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برخالف شاعران عرفانی، که عموماً با تحوالت اجتماعی و 

اند، تاریخ سیاسی شیراز قرن هشتم در شعر سیاسی بیگانه

توان جوهرة آن را اندیشة حافظ بروز یافته است که می

مفاهیم متعددی در  ،ساسانی ةدر اواخر دورایرانشهری دانست. 

بود که ریشه در الب فرهنگ و اندیشة ایرانیان شکل گرفتهق

اندیشة  داشت.های دیگر چندین قرن تمدن و مواجهه با تمدن

در دوران ست که سیاسی ایران باستان یکی از مقوالتی ا

از آن به اندیشة ایرانشهری تعبیر شده  واسالمی تداوم یافت 

تاریخ اندیشة   در این پژوهش، با استفاده از رویکرد  است.

(، فیلسوف و مورخ Collingwoodآر.جی کالینگوود )

لی پاسخ داده شود انگلیسی، سعی شده است تا بدین سؤال اص

 حافظ اندیشة درری  ایرانشهسیاسی  اندیشة مهم وجوهکه چرا 

نمود یافته است و تاریخ شیراز آن دوره چگونه بر این اساس 

ـ  های پژوهش که به صورت تحلیلیشود. یافتهتحلیل می

دهند که رویکرد سیاسی تاریخی به دست آمده، نشان می

شهری پیوند داشته و مدح و حافظ در اشعارش با اندیشة ایران

های این اندیشه صورت ذم شاهان زمانه در راستای مؤلفه

 گرفته است.
  

 

اندیشه،  تاریخ سیاسی، ایرانشهری، اندیشة ةاندیش :هاکلیدواژه
 حافظ، شیراز.

 

Hafez’s poem is usually considered as a 

gnostic poem, but this approach neglects the 

historical situation.  Opposite to gnostic poet, 

Hafez’s poems represent remarkable 

historical and social events in Shiraz. 

Encounter with other cultures and its 

combination with Old Iranian beliefs caused 

to emerge many various thinking elements in 

late Sasanian era. One of those issues that 

continues during Islamic era is political 

thinking of ancient of Iran which is named 

Iranshahr’s thought. R.G. Collingwood is one 

of the philosophers who believes that all of 

history is history of thinking. According to 

his view, language is rooted in historical 

elements and it can be also said that literal 

texts link to historical situation of author.  
This paper aims to analyze Hafez’s 

thinking about according to history of 

thinking in Iran and based on Collingwood’s 

method. Also, It indicates the important 

aspects of Iranshahr’s thought in Hafez’s 

poem which is about  historical  events in 

Shiraz. 
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 مقدمه. 1

در قرن هشتم هجری حکومت واحدی در ایران 

های محلی در نقاط مختلف وجود نداشت. خاندان

های کوچک کردند و حکومتایران فرمانروایی می

گرفتند. دورة زندگی پی جای یکدیگر را میدرپی

مظفر در  اینجو و آلهای آلسلسلهحافظ مقارن با 

شیراز است. شعر حافظ موضوع تألیفات فراوانی 

قرار گرفته است و عمدة آثار نوشته شده دربارة 

حافظ از لحاظ ادبی صرف به شعر او توجه کرده و 

اند. نگرش آن را در زمرة اشعار عرفانی قلمداد نموده

جه توعرفانی به طور غالب نسبت به امور اجتماع بی

کند، از این رو است و معنویت فردی را ترویج می

 نسبتی با تاریخ و به تبع آن اندیشة سیاسی ندارد.

شعر حافظ، به رغم داشتن زبان عارفانه، دارای 

 مهمی هایکتاب رویکردی سیاسی است و از جمله

 هایاندیشه و با مفاهیم موجود در شعر حافظ که

 فردوسی امةشاهنپیوند دارد،  اشعارش در نهفته

 مقوالتی از یکی باستان ایرانیان سیاسی اندیشة است.

 .بود آن تأثیر تحت فردوسی، تبع به حافظ، که است

توان به پژوهی، میاز میان آثار مشهور در حافظ

نامه حافظنظرات بهاالدین خرمشاهی در کتاب 

از کوچه کوب در کتاب و عبدالحسین زرین (0831)

اشاره کرد که بیشترین تمرکز خود را  (0831)رندان 

بر فضای شعر حافظ و تفسیر کلماتی مانند رند، جام 

اند. داریوش آشوری جم و... در اشعار وی، قرار داده

روزترین تالیفات دربارة حافظ، در نیز در یکی از به

توجه  (0831)عرفان و رندی در شعر حافظ کتاب 

رآن و پیوند خود را به تاویل اسطورة آفرینش در ق

آن با عرفان در ادبیات فارسی و شعر حافظ معطوف 

کرده و با همین رویکرد حافظ را در زمرة عارفان 

های مهم نیز به پیوند قرار داده است. برخی پژوهش

اند. میان اشعار حافظ و ایران باستان اشاره کرده

مزدیسنا و تأثیر آن بر ادبیات محمد معین در کتاب 

به نفوذ و تأثیر فرهنگ ایران باستان  ،(0831)پارسی 

در ادبیات پارسی اشاره کرده است. شاهرخ مسکوب 

-، پیوند میان جهان(0831)در کوی دوست در کتاب 

های زرتشت و شعر حافظ را برجسته بینی گات

های جهان معنوی هر دو متن نموده و به همسانی

حافظ از پرداخته است. علی حصوری نیز در کتاب 

، به پیوند شعر حافظ، از لحاظ (0811)نگاهی دیگر 

شعرهای خیام و نیز تأثیر  شاهنامه ومضمون، با 

الگوهای آیین مهر بر شعر حافظ پرداخته است و با 

همین رویکرد شعر حافظ را غیرعرفانی دانسته است. 

بر این اساس، تاکنون پژوهشی در باب تاریخ اندیشه 

فته است. محمد منصورنژاد و شعر حافظ صورت نگر

ماهیت اندیشة سیاسی رند ای با عنوان در مقاله

به الهام حافظ از الگوی  (0813)شیراز، حافظ 

نویسی و اندیشة ایرانشهری با روش نامهسیاست

( Skinnerکوئنتین اسکینر ) «هرمنوتیک قصدی»

اشاره کرده است، اما عدم استناد به منابع اصلی 

کارگیری روش و همچنین عدم بهاندیشة ایرانشهری 

اسکینر با منابع مهم تاریخ اندیشه در قیاس با شعر 

حافظ و تاریخ سیاسی شیراز در آن دوره، سبب شده 

است که نویسنده تنها به سنتی بودن اندیشة سیاسی 

در شعر حافظ اشاره کند و نتواند به زوایای پنهان 

ا شعر حافظ، از منظر تاریخ اندیشه و نسبت آن ب

اندیشة سیاسی ایرانشهری، بپردازد. توجه به ساحت 

تاریخ اندیشه در شعر حافظ و نسبت آن با حاکمان 

تواند زوایای دیگری از دیوان اشعار وقت شیراز می

 او را نشان دهد.
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 شناسی. روش2

آر.جی کالینگوود فیلسوف و مورخ انگلیسی، از 

ای در خواندن متون ست که تأکید ویژهافرادی ا

اریخی، با معیار اندیشة عامل تاریخی، دارد. به نظر ت

)کالینگوود، کالینگوود تمام تاریخ، تاریخ اندیشه است 

یا  «مقصد»را در قالب  «معنی». کالینگوود (383: 0810

داد. چیزی که آن را برای مورد تأکید قرار می «هدف»

 کرددرک تاریخی ضروری و بنیادین تلقی می

ایدة کالینگوود در کتاب مشهور  .(18: 0813)استنفورد، 
اعمال معقوالنه را اعمال انجام شده به وسیلة  تاریخ،

های مشخص براساس های معقول در پی هدفعامل

 .(Collingwood, 1946: volloum5)داند خردشان می

توان گفت هر عامل تاریخی، با براین اساس می

ذهنیتی مشخص نسبت به وقایع زمان خود نگریسته 

توان در زندگی آن و بازتاب این اندیشه را می

های اجتماعی، سیاسی، شخص، اعمال و کنش

هایش دنبال نمود. اشعار حافظ اخالقی و نیز نوشته

توان تحلیل کرد. یکی از را نیز بر این اساس می

-reمفاهیم کلیدی در فلسفة تاریخ کالینگوود، مفهوم 

enactment  اره عمل دوب»یا  «بازسازی»به معنای

است که مقصود از آن نه بازسازی عملی فعل  «کردن

واقع شدة تاریخی، بلکه بازسازی عمل اندیشة 

تاریخی منجر به فعل تاریخی در ذهن مورخ است. 

ساالر بهزادی بر این باور است که کالینگوود دوران 

-نویسی براساس مراجع و مآخذ را دیر زمانیتاریخ

داند و آن را تاریخ ست به سرآمده و سپری شده می

با  (01: 0810)ساالر بهزادی، خواند چسب و قیچی می

چنین رویکردی این پژوهش براین اساس بوده که 

در تاریخ فرهنگ ایران، اندیشة سیاسی ایران پیش از 

اسالم که از آن به عنوان اندیشة ایرانشهری یاد شده 

است، یکی از وجوه مهم فکر سیاسی در ادبیات 

 آید.شمار می فارسی به

 ظراین مقاله سعی بر آن دارد تا با دیدگاهی از من

حافظ توجه کرده و  دیوانبه کالینگوود  تاریخ اندیشة

محور اصلی خود را بر این پرسش قرار داده است 

ایرانشهری در مواجهة حافظ با که آیا مفاهیم اندیشة 

جایگاهی  ـ سیاسی شیراز آن زمان اوضاع اجتماعی

کنندة های او را تنها باید بیانداشته است و یا اندیشه

 مفاهیم عرفانی دانست.

 

 . بحث3

 . اندیشة ایرانشهری1-3

بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی، به علت 

سرآمد بودن دولت آنان در بسیاری از امور، 

مسلمانان و اعراب تحت تأثیر آنان قرار گرفتند. 

یران ساسانی از جمله نوع وجوه مختلف فرهنگ ا

حکومت، سازمان دولتی، طبقة دبیران و غیره، الگوی 

اصلی و راهنمای حکومت خلفا گردید. یکی از این 

امور که تأثیر زیادی در دورة اسالمی برجا نهاده، نوع 

ورزی شاهان نگاری و چگونگی سیاستتاریخ

های مختلفی از کتاب آید. ترجمهساسانی به شمار می

که تاریخ سیاسی رسمی دربار  نامهخدایر مشهو

ساسانی بود، به زبان عربی انجام گرفت. این تاریخ 

نویسان فارسی و عربی است پهلوی ماخذ تمام تاریخ

اند. که دربارة ایران پیش از اسالم چیزی نوشته

معروف  سیرالملوکدر عربی به نام  نامهخدایترجمة 

 وانده شدخ شاهنامهکه در فارسی گردید، چنان

 نامهخدای. عالوه بر (031: 0811)محمدی مالیری، 

های مهم دیگری نیز دربارة امور سیاسی در کتاب

فرهنگ ایران ساسانی در دورة اسالمی مورد توجه 

اشاره  نامهآیینتوان به کتاب بود که از آن میان می

توان از . بر این اساس می(31: 0813)مسعودی، کرد 



 8931، بهار و تابستان 81های محلی ایران، سال هفتم، شمارة دوم، پیاپی پژوهشنامة تاریخ         811

سیاسی ایرانیان در دورة اسالمی، به بازتاب ساختار 

عنوان یکی از الگوهای اصلی ملکداری، نام برد. 

تر این موضوع، باید به برای شناخت دقیق

انواع اندیشة سیاسی در ایران دورة  بندیصورت

 اسالمی توجه کرد.

 باب در نظریه سه ایران، تاریخ اسالمی در دوران

 سه این زا یکی خاستگاه. بود توجه مورد سیاست

-می باز باستان یونان در سیاسی مباحث به نظریه

 به فارابی از توانمی اسالمی دوران در که گشت

 گروه. برد نام پرداز این گروهنظریه ترینمهم عنوان

 سیاسی توجیه به عمده طور به که بودند کسانی دوم

 اجرای خواهان اساساً و پرداختندمی خالفت نهاد

 اندیشة نمود سوم گروه. بودند دینی شریعت

که میراث دورة باستانی تاریخ ایران  است ایرانشهری

 شکل آرمانی شاه یک محور حول آید وبه شمار می

 داده شکل را هانامهسیاست و هااندرزنامه گرفته و

 میان هاییتنش گرایش، سه این میان در. بود

 که آمد پدید نویسینامهشریعت و نویسینامهسیاست

 برجا مهمی اثرات ایران سیاسی اندیشة تاریخ در

 . گذاشت

 ایرانشهری، سیاسی اندیشة بنیادین مفهوم

 که نویساننامهشریعت سیاسی اندیشة برخالف

 دارای آرمانی شاه است، الهی وحی بر مبتنی شریعت

 همین به توجه با که نیست تردیدی است. ایزدی فره

 دهیسامان متفاوت شیوة دو متمایز، مفهوم دو

 بنیاد از که است آمده پدید سیاسی نهادهای و اندیشه

که چنان اند؛متعارض حتی و متفاوت یکدیگر با

 شاه ایرانشهری اندیشة طباطبایی بر این باور است در

 نه و است شریعت عین ایزدی فره دارای آرمانی

 .(080: 0811طباطبایی، ) آن مجری

 و پادشاه محور حول ایرانشهری سیاسی اندیشة

 مهم متون در و است گرفته قرار ایزدی فرّ مفهوم

. است نمایان وجه این باستان ایران سیاسی اندیشة

 داشتن که شاهی فرّ یا کیانی فرّ است معتقد آموزگار

 خوب شاهان در فقط است، شاهان آرزوی نهایت آن

 اندشده شاه اهورامزدا خواست به که ایرانی حق بر و

 وجودبه آنان در را توانایی این و شودمی جایگزین

باشند  بختنیک و کنند نیک کارهای که آوردمی

 صورت به ایزدی فرّ مفهوم .(838 :0811آموزگار، )

 آمده ایرانشهری سیاسی اندیشة متون در هم نمادین

 بابکان اردشیر کارنامه به توانمی نمونه برای که است

 عنوان به فرّ مفهوم تاریخی روایت این در. کرد اشاره

 یافته نمود اردشیر در شاهی، برای فرد توانایی نماد

 شده نمایانده ـ کوهی ـ میش غرم شکل به و بود

 فرّ مفهوم این .(10 :0833، بابکان اردشیر کارنامه) است

 در و بود پادشاه شایستگی به مشروط همواره

 از وی شدن دور شایستگی و عدم صورت

 باب یک نظر این از و گسستمی وی از دادگستری،

 که دارد وجود نظریه این در پادشاه به نسبت انتقادی

 متفاوت ایران تاریخ در متأخر مطلقة سلطنت با

 است کامیابی و بخت همان ایزدی در واقع فرّ. است

 به است مشروط همواره و آسمانی موهبتی و

 فرمانروا که است این در شایستگی این و شایستگی

: 0833کناوت، )کند  پیروی شاهی اخالقی قوانین از

توان بیان داشت اندیشة . بر این اساس می(30

ایرانشهری در بعد سیاسی حول محور یک شاه نیک 

)در تضاد با شاه غیر نیک( سامان یافته بود و محور 

نویسی نیز در دورة اسالمی تاریخ نامهاصلی سیاست

 ایران بوده است.

 

 . شعر حافظ و اندیشه سیاسی2-3

تاریخ هرگز دربارة صرف رویدادها نیست، بلکه 
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دربارة کارهایی است که افکار عامالن خود را تبیین 

ها برای مورخ ها و مکانکند. چهارچوب تاریخمی

تنها از آن رو ارزشمند است که قرار دادن هر عمل 

رساند تا در بافت و زمینة خویش، به او مدد می

بافت و زمینه  های یک عامل در آندریابد اندیشه

. دوران (331: 0810)کالینگوود، بایست باشند چگونه می

پرشکوه ادب فارسی را، به طور معمول، از منظر 

و کمتر به ساحت سیاسی  وجوه ادبی بررسی کرده

-اند، در حالی که میمتون مهم ادب فارسی پرداخته

توان با بررسی شرایط تاریخی به وجود آمدن اثر و 

ـ اجتماعی آن دوره  ر فضای سیاسیگفتمان حاکم ب

تری از اندیشة نویسنده دست یافت. به تحلیل دقیق

اندیشة عرفانی در اصل خود به اوضاع اجتماعی 

توجهی ندارد و اصل را جهان دیگر و اعتالی فردی 

اندیشة  ،از این رودهد. افراد در امور معنوی قرار می

 ستعرفانی از اساس با اندیشة سیاسی در تعارض ا

 که این دهداصل را بر نیستی و نه بقا قرار می و

تواند وصف حالی کامل از شخصیتی همچون نمی

 باشد. حافظ

اوضاع اجتماعی و سیاسی دورة زندگی حافظ نیز 

در اشعارش تأثیرگذار بوده است. برای فهم بهتر این 

 شرایط کهتوجه کرد  مهم نکتة اینتوان به موضوع می

 مهم نماد عنوان به موالنا شعر در بازتابی اجتماعی

 حافظ با او مهم تفاوت این و ندارد فارسی عرفان

. برای بررسی ساخت (011 :0811 )حصوری، است

ای به وضعیت باید اشارهسیاسی اشعار حافظ ابتدا می

 ـ سیاسی دوران زندگی حافظ نمود. اجتماعی
 

 حافظ شیراز عصرشرایط اجتماعی . 1-2-3

دستخوش  همچنان ایران در قرن هشتم هجری

با کاهش . مانده از هجوم مغول بود جاهبصدمات 

های محلی بر نواحی قدرت ایلخانان، حکومت

کردند و تقریباً به طور دائم در مختلف حکومت می

؛ 318، 313: 0883دولتشاه سمرقندی، ) جنگ و ستیز بودند

برای درک بهتر اوضاع  .(31-33: 0831زرکوب شیرازی، 

زیست، باید اجتماعی و تاریخی که حافظ در آن می

های سوم و چندین قرن به عقب بازگشت. در قرن

ه تبار بهای ایرانیبا پیدایش حکومت ،چهارم هجری

آمد که  پدید نوزایشی بویه، زمینةویژه سامانیان و آل

های کهن ایرانی حاصل بازپرداختی نوین از اندیشه

نار بسط فلسفة یونانی و دریافتی خردگرا از دین در ک

اسالم بود. با ورود اقوام آسیای میانه به دستگاه 

خالفت عباسی و طرح خالفت برای تضعیف قدرت 

های متشرع غزنوی و سلجوقی بر ایرانیان، حکومت

تدریج میراث این نوزایش از هایران حاکم شده و ب

رد که کمیان رفت. حافظ در زمانی زندگی می

 بینی کرده بود.تر وضعیت آن را پیشفردوسی پیش

 وز تازیان ز ایران وز ترکا

 نژادی پدید آید اندر میان

 نه دهقان نه ترک و نه تازی بود

 ها به کردار بازی بودسخن
 

 (111: 0830 )فردوسی،

نژادی  یاین سخنان فردوسی بیشتر از آنکه معنا

اجتماعی ـ  داشته باشد، دال بر وضعیت فرهنگی

هایی ایران در اعصار بعد است که چگونه با تعارض

رو خواهد بود. حافظ این میراث را هچندگانه روب

 گاه در و ،خوبی لمس کرده بود و با ظرافتی خاصهب

ای از رمز و کنایه، درک خود از وضعیت سنتی هاله

است. قاسم غنی  زیست را ابراز داشتهکه در آن می

و  ،زمینهشتم در ایران در توضیح وضع قرن

 نویسد:می ،خصوص شیرازهب

 ةزمینة انحطاط و انقراض، از دو قرن پیش از حادث
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توان گفت از هجوم مغول تهیه شده بود. حتی می

آغاز تسلط عناصر ترک بر ممالک اسالمی و شیوع 

اوهام و خرافات و محدودیت فکری و پیدا شدن 

لبد متفکرین روح نومیدی که مانند زهر قتالی در کا

جریان داشت، ضعف اخالقی و معنوی و انحطاط 

تدریج هعلمی و اجتماعی ریشه بسته و زمینه را ب

روزی مسلمین مهیا ساخته بود و بدبختی و تیره

هایی تخم ها در روزگار مغول میوةمخصوصاً ایرانی

 )غنی، «های پیش کاشته شده بودبود که در دوره

0831 :0111-0110). 

 هاییدرپی حکومتحافظ روزگار تغییر پی روزگار

بود که حتی اگر با اقبال عمومی مواجه شده بودند و 

یا سعی در تثبیت مفاهیم اجتماعی و نظمی فراگیر 

رغم استفادة به ،یتع. این وضماندندداشتند، ناکام می

حافظ از زبان عرفانی در اشعارش بازتاب یافته 

که شاید بتوان او را آخرین شاعر مهم  ،است. جامی

دورة کالسیک ادب فارسی دانست، در عارف بودن 

تردید داشته  ،رغم استفاده از زبان عرفانیبه ،حافظ

آگاهی از وضعیت اجتماعی  .(110: 0831)جامی، است

یافته است  تجلیای و اندیشه در شعر حافظ به گونه

نست که با دا هاییتوصیفتوان اشارات او را که می

 . فلسفی همراه است و نه عرفانیـ  تبیین شاعرانه

ای حافظ مانند بسیاری از شاعران طراز اول دوره

که صوفیان به متفکران قوم تبدیل شده بودند، به 

گفت، اما به خالف همة زبان ادب عارفانه سخن می

شاعر عرفانی نبود، بلکه او  ،شاعران این دوره

زبان دانستن ایران بود که  از تاریخ عصریغیب لسان

که چنان  .شناختندو خط اویغوری را فضل تمام می

در نظام یاسای نویسد، طباطبایی به نقل از جوینی می

چنگیزی هر مزدوری دستوری و هر مزوری وزیری 

  .(811 ،813: 0833 )طباطبایی، شده بود

ترین اشخاص به این وضعیت در زبان نزدیک

که  جامع دیوان حافظته است. حافظ نیز بازتاب یاف

شاید به نادرست به محمد گلندام معروف شده 

گوید که شاعر به دالیلی از است، دربارة حافظ می

به جمع غزلیات و  ،جمله تجسس دواوین عرب

تدوین آن نپرداخت و حوالت رفع ترفیع این بنا به 

ناراستی روزگار کرده و به غدر اهل عصر عذر آورده 

خود شاعر نیز بارها از فقدان  (33: 0831 )غنی،بود 

 کند.حکمت و اندیشه در روزگار خود گالیه می

 حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است

 گزار کواز غم روزگار دون طبع سخن
 

 (830: 0833 )حافظ،
شاه منصور مظفری که مقارن با سالخوردگی 

، (100، 101: 0838، سمرقندی) کردحافظ حکومت می

آخرین فردی است که شاعر در او یک شاه آرمانی 

جوید. با قتل شاه برقرارکنندة نظم اجتماعی می

تیمور، شاعر کهنسال بیش از پیش از  دستهمنصور ب

نالد و در غزلی که منتسب به زمان شرایط زمانه می

منصور است و با  آمدن تیمور و غلبة وی بر شاه

آغاز  «دو منیدو یار زیرک و از باده کهن »صرع م

 داند.شده در این بال میشود، دهر و روزگار را تبهمی

 توان دیدنز تندباد حوادث نمی

 درین چمن که گلی بوده است یا سمنی

 بندی غیبببین در آینة جام نقش

 منی ز یاد ندارد چنین عجبه که کس ب

 ازین سموم که بر طرف بوستان بگذشت

 بوی گلی هست و رنگ نسترنی  عجب که

 دل که حق رها نکند ای  به صبر کوش تو

 اهرمنی دست هب نگینی چنین عزیز

 مزاج دهر تبه شد درین بال حافظ

 کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی
 

 (838: 0833حافظ، )

به وضوح از اوضاع زمانه مشهود  ناامیدی شاعر
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دیر قملی در تأاست و حافظ در این ابیات به ت

از منظر ای که گونهه بتاریخی ایران پرداخته است، 

های میان شرع و اشاره به تنش توانتاریخ اندیشه می

مدار عقل، تنش میان آگاهی ملی و ادعاهای امت

خالفت در دورة اسالمی، با وام گرفتن از مفهومی که 

هگل در توضیح شکاف میان دین و دنیای مسیحی 

کار گرفته ه های میانه در پدیدارشناسی روح بسده

ر حافظ را وجهی از پدیدارشناسی وجدان بود، شع

ویژه در هبخت ایرانی در دورة اسالمی و بنگون

: 0833 )طباطبایی،کرد خر اسالمی توصیف أهای متسده

حافظ را شاید بتوان آخرین چهرة برجستة  .(811

 اندیشة ایرانی در آن روزگار دانست.
 

 در ایرانشهری سیاسی اندیشة . نمود2-2-3

 حافظ دیوان

ترین وجه اندیشة ایرانشهری را باید توجه مهم 

این جهانی و آن ـ  مینویی و گیتیی زمان به دو بعدهم

رغم توجه به امور به ،دانست. در این نگرشـ  جهانی

معنوی، تدبیر در امور اجتماع و سیاست از جایگاه 

کالینگوود معتقد است ای برخوردار است. ویژه

ست که ه و تفکریاندیشة سیاسی، آن نوع اندیش

اندیشند. مردمان درگیر و دخیل در سیاست می

های سیاسی آنان سند و تفکری که کردارها و فعالیت

مدرک آن است. تاریخ سیاسی، پیشاپیش تاریخ 

 . (310: 0810)کالینگوود، اندیشة سیاسی است 

ترین منابع اندیشة در نامة تنسر که یکی از مهم

اسالمی است، از زبان سیاسی ایرانشهری در دورة 

شاه طبرستان  به گشنسب ،موبد اردشیر بابکان ،تنسر

 آمده است:

ایم، لیکن در و نیستی اگرچه ما خود اهل فنا

حکمت آنست که کارها برای بقا سازیم و حیلت 

برای ابد کنیم، باید که تو از اهل این باشی و مدد 

 نامة) مکن فنا را تا زودتر بر سر تو و قوم تو آید

  .(13: 0831 ،تنسر

ای مهم در براساس اصل بر بقا، نکته تدبیر امور

حکمت ایرانشهری است که فرزانگان ایرانی چه در 

دورة باستان و چه در دورة اسالمی بر این مهم باور 

حافظ نیز در اشعارش، عالوه بر اینکه به اند. داشته

 ساخت معنوی و اعتالی نفسانی انسان نظر، داشته

ما از امور سیاسی و تدبیر در امر اجتماع غافل است؛ ا

های مختلف زندگی خود به آن نبوده و در دوره

 توجه کرده است.

دربارة اندیشة کالینگوود  (Strauss)اشتراوس 

ای دربارة اندیشه معتقد است که تاریخ علمی، اندیشه

وسیلة دوباره است. اندیشة یک عامل تاریخی جز به

اندیشیدن و بازسازی دوباره فکر آن شخصیت 

. (Strauss, 1952: 560)تاریخی قابل شناخت نیست 

برای توان با این رویکرد سنجید. شعر حافظ را می

فهم حافظ از اندیشة سیاسی ایرانشهری باید دانست 

مت ایرانشهری از کدام منابع که درک حافظ از حک

تاریخی بوده است. در پاسخ به این پرسش باید بیان 

توان کرد که از اشعار حافظ و نیز شرایط آن دوره می

دریافت، که وی آگاهی بسیار خوبی از شاهنامه 

هایی است داشته است. اشعار وی پر از مثال و تمثیل

امه که عالوه بر متن قرآن، اشارات بسیاری به شاهن

دهد که دارد. بررسی اوضاع آن دوره نیز نشان می

یتی در هویت مردمان آن چه نقش با اهمّ شاهنامه

روزگار داشته است. یکی از شاهان مهم در زندگی 

حافظ، شاه شیخ ابواسحاق اینجوست که در زمان 

کرد و مردم شیراز عالقة جوانی حافظ زندگی می

آن را در  خاصی به وی داشتند. شاید بتوان دلیل

بازنمایی یکی از الگوهای مهم پادشاهی در ایران 
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بطوطه در باستان یعنی انوشیروان دانست. ابن

سفرنامة خود در ذکر سلطان شیراز، یعنی شاه شیخ 

خواست ایوانی مانند وی می نویسد کهابواسحاق می

ایوان کسری بسازد و مردم شیراز با عالقة خاصی در 

رده و شور بسیاری از خود ساخت این بنا مشارکت ک

بازنمایی چهرة  .(333: 0831 بطوطه،)ابن دادندنشان می

 نامهعشاقخسروانی از شاه ابواسحاق، در مثنوی 

عبید زاکانی که در دربار او حضور داشته نیز نمایان 

میراث کهن را نشان  شیرازیان به ةو عالقشده 

 :دهدمی

 چو استاد طبیعت داد سازش

 و بر طرازشنوشتم نام خسر

 شهنشاه جهان دارای عالم

 چراغ دودمان نسل آدم

 همایون گوهر دریای شاهی

 وجودش آیت لطف الهی

 جم ثانی جمال دنیا و دین

 ابواسحاق سلطان السالطین

 خجسته پادشاه دادگستر

 جهانگیر آفتاب هفت کشور
 

 (031: 0818 )عبید زاکانی،
 و حافظ نیز عالقة زیادی به شاه ابواسحاق داشت

در کشته شدن او و به قدرت رسیدن امیر مبارزالدین 

 :خوردها میبسیار غمین شده و حسرت

 راستی خاتم فیروزة بواسحاقی

 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود
 

 (010: 0833 )حافظ،
و  شاهنامهشواهدی دیگر نیز بر آشنایی حافظ با 

میراث ایرانشهری داللت دارند. یک نسخه خطی 

به اتمام رسیده و به کتابخانه  ق310در سال  شاهنامه

الدین حسن وزیر شاه ابواسحاق تقدیم شده قوام

حسن  الدینقوام .(31: 0831 گیوزالیان، و )آدامووا است

دوست و  یکی از ممدوحین حافظ است. این وزیر

 :Arbeny, 1960) حامی دانشمندان و شعرا بوده است

مرتبط با  اهنامهشهای ای که در نگارهنکته .(143

سبک نگارگری اینجو نمایان است، تقلید از دربار 

این  .(31-13: 0831، گیوزالیان و )آدامووا ساسانی است

یت میراث ایران باستان در آن شواهد نشان از اهمّ

های شیراز دارد. پژوهشگران روزگار در حکومت

سبک نگارگری این دوره در شیراز معتقدند این امر 

اتفاقی باشد که اکثر نسخ خطی مصور بر تواند نمی

اند، جای مانده که در این دوره در شیراز فراهم آمده

اند و دو نسخة دیگر حماسی شاهنامه ةمتضمن منظوم

 نیز اختصاص به آثاری با مضامین تاریخی دارند

نامه به نوعی حافظ نیز با سرودن ساقی .(31همان: )

اده است. توجه خاص خود به شاهنامه را نشان د

این » نویسد:نامه میعلی حصوری دربارة ساقی

خسروانی سرود در وزن متقارب که یادآور نه تنها 

ها و هایی که دارد، همة اسطورهشاهنامه بلکه با اشاره

 . (11 :0811)حصوری، «های ایرانی استحماسه

برگزیدن وزن شاهنامه و نیز پرداختن به موضوعاتی 

س از درگذشت یک شهریار نظیر ناپایداری جهان پ

و دارا بودن وزنی دوگانه زمانی شاد و زمانی 

غمگین، شاید به عمد توسط حافظ در دنبالة 

. (010 :0810همو، ) های شاهنامة فردوسی باشدسنت

توان گفت که حافظ آشنایی بسیار بر این پایه می

 است. خوبی با میراث کهن ایرانشهری داشته

دورة اسالمی براساس ها که در نامهدر سیاست

اندیشة سیاسی ایرانشهری سامان یافته بود، اصل 

پادشاه است. در متون اندیشة سیاسی ایرانشهری، 

  آمده است: نامة تنسرپادشاه ورای طبقات بود. در 

مردم دین در چهار اعضااند، و در بسیار جای در 

ویل و خالف و اقاویل أجدال و تکتب دین، بی
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که آن را اعضا اربعه گویند، و  مکتوب و مبین است،

 . (33: 0831 ،نامة تنسر) سر آن اعضا پادشاهست

کالینگوود بر این عقیده است که عملی که اندیشه 

کند خصوصیت زبان را دارد، کار زبان را بیان می

)کالینگوود، افشا و برمال ساختن فکر و اندیشه است 

. در زبان به ظاهر عارفانه اشعار حافظ که (301: 0810

سرشار از ایهام و استعاره است، خوانشی سیاسی و 

با بررسی اشعارحافظ تاریخی نیز وجود دارد . 

جویای حکومت شاه  توان نشان داد که وی نیزمی

دادگر فرهمند است و نه حاکمی که در پی اجرای 

 :احکام شرع باشد

 ه و زهدشاه را به بود از طاعت صدسال

 ساعته عمری که در او داد کند یکقدر 
 

 (013: 0833 )حافظ،
آرمانی شکل  فرمانروایحول محور یک  شاهنامه

یافته بود که عالوه بر نژاد، باید هنر کشورداری 

داشته باشد. در توصیف به تخت نشستن کیخسرو 

 خوانیم:می شاهنامهدر 

 هنر با نژادست و با گوهرست

 بند اندرستسه چیزست و هرسه ب

 هنر کی بود تا نباشد گهر

 هنرای بینژاده بسی دیده
 

 (033: 0830)فردوسی،

 حافظ نیز معتقد است:

 تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای

 ور خود از تخمة جمشید و فریدون باشی
 

 (831: 0833)حافظ،

آرمانی صاحب  فرمانروایدر اندیشة حافظ 

قدرتی، که خود عین شریعت است، مطلوب تلقی 

ورزی حافظ به پیروی از اندیشة شده و در سیاست

توان یافت. نمیجز آن سیاسی ایرانشهری نمودی 

 نویسد:طباطبایی در این باره می

شاه آرمانی از آنجا که دارای فره ایزدی است، در 

گونه، های ایرانشهری به عنوان انسانی خدانوشته

نماینده و برگزیدة خدا بر روی زمین فهمیده شده و 

یس اول مدینة فاضله ابونصر ئاز این حیث با ر

فارابی که به تبع اندیشة نوافالطونی و تفسیرهای 

های افالطون، علت موجده و مبقیه مسیحی نوشته

)طباطبایی، مدینة فاضله است، از یک سنخ است 

  .(081و  088: 0811

که در اواخر عمر حافظ سروده  هنامساقیدر 

 فرمانرواییشده، ابیات بسیاری در توجه به جایگاه 

 :که علت بقای سامان سیاسی است آمده است

 مغنی کجایی به گلبانگ رود

 به یاد آور آن خسروانی سرود

 به اقبال دارای دیهیم و تخت

 بهین میوة خسروانی درخت

 که تمکین اورنگ شاهی ازوست

 مرغ و ماهی ازوست یشتن آسا
 

 (811: 0833 )حافظ،

زمان با حکمرانی امیر در غزلی دیگر که هم

مبارزالدین که شریعت را مالک اصلی خود قرار داده 

و شیرازیان به او لقب محتسب داده بودند سروده 

 :ابراز کرده است چنینشده، حافظ نظر خود را 

 بیز استبخش و باد گلاگرچه باده فرح

 چنگ مخور می که محتسب تیز استبانگ ه ب

 صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد

 انگیز استبه عقل نوش که ایام فتنه

 در آستین مرقع پیاله پنهان کن

 ریز استکه همچو چشم صراحی زمانه خون
 

 (88 :0833حافظ، )

در مقطعی نیز که برادر شاه شجاع، محمود بر 

ده شده شیراز چیره شده و شاه شجاع از شیراز ران
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بود، حافظ در تکریم خصایل شاه شجاع در شاهی 

داری سروده است نسبت به محمود، ابیات معنی
 (310: 0831 )غنی،

 دسته آمدی ب ار زور و زره فیض ازل ب

 آب خضر نصیبة اسکندر آمدی
 

 (810: 0833 )حافظ،

 فروخت دلبری دانداکه چهره بر نه هر

 که آینه سازد سکندری داند نه هر

 له کج نهاد و تند نشستهر که طرف کُنه 

 داری و آیین سروری داندکاله
 

 (083: 0833 )حافظ،
غزلیات مهم دیگری از نظر اندیشة سیاسی وجود 

دارند که نمایانگر توجه حافظ به اندیشة سیاسی 

ایرانشهری است. بیشتر غزلیات در باب حکمرانی 

منصور مظفری است. غزل زیر که شجاع و شاهشاه

خی از ابیات آن آورده شده است، به نقل از غنی بر

 (313: 0831 )غنی، در مدح شاه منصور مظفری است

 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

 در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی

 دین گشاده کلک تو بارک اهلل بر ملک و

 حیوان از قطرة سیاهی آب صد چشمه

 بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم

 ت و خاتم فرمای هر چه خواهیملک آن تس

 سر نهد کالهی چه گاهگاهی بر باز ار

 مرغان قاف دانند آیین پادشاهی

 تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب

 منت سپاهیتنها جهان بگیرد بی

 گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد

 یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی

 برد نامگاه میحافظ چو پادشاهت گه

 ز بخت منما بازآ به عذرخواهی رنجش
 

 (838: 0833 )حافظ،
ایزدی در پادشاه است که  این ابیات نمود کامل فرّ

سهرودی  ةاشارت حافظ به انوار الهی، نمایانگر اشار

ایزدی است که در جان پادشاهان  به تفسیر نور از فرّ

. این (38 ،33: 0833 )سهروردی، وا گزیده بودأفرهمند م

از فرّه ایزدی در اندیشة سیاسی  تفسیر نورانی

خردی سر ایرانشهری با خرد درآمیخته است و بی

کند چشمة بیداد است، زیرا فرّ را از شاه گریزان می

  غنی غزل دیگری با مطلع. (033: 0811)مسکوب، 

 ای قبای پادشاهی راست بر باالی تو

 زینت تاج و نگین از گوهر واالی تو

که  (813: 0831 )غنی، نددارا در مدح شاه شجاع می

 تأکید دیگری به اندیشة سیاسی حافظ است.

 ای قبای پادشاهی راست بر باالی تو

 زینت تاج و نگین از گوهر واالی تو

 دهدآفتاب فتح را هردم طلوعی می

 از کاله خسروی رخسار مه سیمای تو

 گاه طایر اقبال باشد هر کجاجلوه

 سایه اندازد همای چتر گردون سای تو

 آنچه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار

 ای بود از زالل جام جان افزای توجرعه
 

 (803 :0833 )حافظ،
غزلیات دیگری از حافظ در مدح شاه منصور 

مظفری است که آنها نیز بیان یک پادشاه نمونه در 

 کند.ذهن حافظ را ارائه می

جوزا سحر نهاد »آغاز با  یدیگر هایدر غزل 

سحر چون خسرو خاور علم بر »و  «حمایل برابرم

همین مضامین آمده است. بر این نیز  «کوهساران زد

غزلیات مرتبط با  بسیاری ازتوان پایه می

ورزی حافظ را با منابع اندیشه سیاسی سیاست

طور کامل در  ایرانشهری سنجید. در یک غزل که به

 مدح شاه منصور است و شاید منظور حافظ از

تیمور لنگ باشد،  «شکل حدمل فعل صوفی دجال»

پا  حافظ بار دیگر اندیشة سیاسی ایرانشهری و بر
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نامة کند. در داشتن داد توسط پادشاه را یادآوری می

 داد آمده است: در باب عدالت و تنسر

سنت دو است، سنت اولین و آخرین، سنت اولین 

اند عدلست، طریق عدل را چنان مدروس گردانیده

خوانی، ی را با عدل میکه اگر در این عهد یک

دارد و جهالت او را بر استعجاب و استصعاب می

سنت آخرین جور است، مردم با ظلم به صنعتی 

آرام گرفتند که از مضرت ظلم به منفعت تفضیل 

نبرند. اعتبار بر این است عدل و تحویل ازو راه می

که ظلم در هر عهدی که کردند نامحمود است. اگر 

خرین، واین شهنشاه مسلط است اولین است و اگر آ

 .(31 ،33: 0831، نامة تنسر) بر او

رسالت پادشاهان ایران باستان یر این اساس 

 بند کردن آشفتگی است نگهبانی از داد و در

 گوید:حافظ در این غزل می .(33: 0833 )کناوت،

 بیا که رایت منصور پادشاه رسید

 ماه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و

 روی ظفر نفاب انداخت بخت زجمال 

 فریاد دادخواه رسیده کمال عدل ب

 ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن

 قوافل دل و دانش که مرد راه رسید

 ملحد شکل فعل کجاست صوفی دجال

 پناه رسیدبگو بسوز که مهدی دین

 ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق

 همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید
 

 (033: 0833 )حافظ،

در اندیشة سیاسی ایرانشهری، پادشاه دادگستر 

شود که هر کس بر سر جای خویش قرار سبب می

گیرد و استحقاق هر کس بدو داده شود و از برابری 

در  ،نامة تنسرکورکورانه و سطحی خبری نیست. در 

  آمده است: ،جایی افراد بین طبقاتهباب جاب

نکه در جبلت یکی آکی با یکی نقل نکنند، اال به ی

از ما اهلیتی شایع یابند، آن را بر شهنشاه عرضه 

کنند، بعد تجربت موبدان و هرابده و طول 

مشاهدات، تا اگر مستحق دانند بغیر طایفه الحاق 

فرمایند لیکن چون مردم در روزگار فساد و سلطانی 

که صالح عالم را ضابط نبود افتادند، بر چیزهایی 

شان نبود، آداب ضایع کردند طمع بستند که حق ای

  .(33 ،33: 0831 ،نامة تنسر) و سنت فرو گذاشتند

جامانده از ادبیات پهلوی نیز یکی از متون مهم به

جایی افراد در میان طبقات در خوبی نحوة جابهبه

ایران دورة ساسانی و لزوم شایستگی فرد برای ارتقا 

 خسرو قبادان و)دهد یافتن جایگاهش را نشان می

این  ،وضوحهب ،حافظ در غزلی. (10-33: 0810، ریدگی

در کنار دادگری بیان را وجه اندیشة ایرانشهری 

 :کندمی

 افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 باد بر سرو و سمنمقدمش یارب مبارک

 جای خویشتن بود این نشست خسرویهخوش ب

 جای خویشتنهتا نشیند هرکسی اکنون ب

 ده به حسن خاتمت خاتم جم را بشارت

 کاسم اعظم کرد ازو کوتاه دست اهرمن

 خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین

 شهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزن

 جویبار ملک را آب روان شمشیر تست

 تو درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکن

 ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار

 ه منای بخشد بتا از آن جام زرافشان جرعه
 

 (818: 0833 )حافظ،

ای از نظر کالینگوود، هدف مورخ ردیابی اندیشه

)کالینگوود، ها جای دارد است که در اعمال و کنش

 ،اندیشة سیاسی. بر این اساس از دیدگاه (313: 0810

شود که اشعار او دست داده میه تحلیلی از حافظ ب

کند. اشعار را از صرف بیان مفاهیم عرفانی خارج می
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حافظ در ادامة سنت باستانی ایران زمین است. در 

با هر  فرمانروایی مل در امورأت ،دورة باستانی ایران

بسیار گستردة معنای ای دربارة کشورداری به اندیشه

ای که اندیشهیافته و این امور در درون آن پیوند می

شده توان آن را سیاسی توصیف کرد فهمیده میمی

نکتة مهمی که در باب  .(31: 0811)طباطبایی،  است

اندیشة سیاسی ایرانشهری و به تبع آن طرح حافظ از 

یک شاه آرمانی باید مورد توجه قرار داد، این است 

که در اندیشة سیاسی ایرانشهری و حتی دریافت 

که از  قادی نظریه سلطنت مطلقهعرفانی آن، نوعی ن

های شاهی آرمانی است وجود دارد. نمونة ویژگی

که به داد مشهور این امر جمشید است که تا هنگامی

و دهش پرداخت کامروا بود، اما از زمانی که دچار 

غرور و تکبر شد، جایگاهش متزلزل شده و عاقبت 

آن را از دست داد. در دوران اسالمی نیز اندیشمند 

ای همچون ابن خلدون که نسبتی از لحاظ برجسته

موطن و مسلک به ایرانیان نداشته است، همین تامل 

کند. بر در باب اندیشة سیاسی ایرانشهری را بیان می

ترتیب  پایة تحلیل ابن خلدون از سیاست و نظم و

امور اجتماع، حاکم مسلط بر جامعه یا براساس 

عقلی و  کند یا روش سیاستروش شرعی عمل می

سیاست عقلی بر دو گونه است. یکی آن که در آن 

مصالح، بطور عموم و مصالح پادشاه، در تداوم ملک 

خلدون این او، به خصوص مراعات شود. از نظر ابن

سیاست به ایرانیان اختصاص داشت و متکی به 

روش حکمت بود. گونة دوم این است که در آن 

شاهی از مصلحت سلطان و کیفیت استوار شدن پاد

شود و راه قهر و غلبه و دست درازی مراعات می

مصالح عمومی، در این روش فرع بر مصالح سلطان 

است. ابن خلدون این سیاست را از آن دیگر 

-331: 0813)ابن خلدون،  دانستپادشاهان جهان می

تحلیل ابن خلدون که او را به نوعی پیشگام  .(310

ند، به خوبی دانمتفکران علوم اجتماعی مدرن می

تمایز میان اندیشة شاهی آرمانی که حافظ همانند 

بیشتر اندیشمندان بزرگ سیاسی دوران قدیم تاریخ 

در تاریخ  ایران، پیرو آن بود و سلطنت مطلقة متاخر

دهد. اشعار حافظ نمودار زمین را نشان میایران

وجهی از اوضاع اجتماعی و فکری ایرانیان در 

تدریج به سمت نوزایش هییان بای است که اروپادوره

رفتند و ایرانیان از دوران زرین فرهنگ خود پیش می

قرون وسطایی  ةفاصله گرفته، قدم به دور

 گذاشتند.می

 

 . نتیجه4

توان شاعری بر پایة آنچه بیان شد حافظ شیرازی را می

دانست که شعرهایش متاثر از اندیشة سیاسی است. با 

اندیشه که کالینگوود یکی از خوانشی متاثر از تاریخ 

مهمترین اندیشمندان آن است، شعر حافظ بیانگر 

های اندیشة سیاسی ایرانشهری است که در دوره

مختلف زندگی و رویکرد او به حاکمان شیراز نمود 

یافته بود. اندیشة سیاسی ایرانشهری حول محور یک 

پادشاه نیک در تضاد با یک پادشاه غیر نیک سامان 

های دورة اسالمی نیز بازتاب نامهه در سیاستگرفته ک

یافته بود. اندیشة سیاسی ایرانشهری  متفاوت از اندیشة 

نویسان بود که شریعت را مالک نامهسیاسی شریعت

دادند. در اندیشة اصلی در امور سیاست قرار می

ایرانشهری شاه دارای فر ایزدی، خود عین شریعت 

اینجو، شاه شجاع و  شد. شاه شیخ ابواسحاقتلقی می

شاه منصور مظفری به سبب بازنمایی چهرة یک شاه 

متناسب با اندیشة ایرانشهری مورد تایید حافظ قرار 

گرفته بودند، در حالی که امیر مبارزالدین که نماد 

نویسی بود مورد نکوهش نامهاندیشة سیاسی شریعت
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غیرمستقیم حافظ در اشعارش قرار گرفته است. پیوند 

زبان و اندیشه در شعر حافظ که رکن اصلی در میان 

خوانش تاریخ اندیشه دارد، در اشعار حافظ نمود 

 دهد.اندیشة سیاسی ایرانشهری را نشان می
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