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 ده  يچک
سهخن   شهرر  و شههد  ،تقیدر حق .است )ره(حافظ شةياندزبان و  يآبشخورها نيتر مهماز م يکر قرآن

(  183)غهزل   «... سحر وقت وشد»، غزلِ مفروض است. است حریم قرآن بةیطشجرة  آمیخته باحافظ، 

جهات،  ، نل غمّیاز قب ي. واژگاناستم يدر قرآن کر )ع( سوني حضرت داستان زا و هدفمند پنهان يبازتاب

ة پرتهو  از شعشع خودیبوصف جمال،  نةيآهمچون  يیعرفان يو... در کنار معان صبر، نبات، ، قدر،ظلمت

 حضهرت  اسهتان د، از ن غهزل يه ش اين است که حافظ در سهرا يانگر ایام و... بيت از بند غم ا، نجاذات

  ياريه ، غهزل ح یصهح در فههم  خواننده را ، مهيات کريبه آ غزلاين  ارجاع است؛ ، الگو گرفته)ع(سوني

 ينه و داستان قرآ 183غزل ان یمکه  به اين نتیجه دست يافت توصیفي، تحلیليروش به ن مقالهي. اکنديم

وار، داستان بلره اندام ؛ستیمستقل از هم ن ،ات غزلیو اب دارد پنهان وجود آگاهانه و ي، ارتباطونس)ع(ي

 است. دهیر کشيرا با زبان غزل به تصو يو موضوع مشخص

 .نباتن، شاخ یقطي، )ع(، حافظ سوني، ميکر قرآن: یديکل هایواژه

                                                           
 نويسنده الکترونيك پست: alinazary2002@gmail.com 



 1394، پاييز و زمستان 7، سال 2ادب عربی، شمارة / 282

 مقدمه. 1

اعجاز سخن  ةتحت نفوذ و سیطر ،مختلف ادواردر  بسیاري ادبیاتانديشه و زبان ذهن، 

در ايهن میهان، حهافظ     آفريدگار يعني کالم نور و هدايت، قرآن کريم قرار گرفته اسهت. 

ردپهايي از آيهات و    ،و سخنش بزرگي است که جاي جاي شعر شاعرانشیرازي يري از 

 حافظ و لسان الغیب نام گرفته است. ،هاي قرآني است. بر همین اساسانديشه

 حافظ سانبه خودار ،فرياد به رسد عشقت

 

 

 

 روايهت  چارده در بخواني بر ز قرآن

 (140: 1387حافظ،)                           

هاي مختلهف اررپهريري حهافظ)ره( از واژگهان، مفهاهیم،      تبیین و تحلیل سطوح و شیوه

ارحان را همواره بسیاري از تحقیقات پژوهشهگران و شه  هاي وحیاني، مضامین و داستان

حافظ، اشارات حافظ به آيه و يا ديوان به خود اختصاص داده است. در شروح مختلف 

بیشهتر مهورد توجهه     ،مورد توجه قرار گرفته است. آنچهه در ايهن مجهال    ،داستان قرآني

است، اررپريري آشرار و نهان غزلي مسهتقل از داسهتاني معهین از قهرآن کهريم       نويسنده

بهوده و هسهت،   ه همواره مورد اهتمام شارحان یاتي است ک، يري از غزل183است. غزل 

 :است زير آمده هشت بیتدر ، (186)ص قزويني -غزل در نسخة غنياين 

 183ابیات غزل  1جدول شمارة                                   

 دوش وقههت سههحر از غصّههه نجههاتم دادنههد
 

 دنهد آب حیهاتم دا  ،و اندر آن ظلمت شهب  
 

    کردنههد ذاتههم پرتههو شعشههعة از بیخههود
 

 دادنهههد صهههفاتم تجلهههي جهههام از بهههاده 
 

 شبي فرخنده چه و بود سحري مبارک چه
 

 
 

 دادند براتم تازه اين که قدر شب آن
 

 وصهف جمهال   آينهة  و من روي اين از بعد
 

   دادنههد ذاتههم جلههوة از خبههر جهها آن در کههه 
 

 عجب چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من
 

 
 

 دادنهد  زکهاتم  بهه  هها  ايهن  و بهودم  مستحِقّ
 

 ايهن دولهت داد   ةهاتف آن روز به من مهژد 
 

 ادنهد که بدان جهور و جفها صهبر و ربهاتم د     
 

 ريهزد  يمه  سهخنم  کز شرر و شهد همه اين
 

 دهدادن نباتم شاخ آن زهک صبريست اجر 
 

 بههود سههحرخیزان انفههاس و حههافظ همههت
 

 دادنهههد نجهههاتم ايهههام غهههم بنهههد ز کهههه   
 

هها دل   سهال »و « دوش ديدم کهه مالکه....  » ، اين غزل را در کنار دو غزل ديگرِشارحان

الههام   ،به حافظاند که اي دانسته اي عرفاني و معاني عالیه ، بیان مراشفه«طلب جام جم...
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هها را غزلیهات عرشهي حهافظ      مرحهوم معهین، آن   .(84: 1374زريهاب خهويي،   )شده است 

( و مرحهوم مطههري ايهن غهزل را، غزلهي      1/670: 1372، خرمشاهي)ست ا نامگراري کرده

در اين که اين غهزل  »گويد: زرياب خويي مي .(124: 1372) داندعارفانه و بسیار عالي مي

سودي نیز به شرح ايهن   .(84همان: ) «است ترديدي ندارمشاعرانه بیان کشف و شهودي 

طهور روايهت شهده کهه گويها جانهان        ايهن »گويد: غزل پرداخته است. او در اين باره مي

سازد. شاعر هم اين غهزل   ي. سحر منزل خواجه را با قدوم خويش مشرف مى ،خواجه

سي اين مقاله، بررسهي اررپهريري   اسا ةمسأل .(2/1074 : 1372« )سرايد را به آن مناسبت مى

 )غهزل( و مبهد    آشرار و پنهان اين غزل از آيات قرآن و کشف روابط میان مهتن مقصهد  

 .هاي پژوهش اشاره خواهد شدذيال به فرضیه از اين رو .)آيات( است

   هاهيفرض .1-1

حهافظ در   ياصهل  يبخهش و الگهو  م، الههام ي)ع( در قرآن کهر سونيداستان  :کمي ةيفرض

ات مربهو   يو آ ودهب (183)غزل  «دادند... نجاتم غصه از سحر وقت دوش» غزلِ شيسرا

: دوم ةفرضيي  ه افرنده اسهت. ين غزل سايم ایو مفاه ریبه داستان مرکور، بر واژگان، تعاب

 گونه، رمزآلهود، هدفمنهد و آگاهانهه اسهت.    هامي، احافظ از داستان قرآن، پنهان يرياررپر

 ،از مهوارد  يدر برخه  ونس)ع(،يه  يداستان قرانه  ر اساسب 183ل غزل یتحلوم: س ةفرضي

 خواهد کرد که تاکنون شهارحان  يافتيتر از فهم و درافت خواننده از غزل را متفاوتيدر

 اند.از آن اراکه کرده محترم

 . اهداف تحقيق1-2

نهايت  و داستان يونس)ع( و در 183هدف از اين تحقیق، کشف روابط پنهان میان غزل  

به میزان آشنايي حافظ با کهالم  بیشتر توان مي آن يديد از غزل است که در پبرداشتي ج

 ،2011نظهري،  نه.:  ) بهرد  يپه داسهتان پیهامبران)ع(    يهژه بهه و  ،ههاي دينهي  آمهوزه  وحي و

شناساندن زواياي پنهان ديگري از شخصیت ادبي، هنري و ديني حهافظ   .(164-139صص

ادبي، ديني و فرهنگهي از ديگهر اههداف و     به مجامع علمي، يمقرآن کرو اعجازِ اررگرار 

 دستاوردهاي تحقیق خواهد بود. 
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 بحث ةنيشيپ .1-3

، ين قرآنه یو مضهام  ات خود از واژگانیغزلدر  ،قرآن حافظِ و مسلمان يحافظ به عنوان شاعر 

 .گراشته است يریچشمگ راتیتأر ،يو ةشيفراوان برده و قرآن در شعر و اند يها بهره

بهه شهرل اقتبهاس،     يقرآنه  يها داستان ن ویمضامتعابیر، از  حافظ رارر آشتأرّ دربارة

 بحه  دربهارة   از ايهن رو  ؛اسهت  شهده  نوشهته  يفراوانه ، مطالهب  و... تینامتنیب ،نیتضم

. در رسهد يبه نظر مه  ير ضروری، غریو تفاس ميبا قرآن کر يحافظ و ارتبا  و يرياررپر

، هها  نشانهیري کارگ  بهرآن؛ بینامتنیت و از ق آشرار حافظکنار اقتباس، تضمین و تأررهاي 

گیهري حهافظ   بهره هاي یوهش يگردنمادها و رمزهاي مختلف به شرلي مرموز و پنهان از 

 (.128-127 :1388.: شمیسا، )ن از آيات قرآن است

داسهتان و آيهاتي معهین از قهرآن کهريم،      ز ارر پريري ي. غزل کامل حافظ ا پیرامون

 ، «؟ مچشمداشت حافظ به کهدا »ف( ال هايمقالهه توان ب يم

اررپريري پنهان حافظ از قرآن کريم در غزل پهنجم ديهوان   » ب( (144-119 :1389نظهري،  )

 ج( (125-95: 1389 و همراران، نظري) ،«او

عنايت داسهتان قرانهي حضهرت     ةساي»د(  (164-139 :1389نظري، )، 

قرآني ردپاي داستان »هه( ( 180-146 :1390 نظري،) ،«حافظ 94در غزل  )ع( موسي و شعیب

ارر پهريري پنههان  غهزل    »و(  .(264-233: 1391 نظري،)، «در مژگان سیه حافظ )ع(ابراهیم 

 و... اشاره کرد. (215-193: 1391نظري، )، «از  ديوان حافظ از داستان حضرت سلیمان 189

 پیش گفته، به بررسهي و تحلیهل اررپهريري يه.     هايمقالهغزل مورد بح  به مانند 

از نرهات   پهردازد. يستان حضرت يونس( ما)داز داستان معیني از قرآن کريم  (183) غزل

توان به اين نرته اشاره کرد که ابیات ي. غهزل )در اينجها   درخور توجه اين پژوهش مي

داستان مشخص از قرآن کريم و تفاسیر آن )داستان حضرت يونس( از نظر  (، با ي.183

 خورد.هاي حافظ به چشم نميواژگان و مضامین مقايسه شده است که در شرح

 قيتحق . روش1-4

واژگهان و   ةسه يبهه مقا  ياو مطالعة کتابخانه يفیتوص –يلیتحل روشِبا  روشیپژوهش پ

 ؛پرداخته اسهت  متعدد تفسیرهايم و يدر قرآن کر )ع( ونسيبا داستان  183ن غزل یمضام
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 ،)متن مبهد (  يان غزل)متن مقصد( و داستان قرآنین شرل که ابتدا واژگان مشترک ميبد

ات و يه بها آ  نامهه ظ، حهاف يسهود  مانند شهرح  ييهاات بر اساس شرحیو سپس مفهوم اب

  گردد.يم ينل عقالیسه و تحليو...مقازان یالم، انیالب، مجمعمانند کشاف يریتفاس

 ميونس در قرآن کريداستان حضرت . 2

 ي زير مطرح شده است:  ها شرل)ع(، در قرآن کريم به س حضرت يون

، در کنار برخي از پیهامبران  (86)م و انعا (163)ء نسا يها سورهدر « يونس»الف(. ذکر نام 

» عظهام: 
(163النسهاء/ )«

  (.86األنعام: ) «»و
. ي، انبیاء، يونس، صهافات و قلهم  ها سورهب( ذکر داستان حضرت يونس و قوم وي در 

صبر و خبهر و سهفر، رمهز و راز، پنهد و انهدرز،      ز توضیح اينره ذکر داستان کوتاه و پر ا

 هها  انعنو، ها نامي مختلف با ها سورهحوت و حیات و حرمتِ آن حضرت و قومش در 

 و صفات زير آمده است:

»و  (98: يونس) «» :يونس -الف
  (.139: الصافات) «

» ذاالنيون:  -ب
  .(87: األنبیاء

  «» صاحب الحيوت:  -ج
 .(48 :القلم)

   )ع(ونسيو داستان « دوش وقت سحر...» لغز وابط و مشترکاتر ی. بررس3

با داستان  «دوش وقت سحر...» لارتبا  غز ييبازنما ياست برا کوششي ،روشیپ مقالة 

ل یه در دو بخهش تحل  الًيه ذن رو مباح  عمده، ياز ا ؛ميدر قرآن کر )ع( سونيحضرت 

 .  مطرح خواهد شد ال محتویواژگان و تحل
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   :ازاست  حاضر عبارت ةمقال يآمار ةجامعو  يبررس ةحوز: یآمار امعةج .3-1

  (186: 1387 حههافظ،)ينههيوقز - يغنهه اسههاس نسههخةر بهه (183)ل ت غههزیهههشههت ب الههف(

 :ر بهه عنهوان محهور بحه  اسهت     يز ةيآپانزده  که يونس و قوم ويحضرت داستان  ب(

 182 -181و  148 -139ار کوتهاه  یات بسه يآ سوم: ؛98/ونسي دوم: ؛ 88-87 /ءانبیا رم:ي

و د بها داسهتان دارنه    يمیر مستقیر ارتبا  غيات زيآ پنجم: ؛50-48 قلم/ چهارم: ؛صافات

ونس و يه  103 -99و   4-1ات يه : آانهد  گرفتهه ن مقاله قرار يلرا کمتر مورد استناد ما در ا

 .صافّات 37-49

   یواژگانل ارتباط يتحل.  2 -3

 مشترک(شه ير ي)دارا 183زل ه و غيست و دو آیمشترک بان واژگ 2 ةجدول شمار 
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، )ع(ونسي داستان اتيواژگان غزل با واژگان آ يل واژگان، اشتراک حداکثریر تحلد 

 ت است:ینجا ذکر سه نرته حاکز اهمياست. در ا مطمح نظر

 شه و بُن مشهترک يربه  ،(ات داستانيآ و 183)غزل واژگان مشترک دو متنل ی: در تحلاول

( غهزل ) ( و متن مقصداتيآ) در متن مبد  يا ن ممرن است واژهيبنابرا ؛است توجه شده

 «صبر» کار رفته باشد. مثالًافته بهير ییتغ يمتفاوت و با ساختار يا در معاني. معنا و يبه 

 افتهة ير ییبا ساختار تغ ،«لن نقدر»و  کار رفتهبه ي. معني . ساختار ويدر هر دو متن با 

 .  شوديمشاهده م« نجاتم دادند»به شرل « ناینجّ» ریو تعب «قدر»

ها در متن غهزل   آن يناً لفظ عربیاست که ع ي: منظور از واژگان مشترک، هم واژگانمدو 

« غهمّ »ماننهد: واژة   ؛تنهد ايآ ياز الفاظ عرب يفارس يا که ترجمه يو هم، واژگانکار رفته به

 در متن غزل.  « شب»ات و واژة يآ ، در«لیل»واژة  و غزل ات ويآ در

 کم مشترير و مفاهيل تعابيتحل .3-3

ار ین بسه یو مضام يمعان ياست که دارا ياتیاز غزل 183ان شد، غزل یب قبالًکه  گونه انهم

بح  نجات ، ه افرندهيغزل سا يکل يبر فضا که مضموني نيتر مهم .است يعرفان يواال

سهاز و  مههم و سرنوشهت   يامرحلهه در  يداريه و پا ه، صبریرها شدن بر ارر تزکاز غم و 

فهرو رفهتن در   و  يهي روانجهات، کهام   وغم و اندوه، صبر آن  يها واژهدیمبارک است. کل

 حهاکم بهر داسهتان    يفضها  ،انیه ن ميه در ا .(673-1/670 :، همانيخرمشاه )ن.: نعمت است

در  .اسهت  يمندو سعادت ها نعمتاز  يمندنجات و بهرهح، یتسبز غم، صبر، ین )ع(سوني

و نگاه  يقرآن زل و داستانن مشترک غیم و مضامیر و مفاهیتعاب يبه بررس الًيذن راستا يا

 .ميپرداز يمحافظ به داستان مرکور  يليتأو

 نجات از غم و غصه ظلمت شب و .3-3-1

 دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند
 

 بهود  سحرخیزان انفاس و حافظ همت
 

 

 

 و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
 

 دادنههد نجههاتم ايههام غههم بنههد ز کههه
 

بها   ،هشهتم ت یو نجات از غمّ در ب لاوّ تیر( در بیوه گلوگندا) هنجات از غصّ. الف(   

 .دارد ياديتناسب ز )ع(ونسي داستان ، در(88 -87اء: یاالنب)« الْغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ» ریتعب
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 ةيه در آ «الظُّلُمهاتِ يف » بهممرن است ز یت اول نیدر ب «شب ظلمت آن اندر» ریتعب ب(. 

ان ذکر است حافظ در برداشهت خهود از داسهتان    يشد. شااشاره داشته باه ن سوریهم 87

ته داشقرار  يکشاف زمخشر ریتفس يژهبه و ،ریاز تفاس ير برخیونس، تحت تأريحضرت 

 حهافظ خهود بهه    م کهه  یتر خواهد بود اگهر توجهه داشهته باشه    يرفتنيپرن نرته ياست. ا

 آنبهه  ز یه ظ نخ حهاف ين تاراو مورخ 1کرده اعتراف يزمخشرف ر کشایتفساز  يریگبهره

در اف ر کشّه یدر تفسه  ي( زمخشهر 2/215: 1372صهفا،  ( و )1/28: ، همانيّغن) اند هاشاره کرد 

»کهرده اسهت  ا و شهب حمهل   يدل حوت، در يري، ظلمات را بر تارياظهار نظر

، يالطبرسه ) تز آمهده اسه  یه ن انیالب مجمعر یر در تفسین تعبيا .(3/132: مانه)« 

بر اسهاس  « لیل»با ، «شبي چه فرخنده»و  «ظلمت شب»در  «شب» ةواژا لر ؛(7/109: 1995

از  يبرخه در ن اساس است که یبر هم؛ کنديمدا یپ ي، هماهنگاز داستان ير زمخشریتعب

 «يشهرم مهاه   يريا و تاريدر يريشب، تار يريتار» مرکور به ةيآدر  ظلمات ها،ترجمه

 (.ة مورد نظريآ االسالمض یف ةم، ترجمي)ن.: قرآن کر است شدهترجمه 

»با  «بود سحرخیزان انفاس و حافظ همت»ت هشتم یع اول در بامصر ج( 

»«الظَّالِمینَ مِنَ کُنْتُ يإِنِّ سُبْحانَ.َ  َنْتَ إاِلَّ إِلهَ ال  َنْ

 دبع ةيآبا « دادند نجاتم ايام غم بند ز ... » ع دومامصر و «

 ،ياز نظر معن (88اء: یاالنب) «الْمُؤْمِنینَ نُنْجِي وَکَرلِ.َ الْغَمِّ مِنَ نَجَّیْناهُ وَ لَهُ فَاسْتَجَبْنا»

در ات داستان يبه آ يا اشاره تواند يم اميبند غم انره ي. ضمن ارسد يمبه نظر  متناسب

 بَطْنِهِ  في لَلَبِ َ»صافات باشد سورة

 ات خداوند ين آيدر ا (145 -142 الصافات:)« يُبْعَثُونَ يَوْمِ  إِلى

 يروزح کنندگان نبود تا یتسب او از اگر ،را در کام خود فرو برد ونسي ،يماه ،ديفرمايم

گفت و ما  «»او  يول ؛ماند يم يدر دل ماه ،شوند يمخته یکه برانگ

 ؛ميز افرندیاز همه چ يان و خاليعر يمار بود، به عراء و مرانیب که  حالي دراو را 

که در  يسجن ،سازد يمرا به ذهن متبادر  سجنبند و نجات از آن،  ةن آوردن واژيبنابرا

. »شده است بطن الحوتر به یآن تعبکشاف از 
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»

 حافظ همت» را در «انفاس» ةواژ نخواهد بود اگرذهن دور از  

» میر کشاف بدانیدر تفس «يتنفس» ریناظر بر تعب ،«... سحرخیزان انفاس و

 .(همان)«

 ونسيداستان  در« هيعل ن نقدرن لَأ نَّظَ»غزل و  در «شب قدر» 3-3-2

مبارک و خجسته اسهت کهه خداونهد در     يمتبرک و زمان و جهان يها شباز  ،شب قدر

 يمن در آن خبهر يطان و اههر یو و شه يو از د شود يم يصفات جمال و کمال خود متجلّ

به   ،تین بيشب قدر در ا .(2/762: 1386، يهرو) ن.:  ،(88-86: 1374، ييب خوايزر)ست ین

بهه نظهر    .(1/167: 1372 ، ين.: خرمشهاه ) قدر ارجاع داده شده است ةدر سور «»

قهدر و داسهتان    ة( در سهور ان شب قدر)یغزل مورد بح ، م ، حافظ درهنگارند

» اتيه در آ «» عبارت يژهبه و ،)ع(ونسي

برقهرار   ي، ارتبا  تنگهاتنگ «

قهدر،   ياز معان يري (ب اند.شهي. ري، و لن نقدر از  الف( قدر در کرده است:

» :ديه فرمايم )ره(ييطباطبا ةعالم .(659 :1412 ،راغب) استر يتقد

»

«»يحمل بر معنها  عالوه بر «هیعل لن نقدر» ،گريد ياز سو

تنه  و سهخت    يقهرآن بهه معنها    يهها  ترجمهاز  يا پاره، که در 

 هها،  تکه از قرا ي(، در برخه هيه ل آيه ذ ض االسهالم یفه  و يخرمشهاه ترجمه ) نگرفتن آمده است

 عبارتل يذ يزمخشر (660: ق1412)راغب،  «»استآمده  زین «»

«»«»»ديه گويمن یچن «نقدر لن»

 دادند براتم تازه اين که قدر شب آن  شبي فرخنده چه و بود سحري مبارک چه
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»

 نه بهر قهدرت   کند يمحمل  ،را بر قَدر «قدريلن »، ي. ر يبر اساس  يو .(3/132: همان)

«»»ديه فرمايم ييطباطبا ةعالمو  )همان(

 .(14/315 :همان) «

، وجهه  «قهدر » لهرا  ؛اسهت  يریه گو انهدازه ر يتقهد  يقدر به معنا ،ياز نگاه لغو اساساً

 «بسهط »در مقابهل  يگاه نرهيضمن ا .است ()داستان نقدر و لن (تی)ب مشترک شب قدر

 کار رفتهه ، ب«وسع»و

 
اسهت و   و براکهت  مغفهرت عفهو،  رسد میان شب قدر که شب رحمهت،  به نظر مي ج( 

که به تعبیر کشهاف،  -نجات حضرت يونس از دل ماهي پس از استغفار و تسبیح  حافظ

از ز آنرهه  ، پهس ا )ع(زيهرا يهونس   ؛، همخواني وجود دارد-چهل شبانه روز ادامه داشت

بهه سهوي دريها حرکهت کهرد و      نافرماني مردمان به تن  آمد و زمین را وسیع پنداشت، 

گرفتار کام ماهي که نقطة مقابل وسعت است، شد. در چنین وضعیتي دسهت بهه دعها و    

تسبیح و تضرع برد و خداوند در نهايت دعاي وي را اجابت کهرد و  او را نجهات داد و   

توان اعتقاد داشت کهه حهافظ از   اساس مي اين بر .رساندبه نعمت و برکت و فرخندگي 

 تعبیر کرده است. شب فرخندهو  سحر مبارکبه شب قدر و   ،اين نجات

بهه  را شهارحان  يه ز ؛دارد يسهازگار  )ع(ونسيه  داسهتان  يفضا ز باین «برات تازه»ریتعب د(

کهه بهدان    يا نوشته: يت عرببرات از براء». استت ءبراواژة از  «برات» معتقدند يدرست

دن از يه ء الرمهه گرد يبهر  يبهه معنه   {...}دههد  يا حرام، حواله وجهه يدولت بر خزانه 

ن سهابقه  يه د نهاظر بهه ا  ياد کرده، شها ينره حافظ برات را در جنب شب قدر يا }...{نيدَ

شهعبان(   ةمه ی)شب بهرات  ن   شب قدر همان است که}...{ عررمه نقل کرده،

 ،ا شب برات و چ.ي  چنانچه شب برات بر .(1/672 :1372، يخرمشاه) «است...

«» يبراءت با معنها  لرا .(همان) پانزدهم شعبان حمل شده است يعني

«
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»«»«

 دارد. يارتبا  محسوس «

سهپس   و حیدعها و تسهب   وونس يه ر يدتق حافظ را با که ارتبا  شب قدرِ يگريد ةنرت( يه

 ير، مهرو یه جوشن کب يدعاخواندن  ن است که در شب قدر،يا ،کند يمت يتقو ينجات و

 ...«نهت   الّها   ا ال الههَ يه  .َبحانَسُ»آن  عیبند ترج که شده هیتوص )ص(اسالم يامبر گرامیپاز 

»: اسهت  )ع(ونسي ن همان ذکريا و است

بهه   پهژوه قهرآن  ش. حافظِيب «سُبْحانَ.َ  َنْتَ إاِلَّ إِلهَ ال  َنْ

   قدر واقف بوده است. و شب فرخنده و مبارکِ )ع(ونسين دعا با داستان يارتبا  ا

 و ارتباط آن با  التقام و بطن حوت  یو خوشدل يیکامروا 3-3-3

که هرچه  يکس، کامروامراد و مقصد. : مکا» :کام و کامروا آمده است ليذ ،در کتب لغت

اب و ی، کامروا را بر موفّق، کامشارحان .(کام ة: ماد، هماندهخدا) «ا شودیش مهيبرا ،بخواهد

ن در شهرح  ولهیر   .(2/763: ، همهان يهرو، )(1/414: 1373)ذوالنور،  اند کردهخوشبخت حمل 

حاصل کننده و روان  يروا به معن» :آمده است زین يگرير دیتعب ،حافظ يها غزل يعرفان

ه شهادمان و  ز به یه خوشهدل ن  .(2/1200 :، همانيالهوت)  «روا...کننده چون کامروا و حاجت

 يو خرسند، معنا شده است  و زکات را به معنها  مسرور، دلخوش، سعادتمند، خوشباش

ش يآنچه را به حرم شرع به درو يعني ؛اندآن گرفته يفقه يو همان معنا يزیچ ةخالص

 ةواژ ،رحانشها  .( 763-2/672: ، همهان ي(، )ههرو 1/414: ذوالنهور، همهان  ) دهنهد  يمو مستحق 

 ةاگهر مهن بهه همه    »: اندکردهن معنا یت را چنیبو  دانستهز متناسب یت نمستحِقّ را با زکا

را  هها  نيارا مستحق بودم و يست؛ زین يشگفت يدم و دلشاد شدم، جایخود رس يآرزوها

، سهت ا معتقد هرن نگارندیلو ؛(457: ، همانيخالق برزگر) «به عنوان زکات به من عطا کردند

 .تازه عرضه کرد يررديرو ز باین يگريد يانمع توانمي ،اراکه شده معاني کناردر 

»ن آمده استیچنونس يصافّات، داستان حضرت  رةدر سو

»

 پهر   يکشهت  يرا کهه بهه سهو    ياور( زمهان ی)به خاطر ب -امبران ما بودیونس از پيو )

 دادند زکاتم به ها اين و بودم مستحِقّ  عجب چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من
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و( مغلهوب   دقرعه افرند، و )قرعه به نام او افتها  ها آنو با  -ت و بار( فرار کردی)از جمع

که درخهور سهرزنش    يدر حال ؛دیاو را بلع يمیعظ يا افرندند( و ماهيرا به در و)ا -شد

در غزل  «کام»انیم الف(: زلات و غيبا توجه به مفاد آ .(451: 1373 ،يرازیمرارم ش) (...بود

دن و یبلع يعني، «لقم» ةشياز ر «التقام»را يز ؛وجود دارد ييمعنا تناسب ،هيدر آ «التقمه»و 

»«»ام فرو بردن است:در ک

ز آمهده  ین سزاوار به معنايروا  ياز طرف «

گهاه  يجااز حهافظ   که نزد داردهام تناسب يا لرا کامروا، .روا( ةدهخدا: مهاد  ةن.: لغتنام) است

و  يابیه کام، يسهعادتمند  . کهامروا، ينزد يمعنا ن شرل کهيبد ؛ستا برخوردار يا ژهيو

 ب( بهود.  خواههد ده شدن یفرو رفتن در کام و بلع ةستيکام و شا سزاوارِ ش،دور يمعنا

بطهن اسهت و    يرا دل به معنها يز ؛کند يمت يگفته را تقو شیپ ي، معنا«خوشدل»دل در 

»دارد يمرکور نقش اساس ةيدر آ ،حوت بطنِ

 » 

ز با آن متناسهب  یآن و مستحق را ن يشرع يزکات را به معنا ،اشاره شد که شارحان ج(

پهاک   يمعنها  در ،يو فقه يشرع يعالوه بر معنا ،زکات رسديمبه نظر  ولیرن ؛دانند يم

 نیرهو،  زَکًى... زَکِيَ :است يزک شةيررا زکات از يز ؛دارد ه و شستشو کاربردیشدن و تزک

«» .شهد  رستگار و پاکیزه

ده یه ز به جهت پاک کردن مال، زکهات نام ین ين عمل فقهيا اساساًو  

در  «».شده است

 ابد.ييتناسب م )ع(ونس ي ةیکت با موضوع تزیب ،ن صورتيا

ر کشّهاف و  یبهه تفسه   ي، نگهاه «مسهتحِقّ » يریکهارگ  بهه حهافظ در   رسهد  يمه به نظهر   د(

يعنهي سهزاوارتر بهه     «حقّا» ةواژ، «میمل» ریتفس در يزمخشر .ز داشته استین انیالب مجمع

»سهرزنش 

» مستحقّ ةز واژین يو طبرس (4/61: همان) «

 هرچنهد . انهد کار بهرده  ( را به8/332: همان) «
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 بها  يو ييبهه آشهنا   ولهیرن  ،شارحان است مورد اتفاق ياف زمخشرارتبا  حافظ با کشّ

 .نشده است اي اشاره يطبرس انیالب مجمع

 «ذات ةجلو»و  «عراء» 3-3-4

    کردنههد ذاتههم پرتههو شعشههعة از بیخههود
 

 وصف جمال آينة و من روي اين از بعد
 

 دادنههد صههفاتم تجلههي جههام از بههاده 
 

 دادنهد ذاتم جلوة از خبر جا آن در که
     

اشهاره بهه    ،«خود شدن از شعشهعه پرتهو ذات  یب» :معتقدند که يبرخ ،اتین ابياشرح در 

نهور حهقّ بهر او     ،آنگاه که در کوه طهور  ،اعراف دارد ةسور 143 ةيدر آ )ع(يموسداستان 

ات عشهق و  یه چون از آن آب ح» :اند گفته يو برخ ،(763-2/762: ، همانيهرو) کرد يتجلّ

ان یه عزت از م بحج ،شدم يو صفات يذات يو مستعد تجل ز گشتم و مستحقيمحبت لبر

 ياستغراق از نور تجله  ةکردند و باد يذات ياز نور پرتو تجل يخود و فانیداشتند و مرا ببر

در شب قهدر کهه    :ديگويم يياب خويزر .(1200-2/1199: ، همانيالهوت) «دادند... يصفات

 يال واالیه در خ يند، ذات خداونهد دیبه او بخش تازه براتاو را از غصه نجات دادند و 

: ، همهان يياب خهو يزر) جمال جلوه کرده است ةنيدر آ يعني ،ن مظاهر خوديشاعر در بهتر

جههان   ةنه يو عارف با تأمل در آ کند يمدا یپ يتجل يا ذات خداوند در جهان هستي ،(88

 ةنه یجههان آک  ،يا به عبارتي ،برد يم يبه اوصاف معشوق پ ،صانع استکه مصنوع  يهست

 از کشهف و شههود و  ان رحاشه  لهرا  .(2/763: ، همهان يههرو ) وصف جمال معشوق است

و مست حضور معشوق شدن و حضرت حقّ قرار گرفتن  حضور و در معرض پرتو نور

 .دنده يمان برداشتن حجاب و... خبر یدن و از ميجمال دوست د ةنيخود را در برابر آ

در کام حوت و سرنوشهت قهوم    ونس را پس از فرو رفتنيخداوند متعال سرنوشت 

 :است کردهان یر بيرا، به چهار شرل ز يو

»:يمهدت  يآنان برا يمند ساز بهرهونس و ياز قوم  يخوار عراب کشف .1

   .(98: يونس) «

»ت او از غم و انهدوه ونس و نجاي ياجابت دعا. 2

»،«
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»

علهف و   آب ويابهان به  یدر عراء)ب يو افرنهدن و  يونس از کهام مهاه  يرون آوردن یب. 3

 يسهو ه ارسهال به  و  يبر و نيقطياندن يمار و رویز( با حال بیاز هر چ يمرشوف و خال

»:يتا مهدت  آنان يساز مند بهره مان آوردن قوم ويشتر و ایا بيهزار نفر د ص

»

» 

»صهالحان  ةرفتن در زمرو قرار گ يدگيبرگزنعمت از  يمندهبهر. 4

»

شهتر  یونس)ع( بيه ن غزل، ارتبها  آن را بها داسهتان    يا يعرفان ي، معانهبه نظر نگارند

از  ييهها  صهحنه م و ی، مفهاه ها واژهات با یاب يها واژهن و یم، مضامیو مفاه کند يمت يتقو

 دارد:  ياديز يو هماهنگ يخوان هم ،ونسيداستان حضرت 

 روي و ت دوم(،یه )ب ذات پرتهو  شعشهعة  بیخود ازهمچون  يمیمفاه رسد يمبه نظر  الف(

عهراء و نبهر و    ةشهتر بهه واژ  یب ت چهارم(ی)ب ذات ةجلو از جمال و خبر وصف ةآين و من

 يبهه معنها   يعهر ي يعهر  ةاز مهاد  «العراء»را يز ؛س در آن مران اشاره داردونيافرنده شدن 

» .(4/336: 1412 ،يقرشه ) ز استیاز همه چ يان و خاليعر

دو دست و دو پا و صورت را از  «

، يزمخشهر  .(15/49: انابهن منظهور، همه   نهد ) يگويمه  «يمعهار »ن جهت که آشرار هستند، يا

 يههر نهوع پوششه    و اه و  درخهت یاز هر نوع گ يکه خالاطالق کرده  يمران بهرا  «راءالعَ»
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»ديافزا يمبه آن  را «نیزم يرو» يمعنا ،يطبرس .(4/62) باشد

 « سَههقِیمٌ وَهُههوَ» ریدر تفسهه يزمخشههر «

 بدنش مانند بهدن نهوزاد هنگهام تولهد بهود      ،)ع(ونسيت شده که حضرت يروا :ديگويم
(4/62).  

 نیچنه  ات، يه بهه آ  يليتأو ينگاه اب که حافظ، شوديم استنبا ن یچن با اين توصیف،

ز را یهمه چ ،ن افرنده شدیزم يبر رو ياز کام ماه يونس وقتيحضرت  :ر نموده کهیتعب

د و هم آن مران يد از هر پوشش يو ذات خود را خال  هم جسم .ديمرشوف و برهنه د

 ةجلهو گاه حضهرت حهقّ و   يتجل را . در واقع آن مرانيان و بدون هرگونه حجابيرا عر

ن يه . در اافتيصانع و سرشار از کشف و شهود در از خالق و ياله و جلوهإات اقدس ذ

 ةواژو  کنهد  يمان یتامّ و تمام را ب يگرو جلوه يکه برهنگ «عراء»ل یاز قب ييها واژه ،انیم

 ةنه يآپرتهو ذات،   ةل شعشهع یه از قب يری، با تعاب«» در «شفک»

ان ذکهر  يدارد. شها  يفه يو ظر ذات، تناسب قابل تأمل ةجلواز دادن وصف جمال و خبر 

ز بهه  یه ن« »و از پرده برون آمدن در يگرو جلوه ياست مفهوم آشرار

نره بهر نجهات   يعالوه بر ا «» ن شرل کهيبد ؛شود يمده يد يفیشرل لط

مسهتور   يياز جا )ع(ونسي رون آوردنیانگر بیداللت دارد، ب ونس از اندوه و حزنيدادن 

 يدر اصل لغت بهه معنها   «غمّ»را يز ؛هستز یآشرار ن ييدر جا يو پنهان و قرار دادن و

»اسهت  يرانو و يمجاز ش است و اطالق آن بر اندوه و حزن،ستر و پوش

 .(613: راغهب، همهان  )«

»شدن، بر مران بلند داللهت دارد  اره يعالوه بر معنا «ونج» ةماداز  «ناینجّ» چنانچه

در مران بلنهد  » يز در معنایه( و باب افعال)انجاء( نیل)تنجیدر باب تفع وو نج« 

 ز یه ن يسهاز  رون آوردن و برهنهه یه قرار دادن، کشهف کهردن، آشهرار نمهودن، از پهرده ب     

» .( 306 -305 /15 :همهان ) کار رفته است هب

.)همان(«
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 در قالهب  يونس کهه گهاه  يه سرنوشهت حضهرت    دربارة يکالم وحر یجه تعابیدر نت

» م با عبهارت و گاه سو «» با عبارت يو گاه «»

   دارند. يواژگان يستو بَ ييمعنا يو تناسب يسازگار آمده است، «

  ،ونس(ي) ات داستان ذاالنونيات مورد بح  با آیاب ياز ارتبا  واژگان يگرينوع د ج(

 در «ذا» و دوم و چهارم(هاي تیب) در غزل «ذات» ةان واژیست از ارتبا  ما عبارت

»اندسته از اسماء ذات مؤن  ذا و هر دو ،يرا از نظر صرفيز ؛ذاالنون

»

 يذات به صورت استعار ةکه واژ کندياشاره مدر ادامه  راغب .(333: راغب، همان) «

ست یجزء کالم عرب ن ،استعمال گونه نياست و اطالق شده ا ءيش نِیبر نفس و ع

 .(همان)

 ةشيراء از يبا کسر « دادند صفاتم تجلي جام از باده»...  صِفات را در ةواژ ،شارحان د(

بر معنا، ن يارش يدر کنار پرنگارنده  .دانند يمبا ذات متناسب  را  آنو  دانند يموصف 

 نش،يگز يبه معنا «صفو» ةشيراز  «صَفات»ن واژه را ياتوان ياست که م دهین عقيا

 يعنيغزل  ةیکلمات قاف ةیبقاز نظر تلفظ با  «صَفات» جهینت در انتخاب و خلوص دانست

ز یونس ني در داستان «اجتباه» دارد. رالثا صَفات با يخوان هم ات، بَرات، نَبات و...یحَ

ة پنجاهم يآ با مضمونرا ت یارتبا  ب« صفو»شه يفات از ررش صَي. پردارد يخوان هم

   «»: کنديتر مانينماسورة قلم 

 نيقطي ةشاخ نبات و شجر 3-3-5

 دادند نباتم شاخ آن کز صبريست اجر  ريزد مي سخنم کز شرر و شهد همه اين

 يمعهان  اسهت.  آمده (39) 2ت فوق و غزلیبدر  بار دو، تنها «شهد و شرر»و  «شاخ نبات»

و  ينه  ب( ؛حافظ ةمعشوقله و یجم ينام زن الف(: شده ذکر ،«شاخ نبات» يبرا يمتعدد

آنچهه بهه صهورت شهاخ در      د( ؛يز رسهتن یاه و چیگ ةا شاخيدرخت  ةشاخ ج( ؛يقلم ن

کنند يت مقنادان از شرر به صورت شاخه درس شود ويبسته م ،رشته برنبات  ياهکوزه
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توانهد کهام   يمه که  يمعشوق از هيکنا (و ؛بندديد میبر شاخ بکه  يمصرخوشه نبات  هي(

: ، همهان يههرو  )نه.:  حرکهات  شهیرين محبوب  يا استعاره براين بدارد و يریرا ش يعاشق

، يخهالق  برزگر)  ؛(1/266: 1372، يخرمشاه) ؛(2/1203و  1/175: ، همانيالهوت)  ؛(2/764 و 1/133

  .شاخ( ة: ماد، هماندهخدا) و (414و  98: ذوالنور، همان) ؛(112-111: همان

اشاره داشته باشد.  «نیقطي»به توانديم فوق، شاخ نبات يدر کنار معان به نظر نگارنده

مار بود، در عراء و مران یکه ب يدر حالرا پس از نجات از کام حوت  )ع(ونسيخداوند، 

» :نهد اين بهر او رو یقطياز نوع  يدرخت و ز افرندیاز همه چ ير و خالیگآفتاب

، ميکر مترجمان قرآن «

مرهارم   ةم، ترجمه ي)قهرآن کهر   دانه کهرده ا درخت کدو ترجمهه  يه بوتن، را به کدوبُ «نیقطي»

  .(451: ياقمشه ياله و 451: يرازیش

 ،لیه دخ يِعبهر  ياکهدو و بهه عنهوان واژه    ةرا بوت (yaqtin)« يَقْطِیْن»، يرجف آرتور

، اءدُبَّه  يبه معنها  «قطن» ةل ماديذ ،ن واژهيا ،در لسان العرب .(418) ده استمحسوب کر

 يپهنه  ةا ههر برگه  يو  ينام مرداهان رونده، یگ، ههندوان و اریمانند خ ساقه بي اهیگ، قَرْع

» و «شاخ نبات»در «و شاخ نبات» رحضو لرا .(13/345: نابن منظور، همها ) آمده است

 .دکنيت ميبا داستان تقورا غزل  يهماهنگ «» در «

و ه افرنهده  يبر شاخ نبهات حهافظ سها    ميکر قرآن نِیقطي ،اين توضیحات به توجهبا 

نرهه شههد   يبر ا مضافاً ؛داشته استنظر  نیقطي ةنبات شجرإر شاخ نبات به یحافظ در تعب

 وگهر سه  ين از دیقطه ي ةویه . سو و با مياز  شررین ةساقشاخ نبات و  ةویمز با یو شرر ن

ن درخهتِ بهرادرم   يه ا :، فرمود«قرع» دربارة )ص(رامبیکه پ ر آمدهیدر تفاس .متناسب است

ا يه ز بُه  که شدهنقل ز ین و ،کنميآن افطار م ةویبا م و رمیگيمه يسا آن ونس است که ازي

نهرم،   ةویه به م چنانچه .(4/62 :)الزمخشري، همان دادير میرا ش )ع(ونسي ،يکوه يگوسفند

 .(14/260 :همان ،يمصطفو) ن اشاره شده استیقطي يفراوان و مقوخالص، 

 )ع(ونسي با داستان ،صبر و شهد و شرر در غزلان یمرسد يبه نظر م ،نيعالوه بر ا

»: حبس. 1: کار رفتهبه  ريز يعانم ردصبر  .است يفیارتبا  لط

 .(4/438: )ابن منظور، همان «: »یبردبار. 2 «



 1394، پاييز و زمستان 7، سال 2ادب عربی، شمارة / 298

 يماریتلخ با ب يدارو يصبر به معنا .(4/442: همان«»: تلخ یدارو. 3

 يحبس با حبس آن حضرت در دل ماه يو صبر به معنا «سَقیمٌ هُوَوَ» در )ع(ونسي

با شهد و تلخ  يو دارو يبردبار يصبر به معنا، يبه گفتة خرمشاهچنانچه  ؛تناسب دارد

  .(1/673)هام تضادّ داردياشرر و شاخ نبات، 

 ياز همهاهنگ  ييهها ز رگهه یه ن عربي زباندر  «» در شاخ نبات و ،شاخ ةان واژیم

اه یه ، نبهات و گ خهیخ و شی، ششاخه يمعاناز  يري رايز ؛افتيتوان يم ييمعنا و يواژگان

«»: است
.   

» وت یدر ب «اخ نباتش» انیارتبا  م ،هين زاوياز ا ن اساس ويا بر

 شجرة»توان گفت ينجاست که مياست و ا گفته در داستان، مرمل موارد پیش «

   افرنده است. ،مبارک ياهيسا يو غزل و حافظ «شاخ نبات»م بر يقرآن کر «نِیقطي

 جهينت. 4

 ات و اغلهب واژگهان آن،  یه اب ه د که يه دگر، روشهن  183 غزل ير عمودیبا دقّت در س. 1

 .  است شرل گرفته يآناز قصص قر يمشخص داستانر یتحت تأر آگاهانه و هدفمند،

شهة  ير، )ع(ونسيه  قصّهة  يهها غزل بها واژه  مورد از واژگانِ 16دست کم  م کهیافتيدر. 2

 رفته باشد.به کار  يمتفاوت يادر معناز آنها  يبرخگرچه ممرن است  ؛مشترک دارند

 نگهاه  کهه نشهان دهنهدة    عرضه شهد  يروشن يهانمونه ،زیم نیمفاه ر ویدر بخش تعاب. 3

ه، از آن جملهه: نجهات از غصّه    است؛م يدر قرآن کر )ع(ونسيان حضرت حافظ به داست

 يليتهأو نگهاه   کهه نشهان دهنهدة    اتيه در غهزل و آ  «لن نقدر»از بند، شب قدر و  ييرها

 از آن اراده کرده است. «شب قدر»به  .ينزد يمفهوماست که  «لن نقدر»از  خواجه

در  )ع(ونسيه قرار گرفتن و  در مفهوم رونده در کام، با التقام «کامروا»رسد به نظر مي. 4

 يسهازگار  و ، هماهنگي و تناسبي ظريف داشته باشد)التقمه الحوت( نهن  اي يکام ماه

 ن است.یز چنین «بطن حوت»و  «خوشدل»

  )ع(ونسيه و افرنهده شهدن    «عراء» انیم يجاد هماهنگيا به نتواين مقاله ميج اياز نتا. 5
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دن باده از جام یذات، نوش ةخود شدن از شعشعیهمچون ب ييهابیو ترک يابان خالیدر ب

 نة وصف جمال و...اشاره کرد. يآوردن به آ يصفات و رو يتجل

 دارد. يفيظر ي، هماهنگ«نيقطيشجرة » با« شاخ نبات» که میافتين پژوهش دريدر ا. 6

 ،سهت یاز ههم ن  مسهتقلّ  ،محترم شارحان از يبرخ بر خالف نظرغزل  اتیاب . همچنین7

 ت يه روا يهنهر  ، پنههان و ي، رمهز گونهه  ايههام را  يداستان مشخصه وار، اندام يگاه بلره

 کند.يم

 هانوشتپی
 

 حافظ،)« است کشاف کشف بح  و مدرسه وقت چه* گیر صحرا راه و اشعار دفتر بخواه» بیت . 1

 است.« لرشاف عن حقاکق غوامض التنزيلا» سیرحافظ با تف بیانگر آشنايي (،113: 1387

 .(111همان: ) است شرر و شهد دلپريرتراز میوه کش* تو کل. نباتیست شاخ طرفه چه حافظ . 2

ناسب آن با داستاني از قرآن و ت 183غزل و  39 غزل مجال ديگري به تحلیل مشترکات در نويسنده
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