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Abstract

Social and historical phenomena and events of each period, if they are original, their

scope will be extended to the literary texts of that period.Hafez Shirazi's Divan is a

clear example of literature and some historical and social issues. Recognition of

historical data in Hafez's court; In addition to knowing more about his poetry and

times, he can clarify the degree of overlap and similarity of the historical data of

Hafez's divan with the historical sources of this period. Therefore, this paper, with a

descriptive-analytical method and possible use of Goldmann's structuralist theory of

genetic, seeks to answer the questions of how the historical data of the eighth

century in Hafez's divan relate to the historical sources of this period. To what extent

has he succeeded in including it in his court?The findings indicate that Hafez, with

his high awareness, historiography and analysis of political and historical issues, has

included some of the political and historical themes and events of his time in a

concise manner and with literary mechanisms in his poetry. . So that one of the

secrets of immortality and art of his divan is to provide accurate, delicate and

insightful analysis in the face of historical events and happenings of his time. The

similarity and overlap of some historical data of Hafez's poetry with the historical

events and sources of his time is such that researchers can use it as a historical fact

in historiography.
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هاي تاریخی قرن هشتم هجريسنجش داده
در دیوان حافظ شیرازي با منابع تاریخی

*محمد کشاورز بیضایی

چکیده
ي ها و رویدادهاي اجتماعی و تاریخی در هر دوره اگر موضوعیت داشته باشـند دامنـه  پدیده

نزدیکـی شود. دیوان حافظ شیرازي نمونۀ بارزي ازآن به متون ادبی آن دوره نیز کشانیده می
هـاي  باشـد. شـناخت داده  ادبیات با برخی از مسـائل تـاریخی و اجتمـاعی  عصـر وي، مـی     

توانـد میـزان   تاریخی موجود در دیوان حافظ؛ افزون بر شناخت بیشتر شعر و روزگار او، می
هاي تاریخی دیوان حافظ را با منابع تاریخی این دوره روشـن نمایـد.   پوشی و قرابت دادههم

ـ تحلیلی و استعانت ممکن از نظریـۀ سـاختارگرایانۀ   این جستار با روشی توصیفیاز این رو 
هاي تـاریخی قـرن هشـتم    گویی به این سؤاالت است که دادهتکوینی گلدمن، به دنبال پاسخ

در دیوان حافظ چه نسبتی با منابع تاریخی این دوره داشـته و حـافظ در وارد نمـودن آن در    
هـا بیـانگر آن اسـت کـه حـافظ بـا آگـاهی،        یافته اسـت؟ یافتـه  دیوانش به چه میزان توفیق

نگري و تحلیل باالیی که از مسـائل تـاریخی و اجتمـاعی داشـته،برخی از مضـامین و      تاریخ
هـاي ادبـی در   رویدادهاي اجتماعی وتاریخی عصر خود را، به شکلی مـوجز و بـا مکـانیزم   

دانگی و هنري دیـوان وي، ارائـه   شعرش وارد نموده است. به طوري که یکی از رازهاي جاو
هـاي تـاریخی و اجتمـاعی   هاي دقیق، ظریف و تیزبینانه، در مواجهه با وقایع و پدیـده تحلیل

هاي تاریخی و اجتمـاعی شـعر حـافظ بـا     است. قرابت و همپوشی برخی از دادهروزگارش
ۀ فکتـی تـاریخی   توانند به مثابایست که محققان میوقایع و منابع تاریخی زمانۀ وي، به گونه

مند شوند.نگاري، بهرهاز آن، در امر تاریخ

mkeshavarz_59@yahoo.com، دانشگاه تبریز،ي تاریخ ایران اسالمادکتر*

25/05/1400، تاریخ پذیرش: 12/02/1400تاریخ دریافت: 
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access

article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which

permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose.



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،جستارهاي تاریخی132

گرایی تکوینی، لوسین گلـدمن،  هاي تاریخی و اجتماعی قرن هشتم، ساختدادهها:دواژهیکل
دیوان حافظ، منابع تاریخی.

مهمقد.1
شـماري  و تـاریخی عدیـده و بـی   در تاریخ ایران، شعر محمل حوادث و مصائب اجتمـاعی  

گیـر  هـاي مهـم و چشـم   ). یکـی از ابعـاد و ویژگـی   48: 1398(کشاورز بیضایی، است بوده
شناسانه، بالغی و سبکی، عرفانی و محتوایی شـعر وي،  نظر از ابعاد زیباییحافظ؛ صرفشعر

اجتماعی و عناصـر آن در شـعر   هاي حیات تاریخی وبعد تاریخی  اشعار اوست. طنین تپش
ــه ــهحــافظ ب ــاری گون ــه انگــار ت ــاریخ اجتمــاعی  ایســت ک ــران؛ خصوصــاً ت ــاعی ای خ اجتم

کشد.هجري در شعر وي نفس میهشتمسده
هــاي تــاریخ ایــران اســت. تــرین دورهخیزتــرین و متشــنجقــرن هشــتم یکــی از حادثــه

ویـژه شـعر را   هـاي فرهنگـی؛ بـه   ها و حوادث این مقطـع تـاریخی، غالبـاً زمینـه    نشیبفرازو
به عنوان نمایندةبرجستۀ ادبی و شعري قـرن هشـتم،   الشعاع قرار داد.حافظ شیرازي نیزتحت
توانست از این قاعده مستسثنی باشد.دیوان حافظ شیرازي؛ افزون بـر تجسـم فرهنگـی و    نمی

)، بیـانگر موقعیـت تـاریخی و فرهنگـی     2: 1395(خرمشـاهی،  » حافظۀ تاریخی و ایرانی ما«
برآمـدن و  شـکنندگی قـدرت،   نی که پراکندگی و تاریخ ایران در قرن هشتم هجري است. قر

هـاي  خیزتـرین قـرن  تـرین و حادثـه  هـاي مختلـف، آن را بـه یکـی از پـرتنش     افول سلسـله 
و انفعـاالت تـاریخی و   ایران مبدل نموده است. حافظ که از نزدیـک بسـیاري از فعـل   تاریخ

اجتماعی این دوره را دیده و یا آن را درك نموده است، در عـالم شـعري نیـز نسـبت بـه آن      
اي از رویدادها و وقایع این دوره را در اشعارش وارد نمـوده اسـت.   اکنش نشان داده و پارهو

اش مصـداق بـارزي   وي در برخی از اشعارش به رویـدادها و مسـائل تـاریخی زمانـه    اشارة
شـته از هـوش و فکـر دقیقـی     بـر فضـل و علمـی کـه دا    ایـن مدعاسـت. حـافظ، عـالوه    بر

هـاي حـوادث ایـام و رفتـار     کـرده و ریشـه  تحلیـل  بـوده و حـوادث را درسـت   برخوردار
کرده اسـت  شناخته و با تعبیرات عارفانۀ خود به شعر بیان ها را خوبقدرتمندان و حکومت

هاي جاودانگی حافظ و رموز دلکشـی و  ). در واقع یکیازجمله علت133/ 1: 1367(سمیعی، 
ریخ و گـزینش و ارسـال پیـام    تأثیرگذاري وي بر مخاطبـانش، شـناخت و درك دقیـق از تـا    

).رسـوب و رسـوخ برخـی از مضـامین و     48: 1398تاریخی بوده است (کشـاورز بیضـایی،   
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رویدادهاي تاریخی این دوره در اشعار حافظ، حاکی از توجه حافظ به مسائل و رویـدادهاي  
تاریخی زمانه و ورود آن در قلمرو ادبـی اسـت. تبیـین و واکـاوي ایـن موضـوع و ابعـاد و        

یاي آن، افزون بر شناخت و میزان توجه حافظ به رویدادها و مسائل تاریخی و اجتمـاعی  زوا
و میـزان  تواند نسبت مصالح و مضامین تـاریخی اشـعار وي بـا منـابع تـاریخی      اش، میزمانه

نیز روشن نماید.  اصالت و موضوعیت آن را

هاي پژوهشپیشینه، سواالت و فرضیه1.1
ذکر است این است که تاکنون با این رویکـرد و عنـوان،   ن موضوع قابلآنچه دربارة پیشینۀ ای

دربارة ارزیابی و سنجش مضامین و رویدادهاي تاریخی قرن هشتم در دیوان حافظ بـا منـابع   
ژوهشـی در قالــب مقالـه صــورت   نگارانــه، میـزان انطبــاق و همپوشـی آن، پ  و متـون تـاریخ  

اي صورت گرفتـه کـه   هاي ارزندهقات و پژوهشاست؛ اما پیرامون این موضوع، تحقینگرفته
بحـث در آثـار و افکـار و احـوال حـافظ؛      « برخی از آنان از این قرارند:قاسم غنی در کتـاب  

، در ضـمن  »تاریخ عصر حافظ یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجـاوره در قـرن هشـتم   
حافظ در عین ارجاع بـه  هاي تاریخی و برخی از اشعار پرداختن به تاریخ عصر حافظ از داده

کـوب در  اسـت. عبدالحسـین زریـن   برخی منابع تاریخی در روند کار خود استعانت جسـته 
بـا اسـتعانت از اشـعار حـافظ و منـابع تـاریخی، حیـات سیاسـی و         » از کوچۀ رندان«کتاب 

اجتماعی شیراز عصر حافظ و زنـدگی وي را تـدوین نمـوده اسـت. جـان لیمبـرت در اثـر        
بـه بررسـی   » ز در روزگار حافظ؛ شکوهمندي شهر ایرانـی در قـرون وسـطی   شیرا« برجستۀ 

هاي تـاریخی شـعر   و از برخی دادهتاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار حافظ پرداخته
» فارسـیان در برابـر مغـوالن   «ثـر  وي نیز استعانت جسته است. عبدالرسـول خیرانـدیش در ا  

ن در برابر مغوالن و موقعیت سیاسی و اجتمـاعی  اي پژوهشی و علمی، واکنش فارسیاگونهبه
فارس در قرن هفتم و هشتم را با اشاراتی به برخی از اشعار حافظ، مورد بررسـی و واکـاوي   

شکسـتگان؛  در سـاحت کشـتی  «است. محمد کشاورز بیضایی در  بخشی از کتـاب  قرار داده
ــاریخی و فرهنگــی شــعرحافظ شــیرازي  ــان ت ــی»جســتارهایی در گفتم ــا و داشــتش،  پ ه

ا مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.     هـاي آن ر هاي معرفت تاریخی حـافظ و ویژگـی  فهمپیش
نمودهـاي ناپایـداري اجتمـاعی در ایـران در قـرن هشـتم       «لطفی و دیگران در مقالـۀ  محسن

به برخی از اشعار حافظ دربارة ناپایداري اجتمـاعی در ایـران   » هجري قمري در متون منظوم
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هـاي تـاریخی شـعر حـافظ بـا      اند.با اینهمه این آثار به سنجش دادهاشاراتی داشتهقرن هشتم 
هـاي  منابع تاریخی نزدیک به آن، همچنین بـه میـزان اصـالت و توفیـق حـافظ از ارائـه داده      

انـد و راه را بـراي انجـام پژوهشـی مسـتقل و      تاریخی در اشعارش چنـدان تـوجهی ننمـوده   
رو این جسـتار بـا روشـی توصـیفی و تحلیلـی و اسـتعانت       اند. از اینمبسوط هموار نموده

هـاي  ، سـنجش داده )Lucien Goldman(ممکن از مباحث نظري نقد تکوینی لوسین گلـدمن 
تاریخی قرن هشتم دیوان حافظ شیرازي با منابع تاریخی نزدیـک بـه آن را در کـانون توجـه     

ه آن برآمده ایـن اسـت کـه    سواالتی که این تحقیق درصد پاسخگویی بخود قرار داده است. 
اش چگونـه بـوده و مضـامین و    میزانمعرفت حافظ به مسائل و رویـدادهاي تـاریخی زمانـه   
چقدر تطابق و همپوشی داشـته و  1رویدادهاي تاریخی وارد شده در دیوانش با منابع تاریخی،
حافظ به چه منظوري آن را در اشعارش وارد نموده است؟

، با آشـنایی و معرفـت بـاالیی کـه نسـبت بـه       هنرمندانهبه نظر می رسد حافظ به طرزي 
تجلیـل،  بخشی، مدح واش داشته، به منظور عبرت، آگاهیوضعیت تاریخی و اجتماعی زمانه

برخی از رویدادها، مضامین اجتماعی و تاریخیقرن هشتم را در اشعارش وارد نمـوده اسـت.   
هـا  توجهی با واقعیـت همپوشی قابلهاي تاریخی و اجتماعی اشعارش حاکی از قرابت و داده

و منابع تاریخی نزدیک به این دوره است.

. مباحث نظري پژوهش2
شناسی ادبیات در قرن بیستم به عنوان رویکردي ادبی مطرح شد. نقد تکوینی منظـر و  جامعه

ها و فراینـد زایـش و تکـوین    شناختی و جدید در نقد ادبی است که سرچشمهمبحثی جامعه
). مسـألۀ  11: 1388دهد (اسداللهی و نـامور مطلـق،   ا مورد مطالعه و بررسی قرار مییک اثر ر

در ادبیات، همـواره مـورد توجـه محقّقـان و     ع تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و ...بازتاب اوضا
اندیشمندان بوده است. چنانچه میخائیل باختین، جورج لوکاچ، و لوسسـین گلـدمن از زمـرة    

پردازانی هستند که بر تأثیر وضـعیت تـاریخی، اجتمـاعی و فرهنگـی در     اندیشمندان و نظریه
م)، از سـرآمدان  1970- 1913اند. در این راستا، لوسین گلـدمن ( خلق متون ادبی توجه نموده

گرایـی  توان از برخـی مباحـث نظـري سـاخت    هاي شاخص این جریان است که میو چهره
تکوینی وي، در امر این پژوهش یاري جست.
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هاي اجتماعی و تاریخی بـر سـاختار   من نیز چون لوکاچ بر این باور است که ساختگلد
و بررســی متـون ادبــی مــدنظر  گذارنــد. اسـلوبی کــه وي در شـناخت   متـون ادبــی تـأثیرمی  

نقـد سـاختاري  و یـا تکـوینی از     گرایی تکوینی نـام دارد. از منظـر وي  دهد ساختمیقرار
برقـراري ارتبـاط و تعامـل در بـین     - 2ج اجـزاي اثـر   اسـتخرا - شود: امرحله تشکیل میسه

).10: 1382نشان دادن داللتی که در ساختار اثر هست (گلدمن، - 3اجزاي اثر 
گرایی تکوینی این فرضیه است که هـر کـنش   به باور گلدمن خاستگاه و آبشخور ساخت

این رو تمایل بـه  و رفتار انسان تالشی است معنادار براي پاسخ دادن به وضعیتی خاص. و از 
آن دارد که تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی که عمل به آن، یعنـی جهـان پیرامـونی دارد،    

شـابه ویژگـی برخـی آثـار ادبـی در      ). بـر ایـن اسـاس ت   315: 1382برقرار سـازد (گلـدمن،   
دوره، منتج از این نکته است که ساختارهاي دنیاي یک اثر ادبی با ساختارهاي برخـی از  یک

انـد مشـابهت دارد. ولـی    ها و نهادهاي اجتماعی، که در یک زمان با هـم زنـدگی کـرده   گروه
).70: 1389پور، نویسنده در خلق دنیاي تخیلی این آثار آزادي کاملی دارد (کهنموئی

کنـد؛ امـا در   بـرداري نمـی  از منظر گلدمن، نویسنده از واقعیات تاریخی و اجتماعی کپـی 
نماید. وي بر این مسئله ابرام دارد که منتقد در تحلیل و نقـد  ازي میمقام خالق اثر آن را بازس

یک اثر، نباید درصد کشف رابطۀ واقعیت اجتماعی و محتواي آن باشد؛ بلکه بایـد بـه رابطـۀ    
: 1389پـور،  هاي ادبی به کار برده در آن بپردازد (کهنمـوئی ساختار مکان اجتماعی اثر و قالب

73.(
حـداکثر آگـاهی و   «پردازد، بحـث  ه گلدمن در نقد تکوینی به آن میاي کترین مسئلهمهم

است. از منظر گلدمن در هر گروه اجتمـاعی تنهـا افـرادي    » فرد استثنایی« و » معرفت ممکن
مندند. وي از آن به عنوان فـرد  نگري بهرهمعدود و گاهی یک شخص از باالترین سطح جهان

شـناختی  نگـري از انسـجام روان  یـن حـداکثر جهـان   نمایـد. در ایـن راسـتا ا   استثنایی یاد می
ــه     ــري ب ــی و هن ــن اســت در عرصــۀ فلســفی، ادب ــد برخــوردار اســت و ممک ــان درآی بی

).225: 1382(گلدمن،



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12سال ،جستارهاي تاریخی136

بحث و بررسی.3
نگري و معرفت تاریخی حافظ شیرازيتاریخ1.3

ماحصـل  هرگونه معرفت و فهمی اصوالً، زمانمند و تاریخی اسـت و طـرح افکنـدة حـافظ،     
هـا و  داشـت بـودگی، پـیش  حال خودفهمی اوست. واقـع دنیاي تاریخی، زمانمندي و در عین

هاي حافظ و همچنین بافت تاریخی، اجتمـاعی و فرهنگـی زمانـه و گذشـتۀ او، در     فهمپیش
گیري بینش و معرفت تاریخی وي در اشعارش، تـأثیر بسـزایی داشـته اسـت     تعریف و شکل

اي ). در واقع عوامل و عناصري، نظیر: تعلّق حـافظ بـه خـانواده   66: 1398(کشاورز بیضایی، 
)، از برداشتن قرآن و مأنوس بودن با این کتاب آسـمانی بـه عنـوان    53بنام و مذهبی (همان، 

)، مطالعه و تعمق در متون تـاریخی، چـون:   69: 1395شاهی، بخش(خرممنبعی فیاض و الهام
کنار محاط بودن در جغرافیاي تـاریخی، باسـتانی و   )، در98: 1385(رستگار فسایی، شاهنامه

ــابینی و آشــفته، امکــان  هــا و فرهنگــی فــارس، همچنــین زیســتن در عصــري برزخــی، بین
هاي بینش تـاریخی وي ایجـاد نمـوده اسـت     فهمگیري پیشاي را در شکلهاي ویژهظرفیت

هـا،  آینـد مؤلفـه  ). بینش و معرفت تاریخی حافظ در اشعارش بر57: 1398(کشاورز بیضایی، 
گیـري از  جـم، بهـره  گرایی، توجه ویژه به جاممفاهیم و عناصر چندي، چون: مشیت و اختیار

انگیزي، اهتمام به کاربسـت عناصـر،   آفرینی و عبرتتاریخ به مثابۀ ابزاري در خدمت مضمون
اي و تاریخی ایـران قبـل و بعـد از اسـالم، تـاریخ اسـالم و      هاي اسطورهمفاهیم و شخصیت

).66- 67باشد (کشاورز بیضایی، جهان، می

حافظ و سنجش آن با منابع تاریخیهاي اجتماعی شعر. مضامین و داده4
و نابسامانی اجتماعیناامنی1.4

اي اجتماعی ـ روانشناختی با ابعاد گوناگون فـردي، اجتمـاعی و    ناامنی نیز چون امنیت، پدیده
عدم امنیت، نبود ایمنی و آرامش و نظـم  «دهخدا به معنی: ي نامهسیاسی است. ناامنی در لغت

ــی ــات، ب ــوا و ثب ــوب و بل ــاتی و آش ــدا،  » ثب ــت (دهخ ــده اس ــل و 556/ 30: 1341آم ). قت
مردم، نابودي و ویرانی بسیاري از شهرها و روستاها، فقر و فاقـه، ریـا، جهـل،    کشتارگسترده

اجتمـاعی حملـه مغـوالن در ایـران     ي ي بازار فحشا و فساد از جمله پیامدهااشاعه و توسعه
؛ 201: 1373؛ همـدانی،  109/ 1: 1385جـوینی،  ؛ 57، 53، 7: 1385رود (نسـوي،  شمار میبه
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).اوج ناامنی سیاسی و به تبـع آن  461/ 1: 1376بطوطه، ؛ ابن 250/ 4: 1346شیرازي، وصاف
از مرگ ابوسـعید  توان به دنبال فروپاشی حکومت ایلخانی پساجتماعی در قرن هشتم را می

در ایـن دوره مشـاهده نمـود    هـاي قـدرت  خـواهی سـرادران مغـول و دیگـر گـروه     و زیاده
ــی، ــرو، 71، 46: 1364(کتبـــ ــافظ ابـــ ــبانکاره2/ 1: 1380؛ حـــ ؛ 341: 1381اي، ؛ شـــ

؛ 227، 25، 21تــا: ؛ خــوافی، بــی 760، 603: 1383؛ هــروي، 152/ 1: 1372ســمرقندي،
).آثـار نابسـامانی   544- 550/ 5: 1339؛ میرخوانـد،  361- 363/ 5: 1346شـیرازي،  وصاف

ي شوم خود را بر زندگی اجتماعی مردم و معیشـت آنـان   سیاسی و منازعات خونین آن سایه
الـدین  ). شـهاب 100: 1364؛ کتبـی،  163- 196: 1383الـدین نطنـزي،   نیز گسـتراند (معـین  

دي حاکمان به رعایـا و مردمـان   شیرازي در تاریخ وصاف در ذکر آشوبها و ظلم و تععبداهللا
نویسد:عادي و فقر و حرمان آنان به دنبال مرگ ابوسعید می

حاصل رنج رعایا را یکجا بعوض خراج و بعناوین دیگر تصاحب کردند و براي ایشـان  
موضـع  وسهها آن شد که سیجز غم، فقر و حرمان چیزي نگذاشتند ... حاصل این ستم

ــدند چنان   ــالی ش ــکنه خ ــیچ ... از س ــه ه ــد  چ ــدود نمان ــاي در آن ح ــی و چارپ آدم
).  361- 362/ 5: 1346شیرازي، (وصاف

تأثیر از حیات سیاسی کشور در این دوره نبـود. شـیراز پـس از    حیات اجتماعی شیراز بی
چوپــان و اینجــو، آلبــه مــدت دو دهــه، عرصــۀ منازعــات آلاضــمحالل سلســلۀ ایلخــانی

هـاي درونـی و فرسـایندة    ها و درگیـري بندياهد دستهبود. در دوران آل مظفر نیز شمظفرآل
).شـیراز شـهر   668- 669/ 1: 1372؛ سـمرقندي،  707/ 1: 1387خاندان مظفري بود (یزدي، 

هـاي قـدرت ـ     هاي گروهها و بلندپروازيطلبیجاهداشتنی حافظ، در این زمان طعمۀ دوست
ــود     ــري شــده ب ــس از دیگ ــی پ ـــ یک ــه مصــالحه نداشتند ــایلی ب ــه تم :Avery, 2010(ک

introduction.(       را بـه  چیـز  در شعر حـافظ نیـز، نـاامنی و تنـدبادهاي نـاگوار روزگـار، همـه
شـوار روزگـار، ایـن پرسـش را در     نیستی سوق داده است. شاعر در تنگنا و آزمـون د وادي
فیلسوف و حکیمی که براي این اوضـاع نابسـامان، گریـز و راه    گذراند که کجاستمیذهن
رفتی بیندیشد؟  برون

در این چمن که گلی بوده است یـا سـمنی  دیــدن ز تنــدباد حــوادث نمــی تــوان    
و نسـترنی عجب کـه بـوي گلـی هسـت    از این سموم که بر طرف بوستان بگذشـت 

ــر در ایــن بــال حــافظاج دهــر تَبــه شــدمــز ــیکجاســت فک ــیحکیم و راي برهمن
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).356/ 477: 1394(حافظ، 

انعکاس این اوضاع آشفته و متالطم را در برخی دیگر از اشعار حـافظ، از جملـه اشـعار    
توان مشاهده نمود:ذیل می

هــاســاحلباالنمــا ســبککجــا داننــد حــالشب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل
).89/ 1: 1394، (حافظ

جــان آمــد خــدا را همــدمیدل ز تنهــایی بــهدریغــا مرهمــیدرد اســت ايســینه ماالمــال 
روزي بوالعجب کاري پریشـان عـالمی  صعبزیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفـت 

).350/ 470: 1394، (حافظ

یا در شعر ذیل:
ــدار  کشتی شکستگانیم اي باد شرطه برخیز ــیم دی ــاز بین ــه ب ــنا راباشــد ک آش

).91/ 5: 1394(حافظ،

تأملی، نابسامانی اجتمـاعی و شـرایط اسـفناك    در این دوران عبید زاکانی نیز به میزان قابل
مردم را در قالب شعر و حکایت نشـان داده اسـت. چنانچـه در حکـایتی بـا طنـزي گزنـده،        

نماید:شرایط بغرنج مردم و نداري آنان را اینگونه ترسیم می
بردند. درویشی با پسر بـر سـر راه ایسـتاده بودنـد. پسـر از پـدر       اي را بر راهی میجنازه

برنـد؟ گفـت: بـه جـایی کـه نـه       پرسید اینجا چیست؟ گفت آدمی. گفت کجـایش مـی  
خوردنی باشد، نه پوشیدنی و نه نان و نه هیزم و نه آتش و نه زر و نه سیم و نه بوریـا و  

).  281- 251: 1393زاکانی، (عبیدبرندش؟ي ما مینه گلیم. گفت: بابا مگر به خانه

مندي منفی طبقات رسمی و مذهبی اجتماعیکنش2.4
انـد  هاي اجتماعی و عناصر و متعلقات آن، که در شعر حافظ وارد شدهطبقات، اقشار و گروه

هـا،  توان به دو گروه، طبقات مذهبی و رسمی از قبیل: فقهـا، صـوفیان، واعظـان، شـیخ    را می
، و طبقـات عـادي، همچـون: کنیـزان و غالمـان، مطربـان و مغنیـان،        قاضیان، امامان جماعت

بندي نمـود. در ایـن میـان غالبـاً     تاجران، عیاران، لولیان ، گدایان، شاعران و کشاورزان تقسیم



139)محمد کشاورز بیضایی(...هشتم هجريهاي تاریخی قرن سنجش داده

تـري از کنشـمندي خـود را در شـعر     طبقات مذهبی و رسمی این دوران بازتـاب ملموسـانه  
تواننــد از آن هــاي تـاریخ اجتمــاعی مـی  دادهانـد کــه محققـان بــه عنـوان   حـافظ نشــان داده 

تـوان بـه عنـوان یـک ویژگـی و      شوند. از این رو طبقات عـادي اجتمـاعی را نمـی   مندبهره
انعکاسی از اوضاع اجتماعی این دوران در نظر گرفت.یا

هـاي  برخی از نویسندگان و مورخان قرن هشتم و نهم در آثارشـان، بـه طبقـات و گـروه    
انـد. از جملـه   هایی از آن به عمـل آورده بندياند و تقسیمم اشاراتی داشتهاجتماعی قرن هشت

ــ  اي و گزینشـی و شاید سـلیقه بندي کلی ـ خواندمیر در کتاب دستورالوزراء، در یک تقسیم
شـمارد:  گونـه بـر مـی   طبقات این دوره را که مشتمل بر طبقات شهري و روستایی است، این

محترفـه و اهـل اسـواق    - 6ارعان دهاقین و مز- 5شعرا - 4مشایخ- 3علما - 2سادات - 1«
الجنـات  روضات«). اسفزاري نیز در کتاب 460- 464: 1380(خواندمیر: » توشهغرباي بی- 7

نمایــد: گونــه یــاد مــیهــا و طبقــات اجتمــاعی ایــن، از گــروه»فــی اوصــاف مدینــه هــرات
جمـاهیر مشـایخ، قضـاه، علمـا و     شاهزادگان، امرا، صدور، مشاهیر سـادات، نقبـا،   سالطین،«

). امـا  271/ 1: 1339(اسـفزاري،  » اصول، اعیان و اشراف، اماجد و اماثـل و اعـراق مجلسـی   
تـري، از طبقـات   بنـدي دقیـق  ي دوم قرن نهم هجري در یک تقسیمامیرعلیشیر نوایی در نیمه

» جانشـینان «هـا  نائب- 3ها یا امرا بیک- 2سلطان، فرمانروا، - گونه نام می برد: ااجتماعی این
قراچریـک یـا قراقولـون    - 7ها یساوالن یا چاوش- 6رتبه صدور یا قضات عالی- 5وزرا - 4

معلـین تعلیمـات   - 10ها یا مفسرین قـوانین مـذهبی   مفتی- 9قضات - 8به معناي گارد ملی 
صـاحبان مکاتـب   - 14نویسـان)  نسـاخ (نسـخه  - 13شـعرا  - 12اطبـا  - 11عالیه یا مدرسان 

حفاظ قـرآن  - 17قاریان قرآن یا مکریان - 16ها یا سرپرستان مساجد امام- 15داران) ب(مکت
ي کسـبه - 22منجمین - 21رقاصان یا آوازخوانان - 20وعاظ - 19ها گویان یا نقالقصه- 18

هـا یـا فرمانـدهان قـواي امنیـه      شـحنه - 24وران فروشـان و پیشـه  خرده- 23بازار (تاجران) 
سارقان یا قـاتالن  - 27ها یا گارد شب عسس- 26زرس یا فرماندهان پلیس ها، باداروغه.25
سـائالن یـا گـدایان    - 29» هاي ولگـرد بازان و کولیگیران و شعبدهمعرکه«زادگان غریب- 28
اشـخاص  - 34درویشـان  - 33هـا  شـیخ - 32نـوکران  - 31ها یـا شـکارچیان   چیقوش- 30

). فقهـا، صـوفیان، واعظـان،    43: 1341وها (جامی، متأهل، مردان یا کدخدایان و زنان و کدبان
ها و طبقات مذهبی جامعـه هسـتند کـه بـا     ي گروهها، قاضیان و امامان جماعت از زمرهشیخ

ي حـافظ در برخـی اشـعارش    اي از عناصر، توصـیفات و عبـارات منفـی از ناحیـه    مجموعه
ر، فقیه، مفتی، واعـظ و قاضـی   اند. البته باید در نظر داشت در دیوان حافظ، امام شهشدهوارد
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گویند. حافظ نیـز ایـن کلمـه را    اند که خود را علما میي مذهبی و اجتماعیهمه از یک طبقه
).90: 1387کار برده؛ اما باز با همان طنز حافظانه (استعالمی، به

که می حرام ولی به زِ مال اوقاف اسـت فقیه مدرسه دي مست بود و فتواي داد
).113/ 44: 1394(حافظ، 

بنیاد مکر با فلـک حقّـه بـاز کـرد    صوفی نهاد دام و سرِ حقه باز کرد
).160/ 133: 1394، (حافظ

پنـاه رسـید  بگو بسوز که مهـديِّ دیـن  فعل ملحدشکلکجاست صوفیِ دجال
).216/ 242: 1394، حافظ(

نفتد به هیچ دامـی که چو مرغ زیرك افتدهاي تسبیحز رهم میفکن اي شیخ به دانه
).348/ 468: 1394(حافظ، 

از پیـر مـی فـروش   کردم سؤال صبحدماحوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان
).239/ 285: 1394(حافظ، 

به خون دختر رز خرقه را قصارت کردسـر نمـاز دراز  امام خواجه که بـودش 
می طهارت کردخبر دهید که حافظ به امــروزاگـر امـام جماعـت طلـب کنـد     

).160/ 135: 1394(حافظ، 

هـا و طبقـات   هاي منفـی  بـه فسـاد و انحطـاط اخالقـی گـروه      نظیر این دسته از واکنش
تنها در قالب دیوان حافظ شیرازي؛ بلکـه در برخـی منـابع تـاریخی و     اجتماعی یاد شده را نه

؛ 363/ 5: 1364شـیرازي،  شود (نک: وصاف توان مشاهده میهاي شعري  این دوره میدیوان
). این امر حاکی از ریاکاري، تنـزل و فسـاد   161/ 3: 1380؛ خواندمیر، 221ق: 1358همدانی، 

ي آن به متون ادبـی و تـاریخی   اخالقی در میان این طبقات مذهبی و اجتماعی است که دامنه
ی آن را بـه  بخشـ است. حافظ نیز با هوشیاري و به منظـور انتقـاد و آگـاهی   نیز کشانیده شده
اي در برخی از اشعارش وارد نموده است.شکل هنرمندانه
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حافظ و سنجش آن با منابع تاریخیۀهاي سیاسی زمان. مضامین و داده5
هایی هستند که در منابع تـاریخی  هاي تاریخی وارد شده در دیوان حافظ، همان دادهداده

اینجو، مستعجل بودن، برآمـدن و  یآلسلسلهتوان پیدا نمود. و یا نزدیک به آن میاین دوره
ه توجـه حـافظ را بـه خـود جلـب      افول آن، از زمرةمضامین و رویدادهاي تاریخی اسـت کـ  

عجل ایـن سلسـله اشـاره    است؛ چنانچه در شـعري بـه درخشـیدن خـوش؛ امـا مسـت      نموده
است:نموده

ــت ــروزه راسـ ــاتم فیـ ــحاقیی خـ ولی دولت مستعجل بودخوش درخشیدبواسـ
بــودغافــلقضــاشــاهینزســرپنجۀکــهخرامــان حــافظدیــدي آن قهقهــۀ کبــک 

).207: 1394(حافظ،

را » شاهین قضـا «را استعاره از شاه ابواسحاق اینجو و » کبک خرامان«در بیت اخیر برخی 
ــته   ــد دانس ــدین محم ــر مبارزال ــتعاره از امی ــد(خطیباس ــر، ان ــرگ  282: 1384رهب ــا م ). ب

اینجـو بـر   ي آلدوران حکومت سلسـله م،1356.ق/ ه 758در سال ابواسحاق اینجوسلطان
سـلۀ اینجـو و آخـرین زمامـدار     ابواسـحاق اینجـو، چهـرة شـاخص سل    فارس به سرآمد. شاه

الدین یزدي و زرکوب شیرازي از وي به عنـوان شـاهی ادب نـواز و داراي    معینباشد.میآن
: 1310؛ زرکـوب شـیرازي،   93- 94: 1326الـدین یـزدي،  اند (معینیاد نموده» مکارم اخالق«

شـجاع از نوادگـان   اي و تألیف شخصی به نـام  که یک اثر اندرزنامه» انیس الناس) .«85- 86
شیخ ابواسحاق اینجو است، شیخ ابواسـحاق را بـه دادگـري، سـخاوت و     پسرعموزادگان شاه

ه در زمـان  ). ابـن بطوطـه نیـز کـ    365، 357، 308: 1356کرم توصیف نموده است (شـجاع،  
ابواسحاق به شیراز سفر کرده، از رونق اقتصادي و رفاه اجتماعی این شهر سخن به میـان  شاه

). فحواي مطالب منـابع یـاد شـده بـا اشـارات      258؛ 250/ 1: 1376آورده است (ابن بطوطه، 
مندي شیخ ابواسـحاق؛ خصوصـاً   حافظ مبنی بر خوش درخشیدن سلسلۀ آل اینجو، سخاوت

ــا طبقــه ــاره ي اهــب ــر، همپوشــی و مطابقــت دارد. حــافظ در پ اي دیگــر از اشــعارش ل هن
کنـد و در عـین برائـت از    و شـریعت توصـیف مـی   » جمال چهرة اسـالم «ابواسحاق را شیخ

داند:اي میدشمنانش، پایندگی دولت وي را نعمت و عطیه
ــیخ  ــالم ش ــره اس ــال چه ــحاقجم گیـرد که ملک در قـدمش زیـب بوسـتان    ابواس

کار انس وجان گیـرد است که دراي عطیهنعمـت زمان عمـر تـو پاینـده بـاد کـاین      
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).83- 85: 1394(حافظ، 

اند و حـافظ در قالـب مـدح و یـا     برخی از وزیران آل اینجو نیز در شعر حافظ وارد شده
الـدین حسـن شـیرازي از    خالل برخی از اشعارش به آنان توجـه نشـان داده اسـت. قـوام    در

پرور قرن هشتم است که توجه حـافظرا در اشـعارش بـه خـود     الم، هنرنواز و دانشوزیران ع
الدین در رسیدن شیخ ابواسـحاق اینجـو بـه حکومـت فـارس نقـش       جلب نموده است. قوام

محمـد، وفـات نمـود. بـا     مهمی ایفا نمود. وي در زمان محاصرةشیراز توسط امیرمبارزالـدین 
ضمیر، صـادق و مـدبر خـود در امـر     حامیان روشنوفات وي شیخ ابواسحاق اینجو یکی از 

/ 1: 1380ابـرو،  داري را از دسـت داد و کمـی بعـد حکـومتش سـاقط شـد(حافظ       حکومت
الـدین حسـن حـامی و مشـوق وي بـوده، در      ).حافظ نیز در اشعارش فارغ از اینکه قوام261

نماید:اشعارش از وي به نیکی یاد می
ند غرق نعمت حاجی قوام مـا هستدریاي اخضر فلک و کشتی هـالل 

).11: 1394(حافظ، 

الدین حسن دارمچه غم دارم که در عالم قوامبه رندي شهره شد حافظ میان همدمان لـیکن 
).327: 1394(حافظ، 

افروز چون حاجی قوامآموزي جهانبخششگو چون حافظ شـیرین سـخن  دانی بذلهنکته
).309: 1394(حافظ ، 

باشـد کـه   اینجـو مـی  هاي تاریخی دوران آلمحمود از دیگر وزرا و شخصیتعمادالدین 
. حـافظ در ابیـاتی بـا اشـاره بـه      نظر حـافظ را در اشـعارش بـه خـود جلـب نمـوده اسـت       

آورد:میوي
دیـن محمـود  وزیر ملک سلیمان عمـاد جام صبوحی به یاد آصـف عهـد  بخواه
طلبد جمله باشدش موجـود هر آنچه میکه مجلس حافظ بـه یمـن تـربیتش   بود 

).219: 1394(حافظ، 

گونه که دیده می شود حافظ از عمادالدین محمود وزیر شـاه ابواسـحاق اینجـو، بـا     همان
یـاد نمـوده اسـت. بـر طبـق منـابع       » ملک سـلیمان «و » آصف عهد«عناوین و صفاتی چون: 

)، 255/ 1: 1383تاریخی عمادالدین محمود، وزیري زیرك، بادرایت(عبـدالرزاق سـمرقندي،  
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طلب بوده اسـت و افـزون بـر تصـدي امـر وزارت در امـور نظـامی و        دوست و صلحدانش
؛ 201/ 1: 1380ابـرو،  ؛ حـافظ 55: 1364لشکرکشی نیز خبـره و کـاردان بـوده اسـت(کتبی،     

رغـم اینکـه بخـش عمـدة وزارتـش در      ). عمادالدین علـی 4561/ 4: 1382و قزوینی، تتوي
ل هنـر، برپـایی محافـل ادبـی، کـه      گذشت، نسبت بـه نـواختن اهـ   جنگ و سفرهاي نظامی 

احتمال زیاد حافظ نیز در آن شرکت می نموده، غافل نبود. وي همچنین در انعقـاد صـلح   به
؛ 55: 1364مابین شیخ ابواسحاق اینجو و امیرمبارزالدین محمد نقـش بسـزایی داشـت(کتبی،    

)و اقـدامات بزرگـی کـه    201/ 1: 1380؛ حـافظ ابـرو،   255/ 1: 1383عبدالرزاق سمرقندي، 
طی دوران وزارتش انجام داد، حاکی از تدبیر، درایت و دانش اوست.  در

هـاي تـاریخی و معاصـر    امیرمبارزالدین محمد از سـالطین مظفـري از زمـرة شخصـیت    
برخـی از اشـعارش بـه خـود جلـب      باشد که به اشکال مختلف، توجه حـافظ در  میحافظ
است:نموده

ــازي   ــاه غ ــروش ــتان خس ــی س شمشیر او خون مـی چکیـد  آنکه ازگیت
قلبگــاهی مــی دریــدگــه بــه هــوییگه به یک حمله سپاهی می شکست

ــه ــبش پنج ــی افکاز نهی ــد م ــیرن ــام اوش ــان ن ــنید در بیاب ــی ش چــون م
بـی خطـر سـر مـی بریـد     گردنان رابی سبب می کـرد حـبس  سروران را

).387: 1394(حافظ، 

و » سـتان خسـرو گیتـی  «، »شـاه غـازي  «ابیات فوق، امیرمبارزالدین را با القـاب  حافظ در 
ف نمـوده و از شـجاعت و تهـور وي    توصـی » از شمشیر او خون می چکیـد «عباراتی چون: 

مقابله با دشمناش یاد نموده است. وي همچنین از سرانجام ایشان و میل کشـیدن چشـمان   در
آورده اسـت. برخـی منـابع تـاریخی ایـن دوره از      امیرمبارز توسط فرزندانش سخن به میـان  

مدار، مجتهد و غازي یاد نمـوده و از اقـدامات   امیرمبارزالدین محمد، به عنوان فردي شریعت
از وي بـا عنـاوین و   » الهیهمواهب«الدین نطنزي در کتاب معیناند. وي تمجید به عمل آورده

،ناهج الحقّ المستبین و موعـود المائـه السـابعه   مشید مآثر الشّرع المبین و مبین م«القابی نظیر: 
یـاد  » صـاحب قـران الملـک والـدین    ،مجدد مراسم الشّریعه الغرّاء، المجتهد فی اعالء کلمتـه 

). کتبـی نیـز بـه شـکلی تلـویحی وي را      26، 10- 11: 1326الدین نظنزي، (معیننموده است
).از اقـدامات  67: 1364(کتبـی،  چون موعودي دانسته که پس از یک قرن ظهور کرده اسـت  

باورانۀ امیر مبارزالدین محمد در جهـت تحکـیم مبـانی حکـومتی خـویش،      متشرّعانه و دین
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). امیـر مبارزالـدین   316/ 2: 1381اي، بیعت با بازماندة خالفت عباسی در مصر بود (شبانکاره
گـرفتن حکمـی از   چنین براي مبارزه و سرکوبی طوایف مغولی جرماء و اوغانی کرمان، باهم

علماي این دیار، مجوز تکفیر و مبارزه علیه آنان را گرفت و به مبارزة خود رنـگ جهـادي و   
مشهور گردید. همانگونه که حافظ نیز در ابیات فـوق بـه آن   » شاه غازي«مذهبی بخشید و به 

اشاره کرده بود.
ــه نظــر مــی  » محتســب«حافظ کــه در آنهــا رســد بســیاري از اشــعاراز دیگــر ســوي ب

شده ناظر بر شخصیت و حکومت امیرمبارزالدین باشد. از جمله مانند ابیات ذیل:نکوهیده
ماست کـه در هـر سـر بـازار بمانـد     قصهشد و فسق خود از یاد ببردمحتسب شیخ

).178: 1394(حافظ، 

که محتسب تیز اسـت میبه بانگ چنگ مخورگلبیــز اســتبخــش و بــاد فــرحاگرچــه بــاده
).41(همان، 

به روي یار بنوشیم و بانگ نوشانوشخانگی ترس محتسب خـورده شراب
).283(همان، 

به نظر می رسد نارضایتی حافظ از امیرمبارزالدین محمد غالبـاً ریشـه در عـواملی چـون:     
گیري امیرمبارزالدین در امر شـریعت، زهـد و ریـاي وي و بـه قتـل رسـاندن حـامی        سخت
توسط امیر مبارزالدین، داشته باشـد. منـابع تـاریخی نیـز بـه      - ابواسحاق اینجوشیخ - حافظ،

اندیشـی و شـدت اقـدامات    اند. تعصـب، جـزم  زهد خشک و شدت عمل وي اشاراتی کرده
اي بود که تنها علوم فقه، تفسیر و حدیث را جایز شـمرد و عرصـه   گونهي وي بهمآبانهمقدس

). 64: 1364؛ کتبـی،  293: 1372ه تنگ نمـود (سـمرقندي،   را بر منتقدان و آزاداندیشان جامع
بینـان و ادبـاي روزگـار امیـر مبارزالـدین محمـد را       بنا بر نوشتۀ سمرقندي شاه شجاع و نکته

تـوجهی برخـوردار شـده و    نامیدند. مفهومی که در شعر حافظ از بسـامد قابـل  می» محتسب«
بــوده اســت. حتــی منظومــۀ دینگیــري و ریاکــاري امیــر مبارزالــگویــا خطــاب بــه ســخت

هـا و  اندیشـی کجـی و اعتـراض بـه جـزم    اثـر عبیـد زاکـانی را عمـدتاً دهـن     » گربـه وموش«
).294: 1372(سمرقندي، 2اندهاي امیر مبارزالدین و امثال وي دانستهریاکاري

و شــاه منصــور مظفــري از دیگــر الــدین ابوالفــوارس شــاه شــجاع، شــاه یحیــیجــالل
انـد. حـافظ در   مظفـري هسـتند کـه در شـعر حـافظ وارد شـده      تـاریخی و سـالطین   رجال



145)محمد کشاورز بیضایی(...هشتم هجريهاي تاریخی قرن سنجش داده

ذیل که در مـدح شـاه شـجاع گفتـه از حکومـت وي اسـتقبال نمـوده و از اطاعـت و         ابیات
برداري او سخن به میان آورده است:فرمان

که دور شاه شجاع است و می دلیر بنوشسحر زهاتف غیبم رسید مژده بـه گـوش  
ــل  ــور  مح ــت رأي ان ــور تجلّیس ــاهن ت  ش کـوش چو قرب او طلبی در صفاي نیـ

که هست گوش دلش محرم پیام سـروش ضـمیر ورد جاللـش مسـاز   به جـز ثنـاي  
ــدرمــوز مصــلحت ملــک خســروان  مخـروش نشـینی تـو حافظـا   گوشهگداي دانن

).283: 1394(حافظ، 

معتـدل  داري فـردي  بر اساس اغلب منابع تاریخی، شاه شجاع در امر شریعت و حکومت
هـل علـم و ادب فـراهم شـده اسـت.      بوده است و در زمان ایشـان فضـاي مناسـبی بـراي ا    

)، و بـه  187.ق: ه 1340- 1350حجر عسـقالنی،  شجاع، خود نیز خط خوبی داشته (ابنشاه
؛ 99/ 1: 1326الـدین یـزدي،   ؛ معـین 81: 1364سـروده اسـت(کتبی،   عربی و فارسی شعر می

وي اشــعاري برجــاي ) . از 317؛ 314/ 1: 1382فســایی، نی؛ حســی33م: 2008عربشــاه، ابــن
).23: 1366یزدي،است (فتوحی مانده

الـدین تورانشـاه، از   الدین محمـد صـاحب عیـار، جـالل    اهللا، قوامالدین فتحخواجه برهان
وزیران آل مظفر، از زمرةرجال دیوانی و تاریخی قرن هشتم هستند که حافظ در قالـب مـدح   

نوازانـۀ برخـی از آنـان تمجیـد     برخی از اشعارش از اقدامات و شخصیت هنـر و یا در خالل 
الـدین فـتح اهللا را بـا عبـاراتی چـون:      عمل آورده اسـت.حافظ در شـعري خواجـه برهـان    به
توصیف نموده است:» برهان ملک و دولت«، و »کان شکوه و شوکت«، »مسندفروز دولت«

و دولـت بونصـربوالمعالی  برهان ملکمسندفروز دولت کان شکوه و شوکت
).462(همان، 

ز وزیـران متشـخص قـرن هشـتم در     الـدین ابوالمعـالی ا  الدین فرزند کمـال برهانخواجه
). پس از وفـات پـدر بـه    46: 1364رسید (کتبی، بود که نسبش به عثمان بن عفان میفارس

ــدمت     ــه خ ــزد وي را ب ــد در ی ــدین محم ــی امیرمبارزال ــود ول ــت نم ــیراز عزیم ــد ش طلبی
د بــه مــدت ده ســال وزیــر    ). وي در یــز140- 141/ 1: 1326یــزدي، الــدین(معــین

ق. به هنگام فتح شیراز توسط امیرمبارزالدین محمـد بـه وزارت   756بود. در سال امیرمظفري
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.ق/ ه 780شجاع از وزارت برکنـار گردیـد و در سـال    وي منصوب شد. وي با سلطنت شاه
).1364:47م، درگذشت (کتبی، 1378

:الدین صاحب عیارسرودهاستقواممورددرایهامبهنیزراشعربیتًاینحافظ ظاهرا
نرسدماعیارصاحبسکهبهکییآرنـد کاینـات بـازار بـه نقـد زاره

).156: 1394حافظ،(

الدین اصالتاً اهل مکه بودنـد. ایـن خانـدان در زمـان حکومـت ایلخانـان بـه        خاندان قوام
، 1326یـزدي،  الـدین عیاري که از مناصب مهم حکومتی بود نایل شدند(معینمنصب صاحب

شـجاع وي را بـه وزارت خـود    ). کفایت و محاسن اخالقی وي موجب شد که شـاه 212/ 1
الدین محمد صاحب افـزون بـر   ). قوام212- 213/ 1: 1326الدین یزدي، انتخاب نماید(معین

ـ   این گـري نیـز مجـرب و    ود در امـر سـپاه و نظـامی   که در امر وزارت مـدبر و دورانـدیش ب
شـجاع فرمانـدهی سـپاه را برعهـده داشـت      بـود. وي در بسـیاري از نبردهـاي شـاه    باتجربه

ــافظ ــرو،(حــ ــمرقندي، 354/ 1380:1ابــ ــی، 357/ 1: 1383؛ ســ ؛ 84، 82: 1364؛ کتبــ
شـجاع  ه ). امیرمبارزالدین محمد، خواجه را زمـانی کـه شـا   216/ 1: 1326یزدي، الدینمعین

.ق، نایـب وي و در  ه 752الدین محمد در سالنوجوان بود به تربیت وي انتخاب نمود. قوام
انگیـز  .ق حاکم کرمان شد؛ ولی سرانجام قدرت و شـوکت روزافـزون و رشـک   ه 755سال 

محمـود، اسـباب قتـل وي را    عیار، سعایت حاسدان و اتهـام همدسـتی وي بـا شـاه     صاحب
م، پس از شکنجه بسیار اموالش را مصـادره  1362.ق/ ه 764شجاع در سال نمود. شاه فراهم

ــه ســویی فرســتادند    ــه قتــل وي داد. بــدنش را مثلــه و هــر بخشــی را ب و ســپس فرمــان ب
؛ 359/ 1: 1380؛ سـمرقندي،  217/ 1: 1326الـدین یـزدي،   ؛ معین356/ 1: 1380ابرو،(حافظ
.  )383: 1368؛ میر، 309/ 1: 1382فسایی، حسینی

الدین تورانشاه نمونه وزیر دیگر سلسلۀ مظفري است که حافظ در بیتی از فضـل و  جالل
سخاوت وي اینگونه یاد نموده است:

طـوق گـردنم  شد منـت مواهـب او  یزید خلقتورانشه خجسته که در من
).1394:273(حافظ، 

کند:گونه وي را توصیف مییا دیگر این
که در این مزرعه جز دانه خیرات نکاشـت تورانشــاآصــف عهــد زمــان جــان جهــان
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میـل بهشـت  سال تاریخ وفـاتش طلـب از   گویی بودبینی و حقحقآنکه میلش سوي
).383: 1394(حافظ، 

حسـن بـه   الدین شـاه تورانشاه، از امرا و وزراي پرقدرت آل مظفر بود که پس از قتل رکن
ــاه ــد(حافظ  وزارت شـ ــاب شـ ــجاع انتخـ ــرو، شـ ــی، 414/ 1: 1380ابـ ؛ 98: 1394؛ کتبـ

شــجاع چنــد روزي وزارت ) و حتــی پــس از وفــات شــاه314/ 1: 1382فســایی،حســینی
الدین تورانشاه وزیـري فاضـل،   ). جالل610/ 1380:1ابرو، العابدین داشت(حافظزینسلطان

شـجاع و مـردم از وي راضـی و    پـرور بـود و ارکـان دولـت شـاه     نیکونفس، عادل و رعیـت 
میـان و مشـوقان هنرمنـدان و    چنـین از حا هـم ). وي98- 99: 1364بودنـد (کتبـی،  خشنود
آمد.به شمار میشاعران

گیرينتیجه.6
نگاري و  ثبت و ضبط وقایع تاریخی و اجتماعینیسـت؛  هر چند هدف و رسالت شاعر تاریخ

نیز ظهـور و  اما مضامین و رویدادهاي تاریخی اگر اصالت و موضوعیت داشته باشند در شعر 
و هـاي تـاریخی  کنند. حافظ از زمرة شاعرانی است که بخشی از وقایع و پدیـده بروز پیدا می

اش، در شعر وي بازتاب یافته است. ناامنی و نابسامانی اجتمـاعی کـه منبعـث    اجتماعی زمانه
هـا و طبقـات   از ناامنی سیاسی  این دوران است در کنـار کنشـمندي منفـی برخـی از گـروه     

هـا، قاضـیان و   واعظـان، شـیخ  ها، فقها، صوفیان، عی و مذهبی این دوره از  قبیل: شیخاجتما
هاي اجتماعی است که حافظ در اشعارش به شکلی غالبـاً  ي دادهامامان جماعت از زمره

مذهبی هاي رسمی و ایضاحی توجه نشان داده است. نگاه منفی حافظ به طبقات و گروه
ریاکاري و  نقش مخرب آنان در فعل و انفعـاالت اجتمـاعی و تـا    فساد اخالقی، گربیان

هاي سیاسـی و  دادههاي اجتماعی منابع تاریخی این دوره است.اي قرابت آن با دادهاندازه
ها و مسائل تاریخی است که در منـابع  تاریخی وارد شده در دیوان حافظ، از دستۀ همان داده

هاي وارد شده در دیـوان  شود.بیشترین دادهز، یافت میتاریخی این دوره و یا نزدیک به آن نی
حافظ مربوط به سلسلۀ آل مظفر می باشد که حافظ بخش اعظمـی از زنـدگی خـود، یعنـی     

اسـت. برآمـدن و اضـمحالل سلسـلۀ     دورة میانسالی را در زمان این سلسـله سـپري نمـوده   
سلسـلۀ آل اینجـو و   زیـران اینجو، رویکردهاي تاریخی و فرهنگی برخی از سـالطین و و آل
اندیشی و قسـاوت امیـر مبارزالـدین مظفـري و بـه میـل کشـیدن        مظفر، ریاکاري، خشکآل
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هاي تاریخی قرن هشـتم  ها، رویدادها و شخصیتچشمان وي توسط فرزندانش، از زمرة داده
هجري است که در شعر حافظ ظهور و بروز یافته است.سـنجش و تحلیـل ایـن مضـامین و     

پوشـی  ی وارد شده در دیوان حافظ با منابع نزدیک به این دوره، حاکی از هـم هاي تاریخداده
ها و مسائل تاریخی قرن هشتم و  وقوف و آگاهی باالي حـافظ  ها با واقعیتنزدیک این داده

اي، ایـن  کننـده اش است. حافظ با هنرمندي خیـره هاي تاریخی زمانهبه تحوالت و دگردیسی
نظیر،بـه منظـور تجلیـل از برخـی از     را بـا وقـوف و آشـنایی کـم    هـا  دسته از مفـاهیم و داده 

بخشی وعبرت، در دیـوانش وارد نمـوده اسـت.    هاي سیاسی و دیوانی،نیز انتقاد، آگاهیچهره
در واقع یکی از رازهاي هنري و جـاودانگی حـافظ، در مواجهـه  وي بـا وقـایع تـاریخی و       

در خـالل اشـعارش اسـت. بـه طـوري      زمانه و ارائه تحلیلـی ژرف و دقیـق از آن،  اجتماعی
ــوعیت داده  ــالت و موض ــاریخی و  که،اص ــاي ت ــافظ   ه ــعر ح ــده در ش ــاعی وارد ش اجتم

ي فکتـی  تواننـد از آن  بـه مثابـه   است که در بیشتر موارد مورخّـان و محقّقـان مـی   ايگونهبه
تاریخی منتفع شوند.

هانوشتپی
عصر حافظ و یا نزدیک به آن، نظیـر: تـاریخ وصـاف،    نگاري و منابع تاریخی منظور ما متون تاریخ. 1

النـاس شـجاع،   اهللا همدانی، تاریخ انـیس التواریخ رشیدالدین فضلتاریخ جهانگشاي جوینی، جامع
التواریخ معینی، مطلع سعدین و مجمع بحرین عبدالرزاق سـمرقندي،  تاریخ آل مظفر کتبی، منتخب

الـدین یـزدي، شـیرازنامه    ر خوانـدمیر، ظفرنامـه شـرف   السـی التواریخ حافظ ابرو، تاریخ حبیبزبده
ــزي، مجمــل فصــیحی و مجمــع زرکــوب شــیرازي، مواهــب الهــی معــین  ــدین نطن االنســاب ال

می باشد.ايشبانکاره
اي دیگر از اقدامات امیر مبارزالدین محمد در راستاي کسب مشروعیت و مقبولیت عمـومی،  نمونه.2

(ص) است. در این زمان، مشهور بود که یک تار مـوي پیـامبر،   به دست آوردن تار مویی از پیامبر
م، قبـل از  1353.ق/ ه 754الدین علی بمی است. امیر مبارزالدین در سـال  نزد خاندان سیدشمس

فتح شیراز به بم رفت تا آن را به دست آورد. امیر مبارزالدین با بـه دسـت آوردن ایـن تـار مـو از      
وسـیعی بـر فرزنـدان مرتضـی علـی      لدین علـی بمـی، امـالك   اخاندان مرتضی اعظم سید شمس

).6: 1364نمود (کتبی، وقف
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نامهکتاب
.محمـد علـی موحـد   ۀترجمـ .1ج.سفرنامه ابن بطوطه (رحلـه ابـن بطوطـه)   ). 134. (ابن بطوطه
.بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهران

نا.حیدرآباد دکن: بیالدرر الکامنه.ه.ق).1340- 1350. (ابن حجر عسقالنی
المقـدور فـی نوائـب    عجائب). 2008الدین احمد بن محمد دمشقی،. (ابن عربشاه، ابوعباس شهاب

محقّق: سهیل زکار. دمشق: نشرالتکوین.تیمور،
. تهران: نگاه.ي حافظ، یک شناخت منطقیحافظ به گفته). 1387استعالمی، محمد. (

. تهـران: علمـی   نقـد تکـوینی در هنـر و ادبیـات    ). 1388بهمن. (اسداللهی، اهللا شکر؛ نامور مطلق، 
فرهنگی.و

، تهران: نامک.تاریخ ایران بعد از اسالم). 1383اقبال، عباس. (
الجنات فی اوصـاف مدینـه هـرات.    ). روضه1338الدین محمد زمچی اسفزازي. (اسفزازي، معین

ان: انتشارات دانشگاه تهران.با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد کاظم امام. تهر
، محقّق و مصحح: غالمرضـا طباطبـایی   تاریخ الفی).1382خان. (تتوي، احمد قاضی؛ قزوینی، آصف
مجد. تهران: علمی و فرهنگی.

. ي هاشـم رضـی  ویراسـته دیـوان کامـل جـامی.   ). 1341جامی، نورالدین عبدالرحمان بن احمد. (
پیروز.تهران:

ــداهللاحــافظ ــرو، عب ــن اب ــده). 1380اهللا. (لطــفب ــواریخزب ــق و مصــحح:  .الت ــد. محقّ ــار مجل چه
تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.جوادي.سیدکمال
قزوینـی.  - ي تصـحیح شـدة غنـی   بر اساس نسخهدیوان حافظ.).1394الدین محمد. (حافظ، شمس

ققنوس.کوشش رضا کاکائی دهکردي. چ ششم. تهران: به
لـــد، محقّـــق و مصـــحح: . دو مجفارســـنامۀ ناصـــري).1382فســـایی، میرزاحســـن. (حســـینی

فسایی. تهران: امیرکبیر.  رستگارمنصور
. تهران: ناهید.ذهن و زبان حافظ).1395خرّمشاهی، بهاءالدین. (

. تهران: خیام.السیرتاریخ حبیب). 1380الدین. (الدین بن همامخواندمیر، غیاث
، به تصحیح محمود فرخ، مشهد: کتابفروشی باستان.مجمل فصیحیخوافی، فصیح. (بی تا)، 

.تهران: سخن.حافظ و پیدا و پنهان زندگی). 1385رستگار فسائی، منصور. (
. ترجمۀ آذر آهنچی. تهران: دانشگاه تهران.ایران در راه عصر جدید).1385رویمر، هانس روبرت. (
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بـه کوشـش   شیرازنامه،)، 1351الخیر، (الدین ابیالدین احمد شهابمعینزرکوب شیرازي، ابوالعباس
اسماعیل واعظ جوادي، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

بـه اهتمـام عبدالحسـین    .مطلع سعدین و مجمع بحـرین ).1372(سمرقندي، کمال الدین عبدالرزاق.
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران: پژوهشگاه.جلد اول.نوایی

آوري: ســعید نیــازي کرمــانی، گــرد،شناســیمجموعــه مقــاالت حــافظ) 1367ســمیعی، کیــوان (
پاژنگ.تهران:
د. (   شبانکاره ح:    االنسـاب. مجمـع ).1381اي، محمد بن علـی بـن محمـدو مجلـد. محقّـق و مصـح

میرهاشم محدث. تهران: امیرکبیر.
به کوشش ایرج افشار.  چ اول.تهران: بنگاه ترجمه و کتاب.). 1356. (انیس الناسشجاع،

مجلد. محقّق و مصحح: 4.مطلع سعدین و مجمع بحرین).1383الدین (عبدالرزاق سمرقندي، کمال
عبدالحسین نوائی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

حکایـات عربـی از پرویـز اتـابکی.     يتصحیح، تحقیق، شرح و ترجمه.کلیات).1393عبید زاکانی. (
تهران: زوار.

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ تاریخ عصر حافظ یا تـاریخ فـارس   ). 1383غنی، قاسم.  (
بـه قلـم اسـتاد عالمـه قزوینـی.      عـالوه مقدمـه  . بـه و مضافات و ایاالت مجاوره در قرن هشتم

اول. چ نهم. تهران: زوار.جلد
. مصحح و محقق: عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.مظفرتاریخ آل. )1364کتبی، محمود. (

شکستگان؛ جستارهایی دربارة گفتمان تاریخی در ساحت کشتی).1398کشاورز بیضایی، محمـد. ( 
. تهران: روزگار.و فرهنگی اشعار حافظ شیرازي

نگاران ایرانی بـه شـعر حـافظ شـیرازي و     عوامل توجه تاریخ). «1398(کشاورز بیضایی، محمد. 
نگـري و  مجلۀ تـاریخ . ه.ق)9- 14کارکردهاي آن در متون تاریخی؛(از تیموریان تا قاجاریه؛ 

.1398مستان . پاییز و ز24. شمارة 29ـ پژوهشی. دورة نگاري الزهرا. علمیتاریخ
. تهران: علمی و فرهنگی.شناختی و لوسین گلدمننقد جامعه). 1389پور، ژاله. (کهنموئی

ترجمۀ محمد تقی غیاثی. تهران: نگاه.. نقد تکوینی.)1382گلدمن، لوسین. (
. با تصحیح و مقدمۀسعید نفیسـی.  1. جلد مواهب الهی).1326الدین محمد (الدین یزدي، جاللمعین

اقبال.طهران: 
تهران: خیام.الصفا،روضه)، 1339الدین خاوندشاه (میرخواند، میرمحمد سید برهان

تصحیح پروین استخري. تهران: اساطیر.التواریخ معینی.منتخب).1383الدین. (نطنزي، معین



151)محمد کشاورز بیضایی(...هشتم هجريهاي تاریخی قرن سنجش داده

، بـه قلـم عبدالمحمـد آیتـی،     تحریر تـاریخ وصـاف  )، 1346الدین عبداهللا شیرازي (وصاف، شهاب
یاد فرهنگ ایران.بنتهران:

یح غالمرضــا طباطبــایی مجــد، ، بــه تصــحتاریخنامــه هــرات)، 133هــروي، ســیف بــن محمــد (
اساطیر.تهران:

، مصـحح: کـارل یـان،    تـاریخ مبـارك غـازانی   م)، 1940ق/ 1358اهللا (همدانی، رشـیدالدین فضـل  
استفن اوستین.هرتفرد:

محقّــق و مصــحح: آغــاز تــا بــابر.تــاریخ فرشــته از ).1387هندوشـاه اســترآبادي، محمدقاســم. ( 
نصیري، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  محمدرضا

ج. 2نـوایی. عبدالحسـین ومیرمحمدصـادق سعیدتصحیحظفرنامه،).1387الدین علی. (شرفیزدي،
اسالمی.شورايمجلساسنادمرکزوکتابخانهتهران:

Avery, Peter.(2010). “Foreword: Hafiz of Shiraz.” in Hafiz and the Religion of Love in Classical
Persian Poetry. edited by Leonard Lewisohn. London: I. B. Tauris. pp. ix-xvi.


