
 

 1-6، ص   1931 بهمن،  1، جلد 8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir  
 

1 

 

 

 یرازیدر شعر حافظ ش یقرآن هایتیشخص ینیبازآفر

 
 

 لرستانیپوری، نرگس مسعود باوانحدیثه متولی، ، حمزه احمد عثمان
  

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغرب

 زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساردانشجوی دکترای 

 

 

سود  شیدر شعر خو یقرآن هایو قصه هاتیهمواره از شخص یرانیشاعران ا : چكيده

به وفوور   شیدر شعر خو ،یشاعر بزرگ قرن هشتم ادب فارس ،یرازیاند. حافظ شبرده

سوود   شیبوه شوعر خوو    دنیغنا بخشو  برای هانموده و از آن ادی یقرآن هایتیاز شخص

از  ریو تع  یبورا  یآن را بعنووان ملب و   هوای و داسوتان  میقورآن کور   یو .جسته است

در شعرش به  شیو هدف خو ازرا متناسب با نی هاو آن افتهیشیخو یشعر هایشهیاند

ع( حضورت نوو ،  ع(    از حضورت آدم   تووان یمو  هوا تیشخص نیکار گرفته است. از ا

پوژوهش برآننود بوا     نیا سندگانینو .  ع( نام  برد یسیع(، حضرت ع  وسفیحضرت 

و با استفاده از ابوزار   یبتحبی–یفیحافظ با استفاده از روش توص اتیغزل وانید یبررس

 .قرار دهند یرا مورد بررس یدر شعرو یقرآن هایتیشخص ،ایکتابخانه

 .اتیغزل وانید ،یرازیحافظ ش ،یقرآن هایتی:شخص یديکل یها واژه

 

 
 ـ مقدمه 1

و من ع و الهام بخش شواعران   یابزار هنر کی، به عنوان  یقرآن نیو مضام اتی، آ خیهمواره در طول تار

از ع وارات و   یاریکه بسو  داستیو شاعران، بخصوص مسبمان، پ  انیگذرا به آثار اد یبوده است. با نگاه

،  ریاز اقت اس و تأث سخن .است میقرآن کر نم ی کتاب از مبهم ها،آن هایو اشارات و استدالل راتیتع 

عرب آغاز شود، چرا که قرآن من ع و مصدر تمام عبوم و  اتیدر زبان و ادب میبا سخن از اثر قرآن کر دیبا

 (.7669:1 ،یکیفک باشد  یم یمعارف عرب

متوواتر   ص( نازل شده  که به صورت  حضرت محمد  ان،یعالم دیاست که بر س یعرب ی، کتاب میکر قرآن

آن  یسووره   نیآورد و با کوچکتر یم مانیکند ، به آن ا یکه آن را تالوت م یما نقل شده  و کس یبرا

  لیقداست تنز یاست دارا یاله یکه وح نیبه اعت ار ا قرآن (.71 :7691قه،یابودق شده است  یتحد زین

 (.6 :7171وجود ندارد حمدان،  یدیگونه شک و ترد چیمن ع است و در آن ه تیو ربان

 یاز زموان هوا   ،یو اسوالم  یانسوان  یواال میمن ع مفواه  نیتر لیبه عنوان اص م،یاز قرآن کر یریرپذیتأث

بور   یادب یاز پژوهش ها یامر سب گشته که بخش نیاغماض است و ا رقابلیغ یگذشته تاکنون مسأله ا

 میقورآن کور   ینوران اتیفراوان به ملالعه و تعمّق در آ اقیبا اشت یرانیا شاعران .ردیمحور صورت پذ نیا

به کار گرفتوه   شیخو یافکار و آرا انیآنها را در جهت ب ،یقرآن یهاتیهمت گمارده و با تأمل در شخص
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بوه   شیاست که بوه وفوور در شوعر خوو     یرانیا یشاعر ببندآوازه یرازیشاعران، حافظ ش نیاز ا یکیاند. 

 .اشاره نموده است یقرآن یهاتیها و شخصداستان

بوه   یرازیدر شعر حافظ شو  یادب راثیم هایاز حوزه یکی ینید راثیعام، م یو به مفهوم یاسالم راثیم

فعوال دارنود و    یحضوور  یو یاز مضوون شوع   یدر بخشو  یقرآنو  هایتهاوشخصی. داستاندآییشمار م

 یقرآن یهاتیاز شخص یو یریپذریشده به تأث یپژوهش سع نیرو در ا نیا از. انددهیشعرش را غنا بخش

 .شودپرداخته 

 

 در شعر حافظ یقرآن اشارات

 "و خواننودگان دارد.   ندگانیدر ذهون و زبوان سورا    یاست که کواربرد فراوانو   یادب عیاز صنا یکیحیتبم

نظر کردن ع ارت است از آن که موتکبم در کوالم    یالم از لمح به معن میبه تقد لیمصدر باب تفع حیتبم

 ،یخراسوان  ی  هاشوم "کیو بودون ذکور هر   یمَثَل سائر ای یشعر مشهور ای یمعروف یاشاره کند به قصه

اشواره   یشوعر  یثیحود  ایو  هیآ ایآن است که به مناس ت کالم به داستان  حیتبم " ای (.6/111: ج7611

  "شوعر اسوت   ای هیآ ایمثل  ایبا آن داستان   یق ب ییآشنا ح،یتبم یی ایو ز یمعن افتیدر یشود. الزمه 

 (.99: 7611 ار،یکام انیدیوح

 

 (داستان  حضرت آدم )ع

 دیو کوه خودا آفر   یبشور  نیسرخ رنو{  در قورآن و کتواب مقودس، نخسوت      ای ی= خاکیآدم  ع(} ع د

 (63/ است  بقره  یاله تیآدم( مظهر خالق لی: ذ7611 مصاحب ، 

و معبم األسماء ناشر نام ردار است.  یابوالور اهلل ، یاهلل ،صف فهیکه با صفات و القاب خب نینخست انسان"

 "انود دانسوته  یو گنودمگون  یسورخ  یبوه معنو   ایخوا  و عوده   یبه معنا «میاد»آن را مشتق از  یبرخ

 (.61: 7696،یاحقی 

آموده   میبه داستان اخراج حضرت آدم از بهشت اشاره نموده است کوه در قورآن کور    ریز اتیدر اب حافظ

جَرَََ فَتَکُونَوا  وَقُبْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُالَ مِنْهَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتُمَا وَالَ تَقْرَبَا هَوذِهِ الشَّو  "است

الشَّیْلَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ وَقُبْنَا اهْ ِلُواْ بَعْضُکُمْ لِ َعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِوی   مِنَ الْظَّالِمِینَ * فَأَزَلَّهُمَا

 (.61و 69 /  بقره"األَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ

 دارالسالم را ینقد کوش که چون آبخور نماند       آدم بهشت روضه شیع در

 (77:  7619حافظ، 

 بهشت ابد از دست بهشت زیپدرم ن  تقوا بدرافتادم و بس یمن پرده نه

 (771: 7619حافظ ، 

گونه ن ود که بتواند عاشقانه آدم  ع( را بپرستد، پوس از رشوک    نیبد سیحافظ معتقد است که ذات ابب

قَالَ فَ ِمَوا   "است به  یحیشد و راه بر دل آدم زد و به گمراه کردنش پرداخت که تبم یچون آتش سوزان

 (.79/ اعراف "أَغْوَیْتَنِی ألَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ 

 و بر آدم زد رتیغ نیآتش شد از نیع      مبک،عشق نداشت دیکرد رفت،د یاجبوه

 (139: 7619حافظ، 

 ()ع ميداستان حضرت ابراه

 لیسام بود. او با کمک پسرش اسوماع  یاز بن ار،یپدر جماعت بس یاحتماالً به معن یع ر ایکبمه میابراه

آمده  میمتعدد قرآن کر اتیدر آ شانی(. داستان امیابراه لی:ذ7619،یکع ه را بنا نهاد  تهام ی ع(، خانه
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 کیو قرآن آموده، و   یسوره 11 ربار د 96د،ی ع(، قهرمان توح مینام م ار  حضرت ابراه»است؛ چنانکه 

 (.7616:16،یاشتهارد یمحمد« است میسوره( به نام سوره ابراه نیهاردهمسوره قرآن  چ

و  افتوه یییاز آتوش رها  یالهو  یاما بوا اراده  د،یتوسط نمرود و عمّالش به مرگ با آتش محکوم گرد شانیا

 (.  96/ اءی ان "إِبْرَاهِیمَقُبْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَبَامًا عَبَى "دیسرد و گبستان گرد شانیآتش بر ا

 کنون که الله برافروخت آتش نمرود یزرتشت نید نییتازه کن آ ب اغ

 (161: 7619حافظ،  

 ()عوسفیداستان حضرت 

 ع( دوازده پسر داشت کوه   عقوبیبود.  نیامیبن یو برادر تن لی ع( از راحعقوبی ع( پسر حضرت  وسفی

 ع( را احسن وسفیداستان حضرت  د،ی. قرآن مجتریتر بود و گرام یرو کویاز همه ن وسفی، انیاز آن م

 ایووداشووته اسووت   انیووسوووره ب نیتمووام در دوازدهموو لی(خوانووده و نسوو تاً بووا تفضوو6/ وسووفیالقصص 

 (.وسفی لی:ذ7696،یحق

 باشود و از آغواز توا   یم شانیبه نام ا میدوازدهم قرآن کر یکه سوره  باشدیم یاله ام رانیاز پ یکیشانیا

ذکور شوده    میبوار در قورآن کور    11 ع( وسوف ینوام حضورت    ".باشدیم شانیسرگذشت ا رامونیپ انیپا

 (.91تا: یب ل،ی ابوخب"است

عشوق   شوان یبوه ا  خایآمده است که زل میکه در قرآن کر یمنحصر بفرد بوده است به طور شانیا یی ایز

 ایعشوق موورد شوماتت قورار گرفوت، جبسوه       نیو آن گاه که از جانب زنان اشراف به خاطر ا دیورز یم

و بوه   کننود ییرایاز آنان پذ زکانیدعوت نمود، سپس دستور داد کن شیداده و آنان را به کاخ خو لیتشک

پوست بکنند که با ورود آن حضرت، زنان چنان محوو جمالشوان    وهیداد تا م یاز آنان کارد کیدست هر

فَبَمَّا سَومِعَتْ بِمَکْورِهِنَّ أَرْسَوبَتْ    "را فرشته خواندند شانیو ا دندیرا بر شیشدند که ناخودآگاه دستان خو

وَاحِدٍََ مِّنْهُنَّ سِکِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَبَیْهِنَّ فَبَمَّوا رَأَیْنَوهُ أَکْ َرْنَوهُ وَقَلَّعْونَ      کُلَّإِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ 

 (.67:وسفی "لِبّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِالَّ مَبَکٌ کَرِیمٌ أَیْدِیَهُنَّ وَقُبْنَ حَاشَ

 زندان را یوقتِ آنست که بدرود کن من مسندِ مصر آنِ تو شد یکنعان ماه

 (71: 7619، حافظ 

 فتاده در چه ماست یمصر وسفیهزار     دگوییزنخدان توچه م بیکه س نیب 

 (61:  همان

را بوه چواه    شوان یا دنود، یبه مح ت پدر نس ت به برادرشان حسود ورز  وسفیگاه که برادران حضرت  آن

وَتَوَلَّى عَونْهُمْ وَقَوالَ یَوا أَسَوفَى     "گشتند نایکه ناب ستیاز فراق فرزند گر یبه حد عقوبیافکنده و حضرت 

 (.11/ وسفی "عَبَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ

توسوط بورادران ،معتقود اسوت کوه       یو به چاه افکنوده شودن و   وسفیبه داستان  یحیضمن تبم حافظ

 .عشق خود دارد ری،حبقه به گوش، اس وسفیهمچون  یزندان ستی،دو یو ارییی ایز

 حسنِ تو دو صد غالم دارد جان یچاه ذقن چو حافظ ا در

 (716: 7619، حافظ 

 ق ا کنند ورشیترسم برادرانِ غ  وسفمییازو بو دیکه آ یراهنیپ

 (191:  همان

 به زر ناسره بفروخته بود وسفیآنکه  سود نکرد یکه بس ایمفروش به دن ار،ی

 (119:  همان

 دیزقعرچاه برآمد،باوج ماه رس   وریمصربرغم برادران غ زیعز

 (619: همان
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 شود گبستان غم مخور یاحزان روز یکب ه به کنعان غم مخور دیگم گشته بازآ وسفی

 (611:  همان

 (داستان حضرت نوح )ع

 یدربواره  میقورآن کور   17 یکوه سووره   باشود یم یاولوالعزم اله ام رانیاز پ گرید یکینو   ع(  حضرت

و  دیو توح نیگشت و مردم از د عیشا نیفساد در زم شانی. در زمان اباشدیم شانیو سرگذشت ا یزندگ

 .آوردند هارویگردان شده و به پرستش بت یرو یاز سنت اله

 شوان یدر بر نداشت لذا  از جانوب خداونود بوه ا    ایجهیاما نت کردیدعوت م یمردم را به خداپرست شانیا

و  نیزمو  یخواهد شود، و در اداموه موردم رو    ریبسازد، چرا که طوفان عالم گ یدستور داده شد که کشت

 .غرق شدند یبودن، همگ یآنان که سوار کشت ریغ واناتیح

 نخرد طوفان را یکه به آب یهست خاک نو   یخداباش که در کشت ارِمردانی

 (71: 7619، حافظ 

 ادتیورنه طوفانِ حوادث ب رد بن  نو   یکشت نیاز دست مده دولتِ ا حافظ

 (11:  همان

 نقش مهر تو شست ارستین نهیزلو  س من که زطوفانِ نو  دست برد سرشک

 (17:  همان

 (داستان حضرت داود )ع

اسوت. نوام کتواب     مانیو پودر سوب   عقووب یپشوت   نیازدهمیو که  لیاسرائ یبن ام ریپ ایداود  ع( پادشاه 

  . فوق العاده خوش بوده است ییصدا یدارا شانی(. ا11/ است  اسراء  ریمزام ایاو زبور  یآسمان

 داود یبنغمه دیسحر که مرغ درآ  وار  مانیگل سوار شد بر هوا سب چو

 (161: 7619، حافظ 

 ()ع مانيداستان حضرت سل

 7336در  یاسوالم  اتیو فرزند داود  ع( است که به موجب اکثر روا نیو کوچکتر نیستمی ع( ب مانیسب

مقتودر   یکه کتاب مقدس تنهوا او را پادشواه   یداد. درحال یق.م خداوند حکم ن وت را پس از داود به و

 (.مانیسب لیذ :7696،یاحقیکرده است  یمعرف

 اریو بسو  ریو نظ یبو  یمقام ن وت بود و هم حکومت یاست که هم دارا یبزرگ اله ام رانیاز پ یکی شانیا

جن  یکه زبان همه  ینهاده بود طور شانیا اریدر اخت یاریبس یروهایداشت. خداوند امکانات و ن عیوس

موضووع   نیو ا انگریو ب یقرآنو  اتیو بودند کوه آ  شانیدر خدمت ا یدانست و همگ یرا م واناتیو انس و ح

 .است

 چون برانم من که مورم مرک ست مانیبا سب نیساعت که بر پشت ص ا بندند ز اندران

 (19: 7619، حافظ 

 زمان است که خاتم با اوست مانیاو سب یدهنان پادشاهانند ول نیریش گرچه

 (17:  همان

 گفت مانیسخن به مثل باد با سب نیکه ا  ب اد مزن ،گرچه بر مراد رود  گره

 (711: همان 

 سیاوضاع ممبکت س أ و مبکه ببق یمسئول بررس ی ع( است که از جانب و مانیمرغ حضرت سب هدهد

اذْهَب بِّکِتَابِی هَذَا فَأَلْقِوهْ إِلَویْهِمْ   "زده است یزی ع( گرمانیسب یهدهد برا ی. حافظ به نامه رسانگرددیم

 (. 11/  نمل"ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ

 فرستمت یبنگر که از کجا به کجا م       فرستمت یدهد ص ا بس ا مه یا



 

 1-6، ص   1931 بهمن،  1، جلد 8علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792   

http://www.joih.ir  
 

5 

 

 (711: 7619، حافظ 

 دارد نینگ ریکه نقش خاتم لعبش جهان ز   است مانیمگر مبک سب نشیریتن{ ش دهان

 (796:  همان

فَمَکَوثَ غَیْورَ   "کرده که مقتو س از   هیتش  مانیبه هدهد سب ریدلپذ هایباد ص ا را درآوردن مژده حافظ

  .(است11/  نمل  "بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَلتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُکَ مِن سَ َإٍ بِنَ َإٍ یَقِینٍ

 طرب از گبشن س ا آورد یکه مژده است   مانیهدهد سب یبه خوش خ ر ص ا

 (761: 7619، حافظ 

 گاه گاه برو دست اهرمن باشد که نستانم  چیبه ه مانیسب نیآن نگ من

 (179: همان

 باشد نینگ ریدر ز مانمیصد مبک سب  زنهار  یانگشتر ابمیلعل تو گر  از

 (171: همان 

وَحُشِرَ لِسُبَیْمَانَ جُنُودُهُ مِونَ الْجِونِّ وَالْوإِنسِ وَاللَّیْورِ      " ع( با مورها مانیسب یاست به گفتگو یحیتبم که

 کُمْمْ لَوا یَحْلِمَونَّ  فَهُمْ یُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَبَى وَادِی النَّمْلِ قَالَتْ نَمْبَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْولُ ادْخُبُووا مَسَواکِنَکُ   

 (.71-71/ نمل "وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ  سُبَیْمَانُ وَجُنُودُهُ

 با آن حقارت آمد یتخت جم که تاجش معراج آسمان است        همت نگر که مور بر

 (167: 7619، حافظ 

 ()ع یداستان حضرت موس

 هوود یمبوت   یو فاتح و منجو  عتیدر زمان فرعون، صاحب شر لیاسرائ یبن ام ریبن عمران  ع(، پ یموس

 ام رانیو از پ یکیشوان ی(. ایموسو  لیو :ذ7696،یاحقیو بار در قرآن آموده اسوت     یو س کصدیاست نام او 

 (.16تا:  یب ل،ی ابوخب"ذکر گشته است میبار در قرآن کر 769 شانینام ا "باشد یم یاولوالعزم اله

دور از  یاز فاصوبه  کیو تار یبه سمت مصر، راه را گم کرده و در هوا نیحضرت در راه بازگشت از مد آن

 شیخوو  یجهت خانواده یسپس به قصد فراهم نمودن آتش ند،نماییرا مشاهده م یجانب کوه طور آتش

أَنَوا البَّوهُ الْعَزِیوزُ     هُیَامُوسَوإإِنَّ "یربوان  یندا دیکه به محل آتش رس یزمان گردندیبه سمت طور رهسپار م

 (. 6/  نمل دادیرسالت م یوعده یکه به و دیرا شن "الْحَکِیمُ  

 کجاست داریآتش طور کجا موعد د          شیدر پ منیا یتار است و ره واد شب

 (16: 7619، حافظ 

 یريگجهينت

نمووده اسوت    یسوع  شیدر شوعر خوو   نیو اوزان آهنگو   وا یالفاظ ز ،یس ک قو یحافظ ضمن برخوردار

بوه   یی وا یبوه ز  یقورار دهود و   شیعارفانه خوو  هایشهیافکار و اند انیرا در خدمت ب یقرآن هایداستان

 یو بار معنا دهیبه شعر غنا بخش بهیوس نیاشاره نموده است و بد شی ع( در شعر خو ام رانیپ تیشخص

  .  ع( توجه داشته است مانیاز همه به حضرت سب شتریب شیدر شعر خو یآن را افزوده است و
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