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1. Introduction 

There is a close relationship between history and literature while 

epistemology is one of the motivations for such a relationship 

(Farahani Monfared, 1994, 24). The arts and literature as well as 

science and technologies are relied on the past events. Historical 

knowledge cannot be considered as a leisure activity, but it is an 

important obligation which is formed for general and particular 

apprehension (Stanford, 2007, 186). Epistemology is one of the three 

tenets for all sciences which create all process of knowledge and 

conceptualization along with ontology and methodology. Actually, 

epistemology deals with contexts of knowledge and the ways that 

human discover the world (Boril & Morgan, 2995, 9). According to 

Heidegger, the arts are manifestation, a different method which 

vitalize truth so each period correspond with the method that creates 

truth (Bolt, 1395:74) 

One the other hand, poetry as an abstract form of all arts is an 

ontological and historical manifestation. In these cases, a poet does 

not give historical and logical meaning to the phenomenon, though he 

is not separate from history and its related issues. According to 
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Heidegger, poets are the excellence of their era, since they decide to 

capture the related aspects by their words. They are more ubiquitous 

than other humans and more sensitive to the potential capacity of the 

language in the cases of revealing the human dimensions for him as 

well as attachment to the historical, social and natural reality (Gelen 

Gary, 1999, 90). 

 

2. Methodology 

Recognition of Hafiz’s historical knowledge can explain the effect 

of his historical and social conditions as well as the level and 

characteristics of historical knowledge in his poetry, since Hafiz grew 

in particular historical and geographical contexts. This research with 

its descriptive-analytic methods and utilization of Heidegger’s 

theoretical concepts tries to explain backgrounds, preconceptions, and 

the characteristics of his intuition and historical knowledge in his 

poems. 

  

3. Discussion 

Hafiz reflects our intuition and heritage in the history. History does 

is not considered as the books and the texts that were used for 

historiography; but, it is defined as the issues and problems which are 

passed in the history of a country. On the other hand, it must be said 

that the poet is a historic creature who grows in a particular time and 

place; so, he mentions the concepts and the elements of their national 

and historical identity in the poems. This kind of utilization has a 

close relationship with historical knowledge and intelligence as well 

as his attitude to this sphere and history of its territory. The knowledge 

and mentality of Hafiz in his poetry are based on the historical events 

and its related elements. 

  

4. Conclusion 

Any kind of understanding and recognition is basically 

chronological and historical. Realism, and Hafiz's backgrounds as well 

as historical and social and cultural context of his time and his past 

had an effective role in definition and formation of his historical 

viewpoint and knowledge in his poetry. In fact, factors like Hafiz 

growing up in a religious family, his reliance on the Quran as an 

inspiring source, along with study and thinking in historical texts like 

Shahnameh, and being surrounded by  historical, ancient ad cultural 
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geography of Fars and living in a turbulent period has brought special 

capacities in the presuppositions of his historical viewpoint.  

-Hafiz's historical view and knowledge in his poetry stems from 

various components like will and liberty, special attention to Jam-e 

Jam, making use of history as a means for creating content and 

serving as an example, trying to use historical and mythological 

elements, concepts and characters of Iran before and after Islam. 

Among these, prophets and religious figures besides historicak and 

mythological characters of Iran in pre-Islamic times had the highest 

frequency in his poems. 

- In Hafiz's poetry history and its relative concepts and elements 

have been used as a cognitive tool in the service of offering wisdom 

concepts and the transience of the materialistic world and power. 
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چکيده

شناسانه و تاریخی ماست که هستی ۀحافظها ومنظرها، سرگهشت ۀم و عصار، تجسّدیوان حافظ
ای بینی ایرانی را، به گونهی جهانهای تاریخی، رسالت پویایترین دورهدر یکی از پرآشوب

های بینش تاریخی حافظ در ها و ویژگیداشتاست. در این میان، پیشانگیز ادا نمودهشگفت
است. این جستار با غامپ و قابل درنگی است که چندان به آن پرداخته نشده ۀلئاشعار ، مس

، «دازاین»یرامون وجود انسانیتحلیلی و استعانت ممکن از مباحث نظری هایدگر پ -روشی توصیفی
های ها و آبشخورهای بینش تاریخی وی و همچنین ویژگیبا تمرکز بر دیوان حافظ شیرازی، زمینه

طرح بینش  دهند کههای این تحقیق نشان میآن را در کانون توجه خود قرار داده است. دریافته
بودگی، واقعمندی و خودفهمی اوست. تاریخی حافظ در اشعار ، برانگیخته از دنیای تاریخی، تاریخ

گیری بینش تاریخی ها و امکانات خاصی را در شکل، ظرفیتهای تاریخی حافظفهمگی و پیشافکند
. موقعیت مهم زمانی و مکانی حافظ، در کنار آشنایی عمیق او با قرآن، وی فراهم نموده است

ام معرفت تاریخی وی در برخی از شاهنامه و متون تاریخی و فرهنگی گهشته، موجب شده تا نظ
 و تابزاری در خدمت حکمت و عبرت، مشیّ ۀآثار ، با مفاهیم و ویژگیهایی چون: تاریخ به مثاب

ای های اسطورهجم، اهتمام به کاربست عناصر، مفاهیم و شخصیتاختیارباوری، توجه ویژه به جام
ای سحرانگیز و گونهتلمیح و تمثیل، بهر قالب ایهام، و تاریخی ایران، اسالم و جهان، تعریف و د

 ی شود.ازلی در دیوانش متجلّ
 ، معرفت، دازاین.حافظ شیرازی، دیوان، تاریخ :کليدی هایهواژ
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 مهمقدّ .1
میان دو دانش یا فن تاریخ و ادبیات، در تاریخ ادب و فرهنگ این سرزمین، همواره 

های این نزدیکی و همراهی گیزهاست. یکی از انهمراهی و ارتباط نزدیکی وجود داشته
هنر و ادبیات و شاید تا حدودی  (.24: 1272منفرد: شناسانه است )فراهانیی معرفتانگیزه

دانش و تکنولوژی بر شناخت به گهشته استوار است. شناخت تاریخی امری فانتزی و زینتی 
ای مهم بلکه وظیفه ،ها و امور دشوار نیستن ذهن در زمان فراغت از مشغولیتیا برای تفنّ

ای از فهم، بلکه برای خود فهم است که انجام آن نه تنها برای حفظ گونه یا حالت ویژه
در هر علمی یکی  (epistemology)شناسیمعرفت (.116: 1212)استنفورد، نیاز استمورد 

شود که به همراه گانه آن علم محسوب میهای سهاز اشکال و انگاره
جریان دانش و  ۀهم ۀ( آفرینندmethodologyشناسی )(  و رو ontologyشناسی)هستی
های دانش و چگونگی شناسی به بسترها و زمینهسازی آن هستند. درواقع معرفتمفهوم

به زعم هایدگر، هنر  (.9: 1212پردازد)بوریل و مورگان، جهان می ۀدستیابی آدم به مکاشف
و  آیدآن به هستن درمیت در است که حقیقمتمایزی  ۀگاه است. شیوخاستگاه و تجلی ایذات

آید، مشخد وجودمیتفاوتی که در آن حقیقت بهی مای با شیوهشود. هر دورهتاریخی می
 (. 74: 1292شود )بولت، می
گاه بینشی هنرها، تجلی ۀهم ۀو فشرد از دیگر سوی، شعر به عنوان چکیده   
و  نگارانهساختن معنای تاریخعر مشخدچند رسالت شا؛ هرشناسانانه و تاریخی استهستی
همه شاعر به عنوان موجودی انسانی، فارغ از تاریخ و این، باها نیستپدیده ۀنگارانوقایع

 مسائل مربوط به آن نیست. از دیدگاه هایدگر:
ها و سرآمدان هر عصرند؛ چون درصددند ذات نمودها را با کلمات تسخیر شاعران اسوه 

ۀ زبان برای های بالقوبلکه به امکان ،ها حاضرترندها از اکثر انسانکنند. آنان نه تن
ت تاریخی، داشتن او به واقعیّقکردن بر تعلّعاد انسانی بر خود  و برای ت کیدکردن ابآشکار

 ( 91: 1277گری، )هایدگر، به نقل ازگلن .ترنداجتماعی و طبیعی نیز حسّا 
 لهئ. شرح و بيان مس9-9

ها و دار مسیر تاریخی ماست. منظور از تاریخ، کتابای بینش و میراثنمحافظ، آیینه
بلکه مسائل و دردهایی است که بر تاریخ این ملت گهشته است.  ،نگاری نیستمتون تاریخ

است و در زمان و مکان  مندتاریخاز دیگر سوی  باید اذعان نمود که شاعر موجودی 
تاریخی و ملی خود را خواسته یا ناخواسته کند و عناصر و مفاهیم هویت خاصی رشد می

گیری از مفاهیم و عناصر تاریخی در شعر در ارتباطی دهد. این بهرهدر اشعار  بروز می
و تاریخ  شاعر و نوع نگر  وی به این حوزه تنگاتگ با معرفت و شعور تاریخی

ر ، با مفاهیم، در این میان بخشی از معرفت و ذهنیّت حافظ در اشعا ا  قرار دارد.سرزمین
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که در برخی از طوریبه ؛رویدادهای تاریخی و عناصر مربوط به آن شکل گرفته است
توان نقبی از دل شاعر را، به این دسته از موضوعات و مفاهیم تاریخی مشاهده اشعار  می

 نمود.
 پژوهش ة. پيشين9-2

 ۀپژوهش حاضر شایان ذکر است این است که دربار ۀخصوص پیشینآنچه در
ی بروز آن در ها و نحوههای معرفت تاریخی حافظ و ویژگیفهمها و پیشسرچشمه

 ۀدربارآثار  تاکنون پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ اما پیرامون این موضوع و 
 ،او تاکنون در البالی کتب ادبی و تاریخی و نیز مقاالت ۀو زمان ، تاریخحافظ نگریتاریخ

-، که در پیشبرد این جستار اهمیت قابل توجهی داشتهستمباحث فراوانی صورت گرفته ا

 مورد، در شناسیمکتب حافظ یا مقدمه بر حافظاند، از جمله: منوچهر مرتضوی در کتاب 
حافظ و » ۀای، منصور رستگار فسایی در مقالتوجه حافظ به عناصر و مضامین اسطوره

 نامهحافظن خرمشاهی در کتاب الدیفردوسی، بهاء ۀحافظ به شاهنام ۀعالق ۀدربار« فردوسی
 ۀدربار )ت ملی در معنی و صورت شعر حافظ( ی لب دریاگمشدهو تقی پورنامداریان در 

ای شعر حافظ به مباحث و نکات ارزشمندی اشاره های تاریخی و اسطورهمایهبرخی درون
 اند.نموده
برخی عناصر ، از «حافظ و فرهنگ ایرانی» ۀهمچنین عبدالرسول خیراندیش در مقال 

، و «تاریخ در آیینه غزل حافظ» ۀفرهنگی و تاریخی شعر حافظ،  بهروز ثروتیان در مقال
از « سیاسی قرن هشتم و ت ثیر آن در شعر حافظ -اوضاع تاریخی» ۀزرین واردی در مقال

و  وضعیت تاریخی و سیاسی عصر حافظ و ت ثیر آن بر شعر وی سخن به میان آورده
ای تحت ها نیز در مقالهاند. احمدرضا یلمهارزشمندی را ارائه نمودهها و مباحث تحلیل
هایی از این مقاله از ت ثیر ، در بخش«بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ»عنوان 

 است. حافظ از دنیای حماسی شاهنامه سخن به میان آورده
معرفت تاریخی حافظ های بینش و ها و سرچشمهفهمهمه این آثار، به پیشبا این 

اند های بروز و ظهور آن در شعر وی، چندان توجهی نکردهشیرازی و چگونگی و ویژگی
اتوجه به از این رو این جستار ب اند.و راه را برای پژوهشی مستقل و مبسوط هموار نموده

، در صدد پاسخگویی به این چگونگی معرفت تاریخی حافظ در آثار  موضوع و اهمیت
ها و آبشخورهای بینش و معرفت تاریخی داشتها، پیشزمینه .1: است رآمدهت بسؤاال

ها، چه مفاهیم و چه اهدافی در چگونه، با چه ویژگیموارد یادشده،  .2اند؟ حافظ چه بوده
  ؟اندآثار وی انعکا  یافته

ن که حافظ به عنواایم اشتهفو ، این فرضیه را به آزمون گه تگویی به سؤاالبرای پاسخ
های معرفت تاریخی خود را فهمها و پیشداشتوجودی انسانی و تاریخی )دازاین(، پیش
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های بینش تاریخی وی با فهماست. پیشت تاریخی و مکانی خود شکل دادهبر اسا  موقعیّ
انگیزی و توجه به کاربست عناصر و مفاهیم و مواردی چون: تقدیر و اختیارباوری، عبرت

قان مربوط به آن، تعریف و در قالب حکمت و ی و تاریخی و متعلّاهای اسطورهشخصیت
 مفاهیم عرفانی در آثار  انعکا  یافته است. 

 . ترورت، اهميت و روش پژوهش9-3
موجودی انسانی، در تاریخ و جغرافیای تاریخی  ۀمثابحافظ خود نیز بهنظر به اینکه 

ثیر شرایح تاریخی و اجتماعی تواند، ت خاصی رشد نموده، شناخت بینش تاریخی وی می
های معرفت تاریخی و در ها، میزان و ویژگیداشتعصر وی را در اشعار ، همچنین پیش

در اشعار  تبیین نماید. این جستار با روشی  ،از دانش تاریخ او راعین حال میزان شناخت 
ها، هتحلیلی و استعانت ممکن از مباحث نظری هایدگر، بررسی و تبیین زمین-توصیفی 

در دستور کار در اشعار ،  را های بینش و معرفت تاریخی حافظها و ویژگیفهمپیش
 است.خود قرار داده

 
 . بحث و بررسی2
 های اجتماعی و سياسی معرفت تاريخی حافظ شيرازیها و سرچشمه. زمينه2-9  

 ۀوی هر دوراز دیگر س (.74: 1292کند )بولت، هنر در خأل اجتماعی و تاریخی عمل نمی   
فهم  .(21: 1276ها و معانی متمایز خود را دارد)مولکی،تاریخی و هر گروه اجتماعی ارز 

ها و آبشخورهای بینش تاریخی حافظ شیرازی، پیوندی تنگاتنگ با اوضاع داشتها، پیشزمینه
های غالب گفتمانوی و همچنین زندگانی شخصی او دارد.  ۀو گهشت سیاسی و اجتماعی زمانه

معرفتی اندیشمندان و همچنین هنرمندان آن  ۀفرهنگی در هر عصر می تواند بینش و نگر
 ر سازد. دوره را مت ثّ

ای از مباحث نظری وی از پاره تواناندیشمندان و متفکرانی است که می ۀهایدگر از زمر
معرفت تاریخی حافظ شیرازی  بهره گرفت. رهیافت فلسفی هایدگر در کتاب  مورددر 
(  Dasein، در تحلیل ساختار وجودی انسان و فهم وجود و هستی، دازاین)«ی و زمانهست»

ای (. دازاین هستنده112: 1276کواری، ؛ مک72: 1296)هایدگر، یا موجودی انسانی است
هستی  ۀگردد، بلکه از آن رو که در حیطاست که صرف  در میان هستندگان دیگر واقع نمی

د، به لحا  هستومندی از هستندگان دیگر متمایز است. خود  همّ  این هستی را دار
ویژگی خاص این هستنده آن است که با هستی خود  و از طریق هستی خود ، این 

 ۀی هستی دازاین است. ممیزگردد. فهم هستی خود مشخصههستی بر او گشوده می
(. دازاین 12-12: 1296هستومندی دازاین در آن است که او هستی شناسانه است )هایدگر، 

( برای آن رقم facticity« )بودگیواقع»از آنجا که وجودی در عالم است، ویژگی 



 224 یرازیش حافظ یخیتار معرفت بر یلیتحل/ 

بودگی است. واقعیعنی دازاین در جهانی است که از قبل برای او رقم خورده؛ خوردمی
سازد؛ دازینی که در برابر جهانی که برای او ساخته شده محدودیت تاریخی دازین را می

آن فراتر رود دارای  شود و اگر بخواهد ازبدیل به فرد منتشر میشود، تتسلیم می
بودگی است، (. ویژگی دیگری که وابسته به واقع29: 1291نژاد، )بوذریمحدودیت است

است ( آدمی است. دزاین همواره در وضعیت و موقعیتی افکنده شدهthrowingافکندگی )
ات و فهم، موجودات را بر خود ( دازاین از طریق احساس421-427: 1296)هایدگر، 
ها های دازین را آشکار می کند و دازین خود را به سوی آنفهم امکان ،کندمنکشف می

ی هایدگر هرگونه (. در انگاره14: 1279؛کوروز، 121، 719: 1296افکند )هایدگر، می
بودن در هبودگی و افکند(  است، واقعfore structureساختار)فهم و معرفتی، مبنی بر پیش

های پیشین (. فهم121-126: 1296دهد )هایدگر، ح و زمان، فهم را به جهتی سو  میشرای
و گهشته ماحصل تاریخمندی انسان و یا دازاین است. دازاین به جهانی پرتاب شده که 
دارای سابقه و پیشینه است. فهم و بینش ما از هر چیزی مسبو  به ساختاری است که از قبل 

دیگر دازین دارای گهشته، تاریخ و شناسنامه است. انسان با عبارتیاست. بهیت شدهدر ما تثب
 (.194: 1277های تازه می رود )پالمر، ها و افقهای خاص، به سراغ فهماین ویژگی

است. ی خاصی افکنده شدهحافظ، دازاین و وجودی انسانی است که در عصر و زمانه    
نام، نسبت  مرفه و مههبی در ای خو شود: وی در خانوادهباط میگونه که از آثار وی استنآن

و در کودکی و آغاز نوجوانی تحت تعلیم مسایل و مطالب و  1شیراز چشم به جهان گشود
مراحل مختلف امور دینی قرار گرفت. حافظ با تکیه بر تال  و همت خود، در سن هفت یا نه 

فرخ، تن فنون و علوم قرآنی توجه نشان داد)همایونسالگی قرآن را از بر کرد و سپس به فراگرف
 (.12 -16: 1212کوب، ؛ زرین94-92: 1269

 ؛یده و محصول یک عصر برزخی و بینابینی در تاریخ ایران استیحافظ از حیث تاریخی، زا
برزخ مابین فروپاشی ایلخانان و استقرار تیمور در ایران. عصری که تبعات دهشتناك هجوم 

 ۀزمدت، با ورود مدعیان مختلف داخلی و خارجی، و منازعات خونین آنان، جامعمغول در درا
این قوم یغماگر، نظیر:  ۀبود. اعمال وحشیان پهیر ساختهایرانی را از ابعاد مادی و معنوی آسیب

ها و کشیدن کتابخانهآتشها، تخریب در شهرها و روستاها، بهانداختن از انسانجوی خون راه
الدین جوینی، ساالران باکفایت ایرانی چون: شمسگی، قلع و قمع وزرا و دیوانمراکز فرهن

اهلل همدانی، خواجه صدرالدین احمد خالد زنجانی و تحمیل خواجه رشیدالدین فضل
انگیزی چون: وحشت، فقر و فرسا، پیامدهای ناخوشایند و غمهای کمرشکن و طاقتمالیات

و فساد، ریا، جهل، تزویر، و در عین حال خستگی مفرط و بازار فحشا  ۀو توسع فاقه، اشاعه
 در برابر حوادث به دنبال داشت. را واکنشی آن بی ایرانی و ۀانگیز جامعترقّ
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منفی اجتماعی و فرهنگی آن  هایشاید کمتر کسی چون حافظ به تبعات  هجوم مغول و اثر
های های موج و گرداببیمهای تاریک، در اشعار  اشاره کرده باشد. عصر حافظ، عصر شب

: 1294های فتنه از سقف مقرنس )حافظ، (. عصر بار  باران11/ 1: 1294ل است )حافظ، یحا
/ 471؛ 91/ 2: 1294شکستگان و به جان آمدن دل از تنهایی )حافظ، عصر کشتی ،(291/ 272
است. اندوه  زدهایرانی رقم ۀقسمت، قبپ و اندوه را برای حافظ و جامع ۀعصری که قرع ،(221

های ها و فراز و نشیبحافظ، شخصی، رمانتیک و انتزاعی نیست. این اندوه کش و قو 
 آورد:ی حافظ، آن را فرا یاد میانگیز تاریخی است که حافظهرقت

 دل غمدیده ما بود که هم بر غم زد  دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند

 (.171/ 122: 1294)حافظ،                                                                                                                 
بودگی حافظ در بستری از شرایح تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی، بینش و واقع   

است. شرایح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر حافظ و زدهمعرفت خاصی برای وی رقم
موقعیت تاریخی و جغرافیایی زادگاهش شیراز و به طور کلی فار ، ظهور و بروز همچنین 

است. الزم به ذکر نمودهپهیر های تاریخی را در شعر  ممکن و امکانعناصر، مفاهیم و رویداد
ی تمدن ایران باستان و وجود است که موقعیت تاریخی و جغرافیایی فار  به عنوان گهواره

شکوه ایران گهشته برای هر  ۀکنندراکز مهم تاریخی در آن، همواره تداعیابنیه، عمارات و م
 است.ای بودهببینده
آل اینجو، دوران میانسالی با  ۀایلخانان، دوران جوانی با سلسل ۀدوران کودکی حافظ با سلسل 
ی اینها موقعیت خاصی را برا ۀآل مظفر و دوران کهولت با هجوم تیمور مقارن بوده و هم ۀسلسل

 ۀها جز دوران کوتاه سلسلاست. در تمامی این دورهعنوان وجودی انسانی فراهم نمودهحافظ، به
است. آل ایرانی حاکم بوده ۀانگیز و پریشانی بر جامعتشرایح رقّ -هم در فار آن-آل اینجو

 (ه726)خانالدین محمود شاه اینجو توانستند پس از مرگ ابوسعید بهادراینجو به رهبری شرف
الدین مظفری ای مستقل در فار  توفیق یابند. امیر مبارزآخرین ایلخان مغول به ت سیس سلسله

( 216: 1271؛ باسورث، 21: 1264نیز که نسبش به اعراب مهاجر در خراسان می رسید )کتبی، 
و پس از فروپاشی دولت ایلخانی پای در میدان قدرت نهاده بود، دیری نپایید که به صورت 

ی که میان این دو دارسیاسی و نظامی دامنه ۀرسخت آل اینجو درآمد. در منازعرقیب س
-وجودگرفت، جدال فرهنگی پر سروصدایی حول دو مفهوم فارسی و عربی نیز میان آنان بهدر

توان مشاهده آمد که انعکا  آن را در دیوان حافظ که با شیخ ابواسحا  همراهی داشت می
 (. 117: 1271نمود )خیراندیش، 

عی و خواهان سرسخت برپایی ب، مستبد و مدّالدین مظفری که دینداری متعصّامیر مبارز
سمرقندی، ؛ عبدالرزا 219/ 2: 1211؛ خواندمیر، 266/ 1: 1211شریعت بود )حافظ ابرو، 

قدرت، سرانجام جانب  ۀ(،  پس از تکاپوهای چندی در عرص64: 1264؛ کتبی، 292/ 1: 1212
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آخرین خلیفه عباسی، به نام  ،ر را گرفت و با یکی از بازماندگان مستعصمخالفت عباسیان مص
؛ کتبی، 299 -211/ 1: 1212ابوبکر بیعت نمود و به نام وی سکه زد )عبدالرزا  سمرقندی، 

های نظری آن به دوران قبل از چند در جنبهی کوشید شرایح سیاسی ایران را هر(. و67: 1264
در برابر شیخ ابواسحا   ،(117: 1271ان بازگرداند) خیراندیش، مغول و انقراض خالفت عباسی

ای اینجو مدعی احیای حکومت کیانیان و ساسانیان شد و افزون بر شرایح مساعد فرهنگی ویژه
 که در قلمرو خود فار  ایجاد کرد به احداث قصری نظیر ایوان کسری در شیراز اقدام نمود.

پادشاهان ساسانی  مانندحکومتی، درباری ه ۀپایساختن  استواراز  پستا  بر آن بودشاه شیخ 
چند اقدامات شیخ ابواسحا  اینجو در احیای فرهنگ . هر(266/ 1: 1241بطوطه، )ابن سازدپابر

ه. ،  724الدین مظفری در سال و تمدن عصر ساسانی با شکست و قتل وی توسح امیر مبارز
اما ت ثیرات فرهنگی و معنوی آن  ،(74-72: 1264؛ کتبی، 291/ 2: 1211عقیم ماند )خواندمیر، 

ت ثیر قابل توجهی در آن روزگار  بر جای گهاشت؛ چنانچه حافظ نیز در شعری به درخشیدن 
 خو ؛ اما مستعجل این دولت اشاره نموده است:  

 خو  درخشید ولی دولت مستعجل بود  راستی    خاتم     فیروزۀ       بواسحاقی

 (199/ 217: 1294)حافظ،                                                                                                                        
بنابراین در عصر حافظ زمینه برای بروز و ظهور رویدادها، مفاهیم و عناصر تاریخی در شعر 

مفاهیم داشته، آن را در شعر خود انعکا   است و با بینش عمیقی که پیرامون اینوی فراهم بوده
گونه استباط نمود که حافظ به عنوان دازاین و وجودی انسانی، توان اینمی ؛ بنابرایناستداده

توان به است. از دیگر سوی دازاین را نمیتاریخ، موقعیت و امکانات خاص خود را داشته
ای مثال با فردوسی، نیما یوشیج و دیگران لها ماهیت حافظ بر ؛ماهیتی ایستا و ثابت تعریف نمود

اند. حافظ ها ایجاد نمودهبلکه منبعث و برانگیخته از طرحی انتخابی است که آن ،یکی نیست
بنابراین  ؛بودن او با دیگران متفاوت استخود را دارد، دنیا و در عالم ۀچون ساختار وجودی ویژ

 مندی و خودفهمی اوست.یخی، تاریخطرح بینش تاریخی حافظ، برانگیخته از دنیای تار
حافظ به متون  ۀتوان در مطالعه و عالقهای بینش تاریخی حافظ را میفهموجه دیگر پیش

های کهن و حافظ به داستان قرآن و شاهنامه جستجو نمود. عالقۀتاریخی و مههبی، از جمله 
است. حافظ اشتههای بینش تاریخی وی دداشتتوجهی در پیشفردوسی سهم قابل ۀشاهنام
دار وی به فردوسی و کتاب او و منش و است و این اعتقاد دامنهفردوسی را بارها خوانده ۀشاهنام

های داستانی شاهنامه، سبب می شود که شعر حافظ سرشار از مفاهیم و رفتار و شخصیت
 (. 91: 1271مضامین باستانی، اساطیری و تاریخی ایران باشد )رستگار فسایی، 

برد و آنچنان با مضامین و قهرمانان شاهنامه را بارها و بارها در اشعار خود نام میحافظ 
کوچک در دیوان خود جای  ۀتوان گفت یک شاهنامآشناست که می شاهنامۀ فردوسیمفاهیم 

(. از دیگر سوی ت ثیر عمیق قرآن بر صورت )ساختار( و محتوای 174: 1291ها، داده است )یلمه
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(. 69: 1214شاهی، پژوهان است )خرمقان و حافظمحقّ ۀم و مورد ت یید همسلّشعر حافظ امری م
حافظ، خود حافظ قرآن بوده و بارها از قرآن به  ن این موضوع مهم باید گفت که اوالیدر تبیی

دم این م نو  و هماست و نشان داده که همواره بخش یاد کردهعنوان یک منبع فیاض و الهام
(. 129: 1216است )طغیانی،قرآن به طور وسیع و عمیق برا او اشراف داشته کتاب آسمانی بوده و

 است:نیز در ابیاتی به این موضوع اشاره نمودهاو 
     

 قرررآن زبررر بخرروانی بررا چهررارده  روایررت      سان حافظرسد به فریاد گرخود بهعشقت
 ج

 (141/ 94: 1292)حافظ،                                                                                                                                
 بررررره   قرآنررررری   کررررره    انررررردر  سرررررینه داری  ندیدم   خوشتر     از    شعر   تو   حافظ

 

 (241/ 94: 1292)حافظ،                                                                                                                                  
 ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

 

 لطرررایف    حکمررری   برررا   کتررراب قرآنررری  
 

 (79: 1292)حافظ،                                                                                                                                        
ای از ر از قصد و روایات قرآنی بخش عمدهی و ت ثّشده تا وی با ت سّله باعثئاین مس  

ق در متون بنابراین مطالعه و تعمّ ؛در اشعار  منعکس نماید ،بینش تاریخی خود را شکل داده
م نو  و حافظ  فردوسی و همچنین متون مههبی، چون: قرآن کریم و ۀتاریخی، نظیر: شاهنام

های بینش تاریخی وی ت ثیر داشتدر پیش ،بخش آسمانیعنوان یک منبع الهامبه  آن بودن
-ل و تعمق در این دسته از آثار باعث شد تا وی پیشکه ت مّایگونهبه؛ بسزایی داشته است

ی های نظام معرفتی و بینشی خود را شکل دهد و آن را در تدوین و خلق آثار ، متجلّفهم
 نماید.
 تاريخی حافظ شيرازی  های معرفت. ويژگی2-2

ت مل و تعمق در موارد یاد شده و همچنین اشعار حافظ شیرازی، بیانگر آن است که وی 
ت خاصی برای علم و دانش تاریخ قائل بوده و از عناصر، مفاهیم و موضوعات مرتبح به آن اهمیّ

های بینش و معرفت تاریخی حافظ، ژگیکلی ویطوراست. بهدر برخی آثار  بهره گرفته
 برآیند مفاهیم و عناصر ذیل می باشد:

 توجه ويژه به جام جم 2-2-9

عنوان یکی از پادشاهان در اساطیر ایرانی و هندی مشهور است. جمشید یا جم، به
و وی را اولین  روایات اساطیری دوران پادشاهی وی را دوران شکوه و عظمت یاد نموده

اند ها دانستهها و پلها، ساختمانسالح ۀآهن و زر و سیم، سازند ۀکنندخراجبانی و است
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جم باید گفت که جمشید و کیخسرو مشهورترین  جام مورددر  (.421 -422: 1269)صفا، 
جام ویژه در ادبیات و روایات ایرانی هستند. کیخسرو در داستان بیژن و  ۀهای دارندچهره

)فردوسی، بخشدآن بیژن را از بن چاه نجات می ۀه به وسیلمنیژه جامی جهانبین دارد ک
یکی از وجوه بینش و معرفت تاریخی حافظ شیرازی توجه وی به   .(661 -661/ 1: 1292
نما، جهان جهان بین، جام جام است که در شعر وی به اشکال گوناگون:« جام جم»مفهوم 

شدگی حافظ رسد پرتابنظرمیاست. بهنما و جام عالم بین، آمدهجام کیخسرو، جام گیتی
های بزرگ و فراوان باستانی نظیر: در جغرافیای تاریخی و باستانی فار  و وجود ابنیه

، به احیای ویژه سلطان ابواسحا به، اینجوجمشید در این جغرافیا، در کنار توجه آلتخت
ای این دسته مفاهیم مساعد بر ۀمواریث فکری و فرهنگی حکومت کیانیان و ساسانیان، زمین

جام به اشکال مختلف و  ۀاست. در دیوان حافظ واژرا در اشعار حافظ فراهم نموده
است. در این میان مفهوم بار در اشعار وی آورده شده 171ای نمادی نزدیک به گونهبه
ده توان این عقیقاطع می . به ضر داردبار در شعر وی، بسامد باالیی  21با تکرار « جمجام»

انگیزی به زیبایی و دل« جمجام»یک از شعرای عارف ایران، را اظهار کرد که در آثار هیچ
خورد. حافظ بهتر از هر کسی نمیچشمرفته بهکاردر دیوان شاعر شیراز بهعی که و تنوّ

 استتر از هر کسی آن را استعمال کردهجم را دریافته و زیباتر و عالیمفهوم جام
 (. 117 :1262)مرتضوی، 
با این تفاوت که آن را گاهی از  ،طلبد معرفت استجم میحال آنچه حافظ از جامدرهر

نات هست از ئجوید که با ذو  بیخودی حجابی را که بین انسان و کالحا  محتوای جام می
گون آن تمام کند  که صفای آینهدارد و گاه از لحا  شکل جام طلب میمیمیان بر

بخشد و برای عارف آنچه را که معرفت واقعی است جلوه می ،که هست گونهنات را آنئکا
 (. 92: 1212کوب، بخشد )زرینق میتحقّ

دل .جام می ب .است: الفدر دیوان حافظ به دو معنا به کارگرفته شده« جمجام »البته
؛ (262: 1262نما و رازگشای عارف است )خرمشاهی، جم کنایه از دل غیبعارف. جام 

اختالط  ،با جام می ،بین اسرارنماجام جهان»توان چنین استنباط نمود که دیگر، میارتیعببه
بیند و حقایق و اقتران تام دارد و عارف بزرگوار در جام میِ صافی، راز دهر را معاینه می

(. این امر 119:  1244)مرتضوی، «کندقدح  مشاهده می ۀاولین و آخرین را در آین
های سیر و حافظ است که برای تعمیق و جاودانگی اندیشه ۀمندی رندانبرخواسته از توان

رود تا هم معرفت و وقوف خود را به سلوك، به سراغ مضامین فکری تاریخ باستان می
نجات بخشد و  ها و مفاهیم ملی را از مهجوریآیین گهشتگان بنمایاند و هم این واژه

ید و در تاریخ ادب ماندگار استانی بیاراهای عرفانی نیز به آیین بحال اندیشهعیندر
له بیانگر آن است که قبل از ئ(. بنابراین این مس42: 1219)منصوریان سرخگریه، نماید
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ای داشته و شناخت شناخت و معرفت تاریخی و اسطوره« جام جم»هرچیز حافظ نسبت به 
ای را از آن در زهخود از این مفهوم را در اشعار  با مباحث عرفانی درآمیخته و معانی تا

توان جمله ابیاتی که حافظ در آن به این مفهوم نظر داشته، می؛ ازاستاشعار  ارائه نموده
 به موارد ذیل اشاره نمود:

 کررردسررالها دل طلررب جررام جررم از مررا مرری    
 

 کرررردآنچررره خرررود داشرررت زبیگانررره تمنّرررا  مررری    
 

 (164/ 142: 1292)حافظ،                                                                                                                               

 جم از کان جهانی دگر استگوهر جام
 

 داریمررری  گطططرانکطططوزهترررو تمنرررا   زگرررل     
 

 (226/ 421: 1292)حافظ،                                                                                                                                            

 جم  دارد نمای  است و جامدلی که غیب
   

 ز خررراتمی کررره از او گرررم شرررود چررره غرررم دارد    
 

 (.122/ 119: 1292)حافظ،                                                                                                                

 
 و اختيارباوری  ت. مشي2-2-2ّ

ترین و دیگر مشیت و اختیارباوری، یکی از مهمعبارتیموضوع جبر و اختیار یا به
های کالمی است. غیالن دمشقی و معبد شده در تاریخ اندیشهترین مباحث مطرحقدیمی

 اختیار ۀبار مبحث و اندیشنخستیندوم هجری قمری  ۀاول و اوایل سد ۀجهنی در اواخر سد
ل و رفتار خود راهی از پیش . آنان بر این باور بودند که انسان در اعماکردندمطرح  را

دارد. معتزله نیز بر این باور خود قدم بر می ۀپیماید و به انتخاب و ارادشده نمیتعیین
 ،مقابل این جریان(. در 119: 1296؛ رازنهان و شیردل، 117 -119: 1274بودند)بدوی، 

دار آن جهم بن صفوان بود. وی بر این باور بود که انسان در مجبره قرار داشت که پرچم
(. 67 -62: 1212افعال خود فاعل حقیقی نیست و فاعل حقیقی خداوند است )صابری، 

های فکری و فرهنگی ایرانیان است که برخی لفهؤحال تقدیرگرایی یکی از مهمترین مدرهر
( و برخی دیگر 7: 1272آبادی، اسالم )دولت های زروانی و قبل ازرا در اندیشه آنۀ ریش

 اند. ( دانسته49، 44: 1279های کالم اسالمی )مطهری،در اندیشه
ها و مفاهیمی نظیر: تقدیر، سرنوشت، قضا و قدر، قسمت، بخت، طالع، وجود اصطالح

بیانگر اهمیت و توجه فراوان آن در نزد  اقبال و ...، در تاریخ و ادبیات منثور و منظوم ما،
. افزونی این مفاهیم و موارد در شعر استزبانان کلی فارسیطورخان و بهشاعران، مورّ

کند که آشوب های شاعران قرون چهارم تا هشتم هجری قمری این احتمال را تقویت می
از جمله  هرا  و ی   مردم، ۀها  و دیگر حوادث تلخ تاریخی که مایداخلی و جنگ
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این باور را در متون تاریخی و ادبی تشدید  ۀر و اشاعتصوّو  خان و شاعران نیز بودهمورّ
 (. 111: 1214اند )هدایتی، کرده

ماند؛ اما از چیرگی جبر و تقدیر حافظ شیرازی در اشعار  اگرچه از اختیار غافل نمی
ین تقدیرباوری و اختیار باوری بنابرا ؛(62: 1219خلیلی، نیز سخن به میان می آورد )باقری

 را بینش است که ابزار سنجش کنش انسانی فۀی حافظ شیرازی در مؤلّیکی دیگر از انگاره
آورد. از دیدگاه وی، جریان تاریخ و متعاقب آن، تغییرات اجتماعی میدر تاریخ فراهم

چند حافظ تیار و کنش اعمال انسانی است؛ هرخداوند و همچنین اخ ۀحاصل و پیامد اراد
گهارد. در اینجا تنها به این موضوع را به شکلی کلی و غیرایضاحی با مخاطب در میان می

 شود:بیان مواردی چند بسنده می
 فلک به  مردم   نادان دهد زمام  مراد

  ج
 همرین گناهرت برس    تو اهرل فضرل و کمرالی    

 

 (221/ 269: 1292)حافظ،                                                                                                   

 سهو و  خطای بنده  گر  اعتبار نیست
 

 معنرریّ عفررو و رحمرررت پروردگررار چیسرررت    
 ج

 (124/ 62: 1292)حافظ،                                                                                                         

 

 بیررا تررا گررل برافشررانیم و مرری در سرراغر انرردازیم    
 

 نررو درانرردازیمبشررکافیم و طرحرری فلررک را سررقف  
 

 (291/ 274: 1292)حافظ،                                                                                                                            

 ده کرره بررا حکررم ازل ترردبیر نیسررت   سرراقیا مرری 
  ج 

 انررردقابرررل  تغییرررر نبرررود   آنچررره تعیرررین کررررده 
 

 (216: 1292)حافظ،                                                                                                                                    

 نتررروان کرررردبررره آب زمرررزم و کررروثر سرررفید  
  

 گلررریم بخرررت کسررری   را کررره بافتنرررد سررریاه 
 

 (291/411: 1292)حافظ،                                                                                                                                

 دسررت از طلررب نرردارم تررا کررام مررن   برآیررد    
       

 ان یررا جرران زتررن برآیررد  یررا تررن رسررد برره جانرر   
 

 (191/ 222: 1292)حافظ،                                                                                                                           
 ای در خدمت اخالقعبرت و وسيله ةمثاب.تاريخ به2-2-3

گونی، نظیر: تفسیرکردن، است که به معانی گونا« رعَبَ»ی عبرت بر وزن فِعلَه از ریشه ۀواژ
 است. وجه غالب این معانی انتقال از حالی به حال دیگر است )راغبکردن و ... آمدهعبور
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شود؛ چراکه این دو را به می(. در عبرت و اعتبار نیز همین معنا دیده221: 1211اصفهانی، 
( و انسان از پند و اندرز، از 11/ 9 : 1411 منظور،)ابناندمعنای پند و اندرز گرفتن آورده

واقع درشود. نقل یک سخن یا حریان و رویداد تاریخی به معنای ماورای آن رهنمون می
آید و به معرفت میظاهری پیش های عینی وامور و پدیده موردعبرت حالتی است که در 
 شود. باطنی و درونی منجر می

های توان ظهور و سقوط حاکمان، جوامع و تمدنای است که در آن میتاریخ آیینه 
ر در اخبار و روایات آن در  عبرت آموخت )جعفری، گوناگون را مشاهده نمود و با تفکّ

 انگیزی تاریخ و جریان زمان و در ت کید و ابرام حافظ بر عبرت (.22: 1292
ن شاخه از علوم است. های دانستن ایترین فایدهگرفتن از آن، به عنوان یکی از عمدهاخالقی

شد روز به یک نفر واگهار میقرن هشتم هجری قمری که حکومت هرچند در مقطع زمانی
های پایید، حکومتاما خود نیز دیر نمی ،کردو پسر برای کسب قدرت به پدر خیانت می

 و در ادامه گردیدندمیشدند و سپس مضمحل میهای محلی تبدیل بزرگ به حکومت
آنچه بیش از  ،(161: 1211)واردی، دادار رخ همه حوادث فجیع و ناگوآنتیمور و  ۀحمل

داد، شد و بینش و معرفت تاریخی وی را شکل میهمه به ذهن شاعر متبادر می
ترین هدف ها و ناپایداری دنیا بود. امری که یکی از عمدهبودن حکومتمستعجل
فظ مت ثر از این شرایح تاریخی و با ت ثیر رود. حامیشمارنگاری در تاریخ ایران نیز بهتاریخ

است و هدف از ذکر  2های اسالمی که برای هر امتی اجلی قایلاز قرآن و آموزه
در خالل برخی از اشعار  یا با اشاره به  2انگیزی می داندسرگهشت پیشینیان را عبرت

ه دولت ها و عناصر تاریخی و اساطیری، و یا به شکلی کلی یادآور می شود کشخصیت
 ثبات، فانی و مستعجل است:دنیا، بی

 زانقرالب    زمانرره    عجرب   مرردار  کره   چرررخ   

 قدح بره شررط  ادب گیرر    زان   کره تررکیبش     

 کراوو  و کری کجرا رفتنرد    است که   که آگه
 

 از   ایررررن   فسررررانه  هررررزاران   هررررزار     دارد    یرررراد    

 ز کاسرررۀ   سرررر  جمشرررید و بهمرررن  اسرررت   و قبررراد     

 ؟جررم بررر برراد رفررت تخررتاسررت کرره چررون فواقرر کرره
 

 (142/ 111: 1292)حافظ،                                                                                                                     

 جمشید   جز   حکایت جام   از جهان نبرد
 

 زنهرررار دل   مبنرررد   در   اسرررباب    دنیررروی   
 

 (262/ 416: 1292)حافظ،                                                                                                                                            

 دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن
 

 از فررریپ جرررام و قصرررۀ جمشرررید کامکرررار   
 

 (211/ 246: 1292حافظ، )                                                                                                                                          

 و یا به شکلی کلی:
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 الجمله  اعتماد    نکن بر ثبرات  دهرر  فی
 

 کننرردایسررت کرره تغییررر مرری   کرراین کارخانرره  
 

 (192/ 211: 1292)حافظ،                                                                                                          
 اعتمادی    نیست    بر   کار     جهران 

 

 بلکررره   برررر  گرررردون  گرررردان   نیرررز   هرررم   
 

 (212/ 262: 1292)حافظ،                                                                                                              
 های تاريخی گرشتهاستعمال عناصر و شخ يت 2-2-4

هرای  گروهری از خرالق   با  از منظر گرینبلت، یک اثر هنری محصول گفتگوی یک خالق
ای و تراریخی،  ای پیچیرده از قراردادهرای مشرترك، مواریرث اسرطوره     دیگر، کره مجموعره  

بنرابراین هنرمنرد از    ؛((Malpas, 2006: 61-62باشرد  های جامعه اسرت، مری  ها و عرفرسم
 هرای تراریخی، اجتمراعی و فرهنگری خرود بررای تولیرد اثرر بهرره         منظرها، واژگان و آمروزه 

های تاریخ ملی و اسالمی، که از جوید. یادکرد خاندان و پادشاهان، پهلوانان و شخصیتمی
های مختلف یکردهای مهم شاعران و نویسندگان دورههای مرسوم و همچنین از رودستمایه

 است.  ای برخوردار شدهبوده، در شعر حافظ نیز از اقبال و توجه ویژه
کرارگیری  حافظ، بخشی دیگرر از ذهنیرت و معرفرت تراریخی خرود را برا اسرتعانت و بره        

خ هرای تراری  های اساطیری و تراریخی، از میران حروزه   مصالح، عناصر، رویدادها و شخصیت
اساطیری ایران، تاریخ ایران قبل و بعد از اسالم، تراریخ اسرالم، تراریخ انبیرا، عرفرا و اولیرای       

قالب تلویح، ایهام و ... متجلی نموده و برا مخاطرب   الهی و در برخی موارد تاریخ جهان، در 
 گهارد.در میان می

انرد و در  داشرته های مههبی بیشترین بسامد را در شعر حرافظ  پیامبران، فقها و شخصیت   
(. توجه و اهتمرام وافرر وی بره ایرن دسرته،      1بار، جدول شماره 126)انداول قرار گرفته ۀمرتب

نمایرد. در ایرن میران حضررت آدم،  نروح،      نگر  مههبی وی را بالفاصله به ذهن متبادر می
جمله پیامبران ، خضر، شعیب، صهیب رومی، شافعی و...  ازحضرت موسی و عیسی، سلیمان

انرد. هردف و   های الهی و مههبی هستند که توجه حافظ را به خود جلرب نمروده  صیتو شخ
 های اخالقی و مضمونی است. نیت حافظ از اشاره به آنان، بهره

ای و تاریخی قبل از اسالم و عناصر مربوط به آن، در شعر های اسطورهها و نامشخصیت 
(. 1ۀ برار؛ جردول شرمار    114انرد ) گرفتره  ی دوم قررار و در مرتبره   حافظ بسامد باالیی داشته
هرای  نظیر خود، اسرطوره ای، با هنرمندی بیکامل بر منابع اسطوره حافظ با اشراف و آگاهی

نامره و سرایر   نهایت ایجاز در غزلیات، سراقی می را به صورت بسیار فشرده و درایرانی و اسال
گ را ترررا  داده و بررا اسررت. او بررا هنرمنرردی، تمررام جررواهرات رنگارنرراشررعار خررود آورده

: 1216سرپهر،  )همایوناسرت توانمندی تمام، در غالب یک بیت یا حتی یک مصرع گنجانده
42 .) 
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ها و القاب  اساطیری  و همچنین تاریخی ایران باستان  که در شعر حرافظ بره   از شخصیت
، «رامبهر »، «افراسریاب »، «جمشرید »ها و القابی چرون:  توان به شخصیتاست میآن اشاره رفته

، «ترور »، «سریاو  »، «کراوو  »، «فریدون»، «خسرو»، «سیامک»، «پشنگ»، «تهمتن»، «پرویز»
بررای مثرال    ؛یراد نمرود  « مرانی »و « رسرتم »، «قبراد »، «کسری»، «زردتشت»، «کیخسرو»، «سلم»

جمشید یازده بار، کیخسرو هفت بار، کاوو  چهار بار، پرویز سه بار، افراسریاب و فریردون   
ر، در دیرروان وی آمرده اسررت. در ایرن میرران جمشرید بسررامد براالیی در میرران     برا  و رسرتم دو 
است. هدف غایی حافظ از اشاره به این دسته های اساطیری به خود اختصاص دادهشخصیت

باشرد. در اینجرا بره ذکرر     ی آنان مری ه مضمون عرفانی و اخالقی به واسطهئها ارااز شخصیت
 شود:      چند نمونه بسنده می

 گفت جمشید با تاج و گنج چو خو 
 

 کرررره  یررررک  جررررو   نیرررررزد   سرررررای  سررررپنج   
 

 (.277: 1292)حافظ،                                                                                                                    
ی حرافظ  حال زمانهینهای تاریخی ایران بعد از اسالم و در عها، وزیران و نامشخصیت   

 ۀانرد و در مرتبر  ای مستقیم و غیرمستقیم، بسامد قابرل تروجهی داشرته   گونهنیز در شعر وی، به
تروان بره کسرانی    هرا مری  این شخصریت  ۀجمل(. از1بار؛ جدول شماره  62اند)سوم قرار گرفته

ع شرجا (، شراه 222 :(، چنگیز )همران 222، 111: 1292چون: سلطان محمود غزنوی )حافظ، 
، 211، و...(، شاه یحیری ) 167، 22(، شاه منصور )214، 229، 244، 242، 221، 71، 76، 72)

(، و تیمرور لنرگ   261، 221، 111(، ایاز )212، 172، 71، 62الدین محمد )(، قوام226، 211
هرا، حرافظ بره تراریخ     (، اشاره نمود. در کنار ایرن شخصریت  221، 266به شکلی غیر مستقیم)
ای غیر، چون اسکندر مقدونی، افالطرون و همچنرین عناصرر مربروط بره      هجهان و شخصیت

 است.که عنوان و لقب امپراتوران روم شرقی بوده، توجه نشان داده« قیصر»آن، نظیر 
های عشا  تاریخی اعم از ایرانی و عرب، نظیر: حافظ، در نگر  به تاریخ به شخصیت   

اسررت. ایررن دسررته از ، توجرره نشرران دادهخسررو و شرریرین، شرریرین و فرهرراد ، لیلرری و مجنرون  
برار؛   49اند )ها از حیث بسامد و استعمال در شعر حافظ، در رتبه چهارم قرار گرفتهشخصیت

ه مضامین و پیرام اخالقری و   ئها نیز ارا( هدف حافظ از اشاره به این شخصیت1 ۀجدول شمار
 به شیرین و فرهاد:برای مثال اشاره  است؛وفایی جهان خاکی ثبانی و بیهمچنین بی

 فرهررادکش فریرراد بنیرراد از ایررن برری پیراسررت وجهرران
 

 نیررنگش ملرول از جران شریرینم    که کرد افسون و 
 

 (211/ 226: 1292)حافظ،                                                                                                                          
 از حشررمت پرویررز دگررر قصرره  مخرروان    حررافظ 

 

 کش خسرو شیرین مرن اسرت  که لبش جرعه 
 

 (117/ 22: 1292)حافظ،                                                                                                          
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د بسطامی، حاتم حافظ درشعر  به صوفیان، عرفا، نظیر: حسین بن منصور حالج، بایزی   
ها با بسامد حداقلی در شعرحافظ، در است. این دسته از شخصیتدادهطیّ نیز توجه نشان

ها، ل و هنر خود را به بازآفرینی شخصیتکلی حافظ، تخیّطوراند. بهگرفتهۀ آخر قراررتب
 نظیری، این عناصر را دربلکه با هنرمندی بی ،داردمفاهیم و عناصر تاریخی مصروف نمی

ها و صور خیالی خود قرار داده و در قالب تلمیح و تشبیه و تمثیل در آفرینیخدمت مضمون
 است.  ی نمودهاشعار  متجلّ

 های تاريخی در ديوان حافظ شيرازی: بسامد شخ يت9ی جدول شماره

 تکرار و بسامد ها و عناصر مربوط به تاريخ ايران، اسالم و جهان ها، نامشخ يت

هرای تراریخی قبرل از    ای، وزیران و شخصریت ن و پهلوانان اسطوره. پادشاها1
 اسالم

114 

 62 های تاریخی بعد از اسالم. پادشاهان، وزیران و شخصیت2

 11 ها و عناصر مربوط تاریخ جهان. پادشاهان، وزیران و شخصیت2

 49 های عشا ها و نام. شخصیت4

 126 . پیامبران و متعلّقان آنان2

 2  ن، عرفا. صوفیا6

 
  گيری. نتيجه3
حافظ، ماحصل  ۀافکند طرح مند و تاریخی است و، زمانهرگونه فهم و معرفتی اصوالی - 

ها و داشتبودگی، پیشواقعحال خودفهمی اوست. مندی و در عیندنیای تاریخی، زمان
او، در ی های حافظ و همچنین بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی زمانه و گهشتهفهمپیش

. گیری بینش و معرفت تاریخی وی در اشعار ، ت ثیر بسزایی داشته استتعریف و شکل
ای بنام و مههبی، از برداشتن قرآن و واقع عوامل و عناصری نظیر: تعلق حافظ به خانوادهدر

ق در متون بخش، مطالعه و تعمّاض و الهامم نو  بودن با این کتاب آسمانی به عنوان منبعی فیّ
بودن در جغرافیای تاریخی، باستانی و فرهنگی فار ، چون شاهنامه، در کنار محاط اییخیتار

ای را در های ویژهها و ظرفیتهمچنین زیستن در عصری برزخی، بینابینی و آشفته، امکان
 های بینش تاریخی وی ایجاد نموده است. فهمگیری پیششکل
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ها، مفاهیم و عناصر چندی، چون:  فهآیند مؤلّبینش  و معرفت تاریخی حافظ در اشعار  بر -
ی ابزاری در خدمت مثابهگیری از تاریخ بهجم، بهرهه ویژه به جامگرایی، توجّمشیت و اختیار

های اهتمام به کاربست عناصر، مفاهیم و شخصیتانگیزی، آفرینی و عبرتمضمون
. در این میان است م و جهان،تاریخ اسال ای و تاریخی ایران قبل و بعد از اسالم،اسطوره

ای و تاریخی های اسطورههای مههبی و متعلقان آن و همچنین شخصیتپیامبران، شخصیت
تاریخ ایران قبل از اسالم و عناصر مربوط به آن، باالترین و بیشترین بسامد را در شعری وی 

های  تاریخ ملی و ر انباشتهای قرآنی و تداوم و استمراه بیانگر ت ثیر آموزهئلاند. این مسداشته
 هرچند اقدامات فرهنگی و اجتماعی آل اینجو،است؛ اسالمی و درونی شدن آن در شعر حافظ 

کیانیان و ساسانیان، و  در احیای مواریث فکری و فرهنگی حکومت ،ویژه سلطان ابواسحا به
ته از عناصر و همچنین اقدامات سالطین آل مظفر در ترویج شریعت، در رسوخ و ظهور این دس

  ت ثیر نبوده است.مفاهیم تاریخی در شعر حافظ، بی
ابزاری معرفتی، در خدمت  ۀمثابدر شعر حافظ، تاریخ، مضامین و عناصر مربوط به آن، به -

بودن قدرت دنیایی، ی مفاهیم حکمت و فناپهیری عالم امکان و ناپایداری و مستعجلارائه
 ۀاینهمه چون زبان حافظ شعر است و شعر عصاره و چکید با ،استمورد استفاده قرار گرفته

هنرهاست و هدف غایی آن رویدادنگاری مسائل تاریخی نیست، وی کلیت و روح مفاهیم  ۀهم
 است.تاریخی را در برخی از اشعار  درونی و استحاله نموده

ر یکی شناسانه و تاریخی ماست که دگاه بینش و معرفت هستیو تجلی شعر حافظ عصاره -
ی تاریخی ایران، رسالت سنگین پویایی و تعالی این ترین دورهترین و حسا از آشفته

 سرزمین را، بر دو  کشیده و به ابعاد و اشکال فرهنگی آن تعالی بخشیده است.
 

 هاياداشت
 :آوردوی در بیتی از اشعار  به این نکته اشاره نموده و می. 1

 نرررامنیرررک نرررامو    چنرررد   سرررالۀ    اجرررداد     
  ج

 ایرررمدر   راه  جرررام   و سررراقی مهررررو نهررراده    
 

 

 (.221: 1272)حافظ،                                                                                                 

( برای هر 24 ۀآی /ی اعراف) سوره تَقْدِمُونَوَ لِکُلِّ أُمَّۀٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ اليَسْتَأْخِرُونَ ساعَۀً وَ ال يَسْ .2

کنند و نه ها فرا رسد، نه ساعتی از آن ت خیر میقوم و ملتی، زمان و سرآمدی است و هنگامی که سرآمد آن

 گیرند.بر آن پیشی می
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حال اقوام و ملل توجهی قایل است و از طر  مختلف، از جمله: شرحقرآن، برای تاریخ ارز  قابل .2
آموزی ورزد و  مخاطبان خود را به تعمق و ت مل در آثار گهشتگان و عبرتته نسبت به آن اهتمام میگهش

 پیشگامان را آنها و «فَجَعَلْناهُمْ سَلَفاً وَ مَثَلًا لِلْاخِرينَ»22 ۀزخرف، آی ۀخواند. از جمله در سور از آن فرامى
إِنََّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ »  ،(72 یآیه حجر،) سورۀ رد همچنین. دادیم قرار دیگران براى عبرتى و( عهاب در)

 به یقین ، در این ] کیفر [ براى هوشیاران عبرت است  «.لِلْمُتَوَسَِّمِینَ

 
 کتابنامه

 الف. منابع فارسی
 قرآن کريم -
 .علی موحدمحمد ۀترجم .1ج .)رحله ابن بطوطه( ابن بطوطه ةسفرنام (.1241. )ابن بطوطه -

 .ترجمه و نشر کتاب بنگاه :تهران
 العربی.جلد نهم. بیروت: داراحیاء التراث ،العربلسان (. 1411ابن منظور. ) -
 محمدی. تهران: نشر نی.احمد گل ۀ. ترجمتاريخ درآمدی بر فلسفة(. 1212استنفورد، مایکل. ) -
چه  دربارة حافظنقل در:  «.حافظ در جبر و اختیار ۀعقید(. »1267علی. )بامداد، محمد -
 . تهران: جانزاده.جانزاده بدوی و پویابه کوشش جمشید مهر گويند؟می
ای. تهران: فریدون بدره ۀ. ترجمهای اسالمیتاريخ سلسله(. 1271باسورث، ادموند کلیفورد. ) -

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۀسمؤسّ
مطالعات  ةمجل«. هویت فرهنگی در غزلیات حافظ شیرازی(. »1219باقری خلیلی، علی اکبر. ) -

 .72 -49 د. ص19. پاییز 42. شماره ملی
. گفتگو: ملک ابراهیم ی حافظبحران رهبری نقد ادبی و رساله(. 1211براهنی، رضا. ) -

 امیری. چاپ اول. تهران: دریچه.

یادروز حافظ. به کوشش کور   ۀ. دفتر دوم. کنگرپژوهیحافظ(. 1271شناسی. )بنیاد فار  -
 شناسی.ی. شیراز: بنیاد فار  شناسی با همکاری مرکز حافظکمالی سروستان

 مهتاب کالنتری. تهران: ناهید. ۀ. ترجمهايدگر در چارچوبی جديد(. 1292بولت، باربارا. ) -
. تهران: گمشدة لب دريا: تأملی در معنی و صورت شعر حافظ(. 1211پورنامداریان، تقی. ) -

 .سخن
 صد. 4. دفتر پژوهیسالنامة حافظ«. خ در آیینه غزل حافظتاری(. »1211ثروتیان، بهروز. ) -

114- 129. 
. هايی از مکتب اسالمدر «. آموزی از تاریخ پیشینیانعبرت(. »1292جعفری، یعقوب. ) -

 .22 -21 ، صد646 ۀشمار
. کيهان فرهنگی«. الدین حافظزندگی موالنا شمس(. »1267رضا. )جاللی نائینی، سید محمد -

 .72 – 71، صد . آبان1 ۀشمار سال پنجم.
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ح: سید کمال حاج ق و مصحّمحقّ .1ج ،التواريخزبده(. 1211اهلل. )ابرو، عبداهلل ابن لطف حافظ -
 سید جوادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

قزوینی.  -نیغ ۀتصحیح شد ۀ. بر اسا  نسخديوان حافظ(. 1294الدین محمّد. )حافظ، شمس -
 به کوشش رضا کاکائی دهکردی. چ ششم. تهران: ققنو .

. با تصحیح و تحقیق و الدين محمّد حافظديوان شمس(. 1272الدین محمّد. )حافظ، شمس -
 محمدرضا جاللی نائینی و نورائی وصال. تهران: نقره. ۀمقدم
 ن: علمی و فرهنگی.. چ چهارم. تهرا1. جلد نامهحافظ(، 1271الدین. )خرمشاهی، بهاء-
 . تهران: خیام.السيرحبيب (.1211الدین. )الدین بن همامخواندمیر، غیاث -
یادروز حافظ؛  ۀکنگر«. حافظ و فرهنگ ایرانی»ی (. مقاله1271خیراندیش، عبدالرسول. )-

شناسی با . دفتر دوم. به کوشش کورو  کمالی سروستانی. شیراز: بنیاد فار پژوهیحافظ
 شناسی.رکز حافظهمکاری م

-های آن در سفرنامهبازتاب تقدیرگرایی و مؤلفه(. »1296رازنهان، محمدحسین و تقی شیردل. ) -

 -119. ص 96. زمستان 29،  : مجلة تاريخ و فرهنگ و تمدن اسالمی«. های عصر صفوی
142. 
-. تهران: مکتبهالمفردات فی غريب القرآن(. 1211اصفهانی، حسین بن محمد. )راغب -

 المرتضویه.
 . چ شانزدهم. تهران: سخن.رندان ةاز کوچ(. 1212کوب، عبدالحسین. )زرین -
 . جلد یک. تهران: سمت.تاريخ فرق اسالمی(. 1212صابری، حسین. ) -
 . تهران: امیرکبیر.سرايی در ايرانحماسه(. 1269اهلل. )صفا، ذبیح -
. دفتر پژوهیحافظیادروز حافظ؛  ۀگرکن«. حافظ و حقایق قرآنی(. »1216طغیانی، اسحا ، ) -

 شناسی.دهم. به کوشش جلیل سازگارنژاد. شیراز: مرکز حافظ
. محقق و مصحح: مطلع سعدين و مجمع بحرين(. 1212الدین. )عبدالرزا  سمرقندی، کمال -

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.4عبدالحسین نوایی. ج 
. صد 72. مهر 112.  : کيهان فرهنگی«.پیوند تاریخ و ادبیات(. »1272. )منفرد، مهدیفراهانی -
24- 27. 
 مطلق. تهران: سخن.. تصحیح جالل خالقیشاهنامه(. 1292فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 . مصحح و محقق: عبدالحسین نوایی. تهران: امیرکبیر.مظفرتاريخ آل(. 1264کتبی، محمود. ) -
یوسف  ترجمه .1ج .های نوين در فلسفهنگرش .(1211) .رانسی. و دیگ. لینگ، ایگری-

 انتشارات طه.: قم .دانشور و دیگران
 . محقق و مصحح: ایرج افشار. تهران: اساطیر.جامع مفيدی(. 1212بافقی، محمدمفید. )مستوفی -
. به کوشش سید نیاز شناسیحافظ «.مشرب کالمی حافظ(. »1269مشکور، محمد جواد. )-

 تهران: پاژنگ. 12جلدتهرانی. 
 . تهران: تو .شناسیمکتب حافظ يا مقدمه بر حافظ(. 1262مرتضوی، منوچهر. )-
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 . تهران: صدرا.انسان و سرنوشت(. 1272مطهری، مرتضی. ) -
مطالعات «. گرایی اسطوره و عرفان در شعر حافظهم(. »1219منصوریان سرخگریه، حسین. )
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