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  :چكيده

هميشه نقش پر رنگي در شعر عربي و فارسي مضامين و شخصيت هاي ديني 
يكي از اين شخصيت ها كه بسيار مورد توجه شاعران قرار گرفته است، . داشته اند

شخصيت يوسف است و شاعران بيشتر تحت تأثير قرآن كريم استفاده زيادي از 
در اين بين عطار نيشابوري و لسان الدين بن . مضامين داستان حضرت يوسف كرده اند

توجه زيادي به مضامين موجود در ) اندلس(ب دو شاعر برجسته ايراني و عرب خطي
در اين مقاله سعي شده كه يوسف در شعر اين دو . داستان حضرت يوسف داشته اند

شاعر بررسي شود و شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين دو شاعر در استفاده از اين 
تيجه مي رسيم كه عطار به دليل با بررسي اين موضوع به اين ن. شخصيت بيان شود

ماهيت عرفاني اشعارش بيشتر استفاده رمزگونه از عطار دارد و كمتر استفاده مستقيم 
از آيات قرآني دارد، اما لسان الدين هم به دليل زبان اشعارش كه به عربي است و 
همخواني بيشتري با قرآن دارد و هم زبان صريحش، از رمز كمتر استفاده كرده و 

  . تر استفاده مستقيم از عبارات و آيات قرآني داردبيش
  

  يوسف، عطار، لسان الدين، رمز، قرآن:وازگان كليد
  
  

  :مقدمه
شاعران ايراني و عرب تأثير زيادي از مضامين قرآني پذيرفته اند و براي بيان مفاهيم 

يوسف يكي از شخصيت هايي است . اند خود از شخصيت هاي ديني بهره زيادي برده
عطار و لسان الدين دو تن از شاعراني . كه در شعر فارسي و عربي نمود بارزي دارد

                                                            
  استاديار گروه زبان عربي دانشگاه سمنان)نويسنده مسؤول(  ١

  دانشجوي كارشناسي ارشد مترجمي دانشگاه سمنان ٢
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هستند كه اشاره هاي زيادي به حضرت يوسف و داستان او دارند و در اين مسأله 
در اين مقاله سعي شده است شخصيت يوسف و . اند بيشترين تأثير را از قرآن پذيرفته

  .ت مورد بررسي و تحليل قرار گيردچگونگي استفاده دو شاعر از اين شخصي
  :پيشينه تحقيق

بررسي هاي نويسندگان مقاله تا كنون مقاله اي در اين زمينه نوشته نشده بر اساس 
اما برخي . است و اين موضوع به صورت مقايسه اي قبال مورد بررسي قرار نگرفته است

  .نوشته شده است مقاالت و كتاب ها در زمينه بررسي داستان پيامبران در شعر عطار
تركماني در پايان نامه كارشناسي ارشد خود در دانشگاه شهيد باهنر كرمان با 

به بررسي بيان تأويلي همه پيامبران )  داستانپيامبرانوبيانتاويليĤندرمثنويهايعطار(عنوان 
  . در مثنوي هاي عطار پرداخته و پژوهش مستقلي در مورد حضرت يوسف نداشته است

ر كتاب خود به نام تجليات قصة يوسف في الشعر األندلسي به بررسي وسام قباني د
او در اين كتاب به بررسي شعر . داستان حضرت يوسف در شعر اندلس پرداخته است

  .همه شاعران اندلسي پرداخته و شاعر مشخصي را مورد بررسي قرار نداده است
  :سؤاالت

  ف تأثير پذيرفته اند؟كدام يك از اين دو شاعر بيشتر از داستان حضرت يوس
  چه مضاميني از داستان حضرت يوسف در شعر اين دو شاعر نمود يافته است؟

  هايي با هم دارد؟ استفاده از داستان حضرت يوسف توسط دو شاعر چه تفاوت
  

  :فرضيه ها
  .عطار بيش از لسان الدين از داستان حضرت يوسف تأثير پذيرفته است

همه جزئيات داستان يوسف اشاره داشته اند و  اين دو شاعر و به ويژه عطار به
  .مضاميني مانند زيبايي يوسف و غم يعقوب در شعر آنها نمود بيشتري دارد

استفاده عطار از داستان حضرت يوسف بيشتر نمادين است اما لسان الدين بيشتر 
  .استفاده مستقيم دارد

  يوسف و جلوه او در ادبيات
  

به پيامبران و يا استفاده از اسامي آنها براي رسيدن سرايي و ضمن آن اشاره  داستان
شاعران و نويسندگان . به منظوري خاص در ادبيات، غناي خاصي به آن بخشيده است



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

در « . از زندگي و رفتار آنان بهره جسته و به روشي ادبي آثار خود را مزين كرده اند
ت و شعر كمتر شاعري از بيشترين سهم برخوردار اس) ع(ميان پيامبران الهي، يوسف 

سرچشمه اصلي داستان يوسف . را مي توان يافت كه به اين واقعيت اشاره نداشته باشد
  .)2ص: 1390كوپا، اسدي و( ».م و قبل از آن تورات استو زليخا در ادبيات قرآن كري

باشد، حكايت رويارويي انسان و  اشقانهپيش از آنكه داستان ع) ع(داستان يوسف 
استان حضرت يوسف در از اين رو قرآن به بيان د.تقوا و هوس استشيطان و جدال 
كريم بن كريم بن كريم «يا همان ) ع(زندگي حضرت يوسف .پردازد سوره يوسف مي

شود و با  كه با خواب آن حضرت شروع مي) 416: 2ج/1417الزمخشري،(  »بن كريم
هاي زليخا و زنان مصر، زنداني  خواسته، حيله برادران، چاه، فروختن به بهاي ناچيز
و تدبير انبار كردن  ف و نجاتش از زندانشدن يوسف، خواب عزيز مصر و تعبير يوس

ي، سفر چند باره ايشان به گندم ها براي خشكسالي، نيازمندي كنعانيان در خشكسال
سر تعظيم فرود آوردن پدر و مادر يازده برادر به يوسف كه در واقع تعبير خواب مصر و 

  .رسد ن ميجده كردن ماه و خورشيد و يازده ستاره در برابر آن حضرت بود، به پاياس
اشاره شده ) ع(در شعر و ادب فارسي و عربي نيز به نوعي به داستان حضرت يوسف 

نامداريان فهرست آماري از ميزان كاربرد تلميحي داستان يوسف دكتر تقي پور. است
بار، قطران 3، منوچهري بار2ديوان عنصري : است درشعر فارسي بدين قرار آورده

بار، سوزني سمرقندي، خاقاني، 2بار، انوري 5سلمان  ، مسعود سعدبار19تبريزي 
زندگي يوسف و زليخا  حافظ و عطار و سنايي و ديگران نيز از زواياي گوناگونِ ،سعدي

مان قديم، در شعر و ادب عربي نيز از ز). 7 -2: 1364پورنامداريان،(د بهره مند شده ان
از داستان يوسف پيامبر، بسياري از شعراي عرب زبان، از معاني ناب انساني آن تأثير 

ند تا افكاري جديد بسازند پذيرفتند و واژگان آن را به شعر خود وارد كرد
  ).112: 1412عيسي،(

در  4و لسان الدين ابن الخطيب 3در اين پژوهش به بررسي دو شاعر، عطار نيشابوري
  . خواهيم پرداخت) ع(داستان حضرت يوسف از استفاده 

                                                            
عطار كدكني ) و بقولي مصطفي بن شعبان( فريد الدين ابو حامد محمد بن ابوبكر ابراهيم بن اسحاق 3

  )858: 2ج/1378صفا، (است 7قرن و آغاز  6نيشابوري شاعر و عارف نام آور ايران در قرن 
) اندلس(ميالدي در شهر لوخاي اسپانيا  1313لسان الدين ابو عبداهللا محمد بن عبداهللا بن محمد در سال 4

هجري به عنوان خطيب مسجد حمراء گرانادا  753در سال . به دنيا آمد و در گرانادا به علم آموزي پرداخت
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مشتركو همچنين غير  مضامين ،ا توجه به داستان حضرت يوسفاين دو شاعر ب
له اين ماز ج. اند را براي بيان مقاصد و هدف هاي شعري خود استفاده كرده مشترك
، زيبايي و زليخا زنان مصري ،وي برادران يوسف، به چاه انداختن :مشتركعناصر

توان اشاره  مي و پادشاهي ويحضرت يعقوب و يوسفپادشاهي حضرت يوسف،يوسف، 
در اين بخش از .پيراهن يوسف و فروش يوسف: اما مضامين غير مشترك عبارتند.كرد

سپس به بررسي عناصر غير مشترك مقاله ابتدا عناصر مشترك را بررسي كرده، 
  :پردازيم مي

  
  :مضامين مشترك

  
  برادران يوسف)الف

كه قرآن داستان آنها را بيان  برادران يوسف به غير از بنيامين كساني هستند
در نزد پدر از ما ) نيامين ب( كند كه به يكديگر گفتند يوسف و برادرش  مي

يوسف را بكشيد و يا در چاهي  ،ترند، با اينكه ما قوي و قدرتمند هستيم محبوب
 )ع(و بااصرار از يعقوب د باش بياندازيد تا همه محبت و توجه پدرمان متوجه ما

خواستند تا اجازه دهد يوسف را كه كودكي بيش نبود به همراه خود به صحرا ببرند و 
در صحرا در چاهي انداخته و پيراهن او را خون آلود براي حضرت يعقوب 

برادرانش  ،زماني كه در سال قحطي، رسيد مصر هنگامي كه يوسف به حكومت .دآوردن
حضرت يوسف خود را به آنان معرفي كرد و ند؛ دريافت جيره غذايي به مصر آمد براي

كه مورد عفو و بخشش حضرت يوسف  آنان نيز زبان به پوزش و اعتذار و توبه گشودند
  )183و 182: جزايري(. قرار گرفتند

                                                                                                                                                   
لحجاج يوسف شد و ا رگ پدرش عهده دار ديوان نامه نگاري وزيرِ ابوبعد از م. انتخاب و عهده دار تدريس شد

بعد ها مخالفان و . بعد از مرگ اين وزير، لسان الدين جاي او را گرفت و سپس وزير سلطان محمد شد
حسودان وي، او را به شرك و زندقه متهم كردند و در نتيجه لسان الدين با حكمي صوري محكوم به زندان 

لسان الدين به همه علوم عصر . دسته اي اوباش او را در زندان به قتل رساندند. م 1374ال شد؛ سپس در س
مهارت  - كه مورخي بال منازع در عصر خود محسوب مي شد - خود از جمله فلسفه، سياست، طب و تاريخ 

از او به جا  همچنين اديب و شاعري با اقتدار همراه با سبكي متكلفانه و قوي بود كه ديوان شعري هم. داشت
 - 503: 6ج/1983فروخ، (وي نيز تأليفاتي در زمينه تاريخ، تصوف، موسيقي، فقه و پزشكي داشت . مانده است

515(  



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

 آيند و يوسف با برداشتن نقاب خود را به گام قحطي برادران يوسف نزد او ميدر هن
گويد كه همين نقاب گشودن براي برادرانم كافي  آنان مي شناساند و به جبرئيل مي

را تمثيلي براي مردم بنابراين عطار برادران يوسف . كنم است و آنان را عذاب نمي
ي حق الهي از  ن يوسف و رفتار وي به عنوان جلوهپندارد كه با ديد خدانشناس مي

پيام « و ديگر نتيجه عطار اين است كه ل خود پشيمان و شرمنده خواهند شد عم
غيبي به سوي آدمي متواتر است و او از آن غافل و حديث عشق الهي بدان سبب در 

  .)271: 1353فروزانفر، . (»و از درد تهي است جان آدمي كارگر نيست كه خام است
  بيارد ده برادر را كه داري

  به ايشان بر گشادن اين كمين بس
  اگر دل هاي ايشان خواره گردد

  واريبراي نان به پيش تو بخ  
  عذاب سخت ايشان را همين بس

  از اين تشوير حالي پاره گردد
  )341: 1387عطار، (

وردن داستان حضرت يوسف و بيان اين حكايت همچنين عطار در منطق الطير با آ
پردازد  به بد عهدي و در نتيجه شرمساري برادران يوسف پس از برمال شدن حيقت مي

وفاداري به عنوان شاخصه اصلي اجتماعي و اخالقي و تأكيد ويژه بر امر وفاي به عهد و 
براي رسيدن به كمال مطلوب دارد، كه براي مخاطب خويش برادران را نمونه اي از 

  :سازد انسان هاي بد عهد در نظر گرفته و در پايان او را به نتيجه اين كار، آگاه مي
  از  راه دورشان  كرده  نفور           پيش  يوسف  آمدند   ده  برادر  قحط

  زان سخن آن قوم  حيران  آمده           آب  گشتند،  از   پي  نان  آمده
  چون به چاه افكندنش كردند ساز           جمله  در   چاه   بال   ماندند باز

  )193و 192: 1392عطار،( 
همچنين در حكايت ديگري كه عطار در الهي نامه مي آورد به ماجراي ديداريوسف 

صنعتي (» بوري استمأخذ اين حكايت، قصص االنبياء نيشا«ين اشاره داردكه با بنيام
بنيامين پس از ديدار با يوسف بعد از مدتي او را شناخت در حالي كه ). 36: 1369نيا، 

حدس باز شناسي «ربه گفته هلموت ريت. برادران ديگر از اين شناسايي ناتوان ماندند
ريتر، ( .»فت ازلي انسانها حضرت حق رايوسف در نظر عطار رمزي است براي معر

داوند و حضرت بنابراين عطار در اين حكايت يوسف را به عنوان خ )26: 2ج/1388
س كند و پ ن بنده اي كه با خداوند ديدار ميگيرد و بنيامين را به عنوا حق در نظر مي

  .شود و گويي آشنايي ديرينه با او دارد از شناختن او، از خود بيخود مي
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پيشِ يوسف آمد ابن يامين نشسته چو 
  يـــابـــف   در    نقـــود   يوســب

  ترا   در  پرده  جان  آشنايي   است

  نشاندش  هم  نفس  بر تخت زرين
  كه       نتواند       نهفتن     آفتابي 
  كه با او بيش از اينت ماجرايي است

  )161-158: 1387عطار،(
 مراجعه آنان در ه برادران يوسف  به هنگامالخطيب نيز بدر مقابل، لسان الدين بن 

 )ع( وي در حالت مدح، ممدوح خود را به يوسف«شارو قحطي اشاره دارد؛ سختي، ف
با اين تفاوت كه  )أسباط(كند  جا جمع مي خود را در يك كندكه برادران تشبيه مي

 دور خودنوه هاي خوبي و بزرگي و شرف را  أسباط المكارم و العال به معني،ممدوح
از گناهان مرتكب شده برادران و ) ممدوح و حضرت يوسف(و هر دو  جمع مي كند

» .كند و در صبر و سعه صدر به يوسف عليه السالم تشبيه مي گذرند مي فرزندان در
  )126: 2012قباني،(

  و جمعت أسباطَ المكارم و العال
 ا   حللتَه و قَرَّ  سريرُ  الملكلم  

  ال تثريب اذ أنت يوسف و ناديت  
فرجكاد ي  هد أرجاءو لو  لم  تَش  

 )669: 2ج/ 1989لخطيب، ابن ا(

تو فرزندان بزرگي و خصال نيك را جمع كردي و فرياد برآوردي امروز بر : ترجمه
  شما سرزنشي نيست چون تو يوسف هستي 

آن را آرام كردي و اگر تو آن را محكم تو زماني كه بر تخت پادشاهي وارد شدي 
  .لرزيد نمي كردي داشت مي

سوره يوسف دارد و آنگاه كه يوسف برادران خود را  92بيت اول اشاره به آيه 
 اند، كرده خطا آنان و برگزيده آنان بر را يوسف خداوند كه كردند اذعان آنها وشناخت 

 .  الراحمين أرحم هو و لكم يغفراهللا اليوم عليكم التثريب: به آنها گفت

  .است مهربانان مهربانترين او و آمرزد مي را شما خدا. نيست سرزنشي شما رب امروز
  
  به چاه انداخته شدن يوسف) ب

برادران يوسف براي رهايي از دست يوسف و حسادت به وي، اورا به چاه 
عطار در ابيات . ره دارندهاي خود به اين موضوع اشاكه هر دو شاعر در شعراندازند؛ مي

اين ماجرا براي رسيدن به مفهوم مورد نظر خود استفاده مي كند؛ عطار  زيادي از
كند و طبق  ربوبيت مستور در قلب مؤمن و يا گوهر ربوبيت را با يوسف مقايسه مي



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

) 514: 1388ريتر، (» يوسف گوهر ربوبيت و ذات حق تعالي است«گفته هلموت ريتر 
راد از آن نفس انسان و شهوات كه در چاه انداخته شده يا گم شده است؛ چاهي كه م

اوست كه او را در گرفتاري قرار داده است، لذا بايد اين يوسف كه گوهر ارزشمند 
  :اوست را پيدا كند تا به اوج برود

چون من نيم مرد او اين جايگاه 
  ارـم كرده ام در چاهسـفي گـوسـي

  اهـف خود را ز چـابم يوسـگر  بي

  يوسف خود باز مي جويم ز چاه  
  ارـابم آخرش در روزگـباز ي

  اهـبر پرم با او من از ماهي به م
  )121: 1392، عطار( 

لسان الدين بن الخطيب از جمله شاعراني است كه در جواني قرآن را خواند و فرا 
هاي مدحي وي سرشار از مضامين  مخصوصا قصيدهديوان او «گرفت و به همين دليل 

وي اين مضامين را يا به صورت مستقيم ). 70 :م2014بركات، ( » ديني و قرآني است
توان به ابيات زير اشاره  كه از جمله آن مي؛ و يا غير مستقيم در شعر خود مي آورد

به رهايي و اشاره مستقيم به آيه قرآني 5سوره يوسف 19شاعر با الهام از آيه  كرد كه
است كه به صورت كند كه گوياي معني شادماني و سرور و بشارت  وي از چاه اشاره مي
الدين با به وجود آوردن پارادوكس بين متن شعر و لسان . كند غزل مذكر بيان مي

قصه قرآني كه در انداختن سطل درون چاه و دست يافتن به غالم زيبا روي، به زبياييِ 
شود كه  در قرآن به صورت كامال عفيفانه به اين مسئله اشاره مي. افزايد شعري مي

روند و به گمان اينكه چيزي ارزشمند درون چاه است سطل را  اه ميقافله اي بر سرچ
تعمدانه اين موضوع اندازند، اما در اين شعر به صورت  براي باال آوردن آن در چاه مي

رنامه انداختن سطل در چاه كنايه از غنيمت شمردن فرصت بعد از ب. بيان شده است
  :ريزي و تدبير امور مي باشد

  ي  شادنٌشيخُ رِباط إن أت
  دلوه - و قد أبصره -أدلي 

  خَلوتَه عند انسدال الظالم  
و قال يا  بشراي هذا غالم  

  )555: 2ج / 1989بن الخطيب، ا( 

                                                            
ه عليم بِما يعملُونَ، وجاءت سيارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهمفَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشْرَى هذَا غُالَم وأَسرُّوه بِضَاعةً والل5ّ
و كاروانى آمد پس آب آور خود را فرستادند و دلوش را انداخت گفت مژده اين يك پسر است :  ﴾19: يوسف﴿

  .كردند دانا بود چون كااليى پنهان داشتند و خدا به آنچه مي و او را
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نزدش آمد در زمان تاريك ) جوان زيبارويي( شيخ رباطي كه اگر آهويي : ترجمه
  شدن شب با او خلوت كرد 

  . دلو خود را انداخت و گفت بشارت بده كه اين غالم است
اين بيت اشاره به داستان حضرت يوسف دارد و در بيت دوم تضمين از عبارت 

 .سوره يوسف دارد 19و اشاره به آيه . قرآني مشاهده مي شود  
  
  و زليخا زنان مصري )ج

به اين  يبسيار شاعران و نويسندگان ،ودر ادبيات زليخا عاشق و شيفته يوسف بود
تا به يوسف دست يابد و  رفتگهاي بسياري به كار  زليخا حربه. دمسئله پرداخته ان

ان مصري را با خود همراه كرد تا به زيبايي بي چون و چراي يوسف پي همچنين زن
اين عشق زليخا به يوسف يك عشق ناب و الهي و عفيفانه پيش آمد  تيجهدر ن. ببرند

  .ه عطار بدان پرداختندكه شاعران عارف ازجمل
عطار حكايتي را آورده است كه زنان مصري هنگام ديدن جمال يوسف از خود 
بيخود شدند و به جاي ترنج دست خود بريدند اما زليخا چنين نشد و به ديدار او 

زليخا به عنوان فردي در نظر گرفته شده است كه نور جمال يوسف را . عادت داشت
دارد؛ همچو سالك رسيده به حق، اما زنان مصري به  درك كرده است و با آن خو

  :هي و درك نكردن آن مدهوش مي شونددليل عدم آشنايي با يوسف به عنوان حق ال
  زنانِ مصر چون رويش بديدند

  بيهوشي چنان گشتنددل سوز ز 
  خا گم نشد در كار او زودـزلي

  به يك ره، دستها بر هم بريدند  
  روزكه نامد يادشان از قوت، چِل 

  ودـدار او بـو كرده ديـكه او خ
  )122: 1388عطار، (

كند كه زليخا با حالتي بد  به ديدار يوسف و زليخا اشاره مي در حكايت ديگري عطار
خدا شكايت  و پريشان و نابينا به دنبال يوسف است؛ حضرت يوسف از اين موضوع به

نيز او را دوست داريم و شنود چون او تو را دوست دارد ما  مي كند كه در جواب مي
بايد از اسرار عاشقان اطالع پيدا كني و اينكه در راه رسيدن به معشوق حتي از از جان 

دارد  عطار بدين وسيله اعالم مي. برسي خود هم بگذري، تا به هدف اصلي و واالي خود
كه براي رسيدن به حق و معشوق خود بايد از جان گذشتگي كرد كه زليخا به عنوان 

  :در نظر گرفته شده است ك طريق حق و يوسف به عنوان خداسال



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

  مگر يك روزي مي شد يوسف پاك 
  هيـال فت چو يوسـف ديد او را گـ

  در آمـد جـبرئيـل و گـفت آنـگـاه
  اگر واقـف شـوي از جـان فـشـاني

  زليخا را نشسته ديـد برخـاك
 از اين فرتوت نابينا چه خواهي

  از راهگيـريـم  كه او را برنـمي
  ز سـرّ عاشـقان يـابـي نشـاني

  )366: 1388عطار، (
كند كه حضرت  و زليخا را بيان مي) ع(عطار در مصيبت نامه حكايت ديدار يوسف 

يوسف بعد از ديدن زليخا به سمت او رفت و زليخا آهي از دل كشيد كه از سوز آن 
به وي گفت تو تاب و زليخا . تازيانه آتش گرفت و يوسف تازيانه را از دست انداخت

تحمل نگهداشتن آتش اين عشق من را نداري در حاليكه عمري است، آتش عشق تو 
عطار در واقع با استفاده از اين حكايت اشاره به عشق واال و ناسوتي . در دلم زنده است

  :زليخا دارد كه فارق از عشق شهواني شده است
  د از آنـر آمـخا را خبـون زليـچ

  دمي آن سوخـتهبر كشيد از دل 
  تا زليـخا گفـت اي پاكيزه ديـن
  آنـچه از عشـق تو از جانم دميد

  د دوانـه سر آما بـاي امـنه به پ
  ت از آن افروختهـش گشـانـتازي

  نيست در خورد جوانمرديت اين
 يك نفس در دست نتواني كشيد

  )292و291: 1380عطار، (
مهماني ترتيب داده شده از  لسان الدين بن الخطيب نيز ضمن اشاره تلويحي به

زماني كه زليخا بخاطر .كند استفاده مي 6طرف زليخا براي زنان مصري از آيه قرآني
دهد كه  دهد و به يوسف دستور مي را با مكر و حيله پاسخ مي اتهام وارد شده به خود

گويند منزه است  برند و مي به جمع زنان وارد شود و زنان با ديدن او دست خود را مي
لسان الدين با آوردن وصفي از سختي هاي عشق خود به توجيه .خدا، اين بشر نيست

زبان زيبارويان اين كار با دلشيفتگي خود نسبت به معشوق و افتادن در دام نگاه او، بر 
  :بشري است و شبيه فرشتگان است شود كه اين معشوق چه اين كالم جاري مي

  
  سكن الحب فؤادي و عمر 

  بي ألحاظُ الظّباـوغزَت قل
  و نهي الشوقُّ بقلبي و أمر
  بظُباها، أينَ يا قلب المفر؟

                                                            
6 .كَرِيم لَكذَا إِالَّ مشَرًا إِنْ هذَا با هم لّهل اشقُلْنَ حنيست، بشر اين خدا، است و گفتند منزه:  ﴾31 يوسف،﴿، و 

  .نيست بزرگوار فرشته اي جز اين
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جلَّ اهللا ما هذا بشر: قُلنَ  ههـاً وجـدا للحورِ يومـلو ب!  
  )393: 1ج/ 1989ابن الخطيب،(

عشق در قلبم اقامت گزيد و آن را آباد كرد و شوق قلبم را نهي كرد و آن : ترجمه
راه فرار كجاست؟ اگر ! هاي آهو قلبم را در نورديد، اي قلب نگاه . / نيز اطاعت كرد

  !جل الخالق اين بشر نيست : صورتش روزي براي حور نمايان شود گفتند 
همچنين لسان الدين در جايي ديگر به برمال شدن حق و اعتراف زليخا به  گناه 

اي بيان شعري اشاره كرده و بر  7)حصحص الحقُّ(  قرآني خود با به كاربردن عبارت
  :كند خود استفاده مي

  بي لألمير يـشكو اعتراضـي سار 
  قلت مجـيباً: ما تَـقولُ: قال لي

  حصحص الحقُّ يا خَوند فدعني

  يوسف و الشُّهود أبناء جِنسه
  لم نَخَف من نَكاله أو لحبسه

أنا راودت يوسـفاً عن نفسـه     
  )729: 2ج/ همان(

  يوسف مرا نزد امير برد و شكوه كرد و شاهدان همتايان او بودند : ترجمه
  از مجازات يا حبس او نترسيديم : جواب دادم: چه مي گويي: به من گفت

  .اي آقا حق آشكار شد پس مرا رها كن من از يوسف كام گرفتم
گيرد  سف حاضر شده در دادگاه در نظر ميدر اينجا خود را به عنوان يولسان الدين 

و در سوره يوسف چنين ) و الشهود أبناء جِنسه: (وجه شبه آن وجود شاهدان است كه
  :آمده است

إِن كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ  وشَهِد شَاهد منْ أَهلهاقَالَ هي راودتْني عن نَّفْسي «
  8)26: فيوس( »فَصدقَت وهو منَ الكَاذبِينَ

هر گناه دانسته پاك و معصوم از ) ع(در بيت بعدي هم شاعر خود را همانند يوسف 
همچنين در . زنداني شدن مي باشد وجه شبه آن و از مجازات، هيچ ترسي ندارد و نيز

ه و اجبار به گناه خود اعتراف بيت سوم با قرار دادن خود به عنوان زليخا، از روي اكرا
ر به گناه زليخا از روي اجبار نبود و به زيبايي عبارت كند با اين تفاوت كه اقرا مي

                                                            
همسر عزيز : ﴾51يوسف﴿، قَالَت امرَأَةُ الْعزِيزِ اآلنَ حصحص الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسه وإِنَّه لَمنَ الصادقينَ . 7

  .من از او كام خواستم، و بي شك او از راستگويان است. اكنون حقيقت آشكارشد: گفت
 چاك جلو از او اگرپيراهن: داد شهادت زن آن انوادهخ شاهدياز وخواست  كام من او از: گفت] يوسف[«. 8

  )قرآن كريم، فوالدوند( » .است دروغگويان از او و گفته راست ،زن خورده



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

ي تمسخر و  استفاده از قصه قرآني در زمينه« .قرآني را در شعر خود به كار برده است
واقع شدن در دادگاه اسلوبي است كه لسان الدين ابن الخطيب در شعر خود به كار 

  )57: م2012قباني، (» .برده است
 
  زيبايي يوسف ) د

سوره يوسف اشاره شده است؛ زماني  31در آيه  )ع( قرآن كريم به زيبايي يوسفدر 
يوسف را ديدند چنان مات و مبهوت او گشتند كه دست هاي ه زنان مصري، حضرت ك

خود را بريده و گفتند اين انسان نيست و بلكه فرشته است كه در اين صورت هم به 
يوسف در زيبايي بي نظير و در عين « .زيبايي ظاهري و هم معنوي او اشاره كرده اند

زيبايي و حسن ) 195: 4ج/1375 قرائتي،(» .حال در عفت الگويي براي همگان است
ات پر تكرار شاعران و نويسندگان بوده است و هريك به نوعي وعيوسف نيز از موض
  .بدان پرداخته اند

ق الطير با آوردن كند؛ در منط ندين بار به اين زيبايي اشاره ميعطار در آثار خود چ
زليخا بخاطر اينكه به زنان . تمثيلي،  اشاره به قصه يوسف و زليخا در قرآن كريم دارد

مصري زيبايي و كمال يوسف را نشان دهد آنان را در مجلسي حاضر كرد و زنان مصر 
  :به جاي بريدن تُرنج دست خود را بريدند

 زان كه مخلوقي بديشان برگذشت   بر زنان مصر چون حالت بگشت
  )195: 1392عطار، (

مبهوت شدن بندگان در برابر آن قصد عطار از اين تمثيل، بيان زيبايي خداوند و 
  .باشد و نه زيبايي جسمي و دنيايي بلكه زيبايي و جمال فراتر از صورت انساني مي

كند، كه  مطرح مي) ع( عطار در الهي نامه حكايت ديگري را از حضرت يوسف
حضرت يوسف با نظر كردن در آيينه، زيبايي خود را تحسين كرد ولي پنداشت كه 

متحمل درد و ديد، به ناچار  خود را آنچنان كه حقيقتا هست، مياگر او . آيينه است
 بدين وسيله عطار به اين نكته اشاره دارد كه حضرت يوسف. گرديد حرمان عشق مي

يبايي خود به زيبايي داند و با نظر كردن در ز ا ميجمال و زيبايي خود را از خد) ع(
بنابر اين هر جمالي كه در جهان است از آن حق است و هيچ . برد خالقش پي مي

  .آدمي نبايد خويش را صاحب جمال بداند
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اشاره كرده و در مدح سلطان يوسف و  )ع( زيبايي يوسفلسان الدين نيز به 
را به  پادشاهي سلطان يوسف »لكالم يوسف«با بكار بردن الفاظ پادشاهي او، 

براي اشاره به زيبايي » يوسف الحسن«و همچنين تركيب ) ع( حضرت يوسف پادشاهي
. كند ممدوح خود با تشبيه او به حضرت يوسف به دليل زيبايي اين موضوع را بيان مي

د در زمين قدرت خواه) ع(وي به ممدوح خود بشارت داده است كه به مانند يوسف
  :يافت و ديگران از او بهره مند خواهند شد
بـَتك عـلـي األيـّام أربـعـةٌ صـاحـو  

يا يوسف الملك و الحسنِ ارتقب زمناً  
عزٌّ و نَـصرٌ و تمكينٌ و تمهـيد  

  توريد يهمرُ في خَدالح راياتُك 
  )331: 1ج /1989ابن الخطيب،( 

  در طول روزگار چهار چيز همراه تو شد؛ عزت، پيروزي، قدرت و آمادگي : ترجمه
اي يوسف پادشاهي و زيبايي كمي منتظر باش كه گونه هاي پرچم هاي سرخ تو، 

  سرخ شده است
  حضرت يعقوب و يوسف) ه

عالقه خاص و ) ع(فرزند داشت كه در ميان آنها به يوسف 12 )ع( حضرت يعقوب
به همين . كندرا براي لحظه اي تحمل توانست دوري او زيادي داشت طوري كه نمي

. او را از پدر دور كردنددر نتيجه دليل، اين مسئله حسادت ديگر برادران را برانگيخت و
ا شد و در پايان بعد از به طوري كه حضرت يعقوب از اين فراق بسيار گريست و نابين

در ادبيات نيز به گونه  .پادشاهي رسيدن يوسف و ديدار با او بينايي خود را بازيافت
هاي متفاوتي همچون صبر و اندوه يعقوب در فراق يوسف و بينا شدن حضرت يعقوب 

  .سخن به ميان آمده است... و ) ع(توسط يوسف 
) ع(عقوب و يوسف با اشاره به حضرت ي عطار در پايان حكايت صعوه در منطق الطير

عطار با خطاب  .كند فراق يعقوب از يوسف را بيان مي زند و حكايت دست به تمثيل مي
باشي به وصلت يوسف نايل گويد كه اگر به عنوان مثال يعقوب هم  قرار دادن صعوه مي

وانند ت دائم روشن است و عالميان نميو آتش و چراغ غيرت حق تعالي  نخواهي آمد
، در اين صورت آتش غيرت خداوند همه را حتي يوسف زيبا را دوست داشته باشند

كه يوسف را در  اشاره مي كندد از آن به خواب ديدن حضرت يعقوب و بعسوزاند؛  مي
ولي  و با وجود هشدار جبرئيل به او مبني بر ياد نكردن از يوسف بيند خواب مي

  :شود ث توبه شكستن وي ميكشد كه باع حضرت يعقوب آهي از دل مي



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

  گر تو يعقوبي به معني في المثل 
  فـروزد آتـش غـيـرت مـدام مـي

  چـون جـدا افتـاد يـوسف از پـدر
  جـبرئـيـل آمـد كـه هرگـز دگـر
 مـحـو گردانـيم نامـت بـعد از اين

 متر كن حيل ـفت ندهند كـيوس 
  عشق يوسف هست بر عالم حرام

  بصرت يعقوب از فراقش بي ـگش
 ذرـف گـند يوسـو كـان تـر زفـب

ن  ـيـلـرسـا و مـيـبـان انـيـاز م
  )121،122: 1392عطار، ( 

عطار در اين حكايت به مخاطب خود مي گويد كه در راه رسيدن به حق و عشق به 
او، هيچ چيزي را نبايد جايگزين حق قرار داد كه اگر خالف اين انجام شود، باعث درد 

خداوند يعقوب را از يوسف دور  «.عذاب و سقوط از درگاه الهي خواهد شدو رنج و 
شود كه باعث جوشش غيرت الهي  يكند و در اين مدت نام يوسف زبانزد او م مي
پرست واقعي براي خداي به واقع يك خدا) 51: 1389رياحي، حسيني و (» .گردد مي

مل رنج و باليي كه بر سر گزيند و براي تح زين بر نميخود هيچ معشوق ديگر و جايگ
  .صبردر پيش گيرد و شكايت نكندبايد او آمده، 

در حكايتي ديگر در الهي نامه عطار به ديدار حضرت يعقوب و يوسف اشاره مي كند 
و ا؟ و به ف را در آغوش گرفت گفت كه يوسف كجاستهنگامي حضرت يعقوب يوس

قوب گفت ع؛ و ير آغوش داريكه او را د زني در حالي گفتند اين چه حرفي است كه مي
  :كه من خود امروز يوسف شده ام

  جـوابـي داد يـعـقـوبِ پـيـمـبـر 
شـنـودم   ز يوسـف ال جـرم نـا مي

  همه من بوده ام، يوسف كدامست

  كه من يوسـف شدم امروز يكسر 
  كه مـن خـود بنده يعقوب بودم

 چو خود را يافتم اينم تمام است 
  )393: 1388عطار، ( 

به عقيده او، «. كند براي بيان عشق واقعي استفاده مي عطار ديدار يعقوب و يوسف را
سالك وقتي به كمال ذات خود رسيد، همه چيز دارد و در آن حالت كه محو الوهيت 

) به عنوان بنده(بنابراين يعقوب ) 300: 1353فروزانفر، (» .است مسئول است نه سائل
كند كه اين عشق باعث يكي شدن  باطني پيدا مي عشق واقعي و) يعني خدا(به يوسف 

  .بنده با معشوق الهي خود مي شود



     كشاورز و سليميان ريزي                                                                    

در ابياتي ضمن  .كند اشاره مي) ع(ياتي به حضرت يعقوب لسان الدين نيز در اب
گويد كه در انتظار  ن يوسف در سوگ او اشعاري ميسلطاخود از نبود  اظهار تاسف

  :و نه صبر و حوصله اي ديدن سلطان يوسف نه چشمي براي شاعر مانده
  غَبت فال عينٌ و ال صبرٌ
فلنا يوس أنت فيا يوس  

 مرقوب منك و ال انتظار  
و كُلُّنا في الحزنِ يعقوب  

  )162: 1989ابن الخطيب، ( 
  غايب شدي و نه چشمي است و نه بردباري و نه انتظاري : ترجمه

همه ما در اندوه دوري تو مانند اي يوسف تو براي ما مانند يوسف پيامبر هستي و 
  .يعقوب هستيم

) ع(وري و غيبت به يوسف در اين ابيات، ابن الخطيب، سلطان يوسف را به دليل د
  .كند و مردم اندلس را به دليل داشتن اندوه و غم به يعقوب تشبيه مي كند تشبيه مي

هنگام كوچ  در مدح سلطان يوسفهمچنين لسان الدين با الهام از رمز يعقوبِ اندوه 
  :سرايد اشعاري مي 9او به ماالگا

  تـقـول غرنـاطـةٌ يومـاً لـمالقـةٍ
  أمسكت يوسف عنّي فعلَ ظالمةٍ

  لما استراحت لوعد منك مرقوبِ 
 عقوبِـوم إال حزنَ يـهل لي اليـف

  )145: همان( 
  زماني كه وعده اي به او داده شد، مالگا روي به گرانادا گفت : ترجمه
را ظالمانه از من گرفتي آيا امروز من چيزي جز اندوه خوردن مانند يعقوب  يوسف

  .دارم
شاعر ماالگا را به فرزندان يعقوب بخاطر مكر و حيله و سلطان يوسف را به حضرت 

مانند به  10تشبيه كرده كه مدتي در ماالگا بود و در اين زمان شهر گرانادا) ع(يوسف 
  .اي جز آشكار كردن اين اندوه ندارد و چارهكند  حضرت يعقوب احساس اندوه مي

                                                            
اسپانيا كه در  كشور جنوب در اندلس خودمختار بخش در است شهري) Málaga: بهاسپانيايي( ماالگا. 9

  .شود منابع عربي به نام مالقة ياد مي
است كه در زبان عربي با عنوان غرناطة ياد  اسپانيا گراناداي استان مركز) Granada: بهاسپانيايي( گرانادا. 10

  .مي شود
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به صبر و توكل حضرت يعقوب در  11وي در ابياتي ديگر نيز با استفاده از آيه قرآني
صرش كه نامش كند؛ لسان الدين در سوگ يكي از بزرگان ع هنگام اندوه زياد اشاره مي

  :سرايد است چنين مي) الحسن(
  أشكو إلي اهللا من بثّي و من شجني

  العينُ التي رشَقَت) الحسنَ( أصابت 
 لم أجنِ من منحتي شيئاً سوي محنِ
و عادةُ العـينِ ال تُصمي سوي الحسنِ 

  )604: 2ج /1989ابن الخطيب( 
به خدا شكوه مي كنم و از غم هايم چيزي جز غم نصيبم به خاطر غم هايم : ترجمه

  نشد 
اي  و هديهدر اينجا شاعر حالت خود را با حالت حضرت يعقوب يكي دانسته است 

داده شده و  ))ع(شاعر و حضرت يعقوب (نفر خدا به آن دو كه از طرف كند اشاره مي
وي موضوعي را مطرح كرده كه هر . به رنج و عذاب و امتحان شده استسپس تبديل 

شود با امتحان الهي روبرو خواهد شد و  مينعمتي كه از طرف خداوند به انسان داده 
توان گفت كه لسان  در اين موضوع مي .بايد در برابر آن صبر و شكيبايي پيشه كرد

با اين تفاوت كه عطار از اشاره دارد  له صبر و شكيباييالدين همچون عطار به مسئ
يد براي خدا نبا عارف پردازد كه انسان جنبه عارفانه به بيان عشق واقعي به خداوند مي

معشوقي جايگزين انتخاب كند تا موجب قهر الهي نشود و عارف در اين راه بايد صبر و 
شكيبايي پيشه كند در حالي كه لسان الدين با بياني زاهدانه به صبر و تحمل در برابر 

  .مشكالت و پناه بردن به خدا به هنگام سختي ها اشاره مي كند
  
  پادشاهي حضرت يوسف) و
  

دليل دارا بودن علم تعبير خواب،  ف پس از اتفاقاتي كه براي او افتاد بهحضرت يوس
از چندين سال  را تعبير نمود و سپس وارد دستگاه حكومتي شد و بعد خواب پادشاه

  .به حكومت مصر رسيد كه شاعران از اين عنوان بهره جسته و شعرهايي را سرودند

                                                            
من شكايت غم و اندوه : گفت: ﴾86 يوسف﴿، قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْني إِلَى اللّه وأَعلَم منَ اللّه ما الَ تَعلَمونَ. 11

  .دانيد ما نميدانم كه ش خود را پيش خدا مي برم و از خدا چيزي مي
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گرفتار زندان و چاه نفس شده است مي  كه عطار در منطق الطير خطاب به سالكي
گويد كه خود را همچو يوسف صديق از ورطه ي سياهي بيرون كشد تابه پادشاهيو 

  :عزت برسد
  خويـش را زيـن چـاه ظلماني برآر
  همچو يوسف بگذر از زندان و چاه
  گـر چنـين مـلـكي مسـلم آيـدت

  

  سر ز اوجِ عرشِ رحماني بر آر
  پادشاهتا شوي در مصرِ عزت 

  يوسـف صـديق هـمدم آيدت

  )105: 1392عطار،( 
عطار در اينجا پادشاهي را به عنوان نايل گشتن به مقام بلند الهي در نظر گرفته و 
از سالك اين راه تقاضا دارد همچو يوسف پيامبر سير به پاكي و الوهيت داشته باشد تا 

  .هم رتبه جايگاه يوسف شود
دهد كه  از وضعيت روم خبر ميابن الخطيب نيز در مدح سلطان ابوالحجاج يوسف 

  :سلطان يوسف براي جنگ با آنها شتافته است
  كذلك مكَنّا ليوسف في األرضِ  ونادي لسانُ الفَتحِ في عرَصاتهِم

  )638: 2ج/ م1989ابن الخطيب، ( 
شاعر نداي پيروزي هاي به در اينجا ندا بر زبان خداوند براي يوسف نيست بلكه 

ر تاييد وجود آمده در سرزمين روم توسط سلطان يوسف را براي ممدوح خود به منظو
به  12كه ضمن آن به آيه قرآني از طرف خداوند استفاده كرده است سلطان يوسف

  .است صورت مستقيم اشاره شده
دارد كه  همچنين در ابياتي ديگر به پادشاهي حضرت يوسف و خزانه هاي او اشاره

  :در مدح سلطان يوسف سروده است
   في مصرَ قلبي من خزائن يوسف  

        ه فكـأنّـهشعري باسـم لـَّيت حـ
هيرُ مدائحي تمتارو ع بح  

  لَّه دينارهـطرٍ حـي كُلِّ قُـف
  )374: 1ج/1989ابن الخطيب، (

مركب مدح من قصد او در مصر قلبم از خزانه هاي يوسف عشقي است و : ترجمه
  مي كند

  .شعرم را با نام او زينت دادم و گويا او در هر جا كه اقامت مي كند دينار است
                                                            

  .بخشيديم مكانت سرزمين آن در را يوسف ما وبدينگونه: ﴾21وسفي﴿، وكَذَلك مكَّنِّا ليوسف في األَرضِ. 12



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

قي ناب به يدر اينجا شاعر حضرت يوسف عليه السالم را مدح كرده است تا به طر
ه هاي هاي حضرت يوسف را هم به گنجين گنجينه سلطان يوسف برسد و همچنين

  .است ردهسلطان يوسف تشبيه ك
  

  مضامين غير مشترك
  

  پيراهن يوسف ) الف
  

ت كه هر يك به به معناي پيراهن آمده اس» قميص«در قرآن كريم سه مرتبه كلمه 
  :كند اي اشاره مي واقعه

 يوسف حضرت پيراهن كردن آلود خون ماجراي  كه: پيراهن خون آلود .1
 18تا 16آيات « .است يعقوب حضرت براي عذر آوردن براي برادرانش توسط
  »يوسفسوره 
 حضرت تعقيبِ در زليخا داستان، اين در: پاره شدن پيراهن توسط زليخا .2

. كند مي پاره و كشد مي را يوسف پيراهن وي، به يافتن دست براي يوسف
 حكم يوسف حضرت گناهي بي به پشت، از پيراهن پارگي جهت به عزيزمصر

 »سوره يوسف 30تا  23آيات «  .كند مي
 از آگاهي از پس يوسف حضرت: پيراهن واسطه  به يعقوب حضرت بينايي .3
 روي به را پيراهنش تا خواهد مي برادرانش از يعقوب، حضرت پدرش، ايينابين
 و گيرد شفامي يعقوب حضرت كار، ينا مانجا از پس. بيندازند يعقوب حضرت سرِ
 »سوره يوسف 96تا 93آيات «  .شود مي بينا

عطار اين واژه را در شعر خود زياد به كار برده است كه از نمونه هاي آن مي توان 
  :به اين موارد اشاره كرد

به پيراهني اشاره مي كند باعث اشتياق و شوق حضرت يعقوب به در بيت زير 
  :گرداند شود و بينايي را به حضرت يعقوب باز مي مي) ع(يوسف 

  آرد سوي پدر مي بوي پيراهن او  يا مگرباد  به پيراهن يوسف بگذشت
  )77: 1356، عطار( 
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يي كه با گرگ كه از اين دنياگويد  با خطاب قرار دادن سالك به وي ميبيت ديگريدر  
به عنوان نفس همنشين شده و پيراهني خون آلود به مثابه گناهان بر تن كرده است، 

و پس از ديدار با حق الهي پيراهني به عنوان برود  به سوي عالم معنا و عرفاني بايد
بفرستد تا بدين وسيله ديگران را ) همين دنيا( ي عرفاني و الهي به سوي كنعان  نشانه

به واقع عطار به سفر چهارم از اسفار . ي الهي شوند هم نصيب اين شناخت و نشانه
كه سالك پس  اشاره دارد )17: 1378شيرازي، (» سفر في الخلق بالحق«اربعه يعني 

از ديدار با خداوند و سير در او به سوي مردم برگشته تا دست ديگران را بگيرد و آنان 
  :را نيز كمك كند

  پيراهن گرگي و خون آلوده با بنشسته خوشتو
  بـرو پـيراهني بفرسـت از معـني سوي كنعان

  عانيـير كنـپيش پت بـرده از تهمـبرادر ب
  نور نوراني اندم شود ز در يك تاصد ديده كه

  )132: 1356، عطار(  
رهايي از عطار با اشاره به دريده شدن پيراهن و پاره كردن آن كه مقصود وي 

خواهد به پيراهن خدايي و الهي دست يابد و به معبود خود  ظلمت تن و نفس است مي
ملحق شود كه با استفاده از موضوع پاره شدن پيراهن يوسف توسط زليخا به اين 

  :در ابيات زير پرداخته استماجرا 
  گر نسيم يوسـفم پيدا شود
  بس كه پيراهن بدرم تا مگر

  چشـم نابيناي من بينا شود
  بوي آن پيراهنش پيدا شود

  )349: همان( 
د اشاره وي با بهره گرفتن از اين معاني به هر سه پيراهن يوسف در خالل شعر خو

پيراهن يوسف در شعر شاعران قرن هفتم از « .تا به معنايي عرفاني دست يابدمي كند، 
» .معشوق خوانده اند بسامد بااليي برخوردار است و آن را به عنوان نشانه اي از طرف

  )4: 1395، صفاري(
حرفي از پيراهن يوسف به ميان نيامده با اين حال در شعر لسان الدين بن الخطيب 

مدحي توجه دارد و اشعار  با توجه به اين كه لسان الدين بيشتر به مضامين. است
كند به پيراهن  زاهدانه مد نظر اوست و از نشانه ها براي منظور خود استفاده نمي

  .اي نكرده است حضرت يوسف هيچ اشاره
  
  فروش يوسف) ب



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

  
اي فروش به پس از بيرون آمدن از چاه و رهايي وي، در مصر بر) ع(حضرت يوسف 

  .عزيز مصر خريداري شدمعرض نمايش گذاشته شد كه در نهايت توسط 
براي فروش يوسف «كند؛  و اشعاري به اين واقعه اشاره مي عطار در ضمن حكايات

در مصر قيمتهاي كالني براي خريد او پيشنهاد شد كه در اين ميان پيرزني ده كالف 
از ريسماني كه خود رشته بود جهت خريد يوسف پيش آورد؛ او را مسخره كردند ولي 

خواستم نام  ها به هيچ عنوان بهاي يوسف نيست اما مي دانم اينپيرزن گفت كه مي 
  )471: 1388ريتر، (» .من هم در ميان خريداران يوسف باشد

 بـفروخـتـنـدگـفـت يـوسـف را چـو مـي
  پـيـرزن گـفـتـا  كـه دانـسـتـم يـقـيـن
  ليك اينم بس كه  چه دشمن، چه دوست

  سـوختند مصـريان از شوق او مي
  پسر را كس بنفروشد بدينكاين 

  گويد اين زن از خريدارانِ اوست
  )188: 1392عطار،(

در اين حكايت پيرزن كه نمادي از سالك طريق حق مي باشد با تمام دارايي خود 
پيش به سوي خريد يوسف مي رود با اين حال كه مي داند پيشنهاد او ارزشي ندارد 

يوسفي كه ارزش و و . د رفتولي حداقل اسمش در زمره خريداران يوسف خواه
ا يوسف نمادي از خدواند عز و جل و عظمت بي لذ.يگاهش بسيار باال و بي انتهاستجا

طريق حق و  ان سالكارزد و پيرزن به عنو اوست كه هيچ چيزي در مقابلش نمي پايان
  .فروش يوسف به عنوان راه رسيدن به محبوب و كمال مطلوب مي باشد

منطق الطير با آوردن حكايتي به فروش يوسف اشاره عطار در جاي ديگري از 
كه وقتي كه مرغان اعمال خود را منقوش بر رقعه يافتند و مشاهده كردند از  كند مي

كه يوسف خود را به خواري فروخته بودند، فناي  شدت حيا و تشوير، به خاطر اين
يوسف با محض شدند؛ همچون برادران يوسف كه هنگام مشاهده سند ننگين معاملة 

« از اين فروش  مقصود شاعر. ، از تحير و تأسف لرزه بر اندامشان افتادمالك مصر
فراموشي خدا و روي آوردن به غير او و شايد هم از ياد بردن آشنايي ازلي با حق تعالي 

. »ايگاهي پست جاي گرفته استو فراموش كردن مرتبت شاهانه جان است كه در ج
  )403: 2ج /1388ريتر،(

  يوسف را به خواري سوخته جانِ
  نـداني تـو گدايِ هيـچ كـس مي

  فروختهـري بـگه او را بر سـان و
  فروشي يوسفي در هر نفس مي



     كشاورز و سليميان ريزي                                                                    

  )258: 1392عطار، ( 
اي نشده و  يب به موضوع فروش يوسف هيچ اشارهدر اشعار لسان الدين بن الخط

با توجه به محيط و شرايط اندلس در آن . در بيان آن اهتمامي نورزيده است شاعر
توانست از اين مضمون  ي آن زمان شاعر مي زمان و وجود شرايط و مشكالت جامعه

بهره جسته و به بيان مشكالت خود بپردازد اما از آنجا كه بيشتر مديحه سرايي را 
و ممدوح خود داشته از بيان اين  مدنظر قرار داده است و توجه به ستايش محبوب

  .امتناع ورزيده است) ع(گونه مسائل با بهره جستن از حضرت يوسف 
  

  نتيجه گيري 
شود و  أحسن القصص ياد ميكه در قرآن به عنوان ) ع(داستان حضرت يوسف 

قرار  از مفاهيم اخالقي و اجتماعي و ديني است، مورد استفاده اين دو شاعر سرشار
از بررسي مضامين مورد استفاده اين دو شاعر چه مضامين مشترك و كه پس گرفت 

  :چه مضامين غير مشترك به نتايج ذيل رسيديم
زبان به مدح ) ع(عطار در اشعار خود در مورد مضامين و مفاهيم حضرت يوسف  -

و هجو وهزل نگشوده، بلكه در بيان معاني عرفاني، خداشناسي، راه و رسم 
لخطيب بيشتر كه ابن ا سخن رانده است در حالي سلوك، تصوف و تهذيب نفس

اش براي مدح ممدوح خود بوده است و دليل اين امر  مضامين مورد استفاده
باشد كه با قرار  ميعالقه وافر و شديد او نسبت به سلطان ابوالحجاج يوسف 

 .دادن مشابهت بين آن دو، جايگاه پادشاه را ارزشمندتر كرده است
استفاده از تمثيل و داستان ها  ي بيان مفاهيم و ارزشدر انديشه عطار برا -

اي دارد كه بدين طريق خواسته است  ، جايگاه ويژهبه مانند قرآن ،سرايي
ها مشتاق كند و اغلب حكايات يوسف  اطب خود را براي عمل به اين ارزشمخ

را ذكر كرده است ولي به عنوان فتح باب موضوعي كه قصد گفتن آن را ) ع(
كه لسان الدين بن  دارد؛ در صورتي) ع(شابهتي با ماجراي يوسف دارد و م

الخطيب فقط استفاده و اشاره تاريخي به اين مسائل داشته و به بيان داستاني 
 .آن نپرداخته است

در بحث استفاده مستقيم از آيات قرآني ابن الخطيب استفاده بيشتري از اين  -
سوره  19نداختن يوسف از آيه آيات كرده است و به طور مستقيم در به چاه ا



  )يشابورين عطار(ياسالم– يرانيا شهياند يالمللنيب شيهما نينخست

كه از عبارت قرآني  سوره يوسف و يا اين 31  يوسف و ماجراي زنان مصري از آيه
در شعر خود استفاده كرده است؛ اما عطار هر چند در مورد ) حصحص الحقُّ(

استفاده مستقيم از آيات قرآني نداشته است ولي به طور ) ع(مضامين يوسف 
از قرآن و همچنين قصص  )ع(كايات و ماجراي يوسف تفصيلي هر كدام از ح

األنبيا نيشابوري الهام گرفته و به بيان آن پرداخته است و اصال براي بيان 
آن را استفاده نكرده است، برخالف ابن الخطيب كه  ،مسائل غزل مذكر و مدح

 .به غزل مذكر پرداخته است) ع(از بحث به چاه افتادن يوسف 
ي بيشتري دارد كه به آنها  ار،نسبت به ابن الخطيب استفادهنماد و رمز نزد عط -

لفظ يوسف در ديدگاه عطار نماد الوهيت و مقام عالي و جان و : اشاره مي كنيم
نفس پاك انسان است كه سالك بايد از آن مراقبت نمايد تا به وصال حق الهي 

و فراموش  هاي بد عهد برسد و همچنين استفاده او از برادران به عنوان انسان
همچنين در . كننده خدا و يا بنيامين كه در نظر او سالك آشنا با حق است

بحث فروش يوسف به فروش جان و نفس انساني و فراموشي خدا رسيده است 
و يا استفاده از پيراهن براي بيان واالترين مضامين عرفاني و نشانه اي از طرف 

به بحث فروش يوسف و  خداوند سود جسته است؛ بر خالف لسان الدين كه
اش به اين دو  اي نكرده و گويا عطار به دليل ديدگاه عارفانه پيراهن او اشاره

مضمون اشاره كرده است كه لسان الدين به دليل ديدگاه متفاوت و يا زاهدانة 
اما در مورد  .خود در اين مسائل از جنبة عرفاني و الهي ورود نكرده است

ر اعر را در بيان آن مشترك دانست؛ عطار دتوان هر دو ش حضرت يعقوب مي
گيرد كه عشق واقعي به  اي در نظر مي وي را بنده) ع(بحث حضرت يعقوب 

معبود خود دارد كه اين بنده در راه عشق به معشوق خود هيچ چيز ديگري را 
نبايد جايگزين آن نمايد و صبر و شكيبايي در اين راه پيشه نمايد، كه به 

شده است و ابن الخطيب نيز حضرت يعقوب را نمادي از صورت عرفاني بيان 
داند كه  حزن و اندوه و همچنين صبر در برابر مشكالت و توكل بر خداوند مي

 .به شكل زاهدانه آن را بيان كرده است
چاه از ديدگاه عطار دچار شدن به ظلمت نفس مورد بررسي قرار گرفته كه در  -

يب از چاه براي شادي و بشارت بهره ديدگاهي مقابل آن لسان الدين بن الخط
همچنين در مورد زيبايي يوسف، عطار زيبايي الهي و تعلق همة . جسته است
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دهد اما لسان الدين فقط براي مدح  به خداوند را مد نظر قرار مي ها زيبايي
 .اشعاري سروده است او پادشاه و جايگاه

توان به اين اشاره  قرآني، مير دو شاعر از مضامين و در پايان دليل استفادة ه -
  .كرد كه هر دو در محيط اسالمي رشد و پرورش يافته اند
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