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  1علی نظريدکتر
    دانشیار گروه عربی دانشگاه لرستان 

  چکیده
به مژگان « با مطلع 354در این میان، غزل . گردد میي شعر حافظ، محسوب ها تأویل پذیري، یکی از بارزترین ویژگی

و ) ع(، از جمله غزلیاتی است که با نگـاهی تـأویلی، بـا داسـتان حضـرت ابـراهیم       »...سیه کردي هزاران رخنه در دینم
که برگرفته از آیات سوره صافّات،  354در غزل  »قصر حور العین«تعبیر . صافّات قابل تطبیق است ةدر سور) ع(اسماعیل

رد پا و پل ارتباطی است که از یک سو، ذهن مخاطب را با داستان حضرت ابـراهیم و   ص، واقعه و رحمن است، نشانه،
  .کند میدهد و از سوي دیگر، میان ابیات غزل، بست و پیوند و هماهنگی ایجاد  میصافّات پیوند  ةدر سور) ع(اسماعیل

 قاصـرات «و «قصر حـور العـین  « انیابیم که حافظ، هنرمندانه و با زبان غزل، می می بر اساس این تأویل و تحلیل در
ینٌ الطَّرْفا«و  »غوغاي خیال خواب دوشین«، )ع(»ابراهیم«و  »فرهاد«، »عی نَیی  أَرى إِنِّی بنامِ فأَنِّی الْم کحذا ما فَانْظُرْ أَذْب 

ارتباط واژگانی و معنایی ایجاد کرده ... سقیم و ی، چشم بیمار و إِنِّ»تَنْحتُونَ ما«و  »آلهتهِم  إِلى فَراغَ«، رخنه در دین و »تَرى
ي اصلی غزل را از داستان قرآنی گرفته و آنها را با ساختار هنري و ادبـی  ها است و در حقیقت، تعابیر، مضامین و بن مایه

ردات، تعابیر غزل هماهنگ کرده است و در نتیجه از خالل این تأویل از یک سو، مفهوم و معناي دیگرگون و جدیدي از مف
توان ایجاد کرد  میتوان ارائه داد و از سوي دیگر میان ابیات غزل ارتباطی منطقی تر و وحدتی اندام وار  میو ابیات غزل 

  .  کند میتر  که فهم ابیات را آسان
تاکنون از  و در کنار دیگر معانی و شروحی که گردد میارتباط میان غزل و داستان قرآنی تبیین و تحلیل  همقالدر این 

داده این غزل ارائه شده، تحلیل، ترجمان و تأویل دیگرگونی را به استناد اثرپذیري حافظ از آیـات قـرآن کـریم، نشـان     
  .شود می

  
  .، حافظ، حور عین، تأویل پذیري)ع(، اسماعیل)ع(قرآن کریم، ابراهیم: ها کلیدواژه
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 مقدمه .1

ی در جاي جاي غزلیات حافظ،  حضور واژگان، آیات، تعابیر، مضامین و اسالیب قرآن
بیانگرآشنایی عمیق و فراگیر حافظ با قرآن کریم، علوم و مباحث قرآنی از قبیل محکـم  
و متشابه و ناسخ و منسوخ و فقه اآلیات در کنـار آشـنایی وي بـا تفاسـیر ایـن کتـاب       

شمیسـا،  نیـز  /  32، ص1387، همـو  /)66-45، صـص 1385خرمشاهی، ( آسمانی است
که مستفاد از قرآن کریم و سرشار از  ،این دیوان کوچک ةآشنایی سرایند) 74، ص1388

جهانی  ةکنگر اي، سخنرانی در آیت اهللا خامنه( ،معارف و فرهنگ قرآنی و اسالمی است
بلکـه حـافظ نـه تنهـا معـانی آیـات را        ،آشنایی سطحی نیسـت  ،)1367حافظ، شیراز، 

یکـدیگر نیـز مطلّـع بـوده اسـت       کـرده کـه از ارتبـاط آیـات بـا      میفهمیده و حفظ  می
بدون شک حـافظ ایـن آگـاهی و شـناخت را هـم از      ) 37-36، صص1387استعالمی،(

طریق ارتباط مستقیم و انس با قرآن و هم از مطالعه و تحقیق و بحث در تفاسیر به ویژه 
 ،از زبان محمد گلندام ،جامع دیوان ۀمه در مقدکدست آورده است چنانه تفسیر کشّاف ب

درس قرآن، و مالزمت بر تقوا  و احسان، و  ۀاما به واسط« :چنین آمده ،اصران وياز مع
و مفتاح و مطالعـه مطـالع و مصـباح، و تحصـیل قـوانین ادب و تجسـس        بحث کشّاف

مقدمـه  (و ) 128، ص1386 غنـی، (» ...دواوین عرب، به جمع اشتات غزلیات نپرداخـت 
ه گذشت، برقراري منشـأ روابـط مـتن    بر اساس آنچ) 61، ص1387جامع دیوان حافظ، 

رسد زیرا قرآن و حدیث  میاشعار حافظ و آیا ت نورانی قرآن  موضوع  مبهمی به نظر ن
 به عنوان دو مرجع بزرگ فکري حافظ همواره ذهن وي را به خود مشغول داشته است

  )    74، ص1388شمیسا، (و ) 26-25، صص1379، )مالیري(محمدي(
ر پذیري حافظ از قرآن کریم و احادیث شریف، گونـاگون و  ي اثها و شیوه ها روش

ــت  ــدد اس ــک(متع ــاهی، : ن ــص1385خرمش ــه،؛66-45 ، ص ــص1369 دادب -41، ص
 ؛ 583-580، صـص 2: فر، بـی تـا   ضرغام ؛ 26-25 ، صص1379، )مالیري(محمدي؛55

 ؛44-43، صـص 1384 پور نامداریان،؛48 ، ص1385پرتو علوي به نقل از  خرمشاهی، 
 ؛24-7، صـص 1385، و قاسـم صـحرایی   حیـدري، علـی  ؛30-21صـص  ،1377 جاوید،
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بدین شکل که گـاهی   )1389 فتح اللهی و سپهوند،؛187-196صص ،1387شوقی نوبر، 
   :عبارتی قرآنی را در یک غزل به کار برده

  جمعنـد  دوسـتان  و اسـت  انس خلوت حضور
  

  
  کنیــــد فـــراز  در و بخوانیـــد  یکـــاد  ان و  

  

  :کند میی، اشاره و گاهی به یک داستان قرآن
ــمه ــک  کرش ــاحري بش ــازار س ــن و ب   ناي ک

  

  
ــاموس ســامري بشــکن      بــه غمــزه رونــق و ن

  

  )305، ص1387حافظ، (
اي تأویل پـذیر و ایهـام آور    و گاهی تصویرها و عناصر شعري یک غزل را به گونه

ون را با مت توان آن میتواند یاد آور آیات و مضامین قرآنی باشد و هم  میآورده  که هم 
رود زدسـتم   مـی دل «دیگري مرتبط دانست مانند آنچه در غزل پنجم حـافظ بـا مطلـع    

، هدفمنـد و  )ره(رسـد حـافظ   مـی شود که بـه نظـر    می، مشاهده »...صاحب دالن خدارا
 82-60آگاهانه، اسلوب، معانی و برخی از واژگان غزل را هنرمندانه و پنهانی از آیـات  

    )95-125صص ،1389نظري و همکاران، (. سوره کهف، الگوبرداري کرده است
، تحـت تـأثیر داسـتان    »...آن یار کزو خانه ما جاي پري بود«با مطلع  216و یا غزل 

  )139-164، صص1389 نظري،(. سروده شده است) بلقیس(و ملکه سبأ ) ع(سلیمان
بر همین اساس است که شعر حافظ، تأویل بـردار، چنـد معنـایی و تـداعی کننـده      

و بـه تعبیـر دادبـه     )136-135 ، صـص 1384پورنامـداریان،  ( اهیم متعـدد مضامین و مف
 معنـاي  مختلـف،  يهـا  شـکل  بـه  است و شمول معنـایی دارد و  »گونخوانی ۀایهامگون«

 هم آن شعرحافظ، در ابهام اصل حفظ در باید آورد و از اینروي، می ذهن به را متفاوتی
رسد که تأویل پذیري  میبه نظر و ) 1386دادبه، ( .تالش کرد تصویري تداعی شکل از

زیرا بسیاري از آیات قرآنی . غزلیات حافظ تاحدود زیادي تحت تأثیر قرآن کریم است
  .نیز تأویل پذیر و داراي وجوه و بطون معنایی متعدد است
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ي اثرپذیري حافظ از قرآن کریم بدین شکل است ها در این میان یکی از دیگر شیوه
برد و در سایر  میکار ه از قرآن را در یکی از ابیات غزل ب که وي تعبیر صریح و روشنی

گـذارد کـه بـا مضـامین داسـتان یـا        مـی ، رمزها و ردپاهایی را بر جـاي  ها ابیات، نشانه
بلبلـی بـرگ گلـی    « توان به  غزل میاز جمله . موضوعی قرآنی هماهنگ و مرتبط است

جنات تجري تحتها « ت قرآنیاشاره کرد که حافظ در بیت آخر عبار »....درمنقار داشت
و رمزهـاي دیگـر،    هـا  این عبارت آشـکار در کنـار نشـانه   . کار برده استه را ب »االنهار

سـوره مائـده و داسـتان اسـالم آوردن مسـیحیان حبشـه و        85-82مخاطب را به آیات 
توان تأویل وار منطبـق   میدهد و تعابیر و واژگان آن را  می، ارجاع ..کشیشان و راهبان و

، 1389 نظـري، ( واژگان و تعـابیر و مضـامین و شـأن نـزول آیـات مـذکور دانسـت        بر
  )144-119صص

در خصوص اثر پذیري حافظ از قـرآن کـریم، آثـار گونـاگون و ارزشـمند زیـادي،       
بـه  « 354لکن در مورد ارتباط غـزل   ؛نگارش شده است که به برخی  از آنها اشاره شد

) ع(و اسماعیل) ع(با داستان حضرت ابراهیم »...مژگان سیه کردي هزاران رخنه در دینم
   .العات نگارنده، تحقیقی  مشاهده نگردیدبر اساس اطّ

  : حال در این مجال، مفروض نگارنده عبارتست از
حافظ گاهی در مصرع یا بیتی از یک غزل صراحتا واژه یا واژگان یا تعبیـري  ) الف

و رمـزي، ابیـات غـزل را بـا یـک       این تعبیر به شکلی پنهان قرآنی به کار برده است و
  . دهد میکند و پیوند  میداستان یا یک موضوع قرآنی مرتبط 

، به عنوان نشـانه  »...به مژگان سیه کردي « 354در غزل »قصر حور العین«تعبیر  )ب
. و ردپا، کارکرد فوق الذکر را دارد و میان غزل و داستانی قرآنی پیوند ایجاد کرده است

  :در بیت »قصر حور العین«. فروض به شکل زیر استتبیین مسأله و م
  حورالعین قصر در روم بسـتر  از هم رحلت شب

  

  
  !بـالینم  شـمع  باشـی  تـو  دادن جـان  وقت در اگر  
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 »عـینٌ  حـور  و«و  )48/الصـافات (»  عینٌ الطَّرْف قاصرات عنْدهم و«بر گرفته از آیه 
و دیگر ابیات غـزل را  ...) به مژگان سیه (اول  بیت اوال،است و این تعبیر  )22/الواقعۀ(

داراي معنـایی مشـترك و هماهنـگ    حـورالعین  و  مژگان سیهزند زیرا  میبه هم پیوند 
 بیـاض  یشْـتَد  أَن: الحور و« »عین« ةواژ .است »حور« ةمعناي سیاهی هم در واژ .هستند
 أَن الحـور  ... حوالیها ما یبیض و جفونها ترق و حدقتها تستدیر و سوادها سواد و العین
للنساء قیل إِنما و ...البقر و الظباء أَعین مثل کلها العین تسود ورـینِ  حشـبهن  ألَنهـن  الع 

ابـن  ( »...حـور  الجمـع  و حـوراء،  عـینٌ  و. الحـورِ  بینـۀ : حـوراء  امرأَة و...البقر و بالظباء
 آن سیاهى و او چشم سپیدى آنکه]: حور[ حور ج حوراء،«) 218، ص4 ، ج1414منظور،

 و  أَعـین  هـو  و...سـعتُها  و العین سواد عظَم: العینُ«) 2، صبی تا مهیار،( »باشد رنگ پر
 صفۀ عینٌ، الوحش لبقر قیل منه و ...بالضم، فُعل أَصله و ،عینٌ منها الجمع و عیناء، األُنثى
ینُ  و العـینِ،  بـینُ  العـین  واسع: أَعینُ رجل و. عینٌ رحو و: جل و عز اهللا قال. غالبۀ العـ :
 اسـود  إِذا عینـاء  شـاة  و...سـواد  عینیـه  بین: معینٌ ثور و.العین الواسعۀ هی و عیناء، جمع
  ) 302، ص13 ، ج1414ابن منظور،( ذلک بعکس کان أَو: قیل و سائرها، ابیض و عینَتُها

آن  »ینع«و مراد از کلمه ...«زان نیز عالوه بر معانی دیگري، آمده استدر تفسیر المی
هم سیاهى چشمهاى حوریان نامبرده بسیار سیاه اسـت، و هـم سـفیدى اش    : است که 

و بر این اسـاس اسـت کـه    ) 217-216، صص17، ج1363، )ره(طباطبایی( »بسیار سفید
، معنـاي سـیاهی را لحـاظ    )22/ۀالواقعـ (» عـینٌ  حـور  و« برخی از مترجمان در ترجمـه 

 سـیه  حـوران  و« )ص537 ،اي الهـی قمشـه  ( »صـورت  زیبـا  چشم سیه زنان و« اند کرده
 )535، صگرمـارودي ( »چشم درشت زنانى دیده سیاه و« )534، صپورجوادي( »چشم

 »زیبا چشم سیه زنان و« )535، صمجتبوي(» درشت و سیاه چشمهاى با دوشیزگانى و«
   )453، صپاینده( »چشم سیاه رویان سفید و« )969، صبروجردي(

در خصوص شکسـتن  ) ع(، غزل را به داستان حضرت ابراهیم »قصرحورالعین« ثانیا
 ،صافّات ةبه ویژه آیات سور ،در قرآن کریم) ع(و قربانی کردن حضرت اسماعیل ها بت

  .زند میبه آنها اشاره خواهدشد، پیوند  که ذیالً
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 قاصـرات                          قصـرحورالعین           مژگان سـیه                 
عینٌ  الطَّرْف/ورح وراتقْصی میامِ      فالْخ  
    
 آیات مورد بحث .2

در هنري ترین شکل خود جلوه گري  ،بویژه داستان پیامبران الهی ،ي قرآنیها داستان
ي مختلـف  هـا  بـه شـکل   ند،که در اوج زیبایی و فریبایی هسـت  ها این داستان .دننمای می

 ادبیات جهان و بویژه ادبیـات عربـی و فارسـی را تحـت تـاثیر خـود قـرار داده اسـت        
بـر حـافظ   ایـن داسـتانها   م اسـت کـه   مسلّ ،از اینرو )162-149، صص1385ممدوح، (

نی از حاضر، آیات و داستان معی ۀدر مقال. ثیر درخور و بسزایی داشته باشدأشیرازي نیز ت
نظر است که ذیال به تبیین آنها خواهیم پرداخت قرآن کریم مد :  

 قاصرات فیهِنَّ« :به کار رفته است ی چنددر آیات »قصر، حور و عین«ي ها واژه. 2.1
الطَّرْف نَّ لَمثْهطْمی إِنْس ملَهقَب انٌّ ال و56/الرحمن( »ج( ،»ورح وراتقْصـی  میـامِ  فالْخ« 

ــو و«، )72/الــرّحمن( ح22/الواقعــۀ( »عــینٌ ر( ،»و مهــد ــرات عنْ قاص ــرْف  »عــینٌ الطَّ
آیات فوق مستقیم یا غیر . )52/ص( »أَتْراب الطَّرْف قاصرات عنْدهم و«، )48/الصافات(

زیرا مضـامین و الفـاظ آیـات    . و داستان وي ارتباط دارد) ع(مستقیم با حضرت ابراهیم
اي از  در پاره »ص«و  »صافّات«، »واقعه«، »رحمن«ي ها رهي فوق در سوها مربوط به واژه

در آیـات   »حورعین«و  »قاصرات الطرف«. موارد مشترك، هماهنگ و در یک راستاست
در ) ره(طباطبایی ۀعالم. گفته شده، پاداش محسنین، صالحین، سابقون و مخلَصین است

وصـف   }رف عـین وعنـدهم قاصـرات الطـ   {ایـن آیـه  « :فرماید میتفسیر این آیه چنین 
: کنایه است از اینکـه )الطرف قاصرات(و . حوریانى است که براى مخلصین آماده شـده
را  )عین( ۀد آن این است که دنبال آن، کلمنگاه کردن آنان با کرشمه و ناز است، و مؤی

ـ ؤمـ )عـیـنــاء (است، و ) اءعین(آورده که جمع  اســت، و هــردو بــه     )اعـیــن (ـث نّ
. درشـت و در عـین حـال زیبـا باشـد     : )چون چشم آهو( ى است کهمـعـنـاى چـشـم

حوریـان فقـط بــه    : معناى قاصرات الطرف این اسـت کـه  : اند بـعضى از مفسرین گفته
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کنند، و آن قدر ایشان را دوست مى دارند که نظر از ایشان به  هـمـسـران خـود نگاه مى
هـم سـیاهى چشـمهاى    : هآن اسـت کـ  » عـین «گردانند و مراد از کلمـه   دیـگر سو، نمى

، 1374طباطبـایی،  ( »اش بسـیار سـفید   حوریان نامبرده بسیار سیاه است، و هم سـفیدى 
  )207، ص17ج

در . با صراحت و تفصیل بیشتري آمـده اسـت   »صافّات« ةلکن این موضوع در سور
که آنـان   گونه بدین .بحث مخلَصین و جزاي آنان مطرح شده است ،همین سوره 40 ۀآی

... و کرامت و باغهاي پر از نعمت و کأس معین و ها از روزي معلوم و میوه در روز جزا
 إِالَّ... «و در ادامه، عبـارت  . 1و جود دارد قاصرات الطرف عینبرخوردارند و نزد آنان 

بادع خْلَصینَ اللَّهشود و در ذیل آن به تعـدادي ازپیـامبران    میتکرار  )74: الصافات(» الْم
، )ع(حضـرت نـوح  : این پیامبران بـه ترتیـب آیـات عبارتنـد از    . گردد یممخلَص اشاره 

، حضـرت موسـی و   )ع(، حضـرت اسـحاق  )ع(اسماعیل، حضـرت  )ع(ابراهیمحضرت 
  ). ع(و در پایان حضرت یونس... ، )ع(هارون

قرآن کریم، در پایان داستانِ حضرت نوح، حضـرت ابـراهیم را بـه عنـوان یکـی از      
 نَجـزِي  کَـذلک  إِنَّـا  )79( الْعـالَمینَ  فـی  نُـوحٍ   علـى  سـالم  «:کند میپیروان نوح معرفی 

نَا منْ إِنَّه )80( الْمحسنینَ بادنینَ عؤْم81( الْم( الْـآخَرینَ  أَغْرَقْنَا ثُم )82( ـنْ  إِنَّ وم  هتشـیع 
راهیممات ) 83-79: الصافات( »لَإِببـراهیم  ، حضرت اگفته شدهدر نتیجه و بر اساس مقد
یی هـا  یکی از پیامبران مخلَص خداوند معرفی شده و مشمول پاداش »صافّات« ةدرسور

 عباد إِالَّ )39( تَعملُونَ کُنْتُم ما إِالَّ تُجزَونَ ما و« است که در همین سوره به آن اشاره شده
خْلَصینَ اللَّه40( الْم( کأُولئ مقٌ لَهرِز لُومعم )41(  ...و  مهنْـدع  ـراتقاص  عـینٌ  الطَّـرْف 

نِّی منْهم قائلٌ قالَ... )49( مکْنُونٌ بیض کَأَنَّهنَّ )48(    )51(»قَرینٌ  لی کانَ إِ
 ها داستان حضرت ابراهیم، با اسالیب و شکلهاي مختلف در تعدادي از سوره  .2.2
 ، توبـه )73-51( انبیـاء ، )50-41(، مـریم )86-74(، انعـام )به بعد 124آیه ( بقره: از قبیل

لکـن در  . آمـده اسـت  ... و) 113-83و 52-39(، صـافّات )90-69( ، شعراء)115 -113(
اي است که عالوه بـر برخـورد حضـرت ابـراهیم بـا       صافّات تنها سوره ةاین میان سور
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 رؤیاي ذبح اسـماعیل پرست و بتهاي آنان، داستان آن حضرت و و قوم  بت) ابیه(عمو
 )2992، ص5، جق.ه1412، قطب( یما مطرح نموده استو مستق را صراحتاً

ه به اینکه فرض نگارنده بر ایـن اسـت کـه غـزل مـورد بحـث بـه دو        با توج ،حال
اشاره دارد و از طرفـی   )شکستن بتها و رؤیاي ذبح اسماعیل(مضمون از داستان ابراهیم 

ـ  ةاین دو مضمون یکجا در سور ح اسـماعیل  صافّات آمده و داستان ابراهیم و رؤیاي ذب
تـا   39آماري ما در این مقاله، بیشتر، آیات کوتاه  ۀفقط در این سوره ذکر گردیده، جامع

ضمن اینکه گاهی براي تقویت بحث از . است »صافّات« ۀمبارک ةسور 113تا  83و  52
  .ي دیگري استفاده خواهدشدها سوره

 )39( تَعملُـونَ  کُنْـتُم  ما إِالَّ تُجزَونَ وما« :عبارتنداز »صافّات« ةآیات مورد بحث سور
  فی )42( مکْرَمونَ هم و فَواکه )41( معلُوم رِزقٌ لَهم أُولئک )40( الْمخْلَصینَ اللَّه عباد إِالَّ

نَّات43( النَّعیمِ ج( لىرُرٍ  عتَقابِلینَ سم )44( طافی هِملَیـنْ  بِکَأْسٍ ععـینٍ  مم )45(  ضـاءیب 
 عینٌ الطَّرْف قاصرات عنْدهم و)47( ینْزَفُونَ عنْها هم ال و غَولٌ فیها ال )46( للشَّارِبینَ لَذَّةٍ

 مـنْهم  قائلٌ قالَ )50( یتَساءلُونَ بعضٍ  على بعضُهم فَأَقْبلَ )49( مکْنُونٌ بیض کَأَنَّهنَّ )48(
 مـنْ  إِنَّ و« )52-39: الصـافات (»  الْمصـدقینَ  لَمـنَ  إِنَّک أَ یقُولُ )51( قَرینٌ  لی کانَ إِنِّی

هتشیع راهیم83( لَإِب( ْإِذ جاء هبلیمٍ بِقَلْبٍ رس )قـالَ  إِذْ )84  أَبیـهل و  ـهمونَ  ذا مـا  قَوـدبتَع 
 فـی  نَظْـرَةً  فَنَظَـرَ  )87( الْعـالَمینَ  بِرَب مظَنُّکُ فَما )86( تُریدونَ اللَّه دونَ آلهۀً إِفْکاً أَ)85(

نِّی فَقالَ )88( النُّجومِ  ال أَ فَقـالَ  آلهـتهِم   إِلـى  فَـراغَ  )90( مدبِرینَ عنْه فَتَولَّوا )89( سقیم إِ
 یزِفُّـونَ  إِلَیـه  فَأَقْبلُوا )93( بِالْیمینِ ضَرْباً علَیهِم فَراغَ )92( تَنْطقُونَ ال لَکُم ما )91( تَأْکُلُونَ

 بنْیانـاً  لَه ابنُوا قالُوا )96( تَعملُونَ ما و خَلَقَکُم اللَّه و )95( تَنْحتُونَ ما تَعبدونَ أَ قالَ )94(
ی فَأَلْقُوهحیمِ ف97( الْج( وافَأَراد داً بِهکَی ملْناهعفَلینَ فَجالْأَس )98( یإِنِّ قالَ و  ـبإِلـى  ذاه  

 بلَغَ فَلَما)101( حلیمٍ بِغُالمٍ فَبشَّرْناه )100( الصالحینَ منَ  لی هب رب )99( سیهدینِ ربی
هعم یعیا قالَ الس نَینِّی ب  افْعـلْ  أَبت یا قالَ  تَرى ذا ما فَانْظُرْ أَذْبحک أَنِّی الْمنامِ فی  أَرى إِ
 و )103( للْجبـینِ  تَلَّـه  و أَسـلَما  فَلَمـا  )102( الصابِرینَ منَ اللَّه شاء إِنْ  ستَجِدنی ؤْمرُتُ ما

ناهییا أَنْ ناد راهیم104( إِب( قَد قْتدإِنَّا الرُّؤْیا ص کزِي کَذلنینَ نَجسحالْم )هذا إِنَّ )105 
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ولَه الءبینُ الْب106( الْم( و ناهیحٍ فَدبظیمٍ بِذع )107( تَرَکْنـا  و  ـهلَیـی  عرینَ  فالْـآخ )108( 
الملى سع  راهیم109( إِب( کزِي کَذلنینَ نَجسحالْم )110( نْ إِنَّهنَا مبادنینَ عؤْمالْم )111( 

و شَّرْناهحاقَ با بِإِسنَ نَبِیحینَ مال112( الص( کْ ونابار هلَیع لى وحاقَ  عإِس ـنْ  وهِمـا  متیذُر 
  )113-83: الصافات( » مبینٌ لنَفْسه ظالم و محسنٌ

  

 :غزل حافظ  .3

  : 2دیوان حافظ، داراي نُه بیت زیر است  354غزل
  ه مژگــان ســیه کــردي هــزاران رخنــه در دیــنم بــ

  

 

ــرچینم     ــزاران درد ب ــارت ه ــم بیم ــز چش ــا ک   بی
  

ــاد  اال اي  ــت از ی ــت برف ــه یاران ــین دل ک   همنش
  

 

  مـرا روزي مبـاد آن دم کـه بـی یـاد تـو بنشــینم        
 

  بنیاد از این فرهـادکش فریـاد   جهان پیر است و بی
  

 

  که کرد افسون و نیرنگش ملول از جـان شـیرینم    
  

  ز تاب آتش دوري شـدم غـرق عـرق چـون گـل     
  

 

  ن عـرق چیـنم  بیار اي بـاد شـبگیري نسـیمی زا     
 

ــداي شــاهد و ســاقی      ــان فــانی و بــاقی ف   جه
  

 

  ــلطانی ــه س ــلِ ک ــالم را طفی ــی ع ــق م ــنم عش   بی
  

  اگر بر جاي من غیري گزیند دوست حاکم اوست
  

  
  بگـزینم  حرامم باد اگر من جان به جاي دوسـت   

  

ــز     ــاقیا برخی ــایی س ــل کج ــر زد بلب ــباح الخی   ص
  

 

  دوشـینم  کند در سـر خیـال خـوابِ    که غوغا می  
  ج

  حـورالعین  شب رحلت هم از بستر روم در قصـرِ 
  ج

 

  اگر در وقت جـان دادن تـو باشـی شـمع بـالینم       
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  حدیث آرزومنـدي کـه در ایـن نامـه ثبـت افتـاد      
  

 

ــی    ــا ب ــنم   همان ــافظ داد تلقی ــه ح ــد ک ــط باش   غل
 

  )279، ص1387حافظ،( 
لکـن  . فته اسـت قزوینی، مبناي پژوهش نگارنده قرار گر –در این مقاله، نسخه غنی 

د قدسی، بیت زیر نیز آمده که در سایر نسخه به کار نرفته استدر تصحیح محم:  
  من بشـنو، نـه از واعـظ    رموز عشق و سرمستی، ز

  

  

  که با جام و قدح هـر شـب قـرین مـاه و پـروینم       
  

  )459، ص1387 حافظ، تصحیح قدسی،(                                                         
تـر از   ، متفـاوت هـا  و عبارات در تعدادي از نسـخه  ها اي از واژه مضافا بر اینکه پاره

، »قصـر حـور العـین   در «بجـاي   »قصر حور العین تا«: قزوینی است مانند –غنی  ۀنسخ
جهـان  «بجاي  »پیریستجهان «، »دوشینم خیال خواب«بجاي  »دوشینم خروش چنگ«

  )459، ص1387 افظ، تصحیح قدسی،ح( »دافتاثبت «بجاي  »آمدثبت «، »پیراست
 صافّات ةدر سور) ع(ارتباط غزل با داستان حضرت ابراهیم .4

  :ارتباط واژگانی. 4.1
در نُه بیت غزل حافظ، واژگانی حضور دارد که مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در آیـات     

این ارتباط و حضور بـه  . شود میکوتاه داستان حضرت ابراهیم در سوره صافّات یافت 
  :اي مختلف استشکله

  :الفاظ آیات با اندکی تغییر). الف
  

  سوره صافّات  غزل

  )48آیه ( عینٌ الطَّرْف قاصرات  )8/  بیت(قصر حور العین

  )107 آیه( عظیمٍ بِذبحٍ فَدیناه و  )5:بیت(فدا

  )87: آیه( الْعالَمینَ         )      5:بیت(عالم 
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  :در ساختار یا بدون تغییرمعادل و ترجمه فارسی با تغییر ). ب
  

  سوره صافّات  غزل  سوره صافّات  غزل

 رخنه در دین
)              1:بیت(

آیـه  (آلهـتهِم    إِلى راغَ
نْحتُونَ  )91   ) 95آیه(تَ

  )98آیه (کَیداً  )  3:بیت(نیرنگ 

   )97آیه ( الْجحیمِ   )  4:بیت(آتش  )89آیه( سقیم)              1:بیت(بیمار 

  )102آیه (معه، بنَی )               5:بیت(طفیل  )84آیه (قلب   )2:بیت( دل
 همنشــــــین

  )  2:بیت(
  )102 آیه(  تَرى ، أَرى)             5:بیت(بینم می  )51آیه (قرین

، )102آیـــــــه (الرُّؤْیـــــــا)            7:بیت(خواب  )83آیه (شیعته)               2:بیت(یاران 
105آیه(نامِالْم(  

 روزي
  )2:بیت(

  )99آیه...( إِلى ذاهب إِنِّی)            8:بیت(رحلت، روم  )41 آیه(رِزقٌ

  )44آیه (سرُرٍ  )8:بیت(بالین  )104 آیه( نادیناه)           3:بیت(فریاد 

      ) 96آیه(بنْیاناً ا بنُوا،   )3:بیت(بنیاد

 
صرفا اشتراك واژگان غزل و آیات مـورد بحـث    در ارتباط واژگانی فوق،: یادآوري 

از نظر اشتراك درلغت، ریشـه و بـن نشـان داده    ) ع(داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل
به . شده است لکن کارکرد آنها در غزل ممکن است با داستان یکسان یا  متفاوت باشد

ر رفتـه و  ؤیا در آیه، در یک معناي یکسـان بـه کـا   عنوان مثال خواب در غزل، معادل ر
مصغّر  »طفیل«است  »بنَی « طفیل از نظر معناي  لغوي و اولیه  و ساختار صرفی، معادل

لکن در معناي ثانوي و مجـازي، متفـاوت   ) طفلک و پسرك( مصغّر ابن  »بنَی «طفل و 
  .است

  همراه/زائد/پسرکم                   طفیل          مهمان ناخوانده             بنَی  َّ
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 )ع(، تعابیر و مضامین مشترك غزل با داستان حضرت ابراهیمها نشانه .4.2

  ، رخنه در دین، چشم بیمار و همنشینی دل)ع(ابراهیم .4.2.1
  ه مژگان سیه کردي هزاران رخنـه در دیـنم  ب

  

 

  بیا کز چشـم بیمـارت هـزاران درد بـرچینم      
  

  اال اي همنشین دل که یارانت برفـت از یـاد  
  

 

  دم که بی یاد تـو بنشـینم  مرا روزي مباد آن   
 

ي سیاه در دینداري ها با مژه« :کنند میبیت فوق را چنین معنا  معموالًشارحان حافظ، 
بـه   ...من هزاران رخنه بوجود آوردي؛ بیا تا دردهاي بسیاري از چشم بیمـارت بـردارم  

به خاطر این خـدمت  . چشمان تو پرهیزگاري را از من گرفته است ۀعبارت دیگر جاذب
و بیـت دوم را نیــز چنـین شــرح   ) 1465، ص3، ج1386هــروي، ( ».تـو تشـکر دارم  از 

ن اي کسی که با دل من الفتی داشتی و حاال دوستان را فراموش کـرده اي؛  ها « :اند کرده
البته گاهی ) همان( »من هم تورا فراموش کنم –نیاید روزي که من از یاد تو غافل باشم 

، 3، ج1386هروي، ( کنند مینصیب و قسمت نیز معنا را با یاء نسبت به معناي  »روزي«
ــودي،(، )1465ص ــی، (و ) 1964، ص3، ج1372س ــریف محالت و ) 467 ، ص1384 ش

دانند و چشم را اشارت بـه شـهود حـقّ      میگاهی مژگان را در اصطالح، حجاب سالک 
که معبر به صفت بصري است و همنشین دل را اشارت به محبوب حقیقی که همـواره  

-2179، صـص 3ج ،1387ختمـی الهـوري،   ( کننـد  مـی ن دل محب است، تلقی همنشی
2180   (  

در کنار پذیرش معانی ارائه شده از سوي شارحان، بر اساس آنچه که گفته شد و با 
حافظ مبنی بر پذیرش تأویل و تعدد و چند معنایی،   نامحدود غزلهايعنایت به ظرفیت 

، اظهـار بیمـاري و   )ع(ان حضـرت ابـراهیم   رسد مضمون این ابیات با داسـت  میبه نظر 
ما بـراي  . و نیز قوم بت پرستش و شکستن بتها، مشترك باشد) آزر(برخورد وي با عمو

بـویژه سـورة صـافّات     ،به داستان حضـرت ابـراهیم در قـرآن    ،تبیین بیشتر این موضوع
بـه عنـوان    ،)ع(پس از مطرح کردن حضرت نـوح  ،صافّات ةدر سور. 3خواهیم پرداخت



  
       

  245  در مژگان سیه حافظ) ع(رد پاي داستان قرآنی ابراهیم 

 شـیعته  منْ إِنَّ و« :گردد میی از پیامبران مخلَص، داستان حضرت ابراهیم چنین آغاز یک
 راهیم83(لَإِب(ْإِذ جاء هبلیمٍ بِقَلْبٍ رس )افّات( »)84و حضرت، پرستش بتهـا   )84-83:الص

 ذا مـا  مـه قَو و لأَبیـه  قالَ إِذْ«:کشد میبرد و به نقد  میرا توسط عمو و قومش زیر سؤال 
البتـه در   )87( »الْعـالَمینَ  بِرَب ظَنُّکُم فَما )86( تُریدونَ اللَّه دونَ آلهۀً إِفْکاً أَ)85( تَعبدونَ

این داستان با مضامینی گاه مشترك و مشابه و گاهی متفاوت آمـده اسـت    ها دیگر سوره
 مبینٍ ضَاللٍ  فی قَومک و أَراك إِنِّی آلهۀً أَصناماً خذُتَتَّ أَ آزر لأَبیه إِبراهیم قالَ إِذْ و« :مانند

 یـا  لأَبیـه  قـالَ  إِذْ )41: مریم( نَبِیا صدیقاً کانَ إِنَّه إِبراهیم الْکتابِ فی اذْکُرْ و« )74: انعام(
تأَب مل دبال ما تَع عمسی رُ ال وصبی غْنی ال وی   نْـکع  42: مـریم (» ئاًشَـی(  »و  نـا  لَقَـدآتَی 

راهیمإِب هشْدنْ رلُ مقَب کُنَّا و مینَ بِهقالَ إِذْ )51: انبیاء( عال أَبیهل و همما قَو  هالتَّماثیـلُ  هـذ 
نْتُم  الَّتی  و لأَبیـه  قالَ إِذْ )69: الشعراء( إِبراهیم نَبأَ علَیهِم اتْلُ و«  )52:انبیاء( »عاکفُونَ لَها أَ
همونَ ما قَودب70: الشعراء( تَع(  »قالَ إِذْ و راهیمإِب أَبیهل و همإِنَّنـی  قَو   ـراءـا  بمونَ  مـدبتَع 

متقن و رد بت پرستی و  لهايحضرت ابراهیم پس از محاجات و استدال )26: الزخرف(
براي اجراي ) 83-74: االنعام: نک...(آنان و معرفی پروردگار جهانیان و خالق هستی به 

ــ ــوداري     ۀنقش ــد خ ــان در روز عی ــی آن ــا، از همراه ــتن بته ــود و شکس ــیخ ــد م . کن
ــري،( ــی،(و )40، ص2، جق1407زمخشـــ ــص8، ج1995طبرســـ ) 317-316، صـــ
  ) 2992، ص5، ص1412سید قطب،(و)  177-155، صص/7، صق 1417طباطبایی،(و

 4کنـد  میام علم نجوم، خود را بیمار معرفی حضرت ابراهیم بر اساس  کتاب و احک
نِّی فَقالَ )88( النُّجومِ فی نَظْرَةً فَنَظَرَ« گرداننـد و او   میآنان نیز از وي روي  )89( سقیم إِ

در این مرحلـه اسـت کـه وي     )90:الصافّات( »مدبِرینَ عنْه فَتَولَّوا« : ماند میبا بتها، تنها 
خوریـد؟ و چـرا    میپرسد که چرا ن میرود پس از آنکه از آنها  یممخفیانه به سوي بتها 

  إِلى فَراغَ«  برد میتبر و با قدرت دست راست آنها را از بین  ۀگویید؟ با ضرب میسخن ن
هِمته91(تَأْکُلُونَ ال أَ فَقالَ آل( ما قُونَ ال لَکُمتَنْط)92( َفَراغ هِملَیمینِ ضَرْباً عبِالْی)93(   
بر آنچه بیان شد، تعابیر رخنه در دین، بیماري و همنشینی دل در دو بیت با آیات بنا

راغ، تنحتـون و ضـربا   "رخنه در دین در غزل با سه تعبیـر  : استفوق مشترك و مشابه 
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به معناي پنهانی و مخفیانه به سوي  ،راغ ةواژ. بالیمین در آیات تناسب و هماهنگی دارد
 سرّاً إلیه مالَ أَي کذا إلى راغ و. حاد: روغاناً و روغاً یرُوغُ راغَ: روغ«، چیزي رفتن است

 مـن  أَروغُ هو و الثعلب،: الرَّواغُ و  الثعلَب راغَ و .... خادعه: راوغَه و هو أراغَه و...حاد و
 راغَ: منـه  و االحتیال، سبیل على المیل: الرَّوغُ )430، ص8، ج1414ابن منظور،( »...ثَعلب

فذهب إلیهم فی فَراغَ إِلى أَهله « )373 ، ص1412راغب اصفهانی، ( روغَانا یرُوغُ الثّعلب
من ضیوفه، ومن أدب المضیف أن یخفى أمره، وأن یباده بالقرى من غیر أن یشـعر   خفیۀ

 راغ إال إذا ذهب على: نقل أبو عبید أنه ال یقال . به الضیف، حذرا من أن یکفه ویعذره
، مـن  خفیـۀ فذهب إلیها فـی  فَراغَ إِلى آلهتهِم  « )50، ص4، جق1407زمخشري،( »خفیۀ

فضربهم ضَرْباً ألن راغ علـیهم  : روغۀ الثعلب فَراغَ علَیهِم فأقبل علیهم مستخفیا، کأنه قال 
ومعنى  ...أو فراغ علیهم ضربا بمعنى ضاربا. أو فراغ علیهم یضربهم ضربا. بمعنى ضربهم

مهما      ضربا بِالْیهمـان ( »...ینِ ضربا شـدیدا قویـا، ألن الیمـین أقـوى الجـارحتین وأشـد ،
چـاك  . شکاف ایجاد کردن. شکافتن . سوراخ کردن : کردن رخنه )50، ص4، جق1407

سـوراخ  . شـکاف وارد آوردن  . خلـل و خرابـی رسـاندن   : رخنه آوردن... پدید آوردن 
سـوراخ  . خراب شـدن . هی یافتنتبا. رخنه شدن: رخنه یافتن ...ساختن چیزي یا جایی

در معنـاي   »رخنـه کـردن  «و » راغ«بنـابراین  ). ماده رخنه: دهخدا( ویرانی گرفتن. شدن 
  .اند با هم داراي وجه مشتركپنهان ماندن و از چشم  پنهانی

کار رفته و هر سه ه سه بار در قرآن ب راغ ةذکر این نکته خالی از لطف نیست که واژ
 إِذْ )24( الْمکْـرَمینَ  إِبراهیم ضَیف حدیثُ أَتاك هلْ« هیم استبار در مورد حضرت ابرا

 سـمینٍ  بِعجـلٍ  فَجاء أَهله  إِلى فَراغَ )25( منْکَرُونَ قَوم سالم قالَ سالماً فَقالُوا علَیه دخَلُوا
)26( هفَقَرَّب هِمتَأْکُلُونَ ال أَ قالَ إِلَی )اتإِلى فَراغَ« و» )27: الذّاری  هِمتهتَـأْکُلُونَ  ال أَ فَقالَ آل 
و این واژه کـه بـه    )93:الصافات( بِالْیمینِ ضَرْباً علَیهِم فَراغَ )92( تَنْطقُونَ ال لَکُم ما)91(

نقشه کشیدن و حیله ( کید ةمعناي مخفیانه سوي چیزي رفتن و نفوذ کردن است، با واژ
کید یکبار از سوي بت پرستان  ةاهیم هماهنگی دارد زیرا واژابر در داستان )کار بستنه ب

 کَیـداً  بِه فَأَرادوا« در مورد ابراهیم و یکبار از سوي ابراهیم در مورد بتها، بکار رفته است
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ملْناهعفَلینَ فَج98: الصافات( الْأَس (»و  نَّ  تَاللَّـهلَأَکیـد  کُمـنامأَص  ـدعلُّـوا  أَنْ ببِ  تُوـدرینَم 
  ) 57: األنبیاء

به معناي فریب ومکر و حیله از ساحت مقدس پیامبران بدور  »کید«بدیهی است که 
 و« است و به معانی دیگري مانند نقشه کشیدن و یا از باب صنعت مشاکله است ماننـد 

-621صـص  ،1996 مطلـوب، ( )54 :عمـران  آل( »الْماکرینَ خَیرُ اللَّه و اللَّه مکَرَ و مکَرُوا
624 (  

ــون«حضــور  ــراهیم   »تنحت ــرت اب ــتان حض ــالَ(در داس ــدونَ أَ ق بــا تَع ــونَ م  )تَنْحتُ
 از مـاده  »تنحتون« زیرا. دارد »رخنه در دین«نیز هماهنگی قابل توجهی با) 95/الصافات(
ضمن اینکه چشـم بیمـار و درد در بیـت اول    . به معناي کندن سنگ و بتهاست »نحت«

توانـد   می، )89-88:الصافات( »سقیم إِنِّی فَقالَ/ النُّجومِ فی نَظْرَةً فَنَظَرَ«در  »سقیم«غزل با 
  .       پیوند غزل و آیات را قوي تر کند

                                        رخنه در دین  علَیهِم                      فَراغَ/ آلهتهِم   إِلى فَراغَ
          تَنْحتُونَ ما ونَتَعبد أَ قالَ

گردد نگارنده در پی اثبات این مسأله است که میان واژگان و مضامین غزل  میتأکید 
ي مشـترك  هـا  ارتباط، تناسب، هماهنگی و نشـانه ) ع(با آیات و داستان حضرت ابراهیم

در  ي داستان، الهام گرفته و از آنهـا ها و حافظ از مضامین، مواد، مصالح و بن مایه. است
بنابراین نگارنده در . بیان اغراض شعري خود در قالب و ساختار غزل بهره گرفته است

ـ . صدد اثبات برابري صددر صدي و کامل واژگان آیات و غزل نیست ه بـه  بلکه با توج
توان دریافت میپذیري، این ارتباط و پیوند را  ت شعر حافظ یعنی تأویلخصوصی.  
وه بر اینکه بر اساس نظر شارحان به معنـاي کسـی   در غزل عال »همنشین دل«و اما 

تواند اشـاره بـه تعبیـر قـرآن در خصـوص       میاست که در دل جاي و با آن الفت دارد، 
بـا دل سـلیم بـه    ) ع(زیرا در قرآن کریم، ابـراهیم . حضرت ابراهیم و مجاز از وي باشد

دو تعبیـر در  در قرآن کـریم ذکـر شـده و هـر      دو بار »قلب سلیم «. خداوند روي آورد
ارتبـاط، عالقـه و   ) ع(بنـابراین میـان دل و ابـراهیم   . داستان حضرت ابراهیم آمده است
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 باشد) ع(تواند مجازا و تأویل وار به معناي ابراهیم میتناسب وجود دارد و همنشین دل 
»اتْلُ و هِملَیأَ عنَب راهیم69( إِب(...رْ وأَبی اغْفل  نَّه  یـوم   تُخْزِنـی  ال و )86( الضَّالِّینَ منَ کانَ إِ

«  )89: الشعراء(»سلیمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى منْ إِالَّ)88( بنُونَ ال و مالٌ ینْفَع ال یوم )87( یبعثُونَ
نْ إِنَّ وم هتشیع  راهیم83(لَإِب(ْإِذ جاء هبلیمٍ بِقَلْبٍ رس )افّات( »)8484-83:الص(  

نیز که در سوره بقره از زبان آن حضرت بـه کـار رفتـه،     »قلبی«بر اینکه واژه  مضافاً
 لَـم  و أَ قـالَ   الْمـوتى  تُحیِ کَیف  أَرِنی رب إِبراهیم قالَ إِذْ و« :کند میاین معنا را تقویت 

 اجعـلْ  ثُـم  إِلَیـک  فَصـرْهنَّ  الطَّیرِ منَ أَربعۀً فَخُذْ قالَ  قَلْبی لیطْمئنَّ لکنْ و  بلى قالَ تُؤْمنْ
: البقـرة ( حکـیم  عزیـزٌ  اللَّـه  أَنَّ اعلَم و سعیاً یأْتینَک ادعهنَّ ثُم جزْءاً منْهنَّ جبلٍ کُلِّ  على
260( 

 ، فرهاد وآتش و نسیم)ع(ابراهیم .4.2.2

  فریاد فرهادکش این از ،بنیاد بی و است پیر جهان
  

  
  شـیرینم  جـان  از ملول نیرنگش و افسون کرد که  

  

  گـل  چـون  عـرق  غـرق  شدم دوري آتش تاب ز
  

  
  چیــنم عــرق زان نسـیمی  شــبگیري بــاد اي بیـار   

  

، از نظـر  )ع(دو بیت فوق نیز عالوه بر ارتباط واژگانی با داسـتان حضـرت ابـراهیم   
جـان   ۀه بـا قرینـ  گرچـ  فرهـاد واژه . لی داردمضمون نیز اشتراکات و تشابهات قابل تأم

شیرین به داستان معروف عشق وي به شیرین و خبر دروغ مرگ شیرین توسط پیره زن 
اي دیگـر،   لکن از زاویـه ) 1466، ص3ج ،هروي( کند میو در پی آن مرگ فرهاد اشاره 

از جهت کندن سنگها و بتها با تیشه و تبر، تالئـم، ارتبـاط و   ) ع(فرهاد با داستان ابراهیم
تواند ارتبـاطی اسـتعاري و هنـري بـا داسـتان حضـرت        مینابراین، فرهاد تناسب دارد ب

و فرهاد و شیرین، جـامع و وجـه    )ع(هر دو داستان ابراهیم زیرا در. ابراهیم داشته باشد
به عبارت دیگر از منظرایهام . شود می، دیده »کندن سنگ، تیشه و تبر و رخنه کردن«شبه 

از یک سو به داستان فرهاد و شیرین و از سوي  تواند ذهن مخاطب را میتناسب، فرهاد 
دکتر شمیسا . و بت شکنی وي سوق دهد )ع(دیگر به معناي دورتر یعنی داستان ابراهیم
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حافظ به ظاهر احادیث و تلمیحات نظري ... « گوید میدر خصوص ایهام در شعر حافظ 
ا بایـد همـواره بـه    لذ ،کند میندارد و آن معانی بدیهی را جز به ایهام تناسب استخدام ن

و بـه  ) 39، ص138 شمیسا،( »تر و به اصطالح تأویلی رفت دنبال معناي دورتر یا عمیق
ي شاعران دیگر یـک سـویه و یـک    ها تعبیر استاد مجتبایی شعر حافظ برخالف سروده
  )14، ص1386 مجتبایی،( .کند میرویه نیست و در یک یا چند دایره محدود سیر ن

ي دیگـر،  هـا  حضور واژگان، تعـابیر، مضـامین و نشـانه   ده، عالوه بر مطالب گفته ش
  :کند میرا تقویت ) ع(ارتباط و تناسب میان غزل و داستان ابرهیم

 بنْیانـاً  لَـه  ابنُوا و قالُوا« در داستان »ابنوا و بنیان«در بیت و  »بی بنیادي« تعبیر) الف
ی فَأَلْقُوهحیمِ ف97( الْج( وافَأَراد داً بِهکَی ملْناهعفَلینَ فَجالْأَس« )98: الصافات(   

شایان ذکراست که در اینجا، بیشتر، اشتراك واژگانی میان غزل و داستان، مورد نظـر  
غـزل  ( اي که واژگان و تعابیر مشترك، ذهـن مخاطـب را از مـتن مقصـد     به گونه ،است
تـداعی کننـده    »یـادي بن بی« لذا تعبیر ،دهد میارجاع ) داستان قرآنی( به متن مبدأ) حافظ

و ایـن مسـأله بـه    . اسـت  »کیـد « ةتداعی کنند »افسون و نیرنگ«و تعابیر  »ابنوا و بنیان«
  .معناي کارکرد معنایی یکسان و برابر نیست

 کَیداً بِه فَأَرادوا« )ع(در داستان ابراهیم  »کید«در بیت و  »افسون و نیرنگ«تعابیر )ب
ملْناهعفَلینَ فَج98: صافاتال( الْأَس(   

در  »الْأَخْسـرینَ  فَجعلْنـاهم «در سوره صـافات و   »الْأَسفَلینَ فَجعلْناهم«توضیح اینکه 
بنیادي  بنا و بنیانی  ، به معناي بی)70( الْأَخْسرینَ فَجعلْناهم کَیداً بِه أَرادوا و( 5سوره انبیاء

را  ر پـا نمودنـد و خداونـد آن   است که از روي کید براي سوزاندن حضرت در آتش ب
  .پرستان را پست و زیانبار قرار داد درهم کوبید و بت

نیـز از وجـوه    )ع(حضور پیر زن در داستان فرهاد و داسـتان حضـرت ابـراهیم    ).ج
 أَنْ لَبِـثَ  فَمـا  سالم قالَ سالماً قالُوا  بِالْبشْرى إِبراهیم رسلُنا جاءت لَقَد و« 6اشتراك است

لٍ جاءجبِع نیذ69( ح(...لَتى یا قالَتیأَ  و دأَل نَا و  ء لَشَی هذا إِنَّ شَیخاً  بعلی هذا و عجوز أَ
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جیب72:هود( »ع( »ْله دیثُ أَتاكح فضَی راهیمکْرَمینَ إِبالْم )24( ...لَتفَأَقْب رَأَتُهفی ام  
   )29: الذّاریات(»عقیم عجوز قالَت و وجهها فَصکَّت صرَّةٍ
 عـرق  غـرق  شـدم  دوري آتـش  تاب ز«در بیت ... واژگان آتش، دوري، نسیم و). د
تواند باآتش، سرد شدن آن و  می، »چینم عرق زان نسیمی شبگیري باد اي بیار/ گل چون

بر اسـاس  . دوري و هجرت ابراهیم از میان قومش در پی آن حادثه، ارتباط داشته باشد
:) هروي( 7شارحان، تاب آتش دوري به معناي حرارت و سوزش آتش دوري استظر ن

، 1374طباطبـایی،  ( شدید باشد آن افروختگیبه معناى آتشى است که ) جحیم( و کلمه
بنابراین نگاه، حرارت و سوزش دوري مانند حرارت و سـوزش آتـش    )228، ص17ج

اضافه (جهت سوزندگی به آتش  دوري و فراق از. سوزاننده و دردناك و گرماآور است
  )808ص ،برزگر خالقی( مانند شده است) تشبیهی

، »نـار «در غزل با  »دوري«و  »تاب آتش«توان گفت که  میدر کنار پذیرش این معنا، 
ي مشترك است که تناسب میـان دو  ها در داستان از نشانه »دوري و هجران«و  »جحیم«

افکنده شدن به آتش فرمود من از  ۀز حادثحضرت ابراهیم پس ا. کند میمتن را تقویت 
: الصـافات ( سـیهدینِ  ربـی   إِلـى  ذاهـب  إِنِّـی  قالَ و« کنم میروم و هجرت  میمیان شما 

 إِبـراهیم  یا  آلهتی عنْ أَنْت راغب أَ قالَ«  گیرم میشوم و کنار  میویا من از شما دور )99
  بی کانَ إِنَّه ربی لَک سأَستَغْفرُ علَیک سالم قالَ)46( ملیا  اهجرْنی و لَأَرجمنَّک تَنْتَه لَم لَئنْ

 ربـی  بِـدعاء  أَکُـونَ  أَالَّ  عسى ربی أَدعوا و اللَّه دونِ منْ تَدعونَ ما و أَعتَزِلُکُم و)47( حفیا
 جعلْنا کُال و یعقُوب و إِسحاقَ لَه وهبنا اللَّه دونِ منْ یعبدونَ ما و اعتَزَلَهم فَلَما)48( شَقیا
 إِنِّـی «زمخشري که فراون مورد توجه حافظ بـوده اسـت، در ذیـل    ) 49-46:مریم( »نَبِیا

بی  إِلى ذاهبأراد بذهابه « از میان قومش تفسیر نموده است »هجرت«را به  »ذهاب«، ر
إنّـى مهـاجر   : إلى حیث أمره بالمهاجرة إلیه من أرض الشام، کما قـال  مهاجرته: هإلى رب

صـاحب تفسـیر المیـزان نیـز      )53-52، صـص 4، جق1407الزّمخشـري،  ( »...إلى ربـى 
شروع مى شـود،  ) علیه السالم(ز ایـنـجا فصل دیگرى از داستانهاى ابراهیم ا« فرماید می

قومش، و درخواست فرزند صالحى از خـدا   مهاجرت وى از بین: و آن عبارت است از
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و اجابــت خــدا درخواســت او را، و داسـتـــان ذبـــح کـــردن اسـمـاعـیـــل و آمـــدن 
ضمن اینکه میان ) 238 ، ص17ج ،1374طباطبایی، (»گـوسـفـنـدى بـه جـاى اسماعیل

  :در آیه نیز ارتباط واژگانی و مضمونی وجود دارد »بردا«در بیت و  »نسیم«
 برْداً  کُونی یانار چینم                           قُلْنا عرق زان نسیمی شبگیري باد اي بیار
 )69:االنبیاء( إِبراهیم  على وسالماً

  رؤیاي ذبح اسماعیل و خیال خواب دوشین .4.2.3
ــز ســاقیا کجــایی ،بلبــل زد الخیــر صــباح   برخی

  

  
  دوشـینم  خـواب  خیـال  سر در کند می غوغا که  

  

  حورالعین قصر در روم بستر زا هم رحلت شب
  

  
  بـالینم  شـمع  باشـی  تـو  دادن جان وقت در اگر  

  

همانگونه که اشاره شد، پس از آنکه حضرت ابراهیم را در آتش افکندند و خداوند 
من از میان شما : رو کرد و وي را نجات داد، حضرت فرمود هکید آنان را با شکست روب

و ازخداوند فرزندي  )99: الصافات( سیهدینِ ربی  إِلى ذاهب إِنِّی قالَ و« کنم میهجرت 
  إِلـى  ذاهب إِنِّی قالَ و«صالح در خواست کرد و خداوند اسماعیل را به وي بشارت داد

 حلـیمٍ  بِغُـالمٍ  فَبشَّـرْناه  )100( الصـالحینَ  منَ  لی هب رب )99: الصافات( سیهدینِ ربی
 )و حـد رشـد  ( سعى و کوشـش  مقام به او با وقتى و« :ان چنین استادامه داست )101(

بنگـر رأي تـو    پـس  مـی کـنم،   ذبح را تو که دیدم خواب در من!  پسرم«: گفت رسید،
 صابران از مرا هرچه دستور داري اجرا کن، به خواست خدا! پدرم اى«: گفت »چیست؟
و ابـراهیم پیشـانی اورا بـر     شدند) فرمان الهی(هنگامی که هر دو تسلیم  .یافت خواهى

قربـانی   ةو آمـاد (آن رؤیا را تحقق بخشـیدي  . اي ابراهیم: اورا ندا دادیم که. خاك نهاد
بـه یقـین ایـن همـان امتحـان      . دهیم میما این گونه، نیکوکاران را پاداش ) فرزند شدي
بـاقی   و نام نیک او را در امتهاي بعد. ما قربانی عظیمی را فداي او کردیم. آشکار است

چرا که او از بندگان با  .دهیم مى پاداش  را این گونه نیکوکاران .سالم بر ابراهیم. نهادیم
مـا بـه او و بـه    . بشارت دادیم -پیامبري از شایستگان -ما او را به اسحاق. ایمان ما بود
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اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو، افرادي بودند نیکوکار ولی افرادي آشـکارا بـه   
، 1388آیـت اهللا مکـارم شـیرازي،     ۀ، ترجمـ 113-102: الصـافات ( 8»تم کردنـد خود سـ 

  ) 450-449صص
: و مضامین و تعابیر مشترك غزل و داستان چنین است ها در این بخش، تحلیل نشانه

وار بـه   اي هنري و شاعرانه و تأویل تواند رمز و اشاره می »غوغاي خیال خواب دوشین«
زیرا این خواب در آن حضرت غوغایی بر پا کرد و . شدبا) ع( »رؤیاي حضرت ابراهیم«

چنانچـه زمخشـري در تفسـیر آن    . ذهن حضرت را سخت بـه خـود مشـغول سـاخت    
أنّه على غضاضۀ سنّه وتقلّبه فی حد الطفولۀ، کان فیه من رصانۀ الحلم : والمراد« گوید می

ک الجـواب  وفسحۀ الصدر ما جسره على احتمـال تلـک البلیـۀ العظیمـۀ واإلجابـۀ بـذل      
اذبح ابنک، ورؤیا األنبیاء وحى کالوحى فی الیقظۀ، فلهذا : أتى فی المنام فقیل له: الحکیم

قال إِنِّی أَرى فی الْمنامِ أَنِّی أَذْبحک فذکر تأویل الرؤیا، کما یقول الممتحن وقد رأى أنه 
یلۀ الترویۀ کـأن  رأى ل: رأیت فی المنام أنّى ناج من هذه المحنۀ، وقیل : سفینۀراکب فی 

إلى  الصباحروى فی ذلک من  أصبحإنّ اللّه یأمرك بذبح ابنک هذا، فلما : قائال یقول له
، أ من اللّه هذا الحلم أو من الشیطان؟ فمن ثَم سمى یوم الترویۀ، فلما أمسى رأى الرّواح

لیلۀ الثالثۀ، فهم مثل ذلک، فعرف أنّه من اللّه، فمن ثم سمى یوم عرفۀ، ثم رأى مثله فی ال
   )54-53، صص4، ج1407الزمخشري، ( »بنحره فسمى الیوم یوم النحر

یکه درس و بحث کشّاف توسط حافظ امري تقریبا اجماعی است، حضـور  یاز آنجا
در بیت نیـز بـه ارجـاع ذهـن      دوشینو  صباحدر متن کشاف و رواح و  صباحواژگان 

 بستر از هم رحلت شب« در بیت. کند میمخاطب از متن غزل به آیات و داستان کمک 
گیرند  میرا در بیت به معناي کاخ  »قصر«شارحان به درستی ، »...حورالعین قصر در روم

اي معشوق، اگر به وقت جان دادن شمع بالین من باشـی،  « کنند میو بیت را چنین معنا 
، 1382برزگرخـالقی،  ( »از بستر مرگ یک سر به قصـر حـوران بهشـتی خـواهم رفـت     

را به معناي زنان سپید پوسـت فـراخ    »حور العین«و ) 1468، ص3، جهروي) (809ص
 زوجنـاهم  و کَـذلک « :دهنـد  میدخان ارجاع  ةاز سور 54 ۀبه آی) حوران بهشتی(چشم 
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 برند میو شمع بالین را در معناي شمع کنار بستر مرگ به کار  )54:الدخان( »عینٍ بِحورٍ
  )1468، ص3، جهروي(

بـه آیـه    حور العینرنده بر این عقیده است که ضمن اینکه شرح فوق و ارجـاع  نگا
در بیت و حضـور مشـتقات    »قصر« ةه به واژلکن با توج ،تواند درست باشد میمذکور 

 عـینٌ  الطَّرْف قاصرات عنْدهم و«تواند به آیه  میاین بیت  ،»عین« ةاین واژه در کنار واژ
دو معنا را به شکل ایهام تناسب پی  قصرداده شود و حافظ از  نیز ارجاع )الصافات48(

 »عـینٌ  الطَّـرْف  قاصـرات  عنْـدهم  و«گرفته باشـد و چنانکـه قـبال گفتـه شـد ایـن آیـه        
نیز در این سوره ) ع(، پاداش مخلَصین است و حضرت ابراهیم و اسماعیل)الصافات48(

بـه عنـوان   ... و) ع(و یونس) ع(وسیدر کنار پیامبران دیگري از جمله حضرت نوح و م
در قـرآن کـریم   ) قصر و عین(و ) حور و عین(بر اینکه  مضافاً. اند مخلَصین معرفی شده

 و« )72/الـرحمن ( »الْخیامِ فی مقْصورات حور« در آیات مختلف در کنار هم آمده است
ور22/الواقعۀ( »عینٌ ح( »و مهنْدع  ـراتقاص  عـینٌ  الطَّـرْف« ) و از سـوي   )48/الصـافات

کار رفته ه قصر، قصور، حور و عین در ابیات دیگري از حافظ گاهی در کنار هم بدیگر 
  ): 138-137، صص1389 نظري،( است

  سرشـت  حـوري  آن قصر بـام  زیر حافظ چشم
  

  
ــیوه   ــات ش ــري جن ــا تج ــار تحته ــت االنه   داش

  

ــداگر ــه زاه ــدوار اســت قصــور و حــور ب   امی
  

  
ــا   ــرابخان را م ــور هش ــت قص ــار و اس ــور ی   ح

  

  قصـور  عـین  بـود  کـه  نخـواهم  حـور  صحبت
  

  
ــا   ــال بـ ــو خیـ ــر تـ ــا اگـ ــري بـ ــردازم دگـ   پـ

  

      حــور و قصــر و طــوبی ســایه و بهشــت بــاغ
  

  
  کــنم نمــی برابــر دوســت کــوي خــاك بــا  
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 :فدیه و حکومت دوست .4.2.4

  ســـاقی و شـــاهد فـــداي بـــاقی و فـــانی جهـــان
  

  
  نمبیـــ مــی  عشــق  طفیـــل را عــالم  ســلطانی  کــه   

  

  اوسـت  حـاکم  دوست گزیند غیري من جاي بر اگر
  

  
  بگـزینم  دوسـت  جـاي  بـه  جـان  مـن  اگر باد حرامم  

  

چنانچـه میـان   . شـود  میمضمون دو بیت فوق نیز در داستان حضرت ابراهیم یافت 
، ارتباط معنـایی وجـود   )107: الصافات(» عظیمٍ بِذبحٍ فَدیناه و«و  »فداي شاهد و ساقی«

از طرفی واژگان شاهد، ساقی و عالم نیز در داستان آن حضرت به شکل دیگري دارد و 
 اتْـلُ  و« :کنـد  مـی آمده است به گونه اي که صرفنظر از معنا، ارتباط واژگانی را تقویت 

هِملَیأَ عنَب راهیم69( إِب( ...منَّه  یهـدینِ  فَهو  خَلَقَنی الَّذي )77( الْعالَمینَ رب إِالَّ  لی عدو فَإِ
)78( الَّذي و ونی همطْعی  قینِ وسی )79( إِذا و رِضْتم وشْفینِ فَهی )80:الشعراء(...و  لَقَـد 

 و السـماوات  رب ربکُـم  بـلْ  قـالَ ... )51( عـالمینَ  بِـه  کُنَّا و قَبلُ منْ رشْده إِبراهیم آتَینا
نَا و طَرَهنَّفَ الَّذي الْأَرضِ  أَعـینِ   علـى  بِـه  فَـأْتُوا  قـالُوا ...)56( الشَّاهدینَ منَ ذلکُم  على أَ
   )61: االنبیاء( » یشْهدونَ لَعلَّهم النَّاسِ

ه قبال نیز یادآوري شد که طفیل در اصل لغت با بنَی هم معنا است زیرا طفیل، کچنان
، همـراه و طفیل در بیت به معناي مهمان ناخوانـده،   مصغّر طفل و بنی، مصغّر ابن است

هردو عالم فـداي معشـوق   « اند و متکی آمده است و بیت را چنین نیز معنا کرده وابسته
 برزگـر خـالقی،  (. »بیـنم  مـی عشق  وابستهزیبارو و ساقی باد؛ زیرا که پادشاهی جهان را 

ــی،  (و ) 809، ص1382 ــریف محالت ــر  ) 467، ص1384ش ــوي دیگ ــتو از س و  معی
عی  معـه  بلَغَ فَلَما«در  »معه«و متکی بودن را نیز در  وابستگیو  همراهی یـا  قـالَ  السـ 

نَی1386هروي، ( اند ه برخی به برکت وجود عشق تعبیر کردهتالب. توان دریافت می» ...ب ،
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آن را بر عبادت عارف حمـل کـرده   ) ره( و مرحوم عالمه شهید مطهري) 1467، ص3ج
  )243، ص1372مطهري، ( است

در اینجا ذکر این نکته حائز اهمرسد که در تفسیر کشّاف، به روایتـی   میت به نظر ی
گویـد مـن از    میشود و  میاز ابن عباس اشاره شده که یکی از مالئکه، همنشین نمرود 

وعـن ابـن   « چهار هزار گاو را ذبح کن و از ابراهیم دسـت بکـش  . نزدیکان خداي توام
حسبی اللّه ونعم الوکیل ، وأطل علیه نمروذ من الصرح : إنما نجا بقوله: اللّه عنهعباس رضى 

فـذبح أربعـۀ    إنى مقرّب إلـى إلهـک،  : له من المالئکۀ، فقال جلیسفإذا هو فی روضۀ ومعه 
وکف عن إبراهیم، وکان إبراهیم صلوات اللّه وسالمه علیه إذ ذاك ابن ست عشرة  آالف بقرة

و قربـانی عـالوه    فدیهبر این اساس، موضوع  )126، ص3، جق1407زمخشري، ( »سنۀ
در داستان حضرت ابراهیم  ،)عظیمٍ بِذبحٍ فَدیناه و(بر داستان زندگی حضرت اسماعیل 

  .نیز وجود دارد
، از جهـت معنـا و   »...اوست حاکم ،دوست گزیند غیري من جاي بر اگر« و اما بیت

تـوان   مـی اي که عـالوه بـر مصـادیق دیگـر،      به گونه. مفهوم، فراگیر و تأویل پذیراست
ي هرچند ظریف با داستان حضرت ابراهیم و اقدام وي به قربانی ا هماهنگی و همخوانی

به عبارت . را از آن استباط کرد...اسماعیل و پذیرش وي جهت ذبح شدن در راه خدا و
نـد منّـان او را از   را به زبان حال حضرت ابراهیم آن زمـان کـه خداو   توان آن میدیگر، 

آن هنگامی که خداوند رحمـان و رحـیم،   ) ع(آتش نجات داد و نیز زبان حال اسماعیل
  .گوسفندي را بجاي وي ذبح کرد، تأویل نمود

 
 ومندي و تلقین زحدیث آر .4.2.5

       افتـاد  ثبـت  نامـه  ایـن  در که آرزومندي حدیث

  
ــا   ــی همان ــط ب ــنم داد حــافظ کــه باشــد غل   تلقی
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را در بیت فوق، بر سخن و حکایـت عشـق و    »دیث آرزومنديح«شارحان محترم، 
را به معناي نوشتن  »ثبت افتادن«را بر غزل یا کتاب،  »نامه«، ها حکایت آرزوها و اشتیاق

را به معناي آموختن و فهماندن و سخنی را مرکوز ذهن کسـی کـردن حمـل     »تلقین«و 
لکـن بـر    )809، ص1382برزگـر خـالقی،   (و ) 1468، ص3، ج1386 هـروي، ( کنند می

و در کنار ) ع(اساس استدالالت پیشین مبنی بر ارتباط میان غزل حافظ و داستان ابراهیم
 توانـد بـه آیـات    مـی رسد این بیت  میحفظ معانی ارائه شده از سوي شارحان، به نظر 

، ارجـاع  )90-88: الصافات(رِینَ فَتَولَّوا عنْه مدبِ /سقیم إِنِّی فَقالَ/ النُّجومِ فی نَظْرَةً فَنَظَرَ««
برخی ازتفاسیر بویژه کشّاف زمخشري که بسیار برحافظ اثـر گـذار    اوالًداده شود زیرا 

 علـم فی النُّجومِ فی « کنند میتفسیر  احکام نجومیا  کتاب، علمبوده است، نجوم را به 
اید بکـار  و شـ ) 48، ص4، جق1407الزمخشري، (» أحکامهاأو فی کتابها النجوم أو فی 

در ایـن  . مؤیـد ایـن معنـا باشـد     »إلـی «بجاي حرف جرّ »نظر«بعد از فعل »فی« گرفتن
در آیـه ارتبـاط اسـت زیـرا گفتـه شـد کـه         »نجوم«در بیت و  »نامه« ةصورت میان واژ

 ثانیـا  ،انـد  را بر کتاب نجوم، حمـل کـرده  » نجوم« را بر کتاب و مفسران »نامه« شارحان
تفاسیر و آراء مختلفی اسـت از جملـه اینکـه حضـرت      )89(» سقیم إِنِّی فَقالَ«پیرامون 

ابراهیم به نجوم و یا کتب تقویمی و نجومی نگاه کرد و بر اساس آن استدالل کـرد کـه   
» سقیم إِنِّی« لذا فرمود ،تبی که به آن عادت داشت .زمان حمی و تب او فرا رسیده است

و  )316، ص8، ج1995الطبرسـی، ( و گویی فرمـود مـن، ال محالـه بیمـار خـواهم شـد      
کان القوم نجامین، فأوهمهم أنّه استدلّ بأمارةٍ فـی  « :گوید میزمخشري در این خصوص 

نِّـی سـقیم إنّـى مشـارف للسـقم وهـو الطّـاعون            » علمِ النّجوم علـى أنَّـه یسـقم فَقـالَ إِ
 ةواژ ،سـت آنچه در این مجـال در خـور یـادآوري ا   ) 49، ص4، جق1407الزمخشري، (
، »من بیمـارم «بدین شکل که یکی از آراء در مورد اینکه حضرت فرمود . است »تلقین«

 شـوي  مـی این است که خداوند از طریق وحی به وي اعالم کـرد کـه در آینـده بیمـار     
ویجوز ان یکون اهللا تعالی أعلمه بالوحی أنّه سیسقمه فی وقت مستقبل و جعل العالمۀ «

. علی وجه مخصوص أو اتّصاله بـآخر علـی وجـه مخصـوص    علی ذلک إما طلوع نجم 
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 الطبرسـی، (» إنّی سقیم، تصدیقا بما أخبره اهللا تعـالی : فلما رأي ابراهیم تلک اإلمارة قال
در تفسیر کشّـاف در ذیـل آیـات     »ألهمه«و  »لقّنه« حضور عبارت) 316، ص8، ج1995

ي ارتبـاط میـان   هـا  نشـانه ، )ع( مورد بحث پیرامون کید و نقشه براي سوزاندن ابـراهیم 
 کنـد  مـی را تقویـت  ... حدیث آرزومندي و قال إنّی سـقیم و نامـه و نجـوم و تلقـین و    

کلّ نار على نار وجمـر فـوق جمـر، فهـی جحـیم      : الْجحیمِ النار الشدیدة الوقود، وقیل«
یغلبوه أرادوا أن : أنّ اللّه تعالى غلبه علیهم فی المقامین جمیعا، وأذلهم بین یدیه: والمعنى
ما ألقمهم به الحجر، وقهرهم فمـالوا إلـى المکـر، فأبطـل اللّـه       ألهمهاللّه وفلقّنه بالحجۀ 

و در ) 52، ص4ج ،تا الزمخشري، بی( »مکرهم وجعلهم األذلین األسفلین لم یقدروا علیه
 خـورد  مـی بـه چشـم    )لقّـن (  تلقینانبیاء نیز همین تعبیر  ةتفسیر همین آیات در سور

قوله على إِبراهیم وأرادوا أن یکیدوه ویمکروا بـه، فمـا کـانوا إلّـا مغلـوبین       ویدلّ علیه«
بالمبکت، وفزعوا إلى القوة والجبروت، فنصـره   ولقنهمقهورین غالبوه بالجدال فغلبه اللّه 

  )136، ص3، جق1407الزمخشري، ( »وقواه
نیز مانند »  سقیم یإِنِّ« توان گفت تلقی و تأویل حافظ شیرازي از عبارت میبنابراین 

، دروغ بر زبان جاري نکـرد بلکـه آنچـه را کـه     )ع(دیگر مفسران، این است که ابراهیم
بلکـه مـورد تصـدیق     ،گفت، تلقین و اعالم خداوند به وي بود و کـذب و غلـط نبـود   

  . غلط بود خداوند نیز قرار گرفت و بی
       افتـاد  ثبـت  نامه این در که آرزومندي حدیث

  
  تلقیـنم  داد حـافظ  کـه  باشـد  غلـط  بـی  همانا  

  

  گیري نتیجه
ارتبـاط حـافظ بـا    : توان دریافـت  پس از بررسی شواهد و رمزگانها در این مقاله می

بلکـه   ،شـود  مـی ، تعابیر و آیات ظاهري خالصـه ن ها قرآن و آیات نورانی وحی به واژه
و  هـا  رگیري تمثیـل با به کا و تر با کالم خالق هستی دارد تر و دقیق حافظ ارتباطی عمیق

شود، به دنبال  مییی که در ادبیات فارسی بر معنایی مشهور و محسوس حمل ها استعاره
بـه  «غزل  .طلبد میل بیشتري معانی و مضامین دیگري نیز بوده است که دقّت نظر و تأم
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و ) ع(در الفـاظ، معـانی و مضـامین متعـددي بـا داسـتان ابـراهیم       » ...مژگان سیه کردي 
صافّات یکجا آمده است،  ةکه در سور) ع(با بتها و نیز رؤیاي ذبح اسماعیل برخورد وي

ي آشکار ي مانند قصر حـورالعین،  ها از نشانه. مشترك و داراي ارتباطی تنگاتنگ است
ي پنهان و تودر تویی ماننـد بیمـاري، رخنـه در دیـن، همنشـینی دل،      ها توان به رگه می

سوختن، فدیـه و فـدا کـردن، غوغـاي خـواب و      بنیادي جهان، کید، در آتش  فرهاد، بی
پـی بـرد کـه بـا داسـتان حضـرت ابـراهیم اشـتراکات،          ...حدیث آرزومندي، تلقـین و 

با این نگاه تأویلی، ایجاد ارتباط معنـایی و  . ي چشمگیري داردها و تناسب ها هماهنگی
ر و ت وحدت موضوعی ابیات غزل مورد بحث با یگدیگر نیز در بسیاري از موارد، آسان

 .رسد میتر به نظر  منطقی

  
  :ها یادداشت

1-  »نَ ما وزَوما إِالَّ تُج لُونَ کُنْتُمم39( تَع( َّإِال بادع  خْلَصـینَ  اللَّـهالْم )40(  ـکأُولئ  ـمقٌ لَهرِز 
لُومع41( م( هفَواک و مونَ هکْرَمم )42( فی  نَّاتالنَّعیمِ ج )43( لىرُرٍ  عتَ سقابِلینَم )44( طافی هِمی  علَ
 عنْـدهم  و )47( ینْزَفُـونَ  عنْها هم ال و غَولٌ فیها ال)46( للشَّارِبینَ لَذَّةٍ بیضاء )45( معینٍ منْ بِکَأْسٍ

راتقاص 48( عینٌ الطَّرْف( َّنکَأَنَّه ضیکْنُونٌ بم )49( َلفَأَقْب مضُهعلى بضٍ  ععلُونَ بتَساءی )قـالَ  )50 
 )52-39: الصافات(»  الْمصدقینَ لَمنَ إِنَّک أَ یقُولُ )51( قَرینٌ  لی کانَ إِنِّی منْهم قائلٌ

به دلیل اینکه ابیات غزل با ذکر منبع، قبال یکجا آمده است، از این پس از ذکر منبع  -2
 .گردد ابیات مذکور خودداري می

و  )ع(ن توضیح دادیم که با توجه به اینکه داستان حضـرت ابـراهیم  در صفحات پیشی -3
، یکجـا  )ع(پرست و نیز موضوع رؤیاي ذبح حضرت اسـماعیل  برخورد وي با عمو و قوم بت

در سورة صافّات آمده است، براین اساس، مبنا و محور اساسی بحث سورة صـافّات خواهـد   
 .بود

فی خود به عنوان بیمار، تفاسیر متعـددي ارائـه   مبنی بر معر)ع(پیرامون عبارت  ابراهیم  -4
حضرت بر اساس امارات علـم نجـوم فرمودنـد کـه مـن در شـرف       : جمله اینکه شده است از

همگی از وي فرار کردند و به عید رفتند و او با بتها تنها مانـد و  از اینرو بیماري طاعون هستم 
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و ... « نهایتا او را فرا خواهـد گرفـت  یا اینکه منظور وي از بیماري، مرگ بوده است مرگی که 
و یا کفر آنان، دل و روان حضـرت را بیمـار نمـوده    » لقد نوي به انّ من فی عنقه الموت سقیم

، 1995 الطبرسـی، (و ) 49، ص4، جق1407زمخشري، (» و قیل انّی سقیم النفس لکفرکم«است 
 )234، ص17، ج1374طباطبایی، (، )317، ص8 ج

  علـى  وسـالماً  برْداً  کُونی یانار قُلْنا )68( فاعلینَ کُنْتُم إِنْ آلهتَکُم انْصرُوا و هحرِّقُو و قالُوا -5
راهیم69(إِب( وا وأَراد داً بِهکَی ملْناهعرینَ فَجالْأَخْس)70-68: االنبیاء(  

6- »و لَقَد تلُنا جاءسر راهیمشْرى إِبالماً قالُوا  بِالْبقالَ س المأَنْ لَبِثَ فَما س ـلٍ  جاءجبِع  نیـذح 
 قَـومِ   إِلـى  أُرسلْنا إِنَّا تَخَف ال قالُوا خیفَۀً منْهم أَوجس و نَکرَهم إِلَیه تَصلُ ال أَیدیهم  رأى فَلَما )69(

70( لُوط( و رَأَتُهۀٌ اممقائ کَتشَّرْناها فَضَحح فَباقَبِإِس نْ وم راءحاقَ وإِس  قُـوبعی )71(  یـا  قالَـت 
 اللَّـه  أَمـرِ  منْ تَعجبینَ أَ قالُوا )72( عجیب ء لَشَی هذا إِنَّ شَیخاً  بعلی هذا و عجوز أَنَا و أَلد أَ  ویلَتى

تمحر اللَّه و رَکاتُهب کُملَیلَ عأَه تیالْب م إِنَّهحید جیدا )73( مفَلَم بنْ ذَهع راهیمإِب عالرَّو و تْهجاء 
 دخَلُـوا  إِذْ )24( الْمکْـرَمینَ  إِبراهیم ضَیف حدیثُ أَتاك هلْ )74:هود( لُوط قَومِ  فی یجادلُنا  الْبشْرى

هلَیالماً فَقالُوا عقالَ س المس منْکَرُونَ قَو25( م( َإِلى فَراغ  هلأَه لٍ فَجاءجمینٍ بِعس )26( هفَقَرَّب  هِمإِلَـی 
 امرَأَتُـه  فَأَقْبلَـت  )28( علیمٍ بِغُالمٍ بشَّرُوه و تَخَف ال قالُوا خیفَۀً منْهم فَأَوجس )27( تَأْکُلُونَ ال أَ قالَ
 )29: الذاریات( عقیم عجوز قالَت و وجهها فَصکَّت صرَّةٍ  فی

برگهـاي گـل در   گیري و انـداختن   شارحان، غرق عرق در گل شدن را اشاره به گالب -7
برخی معتقدند که خواجه حافظ خود را به گل مانند ) 1466، ص3، جهروي(دانند  می...دیگ و

: برزگـر خـالقی  ( دهنـد  جوشانند و حرارت مـی  کرده است که هنگام گرفتن گالب در دیگ می
808 ( 

 أَبت یا قالَ  تَرى ذا ما فَانْظُرْ أَذْبحک أَنِّی الْمنامِ فی  أَرى إِنِّی بنَی یا قالَ السعی معه بلَغَ لَمافَ -8
 أَنْ یناهناد و)103( للْجبینِ تَلَّه و أَسلَما فَلَما )102( الصابِرینَ منَ اللَّه شاء إِنْ  ستَجِدنی تُؤْمرُ ما افْعلْ

 الْمبـینُ  الْـبالء  لَهـو  هـذا  إِنَّ)105( الْمحسـنینَ  نَجزِي کَذلک إِنَّا الرُّؤْیا صدقْت قَد)104( إِبراهیم یا
)106(و ناهیحٍ فَدبظیمٍ بِذع )107( تَرَکْنا و هی  کَذلک)109( إِبراهیم  على سالم)108( الْآخرینَ فی علَ
یا بِإِسحاقَ بشَّرْناه و)111( الْمؤْمنینَ عبادنَا منْ إِنَّه)110( الْمحسنینَ جزِينَ  و )112( الصالحینَ منَ نَبِ

  )113-102: الصافّات( مبینٌ لنَفْسه ظالم و محسنٌ ذُریتهِما منْ و إِسحاقَ  على و علَیه بارکْنا
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غزلیات حافظ، شـیراز،    :، فرمانرواي آسمان غزل)1384(، شریف محالتی، مؤید .17
 .انتشارات نوید شیراز

 .ي حافظ، تهران، نشر علمها ، یادداشت)1388(، شمیسا، سیروس .18

19. الطباطبائی، سیچاپ پنجم،  فی تفسیر القرآن،المیزان  ،) ق 1417(، دحسیندمحم
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 .تفسیر القرآن، الطبعۀ االولی، بیروت، مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات

بازجست موضوعی معارف قرآنی ، )1389(، فتح الّلهی، علی و مسعود سپهوندي .22
 .چاپ اول، خرم آباد، انتشارات شاپور خواست و روایی در ادب پارسی،
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