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 (پژوهشی)مقاله علمی ـ 
 

 در شعر حافظ شيرازی آالت و عناصر طرب مطربان، نمود
 

 1(بیضایی)محمد کشاورز 
 

 چکیده
، رامشهگر و چون گوسان، خنیهاگرهاهایی مطربان با نام ،در تاریخ ایران باستان

ة حضور و . با آمدن اسالم، دامناندقابل ذکری داشتهرایگاه ارتاامی و فرهنگی 
 کشهاندهتاریخ ایران بعد از اسالم و متون ادبی و تاریخی این دوره  به آنان نفوذ

به  ت طربصن  و مناصر و آالاین تجلی های بارز نهشد. دیوان حافظ از ناو
مطربان در دیوان حافظ، موضوع تهازه و  ناودرود. چرایی و چگونگی شاار می

. طلبهدمیاست که تبیین ابعاد و زوایای آن، پژوهشی مستقل  ایدر خور بررسی
: سهتا سهؤا  دو به گوییتحلیلی درصدد پاسخ هاین رستار با روشی توصیفی

 نانهدشهده متجلهیشعر حافظ  چگونه در و آالت و مناصر طرب، که مطرباناین
دهد که ها نشان میچه بوده استن یافته حافظآنان در شعر  ناودملل و چرایی 
انهد و آالت ناود یافته مطرب و ینمغ یی هاچونهامطربان با نام در شعر حافظ

 و با بسهامد بهاال هو... می ،صراحی، دف، چن ، رباب طرب ه هاانند مناصر و
بازتولیهد و ، مضامین ماشقانه، مارفانه و تعلیای و تصاویرمنظور ارائه و خلق به

های مسهامد سیاسهی، ارتاهامی و فرهنگهی شهیراز مصهر زمینه اند.تکثیر شده
، ارتبهاط تاریهق شهادی بهه مردمهانگاار مطربهان در تأثیرش مثبت و نق حافظ،

وی در ایهن تبحر حافظ به آواز و شاید  ةتنگاتن  شعر با موسیقی و آواز، مالق
نیها شهناخت بهاالی  فرصهت و دانسهتن غنیات و رهان حا  ناپایداری رشته،
مطربهان در  ناهودو چرایهی  لهلاز م ،مطربان و ادوات موسیقی صن از  حافظ

 ای بسیط و گسترده بوده است. گونهدیوان وی به
دیهوان حهافظ  آالت و مناصر طرب، موسهیقی، آواز، : مطربان،کلیدی هایواژه

 شیرازی.
                                                 

 mkeshavarz_59@yahoo.comبوشهر   دانشگاه ملوم پاشکی ،ر گروه معارف اسالمیاستادیا .1

 44/1/1341تاریخ تأیید:  -21/3/1344تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
مطربان با نام ةمختل  ذکر شده است. حضور و پیشین یناها برای مطرب معنامهلغت در

بهر  ،ها، خنیاگران و رامشگران در تاریخ شهفاهی و روایهی باسهتانچون گوسانهاهایی 
در دوران پارتیهان و  کهه. چنهانداللت داردارتاامی  صن این  و ضرورت  بودن قدمت

ههای رغهم مخالفهتبهه اسهالمی  ل. در دورانهدداشته رایگاه مهای در رامعه ،ساسانیان
نهه چهون را ه رایگاه و موقعیت ارتاامی خود  مطربان ،شریعت با نوازندگی و مطربی

نفوذ خهود را  ةدامن ،مغنی و مطرب هاانندهایی و با نام کردند در رامعه حفظ ه گاشته
بربط، چن ، نی  ی نظیر. پرداختن شامران به موسیقی و آالت بامدندادبی کشان لبه حوز

چه در سبز خراسانی و چهه در  ه عنی، غا ی ترین نوع شعر غناییو ارغنون در مرسوم
ابهاار و ادوات و خنیهاگران و مطربهان  صهن بها  شعراآشنایی  کنندلبیان ه سبز مراقی

 موسیقی است. 
نظهر از ابعهاد زیبهاییصرف ،های مهم و چشاگیر شعر حافظیکی از ابعاد و ویژگی

شناسانه، بالغی و سبز مرفانی و محتوایی شعر وی، بعد ارتاامی اشعار اوست. طنهین 
تهاریخ  گهویی ست کهها ایگونههای حیات ارتاامی و مناصر آن در شعر حافظ بهتپش

در شعر وی نفس قاری،  هشتم هجری لخصوص تاریخ ارتاامی سد، بهارتاامی ایران
یرازی مرصة ناود، بازتولید، تعامهل و تبهاد  و مبارت دیگر، دیوان حافظ شبه کشد.می

ههای سیاسهی، گریها، و کنشها، سنتتورهی از گفتاانحا ، انتقا  بخش قابلدر مین
ها و مرزهای فرهنگی و تاریخی را درنوردیهده و بهه ارتاامی رامعة ایران است که متن
مصدا، بهارزی  ،نمناصر مربوط به آ و مطربان صن  پویایی آن استارار بخشیده است.

در دیهوان حضهرت خوارهه اسهت. بسهامد و حیات ارتاامی بسامد و بازتاب ناود،  از
« رنهد» لحتی بیشتر از واژ ،مطربان و مناصر مربوط به آن در دیوان حافظ صن بازتاب 

 صهن وارد شدن ایهن  لیز(. نظر به اهایت بحث، چرایی و نحو رلاست  ردو  شاا
ی است که تبیهین توره انت آن با دیوان وی، موضوع شاینسب و شعر حافظبه ارتاامی 

   طلبد.میمستقل و رامع  یابعاد و زوایای آن پژوهش
و چرایهی  ارتاامی مطربهان صن که تاکنون گفتنی است این موضوع  ةپیشین لدربار

رایگاه  لاست. امّا دربار نبودهمستقل  یپژوهشموضوع  ،در شعر حافظ ظهور و بروز آن
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یا مناصهر و ادوات موسهیقی  ،رهنگی مطربان و خنیاگران در تاریخ ایران وارتاامی و ف
آن راله آثهار زیهر قابهل اشهاره که از انجام شده هایی در ادبیات و شعر حافظ، پژوهش

فرهنه  شهیراز در دوره حهافظ و ( در کتهاب 1413کاووس حسنلی و دیگهران   است:
مصر سهعدی و حهافظ پرداختهه  ، به بررسی فرهن  مردم شیراز و مناصر آن درسعدی

است. در فصل چهارم کتاب نیا مدینه کرمی، اصطالحات پاشکی و موسیقی را در ایهن 
ای و الفبایی گردآوری کرده و شرح داده است. حسینعلی مهالح نامهدوران به شکل لغت

، نسبت موسیقی و اصطالحات موسهیقی را حافظ و موسیقی( در کتاب ارزشاند 1431 
است. باستانی پاریای ظ و میاان شناخت وی را در این حوزه بررسی کرده در شعر حاف

از ارتبهاط و نادیکهی  ، با ذکر شواهد و اسهتناداتی«حافظ چندین هنر»( در مقالة 1433 
مهری بهویس است.  با تبحر وی در حوزل موسیقی سخن به میان آورده« حافظ»تخلص 

هها و سهنت صن  گوسهان، به ایرانیگوسان پارتی و سنت خنیاگری  ( در کتاب1413 
 ة ( در مقاله1434ترقهی  اسهت. مههدی ابوالحسهنی پرداختههپارتیهان  لدر دور خنیاگری

مهورد مطالعهه قهرار  در ایران باسهتان را خنیاگری ،«تأملی در خنیاگری در ایران باستان»
 خنیههاگری و رامشههگری در دوران میانههه؛» ة( در مقالهه1431رضهها پالسههید  ملههیو  داده

. بررسهی کهرده اسهت در دوران اشهکانیان و ساسهانیانرا خنیاگری ، «اشکانی و ساسانی
هنهر موسهیقی در ادب » ة( در مقاله1411زهرا منصهوری هرسهینی و مههدی محاهدی  

به هنر موسیقی در ادبیات فارسی و شعر حهافظ « فارسی و بازتاب آن در غالیات حافظ
 چرایی ظهور و بروز صهن  لاینکه تاکنون درباربا توره به آنچه بیان شد و . اندپرداخته
 انجهام نشهدهدر دیوان حافظ شیرازی، پژوهش مسهتقلی  و آالت و مناصر طرب مطربان

 شود.است، ضرورت انجام این پژوهش آشکار می
و  مطربهان صن  ناود ،تحلیلیه این رستار با روشی توصیفی ،نظر به اهایت بحث
 و درصهدد بررسهی خهود قهرار دادهکهانون افظ در دیهوان حه آالت و مناصر طهرب را

چگونهه در شهعر حهافظ وارد  و مناصهر آن مطربان : اینکهاست سؤا دو  به گوییپاسخ
 چه بوده استن حافظ و رسوخ آنان در دیوان ناودملل و چرایی  ناندشده

هاچهون  اسهامی آالت طرب ومطربان با مناصر و  است کهآن مفروض این رستار 
انهد. شعر حافظ وارد شهده بهآهن ، آواز، بربط، رباب، چن  و صراحی  مطرب، مغنی،
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فرهنگهی و  ةچون پیوند موسیقی و شعر، آگهاهی حهافظ از پیشهینهاموامل و مناصری 
نابسامانی حا  روزگار، غنیات  مالقه و توره وی به آواز و موسیقی، ،ارتاامی مطربان

چشهاگیر  ناهوددر ه مردمهان، بخشی بهدانستن فرصت و حا  و نقش مطربان در شادی
 در شعر وی نقش بساایی داشته است. آالت طربمطربان، مناصر و 

 
 بحث و بررسی

 مطربان در تاریخ ایران قبل و بعد از اسالم ة. نگاهی اجمالی به پیشین5
سرودگوینده، خنیاگر، سرودگو، آنکه سرود گوید و  یدهخدا در معن ةناممطرب در لغت

رد، اهل طرب و مغنی و آوازخوان و ساززن و رقاص، آنکه دیگری آوکسی را به طرب 
 و آور، رامشهگرصدایی و غنا به طهرب آورد، بهه نشهاط در آورنهده، طهربرا به خو 

 بهرایذیل مطرب(. ایرانیان هااننهد یونانیهان  ،دهخدا ةنامرامشی به کار رفته است  لغت
آواز و بهه هاهراه چنه   اد کهه بهدنکرآموز  و تعلیم کودکان خود از شعر استفاده می

مانهده از دوران (. در برخی متهون بررهای133: 1434شد  ابوالحسنی ترقی، خوانده می
« گوسهان»بها نهام  صهنفی نوازنهده از ،درخهت آسهوریز و ویس و رامهینپارتیان نظیر 

 Gusan )ای دورهگوسان به معنی نوازنده ،زبانسامی . در متوناست سخن به میان آمده
ای بود که گاهی در مجلهس (. گوسان نوازنده32ه 34: 1413گرد و ناچیا است  بویس، 

شد. او در مراسم ها دیده میهای بدنام و میخانهپادشاهان و بارگان و گاهی نیا در خانه
 ،نواخهت. در فارسهی میانههخوانهد و مهیدر مروسی و گورستان می و شادی و مصیبت

ظاهراً رهایگاین گوسهان پهارتی شهده اسهت؛ (، huniyagarاصطالح خنیاگر و هنیواز  
انهد خوانهدهگهو نیهاهای دیگر از قبیل نهواگر، رامشهگر و چامهههرچند نوازنده را با نام

خنیهاگری و مطربهی رونهق و  ،ساسانیانل (. در دور11: 1414؛ مکنای، 31ه 32 هاان، 
ر بابکان خنیاگران و اردشی ه کهآورد التاو. راحظ در کتاب داشته استرشد چشاگیری 

تقسیم  میان سه طبقه ، درخود ةرامشگران و ندبای درباری را بر حسب طبقات چهارگان
خواص  ،دوم دربار یعنی ةدوم را با طبق ةرا با اسواران و شاهاادگان، دست او ة کرد. دست

پاشهکان، اخترشهااران و  ،سهوم رامعهه یعنهی ةسهوم را بها طبقه ةو دانشاندان و دسهت
(. قرار گهرفتن رامشهگران و 13: 1442طراز و هانشین قرار داد  راحظ، ان همنویسندگ
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حکایهت دارد. از اهایت و نقش آنان در دربار ساسانیان  ،خنیاگران در کنار طبقات دیگر
، ایهن میهراث را بهود گهردههای دورهوارث گوسانکه  ساسانیی خنیاگر ،به تعبیر دیگر

ههای ورای طبقهه ،ار شاهنشاهی رایگهاهی بلنهدچنان برکشید که درخور آن شد در درب
چهون ها( و هنرمندان و خنیاگران بارگی 34: 1431ناپایر بیابد  پالسید، استوار و خلل

 .کندباربد، نکیسا، رامتین و بامشاد را در این ساحت تربیت 
گهو  دادن بهه اگرچه در شریعت اسالم  گیری تادن اسالمی،با آمدن اسالم و شکل

از خداونهد  یکه منجر به اغواگری شیطان و تحریز نفسهانی و دور ی هر آهنگموسیقی و ه
بسیاری از دستاوردهای نوازندگان و خنیاگران ایرانی بهه رههان  ،شدحرام شارده شود ه 
هها از در برخهی از دوره هرچند ؛خصوص دستگاه خالفت مباسی انتقا  یافتبه اسالم، 

نوازنهدگان و مطربهان ایرانهی و  و فعالیهتحضهور  ةرشد و رونق آن کاسته شهد. دامنه
چهون هاادبیات منظوم دوران اسالمی نیها کشهانده شهد و شهامران بارگهی  بهاسالمی 

از مفهاهیم و  ،های شهعریبه فراخور ذو، و ظرفیت ،فردوسی، سعدی، مولوی و حافظ
   کردند.ارتاامی در اشعارشان استفاده  صن مناصر مربوط به این 

 
 ر حافظ شیرازی. مطربان در شع2

تأمل در حوزل های مهم و قابلدر تاریخ ایران، قرون هفتم و هشتم هجری قاری از قرن
الدین ارموی  قهرن هفهتم ه.،( نویسهندل موسیقی و خلق آثار مربوط به آن است. صفی

مصلح شیرازی مؤل  کتاب  سعود بنالدین محاود بن؛ قطبالاوسیقی فی األدواررساله 
ای  قهرن هاشهری حافظ  اوایل قرن هشتم ه.،( و مبدالقادر مراغه الدباو لاالتاو لعلدر

ههای شهاخص در ایهن ن، از چههرهمقاصهدااللحاهشتم و اوایل قرن نهم ه.،( نویسندل  
آیند. حافظ از حیث تاریخی بهه دورل موسهیقی مقهامی متعلهق اسهت حوزه به شاار می

ی ایران، از حدود اواخهر قهرن دوم تها (. این دوره از موسیق131ه 112: 1433 محشون، 
قرن هشتم هجری قاری استارار داشته است. اطالمات مورهود از مختصهات موسهیقی 

ههای موسهیقی قهدیم های فراوان روبه رو است. با این تعبیهر، ویژگهیاین دوره، با ابهام
ر حا ، (. در ه34: 31: 1444کند  خالقی، ایرانی از مناظر مختل ، بسیار نارسا رلوه می

حافظ از حیث تاریخی، مقارن و نادیز به دورل پرتحرک موسیقی ایرانی است. صهرف
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ا ، آشنایی داشته یا نه، منوان هاشهریالدین شیرازی بهنظر از اینکه حافظ با آثار قطب
الدین در شهر شهیراز، از اهایهت و رونهق موسهیقی در ایهن شههر تولد و حضور قطب

انی حافظ با دوران حکومت سلطان ابواسحا، اینجو ه کهه زمحکایت دارد. هاچنین هم
رهو و منهد و پادشهاهی مشهرتبر طبق منابع تاریخی به حوزل ادب و موسهیقی مالقهه

( ه در زمینه14، 1: 1413کوب، ؛ زرین143/ 1: 1433گاران بود  مستوفی بافقی، خو 
راز و تبهدیل آن سازی برای رونق موسیقی و حضور طبقة مطرب و نوازنده در شهر شهی

که مبید زاکهانی تأثیر نبوده است. چنانبه بهشت زمینی شامران و هنرمندان این دوره بی
در شعری که به شاه شیخ ابواسحا، اینجو تقدیم کرده است، در اشاره به این مطلب می

 آورد:
 بهشت روی زمین است خطه شیراز  نوازبه یان معدلت پادشاه بنده

 (.43: 1431، مبید زاکانی   
گیر در امهر شهریعت مبارزالدین مظفری که پادشاهی سخت نظر از دوران امیرصرف

شجاع، مالقة وی به میش و مشرت و موسهیقی و بود، در دوران حکومت فرزند  شاه
(، بسهتری مسهامد بهرای 134؛ 111: 1443؛ کتبهی، 131: 1434صن  مطربان  نطنهای، 

ایجاد کرد. از این رو، اوضاع سیاسهی، ارتاهامی و های هنری آنان در این حوزه فعالیت
ههای مطربهان و فرهنگی شیراز مصر حافظ، بستر مناسبی برای رونق موسهیقی، فعالیهت

حهافظ نوازندگان و نیا ظهور و بروز این صن  و آالت طرب در شعر وی فراهم کهرد. 
مطربهان  صهن به که ای آشنایی و توره ویژهبا  معدود شامران فارسی است که لاز زمر
های فکهری و ارتاهامی گیریدر غنای محتوا و موضع موسیقیاز اباار و مناصر ، داشته

 خود بهره گرفته است. 
ههای ارغنهون، بهربط، از ده آلت موسیقی بها نهام ،در غالیات خود در مجاوع حافظ

؛ 33: 1411 خرمشهاهی،  کنهدیاد مهی چغانه، چن ، دف، رباب، رود، مود، کوس و نی
مغنیان و مطربان و ادوات موسیقی و مناصر مربوط بهه  ة(. طبق343ه 311: 1413، کرمی
انگیها  رهدو  بها بسهامدی شهگفت هیا غیرواقعی آن و، نظر از معنی واقعیصرف ه آن

بها واژگهان و مناصهری هاهراه شهکلی گسهترده  و به دفعه( 342یز: نادیز به ل شاار
واز، رباب، ارغنهون، سهاز، آهنه ، باربهد، چون مطرب، مغنی، دف، ساز، نوا، نغاه، آها
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 اند. شعر حافظ راه یافته بهرقص، نوای حجاز و مرا،، صراحی و می 
 

 در شعر حافظ شیرازی آالت مطربیمطربان، عناصر و  نمود: بسامد 5جدول شماره 

مطربان و مناصر مربوط به ناود 
 آن در دیوان حافظ شیرازی

 تکرار و بسامد

 1 ه مطربان1
 31 طربه م2
 3 ه مغنی4
 11 ه آواز3
 31 چن  – 3

 14 ه دف1
 1 ه باربد1
 24 ه ساز3
 2 ه ارغنون1
 1 ه نغاه14

 13 ه صراحی11
 1 ه بربط12
 1 ه آهن 14
 23 ه رقص13

 132 ه می13
 33 ه ساغر11
 2 ه چغانه11

 3 ه مود13
 4 ه کوسن11
 1 ه نی24

 342 میانگین
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در ارتاهامی  صن کارگیری مفاهیم و مناصر این روشن از به هاییاشعار ذیل ناونه
 است:شعر حافظ 

 و آن کاو نه این ترانه سراید خطا کند  ارل ناردمطرب بساز پرده که کس بی
 (.133/ 131: 1413 حافظ شیرازی،   

                                                                                                     
 بدین نوید که باد سحرگهی آورد  چاک ة به مطربان صبوحی دهیم رام

 (.111/ 131: 1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                                    

 فظ  ببرد وقت سااع از هوشمشعر حا  گر از این دست زند مطرب مجلس ره مشق
 (.211ه434/212: 1413 حافظ شیرازی،   

                                                                                              
 و آهن  بازگشت  به راه حجاز کرد  این مطرب از کجاست که ساز مرا، ساخت

 (.114/ 144: 1413 حافظ،  
                                                                                                                  

 که رفت مار و هنوزم دماغ پر ز هواست  زد آن مطربچه ساز بود که در پرده می
 (.11: 1413 حافظ شیرازی،   
 

 هم مست و هشیار رقصند باکه می  چه ره بود اینکه زد در پرده مطرب
 (.233: 1413 حافظ شیرازی،   

                                                                                                             
 گهی مرا، زند گاهی اصفهان گیرد  نوای مجلس ما چو برکشد مطرب

 (.4ل : قصید1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                                       

کننهدل بسامد و ناود باالی صن  مطربان و آالت و مناصر طرب در شعر حافظ، بیان
ها و هنجارهای فرهنگی و تاریخی این صهن  ارتاهامی در ایهن تداوم و استارار سنت
در اشهعار  آالت طهربمناصهر و  و مطربان رسوخاز ملل و موامل  برهة تاریخی است.
 د:کراشاره باید حافظ، به موارد ذیل 
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 به مردمان بخشیشادی نقش و تأثیر مطربان در. 5ـ2
های ایرانیان باستان این بود که شادی کردن و شاد بودن مهوهبتی یکی از باورها و آموزه

آورد: های خود با اشاره به این مطلهب مهیایادی است. داریو  بارگ در یکی از کتیبه
خدای بارگ اهورامادا که این زمین را آفرید؛ که آن آساان را آفرید؛ که شادی را برای »

های بارگ ایرانی، (. هاچنین ورود رشن241: 1434آبادی،  مرادی غیاث« مردم آفرید
. از ایهن کنهدت مهیحکایشاد مردمان آن دوران ة روحی، از نوروز، مهرگان و سده  نظیر
های هویت ایرانی است و در ایهران بعهد از اسهالم تها مصهر شادی یکی از ویژگی ،رو

 بیشترین ناود را در اشعار فردوسی، منوچهری، خیام، موالنا و حافظ دارد. ،حافظ
بهار سیاسهی، و پیامدهای منفهی و اسه  هجری قاری با هجوم مغو  در قرن هفتم

ای اقشهار و ناشی از آن، اندوه و هراس سهاج و خانهده ی اقتصادی، ارتاامی و فرهنگ
مردم، نابودی و ویرانی بسیاری  لارتاامی را در برگرفت. قتل و کشتار گستردهای گروه

از شهرها و روستاها، احساس ناامنی، اضطراب، دنیا گریای، اناواطلبی، ناامیدی، تقویت 
بهازار  ةه، ریا، رههل، اشهامه و توسهعهای تقدیرگرایی، فقر و فاقتسلیم و اندیشه ةروحی

رود ایهران بهه شهاار مهی بههمغهوالن  ةفحشا و فساد از راله پیامدهای ارتاامی حاله
؛ ابهن بطوطهه، 241: 1414؛ هادانی، 141/ 1: 1433؛ روینی، 31، 34، 1: 1433 نسوی، 
1411 :1 /311.) 

بیر ار اثر تهدهم ب، آنهاچون فارس هایی از رنوب کشوردر هجوم مغو ، تنها بخش
زنگهی بها تورهه بهه خطهر سلغریان در امان باقی ماند. ابوبکر سعدبنهای و دوراندیشی

کرد، برادر خهود تهاهتن را نهاد اوکتهای قهاآن فرسهتاد و مغوالن که فارس را تهدید می
؛ وصهاف 1/114: 1433حاایهت وی قهرار داد  رهوینی، تحت داوطلبانه قلارو خود را 

 (.341: 1413؛ مسهتوفی، 144و 11: 1431؛ زرکوب شیرازی، 111ه112: 1434شیرازی، 
 ههایهو به این ترتیب فارس را از تاخت و تاز مغوالن و ویرانهی نجهات داد. وی شهحن

اسباب راحتی ایشان را از هر رهت فراهم و مهوام  ؛دادمغو  را در بیرون شیراز مقام می
: 1434 اشههپولر،؛ 131ههه 131: 1431وصههاف، د  کههررا از نادیکههی بههه ایشههان منههع مههی

با اشاره به تهدابیر ابهوبکر در دفهع ایهن گرفتهاری و بهالی  شیرازی سعدی .(133ه131
 سترگ سروده است:
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 اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست
 ندهد در بسیط خاک امروز کس نشان

 سایه خدای تا بر سر  بود چو تویی 
 مانند    آستان    درت    مأمن   رضا

 .(3: دیباچه/1414 سعدی،   
مصون ماندن شیراز و ایالت فارس از حالة مغو ، شکوفایی این خطه از ایران زمین 
را مورب شد. امنیت و آرامشی که اتابز سعد و اتابز ابوبکر در شهیراز ایجهاد کردنهد 
مورب شد که بسیاری از دانشاندان، هنرمندان و فراریان از حالة مغوالن، به این شههر 

د. در قرن هشتم هجری قاری ه مصر حافظ ه این آرامش و امنیت البته بهه مهاررت کنن
اظفر بر شیراز استارار یافت. به خصهوص الاینجو و شکلی نسبی در دوران حکومت آ 

در زمان حکومت شاه شیخ ابواسحا، اینجو بر شیراز که حافظ از آن به نیکهی یهاد مهی
 کند:

 بواسهههحاقی راسهههتی  خهههاتم فیهههروزل
 

 شید ولی دولت مستعجل بودخو  درخ 

 (.111/ 241: 1413 حافظ،  

ههای ارتاهامی و سیاسهی طور کلی، حافظ در طو  زندگی خود با اوضاع و منشبه
بها   ،1شهجاع مظفهری متفاوتی مواره بوده است. در دوران شاه ابواسحا، اینجو و شهاه

کاهان نشهأت مندی سیاسی و تساهل ایهن حادلی مواره بوده که از کنشمیش و خو 
مبارزالدین  (، در دورل امیر23: 1433؛ باقری خلیلی، 243: 1413گرفته است  حافظ، می

؛ 213: 1412گیر  سهارقندی، نگیا و محتسبی تیا و سختاای فتنهمظفری با ورود زمانه
شود تها فهارغ (، اوقات امن و خوشی برای وی فراهم می243، 111؛ 133: 1413حافظ، 

کننده نهارنجو حاکاان، در بهار شیراز و مطر مست 2های کُلوهاورآزماییاز هیاهوها و ز

                                                 
 آورد:حافظ در بیتی با اشاره به این نکته می .1

 سحر ز هات   غیبم رسید مژده به گو 
 ست رأی   انور   شاهمحل نور   تجلّی

 بجا ثنای راللش   مساز  ورد   ضایر

 و می دلیر بنو  که دور شاه شجاع است 
 چو قرب او طلبی در صفای نیّت   کو 
 که هست گو  دلش محرم پیام سرو 

 (.243/ 234: 1413 حافظ،   
 

ای در نهاد فتیهان و اخیهان. و. مرتبهه ]= کلوک[  ا .( رئیس محله، کالنتر، رئیس هر صن  از کسهبه، .2
ایهران حضهوری بررسهته  میانةکلوها در نقش گروه ارتاامی در تاریخ (. »1412: 1431کلویان  معین، 
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اندازهای دیدنی شهر را به نظاره بنشیند، شعر آباد و مصلی، چشمهای آن، کنار آب رکن
در ه در مالای شامرانه، خستگی ایهام را از روح و روانهش بهبسراید و با یاد یار و می، 

کهه آحهاد مهردم و (. هاچنین باید در نظر داشت 43 ه41: 1413کند  کشاورز بیضایی، 
ملهت ذهنیهت خهوب  .اندذهنیت خوبی به مغنیان داشته ایدر هر دوره مناصر ارتاامی

خوشی در میان به تاریق شادی و د  صن در اهتاام این  ،رامعه را به مغنیان و مطربان
ارزشاندی بهود کهه د. موسیقی و آوای مطربان مرهم قابل و کررو ومردمان باید رست

ای التیهام مردمهان را تها انهدازه ، معیشتی و ارتاامیروانی ،های روحیتوانست زخممی
های یأس و اندوه گاشته و حا  را از ذههن چنگزل ماندببخشد و اثرات مخرب و باقی

در شعرشهان اسهتقبا   مطربان و برخی آالت موسیقیشامران نیا از  و روان آنان باداید.
نگهاه مثبهت  ات، فضای حسی و ذهنی مثبت رامعه را بهه مهوازآن و در تقویتاند کرده

. ناد موالنا، موسیقی چنان رایگاه واالیهی دارد کهه انددهکرخود، در اشعارشان بازتولید 
 بخشد:به آن آوایی خدایی می

 ز تست آنز دمیدن نه ز سرناست خدایا  زیانی  و فغانی ز غم سود  ار کرد تن
 (.14: غا  شااره 1434، مولوی   

قهوتارتاهامی و  صهن بازتولیهد ایهن موالنا با توره به این نکته و در  از این رو،
 آورد:بخشی به آن در غالی می

 ده  خدایا   مطربان    را    انگبین
 چو دست و پای وق  مشق کردند

 برای     ضرب    دست   آهنین ده 
 تو هاشان دست و پای راستین ده

                                                                                                                   
ههرم قهدرت بها  ةشهرها را بر مهده داشتند و واسط لخویش و محافظت درواز ةدارند؛ آنان امنیت محل

مهوام و »تاریخی، نیروی انسانی کلوها بیشتر با منهوان آمدند. در منابع طبقات پایین رامعه به شاار می
وران و ذکر شده است که نشان از فرودست بودن آنهان دارد. کلوهها در رایگهاه ریسهای پیشهه« اوبا 

نظهر مهی . بههدبازاریان پیوستگی مایقی با اهل طریقت، تصوف، فتوت، پهلوانان و اهل زورخانه داشتن
حا ، آنان در ایالت فارس نیا حضهور بررسهته ن بارگ باشد، با این رسد خاستگاه کلوها بیشتر خراسا

ها در شیراز قرن هشتم هجهری قاهری تها حهد زیهادی در گهروی فهراهم آوردن دارند. ثبات حکومت
حا ، آنان در رایگاه یز طبقة ارتاامی واحهد در وقهایع نقهش  است. با این خاطر کلوها بودهرضایت

قایع درگیر بودند و در موارهه با دنیای پیرامون سیاست یکدستی اتخاذ ناینداشتند، بلکه خود نیا در و
 (.34: 1411و منصوری،   خیراندیش« کردند
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 پیغام   ما ز  گو    چو پر  کردند 
 کبوتروار      ناالنند    در    مشق

 را  هامدح     و آفرینت   هو  ز
 رگرها   را    ز نغاه    آب دادند

 نیست خاش کردم کریاا حارتت 

 بین دهتوشان صد چشم بخت  شاه
 ده  برو  حصین   از    خود  توشان

 آفرین ده چو خو  کردند هاشان 
 ده  تو هم  ماء معین ز کوثرشان    

 که گویندت چنان بخش و چنین ده
 (.2432 مولوی، غا    
 صهن بهه دهنده ای مثبت و بشارتدر اشاره ،مصر حافظشامر هم ،خواروی کرمانی   

 آورد:مغنیان می

 ای بت ساقی بشارت صبوح است  مغنی وقت آن آمد که بنوازی رباب
 (.131: 1411 خواروی کرمانی،   

تواند راز هستی را به حکات باز نااید، به میش و شادی و حدیث فظ نیا چون نایحا
 آورد:روی میمطرب و می

 که کس نگشود و نگشاید به حکات این معاا را  گو و راز دهر کاتر گوحدیث از مطرب و می

   (.4: 1413 حافظ شیرازی،  
 ویها بیرونهی  و، ابژکتیو ةدلی در اشعار حافظ به دو گونو خو  طور کلی، شادیبه

بیرونهی بهر  و شادی دلیشود. خو انفسی تقسیم میو یا درونی  ،آفاقی و سوبژکتیو و
ویژه بهر سهه منصهر مهی، گوار و... بهخو  می ،مواملی چون باغ و بهار، طرف رویبار

و حاصل آن احساس آرامش ناپایهدار  است یا ناادین استوار و، مطرب و معشو، زمینی
درونی نیا از مواملی نظیر پیوند با امر قدسی و تبهدیل  و شادی دلیاست. خو  درونی

شدن حالت شادی به مقام منتج است که بر احسهاس حضهور معشهو، حقیقهی در د ، 
-شهود  بهاقریمورهب مهی را و آرامش پایدار درونی داشرا، و روشنی ضایر تکیه دار

بینهی و شهعر و دلی در رهانو خو  البته باید در نظر داشت، شادی (.1: 1433خلیلی، 
اندیشة حافظ، معلو  شرایط گوناگون ارتاامی، تاریخی، فکری و شخصیتی، هاچنهین 

(. در ایهن 1: 1412دار اصهل، اسهت  نیهز اقلیم و رغرافیای شهیراز، زادگهاه وی بهوده
دلهی مثابة ابااری در خدمت مشهرب خهو  و مطرب و آواز و موسیقی، بهرهگار می 

رویی موامانهه، ورههی غالبهاً فرازمینهی و شود و فارغ از ابتاا  و لاتعاا  میوی است
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 حهافظ هو مارفان گرایانهشادی، دلیاشعار زیر مصادیقی از مشرب خو یابد. معنوی می
 است: و پیوند دادن آن با مطرب، آواز و موسیقی

 مطرب چه   پرده ساخت  که در  پرده سااع
 و وصل خواستحافظ هر آنکه مشق نورزید 

 بر اهل ورد وحا  در های و هو  ببست 
 وضو   ببستاحرام طوف  کعبه د   بی

                                      (.                                                                                                 44: 1413 حافظ،  
 

 بنا  هان که از این پرده کار ما به نواست  ای مطرب کجاییدلم ز پرده برون شد 
 (.  114/ 132: 1413 حافظ،  

                                                                                                                             
 ز مهد طرب یاد آمدتا بگویم که   مطرب از گفته حافظ غالی نغا بخوان

                              (.                                                                                                          114: 1413 حافظ،  

 
 مطرب مشق مجب ساز و نوایی دارد

 مشا،    مبادا خالی   ةمالم از نال
 زد راه به رایی داردنقش هر نغاه  که  

 بخش هوایی داردکه خو  آهن  و فرح
 (.22: 1413 حافظ شیرازی،   

                                                                                                      
 با گو  سپردن به ترانهه و ،در رهان خاکیرا زدودن غم د   نیا حافظ در شعر زیر

 داند:پایر میمی مطربان امکان
 بدین ترانه غم از د  به در توانی کرد  و مطرب که زیر طا، سپهر مبا  بی می

                    (.                                                                                                        33: 1413 حافظ،  
 

 فروشانام  با   میتهقراری بس
 مبادا  را حساب مطرب و می

 که روز غم بجا ساغر نگیرم 
 اگر نقشی کشد کلز دبیرم

 (.   442: 1413 حافظ،  
                                                                                                                          

 زنیمطرب نگه دار هاین ره که می    که غم در کاین ماستدست باساقی به
                   (.                                                                                                         311: 1413 حافظ،  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 24

https://chistorys.ir/article-1-1393-en.html


 | 15مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره  | 542

 

گهار را از د  و معشو، بر آن است تها نقهش غهم روزبنابراین حافظ با مطرب، می 
باداید و شادمانی و خوشی را رایگاین آن کند. البته باید در نظر داشهت غهم در شهعر 

ثباتی دهر، غهم حافظ اشکا  مختلفی دارد هاچون غم مشق، غم فلسفی، غم یار، غم بی
یابد که رنبة مارفانه هجران و غم دوری از وطن که غالباً با غم دوری معشو، پیوند می

 ارد.و فرازمینی د
پنداری با مطربان و اشاره به آنهان آورده ذاتحافظ در اشعار زیر از روی شو، و هم

 است:
 فرستاتقو  و غا  به ساز و نوا می  تا مطربان ز شو، مَنت آگهی دهند

 (.143/ 14: 1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                               

 مطرب مشق مجب ساز و نوایی دارد
 خالی مشا،  مبادا   ةنال از   مالم

 نقش هر نغاه  که زد راه به رایی دارد 
 بخش هوایی داردکه خو  آهن  و فرح

 (.133/ 124: 1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                           

 مطربان و ادوات موسیقی صنف. شناخت باالی حافظ از 2ـ2
 بهه آالت طربمطربان و ورود و رسوخ مناصر و  صن از دیگر موامل توره حافظ به 

موسهیقی و ادوات آن  لحهوز ازبه آواز و آگهاهی و شهناخت وی  او ةبه مالق، اشعار 
 د. کراشاره باید 

در کهاربرد  ،های موسهیقیمنوان پردهحجاز و راه مستان به لا،، پردمر لحافظ از پرد
 ،حهافظ(. 133: 1411منصهوری هرسهینی و مههدی محاهدی،  کند استفاده میآن ادبی 

الحات موسیقی در شعر ، از منظری نو کهه از تفکهر طی اصکاّ ةگاشته از تنوع و رنب
ز و چند الیهه، واژگهان با پیوندی نادیگیرد و وی سرچشاه میو حس ژرف و مایق 

و  گیهردبهه کهار مهیموسیقی را در خدمت خلق فضای مغناطیسی و پرکشش اشهعار  
له از آشهنایی لد. ایهن مسهکنهای از آن خلق میکنندهتصاویر و مضامین درخشان و خیره

درونهی کهردن مناصهر و ارهاای آن در  وی دربهاالی  ةموسیقی و احاط لحوز باحافظ 
به مناصر و مهوارد مربهوط بهه  ،. برای ناونه در شعر زیراست برخی از اشعار  حاکی

ایهن  بهینو پیوند حسهی و ذهنهی سهحرانگیا و بهدیعی ه مغنیان و اباار کاری آنان اشار
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 است:کرده مناصر ایجاد 
 های حافظ از شیرازنوا و بان  غا   فکند زمامه مشق در حجاز و مرا،

                                                                                                                             (.               221/ 231: 1413 حافظ،  
 

 مطربان صنفحافظ به آواز و  ة. عالق4ـ2
ای نبوده است، اما این دلیل بر آن نیست که مها وی را موسهیقیدان حرفهحافظ موسیقی

دان ندانیم. احساس و مالقهة حهافظ بهه سیقی و، یا احتااالً موسیقیشناس، دوستدار مو
ها و وضهعیت محهیط، مهانع ظههور و بهروز ایهن موسیقی، آن اندازه بوده که محدودیت

(. باستانی پاریای نیا منوان حافظ را برای این 1: 1431مالقه در اشعار  نشود  مالّح، 
پهاریای، اسهت  باسهتانیموسیقی دانسته رند شیرازی، در ارتباط نادیز با تسلط وی بر 

مطربهان و اسهتعانت از  صهن به  یکی دیگر از موامل توره حافظ(. بنابراین 42: 1433
یا تبحر وی در این  ،در مالقه و توره حافظ به آواز و، در اشعار  آن مربوط بهمناصر 
سهخن  در خال  برخی از اشعار  از این موضوع که. چناناسترو ورست قابل رشته

شهود کهه حهافظ، ذهن مخاطب متبادر مهیبه آورد. در شعر ذیل نیا این باور به میان می
 موسیقی، آواز و صوتی خو  نیا داشته است: لافاون بر آشنایی با حوز

 وازمآخو   ةلهجغالم حافظ خو   گفتز چن  زهره شنیدم که صبحدم می
 (.213/ 444: 1413 حافظ شیرازی،   
 شعار ذیل:یا در ا ،و   

 در آن مقام که حافظ برآور آواز  ای نبردسرایی ناهید صرفهغا  
 (.223/ 233: 1413 حافظ شیرازی،     

  
 تا به قو  و غالش ساز و نوایی بکنیم  گوی کجاستدلم از پرده بشد حافظ خو 

 (.411: 1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                                    

ای با باده و رامشهگر لحظه که خواهداز رهگار و زائر می ،واردر شعر زیر نیا دیوانه
-بو و در اشتیا، گرویدن به او، رقصاستشاام  بر سر خاک آرامگاه وی درن  کند تا با

 کنان از درون تربت و خاک برخیاد:
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 تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیام  و مطرب بنشین ن با میبر سر تربت م

 (.441: 1413 حافظ شیرازی،   
                                                                                                 

 پرسد تا ماحصل و تاامی زهد و ملهمدر این شعر نیا از نشانی مطرب و نوازنده می
 خود را صرف نوای آواز و بربط او کند.

 در کار چن  و بربط و آواز نی کنم  مطرب کجاست تا هاه محصو  زهد و ملم
 (.431: 1413 حافظ شیرازی،   

یکهی سهنت سهااع صهوفیه و  ،صوفیان از دو طریهق فانی ما،ادبیات مر هاچنین در
ی تهأثیر بسهاایی گااشهتند در نگاهداشت سنت موسیقی ایران ،مالمتیه ةدیگری تأثیر فرق

(. سااع در اصهطالح صهوفیه مبهارت 133: 1411منصوری هرسینی و مهدی محادی،  
طور مطلق قو  و غا  و آنچه ما امروزه از آن انگیا و بهاست از آواز خو  و آهن  د 

(. ماالدین کاشانی نیا با اشهاره بهه سهنت 111: 1434کنیم  ررایی،به موسیقی تعبیر می
از راله مستحسنات متصوفه که محل انکهار برخهی از ملاهای »آورد: وفه میسااع متص

ظاهر است یکی ارتااع ایشان است از برای سااع غنا و الحان و استحضار قوا  از بههر 
به موسهیقی و را توره آنان  ،(. بنابراین سااع صوفیان134: 1414 ماالدین کاشانی، « آن

د. حافظ از زمره شامرانی است که بنها بهه مالقههکنبیان می انگیادلی و آهن  د خو 
 است:ا  در اشعار خود از سااع و رقص یاد کرده 

 چن  بنواز و بساز  ار نبود مود  چه   باک
 در سااع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص

 آتشم مشق و دلم مود و تنم مجار گیر 
 ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر

                                    (.                                                                                               314: 1413 حافظ شیرازی، 
هدف از سااع صوفیانه را ترک رخوت، اثرگااری بر شنونده و نادیز کردن وی به 

رهویی را تهرویج ناهیاندیشة لاتمالم دیگر باید دانست. در هر حا  سااع صوفیانه، 
سهوی تاکیهه ای بههکنهد و راه ناشهناختهکند، بلکه رسم را تلطی  و به روح تبدیل می

: 1413؛ رعفهری لنگهرودی، 43: 1433کوب، گشاید  زرینباطنی و شناخت خداوند می
به مبارت دیگر، در این حالت  سااع(، مارف استعداد خاصی برای غور و نفهوذ  (.114
گهارد، بهرای او معرفهت و ادراک کند. آنچه در آن حا  در درونش مهیشیا پیدا میدر ا
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 (.  11: 1433کوب، کند  زرینرلوه می
 

 . ارتباط شعر با موسیقی و آواز4ـ2
رای حروف با اصوات در ارتبهاط اسهت. در واقهع موسهیقی موسیقی زبانی است که به

آن به تعداد شنوندگان وارد معهانی زبان ماطفی، ذهنی و تجریدی است که هر راله از 
گوناگون است. در هر حا ، یز نکته در هر دو زبان هاانند و مشترک است و آن لحهن 

تردیهد موسهیقی سهنتی بی(. 14: 1431ادای الفاظ و نحول استخراو اصوات است  مالح،
ن و مطربها لایرانی از دیرباز پیوندی ناگسستنی با شعر و ادب فارسی داشته است. استفاد

شامران بهه آالت موسهیقی  ةمالق، آوازخوانان از اشعار فارسی، هاچنین در برخی موارد
در قلارو شعر فارسهی  را ارتاامی صن حضور موسیقی و این  ة، دامنبا آنها و آشنایی
ابعهاد و ادوات موسهیقی،  ،است. حافظ نیا بها وقهوف بهه ایهن موضهوعکرده  چشاگیر

و آوازخوانان را در خهدمت غنابخشهی بهه اشهعار  هاچنین مناصر مربوط به مطربان 
 قرار داده است.

 
 . ناپایداری حال جهان و غنیمت دانستن فرصت1ـ2
 مااو بودن حا  دنیا و بهره گرفتن از فرصت بام و موسیقی، از رالههدمیثباتی و دمبی

. شهودوفهور دیهده مهیام بهخیمواردی است که در شعر شامران ایرانی نظیر فردوسی و 
ای داشته و از پنهاه آوردن بهه شامرانی است که به این امر منایت ویژهزمره حافظ نیا از 

 میان آورده است: موسیقی و بام در بسیاری از اشعار  سخن به
 وان کو نه این ترانه سراید خطا کند  ارل ناردمطرب بساز پرده که کس بی

 (.131: 1413 حافظ،  
                                                                                                               

 بده   رام می  و از رم مکن یاد
 پرده  چن  ای ماه مطرب  بان  در

 داند که رم کی بود و کی کیکه می 
 رگش بخرا   تا بخروشم از وی

 (.341: 1413 حافظ،  
 ببوس غبغب ساقی به نغاه نی و مود  چن بنو  رام صبوحی به ناله دف و 
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 ای بود معدودکه هاچو  روز بقا هفته به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چن 
 (.211: 1413 حافظ،  

مغنی را مورد خطهاب قهرار  ،گرانهنامه نیا به شکلی گسترده و مطالبهحافظ در ساقی
را  ثباتی اوضهاع آنو بی زگارروغم خواهد با نواختن دف و چن ، دهد و از وی میمی

ای تهازه بهر کند. حافظ با خطاب قرار دادن مغنی هر بار پنجرهرون از ران و روح وی ب
گشاید و در پایان به مستان نویهد سهرود و بهه یهاران رفتهه درود مهیروی مخاطب می

 فرستد.
 تههههایی بههههان ی ملههههولم دونههههمغ

 

 دور   گهردون شهگفت  بیهنم  از های
 

 رسههتخیر  ةمرصهه در ایههن خونفشههان
 

 بهههان آن نهههو آیهههین سهههرود مغنهههی
 

 پهای  دوخهت که بار   غام بر  زمین 
 

 درو  مغنهههی نهههوایی بهههه گلبانههه  
 

 کهن روان بارگان   ز  خهود    شهاد 
 

 مغنههی از آن    پههرده نقشههی  بیههار
 

 چنهههان بهههرکش    آواز    خنیهههاگری
 

 رهی زن که  صهوفی بهه  حالهت رود
 

 ده دف و چنههه   را  سهههاز  مغنههی 
 

 بهههان بهههه یکتهههایی او  کهههه    تهههایی  
 

 خاک  خواهد گرفهت    را    که  ندانم
 

 ساغر بریها  و    تو    خون    صراحی
 

 رود    بههه   آواز    بگههو  بهها  حریفههان
 

 رهای ز   ضرب   اصهولم    بهرآور به 
 

 سهرود خسهروانی     و    بان   بگوی 
 

 کهههن  یهههاد    ز پرویههها  و از  باربهههد
 

 داردرون پهرده  گفهت  از  چه   ببین تا
 

 به  رقهص آوری   چنگی    ناهید     که
 

 رود   حوالهت  وصلش     مستی ّ     به
 

     ده   آواز  خهو     نغاهه   به    آیین 
 

 .(411: 1413 حافظ شیرازی،   
 

   گیرینتیجه

ن در اهایهت آ کننهدلسنت نوازندگی و مطربی در تاریخ ایران قدمتی کهن دارد که بیهان
 لفرهن  ایرانی اسهت. مطربهان در تهاریخ ارتاهامی و فرهنگهی ایهران باسهتان، در دور

چهون خنیهاگر و هاههایی ساسهانیان بها نهام لپارتیان در نقش و نهام گوسهان و در دور
های ملی و برخی از سهنتداستان و نیا انتقا  روایات شفاهی و در نوازندگی ، رامشگر

انهد. بها آمهدن ، رایگاه مهم و حضور پر رونقهی داشهتهها و مواریث فرهنگی و تاریخی
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با نوازندگی و خنیهاگری،  ادارانرغم مخالفت شریعتبه ، آنانحضور و نفوذ  ةاسالم دامن
ادبی ایران بعد از اسالم کشانده شد. حافظ از زمره  و به تاریخ ارتاامی و متون تاریخی

مناصهر و  و مطربهان صن  از ،به شکلی گسترده و بسیط در اشعار شامرانی است که 
سخن به میهان آورده  از قبیل مغنی، دف، باربد، آواز، ساز، چن  و صراحی آالت طرب
بستر مسامد سیاسی، ارتاامی و  ی هاانندای از موامل و مناصرطور کلی آمیاهاست. به

پیوند موسیقی و ادبیات، اهتاام مطربان به تاریهق شهادی و  فرهنگی شیراز مصر حافظ،
تورهه  موسیقی، ادوات و مطربان صن  از حافظ باالی شناخت میان مردمان،شی در خو

ثبهاتی بهی و در مهین حها  حافظ به آوازخوانان و شاید تبحر وی در این رشته ةو مالق
 ههاآن وارد کهردنو  مطربان و آالت موسیقیروزگار و اغتنام فرصت، در توره حافظ به 

البته باید در نظر داشت که مالقة حافظ به رقهص  .به اشعار ، تأثیر بساایی داشته است
و سااع مارفانه چونان دیگر مارفان، به مثابه ابهااری آسهان و پرشهور و رهااب، بهرای 

رهویی مبهرا بهوده تهییج روح و روان آدمی برای رسیدن به معرفت حق بوده و از لهات
بهه خشی به اشعار  غناب برایحافظ این دسته از مفاهیم و مناصر را است. در هر حا ، 

هها و فضهاهای حسهی و ذهنهی سهحرانگیا، فهرم و و در کنار آفرینش تصاویر کار برده
حضهور و رسهوخ  ای از آن ارائهه داده اسهت.مارفانه و تعلیای تهازه و مضامین ماشقانه

کننهدل تهداوم و اسهتارار حیهات تهاریخی و مطرب و آالت طرب در شعر حهافظ بیهان
 ها و هنجارهای آنان در مصر حافظ است.ی و سنتارتاامی این صن  ارتاام
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 منابع 
 محادملی موحد، تهران: آگه. ة، تررا1لدر سفرنامه ابن بطوطه،(، 1411بطوطه  ابن

ة نشهری ،«تأملی در خنیاگری در ایران باسهتان» ،(1434و تابستان  ابوالحسنی ترقی، مهدی  بهار
 242صهص  ،41و  41 لشهاار ،ژوهشهیملاهی پ، ادبیات و ملوم انسانی اصهفهان لدانشکد

 . 134ه
 تاریخ مغو  در ایران: سیاسهت، حکومهت و فرهنه  دوره  ایلخانهان،(، 1434اشپولر، برتولد  

 ترراة محاود میرآفتاب، تهران: ملای و فرهنگی.
ه  41راهناای کتاب، شاارل نههم، صهص  ،«حافظ چندین هنر»(، 1433باستانی پاریای  اسفند

13. 
 ،«شهیرازی مبانی میش و خوشدلی در غالیهات حهافظ» ،(1433 تابستان اکبرملی خلیلی،باقری

 .1ه  44صص ،23 ل، شاار1سا   ،های ادبیپژوهش ةفصلنام
 تهران: آگاه.، بهااد باشی ةتررا ،گوسان پارتی و سنت خنیاگری ایرانی ،(1413بویس، مری  

 ،«ساسهانی اشهکانی و  ،ن میانههخنیاگری و رامشهگری در دورا»، (1431مهررضا  پالسید، ملی
 .43ه  33صص ،111 لشاار ،چیستا ةنشری

 ترراهة تحقیق أحاهد زکهی باشهد،  ،التاو فی اخال، الالوک  ،(1442راحظ، مارو بن بحر  
 تهران: کاسیون معارف. ،اهلل نوبختحبیب
، «سهااع مارفانهه و طهواف مابدانهه در ادب فارسهی»(، 1413لنگرودی، ملیحه  تابستانرعفری

 .114ه 113، صص 33فصلنامة مرفان اسالمی، سا  دوازدهم، شاارل 
و  محقهق ا،تاریخ رهانگشه(، 1433روینی، مالءالدین مطاملز بن بهاءالدین محاد بن محاد  

 مجلد، تهران: دستان. سه رلد در یز ،محاد قاوینی و سید شاهرخ موسویان :مصحح
به ، قاوینی هتصحیح شده غنی ةاساس نسخبر دیوان حافظ. (،1413  الدین محادحافظ، شاس

 تهران: ققنوس.  ،ی دهکردییکوشش رضا کاکا
تهران: نشهر  فرهن  مردم شیراز در دوره سعدی و حافظ،(، 1413  حسنلی، کاووس و دیگران

 خامو  و کرسی پژوهشی حافظ.
 ملیشاه.تهران: صفی سرگاشت موسیقی ایران،(، 1444اهلل  خالقی، روح
 تهران: قطره. ،ماست ةحافظ حافظ ،(1434الدین  اءخرمشاهی، به

 تهران: ناهید. ،ذهن و زبان حافظ ،(1411الدین  خرمشاهی، بهاء
شههری ههای ارتاهامی درونمنازمهه» ،(1411 زمستان منصوری و ملی خیراندیش، مبدالرسو 
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نشهگاه تهاریخ اسهالم و ایهران دا ة، مجل«قرن هشتم و نقش موامل بیرونی در آن  شیراز در
 .31ه 12، (143پیاپی   11 لشاار ،ردیدل  س(، سا  بیست و دوم، دورء الاهرا

 تهران: زوار. ،فرهن  اشعار حافظ ،(1434ررایی، احادملی  
بهه  ،شهیراز نامهه (،1431  الخیهرالدین ابیالدین احاد شهابزرکوب شیرازی، ابوالعباس معین

 .تهران: انتشارات بنیاد فرهن  ایران کوشش اساامیل وامظ روادی،
پهژوهش« مارف و مامی در رقهص و سهااع»(، 1433کوب، مبدالحسین  پاییا و زمستان زرین

 .24ه  33، صص1، شاارل 3نامة ادب حااسی، دورل 
 ، تهران: آریا.ارز  میراث صوفیه(، 1433کوب، مبدالحسین  زرین
 .تهران: سخن ،از کوچه رندان، (1413کوب، مبدالحسین  زرین

 لیدا.   ، تصحیح محادملی فروغی، تهران:کلیات سعدی(، 1414مبداهلل  بنسعدی، مصلح
هتاهام ا ، رلد او ، بههمطلع سعدین و مجاع بحرین ،(1412الدین مبدالرزا،  سارقندی، کاا 

 ملوم انسانی و مطالعات فرهنگی. مبدالحسین نوایی، تهران: پژوهشگاه
 ، تصحیح مباس اقبا ، تهران: کتابفروشی زوار.کلیات مبید زاکانی(، 1431زاکانی   مبید

الهدین ال ر تصحیح ،مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ، (1414ملی  ماالدین کاشانی، محاودبن
 تهران: ملای. ،هاایی

ح یصهحت  ه،قهابوس نامه ،(1413وشهاگیر  بهنقهابوسبهناسهکندربنمنصرالاعالی، کیکاووس
 غالمحسین یوسفی. تهران: سخن.

 سینا.ق مبدالحسین نوایی، تهران: ابنیحقتح و یصحت، تاریخ الاظفر(، 1443کتبی، محاود  
تاریخی و  رستارهایی در گفتاان ،شکستگاندر ساحت کشتی ،(1413کشاورز بیضایی، محاد  

 تهران: روزگار. فرهنگی شعر حافظ شیرازی.
 تهران: نی. ،یعقوب آژند ةتررا ،ایران ةتحو  در تاریخ میان تداوم و ،(1431لابتون، آن  

 ، تهران: نو.تاریخ موسیقی ایران(، 1433محشون، حسن  
ایهرو افشهار، ق یهحقتح و یصهحمجلهد، ت 4، رامع مفیدی(، 1433مفید   بافقی، محادمستوفی

 تهران: اساطیر.
 یی، تهران: امیرکبیر.تصحیح مبدالحسین نوا تاریخ گایده،(، 1413مستوفی، حاداهلل  

سهعید ة ، تصهحیح و مقدمه1، رلهد مواهب الهی(، 1421الدین محاد  الدین یادی، رال معین
 نفیسی، طهران: اقبا .

 ، یز رلدی، تهران: اشجع.فرهن  فارسی معین(، 1431معین، محاد  
 شیراز: نوید. ،های هخامنشیکتیبه ،(1434آبادی، رضا  مرادی غیاث
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ملهوم  تههران: پژوهشهگاه ،مهشید میرفخرایهی ةتررا ،فرهن  کوچز پهلوی ،(1414مکنای  
 انسانی و مطالعات فرهنگی.

، تصحیح محادرضها شهفیعی کهدکنی، دیوان شاس(، 1434الدین محاد بلخی  مولوی، رال 
 تهران: امیرکبیر.
 منصهوری ، تهران: انتشارات وزارت فرهن  و هنهر.حافظ و موسیقی(، 1431مالح، حسینعلی  
بازتهاب آن  هنر موسیقی در ادب فارسهی و» ،(1411مهدی محادی  بهار  و هرسینی، زهرا

 .134ه 134صص، 2ل شاار ،دوم لدور ،مطالعات هنر و فرهن ة نشری ،«در غالیات حافظ
 تهران: طوس. الاصدور،هفثن(، 1433الدین  نسوی، شهاب

 ح پروین استخری، تهران:  اساطیر.تصحی التواریخ معینی،منتخب(، 1434الدین  نطنای، معین 
،  «بسههترهای شههادی و شاداندیشههی در دیههوان حههافظ»(، 1412دار اصههل، محادحسههین  نیههز

، زنجهان: انجاهن تهرویج زبهان 3ایران، دورل  فارسی ادب و زبان ترویج انجان گردهاایی
 ادبیات فارسی.

آیتهی، تههران:  انتشهارات  تحریر مبدالاحاهد تاریخ وصاف،( 1434اهلل  فضلبنوصاف، مبداهلل
 پژوهشگاه ملوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 تهران: ارغوان.  تاریخ رهانگشای ،(1414اهلل  هادانی، خواره رشیدالدین فضل
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