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1. Introduction 

In terms of the architecture of words and aesthetics of language use, 

Hafez Shirazi is the best orator and craftsman in Persian language. 

One of the most prominent features of the use of language in Hafez’s 

poetry is the density of various meanings in as few words as possible. 

This is mostly achieved by means of his frequent use of ambiguity in 

poetry. While previous studies have examined artistic techniques, 

aesthetic devices, and poetic ambiguity in Hafez, the issue of 

ambiguity produced through the use of statements with two opposing 

meanings remains to be further investigated. In Persian rhetoric, this is 

known as muhtamel alzeidin. This essays does not examine ambiguity 

in words with multiple meanings; rather, it is concerned with the 

representation of statements which contain two opposing meanings. 

The reason why this device is used in Hafez’s poetry can be put down 

to the fact of a repressive society. However, some of the examples 

discussed in this essay show that while such poetic device may have 

been used for social criticism, it has gradually came to constitute one 

aspect of Hafez’s own language and mind. Even though Hafez 

constantly criticizes hypocrisy and pretense, he himself becomes a 

hypocrite under the pressures of society. 
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2. Methodology 

The method used in this study is descriptive and based on content 

analysis. Accordingly, certain lines in Divan-e Hafez which represent 

the use of statements with two opposing meanings are selected. Then, 

in light of their theme they are categorized into two groups: social and 

romantic themes. Finally, analyzing the stylistic techniques of such 

statements, the roots, reasons, and effects of Hafez’s views are 

studied. 

 

3. Discussion 

Hypocrisy is one of most unpleasant moral vices. In a society fraught 

with pretense and hypocrisy, the first moral virtue that is damaged is 

trust. This destructive vice, when it becomes so pervasive in a society, 

manifests itself in various forms to remain unnoticed. In repressive 

societies, when the power apparatus is more oppressive, people adopt 

more complicated ways of hypocrisy and pretense. Hypocrisy has 

always existed in human life. As soon as social life began on earth, 

people had to hide those aspects of their behavior which could have 

hurt their coexistence with others. This helped them become like 

others. Rooted in social and political causes, the 14th century when 

Hafez lived was a society driven by hypocrisy and insincerity. This is 

why Hafez decided in his poems to criticize this vilest of moral 

deficiencies. As a committed poet, he was never indifferent to what 

went on his own society. However, in his own poems one could see 

examples of Hafez’s own hypocrisy. Some of these are so poetically 

ambiguous that their affective dimension overrides the social critical 

dimension. Hence, the question is if the use of statements with two 

opposing meanings is only a poetic device or a tool for social 

criticism. 

3. Conclusion 

To conclude the issues discussed in this essay we should note the 

following points about Hafez and his poetry: first, masterful poetic 

ability; second, committed spirituality and social engagement; third, 

historical context; and fourth, hypocrisy and its function. On the one 

hand, Hafez is the poet par excellence in creating ambiguous and 
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layered opposing statements among the Persian poets. On the other, he 

constantly criticizes insincerity, pretense, and hypocrisy. 

    Hafez’s poems should be primarily looked at as literary text. Thus 

his poems cannot be reduced to logical statements. However, a close 

reading of his poetic structures may help us gain sociological 

perspectives on the era he lived in. Poetry is a tool used by poets. In a 

time when pretense and hypocrisy have pervaded all aspects of a 

society, Hafez uses poetry to level a social critique against such a 

condition. However, the pervasiveness of pretense and hypocrisy 

makes everyone a hypocrite. While he is always at the forefront of 

criticizing pretense and hypocrisy, he sometimes yields to these vices 

himself. In one of his poems, he says, “Be honest and see the sun 

comes out of thy breath / At the outset, the liar was disgraced.” 

Elsewhere, he says, “Not from exceeding religiousness, is my 

inducing of the robe / Over the head of a hundred secret sins, a veil the 

robe I place.” He also openly says, “Hafez! hypocrisy and 

dissimulation give not purity of heart: / Choice of the path of 

profligacy and of love, I will make.” In such an oppressive society, 

not only does he practice hypocrisy himself, but also invites others to 

do so: “Conceal the cup in the sleeve of the tattered garment; / For, 

like the wine-flagon’s eye, time is blood-shedding.” Some of these 

differences are because of the poet’s own personal experiences while 

some other are due to the social context of the 14th century and 

especially the oppressive rulers of the time. 

     In the course of history, people have always used ambiguity as a 

tool for social protest. Equivocation and amphibology have 

emancipatory values in socially repressive regimes. However, 

ambiguity could gradually turn into one’s worldview and hence run 

through one’s mind and language. In Hafez’s poetry, there are 

examples of statements with two opposing meanings which can be 

read as signs of resistance against the tyranny of the era he live in. 

However, as the examples discussed in this essay show, the use of 

statements with two opposing meanings are not always meant for 

social criticism; rather, this device has become an aesthetic technique 

in Hafez’s mind and language in creating poetry because not only 

does he use the device in representing hypocrisy and religious 

pretense, but he also uses it in describing his beloved, where one 

expects genuine sincerity and trust. 
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 متفاوت )يک  خن با دو معواج متضاد( 
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 چکيده
ی است. سرایان زبان فارسدر معماری واژگان و پیوند هنری کالم، حافظ شیرازی سرآمد سخن

گون در کمترین واژهاست  که تراکم معانی گونا ،های سخن حافظیکی از آشکارترین ویژگی
رفتارهای هنری  ۀآید. در بارسخن او، یعنی ایهام پدید می ۀترین آرایشدهاز رهگهر شناخته معموالی

، اما استشدههای شعر او تا کنون بسیار سخن گفته حافظ و نیز ایهام ۀشناسانو شگردهای زیبایی
ست که از سخنی دوپهلو با ا ای ازابهام هنریقرار گرفته، گونه توجّهچه در این مقاله در کانون آن

ین، توجیه یا ذووجهین الضدّهای بالغی گهشته محتملابتآید که در کمعانی ناساز پدید می
نیست، بلکه بازنمایی آن  های ایهامی با معانی چندگانهاند. مقصود این نوشته، واکاوی واژهنامیده

توان دو معنای کامال ای سامان یافته که میگونهویژگی از سخن حافظ است که در آن، کالم به
تواند برآمده از کارکردهای یک می ،آوری به این شیوه از بیانمتضاد را از آن دریافت. روی

های خود در اهاز بستن گریزگکند بیانی تال  می ۀی استبدادزده باشد. سخنور با این شیوجامعه
ن های سخن حافظ در ایباشد. اما نمونهگیری کند تا شاید راهی به رهایی داشتهای پیشچنین جامعه

باشد، در ذهن و زبان اجتماعی هم تولید شده ۀگونه از بیان با انگیزدهد که اگر اینمقاله، نشان می
خن دیگر این مقاله، آن است که حافظ است. سکم به یک عادت فراگیر تبدیل شدهحافظ کم

نکوهد، اما خودِ او نیز زیر فشارهای کاری را میستیزد و پنهانهرچند خود همواره با ریا می
 .ری کند و ریا بورزدکاشود پنهاناجتماعی ناگزیر می
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 مممقدّ. 9
نکوهش ریا در منابع گوناگون  ۀباراست. در های اخالقیترین رذیلتریا از پلشت   

ست که از قول پیامبر اکرم )ص( از آن جمله حدیثی  دینی و اخالقی بسیار سخن رفته است
 آورده شده است: 

ترین چیزى که از آن بر شما خطرناک: ۀفِیَّالْخَ ۀُعَلَیکُمْ اَلرِّیا وَالشَّهْوَ اَخْوَفُ ما اَخافُ»
 (. 142: 6، ج1394)فیپ کاشانی،  «ترسم ریاکارى و شهوت پنهانى استمى

ۀ سرطانی پدید ای که این توداست. در جامعه یریاکاری بیماری بسیار بدخیم و خطرناک
بگیرد و آن  کند، ریشه بدواند و سراسر وجود جامعه را فراتواند رشد زودی میآید، بهمی

است که بیش از هر  ی مرموزاکند. ریا همچون موریانهجامعه را دچار پریشانی و اختالل 
کند. ریاکار خود را در قالبی های اعتقاد را سست میجود و پایههای اعتماد را میچیز ریشه
 گونۀهای که دورویگی و ریاکاری بامعهگونه نیست. در جراستی آنکند، که بهوانمود می
 بیند اعتماد است. شود، نخستین فضیلتی که آسین میفراگیر می ایگسترده

که خود را از ارکان جامعه نفوذ کرد، برای آن ۀاین آفت خطرناک هنگامی که در هم
گونه زیرک و گاهی آن کندهای گوناگون پیکرگردانی میهدید همگان پنهان کند، به شیو

هنگامی رود. ها هم بیرون میترین انساناز دیدرس تیزبین دهد کهو ظریف تغییر چهره می
 ۀو زمانی طوالنی در پیکر ای را آلودهجامعه ،ای مزمنگونهکه بیماری ریا و تظاهر به

کمتر  کهو برای آن یابدکاری میفتی نیز برای پنهانباشد، توانایی شگای خانه کردهجامعه
کند. تر عمل میای پیچیدهگونهآراید و بهی دیگر میاا به شیوهشود، هر روز خود رشناخته

ای شناخت و درک بسیاری از رفتارهای ریاکارانه به ست که در چنین جامعها از همین رو
 پهیر نیست.آسانی امکان
بی ریا به سادگی خریداری های تقلّای که بازار ریاکاری گرم باشد و فرآوردهدر جامعه

برند. حتی کسانی که شوند و زشتی آن را از یاد میگر میویکم به آن خشود، مردم کم
بسا خود نیز خواسته یا ناخواسته دچار همان بیماری اند، چهارزه با این بیماری بستهکمر به مب

شوند و رسالت خود را از یاد ببرند. در بسیاری از جوامعی که دچار این بیماری واگیردار 
بیماری و مبارزه با آن را  ت درمان اینولیّئملی که مسعوا یشود حتاند، دیده میشده
 شوند. اند، خود کم کم گرفتار همین بیماری میداشته

ست که شخد، نه تنها به عملی که بدان تظاهر ا ریاکاری هنگامی ۀترین گونخطرناک
ی دهد. برای نمونه اگر فردی عادکند پایبند نیست، بلکه رفتاری خالف آن را انجام میمی

خرید و فرو  کند بسیار متفاوت است با آن که او خود در جایگاه  ،رو معمولی، مواد مخدّ
ول تنبیه دزد و خالفکار است، ئی که مسایا وقتی قاضی ،ر باشدمور مبارزه با مواد مخدّ م
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اب قلّ»تر خواهد بود. یا همچنان که حافظ گفته خود دزد و خالفکار باشد، بسیار خطرناک
 باشد: « فاشهر صرّ

 هرای چرون زر سررخ   خمو  حافظ و این نکته
 

 اسرت  افصررّ  شرهر  ابقلّر  کره  دار نگاه 
 

 (193: 1ج /1326استعالمی، نقل از:)حافظ، 
های قدرت بیشتر باشد، این دو رویگی و در جوامع استبدادی هرچه فشار دستگاه

ی جوامع از شود. در برخپهیرتر میکند و هم توجیهتر عمل میریاکاری هم پیچیده
 گهاری،های دور دیوارهای بلندی میان اندرون خانه و بیرون خانه بوده و این فاصلهگهشته

رو بسیاری از رفتارهایی که در کوچه و خیابان یافته است. از همینپهیرشی فراگیر می
شده است. نه تنها لباس و پوشش اندرونی با پوشش ناپسند بوده، در خانه ناپسند شمرده نمی

و بیرون از خانه  داخل خانه بیرونی متفاوت بوده، که اخال  و رفتار بسیاری از مردم،
ای از سفانه آرام آرام به گونه اندرونی و بیرونی مت ۀمتفاوت بوده است. این رفتارهای دوگان

ناشایست وقتی  ۀو این پدید استشدهرویگی تبدیل میدو دوگانگی ظاهر و باطن و بیماری
 دهد. می تر خود را نشانتر و تلخبسیار گزنده ،شودمومی تبدیل به عادتی ع
که آدمی به زندگی است. همینهای حیات بشری وجود داشتهدوره ۀکاری در همپنهان

ناگزیر بخشی  اجتماعی روی آورده، برای ماندگاری در جمع و نگهداری زیستِ اجتماعی،
کم وانهاده کم ،زدهبا دیگران آسین میا  از کردارهای شخصی خود را که به همزیستی

نگی با جماعت سازی خود را با دیگران آغاز کرده است. اما آیا این همرو تمرین همرنگ
 تا کجا شایسته است؟
ت شناخته شوند، های متفاوت به رسمیّهای گوناگون و نگر ای بینشچنانچه در جامعه
ای که صداهای گوناگون اما جامعه هد شد ظاهر، نفا  و ریا کاسته خوابه همان میزان از ت

زند و نفا  افراد جامعه است، به ریاکاری دامن می ۀسازی همتابد و در پی همسانرا برنمی
سازی افراد جامعه پافشاری بیشتری شود، به همان میزان دهد. هرچه بر همسانرا افزایش می

های ه افراد ناهمسان به نقابست کا یابد. در چنین فضاییاحتمال ریاکاری افزایش می
 آورند تا همسان نشان داده شوند.گوناگون روی می

نتیجه همواره به هراسند. دردن صداهای گوناگون میشهای خودکامه از شنیدهقدرت
ند. برخی از هست صداها با صدای خویش سازی آنسازی صداها و همسانیکسان دنبال
های خودکامه بیزارند، برای کاهش ی با چنین قدرتصدایاندیشان هوشمند که از همروشن

ست که یکی ا روآورند. از همینآلود، دوپهلو و لغزان روی میفشار استبداد، به زبانی رمز
 شدن زبان و مبهم شدن بیان است.پیچیده ،آمدهای جوامع استبدادیاز پی
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ه را بیش از همیشه هایی که فشار برخی از نهادهای اجتماعی سیاسی، جامعیکی از دوره
و از  است هشتم هجری ۀیعنی سد ،حافظ ۀدچار بداخالقیِ ریا و نفا  کرده بود، دور

ترین ویژگی ترین و پلشتتیزِ تیغِ انتقادی حافظ به طرف همین زشت ۀلب»ست که ا روهمین
 ۀبه انداز ،سرایان زبان فارسیکدام از سخناخالقی سوگیری شده است. شاید در شعر هیچ

یک ها( ریا و نفا  و تزویر نکوهیده نشده باشد و هیچیوان حافظ )به نسبت میزان سرودهد
کار رباییِ حافظ، حساب این جماعت دغلسرایان ایرانی، به شیوایی و دلاز سخن
 .(182: 1397لی، )حسن« پرداز را نرسیده است.دروغ

از رخدادهای رنگارنگ اس و هوشیار، هرگز حافظ شیرازی در جایگاه یک هنرمندِ حسّ
های او بازتابیده های گوناگون، در سرودهزمانِ خویش غافل نبوده و این رویدادها به شیوه

ی بیانیِ حافظ با ریا و ترین مبارزهترین و گستردهاست. همچون روز روشن است که بنیادی
و « آتش زر  و ریا خرمن دین خواهد سوخت»تزویر و نفا  بوده است. از دید حافظ 

 گوید:و حتی آشکارا می« تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود»واعظ شهر 
 می خور که صد گناه ز اغیار در حجراب 

 

 بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کننرد  
 

 (736)همان: 
 شود که خود نشانگر نوعی از ریاکاریهایی دیده میاما در همین دیوان حافظ نیز نمونه

آنها روی  شناسانۀاند که وجه زیباییه شدهقدر زیبا و فریبا پرداختها آنو برخی از آن ستا
جا الزم است وجوه اجتماعی پرده انداخته یا سایه افکنده است. یادآوری این نکته همین

و درست  شوندشمرده نمی« رذایل اخالقی»ز ها همواره اها و فرینی نیرنگکه همه
آیند. برای نمونه بخش اعظم زیبایی به شمار میبرعکس، گاهی رفتاری پسندیده و ستودنی 

است که « دریبل»ی آن ترین نمونهست. و روشنکاریسازی و فرینبازی فوتبال در نیرنگ
های ادبی، ایهام یا ایهام تناسن یا در آرایه تر است و ستودنیتر باشد، زیباتر هرچه فریبنده

یا اغرا   فریبد ۀ خود را میری، خوانندست. سخنور با ترفندی هنکاریخود نوعی فرین
باشد، نه تنها اما چنانچه پردازشی هنری یافته ،ستا پردازیو گزافه گوییخود نوعی دروغ

ست ا ه، نیز که یک اصطالح فقهیآید. تقیّای ستودنی به شمار مینکوهیده نیست، که آرایه
ه، بر ین دو در آن است که در تقیّاما تفاوت اصلی ا کاری با نفا  شباهت دارد،ر پنهاند

کند، خالف نفا ، شخد، برای پیشگیری از زیان به خویش یا دیگری ایمانش را پنهان می
 شود.در صورتی که در ریا و نفا  تظاهر به ایمان می

هایی از سخن حافظ که دو معنای ناساز را همزمان در خود حال باید دید آیا نمونه
دانیم که رندی می اند یا یک ترفند اجتماعی؟ز یک رفتار هنریاند، برآمده افروفشرده
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ست که به گستردگی بارها و بارها )بیش از هشتاد ا ترین صفت اخالقیترین و عالیستوده
بار( در دیوان حافظ بر آن پای فشرده شده است. او در بلندی جایگاه و توانایی معنوی این 

 گوید: رندان می
 قلنررردر باشرررند برررر در میکرررده رنررردان  

 

 که سرتانند و دهنرد افسرر شاهنشراهی     
 

 (. 1730: 7)همان، ج 
ست که حافظ های منفوریاز شخصیت« محتسن»از سوی دیگر در همین دیوان حافظ 
اما «. باده بنو  و التخف ،مست ریاست محتسن»بارها او را نکوهیده و در حق او گفته: 
ی محتسن را در جایی، نوعی پیچیده کاری و نفا ِشگفت این جاست که حافظ پنهان

 را از او بیاموزند: « طریق رندی»کند خواند و توصیه میرندی می
 ای دل طریررررق رنرررردی از محتسررررن بیرررراموز

 

 مست است و در حق او کس این گمران نردارد   
 

  (.326: 1)همان، ج 
ند که ککاری میگونه پنهانست  اما آنمحتسن ریاکار است  زیرا اهل شراب و مستی

«! رندی»حتسن را نوعی ی متواند آن را بفهمد. حافظ این رفتار ریاکارانهکس نمیهیچ
استبدادزده و  ۀو این رفتار بیانی برآیندِ اخال  اجتماعی در همان جامع خوانده است
 است.ریاکارشده

ابهام را در  های بالغی گهشته، عموماییادآوری این نکته شایسته است که در کتاب
شمردند و کمتر به یراتی چون: تعقید لفظی و معنوی یا اغال ، وجهی ناپسند از کالم میتعب

دادند. هرچند کسانی چون: ابن رشیق، المصری، ابن اثیر نشان می توجّهارز  ادبی ابهام 
(. در 73 – 77: 1392اند )رک. فتوحی، کرده توجّهپهیری کالم ویل و... به ارز  وجه ت

ادبیات گوهر »کرد.  توجّهید به تفاوت نقش زبان رسمی و زبان ادبی جاست که باهمین
که زبان آنجوید  حالانداختن ادراک آن می خیرسازی معنا و به تذاتی خویش را در پنهان

)همان: « پهیر باشدتباید روشن و شفاف و عینیّ ی ارتباطی، ضرورتایبه عنوان یک رسانه
-87: 1327وجود دارد )برای آگاهی بیشتر، رک. معدنی: (. در متون ادبی انواع ابهام 30
شیری،   82-27: 1392خواجات،   31-19: 1392فتوحی،   74 – 34: 1328داوری،   104
(.روشن است که ابهام هنری و 1393و صفوی،  1363و نیز: فرشیدورد،  17-36: 1380

ای دریافت معنا و ست که در متن ادبی، موجن درنگِ بیشتر خواننده برستودنی ابهامی
 های سخن باشد.ال او در کشف الیهمشارکت فعّ
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از سخن حافظ در این نوشته بازکاوی  را هاییچه گفته شد، نمونهبه آن توجّهاینک با 
کنیم که بیشتر مفاهیم هایی آغاز میو از بیت دهندکنیم که تن به معانی متضاد میمی

 .دهنداجتماعی را بازتاب می
 
 رر ی. ب ث و ب0

 ها )يک  خن با دو معواج متضاد(بازنمود نمونم.0-9 

 . مفاهيم ا تماعی0-9-9  
 نشههود کههم کارخانههم نيهها رونههق کههم ايههب*

 ج

 یموه  همچهو  آسق بم اي يیتو همچو زهد بم 
 

 (1703: 7)همان، ج 
 تابد:مصراع دوم، دو معنی را بازمی ۀبه معنای دوگان توجّهاین بیت با 

تر از آن است که زهد تو و فسق من ی و من فاسق  اما دستگاه آفرینش عظیم: تو زاهدتعبير نخست
ها   اما آنکندشاعر زهد زاهد و فسق خود را انکار نمیچیزی بر آن بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد. 

 شمارد.مقدار میرا در برابر دستگاه آفرینش بی

شاعر در مصراع دوم گمان زاهد را که  در این تعبیر طنزی ظریف و گزنده نهفته است. تعبير دوم:
ای تمسخرآمیز به بازی گونهکند، بهشاعر را به فسق متهم می ارزشی برای زهد خود قائل است و

چه به گمان تو، فسق کسی چون من مچون تو و آنگوید: زهد دروغین زاهدی هگیرد و میمی
در این باشد. دستگاه آفرینش داشتهرگاه هستی و ثیری در کا ر از آن است که تتواقعیاست، غیر 

گونه که در بیت زیر نیز از وجهی . همانپهیرد و نه اتهام فسق خود راتعبیر شاعر نه زهد زاهد را می
 دیگر، همین رفتار طنزآمیز را دارد:

 پرسرت ام کررد مری  کردار اهل صومعه
 

 این دود بین که نامۀ مرن شرد سریاه از او    
 

 (1704)همان: 
است: این که من گرفتار چنین سیاهی خوانده و گفتهپرستی را نامهمی ،رع دومدر مصحافظ 

و  شتها مرا به گناه واداتقصیر اهل صومعه است. کردارِ آن اعمالم سیاه شد، ۀسرنوشتی شدم و نام
روشن است که او در این  ،به سبک اندیشگانی و بیانی حافظ توجّهاعمالم را سیاه کرد. اما با  ۀنام

سیاهی باشد. حافظ تواند موجن نامهپرستی از دیدگاه او نمیزیرا می ،کندنیز طنزپردازی میبیت 
 پرستی بیان کرده است:آشکارا گرایش خود را به می و می ،ست که بارها و بارهاکسی

 (137: 1قضا )همان، ج می بده تا دهمت آگهی از سرّ
 (762به می عمارت دل کن که این جهان خراب... )همان: 

 (826: 7)همان، ج چاره آن است که سجاده به می بفروشیم
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 (97: 1حافظ مرید جام می است ای صبا برو)همان، ج
 (1078: 7می نو  و ترک زر  ز بهر خدا بگو)همان، ج

 خواری خود را به عشق مغبچگان بازبسته است:البته حافظ در بیتی دیگر عامل می
 شیپ نیز یدمیند مطرب و یم ورع از من

 

 انرداخت  آن و نیر ا در مغبچگانم یهوا 
 

 (111: 1)همان، ج
 

 مخههوان مق ّهه و اجچهههرهمههمة طههرّ ريههبگ*
 

 ا ت زحل و زهره ريثأت ز ن س و  عد کم 
 

 (196: 1)همان، ج 

ست )تعلیلی و توضیحی( که امکان در آغاز مصراع نخست، دارای ایهامی« که»در این بیت حرف 
 ر دو معنی متضاد تعبیر کرد.دهد مصراع دوم را بتوان دمی

ی ..( و قصه مخوان)این افسانهرویی خو  با  .ای را بگیر) با زیباچهرهمه ۀطر :معوی نخست
. ثیر ستارگان و صور فلکی بازبسته است نگو که خوشبختی و بدبختی ما به تپایه را مخوان( و بی

ی هر کس به رفتار او بستگی دارد نه در این تعبیر، معنی نهایی بیت این است که خوشبختی و بدبخت
 ثیر زهره و زحل.  به ت

ه رویی خو  با  و زندگی را به شادی گهران( و قصّای را بگیر)با زیباچهرهمه ۀطرّ :معوی دوم
خوشبختی و بدبختی از که ، زیراپایه مشغول مکن(های بیها و نگرانیمخوان )ذهنت را با افسانه

پس اکنون که سعد و نحس امور به دست من و تو نیست، بهتر  شود.ثیر زهره و زحل حاصل می ت
است دم را غنیمت شمری و خو  باشی. در این تعبیر بر خالف تعبیر نخست، خوشبختی و 

 او. ۀثیر زهره و زحل )فلک( بازبسته است نه به اراد بدبختی هر کس به ت
 مهده  د هت  از زدن ینهدان  آقر دم تو*

 

 ی اهورانت مجلس و یخوا گ مسود 

 (1730: 7)همان، ج

ست که نصین هر ا . این مقامید بزنیتو کسی نیستی که بتوانی الف از فقر و تجرّتعبیر نخست: 
گوید: تو بهتر است مجالست صاحبان شود. در مصراع دوم با لحنی ریشخندآمیز میکس نمی

تو را چه به فقر؟ قدرت و حضور در مجلس بزرگانی چون خواجه تورانشاه را از دست ندهی. 
بهترین دولت و سلطنت خوانده  شود که حافظ همواره فقر معنوی را ستوده و آن رایادآوری می

 از جمله در همین غزل و پیش از همین بیت فرموده: است 
 دل یا ببخشرررند فقرررر سرررلطنت اگررررت

 

 یمرراه تررا بررود مرراه از تررو ملررک نیکمتررر 
 

 )همان( 
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 کرده است:  و در جایی دیگر دولت فقر را آرزو
 خررردایا برره مررن ارزانررری دار   دولررت فقررر  

 

 است من نیتمک و حشمت سبن کرامت نیکا 
 

 (704: 1)همان، ج
 فقر در دیوان حافظ در معنای معمولی آن نیز بارها به کار رفته است  از جمله: ۀاما واژ

 شررم براد از همرتم    د فقررم گر چه گردآلرو 
 

 خورشررید دامررن تررر کررنم  ۀگررر برره آب چشررم 
 

 (999: 7ان، ج)هم
 یا:

 اسرت  نیا شعر گر که ناله مکن فقر از حافظ
 

 یباشرر محررزون تررو کره  نپسررندد خوشرردل چیهر  
 

 (1178)همان:  
 توان در تعبیری دیگر هم دریافت:رو بیت مورد نظر )تو دم از فقر ندانی زدن....( را میاز همین

و دم از فقر و فاقه  قرا باشیتوانی در سلک فتو انسان بزرگ و شریفی هستی و نمی تعبیر دوم:
ست، ا پس بهتر است در همان جایگاه شریف خود، که تخت وزارت و مجلس تورانشاهی  بزنی

شجاع( به نیکی یاد کرده ر شاهباقی بمانی. به یاد داشته باشیم که حافظ بارها از توران شاه )وزیرمدبّ
ت او خوانده و گردن خود را زیر بار منّو او را ستوده است  برای نمونه در بیت زیر او را خجسته 

 احساس کرده است:
 فضررل دیررزیمررن در کرره خجسررته تورانشرره

 

 گررررردنم طررررو  او مواهررررن تمنّرررر شررررد 
 

 (990)همان:  
 

 سهت ين اعتبهار  گهرش  بوده جخطا و  هو*
 

 سهههتيچ آمرزگهههار رحمهههت و عفهههو یمعوههه 
 

 (737: 1)همان، ج 

ها نباشد و پیش خداوند اعتباری نداشته باشد و به آن اشتباه و گناه بندگان به دست اگر تعبير نخست:
یعنی گناه و اشتباه ما اعتبار دارد و قابل محاسبه  ید، پس معنی بخشایش خداوند چیست؟حساب نیا

 و امکان بخشایش دارد. است

آید و اعتباری به حساب نمی اصالیاشتباه و خطای بندگان پیش لطف و رحمت ایزدی  تعبير دوم:
معنی بود. اگر غیر از این بود بخشش الهی بی ش خداوند بسیار بیش از گناه ماست،خش. بندارد

 حافظ در جایی دیگر فرموده است:
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 ماسررت جرررم از شررتریب خرردا لطررف
 

 سربسررته چرره دانرری خمررو     ۀنکترر 
 

 (241: 7)همان، ج
سهو  ضبح مصراع نخست، این گونه است: -از جمله تصحیح شادروان خانلری –ها در برخی نسخه

 و خطای بنده گر  هست اعتبار... این ضبح با تعبیر دوم ما هماهنگی دارد.
 
 امههروز کوههد طلههم  ماعههت امههام اگههر*

 

 کهرد  طههارت  یمه  بهم  حهاآظ  کهم  ديه ده خبر 
  ج

 (380: 1)همان، ج 

ها مژده اگر مردم امروز امام درخواست کنند و جماعتِ مردم امام بخواهند، به آن تعبير نخست:
توان ها را بپهیرد. همچنین میحافظ با می طهارت کرده و آماده است که امامت آنبدهید که 

دانست و گفت: اگر امام، درخواست تشکیل جماعت داشته باشد، « امام»فاعل مصراع اول را 
 حضور در جماعت است. ۀحافظ با طهارت کردن در می، آمادبگویید که 

و  یعنی اگر مردم برای جماعتشان امام بخواهند کنند ر مردم، امروز امام درخواست اگ تعبير دوم:
حافظ معهور است  زیرا به می )که در نظر ولیتی دنبال حافظ بگردند، بگویید که ئبرای چنین مس

 را فاعل« امام» ۀتوان واژهمچنین می  شو داده استوشما پاک نیست( خود را شست
شونده(  یعنی اگر برای گزاردن نماز، سترا مفعول)درخوا« جماعت»کننده( دانست و )درخواست

حافظ به می آلوده و از حضور در نماز معهور امام درخواست تشکیل جماعت بکند، بگویید که 
امام را با کسره خواند و آن را فاعل مصراع نخست دانست. در آن صورت  ۀتوان واژالبته می است.

را طلن کند، به او بگویید که حافظ با می شود: اگر امامِ جماعت حافظ چنین میمعنای بیت این
 طهارت کرده است.

  
 ؟کجها  خهراب  مهن  و کجا کار صالح*

 

 ؟کجها  بهم  تها  کجا هت  از ره تفهاوت  نيبب 
 

 (20: 1)همان، ج

اندیشی )صالحِ کار( با منِ مست بسیار متفاوت است. ما کار( یا مصلحتاندیش)صالحراه مصلحت
کند که راه شاعر در این بیت روشن نمی آن کجا و من کجا؟ ی از هم داریم.کلی جداهدو راه ب
یک نادرست است. اگر شاعر بازخواست شود که: تو چگونه راه خود یک درست و راه کدامکدام

ن ادعایی تواند بگوید: من چنیمی کنی؟عرفی میرا درست و راه طرف مقابلت را نادرست م
بین توانم همچون آن عاقل مصلحتب نمیمست و خراام: منِ عکس  گفتهام، بلکه درست برنکرده

شود که یک بار دیگر یادآوری مید بدهم  راه من کجا، راه او کجا؟ راه درست خود را تشخی
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شود وگرنه ساختار ذهنی ی شاعر بررسی مینگری کلّبه بافت غزل و جهان توجّهها بدون این بیت
گوید: تفاوت تابد. شاعر میهایی بازمیسروده حافظ به روشنی معنای مورد نظر او را در چنین

کار )یا صالحِ کار( و منِ خراب وجود دارد. بیتی دیگر در همین غزل با بیت بسیاری میان صالح
 گفته همسانی دارد:پیش
 ؟را تقروا  و صرالح  یرنرد  به است نسبت چه

 

 ؟کجررا ربرراب ۀنغمرر ،کجررا وعررظ سررماع 
 

 )همان(

و گو  دادن به صدای  صالح و تقوا درست است یا رندی کند کهباز هم شاعردر بیت روشن نمی
 ؟رباب ۀدرست است یا گو  دادن به نغم وعظ

 در بیت زیر نیز حافظ همین ترفند را به کار بسته است:
 

 اريهه قامههت و مهها و طوبهها و تههو*
 

 او ههت تهمّهه قههدر بههم هههرکس آکههر 
 ج

 (713: 1)همان، ج 
زیرا خواست و اشتغال   )سزاوار آنی( و من با قامت یار گوید: تو با طوبای بهشتی با شاعر می

گوید: دهد که شاعر میمی ست. ساختار فکری حافظ نشانا ت اوهمّ ۀفکری هر کس به انداز
اندیشم، بسیار باالتر است. اما اگر کسی شاعر را به دلیل های بهشتی نمیت من که به نعمتهمّ

االیی داری و به بهشت جاودانی : تو همت وتواند گفتچنین سخنی بازخواست کند، می
همین رفتار بیانی حافظ را در  ام تنها به یار خویش اشتغال دارم.تیهمّاما من به دلیل کم اندیشی،می
 توان دید:های زیر نیز میبیت

 تقرررروا و زاهرررردان و یمرررر و مررررا
 

 دارد کررررررردام سرررررررر اریررررررر ترررررررا 
 

 (374: 1)همان، ج                                                      
 ازین و یمست و من و نماز و عجن و زاهد

 

 باشرد  تیر عنا کره  برا  انیر م ز خرود  را ترو  تا 
 

 (471: 1)همان، ج
 صررالح و طررالح مطرراع خررویش نمودنررد 

 

 تررا کرره قبررول افتررد و کرره در نظررر آیررد    
 

 (616: 1)همان، ج 
 

  ما هت  د هت  بهم  حق دييبشو باده بم گرم  چوين کم صومعم آلوده  د بم خون دلم*
 

 (172: 1)همان، ج
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 ۀکه مرا بشویید. طنز رندان شما حق دارید ام،ۀ شما را آلوده: من با خون دلم صومعتعبير نخست
 گوید مرا با باده بشویید! جاست که میحافظ این

که حق در بینید و اگر شما مرا با باده بشویید، می امۀ شما را آلوده: من با خون دلم صومعتعبير دوم
. چیزی که حق است منم که در دست شما هستم. حق با من است نه شما های شماست،دست

شویید و در ای که مرا با آن میتوان به ایهام موجود در این تعبیر اشاره کرد: بادههمچنین می
 های شماست، حق است.دست

 
 در کار گالب و گل حکم ازلی اين بود*

 جج

 پهرده نشهين با هد    کاين  اهد بهازارج وآن  
 ج

 (472: 1)همان، ج
: این )گالب که به بازار عطر و تعبير نخستتابد: مصراع دوم این بیت دو معنی متفاوت را برمی

 نشین باشد.ها نشسته است( پردهشود( شاهد بازاری و آن )گل که در کاسبرگگالب عرضه می

شود( شاهد بازاری و آن ر آورده میها به بازااین )گل که برای فرو  به گلفروشی تعبير دوم
 نشین باشد.دربسته نهاده شده است( پرده ۀ)گالب که در شیش

 
  ياهمن ارچم عا قم و رند و مست و نامم*

 ج

 گوهوههدهههزار  ههکر کههم يههاران  هههر بههی    
 

 (749: 1)همان، ج
و عاشق و سیاه( و شرابخوار )مست( کار )نامه: درست است که من از نظر شما خالفتعبير نخست

کارند و اهل ی مردم )یاران شهر( درستزیرا بقیهرند هستم، اما باز هم جای شکر آن وجود دارد. 
 گناه نیستند.

میه تصور تهکّ ۀرا طنزی وارونه یا همان استعار« سیاهنامه»اما چنانچه مصراع دوم را و نیز ترکین 
کسانی را که غر  ت شاعر با سبک سخن حافظ سازگار است، در این صور کنیم که کامالی
. خوانده است« گنهبی»ها به تمسخر کاری آنکاری و گناهکید بر خالف گناهند، برای ت

که خواجه در جایی دیگر رندی و بدنامی را سرنوشتِ دیوانِ قسمت و عشق را موهبتی از همچنان
 دانسته است:« میراث فطرت»

 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم
 ج
 

 بررود سرنوشررت ز دیرروان قسررمتم  کرراین  
 

 (906: 7)همان، ج 
 و نیز:
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 می خور که عاشقی نه به کسن است و اختیار
 ج
 

 ایررن موهبررت رسررید ز میررراث فطرررتم     
 

 )همان(
 آلهود مهی  ةحاآظ بم خود نپو يد اين خرقه *

 

 اج  يخ پاکهدامن معهرور دار مها را    
 

 (28: 1)همان، ج
پهیرد و آن نمی شاعر پاکدامنی شیخ راارونه بپنداریم، را طنزی و« شیخ پاکدامن»چنانچه ترکین 
 ،ای شیخ پاکدامن که به گناه آلوده نیستیتوان گفت: اما در تعبیری دیگر می کند،را مسخره می
آلوده به می را به اختیار خود  ۀمن نیز این خرق که همه چیز وابسته به تقدیر است، راست آن است

 رو معهورم و تو هم عهر مرا بپهیر.از همین من بوده است « زلیی انصیبه»بلکه ام  نپوشیده
 

 اگر آقيم ن ي ت کود کم عشق مباز
 

 ترکن دِماغ را گو بدهش اجپيالم 
 

 (1017: 7)همان، ج 
 ،کند[گوید: اگر فقیه تو را نصیحت کند و بگوید: ]عشق هزار مشکل ایجاد میمی در تعبير نخست

  ای دماغش را ترکنبه او آفرین بگو و برای پادا  با پیالهق مباز. پس تو گرفتار عشق مشو و عش
چو عاشق »و « طریق عشق طریقی عجن خطرناک است / نعوذباهلل اگر ره به مقصدی نبری»زیرا: 
: 1)همان، ج« فشان داردشدم گفتم که بردم گوهر مقصود / ندانستم که این دریا چه موج خونمی
378.) 

ای پیالهز، عشق مبا گوید. اگر به تو گفتفهمد که چه میگوید: فقیهِ ناصح نمییم تعبير دوماما در 
 شراب به او بده تا بنوشد و بفهمد چه اشتباهی کرده است.

 ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق 
 ج
 

 ی عاقل هنری بهترر از ایرن؟  گفتم ای خواجه 
 

 (1037: 7)همان، ج 
 جدیررند نبتررا یرو تررو چشررم کرره را شررکرانه

 

 لطررف خداونرردگار بخررش  مررا را برره عفررو و  
 

 (277)همان: 
 

 بر آن  رم کم نوو م می و گوم نکوم*
 

 اگههر مواآههق تههدبير مههن  ههود تقههدير   
 

 (629)همان:  
)اگر موافق تدبیر  -اگر خدا بخواهد –ام که گوید: تصمیم گرفتهدر صورت ظاهر بیت، شاعر می

 ناه نکنم.من شود تقدیر( دیگر شراب ننوشم و گ
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  توان انداخت(ازل از خود نمی ۀاما پیداست که از نظر حافظ تقدیر الهی تغییرناپهیر است)نصیب
واقع شاعر، بر خالف تعبیرِ نخست، زاهدِ مقابل خود ای بیش نیست. درپس مصراع نخست شوخی

 کند و هیچ تصمیمی برای ترک شراب و گناه ندارد. را تمسخر می
 

 ام ز راه خطاتمز کوج ميکده برگش*
 

 مرا دگر ز کرم در ره صهواب انهداز   
 

 (687)همان: 

ز »بدل « ز راه خطا»)در این تعبیر  اماز راه میکده که راه خطا بوده، روی برگردانده: تعبير نخست
 است( خدایا به لطف خود مرا یک بار دیگر به راه راست هدایت بفرما.« کوی میکده

. خدایا با لطف خود، مرا یک بار امه خطا( کوی میکده را ترک کردهبه اشتباه )از را تعبير دوم:
 دیگر به راه درست )کوی میکده( برگردان.

 
 مست و بودم نینشخرابات کهآن باد ادی

 

 بررود آنجررا اسررت کررم امررروز مسررجدم در وآنچرره 
 

 (.777: 1)همان، ج
 روم  رآکوده و انيگر کدهيم جکو بم* 

 

 شيخههو اصههلح ز دميههآ یهمهه  ههرم کههم چههرا 
 

 (274: 7)همان، ج 
روم  اما از این کار خود گریان و سرافکنده هستم  زیرا از این : به سوی میکده میتعبير نخست

 آن شرمنده هستم. ۀعمل خود و نتیج

خود  ۀکه از گهشتی که گریان و سرافکنده هستم  چراروم در حالبه کوی میکده می تعبير دوم:
ام( و حاصل چنین اعمالی شرمنده هستم. حافظ جا آمدهو دیر به این ام)که در کوی میکده نبوده
 در جایی دیگر گفته است:

 حررافظ رودیمرر خانررهیم برره خانقرراه ز
 

 آمرد  هو  به ایر زهد یمست ز مگر 
 

 (499: 1)همان، ج 
 

 مها  ريه پ آمد خانميم ج و مسجد از دوش*
 

 مها  ريتهدب  نيه ا از بعد قتيطر اراني ستيچ 
 

 (83 :1)همان، ج 
اما دو   ،ایم(گوید: پیر ما هم اهل مسجد بوده است )یعنی ما هم از مسجدیان بودهشاعر می

پیرمان مسجد را ترک کرد و به میخانه آمد. ای یاران طریقت! تکلیف ما چیست؟ آیا ما هم به 
در یک پیروی از پیر، مسجد را ترک کنیم و به میخانه برویم یا نه؟ شاعر پاسخ روشنی نداده است. 
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گوید: یاران طریقت راه دیگری چز پیروی از پیر وجود ندارد. اما در یک معنای معنی شاعر می
عکس آن تصور شود: حال که آن پیر مسیر  را عوض کرده است، ما باید  توانددیگر هم می

 فکری به حال خودمان بکنیم  مثال به فکر پیر دیگری باشیم.یا...
 
 خهاک  بر انآش جا رعم جخور  راب اگر*

 

 بهاک  چهم  ريه غ بهم  ر د ینفع کم گواه آن از 
 

 (227: 7)همان، ج 
ای هم بر خاک بریز تا نصین کسانی شود که در خاک خوری، جرعه: اگر شراب میتعبير نخست

رسد، نگرانش ، اما چون با ریختن آن نفعی به دیگران میشراب خوردن تو گناه استاند. خفته
 نبا .

ای هم بر خاک بریز تا نصین کسانی شود که در خاک خوری، جرعهاب میاگر شر تعبير دوم:
  اما کنیکنی به شراب( گناه میحرمتی میریزی )بیاین که تو شراب را بر خاک میاند. خفته

رسد، از بابت این گناه)ریختن شراب( نگران نبا . در چون در این رفتار تو نفعی به دیگران می
 گناه نیست  بلکه به زمین ریختن آن گناه است. این تعبیر شراب خوردن

 
 بشيه ع کودیم یصوآ و یصاآ  ان چو دارم يیم*

 

 جبهدروز  بخهت  مبهادا  را عاقل چيه ايخدا 
 

 (1149: 7)همان، ج

تواند دعایی برای خود شاعر یا دعایی در حق ست که مصراع دوم میایساختار این بیت به گونه
، اما صوفی آن را عین : شرابی ناب و صاف دارمر نخستتعبيدشمن او یعنی صوفی باشد. 

. الهی فهم چقدر بدبخت و نادان استخدایا این صوفی کجشود. انگارد و از خوردنش مانع میمی
این بدبختی نصین هیچ گرگ »ی مردم: ی دچار نشود. یا به قولِ عامهاهیچ عاقلی به چنین بدبختی

انگارد و از خوردنش اما صوفی آن را عین می ،اب و پاک دارم: شرابی نتعبير دوم«. بیابانی نشود
 خدایا هیچ کسی همچون من دچار چنین سرنوشت بدی نشود.شود. مانع می

 
 ديه آیم اير جبو ما حاآظ از یگفت*

 

 جبهو  جبهرد  خوش کم باد نفست بر نيآآر 
 

 (1777: 7)همان، ج
آورد، همین فراهم می خی ابیات دیوان حافظهایی که امکان دو تعبیر متضاد را در بریکی از واژه

حافظ قرآن »که اشاره به خود شاعر است،گاهی نیز در معنای جز اینهب« حافظ» ۀد اوست. واژتخلّ
هایی چون: شیخ و زاهد و واعظ به کار رفته است  همچون بیت تردیف شخصیّو هم« و حدیث
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 زیر:
 محتسن و یمفت و حافظ و خیش که خور یم

 

 دکننیم ریتزو همه یبنگر کین چون 
 

 (747: 1)همان، ج
 گوید:یا وقتی می
 یمبررو خانره یم در خرراک کره  گفررت حرافظم 

 

 مبروی یمر  خرتن  مشرک  من که نیع مکن گو 
 

 (822: 7)همان، ج
مخالف رفتن شاعر به میخانه است که پیداست که حافظ در معنایی معادل واعظ و زاهد به کار رفته

دهد و رفتار خود را ها را میشاعر در مصراع دوم پاسخ آن سر ستیز دارد.ها هستند و شاعر با آن
گفت: واعظم گفت که خاک در د غزل نبود، چه بسا میکند. اگر بیت در جایگاه تخلّتوجیه می

 میخانه مبوی...

حافظ روشن است و نیز در ابیاتی همچون بیت زیر که به روشنی  ۀدر چنین ابیاتی معنای واژ
 خود شاعر است:« حافظ»قصود از پیداست م

 حافظ بخوان خو  و ایب یسفت ردُ و یگفت غزل
 

 را ایررثر عقررد فلررک افشرراند تررو نظررم بررر کرره 
 ج

 (23: 1)همان، ج 
 یا

 اسرت  معرفرت  الغرزل تیر ب همره  حافظ شعر
 

 سررخنش لطررف و دلکررش نفررس بررر نیآفررر 
 

 (237: 7)همان، ج
هد و گاهی حافظ )به دلیل شرایح اجتماعی زمان هایی چون: واعظ، زاکه شخصیتبه این توجّهبا  

روند... هایی مقابل شاعر به شمار میشوند و شخصیتحافظ( در دیوان او همواره نکوهیده می
 گوید:هنگامی که شاعر می

 آیرردگفترری از حررافظ مررا برروی ریررا مرری    
 

 آفرین بر نفسرت براد کره خرو  برردی بروی       
 

نمایاند و امکان دریافت دو معنای مقابل هم را رخ می« فظحا» ۀهمین دوگانگی معنا در کاربرد واژ
را معادل واعظ و زاهد تصور کنیم، معنای بیت این « حافظ»آورد. چنانچه در این بیت پدید می

آید. آفرین بر تو که بسیار درست است: گفتی حافظ )زاهد( ریاکار است و از وجود اوبوی ریا می
را خود شاعر بدانیم، طنزی استهزا آمیز و ظریف )از « حافظ»ز تشخید دادی. اما چنانچه مقصود ا

آید، نماید: گفتی از حافظ )شاعر/ من( بوی ریا میمیه( در مصراع دوم رخ میی تهکّطریق استعاره
آفرین بر تو! که درست تشخید دادی! )یعنی مسلما فهم درستی نداری!(طنز وارونه یکی از عالیق 

در بیت زیر « ی عاقلای خواجه»دیوان او تکرار شده است  برای نمونه  هنری حافظ است. بارها در
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 «:ای آدم نادان»ریشخندآمیز است  یعنی 
 عشق دارد هنر چه غم جز که گفت ناصحم

 

 !نیررا از بهتررر یهنررر عاقررل یخواجرره یا برررو 
 

 (1037: 7)همان، ج
 «: ستکه اصل و اساست ناپاکی ای زاهدی»در بیت زیر، به استهزا یعنی « سرشتای زاهد پاکیزه»و 
 سرشت زهیپاک زاهد یا مکن رندان نیع

 

 نوشت نخواهند تو بر یدگر گناه که 
 

 (768: 1)همان، ج
در معنای خود « آید...گفتی از حافظ ما بوی ریا می»را در بیت ِ « حافظ» ۀمحمد استعالمی که واژ

ایم که حافظ از ریاکاری زاهد و صوفی و مکرر دیده»است:  ، در شرح این بیت نوشتهشاعر گرفته
گوید... اما خود را هم از این عین پاک شیخ و مفتی و واعظ و قاضی و محتسن سخن می

می خور که شیخ و حافظ و »(. همچنین است معنایی که برای بیت 1773: 7)همان، ج«. بیندنمی
در کنار هم آورده و حافظ خود را  زهد و پرهیز را مدّعیاناین بیت »اند: نوشته« مفتی و محتسن...
های کنند. حافظ که در تمام غزلها قرار داده که چون نیک بنگری همه تزویر میهم در صف آن

 (.742: 1)همان، ج «. داند...گناه نمیو اهل ظاهر در افتاده، خود را هم بی مدّعیانا  با رندانه
 دارد: در بیت زیر نیز کارآیی« حافظ»همین دوگانگی معنی 

 دارد حرافظ  کره  است نیا از یمسلمان گر
 

 یررریفردا برررود امرررروز یپررر از اگرررر آه 
 

 (1732: 7)همان، ج
داند و با در معنای نخست شاعر مسلمانیِ حافظ را )همچون: زاهد و واعظ( پاک و خالد نمی

ش از کند. و در بیت پیبینی میزبان هنری برای او در حسابرسی روز جزا، سرنوشتی ناگوار پیش
آن را باز « ایبر درِ میکده»گهاشته که « ترسایی»بر زبان « حدیثی»بینی را در قالن آن نیز این پیش

است. )این حدیثم چه خو  آمد که راستینِ او بسیار خو  آمده ۀگفته و شاعر را از این گفت
نه در کمال ای با دف و نی ترسایی(. در معنای دوم حافظ فروتناگفت / بر در میکدهسحرگه می

 مسلمانی خود تردید کرده و خود را از حسابرسی فردای محتمل بیمناک نشان داده است. 
 
 واعهظ  از نهم   هوو  حهاآظ  ز عشق ثيحد*

 ج

 اگر چم صهوعت بسهيار در عبهارت کهرد     
 

 (392: 1)همان، ج

در مصراع نخست این بیت روشن است که حافظِ شاعر )که خبر از عشق دارد(خود را در برابر 
ست که امکان دریافت دو معنای ا ایگونهلیف سخن در مصراع دوم به اعظ نهاده است. اما تو

]تا سخن  گری کردواعظ اگرچه خیلی ظاهرسازی و حیله: و م نخستمتفاوت از آن فراهم است: 
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صنعت »حال تو خبر عشق را از حافظ دریافت کن. خواجه دروغ خود را راست بنمایاند[ با این
 های دیگر هم به کار برده است:گری در بیتبازی و حیلهدر معنای نیرنگ را« کردن

 باخت راست نه مَحبت هرکه که مکن صنعت
 ج

 کرد فراز یمعن درِ دل یرو به عشقش 
 

 (387: 1)همان، ج

 یا
 یمحفلرر در کشررم یدُرد یمجلسرر در حرافظم 

 

 کرنم یمر  صرنعت  خلق با چون که یشوخ نیا بنگر 
 

 (807: 7)همان، ج
)صنایع ادبی( در « صنعت»همه تواند خود شاعر هم باشد که اینفاعل در مصراع دوم می  م دوم:و

ست، اما ا . یعنی هرچند ظاهر شعر حافظ پر از صنایع ادبیشعر( فراهم آورده است«)عبارت»
 حقیقت آن، بیانگر عشق است.

 مفاهيم عا قانم. 7-7
شد، تنها مفاهیم اجتماعی نیستند که در برخی از گونه که در بخش آغازین این جستار گفته همان
گرای او مفاهیم همانند حافظ و ذهن ایهامتابند. هنر بیهای حافظ دو معنای متضاد را بازمیبیت

هایی زیر نمونههای کند. بیتدهی میعاشقانه را نیز در بسیاری از ابیات با ساختاری دورویه سامان
 اند: از این رفتار هنری

 ا هارت  مها  خهون  بهم  کرد ار اهتي  ةمژ
 

 نگهارا  مکن غلم و شيوديب او ميآر ز 
 

 (93: 1)همان، ج
 توان از مصرع دوم این بیت دریافت: ی متضاد را میدو تعبیر عاشقانه
 اشتباه کنی و او فریبت بدهد و خون ما را نریزد.: مواظن او و فریبش با   نکند تعبير نخست

 رموده است:همچنان که در بیتی دیگر ف
 زدیررریمرر خطررا برره خررونم تررو شرروخ ۀغمررز

 

 دارد یصرررواب فکرررر خرررو  کررره بررراد فرصرررتش 
 

 همچنان که در بیتی دیگر گفته است:  مواظن با  نکند با همین فرین خون ما را بریزد تعبير دوم:
 بکشررم اهتیسرر مژگرران برره گفررتیمرر دو 

 

 ببرررررر دادیرررررب ۀشررررریاند خررررراطر  از اربیررررر 
 

 (678: 1)همان، ج
 
 جنمود عا قان بم کم  انا ا ت امتيق چم*

 

 را مها  عرار بوما تيرو جآدا  ان و دل 
 

 (93: 1)همان، ج
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: در این تعبیر، قیامت عبارت است از روی یا قامت معشو . این که روی معشو  یا تعبير نخست
 قامت او را قیامت انگاشته باشند، پیش از حافظ نیز کاربرد داشته است  برای نمونه سعدی روی

 گونه قیامت دیده است: معشو  را این
 راسررت تررو کرره دلسررتان یرو نیچنرر نیررو

 

 ییبنمررررا کرررره بررررود امررررتیق خررررود 
 

 زلرف  شرن  نقاب برانداخت چو شیرو روز
 

 برخاسرت  لدای شن امتیق روز از یگفت 
 

 گونه قیامت خوانده است:سعدی همچنین قامت معشو  را این
 قامررت نرره اسررت امررتیق یدار تررو کرره نیررا

 

 کرامرت  و معجزسرت  کره  متبسّر  نه نیو 
 

 اسرت  امرت یق قرت یحق به ین است قامت آن
 

 اوسرت  امیر ق انردر  مرن  زیرسرتخ  که رایز 
 

روی تو )یا قامت تو( قیامت گوید: گفته، در تعبیر نخست شاعر میبه مطالن پیش توجّهحال با 
الهی دل و جان ما  ست که به عاشقان )دیگران( نمودی؟!]و به من ننمودی[، و این چه قیامتیاست

 ی خود را به ما نیز نشان بده!فدای روی تو شود، چهره

  همچنان که خواجه در جایی قیامت عبارت است از هجران و جداییدر تعبیر دوم  تعبير دوم:
 گونه قیامت خوانده است:دیگر نیز هجران را این

 شررهر واعررظ گفررت کرره امررتیق هررول ثیحررد
 

 گفت نهجرا روزگار از که ستیتیکنا 
 

ست که تو نصین عاشقان و این فرا  چه قیامتی ست!هجران تو خود قیامتیگوید: در این تعبیر می
ی عاشقان فدای تو باد، با نشان دادن صورت خودت به ای! دل و جان همهخود ]همچون ما[ کرده

تعبیر دوم  شود، در تعبیر نخست معشو  حاضر و درگونه که دیده میاین فرا  پایان بده. همان
 غاین است.

 مگرررد عشررق وانگررانید گرررد
 

 یمشرهور  لره یعق عقرل  بره  که 
 

 (1142: 7)همان، ج

: تو که آدم عاقلی هستی، هرگز خطا نکن و به دیوانگانِ عشق نزدیک نشو در تعبير نخست
که با ذهن و زبان حافظ سازگارتر  تعبير دوم(. اما در انددیوانگان عشق در این تعبیر نکوهیده)
گوید: عقل را با عشق کاری نیست و تو که به عاقلی شهرت داری ]فهمی از عشق نصیبت ست، میا

ها ها نزدیک نشوی و گرد آنو به آن نشده است[، بهتر است به دیوانگان عشق کاری نداشته باشی
 (.انددیوانگان عشق در این تعبیر پسندیدهنگردی )

 گوید: حافظ در جایی دیگر می
 شکستیم قدح و جام ید که مجلس یصوف

 ج

 شد فرزانه و عاقل ،یم جرعه کی به باز 
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 (422: 1)همان، ج
 

 خهار  با ینشست کم گل جا تو لطف از عجم*
 

 بيوهی م هل ت وقهت در آن مهی    ظاهراً 
 

 (1718: 7)همان، ج

ده امکان دو گونه تعبیر متضاد را در مصراع دوم پدید آور« ظاهرای»در این بیت ویژگی معنایی قید 
یعنی از تو، با وجود این داشته باشد. در این صورت « باطنای»تواند معنایی در برابر می« ظاهرا»است:

مصلحت وقت را در این  ! تو واقعاینشین خار شویلطفی که داری، شگفت و بعید است که هم
یا « گویا»نای تواند در معمی« ظاهرا»بینی. اما کنی که میبه ظاهر چنین وانمود می ولیبینی  نمی
گونه که به شود: ایننیز باشد. در این صورت معنی مصراع دوم چنین می« چنین به نظر می رسد»

 .نشین باشیای که با خار همبه این نتیجه رسیدهبینی و رسد، تو مصلحت وقت را در این مینظر می

 
 اريه  مسهت  چشم بم  ان  پاردیم رغبت بم دل*

 

 کهس  بهم  خهود  اريتاخ ندادند ارانيهش گرچم 
 

 (203: 7)همان، ج

که فاعل را کدام واژه بدانیم، دو تعبیر متفاوت پدید در مصراع نخست این بیت نیز بسته به این
(. دل فاعل استسپارد): دل با میل و رغبت در برابر چشم مست یار جان میو م نخستآید  در می
 (.جان فاعل استسپارد )می: جان با میل و رغبت به چشم مست یار دل و م دومودر 

 شود:همین شگرد بیانی در بیت زیر هم دیده می
 

 روزها رآت کم د ت من مسکين نگرآت*
 

 یانهدام مي ه   اعد ج مشادقد زلف 
 

 (1122: 7)همان، ج
اندامی ست که دست منِ مسکین به زلفِ شمشادقدی و به ساعدِ سیما : مدت درازیتعبير نخست

 (.دستِ من: فاعلم )نرسید و من محروم ماند

اندامی دستِ مرا نگرفته است ست که زلفِ شمشادقدی و ساعد سیم: مدت درازیتعبير دوم
 (.دستِ من: مفعول)

شود، در این بیت مشخد نیست فاعل کیست: دست منِ مسکین زلف گونه که دیده میهمان
اندامی دست ساعد سیمعکس، زلف شمشاد قدیو اندامی را نگرفت یا برساعد سیم شمشادقدی را و

 مرا نگرفت.
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 ج هو  لهم  و بهار و ا ت ابر ةي ا اي اق*
 

 جبگهو  تهو  خود یدل اهل ار کن چم مينگو من 
 

 (1777: 7)همان، ج
گیری از فصل بهار در سراسر درپی حافظ به بهرههای پیبهار فصل دلخواه حافظ است. سفار 

 :ه در بهار چه چیزی بایسته استدیوان گسترده است. او بارها به روشنی گفته است ک
 معررردود برررود یاهفترره  بقرررا روز همچرررو کرره   چنگ و شاهد و شرابیب نیمنش گل دور به

 

 (780: 1)همان، ج
 حورسرشرت  اریر  و بخشفرح شراب و من  بهشت مینس بوستان از دمدیم که کنون

 

 (762)همان:
 نباشرد  ساغر بجز دستت در که  نباشد ترخو  وزآن گل آمد خو 

 ج

 (137)همان:
 کنم یک کار نیا زنمیم عقل الف من  کنم یم ترک گل موسم به من که حاشا

 

 (800: 7)همان، ج 
در مصراع نخست  ی ابر است و...( چنین تصریحی وجود ندارد.اما در بیت مورد نظر )ساقیا سایه

ده که مخاطن شود، اما در مصراع دوم به روشنی مشخد نشتوصیفی از زمان و مکان بهاری می
ها و نما هنگامی که در بافت کلی غزلباید چه بکند. روشن است که بسیاری از این ابیات متناقپ

نمایند. اما چنانچه این بیت مستقل نگری حافظ بازخوانی شوند، معنای مقصود را بازمیجهان
گمان کند که توان تصور کرد  مثال اگر کسی مقاصد متفاوتی را مید، در مصراع دوانگاشته شو
ای، خداوند ی بید نشستهگوید: االن که در بهاری به این زیبایی بر لن جوی و زیر سایهحافظ می

رابه پاس این همه لطف سپاس گوی و شکر به جای آر! چه مانعی در بیت برای چنین تصوری 
 وجود دارد؟

حسین ه محمدپرور که از شاگردان عالمتهمین ابهام هنری موجن شده است تا علی سعاد
ای خواجه و یا ای سالک »گونه شرح کنند: ثیرپهیری از ایشان بیت را این طباطبایی بوده، با ت

طریق! حال که وسایل مراقبه و ذکر و صفادادن دلت از هر جهت فراهم است و نفحات الهی 
طلبی و اهل ات در دست است، اگر حضرت دوست را میوزیدن گرفته و بهار زندگی و جوانی

که   درحالی(778: 1397، 10پرور، ج )سعادت«. ای از طراوت و نشاطت را برداردلی، توشه
التصریح رفتار الکنایه ابلغ من جا بهدر این»اند: بهاءالدین خرمشاهی در توضیح همین بیت نوشته

 بری که مرادم این است که با صنمی دلبند ویعنی اگر زیرک و عاقل باشی، پی می  کرده است
 (.1187: 1362)خرمشاهی، « رفیقی شفیق بنشینی و باده بنوشی
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 گوید: جاست که در پایان همین غزل است که میجالن این
 دیررآیمرر ایررر یبررو مررا حررافظ از یگفترر

 

 آفرین بر نفست باد که خو  برردی بروی   
 

هند ای از ریاکاری خواگفتنش را گونهی دوپهلوسخنزده روزی این شیوهانگار شاعر حدس می
 ا  از این ترفند زیرکانه اشاره کرده است.رو، پیشاپیش خود بر آگاهیدانست! از همین

 حافظ در غزلی دیگر همین ابهام را به کار گرفته است: 
 نوبهار است در آن کو  که خوشدل باشی

 بنو  چه و نینش که با کنون که مینگو من

 یباشرر گررل در تررو و برراز بدمررد گررل یبسرر کرره 

 ی...باشر  عاقرل  و رکیر ز اگرر  ینر دا خود تو که
 ج

 (1177: 7)همان، ج
باشند، دنیا را به عقبا آنان که عاقل و فطن و زیرک می»پرور در شرح بیت دوم نوشته است: سعادت

نمایند که حیات ابدی و خوشدلی و کنند. کاری را اختیار میو دوست را به غیر او معامله نمی
اللَّهِ الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ یَهْدي إِلَیْهِ مَنْ أَنابَ»ها بدهد که آرامش دو جهان به آن

کس را که ]با تمام وجود به او[ رجوع کند، به سوی و خداوند هر(«)79و  72د / رع)تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
گیرد، آگاه باشید که هایشان به یاد خدا آرام میشود. آنان که ایمان آورده و دلخود رهنمون می

 (411پرور، همان: )سعادت«. گیردهایتان تنها به یاد خدا آرام میدل
 
 کوود ت کم تقرير میمشکل حکايتی  ديمشوو و دييمگو عشق رمز وديگو*

 

 (747: 1)همان، ج
حرف «. عشق و رمز آن نه سخنی بگویید و نه سخنی بشنوید ۀباردر»گویند: : به ما میتعبير نخست
بسیار  دهند، عمل به آنگویند و دستوری را که میزنند، زیرا این حکایتی را که مینادرستی می

 مبادا که گفته باشی دوستت دارم. ،بویندمشکل است! شاملو گفته است: دهانت را می

رمز و راز و معمای عشق چیزی نگویید و نشنوید. ]راست  ۀگویند در بارتعبیر دوم: به ما می
 آورد.ست و کسی از آن سر درنمیا گویند[ زیرا راز و رمز عشق در واقع حکایتِ مشکلیمی
 

 دا هت  یدورهمه   هرم  ز را ا هل  وت وصل*
 

  هت نمانده دور کوون تو هجر دولت از 
 

 (168: 1)همان، ج
تو )طنز وارونه(، اجل از من دور « دولت هجر»گوید: از : در مصراع دوم شاعر میتعبير نخست

رود. و در تعبیر دوم: وصل تو از من دور نیست و هجر تو یا نیست و هر لحظه بیم نیستی من می
 کم زمان وصل نزدیک شود.هجر توباعث شده که کمتحمل 

 

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=27
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=28
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 شررد یمانیسررل تررو عشررق دولررت از حررافظ
 

 دسرت  به باد بجز ستین توا  وصل از یعنی 
 

 (137: 1)همان، ج 
 بود خواهد دگران دست به معشو  زلف  کرد خواهد مدد گونه نیا از گر حافظ بخت

 

 (772: 1)همان، ج
 گفهتم زلفش با بهاد همهی    ةديشم گل*

 

 

 يی هودا  آکهرت  نيه ز بگرر یغلط گفتا 
 

 (1746: 7)همان، ج
 توان تصور کرد:و ارتباط آن با زلف دو تعبیر برای این بیت می« سودایی»ی به واژه توجّهبا 

]زیرا در راه  ،بازی: گله کردن از یار( دست بردار: از فکرت سودایی )از این دیوانهتعبير نخست
 باشد[.یت داشتهعشق که معشو  نباید گله و شکا

از این فکرت سودایی، یعنی عشق بگهر. عشق را رها کن که جز فکرت سودایی و خیال  تعبير دوم:
 به زلف نیز بازبسته است.« سودایی»خام نیست. در هر دو تعبیر 

 
 وميه بیمه   هما  لطف نظر از همم نيا   م نالم   ر، آه روان، ا ک دل،  وز*

 

 (817)همان: 
ی شن ناله که دچار سوز دل و اشک روان شده است و آه سحر وشاعر از این، تعبير نخستدر 

گونه که در جاهای دیگر هم گفته همان  پنداردها را لطف معشو  میدارد، خرسند است و آن
 است:
 بکنررررد کارهررررا تررررو سرررروز کرررره بسرررروز دال

 

 شرربی دفررع صررد بررال بکنررد   نیرراز نرریم  
 

 (716: 1)همان، ج
 ۀمن از لطف شما جز سوز دل و اشک روان و آه و نال :گویدز میشاعر به طن تعبير دومدر 

 شبانگاهی چیزی نصیبم نشد. همچنان که در بیتی دیگر نیز همین طنز را دارد: 
 شد یمانیسل تو عشق دولت از حافظ

 

 یعنی از وصل توا  نیست بجز باد به دست 
 

 (137: 1)همان، ج 
 

  جرویم مست خوش کم مباد اتجورمخم  کرد خراب مردم ةخان غمزه بم چشمت*

 (1774: 7)همان، ج

مردم یعنی  ۀچشمت، خانۀ خراب کرد )یا به ایهام: غمزچشمان تو همه را خانهۀ : غمزتعبير نخست
حال نشوی و به الهی هرگز دچار خمارآلودگی نشوی: مخمور و بی ،مردمک تو را مست نمود(
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 ین کارت ادامه بده. همین کار زیبایت ادامه بدهی. همچنان به ا
کنی  الهی خراب و بیچاره میی چشمانت همه را خانه: چون تو با مخموری و غمزهتعبير دوم

 خرابی نشوند.مخمور نشوی که مردم دچار آن بیچارگی و خانه
  
 رودیم داللم صوعت ز زمان نيا کار  اآتي حسن حد چمن نوعرو  کم ده یم

 

 (601: 1)همان، ج

است. در چنین چمن )طبیعت( همچون نوعروسی شده که به کمالِ حسنِ خود رسیده: تعبير نخست
گری او برد. از او کاری ساخته نیست. نیازی به مشاطهشرایطی هنرنمایی دالله، کاری از پیش نمی

 نیست. در جایی دیگر نیز حافظ آشکارا همین مضمون را بازگفته است:
 د؟یر ارایب اتمشاطه که است حاجت چه  بخت ۀحجل و هست خداداده حسن که را تو

 ج

 (617: 1)همان، ج

رود( و ی غساله میبه مصراع دوم بیت پیشین )وین بحث با ثالثه توجّه: در تعبیر دوم، با تعبير دوم
چنین، حالِ ست از همان می که در طبیعتی اینا ایآغاز همین بیت )می ده(، دالله در واقع کنایه

 تواند کار را درست کند.رود، یعنی او میکار از صنعت دالله میکند.شاعر را خو  می
 میر ااوفتاده زکار و میدهیم کانصاف  راه لیدل یا یمدد رودیم تو از کار

 

 (837: 7)همان، ج

 رودینمرر یکررار تررو نمرراز از چررو زاهررد
 

 مررن ازیررن و راز و شرربانه یمسررت هررم 
 

  (1077)همان: 
 گيرجنتيجم .3
نگری درکانون گفته باید چهار موضوعِ مهم را در یک باهمی مطالن پیشبندبرای جمع   

ت معنویّ توانایی شگفت و شگرف حافظ  دوم، نخست، توجه قرار داد و به یاد داشت:

حافظ   ۀچگونگی زمان حافظ و هوشیاری و دردمندی اجتماعی او  سوم،آور تولیّئمس

 های ریا و کارکرد ریاکاری.چهارم، ویژگی

همانند او در معماری های بیست که تواناییدار ایرانیسرایان نامافظ شیرازی از سخنح   

الیه و تودرتو و نیز در متراکم اهل فن است. او در آفرینش سخنان الیه ۀواژگان زبانزد هم

ست. حافظ به سرایان زبان فارسیهای اندک، سرآمد سخنکردن معانی گوناگون در واژه

  سخنان دوپهلو و چندپهلو بیش از شگردهای دیگرِ بیانی عالقه نشان داده ایهام، ابهام و



 94 آتش تر.../ 

است. ستیز با دروغ، نفا ، تزویر و ریا در نام او همواره با ریاستیزی گره خورده همچنین

 است. سرتاسر دیوان حافظ گسترده شده

رآشوب پ ۀهای اخالقی در دورریاکاری مستبدانه از فراگیرترین رذیلتاز سوی دیگر 

 توان او را چونانمیست که به دلیل اعتراضات آشکار حافظ، ا رواز همین  حافظ است

 های فراگیر مردمِ خود دانست. برای بیان دردها و رنج شایسته اینماینده

های منطقی به بند توان در چارچوب گفتمانست. آن را نمیا شعر حافظ یک اثر ادبی

های هنری و با الی همین متنتوان از البهاما می ،خود را دارد ۀکشید. شعر البته منطق ویژ

شعر شناسانه نیز دست یافت. های جامعهدرنگ شایسته در اجزای ساختمان آن به دریافت

ارکان جامعه را آلوده است، حافظ  ۀای که تزویر و ریا همابزار دستِ شاعر است. در دوره

های ریا و تظاهر، راه ۀاما حاکمیت گسترد ،پردازدمیبا همین ابزارِ بیانی با آن به ستیز 

آموزد. حافظ نیز با آن که همواره خود را در صف مبارزان کاری را به همگان میپنهان

شود و ریا کاری میناگزیر خود دچار پنهانبهاست، گاهی کاری قرار دادهریاورزی و پنهان

که خورشید زاید از نفست به صد  کو  »ورزد. او که به روشنی در جایی گفته است: می

گوید: در جایی دیگر می(. 147: 1)همان، ج«روی گشت صبح نخستسیهدروغ  / که از

)همان، «پوشمای بر سر صد عین نهان می/ پرده داری نیستپوشی من از غایت دینخرقه»

ریق رندی نفا  و زر  نبخشد صفای دل حافظ / ط»(. او که به روشنی گفته است: 927: 7ج

دارد تا نه تنها خود خونریز او را وامی ۀزمان(، 382: 1همان، ج«)و عشق اختیار خواهم کرد

در آستین مرقع »کاری فرابخواند: کاری کند، دیگران را هم هشدار دهد و به پنهانپنهان

ک سو (. از ی137: 1)همان« / که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است پیاله پنهان کن

 «ام/ تا بدانی که به چندین هنر آراسته گویم فا میبازم و عاشق و رند و نظر»د: گویمی

کنند؟ / دانی که چنگ و عود چه تقریر می»گوید: ( و از سوی دیگر می907: 7)همان، ج

کاری پنهان ۀ(. و آشکارترین گون747: 1همان، ج«)کنندباده که تعزیر می پنهان خورید

پوشید / خرقه رهن می داشتم دلقی و صد عین مرا می» گوید: میروشنی ست که بها وقتی

این سخن، حافظِ  ۀکند که گویند( و البته تفاوتی نمی487همان: «)و مطرب شد و زنار بماند
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خود خوشنود باشد و در  ۀتواند از این رفتار ریاکارانحافظ نمیشاعر باشد یا واعظِ ریاکار. 

کشم پنهان و صراحی می»سوزاند: نفا  دفتر  را نمی ماند که آتش این زر  وشگفت می

و نیز فریاد  (478)همان: «.گیردمردم دفتر انگارند / عجن گر آتش این زر  در دفتر نمی

باشدکه گوی عیشی در این / حافظ به حق قرآن کز شید و زر  بازآی  »آورد که: برمی

 .(443)همان: «زدجهان توان 

ی آشکار مربوط به حاالت مختلف شاعر و شرایح متفاوت هابخشی از این تفاوت    

هشتم هجری و نوع ارتباط  ۀهای اجتماعی سدو برخی دیگر مربوط به دگرگونیاو روحی 

است. های مختلف آفریدهها را در زمانحافظ این سرودهاوست.  ۀحافظ با حاکمان زمان

حا  و شاه شجاع بسیار متفاوت شیخ ابواس ۀالدین با دورامیرمبارز ۀشرایح استبدادی دور

حکومتی امیرمبارزالدین  ۀبرای نمونه حافظ در غزل زیر آشکارا تفاوت دو دور  استبوده

گوید: در شود، حافظ میگونه که در این غزل دیده میگوید. همانو شاه شجاع را بازمی

و  بود و مان خاممان بود، زبانگونه سخن در دهانکه هزارحکومت پیشین با آنۀ دور

اما اینک  ،های گفتنی داشتیم که از ترس استبداد در سینه پنهان کرده بودیمبسیار حکایت

هایی را که از ترس و واهمه شراب بنوشیم  همان شرابتوانیم بیشاه شجاع می ۀدر دور

 ترس محتسن در کنج خانه مخفی کرده بودیم. 

 گررو  سررحر ز هرراتف غیرربم رسررید مررژده برره  

 رفتنرردنظررر بررر کنرراره مرری  کرره اهررل  شررد آن

 هرررابررره بانرررگ چنرررگ بگررروییم آن حکایرررت

 خررروردهشرررراب خرررانگی تررررس محتسرررن   
 

 که دور شاه شجاع است مری دلیرر بنرو     

 هزار گونه سخن در دهان و لن خرامو  

 زد جرو  که از نهفتن آن دیگ سینه مری 

 ...بانرگ نوشرانو    به روی یار بنوشریم و 
 

 (238: 7)همان، ج

توان دلیل تفاوت بیان حافظ را در برخی از شعرهایی های روشن، میبا توجه به این نشانه

آوری به ابهامی روید و پرهیز او را از صراحت بیان و تر بدان اشاره شد، فهمیکه پیش

 ها بازیافت.هنری در این گونه از سروده
ست. سخنان ا سخنان دوپهلو ،یکی از شگردهای مبارزان هوشمند در درازنای تاریخ   

اما  ،تواند گریزگاهی برای رهایی باشدوپهلو گاهی در تنگناهای دشوار اجتماعی مید
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کند و با سرشت کم به عادتی اخالقی پیکرگردانی میهمین ترفند اجتماعی گاهی کم

توان شود که میهایی از سخن دوپهلو دیده میآمیزد. در دیوان حافظ نمونهآدمی درمی

ها که اما برخی از همین نمونه ،او دانست ۀتبداد حاکم بر زمانها را نمودی از برآیند اسآن

دهد که آفرینش سخنی دوپهلو با معانی متضاد در شد، نشان میها پرداختهدر این مقاله بدان

بلکه این ترفند در ذهن و زبان  ،باشدۀ اجتماعی داشتهتواند تنها انگیزدیوان حافظ، نمی

است  زیرا برای آفرینش سخنی دیگرگونه تبدیل شدهشناسانه حافظ به شگردی زیبایی

جوید که با وگو با زاهدان و صوفیان ریایی از این شگرد بیانی بهره نمیتنها در گفت حافظ

گونه سخن دیگران، از جمله معشو  خود که باید با او یکرنگ باشد، نیز گاهی همین

 . گویدمی
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