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 چكيده
و افول قصيده و شـاعري بـا پس از روند گسترش غزل سرايي، چون پيوند شـعر

بر) مدح ممدوح(ي اصلي قصيده را منقطع نگشته بود، غزل تا حدي وظيفه،دربار

تر اسـت كـه سراييِ در غزل، غالباً در ديوان شاعراني ملموس مديحه. دوش كشيد

يـا در قوالـب ديگـر بسـيار كـم شـعر(اند در قالب ديگري شعر نگفته،جز غزل

ازد،حافظ شيرازي نيز مانند بسياري از شاعران.)اند گفته ر غزل به مـدح بعضـي

و و بـويي ديگـر دارد،پرداخته است... پادشاهان، وزرا در،امـا مـدايح او رنـگ

مي،بسياري از مواقع و تصنعي . نمايـد ابيات مدح با ديگر ابيات غزل گره نخورده

و تخلص خود كه گاهي با هم در يك او تا حدود زيادي از طريق ذكر نام ممدوح

يبيت مي و گاهي ميآيند و شـأن ممـدوح را كي بر ديگري مقدم شـود، عظمـت

هـاي شايد به همين دليل است كه در بعضي از غـزل. است تلويحاً مشخص كرده

و گاهي در بيت ماقبل آمده،مدحي و احيانـاً بـه گاهي تخلص در بيت آخر است

و گاهي پس از اتمام غـزل  ،جاي تخلصِ به نام خود، به نام ممدوح تخلص كرده

م مياز گيـري به طور كلي در اين مقاله سعي شده با توجه به جاي. كندمدوح ياد

و ممدوح در غزل و منزلت آنـان در نظـر تخلص هاي مدحي حافظ تا حدي شأن

.حافظ مشخص شود
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 مقدمه.1

 تخلص.1.1

و انتقال«تخلص در اصطالح و نظيـر تشـبيب،درآمـد قصـيده يافتن از پـيش گريز زدن

و مقاصد ديگر با رعايت اصول زيبايي و مـوازين تغزل به مدح، تهنيت، تعزيت شناسـي

دليهشاعر در گريز شاعران. ادبي است و و خود به مناسبتي نغـز نشـين، روانـي الفـاظ

و تالش مـي،غناي معنا و پـس از تخلـص نظر دارد بـه كنـد كـه پيونـد مطالـب پـيش

و ابتكـاري ترين، هنري لطيف موسـوي(»....صـورت پـذيرد،تـرين شـكل ممكـن ترين

و توضـيح را بـراي) 682: 1381بجنوردي،  منتقدان ديگر نيز كمـابيش همـين تعريـف

 شميسـا،؛125: 1381شميسا،؛171: 1379وحيديان كاميار،:ك.ر(. اندتخلص ذكر كرده

)131: 1362و وطواط،36: 1370

پ ... سـرا شعراي غزل«. استس از رواج غزل، تخلص معني ديگري نيز پيدا كرده اما

مي،نام اختصاصي ادبي خود را كه بدان شهرت دارند : 1352مـؤتمن،(» آورنـد در مقطع

مي) 56 تخلص در قصيده در وسط شعر، بين دو بخش وصـف. خوانندو آن را تخلص

بي.و مدح قرار دارد . بيت پاياني شـد،ن رفت، بيت تخلصوقتي بخش مدح در غزل از

و در غـزل، آوردن اسـم شـاعر اسـت،منتهي تخلص در قصيده . اسم بـردن از ممـدوح

اسـت كـه در برخي از شعرها، تخلص شاعر در پايـان شـعر آمـده)54: 1370شميسا،(

و در برخي اسـت كـه قبل يا بعـد از آن، نـام شـاه آمـده،تخلص در مفهوم غزلي است

(اي استوم قصيدهتخلص در مفه ) 237: 1385شميسا،.

بـه،»امضاي شعري شـاعر«كاربرد تخلص به شكل امروزي يعني مناسب با تعريف

و؛گرددآغاز شعر فارسي دري برمي زيرا از زمان رودكـي تـا اوج غـزل در قـرن هفـتم

و غير غزل(هشتم، كما بيش نام شاعر در شعرش  اما طبيعي است. استذكر شده) غزل

،از نظـر كميـت) به ويژه در غزل(گيريم، كاربرد تخلص هرچه از قرن چهارم فاصله مي

و از نظربيش ميجايگاه ثابت،كيفيت تر رو؛يابدتري رسـد در ابتـدا به نظـر مـي از اين

و استعمال آن بـراي غـزل از سـر اشـتباه، تجـانس يـا خاص قصيده بوده،تخلص است

تخلــص،،كــه واضــح اســتچنــان. اســترخ داده،كــه بــه مــرور زمــان شــباهت بــوده

وپيونددهنده در. اسـت)ي اصلي قصـيده تنه(به مدح ممدوح ...ي تغزل، تشبيب چـون

شد، چنين تصـور اكثر مواقع در بيت يا ابيات تخلص، اسم، كنيه يا لقب ممدوح ذكر مي
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وشده و ... است كه تخلص به معني آوردن اسم، لقب بـه. سـتا... ممدوح بعد از تغـزل

و داغدار كردن آن به نام او، همين دليل  در غزل، شاعر به جاي پيشكش شعر به ممدوح

كـه از طرف ديگـر اگـر چنـان. ترجيح داده كه نام يا لقب خود را در پايان غزل ذكر كند

و شـاعر) 202: 1385و شميسـا،53: 1370شميسـا،(ي تغزل باشـد اند، غزل دنبالهگفته

، به جاي اسم ممدوح، نام يا لقب خـود را ذكـر كـرده باشد شتهقصد مدح ممدوحي ندا

و چنان البته اين قاعده همه جا رعايت نشده. است كه خواهيم گفت گـاهي اتفـاق است

فروغي بسطامي در مقطـع. كه شاعر در غزل هم به نام ممدوح تخلص كرده استافتاده 

:گويدغزلي چنين مي
كه گفتم در عاشقي فروغـ ــكيمن هر غزل ــردمي ــاه ك ــام ش ــر ن ــز آن را ب ــر گري س

)1386:209فروغي بسطامي،(

ثالثاً به نـام؛مرتبط كرده،ثانياً غزل را به مدح؛كه اوالً به جاي تخلص، گريز آورده

و ممدوح ي عنوان تخلص دادن به بيت يا ابيات پيونـد دهنـده.استتخلص كرده،خود

ميي چاپلوسانهمدح، حاوي نكته تغزل به نمايد كه شـاعر از تغـزل اي است؛ زيرا چنين

ميو دنبال بهانه خسته شده ك اي مـدح، كـه نهايـت آرزوي وبـهدنـ گردد كه آن را رهـا

و به طور كلي در سده. اوست، بپردازد و حتي ششـم، شـاعر تغـزل و پنجم هاي چهارم

ميتشبيب را وصله مـدح،چند شاعري مانند خاقـانيهر. دانستاي براي مدح ممدوح

ميممدوح را وصله و تجديد مطلعاي براي تغزل خود هاي پياپي او ترفنـدي بـراي داند

(گريز از مدح ممدوح است ) 105: 1384حيدري،.

آن ها، محل قراري قابل توجه در غزلنكته در دوران«. هاسـت گـرفتن تخلـص در

ذ... قبل از مغول روش ثـابتي،هاي ديگر غـزل كر تخلص در پايان يا قسمتذكر يا عدم

و سليقه و هر شاعري از ذوق الدين جمال. استي شخص خود پيروي كردهدر كار نبود

خاقـاني معمـوالً نـام خـود را در پايـان؛ها نامي از خود نبـرده اصفهاني معموالً در غزل

ذك؛ها ذكر كردهغزل و سنايي نام انوري چندان اصراري در ذكر يا عدم ر تخلص نداشته

و گاهي در اواسط غزل آورده] گاهي در ابتدا[خود را مـؤتمن،(».اسـت گاهي در مقطع

و«الزام ذكر تخلص در پايان غزل)58: 1352 از دوران مغول به اين طرف معمول شـده

)56: همان(».استبه ندرت شاعري از به كار بردن تخلص سر باز زده
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احتماال نخستين شاعري است كه خود را تـا حـدي مقيـد بـه«ييسنا،از اين ميان

».اسـت هـايش آن را ذكـر نكـرده امـا تقريبـاً در دو سـوم از غـزل ... ذكر تخلص دانسته

) شاعر معاصر حـافظ(غزل سلمان ساوجي 389از مجموع) 351: 1380شفيعي كدكني،(

در)هاكل غزل%16(غزل 62 و نيـز) هـال غـزلكـ%3حدود(غزل11تخلص ندارند

كـه خـواهيم گفـت بـر خـالف حـافظ در امـا چنـان؛استتخلص در بيت مقطع نيامده

ي بعضي از پيروان حـافظ در دوره. است ها از ممدوحي صحبت نشدهكدام از غزل هيچ

از مجمـوع. اندي حافظ عمل كردهبازگشت، مانند فروغي بسطامي، در اين باره به شيوه

درهاي فروغي كل غزل ما20بسطامي، قبل آخـر غزل كه تخلص شاعر در بيت يا ابيات

و از حضـرت علـي،17(آمده، در بيت پاياني صريحاً از ممـدوح  بـار ناصـرالدين شـاه

و محمدفتخعلي در ياد كرده) شاه هر كدام يك بارشاه غزل كه به نام خـود تخلـص4و

(است نكرده، تخلص را به نام ممدوح آورده ب. )1386سطامي، فروغي

 غزل مدحي.1.2

ميهاي مدحي حافظ، اشارهقبل از تحليل غزل . رسـد اي به غزل مدحي ضروري به نظر

و با پايان يافتن عصر پس از حمله از«شـك، بـيي شعراو شادكام سرايي مديحهي مغول

شدسرايي، كه در دورهرواج قصيده شميسا،(» هاي پيشين نوع طراز اول شعر بود، كاسته

و هشـتم قصـيده از رديـف اول شـعر«)79: 1370 و به همان نسبت كه در قـرن هفـتم

ميفارسي به عقب مي اما شعر مدحي)79: 1380صفا،(».سپردرفت، غزل راه پيشرفت

و نه تنها برخي شاعران اين دوره به استقبال قصيده سرايان پيشـين رفتنـد؛ از ميان نرفت

را،بلكه مدح پاراه خود و گاهي و عارفانـهبهبه غزل نيز بازكرد ،پاي مضـامين عاشـقانه

و هشـتم در قرن) چه در غزل چه در قصيده(گري مدح پيش تاخت؛ اما جلوه هاي هفتم

داليـل. رخ نمـود،اي متفاوتبه گونه،ادب پارسي است سرايي مديحهي جديد كه دوره

و در عين حال تـوان سـرايان ايـن عصـر را مـي حـه موفق نبودن مدي،اين تغيير رويكرد

و تتبع شاعران اين دوره: گونه برشمرد اين گم؛تقليد و ؛نامي ممـدوحان عدم شاعرنوازي

و انتقادي شدن شعر در اين دوره ونسبت دورهبه اجتماعي (ي قبل : 1374پـور، وزين...

)452و 451
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و سيف فرغانيعده و عدههرگز به مدح كسي نپرداخت،اي مانند مولوي اي مانند ند

و وزيران را ستودهسعدي با اين امـا از ايـن؛اندكه طبق سنت معمول، چند تن از شاهان

حافظ با وجود مدح برخي سالطين براي امرار معاش، به سـبب. اندارتزاق نكرده،طريق

و  و مكتب درخشان خود، مانند ساير مداحان، اهل مبالغـه و ... افكار بلند، شخصيت واال

(استمالزمت دربار نبوده سعدي كسي است كه در قصيده رسماً به جـاي) 453: همان.

و معمول، ممدوح را نصيحت مـي  و رعيـت نـوازي مدح مرسوم و بـه خداترسـي كنـد

و ممدوح در مقايسه با مدايح قصيده. كندتوصيه مي سـرايان، اين برخورد سعدي با مدح

و به نوعي خط بطالن بر مد و مديحهخوشايند نيست و از آن بـه بعـدح ،سرايي اسـت

و قبلي خود تا حد زيـادي شـانه خـالي ديگر قصيده از وظيفه و مـيي خطير ايـن كنـد

سـرايي در غـزل را، سـعدي اسـتاد همـايي مبـدع مديحـه. فتداوظيفه بر دوش غزل مي

: 1370همـايي،(» ...ظاهراً شيخ سعدي عليه الرّحمـة اسـت،پيشواي اين سنّت«: داند مي

زيسـته، در اين در حالي است كه خاقاني كه حدود يك قرن قبـل از سـعدي مـي) 126

(تغزليات به كرّات به مدح ممدوح پرداخته اس ...)و 639، 594، 587: 1382خاقـاني،.

و معتقد اسـت كـه تغييـر حميديان سابقه ي مدح در غزل را مربوط به قرن ششم دانسته

ــرا ــاي ف و تنگناه ــاعي ــه شــرايط اجتم ــامي وان ديگــري پــس از حمل ــول در ناك ي مغ

و قصـيده مديحه سـرايان ايـن قـرن كـه غـزل هـم سرايان قرون مورد بحث، مؤثر افتـاد

. سرايي پرداختنـد پردازي در قصيده، در غزل نيز به مديحهبنا به عادت مديح،سرودند مي

و غزلاو از قصيده س...سراياني مثل انوري، خاقاني، نظامي پردازن 12كه حداقل(عدي،

و در ضـمن غـزل بـه مـدح ممـدوحو خواجو كه قبل از حافظ بوده) غزل مدحي دارد

مي پرداخته (برداند، نام )37: 1384 حميديان،.

 سؤال تحقيق.2

و آوردن تخلص در بيت پاياني يا ابيات آيا حافظ در ذكر تخلص به نام خود يا ممدوح

و هدفي داشته يا اين اختالفات تصادفي است؟   قبل، تعمد

و آوردن تخلص در بيت به نظر مي رسد كه حافظ در ذكر يا عدم ذكر تخلص خود

و خود، حساب شده عمـل كـرده  و چگونگي ذكر نام ممدوح . اسـت آخر يا ماقبل آخر

توان حدس زد كه اگر حافظ قبل از تخلص به نام خـود، از ممـدوحي به همين دليل مي

و شأن) به تصريح يا كنايه( قايياد كرده، براي ممدوح عظمت رال بودهيواال است كه او
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و از اين مهم و،تربر خود مقدم داشته زماني است كه تخلص غزل به نام ممـدوح آمـده

تر، اگر ممدوح را در حد خـود دانسـته، اي پاييندر مرحله. از خود حافظ خبري نيست

و ممدوح تخلص كرده و اگر خود را بر ممـدوح تـرجيح در يك بيت به نام خود است

و احياناً در آن مديحه، با تكليفي مواجه بوده است، بعد از تخلص به نـام خـود، در دا ده

.استبيت آخر به تصريح يا كنايه از ممدوح ياد كرده

 سرايي حافظي مديحهشيوه.3

تر است كه جز غزل، سرايي در غزل در ديوان شاعراني ملموسكه گفته شد مديحهچنان

و گرنه بعضـي) اندبسيار كم شعر گفته،يا در قوالب ديگر( انددر قالبي ديگر شعر نگفته

ي انـد كـه بـه شـيوهي كافي قصيده دارند، تـرجيح داده سرا، كه به اندازهاز شاعران غزل

هـاي حـافظ بـا فضاي مـدح در غـزل. تر در قصيده به مدح ممدوح بپردازندقدما، بيش

گـاه وي هـيچ«: معتقد است١براون ادوارد. سرايي در قصيده، تفاوت بنيادين دارد مديحه

و كسب معاش به و فرومايگي جلب مال و ماننـد آنـان وقتـي وسايل خواري كار نبـرده

 از سويي ديگر،) 315: 1327برون،(».استپرداخته افتاده، به هجو سرايي نميمؤثر نمي

و تشبيب را وصلهعموم قصيده . انـد دانستهاي براي مدح ممدوحو مقدمه سرايان، تغزل

مـدح ممـدوح از اهميـت،سرايان، از جمله حـافظ اما براي غزل) 102: 1384حيدري،(

و. تري برخوردار استكم و پايگـاه ممـدوح در اين ميان نيز با توجه به اوضاع سياسـي

و احوال شاعر، تفاوت ميروحيات از. شودهايي ديده مثالً در ديوان حـافظ در بسـياري

از) معموالً ابيات پاياني(ت موارد، در يك بي و در بعضـي مـوارد بـه تصـريح بـه كنايـه

در بعضـي مـوارد تمـام يـا اكثـر خصوصـيات،است، اما با وجود ايـن ممدوح ياد شده 

و درخواست صله: شود، از جملهقصيده در غزل او ديده مي : حسن طلب
ز شاهنشه عجـ گيردكه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نميب دارمبدين شعر تر شيرين

)149غزل(

و شريطهو 269و غزل : تأبيد

ت از فلك پير ژنده پوشــت جوانــبخي ازرق كند قبولچندان بمان كه خرقه

)285غزل(

1 Edward Granville Browne 
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:و حسن تخلص

داري خود پادشهشــببرد زود به جانسـان شـكنديار دلدار من ار قلب بدين

)289 غزل(

(ي قصيدهمدح ممدوح بعد از تخلص به شيوه. 314غزلو ، 293، 285، 284هـاي غزل:

مي(آوردن غزل مقتضب)356، 355، 329 )شودغزلي كه از ابتدا با مدح ممدوح شروع

چند غزل حـافظ نيـز ماننـد؛)304، 246،283،285،292، 242، 6،108: هايغزل( در

در؛)452، 390، 283: هـاي غـزل(دو ممـدوح دارنـد،بعضي از قصـايد  رنـدي حـافظ

و در بعضي از غزل. نيز قابل تأمل است در غزل سرايي مديحه ها كـه بـه زعـم منتقـدان

و احياناً با كنايه،ميان، مدحي قلمداد شده است، به نظرشارح بـه ذم رسد حافظ با ايهام

و آن پرداخته... شاهي، وزيري، اميري اها گلهيا حداقل از ، 83،151:يهـا غزل(ست مند

171 ،177 ،179 ،182 ،190 ،239،240 ،275،283 ،378 ،440 ،482 (
خدا را بـازپرس آخـر كجـا شـد مهـر فرزنـديمصري كه كردت سلطنت مغروراال اي يوسف

ــزل( )440 غ

و زهـد ــكشاه را بـه بـود از طاعـت صـد سـاله ــدر ي ــدق ــه در او داد كن ــري ك ــاعته عم س

)190 غزل(

و چهره هر آن )177غـزل(جهان بگيرد اگـر دادگسـتري دانـدكس كه شاه خوبـان شـدبه قد

و حــافظ هنــوز مــي نچشــيدگــــذرد دادگســــترا دريــــاببهــــار مــــي كــه رفــت موســم

)239 غزل(

)378غـزل(التفاتش به مي صاف مروق نكنـيمي رندان نـه بـه حرمـت نوشـدشاه اگر جرعه

و«شميسا معتقد است كه حافظ زمينهدر همين و مبارز هم هست شاعري سياسي

و طنز به مسائل حاد اجتماعي دوره  از اين رو شـعر ... استي خود پرداخته با زبان ايهام

و احوال عصر اوست كه بسـياري از آن او پر از اشاره هـا بـر مـا هاي تاريخي به اوضاع

و معلوم گاهي اوقات اين تحميديه) 233: 1385شميسا،(».مجهول است ها با ايهام آمده

از) 349غزل(نيست كه غزل در مدح ممدوحي است يا معشوقي و آن زماني اسـت كـه

گـاهي بـه. اسـت اسـتفاده كـرده ...و» صاحب قـرانمه«و» دولت حسن«كلماتي مانند

و ...)و 382، 202، 200، 166، 41،165هـاي غـزل(اسـت تصريح به ذم شاهي پرداخته

و ذم كسيهم،گاهي اوقات نيز در غزلي ديگـر پرداختـه) شاهي(زمان به مدح ممدوح

)283غزل(.است
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شهيد مطهري منكر هـر؛نظرات متفاوتي وجود دارد،حافظ سرايي مديحهدر مورد

: زير را مدحي ندانسته حتي غزل؛نوع مدح حاكمان در ديوان حافظ است
و جالل شاه شـجاع و جاه و جـاه نـزاعقسم به حشمت كه نيست بـا كسـم از بهـر مـال

ــز( )293ل غ

و در غيـر ايـن. در چنين ابياتي معـاني مجـازي دارنـد ...و معتقد است شاه شجاع

خ،صورت واهـد كشـيد حافظ موجود مكروهـي خواهـد بـود كـه جامعـه را بـه فسـاد

را سـرايي مديحـه اند محققاني ديگر نيز كوشيده) 103-101: 1359مطهري، ...(و حـافظ

وي نخست اعتقادي بوده كه وي نسبت به كماالت معنـ«،علت مدايح حافظ. توجيه كنند

روايان زمان، مانند شـاه شـيخ ابواسـحق اينجـو داشـت كـه اميـري بـود برخي از فرمان

و رعيت و شاعر پرور كه،و ديگر... نوازشعردوست تـر بر سر راه بيش... مشكل معيشت

و موجب عقبسخن و دانشمندان ايران در رهگذر تاريخ بوده ي افتادگي جامعـه سرايان

و فراهم آمدن زمينه و بدبيني در آثار ادبي، بـه ويـژه شـعر شـده ايراني ».اسـتي يأس

1)106: 1374پور، وزين(

: غنـي معتقـد اسـت؛هاي مدحي حافظ نيز اختالف نظر اسـت در مورد تعداد غزل

از« و مقطعات 125متجاوز و مثنوي و قصيده ،»شـاه«نـام،مورد از ديوان حافظ از غزل

به استثناي مواردي كه صريحاً. است برده شده»سلطان«و»شاهنشه«،»خسرو«،»پادشاه«

معلوم اسـت كـه اشـاره بـه كـدام پادشـاه،نام ممدوح ذكر شده يا به قراين بسيار مؤكد

) 176: 1380غني،(».است

در«: نويسددر جايي ديگر مي در. استاشاره به پادشاه شده،مورد123تقريبا يعني

و يك مثنـويو صد و يازده قطعه  خسـرو،و دو قصـيده بـا تعبيـرات سـلطان، نه غزل
و ملـك، شاه، شهريار، پادشه، شاهنشه، شهنشه، پادشاه، بـه پادشـاه معاصـري ... فرمانـده

و تقريبا هفتاد مورد از اين موارداشاره كرده  راجـع بـه،صريحا يا با قرائن مؤكده،است

و شاه و ساير ملوك ) 362: همـان(»].اسـت[زادگان معاصـر خواجـه حـافظ شاه شجاع

و حدود سي غزل اين نوع شعر ديده مـي: دشتي معتقد است چنـد. شـود در پنج قصيده

،ي خـود خواجـه هـايي اسـت بـه شـيوه مابقي غزل،غزل به شاه شجاع اختصاص دارد

و تخيالت زيبا كه در مقطع و مفاهيم و يـا،حاوي معاني نامي از نيكوكـاري يـا منعمـي

(است اي بردهكنندهحمايت هـاي مـدحي خرمشـاهي تعـداد غـزل) 133: 1352 دشتي،.
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ميحافظ را هفتاد غزل دانسته و از39: نويسداست موردي كه در مورد ملوك70مورد

(معاصر است، مربوط به شاه شجاع است  ...و)12: 1387خرمشاهي،.

 هاي مدحي حافظبررسي تخلص در غزل.2

و تخلصهاي مدحي حافظ بر اساس مكان ذكر غزل به چهـار دسـته قابـل،نام ممدوح

:اند تقسيم

كهغزل)الف آن؛تخلص به نام حافظ ندارنـد هايي هـا بـه صـراحت يـا كنايـه، امـا در

.استتخلص به نام ممدوح 

كه غزل)ب آن هايي امـا قبـل از آن بـه؛هـا آمـده تخلص به نام حافظ در بيـت پايـاني

.تصريح يا كنايه از ممدوح ياد شده است

آنغزل)ج و ممـدوح هايي كه در بيت پاياني بـه صـراحت يـا(ها تخلص به نام حافظ

. آمده است) كنايه

و ممـدوح بـه غزل)د هايي كه تخلص به نام حافظ در بيت يا ابيات ماقبـل آخـر آمـده

و شـماره در زيـر.كـر شـده اسـتذ،بعـد از تخلـصِ شـاعر،تصريح يا كنايه ي تعـداد

ميهاي مدحي، در دسته غزل : شودهاي چهارگانه به تفكيك آورده
هايي كه تخلـص بـه نـامغزل)الف

.حافظ ندارند

تعدادي غزلشماره

هاغزل

نسبت به

هاي غزل

2مدحي

درصد،

نسبت به

هاكل غزل

%60/0%329،356،29332.تخلص صريحاً به نام ممدوح است

%40/0%108،35523/1.نام ممدوح استكنايهتخلص به

و ممدوح ندارد ،20،140،475.تخلص به نام حافظ

479

47/2%80/0%

اما در،تخلص در ابيات پاياني نيامده

و ممـدوح آمـده مطلع به نام حـافظ

.است

28517/0%20/0%
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آخرتخلص در بيت)ب

.است

تعدادي غزلشماره

هاغزل

نسبت به

هاي غزل

مدحي

نسبت

به كل

هاغزل

اما؛تخلص در بيت آخر آمده

از،ممدوح به تصريح قبل

.تخلص ذكر شده است

25،34،*156،162،167،

171*،191 ،206 ،207،212 ،

219 ،235 ،242 ،256،283*،

284 ،292*،297 ،

302،304*،346 ،381 ،452 ،

472،488

2517%5%

اما،تخلص در بيت آخر آمده

از،ممدوح به كنايه قبل

.استتخلص ذكر شده 

6،7،18،28،46،64،76،

83 ،105،121*،151،169،

176،177 ،190،240 ،258 ،

269 ،289 ،312 ،314 ،345 ،

350 ،405،408 ،410*،

411 ،415 ،440،451 ،463 ،

468،469،470،489*

3624%7%

و)ج ــام حــافظ ــه ن تخلــص ب

.ممدوح در بيت آخر

تعدادي غزلشماره

هاغزل

بهنسبت

هاي غزل

مدحي

نسبت

به كل

هاغزل

و ممدوح تخلص به نام حافظ

در بيت آخر به تصـريح آمـده

.است

48،99،112،147،225،

272 ،286 ،292*،296 ،327 ،

359،363،392،467

143/9%8/2%

و ممدوح تخلص به نام حافظ

.آمده است به كنايه

15،52،97،109،121*،

123 ،126 ،144 ،145 ،149 ،

*156 ،170 ،182 ،196 ،208 ،

228 ،236،239 ،267 ،275 ،

280 ،*283 ،304*،360 ،

400 ،410*،437 ،439 ،449 ،

471،482،489*،495

3322%7%
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هـاي ماقبـلتخلص در بيـت)د

و ممدوح در بيت آخر آمده است

.آخر

تعدادي غزلشماره

هاغزل

نسبت به

هاي غزل

 مدحي

نسبت

به كل

ها غزل

تخلص در بيت ماقبل آخر آمده

و ممـدوح بـه تصـريح در است

.بيت آخر

11،49،130،319،343،

361،390،402،473،481 ،

484

113/7%2/2%

وتخص در بيت ماقبل آخر آمده

.ممدوح به كنايه در بيت آخر

16،47،308،328،413،

425

64%2/1%

تخلص در چند بيـت مانـده بـه

ــه ــدوح ب ــد از آن مم و بع ــر آخ

.تصريح

دو بيت به(421و284

چهار( 12،62،433؛)آخر

پنج بيت(153؛)بيت به آخر

به( 362؛)به آخر هفت بيت

.)آخر

77/4%4/1%

بيت ماقبل آخر آمـدهتخلص در

.و غزل هم مدحي نيست

193،19423/1%40/0%

و تخلــص در بيــت ماقبــل آخــر

ممدوح به كنايـه در ابيـات قبـل

.استآمده

31170/0%20/0%

و ممدوح بـه تصـريح بـا،حافظ

.در بيت ماقبل آخر،هم

%60/0%45432و245،309

و ممدوح به كنايه بـا هـم،حافظ

.در بيت ماقبل آخر

171*،21423/1%40/0%

و بررسي.5  تحليل

: استها، ذكر چند نكته الزاميقبل از تحليل مختصر جدول

(ستينيمدح غزل6 است، آمدههاولجددركه غزل150مجموعاز- ،20 هـاي غـزل.

.دارد وجود آماردريمدح غزل 144يعني) 193،194،475،479، 140

دودرهـا اين غـزلكهيمعننيابه؛شده مشخص ستاره عالمتباكه غزل16 تعداد-

 دارد وجـوديمدح غزل 136،يتكرار هايغزل احتساب بدون لذا؛اندشده لحاظ دسته

. است شدهادي ممدوحاز،هيكناايحيتصرباهاآندر كه
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،يخيتـارويخفنيقرابه توجهباكه دارد وجودگريد هاييغزل تعداد،نيابر عالوه-

 بـااي ممدوح، نامبهحيتصربه چون اما است،يرفتنيپذياديزحدتا غزل بودنيمدح

 اسـت، نشـده صـحبت ممـدوحاز...)و خسرو سلطان، شاه، ماننديالفاظ آوردن(هيكنا

العابـدين كه آن را در مـدح سـلطان زيـن3يشماره غزل مانند؛ميانكرده لحاظراها آن

(انددانسته كه به ظن غني، در مدح شاه شـجاع سـروده 385يا غزل) 374: 1380غني،.

(استشده  يـا غـزل) 276: همان( استشاه كه در مدح توران9و يا غزل)ا375: همان.

كـه غنـي 100و غـزل) 174: همـان(انـد كه آن را در مدح شاه ابواسحاق دانسـته 204

شحدس زده  هـاي ديگـري غـزل. ...و) 176: همـان(اه ابواسحاق اسـت است در مدح

و مالزمات پادشاهي (اند اما مدحي نيستند وجود دارد كه حاوي الفاظ ، 273هـاي غزل.

.استها نيز لحاظ نشده اين قبيل غزل) 366،493

غـزل مـدحي6)ي الفدسته(غزل كه به نام حافظ تخلص ندارند،10از مجموع.5.1

و در دو غزل به كنايه، تخلص به نام ممدوح،غزل3در است كه  و در به تصريح اسـت

و حافظ در مصرع دوم همان بيـت آمـده  يك غزل ممدوح به كنايه در مصرع اول مطلع

در. كـس تخلـص ندارنـد غزل غيرمدحي وجود دارد كه بـه نـام هـيچ4چنينهم. است

ي غزل را از سـر ارادت بـر قافيه، حافظ بناي293هاي مدحي؛ مانند غزل بعضي از غزل

و به اصطالح از شگرد نام ممدوح مي از» توسيم«گذارد يشـاعر بنـا«: كه عبارت اسـت

) 323: 1373قـيس رازي،(».قافيه را بر حرفي نهد كه نام ممـدوح در آن متسـق گـردد

:بردبهره مي

...عشمع خاور فكند بر همه اطراف شـعاگـه كـاخ ابـداعبامدادان كه زخلـوت

و عمل جان جهان شاه شـجاعمظهر لطف ازل روشـني چشـم امـل جامع علم

و بـا،تقريباً تمامي ابيات غزل مذكور و هواي تغزل قصايد قرن ششم را دارد حال

،)293و 285غـزل(ممدوحاني مانند شاه شجاع.ي مرسوم غزل حافظ، فاصله داردشيوه

انـد كـه بخـت آن را يافتـه،)356و 355 هـاي غـزل(شاه توران،)329غزل(شاه منصور

مي. تخلص را برخالف عرف غزل، به نام آنان كند،حافظ رسـد كـه او بـا چنين به نظر

و عظمت واالي ممدوح را در نظر داشـته كـه او را بـر جـاي خـود نهـاده  اين كار شأن
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الً بـه حسـاب نيـاورده اصـ،ها خود را در مقابل ممدوحگويي حافظ در اين غزل،است

. است

فقط تخلـص خـود،غزل وجود دارد كه حافظ در مقطع غزل61)ب(ي در دسته.5.2

36(يـا بـه كنايـه) غـزل25(از ممدوح به تصريح،اما قبل از بيت آخر؛است را آورده

ظ اي دارد كه حافجايگاه ويژه،ها نيز ممدوحدر اين دسته از غزل. استياد كرده،)غزل

. استرا بر خود مقدم داشته او نام

يكاين غزل و گاهي حافظ مانند قصايد مقتضب، از همـان مطلـع ها دست نيستند

؛در مدح شـاه منصـور 381و 242هاي مانند غزل. بردغزل، به تصريح از ممدوح نام مي

غـزل؛الدين يحيـي در مدح نصرت 304غزل؛در مدح شاه شجاع 292و 283 هايغزل

ودر مدح توران 171 و سـلطنت ممـدوحان سـروده اين غزل... شاه هـا در اوج قـدرت

:اندشده
و جالل شاه شـجاع و جاه ــزاعقسم به حشمت ــاه ن و ج ــال ــر م ــا كســم از به ــه نيســت ب ك

)292لغــز(

ــور ــت منص ــه راي ــا ك ــيدبي ــاه رس و ماه رسـيدپادش و فتح بشارت به مهر )242غـزل(نويد

ــان نصــرت ــنداراي جه ــلخدي ــادلســرو كام ــالم ع ــك ع ــر مل ــن مظف ــي ب ــزل(يحي )304غ

) قبل از تخلص(حافظ فقط يك بيت را در وصف ممدوح،گاهي نيز بنا به داليلي

و غزل را از روال عادي خارج نكرده صـاحب«در مـدح 156ماننـد غـزل؛است آورده

و 167غزل؛در مدح سلطان اويس 162غزل؛»عيار تـر كـه بـيش ... در مدح شاه شجاع

و : است... شامل حسن طلب، گله

ــهتـر نباشـدخوش آمد گل وزان خـوش ــتت ب ــه در دس ــدك ــاغر نباش ــز س ...ج

ــده ــن از جــان بن )162غـزل(اگر چه يادش از چاكر نباشـدي ســلطان اويســمم

به صراحت،رغم رعايت شأن ممدوحهاي اين بخش، حافظ عليدر بعضي از غزل

مي. كنداز او ياد نمي مـدام شـاهان تغييـر،در زمان حـافظ«: نويسدشميسا در اين مورد

ميمي ميكردند يا وزرا مصادره و به قتل لذا شعرهايي كـه در مـدح شـاه؛رسيدندشدند

گونـه لـذا در ايـن؛...شـد جزو اسناد خطرناك محسوب مـي،مخلوع يا وزير مقتول بود

و رمز مواجهيم حافط گاهي از ترس حاكم زمـان،) 229: 1388شميسا،(».اشعار با ابهام
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اسـت در رثـاي كه غني حدس زده 169و 105هاي مانند غزل؛آوردنام ممدوح را نمي

سروده) قاتل ابواسحاق( ابواسحاق اينجوي شيرازي، در دوران حكومت امير مبارزالدين

:است شده
داران را چـه شـددوستي كي آخر آمـد دوسـتم يـاران را چـه شـديبينـياري انـدر كـس نمـي

حق شناسان را چه حال افتاد يـاران را چـه شـدگويد كـه يـاري داشـت حـق دوسـتيكس نمي

)169غزل(

از جملـه؛اسـت نام ممدوح را به صراحت ذكر نكـرده،نيز از شدت اشتهار گاهي

كــه غنــي حــدس زده اســت در مــدح شــاه شــجاع 489، 258، 6،18،176هــاي غــزل

مي،ها از همان مطلعدر اكثر اين غزل) 258: 1380غني،.(هستند :كندمدح را آغاز

پبه مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را مكه به شكر ز نظر ران گدا راـادشاهي

)6 غزل(

ــاهي ــوار پادش ــدا ان ــو پي يــت الهـدر فكرت تو پنهان صد حكماي در رخ ت

)489غزل(

و بعد از پيروزي بر تراكمه، يا غزل زير كه سودي معتقد است در مدح شاه شجاع

(است سروده شده )1787: 1378سودي،.

حّلـت بـذي سـلمِ ــنعمِبشري اذا السالمه ــه الـ ــرف غايـ ــد معتـ ــه حمـ لّلـ

)312ل غـــز(

مانند غزل زير كه غني حدس زده است مربوط؛اي از ممدوحي استيا حامل گله

(العابدين استبه سلطان زين )368: 1380غني،.
خطاب آمد كه واثق شـو بـه الطـاف خداونـديگفــتم حــديث آرزومنــديســحر بــا بــاد مــي

پدر را باز پرس آخـر كجـا شـد مهـر فرزنـدييوسف مصري كه كردت سلطنت مغروراال اي

)440ل غــــز(

:كه ممدوح به كنايه قبل از تخلص حافظ آمده است 240شميسا در مورد غزل
ز آسـايش طمـع بايـد بريــدعدل سلطان گر نپرسد حـال مظلومـان عشـق گوشـه گيـران را

چكيـدقدر دانم كه از شعر ترش خون مـياينتير عاشـق كـش نـدانم بـر دل حـافظ كـه زد

ــز( )240ل غـ

يعني جاي اين دو بيـت عـوض(چاپ خانلري را كه ممدوح بعد از تخلص آمده

مي،)استشده  ميترجيح و يكـي دو بيـت مـدحي،معموالً بعد از تخلـص«: گويددهد
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در؛با توجه به سبك حافظ، اين توالي ابيات درست است... آوردمي نـه آن نحـوي كـه

اسـت، آمـده»ب«ي كـه در دسـته ما چنانا؛)226: 1388شميسا،(» ...استقزويني آمده 

و فقـط در غزل دارد كه ممدوح را قبل از خود ذكـر كـرده61حافظ حداقل  32اسـت

. استغزل نام ممدوح را بعد از تخلص خود ذكر كرده

و ممـدوح را بـه47)ج(ي در دسته.5.3 غزل وجـود دارد كـه حـافظ تخلـص خـود

. استبا هم در بيت آخر آورده) غزل33(يا به كنايه) غزل14(تصريح 

 هاي اين بخش را كه حافظ نام ممدوح را به تصريح ذكر كـرده حدود نيمي از غزل

)467و 363، 359، 286، 48،272هايغزل(.شاه استاست، در مدح توران

و ابهام، همراه تخلص خود ذكـر در بين غزل هايي كه حافظ نام ممدوح را با كنايه

ميا كرده :كندست، دو موضوع جلب توجه

ايهاي نامهغزل.5.3.1

آنغزل ها را براي كسي كه در شيراز نيسـت، هايي در ديوان حافظ وجود دارد كه حافظ

و فرستاده  اسـت كـه شـاه 767-65هاي ها مربوط به سالتر اين غزلبيش. استسروده

و شاه شجاع در شـيراز نيسـت،محمود (شيراز را تصرف كرده و 198: 1388شميسـا،.

حافظ ضـمن. ها در مدح شاه شجاع استيا اكثر اين غزل ظاهراً همه) 236: 1380غني،

از) همراه كردن نام ممدوح با تخلص خود(رعايت شأن ممدوح،  با مبهم آوردن نـام او،

زيرا مدح كردن شاه شجاع در ايـن ايـام بـه؛تاسكرده گيريخطرات احتمالي نيز پيش

بميتصريح، يقيناً خشم شاه محمود را در پي  و احتماالً از ذكر نـام،همين دليلهداشت

هايي كه در زمان سلطنت شـاه ها برخالف غزلدر اين غزل. استشاه شجاع امتناع كرده 

و در مدح او سروده شده و كنايه،شجاع ماننـد معشـوق توصـيف اند، شاه شجاع به رمز

از مشــهورترين 471، 439، 400، 360، 267، 236، 182، 109هــاي غــزل. شــده اســت

ميهاي نامهغزل : شونداي حافظ محسوب

ــري ــه دلدي ــت ك ــتادس ــامي نفرس دار پي

حافظ به ادب باش كـه واخواسـت نباشـد

و كالمـــي نفرســـتاد ...ننوشـــت ســـالمي

ــي ــه غالم ــاه پيــامي ب ــر ش نفرســتادگ

)109غزل(
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حســب حــالي ننوشــتيم شــد ايــامي چنــد

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسـوخت

محرمي كو كه فرستم به تـو پيغـامي چنـد

كامگــارا نظــري كــن ســوي ناكــامي چنــد

)182غزل(

اي بصبا كن نفسوادي ومشكينزن برخاك آنبوسهل رود ارســر ساحـگر بگذري

ملتمساست اينجناب حضرت شاهم بسازنام حافظ گر برآيد بـر زبـان نـام دوسـت

)267غزل(

، 196، 123، 15،121 هـاي غـزل(.ي كه متضمن گله از ممدوح اسـتيهاغزل.5.3.2

)437و 240، 239
نشين داردبگوييدش كه سلطاني گدايي همحافظ عاشق مفلسخواهم چووگرگويد نمي

)121:همان(

ــي ــر نمـ ــل ميسـ ــافظ دوام وصـ ــودحـ شــاهان كــم التفــات بــه حــال گــدا كننــدشـ

)196غزل(

) 304و 149(يا حسن طلب،

ي باطــلاز بهــر معيشــت مكــن انديشــهحافظ قلم شـاه جهـان مقسـم رزق اسـت

)304 غــزل(

ز شاهنشه عجـب دارم گيردتا پاي حافظ را چرا در زر نميكه سربدين شعر تر شيرين

)149غزل(

 حافظ اين غزل را در جواب غزلي از شاه شجاع با مطلع
كه سوزم درنميچه شد جانا بدين گيـردمگر فرياد مهجوران تو را در سر نمـيگيـردگرمي

،ممـدوح خـواهي بـه گاهي نيز غزل را براي معذرت.)360: 1380غني،(،استرودهس

)489و 449، 283، 208هايغزل(.استتقديم كرده

آ به عذر خواهيربـرد نـامحافظ چو پادشاهت گه گاه مي ز بخت منما باز نجش

)489 غــزل(

حافظـا مخـروش نشيني تـو گداي گوشهرمــوز مصــلحت ملــك خســروان داننــد

)283غــزل(
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و قاعـده جايگاه تخلص در اين دسته از غـزل،كه پيداستچنان.5.4 ي هـا، بـا هنجـار

و برخالف عرف، تخلص در بيت پاياني نيامده مرسوم هم از مجموع. استخواني ندارد

در 495 مياغزل چنين هنجارگريزي32غزل حافظ، غـزل،32از اين. خوردي به چشم

و تنها دو غزل،غزل 30 اگر چـه بعيـد نيسـت( مدحي نيست) 194، 193(مدحي است

مي،)نيز مدحي باشد 194كه غزل  تـرين داليـل ايـن رسد يكـي از مهـم بنابراين به نظر

حداقل در زمـان(شأن وااليي،هنجارگريزي، حضور ممدوحاني در غزل است كه حافظ

قا) سرايش غزل . آنان را مدح كرده اسـت،اما بنا به ضرورياتي؛استل نبودهيبراي آنان

مياز جمله ،)130غـزل(اتابـك،،)11غـزل(تـوان از خواجـه ابوالوفـاي اين ممدوحان

هـاي غيرمـدحي، ها مانند غزلحافظ در اين غزل. نام برد...و) 319غزل(صاحب ديوان

و و عاشقانه و تنها در بيت آخر كـه بعـد از بحث كرده ... از موضوعات مختلف عارفانه

و ربطـي بـه كليـت اسـت زايد،گويي اين بيت؛است، از ممدوح ياد كرده تخلص آمده

 مانند غزل مشهور؛غزل ندارد

ــدان كــردملســا ...تا به فتوي خرد حرص به زندان كـردمهــا پيــروي مــذهب رن

و سالمت طلبي چون حـافظصبح هرچه كردم همـه از دولـت قـرآن كـردمخيزي

كـــها بندگي صاحسالگر به ديوان غزل صدرنشينم چه عجـب ردمـــب ديوان

)319غـــزل(

شـايد شـاعر بعـدها: گويدمؤتمن براي توجيه ذكر تخلص در بيت ماقبل آخر، مي

ـ  و ب و قافيه بر خاطرش گذشـته وه پايـان غـزل اضـافه كـرده بيتي با همان وزن اسـت

و بيت ماقبل آخر شـده باشـدهم،تخلص : 1352 مـؤتمن،(،چنان در جايگاه خود مانده

غزل بيت آخر كـه بعـدها بـر30غزل، در حداقل32اما چه طور امكان دارد از بين) 60

و تنها در دو غزل  ،بيـت آخـر) 194، 193(خاطر حافظ گذشته، مربوط به ممدوح باشد

هـاي در برخـي از غـزل«كنـد كـه مدحي نباشد؟ دكتر حميديان به درسـتي اشـاره مـي

مي،آميز خواجه مدح اي در بينيم كه آن دو سه بيـت مـدحي مثـل زايـده گاهي اوقات ما

در)39: 1384 حميـديان،(».كنـد آيد كه با كل غزل احساس بيگانگي مـي آخر غزل مي

رااين موارد كه ممدوح بر عكس شيوه و مرسومي و از پس از تخلص آمـده،يج اسـت

ميآن ماجا كه اصوالً امضاي غزل در بيت پاياني حافظ بـا ايـن روش بـه،آيد؛ به گمان

و در پـي اي ممدوح خود را به هيچ گرفته گونه و گويا، بودن يا نبودن اين ابيـات است
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و يا عدم حضور نام ممدوح اگـر ابيـات بعـد كـه چنـان؛هيچ اهميتي ندارد،آن، حضور

شد،تخلص، حذف شود .هيچ خللي به كليت غزل وارد نخواهد

كههمان شد گونه و ممدوح(طور كلي بين جايگاه تخلصبه،مالحظه و) نام شاعر

ش و اگرچـه؛ن ممدوح در غزليات مدحي حافظ، ارتباط معني داري وجود داردأعظمت

.وجود داشته باشدامكان دارد به ندرت خالف قاعده، استثنائاتي نيز 

 هاي مدحي حافظجايگاه شاه شجاع در غزل.6

بنـدي، مـا معتقـديم كـه ممـدوحان حـافظ در نـزد او، از پايگـاه با توجه به اين تقسـيم

شدچنان. اندساني برخوردار نبوده يك و او با تغيير در جاي،كه گفته گيري تخلص خود

و چگونگي ذكر نام ممدوح تا حد زيادي ايـن  . هـا را نشـان داده اسـت تفـاوت ممدوح

و يـا بعـد از نـام خـود آورده، يعني اگر نام ممدوحي را به جاي نام خود، قبـل، همـراه

و بيان از. استگر جايگاه ممدوح در نزد او بوده تعمدي داشته بـراي اثبـات ايـن ادعـا

شـاه(هايي را كه به تصريح يا كنايه در مدح مشهورترين ممدوحش اي ديگر، غزلزاويه

ميسروده است، از منظر جاي) شجاع و تخلص شاعر، بررسي .شودگيري ممدوح

را،كه بسياري از شارحان ديوان حافظ بايد يادآور شد مشهورترين ممدوح حـافظ

ارادت حافظ به شاه شجاع تـا. اندي مدحي، شاه شجاع دانستههاحتي از نظر تعداد غزل

شجبعضي از غزل«جايي است كه  خرمشـاهي،(».اسـت اع را نيز استقبال كردههاي شاه

كه،كه گفتيمچنان)11: 1378 از39خرمشاهي معتقد است مورد مدايح او كـه70مورد

(در مورد ملوك معاصر است، مربوط به شاه شجاع است )12: همان.

كـل%6/20(غـزل30است، حداقل غزل مدحي كه مشخص شده 136از مجموع

، 292، 283هـاي كـه غـزل بايد يادآور شـد. در مدح شاه شجاع است) هاي مدحيغزل

و فقط يك بار لحاظ شـده»ج«و»ب«ي در دسته 489و 410 چنـان. انـد مشترك است

اسـت در مـدح شـاه شـجاع هايي را كه غني حدس زده كه قبالً گفته شد بعضي از غزل

آنياست، اما حتي به كنايه از مالزمات پادشاهي چيز اسـت، در ايـن آمـار نيامدههادر

ميها بيشوگرنه تعداد اين غزل،استلحاظ نشده  .شدتر

و غـزل 293غزل(:غزل مدحي، دو غزل6از مجموع» الف«ي در دسته به تصريح

و بعيد نيست غزل)به كنايه 285 و 108به نام شاه شجاع است كه غزل مقتضـبي اسـت
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ع بـه هـر. است، در مدح شاه شـجاع باشـد طارد تشبيه كرده كتابت ممدوح را به انشاي

و شـأن ممـدوح غزل%50و حداكثر%33حداقل،حال در هاي ايـن بخـش كـه ارزش

. در باالترين درجه قرار دارد، مربوط به شاه شجاع استها آن

، يـا بـه كنايـه)غـزل25(غزل كه حافظ به تصريح61از مجموع»ب«ي در دسته

غزل در مدح شاه شجاع است؛18است، قبل از تخلص، از ممدوح ياد كرده) غزل36(

ومي 320، 292، 284، 283، 235، 34،167هاي؛ غزل به تصريح، كه شامل غزل7 باشد

، 463، 410، 258، 177، 6،18،31،176هـاي غزل بـه كنايـه، كـه عبارتنـد از غـزل 11

469 ،470 ،489)  ...)و 289، 261: 1380غني،:ك.ر.

و تخلص با هم در بيت آخـر آمـده47از مجموع»ج«ي در دسته غزل كه ممدوح

و 292غزل. غزل در مدح شاه شجاع است11است،  ، 109(غـزل ديگـر10به تصريح

. به كنايه 439،489، 410، 283، 267، 236، 214، 149، 126

غزل مدحي30كه حافظ خود را برتر از ممدوح دانسته، از مجموع»د«ي در دسته

آن هم به كنايه، در مدح شـاه) 308(تنها يك غزل،)غزل مدحي نيست2غزل،32از(

و آن نيز در جواب غزلي از شـاه شـجاع اسـت كـه شـأن او را بـا اسـتقبال  شجاع است

: مطلع غزل شاه شجاع اين است. استايت كرده غزلش بيش از پيش رع
ــل ــنت جمي ــقان حس ــام عاش ــه ك باي ب تــــكي گزينم ديگري لـــو بديــــر

)1380:238غني،(

 هاي مدحي حافظ در مدح شاه شجاعپراكندگي غزل.6.1

با توجه به اهميت ممدوح كـه بـه كه پيداست، چنانجدول زيربا توجه به ستون چهارم

و بـه گـروه ترتيب از گروه الف شروع مي يابـد، شـاه شـجاع نيـز خاتمـه مـي»د«شود

طبيعـي،از طـرف ديگـر. هاي حافظ به همين ترتيب استترين حضورش در غزل بيش

و عظمـت او  و به تصـريح از او يـاد شـود، شـأن است وقتي جايگاه ممدوح واال باشد

او؛دوچندان خواهد شد اما اگر ممدوح جايگاه وااليي نداشته باشد، اگـر بـه تصـريح از

و ملموس،ياد شود كـه از ايـن نظـر نيـز چنـان. تر خواهد بـود اين كسر شأن دوچندان

و بـه ترتيـب؛است شده پيداست، شأن شاه شجاع حفظ در،مثالً حضور او به تصـريح
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و در گروه»ج«و»ب«،»الف«گروه حضـور،حتي يك بار به صورت تصريح،»د«است

. استنيافته 

هايتعدادغزلرديف

4مدحي

هايتعدادغزل

مدحي مربوط

 به شاه شجاع

يي كههادرصد غزل

 به تصريح يا كنايه

شجاع در مدح شاه

است

هاييمجموع درصد غزل

كه در مدح شاه شجاع

است، نسبت به كل 

گروه

غزل به تصريح3الف

غزل با كنايه3

1

1

33%

33%

33%

غزل به تصريح25ب

غزل با كنايه36

7

11

28%

5/30%

30%

غزل به تصريح14ج

غزل با كنايه33

1

10

7%

30%

23%

غزل به تصريح21د

غزل با كنايه9

-0-

1

-0-

11%

3/3%

توان گفت كه تا حد زيادي اوضاع سياسي در كتمان يا اظهار نام از طرف ديگر مي

 463، 439، 385، 302، 236، 235، 177، 109(هـاي مثالً غزل. استمؤثر بوده،ممدوح

هنگـام تسـلط شـاه 767تـا 765هـايي سالكه در مدح شاه شجاع در فاصله) 469و

آن،)261: 1380غنـي،( محمود بر شيراز سروده بـا توجـه بـه اوضـاع سياسـي شـيراز

و احياناً از ترس، به نام شاه شجاع تصريح نكرده  لقـب 235فقط در غزل. استروزگار

در؛اسـت ذكـر كـرده،به صراحت) ابوالفوارس= شهسوار(شاه شجاع را  امـا بـرعكس،

داري شـاه شـجاع، در كـه هنگـام كشـور) 293، 292، 284، 283، 267، 167(هـاي غزل

 292در غـزل(اسـت به صراحت از او نام برده،)363:همان(است، شيراز سروده شده 

و مقطع زيرا هيچ خطـري او را در ايـن،)به صراحت نام او را ذكر كرده است،در مطلع

حق؛ كندباره تهديد نمي بيبلكه عدم تصريح به نام او، نوعي و تفـاوتي حـافظ ناشناسي

م .استشدهيتلقي

و ابواسحاق نيز صدق همين قاعده در مورد ممدوحان ديگري از قبيل شاه منصور

يكطبيعي است كه اين قبيل غزل. كندمي و رابطـه ساني سروده نشدهها در شرايط ي اند

و؛اسـت نواخـت نبـوده حافظ با تمام ممدوحانش در مـدت عمـر او يـك بلكـه فـراز
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مي استهايي وجود داشته نشيب هاي مـدحي او مـنعكس شـده رسد در غزلكه به نظر

ره. است و گاهي گلهاز همين هـاي اي از يك ممدوح در غزلگذر است كه گاهي شكر

و اشـاره از ممـدوحي. او وجود دارد و حاسـدان بـا ايمـا حتي گاهي از ترس دشـمنان

(استتمجيد شده  دولـتي بو اسـحاقي خـوش درخشـيد ولـي راستي خاتم فيروزه.

است، آشـكارا رسيده) يا قدرت مجدد(و هنگامي كه ممدوحي به قدرت) مستعجل بود

.)...بيا كه رايت منصور پادشاه رسيد(است به مدح او پرداخته 

و،هاعالوه بر اين و دانش هـا در نظـر ممـدوح را نيـز در ايـن غـزل ... حافظ فهم

مي. داشته است مدحي كه ممدوح بـه تصـريح ذكـر هايتواند در انتساب غزلاين نكته

 هايي كه حامل معـاني عرفـاني اكثر غزل،مثالً غني معتقداست؛گشا باشداست، راهنشده 

) 273: 1380غنـي،(،اسـت شاه است؛ زيرا وزير عارف مسـلكي بـوده اند در مدح توران

هايي كه نـام آصـف عهـد، آصـف به ظن قوي يك دسته از غزل«: چنين معتقد استهم

و القـابي كـه مخصـوص وزراسـت در  دوران، خواجه، آصف ثاني، آصف ملك سليمان

اوآن ) 245: همـان(».اسـت} خواجـه جـالل الـدين تورانشـاه{ها وارد شده، راجع به

و در غزل ، هايي كه حافظ او را مدح كـرده شميسا نيز معتقد است ابواسحاق، منجم بوده

مي 214غزلرواز اين؛ است از اصطالحات نجومي استفاده كرده : گويدكه در آن

غزالـه بـودتـر كمپيشش به روز معركهحمله كـه خورشـيد شـيرگيرآن شاه تند

در؛)244: 1388شميسا،(داند با قطعيت در مدح ايشان مي در حالي كه غني آن را

(استمدح شاه شجاع دانسته  هم) 361: 1380غني،. ايهـاي مـدحي چنين غزلشميسا

آن كه و ملمع، شيريني، از خوشهادر خطي، زيبايي، تضمين اشعار سعدي، ابيات عربي

و از ممدوحي به صراحت ياد نشده، در مدح شاه شجاع مي . دانـد سواركاري بحث شده

) 270-268: 1388شميسا،(

 گيري نتيجه.7

گ درآنسـرايي در غـزل بـا توان نتيجه گرفت كه مديحهميفته شد با توجه به آنچه چـه

ازي مديحـه شيوه. اساسي داردياست، تفاوت قصيده مرسوم بوده سـرايي در غـزل قبـل

مي؛بودحافظ شروع شده  تر از سـاير بيش،هاي مدحي حافظرسد تعداد غزلاما به نظر

يك. پرداز استشعراي غزل ساني در نزد او برخوردار نيسـتند ممدوحان حافظ از پايگاه
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و مقام هاي مختلف با توجه به داليل سياسي، اجتمـاعي ممدوحان در زمانو حتي جاه

،اين تفاوت گاهي با ذكر ممـدوح، قبـل، همـراه يـا بعـد از تخلـص. متفاوت است...و

و گاهي با اظهار يا كتمان نام ممـدوح هـاي غـزل. اسـت نشـان داده شـده،نمايان شده

ميمدحي حافظ را با توجه به كاربرد تخلص در آن بنـدي توان به چهار دسـته تقسـيم ها

: كرد

ها در مدح مشهورترين ممدوحان اين غزل. هايي كه تخلص به نام ممدوح استغزل.1

و فرم بيشاين دسته از غزل. اندحافظ سروده شده تـرين شـباهت را بـه ها از نظر شكل

و جز دو بيت اول329 مثالً غزل؛قصيده دارند و پنج بيت است در،، بيست ديگر ابيات

؛مدح ممدوح است

و به نام حافظ است.2 از،اما در ابيات قبل؛تخلص در بيت پاياني به تصريح يـا كنايـه

و در اين قبيل غزل. است ممدوح ياد شده ها نيز حافظ ممدوح را بر خـود تـرجيح داده

؛استجايگاه واليي را براي او در نظر داشته 

و ممدوح در بيت پايان آمده.3 هـا گويي حافظ در اين غزل؛است تخلص به نام حافظ

؛ استي خود دانستهممدوح را هم مرتبه

و) تـر در يـك بيـت مانـده بـه آخـر بيش(تخلص حافظ در ابيات ماقبل آخر.4 آمـده

و يا به تصريح هـا، در اين دسـته از غـزل. استدر بيت آخر ذكر شده،ممدوح به كنايه

و حافظ او را بنا به داليل مختلف اي وصـله،ممدوح از جايگاه چنداني برخوردار نيست

تـأثير نبـودهبي،شرايط سياسي ممدوح نيز در اين موضوع. استبراي غزل خود دانسته 

بي،است و نشان، مانند خواجه ابوالوفا كه فقط يـك بـار در مثالً بعضي از ممدوحان نام

اسـت يـا آمـده)د(ي، در دسـته)130غزل(است گرفته ستايش قرارديوان حافظ مورد 

و ذكر شده)د(ي كه آن نيز در دسته) 390غزل(اتابك  . ...است

هاي مدحي خود، يـك روش را بـراي ممـدوحي حافظ در كاربرد تخلص در غزل

و تقريباً براي هر ممدوح آاكثر روش،خاص برنگزيده و اين به ن دليـل ها را اتخاذ كرده

.اندساني برخوردار نبودهاست كه ممدوحان او هميشه از پايگاه يك
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هايادداشت
او در غزل، نقـل سرايي مديحهي شناسان را در زمينهآقاي هوشنگ فتي اظهار نظر اكثر حافظ.1

كه براي مزيد اطالعكرده بمي،اند (ه آن مراجعه كردتوان )100-85: 1385فتي،.
-مورد اسـتناد در ايـن پـژوهش؛ همـان تصـحيح مشـهور غنـييهكه نسخبايد يادآور شد.2

، مالك مطالبي است كه در كتاب تاريخ عصر حـافظ آمـده زيراما در موارد؛قزويني بوده است
: است
:چنين است346بيت ماقبل آخر در غزل)الف

شه خاور كنممن غالم شاه منصورم نباشد دور اگر از سر تمكين تفاخر  بر
(استدر شرح سودي نيز ذكر شده )1936: 1378 سودي،.

:دو بيت مانده به آخر اين بيت وجود دارد206در غزل)ب
و عهد بواسـحاق بـود نه رواق چرخ اخضر بركشند دور شاه كامگار غنـي،( پيش از اين كاين

1380 :173(
غـزل150است، درصدها را بر مبناي همـين غزل 150ي آماري ما كه جامعهبا توجه به اين.3

و8هرچند؛ايممحاسبه كرده .غزل نيز مدحي نيستند6غزل تكراري

كه تخلص در بيت ماقبل آخر آمده31كه غزل بايد يادآور شد.4 »د«ي، در دستهبه اعتبار اين

كنايه از او ياد، بلكه قبل از تخلص به است اما چون ممدوح بعد از تخلص ذكر نشدهذكر شده
»د«ي نيـز كـه در دسـته 214غزل. استلحاظ شده»ب«ي شده است، در اين جدول در دسته

به اعتبار اين به دسـته آمده، اما و تخلص در بيت ماقبل آخر آمده، در اين جدول، ي كه ممدوح

.استمنتقل شده»ج«
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