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 چکیده:
پادشاه خاندان مظفر و از بزرگترین   ه.ق) سرآمدترین  786-733شاه شجاع (  پیشینه و اهداف:

پادشاهان قرن هشتم در ایران است. او به شعر و ادب و تربیت علما و شاعران عالقه داشته و 
بسیاري از آنان را در دربار خود گرد آورده بود. او مخاطب اصلی اشعار حافظ است. در این مقاله 

دازیم. براي این منظور ضمن معرفی شاه  بر آنیم به نقش و تأثیر شاه شجاع بر اشعار حافظ بپر
یافت تازه  ارائۀ دو غزل  به  ادبی قرن هشتم،  و  علمی  روند  او در  نقش  بیان  و  او    شدهشجاع  از 

پرداختیم و این دو غزل را از نظر سبکی با دو غزل از حافظ که در استقبال از همین دو غزل شاه  
 شجاع سروده شده است، مقایسه کردیم.

اي است. محدوده و اي نظري به شیوة پژوهش کتابخانهپژوهش پیش رو مطالعه  روش مطالعه:
اي  هاي خطیات و شعر قرن هشتم و نیز نسخهجامعۀ مورد مطالعه، کتابهاي مربوط به تاریخ، ادبی

 بوده که اشعاري از شاه شجاع را در خود گنجانده است. 
هایی بجا مانده که از شناخت  از شاه شجاع دیوانی شامل اشعار عربی و فارسی و نیز نامه  ها:یافته

عران را وي از شعر شاعران بزرگی چون سعدي و فردوسی حکایت دارد و حتی اشعاري از این شا
 تضمین کرده و دستی نیز در نقد شعر داشته است. 

بر فهمیدن اشعار و اهل ذوق و ادب، عالوه  شاه شجاع بعنوان مخاطبی فرهیختهگیري:  نتیجه
اي که حافظ تأثیر نبوده است؛ بگونهگیري و نوع شعر آنها نیز بیحافظ و دیگر شاعران، در شکل

وده است، سلمان ساوجی مطلع قصیدة خود را بدلیل انتقاد دو غزل در استقبال از غزلهاي او سر
شاه شجاع تغییر داده و عزالدین مطهر پنج بیت از ابیات شاه شجاع را در قصیدة خود تضمین  

 کرده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Shah shoja’ (٧٨٦-٧٣٣ AH) is the most 
prominent king of the Muzaffar dynasty and one of the greatest kings of the 
eighth century in Iran. He was interested in poetry, literature, and the training 
of scholars and poets, and had gathered many of them at his court. He is the 
main audience of Hafez's poems. In this article, we intend to discuss the role 
and influence of Shah shoja’ on Hafez's poems. For this purpose, while 
introducing Shah shoja’ and expressing his role in the scientific and literary 
process of the eighth century, we presented two newly found sonnets from him 
and these two sonnets in terms of style with two sonnets from Hafez who 
welcomed these two sonnets of the Shah Brave is composed, we compared. 
METHODOLOGY: The present study is a theoretical study in the form of library 
research. The area and community studied are books on eighth-century history, 
literature, and poetry, as well as manuscripts that include poems by Shah 
shoja’. 
FINDINGS: Remained Arabic and Persian poems and also letters from Shah 
shoja’ demonstrate his cognition of eminent poets such as Sa’adi and Ferdowsi. 
He also annexed some poems from these poets. Furthermore, Shah shoja’ was 
proficient in poet criticism. 
CONCLUSION: Shah Shoja 'as a cultured audience and people of taste and 
literature, in addition to understanding the poems of Hafez and other poets, 
has not been ineffective in their formation and type of poetry; In such a way 
that Hafiz has composed two lyric poems in response to his lyric poems, 
Informed Salman Savoji has changed his ode due to criticism of Shah Shoja’ and 
Ezz al-Din Motahar has guaranteed five verses of the verses of the brave king in 
his ode. 
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 مقدمه 
است، وضعیت فرهنگی    کنندهانداز اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در عهد آل اینجو و آل مظفر مأیوس هرقدر چشم

تنها در این دوره بسیار قابل توجه مینماید. این دوره در زمرة ادوار شکوفاي ادبیات ایران محسوب میشود. آنها نه
در زیباسازي و توسعۀ شیراز بعنوان پایتخت میکوشیدند، سیماي چند شهر دیگر ایران مثل یزد، کرمان، و اصفهان 

اي که این حاکمان به شعر و ادب ). با توجه به عالقه47عصر جدید، رویمر: ص    را نیز شکل دادند (ایران در راه
داشتند، عالمان و شاعران بسیاري در شیراز گرد آمدند و محیط مساعدي براي علم و ادبیات فراهم شده بود (حافظ 

). وجود  155: ص  6ج  الصفا، کیانفر،  )؛ چنانکه شیراز را دارالعلم میگفتند (روضه172: ص1سخن، معین، جشیرین
وگریخته به شعر و ادب توجه میکردند، مندي برخی سالطین که جستهچنین پناهگاهی براي فرهنگ ایرانی و عالقه

در دورة پراضطراب مغول مغتنم شمرده میشد. آنان هم در حفظ سنن و آداب تا آنجا که مقدورشان بود کوشیدند  
بان و شاعران و فاضالن و بزرگداشت آنان و تشویقشان به تألیف کتابها و  ها و گردآوردن ادیو هم با ایجاد کتابخانه

ها، باعث شدند ادب پارسی از اواسط قرن هفتم تجدیدحیاتی کند و بازار دانش و  ها و سرودن قصیدهایجاد منظومه
 ).47: ص 3ادب بیکباره از رونق نیفتد (تاریخ ادبیات در ایران، صفا، ج 

ند حافظ، خواجو، رکن صاین، صدرالدین عراقی، عماد فقیه کرمانی، عزالدین مطهر و ...  به در این عصر گروهی مان
نواحی دیگر هم  از  بود  از شعرا سبب شده  به شعر و حمایت  یافتند. همین عالقۀ حاکمان  راه  دستگاه سلطنت 

اري را براي آنان بفرستند. شاعران معروفی مانند سلمان ساوجی و عبید زاکانی با آنان مکاتبه داشته باشند و اشع
 این   ؛دارد  خاصی  برجستگی همعصر  از دولتهاي   برخی  بهنسبت  و علمی  فرهنگی  ازلحاظحکومت آل مظفر    دوران

،  ه.ق)  795-718(   استبه حکومتهاي عصر  نسبت  حکومت  این  دوران  بودن  طوالنی  به  مربوط  بر آنکه  ، افزونلهئ مس
 برمیگردد. بعالوهو وزیران این خاندان    مظفري   دیگر امیران  و  شجاع  شاه  و فرزندش  ر مبارزالدینامی  تالشهاي   به

بدلیل داشتن اوضاعی آرام در دو قرن هفتم و هشتم از  ،  و یزد  کرمان  و  تا اصفهان  ، از فارس انآن  حکومت  محل
بیت عالمان و شاعران و حمایت از صوفیان، و نیز . این خاندان با تربود  و علمی  فرهنگی  شهرها ازلحاظن  غنیتری

ها و مساجد تأثیر مثبتی بر روند ادبیات و فرهنگ و دانش و تصوف عصر ساخت مراکز فرهنگی چون مدارس، خانقا
 این   از شاعران  بسیاري هاي مهم در تاریخ زبان و ادبیات فارسی بشمار میرود.  است و ازاینرو از دوره  خود داشته

  ، آمادگی پایدارتر بودند و از نظر فرهنگی  از نظر سیاسی  محلی  دیگر امراي   بهنسبت  درآمدند که   آنان  حمایت  به  دوره
و شاعران در آنجا فرصت مناسبی براي هنرنمایی و پدید آوردن آثاري به   ندداشت از شاعران حمایت براي  بیشتري 

نام آنها مییافتند. تقریباً همۀ افراد خاندان مظفر در ترویج علم و ادب عصر خود سهمی بسزا داشتند. با توجه به 
بویژه شاه شجاع سپري شده است و شاه شج و  اعظم زندگی حافظ در زمان حکومت مظفري  اع اینکه قسمت 

مخاطب اصلی اشعار حافظ بوده و حافظ بسیاري از غزلیات خود را در اشاره به او و اقدامات او سروده است، و هم 
ازآنجاکه شاه شجاع مخاطبی اهل ذوق و علم و ادب بوده و با نگاهی تیزبینانه و نقادانه به اشعار حافظ و دیگر 

 تأثیر بوده باشد. ي نمیتوانسته در نوع شعر حافظ بیاشاعران مینگریسته، بنظر میرسد چنین مخاطب فرهیخته
حافظ بعنوان بزرگترین شاعر قرن هشتم و یکی از بزرگترین شاعران ایران، همیشه از منظرهاي متفاوت مورد توجه 
و مطالعه قرار گرفته است. او تقریباً دو ثلث از دورة شاعري خود را در عهد شاه شجاع گذرانده است و بیش از  

بار با تعبیرات سلطان، خسرو، پادشاه، شهنشه، شاهنشه، پادشه، شهریار، شاه، ملک، فرهاندهی، شهریاري و   یکصد
به شاه شجاع مورد از این موارد صریحاً یا با قرائن روشن راجع  70دادگر، به شاه معاصري اشاره کرده است. تقریباً  

الدین مسعود اینجو، شاه شیخ ابواسحاق اینجو، جالل  و سایر ملوك و شاهزادگان معاصر خواجه حافظ از قبیل شاه
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یحیی، شاه منصور، سلطان غیاث احمد امیرمبارزالدین محمد، شاه  ایلکانی، سلطان  اویس  الدین محمد، سلطان 
  70مورد از    39الدین تهمتن پادشاه جزیرة هرمز و اتابک پادشاه لرستان است. تقریباً  بن قطبایلکانی، تورانشاه

به ملوك معاصر است، به شاه شجاع اشاره دارد (بحث در آثار و افکار و  ه بصراحت یا با قرائن مؤکد راجعموردي ک
با توجه به نوع 355:  1احوال حافظ، غنی، ج   از منظري نو و  با این وصف، بنظر میرسد بررسی اشعار حافظ   .(

راي این منظور و براي نشان دادن تأثیر مخاطبش که در سخنش مستقیماً تأثیرگذار بوده، الزم و ضروري باشد. ب
شاه شجاع بر اشعار شاعران عصر و بویژه حافظ، ضمن معرفی شاه شجاع، به معرفی و بررسی دو غزل از شاه شجاع 

 پرداختیم که حافظ آنها را در دو غزل خود استقبال کرده است. 
 

 بحث و بررسی 
 حکومت آل مظفر

ه.ق توسط امیر مبارزالدین محمد شکل گرفت و جانشینان   718این حکومت پس از انقراض اتابکان یزد در سال  
). عماد 94: ص  1او بیش از هفتاد سال در یزد و کرمان و فارس و عراق حکومت کردند (جامع مفیدي، افشار، ج

دربار او در ارتباط بودند. پس از او شاه شجاع الدین هراتی، صدرالدین عراقی و جمعی دیگر از شاعران با  فقیه، رکن
ه.ق) حکومت مظفریان را بدست گرفت و به تشویق فقها و زهاد، به تقویت اصول مذهب تسنن و تربیت   760-786( 

او سرآمدترین پادشاه خاندان مظفر و از بزرگترین پادشاهان قرن هشتم در   .علماي دین و بناي ابنیۀ خیر پرداخت
شعر و ادب و تربیت علما و شاعران عالقه داشته و بسیاري از آنان را در دربار خود گرد آورده بود؛    ایران است. به 

خود نیز شعر میسرود و دیوانی شامل اشعار فارسی و عربی از او در دست است. تربیت علمی او سبب آشنایی او با  
ران را در مناسبتهاي مختلف میخواند و  اشعار بزرگان ادب فارسی چون فردوسی و سعدي گشت. او اشعار این شاع

نامه از آنها تضمین میکرد و حتی به سبک شاهنامه شعر میسرود. به نقد شعر نیز در  هایش بکار میگرفت، گاه 
ها اهتمام میورزید. آثار بر اینها در ساخت مراکز فرهنگی و علمی چون مدارس، مساجد و خانقاه میپرداخت. عالوه

او پد نام  کدام از شاهان مظفري شرح وقایع مستقل مانند آنچه براي شاه  اي که هیچگونهید آمد؛ بهبسیاري به 
) 119االشعار، بشري: ص  خالصۀ  اي از  شجاع نوشته شده است ندارند (دیوان سرایندگان قدیم در دستنویس تازه

 او مخاطب اصلی اشعار حافظ است. 
به پسرش زین از شاه شجاع حکومت آل مظفر  ( العاپس  با  789-786بدین  او مصادف  ) رسید. سالهاي حکومت 
) حکومت را بدست گرفت و سرانجام شاه منصور  795-789لشکرکشی تیمور به ایران بود. بعد از او شاه یحیی ( 
ه.ق توسط یکی از عمال تیمور کشته شد و با مرگ او   795آخرین پادشاه مظفري به سلطنت رسید که در سال  

 ).228: ص 1سخن، معین، ج (حافظ شیریناین سلسله منقرض گشت 
شاه شجاع اهل فضل بود و با تفسیر و حکمت و کالم نیز سروکار داشت. حافظۀ  ه.ق):    786-760شاه شجاع (

) و (مواهب 3554: ص4) ، (روضه الصفا، ج294: ص  3السیر، جسالگی قرآن را حفظ کرد (حبیبخوبی داشت؛ در نه
) 294: ص 3نیدن، هفت هشت بیت عربی را به خاطر میسپرد (حبیب السیر، ج). به یک بار ش100: ص 1الهی، ج

الصفا، ج  الهی، ج3554: ص4و (روضه  ). 100: ص  1). به تحصیل علوم ادبی و اکتسابی عربی پرداخت (مواهب 
 789  الدین یزدي (مسالگی براي تعلیم قرآن به موالنا معین) او را در هفت765پدرش امیر مبارزالدین محمد (م  

ه.ق) را که از رجال   764الدین محمدبن صاحب عیار (مقتول  ه.ق خواجه قوام  750برآن، در سال  ه.ق) سپرد و عالوه
بزرگ و صاحب کفایت آن عهد بود، به وزارت و مالزمت و تربیت مخصوص شاه شجاع گماشت (بحث در آثار و 



 217/  هشتم قرن شعر و حافظ اشعار بر شجاع شاه تأثیر بررسی

 

واداشت تا شرح مختصر ابن حاجب را که از   ). همچنین شاه شجاع را192: ص  1افکار و احوال حافظ، غنی، ج  
) و (مطلع 299: ص1ه.ق) بود، نزد این قاضی فراگیرد (فارسنامۀ ناصري، ج  765تألیفات قاضی عضدالدین ایجی (م  

بن محمودبن حسن شیرازي الدین عبداهللا). شاه شجاع بعدها نیز در حوزة درس موالنا قوام259: ص1سعدین، ج
ن معروف دورة آل مظفر که «شرح اصول ابن حاجب» تصنیف خواجه عضدالدین ایجی را  ه.ق) از فقیها  772(م  

را به خط خود نوشته بود    کشاف) و  103: ص  1مباحثه میکرد، حاضر میشد. خطی خوش داشت (مواهب الهی، ج
). شعر 154). شرح حماسه را به درس میگفت (منتخب التواریخ معینی: ص  116رندان، زرینکوب: ص    (از کوچۀ

) و گاه اشعار شاعران دیگر را  185: ص  1میسرود و گاهی به نقد اشعار شاعران میپرداخت (تاریخ آل مظفر، ج  
انسی آن جمع کرده و شخصی به الدین استقبال میکرد. از او دیوانی شامل اشعار عربی و فارسی برجاست که سعد

ه.ق آن را استنساخ نموده است (بحث در آثار و افکار و احوال   832النهرین در سال  نام عبدالحی از مردم شمال بین
نامۀ «روح العاشقین» نیز به وي منسوب ). ده210: ص1سخن، معین، ج) و (حافظ شیرین333: ص  1حافظ، غنی، ج

اند (تذکرة اي عربی در تعریف علم و در شرف علما به او نسبت دادهه شجاع رسالهاست. همچنین مؤلفان احوال شا
هایی بر اینها نامهعالوه  1) که اگر قابل قبول باشد، از میزان اطالعات او حکایت میکند.474-473هزار مزار: صص  

اند و افزون بر ارزش ته شدهاز شاه شجاع برجاست که معموالً در حوادث، جنگها، قراردادها و موافقت و صلح نوش
تاریخی، ازلحاظ ادبی نیز مورد توجه است؛ چراکه در بعضی مواقع حاوي اشعاري از او و یا دیگر شاعران است که 

نظم و نثر تازى و فارسى و مکتوبات   ،تاریخ آل مظفربه گفتۀ کتبی در کتاب  میزان اطالعات ادبی او را نشان میدهد.  
ص :  شهرتى داشت «و علماى عصر و فضالى دهر را در آن شروح است» (تاریخ آل مظفر  و رسائل او در طرف عراق

شک نمیتوانسته در شعر حافظ و دیگر اي بیچنین مخاطب فرهیختهبنظر میرسد    ،). با توجه به این موارد81-82
 تأثیر بوده باشد.شاعران همعصر خود بی

 
 نویسندگان و شاعران دربار آل مظفر

آوردند، زمینۀ  همیت علم و ادب براي حاکمان مظفري و نیز حمایتی که آنان از این افراد بعمل میبا توجه به ا
 اند:تألیف آثاري به دستور و یا به نام آنان نیز فراهم شد. از این جمله

الطالبین فی معارف ه.ق کتابی به نام «منهج  779بن علی معروف به عالء قزوینی الهاللی در سال  بن الحسینعلی
در تاریخ و حکایات انبیا و ملوك، به نام شاه شجاع تألیف کرد و در آن به تاریخ آل مظفر و شاه شجاع   2الصادقین»

از مؤلفی ناشناخته و شامل اشعار شاعران تازي و فارسی   3نیز پرداخت. «مجموعه اشعار منتخبه به نام شاه شجاع»
 بیتهایی براي استفاده در مشاعره نیز آمده است.است. در این مجموعه تک  است و براي شاه شجاع تألیف شده

ه.ق به فارسی و به ترتیب الفبا، به   763الملک ابرقوهی در سال  بن نظامکتاب «تعبیر سلطانی» را قاضی اسماعیل
 نام شاه شجاع تألیف کرده است. 

دان معروف ه.ق) موسیقی  693-612الدین ارموي ( موالنا مبارکشاه دانشمند قرن هشتم، کتاب «االدوار» اثر صفی
 قرن هفتم را براي شاه شجاع به عربی شرح کرد.

 
 . نسبت این رساله به شاه شجاع مورد تردید است. 1
 در دانشگاه تهران موجود است. 137. این نسخه به شمارة ف  2
 در کتابخانۀ کاخ موزة گلستان موجود است.  512. این نسخه به شمارة   3
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المسرور» را در تهنیت ازدواج شاه شجاع نزهۀ  ه.ق رسالۀ «  757ه.ق) در سال    789الدین یزدي (م  موالنا معین
اي به فارسی شجاع نگاشت و ترجمهه.ق به نام شاه    766نوشت. کتاب «مواهب الهی» را در تاریخ آل مظفر در سال  

ه.ق) ترتیب   795ه.ق براي شاه یحیی (م    774از کتاب «رشف النصایح االیمانیه و کشف الفضایح الیونانیه» در سال  
 داد.

ه.ق) از دانشمندان بزرگ قرن هشتم و صاحب آثار «حاشیه بر شرح رضی»،    826-740میر سیدشریف جرجانی ( 
العلوم» بن حاجب»، «صرف میر» به فارسی، «حاشیه بر کتاب مطول»، «شرح بر مفتاح«شرحی به فارسی بر کافیۀ ا

و «حاشیه بر کشاف»، «رسالۀ تعریفات العلوم» و «شرح مواقف» قاضی عضدالدین ایجی، به دستور شاه شجاع در 
 ).4725: ص 7شیراز به تدریس پرداخت (تاریخ الفی، ج 1مدرسۀ دارالشفاي 

اي ) نیز از دانشمندان بزرگ قرن هشتم است. او مؤلف حاشه745دالرحمن فارسی قزوینی (م  الدین عمربن عبسراج
نیز گفته میشود (حافظ شیرین الکشاف» که اختصاراً «کشف»  به اسم «کشف  بر کشاف زمخشري  سخن،  است 

 ).287: ص 1معین، ج 
 کرد:  از جمله شاعران مرتبط با دربار مظفریان نیز میتوان به این موارد اشاره

حافظ بزرگترین شاعر قرن هشتم پس از استقرار امیر مبارزالدین در فارس ازآنجاکه او را قاتل دوست و حامی 
گرداند و بدلیل تعصبات سختگیرانۀ مذهبیش، محبوب خود شاه شیخ ابواسحاق اینجو میدانست، از دربار او روي  

. عبید زاکانی دیگر شاعر بزرگ این عصر و مداح خاندان خواند؛ اما با شاه شجاع روابط نزدیک داشتاو را محتسب  
به امیر مبارز اظهار انزجار نمود و فارس را  اینجو نیز بعد از مشاهدة وضعیتی که براي شاه شیخ بوجود آمد، نسبت

و به    ترك کرد و مدتی را در بغداد گذراند؛ اما در دورة شاه شجاع مجدداً به فارس بازگشت و به دربار او روي آورد
نامه» را مدح او پرداخت. عماد فقیه کرمانی نیز از شاعران مرتبط با دربار مظفریان بوده است. او مثنوي «طریقت

الدین عراقی، وزیر امیر مبارز درآورد. «صفانامه» را به نام نامه» را به نام تاجبه نام امیر مبارز ترتیب داد. «محبت
 هایی به شاه شجاع و دیگر مشایخ و علما است. وشت که شامل نامه اي نیز ن»نامهشاه شجاع نوشت. «ده

خواجوي کرمانی که از شاعران دربار آل اینجو بود، بعد از تسلط امیر مبارز بر فارس او را نیز مدح گفته است. وزیر  
آوري وزیر جمعالدین احمدبن محمد عراقی نیز از ممدوحان خواجو است و اشعار خواجو به دستور این  او خواجه تاج

الدین محمود یزدي از وزراي این و تدوین شد. خواجو مثنوي «گوهرنامه» را به نام امیر مبارزالدین و خواجه بهاء
الدین محمد صاین، وزیر امیر مبارزالدین و شاه شیخ ابواسحاق،  االنوار» را به نام خواجه شمس  ۀروضخاندان سرود. «

» را که منتخبی از اشعارش است، و نیز رسالۀ «سبع المثانی» را در مناظرة شمشیر و القلوبترتیب داد. «مفاتیح
 قلم به نام امیر مبارز نوشت. 

رکن صاین از دیگر شاعران دربار مظفریان است که پس از برچیده شدن حکومت آل اینجو، تا آخر عمر مالزم دربار  
ربار ایلکانیان پس از تسلط شاه شجاع بر تبریز او را مدح  امیر مبارزالدین و شاه شجاع بود. سلمان ساوجی شاعر د

از  گفت. موالنا جالل بود. روح عطار  از پزشکان و شاعران دربار شاه شجاع  احمدبن یوسف طبیب خوافی  الدین 
الدین ساوجی ه.ق) وزیر شاه شجاع بود. بهاء  764الدین صاحب عیار (م  شاعران قرن هشتم و مداح خواجه قوام

الشعراي ) ملک795الدین رامی (م  الدین احمدبن محمدبن علی عراقی وزیر امیر مبارز بود. شرفاجه تاجمداح خو
ه.ق) آخرین پادشاه مظفري بود. عمادالدین عرب شاه یزدي از دانشمندان و شاعران   795دربار شاه منصور (مقتول  

 ه.ق به نام او سرود. 781شاق» را در سال قرن هشتم و معاصر با شاه یحیی و مداح او بود و منظومۀ «مونس الع

 
 . این مدرسه را شاه شجاع تأسیس نمود.  1



 219/  هشتم قرن شعر و حافظ اشعار بر شجاع شاه تأثیر بررسی

 

اش به شعر و ادب و داشتن حافظ با شاه شجاع بدلیل سلطنت طوالنیش بر فارس و عالقه  حافظ و شاه شجاع:
قریحۀ شاعري، دوستی داشت و با دربارش در ارتباط بود و در غزلهایی به ستایش او پرداخت. اشعاري در اشاره به 

روزیها و شکستهاي او سرود. در واقع محرك واقعی دوستی بین شاه شجاع و حافظ بیشتر  اقدامات و نبردها و پی
اي بود که شاه شجاع به شعر و ادب داشت و از شعر لذت میبرد و با اشعار فارسی و عربی مأنوس بود. غزلها عالقه

(از کوچۀ رندان، زرینکوب:   هایی از او باقی است که نشان میدهد او شعر را یک تفنن ساده نمیشمرده استو قطعه
). حافظ بیشتر دورة شاعري خود را در عهد این پادشاه گذرانده است و در غزلهاي بسیاري به شاه شجاع 122ص 

نیز در مدح همین پادشاه سروده شده است. به تعدادي از   1و اقداماتش اشاره دارد. در ضمن قصیدة نونیۀ حافظ
 است، اشاره میشود (مطلع غزلها ذکر میگردد): به شاه شجاع غزلهاي حافظ که راجع

 )99به مالزمان سلطان که رساند این دعا را/ که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را (دیوان حافظ: ص 
 ) 105ساقیا آمدن عید مبارك بادت/ وان مواعید که کردي مرواد از یادت (همان: ص 

 ) 111این تأثیر دولت در کدامین کوکب است (همان: ص آن شب قدري که گویند اهل خلوت امشب است/ یارب 
 ) 113رواق منظر چشم من آشیانۀ توست/ کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ توست (همان: ص  

 )150دیریست که دلدار پیامی نفرستاد/ ننوشت سالمی و کالمی نفرستاد (همان: ص
 )173ی آورد (همان: ص نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد/ که روز محنت و غم رو به کوته

 )174دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمیگیرد/ ز هر در میدهم پندش ولیکن درنمیگیرد (همان: ص 
 ) 179به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد/ ترا درین سخن انکار کار ما نرسد (همان: ص 

 )184: ص اي بدرخشید و ماه مجلس شد/ دل رمیدة ما را انیس و مونس شد (همانستاره
 ) 189سحرم دولت بیدار به بالین آمد/ گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد (همان: ص 

 ) 189نه هر که چهره بر افروخت دلبري داند/ نه هر که آینه سازد سکندري داند (همان: ص 
 ) 208دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود/ تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود (همان: ص 

 ) 231زهی خجسته زمانی که یار بازآید/ به کام غمزدگان غمگسار بازآید (همان: ص 
 ) 231اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید/ عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآید (همان: ص 

 ) 232هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز/ ز روي صدق و صفا گشته با دلم دمساز (همان: ص  
 ) 235ل رود ارس/ بوسه زن بر خاك آن وادي و مشکین کن نفس (همان: ص اي صبا گر بگذري بر ساح

 )243سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش/ که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش (همان: ص 
 ) 244هاتفی از گوشۀ میخانه دوش/ گفت ببخشند گنه می بنوش (همان: ص 

 ) 245نوش (همان: ص مفتی پیالهکش شد و در عهد پادشاه خطابخش جرمپوش/ حافظ قرابه
 )250قسم به حشمت و جاه و جالل شاه شجاع/ که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع (همان: ص 

 ) 250بامدادان که خلوتگه کاخ ابداع/ شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع (همان: ص 
 ) 255خوشخبر باشی اي نسیم شمال / که به ما میرسد زمان وصال (همان: ص  

 )258اي رخت چون خلد و لعلت سلسبیل/ سلسبیلت کرده جان و دل سبیل (همان: ص 
 

 ۶. به مطلع:
 از پرتو سعادت شاه جهانستان   شد عرصۀ زمین جو بساط ارم جوان 

 )86(دیوان حافظ: ص                                                                                   
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 )286شد عرصۀ زمین چو بساط ارم جوان/ از پرتو سعادت شاه جهانستان (همان: ص 
 )303(همان: ص یارب آن آهوي مشکین به ختن بازرسان/ وآن سهی سرو خرامان به چمن بازرسان 

 )317تو/ زینت تاج و نگین از گوهر واالي تو (همان: ص  اي قباي پادشاهی راست بر باالي 
 ) 350سالم اهللا ما کرّ الیاللی/  و جاوبت المثانی و المثالی (همان: ص  

 )354اتت روائح رند الحمی و زاد غرامی/ فداي خاك در دوست باد جان گرامی (همان: ص 
بن تیمور نوشته است، اریخی خود را براي امر شاهرخه.ق جغرافیاي ت  820بر این اشعار، حافظ ابرو که در سال  عالوه

 الدین حافظ شیرازي در تاریخ وفات شاه شجاع گفته است: در بحث از شاه شجاع میگوید: «موالنا شمس
 رحمن الیموت چو آن پادشاه را/ دید آنچنان کزو عمل خیر الیفوت

: ص  2قرین رحمت خود کرد تا بود/ تاریخ این معامله «رحمن الیموت» (جغرافیاي تاریخی، حافظ ابرو، ج  موتش
263 .( 

 
 تضمین و تأثیر شاه شجاع از اشعار شاعران 

و با اشعار   1شعر میسرود.فارسى و عربى    بهو  ا  مانده از شاه شجاع به نسبت زیاد و قابل توجه است؛اشعار بجاي 
سرایی از فردوسی تقلید و تضمین هاي خود بکار میبرد. در حماسهفردوسی آشنا بود و آنها را در نامهسعدي و  

بن اویس ایلکانی نوشته، یک مصراع از خواجه حافظ میکرد. شاه شجاع در مکتوبی که در جواب نامۀ سلطان حسین
: 1(فرائد غیاثی، ج  2ت و که زشت»را به استشهاد آورده و آن این است: «کس چه داند که پس پرده که خوبس

). چنانکه گفته شد شاه شجاع با شاهنامه نیز آشنا بوده و  311-310: صص  3السیر، ج  ) و (حبیب44-42صص  
هایش از شاهنامه استفاده کرده است و به شیوة کنندة این امر است. او بارها و بارها در نامهاشعار او بخوبی منعکس

 ست: فردوسی نیز شعر سروده ا
ارجــمــنــد  کــاي  ــنــویــس  ب مــحــمــود  ــه   ب

 
ــد   ــزن گ ــود  خ دودة  ــر  ب ــده  ــی  رســـــان

 
آمــدن  جــنــگ  ــه  ب ــیــنــم  ب مــحــمــود  ــه   ن

 
زدن  بـــرهـــم  تـــیـــغ  را  تـــو  و   مـــرا 

 
ــار  ــری شـــــه ــور  ــام ن اي  ــن  ک  تصـــــور 

 
یــار  م  ــاشــــی ب دو  ر  ـه مــا  کــه  زاـن ر  ـگ  کــه 

 
مــا  یـش  ـپ ســــپــه  کشــــیــدن  یــارد   کــه 

 
ــا  م ــش  ــی ــاب ــم ک از  شــــود  ــه  آگ ــو   چ

 
ــد  ــن ک ــازي  ــت ــرک ت ــا  م ــه  ب ار  ــس   اوی

 
ــد   ــن ک ــازي  ب ــش  خــوی ــر  ســ ــا  ب ــر  ــگ  م

 
کــن  یــاد  پــاکــدیــن  فــردوســـــی   ز 

 
ن  ســـــخ جــا  ـن اـی در  ویــد  ـگ چــه  ــا  ت ر  ـگ  ـن

 

 
 )4758: ص 4(تاریخ الفی، ج  گفتیدر هر دو زبان، بلکه به زبان ترکى هم، شعر خوب م  .  1
 136 حافظ: ص دیوان . 1
 به شاه محمود نوشت و او را از عاقبت وخیم التجا به سلطان اویس برحذر داشت.  765این نامه را شاه شجاع در  سال . 2
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ــت  پشــ داد  ــم  ه ــه  ب ــرادر  ب دو  ــر  گ ــه   ک
 

مشــــت  ــه  ب ــد  ــان م ــاد  ب را  ــوه  ک ــن   1ت
 

 ) 233: ص 2جسجادي، ، (جغرافیاي تاریخی 
از سوزاندن صندوق قبر این شاعر بزرگ  -امیر مبارزالدین –او به سعدي نیز عالقه داشت و به درخواست او پدرش 

). شاه شجاع وقتی خبر درگذشت برادرش شاه محمود را شنید، در 185التواریخ معینی: ص  منتخبدرگذشت (
 را خواند:    شیراز بود و به گفتۀ غالب مورخان در آن هنگام، این ابیات شیخ سعدي 

رود مـا  ــر خـاك  سـ بـه  ــالهـا  ســ ــیـار   بسـ
 

رود  ــبـا  اد صـ ـب و  د  آـی ــمـه   کین آب چشـ
 

ــی  آدم ــام  ای ــت  ــل ــه م روز  ــج  ــن پ ــن   ای
 

رود  چــرا  تــکــبــر  ــه  ب دیــگــران  خــاك   بــر 
 

ن  ـی زـم در  روز  اـم روي  ی  ـم ـه ــان  کشــ ـن  داـم
 

رود  ــوا  ه ــدر  ان ــت  ــب ــال غ ــار  ــب غ ــردا   ف
 

ذري  ــمن چو بـگ ازة دشـ  اي دوســــت بر جـن
 

تو    بر  اجرا رودشــــادي مکن کـه  ـم  همین 
 

 ) 290: ص 1(بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، غنی، ج  
 اشاره به شاه شجاع و تأثیر او در شعر شاعران 

این میخواند، در قصیده  2العین چشم سالطین جهان»قرة  عماد فقیه که شاه شجاع را « اي به هنر نویسندگی 
  :3پادشاه اشاره میکند

 میفتد از کتابتت کلک عطارد از بیان  حجابتتمهر کند نیابتت، ترك فلک 
 ) 339عماد فقیه:   (دیوان

 حافظ در در قصیدة نونیۀ خود که در مدح شاه شجاع سروده است، به علم و فضل او اشاره میکند: 
 و آب خامۀ تو  بر سر زبان... ــــــــدارد چ  هر دانشی که در دل دفتر نیامده است

 از تو در حمایت و دین از تو در امانشرع   فرق ملک تاج بر چرخ علم ماهی و بر 
 ملک جانفضل نوري و در جسم در چشم   علم از تو در حمایت و عقل از تو باشکوه

 ) 86(دیوان حافظ: ص  
 مدح شاه شجاع، در ابیاتی اشاره به علم او دارد:   برسلمان ساوجی عالوه

 
 دارد حقوق منت جانی بر جهانکه عدلش   شهنشاه قدر قدرت شجاع آن عالم عادل

 )610(دیوان سلمان ساوجی: ص  
 

 552کلیات سعدي: ص  . 10
 ) 11عماد فقیه: ص  . قرة العین سالطین جهان شاه شجاع/ خسرو عادل لشکرشکن صفدر ما (دیوان 2
 به مطلع:. 3

 نام خود بخواننام خود بزن خطبه ب هبه سکه               سلطنت بر قد توست در جهاناي که قباي 
 به مطلع: قصیده . 3

 به ویرانیرو بودش شد بومی که فال همایون         دولت کز اقبال همایون چتر سلطانی زهی
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 و نیز 
 بر افالطون یونانی حکمت  خواند اسکندر آن  که    ز باب فضل تو فصلی بود در نسخۀ حکمت

 )611(همان: ص  
 و نیز 

 که بازار فضیلت را کند فضل تو میزانی    عقود گوهر نظمم کنون وزن بها یابد 
 (همانجا)

 : 1اي به فضل و علم و هنر اشاره شاه شجاع داردعبید زاکانی نیز در قصیده
 او فتح و نصر گشته مقیم  بر آستانۀ  بر آشیانۀ او عقل و روح جسته مقام 

 )  71(کلیات عبید زاکانی: ص 
 همچنین به هنر خطاطی شاه شجاع اشاره میکند: 

 ضمیر پاکش بر خلق چون خداي کریم  صریر کلکش چون ابر بر جهان فایض
ابیات نمیتواند از اغراق شاعرانه خالی باشد، بیانگر این نکته است که شاه شجاع در علم و فضل   هرچندکه این 

دستی داشته است و مخاطبی عادي بشمار نمیرفته و شعر آنها را درك میکرده است. همین نکته و درك او از 
مخاطبی آگاه و اهل ذوق، به اشعار شاعران اشعار شاعران، در نوع اشعار آنها تأثیرگذار بوده است. شاه شجاع بعنوان  

ه.ق) در   784-776تیزبینانه مینگریسته است؛ چنانکه هنگامی که پس از شکست دادن سلطان حسین ایلکانی ( 
اي گفت که  ه.ق وارد تبریز شد، سلمان ساوجی که در آن موقع در تبریز میزیست، در مدحش قصیده  776سال  

 مطلع آن این است:
 همایون فال شد بومی که بودش رو به ویرانی    اقبال همایون چتر سلطانیزهی دولت کز 

 )610 دیوان سلمان ساوجی: ص(  
 شاه شجاع این قصیده و مخصوصاً مطلع آن را نپسندید. بنابراین سلمان قصیدة دیگري گفت که مطلع آن اینست:

 ز مطلع سخنم آفتاب سر برزد   سخن ز وصف رخش چون ز خاطرم سرزد
 ) 475 همان: ص(  

 ).3533: ص  4) و (روضه الصفا، ج312: ص  3و چون شاه شجاع این قصیده را دید تحسین نمود (حبیب السیر، ج  
تأثیر شاعران از شاه شجاع و نظراتش به همینجا ختم نمیشد و گاه شاعران اشعار او را تضمین میکردند. چنانکه 

باز «حذر کن اي دل از آسیب روزگار حذر/ که چرخ شعبدهبیتی به مطلع:    64اي  سیدعزالدین مطهر در قصیده
 گر» که در مدح شاه شجاع سرود، به رسم تضمین این پنج بیت از شاه شجاع را نیز بکار برد:است و دهر حیلت

ــر پ ــم  ــران ــگســــت ب ــت  ــاع ــن ق ــاف  ق ــراز   ف
 

درخور   ــتم  نیسـ ــیمرغ  سـ ــیمن  نشـ جز   کــه 
 

ــرداري  م ــر  ــه ب ز  را  خــود  ــمــت  ه ــاي  ــم  ه
 

چـ  ــه  زمــان ــان  کـرکســ هـمســــرـب م  کــن  را 
 

 
 به مطلع:  . 1

جاي ناز و نعیممقر جاه و جالل و   خجسته بارگاه پادشاه هفت اقلیم   
بود، یوسف شاه مساوي و خواجه شیخ .  1 یافتیم سلمان زیاده  احوال  بودیم مختلف  تبریز شنیده  از مشاهیر  آوازة سه کس  و گفت: «ما 

 ).3533: ص 4جروضه الصفا،  ) و (312: ص 3ج حبیب السیر، (متناقض» 
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افســـــر  درون کشور عزلت چو تختگاه من است ــود  ب ــرا  م ــی  ــاق ب ــزت  ع ــاله   ک
 

ــت بــدســ رب  ـغ ـم و  ــرق  مشـ الد  رـب ـی ـگ  آمــده 
 

نــدر  اســـــک رد  ـب کــه  یــا  دـن ز  م  رـی ـب مــان   ـه
 

ی جــاـی رســــم  ـی ـم ــه  ردان ـم وجــه  ـت یــک  ــه   ب
 

ر   ـپ ـــه شـ نــد  ـک ـف ـی ـب جــا  آـن در  م  وـه رغ  ـم  کــه 
 

 )  82(تاریخ آل مظفر: ص 
 تأثیر حافظ از شاه شجاع  

ازآنجاکه حافظ سالهاي زیادي از عمر شاعري خود را در زمان شاه شجاع گذرانده و با او روابط نزدیکی داشته است،  
و هم از آن رو که اشعار بسیاري در ستایش و یا در اشاره به اقدامات او دارد، بررسی دقیقتر اشعار این پادشاه 

نقشی که در سرودن اشعار او داشته، حایز اهمیت است. این امر بویژه وقتی بیشتر    بعنوان مخاطب اشعار حافظ و
اهمیت مییابد که بدانیم برخی غزلهاي حافظ در استقبال از اشعار این پادشاه سروده شده است. شاه شجاع اشعار 

 ن میدهد: حافظ را میخواند و گاه آنها را  نقد میکرد. چنانکه داستان زیر بخوبی این امر را نشا
«گویند که روزي شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت: هیچیک از غزلیات شما از  
مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده بلکه از هر غزلی سه چهار بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبوب، 

بر زبان مبارك شاه میگذرد در عین صدق و  و تلون در یک غزل خالف طریقت بلغاست. خواجه حافظ فرمود آنچه
ذلک شعر حافظ در آفاق اشتهار یافته و نظم دیگر حریفان پاي از دروازة شیراز بیرون محض صواب است اما مع
). این داستان شاید مبناي تاریخی نداشته باشد، اما بخوبی امکان مورد توجه 315: ص  3نمینهند» (حبیب السیر، ج

 ش را از جانب شاه شجاع از دیرباز نشان میدهد. بودن حافظ و اشعار
و براي نشان   از شاه شجاع تا کنون سیزده غزل بدست آمده است. براي آشنایی با سبک شاه شجاع در غزلیاتش

 دادن تأثیر او بر غزل حافظ، به بررسی دو غزل از او میپردازیم که مورد استقبال حافظ قرار گرفته است:
 غزل شمارة یک: 

 چه شـد جانا بدین گرمی که سـوزم درنمیگیرد 
 

ـنـمـیـگـیرد  ــر  سـ در  ـترا  ـمـهـجوران  ـفریــاد   ـمـگر 
 

ــوزد جهـان جـان سـ رویـت همی  آتش   فروغ 
 

 در آن کشــور نمیگیرد عجب دانم که ســوز ما  
 

ــت اـندر دل ـکه درـمان برنمیـتاـبد   مرا دردي اسـ
 

ــر ـکه ـعالم برنمیگیرد  ــت اـندر سـ  ترا ـنازي اسـ
 

 )139الدین احمد وزیر، زمانی علویجه: ص (بیاض تاج 
سالم سروده شده است. زبان شعري در   این غزل بر وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن و در بحر هزج مثمّن 

این غزل ساده و روان و تأثیرگذار است. لغات دشوار و مهجور در آن بچشم نمیخورد. استفاده از ردیف بر آهنگینی 
هاي ترین آرایۀ بکاررفته در آن تشبیه است که البته در آن تازگی وجود ندارد. از نظر آرایهغزل افزوده است. برجسته

 ن به موارد زیر اشاره کرد: ادبی میتوا
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«آتش روي» و «جهان جان» در بیت دوم تشبیه بلیغ ایجاد کرده است. در بیت اول بین «گرمی» و «سوز» و در 
بیت دوم بین کلمات «فروغ»، «آتش»، «سوزد» و «سوز» مراعات نظیر وجود دارد. در بیت سوم بین «درد» و  

 «درمان» آرایۀ تضاد وجود دارد.  
 در استقبال از غزل شاه شجاع و در مدح او سروده شده است: ز حافظ با همین وزن و قافیه،غزل زیر ا

رد ـی ـگ ـی ـم رـن ـب ی  ـق رـی ـط رویــان  ـه ـم ر  ـه ـم ز  ـج م  درـنـمـیـگـیرد    دـل وـلـیـکن  ـپنــدش  ـمیــدـهم  در  ـهر    ز 
ــاغر و می گو ــیحتگو ـحدـیث سـ ــتر نمیگیرد    ـخدا را اي نصـ ــی در خیال ما ازین خوش   که نقش

گلرخ   ــاقی  ســ اي  رنگین بیــا  ــاغر  ســ ــتر نمیگیرد    بیــاور  ا ازین خوشـ   ـکه فکري در درون ـم
ــم پنـهان و مردم دفتر انـگارـند ــراحی میکشـ ـمـیـگـیرد    صـ ـن دـفـتر  در  زرق  اـین  آـتش  ـگر    ـعجــب 
ــوختن روزي  بخواهم سـ را  این دلق مرقّع  ه پیر می   من  امی برنمیگیرد ـک ه ـج ـب   فروشــــانش 

ا اـه ـــف اران را صـ ــت ـی ا می لعلش   ازآنرو هسـ ــی درآن جوهر نمیگیرد    ـب ــتی نقش   که غیراز راس
می   ر و چـش متو گویی دلکش    چنینـس ازو  چـش

 بردوز
این وعظ بی  ــر نمیگیرد برو ـک   معنی مرا در سـ

گ میبینم مگر ســـاغر نمیگیرد    اسـت قضـا جنگ با حکم   را کهرندان  گوي نصـیحت   دلش بس تـن
ــمع    گرـیه میخـندممـیان درـنـمـیـگـیرد   مجلساـندرین  ـکه چون شـ ـلـیـکن  ــت  هســ ـــیـنم  آتشـ ــان    زب

ید دلم کردي  چه خوش تت را بنازمـص م مـس   خوشتر نمیگیرد   را ازینوحشی  مرغان  که کس     چـش
  نمیگیرد دل که در دلبر  اي    چه سود افسونگري    سـخن در احتیاج ما و اسـتغناي معشـوق اسـت
ــکندروار ــت آرم سـ رد    من آن آیینه را روزي بدسـ ـی ـگ ـی ـم ـن ور  ی  زمــاـن آـتش  اـین  رد  ـی ـگ ـی ـم ر    اـگ
ــر کوـیت رد    ـخدا را رحمی اي منعم ـکه درویش سـ ـی ـگ ـی ـم ـن ر  ـگ دـی رـهی  ــد  یــدان ـم ـن ر  ـگ دـی   دري 
افظ را چرا در زر نمیگیرد   بدین شــعر تر شــیرین ز شــاهنشــه عجب دارم اي ـح ا ـپ ــر ـت ه سـ   ـک

 ) 174(دیوان حافظ: ص 
 هاي ادبی متنوع است: از نظر ادبی شعر حافظ بسیار پربارتر و داراي آرایه

در بیت یک «درنگرفتن» کنایه از اثر نکردن است. در بیت دو بین «ساغر» و «می»، در بیت سه بین «ساقی» و 
،  فروش» و «جام»، در بیت هفت بین «سر» و «چشم»، در بیت نه بین «شمع» «ساغر»، در بیت پنج بین «می

«مجلس»، «آتش» و «زبان» و در بیت سیزده بین «کوي»، «در» و «راه» آرایۀ مراعات نظیر وجود دارد. در بیت 
سه در «گلرخ» تشبیه بلیغ وجود دارد. در بیت شش «می لعل» به «جوهر» تشبیه شده است. در بیت نه نیز شاعر 

شت بین «تنگ» و «جنگ» جناس ناقص وجود  خود را در داشتن زبان آتشین به شمع مانند کرده است. در بیت ه
دارد. در بیت نه «زبان آتشین» آرایۀ استخدام ایجاد کرده است. زبان آتشین شمع، شعلۀ آن و زبان آتشین شاعر، 
و  «احتیاج»  بین  یازده  بیت  در  دارد.  پارادوکس  خندیدن»  گریه  میان  «در  نه  بیت  در  اوست.  تأثیرگذار  سخن 

بین «منعم» و «درویش» آرایۀ تضاد وجود دارد. بیت دوازده تلمیح دارد به آینۀ اسکندر.    «استغنا» و در بیت سیزده
 آمیزي ایجاد کرده است. در بیت چهارده «شعر تر شیرین» آرایۀ حس

  غزل شمارة دو:
ــروش خ ــاشـــــد  ــب ن ــاق  عشـــّ ــوة   شـــــی

 
ــوش   ــج ب ــد  آی دل  ــون  خ ــل  ــث م ــه  ب  ور 

 
مــیــخــورد  جــفــا  خــار  ازان   بــلــبــل 

 
ــتــان  بــگــلســ خــمــوش  کــو  ــیــنــد   نــنشــ
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ــر ــج ه ــرد  ک ــا  ــب ق ــر  صـــــب ــن  ــره ــی  پ
 

وش  ـپ ـب ســـرّ  ســـر  ســـرگشـــتــه  دل   اي 
 

چشــــیــد  دردي  شــــربــت  ن  ـم و  ـچ رکــه   ـه
 

ــوش  ن ــو  ــچ ــم ه ــودش  ب ــل  ــاله ه ــر   زه
 

عشـــــق  ز  ــودم  بشـــــن ــی  ــث ــدی ح ــازه   ت
 

وش  ـه و  ــت  تســ رـف ـب ر  ـــب صـ م  ـن ـــخ سـ  زان 
 

ــال  ــت ــب م ــان  ــن چ ــت  دوســ ــم  غ ــه  ب ــاي   ک
 

ــوش   گ ــه  ب ــري  ــی ــگ ن ــد  ــن ــردم خ ــد  ــن  پ
 

خــالص ــادش  ــب م ــت  ــرســ ــی اســ ــه  ک  دل 
 

کــه    ــتســـر  یســ ـن بــادش  فــدا   بــدوش  ـم
 

 ) 379(خالصۀ االشعار و زبده االفکار: ص 
این غزل در وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن» و در بحر سریع مطوي مکشوف سروده شده است. غزلی است عاشقانه 

دو «خار جفا»،  هاي ادبی به این موارد میتوان اشاره کرد: در بیت  با درونمایۀ هجر و دوري از معشوق. از نظر آرایه
در بیت چهار «شربت درد» تشبیه بلیغ دارد. در بیت چهار زهر هالهل به نوش تشبیه شده است. در بیت دو بین 
کلمات «بلبل»، «خار» و «گلستان»، در بیت چهار بین کلمات «شربت»، «چشید» و «نوش» و در بیت هفت بین 

بیت سه «پیرهن صبر قبا کردن» کنایه از ازبین رفتن   کلمات «دل»، «سر» و «دوش» مراعات نظیر وجود دارد. در
 صبر است. در بیت دو بین «خار» و «گلستان» و در بیت هفت بین «اسیر» و «خالص» تضاد وجود دارد. 

 در بیت سه «پیرهن صبر» استعارة مکنیه دارد. در بیت پنج «از عشق حدیث شنودن» تشخیص دارد. 
و قافیه و در استقبال از همین غزل شاه شجاع و در مدح هم او سروده شده غزل زیر از حافظ نیز در همین وزن  

 است:
دوش ــه  ــان ــخ ــی م ــوشــــۀ  گ از  ــی  ــف ــات ــنــوش    ه ب مــی  گــنــه  ــنــد  ــبــخشــ ب   گــفــت 
ــش ــوی خ ــار  ک ــد  ــن ــک ب ــی  ــه ال ــف  ــط ســـــروش   ل ــد  ــرســـــان ب ــت  ــم رح ــژدة    م
ــر  ب ــه  ــان ــخ ــی م ــه  ب ــام  خ ــرد  خ ــن  ــوش    ای ج ــه  ب ــون  خ آوردش  ــل  ــع ل ــی  م ــا    ت

ــاـلش وصــ دـهنــد   ـگرچــه  ــش  ـکوشـ ــه  ب ــه  ــوش   ن ــک ب ــی  ــوان ت ــه  ک دل  اي  ــدر  ــرق   ه
ــت  مــاســ جــرم  از  ــتــر  بــیشــ خــدا  خـمـوش    لــطــف  ی  داـن چــه  ــتــه  ســــربســ کـتــۀ    ـن
ــار ی ــیســــوي  گ ــۀ  ــق ــل ح و  ــن  م ــوش  مـــیـــفـــروش    گ در  خـــاك  و  مـــن    روي 
ــعــب  صـ ــت  اســ گنــاهی  نــه  حــافظ  عـــیـــبـــپـــوش   رنــدي  ــه  پـــادشـــ کـــرم    بـــا 
ــرد ک ــه  ــک آن ــاع  شــــج شــــاه  ــن  دی ــرش   داور  ام ــۀ  ــق ــل ح ــدس  ق ــوش  روح  گ ــه    ب

ــک ــلـ مـ ــدهاي  بـ ــرادش  مـ ــرش  ــعـ گــوش   الـ دار  بــدش  ــم  چشـــ خــطــر    وز 
 ) 244 دیوان حافظ: ص( 

غزل حافظ برخالف غزل شاه شجاع، درونمایۀ عرفانی دارد. آرایۀ ادبی چندانی در آن بکار نرفته است. در بیت 
کردن است. آرایۀ اغراق نیز هشت، حلقۀ امر: تشبیه بلیغ دارد. حلقۀ امر کسی را به گوش کردن: کنایه از اطاعت  

 در آن وجود دارد. 
 

 گیري نتیجه
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شاه شجاع مخاطب اصلی اشعار حافظ بود و حافظ غزلهاي بسیاري را در مدح یا در اشاره به اقدامات و نبردها و  
که با اشعار بزرگان ادب فارسی - یک مخاطب فرهیخته    شکستها و پیروزیهاي او سروده است. شاه شجاع بعنوان

بر درك باالیی از اشعار حافظ داشته است و همین نکته در نوع اشعار حافظ تأثیرگذار بوده است. عالوه -آشنا بوده
اینها، حافظ خود تحت تأثیر اشعار شاه شجاع، اشعاري را سروده و از او استقبال کرده است. درك شاه شجاع از 

بر آنکه مخاطب اشعار حافظ بوده، ار حافظ سبب ایجاد روابط دوستانه بین این دو شده بود. شاه شجاع عالوهاشع
اي که به برادر خود محمود نوشته، مصراعی از حافظ را آورده گاه به نقد اشعار او نیز پرداخته است. او حتی در نامه

 بزرگ و عالقه به آن را آشکار میکند.است که این نکته آشنایی شاه شجاع با اشعار این شاعر 
 

 نویسندگان  مشارکت
 خوارزمی دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره رساله  از  مقاله  این

 مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنمایی  محمود عابدي آقاي دکتر  .  است  شده  استخراج
 متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري  در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  به  زخرف خانی سمسکندهسرکار خانم  .  اندبوده

 . است بوده پژوهشگردو   هر مشارکت و تالش حاصل  مقاله محتواي  تحلیل  نهایت در. اند  داشته نقش نهایی
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 دادند،   یاري   پژوهش  این   کیفی  ارتقاء  و  انجام   در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  و  خوارزمی  دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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