  و   نداشت  آرزویی  شاعر  ،دیگر
  کوب، ین(زر  یشگرممدوح و ستا  يرابطه   نوع  از  نه  است،  بوده  دوست  ود  یناز نوع ارتباط ب  ،شاعر
 ).  124و 123: 1380

 
 حافظ   هايمداحی بودن عاشقانه براي   دالیلی. 6.2
نه چاپلوسانه، بلکه عاشقانه    ،حافظ  هايیکه مداح  یمنکته اشاره کرد  ینبه ا  ،بخش قبل  در

 در  ،يروینااز   بیاوریم؛  یلیدال   ،ادعا  یناثبات ا  ياست. الزم است برا   یرخواهانهخ  ،و گاه
 . گوییمیموضوع سخن م ینا  يدرباره ،ادامه

 مدح   ي از غزل برا استفاده. 1.6.2
و شاعران    یدهقص  ،مدح  يبرا  يقالب شعر  ینترمهم  ،دانیمیکه م  گونههمان بوده است 
  یده قص  پنجحدود    ،یز. حافظ ناندکردهیاستفاده م  یمداح  يقالب برا   یناز هم  ،عموماً  ،مداح

مدح    يحافظ برا  ینکه. ایستندن  یر چشمگ  چندان  ،حافظ  يشاعر   یِ دارد که در عمر طوالن
  صداقت   یانگربلکه ب  یست،او ن  يرند   يدهندهنشان  یده،نه از قص  کند،یاز غزل استفاده م

  انگارد؛ یاز آن است که ممدوح را مانند معشوق خود م  ی و حاک  محبت  و  دوستی  در  او
برا  براي  رو،ینازا که  غزل  قالب  از  استفاده    یانب  يمدح،  است،  مناسب  عاشقانه  احوال 
 .  کندیم
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 حافظ  ملتمسات  بررسی. 2.6.2
است که    ینا  یست،آزمند و چاپلوس ن  یحافظ مداح  ینکهاثبات ا  يبرا  هاراه  ینبهتر  از

مدح  يتقاضاها   یعنی  ،«ملتمسات» اشعار  در  را  شفیمکن  یبررس  اشیاو   ، یکدکن   یعی. 
  داشته   شیوع  رباريشاعران د  یاندر م  ʻتقاضاʼ: «از بس که  نویسدیم  ،ملتمسات  يدرباره
دربار  اي مالحظه  قابل  بخش   و  است  شاعران  شعر    یل تشک   یشانا  ̒ يتقاضاهاʼرا    ي از 

قدما   یبعض  دهد،یم مقوله  ياز  نقد،  و  ادب  نام    يا اهل  طبقه  ،̒ملتمساتʼبه    يبند در 
  یعی و طلب» (شف  ییگفت: باب گدا  یدبا  ياند. به زبان امروزشعرها قائل شده  یموضوع
انور  يدرباره   ، شفیعی).  116:  1372  کدکنی، متأسفانه  گویدیم  ینچن  ،يملتمسات    ، که 

شاعر شده است که از    يگدامنشانه  و  حقیر   تقاضاهاي   مصروف«بخش اعظم قطعات او  
  یدان را در م  یزمه  ي گوشت و قدر  يکاه، تا مقدار  يتوبره  یکبرگ کاغذ گرفته، تا    یک
قرار    ینا   که   است   برآمده  گدایی  ینا  يعهده  از  ،استادانه  ،چنان  و   است  دادهتقاضاها 

تحس  تواند نمی  خواننده زند»  ین از  باز  سر  نظر  )118و117(همان:    او  به   ین ب  ،او. 
 يواژه.  )ملتمسات شاعر است (همان  یاتقاضاها    ياز مقوله  ،يدرصد قطعات انور40تا 35

 :است  رفته کار به حافظ دیواندو بار در  ،»ملتمس«
 تو ز هر سو حافظ   ي ه هواـــب  ید پو  چند

 

طر  یَسَّرَ   !یمُلتمس  اــــیکَ،  ـــ بِ  قاًـــیاهللاُ 
 

 ) 346:  1370(حافظ، 
 

 

 دوست   کلکِ  زبانِ  بر  برآید  گر  حافظ  نام
 

 ملتمس  ینبس است ا  شاهم حضرت جناب از 
 ) 236(همان: 

 

  جنس   از  ،معموًال  ،او  تقاضاهاي  که  آید برمی  حافظ   تقاضاهاي  و  ملتمسات  بررسی   از
  ممدوح   از  او  ،معموًال.  ممدوح  از  مدّاح  تقاضاهاي   نه  است،  معشوق  از  عاشق   تقاضاهاي 
  را   او  بخواهد،  او  از  اینکه  جاي  به  و  دارد  توجه  و  عنایت  لطف،  وصال،  درخواست

.  اوست  خود  به  چشمش   باشد،  ممدوح  احسان  به  چشمش  اینکه   عوض  ،یعنی  خواهد؛می
دارد.    وجود  ،حافظ  دیواندر    ،یمدح  يقصیده  و  غزل   پنجاه  از  بیش  دانیم،می  که  طورهمان

بررس ا  یقدق  یاز  در    ینملتمسات  حافظ  که  شد  معلوم    یا   صریحاً  ،مورد  دوازدهاشعار، 
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  ابراز   و  مدح  به  ،دیگر  مورد  37  در  و  است  کرده  مطرح  را   تقاضایی  ،ممدوح  از  ،تلویحاً
  دارد،  وجود  قطعات  در  که  هم  را  تقاضاهایی  مورد  سه  چنانچه.  است  کرده  اکتفا  دوستی

  تقاضاهاي   ، موارد  بیشتر  در  ،باز  که   شود می  موردپانزده    ، مجموعاً  بیفزاییم،  موارد  این   بر
  حافظ   ملتمسات  يمجموعه.  آزمندانه  و  مادي  تقاضاهاي  نه   ،است  عاشقانه  تقاضاهاي  ،او
 :از نداعبارت  اشمدحی اشعار در

 و  سروده  منصور شاه  براي  خود  پیري  دوران  در  که   ايگونهقصیده  غزِل  در  حافظ .  1
  ملک   که   خواهدمی  او  از  است،  جوان  شاه  این  به  حافظ  ي عاشقانه  احساسات  از  آکنده
 : کند  حافظ نصیب را فراغت
 شود   ار  گردد  کم  چه  شیرگیر،   شاه  اي

 
 مسخرم؟   فراغت  ملک  تو  يسایه  در 

 

 ) 271(همان:
 

 : کندمی »می«  ايجرعه  طلب او  از است، سروده  شجاعشاه  براي که غزلی پایان در. 2
 را   شما  کند  اثري   صبحگاهی،  دعاي  که  سحرخیز   حافظ  به  تو  ده  ايجرعه که خدا به

 

 ) 100(همان: 
 

 و   کندمی  »می«  ايجرعه  طلب  او  از  ،هم  باز  شجاع،شاه  به  خطاب  ،دیگر  غزلی  در.  3
  خشنودي   و  شادي  اظهار  راند،می  زبان  بر  را  او  نام  ،گاهگه  ،شاه  اینکه  از  ،آخر  بیت  در
 : کندمی

 جامم   است تهی کزمی  ،پادشاها است  عمري
 نشینان شب  عجز  بر  ،ببخشد  دلت  دانم

 نام   بردمی  ،گاهگه  ،پادشاهت  چو  ،حافظ
 

 گواهی  محتسب وز دعوي، بنده ز  اینک 
 صبحگاهی   باد  از  ،پرسی  بنده  حال   گر

 عذرخواهی   به  بازآ  منما،  بخت  ز  رنجش
 ) 368(همان:                                

  دیگر   بیاید،  شاه  کلک  زبان  بر  من  نام  اگر:  گویدمی  ،شجاعشاه  براي  غزلی  پایان  در.  4
 : ندارم  تقاضایی هیچ
  دوست   کلک  زبان  بر  برآید  گر  حافظ  نام

  
 ملتمس  این است  بس شاهم، حضرت  جناب از 

 ) 236(همان:                                  
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  ي جرعه  فیض  و  کند  نظري  او به  که  خواهدمی  شاه  از شجاع،شاه  مدح  در  غزلی  در.  5
  خاك  از  را او ي چهره و جبین که  خواهدمی خدا  از  ،پایان در  و ندارد دریغ او از  را خود
 : نکند  جدا شجاعشاه بارگاه

 نعمت  این  شکر  به  ،کن  نظري   عاشقان  به
 ولی  ایم،تشنه  تو  جام  يجرعه  فیض  به

 مکناد   جدا  خدا  ،حافظ  يچهره  و  جبین
 

 مطاع   پادشاه  تو   مطیعم،  غالم   نـــم   که 
 صداع   مـ دهینمی  ري،ـــدلی  مــکنینمی
 شجاع شاه  کبریاي  ارگهـــ ب  اكـــخ  ز

 ) 250(همان:                                
  این   مقابل  در  که   خواهد می  شجاع شاه  از  ،غیرمستقیم  طور به  ،دیگر  غزلی   پایان  در.  6
 :بگیرد زر در را  شسراپای  روان، شیرینِ  اشعار
 گیرد؟نمی  زر در چرا را  حافظ پاي تا سر که  دارم  عجب  شاهنشه ز شیرین، ترِ شعرِ بدین

 ) 271(همان:                              
 

  که  خواهدمی  شاه،  از  نه  و  سحر  باد  از  ایلکانی،  احمدسلطان  مدح  در  غزلی پایان  در.  7
 :کند نور  کسب آن ازش دل ي دیده تا بیاورد حافظ براي را ممدوح، یعنی یار، در خاك
 بیار   یار  در  خاك  سحري،  نسیم  اي

  
 نورانی   دل،  ي دیده  او  از   حافظ   کند   که 

 

 )357(همان:                               
 

 

  ي کنندهتقسیم  ،جهان  شاهِ  قلمِ:  گویدمی  خود  به  ،یحییشاه  مدح  در  غزلی   پایان  در.  8
  پایان به  را  غزل  ،تقاضایی هیچ   بدون  ،آنگاه  و  نباش   نگران  ،معیشت  براي  پس است؛  زرق
 سامان  و  سر   را   او  معیشتی  وضع  که  خواهدمی  ،یحییشاه  از  بیت   این  با  ،شاید.  بردمی

 : بدهد
است   رزق  مقسم  جهان،  شاه  قلم  حافظ،

  
 باطل   ياندیشه  مکن  معیشت  بهر  از 

 ) 256(همان:                           
  خواهد می  وي  از  ،غیرمستقیم  است، عیارصاحب  الدینقوام  مدح  در  که  ايقصیده  در.  9
 : کند شعر و  سخن طلب  او  از و بخواند خود خاص مجلس به را حافظ که

 گهگه   کنی، می  یاد  من  ز  که  امشنیده
 

 خوانینمی  خودم  خاص   مجلس  به  ولی 
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 دانی؟سخن  در است  بحث چه تو  با وگرنه  است  این جفا  سخن، من  از کنینمی  طلب
 

 ) 87(همان:                                 
 

  به   را  پروريدرویش  که  خواهدمی  خدا  ازحافظ    یحیی،شاه  مدح  در  غزلی  پایان  در.  10
 :کند می جلب خود به را او توجه ،وسیله این به و آورد شاه یاد

 یحیی شاه  یاد  از  حافظ،  برفت  گویی
 

 پروریدندرویش  آور،  یادش  به  یارب، 
 

 ) 308(همان:                                 
 

  بوسیدن  افتخار  که   کند می  تقاضا  شاه  از حافظ    یحیی،شاه  مدح  در   غزلی  پایان   در .  11
 :کند او  نصیب  را ایوانش خاك
 همتی  را،   خدا   بلنداختر،  شهنشاه  اي

 
 شما   ایوان  خاك  اختر،  همچو  ببوسم  ات  

 

 ) 103(همان:                                 
 

 :دهند  باز   را  او  وام   تا   دهد  دستور  که  خواهدمی  منصورشاه  از حافظ    ، غزلی  پایان  در .  12
 د ـدهن  ازـب  هـک  وـبگ  افظــح  وام

 
 مـوهیـگ   اــم  و  رافـ اعت  ايردهـک 

 

 )301(همان:                               
 

 

  و   است  حافظ  اشعار  اولین  از  که   اینجو  مسعودالدینجالل   به  خطاب  ايقطعه  در.  13
  کند می  تقاضا  شاه  از  ،غیرمستقیمحافظ،    است،  سروده  سالگی25  حدود  در  را   آن  ،ظاهراً
 : کندمی  خود  استر  براي   جو  مقداري  تقاضاي  ،او  از  یا  دهد،بازپس  را  او  يشدهگم  استرِ  که

 سحر  که  خیالم  دیده  چنان ،خواب در ،دوش
 خوردمی  جو   من  استر   ،او  آخور  بر  بسته
 چیست؟  که  خواب  این  دانمشنمی  تعبیر  هیچ

 

 انی ـپنه   ، مـشه  لـاصطب  رـ ب  ادهـافت  ذرـگ 
 ؟ »دانیمی  مرا«:  گفت  من،  به  افشاند  تیز

 انی ـث  داريـ ن  مـفه  در  هـک   ايــبفرم  وـت 
 

 )399(همان:                                 
 

  او   از  است،  بوده  عهد  وزراي   از  گویا  که  خواجه  به  خطاب   ايقطعه  درحافظ،  .  14
 : کندمی وظیفه تقاضاي
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 بخندانش خوش  و  آر  میان  به  ايلطیفه
 بپرس  لطف به قدراین  ،کرم ز  شآنگه پس

 

 باشد   رضا  بدآن  را  دلش   که  اي نکته  به 
 باشد؟   روا  کنم،  تقاضا  وظیفه  گر  که

 ) 391(همان:                             
  مالل  فرط  از   ،او  يشاعره  يقوه  هک این  از شکایت  از   پس  ،دیگر  ايقطعه  درحافظ،  .  15

  به   خطاب  کرده،  رها  را  دیار  و  شهر  ،آزردهدل   و  گریان  و  گفته  ترك  را  شاعر  ،حرمان  و
 :گویدمی شاه

خوان  بازش  کرم،   و  لطف   سر  ز   پادشاها،
  

 رفت می  حرمان   غایت از سوخته کند  چه 
 

 ) 388(همان:                                 
 

  او،   به  توجه  و  لطف  و  شاعر  از  دستگیري  با  ،شاه  که  کندمی  تقاضا  ،ترتیب  این  به  و
 . کند  تشویق  شعرگفتن به را او و بازگرداند  را اششاعره يقوه

 مورد  سه  قطعات  میان  در  و  مورد  دو  ،هاغزل   میان  در  شود،می  مالحظه  که  طورهمان
  جنس   از  حافظ  تقاضاهاي  ،موارد   يبقیه  در  و  دارد  وجود  معیشتی  و  مادي  ملتمس  و  تقاضا

  حاصل   که  دیوان  کل  در  تقاضا   مورد  پنج  این  به  اگر.  نیست  معمولی  و  مادي  تقاضاهاي
  چندان   ،دیوان  کل  با  مقایسه  در  که  یابیمدرمی  کنیم،  نظر   است،   حافظ   شاعري  سال   پنجاه

  حافظ   طرف  از   تقاضاهایی  چنین  ،باریک  سال   ده  هر   گفت  توانمی.  نیست  توجه شایان  
  مدحی   نه  است،  عاشقانه  مدحی  ،حافظ  مدح  که  برآنیم  ما  ،روازاین  است؛  شدهمی

 . درباري شاعران هاي مداحی  جنس از آزمندانه، و چاپلوسانه
 شاهان  از برخی   مدح  از پرهیز. 3.6.2
  اگر  که  است  این  دارد،  وجود  حافظ  هايمداحی  بودنعاشقانه  اثبات  براي  که  دیگر  یدلیل

  ، ايدوره  هر   در  بایستمی  ،حتماً  بود،  روزخورنرخبهنان  و  طلبمصلحت  آدمی  ،حافظ
  ه ک آن  حال   و  پرداخت می  او  مدح  به  و  کردمی  دراز   زمان  آن  شاه  سوي  به  سازش   دستِ
  ي زمانه  شاه  مقتدرترین   و  نیرومندترین   ،محمدامیرمبارزالدین  ، مثال   براي   ؛نیست  چنین
  ؛ نبود  او  با  مخالفت  یاراي  را   کسی  و  آکندمی  بیم  از  را  هادل   ،او  ترسناك  يسایه.  بود  حافظ

  او   ستایش  در  مصراعی  حتی  و  گشاید نمی  او  مدح  به  لب  تنهانه  که  بینیممی  را  حافظ  اما 
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 طنز،   و  طعن  از  سرشار  و  دار نیش  ابیاتی  با  و  گیردمی  جبهه  او  مقابل  در  بلکه   سراید،نمی
 ،زمان آن در ،حافظ که کنیم  توجه نکته این به اگر. دهدمی قرار خود حمالت آماج را او

 یابیم درمی  ،آنگاه  است،  گشتهمی  ،دستبهدست  ،جاهمه  اشعارش  و  بوده  مشهور  شاعري 
  مدح   از  پرهیز   راي ب  ،کمدستِ  یا   امیرمبارزالدین  با   مخالفت  در  اشعاري  سرودن  با  حافظ  که
 .  است افکندهمی خطر به را خود چگونه او،

  هاي دانش  در  که  تبحري  وجود  با  بود،  طلبمصلحت  و   سودجو  آدمی  ،حافظ  چنانچه
  ، الظاهرعلی  که  امیرمبارزالدین   زمان  در  توانستمی  ،راحتیبه  داشت،  دینی  علوم   و  قرآنی

  او  نزدیکان  يزمره  در  ،حتی  و  یابد  دست  باال   مقامات  به  کرد،می  توجه  دینی  علماي  به
  اشارات   و  لطیف  عبارات  با  کرده،  پیدا  مناسبتی  هرجا«  حافظ  غنی،  قاسم  يگفتهبه  اما  ؛درآید
  ، شاید  و  کرده  یاد  بدي  به  را  محمدامیرمبارزالدین  اوست،  قلمی  خصایص  از  که  ايزننده
  و  بیشتر  داشت،می  گفتار  آزادي  ،بیشتر  ،حافظخواجه  و  بودنمی  شجاعشاه  پدر  او  اگر

 ). 200:  2536 غنی،( »بود داشته ابراز او به نسبت را خود نفرت ،ترصریح
  به   آنکه  از  پس  محمودشاه  ؛است  ،شجاعشاه  برادر  محمود،شاه  باره،دراین  دیگر  مثال 
  شیراز بر ،767تا765  هايسال  بین دوسالی، شد، چیره شجاعشاه بر ،ایلکانی امراي کمک

  جلب   درصدد  باید  ،طبعاً  بود،  چاپلوسی  و  مجامله  اهل  حافظ   چنانچه  و  کرد  حکومت
  و  امنیت  تحصیل  سوداي  به   یا  مقام،  و  مال   دریافت  امید  به   و  آمدبرمی  محمودشاه  توجه
 : نویسندمی غنی  که گونهآن اما  ؛ پرداختمی او مدح به ،فراغت

حفظ نفس هم که    ي غریزه   حکم   به   و   زمان   مقتضیات   براي نه فقط او را نستوده و  [حافظ]  
سالمت نفس و عّفت   ي بلکه با همه   ، تظاهر به مدح او نکرده است   ، شعر   یکبا    ی حت  ، باشد 

به دست آورده، تأثر   ی فرصت ، هر وقت  یم، حافظ سراغ دارکه در خواجه   ی قلم  یو پاک   یان ب 
 »اهرمن «   و   کند   یاد   بدي، به   یه، را با اشاره و کنا   محمود شاه   که   شده   سبب   شیراز   بد   اوضاع   ز ا 
 مقابل  در   » باز «   خودنمایی   یل از قب   شجاع، شاه   مقابل   در   را   او   سلطنت   و   بخواند   » دیوسیرت «   و 
 ).260(همان:   شمرد  » عنقا «   پیشگاه   در   » زغن   و  زاغ «   و   » قاف   مرغان« 
 دید؛  توانمی  محمودشاه  حکومت  سال   دو   این  در  را  شجاعشاه  به  حافظ  وفاداري  اوج
تسلط    شهر  بر  او  رقیب  و  خورده  شکست  ،عمالً  ،شجاعشاه  دیدمی  حافظ  اینکه  با  چراکه
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  شجاعشاه  راهبهچشم  ،مشتاقانه  بلکه  نکرد،  عالقه  اظهار  محمودشاه  به  ،تنهااست، نه  یافته
 ماند و 

را به التماس و    شجاعشاه  تا   رفت   کرمان  به  شیراز،  اکابراز جانب    ،که کلوحسن  یوقت
  یراز زنده شد. شاعر ش  ،در دل حافظ  ،مرده  یدهايام  ،لحظه  یک  یاورد،ب   یرازبه ش   ،اصرار

  داشت  را  شجاعشاه  بازگشت   آرزوي  ارادت،  و  شوق  با  ،فراق»  یام«مدت ا  ینکه در تمام ا
م  آرزومندي  و  شوق  پیام  ها،غزل  طی  در  و ا  رساند،یرا  محبوب    ینبازگشت  قهرمان 

  ي که برا  ايترانه.  یواقع  یدع  یک   ؛کرد  یجشن بزرگ تلق  یکرا مثل    یشخو  یاهاي رؤ 
ساخت   یار غزل  یدهقص  یک  ،دلنواز  چند  و  (  ؛بود  عالقه  و  شوق  از  کوب،  زرینآکنده 

1380: 116  .( 
 مداحی  ضمن در  انتقادي و  اخالقی مطالب  طرح. 4.6.2
  ، معموًال  ،است که او  ینا  حافظ،   هاي مداحی  نبودنمتملقانه و آزمندانه    يبرا   یگرد  دلیل
  هاي یلتفض یا  خود طبع مناعت يدرباره هاییبیت کندیم  یسع  اش،یمدح  شعرهايدر 

دارد،  را    اشتوجهییب  ینکها  یا  یدبگو  اخالقی ابراز  مال  و  مقام  اوضاع    یحت  یابه  از 
که در   یدر غزل ،کند و شاه را به عدل و داد رهنمون شود؛ مثالً یتگله و شکا ،یاجتماع

 : گویدمی  است،  شجاعشاه دحم
 شجاع شاه جالل  و  جاه و حشمت به قسم

 کنید   خرقه  شستشوي   اممی  به  را   خداي 
 نیست  اینم  از  بیش  و  ایام  خردنمی  هنر

 

 نزاع   جاه  و  مال   بهر  از  کسم  با  نیست  که 
 اوضاع  این  از  خیر  بوي  شنومنمی  من  که
 متاع؟   کساد  بدین  ،تجارت  به  روم  کجا

 ) 250: 1370(حافظ،                        
اول، قناعت و مناعت طبع    یتب  دومِ  مصراع   در  حافظ  شود،می  مالحظه  که  طورهمان
ب   ، گویی  ؛کندمی  انتقاد  جامعه  اوضاع  از  ،صریحاً  ،بعد  بیت  دو  در  و  کند یم   یانخود را 

  و   انتقاد  نوعی  است،  شجاعشاه  مدح  در  آن  ي همه  که  غزلی  در  بیت  دو  این  کردندرج
  شاه   گوش  به  را  اجتماعی  اوضاع  ناگواري  ،ترتیب  این  به  ،حافظ  و  است  لطیف  اعتراض

من    یدصادقانه به ممدوح بگو  دهدمی  اجازه  خود  به  مداحی  شاعر  کدام  ،راستی.  رساندمی
  که   زمانه  این  در   بگوید  او به  و  شنومنمی  بهبود   بوي  ی،که تو حاکم آن  اي جامعهاز اوضاع  
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شاعران    ی کجا و مداح  یمداح   ین ا  ؟کساد است  یلتهنر و فض  متاعِ  بازارِ  شهري،  شاه  تو
 داد   و  عدل   ازمملکت را آکنده    يهمه  خود،  مدحی  قصاید  در  کوشند،یکه م  یچاپلوس

 انگارند، کجا؟   یچبه ه ،در جنب آن ، فاضله را يمدینه و نشان دهند
 :گویدیم است، نوشته جالیر احمدکه به سلطان ی در غزل حافظ، 
زهد  و صدساله  طاعت  از  بُوَد  به را شاه

  
 کند   داد  او  در  که  عمري  ساعته یک  قدر 

 

 )195(همان:                               
 

  خود  وام   بازپرداخت   تقاضاي  ،آن  پایان  در  و  است  منصورشاه  مدح  در  که   زیر   غزل   در  و
  ملک   پادشاه  ،او  مقابل  در  را  خود  و  دخوان می  رجز  شاه،  مدح  از  بیش  ،کندمی  مطرح  را

  چراکه   بشمارد؛  یمتامثال حافظ را غن  همّت  که  کندمی  توصیه  شاه  به  و  شماردمی  صبحگاه
  یب، ترت   ین ا  بههستند و    یمشغول نگهبان   بانی،دیده  برجدر    ،هاآن  ولی  ؛است  خواب   در  شاه

 :خواندمی خود مرهون و مدیون را شاه ،درحقیقت
 م ــادشهیـ پ  انــدگــبن  اــ م  هــــرچـگ
 بـ ش  رــ ه   را  ت ــــداربخــ بی  اهــــش
 ا ــم  صحبت  ارـــشم  متـغنی  وـــــگ
 نَبُوَد   اــــــم  شــپی  رـ زویـت   گـــرن
 

 مــصبحگهی  کــ مل  انــــاهـــادشـپ 
 م ــکلهی  و  رــافس  انـــــنگهب  اـــــم
 مـگهیدیده  به  ا ــم  و  وابــخ  در   وـت  که
 یم ــسیه  یـــافع  و  مــسرخی  ر ـــشی

 ) 301-300(همان:                        
  در   حافظ  بگوید؟ از موضع قدرت و غرور سخن    گونهاین شاه با  دارد  زهره  کسی  چه

  به   فاتحانه  که  آنگاه  شجاع،شاه  فرزند  العابدین،ینزخطاب به سلطان  دیگر،  ییزیبا  غزل 
کرده    یاوري : خدا تو را  گویدمی  شد،  مستقر  شاهی  تخت   بر  ،قدرت  با  و  بازگشت  شیراز 
  ، شجاعت  با  و  آوري  جاي  به   را  او  شکر  چگونه  تو   تا  است،  ساخته  تو  یبرا نص  یروزيو پ
 بندگی   اقرار  باید  شاهی،  که  هم  تو  ؛خرندنمی  شاهی  شوکت  ،عشق  کوي  در:  گویدمی  او  به
  یش، هاها و جاذبهلذت  يبا همه  را  شاهی  مقام  ،تمام  زیبایی  با  ،آنگاه.  کنی  چاکري  اظهار  و

  یت امن ،یشچراکه درو دهد؛یم يرا بر آن برتر ینو ا کندیم یسهمقا ،یشانهدرو یبا زندگ
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 او   به  ،مشفقانه  ،آنگاه.  است  کاهجان  غمی  و  اندوه  دچار  ،لحظه   هر  ،شاه  ولی  ؛داردخاطر  
 :است  بهتر جنگ از  صلح که  کندمی سفارش
 داوري  روز  فلکت   یاوري  کرد  خوش

 خرند نمی  شاهی   شوکت  ، عشق  کوي   در
 است   بسی  خطر  ،بزرگی  و  جاه  راه شاه  در

 گنج  و تاج سوداي  و لشکر فکر و سلطان
است؟   اجازت  بگویم،  صوفیانه   حرف   یک

  

 آوري؟  شکرانه  چه  و  کنی  چون  رــشک  اـت  
 ! چاکري  اظهار  و  نــک  دگیـــ بن  رارـــ اق
 بگذري   بارسبک  وهـــگری  این  کز  به  آن

 قلندري   کُنج  و  خاطر  نــام  و  شـــدروی
 داوري   و  جنگ  از  هـب  صلح !  دیده  نور  اي

 ) 343-342(همان:                        
 مدح  در اعتدال رعایت . 5.6.2
  ي عرصه  ،درواقع  ،شعر  گونهاین  که  داند می  باشد،   آشنا  مدیح   شعر  اسلوب  با  که   کسی

  ي جلب توجه ممدوح و برا   ياست. شاعران مداح، برا   یزيگرو واقع  یی نمااغراق و بزرگ
  بر   را  خود  ممدوح  و  کنندمی  آکنده  باورنکردنی  يها کسب صله، اشعار خود را از اغراق

گردن  يهمه اولشاهان  و  برتر  یايفراز    ي ارائه.  سازندمی  کاه  ،کوه  ازو    دهندیم  يخدا 
  را   نکته   این  ،خوبیبه  ،مداح  شاعرانِ  اشعار   بر  مروري   یراز  یست؛مورد الزم ن  یننمونه در ا

سو  که  اینجاست  جالب.  کندمی  آشکار به  چهارم  قرن  از    یش پ  خود  يزمانه  يهرچه 
 . شودیشاعران مداح افزوده م  يها و غلوهابر ابعادِ اغراق آییم،یم

مانند    یکسان  هايیبا مداح  یاسحافظ، در ق  يزمانه  یعنی   هشتم،  يسده  هاي مداحی
به اغراق    یرا از سادگ  مدیح  شعر  تاریخی  تحول   ،خوبیبه  ي،و انور  یو فرخ  يعنصر 
حافظ  ؛دهدینشان م با شاعران    یاسدر ق  کند،یم   یهشتم زندگ  يدر سده  کهن یبا ا  ،اما 

در   ،و معموًال  شودی اعتدال و انصاف خارج نم  يجاده  زا   هایش،مداحی  درعصر خود،  
نم  یشستا اغراق  ش  قصاید  در  او  ،البته  ؛یدپویراه  به  ظه  يانور   يیوهخود،  مانند    یر،و 

  کوتاه   ،هایشمداحی  کندمی  سعی  ،معموًالتفاوت که    ینبا ا  ؛گویدیشاعران مداح سخن م
مداح  ؛باشد  معقول   و در  غزل   هایییاما  ضمن  در  (  یشهاکه    اعظم   بخش  وآورده 
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 ،معموًال  و  گرددنمی  غلو  و  اغراق  گرد  ،وجههیچبه  ،)هستند  نوع  این  از  او  هايمداحی
 . کندمی  رعایت را تعادل  جانب
 
 شاهان   ي درباره حافظ  کلی  نظر . 7.2
  ي دربارهاو    ینظر کل  داشت،  نظر  در  باید  حافظ  هايمداحی  از  بحث  مکه هنگا   یگرد  يا نکته

معروف   یتبحث، به دو ب یناز آغاز ا یشاست. پ یاجتماع ايطبقه جایگاه در ،پادشاهان
 : کنیدتوجه   یرز

 یلداست  شب  ظلمت  ،حُکّام  صحبتِ
 اـــدنی  مروتِیـب  ابــارب  درِ  رــب

 

 برآید  که  بو  جوي،  خورشید  ز  نور 
 آید؟  در  به  کی   واجه ـخ  که   نشینی   چند

 ) 218(همان:                                
 باز  »حُکّام  و  حافظ«  عنوانِ  با  بحثی  باال،  بیت  دو  شرح  هنگام  ،خرمشاهی  الدینبهاء
  ارباب   و  سالطین  صحبت   از   ،گاه  ،هم  دیگر  جاهاي  در  حافظ«است:    نوشته   و  کرده
  حافظ   از بیت  پنج   به  ،بعد). 794و793: 1372  خرمشاهی، (  »است  کرده  گله  دنیا  مروتبی

  و   است  کمیاب   او  دیوان  در   ،ابیات  گونه این  ولی: «است  نوشته  آن  از  پس   و  کرده  استناد 
  و   اینجوآل   وزیران  و  شاهان  مدح  در   که  شیوا  ي قصیده  و   غزل   پنجاه  از  بیش  ،برابر  در
 ).  همان( »ندارد حجمی گفته، مظفرآل 

 دیوان   در  چراکه  نیست؛  درست  ،موضوع  این  يدرباره   خرمشاهی   سخن  رسدمی  نظر  به
  تحقیر   در  ،تلویحاً  یا  صریحاً  ،هاآن   در  او  که  دارد  وجود  شیوا  و  زیبا  بیت  نود  حدود  حافظ

  در   گفت   اطمینان  با  توانمی.  است  گفته  سخن  زرمندان  و   زورمندان  شاهان،  نکوهش   و
  ي طبقه   برترین  است،  ساخته  خود  براي  او  که  دنیایی  در  و  حافظ  فکري  يمنظومه

 و  رسا  بسیار  کنایات  و  تعبیرات  با  ،حافظ  ؛نیست  زرمندان  و  زورمندان  يطبقه  ،اجتماعی
  و   است  داشته  ابراز  شاهان   ي طبقه  به  را   خود  توجهی بی  ،هایشغزل   چهارم یک  در  ،شیوا
  و   پربسامد  هايموضوع  از  را  موضوع  این  توانمی  ،حافظ  دیوان  حجم  به   توجه  با  ،البته
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 و  پردازیممی  بیت  نود  این  بررسی  به  ،اکنون.  آورد  شمار  به  او  فکري   زیربناهاي  از  بلکه
 .کنیم بندي دسته عنوان چهار زیر را  ابیات این کوشیممی

 مستی  و  عشق  عالم  در شاهان  بودن ارزشبی. 1.7.2
  شاهان   کوچکی  و  حقارت  به  مستی،  و  عشق  از  گفتنسخن  هنگام  بار،  25  از  بیش  حافظ
  همه   به  ،وسیله  این  به  او.  است  انگاشته  هیچ  ،معشوق  مقابل  در  را  شاهان  و  کرده  اشاره
  هايِ بنديطبقه  این  و  ندارند  تفاوتی  گدا  و  شاه  مستی،  و  عشق  عالم  در  که  است  کرده  اعالم

  و   اعتبار  معاش  عقلِ   عالم  در  ،تنها  ،هاانسان  میان  ناروا  هايتبعیض  و  اجتماعی  قراردادي
 کهنآ  و  گدایند  دو  هر  گدا  و  شاه  شود،  صحنه  وارد  عشق  سلطان  که  آنگاه  ولی  ؛دارد  روایی
  در   آري،.  دارد  بیشتر  ی مقام  و   مال   کهآن  نه   است،   ترپیش  است،  بازترپاك  و  تر مخلص
  ایاز   پاي  کفِ  بر  شوکت،  و  شکوه  همه  آن  با  محمود،  يرخساره  عشق،  انگیزشگفت  دنیاي
  سرزمینِ   در ).  116:  1370 حافظ،رك.  (  گیردقرارمی  اوست،  فرودستِ   خادم  ،الظاهرعلی  که

  ،خسروپرویز).  198:  همان(   یارند   مست  نرگسِ  غالم   ،کشگردن  و  سرافراز   دارانِ تاج  عشق،
 درِ   خاك   گداي).  121:  همان(  است  شیرین   کشِجرعه  لبش  جاه،  و  حشمت  همه  آن  با

). 122:  همان(  است   فارغ  گدا  و  شاه  از  عاشق  ،روازاین  است؛  عاشقان  پادشاهِ  دوست،
). 148:  همان(  داندمی  معشوق  شهپرِشاهین  زلفِ  همايِ  پرِ  زیرِ  را  عالم  شاهان  دِل  ،حافظ

  دهانِ ).  161:  همان(  کندنمی  عوض  شاهان  هايکاخ  ترین مجلّل  با  را   یار   ابروي  يگوشه  او
 لعل  لبِ  به  یابیتدس).  158:  همان(  شماردمی  برتر  سلیمان ملک  از را  معشوق  شیرینِ تنگِ
  مردم   به  ،روازاین  ؛)182:  همان(  داندمی  سلیمان  ملک  صد  بر  راندنپادشاهی  با   برابر  را  یار

  در   ،سلطنت  آفتاب  چراکه  نفروشند؛  سلطنت  به  را  جانان  درِ  گدایی  که  کندمی  سفارش
  سلیمان   ملک  را  یار  لعل  لب   بلکه  ؛)213:  همان(  ارزدنمی  هیچ  به  ،جانان  درِ  يسایه  برابر
  مندي بهره  ،ترتیب  بدین  و  داندمی  حقیقی  سلیمان  را  لعل  این   از  برخورداران  و  شماردمی
 ).  269: همان( نهدمی  برتري ،باد تسخیر  و انس و جن بر حکومت بر را یار لب از

).  286:  همان(  است  عشق  طفیلِ  ،عالم  سلطانیِ  که  کندمی  اعالم  ،صراحت  با  ،حافظ
  را   سلطنت  تاج  يگوشه  عشق،  دولتِ  بر  تکیه  با  و  افتخار  و  فقر  سر  از  ،معشوق  گدايِ
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  بر   حکومت  از  ،سپردنجان  معشوق  درِ  بر   بندگی  داغِ  با  ،او  نظر   از).  318:  همان(  شکندمی
  در   غزلی  در  که  رساندمی  آنجا  به  را  کار  حتی  او).  323:  همان(  است  بهتر  عالم  يهمه
  کرده می  حکومت  شیراز   بر  زمان  این   در  که   شجاع شاه  فرزند  العابدین،زینسلطان  مدح
  ، هم  او  که  است  بهتر  لذا  خرند؛نمی  شاهی  شوکت  ،عشق  کوي  در:  گویدمی  او  به  است،
  او ).  342:  همان(  چاکري  اقرارِ   و  کند   بندگی  اظهار  و  بردارد  شاهانه   غرور  و  تکبر  از  دست
  زاللِ   از  ايجرعه  نرسید،  بدآن  و  بود  آن  طلبِ  در  اسکندر  که   را  حیاتی  آب  ،دیگر  جاي  در
  بزم   در  که   سازدمی  روشن  ،ترتیب  بدین  و)  318:  همان(  داندمی  معشوق  افزايجان  جامِ

  ، دیگر  بیتی  در  ،حافظ.  دیگر  ايگونه  به  ،معیارها  و  است   دیگر   دستی   از  هاارزش  ،محبت
  ؛ )155:  همان(  باشد   داشته  دست  در  شراب  جامی  که  داندمی  کسی   آنِ  از  را  جم  سلطانیِ
  بخشد   فراغت  وزیر  و  شاه  از   را  او  ،مستی  استغنايِ  که  است  اي لحظه  آرزوي  در  ،بنابراین

 ).  273: همان(
 و   فروشد می  ناز  ،فلک  بر  ، مستی  هنگام   که  ومنال مال بی  القبايیک  گداي  این  حافظ،

  و   شاهان  به   ،حال   آن  در  که   است  ممکن  چگونه   ،)283:  همان(  کند می  حکم  ،ستاره  بر
  که   کندمی  نصحیت  دیگران  به  ،صریحاً  ،او  باشد؟  داشته  التفاتی  ،کمترین  ،قدرتمندان

: همان(  نفروشند  ،شداد  نخوت  و  ارم  باغ  به  ،کشتزاري  کنارِ  در  لبی نوش با  را  می  ايشیشه
  صد   دارند  حشمتی  ،گنج  و   زر  بدون  ند،اخراب  گلگلون  می  از  که  آنان  ،او  نظر  از).  333
  ، فروشانمی  کوي   در  که   است   این   شاهان   به   حافظ  پیام).  347:  همان(  قارون  از   بیش   بار
  در   چنانچه  که  است  کسی  حافظ).  353:  همان(  نهندمی  برابر  جامی  با  را  جم  جام   هزار  دو

  باشد،   داشته  کتابی  و  جامی  با  همراه  زیرك،  یاري  و  دهد  دست  فراغتی  چمنی  يگوشه
  دارد برمی  فریاد  ،بلند  صداي  با  ،او).  361:  همان(  کندنمی  عوض  آخرت  و  دنیا  با  را  مقام  این
  مستان   این.  بخشندمی  و  گیرندمی  شاهی  افسر  که  هستند  قلندري   رندان  ،میکده  درِ  بر  که

  و  اندنهاده  گام ،اختر هفت  تارك بر ،فقر سلطنت پرتو در  دارند، سر زیر خشت که قلندر 
  سلطنت   از  که  آنان  ،آري.  است  آنان  آنِ  از   ،واقعی  جاهیصاحب  منصب  و  حقیقی  قدرت
 ،اوصاف  این  با ).  367:  همان(  ماهی  تا  است  ماه  از  ،آنان  ملک  کمترین  برخوردارند،  فقر
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  ها آن   به  و  داندمی  اجتماع  يطبقه  برترین  را  شاهان  يطبقه  حافظ  که  گفت  توانمی  آیا
 دارد؟  توجهی کمترین
 شاهان   به حافظ  و رندان اعتنایی بی. 2.7.2
.  نیست  میان  در  زمانه  جبّار  شاهان  از  نامی  آن  در  که  کنندمی  زندگی  دنیایی  در  ،قلندر  رندان
.  دارد  تفاوت  ،تعلق  سراپا  نگرِ کوته  طلبِمنفعت  مردمان  دنیاي  با  ،چیزهمه  ،رندي  دنیاي  در

  منیع   مقام  آبروي  ،گاههیچ  ،او  ،لذا  است؛  مقدّر  ،روزي  که  فرستدمی  پیام  پادشاه  به  حافظ
 جایی در). 115همان: ( دوزدنمی شاهان دست به ،طمع چشم و بردنمی را قناعت و فقر

  و  پادشاه نه  خداست، ،حقیقی رزّاق که کندمی  نقل! شاه کاخ در بر گدایی، زبان از ،دیگر
  شاه   ،نیست  اي کاره  میانه  این  در  آنکه  ،البته  و  خداست  میهمان  ،بنشیند  خوانی  هر  بر  که   هر

  اند آرمیده  خوش  و  غنوده  ،قناعت  کنج  در  اما  ندارند،  زر  گنج  ،رندان).  204:  همان(  است
  افسر   طالب  کسی  چنانچه  ، حافظ  نظر  از).  152:  همان(  دارند  شاهان  از  نیکوتر  عیشی  و

  تاج   به  نسبت   و  بجوید   کاله  همین   پناه  در   را  عالم  سربلندي  و  سرافرازي  باید  باشد،  رندي 
  ، تنها  نهاده،  فراتر  هم  این  از   را  پا  حتی  او).  119:  همان(  باشد   توجهبی  ،ظاهري  تخت  و

  شاهان   هاي بزرگی  و  هاپیشرفت  علت  و  شمارد می  درویشان  دولت  را  جهان  زوال بی  دولتِ
 ).  120: همان( داندمی درویشان برابر در شاهان بندگی را

 در   ،شاهان  که  کند می  اشاره  نکته  این   به  ،زیبا  بسیار  ایهامی  با  ،دیگر  جایی  در  ،حافظ
  را   شاهان  که   کندمی  تصریح  ،شکل  این  به  و)  130(همان:    ندارند  جایگاهی  ،رندي  عالم
  مظفري،  مقتدر  پادشاه  منصور،شاه  به  خطاب  که  غزلی  در  و  گیرندمی  هیچ  به  ،رندي  عالم  در

  شکست   را  شاهی  افسر  درویشان،   نمد  کاله:  گویدمی  ،تمام   شجاعت  با  است،  سروده
  حافظ  که  آنچه  ،البته  ؛)173:  همان(  بکوشد  درویشان  خاطر  جبر  به  باید  شاه  ،لذا  دهد؛می
  و  گویدمی  سخن  ،کبریا سر از  ،هم  مقتدر   شاهان با  حتی  که  است  کرده  شجاع  گونه این  را
  جز   و  است  آزاد  پذیرد،  تعلق   رنگ  هرچه  از  او  که  است  این  کند،می  تهدید  را  هاآن 

  اجازه   خود  به  ، بنابراین  ؛)178:  همان(  زد  آن  در  آتش   توانمی  ، راحتیبه  که  ندارد  دلقی کهنه
  شاهان   را  عشق  گدایان  او  دیگر،  غزلی  در.  گوید  سخن  شاه   با  ،منشانهبزرگ  که  دهدمی
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  خدمات   و   بندگان  وجود  به  ،شاه  اقتدار  و  شکوه   گوید می  شاه  به  و   خواندمی  کمر  و  کالهبی
  چراکه   بکوشد؛  خود  چاکران  نظر  جلب  در  شاه  که  است  بهتر   پس  است؛  بازبسته  چاکران

 رود می  بین از پادشاه يکوکبه ،زودخیلی بکشند، خدمت  از  دست ،چاکران و بندگان اگر
 ).  202: همان(

آن را    یانشجاعت ب  ،چون او  يفقط رند   ،یقتاًشگفت حافظ که حق  یار سخنان بس  از
با شاهان را    ینی. او همنشداندیم  یلدااست که صحبت حُکّام را ظلمت شب    یندارد، ا

  شاهان   از   گیري کناره  بهمردم را    ، یحاًو تلو  شماردیم  یقت از حق  ي دل و دور  یرگیموجب ت 
  در ).  218:  همان(  نکوهد می  را  زورمندان  و  شاهان  يخانه  در  گدایی   و  کندمی  ترغیب
  را   رندان  يجرعه  چنانچه  که   کندمی  تهدید   را  شاه  ،فراوان  شجاعت  با  هم  باز   ،دیگر  جایی

  ، مروّق  صاف  می  از  را  او  و  کنندنمی  شاه  به  التفاتی  کمترین  ،هم  رندان  ننوشد،  حرمت  به
  که   روستازآن  التفاتند،بی  شاهان  به  ،چنین  ،رندان  اگر).  299:  همان(  دارندمی  محروم
  از   که  ندارند  چیزي  هاآن ).  240:  همان(  نیست  کاري  بینیمصلحت  با  را  سوزعالم  رندان
  سخن   ،درشتیبه  ،شاهان  با   دهندمی  اجازه  خود  به  و  اندشجاع  ،روازاین  ؛بدهند  دست
 ).  173و162: همان( بگویند
 عبرت دانستن  يیهرا ما ها آن کارِ عاقبت و بزرگ شاهان  به  توجهیبی. 3.7.2

ب  ،حافظ  دیواندر    یباز  یاربس  يها نکته  از خواجه  که  است  شاهان    ،بار  پنجاهاز    یشآن 
  افتخار   يمایه  و  ملی  اقتدار  رمز  ،دوستوطن  ایرانیان  اذهان  در  ،همواره  کهبزرگ گذشته را  

  تحقیر   با  ،همیشه  بلکه  ؛کندنمی  تمجید  ها آن  از  ،هم  بار  یک  حتی  اما   ؛کندمی  یاد  اند،بوده 
  بداند،   غرورکردناحساسِ  و  خودبالیدنبه  يمایه  را  نآنا  آنکه  جاي  به  و  بردمی  نام  هاآن  از

  شاهان  این. کندمی  اشاره ، سلطنت ثباتیبی و وفاییبی به و  داندمی  عبرت يمایه،  پیوسته
)، بار  سه (  کیقباد)،  بار  پنج(   کاووس  ،)بار  سه(  خسروپرویز:  از  ند اعبارت  ،قدرتمندان  و

  ،هر کدام(دارا و زو    یامک،س  بهمن،  گور،  بهرامبار)،    دو(   یخسروبار)، ک  پانزده(  جمشید
  و   جاه  سمبل  که   غیرایرانی  قدرتمند  سالطین  میان  در  ،هبار). خواج  شش(  یک  ) وبار  یک

  یاد   ،شدّاد  از  بار  یکو    یصربار از ق  یکبار از اسکند،    شش  یمان،بار از سل  هفت  اند،جالل 
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  ي مایه  را  آنان   حال   یا   کندمی  تحقیر  را   آنان  ،عشق  و  مستی  حالدر  یا   ،یشهو هم  کند می
  ی که برخ درحالی؛  دهدنمی  نشان  هابه آن  يتعلق خاطر   ،درهرصورت  یول  داند؛یعبرت م

ا راست   يمایه  ،دوستیوطن  ایرانی  هر  براي   ،اصاشخ  یناز  هستند.  افتخار  و    ی مباهات 
  صفا   داستان   و  کیخسرو  انگیزشگفت سرگذشت  ،فردوسی بزرگ   يشاهنامهکه در    یستک
  یخسرو مرگ ک  آوریرتح  يقصه  تواند می  کسی  چه   نبازد؟  دل   او  به   و  بخواند  را   او  پاکی  و

  یقباد،مانند ک  ییهانسبت به او احساس عشق نکند؟ چهره  ش،جان  يرا بشنود و در ژرفا
  از   ،)مرشاز ع  یاول حکومتش) و کاووس (در بخش  يدوره (در    جمشید  زو،  سیامک،
  ، فقط  ،حافظ  غزلیاتدر    یول  ؛اندگذشته  شاهان  داشتنیدوست  و  ماندگار  هايچهره

  گرفت،   عبرت  هاآن  حال   از   باید  و  اندرفته  فنا  باد  بر  که  حشمت  و  قدرت  نمادهاي  عنوانبه
  ی حکومت  ،قرآن  یحبه نصّ صر  ،که حکومت او  یمانسل  ی. حتاندگرفته  قرار  توجهدر کانون  

و    یاله معرف  قرآناست  خدا  خوب  بندگان  از  را    مسلمانی   که  حافظ  براي  ه، کرد  یاو 
از حال او عبرت    یدسمبل قدرت مطرح است و با  عنوانبه  ،است، تنها  قرآن  يباختهدل 

 جهت  آن  از  را  او  ،گاهگه  ،بلکه   ؛کندنمی  محبت اظهار  ،هم سلیمان  به  حتی  ،گرفت. حافظ
 حافظ دارد، قرار نامهساقی  از قبل که کوتاهی مثنوي در. شمارد می کوچک است، شاه که
 :همان(  کندمی  یاد  ویسه  پیران  و  شیده  افراسیاب،  تور،  سلم،  یعنی  ،تورانیان  از  نفر  پنج  از

  لحنی  شبیه  ،درست  ،تورانیان  از  گفتنسخن  هنگام  او  لحن  که  است  آن  شگفت  و)  382
  ،حافظ  دیدگاه  از  اگر.  دارد  ساسانی   و  پیشدادي   شاهان   يدرباره  زدن حرف  هنگام   که   است 
برگز  ي اطبقه  ،شاهان  ي طبقه و  طب  یدهممتاز  با  ،یعتاًبودند،  شکوهمند    یداو  شاهان  به 
  آنان   از   و  باختمی  دل   اند،ایرانیان  لتکه رمز اقتدار و جال  یو ساسان   یشداديپ  يا افسانه
 . نیست گونهاین آنکه حال  ؛کردمی تمجید 
  کسري   سر  ،آن  يریزه  که   است  افشانخون  پرویزنی   برافراشته،  آسمانِ  حافظ،  چشم  از

  شکوه   گذشته، به آموزعبرت و برانگیزملأت   نگاهی با او). 116: همان( است  پرویز تاج و
  شکوه   همه آن از ،سلیمان  که گونهآن بیند؛ می بربادرفته  را  طیر  منطق  و باد اسب و آصفی

  داند می  »مِی«  جام  را  اسکندر  ايافسانه  يآئینه  او).  109:  همان(  نبست  طرفی  ،شکوت  و
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  طور به  را  دارا  ملک  اعتباريبی  و  پوچی  توانمی  که  است  مِی  جام  يآئینه  در  گویدمی  و
  نهایت   رمز  که   را   باد  بر  سلیمان  تسلط  ، دیگر  جایی   در).  99:  همان(  بود  گر نظاره  ،حقیقی
 بربادزدنگره را  حکومتی  چنین  بر  تکیه و  کندمی  قلمداد ، ارزشبی است، قدرت  و  اقتدار
  ي مقوله  از  چیزي  را  هاسلطنت  نیرومندترین  به دل    کردنخوش  ،دیگر  عبارتبه  ؛داندمی
  که   دنیایی  در  ،گویدمی  ،مشفقانه  ،تأمل  اهل  به  و)  140:  همان(  شماردمی  بربادزدنتکیه
 رفت،می  جایی  به  جایی  از  ،باد  پشت  بر  سوار  که  عظمت  و  شکوه  همه  آن  با  ،سلیمان  تخت

  یفتگاناست و ش  یچبر ه  نهادندل   یقت،درحق  ،قدرت و سلطنت  به  نهادندل   رفت،  فنا  باد  به
  ژرف   نگاهی  با   ،حافظ).  146در دست ندارند (همان:    ،جز باد  یزيچ  ،قدرت و شکوت

  ؛ است  یافته  ترکیب  ،کیقباد  و  بهمن  و  جمشید  سر  يکاسه  از  قدح  که  بیندمی  ،وارخیّام  و
 ). 147_146: همان( برگیرند ادب به را  قدح  که کندمی سفارش  خوارانباده به ،روازاین

 ، اینجا  در و پوشیممی چشم ابیات   يبقیه به اشاره از نکشد، درازا به سخن آنکه  براي
 زور  با  را  الهی  فیض  و  بختینیک  که  است  آن  بر  حافظ  که کنیممی  بسنده  نکته  این  ذکر  به
 و  زور  با  ،ازل   فیض  آوردندستبه  اگر:  گویدمی  ،روازاین  آورد؛  دست  به  تواننمی   ،زر  و
  خضر   و  نشد   چنین   ،آنکه  حال   ؛شدمی  اسکندر  نصیب  ،حیات  آب  باید   ، البد  بود،  ممکن  زر
اعالم    ،صریحاً  و)  335و224:  همان(  یافت  دست   بدان  بود،  معمولی  و  گمنام  فردي  که
  دست   به  ،بازو  زور  به   را  سلطنت  تخت   و  لشکر  زور  به  را  عافیت   ملک  خود،  او،  که   کند می

 ،الهی  تقدیر   در  و  استغنا  بارگاه  در  که   گیردمی  نتیجه  ،لذا  ؛)292:  همان(  است   نیاورده
 ). 109: همان( نیست پاسبان و سلطان میان تفاوتی
 شاهی  بر  طبیعت هاي زیبایی و  قناعت امنیت، فراغت، دادنبرتري. 4.7.2

  ش، اشعار   در  ،مکرر  ،حافظ  که  است  آنموضوع    ینا  يدرباره  یگرد  یبايز  هاينکته  از
جاذبه   یامزا  يهمه  با  را  پادشاهی  مقام امن  یش،هاو  و  قناعت  مقام  مقا  یتبا    یسه خاطر 
  نشان   شاهی  مقام  به  را  خود  اعتنایی بی  و  نهدیم   يرا بر آن برتر   ینا  ،و همواره  کند یم

  حال  که  پنداشت  نباید  ،لذا  است؛  گفتنجهان ِترك  دلی،خوش  راه  تنها  ،او  نظر  از.  دهدمی
 بلکه   ؛نیکوست  و  خوش  حالی  اند،بسته   آن  به  دل   و  نکرده  ترك  را  جهان  که  جهانداران



 1401بهار و تابستان  ،  1ي  ، شماره 1سال  ،  پژوهی حافظ ي  مجله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  146

 

).  117:  همان(  چشندنمی  را  واقعی  لذت  و  دلیخوش  طعم  ،هرگز  که  اندکسانی  تنها   ،هاآن 
  کنج  در  درویش،  اما  ؛داردمی  مشوش  را  شاه  خاطر  ،گنج  و  تاج  سوداي  و  لشکر  فکر

 ،حافظ  هايلذت  و  هاخواسته).  342:  همان(  است  برخوردار  خاطر  آسودگی  از  قلندري،
  زمین  بر  سایه   ،ابر  هايپاره  و  رسد می  راه   از   زیبا   بهار  که  آنگاه   ؛انداندك  و  طبیعی  بسیار
 فراهم   تماشا  و  تفریح  و  نشستن  براي  جایی   ،زیبا  و  سرسبز  کشتزارهاي  کنار   در  و  افکنند می
  خود   و  بزنند  سلطنت  الف  ،بساطی  چنین  کنار  در  که  دهدمی  اجازه  گدایان  به  او  آید،می
  او   بزمگاه  و  شاه  يخیمه  از   هیچ  کشت،  لب  و  ابر  يسایه  چراکه  بدانند؛  واقعی  پادشاه  را
  شاهان   لذت  از  ترشیرین  و  ترطبیعی  بسیار  شود،می  حاصل  اینجا  در  که  لذتی  و  ندارد  کم

 ). 135: همان( است
 را  آن  فراوان  هايبهره  و  هالذت  و  داندمی  دلکش  کالهی  را  شاهی  کاله  حافظ  ،البته
  شودمی  باعث   است،  شاهان  کمین  در  ،همواره  که   تهدیدهایی  و  خطرها  اما  ؛گیردنمی  نادیده

(همان:   بشوید   آن  از  دست  و  ببخشد  آن  لقاي   به  را  سلطانی  باشکوه   تاج  عطاي   او،  که
  در   ،پیوسته  ،باید  سلطان   کند؛ می  مقایسه  درویش   با  را   شاه  حافظ   ، دیگر  جایی  در).  176
  او   از قرار   و آرام ،همواره ، گنج و تاج  سوداي و باشد حمله یا دفاع  براي  لشکرکشی فکر
 در   ، درویش  ولی  ؛ اوست  کمین   در  شمار بی  ی خطرات   ،جاه  و  بزرگی  راه شاه  در  و  رباید می
 سوداها،  و  هااندوه  يهمه  از  ،آزاد  اياندیشه  و  امن  خاطري  با  و  آرمیده  قلندري  کنج

  و )  342: همان(  دهدمی  برتري  سلطان  بر   را  درویش  ،حافظ  ،روازاین ؛دارد  مطلق  آرامشی
  است،   خوابیده  خشن  بوریایی  بر  خاطر  امنیت  با  که  گدایی  عیش  که   است  آن  بر  حتی
  ، روازاین  ؛)366:  همان(  دارد  جاي  شاهی  تخت  بر  که  است  شاهی  عیش  از  بیشتر  ،مراتببه

  عین   در  توانمی  بگذارد،  آزمند   کارطمع  نفس  این  اگر  گوید می  خود  نفس  به  خطاب
  پیروي   اثر  بر  ،شاهان).  371:  همان(  رسید  شادي  و  لذت  اوج  به  و  کرد  پادشاهی  ،گدایی

  حتی   ،پادشاهی  ینو در ع  کنندمی  تحمل  را  سختی  و  رنج  همه  این   ،خود  آزمند  نفس  از
 ند.اهم محروم یانگدا يساده و طبیعی  لذات از
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 گیري نتیجه. 3
راز  يخواجه  بزرگ  جان  که  گرفت  نتیجه  توان می  گذشت،  که  مطالبی  از   یار بس  ،اهل 

چشم طمع به دست شاهان و   یوي،دن  یراز آن است که در طلب مال و مقام حق  تریگرام
حافظ را از سنخ مداحان   تواننمی  ،وجههیچبهبداند.    يارا کاره  هازورمندان بدوزد و آن 

  و   هامالك  خود  براي  و  است  مستقل  و  متشخص  آدمی  که   حافظ  ؛آورد  شمار  متملق به
  جامعه   که   است   آن  از   روشنفکرتر  و  تر آگاه  بسیار   دارد،  ايشدهتعریف  و  خاص   معیارهاي

  و   کند  تقسیم  مختلف  طبقات  به  ،قراردادي  شکلیبه  عادي،  و  مادي  معیارهاي   براساس  را
خود ساخته است، شاه    يکه حافظ برا   یایی. در دندهد  طبقات قرار  ینشاهان را در رأس ا

درو  يطبقه  طبقه،  برترین  ،او  از  پس  و  استمعشوق    ،یواقع و  نه    یشانرندان  است، 
 برخوردارند.  يظاهر  اساسِیب يِقرارداد يِ که از حکومت اعتبار یشاهان

 
 ها یادداشت

  رعایت  براي  است،  شده  یاد  ایشان  از  مقاله،  این   در  که  استادانی  يهمه  به   احترام  تقدیم  با.  1
 . است   شده پرهیز... و دکتر استاد،  چون هاییواژه آوردن از مقاله، ویرایش  و نگارش ينامهشیوه

   .314-312: 2536. براي دیدن متن کامل این قصیده رك. غنی، 2
  موضوع   این   يدرباره  خواندنی  سخنانی  نیز،  کتاب  این  103و102  هايصفحه  در  کدکنیشفیعی.  3

 دقت بخواند. را به هاآن مندعالقه يخواننده شودمی پیشنهاد. آورده است 
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