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فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در مقاله حاﺿر تالﺵ مﻰشود انواﻉ تﺄثيرپﺬيرﻯ از آيات قرآنﻰ در ديوان شاعر برجسته
ايرانﻰ ،ﺻاﺋﺐ تبريزﻯ ،بررسﻰ شود .در اين راستا ،ابتدا ابياتﻰ از ديوان شاعر كه متﺤلّﻰ به
آيهاﻯ از قرآن است استﺨراﺝ و آنگاه آيه موردنﻈر ،همراه با توﺿيﺤات ﻻزم ،ﺫكر مﻰشود.
بديهﻰ است اين اقدام زمانﻰ كه با توﺿيﺤات وافﻰ درباره بيت يا ابيات برﮔزيده همراه
شود ،عالوه بر اينﻜه خواننده را در درك بهتر مفهوم موردنﻈر شاعر يارﻯ مﻰدهد ،نمايانگر
تسلﻂ و توجه ويژه ﺻاﺋﺐ بر آيات نيز خواهد بود .پرواﺿﺢ است كه هدﻑ اﺻلﻰ نگارنده،
نشان دادن جنبههاﻯ پيﺶﮔفته است ،جنبههايﻰ كه عالوه بر آراستگﻰ ادبﻰ ،سﺐ تقويت
و استﺤﻜام اشعارﻯ است كه شاعر با بهرهﮔيرﻯ از قرآن ،و استناد به آيات ،ﻏرﺽ خود
را در تﺄييد ديدﮔاههايﺶ ،به انجاز رسانده و جاﻯ هيﭻ ترديدﻯ را براﻯ مﺨاطبان باقﻰ
نگﺬاشته است .در ادامه مقاله ،جلوههاﻯ شگرفﻰ از داستان قرآنﻰ حﻀرت يوسﻒ ،كه
م ّدنﻈر شاعر واقﻊ شده است ،بهعنوان مﺤﻜﻰ در اثبات تسلﻂ وافﻰ شاعر بر آيات قرآنﻰ،
از منﻈر خوانندﮔان خواهد ﮔﺬشت.
كليدواژهﻫا :قرآن ،آيه ،يوسﻒ ،ﺻاﺋﺐ تبريزﻯ ،اثرپﺬيرﻯ.
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مقدمه

ادبيات ﻏنﻰ اسالمﻰ و در رﺃﺱ
شعر فارسﻰ در طوﻝ ادوار مﺨتلﻒ ،همواره تﺤت تﺄثير ّ

آن ،قرآن بوده است و كمتر شاعرﻯ را مﻰتوان يافت كه در ديوان اشعارﺵ ،تلميﺤﻰ به آيات
قرآنﻰ نداشته ،يا اقتباﺱ و تﻀمينﻰ از آنها برنگرفته باشد.

رودكﻰ قديمﻰترين شاعر سبﻚ خراسانﻰ ،بيﺶ از يﻚ هزار ساﻝ پيﺶ ،داستان يوسﻒ

را در شعر خود با استناد به قرآن و در قالﺐ تلميﺢ ،به زيبايﻰ بيان كرده است:
نگارينا شنيدستم كه وقت مﺤنت و راحت

سه پيراهن سلﺐ بودست يوسﻒ را به عمر اندر

يﻜﻰ از كيد شد پرخون دوم شد ﭼاك از تهمت

سوم يعقوﺏ را از بوﺵ روشن ﮔشت ﭼشم تر
(رودكﻰ)19 :1369 ،

اين شيوه ،بعدها در دوره عراقﻰ به اوﺝ خود رسيد و از سوﻯ شعراﻯ مسلمانﻰ كه بيشتر

عارﻑمسلﻚ بودند ،ادامه يافت.
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سنايﻰ ﻏزنوﻯّ ،
عطار ،مولوﻯ ،شيﺦ اجﻞ سعدﻯ ،خواجه حافﻆ شيرازﻯ و بسيارﻯ ديگر

از شعراﻯ آن دوره ،همگﻰ نمونههاﻯ بارزﻯ هستند كه انديشه خود را با استناد به آيات و
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روايات ،در ديوانهاﻯ شعرﻯ خود ،بارور كردند.

اين تﺄثيرپﺬيرﻯ در دوره عراقﻰ آنقدر ﮔسترﺵ يافت كه به ويژﮔﻰ مهم سبﻜﻰ در شعر

آن زمان تبديﻞ شد( .شميسا250 :1374 ،ـ)200

تيم َفالتَ ْق َه ْر« (ﺿﺤﻰ  ،)9 /ابياتﻰ زيبا
سعدﻯ در بوستان با نﻈر به آيه شريفه » َف َﺄ ﱠماالْ َي َ
سروده است:
يتيم ار بگريد كه نازﺵ خرد
اﻻ تا نگريد كه عرﺵ عﻈيم

وﮔر خشم ﮔيرد كه بارﺵ برد
بلرزد همﻰ ﭼون بگريد يتيم

(سعدﻯ)160 :1370 ،

حافﻆ در ديوان اشعارﺵ ،از آيات قرآن بهرهها جسته است .يﻜﻰ از نمونههاﻯ اين كاربرد

اﺛرپﺬﻳر

در بيت زير آمده است:
آسمان بار امانت نتوانست كشيد
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قرعهﻯ فاﻝ به نام من ديوانه زدند
(حافﻆ)131 :1368 ،

بيت فوﻕ تلميﺤﻰ به آيه  73از سوره مباركه احزاﺏ دارد كه مﻰفرمايد» :اِنّا َع َرﺿْ َن ْ َ
ااﻻمانَ َﺔ

السمواتِ َو ْ َ
كان
باﻝ َف َابَ ْي َن اَ ْن َي ْﺤ ِملْ َنها َو اَشْ َفق َْن ِم ْنها َو َح َملَ َه ْ ِ
ﺽ َوالْ ِج ِ
اﻻ ْر ِ
ااﻻن ُ
ْسان اِنﱠ ُه َ
َعلَﻰ ﱠ
َﻇ ُلو َما َج ُه َ
وﻻ«.

نمونههاﻯ باﻻ مشتﻰ از خروار بود .بﻰشﻚ در ابيات شعراﻯ مﺬكور به طور اخﺺ و

بسيارﻯ از شعراﻯ سبﻚ عراقﻰ بهطور اعم ،مﺜاﻝهاﻯ فراوانﻰ مﻰتوان مشاهده كرد كه در
اين مقدمه مﺨتﺼر از بيان آنها ﺻرﻑنﻈر مﻰشود.

ﺻاﺋﺐ تبريزﻯ ،اين شاعر سبﻚ هندﻯ ،در ديوان بزرگ خود ،بيشترين توجه را به آيات

و احاديﺚ معطوﻑ كرده است .ﺻدها بيت شعر در ديوان او يافت مﻰشود كه تﺤت تﺄثير
مستقيم آيات قرآنﻰ است .اين تﺄثيرپﺬيرﻯ در ديوان ﺻاﺋﺐ در اشﻜاﻝ زير قابﻞ بررسﻰ

است:

 .1ابياتﻰ كه بيانگر حﻜمﻰ قرآنﻰ يا فرمانﻰ اسالمﻰ است و شاعر با استعانت به آنها سعﻰ

در آﮔاهﻰبﺨشيدن به خوانندﮔان داشته است.

نمونه از اين نوﻉ كاربرد ،مربوﻁ به داستان حﻀرت يوسﻒ (ﻉ) است كه سراينده ،در طوﻝ

ديوان شعر خود ،بهطور مفﺼﻞ به جزﺋيات داستان اشاره كرده و هيﭻ نﻜتهاﻯ از آن را از قلم
نينداخته است.

ﭼنان كه از عنوان مقاله حاﺿر برمﻰآيد و در ﭼﻜيده نيز به آن اشاره شد ،نگارنده در پﻰ

آن است كه ابيات ديوان ﺻاﺋﺐ را ،از منﻈر آيات قرآن ،مورد كندوكاو قرار دهد و تا آنجا كه

ميسر است ،ﮔوياترين و بارزترين ابيات را كه بدون كمترين شﻚ برﮔرفته از آيههاﻯ ﮔوهربار

قرآنﻰ است ،از ميان ساير اشعار برﮔزيند و همراه با توﺿيﺢ دقايﻖ ،ارتباﻁ كامﻞ ميان بيت و
آيه را در آنها بازﮔو كند.
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 .2بيت يا مجموعهاﻯ از ابيات كه بر داستان يا حﻜايتﻰ قرآنﻰ دﻻلت دارد .زيباترين
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ﮔﺬرﻯ بر زندﮔﻰ و سبﻚ شعر صاﺋب تبريزﻯ

ميرزا مﺤ ّمد علﻰ ،پسر ميرزا عبدالرحيم تبريزﻯ اﺻفهانﻰ (معروﻑ به ﺻاﺋبا) از استادان

بنام شعر فارسﻰ در دوره ﺻفوﻯ در ساﻝ 1007ـ 1000ه .ﻕ .در تبريز متولد شد (كريمﻰ،
12 :1371ـ .)10خاندان او در اﺻﻞ ،تبريزﻯ و از اعقاﺏ شمﺲالدين مﺤمد شيرين مﻐربﻰ

تبريزﻯ ،شاعر بزرگ قرن هشتم و نهم بودهاند .ولﻰ وﻻدت او در تبريز روﻯ داد ،ﺻاﺋﺐ
در شهر تبريز پرورﺵ يافت و به يقين ،آنﭽه را از علوم ادبﻰ ،نقلﻰ و عقلﻰ كه دربايست

فرهيﺨتگان زمان بود ،نزد بزرﮔان فرا ﮔرفت .او خطاطﻰ را نيز نزد عمويﺶ شمﺲالدين

تبريزﻯ آموخت.

ﺻاﺋﺐ در اوان جوانﻰ به مﻜه و مدينه سفر كرد .از ساير مسافرتهاﻯ وﻯ مﻰتوان سفر

به مشهد و نيز سفرﻯ تجارﻯ به هندوستان را ﺫكر كرد .تاريﺦ وفات اين شاعر ﮔرانقدر ،در
ساﻝ  1087ﺫكر شده و مزار او در شهر اﺻفهان است.

شهرت اﺻلﻰ اين شاعر مسلمان شيعﻰمﺬهﺐ ،در شعر و شاعرﻯ است به اعتقاد برخﻰ از

تﺬكرهنويسان ،او شعر را نزد حﻜيم ركناﻯ مسيﺢ و حﻜيم شفايﻰ آموخته است.
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ﺻاﺋﺐ مانند بسيارﻯ از شاعران ديگر ،اهﻞ مديﺤهسرايﻰ بود .ازجمله ممدوحان او،

افرادﻯ مانند ﻇفرخان ،شاهجهان و شاه عباﺱ دوم بودند .او از شعرايﻰ است كه همزمان در
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ايران ،هند و روم داراﻯ شهرتﻰ خاﺹ بود .اين توانايﻰ و اشتهار ،ناشﻰ از ابداعات بﻰنﻈير و
بهدور از تقليد اين شاعر بوده است.

ديوان شعر ﺻاﺋﺐ ،مشتمﻞ بر قﺼيده ،ﻏزﻝ و مﺜنوﻯ است .مجموعه ابيات او را تا بيﺶ

از دويستهزار ﺫكر كردهاند كه اين عدد ،كمﻰ به مبالﻐه نزديﻚ است ،ﭼراكه ديوان شعرﻯ

او ،حدود هشتاد هزار بيت دارد.

قﺼيدههاﻯ ﺻاﺋﺐ زيبايﻰ ﭼندانﻰ ندارد .اين اشﻜاﻝ فقﻂ بر قﺼايد او وارد نيست ،بلﻜه

طبيعت سبﻚ هندﻯ با اين قالﺐ شعرﻯ ،مناسبت ﭼندانﻰ ندارد .اما آنﭽه از شعرﺵ ،مايه
شهرت وﻯ شد ،ﻏزﻝ است كه بﺨﺶ عمده ديوان او را تشﻜيﻞ مﻰدهد .اين توجه ويژه
به ﻏزﻝ ،همﭽون مورد قبﻞ ،ناشﻰ از خﺼوﺻيت سبﻚ هندﻯ است ،تا آنجا كه ﮔروهﻰ

اﺛرپﺬﻳر
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از منتقدان ،ﻏزﻝ را نفﺲ سبﻚ هندﻯ دانسته و از شعراﻯ اين دوره بهعنوان م ّوفﻖترين

ﻏزﻝسرايان تاريﺦ ادبيات شعر فارسﻰ ياد كردهاند.

آنﭽه مسلم است ،ﺻاﺋﺐ در ﻏزﻝسرايﻰ يد طوﻻيﻰ داشته و با آنﻜه ﻏزليات بسيارﻯ

سروده ،كالمﺶ هيﭻ ايرادﻯ ندارد .ﻏزﻝ او سرشار از فﺼاحت ،لطافت و خياﻻت باريﻚ است.

در ﻏزﻝ ﺻاﺋﺐ ،كمتر بيتﻰ را مﻰتوان يافت كه متﻀمن مﺜﻞهاﻯ ساﺋر نباشد .به همين دليﻞ
ادبا شيوه خاﺹ وﻯ را تمﺜيﻞ دانستهاند .ازجمله ويژﮔﻰهاﻯ ديگر در ﻏزﻝهاﻯ وﻯ ،نﻜات

دقيﻖ حﻜمﻰ ،اخالقﻰ ،عرفانﻰ و اجتماعﻰ در ح ّد وفور است( .ﺻفا)1279 :1371 ،

مهمترين ويژﮔﻰ سبﻜﻰ شعر ﺻاﺋﺐ ،كه هدﻑ اﺻلﻰ نگارنده در تدوين مقاله حاﺿر بوده،

تﺄثيرپﺬيرﻯ از قرآن است او كه شاعرﻯ مسلمان و شيعه بود و در سبﻚ هندﻯ سﺨنسرايﻰ
مﻰكرد (شميسا ،)294 :1374 ،در هنگام اراﺋه اشعار خود هرجا كه مﺤتاﺝ اراﺋه دﻻيﻞ مستدﻝ

و ساطﻊ بود ،از آيات قرآنﻰ ،مدد مﻰﮔرفت و با استناد به آنها ،حجت را بر همگان تمام كرده

است .اين قﻀيه سبﺐ شد تا شعر حﻜمﻰ و اخالقﻰ او كه مز ّين به آيات و رواياتﻰ است كه
توجه و پﺬيرﺵ مﺨاطبان قرار ﮔيرد.
براهين او را به اثبات مﻰرساند ،مورد ّ

جلوهﻫاﻯ ﻗرﺁنﻰ در ديواﻥ صاﺋب

الهﻰ ،در ادبيات خويﺶ جارﻯ و سارﻯ كرده است .افﻜار لطيفﻰ كه پﺲ از ﮔﺬشت ﭼند قرن،
هنوز بهﺻورتﻰ بﻜر و بﻰنﻈير براﻯ مﺨاطبان اشعارﺵ بهيادﮔار مانده است.

ترديدﻯ نيست كه مطالعه ديوان اين شاعر نامﻰ ،بدون پرداختن به جنبههاﻯ قرآنﻰ آن،

امرﻯ ناقﺺ است .مگر مﻰتوان شعر ﺻاﺋﺐ را بررسﻰ كرد و از تﺤليﻞ مبﺤﺚ مورد اشاره
ﺻرﻑنﻈر كرد ،درحالﻰ كه در هر ﭼندبيت از ابيات ديوان او ،تﺄثير مستقيم آيات و روايات

اسالمﻰ را مﻰتوان مشاهده كرد .تﻐافﻞ از اين امر سبﺐ انﺤراﻑ مﺨاطﺐ از درك معناﻯ
راستين اشعار وﻯ خواهد شد .بﻰﮔمان استﺤﻜام و اعتبار آن ابيات ،به همين مقوله وابسته

است.
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ﺻاﺋﺐ ،بﻰﮔمان شاعرﻯ مسلمان است كه انديشههاﻯ عرفانﻰ خود را ،با توسﻞ به كالم
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قبﻞ از ورود به مبﺤﺚ اﺻلﻰ ،بيان اين نﻜته ﺿرورﻯ است كه ﺻاﺋﺐ با آشنايﻰ كامﻞ با

قرآن و علمالﺤديﺚ ،آنها را بسيار بجا بهكار برده است .جالﺐ است كه او از ميان سور ﺻد

و ﭼهاردهﮔانه قرآن ،احسنالقﺼﺺ ،يعنﻰ سوره يوسﻒ را بهطور مفﺼﻞ در ديوان خود ،مورد
توجه خاﺹ قرار داده است .در تﺤقيﻖ مفﺼلﻰ كه نگارنده در يﻚ طرﺡ پژوهشﻰ از ديوان

ﺻاﺋﺐ انجام دادهام ،از ميان ابيات فراوان ديوان كه همگﻰ از سوره مورد اشاره ،تﺄثيرﮔرفتهاند،
مﻰتوان تمامﻰ داستان يوسﻒ (ﻉ) را از ابتدا تا سرانجام دريافت.

اينﻚ پﺲ از يادآورﻯ موارد فوﻕ ،نمونههايﻰ از ابيات ديوان ﺻاﺋﺐ تبريزﻯ كه در آنها

تﺄثيرپﺬيرﻯ از آيات قرآنﻰ يافت مﻰشود ،از ميان ﺻدها مورد از اين نوﻉ ،ﺫكر خواهد شد.
آنگاه همانطور كه در مقدمه يادآور شديم ،آيه مورنﻈر ،همراه با توﺿيﺤات مربوﻁ ،براﻯ

اطالﻉ بيشتر خوانندﮔان اراﺋه خواهد شد.

مﻰكند اشﻚ ندامت پاك دﻝ را از ﮔناه

نيست از دوزﺥ ﻏمﻰ تا ديده پر نم بجاست
(ديوان ،ﺹ )314

اين بيت به آيه  90از سوره »هود« تلميﺢ دارد:
94
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حيم َو ُدو ٌد.
َو ْاس َت ْﻐف ُِروا َربﱠ ُﻜ ْم ث ﱠُم تُوبُوا اِلَ ْي ِه ا ﱠِن َربّﻰ َر ٌ
و از خداﻯ خود آمرزﺵ طلبيد و به درﮔاهﺶ توبه و انابه كنيد كه او بسيار مشفﻖ و
مهربان است.

همﭽنين به آيه زير كه مﻰفرمايد:

نيﺐ( .شورﻯ )13 /
اَ ﱡﷲ َي ْج َتبﻰ اِلَ ْي ِه َم ْن َيشا ُء َو َي ْهدﻯ اِلَ ْي ِه َم ْن ُي ُ
...و خدا هر كه را كه بﺨواهد ،به سوﻯ خود برمﻰﮔرداند و هر كه را كه به درﮔاه او به
تﻀرﻉ و دعا بازآيد ،هدايت مﻰكند.

شاعر در بيت باﻻ ،با استناد به قرآن ،ﭼنين متﺬكر مﻰشود كه استﻐفار ،توقﻒ در مسير

ﮔناه و شست و شوﻯ خويشتن و توبه ،بازﮔشت به سوﻯ او است كه وجودﻯ بﻰانتها است.
او ديده اشﻜبارﻯ را كه حاﺻﻞ ندامت است ،ابزارﻯ مﻰداند كه جالدهنده دﻝ آلوده به ﮔناه،

و رهايﻰ بﺨﺶ آدمﻰ از آتﺶ پرلهيﺐ جهنم است.

نﻈير اين ابيات كه متﺄثر از آيات مورد اشاره است ،در ديوان ﺻاﺋﺐ فراوان است.

اﺛرپﺬﻳر

ازجمله:

اين تﺨم توبه كه تو در خاك كردهاﻯ
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موقوﻑ آبيارﻯ اشﻚ ندامت است
(ديوان ،ﺹ )310

در بهشت است اﮔر ديده پرنم دارد

عاﺻﻰ را كه سرو كار به دوزﺥ باشد

(همان ،ﺹ )314

كوثر نقدﻯ ز ﭼشم اشﻜبارت دادهاند

مﻰتوانﻰ دوزﺥ خود را بهشتﻰ ساختن

(همان ،ﺹ )458

مﻰكند پاك از ﮔناهان ﮔريهﻯ مستانهام

ﮔر بشويد ابر ﺻاﺋﺐ نامهﻯ اعماﻝ من

(همان ،ﺹ )751

عﺬر خواه معﺼيت اشﻚ پشيمانﻰ بﺲ است

نامهﻯ خود را به دست ابر رحمت دادهام

(همان ،ﺹ )751

ببوﺱ ديده او را كه بر تو حﻖ دارد

كسﻰ كه عيﺐ تو را پيﺶ ديده بنگارد

(همان ،ﺹ )472

بيت باﻻ به آيه  71از سوره مباركه »توبه« تلميﺢ دارد:

اهميت مقوله امر به معروﻑ
شاعر ،در بيت مورد اشاره ،با الهام ﮔرفتن از آيه مزبور ،به ّ

و نهﻰ از منﻜر كه در اسالم بسيار بر آن تﺄكيد و سفارﺵ شده است ،اشاره مﻰكند و از
مﺨاطبان مﻰخواهد كه دربرابر آن ،نهتنها موﺿﻊ منفﻰ نگيرند ،بلﻜه ممنون و سﭙاسگزار

دوستان مﺆمنﻰ باشند كه عيﺐ آنها را متﺬكر مﻰشوند و آنها را از ارتﻜاﺏ به اعماﻝ ناپسند

برحﺬر مﻰدارند.

***

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

وﻑ َو َي ْن َه ْو َن َع ِنالْ ُم ْن َﻜ ِر...
ون بِالْ َم ْع ُر ِ
ون َوالْ ُم ْﺆم ُ
ِنات بَ ْع ُﻀ ُه ْم ﺃَ ْول ِيا ُء بَ ْع ٍ
ﺾ َي ْﺄ ُم ُر َ
َوالْ ُم ْﺆ ِم ُن َ
ولﻰ (و يار و ياور) يﻜديگرند؛ امر به معروﻑ و نهﻰ از منﻜر
مردان و زنان با ايمانّ ،
مﻰكنند...
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ﭼون كليم از لنترانﻰ لﺬت ﮔفتار يافت

هر كه راه ﮔفت و ﮔو در پردهﻯ اسرار يافت

(همان ،ﺹ )253

بيت باﻻ اقتباسﻰ از آيه  143سوره مباركه »اعراﻑ« است.

ﻚ َ
َو لَ ّما جا َء ُموسﻰ ل ِميقاتِنا َو َكلﱠ َم ُه َرب ﱡ ُه َ
قاﻝ َر ﱢﺏ اَ ِرنﻰ اَن ُْﻈ ْر اِلَ ْي َ
قاﻝ لَ ْن تَرانﻰ...
و ﭼون موسﻰ (با هفتاد نفر از بزرﮔان قومﺶ كه انتﺨاﺏ شده بودند به وقت معين) به
وعدهﮔاه ما آمد و خدا با او سﺨن ﮔفت ،موسﻰ عرﺽ كرد كه خدايا! خود را به من بنما
كه تو را مشاهده كنم .خدا پاسﺦ داد كه مرا تا ابد نﺨواهﻰ ديد...

در ادامﺔ آيه از تجلّﻰ الهﻰ بر كوه و انفجار آن ،و مدهوﺵشدن موسﻰ ،سﺨن بهميان

آمده است .همﺔ اين موارد ،نهتنها موسﻰ را نااميد نﻜرد كه سبﺐ دلگرمﻰ و عالقه بيشترﺵ

به پروردﮔار مهربان شد.

شاعر ،هدﻑ اﺻلﻰ خود را از سرودن اين بيت ،با بهرهﮔيرﻯ از آيه مورد اشاره ،هنرمندانه

بيان كرده است .همانا كسﻰ كه مﺤرم اسرار الهﻰ شد ،هرﭼه از دوست مﻰرسد برايﺶ نيﻜو

و ل ّﺬتبﺨﺶ است.

در ديوان ﺻاﺋﺐ ابيات ديگرﻯ با استناد به آيه باﻻ وجود دارد كه در اين مﺨتﺼر تنها به
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يﻚ نمونه از آن بسنده مﻰشود:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

تجلّﻰ ،سنﮓ را نوميد نگﺬاشت

مترﺱ از دورباﺵ لنترانﻰ
(همان ،ﺹ )873
***

در اين بﺨﺶ ،ابياتﻰ را بررسﻰ مﻰكنيم كه به داستان حﻀرت يوسﻒ اشاره دارند.

پرواﺿﺢ است كه سوره مباركه »يوسﻒ« به »احسنالقﺼﺺ« معروﻑ است .و آن ،برطبﻖ

نﺺ قرآن ،آﮔاهﻰ و انتباهﻰ است براﻯ جهانيان.
ّ

ﺻاﺋﺐ تبريزﻯ ،با اشرافﻰ كه بر آيات قرآن داشته ،همه داستان يوسﻒ (ﻉ) را در ابياتﻰ

از ديوان خود بهطور پراكنده وارد كرده است .نگارنده ،پﺲ از يافتن آن ابيات ،بر آن شد تا

آنها را به ترتيبﻰ كه در قرآن موجود است در كنار يﻜديگر قرار دهد ،بهنﺤوﻯ كه ماحﺼﻞ

مفاهيمﻰ كه بهشﻜﻞ تلميﺢ ،در آن ابيات است ،با ترتيﺐ آيات (از ابتدا تا انتهاﻯ سوره

اﺛرپﺬﻳر
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موردنﻈر) هماهنﮓ و از پراكندﮔﻰ پرهيز شود .همﭽنين براﻯ حﺼوﻝ آسانتر به مفاهيم و

پرهيز از توﺿيﺤات ﻏيرﺿرورﻯ ،براﻯ هر قسمت عنوانﻰ كوتاه و ﮔويا درنﻈر ﮔرفته شده

است:

الﻒ ـ تﺼميم برادراﻥ به ارتكاﺏ جنايﺖ
از دﻝ و جان بندهﻯ ﻏربت نگردد ﭼون كند

آنﭽه يوسﻒ ديد ز اخوان در ﻏم آباد جهان

(همان ،ﺹ )797

وس َﻒ ﺃَ ِو ْاط َر ُحو ُه ﺃَ ْرﺿَ ا َيﺨْ ُﻞ لَ ُﻜ ْم َو ْج ُه ﺃَ ُ
ِﺤين( .يوسﻒ
بيﻜ ْم َو تَ ُﻜونُوا م ِْن بَ ْع ِد ِه َق ْو َما ﺻال َ
اُ ْق ُت ُلوا ُي ُ
)9 /
يوسﻒ را بﻜشيد؛ يا او را به سرزمين دوردستﻰ بيفﻜنيد؛ تا توجه پدر ،فقﻂ به شما باشد ،و
بعد از آن( ،از ﮔناه خود توبه مﻰكنيد؛ و) افراد ﺻالﺤﻰ خواهيد بود.

در بيت باﻻ ،شاعر به يارﻯ تلميﺢ ،ماجراﻯ حسد برادران و پيشنهاد يﻜﻰ از آنها مبنﻰ بر

قتﻞ يا دورافﻜندن وﻯ را بيان كرده است.
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ما دﻝ خود را ز ﻏفلت بر ﮔناه افﻜندهايم
يوسﻒ خود را ز بﻰرحمﻰ به ﭼاه افﻜندهايم

(همان)785 ،

َفلَ ّما َﺫ َه ُبوا ب ِ ِه َو ﺃَ ْج َم ُعوا ﺃَ ْن َي ْج َع ُلو ُه فﻰ ﻏَيابَ ِتالْ ُج ﱢﺐ َو ﺃَ ْو َح ْينا اِلَ ْي ِه لَ ُت َن ﱢب َﺌن ُﱠه ْم ب ِ َﺄ ْم ِره ِْم هﺬا َو
ون( .يوسﻒ )15 /
ُه ْم ﻻ َيشْ ُع ُر َ
هنگامﻰ كه او را با خود بردند ،و تﺼميم ﮔرفتند وﻯ را در مﺨفيگاه ﭼاه قرار دهند،
(سرانجام مقﺼود خود را عملﻰ ساختند) و به او وحﻰ فرستاديم كه آنها را در آينده از اين
كارشان باخبر خواهﻰ ساخت؛ در حالﻰ كه آنها نمﻰدانند!

اين بيت ،زبان حاﻝ برادران يوسﻒ است و شاعر از آيه فوﻕ بهﺻورت تلميﺢ استفاده

كرده است.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﺏ ـ به چاه افكندﻥ يوسﻒ توسﻂ برادراﻥ

ادبیا
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ﺝ ـ دروﻍﮔفتن برادراﻥ و نﺸاﻥدادﻥ لباس ﺧونﻰ يوسﻒ به ﭘدر به بهانه

دريدهشدﻥ وﻯ توسﻂ ﮔرگ

ندارد حاﺻلﻰ ﻏير از ندامت حيلهﻯ اخوان

به پيه ﮔرگ نتوان زشتكردن ماه كنعان را

از جور روزﮔار نداريم شﻜوهاﻯ

(همان ،ﺹ )133

اين ﮔرگ را به قيمت يوسﻒ خريدهايم

(همان ،ﺹ )719

وس َﻒ ِع ْن َد َمتاعِنا َف َﺄ َكلَ ُهال ﱢﺬﺋ ُْﺐ َو ما ﺃَن َْت ب ِ ُم ْﺆم ٍِن لَنا َو لَ ْو
قالُوا يا ﺃَبانا َﺫ َه ْبنا ن َْس َتبِ ُﻖ َو تَ َر ْكنا ُي ُ
ِقين( .يوسﻒ )17 /
ُك ّنا ﺻاد َ

ﮔفتند» :اﻯ پدر! ما رفتيم و مشﻐوﻝ مسابقه شديم ،و يوسﻒ را نزد اثاﺙ خود ﮔﺬارديم؛ و
ﮔرگ او را خورد! تو هرﮔز سﺨن ما را باور نﺨواهﻰ كرد ،هرﭼند راستگو باشيم!«

تلميﺢ در دو بيت باﻻ و ابياتﻰ كه در سطرهاﻯ زير خواهد آمد ،به اندازهاﻯ واﺿﺢ است

كه نگارنده را از هرﮔونه توﺿيﺤﻰ بﻰنياز مﻰسازد.
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د ـ ﺁمدﻥ كارواﻥ به نزديﻚ چاه و يافتن يوسﻒ و ﻫمراﻫﻰ او با كارواﻥ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ديدهﻯ يوسﻒ شناسان در ﻏبار كﺜرت است

ورنه يوسﻒ در ميان كاروان پيداست كيست

قاﻝ يا بُشْ رﻯ هﺬا ﻏُال ٌم َو ﺃَ َس ﱡرو ُه بِﻀا َعهًًْ َو ﱡ
َو جا َء ْت َس ّي َارهًٌْ َف َﺄ ْر َس ُلوا وا ِر َد ُه ْم َف َﺄ ْدلﻰ َدلْ َو ُه َ
اﷲ
ون( .يوسﻒ )19 /
ليم بِما َي ْع َم ُل َ
َع ٌ
و (در همين حاﻝ) كاروانﻰ فرا رسيد؛ و مﺄمور آﺏ را (به سراﻍ آﺏ) فرستادند؛ او دلو خود
را در ﭼاه افﻜند؛ (ناﮔهان) ﺻدا زد» :مژده باد! اين كودكﻰ است (زيبا و دوستداشتنﻰ!)«
و اين امر را بهعنوان يﻚ سرمايه از ديگران مﺨفﻰ داشتند .و خداوند به آنﭽه آنها انجام
مﻰدادند ،آﮔاه بود.
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ﻫـ ـ ﻗﺼد مراوده زليﺨا با يوسﻒ و ﺧوددارﻯ يوسﻒ از منكر و ﭘناهبردﻥ وﻯ

به حريم عﺼمﺖ الهﻰ

شهﭙر دامن عﺼمت به فلﻚ مﻰسايد

پﺲ به يوسﻒ ﭼه مﺤاﻝ است زليﺨا برسد

(همان ،ﺹ )364

قاﻝ َمعا َﺫ ﱢ
ﻚ َ
واﺏ َو قالَ ْت َه ْي َت لَ َ
َت ْ َ
اﷲ ﺇِنﱠ ُه َربّﻰ
َورا َو َد ْت ُهالﱠتﻰ ُه َو فﻰ بَ ْيتِها َع ْن نَ ْفسِ ِه َو َﻏلﱠق ِ
اﻻبْ َ
واﻯ ﺇِنﱠ ُه ﻻ ُي ْفل ُِﺢ ّ
ون( .يوسﻒ )23 /
الﻈال ُِم َ
ْﺃح َس َن َم ْﺜ َ
و آن زن كه يوسﻒ در خانه او بود ،از او تم ّناﻯ كامجويﻰ كرد؛ درها را بست و ﮔفت» :بيا
به سوﻯ آنﭽه براﻯ تو مهياست!« (يوسﻒ) ﮔفت» :پناه مﻰبرم به خدا! او ]= عزيز مﺼر[
ﺻاحﺐ نعمت من است و مقام مرا ﮔرامﻰ داشته است (آيا ممﻜن است به او ﻇلم و خيانت
كنم؟!) مسلما ﻇالمان رستگار نمﻰشوند!«.

و ـ متهم كردﻥ زليﺨا يوسﻒ را به ﻗﺼد سوء عليه ﺧود:
در حريم عفو ﻻﻑ بﻰﮔناهﻰ مﻰزنﻰ
تا ﮔشودﻯ ﭼاك پيراهن زدست انداز رشﻚ

همﭽو يوسﻒ مستعد تهمت ناﮔه مباﺵ

(همان ،ﺹ )688

ﭼاك در پيراهن يوسﻒ سراسر مﻰرود

باﺏ قالَ ْت ما َجزا ُء َم ْن ﺃرا َد ب ِ َﺄ ْهل َِﻚ
ميﺼ ُه م ِْن ُدبُ ٍر َو ﺃَلْفَيا َس ﱢي َدها لَ َدﻯالْ ِ
باﺏ َو َقد ْ
َو ْاس َت َبقَاالْ َ
ﱠت َق َ
ليم( .يوسﻒ )25 /
ُسو ًءا ا ِّﻻ ﺃَ ْن ُي ْس َج َن ﺃ ْو َع ٌ
ﺬاﺏ اَ ٌ
و هر دو بهسوﻯ در دويدند و پيراهن او را از پشت پاره كرد .در اين هنگام ،همس ِر آن زن
را كنا ِر در يافتند! آن زن ﮔفت» :كيفر كسﻰ كه بﺨواهد نسبت به اهﻞ تو خيانت كند ،جز
زندان و يا عﺬاﺏ دردناك ،ﭼه خواهد بود؟!«

ز ـ سرزنﺶ زناﻥ مﺼرﻯ زليﺨا را و دعوﺕكردﻥ زليﺨا ايﺸاﻥ را به ديدار يوسﻒ
و بريدﻥ زناﻥ دسﺖﻫاﻯ ﺧود را از ش ّدﺕ تحيّر در برابر جمال يوسﻒ )ﻉ(
اﮔر دست زنان مﺼر قطﻊ شد از مه كنعان

بريد از هر دو عالم آن پسر مردان عالم را
(همان ،ﺹ )149
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(همان ،ﺹ )564
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َفلَ ّما َس ِم َع ْت ب ِ َم ْﻜ ِره ﱠِن ﺃَ ْر َسلَ ْت ﺇلَ ْي ِه ﱠن َوﺃَ ْع َت َد ْت لَ ُه ﱠن ُمت َﱠﻜا َو آتَ ْت ُك ﱠﻞ وا ِح َد ٍﺓ ِم ْن ُه ﱠن سِ ّﻜي َنا َو
ﺇن هﺬا
قالَ ِتاخْ ُر ْﺝ َعلَ ْي ِه ﱠن َفلَ ّما َرﺃَ ْي َن ُه ﺃَ ْك َب ْرنَ ُه َو َق ﱠط ْع َن ﺃ ْي ِد َي ُه ﱠن َو ُقلْ َن َ
حاﺵ ِ ﱢﷲ ما هﺬا بَشَ َرا ْ
ﺇِ ّﻻ َملَ ٌ
ريم( .يوسﻒ )31 /
ﻚ َك ٌ
هنگامﻰ كه (همسر عزيز) از فﻜر آنها باخبر شد ،به سراﻏشان فرستاد (و از آنها دعوت
كرد)؛ و براﻯ آنها پشتﻰ (ﮔرانبها ،و مجلﺲ باشﻜوهﻰ) فراهم ساخت؛ و به دست هركدام،
ﭼاقويﻰ (براﻯ بريدن ميوه) داد؛ ودر اين موقﻊ (به يوسﻒ) ﮔفت» :وارد مجلﺲ آنان
شو!« هنگامﻰ كه ﭼشمشان به او افتاد ،او را بسيار بزرگ (و زيبا) شمردند؛ و (بﻰتوجه)
دستهاﻯ خود را بريدند؛ و ﮔفتند» :من ّزه است خدا! اين بشر نيست؛ اين يﻚ فرشته
بزرﮔوار است!«.

ﺡ ـ ﺧواﺏ ديدﻥ ﭘادشاه مﺼر و معرفﻰ يوسﻒ توسﻂ يار زندانﻰ سابقﺶ
براﻯ تعبير و مقدماﺕ رﻫايﻰ يوسﻒ از زنداﻥ
سر آيد ﭼون زمانﻰ نااميدﻯ

به خوابﻰ يوسﻒ از زندان برآيد
(همان ،ﺹ )582

100

َو َ
ون( .يوسﻒ )45 /
قاﻝالﱠﺬﻯ نَجا ِم ْن ُهما َوا ﱠد َك َر بَ ْع َد اُ ﱠمهًٍْ ﺃَنَا اُن ﱢَبﺌ ُُﻜ ْم ب ِ َت ْﺄويلِ ِه َف َﺄ ْرسِ ُل ِ
و يﻜﻰ از آن دو كه نجات يافته بود ـ و بعد از مدتﻰ به خاطرﺵ آمد ـ ﮔفت» :من تﺄويﻞ
آن را به شما خبر مﻰدهم! مرا (به سراﻍ آن جوان زندانﻰ) بفرستيد«.
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ﻁ ـ ﺁزادﻯ يوسﻒ از زنداﻥ و مق ّرﺏ بارﮔاه شدﻥ وﻯ
يوسﻒ ز بند عشﻖ عزيز زمانه شد

دﻝ بد مﻜن كه بندهنوازست بند او
(همان ،ﺹ )833

قاﻝالْ َمل ُِﻚاﺋْ ُتونﻰ ب ِ ِه ﺃَ ْس َتﺨْ ل ِْﺼ ُه ل ِ َنفْسﻰ َفلَ ّما َكلﱠ َم ُه َ
َو َ
مين( .يوسﻒ
ﻜين ﺃَ ٌ
قاﻝ ﺇِن َﱠﻚالْ َي ْو َم لَ َد ْينا َم ٌ
)54 /
پادشاه ﮔفت» :او ]= يوسﻒ[ را نزد من آوريد ،تا وﻯ را مﺨﺼوﺹ خود ﮔردانم!« هنگامﻰ
كه (يوسﻒ نزد وﻯ آمد و) با او ﺻﺤبت كرد( ،پادشاه به عقﻞ و درايت او پﻰ برد؛ و) ﮔفت:
»تو امروز نزد ما جايگاهﻰ واﻻ دارﻯ ،و مورد اعتماد هستﻰ!«.

»پﺲ ملﻚ يوسﻒ را بﺨواند و پيﺶ خويﺶ برد و بر تﺨت ملﻚ بنشاند و انگشترﻯ

ا
ﺛرپﺬﻳرﻯ
د
ﻳ
ﻮ
ا
ﻥ
ص
ا
ﺋ
ﺐ تبرﻳﺰﻯ
از ﻗرآﻥ كرﻳﻢ
ملﻚ از انگشت خويﺶ بيرون كرد و به انگشت او فرو كرد و تاﺝبر سر او نهاد«( .طبرﻯ ،ﺝ

787 :1367 ،3ـ)786

ﻯ ـ رسيدﻥ يوسﻒ به مقام عزيزﻯ مﺼر
عبﺚ از خوارﻯ شﻜايت مﻰكند يوسﻒ

عزيز مﺼر ﮔرديدن ازو كم برنمﻰآيد

ز ﭼاه تيره هستﻰ كه خاك بر سر آن

عزيز مﺼر شوﻯ ﮔر سفر توانﻰ كرد

(همان ،ﺹ )455
(همان ،ﺹ )513

وس َﻒ فِﻰ ْ َ
ُﻀيﻊ
اﻻ ْر ِ
َو َكﺬل َِﻚ َم ﱠﻜ ّنا ل ُِي ُ
ُﺼيﺐ ب ِ َر ْح َمتِنا َم ْن نﱠشا ُء َو ﻻن ُ
ﺽ َي َت َب ﱠواُ ِم ْنها َح ْي ُﺚ َيشا ُء ن ُ
نين( .يوسﻒ )56 /
ْﺃج َرالْ ُم ْﺤسِ َ
و اين ﮔونه ما به يوسﻒ در سرزمين (مﺼر) قدرت داديم ،كه هر جا مﻰخواست در آن منزﻝ
مﻰﮔزيد (و تﺼرﻑ مﻰكرد)! ما رحمت خود را به هركﺲ بﺨواهيم ،مﻰبﺨشيم؛ و پاداﺵ
نيﻜوكاران را ﺿايﻊ نمﻰكنيم.

ﻙ ـ نابينا شدﻥ يعقوﺏ در ﻫجراﻥ فرزند
دربسته ماند ديدهﻯ يعقوﺏ در انتﻈار

از قاﺻدان مﺼر مر ّوت نشان نماند

(همان ،ﺹ )502

ل ـ جسﺖوجوﻯ برادراﻥ ،يوسﻒ را و يافتن او و فرماﻥ يوسﻒ به برادراﻥ بر
رفتن به كنعاﻥ و ماليدﻥ ﭘيراﻫن بر ديدﮔاﻥ يعقوﺏ )ﻉ(
بوﻯ پيراهن نﺨواهد ماند در زندان مﺼر

خواهد افتادن به فﻜر پير كنعان ﻏم مﺨور
(همان ،ﺹ )644
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َو َت َولّﻰ َع ْن ُه ْم َو َ
ﻈيم( .يوسﻒ /
قاﻝ يا ﺃَ َسفﻰ َعلﻰ ُي ُ
وس َﻒ َوابْ َي ﱠﻀ ْت َع ْينا ُه م َِنالْ ُﺤ ْز ِن َف ُه َو َك ٌ
)84
و از آنها روﻯ برﮔرداند و ﮔفت» :وا اسفا بر يوسﻒ!« و ﭼشمان او از اندوه سفيد شد اما
خشم خود را فرو مﻰبرد.
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عين( .يوسﻒ /
ﺼيرا َوﺃْتُونﻰ ب ِ َﺄ ْهل ُِﻜ ْم ْﺃج َم َ
ا ِ ْﺫ َه ُبوا بِقَميﺼﻰ هﺬا َف َﺄلْقُو ُه َعلﻰ َو ْج ِه ﺃَبﻰ َي ْﺄ ِت بَ َ
)93
اين پيراهن مرا ببريد و بر ﺻورت پدرم بيندازيد ،بينا مﻰشود! و همه نزديﻜان خود را نزد
من بياوريد!

م ـ ﺁﮔاهشدﻥ يعقوﺏ از زندهبودﻥ يوسﻒ و شفايافتن چﺸمﻫاﻯ او بهسبب
ماليدﻥ ﭘيراﻫن يوسﻒ بر ﺁنها

از ﮔرد راه قاﺻد مطلوﺏ مﻰرسد

روشنگر دوديدهﻯ يعقوﺏ مﻰرسد
(همان ،ﺹ )477

عجﺐ بادﻯ ز روﻯ ﮔلشن آمد
عزيزان ديدهﻯ يعقوﺏ روشن

كه جان رفته بازم بر تن آمد
كه بوﻯ يوسﻒ از پيراهن آمد
(همان ،ﺹ )41
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قاﻝ ﺃَلَ ْم ﺃَ ُق ْﻞ لَ ُﻜ ْم ﺇِنّﻰ ﺃَ ْعلَ ُم م َِن ﱢ
ﺼيرا َ
اﷲ
َفلَ ّما ْ
ﺃن جا َء الْ َب ُ
شير ﺃَلْقا ُه َعلﻰ َو ْج ِه ِه َف ْارتَ ﱠد بَ َ
ون( .يوسﻒ )96 /
ماﻻ َت ْعلَ ُم َ
اما هنگامﻰ كه بشارتدهنده فرا رسيد ،آن (پيراهن) را بر ﺻورت او افﻜند؛ ناﮔهان بينا شد!
ﮔفت» :آيا بهشما نگفتم من از خدا ﭼيزهايﻰ مﻰدانم كه شما نمﻰدانيد؟!«.
همه جمﻊ شده ،ﮔفتند :تو را ﭼه رسيده است؟ ﮔفت :بوﻯ پيراهن يوسﻒ مﻰآيد .ﮔفتند:
او خرﻑ شده است كه ناﮔاه يهودا رسيد و بر پدر سالم كرد و پيراهن را بدو داد و ﮔفت:
تو را بشارت باد كه يوسﻒ زنده است ...يعقوﺏ آن پيراهن بر ﭼشم ماليد و دو ﭼشمﺶ به
قدرت الهﻰ روشن شد( .جويرﻯ)101 :1367 ،

ﻥ ـ يافتن يوسﻒ ﭘدر را ﭘﺲ از سالﻫا فراﻕ
يعقوﺏ ﭼشمباخته را يافت عاقبت

آخر به كام خويﺶ نﻈر باز مﻰرسد
(همان ،ﺹ )411

قاﻝا ْدخُ ُلوا م ِْﺼ َر ﺇِ ْنشا َء ﱡ
وس َﻒ آوﻯ ﺇِلَ ْي ِه ﺃَبَ َو ْي ِه َو َ
ِنين( .يوسﻒ )99 /
اﷲ آم َ
َفلَ ّما َدخَ ُلوا َعلﻰ ُي ُ
و هنگامﻰ كه بر يوسﻒ وارد شدند ،او پدر و مادر خود را در آﻏوﺵ ﮔرفت و ﮔفت» :همگﻰ
داخﻞ مﺼر شويد ،كه انشاءاﷲ در امن و امان خواهيد بود!«.

اﺛرپﺬﻳر

ﻯ دﻳ
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آنﭽه در اين بﺨﺶ ﺫكر شد ،تلميﺤات ﺻاﺋﺐ به آيات سوره مباركه يوسﻒ (ﻉ) بود .در

اين سوره ،تا آيه  ،101داستان ادامه مﻰيابد و بعد از اين آيه تا پايان سوره ،يعنﻰ تا انتهاﻯ
آيه  ،111نتيجهﮔيرﻯ از داستان و انتباه و آﮔاهﻰ دادن به مردم است.

نﻜته قابﻞ تﺄمﻞ اين است كه ﺻاﺋﺐ ،تقريبا از همگﻰ آيات مربوﻁ به داستان يوسﻒ (در

كنار ساير آيات و سور قرآنﻰ كه به انﺤاﻯ مﺨتلﻒ ازقبيﻞ تلميﺢ ،تﻀمين ،اقتباﺱ و )...در

ديوانﺶ بهره برده و با سرودن ابياتﻰ بسيار زيبا ،به تسلﻂ كامﻞ خود بر قرآن ،اﺫعان كرده

است.

بﻰترديد ،توجه به تمامﻰ آيههاﻯ سورهاﻯ مانند سوره مباركه »يوسﻒ« از سوﻯ شاعران

ديگر ،نﻈير آنﭽه ﺻاﺋﺐ در ديوان خود انجام داده است ،و نگارنده تا آنجا كه در مجاﻝ يﻚ

مقاله بود ،بدان اشاره كرد ،امرﻯ ﻏيرمﺤتمﻞ است و به پژوهﺶ در ديوانهاﻯ شعرا ،براﻯ
اثبات نياز دارد.

نتيجهﮔيرﻯ

در پايان اين مقاله ،ﻻزم است يادآورﻯ شود از آنجا كه ﭼنين پژوهشﻰ در ديوان ﺻاﺋﺐ

تبريزﻯ بهشﻜﻞ حاﺿر تاكنون انجام نگرفته است (هرﭼند موارد مشابهﻰ را در ديوان ديگر
يافت مﻰشود .نگارنده را از رجوﻉ به منابعﻰ بيشتر از آن تعداد كه در متن از آنها ياد شده،

بﻰنياز ساخته است.

اميد است ،مطالعه مقاله حاﺿر ،براﻯ خوانندﮔانﻰ كه باديدﮔاه قرآنﻰ ،در ديوان ﺻاﺋﺐ

تبريزﻯ پژوهﺶ مﻰكنند ،مﺜمر ثمر واقﻊ شود.
كتابنامه

قرآن كريم.

جويرﻯ ،مﺤمد .1367 .قﺼﺺاﻻنبياء .تهران :انتشارات كتابفروشﻰ اسالميه.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

شعرا مﻰتوان يافت) و مواد ﻻزم براﻯ تدوين آن ،بيشتر در قرآن و ديوان شاعر مورد اشاره
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