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پیشینه مدح در شعر عربی به عصر جاهلیت میرسد؛ ولی مدح در شعر فارسی ،به تقلید از
عروض عربی ،از قرن سوم هجری شروع شده است .در دوران حیات متنبی و حافظ ،مدح
رواج فراوان یافته و شاعران بسیاری به مدیحهسرایی مشغول بودهاند .جایگاه و موقعیت
مدح در دیوان متنبی و حافظ ،با یکدیگر تفاوت فاحشی دارد .در حالی که حدود %90
دیوان متنبی را مدح تشکیل میدهد ،تنها  %7دیوان حافظ به مدح اختصاص یافته است.
این دو شاعر در شیوهها و سبک مدیحهسرایی هم با یکدیگر متباین هستند .متنبی قریب
به  50نفر را مدح کرده؛ در حالی که ممدوحین حافظ ،نیمی از این تعداد است.
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مقدمه

متنبی ،شاعر بزرگ و نابغۀ شعر عربی است و از زمانی که پا به عرصه شعر نهاده ،همه

را به خود مشغول کرده است .تأثیر او در ادب عربی ،بیبدیل است؛ به گونهای که وقتی
بخواهند اهمیت شاعری را در عصر نشان دهند ،او را متنبی آن عصر میخوانند .حافظ نیز

غزلسرای بزرگ ادبیات فارسی است و گسترۀ شعر فارسی را در نوردیده و فضای اعصار
و قرون را آکنده از نام نامی خویش ساخته است .گرچه در مورد این دو شاعر و شعر آنها،

تاکنون صدها کتاب و هزاران مقاله فراهم شده و جنبههای مختلف زندگی و خصوصیات
شعری آنان بررسی شده؛ ولی تاکنون در زمینه مدح و مدیحهسرایی ،مطالعه تطبیقی بین

آنها صورت نگرفته است .در این مقاله سعی میشود که این مهم به انجام برسد و برای

تحقق این هدف ،ابتدا پیشینۀ مدح در شعر عربی و فارسی و جایگاه مدیحهسرایی در عصر

متنبی و حافظ بررسی شده است؛ سپس به صورت تطبیقی به انگیزههای مدیحهسرایی این
دو شاعر و جایگاه و موقعیت مدح در دیوان آنها پرداخته شده و به اشعار ذووجهین آنها

نیز اشارتی رفته است .سپس شیوهها و سبک مدیحهسرایی آنها به صورت مشروح بررسی
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شده و در پایان نیز ممدوحین آنان آورده شده است.
پیشینه مدح در شعر عربی و فارسی

یکی از ویژگیهای عرب جاهلی ،تفاخر به پدران و اجداد و بزرگان قبیله خویش بوده

است و این هدف را به وسیله سرودن شعر به انجام میرسانیدند .آنها پدران و بزرگان
خویش را مدح میکردند و به هجو و سخریه دیگر قبایل میپرداختند .بنابراین باید سابقه
مدح در ادب عربی را ،از دوران جاهلیت بدانیم .بعد از بعثت پیامبر اسالم ،صلی اهلل علیه و
آله و سلم ،مدح آن حضرت و سپس مدح خلفا رواج داشت و در عصر اموی ،مدیحهسرایی

اوج گرفت و خلفای اموی برای تثبیت موقعیت خود و مشروعیت بخشیدن به خالفت خود،

همانگونه که به جعل حدیث میپرداختند ،از شعرا نیز میخواستند که آنها را مدح کنند و
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این روند ،در عصر عباسی نیز ادامه یافت.

در اشعار محدودی که از ایرانیان پیش از اسالم به جای مانده ،اثری که به درستی روشن

کند مدح منظوم در ایران باستان به چه نحو بوده ،به دست نیامده است؛ ولی قرائن و شواهد

نشان میدهد که مدیحهسرایی ،از آداب و رسوم ایرانیان بوده است .در ایران پس از اسالم،
ا ّولین شاعر را ،مح ّمد وصیف سگزی معرفی کردهاند (صفا )169:1369 ،و او شعر فارسی را
به تقلید عروض عرب ،با مدح آغاز کرده است .هنگامی که شاعری ،شعری به زبان عربی

در مقابل یعقوب خواند و یعقوب از آن شعر اظهار کرامت کرد ،مح ّمد وصیف ،شعری در

وصف یعقوب با این مطلع سرود:

ای امیری که امیران جهان خاصه و عام

بنده و چاکر و موالی و سگ بند و غالم

(نیازکرمانی)159:1367 ،

با توجه به این که تاریخ حیات مح ّمد وصیف ،قرن سوم هجری است ،پس آغاز مدح

به روز گسترده شد و در قرن ششم هجری به اوج کمال خود رسید و تا قرن ششم ،اعتبار

خاصه آنان که ایرانیاالصل
شعرا بیشتر به واسطه سرودن قصاید مدحی بود .شاهان و امراّ ،

نبودند ،برای جلب قلوب مردم و تظاهر به ایراندوستی ،نیاز به دستگاه تبلیغی مناسبی
داشتند و شعرا در این دستگاه ،مهمترین جایگاه را داشتند و بر گرد هر پادشاهی ،جمعی
شاعر و مداح گرد آمده بودند که همه تأمین معاش میشدند و فقط وظیفه داشتند در وصف

ممدوحین خود اشعاری بسرایند.

مدیحهسرایی در عصر متنبی و حافظ

خلفای عباسی در اکرام ادبا و شعرا مبالغت میکردند ،با آنها مینشستند و به مناصب

عالیه مفتخرشان میکردند؛ تا آنجا که در بعضی شهرهای بزرگ مملکت ،امرا و وزرا نیز

تأسی میکردند و با یکدیگر در جلب شعرا به رقابت برمیخاستند و مدح
به خالفت عباسی ّ

مطالعات ادبیات تطبیقی

منظوم در ایران را باید از قرن سوم هجری بدانیم .پس از آن و در قرنهای بعد ،مدح روز
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در این دوره شایع شد که یکی از ویژگیهای ادبی این عصر شمرده شده است .پیش از
متنبی ،شاعران بزرگی چون بحتری ،ابن الرومی و ابن المعتز و «همزمان با متنبی نیز

شاعرانی چون :ابوفراس ،الشریف الرضی ،ابوالعالء المعری ،ابن نباته السعدی ،مهیارالدیلمی
و ابوالحسن التهامی مدیحهسرایی میکردند» (فران.)14:1990،

همانگونه که ذکر کردیم ،قرن ششم هجری ،دوران اوج مدیحهسرایی در ایران بود و

پس از آن نیز ،شاعران مدح را ادامه میدادند و ضمن قصاید خود ،حاکمان و امرا را مدح
میگفتند که نمونۀ آن را در «بوستان» سعدی میتوان دید .قبل از حافظ ،قصاید مطول و

مدایح متملقانه و اغراقهای یکنواخت ،در بارگاه بزرگان و شاهان خریدار داشت و عنصری
از ق َِبل مدایح خود به ثروتی رسید که بین شعرا نامدار شد .شاعرانی مانند امیرخسرو دهلوی،
خواجوی کرمانی ،سلمان ساوجی ،عبید زاکانی ،ابن یمین ،شمس الدین کاشانی و جالل
عکاشه مدایح مفصلی در وصف پادشاهان داشتند و خواجوی کرمانی ،پای مدح را به غزل
کشاند و ممدوح ،جانشین معشوق شد.
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انگیزههای متنبی و حافظ در مدح

مدح و ستایشگری یکی از صفات فطری و ذاتی انسان است .انگیزه انسان را از ستایشگری،

تاکنون در چهار عامل خالصه کردهاند :اعجاب ،تشکر ،رهبت و تکسب (جمالی .)1380 ،این

چهار عامل از انگیزههای متنبی و حافظ نیز هست .عالوه بر اینها ،انگیزههای دیگری هم

داشتهاند که به صورت اختصار به همۀ آنها اشاره میکنیم.

شارحین دیوان متنبی در مورد برخی انگیزههای او گفتهاند :متنبی ،بخیل و عاشق مال و

مقام بود؛ به حدی که تمام عمرش را در این راه صرف کرد (البرقوقی )47:2001 ،و او مردی

متکبر ،بلندهمت و جاهطلب بود؛ به اندازهای که میتوان گفت به جنون شهرت و مقام مبتال

شده بود (رضایی دری و حسنزاده نیری )14:1383 ،و قصد و غایت او از پیوستن به کافور،

دستیابی به ملک و امالک و یا فرمانروایی و حکمرانی بود؛ چرا که عالقه و عشق فردی به
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امارت و حکومت داشت (منوچهریان .)35:1388 ،سراپای وجود شاعر را عشق جمعآوری

مال و قدرت گرفته بود و سینهاش با در برداشتن آرزوهای بزرگ و دور و دراز ،فراخی
یافته بود .متنبی عرب اصیل بود که خصوصیات عربی را مقدس میشمرد و عرب را برتر از

دیگر اقوام میدانست و ویژگیهای اخالقی عربی را ،برترین ویژگی میدانست و شعرش
تصویری از این عقاید بود (کبریت .)35:2001 ،رفتار و مواضع او عربی بود و اخالق و ذوق

فنی او هم عربی بود (شرف الدین.)41:1992 ،

بنابراین ،عربیت خالص را میستود و ستایش از قوم عرب ،در انواع شعر او آشکار است.

گاه میبینیم که آنان را به وحدت دعوت میکند تا از یوغ سلطه بیگانگان بیرون آیند و از
قید آنان آزاد شوند (الفاخوری.)464:1383 ،
بالملوک و ما
الناس
ِ
َو انما ُ

الذمم
وال عــــهو ٌد لهم و
ُ
غنم
تـــرعی بعبـــ ٍد کانّها ُ

(المتنبی)63:2000 ،

متنبی خواهان احیا و بازگشت مجد عربی بود و آن را سرلوحه اهداف خود قرار داد و

برای دستیابی به این هدف ،به دربار اکثر حاکمان عربی آن زمان رفت و سعی کرد که با
مدح ،آنها را به دوران عظمت عربی تشویق کند .برخی از مدایح متنبی ،از روی عشق به

ممدوح است و از عمق جان شاعر برمیخیزد؛ همانند مدایح سیفالدوله؛ اما برخی دیگر ،یا
به خاطر تکسب است و یا به دلیل ترس از ممدوح؛ مانند مدایح کافور ،و گاهی هم مدح او

به خاطر تشکر است ،همانند مدایح عضدالدوله در شیراز.

مدایح حافظ نیز انگیزههای متعددی دارد که گاه با انگیزههای متنبی ،مشترک و گاه

متفاوت است .برخی از مدایح حافظ برای تکسب و دریافت صله و وظیفه است و آن را به
صراحت بیان میدارد:

مطالعات ادبیات تطبیقی

الحسب
ادب عندهم و
ٌ
ال ٌ
امم
بکـــل ٍ
ارض وطئ ُتها ٌ

عجم
لوکها ُ
عرب ُم ُ
ُ
تفـــلح ٌ
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گرچ��ه م��ا بندگ��ان پادش��هیم

پادش��اهان مل��ک صب��ح گهی��م

ش��اه بیداربخ��ت را ه��ر ش��ب

م��ا نگهب��ان افس��ر و کلهی��م

گن��ج د��ر آستی��ن و کیس��ه ته��ی

ج��ام گیت��ی نم��ا و خ��اک رهی��م

ش��اه منص��ور وافقس��ت ک��ه م��ا

روی هم��ت به��ر کج��ا ک��ه نهی��م

وام حاف��ظ بگ��و ک��ه بازدهن��د

کرد��های اعت��راف و م��ا گوهی��م

دش��منان را از خ��ون کف��ن سازیم

دوست��ان را قب��ای فت��ح دهی��م

(حاف��ظ ،بیت��ا)263:
گاهی مدایح حافظ با رغبت و شوق نسبت به ممدوح است؛ همانند مدیحههای شاه

شجاع ،و گاهی نیز از روی رهبت؛ مانند مدایح شاه یحیی .اما حافظ غیر از این موارد،
انگیزههای دیگری نیز دارد؛ گاهی صرف ًا برای رهایی از هرج و مرج یک خودکامه ناالیق،

به سلطان احمد جالیر امید میبست و گاه به تیمور لنگ ،و برای آنها مدیحه میسرود

(زرینکوب .)160:1385 ،برخی مدایح او ،برای دسترسی به کتابخانه سلطنتی و مطالعه

دیوانهای شعر جمع شده در کتابخانه بوده است؛ مانند مدایح اولیه او درباره شیخ ابواسحاق؛
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در موارد متعددی نیز ،مدایح او به انگیزۀ نصیحت و پند و خیرخواهی بوده است:

حافظ ،برخالف متنبی ،فارغ از ملیگرایی افراطی و نژادپرستی بود (مالح .)29:1385 ،او

جاهطلب نبود و سودای حکومت و امارت نیز نداشت و در طلب مال هم،افراط نمیکرد:
قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع
شـــراب خانگیم بـــس مــی مغانه بیار

که نــــیست باکم از بهر مال و جاه نزاع
حریف بـــاده رسید ای رفیق تو به وداع
(حافظ ،بیتا)198 :

مدایح ذووجهین متنبی و حافظ

گاهی اشعار متنبی دوپهلو سروده شده است؛ چنان که هم مدح و هم هجا را میتوان از

مدح در اشعار متنبی و حافظ
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آن استنباط کرد و بسیاری از اشعاری که متنبی درباره کافور اخشیدی سروده ،چنین است.

در این زمینه کتابی تألیف شده به نام «رساله فی قلب کافوریات المتنبی من المدائح الی
الهجاء» که به خوبی این قضیه را روشن کرده است .در این کتاب به روایتی از ابن ج ّنی،

شارح معاصر متنبی ،اشاره شده است که میگوید :شاعر (متنبی) به او گفته :اگر بخواهی،

میتوانی تمام کافوریات را به هجا تبدیل کنی (شجاعپوریان .)4:1376 ،شاید بهترین مدعا
در این زمینه ،شاهدی از دیوان شاعر باشد:
مدح��ت ب��ه َ
��ن
و شع�� ٍر
ُ
الکر َک َد َ
فم��ا ک��ان ذل��ک مدح�� ًا ل��ه

القـــــری��ض و بی��ن الــــــرق��ی
ِ
هجــوالـ��وری
ولــــک ّن��ه
کـــ��ان َ
َ

(المتنب��ی)331:2000،
«و چه بسا اشعارش که بدان ،کرگدن (کافور) را ستودم؛ در حالی که آن اشعار ،میان شعر

و افسون بودند»« .آن اشعار ستایش برای او نبود ،بلکه هجو او بود».
نامیدهاند که در دیوان هر دو شاعر کم نیست.

جایگاه و موقعیت مدح در دیوان متنبی و حافظ

همه محققان و شارحان دیوان متنبی اذعان دارند که بیشتر اشعار متنبی در موضوع

مدح است و در بیان دلیل آن گفتهاند :بیشتر دیوان متنبی را ،مدح اشغال کرده است و در
این شگفتی نیست؛ زیرا او از همان زاویهای به شعر مینگرد که همه شعرای معاصرش
نگریستهاند؛ یعنی شعر را وسیلهای برای گذراندن زندگی و رسیدن به مجد و عظمت به

حساب میآورد .او آشکارا میدید که بزرگان زمانش تا چه حد فریفته ستایش از خود هستند
و تا چه پایه ،در این امر به رقابت با هم برخاستهاند .این بود که او نیز به مداحی پرداخت و

خود را در این ورطه غرقه ساخت؛ تا مالی فراچنگ آورد .در هر کاخ رفیعی را زد؛ زیرا سر آن

داشت که مردی بزرگ شود و بزرگی بدون مال میسر نبود( .الفاخوری)447:1383 ،

مطالعات ادبیات تطبیقی
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َفال مج َد فی الدنیا ل َِمن َّ
قل مالُ ُه

م��ال ف��ی الدنی��ا ل َِم��ن َق َّ
َ
��ل َمج ُد ُه
وال

(المتنبی)293:2000،
«در دنیا مجد و بزرگی برای کسی که مالش اندک باشد ،نیست و در این دنیا برای

کسی که مجد و بزرگیاش اندک باشد ،مالی نیست».

صاحب «کشفالظنون» ،اشعار متنبی را احصا کرده و بنا به اهداف متنبی آنها را

دستهبندی کرده است :شامیات  2352بیت ،سیفیات  1540بیت ،کافوریات  528بیت،

فاتکیات  357بیت و شیرازیات  396بیت (عواد )5:1979 ،و بدین ترتیب مجموع اشعار مدح

و ذم متنبی 5173 ،بیت است .البته تعداد هجا و ذم بسیار کم است .مجموع اشعار متنبی ،بنا
به شمارشی که واحدی در شرحش کرده است 5490 ،بیت است (انوار )60:1380 ،و با این
محاسبه ،اگر هجوها را کسر کنیم ،تقریب ًا  %90اشعار متنبی ،مدیحه است .متنبی فقط در

مدح سیف الدوله 512 ،بیت در قالب  38قصیده و  31قطعه سروده است.

مدح اگرچه یکی از عناصر و موضوعات شعر حافظ است ،در درجهای بسیار نازل قرار

گرفته است و به همین دلیل نمیتواند مالک شخصیت این شاعر بزرگ قرار گیرد .مجموع
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مدایح حافظ را پنج قصیده و قریب سی غزل دانستهاند( .دشتی .)153:1385 ،تعداد غزلیات
دیوان او ،که به وسیلهی مح ّمد قزوینی و قاسم غنی ،ارائه شده495 ،
حافظ ،با توجه به
ِ
غزل است.

هرچند در نسخ دیگر ،تعداد غزلیات خیلی بیشتر است و  589غزل و حتی بیش از 800

غزل هم ذکر شده است (حافظ ،بیتا :له) .مدایح حافظ حدود  %7غزلیات اوست و از اینجا
میتوان تفاوت جایگاه مدح در دیوان حافظ و متنبی را با هم مقایسه کرد.

شیوه مدیحهسرایی متنبی و حافظ

در مورد ویژگیهای مدح متنبی ،گرچه بعضی نوشتهاند :مدایح متنبی از همان مضامین

تقلیدی و اسلوب کهن برخوردار است که در شعر شعرای جاهلی و اموی میبینیم (انوار،

مدح در اشعار متنبی و حافظ
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 ،)64:1380میتوان خصوصیاتی منحصر به فرد را برای مدح او ذکر کرد که از مدح دیگر
شعرا متمایز میشود:

الف) ویژگی متنبی این است که در جنگها ،همانند دیگر شعرا ،لشکر دشمن را ضعیف

و از هم گسیخته توصیف نمیکرد ،بلکه آن را دارای ق ّوت و قدرت و هیبت توصیف میکرد،

سپس ممدوح خود را کسی میدانست که به سادگی بر این لشکر قوی ،پیروز میشد .بدین
صورت او به جای این که مستقیم ًا ممدوح خود را دارای قدرت تصویر کند ،به این روش

بدیع او را مدح میکرد.

ب) اشتراک خودش با ممدوح در مدح :شعرا معمو ًال خود را در برابر ممدوح ،ذلیل نشان

میدهند تا به عطا و صله برسند؛ ولی متنبی خودش را در مدح با ممدوح شریک نمیدانست

(الصارم ،بیتا)19:؛ یعنی مدایح را با تمجید و تکریم خودش آغاز میکرد و این طریقه را

موجب فزونی بخشیدن به قدر و منزلت ممدوح میدانست؛ زیرا کسی در ستایشگری ممدوح
ج) از دیگر ویژگیهای شیوه مدح متنبی این است که در مدح پادشاهان گزافهگویی

بسیار میکرد و در اشعار خویش بارها غل ّو مردود آورده است و از این جهت جزو «شاعران
غالت» در ادب عربی به شمار میرود و به گفتۀ برخی محققان :مدایح متنبی گاهی دور از

ذوق است ،که گاه حرمت مقدسات را نیز حفظ نمی کند( :انوار)64:1380 ،

از ویژگیهای مدح حافظ ،یکی این است که او غزل را قالب مدح ساخت .البته رسوخ

مدح در غزل ،ابتکار حافظ نیست و پیش از او ،خواجوی کرمانی نیز این کار را انجام داده

است؛ ولی وقتی مدح در غزل به اشعار حافظ رسید ،درخشندگی و جال پیدا کرد و تذهیب

و تعدیل مناسب شد.

از دیگر خصوصیات مدایح حافظ این است که در ضمن مدح بعضی پادشاهان ،اشتباهات

آنان را نیز گوشزد میکرد؛ از جمله هنگامی که شاه شجاع ،وزیر خود ،قوامالدین صاحب عیار
را به زندان افکند ،حافظ برای تجلیل و احتما ًال تبرئۀ او ،غزلی سرود که به شاه هشدار داد
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قدم مینهد که خود از چنان مقام واالیی برخوردار باشد (الفاخوری.)448:1383 ،
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و از وزیر شفاعت کرد (حافظ ،بیتا.)106:

حافظ در مدایح خود ،گاهی پادشاهان را نصحیت کرده و زمانی هم ،نصایح او جنبۀ

اعتراض و انتقاد پیدا کرده است .حال در یک غزل مالحظه کنیم که چگونه لحن حافظ از

مدح و تمجید ،به نقد کشانده می شود:

به جـــــان خواجه و حق قدیم و عهد درست

که مونس دم صبحم دعــــای دولـت توست

زبان مور بــه آصف دراز گشــــت و رواست

که خواجه خاتم جم یاد کرد و بـازنــــجست

به صدق کوش که خورشید زاید از نــــفست

که از دروغ سیـــهروی گشت صبح نـخست
(همان)21 :

ویژگی دیگر مدح حافظ این است که در خالل مدح ،همانند کسی که از حق خود دفاع

میکند ،با حالت اعتراض و تحکم – نه به شیوه ذلیالنه – وظیفۀ خود را مطالبه میکند و به

146

ممدوح گوشزد میکند در مقابل خدمتی که شاعر انجام داده ،شاه موظف است وسیلۀ معاش
و آسایش او را فراهم آورد (همان.)89 :

ممدوحان متنبی و حافظ

متنبی نزدیک به پنجاه تن را مدح گفته که اکثرشان از صاحبان مراتب عالیه بودند؛ از آن
جمله سیفالدوله الحمدانی ،امیر است که تقریب ًا یک سوم دیوان شاعر ،به مدایح او اختصاص

دارد .نیز بدر بن عمار ،سردار عرب ،که عجمها را سبب پاره پاره شدن مملکت عربی
میدانست .از دیگر ممدوحان بنام او ،ابوالعشائر الحمدانی ،والی انطاکیه و نیز عضدالدوله از

آل بویه ،والی شیراز است (الفاخوری .)447:1383 ،از دیگر ممدوحان او؛ حسین بن اسحاق
تنوخی ،هارون بن عبدالعزیز االوراجی ،مغیث بن علی بن بشر عجلی ،علی بن منصور حاجب،

مدح در اشعار متنبی و حافظ
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ابوالقاسم طاهر بن حسین علوی ،ابوایوب احمد بن عمران ،مح ّمد بن عبیداهلل علوی ،مح ّمد
بن زریق طرسوسی ،حسین بن علی همدانی و گروه دیگری که ذکر ایشان به درازا میکشد
(انوار .)60:1380 ،متنبی عالوه بر اشخاص ،چیزهای دیگر را هم مدح گفته؛ مث ً
ال پسر کافور
خانهای را بنا کرد و از متنبی خواست که آن را هم ذکر کند (حسین ،بیتا.)297 :
حافظ ،نام حدود  25نفر را در دیوان خود برده و برای آنها مدیحهسرایی کرده است و
میتوان آنها را در چهار گروه دستهبندی کرد:

نتیجه

پیشینۀ مدح در شعر عربی ،مقدم بر شعر فارسی است و به دوران جاهلیت میرسد .در

قرون پیش از متنبی و حافظ ،و همزمان با حیات آنها ،شاعران زیادی به طرح حاکمان و

پادشاهان مشغول بودند .برخی انگیزههای مدیحهسرایی ،همچون اعجاب ،تشکر ،رهبت و
تکسب ،میان متنبی و حافظ مشترک بود و هرکدام انگیزههای خاصی هم داشتهاند که با

دیگری متفاوت بوده است؛ مانند جاهطلبی ،عشق به حکمروایی ،عصبیت و عجمستیزی در
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الف) پادشاهان :شاه شیخ ابواسحاق اینجو ،که ظاهراً اولین مشوق حافظ بوده است .شاه
شجاع ،مؤسس سلسله آل مظفر؛ زینالعابدین فرزند شاه شجاع؛ نصرتالدین شاه یحیی،
سلطان احمد ایلکانی ،شاه منصور ،برادر شاه یحیی که مردانه با تیمور لنگ جنگید؛ سلطان
اویس؛ سطان غیاثالدین؛ و غضنفر ،فرزند شاه منصور.
ب)وزرا :عمادالدین محمود کرمانی ،قوامالدین حسن ،قوامالدین مح ّمد صاحب عیار،
جاللالدین توران شاه و برهانالدین بونصر فتحاله.
ج)بزرگان دین :کمالالدین بوالوفا بهاء الدین ،قاضی عضدالدین مؤلف کتاب «مواقف» و
قاضی مجدالدین اسماعیل.
د)دیگران :فخرالدین که معلوم نیست چه کسی بوده؛ خواجه عادل که ناشناس است و
اتابک.
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متنبی ،و امنیتطلبی ،علمجویی و نصیحتگری در حافظ.

متنبی و حافظ در سرودن اشعار ذووجهین با هم مشابه هستند؛ ولی تعداد اینگونه اشعار

در دیوان متنبی ،بسیار بیشتر از حافظ است .موقعیت و کمیت مدح در دیوان متنبی ،بسیار
گستردهتر از دیوان حافظ است .تعداد ممدوحین متنبی و حافظ نیز متفاوت است و در حالی
که متنبی هر شریف و وضیعی را مدح میکرد ،ممدوحین حافظ یا پادشاهان بودند یا وزرا

و بزرگان دین.
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