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   حافظدولِت
  ∗نرگس جهان

ن در يدكتر مع. ديآ ي ثروت و حكومت ميمعن  بهمعموالً» دولت« واژة ،يدر اصطالح لغو
  :آورده است» دولت«ل كلمة يذ

 يروزي مال و پيكبختي گردِش ن-۲ ؛)غم (يحال  بهيگشتن از حال:  دولت-۱”
ومت  كه بر مملكت حكي گروه-۴ ؛يكبختي و ن اقبال-۳ ؛يگريد  بهياز شخص

خواه (كشور و  مملكت -۵ ؛هيس مملكت؛ قوة مجريران و رئيكنند از وز يم
  .١ باشديت ازليفاق حسن و آن عنا اتّ-۶ ؛)ي و خواه جمهوريپادشاه
  .، كوشك، خانة سعادتيقصِر سلطنت  :  خانه دولت
  .رخواهيخواه، خ كين  :  خواه دولت
  .يشيراندي، خيخواه كين  :  يخواه دولت
  .، قصري سلطنتكاخ  :  )ي(سرا دولت

  .يار، توانگر، مالدار، غنيتسعادتمند، بخ  :  دولتمند
كارمند  ،يه دولتي، ابني دولتيها ، كارخانهيدولت، ملّ  بهمنسوب  :  يدولت

  .“اني، جمع دولتيدولت ادارة
  :سدينو يژة دولت مل واي در ذدي عميفرهنگ فارسد مؤلّف يحسن عم

.  برسديگريد  بهيكيمان و نوبت از گردش ز  به ـ لَ آنچه كهد(» ةلدو«دولت ”
است، زمان ي، ثروت، مال و در اصطالح سييدارا. ي بود از كسيكيگردش ن
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ران ير و وزيران، نخست وزيئت وزيز هيك كشور و ني بر سلطنت و حكومت
  .“او، دول جمع

  .شود ي حكومت بكاربرده ميمعن  به»دولت« واژة ي در اصطالح كنونيول
 يفرهنگ فارس در ي و نسترن حكمين حكمير، نسرا افشين صدريغالم حس

  :دنسينو يم» دولت«ل كلمة ي در ذامروز
، يزير  كه برنامهييها مجموعة نهادها و سازمان. ۱/: ها؛ دول دولت/دولت”
  .عهده دارد ك كشور را بري ي و ادارة كارهايگذار استيس
 يها ان مقامك زمي از افراد كه در ين مجموعه؛ گروه كوچكي اييشاخة اجرا. ۲

 ي عمومي را در دست دارند و مسؤل اداره و نظارت بر كارهايدي كليياجرا
  .ك كشور، مال و ثروتي ياسي سيئت رهبريه. ۳نه، يئت دولت؛ كابيهستند؛ ه

   از دولتيهوادار  :  يخواه دولت
  ر خواهيخ  :  خواه دولت
  .“دولت  بها منسوبي طمربو  :  يدولت
  :ة دولت آمده استل كلميدر ذ نامة دهخدا لغتدر 

 مال .ي و موروثيض نكبت ـ مال اكتسابي ثروت و مال، نق،يخوذ از تازأم ]دل[«
 ثروت و .گردد يدست م  بهند كه دستيمال و ظفر را دولت بدان سبب گو ـ

  .»مكنت و نعمت
  :ر را از حافظ نقل كرده استيات زي اب، دولتين معنبيادهخدا در 

  شاكر باشست چه شد،يم و زرت ني سرحافظ ا
 مياز دولت لطـف سـخن و طـبع سـل  بهچـه
*   

  اصول  به وصل تو كار من   دولت    به رسد  لو تو باشد مرا مجـال وصـ       يكو  به اگر
*   

 كنـار هـد بيخـون دل آ يسـت كـه ب ات آندول
 ستين همه ني و عمل كار جهان ايورنه با سع
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. كند ي ميني مضمون آفر وهاستفاده كرد» نودولتان« از واژة ،اتي ابيحافظ در بعض
  :دهد يح ميتوضگونه  اينرا » نودولتان« كلمة ،دهخدا
  .» نو خاسته،سهي نو ك،دهيدوران رس  بهتازه: نودولتان«
  :از حافظ نقل كرده استرا ر يت زي ب،ين معني در ازين

 ن نو دولتان را بر خر خودشان نشانيا رب اي
 كنند ين همه ناز از غالم ترك و استر ميكا

ن نوع يمعموالً ا. شوند يكبر و نخوت مبتال م  به،رسند يمال و مقام م  بهآنان كه تازه
 كرده است و از يت مزبور اظهار ناراحتيز در بيحافظ ن. ستنديده ني در جامعه پسند،افراد

  .حالت اول خود برگرداند  بهن اشخاص را دوبارهيكند كه ا يخدا آرزو م
  .نقل كرده است» نودولت«ل واژة يحافظ را در ذت مزبور ي ب،زي نديفرهنگ عم

  :كند كه يدهخدا اضافه م
كاربرده  ه بيمند  اقبال و بخت و سعادت و بهرهيمعن  بهنيهمچن، »دولت«واژة ”
 وش،خ بخت، طالع، شانس، بخت، ي، شادكامي، كامرانيِض كامگاريز نقين. شود يم

 گردش ،يخوشبخت، متي نوبت غن،يكي، گردش نياري، بختيكبختي، نيبهروز
ك عهد، يعنان، ن  خوشي و در فارسي كسيسو  به و ظفر و اقباليكين  بهزمانه

زوال،  يد، جاودان، جاودانه، بيدار، پهلودار، جاويروز، بلند باال، برنا، سرشار، پايف
دار، پا در ركاب، تندرست و كامگار از صفات دولت است و در محل سپاس يپا
لت او، مثل از اقبال او و با اقبال او و با لفظ آمدن و دولت او، از دو  بهنديگو

گردش . ز آمده و استعاره استيافتن و داشتن و آخر شدن و خفتن نيراندن و 
  .“ض نكبت باشدي نق، و اقباليكين  بهزمانه

  :ر را از حافظ آورده استيات زي اب،ين معنيهمتوضيح دهخدا در 
  ستي خدا را كه پروانه ك     ديباز پرس   دولت صبح آن شمع سعادت پرتـو    

 و اقبال يوشبختخ يمعن  بهرا» دولت«حافظ واژة ، ليت ذيت مذكور و در بيدر ب
  :آورده است

  دني گز ي بر خسرو  يي او گدا  يدر كو   دنيار ديدار  يست دولت د  ي كه چ  يدان
  :»زيدولت ت«كلمة مركّب 
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  ر آخر شد  گل چو برباد شد آن دولت خا        راند ي ميزيخار در صحبت گل دولت ت     
  :دهد يح ميتوضگونه  اينرا » زيدولت ت«دهخدا كلمة مركب 

از اده يك زيكاي كه يه از دولتيكنا. مرتبة بلند رساند  بهكيكاي كه مردم را ياقبال«
ن دولت يباشد و صاحب ا يالزوال م عي رسد و چنان دولت، سريكس  بهاستعداد

  .»نديگو يز دولت و نو دولت ميرا ت
 دولت يمعن  به»دولت مستعجل«ر از كلمة مركّب يت زيحافظ در ب : مستعجلدولت

  .ز و دولت زودگذر استفاده كرده استيت
ــت ــاتم فيراس ــ خ ــحاق ي ــو اس    دولت مستعجل بود   يد ول يخوش درخش   يروزة ب
  .، اقبال و بخت زودگذر»دولت مستعجل«: دهد يح ميتوضدر اين باره دهخدا 

  . نقل كرده استين معني احي در توض،ت باال رايز بين
  :دده يطور شرح م نيت مذكور را اي ب،ذوالنور

روزه يشابور چند كان فيدر ن. شابوريمعدن ن  بهروزة منسوبيف: يروزة بواسحاقيف«
جو، نيخ ابواسحاق ايشاه ش  بهنجا اشاره دارديا. ندي گوي از آنها را بواسحاقيكيهست، 

شاه  ،نير مبارزالديام.  كشته شدير مظفّدمحمن يمبارزالدر يدستور ام  بهپادشاه فارس كه
دستور شاه ابواسحاق كشته شده بود،   به كهير حاجيم فرزندان اميخ ابواسحاق را تسليش

ر يام  به موسومير حاجيد امي س، پسر كوچك؛انتقام خون پدر او را بكشند  بهكرد تا
  .»ر از تن جدا ساختيدو ضرب شمش  بهن سر او رايالد قطب

  .كند ين موضوع اشاره ميا  بهت بااليز در بيحافظ ن
ن و ي بزرگ و عارف با كمال و از بزرگتري صوف، حافظمحمدن يالد خواجه شمس

راز ي در شهر شي قمريران است كه در قرن هشتم هجرين اين شاعران سرزميتر معروف
 رات مادر بودن، او ي در كنف حماي محروم بود ولية پدرياو از سا. سته استيز يم
 و ي جاذبة علوم شرع،يريرگيپس از خم. داشت و كسب معاش و سواد وايريرگيخم به
 و يياعتنا بي كه در يداستان. كشاند يراز مي شيمجالس علما و ادبا  به او رايادب
 است يا  دارد، مكالمهي جهان شهرتادبياتمور در يت  به نسبتيرازي حافظ شييپروا يب
راز و قتل يش  بهيمور گوركانير تير وقت ورود ام د.مور گوركانين حافظ و تيب

اكثر با آنكه من :  خواجه را احضار كرد و گفت.ات بوديمنصور، خواجه حافظ در ح شاه
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قت يالحق ي تو سمرقند و بخارا را كه ف،ام ر كردهر مسخّيضرب شمش  به راربع مسكون
ن حاتم يز ا؟ خواجه فرمود كه ايا دهي بخشييخال هندو  بهست اوطن مألوف من

ن طور يوان حافظ ايت در ديآن ب. گذرانم ين فقر و مسكنت ميها است كه با ا يبخش
  :آمده است

 دست آرد دل ما را اگر آن ترك شيرازي به
 ش بخشم سمرقند و بخارا رايخال هندو به

مرور زمان و مكان  ه است كه بير انسانشه و تفكّيه گاه انديمسلّم است كه زبان تك
 .رساند ياوج فكر م  بهشة انسان رايبات، انديد كلمات، اصطالحات و تركو با كاربر

در ك كلمه يسنده بزرگ چطور از يك نويا يك شاعر و يدهد كه  ين نشان ميار  بعالوه
ا و يدن  بهاعتنا ي بياست كه شاعر» دولت«طور واژة  نيهم. كند ي مختلف استفاده ميانمع

 هم ينيآفر خود نه تنها استفاده كرده بلكه مضمون مانند حافظ از آن در شعر ،هايما ف
چ بهتر يدة حافظ هيعق  به.كند ي عنوان ميك نوع تازگيش را با يكرده است و سخن خو

چ يم و زر هيكند كه اگرچه از س ين ميخود تلق  بهست ويم نياز لطف سخن و طبع سل
 بكند چون او يزارد كه قناعت بكند و از خداوند متعال سپاسگيدر دست ندارد اما با

  :دولت سخن دارد
 ست چه شد شاكر باشيم و زرت ني سرحافظ ا

 مياز دولت لطـف سـخن و طبع سـل  بهچـه
ف و تازه ين لطي مضام،ي فارسادبيات توسط نوح در ية طوفان و ساختن كشتيقض

بخش   مظهر پناهگاه و نجات، نوحيكشت «ي فارسادبياتدر . دآورده استي پدينيريو ش
  .»تاس

  : آمده است كه)ص(امبريث از قول پيدر احاد
 كه بر آن سوار شود نجات ي كس؛ نوح استيت من، مثل كشتيب مثل اهل«
  .»شود يابد و آنكه منصرف شد غرق مي يم

 ،را»  نوحيدولت كشت« او .كند ي نوح استفاده ميح كشتي از تلم،ريت زيحافظ در ب
سبب داشتن آن از همة حوادث جهان در   بهداند كه انسان ينشانة بخت و اقبال بلند م

  .ماند يامان م
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ــرد بن     نوحين كشتيحافظ از دست مده دولت ا      ــوادث بب ــان ح ــه طوف ــورن   ادتي
جهان در  است كه او را از حوادث يپناهگاه  نوح، مظهريكشتدر شعر حافظ هم 

 تين بياحافظ در . ز استي ني و سعادتمنديخوشبختة ين پناهگاه مايدارد و ا ي مناام
شكست خوردن شاه محمود از شاه شجاع و ورود شاه  هابتدا ب: كند ياشاره مدو مطلب  به

 اهللا يصلّ رسول اكرم يث قدسي و حدينجات آخرت و عقب  به دوم؛رازيشهر ش  بهشجاع
  .ماند يرد در امان ميسلّم كه طبق آن، هركه حبل اسالم را استوار بگ ه و آله ويعل

نه تنها » دولت«كاربردن واژة   بهحافظ با توان گفت كه ي م،الت بايب  بهتوجه با
  .بخشد يكند بلكه مضمون را وسعت هم م ي مينيآفر مضمون
  :گريت ديب

  طــالِع نــامور و دولــت مــادرزادت     ات باز آورد چشم بد دور كز آن تفرقه     
 ةدور  بهت مذكور حافظيدر ب.  استي و جبلِّيعي طبيياقتدار و توانا: دولت مادرزاد

اقتدار شاهان   به،»دولت«معموالً حافظ از واژة . ن اشاره كرده استيالد خواجه جالل
  :كند يزمان خود اشاره م

  :گريت ديب
  ن آمـد يريز كه آن خسروش يگفت برخ   ن آمــديبــال  بــهداريــســحرم دولــت ب

بخت و صفت » داريب« بخت و اقبال آمده است و واژة يمعن  بهت دولتين بيدر ا
 آن خسرو كه يكي .هام داردي در شعر صنعت انيريش خسروح يتلم. ستدولت ا

 است كه در يدوم صفت. ي گنجوينظامن يريش و خسرو ي در مثنون استيريمحبوب ش
 و ي سحر كه مظهر نور و روشن،تين بيدر ا. ده و كامل استيرفتار و كردار پسند

 كه نيريو شخسر سوم . استيخوشبخت است و دولت كه آن هم نشانة يخوشبخت
ن او آمده است كه يبال  بهنيريد شي بازدين است و در وقت صبح برايريمحبوب ش

 كه در وقت سحر يند، خوابيگو يكه م نيدوم ا. نشاندهندة كردار و رفتار خوب اوست
قت ي و حقيدارين را در حالت بيري محبوب خود ش، خسرويعني. نند راست باشديب يم
  .ده استيد

را قدما مرغ يز.  او استةي و ساي خواهان دولت از مرغ هما حافظ،ريت زيدر ب
اش بر سر  هيشان سايدة ايعق  بهتند ونسدا ي ميخوشبخت را موجب سعادت و يهما
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. آورده ي مية زاغ و زغن بدبختيكند و برعكس آن سا ي مخوشبختفتد او را ي بيهركس
د و زاغ و زغن را دان ي ميخوشبخت را مظهر يگر مرغ هماي ديحافظ هم مانند شعرا

  :ديگو يم. كاربرده است ه بين معنيرا در هم» دولت« او واژة .يمورد بدبخت
  ر دولت نبـود   شهپبا زاغ و زغن     زانكه    ة او يون طلب و سا   يدولت از مرغ هما   

 يكند كه سعادتمند ياو فكر م. داند ي و اقبال را حاصل قضا و قدر ميكبختيحافظ ن
اب شده است تا ابد ي ضيض در ازل فين في اكه از هر. استيض ربانيف يو خوشبخت

  :كند ي ميمراد زندگ با
   بـود  يتا ابد جام مـرادش همـدم جـان           بود يض دولت ارزان  يف  به در ازل هر كو   

  . آورده استي و كامراني خوشبختيمعن  بهرا» دولت« حافظ واژة ،تين بيدر ا
 نيالد خواجه قوام  به ملقّبيعل بن محمدن، ير مبارزالدي امي قمري هجر۷۵۰در سال 

 شاه شجاع جلوس كرد او يوقت. ت پسر خود شاه شجاع انتخاب كرديوزارت و ترب  بهرا
حافظ بارها .  و سرپرست حافظ بودين مربيالد  قواميحاج. ديش گزيوزارت خو  بهرا

مة ر از كليت زيدر ب. برد ي خود را با عزّت و احترام مي اسم مرب،ات مختلفيدر اب
ابتدا در مصرع اول . كند ين دعا ميالد  قوامي حاجي خوشبختيبراو دولت استفاده كرده 

 و سوم از يم وياول قسم جان خواجه، دوم از حق قد. خورد يسه بار از خواجه قسم م
ت ين بايحافظ در .  استي وي خوشبختيو بعداً در مصرع دوم دعاگو. عهد درستش

  . آورده استيبخت خوشيمعن  بهرا» دولت«واژة 
 جان خواجه و حق قديم و عهد درست هب

 كه مونس دم صبحم دعاي دولت تست
 در آغوش ي و سعادت را با نظر جسمانيكه خوشبخت نير با ايت زي در بيول

  :كند يش را بر در آستانة دوست نثار ميند باز هم جان خويب ينم
  نة تست  خالصة جان خاك آستا    يول  تــن مقـصرم از دولــت مالزمتــت  بـه 

  : اختصاص داده استو كرده ف دوست وقي خوشيحافظ گوشة چشم را برا
ــ ــخ يب ــشم  ي ــر چ ــاد منظ   ن گوشه خاص دولت اوست    يزانكه ا   الش مب

 را» دولت«ت باال كلمة يتوان كرد كه حافظ در هر سه ب ي ميريگ جهين بحث نتي ااز
  . آورده استيكبختي و ني خوشيمعن به



 ١٦٠  پارسيقند 

  

سلّم نقل شده است كه  ه و آله وي اهللا عليم صلّ از رسول اكريث معروفيحد
  :ت شده استيب رواين ترتيا  بهعرفاو ان يمعموالً در كتب صوف

»اَ ِهِب و يخر فَالفقرقرآن ز در ي ن.اند را اشاره كرده» فقر«ث مقام ين حدي ا از»رِخفت
  .١»ديِمح الْيِنغ الْو ه اُهللا و اِهللايلَ ِاُءآرقَفُ الْمتن اَاسالن اهيأَٰي«:  آمده استميكر

 ي و ناداريدست ي، تهي تنگدستيمعن  بهو مصدر است يدر لغت، فقر از كلمات عرب
و آن [خلق است  از يازين ي و بي تعاٰليخدا  بهيازمنديان ني در اصطالح صوفيول

 يه غنخدا كند ك  بهيز بگسلد و رويد از همه چيف و واالست و بنده باي شريا مرتبه
  ].مطلق است

رود و عبارت است از  يشمار م  بهان از مقامات مهم و قابل توجهيفقر درنظر صوف
  .ر اوي از غيازين ي و بي تعاٰليبار  بهيازمندين

حق   بهازمنديده و فقط نيمقام فقر رس  بهاو. كند ي، فقر را ظاهر نمير واقعيو فق
و در . پسندد ي مسلمان را نميدست يته و يزيچ يگونه ب معلوم است كه اسالم آن. است
در . دينجامكفر ب به كه فقر استك ينزد »فراً كُونَكُي قر أنْ الفَكاد«  آمده كهگريث ديحد
  :ده است آمهيريقش ةرسال

  خاصگانيار حق سبحانه و تعاٰليا و اختية اصفيرايا بود و پي شعار اوليشيدرو
از بندگان او و ند يدگان خدايشان، گزي و درو.المالس هميا عليا و انبيش را از اتقيخو

ن يو چن[امت يد در قن باشينان خدايشان صابر، همنشيو درو…  اويموضع رازها
  .])ص(ز آمده است از رسولي نيخبر

 يكيان يكند و فقر را كه در نزد صوف ين موضوع اشاره ميهم  بهريات زيحافظ در اب
ر كرده يشان است تعبيه صفت دروك يشيرودولت فقر و د  بهها است ن مقاميتر از مهم
  :است

  داريمـن ارزانـ هــا بـيدولـت فــقــر خــدا
 ست ان منيمكتن كرامت سبب حشمت و يك

*   
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  حافظدولِت  ١٦١

  

  تكلّف بشنو دولـت درويـشان اسـت         بي  دولتي را كه نباشد غم از آسيب و زوال        
*  

 افتخارو دولت عشق بين كه چون از سر فقر 
  د گـداي تـوــكنش ت ميـگوشـة تاج سـلطن

*   
 كنم روزگاري شد كه در ميخانه خدمت مي

 كنم در لـباس فـقـر كار اهـل دولـت مـي
  :يريگفتة قش به. ان استين حال از حاالت صوفي سوم،محبت

را يست؛ زيمحبت ارادت ن  به)عرفا(زبان علما ارادت بود، و مراد قوم   بهمحبت”
 جلّ ، آنكه حمل كنند بر ارادت تقرب بدوا الّ،رديم تعلّق نگيقد  بهكه ارادت

 بود ي بنده را ارادت نعمتياما محبت حق تعاٰل… م او رايجالله و تعظ
تر   پس رحمت خاص.بود ارادت انعام يمخصوص بر او، چنانكه رحمت و

  ١“…تر بود از رحمت بود از ارادت، و محبت خاص
دار يد  بهاد الّياي با هوش نيوند و بود كه خدايا يمحبت مست” :راني از پيكيگفتة  به

  .“وقت مشاهدت، آن را وصف نتواند كرد  به كهيمحبوب؛ و آن مست
اختصار عبارت   به صادق چند عالمت ذكر كرده است كه محبي برا،هيالهدا مصباح

  : ازاست
ا و آخرت نبود؛ هر حسن كه بر او عرضه كنند يكه در دل، محبت دن نياول ا”

… ع باشديل وصول محبوب را دوست دارد و مطي وسا؛ديمابدان التفات نن
 يار كند رضاي طاعت دارد؛ در هر آنچه اختيع اوامر و نواهيمحبوب را در جم

  ٢…“محبوب منظور باشد
قت يشود؛ و در حق يز گفته مين عالمات در باب عشق و معشوق ني ازياريبس”

 و يگاه اساسيجا، يو عرفان اشراقكه در اشراق  ي است برايمحبت سرآغاز
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 ١٦٢  پارسيقند 

  

١ “… دارديمهم.  
  :ن گفته استيعشق چن  بهدربارة توجة حافظ مرحوم استاد فروزانفر،

 از مقامات يكيقت خود را بر كسب ياد كار و طريان، بنيخ صوفيك از مشايهر”
 و …اند،  از احوال و مراقبت آن نهادهيكير در يا سي در تحقق بدان يداريو پا
اند   سعادت شمردهيايمي و كية ترقّيشق و داد را پان، عيخ راستي از مشايبرخ

  .٢“…باشند ين و خواجه حافظ ميالد كه سردستة آنان موالنا جالل
 ،ن عشقيسبب ا  بهيريوجود پ كند و با ين عشق اشاره ميهم  بهريت زيحافظ در ب

  :شود يجوان بخت جهان م
  رميـ جوان بخـت جهـانم گرچـه پ         من از دولت عشق   كه  قدح پر كن    

 كهنسال و سالخورده و در اصطالح اهل تصوف، مرشد، يمعن  بهر در لغتيكلمة پ
  .باشد ي مير مغان انسان كامل و رهبر روحانيقت و انسان كامل است و پير طريرهبر، پ

كند كه  يال ميچون او خ.  استي روحانيشوايك انسان كامل و پيحافظ آرزومند 
  :ديگو ياو م. ه امور آسان استيا انسان كامل شدن مشكل است و بقين دنيدر ا

ـ  گو برو و نام مـن از         يگريد  ست  سهلير مغان باد كه باق  يدولت پ    اد ببـر  ي
 دولت خدا ةشود آن موقع آستان ينان جدا مياران و همنشي كه حافظ از همه يوقت

  . گرفته استيل معنخانه و منز» دولت«ر حافظ از كلمة يت زيدر ب. پناهگاه اوست
  پنــاه تــو   م و آســتانة دولــت  ييمــا  ن همه از هم جدا شـدند   ياران همنش ي

 ت خاص برخورداري و جذابي و لطف از كمال معنينيريب از شيالغ شعر حافظ لسان
 خوانندگان و يها  بر دل»زدير يزد بر دل ميخ يهرچه از دل م«: ن مقولهياست و مانند ا

شعر حافظ عالوه بر جنبة . كند يثر ماها   جان و برگذارد ي ميدير شديثأنوندگان تش
.  استيع شعرياصنا ه از آنيكي سرشار است كه يات گوناگوني، از خصوصيعرفان

  :ين سجاديءالدايد ضيقول دكتر س هب
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  حافظدولِت  ١٦٣

  

هام و تناسب ي از ا وي و معنوي، لفظيعيع بديصنااز ش از هر صنعت ياو ب”
. ش از خود نظر داشته استيسندگان پي نوهمه شاعران و  بهاستفاده كرده و

طبع : خورد كه يچشم م  بههمه، صنعت ابداعاز ش ين در شعر حافظ، بيهمچن
ع ي اكثر صناصفتن يدر ا.  استيات هر سخن عاليف قدما از خصوصيتعر
حافظ تمام اصطالحات و رموز . ديآ يتصنّع م در شعر بدون تكلّف و يعيبد

 حد  بهان كرده و سخن راين عبارت بيتر فين و لطيبهتر  بهتصوف و عرفان را
  .١“رسانده استاعجاز 

 مختلف استفاده كرده است يدر معان» دولت«ن سخن از كلمة يريكه حافظ ش نيبا ا
شتر يدر اشعارش ب.  را از دست نداده استي و معنوي، لفظيعيع بديت صنايباز رعا

  :مثالً. ده استكار بر ه بيهي تشبةصورت اضاف  بهرا» دولت«واژة 
  مـن ارزانـي دار هـخــدايـا ب» دولـت فـقـر«

  ست اكين كرامت سبب حشمت و تمكين من
* 

  مـد ن آيريز كه آن خسرو شيگفت برخ   ن آمـد  يبـال   بـه  »داريـ دولت ب «سحرم  
*  

ــ  ده روديکش  سرندچ اگر» سمند دولت« ــِر هز همرهــان ب ــانــه ي تازس ــاد آري   دي
 است يهي تشبة اضاف،»سمند دولت« و ،»داريدولت ب «،»دولت فقر«ات مذکور يدر اب

  .ه شده استيتشب» سمند«، و به»داريب«، به»فقر«بهکه واژة دولت 
  : حافظ کلمات مترادف آورده است،ريت زيدر ب

  دهــد ي خبــر ز راز نهــانم نمــ،دولــت  دهد  يبخت از دهان دوست نشانم نم     
  و غنچه گونه دهان کوچک،حسن يايدوم در دن. اند  مترادفيها بخت و دولت کلمه

  .شود ميآن مشکل دا کردن ي پ، بخت و دولتيل براين دليهم بهو  بوده است مورد پسند
  :کاربرده  بهگونه نيرا ا» دولت«ر حافظ يت زيدر ب

ـ رو مـي  شاخ گل رعنا از بهر کـه         يا  دداکه خواهد     به  دولت ،تا غنچة خندانت     يي
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 ١٦٤  پارسيقند 

  

  .لب و دهان معشوق است غنچة خندان استعاره از جا،نيدر ا
  . آمده استيبي و خوش نصي خوشبختيمعن  به،دولت
گر يک طرف آن سرخ و طرف ديند که ي گل دوآتشه را گو،ت گل رعناين بيدر ا
گر ي دياين هم مانند عطايا. رسد مي نيهرکس  بهي که دولت و خوشبختيعني ،زرد باشد

 دادن دهان معشوق را خداوند ند که سعادت بوسهيخواهد بب ميخداوند است و حافظ 
  . خواهد کرديب چه کسينص

 يب وي خداوند که نصيها نعمت  او معتقد است که همة. بودقرآن حافظ ،حافظ
  : استقرآن از دولت ،شد

  ت طلبي چون حافظـصبح خيزي و سالم
  ردمـه از دولت قرآن کـه کردم همـهرچ

 هيـچ حافظ نکنـد در خـم محراب فلک
 ن از دولت قرآن کـردماين تنعـم که مـ

  :اندد مي يمن دولت منصور شاهي  به شعريايحافظ شهرت خود را در دن
  علم شد حافظ اندر نظم اشعار       يمن دولـت منـصور شـاه    ي هب

  :استفاده کرده است» دولت«که حافظ در غزل از واژة ابياتي فهرست 
  که آمد ناگهـان دلـدارم امـشب          اهللا چه دولت دارم امشب     يتعالَ

*  
   جام همچون آفتابودمد ک صبح دولت مي

  شرابجام کجا باشـد بده  فرصـتي زيـن به
*  
  حافــظ بــر آسـتـانـة دولـت نـهـاده سر

  ان يکيستتآسا دولت در آن سر است که ب
*  

  توس دولت تيکه مونس دم صبحم دعا      م و عهد درست   يجان خواجه و حق قد     هب
*  

  از دولت هجر تو کنون دور نمانده است     داشت يمسرم دور ه   ز وصل تو اجل را   
*  



  حافظدولِت  ١٦٥

  

 ان پـيـر مـغـان سـر چـرا کـشـيـمتاز آس
 شايش در اين درستگُو  دولت در اين سرا

*  
ـ شـکر ا    بـه  ل مگردان يمرا ذل    تمز و محتر  يکه داشت دولت سرمد عز      ن نعمـت  ي

*  
 کـنار هخـون دل آيـد ب دولـت آنسـت کـه بي

 اغ جنان اين همه نيستورنه با سعي و عمل ب
*  

  ن گوشه خاص دولت اوست   يز آنکه ا    الش مبــاد منظــر چــشم  يــخ بــي
*  

  شان اسـت  يتکلّف بشنو دولت درو    بي  ب زوالي را که نباشد غم از آس      يدولت
*  

 مـن ارزانـي دار هدولــت فــقــر خــدايــا ب
 ستاکين کرامت سبب حشمت و تمکين من 

*  
   خالصة جان خاک آستانة تست     يول  زمتــترم از دولــت مالصّتــن مقـ  بـه 

*  
  ني ر و،مـمه برکنـل خيـغ اجـتي مگـر به

 ست دولت نه رسم و راه مندِر رميدن از 
*  

  نت کويب گـفـتـم اي مـسـند جم جهان
 گفت افسوس که آن دولت بيدار بخفت

*  
  شام ظلمت نشان ظلمت اوست      صبح دولت طلوع طلعت اوست     

*  
ــادرزادت    باز آورد است  تفرقه   کز آن    رچشم بد دو   ــت مـ ــامور و دولـ ــالع نـ   طـ

*  



 ١٦٦  پارسيقند 

  

 اني شـدـحـافـظ از دولـت عـشـق تو سليم
 دست هيعني از وصل تواش هست کنون باد ب

*  
ـ چـشم آ    بـه  کاله دولت خـسرو کجـا        ستات کاله من     شما عزّ  يکه خاک کو    دي

*  
  استآن شب قدر که گويند اهل خلوت امشب

 ستان کوکب ـکداميثير دولت از أيا رب اين ت
*  

ــرد بن     نوحين کشتيدست مده دولت ا   از  حافظ   ــوادث بب ــان ح ــه طوف ــورن   ادتي
*  

  ستيـ پروانة ک   به را که  د خدا يباز پرس    آن شمع سعادت پرتـو بِتدولت صح 
*  

ــال  بــهداريــســحرم دولــت ب   ن آمـد يريز که آن خسرو شيگفت برخ   ن آمــديب
*  

  ک هفت آسمان کننـد ين دعا مالي ا گفت   دولـت او ورد حـافظ اسـت     يگفتم دعـا  
*  

 يا رب اين نو دولتان را بر خر خودشان نشان
 کنند کايـن همه ناز از غالم ترک و استر مي

*  
ــان  دهد ميبخت از دهان دوست نشانم ن      ــر ز راز نه ــت خب ــيم ندول ــد م   ده

*  
ــت ــاتم فيراس ــ خ ــحاق ي ــو اس    دولت مستعجل بود   يد ول يخوش درخش   يروزة ب

*  
  ثباتم دادنـد  و  که بدان جور و جفا صبر         ن دولت داد  يمن مژدة ا   هآن روز ب  هاتف  

*  

  ر دولت نبود  پز آنکه با زاغ و زغن سه        ة او يون طلب و سا   يدولت از مرغ هما   
*  



  حافظدولِت  ١٦٧

  

ـ  ا يست ز بدعهد  يباورم ن  ار آخر شد  يه که در دولت     ة غصّ قصّ  ام هنـوز  ي  
*  

   بـود  ي جام مـرادش همـدم جـان       بداتا     بود يض دولت ارزان  يف  به در ازل هر کو   
*  

   تـوان زد   آسـتان ل بر   ين تخ يسرها بد    گشودن يگر دولت وصالت خواهد در    
*  

ـ برق دولت که برفت از نظرم بـاز آ          ن اشک چو باران که دگر     ي بر ديدارم ام    دي
*  

 دوام عمر و ملک او بخواه از لطف حق اي دل
 روزگاران زددوِر   به دولتـةکه چـرخ ايـن سکّ

*  
ـ انـه   ي تاز سـرِ   به ز همرهان   ده رود يکش  سر ندچ مند دولت اگر  س ـ اد آر ي   دي

*  
  دولـت حوالـه بـود       بـه  ر رفـت و کـار     يتعب  اله بود يدستم پ  هخواب خوش که ب     به دميد

*  
   بکنـد يد و با وصل قراريار باز آ  ي   بکنـد  ير دولت اگر باز گـذار     يطا

*  
  اران زديـ دل حافظ کـه فـال بخت    بده کام     ست من دولت شاه  يق و   ينظر بر قرعة توف   

*  
 ن داردـار نازنيـوع و يـمـجمخاطر کو  هر آن

 سعادت همدم او گشت و دولت همنشين دارد
*  

  ن بوالوفا کرد  يکمال دولت و د     ز خواجگان شـهر بـا مـن      اوفا  
*  

   بـود  ي قمر رکنم دولت دو  ه   چ يآر  در برد  هاز چنگ منش اختر بد مهر ب      
*  

  در دولـت شـما آورد      هکه التجا ب    لوع کند ط ه حافظ ب  يفلک غالم 
*  



 ١٦٨  پارسيقند 

  

ــت دادش و     خوش دولت وتنش درست و دلش شادباد       ــه دس ــک ــاتوانِياري    دادي ن
*  

ـ  گو برو و نام مـن از    يگريد   سهلست ير مغان باد که باق    يدولت پ    اد ببـر ي
*  

  داسـت کـار عمـر     ياب کار دل که نه پ     يدر  دار ممکنـست يک دو دم که دولت د ين  يا
*  

ـ ز همدم مـن بـاش     يمر عز ع   دولت وصل تو کار مـن      به تا خوش شود    يک دمـ ي
*  

  علم شد حافظ اندر نظم اشعار       يصور شـاه نـ من دولـت م  ي هب
*  

 خوش دولتي ست خرم و خوش خسرو کريم
 يـارب ز چـشــم زخـم زمـانـش نـگـه دار

*  
  ست ورنه حاجت نيست اسن حةغرض کرشم

 زلـف ايــاز ـهـود را بـجـمـال دولـت مـحـم
*  

  ر متاع يکه هست در نظر من جهان حق         شـاه شـجاع     فـروزِ  يتـ ي گ و دولتِ فر به
*  

  دولت صحبت آن مونس جان ما را بـس          ميت طلب دايار با ماست چه حاجت که ز      ي
*  

 دانـي اال اي دولـت طـالـع که قــدر وصـل مـي
 گوارا بادت اين عشرت که داري روزگاري خوش

*  
  حصول  به د ز دولت وصل تو کار من      سر  و باشد مـرا جمـال وصـول      ت يکو  به اگر

*  

  کــنم در لبـاس فقـر کـار اهــل دولـت مـي       کنم روزگاري شد که در ميخانه خدمت مي       
*  



  حافظدولِت  ١٦٩

  

  سيم و زرت نيست چه شد شاکر باشرحافظ ا
 از دولـت لـطف سـخن و طبع سـليم  بهچـه

*  

  رميــگرچــه پجـوان بخــت جهــانم    قدح پر کن که من در دولت عشق       
*  

   دولـتم ي و دعـاگو  يمشتاق بندگ   ا که هوا خواه خدمتم    ي ساق يباز آ 
*  

  مـان حـضرتم  يجـان و دل ز مق     بـه  کنيل   دوست يصورت از در دولت سرا      به دورم
*  

  هرچه کردم همه از دولـت قـران کـردم            چون حافظ  ي و سالمت طلب   يزيصبح خ 
*  

   روز افزون کـنم    سِندولت آن ح  دعاي  تا    اي مه صاحب قران از بنده حافظ ياد کن        
*  

  ن کـردم آن تنعم که من از دولت قر  يا  چ حافظ نکند در خم محراب فلک      يه
*  

  ة تـو بلبـل بـاغ جهـان شـدم          يدر سا    گلبن جوان بر دولت بخور که من       يا
*  

  کنم مين در ن  ي ا يمن ترک خاک بوس      دولتـست  ير مغان جـا   يحافظ جناب پ  
*  

   بود مـسکنم   ها وسته صدر مصطبه  يپ  رنـدان پاکبـاز   من شاه و دولـت      ياز  
*  

  بندة معتقد و چـاکر دولـت خـواهم         من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشـا      
*  

  ر دولت خود را جـوان کـنم       يوز پند پ    ر مغان کنم  ي که خدمت پ   يکو فرصت 
*  

  دولت غالم من شد و اقبال چاکرم        ة مبارکــت افتـاد بـر ســرم  يتـا سـا  
*  



 ١٧٠  پارسيقند 

  

   در جهانيگر بزند مرغ ما بال و پر        يفتد بر سـر عـالم بـس      لت  وة د يسا
*  

  دني گز ي بر خسرو  يي او گدا  يدر کو   دنيار ديدار  يست دولت د  ي که چ  يدان
*  

  آنجا بمال چهـره و حاجـت بخـواه ازو           ست  دوست گوشة محراب دولت    يابرو
*  

  لـت او م و فـر دو ينام خواجه بکوشـ   هب  يل زهد و توبه ول    يکند دل من م    مين
*  
 دولت فقربين که چون از سر فقر و افتخار

 شکند گداي تو گـوشـة تـاج سـلطنت مي
*  

   خدمت و عرض دعا بگـو      يبعد از ادا    گرت بر آن در دولت گـذر بـود        يگر د 
*  

  حکم آنکه دولت جاودان بـه      به   او بـاش   ي کـو  يم گدا يدال دا 
*  

ــت ب  ــال دول ــوص ــد تردار ي ــمت ندهن   آغوش بخت خواب زده    تو در    اي  هکه خفت   س
*  

  ين کنج خـراب انـداخت     ية دولت بر  يسا  ران ما ي در دل و   يگنج عشق خود نهاد   
*  

  يست و چست  ا يق دولت چاالک  ي طر يآر   نشان کفرسـت   يقت خام يدر مذهب طر  
*  

  يونـصر بوالمعـال    ب ،برهان ملک و ملّت      کان شکوه و شوکت    ،مسند فروز دولت  
*  

ـ  اةنيري که ديگفت باز آ   يخـواه دولت   به خانهيسحرم هاتف م     ين درگـاه ي
*  

ـ رو مـي  شاخ گل رعنا از بهـر کـه        يا  که خواهـد داد    به  دولت ،تا غنچة خندانت     يي
*  



  حافظدولِت  ١٧١

  

  ي و معجــزة ســبحانيدولــت احمــد  مش بزنند يدو ن  هد ب يتو برآ  يماه اگر ب  
*  

  يش بستان يجهد کن که از دولت داد ع         دارد در عوض  گردون عمر    ِيکام بخش 

  کاربرده است هد بي در قصا،»دولت« که حافظ از واژة ياتيبا
 مورد توجه ،ديمقام عرفان رس  بهر و سلوک گذشته ويبعد از آن که حافظ از مراحل س

. دادند ميم قرار يم و تکريران او را مورد تحريشاهان و وز. گرفت بزرگان زمان قرار
 ،)ق ه ۷۸۶ :م(آنان شاه شجاع ان يم از.  از آنان را ستوده استياريز بسيحافظ ن

که ) ق ه ۷۸۴-۸۱۳( يلکانيس ايخ اوي سلطان احمد بن ش،)ق ه ۷۹۵: م(منصور  شاه
 ي حاج،هجري قمري مقتول شد ۷۵۸كه در سال نجو يق ا ابواسٰح،شاه بغداد بود

، ر شاه شجاع بوديراز و وزيکالنتر ش) ق ه ۷۵۵ :م(ار ي صاحب عمحمد الدين قوام
ر ي که وزالدين ن و جالليزالدر مباري ام،)ق ه ۷۵۴ :م (ي حسن تمغاملدينا  قواميحاج

کرده  اديز ي از آنان ن،حافظ در اشعارش. راز بودندين حافظ شيشاه شجاع و از ممدوح
 يمعن  به واژة دولتز ا، که او در مدح شاه شجاع سروده استيا دهيدر قص. است

  :حکومت و سلطنت و ثروت استفاده کرده است
ــن ايــ    اعظم جالل دولت و دين آنکه رفتنش       ــشه توس ــر راندارد همي   ام زي

  :يا اين بيت
  دولت و ملک از تو شادمان      هتو شادمان ب    تو شاکري ز خالق و خلق از تـو شـاکرند      

  :يا اين بيت
  چون سايه از قفاي تو دولت بـود روان        روي مـي تو آفتاب ملکي و هرجـا کـه      

  : ثروت آمده استيمعن به  دولت،ريت زي در بيول
ـ  صدارد اين ق    آستانت موضع دولت نه اکنونست و بس          ي نقـش تـاريخ قـدم      ر معلّ

  : قوام سروديدر مدح حاج
   فر يزداني  هدرخشدش از چهر   که مي    بـن علـي    محمدقوام دولت و ديني     

ــان   بــديز مــي تــرا هيطــراز دولــت بــاق ــام عــالم ف ــت نبــرد ن   يکــه همت
ز ين.  سلطنت و حکومت آورده شده استيمعن  به»دولت« واژة ،ات بااليدر همه اب
  : حکومت استفاده کرده استير از کلمة دولت در معني زيحافظ در رباع



 ١٧٢  پارسيقند 

  

  ارزد الـم مـي     ني لذّت هستي بـه      ارزد سـتم مـي     ني دولت دنيا بـه    
  ارزد مـي م  ا محنت پنچ روزة غـ     ب   جهان ي هفت هزار سال شاد    ين

*  

   دولـتم  ي و دعاگو  يمشتاق بندگ   ه هواخواه خدمتم  ا ک ي ساق يباز آ 
  :کار رفته است هکه در قطعات حافظ ب» دولت«واژة 

  ديمز  که دولت او بود باد بر      يبا آن شه    ي بگــوا زمانــه ز بهــر خــد١ آصــفيا
د يبا.  حکومت و سلطنت آورده استيمعن  بهرا» دولت«ت کلمة ين بيحافظ در ا

م ي دولت س،ني است که در مقابل اين دولتيفظ چنم حايگفت که لطف سخن و طبع سل
  : نداردي ارزش،و زر

  سيم و زرت نيست چه شد شاکر باشرحافظ ا
 ليمـخن و طبع سـت لطف سـاز دول  بههـچ

. کار رفته است ه بيچهار معن  بهدر شعر حافظ» دولت«د گفت که واژة ياجماالً با
  :مثالً.  سعد و طالعي خوشبخت،کي بخت ن، سعادتيمعن  بهاول،

ـ ت از نظـرم بـاز آ      رق دولت که برف   ب  ن اشک چو باران که دگـر    يد بر يدارم ام    دي
*  

ـ   بـه  ت و کـار   ر رفـ  يتعب  اله بود يدستم پ  هخواب خوش که ب     به دميد ـ  دول ـ  ت حوال   وده ب
ت يمانند ب.  جاه و مکنت و اقتدار آورده است، دستگاهيمعن  بهرا» دولت«کلمة دوم، 

  :ريز
ـ  ه الت ک  وع کنـد  ط  به  حافظ يفلک غالم  ـ دِر هجا ب   ت شـما آورد  دول

*  
 شان نشاندخر خور يا رب اين نو دولتان را ب

 کنند که اين همه ناز از غالم ترک و استر مي
  .است آورده استيئت حاکمه و رجال سي هيعنياست امروز ي سيمعن  به،سوم

  :مانند
  يال بونـصر بوالمعـ    ،و ملت ان ملک   بره  شـوکت و کان شکوه  دولت،   ِزاسند فر م

                                                   
  .الدين بود آصف، وزير عماد بن محمود قطب  .1



  حافظدولِت  ١٧٣

  

  :ريت زيمانند ب. رهيت و غهمو من ي مدد و يمعن  به،چهارم
  اصول هدولت وصل تو کار من ب       به رسد  ال وصـول  د مرا مجـ    تو باش  يکو  به اگر

ات ي و رباعها  و قطعهها دهي قص،ها نکه حافظ از واژة دولت در غزليجة بحث اينت
صورت   بهه و گاهيصورت تشب  بهي گاه،حيت تلمصور  بهي گاه،کرده ش استفادهيخو
  . برداشت کرده استي مختلفين کلمه معانيه و استعاره و از ايکنا

در شعر خود استفاده » دولت« بار از کلمة ۸۶ حافظ ،نامة حافظ هفرهنگ واژقول  به
 که راقم ها  باال و از فهرستي چون از بررس،ستين درست نيکه ا يدرحال. کرده است

د که حافظ يتوان د مي آوره است ي قطعه و رباع،دهي قص، هر غزلير جدا جدا براسطو
 از اين واژه  بار۱قطعات و در  بار ۱ اتي رباع، در بار۹د ي قصا، در بار۸۷در غزل 

  .استفاده كرده است
ممکن . رسد مي بار ۹۸  بهوان حافظ مجموعاًيدر د» دولت« کلمة كاربردن يبنابرا
  .باشد ميشتر هم ياد بن تعدياست که ا

  منابع
، سازمان مطالعه و تدوين اي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه:  ضياءالدينسيدسجادي،  .۱

 .ش ه ۱۳۷۲، تهران، )سمت(ها  كتب علوم انساني، دانشگاه

 ؛ ترجمه از ابوعلي حسن بن احمد عثماني،رسالة قشيريه: قشيري، عبدالكريم بن هوازن .۲
 .ش ه ۱۳۴۵ن فروزانفر، انتشار بنگاه ترجمه و نشر كتاب، الزّما تصحيح بديع

الدين  ، تصحيح جاللمصباح الهدايه و مفتاح الكفايهكاشاني، عزالدين محمود بن علي،  .۳
  .ش ه ١٣٦٧همايي، نشر هما، 

، تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني، انتشارات اسرارالتوحيد: محمد بن منور .۴
  . ش ه١٣٦٧آگاه، تهران، 

  


