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در این قسمت گوشههایي از وقایع روزگارِ حافظ را به اختصار

کلید واژهها:
شیراز ،حافظ ،ایلخانان ،ملوکالطوایفی ،ابن تیمیه،
ابن بطوطه ،شیخ ابو اسحاق اینجو ،مبارزالدین
محمد ،شاه شجاع ،امیر تیمور،
ارجاعات را در پایین هر صفحه آوردهام و توضیحات
را که با حروف لاتین مشخص شده در انتهای متن.
همچنین مشخصات برخي مآخذ را هم بعد از
توضیحات نوشتهام

نوشتهام تا شاید تصویري هر چند نابسنده از موقعیتي که حافظ در
آن قرار داشت ارائه کرده باشم .در همین جست و جوها بودم که او
را رندِ ریاکار یافتم.
قسمت بعدي اگر توفیق رفیق راهم شد ،از رابطهي حافظ با
کهنالگوهای ایرانی و همچنین رابطهي او با قرآن خواهم نوشت.
البته آنگونه که من مي فهمم.

رن ِد ریاکار
آن سالها که فردوسي شاهنامه را ميسرود ،نخست امیدش آن بود که ایران به عنوان کشوري مستقل سر بر
آورد .از همین رو بود که افزون بر بازخواني کهنالگوهاي قومِ ایراني ،خردگرایي را هم با اخلاق پهلواني پیوند
ق
زده بود .و این رويکرد ،البته با توان بخشیدن به زبان پارسي همراه بود .اما پس از شکستِ این امید و رون ِ
حکومتهاي ترک نژاد در این سرزمین ،خردگرایي و اخلاق پهلواني در زبان و ادب پارسي به نهانخانهي
ت تسلیم و رضا ،بهجاي آن سر برآورد.
ناخودآگا ِه ملي Aسپرده شد و تصوف با ادبیا ِ
این گونهي ادبي – عرفاني که تسلیم و زاري را تبلیغ مينمود ،هم مورد پسندِ حکومتهاي ترکنژاد بود که بر
ایران سلطه پیدا کرده بودند ،هم به دلخواهِ طرفدارانِ دستگاه خلافت بود که حدیث رستم و اسفندیار را
"لهوالحدیث" دانسته بودند 1.تداوم همین ادبیات در قرنهاي پنجم تا هفتم ،شاید یکي از عواملي بود که مردم
این سرزمین را آماده کرد تا به آساني تسلیمِ هجومِ تاتار [مغول] شدند و سر به شمشیر آنان فرود آوردند.
از نخستین هجوم مغول یا همان تاتار (616هـ) تا شکلگیري حکومت ایلخانان (656هـ) قریب چهل سال فاصله
است .آنان ابتدا قصدي جز غارت و کشتار نداشتند ،اما اندک اندک میل به ماندن کردند و سلسلهي ایلخانان را
پدید آوردند که حدود یکصد سال دوام یافت.

 - 1نگاه کنید به مقالهي "لهوالحدیث در نسبت با داستان رستم و اسفندیار" در همین سایت
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از مهمترین وقایع در آغاز حکومت ایلخانان ،فروپاشي دستگاه خلافت به دست هلاکوخان بود که راهنمایي
خواجه نصیرالدین طوسي هم در این روند بيتاثیر نبود .از این پس حاکمان در ایران و به ویژه ایلخانان براي
حکمراني خود نیازمند تایید خلیفه نبودند ،همینکه جانبِ فقها و قضات و سادات را تا حدودي رعایت کنند
کفایت مينمود.
در همین دوره پارسي نویسي رونق بیشتري یافت اگر چه برخي از محدثینِ عرب مانند ابن تیمیه ،زبان پارسي
را زبانِ مجوس خواندند و ایرانیان را – بهویژه شیعیان را" -رافضي" دانستند" .رفض" یعني ترک کردن و رها
کردن ،و رافضي در این زمان به معناي کسي یا کساني بود که دین اسلام را رها کرده و به میل خود راهي دیگر
برگزیدند .البته قرنها پیش از ابنتیمیه روایت دیگري خلاف آنچه وي گفته بود از پیامبر نقل شده است که
پارسیان را بهترین مردم ،سپاهیانش را دلیرترین و زبان آنان را گویاترین زبان خوانده است 2.گویا در دورهي
ایلخانان که زمینههاي پدید آمدن استقلال ایران از دستگاه خلافت عربي پدید آمده بود براي عرب زبانان که
هم سیادت خود را از دست میداند و هم با پارسي بیگانه بودند بسي گران ميآمد.
بهگمان من مشکل کساني چون ابنتیمیه ،افزون بر تعصب عربیت ،یکي هم این است که با زبان و ادب و
فرهنگ پارسي بیگانه هستند .در حالي که بزرگان ادب پارسي و کساني چون سعدي و حافظ ،هم زبان پارسي
را به کمال ميدانستند ،هم عربي را شاید بهتر از خود اعراب .کساني مثل ابن تیمیه ،نه ابوالحسن خرقاني را
ميشناختند ،نه فردوسي و سعدي را .بهویژه از حافظِ پارسي گو که ظرائف قرآن را بسي بهتر از آنان ميدانست
بيخبرند.
درستتر اینکه ،در دورهي ایلخانان ،زبان پارسي ،کلمهي "ایران" و گرایش ضمني به شیعهي میانه
رو(اثنيعَشَر) ميرفت تا در پیوند با هم قرار گیرند .در عین حال این "ایران" آن چیزي نبود که فردوسي آرزویش
را داشت .زیرا نه رستمي با اخلاق پهلواني در میانه بود و نه حاکماني از تخمهي ایران ،و شاید این هردو آرزوهایي
در سرزمین خیال بود که با واقعیت موجود فاصلهي بسیار داشت.

 - 2البلدان/ترجمه ،ص 9 ،8 :و 11
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احتمالا به همین سبب بود که نوعي دیگر از خردگرایي در ایرانیان سر برآورد که بهلحاظ اخلاقي با مصلحتگرایي
پیوند یافت .این پیوند را به اختصار ميتوانم "خردِ مصلحتگرا" بنامم که هم معناي خردمندي را در خود داشته
باشد و هم مصلحتگرایي را.
گویا ضربهي سهمناک مغول ،نخبگان ایراني را به خود آورده بود تا موقتا از حال و هواي ملکوت و دل سپردن
به تقدیر آسماني فاصله بگیرند و اندکي هم به واقعیتِ زندگي در زمین توجه کنند.
"خرد مصلحتگرا" یا مصلحت اندیش را ميتوان اینگونه تعریف کرد:
در برابر دستِ زورمندِ متجاوز که نميتواني مقاومت کني ،مدارا کن؛ اما مترصد فرصتي باش که هرگاه
شرایط فراهم شد آن دست متجاوز را قطع کني.
این همان آموزهاي است که در آغاز دورهي ایلخانان سعدي هم در برخي داستانها و تمثیلها در بوستان و
گلستان آورده است .حتي ابوبکر سعد زنگي را بهاین سبب ميستاید که با مصلحت اندیشي و باج و خراج دادن،
توانست شیراز را از هجوم مغول در امان نگهدارد .و البته آموزههاي سعدي با مفهومِ "کینهتوزي" و انتقام
گرفتنهایي از جنس تشفّي خاطر متفاوت است B.بهگمان من ،مصلحالدین سعدي شیرازي را به عنوانِ
برجستهترین شاعر این دوران در این زمینه ميتوان شمرد .این هم قابل درک است که خردِ مصلحتگرا خواه
ناخواه با نوعي ریاکاري آگاهانه آمیخته است .به تعبیر دیگر ،پس از آن هجوم هراسانگیز مغول و ماجراهاي
بلخ و نیشابور و دیگر شهرهاي ایران ،و به روزگاري که اثر چنداني هم از اخلاقِ پهلواني نمانده بود ،شاید چارهاي
جز همین ریاکاري آگاهانه باقي نميماند.
سعدي شاهد شکلگیري حکومت ایلخانان بود و حدود یکصد سال پس از او حافظ تماشاگرِ فروپاشي آنان و
آغاز آشوبهاي ملوکالطوایفي در ایران؛ روزگاري که واژهي "رندي" در شعر معنایي تازه پیدا کرد و در شعر
حافظ نیز جایگاهي برجسته یافت .این "رندي" تلویحا همان ریاکاري آگاهانه را هم به ذهن متبادر ميکند.
شیراز:
نقل است که رونقِ این شهر به روزگار آل بویه و عضدالدولهي دیلمي باز ميگردد که افزون بر بغداد ،شیراز را
هم مقر فرمانروایي خویش کرده بودند C.آل بویه احتمالا به سبب رقابت با سامانیان تلاش ميکردند تا چون آنان
کتابخانهها پدید آورند و اهل دانش را محترم بدارند ،بناهاي استوار و بیمارستانها بسازند.
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ظاهرا از همان روزگارِ به بعد جمعیت شهر شیراز فزوني گرفت به ویژه بسیاري از پارسیاني که پیشتر در استخر
ميزیستند در این شهر مسکن گزیدند D.افزون بر آن ،بخشی از قبایل ترک نژاد از همان روزگار آل بویه در
شیراز مسکن گزیده بودند که به "ترک شیرازی" شهرت یافتند و بخش دیگري که در بغداد و در خدمت آل
بویه بودند "ترک بغدادی" خوانده شدند.

3

ظاهرا شیراز برخي ویژگيهایي داشته است که آن را از دیگر شهرهاي اسلامي متمایز ميکرد .مَقدَسي(جغرافي
دان و مورخ) که در قرن چهارم -حدود چهار قرن پیش از حافظ  -ميزیست رسوم شیراز را ننگ اسلام دانسته
است 4احتمالا به این جهت که:
ایشان نوروز و مهرگان را با مجوسان عید ميگیرند ،با روز و ماه پارسي گاه شماري ميكنند كه چنین
است :فروردین ،اردیبهشت ،خرداد ،تیر ،مرداذ ،شهریور ،مهر ،آبان ،آذر ،دي ،بهمن ،اسفندارمذ.
هر روز ماه نامي دارد كه تاریخ گذاري دیوانها بر آن است.

5

عیبهاي دیگري که مقدسي از این شهر بر ميشمارد ،اغلب به همین اختلاط مسلمانان و گبران و رعایت
نکردن شئونات اسلامي باز ميگردد:
درستكارانشان لوطي ،بازرگانان فاسق ،گفتار بیشتر ایشان غیر از كردارشان ميباشد .بيلنگ به
گرمابه در ميآیند .مجوسان در آنجا بينشانه راه ميروند ،طیلسان پوشان را حرمت ندارند E.من خود
ي
طیلسان پوشي مست دیدم .فاحشه خانهها آزادند F.آداب گبران بكار برده شود .خطبهها از بسیار ِ
سروصدا شنیده نميشود .در جشنهاي كافران ،بازارها آذین بندي ميشود.

6

در عینحال که این عیبها را یکان یکان ميشمارد  -و شاید در بعضي موارد اغراق هم کرده باشد -برخي از
محاسن مردم این شهر را هم بازگو ميکند از جمله اینکه مردم این شهر با بیگانگان مهربانند ،هنرمند و
زیرکند ،بخشنده و خوش رو هستند ،در نوشتن اسناد ،املا کننده و نویسنده بدون غلط گویند و نویسند .در
بیمارستانش پزشکاني حاذق با وسائل مجهز پزشکي مشغول به کار هستند و....

 - 3مقدمه ابن خلدون،

 - 4احسنالتقاسیم ،ج ،1:ص64 :
 - 5همان ،ج ،2ص654:
 - 6همان ،ص661 :
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زمانهي حافظ:
در آغاز هجوم مغول(616هـ) شیراز در فرمانِ اتابکان فارس[سلغریان] بود که با مصلحتاندیشي و تقدیم هدایا
و باج ،توانستند سرزمین فارس را از ویراني و کشتار و غارت ایمن بدارند .احتمالا همین سبب شده بود که اهل
فضل و دانش از دیگر نقاط ایران به این شهر روي آورند و شیراز در این دوره ،مهمترین مرکز علمي و فرهنگي
در ایران شد .با استقرار حکومت ایلخانان ،املاک اتابکانِ فارس هم اندک اندک از دستشان بیرون آمد و به
عنوان املاک خالصهي سلطنتي یا "اینجو" Gثبت شد ،شرفالدین محمود اینجو – پدر شیخ ابواسحاق -نیز به
عنوان مباشرِ ایلخان در این شهر گمارده شده بود.
اگر تولد حافظ را در حدود سال  424بپذیریم ،وي به روزگار سلطان ابوسعید-آخرین ایلخان -چشم به جهان
گشوده بود .در همان سالي که ابن بطوطه -جهانگردِ تونسي -از شیراز دیدن کرده و در سفرنامهي خود شیراز
را این گونه توصیف نموده:
در این شهر ،نظم و ترتیبِ عجیبي حکم فرماست .هر یک از اصناف و پیشهوران در بازار جداگانهاي
متمرکز ميباشند و از افراد صنفهاي دیگر در میان آنان داخل نميشوند .مردم شیراز زیبا هستند و
لباس تمیز ميپوشند .در مشرق زمین هیچ شهري از لحاظ زیبایي بازارها و باغها و زیبایي مردم به
پایهي دمشق نميرسد مگر شیراز.

7

در بارهي زنان شیراز نیز مينویسد:
از غرایب رسوم ایشان این است که روزهاي دوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر براي
استماع بیانات واعظ گرد ميآیند و گاهي عدهي حاضرین این مجالس به هزار یا دو هزار تن ميرسد و
من در هیچ شهري ندیدم که اجتماعات زنان به این انبوهي باشد.
صاحب تاریخ وصاف که او نیز در همان زمان ميزیست ،نوشتهاست:

 - 7سفرنامه ابن بطوطه ،جلد اول ،ص216 :
 - 8همان ،ص214 :
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شیراز بهترین سرزمینهاي ایران است و آن را "ملك سلیمان" گویند )...( Hبدون مداهنه باید گفت اگر
جهان را به انساني همانند سازند شیراز به مثابه مردمك چشم او است و اگر زمین را به آسمان تشبیه
كنند قصبات فارس به منزله ستارگان درخشان آن هستند.

9

حافظ هنوز خردسال بود که پدرش نقاب خاک به چهره کشیده بود .نوشتهاند که وي بازرگاني متوسط بوده
است و زندگي نیمه مرفهي براي خانواده فراهم آورده بود .پس از مرگِ این بازرگان میانهحال ،دو پس ِر
بزرگسالش هر کدام به سویي ميروند 10و سرپرستي حافظ بر عهدهي مادر قرار ميگیرد
احتمالا همانگونه که زنان شیراز براي شرکت در مجالس وعظ به جامع بزرگ شهر ميرفتند مادر حافظ هم
شاید این مجالس را از دست نميداده و بسا که محمد خردسال هم به همراه مادر بوده باشد.
ظاهرا نقش زنان شیراز در فرهنگ و ادب باید برجسته بوده باشد که بعدها و همزمان با حافظ شاعرانِ زن هم
چون "جهانخاتون" نیز از می ان آنان سر برآورده است و چندان اعتماد به نفس داشته که با عبید و حافظ هم
مشاعره داشته است ،اگر چه عبید هزلهاي رکیک هم در بارهي او سروده است.

11

در ایامِ طفولیتِ حافظ ،این خبر به شیراز هم رسیده بود که سلطان ابوسعید گرفتار عشقي ممنوع شده است.
وي در سیزده سالگي به پادشاهي رسیده بود و چون هنوز نوجوان بود و نامجرب در امور مملکتداري،
امیرچوپان و پسرش دمشقخواجه به جاي او بر امور مملکت مسلط شده بودند 12.این هردو از امیران مغول و
خویشاوند سلطان بودند .امیر چوپان را دختري بود به نامِ بغدادخاتون ،شهره به زیبایي ،که در نکاح یکي از
امیرانِ دیگر مغول بود و سلطان ابوسعید که به سن بیست سالگي رسیده بود سوداي آن زن به سر گرفته و بر
آن بود تا به اصرار و ابرام او را از شویش واستانَد و به دربار خود آورَد.

 - 9تحریر تاریخ وصاف ،ص88 :
 - 10تاریخ ادبیات در ایران ،ذبیحالله صفا /ج3بخش ،2ص1166 :
 - 11تذکرهي دولتشاه ،ص289 :
 - 12وصاف ص361 :
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ن جوان از قدرتِ امیر ،از سوي
ناخشنودي امیر چوپان از بلهوسي سلطان از یک سو ،و احساس خطرِ ایلخا ِ
دیگر ،سبب قتل امیر و پسرش دمشقخواجه شده بود و پس از آن سلطان به مراد دل خود رسید و بغداد خاتون
نیز به عنوان برترین خاتونِ ایلخان ،بر بسیاري از امور مملکت تسلط یافت و تاثیر گذار شد.
ظاهرا در دستگاه ایلخانان ،زنان از کر و فر بسیاري برخوردار بودند .به ویژه خاتوني که دل از سلطان ربوده باشد
و گاه چنان ميشد که بخشِ عظیمي از مملکت را به تملک خود ميآورد .بغداد خاتون هم براي خود دیوان و
ماموران و سرسپردگانِ بسیار داشت.
جهانگرد تونسي "ابن بطوطه" در سفري که از بغداد به تبریز ميرفت ،همراه کاروان سلطان ابوسعید شده بود،
توصیفِ دقیق او از اردوي سلطان ،گوشهاي از رسم و آیین پادشاهان آن روزگار را نشان ميدهد:
اردوي سلطان در طلوع فجر راه ميافتاد ،هنگام چاشت منزل ميکرد .هرکدام از امرا با سربازانِ تحتِ
فرماندهي خود با طبلها و بیرقها در جایگاه مخصوص خود قرار ميگرفتند و صفها ميبستند و چون
پادشاه بر اسب مينشست ،کوس رحیل فرو ميکوفتند و بوقها و شیپورها به خروش در ميآمدند،
هر یک از امرا بهپادشاه سلام کرده سـرجاي خود ميرفـت و آنگاه حاجبان و نقیبان پیشاپیشِ پادشاه
حرکت ميکردند و از پس آنان مطربان و خنیاگران که حدود صد تن بودند با جامههاي نیکو سوار بر
اسبان شاهي .پیشاپیشِ مطربان ده سوار طبال و پنج سوار سرنایي حرکت ميکردند .نخست قدري
طبل و سرنا زده ميشد و آنگاه دست نگه ميداشتند و ده تن از مطربان آواز ميخواندند .سپس یک
دور دیگر طبل و سرنا ميزدند و این بار ده مطرب دیگر به نوا خواني ميپرداختند .دور دور به نوبت
این عمل تکرار ميشد تا دستهي دهم از مطربان که آواز ميخواندند حرکت موقوف ميشد و اردو
منزل ميکرد )....(.خاتونها نیز هر کدام اردویي خاص داشت .هر اردو پیشنماز و مؤذن و قاري و بازا ِر
خود را هم داشت.
امرا بعد از ظهر دسته جمعي به خدمت سلطان ميآمدند ،و پاسي از شب گذشته مشعلها بر دست
سر جاي خود باز ميگشتند.
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هنگام حرکت [روز بعد] نخست کوسِ بزرگ را فرو ميکوفتند ،بعد طبل ملکه یا خاتونِ بزرگ بهصدا
در ميآمد و آنگاه طبل خاتونهاي دیگر و طبل وزیر....

13

ح
سلطان ابوسعید چند سالي پس از نکاح با بغدادخاتون ،برادر زاهي او یعني دختر دمشقخواجه را هم به نکا ِ
خود در آورد .نام این دختر هم دلشادخاتون بود .از آنجا که در شریعت اسلام عمه و برادر زاده را نميتوان
همزمان به نکاح در آورد ،فقیهان و قضات مانده بودند که این عمل پادشاهِ "اسلامپناه" را چگونه توجیه کنند.
برخي هم این داستان را ساختند که سلطان ابوسعید ابتدا بغداد خاتون را طلاق داده و سپس دلشاد خاتون را
به نکاح خود در آورده است که این داستان با گزارشهاي دیگري که در تاریخ آمده همآهنگ نیست .به هرحال
ت آلوده به شهوت ،شریعت را چون پیر غلامي وفادار در خدمت خود داشت.
بهنظر ميرسد که قدر ِ
در سال 434هجري ،سلطان ابوسعید به مرگِ مشکوکي تاج و تخت ایران را وا مينهد .نقل است که بغدادخاتون
وي را مسموم کرده بود .به همین تهمت ،بغداد خاتون را هنگام استحمام به ضرب چماق کشته و جنازهاش را
همانطور عریان به معبر عام انداخته بودند.

14

هر چه بوده ،بوده .از مسائل خصوصي و خانوادگي سلطان که بگذریم پس از مرگ او شیرازهي حکومت ایلخانان
از هم پاشید و به تعبیر نویسندهي تاریخ الفي:
از كنار آب آمویه تا آب فرات كه ایران نام دارد و ولایت روم ،در تحت تصرف گماشتگان سلطان ابوسعید
بود .و چون در وقت وفات سلطان از نسل هلاگو خان پادشاهي نافذ فرمان در میان نبود هر كه را بود
سري ،در پي سودایي شد .هر امیري رأیي و هر سرداري در سر هواي سودایي داشت( )...ایران خراب و
ایرانیان سراسیمه شدند.

15

 - 13سفرنامه ابن بطوطه ،ص 251 :و 252
 - 14همان ،ص251 :
 - 15تاریخ الفي ،ج ،4ص6668 :
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اخبار این وقایع از تبریز و بغداد به گوش اهل شیراز هم ميرسید ،در این ایام حافظ نوجواني ده دوازده ساله
بوده است که احتمالا چند صباحي در نانوایي همان محل که با مادرش زندگي ميکرد مشغول به کار شده
بود 16.شاید براي کمک به هزینههاي زندگي که بر دوش مادر بود.
با مرگ ابوسعید و سر برآوردن امیرِ هر ولایتي براي سلطنت ،شرفالدین محمودِ اینجو (پدر شیخ ابواسحاق)
هم که در اصل مباشر املاک خالصهي فارس بود ،حکومت مستقلي براي خود ترتیب داد و در جامع شیراز
خطبه بهنام او خواندند و پس از او پسرش شیخ ابواسحاق ،به عنوان شاه شیراز و فارس به حکمراني پرداخت.
در این زمانهي پر آشوب ،مردم شیراز توانسته بودند چون گذشته ،شهر را از گزند حوادث ایمن نگه دارند .و
براي حفظ امنیت ،هر امیري که در آن شهر به فرمانروایي ميرسید ،وي را چندان خدمت کنند تا قدرت دفاع
از شهر را داشته باشد .شاید این گونه بود که باز هم مدارس و مساجد و خانقاه و درس و وعظ و قرآن و شعر
رونق داشت ،چندانکه از شاهنامهي فردوسي تا دیوان سعدي و از احوالات حلاج و شیخ ابوسعید ابوالخیر تا
کتاب کشاف زمخشري Iو بسیاري آثار دیگر در ادب و فرهنگ و علوم قرآني ،از همان اقبال روزگارِ اتابکان
برخوردار بود .و البته میخانه و خرابات را هم از قلم نینداخته بودند؛ تا آنکه به سال  456امیر مبارزالدین محمد(از
خاندان آل مظفر) در نبردهایي که با شیخ ابواسحاق داشت وي را شکست داد و شیراز را به تصرف آورد و به
م فیروزهي بواسحاقي ،خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود.
تعبیر حافظ خات ِ
اگر تولد حافظ در حدود سال  424بوده باشد ،بیشترین خاطراتِ خوش روزگار جوانياش به همان دوران دولت
ابواسحاق باز ميگشت که هم تحصیل علوم دیني و ادبیات را طي ميکرد و هم شغل دیواني یافته بود و بسا
که از آن روزگار و از آن دولتِ مستعجل به حسرت یادها کرده است.

J

مورخینِ از شیخ ابواسحاق به نیکي یاد کردهاند که دانش دوست و آبادگر بوده است .عبید زاکاني با آنکه اهل
مرثیهسرایي نبود در رثاي شیخ ابواسحاق مرثیه سرود 17،حافظ او را یکي از پنجنفري شمرده است که به آبادي
شیراز و رفاه مردم توجه داشت.

 - 16تاریخ ادبیات ایران ،ص:
 - 17رجال کتاب حبیبالسیر ،ص46 :
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در عینحال این نکتهي عبرت آموز را نميتوان نادیده انگاشت که آدمي چون توانگر شود و خود را در بلنداي
قدرت و ثروت و عزت بیابد ،بسا که بیماري توهم ،اندیشهاش را به بازي ميگیرد چندان که به پاي خویش گام
در باتلاقِ نابودي مينهد.
آنگونه که نوشتهاند نه شیخ ابواسحاق از این بیماري توهم در امان ماند نه امیر مبارزالدین محمد ،نه شاه
شجاع ،و نه بسیاري دیگر اربابان قدرت.
شیخ ابو اسحاق به تاثیر نجوم در سرنوشت جنگها باور داشت و در پایان کار ،همین اعتقاد را یکي از عوامل
شکست خود ميدانست 18.و امیر مبارزالدین محمد دلخوش بود به اینکه تار مویي از گیسوان محمد رسول را
با خود دارد که شاید سبب پیروزي او در فتح شیراز ،یکي هم همراه داشتن همان تار موي بوده است 19اما معلوم
نیست که وقتي فرزندانش او را دست بستند و میل گداخته به چشمانش کشیدند ،چرا آن تار موي یارياش
نکرده است؟
نوشتهاند که مبارالدین محمد ،بسیار سختگیر بود به ویژه تعصبي در شریعت و مبالغهاي در امر بهمعروف ونهي
از منکر داشت چندان که اهل شیراز لقب "محاسب" به او داده بودند 20.هم پسرش شاه شجاع و هم حافظ در
شعر خود لفظ "محتسب" را براي مبارزالدین محمد آوردهاند:
اگر چه باده فرح بخش و باد گلبیز است به بانگ چنگ مخور مي که محتسب تیز است

21

همچنین حافظ بر آن است که اگر چه محتسب باده نوشي را ممنوع کرده ،اما خود مست است و کس نميداند:
ايدل طریقِ رندي ،از محتسب بیاموز مست است و در حق او کس این گمان ندارد.

 - 18تاریخ آل مظفر ،ص63 :
 19همان ،ص61 :
 - 20حبیبالسیر ،ج  3ص245:
 - 21دیوان حافظ ،غزل  ،61ص116 :
 - 22دیوان حافظ ،غزل  ،126ص161 :
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ت قدرت ،و احتمالا شاه شجاع در استقبال از
ظاهرا حافظ مستيِ محتسب را از جنس دیگري ميداند ،شاید مس ِ
شعر حافظ سروده بوده که:
رندان همه ترک ميپرستي کردند جز محتسب شهر که بي مي مست است.

23

مبارزالدین محمد ،مردي چابک و قوي بنیه بود .در هنرهاي رزمي مهارتي تمام داشت و اوقات فراغت را بسا که
به تلاوت قرآن سرگرم بوده است .یکي از ندیمانِ وي نقل کرده است که در هنگام تلاوت ،جماعتي از مجرمان یا
غاصبان را که به نزدش آوردند:
تَرکِ تلاوت کلامالله کرده برجست و به دست خویش آنجماعت را بکشت و باز بهجاي خود نشسته و به
قرائت کلام مجید مشغول گشت.

24

از مشهورترین غزلیات حافظ به روزگار فرمانروایي مبارزالدین محمد ،یکي هم به "تعزیر" اشاره دارد .تعزیر عبارت
است از انواع خشونتِ زباني و خشونتِ بدني که از سوي حاکم و مفتي به متمردان إعمال ميشود ،مثل "حدّ"
نیست که مقدار آن مشخص باشد بلکه بسته به نظر و تشخیصِ حاکم و قاضي است .از این جهت گاهي
هراسانگیزتر از حد شرعي هم ميشود:
داني که چنگ و عود چه تقریر ميکنند پنهان خورید باده که تعزیر ميکنند
ناموس عشق و رونق عشاق ميبرند

عیب جوان و سرزنش پیر ميکنند

ن "تعزیر" به ویژه در این است که:
به چالش گرفت ِ
جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر ميکنند
در همین غزل است که از تشویشِ "پیر مغان" هم یاد ميکند .پیري اسطورهاي که در شعر حافظ شاید به مثابهي
کهن الگویي باشد که نگهبان اخلاق و خر ِد جمعي است (.در فصل بعدي توضیح بیشتري در این مورد خواهم
داشت)

 - 23تاریخ ادبیات ایران /صفا ،جلد  ،3بخش  ،2ص1183 :
 - 24حبیبالسیر ،جلد  ،3ص245 :
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مبارزالدین محمد حتي با فرزندان خود بسي تندخو و بد زبان بود چندان که فرزندان بیم جان داشتند و همین
سبب شد تا شاه شجاع با همدستي دیگر برادران ،در فرصتي مناسـب پدر را دسـت بستند و محبوس کردند و
در شب جمعه نوزدهم رمضانِ 461هجري به دستور شاه شجاع چشمانش را میل کشیدند 25.و چون دوران به شاه
شجاع رسید ،شیرازیان را گشایشي پدید آمد.
میلهي گداخته به چشم کسي کشیدن ،رسمي بود که در خاندانِ عباسي هم براي کنار زدن رقیب انجام ميگرفت
ن پدرش [مادرِ
اما میل در چش ِم پدر کشیدن ،چندان خوشایند کسي نبود بهویژه همبستر شدن با یکي از زنا ِ
ناتني خودش] که از برخي جهات اسطورهي ادیپ شاه را هم تداعي ميکند.

K

شاه شجاع دوست نداشت کسي از واقعهي کور کردنِ پدر با او سخن بگوید L.بهنظر ميرسد از کیفرِ کار خویش
بیمناک بود .گویا اندک اندک روایتي بر سر زبانها افتاده بود که:
مَن برّ بوالدیه برّه ولده و مَن عقّها عقّهُ وَلَدَهُ  /کسي که به پدر و مادر خود نیکي کند ،فرزندش نیز به
اونیکي خواهد کرد ،و کسي که آنان را برنجاند ،فرزندش نیز او را خواهدرنجاند
به تعبیر نویسندهي تاریخ آل مظفر ،به همین سبب شاه شجاع گرفتار توهم شده بود که مبادا فرزندش همان
کاري را با او کند که وي با پدرش کرده بود .سرانجام هم این توهم کارگر افتاد و شاه شجاع گزیدهترین فرزند
خود "شبلي"را کور کرد تا به زعم خود مسیر آن مقدري که در روایت مزبور پیشگویي شده بود تغییر دهد.

26

از آن پس ،شاه شجاع به سامان نبود ،گویي چشمان خود را کور کرده ،چندان که امور مملکت رها کرده و:
مستي به مستي متصل گشت ( )...این معني موجب علل متضاد و ضعف مزاج او آمد و قوت به یكبار
27
ساقط گشت و پشت بر بستر ضعف و سر به بالین ناتواني[ و مرگ] نهاد
نوشتهاند که وي در نهسالگي حافظ قرآن شده و پس از آن به کسب علوم و فضایل اشتغال ورزیده بود 28.از این
جهت بود که شعر هم ميسرود .در این دوران ،حافظِ قرآن بودن و شعر سرودن ،از برترین فضیلتها شمرده ميشد،
چندان که برخي مکاتبات میان شاه شجاع و سلطان اویس به شعر بوده است Mدر دورانِ بیست و هفت سال
حکومتش ،بسیاري رقیبان را از پاي درآورد .رقیباني که اغلب از خویشاوندان نزدیک وي بودند.
 - 25همان ،جلد  ،3ص245 :
 - 26تاریخ آل مظفر ،ص111 :
 - 27آل مظفر ،ص111 :
 - 28آل مظفر ،ص81 :
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حاج قوامالدین صاحب عیار ظاهرا مردي خوشنام و مدیر در شیراز بود که یکچند وزیر شاه شجاع شد اما به
موجب حکم شاه پیکرش را قطعه قطعه کردند و هر قطعهاي را به شهري فرستادند 29.قوامالدینِ صاحب عیار یکي
از همان پنج نفري بود که حافظ آنان را ستوده و آبادي و آرامش شیراز و شیرازیان را از آن پنج نفر دانسته است.
پس از مرگ شاه شجاع ،شیراز هم چندان به سامان نماند ،آل مظفر بهجان هم افتاده بودند ،تا امیر منصور
آخرین شاه از آن خاندان یکچند حکومت کرد .در این ایام ،حافظِ کهنسالِ یکي از عاليترین مثنويهاي خود را
سرود که به ساقينامه شهرت دارد .در همین مثنوي است که ضمن بیان روزگارِ خونبار خود ،از کهنالگوهاي
نهفته در ناخودآگاه ایراني به صورتهاي گوناگون یاد ميکند .از کيخسرو و جمشید و زرتشت تا "رندِ مغ" که
چراغي را خاموش ميکند و چراغ دیگري را بر ميافروزد .گویي ساقينامه ،حاصلِ تجربههاي چندهزارسالهي
شاعر است .انگار لشگر سلم و تور را دیده که در بیابانهاي دور و بي در و دروازهي تاریخ ناپدید شدند ،کاخ و
ایوان افراسیاب را مشاهده کرده که اکنون نه تنها از ایوانش اثري نمانده حتي نشاني از گور او هم نیست .به تعبیر
دیگر ،حافظ وقایع را تنها در روزگار خود محدود نميکند بلکه از فراز تاریخ و اسطوره به آن مينگرد ،آنگاه براي
ن وحشي حوادث ،سراغ خمخانهي خیام ميرود.
دمي آسودن در این طوفا ِ
در یکي از غزلهاي حافظ که باز هم از دوران کهنسالي اوست ،نشان آشفتگي روزگار او را با وضوح بیشتري
ن تیمور به فارس؛ و
ميتوان دریافت .گویا اندک اندک به سبب همین نابسامانيها ،راه هموار شده بود براي آمد ِ
اهل شیراز چنان بيسامان شده بودند که حافظ به عنوان وجدانِ شهر ،آمدن او را آه ميکشید:
سینه مالامال درد است اي دریغا مرهمي

دل ز تنهایي به جان آمد خدا را همدمي

چشـم آســایش که دارد از سـپهر تیزرو سـاقیا جامي به من ده تا بیاسایم دمي
زیرکي را گفتم این احوال بین خندید و گفت
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

صعب روزي بوالعجب کاري پریشان عالمي
شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمي

تا آنجا که به صراحت ميگوید:
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندي دهیم
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ت پهلواني ملي یاد کرده است و
شاید این اولین بار پس از فردوسي باشد که حافظ از نبودنِ "رستم" در ساح ِ
چون او نیست تا این پریشاني را به سامان آورد "ترکسمرقندي" یا همان تیمور را جاي او نشانده است.
ن
پریشانحالیِ مردم تنها از این نبود که امیران و طوایفِ حکومتگرا به جان هم افتادهاند ،بلکه هزینههای سنگی ِ
تمامی این کشمکشها و نبردهای ملوکالطوایفی بر دوش رعایا به ویژه روستاییان و زراعت پیشگان بود .احتمالا
به همین سبب ایرانیان خواهان کسي بودند که بتواند حکومتی یکپارچه تشکیل دهد .کسانی مانند خواجه
نظامالملک در دولت سلجوقیان و خواجه رشیدالدین فضلالله در دولت ایلخانان ،از این جهت مورد علاقهی مردم
بودند.
داستاني هم در بارهي مواجههي تیمور با حافظ آوردهاند که شاید واقعیت نداشته باشد در عین حال چندان جذاب
ظ کهنسال نزدیک مينماید:
هست که با ذوق شاعرانه و طنز پرداز حاف ِ
وقتي که امیر تیمور گورکان-اناراللهبرهانه -فارس را مسخر ساخت و شاه منصور را بهقتل رسانید ،خواجه
در قید حیات بود ،کس فرستاد و او را طلب کرد ،چون حاضر شد ،گفت:
من به ضرب شمشیر اکثر ربع مسکون را مسخر ساختم و هزاران جاي و ولایت را ویران کردم تا سمرقند
و بخارا که وطن مالوف و تختگاه من است آبادان سازم ،تو مردک به یک خال هندوي ترک شیرازي
سمرقند و بخاراي ما را ميفروشي در آن بیت که گفتهاي
اگر آن ترک شیرازي Nبه دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
ن ادب بوسه داد و گفت:
خواجه حافظ زمی ِ
اي سلطان ،از آن نوع بخشندگي است که بدین روز افتادهام

 - 30تذکرهي دولتشاه ،ص316 :
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ریاکاران:
از پیش کسوتان حافظ که همزمان با او بودند ،سه کس را ميتوان نام برد که حافظ با آنان ارتباط داشته و از آنان
هم تاثیر گرفته است ،اما بهنظر میرسد هیچکدام رندی و ریاکاري آگاهانهي حافظ را نداشتند .این سه کس
عبارتند از خواجوي کرماني ،سلمان ساوجي ،و عبید زاکاني .در بارهي تاثیر وي از خواجو و سلمان ،دیگران گفته
و نوشتهاند اما ظاهرا از عبید و تاثیر طنز او در حافظ کمتر گفته باشند .شاید علت این بوده که طنز عبید عریان
است ،صریح و بيپرده است در حالي که طنز در شعر حافظ پرده نشین و مأخوذ به حیا است .این پرده نشیني
البته با مایههایي از رندي نیز همراه است .همچنین "ایهام" در کلام حافظ ،با مقصودِ دلِ مخاطب همراهي ميکند
چندان که مخاطب ميتواند تاویل دلخواهِ خود را از ابیات او داشته باشد .پس از گذشت قرنها ،هنوز این دعوا
در میانهي اهل ادب هست که برخي شراب را در شعر حافظ ،چیزي معنوي تلقي ميکنند و برخي دیگر آن را
همین تلخوشِ حاصل شده از انگور ميشمارند .ابیات بسیاري در دیوان حافظ هست که اهل ایمان و شریعت
ميتوانند بهسود خود از آن بهره گیرند و خیام مشربان به سود خود .انگار حافظ با گسترش ظرفیت تاویلپذیري
در اشعارش توانسته راهگریزي هم براي خود باز کند تا خود را از تیغ شریعت در امان نگه دارد .درست از همینجا
است که من او را "رندِ ریاکار" ميدانم.
توضیح اینکه ،ریاکاري را بر دو گونه دانستهام ،یکي آن نوع ریاکاري زاهدانه که به تحمیقِ پیروانِ خویش
ميکوشد .و من بر آنم که آنگونه ریاکاري ،خودِ ریاکار را هم به حماقت ميکشاند و آن نقابِ زهد ریایي اندک
اندک با هویتِ واقعي فرد یگانه ميشود .بهنظر ميرسد که صاحبانِ زهد ریایي با همهي کر و فر ظاهري و مقام
و منزلتي که نزد عوام پیدا ميکنند ،در عین حال به اندروني تیره و رقت انگیز گرفتار ميشوند .این را با اندکي
دقت ،از نگاه و رفتار و گفتارشان هم ميتوان فهمید.
گونهي دیگر ،ریاکاري رندانه است -رند به آن معني که در شعر حافظ آمده است -صاحب این گونه رندي زیرک
است و ریاکارياش آگاهانه؛ زیرکي با زرنگي فرق ميکند .زرنگي آن است که دلالان و شعبدهبازان دارند .زیرکي
اما نوعي هوشیاري والا مرتبه است .رن ِد ریاکار طرحي ميافکند روشن اما پیچیده ،عمیق ،چند پهلو .کلامش به
سحر حلال ميماند که دوست را ميفهماند و مدعي را سردرگم ميکند چندان که شاه شجاع در برابر شعر حافظ
به همین سردرگمي گرفتار بود.
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مکتوب است که:
روزي شاه شجاع بهزبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت ابیات هیچیك از غزلیات شما
از مطلع تا مقطع بر یك منوال واقع نشده بلكه از هرغزلي سه چهار بیت در تعریف شرابست و دو سه
بیت در تصوف و یك دو بیت در صفت محبوب .و تلون در یك غزل خلاف طریقهي بلغاست
خواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه ميگذرد عین صدق و محض صوابست اما مع ذالك شعر حافظ در
اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نظم حریفان دیگر پاي از دروازهي شیراز بیرون نمينهد

31

احتمالا نوعي حسدورزي هم در گفتار شاه شجاع بوده ،او خود را حافظ قرآن و شاعر در ادب عربي و پارسي
ميدانست ،شاه شیراز هم که بود.
سخن شاه شجاع و پاسخ حافظ ،یاد آور داستان مواجههي فردوسي و سلطان محمود هم هست که:
ث رستم ،و اندر سپاهِ من هزار مرد چون رستم هست.
محمود گفت شاهنامه هیچ نیست مگر حدی ِ
بوالقاسم گفت :زندگاني خداوند دراز باد! ندانم اندر سپاهِ او چند مرد چون رستم باشد ،اما این دانم که
خداي خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید .این بگفت و زمین بوسه کرد و رفت

32

در آن داستان شاید محمود به رستمِ شاهنامه حسادت ميکرد و در این داستان گویا شاه شجاع به خودِ حافظ
حسادت ميورزید و آن پاسخ رندانهی رندانه هم مزید برعلت شد:
شاه شجاع در مقام ایذاء حافظ شده ،بحسب اتفاق در آن ایام حافظ غزلي در سلك نظم كشید كه
مقطعش این است :گر مسلماني از است که حافظ دارد آه اگر از پي امروز بود فردایي
و شاه شجاع این بیت را شنیده گفت از مضمون این نظم چنان معلوم ميشود که حافظ به قیام قیامت
قائل نیست .و بعضي از فقهاي حسود قصد نمودند فتوا نویسند که شک در وقوع روز جزا کفر است و از
این بیت آن معني مستفاد ميگردد

33
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حافظ در مشورت با یکي از بزرگان شفیق و زیرک ،بیت دیگري بر آن ميافزاید بهگونهاي که[ :فلاني چنین
ميگفت] ،در این صورت نقل کفر ،کفر نباشد:

34

این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه ميگفت :بر در میکدهاي با دف و ني ترسایي
گر مسـلماني از این اسـت که حافظ دارد آه اگر از پي امروز بود فردایي
ت حافظ در طنز .داستان موش و گربه به عنوان یک طنز
پیشتر اشارهاي به عبید داشتم ،به عنوان پیشکسو ِ
سیاسي در ادبیات ما مشهور است .دیگران هم نوشتهاند که این داستان انعکاسي هنرمندانه از نبرد میان امیر
مبارزالدین و ابواسحاق اینجو بوده است .صحنههاي داستان ،نشاني مکانها ،داستان توبهي امیرمبارالدین پیش
از حمله به شیراز ،فرار شیخ ابو اسحاق و شکست سپاهش ،همه و همه با داستانِ موش و گربه همآهنگ است.
ن "گربهي زاهد" و "کبک خوشخرام" آمده است:
در غزلي از غزلیات حافظ هم مضمو ِ
اي کبک خوش خرام کجا ميروي بایست غره مشو که گربهي زاهد نماز کرد
بسي محتمل است که در این غزل" ،گربهي زاهد" اشارهاي به همان امیر مبارزالدین باشد ،بهویژه آنکه در
پایان غزل آورده است که:
حافظ مکن ملامت رندان که در ازل ما را خدا ز زهد ریا بينیاز کرد
حافظ همانند عبید ،تعریضهاي فراوان به فقیهان و متولیان دیني دارد .افزون بر اینکه با زبان طنز به مسائل
اجتماعي و دغل کاري و تزویر زاهدان و فقیهان و قضات نظر دارد ،همچنین طنزش بسي هنرمندانهتر هم
مينماید .اشارهي حافظ به متولیان اموال وقف ،نمونهاي گرم و گیرا از طنز رندانهي اوست .توضیح اینکه ،امیران
و فرمانروایان ،از روزگار آل بویه تا دورهي ایلخانان ،هر مدرسه و مسجد و کتابخانه و بیمارستان و خانقاه و
یتیمخانه و آب انبار و  ...که ساخته ميشد ،براي هزینههاي جاري و نگهداري آن ،آباديها و دیههایي هم وقف
ميکردند؛ بهویژه در روزگار غازان خان ،این موقوفات بسیار گسترش یافت.

 - 34همان
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اما پس از فروپاشي حکومت ایلخانان ،همانگونه که هر امیري و سرداري در پي تصاحب شهري و منطقهاي بر
آمد ،برخي از متولیان اوقاف هم که نظارتي بر کار آنان نميشد ،درآمد حاصل از موقوفات را به دلخواه خود
مصرف ميکردند و تعریض حافظ بر این متولیان بسیار کوتاه ،پر معنی و رندانه مینماید:
بیا که خرقهي من گرچه رهن میکدههاست زمال وقـف نبینـي بهنام مـن درمي
در جاي دیگري فتواي فقیه مدرسه را آنگاه جالب ميداند که:
فقیه مدرسه دي مست بود و فتوي داد که مي حرام ولي به زمال اوقاف است.
وقتی شهوت فزونطلبی ،امیر و فقیه و قاضی و سپاهی و رعیت را در دام انداخته باشد ،نه تنها ویرانی و آشوب
گسترش مییابد ،بلکه روانِ خودِ آنان هم به دوزخی شبیه میشود که شعلههای "هل مِن مَزید" از درونش زبانه
میکشد O.شاید همین حافظ را بر آن داشته تا بازخوانیِ تازهای از مفهوم "خرسندی" ارائه دهد که البته با مفهوم
رضا و تسلیم که در عرفان اشعریگرا بود متفاوت است .بهگمان من "خرسندي" در شعر حافظ عبارت است از
بهره گرفتن از آنچه اکنون در دسترس ما است ،بی آنکه به حقوق دیگران تجاوز کنیم" .خرسندي" حرص و آز
و طمع را از ذهن و روان خود پس راندن است تا به سِرّ عشق پی بردن و به الطاف خداوندی واثق شدن .این بیت
از حافظ اگر چه حاصل تجربهای از روزگار اوست اما امروز هم بسی آموزنده است که گفت:
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسندست

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

در بارهي حافظ و زمانهاش ،به همین چند مثال بسنده کردهام تا بگویم به گمان من ،رند ریاکار در جستجوي
مرید و مقلد نیست ،طمع مقام و مال ندارد ،یار زیرک ميجوید و فراغتي و کتابي و گوشهی چمنی.
اگر شاه شجاع یا شاه منصور را مدح ميگوید ،نه اینکه یارانِ زیرکِ او باشند ،بلکه به این ميماند که حبهي
قندي در دهان کودکان شروري ميگذارد تا پنجه در چشمش نکشند .همین است که حافظ را رندِ ریاکار ميیابم.

هفدهم شهریور  /1395مشهد

P
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توضیحات:

 - Aدر اینجا واژهي ملي را به معناي عناصر تشکیل دهندهي روانِ جمعي ایراني ،آوردهام
 - Bحکایت آن مردي که همه را فرو ميکوفت .و حکایت دیگر آن سنگي که کسي به چاه افتادهاي زد.
 - Cپس از آنکه استخر و دیگر شهرهاي فارس به دست سپاهیان عرب گشوده شد ،اندک اندک شیراز به عنوانِ مرکز اقلیم
فارس شناخته گردید.
 - Dشهر استخر ،قبل از اسلام مرکز پارس بود ،ولي چون در روزگار خلافت عمر به دست اعراب فتح شد و تقریبا به ویراني
کشیده شده بود اهمیت سابق خود را از دست داد تا آنکه در روزگار مروان شیراز که دهکدهاي بیش نبود مورد توجه قرار
گرفت و اندک اندک گسترش یافت تا روزگار آل بویه که عضدالدوله در گسترش و آباداني آن بسیار کوشید.
 - Eطیلسان ،ردایي که بزرگان ،علما و به ویژه خلیفه در مراسم رسمي بر دوش ميافکند .حرمت ننهادن به طیلسان
پوشان ،به این ميماند که در روزگار ما مردم عامي و بیکاره رداي علما بر تن و عمامهي آنان بر سر گذارند و به مسخرگي
نیز بپردازند.
 - Fفاحشهها معمولا از زناني تشکیل ميشد که در فتوحات نظامي به عنوان اسیر و کنیز آورده ميشدند و به گردانندگان
فاحشهخانهها فروخته ميشدند .گاهي هم بازرگاناني بودند که این بردگان جنسي را از شهري دیگر ميخریدند و به
شهردیگري ميبردند .در توضیحات فصل پیش به این نکته اشاره شده که یکي از فرمانهاي غازان خان در بارهي
فاحشهخانهها چنین بود:
تاجراني که کنیز به فاحشهخانهها ميفروشند حق ندارند کنیزي را که تمایل به فحشا ندارد به اجبار به آن
مکان ها بسپارند ،بلکه لازم است آنان را شوهر مناسبي برایش پیدا کنند و او را به شوهر دهند(تاریخ مبارک
غازاني ص 213 :به بعد)
" - Gاینجو" عبارت بود از زمینهاي خالصه که میانِ اعضاي خاندانِ سلطنتي قسمت ميشد و عایدات آن به مصرف
مخارج دستگاهِ شاه و اعضاي خاندانِ شاهي ميرسید /.مالک وزارع در ایران ،ص166 :
 - Hنقل است که در زمان امیر مبارزالدین ،حافظ براي مدتي به یزد رفته بود و این بیت را به یاد شیراز سروده بود:
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت،

بال بگشایم و تا ملک سلیمان بروم
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 - Iابو القاسم محمود بن عمر زمخشري از مشهورترین علماي نیمهي اول قرن ششم که از مهمترین تالیفات وي کتاب
"کشاف" در تفسیر قرآن است .وي در علوم نحو و لغت سرآمد دانشمندانِ این رشته بوده است.
 - Jدر هنگام شکست ابواسحاق و کشته شدنش ،حافظ حدود بیست و هفت سال داشته است ،نمونهاي مشهور از یادکرد
حافظ از آن دوران خوش در غزلي دیده که برخي از ابیات آن عبارتند از:
دیده را روشني از خاک درت حاصل بود

یاد باد آن که سر کوي توام منزل بود
را ست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک
راستي خاتم فیروزه بواسحاقي

بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود

خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود

دیدي آن قهقهه کبک خرامان حافظ

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

 - Kهمزمان که شاه شجاع در شیراز بر فارس فرمانروایي ميکرد ،سلطان اویس هم در بغداد به عنوان پادشاه عراق فرمانروا
بود .وي فرزند همان دلشاد خاتوني بود که قبلا به نکاح سلطان ابوسعید درآمده بود و سوگلي حرم سلطان بود .اما پس از
مرگ سلطان ابوسعید ،شیخ حسن ایلکاني وي را به نکاح خود درآورد .و سلطان اویس فرزند شیخ حسن و دلشاد خاتون
بود .از نکته هاي قابل تامل این که شیخ حسن ایلکاني مشهور به شیخ حسن بزرگ ،همان کسي بود که قبلا سلطان ابو
سعید همسر او [بغداد خاتون] را به زور تصاحب کرده بود.
همچنین سلمان ساوجي به سفارش دلشاد خاتون تعلیم و تربیتِ ادبي سلطان اویس را بر عهده داشت .نقل است که میانِ
سلطان اویس و شاه شجاع نامههایي به شعر رد و بدل ميشد .در یکي از همین نامهها سلطان اویس به سرزنش شاه شجاع
پرداخته و از اینکه پدر را کور و با مادر [ناتني] همبستر شده سخت انتقاد ميکند /تذکرهي دولتشاه ،ص311 :
 - Lحافظ ،اگر چه مبارزالدین محمد را شاهِ "غازي" و خسرو گیتي ستان توصیف کرده است اما شمشیر خون چکان،
حبس بيسبب سروران و بزرگان و سر بریدنِ مردمِ بيخطر را از خصایص دیگر او شمرده است و در پایان نیز آورده است
که:
آنکه روشن بد جهان بینش بدو

میل در چشم جهانبینش کشید

 - Mدلشاد خاتون که سوگلي سلطان ابوسعید شده بود ،پس از مرگ ابوسعید شیخ حسن ایلکاني او را به نکاح خود درآورد
و از تبریز به بغداد برد .شیخ حسن ایلکاني مشهور به شیخ حسن بزرگ همان کسي بود که قبلا بغداد خاتون را در نکاح
داشت و ابوسعید به زور او را از شیخ حسن ستانده بود.
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 - Nزماني که آل بویه بر فارس و عراق حکومت ميکردند قبایل ترک به دو بخش عمده تقسیم شده بودند و برخي قبایل
ترک که در بغداد بودند به ترک بغدادي و آنها که در شیراز بودند ترک شیرازي مشهور شدند.
O

 اشاره به آیهی سیام از سورهی قاف :روزي كه به دوزخ بگوییم :آیا پر شدی؟ مي گوید :باز هم هست؟------------------------------------

 - Pکتابهایي که در این مقاله از آنها بهره گرفتهام:
أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم ،أبو عبد الله محمد بن أحمد مقدسي (ق  ،)6ترجمه علینقي منزوي ،تهران ،شركت
مؤلفان و مترجمان ایران ،چ اول1361 ،ش.
البلدان /ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق همداني ،ترجمه ح.مسعود ،بنیاد فرهنگ ایران1369 ،
تاریخ ادبیات در ایران /ذبیحالله صفا /انتشارات فردوس ،چاپ هشتم 1348 ،تهران
تاریخ الفي /قاضي احمد تتوي ،آصف خان قزویني ،انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ اول1382 ،
تاریخ آل مظفر /محمود کتبي ،تصحیح عبدالحسن نوایي ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ دوم 1366
تاریخ گزیده /حمدالله مستوفي ،تصحیح عبدالحسین نوایي ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ سوم 1366
تحریر تاریخ وصاف /عبدالحمید آیتي ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،چاپ سوم1383
سفرنامهي ابن بطوطه /ترجمهي دکتر محمد علي موحد ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم 1359
تذکرهالشعرا /دولتشاه سمرقندي ،تصحیح ادوارد براون ،لیدن  1911میلادی
تاریخ حبیتالسیر /غیاثالدینبن همامالدین خواند میر ،انتشارات خیام ،چاپ چهارم 1381
دیوانِ عبید زاکاني /به نقل از سایت گنجور
دیوان حافظ /قزویني ،غني ،به اهتمام جربزه دار ،انتشارات اساطیر ،چاپ دوم 1368
مالک و زارع در ایران /دکتر ا.ک .س .لمتون ،ترجمهي منوچهر امیري ،مرکز انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ سوم،
1362
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