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 های حافظ سيمای درخشان »شاه منصور« در سروده

 

 اميرافشين فرهادیان 

 علی محمدی

 

 چکيده 
ي قدرت  گیري نسبت به هستهگیري حافظ از ظرفیت شعر براي بیان عقیده و جهتبهره 

تاریخی رویکرد  اهمیت  عرصه،  آن  تحوالت  و  رخدادها  و  در   -سیاسی  سیاسی 

کند. ارتباط نزدیک حافظ تر از شعر او را برجسته می تر و دقیقدادن درک جامعدست به

و عام و نیز مند از قبول خاطر خاص  عري بهره عنوان شادلیل جایگاهش به با دربار به

اش، موجب شده که او شناختی دقیق از شاهان و شاهزادگان و  اقتضاي شغل دیوانی به

وزیران و دیگر رجال متنفذ عصر خویش داشته باشد. داوري حافظ نسبت به بسیاري 

صور مظفري در  منمیان تصویري که از شاههایش بازتاب دارد. دراین از ایشان در سروده 

گاه سیماي شاهی آرمانی و دلخواه است که در  ترسیم شده است، جلوه  حافظ  وانی د

ي شاعر، جایگاه ممتازي دارد. زمانی اهمیت این جایگاه میان دیگر ممدوحان موردعالقه 

هاي پایانی زندگی  شود که توجه داشته باشیم حافظ این داوري را در سال بهتر درک می 

دهد.  قدرتان پرشمار به دست میان و صاحب ي برآمدن و فرورفتن حاکمو از پس تجربه 

هاي حافظ و انطباق آن  منصور مظفري در سروده هدف این جستار بررسی سیماي شاه 

 
 

   بوعلی سینا همدان   زبان و ادبیات فارسی دانشگاه   جوي کارشناسی ارشد دانش  afshin.farhadian@gmail.com 
    بوعلی سینا همدان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  استاد  khoshandam.ali2@gmail.com   ي مسئول( )نویسنده 

 24/9/1400تاریخ پذیرش مقاله:                    16/5/1400تاریخ دریافت مقاله: 

https://dx.doi.org/10.22099/jba.2021.41402.4100


 (52 پياپی) 1401 تابستان ،2ی شماره  ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــ  228

 

تحلیلی( است تا از   -با منابع تاریخی معتبر به روش تحلیل محتوا )رویکرد توصیفی

 فت. رهگذار آن بتوان براي جایگاه سپند و ارجمند او نزد حافظ، توضیحی منطقی یا

 .نامهیمغنمنصور مظفري، بازتاب رویداد تاریخی، حافظ، شاه: های کليدیواژه 

 

 مقدمه   .1

شیراز در طول زندگی حافظ، چندین حاکم به خود دید؛ از چوپانیان، امیر پیرحسین، از  

شاه اینجو،  شاهخاندان  شاهمحمود،  و  امیر مسعود  مظفري،  خاندان  از  و    ابواسحاق 

شاه شاهمبارزالدین،  سلطانشجاع،  شاهزینمحمود،  شاهالعابدین،  و  برخی  یحیی  منصور. 

اي  یحیی در برههشجاع در مدتی طوالنی )بیش از دو دهه( و برخی چون شاهچون شاه

و دلیل ارتباط طوالنی با دربار  کوتاه )کمتر از یک سال( بر شیراز مسلط بودند. حافظ به

بسیاري از شاهزادگان و امیران و وزیران را مالقات کرده بود و    1»مالزمت شغل سلطانی«

هاي حافظ بازتاب دارد  شکل گسترده در سرودهاز ایشان شناخت داشت. این مراودات به

و شاهد آن، ذکر پرشمار اسامی ایشان در دیوان اوست. از میان شاهانی که یاد شد، سه  

 منصور.  شجاع و شاهابواسحاق، شاه: شاهي حافظ بودندتن بیش از دیگران موردعالقه

منصور، آخرین شاهی بود که حافظ در دوران زندگی پرفرازونشیب خود، بر تخت  شاه

ي حکومت او سپري کرد. شمار  هاي پایانی عمر را در دورهسلطنت شیراز دید و سال 

دارد و   به وي اختصاص  2نسبت کوتاه، هاي حافظ در این مدتِ بهتوجهی از سرودهقابل

 ي شاعر به این شاه از لونی دیگر است.  آید که عالقهاز فحوایشان چنین برمی

   

 . بيان مسئله 1.1

هاي معاصر حافظ که بارها از او در دیوان شاعر یاد شده، ترین شخصیتیکی از برجسته

اش، افزون بر ابراز  هاي پایانی زندگیهاي سال منصور مظفري است. حافظ در سرودهشاه

از سلسله شاه  آخرین  به  اسطورهمحبت صمیمانه   تصویري  مظفري،  ارائه  ي  او  از  وار 

این  می است.  بوده  آمدن چنین شاهی  کار  انتظار روي  در  در سراسر عمر  گویی  دهد. 
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یابد که توجه داشته باشیم، ترسیم چنین تصویري از  موضوع هنگامی اهمیت بیشتري می

که  شاه است  زمانی  به  مربوط  دههمنصور  در  میحافظ  سر  به  زندگی  هشتم  برد،  ي 

سردوگرم روزگار را چشیده و در بازي چرخ، برآمدن و فروافتادن قدرتمندان پرشماري  

 اش در این باب بیشتر بر خرد استوار است تا هیجان.را دیده است؛ بنابراین داوري

حافظ، کوشش  رخدادهاي مهم سیاسی و تاریخی در شعر  بازتاب  در این مقاله با فرض  

هاي  هاي تاریخی و اشارهي قرینهتوان بر پایهشده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می

تاریخ آثار  در  تحلیل  موجود  ضمن  عصر،  آن  به  نزدیک  نویسندگان  سایر  و   نگاران 

 منصور را در نظرگاه حافظ توضیح داد؟ هاي مرتبط،  جایگاه ممتاز شاهسروده

 

 تحقيق . روش  ۲.1

  روشمند   با رویکردي   تحلیلی و   - ي توصیفی این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به شیوه 

ها و رخدادهاي  ي شخصیت تاریخی درباره   هاي گزارش   جامع   بررسی   شامل   که   شده   انجام 

هاي شاعر، با هدف  سروده   در   وجوي دقیق موردنظر در منابع معتبر تاریخی و سپس جست 

مرتبط استخراج گزاره  این جستار،    هاي  در  تاریخی مورداستفاده  منابع  با آن رخدادهاست. 

الدین  از غیاث   دستورالوزراء و    ر ی الس ب ی حب از حافظ ابرو،    جغرافیا و    خ ی التوار ه زبد اند از:  عبارت 

بحرین خواندمیر،   مجمع  و  سعدین  سمرقندي،    مطلع  عبدالرزاق  فی  عجائب از  المقدور 
از محمود    آل مظفر   خ ی تار از قاسم غنی،    حافظ عصر    خ ی تار   شاه،  عرب ابن   از التیمور  نوائب 

 از عباس اقبال آشتیانی.   تاریخ مغول قلی ستوده و  از حسین   آل مظفر   خ ی تار کتبی،  

 

 ی تحقيق . پيشينه۳.1

هاي  منصور مظفري افزون بر اشاراتی که در منابع تاریخی وجود دارد، کتابي شاهدرباره

  احمد از    منصورشاهي و  زی پاری  باستان  میمحمدابراهاز    من  هفده  گرز  منصور، پهلوانشاه

منصور یکی از ممدوحان بنام حافظ  منتشر شده است. همچنین ازآنجاکه شاه  بخشفروغ

اند، از او یاد شده است.  هاي حافظ پرداختهاست، در بسیاري از آثار که به شرح سروده
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میازجمله تألیفات  این  به  ي  حافظتوان  عصر  غنی،    تاریخ  قاسم  خراباتیاز  از    حافظ 

از عبدالحسین  شرح جاللی بر حافظ  سیروس نیرو،    از  گنج مرادفرخ،  الدین همایونرکن

حافظ، از محمد معین،  سخنحافظ شیریناز پرویز اهور، دار تاریخ حافظ آیینه جاللیان،  

هاي  زمینهاز سیروس شمیسا و     هاي حافظ، یادداشتاز علی حصوري  از نگاهی دیگر
اشعار حافظ  -تاریخی ي  دونی در مقالهاز جواد مرتضایی اشاره کرد. سحر فری   مدحی 

تسخیر  واقعه  «(ق.ه795)ر  منصوشاه  زمان  در  رازیش  سقوط  در  یانسان  عوامل   نقش» ي 

 کرده است.   شیراز به دست تیمور گورکانی را بررسی

از فاطمه    اندیشی حافظسیاستي سیاسی حافظ موضوعی است که در کتاب  اندیشه

ي« از  شهررانیا  يشهیاند  دی بازتول  یچگونگ  و  حافظ  عصر  رازی شهاي »ذوالفقاریان و مقاله

»عظیم شه غیاثی،  امید  و  از  اسیس  امر  با  برخورد  در  حافظ  یمیپارادا  یآشفتگبخش  ی« 

از محمد    قدرت«  سیاسی  ساختار   با  شیرازي  حافظ  شعر  تقابل  و  تعاملشمسی پارسا و »

 کشاورز بیضایی و همکاران، بررسی شده است.

هاي  خلط شده است، مقاله نامهیساقکه اکثراً با    نامهیمغن ي پراهمیت ي سرودهدرباره

» حافظ  ي نامهیمغن  کشف» فرزاد،  مسعود  از  محمدجعفر  نامهیمغن  -نامهیساق «  از   »

  حافظ   ينامهیمغن  و  نامهیساق   ارتباط  يدرباره)  ندارد  یمحراب  عشق  جز  فلکمحجوب، »

ثروتیان، »(يا گنجه  ینظام  با بهروز  از    دو   بر  دی تأک  با  نامهیساق  ساختار   در  یمالحظات « 

»معاصر  و  گذشته  ينمونه جوکار،  منوچهر  از    ی نظام  ينامهیمغن  و  نامهیساق  یبررس« 

» رازیش  حافظ  و  ي اگنجه و  و جهانگیر صفري  نادعلی حدادي  از    ی بررس  و  لیتحلي« 

از  حماس  عناصر  کردیرو  با  حافظ  ينامهیمغن  و  نامهیساق   ساختار و  ی«  مشایخ  پروین 

 اند. محمود سیدصادقی نگاشته شده

درباره مستقلی  پژوهش  تاکنون  شاهباوجوداین،  ارجمند  و  رفیع  جایگاه  منصور  ي 

 ي یک شاه آرمانی در نظرگاه حافظ انجام نشده است.  مثابهبه
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 . بحث ۲

هاي حافظ سرودهمنصور در نظرگاه حافظ، نخست باید دید کدام  براي بررسی جایگاه شاه

یا بهدرباره تاریخی و ي اوست  با تکیه به شواهد  با وي مرتبط است. اشعار زیر  نوعی 

تاریخاشاره آثار  در  موجود  با  هاي  حافظ  عصر  به  نزدیک  نویسندگان  دیگر  و  نگاران 

هاي ما در این پژوهش،  ي ارجاعمظفر، پیوند دارد. همهمنصور، آخرین فرمانرواي آل شاه

ها  ، انتشارات زوار( است و غزل 1390تصحیح  قزوینی و غنی )دیوان حافظ به بر اساس 

شماره دیوان،  همان  ترتیب  مطابق  شدهنیز  دیگري  گذاري  تصحیح  که  مواردي  اند. 

 مورداستناد قرار گرفته، در متن مقاله تصریح شده است. 

 

 147. غزل 1.۲

و   شده  آغاز  آورد«،  آگهی  دوشم  صبا  باد  »نسیم  مطلع  در  نخستینبا  حافظ  که  باري 

به شاهسروده اشارههایش  همینمی  منصور  شاهکند،  زمستان  جاست.  در  که    765شجاع 

محاصرهبه برادرش،  دنبال  لشکریان  توسط  شیراز  طوالنی  به  شاهي  مستظهر  که  محمود 

قواي اعزامی سلطان اویس ایلکانی بود، ناگزیر شیراز را ترک کرد و پس از مشقت بسیار  

کرمان و اطراف آن تسلط یافت، بعد از فرونشاندن طغیان اوغانیان، به عزم حمله به    بر

به او پیوست     3چهارگنبد«منصور در محلی به نام »سوي سیرجان حرکت کرد. شاهشیراز به

هایی،  (. همچنین غنی، معین، جاللیان و شمیسا، با توجه به قرینه154:  1346)رک. ستوده،  

اند )رک. غنی، شجاع، دانستهمنصور به عمویش، شاهخبر پیوستن شاه  این غزل را متضمن

(؛ درنتیجه  291:  1395؛ شمیسا،  815:  1378؛ جاللیان،  213:  1369؛ معین،  255:  1321

شجاع، او را رفیق شفیقی قلمداد کرده که  منصور به شاهحافظ با شنیدن خبر پیوستن شاه

اش بر فلک افراشته  گانهنصور با معناي سهبخت به همرهی شاهنشاهش آورده، تا رایت م

شجاع با پیروزي به شیراز درآید و »روز محنت و غم« به مژدگانی »نسیم صبا«  شود و شاه

 (.100: 1390سرآید )رک. حافظ، 
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 ۲4۲. غزل ۲.۲

هاي موجود  که از قرینهگونهبا مطلع »بیا که رایت منصور پادشاه رسید«، آغاز شده و همان

است. »در اوایل    790منصور در سال  آید، مربوط به فتح شیراز توسط شاهمیردر غزل ب

خان، پادشاه دشت  ي لشکرکشی توقتمشواسطهمنصور خبر رسید که بهبه شاه  790سال  

یحیی  قبچاق، به حدود سمرقند امیرتیمور مجبور به مراجعت شده و شیراز و یزد را به شاه

اي  منصور فرصت را مغتنم شمرد و با توجه بر عالقهاه(. ش400:  1321سپرده است« )غنی،  

یحییِ محیل و بخیل  دید و نیز نفرتی که غالب مردم از شاهکه در اهل فارس به خود می

منصور به شیراز و برآمدن  فرایند درآمدن شاه  ظفرنامهسوي شیراز روان شد. در  داشتند، به

الدین  ضوح شرح داده شده است )رک. شرفوسوي یزد بهیحیی، از شیراز و رفتن او بهشاه

منصور در میان سرور و شادي هواخواهانش،  ترتیب شاهاینبه(.  705:  1، ج1378یزدي،  

یحیی در شیراز پایان داد و حافظ این غزل  ي شاهماههبر تخت نشست و به حکومت شش

 زیبا را در تهنیت مقدم وي سرود. 

 

   ۳۲9. غزل ۳.۲

منصور و اي است در مدح شاهنهاد حمایل برابرم«، درواقع قصیدهبا مطلع »جوزا سحر  

او باقی    سروده باارتباط  مظفر غازي(، جایی براي انکار  تصریح نام وي در غزل )منصوربن

 (.225:  1390نگذاشته است )رک. حافظ،  

 

 40۲. غزل 4.۲

ر در بیت مقطع، منصواي دلکش بگویم خال آن مهرو ببین«، اشاره  به نام شاهنکتهبا مطلع »

 . (278: )همان منصور، اي فلک رخ برمتاب«کند: »از مراد شاهسند انتساب را قطعی می
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   1۵۳. غزل ۵.۲

  منصور، شاهسحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد«، در این سروده نیز نام  با مطلع »

غنی و    (.104)شهنشاه مظفرفر شجاع ملک و دین، منصور(، تصریح شده است )همان:  

العابدین سروده زینمنصور بر سلطانفرخ معتقدند که این شعر پس از پیروزي شاههمایون

منصور  که به دستور شاه  العابدینزینمطابقت، دارد. سلطان  ظفرنامه باور با خبر  شده و این  

منصور در شیراز موفق شد  اي نزدیک شوشتر محبوس بود، پس از استقرار شاهدر قلعه

آمده که او با سپاهی،   ظفرنامه در    کوتواالن قلعه را با خود همراه کند و به اصفهان بگریزد.

ي اصطخر  رو گردید و در محل پل نو، پاي قلعهمتوجه شیراز شد و با سپاه منصور روبه 

جنگ درگرفت و پیروزي از آن منصور و هزیمت نصیب خصم شده، به اصفهان، بازگشت  

حال، نیرو و جاللیان، شأن سرودن این  (؛ با این706:  2، ج  1378  الدین یزدي، )رک. شرف

:  1362اند و با نظر فوق اختالف نظر دارند )رک. نیرو،  غزل را چیز دیگري تصور کرده

 (. 844: 1378؛ جاللیان، 499

 

   ۲4۵. غزل ۶.۲

 « مطلع  اسراربا  گویاي  طوطی  اي  با    «اال  منصورشاهی«  »دولت  عبارت  داللت  به  که 

؛ جاللیان،  503:  1362؛ نیرو،  403:  1321غنی،  شده است )رک.    منصور مربوط دانستهشاه

 : (313: 1395؛ شمیسا  1307:  1378

یمـــ ب دول ـــ ه  منصورشاهـــ ن   ی ــ ت 
 

 ظ اندر نظم اشعارـــ د حاف ـــ م ش ـــ عل 
 

     (165:1390)حافظ،

پاره در  که  داشت  توجه  نسخهباید  از  بهاي  منصورشاهی«،  جاي  ها  »دولت  عبارت 

فرخ بر همین اساس سروده را مربوط به  ضبط شده است. همایون  4غضنفر«»دولت سلطان

روایی خویش بود و فرزندش،  منصور مشغول سرکشی به قلمرو فرمانداند که شاهایامی می

:  1354فرخ،  عهد در شیراز مستقر کرده بود )رک. همایونعنوان ولیغضنفر«، را به»سلطان

 منصور محل تردید نیست. (. درهرحال ارتباط غزل با شاه3779
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   ۳81 . غزل7.۲

منصور« آشکارا  هایی است که نام »شاه، از دیگر سروده«گرچه ما بندگان پادشهیمبا مطلع »

 در آن آمده است:  

 ت که ما ـف اســـ ور واقــــمنصشاه

 ن سازیمـــون کفـــان را ز خـدشمن

 

 ه هر کجا که نهیم ـــت بـــروي همّ 

 ح دهیمـــ اي فتـــ ان را قبــــدوست

 (263:  1390)حافظ،                       
 

:  1369(، معین ) 506:  1362(، نیرو )3749:  1354فرخ )(، همایون404:  1321غنی )

 اند. منصور« دانسته( غزل را خطاب به »شاه2033: 1378( و جاللیان )230

 

   ۳9۲ . غزل8.۲

 «دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدنبا مطلع »

 ضبط بیت پایانی غزل در تصحیح قزوینی چنین است:

 یحییاد شاهـــ ظ از یــ برفت حافگویی  
 

 پروریدنادش آور درویشـه یـــ یارب ب 
 

     (270: 1390)حافظ، 

جاي  نسخه به  28ها ثبت شده،  ي متعلق به قرن نهم که این غزل در آننسخه  33اما از  

یحیی« آمده است. در  نسخه »شاه  3اند و تنها در  منصور« را ضبط کردهیحیی«، »شاه»شاه

ي شاه، چیزي نوشته نشده و یک نسخه نیز کل بیت را ژهي دیگر پس از وانسخهیک  

)نیساري،      - نائینی بهروز، جاللی  -هاي خانلري، عیوضی(. تصحیح1285:  1385ندارد 

منصور« را  اند. حمیدیان نیز »شاهمنصور« را برگزیدهوصال و نیساري نیز ضبط »شاهنورانی

 (.3566:  1389،  داند )رک. حمیدیانارجح می

 

   ی کوتاهدو قطعه 9.۲

 :  (232:  1369منصور )رک. معین،  اي است در دعاي دولت شاهنخست قطعه
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 رخـــروش ف ـــــ دس آن ســــ القروح
 

 د ــ ارم زبرجـــ ي طهــــــــ ر قب ــــــ ب 
 

 ه یاربـــ ی کــــ ت سحرگهــــگفمی
 

 د ــــ ت مخلّـــــ ت و حشم ـــــ در دول 
 

 اد ــ روي بمانــــد خســــ ر مسنـــــ ب
 

 د ــــــــ فر محمــــــ ور مظ ــــــ منص 
 

     (365:1390)حافظ،

نویسان  اما غالب تذکرهمنصور« در آن نیست؛  اي است که هرچند نام »شاهدیگر قطعه

 (. 414: 1321اند )رک. غنی،  منصور« دانستهآن را خطاب به »شاه

 توفیق همراه تواند کر  ـــا لشـــ پادشاه

 ن جاه و جالل از پیشگاه سلطنت ـبا چنی

ـ با فری  خم زنگارفام گ این نیلیـ ب رنــ

 نکردسودي آورد بس ونیم که ده با هفت آن 

 

 کنی  زم تسخیر جهان ره میـــخیز گر بر ع  

 کنی هاي آگه میت دل ـــی و خدمـــآگه

بـــک مراد صبغهــــ ار   کنی اهلل میر وفق 

 کنی  ونیم با ده میت بادا که هفتــفرصت

     (375:1390)حافظ،                              

 

 

 

وپنج درصد از حقوق اهل علم کاسته بود؛ یعنی مقرر داشته  اند که مستوفی بیست»گفته

ونیم را به حالت  منصور دوباره هفتونیم پرداخته شود و چون شاهبود به جاي ده، هفت

:  1321منصور فرستاد« )غنی،  حافظ این قطعه را نزد شاهبرگردانده، ده کرد، خواجهاول  

 اند. ( هم این نظر را پذیرفته315:  1390( و شمیسا )230: 1369(. معین )414

 

   نامهمغنی.  مثنوی 10.۲

سروده شمار  مثنويدر  حافظ،  نغز  سایههاي  در  که  اوست  چندانهاي  غزلیاتش  که  ي 

نگرفته قرار  موردتوجه  است،  ازجملهشایسته  مثنوياند.  این  که  ي  است  ابیاتی  ها، 

با عبارتبه آغاز میطورمتناوب  »مغنی«  »بیا ساقی« و  از  نامهشوند. »ساقیهاي  هایی که 

پی که تاکنون به چاپ رسیده )و ازجمله در دیوان مصحح  هاي چاحافظ در دیوانخواجه

یال و دمی است؛ نه آغاز دارد، نه انجام و با یک  محمد قزوینی( شیر بیشادروان عالمه

سروته  آمیخته شده و اثري بینام دارد، درهمنامه  مغنیحافظ که  اثر مستقل دیگر خواجه

احتمال آن را که این مثنوي در اصل    (. خانلري3485:  1354فرخ،  فراهم آمده« )همایون
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»این گمان    (.1051:  1375  رک. حافظ، )داند  شامل قطعات مختلفی بوده است، بعید نمی

شود که قسمتی از ابیات آن خطاب به ساقی و قسمت دیگر خطاب به  از آنجا تأیید می

  ي ه شرفنامها به  مغنی است« )همان(. همچنین وي معتقد است که حافظ در سرودن آن 

که سرفصل هر مطلب را دو بیت خطاب به ساقی قرار داده و با عبارت »بیا ساقی«    ینظام

که همین روش را نسبت به »مغنی« در پیش گرفته،    ینظام  ينامهاقبال شروع کرده و نیز  

 (. همانتأثیر پذیرفته است )رک. 

می  نامه ساقیفرخ،  همایون مستقل  اثري  درخواست  را  به  را  آن  حافظ  که  داند 

ي زمانی  و در ستایش او سروده و سپس با فاصله (146: 1356  ،یمنش. رک)شجاع« »شاه

هاي خطی، منصور« گفته است. ازآنجاکه در دیوانرا در مدح »شاه  نامهیمغنشش سال  

اند  ک بحر هستند، یکی پنداشتهاند، این دو مثنوي را که در یها را در پی هم نوشتهمثنوي

شود،  می  5بیت  150هاي منتخب از مجموع ابیات این دو مثنوي که بالغ بر  و  کاتبان دیوان

آمیختن این  اند و باعث درهمتعدادي را انتخاب کرده و بدون تفکیک در پی هم نگاشته

 (.  3487- 3486: 1354فرخ، اند )رک. همایوني مجزا شدهدو سروده

 :منصور« نام برده شده استچند بار از »شاهنامه مغنیدر 

 ن ــــ نگیرو جمـــ دهلل اي خس ــــ بحم
 

 ا و دینـــ دان دنیـــ ه میــــ ی ب ـــــ شجاع 
 

 د در آفاق نامــ ت شـــ ه منصوری ــــ ب
 

 ر اعدا مدام ـــ ی بـــ ور باش ـــــ ه منصـــ ک  
 

 ( 3496)همان: 

 اد ـــ ور بــ منصشاهان  ـــ و جهـــــ خدی
 

 رش دور باد ــــ م از خاطــــ ار غــــ غب 
 

 ( 3497: )همان

با ذکر سه بیت    قزوینی ضمن آنکه این ابیات را در تصحیح خود نیاورده، در حاشیه

باال چنین نوشته است: »در نسخ قدیمه نام ممدوح در این اشعار مذکور نیست؛ ولی در  

(. بدیهی  359:  1390منصور است« )حافظ،  ابیات به مدح شاهنسخ متأخره تخلص این  

ها بعد این ابیات را بسرایند و به  که کاتبان متأخر سال است که هیچ دلیل منطقی براي این

 شعر اضافه کنند، وجود ندارد.



ـ ـــ اميرافشين فرهادیان /های حافظسيمای درخشان »شاه منصور« در سروده  237 ــــــــــــ

 

 نامه یمغناهميت . ۳

دلیل استفاده از بحر متقارب  است. این قرابت تنها به  هنامهشااز نگاهی یادآور    نامهیمغن

شخصیت از  زیادي  تعداد  یادکرد  مشهور  نیست.  »تور«،    شاهنامههاي  »سلم«،  چون 

»تهمتن« و   »باربد«، »فریدون«،  »پرویز«،  »پیران«، »شیده«، »جمشید«، »کی«،  »افراسیاب«، 

این سروده، درحالی در  آنان چون»اسکندر«  از  برخی  نام  پیران و شیده،    که  تور،  سلم، 

فرخ،  )رک. همایونآمده، دلیل استواري بر این مدعاست    حافظ  وانیدبار در    همین یک

او سخت    ينامهیساقهاي  ویژه در برخی از بیتبر حافظ، به  شاهنامه. »تأثیر  (3493:  1354

  شاهنامه ي این نفوذ حتی تا برخی از اصطالحات  پرده است و در اینجا دایرهآشکار و بی

خسروانی نوآیینچون:  بهینسرود،  خسروانیمیوهسرود،  میي  نیز   ... و  رسد«  درخت 

این سروده35:  1384مطلق،  )خالقی ارتباط  نیز  با  (. رستگارفسایی  را    شاهنامهي حافظ 

گویی نظامی است؛ اما کالم  نامهسرایی و مغنینامهگام ساقیاگرچه پیشپذیرفته است: »

 (.  98:  1378گیرد و نه از نظامی« )رستگارفسایی،  حافظ از فردوسی مایه می

اي برخوردار  از توجه ویژه   شاهنامه دیگر آگاهی داریم که در شیراِز عهد حافظ،  ازسوي 

هاي سی و چهل از  که در دهه   شاهنامه ر از  ي خطی مصو آمدن چند نسخه دست بوده است. به 

  ي ا شاهنامه ي آن نسخ،  اند، گواه این مدعاست. ازجمله ي هشتم در شیراز کتابت شده سده 

حسن، از  الدین قوام   ي خواجه به اتمام رسیده و اختصاص به کتابخانه   741است که به سال  

:  1386  ان، ی وزال ی گ   و   آدامووا رک.  ) دارد    6اینجو و از رجال محبوب حافظ ارکان حکومت آل 

آوردن به سبک نگارگري  و در کنار آن روي   شاهنامه برخی پژوهشگران رونق    (. 54  –   53

اینجو  نزدیک به هنر ایران باستان را که به سبک شیراز مشهور شده است، حاصل سیاست آل 

هاي هنر  منصب ایرانی ایشان درجهت تمجید از گذشته و استناد به سنت و اعیان صاحب 

پارسی پیش از استیالي مغول با هدف حفظ متصرفات خویش پس از اعالن استقالل از  

تواند اتفاقی باشد که اکثر نسخ خطی  (. »این امر نمی 86:  همان دانند )رک.  حکمرانان مغول می 

منظومهآمده  مانده که در این دوره در شیراز فراهم مصور برجاي  متضمن  ي حماسی  اند، 

 ي دیگر هم اختصاص به آثاري با مضامین تاریخی دارند« )همان(. و دو نسخه  اندشاهنامه
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، محتواي آن نیز درخور توجه و بررسی  نامه ی مغن افزون بر لحن و اسلوب حاکم بر فرم  

بودن »فتنه« و »آبستن« بودن جهان به حوادثی »شگفت« است.  است. نخست سخن از درپیش 

)رک.  است    7گشوده و »رند مغ« در تدارک آیین سوگواري دهان »خاک« براي گرفتن آدمیان  

رود و از بربادرفتن  وفایی جهان سخن می . در ادامه از ناپایداري و بی ( 3493:  1354فرخ،  همایون 

 ي روزگار: شکوه و جالل شاهان مقتدر گذشته و ناتوانی ایشان در برابر گذر فرساینده 

 بیابان دورت این  ــ ه اســ ان مرحلـــهم
 

 م و تورــر سلــ د درو لشکــ م ش ــ ه گــ ک  
  

 ن جهان خراب  ــ زل است ای ــ ان من ــ هم
 

 اب ــــ وان افراسی ــ ت ایــده اس ــ ه دی ــ ک  
  

 ش ــ ران لشکرکشــــ ا راي پیــــــکج
 

 رکشش ــــ رک خنجــ ده آن تــ ا شیــکج 
  

 وان قصرش به باد ــ د ایــ ا شــ ه تنهــ ن
 

 م ندارد به یادــ اش ههــ دخمس  ــ ه ک ــ ک  
  

 (3493: همان)                                                                                  

میآن  مغنی  از  »خسروانیگاه  آن  »مژدهخواهد  پاس  به  را  »عدو«  سرود«  بر  نصرت«  ي 

 یادآوري کند و »درودي« به »یاران رفته« فرستد و »روان بزرگان« را شاد گرداند:

 گ رود ــه گلبانــ ی ب ـــــ ی کجای ــ مغن
 

 سرود روانیـ آور آن خساد  ــــــ ه یــــــ ب 
  

 ي نصرت استژدهــ ان مــ ه از آسمــ ک 
 

 دو عاقبت فرصت استــ ر عـــ و را بـــت 
  

 

 رودي فرستــ د ســ ان نویــ ه مستـــ ب
 

 
   ( 3494:  همان)                              

 تــه درودي فرســ اران رفت ــــه ی ـــــ ب
  

 ن ــ اد ک ــــ ود شــ ان ز خــ روان بزرگ
 

 ن ــ اد ک ـ ــ ـ د ی ــــ ز و از باربــــ ز پروی 
  

   (همان)                                                                                          

حاضران    8که در غزلی نیز »تشخیص کرده« است و » مداوا مقرر« دانسته است،سپس چنان

 کند:  را به مستی و تغنی و رقص دعوت می

 طیــــ زن بربــــــ ی ب ــ ی کجای ــ مغن
 

 ن بطی ــــر ک ــ اده پــ ی از بــ ا ساق ــبی 
 

 

 ري ــ اگ ــ گ خنی ــ ش آهنــ ان برک ــ چن
 

 
 (3495: همان)                            

 ص آوريــ ه رق ــ ی بـ د چنگـ ه ناهیــ ک 
 

 ( همان)                                                                                                
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ي درخت خسروان و کشد و او را بهترین ثمرهمنصور میسرانجام سخن را به مدح شاه

 نامد:جانشین برحق »فریدون« و »جم« و »تهمتنِ میدان رزم« می

 ن سرودــن ایــ از کــ ه آغــ ام ش ــ ه ن ــ ب
 

 ن درودــل ز چندیــه حاص ــ ه چــ وگرن 
 

 تــ م و تخــ ال داراي دیهیــــــه اقب ــ ب
 

 ت ــــ درخ   یــ ي خسروانوهــ می  نــ بهی 
 

     (همان)
 زمــــــوان بــی در ایــ شکوه  دونــ فری

 

 دان رزم ــ ه میــــ ردي بــــ نب  نــــ تهمت 
 

 صدف چون تو نیست ک را گهر در  ــــ فل
 

 دون و جم را خلف چون تو نیستـــ فری 
 

     (همان)

کند، چیست؟ پیداست  اما این »فتنه« و »دور شگفت گردون« که جهان را تهدید می

هزادگان آل  پایان شااین خطر بزرگ، فراتر از زدوخوردهاي مداوم و جنگ و جدال بی

را   ایران  که  بر شیراز است. خطري است  احیاناً تسلط  براي بسط قلمرو خود و  مظفر 

زمین را به مخاطره انداخته است. در چنین  بر ایرانکند و حاکمیت عنصر ایرانی  تهدید می

عنوان دژ استوار هویت ایرانی و پناه زبان و فرهنگ آن، به  شاهنامههایی است که  بزنگاه

ي  شود. تاریخ شکوهمند گذشته است که روحیهخودآگاه و ناخودآگاه به یاري طلبیده می

سبب نیست که حافظ با لحن  انگیزد. بیمیدوستی را در ایرانیان برحماسی و غیرت وطن

اساطیري عناصر  از  فردوسی،  می  شاهنامهتاریخی  - حماسی  و یاري  تدبیر  به  و  گیرد 

ي شاهان قدرتمند گذشته، در  منصور در مقام خلفِ شایستهشجاعت و جنگاوري شاه

 بندد.  برابر دشمن امید می

کس در عزم او  رد، هیچاز جیحون عبور ک  794رجب  15که لشکر تیمور در  هنگامی

بازپس شاهبراي  از  انتقام  و  فارس  اخبار  گیري  تاریخ،  آن  از  نداشت.  تردید  منصور 

شدن آباد و شوشتر و نزدیک  انگیز تصرف ابیورد، گرگان، ساري، ري، بروجرد، خرمدلهره

رسید و موجی از وحشت در شهر به راه  او به فارس، یکی پس از دیگري به شیراز می

به پهلوانی    9اخت. در چنین اوضاعی است که چشم امید ایران در برابر سپاه توراناندمی

به   شاهنامهمنصور دوخته شده است. چنین فضایی است که حافظ را با الهام از چون شاه
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روحیه  نامهیمغنسرودن   شاهبراي  به  ملی،  بخشی  پایداري  قهرمان  قامت  در  منصور 

م خود در این مبارزه شرکت جسته باشد. جالب است که  سر به سهانگیزد تا پیرانهبرمی

ي  مثابهي موردبحث به همین موضوع اشاره کرده و قلم خود را در این کارزار بهدر سروده

 سالح خویش برشمرده است:  

 ار ــ د زدن روز ک ــــ غ دانــــ ی تی ــ یک
 

 ارــــد روزگ ــ زن کن مــــ ی را قلــــ یک 
  

  (همان)

»این جهان خراب«،   کار  بدکرداري »دور گردون« و واژگونگی  از  حافظ هنگام سخن 

کند  و در رأس ایشان »افراسیاب« یاد می   شاهنامه هاي تورانی  آگاهانه از عناصر و شخصیت 

که حتی با وجود برخورداري از وزیر خردمندي چون »پیران« و پهلوانان گردنکشی چون  

گیري چیزي برجاي نماند  ایش »به باد« رفت و از آن شوکت عالم »شیده«، »ایوان قصرِ« افسانه 

منصور  هنگام سخن از شاه تا آنجا که امروز حتی گوري نیز از وي باقی نیست. در مقابل،  

چون »کی«، »خسرو«، »جم«، »فریدون« و    شاهنامه هاي ایرانی  یکسره او را جانشین شخصیت 

 دهد.  کند و سروده را با آرزوي پیروزي وي پایان می »تهمتن«  معرفی می 

تر  اي دارد و به شناخت دقیقالعادهازمنظر تاریخی اهمیت فوق  نامهیمغنترتیب  اینبه

اندیشه و  شخصیت  از  میما  کمک  حافظ  این  ي  که  داشت  یاد  به  باید  همچنین  کند. 

 10هاست.ي سخته و پخته، در شمار آخرین شعرهاي حافظ و احتمااًل آخرین آنسروده

خواهد شد که این شعر ازحیث    کرده شود، روشن  نامهیمغن»اینک اگر یک نظر اجمالی به  

باشد و حسن انتظام صوري و معنوي در آن به ي روانی و پختگی میلفظ در منتها درجه

 (. 27: 1318حد کمال است« )فرزاد، 

 

   شهریاری آرمانی. 1. ۳

ي تاریخی و فرهنگی دیرینه است. این واژه مفهوم »شاه« در بینش ایرانی داراي پشتوانه

شکل فشرده در خود نهفته دارد  شناسانه را بهشناسانه و انسانهاي هستیگزارهاي از  گستره

منظر غیرقابل ترجمه  شکلی بدیهی، معنادار است و ازاینکارگیرندگان آن بهکه در ذهن به
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بینی ایرانی نهاده است  مفاهیم فشرده در آن بر بستر جهان  گزینی است؛ زیرا بنیانیا جاي

تاریخی ایرانیان گذشته و شکل گرفته است. اگر بپذیریم که »شعر    و از گذرگاه فرهنگ 

(  109: 1378ي طرز تفکر ایرانی و برداشت او از دین و دنیاست« )جاللیان، حافظ نمونه

ناگزیر براي تبیین جایگاه شاه در نظرگاه حافظ، الزم است قدري به تشریح این مفهوم  

 بنیادین بپردازیم.

   ی شاههابایستگی. 1 .1 .۳

ي مهتري، نخست نژاد و گهر و سپس هنر و ناموري و درنهایت خرد است.  الزمه   شاهنامه   در 

شمیسا،   )رک.  باشد  شاهان  نژاد  از  حتمًا  شاه  در  7:  1397باید  است:    خرد   ي نو ی م (.  آمده 

(؛  29:  1354،  خرد   ي نو ی م »آفریدگار اورمزد، براي حمایت آفریدگان، شهریاري نیک را آفرید« ) 

اندیشه  دانست  باید  به اما  در  هیچ ي رسالت شاهان،  ایرانیان  پندار حماسی  از  برگرفته  روي 

هاي  نبشته ها و سنگ هاي تاریخی و در نوشته نیست و در خودآگاهی نسبت به بوده   شاهنامه 

   (. 273  : 1377  فر، ثاقب رک.  ) خورد  بازمانده از شاهان باستانی آشکارا به چشم می 

شرط الزم براي احراز شایستگی مقام شاهی، برخورداري از »فرّ شاهی« یا »فرّ کیانی«  

دادن آن، مشروعیت و مقبولیت شاه مندي از »فرّه« یا در صورت ازدستاست. بدون بهره

اور ایرانیان باستان، فرّ کیانی فروغی است یزدانی که ازسوي خداوند  میسر نیست. »بنا بر ب

خویش همچون  ایران،  شاهان  فرمانبه  در  ایشان  نیکی،  کاري  روایی  و  زمین  بر  روایی 

گسلد؛ لیک به هر انسان نیکی  همه، گرچه این فرّ از شاهان بد میبخشیده شده است. بااین

 (.275: پیوندد« )هماننمی

مند است و حتی  که شاه نژاده است، زیباست و از چهره و اندام نیکو بهرهروي  ازآن

»فرود«   ،خسرو« را و »بهرام«که »گیو«، »کیتوان او را شناخت، چناناز چهره و ظاهر می

را از چهره و شباهتشان به »سیاوش« شناختند و »زال« از سیماي »بهمن« دریافت که از  

نژاد شاهان است و »منذر« از »بهرام« خواست تا براي اینکه ایرانیان، پادشاهی وي را قبول  

  (.20- 19:  1397 سا،یشمرک.  )ي او را ببینند کنند، بار عام دهد تا بزرگان چهره
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 های شاهخویشکاری. ۲. 1. ۳

هاي »شهریار نیک«  مند از ویژگیشاهِ بهره  11شهري«،ي »ایرانبینی ایرانی و اندیشهدر جهان

هایی برعهده دارد.  ي شاهی« است، خویشکاريها »فرّه ایزدي« و »تخمهآن  ترینکه مهم

ه به سامان  گونرواي ایران باید این زمین را که مأواي ایرانیان است، همان»باري، فرمان

اهوره که  ازایندارد  را!  جهانیان  و  جهان  شیوهمزدا  بهترین  شناختن  براي  آرمانی  رو  ي 

 (. 165: 1384مزدا بازگشت« )مسکوب، داري اهورهکشورداري، باید به آیین جهان

به »راستی«  یا  اهورامزدا  »اَشَ«  که  است  بنیادي  مفهومی  گیتی،  سامان  و  نظام  معنی 

وسوي روشنایی، در پرتو آن نمایان باشد.  نخست آن را اندیشیده و سپس آفریده تا سمت

تقریباً هم را  مفهوم  این  : 1355  کناوت،رک.  )داند  ي عربی »حق« میمعنی واژهکناوت 

الگو میازآنجاکه نظم زمین  (.172 از نظم آسمانی  نهادهاي اجتماعی و سیاسی  ی  گیرد، 

 فر،ثاقبرک.  )زمینی، چیزي جز تجلی مادي مینوهاي آسمانی و دینی یک قوم نیست  

 بنابراین تحقق گیتوي  »راستی«، خویشکاري مهم شاه است.  ؛(245  :1377

  دري است ق ي عمل به »راستی« توسط شاه، »داد« است. اهمیت دادگري شاه بهثمره

 ، ستایش داد و نکوهش بیداد است: شاهنامهکه سراسر 

 ه در شاهی او داد داد ــ س ک ــ ه هرک ــ ک 
 

 اد ــ ردار ش ــــ ی ز کــــ ود در دو گیت ــــــش 
  

 انــــــر در جه ــ اه بیدادگــ ان شــ هم
 

 ان ــ زد مهـــ ه نــــ د ب ـــــ ده باشــــ نکوهی 
  

   (381: 1388)فردوسی، 

رو پادشاهی به داد در  مزداست بر تن خود، ازاینکار کیهان داد ورزیدن اهوره»گردش  

مزداست بر جهان و خالف آن یعنی بیداد شاه، کشور، پیروي از الگوي پادشاهی اهوره

(. حافظ خود سروده  169:  1384قانونی اهریمن است« )مسکوب،  رسمی و بیتکرار بی

 است: 

 ه و زهداه را به بود از طاعت صدسالــش
 

 ري که درو داد کند ــ ه عمـــ ساعت در یکـــ ق 
 

 ( 128:  1390)حافظ، 
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مهم که  »داد«  و  »راستی«  بر  خویشکاريافزون  میترین  هستند؛  شاه  به  هاي  توان 

کرداري«، »خردورزي«، »نگهداري کشور  گفتاري و نیکاندیشی و نیک»آبادگري«، »نیک

از دشمن«، »بخشندگی و دهش«، »درِ بارگاه خویش گشاده داشتن«، »بردباري« و »دوري  

 (.290- 289: 1377 فر، ثاقباز آز« اشاره کرد )رک. 

 

 منصور در نگاه حافظ . شاه۲.۳

هاي یک  ي ویژگیمنصور تا چه میزان دربردارندهاکنون باید دید برداشت حافظ از شاه

هاي مرتبط  دهد. در سرودهطورکلی چه تصویري از او به دست میشهریار نیک است و به

شاه ویژگیبا  که  منصور،  شده  برشمرده  او  براي  آنمیهایی  بدینتوان  را  صورت  ها 

 بندي کرد: دسته

 . برخورداری از تخمه و فره پادشاهی1.۲.۳

ي مقام شاهی و جانشین برحق فریدون ي خسروان و شایستهي شجریهحافظ او را ثمره

 .     (3495: 1354فرخ، )رک. همایونداند و جمشید می

 . دادگستری ۲.۲.۳

 فریادرسِ »دادخواه« خوانده است:او را »کمال عدل« و 

 جمال بخت ز روي ظفر نقاب انداخت
 

 ه فریاد دادخواه رسیدــ دل بــ ال عــ کم 
 

 ( 163:  1390)حافظ، 

 ستر فلکم داوري بسیــ ر اختـ ا سی ــب
 

 اد درین قصه یاورمــ اه ب ــاف شــــانص 
 

 ( 226: )همان

 . نکورویی ۳.۲.۳
 اندا غافلــ ر مــ اب از دلبــ دان آفتــ عاب

 

 ن آن رو ببین ــ دا را رو مبیــ گو خ اي مالمت  
 

 ( 278: )همان

 ي زنجیر آن گیسو ببین ل و جان را بستهــ عق  اي دلکش بگویم خال آن مهرو ببین نکته

 ( 277: )همان
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از شا شجاع،  هزادگان آل مظفر ازجمله شاهاشاره به خال موروثی است که بسیاري 

ي مضامین مدحی خود  منصور، بر چهره داشتند و حافظ آن را دستمایهشاهیحیی و  شاه

 قرار داده است.

 . دالوری و جنگاوری 4.۲.۳

منصور در میدان جنگ بارها به اثبات رسید، ازجمله در جریان نبرد  رشادت و تهور شاه

یحیی و اتابک لرستان  احمد و شاهالعابدین که با سلطانزیندر برابر لشکر سلطان  793سال  

ي او تا  و نیز مقاومت دلیرانه  (408:  1321  ،یغنرک.  )منصور متحد شده بود  بر علیه شاه

 (. 426: همانرک. ) 795رابر سپاه انبوه تیمور در سال پاي جان در ب

ایمن  شوند  زمان  این  طریق  قاطعان   ز 
 

 رد راه رسیدــ ش که مـــ ل دل و دانـــ قواف  
 

 ( 163:  1390)حافظ، 

 منصور اي فلک سر برمتاب از مراد شاه
 

بنگـــ زي شمشیـــ تی  ببین ـــ ر  بازو  قوت   ر 
 

 ( 278: )همان

 مسکین شهسواري پخت و شد ناگه دل خیال  

 
 

زد سواران  قلب  بر  که  دارش  نگه   خداوندا 

 ( 104: )همان                                 

 ز شمشیر سرافشانش ظفر آن روز بدرخشید 

 
 

 سوز تنها بر هزاران زدکه چون خورشید انجم

 ( 104: )همان                                  

 ن ــ نگیرو جمــــــ دهلل اي خس ـــ بحم
 

 دان دنیا و دینـــــ ه می ــــ ی ب ـــــ شجاع    
  

 ( 3496: 1354فرخ، )همایون

 وان بزمــــ ی در ایـــ شکوه  دونـــ فری
 

 دان رزمـــ ه میــــ ردي ب ــــ نب  نـــــ تهمت    
  

     )همان(

 . جود و سخا ۵.۲.۳

دستی و بلندنظري بود تا آنجاکه یکی از دالیل اقبال  منصور گشادهزجمله صفات نیک شاها

بردن از بخل یحیی به    یحیی، پناهگردانی ایشان از شاهمنصور و روياهل شیراز به شاه

 (.   400: 1321جود برادر کهترش، منصور، بود )غنی، 
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 ک و دین منصوراع مل ــ شهنشاه مظفرفر شج 

 دست او مشرف شد ساعت که جام می بهازان

 

 ده بر ابر بهاران زد ــ دریغش خن که جود بی 

 گساران زد ادي به یاد میـ ر ش ـــه ساغـــ زمان

 ( 104:  1390)حافظ،                          
 

شاه توسط  علم  اهل  مستمري  ترمیم  همانماجراي  نیز  شد،  گونهمنصور  ذکر  که 

 خرسندي حافظ را در پی داشت: 

 ونیم آورد بس سودي نکردکه ده با هفت آن 

 
 

 کنی  ا ده میـــ ونیم ب ه هفت ـــ فرصتت بادا ک 

 ( 375: )همان                                     

 آگاهی . دل۶.۲.۳

 داند:ضمیر و حامی اهل فضل میمنصور را روشنشاه

 گاه سلطنت با چنین جاه و جالل از پیش

 
 

و خدم ــــ آگه دلـــ ی  آگه میت   کنی هاي 

 )همان(                                        

دیـــــ ف و  دل  مقبدهـــ روغ   النــــ ي 
 

 دالنب ـــــه صاح ــــــ ت جمل ـــــ نعمولی 
  

 ( 3495: 1354فرخ، )همایون

 هادر بمان سالـــ اي سکنــــ ه ج ــــ ب
 

دانادلـــــ ب  کشــــ ه  ک ــــ ی   ها ن حالـــ ف 
  

      (3496: )همان

هایی چون »گهر«،  منصور برخوردار از بایستگیکند، شاهگونه که حافظ توصیف میآن 

ها  جسمانی )سیما و تن( است و این داشتههاي  »هنر«، »فرّه«، »خرد«، »دلیري« و نیز ویژگی

 گیرد.را در مسیر خویشکاري عنصر »شاه« یعنی »داد« و »دهش« و »راستی« به کار می

 

 منصور . تعلق خاطر حافظ به شاه۳.۳

نجاکه او را »رفیق« همراه و منصور را آشکارا و به بانگ بلند دوست دارد تا آحافظ شاه

 .  (270و  100: 1390)رک. حافظ، خواند اعتماد و نیز »دوست جانی« میقابل

منصور در شمار شهریاران مطلوب حافظ قرار دارد؛ اما شدت  درست است که شاه

ز آن است که تنها به این دلیل توجیه شود. پیداست  تر ادلبستگی حافظ به این شاه، افزون 
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تر  که این عالقه باید دالیل دیگري هم داشته باشد. براي یافتن پاسخ، جز واکاوي دقیق

ي تحوالت تاریخی  وجو باید بر شالودهسخن حافظ راهی نیست و بی گمان این جست 

تاریخ ایران، چند هجوم بی امان خارجی روي داده آن دوره تکیه داده شود. »در وقایع 

شباهت به سیل خروشان نبوده و صدماتی که به ایران و ایرانیان رسیده، مشابه  است که بی

ي اسکندري را در توان حمله میان می شود، ازاین هاي خروشنده محسوب می صدمات سیل 

ي له ي عرب را در صدر اسالم )اوایل قرن هفتم میالدي(، حمقرن چهارم قبل از میالد، حمله 

ي مغول را در پایان سلطنت غزها را در پایان سلطنت سلجوقیان )قرن دوازده میالدي(، حمله 

ي تیمور را در قرن هشتم هجري )اواخر شاهیان )قرن سیزدهم میالدي( و حمله خوارزم 

آورد«   شمار  به  میالدي(  چهارده  رسیدن قدرت به   (. 18:  1365  ، ي زی پار ی باستان ) قرن 

 با یکی از نقاط عطف تاریخ ایران، یعنی تازش تیمور است.منصور مصادف  شاه 

 منصور در قامت یک منجی   . شاه1.۳.۳

منصور سروده، او را در برابر تیمور،  نشستن شاهکه به تهنیت برتخت 242حافظ در غزل  

فعل ملحدشکل«  در مقابل دجال برشمرده است. غنی »صوفی دجال   12چون مهدي منجی

داند. »غالب مورخین معتبر آن دوره،  را طبق قراین مؤکد کتب تاریخی، تیمورگورکان می

ها  ارادت و خضوع او را نسبت به شیوخ صوفیه و صاحبان خانقاه و استمداد همت از آن

لبستگی  ترین دالیلی که دد یکی از مهم(. بدون تردی401:  1321اند« )غنی،  تصریح کرده

کند و همین است که او  اش به ممدوحان دیگر متمایز میمنصور را از عالقهحافظ به شاه

می دلیري  حریف  یگانه  و  را  ویرانگر  بالي  برابر  در  ایستادن  جسارت  و  یارا  که  داند 

ي تیمور و »آن دهندهآخرالزمانی تیمور دارد. رعب و وحشتی که از پس جنایات تکان

بهوفاییبی و  سمرقندي«  ترکان  کردند  خوارزمیان  با  که  مردم  ها  عام  قتل  از  پس  ویژه 

 ، یغن رک.  )خوبی در این ابیات حافظ بازتاب یافته است  اصفهان به وجود آمده بود، به

1321  :398): 

تندب نمیــــ ز  حوادث  دیدنـــ تاد   وان 
 

 است یا سمنی    ن که گلی بودهـــ ن چمـــ دری 
 

 بندي غیبي جام نقشهـــ ن در آین ـــ ببی
 

 س به یاد ندارد چنین عجب زمنیـــ ه ک ــ ک  
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 ن سموم که بر طرف بوستان بگذشتـ ازی
 

 وي گلی هست و رنگ نسترنیــب که ب ــعج 
 

 ال حافظ ــــن ب ــــ مزاج دهر تبه شد دری
 

 ی و راي برهمنی  ــ ر حکیم ـــ ت فکـــکجاس 
 

 ( 338:  1390)حافظ، 

شاه به  نگاه  است.  گویا  نبوده  حافظ  به  منحصر  مقاومت،  قهرمان  قامت  در  منصور 

شدنش و انتظار  منصور پس از کشتهپنداشتن شاهي زندهمانده دربارهجااطالعات تاریخی به

تا مدت او  این  براي ظهور  بر  است  گواهی  واقعه،  این  از  پس  به  ها  مردم  که  موضوع 

منصور  اي از این اعتقاد پس از قتل شاهنگریستند. غنی نمونهمنصور به چشم منجی میشاه

ابن روایت  از  »عجایبعربرا  در  میشاه  بازگو  چنین  کوتوال  کندالمقدور«  »گودرز،   :

نافرمانی کرده میقلعه به امیرتیمور  منصور در  گفت که آقاي من شاهي سیرجان نسبت 

دانسته و منتظر ظهور او بودند، مدتی  منصور را زنده میات است و این عقیده که شاهحی

)غنی،   است«  کشیده  با  435:  1321طول  مبارزه  هنگام  ایرانیان  میان  در  نگرش  این   .)

نوردد، سابقه دارد. از  میي کشور را دراي که چون سیل پهنهاستیالي قدرت قهّار بیگانه

در   13توان به بهرام ورجاوندازگشت قهرمان ملی در نقش منجی، میهاي امید به بنمونه

 در ایلغار مغوالن اشاره کرد. 14خوارزمشاه،الدینتازش اعراب و جالل 

 منصور رسيدن شاهقدرت. انتظار برای به۲.۳.۳

منصور بوده رسیدن شاهقدرتصبرانه در آرزوي بهاکنون آشکار است که چرا حافظ، بی

چنین سرمستانه »جوانی« ازسرگرفته و »نوید فتح« را  از تحقق آرزویش، ایناست و پس  

 »به مهر و ماه«، »بشارت« داده است:
 کس ندیدست و نبیند مثلش از هر سو ببین  این که من در جستجوي او ز خود فارغ شدم

 

 ( 278: 1390)حافظ، 

 اه رسید ــ ت منصور پادش ــه رای ــــ ا ک ــبی  
 

 ارت به مهر و ماه رسیدـو بش  حـ د فت ـــ نوی 
 

 ( 163: )همان
 از ـ ا که از مدد بخت کارســــ ی بیــ ساق

 

 م ز خدا شد میسّرم ـــ ه خواست ـــ ی ک ـ کام     
  

باز به شادي روي شاهـــ جام  ی بده که 
 

 ست در سرمیـــ واي جوانـــسر ههـ پیران     
  

      (225: )همان
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 سپاران زد چو نقشش دست داد اول رقم بر جان  دادیم و خون خوردیم ورنگ رخسارش چه جان  در آب 

      (104: )همان

هزادگان مظفري، جرئت و جسارت مقابله با تیمور  یک از شاحافظ دریافته بود که هیچ

تیمور به فارس، سلطان العابدین، فرزند و  زینرا ندارند. در جریان نخستین لشکرکشی 

  به شنیدن اخبار هولناک کشتار تیمور در اصفهان و حرکت او   شجاع، پس ازجانشین شاه

  (. 227:  1364  ،یکتبرک.  )جانب شیراز، گریخت و از راه کازرون عازم خوزستان شد  

یحیی، حاکم  بوس تیمور شتافتند. »شاهسایر شاهزادگان آل مظفر در نزدیک شیراز به دست

احمد، حاکم کرمان، و ابواسحاق، پسر سلطان  محمد، و سلطانیزد، با پسر بزرگش، سلطان

شاه بن  مانند  اویس  اطراف  امیرتیمور رسیدند. حکام  به خدمت  شجاع حاکم سیرجان، 

ترتیب  حاکم الرستان با هدایا و تحف به خدمت او آمدند و بدین  اتابکان لر و گرگین الري

 (.  228: تمامی فارس و مضافات به تصرف امیرتیمور درآمد« )همان

 منصور به حافظ . عنایت شاه۳.۳.۳

ي  منصور متقابل بود. حافظ که در »سایه ارادت و دوستیِ از سر صدق حافظ نسبت به شاه

»مُلک فسلطنت« شاه به  از مراحم شاه  منصور  را  یافته، خرسندي خویش  راغت« دست 

 بازگو کرده است: 

 ات به صید کبوترمــــ د التفــــ ی باشـــ ک   صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه شاهین

 ( 225: )همان

 ي خورشید سلطنتن فتاد سایهـــ ر مــــ ب
 

 است ز خورشید خاورمت ــ ون فراغـــوکن  
  

      (226: )همان

به خود اجازه میدر سایه دهد  ي همین عنایت و دوستی صمیمانه است که حافظ 

نوعی  پروا خطاب به شاه بسراید و به( با چنان لحن گستاخانه و بی381ي  غزلی )شماره

با وي مطایبه کند و بگوید که »صحبت ما« را »غنیمت شمار«! چون پیروزي دوستان و  

و دست آخر به شاه   15ر گرو »همّت« ماستشکست دشمنان و حفظ تاج و تخت تو، د

بر تکفل آن،  اعتراف شاه  براي  امر کند که دستور پرداخت وام او را صادر کند؛ چون 
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اي به شاه ازجانب یک  (. چنین مخاطبه263:  1390شاهدانی وجود دارند )رک. حافظ،  

 ي شگفتی است. شاعر بسیار نادر و مایه

ي حافظ را  منصور با دیگر حاکمان موردعالقهشاه  که گفته شد، دلیل تمایزگونههمان

ي شخصی او، در شرایط اجتماعی و تاریخی مقارن با سلطنت  و سلیقه  باید فراتر از انگیزه

فرد است. حافظ که در طول  وجو کرد. این شرایط از جهاتی منحصربهمنصور جستشاه

سیاست و قدرت حاکم    يزندگی، شاهد فرازونشیب بسیار و »انقالب زمانه« در عرصه

بود، هرگز سرزمینش را در معرض چنین خطر عظیمی ندیده بود. استیالي یک قدرت  

رفت »چنین عزیز  کرد و بیم آن میبیگانه، موجودیت یک ملت و مملکت را تهدید می

نگینی به دست اهرمنی« افتد. در چنین »بالیی« که »مزاج دهر« را چنان »تبه« کرده بود که 

العابدین  زیننمود، حافظ ناامید از سلطانو راي برهمن« از درمان آن عاجز می  »فکر حکیم

بوسی تیمور شتافته بود،  یحیی که به دستکه از بیم تیمور، از شیراز گریخته بود و نیز شاه

گیري شیراز از تیمور و  منصور در بازپسمنصور بست. جسارت و تهور شاهامید در شاه

حیی بر امید حافظ مهر تأیید نهاد و باعث شد تا مردم او را در آن  یاش، شاهنشاندهدست

فعل ملحدشکل«  ي سرزمینشان از چنگال »صوفی دجال ورطه، منجی خویش و رهاننده

منصور در برابر تیمور در آن اوضاع خطیر است که او را در نظرگاه حافظ  بدانند. قیام شاه

 نشاند.در چنان جایگاه بلندي می

  

 گيری ه. نتيج 4

مظفر، در میان تمامی ممدوحان  ي آل منصور مظفري، آخرین پادشاه سلسلهالدین شاهشجاع

سروده از  شواهدي  دارد.  ممتازي  و  ویژه  جایگاه  میحافظ،  نشان  حافظ  که  هاي  دهد 

منصور برقرار بوده است. این مایه دلبستگی  اي صمیمی و نزدیک بین حافظ و شاهرابطه

پیر هم  آن  عالقه،  سال انهو  در  و  ویژگیسر  انطباق  بر  افزون  زندگی  پایانی  هاي  هاي 

ي پایانی قرن هشتم در  هاي یک حاکم مطلوب، با شرایط خطیر دههمنصور با ویژگیشاه

منصور یگانه کسی است که کفایت و جسارت ایستادن در برابر شمشیر  پیوند است. شاه
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عصر  وست که حافظ و بسیاري از مردمان هم ر گشاِي تیمور را دارد و هم ازاین خونریِز جهان 

بندند. اوست که شیراز را از  نگرند و دل به پیروزیش می حافظ، او را به چشم منجی می 

فشارد  بخشد و هم اوست که در میدان نبرد مردانه پاي مقاومت می ي تیمور رهایی می سیطره 

 کند. می ي خون از مردمش و از سرزمینش دفاع  لب تا آخرین قطره و تشنه 

که در آن فرم    نامهیمغنمنصور، مثنوي نغز و پرمغزِ  هاي حافظ براي شاهدر میان سروده

پرستی و تشحیذ عزم مقاومت به کار گرفته  ي میهنو محتوا در خدمت تقویت روحیه

فوق ارزش  و  اهمیت  در  شده،  دارد.  جایگاه    نامهی مغنالعاده  دیگر،  بار  یک  که  است 

هاي فرهنگی ایران در  ي رفیع آرماني دژ استوار هویت ملی و قلهمثابهي ملی بهحماسه

 شود. گر مییر تاریخی جلوههاي خطبزنگاه

 

 ها یادداشت

ي مشهورش بر دیوان  هاي شغل دیوانی حافظ، آن است که محمد گلندام در مقدمه از گواهی. 1

آوري و تدوین آثار خود را »مالزمت شغل تعلیم توجهی حافظ به جمعي علل بیشاعر، از جمله

هاي او به دریافت »وظیفه« در معنی همچنین اشاره (.1146: 1375 ،رک. حافظ) داندیمسلطان« 

( و نیز کاهش و افزایش راتبه )رک.  365:  ( و )رک. همان161:  1390مقرري دولتی )رک. حافظ،  

 ( مؤید این موضوع است.  375: همان

(. تاریخ  3620:  1354فرخ،  ، شیراز را تصرف کرد )رک. همایون  790منصور در رجب  شاه.  2

و دولتشاه    791اند و برخی  را ذکر کرده  792ت. »اکثر قدما سال  درگذشت حافظ محل اختالف اس 

(؛ بنابراین مدت زندگانی حافظ در ایام 67:  1395گفته است« )شمیسا،    794در یکی از شهور  

سلطنت این شاه بسته به آنکه کدام تاریخ را براي درگذشت حافظ در نظر بگیریم، از حدود یک  

 ود. سال تا کمتر از پنج سال خواهد ب

سرت قرار »چهارگنبد، آبادي است در شش فرسخی سیرجان و در کوهستان بلورد و خان.  3

 (. 84: 1365پاریزي،دارد« )باستانی

 (. 851: 1385مانده از قرن نهم )رک. نیساري، جايي خطی بهازجمله در شش نسخه. 4
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متفاوت است. خانلري تعداد آن را در هاي مختلف بسیار  ها در نسخهتعداد ابیات این مثنوي.  5

 (.1052–1051: 1375بیت برشمرده است )رک. حافظ،    265تا  15هاي گوناگون از نسخه

هاي فراوانی به  »وزیر باکفایت شیخ ابواسحاق و یکی از دوستداران این خاندان بود که کمک. 6

چون ابواسحاق مردي  قوام نیز همسلطان مذکور نمود تا به سلطنت فارس دست یافت. حاجی

       (.کیوست یصدوب: 1341 ،یرض)دوست« بود بسیار بخشنده و کریم و ادب

هاي کهن است. »چون مردم درگذرند، سه شب روان افروختن آتش براي درگذشتگان از آیین .  7

به نزدیک تن، آنجاي که او را سر بود، نشیند. آن )سه( شب از وِزَرش دیو و همکاران )وي(  

روي )است که( آن ش بیند و پشت همی باز به آتش کند که آنجاي افروخته است. ازآنبس تاز

.  ( 129:  1369  ،یدادگ )فرنبغسه شب را تا روز آنجاي که سر او بود، آتش را به افروزش دارند« 

 کردن چراغ بر مزار مردگان، احتماالَ تداوم همان آیین کهن است. افروختن شمع یا روشن

:  1390)حافظ،ایم و مداوا مقرر است«تشخیص کرده/ غم ز دور ببینی شراب خواه »چو نقش  .  8

28) 

شجاع در مکتوبی که پیش از وفات براي تیمور نوشته است، از دو ملت  جالب است که شاه.  9

ایران و توران یاد کرده است: »چنانچه از سجیّت کریم و لطف عمیم آن یگانه زمان و زمین سزد،  

انّ   قاعدهمضمون  بر  بسته  کار  االیمان  من  العهد  برادران  حسن  و  )فرزندان  ایشان  مستمر  ي 

شجاع( را به جانب مبارک خود مخصوص فرماید و ظالل اشفاق بر احوال پریشان ایشان شاه

ها بازگویند...« گستراند به موجبی که آثار آن صغار و کبار ایران و توران مشاهده نمایند و در قرن 

 (. 332 :1321)غنی، 

، اهمیت آن در تعیین تاریخ وفات حافظ و  نامهیمغنهاي توجه به  یکی دیگر از بایستگی.  10

دلهره فضاي  اوست.  درگذشت  چگونگی  است،  حتی  شده  ترسیم  مثنوي  این  در  که  آوري 

انگیز تیمور به  منصور، جز بازگشت وحشت وجه با هیچ رخدادي در طول حکومت شاههیچبه

قبول به  براي درگذشت حافظ غیرقابل  792و    791هاي  منظر تاریخندارد. ازاینخوانی  شیراز هم

بایست  منصور اتفاق افتاده باشد، میویژه اگر وفات حافظ در زمان حکومت شاهرسند. بهنظر می 

شده باشد و ي شاه، برگزار  تشییع با شکوه و مراسم درخوري براي شاعر محبوب و موردعالقه

که نه تنها  افتاده باشد؛ درحالیها ثبت  خصوص تذکرهمانده از آن دوره بهجايبه  تبع در منابعبه

شود؛ بلکه حتی تاریخ دقیق آن واقعه )روز و ماه( ثبت  اي در منبعی دیده نمیترین اشارهکوچک
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ي فروپاشی حکومت  (؛ اما اگر مرگ حافظ را در بحبوحه68:  1395نشده است )رک. شمیسا،  

شدن  نشدن به او و حتی فراموشدر نظر بگیریم، پرداخته   794هاي پایانی سال  مظفري در ماه

به   تاریخ دقیق وفاتش، طبیعی خواهد بود. احتمال کشته شدن حافظ در جریان سقوط شیراز 

دولتشاه سمرقندي تاریخ  توان مردود دانست.  سادگی نمیرا هم به  795دست سپاه تیمور در سال  

( ثبت کرده؛ اما جاي دیگر او  308:    1382)رک. دولتشاه بن بختیشاه،    794وفات حافظ را سال  

منصور و ورود تیمور به شیراز، زنده دانسته است )رک.  شدن شاهپس از کشته    795را در سال  

توانست داشت و آن  »مرگ حافظ پس از رسیدن تیمور به شیراز تنها یک نتیجه می(.  305:  همان

ي صوفیان در تمام تاریخ ایران و خود تیمور است و  من و افشاکنندهترین دشبردن بزرگازمیان

ي کهن دیوان او در توصیفش آمده: موالنا المعظم الشهید...« به همین دلیل است که در مقدمه

            (.180: 1389)حصوري، 

آید و حول محور یک  میي باستانی تاریخ ایران به شمار  شهري، میراث دورهي ایران»اندیشه.  11

بخش و غیاثی،  ها را شکل داده بود« )شهنامهها و سیاست شاه آرمانی شکل گرفته و اندرزنامه

1398 :180 .) 

عالوه بر شیعیان، در اهل سنت نیز اعتقاد به مهدي موعود که پیش از قیامت دجال را نابود  .  12

   (.566: 1375 سا،یشم رک. ) شودکند؛ دیده میمی

ي یزدگرد سوم ساسانی است که چشم به راه آمدنش از هندوستان بهرام نوه»بنابر روایات، شاه  .13

 ( 22: 1379بودند« )غیبی، 

الدین خوارزمشاه آخرین قهرمان ملی بود که مردم ایران درواقع در آن دوران سخت، جالل». 14

او در اذهان خود بودند و    ي هداشتن یاد و خاطرمشاهده کرده بودند؛ درنتیجه در پی زنده نگه

اش به هندوستان، این  هاي پیش، همان هجرت اجبارياو در سال  يهباتوجه به غیبت چندسال

امید کارگر افتاد که او روزي بازخواهد گشت و دوباره ایران را از دست مغوالن نجات خواهد 

الدین  با ادعاي اینکه جاللها بعد، افرادي که قصد قیام یا تحرکی ضد مغوالن داشتند  داد. تا مدت

ها حلول پیدا کرده است، نیروي مردمی گرد خود جمع  الدین در آن اند یا روح جاللخوارزمشاه

 (. 106:  1397انوش و دیگران، « )فیاضکردندمی
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گفته.  15 شاهیادآور  از  بحرین«  مجمع  و  سعدین  »مطلع  در  که  است  به  اي  خطاب  منصور 

لشکریانش نقل شده: »و فرمود که ما دو لشکر داریم، صوري شمایید و معنوي سادات و علما و  

 ( 611: 2 ج، 1383 ،يسمرقند عبدالرزاق)مشایخ و محتاجان« 

 

 منابع 

تهران:    ،یـضیزهره ف  يترجمه  .ـشاهنامه  يهاگارهن(.  1383لئون. )  ان،یوزالیگ  آدامووا، ادل؛

 فرهنگستان هنر.

  ، ی نجات   یمحمدعل  يترجمه .موریالت  نوائب  یف المقدور  عجائب(.  1356شــاه. )عرب ابن

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 تهران: ساحل.  .مغول   خیتار(.  1390عباس. )  ،یانیآشتاقبال 

 .زیتهران: شباو  .خیتار  دارنهییآ حافظ،(.  1368. )زیپرو  اهور،

 . چکامه:  تهران.  من هفده گرز  پهلوان:  منصورشاه(.  1365. )میمحمدابراه  ،يزیپار  یباستان

جستارهاي    .«آشفتگی پارادایمی حافظ در برخورد با امر سیاسی»(.  1397.)شمسی،  پارسا

 .49-27، تابستان، صص 201ي ، شماره51ي دورهادبی، 

 .نیتهران: مع  .رانیا  خیتار  يفلسفه و  یفردوس  يشاهنامه(.  1377. )یمرتض  فر،ثاقب

ــق محراب»(.  1370. )بهروز، ثروتیان ــاق يندارد )درباره  یفلک جز عش نامه و یارتباط س

تان فرهنگ و هنر،  .«(ياهگنج  یحافظ با نظام  ينامهیمغن ال   ادبـس ماره،  3ـس   ، 18  يـش

 .39-34صص  

 .زدانیتهران:   .حافظ بر یجالل  شرح(.  1378. )نیعبدالحس ان،یجالل

اق  ی(. »مالحظات 1385. )منوچهر  ،جوکار اختار ـس ته    دینامه با تأکیدر ـس بر دو نمونه گذـش

 .122-99صص  ،  12  يشماره  ،4سال  هاي ادبی،پژوهشو معاصر«.  

  ، ي دجوادیسـکمال حاج  حیتصـحبه  .خیالتوارزبده(.  1380اهلل. )لطفبنابرو، عبداهلل  حافظ

 .یو فرهنگ  یتهران: علم
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تهران:    ،يصادق سجاد  حیتصحبه .ابرو حافظ  يایجغراف  .(1378)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مکتوب.  راثیم

 . کاوهتهران:   ،تصحیح هاشم رضی حافظ. وانید(.  1341)  .محمد  نیالدشمس حافظ،

تهران:    ،شیرازيانجوي  تصحیح ابوالقاسم. حافظ  وانید(.  1345)  ـــــ. ــــــ ــــــــــــــــــ 

 .جاویدان علمی

 خانلري، تهران: خوارزمی. . تصحیح پرویز ناتل دیوان حافظ (.  1375)   ـــــ. ــ ــــــــــــــ 

  اهتمام به  .يرازیش  محمدحافظ  نیالدشمس  خواجه وانید(.  1390)  ـــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .زوار:  تهران ،یغن  قاسم و  ینیقزو  محمد

  ی نظام   ينامهینامه و مغنیســاق ی(. »بررســ1389. )حدادي، نادعلی و صــفري، جهانگیر

  ، 96  يـشماره  ،20ـسال   رـشد آموزش زبان و ادب فارـسی،«.  يرازیو حافظ ـش  ياگنجه

 .36-28صص  

 تهران: نشر چشمه. .گرید  ینگاه  از حافظ،(.  1389. )یعل  ،يحصور

 .قطره:  تهران. حافظ  اشعار  یلیتحل و  شرح: شوق  شرح(.  1389. )دیسع ان،یدیحم

ه1384جالل. )  مطلق،یخالق ماره.  حافظ  يماهنامه.  ران«یا  یمل  ي(. »حافظ و حماـس  يـش

 .36-33صص  ،19

 .اقبال :  تهران ،یسینف  دیسع  حیتصح به  .دستورالوزراء(.  1357. )نیالداثیغ  ر،یخواندم

 .امیخ:  تهران  ،یاقیرسیدب  محمد  حیتصحبه .ریالسبیحب(.  1380)  ـــــــــــ. ــ ــــــــ 

 .ریاساط:  تهران براون، ادوارد  حیتصحبه  .الشعراتذکره(.  1382. )شاهیبختبندولتشاه

 .فالت. تهران:  اندیشی حافظسیاست(.  1395. )فاطمه،  ذوالفقاریان

تگار ارـس النامهو حافظ«.    ی(. »فردوـس1378منصـور. )  ،ییفـس  ،2  دفتر  ،یپژوهحافظ  يـس

 .109-47صص

 تهران: دانشگاه تهران.  .مظفر آل   خیتار(.  1346. )ینقلیحس ستوده،

د ــمرقـن ال   ،يسـ دکـم دالرزاق. )  نیاـل د  مطلع(.  1383عـب ـــع (. 2)ج  .نیبحر  مجمع  و  نیسـ

 .یو مطالعات فرهنگ  ی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانیینوا  نیاهتمام عبدالحسبه
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 . تهران: بامداد.یسمنان  یاهتمام پناهبه  .ظفرنامه(.  1363. )نیالدنظام  ،یشام

 .فردوس. تهران:  فرهنگ تلمیحات(.  1375. )روسیس سا،یشم

 .ترایتهران: م .حافظ  يهاادداشتی(.  1395)   ـــــ. ـــ ــــــــ 

 تهران: هرمس.  .هاشاهنامه(.  1397)   ـــــ. ــ ـ ـ ــــــــ 

  ي شـه ی اند   د ی بازتول   ی عصـر حافظ و چگونگ   راز ی (. »شـ1398. ) د ی ام   ، ی اث ی غ   م؛ ی عظ   بخش، شـه 

 . 190- 177صص ، 14  ي شماره ، 7سال   . ران ی ا   ی محل   ي ها خ ی تار   ي پژوهشنامه .  «ي شهر ران ی ا 

  مجاوره   االتی ا  و  مضافات   و  فارس  خیتار:  حافظ  عصر  خیتار (.  1321/  1393. )قاسم  ،یغن

 .زوار: تهران. هشتم قرن در

 .نمودار:  فلدلهیب. ورجاوند  بهرامشاه  آمدن(.  1379. )ژنیب  ،یبیغ

  ام یپ:  تهران مـسکو،  ينـسخه  اـساس بر. یفردوـس  يـشاهنامه(.  1388. )ابوالقاـسم ،یفردوـس

 .عدالت

فروردین و اردیبهشـت،    ،یقیموسـحافظ«.    ينامهیمغن(. »کشـف  1318مسـعود. )  فرزاد،

   .29-17صص ،2و   1  يشماره

 تهران: توس.،  مهرداد بهار  يترجمه  .بندهش(.  1380. )یدادگفرنبغ

 .مدرسه. تهران:  منصورشاه(.  1390. )بخش، احمدروغف

  منصـور در زمان شـاه  رازیدر سـقوط شـ  ی(. »نقش عوامل انسـان1397. )سـحر  ،فریدونی

 .76-61صص  ،22 يشماره،  14سال   پارسه،ه.ق«.  795)

ن و   انوش،اضیف ناـس(. »گونه1397. )گرانیدابوالحـس   ی ران یا  يتقابل جامعه  ينحوه  یـش

اپژوهش  پس از هجوم مغول«. ار  يـه اره  ،10ســـال   .یخیـت ـــم اپی    ،2  يشـ ،  38پـی

   .120-101صص

 .ریرکبیام:  تهران ،یینوا  نیعبدالحس  حیتصحبه  .مظفر آل   خیتار(.  1364محمود. ) ،یکتب

ــایی ــاورز بیض ــیرازي با 1399. )گرانیو د  محمد  ،کش ــعر حافظ ش (. »تعامل و تقابل ش

 .224-199صص  ،17  يشماره،  10سال  علوم ادبی،ساختار سیاسی قدرت«.  
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 ،يآبادنجم  نیالدفیس  يترجمه.  باستان  رانیا  يار یشهر  آرمان(.  1355ولفگانگ. )  کناوت،

 تهران: وزارت فرهنگ و هنر. 

 ،1  يشــماره،  11، ســال ســخن«.  نامهمغنی  -نامهســاقی»(.  1339. )محمدجعفر  ،محجوب

 .79-69صص

 .امیرکبیر. تهران:  هاي تاریخی/ مدحی اشعار حافظزمینه(.  1398. )جواد،  مرتضایی

 .ین نشر:  تهران.  شاهنامه در  يجستار:  مور ارمغان(.  1384شاهرخ. )  مسکوب،

ادقی، محمود یدـص ایخ، پروین و ـس اق  یو بررـس  لی(. »تحل1398. )مـش اختار ـس نامه و یـس

ر حماـس کردیحافظ با رو  ينامهیمغن تارنامه«.   یعناـص ال   ،ي ادبیات تطبیقیجـس   ، 3ـس

 .47-20صص   ،9  يشماره

 .نیمع:  تهران ن،یمع  مهدخت  کوششبه  .سخننیریش حافظ(.  1369محمد. ) ن،یمع

ــی ــهاب  ،منش ــش  . بهنامههمایون(.  1356. )الدینش تهران:    ،فرخالدین همایونرکنکوش

 .دانشگاه ملی ایران

 .رانیفرهنگ ا ادیتهران: بن  ،یاحمد تفضل  يترجمه .خرد  ينویم(.  1354. )ناشناخته

 تهران: سحر.  .مراد گنج(.  1362. )روسیس رو،ین

ارین ل  ،يـس ان دفتر(.  1385. )میـس تان زبان و  .حافظ  يهاغزل  در  هایدگرـس تهران: فرهنگـس

 .یادب فارس

 .ریاساط:  تهران.  یخرابات   حافظ(.  1354. )نیالدرکن  فرخ،ونیهما

  ن یعبدالحس  و  رصادقیم  د یدسعیس  حیتصح به  .ظفرنامه(.  1387. ) یعل  نیالدشرف  ،يزدی

 . یاسالم   يشورا مجلس  اسناد مرکز: تهران ،یینوا

 


