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 چکیده
 یاجتماع دردهای بیان برای شیوه بهترین ایهام اقتدارگرا، هایحکومت و استبدادی جوامع در

 تماعیاج نامناسب شرایط که معنی این به است؛ محتاطانه البتّه و آمیزاعتراض فریاد مجرای و

 افۀلف در اعتقادات بیان و گوییپوشیده سوی به را هنرمند ها،سرزمین آمیزخفقان فضای و

 پی رد را مخاطبان آگاهی که تأثیرگذار و مستقیم غیر بیانی: دهدمی سوق ایهام ادبی آرایۀ

 دممر و جور حاکمان علیه شاعر یا نویسنده قلمی مبارزۀ شگرد را آن توانمی نوعیبه و دارد

 رینتسیاه از یکی کهـ  قمری هجری هشتم و هفتم قرون در. آورد شمار به ریاکار و ظاهرفریب

 استبداد. شد آنان سلطۀ و مغول قوم یورش گرفتار ما سرزمین ـ است ایران تاریخ هایدوره

 شعر بر کهچنان داشت؛ پی در را اجتماعی سنگین خفقان قرن، دو این طول در حاکمان

 بکس شاعران گراییدرون موجب و است بوده تأثیرگذار بسیار غزل، قالب ویژهبه و فارسی

 مسائل با آن رابطۀ و ایهام ادبی صنعت بررسی به که ـ حاضر پژوهش در. است شده عراقی

 کیفی شیوۀ به و آوریجمع سندکاوی طریق از هادادهـ  پردازدمی حافظ هایغزل در انتقادی

 عملکرد از انتقاد قصد به ایهام کاربست که دهدمی نشان تحقیق این برآیند. است شدهتوصیف

 و است شاعر سبکی خصیصۀ خواجه، دیوان در ریاکار زاهدان و صوفیان و ستمگر پادشاهان

 .است آن دیگر هایگونه از بیش مجرّد ایهام و تناسب ایهام بسامد ایهام، انواع میان در

 .ریا سیاست، ایهام، معنوی، بدیع حافظ، غزلیّات: کلیدی هایواژه
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 مقدّمه. 0

 رحمبی و خوارخون مغوالن سِتوران سُمّ لگدکوب ایران که هشتم و هفتم هایسده در

 ی،ناامن خیانت، ریا، دروغ، فساد، در یکسره مغوالن وجود نکبت از کشور سراسر شد،

 با ات داشت آن بر را مرزوبوم این دوستانمیهن امر، این. شد ورغوطه فقر و نابسامانی

. رخیزندب روزگار ظالمان و پیشگانستم این علیه مقابله و مبارزه به سالحی و وسیله هر

 . گذاشتند قدم راه این در قلم زبان با نیز نویسندگان و شاعران

 بازتاب برای مناسبی بستر او شعر که است شاعری مبارزان این جملۀاز حافظ

 محمل که ـ غزل در وی. است صفتاهریمن خصم برابر در ستیزیظلم هایجلوه

 شگردهای دستیاری به تا کرد تالش ـ است عارفانه و عاشقانه عواطف و احساسات

 و سیاسی فساد و دشمن هایشرمیبی از پرده ایهام، ویژهبه معناییچند بَالغی

 زنده مخاطبان و مردم در را آزادگی و امید روحیۀ و بردارد دوره آن بر حاکم اجتماعی

 شاعر این هایغزل در شواهد این شناسایی و نقد که است پُرواضح. دارد نگه

 نگاهِ و اندیشگی جهانِ و وجودی ابعاد از ارزشمند هاییآگاهی آزاداندیش،

 .داد خواهد دست به او شناسانۀهستی

 تحقیق سؤاالت و مسئله بیان. 0-0

 و اوست شعر خصیصۀ ترینمهم و حافظ هنر ترینبزرگ ایهام کهاین بر عنایت با

 در هامای بدیعی روش بررسی با شیراز خواجۀ غزلیات بر مغول یورش اثرگذاری تحلیل

 لعوام و هاسروده این در کاررفتهبه ایهام هایگونه شناخت نیز و وی انتقادی غزلیات

 دافاه ترینمهم از غزلیاتش در انتقادی مسائل به پرداختن در ایهام به شاعر گرایش

 در رفتهکاربه هایایهام ترینبرجسته واکاوی با پژوهش این است، حاضر تحقیق

 به پاسخگویی پی در «اجتماعی و سیاسی» انتقادی مباحث با حافظ غزلیات

 :است زیر هایپرسش
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 و سیاسی مسائل طرح در ایهام بدیعی صنعت به شاعر گرایش عوامل ترینمهم ـ

 چیست؟ غزلیاتش در اجتماعی

 هرهب ایهام نوع کدام از غزلیاتش در اجتماعی و سیاسی مضامین تبیین برای حافظ ـ

 است؟ بیشتر نوع کدام بسامد و است گرفته

 تحقیق ضرورت و اهداف. 0-4

 برابر در ستیزیظلم هایجلوه بازتاب برای مناسبی بستر که ـ خود غزلیات در حافظ

 «ایهام» جملهاز بالغی شگردهای دستیاری به تا کرد تالش ـ دیدمی اهریمن خصم

 مواردی استخراج هدف با مقاله این پژوهنده لذا بردارد؛ دشمن هایشرمیبی از پرده

 شواهد ارتباط سپس کرد؛ اقدام هستند، آن انواع و «ایهام» بدیعی شگرد دارای که

 عانوا کاربرد تا است داده تطبیق هشتم قرن در ایران جامعۀ اوضاع با را آمدهدستبه

 .کند تحلیل و بسنجد را خواجه غزلیات در «ایهام»

 پژوهش پیشینۀ. 9-0

 است گرفته صورت حافظ غزلیات در ویژهبه ایهام، بدیعی آرایۀ دربارۀ زیادی تحقیقات

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی که

 انواع بررسی از پس مؤلّف که فرید طاهره اثر( 0977) حافظ دیوان ایهامات کتاب ـ

 توضیح و کرده معرفی را دارایهام هایواژه دیوان، در خواجه غزلیات ترتیب به ایهام،

 .است داده

 کلی بخش دو که راستگو محمد سید نوشتۀ( 0976) فارسی شعر در ایهام کتاب ـ

 دوم، بخش و فارسی شعر در ایهام انواع دربارۀ است پژوهشی نخست، بخش: دارد

 همراه خواجه غزلیات از شواهدی با که حافظ شعر در ایهام انواع از است ایوارهفرهنگ

 .است شده
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 نگارنده که چروده نظری احمدرضا نوشتۀ( 0922) «حافظ طنز شناسیجامعه» مقالۀـ 

 طنز بانز کارگیریبه شیوۀ و حافظ شخصیتی ابعاد از یکی به شناختیجامعه نگاهی با

 ریشاع حیات طول در حافظ که یابدمی دست نتیجه این به ایرانی پرآوازۀ شاعر این

 هاینابسامانی خود، جامعۀ روح در نفوذ و برتر اجتماعی شعور داشتن با خویش

 داده تشخیص خوب را منفی امّا قدرتمند، اجتماعی هایگروه از برخاسته اجتماعی

 .است برخاسته هاآن با مبارزه به و است

 نویسنده سبزعلیپور، جهاندوست اثر( 0926) «حافظ هایرندی از فهمی» مقالۀ در ـ

 ایهام توضیح و شرح به و کندمی بحث حافظ غزلیات در تبادر ایهام خصوص در

 فتگ توانمی شدهانجام هایبررسی با. پردازدمی حافظ غزلیات در رفتهکاربه تبادرهای

 «تماعیاج و سیاسی» انتقادی مسائل بیان در ایهام کارکرد دربارۀ پژوهشی تاکنون که

 این و نشدهنوشته حاضر تحقیق شیوۀ به و مستقل طوربه حافظ انتقادی غزلیات در

 .است جدید خود نوع در موضوع

 تحقیق هاییافته و بحث. 4

 تقادیان غزلیات در اجتماعی و سیاسی مسائل بیان در ایهام آرایۀ کارکرد بررسی. 4-0

 حافظ

 شدید خفقان که داندمی دارد، آشنایی حافظ روزگار احوال با که پژوهشگری هر

 اشارات روایناز بود؛ زدهرقم ایرانیان برای را ایّام ترینسیاه حافظ، دورۀ سیاسی

 زا غیرمستقیم بیان قالب در حتّی اجتماعی و سیاسی مباحث به «االسرار ترجمان»

. است گرفته صورت دوراندیشی و احتیاط کمال در آن نظایر و ایهام و کنایه طریق

 دیوان روایناز شود؛می دیده هاغزل بیشتر در حافظ، دیوان در ایهام شیرینِ صناعت

( 99: 0962 دالوند، و نیری زادۀحسن) «فارسی شعر دفتر ترینایهام خوش» را حافظ

 و اجتماعی» انتقادی مسائل غیرمستقیمِ بیان برای شیراز خواجه اما اند؛نامیده

 در. است جُسته سود دارایهام واژگان از بیت 69 در تنها خود، غزلیات در «سیاسی
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 به جّهتو با بهتر درک برای که شودمی اشاره هاایهام این ترینبرجسته به پژوهش این

 :اندشدهداده توضیح و شرح و بندیتقسیم «سیاسی و اجتماعی» انتقادی مضامین

 حاکمان ستم و ظلم. 4-4

 و حاکمان ستم و ظلم از انتقاد خواجه، دیوان در انتقادی موضوعات ترینمهم از یکی

 مگر،ست حاکمان درزمینۀ حافظ انتقادات بیشتر کهاین بر عنایت با .است پادشاهان

 که بود زیاد قدرآن مبارزی دورۀ در رعایا زجر و عنا. است مبارزالدّین امیر متوجّه

 ۀدور آن پایان شانزندگی طول در بتوانند که کردندنمی گمان حافظ مانند برخی

 زرگب شاعر که است دلیل همین به. ببینند چشم به را فساد و ظلم سراسر و تاریک

 امیر ستمگرانۀ حکومت روزهای نخستین همان از که گویدمی حافظ، شیراز،

 والنی،ط روزگاری تا( مظفّری) سلسله این برای که بردم پی مسئله این به مبارزالدّین

 :نیست متصوّر شکستی و برافتادن

 نیست آخر را سلسله این پریشانی که  گفتم دیدم تو زلف سر که اوّل روز

 (091: 0962 حافظ،)

 است؛ کاررفتهبه پادشاهی و حکومت معنی در «سلسله» موهم واژۀ دوم، مصرع در

 همچون که ـ است معشوق زلف از استعاره که زنجیر یعنی آن، دیگر معنی اما

 .ستا آفریده تناسب ایهام «زلف سرِ» با ـ است خمیده و درپیچپیچ زنجیر، هایحلقه

 ظالم حاکمان تهدید. 4-9

 مخاطب تهدید ضمن و است آورده میان به سخن «سرکشی» صفت از غزلی، در حافظ

 خداوند دست کارها همۀ که است عقیده این بر ،(پیشهستم نافرمانِ حاکمِ) سرکش

 راینبناب درآورد؛ زانو به آسانیبه نیز را پادشاهان ترینظالم تواندمی که است قادری

 و عدّیت از برداشتن دست کار، خیرترین و بهترین ایپیشهستم حاکمانِ چنین برای
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 یاله قدرت صورت، این غیر در است؛ زیردستان شکنجۀ و آزار و رعایا حقوق به تجاوز

 :کرد خواهد نابود و نیست را او

 اخار سنگ ستموم او کف در که دلبر   بسوزد غیرتت از شمع چون که مشو سرکش

 (66: همان)

 در واژه این اما است؛ طغیانگر و عاصی معنی به بیت این در «سرکش» موهمِ واژۀ

 .سازدیم تناسب ایهام شمع با نیست، شاعر نظر مدّ که آتش هایزبانه یعنی دوم، معنی

 ایگوشه در خود و بگذاریم خداوند عهدۀ بر نیز را ظالم تنبیه حتّی که دیدگاه این

 شعریا مذهب پیروان جبرگرایانۀ دیدگاه از برخاسته کنیم، نفرین او بر و بنشینیم

 افظح کالم در جبر به مربوط هایاندیشه اینکه دربارۀ نظرانصاحب همۀ تقریباً. است

 .هستند القولمتفق دارد، پُررنگی حضور

 او، دست به شراب ساخت بودن منسوب و جمشید به تلمیح ضمن دیگر، بیتی در

 میآد مراد وفق بر همیشه زمانه چرخ که کندمی گوشزد پادشاه به تعریض گونۀ به

 او بر پادشاهی سریر یقینبه و است گردش در پیوسته روزگار احوال و گرددنمی

 از هرگز بود، ماندنی سلطنت مقام و پادشاهی تخت اگر چه ماند؛ نخواهد جاودانه

 :شدنمی منتقل امروز شاهان به اسالف

 خویش زِتخت دورنماندی نیز جمشید مدام شدی میسّر مراد ار حافظ ای

 (426: همان)

. 0: رسدمی ذهن به معنی دو آن از که است «مدام» اول، مصرع در دارایهام واژۀ

 نزدیک معنی که مِی و شراب. 4 است؛ شاعر نظر مورد و دور معنی که پیوسته و دائم

 ار شراب ساخت که است پیشدادی پادشاه جمشید، با تناسب در و است ناخواسته و

 (.تناسب ایهام) دهندمی نسبت وی به
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 حاکمان ظاهرفریبی و میخوارگی. 4-2

 هریاورزان عقاید با توأم دروغین، شناخت نوعی را خود روزگار مسلط بینیجهان خواجه

 رساندمی موقعیتی به پسندانه،عوام عقاید با را مردم حاکمیت، که است آن بر و داندمی

 مردم چشم از را حقیقت نوعیبه و بدهند دست از را باطل از حق تشخیص توان که

: رک) کنند پیگیری آسانیبه را خویش منافع رهگذر، این از تا دارندمی نگاه پنهان

 دادن قرار دستاویز با و بست را هامیخانه درِ مظفّری، مبارز امیر. (919: 0966 تلخابی،

 اممد و نوشیدمی ریاکارانه خود، کهحالیدر. نشست پادشاهی سریر بر مذهب، و دین

 از برتر را خوارگیمی و مستی بارها، و بارها خواجه که روست همین از بود؛ مست

 :است دانسته ریا و روی و تزویر

 شما دوران به پُرمی نشد ما جام گرچه    جم بزم ساقیان ای مراد و باد عمرتان

 (014: 0962 حافظ،)

. 0: کندمی متبادر ذهن به معنی دو که است «دوران» بیت، این در دارایهام واژۀ

 دور و گردش. 4 بود؛ شدهاعالم حرام ظاهربه می نوشیدن که مبارزالدّین امیر روزگار

 می و جام و جم بزم و ساقی کلمات با دوم معنی در واژه این. خواریشراب مجلس

 .آفریندمی تناسب ایهام

 جهانداران دنیادوستی. 4-9

 اب( شجاع شاه) فرزندش دست به و پذیردمی پایان مبارزالدین امیر دورۀ که زمانی

 هب آمیز،عبرت نگاهی با حافظ رود،می دنیا از کوتاهی مدّت از پس و شودمی کور میل

 د،گردن قضا شاهین سرپنجۀ گرفتار هاآن که روزی دهد،می هشدار سرزمینش حاکمان

 ودیس جهانی،این هایسرمایه و فرمانروایی جایگاه داشتن از ناشی بَطَرِ و خرامیدن این

 :داشت نخواهد آنان برای

 بود غافل قضا شاهین سرپنجۀ زِ که    حافظ خرامان کبک قهقهۀ آن دیدی

 (419: همان)
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. 0: است کاررفتهبه معنی دو از بیش در زیرا است؛ تام ایهام دارای «کبک» واژۀ

 مَثَل رفتنش راه زیبایی که خاکی رنگ به پرهایی و کوتاه دم با وحشی است ایپرنده

 هب تناسب ایهام «شاهین» واژۀ با ـ نیست شاعر نظر مورد که ـ معنی این در که است

 ایهام «سرپنجه» واژۀ با که هست نیز «دست کف» معنای به. 4. است آورده وجود

 و عیش و شادمانی و جوانی روزگار و جوان از مصرحه استعارۀ. 9 میسازد؛ تناسب

 ایهام دوم، بیت در «شاهین» واژۀ بردن کار به با شاعر که است دوره این در نوش

 .است افزوده تصویر زیبایی بر و آفریده زیبایی تناسب

 زاهدان خشک زهد و ریاکاری. 4-6

 وی که هستند حافظ شعر در داشتنینادوست و منفور هایشخصیت از یکی زاهدان

 زآمیزطن و عنادی لحنی با و دارد ستیز سرِ او با آن، حافظانۀ مفهوم در رند یک عنوانبه

 خواجۀ غزل در زاهد شخصیّتی خصوصیّات آشکارترین. کندمی خطاب و عتاب او با

 ظاهرپرستی، بودن، حیابی و پُررو جویی،عیب و گیریخرده: از است عبارت شیراز

 ریاکاری و کاریفریب گری،مالمت بودن، خبربی و نامحرم و بدخو و خام بودن، مغرور

 .(016: 0926 طهماسبی،)

 دۀنابودکنن و سنگین گُرز استهزاآمیز، و عنادی لحن با شیراز خواجه زیر بیت در 

 دیوِ دربار در غالمان همچون که روزگار آن متظاهران همۀ گُردۀ بر را انتقاد و اعتراض

 :آوردمی فرود کردند،می خدمت مظفّری مبارزالدّین امیر یعنی سیاه،دل سپیدِ ظاهر به

 چند بدنامی صحبت نکند خرابت تا    بگذر سالمت به رندان کوچۀ از زاهد

 (064: 0962 حافظ،)

 ذهن به معنی سه آن از زیرا است؛ تام ایهام دارای دوم مصرع در «خراب» واژۀ

 این. سالمت با تقابل در ناسالم. 9 الیَعقِل؛ و مست. 4 فاسد؛ بدنام،. 0: شودمی متبادر

 .است آورده وجود به تضاد ایهام اوّل مصراع در «سالمت» واژۀ با سوم معنای در واژه
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 آنکه جایبه و است گردانروی ـ است مرایی زُهّاد عبادت مکان که ـ صومعه از شاعر

 ببرد، پناه مساجد محراب و صومعه به هافتنه از و فشارها و هاغم مقابل در

 خدا نور آنجا در که ریا و روی از عاری جایی نماید،می راه میکده به را اندیشانشهم

 :(72: 0922 امامی،: رک) کرد وجوجست توانمی را

 سیاهکارانند کآنجا صومعه به مرو  کن ارغوانی چهره و میکده به بیا

 (066: 0962 حافظ،)

 زشتکار، بدعمل،. 0: کندمی ایجاد ذهن در معنی دو دوم مصرع در «سیاهکار» واژۀ

 از کنایه صومعه، در زاهدان بودن پوشسیاه به اشاره. 4 ستمگر؛ فاسق، گناهکار،

 نظر مطمح بیت، در نیز «صومعه» و «میکده» در تضاد و تقابل ؛(مجرّد ایهام) زاهدان

 .است بوده شاعر

 صوفیان بازیحقّه و دورویی. 4-7

 دانمدّعی ریاکار صوفیان حافظ، اعتراض و طعن مورد مذهبی هایطیف از دیگر یکی

 و بازحقّه نوشند،می ازاندازهبیش و پنهانی نوشند،باده: دارند را زیر هایویژگی که

 شبهه لقمۀ دارند، خانگی جنس است، باده گرو در شانخرقۀ. هستند گستردام

 هستند نظرباز و حریف همگی و است[ ریا و خدعه و] سالوس هاآن خرقۀ خورند،می

 .(66: 0926 طهماسبی،)

 غش دارای و ناپاک درون از صوفیان، خواریشراب به اشاره ضمن حافظ زیر بیت در

 :داردبرمی پرده آنان

 باشد آتش مستوجب که خرقه بسا ای    باشد غشبی صافی همه نه صوفی نقد

 (020: 0962 حافظ،)

 حالل راه از که است غش و غلّبی پولِ معنی به بیت این در «صافی» دارایهام واژۀ

 هآفرید مبیّن ایهام و آورده معنی این با مناسب را «نقد» واژۀ شاعر. باشد شدهکسب

 .است شراب واژه، این دوم معنی. است
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 وفیانص طبقۀ خوارگیمی به ایهام بدیعی صنعت از استفاده با نیز زیر بیت در حافظ

 :است کردهاشاره

 باشد سرخوش که باش نگران شامگاهش   شدی    مست سحری وِرد زِ که ما صوفی

(همان)  

 مشوّش. 4 ؛(شاعر موردنظر معنی) ناظر کننده،نگاه. 0: دارد معنی دو «نگران» واژۀ

 تضاد ایهام بنابراین دارد؛ تضاد «سرخوش» واژۀ با دوّم معنای در که مضطرب و

 .سازدمی

 کند؛می معرّفی حقیقی عشق از دور یعنی درد،بی را صوفیان بیتی در شیراز خواجۀ

 و تظاهر مرز به و شدهمنحرف دین واجبات حدّ از عبادات و طاعات او، روزگار در زیرا

 از اربعین مدّت در و گرفتمی پیدرپی هایاربعین خانقاهی شیخ. بود رسیده ریا

 داشت، پرهیز نهادن هم بر دیده و خفتن از حتّی. کردمی اجتناب آشامیدن و خوردن

 انبازرگان و ریاکاران و دجّاالن ظهور اوضاع، این رواج اثر. شود وضو تجدید به نیاز مبادا

 فروشیدین بساط یافتند،می خود متاع برای بازارگرمی چون که بود طریقت و شریعت

: 0960 شیرازی، انجوی: رک) میکردند تزویر دام را قرآن حافظ، قول به و گستردندمی

019- 016.) 

 دُردنوشان عیش باد صافی که  ندیدم دَردی وَشانصوفی درین

 (919: 0962 حافظ،)

 و صاف می. 4 گوارا؛ و خوش صفا، از پُر. 0: است مجرد ایهام دارای «صافی» واژۀ

 «دُردنوشان» واژۀ با ـ نیست خواجه موردنظر که ـ معنی این در که غشبی و پالوده

 .است آفریده تناسب ایهام

 پاسبانان فجور و فسق. 4-2

 لقب او به شیراز مردم که است مبارزالدّین امیر محتسب، از منظور حافظ، دیوان در

( ق 769/ 711) ریاکار امیر این. (69: 0972 معین،: رک) بودند داده محتسب پادشاه
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 اینجو، ابواسحاق شیخ شاه و کرد تأسیس را( ق 769/ 702) «مظفّر آل سلسلۀ»

 او با بار هشت اینکه علّت به ق 792 یا 797 سال در و راند شیراز از را حافظ ممدوح

 خرّمشاهی،: رک) رساند قتل به شرعی قصاص اجرای بهانۀ به و بود کرده عهد نقض

0966 :0 /462- 466.) 

 نظم و شرع ظاهر حفظ اشوظیفه: دارد صفاتی چنین حافظ، دیوان در محتسب

 گیرد؛نمی چیزی به را او و هراسدنمی او از حافظ منکر؛ از نهی و معروف به امر و شهر

: همان: رک) است فجور و فسق اهل پنهان و آشکار خود، نیز و است؛ نفاق و ریا اهل

0/471- 470.) 

 رغمعلی که است معتقد و شماردمی میخانه اهل و خوارهمی نیز را محتسب حافظ

 در دائماً ولی است؛ حرام آب این نوشیدن از جلوگیری مأمور محتسب، اینکه

 :است آن وجویجست

 است مدام عیش طلب در ما چو پیوسته  نیز او که مگویید عیب محتسبم با

 (006: 0962 حافظ،)

 با معنی این در که پیوسته و دائم. 0: کندمی حاضر ذهن در معنی دو «مُدام» واژۀ

 .مِی و شراب. 4 است؛ آورده وجود به تناسب ایهام «پیوسته» کلمۀ

 گیرینتیجه. 9

 یپ در را دهشتناکی اجتماعی خفقان ایران، بر آنان استیالی و مغول وحشیانۀ هجوم

 و رمزآلود بدیعی صنایع به حافظ ویژهبه شاعران، گرایش موجب چنانکه داشت؛

 .گشت اجتماعی و سیاسی مسائل به پرداختن در ایهام جملهاز انگیزابهام

 تعداد اما است؛ زیاد شیراز خواجه غزلیات در آن انواع و ایهام ادبی صناعت بسامد

 طمرتب زمان «سیاسی و اجتماعی» انتقادی مباحث با دارایهام واژۀ هاآن در که ابیاتی

 شیراز خواجه غزلیات آمیزایهام انتقادات از اعظمی بخش. است مورد 69 تنها باشد،
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 تشریع اهل ازآن،پس و است آنان ریاکارانۀ عملکرد و قدرت فاسد دستگاه به مربوط

 .اندقرارگرفته نقادی مورد پاسبان و صوفی و زاهد از اعم جامعه، فریبکار و ظاهرنما

 بیشتر رد روایناز داند؛می ریا را انسانیّت و اسالم تهدیدکنندۀ گناه ترینبزرگ حافظ

 یادیز اشعار در و است گرفته نشانه را مشئوم رذیلۀ این دار،ایهام واژۀ او انتقادی ابیات

 بیشتر. اندشدهواقع خواجه انتقاد تیغ هدف متظاهر صوفیان و زاهدان حاکمان،

 ترویج با که است مبارزالدین امیر متوجه نیز، زمامداران درزمینۀ حافظ انتقادات

 را فساد و نجاست صفحات ،(زاهدان و واعظان) شریعت اهل میان در ویژهبه ریاکاری

 .است گشوده هاآن میان در

 قرن یعنی ایران، تاریخ هایدوره ترینسیاه برجستۀ شاعران از یکی که ـ حافظ

 شمار در و اوست شعر خصیصۀ ترینمهم و هنر ترینبزرگ ایهام  ـ است هشتم

 فاظال پردۀ پس در را زیبا معنای که است کالمی هایهنر ترینظریف و پذیرتریندل

 ابزار از ایهام. گرددمی مخاطب هنری التذاذ افزایش موجب کار این و کندمی پنهان

 یقیموس کردن ترغنی موجب که است سخن مثبت و هنری الیگیچند و آفرینیابهام

 .ودشمی اثر جاودانگی و اعتال نتیجهدر و معنا سازیبرجسته و انسجام کالم، معنوی

 ندهست ابهامی هرگونه دورازبه و ساده حافظ، غزلیات در شدهگرفته کار به هایایهام 

 سامدب بیشترین ترتیب به مجرّد ایهام و تناسب ایهام آن، گوناگون هایگونه میان از و

 .اندداده اختصاص خود به را
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