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Abstract 

1. Introduction  

A work of art is the production of exchanges and interactions 

among creator, collective sources, simple and complex network of 

traditions, discourses and historical, social and political institutions. 

So, Hafiz’s Divan could be considered as an area for interactions and 

exchanges as well as discourses, traditions, political and social 

activities of Iranian society which transcends cultural and historical 

texts and boundaries with continuous dynamism. Modern historicism 

is a new approach in the study of historical and literary texts dating 

back to the second half of the nineteenth century. This neo-historicist 

approach is appropriate for the classical literary and historical works 

while it explains the various aspects and forms of collective sources, 

traditions and the system of domination in the reproduction of the 

system of power. To the extent that the creators are interacted with the 

political structure or system and power, they provide a clearer image 

of the complex layers and sources, traditions and the dominant 

historical and cultural discourses. 
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Hafiz is a poet who interacts with authority and this issue can be 

traced in symbolic and general readings of his poems. Recognizing the 

relationship of the political discourses of the eighth century AH and 

Hafez's poetry as well as the exchanges, interactions and reproduction 

in his divan and the study of its aspect in his Divan, it is easy to 

understand the political discourses of the very period and to explain 

the role of these discourses in shaping the relationship between text 

and history meaning the effect and context of its production.  

2. Methodology  

This study tends to examine social and political discourses of 

Hafiz’s era, interactions and reproductions of those discourses and the 

extent of its reinforcement and rejection in his Divan with a 

descriptive-analytic method using new historical approach. 

3. Discussion   

One of the important issues of neo-historicism is the flow of 

discourses between the different texts. According to Foucault's point 

of view, any power system creates its own "truth regime", and the 

literary and cultural texts of any period are either influenced by this 

regime and consolidating it, or dream of changing it. In other words, 

either part of the "hegemonic" system is ruling or the other in 

opposition to it (Milani, 2001: 9). Hafiz had a huge interest in short 

and hasty period of Al-Inju's rule and its pleasant hegemony has 

extended the scope of ancient discourse of this dynasty to Hafez's 

poetry. Based on the ancient Iranian discourse of Al-Inju, Hafiz seeks 

for a wise and just king. Hafez's poetry does not concern with the 

asceticism and worship of the king, but what becomes relevant is the 

justice of the king. Hafiz showed special interest in the reproduction 

of the principles of the Abbasid Sharia-based discourse after the fall of 

Alainjo's government by Amir Mobarz al-Din Mozaffari 

(Shabankarei, 2002: 2/316). Hafiz was not happy about the 

assassination of his beloved Sultan, Shah Abu Ishaq, by Amirz 

Mobarez, as well as his strict actions in the matter of Sharia 

(Samarkandi, 1383: 293; Katabi, 1364: 64). As with the symbolic title 

of Muhtasib, which is a representation of the character of Amir 

Mobarez Mozaffari, Hafiz shows his opposition to his dogmatic 

discourse in various ways.  With the death of Amir Mobaraz al-Din 

Mozaffari, the intensity of his Shari'a-like discourse was adjusted by 
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his son Shah Shoja 'and his sons, and they adopted a gentle and 

tolerant policy in this very regard. In Hafez's divan, there are signs of 

modification of this matter based on the reproduction of the discourse 

of the brave king and his children. With the weakness and decline of 

the Mozaffari dynasty and the continuation of bloody conflicts and 

social and economic disorders, their Shari'a discourse also declined 

and the focus turned to the discourse of the new and powerful power 

emerging from Transoxiana and represented by a person named Timur 

Lang. Towards the end of his life, Hafez, in despair of reproducing 

Mozaffari's Shari'a discourses and the emerging Turkic discourse in 

establishing security, again, in a general and implicit way, expressed 

his desire to fulfill Khosravi's discourse.  

4. Conclusion  

Hafez's Divan welcomes the Khosravi and Iranian discourse of Al-

Inju and strengthens its discourse foundations by using elements, 

concepts and symbolic historical and literary symbols. With the 

overthrow of Khosravani Al-Inju's discourse by Amir Mobarzaldin 

Mozaffari and the creation of his dogmatic discourse, Hafez's court 

rises to conflict and confront it by producing the symbolic element of 

the preacher in a network of negative associations. However, with the 

modification of Mozaffari's Shari'a's discourse by the sons of Amir 

Mubarz al-Din, that is, the brave Shah and his sons, a text is provided 

for the exchange and proximity of Mozaffari's Sharia's discourse and 

Khosravi's discourse, and its scope is extended to Hafez's court. 

Subsequently, with the weakening and decline of Mozaffari's 

discourse, this discourse provides the arena for the reproduction of the 

Turkish-oriented discourse represented by Timur Lang. Finally, with 

Hafez's despair at the end of his life from the Turkic discourse, in 

organizing the turbulent and unsettled situation of the time, his desire 

to revive Khosravi's discourse, which oversees Hafez's youth, is 

reproduced. 
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                                                                               چکیده  

از  دهیچیو پ طیبس ییهاو شبکه یخالق اثر با منابع جمع انیمحصول تبادل، تعامل م یاثر هنر

 یاتورینیحافظ، چونان م وانیاست. د یو اجتماع یاسیس ،یخیتار یها و نهادهاها، گفتمانسنّت

 یجرقرن هشتم ه یاسیها و عناصر سفتمانگ دیبازتول ،ییاز بازنما یو هنرمندانه، نمونه بارز فیظر

دوره، نقش  نیا یاسیس یهاافزون بر شناخت گفتمان تواند،یآن م یایابعاد و زوا یاست که بررس

 یجستار با روش نی. ادینما نییو تب حیتشر خ،یبه روابط متن و تار یبخشها را در شکلگفتمان نیا

عصر حافظ،  یاسیس یهانو، گفتمان ییگراخیتار کردیو استعانت ممکن از رو یفیتوص-یلیتحل

را در  وانشیو طرد آن در د تیتقو زانیم نیها، همچنگفتمان نیا دیتعامل و بازتول یچگونگ

و  ی: گفتمان خسروانرینظ ییهاکه گفتمان دهندینشان م هاافتهیکانون توجه خود قرار داده است. 

از زمره  مور،یت ةمدارانگفتمان ترک نیهمچن آل مظفر، محورعتیگفتمان شر نجو،یآل ا یرانیا

از عناصر،  یبا شبکها یو وانیکه در د باشندیمسلط و غالب قدرت در عصر حافظ م یهامانگفت

 ریدوران سلطنت ام یحافظ  سوا وانیاند. دشده دیشناور بازتول یهاها و مدلولنمادها، دال
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و حاکمان  نجویآل ا یاسیس یهابه گفتمان بخشتیو تقو نینماد یغالباً ساخت یمظفر نیمبارزالد

 افتهیانتشار  یااستعاره ،یمنف یهایاز تداع یانام محتسب، با شبکه دیاست. چنانچه بازتول یمظفر

 یعمر با افول و فروپاش انیاست. حافظ در پا یمظفر ریام نیا ةانیگرایاز تقابل با گفتمان جزم

اقبال نشان داده؛ اما با  انیموریت ةمدارانمان مسلط و ترکو گفتمان آنان، به گفت یخاندان مظفر

  یتحقّق گفتمان خسروان یمدارانه، آرزواز گفتمان ترک یدیاوضاع زمانه و ناام ةدوبار یابسامانن

 نموده است. تیتقو وانشیدر د گرید یقدرت را، بار

حافظ. تعامل،  وانیقرن هشتم، د ن،ینو ییگراخیتار ،یاسیس یهاگفتمانهای کلیدی: واژه

 تبادل.

 
 مهمقد. 1

توجهی از تعامل و تبادل و در عین حال انتقال بخش قابل هعرص ،دیوان حافظ شیرازی

ها و ایرانی است که متن ههای سیاسی، اجتماعی جامعگریکنش ها، و ها، سنتگفتمان

 ست.مرزهای فرهنگی و تاریخی را در نوردیده و به پویایی آن استمرار بخشیده ا

ای در مطالعات متون تاریخی و ادبی است که گرایی نوین، رویکرد جدید و تازهتاریخ

گرایی نو در رسد. کاربست رویکرد تاریخدوم قرن نوزدهم می هپیدایش آن به نیم هسابق

ها و نظام آثار کالسیک ادبی و تاریخی، ابعاد و اشکال گوناگونی از منابع جمعی، از سنت

نماید. به همان اندازه که خالق این آثار تولید نظام قدرت تبیین و تشریح میسلطه را در باز

ها و منابع تری از الیهبه ساختار و نظام سیاسی و قدرت، در تعامل باشند، تصویر روشن

 دهند. ئه میاهای مسلط تاریخی و فرهنگی را ارها و گفتمانپیچیده، سنت

های نمادین و قدرت تعامل داشته و خوانش شاعرانی است که با ساحت هحافظ از زمر

ای جزیره هاست. به عبارتی دیگر شعر حافظ به مثابکلی از آن را در اشعارش بازتولید نموده

ایرانی  هبرآمده از اقیانوس مواج و پرتالطم تاریخ ایرانی، موقعیت تاریخی و فرهنگی جامع

 است.حرانگیزش، توسع بخشیدههای مرئی و نامرئی جغرافیای رازآلود و سرا در شبکه

های سیاسی قدرت در قرن هشتم، چگونگی و چرایی تبادل و تعامل چیدمان گفتمان

ها، موضوع قابل درنگی است که چندان به آن پرداخته دیوان شعری حافظ با این گفتمان
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های مربوط به آن، در کنار رویکرد گرایی نوین و برخی رهیافتنشده است. رویکرد تاریخ

تحلیل محتوی و تحلیلی توصیفی می تواند ابعاد و اشکال مربوط به این مسأله را تبیین 

 نماید.

 . پیشینه پژوهش1-1

گفتمان هآنچه در خصوص پیشینه پژوهش حاضر شایان ذکر است، این است که دربار

های سیاسی قرن هشتم و یا پیرامون آن تحقیقات چندی صورت گرفته است که برخی از 

 ههای ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز سدتعامل فرهنگ» پژوهش اند:ین جملهآن از ا

تعامل و روابط  انجام شده که مبیین 1۳88نوشته یعقوب آژند در سال  ،«هشتم و نهم هجری

خاستگاه» همقالاست.  های ایرانی، اسالمی و ترکی در شیراز قرن هشتم و نهم قمریفرهنگ
پور و  علی بحرانی از «ه.ق۷۲5 -۷5۴آل اینجو، هماعی سلسلهای اقتدار و مقبولیت اجت

های اقتدار و مشروعیّت به آبشخورها و خاستگاه (1۳8۹در سال)  سیده زهرا زارعی
تهمینه رئیس از « یمنقش آل مظفر در تمدن اسال» همقال و آل اینجو؛ هاجتماعی سلسل

و  مظفر در تمدن اسالمیآل  به نقش و جایگاه  (1۳۹0در سال )السادات و دیگران 

بررسی نقاط ضعف و قوّت خوانش غزلی از حافظ طبق » همقالاند. پرداخته دستاوردهای آن

غزلی از حافظ را با رویکرد ، (1۳۹1) در سال حسین فتحیاز  « گرایی قدیمرویکرد تاریخ

 هایبررسی بنیان» ه مقال .  همچنین گرایی قدیم مورد بررسی قرار داده استتاریخ
 در سال فردهوشنگ خسروبیگی و مژگان صادقی از  «مشروعیّت حکومت آل مظفر

تحلیلی بر معرفت تاریخی » همقال و  های مشروعیّت آل مظفرها و بنیانریشه به (1۳۹۷)

بررسی زمینه ( به1۳۹8) در سال کشاورز بیضایی و فرود کشاورز بیضاییمحمد  از  ،«حافظ

های همه این آثار به گفتمان. با ایناندریخی حافظ، پرداختهمعرفت و شناخت تا ها و عوامل

اند و گرایی نوین، نپرداختهسیاسی قدرت در شعر حافظ؛ خصوصاً از منظر رویکرد تاریخ

رو جستار حاضر درصدد اند. ازاینهای مستقل و جداگانه، باز گذاشتهراه را برای بررسی

 پاسخ به سواالت ذیل برآمده است:

 هایی از قدرت سیاسی را در خود بازتولید نموده است؟ن حافظ چه گفتماندیوا -1
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 ها  به چه گونه است؟تعامل و وجه کنشمندی شاعر در برابر  این گفتمان -۲

های ارتباط میان ستایش و ذمّ حاکمان و عوامل قدرت در دیوان حافظ با گفتمان -۳

 موجود در چیست؟

هایی از آن را طرد قدرت را تقویت، و چه گفتمان هایی ازدیوان حافظ چه گفتمان -۴

 نماید؟می

رسد که گفتمان سیاسی آل اینجو مبنی بر احیای سلطنت ایرانی و باستانی به نظر می

مدار خالفت ساسانیان در راستای تثبیت مشروعیّت، همچنین تجدید گفتمان سیاسی شریعت

 همحور  که نمایندق گفتمان سیاسی ترکآل مظفر و در نهایت انتظار تحق هعباسیان از ناحی

های سیاسی قدرت در قرن هشتم هجری گفتمان هآن در این زمان تیمور لنگ بود از زمر

شیراز در قالب ذمّ و مدح و  هاست، که در دیوان حافظ شیرازی ظهور و بروز یافته و خواج

کنشمندی خود را  یا به شکلی هنری آن را در دیوانش بازتولید نموده است. همچنین حافظ

ای هنرمندانه در اشکال های سیاسی یاد شده در ساحت قدرت به گونهنسبت به گفتمان

 تبادل، تعامل و تقابل، تعدیل و تنظیم نموده است.

 ضرورت، اهمیت و روش پژوهش .۲ -1

های سیاسی قرن هشتم هجری با شعر حافظ و چگونگی تبادل، شناخت نسبت گفتمان

تواند؛ افزون بر آن در دیوان وی، نیز بررسی ابعاد و زوایای آن، می تعامل و بازتولید

بخشی به روابط متن ها را در شکلاین دوره، نقش این گفتمان  های سیاسیشناخت گفتمان

و تاریخ، یعنی اثر و زمینه تولید آن، تشریح و تبیین نماید. از این رو، این جستار با روشی 

های سیاسی و گرایی نو، گفتمانمکن از رویکرد تاریختحلیلی توصیفی و استعانت م

ها، همچنین میزان تقویت و اجتماعی عصر حافظ، چگونگی تعامل و بازتولید این گفتمان

 طرد آن در دیوانش را مورد بررسی قرار داده است.

 چارچوب نظری. ۳ -1

 هم. و اواخر ده1۹۷0ی ای بود که در اواخر دههگرایی نو، رویکرد بدیع و تازهتاریخ 

گرایی قدیم که به مطالعه آثار ادبی با توجه به بسترها و پسم. در برابر رویکرد تاریخ1۹80
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پرداخت سر برآورد. نماینده و بانی این جریان، استفان گرین بالت های آن میزمینه

(Stephen Greenblatt بود که در بررسی )رنسانس» ههای خود دربارها و نوشته» ،

داد از اصطالح بوطیقای فرهنگی اصطالح را معرفی نمود. هر چند وی ترجیح میاین 

(cultural poetics بهره ببرد تا  این را نشان دهد که ادبیات و هنرهای دیگر، منفک از )

های اجتماعی نیستند که در طی تبادل و تعاملی پیچیده، فرهنگ دیگر اشکال فعالیت

 (.Abrams, 2005: 195سازند )عمومی یک دوره را می

ها در یک متن و گرایی نو، جریان گفتمانیکی از موضوعات مهم و مورد توجه تاریخ

طور که یک متن می تواند در جامعه جریان داشته باشد، میمیان متون مختلف است. همان

تواند در خدمت جریان گفتمان مشخّصی نیز باشد. برای مشاهده و تجسم جریان یک 

تنها باید در حضور آن در متون ادبی؛ بلکه در حضور ای خاص، نهر یا دورهگفتمان در عص

برخورد تاریخ ههای فرهنگی نیز دقّت کرد. بر این مبنا شیوآن در دیگر متون و فرآورده

شرایط  هگرایی نو با متون ادبی و غیر آن همسان است. هر متنی صرفاً منعکس کنند

پور، ثیرگذارنیز هست )میرزابابازاده فومشی و خجستهفرهنگی جامعه نیست؛ بلکه بر آن تأ

توان قدرت در گرایان نو، با استعانت از افکار فوکو بر این باورند که می(. تاریخ1۷۲: 1۳۹۴

گفتمان را برای رسیدن به نوعی پویایی و منازعات برای بقایای عناصر فرهنگی مطالعه 

ی پایان مادی، امکان اشاعهکاالهای بینمود. همچنین نمودهای گفتمان قدرت با تبادل 

(. از منظر فوکو ۴۷۲: 1۳8۷نماید )تایسن، های گوناگون را فراهم میتبادل افراد و گفتمان

با وجود قدرت انسان در خلق معنی، توانمندی وی برای تفکر و انجام دادن همزمان محدود 

شکاف و فاصله وجود دارد. دهیم کنیم و آنچه انجام میاست؛ چراکه مابین آنچه فکر می

این فاصله منتج از قدرت روابط حاکم در جامعه است. فوکو همچنین گفتمان را محدود به 

کند ای خاص قلمداد میتاریخ یا دوره هکند؛ بلکه آن را به مثابیک معنا و یا حقیقت نمی

(Rabino, 1985: 127تاریخ برای فوکو محصول روابط پیچیده درون گفتمان  .)ای ه

متفاوت هنری، اجتماعی، سیاسی، علمی و غیره است. اصطالح گفتمان در اینجا به عنوان 
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گیرد رود و تمام عناصر فرهنگی را دربر میساختاری زبانی است که از زبان فراتر می

(Bressler, 1994: 131 .) 

)پین،  روندگرایی نو، اشکال ادبی استعاراتی اساسی از کل جامعه به شمار میدر تاریخ

ها یا (. به عبارتی دیگر اثر ادبی برآمده از فرهنگی خاص با نظامی از نشانه۲1۴: 1۳8۶

گرایی جدید، جدایی و انفکاک رمزگان موجود در بافت یا زمینه فرهنگی است. تاریخ

گرایی نو شمارد. از این منظر تاریخی فرهنگی و اجتماعی آن را باطل میادبیات و زمینه

داند و بر تاریخی بودن متون و متنی بودن تاریخ ا واجد موقعّیت تاریخی میآثار ادبی ر

ها در شرایط اجتماعی، اقتصادی، و تأکید دارد. تاریخیّت متون بیانگر آن است که نوشته

توان، اند و متنّیت تاریخ گویای آن است که نفس تاریخ را میفرهنگی خاصی خلق شده

های ها و تأویلهای در معرض تأمالت، بازگزارشیای از بازنمایدر قالب مجموعه

تواند در گاه نمی(. بنابراین از این منظر، گذشته هیچ۲1۴: 1۳8۶گوناگون درک نمود )پین، 

شکل ناب و دست نخورده آن در دسترس ما باشد؛ دسترسی ما به گذشته فقط از طریق 

 پذیر است.امکان (representation) بازنمایی

 

 ررسی. بحث و ب۲

 دیوان حافظ شیرازی و موقعیّت تاریخی. 1 -۲

گرایی نو هر متن و اثری؛ حتی ادبی و هنری، تاریخی و واجد موقعیت از منظر تاریخ

تاریخی است. این آثار در عین حال استعاراتی اساسی از کلیت جامعه و ساختار اجتماعی، 

نیز همانند دیگر آثار ادبی  روند. دیوان حافظ شیرازیتاریخی و اقتصادی آن به شمار می

تاریخی بودن را بر پیشانی خود دارد و در موقعیت تاریخی و فرهنگی قرن  همهر و نشان

ای اشاعه یافته از استعاره ههشتم هجری خلق شده است. این اثر سترگ شعری به مثاب

دوش تاریخ آن، رسالت  هوضعیّت و موقعّیت جامعه و تاریخی ایرانی است که دوش ب

 ایرانی را  قرائت و بازنمایی نموده است. هیایی جامعپو

 های سیاسی قرن هشتم در شعر حافظ شیرازیگفتمان. ۲ -۲
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های خاصی مسلط هستند و رویدادهای تاریخی بر حسب آن ای گفتماندر هر دوره

همان دوره فکر « شناختمان»ای مطابق با ها در هر دورهشوند. انسانها بازتفسیر میگفتمان

شود گویند؛ در غیر این صورت افکار و سخنانشان نابهنجار قلمداد میمی کنند و سخن می

ه.ق(، و خالء قدرتی که ۷۳۶(. با اضمحالل حکومت ایلخانان در ایران )15: 1۳۹۷)پاینده، 

های مغولی و اشراف های مختلف از خاندانبه دنبال آن شکل گرفت، مدعیان و دسته

یر آل اینجو و آل مظفر که حاکمان تحت حاکمیت ایلخانان هایی نظمحلی تا حکومت

گیری از منابع مشروعیت قدرت و در اغلب بودند برای اثبات شایستگی خویش به بهره

زندگی و  1د.های گذشته روی آوردنموارد بازنمایی و بازتولید گفتمان قدرت در حکومت

و آل مظفر و در اواخر ظهور  های آل اینجوشعر حافظ در قرن هشتم که مقارن با سلسله

های جاری و حاکم قدرت در نماند و گفتمان تأثیرتیمور، در شیراز بود از این تحوالت بی

های شیراز عصر حافظ در شعر وی نیز مجال بروز یافت. به طوری که در  برخی غزل

های حاکم و های صریح و گاه دوری از بازتولید گفتمانحافظ، با اشارات و نمونه

های سیاسی قدرت در قرن هشتم کنشمندی در برابر آن مواجه هستیم. در اینجا به گفتمان

گرایی حافظ نسبت به اینکنش هاند و همچنین نحوهجری، که در شعر حافظ وارد شده

 پردازیم.ها در اشعارش میگفتمان

 اینجو حافظ و گفتمان خسروانی و ایرانی آل. ۳ -۲

قدرت در عصر حافظ، گفتمان سیاسی احیای سلطنت  های سیاسییکی از گفتمان

ساسانیان در دوران حکومت شیخ شاه ابواسحاق اینجو بود. شیخ ابواسحاق  هایرانی دور

اینجو پس از غلبه بر مدعیان قدرت و استقرار حکومت خود در شیراز، سیاست احیای 

. اقدام به احیای سلطنت سطنت باستانی و ایرانی ساسانیان را در اولویت اقداماتش قرار داد

باستانی ساسانیان که در راستای کسب مشروعیت قدرت آل اینجو بود در منابع این دوره 

خود در طی سفر به شیراز از  هنیز بازتاب یافته است. چنانچه ابن بطوطه در مشاهدات سفرنام

چند آورد. هر مراحل آغازین ساخت بنایی باشکوه به نام طاق کسری سخن به میان می

آل اینجو ناتمام  هساختن این بنا، با تسلط امیرمبارزالدین مظفری بر شیراز و سقوط سلسل
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ماند؛ با اینهمه گزارش ابن بطوطه مبنی بر اهتمام شاه ابواسحاق به ساختن این بنای عظیم، 

اهالی شیراز در ساختن این بنا حاکی از اهمیت گفتمان  هکنندمشارکت و شور و شوق خیره

آل اینجو در احیا و بازنمایی شکوه و عظمت حکومت ساسانیان و استقبال عمومی سیاسی 

 نویسد: اش میشیرازیان از این امر است. ابن بطوطه در این باره در سفرنامه

شاه ابواسحاق تصمیم گرفته بود ایوانی نظیر ایوان کسری بنا کند لذا فرمان داد که »

آن شهر در اجرای فرمان به جنب و جوشی بزرگ بنا را بکنند. مردم  همردم شیراز پای

کوشیدند که در این کار سهم بیشتری داشته باشند و کار برخاستند. هر یک از طبقات می

های بزرگ چرمین برای خاکبرداری درست کردند و همچشمی به جائی رسید که زنبیل

گذشته پاالنها و  های ابریشمی زربفت پوشانیدند. حتی از این نیزآن سبدها را با پارچه

آراستند و برخی کلنگها از نقره درست کرده های دواب را به طرز مزبور میخرجین

کرد. من خود بودند... شاه ابواسحاق از جایگاه مخصوص خود عملیات مردم را نظاره می

 /1: 1۳۷۶)ابن بطوطه، « این بنا را دیدم که در حدود سه ذراع از زمین باال آمده بود .... 

۲58.) 

از جمله اقدامات دیگر شیخ ابواسحاق در جهت تقویت گفتمان سیاسی و ایرانی 

، اقدام به حک کردن چند کتیبه به سبک پادشاهان ۲ی فردوسیباستان، تذهیب شاهنامه

( و در عین حال انتخاب پیشوند شاه در آغاز ۳۹ -۴0: 1۳8۹پور و زارعی، ساسانی)بحرانی

 هگفتمان سیاسی آل اینجو تنها به محدود ه. در هر حال دامننامش شاه ابواسحاق اینجو است

سیاسی و اجتماعی محدود نماند و  در متون ادبی این دوره، نظیر: دیوان حافظ شیرازی، 

اشعار عبید زاکانی نیز تسری یافت. آنگونه که از برخی از اشعار حافظ استنباط می شود، 

مبانی سیاسی گفتمان آل اینجو توجه نشان  وی در قالب مدح و یا به شکلی کلی به انتشار

 بخشی و بازتولید برخی از عناصر و اجزای آن یاری رسانده است.    داده و در تقویت

البته باید در نظر داشت شیخ ابواسحاق و وزیرانش از حامیان و مشوّقان هنرمندان و 

شیخ ابواسحاق  شاعران این دوره، نظیر: حافظ شیرازی، عبید زاکانی بودند. حافظ با

رفته است. وی همچنین در شعر مناسبات نزدیکی داشته و از عالقمندان وی به شمار می
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ذیل با حسرت، از ایّام درخشش فرمانروایی شاه ابواسحاق بر شیراز سخن به میان آورده و 

 از آن دوران به خوبی و خوشی یاد نموده است:

 شید ولی دولت مستعجل بودخوش درخ  بواسحاقی    فیروزه    خاتم  راستی

 (.1۹۹ /۲0۷: 1۳۹۴)حافظ،                                                  

نماید و متون خود را خلق می هویژ« رژیم حقیقت»از دیدگاه فوکو، هر نظام قدرتی 

بخشند، یا خیال ادبی و فرهنگی هر دوره یا از این رژیم متأثر هستند و آن را قوام می

« هژمونی»پرورند. به عبارتی دیگر یا بخشی از دستگاه گونی و تغییر آن را در سر میدگر

. عالقمندی و تعلق خاطر حافظ به (۹ :1۳80 حاکم هستند و یا در تقابل با آن )میالنی،

گفتمان خسروانی و  هدوران کوتاه و مستعجل حکومت آل اینجو و هژمونی دلپذیر آن، دامن

به شعر حافظ نیز کشانده است. حافظ به تأسی از گفتمان ایران باستانی  باستانی این سلسله را

آل اینجو، خواهان یک شاه فرهمند و دادگر است. در شعر حافظ زهد و عبادت شاه برای 

 حافظ چندان موضوعّیتی ندارد و آنچه موضوعیّت می یابد عدل و داد پادشاه است:

 قدر یک ساعته عمری که در او داد کند  هداز طاعت صد ساله و ز  بود به   را شاه    

 (.1۹0 /1۹0: 1۳۹۴)حافظ،                                                  

ه.ق(، گرایشی در نخبگان ۷۳۶ایلخانیان ) هالزم به ذکر است پس از فروپاشی سلسل

بارز  هنمون زمین و گفتمان سیاسی آن می پرداخت.جامعه ایجاد شد که به احیای نام ایران

الدین سهروردی بود. وی به تأسی از جاماسب فکری شیخ شهاب هآن رویکرد و منظوم

ی می دانست. این منظر به مثابه« نور قادر»حکیم زروانی عهد ساسانی، اصل کائنات را 

مبنای حکمت اشراق حکمت خسروانی را با حکمت نوافالطونی درآمیخت و در فرهنگ 

(. آل اینجو برای 1۲5: 1۳۷۷کوب، بعد پیروان بسیاری یافت )زرینایرانی دوران مغول به 

معرفی می کردند و « سالطین عجم»ها کسب مشروعیت سیاسی، خود را در کتیبه

مشروعیّت خود را در پادشاهان بزرگی چون جمشید و شاهان مقتدر و بزرگی چون سلیمان 

که صفت اصلی پادشاهان « العادلنسلطا»نبی )ع( می جستند. آنان همچنین با تأکید بر لقب 

کردند های پادشاهی عجم )فارسی زرتشتی( قلمداد میسنت هدهندباستان بود خود را تداوم
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(. آل اینجو همچنین با تأسی و تابعیت از اتابکان ۳۹ -۴0: 1۳8۹پور و زارعی، )بحرانی

 :Limbert, 2004کردند )قلمداد می« وارث ملک سلیمان»سلغری که خود را در فارس 

هایی در تخت جمشید خود را به این نام و افزون بر آن جمشید ( با حک کردن کتیبه22

ها و وسائل و ظروف درباری، با منقش کردن کردند. آنان حتی در نامهاساطیری معرفی می

این  های از نور بر سر داشتند، در تقویت و اشاعگزاری شاهانی که هالهآن به تصویر تاج

ای و در الناس که کتابی تذکره(. در کتاب انیس۹1: 1۳8۷تالش نمودند )سانتو، گفتمان 

تحریر درآمده است اشاراتی به صفات عدالت، توجه به  هابواسحاق اینجو به رشتدوران شاه

شود که نویسنده با نسبت افراد، همچنین آداب معاشرت و پوشش شاه دیده می هگوهر

اکمان این سلسله، به بازنمایی و بازتولید گفتمان سیاسی دادن آن به ابواسحاق و دیگر ح

(. همچنین بازتولید مبانی  ۲۷۷ -۲۷8: 1۳5۶آنان کمک نموده است )شجاع شیرازی، 

ای خسروانی از شاه ابواسحاق گفتمان سیاسی و خسروانی ایران باستان و بازنمایی چهره

اثر عبید زاکانی  « نامهعشاق»وی عنوان مثناینجو، در متن ادبی دیگری از این دوره، تحت

 شود:که از  شاعران دربار شاه ابواسحاق بوده  مشاهده می

 چو استاد  طبیعت داد سازش

 ی   عالماشهنشاه  جهان  دار

 همایون گوهر  دریای  شاهی

 جم  ثانی  جمال  دنیا و دین

 خجسته    پادشاه    دادگستر

 نوشتم نام خسرو بر طرازش 

 نسل  آدم   چراغ    دودمان

 وجودش   آیت  لطف  الهی

 ابواسحاق  سلطان السالطین

 جهانگیر آفتاب هفت کشور

 (.1۲0: 1۳۹۳)عبیدزاکانی،                                                                                    

ای از این یزهباشد. آماین نکته حاکی از حضور گفتمان قدرت در آثاری از ایندست می

اینجو، چونان مینیاتوری ظریف و هنرمندانه عوامل و عناصر یاد شده از گفتمان سیاسی آل

ی آل مظفر نیز استمرار تا دوره یهایی از شعر حافظ ترسیم و طراحی شده و حتدر بخش

داشته است. چنانکه حافظ در شعری که به نقل از غنی در مدح شاه منصور مظفری سروده 

 نماید:ای از گفتمان سیاسی آل اینجو را با گفتمان مظفری، بازتولید میآمیزه
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 انوار پادشاهی پیداای در رخ تو 

 گشاده  و دین اهلل بر ملکتو بارک کلک

 انوار اسم اعظماهرمن نتابد  بر

 بر سر نهد کالهی گاهگاهیه چ ار باز 

 الهیفکرت تو پنهان صد حکمت  در 

 سیاهی قطره ازحیوان آب صد چشمه 

 چه خواهیملک آن توست و خاتم فرمای هر

 پادشاهیآیین  دانند قاف مرغان

 (۳۶۴ /۴8۹: 1۳۹۴)حافظ، 

 مظفرمدار عباسیان در حکومت آلحافظ و گفتمان سیاسی شریعت .۴ -۲

با سقوط حکومت آل اینجو توسط امیرمبارزالدین مظفری، گفتمان سیاسی و خسروانی 

باور عباسیان، که محور و خلیفهبرای بازتولید گفتمان شریعت آن نیز به محاق رفت و زمینه

نزدیک به یک قرن قبل توسط مغوالن با سقوط خالفت عباسی، برچیده شده بود، فراهم 

 گشت. 

ای به بازتولید امیرمبارز مظفری، پس از استقرار حکومت خود در شیراز، اهتمام ویژه

بخشی به اقداماتش، د. وی برای مشروعیتمحور عباسیان نشان دامبانی گفتمان شریعت

بازمانده و متواری عباسیان در مصر فرستاد و در  ههمزمان مکاتباتی دوستانه به آخرین خلیف

ی خود را با مدارانه(، گفتمان شریعت۳1۶ /۲: 1۳81ای، )شبانکاره عین تجلیل از وی

د، تقویت هایی که بر یک طرف آن اسامی خلفای راشدین حک شده بوضرب سکه

ها البته با حدّت و شدت کمتری از سوی دیگر (.این گرایش1 هبخشید. )تصویر شمار

العابدین ادامه شجاع، شاه محمود، شاه یحیی و سلطان زینپادشاهان مظفری، چون: شاه

زایی آنان را  در کنار غلبه و قدرت شمشیر تا پایان این سلسله یافت و مبنای مشروعیت

تداوم بخشید. امیرمبارز همچنین در مقام شاهی غازی با استعانت از فتوای عالمان و فقها، به 

ی منظور مبارزه با کفار، به سرکوبی طوایف مغوالن جرماء و اوغانی که مانعی در توسعه

حال در حرکتی نمادین، تار مویی را که گفته در عین قلمروش بودند، پرداخت. امیرمبارز

(. ۶: 1۳۶۴شد از پیامبر اسالم در نزد خاندان بمی است، از آنان تصاحب نمود)کتبی، می

خواست قبر سعدی را نبش امیرمبارز در باب تظاهر به دینداری تا جایی پیش رفت که می

را خالف دین و شریعت میوی را آتش بزند؛ چراکه اشعار سعدی  هقبر کند و جناز



 ...های سیاسی قرن هشتم تبادل، تعامل و  بازتولید گفتمان 
 

۴81 

دانست. با اینهمه شاه شجاع پسرش با خواندن بیتی از سعدی وی را از این کار بازداشت 

ی گیرانهگرایانه و سخت(.  شدت اقدامات جزمی15۲ -15۳: 1۳8۳الدین نظنزی، )معین

را  ای بود که تنها علوم فقه، تفسیر و حدیثامیر مبارز در ترویج احکام شریعت به گونه

زد )سمرقندی، جایز شمرد  و خود نیز در مقام محتسب، مجرمان را تنبیه و  حتی گردن می

کجی و واکنش ظرفا و هنرمندان و شاعران (. این امر دهن۶۴: 1۳۶۴؛ کتبی، ۲۹۳: 1۳8۳

عصر ،به اقدامات وی را به دنبال داشت. چنانچه در متون ادبی این دوره وی را با نام 

دند. حافظ نیز به خاطر قتل سلطان محبوبش، شاه ابواسحاق اینجو خطاب نمو« محتسب»

ی وی در امر شریعت، دلخوشی از او گیرانهتوسط امیرز مبارز و همچنین اقدامات سخت

نداشت. چنانچه با عنوان نمادین محتسب که بازنمایی از شخصیت امیرمبارز مظفری است،  

 دهد:ی وی نشان میگرایانهیبه اشکال مختلف تقابل خود را با گفتمان جزم

      

 ماست که در هر سر بازار بماند قصه  محتسب شیخ  شد و فسق خود از یاد ببرد

 (18۴ /1۷8: 1۳۹۴)حافظ،                                                                                        

 که محتسب تیز استمی گ چنگ مخوربه بان گلبیز است باد بخش وفرحاگرچه باده 

 (۴1/111 :)همان                                                                                                     

 بانگ نوشانوشبه روی یار بنوشیم و   خورده شراب خانگی ترس  محتسب

                                                                                                                                               (۲۳8 /۲8۳ :)همان                                                                                                 

محمود کتبی در صدد مشروعیتالدین یزدی و با وجود این نویسندگانی چون معین

در  یزدیالدین اند. معینبخشی دینی به وی برآمده و از اقدامات وی تمجید به عمل آورده

مشیّد مآثر الشّرع المبین و مبّین مناهج »از وی با عناوین و القابی نظیر: « الهیهمواهب»کتاب 

ه الغرّاء، المجتهد فی اعالء الحقّ المستبین و موعود المائه السّابعه، مجدد مراسم الشّریع

، 10 -11: 1۳۲۶الدین یزدی، یاد نموده است )معین« کلمته، صاحب قران الملک والدّین

(. کتبی نیز به شکلی تلویحی وی را چون موعودی دانسته که پس از یک قرن ظهور ۲۶

 (. ۶۷: 1۳۶۴کرده است )کتبی، 
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وی توسط فرزندش شاه همدارانبا فوت امیر مبارزالدین مظفری،  شدت گفتمان شریعت

ای را در این راستا شجاع و فرزندانش تعدیل گشت و آنان سیاست مالیمانه و مداراطلبانه

های تعدیل این امر مبنی بر بازتولید گفتمان شاه اتخاذ نمودند. در دیوان حافظ نیز نشانه

مقطع زمانی، شود. به عبارتی دیگر اشعار حافظ در این شجاع و فرزندانش مشاهده می

شجاع و فرزندانش در مدارانه شاهای شناور برای بازتولید گفتمان معتدل و شریعتعرصه

ای مفاهیم و عناصر گفتمان خسروانی آل اینجو شده است.  برای نمونه حافظ در کنار پاره

ابیات ذیل که در مدح شاه شجاع گفته از حکومت وی استقبال نموده و گفتمان سیاسی 

 زتولید نموده است:وی را با

 سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش

 محل  نور   تجلّیست   رأی   انور   شاه

 به جز ثنای  جاللش مساز  ورد   ضمیر

 رموز  مصلحت   ملک   خسروان  دانند

 که دور شاه شجاع است و می دلیر بنوش 

 صفای  نّیت   کوش  چو قرب او طلبی در

 سروش پیام   که هست گوش دلش محرم

 حافظا  مخروش  نشینی   توگوشه گدای  

 (۲۳8 /۲8۳: 1۳۹۴)حافظ،                                                                                         

ای از گفتمان شریعت و گفتمان خسروانی، وی را عیار در شعر زیر نیز با بازنمایی آمیزه

 ی ایزدی است:انسته و بر این باور است که وی دارای فرهو میزان دین و شریعت د

 گوش روح قدس حلقه امرش به  کرد شجاع آن که  داور دین شاه

 (۲۳8 /۲8۴: 1۳۹۴، )حافظ                                                                                       

دین و  هدهنددیم نموده درگاه وی را یاریتق 1یا در شعر ذیل که به یحیی بن مظفر

 مدار معرفی نموده است:پناهگاه اسالم و شریعت دانسته و او را پادشاهی عدل

 دارای جهان نصرت  دین خسرو کامل

 ای    درگه   اسالم   پناه   تو  گشاده

 دور فلکی یکسره بر منهج  عدل است

 حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است

 ر ملک   عالم   عادلیحیی  بن  مظف 

 بر روی  زمین   روزنه  جان  و در دل

 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

 از  بهر  معیشت  مکن  اندیشه  باطل

 (۳0۷ /۳0۴: 1۳۹۴)حافظ،                                                                                        
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ریف بین دو گفتمان شریعت مدار مظفری و گفتمان بدین سان، حافظ تعاملی ظ

 خسروانی ایجاد نموده است.

 مدارانه )تیمور لنگ( حافظ و ارائه گفتمان قدرت ترک .۵ -۲

های اجتماعی و با ضعف و افول خاندان مظفری و استمرار منازعات خونین و نابسامانی

ها معطوف به گفتمان و نگاهآنان نیز رو به افول رفت  همداراناقتصادی، گفتمان شریعت

آن شخصی به نام تیمور  هقدرت تازه و نیرومندی که از ماوراءالنهر سربرآورده بود و نمایند

 لنگ بود شد.

تیمور از ترکان سمرقند و پادشاهی پرآوازه و کشورگشا بوده و بنا به وصیّت شاه شجاع 

در شعر فوق امیدوار بوده که مبنی بر حمایت از جانشینی پسرش به فارس آمد. ظاهراً حافظ 

فارس را در پی منازعات خونین شاهزادگان مظفری سر و  هتیمور وضعیّت نابسامان و آشفت

(، 1۴۷: 1۳80سامان دهد. امّا زمانی که خبر هجوم تیمور را به خوارزم شنیده)خیراندیش، 

 ده است:امید به تحّقق این گفتمان نوظهور نیز به یأس مبدل شده و در این باره سرو

 خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی با که هاوفاییبه خوبان دل مده حافظ ببین این بی

 (۳50-۳51 /۴۴0: 1۳۹۴ )حافظ،                                                                              

مدارانه مظفری های شریعتسرانجام در اواخر عمر، حافظ با نومیدی از بازتولیدگفتمان

مدارانه در برقرای امنیت، به شکلی کلی و تلویحی به ایام خوش و گفتمان نوظهور ترک

جوانی خود در دوران شاه ابواسحاق اینجو پناه می برد و آرزوی خود را مبنی بر تحقق 

 نماید:در شعرش اینگونه ابراز می« رستم»گفتمان خسروانی آن با اشاره به 

 مرهمی   دریغا  ای است درد ماالمال سینه

 زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

 چِگِل  سوختم  در  چاه  صبر از بهر آن شمع

 خدا را همدمیجان آمد به دل زتنهایی  

 پریشان عالمی بوالعجب کاری روزیصعب

 رستمیشاه ترکان فارغ است از حال ما کو 

 (۳50 -۳51 /۴۷0: 1۳۹۴ )حافظ،                                                                            

 نتیجه. ۵

های سیاسی قدرت در خالل بخشی از گرایی نوین، بازتولید گفتماناز رهیافت تاریخ

های مسلط و غالب قرن دیوان حافظ، از همسویی ژرف ساختار نمادین و کلی آن با گفتمان
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دهد که دیوان حافظ، نه در خالء تاریخی و نشان می گشاید. این رویکردهشتم، پرده می

های تاریخی، بلکه در موقعیتی تاریخی و در تبادل و گفتگو با ساحتگسست از جریان

آل اینجو،  هگرایانهای غالب گفتمانی قدرت در این دوره، یعنی گفتمان خسروانی و ایران

قدرتی نوظهور در  همور به مثابتی همدارنآل مظفر و گفتمان ترک همحورانگفتمان شریعت

گسترده و شناوری از  بازنمایی،  هاند. در واقع دیوان حافظ شبکاواخر عمر حافظ، خلق شده

های قدرت حال تقویت و یا به حاشیه راندن برخی گفتمانبازتولید، تعامل و تبادل و در عین

 است.  

ال و مبانی گفتمانی آن را با دیوان حافظ از گفتمان خسروانی و ایرانی آل اینجو استقب 

های نمادین تاریخی و ادبی تقویت می نماید. با براندازی استعانت ازعناصر، مفاهیم و دال

گرایانه گفتمان خسروانی آل اینجو توسط امیرمبارزالدین مظفری و ایجاد گفتمان جزمی

فی به تعارض های منای از تداعیوی دیوان حافظ با تولید عنصر نمادین محتسب در شبکه

مظفری توسط فرزندان  همدارانخیزد. با اینهمه با تعدیل گفتمان شریعتو مقابله با آن برمی

امیرمبارزالدین یعنی شاه شجاع و فرزندانش، متنی برای تبادل و همجواری گفتمان شریعت

شود. یآن به دیوان حافظ نیز کشانده م هی مظفری و گفتمان خسروانی فراهم و دامنمدارانه

در ادامه با تضعیف و افول گفتمان مظفری، این گفتمان عرصه را برای بازتولید گفتمان 

آن تیمور لنگ است، مهیا می سازد. سرانجام با نومیدی حافظ در  همدارانه که نمایندترک

مدارانه، در ساماندهی به وضعیّت آشفته و نابسامان زمانه، اواخر عمر از گفتمان ترک

بنی بر احیای گفتمان خسروانی که ناظر بر ایام جوانی حافظ است، بازتولید آرزوی وی م

 شود.می

 

 هایادداشت
سید جواد  هزایی، از ناحیهای آنها، در راستای مشروعیتهای باستانی و استعانت از انگارهاین انتساب به حکومت. 1

)نک:  مطرح شده است« ایرانشهری هاندیش»ن تحت عنوا« سیاسی در ایران هدرآمدی بر اندیش»طباطبایی در کتاب 

 . (۳5 -۳۷: 1۳8۷طباطبایی، 
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قوام هه.ق. به پایان رسیده و به کتابخان۷۴1فردوسی در سال  هخطی از شاهنام هدهند که یک نسخشواهد نشان می .۲

 (.5۴: 1۳8۶الدین حسن وزیر شاه ابواسحاق اینجو تقدیم شده است )آدامووا و گیوزالیان، 

 هاپیوست

 تصاویر و جداول -1پیوست 

           
 های امیر مبارزالدین مظفری بعد از غلبه بر آل اینجو.: سکه1 هعکس شمار

 

           
 

           
 های شاه شجاع مظفری.: سکه۲ هعکس شمار
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 حافظ شیرازی: مقبره۳ رهعکس شما

 

 
 تنان.: آرامگاه شاه شجاع مظفری، شیراز، هفت۳عکس 

 

 
 : نمای سنگ قبر شاه شجاع مظفری.۴عکس 
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 شاه شجاع مظفری. هنمای داخلی بقع :5عکس 

 

 مدت زمان فرمانروایی ه.ق(7۲۵ -7۵۴آل اینجو) هسلسل

 م1۳۲۴ه.ق/ ۷۲5 محمود شاه اینجو

 م1۳۳5ه.ق/ ۷۳۶ مسعود شاه فرزند محمود شاه

 م1۳۳8ه.ق/ ۷۳۹ محمّد فرزند محمود شاه

 م1۳۴۲ه.ق/ ۷۴۳ ابواسحاق فرزند محمود شاه

 م1۳5۳ه.ق/ ۷5۴ آل مظفر آل اینجو توسط هسقوط سلسل

 : حاکمان و سالطین آل اینجو و دوران فرمانروایی آنان1جدول شماره 
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 فرمانروایی مدت زمان آل مظفر هسلسل

 م1۳1۳ه.ق/ ۷1۳ مبارزالدین محمّد

 م1۳5۷ه.ق/ ۷5۹ اوّل( هشجاع فرزند مبارزالدین )دورشاه

 م1۳۶۳ه.ق/ ۷۶5 محمود فرزند مبارزالدینشاه

 م1۳۶5ه.ق/ ۷۶۷ دوم حکمرانی( هشجاع )دورشاه

 م1۳8۴ه.ق/ ۷8۶ شجاعالعابدین علی فرزند شاهزین

 م1۳8۷ه.ق/ ۷8۹ شاه یحیی

 م1۳۹0ه.ق/ ۷۹۳ شاه منصور

 م1۳۹۲ه.ق/ ۷۹5 آل مظفر توسط تیمور هسقوط سلسل

 

 

 مظفری و دوران فرمانروایی آنان.: حاکمان و سالطین آل۲ هجدول شمار
 

 امهکتابن
 منابع فارسی الف.

زهره فیضی.  ه. ترجمهای شاهنامهنگاره(. 1۳8۶آدامووا، ا. ت و ل. ت گیوزالیان. ) -

 تهران: فرهنگستان هنر.

 ههای ایرانی، ترکی و اسالمی در سدتعامل فرهنگ»(. 1۳88آژند، یعقوب. ) -

 .1 -1۶ :.  صص۶0 /5 هتاریخ ایران شمار «.هشتم و نهم قمری

: ترجمه. 1جلد بطوطه(.بنسفرنامه ابن بطوطه )رحله(. 1۳۷۶.) ابن بطوطه -

 محمدعلی موحد. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
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های اقتدار و مقبولیت خاستگاه»(. 1۳8۹پور، علی؛ زارعی، سیده زهرا. )بحرانی -

فصلنامه تاریخ اسالم و ایران  «.ه.ق7۲۵ -7۵۴آل اینجو، هاجتماعی سلسل

 .۲۹ -5۳ :. پیاپی. صص8 هجدید. شمار ه)س(. سال بیستم. دور دانشگاه الزهرا

گرایان نوین )تحلیل ی تاریخخوانش متن به مثابه»(. 1۳۹۷پاینده، حسین. ) -

 -۳۹ :. صص5۳ همطالعات فرهنگی و ارتباطات. شمار «.های سووشون(گفتمان

11. 

 .پسامدرنیتهفکری تا انتقادی از روشن هفرهنگ اندیش(. 1۳8۶پین، مایکل. ) -
 پیام یزدانجو. تهران: مرکز. هترجم

زاده و فاطمه مازیار حسین هترجم .های نقد ادبی معاصرنظریه(. 1۳8۷تایسن، لیس. ) -

 حسینی. تهران: نگاه امروز، حکایت قلم نوین.

براساس نسخه غنی و قزوینی. به  ،دیوان حافظ. (1۳۹۴الدین محمد. )حافظ، شمس -

 ، تهران: ققنوس.۶دهکردی، چاپکوشش: رضا کاکایی 

های مشروعّیت بررسی بنیان»(. 1۳۹۷فرد، مژگان. )خسروبیگی، هوشنگ؛ صادقی -

 همطالعات تاریخ اسالم. سال دهم. شمار .«ق(71۳ -79۵حکومت آل مظفر )

 .۲۷ -۴۹ :. صص۳۹

ترک شیرازی، گذری و نظری بر ترکان در »(. 1۳80خیراندیش، عبدالرسول. ) -

به کوشش جلیل  .پژوهی. دفتر چهارمکنگره یادروز حافظ؛ حافظ .«عصر حافظ

 شناسی.سازگار نژاد. شیراز: مرکز حافظ

نقش آل مظفر »(. 1۳۹0نسب؛ حسین. )السادات، تهمینه؛ عباسی، جواد؛ مرادیرئیس -

 .8۳ -10۶ :دوم. صص هشمار .تاریخ در آیینه پژوهش «.در تمدن اسالمی

دو مجلد.  محقّق و  االنساب.مجمع .(1۳81علی بن محمّد. ) ای، محمّد بنشبانکاره -

 تهران: امیرکبیر. .مصحّح: میرهاشم محدث
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تهران: بنگاه ترجمه و  .به کوشش ایرج افشار .انیس الناس . (1۳5۶) ،شجاع شیرازی -

 کتاب.

 هچکید همجموع «.های برنجی از فارس در بوداپستجام»(. 1۳8۷سانتو، ایوان. ) -

 گردهمایی مکتب شیراز. تهران: فرهنگستان هنر.مقاالت 

 . تهران: کویر.سیاسی در ایران هتاریخ اندیش(. 1۳8۷طباطبایی، جواد. ) -

مجلد.  ۴ .مطلع سعدین و مجمع بحرین(. 1۳8۳الدین. )عبدالرزاق سمرقندی، کمال -

 مصحح: عبدالحسین نوایی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

حکایات عربی از پرویز  هتصحیح، تحقیق، شرح و ترجم کلیات.(. 1۳۹۳عبید زاکانی. ) -

 اتابکی. تهران: زوار.

بحث در آثار و افکار و احوال حافظ؛ تاریخ عصر حافظ (. 1۳8۳غنی، قاسم .) -

عالوه مقدّمه به به. یا تاریخ فارس و مضافات و ایاالت مجاوره در قرن هشتم

 تهران: زوار.  ۹چاپ .1ینی.جلدقلم استاد عالمه قزو

بررسی نقاط ضعف و قّوت خوانش غزلی از حافظ .»( 1۳۹1فتحی، حسین. ) -

های ادبی. ششمین همایش ملی پژوهش «.گرایی قدیمطبق رویکرد تاریخ

 دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی.

تهران:   .بدالحسین نواییمصحح: ع  .مظفرتاریخ آل(.  1۳۶۴کتبی، محمود . ) -

 امیرکبیر.

تحلیلی بر معرفت »( . 1۳۹8کشاورز بیضایی، محمد و فرود کشاورز بیضایی. ) -

ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  مجله مطالعات ایرانی  دانشکده .«تاریخی حافظ

   .۳۹شماره   .18شهید باهنر کرمان  سال 



 ...های سیاسی قرن هشتم تبادل، تعامل و  بازتولید گفتمان 
 

۴۹1 

با تصحیح و   1جلد   .مواهب الهی .(1۳۲۶الدین محمّد. )الدین یزدی، جاللمعین -

 سعید نفیسی طهران: اقبال.ه مقدم

 متون متفاوت خوانش»(. 1۳۹۴آدینه؛ ) پور، خجسته بهنام؛ فومشی، بابازاده میرزا -

 .۶۳ادبی. شماره  پژوهی مجله متن «.نو گرایی تاریخ پرتو در فارسی کالسیک

 1۶1 -18۲صص:

 تهران: اختران. .تجدّدستیزی در ایرانتجدّد و (. 1۳80میالنی، عباس. ) -

 منابع انگلیسیب. 
   - Abrams, m. h. and Geoffrey Galt Harpham. (2005).Aglossary 

of literery terms, Athed. Boston, MA: Thomson wadsworth. 

   - Bressler, Ch.E. (1994). Literary Criticism: An Introduction to 

Theory and 

  Practice. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 

- Limbert, John, (2004), “shiraz the age of hafez”, London: 

university of Washington 

- RABINOW. P. (1985). The Foucault reader, edited by Paul 

Rabinow, New York, pantheon books. 
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