
  
  

  
  
  
  

  وزيران عصر حافظ در ديوان حافظ
  
  

ايرج شهبازي                    ∗ 

  چكيده مقاله

ـ اي كوهاين مقاله، پـس از مقدمـ   اه دربـاره مفهـوم وزارت در ادب فارسـي، بـه     ت
خواجه عمادالـدين محمـود كرمـاني،    . حافظ پرداخته است بررسي زندگي وزيران عصر

الـدين  الـدين محمـد صـاحب عيـار و جـالل     الدين فتح اهللا، خواجـه قـوام  خواجه برهان
اري در سـتايش  تورانشاه، چهار وزيري هستند كه حافظ به آنها عالقه ويژه داشته و اشع

بررسي اشعار حافظ در ستايش وزيران ياد شـده، بـا نگـاهي تـاريخي     . آنها سروده است
تواند پرتوي نو بر عصر حـافظ  مطالعاتي از اين دست مي. موضوع اصلي اين مقاله است

بيفكند و در نهايت گامي كوچك در جهـت تـدوين تـاريخ جـامع ادبيـات فارسـي بـه        
  .حساب آيد

  :كليد واژه

  .، عصر حافظ، وزير، وزارتحافظ
  
 

                                                      
 .نامة دهخداعضو هيئت علمي مؤسسه لغت ∗
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  مقدمه

كوشـيم تـا توضـيحاتي كلـي     در بخش اول مـي  :اين مقاله داراي دو بخش است
دربارة مفهوم وزارت و جايگاه وزيران در جامعه ارائه كنيم و در بخش دوم بـه معرفـي   

  .پردازيمها ميها و اشعار حافظ دربارة آنوزيران عهد حافظ و بررسي رابطة حافظ با آن

  كلياتي دربارة وزارت -1-1

دربـارة مفهـوم   ) 452ص (ابن خلدون در مقدمة بسـيار ارزشـمند تـاريخ خـود     
هـاي  هاي سـلطنتي و اسـاس همـة پايگـاه    ترين پايگاهوزارت از مهم«: نويسدوزارت مي

كنـد، چـه ايـن كلمـه يـا از      پادشاهي است زيرا نام آن بر مطلق ياري كردن داللـت مـي  
مأخوذ است و گويي وزيـر   »سنگيني«به معني » وزر«عاونت و يا از به معني م» مؤازرت«

گيرد و آن هـم بـه معاونـت و    هاي كار سلطنت را بر دوش ميبا اعمال خويش سنگيني
آيد كه وزير در همة امور يار و ياور از سخن ابن خلدون برمي» .گرددياري مطلق بر مي

  ا او و پادشـاه مشــتركاً بــه دوش  پادشـاه اســت و در حقيقـت بــار سـنگين ادارة امــور ر   
. اي بالفاصله بعد از مرتبة شـاهي قـرار دارد  از اين رو جايگاه وزارت در مرتبه. كشندمي

كلمـة وزيـر بـه جـاي     «: انـد دربارة كلمة وزيـر نوشـته  ) 1373:  48(دكتر حسن  انوري 
بـه  وزير حاليه بوده و بعد از سـلطان بزرگتـرين مقـام كشـورداري     صدراعظم يا نخست

، تـاريخ بيهقـي  (، ديوان وزارت )31تاريخ بخارا، ص (ديوان وزير . رفته استشمار مي
، ص تـاريخ بيهقـي  (و ديوان خواجـه  ) 31و  30، ص 1، ج دستور الكاتبو  160ص 
  ».وزيري ادوار اخير بوده استت عظمي و يا نخستربه منزلة محل صدا) 159

قـدرت وزيـران در همـة ادوار    البته بايد توجه داشت كـه حيطـة نفـوذ و ميـزان     
خودكامگي يا استقالل راي شاه و بـالعكس ضـعف اراده يـا خـوش     . يكسان نبوده است

به عبارت ديگـر شـاهاني كـه    . گماني او در ميزان قدرت وزير نقش اساسي داشته است
خودكامه بودند، يا شاهاني كه مصمم بودند در كارهاي ملـك و مملكـت خـود شخصـاً     

به وزيران يا ديگر دولتمردان اجازة بـال و   –نهايي را صادر نمايند  نظارت كنند و حكم
بينـيم كـه بسـيار    شاهاني را مي ،دادند و از سوي ديگر در تاريخپرگرفتن و كرّ و فرّ نمي

االراده بودند، لذا وزيران و ديگر حكومتيان عنـان اختيـار را از كـف    كفايت و ضعيفبي
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  گـاه مشـاهده   . پرداختنـد و تصـرف در امـور مـي    ربودنـد و مسـتقالً بـه دخـل    آنها مـي 

كه وزير را دوست دارد، يا به فضل و كارداني او اعتماد شود كه پادشاهي به خاطر آنمي
ناگفته نمانـد  . كندگذارد و خود عمالً در كارها دخالت نميدارد، ادارة امور را به او وامي
كفـايتي او هـم در مقـدار    بـي حـالي و  طلبي وزيـر يـا بـي   كه ميزان خودكامگي و قدرت

  . اقتدارش تأثير مستقيم داشته است
طلبي بيش از حـد يـا بـه خـاطر     را يافت كه براثر جاه وزيرانيتوان در تاريخ مي

اندك شـاه را از  كوشيدند تا اندكدل به درياي خطرات زده و مي ،اعتماد به نفس فراوان
) 456ص (عنوان مثال ابـن خلـدون   به . جاي او تكيه زنند صحنه خارج كنند و خود بر

شد، اشاره به جعفربن يحيي در روزگار رشيد سلطان خوانده مي«: نويسددر اين باره مي
عهـدة   اينكه وي را در امور، نظري شامل و عمومي اسـت و انجـام كارهـاي دولـت بـر     

 هاي درگاه پادشاه از يد قدرت وي بيرون نبود بجـز يك از مراتب و پايگاهاوست و هيچ
فقط اين وظيفه به عهدة ديگري بـود چـه جعفـر از    . امر حاجبي يعني ايستادن بر درگاه

سپس در روزگار دولت عباسي كيفيت غلبه يـافتن بـر   . ورزيدچنين شغلي استنكاف مي
خواهي در برابر وي پيش آمد و نوبت به نوبت در آن روزگـار رجـال   سلطان و استقالل

كـه يكبـار مقـام وزارت غلبـه     گرفتند، چنانيش ميخودكامگي و استيالگري پ) وزيران(
طور كه ابن خلـدون اشـاره كـرده، گـاه     همان» .شديافت و بار ديگر سلطان غالب ميمي

  . شدندترين رقيبان شاه تبديل ميوزيران به جدي
وزارت اجرا و ديگري وزارت : بردابن خلدون در ادامه از دو نوع وزارت نام مي

زارت  اجرا آن است كه پادشاه خودش داراي استقالل بـود و همـه   منظور از و. تفويض
. رفـت كارها را زير نظر داشت و وزير به منزلة نمايندة او در اجراي امور بـه شـمار مـي   

شـد و در حقيقـت وزيـر مـدير     ولي در وزارت  تفويض همه كارها به وزير واگذار مي
اي از وزارت نمونـه . بـود  سـلطان هـم غالـب و مسـلط     اصلي امور كشور بود و گاه بـر 

در بـاب وزارت خواجـه   ) 150ص (بيهقـي  . تـوان ديـد  مي تاريخ بيهقيتفويض را در 
گويد، سلطان مسعود در دو سه روز حدود پنجاه شصت پيغـام  احمد حسن ميمندي مي

كـرد و حتـي   فرستاد و از او خواست تا وزارت را قبول كند، ولي البتـه او اجابـت نمـي   
ام كه هيچ كار حكومتي را نپذيرم، سـلطان  ه آورد كه من سوگند خوردهوقتي خواجه بهان
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مسعود پذيرفت كه كفارة سوگند او را بپردازد و باالخره وقتي كه خواجـه شـروطش را   

ص ( تاريخ بيهقيند وزارت را قبول كـرد در  سها را پذيرفت و خواجه مگفت و شاه آن
155 (  
خلعت وزارت ببايد پوشيد كه شغل در : گفت امير روي به خواجه كرد و«خوانيم كه مي

پيش بسيار داريم و بايد دانست كه خواجـه خليفـت ماسـت در هـر چـه بـه مصـلحت        
كارها و بر آنچه بيند كسي را اعتراض  هبازگردد و مثال و اشارت وي روان است در هم

 )156ص (يهقـي  ارت را پوشيد و نزد مسعود آمد، بو وقتي كه خواجه لباس وز» .نيست
  : نويسدمي

امير مسعود انگشتري پيروزه، بر آن نگين نـام اميـر بـر آنجـا نبشـته، بـه دسـت        «
انگشتري ملك ماست و به تو داديم تا مقرر گردد كه پس از فرمـان  : خواجه داد و گفت

تـوان  از جمالت مسعود خطاب به خواجه احمد حسـن مـي  » .هاي خواجه استما مثال
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه ابـن       . دانشمند را دريافتدرجة اقتدار و شكوه اين وزير 

كـامالً روشـن اسـت كـه در     . ياد كـرده اسـت  » وزارت تفويض«خلدون از آن به عنوان 
نام و عنواني تشريفاتي بيش يـدك   ،بسياري از ادوار مدير اصلي كشور وزير بوده و شاه

كـه پادشـاهي   نكتة بسيار مهمي كه بايد به آن اشـاره كـرد ايـن اسـت     . كشيده استنمي
براي اينكه، اين نكتة بديهي را به نظـر يـك   . آساني استاصوالً همراه با خودكامي و تن
هاي دهم، يازدهم و دوازدهـم  گوئيم كه ابن خلدون فصلصاحب نظر مستند نمائيم، مي

از باب سوم مقدمة خود را به توضيح اين نكته اختصاص داده كه خودكامگي، توانگري، 
آساني و سكون از امور طبيعي كشورداري است و ايـن صـفات خـواه    نخواهي، تتجمل

خودكـامگي  : هرگـاه امـور طبيعـي كشـورداري چـون     «: شـوند ناخواه دامنگير شـاه مـي  
دولـت در سراشـيب    يابـد و ناز و نعمت و تجمل و آرامش استحكام ) حكومت مطلقه(

  ).324تا  317، از صفحه مقدمه ابن خلدونرك (» .سالخوردگي و فرتوتي روي آورد
ها معموالً مؤسـس سلسـله و   اين يك حقيقت مسلم است كه در تاريخ حكومت

يك يا دو پادشاه ديگر از قدرت اراده و عزم اجرايـي برخوردارنـد و بـه همـين خـاطر      
ريزي كنند، ولي شاهان و شاهزادگان بعـدي كـه   شوند پاية يك حكومت را پيموفق مي

كه بـا  اند، به جاي آندولت را در آغوش كشيده شاهدخون دل و بدون سعي و عمل بي
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تدبير و اراده آن را در مسير درست پيش برده، آن را تعالي و ترقي بخشند، بـه عـيش و   

  گـذران بـار   پـرور و خـوش  اراده، نـادان، تـن  هايي بـي پردازند و غالباً شخصيتنوش مي
  رويـم، پادشـاهان   مـي  آيند؛ از اين رو هر چه از آغاز يك سلسله به طـرف پايـان آن  مي
به عنوان مثال در سلسلة غزنويـان، سـلطان محمـود،    . شوندتر ميآسانتر و تنكفايتبي
 –هـاي حكـومتي   در بقيه سلسله. گذار اين سلسله از همه مقتدرتر و كارآمدتر استپايه

نيز وضع بـه همـين منـوال     –از قبيل صفاريان، مغوالن، تيموريان و صفويان تا قاجاريه 
سواد و عاري از تـدبير و ارادة الزم بـراي   كه معموالً بي –به  همين جهت شاهان . ستا

نهادند و خود غالباً جز خوشـگذراني و  تدبير امور را به وزيران وا مي –ادارة امور بودند 
شـد؛ بـه همـين دليـل     شكار كاري نداشتند و در واقع همه كارها زير نظر وزير اداره مي

از احـوال  «كنـد كـه   بـه پادشـاه سـفارش مـي    ) 1372:  31(الملك است كه خواجه نظام
راننـد يـا   ها بر وجه خويش ميبايد پرسيد تا شغلوزيران و معتمدان همچنين در سرّ مي

روش باشد نه، كه صالح و فساد پادشاه و مملكت بدو باز بسته باشد كه چون وزير نيك
. دلو با برگ باشند و پادشـاه فـارغ   مملكت آبادان بود و لشكر و رعايا خشنود و آسوده

چون بد روش باشد در مملكت آن خلل تولد كند كه در نتوان يافـت و هميشـه پادشـاه    
داستان بهرام گور و وزير ناپاك و خـائن  » .دل بود و واليت مضطربسرگردان و رنجور

وبي الملك به تفصيل آن را نقل كرده، نمونة بسيار خـ كه خواجه نظام» راست روش«او، 
  .براي اين نكته است

اي آن است كه بهرام گـور زمـام همـة امـور را بـه      خالصة اين داستان ده صفحه
العنان و مستبد بود، كارهاي مملكـت را بـه تبـاهي    دست وزير خود سپرد و او كه مطلق

كه باالخره بهرام گور متوجه شد و كشاند و زمينة نابودي حكومت را فراهم آورد، تا اين
را تشـكيل   الملك بندي نظر خواجه نظاماين داستان استخوان. مافات پرداخت نبه جبرا

كـه   –انتظار دارد كـه خواجـه نظـام الملـك      سياست نامهدهد و البته خوانندة كتاب مي
در مـورد وزارت تجزيـه    –ترين وزيران در طول تاريخ ايران است خود از جمله كاردان

بيند كه خواجه خيلي راحت و ا با كمال تعجب ميو تحليل عملي و دقيقي ارائه دهد، ام
وزيران فراوانـي را   ،به هر حال در تاريخ. توجه از كنار اين موضوع مهم گذشته استبي



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 182 ����

 
اند، يا باعث انحطاط و توان يافت كه موجبات سعادت و تعالي كشور را فراهم آوردهمي

  .اندت شدهماندگي يك مّلعقب
وجه است آن است كه معمـوالً وزرا از ميـان افـراد    نكتة ديگر كه بسيار درخور ت

البتـه برخـي از پادشـاهان صـرفاً از روي عالقـة      . اندشدهمند انتخاب ميكاردان و دانش
هـاي فـردي وزيـر،    ها و شايسـتگي شخصي يا رابطة خانوادگي و بدون توجه به ويژگي

ران ايرانـي در طـول   چه فهرستي از وزياند، ولي چنانزدهدست به انتخاب وزير خود مي
بينيم كه غالباً افرادي اليق، كافي و انديشمند بوده و گاه هاي مختلف فراهم آيد، ميدوره

سـينا، خواجـه   اند؛ از قبيـل ابـوعلي  بزرگترين يا از زمرة بزرگترين دانشمندان عصر بوده
بيـل  نقـش ايـن ق  . الملك، قائم مقام فراهـاني و اميركبيـر  نصيرالدين طوسي، خواجه نظام

آنهـا از سـويي بـا كـارداني و بـا احتيـاط       . وزيران از جهات مختلفي قابل بررسي اسـت 
كردند و از سوي ديگـر بـه   هاي غلط و نادرست شاهان را تعديل و  تصحيح ميسياست

كوشيدند تا سياست كلـي شـاهان را بـه طـرف     جاي مسائل سياسي و جنگيِ صرف، مي
منـدان و  نـد و بـاالخره بـا تشـويق دانـش     ت كنايمسائل علمي و فرهنگي رهبري و هـد 

هنرمندان زمينة تعالي و ترقي را براي اشخاص مستعد و اليق فراهم آورند و بـه همـين   
به عنوان مثال، در بـدترين دورة  . ارباب علم و هنر بود مجمعخاطر محافل وزرا معموالً 

د دارد كـه  تاريخ ايران، دورة مغول، چندين وزير و بلكه چنـدين خانـدان وزارت وجـو   
دكتـر صـفا در   . وجود آنها تا حد زيادي از گستردگي آثار شوم حملة مغول كاسته است

هـاي وزارت  بـه ذكـر خانـدان   ) 48تـا   39از صفحه ( تاريخ ادبيات در ايرانجلد سوم 
ذكر نـام  مطالعه در تاريخ قرن هفتم و هشتم بي«: نويسداو در اين باره مي. پرداخته است

هاي آنان كاري عبث است؛ زيـرا مغـوالن بـا    دولت ايلخاني و خاندان چندتن از وزيران
ياساي خاص چنگيزي و بعد از آن با ياساي غازاني بر ايران حكومت كردند و سرداران 
سپاه و اميران و متنفّذان عهد آنان نزديك بتمام از قبايل مغول و تاتار غير مسلمان بودند 

كرده بودند، لـيكن آداب و عـادات مغـولي را خيلـي     كه اخيراً برخي از آنان قبول اسالم 
رسوم ايراني را كم و بيش و تا آنجا كه مقـدور بـوده اسـت، بعضـي از     . دير رها نمودند

انـد و  نمـوده وزيران بزرگ مغول و رجال ايراني دستگاه آنان حفظ كرده و نگاهباني مـي 
آور ايـن  ن بزرگ و ناموجود غالب اين گروه خاصه وزيران و رجال و متعلّقان دو خاندا
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دوره يعني خاندان صاحب ديوان جويني و خانـدان رشـيدالدين فضـل اهللا همـداني در     

ن ايراني و بزرگداشت اديبان و عالمان و تشـويق شـاعران و مؤلفـان    نادامه فرهنگ و س
  ».بسيار مؤثر بوده است

ه رن دودر مورد خاندان جويني و تأثير آنها در علم و ادب اي) 42ص (دكتر صفا 
نفوذ چندين سالة خاندان جويني در دورة ايلخانان وسـيلة سـودمندي بـراي    «: نويسدمي

ايـن امـر طبعـاً در    . يي از ايرانيان و تصرف در امور مملكت شده بودروي كارآمدن عده
ين خانـدان  اعـالوه بـر  . هاي ايران تا حـدي مـؤثر بـود   ها و مرمت خرابيتجديد آباداني

دوست و شاعرنواز، و بيشتر آنان شخصـاً  مند و اديبفاضل و دانشجويني عموماً مردم 
الدين محمد و عطا ملك جويني و خواجه هرون؛ منشي و شاعر بودند، مخصوصاً شمس

  مجالست با فاضالن و عالمان و اديبان و شـاعران رغبـت بسـيار نشـان     ه و بدين سبب ب
كـرد  ابي بنام ايشان تأليف مـي نوشته است هر كس كت تاريخ االسالمذهبي در . دادندمي

  ».دادنداو را هزار دينار زرِ سرخ جايزه مي
در مورد وزيـران عهـده مغـول    ) 47ص (گيري نهايي استاد صفا و باالخره نتيجه

وجود وزيران اين عهد، حتي آنها كه در علم و فضل مرتبة اعلي نداشتند، در «: اين است
پرست يـا غيرمسـلمان مغـول و    حشيان بتدورة پر اضطراب مغول، عهدي كه غلبه با و

اينـان كـه   . شـد گر نابكار و قتّال و سفّاك بود، بواقع مغتنم شمرده ميتاتار و مردم غارت
جا دوست بودند، هم در حفظ سنن و آداب تا آنايراني و غالباً مسلمان و فاضل و فضل

ز هم گسيختة علـم  هاي فروريخته و اكه مقدورشان بود، كوشيدند و هم توانستند، حوزه
ها و گردآوردن اديبان و فاضالن و الجمله رونقي بخشند و با ايجاد كتابخانهو ادب را في

ـ  هـا و  هـا و ايجـاد منظومـه   تـأليف كتـاب  ه شاعران و بزرگداشت آنان و تشويق ايشان ب
تـاراج  ه ها باعث آن شوند كه بازار دانش و ادب يكباره از رونق نيفتد و بسرودن قصيده

  ».تي نرودنيس
دكتر انـوري  . هاي تاريخ  ايران هم وضع به همين منوال بوده استدر ساير دوره

تـوان  مـي «: نويسـد مي» فرخي سيستاني«به نقل از  دكتر يوسفي در كتاب ) 1373:  49(
انـد و گـاهي بخصـوص از    ثر بـوده ؤگفت در اين ادوار وزرا در اوضاع مملكت بسيار م

ت و تأثيرشان از بعضي پادشاهان بيشتر بوده، زيرا وزيران لحاظ ترويج علم و ادب اهمي
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افتد كـه سـالطين از علـم و دانـايي     كه گاهي اتفاق ميغالباً از اهل علم بودند و حال آن

  ».اندبهرة الزم و كافي و گاهي شايد سواد كافي هم نداشته
از اين برخي . هاي فراواني نوشته شده استدربارة وزيران و تاريخ وزيران كتاب

. ها فقط دربارة تاريخ وزيران است و برخي ديگر دربـارة آداب يـا دسـتور وزارت   كتاب
نجـم الـدين   » تاريخ الوزراي«پژوه در مقدمة مفصلي كه بر كتـاب  دكتر محمدتقي دانش
ها ارائـه كـرده   اند، فهرست بسيار بزرگ و جامعي از اين قبيل كتابابوالرجاء قمي نوشته

مل سي و سه جلد كتاب به زبان عربي و بيست و يك جلد كتاب اين فهرست شا. است
هـاي تـاريخي و ادبـي    هـا داراي ارزش با اينكه اين كتـاب . به زبان فارسي و تركي است

اي فراواني هستند، ولي جاي بسي تأسف است كه فاقـد مباحـث تحليلـي و موشـكافانه    
حتـي در  . باشندماعي ميهاي مختلف سياسي و اجتدربارة وزيران و نقش آنان در عرصه

 –كه مؤلف آن شاهي خردمند و آگـاه بـوده اسـت     – نامهقابوسمند كتاب بسيار ارزش
كـه  آنمسأله وزارت بيشتر به عنوان يك مسألة فردي مطـرح شـده و مؤلـف كتـاب بـي     

كارانـه و تـا   تحليلي جامع و دقيق از مسـأله وزارت مطـرح كنـد، بـا سـخناني محافظـه      
  . تبيين كند –با آن همه اهميت  –كوشد، مسأله وزارت را حدودي اخالقي مي

به ايـن مسـأله اختصـاص داده    ) 226تا  216از صفحه (در اين كتاب باب چهلم 
انگيز است كه اين موضوع مهم را بعد از موضوعاتي مثل ترتيب خـوردن  شده و شگفت

نرد و شـطرنج  ، مزاح كردن و )باب يازدهم(، آيين شراب خوردن )باب دهم(و آيين آن 
گـويي اهميـت   . و غيره آورده است) باب شانزدهم(، گرمابه رفتن )باب سيزدهم(باختن 

با يادآوري اين نكته كه بررسي نقش و جايگـاه وزيـران يكـي از    . هاستاين كمتر از آن
هاي تحقيق در تاريخ ادب و فرهنگ اين مرز و بوم است، اين بخش را بـه  بهترين زمينه

  هـا شـده اسـت،    معرفي وزيران عهد حافظ كه در ديـوان او يـادي از آن   پايان آورده، به
  .پردازيممي

  وزيران عصر حافظ -2-1

آل اينجـو و آل مظفـر و   : انددر عصر حافظ دو خانواده بر شيراز حكومت داشته
  مـورخ مشـهور،   . انـد هر كدام از شـاهان ايـن دو خـانواده بـراي خـود وزيرانـي داشـته       
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دارد كـه  » دستور الـوزراء «الدين معروف به خواندمير، كتابي به نام الدين بن همامغياث

آن را به معرفي وزراي شـاه شـيخ ابواسـحاق اينجـو و وزراي آل      256تا  240از صفحة 
  :اين وزيران عبارتند از. مظفر اختصاص داده است

 :شيخ  ابواسحاق هوزيران شا -

الـدين  غيـاث  سيد. 3اهيم صواب  اميرظهير ابر. 2الدين صاين قائني، موالنا شمس. 1  
  .علي يزدي

 :وزيران اميرمبارزالدين محمد -

 .الدينخواجه برهان. 2الدين عراقي، خواجه تاج. 1

 :وزيران شاه شجاع -

خواجـه  . 3الـدين حسـين رشـيدي،    امير كمال. 2الدين صاحب عيار، خواجه قوام .1
الدين حسـن  ه ركنشا. 5الدين سليمان شاه خواجه قطب. 4الدين تورانشاه، جالل

  .الدين اشرفبن معين
 :وزيران شاه محمود -

  .الدينخواجه تاج. 2خواجه صدرالدين محمد اناري  .1
البته ناگفته نماند كه خواجه عمادالدين محمود كه ممدوح حـافظ هـم بـوده، در    
تمام طول سلطنت شاه شيخ ابواسحاق وزير او بوده است، ولي گويا اين وزير بـزرگ را  

نكتة ديگر آن است كه همـة  ايـن وزيـران مـورد     . ورد غفلت قرار داده استخواندمير م
اند كه را يافته بختاند، بلكه از ميان آنها چهارنفر اين توجه و ستايش حافظ قرار نگرفته

  :اينك اسامي آنان. نامشان در ديوان حافظ بيابد
  عمادالدين محمود كرماني وزير شاه شيخ ابواسحاق، .1
 صر فتح اهللا وزير امير مبارز،الدين بونبرهان .2

 الدين محمد صاحب عيار وزير شاه شجاع،قوام .3

  .الدين تورانشاه وزير شاه شجاعجالل .4
  هـا  بعد از ذكر اين مقدمات به شرح حال مختصر و بررسـي رابطـة حـافظ بـا آن    

  :پردازيممي
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  خواجه عمادالدين محمود كرماني -1-2-1

خواجه عمادالدين نوشته كـه در جلـد نهـم    اي دربارة مرحوم عالمة قزويني مقاله
  . به كوشش ايرج افشار آمده است) 66ص (هاي قزويني يادداشت

بديهي است كه آن عالمة حرف اول و آخـر را در ايـن بـاره زده و منبعـي قابـل      
غيـر از مقالـة ايشـان آقـاي دكتـر      . اعتماد براي همه محققين بعدي به دست داده اسـت 

اي دربارة خواجه عمادالدين تهيه كـرده كـه در جلـد دوازدهـم     هباستاني پاريزي هم مقال
از صـفحه  (اي اين مقالة بسيار طوالنيِ پنجاه و يـك صـفحه  . آمده  است» شناسيحافظ«

بسيار پرشاخ و برگ اسـت، ولـي متأسـفانه پربـار و بـر نيسـت؛ تـا حـدي         ) 111تا  55
ي و البته نكات مفيد در ايـن  رجزخواني در مورد كرمان و كرمانيان است، تا مقالة تحقيق

  .مقاله فراوان است
خواجـه  «انـد،  نوشـته ) 66، ص 9، ج هـا يادداشـت (گونه كه عالمـة قزوينـي   آن

هـا  كه آن –كه از قرائن و مجموع سطورات متفرقة كتب تواريخ و غيره عمادالدين چنان
تقريباً در  –ست آيد، از وزراي شاه شيخ ابواسحاق بوده ابر مي –ايم را با هم جمع كرده

در  759عمادالدين محمود به نحو قطـع و يقـين تـا سـنة     ... تمام طول مدت سلطنت او
حيات بوده است و از اين به بعد از احوال او با فحص بليغ در كتب تواريخ اطالعي بـه  

قسمت عمدة آن را بـه وزارت   759الي  745-744كه وي از سنة حاصل آن. دست نيامد
شـود؛ چـون از آل مظفـر اميـد     و پس از مرگ او معـدوم مـي  ) انيدهگذر(شيخ ابواسحق 

فالحي و نجاحي براي خود نداشته، به آذربايجان رفته بوده و آن جاها به اعمال دولتـي  
  همة مـورخين، بـه تـدبير و متانـت راي عمادالـدين محمـود اقـرار        » .مشتغل بوده است

از او ) 1380:  151(دكتـر غنـي    و) 72،ص شناسيحافظ، 12، ج يدكتر باستان(اند كرده
هـاي  حـافظ در پايـان يكـي از غـزل    . كنـد ياد مـي » عصر خويش ةيكي از دها«با عنوان 

آصف عهد و وزير ملـك  «هايي مثل خويش از اين وزير دانشمند و صلح طلب با عنوان
  :غزل حافظ اين است. كندياد مي» سليمان

  

 كنون كه در چمن آمد گل از عـدم بوجـود  
ـ بنوش جا نالـة دف و چنـگ  ه م صبوحي ب  

شراب و شاهد و چنگدور گل منشين بيه ب  
 شد از خروج رياحين چـو آسـمان روشـن   

ســجوده بنفشــه در قــدم  او نهــاد ســر بــ   
 ببوس غبغب سـاقي بـه نغمـة نـي و عـود     

اي بــود معــدودكــه همچــو روز بقــا هفتــه  
 زمــين بــه اختــر ميمــون و طــالع مســعود
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ــازك ــذار عيســيزدســت شــاهد ن دمع  
دور سوسن و گله جهان چو خلد برين شد ب  

وارچو گل سـوار شـود بـر هـوا سـليمان       
بـاغ تـازه كـن آئـين ديـن زردشـتي      ه ب  

 بخــواه جــام صــبوحي بيــاد آصــف عهــد
كه مجلس حـافظ بـه يمـن تـربيتش    بود   

  

 شراب نوش و رها كن حـديث عـاد و ثمـود   
 ولي چه سود كه در وي نه ممكن است خلود

ــة   ــه نغم ــد ب ــرغ درآي ــه م ــحر ك داود س  
 كنــون كــه اللــه برافروخــت آتــش نمــرود
 وزير ملـك سـليمان عمـاد ديـن محمـود     

طلبد جملـه باشـدش موجـود   هر آنچه مي  
 

شود، هشت بيت اول در توصيف طبيعت زيباي بهـاري و  كه مالحظه ميهمچنان
بارد و كامالً روشن اسـت  از اين ابيات شادماني و طراوت مي. نوشي استتوصيه به باده

ماالمـال از   اوو قلـب   گذرانـده مـي ه در اين ايام زندگاني خود را بـه كـام دل   كه خواج
درست برعكس دوران پيري كه آشـوب و فتنـه در شـهر    . خرسندي و شادي بوده است

آلود و انـدوهناك نمـوده   شيراز با فقر و پيري حافظ دست به دست هم داده، او را حزن
كند و در بيت آخر دالدين محمود اشاره ميدر بيت نهم صريحاً به نام خواجه عما. بودند

از بيـت  . هـاي خـود برسـد   كند كه از بركت جود و سخاي او حافظ به خواستهآرزو مي
شود كه خواجه عمادالدين به گردن حافظ حق تربيت و تشويق داشـته  آخر مشخص مي

   )65ص : همـان (دكتـر باسـتاني پـاريزي    .  كـرده اسـت  هاي او را برآورده ميو خواسته
حافظ را در روزگار جواني دريافت و كشف كرد و پـر  «نويسد كه خواجه عمادالدين مي

هــ بـه    751حـافظ غـزل مـذكور را در بهـار سـال      ) 75ص (به نظر ايشان » .و بال داد
مناسبت قرارداد صلحي كه به پايمردي خواجه عمادالدين ميان امير مبـارز و شـاه شـيخ     

آيد كه در فصل بهار سروده البته از غزل كامالً بر مي. ابواسحاق منعقد شد، سروده است
شده است، ولي سال آن قابل دريافت نيست، ولـي روشـن اسـت كـه حـافظ آن را بـه       

  يـا بـه خـاطر     –كه نصيب عمادالـدين محمـود شـده     –مناسبت يك پيروزي و كاميابي 
باسـتاني  لـذا سـخن آقـاي دكتـر     . اي كه خود از قبل اين وزير برده، سـروده اسـت  بهره

كـه سـال شكسـت شـاه      754به هر حال اين غزل را حافظ قبل از سال . پذيرفتني است
شيخ ابواسحاق از امير مبارزالدين است، سروده و طبيعتـاً  ايـن شـعر از اشـعار پـيش از      

  .از اشعار دورة جواني اوست) 1380:  151(چهل سالگي حافظ و به تعبير دكتر غني 
اي كه راجع به عمادالدين محمود وجود دارد، اكندهبا مالحظة قطعات تاريخي پر

دار و طلـب، مـردم  دوسـت، صـلح  مند، دانـش توان دريافت كه او حقيقتاً مردي دانشمي
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اي كه در طول دوران وزارت خود انجـام داده،  اقدامات خيرخواهانه. هنرپرور بوده است

آصـف  «اد كـه او را  همگي حاكي از بزرگواري و دانش اوست، لذا بايد به حافظ حـق د 
  .بنامد» عهد

الـدين تورانشـاه،   هنگام سخن گفتن از خواجـه جـالل  ) 1380:  287(دكتر غني 
، »آصـف عهـد  «هايي كه ذكر ها و شايد قسمت اعظم غزليك قسمت از غزل«: اندنوشته

هـا در آن  ، و نظـاير آن »خواجه جهـان «، »وزير«، »خواجه«، »آصف ثاني«، »آصف دوران«
به حق بر  دكتر ) 86ص : همان(و دكتر باستاني پاريزي » .راجع به اوست ها هستغزل

  :گويدگيرد كه وقتي حافظ خود ميغني ايراد مي
  

 بخواه جام صبوحي بـه يـاد آصـف عهـد    
 

 وزير ملـك سـليمان عمـاد ديـن محمـود      
 

را بـه طـور خـاص بـراي خواجـه      » وزير ملك سـليمان «و » آصف عهد«و لقب 
از كجا معلوم كه جاهاي ديگر هم كـه در ديـوان حـافظ بـه     . آوردعمادالدين محمود مي

اين عناوين اشاره شده، مراد همين خواجه عمادالدين نباشد؟ به هر حال اين نكته مـا را  
  .دارد كه در تطبيق اشعار حافظ بر اشخاص بيشتر احتياط كنيمبر آن مي

مـود اشـاره شـده    غير از غزل مذكور كه در آن صريحاً به خواجه عمادالـدين مح 
است، اشارة صريح ديگري در ديوان حافظ راجع به اين وزيـر دانشـمند وجـود نـدارد،     

  :گويدمدعي است كه حافظ، آنجا كه مي) 87ص : همان(ولي دكتر باستاني پاريزي 
  

 دوش از جناب آصف پيـك بشـارت آمـد   
خوبـان  امروز جاي هر كـس پيـدا شـود ز     

ـ  تبر تخت جم كه تاجش معراج آسمان اس  
 

 كز حضرت سـليمان عشـرت اشـارت آمـد     
افـروز انـدر صـدارت آمـد    كان ماه مجلس  

 همت نگر كـه مـوري بـا آن حقـارت آمـد     
 

مقصودش از آصف عهد، عمادالدين محمود است، زيـرا كـه او مجلـس گـرم و     
كـه تمـام مـدت وزارت او در جنـگ و زد و خـورد و      پربركتي داشته و بـا وجـود ايـن   

زهم هر وقت در شيراز بوده، از انعقـاد مجـالس ادبـي غفلـت     سفرهاي نظامي گذشته، با
  از جملـه حـافظ در آن شـركت     –نداشته و ظن قوي آن است كه شعراي بـزرگ عهـد   

اين مجلس همان مجلسي است كه حافظ در پايان همين غـزل در حـق آن   . اندجستهمي
  :سروده است
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 درياست مجلس او درياب وقـت و دريـاب  

شـاه درخـواه   يضـي ز اي تو حافظ، فآلوده  
 

 هان اي زيـان رسـيده وقـت تجـارت آمـد      
 كـان عنصـر ســماحت بحـر طهـارت آمــد    
 

دكتـر  . كه عمادالدين محمود مجلس گرم و پرشوري داشته، شكي نيسـت در اين
عمادالدين محمود كه وزارت شاه شـيخ  «: انددر اين باره نوشته) 1380:  24(كوب زرين

شـد و  در مجلس او صحبت از شعر و شاعري مي. ودرا داشت، خود اهل ذوق و ادب ب
كند، از انواع فنون ادب، يكبار حتي، چنان كه شمس فخري از ادباي اين روزگار نقل مي

هـايي كـه   يعني رباعي –در مجلس وي گفت و گو در باب رباعي شد و رباعي موقوف 
صـحبت از  در چنـين مجلسـي كـه    . دنبال هم باشند و معاني آنها به هـم مربـوط باشـد   

شادخواري و شعر و ادب بود، البته حافظ جوان كه در مجلس استادان خويش و در بين 
لطـف و طـراوت    داد و لحن دلكـش وي نيـز بـر   دوستان مدرسه قريحة لطيف نشان مي

توانست ذكر شود و يا حضور او انگيزة مهر و نواخـت وزيـر ادب   افزود، ميشعرش مي
  ».آميز گردددوست مردم

دكتـر باسـتاني پـاريزي در مـورد      عقيـدة رسد كـه غزلـي كـه بـه     ظر ميولي به ن
بـه  «عمادالدين محمود است، در مورد وزيري ديگر باشد، زيرا كه در بيت دوم غـزل از  

سخن به ميـان آمـده و ايـن بـا     » بازگشتن وزير به مسند وزارت«يا از » ت رسيدنرصدا
ة سلطنت شـاه شـيخ ابواسـحاق وزيـر     خواجه عمادالدين محمود كه از ابتدا تا پايان دور

الـدين تورانشـاه   مقتدر و محترم او بوده، قابل تطبيق نيست، بلكه بيشتر با خواجه جـالل 
اثر حسادت و سعايت رقيبش مدتي را در زندان به سر برد و بعد دوباره بـه مقـام    كه بر
  .ت و وزارت بازگشت، مناسبت داردرصدا

كـه   –فخري در آغاز كتاب معيار جمالي اين قسمت را با نقل صفاتي كه شمس 
بـراي   –يعني در اوائل دولت شـاه شـيخ ابواسـحاق نگاشـته اسـت       744آن را در سال 

بريم؛ چرا كه اين صفات به خوبي احساسات يـك  خواجه عمادالدين آورده، به پايان مي
روزي در مجلـس  «: دهـد دوسـت نشـان مـي   نويسندة بزرگ را نسبت به اين وزير دانش

نظيـر ايـران، نيكـو سـيرت و يگانـة جهـان،       ب اعظم، افضل اكابر عجم، افتخار بيصاح
بحـث انـواع    –الزال عواقبـه كاسـمه محمـوداً     –خواجه عمادالدين محمـود الكرمـاني   

كس سه ربـاعي گفتـه باشـد    چون بدين  نوع رسيدند، فرمود كه هيچ. رفتتضمينات مي
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. مام نشود، اصحاب گفتند كس نگفته اسـت كه تا رباعي آخر نخوانند معني رباعي اول ت

در مدح آن حضـرت بگفـت و آن    هبديهاين بنده هم اندر مجلس هشت رباعي موقوف 
ايـن فـراز   ). 152، ص عصـر حـافظ  به نقـل از  (» الخ... هشت رباعي موقوف اين است

دهد كه در مجلس عمادالدين محمود از چه مقـوالتي بحـث بـه ميـان     تاريخي نشان مي
  .استآمده مي

  اهللالدين فتحخواجه برهان -2-2-1

الدين ابوالمعالي بـود و نسـبت آنهـا بـه     الدين، فرزند خواجه كمالخواجه برهان
الدين نوشـته  دربارة پدر برهان) 1364:  46(محمود كتبي . رسيدهخليفه سوم، عثمان، مي

ت را اليـق  در زماني كه خواجه رشيد را شهيد كردند، جمعـي كـه منصـب وزار   «: است
الـدين ابوالمعـالي   مقدم همه ذكر شريف خواجه كمال. بودند، چند نوبت در قلم آوردند

اهللا تعالي به زيارت حرمين اسعاد يافت و در يزد بقـاع خيـر از مسـاجد و    به توفيق. بود
از مال حالل خود دانشمندان را اسـباب رفاهيـت   . مدارس و خوانق و دارالشفا بنا فرمود

  ».كرد تدر سنه ثمان و ثالثين و سبعمائه وفا مهيا كرد و
آنگونه كه محمود كتبي نوشته است،  امير مبارزالـدين بـا ارسـال چنـدين نامـه،      

او را بـه وزارت خـود برگزيـد و     742الدين را نزد خود خواند و در سال خواجه برهان
از آنكـه   از كار خود استعفا كرد، ولـي پـس   752خواجه پس از ده سال وزارت در سال 

الـدين واگـذار   امير مبارز شيراز را تسخير نمود، مجدداً وزارت خود را به خواجه برهـان 
عهدة او گذاشت و به اين ترتيـب او   القضاتي را نيز برمنصب قاضي 756كرد و در سال 

شود كه امير مبـارز بـه   از اين فراز تاريخي معلوم مي. به اوج شكوه و اقتدار دست يافت
تنـدخويي كـه    و الدين بيش از حد اعتماد داشته و با وجود همه خشونتانخواجه بره

الـدين را تـا   در امير مبارز سراغ داريم، با اين حال از عجايب اسـت كـه خواجـه برهـان    
. آخرين لحظة عمرش در كنار خود داشته و عالقه و اعتمادش به او از بين نرفتـه اسـت  

عالقه و توجه اميـر مبـارز بـه خواجـه را      علت )247ص (دستورالوزراء خواندمير در 
در آن اوان كه امير مبارزالدين از مـردم اَفغـاني و جرمـايي شكسـت     «: نويسداينگونه مي

اواني و ظـروف نقـره و    يافته به جانب كرمان بازگشت، خواجه چند قطار شتر و استر و
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محمد افتاد و  زر را از خاصه خويش ترتيب كرده، پيشكش نمود و اين موافق مزاج امير

  ».تا آخر ايام حيات امر وزارت را بر او مقرر داشت... در ازدياد مرتبة خواجه افزود
الدين حتي پـيش از تصـدي   شود كه خواجه برهانمي استنباطاز سخن خواندمير 

مقام وزارت آنچنان ثروتمند بوده كه توانسته با هدية خود دل امير مقتـدري چـون اميـر    
توان دريافت، اين اسـت كـه   نكتة ديگري كه از اين سخن او مي. آورد مبارز را به دست

سـاخته  كرده و مال خود را پيشكش او ميخواجه برهان نسبت به امير مبارز فداكاري مي
و البد اين روحية وفاداري و فداكاري خود را تا پايان عمر نسبت به اميـر مبـارز حفـظ    

وزارت خـود را  به خاطر يك نيكي و فـداكاري،  ست كه كرده وگرنه از امير مبارز بعيد ا
از دنيـا   760الدين در سـال  خواجه برهان. اردپسهاي متمادي به كسي بهم براي سالآن 

  :اي دو بيتي تاريخ درگذشت او را جاودانه ساخترفت و خواجة شيراز با قطعه
  

الحجـه مـاه ذي  به روز شـنبه سـادس ز    
شاهراه سعادت به بـاغ رضـوان رفـت    ز  

 

 به سال هفتصد و شصت از جهان بشد ناگاه 
ــتح   ــه ف ــر خواج ــل ابونص ــر كام اهللاوزي  

 

اهللا، در روز شـنبه، ششـم   الدين فتحآيد كه خواجه برهاناز اين قطعه به دست مي
) 79ص ( تاريخ آل مظفردرگذشته است، ولي محمود كتبي مؤلف  760الحجه سال ذي

نويسد كه مي 795به دست فرزندانش در سال هنگام نقل داستان گرفتار شدن امير مبارز 
 حبيـب السـير  الدين را به قتل رساند و مؤلـف  در همان شب شاه سلطان، خواجه برهان

الدين وزير نيز در آن ايام بـه حكـم   خواجه برهان«: نويسددر اين باره مي) 25، ص 2ج(
بـه هـر حـال طبـق     » .شاه شجاع گرفتار گشته، بعد از دو ماه اوراق هستي به باد فنـا داد 

بوده كه مطابق با قطعة منسـوب   760سخن خواندمير، قتل خواجه برهان در اواخر سال 
را  760نيز همين قول يعنـي ذي الحجـه    )1380:  110(كوب دكتر زرين. به حافظ است

عالمـه قزوينـي بـا دقـت     اند البته در اين قطعه يك اشتباه وجـود دارد كـه   هقبول فرمود
از «ايـن اسـت كـه      )1380:  195(اند و آن به نقل از دكتر غني ا يافتهعجيب خود آن ر

  ممكـن نيسـت روز شـنبه باشـد زيـرا غـرّه        760الحجـه سـال   روي حساب، ششـم ذي 
» شـنبه «تحريف نساخ اسـت يـا   » سادس«پس يا . الحجه آن سال پنجشنبه بوده استذي

خونخوار و خشن بود، از ايـن  همچنانكه قبالً اشاره كرديم، امير مبارز مردي . سهو است
 –الدين رفت، ولي خواجه برهاناي چون حافظ به يك جو نميرو آب او با رندان آزاده
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ميـر مبـارز، چـون    اكه مردي بزرگوار و اهل علم و ادب پرور بوده، در ظلمت حكومت 

از سـختي و رنـج بـه او دل     درخشيده و بزرگاني چون حـافظ در آن دورة پـر  نوري مي
الـدين  وزيـرش، برهـان  «): 1380:  51-2(كـوب،  به قول دكتر زرين. ده بودندخوش كر

ابونصر كه منصب قاضي القضاتي نيـز داشـت، بـا دسـتگيري و دلنـوازي كـه گهگـاه از        
نهـاد؛  كوشيد تا بار فشاري را كه حكومت بر دوش مردم ميكرد، ميشاعران و فضال مي

شـاعران را از حكومـت دور كـرد و    مخصوصـاً  » محتسـب «بكاهد، اما خست و امساك 
نيز بـرآن  ) 1375:  627(دكتر معين » .افزودهايش وحشت و نفرت عامه را ميسختگيري

كرد، ولي وزير او، خواجـه  است كه امير مبارزالدين محمد به خواجة شيراز توجهي نمي
بزرگـوار  به هر حال از بررسي زندگاني اين وزير . كردالدين، از حافظ مراقبت ميبرهان
پرور بوده و وجود پربـركتش در  آيد كه او مردي صاحب كماالت نفساني و دانشبر مي

ها و تصحيح اشتباهات امير مبارز تأثير داشته و ماية دلگرمي اهـل زمانـه   تعديل تندروي
زنـد و  رغم اينكه ساية اميـر مبـارز را بـا تيـر مـي     بوده است؛ به همين خاطر حافظ علي

الـدين، عالقـه دارد و دو   كند، با اين حال به وزير او، خواجه برهانقاد ميشديداً از او انت
  :غزل زيبا دربارة او سروده است

  :غزل اول

  ديدار شـد ميسـر و بـوس و كنـار هـم     
  زاهد برو كـه طـالع اگـر طـالع منسـت     

  كنـيم مستي و رندي نميه ما عيب كس ب
  اي دل بشارتي دهمـت محتسـب نمانـد   

  دن نه زيركيستدست تفرقه داه خاطر ب
  بر خاكيان عشـق فشـان جرعـة لـبش    
  آن شد كه چشم بد نگران بودي از كمين
  انـد چون كاينات جمله به بوي تـو زنـده  

  چون آب روي الله و گل فيض حسن تست
  حافظ اسيـــر زلف تو شد از خدا بترس

  دست وزارتــش برهان ملك و دين كه ز
  بر يـاد رأي انـوار او آسـمان بـه صـبح     

  اوسـت  ربودة چوگـان عـدل  گوي زمين 
  عزم سبك عنان تو در جنــــبش آورد

ــت شــكر دارم و از روزگــار هــم        از بخ
ــف نگــار هــم    جــامم بدســت باشــد و زل
  لعل بتان خوشست و مـي خوشـگوار هـم   
  وز مي جهان پر است و بـت ميگسـار هـم   

  و صــراحي بيــار هــماي بخــواه مجموعــه
  تا خاك لعـل گـون شـود و مشـكبار هـم     
  خصم از ميان برفت و سرشك از كنار هـم 

  مــا برمــدار هــم   اي آفتــاب ســايه ز 
ــر مــن خــاكي ببــار هــم  ــر لطــف ب   اي اب
ــم     ــدار ه ــم اقت ــف ج ــاف آص   وز انتص
  ايام كـان يمـين شـد و دريـا يسـار هـم      

  دا و كواكب نثار هـــــــم فكند جان مي
  لي حصار هــــــموين بركشيده گنبد ني

ــم    ــدار ه ــالي م ــز ع ــدار مرك ــن پاي   اي
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  تــا از نتيجــة فلــك و طــور دور اوســت

  ســروران خــالي مبــاد كــاخ جاللــش ز
 

  تبديل ماه و سال و خزان و بهار هــــــم
ــم   ــذار هـ ــروقد گلعـ ــاقيان سـ   وز سـ

 

نُه بيت آغازين اين غزل شانزده بيتي، ابياتي عاشقانه و خطاب به معشوق اسـت،  
وق به ايـن نحـو كـه بـه معشـ     . ولي از بيت دهم به زيبايي گريز به مدح وزير زده است

كنـد و بعـد   الـدين مـي  دهد كه شكايت او را به وزير عهد يعني خواجه برهانهشدار مي
ـ ! پردازدشود و حافظ به ستايش از خواجه ميمعشوق و شكايت از او فراموش مي  ردكت

يعني در ايـامي   760و  756هاي اند كه اين غزل بين سالحدس زده) 1380:  128(غني 
. سـروده شـده اسـت    ،در شيراز برگزيده شد، تا سال وفـاتش  كه او به وزارت امير مبارز

اينجانب با احترام به نظر آن محقق بزرگ، برآنم كه اين غزل در فاصلة بين گرفتار شدن 
الحجه همان سـال، سـروده   تا ذي 760امير مبارز و قتل خواجه برهان، يعني بين رمضان 

ن غزل شـور و طـراوت و شـادابي    دليل اين ادعا هم آن است كه از ابيات اي. شده است
كامالً آشكار است و اين با وضع حافظ در زمان اميـر مبـارز مطابقـت نـدارد، از سـوي       

كشـد كـه ايـن    تازد و طالع فرخنده خود را به رخ او ميمي» زاهد«ديگر در بيت دوم به 
خود حاكي است از سپري شدن دورة زهد و زهد فروشي در زمان اميـر مبـارز و دليـل    

ر آن است كه در بيت چهارم با شادي تمـام بـه از ميـان رفـتن محتسـب و پرشـدن       ديگ
كند و اينها به روشني بيانگر به پايـان آمـدن حكومـت    گسار اشاره ميجهان از مي و مي

پس به احتمال زياد اين غزل در همـان چنـدماهي كـه بـين كـور      . امير مبارزالدين است
البتـه از بيـت نهـم    . صله بوده، سروده شده اسـت شدن امير مبارز و قتل خواجه برهان فا

آصـف جـم   «توان استفادة ديگري كرد و آن اين است كه حافظ از خواجه بـا عنـوان   مي
دهد خواجه برهان هنوز اي است كه نشان ميكند و لحن سخن او به گونهياد مي» اقتدار

تـوان  ن رو مـي هم در مسند وزارت باقي و دست او در حل و عقد امور باز است؛ از ايـ 
چنـان  گفت، خواجه برهان پس از گرفتار شدن امير مبارز تا چند روز يا يكي دو ماه هم

) 1380:  55(كـوب  دكتـر زريـن  . وزير بوده و اين غزل در همان اوقات گفته شده است
وقتي خبـر بـه شـيراز    «: نويسددر اشاره به رسيدن خبر كور شدن امير مبارز به شيراز مي

كه در نشئة ذوق خويش  –حافظ . رندان ظاهراً با وجد و مسرّت تلقي شدرسيد در بين 
ر، كه هم بدست نور چشم خويش از نور چشم خويش محـروم  ياز فرجام دردناك اين پ



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 194 ����

 
ــود     ــه ب ــأثر فرورفت ــرت و ت ــود، در عب ــته ب ــوش   –گش ــقوط وي دلخ ــود را از س   خ

سادگي و بيخيـالي   ، اما در»اي دل بشارتي دهمت محتسب نماند«: گفتداشت و ميمي
هنـوز   –برهـان ملـك و ديـن و دولـت      –پنداشت كـه برهـان وزيـر    خويش چنان مي

يـك  . همچنان در مسند خويش خواهد مانـد » آصف جم اقتدار«برجاست، و چون يك 
چون شاه شجاع و همدستان كه دولت محتسب را پايان دادند، وزيـرِ وي را  ! وهم باطل

ترين و تـاريكترين ايـام دولـت مبـارزي بـه      در سخت وزيري كه حافظ. نيز كنار نهادند
  داشـت، نيـز چنـدي بعـد كشـته شـد، امـا نـام او در         لطف و حمايت او دل خوش مـي 

  ».هايي كه حافظ براي وي سروده بود جاويد ماندغزل
حافظ چندين صفت براي خواجه برهان برشـمرده اسـت كـه     12تا  10در ابيات 

خشندگي، انديشمندي و دورانديشـي، عـدل گسـتري و    برهان ملك و دين، ب: عبارتند از
دو بيت آخر هم دعا براي بقا و شادي خواجه برهان و حـاكي اسـت از   . نيرومندي اراده

  .عالقه قلبي حافظ به او

  :غزل دوم

  Ĥليّلــيــا مبســماً يحــاكي درجــاً مــن ال
  دهد فـريبم حالي خيال وصلت خوش مي

  مي ده كه گرچه گشتم نامه سـياه عـالم  
  يار جامي وز خلـوتم بـرون كـش   ساقي ب

  از چار چيز مگـذر گـر عـاقلي و زيـرك    
  چون نيست نقش دوران در هيچ حال ثابت
  صافيست جام خاطر در دور آصف عهـد 
  الملــك قــد تبــاهي مــن جــده و جــده
  مسند فروز دولت كان شـكوه و شـوكت  

  

  يارب چه درخور آمد گـردش خـط هاللـي     
  تا خود چه نقش بازد ايـن صـورت خيـالي   

  ميــد كــي تــوان بــود از لطــف اليزالــينو
  تــا دربــدر بگــردم قّلــاش و الابــالي    
  امن و شراب بيغش معشوق و جـاي خـالي  

  خـوريم حـالي  حافظ مكن شكايت تـا مـي  
  قــم فاســقني رحيقــا اصــفي مــن الزّلــال
  يارب كه جاودان باد اين قدر و ايـن معـالي  
ــالي  ــت بونصــر بوالمع   برهــان ملــك و مل

 

بيت سوم كه از . ب با عهد حكومت امير مبارز استحال و هواي اين غزل متناس
كـه مـردي خشـك و     –تواند تعريضي باشد به امير مبارز گويد، ميلطف الهي سخن مي

خطا بماننـد و بيـت   متعصب بود و بيهوده انتظار داشت همه انسانها هميشه معصوم و بي
دورة مزبـور   گويد كه بازهم با وضع حافظ درچهارم از در خلوت بودن خود سخن مي

در بيت پنجم كه به امن و جايِ خالي و مي و معشوق اشاره كرده، ممكـن  . تناسب دارد
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: گويـد هاي دورة مبارزي باشد، همچنانكه در جـاي ديگـر مـي   است اشاره به سختگيري

كند كه اگر صراحي مي و حريفـي  و يا سفارش مي» كنندپنهان خوريد باده كه تعزير مي«
» تيـز اسـت  «و محتسب هم البته » انگيز استعقل كوش كه ايام فتنهبه «به دست آوردي 

، معلـوم اسـت كـه واقعـاً     »دست از شـكايت بـردار  «: كندو در بيت ششم كه توصيه مي
تـوان  به همين خاطر مـي . زندناراحت است و اين ناراحتي شور و شادي او را به هم مي

) 1380:  128(دكترغني . استسروده شده  760تا  756هاي گفت كه اين غزل بين سال
كند در بيت هفتم به آسودگي خار در ساية اين وزير خردمند اشاره مي. نيز براين باورند

الدين توانسته در عهد سراسـر سـختي و   دارد كه خواجه برهانو به اين وسيله معلوم مي
هد كه دخشونت امير مبارز، امنيت خاطري براي حافظ فراهم آورد و اين خود نشان مي

كرد، ولي از نزديـك شـدن بـه وزيـر او و     اگر چه حافظ از دستگاه امير مبارز دوري مي
دو بيت آخر هم به مدح خواجه و دعا براي بقاي قدر و معالي . ستايش او ابايي نداشت
كـه در   –در ديوان حافظ در همين دو غـزل و آن يـك قطعـه    . او اختصاص يافته است

اهللا اشـاره شـده   الدين فـتح صراحتاً به نام خواجه برهان –بعضي از نسخ ديوان او هست 
  :براين باور است كه غزل) 72: شناسي جلد سوم حافظ(آقاي مهدي برهاني . است

  سـت ادبـي اگرچه عرض هنر پيش يار بـي 
  

  سـت دهان خموش و ليكن زبان پر از عربي  
 

در مقطـع غـزل   » جهخوا«سروده شده و منظور از نيز احتماالً در دورة امير مبارز 
دليل ايشان آن است كـه حـافظ   . الدين باشدوزيري است كه ممكن است خواجه برهان

در اين غزل از اوضاع زمانه انتقاد كرده پس حتماً اين غزل در زمانة اميـر مبـارز سـروده    
قانع كننده نيست؛ چرا كه اوالً لفظ خواجه همه جا به به نظر من دليل ايشان . شده است
. ير يا لقب يك وزير نيست بلكه ممكن است به عنوان مخاطب عام ايـراد شـود  معني وز

  :خواندمثالً حافظ در جايي ناصح را به عنوان خواجه مي
  

  ناصحم گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق
  

  برو اي خواجة عاقـل هنـري بهتـر از ايـن      
 

ايـن غـزل در    انتقاد از اوضاع اجتماعي دليل اين نيست كه حتمـاً  وثانياً اعتراض 
اينگونه نبوده كه حافظ فقط در عهـد اميـر مبـارز از    . دوران امير مبارز سروده شده است

برد، از اوضـاع  جامعه انتقاد كند، او حتي در غزلي كه صريحاً در آن از شاه شجاع نام مي
  .كندجامعه انتقاد مي
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نـي حـافظ و   بيدر پايان اين قسمت به يك نكته اخالقي كه بيانگر انصاف و واقع

امير مبـارز ميانـة خـوبي نـدارد،     با كنم و آن اينكه حافظ درسي براي ما است، اشاره مي
ستايد و دوست دارد؛ حال آنكه ما نوعاً اگـر از يـك نظـام يـا جنـاح      ولي وزير او را مي

كند كه در مورد هر كس بـا  خوشمان نيايد، در حالي كه انصاف و عدالت به ما حكم مي
ها و حاالت نفساني خودش قضاوت كنيم و صرف انتساب كسي را بـه  توجه به ويژگي

  .حزبي يا نظامي مالك داوري قرار ندهيم

  الدين محمد صاحب عيارخواجه قوام -3-2-1

بـه  . الدين محمد، وزير دانشمند و با كفايت شاه شـجاع بـوده اسـت   خواجه قوام
الـدين بـه مالزمـت شـاه     خواجـه قـوام  ) 58ص ( تاريخ آل مظفرگفتة محمود كتبي در 

كـه در ايـن    –شجاع مخصوص شد به اين ترتيب، خواجه مربي و مـالزم شـاه شـجاع    
به عنوان نايب شـاه شـجاع و در سـال     752در سال . شد –وقت جواني هفده ساله بود 

به عنوان قائم مقام شـاه شـجاع در    756در سال . السلطنه انتخاب شدبه عنوان نايب 755
  وقتـي كـه شـاه شـجاع بـه سـلطنت رسـيد، خواجـه         . ماي اين شهر شـد كرمان، فرمانفر

،  دستور الـوزراء (الدين محمد را به وزارت خود گماشت و به تعبير خوانـدمير در  قوام
به اندك زماني خدمت خواجه در وزارت و نيابت به نـوعي ترقـي كـرد كـه     «) 248ص 
دخل نمانـد، بلكـه جنـاب    يك از امرا و اركان دولت را در تمشيت مهمات مملكت هيچ

از » .وزارت مĤب به خالف رأي شاه شجاع نيز مرتكـب سـرانجام بعضـي از مهـام شـد     
الـدين مـردي   يد كـه خواجـه قـوام   آبررسي منابع تاريخي و من جمله از قطعة باال برمي

صاحب اقتدار و با شكوه و شوكت بوده است، به طوري كـه در زمـان وزارتـش دسـت     
را از دخالت در امور كوتاه كرده و بـه همـين سـبب بـه حسـادت و      امرا و اركان دولت 

از سوي ديگر شـاه شـجاع   . توطئه آنان دچار شده و سرنوشتي مشابه اميركبير يافته است
گويا او را از طغيـان خواجـه ترسـانده    . از نفوذ و قدرت فراوان خواجه بيمناك شده بود
آيـد  البتـه آنگونـه كـه از تـاريخ برمـي      .بودند، يا اينكه خود او به توهم دچار گشته بود

زد و حتـي از  الدين در حضور شاه شجاع با گستاخي و جسارت حرف مـي خواجه قوام
اي از اين نمونه) 1380:  263(كوب دكتر زرين. ريشخند كردن او هم ابايي نداشته است

كرده  معيني نقل منتخب التواريخسخنان نيشدار خواجه خطاب به شاه شجاع را از قول 
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خواجه شد، به همين خـاطر در   به هر حال اين امور باعث بدگماني شاه شجاع بر. است

هــاي او را دسـتگير و امـوالش را ضـبط كــرد و خـود او را پـس از شـكنجه       764سـال  
دستور (اي را به واليتي فرستاد وحشيانة فراوان كشت، بدنش را پاره پاره كرد و هر پاره

ار بسياري از وزيران آزاده و دانشـمند ايرانـي مشـابه همـين     پايان ك). 248ص : الوزراء
راستي كه همنشيني و مالزمت پادشاهان خودسر خودكامه . الدين بوده استخواجه قوام

  .هميشه آبستن چنين خطراتي است
حافظ به اين وزير بلندهمت ارادتي عميق و عشقي شديد داشـته و يـك قصـيدة    

  .طعه براي او سروده استبلند، دو غزل بسيار زيبا و دو ق

  :قصيده -1

  زدلبـــري نتـــوان الف زد بـــه آســـاني
  هاسـت خـوبي را  بجز شـكر دهنـي مايـه   

ــد    ــدان نرس ــري ب ــلطنت دلب ــزار س   ه
  هسـتي مـن   چه گردها كـه برانگيختـي ز  

ــه همنشــيني  ــدان ب ــرود آرن   روســري ف
  بيار باده رنگين كه يـك حكايـت راسـت   
  به خاك پاي صبوحي كنان كه تا من مست

  چ زاهــد ظــاهر پرســت نگذشــتمبــه هــي
  به نام طـرة دلبنـد خـويش خيـري كـن     
  مگيــر چشــم عنايــت زحــال حــافظ بــاز
  وزير شـاه نشـان خواجـة زمـين و زمـان     
ــي    ــدبن عل ــا محم ــت و دني ــوام دول   ق
  زهي حميده خصالي كه گـاه فكـر صـواب   
ــد   ــي زيب ــو را هم ــاقي ت ــت ب ــراز دول   ط
  اگر نـه گـنج عطـاي تـو دسـتگير شـود      

  سـت را هيـواليي تو را كه صورت جسم تو 
ــه ت ــدام پاي ــرد ك   عظــيم نصــب شــايد ك

ــرّ ــوت ك ــدس  ودرون خل ــالم ق ــان ع   بي
  تو را رسد شـكرآويز خـواجگي گـه جـود    

  هزار نكتـه در ايـن كـار هسـت تـا دانـي        
  بـــه خـــاتمي نتـــوان زد دم ســـليماني
  كه در دلي بـه هنـر خـويش را بگنجـاني    

  رانـي مباد خسته سـمندت كـه تيـز مـي    
  سـري و سـاماني  هاست درين بـي كه گنج

  بگــويم و نكـــنم رخنـــه در مســـلماني 
ــه  ــر در ميخان ــتاده ب ــاني، س ــه درب   ام ب

  پنهـاني كه زيـر خرقـه نـه زّنـار داشـت      
ــاني   ــه دارد از پريش ــداش نگ ــا خ ــه ت   ك
ــاني   ــف ث ــه آص ــويم ب ــال بگ ــه ح   وگرن
  كه خرم اسـت بـدو حـال انسـي و جـاني     

  درخشـدش از چهـره فـرّ يزدانـي    كه مـي 
  تــو را رســد كــه كنــي دعــوي جهانبــاني
ــاني     ــالم ف ــام ع ــرد ن ــت نب ــه همت   ك
ــي  ــه ويران   همــه بســيط زمــين رونهــد ب
ــاني،   ــاس انس ــي در لب ــوهر ملك ــو ج   چ

  ك فكـرت نـه برتـر از آنــي   كـه در مسـال  
  صــرير كلــك تــو باشــد ســماع روحــاني
  كــه آســتين بــه كريمــان عــالم افشــاني
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  صواعق سـخطت را چگونـه شـرح دهـم    
ــنم   ــه ك ــان چگون ــت را بي ــوابق كرم   س
  كنون كه شاهد گل را به جلـوه گـاه چمـن   
  شــقايق از پــي ســلطان گــل ســپارد بــاز
ــار  ــاد به ــعي نســيم ب ــيد زس ــدان رس   ب
  سحرگهم چه خوش آمد كه بلبلي گلبانـگ 
  كه تنگدل چه نشـيني زپـرده بيـرون آي   

  نخوري برجمال گل يـك مـاه   مكن كه مي
  به شكر تهمت تكفير كـز ميـان برخاسـت   
  جفا نـه شـيوة ديـن پـروري بـود حاشـا      
  رمــوز ســرّ انــالحق چــه دانــد آن غافــل

  سـازد درون پردة گل غنچه بـين كـه مـي   
ـ        ذارطرب سـراي وزيـر اسـت سـاقيا مگ

  تو بودي آن دم صبح اميـد كـز سـر مهـر    
  كنـي گـه گـاه   ام كه زمن يـاد مـي  شنيده

  كني از من سخن جفا ايـن اسـت  طلب نمي
  زحافظان جهان كس چو بنده جمـع نكـرد  

ــهــزار ســال ب ــنق ــدايح م   ا بخشــدت م
ـ    دم ولـي اميـدم هسـت   يسخن دراز كش

  هميشه تا به بهاران هـوا بـه صـفحة بـاغ    
  دراز به بـاغ ملـك زشـاخ امـل بـه عمـر      

 

  هـــاي طوفـــانينعوذبـــاهللا از آن فتنـــه
ــارك اهللا  ــانياز آن كارتبــ ــاز ربــ   ســ

  به جز نسـيم صـبا نيسـت همـدم جـاني     
ــه    ــبا كّل ــان ص ــه بادب ــاني ب ــاي نعم   ه

ــوانيكــه الف مــي ــد از لطــف روح حي   زن
  گفـت در سـخنراني  زد و مـي به غنچه مي

  كه در خم است شـرابي چـو لعـل رمـاني    
  خـوري پشــيماني كـه بـاز مـاه دگــر مـي    

  و مـل داد عـيش بسـتاني    بكوش كز گـل 
  همه كرامت و لطـف اسـت شـرح يزدانـي    

  هـاي سـبحاني  كه منجذب نشـد از جذبـه  
ــاني   ــل پيك ــو لع ــم ت ــدة خص ــر دي   زبه

  آنجـا كنـد گـران جـاني     كه غير جام مـي 
  ظلمـــانيبرآمـــدي و ســـرآمد شـــبان 

  خـواني ولي به مجلس خـاص خـودم نمـي   
  وگرنه با تو چه بحـث اسـت در سـخنداني   
  لطـــايف حكمـــي بـــا كتـــاب قرآنـــي
  چنين نفيس متاعي بـه چـون تـو ارزانـي     
ــاني  ــاجرا بپوش ــدين م ــو ب ــل عف ــه ذي   ك

  ز خــطّ ريحــاني  هــزار نقــش نگــارد  
ــاني   ــه آس ــت ب ــل دولت ــاد گ ــكفته ب   ش

 

است كه آنچنان بخت بلندي داشـته كـه    الدين تنها وزير سعادتمنديخواجه قوام
  . اي سروده و نام او را پاياپـا بـا اشـعار خـود جاويـد كـرده اسـت       حافظ براي او قصيده

طور كه در بيت سي و هفتم اشاره فرموده، مدايح حافظ عمري هزارسـاله و بيشـتر   همان
راز و حوالي در قرن هشتم بيش از ده وزير در شي. به اين وزير بلند اقبال عطا كرده است

ار آنـان بـه   نـ آن وجود داشته، اما از آنجا كه حافظ به آنها تـوجهي نكـرده، مـا هـم از ك    
اين است كه بايد به قدرتمندان و حاكمان سفارش كرد كه اگر طالب . گذريمسرعت مي

بقاي نام خود و جوياي ذكر جميل خويشـند، دسـت از دامـن هنرمنـدان و دانشـمندان      
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هنر خود را در دل آنها بگنجانند، تا متاع نفيس مـدايح خـود را بـه    بزرگ برندارند و به 

  .آنان ارزاني دارند
توان دريافت كه اين قصيده در از ابيات هشتم، بيست و هشتم و بيست و نهم مي

بـه نظـر   . هاي پس از زوال حكومت امير مبارز سروده شـده اسـت  نخستين روزها و ماه
بـه سـبك غزلسـرايي خـويش بسـيار      «: ين قصـيده حافظ در ا) 1375:  511(دكتر معين 

سـرايي عـدول كـرده و مخصوصـاً     الحقيقه از سبك قصـيده يعني في. تنزديك شده اس
تغزّل آغاز قصيده اين خاصه را بدان بخشيده و بالّنتيجه قصيده از متانت و صالبت خود 

ائب اين حقيـر در تأييـد نظـر صـ    » .افتاده، در عوض از ذوق و لطف مشحون شده است
گويم كه به نظر من احتماالً اين قصيده در ابتدا يك غزل تمام عيار از نظر دكتر معين مي

شكل قصيده فعلـي  به و آن را  لفظ، معني و قالب بوده و بعداً حافظ ابياتي بر آن افزوده
  دليل اين سخن هم آن است كه حـافظ معمـوالً غـزل را بـه طـور كامـل       . درآورده است

آورد و ايـن كـار را   ز تخّلص خود، يك تا سه بيت در مدح ممدوح ميسرايد و بعد امي
تـوان غـزل كامـل و    آميـز، مـي  دهد كه با حذف ابيات سـتايش چنان با مهارت انجام مي
در بيـت  . نُه بيت آغازين اين قصيده هم يك غزل كامـل اسـت  . تمامي را به دست آورد

الـدين گريـز   قـوام  ه مدح خواجـه آورد و به زيبايي تمام بدهم حافظ تخّلص خود را مي
اگر يكي دو بيت بعد از بيت تخلص را هم در نظر بگيريم، غزلي كـامالً مشـابه   . زندمي

بـه   –الـدين بـود   كه در مدح خواجـه برهـان  » ديدار شد ميسر و بوس و كنار هم«غزل 
جاست كه در هر دو شعر شيوة گريز به مدح كـامالً مثـل هـم    آيد و جالب ايندست مي

دهـد، در  يعني حافظ از طريق شكايت از معشوق به ممدوح، اين كار را انجام مي. است
  :بيت دهم آن غزل گفته است

  حافظ اسير زلف تـو شـد از خـدا بتـرس    
 

ــم       ــدار ه ــم اقت ــف ج ــاف آص   وز انتص
 

  :گويدو در اينجا نيز در بيت دهم مي
  مگيــر چشــم عنايــت زحــال حــافظ بــاز

 

ــان     ــف ث ــه آص ــويم ب ــال بگ ــه ح   يوگرن
 

به هر صورت خواه ادعاي ما درست باشد، خواه نه اين قصـيده بـه غـزل بسـيار     
از بيت يـازده، تـا بيسـت و    . نزديك است و از هنجار معمولي قصيده عدول كرده است

يك مدح وزير است و از بيت بيست و دوم توصيف طبيعت و توصيه به شـادخواري و  



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 200 ����

 
وبـاره بـه  مـدح وزيـر و مطـرح      ميگساري است و از بيت سي و يك تا سي و هشت د

كردن تقاضاي خود پرداخته است و دو بيت آخـر هـم طبـق معمـول دعـا بـراي بقـا و        
: الـدين آورده اسـت، عبارتنـد از   صفاتي كه حافظ براي خواجه قوام. كاميابي وزير است

نشان، خواجة زمين و زمان، ماية خرمي انس و جن، قوام دولت و آصف ثاني، وزير شاه
راي فرّ يزداني، داراي رأي صائب، حميد خصال، شايستة پادشـاهي، بلنـدهمت،   دين، دا

صورت، باال مقام، داراي خشم شديد در موقع خود و داراي سيرت انسانبخشنده، فرشته
ه و تشـ ي از اين صفات را خواجـه قطعـاً دا  برخ. بخشش و كرامت فراوان در جاي خود

ولي انتساب بعضـي از ايـن صـفات خـالي از      هيچ اغراقي در بازبستن آنها به او نيست،
مبالغه و بزرگنمايي نيست و ماية آنها خيال شاعرانة حافظ است نـه واقعيـات و حقـايق    

صرير كلك تو، در خلـوت فرشـتگان سـماع    «: گويدخارجي؛ به عنوان مثال آنجا كه مي
  يرانـي  اگر عطاي تو نباشـد بسـيط زمـين رو بـه و    «: گويديا آنجا كه مي! »روحاني است

جا كه گويد، ولي از آن، گويي عنصري يا ظهير فاريابي است كه دارد مدح مي»گذاردمي
هـاي آن  اين مدايح خطاب به وزيري دانشمند و خيرخواه است، آدمي از خواندن اغراق

ام كـه گهگـاه از مـن يـاد     شنيده: گويدحافظ در بيت سي و چهار مي. شودناراحت نمي
  خــودت دعــوت  صطــور اســت چــرا مــرا بــه مجلــس خــاكنــي، حــاال كــه ايــن مــي
شـناخته، از  الدين حـافظ را شخصـاً مـي   آيد كه خواجه قوامكني؟ از اين بيت بر مينمي

كـرده  مراتب شاعري و فضل او آگاه بوده و از ايـن رو در مجـالس خـود از او يـاد مـي     
خواهد كه حـافظ  حافظ با زيبايي تمامي و حتي با منت گذاشتن بر وزير، از او مي. است

در بيت بعدي وزير را بـه  . را به محافل خاص خود دعوت كند و از او طلب شعر نمايد
گويد جفاي تو اين است كـه از مـن طلـب    كند و ميدر حق خود متهم مي»  جفاكاري«

گويد من هـم حـافظ قـرآنم    كند و ميدر دو بيت بعد خود را معرفي مي. كنيسخن نمي
توان دارم كه لطايف حكمت را بهتر از هر كسي بـا نكـات    قدرهم شاعر و سخندان و آن
پذيرد؛ پس تو چه نام تو وارد اشعار من شود، مهر جاودانگي ميقرآني جمع كنم و چنان

ايـن ابيـات از سـويي بيـانگر     . بايد مرا به مجلس خود بخواني و از من طلب شعر كنـي 
ر نقش وزيران در پـرورش و  عشق فراوان حافظ به خواجه است و  از سوي ديگر بيانگ

دهد كه حتـي شـاعري آزاده مثـل حـافظ خـود را از      رشد شاعران و به خوبي نشان مي
و البته با مراجعه به تـاريخ  . بيندنياز نميالدين بيلطف و عنايت وزيري مثل خواجه قوام
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كـوب در ايـن بـاره نوشـته     دكتر زرين. توان علت عالقة حافظ به خواجه را دريافتمي

در اين دوره نسبت به وي لطـف و   –صاحب عيار  –الدين وزير مخصوصاً قوام«: ستا
از اشـعار  . گويند او را در يك مدرسه به كار تدريس واداشته بود. محبت دوستانه داشت

توان دانست كه صاحب عيـار چـه كـار ديگـري بـه ايـن شـاعر        ديوان البته درست نمي
حافظ پيداست كه وي او را براي خود به منزلة يك اما از گفته . واگذاشته بود» دانشمند«

  ).114:  كوچة رنداناز (» كرد و يك مربيحامي تلقي مي

  :غزل -2

  به حسنِ خلق و وفا كس به يـار مـا نرسـد   
  انـد اگر چه حسن فروشان به جلـوه آمـده  

  به حق صحبت ديرين كه هـيچ محـرم راز  
  هزار نقـش برآيـد زكلـك صـنع و يكـي     

ــازار    ــه ب ــد ب ــزار نق ــد ه ــات آرن   كائن
ــد    ــان رفتن ــر كانچن ــة عم ــغ قافل   دري

  رنج حسـودان مـرنج و واثـق بـاش     دال ز
  چنان بزي كه اگر خـاك ره شـوي كـس را   
  بسوخت حافظ و ترسم كه شـرح قصـة او  

 

  ترا در ايـن سـخن انكـار كـار مـا نرسـد        
  كسي به حسن و مالحت به يـار مـا نرسـد   

  گـزار مـا نرسـد   به يـار يـك جهـت حـق    
ــا   ــش نگ ــذيري نق ــه دلپ ــد ب ــا نرس   ر م

  يكي بـه سـكة صـاحب عيـار مـا نرسـد      
  كه گردشـان بـه هـواي ديـار مـا نرسـد      
ــد   ــا نرس ــدوار م ــاطر امي ــه خ ــد ب ــه ب   ك
ــد    ــا نرس ــذار م ــاطري از رهگ ــار خ   غب
ــد    ــا نرس ــار م ــه كامك ــمع پادش ــه س   ب

 

بيـر دكتـر غنـي    عنكتة جالبي كه در اين غزل وجود دارد آن است كه حافظ بـه ت 
سـتايد  م معشوق قرار داده و با زبان لطيف غزل او را ميممدوح را قائم قا) 1380: 229(

» صـاحب عيـار  «الـدين يعنـي   چه در بيت پنجم به لقب خواجه قـوام و در حقيقت چنان
صفاتي كـه حـافظ در   . كرد، ممكن نبود، بتوان اين غزل را غزل مدحي خوانداشاره نمي

  تمـام عيـار وفـادار    اين غزل براي ممدوح آورده، همان صفاتي است كه بـراي معشـوق   
گزار و نگاري خوش خلق، وفادار، داراي حسن و مالحت، يار يك جهت حق: آورندمي

در بيت پنجم با چنان مهارت و زيبايي به لقب . مانندي استكه داراي نقش دلپذير و بي
توان آن را جدا از لقب او به عنوان يك صفت جداگانـه بـراي   خواجه اشاره كرده كه مي

) 74ص : شناسـي حـافظ جلد سوم (به نظر آقاي مهدي برهاني . نظر گرفتمعشوق در 
  گيـرد و او را بـه زنـدان    اين مرد محبوب خواجـه خشـم مـي    هنگامي كه شاه شجاع بر«
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سرايد كه به شاه هشـدار داده و   افكند، حافظ براي تجليل و احتماالً تبرئه او غزلي ميمي

  ».تقريباً از او شفاعت كرده است
الدين هنوز زنده اسـت و از بيـت   آيد كه خواجه قوامت اول اين غزل برمياز ابيا

توان دريافت كه وزير هنوز زنـده  كند، ميهفتم نيز كه به نرنجيدن از حسودان توصيه مي
است و به خاطر حسادت رقيبان گرفتار شده است و بيت آخر هـم شـكايت يـا عـرض     

از پادشاه كامكار، يعنـي شـاه شـجاع،     خواهدحال حافظ از اين حادثه است و گويي مي
تـوان  اگر چنين باشد ابيات اول غزل را مي. تقاضاي بخشش و شفاعت براي خواجه كند

هشداري به شاه شجاع در نظر گرفت، به اين ترتيب كه حافظ با شمردن صفات عالي و 
خواهد به پادشـاه توصـيه كنـد، مبـادا چنـين فـردي را       معرفي شخصيت واالي وزير مي

تنها چيـزي كـه ايـن    . كشي و خود را از نعمت مصاحبت و مشاورت او محروم نماييب
توان استنباط كرد كه غزل بعـد از  كند بيت ششم است كه از آن ميحدس را ضعيف مي

  .مرگ خواجه گفته شده است

  :غزل -3

  نكه رخسار ترا رنـگ گـل و نسـرين داد   آ
  و انكه گيسوي ترا رسـم تطـاول آموخـت   

ــن همــان روز ز ــدم م ــاد طمــع ببري   فره
  گر نبود كنج قناعـت بـاقي اسـت    گنج زر

  ست جهان از ره صورت ليكنخوش عروسي
  بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوي
  در كف غصة دوران دل حـافظ خـون شـد   

 

  صــبر و آرام توانــد بــه مــن مســكين داد  
  هــم توانــد كــرمش داد مــن غمگــين داد
  كه عنـان دل شـيدا بـه لـب شـيرين داد     

  گدايان ايـن داد ه كه آن داد به شاهان بآن
  هر كه پيوست بدو عمر خودش كـاوين داد 

  اصه اكنون كه صـبا مـژدة فـروردين داد   خ
  الـدين داد از فراق رخت اي خواجـه قـوام  

 

اي است كه حافظ براي وزير اين غزل بسيار زيبا و لطيف در حقيقت مرثيه گونه
تـوان  پس از مرگ وزير سروده شده، مي از آنجا كه اين غزل. خود سروده است محبوب

گزاري حافظ دانست و از آن دريافت كه حافظ اگر هم در آن را عالمت وفاداري و حق
زمان حيات اين وزير او را ستوده صرفاً به خاطر سود و منافع مادي نبوده است؛ چرا كه 

ينيم كـه حـافظ   بسودي ندارد، مي چاكنون كه ديگر وزير از ميان رفته و ستايش از او هي
الـدين مـورد   نكتة ديگر اين است كه خواجه قـوام . ستايدبازهم به ياد اوست و او را مي



 
        ����  203        وزيران عصر حافظ در ديوان حافظ

  

 
غضب شاه شجاع قرار گرفت و توسط او به ديار عدم فرستاده شد؛ با اين حـال طبيعـي   

خـاطر تـرس از او بـه سـتايش خواجـه       احترام شاه شجاع يا بـه  است كه حافظ بايد به
سـتايد و ايـن خـود    ينيم كه با زيبايي و با شور و شوق فراوان او را ميبنپردازد، ولي مي

بيانگر شجاعت و پايداري حافظ در عـالم دوسـتي اسـت و فريـاد جانسـوز حـافظ در       
بيـانگر اوج درد و  » الـدين داد از فراق رخت اي خواجه قـوام «: گويدمصراع آخر كه مي
  .رگ استدر فراق اين وزير دانشمند و بز سوز دروني حافظ

گويي همـان روزي  . آموز استاي زيبا و درسهاي سوم و پنجم داراي نكتهبيت
الدين دست دوستي و ارادت به شاه شجاع داد و وزارت او را قبول كرد، كه خواجه قوام

  همان روز سند قتل خـود را امضـا كـرد؛ همچنانكـه عشـق فرهـاد بـه شـيرين عشـقي          
لخ و جانگداز نداشت، هر وزيري هـم كـه دل بـه    فرجام بود و سرانجامي جز مرگ تبي

وزارت و دوستي شاهي خوش كند، بايد از زندگي او طمع بريد و هر آن انتظار سـپرده  
شدن او به تيغ مرگ را داشت و در حقيقت مجالسـت بـا شـاهان خودخـواه خودكامـة      

وابيـدن  بيني نيست، به منزلـة خ رو قابل پيشدمدمي مزاج كه رفتار و تصميمشان به هيچ
  .در گذرگاه سيل يا  دست كردن در دهان شير است

  :قطعه -4

  اعظم قوام دولـت و ديـن آنكـه بـر درش    
  با آن وجود و آن عظمت زيـر خـاك رفـت   
  تـا كــس اميـد جــود نـدارد دگــر زكــس   

 

  از بهــر خــاكبوس نمــودي ملــك ســجود  
ــاه ذي   قعــد از عرصــة وجــوددر نصــف م

  »اميـذ جـود  «آمد حـروف سـال وفـاتش    
 

بـه  » اميذ جود«عبارت . الدين استتاريخ وفات خواجه قوام هه شامل ماداين قطع
در ايـن قطعـه بـه    . الدين استكه سال قتل خواجه قوام 764حساب ابجد برابر است با 

  .عظمت و بخشش فراوان خواجه اشاره شده است

  :قطعه -5

ــاك داشــتي در اصــل  ــر پ ــر گه ــدا اگ   گ
ــام زرش  ــوس ج ــردي فس ــاب نك   ور آفت

  جهـان را سـر خرابـي نيسـت     وگر سراي

ــتي      ــدار بايس ــرمش م ــة ش ــرآب نقط   ب
ــتي   ــگوار بايس ــي خوش ــي ز م ــرا ته   چ
ــتي   ــتوار بايس ــن  اس ــه از اي ــاس او ب   اس
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ــه زر قلــب داشــتي كــارش  ــه گــر ن   زمان
  چو روزگار جز اين يك عزيز بيش نداشـت 

 

  به دسـت آصـف صـاحب عيـار بايسـتي     
ــتي    ــار بايس ــي از روزگ ــر مهلت ــه عم   ب

 

الدين سـروده  حافظ است و بعد از كشته شدن خواجه قواماين قطعه منسوب به 
  از ايـن اشـعار عالقـة فـراوان حـافظ بـه خواجـه        ). 231ص : عصر حـافظ (شده است 

مطلبي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين اسـت  . الدين محمد قابل استنباط استقوام
شكار است كه او عشقي شديد الدين كامالً آكه از خالل ابيات حافظ دربارة خواجه قوام

تـرين  دانيم كـه شـاه شـجاع بـا وحشـيانه     الدين دارد و از سوي ديگر ميبه خواجه قوام
حـال ايـن   . الدين را به قتل رسانده و بدن او را پاره پاره كرده اسـت وضعي خواجه قوام

د كنـ وار از خواجه ياد مـي شود كه چرا حافظ از يك طرف آنگونه شيفتهسؤال مطرح مي
ستايد؟ ايـن مطلـب بـه    و از طرف ديگر قاتل او، شاه شجاع، را هم آن طور عاشقانه مي

كوشم تـا حـافظ را بـه خـوبي تبرئـه      هيچ روي براي من قابل هضم نيست و هر چه مي
آخر چطور ممكن است كه آدمي دو نفر را كه يكي از آنها قاتل وحشـي  . توانمكنم، نمي

ــه نظــر مــي  و ســنگدل ديگــري اســت عاشــقانه دوســت  ــد داشــته باشــد؟ ب   رســد رن
هاي بزرگ  اشـتباهات پـاك   مصلحت سوزي به عظمت حافظ نيز دامن كبريائيش از لكه

دانـيم كـه شـاه    حافظ در موارد ديگر هم از اين كارها كرده اسـت؛ مـي  . و پالوده نيست
اند، ولي حافظ تا زماني كه شاه يحيي حـاكم شـيراز   يحيي دشمن هم بوده منصور و شاه

بوده، او را ستوده است و هنگامي كه شاه منصور، شاه يحيي را از شيراز رانده و خود به 
همچنـين اسـت   . جاي او بر تخت نشسته است، حافظ بازهم به مدح او پرداختـه اسـت  

ايـن  . اني و شـاه منصـور و شـاه يحيـي    خوضعيت حافظ در برابر شاه شجاع و امراي ايل
حـافظ   ةديوان حـافظ در مقـام قضـاوت دربـار     شود كه خوانندةدست مسائل باعث مي

  .همچنان مردد و دودل باقي بماند و گاه از ارادتش نسبت به حافظ كاسته شود
الـدين  الدين صاحب عيار را نبايد بـا حـاجي قـوام   آخرين نكته آنكه خواجه قوام

اولي همچنانكه گفتيم وزير شـاه شـجاع بـوده و در سـال     . حسن تمغاجي اشتباه گرفت
الدين حسن از متموّلين صـاحب كـرم شـيراز در    از دنيا رفته است ولي حاجي قوام 764

حافظ در سه غـزل و سـه   . درگذشته است 754عهد شاه شيخ ابواسحاق بوده و در سال 
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قطعه از حاجي قوام ياد كرده است و يكي از ابيات معروف او دربارة اين شـخص ايـن   

  :است
ــالل  ــتي ه ــك و كش ــر  فل ــاي اخض   دري

 

ــا ه   ــوام م   ســتند غــرق نعمــت حــاجي ق
 

  الدين تورانشاهجالل هخواج -4-2-1

تـا   766او از سـال  . الدين تورانشاه، وزير معروف شاه شجاع استخواجه جالل
الـدين  خواجه جالل. به مدت بيست سال وزارت شاه شجاع را برعهده داشت 786سال 

مرگ طبيعي از  به قتل نرسيد و بهيكي از معدود وزيراني است كه از كار بركنار نشد، يا 
الـدين از  خواجـه جـالل  ) 249ص ( دستور الـوزراء طبق گفتة خوانـدمير در  . دنيا رفت

ود مـ طرف شاه شجاع حاكم ابرقو بود و هنگامي كـه شـاه شـجاع از بـرادرش شـاه مح     
شكست خورد و از شيراز بيرون رفت، خواجـه تورانشـاه در ابرقـو بـه خـدمتگزاري او      

در آن روزهاي تلخ شكست و ناكامي، در شاه  –ها ها و وفاداريين دلجوييپرداخت و ا
از اين رو شاه شجاع او را با خود به شيراز برد و تا آخرعمـر شـاه   . شجاع بسيار اثر كرد

شـاه شـجاع در هنگـام مـرگ، در مـورد خواجـه       . شجاع مقام  وزارت در دست او بود
العابدين سـفارش كـرد و رعايـت    ان زينتورانشاه به طور اختصاصي به جانشينش، سلط

از اين رو پس از مرگ شاه شجاع بازهم مقـام وزارت  . احترام و شأن او را خواستار شد
  .برعهدة او بود تا اينكه چند ماه بعد درگذشت

اين وزير دانشمند و بزرگوار به شدت مورد عالقة حافظ بوده؛ به طـوري كـه در   
دكتـر غنـي   . يحاً نام خواجه تورانشاه آمده استديوان او در يك قطعه و هفت غزل صر

انـد  اي را ذكر كرده و گفتهقصيده) 1375:  510(و دكتر معين ) 286-7(در عصر حافظ 
هاي خطي و چاپي ديوان حافظ وجـود دارد و حـافظ آن   كه اين قصيده در بيشتر نسخه
  :مطلع قصيده اين است. را براي تورانشاه سروده است

  

  اي طـاير فرخنـده دم   خير مقـدم مرحبـا  
 

  شادمان كردي مرا نازم تو را سـر تـا قـدم     
 

بسـيار  . به نظر حقير، قصيدة مزبور بسيار سست و از سبك حافظ بـه دور اسـت  
لـذا از  . بعيد است كه  اين قصيده سرودة حافظ، آن هم در دورة كمال شـعري او باشـد  
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م كـه صـريحاً راجـع بـه     پـردازي پرداختن به آن خودداري ورزيده و به نقل اشعاري مـي 

  :تورانشاه است

  :غزل اول

  زنـم چل سال بيش رفت كه مـن الف مـي  
 

ــنم    ــرين م ــان كمت ــر مغ ــز چــاكران پي   ك
 

  :فرمايدبعد از چهار بيت عارفانه مي
  حيف است بلبلي چو من اكنون در اين قفس
  آب و هواي فارس عجب سفله پـرور اسـت  
ـ       يحافظ به زير خرقه قدح تـا بـه كـي كش

  خجسته كـه در مـن يزيـد عشـق    تورانشه 
 

  با اين لسان عذب كه خامش چـو سوسـنم    
  كو همرهي كه خيمه از ايـن خـاك بـركنم   
ــرافكنم  ــرده زكــارت ب ــزم خواجــه پ   در ب
ــردنم    ــوق گ ــب او ط ــت مواه ــد من   ش

 

دو بيت اول شكايتي است كه خواجه از روزگار خود دارد و كامالً معلـوم اسـت   
و يا براي همة مردم، دلش از شيراز گرفته، آن كه به خاطر بروز مشكالتي براي شخص ا
اي كه به شهر خـود داشـته، بـه فكـر خيمـه      را سفله پرور دانسته و با وجود همة عالقه

اشاره به نابساماني اوضاع در غزلي كه صريحاً نـام وزيـر در   . بركندن از آنجا افتاده است
وان دريافت كه حافظ بـه  تاز بيت ماقبل آخر، به روشني مي. آن آمده، جالب توجه است

بزم تورانشاه راه داشته و نزد او داراي ارج و آبرو بوده است و در بيت آخر به سخاوت 
  .خواجه و حقي كه برگردن حافظ داشته، اشاره شده است

  :غزل دوم

  گرم از دست برخيزد كه با دلـدار بنشـينم  
 

 زجام وصل مي نوشم ز باغ عيش گل چينم   

  :گويدديگر مي پس از سه بيت عاشقانة
  چو هر خاكي كه باد آورد فيضي برد ز انعامت
  نه هر كو نقش نظمي زد كالمش دلپذير افتد

  داري رو از صورتگر چين پـرس اگر باور نمي
  گويي نه كار هر كسـي باشـد  وفاداري و حق

  رموز مستي و رندي ز من بشنو نه از حـافظ 
 

  ز حال بنده يادآور كـه خـدمتگار ديـرينم     
  گيرم كه چاالك است شـاهينم مي تذرو طرفه

  نوك كلك مشكينم خواهد زكه ماني نسخه مي
  الحـق و الـدينم  غالم آصف ثـاني جـالل  

  كه با جام و قدح هر دم نديم ماه و پروينم
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همانندي اين غزل با غزل قبلي آن است كه حافظ دراين غزل هم دو بيت دربارة 

  ديـديم كـه حـافظ خطـاب بـه خواجـه       قـبالً  . مانند خود سـروده  اسـت  شعر زيبا و بي
توان در نظـر  سه فرض براي اين موضوع مي. گفتالدين هم از اين مقوله سخن ميقوام

انـد و  اهل قلم و داراي قدرت نويسندگي بوده خوداول آنكه فرض كنيم وزيران . گرفت
 اند، دوم آنكه بگـوييم كـه وزيرانـي   يافتهارزش سخنان كسي مثل حافظ را خوب در مي

الدين صاحب عيار در تربيت و پرورش نبـوغ حـافظ و   و قوام هالدين تورانشامثل جالل
. اند كه البته ايـن فـرض كـامالً پـذيرفتني اسـت     ديگر هنرمندان و دانشمندان نقش داشته

حافظ در غزلي ديگر به صراحت تمام، شعرهاي خود را مديون تربيـت و توجـه وزيـر    
  .دانسته است

  نظوم كه از طبع انگيخـت حافظ اين گوهر م
 

  ز اثــر تربيــت آصــف ثــاني دانســت      
 

خواهـد وزيـر را   هـا مـي  و فرض سوم آنكه حافظ با اين هشدارها و رجزخواني
اي بديل خود كند و او را از توجه به شـاعراني كـه قـدرت خلّاقـه    متوجه هنر و نبوغ بي

ـ مؤيد اين فرض آن است كه در همين غزل مـي . ندارند، بازدارد هـر كـه نظمـي    «: دگوي
خواهـد، شـاعر   و گـويي مـي  » ترتيب دهد نه آن است كه كالمش  دلپذير و شيوا اسـت 

  .ذوق را رسوا كند و از چشم وزير بياندازدنمايان بي
الـدين تورانشـاه   بـراي جـالل  » حقگـويي «و » وفاداري«در اين غزل به دو صفت 

اي هم كـه حـافظ بـراي    در قطعه. خواندكند و به اين دليل خود را غالم او مياشاره مي
گـويي ايـن   . كنـد او اشاره مي» حقگويي«ماده تاريخ وفات خواجه سروده، باز به صفت 

هاي بارز تورانشاه بوده و توجه حافظ را به خود جلـب كـرده اسـت و    گيژصفت از وي
در محضـر پادشـاه چقـدر دشـوار و بلكـه      » حقگويي«و » بينيحق«البته بديهي است كه 

كسي كـه در محضـر پادشـاه اسـت بايـد حقيقـت را       . البته بسي با ارزش استمحال و 
بر سعدي اگر پادشـاه  كبه ت. خواهد، ببيند و بگويد، نه آنچنانكه هستآنگونه كه شاه مي

بخواند، اطرافيان بايد روز را شب ببينند و در تأييد فرمايش شاه بـه مـاه   » شب«را » روز«
و اين نشانة اوج اسـتبداد و خودكـامگي اسـت كـه     ! و پروين در آسمان روز اشاره كنند

 –راي يك شخص كه هيچ مزيتي بر ديگران نـدارد، جـز قلـدري و تكبـر و زورگـويي      
بـودن  » گـو حـق «و » حـق بـين  «مدار و محور حقيقت قرار گيرد و البته در چنين جايي 



 

 نامه فرهنگ و ادبپژوهش 208 ����

 
ـ   صفتي بسيار عالي و ارزشمند است و حافظ، خواجه جـالل  ه ايـن  الـدين تورانشـاه را ب

ستايد، يا به خاطر اينكه او واقعاً واجـد ايـن صـفت بـوده و يـا از آن رو كـه       صفت مي
خواهد ارزش اين صفت را به وزير خاطر نشان سـازد و او را بـه   حافظ، غيرمستقيم، مي

  .صفاتي از اين دست رهنمون شود

  :غزل سوم

  آيــد نســيم بــاد نــوروزيزكــوي يــار مــي
 

 اغ دل برافروزياز اين باد ار مدد خواهي چر  

  :فرمايدپس از ده بيت مي
  مجلس آصف به نوروز جاللي نـوش  مي اندر

  كند تنها دعاي جـان تورانشـاه  نه حافظ مي
  جنابش پارسايان راست محراب دل و ديـده 

 

  كه بخشد جرعة جامت جهان را ساز نوروزي  
  مدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي ز

  پيروزيجبينش صبح خيزان راست روز فتح و 
 

در . در ابياتي كه ذكر نكرديم توصيه به شادخواري و عشرت مطرح شـده اسـت  
هـاي حـافظ در   بيت اولي كه راجع به تورانشاه است، به طرز بسيار لطيفي كه از ويژگي

نـوروز  «اشاره به نام و لقب ديگران است، بخشي از لقب تورانشاه را در ضـمن تركيـب   
بايي را پديد آورده است؛ دقيقاً مثل كـاري كـه در مـورد    آورده و ايهام بسيار زي» جاللي

  .برده است را به كار» فيروزة بواسحاقي«شاه شيخ كرده و تركيب 
 اشـاره » مجلس آصف«نكتة ديگري كه در اين غزل هست، آن است كه حافظ به 

هايي كه راجع به وزيران است، نيز حافظ گاه به مجلس يا بـزم  در ساير غزل. كرده است
اين امر به آن دليل است كه حافظ واقعاً به مجالس آنها رفـت و آمـد   . كنداشاره مي نآنا

داشته، يا از آن رو است كه آرزوي حاضـر شـدن در مجـالس و محافـل آنهـا را داشـته       
حـافظ صـريحاً از    –اي كه راجع به صاحب عيار بود كه ديديم در قصيدههمچنان. است

  .خاص خود دعوت كندسته بود كه او را به مجلس ااو خو
در بيت آخر ويژگي ديگري براي خواجه تورانشاه ذكر شده و آن اينكه درگاه او 

اگـر ايـن دو   . خيزان نشـانة فـتح و پيـروزي اسـت    ارسايان و پيشاني او براي صبحقبلة پ
تورانشاه مردي پارسا و عارف مسـلك   هتوان گفت كصفت را اغراق شاعرانه ندانيم، مي

: 292(به نظـر دكتـر غنـي    . گونه بوده باشده بعيد نيست كه او واقعاً اينبوده است و البت
الدين تورانشـاه سـروده شـده اسـت،     هايي كه در مدح خواجه جاللغالب غزل«) 1380
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كه از مجموع صريحاً و واضحاً بـر  حاصل آن... متضمن اشارات و مضامين عارفانه است

زيـرا ادب و حسـن قريحـه مقتضـي     . تبي اسآيد كه روي سخن با وزير عارف مشرمي
كه شاعر هم همـان تمـايالت   اصه آنخاست كه شاعر رعايت تمايالت ممدوح را بكند، 

  ».را داشته باشد

  :غزل چهارم

  غـم آزاده كنـي   بشنو اين نكته كه خود را ز
 

 خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني  

  :فرمايددر آخر غزل مي
  كـن  الـدين اي صبا بنـدگي خواجـه جـالل   

 

  كه جهان پـر سـمن و سوسـن آزاده كنـي      
 

  :غزل پنجم

  تو  مگر بـر لـب آبـي بـه هـوس بنشـيني      
 

  بينـي  ور نه هر فتنه كه بيني همـه از خـود    
 

  :گويدپس از ده بيت عاشقانه خطاب به معشوق مي
  تو بدين نازكي و سركشي اي شـمع چگـل  

 

ــالل      ــه ج ــدگي خواج ــق بن ــدينيالي   ال
 

عشق ورزيدن شهرة شهر است و خاك كـوي دوسـت    در اين غزل، حافظ كه به
و جايي بـراي حـرف   ! معشوق را اليق بندگي وزير دانسته –كند را با فردوس برابر نمي

  .زدن باقي نگذاشته است

  :غزل ششم

ــواهي  ــه دولتخ ــه ب ــاتف ميخان ــحرم ه   س
 

ــازآي كــه ديرينــة ايــن درگــاهي      گفــت ب
 

  :گويددر بيت ماقبل آخر مي
ــداني ز  ــر ن ــو دم فق ــدهت ــت م   دن از دس

 

ــاهي    ــس تورانش ــواجگي و مجل ــند خ   مس
 

  :غزل هفتم

  كه پامـال جفـا كـرد چـو خـاك راهـم      آن
 

  خـواهم بوسم و عذر قـدمش مـي  خاك مي  
 

      
  :گويددر بيت آخر مي
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  گفـت خوشم آمد كه سحر خسرو خاور مـي 

 

  بــا همــه پادشــهي بنــدة تورانشــاهم      
 

  :قطعه

  آصف عهـد زمـان جـان جهـان تورانشـاه     
  هفته بـد و از مـاه صـفر كـاف و الـف     ناف 
  گويي بودبيني و حقكه ميلش سوي حقآن

 

  كه در اين مزرعه جز دانـه خيـرات نكشـت     
  كه به گلشن شد و اين گلخن پر دود بهشت

  »ميـل بهشـت  «سال تاريخ وفاتش طلب از 
 

ميـل  «حافظ اين قطعه را براي ثبت تاريخ درگذشت تورانشاه سـاخته و عبـارت   
شـود كـه او در روز سـه شـنبه     لذا معلوم مي. است 787ساب ابجد برابر با به ح» بهشت

در اين قطعه سه صفت براي وزير ذكر . درگذشته است 787بيست و يكم ماه صفر سال 
لين وبيني و الحق كـه اگـر مسـئ   گويي و حقاهل خيرات و مبرّات بودن، حق: شده است

  .شودر به بهشت برين تبديل مياي از اين سه صفت داشته باشند، كشوكشوري بهره
كه به گمان ايشان راجع به تورانشاه  –غير از اشعار باال دكتر غني پنج غزل ديگر 

نقل كرده ولي از آنجا كه تصريحي بـه نـام تورانشـاه ندارنـد و متضـمن فايـدة        –است 
  :كنيمتاريخي نيستند، از ذكر آنها چشم پوشيده، به ذكر بيت اولشان بسنده مي

ــوفي  ــاني دانســت ص ــي راز نه ــو م   از پرت
  روضه خلد بـرين خلـوت درويشـان اسـت    
  باز آي و دل تنگ مـرا مـونس جـان بـاش    
ــم    ــز ه ــان ني ــت و درم ــار اس   دردم از ي
  دوش با من گفت پنهان كـارداني تيزهـوش  

 

  گوهر هر كس از ايـن لعـل تـواني دانسـت      
  ماية محتشـمي خـدمت درويشـان اسـت    
  وين سـوخته را محـرم اسـرار نهـان بـاش     

  ل فـــداي او شـــد و جـــان نيـــز هـــمد
  فـروش  وز شما پنهان نشايد كـر سـرّ مـي   

 

كنـيم،  در پايان اين قسمت، يكي از حوادث زندگي خواجه تورانشاه را ذكـر مـي  
دهد كـه  چرا كه اين قطعة تاريخي از سويي بيانگر انحطاط عصر حافظ است و نشان مي

انـد و از سـويي ديگـر    كشيدهيرجال بزرگ آن زمانه چگونه براي برانداختن هم نقشه م
. بيتي در ديوان حافظ وجود دارد كه به احتمال زياد راجع به اين واقعـة تـاريخي اسـت   

و خواندمير با تفصيل بيشـتر در  ) 98ص ( تاريخ آل مظفراين واقعه را محمود كتبي در 
كـه شـاه شـجاع وزيـري     خالصة داستان اين. اندآورده) 250-51صص ( دستور الوزراء

شرف نسب با كمال حسب جمع داشـت  «ت، بهنام شاه حسن كه به تعبير خواندمير داش
كـس از اشـراف و   اما صفت غرور و تكبر و ظلم و تجبر در طبيعتش مركوز بود و هـيچ 
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همچنانكـه  ). 250ص  دسـتورالوزراء (» نمـود نمـي  راعيان، بلكه سالطين جهان را اعتبا

حسـن   شاه. ته درگيري و كشمكش داشتگفتيم شاه شجاع با برادرش شاه محمود پيوس
سوخت، براي حذف او از گردونـة  كه در آتش حسادت و بدبيني نسبت به تورانشاه مي

در «: خـوانيم اي كشيد كه آن را از زبان محمود كتبي در تاريخ آل مظفر مـي قدرت نقشه
 الـدين اثناي اين حال، شاه حسن مكتوبي به عرض شاه شجاع رسانيد كه خواجه جـالل 

محمود به شاه محمود نوشته بودند و اظهار مطاوعت نموده كه هرگـاه حضـرت شـاهي    
شاه محمود . شاه بگشايند به نزديكي شهر توجه نمايد، ايشان دروازة شهر به روي لشكر

رسـيم و ايشـان را اسـتمالت داده و    بر ظهر مكتوب جواب نوشته كه در همين هفته مـي 
ايشـان در  . را طلب كرد و مكتوب به ايشـان بنمـود  شاه شجاع ايشان . مستظهر گردانيده

بفرمايد كه از اين خبر نـداريم   تخاك افتادند و گفتند پادشاه تفحص و تحقيق اين كتاب
  .و اين خط ما نيست

اتفاقاً شاه حسن را درد پايي ظاهر شده بود، امير اختيارالدين حسن قورچي را به 
دست او افتاده، چـون بنـاي آن بـر مكـر و     زير فرستاد كه اين مكتوب از كجا به وپيش 

بـه عـرض   . اي چنين باشد بگفـت قصد و ايذاي ديگري بود، جوابي كه نه مناسب قضيه
  جا كه كمال كياست او بود دريافت كـه ايـن مكـري اسـت كـه      پادشاه از آن. شاه رسانيد

 تواند كـرد كـه خـط   گفتند كه خواجه محمود حاجي عمر منشي اين عمل مي. اندساخته
محقق شد كـه بـه اشـارت شـاه حسـن ايـن       . او را بطلبيدند. نويسدمناسب همديگر مي

بعد از تعذيب . همان روز وزير را بگرفت و خان و مان او را به تاراج داد. كتابت نوشته
الـدين تورانشـاه داده و   و شكنجه او را به زه كمان خبه كرد و وزارت به خواجه جـالل 

اركـان دولـت   . پرور خوب سيرت بوداد و عادل و رعيتالحق وزيري نيك نفس نيكونه
در مدتي كه تحقيقـات شـاه شـجاع بـراي     » .شاه شجاع از او شاكر و رعايا از او خشنود

بردن به كنه موضوع ادامه داشت، خواجه تورانشاه در زندان بازداشت بـود و پـس از   پي
كه وقت آزاد شدنش » عانيماه كن«در بيت زير مراد حافظ از . تبرئه به مقام وزارت رسيد

از زندان و نشستن بر مسند خواجگي و عزت فرا رسيده، خواجه تورانشاه اسـت كـه از   
  :زندان نجات يافت و به مقام وزارت رسيد
  ماه كنعاني مـن مسـند مصـر آن  تـو شـد     

 

  د كنـي زنـدان را  ووقت آن اسـت كـه بـدر     
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 .زوار: ، تهران1380، غني، قاسم، تاريخ عصر حافظ

 .معين: ، تهران1369، معين، محمد ، حافظ شيرين سخن

 .پاژنگ: ، تهران1365، نياز كرماني، سعيد ، شناسيحافظ

 .اقبال: ، تهران1371با تصحيح و مقدمة سعيد نفيسي،  الدين ، خواندمير، غياث ،دستورالوزراء 

براساس نسخة محمد قزويني و قاسم غني، به اهتمام جهانگير الدين محمد، شمس، ديوان حافظ
 .دوران: تهران ،1378منصور،  حافظ، 

 .نيل: ، تهران1362، به تصحيح و  توضيح پرويز ناتل خانلري، ديوان حافظ

 .علمي و فرهنگي: ، تهران1372به اهتمام هيوبرت دارك،  نظام الملك، حسن ابن علي،، سيرالملوك

 ،1380به اهتمام و تصحيح غالمحسين يوسفي،  عنصر المعالي، كيكاووس ابن اسكندر ،، قابوس نامه 
 .علمي و فرهنگي: تهران

علمي و : ، تهران1379ترجمة محمد پروين گنابادي، عبدالرحمان ابن خلدون، ، مقدمة ابن خلدون
 .فرهنگي

 .دانشگاه تهران: ، تهران1332به كوشش ايرج افشار،   قزويني، محمد،  ،هاي قزوينييادداشت


