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Abstract 
Although praise, as an awkward patch in the Diwan of the Unseen 

Language, is expensive for the eyes and character of Hafez Dostan, and it is 

also true that the nature of praise is in conflict with Hafez's idealism and 

liberalism, but whether you like it or not, it must be accepted that Madh's 

foot is open to Hafez Rand's Diwan as well. and exposed it to all kinds of 

critics' judgments. The main issue of this research has been a re-reading of 

Madhi Hafez's sonnets without prejudice with a critical stylistic approach 

with the aim of discovering the hidden discourse mechanism in the 

quadruple stylistic layers of language, syntax, rhetoric and discourse of these 

sonnets. In order to carry out this research, a combined method (descriptive, 

analytical, statistical) was used to examine 54 selected ghazals of Divan 

Hafez, and these results were obtained: in the linguistic layer, the 

predominance of two-faced Randy codes and the less use of personal 

indicators, emotional words and special words. which is necessary for praise 

poetry, the color and flavor of praise in Hafez's praise poems has been 

reduced to a great extent; In the syntactic layer, the emotional aspect and 

desire, which is more suitable for praise, has very little frequency; In the 

rhetorical layer, there is not much initiative and effort to invent rhetorical 

tools in order to confirm and emphasize the discourse of praise; In the 

discursive layer, priority is given to explicit and persuasive actions, which 

also serve to promote Hafez's (and not praised’s) discursive values; 

Therefore, it can be said that there is no significant difference in any of the 

stylistic and discursive layers of Hafez's lyrical lyrics and his other lyrical 

lyrics, and all of these factors have caused the praise and praise 

characteristics in Hafez's poetry to fade. 
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 چکیده
درست کند، و نیز  دوستان گرانی می بر چشم و طبع حافظ ،الغیب لسان دیوانمثابه وصلۀ ناجوری در  مدح به اگرچه
باید پذیرفت ناخواه  خواها ، امّ گیرد قرار می حافظخویی  مرام رندی و مشرب آزاده در مغایرت بامدح  ماهّیتکه  است

لۀ اصلی ئمس .است منتقدان نهاده  های انواع قضاوتعرض در مآن را رند هم باز شده و  حافظ دیوان بهمدح پای که 
 با هدفشناسی انتقادی  سبک رویکردمدحی حافظ با  غزلّیاتاز داوری  و بدون پیشاین تحقیق، خوانشی دوباره 

. بوده است غزلّیاتاین  گفتمانی   و زبانی، نحوی، بالغیۀ های سبکی چهارگان در الیه پنهانسازوکار گفتمانی کشف 
 دیوانغزل مدحی منتخب  54برای بررسی  یفی، تحلیلی، آماری(انجام این تحقیق از روش ترکیبی )توص منظور هب

های  : در الیۀ زبانی، غلبۀ رمزگان رندی دووجهی و کاربرد کمتر شاخصاستفاده شد و این نتایج به دست آمد حافظ
مدحی حافظ به  غزلّیاتدر از رنگ و بوی مدح که الزمۀ شعر مدحی است،  ی و واژگان خاّص شخصی، واژگان حّس 

فراوانی  ،مناسبت بیشتری با مدح دارد یی کهتمّناعاطفی و  وجهّیتمیزان زیادی کاسته است؛ در الیۀ نحوی، 
کید گفتمان منظور  ابداع ابزارهای بالغی به؛ در الیۀ بالغی، ابتکار و تالش چندانی برای داردکمی بسیار تأیید و تأ

هم در خدمت تبلیغ   ترغیبی است که آنهای تصریحی و  ت با کنشآید؛ در الیۀ گفتمانی اولویّ  مدحی به چشم نمی
یک از  داری در هیچ که تفاوت معنی نظر دادتوان  می ،بنابراین ؛گیرد قرار می (و نه ممدوح) گفتمانی حافظهای  ارزش

د و مجموع این عوامل باعث او وجود ندار غزلّیاتفظ با سایر مدحی حا غزلّیاتهای سبکی و گفتمانی  الیه
  در شعر حافظ بوده است. مّداحیت خاّصیشدن مدح و  رنگ کم
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 همقّدم. 1
 دیوانلۀ مدح در ئشناسی، پرداختن به مس برانگیز در مطالعات حافظ یکی از موضوعات مناقشه

نادیده انگاشته و ی آن را کلّ  پژوهان در مواجهه با مضامین مدحی شعر حافظ، یا به حافظ .اوست
اند عنصر  وناگون سعی داشتهیا با طرح ادّله و براهین گ ؛اند وجود مدح در شعر او را مسکوت وانهاده

های کّمی و  با تحلیل ،و یا در موارد بسیار معدود نند؛ک تر رنگ توجیه و کم ،در دیوان حافظ رامدح 
 ند:ا فظ پرداختهپردازی حا کیفی و با دیدی انتقادی به مدیحه

چنان که محیط و عصر زندگی این شاعر را در هم ،(1383) تاریخ عصر حافظقاسم غنی در کتاب  -
اجتماعی،  غزلّیاتکدام از زند که هر کاود، تخمین می اسی میابعاد اجتماعی، حکومتی و سی

یک از وقایع یا اشخاص عصر حیات وی در ارتباط است.  سیاسی، انتقادی و مدحی حافظ با کدام
پایه و مایۀ اصلی بسیاری از تحقیقات پس از خود، در موضوع شعر، احوال و روزگار و  ،تحقیق این

 ات حافظ بوده است.مدحیّ 
، ضمن اشاره به تاریخچۀ مدح در (1364) «وظیفه در شعر حافظ»در مقالۀ  یابوالفضل مصّف  -

ت شعر دری وارد آورده است، معتقد است مای که به مقام انسانی شاعر و فخا شعر فارسی و لطمه
در زمرۀ اشعاری از این  توان کامالا  به خصلت آزادمنشی حافظ، شعر مدحی او را نمی توّجهکه با 

 دست قرار داد و به وی لقب شاعر مّداح داد. 
، پس از ذکر (1365) «حافظ دیوانسرایی در  نظری انتقادی بر مدیحه»مهدی برهانی در مقالۀ  -

عرب و عجم، بررسی منافع و مضاّر حاصل  ادبّیاتۀ مبسوط و تحلیلی بر تاریخچۀ مدح در مقّدم
خدمات دربارها در حفظ و اشاعۀ  ،از پیوند ادبا و شعرا با مراجع قدرت و حکومت در طول تاریخ

کند تا  خود را می کوششفارسی و مروری بر غزل مدحی و ساختار آن، نهایت  ادبّیاتزبان و 
های  فرد و متفاوت از شیوه بهاو منحصر مّداحیقانع کند که شعر مدحی حافظ و روش مخاطب را 

ف بر آن است که با ذکر در بخش نخستین مقاله، تالش اصلی مؤلّ  .شدۀ مدح است متداول و عادت
وجه و  حافظ بی» د کهکنشرح احوال ممدوحان حافظ و عملکرد سیاسی و فرهنگی آنان اثبات 

ترین شاه آل مظفر[  النفس مورد کسی را مدح نگفته و اگر هم استثنائاا از شاه یحیی ]ضعیف بی
 : 1365)برهانی، « مدحی کرده، در جای دیگر او را نکوهیده و از عمل خود اظهار ندامت کرده است

هانی مدح حافظ را ، بر«ات مدح در زبان حافظکیفیّ »با عنوان از این مقاله  ی؛ در بخش(3/56
به اعتقاد وی طنز، اعتراض  .داند اکی و هجو و ابتذال می، معتدل و مبّرا از هتّ شاشعار همچون کّل 

ی تغییر داده کلّ  مدح را در شعر حافظ به ماهّیتو انتقاد اجتماعی و نیز حکمت و اندرز، 
را به عصمت و طهارت ، امرای بلهوس از این طریق خواجه توانیم بپذیریم طوری که می به ؛ است

وظیفه و تقاضای وظیفه »دیگری از این مقاله با عنوان . در بخش (76 :)همانکرده است  تشویق می
اح، متفاوت و ف، کیفّیت تقاضای حافظ از سایر شاعران مّد ، باز هم به اعتقاد مؤلّ «در شعر حافظ

 .(81 :)همانمستقیم بوده است  غیر، همیشه توأم با مناعت طبع و اوتقاضای ؛ زیرا بسیار واالتر است
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، جسارت حافظ را در استمرار حمایت و (1367) «سر به آزادگی»سعید نیاز کرمانی در مقالۀ  -
ب آنان بر سر قدرت دشمنان زورمند و متعّص مدح  ممدوحانش در مواقع نامساعد روزگار که 

 داند. آزادگی حافظ می و نشان مّداحیۀ آمد روحیّ  ستاید و آن را خالف می 1،هستند
، در مقالۀ (1989/1367) راز درون پردۀ حافظ: سه مقاله دربارۀ حافظمحمود کیانوش در کتاب  -

ات های دوگانه از مدح حافظ، دفاعیّ  ، ضمن اشاره به برداشت«گدای کیمیاگر»سوم با عنوان 
: 1367کیانوش، )داند  ثیر میأت ضروری و بی های حافظ، غیر مّداحیرا از « کنندگان حافظ عبادت»
« آنچه هست»ای دوبعدی و در کشاکش  سرشته . به اعتقاد وی حافظ همچون هر انسان دیگری،(8
های خود را از  است و در ادامۀ تحقیق، با مرور اشعار مدحی حافظ، برداشت« چه باید باشدآن»و 

، دخالت رقبا، قهر، آشتی، فراق، طلب، های شاعرانه )دوستی، رفت و آمد، مجاوبهرابطۀ حافظ با ممدوحانش 
)استغنا و کند و دو ُبعد تجربۀ زیستۀ حافظ  گونه مطرح می شکلی روایت به خاکساری، آزادگی و نصیحت(

در بخش دیگری از مقاله، به ساختار  .گذارد را در شعر مدحی او به تماشا می طلب و بندگی( آزادگی/
)نسیب و تشبیب، از قصیدۀ مدحی و اجزای آن  غزلّیاتهای مدحی حافظ و الگوبرداری این نوع  غزل
های مدحی  مدحی حافظ، با غزل غزلّیاتکند و ضمن مقایسۀ  اشاره می ص یا گریز، ورود به مدح(تخلّ 

تی دوگانۀ حافظ ۀ الگوی رفتاری و شخصیّ دیگرانی چون خاقانی و خواجوی کرمانی و طرح دوبار
ا که منکر زندگی نه آ»رسد که  به این نتیجه می ت مدح()یکی انسانی سر به آزادگی و آن دیگری در سائلیّ 

 . (82 :همان)« اند ت انسانند، منکر واقعیّ ا دوگانۀ حافظ
های مدحی  ، غزل(1369) حافظ خراباتیل کتاب فّرخ، در بخش سوم از جلد اّو  ین همایونالّد  رکن -

)اسامی ات ، با ذکر جزییّ غزلّیاتهای احتمالی یا قطعی از شأن نزول  حافظ را با تکیه بر گزارش
دهد. این اثر  شرح می ...( ، اصطالحات دیوانی و شغلی، مناسبات حافظ با بزرگان حکومتی و مذهبی وخاّص 

 بیشتر جنبۀ توصیفی دارد.
با عنوان  (1373) مزاج دهر تبه شدحافظ، بخشی از کتاب  حیمداشعار  دربارۀترین نقد  تند -
بسیاری از مفّسران حافظ یا »که معتقد است: است نوشتۀ محمود درگاهی « مدح در شعر حافظ»

به توجیه یا  ،اند و در نتیجه اند و یا راست نگفته اندیشیده اند، یا درست نمی ت را نداشتهئآن جر
نویسندۀ این اثر، ضمن مرور مطالعات پیشین در  .(231: 1373)درگاهی، « اند تزویر گرفتار شده

حافظ  دیواندادن مدح در  رنگ جلوه قان مختلف در کمموضوع مدح حافظ، سعی شارحان و محّق 
اشعار  ۀهای آنان را با دالیل تاریخی، اجتماعی و ادبی و با ذکر نمون نکوهد و تمام استدالل را می

در پاسخ آنان که معتقدند حافظ  مثالا  ؛کند و اشعار شاعران دیگر رد می حافظ دیوانمرتبط از 
گزیده است، شواهد تاریخی از ظلم، سّفاکی و  ممدوحان خود را از میان حاکمان نیکوخصال برمی

ت دوستی حافظ با برخی حکمرانان را در اندیشۀ جا که علّ کند تا آن د ممدوحان حافظ ذکر میفسا
 2دار تاریخ حافظ آیینه کهعا این مّد  یابد. وی در ردّ  بی وی منحصر میطل باشی و عشرت خوش



 5/ 29،  پیاپی 1401، بهار  و تابستان 1، شمارۀ 12ادب فارسی، سال 

است، مستندات بسیاری از تحریف وقایع تاریخی در شعر مدحی فارسی و مدایح حافظ را شاهد 
 :رسد  آورد و به این نتیجه می می

او نیز مانند  چه بخواهیم تاریخ را در آیینۀ شعر حافظ بخوانیم، باید در برخی موارد در شعر چنان
ای، به جای آن قرار دهیم تا سیمای یک  همۀ شاعران پیش و پس از دورۀ او، عکس معنای هر کلمه

به جای کلمۀ عادل، کلمۀ ستمگر، به جای کلمۀ بخشنده،  حاکم عصر او را بهتر بشناسیم؛ مثالا 
 (. 303 :یک را دریابیم )همان... قرار دهیم تا معنی هر کلمۀ بخیل و ممسک و

، (1385) «بینی سعدی و حافظ و نقش آن در مدحیات دو شاعر تفاوت جهان»نکوروح در مقالۀ  -
ای از  زبان شعر مدحی سعدی را سرشار از تناسب و اندرز و زبان شعر مدحی حافظ را مجموعه

یژگی شعر مدحی حافظ ناشی از نااستواری رابطۀ کند. وی معتقد است که و فی میطنز و تضاد معّر 
با صاحبان قدرت و نگرش منفی او به جریانات حاکم بر آن عصر است؛ در مقابل، لحن حافظ 

امید او به زمان خود ات، از نگرش مثبت و آرامش پرمشّوقانه و زبان پندآموز سعدی در مدحیّ 
 دهد. گواهی می

ی ، با بررسی معان(1391) «سرایی حافظ نقد و بررسی مدیحه»دخانی  در مقالۀ مالمیر و محّم  -
ات آماری از این مضامین، به این نتیجه اّطالعثانوی جمالت موجود در اشعار مدحی حافظ و ارائۀ 

مدحی و رندانۀ خود  مدحی خود، بیش از مدح، به منظورهای غیر غزلّیاتاند که حافظ در  رسیده
 نظیر ریاستیزی، پند و اندرز و طنز پرداخته است.

ی ها ، با مرور شیوه(1392) «های مدحی حافظ ص در غزلجایگاه تخلّ »حیدری و دژم در مقالۀ  -
دو را ذکر نام خود، گاه نام ممدوح و گاه هرحافظ که در آن شاعر گاه  یها ن نوع از غزلیص در اتخلّ 
جه ین نتیات و ممدوحان آن، به احیّ کدام از مدی از هرخیو تار یآمار یها لیتحل با کند و می
اند،  برخوردار نبوده یکسانی یاسیو س یگاه اجتماعیاز جااند که چون ممدوحان حافظ  دهیرس

ص استفاده هر ممدوح از روش متفاوتی در تخلّ  یخود، بنا به رتبۀ اجتماع یححافظ در غزل مد
 ده است.کر
ای در  همقّدمبا ذکر  (1398) های تاریخی/مدحی اشعار حافظ زمینهدر کتاب  جواد مرتضاییدسیّ  -

مدحی او را از  غزلّیات، طور خاّص  شینۀ مدح، اشعار مدحی حافظ و بهباب تاریخ عصر حافظ و پی
است. محتوای این کتاب اغلب مبتنی   دهکرمایۀ اصلی غزل  بررسی  حیث ممدوح و تحلیل درون

 ، نوشتۀ قاسم غنی است. تاریخ عصر حافظکتاب  ویژه بر تحقیقات پیشین، به
ای  هز قضیّ حافظ، ناشی ا دیوانرسد این همه تکاپوی توجیه و تخفیف مدح در  به نظر می

فارسی  ادبّیاتدر  مّداحیآمیزی که به مدح و  های حقارت آن را در نگاه دوسویه باشد که یک سوی
و  عامّ )دانان  باید جست و سویۀ دیگرش را در نگرش تکریمی و قدسی همۀ فارسی ،وجود دارد

 الغیب:  به ساحت معنوی لسان (خاّص 
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ای برای کسب جیفۀ  سرایان حرفه چون دیگر مدیح ناکرده و زبانم الل، حافظ هم نکند خدای
بریم از این  دنیایی و به طمع دیگدان طال، دهان به تمّلق و چاپلوسی گشوده است؟ پناه به خدا می

صواب و پلیدی برده باشیم نیازی چون حافظ، چنین ظّن نا مرد کریم و بی آزاده که در حّق 
 (.103: 1368)تجریشی، 

درست  .ها، امری عینی و واقعی است رغم همۀ انکارها و توجیه بهحافظ،  دیوانوجود مدح در 
شد و دلشان  داران حافظ آرزو داشتند خامۀ وی به ستایش این و آن آلوده نمی دوست» است که

: 1352)دشتی، « رفت ار و مولوی میو عّط  خواست که از این حیث، شانه بر شانۀ ناصرخسرو می
چون همۀ اسالف و اخالف کند، پس هم امرار معاش می« وظیفه»، لیکن حافظ با (183

مد آن که وظیفه خواهد داد، مجیزش اکند و برای خوش می تمّناسرایش، وظیفه را از ممدوح  مدیحه
کاستی در میزان آن مشاهده  و بیند یا کم گوید و هرگاه که تأخیری در دریافت وظیفه می را می

درست  .کشد را به میان می« روز حساب»و « هحسبه للّ »گشاید و پای  کند، لب به شکوه می می
های بسیاری را در این  ، نوآوریخود الحیل  زبانی و بالغی در شعر مدحی ةاست که حافظ به طرف

با همۀ »کاهد، ولی  تقاضا میده است که در عین حال از ابتذال مدح و تلخی کرشعری وارد  گونۀ
حی با که این مدایح تناقض صری توان مدایح حافظ را نادیده گرفت. مخصوصاا  این توجیهات، نمی

 .)همان(« تابد ها فروغ استغنا و علو طبع میابیات دیگری دارد که از آن
ناپذیر مدح حافظ،  برای کمک به حل ماجرای پایانشود که  اکنون این ضرورت احساس می

بودن به ابزارها و با مجّهز  های نوین پژوهش .تر تحلیل متن بهره جست های تازه از شیوه دبای
بارۀ رات و باورهای عام درای به تصّو  چنان که خدشههم تواند میهای تحلیل متن،  هنظریّ 

این اعجوبۀ شعر فارسی را عادالنه،  دیوانآورد، وجود مدح در  بودن شعر حافظ وارد نمی قدسی
، از جهات مختلف زبانی، آوایی، بالغی، «الپوشانی»بدون  ،و در عین حالداوری  پیشغ از فار

کاتری را در این موضوع تر و قابل اتّ  کنشی و گفتمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و نتایج علمی
متنی دارد  د. این امر نیاز به رجوع دوباره به متن و تحلیل تمام مناسبات درونکنبرانگیز ارائه  چالش

  :پژوهشگر قرار دهددر اختیار  ،از موضوع مورد بحث یهای جدیدتر انگارهتا 
های تماشا و آشنایی را از  گاه باید راه ای زنده بنگریم، آن ]حافظ[ را به عنوان پدیده دیواناگر تمامی 

یم و با سازوکار و چگونگی کارکرد عوامل آن در یکدیگر آشنا شویم تا گردش یخود پدیده بجو
 (.11: 1387درونی ما از نظارۀ بیرونی، راهگشاتر و بیناتر باشد )مسکوپ، 

جهت  ا بهاند، امّ  هشداشعار مدحی حافظ اگرچه از منظرهای مختلف در چندین تحقیق بررسی 
های پیدا و ناپیدای بین متن و فرامتن است، تاکنون  اطیابی به ارتبگفتمان حاکم بر آنها که راه

متن، به  یساخت گفتمان در ژرف یافتن نکات پنهان فکری .اند موضوع سنجش و پژوهش نبوده
 یها ق پژوهشیخواهد شد که از طرمنجر از شعر مدحی حافظ  یتر قیعم یها شناخت

ن یا یلۀ اصلئد و مسشو ّسر مییل گفتمانی میو تحل یشناس بر اصول زبان یمبتن یشناخت کسب
شناسی تحلیل گفتمان  با استفاده از سبک پژوهش، نیافته است؛ این اساس شکل یبر همنیز ق یتحق
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وۀ یق از شین تحقید. در اکن میل یمختلف متن تحل یها هیانتقادی، اشعار مدحی حافظ را در ال
  م.یا بهره جستهآماری(  -یاستدالل -یفیتوص -یلی)تحل یبیترک

مرور و  ،یافته در موضوع مدح حافظ ، نخست تمامی تحقیقات انجامانجام این پژوهش برای
گاهانهمقّدمات بریافتۀ پژوهشگران اّطالعو  ها دیدگاهچکیدۀ  تر  ، برای اجتناب از تکرار و ادامۀ آ

تحقیقات پردامنه و وجود این . ذکر شده است ها یافتهاین  خالصۀ .یادداشت شدمسیر تحقیق 
-های تاریخی مایه ه چون نام ممدوحان و یا بنلیّ ات اّو اّطالعباب مدح حافظ، نیاز به ذکر  د درمتعّد 

ات آماری از اّطالعسپس با تکیه بر  .مدحی حافظ را مرتفع ساخته است غزلّیاتاجتماعی 
 ،(1398)و مرتضایی  (1383)چون غنی کسانی برگرفته از آثاری اغلب ، های مدحی حافظ غزل

دیوان حافظ به را از  ،هابودن آن ت در مدحیبا بیشترین قطعیّ ، غزل 54شامل  جامعۀ آماری تحقیق،
شناختی انتقادی در چهار الیۀ  با الگوهای تحلیلی سبک غزلّیات پس از آن برگزیدیم. سعی سایه

ها استخراج و تحلیل  های آماری هر بخش از الیه تجزیه و داده )زبانی، نحوی، بالغی و کنشی(سبکی 
کدام از های هر تدالل قیاسی از مرور دادهتجزیه، تحلیل و اس برآینددستاورد نهایی تحقیق،  شد.
      ها بوده است. الیه

 

 4یانتقاد یشناس کو سب 3یل گفتمان انتقادیتحل. 2
یعنی با  ؛مورد نظر گویندگان و نویسندگان است هایتحلیل گفتمان انتقادی، تحلیل ایدئولوژی

زیادی به اندیشه و فکر نویسنده و گوینده دست یافت.  توان تا حّد می ،تحلیل گفتمان انتقادی
د. شو میفلسفه و سیاست استفاده  ،از زبان ، اعمهاها و رهیافتمفهوم گفتمان در بسیاری از رشته

یی این واژه شده است. گفتمان در گسترۀ مفهومی خود، به ای موجب ابهام معنااین امر تا اندازه
ی و ا اگر بخواهیم این واژه را در معنای فنّ ؛ امّ استمعنای موعظه، خطابه، سمینار، سخنرانی و ... 

 توانیم بگوییم: ، میعلمی بررسی کنیم
ت یا م، وضعیّ متکلّ ا را با ارجاع به نهتوان آپردازد که تنها میبان میهایی از زگفتمان به جنبه

کردن  مشّخصکه در  رهای دیگر بیان نمودت مکانی و زمانی وی یا با ارجاع به متغیّ موقعیّ 
اتی مقّدمگو شرط و ی، گفتروند. در این کاربرد فنّ گفتار به کار می بسترهای بافت موضوعی پاره

نوشتاری را که در جریان گفتمان هر نوع گفتار و کالم « دایان مک دانل»هر گفتمان است و به بیان 
 (.62-60: 1382شود )فرقانی، گیرد، شامل میاجتماعی شکل می

شناسی است که کارکرد زبان را در  ای در زبان رشته تحلیل گفتمان انتقادی، شاخۀ علمی بین
ر پسانوگرایی آوردهای تفکّ  ادی، از رهکند. این روش علمی نّق  جامعه و سیاست بررسی می

ای از احکام را تا دارد که معتقد است: ما مجموعه میشل فوکواست و ریشه در آرای  مدرنیسم( )پست
نامیم. گفتمان متشکل از بندی گفتمانی مشترکی باشند، گفتمانی میق به صورتکه متعلّ  زمانی

به نقل )ای از شرایط موجود را تعریف کرد ا مجموعهنهتوان برای آاز احکام است که می تعدادی
معتقد است که عواملی همچون بافت تاریخی،  ،شناسی از زبان رویکرد. این (40: 1384 سلطانی،
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روابط قدرت و سلطه، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژی، متن یا صورت زبانی و معانی 
ای، چگونگی تبلور  . این روش مطالعاتی چندرشته(11: 1389زاده،  )آقاگلآورند  جدید را به وجود می

نظام زبانی و  گیری پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل بافت درونی زبان و نیز کّل و شکل
در تحلیل گفتمان انتقادی، . کندبررسی می تی()زمینۀ اجتماعی، فرهنگی و موقعیّ زبانی  عوامل برون

توان با میدر واکاوی و تحلیل گفتمان،  ،رواز این»ای از گفتمان قابل دستیابی است؛ معانی تازه
ای دست یافت و به های داللتی، به معانی تازههای کالمی و زیرساختاز روساخت یریگ بهره

: 1390زاده، )روشنفکر و اکبری« خطوط فکری، ایدئولوژیک و اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد
 ۀوسیل تحلیل گفتمان انتقادی بر نحوۀ بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به ،در نتیجه ؛(126-127

 کند. گو تأکید میو متن و گفت
؛ سروکار دارد «تبافت موقعیّ »و  «بافت متن»گر با دو عنصر کلیدی  در تحلیل گفتمان، تحلیل

ر گرفته و عنصر زبانی در چارچوب چه متنی قراکند  روشن میاین است که  ،منظور از بافت متن
در داخل متن چه تأثیری در تبلور صوری، کارکردی و معنایی آن  ،جمالت ماقبل و مابعد آن عنصر

 که تولید شده است، مّد  خاّصیت تی، یک عنصر یا متن در چارچوب موقعیّ دارد؛ در بافت موقعیّ 
همگی از این نوع هستند  ،های فرهنگی، اجتماعی، محیطی و سیاسی گیرد. بافت نظر قرار می

 .(24: 1379پور، )بهرام
گیری مفاهیم اجتماعی در زبان و ی است که نحوۀ شکلرویکردشناسی انتقادی سبک

های فیلسوفانی تحت نفوذ اندیشه کند. این نوع تحلیل مستقیماا ها را تحلیل میهای بازنمایی آن شیوه
شناسی متنی انجام حلیل گفتمان و زبانهای کاربردشناسی زبان، تمانند فوکو، سرل و روش

های  در بررسی متن ،شناختیهای زبانبا ابزارهای این روشرا ای که زمینۀ کار گونه به ؛گیرد می
اند از: شناسی انتقادی عبارتشناسی فراهم کند. مفاهیم بنیادی سبککوتاه و بلند برای سبک

اصطالحی است برای اشاره به آن » رویکرداین  سبک، گفتمان، نظریۀ انتقادی، ایدئولوژی و قدرت.
ا مفاهیم اجتماعی از طریق نهکنند که در آ هایی را بررسی می ششناختی که رودسته از آثار سبک

شناختی را این گرایش سبک ،شناسی انتقادی و تحلیل گفتمان انتقادی شوند. زبانزبان آشکار می
 . (26: 1394)نورگارد و همکاران، « ای الهام بخشیدند و بر آن اثر گذاشتندطور گسترده به

 

 مدحی حافظ غزلّیاتهای سبکی  تحلیل الیه. 3
بافته از  مند و درهمای نظامنظم نیست؛ بلکه شبکههای درهم و بیای از آواها و نشانهزبان، توده

از خالل همکاری و پیوستگی  ،متن هره از گفتار یا هر تکّ  هر پارۀ ،بنابراین ست؛ها و پیوندهاهالی
تواند شود. سطوح و واحدهای تحلیل در زبان که میدهی میچندین سطح متمایز زبانی، سازمان

اند از: الیۀ آوایی، الیۀ واژگانی، الیۀ نحوی، عبارت ،دهی کندشناسانه را سازمانیک بررسی سبک
ها را با یک از این الیهشناسی هردانش زبان .سی و الیۀ ایدئولوژیکیشنا الیۀ بالغی، الیۀ کاربرد
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تحلیل  رامدحی حافظ  غزلّیاتهای سبکی  در ادامه الیه .کندای بررسی میها و ابزارهای ویژهروش
 .ایم هکرد

 

 مدحی حافظ غزلّیاتل الیۀ واژگانی یتحل. 3-1
 

 دار واژگان نشانه
ها شود که این واژهدار، سبب میهای نشانمثبت و منفی در واژههای وجود معانی ضمنی و تداعی

کنندۀ رابطۀ بینافردی داری، بیانرو نشانهباشند؛ از این خاّصیی و تلّق  مشّخصدربردارندۀ نگرش 
تواند دار، مینشان و نشانکند. میزان استفاده از لغات بیدر کالم است و سطوح سبکی را بیان می

ت، دیدگاه روایی و تعیین میزان دخالت نویسنده برای شناسایی سبک، انعکاس فردیّ معیار روشنی 
، ها، عالوه بر داللت بر یک مفهوم خاّص این دسته از واژه»طرفی وی باشد. در متن یا بی

ی نویسنده و گوینده را در دربردارندۀ معانی ضمنی و مفاهیم ارزشی نیز هستند که نگرش و طرز تلّق 
  .(16-15: 1384)شمیسا،  «خود دارند

مدحی حافظ را در چهار گروه، به ترتیب زیر، بازجسته و تحلیل  غزلّیاتدار در  واژگان نشان
 یم:ا هدکر

 

 رمزگانالف( 
نظامی از دانش است که امکان  ،هر رمزگان .شناسی استرمزگان از اصطالحات کلیدی نشانه

بنیاد است. زبان،  بنیاد و فرهنگبافت ،بیشترکند و تولید، دریافت و تفسیر متون را فراهم می
های آداب، رمزگان هجملاز ،های دیگرست؛ زیرا همۀ رمزگانترین رمزگان اترین و پیچیدهبزرگ

واسطۀ زبان قابل توصیف است  های حرکتی و غیره بهپوشاک، غذا، اطوار، اشارات، نظام
 (.150: 1387)سجودی، 

سپردگی نویسنده نقش آن رمزگان در متن، میزان وابستگی و دلنوع رمزگان در الیۀ واژگانی و 
ه گاه البتّ  ؛کندمی مشّخصها و نهادهای قدرت را ط و نسبت او با ایدئولوژیمسلّ  یهابه گفتمان

: 1391دهد )فتوحی، های اقتدارگر نمیی است که تن به سلطۀ گفتمانبیان هنری سخنور در حّد 
260.) 

پنج نظام تر زبان شعر مدحی حافظ،  عمیقوجو، مقایسه و در نهایت تحلیل  برای جست
بار فرهنگی و  ۀرا که عمدمدحی(  ضّد ، مدحی ،رندی، سیاست/حکومت، )شریعت/طریقترمزگانی 

 یم:ا هجست غزل مدحی حافظشرح در دین ب ،دارند حافظ غزلّیاتاندیشگانی را در 
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های رمزگانی غزلّیات مدحی حافظ گروه -1جدول شمارۀ   
یقت یعت/ طر و  مّداحیرمزگان  رمزگان آیین رندی حافظ رمزگان حکومت/سیاست رمزگان شر

 تقاضا
رمزگان ضد 

 مدحی
-طریقت-دین-حکمت-شرع

دولت  -سفر روحانی-سلوک
-خداوند-خدا-سبحان-احمدی

-سجود-عدم-صنع-توحید
-فانی-ابد-ازل-حضور-وجود

-جمال-حسن-نور-رّزاق-باقی
-بهشت-رحمت-فرشته-عشق

-کوثر-حور-دارالّسالم-فردوس
-هّمت-خیر-توفیق-غیب-عرش

-صبر-اشتیاق-شوق-عافّیت
-غیرت-محّبت-الدّج -مهدی

-شب-صفا-صدق-نعمت-شکر
-کرم-یارب-دکر-رمضان-قدر
-قضا-طریق-لطف-لطیفه-دل

-اسرار-رحمت-رحم-استغنا
-پارسا-محراب-کاینات-معما

-امانت-عارف-فیض-اجر
-مصلحت-مرحله-خضر-هاتف

-آزر-ثمود-عاد-عیسی-بال-وقت
-اعظم اسم  -سلیمان-نمرود
وادی -آتش طور-داوود-اهرمن

حالل و -روز بازخواست-ایمن
 حرام

-خداوند-پادشاه-پادشه-شاه
ک-سلطان-شاهنشه -َمل 

-شاهی-ُملک-لشکرشکن
-خواجگی-جهانگیری

-رایت-افسر-فتح-منصب
-شمشیر-چتر-تخت-تاج

-اورنگ-رُمه-نگین-تازیانه
-کاخ-کاله-شهنامه-شهباز
-جناب-درگاه-خزانه-قصر

-دربان-خانه گنج-حضرت
 پیشکار-کش جنیبه

-دان نکته-پاکباز-قلندر-رند
-مالمت-الابالی-قالش
-آشنا-بازی عشق-رندی
-نامحرم-رمز-پرده-خلوت

-رقیب-حسود-حریف
-عشق-عقل-ناصح-بدخواه

آینۀ  -بین جهان جام-شادی-غم
-توبه-گناه-می  پرتو  -جام
-نی-دف-طرب-سماع-رقص

-المدام-باده-شراب-می-عود
-سبو-جام-پیمانه-قدح-ُنقل

-میخانه-پیاله-ساغر-صراحی
-فروشان می کوی  -میکده

-مصطبه-خم پای  -مغان سرای  
-خمخانه-طربخانه

-خط-مغبچه-فروش می پیر  
-بت-مطرب-شاهد-ساقی

-خراب-نشین خرابات-یار
-کش قرابه-مست-زده صبوحی
-سبوکشان-وشن پیاله

-ُدردکشی-خمارکش
-زده شراب-مستی اسرار  
-دلق فروختن  -شماری فرصت

-خوشدلی -تسبیح گسستن
-گو نصیحت-عشرت-عیش
-خودفروشی-فسق-زرق

-محتسب-زاهد-صوفی
-اوراق-دفتر-خرقه-قاضی

 تزویر....

-انعام-لطف-کرم
-پروریدن  درویش
-ترحم-تربیت
-رزق م  مقّس 
منت  -آموز بخشش

-طوق گردن-مواهب
-جرعه-یزید  فضل من

عرض  -معیشت-وام
-گدایی-بندگی-حاجت
-طلبیدن-نوشی جرعه

-شغل-مالزمت
-امید ثواب-طاعت

التجا به جناب 
-شاهنشهی

-چاکر-مخلص بندۀ
-بوس خاک-ثناخوان

-غالم-شاه بندۀ-گدا
-رهی-بندگان-تشنه

جبین و  -خدمتکار
-خاک، خاک آستان

 خاک پا.....

-فقر-قناعت
ت  منّ -استغنا
-آزاده-دونان

 لطنت فقرس

 
 

 
 
 
 
 
 

 

یع فراوانی رمزگان در غزلّیات مدحی حافظ -1نمودار  توز

6.2; 41% 

4.2; 28% 

2.4; 16% 
1.2; 8% 1; 7% 

 رمزگان مدحی رمزگان طریقتی رمزگان رندی

 رمزگان ضدمدح رمزگان حکومتی
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ست، بیشترین فراوانی را در حافظ افّسر بینش و مشرب فکری و فلسفی که م «رندی»رمزگان 
ی رویکرددهد که حافظ  دارد و نشان می اومدحی  غزلّیاتتحلیل رمزگان کاربردی در الیۀ واژگانی 

 ده است:کرن اتخاذ های مدحی غزلخود در  غزلّیاتدار نسبت به دیگر  معمول یا زاویهنا
 
 

 نررد ولرریا خسررروان قبرررررلۀ حاجررات جهان
 

 طلبنررد روی مقصررود کرره شرراهان برره دعررا می
 

 مررن غررالم نظررر آصررف عهرردم کرررررررو را
 

 بررر در میکررده رنرردان قلنررررررررردر باشررند
 

 خشت زیر سرر و بررر ترارک هفرت اخترر پرای
 

 اگررررت سرررلطنت فقررررررر ببخشرررند ای دل
 

 سررببش بنرردگی حضرررت درویشرران اسررت 
 

 مظهرررش آینررۀ طلعررت درویشرران اسررت
 

 صورت خواجگی و سیرت درویشران اسرت
 (126: 1378)حافظ،                                     

 کررره سرررتانند و دهنرررد افسرررر شاهنشررراهی
 

 دست قدرت نگر و منصب صراحب جراهی
 

 مراه برررررود ترا مراهیکمترین ملرک ترو از 
   ( 556 :)همان                                                

گیری معناداری به  در متن، جهت هااز دایرۀ کلمات و کاربرد آن حافظگزینش غالب چنین هم
در موضوع  ،ی به خود ممدوححتّ ، های مذهبی و مکتبی دارد که رنگی از اندرزدهی سمت انگاره

توصیه به ت خداوندی به کالم او بخشیده است. یّ رّزاقل به ی و توکّ عدم وابستگی به جهان مادّ 
نیز با این رمزگان منتقل شده اندیشی  دامعتقدیرباوری و و مذهبی و نیز  جوانمردیرعایت موازین 

 است:
 ارزد دمی با غم بره سرر برردن جهران یکسرر نمری

 

 ارزد بهتررر نمرریبرره مرری بفررروش دلررق مررا کررزین  
 

 شکوه تاج سلطانی کرره بیم جان در او درج است
 

 ارزد ا بره تررک سرر نمریکالهی دلکش اسرت اّمر 
 

 چو حافظ در قناعت کوش و از دنیرای دون بگرذر
 

 ای در کررار کرررد بررر در شرراهم گدایرررررری نکترره
 

 ارزد ت دونان دو صد من زر نمیو منّ رررکه یک ج 
 (223: )همان                                                       

 برود رّزاقگفت: بر هرر خروان کره بنشسرتم خردا 
 (278 :)همان                                                       

ت نخست  و اولویّ   رمزگان پیشین قرار گرفته دواز  در جایگاه بعد «حکومتی و مدحی»رمزگان 
گان مدحی بیش از تعداد رمز ،غزل 54از  غزل پنج. حداکثر در ها نیست این غزل فاقاتّ  به قریب

 سایر رمزگان است:
 

 ی معرردلت السررلطانه علررررراحمدالّلرر
 

 س حسرن ایلخرانیاحمد شیخ اویررررر 
 

 نژاد ن خرران و شهنشرراه شهنشرراهخرران بررر
 

 زیبد اگر جان جهانش خروانی ه میآن ک 
 

 در طرالع توسرت  کاکل ترکانه کرهکن شبر
  

 اآنی و چنگزخرانیرو کوشش ق شخشب 
 (539: )همان                                        

 شاخصب( 
 کنند: را چنین تعریف می« شاخص»

صورتی از ارجاع است که وابسته به بافت گوینده است؛ اصطالحی است که از کلمۀ یونانی به 
شناختی برای تعیین محل و شده است و با استفاده از ابزارهای زبانگذاری اخذ معنی نشانه
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شود زمانی و گفتمانی استفاده می-ت در بافت مکان اجتماعی، مکانییابی هویّ مکان
 (. 82-81: 1394اقدم،  )شیبانی

 ایم: در سه بخش، به ترتیب زیر جسته مدحی حافظ غزلّیاترا در  شاخص
 غزلّیات مدحی حافظها در  شاخص -2جدول شمارۀ 

 شاخص مکان شاخص زمان شاخص شخص
داور -نگررار -مرراه مجلررس -ابوالفرروارس

-الدین نصررت-شهسروار-سلیمان-دین
افراسریاب، -خسررو کامرل-دارای جهان

آصرف  -عزیز مصرر-شهنشاه-کیخسرو
-نوروزی میر-ینالحق و الّد  جالل-ثانی

عمراد -وزیر ملک سلیمان-ایاز-محمود
کران -فروز دولرتمسند-نیالّد  قوام-دین

-تبرهران ملرک و مّلر-شکوه و شوکت
 اتابک-پور پشنگ-بونصر بوالمعالی

از دم صرربح ازل تررا آخررر 
 -شررب قرردر -شررام ابررد
چررل  -امشررب-بامرردادان

-سررحرگه -سررحر-سررال
در عهررد  -وقررت صرربح

پادشررررراه خطرررررابخش 
موسررم -بهررار-پرروش جرم

-دی-روز داوری-گرررررل
 -دور  نرررررررررگس-دوش
 -نوروز

معرضری کره  -خلرد باغ-خوان-در  شاه-مجلس انس
بزمگره  -فروشران کروی مری-تخت سلیمان رود به باد

-محّبررتسررای  طرب-صردر مصررطبه -ُخلرق و ادب
زوایرای -فرروش خراک در  می-گوشۀ میخانره-میکده

برر آسرتان -خراک آسرتانۀ ترو-طربخانۀ جمشید فلک
شراهراه جراه و  -کرنج قلنردری-کروی عشرق-میکده
در -دیرز -بزم  جرم-دو راهه منزل-سرای مغان-بزرگی

چشررمۀ  -چشررمۀ خورشررید-شرریراز-گوشررۀ محررراب
-طررف جویبراران -کوی یار-فارس-این قفس-کوثر

-بنگالره-پرارس-هنرد-دانان بساط نکته-حریم عشق
 صحرای ایذج-گلشن احباب

 

رفته در  کار های زمانی و مکانی به گر آن است که شاخصها، نشان بررسی جدول شاخص
 .هایی است که در پیوند با رمزگان و اندیشۀ رندی حافظ است حافظ، از همان نوع شاخص غزلّیات

ده کررندانۀ خود طرح  غزلّیاتهای انتزاعی که حافظ برای  در اغلب مواقع، همان فضاها و زمان
های  سازد، در غزل است و در قالب آن ادراکات کشف و شهودی خود را برای مخاطب عینی می

 یا حریم عشق و گوشۀ میخانه )شاخص زمانی( یا سحر دوش خورد؛ مانند به چشم می مدحی او نیز
ن عامل پرتکرار شعر حافظ است. همیحجمی و  شناختی ای هستیه که از استعاره)شاخص مکانی( 

شود و  های مدحی او نیز حس در غزل حافظفکری و زبانی باعث شده است که سبک متداول 
 یابد. نمیمدحی او  مدحی و غیر غزلّیاتاز این حیث بین  تفاوتیمخاطب 

متجانس و آبدار  کردن انواع القاب و صفات  اگرچه ردیف در موضوع شاخص شخصی،
حافظ ا امّ  از دیرباز بوده است، تی کالم مدحیات سبکی و سنّ ترین مختّص  جزو اساسی ،عمسّج 

. شاخص ها نیستالقاب و عناوین برای آنخت و ذکر سا اهل اشارۀ مستقیم به ممدوح یا صوالا ا
ها و القاب و  حافظ از همان نام .جلوه است رنگ و کم شخصی در شعر مدحی حافظ بسیار کم

له، ئاین مس .شهرت دارند یا شوند کند که به آن نامیده می عناوینی برای ممدوحانش استفاده می
آن  مرسوم ت مداهنۀخاّصیو از دهد  الشعاع خود قرار می ت مدح در شعر حافظ را تحتموضوعیّ 

 کاهد. تا حدود زیادی می
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  و عامّ  های خاّص واژهج( 
 کمتر از عامّ  ،ن از افراد نوع داللت کند و اسم خاّص آن است که تنها بر یک فرد معیّ  اسم خاّص »

. هر چقدر نویسنده در نوشتار خود از (184: 1384)فرشیدورد، « شودگیرد و جمع میوابسته می
گوید، در  ات بیشتری دربارۀ امری که از آن سخن میاّطالعجوید،  می  تر بیشتر بهره واژگان خاّص 

فاقات پیش ت، بافت و متن اتّ نهد، مکث بیشتری در جریان گزارش موقعیّ  اختیار مخاطب می
 ینگر یبیانگر کلّ  ،بودن واژگانا عامّ امّ  ؛کند متن کمک میشدن ادراک تر یآید و به تصویر می
 ،دهد و برعکس واژگان نشان نمی« سازی خصوصی»ای به  حافظ هیچ عالقه/شاعر است. فلّ مؤ

 هاست ساختن مفاهیم و جریان به عامّ  ویتمایل ، نمایانگر اوهای زبانی و بالغی شعر  بیشتر کنش
 .کنایه، مجاز و...( )مثل انواع ایهام، ابهام، پارادوکس،

مثل  عموم و خصوص، آن است که واژگان خاّص  بارۀفرد دیگر حافظ در بهویژگی منحصر
اغلب به همین قاعده، ؛ برد می کار به )برای همۀ وزرای ممدوحش(شکل عمومی  را هم به «آصف»

در ندرت  بهست و وا و نیز پرتکرار شعر مدحی حافظ از نوع واژگان عامّ  غزلّیاتواژگان موجود در 
همین امر، به میزان زیادی از بار مدحی  ؛خوریم  برمی با کارکرد مدحی به واژۀ خاّص ات او مدحیّ 

  مدحی حافظ کاسته است. غزلّیات
 

یع فراوانی واژ -3جدول شمارۀ   های مدحی حافظ غزل و عامّ  های خاّص  هتوز
 های خاص  واژه های عام واژه

ک-سلطان-شاهنشه-خداوند-پادشاه-پادشه-شاه -لشکرشکن-خسرو-َمل 
-تازیانه-شمشیر-چتر-تخت-تاج-رایت-افسر-خواجه-جهانگیر-شاه-ُملک
-جناب-درگاه-خزانه-قصر-کاخ-کاله-شهنامه-شهباز-اورنگ-ُمهر-نگین

 ... پیشکار-کش جنیبه-دربان-خانه گنج-حضرت

بونصر -اعشاه شّج  -ابوالفوارس
سلطان  -قوام حاجی-بوالمعالی

 ... شاه توران -ینالّد  غیاث

 

 ی و ذهنیهای حّس واژه د(
ات، معانی و مفاهیم ذهنی داللت دارند و متن را واژگان ذهنی، یعنی هر آن واژه که بر عقاید، کیفیّ 

ی، بر وضوح متن ا واژگان حّس برند؛ امّ  ت پیش میشدن و عدم وضوح و شفافیّ  به سمت انتزاعی
چنان زیرا هم ؛است یذهنی بیش از واژگان حّس غلبۀ واژگان حافظ،  مدحی غزلّیاتافزایند. در  می

 و رندی عقیدتیرمزگان  دایرۀگزینش حافظ از بیشترین ، دیدیمها  که در بخش رمزگان و شاخص
واژگان ذهنی مربوط به معارف دینی یا معقوالت اخالقی و حکمی، میزان طبیعی است که  .است
ر پوشانی با تفکّ  جهت هم ا این واژگان بهامّ  ؛و اثرگذاری در متن شعر حافظ دارد توّجهقابل 

ت تکرار، شده برای او هستند و از شّد  شده یا حداقل آشنا برای مخاطب، جزو واژگان عادی پذیرفته
 اند. برای او شده (م آشناییتوّه ) تبدیل به اموری واضح

بودن این واژگان، امری  ی یا ذهنیرمزگان رندی شعر حافظ، تعیین حوزۀ حّس  بارۀا درامّ 
برانگیز و زیربنایی در اندیشه و کالم حافظ است. این واژگان که بیشترین کاربری را در غزل  بحث

اند، اگرچه همگی در ظاهر از حوزۀ  پذیری را هم به شعر وی افزوده  ت تأویلخاّصیحافظ دارند و 
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آیند و بیشترین  می شمار ، ذهنی و انتزاعی بهشناختی گاه هرمنوتیکی و هستیا از دید، امّ ی هستندحّس 
هنرمندانۀ کالم وی ایفا -دی و رندانهگویی تعّم  پوشیدهت شعر حافظ و نقش را در عدم شفافیّ 

 ایم. استفاده کرده «دووجهی»از عنوان  پذیر( ا تاویلی، امّ حّس  )ظاهراا برای این دسته از واژگان  کنند. می
 

یع فراوانی واژگان حّس  -4جدول شمارۀ   ی و ذهنی در غزلّیات مدحی حافظتوز
 واژگان دووجهی واژگان ذهنی یواژگان حّس 

-تخت تاج-یتأر-افسر
-کاله ُمهراورنگ-چترشمشیر

 -کاخ
 لشکر-خزانهقصر
-گل-ساعد-خوان-خانه گنج

-کشتی-دریا-کان-زر-خورشید
-فلک-کواکب-عنان-چوگان

-الله-ژاله-غبار-خاک-هسکّ 
-دست-سر-خشت-مرغ-آینه
-قفس-بلبل-جنیبت-نان

 غبغب-سوسن

 امانت-ازل-دل
-اهرمن-رّزاق-باقی-فانی-ابد

خلد -رحمت-فرشته-عشق
-فردوس-بهشت-خلود-برین

-دارالّسالم-کبریا-حور-رضوان
-غیب-رشع-کوثر-حور

-عافّیت-هّمت-خیر-توفیق
-محّبت-صبر-اشتیاق-شوق

-صدق-نعمت-شکر-غیرت
-کرم-صفا-بخت-عیش-فیض

-قضا-طریق-لطف-لطیفه-دل
-اسرار-رحمت-استغنا-فقر

-ناتئکا-خیال-وصل-معما
-آب حیات -آتش طور-محراب

 ... امانت-فیض-اجر-پارسا

 پاکباز-قلندر-رند
-رمز-پرده-مالمت-الابالی-شقاّل -دان نکته

  -بین جهان جام -حسود-حریف-امحرمن
 -رقص-توبه-گناه-می  پرتو  -آینۀ جام

-باده-شراب-می-عود-نی-دف-طرب-سماع
-صراحی-سبو-جام-پیمانه-قدح-ُنقل-المدام
-میفروشان کوی  -میکده-میخانه-پیاله-ساغر
-خمخانه-طربخانه-مصطبه-خم پای  -مغان سرای  

-مطرب-شاهد-ساقی-خط-مغبچه-میفروش پیر  
-زده صبوحی-خراب-نشین خرابات-یار-بت

-سبوکشان-نوش پیاله-کش قرابه-مست
-زده شراب-مستی اسرار  -ردکشیدُ -خمارکش

 -تسبیح گسستن-دلق فروختن  -شماری فرصت
-زرق-گو نصیحت-عشرت-عیش-خوشدلی

-محتسب-زاهد-صوفی-خودفروشی-فسق
 تزویر....-اوراق-دفتر-خرقه-قاضی

 

رسد که  زیرا منطقی به نظر می ؛گرایی دارد یزبان شعر مدحی، گرایش به وضوح و حّس  اصوالا 
این وضوح و آشناسازی در  دست کم .ثیر بگذاردأممدوح ت-بیش از هر کالم دیگری بر مخاطب

یا  چنین نقش و خواست مادحشناسایی ممدوح یا جایگاه او و هماجزایی از کالم مدحی، نظیر 
چنان که ذکر شد، هم اامّ  ؛رسد ضروری به نظر می ،آمده و مرتبط با موضوع فاقات پیششرح اتّ 

در  بودن واژگان چنین عامّ و هم انتخاب رمزگان رندی و طریقتی، یعنی وجود واژگان ذهنی و انتزاعی
 ار آن به میزان بسیاری کاسته است:ت مورد انتظغزل مدحی حافظ، از شفافیّ 

 

 شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت
 مددی گر بررررررره چراغی نکند آتش طور

 چرره کررنم تهمررتن دسررتگیر ار نشررود لطررف 
 

 شررب وادی ایمررن چررررره کررنم چررارۀ تیره
 (416: 1378)حافظ،                                     

 

 مدحی حافظ غزلّیاتتحلیل الیۀ نحوی . 3-2
 هرها در گرفتن جمله منظور از بررسی نحوی، بررسی قواعد حاکم بر شیوۀ ترکیب واژگان و شکل

را  آن متنمتن حاکم است، باورها و ایدئولوژی صاحب  هرتحلیل روابطی که بر نحو زبان است. 
ها با دیگر ت چینش واژگان و رابطۀ آننحو از بررسی کیفیّ  ،هادر برخی از دیدگاهدهد. بازتاب می
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را نیز ها رابطۀ جمله ،التردر سطحی با ،هارود و عالوه بر بررسی طول جملهمی عناصر جمله فراتر
. در سطح نحوی، عناصر نحوی بارزی در متن مورد (269: 1391)فتوحی، د کن میبررسی هم با 

بودن  مرّکب، ساده و )وابسته(گیرند؛ عناصری از قبیل الیۀ نحوی گسسته و پیوسته تحلیل قرار می
 ...  ت و، قطعیّ وجهّیتال و منفعل، جمالت، صدای نحوی فّع 

 

  مرّکبجمالت گسسته و پیوسته و جمالت ساده و . 3-2-1
شکلی از یک واحد اندیشه  ،جمله بلندترین واحد سازمانی در نحو است و اگر هر ساخت نحوی

ها، ساخت اندیشه و سبک و حاالت توان از رهگذر بررسی بلندی و کوتاهی جملهمی، باشد
ل گوینده در یک زان درنگ و تأمّ نسبتی با می ،زیرا طول جمالت ؛روحی گوینده را تحلیل کرد

 (. 275 :واحد فکری دارد )همان
 

 
 
 
 
 
 

 
 

یع فراوانی جمالت گسسته و ساده یا پیوسته و  -2شمارۀ  نمودار  در شعر مدحی حافظ مرّکبتوز
 

، از نوع جمالت وی( غزلّیات)مثل سایر انواع مدحی حافظ  غزلّیاتبیشترین شکل جمله در 
است  مرّکبل از جمالت متشکّ  معموالا به این ترتیب که ساختار یک بیت، است؛  مرّکب-پیوسته

جمالت پیوستۀ  .اند تشکیل شده از یک جملۀ پایه و یک یا چند جملۀ پیرو پایه یا پیرو پیرو که
 های بعدی قرار دارند. در ردیف ،ترتیب به پایه و جمالت هم معطوف، جمالت گسستۀ ساده

؛ داشتن ردیف فعلی دارندردیف فعلی  غزل 28شده در این تحقیق،  غزل بررسی 54از مجموع 
بیاورد. این  (رو گزارۀ مؤّخ  مقّدممبتدای )کند که جمالت را به هنجار صحیح نحوی  به شاعر کمک می

نین این ویژگی به استقالل همچبودن آن نیز نقش دارد.  مرّکبامر در شکل جمالت و پیوسته و 
 کند: کمک می ،شعر حافظ است سبکی مهّم  ویژگیه نحوی و محتوایی هر بیت ک

 

 قاصد منزل سرلمی کره سرالمت برادش
 

 امتحان کن کره بسی گنج مرادت بدهنرد
 

 یارب انرردر دل آن خسرو شریرین انرداز
 

 شاه را به بود از طاعت صد سراله و زهرد
 

 چه شود گر به سالمی دل ما شاد کنرد؟ 
 

 و مررا لطرف ترو آبراد کنردگر خرابی چر
 

 به رحمت گذری بر سرر فرهراد کنردکه 
 

 قدر یک ساعته عمری کره درو داد کنرد
 

 (261: 1378حافظ، )                           

;  مرکب-پیوسته
7.2 ;52% ; ساده-گسسته 

4.2 ;31%  

;  2.4; هم پایه
17%  

 هم پایه ساده-گسسته مرکب-پیوسته
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خالف بر ؛حاوی یک پیام است ، یک بیت مجموعاا (مرّکب)پیوستۀ بندی  در این شکل از جمله
 یک غزل های جمالت/پیام بسیاریتعداد از این امر  یک جمله باشد. ع،ازمانی که هر مصر

)به شکل آن است که امکان تکرار مضمون  ،ثیر دیگر این نوع جمالت در بافت متن شعرأکاهد. ت می
تکرار مضامین و  ،ترتیب بدین ؛گیرد ها از شاعر می عارا در یکی از مصر ...( لمعادله وا تمثیل و اسلوب
 افتد.  فاق میپربسامد شعر مدحی است، در شعر حافظ کمتر اتّ  های ویژگیاطناب که از 

 

 نگار من که به مکتب نرفرت و خرط ننوشرت
 

 و صربارررررررربه بوی او دل بیمار عاشقان چ
 

 کنررررررون شرود معمرور محّبتسرای  طرب
 

 لب از ترشح می پاک کررررررررن برای خردا
 

 ه عاشرقان پیمرودرررررررررکرشمۀ تو شرابی ب
 

 آب خضر بست و جررررررام کیخسرروخیال 
 

 س شرددّر رررررآموز صرد م لهئبه غمزه مس 
 

 فدای عارض نسرین و چشرم نررگس شرد
 

 که طاق ابرررروی یار مرنش مهنردس شرد
 

 که خاطرم برره هزاران گنره موسروس شرد
 

 حس شرد خبر افتاد و عقرل بری که علم بی
 

 نوشی سرلطان ابررروالفوارس شرد به جرعه
 (239 :همان)                                           

  

 وجهّیت. 3-2-2
هایی که ایراد  ت خود را به گزارهالتزام و قاطعیّ  د،ف با آن درجۀ تعهّ ری است که مؤلّ ابزا «وجهّیت»

 ت  ف در قبال پایبندی به واقعیّ دهد که واکنش مؤلّ  نحوی نشان می وجهّیت  دهد.  کند، نشان می می
م و اجبار. وجه و آرزو و یا تحکّ  تمّنااعتماد و باور کامل، شک و تردید،  ؛یک گزاره از چه نوع است

 وجهّیتکالم، در یک گفتمان، قادر است نوع مناسبات قدرت و ایدئولوژی را به تماشا بگذارد. 
-284: 1391ی، )فتوح یی استجو یی، معرفتی و عاطفی قابل رهتمّناکالم در ابعاد اخباری، التزامی، 

295) . 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

یع فراوانی  -3نمودار شمارۀ   مدحی حافظ غزلّیاتدر  وجهّیتتوز
داشته  زیادیبسامد  دیی و عاطفی بایتمّنا وجهّیت  به مقتضای کالم، اا و ماهّیتدر شعر مدحی، 

 است، این معادله در شعر مدحی حافظ کامالا  مشّخص 3شمارۀ گونه که در نمودار  ا همان، امّ باشد

; 6.2; اخباری
41%  

%28; 4.2; امری  

%16; 2.4; التزامی  

%8; 1.2; عاطفی  
%7; 1; تمنایی  

 تمنایی عاطفی التزامی امری اخباری
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آمرانگی به  ، بیانگر عادتمندی حافظ دردوم( ۀب)رتامری  وجهّیتبسامد  زیادبودنریزد.  به هم می
 شناختی اوست: های هستی دلخواهش و دعوت به مؤلفه های معروف

قرار گرفته  ترین رتبه یی که فراخور موضوع مدح است، در پایینتمّنا وجهّیتمدحی حافظ،  غزلدر 
یی، رنگ و بوی مدحی بودن را از تمّنا وجهّیتبدیهی است که فقدان یا خفیف بودن میزان است. 

 کالم بزداید.
 بررود کرره مجلررس حررافظ برره یمررن تررربیتش

 

 
 یررنر لعررل کرررده جررام زّر رررررررررررررایررا پ

 

 
 خردمت اسرت ما را برر آسرتان ترو برس حرّق 

 
 به عاشقان نظرری کرن بره شرکر ایرن نعمرت

 

 خررررردا جرردا مکنررادجبررین و چهرررۀ حررافظ 
 

 طلبررد جملرره باشرردش موجررود ه مینچرر هررر آ 
 

 (274 :)همان                                                       
 ر کسرری کررش زر نباشرردررررررررررررببخشررا ب

 (233 :)همان                                                       
 را م غررالمای خواجرره بررازبین برررررررره ترررّح 

 (126 :)همان                                                       
 کرره مررررررررن غررالم مطرریعم تررو پادشرراه مطرراع

 

 ز خرراک بارگرررررررررره کبریررای شرراه شررجاع
 (364 :)همان                                                       

 

 غزل مدحی حافظتحلیل الیۀ بالغی . 3-3
شوند. اگر ایدئولوژی را محتوا بدانیم،  دارد که امور چگونه بازنمایی می توّجه لهئمسبالغت به این 

ات دخالت به واقعیّ  دادن در شکل تابعی از محتوای متن هستند؛ و عمیقاا  صناعات بالغی، غالباا 
با استفاده از  گری، استدالل و اقناع مخاطب ت معانی مورد نظر خود، توجیهتقویّ  برای شاعردارند. 

م و امثال آن را در متن نمایی، تحقیر، مبالغه، کنایه، تهکّ  منظورهای ثانوی نظیر بزرگ ،صنایع بالغی

 هررزار نقررد بررررررررررررره بررازار کائنررات آرنررد
 

 واثررق برراشدال ز خبررث حسررودان مررررررنج و 
 

 چنرران بررزی کرره اگررر خرراک ره شرروی کررس را
 

 گوش کن پند ای پسر وز بهرر دنیرا غرم مخرور
 

 با دل خونین لب خنررردان بیراور همچرو جرام
 

 دانان خودفروشری شررط نیسرت بر بساط نکتره
 

 دلرررری دریرررراب و دریرررراب زمرررران خرررروش
 

 غنیمررررت دان و مرررری خررررور در گلسررررتان
 

 بشررررروی اوراق اگرررررر همررررردرس مرررررایی
 

 و از خمخانررررررۀ مررررررابیررررررا ای شرررررریخ 
 

 ز مررن بنیررررررررررروش و دل در سرراغری بنررد
  

 یکررری برررررره سرررکۀ صررراحب عیرررار مرررا نرسرررد 
 

 کررره برررد بررررررررره خررراطر امیررردوار مرررا نرسرررد
 

 غبررررار خرررراطری از رهگررررذار مرررررررررا نرسررررد
 (228: 1378)حافظ،                                              

 گروش دار گفتمت چرون ُدر حردیثی گرررررر تروانی
 

 نی گرت زخمی رسد آیی چرو چنرگ انردر خرروش
 

 یا سخن دانسته گررررررو ای مررد عاقرل یرا خمروش
 (355 :)همان                                                          

 کررررره دائرررررم در صررررردف گررررروهر نباشرررررد
 

 کررررره گرررررل ترررررا هفترررررۀ دیگرررررر نباشرررررد
 

 کرررره علررررم عشررررق در دفترررررررررررر نباشررررد
 

 کررررره در کررررروثر نباشررررردشررررررابی خرررررور 
 

 حسنش بستررررررررررۀ زیرررررررررررررور نباشردکه 
 (233 :)همان                                                           
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و ت ، بر ادبیّ گانی و ارزشی موجود در متنت معانی اندیشکند. این صناعات در کنار تقویّ  وارد می
  افزاید: می آنزیبایی 

 

یع فراوانی  -9نمودار شمارۀ   ابزارهای بالغی در آثارالوزراءتوز
 

، فاقد نوآوری هنری و ادبی است و مدحی تصاویر بالغی  حافظ،  غزلّیاتابیات مدحی از در 
در بطن قرون متمادی  است که شعر مدحی فارسی طّی  های خیالی   تتکرار همان صور ،اغلب

نمایی  بیشترین مضمون و نغمۀ درونی برخاسته از این تصاویر، تالش در بزرگ .خود اندوخته است
و قضا ازل و ابد و او با زمین و آسمان و  آمیز اغراق دادن ارتباطدادن ممدوح از طریق   و آرمانی جلوه

  است: و ... قدر و کائنات و زمین و ملکوت
 

 گرروی زمررین ربررودۀ چوگرران عرردل اوسررت
 

 عنانش بررره جنررربش درآورد سررربکعرررزم 
 

 أی انررور او آسررمان برره صرربحر یرراد رررررررب
 

 داور دیرررن شررراه شرررجاع آن کررره کررررد
 

 دارای جهان، نصررت دیرن، خسررو کامرل
 

 و گشرررررادهپناه تررررر ای درگرررره اسرررررالم
 

 روز ازل از کلررک تررو یررک قطررره سرریاهی
 

 خورشید چو آن خال سیه دید بره دل گفرت
 

 ین اسررتالّد ةکش شرراه نصررر فلررک جنیبرره
 

 خرد که ملهم غیب است بهر کسب شررف
 

 ده گنبرد نیلری حصرار هرمروین برکشی 
 

 ایررن پایرردار مرکررز عررالی مرردار هررم
 

 کنررد فرردا و کواکررب نثررار هررم جرران می
 (430 :1378حافظ، )                          

 امرررش برره گرروشروح قرردس حلقررۀ 
 (357 :)همان                                       

 ر، ملررک عررالم عررادلیحیررای مظّفرر
 

 برررر روی جهررران روزنرررۀ دل و جررران
 

 بر روی مه افتراد کره شرد حرل مسرائل
 

 ای کاج که من بودمی آن هندوی مقبرل
 (374 :)همان                                       

 بیررا ببررین َمَلکررش دسررت در رکرراب زده
 

 ز بام عرش صدش بوسه برر جنراب زده
 (488 :)همان                                       

مدحی در غزل  ،شود میتمثیل، قیاس، تشبیه و استدالل استفاده برای تلمیحات که بیشتر 
اساطیر پهلوانی و ن باستانی شاها، قرآنی و قصص انبیاتلمیحات حوزۀ از  برگرفتهبیشتر  حافظ،

 شود. دح ممدوحان مختلف استفاده میتکرارشونده در مشکل  به ،است و این تلمیحات اغلب

 تشبیه
38% 

 استعاره
23% 

 تمثیل
18% 

 کنایه
14% 

 طنز
7% 

 طنز کنایه تمثیل استعاره تشبیه
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 الیۀ کاربردشناسی . 3-4
بررسی های زیرین متن  با مخاطب در الیه /شاعردر الیۀ کاربردشناسی چگونگی ارتباط نویسنده

شناسی انتقادی قرار  سبک توّجهچه در بخش کاربردشناسی بیش از سایر مسائل مورد شود. آن می
های  های کنشی، با ابژه در گفتمان»های گفتمانی موجود در متن است.  به نوع نظام توّجهگیرد،  می

؛ در (27-19: 1395)شعیری، « ا هستندنه گرانی در پی تصاحب آ نشیم که کا محور مواجه ارزش
یا ، ارزش از آن  صاحب ایدئولوژی و قدرت کالم مدحی محور   گفتمان ایدئولوژیستی و قدرت

در این  ،بدین جهت ؛قصد حفظ، اشاعه و یا تبلیغ و صدور آن را دارد اغلب ممدوح است و مادح
گر اغلب دارنده و مدعی ارزشی است که با توجیه و داللت بر آن،  های گفتمانی، کنش نوع نظام

ا این قاعده در شعر مدحی حافظ وجود امّ  کند؛تمایل دارد دیگران را نیز به سمت آن ارزش جذب 
های تصریحی، ایضاحی، اعالمی  با کنشنیز، نه به تبلیغ ممدوح، بلکه  نوع شعر در این اوندارد و 

 ای فکری و مکتبی خود پرداخته است:ه ارزش و ابالغ به پاسداشتدی و تعهّ 
 

 م کرررد ترررک لعررل یررار و جررام مرریهمررن نخرروا
 

 منصرررررررورم نباشررد دور اگررر مررن غررالم شرراه
 

 مهّمررتگررر چرره گردآلررود فقرررم شرررم برراد از 
 

 که دارم در گدایی گنج سرلطانی بره دسرتمن 
 

 کاران کررده باشرم بارهررا مرن کره عیرب توبرررره
 

 زاهدان معذور داریدم که اینم مرذهب اسرت 
 (107: 1378)حافظ،                                     

 از سررر تمکررین تفرراخر بررر شرره خرراور کررنم
 

 گر بره آب چشرمۀ خورشرید دامرن ترر کرنم
 

 پررور کرنم گردون دونکی طمع در گررردش 
 

 وبه از می وقت گرل دیوانره باشرم گرر کرنمت
 (413 ن:)هما                                                

مدحی  غزلّیاتهای موجود در الیۀ کاربردشناسی  انواع کنشموضوع،  این کاوش دربرای 
 شکل زیر بازجستیم:گروه به  ششحافظ را در 

 

 
یع فراوانی کنش -5نمودار شمارۀ   ها در الیۀ کاربردشناسی توز

46% 
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تبیین  (ۀ مواردچه در مقام تصریح و ایضاح، چه در موضوع ترغیب یا تعهد و بقیّ ) گفتمان غالب حافظ
دی به ساحت غزل که با کنش تعهّ این در  های فلسفی شخصی اوست؛ مثالا رویکردها و  اندیشه

 غزلّیاتشود، گفتمان جاری، همان گفتمان معهود و مرسوم حافظ است که در  ممدوح آغاز می
 شاهدش هستیم:غیرمدحی او 

 

 قسم به حشمت و جاه و جرالل شراه شرجاع
 

 ام بررس مرری مغانرره بیررار شررراب خررانگی
 

 وشوی خرقه کنیرد ام شست خدای را برره می
 

 چنرگرود بره نالرۀ  کنران مری ببین کره رقص
 

 که نیست با کسم از بهر مرال و جراه نرزاع 
 

 حریررف برراده رسررید ای رفیررق توبرره وداع
 

 شنوم بوی خیرر از ایرن اوضراع که من نمی
 

 کسی کره رخصه نفرمودی استماع سرماع
 (364 :)همان                                             

 

 نتیجه. 4
به  های مختلف سبکی شناسی انتقادی، در الیه سبک رویکردحافظ با  غزل مدحی 54از تحلیل 

 این نتایج دست یافتیم:
های  دی و مذهبی، شاخصاز رمزگان رن بیشتر مدحی حافظ، گزینش غزلّیات در الیۀ زبانی   -

الیۀ در ت مدحی خاّصیاز  ،هستند تعداد، و واژگانی که بیشتر دووجهی و عامّ  کم شخصی بسیار
 بسیار کاسته است. غزلّیاتزبانی این 

تقالل معنای باعث اس ،مرّکبجمالت پیوستۀ  نحوی، ساختار اغلب ابیات در شکلدر الیۀ  -
اخباری و  وجهّیتاست؛  کم کردهحدود زیادی  تاتکرار مضامین اطناب و بوده و از میزان ابیات 
های  است. ویژگی (داردکه ارتباط بیشتری با مدح )یی و عاطفی تمّنا وجهّیت ازبسیار پرتعدادتر  امری

 ده است.نکر کمکی غزلّیاتبه افزایش بار مدحی این الیه هم تناسبی با موضوح مدح ندارد و 
 هستند.و اغلب تکراری  مدح، کم تعدادرفته در موضوع  کار در الیۀ بالغی، ابزارهای بالغی به -
گفتمان حاکم بر این  .است ه با کنش تصریحی، ایضاحی و ترغیبیدر الیۀ گفتمانی، غلب -

 بینی حافظ است.  ها و جهان های ممدوح، بلکه تبیین اندیشه ، نه تبلیغ ارزشغزلّیات
قان پیشین، توان گفت اگر محّق  از این تحقیق، می آمده دست ات بهاّطالعبا تحلیل مجموع  

 چهزیرا همۀ آن ؛اند اند، سخن گزاف نگفته رنگ شمرده مدحی حافظ کم غزلّیاتت مدح را در خاّصی
های گفتاری برای ایجاد گفتمان  واژگان، نحو، بالغت و کنش، اعم از در سطوح مختلف سبکیکه 

تفاوت  غزلّیاتاین  .توان است رنگ و کم در غزل مدحی حافظ کم ،مدحی در شعر بایسته است
مدحی حافظ ندارند و گفتمانی که از اغلب ابیات این  غیر غزلّیاتمحتوایی و سبکی چندانی با 

       د، گفتمان عادی و معهود حافظ است.آی برمی غزلّیات
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 نوشت پی
د مظّفری، قاتل ابواسحق؛ یا مدح ین محّم مثل مدح شاه شیخ ابواسحق اینجو در زمانۀ حکومت امیرمبارزالّد  .1

 . ری، برادرش، قبضه کرده است و...محمود مظّف  حکومتش را شاهشجاع وقتی که از شیراز دور افتاده و مسند  شاه

 است. نام کتابی از پرویز اهور دار تاریخ حافظ آیینه .2

3. Critical Discourse Analysis 

4. Critical stylistics 
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