فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره چهارم /زمستان 2931

تحلیل شکل مبنا بر غزل حافظ با رویکرد قرآنی واژه یوسف (ع )
محسن ذوالفقاری

2

چکیده:
توجه به شکل و فرم آثار ادبي و تحلیل رویکردهاي شکل مبنا با توجه بهه نرریهاا ادبهي بها تکیهه بهر وا ه
یوسف (ع ) در غزلیاا حافظ و قرآن کریم محور اصلي مقاله است .نرر به این که نگاه فرمي و شهکلمدار بهر محهور
مزبور مسبوق به سابقه نیست و کار بکري است ،لذا ضرورا دارد تا در این زمینه با تکیه بر حاصل نرریهاا شهکل
مبنا و فرمي ،کار عملي و بومي صورا پذیرد .به همین منرور تبیین اصالتهاي شکلي ه فرمي غهزل حهافظ و قهرآن
کریم در این مقاله اهمیت داده شده است.
در این نگاه اصالت وا گاني حافظ ،تبیین عناصر سازنده غزل حافظ و قرآن کریم با تکیه بر وا ه یوسف (ع )،
میزان پیوند این عناصر ،چگونگي پیوند این عناصر ،گونههاي تناسب و تعامل ،اعم از زبهاني ،زیبهایي و موسهیقایي،
دستوري و تبیین اشاراا قرآني در شعر حافظ به عنوان زیرساخت غزل حافظ و ...اثباا شده است.
کلیدواژهها :شکل ،قرآن ،غزل حافظ ،یوسف (ع )

مقدمه
نرریه هاي ادبي در دوره جدید و گستره نشر این نرریاا امروزه در حدي اسهت کهه مطهانبین زیهادي را بهه خهود
جذب کرده است .ترجمه هاي گوناگوني از این آثار نیز نشانگر همین امر است .مسأله این جاسهت کهه آثهار موجهود در
این زمینه با وجود همه افراط و تفریطها د ر تعاریف و بیان میاني نرري ،کمتر بهه نقهدهاي عملهي و راهبهردي منتههي
شده است .از سویي وجود بعضاً آثار انتقادي ه متني بویژه از زاویه دید نرریه هاي سهاختاري ،فرمالیسهتي و شهکل مینها
بدون توجه به نگاه بومي باعث شده است تا منتقدان به چارچوب واحدي بسهنده کننهد و تقلیهدوار صهرفاً بها جابیهایي
وا گان متون مقاالتي را با عناوین «نرریه ادبي ...در فالن اثر یا بهمان اثر» بدون نگاه مبتکرانهه و مسهتقالنه مقهاالتي را
بنویسند.
نرح این مسأله که نرریاا ادبي اگر با گزینش اولویتههاي بهومي ه ادبهي در صهدد تشهریل اصهالتهاي متنهي
باشد ،یقیتاً به تحلیل چند منروره بدل خواهد شد و از صرف تقلید نرریه هاي ادبي خارج ميشود .بها ایهن وجهود بنهده
نیز مدعي تمام و کمال این سطن نیستم و لیکن تالش خواهم کرد به تحلیل «شکل مبنا» بر غزل حهافظ بها تکیهه بهر
وا ه «یوسف» (ع) بپردازم و نیت دیگر این تحقیق تبیین و تحلیل تهأثیراا قرآنهي حهافظ بها تکیهه بهر وا ه یوسهف(ع)
خواهد بود.
در کتب نقد ادبي و نرریه هاي ادبي از وا گان «فهرم ،شهکل ،سهاختار» بسهیار اسهتفاده مي شهود و در نرریهاا
فرمالیستي ه ساختار گرایي به تبع از این وا گان بسیار استفاده ميشود2 .
از کساني که به این روش ،عنوان «شکل مبنا»داده اند صاحب کتهاب «نرریهه هاي نقهد ادبهي معاصهر» «لهی
تایسن» است( .لی

تایسن ،2931 ،ص )121وي معتقد است که متن ادبي را تنها از نریق شهکل آن مي تهوان ادرا

کرد (همان) .دیگران ،عمومهاً وا ه «شهکل» را کمتهر بهه کهار ميبرنهد و از و ا ه «فهرم» و «صهورا» اسهتفاده ميکننهد.
** تاریخ دریافت  2905/90/52 :تاریخ پذیرش 2905/22/ 21 :
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 -نويسنده مسئول  :دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک m-zo lfaghari@araku.ac.ir

شفیعي در رستاخیز کلماا ضمن تشریل نرر فرمالیسهتهاي رو ،،از وا ه« .صهورا» بهه عنهوان روابهط بهین عناصهر و
مواد اثر ادبي نام ميبرد ( شفیعي کدکني ،2932 ،ص )17و ميگوید :صورا گرایان رو ،معتقد به تبیهین «نقشههاي
متقابل هنر سازهها در درون اثر» هسهتند( .همهان ،ص )11نیهز صهاحب کتهاب مبهاني نرریهه ادبهي وا ه «فهرم» را بهر
ميگزیند و نهایت نرر ایشان این است که « معنا در فرم تنیده» شده است( .هان

برتن  ،2939،ص)54

در نگاه «شکل مبنا» آنچه در بیشتر آثار مربوط به این نرریه ادبي مشهاهده مي شهود توجهه بهه شهکل متهون
ادبي است؛ به گونه اي که معتقدند « معنا» نیز در درون شکل است (همان) به عبارتي معتقدند «قرائت تنگاتنه یعنهي
بررسي موشکافانه و رابطه پیچیده بین عناصر متن» ما را بهه «درونمایهه» ميرسهاند( .لهی

تایسهن ،2931 ،ص )121

همین مؤلف در تحلیل شکل اثر ادبي به «وحدا اندا مدار» عناصر شکل اعتقاد دارد (همهان ،ص  )127شهفیعي نیهز در
تحلیل تقابل صورا و محتوا از نگاه صورتگرایان رو ،،بحث تقابل را غلط ميداند و به ایهن نکتهه گوشهزد ميکنهد کهه
محتوي همان چیز است کهه از نریهق صهورا بوجهود ميآیهد (شهفیعيکدکني ،2932 ،ص ( )19نیهز ر  :رنهه وله ،
 ،2919ص  /122ان ایوتادیه ،2913 ،ص ( / 13برناموران ،2933 ،ص  231به بعد /جهي .اي .کهادن ،2937 ،ص /133
ریچار هارلند ،2932 ،ص  /232باب احمدي ،2912 ،ص  )233لذا باید گفت نگاه شکلي به آثار ادبهي هرگهز بریهده از
معنا نیست ولیکن شکل و شیوه رسیدن به معنا با شیوه معناگرایان تفاوا دارد .هر چند ممکن اسهت بها نگهاه افرانهي
در عرصه نقد شکلي بعضاً مشاهده شود که به صورا و شکل اثر ادبي پرداخته شود و از شهکل و صهورا بهه درونمایهه و
معنا اشاره نشود.
در باب پیشینه تحقیقاا «شکل مبنا» گر چه بحثهاي نرري زیادي انیام شده است ولي نقد علمهي بهر شهعر
حافظ با رویکرد وا ه قرآني یوسف(ع) انیام نشده است و مقاله حاضر از جهت شیوه و رویکرد بکر اسهت .تحقیهق حاضهر
در صدد پاسطگویي به این سؤال است که جایگاه فرمي و شکلي وا ه یوسهف(ع) در شهعر حهافظ چگونهه اسهتی بهدین
منرور در ساختار مقاله حاضر به تبیین اصالت حافظ در کاربرد وا گان مربوط به پیامبران ،تحلیل زیر سهاخت اشهعار بها
توجه به آیاا قرآني و تحلیل عناصر سازنده آن ،نقد پیونهد وا گهان در کلیهت و نقهد عرصهني ابیهاا؛ تعامهل و تناسهب
وا گان ،تعامالا زباني ه موسیقیایي ،محور هم نشیني و جانشیني وا گهان و ...پرداختهه شهده اسهت .البتهه بایهد ااعهان
دا شت که ضمن نقد شکل مبنا ،چهره یوسف (ع) در دیوان حافظ و قرآن به صورا جامع ترسیم شده اسهت( .نیهز ر :
خرمشاهي ،2921 ،صص 3ه )311
حاصل کالم در پاسخ به سؤال فوق در ایل به تفکی

آمده است:

 )1تحلیل آماری واژگان ذیربط به انبیاء در شعر حافظ
با عنایت به قرآن کریم نشان ميدهد که شاعر بهه پیهامبراني چهون سهلیمان(ع) ،آدم(ع) ،یوسهف(ع) ،عیسهي(ع)،
موسي(ع) و خضر(ع) بیشهتر توجهه داشهته اسهت؛ بهه گونهه اي کهه تصهویر حضهرا یوسهف ،عیسهي ،موسهي و حضهر
علیهم السالم هر کدام قریب به  17رویکرد و حضرا آدم و سلیمان علیهم السالم بالغ بر  17رویکرد دارند که همهه ایهن
رویکردهاي حافظ از حیث شکلي و فرمي در خهور اهمیهت و بحهث هسهتند .پیهامبران دیگهر همچهون ابهراهیم خلیهل،
رسول اکرم(ص) و ...از حیث کاربرد کمي کمتر مورد اشاره حافظ هستند.
نرر به اهمیت پژوهشهاي «شکل مبنا» و به عبارتي نگاه فرمالیستي ،در این مقالهه ابتهدا بهه تبیهین گفتمهان
حافظ و تشریل تأثیرپذیريها مي پردازیم سهپ

بهه تبیهین عناصهر سهازنده و کهارکرد عناصهر .آنگهاه جایگهاه شهکلي

حضرا یوسف(ع) در دیوان حافظ انتطاب و بررسي ميگهردد و ویژگي ههاي فرمهي آن در تعامهل بها آیهاا قهرآن کهریم
بررسي ميشود.

پیوند عناص ر و میزان تعامل و تقابل اجزاء سازنده؛ تعامالا موسیقیایي ،عوامل انسهیام و ویژگيههاي چیهنش
زبان از مهمترین بطشهاي مقاله است که با توجه به آیاا قرآني ايربط به یوسف(ع) در اشعار حافظ بررسهي گردیهده
است.
1ه )2عناصر سازنده وا ه با تکیهه بهر وا ه «یوسهف» را ميتهوان در کلمهاا و ترکیبهاتي چهون « حسهن و یوسهف،
یوسف و زلیطا ،یوسف و مصر ،یوسف و چاه ،یوسف و فروختن ،یوسهف و زر ناسهره ،یوسهف و کنعهان ،یوسهف و سهلطنت،
یوسف و پدر(یعقوب) ،یوسف و برادران ،یوسف و پیهراهن ،یوسهف و زنهدان» و وا گهان و ترکیبهاا ايربهط بهه یوسهف،
چون «کلبه احزان و یعقوب ،شکسته بیت الحزن (یعقوب) و »...مشاهده کرد.
9ه )2در تحلیل وا گاني این عناصر سازنده مي توان به این نکته پي برد که بهن مایهه همهه ایهن عناصهر حهول وا ه
کلیدي و محوري «یوسف» ميگردد .از سویي مي توان گفت که حافظ در انتطاب این عناصهر و بن مایهه ها کهامالً متهأثر
از قرآن است .توجه به نقد عرضي وا گان مرتبط با یوسف در هر بیت نشان ميدهد که شاعر هر رویکردي را جهدا جهدا
مطرح کرده است و در صدد تعامل عناصر در نول غزل نبوده است .تشهریل مصهادیق نشهانگر همهین مدعاسهت کهه در
زیر ميآید.
2ه9ه« )2یوسف» و «برادران» از وا گان کلیدي شعر حافظ برگرفته از بن مایههاي قرآن است .حافظ:
عزیههز مصههر بههه رغههم بههرادران غیههور

ز قعههر چههاه برآمههد بههه اوج مههاه رسههید
(غزل  ،191ص  ،537ب) 4

و یا در بیت:
پیراهنههي کههه آیههد از او بههوي یوسههفم

ترسههم بههرادران غیههورش قبهها کننههد
(غزل  ،232ص  ،933ب )1

در قرآن کریم هنگامي که یوسف خوابش را بهه پهدر ميگویهد ،پهدر سهفارش ميکنهد کهه ایهن مطلهب را بها
برادرانش بیان نکند و یوسف را از کید برادران بر حذر ميدارد :اذ قال یوسف البیه یا اَبتِ انّیی ریییت(  ....یوسهف)5،
 قالَ یا بُنیَّ ال تقصص رویاک علی اِخوتک فیکدوالک کیداً ( یوسف 2 ،و )4
در جاي دیگر حافظ همین دو وا ه کلیدي را ميآورد:
کز غمش عیب دیدم حال پیهر کنعهاني
یوسف عزیزم رفهت اي بهرادران رحمهي
(غزل  ،525ص  ،353ب )2
نیز آیاا  29و  23 ،21تا  22سوره یوسف که این وا گان از وا ههاي کلید است.
1ه9ه« )2یوسف» و «چهاه» از وا گهان شهعر حهافظ برگرفتهه از آیهاا قرآنهي اسهت .حهافظ در ابیهاتي بحهث
«یوسف» و «چاه» را این گونه ميآورد:
ببین که سبب زنطدان تو چه ميگویهد

هزار یوسف مصري فتاده در چه ماسهت
(غزل  ،13ص ) 15

در این بیت گرچه بحث اصلي معشوق و زنطدان معشهوق اسهت ولهي شهاعر در کنهار آن بهه مسهأله افکنهدن
یوسف در چاه توسط برادران اشاره کرده است؛ « فلّما اهبوا بهه و اجمعهوا ان ییَعولهوا فهي غیابهتب الیهبّ ( » ....یوسهف،
)24؛ وقتي یوسف را بردند ،اجماع کردند که او را در ته چاه افکنند. ...
و نیز هنگامي که کارواني مي آیهد و بهراي برداشهتن آب ،دلهو خهود را درون چهاه مي انهدازد و آنگهاه یوسهف را
ميیابد« :و جاءوا سیارةٌ فارسولوا واردوهم فاودلي دلووهُ قال یا بشَري هذا غالمٌ( ...یوسف)23 ،

در آیاا دیگر نیز همین دو وا ه یعني «یوسف» و «چاه» محور آیه است  :قیال قالی م نِینالت التقالیوا یوسیف
والقوه فی غیابتِ الجبّ ...
تأکید حافظ هم بر این دو وا ه محوري متأثر از آیاا است:
عزیههر مصههر بههه رغههم بههرادران غیههور

ز قعههر چههاه برآمههد بههه اوج مههاه رسههید
(غزل  ،191ص  ،537ب) 4

نیز:
بهدین شکسهته بیهت الحزن کهه مههيآرد

نشههان یوسههف دل از چههه زنطههدانش
(غزل  ،112ص  ،423ب )1

9ه9ه« )2یوسف» و «فروختن» او مبناي وا گاني خود را در شعر حافظ از آیاا زیر ميگیرد :و شَیرَوهُ بینٍ
بخس دَراهتَ نعدودة و کانوا فیه ن َ الزاهدی ( یوسف)17 ،
به عبارتي یوسف را به دراهمي اند فروختند .آن گونه که حافظ ميگوید:
یار مفروش به دنیا که بسي سهود نکهرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروختهه بهود
(غزل  ،174ص  ،512ب ) 1

و یا در مقام اهمیت قناعت ميگوید:
که هر که کنج قناعت به گهنج دنیها داد

فروخههت یوسههف مصههري بههه کمتههرین

ثمنهههههههههههههههههههههههههههههههههههيص  ،341ب ) 9
(غزل ،523
5ه9ه« )2یوسف» و «پیراهن» یوسف دو وا ه اي هستند که مبناي قرآنهي دارنهد و حهافظ از ایهن دو وا ه سهود
ميجوید .پیراهني که بوي و نشان یوسف دارد باعث بینایي یوسف ميشود .در آغاز تونئه برادران پاره مي شهود بها ایهن
قمیصهه»
ُ
کید شیطاني که بگویند گرگ او را دریده است .و در ماجراي زلیطها نیهز بحهث پیهراهن یوسهف بهه عبهارتي «
مطرح مي شود که همه این وا گان و اشاراا برگفته از قرآن است که در شعر حافظ مطرح ميشود:
پیراهنههي کههه آیههد از او بههوي یوسههفم

ترسههم بههرادران غیههورش قبهها کننههد
(غزل  ،232ص  ،933ب )1

همین نکته یعني اعیاز بوي پیراهن یوسف بعد از نا بینایي حضهرا یعقهوب(ع) ميآیهد کهه حضهرا یوسهف
ميفرماید پیراهن مرا ببرید و بر صورا پدر بیافکنید که بینا شود و...
 اِذهبوا بقٍیصی هذا فالقوهُ علی وجه ابی یأت بصیراً(  ....یوسف)39 ،
و یا قبل از آن که پیراهن چا داده یوسف را به خون دروغین آغشته کردند که یوسهف را گهرگ دریهده اسهت« :و جهاء
وا اوباهم عشاءً یبکون ....و جاءُ وا علي قمیصه بدمٍ کذب( »....یوسف23 ،ه)22
4ه9ه« )2یوسف» و وا گان مربوط به «حسن» یوسف برگرفته از آیاتي است که در آن غیرمسهتقیم از زیبهایي
یوسف سطن گفته اند .وقتي «زلیطا» شیفته یوسف مي شود و هنگامي که زنان با دیدن یوسهف انگشهتان خهود ميبرنهد
در آیاا و اشعار حافظ مشاهده ميشود.
حافظ مبناي وا گاني خود را از آیاا زیر ميگیرد :و قال الذّی اشاریهُ نِ نصرَ النریته اَکرنی ناَوبهُ(  ....یوسف)12،

و ماجراي شیفتگي زلیطا و درخواست مراودا با یوسف و پرهیهز یوسهف از او و پهاره شهدن پیهراهن یوسهف و ...کهه در
آیاا  13تا  19سوره یوسف آمده است :و راودتهُ الای ....و لقد هٍََّت به  ....انّه نِ عبادنا الٍخلَصیی  ...و قیدَّت قٍیصُیه
نِ دُبُر ...
حافظ وا گان «یوسف» و وا ه امرأته (یعني زلیطا) و «عصمت» را که از آن یوسف است از آیاا ميگیرد:
مههن از آن حسههن روز افزونکههه یوسههف داشههت
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتم
دانسه
عههشق از پرده عهصمت بهههرون آرد زلیطها
کههه
را

(غزل  ،9ص  ،11ب )2

و یا مضمون زیبایي و حسن یوسف در بیت:
ببین که سبب زنطدان تو چه ميگویهد
و یا «یوسف» را با صفت « مهروي» ميآورد:
حههافظ مکههن اندیشهههکه آن یوسهههف

ههزار یوسهف مصههري فتهاده در چهه مهها
اسههههههههههههههههههههههههههههههههههههت ص  ،15ب )9
(غزل ،13
بههاز آیههد و از کلبههن احههزان بههه در آیههي

مصههههههههههههههههههههههههههههههههههري

(غزل  ،534ص  ،332ب ) 3

و یا برتري ممدوح در حسن و نیکویي نسبت به یوسف:
گفتند خالیهق کهه تهویي یوسهف ثهاني

چون نی

بدیدم به حقیقت بهه از آنهي
(غزل  ،522ص  ،353ب )2

2ه9ه« )2یوسف» و « مصر» و وا گان ايربط به مصر مثهل «عزیهز» و «پادشهاه» مصهر و «سهلطنت» در شهعر
حافظ کامالً برگرفته از وا گان موجود در آیاا قرآني است .ساختن ترکیباتي چون « یوسف مصري ،یوسف عزیهز (بها بهار
ایهامي) مسند مصر ،اوج ماه (براي سلطنت یوسف) ،عزیز مصر  »...در شعر حافظ نشانگر ابهت زباني شعر حهافظ اسهت
که از قرآن گرفته شده است ،گر چه در قرآن عین این ترکیباا نیامده است .حافظ ميگوید:
ببین که سبب زنطدان تو چه ميگویهد

هزار یوسف مصري فتاده در چه ماسهت
(غزل  ،13ص  ،15ب )9

اال اي یوسهههف مصهههريکه کهههردا سهههلطنت
مشغول
پهدر را بهازپر ،آخهر کیهها شهد مههر فرزنههدي
(غزل  ،592ص  ،313ب )5
که هر که کنج قناعت به گهنج دنیها داد
و یا تعبیر «عزیز مصر»:
عزیههر مصههر بههه رغههم بههرادران غیههور

فروخههت یوسههف مصههري بههه کمتههرین
ثمنهههههههههههههههههههههههههههههههههههيص  ،341ب )9
(غزل ،523
ز قعههر چههاه برآمههد بههه اوج مههاه رسههید

(غزل  ،191ص  ،537ب )4
وا گان و ترکیباا فوق گرچه بالصراحه در آیاا کنار هم دیده نمي شود ولهي در تفسهیر ایهن آیهاا و گهزارش
داستاني حضرا یوسف(ع) این وا گان مشهود است :و قال الذی اشاریه ن نصر ال نریته(  ...یوسف )12 ،و قیال

الٍِلکُ انّی اَری سبعَ بقراتٍ  ...که مراد از « مل » پادشاه مصر است( .یوسهف )59 ،و یها مهاجراي زنهان مصهر و یوسهف:
«فلمّا سمعوت بمکرهنّ( »...یوسف )92 ،و غیره.
1ه9ه )2وا گان «یوسف» و «کنعان» و «پیر کنعان» (یعقوب) از دیگر وا گان حافظ اسهت کهه مبنهاي شهکلي
وا گاني آن مطرح است.
«کنعان» گر چه در قرآن کریم بالصراحه جایگاه وا گاني ندارد ولي غیر مسهتقیم در حالهت الههامي از قهرآن و
در تفسیرها ،روایاا و داستانهاي مربوط به حضرا یوسف(ع) به آن بهه عنهوان اقامتگهاه یعقهوب نبهي و یوسهف پیهامبر
پرداخته شده است .استعاره حافظ از وا گان و ترکیبهایي چهون «پیهر کنعهاني» و کلبهه احهزان (کنعهان) ،بیهت الحهزن
(کنعان در زمان گم شدن یوسف با توجه به وضعیت یعقوب) نشانگر تهأثیر حهافظ از وا گهان موجهود در کتهب قصهص و
غیر مستقیم از قرآن است .وقتي که ميگوید:
یوسف گم گشته باز آید بهه کنعهان غهم مطهور
کلبههه احههزان شههود روزي گلسههتان غههم مطههور
اینکهههه پیرانهههه سرمصحبتیوسههههف

(غزل  ،174ص  ،422ب )2
اجر صبریست که در کلبه احهزان کهردم

بنواخهههههههههههههههههههههههههههههههههت

(غزل  ،921ص  ،257ب ) 3

نیز در بیت:
بهدین شکسهته بیهت الحزن کهه مههيآرد

نشههان یوسههف دل از چههه زنطههدانش
(غزل  ،112ص  ،423ب )1

و یا تعبیر «پیر کنعاني»:
یوسف عزیزم رفهت اي بهرادران رحمهي

کز غمش عیب دیدم حال پیهر کنعهاني
(غزل  ،525ص  ،355ب ) 1

هنگامي که یعقوب در فراق یوسف و گم شدن او ،کنعان و خانه اش «کلبهه احهزان» مي شهود ،نابینها ميشهود،
نهایتاً با شنیدن بوي پیراهن یوسف بینا ميشود .این امر زیرساخت وا گاني حافظ را در ابیاا فوق مي سازد و ایهن آیهه
را به اهن متبادر ميکند :اذْهَبُواْ بِقٍَِیصِی هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجهِ یَبِی یَأْتِ بَصِیرًا وَیْتُونِی بِأَهلِکُت یَجٍَعِی َ (یوسف)39 ،
3ه9ه )2در تحلیل نهایي بندهاي فوق در خصوص عناصر سازنده شعر حافظ با توجه بهه وا ه یوسهف ميتهوان
به وجود وا ه هاي کلیدي شعر حافظ و قرآن کریم توامان ااعهان داشهت .شهکل و مبنهاي شهکلي ایهن وا گهان در شهعر
حافظ صرفاً در عرض ابیاا شاعر و به عبارتي نقد عرضي مطرح است و حافظ در کلیهت ابیهاا غهزل بهه ایهن وا گهان و
انسیام نولي در غزل با توجه به وا گان ايربط به یوسف توجه نکرده است .با ایهن وجهود انسهیام و پیونهد وا گهان در
عرض ابیاا در خور تحسین است که در بندهاي بعدي مقاله آمده است.
4ـ )1در بیان چگونگي پیوند وا گان قرآني ايربهط بهه حضهرا یوسهف(ع) در غهزل حهافظ از حیهث زبهاني
مي توان گفت که شاعر وا ه «یوسف» را عمدتاً به عنوان وا ه کلیدي انتطاب ميکند ،سپ وا گهان قرآنهي متناسهب بها
یوسف را که برگرفتهه از آیهاا اسهت در میهاورا وا ه یوسهف مهيآورد؛ لهذا بایهد ااعهان داشهت کهه حهافظ در محهور
هم نشیني وا گان قرآني بسار موفق عمل کرده است همانگونه کهه توقهع اسهت واحهدهاي زبهاني ،زمهاني ميتوانهد در
محور هم نشیني با هم باشند که امکان میاورا داشته باشند.
وا گان متناسب در عرض ابیاا حافظ با توجه به محور هم نشیني عبارتند از:

( یوسف ،حسن ،زلیطا ،عصمت ،عشق) در بیت:
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانسهتم
کههه عشههق از پههرده عصههمت بههرون آرد زلیطهها را
(غزل  ،232ص  ،933ب )1
یا وا گان ( مفروش ،یوسف ،زر ناسره ،چاه ،سود) در بیت:
آن که یوسف به زر ناسره بفروختهه بهود

یار مفروش به دنیا که بسي سهود نکهرد

(غزل  ،174ص  ،512ب ) 1
( نیز ر  ،همین مقاله بندهاي 2ه9ه 2تا 1ه9ه)2
پ شایسته است که بگوییم تناسب وا گان حافظ با تکیه بر وا ه «یوسف» و کلماا متناسب با یوسهف همهه
بر گرفته از وا گان قرآني است و شاعر در محور هم نشهیني در نقهد عرضهي پیونهد متناسهب و در خهور تحسهیني بهین
وا گان اییاد کرده است .لیکن توضیل این نکته ضروري است که ابیاا عمهدتاً و وا گهان یوسهف و کلمهاا متناسهب در
هر بیت در محور جانشیني ،معشوق و ممدوح خاصي را به اهن تداعي ميکند ،به گونه اي که مي تهوان وا گهان مربهوط
به یوسف و یا کلیت بعضي از ابیاا را استعاره تلقي کرد.
این دو رویکرد یعني هم نشیني وا گهان در حهد متعهالي و برگرفتهه از آیهاا قرآنهي در کنهار محهور جانشهیني
بیشتر در قالب تمثیل ،استعاره مرکبه و استعاراا مفرده شعر حافظ را از حیث ادبیت زبهاني و زیبهایي بسهیار برجسهته
کرده است.
شاعر در ابیاتي چون:
اال اي یوسف مصري که کردا سهلطنت مشهغول
پهدر را بهاز پهر ،آخهر کیها شهد مههر فرزنههدي
(غزل  ،592ص  ،313ب )5
ضمن میاورا وا گان ( یوسف ،مصر ،سهلطنت ،پهدر ،فرزنهد) و تناسهباا برگرفتهه از آیهاا ،کلیهت بیهت را در
محور جانشیني ،استعاره مي گیرد براي مطانبي که گرفتار مشغله اسهت و نزدیکهان را بهه فراموشهي گرفتهه اسهت و یها
انساني که اصل خویش را به فراموشي سپرده است.
یا در بیت:
یوسف عزیزم رفهت اي بهرادران رحمهي

کز غمش عیب دیدم حال پیهر کنعهاني

(غزل  ،525ص  ،352ب )1
تناسب و میاورا وا گان ( یوسف ،عزیز ،برادران ،رحم ،پیر کنعاني (یعقوب)) و اسهتوار شهدن کلیهت بیهت بهر
محور استعاره تمثیلیه براي فردي که ممدوح یا معشوقش را از دست داده است ،بیت را به اوج ادبیت ميرساند.
پ مي توان این ویژگي را براي غزل حافظ از حیث زباني یقین داشت که شاعر اصل جانشهیني را بهر محهور
هم نشیني استوار ميسهازد .نمونهه هاي دیگهر را در (غهزل  ،523ص  ،341ب  9بهین وا گهان فروخهت ،یوسهف ،مصهر،
ثمن)( ،غزل  ،3ص  ،94ب  3بین وا گهان مهاه کنعهاني ،مسهند ،مصهر ،زنهدان)( ،غهزل  ،13ص  ،15ب  9بهین وا گهان
یوسف ،مصر ،چاه) و ...مي توان یافت .که همه این ابیاا در آن سوي تناسب وا گاني استعاره از ممدوحي اسهت کهه بهه
جاي یوسف نشسته است.

نکته پایاني در خصوص این دو پیوند ،میزان پیوند در محور هم نشیني و جانشیني اسه ت کهه بایهد گفهت ایهن
میزان پیوند در اوج است و نهایت کمال زباني را مي توان در شواهد غزل حافظ اثبهاا کهرد و همهین امهر از نشهانههاي
انسیام غزل حافظ در نقد عرضي ابیاا است.
4ه )2در تحلیل رویکرد زباني ه زیبایي تناسباا در غزل حافظ با توجه بهه وا ه یوسهف و کلمهاا متناسهب بها
یوسف این نکته قابل اکر است که شاعر با توجه به تناسب واکها درعرض ابیاا؛ به عبارتي موسیقي وا هها ،موسهیقي
معنوي و به عبارتي تلمیل و اییاز قصر ،تناسب و چند معنهایي بهه عبهارتي ایههام و گونهه هاي آن ،تشهبیهاا مرکهب و
مفرد بلیغ ،دستورمندي اجزاء کالم به خوبي کالم خود را مزین کرده است و این خصائص مبنهاي زبهان و زیبهایي غهزل
حافظ را با کلیه وا ه هاي مربوط به یوسف فراهم کرده است .جهت نمونه مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
2ه4ه )2تناسب واکهاي ( ،،ش ،ز ،ص) به عنوان ی شاخصه زباني ه موسیقیایي (زیبایي لفرهي) در بیشهتر
ابیاا مربوط به حضرا یوسف(ع) مشهود است:
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانسهتم
کههه عشههق از پههرده عصههمت بههرون آرد زلیطهها را
(غزل  ،9ص  ،11ب )2
یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مطور
کلبههه احههزان شههود روزي گلسههتان غههم مطههور
(غزل  ،147ص  ،422ب ) 2
اال اي یوسهههف مصهههريکه کهههردا سهههلطنت
مشه
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههغولرا باز پهر ،آخهر کیها شهد مههر فرزنهدي
پدر
(غزل  ،592ص  ،313ب )5
1ه4ه )2شواهد مربوط به یوسف(ع) در غزل حافظ همگي این خصوصیاا زیبهایي و موسهیقایي را دارنهد کهه
در کتب بالغت بدان تلمیل ،موسیقي معنوي و اییاز قصر ميگویند .شاعر با انتطاب وا گان قرآني و اشاراا مربهوط بهه
وا ه یوسف دنیایي از برگرفته هاي قرآني را در قالب اییاز قصر بیان ميکنهد .نمونهه هاي آن در بطشههاي آغهازین مقالهه
به تفصیل آمده است.
9ه4ه )2تناسب وا گان در قالب چند معنایي و ایهام یکي دیگر از خصائص غزل حافظ با محهور یوسهف اسهت.
به فرض مثال شاعر با کاربرد وا ه «عزیز» هم وا ه عزیز مصر را القاء ميکنهد و ههم وا ه «عزیهز» را بهه عنهوان صهفت از
حیث زباني:
یوسف عزیزم رفهت اي بهرادران رحمهي

کز غمش عیب دیدم حال پیهر کنعهاني
(غزل  ،525ص  ،355ب ) 1

و یا وا ه «گاه» را در دو جایگاه ایهامي «قید زمان» و جایگهاه « اسهمي» بهه مفههوم «تطهت» کهه بها « مسهند
مصر» تناسب دارد ،به کار ميبرد:
ماه کنعاني من مسند مصهر آن تهو شهد

گاه آن است کهه بهدرود کنهي زنهدان را
(غزل  ،3ص  ،94ب )3

و یا وا ه «قبا» که به عنوان پوشش با «پیراهن» تناسب دارد و از سهویي «قبها کهردن» بهه معنهي چها دادن
نیز کامالً متأثر از ماجراهاي یوسف و برادران و یوسف و زلیطا و داراي ایهام قرآني است:
ترسههم بههرادران غیههورش قبهها کننههد
پیراهنههي کههه آیههد از او بههوي یوسههفم
(غزل  ،232ص  ،933ب)1
و یا «چه» به معني چاه در ارتباط با یوسف و «چه زنطدان» به معني شکل و حالت چانه:
بدین شکسته بیهت الحهزن کهه مهيآرد

نشههان یوسههف دل از چههه زنطههدانش
(غزل  ،112ص  ،423ب) 1

5ه4ه )2وجود تناسباا در قالب تشبیهاا از دیگر شاخصههاي ايربط به وا ه یوسهف در شهعر حهافظ اسهت.
در این گونه موارد گرچه زیرساخت ی سوي تشبیه بر گرفته از قرآن است ولي سوي دیگهر تشهبیه ایهن گونهه نیسهت:
به عنوان مثال در بیتي تعبیر « سیب زنطدان» در قالب تشبیه ميآید و وا ه متناسهب دیگهر بها زنطهدان یعنهي «چهاه»
هم آمده است که «چاه» با یوسف نیز متناسب است .البته به جهز ایهن تناسهب و اسهتطدام دو سهویه ،تناسهب «چهه»
استفهام با «چه» نیز تناسب لفري است:
ببین که سیب زنطدان تو چه ميگویهد
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یا در بیت:
بهدین شکسهته بیهت الحزن کهه مههيآرد

نشههان یوسههف دل از چههه زنطههدانش

و یا تشبیهاا مضمر و تفضیل براي ممدوح و معشوق:
گفتند خالیهق کهه تهویي یوسهف ثهاني

چون نی

بدیدم به حقیقت بهه از آنهي
(غزل  ،522ص  ،353ب )2

یا تشبیه تمثیل بین دو مصراع با تکیه بر آیاتي از سوره یوسف (ع) که تناسب وا گان دو مصهراع نیهز در مقهام
تشبیه مشهود است گر چه در هر حال تشبیه مرکب است:
یار مفروش به دنیا که بسي سهود نکهرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروختهه بهود
(غزل  ،174ص  ،512ب )1

در بحث زبان ي ه استعاره مي توان به همین مقاله بند 5ه 2نیز مراجعه کرد.
4ه4ه )2چگونگي چینش وا گان در ابیاا مربوط به حضرا یوسف (ع) نشان ميدهد که شاعر اجهزاء کهالم را
روان ،فصیل و دستورمند نگاشته اسهت .دسهتورمندي بها رعایهت جایگهاه فعهل در ابیهاا و گهاه انهد
ميشود:
ببین که سیب زنطدان تو چه ميگویهد

تغییراتهي دیهده
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اینکهههه پیرانهههه سرمصحبتیوسههههف
بنواخهههههههههههههههههههههههههههههههههت
و...
نتیجه گیری

اجر صبریست که در کلبه احهزان کهردم
(غزل  ،921ص  ،257ب ) 3

ه «یوسف (ع)» به عنوان کلید وا ه مقاله از جایگاه کمهي و کیفهي خهوبي در کنهار پیهامبراني چهون سهلیمان ،عیسهي،
موسي ،آدم (علیهم السالم) برخوردار است.
ه عناصر سازنده وا گاني ايربط به یوسف (ع) در غزل حافظ همه برگرفته از آیاا قرآني است.
ه تناسب وا گان در محور هم نشین ي و میاورا در کنار توجهه حهافظ در محهور جانشهیني بهویژه در قالهب تمثیلهها و
استعاراا تمثیلیه به عنوان ی شاخصه در خور عنایت است.
ه انسیام غزل حافظ با تکیه بر محوریت یوسف (ع) کامالً از نهوع انسهیام عرضهي اسهت و در محهور عمهودي و کلیهت
غزلها مصداقي مشهود نیست.
ه تناسباا موسیقیایي از نوع وا ( ،،ش ،ز ،ص) از شاخصه هاي مهم ابیاا است.
ه تناسب وا گان در عرصه چند معنایي بویژه ایهام و استطدام در وا گان مربوط به یوسهف(ع) از شاخصهههاي ابیهاا در
این زمینه است.
ه دستورمندي با جابیایي هاي جزئي در ابیاا با محوریت «یوسف(ع)» دیده ميشود.
پینوشتها:
 2ه مقدادي در فرهن

اصطالحاا نقد ادبي این بحث را با عنوان ساختارگرایي مطهرح ميکنهد ( .مقهدادي ،2913 ،ص

24ه« /)929گفتمان نقد» بحث شکل و پیوند اجزاء و ...به عنوان روش فرمالیستي مطرح ميشهود (پاینهده ،2937 ،ص
« /)231فرهن ادبیاا و نقد» ایل فرمالیسهم رو( ،،جهي .ا .کهادن ،2937 ،صهص 2هه /)937در تحلیهل رویکردههاي
دستوري به عنوان یکي از شیوه هاي نقد شکل مبنا بحثهایي چون همیواري ،تکرار ،واکهنش متقابهل  ...مقالهه مطلهوبي
در « نقد ادبي در قرن بیستم» آمده است ( .ان .ایو تادیه ،2913 ،ص  52به بعهد) /رنهه و له در «نرریهه ادبیهاا» بهه
شکل دروني و شکل بیروني و بحث « تحول مبناي انواع» ميپردازد( .رنهه وله  /آوسهتن وارن ،2919 ،ص  /)122بحهث
تعامل اجزاء شکل و ساختار جامع تر و صریل تر از منابع دیگهر در « مبهاني نرریهه ادبهي» آمهده اسهت (ههان

بهرتن ،

 ،2931ص  25به بعد) /شفیعي کدکني در رستاخیز کلماا از بحث « جهادوي میهاورا» آغهاز ميکنهد و ضهمن بیهان
نرراا فرمالیستي به روابط متقابل زبان با شکل و معنا ميپردازد( .شفیعي ،2932 ،صهص  37ه « /)23نرریهههاي نقهد
ادبي معاصر» در بطش نقهد نهو ،بحثههاي مربهوط «شهکل» را بهه خهوبي بیهان ميکنهد( .لهی تایسهن ،2931 ،صهص
121ه.)173

منابع و مآخذ
قرآن کریم
احمدي ،باب

( ،)2912از نشانههای تصویری تامثن ،تهران ،نشر مرکز

ایوتادیه ،ان ( ،)2913نقد ادبی در قرن بیستم ،ترجمه مهشید نونهالي ،تهران ،نیلوفر
برتن  ،هان

( ،)2931مبانی نظریه ادبی ،ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي ،تهران ،نشر ماهي

پاینده ،حسین ( ،)2931گفتمان نقد ،تهران ،نیلوفر
تایسن ،لی ( ،)2931نظریههای نقد ادبی معاصر ،ترجمه مازیار حسنزاده و فانمه حسیني ،تهران ،نشر حکایت قلم
نوین
حافظ شیرازي ،شم الدین محمد ( ،)2921دیوان حافظ ،مصحل پرویز ناتل خانلري ،تهران ،خوارزمي
خرمشاهي ،بهاءالدین ( ،)2921حافظنامه ،تهران ،علمي و فرهنگي و سروش
شفیعيکدکني ،محمدرضا ( ،)2932رستاخیز کلمات ،تهران ،سطن
کادن ،جي ،اي ( ،)2937فرهنگ ادبیات و نقد ،ترجمه کاظم فیرومند ،تهران ،شادگان
مقدادي ،بهرام ( ،)2931فرهنگ اصطالحات نقد ادبی ،تهران ،فکر روز
موران ،برنا ( ،)2933نظریههای ادبیات و نقد ،برگردان ناصر داوران ،تهران ،نگاه
ول  ،رنه /وارن ،آوستن ( ،)2919نظریه ادبیات ،ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر ،تهران ،اندیشههاي عصر نو
هارلند ،ریچارد ( ،)2932دیباچهای تاریخی بر نظریه ادبی از افالطون تا بارت ،ترجمه بهزاد برکت ،گیالن ،دانشگاه
گیالن

