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در اين مقاله ،سوره يوسﻒ با دقت تمام مورد بﺤﺚ و تﺤقيﻖ قرار ﮔرفته و بيشتر براساﺱ
تﺌورﻯ هفتمرحلهاﻯ عطار نيشابورﻯ درخﺼوﺹ سير و سلوك عرفانﻰ و رسيدن به قرﺏ
پروردﮔار و اتﺼاﻝ با معشوﻕ حقيقﻰ تطبيﻖ داده شده است .مراحﻞ و منازﻝ هفتگانه
بهترتيﺐ عبارتاند از :طلﺐ ،عشﻖ ،معرفت ،استﻐنﻰ ،توحيد ،حيرت ،فقر و فنا .اما در اثناﻯ
كار ،از رموز و اﺻطالحات خاﺹ عرفا كه در اينﮔونه مساﺋﻞ كاربرد مﻰيابند ،استفاده شده
است .سالﻚ و قهرمان اين منازﻝ ،يوسﻒ (ﻉ) است كه ﮔردنهها و دشوارﻯهاﻯ درياﻯ
پرتالطم سير و سلوك را با ارشادات پدر و اشارات معشوﻕ پﺲپشت مﻰنهد .اين عقبهها
و دشوارﻯها ،خدعههاﻯ برادران و داستان ﮔرگ و بردﮔﻰ يوسﻒ (ﻉ) و حيلههاﻯ زليﺨا
است .اما يوسﻒ (ﻉ) با سرافرازﻯ مﻰكوشد سر از ﭼاه طبيعت برآورد و به عرﺵ عﻈيم
الهﻰ در قرﺏ معشوﻕ ازلﻰ به مرتبه اتﺼاﻝ و فناء فﻰ ّ
اﷲ برسد.
كليدواژهﻫا :سير و سلوك ،حيرت ،اتﺼاﻝ ،فناء فﻰ ّ
اﷲ ،عشﻖ.
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مقدمه

ﻃرﺡ عرفانﻰ سوره مباركه يوسﻒ

خداوند جليﻞ در ابتداﻯ اين سوره شريفه ،آن را از بهترين قﺼهها معرفﻰ مﻰفرمايد.

يوسﻒ (ﻉ) بهعنوان سالﻚ مجﺬوﺏ ،منازﻝ سير و سلوك را با ﮔامهايﻰ استوار و معنويتﻰ

ملﻜوتﻰ طﻰ مﻰكند تا به فناء فﻰ ّ
اﷲ و مرتبه كشﻒ و شهود مﻰرسد:
از مقامات تبتﻞ تا فنا

پله پله تا مالقات خدا

ترسيم ﭼهارﭼوﺏ عرفانﻰ اين حﻜايت شگفتانگيز در سايه بالﻏت معجزنما ،حقيقت

مطلﺐ را روشن مﻰسازد كه خداوند كريم تا ﭼه حد دقيﻖ و حساﺏشده ،يوسﻒ(ﻉ) را موفﻖ

به ﮔزينﺶ طريقتﻰ فرموده است كه با بهرهﮔيرﻯ از شمﻊ شريعت به درياﻯ بﻰپايان حقيقت،

استوار و بﻰتزلزﻝ ﮔام نهد.

در عرفان ،مجﺬوبان راه حﻖ و حقيقت را به دو دسته منقسم مﻰدارند :ﮔروهﻰ كه براثر

اتفاقﻰ پيﺶبينﻰنشده در انجﺬاﺏ درياﻯ بيﻜران حقيقت دستﺨوﺵ امواﺝ پرتالطم شور و
حاﻝ و شوﻕ و جﺬبه مﻰشوند و فرﺻتﻰ براﻯ سير و سلوك نمﻰيابند؛ جمعﻰ ديگر كه پﺲ از
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جﺬﺏ و ميلﻰ كه در خود احساﺱ مﻰكنند ،سالﻚ راه مﻰشوند و زيرنﻈر مرشدﻯ كماﻝيافته،
منازﻝ سير و سلوك را يﻜﻰ پﺲ از ديگرﻯ طﻰ مﻰكنند تا به حقيقت نايﻞ آيند ،كه در اين

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

حاﻝ به او »سالﻚ مجﺬوﺏ« ﮔويند:

روندﮔان اين راه دو قسماند :سالﻜان و مجﺬوبان.
مجﺬوبان آنهااند كه ايشان را به كمند جﺬبه بربايند و بر اين مقامات بهتعجيﻞ بگﺬرانند
در ﻏلبات شوﻕ؛ و اطالعﻰ زيادتﻰ ندهند ،بر احواﻝ راه و شناخت مقامات و كشﻒ آفات
و آنﭽه بر راه باشد از خير و شر و نفﻊ و ﺿرر .اينها شيﺨﻰ و مقتدايﻰ را نشايند .و سالﻚ
كسﻰ باشد كه او را اﮔرﭼه به كمند جﺬبه برند اما به سﻜونت و آهستگﻰ؛ تا در هر مقام
داد و انﺼاﻑ آن مقام از وﻯ مﻰستانند و احواﻝ خير و شر و ﺻالﺡ و فساد راه بر او عرﺿه
مﻰكنند .و او را ﮔاه بر راه و ﮔاه در بيراه مﻰبرند تا بر راه و بيراه وقوفﻰ تمام يابد .و دليلﻰ
و رهبرﻯ جماعتﻰ ديگر را شايد( .رازﻯ)192 :1370 ،

ﻃ
رﺡ تط
ب
ی
ﻖ
ﻋ
ر
ف
ا
نی
سﻮﺭﺓ مباﺭكة ﻳﻮسﻒ

مدﺧل
مرحله ﻃلب

يوسﻒ (ﻉ) بهعنوان مجﺬوﺏ سالﻚ در آيه كريمه ﭼهارم سوره يوسﻒ ،مرحله طلﺐ را

آﻏاز مﻰكند:

ا ِ ْﺫ َ
ﺲ َوالْق ََم َر َرﺃَ ْي ُت ُه ْم لﻰ
قاﻝ ُي ُ
وس ُﻒ ِ َﻻبي ِه يا اَبَ ِت اِنّﻰ َرﺃَ ْي ُت اَ َح َد َعشَ َر َك ْو َك َبا َوالشﱠ ْم َ
سا ِجدين.

پدر را خطاﺏ مﻰكند كه يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه به من سجده مﻰكنند.

از همينجا است كه آتﺶ عشﻖ در درونﺶ شعلهور مﻰشود و مسير سلوك و عروﺝ نمايان

مﻰشود و پا به وادﻯ طلﺐ مﻰنهد:

ﭼون فرود آيﻰ به وادﻯ طلﺐ
ﺻد بال در هر نفﺲ اينجا بود
ﭼون دﻝ تو پاك ﮔردد از ﺻفات
ﭼون شود آن نور بر دﻝ آشﻜار

پيشت آيد هر زمانﻰ ﺻد تعﺐ
طوطﻰ ﮔردون ،مگﺲ اينجا بود
تافتن ﮔيرد ز حﻀرت نور ﺫات
در دﻝ تو يﻚ طلﺐ ﮔردد هزار
(عطار نيشابورﻯ)114 :1373 ،

از آيه پنجم ،يعقوﺏ (ﻉ) ،با اتﺼاﻝ به درياﻯ بيﻜران وحﻰ و نبوت ،ارشاد و رهبرﻯ يوسﻒ
ﺺ ُرﺅ َ
ْياك َعلﻰ ا ِخ َوت َِﻚ َف َيﻜي ُدوا لَ َ
بين.
طان ل ْ ِ
ْسان َع ُد ﱞو ُم ٌ
ِالن ِ
ﻚ َك ْي َدا ا َِنالشﱠ ْي َ
يا بُ َن ﱠﻰ ﻻتَق ُْﺼ ْ

ارشادﺵ مﻰكند كه اين خواﺏ را به برادرانت مگو كه اينان ﮔرفتار وساوﺱ شيطانﻰاند

و تو را كه به جﺬبه مفتﺨر شدهاﻯ ،دشمن دارند.

قﺼه يوسﻒ ،قﺼه عاشﻖ و معشوﻕ و حديﺚ فراﻕ و وﺻاﻝ است .آن روز كه تﺨم درد
عشﻖ در دﻝهاﻯ آشنايان پاشيدند ،دﻝ يعقوﺏ پيﻐامبر بر شاهراه اين حديﺚ بود ،از تجريد
و تفريد عمارت يافته در بوته رياﺿت به اخالﺹ برده ،قابﻞ تﺨم درد عشﻖ ﮔشته .ﭼون
»ر ﱢ
ﺵ عليهم مِن نورهِ« آن را پرورﺵ داد تا عبهر
آن تﺨم به زمين دﻝ وﻯ رسيد ،آﺏ َ
عهد برآمد ،آنگه جماﻝ يوسفﻰ از روﻯ بهانه قبله وﻯ ساختند و بشريت را به جنﺲ خود
راه نمودند و اين آواز برآوردند كه حلﻖ يعقوﺏ در حلقه دام ارادت يوسﻒ آويﺨتند( .ميبدﻯ،
)116 :1383
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(ﻉ) را بهعهده مﻰﮔيرد:
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كيدﻯ كه اين برادران در حﻖ يوسﻒ (ﻉ) اعماﻝ مﻰدارند ،همان مشﻜالت و مﺼاﺋﺐ راه

سلوك و ابزار ابتالﻯ حﻀرت يوسﻒ (ﻉ) است .ورود يوسﻒ (ﻉ) به اين مرحله ،نقطه آﻏازين
اين عروﺝ ربانﻰ ،طلﺐ عشقﻰ را در دﻝهاﻯ يعقوﺏ و يوسﻒ سامان مﻰدهد كه تﺨم اين
نهاﻝ نوپا با همراهﻰ يوسﻒ با برادران و جدايﻰ از يعقوﺏ و ورود به ﭼاه و خريد و فروﺵ او

توسﻂ كاروانيان به پرورﺵ و شﻜوفايﻰ عشقﻰ سرمدﻯ مﻰانجامد.

بهكارﮔرفتهشدن يوسﻒ در خانه عزيز مﺼر و خدعههاﻯ زليﺨا كه به زندانﻰشدن يوسﻒ

منجر مﻰشود ،همگﻰ دشوارﻯها و امتﺤانات مسير پرخطر سير و سلوك او است.
عﺸق

دومين مقام سير و سلوك يوسﻒ ،از آيه  22با عشﻖ زليﺨا به يوسﻒ و عشﻖ يوسﻒ به

پروردﮔار آﻏاز مﻰشود .زليﺨا جماﻝ بﻰبديﻞ يوسﻒ را به مﺼداﻕ »و خَ لَ َﻖ آدم علﻰ ﺻورتِهِ«

نﻈارهﮔر است و اين زيبايﻰ آنﭽنان شورﻯ در او ايجاد مﻰكند كه در اين زيبايﻰ مﺤو مﻰشود

و از خويشتندارﻯ بازمﻰماند و به يوسﻒ اﻇهار عشﻖ مﻰكند ،اما يوسﻒ به موجودﻯ ديگر
54

عشﻖ مﻰورزد و مﻰﮔويدَ ...» :معا َﺫ ﱢ
واﻯ.«...
اﷲ اِنﱠ ُه َربّﻰ اَ ْح َس َن َم ْﺜ َ
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بعد از اين وادﻯ عشﻖ آيد پديد
عاشﻖ آن باشد كه ﭼون آتﺶ بود
عاقبتانديﺶ نبود يﻚ زمان
هرﭼه دارد پاك دربازد به نقد

ﻏرﻕ آتﺶ شد كسﻰ كه آنجا رسيد
ﮔرمرو سوزنده و سركﺶ بود
دركشد خوﺵ خوﺵ بر آتﺶ ﺻد جهان
وز وﺻاﻝ دوست مﻰنازد به نقد
(عطار نيشابورﻯ)117 :1373 ،

اين آيه كريمه ،متﻀمن مجاهده و مبارزه با نفﺲ نيز هست؛ همﭽنانكه عشﻖ يوسﻒ،

خرمن هستﻰ زليﺨا را به آتﺶ كشيده و او را به جرﮔه مالمتيه كشانده است كه:
وفا كنيم و مالمت كشيم و خوﺵ باشيم

كه در طريقت ما كافرﻯ است رنجيدن
(حافﻆ)

عشﻖ به معشوﻕ ازلﻰ ،يوسﻒ را نيز در خود مستﻐرﻕ ساخته ،آنﭽنان كه شعارﻯ و شرارﻯ

در وجود او نيست جز:
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ما را نه ﻏم دوزﺥ و نه حرﺹ بهشت است
زيبايﻰ زليﺨا درمقابﻞ »ا ﱠِن ﱠ
اﷲ َج ٌ
ميﻞ َو ُيﺤِ ﱡﺐ الْ َجماﻝ« وزنﻰ نيارد:
اﮔرﭼه حسنفروشان به جلوه آمدهاند

بردار ز رﺥ پرده كه مشتاﻕ لقاﺋيم
كسﻰ به حسن و مالحت به يار ما نرسد
(حافﻆ)

معرفﺖ

ايمان و يقين يوسﻒ سالﻚ با ديدن جايگاه خود در قرﺏ پروردﮔار كامﻞتر مﻰشود .زليﺨا

به او ميﻞ دارد اما يوسﻒ با ديدن برهان آيات حﻖ و معرفت به خداوند جليﻞ و جميﻞ ،از

افتادن در آلودﮔﻰ مﺼونيت مﻰيابد:

السو َء َوالْف َْﺤشا َء اِنﱠ ُه م ِْن
َو لَ َق ْد َه ﱠم ْت ب ِ ِه َو َه ﱠم بِها لَ ْوﻻ اَ ْن َرآ بُ ْر َ
هان َرب ﱢ ِه َكﺬل َِﻚ ل ِ َن ْﺼ ِر َﻑ َع ْن ُه ﱡ
ﺼين( .يوسﻒ )24 /
َاالمﺨْ لَ َ
عِبا ِدن ُ

(عطار نيشابورﻯ)120 :1373 ،

آوردن » َه ﱠم بها« بالﻏتﻰ فوﻕالعاده نيز دارد ،يعنﻰ مﻀارﻉ مﺤقﻖالوقوﻉ به ﺻيﻐه ماﺿﻰ

است ،به اين معنا كه بهجهت تﺄكيد بالﻏت بيشتر فعﻞ را ماﺿﻰ آورده است تا بر مﻀارﻉ

مﺆ ّكد دﻻلت داشته باشد؛ و از طرﻑ ديگر ،جمله جزاﻯ شرﻁ است براﻯ جمله بعد كه فرموده

است :اﮔر برهان پروردﮔارﺵ را نمﻰديد ،به او توجه مﻰكرد.
استغنا

آيههاﻯ  29و  30بيانگر استﻐنا است كه در آن خدا را واحد قهار مﻰداند و اينﻜه خداﻯ

ديگرﻯ شايسته پرستﺶ نيست مگر خداﻯ يگانه كه هيﭻ حﻜومتﻰ جز حﻜومت مطلقه او

55
فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بعد از آن بنمايدت پيﺶ نﻈر
هيﭻكﺲ نبود كه او اين جايگاه
سير هركﺲ تا كماﻝ وﻯ بود
ﺻدهزاران مرد ﮔم ﮔردد مدام
كاملﻰ بايد در او جانﻰ شگرﻑ

معرفت را واديﻰ بﻰ پا و سر
مﺨتلﻒ ﮔردد ز بسيارﻯ راه
قرﺏ هركﺲ حسﺐ حاﻝ وﻯ بود
تا يﻜﻰ ،اسراربين ﮔردد تمام
تا كند ﻏواﺻﻰ اين بﺤر ژرﻑ
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وجود ندارد.

بعد از اين وادﻯ استﻐنﻰ بود
مﻰجهد از بﻰنيازﻯ ﺻرﺻرﻯ
ﮔر در اين دريا هزاران جان فتاد

نه درو دعوﻯ و نه معنﻰ بود

مﻰزند بر هم به يﻚ دم كشورﻯ

شبنمﻰ در بﺤر بﻰپايان فتاد
(همان ،ﺹ )122

»استﻐنا« بهمعنﻰ بﻰنيازﻯ است :هوالﻐنﻰ؛ به اين معنﻰ كه خداوند از همه ﭼيز بﻰنياز
است .در اينجا هم عطار بﻰنيازﻯ خداوند را شرﺡ مﻰدهد و حاﻝ آنﻜه انتﻈار بر اين است
كه بﻰنيازﻯ سالﻚ را شرﺡ دهد ،يعنﻰ وقتﻰ سالﻚ از وادﻯ طلﺐ و عشﻖ و معرفت
ﮔﺬشت ،به آنجا برسد كه خود را جز از معشوﻕ و مطلوﺏ از هرﭼيز ديگر بﻰنياز ببيند.

استاد فروزانفر در بيان هفت وادﻯ نوشتهاند:

بعﻀﻰ از آنها ﺻفت طالﺐ و سالﻚ است ،مانند طلﺐ و حيرت؛ و بعﻀﻰ ﺻفت مطلوﺏ
است ،مانند استﻐنا كه اعتبار ﻇهور و شهود آن از منازﻝ سلوك شمرده مﻰشود و از آن
ميان ،معرفت و عشﻖ ﺻفت مشترك است( .همان ،ﺹ )123

دليﻞ ديگرﻯ مﻰتوان براﻯ آن ﺫكر كرد و آن اينﻜه اين مرحله اﮔر به معشوﻕ نسبت

داده مﻰشود ،به اين جهت است كه بﻰنيازﻯ مطلﻖ و ﺻمد حقيقﻰ فقﻂ خداﻯ يﻜتا است،
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اما وقتﻰ سالﻚ به خدا مربوﻁ مﻰشود ،او نيز اين ﺻفت را حايز خواهد شد.
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توحيد

علماﻯ متﺼوفه كه بهسبﺐ انقطاﻉ از شواﻏﻞ ،با معدن علم اتﺼاﻝ يافتند و قدم ارواﺡ و
قلوﺏ ايشان در آن مستقر ،ثابت و راسﺦ شد و ديده بﺼيرتشان به نور مشاهده جماﻝ ازلﻰ
مﻜتﺤﻞ ﮔشت ،بهطريﻖ علم يقين و برهان مبين مﻰدانند و مﻰبينند و مﻰيابند و ﮔواهﻰ
مﻰدهند كه هيﭻكﺲ و هيﭻ ﭼيز مستﺤﻖ معبودﻯ و ﻻيﻖ مسجودﻯ نيست و نﺨواهد بود
موحد در مشاهده جماﻝ وجود واحد ﭼنان مستﻐرﻕ
ّاﻻ خداﻯ يگانه .در اين مقام ،موجود ّ
عين جمﻊ ﮔردد كه جز ﺫات و ﺻفات واحد درنﻈر شهود او نيايد تا ﻏايتﻰ كه اين توحيد
را ﺻفت واحد بيند نه ﺻفت خود و اين ديدن را هم ﺻفت او بيند( .كاشانﻰ16 :1382 ،؛
نقﻞ با تلﺨيﺺ)

يوسﻒ (ﻉ) در آيه  101عينا ﺻفات خود را به خدا نسبت مﻰدهد و قدرت خود را در توحيد

ﺫات احديت مستﻐرﻕ مﻰيابد كه مﻰفرمايد:

ﻃ
رﺡ تط
ب
ی
ﻖ
ﻋ
ر
ف
ا
نی
سﻮﺭﺓ مباﺭكة ﻳﻮسﻒ

ويﻞ ْ َ
حاديﺚ...
اﻻ
ِ
َر ﱢﺏ َق ْد آتَ ْي َتنﻰ م َِنالْ ُملْ ِ
ﻚ َو َعلﱠ ْم َتنﻰ م ِْن تَ ْﺄ ِ

بعد از اين وادﻯ توحيد آيدت
روﻯها ﭼون زين بيابان دركنند

منزﻝ تفريد و تجريد آيدت
جمله سر از يﻚ ﮔريبان بركنند
(عطار نيشابورﻯ)125 :1373 ،

يوسﻒ درعين حاﻝ ،براﻯ رسيدن به توحيد واقعﻰ ،مراحﻞ تجريد و تفريد را طﻰ كرده

است.

مراد از تجريد ،ترك اعراﺽ دنيوﻯ است و نفﻰ اعواﺽ اخروﻯ؛ و اما تفريد ،نفﻰ اﺿافت
اعماﻝ است به نفﺲ خود و ﻏيبت از رﺅيت آن به مطالعه نعمت و م ّنت حﻖ سبﺤانه بر
خود( .كاشانﻰ)101 :1382 ،

حيرﺕ

آنگاه كه زنان اشراﻑ مﺼر با ديدن يوسﻒ (ﻉ) ،قدرت تميز را ازدست مﻰدهند و آنﭽنان

زيبايﻰ يوسﻒ (ﻉ) مستشان مﻰكند و در بازشناسﻰ دست از ترنﺞ به ناتوانﻰ مﻰافتند و بهجاﻯ

ترنﺞ ،دستهاﻯ خود را مﻰبرند ،حاﺻﻞ حيرتﻰ است كه آنها را در كام خود فرو برده است.

(سعدﻯ)

زيبايﻰهاﻯ جماﻝ و كماﻝ خدايﻰ است كه در يوسﻒ بهﻇهور پيوسته و سبﺐ حيرت

خواتين شده است.

عطار در منطﻖالطير ،منزﻝ حيرت را كه بعد از مقام توحيد است ،اينﮔونه معرفﻰ

مﻰكند:

بعد از اين وادﻯ حيرت آيدت
هر نفﺲ اينجا ﭼو تيﻐﻰ باشدت
از بن هر موﻯ اين كﺲ نه به تيﻎ
ﮔر بدو ﮔويند مستﻰ يا نهاﻯ

كار داﺋم درد و حسرت آيدت
هر دمﻰ اينجا دريﻐﻰ باشدت
مﻰﭼﻜد خون ،مﻰنگارد اﻯ دريﻎ
نيستﻰ ﮔويﻰ كه هستﻰ؟ يا نهاﻯ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔرﺵ بينﻰ و دست از ترنﺞ بشناسﻰ

روا بود كه مالمت كنﻰ زليﺨا را
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ﮔويد اﺻ ً
ال من ندانم ﭼيز من
ريسمان عقﻞ را سر ﮔم شده است

و آن ندانم ،هم ندانم نيز من
خانه پندار را در ﮔم شده است
(عطار نيشابورﻯ)128 :1373 ،

سراپاﻯ اين خاتونان را درد عشﻖ و حسرت جلوه ربانﻰ يوسﻒ فراﮔرفته كه تاﺏ و تﺤمﻞ

كشيدن اين بار عشﻖآلود را ندارند.

يوسﻒ نيز هنگامﻰ كه ﭼهره زيباﻯ زليﺨا را مﻰبيند ،اتقان ﺻنﻊ خداوندﻯ دلﺶ را لبريز

از عشﻖ مﻰكند و به تﺤسينﺶ وامﻰدارد و به مﺼداﻕ ابيات زيباﻯ سعدﻯ:
آن نه روﻯ است كه من وﺻﻒ جمالﺶ دانم
همه دانند نه آن ﺻنﻊ كه من مﻰدانم

اين سﺨن از دﮔرﻯ پرﺱ كه من حيرانم
همه خوانند نه آن نقﺶ كه من مﻰخوانم

به حيرت مﻰافتد كه اين حيرت و سرﮔشتگﻰ را مﻰتوان در آيه  24سوره مباركه يوسﻒ

مشاهده كرد:
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السو َء َوالْف َْﺤشا َء اِنﱠ ُه م ِْن
َو لَ َق ْد َه ﱠم ْت ب ِ ِه َو َه ﱠم بِها لَ ْوﻻ اَ ْن َرآ بُ ْر َ
هان َربﱢ ِه َكﺬل َِﻚ ل ِ َن ْﺼ ِر َﻑ َع ْن ُه ﱡ
ﺼين.
عِبا ِدنَاالْ ُمﺨْ لَ َ
و آن زن قﺼد او كرد و يوسﻒ نيز قﺼد آن زن را كرد اﮔر نديده بود برهان پروردﮔار
خويﺶ را .اينﭽنين شد تا بدﻯ و ﮔناه را از وﻯ دور كنيم كه بهراستﻰ وﻯ از بندﮔان
برﮔزيده و خالﺺ ما بود( .طبرسﻰ :1350 ،ﺝ  ،11ﺹ )192
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فقر و فنا

يوسﻒ (ﻉ) در آيه  100خطاﺏ به پدرﺵ مﻰﮔويد:

...يا اَبَ ِت هﺬا تَ ْﺄ ُ
ْياﻯ م ِْن َق ْب ُﻞ َق ْد َج َعلَها َربّﻰ َح ﱠقا َو َق ْد اَ ْح َس َن بﻰ ا ِ ْﺫ اَخْ َر َجنﻰ
ويﻞ ُرﺅ َ
الس ْج ِن...
م َِن ﱢ
...اﻯ پدر! اين تفسير خواﺏ من است كه در ﮔﺬشته ديده بودم و خداوند آن را مﺤقﻖ كرد
و درمورد من نيﻜﻰ كرد كه مرا از زندان خارﺝ كرد...

در اين بﺨﺶ از داستان كه درحقيقت پايان سير و سلوك جسمانﻰ و روحانﻰ يوسﻒ را

رقم مﻰزند ،يوسﻒ خود را نيازمند كامﻞ مشيت الهﻰ مﻰداند و همه كارها را به او نسبت

مﻰدهد كه به مقام تفريد و تجريد كه ﻻزمه فناء فﻰ ّ
اﷲ است ،رسيده و اين همان فقر است
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و هنگامﻰ كه مﻰفرمايد مرا از زندان خارﺝ كرده ،حقيقتا از زندان جسم و حجاﺏ تن بيرون
آورده و اين همان موهبتﻰ است كه حافﻆ آرزوﻯ رسيدن به آن مرحله را داشت:
حجاﺏ ﭼهره جان مﻰشود ﻏبار تنم

خوشا دمﻰ كه از اين ﭼهره پرده برفﻜنم

ليم( «.يوسﻒ  ،)50 /ﺻرﻑنﻈر از بالﻏت
و يا در آنجا كه مﻰﮔويد »...ا ﱠِن َربّﻰ ب ِ َﻜ ْي ِده ﱠِن َع ٌ

فوﻕالعادهاﻯ كه دارد ،ﮔويﻰ بهطور ﺿمنﻰ ﮔفته است كه او ًﻻ خدا كيد و مﻜر آنان را مﻰداند،
ثانيا مرا نيز آﮔاهانيده است.

دريافت اين خبر از عالم ﻏيﺐ جز ازطريﻖ اتﺼاﻝ حاﺻﻞ نمﻰآيد كه مستلزم فناء فﻰ ّ
اﷲ

و كشﻒ و شهود است.

اين حالت مشاهده و كشﻒ در هنگامﻰكه خواتين مﺼر يوسﻒ را مﻰبينند و قدرت

تشﺨيﺺ را ازدست مﻰدهند نيز حاﺻﻞ است كه ﮔويﻰ از خود فانﻰ مﻰشوند و به مرحله

ﻏيبت از خلﻖ و خود و به شهود مﺤبوﺏ و معشوﻕ مﻰرسند:

و دليﻞ بر آنﻜه ﻏيبت از خلﻖ و شهود مﺤبوﺏ حاﻝ مبتديان است و منتهيان از آن ﮔﺬشته،
قﺼه »زليﺨا« است كه در مﺤبت يوسﻒ (ﻉ) درجه تمﻜين داشت و به شهود ،از احساﺱ
ﻏايﺐ نشد ،ﭼنانكه ﺻاحبات و ﻻيمات او ]خاتونهاﻯ مﺼرﻯ كه همنشينان او بودند[ كه
هنوز در مﺤبت يوسﻒ و شهود جماﻝ او مبتدﻯ بودند و به ﻏلبه حاﻝ شهود ،از احساﺱ
ﻏايﺐ ﮔشتند ،از بريدن دست خود خبر نداشتند.

زنان مﺼر كه به ديدار يوسﻒ دستهاﻯ خود را بريدند ،در مشاهده جماﻝ او مﺤو و از خود
بﻰخود شدند و ﺻفاتشان در وﻯ فانﻰ و ناپديد ﮔرديد ،ﭼون اوﺻاﻑ خود را درباخته ،از
خويﺶ بﻰخبر ﮔشتند كه لﺬت و درد را ادراك نمﻰكردند؛ اما زليﺨا درمقام تمﻜين به نفﺲ
يوسﻒ قيام داشت و يوسﻒ ،هيﭻﮔاه دست خود را نمﻰبريد( .كاشانﻰ)421 :1382 ،

سرﮔﺬشت يوسﻒ از كودكﻰ كه رمز مبتدﻯبودن است تا آزادشدن از زندان كه رمز

رسيدن به كماﻝ و اتﺼاﻝ به معشوﻕ ازلﻰ است ،خود ﮔردﺵ كار سير و سلوكﻰ آفاقﻰ و

انفسﻰ است كه جزء به جزء اﺻطالحات عرفانﻰ را شامﻞ مﻰشود :يوسﻒ كودك است و

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

فاتالقاطِ عاتِ اَ ُك ﱠفها
ﻏابَت ﺻِ ُ
بن َعن اَو ﺻا ِف ِه ﱠن َفلَم َي ُﻜن
ﻏ ﱢُي َ
و قيا ُم ا ِمرﺃهًِْالعزيز ب ِ َنفسِ ِه

فﻰ شاهِد ُه َو فﻰالبر ﱠيه
ِهن تَلَ ﱡﺬ ٌﺫ َو
مِن نَ ِعت ﱠ
يوس ُﻒ
يِ ِد نفس ِه ما كان ُ

اَب َد ُﻉ
تَ َو ﱡج ُﻊ
َي َ
قط ُﻊ
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ولﻰ كامﻞ و متﺼﻞ به درياﻯ معرفت نياز دارد كه پدر در »سفر م َِنالﺨَ لﻖ
مبتدﻯ؛ به مرشد و ّ
الﻰالﺤﻖ« او را سرپرستﻰ مﻰكند و براﻯ پﺨتگﻰ كار و تجربه افزونتر به رياﺿتها و
مجاهدات اعزامﺶ مﻰدارد.

يوسﻒ در اين سفر پرمﺨاطره و سير و سلوك جانﻜاه ،و تنگناهايﻰ همﭽون ﮔرفتارﻯ در

ﭼاه كه خود مﻰتواند رمز تعلقات دنيوﻯ باشد ،ﮔرفتار بردهفروشان مﻰشود و سﭙﺲ در خانه
زليﺨا در سايه عنايات معشوﻕ» ،سفر فﻰالﺤﻖ بالﺤﻖ« را به كماﻝ مﻰرساند و حالت تلوين

و تمﻜين او با ﺻﺤنههاﻯ دراماتيﻚ منزﻝ عزيز مﺼر به اوﺝ خود مﻰرسد.

60

تمﻜين عبارت است از دوام كشﻒ حقيقت و سبﺐ استوار قلﺐ در مﺤﻞ قرﺏ؛ و تلوين
اشارت است به تقلﺐ قلﺐ ميان كشﻒ و احتجاﺏ ،بهسبﺐ تناوﺏ و تعاقﺐ ﻏيبت ﺻفات
نفﺲ و ﻇهور آن .و مادام كه شﺨﺺ از حد ﺻفات نفﺲ عبور نﻜرده و به عالم ﺻفات قلﺐ
نرسيده باشد ،او را ﺻاحﺐ تلوين نگويند؛ ﭼه ،تلوين بهجهت تعاقﺐ احواﻝ مﺨتلفه بود و
مقيد ﺻفات را ﺻاحﺐ حاﻝ نﺨوانند .پﺲ تلوين ارباﺏ قلوﺏ را تواند بود كه هنوز از عالم
ﺻفات تجاوز نﻜرده باشند و به ﺫات نرسيده و ارباﺏ كشﻒ ﺫات از حد تلوين ﮔﺬشته باشند
تﻐير ﺻورت نبندد و خالﺹ از تلوين ،كسﻰ
و به مقام تمﻜين؛ ﭼه ،در ﺫات بهجهت وحدت ّ
را بود كه دﻝ او از مقام قلبﻰ به مقام روحﻰ عروﺝ كند و از تﺤت تﺼرفات تعدد ﺻفات
بيرون آيد و در فﻀاﻯ قرﺏ ﺫات تمﻜين يابد( .همان ،ﺹ )103
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خواﺏديدن پادشاه و تعبير كشﻒ و شهودﻯ يوسﻒ از آن ،از اينﻜه هفت ﮔاو ﻻﻏر،

هفت ﮔاو ﭼاﻕ را مﻰخورند ،خود رمز هفت مرحله سير و سلوك عطارﻯ است كه پيﺶتر
بهﺻورت تطبيقﻰ اراﺋه شد .و از اينﻜه عقالﻯ قوم از تعبير اين خواﺏ هفترنگﻰ عاجز

مﻰمانند ،درحقيقت ناتوانﻰ عقﻞ درمقابﻞ عشﻖ را مطرﺡ مﻰفرمايد .يوسﻒ با حﻞ اين مشﻜﻞ

هفترنگﻰ كه با تﺤمﻞ هفت ساﻝ زندان معناﻯ رياﺿت را به يوسﻒ ﭼشانده ،در هر كدام
جنبهاﻯ از جنبههاﻯ نفسانﻰ را پشتسر ﮔﺬاشته و سلوك اين هفت مرحله است كه يوسﻒ
را به معشوﻕ و مقﺼود مﻰرساند و فرمانﻰ كه يوسﻒ درجهت ﺫخيرهكردن آﺫوقه مﻰدهد،
فراهم كردن توشه آخرت است؛ و در اينجا ،توشه راهﻰ مﻰشود كه سرانجام وسيله توفيﻖ

يوسﻒ را فراهم مﻰآورد .يوسﻒ پﺲ از آزادﻯ» ،سفر م َِنالﺤﻖ الﻰالﺨلﻖ« را شروﻉ مﻰكند

و ميان خلﻖ مﻰآيد و بﺨشﺶهاﻯ مادﻯ او حقيقتا دادن ﻏﺬاﻯ روحﻰ به بندﮔان خدا و در
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وهله اوﻝ اقربا است .با ديدن پدر كه مﻈهرﻯ از مﻈاهر حﻖ است» ،سفر فﻰالﺨلﻖ بالﺤﻖ«

ﺵ« تﻜميﻞ و »انّا ِ ﱢﷲ و اِنّا اِلَ ْي ِه را ِجع ُو َن«
»ر َف َﻊ اَبَ َو ْي ِه َعلَﻰالْ َع ْر ِ
و درنتيجه ،عروﺝ معنوﻯ او با َ

مﺤقّﻖ مﻰشود.

حالت قبﺾ و بسﻂ عارفانه يوسﻒ ،خود بيانگر سلوك معنوﻯ او است؛ با وجودﻯ كه

زليﺨا زيباترين خاتون مﺼر بوده و طبعا ديدن او مﻰتوانسته است دلدادﮔﻰ و سرﮔشتگﻰ هر

بينندهاﻯ را بههمراه داشته باشد ،يوسﻒ را ﭼون ركنﻰ ركين و ستونﻰ استوار مﻰنماياند كه
در نﻈاره او جماﻝ كماﻝ و كماﻝ جماﻝ حﻖ را در نﻈر مجسم مﻰكند و از خدا مﻰخواهد كه

مبرا و پاك دارد؛ و با سعدﻯ همسﺨن شود كه:
او را از ﮔرفتارشدن در وساوﺱ شيطانﻰ ّ
تو به سيماﻯ شﺨﺺ مﻰنگرﻯ
تنﮓﭼشمان نﻈر به ميوه كنند

ما
ما

درآثار ﺻنﻊ
تماشاكنان

حيرانيم
بستانيم

نتيجه

حاﺻﻞ سﺨن آنﻜه سوره مباركه يوسﻒ ،با داشتن كنايات و استعارات و بهويژه ايجازهاﻯ

بﻰبديﻞ خود ،از هر سﺨن انسانﻰ فراتر است و بهقوﻝ سعدﻯ:

نتوانسته است و نﺨواهد توانست سوره يا آيهاﻯ به بالﻏت و فﺼاحت قرآن بياورد.

جنبههاﻯ سمبليﻚ سوره مباركه يوسﻒ ،خود دوره تام و تمامﻰ از سير و سلوكﻰ است

كه يوسﻒ در سايه توجهات پدر و اشارات منبﻊ وحﻰ ،وادﻯهاﻯ پرمﺨاطره و منازﻝ هفتﮔانه

سير و سلوك را با تﺤمﻞ رياﺿتها و مجاهدات نفسانﻰ كه خاﺹ رهپويان عرﺻه عشﻖ

است ،با سرافرازﻯ طﻰ كرده تا توانسته است به مقﺼود و معشوﻕ حقيقﻰ خود نايﻞ آيد.
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