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 چکیده:
ای است كه در قالب كالم ظهور یافته و در نهایت فصاحت و قرآن كریم معجزه زمینه و هدف:

بالغت نازل دردیده است؛ از این جهت بسیاری از پدیدآورنددان آثار منظوم و منثور در ادبیات 

اند. تجلی كالم بلیغ قرآن در غزل فارسی، در خلق آثارشان از آن به انحای مختلف بهره جسته

است. در این پژوهش سعی شده است روشها و شگردهای دونادون اثرپذیری  حافظ نیز چشمگیر

 حافظ در غزلیات از آیات كالم وحی مورد بررسی قرار دیرد.

تحلیلی است. این پژوهش به -روش مطالعاتی در پژوهش حاضر اسنادیروش مطالعه: 

و  دیریهای بهرهوهبندی شیشناسی اثرپذیری غزل حافظ از قرآن كریم پرداخته و با تقسیمروش

ارائج شاهدمثالهایی از آیات قرآن كریم و ابیاتی از غزلیات حافظ، فرضیج خویش را انسجام بخشیده 

 است.

جای غزلیات حافظ، بیانگر حضور واهدان، آیات، تعابیر، مضامین و اسالیب قرآنی در جایها: یافته

از قبیل محکم و متشابه و ناسخ -رآنی آشنایی عمیق و فرادیر وی با قرآن كریم، علوم و مباحث ق

در كنار آشنایی با تفاسیر این كتاب آسمانی است. بررسیها نشان میدهد  -اآلیاتو منسوخ و فقه

 تنها معانی آیات را درک میکرده كه از ارتباط آیات با یکدیگر نیز مطلع بوده است.حافظ نه

تأثیرپذیری و الگوبرداری غزل حافظ از قرآن كریم های مهمترین و اصلیترین زمینهگیری: نتیجه 

در این موارد میگنجد: اثرپذیری از ارتباط سنجیدۀ لفظ و معنا در قرآن؛ اثرپذیری از الگوی 

دیری از تركیبات و واهدان قرآنی درجهت خلق صور خیال؛ لفظی و معنایی قرآن؛ بهره هماهنگی

اثرپذیری در مَطلع غزلها از شگردهای قرآنی؛ اثرپذیری از الگوی جفتهای كمینه در قرآن؛ 

معنایی قرآن؛ -های قرآنی؛ اثرپذیری از شگرد آوااثرپذیری از اعالم قرآنی؛ الهام درفتن از اندیشه

 استنباط ذوقی از آیات قرآن و كمک به تکمیل قوافی شعر.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The Holy Quran is a miracle that appeared in the form 
of words and was finally revealed with eloquence and eloquence. For this reason, many 
creators of poetry and prose works in Persian literature have used it in different ways in 
creating their works. The manifestation of the eloquent words of the Qur'an in Hafez's 
sonnets is also impressive. In this research, it has been tried to investigate the various 
methods and techniques of Hafez's effectiveness in sonnets from the verses of the Word 
of Revelation. 
METHODOLOGY: The study method in the current research is documentary-analytical. This 
research deals with the methodology of the effectiveness of Hafez's sonnets from the Holy 
Qur'an and by dividing the methods of use and presenting examples of verses from the 
Holy Qur'an and verses from Hafez's sonnets, it has consolidated its hypothesis. 
FINDINGS: The presence of Quranic words, verses, interpretations, themes and styles in 
Hafez's sonnets shows his deep and comprehensive familiarity with the Holy Quran, 
Quranic sciences and topics - such as strong and similar, abrogated and abrogated, and 
jurisprudence of the verses - along with familiarity with interpretations. This is a heavenly 
book. Studies show that Hafez not only understood the meanings of the verses, but also 
knew about the relationship between the verses. 
CONCLUSION: The most important and main areas of influence and modeling of Hafez's 
ghazal from the Holy Quran are included in these cases: influence of the measured 
connection of words and meaning in the Quran; Effectiveness of the pattern of verbal and 
semantic harmony of the Quran; Using Quranic compounds and words to create imaginary 
images; Effectiveness of the pattern of minimal pairs in the Qur'an; Effectiveness in the 
knowledge of Ghazals from Quranic techniques; Effectiveness of the Quranic declaration; 
getting inspiration from Quranic ideas; Effectiveness of the phonetic-semantic method of 
the Qur'an; Inferring a taste from the verses of the Qur'an; and helping to complete the 
rhymes of the poem. 
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 مقدمه
مبین اسالم محسوب میشود  سازی است كه از معجزات رسول اكرم )ی( و دینقرآن كریم، كتاب مقدس و انسان

و رسالتش هدایت انسان بعنوان خلیفج خدا بر زمین و رساندن آنها به كمال و سرمنزل مقصود الهی است. این 

كتاب مقدس از چند بُعد دارای اعجاز میباشد كه یکی از مهمترین ابعاد آن بُعد بیانی است. قرآن كریم از باالترین 

میفرماید:  99بالغت برخوردار است؛ همانگونه كه خداوند در سورۀ اسراء آیج انگیزترین سطح فصاحت و و شگفت

بگو  «أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُُّ عَلى»

در كنار هم آیند تا همانند این بیاورند، همانندش نخواهند آورد درچه پشتیبان یکدیگر  ادر همج انسانها و جنیان

 باشند.

فرهنگ، تمدن و ادب فارسی بخش عظیمی از سرمایه و غنای خویش را وامدار خزانج غیب قرآن است؛ از آن زمان 

ند، مائدۀ آسمانی قوتی تازه بخشید كه شاعران و ادیبان پارسیگوی بر خوان كرم قرآن كریم نشسته و جان را با این

افکن شد. با مطالعه و بررسی آثار منظوم و منثور ادب فارسی شعر و ادب با صالبتی دیگر در عرصج جانها طنین

میتوان به شواهدی از تأثیرات لفظی و معنوی قرآن بر زبان، اندیشه و عقاید صاحبان این آثار دست یافت و به این 

بعنوان مهمترین منبع فرهنگ اسالمی، الهامبخش بسیاری از شاعران و نویسنددان فارسیگو  نتیجه رسید كه قرآن،

 در پدید آوردن آثار ادبی بوده است.

تأثیر آیات قرآن در حوزۀ معنایی و نیز حوزۀ آراستن كالم در اشعار شعرا بویژه در غزلیات حافظ شیرازی بطور 

ای است ها و اسلوبهای بیانی شعر حافظ بگونه، مضمون، ساختار واههچشمگیری یافت میشود. تأثیر قرآن بر اندیشه

یرهای ترین تفسشناسان و اندیشمندان را بر آن داشته كه دیوان حافظ را یکی از برجستهكه برخی شارحان و حافظ

اسی نشتأویلی قرآن برشمارند؛ بنابراین پیوند حافظ با قرآن مجید پیوندی هرف است. هدف این جستار، روش

دیریها، الگوپذیری این غزلسرا از ساختارمندی درونی و اثرپذیری شعر حافظ از آیات قرآن است. از جملج این بهره

بیرونی آیات قرآن است كه پژوهشگران قصد دارند به تبیین این نوع الگوپذیری بپردازند. سؤاالت اصلی این پژوهش 

اختارمندی درونی و بیرونی قرآن بهره جسته است؟ به چه بدین شرح است: آیا حافظ از معانی و مفاهیم و س

روشهایی این اثرپذیری صورت درفته است؟ آیا میتوان روابط بینامتنی ابیات یک غزل حافظ با آیاتی معین و 

 پیوسته از قرآن كریم را كشف نمود؟

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
وسعت صورت نپذیرفته و جستار حاضر به نظر كاری نو و شده، تاكنون پژوهشی با این با توجه به بررسیهای انجام

وری محققان و پژوهنددان عرصج علوم بدیع خواهد بود و با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، میتواند مورد بهره

قرآنی و ادبیات فارسی قرار بگیرد. با وجود این پژوهشهای متعدد و مرتبط با زمینج كلی تحقیق وجود دارد كه به 

 از آنها اشاره میشود. برخی

فقط به دو شیوۀ اثرپذیری ادبی حافظ از قرآن )ذكر خای « تأثیرپذیری حافظ از اسلوب هنری قرآن»در مقالج 

از محمد راستگو « تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسی»پس از عام و ذكر عام پس از خای( اشاره شده است. كتاب 

هایی از قرآن و حدیث در شعر فارسی. این كتاب در سه بخش تدوین ( پژوهشی است دربارۀ بازنمایی جلوه4343)

ها و پیشینج اثرپذیری شاعران فارسیگوی از قرآن و حدیث و تحول و تکامل آن و یافته است كه شامل زمینه

ای، ها و روشهای اثرپذیری، نامهایی چون واهدانی، دزارههای پیدا و پنهان آن میباشد. در این كتاب بر شیوهشیوه
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حدیث  سرایان از قرآن ودیری پارسیهایی از بهرهتأویلی، و تفسیری نهاده شده است. در بخشی دیگر از كتاب نمونه

از « قرآن و ادب فارسی: اشارات قرآنی در اشعار حافظ»از آغاز تا قرن هشتم با ترتیب تاریخی آورده شده است. 

( از دیگر 4343از باوان پوری و همکاران )« ر حافظ شیرازیبازآفرینی شخصیتهای قرآنی در شع»و  (4393رضوی )

 پژوهشها در این زمینه است.

 

 بحث و بررسی

 در اینجا به مهمترین و پربسامدترین روشهای تأثیرپذیری و الگودیری شعر حافظ از قرآن كریم اشاره میشود.

 اثرپذیری از ارتباط سنجیدۀ لفظ و معنا در قرآن

میان آیات و سور قرآن بدان معناست كه آنها بسان یک جمله و دارای پیوند محکم معنایی ارتباط طولی و عرضی 

 باشند. ارتباط میان آیات قرآن چند دونه است:

ارتباط لفظی: نظیر ارتباط میان عام و خای؛ ارتباط عقلی: نظیر ارتباط میان علت و معلول؛ ارتباط خارجی: نظیر  

 ارتباط میان اجزای یک خبر.

ی معتقدند با نزول پراكندۀ آیات كه بتدریج در دوران رسالت و در پی رخدادهای مختلف انجام میگرفت، برخ

نمیتوان از مناسبت و ارتباط میان آیات سخن دفت. در پاسخ به این اشکال دفته شده است قرآن ادر در مرحلج 

روشنتر باید میان نزول قرآن با ترتیب اول نزول تابع رخدادهاست، در مرحلج ترتیب، تابع حکمت است. به عبارت 

آن تفاوت قائل شد. باری آیات قرآن به تناسب پاسخگویی به پرسشها و مشکالت نازل میشد، اما در مرحلج ترتیب 

 و چینش با نظارت پیامبر )ی( مبتنی بر اصل حکمت سامان یافت.

صورت پذیرفته و مایج جذابیت آن شده آفرین در شعر حافظ كه شاید به تأسی از قرآن یکی از مصادیق زیبایی

است، ارتباط سنجیده و هنری لفظ و معناست. حافظ در مرتبج اول، به ماده، فرم، صورت و ساختار سخنِ خود 

حافظ درواقع همان فرم و صورت سخن حافظ است؛ آن هم صورت و فرمی كه پیوسته برای « زبان»اندیشد. می

انگیز حافظ با زبان، شرح و تبیین آن، حادثج ذهنی وی دردیری شگفت. »تغییر و ارتقای آن تالش میکرده است

میباشد اما آنکه غالب است زبان است نه حافظ. به همین سبب در شعر حافظ آنچه زبان میگوید بسیار بیشتر از 

(. 636: 4391)پورنامداریان، « های حافظ را میتوان از زبان شعرش شنیدآن است كه حافظ میگوید و حتی نادفته

 چنانچه حافظ خود دوید:

 (695نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ دوش )حافظ، غزل  /ای پادشاه صورت و معنی كه مثل تو 

 برای نمونه به بیت زیر از او توجه كنید:

 (5هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا )حافظ، غزل  /در حلقج دل و مل خوش خواند دوش بلبل 

پیمایان آلود و بانگ نوشانوشی بادهاط و پیوند حاصل از حلقج دل و مل و بلبل، فضای میحافظ در این بیت، ارتب

صراع تنها در م« دل، مل و بلبل، حلقه و در»را به تصویر میکشد. ادر به پیوند و ارتباط سنجیده و هنری كلمات 

 دیگری نیست.اول این بیت توجه كنیم، ارتباط هنری آنها به هیچ وجه قابل بردردان به زبان 

پیوستگی یا ناپیوستگی معنایی ابیات غزل حافظ، ازجمله مسائلی است كه بیشتر پژوهنددان سخن حافظ در دوشه 

ات نمایی ابیپژوهان و مصححان دیوان حافظ، این دسستهاند. برخی حافظهای خود به آن اشاره كردهو كنار نوشته

ال سلیقج شخصی خود در جابجایی ابیات غزل میدانند و حتی نویسان و اعمغزل حافظ را دناه كاتبان و نسخه

اند بیتها را چنان پشت سر هم اند و كوشیدهمبنای كار خود را تصحیح دیوان حافظ بر توالی منطقی ابیات نهاده
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« آفرین حافظحادثج ذهنی غزل»بچینند كه روابط معنایی دمشده دوباره برقرار شود. پورنامداریان معتقد است 

ردن اند با جابجا كاشتباه كسانی كه كوشیده»ب میشود كه غزل وی از انسجام معنایی باطنی پیروی كند و سب

ظ مضمون اند حافابیات یک غزل به توالی منطقی ابیات و صورت اصلی شعر حافظ برسند، در این است كه فکر كرده

ود و با نظم و ترتیب به جایی ختم شود؛ در ای را بیان میکند كه منطقاً باید از جایی شروع شاندیشیدهازپیش

حالیکه معانی ابیات یک غزل، به سبب پیوند ارتباط با آن حادثج ذهنی برانگیخته از یک هیجان روحی یا حالت 

نامداریان، )پور« عاطفی، با هم پیوند ارتباط دارند، اال آنکه این پیوند و ارتباط، نظم زبانی و منطق زبان عادی را ندارد

د و انهای قرآن دانستهای دیگر ناپیوستگی ابیات غزل حافظ را عین كمال هنری و متأثر از سوره(. عده654:4391

نمایی ظاهری، ارتباط ظریف و هنری معنایی پنهانی در بین ابیات حافظ در عین دسسته بعضی دیگر معتقدند غزل

 است.« حادثج ذهنی شاعر»حافظ و راهیابی به غزل دارد و كشف این ارتباط ظریف و پنهان در درو تأویل غزل 

 

 قرآنی درجهت خلق صور خیال هایهگیری از تركیبات و واژبهره
های زیبای بدیعی در دل این اثرپذیری، از شگردهایی است قرآنی و خلق آرایه ه هایدیری از تركیبات و واهبهره

اند. حافظ شیرازی سعی كرده برای بیان احوال درونی كه حافظ و بیشتر شاعران فارسی زبان از آن بهره جسته

نبج آنها بهره جاهای قرآنی و تركیباتی كه در آیات وجود دارد و ظرفیت همهخویش از قدرت كلمات خصوصاً واهه

جوید و به آنها كاركردهای نوین و معانی بدیع ببخشد. حافظ كوشیده است هنرمندانه توانمندیهای بالغی، ایهامات 

و ابهامات و تصاویر شاعرانه را كشف كند و با استفاده از ایجاز سحرآفرین كالمش بتواند قالب و ظاهر محدود و 

رآمد برای بیان انواع تفکرات متفاوت و حتی متناقض مبدل سازد. در ادامه ظرفیت غزل را به ابزاری پرتوان و كاكم

ای كه با آن خلق شده است، اشاره به برخی از اصطالحات و تركیبات و واهدان قرآنی در شعر حافظ همراه با آرایه

 میشود.

بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَ أَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ وَ لَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَ قَفَّیْنَا مِنْ بَعْدِهِ : »القدسروح

 (.97)بقره /  «قْتُلُونَالْقُدُسِ أَ فَکُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا الَ تَهْوَى أَنْفُسُکُمُ اسْتَکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِیقاً تَ

 (416دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد )حافظ، غزل /مدد فرماید القدس ار باز فیض روح

 (.79)یس/« قالَ مَنْ یُحْیِ الْعِظامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ نَسِیَ خَلْقَهُ وَ وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًا: »عظم رمیم

 (347كنان عظم رمیم )حافظ، غزلسر برآرد ز دِلم رقص /بعد صد سال ادر بر سر خاكم دذری 

 (.54)دخان/ « إِنَُّ الْمُتَُّقِینَ فِی مَقامٍ أَمینٍ: »نمقام ام

 (445، 649درت مدام میسر شود زهی توفیق )حافظ، غزل  /مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق  

 (.45)نجم/« عِنْدَها جَنُّجُ الْمأوی: »جنُّج المأوی

 (135كه هر كه عشوۀ دنیییا خییرییید وای بییه وی )حافظ، غزل  /اند بر ایوان جنج المأوی نیوشیته

 (.45-41)بروج/« إِنُّهُ هُوَ یُبْدِیءُ وَ یُعیدُ وَ هُوَ الْغَفُورُ اَلْوَدُودُ: »هو الغفور

 (651دوید تو را كه باده مخور دو هو الغفور )حافظ، غزل  /می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور كسی 

 

 گوی جفتهای كمینه در قرآناثرپذیری از ال
اطالق میشود كه معنای متفاوت از یکدیگر داشته باشند و این تفاوت معنا،  لغویجفتهای كمینه، به دو عنصر 

در حوزۀ كالم قدسی وحی نیز، «. تار و دار یا دست و مست»حاصل اختالف آنها تنها در یک آوا باشد؛ همانند 
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ی فراوان دارد كه مواردی از آنها در پی خواهد آمد. طبیعی است كه در هااستفاده از این الگوی آوایی نمونه

ده از شهای مصحف شریف، اثری از این الگو مشاهده نشود و به همین دلیل بخشی از تأثیر ادراكی دریافتترجمه

جمج شده توسط خوانندۀ تردار هم هست، در ترجمه از كف میرود و احساس و پیام دریافتمتن مبدأ كه معنی

 قرآن، با خود قرآن به هیچ وجه برابری نخواهد كرد. چند نمونه از قرآن:

 (.9)نازعات /  وَاجِفَجٌ( .... قُلُوبٌ یَوْمَئِذٍ 4)نازعات/  الرَّاجِفَجُیَوْمَ تَرْجُفُ 

 (.45)ضحی /  تَنْهَرْ( وَ أَمَّا السَّائِلَ فَالَ 4)ضحی / تَقْهَرْفَأَمَّا الْیَتِیمَ فَالَ 

 (.9)عادیات /  لَشَدِیدٌ( وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ 7)عادیات /  لَشَهِیدٌنَّهُ عَلَى ذلِکَ وَ إِ

 (6كجا همی روی ای دل بدین شتاب، كجا )حافظ، غزل  /است  راهدر  چاه مبین به سیب زنخدان، كه

 (5قارون كند ددا را )همان، غزل  هستیكاین كیمیای  / مستیدر عیش كوش و  دستیهنگام تنگ

 (44ها هست بسی، محرم اسرار كجاست  )همان، غزل نکته /داند  اشارتكه  بشارتآن كس است اهل 

 

 اثرپذیری در مطلع غزلها از شگردهای قرآنی

لیل داند كه در شعر به آن حسن مطلع میگویند؛ به این را از زیباییها و محسنات سخن برشمرده« ابتدا»اهل ادب 

مند میشود و اینگونه صاحب هایی باشد مخاطب به ادامج آن عالقهكه ادر بخش آغازین كالم دارای امتیاز و جاذبه

سخن به هدف خود میرسد. قرآن كریم به حکم آنکه بر ادب پس از خود تأثیرات عمیقی داشته است سرشار از 

ها نیز از مصادیقی است كه یا آیات آغازین سوره ها و شگردهای بیان در فواتح سورهای ادبی است؛ شیوهجنبه

 اند. در اینجا به چنداند، خصوصاً حافظ، از آن به انحای دونادون بهره جستهسراینددانی كه با قرآن مأنوس بوده

 نمونه از آن اشاره میشود.

ت كذب دوینده اس الف( شگرد ابتدا به سودند: كاربرد سودند در سخن به دو دلیل است: داهی به علت احتمال

اعتنایی شنونده به اهمیت موضوع و كه درمورد سخن خداوند این امر منتفی است. مورد دیگر مربوط به بی

ود. از آنها یاد میش« مقسّمات»پانزده سورۀ قرآن كریم با سودند شروع شده است كه با عنوان  انگاری آن است.ساده

  (.4(؛ والذَّارِیَاتِ ذَرْواً )ذاریات/ 4)تین /  (؛ وَ التِّینِ وَ الزَّیْتُون4ِم/ )نج برای نمونه: وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى

با توجه به بسامد باالی شگرد ابتدا به سودند در قرآن، نگارنددان احتمال میدهند حافظ كه قرآن را در سینه دارد، 

 در شروع غزلهایش به این شگرد نظر داشته باشد:

 (69كه مونس دم صبحم دعای دولت توست )حافظ، غزل /و عهد درست  به جان خواجه و حق قدیم

 (155نیست در سر من جز هوای خدمت او  )همان، غزل  /به جان پیر خرابات و حق صحبت او 

های دیگری كه در فن معانی و بیان مطرح است و قرآن در آغازین ب( شگرد ابتدا به شرط و جملج شرطیه: از شیوه

از آن بهره جسته است، ادای جمالت بصورت شرط است. هر تركیب شرطی از دو بخش جملج آیات سور مباركه 

شرطی و جزای شرط تشکیل شده است و با ادای جملج شرطیه توسط دوینده، مخاطب منتظر شنیدن جزای شرط 

زله و نصر. برای اند: واقعه، منافقون، تکویر، انفطار، انشقاق، زلاست. هفت سوره از قرآن كریم با شرط آغاز شده

 (. در دیوان حافظ نیز این شیوۀ قرآنی در آغاز غزلها مشهود است:4)نصر / نمونه: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ

 (314شیوۀ مستی و رندی نرود از پیشم )حافظ، غزل  /در من از سرزنش مدعیان اندیشم 

 (543آید )همان، زهد ریا نمیكه بوی خیر ز  /ادر به بادۀ مشکین دلم كشد شاید  



 7/ شناسی اثرپذیری غزل حافظ از  قرآنروش

 

ج( شگرد ابتدا به پرسش: پرسش حقیقی درمورد خداوندی كه عالم مطلق است متصور نیست؛ لذا آنچه از استفهام 

و پرسش از جانب حضرت حق در قرآن مطرح است، همگی استفهام مجازی است كه مفید معانی بجز درخواست 

ز قرآن با جملج سوالی شروع میشوند: انسان، نبأ، غاشیه، ماعون، جواب جهت یافتن اطالعات میباشد. شش سوره ا

 (.4)ماعون/  انشراح، و فیل. برای نمونه: أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ

 (115چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری؟ )حافظ، غزل  /ترا كه هرچه مراد است در جهان داری 

 (337چرا نه خاک سر كوی یار خود باشم؟ )حافظ، غزل  / چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟

خداوند دوازده سوره از قرآن كریم را با حمد و ستایش الهی آغاز نموده است؛ د( شگرد ابتدا به حمد و سپاس: 

و « حامدات»اند هایی كه با حمد آغاز شدههای قرآن به دو شکل آمده است: سورهستایش خداوند در آغاز سوره

نام دارند: قسمت اول، اثبات صفات مدح و  قسمت دوم تنزیه « مسبّحات»اند ایی كه با تسبیح آغاز شدههسوره

خداوند از صفات نقص كه اولی با تحمید در پنج سورۀ حمد، انعام، كهف، فاطر و سبأ و دو سورۀ فرقان و ملک نیز 

. اعلی و تغابن، جمعه ،صف ،حشر ،حدید ،اسراءاند و قسمت دوم با تسبیح در هفت سورۀ با لفظ )تبارک( آغاز شده

 (. حافظ نیز بارها كالمش را با حمد و ثنای الهی آغاز كرده است:6)فاتحه /  برای نمونه: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 نیاز استزان رو كه مرا بر در او روی  /المنج هلل كه در میکده باز است  

 (464ز روی صدق و صفا دشته با دلم دمساز )حافظ، غزل  /هزار شکر كه دیدم به كام خویشت باز  

ه( شگرد ابتدا به زمان: در شعر حافظ مطلع برخی غزلها با زمان آغاز میشوند و به نظر میرسد كه به تأسی از آیات 

 (.4ا با زمان است. برای نمونه: وَ الْعَصْرِ )العصر / هقرآن باشد؛ چراكه در قرآن كریم نیز آغاز تعدادی از سوره

 (  565تا دل شب سخن از سلسلج موی تو بود )حافظ، غزل /  دوش در حلقج ما قصج دیسوی تو بود

 (493شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع )همان، غزل /  بامدادان كه ز خلوتگه كاخ ابداع

فواتح سور، به آیاتی برمیخوریم كه با كلمج موصول الذین و الذی آغاز و( شگرد ابتدا به حرف موصول: با بررسی 

هایی از انسانها سخن دفته است؛ از جمله: الَّذِینَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ به دروهاند. در این آیات خداوند راجعشده

 (.4)محمد /  اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

 (364باز با دلشددان ناز و عتابی دارد )حافظ، غزل  /آن كه از سنبل او غالیه تابی دارد 

 (345خداش در همه حال از بال نگه دارد )همان، غزل  /هر آن كه جانب اهل خدا نگه دارد 

 

 اثرپذیری از اعالم قرآنی

كه نشان از اشراف او بر این متن سنج خواجه، تصاویری بدیع از آیات قرآن خلق نموده است ذهن دقیق و نکته

الهی دارد. در ادامه به برخی از اسامی و اعالم قرآنی كه حافظ در اشعارش از آنها در راستای تصویرپردازی و 

 سازی بهره درفته است اشاره میشود.مضمون

 : این پیامبر الهی نماد مطلق محبوب و معشوق در شعر حافظ است.یوسف

 (3كه عشق از پردۀ عصمت برون آرد زلیخا را )حافظ، غزل  /كه یوسف داشت دانستم من از آن حسن روزافزون 

 (63)همان، غزل هزار یوسف مصری فتاده در چه ماست /ببین كه سیب زنخدان تو چه میگوید 

بار در دیوان خواجه تکرار شده  44مرتبه در قرآن كریم و  67یوسف صدّیق یکی از پیامبران الهی است كه نامش 

است. حافظ زمانی از نام یوسف در اشعارش استفاده میکند كه بخواهد مطلقاً از معشوق و محبوب سخن بگوید. او 
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ق و راستین باید مشکالت فراوانی را برای نیل یوسف را نماد محبوب و معشوق دیار حقیقی میداند كه عاشق صاد

 به وصال او پشت سر بنهد. 

عزیز لقبی است كه به وزیر اعظم كشور مصر داده بودند و قرآن كریم این لقب را به حضرت یوسف  عزیز مصر:

ا دَخَلُواْ عَلَیْهِ فَلَمّ»مرتبه بسامد دارد.  41منتسب كرده است. عزیز مصر در دیوان خواجه یک مرتبه و در قرآن كریم 

 (.99)یوسف/« قَالُواْ یَا أیُهَا اَلْعَزِیزٌ مَسّنَا وَ أهْلَنَا اَلْضُرُ

 (616ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید )حافظ، غزل /عزیز مصر برغم برادران غیور 

 مرتبه تکرار شده است.434: نام حضرت موسی )ع( در دیوان خواجه دو مرتبه و در قرآن كریم موسی

 (46)طه/« إِنُِّی أنِا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنُّکَ بِالْوادِ الْمقدّس طُوی»

 (194تا از درخت نکتج توحید بشنوی )حافظ، غزل  /یعنیی بیا كه آتش موسی نمود دل 

 (373دوی به میقات بریم )همان، غزل همچو موسی ارنی /با تو آن عهد كه در وادی ایمن بستیم 

بار از وی نام برده است، و در میان  44اهلل پیامبری است اولوالعزم كه قرآن مجید ابراهیم نبی یا خلیل: ابراهیم

پیامبران الهی آن حضرت مقام و منزلتی بس بزرگ دارد و در سه دین مهم دنیا )اسالم، مسیحیت، یهود( دارای 

(. داستان زنددی حضرت ابراهیم 65: 4391ای ارجمند بوده و به بزردی و جاللت قدر شهرت دارد )حریری، درجه

 و به آتش افکندن ایشان در بسیاری از كتب دینی ی مذهبی ذكر دردیده است.

« بْراهیمَ خَلیالًوَ مَنْ أحْسَنُ دیناً مِمّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لِلُّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتُّبَعَ مِلُّجَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتُّخَذَ اهللُ إِ»

 (.465)نساء/

 یاد شده است:« خلیل»از این پیامبر، یک بار در غزلیات حافظ و با عنوان 

 (359سرد كن زانسان كه كردی بر خلیل )حافظ، غزل  /یا رب ایین آتش كه بیر جان من است 

، های این پیامبرمرتبه در قرآن كریم و دو بار در غزلیات حافظ آمده است. از خصیصه 45: نام حضرت داوود داوود

آواز خوش بوده كه البتُّه در قرآن كریم به نغمج خوش او اشاره نشده است، اما حافظ فقط به این جنبه از شخصیت 

 او پرداخته است.

نُّ الُّذینَ إِ بیلِ اهللِیا داوُدُ إِنُّا جَعَلْناکَ خَلیفَجً فِی الْأرْضِ فَحْکُمْ بَیْنَ النُّاسِ بِالْحَقٍ وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلُّکَ عَنْ سَ»

 (.64)ی/« یَضِلُونَ عَنْ سَبیلِ اهللِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِساب

 (471كه سلیمان دل از باد هوا بازآمد  )حافظ، غزل  /بركش ای مرغ سحر نغمج داوودی باز

 (644ل سحر كه مرغ درآید به نغمج داوود )همان، غز /وار چو دل سوار شود بر هوا سلیمان
 

 های قرآنیالهام گرفتن از اندیشه
ها و تعالیم قرآنی در شعر خویش یاد كرده است. یکی از پربسامدترین آنها، ارادۀ حافظ در موارد متعددی از اندیشه

 (.14است: قُّلْ ال أمْلِکُ لِنَفْسی ضَرًا وَ ال نَفْعاً إِالُّ ما شاءَ اهللُ )یونس/  الهی و تسرُّی آن در امور زنددی

 (494نسبت مکن به غیر كه اینها خدا كند  )حافظ، غزل /در رنیج پیشت آید و در راحت ای حکیم 

است. حافظ تقسیم روزی را خارج از حیطج بشری میداند.  اندیشج دیگر عادل بودن خداوند در تقسیم رزق و روزی

اساس میباشد، زیرا كسی باید مقسم روزی در نظر او این اندیشه كه روزی انسان در اختیار بشر است، باطل و بی

خَالِقٍ غَیْرُ اهللِ یَرْزُقُکُمْ مِنَ یَا أیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَهَ اهللِ عَلَیْکُمْ هَلْ مِنْ »باشد كه خود به آن روزی محتاج نباشد. 

 (.3)فاطر / « السَّمَاءِ و األرْضِ ال إِلَهَ إاِل هِوَ فَأنَّی تُؤْفَکُونَ

 (351ازبهر معیشت مکن اندیشج باطل  )حافظ، غزل /حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق اسیت 
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 (11ت  )همان، غزلروزی به قدر همت هر كس مقرر اس /ما باده میخوریم و حریفان غم جهیان 

أ تَأمُرُونَ النُّاسَ بِالْبِرُِّ وَ تَنْسَوْنَ أنْفُسَکُمْ وَ أنْتُمْ تَتْلُونَ »و نیز امر به معروف و در عین حال فراموش كردن خود: 

 (.11)بقره/ « الْکِتابَ أ فَال تَعْقِلُونَ

 (444کنند )حافظ، غزل فرمایان چرا خود توبه كمتر میتوبه /مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 

 

 معنایی قرآن-اثرپذیری از شگرد آوا

شناسی قرآن، بیشترین تأكید بر محور فصاحت و بالغت این كتاب است؛ در حالیکه به نظر میرسد در بحث زیبایی

ان وهای دیگری هم وجود دارد كه با زیبایی قرآن رابطج وثیقی دارد. بعنوان نمونه از هماهنگی آوایی قرآن میتجنبه

ها. مثالً درمورد ها، و نظم منطقی حاكم بر آیات و سورهكاردیری حروف و واههیاد كرد: هماهنگ بودن از نظر به

های قرآن به حروف و آهنگ واحدی چون الف، ی، ه، ر، د، س ختم میشود، مانند كاردیری حروف، برخی سورهبه

حفیا، شقیا، ولیا، رضیا، سمیا، و برخی با دو حرف یا سه  تمام میشود: زكریا،« الف»پایان آیات سورۀ مریم كه با 

، چنانکه قسمتی از سورۀ انبیاء به این كلمات ختم شده است: حافظین، راحمین، عابدین، «ون یا ین»حرف مانند 

در « ن»صابرین، صالحین، ظالمین، مؤمنین، وارثین، و برخی با حروف و آهنگی متنوعتر كه البته بیش از همه 

خوانی ای آیات قرآن كریم به چشم میخورد و به پایان آیات، آهنگی دلنشین و شنیدنی بخشیده و موجب خوشانته

 ای راای است كه هیچ واههاین كتاب و جاذبج آن دردیده است. نمونج دیگر، نظم معنایی است؛ این نظم بگونه

های مترادفی واهه و آهنگ و بردزیدن واههنمیشود جایگزین دیگری كرد. این نظم و هماهنگی را میتوان از ظاهر 

-61: 4394كه نقیض آنها معنایی دیگر دارد و با ظرفیت و فرادیری آنها متفاوت است، مشاهده كرد )نک: ایازی، 

66.) 

دیری از صداهای خای و تکرار سازی كالم ادبی و متمایز كردن آن از كالم عادی، بهرهیکی از روشهای برجسته

ن متعدد از یک عبارت، مصراع، بیت یا آیه است. آفرینندۀ متن ادبی با تکرار صداهای خاصی در متن آنها در واهدا

ادبی، پیام بخصوصی را به مخاطب القا میکند و ازطریق جلب توجه او به آن متن، آن را در ذهن او حک میکند. 

ت است؛ مانند: قتل، قدَر، قدح، یکی از حروفی است كه بنحوی القاكنندۀ مفهوم شدت و خشون« ق»برای نمونه 

قرح، فَلَق، قَوِی، عقر، قمع، قلع، قذف، قعر. این رابطه بین لفظ و معنا، محدود به زبان عربی نیست، چنانکه افعالی 

كم و بیش نظیر همین لفظ و معنا را در زبانهای هند و اروپایی دارند. « قطع، قدّ، قَصَّ، قصر، قسر، قطُّ، قثَّ»نظیر 

وجود دارد. برای نمونه این دسته آیات كه پس از سخنی دربارۀ قیامت،  Kو  Cحروف « ق»بانها به جای در این ز

الحاقُّه/ ماالحاقُّه/ و ما ادریک ماالحاقَه/ كذُّبت »فرودآمدن تازیانج عذاب بر اقوامی لجوج و سركش را تصویر میکند: 

 (.5-4/ )حاقه« ثمود و عاد بالقارعه/ فأمّا ثمود فأهلکوا بالطاغیه

حضور پربسامد و چشمگیر هماهنگی حروف در غزلیات حافظ، زیباییها و تعاملهای لفظی و معنایی را در پی دارد. 

دساری و در پی آن، زمان را به تمامه نشانگر درخواست شتاب در باده« ب»برای نمونه در بیت زیر تکرار صامت 

 ری دنیا را بیشتر به رخ میکشد:، سستی و ناپایدا«س»زیستن است؛ همچنین تکرار آوای 

 (37بیار باده كه بنیاد عمر بر باد است )حافظ، غزل /بیا كه قصر امل سخت سست بنیاد است 

اعر در وجود ش« حضور»ور شدن شرارۀ بویژه در مصراع دوم نشانگر آرامش، سکون و شعله« الف»تکرار مصوت بلند 

 نگِ تعلق را از دامن خود زدوده است. یا در بیت زیر:است و دویا بیانگر آن است كه شاعر بیکباردی ز

 (175چون نیک بدیدم بحقیقت به از آنی )همان، غزل /دفتند خالیق كه تویی یوسف ثانی  
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)به + دیدم، به، به( خالیق را متقاعد میکند كه یارِ حافظ، یوسف ثانی نیست؛ بلکه « ب»در مصراع دوم تکرار حرف 

 «نیک و بحقیقت»اوست. در مصراع دوم، حافظ برای قبوالندن حرفِ خود ابتدا قیدهای  خودِ یوسف و حتی بهتر از

كاری و آورد و بعد برتری یارِ خود را بیان میکند، اما در این بین برای تأثیردذاری بیشترِ سخن خود، با نازکرا می

مُهرِ سکوت بر لب خالیق بزند، با را در مصراع دوم تکرار میکند و درنهایت برای اینکه « بِ»سنجی، هجای خرده

 را به كالم خود میفزاید.« بدیدن»یک شیرینکاری سنجیده، فعلِ 

 

 شعر حافظ از قرآن سایر تأثیرپذیریهای

بالغت شعر او از جهت تعادل و »ادر به شعر حافظ از دیدداه فصاحت و بالغت ادب عرب بنگریم، خواهیم دید كه 

بویژه آشنایی با كشاف هم میبایست تأثیر بالغت آن را در وی به مرحلج خودآداهی  ایجاز، یادآور بالغت قرآنی است،

هایی چند از این الگوپذیری بالغی و نیز ساختار بیانی آیات را (. اینک نمونه54: 4396كوب، )زرین« كشانده باشد

ش دبی شعر حافظ بیش از پیدر اشعار حافظ ذكر مینماییم تا از لطایف و دقایق بالغی قرآنی در تصویرسازیهای ا

 آداه شویم.

طریقه و روش بیان قرآن یکی از بارزترین معجزات این كتاب آسمانی به گونی موضوعی: تنوع مضامین و گونه

آید كه توجه به آن در درک ارزشها و حقایق قرآنی حائز اهمیت است. برخی با نگریستن به یک سورۀ شمار می

تگی رغم دسسهای قرآن، بهن تنوع مضامین معتقدند میان تمامی آیات هریک از سورهو دید« بقره»قرآن كریم مثالً 

و ناپیوستگیهای ظاهری، پیوند مفهومی حاكم است و تمام آیات، بر محور موضوعی خای و غرضی واحد، ترتیب 

هان را پژوقی، حافظاند. چنین امری دربارۀ غزلیات حافظ نیز مطرح شده و تنوّع مضامین در محور افو تنظیم یافته

بر آن داشته است كه ساختمان غزلیات حافظ براساس ساختار سُوَر قرآنی شکل و بنیان درفته است. میتوان از دو 

جای دیوان حافظ استناد به این حقیقت كرد كه اشعار وی در محور افقی دارای مضامین متنوع و مفاهیم مختلف 

ای به تنوع مضامین غزلیّات خود كرده ناخودآداه اقراردونه»انده و خو« نظم پریشان»است: یکی آن كه شعرش را 

ه تلویحاً یا بلک»الغزل معرفت است، ( و دیگر اینکه دفته است شعر حافظ همه بیت44: 4395)خرُّمشاهی، « است

دیوان خواجه (. برای نمونه آغازین غزل 66)همان: « تصریحاً به استقالل هر بیت یا اغلب ابیات غزلُّیات اشاره دارد

دون را در خود جای داده است: عشق و سختیهای آن، تعلق خاطر و كه دارای هفت بیت است، این مضامین دونه

دالن از حال درفتاران، فاش شدن راز آسوددی در دنیا، اطاعت از پیر راه، غفلت آسودهخونین شدن دل، عدم دل

ر عمودی دویای این حقیقتند كه عشق در بدایت راه عشق، حضور دل و رها كردن دنیا. این موضوعات در محو

آسان جلوه میکند و سپس سخت رخ نشان میدهد؛ چراكه كوچ از سرای جانان و آشکار شدن رازی كه نباید فاش 

 میشد، بدون سختی و خون دل خوردن نیست.

یتی از حضرات معصومین یا ای از قرآن كریم یا رواتحلیل در اصالح، آن است كه ادبا و شعرا، الفاظ آیه تحلیل:

ای كه از وزن یا صورت اولیه و اصیلش خارج شده باشد )راستگو، شعر و مثلی را در سخن خویش بیاورند بگونه

 ای از آن میپردازیم:(. از این شگرد در غزلیات حافظ فراوان دیده میشود كه به ذكر نمونه59: 4374

 (335بیکسی آخر نمیروی ز سرم  )حافظ، غزل كه روز  /چه شکر دویمت ای خیل غم عفاک اهلل 

(. در این بیت، عبارت قرآنی 13)توبه/  «عَفَا اللَّهُ عَنْکَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ الْکَاذِبِینَ»

 اینگونه در كالم خویش آن را دنجانده است.بوده است كه حافظ « عفا اهلل عنک»صورت تغییریافتج « عفاک اهلل»
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این صنعت بین شعرا و ادبای قدیم مرسوم بوده كه مضمون را از زبان عربی به نظم فارسی یا از فارسی به  ترجمه:
 (. به نمونج ذیل توجه كنید:141: 4374نظم عربی نقل كنند )راستگو، 

 (15)بقره / « ی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِیَّایَ فَارْهَبُونِیَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِ»
 (466نگاه دار سر رشته تا نگه دارد )حافظ، غزل  /درت هواست كه معشوق نگسلد پیمان 

رد تنها معنی و مفهوم آیات حافظ در این شگرد هنری بدون اشاره به الفاظ عربی و تركیبات عربی قرآن، سعی دا
در كالم خواجه شده « أوْفُوا بِعَهْدی اُوفِ بعَهْدِكُمْ»وحی را در كالم خویش بگنجاند. بنابراین ترجمج عبارت قرآنی 

ان از را میتو« وَ إیّایَ فَارْهَبُونِ»ترس از شکستن پیمان در كالم حق تعالی «. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد»است: 
 «.درت هواست كه معشوق نگسلد پیمان»خواجه فهمید: بطن سخن 

های های خوشِ از خود رها شدن است؛ لحظهدرحقیقت هر اثر هنری یادآور لحظهاستنباط ذوقی از آیات قرآن: 
ای را درمورد موضوعی كه خود، خواهان میل به ساختن و آباد كردن. در این روش شعرا و ادبا مفهوم و معنی آیه

توضیح آنند، تغییر میدهند. در این راستا دیگر شاعر كاری به این ندارد كه آیه درمورد چه كسی یا  شرح و بسط و
پردازی و تصویرسازی بهره های آیج موردنظر برای مضمونچه موضوعی به كار برده شده است، بلکه تنها از واهه

 میجویند. به نمونج ذیل توجه كنید:
 (.54)قلم / « رُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌوَ إِنْ یَکَادُ الَّذِینَ كَفَ»

 (611وان یکاد بخوانید و در فراز كنید )حافظ، غزل  /حضور خلوت انس است و دوستان جمعند 

ش، با اشاره به آیات قرآن، تصاویری الوصول كردن بیان خویحافظ برای تقریب ذهنی و نیز سهلتصویرسازی: 
آفریند كه دویی خواننده با تابلوی روبرو است یعنی نوشتاری توأم با تصویر و این یکی از شاهکارهای هنری می

 قرآنی شعر حافظ است. به نمونج ذیل توجه كنید:-هنری 
تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهارُ كُلُّما رُزِقُوا مِنْها مِن ثَمَرَهءٍ رِزْقاً قالُوا وَ بَشِّرِ الُّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أنُّ لَهُمْ جَنُّاتٍ »

 (65)بقره / « هذَا الُّذی رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ اُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فیها أزْواجٌ مُطَهّرَۀٌ وَ هُمْ فیها خالِدُونَ
 (77نُّات تَجْرِی تَحْتِهَا األنهار داشت )حافظ، غزل شیوۀ ج /سرشت چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری

در غزل حافظ، هر قافیه در معماری و ساختمان غزل نقش حیاتی دارد و از همین كمک به تکمیل قوافی شعر: 
: 4394روست كه هر قافیه در غزل او ادرچه در بیتی خای جای میگیرد، برای كلُّ غزل، دزینش میگردد )دادجو، 

در شعر وی دارای نقشهای مختلف دستوری بوده و ازطرفی، جمله بدون آن ناتمام به نظر میرسد. داه (. قافیه 435
و اصطالحات قرآنی بهره جسته است. به نمونج ذیل توجه كنید:لغات حافظ برای انتخاب قافیه، از   

 (49بیییاض روی چیو مییاه تییو فالیق االصباح )حافظ، غزل   /سواد زلف سیاه تو جاعل الظُّلمات 
 (.44)انعام / « فالِقُ الْاصْباحِ وَ جَعَلَ اللُّیْلَ سَکَناً وَ الشُّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمَ»

نی قافیه شده و این تركیب قرآهم« ح، و صباحمباح، صالح، نجاح، مالح، رواح، الحا»االصباح با كلماتی نظیر كه فالق
 به تکمیل قافیه در این غزل كمک شایانی نموده است.

 

 گیرینتیجه
در این پژوهش روشهای تأثیرپذیری غزل حافظ از قرآن مورد بررسی قرار درفت. انس و عالقج حافظ شیرازی به 

را تا آنجا ادامه داده است كه آن را از بر كرده  قرآن مجید بر كسی پوشیده نیست. حافظ مطالعج این كتاب آسمانی
و احتماالً لقب حافظ نیز از همین رهگذر است. بدون شک ساختار، شیوۀ بیان و اسلوب هنری قرآن در نحوۀ بیان 
حافظ تأثیر بسزایی داشته است. بعضی از این تأثیرات، مانند درج و تضمین آیات یا استفاده از مفهوم آنها، كامالً 

تأثیر قرآن بر اندیشه، مضمون،  .ن و مشخص است؛ اما تأثیرپذیری حافظ از قرآن فراتر از این موارد استروش
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شناسان را بر آن داشته كه ای است كه برخی شارحان و حافظها و اسلوبهای بیانی شعر حافظ بگونهساختار واهه
، ند. یکی از رموز مانایی و ماندداری اشعار حافظترین تفسیرهای تأویلی قرآن برشماردیوان حافظ را یکی از برجسته

پیوند نادسستنی آن با آیات قرآن كریم است كه در بهره بردن از شگردها و مضامین قرآنی چنان استادانه عمل 
های قرآنی وامیدارد. غزلهای حافظ دارای انگیزد و آنان را به تأمل در این آموزهمیکند كه عواطف خواننده را برمی

ای كه در ذهن وی، در لحظات ناب آفرینش شعری، ایجاد شده است و طرح غزل او از حادثه« تی درونیساخ»
شکل درفته است. همچنین در بخشی از غزلهای حافظ، پیوند و هماهنگی میان ابیات، پیوندی عاطفی است و نه 

زم و همراه است و ابیات غزل حافظ معنایی، اما در بسیاری از غزلهای وی، این پیوند عاطفی با پیوند معنایی مال
ن های تحقیق حاضر، مهمتریهمچون آیات قرآن و روابط بین آنها  دارای پیوند و سطح باطنی هستند. براساس یافته

های تأثیرپذیری و الگوبرداری غزل حافظ از قرآن كریم در این موارد میگنجد: اثرپذیری از ارتباط و اصلیترین زمینه
ن دیری از تركیبات و واهدالفظی و معنایی قرآن؛ بهره نا در قرآن؛ اثرپذیری از الگوی هماهنگیسنجیدۀ لفظ و مع

قرآنی درجهت خلق صور خیال؛ اثرپذیری از الگوی جفتهای كمینه در قرآن؛ اثرپذیری در مطلع غزلها از شگردهای 
اط معنایی قرآن؛ استنب-رپذیری از شگرد آواهای قرآنی؛ اثقرآنی؛ اثرپذیری از اعالم قرآنی؛ الهام درفتن از اندیشه

 ذوقی از آیات قرآن؛ و كمک به تکمیل قوافی شعر.

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی  علوم انسانی و ادبیاتدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این
 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی آقای دكتر یداهلل ملکی  است.شده استخراج آبادخرمواحد 

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان آقای علیرضا اسفندهاند. بوده مطالعه
ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محمدرضا سنگریاند. آقای دكتر داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

 علوم انسانی و ادبیاتدانشکده  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آبادخرمدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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