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  چکیده
هـاي عارفانـه   هاي مناسب بـراي دریافـت  تعبیر شده، از داستان» احسن القصص«سورة یوسف، که در قرآن کریم از آن به 

جـاي آن حضـور دارد و   درجـاي ... قبیل عشق، فراق، وصـل و هاي عاشقانۀ بشر از ترین ویژگیاست؛ به طوري که لطیف
میبدي در تفسـیر کشـف االسـرار و عـده االبـرار، در      . این ویژگی ممتاز، همواره توجه مفسران عارف را جلب کرده است

لیات نیـز در  هاي عارفانه بیان کرده و البته در تفسیر سـورة یوسـف از اسـرائی   نگرش عرفانی خود را با تأویل» هالثالث هالنوب«
هفت قرن پس از میبدي، در دورة قاجار، اسداهللا ایزد گشسب، ملقب به درویش ناصرعلی و مـتخلص بـه   . امان نبوده است
. ق در اسرار العشق به تفسیر عرفانی سورة یوسف به نظم، به صورت اختصاصی پرداختـه اسـت  . هـ1343شمس، درسال 

  .عرفانی این دو تفسیر، مقایسه و تحلیل گردد اي از ظرایفدراین مقاله، سعی شده است پاره
  تفسیرعرفانی، سورة یوسف، کشف االسرار میبدي، اسرار العشق ایزد گشسب: واژگان کلیدي

 
  مقدمه 

آورنـد، موضـوع جدیـدي نیسـت،      نوع تأویل به شمارمی آنها را   تفسیرهاي عرفانی قرآن کریم که معموالً گروهی، 
جاري شده است، بـذر تفسـیر عرفـانی نیـز کاشـته شـده        از زبان پیامبراسالم،   توان گفت از همان اوان که آیات وحی،  می 

قـرآن کـریم و     و عرفـانی،   آید، ریشه و منبع همۀعلوم اسـال مـی   میچنانچه با مطالعه در متون عرفانی نیز به دست . است
شود و همه چیـز بـدان    دراسالم همه چیز ازقرآن آغازمی«: نویسد پژوهشگر عرفانمی  دراین زمینه پل نویا، . احادیث است 

  ). 25:1373  نویا، . (»درغیر این صورت کفر است یا بدعت. گردد باز می
. وعی نگاه روحانی و درونی به آیات قرآن کریم است کـه اسـاس وپایـۀ آن اسـتنباط اسـت      تفاسیرعرفانی درواقع ن

خواننـد و نـه    نـه تفسـیر مـی    اما خود صـوفیه آن را غالبـاً     آورند،  تفسیر صوفیانه را غالباً نوعی تأویل به شمار می«چنانچه 
  ) 27 : همان. (»نامند بلکه آن را استنباطمی  تأویل، 

دهـد   مفسر را به عمـق معـانی درونـی سـوقمی      واژگان قرآنی،   شود،  که برمبناي استنباط بررسیمی درنگاه روحانی
  توان آنها را جز با تضـییق مفـرط میـدان چشـم انـدازها،       است که ن می)وجوه (واژگان قرآنی شامل معانی متعدد«چراکه 

  ). 265: همان(» درچارچوب تفسیرهاي لفظی گنجاند
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  .نیز صورت گرفته است»اسرار العشق«  و »کشف االسرار«ه روحانی دردوتفسیرعرفانی این استنباط و نگا
  

  تفسیر کشف االسرار وعدة االبرار
تفسیر عرفانی کشف االسرار وعدة االبرار براساس تفسیرخواجه عبداهللا انصـاري بـه قلـم ابوالفضـل رشـید الـدین       

ابتـدا ترجمـۀ آیـات بـه فارسـی      . کنـد  قرآن را درسه نوبت تفسیرمیآیات   میبدي دراین کتاب، . نوشته شده است  میبدي، 
همـان بخـش را شـیوة عامـۀ مفسـران      » النوبـۀ الثانیـه  «سـپس در  . معـروف اسـت   » النوبۀ االولی«شود که به  فصیح بیانمی

  .گیرد قرار می» ثالثهالنوبۀ ال«کند که این بخش تحت عنوان  آیات را به شیوة عرفا تفسیر و تأویلمی در نهایت، . کند تفسیرمی
بر لسان اهـل اشـارت و   «به تعبیر خود او تفسیر   شوند،  تفسیرمی  که آیات قرآنی به مذاق عارفانه، » النوبۀ الثالثه«در 

آیـد و میبـدي    دراین قسمت از سیرو سلوك و سایر مسائل عرفـانی سـخن بـه میـانمی    . است »برذوق جوانمردان طریقت
او آزادانـه  .شـود  نگاه روحانی مبتنی براسـتنباط او دیـدهمی    آورد که با خواندن آن،  ز پدیدمیدراین قسمت نثري خیال انگی

  .کند استنباط هاي لطیف خود از قرآن را بیانمی
بـه وضـوح     نیـز ایـن دریافـت هـاي عارفانـه بـه صـورت نمـادین،         » اسرارالعشـق «درتفسیر منظوم تک سـوره اي  

  .شود دیدهمی
  

  اسرار العشقتفسیرمنظوم تک سوره اي 
  .است» درویش ناصرعلی «تفسیري منظوم اثر شیخ اسداهللا گلپایگانی ایزدگشسب ملقب به » اسرارالعشق«

سالگی درگلپایگان علـوم مختلـف   18هجري شمسی درگلپایگان به دنیا آمد و تا  1262اسداهللا ایزد گشسب درسال 
فراگرفت و پس ازآن به اصفهان رفت و از محضـر حکـیم    را... از قبیل صرف ونحو و منطق وفقه و اصول ومعانی و بیان 

به نجف اشرف رفت و نزد مرحوم شیخ محمـد بـاقر اصـطهباناتی و      ، 1321جهانگیرخان اصفهانی بهره گرفت و درسال 
مالمحمد کاظم خراسانی و سید محمدکاظم یزدي کسب علم کرد و سپس درخراسان درخدمت حـاج مالسـلطان محمـد    

  .اه عرفان نهادگنابادي قدم درر
» اسرارالعشـق «تفسـیرتک سـوره اي     که یکـی ازآثـار منظـوم او،    . 1از این نویسنده و شاعرآثاري برجاي مانده است
این کتاب با مقدمه اي دربـاب سـریان عشـق    «. درقالب مثنوي است  است که تفسیر سورة مبارکۀ یوسف به زبان عرفانی، 

» المجاز قنطرة الحقیقـه «پس ازباب ... گیرد گریبان انسان را درقوس صعود می ، شود که سپس این عشق آغازمی  درآفرینش، 
کنـد کـه درنهایـت فـردرا بـه       رسد و آنها را تجلی چهرة نهان حضرت بـاري تلقـی مـی    به عشق هاي زمینی و صوري می

سیروسـلوك تطبیـق    اشارت دقیقۀ مندرج درقصص قرآن کـریم را بـا مراتـب     گردد و دردنباله،  حقیقت مطلق رهنمون می
  .نماید می
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... و » اشـارةالهوتیه «و » نکتـۀ عرفانیـه  «  ، »تنبیـه «  ، »اشـاره  « ، »جذبـه  «پردازد و با عناوین  شرح سوره می آن گاه به 
و ذهنیات خود را بـه نـام تفسـیر    . شود البته گاه در دام اسرائیلیات گرفتار می. کشد برداشت هاي عرفانی خود را به نظم می

  )629: 1383  شاهرودي، . (»نماید کند و برداشت هاي گذشتگان را تکرار می میعرضه 
. شـویم  متوجه استنباط هاي مفسران و نگاه درونگرایانۀ آنان درمفاهیم می» اسرارالعشق«و » کشف اسرار«درهردو اثر 

بینیم که نشـانگر   این سوره را مینگاه رمزي و نمادین شاعربه اصطالحات به کاررفته در» اسرارالعشق«با این تفاوت که در 
مفسر بیشتر به کلمات قصـار صـوفیان   » کشف االسرار«دید ذهنی شاعر و استنباط عرفانی او به صورت منظوم است و در 

براي مثال به ذکر چند مورد درایـن سـوره و مقایسـۀ ایـن     . پردازد و عارفان مشهور به خصوص خواجه عبداهللا انصاري می
  .پردازیم دو اثر می
  . کردند ستاره را که او را سجود می 11خواب دیدن یوسف . 1

درکشـف االسـرار    کردنـد،   سـتاره او را سـجود مـی   11درتفسیر آیۀ خواب دیدن یوسف که  درابتداي سورة یوسف، 
فـس  گوید چنان که سـتارگان بـه ن   می  خواهد از روي اشارت،  ابن عباس گفت این یازده کوکب یازده برادرمی«: خوانیم می

اهتداء خلق؛ اما غدري کـه   هم چنان برادران یوسف را روشنایی نبوت بود و به ایشان  بر،  خود روشن اند و خلق به آن راه 
این چنین صغائر بر انبیاء علیهم السـالم رود و حکمـت    آن نوعی است از صغائر و   با برادرکردند و حسد که بروي بردند، 

، 5ج  میبـدي،  . (»انند که بی عیب خداست که یگانه ویکتاسـت دیگرهمـه بـا عیـب ا نـد     آن است که تا عالمیان بد  درآن، 
 1376 : 11 .(  

زند درتفسـیر بیـان السـعاده     می     بودند و گناه گاهی از انبیاء نیز سر  این مطلب که برادران یوسف نیز درسلک انبیاء 
  .2نیزنقل شده است

   : چنین آمده» اسرارالعشق«این آیات در 
ــه دان ــاطن تأویــــــــل را اي نکتــــــ   بــــــ

  
  همچــــــو رمــــــز قصــــــۀ آدم بخــــــوان 

  
  ســــجدة کوکــــب بــــه یوســــف درشــــهود 

  
ــود      ــو بـ ــر تـ ــک بـ ــجود آن مالئـ ــون سـ   چـ

  
  قدســـــیان یکسرســـــجودت کـــــرده انـــــد 

  
  جزوکــــل غــــرق وجــــودت کــــرده انــــد  

  
ــود    ــدر وجـ ــس انـ ــل و نفـ ــس عقـ ــازده حـ   یـ

  
ــا را ســــجود       ــر مــ ــن دلبــ ــرده حســ   کــ

  
  آن مـــــه زرو چـــــون برانـــــدازد حجـــــاب 

  
ــو   ــر مجـــ ــمس و قمردیگـــ ــور از شـــ   نـــ

  
  جـــــامع اســـــماء حســـــنی آدم اســـــت   

  
ــت     ــوأم اسـ ــا او تـ ــز بـ ــف نیـ ــن یوسـ   حسـ

  
ــی    ــلیمان ولــــــ ــف ســــــ   آدم ویوســــــ

  
ــی      چـــــون قمیصـــــی ظاهرانـــــدرآن علـــ
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ــل  ــن مثـ ــا ایـ ــت   هـ ــودیکی اسـ ــل خـ   را ممثـ
  

ــی   ــت      م ــی اس ــب زک ــه بــا قل ــد هرک   شناس
  

  ) 31  : 1338 ایزد گشسب، (
درکشـف  . نقل و بیان گفتۀ ابن عباس است که با ذوقیات خود آن را پرورده اسـت  االسرار، استنباط میبدي درکشف 

شوند؛ چون انسان هستند و گاهی مورد وسوسۀ شیطان  مرتکب گناه صغیر می  برادران یوسف از پیامبران هستند،  االسرار، 
وسف نماد آدم است و برادران نمـاد مالئکـی کـه    اما دراسرار العشق ی. شود گیرند و گناه حسادت بر آنها چیره می قرار می

پیرو مکتب وحدت وجـود اسـت و آدم را    مانند سایر عرفا و فالسفۀ اسال می  شاعر دراین قسمت، . باید برآدم سجده کنند
    . 3داند جامع اسماء الهی می

  مثالی دیگر براي بیان تفاوت نگاه دو تفسیر
  به چاه افتادن یوسف -2

! یوسف اگربه فراق پدر غمگین گشت چرانالـد؟  «  : خوانیم درتفسیر آیات به چاه افتادن یوسف درکشف االسرار می
آري   وحی حق او را درآن چاه بی سامان خوش تر ازوصـال یعقـوب درکنعـان،      چون به وصال وحی حق رنگین گشت، 

   .هزارگنج است همه در میان رنج است وزیر یک ناکا می نواختها 
وربر دوست درقسمت تهمـت  . هرچه از دوست رسد احسان است  ارنشان آشنایی راست است، : پیر طریقت گفت
  ). 28: 1376  ، 5ج میبدي، . (»شادي و غم درآن یکسان است  وراین دعوي را معنی است، . نیست گله تاوان است 

چاه ویعقـوب ویوسـف وبـرادران      اظ عرفانی، به چاه افتادن یوسف نکوهش شده ودراشاره و ایق اما دراسرارالعشق 
  : این طورتفسیرشده اند

ــوي    ــن قــ ــواس وایــ ــن حــ ــرادر ایــ   اي بــ
  

ــی   ــوي  مــ ــب و هــ ــب لعــ ــدت جانــ   برنــ
  

ــوب جــــان دورت کننــــد   ــه از یعقــ   تــــا کــ
  

ــد    ــت افکننـــ ــر چاهـــ ــد درقعـــ   از حســـ
  

  هریکــــــی لــــــذّات خــــــود را طالبنــــــد
  

ــودرا ازطبیعـــــــت جاذبنـــــــد       بهرخـــــ
  

ــریف    ــل شــ ــت عقــ ــه طلعــ ــف مــ   یوســ
  

ــف      ــاه کثیـــ ــواس درچـــ ــد از وســـ   افتـــ
  

  بـــه هـــش بـــاش از پـــی ایشـــان مـــرو! هـــان
  

  پـــــی شـــــیطان مـــــرو  اي کـــــریم االب،  
  

ــی  ــوس  مـــ ــوي و درهـــ ــندت درهـــ   کشـــ
  

ــس     ــک نفــ ــو یــ ــن تــ ــدردوري مکــ   از پــ
  

  ) 36و  35 : 1338  ایزد گشسب، (
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ضمن اینکه کشف . است بیشتر از کشف االسرار  گوناگونی جنبه هاي رمزي و استنباط هاي درونی دراسرارالعشق، 
درکشـف    دربیان مطالب ذکرشده درتفسیر آیات مـذکور،  . بسیار درخور توجه است  االسرار ازلحاظ تنوع مطالب عرفانی، 

رسـد و   وحی حق به یوسـف مـی    چرا که درچاه، . مثبت توصیف شده است از دید مفسر،   به چاه افتادن یوسف،  االسرار، 
چراکـه نـوازش معشـوق ایـن     . نافرمانی اسـت   و اگر ازاین نصیب و بهره شکایت کند، . است این وحی براي او خوشایند

  :اما دراسرار العشق هرکدام از اصطالحات درقالب نمادین این طورتفسیرشده اند. گونه شامل حال او شده است
  . شانندک برادران رمز و نماد حواس وقواي شیطان هستندکه انسان را به سوي لعب و هوي می: الف
و نیز نماد پیـر و مـراد اسـت کـه     . شوند باعث دوري از آن می یعقوب نماد جان علوي است که قواهاي نفسانی : ب

  .مرید حتی یک لحظه هم نباید از او غفلت کند
  .سمبل ورمز سقوط درهواهاي نفسانی است  چاه،   : پ
  .اطی کند رمز انسان خدا جو است که درپی کامل شدن این مراحل ر یوسف، : ت
  عشق زلیخا به یوسف -3

  میبدي پـس از ذکـر حکایـت کنعـانی،      در کشف االسرار، » انَّه الیفلح الظّالمون......... ولما بلَغَ أَشُده «درتفسیرآیات 
کنـد   آورد و درپی آن مقایسه اي بین ارادت برادران و ارادات حضرت حق درکار یوسف ذکر مـی  عباراتی ازبزرگان دین می

درراه جست وجوي وي نشسـت    هم چنین زلیخا در تدبیر کاروي شد، « : گوید ودربیان ارادات زلیخا و عشق او چنین می
به تدبیر بشـري درهـاي خلـوت خانـه بـه وي      » و راودته الّتی هوفی بیتها عن نفسه و غلّقت االبواب«: چنان که اهللا گفت. 

اي هلّـم فانالـک و انـت لـی     » هیت لـک «گفت   مت بر وي گشاد تا زلیخا ه میرب العزّه به تقدیر ازلی درعص  فروبست، 
  ). 45و  46 : 1376  ، 5ج  میبدي، (» گفت فانت لزوجک و انالرّبی  ویوسف می

پـس از ذکرابیـاتی دربـارة عشـق و برتـري عشـق حقیقـی          دراسرار العشق دراین بارهدرقسمت تحقیق فی العشق، 
  :گوید چنین می  پی رنگ هستند، برمجازي ورد عشقهایی که در

  
  عشـــــق درهــــــردل برافـــــروزد علــــــم   

  
  نهــــد آخـــــر قـــــدم   درحقیقــــت مـــــی  

  
ــی   ــی مـ ــس بهـ ــراز او نفـ ــر  گـ ــت بهـ   جسـ

  
ــر     ــه قهـــ ــوزاند بـــ ــت او را بســـ   عاقبـــ

  
  ایــن مجــازي هــم بــه وجــه غیبــی اســت        

  
ــت    ــی اســـ ــۀ الریبـــ ــق آن وجهـــ   عاشـــ

  
  نکتــــۀ باشــــد کــــه عاشــــق دیــــده بــــود  

  
ــه دل      ــط چگونـ ــال و خـ ــه خـ ــودورنـ   ربـ

  
ــالها   ــو ســ ــورت و تــ ــردد صــ ــت گــ   زشــ

  
  مســت و مجنــونی از آن خــوش حــال هــا      
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  پـــس بـــدان صـــورت نـــه معشـــوق دلســـت  
  

  آنکــه دل بگــداخت کــی آب وگــل اســـت     
  

  هــــم زلیخـــــا بـــــود عاشـــــق درمجـــــاز 
  

 
 مجاز

ــاز   ــاند بـ ــق بکشـ ــه حـ ــاز او را بـ ــن مجـ   ایـ
  

  ایــــن ندانــــد هرکــــه او را ذوق نیســــت   
  

ــت       ــوق نیس ــه او را ش ــر ک ــاد آن س ــت ب   نیس
  

  ) 49: 1338  ایزد گشسب، (
یک عشق مجازي توصیف شـده اسـت و بـه جنبـه هـاي آموزنـدة دوري از عشـق          درکشف االسرار عشق زلیخا، 

باعـث دوري ازگنـاه و تهـذیب نفـس       ضمن اینکه دوري از چنین عشق هایی که هوس هستند، . شده است مجازي توجه 
المجـاز قنطـرة   «براسـاس سـخن    امـا دراسرارالعشـق،   . دارد تـا عرفـانی   قسمت بیشترجنبۀ تعلی مـی  درواقع این . شوند می

  . عاشق را به حق رهنمون گردد  بیانگر تأیید عشق مجازي است؛درصورتی که این مجاز،   عشق زلیخا به یوسف، »الحقیقه
عشـق شایسـته اي    عشـق زلیخـا،     ز ضمن اشارة کوتاهی، دراین باره درعرائس البیبان شیخ روزبهان بقلی شیرازي نی

شایسـتگی و شـأن عاشـق ایـن      بر یوسف غیرت ورزید تا احدي اسرار آن دو را نبیند درها را بسـت،  «  : تصویرشده است
  ).273: 1389  ، 3ج  بقلی شیرازي، . (»گونه است

اي درویش با هرمجازي حقیقی همـراه  «: استآمده   درحدایق الحقایق دربیان عشق مجازکه با حقیقت همراه است، 
  ). 134: 1364  فراهی هروي، (» .و باهرصورتی معنی هم عنان است، 

ن را برهانَ ربه کَذلک لنَصرف عنـه السـوء والفَحشـاء انَّـه مـن       ولَقَدهمت بِه وهم بِها لَوال ا«هردو مفسردرتفسیرآیۀ 
روایت کرده اند از علـی بـن حسـین بـن     «: درکشف االسرار. اره اي به روایت علی بن حسین دارنداش  ، »عبادنَا المخلصین

آن ساعت زلیخا برخاست وچادري برسـرآن بـت درکشـید تـا       علی صلواة اهللا علیهم که درآن خلوت خانه بتی نهاده بود، 
از بتی که نشـنود  : گفت یوسف  نگرد،  یوسف گفت چیست این که توکردي؟ گفت از آن بت شرم دارم که به ما می.بپوشد

من چرا شرم ندارم ازآفریـدگار جهـان و جهانیـان ودانـا بـه احـوال         داري،  و نبیند و نه درضرّ و نفع به کارآید تو شرم می
  ). 58: 1376  ، 5ج   میبدي، (» . بینندة دورها  نیوشندة رازها،   شنوندة آوازها، . همگان چه آشکارا و چه نهان

  : این حکایت دراسرار العشق نیز آمده است
ــی    ــروي اي فتـــ ــجاد مـــ ــت از ســـ   هســـ

  
  کــــه زلیخــــا داشـــــت درخانــــه بتـــــی    

  
ــنم   ــۀ انــــــداخت بــــــر روي صــــ   جامــــ

  
ــنم      ــق کـ ــا از حـ ــن حیـ ــف مـ ــت یوسـ   گفـ

  
  جمـــاد چـــون توشـــرمت آیـــد از جـــس مـــی

  
ــاد    ــم از رب العبــ ــن هــ ــد مــ ــرمم آیــ   شــ
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شـود و همچنـین عـالم معنـا برعـالم       به بـاطن دیـده مـی   درهر دو اثر دریافت معنوي ونگرش خاص از عالم ظاهر 
  با این تفـاوت کـه درکشـف االسـرار،     . شباهت زیادي به هم دارد  یابد و این استنباط عرفانی هردو مفسر،  ظاهربرتري می

یـن  امـا دراسـرار العشـق ا   . دهـد  عالم باطن و معنا دقیق تر توصیف شده است تا حدي که عالم ظاهر را کم رنگ جلوه می
  . 4توصیف دربیتی ساده خالصه شده است

درتفسیرآیات مربوط به مالمت کردن زنان مصر کـه عشـق زلیخـا را مـورد سـرزنش قراردادنـد درکشـف االسـرار         
زبـان طاعنـان بـر وي دراز      فروگرفـت،   چون آن بیچاره درکار یوسف برفت و عشق والیت خویش به تما می«: خوانیم می

به این کـه معشـوق    داد  و او خودرا تسلّی می تراود فتیها عن نفسه،   : انداختند که مت دروي میشد و زنان مصر تیرهاي مال
  : خوب روي مالمت ارزد

ــال پیونـــد کنـــی بـــا صـــن مـــی    مشـــکین خـ
  

  آنگــــه جــــویی توعافیــــت اینــــت محــــال  
  

گفت آري من دوسـت خـود را بـه ایشـان     !عاشق کی بود که او بارمالمت نکشد سرمایۀ عاشقان خود مالمت است، 
    : نمایم تا بدانند که

  تـــاج باشـــد برســـر     عشـــق چنـــان روي،   
  

ــد    ــر آیـــ ــدهزار دردســـ ــه ازو صـــ   ورچـــ
  

همـه دروهـدة دهشـت افتادنـد       پس چون جمال یوسف بدیدند وشعاع آن جمال برهیکل هاي ایشـان اشـراق زد،   
لختـی سراسـیمه ومتحیـر     لختـی جـان داده،    لختی بی هوش افتاده،   از خود بی خبر گشته،   ودستها به جاي ترنج بریدند، 

  : گویند مانده و ه می
 کریم است که این فریشتۀ روحانی است این نه آد می –ما هذا بشراً ان هذا الّا ملک!  

گویـد ایـن آن    مـی  -این نه دفع مالمت است ونه کشف مضرّت که این تفاخر است و نازیدن به معشـوق خـویش   
  میبـدي،  . (»است که شما مرا مالمت کردید درعشق او و راست است آن سخن که شما گفتید که منم عاشق ودل دادة بدو

  . )60: 1376  ، 5ج
  : نیزاین مطلب ذکرشده دراسرارالعشق 

  جملـــــه گشـــــتنداز مالمـــــت منفعـــــل    
  

ــل     ــور خجـ ــزد خـ ــتند نـ ــه گشـ ــو مـ   همچـ
  

ــکفت   ــم شـ ــل ازهـ ــو گـ ــا همچـ ــس زلیخـ   پـ
  

ــرد و گفــت        ــان ک ــه ایش   خنــد خنــدان رو ب
  

ــان     ــت اي زنـ ــان اسـ ــدش همـ ــه دیدیـ   اینکـ
  

ــان     ــه زنـ ــتید از او طعنـ ــن گشـ ــه مـ ــه بـ   کـ
  

ــین    ــه جبـ ــن مـ ــت ایـ ــن اسـ ــن مـ ــت دیـ   آفـ
  

ــردد قـــرین   هیچگـــه بـــا مـــن ن مـــی       گـ
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  کـــــــوه تـــــــن را ازغـــــــم اوکاســـــــتم
  

ــتم    ــدگی برخاســــــ ــرو و زنــــــ   زآبــــــ
  

ــراه نیســـت      ــن همـ ــا قصـــد مـ ــک او بـ   لیـ
  

ــت      ــاه نیســ ــم آگــ ــیچ از دلــ ــا هــ   گوئیــ
  

  )57و  56 : 1338  ایزد گشسب، (
ابـراز ایـن عشـق    داند و از  کند و جمال یوسف راشایستۀ شفیتگی می زلیخا به عشق یوسف تفاخر می  درهر دواثر، 

  . 5هراسد باکی ندارد و ازمالمت طاعنان ن می
نگریستند ازعظمـت جمـال   ) ع(درقرآن معلوم است که زنان که دریوسف «خوانیم  درکیمیاي سعادت دراین باره می

  چون گرسنه شدندي به دیـدار یوسـف شـدندي،    . ودرمصرقحطی عظیم بود. بریدند و خبر نداشتند وي دست خویش می
اگر جمال خالق کسی را مکشوف شود چه عجـب اگـر از     مخلوقی است،   واین از اثرجمال، . فراموش کردندي گرسنگی

  ). 610و  609: 1386  ، 2ج  محمد،  غزالی، (» .بال خبرندارد
  
  زندانی شدن یوسف-4

یوسـف  «: مخـوانی  درکشـف االسـرار مـی     ودیدن خواب یاران زندان،  درتفسیرآیات مربوط به زندانی شدن یوسف 
الجرم او را به اختیار خود فروگذاشتند تا روزگار دراز درزندان بماند ونتیجۀ آن زندان که خود خواسـت   اختیارزندان کرد، 

یا یوسف تو از ما زندان خودخواهی آنگه خالص ازدیگري جـویی وجـز     : این بود که رب العالمین او را عتاب کرد گفت
  )71: 1376  ، 5ج  میبدي، . (»من که خداوندم که تو را دراین زندان روزگار درازبدارماز من وکیلی دیگرخواهی؟به عزّت 

  :کند شاعر پس از ذکرزندانی شدن یوسف و دیدن خواب دوستان زندان اشاره اي الهوتی می دراسرارالعشق، 
ــم  ــجن اعظـــ ــد ســـ ــه اندرقیـــ ــن کـــ   مـــ

  
  یوســــــــفم الهوتیــــــــان را محــــــــرمم  

  
ــا درایـــن زنـــدان شـــدم   ــه کـــردم تـ   مـــن چـ

  
ــان شــــدم     چــــون شــــد انــــدرهیکل انســ

  
  خـــود نـــه جـــانم نـــه روانـــم مـــن نـــه تـــن  

  
ــرهن      ــون پیــ ــنم چــ ــبم تــ ــف غیــ   یوســ

  
ــت   ــوم ماســـ ــتی مرهـــ ــا هســـ   وان زلیخـــ

  
ــم بهاســــت     حــــبس یوســــف بهــــرآن هــ

  
ــه کـــی       ــا بـ ــراین زنجیـــر و زنـــدان تـ   آخـ

  
ــوب ســـبحان تـــا بـــه کـــی         دوري از یعقـ

  
  یوســــفا چــــون آمــــدي درســــجن جســــم

  
ــز     اندرطلســــم بــــا تــــو آمــــد عقــــل نیــ
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ــدن   ــاتی دربــــ ــس نبــــ ــین نفــــ   همچنــــ
  

  کنــــد تحلیــــل تــــن  کــــو تــــدارك مــــی 
  

  زایــــــد ازعقلــــــت شــــــراب معرفــــــت
  

ــت    ــبش درمرتبـــــ ــد برمنصـــــ   او رســـــ
  

ــوار   ــاتی رابــــ ــس نبــــ ــد آن نفــــ   باشــــ
  

ــار     ــوي یــ ــر درکــ ــی دگــ ــتش راهــ   نیســ
  

  ) 61: 1338  ایزد گشسب، (
انسان جدا شده از یعقوب جان که پیوسـته ازایـن   رمز   زلیخا نماد هستی موهوم انسان است ویوسف،   دراین ابیات، 

  .کند دوري ناله می
اشارة الهوتی شاعر دراین قسمت یادآور نی نامـه موالنـا وجـدایی نـی از نیسـتان ونیـز داسـتان نمـادین طـوطی و          

ان میبدي دراین قسمت کمـک گـرفتن یوسـف از یـار    . بینیم درکشف االسرار چنین تعبیري ن می.بازرگان درمثنونی است 
این مطلـب دربیـان السـعادة نیـز ذکرشـده      . و خداوند براي تنبیه او مدت زندانش راطوالنی کرد. کند زندان را سرزنش می

   . 6است
  دزدیده شدن پیمانه و یافتن آن دربار بنیامین  -5

  درتفسیرآیات مربوط به دزدیده شدن پیمانه و یافتن آن درباربنیامین
! بنیامین را بار نسبت دزدي برنهادنـد «: کافات این دزدي درکشف االسرار چنین آمدهوگروگان گرفتن بنیامین براي م
آن   روح روح خودیـافتم،    جمال یوسف اکنـون کـه بـه قـرب یوسـف،       درمشاهدة   گفت باکی نیست هزارچندان بردارم، 

. »ت همـه دولـت انگاریـدم   امـروز آن حسـر    نوشاگین انگاشتم و اگرروزي به حسرت اشک باریـدم،    شربت زهر آلوده، 
  ). 117: 1376  ، 5ج میبدي، (

   : و دراسرارالعشق
ــاز مــــی ــرا  بــ ــرد مــ ــد جنــــون گیــ   خواهــ

  
ــرا    ــا کــــه عشــــق ذوفنــــون گیــــرد مــ   یــ

  
ــاع   ــقش متــ ــه جزعشــ ــارم بــ ــت دربــ   نیســ

  
ــاع     ــده صـ ــن دزدیـ ــه ایـ ــی کـ ــردم یعنـ   گیـ

  
ــت   ــده اسـ ــن ودل دزدیـ ــن دیـ ــود از مـ   او خـ

  
  بربهانــــــه دزدیــــــم بگزیــــــده اســــــت 

  
ــگفت    ــد شـــ ــا باشـــ ــا یارمـــ ــا بـــ   کارمـــ

  
ــت    ــا را گرفـــــ ــه دزدي اومـــــ   بربهانـــــ

  
  ) 77: 1338 ایزد گشسب، (
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چنـین تعبیـري را   . درکشف االسرارعاشق از رسیدن به معشوق راضی است حتی اگر تهمـت دزدي بـه اوزده شـود   
دل بنیامین به دیدن یوسف و وصـال اوروشـن گشـت از ایـن رو سـرزنش را تـاب       «:بینیم درعرائس البیان روزبهان نیز می

معشوق قابل تحمل است و چگونه مالمت درکسـی   آورد؛ و چرا تاب آن را نیاورد حال آن که بالي عالم به یک نظردیدن
  ). 320  : 1389  ، 3ج  روزبهان بقلی شیرازي، .(»اثر گذارد که دروصال محبوب است

بـه شـیرینی    هـا   با تمـام مـرارت    شود وتنها لذّت وصال،  درکشف االسرار دراین قسمت جنبه هاي رمزي بیان ن می
  :بیت سعدي است شود و یادآور این شربتی نو شاگین بیان می

  هــم ازوســت  کــه درمــان دردببــرمبــه ارادت   زهر که شاهد ساقی است بخورمبه حالوت
دزدیده شدن پیمانه و تهمت دزدي به بنیامین درقالب سمبل عشق که ازجانب معشـوق بـه عاشـق      دراسرار العشق،   

دانـد   ارشتر را نماد توشۀ ذخیره شدة عاشق مینهد و ب شود وخود معشوق تهمت دزدیدن متاع عشق رابه عاشق می داده می
  :که پیمانه عشق که قلب عاشق است درآن یافت شده است
ــکافته   ــترم بشـــــ ــار اشـــــ ــه بـــــ   آنکـــــ

  
  صــــــاع عشــــــق خویشــــــتن رایافتــــــه 

  
ــتیاق ــه دارم غیرعشـــــــق و اشـــــ   هرچـــــ

  
ــراق     ــار افتــ ــه نــ ــوزانش بــ ــوش بســ   خــ

  
  آفتابــــا خــــوش بکــــش آن تیــــغ تیــــز    

  
ــز ریــــز      ــب بریــــانم بکــــن زو ریــ   قلــ

  
ــق و درد    ــز عشـ ــش جـ ــک رگـ ــود دریـ   گربـ

  
ــرد     ــاره کــ ــد پــ ــیغش ببایــ ــا تــ ــاز بــ   بــ

  
ــان   ــلطان جــ ــقت اي ســ ــاع عشــ ــز متــ   جــ

  
  نیســــت مــــا را مایــــۀ ســــود وزیــــان      

  
  ) 78: 1338  ایزد گشسب، (

  فراق یوسف و صبریعقوب -5
قَال بل سـوّلَََت لَکُـم اَنفُسـکُم اَمـراً فَصـبرٌ      «: خواهد در تفسیرآیاتی که یعقوب درفراق یوسف از خدا صبر نیکو می  

خواهد که یوسف وبـرادرش را جسـت    و ازبرادارن یوسف می» جمیلٌ عسی اهللا اَن یاتینی بِهِم جمیعاً إنَّه هو العلیم الحکیم
  یادیوسـف را بـراي یعقـوب،     میبدي درقسمت عرفانی تفسیر خود،   مید نباشند،  ا ویافتن او نا اوجو کنند و از رحمت خد

چون یعقوب را به یاد یوسف چنـدان عتابسـت   «: کند است نفی می را که جز یاد اهللا  داند و یاد یوسف  مانند تخم ریحان می
بهتر بنگر که یاد دوسـت خـود جـان      چون جان است، گویند یاد دوست  می  پس هرچه جز یاداهللا است همه تاوان است، 

  ). 129: 1376  ، 5ج   میبدي، . (»پس ازآن نام یوسف نبرد  یعقوب چون سیاست عتاب حق دید،   است، 
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جز عشق اهللا است ومـانع وصـال یـار،      شود وعشق یعقوب بریوسف،  جزیاد دوست نکوهش می درکشف االسرار، 
  .شود پس رد می 

انسـان  . داند که مرید باید همواره درطلـب اوباشـد   یوسف را نماد انسان کامل می دراین قسمت،  العشق،  اما دراسرار
  انسـان،  : شـاه نعمـت اهللا گویـد   «. نامند کامل همواره مورد توجه سالکان طریقت بوده است و او را به منزلۀ اکسیراعظم می

  )150: 1393  سجادي، . (»خود بین نیست ، اسم مردمک چشم است که چون انسان کامل همه بین است اما
ــا تـــوانی روز وشـــب اي خـــوش پســـر       تـ

  
ــر   ــانور و فــ ــف بــ ــب آن یوســ ــن طلــ   کــ

  
ــم وزان   ــانیش دائــــــ ــۀ روحــــــ   نفخــــــ

  
ــأیوس ن مــــی   ــو مــ ــابی ازآن چــــون تــ   یــ

  
  خارپــــــا بــــــرکن بیــــــا درگلســــــتان   

  
  بــــس گلســــتان هســــت درقلبــــت نهــــان 

  
ــو    ــه کــ ــو بــ ــی کــ ــان دوانــ ــه نــ   بهرلقمــ

  
ــق آن ســـــعی     ــرّي حـــ   توکـــــودرتحـــ

  
ــد    ــس پلیــ ــن نفــ ــرد ایــ ــدت کــ ــا امیــ   نــ

  
ــد    ــف ندیـ ــمت روي آن یوسـ ــه چشـ ــا کـ   تـ

  
  ) 81: 1338  ایزد گشسب، (

  : داند داند والزمۀ دست یابی به یوسف عزّترا سفر به مصر معرفت می مصررا نماد معرفت می  و به دنبال این ابیات، 
  ســـــوي مصـــــر معرفـــــت بنمـــــا ســـــفر

  
  یوســـف عــــزّت بـــه دســــت آراي پســــر   

  
  نورحـــــــق انـــــــدردل بنـــــــده بـــــــود 

  
ــود     ــده بــــ ــده یابنــــ ــت جوینــــ   عاقبــــ

  
  )81: همان(                                      

ذکـر    علـم وعمـل،     عقـل وعشـق،     روح وقلب،   وپس از آن یوسف وینیامین را درقالب سمبل هاي علم وعرفان، 
  : داند مکمل و الزم یکدیگر می  داند که هردورا براي رسیدن به یوسف عزت،  شرع وطریق براي سالک می  وفکر، 

  
ــدند   ــدا شــــــ ــو ناپیــــــ   دو برادرکزتــــــ

  
  تــــویقین دان علـــــم و عرفانـــــت بدنـــــد  

  
  یـــا کــــه روح و قلــــب اي صــــاحب نظــــر 

  
ــر    ــق اي نوربصــ ــل و عشــ ــه عقــ ــا کــ   یــ
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  دان آن دو را علــــم و عمــــل یــــا کــــه مــــی
  

  کــــه رهانــــد نفــــس را از هــــر امــــل      
  

ــال   ــر اي نیکوحضـــ ــر و فکـــ ــه ذکـــ   یاکـــ
  

ــا کمـــال       ــق اي بـ ــرع وطریـ ــا بـــود شـ   یـ
  

ــو ــانی بجــــــ ــاقی آن راح روحــــــ   ســــــ
  

  بــــــاقی فتّـــــــاح رحمــــــانی بجـــــــو   
  

  ) 82و  81: همان(
  

  بوي پیراهن یوسف  -6
درتفسـیرهاي مختلـف     درباب پیراهن یوسف که پیراهنی بود که ملک تعـالی ازبهشـت بـراي ابـراهیم آورده بـود،      

امـا اشـاره میبـدي درایـن     . عرفانی و غیرعرفانی مطالب زیادي ذکرشده است و بسیاري از آنها کما بـیش یکسـان هسـتند   
نیز بسیار به هم نزدیک هسـتند و درایـن قسـمت وجـوه اشـتراك زیـادي        قسمت با اشارات ایزد گشسب دراسرار العشق

  . دراین دو تفسیر وجوددارد
عجب آن است که دارندة آن پیراهن ازآن هیچ بویی نیافت و یعقوب ازمسـافت هشـتاد فرسـنگ    «: درکشف االسرار

تـا مـرد پختـۀ عشـق نگـردد و       زیرا که بوي عشق بود وبوي عشق جز برعاشق ندمد و نیز نه هروقتـی دمـد کـه     بیافت، 
 …از اینجا بود که باد صبا روز فرج بوي یوسف به مشام وي رسـانید  …زیربالي عشق کوفته نشود این بوي مرورا ندمد

تا بدانی ازروي حقیقـت کـه محبـوب بـه       آن صفاء بصربازآمد،  الجرم چون پیراهن به یعقوب رسید بوي یوسف بازآمد، 
  ، 5ج  میبـدي،  . (»وي نقصان چشم و روح است و وصال وي مـدد چشـم و روح اسـت    فراق  جاي چشم و روح است، 

1376 :141.(  
  

  دراسرارالعشق 
ــه   ــازدل از دســـــت مـــــن ســـــر تافتـــ   بـــ

  
ــه     ــف یافتــــ ــان یوســــ ــوي پیراهــــ   بــــ

  
ــت    ــف گریخــ ــازدل ازکــ ــه بــ ــه رفتــ   رفتــ

  
  زنجیــــرش گســــیخت    بــــازاین دیوانــــه    

  
  رســــد اندرمشــــام   بــــوي جانــــان مــــی  

  
ــالم    ــرمن مــ ــان بــ ــد اي همرمــ ــم کنیــ   کــ

  
ــید    ــویی رســـ ــف او بـــ ــام از زلـــ   برمشـــ

  
  بـــــوي جعـــــد یـــــاردلجویی رســـــید     
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  رســـــــد بـــــــوي یارمهربـــــــانم مـــــــی
  

ــی    ــم مـــ ــرده روانـــ ــرتن مـــ ــد بـــ   رســـ
  

  رســـد ازمصـــرو نجـــد   بـــوي دلبـــر مـــی  
  

ــد      ــاه وج ــت و گ ــادي اس ــص وش ــت رق   وق
  

ــوي یمــــن     ــان آمــــد ازســ   بــــوي رحمــ
  

ــن      ــه مـ ــد بـ ــان آمـ ــلطان جـ ــوي آن سـ   بـ
  

ــه ام   ــدمن دیوانــــــ ــاید ار گوییــــــ   شــــــ
  

ــه ام    ــت جانانــ ــو طلعــ ــه محــ ــون کــ   چــ
  

ــون دارم درون   ــد جنـــــــ   آري آري صـــــــ
  

ــون     ــونم درجنـــــ ــونم درجنـــــ   درجنـــــ
  

  )86: 1338  ایزد گشسب، (                               
بـا ایـن توضـیح کـه     . رسـد  بـوي عشـق اسـت کـه برمشـام عاشـق مـی         بوي پیـراهن یوسـف،     در هر دوتفسیر،  

درادب عرفانی کنایه ازعالم ملکوت ونفـس ناطقـه و   «دراسرارالعشق ازاصطالحات عرفانی نظیر یمن استفاده شده است که 
  ). 805: 1393  سجادي، . (»جهان ارواح است

نامــد اشــارتی درایــن بــاره  مــی» احســن القصــص«بــه گفتــۀ قــرآن کــه ایــن ســوره را و درپایــان هردومفســر بنــا 
ودرآخـر  »نَحن نقُص علیک احسـن القصـص  «:بزرگوارتر از این قصه اي نیست که رب العزّه درابتداء سوره گفت«.کنند می

است و درآخر گفت درایـن قصـه    ا ودراول گفت نیکوترین قصهه ، »لقد کانَ فی قصصهِم عبرَه الولی االلباب«: سوره گفت
  همۀ قصه هاي پیامبران که بیان کرد واسطه درمیان آورد چنانکه درقصۀ نوح وابـراهیم وپسـران آدم،   . عبرتها و پندها است

  ).152: 1376  ، 5ج  میبدي، (» چون به قصۀ یوسف رسید واسطه ازمیان برداشت اضافت با خود کرد
   : و دراسرارعشق

  از ایــــــن اخبارهــــــاصــــــاحبان عقــــــل 
  

  گیرنــــد و عبــــرت بارهـــــا    پنــــد مــــی   
  

  نیســـــــت اینهـــــــا ازخبرهـــــــاي دروغ   
  

ــروغ    ــا فـــ ــی بـــ ــدیق نبـــ ــه تصـــ   بلکـــ
  

ــاب   ــن کتــ ــدر ایــ ــت انــ ــه آورده اســ   آنکــ
  

ــواب    ــد ثــ ــه بنمایــ ــزي کــ ــه چیــ   از همــ
  

  بهرمـــومن هـــم هـــدي و رحمـــت اســـت    
  

ــت     ــت اس ــاد و حکم ــوره رش ــن س ــس درای   ب
  

ــه بــــه پایــــانی رســــید       شــــکرکاین نامــ
  

ــوره   ــید  ســـ ــایانی رســـ ــیر شـــ   را تفســـ
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ــام   ــبح وشــ ــه هــــرکس صــ   درخبرآمــــد کــ
  

ــام    ــد اي همـــ ــف بخوانـــ ــورة یوســـ   ســـ
  

ــت زنــــده گــــردد بــــا جمــــال       در قیامــ
  

  هــــم نبینــــد هــــول محشــــر یــــا مــــالل 
  

ــود      ــن شــ ــا ایمــ ــا از زنــ ــه دنیــ ــم بــ   هــ
  

  کوتـــــه از وي دســـــت اهـــــریمن شـــــود  
  

  مقصــد از خوانـــدن بــه معنـــی رفــتن اســـت    
  

ــتن     ــت خفـ ــدن درجهالـ ــظ خوانـ ــتلفـ   اسـ
  

  ) 93و  92: 1338  ایزد گشسب، (                            
  

  نتیجه گیري 
    : یابیم که با مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی این دواثر در می

  .هردو اثر از تأویل وتفکرفلسفی بهره برده اند -1
ائمۀ اطهار نیز تأویالت عرفانی بیـان  چرا که اساس تفسیرعرفانی برتأویل استواراست و حتی گاهی درکالم و تعالیم 

رسـاند تـا دریـابیم چگونـه تأویـل قـرآن و        هست که بـه مـا مـدد مـی     تعالی می  کلمات این بزرگواران، «شود چرا که  می
  ).239: 1384  کربن، (» تفکرفلسفی به هم پیوسته و مربوط شده است

و . 7شـود  شف االسرار بیشترنمادهاي طبیعی دیده مـی با این تفاوت که درک درهردو اثر ازنماد استفاده شده است  -2
خـورد ولـی تفسیراسرارالعشـق سراسـر نمـادین اسـت و        رمز و نمادهاي عرفـانی کمتربـه چشـم مـی     –»النوبه الثالثه«در 

  . اصطالحات این سوره از دید مفسر رمزگشایی شده اند
. االسرار بدون بررسی الزم پر از اسرائیلیات اسـت قصۀ یوسف درکشف .هر دو اثر از اسرائیلیات درامان نبوده اند-3

  .شود  گاهی دردام اسرائیلیات گرفتار می کشد،  آن جاکه مفسر تلقیات عرفانی خود را به نظم می  دراسرار العشق نیز، 
سـت و  کالم عارفان و اقوال بسیاري از آنها بویژه خواجه عبداهللا انصاري را ذکرکـرده ا  میبدي،  درکشف االسرار،  -4

از مبادي عرفان و بایدها و نبایدها درراه سلوك سخن رانده است و تجارب عرفانی و استنباط هاي خـود را ازکـالم خـدا    
البتـه در اسـرار العشـق نیـز برداشـت      . کند  شاعر کمتر از اقوال دیگر بزرگان استفاده می دهد ولی دراسرارالعشق،  شرح می

  . شود درآثار گذشتگان نیز یافت می ت که گاهی این برداشتها عرفانی خود شاعر به نظم کشیده شده اس
  

  پی نوشت 
  . 8و  7و 6  : 1338  مقدمۀ دیوان اسرارالعشق، : براي شناخت سایرآثارایزد گشسب نک -1
  . 425: 1380  ، 7ج  متن و ترجمه فارسی تفسیربیان السعادة فی مقامات العباد،   سلطان محمد،   گنابادي،   : نک -2



 ١٩١/ )ع(اي ازظرایف عرفانی تفسیر سورة یوسفاي بر پارهمقایسه

 

 
 

  ، 1393 فرهنگ اصطالحات عرفـانی،    سجادي سیدجعفر، : نک  براي شناخت بیشتر ازآدم که جامع اسماءالهی،  -3
ونیز آثار ابن عربی وشرح آنها بویژه نقد النصوص  6و 5و 4: 1362 کتاب االنسان الکامل،   نسفی،   : ونیزنک151  150ص 

  . جامی
تصـحیح    بوسـتان،    سـعدي،  : نـک . بـراي مطالعـه ایـن شـعر    .ست این حکایت دربوستان سعدي نیز نقل شده ا-4

  . 193: 1368  غالمحسین یوسفی، 
  . 315: 1345  جامع الستین للطائف البساتین، : نک. و نیز درجامع الستین نیزاین حکایت روایت شده است 

و  72و 69و 67  : 1364فراهـی هـروي     حـدائق الحقـایق،   : دربارة حسن وجمال یوسف وحکمت هاي آن نک -5
74 .  

  . 520و  519: 7ج   ، 1380 بیان السعاده فی مقامات العباده،   : نک-6
تا  281  : 1382  مریم مشرف،   نشانه شناسی تفسیرعرفانی، : براي شناخت نمادهاي طبیعی درکشف االسرار نک -7

294 .  
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