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  :چکیده
کریستوا . کند می فراهم ها رابهتر آن فهم ۀزمین هامتن بین مطالعه روابطبا »بینامتنی« رویکرد

 با متون منديگفتگو به باختین که قائل گريمکالمه ۀنظری بر تأکید با را »بینامتنی«اصطالح 
 یک و حاضر متن عنوان به متن یک معنایی یا لفظی ۀرابط به رویکرد هم است، ابداع کرد. این

 با بررسی قابلیت حافظ این اساس، غزلیات بر پردازد.می غایب متن عنوان به دیگر متن چند یا
که  باشد کالسیک دوره پایان در گرفتن وي قرار خاطر به شاید این و دارد را رویکرد این

برقرار  خود از پیش و هاي دوره خودمتن با را بینامتنی ۀرابط و گريمکالمه بیشترین توانسته
 شعر با انبیا قصص هاينشانه بینامتنی تحلیل و گريمکالمه اثبات اینحاضر  مقالۀ هدف. کند

 تواننمی و دارد نفوذ هایشان زیبایی تمام با حواشی آن و قرآنی قصص او شعر در است. حافظ
 اندرفته کار به شکلی به غزلیات زبانی ساختار در قصص این زیرا ،دانست تلمیح صرفا را هاآن
حافظ با در واقع، . کندمی ثابت بینامتنی صورت به منابع این ازرا  حافظ تاثیرپذیري ادعاي که
 هانشانه آن نظام جایی جابه و داشتند ارجاعی و تاریخی هاییقرآنی که نشانه گیري از قصصوام

ه کرده، و متنی تازه پدید آورد بدل نمادین و متنی درون هایینشانه به را هاآن تأویلشان، و
 ژرار کریستوا، ژولیا باختین، میخائیل بینامتنی مکتب مفاهیم به استناد با تحقیق روش. ستا

  .استه گرفت انجام بارت روالن و ژنت،

     
 27/9/1401تاریخ پذیرش مقاله:                                                                   19/9/1401تاریخ دریافت مقاله:    
      
  

 واژگان کلیدي
غزلیات حافظ*  

 بینامتنی رویکردهاي*
         قرآنی قصص*
رمزي زبان*  
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   مقدمه
ژنت، بلوم ... تا فروید،  کریستوا، ها از آغاز تا امروز یعنی از فن شعر ارسطو تا باختین،لیلحت

ه است. یکی از این رویکردهاي تحلیلی، بود و رویکردها ها... همه بر پایه نظریهیونگ و الکان و 
 که پردازدلفظی یا معنایی بین دو یا چند متن می به رابطۀ رویکرد بینامتنی است. این رویکرد

       دیگر در آن ظاهر چند متن یا  است که یک بستريه عنوان متن حاضر ها بیکی از آن
 1966 سال در بار نخستینرا  intertextuality)(» بینامتنی« اصطالح کریستوا ژولیا شوند.می
هاي میخائیل آرا و اندیشه و با تأکید بر تأثیر تحت ،»رمان گفتگو، کلمه،« عنوان با ايمقاله در

شوند و ها یکباره آفریده نمیاز نظر وي متن کرد. ها، طرحبین متن گريمکالمه باختین دربارة
 ؛ند که با آن در پیوندندحضور دار معاصر یا گذشته از هاییمتن یا متنهمواره در هرمتنی، 

بسنده نیست بلکه پیوندي متن نظامی بسته و خودبینامتنی مبتنی براین اندیشه است که «
 عصردوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد... این متون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند هم

از  )72: 1390مهاجر و نبوي، ». (هاي پیشین تعلق داشته باشندهمان متن باشند یا به سده
هاي ارتباط از متنتواند فارغ و بیدرنتیجه نمی آید،آنجایی که هیچ متنی در خأل پدید نمی

 .)58: 1373بارت، (»انشعاب و اسناد هستندداراي تکثر و «ها دیگر باشد؛ امروزه اثبات شده که متن
است؛ آنچه به صورت  »هم بافتهدر«شود و به معناي اطالق می »پارچه«متن در ریشه به نوعی 
و به تعبیر بارت هر متن  ستها و صداهابافتی از رنگ )61: همان(یند. نشتار و پود کنار هم می

آواز پرندگان ها، گیاهان، گرما، هوا، صداها، نورها، رنگ«د و تجارب گوناگون مانند بافتی از موا
تواند بینامتنی این تار و پود میاست.  )144: 1393مقدادي، (» هاي ساکنان دور و نزدیکو لباس

  را شکل دهد.
محتوایی شعر حافظ نشان زبانی و جایگاه قرآن را در ساختار  ،»حافظ«و»الغیب لسان«دو لقب 

 دهندةنشان ،دانسته شود »زبان غیب«و»زبان وحی« به معنايالغیب  لسان و اگردهد  می
 ،الغیب حافظ را در مقام لسان«این القاب .خواهد بودم شعري حافظ نظا رن دبینامتنی قرآ جایگاه

 و و را تالی کتاب آسمانی کرده استنشانده و دیوان اجایی در نظام عالم، برتر از هر ولی و نبی 
فهم همگانی بشري بیرون برده و در جایی نشانده که تنها آگاهان اسرار  در نتیجه وي را از مدار

ی گویی در جای ،به عبارت دیگرالهی می توانند دیوان وي را همچون رمز آن اسرار بخوانند. 
میان زمین و آسمان زندگی کرده و جز دیدار با فرشتگان و دریافت الهام غیبی کاري دیگر 
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همان دالیل در جایگاهی قرار گرفته که می تواند رابطه عالم نداشته و پس از مرگ نیز، به 
ها یافت  از این رو دیوانش امروزه در تمام خانه .)21: 1379(آشوري،  »غیب و عالم شهادت باشد

جزو حافظان و  شود و کمتر کسی است که بیتی از او را در حافظه نداشته باشد و او را می
طلب آرامش  اومنبع ارتباطی ازبه دیوانش ل أبا تف و در لحظات خاص مفسران قرآن نداند

  .نکند
حافظ چطـور بـا قـرآن و    زبان غزلیات یابیم این است که در اصلی تحقیق ۀمسالبا این توصیف، 

در ش تحقیـق  . رونمود یافته اسـت چگونه  هایش غزل در این پیوند داستان انبیا پیوند خورده و
خواهد بود و با داستان انبیا و قصص قرآنی  فظحا غزلیاتي ها تطبیق مستقیم نشانه این نوشتار

 از را بهتـري  فهـم  بتواند روش این شاید ،واقع در. ی استبینامتن  فرضیه نگارنده بر آن بوده که
  .به دست دهداو و شعر  حافظ زبان

هـر  گیري معانی و مفاهیم تازه است و  هاي شکل ترین زمینه تاثیر و تاثر متون بر هم یکی از مهم
 متنِنقششان به عنوان بیناو  ها تاثیرگذارتر بینی گیري جهان تر باشند در شکل ها مهم اندازه متن

 هاي بعديمتن درمشارکت متون گذشته  هايراه. از دیگر خواهد بودتر  هاي بعدي پر رنگ متن
اسـت  شـعاري  ترین مجموعه اکند. دیوان حافظ یکی از نادرزبانی است که متن دوم انتخاب می

   .شودمی دیدهم رمزي زبان عرفانی و نظا بینامتنی ةکه در حوز
و مقـاالت و  ) 23: 1368 انـوري، ( داننـد  ترین شگرد هنري حـافظ مـی   را مهمم که ایها به رغم این

مـا را   آن دیوان حافظ و شناخت کارکرد زبان ۀاست؛ مطالع شده نوشتههایی در این زمینه  کتاب
 (به قول عرفا زبان اشارت)عرفانی  ـ  تمثیلی ۀبا سویکی از مهمترین کارکردهاي هنري زبان یبا 

داسـتان   یکی از منابع و مصادر این زبان کـه ما را بر آن داشت تا به و د آشنا کر در القاي معانی
زبانی را در شعر خود به کار   کردمند و منسجم این کارتوجه کنیم زیرا او چنان قانون،انبیا است

تصورما این اسـت   .برد که حکایت از جایگاه و ارزش واالي این قصص در نظام فکري او دارد می
عرفـانی   تفاسیر وانبیا  روایات مربوط به قصص ،اساس این کارکرد زبانی را باید در آیات قرآن که

د از را در غزلیـات خـو   هـا داسـتان او داستان انبیا و سایر عناصـر ایـن    .جستجو کردقرآن کریم 
هـا و   از ماجراهاي عبرت آمیز انبیـا بـه همـراه دیگـر شخصـیت      و دکن منظر رمز و نماد بیان می

جـایی  با جابـه  برد و ضمن تفسیر تازه این قصص متنی بهره میصورت بینا ها به حواشی داستان
اي ابـداعی   ا به گونهه ن داستانبخشد. شکل کاربرد ای رمزي و نمادین می ۀها جنببه آن هانشانه
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ییـد مـتن دانسـت بلکـه از مختصـات      أها را صـرفا یـک تلمـیح و شـاهد ت    توان آناست که نمی
  برخوردارند. ،ستهاجایی نشانهو جابه خالقیت ،گیري، تفسیر تازه که همانا وام بینامتنی

 هـاي  هاي عرفـانی تجربـه   لطیفه از آنجاکه ، ودانند از لطایف می پربا توجه به اینکه زبان اولیا را 
مره زبـان بیـان کـرد در    از طریق کارکرد روز را هاآن توان درونی و اموري شخصی هستند و نمی

ایـن کـارکرد اسـت و آنـان معـانی،       ساختار ضـروري و تمثیل جزو  نتیجه استفاده از رمز و نماد
 .کننـد  ستقیم زبان بیـان مـی  کارکرد غیر م ها و مضامین پنهان را با این مفاهیم، حقایق، اندیشه

دارد و  را مخصوص بـه خـود   قواعد و انسجام الگو، اما ،این کارکرد از زبان اگر چه صراحت ندارد
  ن به میزان رمزگشایی آن بستگی دارد. فهم آ

اج این رمزها از غزلیات به بحث اصلی ذکر این نکته مهم است که استخر ورود ش ازپیدر پایان 
سـیرهاي تـازه   آن از سوي حافظ همان نگاه بینامتنی است که شاعر را به تفهاي  ویلأحافظ و ت

  خلف فکري او یعنی کریستوا و باختین بر آن تاکید دارند.ژرار ژنت و رسانده است و 
         تحقیق ۀپیشین

از صورت گرفته است  هاي چنديپژوهشگذاري قصص انبیا و قرآن بر شعر حافظ تاثیر ةدربار
به نوعی به شیوه  )1377( »حافظ عرفان و رندي در شعر«داریوش آشوري در کتاب  جمله

البته این کتاب تنها به  ،العباد پرداخته است سرار و مرصاداال شعر حافظ با کشف بینامتنی
ردپاي داستان قرآنی ابراهیم «داستان آدم در این سه متن توجه دارد. علی نظري نیز در مقاله 

صافات  ةبا آیات سور 354به ارتباط میان غزل  )233: 1391نظري، (»یه حافظدر مژگان س (ع)
داند  می» قاصرات الطرف عین«گرفته از را در این غزل بر» حورالعینقصر«پردازد و اشاره به  می

اما رویکرد  اهیم(ع) قرآنی استز داستان ابرویلی اأتقد است این غزل حافظ ترجمان و تو مع
مقاله بینامتنیت قرآنی در غزلیات حافظ  در شعرش انجام نگرفته است. بینامتنی کریستوایی

با هدف نمایاندن  )1393نی، آفصلنامه مطالعات قر( ها و مسلم رجبیشیرازي به قلم احمدرضا یلمه
یات نورانی وحی در ا بررسی چگونگی استفاده حافظ از آی در اشعار حافظ و بآنبینامتنیت قر

دینی غزلیات او بیش از پیش آشنا نی و آبا رنگ و بوي قر مخاطب را غزلیاتش صورت گرفته تا
نوشته کبري بهمنی و مهدي  »زبهان بقلیوارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار ر«د. مقاله ساز

هاي سیال در معناي برخی از دال ،بر آثار روزبهانبا تکیه  )1394 ،نامه ادب پارسی(کهن منشنیک
آثار روزبهان یکی از نگارندگان مقاله مذکور معتقدند چرا که ،ه استکرد دیوان حافظ را تثبیت
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نیم نگاهی به عرفان حافظ از « در مقالۀ نیز هاي اشعار حافظ است. مهري تلخابیخاستگاه
به مناسبات خاص  )1388ه تخصصی عرفان، (فصلنام »اختارگرایانه)ساسمنظر بینامتنیت(جستاري پ

دیوان حافظ با تفکر عرفانی پرداخته است و نشان داده است که بعد عرفانی دیوان حافظ نیز 
 حافظابل در عمق غزلیات تقهاي عرفانی به شکل ترادف یا به شکل یک بینامتن است و متن

 حضور دارند.
  روش تحقیق

ادبی تطبیقـی   ۀین مقاله بر نظریهاست و اساس ا هروش و نوع تحقیق در این مقاله، تطبیق نشان
کریسـتوا و   3و دیـدگاه بینـامتنی   2در زیبایی شناسی تـاثیر  1کالدیوگیین تاثیر مکتب فرانسوي

ه اصول بندي ب آوري این نکته الزم است که در این تحقیق ضمن پايژنت استوار است. البته یاد
اصالت خود نویسـنده اسـت    شود که داراي تقسیم بندي ارائه می ،دو روش تطبیقی و بینامتنی

روش  بـه   ریسـتوا، بـارت، بـاختین   ک در حقیقت تالش شده ضمن استفاده از تجربیـات گیـین،  
. به همین دلیـل ایـن تـاثیر    برسیم نیز مناسبی در تحلیل بینامتنی و تاثیرپذیري غزلیات حافظ

ره از ترکیـب و اشـا  داستان یا نـام تـا یـک    حافظ از یک  .بینامتنی با توجه به سطح و زاویه دید
  عناصر قصص انبیا قابل تعمیم است.کلیت و 
   جـایی  جابـه  عنصـر وام گیـري،   چهـار  طبیقی این مقاله بـر اسـاس  اصول بینامتنی و ت در واقع،

پـس از مطالعـه دیـوان حـافظ و یادداشـت       نوشتار. در این نهاده شد و تفسیر خالقیت ها،نشانه
هـا بـر    تهـاي رمـزي هریـک از شخصـی     بندي مطالب به بررسی و تحلیل جنبـه  برداري و دسته

حـافظ   غزلیـات  بر تاثیر قصص انبیـا بـر   اصلی تمرکز بنابراین .ه شداساس گفتمان متن پرداخت
  نشان دهیم. وي اشعار در را قصص قرآنی و شکل کاربرد سهم رویکرداین  بااست تا 

  بینامتنیتاز متن تا 
 کننـد.  ي متقابل برقـرار مـی   ي منسجم است که عناصر آن با هم رابطه امجموعه ،از متن منظور

را  گـونی  د آمده، ابعاد گونهبه وجوآن  ه لحاظ تعریف و دیدگاهی که دربارةمتن از آغاز تا امروز ب
 اسـت  کلماتی بافت متن«گفتند، متن می اينوشتهبه هر ؛ گاه در معنایی محدوداستهدنشان دا

                                                             
١  Claudio Guillen  
٢  The Aesthetic  
٣  Intertextuality  



 
                                                                                                                             27                                                     1401   تابستان) سال ششم، شماره بیست و یکم  سابق رخسار زبان( نقد زبانی و ادبی مطالعات/ ...در نقش بینامتنیت داستان انبیا                            

                          

  

و  )94: 1392 آلـن، ( باشـند  معنایی کنندة وضع که یابند می آرایش اي شیوه به و ساخته را اثر که
د. گـاه اثـر و   شـ می هنامیدرساند، متن که معنایی را می ايتر هر پدیدهگاه با دیدگاهی گسترده

در ایـن دو واژه را   بـا برداشـتی تـازه    بـارت و کریسـتوا  نیز مانند دانستند و گاه متن را مترادف 
    ود را یـک اثـر ادبـی در نظـر     منتقدان سنتی موضوع مـورد بحـث خـ   « کردند.مقابل هم مطرح 

منتقـدان   .شـد گرفتند که شکل و معناي آن با انتخاب کلمات توسط نویسـنده تعیـین مـی   می
(مقـدادي،   »ساختارگراي فرانسوي با خنثی کردن یک محصول ادبی آن را یک متن فرض کردند

 کـه  و ... بیان شد از قول باختین، کریستوا، بارت، ژنت در مقدمه بحثپیش از این  .)417: 1393
 تولیـد هاي دیگر آید و هر متنی در یک گفتگو و ایجاد رابطه با متنخأل پدید نمیهیچ متنی در

  .ن پیشین استوام دار متوو هاي مختلف  گاه اندیشه متن تجلی از این رو، هر است،شده
متـون   بـا هر متنی معنایی دارد که کشف و دریافت آن تنها از خوانش متن و درك ارتبـاط آن  

بایـد آن را در  و نیسـت   توان گفت که همواره معنا در متن مسـتقل  می و پذیر استامکاندیگر 
. بینـامتنی بـه   آیدپدید نمیهیچ متنی در انزوا  زیرادریافت  و بینامتنی از روابط متنی اي شبکه

گفتـه   »حاضـر «در متنی که به آن مـتن   »غایب«هاي دیگر به عنوان متن یا متون حضور متن
درون «اصـطالح   با رکت دارندمشا در متن حاضر ی را کههاي غایبمتن . ژنتپردازدشود، میمی

  »پـس مـتن  «، است قرار کردهرها رابطه بو متن حاضر را که با پیش متن» پیش متن«و » متن
ت ذهنـی حاصـل   اي از عملیـا  معناي یک اثر از خـالل سلسـله  « که معتقد استژنت . خواندیم

و شـاید منظـورش از تجربـه و     .)219:  1391(ژنـت،   »شود تجربه و تکرار می بلکه از نو ،شود نمی
بـه   کنـد.  اي باشد که وام گیرنده از متون پیشین در متن خود ارائه مـی  تفسیر تازه ،تکرار دوباره

کنـد، امـا بایـد    بلکـه بـازآفرینی مـی    ،کنـد اي خلق نمـی قول افالطون انسان در اینجا چیز تازه
با خالقیت در بافتاري تازه نظام آفریند؛ را نمی» عین اصل« در این بازآفریتیپذیرفت که مؤلف 

سـازد کـه در   اي میدگرگون کرده، دنیاي معنایی تازه» پس متن« را در» متن پیش« اينشانه
گیـري، خالقیـت، جـا بـه جـایی      جایی باید به چند اصل توجه کرد که عبارتند از وام این جا به

 نظام نشانه و تفسیر تازه.    
هاي  نوشته است که بسان بستريادبیات  ،الیه هستند متون ادبی متونی چند بعدي یا چند

 .آفرینند می را کنند و معنا رسند و در کنار هم زیست می لح میمتنی و فرا متنی در آن به ص
گن که در اي منسجم است فضایی هم ات مجموعهادبی« :گویدژنت در یکی از سخنانش می
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     خود ادبیات هم به نوبه خود  .کنند درونش آثار همدیگر را لمس کرده در هم نفوذ می
 ۀتر فرهنگ که ارزش خاص آن نتیج ست متصل به قطعات دیگر در فضاي گستردهاي قطعه

رون از این رو فهم ادبیات بدون فهم عناصر د .)228: 1391(ژنت،  »ارزش کل مجموعه است
جهان برقرار ه با حتی زبان ادبی در تعاملی ک .باشدممکن متنی و برون متنی آن شاید نا

از این منظر  ،است جهان ها مرهون شناخت آن رسد که درك آن الیه ی مییها کند به الیه می
    که در  هانشانه نظام؛ کندمتنی و در نتیجه ماهیت چندآوایی پیدا میبینا ايمتن سویه

با نظام  »متن حاضر«یا » متنپس«در ،دارندي داللتی بافتی خاص خود را سویه» هامتنپیش«
  روند.اي به کار میاي تازهنشانه

اصطالح « ترین اصلی است که کریستوا در بحث بینامتنی بر آن تأکید دارد، اواین نکته مهم 
اصطالح ..کنداي دیگر توصیف میاي به نظام نشانهبینامتنی را به عنوان گذر از یک نظام نشانه

اي دیگر اي به نظام نشانهیک یا چند نظام نشانه »جاسازيجابه«اي بینامتنی به معن
نظام نوشتاري به نظام نوشتاري  جایی از یکجاسازي نه تنها به معناي جابهبهبنابراین جا..است.

   هاي غیر ادبی و غیر زبانی به نظام ادبی را شامل جایی از نظام دیگر است بلکه مفهوم جابه
زیرا  ،بینامتنی حافظ به این دیدگاه کریستوا بسیار نزدیک است ).144: 1393، (مقدادي» شودمی

دیوان  ردارند دراي تاریخی و ارجاعی برخوقصص قرآنی و داستان انبیا که از یک نظام نشانه
. به بیان اندظاهر شدههاي نمادین و رمزي اي داده به صورت نشانهحافظ تغییر نظام نشانه

بهره برده است  اي از بینامتنی کند به گونه ه میاز زبان اشارتی عرفا استفاد مؤلفوقتی دیگر، 
 ها،متن بین تداخل و با تعامل بلکه ،آید ادبی به صورت آنی پدید نمی-زیرا کارکرد رمزي

تا قابلیت الزم براي نشانه  ،تاباندبازمی خود ررا د شتهگذ گوناي گونهه هتجربهایی از ساحت
به همین است.  متن تولید ها ساختار بینامتنیبین متن تداخل و تعامل این شدن را بیابد.

 روشیهمان  بینامتنی رویکرد .هاستآن ةیژمکانیزم و منوط به دركها  این زبان شناختدلیل 
مکانیزم  ها براي فهم تواند یکی از بهترین روش می است که معتقداین مقاله  هست که نویسندا
  باشد. حافظ کارکرد رمزي و نمادین زبان و

مشاهده رمزي و نمادین حافظ بخشی از زبان  در ها»متنپیش«به عنوان یکی از بینامتنیتی که
قصص قرآنی و کتب مقدس به سبب غایتی که در نظر دارند یکی از . قصص قرآنی است شده،
خواه مستقیم به کار روند خواه  رود:مسلک به شمار میشعرا عارفرمزي  زبانرین منابع ت اصلی
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مستقیم. این تاثیر از چنان ژرفایی برخوردار است که باید گفت این دسته از متون صوفیه و غیر
 یا ندشد از جمله دیوان حافظ بدون وجود قصص قرآنی و دیگر کتب مقدس هرگز زاده نمی

  گی تاثیر گذاريرداختن به چگونبنابراین پ .آمددر نمیبدین شکل  شاندست کم حاصل کار
 پیشامتن زبانها و آبشخورهاي  ترین سرچشمه به عنوان مهم ،قصص قرآنی و دیگر کتب مقدس

  است. هاي این نوشتهاز اهم کار حافظ شعر
  قصص انبیا در دیوان حافظ

حافظ از ونداشته  یبه قصص قرآنصریح یا ضمنی اي  است که اشاره کمتر غزلی از دیوان حافظ
 ان حافظ آنچه را امروزه بینامتنیدیو.باشد ارایه نکردهویلی بیان رمزي أت یآن به شکل

تأثیر ادبی « معتقد است . گییندهدنشان میشعر خود به بهترین شکل  گویند، در ساختار می
آنچه  )145: 1392 کوهشاهی،(» کندادبیات تولید می شود وباعث به وجود آمدن آثار ادبی می

کند بلکه افزود این است که این تنها ادبیات نیست که ادبیات تولید میتوان به سخن گیبن می
به عنوان تاثیر در  آنچه را وي هاي غیرادبی نیز در تولید ادبیات مشارکت دارند.ها و پدیدهمتن

که در  متون پیشین از ايتأثیر ناآگاهانهیا است آگاهانه از متن دیگر   گیري یا وامگیرد  نظر می
تاثیر را بخش مهم و  . گیینبا تلمیح یکی دانست را آن نباید و شودمنعکس میمتاخر  نمت

ا تعدیل ر اثرقدر و ارزش یک  ،کشف تاثیر گویدمیو  داند قابل تشخیص خاستگاه اثر هنري می
 »متنپس« معناسازي هاي متنی متداخل دراین تأثیر ردپاي بیان مطالعه (همان) با .کند نمی

انبیا و قصص قرآنی این مقاله بر تأثیر داستان بنابراین تمرکز  شد. بیشتر و بهتر دریافت خواهد
قصص قرآنی و داستان انبیا را بر  تأثیر بر حافظ است تا از این منظر به اثبات آن پرداخته، سهم

       شعر حافظ نشان دهیم. 
بینـامتنی از   بـه صـورت   به صورت مستقیم و غیـر مسـتقیم   بیت 400بیش از  در تقریباحافظ 
لـی  غز ، کمترغزل دارد 500. با توجه به این که تقریبا است اشعارش بهره بردهقرآنی در  قصص

از این  نیامده باشد. به شکل صریح و ضمنیجنبه رمزي و نمادین داستان انبیا  است که در آن 
مـده در شـعر خـود اسـتفاده     انبیایی که در قرآن نامشان آ بیشترحافظ تقریبا از  رو، اگر بگوییم

  ، اغراق نیست.کرده است
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت عیسـی، حضـرت موسـی، حضـرت صـالح، حضـرت یوسـف،        

 دیگـر رویـدادها و   همچنـین ... ، حضرت شعیب وحضرت یعقوب، حضرت داود، حضرت سلیمان
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اي  که می توان با توجه به پـاره  شودمی دیدهنماد  در شعرش به صورت رمز و این قصص عناصر
 یـن حضـرت ابـراهیم را نیـز بـه ا     به عناصر داستان انبیاي دیگر، شخصیت هایی ماننـد اشارات 
  اضافه کرد.سیاهه 
 شـاهد و گـواه مضـمونی    بیشتر جنبـه  نه به صورت تلمیح و اشاره صرف که قصص این از حافظ
. او ابتـدا از  کنـد دهد، اسـتفاده مـی  گسترش میمتن عمق و به که  ي جدیددر بافتار، بلکه دارد

هـا را بـه صـورت    آن ،وام گرفته هایی زبانی هستند ها را که نشانه داستان این متن قصص قرآنی
تفسیرهاي عرفانی  دروي و خالقیت هنري  بردبه کار می  ی تازهتفسیرهایهاي فرا زبانی با  نشانه

  . دهدها ارایه جا به جایی و تغییر نظام نشانه یعنی  بینامتنیرویکرد  با هااز آن است که
نه ادبیات بـه معنـاي سـاختاري     اما توان ادبیات دانست، از یک نگاه می هایش را داستان وقرآن 

کـه   هـدفی  نبیا به دلیل قصـد و ا قصص قرآن و منتقدان ادبی است، تخیلی که مد نظر ادیبان و
 ارایه پیام و هاهدف نهایی آنکه آنجایی  ازیستند و ي معیارهاي ادبی ن برتابنده ،کنندمی دنبال

ایـن، قصـص دینـی و قرآنـی      وجـود  روند. با بیرون می نیز نطق ادبیاتگاه از م ،اهنمایی استر
گـذاري   و تاثیر ،اندشعرا بوده عرفا و ترین منابع تخیل ، یکی از مهمکم به سبب قدمت خود دست

چه ایـن   ؛شکار است که نیاز به اثبات نداردآ آنگونه فارسیانبیا بر ادبیات دیرپاي   قصص قرآن و
یـا داسـتان    ،ر پـرواز فرعـون بـر داسـتان کیکـاووس     تاثی مانند( ها غیر مستقیم باشد گذاري تاثر

بریـدن سـر    یا بریدن سر ذکریـاء و  و ،آتش با داستان عبور از آتش سیاوشانداختن ابراهیم در 
باشـند    آفرینـی شـده   اي مستقیم در آثار ادبـی بـاز   گونهدینی به  قصص قرآنی وچه  سیاوش) و
بـه   )اسـت  رت صریح در متـون عرفـانی آمـده   هاي انبیا که به صو داستان ،جامی زلیخا (یوسف و
از قصـص   ثرأاي متـ  هاي حاضر به گونه م تا سدهعمده آثار ادبیات عرفانی از سده شش ،طور کلی
هرگز یا امکان پدید این گفتیم  همانطور که پیش ازکه بدون وجود قرآن  اندبودهدینی  قرآنی و

  داشت. ،ه در دست استهاي ماهوي با آنچه امروز فاوتیا دسته کم نتیجه کار ت آمدن نداشتند
 و داستان انبیـا و منابع تاثیرگذار بر غزلیات حافظ قصص قرآنی  ها و ترین سرچشمه یکی از مهم

او تنیـده   شـعر  آنگونه عمیـق برتـاروپود سـاختار   .این تاثیرگذاري  هاست آنتفسیرهاي عرفانی 
شـعر   فهـم ها شـاید امکـان    هاي آن گذاريگی تاثیرچگون توجه به و که بدون شناختاست  شده

شـدت تاثیرگـذاري    آوري این نکته به غایت مهم است که دامنه و یاد حافظ وجود نداشته باشد.
نادیـده   مضـاعف اینکـه   .اسـت  نوشتارهاي مطرح در این  ر از نمونهتفاسیر آن فرات قصص قرآن و
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اینکـه چگونـه    نشـناختن  ر شعر حافظ ود  قصص به جایگاه معنایی این مفسر خواننده و گرفتن
هـاي   به نشانه جدید در یک متن فرهنگی ی،زبان هاي با تبدیل این نشانه کند تا حافظ تالش می

نهفتـه در   هیم ضـمنی و ارجـات مفـ  ا ،ها تمثیل ،اشارات از بسیارينادیده ماندن باعث  ،فرازبانی
بینـی نویسـندگان    یش از جهـان بینی عرفا بـ  جهان رسد ذهن و به نظر می شود. اشعار حافظ می

شـاید بـه همـین دلیـل اسـت کـه عرفـا         اسـت و  رمزگرایی بوده گرایی و انبیا شیفته نماد قصص
اسـت   گذشـته  انبیاي هایی از از قصه آثارشان مملو گویند و میبه زبان اشارت سخن  معتقدند که

  .قرائت نیست ل خواندن وبین قابرمز گشایانه ورمز تفاسیر که بدون یاري
اي برخوردار اسـت   چنان سویه انبیا در غزلیات حافظ از ساختار رمزگرایانه قصص قرآنی داستان

مـر  ایـن ا  ؛دهـد بـه خواننـده مـی   ه را غیر عرفانی و فلسفی، شناختی، که قابلیت تفسیرهاي روان
رمـزي   ایـن سـاختار   .فرازبانی تبدیل شود ۀنشانزبانی به یک  ۀنیست مگر آنکه یک نشان ممکن

هاي قرآنی چنان در شعر حافظ زیبا نشسته است که اگر در منطق دینی بـه عنـوان نقطـه     قصه
ایـن ارزش   ش افـزوده اسـت و   حـافظ بـه ارزش اثـر     فت شعريبا در ،مایه دردسر باشد ضعف و

  . اندتمثیلی شده رمزيهاست که باعث پدید آمدن کارکردهاي شناختی آنمدیون وجوه نشانه 
  گیري تا تفسیر تازهاز وام

  :شودمی دیده هادر آن انهقصه پرداز ي ختارسایعنی  ،هایش روایتی بوده حافظ غالبا غزل
  می خواند دوش درس مقامات معنوي                بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوي

  ي توحید بشنوي بنگر که از درخت نکته          گل ود ـنم آتش موسی   که  بیا یعنی 
  پهلوي   به غزلهاي خورد می  خواجه  تا           گوي بذله سنجند و   قافیه مرغان باغ 

  اسباب دنیوي  رب دننب  دل  زنهار                       جمشید جز حکایت جاماز جهان نبرد
  )366: 1367(حافظ،يعیسورا بکشت یار به انفاس  ما واژگون ختب عجب شنو از ۀاین قص

در  تعلیم بودند و و یها در متن اصلی خود براي بیان فهم بهتر قوانین آسمان اگر این داستان
طور که  ها همان در غزلیات حافظ این داستان، داشتند و ارشادي پاالیشی نیتیک کالم 

 یننماد و يي رمز بیشتر جنبه ،گویی داستان هاي غلظت معیاربا  خواهد شدآن ارائه هاي  نمونه
  اي  صحنه مذکور بنابراین دم عیسی در ابیات اند. تمثیلی یافته کارکرد استعاري وو   پیدا کرده

دینی شد  یهاي عرفان اي از دانش گنجینه گسترش گفتمان عرفانی در قرن هشتم باعث تجلی
به ویژه حافظ که از هوش سرشاري  ارف مسلکعکه این خود امکان و قابلیتی را براي شاعران 
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 .مشخص است هایش آشکار و به قصص قرآنی در غزل توجه حافظ به وجود آورد. ،برخوردار بود
 تی از تعابیريحبه رانکته این  قصص قرآنی داشته و ي خاص به تفاسیر عرفانی وا حافظ عالقه

با توجه به کتبی همچون  وي. شوددیده می، کند ئه میکه در این حوزه از متون پیشین ارا
 توجه مچنین باه و ندعرفانی را بنیاد نهاده بود ۀهاي نظري زبان شاعران که پایه کشف االسرار

توانست  ین نوع رفتار صوفیانه با زبان پرداخت واستمرار ا به ؛و کشاف زمخشري مرصادالعباد به
 ۀاینکه بتوانیم اندکی به سرچشم براي در اینجا، .نمادین باشد رمزي و این زبان ةارتقا دهند

هایی را  نمونه ،پیدا کنیمراه متون صوفیانه  هاي عرفانی و رمزي حافظ از تفسیر نگاه نمادین و
  است. بینامتنی ساختار نشاندهندهکه کنیم  بیان می

نکته مهم در این تحلیل بسیار اهمیت دارد و آن اینکه معیارهاي ما یز تکرار چند پیش از هر چ
نشـانه و   جا به جایی خالقیت در گیري مستقیم یا غیرمستقیم، پس از آندر بینامتنی ابتدا وام

  :است نجام تولید متنی تازه با تفسیري نوسرا
روایتی هر روز خمرت طینه آدم بیدي در مدت اربعین صباحا که به بنگر تا از خصوصیت «

هنوز پیش از نفخ روح این تشریف آدم را گل آدم صدف کدام گوهر شود  هزار سال بود آب و
   )67:1383 (رازي، »بود...

   )201:1367(حافظ،کنند می خمرم مدآ طنیت« اج آندرکان   گوي ي عشق اي ملک تسبیح میخانهدر بر -
  )315 طینت او (همان: بود ز خاك خرابات مگر                      است م خرقه حافظ به باده در گرودام  -
 )193 (همان:به میخانه زدند  بسرشتند و »گل آدم«               ددوش دیدم که مالیک در میخانه زدن -

پیش «ز طین و گل بیان شده، به عنواناز قصه قرآنی سرشت آدم که ااین ابیات حافظ در 
و  نی مانند میخانه، عشق، باده، عشقتولید متن جدید آن را با کلما در وام گیري کرده، و» متن

عاشقانه تفسیر  -هاي ارجاعی آن به عرفانیتا خالقانه با تغییر نشانه خرابات همنشین کرده
 »گل آدم« ،»طنیت آدم« مانند پیشینمتون  تعبیراتبسیاري از  خود را از این قصه ارایه کند.

زبان  ،حافظ به گفتمان عرفانی ۀگذشته از عالق است. کار رفتهبه طریق بینامتنی به 
رمزهاي  نمادها و بود.عرفانی تمثیلی یافته  به خاطر شاعران پیش از او کارکرد ،اش شعردوره

استفاده  از آن نمادها به کرات قصص انبیا از پرکاربردترین رمزهاي غزلیات حافظ است و
 ال آوردنجکه م ندچنان زیاد ،شود نمادها تکرار می رمزها وابیاتی که در آنها این  کند و می
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ي رمزها هایی از نمادها و به نمونه تنها این مقاله ،ها در یک مقاله نیست در نتیجهآن همه
  .پردازدمی قصص انبیا درشعرحافظ

 یـا نمـادین و   کارکرداشـارتی،  به عبـارت دیگـر،   .زبان اشارت زبان حال است ه اقرار خود عرفاب
خواهـد   لطایفی درونی مـی  آید که گوینده از حقایق باطنی و اي زبان هنگامی به کار می رمزگونه

 یعرفـان  معرفتـی با توجـه بـه اینکـه اصـول      شودشخصی میبیشتر رویکرد زبان  و سخن بگوید
  د.ناین زبان به حساب آی نابعم مستعدترینتوانسته  میاین قصص بوده،  یدین تجارب پایهبر

تبدیل شدن به  دادعقابلیت واستهایش،  حاشیه آنی با توجه به عناصر وقصص قر انبیا وداستان 
 در ها داستاناین عناصر  ها و عرفا واهل حال از شخصیت د ونرمزهاي عرفانی را دار نمادها و

استفاده سلوك  مراحل سیر و براي بیان نماد متون وگفتار خود بارها به صورت رمز و ل وئرسا
خضر، نوح، هایی مانند  شخصیت متون است. م ابن عربی از اهم اینکالح که فصوص کنندمی

 نماد غزلیات حافظ به صورت رمز و آدم و...که در سلیمان، موسی، داود، عیسی، شعیب، صالح،
هاي  در ذیل به نمونه رفته است و و معشوق به کار پیر مبدا هستی،خالق  ضمیر، جان، سالک،

  :، از این قسم هستندشود اشاره می حافظشعرها در  کاربرد آن
 )155:1362 (حافظ: که جام دارد در میکده جو       حیات از اویافت »خضر«آبی که  -

نام یکی از پیغمبران یا اولیاست نام او در قرآن نیامده اسـت و تنهـا چیـزي کـه هسـت      « خضر
در شـعر حـافظ بـا جـا بـه       .)247: 1366(شمیسا،  »و حصول علم لدنی است وصف او به عبودیت 

 سـالکی  رمزخضر  است، از این رو،هاي ارجاعی به نمادین بدل شدهها از نشانهجایی نظام نشانه
خضـر(ع)   حضـرت  .اسـت  و آب نیز تفسـیر نمـادین عشـق    رسیده کمال و پیر مقام به که است

 طریقـت  پیـر  از رمـزي  ود نما داشته او با که ماجراهایی موسی(ع) و با همراهی خاطر به تقریبا
 در اسـت.  دهبـر  راک به شکل بهترین بهدر ابیات زیادي  را نماد این حافظ که است شده معرفی

  است: الهی روح و کامل انسان رمزخضر  زیر،  تابیا
 )162 ببرد (همان: مباد کآتش محرومی آب ما         راهی کو »خضر«گذار بر ظلمات است  -
  )199 همرهان سوارارانند  (همان: روم ومی یادهی     که من پی خجسته خضراي  شو تودستگیر -
 شد باد بهاران را چه گل اخش از چکید خون  پی کجاست؟  فرخ خضر گون شد آب حیوان تیره -
 )185 (همان: -
 همان)(ر چو آب حیوان باشدنهان ز چشم سکن  همنشین باشی خضرکه با  گرت هواست -
 )188 (همان:سلیمان گل از باد هوا باز آمدکه     باز  داودي ي نغمه برکش اي مرغ سحر -
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در این بیت مانند دیگر  .سلیمان نماد معشوق عاشق است و سالک و داود در این بیت نماد
تی قرآنی انجام گرفته است و داود (ع ) که در متن قرآنی شخصیگیري از متن شواهد وام

یخی به از ویژگی ارجاعی و تار ايجا به جایی نظام نشانه با تاریخی ـ دینی دارد به واسطۀ
 است. نشانه نمادین و رمزي تبدیل شده

   )123 (همان:زمان است که خاتم با اوست  سلیماناو       گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی -
از پیامبرانی است که بارها از وي و سایر موضوعات در ارتباط با او در قرآن سلیمان حضرت 

از این شخصیتی تاریخی و دینی است. حافظ اگرچه او سخن گفته شده، به روایت قرآن 
نماد  رمز و ها از وي بارآنی وام گرفته اما با خالقیت و جا به جایی نشانهداستان تاریخی ق

در این  صاحب سلطنت دل است. (لب) به خاطر خاتم لعل وي .کنداستفاده میپیر  معشوق و
  .کندتفسیر یا تأویلی تازه از داستان ارایه می ،ها با خالقیتبیت نیز حافظ با جا به جایی نشانه

  )257 (همان: آمد عشرت اشارت حضرت سلیمانکز              پیک بشارت آمد ،دوش از جناب آصف -
  مقام الهی.حضرت سلیمان رمز ونماد 

 )289 (همان: بروم ملک سلیمانرخت بر بندم وتا    وحشت زندان سکندر بگرفت         دلم از -
  .مبدا هستی جان و نماد روح و ملک سلیمان رمز و

 )195 (همان: کند شعیبکه چند سال به جان خدمت     وادي ایمن گهی رسید به مراد شبان -

در قرآن دو شخصیت دینی و تاریخی هستند و حافظ با خالقیت و جا به جایی  و شعیب سیمو
به کار  مرادو  رمزي از پیر نماد و را شعیب و نماد سالک حضرت موسی را ،متنپیش هاينشانه
 هاي این بهره بردنهم وام گیري، هم جا به جایی و خالقیت و تفسیر تازه از شاخصه .استبرده

  است. 
 )212 (همان:  دعاد وثمورها کن حدیث  شراب نوش و            عیسی دمدست شاهد نازك عذار ز -

در وامگیري حافظ با جا به جایی  ،دارد ـ تاریخیدر قرآن شخصیتی دینیعیسی حضرت 
 وهمیات و ثمود رمز هواي نفس و عاد و و شودبدل می معشوق ي ازرمز نماد وها به نشانه

؛ خالقیت و تأویل و تفسیر در آن ابیات مشهود شوند می  سلوك و سیر نفس اماره که مانع
  است.

  
  دیو چو بیرون رود فرشته درآید    ت جاي صحبت اضدادیسخلوت دل ن -

 )218:  (همان تاکه قبول افتد وکه در نظر آید    نمودند  یشخو  متاع    حطال صالح و
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هاي هستند که در چند آیه از قرآن با نشانه مثبت و منفی در قرآن دو شخصیت و طالحصالح  
صالح  هاشود. در شعر حافظ با تغییر و جا به جایی نشانهمی تاریخی ـ ارجاعی از آنان صحبت

  شود.تأویل می مدعی وطالع نماد زاهد ،راستین عاشق رمز سالک و نماد وبه 
 )114(همان:ستا افتادهم یست که بر عظم رمعکس روحی    بر قالبم اي عیسی دم تو قد ۀ سای -

هاي هاي تاریخی ـ دینی قرآن کریم است و از شخصیتاز مهمترین شخصیت عیسیحضرت 
دهد بارها از این ها به خرج میمورد عالقه حافظ. وي با خالقیتی که در جا به جایی نشانه

  .نماد پیر و معشوق است بیت فوقدر  برد. شخصیت به صورت رمز و نماد در شعرش بهره می
 )194 (همان: دمی کجاست که احیاي ما کند عیسی     حافظ به عشق سوخت می و جان رفت در سر -

  .معشوق است کامل و انسان و و عیسی نماد پیر      
 )220 همان:( آید آنجا به امید قبسی می موسی           بس ز آتش وادي ایمن نه منم خرم و -

هاي تاریخی ـ دینی قرآن است که همواره از زوایاي مختلف مـورد   از جمله چهره موسیحضرت 
بـا وي   کـه عناصـري  و  حضـرت موسـی  زندگی  هايویژگی ا استفاده ازحافظ ب، توجه عرفا بوده

 هـاي بـا هنرمنـدي و خالقیـت، نشـانه     قـارون، وادي طـور و ...   مانند سـامري،  شدندمرتبط می
نمـاد سـالک    دهد در این جا به جایی  موسـی تغییر می هاي نمادینتاریخی ـ دینی را به نشانه 

  است.
 خواند دوش درس مقامات معنوي می                         بلبل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوي -

  )366 (همان: بشنوي  ي توحید نکته درخت   از تا     گل نمود آتش موسی  بیا که یعنی      
  .ست یرمزي از تجلی معشوق نماد و بیت باالموسی در 

به عنوان موانع  هجان...از سایر عناصر این قص الک وس و معشوق و در مقابل این رمزهاي پیر
ها در شود که همه اینتأویل می ونفسِ بد فرمايعالم مادي  دیگر عناصر سلوك مانند وهم و

  افتد.اتفاق میها و خالقیت شاعر سایه جا به جایی نشانه
 )176 (همان: آتش نمرودکنون که الله برافروخت          به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی -
 )162 (همان:ببرد بیضاکیست که دست از ید  سامري     باز دهد عشوه مخور نگ گاوي چه صدابا -

   .سامري رمز ونماد هواي نفس ونفس اماره و وهمیات هواي نفس ووهم
 )209 (همان:چون سامریش در گله بود ساحري هزار      ي مست آن چشم جاودانه  و  قیاس کردم -

  هایی دنیایی است.زیبایی مري رمز ونماد امور مادي وسا
 )311 (همان: بشکن ناموس سامري و به غمزه رونق    بازار ساحري بشکن   اي کن و کرشمه -
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  شود. میناموس سامري رمز ونماد امور دنیایی که مانع سیروسلوك      
 )344 (همان: ها داد سوداي زر اندوزيون را غلطکه قاررا صرف عشرت کن    داري خدا اي گرخرده چوگل -

               اند و دنیا مانع سلوکشان شده است. خوردهکه فریب دنیا را است قارون رمز افرادي 
 )106 (همان: کجاستموعد دیدار کجا آتش طور                 در پیشوادي ایمن  ره شب تاراست و -

  نمادي از سیر وسلوك است. وادي ایمن هر کدام رمز و موعد دیدار و آتش طور و
 )222 (همان: بسوز که مهدي دین پناه آمد بگو   شکل ملحد دجال فعلکجاست صوفی  -

  وهمیات. هواي نفس و ،دجال رمزي از موانع راه عشق
گشت حضرت عیسی  فراي جاي زیبایی به قول نرتروپپناه در محور جانشینی به  مهدي دین

  (ع) شده است.
 )229 (همان: غم مخور طوفانبان ز  است کشتی نوحچون ترا      بنیاد هستی برکند  فنا  سیل اي دل ار -

طوفان موانع  و شیخ هدایت است و پیر  رمز  نیز حنو موانع راه است و ها وسیل فنا رمز سختی
  .هاوسختی

 )304 (همان: اهرمنانفارغ گذر از  مرد یزدان شو و  ز دشمن بگسل به دست آر ودامن دوست  -

  .ندستههمیات وموانع راه سیر وسلوك اهرمنان رمزي از و
و تأویل و سازي مضمونحرکت ، استترین روابط بینامتنی رخ دادهدر بیت زیر یکی از عالی

  تفسیر در متن حاضر دقیقا عکس معنایی است که در متن غایب آمده است: 
  )99همان: کیمیاي هستی قارون کند گدا را ( دستی در عیش کوش و مستی       کاینهنگام تنگ ـ     

قارون در قرآن کریم فردي زر اندوز و حریص است در حالی که در این بیت جا به جایی 
      .ها باعث شده نماد عاشق کامل باشدخالقانه نشانه

  گیرينتیجه
که نشان داد نباید بینامتنی را همان تلمیح ضمن این بررسی روابط بینامتنی غزلیات حافظ

ثیري شگرف بر ، تاهاي آن به عنوان منبعی مهمبا قرآن کریم و داستان شاعر آشنایی دانست؛
گیري از داستان انبیا شروع شده و با گذاشته است. بینامتنی حافظ با وام شذهن و زبان و خیال

شود؛ هاي متن غایب ختم میها به تفسیري تازه و جدا از نشانهخالقیت و جا به جایی نشانه
با  است. شاعرهاي حافظ پیرنگ دینی بخشیدهساختاري از روابط بینامتنی که به ساختار غزل

هاي نمادین مضامینی گاه موازي با مضمون تاریخی ـ دینی به نشانه هايجا به جایی نشانه
   کند و از این طریق به متن خود بعد و عمق در نفی کامل از آن خلق میمتن غایب و گاه 
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، هایی مانند حضرت نوح (ع)شخصیتحافظ با ایجاد روابط بینامتنی از در واقع، بخشد. می
پیر  روح و نماد غزلیاتش باو...در  حضرت سلیمان(ع) حضرت عیسی (ع) و، حضرت خضر(ع)

 عاشق نماد سالک وبا آدم و...  حضرت موسی و هایی مانند شخصیت از و معشوق طریقت و
ل، دجا ،(اهرمن)اهریمن ،سامري ،نمرود همچون ها این داستان سایر عناصر .استاستفاده کرده

 سحر و طوفان ظلمات و نفس اماره هستند و هواي نفس و ،رمزي از موانع و نماد و... اسکندر
به . اند امتحان سالک قرار گرفته رمز ابتال و سلوك و هاي راه سیر و آتش نمرود رمزي از سختی

هاي متن غایب در متن حاضر نه تنها باعث حافظ با جا به جایی و تغییر نشانهطور کلی 
هاي قرآنی به متن خود اصالت معنایی متن شده بلکه با بهره بردن از این نشانه سترشگ

  .است بخشیده
  

  :منابع
 .نیلوفر جامی و ،تهران:الدین خرمشاهی توضیحات بهاء ). ترجمه و1376قرآن کریم ( -
چاپ اول ویرایش  ،تهران: نشر مرکز ،عرفان و رندي در شعر حافظ) 1379( آشوري، داریوش -

 .دوم
 .جو، تهران: نشر مرکز. چاپ چهارمپیام یزدان ۀ، ترجمبینامتنیت) 1392آلن، گراهام ( -
 .چاپ اول: علمی، ، تهرانیک قصه بیش نیست) 1368حسن( ،انوري -
مراد فرهادپور، سال اول،  ترجمۀفصلنامه ارغنون،  ، »از اثر تا متن« )1373(، روالن  بارت -

 67ـ   57صص ، 4شماره 
ارتباط بینامتنی دیوان حافظ و آثار روزبهان «)، 1394منش (بهمنی، کبري و مهدي نیک -

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، نامه ادب پارسیفصلنامه کهن، » بقلی
 .69- 47، صص 1394شماره اول، بهار 

 : موسسه مطالعات وتهرانس، داستان پیامبران در کلیات شم ،)1369( پورنامداریان، تقی -
 .تحقیقات فرهنگی

 .فرهنگی تهران: علمی و، هاي رمزي در ادب فارسی مز داستانر، )1367(، پورنامداریان، تقی -
ن حافظ از منظر بینامتنیت(جستاري نیم نگاهی به عرفا«)، 1388تلخابی، مهري ( -

 .1388، پاییز 21، سال ششم، شماره تخصصی عرفان فصلنامۀ، »پساساختارگرایانه)
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 .اساطیر :تهران، جربزه دار به کوشش ع. ،دیوان حافظ ،)1367(شمس الدین  حافظ، -
، تهران، علمی و ، به اهتمام محمد امین ریاحیالعباد مرصاد ،)1383الدین ( رازي، نجم -

 .فرهنگی، چاپ دهم
  .آذین حسین زاده، تهران: نشر قطره ۀ، ترجمها آرایه ،)1391ژنت، ژرار( -
 . ، چاپ اول، تهران: فردوسفرهنگ تلمیحات ،)1366شمیسا، سیروس ( -
 :تهران یزدانجو، پیام ،پسامدرن سوي به: در »رمان مکالمه، کلمه،« ،)1381( ژولیا کریستوا، -

 .مرکز
    تأثیرگذاري حافظ بر ملک «، )1392( علیرضا ،انوشیروانی ،اهللا روزبه کوهشاهی، روح-

  بیست و  ةسال یازدهم، شمار ادب غنایی، ۀپژوهشنام، »الشعراي انگلیس آلفرد لرد تنسن
 .)143- 162( صص:یکم،

  تهران: نشر چشمه، چاپ اول.، نقدادبی نامۀدانش) 1393مقدادي، بهرام ( -
 تهران: نشرمرکز. شناسی شعر،به سوي زبان) 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي ( -
 فصلنامۀ، »(ع) در مژگان سیه حافظ رد پاي داستان قرآنی ابراهیم«) 1391نظري، علی ( -

 . 233ـ  263، صص  25، سال سیزدهم، شماره علمی پژوهشی کاوش نامه
،  »بینامتنیت قرآنی در غزلیات حافظ شیرازي«)،  1393ها، احمدرضا و مسلم رجبی(یلمه -

 .147- 161، صص 19، سال پنجم، شماره فصلنامه مطالعات قرانی
 
 
 
 
 
 

  


