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ه اختصار از وقایع روزگاِر حافظ را ب يیهادر این قسمت گوشه

که حافظ در  ام تا شاید تصویري هر چند نابسنده از موقعیتينوشته

آن قرار داشت ارائه کرده باشم. در همین جست و جوها بودم که او 

 .ریاکار یافتم را رنِد

حافظ با  ياگر توفیق رفیق راهم شد، از رابطه يقسمت بعد

نوشت.  او با قرآن خواهم يالگوهای ایرانی و همچنین رابطهکهن

 فهمم. يگونه که من مالبته آن

 

 اکاریرنِد ر

مستقل سر بر  يران به عنوان کشوریدش آن بود که ایسرود، نخست اميشاهنامه را م يها که فردوسسالآن 

وند یپ يبا اخلاق پهلوانهم را  یي، خردگرايرانیقوِم ا يالگوهاکهن ين رو بود که افزون بر بازخوانیآورد. از هم

ونِق د و رین امیهمراه بود. اما پس از شکسِت ا يدن به زبان پارسیالبته با توان بخش ،کردين رویزده بود. و ا

 يخانهبه نهان يدر زبان و ادب پارس يو اخلاق پهلوان یين، خردگراین سرزمیترک نژاد در ا يهاحکومت

 آن سر برآورد.  يجام و رضا، بهیاِت تسلیسپرده شد و تصوف با ادب Aيناخودآگاِه مل

ه بر نژاد بود کترک يهانمود، هم مورد پسنِد حکومتيغ میرا تبل يم و زاریکه تسل يعرفان – يادب ين گونهیا

ر را ایث رستم و اسفندیدا کرده بودند، هم به دلخواِه طرفداراِن دستگاه خلافت بود که حدیران سلطه پیا

بود که مردم  ياز عوامل يکید یپنجم تا هفتم، شا يهاات در قرنین ادبیتداوم هم 1ث" دانسته بودند.ی"لهوالحد

 ر آنان فرود آوردند.یشدند و سر به شمش ]مغول[تاتار  ِم هجوِمیتسل ين را آماده کرد تا به آسانین سرزمیا

ب چهل سال فاصله یهـ( قر656لخانان )یحکومت ا يریگهـ( تا شکل616) ن هجوم مغول یا همان تاتاریاز نخست

خانان را لیا يل به ماندن کردند و سلسلهیا اندک اندک مجز غارت و کشتار نداشتند، ام يقصد آنان ابتدااست. 

 افت. یکصد سال دوام ید آوردند که حدود یپد

                                                           
 در همین سایت ي "لهوالحدیث در نسبت با داستان رستم و اسفندیار"نگاه کنید به مقاله - 1

 ها:کلید واژه

 الطوایفی، ابن تیمیه،ملوک ،شیراز، حافظ، ایلخانان

ابن بطوطه، شیخ ابو اسحاق اینجو، مبارزالدین 

 محمد، شاه شجاع، امیر تیمور، 

ام و توضیحات را در پایین هر صفحه آورده ارجاعات

 در انتهای متن.که با حروف لاتین مشخص شده را 

مآخذ را هم بعد از  يهمچنین مشخصات برخ

 امتوضیحات نوشته
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 يیوخان بود که راهنمادستگاه خلافت به دست هلاک يلخانان، فروپاشیع در آغاز حکومت این وقایاز مهمتر

 يرالخانان بیژه ایران و به ویدر ان پس حاکمان یر نبود. از ایتاثين روند بیهم در ا ين طوسیرالدیخواجه نص

نند ت کیرعا يکه جانِب فقها و قضات و سادات را تا حدودنیفه نبودند، همید خلییازمند تایخود ن يحکمران

 نمود. يت میکفا

 يپارس ه، زبانیمیِن عرب مانند ابن تیاز محدث يافت اگر چه برخی يشتریرونق ب يسینو ين دوره پارسیدر هم

ترک کردن و رها  يعنی" دانستند. "رفض" ي"رافض -ان رایعیژه شیوبه –ان را یرانیرا زباِن مجوس خواندند و ا

گر ید يل خود راهین اسلام را رها کرده و به میکه دبود  يکسان یا يکس ين زمان به معنایدر ا يکردن، و رافض

ت که امبر نقل شده اسیگفته بود از پ يف آنچه وخلا يگریت دیه روایمیتش از ابنیها پدند. البته قرنیبرگز

 يا در دورهیگو 2ن زبان خوانده است.یاترین و زبان آنان را گویرتریانش را دلین مردم، سپاهیان را بهتریپارس

که  عرب زبانان يد آمده بود برایپد يران از دستگاه خلافت عربید آمدن استقلال ایپد يهانهیلخانان که زمیا

 آمد.يگران م يگانه بودند بسیب يبا پارسداند و هم هم سیادت خود را از دست می

ن است که با زبان و ادب و یهم ا يکیت، یعربه، افزون بر تعصب یمیتچون ابن يل کسانگمان من مشکبه

 يو حافظ، هم زبان پارس يچون سعد يو کسان يکه بزرگان ادب پارس يگانه هستند. در حالیب يفرهنگ پارس

را  يه، نه ابوالحسن خرقانیمیمثل ابن ت يد بهتر از خود اعراب. کسانیرا شا يدانستند، هم عربيرا به کمال م

دانست يبهتر از آنان م يقرآن را بسظرائف که  پارسي گو ژه از حافِظیورا. به يو سعد يد، نه فردوسشناختنيم

 خبرند.يب

انه یم يعهیبه ش يش ضمنیران" و گرای"ا ي، کلمهيلخانان، زبان پارسیا يدورهنکه، در یتر ادرست

ش یآرزو ينبود که فردوس يزیران" آن چین "این حال ایرند. در عیوند با هم قرار گیرفت تا در پير( مَشَعيرو)اثن

 یين هردو آرزوهاید ایران، و شایا ياز تخمه يانه بود و نه حاکمانیدر م يبا اخلاق پهلوان يرا نه رستمیرا داشت. ز

 ار داشت. یبس يت موجود فاصلهیال بود که با واقعین خیدر سرزم

                                                           
 11و  9، 8البلدان/ترجمه، ص:  - 2
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 یيگرالحتبا مص يلحاظ اخلاقان سر برآورد که بهیرانیدر ا یيگر از خردگراید ين سبب بود که نوعیاحتمالا به هم

اشته را در خود د يخردمند يبنامم که هم معناگرا" توانم "خردِ مصلحتيوند را به اختصار مین پیافت. ایوند یپ

 را.  یيگراباشد و هم مصلحت

ملکوت و دل سپردن  يرا به خود آورده بود تا موقتا از حال و هوا يرانیسهمناک مغول، نخبگان ا يا ضربهیگو

 ن توجه کنند. یدر زم يِت زندگیهم به واقع يرند و اندکیفاصله بگ ير آسمانیبه تقد

 ف کرد: یگونه تعرنیتوان ايش را میا مصلحت اندیگرا" "خرد مصلحت

رگاه باش که ه ي، مدارا کن؛ اما مترصد فرصتيمقاومت کن يتوانيدر برابر دسِت زورمنِد متجاوز که نم

 .يط فراهم شد آن دست متجاوز را قطع کنیشرا

ها در بوستان و لیها و تمثداستان يهم در برخ يلخانان سعدیا ياست که در آغاز دوره يان همان آموزهیا

خراج دادن،  و باج و يشید که با مصلحت اندیستاين سبب میارا به يابوبکر سعد زنگ يگلستان آورده است. حت

" و انتقام يتوزنهیبا مفهوِم "ک يسعد يهاراز را از هجوم مغول در امان نگهدارد.  و البته آموزهیتوانست ش

را به عنواِن  يرازیش ين سعدیالدگمان من، مصلحبه Bخاطر متفاوت است. ياز جنس تشّف یيهاگرفتن

 گرا خواهن هم قابل درک است که خرِد مصلحتیتوان شمرد. اينه مین زمین دوران در این شاعر ایتربرجسته

 يماجراهاز مغول و یانگگر، پس از آن هجوم هراسیر دیخته است. به تعبیآگاهانه آم ياکاریر يناخواه با نوع

 ياد چارهینمانده بود، شا يهم از اخلاقِ پهلوان يکه اثر چندان يران، و به روزگاریا يگر شهرهایشابور و دیبلخ و ن

 ماند.ينم يآگاهانه باق ياکارین ریجز هم

ان و آن يکصد سال پس از او حافظ تماشاگِر فروپاشیلخانان بود و حدود یحکومت ا يریگشاهد شکل يسعد

دا کرد و در شعر یتازه پ یي" در شعر معناي"رند يکه واژه يران؛ روزگاریدر ا يفیالطواملوک يهابآغاز آشو

 .کنديآگاهانه را هم به ذهن متبادر م ياکاریحا همان ری" تلوين "رندیافت. ایبرجسته  يگاهیز جایحافظ ن

 راز:یش

راز را یگردد که افزون بر بغداد، شيباز م يلمید يه و عضدالدولهین شهر به روزگار آل بوینقل است که رونِق ا

 کردند تا چون آنانيان تلاش میه احتمالا به سبب رقابت با سامانیآل بو Cش کرده بودند.یخو یيهم مقر فرمانروا

 ها بسازند. مارستانیاستوار و ب يد آورند و اهل دانش را محترم بدارند، بناهایها پدکتابخانه
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در استخر  ترشیکه پ يانیاز پارس ياریژه بسیگرفت به و يراز فزونیت شهر شیروزگارِ به بعد جمعظاهرا از همان 

افزون بر آن، بخشی از قبایل ترک نژاد از همان روزگار آل بویه در   Dدند.ین شهر مسکن گزیستند در ایزيم

که در بغداد و در خدمت آل  يبخش دیگر "ترک شیرازی" شهرت یافتند و شیراز مسکن گزیده بودند که به

   3بویه بودند "ترک بغدادی" خوانده شدند.

 ياف)جغريکرد. َمقَدسيز میمتما ياسلام يگر شهرهایداشته است که آن را از د یيهايژگیو يراز برخیظاهرا ش

دانسته راز را ننگ اسلام یست رسوم شیزيم -ش از حافظ یحدود چهار قرن پ-دان و مورخ( که در قرن چهارم 

 ن جهت که:یاحتمالا به ا 4است

 كنند كه چنینيم يگیرند، با روز و ماه پارسي گاه شماريایشان نوروز و مهرگان را با مجوسان عید م

ر، مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفندارمذ. و، مرداذ، شهریاست: فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر

 5ها بر آن است.ندیوا يدارد كه تاریخ گذار يهر روز ماه نام

ت یلاط مسلمانان و گبران و رعاتن اخیشمارد، اغلب به همين شهر بر میاز ا يکه مقدس يگرید يهابیع

 گردد:يباز م ينکردن شئونات اسلام

لنگ به باشد. بيكارانشان لوطي، بازرگانان فاسق، گفتار بیشتر ایشان غیر از كردارشان ميدرست

من خود  Eروند، طیلسان پوشان را حرمت ندارند.نشانه راه ميدر آنجا بي آیند. مجوسانگرمابه در مي

ها از بسیارِي آداب گبران بكار برده شود. خطبه Fها آزادند.طیلسان پوشي مست دیدم. فاحشه خانه

 6شود.شود. در جشنهاي كافران، بازارها آذین بندي ميسروصدا شنیده نمي

از  يبرخ -موارد اغراق هم کرده باشد يد در بعضیو شا -شمارد يکان میکان یها را بین عیحال که انیدر ع

گانگان مهربانند، هنرمند و ین شهر با بیکه مردم انیکند از جمله اين شهر را هم بازگو میمحاسن مردم ا

د. در سنیند و نویسنده بدون غلط گویرکند، بخشنده و خوش رو هستند، در نوشتن اسناد، املا کننده و نویز

 مشغول به کار هستند و.... يحاذق با وسائل مجهز پزشک يمارستانش پزشکانیب

                                                           
 مقدمه ابن خلدون، - 3
 64، ص: 1التقاسیم، ج:احسن - 4

 654، ص:2همان، ج - 5

 661همان، ص:  - 6
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 حافظ: يزمانه

ا یهدا میو تقد يشیاندان[ بود که با مصلحتیراز در فرماِن اتابکان فارس]سلغریهـ( ش616در آغاز هجوم مغول)

ل ن سبب شده بود که اهیبدارند. احتمالا هممن یو کشتار و غارت ا يرانین فارس را از ویو باج، توانستند سرزم

 يو فرهنگ ين مرکز علمین دوره، مهمتریراز در ایآورند و ش ين شهر رویران به ایگر نقاط ایفضل و دانش از د

رون آمد و به یلخانان، املاک اتابکاِن فارس هم اندک اندک از دستشان بیران شد. با استقرار حکومت ایدر ا

ز به ین -خ ابواسحاقیپدر ش –نجو ین محمود ایالدثبت شد، شرف Gنجو"یا "ای يسلطنت يعنوان املاک خالصه

 ن شهر گمارده شده بود.یلخان در ایعنوان مباشِر ا

چشم به جهان  -لخانین ایآخر-دیبه روزگار سلطان ابوسع يم، ویریپذب 424تولد حافظ را در حدود سال  اگر

راز یخود ش يدن کرده و در سفرنامهیراز دیاز ش -يجهانگرِد تونس-که ابن بطوطه  يگشوده بود. در همان سال

 ف نموده:ین گونه توصیرا ا

 ياوران در بازار جداگانهشهیک از اصناف و پیحکم فرماست. هر  يبیِب عجین شهر، نظم و ترتیدر ا

با هستند و یراز زی. مردم ششونديان آنان داخل نمیگر در مید يهاباشند و از افراد صنفيمتمرکز م

 مردم به یيبایها و زبازارها و باغ یيبایاز لحاظ ز يچ شهرین هیپوشند. در مشرق زميز میلباس تم

   7راز.یرسد مگر شيدمشق نم يهیپا

 سد:ینويز میراز نیزنان ش يدر باره

 يدوشنبه و پنجشنبه و جمعه در جامع بزرگ شهر برا ين است که روزهایشان ایب رسوم ایاز غرا

رسد و يا دو هزار تن مین مجالس به هزار ین ایحاضر يعده يند و گاهیآيانات واعظ گرد میاستماع ب

 8باشد. ين انبوهیدم که اجتماعات زنان به ایند يچ شهریمن در ه

 است:ست، نوشتهیزيز در همان زمان میخ وصاف که او نیصاحب تار

                                                           
 216سفرنامه ابن بطوطه، جلد اول، ص:  - 7

 214همان، ص:  - 8
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)...( بدون مداهنه باید گفت اگر  Hهاي ایران است و آن را "ملك سلیمان" گویندشیراز بهترین سرزمین

جهان را به انساني همانند سازند شیراز به مثابه مردمك چشم او است و اگر زمین را به آسمان تشبیه 

 9كنند قصبات فارس به منزله ستارگان درخشان آن هستند.

ه متوسط بود يبازرگان ياند که وده بود. نوشتهیبود که پدرش نقاب خاک به چهره کشحافظ هنوز خردسال 

حال، دو پسِر انهین بازرگان میا مرِگاز خانواده فراهم آورده بود. پس  يبرا يمه مرفهین ياست و زندگ

 ردیگيمادر قرار م يحافظ بر عهده يو سرپرست 10رونديم یيبزرگسالش هر کدام به سو

رفتند مادر حافظ هم يشرکت در مجالس وعظ به جامع بزرگ شهر م يراز برایگونه که زنان شهماناحتمالا 

 داده و بسا که محمد خردسال هم به همراه مادر بوده باشد.ين مجالس را از دست نمید ایشا

راِن زن هم د برجسته بوده باشد که بعدها و همزمان با حافظ شاعیراز در فرهنگ و ادب بایظاهرا نقش زنان ش

د و حافظ هم یان آنان سر برآورده است و چندان اعتماد به نفس داشته که با عبیز از مین "خاتونجهان"چون 

 11او سروده است. يک هم در بارهیرک يهاد هزلیمشاعره داشته است، اگر چه عب

ده است. ممنوع ش يعشق د گرفتاریده بود که سلطان ابوسعیراز هم رسین خبر به شیِت حافظ، ایاِم طفولیدر ا

، يداردر امور مملکتنامجرب ده بود و چون هنوز نوجوان بود و یرس يبه پادشاه يزده سالگیدر س يو

ران مغول و ین هردو از امیا 12او بر امور مملکت مسلط شده بودند. يخواجه به جارچوپان و پسرش دمشقیام

از  يکی، که در نکاح یيبایاِم بغدادخاتون، شهره به زبود به ن ير چوپان را دختری. امبودند شاوند سلطانیخو

بر  ته وآن زن به سر گرف يده بود سودایرس يست سالگید که به سن بیگر مغول بود و سلطان ابوسعیراِن دیام

 ش واستاَند و به دربار خود آوَرد. یآن بود تا به اصرار و ابرام او را از شو

                                                           
 88تحریر تاریخ وصاف، ص:  - 9

 1166، ص: 2بخش3الله صفا/ جبیحذتاریخ ادبیات در ایران،  - 10

 289ي دولتشاه، ص: تذکره - 11
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 ير، از سویلخاِن جوان از قدرِت امیک سو، و احساس خطِر ایسلطان از  ير چوپان از بلهوسیام يناخشنود

ن د و بغداد خاتویخواجه شده بود و پس از آن سلطان به مراد دل خود رسر و پسرش دمشقیگر، سبب قتل امید

 ر گذار شد.یافت و تاثیاز امور مملکت تسلط  ياریلخان، بر بسین خاتوِن ایز به عنوان برترین

اشد که دل از سلطان ربوده ب يژه خاتونیبرخوردار بودند. به و ياریزنان از کر و فر بس ،لخانانیدستگاه اظاهرا در 

وان و یخود د يآورد. بغداد خاتون هم براياز مملکت را به تملک خود م يمیشد که بخِش عظيو گاه چنان م

 ار داشت.یماموران و سرسپردگاِن بس

ده بود، د شیرفت، همراه کاروان سلطان ابوسعيز میکه از بغداد به تبر يدر سفر "ابن بطوطه" يجهانگرد تونس

 دهد:ين پادشاهان آن روزگار را نشان مییاز رسم و آ ياسلطان، گوشه يق او از اردویِف دقیتوص

کرد. هرکدام از امرا با سربازاِن تحِت يافتاد، هنگام چاشت منزل ميسلطان در طلوع فجر راه م ياردو

بستند و چون يها مگرفتند و صفيگاه مخصوص خود قرار میها در جارقیها و بخود با طبل يفرمانده

 آمدند،يپورها به خروش در میها و شکوفتند و بوقيل فرو مینشست، کوس رحيپادشاه بر اسب م

شاه ِش پادیشاپیبان پیت و آنگاه حاجبان و نقـرفيخود م يرجاـپادشاه سلام کرده سک از امرا بهیهر 

کو سوار بر ین يهااگران که حدود صد تن بودند با جامهیکردند و از پس آنان مطربان و خنيحرکت م

 يکردند. نخست قدريحرکت م یيِش مطربان ده سوار طبال و پنج سوار سرنایشاپی. پياسبان شاه

 کیخواندند. سپس يآواز مداشتند و ده تن از مطربان يگاه دست نگه مشد و آنيطبل و سرنا زده م

پرداختند. دور دور به نوبت يم ينوا خوان گر بهین بار ده مطرب دیزدند و ايگر طبل و سرنا میدور د

شد و اردو يخواندند حرکت موقوف ميدهم از مطربان که آواز م يشد تا دستهين عمل تکرار میا

و بازاِر  يشنماز و مؤذن و قاریداشت. هر اردو پخاص  یيز هر کدام اردویها نکرد.)....( خاتونيمنزل م

 خود را هم داشت.

ها بر دست از شب گذشته مشعل يآمدند، و پاسيبه خدمت سلطان م يامرا بعد از ظهر دسته جمع

 گشتند.يخود باز م يسر جا
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دا صا خاتوِن بزرگ بهیکوفتند، بعد طبل ملکه يهنگام حرکت ]روز بعد[ نخست کوِس بزرگ را فرو م

   13ر....یگر و طبل وزید يهاگاه طبل خاتونآمد و آنيدر م

 خواجه را هم به نکاحِ دختر دمشق يعنیاو  يپس از نکاح با بغدادخاتون، برادر زاه يد چند سالیسلطان ابوسع

توان يعت اسلام عمه و برادر زاده را نمین دختر هم دلشادخاتون بود. از آنجا که در شریآورد. نام اخود در 

نند. ه کیپناه" را چگونه توجن عمل پادشاِه "اسلامیهان و قضات مانده بودند که ایهمزمان به نکاح در آورد، فق

د ابتدا بغداد خاتون را طلاق داده و سپس دلشاد خاتون را ین داستان را ساختند که سلطان ابوسعیهم ا يبرخ

ست. به هرحال یخ آمده همآهنگ نیکه در تار يگرید ياهن داستان با گزارشیبه نکاح خود در آورده است که ا

 وفادار در خدمت خود داشت. ير غلامیعت را چون پیرسد که قدرِت آلوده به شهوت، شرينظر مبه

نهد. نقل است که بغدادخاتون يران را وا میتاج و تخت ا يد به مرِگ مشکوکی، سلطان ابوسعيهجر434در سال 

اش را ن تهمت، بغداد خاتون را هنگام استحمام به ضرب چماق کشته و جنازهیرا مسموم کرده بود. به هم يو

  14ان به معبر عام انداخته بودند.یهمانطور عر

 

خانان لیحکومت ا يرازهیم پس از مرگ او شیسلطان که بگذر يو خانوادگ ياز مسائل خصوص .هر چه بوده، بوده

 :يخ الفیتار يسندهیر نوید و به تعبیاز هم پاش

از كنار آب آمویه تا آب فرات كه ایران نام دارد و ولایت روم، در تحت تصرف گماشتگان سلطان ابوسعید 

نافذ فرمان در میان نبود هر كه را بود  يبود. و چون در وقت وفات سلطان از نسل هلاگو خان پادشاه

داشت)...( ایران خراب و  يسودای يدر سر هوا يو هر سردار يرأی يشد. هر امیر يسودای ي، در پيسر

 15ایرانیان سراسیمه شدند.

                                                           
 252و  251سفرنامه ابن بطوطه، ص:  - 13

   251همان، ص:  - 14

 6668، ص: 4تاریخ الفي، ج - 15
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ده دوازده ساله  يام حافظ نوجوانین اید، در ایرسيراز هم میز و بغداد به گوش اهل شیع از تبرین وقایاخبار ا

شده کرد مشغول به کار يم يهمان محل که با مادرش زندگ یيدر نانوا يبوده است که احتمالا چند صباح

 که بر دوش مادر بود. يزندگ يهانهیکمک به هز يد برایشا 16بود.

حاق( خ ابواسینجو )پدر شین محموِد ایالدسلطنت، شرف يبرا يتیهر ولا ِریام د و سر برآوردنیبا مرگ ابوسع

راز یب داد و در جامع شیخود ترت يبرا يفارس بود، حکومت مستقل يهم که در اصل مباشر املاک خالصه

 ت.پرداخ يراز و فارس به حکمرانیخ ابواسحاق، به عنوان شاه شینام او خواندند و پس از او پسرش شبه خطبه

من نگه دارند. و یراز توانسته بودند چون گذشته، شهر را از گزند حوادث ایپر آشوب، مردم ش ين زمانهیدر ا

را چندان خدمت کنند تا قدرت دفاع  يد، ویرسيم یيکه در آن شهر به فرمانروا يریت، هر امیحفظ امن يبرا

گونه بود که باز هم مدارس و مساجد و خانقاه و درس و وعظ و قرآن و شعر نید ایاز شهر را داشته باشد. شا

ا ر تید ابوالخیخ ابوسعیو از احوالات حلاج و ش يوان سعدیتا د يفردوس يکه از شاهنامهرونق داشت، چندان

، از همان اقبال روزگاِر اتابکان يگر در ادب و فرهنگ و علوم قرآنیآثار د ياریو بس Iيکتاب کشاف زمخشر

ن محمد)از یر مبارزالدیام 456نداخته بودند؛ تا آنکه به سال یخانه و خرابات را هم از قلم نیبرخوردار بود. و البته م

ا به تصرف آورد و به راز ریرا شکست داد و ش يخ ابواسحاق داشت ویکه با ش یيخاندان آل مظفر( در نبردها

 دولت مستعجل بود.  يد ولی، خوش درخشيبواسحاق يروزهیر حافظ خاتِم فیتعب

اش به همان دوران دولت ين خاطراِت خوش روزگار جوانیشتریبوده باشد، ب 424اگر تولد حافظ در حدود سال 

سا افته بود  و بی يوانیل دکرد و هم شغيم يات را طیو ادب ينیل علوم دیگشت که هم تحصيابواسحاق باز م

 Jادها کرده است.یکه از آن روزگار و از آن دولِت مستعجل به حسرت 

که اهل با آن يد زاکانیاند که دانش دوست و آبادگر بوده است. عباد کردهی يکیخ ابواسحاق به نیِن از شیمورخ

 يآبادبه شمرده است که  ينفراز پنج يکیحافظ او را  17ه سرود،یخ ابواسحاق مرثیش ينبود در رثا یيسراهیمرث

 توجه داشت.راز و رفاه مردم یش

                                                           
 تاریخ ادبیات ایران، ص:  - 16
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 يچون توانگر شود و خود را در بلندا يده انگاشت که آدمیتوان ناديعبرت آموز را نم ين نکتهیحال انیدر ع 

ش گام یخو يرد چندان که به پایگيم ياش را به بازشهیتوهم، اند يماریابد، بسا که بیقدرت و ثروت و عزت ب

 نهد. يم يلاِق نابودباتدر 

ن محمد، نه شاه یر مبارزالدیتوهم در امان ماند نه ام يمارین بیاز اخ ابواسحاق یاند نه شگونه که نوشتهآن

 گر اربابان قدرت.ید ياریشجاع، و نه بس

مل از عوا يکیرا ن اعتقاد یهمان کار، یها باور داشت و در پار نجوم در سرنوشت جنگیخ ابو اسحاق به تاثیش

سوان محمد رسول را یاز گ یينکه تار مویدلخوش بود به ا ن محمدیر مبارزالدیو ام 18.دانستيشکست خود م

اما معلوم  19بوده است يهم همراه داشتن همان تار مو يکیراز، یاو در فتح ش يروزید سبب پیه شابا خود دارد ک

اش يرای يدند، چرا آن تار مویل گداخته به چشمانش کشیفرزندانش او را دست بستند و م يست که وقتین

   نکرده است؟ 

 يروف ونهمعدر امر به ياعت و مبالغهیدر شر يژه تعصبیر بود به ویگار سختین محمد، بسیاند که مبارالدنوشته

هم پسرش شاه شجاع و هم حافظ در  20به او داده بودند. "محاسب"راز لقب یاز منکر داشت چندان که اهل ش

 اند:ن محمد آوردهیمبارزالد يشعر خود لفظ "محتسب" را برا

 21ز استیکه محتسب ت يز است     به بانگ چنگ مخور میباگر چه باده فرح بخش و باد گل

 داند: يرا ممنوع کرده، اما خود مست است و کس نم ين حافظ بر آن است که اگر چه محتسب باده نوشیهمچن

 22ن گمان ندارد.یاموز     مست است و در حق او کس ای، از محتسب بيِق رندیدل طريا

                                                           
 63خ آل مظفر، ص: یتار - 18

 61همان، ص:  19

 245ص: 3، ج ریالسبیحب - 20

 116، ص: 61حافظ، غزل  دیوان - 21

  161، ص: 126دیوان حافظ، غزل  - 22
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د مسِت قدرت، و احتمالا شاه شجاع در استقبال از یداند، شايم يگریمحتسب را از جنس د ِيظاهرا حافظ مست

 شعر حافظ سروده بوده که:

  23مست است. يم يکردند    جز محتسب شهر که ب يپرستيترک مرندان همه 

اوقات فراغت را بسا که  تمام داشت و يمهارت يرزم يه بود. در هنرهایبن يچابک و قو ين محمد، مردیمبارزالد

ا ی از مجرمان ينقل کرده است که در هنگام تلاوت، جماعت يماِن  ویاز ند يکیبه تلاوت قرآن سرگرم بوده است. 

 آوردند:غاصبان را که به نزدش 

به  خود نشسته و يجاجماعت را بکشت و باز بهش آنیالله کرده برجست و به دست خوَترِک تلاوت کلام

 24د مشغول گشت.یقرائت کلام مج

ر عبارت یاشاره دارد. تعزر" ی"تعزبه هم  يکین محمد، یمبارزالد یيات حافظ به روزگار فرمانرواین غزلیاز مشهورتر

مثل "حّد"  ،شوديعمال مبه متمردان إ يحاکم و مفت ياز سو که يو خشونِت بدن يانواع خشونِت زبان است از

 ين جهت گاهی. از ااست يو قاض حاکمِص یو تشخست که مقدار آن مشخص باشد بلکه بسته به نظر ین

 شود:يهم م يزتر از حد شرعیانگهراس

 کنندير مید باده که تعزیپنهان خورکنند    ير میکه چنگ و عود چه تقر يدان

 کنندير میب جوان و سرزنش پیبرند             عيناموس عشق و رونق عشاق م

 ن است که:یژه در ایر" به ویبه چالش گرفتِن "تعز

 کنندير میال که اکسین خیچ نشد حاصل و هنوز     باطل در ایره هیجز قلب ت

 يابهبه مث دیشا که در شعر حافظ يااسطوره يریکند. پياد میهم ر مغان" یپ" ِشیتشون غزل است که از یدر هم

م ن مورد خواهیدر ا يشتریح بیتوض ياست.) در فصل بعد يجمع که نگهبان اخلاق و خردِ  ي باشدیکهن الگو

 داشت(

                                                           
 1183، ص: 2، بخش 3تاریخ ادبیات ایران /صفا، جلد  - 23

 245، ص: 3ر، جلد یالسبیحب - 24
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ن یمو ه داشتندم جان یچندان که فرزندان ب تندخو و بد زبان بود يبا فرزندان خود بس يحت ن محمدیمبارزالد

ت بستند و محبوس کردند و ـب پدر را دسـمناس يگر برادران، در فرصتید يسبب شد تا شاه شجاع با همدست

و چون دوران به شاه  25دند.یل کشیبه دستور شاه شجاع چشمانش را م يهجر 461در شب جمعه نوزدهم رمضانِ 

 د آمد. یپد يشیان را گشایرازید، شیشجاع رس

گرفت يب انجام میکنار زدن رق يهم برا يبود که در خاندانِ عباس يدن، رسمیکش يکسگداخته به چشم  يلهیم

ِر از زناِن پدرش ]ماد يکیژه همبستر شدن با یونبود به يند کسیخوشاچندان دن، یپدر کشل در چشِم یاما م

  Kکند.يم يپ شاه را هم تداعیاد يجهات اسطوره يخودش[ که از برخ يناتن

ش یفِر کار خویرسد از کينظر مبه Lد.یکور کردِن پدر با او سخن بگو ياز واقعه يشاه شجاع دوست نداشت کس

 ها افتاده بود که: بر سر زبان يتیا اندک اندک روایمناک بود. گویب

نیز به  فرزندشمادر خود نیکي کند،  کسي که به پدر و/  َمن بّر بوالدیه بّره ولده و َمن عّقها عّقُه َوَلَدُه

 اونیکي خواهد کرد، و کسي که آنان را برنجاند، فرزندش نیز او را خواهدرنجاند

ن سبب شاه شجاع گرفتار توهم شده بود که مبادا فرزندش همان یخ آل مظفر، به همیتار يسندهیر نویبه تعب

زند ن فریتردهیو شاه شجاع گز ن توهم کارگر افتادیبا پدرش کرده بود. سرانجام هم ا يرا با او کند که و يکار

 26.ر دهدییشده بود تغ یيگوشیت مزبور پیکه در روا ير آن مقدری"را کور کرد تا به زعم خود مسيخود "شبل

 چشمان خود را کور کرده، چندان که امور مملکت رها کرده و: یياز آن پس، شاه شجاع به سامان نبود، گو

ار بموجب علل متضاد و ضعف مزاج او آمد و قوت به یكمستي به مستي متصل گشت )...( این معني 

 27ساقط گشت و پشت بر بستر ضعف و سر به بالین ناتواني] و مرگ[ نهاد

ن یاز ا 28ده بود.یل اشتغال ورزیحافظ قرآن شده و پس از آن به کسب علوم و فضا يسالگدر نه ياند که ونوشته

شد، يم ها شمردهلتین فضیقرآن بودن و شعر سرودن، از برتر ِظن دوران، حافیسرود. در ايجهت بود که شعر هم م

ست و هفت سال یدوراِن ب در Mس به شعر بوده استیان شاه شجاع و سلطان اویمکاتبات م يچندان که برخ

 بودند.  يک ویشاوندان نزدیکه اغلب از خو يبانیدرآورد. رق يبان را از پایرق ياریحکومتش، بس

                                                           
 245، ص: 3همان، جلد  - 25

 111تاریخ آل مظفر، ص:  - 26

 111آل مظفر، ص:  - 27
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 شاه شجاع شد اما بهر یوز چندکیراز بود که یر در شیخوشنام و مد يظاهرا مردار یعن صاحب یالدحاج قوام

 يکیار ینِ صاحب عیالدقوام 29فرستادند. يرا به شهر ياکرش را قطعه قطعه کردند و هر قطعهیپ شاهموجب حکم 

 از آن پنج نفر دانسته است.ان را یرازیراز و شیو آرامش ش يبود که حافظ آنان را ستوده و آباد ياز همان پنج نفر

ر منصور یجان هم افتاده بودند، تا امراز هم چندان به سامان نماند، آل مظفر بهیپس از مرگ شاه شجاع، ش

را  خود يهاين مثنویترياز عال يکیام، حافِظ کهنساِل ین ایدر اکچند حکومت کرد. ین شاه از آن خاندان یآخر

 يالگوهابار خود، از کهنان روزگاِر خونیاست که ضمن ب ين مثنویدر همنامه شهرت دارد. يسرود که به ساق

د و زرتشت تا "رنِد مغ" که یخسرو و جمشيکند. از کياد میگوناگون  يهابه صورت يرانینهفته در ناخودآگاه ا

 يچندهزارساله يهانامه، حاصِل تجربهيساق یيافروزد. گويرا بر م يگریکند و چراغ ديرا خاموش م يچراغ

 د شدند، کاخ ویخ ناپدیتار يدر و دروازه يدور و ب يهاابانیده که در بیلشگر سلم و تور را د انگار .شاعر است

ر یه تعبب ست.یاز گور او هم ن ينشان ينمانده حت يوانش اثریاب را مشاهده کرده که اکنون نه تنها از ایوان افراسیا

 يبراه گانگرد، آنيخ و اسطوره به آن میرکند بلکه از فراز تايمحدود نمتنها در روزگار خود را  عیگر، حافظ وقاید

 رود.يام میخ يخانه، سراغ خمحوادث يطوفاِن وحشن یادر آسودن  يدم

 يشتریروزگار او را با وضوح ب ياوست، نشان آشفتگ يحافظ که باز هم از دوران کهنسال يهااز غزل يکیدر 

و  ؛مور به فارسیآمدِن ت يها، راه هموار شده بود براين نابسامانیا اندک اندک به سبب همیافت. گویدرتوان يم

 د:یکشيسامان شده بودند که حافظ به عنوان وجداِن شهر، آمدن او را آه ميراز چنان بیاهل ش

 يبه جان آمد خدا را همدم یيدل ز تنها      يغا مرهمیدر ينه مالامال درد است ایس

 يم دمیاسایبه من ده تا ب يا جامیزرو     سـاقیش که دارد از سـپهر تیچشـم آســا

 يشان عالمیپر يبوالعجب کار يد و گفت       صعب روزین خندین احوال بیرا گفتم ا يرکیز

 يسوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل         شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستم

 د:یگوياحت متا آنجا که به صر

 يد همیان آیمول يجو يمش بویم          کز نسیده يز تا خاطر بدان ترک سمرقندیخ
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 و اد کرده استی يمل يباشد که حافظ از نبودِن "رستم" در ساحِت پهلوان ين بار پس از فردوسین اولید ایشا

 او نشانده است. يمور را جایا همان تی" يسمرقندرا به سامان آورد "ترک يشانین پریست تا ایچون او ن

 نگینِ های سبلکه هزینه ،اندبه جان هم افتادهگرا و طوایِف حکومتحالِی مردم تنها از این نبود که امیران پریشان

حتمالا ایان و زراعت پیشگان بود. یبه ویژه روستارعایا بر دوش  الطوایفیو نبردهای ملوک هاتمامی این کشمکش

پارچه تشکیل دهد. کسانی مانند خواجه بودند که بتواند حکومتی یک کسيبه همین سبب ایرانیان خواهان 

ردم ی مالله در دولت ایلخانان، از این جهت مورد علاقهالدین فضلالملک در دولت سلجوقیان و خواجه رشیدنظام

 بودند.

ن حال چندان جذاب یت نداشته باشد در عید واقعیکه شا اندوردهآمور با حافظ یت يمواجهه يهم در باره يداستان

 :دینمايک میهست که با ذوق شاعرانه و طنز پرداز حافِظ کهنسال نزد

، خواجه دیل رسانتقفارس را مسخر ساخت و شاه منصور را به -برهانهانارالله-مور گورکانیر تیکه ام يوقت

 کرد، چون حاضر شد، گفت: ات بود، کس فرستاد و او را طلبید حیدر ق

ران کردم تا سمرقند یت را ویو ولا ير اکثر ربع مسکون را مسخر ساختم و هزاران جایمن به ضرب شمش

 يرازیترک ش يک خال هندویگاه من است آبادان سازم، تو مردک به و بخارا که وطن مالوف و تخت

 يات که گفتهیدر آن ب يفروشيما را م يسمرقند و بخارا

 ش بخشم سمرقند و بخارا رایبه دست آرد دل ما را     به خال هندو Nيرازیآن ترک شاگر 

 ِن ادب بوسه داد و گفت:یخواجه حافظ زم

   30امن روز افتادهیبدکه است  يسلطان، از آن نوع بخشندگ يا
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 اکاران:یر

توان نام برد که حافظ با آنان ارتباط داشته و از آنان يش کسوتان حافظ که همزمان با او بودند، سه کس را میاز پ

 ن سه کسیاي حافظ را نداشتند. ریاکاري آگاهانهرندی و کدام رسد هیچنظر میر گرفته است، اما بهیتاثهم 

فته گران گیاز خواجو و سلمان، د ير ویتاث ي. در بارهيد زاکانی، و عبي، سلمان ساوجيکرمان يعبارتند از خواجو

ان ید عرین بوده که طنز عبید علت ایر طنز او در حافظ کمتر گفته باشند. شاید و تاثیاند اما ظاهرا از عبنوشته و

 ينین پرده نشیا است. این و مأخوذ به حیکه طنز در شعر حافظ پرده نش يپرده است در حاليح و بیاست، صر

ند کيم يهام" در کلام حافظ، با مقصودِ دلِ مخاطب همراهین "ایز همراه است. همچنین ياز رند یيهاهیالبته با ما

ن دعوا یها، هنوز اات او داشته باشد. پس از گذشت قرنیل دلخواِه خود را از ابیتواند تاويچندان که مخاطب م

گر آن را ید يکنند و برخيم يتلق يمعنو يزیشراب را در شعر حافظ، چ ياهل ادب هست که برخ يانهیدر م

 عتیمان و شریوان حافظ هست که اهل ایدر د ياریات بسیشمارند.  ابيوِش حاصل شده از انگور مخن تلیهم

 يریپذلیت تاویبه سود خود. انگار حافظ با گسترش ظرفام مشربان یرند و خیسود خود از آن بهره گتوانند بهيم

جا نیدر امان نگه دارد. درست از هم عتیشرغ یاز تخود را  خود باز کند تا يهم برا يزیگردر اشعارش توانسته راه

 دانم.ياکار" میاست که من او را "رنِد ر

ش یرواِن خویِق پیزاهدانه که به تحم ياکاریآن نوع ر يکی ،امدانستهرا بر دو گونه  ياکاریر ،کهنیح ایتوض

 اندک یيایو آن نقاِب زهد ر کشاندياکار را هم به حماقت می، خوِد رياکاریگونه رکوشد. و من بر آنم که آنيم

قام م و يکر و فر ظاهر يبا همه یيایرسد که صاحباِن زهد رينظر مشود. بهيگانه میفرد  يِت واقعیاندک با هو

 يا اندکن را بیشوند. ايز گرفتار میره و رقت انگیت ين حال به اندرونیکنند، در عيدا میکه نزد عوام پ يو منزلت

 د. یتوان فهميو گفتارشان هم م دقت، از نگاه و رفتار

رک یز ين گونه رندیصاحب ا -که در شعر حافظ آمده است يرند به آن معن -رندانه است ياکاریگر، رید يگونه 

 يرکیبازان دارند. زآن است که دلالان و شعبده يکند. زرنگيفرق م يبا زرنگ يرکی؛ زانهآگاهاش ياکاریراست و 

 ق، چند پهلو. کلامش بهیده، عمیچیافکند روشن اما پيم ياکار طرحیوالا مرتبه است. رنِد ر ياریهوش ياما نوع

کند چندان که شاه شجاع در برابر شعر حافظ يرا سردرگم م يفهماند و مدعيماند که دوست را ميسحر حلال م

 گرفتار بود. ين سردرگمیبه هم
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 مکتوب است که: 

خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت ابیات هیچیك از غزلیات شما  زبان اعتراضروزي شاه شجاع به  

سه چهار بیت در تعریف شرابست و دو سه  ياز مطلع تا مقطع بر یك منوال واقع نشده بلكه از هرغزل

 بلغاست يو تلون در یك غزل خلاف طریقه .بیت در تصوف و یك دو بیت در صفت محبوب

گذرد عین صدق و محض صوابست اما مع ذالك شعر حافظ در ميخواجه گفت آنچه بر زبان مبارك شاه 

 31نهدي شیراز بیرون نمياز دروازه ياطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نظم حریفان دیگر پا

 يو پارس ي، او خود را حافظ قرآن و شاعر در ادب عرببودههم در گفتار شاه شجاع  يحسدورز ياحتمالا نوع

 ه بود. راز هم کیدانست، شاه شيم

 که: و سلطان محمود هم هست يفردوس ياد آور داستان مواجههیسخن شاه شجاع و پاسخ حافظ، 

 ِث رستم، و اندر سپاِه من هزار مرد چون رستم هست.یست مگر حدیچ نیمحمود گفت شاهنامه ه

که  ن دانمیخداوند دراز باد! ندانم اندر سپاِه او چند مرد چون رستم باشد، اما ا يبوالقاسم گفت: زندگان

 32ن بوسه کرد و رفتین بگفت و زمید. ایافریگر نیچ بنده چون رستم دیشتن را هیخو يخدا

حافظ  ا شاه شجاع به خوِدین داستان گویکرد و در ايشاهنامه حسادت م د محمود به رستِمیدر آن داستان شا

 د برعلت شد:یهم مز ی رندانهپاسخ رندانه آند و یورزيحسادت م

در سلك نظم كشید كه  يغزل حافظسب اتفاق در آن ایام بح ،شاه شجاع در مقام ایذاء حافظ شده  

 یيامروز بود فردا پياگر از  آهاست که حافظ دارد      از ي: گر مسلمانمقطعش این است

امت یام قیشود که حافظ به قين نظم چنان معلوم میده گفت از مضمون ایشنت را ین بیو شاه شجاع ا

سند که شک در وقوع روز جزا کفر است و از یحسود قصد نمودند فتوا نو ياز فقها يو بعض .ستیقائل ن

 33گردديمستفاد م يآن معنت ین بیا
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ن ینچ يفلان]که:  ياگونههب دیافزايمبر آن  يگریت دیب ،رکیزق و یشف بزرگاناز  يکیحافظ در مشورت با 

 34:ن صورت نقل کفر، کفر نباشدیدر ا ،[گفتيم

 یيترسا يبا دف و ن ياکدهیبر در م     گفت:يثم چه خوش آمد که سحرگه مین حدیا

 یيامروز بود فردا ياگر از پ آه  ت که حافظ دارد   ـن اسیاز ا يلمانـگر مس

طنز  کیداستان موش و گربه به عنوان کسوِت حافظ در طنز. شیبه عنوان پ د داشتم،یبه عب ياتر اشارهشیپ

ر یام انینبرد مهنرمندانه از  يانعکاسن داستان یاکه اند گران هم نوشتهیات ما مشهور است. دیدر ادب ياسیس

ش یپ نیرمبارالدیام يها، داستان توبهمکان يداستان، نشان يهانجو بوده است. صحنهین و ابواسحاق ایمبارزالد

آهنگ است. خ ابو اسحاق و شکست سپاهش، همه و همه با داستاِن موش و گربه همیراز، فرار شیاز حمله به ش

 خرام" آمده است:" و "کبک خوشزاهد يمضموِن "گربهات حافظ هم یاز غزل يدر غزل

 زاهد نماز کرد يست    غره مشو که گربهیبا يرويکبک خوش خرام کجا م يا

که در ژه آنیون باشد، بهیر مبارزالدیبه همان ام يازاهد" اشاره ين غزل، "گربهیمحتمل است که در ا يبس

 ان غزل آورده است که:یپا

 از کردینيا بیحافظ مکن ملامت رندان که در ازل    ما را خدا ز زهد ر

سائل به مبا زبان طنز که نیافزون بر ا .دارد ينیان دیهان و متولیفراوان به فق يهاضیتعر د،یهمانند عبحافظ 

هم تر هنرمندانه يبسن طنزش یهمچننظر دارد،  هان و قضاتیر زاهدان و فقیو تزو  يو دغل کار ياجتماع

ران یمنکه، ایح ایاوست. توض يطنز رندانه را ازیگرم و گ يا، نمونهان اموال وقفیبه متولحافظ  ياشارهد. ینمايم

خانقاه و مارستان و یبو  خانهلخانان، هر مدرسه و مسجد و کتابیا يه تا دورهیروزگار آل بوان، از یو فرمانروا

هم وقف  یيهاهیها و ديآن، آباد يو نگهدار يجار يهانهیهز يشد، برايکه ساخته م ... آب انبار و خانه و میتی

 افت.یار گسترش ین موقوفات بسیژه در روزگار غازان خان، ایوبه کردند؛يم
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 بر ياو منطقه يتصاحب شهر يدر پ يو سردار يریگونه که هر املخانان، همانیحکومت ا ياما پس از فروپاش

به دلخواه خود درآمد حاصل از موقوفات را شد، يبر کار آنان نم يان اوقاف هم که نظارتیاز متول يبرخ آمد، 

 :نمایدو تعریض حافظ بر این متولیان بسیار کوتاه، پر معنی و رندانه می کردنديمصرف م

 ين درمـنام مبه يـنیف نبـهاست    زمال وقکدهیمن گرچه رهن م يا که خرقهیب

 داند که:يگاه جالب مه مدرسه را آنیفق يفتوا يگرید يدر جا  

 به زمال اوقاف است. يحرام ول يکه م   داد   يمست بود و فتو يه مدرسه دیفق

شوب و آ نه تنها ویرانی را در دام انداخته باشد، و رعیت ، امیر و فقیه و قاضی و سپاهیطلبیشهوت فزونوقتی 

ه زید" از درونش زبانن َمهای "هل ِمشود که شعلهشبیه میهم به دوزخی  نانآ ، بلکه رواِن خوِدیابدمیگسترش 

ارائه دهد که البته با مفهوم ای از مفهوم "خرسندی" حافظ را بر آن داشته تا بازخوانِی تازه شاید همین Oکشد.می

عبارت است از  "خرسندي" در شعر حافظ گمان منمتفاوت است. بهگرا بود رضا و تسلیم که در عرفان اشعری

آز  حرص وآنکه به حقوق دیگران تجاوز کنیم. "خرسندي"  بیرس ما است، آنچه اکنون در دست ازبهره گرفتن 

این بیت  تا به ِسّر عشق پی بردن و به الطاف خداوندی واثق شدن.است ندن و طمع را از ذهن و روان خود پس را

 ای از روزگار اوست اما امروز هم بسی آموزنده است که گفت:از حافظ اگر چه حاصل تجربه

 ست      خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندیبا درویش خرسنداگر سودیست  بازاردر این 

 ياکار در جستجویرند ر ،م به گمان منیام تا بگون چند مثال بسنده کردهیاش، به همحافظ و زمانه يدر باره

 . ی چمنیگوشهفراغتي و کتابي و و  دیجويرک میار زیطمع مقام و مال ندارد، ست، ید و مقلد نیمر

 يماند که حبهين میاو باشند، بلکه به ا رِکیاراِن زیکه نید، نه ایگويا شاه منصور را مدح میاگر شاه شجاع 

 ابم.یياکار مین است که حافظ را رندِ رید. همنگذارد تا پنجه در چشمش نکشيم يشرور اندر دهان کودک يقند

 

 / مشهد1395هفدهم شهریور 

 

 

P 
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 توضیحات:

A - امي رواِن جمعي ایراني، آوردهي ملي را به معناي عناصر تشکیل دهندهدر اینجا واژه 

B - اي زد.به چاه افتادهکوفت. و حکایت دیگر آن سنگي که کسي حکایت آن مردي که همه را فرو مي 

C - خر و دیگر شهرهاي فارس به دست سپاهیان عرب گشوده شد، اندک اندک شیراز به عنواِن مرکز اقلیم تپس از آنکه اس

 فارس شناخته گردید.

D -  شهر استخر، قبل از اسلام مرکز پارس بود، ولي چون در روزگار خلافت عمر به دست اعراب فتح شد و تقریبا به ویراني

اي بیش نبود مورد توجه قرار کشیده شده بود اهمیت سابق خود را از دست داد تا آنکه در روزگار مروان شیراز که دهکده

 گرفت و اندک اندک گسترش یافت تا روزگار آل بویه که عضدالدوله در گسترش و آباداني آن بسیار کوشید. 

E - افکند. حرمت ننهادن به طیلسان مراسم رسمي بر دوش مي طیلسان، ردایي که بزرگان، علما و به ویژه خلیفه در

ي آنان بر سر گذارند و به مسخرگي ماند که در روزگار ما مردم عامي و بیکاره رداي علما بر تن و عمامهپوشان، به این مي

 نیز بپردازند.

F - ان شدند و به گردانندگيز آورده میر و کنیبه عنوان اس يشد که در فتوحات نظاميل میتشک يها معمولا از زنانفاحشه

دند و به یخريگر مید يرا از شهر ين بردگان جنسیبودند که ا يهم بازرگانان يشدند. گاهيها فروخته مخانهفاحشه

 يغازان خان در باره يهااز فرمان يکین نکته اشاره شده که یش به ایحات فصل پیدر توضبردند. يم يگریشهرد

 بود: نیها چنخانهفاحشه

فروشند حق ندارند کنیزي را که تمایل به فحشا ندارد به اجبار به آن ها ميخانهتاجراني که کنیز به فاحشه

ها بسپارند، بلکه لازم است آنان را شوهر مناسبي برایش پیدا کنند و او را به شوهر دهند)تاریخ مبارک مکان

 به بعد( 213غازاني ص: 

G -  "شد و عایدات آن به مصرف هاي خالصه که میاِن اعضاي خانداِن سلطنتي قسمت مينعبارت بود از زمی"اینجو

 166رسید./ مالک وزارع در ایران، ص: مخارج دستگاِه شاه و اعضاي خانداِن شاهي مي

H - د:بواست که در زمان امیر مبارزالدین، حافظ براي مدتي به یزد رفته بود و این بیت را به یاد شیراز سروده  نقل 

 دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت،     بال بگشایم و تا ملک سلیمان بروم
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I - ي اول قرن ششم که از مهمترین تالیفات وي کتاب از مشهورترین علماي نیمه يابو القاسم محمود بن عمر زمخشر

 است."کشاف" در تفسیر قرآن است. وي در علوم نحو و لغت سرآمد دانشمنداِن این رشته بوده 

J - اي مشهور از یادکرددر هنگام شکست ابواسحاق و کشته شدنش، حافظ حدود بیست و هفت سال داشته است، نمونه 

 ات آن عبارتند از:یاز اب يکه برخ دیده يحافظ از آن دوران خوش در غزل

 یاد باد آن که سر کوي توام منزل بود              دیده را روشني از خاک درت حاصل بود

 ست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک      بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بودرا

 راستي خاتم فیروزه بواسحاقي                 خوش درخشید ولي دولت مستعجل بود

 دیدي آن قهقهه کبک خرامان حافظ                  که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

K - کرد، سلطان اویس هم در بغداد به عنوان پادشاه عراق فرمانروا راز بر فارس فرمانروایي ميهمزمان که شاه شجاع در شی

بود. وي فرزند همان دلشاد خاتوني بود که قبلا به نکاح سلطان ابوسعید درآمده بود و سوگلي حرم سلطان بود. اما پس از 

سلطان اویس فرزند شیخ حسن و دلشاد خاتون  اح خود درآورد. وکعید، شیخ حسن ایلکاني وي را به نمرگ سلطان ابوس

هاي قابل تامل این که شیخ حسن ایلکاني مشهور به شیخ حسن بزرگ، همان کسي بود که قبلا سلطان ابو بود. از نکته

 سعید همسر او ]بغداد خاتون[ را به زور تصاحب کرده بود.

سلطان اویس را بر عهده داشت. نقل است که میاِن  همچنین سلمان ساوجي به سفارش دلشاد خاتون تعلیم و تربیِت ادبي

ها سلطان اویس به سرزنش شاه شجاع شد. در یکي از همین نامههایي به شعر رد و بدل ميسلطان اویس و شاه شجاع نامه

 311ي دولتشاه، ص: کند/ تذکرهپرداخته و از اینکه پدر را کور و با مادر ]ناتني[ همبستر شده سخت انتقاد مي

L -  و خسرو گیتي ستان توصیف کرده است اما شمشیر خون چکان،  "غازي"حافظ، اگر چه مبارزالدین محمد را شاِه

خطر را از خصایص دیگر او شمرده است و در پایان نیز آورده است سبب سروران و بزرگان و سر بریدِن مردِم بيحبس بي

 که:

 بینش کشیدنآنکه روشن بد جهان بینش بدو      میل در چشم جها

M - د درآورد او را به نکاح خو يلکانیخ حسن ایش دلشاد خاتون که سوگلي سلطان ابوسعید شده بود، پس از مرگ ابوسعید

اح بود که قبلا بغداد خاتون را در نک يخ حسن بزرگ همان کسیمشهور به ش يلکانیخ حسن ایبرد. شاز تبریز به بغداد  و

  خ حسن ستانده بود.یش د به زور او را ازیداشت و ابوسع
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N - کردند قبایل ترک به دو بخش عمده تقسیم شده بودند و برخي قبایل زماني که آل بویه بر فارس و عراق حکومت مي

 ها که در شیراز بودند ترک شیرازي مشهور شدند. ترک که در بغداد بودند به ترک بغدادي و آن

O  - گوید: باز هم هست؟                                                         به دوزخ بگوییم: آیا پر شدی؟  مي كه روزيی قاف:   ام از سورهی سییهاشاره به آ 

      ------------------------------------ 

 

P - ام:ها بهره گرفتههایي که در این مقاله از آنکتاب 

، تهران، شركت ي منزوي(، ترجمه علینق6)ق  أبو عبد الله محمد بن أحمد مقدسي معرفة الأقالیم، التقاسیم في أحسن

 ش.1361مؤلفان و مترجمان ایران، چ اول، 

 1369ران، یاد فرهنگ ای، ترجمه ح.مسعود، بنيالبلدان/ ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق همدان

 تهران 1348 انتشارات فردوس، چاپ هشتم،الله صفا/ بیحذ /تاریخ ادبیات در ایران

 1382، چاپ اول، يو فرهنگ ي، انتشارات علمينی، آصف خان قزوياحمد تتو يقاض /تاریخ الفي

 1366ر، چاپ دوم یر کبی، انتشارات امیيح عبدالحسن نوای، تصحيمحمود کتب /تاریخ آل مظفر

 1366ر، چاپ سوم یر کبیانتشارات ام ،یين نوایح عبدالحسی، تصححمدالله مستوفي/ تاریخ گزیده

 1383، چاپ سوميو مطالعات فرهنگ ي، پژوهشگاه علوم انسانيتید آی/ عبدالحمتحریر تاریخ وصاف

 1359موحد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم  يدکتر محمد عل ي/ ترجمهي ابن بطوطهسفرنامه

  میلادی 1911تصحیح ادوارد براون، لیدن  ،يالشعرا/ دولتشاه سمرقندتذکره

 1381الدین خواند میر، انتشارات خیام، چاپ چهارم بن همامالدین/ غیاثالسیرحبیتتاریخ 

 ت گنجوریبه نقل از سا /دیواِن عبید زاکاني

 1368غني، به اهتمام جربزه دار، انتشارات اساطیر، چاپ دوم  ،زوینيوان حافظ/ قدی

ي منوچهر امیري، مرکز انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، مالک و زارع در ایران/ دکتر ا.ک. س. لمتون، ترجمه

1362  

 


