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چکیده
رویکرد تاریخی-سییاسیی س سیرود های حافظ ،افق معنایی جدیدی در سیاحت تسیییر دینان وی وشیند اسیت
رمزوشییایی ر ی از ا هاماش رییعر حافظ و ریراری پینند عمندی ییییاری از یتها کس س ظاهر پراکند و
یارتباط مینمایند؛ از دستاوردهای این رویکرد است ورایش حافظ س استساد از رعر س مثا س وسیلسی ا راز
عقید و جهتویری نییبت س ر دادهای سییاسیی و نیز حاکمان و رجاا بیاحو نسنز ،از جملس مناردی اسیت
کس او را از اغلو راعران وذرتس ،متمایز میسازد در این میان ،حنادث پایان سلطنت را ریخا ناسحاقاینجن،
یس دیییت تیا یر عمیق این وایعیس ر حیافظ و تیییر میییییر زنیدویانی او ،از جیایهیا وی ای ر نردار اسیییت این
رویدادها کس ا تصیر رییراز س دسیت امیرمبارزایدینمظسری ،در سین ریناا  ،754آغاز وردید؛ پس از یک
سیلییلسی طنالنی جنگ و وریز ،سیرانجا ا ورفتاری و اعدا ریا ا ناسیحاق ،در  22جمادی االوا سیاا ،757
پایان پذیرفت هد این جییتار ،ررسیی ازتاا این ر دادها در سیرود های حافظ از نظروا نقد تاریخی و س
روش تحلیت محتنا (رویکرد تنبییسی-تحلیلی) اسیت نتای س دسیت آمد  ،یانهر پینند ریمار یا ت مهحظسای
از سرود های حافظ ا رویدادهای این مقطع از تاریخ است
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ا ناسحاقاینجن ،امیرمبارزایدین ،حافظ ،وزار ی تاریخمحنر ،ازتاا رویداد تاریخی

 .1مقدمه
ریعر حافظ در عین محبن یت فراویر و حضینر دائمی در زهن و ز ان اص و عا مرد ایران ،در مقا درک معنی،
همنار منرد ا ته و محت منایشیس ند اسیت؛ در نتیجس در ار ی ریعر او یش از هر ریاعر دیهری ریر و تسیییر
نهاریتس رید ؛ تسیییرهایی کس وا کامه در تضیاد یراردارند پنرنامداریان معتقد اسیت« :ریعر حافظ ،اور ا زمینسی
زهنی از پیشسیا تس و پردا تسای ا آن مناجس نشنیم ،مسیر زهن ماست و یان تسییر زهن ما از ز ان رعر حافظ،
تأویت ما از ریعر اوسیت این تأویت اورچس س ایتضیای ا ته ازهان ،ممکن اسیت در معانی و بینر ونناونن س جلن
درآیید؛ امیا هر ییک از این معیانی یس سیییهم ند ونریییسای از حیادیسای را آریییکیار میکنید کیس در زهن حیافظ اتسیاق
افتاد است و رعر او نمایش بنری و ز انی آن است» (پنرنامداریان:1382،بص،6-5مقدمس)
در یک تقییم ندی کلی میتنان رویکرد رارحان رعر حافظ را س انناع عرفانی ،مادی ،تاریخمحنر ،روانرناسانس
و اوررییناسییانس (اندیشییسهای مهر پرسییتی ،زروانی و ) تقییییمکرد در این ین ،نهرش و ردارییت عرفانی سییهم
یشیتری نییبت س سیایر دیدوا ها داریتس؛ تا آنجا کس واهی ،قیسی تسیییرها را ،در حارییسی ند یرار داد اسیت؛ اما
س سییبو وسییعت سییاحت تأویت در رویکرد عرفانی و تننع آراء در این زمینس ،تسییییرهای مبتنی ر آن نیز کمتر س
اتساق نظر انجامید اند اغلو حافظپ وهان در یدیم ،چنین رویکردی س رعر حافظ دارتساند
در سیااهای ا یر ،رویکرد تاریخی-سییاسیی س سیرود های حافظ ،افق معنایی جدیدی در سیاحت تسیییر دینان
وی وشییند اسییت رییاید نخیییتین ار محمدتقی هار ،این حغ را آغازکرد« :در دینان سییعدی و حافظ ،غزاهای
یییاری اسیت کس از دور فریاد میزند کس یصید ریاعر از می و معشینق و محتییو و غیر س راسیتی ،می و ریاهد و
محتییو ریهر نبند

چیزهای دیهر ند اسیت غزاهای « نش اسیت لنش اور یار ،یار من ارید»« ،دو یار زیرک

و از اد ی کهن ،دو منی»« ،ور میفروش حاجت رندان روا کند»« ،یاد اد آنکس سییر کنی تنا منزا ند» و غیر
کس در دینان ناجس دید میریند؛ ویتی ا تاریخ دور ی ا ناسیحاق و ریا ریجاع و امیرتیمنر ،مقایییس ریند؛ مانند
آفتاا رورین اسیت کس اینها همس غزاهای سییاسیی اسیت» ( هار 186 :1298،نقت در ریپکا )356 :1381،پس از
آن ،پ وهشیهرانی چنن غنی ،هنمن ،معین ،همایننفرخ ،اهنر ،نیرو و جهییان ،کنریش کردند سیرود های حافظ را ا
ر دادهای سییاسیی و تاریخی عصیر او انطباق دهند در سیایسی این تهشها ،رفتس رفتس این نها  ،یش و کم ،در آ ار
ر ی محققان و مسیران متا ر ،مانند رمییا ،رمشاهی ،دستییو ،حصنری ،سر ی و دیهران ،ازتاا یافت
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امروز در پرتن رویکرد تاریخی ،یییاری از دریناریهای ریعر حافظ ،تنییید داد رید  ،ییعت ارتباط عمندی
یتها در غزا تا حد چشیمهیری از میان رفتس و رینا ت ما از وجن ریخصییت حافظ و از ریعر او دییقتر رید اسیت
امروز میدانیم کس حافظ ر ه اغلو ریاعران کهسییک ،از ریعر س عننان ا زاری رای یان نظر و تبیین منییع
ند در یباا رویدادهای سییاسیی و ازیهران آن عربیس ،هر جییتس اسیت و حتی در مناردی از آن س مثا سی پیکی
حامت پیامی وی  ،رای مخاطبانی «کس ارییارش دانند» ،یاری ورفتس اسییت این پینسییتهی تا آنجاسییت کس دیهر
نمیتنان س رویدادهای تاریخی زندوانی حافظ س دید ی عنصیری « رونمتنی» کس ممکن اسیت در کیسیت پیدایش
ا ر نقش داریتس ارید ،نهریییت؛ لکس این ر دادها در منارد متعدد ،منیینع و محتنای «متن» هییتند؛ همننان کس
نمیتنان حنادث عصر سلطان میعند غزننی را س منزیسی عنصر« رونمتنیِ» کتاا تاریخ یهقی در نظر ورفت
اکننن آریکار اسیت کس ریعر حافظ رویسهای مختلسی دارد و ییند کردن س الیسی یرونی آن ،رداریتی سیطحی
و نایص از رعر وی را در پی ناهد دارت ورچس نها تاریخی-سیاسی س رعر حافظ از روز نخیت تا س امروز آماج
انتقاد و نکنهش ند  ،اما مخایست سرسختانس ییاری از هناداران رویکردهای دیهر نی رویکرد عرفانی ،ا این نها
تاز تر ،امری طبیعی و یا ت انتظار اسیت مهم آن اسیت کس در فضیای آکادمیک ،فارز از هر رداریت و نظروا فردی،
س دیدوا های دیهر نیز امکان عرییس داد ریند تا از رآیند ر نرد اندیشیسها س ریین ای دیایکتیک ،تنان دریافتی
نزدیکتر س حقیقت ،س دست آورد
پس از وینع یک رریتس نبرد کس از سیاا  746یمری میان ریا رییخ ا ناسیحاق اینجن حاکم فار

و مضیافاش آن و

امیر مبارزایدین محمد مظسری حاکم یزد و کرمان ،کس اغلو ا ناکامی رییا ریییخ ا ناسییحاق همرا ند و رفتسرفتس
وی را در منییع ییعت یرار داد (ایباا آریتیانی :1390،بیص)466-465؛ سیرانجا امیرمبارزایدین در محر سیاا
 754یمری ،س یصید یکییر کردن کار رییو ،س سینی رییراز یشیکر کشیید و ریهر را محابیر کرد و اهایی را در
سیختی و تنهنا ،یرار داد عایبت ا یانت یکی از رئیییان ریهر س نا نابیرایدینکلن عمر کس درواز یضیا را س روی
مظسریان وشیند؛ امیرمبارزایدین در سین ریناا  754یمری وارد ریهر رید ریا رییخ ا ناسیحاق منفق رید ا جماعتی
از ابیسوان و نیشیان ،از مهلکس هریزد این وایعس ،آغاز دو سیاا و هشیت ما آواروی و در دری ریا ا ناسیحاق و
کنریش وی رای ازورداندن آا رفتس س جنی ند کس رای نیت س آن ،دسیت اسیتمداد س سینی رییخ حیین ایلکانی
(حاکم یداد) و ننراینرد ن سیلیمانریا (اتا ک یرسیتان) ،دراز کرد تا ا فراهم آوردن یشیکر ،مظسریان را از رییراز
راند اما طرفی نبییت و پس از چند ما تردد ین ابیسهان و یرسیتان و رینریتر ،عایبت در ابیسهان س محابیر
جهاایدین ریا سیلطان مظسری ،ناهرزاد امیر مبارزایدین ،افتاد ریا سیلطان ،در هار  757یمری منفق س وشیندن
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ابیسهان رید و ر رییخا ناسیحاق کس در انسی رییخاالسیه ِ ابیسهان ،منالنا نظا ایدینابییت ،پنا ورفتس ند ،دسیت
یافت ریا نهنن خت اینجن را س رییراز نزد امیرمبارزایدین ردند و پس از محاکمسای نمایشیی ،س هانسی یصیاص
نن یکی از سیاداش رییراز ،در میدان مشیهنر سیعادش ،وردن زدند حافظ در یطعسای ،ماد وفاش او را  22جمادی
االوا ساا  757یمری زکر کرد است (غنی)161:1321،

 .2بیان مسأله
از آنجا کس رییخ ا ناسیحاق ،پادریاهی عشیرشجن و هنرپرور ند و پینسیتس مجایس طرا و ریعر نانی رپا میکرد؛
در ار او محت آمد و رفت هنرمندان و ریاعران رجییتسای چنن ناجنی کرمانی ند و در این میان حافظ جنان نیز
طر تنجس و تسقد وی یرار دارت و از مناهو را و در اریان هر مند ند این ارادش و مندش یلبی ،منجو رد کس
پس از ریکییت ریا رییخ ،حافظ دچار پریشیانی و اییطراا وردد و همنار در انتظار وبینا بری از او و س امید
ازوشیت پیروزمندانساش س رییراز ارید از دیهر سین ،پافشیاری سیختویرانسی حاکم جدید ،مبارزایدین محمد ،در
اجرای ی کم و کاسیت ظناهر ریرعی و یتنجهی و مخایست نییبت س اهت زوق و هنر ،حافظ را هر روز در فشیار و
مضییقسی یشیتری یرار میداد دون تردید اندو و نهرانی حافظ در ز ان ونیای او کس همان ریعر اوسیت؛ انعکا
مییافت و چس ییا ریاعر کس از ریهرش و محبن یت ریعر ند و سیرعت نشیر آن در دور و نزدیک آوا ند؛ از همین
امکان رای رساندن پیا

نیش س را محبن ش استساد میکرد

در این مقایس ا فرض منعکس ندن ر دادهای مهم سیییاسییی و تاریخی در رییعر حافظ ،کنرییش ریید س این
پرسیش پاسیخ داد ریند کس آیا میتنان ا تکیس ر ریناهد تاریخی و اریار های منجند در آ ار تاریخنهاران و سیایر
ننیییندوان نزدیک س عصیر حافظ ،ردپای حنادث مهم سیااهای  754تا  ،757یعنی دور ی فترش ریا ا ناسیحاق را
در ریعر حافظ از نانی کرد حابیت کار ،ا نظراش حافظپ وهان در این زمینس ،سینجید رید و جمع ندی وردید
است

 .3ضرورت تحقیق
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اکننن کس س اهمیت و ییرورش تداو پ وهشها ا رویکرد تاریخی-سییاسیی س ریعر حافظ و دنباا ورفتن تهشهای
پ وهشهران این حنز  ،ارار کردیم؛ الز است یادآوری کنیم کس روش همسی این تحقیقها تاکننن ،مبنا یرار دادن
یک سییرود و سییپس جیییتجنی یرائن تاریخی رای آن ند اسییت س اور ما ،مییییر وارون این رییین ی متداوا،
میتناند نتای منیجمتر و جامعتری در پی دارتس ارد
مبنا یرار دادن یک وایعسی تاریخی و جییتجنی ازتاا آن در سیرود ها ،ر ه روش مرسین کس ا محنریت
یک سییرود  ،ر جیییتجنی یرائن تاریخی رای آن ،تمرکز دارد؛ هماهنهی منطقی یشییتری ا هد تحقیق ،یعنی
یافتن رد پای ر دادهای زندوی حافظ ،در سرود های او دارد نا راین رای نخیتین ار در این جیتار ،ازتاا یک
وایعسی تردیدناپذیر تاریخی ،در دینان راعر منرد جیتجن یرار میویرد
 .4روش تحقیق
این پ وهش ا روش تحلیت محتنا و س ریین ی تنبیسی-تحلیلی و ا رویکردی رورمند انجا پذیرفتس کس رامت
ررسییی جامع وزارشهای تاریخی در صیینص ر دادهای منرد نظر در منا ع معتبر تاریخی و سییپس جیییتجنی
دییق در سیرود های ریاعر ،ا هد اسیتخراج وزار های مرتبط ا آن ر دادهاسیت منا ع تاریخی منرد اسیتساد در
این جییتار ،عبارتند از « :ز د ایتناریخ» و «جیرافیا» از حافظ ا رو« ،حبیواییییر» و « دسیتنراینزراء» از غیاثایدین
ناندمیر « ،تاریخ عصیر حافظ» از یاسیم غنی« ،تاریخ آا مظسر» از محمند کتبی« ،تاریخ آا مظسر» از حییینیلی
ستند و «تاریخ مینا» از عبا

ایباا آرتیانی

در این روش ،هیچ وزار ای نادید ورفتس نمیریند ،لکس از ین همسی وزار های منجند ،آنهایی کس ا ریناهد
تاریخی همخنانی دارد و از پشیتنانسی مییتدا و منطقی ،هر مند اسیت؛ از وزار هایی کس دییت منطقی کافی ،آن را
پشییتیبانی نمیکند ،تسکیک میرییند و در پایان امکان تعیین احتماا ارتباط سییرود ها ا ر داد منرد نظر ،فراهم
میوردد تازوی ،رورمندی و جامعیت ،مزیتهای این رین است.

 .5پیشینهی تحقیق
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نخییتین ار محمند هنمن در کتا ی ا عننان «حافظ چس میونید» کس در سیاا  1317منتشیر رید ،طرحی ارائس کرد
تا ر پایسی آن تنان اریعار حافظ را س ترتیو تاریخ سیرود ریدن مرتو نمند و ر همیناسیا

در سیاا  1325تعداد

 248غزا را کس در یایو پن دور ی مجزای تاریخی تقییییم ندی کرد ند؛ در کتاا «حافظ» منتشییر کرد یبت از
انتشیار اینکتاا ،یاسیم غنی در سیاا  1321ا انتشیار کتاا «تاریخ عصیر حافظ» تهش کرد کس وجس سیرایش تعدادی
از سیرود های حافظ را ا تنجس س یرینسهای تاریخی دوران زندوی ریاعر تنییید دهد پس از آن تاکننن ریر هایی

از نظروا تاریخی ر دینان حافظ ننرتس رد کس عبارتند از « :حافظ را اتی» از همایننفرخ (« ،)1354ون مراد»
از سییرو

نیرو ( )1362و «ریر جهیی ر حافظ» ،از عبدایحییین جهییان ( )1378همننین کتااهای دیهری

ا منیینع حافظ و سیرود های وی نهاریتس رید کس واهی نظروا تاریخی ،در آنها منرد تنجس وایع رید اسیت

«حافظ آیینسدار تاریخ» پرویز اهنر (« ،)1368حافظ رییرینسیخن» محمد معین (« ،)1369یادداریتهای حافظ»
سیرو

رمییا (« ،)1388حافظ ،از نهاهی دیهر» علی حصنری ( ،)1389و «تاملی در حافظ» محمدعلی اسهمی

ندورن ( ،)1395در این ورو یرار میویرند

جناد مرتضیایی در کتاا «زمینسهای تاریخی -مدحی اریعار حافظ» ( )1398و ابییر ریهبازی در مقایسی «نقد و
یرائت تاریخی ارعار حافظ» کنرید اند تا وزارری از سرود های مدحی یا دارای زمینسی تاریخی دینان حافظ ارائس
دهند

مقایسهایی نیز ر منیینع مد در سیرود های حافظ متمرکز رید اند ممتحن و ریریسیراد در مقایسی «مد در
اریییعیار متنبی و حیافظ» ،کیسییت و کمییت مید در سیییرود هیای متنبی و حیافظ را مقیایییییس کرد انید میایمیر و
محمد انی در مقایسی «نقد و ررسییی مدیحسسییرایی حافظ» ،تعدادی از غزاهای دارای زمینسی مدحی حافظ را
رریمرد اند همننین فاطمس ایشیانی در مقایسی «سییر غزا مدحی در ادا فارسیی از سینایی تا حافظ» ،کار رد غزا
مدحی در سرود های حافظ را وسیع و وی را سرآمد راعران دیهر در سرودن این ننع غزا ،دانیتساست
«نقد و ررسیی یرائتهای تاریخی و زندوینامسای غزییاش حافظ» عننان مقایسای از مایمیر و دهقانییزدیی اسیت
کس هروننس ارتباط سیرود های حافظ ا رویدادهای تاریخی-سییاسیی و فراز و فرود زندویش را یکییر مردود یلمداد
میکند
هد نهارندوان در این پ وهش ،ررسیییی و جییییتجنی ازتاا رویدادهای پایان کار ریییا ا ناسیییحاقاینجن در
سیرود های حافظ ،س عننان یک وایعیت مهم تاریخی و تأ یروذار ر زندوی وی اسیت و چنانکس وذریت؛ تاکننن در
هیچ ا ری ،س طنر میتقت س آن پردا تس نشد است
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 .6بحث
سییرود های زیر ،ا تکیس س رییناهد تاریخی و ارییار های منجند در آ ار تاریخنهاران و دیهر ننییییندوان نزدیک س
عصیر حافظ ،ا ر دادهای سیااهای  754تا  ،757یعنی دور ی فترش ریا ا ناسیحاق ،پینند دارند همسی ارجاعهای
ما در این پ وهش ،ر اسییا

دینان حافظ س اهتما یزوینی و غنی ( ،1390انتشییاراش زوار) اسییت و غزاها نیز

مطا ق ترتیو همان دینان ،رمار وذاری رد اند

 .1 .6غزل2۹۰
ا مطلع « دیم رمید رد و غافلم من درویش  /کس آن رکاری سروشتس را چس آمد پیش» :
این غزا در ریناا  ،754پس از وایعسی تصیر رییراز تنسیط امیرمبارزایدین و وریختن ریا ا ناسیحاق ،سیرود رید و
اییطراا و نهرانی حافظ در روزهای ی بری از سیرننریت و وییعیت ریا رییخ را س ن ی روایت میکند «ریکاری
سیروشیتس» در یت مطلع ،اریار ای آریکار س ریا ِ ریکییت نرد و متناری اسیت (نیرو( ،)75:1362،اهنر)69:1368،
و (جهییان )1529:1378،در ررایط طیری کس هنا ناهان را ریخا ناسحاق ،از سنی حکنمت تاز  ،تحت فشار و
تعقیو یرار ورفتساند؛ حافظ « ر سیییر ایمان» و ارادتی کس س ا ناسیییحاق دارد؛ از جانو مبارزایدینِ «کافر کیش» و
سنگدا ،یمناک است (نیرو )75:1362،و (جهییان)1529:1378،
چییین یییید یییر سیییر ایمیییان ییینیش میییییرز

کییییس دا ییییس دسییییت کمانا روییسییییت کییییافرکیش
(حافظ)196:1390،

همانطنر کس اریار رید؛ حافظ کس س ن ی از سیرعت «طی زمان و مکان در سیلنک ریعرِ» ند آوا اسیت؛ همنار
از ریعر س مثا سی پیکی رای رسیاندن پیا و نیز یان منییع ند نییبت س رویدادهای مهم ،وا فاش و آریکار و
وا در پرد و پنریید  ،هر میجنید در این غزا نیز ،حرص مبارزایدین س کییو یدرش و روش را میایر ا ادعای
«درویشیی» او ر سیر منا ر ،یلمداد میکند و س او یادآوری میکند کس « :نس عمر ضیر ماند و نس ملک اسیکندر»
پیا حافظ س ریا ا ناسیحاق کس چند ار ا تدارک نیرویی اندک ،از جملس همرا دو هزار جنهجنیی کس رییخ حیین
ایلکیانی ،در ا تییار وی نهیاد (غنی)149:1321،؛ عز یازپسویری رییییراز کرد؛ این اسیییت کیس این لنیدپروازی ،در
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رییرایط نا یییامانی کس وی از دارییتن عِد و عُد ی الز رای چنینکاری محرو اسییت؛ «محاااندیشییی» اسییت و
«یطر » تنان را ری ا «دریا» ندارد و دسیت در «کمرِ» عرو ِ سیلطنت زدن ،مییتلز فراهمآوردن پشیتنانسی زرگ
میایی یعنی « زانیسای ز ون ییارون یش» اسیییت و سیییاز و رگ فراوان میطلبید و یا دسیییت تهی ،میییییر
نییت(جهییان)1529:1378،
یییییاا حنبییییلسی حییییر میپییییزد ،هیهییییاش

چسهاسیییت در سییییر اییییین یطییییر ی محااانییییدیش

یییدان کمیییر نرسییید دسیییت هیییر ویییدا ،حیییافظ

زانییییسای ییییس کییییت آور ز ویییین یییییارون یییییش
(حافظ)196:1390،

 .2 .6غزل ۵۴
ا مطلع «ز وریس مرد چشمم نشیتس در نن است /بین کس در طلبت حاا مردمان چنن است»:
حیافظ ابیییطهحیاش تنجیم را در غزاهیایی یس کیار رد کیس روی سیییخن یا ریییا ا ناسیییحیاق دارد؛ چراکیس در مییان
ممدوحانش ،تنها وی  ،از این دانش سیررریتس داریت ا ناسیحاق عهو ر تییلط س این علم ،س احکا حابیت از آن،
اعتقاد و پای ندی محکمی داریت و رای اتخاز هر تصیمیمی ،منتظر اسیتخراج حکم نجنمی ،میماند غنی ،یکی از
دالیت نکبت و رییکیییت او را ،همین و نق و اعتماد او ر احکا نجن میداند(غنی )182 :1321،افزون ر انطباق
کامت فحنای غزا ،ا حاا پریشییان حافظ در پی رییکیییت و آواروی رییا ِ محبنا و دوسییتِ ورامیاش ،کار رد
ابیییطیهحییاش تینیجیییم ،مییانینیید «طیلینع»« ،طییاییع»« ،دور» و «ا یتییییار» از ییریینییسهییای میِی یدِ ایین ارتیبییاط
است(همایننفرخ)273-271 :1354،
ز مشییییرق سییییر کیییین آفتییییاا طلعییییت تیییین

اوییییر طلیییینع کنیییید طییییایعم همییییاینن اسییییت

ز دور یییاد یییس جیییان راحتیییی رسیییان سیییایی

کیییس رنییی

یییاطر از جییینر دور ویییردون اسیییت

چهننییییس رییییاد رییییند انییییدرون غمهییییینم

ییییس ا تیییییار کییییس از ا تیییییار یییییرون اسییییت
(حافظ)38:1390،
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اریار س اندو «رود عزیز» س ن ی ا وایعسی اسیارش و کشیتس ریدن فرزند ردسیاا ریا ا ناسیحاق ،منسین س
«علیسیییهت» ،تطا ق دارد او کس پس از وریز پدر ،در انسی سییییدتاجایدین واعظ ،پنهان ماند ند؛ پس از مدتی
تنسط عنامت امیرمبارزایدین ،یافتس رد و س دستنر امیر ،روانسی کرمان وردید و در رودانِ رفینجان ،س ظاهر ر ا ر
یماری و احتمه س دست عماا مبارزایدین ،وفاش یافت(غنی)149-148 :1321،
از آن دمیییی کیییس ز چشیییمم رفیییت رود عزییییز

کنیییار دامییین مییین همنییین رود جیحییینن اسیییت
(حافظ)39:1390،

غنی یس نقیت از «جیامعایتناریخ حیییینی» آورد اسیییت کیس پس از ییافتن آن طسیت ،او را نزد مبیارزاییدین ردنید ،وسیت
رنید ا

ط نا میننییی؛ یک سطر ننیس بینم ،علیسهت این دو یت را ننرت:

سییییییییعادش ز خشییییییییایش داور اسییییییییت

نیییییس در چنیییییگ و یییییازوی زورآور اسیییییت

چییییین دوییییییت نبخشییییید سیییییپهر لنییییید

نیاییییییید ییییییس مردانهییییییی در کمنیییییید
(غنی)148 :1321،

جایو اسیت کس عدها سیلمانسیاوجی ،در ریعری س مناسیبت عایبت امیرمبارزایدین کس س دسیتنر فرزندانش محبن
و نا ینا رد ،چنین سرود:
آنکیییییس از کبیییییر ،ییییییک وجیییییو میدیییییید

از سیییییر ییییینیش تیییییا یییییس افییییییر هییییینر

آنکیییییس میوسیییییت رییییییر ریییییرز مییییینم

روز هیجییییییا و دیهییییییران همییییییس ویییییینر

ییییییییین ایظهر ،پشییییییییت او شکیییییییییت

یییییییر ایعین ،کییییییرد چشییییییمش کیییییینر

تییییا ییییدانی کییییس ییییا سییییعادش و خییییت

رنیایییییییید کییییییییی یییییییس میییییییردی و زور
(همان)196 :

کس اریار ای آریکار س ریعری اسیت کس فرزند ردسیاا ریا رییخ ،رای امیرمبارزایدین ،ننریت ا تنجس س این کس
سیلمان معابیر آن ویایع اسیت؛ بیحت روایت نقت رید در جنامعایتناریخ حیینی و ریهرش آن در میان مرد آن
عصیر ،تایید میریند غنی در کتاا تاریخ عصیر حافظ ،هر دو ریعر را نقت کرد اما متنجس ارتباط ین آنها نشید
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اسییت حافظ در غزا  ،134یصییید ی «سییپید د کس بییبا نی یطت جان ویرد » و یطعسی «دال دیدی کس آن
فرزانسفرزند » نیز ر از دسترفتن آن کندک ،تأست نرد است(رمییا)263 :1395،

 .3 .6غزل 216
ا مطلع «آن یار کز او انس ما جای پری ند  /سر تا یدمش چنن پری از عیو ری ند» :
ین حافظ و ریا رییخا ناسیحاق ،کس تقریبا هم سین و سیاا نیز ندند؛ دوسیتی عمیق و عهیسی ریدیدی وجند داریت؛
تا جایی کس در غزا  ،206کس س یمن زکر نا « ناسیحاق» در نییخسای متعلق س حدود سیاا  1000یمری ،تردیدی
در مدحی ندن آن وجند ندارد (غنی 173 :1321،؛ رییمییییا ،)271 :1395،عنایت رییا ریییخ س ند را نتیجسی
«احتیاج عاریق(حافظ)» و «اریتیاق معشینق(ریا )» میداند ا در نظر ورفتن این درجس از محبت و مندش اسیت کس
مییتینان ،افیییین

تیلیخ حییافیظ یر از دسییییت رفیتینِ «اویییاش ینش ییا دوسییییت یندن» را یهیتیر درک کیرد

(اسهمیندورن)257 :1395،
اویییاش یینش آن ییند کییس ییا دوسییت سسییر ریید

ییییایی همییییس یحابییییلی و ی بییییری ییییند
(حافظ)147:1390،

ر ی حافظریناسیان ،این غزا را سینگنامسای رای همییر یا فرزند ریاعر پنداریتساند( رمشیاهی،)765 :1396،
اما کار رد عبارشهایی نظیر «منظنر ردمند»« ،بیاحو نظر» و «سیر تاجنری» ،آنها را مناسیو حاکم و سیلطان
ویت مینماید تا همیییر و فرزند « رای هر رییکاک و مرددی ،تصیینر میکنم این یت منجو رفع هروننس تردید و
ریک ارید کس مقصیند از این پادریا حیین کس سیرتاجنر و تاجدار داریتس؛ کس اینک از حافظ دور رید و سیسری اسیت
و دیهر دیدار و همنشییینی حافظ ا او ،س واسییطسی ویایعی کس رای این پادرییا رخ داد ؛ نمیتناند ادامس یا د؛ جز
را ریخ ا ناسحاق ارد و تنان دیهری را تصنر کرد» (همایننفرخ)322 :1354،
عیییذری نیییس ای دا کیییس تییین درویشیییی و او را

در مملکییییت حییییین ،سییییر تییییاجنری ییییند
(حافظ)147:1390،
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از یرینسهای دیهر ارتباط این سیرود س ا ناسیحاق ،اسیتساد از ابیطهحاش مر نط س تنجیم ،مانند «ا تر دمهر» و
«دور یمری» اسیت کس پیشیتر س دییت این ارتباط ،اریار رید نیرو« ،رههذری ندن آن ون روان» را اریار ای س
آواروی و در دری را ریخ یلمداد کرد است(نیرو)74 :1362،
افیییین

ییینش یییند ییییو آا و ویییت و سیییبز و نییییرین

کیییس آن وییین روان رههیییذری یییند
(حافظ)147:1390،

 .۴ .6غزل ۸1
ا مطلع «ببحد مرز چمن ا وت نن استس وست /ناز کم کن کس در این از یی چنن تن رکست» :
این غزا نیز در تعریض س امیرمبارزایدین و نیز تحیر و افین

ر پادراهیِ ازدسترفتسی را ِ اینجن ،سرود رد

اسیت «وت نن اسیتس» در یت مطلع ،کنایسای س امیرمبارزایدین اسیت کس تاز س حکنمت رییراز رسیید و حافظ س
وی یادآوری میکند کس س پیروزی ند غر نشیند؛ چراکس یییار ریاهان و فرمانروایان در این ملک س یدرش رسیید
و سرانجا جای ند را س دیهری داد اند
در ولیییییتان ار دوش چییییین از یطیییییت هییییینا

زییییت سییینبت یییس نیییییم سیییحری میآریییست

وسیییتم ای مییییند جیییم جیییا جهان ینیییت کییین

کیییس آن دوییییت ییییدار خسیییت

وسیییت افیییین

(حافظ)56:1390،

مقر سیلطنتی ریا رییخ ،در رییراز ،اغی س نا «ولییتان ار » ند کس احتماال در محدود ی از ار مشیهنر فعلی،
یرار دارییتساسییت (همایننفرخ( ،)327 :1354،نیرو ( ،)60 :1362،رمشییاهی( ،)399 :1366،غنی،)263 :1368،
منید همین رداریت اسیت کس
(جهییان ( ،)511 :1378،روتیان )598 :1387،عبارش «مییند جم» در یت عدی ٴ
حافظ از کاخ سیلطنتی ا ناسیحاق یاد میکند اید وست تنها چیزی کس حضینر ناوهانی این دو یت را در غزیی کس ا
وستوونی لبت و وت آغاز رید و در ادامس ا تعظیم میخانس دنباا میریند؛ مرتبط میسیازد؛ همان اسیت کس در اال
اریار رید در پرتن ایننهرش اسیت کس یتهای دیهر ،معنای رورینتری پیدا میکنند آنجا کس حافظ ،اینسینز و
وداز را ،س سبو طراتی کس میتناند رایش ایجاد کند؛ ه رین ی ببر و دور از رد ،یلمداد میکند
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 .۵ .6غزل 16۹
ا مطلع «یاری اندر کس نمی ینیم یاران را چس رد /دوستی کی آ ر آمد دوستداران را چس رد»:
رییعر ،تصیینیری غمانهیز از ریییرازِ ماتمزد  ،پس از تیییلط امیرمبارزایدین اسییت عد ای از هناداران و نزدیکان
رییخا ناسیحاق ،کشیتس رید یا وریختساند ،یا در حبس س سیر می رند ر ی از ایشیان ،همنشیینان و دوسیتان حافظ
ند اند تند نیانی ا چهر های عبن  ،جای رویوشییادوانِ نش ن را ورفتساند و دیهر کیییی «زوق میییتی»
ندارد ردیتِ «چس رد » ،معنی «چس ر سرآمد » میدهد و یانور تحیر ر از دست رفتن یک دوران مطلنا است
(اسهمیندورن)204 :1395،
زهر سیازی ینش نمیسیازد مهیر عیندش یین ت

کییس نییدارد زوق میییتی ،میهیییاران را چییس ریید
(حافظ)115:1390،

حافظ از عادی رییدن تدریجی رییرایط ،رای مردمانی کس «حق دوسییتیِ» ویینعمت نیش را نها ندارییتساند؛
ریییکن دارد او ،علیت دوروننی زمیانیس را در پرد ی اسیییرار ایهی نهستیس میدانید و راز آن را ر آدمییان نیاوشیییند
میپندارد(همایننفرخ :1354،بص)349-338
کییس نمیونییید کییس یییاری دارییت حییق دوسییتی

حقرناسییان را چییس حییاا افتییاد یییاران را چییس ریید

حیییافظ اسیییرار ایهیییی کیییس نمیدانییید مییینش

از کییس میپرسییی کییس دور روزوییاران را چییس ریید
(حافظ)115 :1390،

ارتباط این سییرود ا ا ناسییحاقاینجن (غنی )175 :1321،و انطباق آن ا رویدادهای سییااهای اد ار رییا ریییخ،
مقارن  754تا  757یمری ،کس منجر س روز انقه ی در اویییاع ریییراز و روا ط سیییاسییی و اجتماعی حاکم ر آن
وردید؛ مشهند است

 .6 .6غزل ۴۰۹
ا مطلع «ای نن های نافسی چین اک را تن /نررید سایسپرور طر که تن» :
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روریین اسییت کس نا ردن از رییا ریییخا ناسییحاق و از آن االتر ،آرزوی ازوشییت پیروزمندانسی وی ،هنهامی کس
امیرمبارزایدین ،س نن او تشنس است و جد در تعقیو اوست؛ ییار مخاطر آمیز است در چنین ررایطی است کس
حافظ ،زیرکانس و هنرمندانس ،مقصند ند را در الیسهای پنهان غزا نیش ،یان میکند و در یت سن  ،ا ایها  ،س
نا او« ،جمااایدین» ،ارار میکند (رمییا)265 :1395،
یننیم یخینر کییس هیییچ میلییک ییا چینییان جیمییاا

از دا نیییییایییدش کییس نیینیییییید ویینییا تیین
(حافظ)283:1390،

چنانکس وستس رید ،س سیبو تییلط و پای ندی ریا رییخ س دانش تنجیم ،کار رد ابیطهحاش مر نط س آن ،در
سیرود هایی منرد تنجس حافظ اسیت کس مخاطو ابیلی آن ،ا ناسیحاق ارید؛ یت پنجم این غزا ،نمننسای از این
ارارشهای حافظ است
از دیهر یرینسهای ارتباط این سیرود ا ریا رییخ ،افیین

حافظ ر جدا ریدنِ «یاران همنشیین» اسیت پراکند

ریدن حلقسی یاران بیاحودا و اهت زویی کس در مجایس انس ا حضینر ریا ا ناسیحاق ،تشیکیت میرید؛ از جملس
دریغهای حافظ است کس در سرود های دیهر نیز از آن ا تعبیرهایی نظیر «حلقسی عشاق» (غزا « ،)206حریسان»
(غزا  )207و «دوستداران» (غزا  ،)103یاد کرد است در یت پایانی ،در مقا تیلی ،ا ناسحاق را س عنایت حق،
امیدوار میکند
یییاران هیمنشییییین ،هیمییس از هیم جییدا رییییدنیید

مییاییییییم و آسیییییتییانییسی دویییت پیینییا تیین
(حافظ)283:1390،

 .7 .6غزل 23۴
ا مطلع « چن آفتاا می از مشرق پیایس رآید  /ز از عارض سایی هزار الیس رآید » :
حافظ در یطعسی « لبت و سیرو وسیمن ،یاسیمن والیس و وت » کس در ماد ی تاریخ وفاش ریا ا ناسیحاق سیرود  ،او را
«ریا ِ مشیکینکاکت» نامید اسیت و این نشیانی اسیت از اینکس ا ناسیحاق ،در زمان حیاتش در میان اهایی فار و
مرد ریراز ،س این تنبیت ،مشخص و ممتاز ند و دیهی است اور س این نا ونشان ،در میان مرد  ،مشهنر نبند؛
حافظ آن را س مثا سی نامی را ص ،س کار نمی رد (همایننفرخ( ،)370 :1354،نیرو( ،)83 :1362،جهییان:1378،
 )1247و (رمییا)264 :1395،

شی
ین
بازخوانی زگارش رویداداهی اپیان کار شاه خابواسحاقا جو رد رسودهاهی حافظ

فش
دکتر علی محمدی ،امیرا ین رفاهدیان

71

لبیییت و سیییرو و سیییمن ،یاسیییمن و سنسییین و ویییت

هیییییت تییییاریخ وفییییاش رییییس مشییییکین کاکییییت

ییییییرو روی زمیییییین ،غییییینث زمیییییان ناسیییییحاق

کیییس یییس میییس طلعیییت او نیییازد و نیییدد یییر ویییت

جمعییییییس ییییییییت و دو مییییییا جمییییییادیاالوا

در پیییین ییند کییس پینسییتس ریید از جییزء ییس کییت
(حافظ)369:1390،

تاکید ر «زیت» در یت مقطع و کار رد واژ ی «کهیس» در یت دو  ،از یرینسهای ارتباط سییرود ا ا ناسییحاق
اسیت و مر نط س زمانی اسیت کس او ،از رییراز دور ماند و حافظ در ییمن مکاتبس و ارسیاا «رسیایس»« ،حکایت ریو
هجران» یان میکند و کا یا ی مجدد ریییا و «پی ردن س ونهر مقصیییند» را ،در ورو «بیییبر در غم طنفان» و
همراهیِ «حنایس» ،افزون ر «سعی» و کنرش وی ،میداند
نییییییم در سییییر وییییت شییییکند کهیییییسی سیییینبت

چییین از مییییان چمییین ییینی آن کهییییس رآیییید

وییرش چیین نیین نبییی بییبر هیییت در غییم طنفییان

یییییه هیییییردد و کیییییا هزارسیییییایس رآیییییید

نیییییم زییییت تییین چییینن هیییذرد یییس تر یییت حیییافظ

ز ییییاک کایبییییدش بییییدهزار الیییییس رآییییید
(حافظ)158:1390،

 .۸ .6غزل 1۴۴
ا مطلع «یاد اد آنکس ز ما ویت سسر یاد نکرد /س وداعی دا غمدید ی ما راد نکرد» :
چنان کس زکر آن رفت؛ در پی یانت یکی از کهنتران رهر و وشندن درواز ی منسن س « یضا» و ورود رقآسای
مبارزایدین و سیپاهش س دا ت ریهر ،مقاومت رییراز س ریکت غیر منتظر ای ،ریکییتس رید و ریا ا ناسیحاق کس
غافلهیر رید ند؛ س همرا معدودی از ناص و همراهانش ،ناچار س وریز ریتا ان از مهلکس وردید؛ طنری کس حتی
منفق س ردن فرزند ردسیایش ،نشید «حرکتِ چاالکتر از اد» ،در یت ریشیم این غزا ،اریار ی حافظ س وریز
معجز آسیای ریا رییخ از ورفتار ریدن اسیت (همایننفرخ( ،)327 :1354،نیرو )60 :1362،درسیت س همین دییت،
فربیتی رای ریاعر ،جهت «وداع» ا یار محبنا ند ،فراهم نشید اسیت یومان ،ریکییت ریا ا ناسیحاق کس س
دوروننی کا ن وار اویییاع حافظ انجامید ،در رییمار تلخترین و دردناکترین تجر سهای زندوانی اوسییت از چنین
اندوهی است کس راعر «نایسهایی دا راشتر از نایسی فرهاد ،در کن سر میدهد»
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رییییاید ار پیییییک بییییبا از تیییین یییییامنزد کییییار

زانکیییس چیییاالکتر از ایییین حرکیییت ،یییاد نکیییرد

دا یییس امیییید بیییدایی کیییس مهیییر در تییین رسییید

ناییییسها کیییرد دریییین کییین کیییس فرهیییاد نکیییرد
(حافظ)98:1390،

چنانکس در تاریخ مضیبنط اسیت؛ ریا ا ناسیحاق ،پس از ترک رییراز« ،را ِ عراق» (ابیسهان) در پیش ورفت؛ همان
راهی کس حافظ ،در یت هشیتم این سیرود میونید « :دین را شید یار و ز ما یاد نکرد» این سیرود  ،کس در ریمار
هترین نمننسهای رعر حافظ است؛ س وین  ،تشنیش راعر از وینع چنین ر داد فاجعس اری را ،ازتاا داد است
مطر ییییا پییییرد هییییردان و ییییزن را عییییراق

کیییس یییدین را شییید ییییار و ز میییا ییییاد نکیییرد
(همان)

 .۹ .6غزل 226
ا مطلع «ترسم کس ارک در غم ما پرد در رند  /وین راز سر س مهر س عایم سمر رند» :
منیینع غزا« ،رازی اسیت سیر س مهر» کس حافظ س ریدش نهران افشیای آن اسیت و پیامی اسیت محرمانس کس یابید
اید ا چنان احتیاطی س ونش مخاطو رسیاند کس حتی «بیبا» هم « بر نشیند» ارتباط پنهانی حافظ ا ریا رییخ
پس از وایعسی وریز او از رییراز ،وا از طریق پیا ریساهی ا واسیطسی معتمدان ،وا حتی مکاتبسی محرمانس (نظیر
فرسیتادن یصیید ای در مد ریا ا مطلع «سیپید د کس بیبا نی یطت جان ویرد» س ابیسهان) و چس ییا ارسیاا
کمکهای مایی رای حافظ تنسیط ریا ا ناسیحاق ،بینرش میپذیرفت از همین رو حافظ کس «نافسی سیر زیتِ» او را
در دسیت دارد؛ می ایییت «د درکشید» تا مبادا کییی ،نیی برد او کس در «غمِ» این مصییبت« ،در مقا بیبر»،
« نن جهر» می نرد؛ چار ای جز «داد ناهی» ردن س «میکد » و «دعا»کردن ،ندارد
ای جیییییان حیییییدیغ میییییا یییییر دییییییدار یییییاز وییییین

یییییکن چنیییان مهییین کیییس بیییبا را بیییر ریییند

یییناهم ریییدن یییس کییینی میکییید ورییییان و داد ییینا

کییز دسییت غییم ییهص میین آنجییا مهییر رییند

حیییافظ چییین نافیییسی سیییر زیسیییش یییس دسیییت تنسیییت

د درکییییش ارنییییس ییییاد بییییبا را بییییر رییییند
(حافظ)153:1390،
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ریر ایدینمحمنداینجن از روتمندان نامی زمانس ند (غنی )66 :1321،و فرزندش ریا ا ناسیحاق ،روش هنهستی
از میراث پدر دارت و در مقا مقاییس ،مبارزایدین محمد ،از حیغ ماا و مکنت س پای او نمیرسید امیرمبارزایدین
عمد ی روش ند را از غنایم س دسییتآمد در جنگها اندو ت و ند نیز س این امر ایرار دارییت وی عدها در
ریییراز رای منالنا سییعدایدین کازرونی محدث ،حکایت کرد ند کس از میان غنائمی کس پس از رییکیییت دادن
گ مربیع ،هستاد سینار،
رادرزاد ی ریا ا ناسیحاق ،امیرعهءایدینکیقباد ،س دسیت آمد ند؛ تنها از های یک چن ِ
اجیر کرد ند (مییتنفی )653 :1363 ،پیداسیت ماا و مکنتی کس پس از تصیر

رییراز ،از امناا اندان اینجن س

چنگ آورد ،چس مایس او را غنی کرد ی سیبو نیییت کس حافظ از «نخنش این ودایِ تاز معتبر رید » ،چنین دچار
«حیرش» رییند و در مقا مقاییییس ا رییا ریییخ ،او را رییاییییتسی سییلطنت و حکنمت نداند (همایننفرخ:1354،
بص)239-226
در تنهنیییییای حییییییرتم از نخییییینش ریییییییو

یییییا را مبییییاد آنکییییس وییییدا معتبییییر رییییند
(حافظ)153:1390،

 .1۰ .6قصیده با مطلع « :سپید د کس ببا نی نی یطت جان ویرد /چمن ز یطت هنا نکتس ر جنان ویرد»
این یصیید  ،ین سیااهای  755تا  757سیرود رید و رای ریا رییخا ناسیحاق س ابیسهان فرسیتاد رید اسیت حافظ
در این سیرود  ،کنریش کرد تا س ریا رییخ ،دیداری دهد و ییمن تقنیت روحیسی وی ،امید س پیروزی و غلبس ر
مظسریان را زند نهیا دارد س او ننید میدهد کس در پی این رن و «مهیتی کس کشیییییدی»« ،سیییعیادتی» ،ارج از
تصنر ،ناهی یافت و پس از تلخی «ریایت»« ،حهوش» پیروزی را ناهی چشید
مهیتییییی کییییس کشیییییدی ،سییییعادتی دهییییدش

کیییس مشیییتری نییییق کیییار یییند ازان وییییرد

ز امتحیییییان تییییین اییییییا را غیییییرض آنییییییت

کیییس از بیییسای ریاییییت دییییت نشیییان وییییرد

ریییکر کمیییاا حیییهوش پیییس از ریاییییت یافیییت

نخییییت در ریییکن تنیییگ ازان مکیییان وییییرد
(حافظ : 1390 ،یه)
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نکتسی یا ت تنجس در این یصیید  ،کار رد چشیمویر ابیطهحاش تنجیم اسیت کس همانطنر کس پیشتر تنییید
داد رید ،مِید ارتباط سیرود ا رییخا ناسیحاق اسیت «عروج»« ،فریدان»« ،رفع»« ،یدر»« ،تنامان» و «سیماک
رامد» ،از این جملساند
وهییییی کییییس ییییر فلییییک سییییروری عییییروج کنیییید

نخییییت پاییییسی یییند ،فیییرق فرییییدان وییییرد

اییییا عظییییم وییییاری کیییس هرکیییس نییید ی تییییت

ز رفیییییع ییییییدر کمر نییییید تنامیییییان وییییییرد

میییدا در پیییی طعییین اسیییت یییر حییییند و عیییدوش

سیییماک رامییید ازان روز و ریییو سییینان وییییرد
(حافظ : 1390 ،یکط-یه)

در این یصیید نیز مانند غزا  ،144حافظ از مطرا ،در ناسیت ننا تن در مایسی «عراق» و «ابیسهان» دارد کس هر
دو ،یمن آنکس نا نیمسهایی از منسیقی ایرانی هیتند؛ محت ایامت را ا ناسحاق را تداعی میکنند
نییینای مجلیییس میییا را چییین رکشییید مطیییرا

وهیییی عیییراق زنییید ،ویییاهی ابیییسهان وییییرد
(حافظ : 1390 ،یکط)

حافظ ،در پایان این سیرود  ،اریار ای س وایعسی یتت «امیرسیهت» ،فرزند ریا  ،س دسیت « صیم وییتاخ» دارد و آرزو
میکند کس «جزای آن» ،متنجس فرزندان و اندان مبارزایدین وردد
اورچییییس صییییم تیییین ویییییتاخ میییییرود حییییایی

تیین رییاد ییاش کییس ویییتا یش چنییان ویییرد

کیییس هرچیییس در حیییق ایییین انیییدان دوییییت کیییرد

جییییزاش در زن و فرزنیییید و انومییییان ویییییرد
(حافظ : 1390 ،یلو)

در تنییید غزا  ،54س وایعسی اسیارش این کندک ،اریار رید پیداسیت کس وستن چنین سیخنانی در ار ی پادریا
ویت ،امیرمبارزایدین و ارسیییاا پنهانی آن س ابیییسهان ،نزد دریییمن ابیییلی وی ،چس مایس طرناک ند اسیییت
(رمییا)262 :1395،

 .11 .6غزلهای  ۹۰و ۹1
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ا مطلع «ای غایو از نظر س دا میسیپارمت /جانم یین تی و س دا دوسیت دارمت» و «ای هدهد بیبا س سیبا
میفرستمت  /نهر کس از کجا س کجا میفرستمت»
این دو غزا کس س احتماا ،در فابیلسی کنتاهی از یکدیهر سیرود رید اند(همایننفرخ)299 :1354،؛ در بینرش و
معنی ،رباهتهایی غیر یا ت انکار دارند نی تعبیر «غایو از نظر» ،کس در هر دو سرود  ،تکرار رد ؛ احتماا تعلق
طاا هر دو را س یک رخص ،افزایش میدهد
ای غاییییو از نظیییر کیییس ریییدی همنشیییین دا

میونیمیییییییت دعیییییییا و نیییییییا میفرسیییییییتمت
(حافظ)63 : 1390 ،

ای غایییییو از نظییییر ییییس ییییدا میسییییپارمت

جیییییانم یییییین تی و یییییس دا دوسیییییت دارمیییییت
(همان)

یرینسهای متعددی در این سیرود ها وجند دارد تا ما آن را س عننان پیا حافظ س ریا ِ محبنا و ریکییت نرد ی
ند ،ا ناسیحاق ،رای تشینیق وی س کنریش ،جهت ازپسویری رییراز از مبارزایدین ،تلقی کنیم «هدهد» ،یابید
ملک سییلیمان یا همان سییرزمین فار کس س این نا  ،در آ ار ناجن و سییعدی و حافظ ،فراوان س کار رفتس اسییت؛
«سیبا» ،ایامتوا منیت سیلیمان نبی کس اریار س ابیسهان ،ایامتوا ریا رییخ دارد؛ «غایو از نظر» ،کس س احتماا
فراوان ،مخاطبسای رای ریا ا ناسیحاق اسیت فرسیتادن « یافلسای از دعای یر»« ،دوا»« ،سیاز و ننا»« ،اسیو و یبا» و
جان عزیز نیش س مثا سی «ننا» ،همهی از یک سین ،در نر وییع ا ناسیحاق در ابیسهان اسیت کس س تقنیت روحیس
و تجدید ینا و جمعآوری سیپا  ،نیاز دارد و از دیهر سین ،تجلی امید حافظ س ازوشیت ریا اسیت؛ آرزویی کس رای
تحقق آن« ،تا دامن کسن زیر پای اک» نکشید؛ از هیچ کنریشیی فرووذار نخناهد کرد حتی اور در مثت ،مییتلز ِ
«بدوننس جادویی کردن» ارد
هیییر بیییبد و ریییا یافلیییسای از دعیییای ییییر

در بییییییحبت رییییییماا و بییییییبا میفرسییییییتمت

حییافظ سییرود مجلییس مییا زکییر یییر تنسییت

شییییتاا هییییان کییییس اسییییو و یبییییا میفرسییییتمت

تیییا دامییین کسییین نکشیییم زییییر پیییای یییاک

یییییاور مکییییین کیییییس دسیییییت ز دامییییین یییییدارمت

وییییر اییییید رییییدن سیییینی هییییاروش ییییا لی

بییییییدوننس جییییییادویی کیییییینم تییییییا یارمییییییت
(همان)
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در یت مقطع هر دو غزا ،حافظ از ارییار ی س ند ،رییا ریییخ را در نظر دارد و یییمن یادآوری «زکر یرِ» او،
عیاری و اد ویاری را مناسو «ویعِ» فعلی وی نمیداند (نیرو)63-62 :1362،
حیییافظ ریییراا و ریییاهد و رنیییدی نیییس وییییع تنسیییت

فیایجملییییس میکنییییی و فییییرو میوییییذارمت
(حافظ)64 : 1390 ،

 .12 .6غزل 1۰3
ا مطلع «روز وبت دوستداران یاد اد  /یاد اد آن روزواران یاد اد» :
این غزا ،هنهامی کس ریا رییخ ،پس از ترک ناوزیر رییراز ،در ابیسهان اسیتقرار داریت ،سیرود رید و در آن از
وایعسی « از کاران» یاد رید اسیت « از کاران» ،نا اغی مشیهنر و ر  ،در کنار زایند رود و پینسیتس س اروی
ابسهان ند و راوندی در راحسایصدور ،احداث آن را س ملکرا سلجنیی نیبت میدهد(راوندی)132 :1300،
ورچییییس بیییید رودسییییت در چشییییمم مییییدا

زنیییییید رود ییییییاز کییییییاران یییییییاد ییییییاد
(حافظ)71 : 1390 ،

را رجاع کس از جانو پدرش امیرمبارزایدین ،مأمنر محابر ی ابسهان ند؛ در جنار این از ،ایامت دارت هناداران
ریا ا ناسیحاق ،هر از چندی از حصار رهر یرون میتا تند و ر سپا مظسریان ،ربیخنن میزدند در جریان یکی از
این حملیسهیا ،ریییا ریییجیاع ،در طر یرار میویرد و حتی فرمیانید ی یراوالن او ،امیرکیکیاو  ،ورفتیار میریییند
امیرمبارزایدین ،ا ریینیدن این بر ،از ولپایهان س جانو ابییسهان میرییتا د و پس از ومارییتن ناهرزاد اش،
ریا سیلطان ،س ادامسی محابر  ،ند س همرا وییعهد ،س سنی ریراز عزیمت میکند (کتبی )71 :1364،یومان،
برهای این دالوریهای یاران رییا ریییخ ،س ریییراز میرسییید و حافظ را تحت تأ یر یرار میداد «کنرییش آن
حقوزاران» ر کرانسی «زند رود» در جریان نبردِ « از کاران» ،ازتاا جانفشانی یاران و هنادارانی است کس «حقِ»
دوسیتی و نعمتِ ریا محبن شیان را میوزارند اندو و حییرش عمیق حافظ ،ر از دسیت رفتن روزوار ریکن و یدرش
ریا اینجن ،س ن ی از کار ییت ردیت «یاد اد» در این غزا ،احییا

میریند؛ حییرش و «یادِ» «آن روزواران» کس

از مجلس «رییاد ناریِ» «دوسییتداران» کس همان «رازدارانِ» منرد اعتماد «حافظ» ندند؛ « انگ ننش» س ونش
میرسید
کیییامم از تلخیییی غیییم چییینن زهیییر وشیییت

انیییییگ نییییینش ریییییاد ناران ییییییاد یییییاد
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مبیییییته وشیییییتم دریییییین نییییید و یییییه

کنرییییییش آن حییییییقوزاران یییییییاد ییییییاد

راز حیییییافظ عییییید ازیییییین ناوستیییییس مانییییید

ای دریییییییییییا رازداران ییییییییییاد یییییییییاد
(حافظ)71 : 1390 ،

 .13 .6غزل 21۴
ا مطلع «دید س ناا نش کس س دستم پیایس ند  /تعبیر رفت و کار س دویت حنایس ند» :
این غزا کس حافظ در آن ،هنرمندانس از تقا ت ناا و یداری ،رای آمد و رفت ،ین وذرییتس و حاا ،هر رد ؛ در
اندو یتت رییا ا ناسییحاق ،سییرود ریید اسییت (نیرو 83 :1362،؛ جهییان « )1151 :1378،ت مشییکین کهیس»،
همانطنر کس در تنییید غزا  234زکر رید ،اسیتعار از رییخا ناسیحاق اسیت ریاعر ،تصینیری از رییایت و تحییین
ریا رییخا ناسیحاق ،پس از ناندن «ریعر دیکش حافظ در مد ریا » ترسییم میکند؛ کس «یک یت از آن یصیید »
را عاییتر از «بد رسایس» میداند (رمییا)263 :1395،
آن نافییییسی مییییراد کییییس میخناسییییتم ز خییییت

در چیییین زییییت آن یییت مشیییکین کهییییس یییند

دییییدیم ریییعر دیکیییش حیییافظ یییس مییید ریییا

یییک یییت ازییین یصییید ییس از بیید رسییایس ییند
(حافظ)145 : 1390 ،

اریعاری کس حافظ در ر ای ا ناسیحاق یا س یاد اطراش مجایییت ا او سیرود ؛ یییار سینزناک و لیغ و مِ ر اسیت
و ردیت آنها « ند» اسیت (همان )265 :و کار رد همین ردیت در این غزا ،نشیانسی آن اسیت کس ریعر ،پس از مرگ
را ریخ ،سرود رد و «آن را تند حملس» کس « نررید ریرویر» در را ر او «کمتر غزایس ند»؛ دیهر نییت
آن ریییا تنییید حملیییس کیییس نرریییید رییییرویر

پیشیییش یییس روز معرکیییس کمتیییر غزاییییس یییند
(حافظ)145 : 1390 ،

حافظ همننین ،در این سیرود  ،دییقا سین ند را« ،چت سیاا» زکر کرد اسیت نا راین در سیاا  757یمری،
مقارن ا رویداد اعدا رییا ریییخا ناسییحاق ،حافظ چهت سییاا دارییتس کس ا نظر غنی ،کس سییاا تنید حافظ را 717
میداند (غنی )362 :1321،مطا قت دارد
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تییید یر میییا یییس دسیییت ریییراا دوسیییایس یییند
(حافظ)145 : 1390 ،

روتیان ،در ریر این غزا ننریتس  « :غزیی اسیت نایص و ناتما و ناتنان و تا انداز ای سیاد و روان ،کس چیزی از آن
س دسیت نمیآید ریاید ناجس ،حاا و حنبیلسای نداریتس و یلمی روی کاغذ کشیید !» ( روتیان)1289 :1387،
مهحظس میریند کس نادید ورفتن این وایعیت کس ر دادهای زمانس ،در ریعر حافظ ،ازتاا وییترد دارد؛ تا چس حد
می تناند مخاطو را در دریافت ریعر ،دچار مشیکت کند درک معنا و پی ردن س زیبایی هنری و ظرافت اندیشیس و
عاطسسی حافظ ،در ورو تنجس س زمینسی تاریخی رعر اوست

 .1۴ .6غزل 2۰7
ا مطلع «یاد اد آن کس سر کنی تنا منزا ند  /دید را رورنی از اک درش حابت ند» :
تقریبا همسی بیاحو نظران ر تعلق این غزا س ر دادهای پایان کار ریا رییخ ا ناسیحاق ،متسقایقنا هیتند دییت
این امر ،اریار س « اتم فیروز ی ناسیحایی» و تحییر حافظ روذریتس ریدن آن «دویت مییتعجت» ،اسیت هرچند
فیروز ی ناسییحایی ،یکی از اییییا فیروز اسییت و در رهان یاطع و غیاث ایلیاش ،نا یکی از کانهای فیروز در
نیشییا نر دانیییتس ریید و ا نریحان یرونی نیز در کتاا ایجماهر فی معرفس ایجناهر( ،ایبناسییحایی) را از انناع فیروز
زکر کرد است؛ اما ارار ی زیرکانسی حافظ یمن این عبارش س نا را ا ناسحاق ،س انداز کافی رورن مینماید

راسیییییتی یییییاتم فییییییروز ی ناسیییییحایی

ییینش در شیییید وییییی دوییییت مییییتعجت یییند
(حافظ)141 : 1390 ،

افزون ر این ،مضمنن سایر یتهای این غزا کس یادآوری حیرشآمیز ایا
زمانس است؛ س ن ی ا زواا سلطنت ریخا ناسحاق ،تطا ق دارد

نش وذرتس و رکایت از روشتن ورق

این غزا سینزناک و تأ یروذار ،در حکم مر یسای رای ریا رییخا ناسیحاق اسیت (غنی 172:1321،؛ نیرو:1362،
 82؛ اهنر 68 :1368،؛ جهییان 1121 :1378،؛ ریمیییا 267 :1395،؛ اسیهمیندورین )257 :1395،حافظ ،در این
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سیرود  ،ار دیهر ریا را «دوسیت» نیش ،طاا میکند؛ دوسیتی کس ریاعر ،آرزو داریت «هروز ی وی نبارید» اما
سرننرت ،میان ایشان «فراق» افکند
در دیییم ییند کییس ییی دوسییت نبارییم هروییز

چییس تیینان کییرد کییس سییعی میین و دا اطییت ییند

یییس هشیییتم کیییس پرسیییم سیییبو درد فیییراق

مستییییی عقییییت درییییین میییییأیس الیعقییییت ییییند
(حافظ)141 : 1390 ،

یومان ،غروا روز جمعس ،یییت و دو جمادیاالوا سیاا  ،757کس ریا رییخا ناسیحاق ،در حایی کس یش از
سی و رش ساا از عمرش نمیوذرت؛ در میدانِ مشهنر «سعادش» ،در مقا ت دیدوان مرد ریراز ،وردن زد رد؛
در رمار اندو ارترین یحظاش عمر حافظ ند است
ررسیی سیرود های حافظ از نظروا تاریخی ،رای پ وهندوان آوا ر تاریخ سییاسیی عصیر او ،این نتیجس را س
همرا داریتس کس ویایع تاریخی در رعر وی نمند یا ت تنجهی دارد این ر دادها کس س رکت وزار هایی در محتنای
ر ی اریعار ونجاند رید و وا حتی انهیز ی سیرودن یک غزا یا یصیید ند اسیت؛ کمتر بیرید و آریکار و یشتر
پنریید و در یایو اریارشهایی اسیت کس دریافت آن مییتلز اریرا ر ر دادها و آرینایی ا ریین ی یان ریاعر در
این منارد اسیت از جملسی مهمترین این رویدادها ،میتنان س ویایع دور ی سیلطنت ریا ا ناسیحاق ،دور ی تییلط
امیر مبارزایدین ر ریراز ،فراز و فرودهای دوران طنالنی حکنمت را رجاع و نیز سلطنت را منصنر ارار کرد
ماهیت رویدادهای فرجا کار رییا ا ناسییحاق ،کس منجر س راند رییدن او از ریییراز و جدا ماندن حافظ از رییا
محبنا نیش رید؛ ریباهت زیادی س وییعیت ترک اجباری رییراز تنسیط ریا ریجاع (دیهر ریا منرد عهیسی
حافظ) ،در پی یشیکرکشیی رادرش ریا محمند دارد کس از سیاا  765تا  767س درازا کشیید این ریباهت ماهنی،
منجو رید کس پ وهندوان ،در انتییاا ر ی وزار ها س این یا آن دور  ،دچار ا ته نظر رینند تمیز دادن این
منارد ،ا از نانی دییق ویایع تاریخی و تکیس ر یرینسهای یا ت اتکا در ریعر حافظ ،میییر میوردد دیهی اسیت در
این میان ،نهارندوان ،تنها مناردی را کس از پشتیبانی دالیت کافی رای انتیاا س دور ی منرد نظر هر مند ند اند،
وزارش کرد اند مقایییس نتای س دسیت آمد ا نظراش حافظپ وهانی کس در ار ی سیرود های منرد اریار  ،اظهار نظر
کرد اند؛ تطا ق یا ت تنجهی را نشان میدهد
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جدوا مقاییس نتای پ وهش ا آراء حافظپ وهان
تعداد

رمار غزا

پ وهشهران

نا پ وهشهران

منافق

غزا 290

3

اهنر ،نیرو و جهییان

غزا 54

1

همایننفرخ

غزا 216

4

همایننفرخ ،نیرو و جهییان

غزا 81

3

همایننفرخ ،نیرو و جهییان

غزا 169

2

غنی و همایننفرخ

غزا 409

1

رمییا

غزا 234

1

جهییان

غزا 144

2

همایننفرخ و نیرو

غزا 226

1

همایننفرخ

1

رمییا

غزا 90

2

همایننفرخ و نیرو

غزا 91

2

همایننفرخ و نیرو

غزا 103

2

همایننفرخ و نیرو

غزا 214

2

نیرو و جهییان

غزا 207

5

غنی ،همایننفرخ ،اهنر ،نیرو ،جهییان و اسهمیندورن

یصید «سپید د
کس »

80

شی
ین
بازخوانی زگارش رویداداهی اپیان کار شاه خابواسحاقا جو رد رسودهاهی حافظ

فش
دکتر علی محمدی ،امیرا ین رفاهدیان

81

یا لیت انطباق ویایع تاریخی ر ر ی سییرود های حافظ و نتای حابییت از آن کس عبارتند از اسییتحکا پینند
عمندی رعر و تنیید پار ای ا هاماش در که راعر و کشت وجس سرایش تعدادی از سرود ها ،فرییسی نهارندوان،
مبنی ر ازتاا وایعیتهای تاریخی در ریعر حافظ را رمیتا د ییمن اینکس تطا ق یا ت تنجس و معنادار وزار های
حابیت از این پ وهش ا آراء حافظپ وهانی کس از منظر تاریخی س ریعر حافظ نهریییتساند؛ احتماا بیحت نتای را
تقنیت میکند

 .7نتیجهگیری
ریا رییخا ناسیحاقاینجن ،مصیداق ریا ِ آرمانی و دیخنا ِ حافظ اسیت ریاهی ا داد و دهش و ریاد نار ،مداراپیشیس و
ایبتس لندنظر ،تا آنجا کس همنشیینی و رفایت ا دوسیتانی چنن حافظ را دون ریأن نیش ،نمیپنداریت اهت زوق
ند و ریعر میسیرود و حتی س وستسی حافظ ،واهی «نظم ونهرهای ناسیستسی حافظ» را «ابیه » میکرد هترین
ایا زندوی حافظ ،دوران یازد سییایسی زمامداری او ند و طنین حیییرش ارِ «یاد ادِ» «آن روزواران» ،از سییراسییر
دینان ریاعر ،رینید میریند حافظ تا پایان عمر ،در آرزوی روزواری چنن «عهد سیلطنت ریا رییخا ناسیحاق» و ر
سر کار آمدن راهی چنن او ند
پیامدهای این فاجعسی سیقنط ،در رو حییا

حافظ و نیز وییعیت زندوی او تأ یر عمیق داریت و در ریعرش

کس ا زار او رای یان عقید و منیییعویری و حتی مبارز ند ،نمندار وشییت غزاهای ،169 ،81 ،216 ،54 ،290
 409و  234مر نط س دور ی وریز و آواروی ریا ا ناسیحاق و ی بری و اییطراا و اندو حافظ اسیت و غزاهای
 103 ،91 ،90 ،226 ،144و یصیید ی «سیپید د کس بیبا » متعلق س هنهامی اسیت کس ریا رییخ در ابیسهان
مییتقر رید و سیندای مقاومت در را ر مظسریان دارد و همزمان حافظ ا فرسیتادن سیرود هایی ،تهش میکند س او
امید دهد غزاهای  214و  ،207پس از یتت را ریخا ناسحاق ،سرود رد است
چنان کس نشیان دادیم؛ ازتاا سیلییلسوار ر دادهای ریکییت ،وریز ،آواروی ،تهش رای ازوشیت و سیرانجا
دسییتهیری و یتت ا ناسییحاق و همزمان ،یم و امید و تشیینیش و اندو و حیییرش حافظ ،از این پیشییامدها ،در
سرود های او ،یا ت ردیا ی و از نانی است ویترش این رویکرد س سایر رویدادهای تاریخی و سیاسی مهم زندوی
حافظ ،دارای اهمیت اسییت در نها جامعتر ،یییرورش در نظر دارییتن رویسی تاریخی-سیییاسییی رییعر حافظ ،رای
دریافت درسییت آن ،از منظر زیباییرییناسییی بیینرش و ارزشوزاری معنا ،یا ت انکار نییییت الزمسی دسییتیا ی س
چنین تحلیلی ،رنا ت دییق تاریخ و مناسباش سیاسی عصر اوست
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The report of the end events of Shah Sheikh Abu Ishaq Injou in
Hafez's poems
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Abstract
The historical-political approach to Hafez's poems has opened a new semantic horizon in the
field of interpretation of his poetry. Deciphering some of the ambiguities of Hafez's poetry
and establishing a vertical connection of many seemingly scattered and unrelated verses; One
of the achievements of this approach. Hafez's tendency to use poetry as a means of expressing
his opinion and orientation towards political events, as well as influential rulers and men, is
one of the things that distinguishes him from most of the poets of the past. The events of the
end of the reign of Shah Abu Ishaq Injou have a special place due to the profound impact of
this event on Hafez and the change in the course of his life. These events began with the
capture of Shiraz by Amir Mubarz al-Din Mozaffari on the 3rd of Shawwal 754; After a long
series of wars and escapes, it finally ended with the capture and execution of Shah Abu Ishaq,
on the 22nd of Jamadi al-Awal in the year 757. The purpose of this article is to investigate
the reflection of these events in Hafez's poems from the perspective of historical criticism
and content analysis (descriptive-analytical approach). The results show that a considerable
number of Hafez's poems are related to the events of this period of history.
Keywords: Abu Ishaq Injou, Amir Mubarezedin, Hafez, History-based proposition,
Reflection of a Historical Event
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