
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  45ـ62، صص 1395 بهار، وهفتم بيست ي  ، شمارههفتمسال 

  
  تأملي درباره اشتغال حافظ شيرازي در تشكيالت ديواني 

  
  *يزدان فرخي

  
  چكيده 

بر اساس ديدگاهي كه در ميان بخشي از پژوهشگرانِ حوزه حافظ شناسـي رايـج               
پرداخـت و از      مـي » ديـواني «اي از زندگي خود به كار         فظ در دوره  شده است، حا  

بررسـي دقيـق    . جمله مأموران و كارگزاران تشكيالت اداري و ديواني بوده اسـت          
اين ديدگاه را بيان          هاي صورت گرفته، ضرورت بازبيني        استنادات و شيوه استنباط   

كه ديدگاه اشـتغال حـافظ      ها است   اين پرسش       اين پژوهش در پي پاسخ به           . كند  مي
به ديواني بر چه پايه و اساسي استوار شده اسـت؟ و بـر اسـاس شـواهد و منـابع                     

-تاريخي كدام نظر در خصوص اشتغاالت حافظ اعتبار بيشتري دارد؟ به نظر مـي             

رسد كه رواج ديدگاه مورد نظر نتيجه استنباط درستي از منابع و معناكاوي از شعر               
    در. تـري اسـت  اين موضوع نيازمند بررسي و تحقيق دقيق   و راين   حافظ نيست و از  

تحليلي و با رويكـرد انتقـادي، بـه    پژوهش حاضر، با استفاده از روش توصيفي ـ  
ارزيابي استنادات و شواهد پژوهشگران در بيان ديـدگاه اخيـر پرداختـه و تـالش        

 اسناد موجود شود تا نوع پيوند حافظ با تشكيالت حكومتي بر اساس شواهد و          مي
  .تبيين گردد

  
اصـطالحات   منـابع تـاريخي،    حافظ شيرازي، مـشاغل ديـواني،     : هاي كليدي   واژه

 .ديواني
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  مقدمه
جايگاه اشعار حافظ شيرازي از ابعاد مختلفي مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است؛ اما              

ايـن         يكي از داليـل   رسد  اين ميان، زندگي او كمتر مورد توجه قرار گرفته كه به نظر مي                   در
كـه يكـي از پژوهـشگران        چنـان . ي زندگي و احواالت اوست      امر، محدوديت منابع درباره   

اين همه         با 1.»ما از بزرگترين غزل سراي زبان فارسي تقريباً اطالعي نداريم         «نويسد كه    مي
ـ           ورد پژوهشگران بر اساس برخي از شواهد تاريخي و نيز شعر حافظ، به بيان نظراتـي در م

نمايد كه با وجود مستندات تـاريخي انـدكي كـه در دسـت                چنين مي . اندزندگي او پرداخته  
ي احواالت حافظ به لحاظ اعتبار تاريخي مناقشه          است، طرح برخي از اظهار نظرها درباره      

داري اين موارد، اشتغال او در تشكيالت ديوانساالري و عهـده                از جمله . برانگيز خواهد بود  
ايـن      ذبـيح اهللا صـفا، از جملـه پژوهـشگراني اسـت كـه در            . ني آن روزگار است   عمل ديوا 

در «ايام زندگي خـود            اي از خصوص سخن به ميان آورده و معتقد است كه حافظ در دوره           
نيـز روي آورده    » همان حال تعهد امور ديواني و مالزمت شغل سلطاني و وظيفـه خـواري             

ستنباطي از اشعار حافظ و نيز اشاره محمد گلندام در مقدمه           اين نظر، ا       از قرار معلوم   2.است
  .حافظ است» مالزمت شغل سلطاني«ديوان حافظ مبني بر 

 سالگي اشتغاالت ديواني داشـته      40 كوب معتقد است كه حافظ در حدود       همچنين زرين 
وي گيري اصطالحات ديواني در ديوان اشـعار  اين نظر، به كار      داليل وي براي طرح    3.است
راد در  از جمله هاشـمي    .اند تاكيد كرده  اين ديدگاه پيرو آن، برخي پژوهشگران نيز بر       . است

اي مختصر داشـته    ين موضوع اشاره  نيز بد شرح برخي از اصطالحات ديواني در شعر حافظ         
 و سـرانجام    4»به كار ديواني اشتغال داشت    «اش  اي از زندگي    نويسد كه حافظ در دوره    و مي 

                                                 
 فارسـي،  ادب و زبان فرهنگستان: تهران ،2ج فارسي، ادب دانشنامه ،»حافظ «،)1386(پورنامداريان تقي .1

  .637ص
  .1068ص ،فردوس:  تهران،3، جراناي   در ادبيات تاريخ ،)1378(صفا اهللا ذبيح .2
  .112ص سخن،: تهران ،رندان كوچه از ،)1373(كوب زرين عبدالحسين .3
 ص،1385 تيرماه ،30ش ،حافظ ماهنامه ،»حافظ اشعار در ديواني اصطالح چند «راد،  هاشمي  سيدحسين .4

89.  
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هايي كه درباره حافظ نوشته شده ضمن بيان داليلي چنين عنوان           ر مجموعه مقاله  سجادي د 
  1.»اشتغال داشته است ...شغل دولتي و ديواني«كند كه حافظ براي مدتي به مي

اي داراي اعتبار است؟ بـه      اين ديدگاه رايج از لحاظ پشتوانه اسناد تاريخي تا چه اندازه          
گيـري از شـواهد و اسـناد تـاريخي، نيازمنـد             شيوه بهـره   اين نظر از جهت          رسد كه   نظر مي 

رو هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي شواهد و منابع تاريخي مـورد    اين    از .بازنگري است
اين ديدگاه و نيز بازخواني            استناد پژوهشگران اخير، به منظور بررسي ميزان اعتبار تاريخي        

ه امور ديواني و نيز معنا كاوي از مضمون         روايت منابع تاريخي در خصوص اشتغاالت وي ب       
شود كه در دو بخش     اين نوشتار، تالش مي         در. اين موضوع است         اشعار ديوان حافظ درباره   

 بررسي مضمون ابيات مرتبط با اشتغاالت ديواني حافظ و محتواي روايات متون تاريخي در
  .گيرد اين خصوص مورد بررسي قرار   

  
   حافظشغل ديواني ديدگاه سرمنشأ بررسي

از قرار معلوم بنياد ديدگاه اخير، مبتني بر اشاره مقدمه محمد گلندام و نيز محتواي برخي از                 
در خصوص مقدمه محمـد گلنـدام، نخـست بايـد           . اصطالحات ديواني در شعر حافظ است     

 اهللا ارت مورد استناد ذبيحگفت كه با توجه به مقدمه قزويني و قاسم غني بر ديوان حافظ، عب
 و در نتيجه از نظر  2هاي جديدتر ذكر شده است      صفا در نسخه اساس نيامده و تنها در نسخه        

عبـارت  كـه   آنديگر  3.»اندنپذيرفته«مصححان، حائز اعتبار كمتري بوده و به تعبيري آن را          
مالزمـت تعلـيم    «و  » مالزمـت شـغل سـلطان     «هاي جديدتر كه به دو صـورت          اخيرِ نسخه 

به » مالزمت شغل سلطان  « گفت عبارت اخير     نخست، بايد . ابهام است آمده داراي   » سلطان
تركيـب       ايـن عبـارت بـا            .تركيب واژگاني در متون فارسي نابهنجار و نامعمول است             جهت

                                                 
 مركـز  :تهـران  ،انديـشه  و زنـدگي  حـافظ : در ،»حـافظ  روزگـار  و زندگي« ،)1391(سجادي سيدصادق .1

  .15ص اسالمي، بزرگ المعارف دائره
 قـو،  زوار، ص مقدمـه  : تهـران  غنـي،  قاسـم  و قزويني محمد تصحيح ،حافظ ديوان ،)1369(شيراز حافظ .2

  .1پانوشت
  .15ص ،»حافظ روزگار و زندگي« .3
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توانسته است، بيشتر مفهوم باشـد و يـا         مي» شغلِ مالزمت سلطان  «و يا   » مالزمت سلطان «
 كـه در    اي از قلم افتاده، چنان     شغل و سلطان واژه    هايدست كم تصور كرد كه در ميان واژه       

مالزمت تعليمِ  «اما باز هم    ذكر شده است،    » زمت تعليمِ سلطان  مال«هاي ديگر     هعبارت نسخ 
تركيـب بـا شـكل           اين       كه به جهت دستور نگارشي     اين       نخست. داراي اشكال است  » سلطان

 دو كار و عمل متفـاوت       ،الزمت و تعليم  تر است؛ چرا كه م      مفهوم» مالزمت و تعليم سلطان   «
به جهت اداري و    » تعليمِ سلطان «تركيب       فارغ از آن، بعيد است كه عين      . شوند  محسوب مي 

تعلـيمِ  «تركيب      معناي مستفاد از     چرا كه در     صب، از رسميت برخوردار بوده باشد،     عنوان من 
 كه در تشكيالت اداري     ، رعايت جايگاه سلطان و فرمانروا نشده است و بعيد است          »سلطان

ي وجـود   با چنان عنوانلفظ و ظاهرِ عبارت ـ چنين شغلي و حكومت شغلي ـ دست كم در  
اين روزگار، چنين الفاظ و عنواني ذكـر نـشده                 كه در منابع و متون     آن      داشته باشد؛ به ويژه   

 اعطـا شـده     اين نسبت از سوي تشكيالت حكومتي، به حـافظ               رو بعيد است كه     اين      از. است
به هر روي، حتـي   1.باشد و به احتمال زياد انتساب آن از سوي طرفداران حافظ بوده است            

اينجـو        را به عنوان مقام و منصبي در دربار آل مظفر و آل           » مالزمت شغل سلطان  «اگر بتوان   
  .را استنباط كرد» تعهد امورِ ديواني«توان  پذيرفت، باز هم از عبارت اخير نمي

معلوم، انتساب مشاغل ديواني به حافظ بيشتر از اصطالحات بـه كـار رفتـه در                از قرار   
، »وظيفـه «هـايي چـون     به كارگيري واژه  . ديوان او، به ذهن پژوهشگران خطور كرده است       

در محتواي اشعار حافظ، پژوهشگران را به       » منشور«و  » طغرا«،  »صاحب ديوان «،  »عمل«
در دسـتگاه اداري و در      » داري  عمـل «هايي چون      ديدگاه اخير سوق داده كه حافظ به شغل       

زرين كـوب بـه     . كرده است   دريافت مي » وظيفه«خدمت صاحب ديوان بوده و به خاطر آن         
كند كـه مطـابق آن حـافظ سـابقه          طور مشخص، سه بيت را به عنوان مصاديقي استفاده مي         

/ لم و بـس   نه من ز بي عملـي در جهـان ملـو          «: استخدام در تشكيالت ديواني داشته است     
                                                 

 برخـي . دباش برانگيز بحث تواند  مي نيز متن تفسير و شناسي  نسخه جهت به اخير، عبارت بر تكيه بنابراين .1
 و تعلـيم  دار عهـده « حـافظ  كه كرده استنباط چنين بيشتر اطمينان با اخير، عبارت به استناد با پژوهشگران

 جهـان  دانـشنامه : در ،»محمد  الدين شمس حافظ،« ،)1387 (مجتبايي، اهللا  فتح. است بوده »سلطان تدريس
  .378 ص اسالم، جهان دانشنامه بنياد: تهران، 12ج اسالم،
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كاندرين / داند حساب   صاحب ديوان ما گويي نمي    «،  »ماللت عمل هم ز علم بي عمل است       
از آن كمانچـه ابـرو      / زهي خيال كه منشور عشقبازي من     «و  » طغرا نشان حسبه اهللا نيست    

مناسبت منشور و طغرا نزد ساير شعرا هم كه با دستگاه           «: نويسد   وي مي  1.»رسد به طغرايي  
اند، مورد توجه بوده است و از آن جمله است بيت ذيل             آشنايي داشته » ملع«يوان و اهل    د

يارب چو شـود تـازه بـه طغـرا چـه            /عشق تو به منشور كهن، جان ستد از من        : از خاقاني 
  2»ستاند

شود زرين كوب دليل ديگري نيز براي ديوانـساالر بـودن حـافظ،               كه مالحظه مي   چنان
اين        شعر گفته و بر اساس    » خاقاني«كه حافظ همانند     اين       كند كه عبارت است از      مطرح مي 

ايـن      .پرداختـه اسـت   توان گفت كه حافظ نيز مانند خاقاني، به كار ديواني مـي             استدالل مي 
اينكه خاقاني به جهت اشتغاالت ديواني مشهور بـوده و همچنـين مجموعـه                    قياس از جهت  

 3.مفصلي از وي برجاي مانده، ناروا اسـت       هاي اداري و اخواني               يا مجموعه نامه  » منشات«
افزون بر چند اصطالح اخير، حافظ در ديوان خود به شماري از اصـطالحات بـا محتـواي                  

توفير، فرمان، حواله، تحرير، وظيفه، خزانه، مهـر و         «از جمله آنها    . ديواني اشاره كرده است   
پروانه، يرغـو، ديـوان     نشان، سواد، نسخه سقيم، حقوق خدمت، باج و خراج، بياض، انعام،            

هـاي          اين اصطالحات در شرح          .است» عمل، تمغا، مثال، رقم، حكم، ديوان قضا، برات، بريد        
   4.غزليات حافظ، مورد بحث قرار گرفته است

بنابراين عالوه بر چند اصطالح مورد استناد زرين كوب، اصطالحات ديواني بيشتري در             
د آگاهي حافظ را از ادبيـات تـشكيالت ديـواني نـشان             توانديوان حافظ وجود دارد كه مي     

توان  يا ميآ    د؟كرتوان آنها را تفسير   اين اصطالحات چه معنايي دارد؟ و چگونه مي              اما. دهد
ن مطـرح كـرد كـه    ص ديواني و صرف آگاهي از آنها چنيهاي خا اين واژه        بر اساس كاربرد  

                                                 
  .238ص ،رندان وچهك از .1
  .238همان، ص .2
  .تهران دانشگاه: تهران روشن، محمد تصحيح ،خاقاني منشات ،)1349(خاقاني الدين افضل .3
: اروميـه  ستارزاده، عصمت جمهتر    ،حافظ بر سودي شرح ،)1362(سودي يمحمد بوسنو : نك نمونه براي .4

  .انزلي
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داران دسـتگاه    »عمـل «ي ديوانيـان و       ر زمـره   را د  حافظ نيز عمل ديواني داشته است؟ و او       
  اينجو و يا مظفريان محسوب داشت؟    آل

ايـشان،         ايران، شاعران فارسي سـرايي هـستند كـه هرچنـد در شـعر                    در تاريخ ادبيات  
ايـشان      نمونه بـارز  . اصطالحات ديواني به كار رفته است، اما هيچگاه عمل ديواني نداشتند          

او مملـو از اصـطالحات      » مغوليـه «ي    قـصيده .  سده هفتم قمري است    شاعر   پوربهاء جامي 
ايران است كه به نظر برخـي              تركي رايج در عهد حكمراني مغول در          اداري به زبان مغولي و      

ايران آن دوره، قابل        پژوهشگران معناي قصيده اخير، تنها براي متخصصان تشكيالت اداري        
اين اشعار و تبحر         به هر حال   1.مانده خواهد بود  درك است و شخص عادي از درك آن در        

   2.وي در كاربرد اصطالحات ديواني، موجب انتساب وي به اشتغاالت ديواني نشده است
  

  اصطالحات ديواني در شعر حافظ
  عمل. 1

. از سوي ديگر، پذيرش نظر اخير بر اساس همان اصطالحات ديواني نيز بحث برانگيز است              
داري از سوي حافظ در اشعارش شده باشد، بـاز          اي به عمل  گر اشاره به سخن ديگر، حتي ا    

اين واژگان بيان اشتغال بـه     يا منظور حافظ از به كارگيريآ    شود كه اين پرسش مطرح مي       هم
هاي ادبي مد نظـر او        آرايي و به كار بستن آرايه       كه صرف سخن   اين       مشاغل ديواني بوده و يا    

 بسيار توجـه داشـته اسـت و         يلوم حافظ در اشعار خود به كالم آراي       بوده است؟ از قرار مع    
هـاي او   هـا و معنـاي دور و نزديـك ابيـات غـزل              شارحان ديوان وي، ناچار به بيان كنايه      

توان همان بيت اخير را كه زرين كوب دستمايه اشتغال ديـواني              براي نمونه مي  . خواهند بود 
ماللت علما هم ز / عملي در جهان ملولم و بسبينه من ز «: حافظ قرار داده، واكاوي نمود    

بـه لحـاظ ادبـي      )  بـار  8(اين بيت تكرار حرف الم             كه، در  اين       نخست. »عمل است علم بي 
ايـن امـر        انـد، كه برخي از شارحان نيز اشـاره كـرده         كند و چنان    تبحر شاعر را منعكس مي    

آرايـي  عر بيش از مفهوم، به كالم      به عبارت ديگر شا    3.است» واج آرايي «معطوف به صنعت    
                                                 

1. Minorsky, V(1965), “Pur-i Bahā’s Mongol Ode”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies University of London, Vol.XVIII, Part 1, p.262. 
2. Ibid, pp. 262-264. 

  .282،760فرهنگي، ص علمي: ، تهران1ج ،نامه حافظ ،)1387(خرمشاهي الدين بهاء .3
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را در مقابـل    » بـي عملـي   «اين بيـت،           همچنين حافظ در  . شناسي توجه داشته است     زيبايي
افزون بر عمل نكردن به علم،        »بي عملي «يعني در عبارت    . قرار داده است  » علمِ بي عمل  «

ايـن      رو،  اين     از.تواند مطرح باشدماندن يا نداشتن شغل ديواني هم مي» عمل«معناي بدون   
تفسير به معناي گاليه حافظ از نداشتن شغل ديواني كه زماني به آن مـشغول بـوده، تفـسير               

داران »عمـل «رسد بررسي محتوا و حدود وظايف شغل ديـواني يـا               به نظر مي   1.شده است 
چنـين  را  » عمـل «از نظر محققان در بيت اخير داشتن        . اين زمينه راهگشا باشد          تواند در   مي

... يعنـي حـاكم و مـأمور وصـول ماليـات             ...عامل و كارگزار حكومـت    «: كنند  تعريف مي 
بـه  » شده است  آوري و تحصيل ماليات و خراج است، گفته مي          مخصوصاً آن كه مأمور جمع    

   2.اندكار برده
از سوي ديوان، وظيفه گردآوري ماليات و     » عامل«مطابق ديدگاه اخير، حافظ به عنوان       

. اي كلي است  به عنوان شغل ديواني واژه    » عمل« اما   يات را بر عهده داشته است؛     راج وال خ
 بنـابراين   3.كه سعدي نيز در خصوص وزارت، همين واژه عمل را به كار بـرده اسـت                چنان

تـوان وظيفـه او را در ميـان مـشاغل           اي حافظ به عمل بسيار مبهم بوده و نمـي         اشاره كنايه 
هاي صورت گرفته، در روزگار مغـول       اين، بر اساس پژوهش       افزون بر  .ديواني مشخص كرد  

 و ظـاهراً    4در تشكيالت ديوانساالري رايج نبـوده اسـت       » عمل«، و اصطالح    »عامل«مقام  
ـ  5.است انتقال يافته » متصرف«وظايف مقام اخير به مأموري با نام         ن در بيـت اخيـر     ي همچن

 بلكـه   6اسـت،  ل يا كار ديواني داشته    شود كه حافظ زماني عم      الزاماً و به روشني تعيين نمي     
 بـوده » ملـول «تواند چنين هم باشد كه حافظ به طور مطلـق از نداشـتن آن                 معناي بيت مي  

                                                 
  .89ص ،»افظح اشعار در ديواني اصطالح چند« ؛112ص ،رندان كوچه  از .1
  .89ص همان، .2
  .69ص خوارزمي،: تهران يوسفي، غالمحسين تصحيح ،گلستان ،)1384(شيرازي سعدي .3
 ،فرهنگـستان ادب و هنـر   : ، تهـران   دوران مغول  يوانيفرهنگ اصطالحات د   ،)1357(امين شريك شميس .4

  .172ص
  .211ـ212ص همان، .5
 شاعر آن در مشخصاً و روشني به كه) قمري 6و   5 سده (انسلم سعد بيت ناي      با شود مقايسه طور مثال   به .6

 »بـد،گريبانم  قضاي بگرفت/ پوشيدم عمل پيرهن چون« گويد  مي سخن داشته، ديواني عمل زماني كه  ناي      از  
  .351اميركبير، ص: تهران ياسمي، رشيد تصحيح ،ديوان ،)1362(سلمان سعد مسعود
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 را در بيـت اخيـر اسـتنباط         - شغل ديـواني   -اين معني     كه بسياري از شارحان    چنان. است
  1.اندنكرده

  

  وظيفه .2
» وظيفـه « شغل ديواني شده، اصـطالح       واژه ديگري كه توسط محققان اخير، از آن استنباط        

 چنين استنباط كرده كـه حـافظ   2اين اصطالح در يكي از ابيات            زرين كوب از كاربرد    .است
پـشت سـر   » وظيفـه «در انتظار دريافـت    » ديواني«را به عنوان يك مأمور      » زمستان تيره «

بوده » وانيدي«در شعر حافظ، همان حقوق و مواجب يك » وظيفه« و كاربرد 3استگذاشته 
اصطالح وظيفه بـه عنـوان    4.استشده  كه در ازاي خدمات در تشكيالت اداري دريافت مي   

توانسته مصاديق مختلفي داشته      وجوهات و هر نوع پرداختي از سوي حكومت به افراد، مي          
بـه حقـوق    » وظيفـه «كـه    اين       براست و عالوه    باشد و تنها به مشاغل ديواني محدود نبوده         

نيـز  » سـرا   به افراد مورد لطف حاكمان مثل شاعران مديحه       «شد،   ديواني اطالق مي   مأموران
 اواسط سـده هـشتم قمـري،       از متون ديواني     الكاتبدستور مطابق محتواي    5.گرفتتعلق مي 
براي نمونـه در خـصوص   . گرفت نيز تعلق مي  به مقامات مذهبي و علمي    » وظيفه«اصطالح  

. استاستفاده شده   » وظيفه«، از عبارت    7» خطابت منصب «6»منصب تدريس «حقوق منظم   
                                                 

 دانش، پويندگان: تهران ،حافظهاي    غزل شرح ،)1380(وتيانثر بهروز ؛311 ،1ج ،حافظ بر سودي شرح .1
 ديـوان  جامع فرهنگ: انگيز خيال كلك ،)1372(اهور پرويز ؛281ـ283، ص 1ج نامه، حافظ ؛481،ص1ج

  .1661ـ1664، صاساطير: ، تهران3ج حافظ،
 آمـد  كـه  مـژده  رسيد«: است زير ابيات منظور كه پيداست روشني به اما شود  نمي اي  اشاره بيت به گرچه .2

 تـصحيح  ،حافظ ديوان ،)1362(شيراز حافظ( »نبيد و است گل مصرفش برسد گر وظيفه/ دميد سبزه و بهار
 ميداندت/ يار بخش روح لب چو گدا، عاشق اي« يا و) 84 ، ص 1ج خوارزمي،: تهران خانلري، ناتل پرويز
  ).464 ،1ج همان، (»حاجتست؟ چه تقاضا وظيفه،

  .112 ص ،رندان كوچه از .3
  .17 ، ص»حافظ روزگار و زندگي« .4

5. Bosworth,C.E, (2002), “Wazifa” EI2, Leiden, Brill, V.XI, p. 184. 

: مـسكو  عليـزاده، . ع.ع تـصحيح  ،المراتـب  تعيين في الكاتبدستور ،)1976(نخجواني هندوشاه بن محمد .6
   .220ـ221دانش، ص

  .224همان، ص .7
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توانـد   شعر حافظ و انتظار دريافت آن از نگاه شاعر، نمي بنابراين كاربرد اصطالح وظيفه در
  . استضرورتاً در برابر كار ديواني بوده» وظيفه«اين     اين باشد كه    اثبات كننده

كند اين بيت به آن اشاره مي    دراي كه حافظ »وظيفه«از سوي ديگر برخي پژوهشگران، 
دانند كه حافظ در مدح حاميان خـود از ميـان حكـام و فرمانروايـان     را پاداش اشعاري مي   

 به جهت ثناگويي و مدح آن بزرگان حكومتي بـوده         » وظيفه«سروده و انتظار او از دريافت       
كمـان و مقامـات     اين ديدگاه بر وجود رسم معمول ميـان شـعرا و حا                   از قرار معلوم   1.است

  .تواند مسبوق به سابقه تاريخي باشد ديواني استوار شده و مي
  

  هاهاي ديواني رايج پيش و پس از حكمراني مغولكاربرد واژه
اين، بررسي محتواي اشعار و تحليل اصطالحات ديواني مورد استفاده حافظ، چند                  عالوه بر   

شد، كاربرد نشان داده » عمل«ي   واژهكه در خصوص نخست، همچنان. كندنكته را بازگو مي
تشكيالت اداري، بيشتر مربوط بـه روزگـار پـيش از عهـد      اين واژه در    ي اداري و روزمره

نيز چنين موضوعي   » بريد«ها، از جمله واژه     طور در خصوص برخي واژه      همين. مغول است 
خلفاي اموي، بـه ويـژه      اي است كه در ساختار اداري و ديواني          بريد واژه  2.استروي داده   

ايران نيز به كار بسته شـده بـود و در       هاي محليايجاد شده و در حكومت           عبدالملك اموي 
  3.گرديدمعنا به نظام ارتباطي و شبكه خبررساني اطالق مي

اين واژه در ساختار اداري آن، با ورود مغول دگرگون شده و در دوره پس از مغول بـا                       
رو، بـا    اين       از 4. است اين واژه اشاره شده          ته و در متون تاريخي مكرر به      شهرت ياف » يام«نام  

در روزگار پس از مغول، اشاره حافظ به        » بريد«به جاي   » يام«توجه به مرسوم شدن واژه      
                                                 

1. Yarshater, E, (2003), “Hafez, i. an overview”, EI, New York, Encyclopedia Iranica 
Foundation, Vol. XI,p.465. 

 مهـر  بـود  مـا  ديده زخون/ دوست به برد كه اينامه وفا صبح بريد«: بيت ناي      به كنيد نگاه نمونه عنوان به .2
  .568ص ،)1362 (،حافظ ديوان »عنوانش

3. Sourdel, D (1960), “Barid” EI2, Leiden, Brill, V. I,p. 1045. 

؛ 22كتـاب، ص   دنيـاي : تهـران  قزوينـي،  محمد ، تصحيح 1ج ،جهانگشا تاريخ،  )1385(جويني  عطاملك .4
مجلـس  :  تهـران  نـوايي، . ع و صـادق  محمد مير. س ، تصحيح 1ج ،نامه ظفر،  )1387(يزدي علي الدين  شرف
 .93ص ي، اسالميشورا
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ايـام يعنـي          ي منسوخ شده بريد و يا عدم توجه به واژگان روزمره و مصطلح اداري آن                واژه
ظ از نزديك با دستگاه ديـواني روزگـار پـس از مغـول سـروكار      توان گفت حاف    ، مي »يام«

ايـن      اين رو، بعيد اسـت كـه        نداشته و احتماالً آن را از ميان متون گذشته برگرفته است و از            
گر شخص باشد كه به استخدام آن تشكيالت اداري روزگـار پـس از سـقوط                كاربرد نمايان 

 . ها درآمده باشدمغول

 است كه چرا با وجود تاثيرپذيري متون نظم و نثر فارسي از حاكميت              اين       موضوع ديگر 
تركـي و مغـولي         هـاي    تركي و مغولي در آنها، در ديوان حافظ واژه           ها و ورود واژگان   مغول

 اين روزگار سر         اندكي به كار گرفته شده است؟ اگر پذيرفته شود كه حافظ با دستگاه اداري             
گـاه   ستخدام تشكيالت ديواني روزگار خـود در آمـده اسـت، آن   و كار روزمره داشته و به ا   

اين روزگار رواج          تركي كه در شعر شاعران        گيري اندك حافظ از اصطالحات مغولي و          بهره
ـ  تركي  هايدر حالي كه طبق يك بررسي از واژه. جاي تأمل دارد 1داشته است،  مغولي بـه   

 ترك، تمغا، چِگل،      ايلخاني،       اياغ،       اتابك،«تمل بر  واژه مش  15كار رفته در ديوان حافظ، تنها       
 و  2شناسايي شده اسـت   » چنگزخاني، خاقاني، ختن، خطا، خلخ، طغرا، ماچين، يرغو، يغما        

هاي ديواني و اداري مصطلح شده در عهـد مغـول بـه             اين ميان، تنها سه اصطالح از واژه            در
» تمغـا «و   3)ه معناي استنطاق، محكمه بازپرسي    ب(» يرغو«ايلخان،         هايواژه. آيندشمار مي 

ترك ـ مغـولي     هاي از جمله واژه4)شد اي اخذ مي نوعي ماليات كه از هر نوع شغل و پيشه(
ايران رايج شده و در ابيـات مـورد اسـتفاده         دستگاه ديوانساالري است كه از عهد مغول در       

  .حافظ بوده است
در سه سـال آنچـه بينـدوختم از         «ان حافظ، يعني    همچنين با تكيه بر يكي از ابيات ديو       

تـوان  چنين عنوان شـده اسـت كـه مـي         » همه بربود به يك دم فلك چوگاني      / شاه و وزير  
     ق كه جالل الدين مسعود شاه      740 تا اواخر    738استنباط كرد كه خواجه در فاصله سال        «

                                                 
  .148ص ،4، ج)1378(صفا: نك زمينه ناي   در آگاهي  براي. است انوار قاسم شاعران ناي   جمله از .1
 نـشر : تهـران  پورجـوادي،  نـصراهللا  ،»حـافظ  دربـاره «: در ،»حـافظ  پيام و كالم«،  )1365(سميعي احمد .2

  .57ص دانشگاهي،
3. Lambton.A.K.S, (2002), “Yārghu” EI2, Leiden, Brill, V.XI, 284-286. 
4. Leiser, G, (2000), “Tamghā”, EI2, Leiden, Brill, V. X, p.170. 
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ياران و مردان پير حـسين      اي ديواني داشته  كه        اينجو بر شيراز مستولي بوده، شغل و وظيفه       
  1.»اندچوپاني پس از تصرف شيراز آن را گرفته

يعني احتمال  (تواند مؤيد ديدگاه اخير       اي را كه مي     اين غزل، تنها اشاره          از مجموع ابيات  
گويد؟ حافظ در بيان      اين بيت چه مي          اما. باشد، همين يك بيت است    ) اشتغال ديواني حافظ  

گويد كه آنچـه طـي سـه سـال          چنين مي » شاه و خسرو  «اب به   خود خط  »ظلماني«احوال  
اندوخته بود، از دست رفته و اكنون در خواب ديده كه چهارپـاي وي در اصـطبل سـلطان                    

به عبارتي وي خواب ديده كه روزگار عزت و توجه شـاهي بـه وي روي                . بسته شده است  
 از كه اين      نخست.  است دهآن را از ممدوح خود كر     آورده است و يا در مضمون شعر، تمناي         

 آن، غيـر  و »وظيفـه « عنـوان  بـا  مواجـب  و حقـوق  اين    كه شده فرض چنين2محققان نظر
 آن، يعنـي   ديگـر  وجـه  بـه  و اسـت  بوده ديواني و اداري خدمات ازاي در قطعاً و ضرورتاً
 اختـصاص  ادب و ديـن  علـم،  بزرگـان  و مـداحان  شـعرا،  بـه  كه هايي  مستمري و وظايف

  . است نشده تلقي ملمحت يافت، مي
تـوان    اين خصوص، مناقشه برانگيز است و نمـي           به هر روي ديدگاه و استدالل اخير در       

كـه   اين    صرفاً با تكيه بر آن، واقعيتي مسلم در خصوص زندگي حافظ روايت كرد؛ به ويژه               
كه نشان داده شـد در ديگـر         اي تكميلي و لفظي مشخص در همان قطعه و حتي چنان            اشاره

بيات و اشعار حافظ مبني بر اشاره به شغل ديواني مشخص و متناسب با تـشكيالت عهـد                  ا
اين مطلب كه اموال اندوختـه حـافظ در             از سوي ديگر،  . شوداينجو و آل مظفر ديده نمي           آل

عهد سلطه پير حسين چوپاني گرفته شده باشد، نيز فاقد استناد تاريخي و ظـاهراً تنهـا بـر                   
اين مطالب را به منبع و مرجع خاصـي مـستند نـساخته                    و محقق اخير  حدس و گمان است     

هـا،    رو نيز ديده خواهد شد، منابع تاريخي اعـم از تـذكره            كه در مطالب پيش     و چنان  3است
تـوان بـر اسـاس     رو ديدگاه اخيـر را نمـي   اين       اين موضوع نيست و از        ها مؤيد      نگاري  تاريخ

  .تاييد كرد  روش علمي
                                                 

   .15ـ16، ص»حافظ روزگار و زندگي« .1
  .اشاره شد كوب، زرين عبدالحسين جمله از محققان ناي   به مقاله، ناي   مقدمه در چنانكه .2
  .16ـ17ص ،»حافظ روزگار و زندگي« .3
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  نابع تاريخيگزارش م
 كه محققان با توجه به آن بـه قـضاوت در            بررسي محتواي اشعار و قرائن شعري     گذشته از   

اي       خصوص اشتغاالت ديواني حافظ پرداخته بودند، محتواي گزارشات تاريخيِ متون تذكره          
و غير آن در خصوص اشتغاالت حافظ نيز نـشان از اسـتخدام وي در تـشكيالت ديـواني                   

اين مـورد نيـز ديـده           اي جزئي و مطلبي مختصر در           اينجو ندارد و حتي اشاره       مظفر و آل   لآ
  :اين زمينه عبارتند از    منابع موجود در. شود نمي

  
  منابع ادبي .1

تـرين منبـع    نوشته شده، قـديمي   .  ق 830كه در   انيس الناس   احتماالً محتواي مطالب كتاب     
ر، مؤلف ضمن بيان حكايتي، بـه داسـتان   در اثر اخي. شوددرباره زندگي حافظ محسوب مي  

مطابق آن تيمور در پي حمله به قلمرو آل مظفر به شيراز        . پردازد  مالقات حافظ با تيمور مي    
چون حافظ شـاعر يكـي از اربـاب         «اين ميان          در. دهد  آمده و دستور به گردآوري مال مي      

 نـام او بنوشـتند و محـصل    اي داشت از محله او از آن جمله مقـداري بـه            تاهل بود و خانه   
اظهـار  «رود و     اين روزگار فقير بود نزد تيمـور مـي              و حافظ نيز كه ظاهراً در     » حواله كردند 
كند و تيمور نيز كه او را شناخته است، در خـصوص شـعر مـشهور                  مي» چيزي  افالس و بي  

ظ بـه   اين حكايـت نـه تنهـا حـاف               در 1.گويد  با او از روي مطايبه سخن مي      » ترك شيرازي «
توان گفت همانند رعاياي آحادالنـاس از او          شود، بلكه مي    عنوان مأمور ديواني توصيف نمي    

  .ماليات اخذ شده است
ي حافظ، بـا توجـه         نيز به عنوان يكي از منابع متقدم درباره          جامي االنس نفحاتتذكره  

 به رويكرد مؤلف نسبت به تصوف، بيشتر حافظ را به عنـوان يـك صـوفي بـسيار مـشهور                   
 الـشعراي  تـذكره  در  2.اي به ديگر احواالت و زندگاني وي نـدارد        معرفي كرده و هيچ اشاره    

همـواره  «دولتشاه سمرقندي كه در اواخر دوره تيموري نگارش يافته، چنين نوشته شده كه              
                                                 

؛ » بخـشم سـمرقندو بخـارا را       شي به دست آرد دل ما را به خال هندو         يرازيترك ش     اگر آن « شعر مشهور    .1
  .317 صكتاب، نشر و جمهتر  اديبن: تهران افشار، رجاي   حيتصح ،الناس سيان، )1350(شجاع: نك

  .611ـ612سخن، ص: تهران عابدي، محمود تصحيح ،االنس نفحات  ،)1386(جامي عبدالرحمن .2
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 بـه صـحبت حكـام و صـدور نيـز            حافظ به درويشان و عارفان صحبت داشـتي و احيانـاً          
ديده كـه در       سمرقندي مقام حافظ را حتي فراتر از آن مي          به سخن ديگر روايت    1.»رسيدي

نـشين، نـزد مقامـات       سـخن و هـم     استخدام حكام درآمده باشد و حضور وي به عنوان هم         
  . كند مطرح مي» احياناً«حكومتي را نيز تنها با لفظ 

ده اسـت و در عـين   ر خصوص مشاغل ديواني به ميان نيـاور       نيز سخني د   تذكره ميخانه 
در اثر اخير ضمن بيان     . كندده كه پيوند حافظ را با دربار حكام بيان مي          ذكر كر  حال مطلبي 

انـد و   اكثر پادشاهان ذي شان تحفه از اطراف و اكناف بجهـت خواجـه ميفرسـتاده              «كه   اين      
 و  2اسـت » اند، انواع ظرافت و مطايبه ازيشان سرميزده      داشته] حافظ[ ايشان      آرزوي صحبت 

بـوده اسـت كـه بـه        » پادشاهان«اين        كند كه شاه شجاع مظفري از جمله        در ادامه اشاره مي   
 3.اصرار همسرش، حافظ را به دربار خود دعوت كرد تا همسرش به مشاعره با وي بپردازد               

شود، در آن صحبتي از اشـتغال وي در         آنچه از روابط حافظ با دربار حكومتي مالحظه مي        
رود كه حافظ ارتباط هميشگي با دربار سخن مياي تشكيالت ديواني نيست و حتي به گونه

  .انداو را داشته» آرزوي صحبت«حكام نداشته و همواره 
كـه صـاحب    چنـان . هاي متاخرتر نيز مشاهده كردتوان در تذكره اين رويه را مي         مشابه  

اي به هر گونه خـدمات اداري و اسـتخدام وي در             اشاره 5آذر آتشكده و   4اقليم هفتتذكره  
مطلقا اعتنايي به زخـارف دنيـوي    «طور گفته شده كه حافظ        همين. ت ديواني ندارند  تشكيال

اين روايت آذر بيگدلي تالش              در  6.»نكرده با درويشان مصاحب و به لباس فقر متلبس بود         
                                                 

انـساني،   علـوم  پژوهـشگاه : انتهـر  عالقـه،  فاطمـه  تـصحيح  ،الشعراء تذكره،  )1380(سمرقندي دولتشاه .1
  .531ص

اقبـال،  : تهـران  معـاني،  گلچـين  احمـد  تـصحيح  ،ميخانـه  تـذكره ،  )1362(ينـي  قزو ي فخرالزمان عبدالنبي .2
  .84ـ88ص

  .89ص همان، .3
   .219ـ221 صسروش،:  تهراني،طاهر. ر. ميح تصح،1، جاقليم هفت تذكره، )1389(رازي احمد امين .4
  .126ـ127اميركبيص :تهران محدث،. ه.م تصحيح ،2، جآذر آتشكده، )1378(آذربيگدلي بيگ لطفعلي .5
  .126ص، 2ج همان، .6
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ترسيم كند كه مطابق آن حافظ تارك امور دنيـوي بـوده                اي معنوي از حافظ         كند تا چهره    مي
  . است

  

      نگاري تاريخمنابع  .2
 آن      نگـاري   اين است كه متـون تـاريخ            رسد كه دليل وجود ابهام در زندگي حافظ         به نظر مي  

 جـامع  شامي، ذيـل  1ظفرنامهمنابع نزديك به زمانه حافظ، نظير      . اي به او ندارند   دوره اشاره 
كـه همگـي از    ايـن      بـا 4 يزدي ظفرنامه و سرانجام 3ين و مجمع بحر   ين سعد مطلع،  2التواريخ
ايـن منـابع در      شـوند و نيـز در همـه       اين روزگار محسوب مـي          هاي برجسته       نگاري  تاريخ

اي هر چند اجمالي به حـافظ       خصوص حمله تيمور به شيراز سخن به ميان آمده، اما اشاره          
ـ هايي در متون    به هر روي در نبود منابع متقدم، به ناچار تنها به اشاره           . نشده است   خرترأمت

، »    نگـاري   تاريخ«، در ميان متون     ) ق 845-777(ظاهراً فصيحي خوافي  . توان روي آورد    مي
 اما در آن اثر تنها بـه ذكـر نـام و لقـب               ي است كه به حافظ اشاره كرده است؛       ترين اثر كهن

  5.حافظ و سال وفات او اشاره شده است
 929تـاليف    (السيرحبيب توان به    فارسي مي      نگاري  هاي تاريخ پس از آن در ميان كتاب     

 به هر حال در   . اثر مشهور خواندمير اشاره نمود كه مطالبي درباره حافظ ذكر كرده است           ) ق
اين اثر، به غير از ذكر مطالبي درباره معاشرت حافظ با شاه شجاع و طرح مباحث شـعري                        

 اني كه در خالفردوس رياض  در6.ايشان سخن از موضوع ديگري به ميان نيامده است           ميان  
 به جز ارتباط نزديك شاه شجاع با حافظ سخن بيشتري  نوشته شده است،. ق1082حدود 

                                                 
  .بامداد: تاور، تهران. ف حيتصح ،ظفرنامه، )1363(يشام نيالد  نظام.1
  .علمي: تهران بياني،. خ تصحيح ،التواريخ جامع ذيل ،)1317(ابرو حافظ .2
 علـوم  پژوهـشگاه : تهـران  نوايي،. ع تصحيح ،بحرين مجمع و سعدين مطلع ،)1383(سمرقندي عبدالرزاق .3

  .انساني
ـ م.  س حيتصح ،ظفرنامه،  )1387(يزدي يعل نيالد شرف .4  مجلـس :  تهـران  ،يينـوا .  محمـد صـادق و ع      ري

  . اسالمى شوراى
  .994 صير، اساط:تهران نصرآبادي، ناحي محسن ، تصحيح3ج ،فصيحي مجمل، )1386(ي خواففصيحي .5
  .315، صخيام :تهران همايي، جالل تصحيح ،3، جالسير حبيب، )1380(خواندمير .6
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 نيز  تاريخ راقم  به همين صورت در      1.در خصوص پيوستگي او به دربار و ديوان نشده است         
 ق، اثر خود را نگاشته، همان مطالب به نوعي تكرار شده            1125كه در حدود پيش از سال       

ي  تـر دربـاره    نيز با وجود اختصاص دادن مطالـب مفـصل         فسايي ارسنامهف سرانجام   2.است
اي به كار و مشاغل ديواني حافظ و هر گونه زندگاني حافظ در مقايسه با منابع ديگر، اشاره

  3.اين تشكيالت ندارد    پيوند او با
ار متون   در مقايسه با صحت و اعتب          نگاري  از آنجايي كه ميزان اعتبار مطالب متون تاريخ       

ي حافظ منـابع متقـدم اطالعـاتي بـه            اي نزد پژوهشگران تاريخ بيشتر است و درباره       تذكره
توان گفت ضروري است تـا آنچـه در خـصوص احـواالت حـافظ               دهند؛ لذا مي    دست نمي 
بـه هـر شـكل آنچـه روشـن          . شود، با احتياط بيشتري مورد مالحظه قرار گيرد       روايت مي 

هشگران بدون وجود استنادات تاريخي مورد اطمينان و مـتقن و           ، اين است كه پژو        نمايد مي
نيز تنها بر اساس تفسيري خاص از چند بيت شعر حافظ به يك نتيجه در خصوص زندگي                 

منـتج     اين تفسير خاص، فاقد پشتوانه الزم و استدالل علمي              اند كه البته  حافظ رهنمون شده  
اين پـژوهش، از مقايـسه اصـطالحات       كه   نچنا.  اشعار ديوان حافظ است     از بررسي تمامي  

دهد، بعيـد   هاي اصطالحات ديواني رايج در روزگار او نشان مي        ديواني شعر حافظ با نمونه    
اي در تشكيالت ديواني داشته و اظهـار        رسد كه حافظ درگيري و اشتغال روزمره      به نظر مي  

اينجـو امـري بـرخالف          نظر قاطع در خصوص استخدام وي در ديوانساالري آل مظفر، آل            
  .است  اصول علمي

  

                                                 
افشار، : تهران صرافان، فرشته و افشار رجاي      تصحيح ،خاني الفردوس رياض،  )1385(يني حس ميرك محمد .1

  .463ص
  .23افشار، ص: تهران ستوده، منوچهر تصحيح ،راقم تاريخ ،)1380(سمرقندي راقم شريف سيد .2
 يركبيــر،ام:  تهــرانيي، منــصور رســتگار فــسا، تــصحيح2ج ،فارســنامه، )1367(اييفــس حــسن ميــرزا .3

  .1162ـ1164ص
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  نتيجه
 اين پژوهش، بررسي ديـدگاه برخـي پژوهـشگران در خـصوص پيوسـتگي و                   هدف اصلي 

واكاوي استنباط و استنادات پژوهشگراني مشهور      . اشتغال حافظ در تشكيالت ديواني است     
تحليل مضمون اشـعار   ايشان بر    دهد كه عمده تكيهكوب نشان مي  زريناهللا صفا و  ن ذبيح چو

بررسي حاضـر نـشان داده      . و تفسير واژگان ديواني به كار رفته در اشعار حافظ بوده است           
 ترسـيم    است كه اشعار حافظ كه مورد استناد پژوهشگران قرار گرفتـه و بـر مبنـاي آن بـه                

عـالوه  . رداي ندا اند، ضرورتاً و الزاماً به اشتغال ديواني وي اشاره        تاريخ زندگاني او پرداخته   
 تـا روزگـار     نويسان ديوان حافظ از سويي در اوايل قرن يازدهم هجـري            مده شرح اين، ع       بر

از سـوي ديگـر، اسـتنباط       . انـد اي نكرده داري و عامل بودن حافظ اشاره     »عمل«معاصر به   
كه روشن گرديد، در روزگار حـافظ محـدود بـه            نيز چنان » وظيفه«ي    شغل ديواني از واژه   

ديواني و مأموران اداري نبوده است و مقامات مذهبي، صوفيان و حتي افراد منصبان    صاحب
     .شدندمورد لطف و توجه سلطان نظير شاعران و مداحان نيز مشمول آن قاعده حكومتي مي          

همچنين بررسي معناي واژگان اداري به كار رفته در ديوان حافظ نيـز، دسـت كـم روشـن                   
وي در اشـعار خـود از   . ني پيوسـتگي داشـته اسـت   كند كه حافظ بـا تـشكيالت ديـوا      نمي

كند كه در روزگار حافظ ديگر به عنوان واژگان روز و رايج            اصطالحات ديواني استفاده مي   
» بريد«هاي    كه در خصوص واژه    اي نداشته است؛ چنان   آن روزگار، كاربرد جاري و روزمره     

ير از چنـد واژه يرغـو و        به همين صورت به غ    . قابل مالحظه است  » عامل«و  » عمل«و يا   
تمغا، اصطالحات مورد استفاده حافظ نشاني از ادبيـات و اصـطالحات خـاص تـشكيالت                

 اين واژگان، مربوط به روزگار         رسد كه عمده    ايلخانان در واليات ندارد و به نظر مي             ديواني  
  .پيش از عهد مغول است

م و مـشخص از اشـتغاالت       عالوه بر اشعار حافظ، منابع تاريخي نيز به صـورت مـستقي           
تـوان بـا اتقـان بيـشتري در         تنها موضوعي كه مـي    . آورندديواني حافظ سخن به ميان نمي     

خصوص آن سخن گفت، مالزمت حافظ در دربار حكـام و فرمانروايـان وقـت بـه عنـوان        
 مسبوق به سابقه است و با توجه به         ،است كه مطابق عادت سالطين و حكام      » شاعر دربار «
اند و سرانجام با توجه به مضمون اشعار حافظ،         اي هم به آن اشاره داشته     منابع تذكره كه   اين      

  .تر باشدي تاريخ زندگاني حافظ محتمل تواند دربارهمي
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  .88ـ93، ص1385
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