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 چکیده
نخستین گام برای فهم معنی عبارات و ابیات در متون، پی بردن به معنی یا معانی صحیح    

یكی از این واژگان به شمار « دولت»و دقیق لغات و تركیبات به كار رفته در آنها است. 

ای از این دست ر و اقبال و معانیرود كه معموال در معنای سعادت، بخت، حكومت، ظفمی

در متون به كار رفته است. این واژه معانی دیگری نیز دارد كه هم در متون عربی و هم در 

متون فارسی بازتاب یافته اما تا كنون مغفول مانده است. حتی معنای قاموسی این واژه نیز 

 های فارسی ذكر نشده است.در برخی لغت نامه

در متون عربی و فارسی، تصحیح و « دولت»ز تبیین معانی گوناگون در این مقاله بعد ا

حان شرح بیتی از حافظ بررسی و نقد شده و نیز بیان شده است كه بی توجهی برخی مصحّ

دولت موجب راه یافتن خطاهایی در تصحیح یا ة و شارحان به كاربردهای گوناگون واژ

 شرح بیت مذكور شده است.
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دست به  كار رفته است: الف( معنی قاموسی:سه معنی به دولت در متون فارسی در 

 متضاد ج( معانی دیگری كه دقیقاً. ب( معانی مشهور مانند بخت و ظفر و ...  .دست گشتن

 اند.معانی گروه دوم

شعر حافظ، دولت دور  قرآن، لغت نامه، ةدولت، تصحیح، ترجم های كلیدی:واژه 

 قمری 

مهمقدّ -8  

تین گام برای فهم متون نظم و نثر فارسی پی بردن به معنی لغات چنان كه گفته شد نخس

ریافت معنی اشعار و د ،درستی صورت نپذیرده و تركیبات آنها است. چنانچه این مرحله ب

كردن مشكالت آنها ممكن نیست. توجه به معانی لغات و تركیبات در عبارات یا حل

رود. دریافت وجوه مراحل به شمار میمتن نیز از جمله نخستین و مهترین  یا شرح تصحیح

شود. برخی بع دقیق در متون حاصل نمیها جز با تتّگوناگون معنایی كلمات و تركیب

اند و گاه به دلیل مشهور و پركاربرد شدن بعضی از واژگان در معانی مختلف به كار رفته

 معانی، سایر معانی آنها مغفول مانده است.

لماتی وجود دارد كه در معانی گوناگون به كار گرفته در نظام واژگانی هر زبان ك

شوند. پی بردن به وجوه معنایی مختلف چنین واژگانی شرط الزم برای فهم متون است. می

ا برخی امّ ،از جملة واژگان مذكور است كه در معانی گوناگون استفاده شده« دولت»واژة 

ی و كاركردهای گوناگون این كلمه از این معانی تا كنون تبیین نشده است و درباب معان

 پیش از این تحقیقی صورت نگرفته است.

 «.گرددچیزی است كه دست به دست می»اخذ شده و به معنای « د و ل»دولت از ریشة 

در معنی سعادت، بخت، ظفر، حكومت و  ع معنایی یافته و معموالًاین واژه در متون توسّ

عنایی تا جایی پیش رفته كه در مواضعی از متون ع ممانند آن به كار رفته است. این توسّ

با آنچه گفته شد استفاده شده است. بی توجهی به معنی قاموسی و  دولت در معانی متضادّ

در متون موجب شده است كه گاه معنی ابیات و عبارات « دولت»نیز كاربردهای متفاوت 

وان به ترجمة آیة شریفة تدرستی تبیین نشود. از جملة این مواضع میه عربی و فارسی ب

 ها و تفاسیر و نیز تصحیح و شرح این بیت از حافظ اشاره كرد: در برخی ترجمه 1حشر/
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 از چنگ منش اختر بددمهر بددر بدرد   

 

 دور قمدری بدود   آری چه كنم دولت 

 

 بیان مسئله -8-8

ند و را تبیین ك« دولت»این مقاله در پی آن است كه معانی و كاربردهای گوناگون واژة 

ها، های قرآن و لغت نامههای راه یافته در ترجمهبعد از بازنمایی برخی اشتباهات و كاستی

به كار رفته است شرح كند. چنان كه خواهد آمد « دولت»بیتی از حافظ را كه در آن واژة 

ای غیر از معنی دولت را در بیت مذكور در معنی ،حان و شارحان دیوان حافظبرخی مصحّ

 اند.نباط كردهصحیح است

در زبان عربی، لغت « دولت»برای پی بردن به معنی اصلی و كاربردهای گوناگون واژة 

های قرآن و متون عربی بررسی و تحلیل و بعد از آن معانی و های عربی، ترجمهنامه

شود، سپس بیتی از حافظ كه در آن واژه كاربردهای این واژه در متون فارسی تبیین می

های هایی كه در برخی تصحیحشود و كاستیرفته است بررسی و تحلیل می دولت به كار

 گردد.بازنمایی می ،دیوان حافظ و شروح آن راه یافته است

 پیشینة تحقیق-8-2

در متون فارسی و عربی پیش از این « دولت»دربارة كاربردها و معانی گوناگون واژة 

 ای انتشار نیافته است.مقاله

 ت تحقیقضرورت و اهمیّ-8-8

ة دولت در بسیاری از متون فارسی به كار رفته و فهم صحیح و گشودن گره ابیات و واژ

عباراتی كه در آنها واژة دولت استفاده شده در گرو دانستن همة وجوه معنایی این واژه 

از جمله بخت، اقبال،  خوشایندبیشتر در معانی  دان جهت كه این واژه در متونب است.

آن در و نیز سایر معانی  قاموسیظفر، مال و امثال آن به كار رفته معنی  سعادت، حكومت،

 های قرآن و نیز شروح متون مغفول مانده است.ها، ترجمهبرخی لغت نامه

فهم صائب از متون در مواضعی كه از واژة دولت استفاده شده  چنان كه اشارت رفت

نماید كه در ضروری می. بنابراین موقوف به دانستن همة كاربردها و معانی این واژه است

 تحقیقی جامع صورت گیرد.« دولت»ة باب معانی و كاركردهای مختلف واژ
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بحث -2  

 واژة دولت در عربی-2-8

وةل»شود: اخذ شده است و به دو صورت تلفظ می« د و ل»دولت از ریشة  وةل»و « ادلُّ « ادلَّ

فی المال والحَرْب سَواء  الُعْقبة ذیل دولت( و معنی آن چنین است: :ق7474)ابن منظور، 

ْوةَلُُبه معنی نوبت است: « ُعقبة»)همانجا(.  ُابلنَّْوبَةفی المالِ وتقدَّم تفسیر  الُعْقبَةُُ:  ادلَّ  والبَدَل الُعْقبة

  .ذیل دول( :تا)زبیدی، بی

چنان كه «. نوبت»و « دست به دست گردیدن»بر این اساس دولت عبارت است از: 

اند. عالوه بر آن دولت به دست آمده« د و ل»یل تداول و متداول نیز از ریشة كلماتی از قب

 : هو االنتقالُةاملادَُّذه ی هَفِ احدَالوَ صلَاألَ انَّ» ل و انتقال نیز آمده است:در معنی گردش، تحوّ

الی  ن موردٍمِ مالٍ منها انتقالُ: فَصادیقُمَ هُلَ ذا األصلُ. وهَوُالکیفیةُةُاحلاةلُةفی  حوّلِتَّال صولِع حُمَ

 صمِآخر للخَ الی مكانِ ن مكانٍمِ جندٍ نها انتقالُمِ ه. وَكِالِمَ بدّلِتَ قّلُةوُأُ ُهجةُةن فیه مِ رِغیّتَ عَمَ آخرِ

ه قامَه ومَحلَّمَ كأنَّ، فَابلیةُةُاةلُةحَُالی  دیدةُةجَُُحاةلُةن مِ وبٍثُ بدّلُ. ومنها تَالغالبیةُواملغلوبیة هجةن مِ ع تحوّلِمَ

 املداوةلوأمّا  .و الجفاف الیبسِ قامِالی مَُضارةُةالنُّ ن مقامِمِ بتِالنّ نها انتقالُل. ومِبدَّعنی قد تَفی المَ

، لی االستمرارِیدلّان عَ فاعلَو التّ املفاعل ، فانَّو التحوّلِ االنتقالِ لی تكرارِعَ أو التداول: فیدلُّ

 .ذیل دول( :7133ی، )مصطفو« یدٍبِ یداً بادلُهو التَّ داولُفالتّ

 در قرآن« دولت»-2-8-8

 دو بار در قرآن استفاده شده است: « د و ل»از ریشة 

 لِیعْلَمَ وَ اسِاَلنّ بَینَ اوِلُهانُد امُتِلْکَ اَلْأَی وَ مِثْلُهُ قَرْحٌ اَلْقَوْمَ مَسَّ فَقَدْ قَرْحٌ یمْسَسْكُمْ ( إِن7ْ

 .(743/عمران)آلینَ الِمِاَلظّ الیحِبُّ هُاَللّ وَ اءَشُهَد نْكُمْمِ یتَّخِذَ وَ آمَنُوا اَلَّذِینَ هُاَللّ

وَ  وَ الْیتامی فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی2

مِنْكمْ وَ ما آتاكمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما  بَینَ الْأَغْنِیاءِ ُدوةَلُةالْمَساكینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ كی ال یكونَ 

 (.1نَهاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ )حشر/

مال و ثروت »را در آیة دوم به معنی « دولت»ر ها یا تفاسیر متأخّگرچه بعضی از ترجمه

براى آن است كه این اموال و غنایم سبب »اند: در نظر گرفته و چنین آورده« و قدرت

این حكم براى »(؛ 332 :7133ترجمة بروجردی،  ،)قرآن« افزایش ثروت توانگران نگردد

غان دین و فقیران اسالم تخصیص آن است كه غنایم، دولت توانگران را نیفزاید )بلكه به مبلّ
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اى این است كه غنائم بر و این حكم بر»(؛ 643 :7183ای، ترجمة الهی قمشه ،)قرآن« یابد(

ها و تفاسیر از جمله ا بیشتر ترجمهامّ .(231 :71ج، 7137)امین، « دولت توانگران نیفزاید،

(، تفسیر المیزان )طباطبایی، 7823 :1ج، 7163ترجمة تفسیر طبری )ترجمة تفسیر طبری، 

در  ( و643 :7183(، ترجمة مصباح زاده )قرآن ترجمة مصباح زاده، 162 :73ج، 7112

متداول، آنچه دست به دست »درستی از عباراتی چون: ه ترجمة واژة دولت در این آیه ب

 اند. استفاده كرده« گردد، دائرة نوبتمی

اةَلُ» چنین آمده است:« د و ل»در فرهنگ ابجدی ذیل  [: شهرت. این ]دول ج دالٌ -ادلَّ

«: أَخَذَ فُالنٌ دَاالتِهِ»آید؛ میی شخص واژه در زبان متداول به معنای نوبت یا چیزهای ویژه

وةَلُفالنی چیزهای خود را گرفت ...  مان و نوبت از یكی به [: آنچه به گردش ز]دول -ادلُّ

 .ذیل دول( :7113)مهیار، « دیگری برسد

برند را به معنای نوبت به كار می« داةل»در حال حاضر نیز در كشورهایی چون الجزایر 

 .7است« نوبت تو»به معنی « دالتک»و « نوبت من»نی به مع« دالتی»برای مثال 

 دولت در متون عربی-2-8-2

گردد و چنان كه گفته شد در معنی قاموسی، دولت چیزی است كه دست به دست می

پایدار نیست. بر این اساس چون این اعتقاد وجود داشته كه بخت و سعادت، هر زمانی 

ای از قبیل بخت و سعادت، حكومت، انیدر مع شود، واژة دولت مجازاًنصیب كسی می

مال، ظفر و امثال آن به كار رفته است. در متون عربی دولت عالوه بر معانی مجازی در 

بن الحسین الحصكفی  سالمةمعنای اصلی خود نیز به كار رفته است. برای مثال از یحیی بن 

 نقل شده است كه:

 أَقْشِددددددعی الَوخمیةةةةةةَُالبُعدددددددِ  َدْوةَلَُفیددددددا 

 

 2عُددددودی الکرمیةةةةةَُالقُددددرب  ُمةةةةّدةَُ ویددددا 

 

 (621 :72جق، 7184)اصفهانی،   

در این بیت دولت در مصراع نخست به معنی نوبت و مدت است چنان كه عالوه بر 

ای است برای دریافت معنی صحیح قرینه« تمدّ»معنی مصراع نخست در مصراع دوم نیز 

 دولت.

 نوبت، فرصت و زمان به كار برده است: م عرب دولت را به معنیسود از شعرای متقدّاأل
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 أری نَدددددددزَواتٍ بیدددددددنهن تفددددددداوت 

 

 وللددددددهر أحدددددداَ و ذا حَددددددَثَانُ   

 

 وف أو اربَعددیمددرو بددن عَددنددی عَأقیمددی بَ

 

 1و زمدددددددانُ دوةلُة أنددددددداسٍ لِّلكُددددددد 

 

 (133 :74جق، 7431)اصفهانی،   

ب روزگار ام و تقلّرا دقیقا به معنی گردش ایّ« امدولت ایّ»الوافر نیز در یكی از اشعارش 

 به كار برده است:

 معتصدددددماً بیدددددأس  عندددددکَ سدددددأرحلُ

 

 ذی لدددددی فیددددده قدددددوتُ وأقندددددع بالَّددددد  

 

 یحتَّدددددددددد األیددددددددددامِ دوةل وآمددددددددددلُ

 

 4جددددددیء بمددددددا أ مددددددل أو أمددددددوتُ تَ 

  

 (711 :7جق، 7438)توحیدی،   

شیخ بدرالدین بن الصاحب دهر را به شطرنجی تشیبیه كرده كه دچار گردش )دولت( و 

 ست:دگرگونی ا

 دوةلُةهر كالددددددَّ طرنجَالشَّددددد رَل تَدددددتأمَّددددد

 

 نهددددداراً ولدددددیالً ثدددددم ب سددددداً وأنعمدددددا   

 

 هددددددامیعَفنددددددی جَكهددددددا بدددددداقٍ وتَحرّمُ

 

 6بعددددظ أعظمدددداحیددددا وتَنددددا تَالفَ وبعدددددَ 

 

 (44 :م7381)حموی،   

 اند:دولت را در معنی فرصت و نوبت نیز به كار برده

 الط جعفددراً خَدد السددیفَ ا رأیددتُولمَّدد

 

 حیددددیفددددی یَ للخلیفةةةةة منددددادٍادی ونَدددد  

 

 نیا وأیقندددتُ أنَّمددداكیدددتُ علدددی الددددُّ بَ

  

 الددددنیا فارقةةةةمُُتدددی یومددداً  قصددداری الفَ 

 

 دوةل بعدددددددَ دوةلا ومددددددا هددددددی إلّدددددد

 

 عقدددب ذا بلدددوی خدددول ذا نعمدددی وتَ تَ 
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  رفعةةةةةةةإذا أنزلددددددت هددددددذا منددددددازل 

 

 3السددفلی الغایةةمددن الملددک حطددت ذا إلددی  

 

 (711 :2جق، 7424)دمیری،   

بیند، بنابراین یک زمان دنیا را جز دولتی )نوبت و فرصتی( بعد از دولت دیگر نمیشاعر 

 شود.رسد و زمان دیگر فرصت نصیب دیگری مینوبت به كسی می

به معنی فرصت، « دولت اعواز )فقر وسختی(»ی نیز دولت را در تركیب معرّ ءابوالعال

 مدت و نوبت استعمال كرده است:

 لیسددددرِ منددددها دوةلُةلددددیس مُعددددطٍ فددددی 

 

 1اإلعدددددوازِ دوةَلُةمثدددددلَ مُعدددددطٍ فدددددی   

 

 (3 :2جم، 7884ی، )ابوالعال معرّ  

 اج قسطلی نیز آمده است:همین معنی در شعر ابن درّ

 ضدددیوتقددددیر ربّ الخلدددق واألمدددر أذ قَ  

 

 ...واألمدددرِ استصدددفال للخلدددقِک فَبخلقِددد 

 

 مائالشَدددد ذا األنددددامِوحلّددددال فددددی هَدددد 

 

 8العسدددددرِ دوةلُةن سدددددر مِدددددالیُ أدال بهدددددنّ  

 

 (633:ق7187)قسطلی،   

 به كار گرفته است: مهیار دیلمی نیز دولت را در معانی مذكور

 مددن العهدددِ   أقامددتْ علددی قلبددی كفددیالً  

 

 3البعدددِ دوةلیددذكرنی بددالقربِ فددی    

 

 (228 :7جق، 7144)دیلمی،   

  دوةلُةوقددد كددان لددی فددی الشددعر عندددل  

 

 73الددوردِ دوةلُُولكددن قلیددلٌ مكثهددا     

 

 (223 :7ج )همان  

 در برخی متون دیگر نیز دولت به معنی فرصت و نوبت به كار رفته است:

و وصله، و كان یعظّم بشّارا و یقدّمه، لمدحه قیسا و  هبریةإلی العراق برّه ابن  ا رجعَفلمّ»

 .(762 :1جق، 7431)اصفهانی، « هأهل خراسان عظم شأنَ دوةلافتخاره بهم، فلما جاءت 
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شد تنها بخشی از شواهد متون عربی است كه در آنها واژة دولت بصراحت  آنچه ذكر

ت، نوبت و گردش آمده است. در شواهد مذكور معنی مجازی دولت در معنی فرصت، مدّ

تواند معنی اشعار كه در متون فارسی رایج است یعنی بخت و سعادت و حكومت و ... نمی

است كه برای فهم آنها واژة دولت در معنی درستی تبیین سازد و ضروری ه و عبارات را ب

 قاموسی خود استنباط شود. 

 دولت در فارسی -2-2

كلمة دولت در متون فارسی نیز پر كاربرد است. در بیشتر مواضعی كه دولت در این 

توجه قرار داشته است. چنان كه در باب دولت  متون به كار رفته معنای مجازی آن در مدّ

د در زبان فارسی نیز بعضی از شعرا و نویسندگان دولت را در معنی در زبان عربی گفته ش

نویسان، مصححان و شارحان بدین نكته بی توجه اند اما برخی فرهنگقاموسی به كار گرفته

اند. بر این اساس معنی قاموسی دولت در بعضی فرهنگها هم مغفول مانده است. برای بوده

 مثال در برهان قاطع آمده است:

: نقیض نكبت باشد. ]حاشیه:[ دولت برگردیدن روزگار است به خوبی به سوی دولت»

 .ذیل دولت( :7113)تبریزی، « كسی و سرانجام در مال و خدم حشم )شرح قاموس(

نقیض دبرت، كامگاری، كامرانی، شادكامی، بخت، »در لغت نامة دهخدا آمده است: 

گردش نیكی، نوبت غنیمت، طالع، شانس، بخت خوش، بهروزی، نیكبختی، بختیاری، 

البته در این لغت نامه به نقل از  .ذیل دولت( :7112، دهخدا) «(فلّ خوشبختی )یادداشت م

چیزی كه دست به دست »با و آنندراج در معنی دولت آمده است: غیاَ اللغات، ناظم االطّ

ت و صت، مدّها به معانی دیگر دولت از جمله فر)همانجا(. اگر چه در این لغت نامه« بگردد

ا صاحب غیاَ اللغات دلیل اطالق دولت به مال و ظفر نوبت و گردش اشاره نشده است امّ

سبب گویند كه دست به دست مال و ظفر را دولت بدان »را چنین تبیین كرده است: 

 .ذیل دولت( :7112)غیاَ/ ذیل دولت، نقل از دهخدا، « گرددمی

ت، فرصت و گردش نیز هست. بدان دّچنان كه اشارت رفت دولت به معنی نوبت، م

اند آن را فقط به خوشبختی و جهت كه فرهنگ نویسان بدین معنی دولت توجه نداشته

 ا دولت در متون فارسی در معانی دیگری نیز به كار رفته است.اند امّامثال آن معنی كرده
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( 2دولت؛  ( معنی قاموسی7توان در دو گروه جای داد: ی معانی دولت را میبه طور كلّ

. معانی 2خوشایند؛  . معانی7معانی مجازی دولت. گروه دوم خود شامل دو دسته است: 

 شوند:بندی میناخوشایند. بر این اساس معانی واژة دولت در سه گروه دسته

 

 

 

 

 

 ت دولت در معنی گردش، نوبت، فرصت، مدّ -2-2-8

اموسی است كه در این معنی ناظر به ریشة لغوی دولت است و همان معنای ق

های عربی و برخی فرهنگهای فارسی بدان اشاره شده است. چنان كه گفته شد نامهلغت

 نامند. در كلیله و دمنه آمده است: گردد دولت میآنچه را كه دست به دست می

و برزویه دست و پای نوشروان ببوسید و گفت: ایزد د تعالی د همیشه ملک را دوستكام »

یا به آخرت مقرون و موصول گرداناد، اثر اصطناع پادشاه بدین كرامت هر چه داراد و عزّ دن

تر شد و من بنده بدان سرور و سرخ روی گشتم، و خوانندگان این كتاب را از آن شایع

فواید باشد كه سبب نقل آن بشناسند و بدانند كه طاعت ملول و خدمت پادشاهان 

د كه خسروان روزگار او را مشرّف گردانند فاضلترین اعمالست، و شریف آن كس تواند بو

 .(11 :7181منشی، «)و در دولت و نوبت خویش پیدا آرند

 نس آمده است:همچنین در مصباح األ 

و  ا آن كس كه كامل زمان است؛ از حیظ سلطنت و غلبه حاضرش دارای دولتامّ»

ن و كّمتم گردش است، چون صاحب منصب است و در حالت درگذرنده و ثابت مطلقاً

 .(183 :7114)فناری، « ند استمتوان

 بدری غزنوی از شعرای متقدم نیز در این رباعی به معنی قاموسی دولت نظر داشته است:

 زیددددن مرتبددددت و جددددالل بردابددددرد   

 

 ایمدددن منشدددین ز دولدددت گرداگدددرد  

 

 زان پددیش كدده زینجددا بددروی دردا درد  امددروز غمددان خددویش خددور مردامددرد   

  دولت معانی

  مدت . معنی قاموسی: گردش، نوبت، فرصت،7

  مجازی معانی

 ناخوشایند . معانی2

 . معانی خوشایند 7
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 (31 :2جم، 7331)عوفی،   

آمده است « امگردش ایّ»در برخی متون عربی به معنای « امدولت ایّ»چنان كه گفته شد 

و منظور از آن گردنده بودن و ناپایداری احوال دهر است. یعنی در این گردش نوبت هیچ 

 چیز و هیچ كس پاینده نیست و هر زمان فرصت و دورة كسی یا چیزی است.

رخی متون فارسی نیز به معنی گردش روزگار به كار در ب« امدولت ایّ»و « دولت چرخ»

ای آورده و در رفته است. برای مثال عین القضات همدانی یكی از اشعار سنایی را در نامه

آن دولت ایام را در معنی گردش روزگار استفاده كرده و به واسطة ساقی در پی گریز از 

 ب احوال است:این تقلّ

 ن جدام را ساقیا پر شد دل از تیمار پر كد 

  

 77را امایّد  بر كفِ مدن نده سده بداده دولدت     

 

 زمانه جان و دل شادان كنیمتا زمانی بی

  

 كدم كندیم از دل زمدانی محندت فرجدام را     

 

 نام ما بر یخ نگار و سداتكینی سدر بمدال   

  

 نامی كه یابد در دو گیتی نام را؟جز به بی

 

 (122 :2ج، 7111)عین القضات،   

كند: زمانی كه وجود تو از ناخالصی پال حدیقه چنین بیان می سنایی در باب اول

 رسد:آورد و دوره و نوبت تو فرا میشود، گردش چرخ به تو روی می

 زر بده آتدش دهدی خبدظ سدوزد     

 
 

 زر صدددددافی تدددددو را بیفدددددروزد

 

 بد كه او سوخت نیک داد به تدو 

  

 رخ نهدداد بدده تددو   چددرخ دولددت

 

 (13 :7181)سنایی،   

نی قاموسی دولت كه دست به دست گشتن است و ناپایداری در ضمن آن براساس مع

و « دولت جاوید»، «دولت باقی»، «دولت پایدار» توان تركیباتی از جملهرج است میمند

 نما به شمار آورد.هایی متناقضرا تركیب« دولت پاینده»
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 دولت در معانی خوشايند  -2-2-2

وی آوردن خوشی و بهروزی به كار رفته است. به معنی ر دولت در بیشتر متون مجازاً

ای از قبیل سعادت، بخت خوش، اقبال، شانس، جاه و مكنت، حكومت، یمن و ... در معانی

اند خوشی و بهروزی ماندگار ذیل این دسته جای دارند. این بدان سبب است كه معتقد بوده

هد فراوانی وجود دارد گردد. در متون نظم و نثر شواو پایدار نیست و دست به دست می

 شود:كه دولت در معانی مذكور به كار رفته است. برای مثال فقط به بیتی از حافظ اكتفا می
باش حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاكر  

 
 چه به از دولت لطف سخن و طبع سدلیم  

 

 (113 :7ج، 7132)حافظ،   

 دولت در معانی ناخوشايند -2-2-8

گردد بنابراین ولت چیزی است كه دست به دست میبدان جهت كه در اصل د

تواند در معنی هم می ن معنی خوشی باشد مجازاًتواند متضمّمی همانگونه كه مجازاً

 ناخوشی نیز به كار رود. بر این اساس دولت گاه نافع است و گاه ضایر )ضرر رساننده(:

 دولت ضایر به گاه صلح تدو ندافع شدود   

 

 تو ضدایر شدود  دولت نافع به گاه خشم  

 

 كهتر اندر خدمتت واالتر از مهتر شدود 

 

 شاعر اندر مدحتت واالتر از شاعر شود 

 

 (24 :7118)منوچهری،   

گوید: در هر زمان كه نوبت و دورة بدبختی و ضرر منوچهری خطاب به ممدوح می

دهد. باشد اگر تو بر سر صلح باشی دورة زیان جای خود را به فرصت و نوبت نفع می

 گردد.بردن باشد و تو در خشم باشی نوبت نفع به دورة ضرر بدل میهمچنین اگر نوبت نفع

 اوحدی نیز دولت را گاه دوست و گاه دشمن خوانده است:

 همچو دولت، گاه دشمن، گداه دوسدت  

 

 همچددو گددردون، گدداه تنددد و گدداه رام 

 

 (266 :7143)اوحدی،   
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كند همانگونه كه گردون نیز ت اشاره میت ناپایدار دولدر این بیت اوحدی به ماهیّ

 در حركت است. دائماً

در متون، یكی از ابیات حافظ كه در آن واژة « دولت»گانة بعد از تبیین كاربردهای سه

ها و شروح شود. چنان كه خواهد آمد در برخی تصحیحدولت به كار رفته است بررسی می

 ی صحیح آن به دست نیامده است.به كاربردهای مختلف این واژه توجه نشده و معن

 شرح بیتی از حافظ-2-8

بنابر آنچه گفته شد دولت در متون فارسی عالوه بر كاربرد مجازی و رایج آن د 

سعادت، ظفر، حكوت و امثال آن د در معنی قاموسی خود یعنی گردش، فرصت، نوبت و 

ضبط نشده است و دوره نیز استفاده شده است. بعضی از این معانی در كتب لغت ثبت و 

اند. آشكار است كه بدون به معنی قاموسی این واژه بی توجه بوده شارحان متون نیز معموالً

توان گرهی از مشكالت متن گشود. دریافت وجوه در نظر داشتن تمام معانی یک واژه نمی

 ر نیست. بع دقیق در متون میسّها نیز جز با تتّگوناگون معنایی واژگان و تركیب

اب كاربرد واژة دولت و بی توجهی شارحان نسبت به همة معانی آن برای مثال در ب

 شود. شرح یكی از ابیات حافظ بررسی و تحلیل می

 در بیت: 

 از چنگ منش اختر بدمهر بدر بدرد 

 

 دور قمری بود آری چه كنم دولت 

 (413 :7ج، 7132)حافظ، 

 

مت، سعادت و ... در نظر گرفته واژة دولت در شروح به همان معانی مشهور یعنی حكو

 شده است. برای مثال در حافظ نامه آمده است:

ای به كار برده حافظ كلمه دولت را در این بیت به طنز و تمسخر تلخ و دردمندانه»

 است. چنان كه با همین كاربرد و لحن در جاهای دیگر گوید:

 وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت 

  سلیمانی شدحافظ از دولت عشق تو 

 سددتاز دولددت هجددر تددو كنددون دور نمانددده 

 یعنی از وصل تواش نیست بجز باد به دست

 (133 :2ج، 7181مشاهی، )خرّ  
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در مقام  این واژه را در این بیت« دولت»دیگران نیز بدون در نظر داشتن معنای قاموسی 

  .(263 :7113)برای مثال نک: راستگو،  .اندطنز و تمسخر دانسته

رسد جایی برای طنز، ی این غزل به نظر میكتة نخست آن كه با توجه به فضای كلّن

كه در دو شاهد « از دولت»حتی دردمندانه، در آن وجود نداشته باشد. دوم آن كه تركیب 

ا امّ .ذیل دولت( :7112است. )نک: دهخدا، « به یمن اقبال و بخت»مذكور آمده در معنی 

 متفاوت است.« دولت»برد نحوة كار ،در بیت مورد بحظ

 های حافظ آمده است:در شرح عرفانی غزل

دور قمری دولت سریع الزوال است.... آری چه كنم دولت قرب و  مراد از دولت»

 (.142 :7ج، 7187ختمی الهوری، «) وصل او دولت سریع الزوال و زود انتقال بود

ده است )نک: حافظ، ضبط ش« دولت»م دیوان حافظ در این بیت واژة در نسخ متقدّ

را بی معنی « دولت»حان و شارحان بدان جهت كه اما برخی مصحّ .(411-413 :7ج، 7132

 :2ج، 7168؛ سودی، 466 :7131اند. )نک: حافظ، تبدیل كرده« فتنه»اند آن را به دانسته

7247).  

شاره در سایر شروح نیز واژة دولت تبیین نشده است فقط در شرح استعالمی بدین نكته ا

 :7ج، 7182شده كه دولت در معنی بخت ناموافق و ناسازگار آمده است. )نک: استعالمی، 

681). 

 معنای بیت-2-8-8

در بیت مذكور در معنی قاموسی خود در نظر گرفته شود گره بیت « دولت»چنانچه 

 آید.شود و معنای مستقیم آن به دست میگشوده می

به كار رفته است. نوبت دور قمری یعنی « بتت و نومدّ»دولت در این بیت به معنی 

« اختر بد مهر»در مصراع نخست نیز  72ای كه قمر صاحب عمل است.دورة هفت هزار ساله

ای به ادبار و بدبختی دارد چنان كه هم به قمر اشاره دارد كه دوره، دورة اوست و هم اشاره

 .ذیل اختر( :7112است. )دهخدا، « طالع بد و بخت بد»در معنی « اختر بد»

 كند كه:بر این اساس حافظ با گله و شكایت بیان می

اختر بد مهر و بدبختی موجب شده است كه او از دست من برود، آری نوبت سروری 

 دهد.اختر قمر است و او هرچه بخواهد انجام می
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عالوه بر بیت مورد بررسی در این مقاله، ابیات دیگری از حافظ نیز از این منظر قابل 

لند. در چنین ابیاتی هر چند معانی مشهور دولت یعنی بخت نیک، ظفر، حكومت و ... أمّت

تواند نیز می« نوبت و دوره»ل در معنای قاموسی این واژه یعنی در آنها صادق است اما تأمّ

 اند:مفهوم بیت را روشن سازد. از این جمله

 هداى وصدل  شدب  چون سدرآمد دولدت  

 

 بگددددذرد ایّددددام هجددددران نیددددز هددددم     

 

 (123 :7ج، 7132)حافظ،   

 از دسددت بددرده بددود خمددار غمددم سددحر

 

 مسدداعد آمددد و مددي در پیالدده بددود دولددت 

 

 (416 :7ج)همان،   

 پیر مغان باد كه باقي سدهل اسدت   دولت

 

 دیگددرى گددو بددرو و نددام مددن از یدداد ببددر   

 

 ( 633 :7ج)همان،   

 راسدددتي خددداتم فیدددروزة بواسدددحاقي    

 

 مستعجل بدود  خوش درخشید ولي دولت 

 

 (422 :7ج)همان،   

نتیجه گیری -8  

كردن مشكالت آنها ضروری است ابتدا معانی لغات و  برای فهم متون فارسی و حلّ

 تركیبات آنها با دقت و بدرستی تبیین شود. 

یكی از كلماتی است كه برخی از كاربردهای آنها تاكنون مغفول مانده « دولت» ةواژ

سی در سه معنی به كار رفته است: الف( معنی قاموسی: دست به است. دولت در متون فار

دست گشتن، نوبت، فرصت و گردش؛ ب( در معنای امور خوشایند از قبیل سعادت، بخت، 

 اقبال، حكومت، ظفر و امثال آنها؛ ج( در معنای امور ناخوشایند مانند ضرر و دشمنی.

شود این شودن گره متن مییكی از مواضعی كه توجه به معانی مختلف دولت موجب گ

 به كار رفته است:« نوبت و دوره»بیت از حافظ است كه در آن دولت به معنی 
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رداز چنگ منش اختر بدمهر بدر بد   

 

دور قمری بود آری چه كنم دولت   

 

بنا بر آنچه در این مقاله آمد برای تبیین كاربردها و معانی گوناگون لغات و تركیبات 

ها یا معانی مشهور لغات كافی نیست. در مواضع مورد اختالف و مهرجوع كردن به لغت نا

های متن ضروری است معنی لغات و تركیبات با دقتی تمام و با مراجعه به همة منابع گره

 بع در متون نظم و نثر به دست آید.موجود و تتّ

 

 ها:يادداشت

ان بدین موضوع در گفت و گو با پروفسور رشید بن عیسی د متخصص زبانشناسی د ایش -7

 اشاره كردند.

 ای نوبت زیانبار فراق دور شو و ای زمان نیكوی وصال بازگرد. -2

بینم كه بین آنها تفاوت وجود دارد و زمانه حوادثی دارد و چیزهایی های كوتاه را میبرهه -1

نشاند، آری هركس انگیزد یا میآیند. بنی عمرو بن عوف یا مرا برمیكه نو به نو پدید می

 ای دارد.و دورهنوبت 

ام بدانچه در آن ام و قناعت كردهشوم در حالی كه به ناامیدی چنگ یازیدهازتو دور می -4

برای من قوتی است. و به گردش روزگار امید دارم تا این كه یا بمیرم یا آن چه آرزو 

 دارم در رسد.

ت: گاه روز درنگ كن و ببین كه شطرنج نیز مانند دهر نوبت به نوبت و دوره به دوره اس -6

و گاه شب و همچنین گاه سختی و نیازمندی و گاه خوشی و عیش. آن كه این دنیا را به 

شوند اند و بعد از فانی شدن زنده میآورد باقی است و غیر او جملگی فانیحركت در می

 و استخوانهایشان برانگیخته خواهد شد.

منادی خلیفه در یحیی ندا كند و آنگاه كه دیدم شمشیر جعفربن یحیی را تكه تكه می -3

دهد. بر دنیا گریه كردم و یقین یافتم كه غایت مرد، روز مفارقت او از دنیا است. و دنیا می

افتد. پرورد و درپی مبتال میچیست بجز نوبتی بعد از نوبت دیگر، صاحب نعمت را می

 چون این را در منازل رفعت جای داد آن را به نهایت حضیض فرو برد.

 بخشد مانند آن نیست كه در دورة تنگدستی بخشنده است.ر نوبت توانگری میآن كه د -1
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و تقدیر خداوند خلق و امر هنگام جاری شدن بر آن بود كه تو را بیافریند و تو را برای  -8

ظاهر در بین موجودات فرود آورد تا به وسیلة آنها آسانی را خلق و امر برگزیند. تو را به

 د.در نوبت سختی متداول ساز

به عنوان تضمینِ پیمان بر قلبم مقیم گشت و در نوبت و دورة دوری و فراق، نزدیكی و  -3

 آورد.وصال را به یادم می

پیش از این شعر من نزد تو نوبتی و رواجی داشت اما پایداری آن مانند دوران زندگانی  -73

 گل اندل و كوتاه بود.

 در دیوان سنایی چنین آمده است:  -77

 یمددار پددر كددن جددام را  سدداقیا دل شددد پددر از ت  
  

 بدر كددف مددا ندده سده بدداده گددردش اجددرام را  
 

 زماندده جددام مددي بددر كددف نهددیم  تددا زمدداني بددي
  

 بشدددكنیم انددددر زمانددده گدددردش ایدددام را    
 

 (133تا: )سنایی، بی  

دور آخر كواكب سیاره است، و گویند دور هر كوكبی »اند: در تعریف دور قمر آورده -72

به خودی خود صاحب عمل است و شش هزار سال  باشد، هزار سالهفت هزار سال می

دیگر به مشاركت شش كوكب دیگر و آدم د علیه السالم د در اول دور قمری به ظهور 

 : ذیل دور قمری(7113)تبریزی، « آمد.

 

 فهرست منابع

هاكتاب-الف  

 جاویدان. ةتهران: بدرق .اس مصباح زادهعبّ ة(. ترجم7183) قرآن كريم. .7

 قم: انتشارات فاطمه زهرا. .مهدی الهی قمشه ای ة(. ترجم7183دددددددددددددد. ) .2

 تهران: صدر. .د ابراهیم بروجردیسید محمّ ة(. ترجم7133دددددددددددددد. ) .1

 بیروت. دار صادر. .چاپ سوم .لسان العربق(. 7474م. )د بن مكرّابن منظور محمّ .4

 .ق امین عبدالعزبز الخانجیتحقی .اللزومیاتم(. 7884ی، احمدبن عبداهلل. )ابوالعالء معرّ .6

 قاهره: مكتبه الخانجی.. بیروت: مكتبه الهالل

 تهران: سخن. .درس حافظ(. 7182د. )استعالمی، محمّ .3

 بیروت: دارالفكر. .تحقیق سمیر جابر .األغانیق(. 7431اصفهانی، ابو الفرج. ) .1



 17 و بررسی بیتی از حافظ« دولت»تأمّلی در معنی واژة                       49پايیز و زمستان 

ُالعرصق(.  7184اصفهانی، عماد الدین. ) .8 ُالقرصُوُجریدة  .ة االثرید بهجمحمّ .خریدة

 بغداد: مطبوعات المجمع العلمی العراقی.

تهران: نهضت زنان  .مخزن العرفان در تفسیر قرآن(. 7137امین، سیده نصرت. ) .3

 مسلمان.

تهران:  .به اهتمام سعید نفیسی .ديوان اوحدی(. 7143اوحدی، ركن الدین. ) .73

 امیركبیر.

تهران:  .د معینتمام محمّبه اه .برهان قاطع(. 7113د حسین بن خلف. )تبریزی، محمّ .77

 امیركبیر.

تهران: انتشارات  .چاپ دوم .(. تصحیح حبیب یغمایی7163) تفسیر طبری. ةترجم .72

 توس. 

بیروت:  .تحقیق قاضی وداد .البصائر والذخائرق(. 7438ان. )توحیدی، أبو حیّ .71

 دارالصادر. 

چاپ  .ریتصحیح پرویز ناتل خانل .ديوان حافظ(. 7132د. )حافظ، شمس الدین محمّ .74

 تهران: خوارزمی. .دوم

تهران:  .تصحیح ادیب برومند .ديوان حافظ(. 7131د. )حافظ، شمس الدین محمّ .76

 پاژنگ.

د تحقیق محمّ .ثمرات األوراق فی المحاضراتم(. 7381حموی، ابن حجة. ) .73

 بیروت: المكتبة العصریه. .ابوالفضل ابراهیم

به تصحیح بهاء  .لهای حافظشرح عرفانی غز(. 7187ختمی الهوری، عبدالرحمن. ) .71

 تهران: قطره. .چاپ چهارم .كورش منصوری و حسین مطیعی امین .مشاهیالدین خرّ

 .تهران: انتشارات علمی و فرهنگی .حافظ نامه(. 7181) مشاهی، بهاء الدین.خرّ .78

ُالکربیق(. 7424دبن موسی. )دمیری، محمّ .73 ُاحلیوان  .تحقیق احمد حسن بسج .حیاة

 بیروت: دارالكتب العلمیه. .الطبعة الثانیه

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. ةستهران: م سّ .لغت نامه(. 7112دهخدا، علی اكبر. ) .23

 دارالكتب المصریه. مطبعةقاهره:  .ديوانق(. 7144دیلمی، مهیار. ) .27

 قم: .(یژوهظ پافح هنیدر زم یایظرهد و نق)ن تلخ خوش(. 7113د. )راستگو، سید محمّ .22

 خرم.



 81 81نشريّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 ناشر: دار الهدایة. .تاج العروس من جواهر القاموستا(. زبیدی، مرتضی. )بی .21

ُالطریقه(. 7181سنایي، ابو المجد مجدود بن آدم. ) .24 ُرشیعة ُو ُاحلقیقة تصحیح  .حدیقة

 تهران: مركز نشر دانشگاهی. .چاپ ششم .د تقی مدرس رضویمحمّ

تصحیح  .کیم سنايى غزنوىديوان حتا(. سنایي، ابو المجد مجدود بن آدم. )بی .26

 تهران: سنایی. .مدرس رضوی

 .ار زادهترجمه عصمت ستّ .شرح سودى بر حافظ(، 7161د. )سودى بسنوى، محمّ .23

 ارومیه: انزلي. . چاپ چهارم

د موسوی همدانی سید محمّ .ترجمه تفسیر المیزان .(7114د حسین. )طباطبایی، محمّ .21

 درسین حوزه علمیه قم. : دفتر انتشارات اسالمی جامعة مقم .باقر

 لیدن: بریل. .تصحیح ادوارد براون .لباب االلباب .م(7331د. )د بن محمّعوفی، محمّ .28

به اهتمام علینقی  .نامه های عین القضات همدانی .(7111عین القضات همدانی. ) .23

 منزوی و عفیف عسیران، تهران: اساطیر.

تهران: انتشارات  .جوید خواتصحیح محمّ .مصباح األنس .(7114فناری، حمزه. ) .13

 مولی.

 .ق محمود علی مكیمحقّ .اج قسطلیديوان ابن درّ .ق(7187اج. )قسطلی، ابن درّ .17

 دمشق: منشورات المكتب االسالمی.

تهران: بنگاه  .التحقیق فی كلمات القرآن الکريم .(7133مصطفوی، حسن. ) .12

 ترجمه و نشر كتاب.

د به كوشش محمّ .ری دامغانیديوان منوچه .(7118منوچهری، احمد بن قوحی. ) .11

 چاپ دوم، تهران: زوار. .دبیر سیاقی

فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی)ترجمه المنجد  .(7113مهیار، رضا )مترجم(. ) .14

 تهران: نشر اسالمی. .االبجدی(

انتشارات  ةسسّ تهران: م .تصحیح مجتبی مینوی .كلیله و دمنه .(7181نصر اهلل منشی. ) .16

 امیر كبیر.

 
 


