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 در مثنوی معنوی ع() وسفحقایق و رقایق زندگی حضرت ی

 1فاطمه احمدی

 دهیچک

 شده داختهپر آن به یلیتأو و عارفانه منظر از که است یقرآن اتیآ از مشحون یمولو یمثنو

. است ع() وسفی حضرت سلوک و ریس و یزندگ به مربوط آن در یقرآن یهاداستان از یکی .است

 را لوکس مراحل که ی استسالک انسان نماد و حق مرآت تام، و جمال مزر یمثنو در)ع(  وسفی

ه شیوۀ باین پژوهش  .شود نائل حق حضرت به تام اتصال و نبوت ۀمرحل به تا گذاشته سر پشت

ته ایگاه حضرت یوسف )ع( در مثنوی و نگاه موالنا به آن حضرت پرداختحلیلی به ج -توصیفی

 چاه از وسفی حضرت ریس است. موالنا به این داستان نگاهی عارفانه داشته و بر این باور است که

 رونیب ینجسما متعلقات از یاله لطف سمانیرو با  حق تیعنا ۀطواسبه و شودیم شروع جسم

 به ایدن از فعال و گاهانهآ یرتیح وصبر  اب)ع(  وسفی که استونگار پرنقش یایدن نماد خایزل .دیآیم

 و کمال رمص یسو به و گرددیم منقطع حق یماسوا از ویابد راه می به معنا صورت از و آخرت
 خواب ریتعب وست ا نور و مثال عالم به اتصال و یوح آغاز حضرت آن خواب .نهدیم قدم یاله عشق

 است. )ع( وسفی یمثالو کشف  ملکوت به ملک عالم از عبور انیزندان

 یق. رقا و قیحقا سلوک، ،(ع) وسفی ،یمعنو یمثنو :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

 هر و است یطول آن یمعان ۀرابط و است یمراتب و درجات یدارا میکر نآقر

 نیاۀ هم به ارتقا و وصول و دارد اختصاص انسان فهم از یامرتبه به معنا از یامرتبه

 ،افتین دست باالتر مرتبه به یکس اگر اساس نیبرا. است ممکن انسان یبرا مراتب

 از که یمتعدد رااخب. بداند برتر مراحل ناسخ و امیپ نیآخر را نییپا ۀمرتب دینبا

 لقرآن  ل انّ»: ادعاست نیبرا شاهد است آمده قرآن مراتب درباره( ص) اکرم رسول

 لبطنه و»اند: فرموده گرید یتیروا در و (8: 1374 فناری،) «مطلعا و حداً و بطناً و ظهراً

 (.9/2: 1392، دره چالی؛ احمد) «ابطن عهسب یال بطناً

 و کرده بسنده ظاهر به یکی ینآقر قیحقا افتیدر در که است جهت نیهم به

 و ریتفس به یکی. است افتهی دست آن باطن باطنِ ای باطن به ظاهر بر عالوه یگرید

های تأثیر قرآن یکی از جلوه. است شده واصل آن قیحقا کشف و لیتأو به یگرید

های پیامبران است که در تفاسیر، شرح مبسوط کریم در ادبیات فارسی داستان

ها را به ذوق و بیان مفّسران، آن قصههریک آمده و شاعران با توجه به روایت قرآنی 

اند و از بخشی از روایت، چشم را مؤکد آورده ای از آنخویش بیان کرده و جنبه

داستان یوسف پیامبر )ع( بهترین قصۀ قرآن است که شعرای بسیاری  اند.پوشیده

اند و عشق یعقوب و زلیخا به یوسف و حسادت برادران و دسیسۀ بدان تمسک جسته

 .اندا را در تعابیر و مضامین گوناگون به تصویر کشیدهزلیخ

 بیان مسأله و سؤاالت تحقیق - 1-1

های پیامبران، دارای ساختار روایت منسجمی های قرآنی بویژه قصهداستان

تصرفی داشته باشد و اگر شخصیت یا  و تواند در آن دخلد که شاعر نمیهستن

قرار تحقیق و مفّسران قرآن کریم ش اهل مورد طعن و سرزن ،کنشی تحریف شود

های قصه کوشد به توجیه رفتار و تحلیل شخصیتگیرد. از این روی شاعر میمی

ا توجیه و گونه شگرده. یکی از اینبیافریند ایصویر تازهبپردازد تا در ذهن مخاطب ت

 هاست که نگاهی نو و مضمونی جدید می آفریند.تحلیل عرفانی شخصیت

 عرفان در مجاهدت، قیطر سلوک بر عالوه که است یعارفان جمله از موالنا
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 نائل قیحقا درک به یمولو یمثنو در یلیتأو نگاه با و است داشته احاطه زین ینظر

است.  ایانب یزندگ قیحقا ،است پرداخته آن به که یمباحث جمله ازو  است شده

در نهایت عصمت و طهارت، یوسف را در آثار خود ستوده است. عالوه بر  موالنا

شخصیت او به صبر جمیل پدرش در فراق و دیگر مصائبی که بر او وارد شده اشارۀ 

شایسته دارد. او در کمال بالغت و فصاحت به بیان تمامی فراز و فرودهای زندگی 

 ه است.آن حضرت از زمان تولد تا دیدار دوبارۀ پدر پرداخت

 به ییگودرصدد پاسخ یمولو یمثنو دفتر شش بر دیتأک با حاضر پژوهش

 :باشدیم لیذسؤاالت 

 پرداخته( ع) وسفی حضرت نداستا یهاجنبه از کیکدام به یمثنو در موالنا -1

  است؟

( ع) وسفی حضرت یزندگ یآنقر قیرقا و لیتأو بزرگ عارف نیا اشعار در ایآ -2

 شود؟یم دهید

 اهداف و ضرورت تحقیق -1-2

به  این پژوهش با هدف بررسی جایگاه حضرت یوسف )ع( در مثنوی و نگاه موالنا

. قصص قرآنی و داستان پیامبران همواره مورد توجه آن حضرت صورت گرفته است

شاعران ادب فارسی بوده است که در این میان داستان یوسف پیامبر)ص( از بهترین 

آنچه  اند.شعرای بسیاری بدان تمسک جسته کهاست نمونه های قصص قرآنی 

موجب ضرورت این تحقیق شد بررسی نگاه عارفانه موالنا به این داستان و بررسی 

 جایگاه یوسف )ع( در شش دفتر مثنوی بوده است.

 تحقیق پیشینۀ -1-3

پیرامون زندگی حضرت موضوع مقاله حاضر باید خاطرنشان کرد،  در باب پیشینۀ

حقایق و رقایق زندگی حضرت  دربارۀ هایی انجام شده است، اماشپژوهیوسف )ع( 

است. برخی از این تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفتهع( در مثنوی ) وسفی

 ها عبارتند از:پژوهش
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( به 1389« )رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف در تفاسیر عرفانی»مقالۀ  -

 .40 -7، صص 3ادبیات عرفانی، ش قلم خلیل پروینی و سید علی دسپ، فصلنامۀ 

( از زهرا حسینی و 1389) «اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف» مقالۀ -

 .67 -27، صص 5ش فصلنامۀ شعر پژوهی،  زهرا ریاحی زمین،

یوسف و تأثیر آن در مثنوی مبارکه های داستانی سوره بررسی جنبه»مقالۀ  -

پرستو کالهدوزها، دومین کنفرانس ( از حمید عابدیها و 1394« )معنوی مولوی

 .المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعیبین

 سیمای یوسف در مثنوی -2

  وسفی جمال -2-1

 یهاجلوه از یرمز وسفی ییبایز ،است حق جلوه از ینماد یمثنو در وسفی

 را معشوق چهره و ییبایز ،نگردیم هرچه به عاشق و عارف انسانکه  است یاله

 هرظم ،شودیم ریتصو هیصوف اشارات و یمثنو در کهگونه آن وسفی جمال .ندیبیم

  .(58: 1372 کوب،نیزر) است حق جمال مرآت و

 یاله اوصاف ندهینما و مظهر خود ۀمرتب در کیهر موجودات چون :بعضی گویند

 جهت از نه وسفی به نسبت عقوبی مفرط محبت دیشا مییگو که است نیا باشندیم

 بلکه بوده او یعیطب و ینفسان کماالت جهت از نه و او یفرزند و یصور جمال

و  حسن معنوی از یاله اللج و جمال هندینما و مظهر وسفی ونچ گفت توانیم

 نهییآو در او  دکریم مشاهده وسفی کمال و جمال در عقوبی که یقیحقجمال 

. اگر نداشت آرام او یب و ، شیفته او شدستینگریم را یاله اوصاف از یبعض مانند

 برادران دهیگردان فتهیش طورنیا را او ،او یعیطب محبت ای وسفی یصور جمال فقط

 رحمانهیب چطور بوده شاننیب یعیطب محبتی اتااندازه و دندیدیم را او جمال هم

 دوست شتریب شانجان از را او ،دندیدیا مو را عقوبی چشم به اگر .درفتار کردن او با

 .(338 /6: 1361 ن،یام) داشتندینم روا یو به نسبت را ظلم نیا هرگز و داشتندیم

بود و  بایز ی)ع( مانند جام وسفیحضرت  یظاهر تیأمعتقد است که ه یمولو

 تیأکه از ه وسفیخالف برادران  رب ؛خوردیم اریبس بخشیشاد یهاپدرش از باده
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در آنان خشم و  وسفیوجود  رایز ؛دندینوشی)ع( زهرابه م وسفیحضرت  یظاهر

 :افزودیم نهیک

 خوب بود چو جامی وسفی صورت
 

 طروب باده صد خوردیم پدر آن ز 
 

 بااود زهااراب ازان را اخااوان باااز
 

 فزودیم نهیک و خشم شانیدرا کان 
 (905 /5: 1383)زمانی، 

 جمال به خایزل عشق و عقوبی عشق نیب یفاحش تفاوت :دیگویم ادامه در

 رایز؛ گرید ینوع خایزل و مست شد ینوع( ع) عقوبی حضرت .بود ع() وسفی حضرت

 از خایزل نشاط یول ،داشت یروحان جنبه وسفی یروحان جمال از عقوبی نشاط

 یول ،است یکی هزکودر حقیقت  ؛داشت یشهوان و یوانیح جنبه وسفی ییبایز

 :است گوناگون آن درون شراب

 شاکر را خاایزل مار یو از باز
 

 دگر یونیاف عشق از دیکشیم 

 غیر آنچه باود مار یعقاوب را
 

 بود از یوسف غذا آن خوب را 
 

 تا نماند در می غیبات شاکی  گونه گونه شربت و کوزه یکی
 

 (950)همان: 

  وسفی برادران -2-2

 مصر به وسفی بردن و او انداختن چاه در و برادرانش با وسفی یماجرا در

 وسفی برادران که معتقدند آنها از یاعده ،اندکرده یمختلف یعرفان التیوأت مفسران

 از را وسفی لیدل نیهم به؛ برندیم حسد وسفی به و خورندیم را طانیش بیفر

 دندیورزیم مهر او به ظاهر در و حسد او به باطن در وسفی برادران .کرد منع آنان

 اندگرگ نماد آنان که است نیا وسفی برادران ۀدربار مهم ۀنکت .(107: 1367ی، طوس)

 رودیم عشق نیسرزم یعنیمصر  نیسرزم به که است عقل و علم نماد وسفو ی
 .(352: 1356، شاهیعلصفی )

 که بدان ؟آمد یمصر وسفی سر رب ییبال چه حسادت از :دیگویم زین یمولو

 وانیح همان که یصور. گرگ است کرده نیکم نهان در که است یگرگ حسد
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 نیا خطر ،نرساند یگزند او به و نشد کینزد وسفی حضرت به هرگز ،است درنده

 :است شتریب همها گرگ خطر از حسادت

  ؟    رفت چه یمصر وسفی بر حسادت از
 

  زفت است یگرگ نیکم اندر حسد نیا 
 

 میحلاا عقااوبی گاارگ نیااز الجاارم
 

 میبا و خاوف شهیهم وسفی بر داشت 
 

 نگشات خاود وسفی گرد ظاهر گرگ
 

 گذشات گرگاان از ،فعل در حسد نیا 
 

 باقل عاذر ز و گارگ نیاا کارد زخم
 

 نسااااتبق ذهبنااااا کانااااا آمااااده 
 

 (1410_1408/  2: 1385زمانی، )

 م ت اعِن ا عِنْد  ی وس ف  ت ر کْن ا و  ن سْت بِق   ذ ه بْن ا إِن ّا أ ب ان ا ی ا » ۀیآ به دارد اشارهآخر  تیب

 گرگ یهاانسان نیا ، ولیدیگز را وسفی حسادت گرگ( 16)یوسف / « الذِّئْب  ف أ ک ل ه 

 را وسفی و رفتیم مسابقهبرای  ما گفتند و خواستند پوزش نیریش یلحن با رتیس

 حسد را عقبه نیدشوارتر موالنا .خورد را او گرگگاه آن ،میاشتذگ خود ثاثا نزد

 حقد و همراه به است ریغ کمال و خود نقص احساس حسدمنشأ  رایز ؛داندیم

 از مرکب حسد پس .ردیگیم سرچشمه نفس یریشر از که یبدخواه و یتوزنهیک

 به را یآدم دیبا نقص احساس رایز ؛است خطرناک اریبس جهیدرنت ،است صفت چند

 حاسد ،است همراه یریشرحقد و  با حسد چون یول ،زدیبرانگ لتیفض و کمال طلب

 محروم کمال از محسود که بردیم آرزو ،دیبرآ خود نقص عالجدرصدد  آنکه یجا به

 است انیپایب اندوه آن حاصل و دنکن کمک آرزو نیا حصول در را او حوادث و گردد
  (.200 /1: 1348، فروزانفر)

 ستین راه درتر صعب نیز یاعقبه
 

 ستین همراه حسد کش آن خنک یا 

 بادان آماد حساد خانه جسد نیا
 

 خانااادان باشاااد آلاااوده حساااد از 
 

 (432:1385)زمانی، 

 همچون را خود ابیقتیحق مهشا و چشم و گوش یآدم که شودیم باعث حسد

 که بود آدم بر او حسادت و طانیش یمکرها نیهمچن ،بدهد دست از وسفی برادران

 برحذر حسد ازشدت را بهها انسان د؛ بنابراینکر حق از لعنت و یدور دچار را او
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 کرده است:

 شهان با کن حسد ترک هان و هان
 

  جهااان اناادر یشااو یساایابل ورنااه 
 

 (429/  2: 1385ی، زمان)

  وسفی حضرت دنید خواب -2-3

 :دیگویم وسفی حضرت دنید خوابۀ دربار یمولو

 اختااران و فتااابآ وساافی دیااد
 

 چاکران چونکنان سجده او شیپ 
 

 (334/  3 همان:)

 در خدمتکاران همچون ستارگان و دیخورش که دید ایرؤ در وسفی حضرت

 یا لِأ بِیهِ ی وس ف   قال  ِإذْ »: دارد وسفی سوره 4 هیآ به اشاره ،ندکنیم سجده برابرش

 آر اد)ی « ساجِدِین  لِی ر أ یْت ه مْ الْق م ر  و   الش ّمْس  و  ک وْک باً ع ش ر  أ ح د  ر أ یْت  إِنِّی أ ب تِ

 و ستاره ازدهی که دمید خواب در پدر یا: گفت پدرش به وسفی که را یزمان

  .(کنندیم سجده برابرم در ماه و دیخورش

 خواب به )ع( وسفی حضرت یشب نهیآد در که است شده تیروا ابن عباس از

 زین و کردند سجده او برابر در و آمدند فرود آسمان از ستاره ازدهی که ندیبیم

 ؛درآمدند سجده به برابرش در و آمدند فرود آسمان از ماه و دیخورش که ندیبیم

ی، طبرس) بودند او مادر و پدر ،ماه و دیخورش لیتأو و او انبرادر ستاره ازدهی لیتأو

1412: 5  /209). 

 صادق یایرؤ و صالح یایرؤ :کندیم میتقس نوع دو بر را ایمرصادالعباد رؤ صاحب

 و دارد راست لیتأو ایبازخواند  راست و ندیب ینب ای یول ایمؤمن  که است آن صالح)

 وبازخواند  و دارد راست لیتأو که است آن صادق یایرؤ و است حق شینما آن

 (بود رامؤمن  و کافر نوع نیا و بود روح شینما از اما ،شود ظاهر نهیبع که باشد
  .(293: 1383 ،یراز)

 جنس از وسفی حضرت خواب پس( 289همان: ) « ِسم انٍ ب ق ر اتٍ س بْع  أ ر ى إِنِّی »

 ریتعب کلمه .داشت ریتعب ای لیتأو به ازین خواب از یقسمت و بود صالح یهاخواب
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 ایگو که است نیا مناسبتش وجه و شده اخذ آن امثالنهر و  عبور از ماده نیا

 ایرؤ صورت از و کندیم عبور آن یماورا به ایرؤ از لیتأو ۀلیوس به رگویتعب شخص

 جسمم وا اتیروح با مناسب و خواب صاحب یبرا خواب عالم در که یقتیحق به

  .(204/  11 :1372یی، طباطبا) بردیم یپ ،است شده

 )ع( وسفیاعتبار کشف  نیو به ا ندندایرا مظهر اسم نور م وسفیحضرت  هیصوف

 ریاو در عالم تعب .است یو نوران فیمثال عالم لط عالم رایز ؛انددانسته یرا کشف مثال

، ی)خوارزم افتییدرم ییایو رؤ یمثال یهاکامل بود و مراد حق را از صورت ایرؤ

1377 :333). 

 ؛را درک کند قیحقا تواندیمحسوس و نامحسوس م یهااز صورت یقیعارف حق

 ،ماندیها نمدر زندان صورت نگردیم یحق تعال یو آفاق یعیطب اتیبه آ یچنانکه وقت

 ینظر زین یانفس اتیبه آ یوقت طورنیهم ؛زندیبلکه دل او از ظاهر به باطن نقب م

 .(595/  2: 1385ی، )زمان شوندیم نکشفاو م یبرا ییایو رؤ لیمخ یهاکند صورت

 داده است رالصدقیکث که یکس یعنی قیصد لقب )ع( وسفی به میکر قرآن در

 ییگوراست وسفی یزندان هم که است نیا یبرا ییراستگو در مبالغه .است شده

 و گفتار در نیهمچن و کرد قشیرف خواب و او خواب از که یریتعب در را وسفی

 نیا هم یتعال یخدا و داشت ادی به بود کرده مشاهده زندان در او از که یکردار

 طاعقان ۀجینت صدق قتیحق در ؛(204 / 11: 1372 طباطبایی،) است کرده دیتائ را معنا

 طاعقان از و شد طاعقان باعث که بود نی( اع) وسفی یبرا زندان ثمرات از یکی ،است

  .(51: 1385 ،یانصار) گشت متولد ریکث صدق او

 درساات خااواب باار بااود اعتمااادش
 

 

 ستنجیم را آن جز زندان و چه در 

 ( 2335: همان)

 آگاه خودو از صدق خواب  داشت اعتماد خود یایرؤ به)ع(  وسفی حضرت چون

  :دیشیاندینم یگرید زیچ به و بود خود یایرؤ تحقق انتظار در فقط زندان و چاه دربود، 

 شیخو خواب بر او داشت یاعتماد
 

  شیپ ز دشیفروزیم یشمع چو که 

 چااه باه را وسفیدرافکندند  چون
 

 الاااه از را او سااامع آماااد بانااا  
 



 33  /   در مثنوی معنوی )ع(حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف

 پهلاوان یا یشاو شه یروز تو که
 

 شااانیرو جفااا در نیااا یبمااال تااا 
 

 نظاار در دیاانا باناا  نیاااقائاال 
 

   اثاار از راقائاال بشااناخت  دل کیاال 
 

 ( 3340 -3327: همان)

 عارف قلب کنیول ،شدینم دهید چشم به بود حق حضرت که ندا نیا ۀندیگو

 از یکی به دارد اشاره تیب نیا) .شناخت را ندهیگو آن آثار ۀمشاهد قیطر از وسفی

 وواسطه به یوح یالقا آن و است آمده یشور سوره 51 هیآ در که یوح یالقا طرق

 (.است حجاب وراء از

  خایزل و وسفی -2-4

 عشق و خایزل با رو به رو شدن )ع( وسفی حضرت یزندگ مراحل از گرید یکی

 ه و  ال ّتِی راو د تْه  »: فرمایدیم وسفی 23 هیآ در آن مورد در قرآن که است او به خایزل

 أ حْس ن   ر بِّی إِن ّه  الل ّهِ م عاذ   قال  ل ک   ه یْت  قال تْ و  الْأ بْواب  غ ل ّق تِ و  ن فْسِهِ ع نْ ب یْتِها فِی

 .« الظ ّالِم ون  ی ْفلِح  ال إِن ّه   م ثْوای 

 و بست محکم را درها و خواست کام او از بوداش خانه در وسفی که یزن آن) 

 مرا گاهیجا ،است من پروردگار او! خدا بر پناه :گفت وسفی .ماتو آن از که ایب گفت

 .(شوندینم رستگار ستمکاران قطعاً .است داشته کوین

 یآرامبه کردن شد و آمد و تردد یمعنا به «ورد» کلمه: است شده گفته مفرداتدر

 نزاع تو با اراده در یکس که است نیا یمعنا به( مراوده) و یزیچ افتنی خاطر به است

 در .(130/  11: 1372 ،ییطباطبا) را یگرید زیچ او و یبخواه را یزیچ تو یعنی ؛کند

 و مدارا و فقر به است یزیچ مطالبه یمعنا به «مراوده»: آمده است انیالبمجمع

 به کهاست  «قیلغت» از تلقغ اما ،ابدی انجام زیچ آن به است نظر در کهی تا کاری رمن

 .(23/  5 :1239 ،سیطبر) کرد باز نتوان گریدکه چنان ؛است درب بستن یمعنا

 :دیگو هیآ نیا لیتأو در موالنا

 طارف هار درهاا بسات خایزل گر
 

 فمنصر جنبش ز هم وسفی افتی 

 (1105/  5 :1385 ،یزمان)
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 خایزل همچون زین ایدنگوید: مولوی با اشاره به این آیه خطاب به مخاطب خود می

 بلطا یا تو پس ،است بسته تویر به را نجات یدرها تمام و کرده عرضه تو به را خود

 :دیگویم چنانکه. رست ینتوان ایدن لعبت دست از ینکن یهمت واروسفی تا قتیحق

 دیاپد ره شد درو و قفل شد باز
 

 دیبرجه وسفی کرد توکل نچو 

 پدید را عالم ستین رخنه گرچه
 

 دیادو دیابایم واروسفی رهیخ 
 

 شاود دایاپ در و قفل دیگشا تا
 

 شاود جا را شما ییجایب یوس 
 

 (1108 -1106 :همان)

 حق حضرت بر وسفی کهرو ازآن ؛گشت آشکار نجات راه و شد گشوده در و قفل

 یزگاهیگر آشکارا ایدن نیا دراگرچه ). رست سالمت به ینفسان دام از و کرد توکل

 سونیا به و کرد تالش و یسع رتیح حالت با وسفی مانند دیبا اما ،شودینم دهید

 دهید تیمعنو عالم و عهیالطب ماوراء به یراه ایدن نیا دراگرچه  و دیدو سوآن

 بهنقبی  فعال و آگاهانه یرتیح با نانیبروشن و ایاول و ایانب مانند دیبا اما ،شودینم

 و مرتبه المکان عالم در و شود گشوده جهان آن در و قفل تا زد کرانیب جهان

 گونهچیه که آن جهت از است قتیحق عالم ییجا یب از مراد) .(دیکن دایپ مقامی

 .(1106: همان) (ندارد ینیتع و صورت

 عالم نیا با یوضع را آن و است قدس عالم ییجای: بدیگو یسبزوار میحک

 راه که را آن راه نیهمچن ست،ین جهت و وضع را عالم آنکه چنان و ستین یعیطب

 مانند و میتسل و اضر و مراقبه و محاسبه ،انابه وبه تو ،ارادت ،معرفت و علم آن

 .(358 :تایب ،یسبزوار) هاستنیا

 )ع(   وسفیشدن زندان حضرت  یطوالن -2-5

 :دیگویم یزندان از خواستن یاری مورد در یمولو

 یزندان از وسفی که آنچنان
 

 با نیازی خاضعی ساعدانی 
 

 (883/  6 :1387ی، زمان)



 35  /   در مثنوی معنوی )ع(حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف

 مضمون .خواست کمک و یبختکین فروتن ازمندین یزندان کی از وسفی چنانکه

 و» :است دهمآکه در آن  وسفی سوره 43 هیآ از یقسمت به دارد اشاره تیب نیا

 مرا گفت افتی دنخواه ییرها ،کردندیم گمان که یزندان دو آن از یکی به وسفی

 و دزدوب او خاطر از را صاحبش ادی اینگونه طانیش و« آور ادی فرعون صاحبت نزد

 .خواست مدد مخلوق از )ع( وسفی چون ؛ماند زندان در سال چند وسفی جهتنیبد

. جملۀ برد سر به زندان در سال هفتمشهور یوسف  مفسران از یبعض قول به

 نکته نیا طانیش آنکه یکی :است حمل قابل وجه ود بر «ر بِّهِ ذِکْر  الش ّیْط ان  ف أ نْس اه »

 رایز ؛دیبازگو مصر شاه فرعون نزد را وسفی موضوع که ودزد یزندان آن هنذ از را

 شفاعت او یخالص یبرا و دیبگو فرعون به رامظلومیتش  که بود خواسته او از وسفی

 وسفی ریضم از را خدا ادی طانیشآنکه  گرید وجه .(198/  11: 1372یی، طباطبا) کند

 ی،طبر) بود کرده توجه مخلوق به شود توسلم خالق بهآنکه  یجابه رایز ؛کرد محو

1412 :5/6.) 

 :است موافقبا وجه اول  موالنا نظر

 یرو رونیب چون گفت یاری خواست
 

 یمساتو اماورت گاردد شاه شیپ 
 

 زیاعز آن تخات شیپا کان مان ادی
 

 زیان حابس نیاز واخارد هم مرا تا 
 

 زندانیی اقتنااص در یزندان دهد یک
 

 ؟ خااالص را گاارید یزناادان ماارد 
 

 انااادیزندان یجملگااا ایااادن اهااال
 

 اناااادیفان دار ماااارگ انتظااااار 
 

 (3405 /6 :1387)زمانی، 

 و کار و یرفت رونیب زندان از یوقت: گفت و خواست کمک خود بند هم از وسفی

 از زین مرا تا کن ادی ارجمند شاه آن حضور در سامان یافت، از من شاه نزد در بارت

 را یگرید یزندان تواندیم چگونه ،است زندان گرفتار خود که یکس .کند آزاد زندان

 بهروزه پنج یایدن نیا در و هستند انیزندان ۀمنزلبه یهمگ ایدن اهل ؟دهد یخالص

 زندان در شانجسم که یفرد به منحصر و ابیکم افراد مگر ،اندنشسته مرگ انتظار

 :باشد آسمان اوج بر شانروح و ایدن

 نیمعا را او دیاد آنکاه یا خبار پس
 

 نیساان بضااع در حاابس وساافی مااا 
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 سااترد عقلااش از ویااد وساافی ادیاا
 

 بارد ادیا از ساخن آن ویاد دلش وز 
 

 خصاالماند کاوین آن از کامد گنه نیز
 

 چنااااد سااااال داور ز زناااادان در 
 

 داد؟ دیخورشا از آماد ریتقص چه که
 

 دساوا در یافتا خفااش چاون تاو تا 
 

 ساراب و  یار از یخواه یاری تو تا  حاب؟س و بحر از آمد ریتقص چه نیح
 

 

 مجاااز وانااد طبع خفاااش اگاار عااام
 

 باااز چشاام آخاار تااو یدار وساافا،ی 
 

 کباود و کاور در رفات خفاشکه  گر
 

 بااود؟ چااه یارباا را ساالطان باااز 
 

 ساتادوا جارم نیباد کردش ادب پس
 

 عماااد دهیپوساا چااوب از مساااز کااه 
 

 (3413-3406: همان)

 ریتقد به اشیزندان هم از )ع( وسفی خواهش جهت به :دیگویمدر ادامه  موالنا

 از تاکنون که دیرس ندا وسفی به یاله بارگاه از و برد سر به زندان در سال چند خدا

 ؟یببر پناه یکیتار به وارخفاش تو که آمده ظهور به یکوتاه چه عدالت شمس

درواقع  ،یشد متوسل مخلوق به خدا به توسل یجا به تو که است شده چه یعنی

 و نکندتکیه ( مخلوق) دهیپوس چوب به وقتچیه که کرد ادب را وسفی ازل استاد

 نظرش در سلول یکیتار تا درک مشغول خود ذکر به را وسفی زندان در حق حضرت

 .کند دایپ حق حضرت به امت اتصال و دنیای

  وسفی راهنیپ یبو-2-6

 رِیح   ل أ جِد  إِنِّی أ ب وه مْ ق ال  الْعِیر  ف ص ل تِ و ل م ّا»: است آمده وسفی سوره 93 هیآ در

 به مرا اگر: گفت رشاندپ افتاد راه به مصر از کاروان چون و) «ت ف نِّد ونِ أ نْ ل وْل ا ی وس ف 

 (.ابمییم در را وسفی یبو من دینکن متهم یردخ کم

 :دیگو هیآ نیا لیذ در یمولو

   کناد یتار را دهید مر بد یبو
 

 کند یاری را دهید وسفی یبو 

 (1903/  1همان: )

 چشم یینایب به )ع( وسفی یبو و کندیم تار را چشم مسلماً بد و زشت یبو

 حضرت شد باعث )ع( وسفی حضرت راهنیپ یبو کهطور همان ؛کندیم کمک



 37  /   در مثنوی معنوی )ع(حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف

 یبو و داندیم بیکس علوم از ترعبا را بد یبو ی. اکبرآبادکند دایپ رتیبص عقوبی

بی  ،ی)اکبرآباد دهدیم دست الهام و کشف قیطر به که یعلوم از ترعبا را وسفی

 که است یکسان ظهرم که- عقوبی رتیبص باعث که است یکشف علوم و .(200تا:

 گلستان یبو و شودیم -دارند را یاله قیحقا درک و افتیدر یستگیشا و اقتیل

 .دنابیدر یم را یاله قیحقا و اسرار

 گیریجهینت -3

 یلیتأو و عارفانه یبرداشت قرآن در وسفی حضرت داستان از موالنا آنکه حاصل

 در )ع( وسفی. است( پرداخته )ع وسفی یزندگ از یقیرقا و قیحقا به و است داشته

 رسن و تیعنا با و آمده گرفتار جسم چاه در که است یسالک انسان نماد یمثنو

 و رصب و تکاپو با و شده ایدن یخایزل گرفتار سپس د،یآیم رونیب چاه نیا از حق

. زندیم نقب ملکوت و ایدن باطن به و شده رها ایدن از آگاهانه و عارفانه یرتیح

 ارکان از که دارد یوح وشهود  و کشف به اشاره حضرت آن یرهایتعب وها خواب

 خواب در اجمل نحو به یکودک در( ع) وسفی را که آنچه قتیحق در .باشدیم نبوت

 نماد وسفی راهنیپ یبو .کندیم مشاهده لصیتف نحو به اشیزندگ اواخر بود، دهید

 که )ع( عقوبی رتیبص و یینایب باعث که است یقیحق علم و یمثال کشف همان

 . شودیم ،دارد را قتیحق افتیدر یستگیشا و تیقابل که است یسالک مظهر
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 نژاد،رمسگ لیجل دکتر حیتصح ،الحکم صوصفشرح  ،(1366) ،محمد پارسا، -8

 .مشهد دانشگاه انتشاراتمشهد: 

 اهلل تیآ قیتحق ،الحکم صوصفشرح  ،(1377) ،نیالدتاج ،یخوارزم -9
 .یاسالم غاتیتبل انتشاراتمرکز  :قم ،یآملزاده حسن

 .لکنوه ،االنوار زواهر و االسرار جواهر ،(تای)ب ن،یحس نیالدکمال ،یخوارزم -10

 ،یاحیر نیام محمد اهتمام به ،مرصادالعباد ،(1368) ،نیالد نجم ،یراز -11

 .یفرهنگ و یعلم :تهران

 .سخن :تهران ،کوزه در بحر ،(1372) ن،یعبدالحس کوب،نیزر -12

 کتابخانه انتشارات :تهران ،یمثنو اسرارشرح  ،(تای)ب ،یمالهاد ،یسبزوار -13

 .ئیسنا

 ،«یمثنو در ینرآق یمادهان» ،(1390) ال،یل ی،حاج ؛محمدرضا ،یسنگر -14
 .25، شماره یاسالم معارف آموزش رشد ۀفصلنام

 .اطالعات :تهران ،یمعنو یمثنو جامعشرح  ،(1388) م،یکر ،یزمان -15



 39  /   در مثنوی معنوی )ع(حقایق و رقایق زندگی حضرت یوسف

 :تهران ،قرآن منظوم ریتفس ،(1356) ،نیحس رزایم حاج شاه،یعل یصف -16

 .امیخ یفروشکتاب

 اول، چاپ ،6-5 ج ،انیالبمجمع ریتفس ،(1412) ،یابوعل خیش ،یطبرس -17

 .دارالمرتضی بیروت:

 اهتمام به ،وسفی هسور ریتفس ،(1367) ،دیز بن محمد بن احمد ،یطوس -18

 .یفرهنگ وی علم :تهران روشن، محمد

 و یعلم :تهران ،فیشر یمثنو شرح ،(1348) ،الزمانعیبد فروزانفر، -19

 .یفرهنگ

  



 


