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در شعر معاصر عربی و فارسی) ع(بازتاب داستان یوسف 
محمد نبی احمدي
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازي کرمانشاه
1کژال ظریفی

یکارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب

چکیده
یات قرآن باعث تأثیر گیري کامل و دقیق از آشور و شوق زاید الوصف مسلمانان در کسب معارف اسالمی و لزوم بهره

هاي مختلف در آثار ادبی و غیر ادبی شد و هر روز بیش از پیش شاعران با به کارگیري کالم وحی، پذیري از آن به شیوه
از این رو تبحر و مهارت در ترجمه، تفسیر، تلمیح، اقتباس و . هاي واال و ماندگار آن داشتندسعی در انتقال پیام و رهنمود

که شاعران و نویسندگانی که قدرت و آشنایی بر استخراج آن،  نشان علم و کسب افتخار گردید، به طوريتضمین آیات قر
مفاهیم قرآن و به کارگیري آن در متون خویش داشتند، عظمت و کمال آثارشان به یمن اثر پذیري از انوار مقدس و 

در غنی کردن محتواي کالم خویش، بزرگترین هاي فردي تابناك آیات نور، ممکن شد و به فراخور ذوق و قابلیت
. هاي ادبی جهان خلق شدشاهکار

این داستان با . هاي قرآنی استداستان» احسن القصص«است که به تعبیر قرآن ) ع(ها، داستان یوسفیکی از این داستان
ه دارد براي بسیاري از شاعران الهام هاي هنري و نیز محتوا و مفهوم عمیق و فراگیري کها و زیباییبرخورداري از ویژگی

.ها و اشعار زیبائی است که هر کدام به توجه به زمینۀ ذهنی شاعر در جاي خود قابل بررسی و تأمل استبخش سروده
را بیان کرده و بازتاب این داستان زیبا را در اشعار شاعران معاصر عربی ) ع(هاي مختلف داستان یوسفاین پژوهش جنبه

باشد و هاي ظاهري یا معنوي داستان و تناص میرسی را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است بازتابی که شامل جنبهو فا
.ایی از این تأثیر پذیري را به نمایش گذاردسعی دارد تا گوشه

.، شعر معاصر فارسی، ادبیات تطبیقی، شعر معاصر عربی)ع(قرآن، یوسف:واژگان کلیدي

kajalzarifi@yahoo.com: رایانامه-١
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مقدمه
سألهتعریف م

از آنجا که قرآن کریم معیاري براي سنجش فصیح و بلیغ است بسیاري از شعراء و نویسندگان 
هاي خود به کار برند و نیز از معانی و مضامین آن کوشند تا الفاظ و ترکیبات قرآن را در نوشتهمی

از زیباترین سرگذشت هاي اصلی نزد شاعران است، مایهانعکاس داستان پیامبران یکی از بن. اقتباس کنند
و از دیرباز به عنوان . یاد کرده است» احسن القصص«است که خداوند آن را ) ع(انبیاء سوره یوسف

ایی برخوردار بوده است و کمتر داستانی شورانگیز در ساحت ذهنی شاعران  نویسندگان از جایگاه ویژه
در . شعر و اثر خود قرار نداده باشدشاعري است که بدان نپرداخته و یا نکات و مضامین آن را موضوع

از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است که در ادب فارسی و عربی به کار ) ع(آثار ادبی، یوسف
در شعر معاصر عربی و فارسی است و به ) ع(حاضر بررسی بازتاب داستان یوسفمقالۀگرفته است 

.عاصر استنمایش گذاشتن این تأثیر پذیري در شعر شاعران م
پیشینه تحقیق

ایی پرداخته ایی که به کار مقایسهدر شعر معاصر عربی و فارسی مقاله) ع(در مورد بازتاب داستان یوسف
-اشاره شده است می)  ع(باشد دیده نشده است اما مقاالتی که به طور مختصر راجع به حضرت یوسف

.توان به مقاالت زیر اشاره کرد
این شاعر نوپرداز معاصر از انواع و ،»دالوهاب البیاتی با قرآن کریماشعار عب«، )1390(طیبه سیفی،.1

.استاشکال تناص در اشعار خویش به کار گرفته
، مجله زبان و »حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر«، )1388(عرب و محمد جواد حصاوي، عباس .2

را به دلیل برخورداري از دالئل هاي بالقوه با هاي پیامبرانشاعران شخصیت.ادبیات عربی، شماره اول
جسته نمایند و به صورت نماد آن تا ابعاد فراموش شده آنها را براندتجربه درونی خویش به کار گرفته

.هاي پیامبران را در غالب رنج و غربت، صبر و ایمان، قیام و فدا بیان کندرا بیان کنند و شخصیت
روش تحقیق

تحلیلی و مبتنی بر تحقیق -توصیفی–پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، روشی روشی که در این
ها به استخراج باشد پژوهشگر پس از بررسی و مطالعه منابع تحقیق و فیش برداري از آناي میکتابخانه
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ها و از جمله شخصیت) ع(ابیاتی از شاعران معاصر که در آنها عناصر مختلف داستان حضرت یوسف
هایی از این م آن بازتاب یافته، پرداخته است و با بررسی و تحلیل ابیات، روشن ساخته که چه جنبهمفاهی

داستان مورد مورد نظر شاعران بوده است
. در شعر معاصر عرب و فارسی بپردازیم) ع(به بازتاب داستان یوسفکهخواهیم میدر این مقاله 

بندي مشخصی از ترتیب ابیات ارائه دهیم تا براي دستیابی به چنین هدفی نخست باید تقسیم 
براي تقسیم بندي ابیات . آوري شده را بررسی کنیمهاي مختلف جمعبراساس آن، شعربتوانیم 

:شده ترتیب زیر درنظر گرفته شده استِگردآوري
هاي مادي و محسوس داستانتوجه به جنبه-1
هاي معنوي و ارزشی داستانجنبه-2
تناص-3

و انواع آن) تناص(بینامتنی
نخستین کسی بود » ژولیا کریستوا«. اصطالح بینامتنی در اواخر دهۀ شصت، قرن بیستم میالدي پدیدار شد

) 120-90: 1380گراهام، . (آن را طرح کرد» درباره داستایوفسکی«هاي میخائیل باختین که از پژوهش
پدیده بینامتنی عمالً .است) intertextualiti(و در زبان انگلیسی) التنّاص(معادل واژه بینامتنی در عربی

توان در اقتباس، تضمین و تلمیح هایی از آن را میاز دیرباز در ادبیات اسالمی رایج بوده است، نمونه
. است» اقتباس«ترین آن در ادبیات اسالمی ترین و قدیمیمعروف. مشاهده نمود

-پدیده«. شودمیهاي بسیاري از آن دیدهاصر، نمونهاي است که در ادبیات معبینامتنی قرآنی، پدیده

آورد تا از که درآن ادیب، متن قرآنی را اقتباس کرده و آن را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میاي
، ةلجعافر(» باشد و آن را در متن خود وارد کندطریق اشاره به بخشی از آیه یا داستان قرآنی داشتهاین

2003 :19(
. تر، رابطه دو متن ادبی با هم استترین تعریف، رابطه دو لفظ و در مفهوم عمیقنامتنی در سادهبی

دانداز نظر ژولیا کریستوا، مبدع نظریه بینامتی، این پدیده را براي تمام متون، اجتناب ناپذیر و حتمی می
ي جذب و دگرگون سازي شوى و هر متنی به منزلهها ساخته میوي هر متن همدون معرفی از نقل قول

یا » متن غائب« و» متن حاضر«در این تعریف کریستوا، دو اصطالح . )44: 1381ژولیا، . (متنی دیگر است
متن موجود را متن حاضر و متونی که با متن کنونی تعامل داشته، متن . پنهان را وارد مباحث بینامتنی کرد
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-کند و خواننده از طریق آن به فهم حاضر دست میمیمتن پنهان، متن حاضر را روشن. اندغائب نامیده

یابد و بدین ترتیب در نظریه بینامتنی از نظر کریستوا، متن ادبی به وسیله دیگر متون ادبی تفسیر 
)52: 2000خلیل،. (گردد و بینامتنی بدون متن پنهان و بدون بینامتنی وجود نداردمی

ن به عنوان آگیرد که از حاضر به سه صورت انجام میبازآفرینی متن پنهان یا حضور آن در متن 
.اندگانه بینامتنی نام بردههاي سهقانون

در این نوع از روابط بینامتنی، مؤلف جزئی از متن غائب را در متن : قانون اجترار یا نفی جزئی-1
عزام،(. داردتکار یا نوآوري در آن وجودآورد و متن حاضر ادامه متن غائب است و کمتر ابخود می

تواند یک جمله، و یا یک عبارت و یا یک کلمه از این رو، متن برگرفته از متن غایب، می) 116: 2005
.رودباشد، و واضح است که این روابط، شکل سطحی و آسانی از روابط بینامتنی به شمار می

در نفی . برتر استاین نوع از روابط بینامتنی از نوع قبلی: قانون امتصاص یا نفی متوازي-2
متوازي، متن پنهان پذیرفته شده است و به صورتی در متن حاضر یه کار رفته که جوهره آن تغییر نکرده 

کند بلکه با توجه به معنی تغییر اساسی نمی) شعر(در متن حاضر) قرآن(در واقع معناي متن غائب. است
به عبارت دیگر، در . حاضر نیز بر عهده داردکند در متن آن، نقشی را که در همان متن غائب ایفا می

نفی متوازي، شاعر یک عبارت قرآنی رت با همان ساختار، بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی، یا اندك 
)56: 1989زعبی، . (دهدتغییري که در تنگناي وزن یا قافیه از آن گریزي نیست، در سخن خود جاي می

این نوع از روابط بینامتنی باالترین درجه بینامتنی است و به : یا نفی کلّی) احتوار(قانون حوار-3
زیرا مؤلف در این نوع از . خوانشی آگاهانه و عمیق نیاز دارد که متن پنهان را با زیرکی درك کند

برد و اي که در خالف معناي متن پنهان به کار میکند به گونهروابط، متن پنهان را بازآفرینی کامل می
شاعر یا نویسنده یک مقطعی از متن )37: 2005وعداهللا، . (دهدمر نا خودآگاه روي میمعموال این ا

آورد که معناي متن تغییر یافته است زیرا هیچ نوع سازشی بین متن پنهان و غائب را در متن خود می
)307: 1388میرزایی ، . (حاضر وجود ندارد

- بینامتنی است که عملیات بینامتنی آن را تبیین میاین سه نوع رابطه پنهان و متن حاضر، مهمترین بخش 

مهمترین . توان به اشکالِ مختلف و متنوعی صورت گیرداما اثرپذیري شاعران از قرآن کریم، می. کند
:هاي این تأثیرپذیريشیوه
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ایهام مصدر باب افعال به معنی درهم افکندن است، و در اصطالح : اثرپذیري به شیوه ایهام-1
)101: 1386شمسیا، . (لمه یا تعبیري است در کالم حداقل در دو معنی به کار رفته استبدیع ک

تلمیح در لغت به معناي به گوشه چشم نگریستن است، و در اصطالحِ فن :اثرپذیري تلمیحی-2
اي که مشهور باشد بدیع، آن است که شاعر در ضمن کالم، به داستان، مثَل، آیه و حدیث یا حادثه

) 110: 1373کزازي، . (کندتلمیح از طریق ایجاد تداعی، تأثیر شعر را دو چندان می.کندمیاشاره 
ها و اشکال مختلفی تقسیم که این خود به جنبه: هاي مادي و محسوس داستانتوجه به جنبه

:شودمی
)ع(یوسفزیبایی چهرةجنبۀ

إنَّ «: گویدعالبی در این باره میث. انگیز اوستحسن و زیبایی شگفت) ع(شهرت یوسفبارزترین
داده ) ع(نصف زیبایی به یوسف» اعطی نصف الحسن و کان نصف له و نصف لسائرِ الناسِ) ع(یوسف

) 82: 1326ثعالبی، . (و نصف دیگر آن از آن مردم است) ع(شده است، نصفی زیبایی، متعلق به یوسف
وقُلْنَ حاش للّه ما هذَا بشَرًا ﴿: اشاره شده است)  ع(قرآن، به زیبایی یوسفبا آن که فقط در یک آیۀ

کَرِیم لَکذَا إِالَّ ماى خدا این بشر نیست این جز فرشتهو گفتند منزه است«)12/31/یوسف(﴾إِنْ ه
در ادبیات، قرین زیبایی و حسن و جمال است و در شعر شاعران ) ع(ولی نام یوسف.»بزرگوار نیست
، به عنوان یکی از عناصر تصویرآفرینی مورد )ع(اي دارد و بارها زیبایی یوسفگستردهمعاصر بازتاب

.اندنظر بوده و در غزلیات و آثار خود از آن سخن گفته
أیا لَیلَۀً بِاألنسِ راقَت کُؤوسها.1
روي حسنَها عن یوسف الحسنِ و اغْتَدي       .2
فَانثَنیت ِمنّا العواطفلَقَد ملَکْ.3
تَدي فَلو أبصرَها عینُ یعقوب ألغْ.4

فَنَالَترشَفم بأطی بِها األلباب
بِها کُلُّ قَلب یعقوب اذْ جفی
الیها بِأشجانِ الهوي کُلِّ معطَف
تلَهفن قَلبِه المشُغلٌ ع بِه

)98: 1983الیازجی، (
هاي ما هاي شرابش ما را به وجد آورد و عقللذّت بخشی بود، آن شب که جامعجب شب .1: ترجمه

.بهترین و زیباترین شراب را جرعه جرعه نوشید
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) بود) ع(زیبایی آن شراب بیانگر زیبایی یوسف(گرفته بود ) ع(آن شراب زیباییش را از زیبایی یوسف.2
.ان ستم رفته بودهاي ما به خاطر آن، مثل قلب یعقوب شده بود که بدو قلب

هاي ما از شدت اندوه عشق به همه احساسات ما را، به خود مشغول کرده بود و به همین خاطر پهلو.3
.وجد آمده بود

کرد دید، یعقوب به خاطر آن شراب، قلب مشتاقش را فراموش میاگر چشم یعقوب آن شراب را می.4
را ) ع(د و غم یوسفشآن شراب سرگرم مییعنی به) کرداو قلب مشتاق و سوزانش را فراموش می(

پردازد و در ضمن نشینی با دوستان و یاران خود میشاعر در این ابیات به توصیف شبکردفراموش می
زیبایی شاعر در این ابیات از جنبۀ. زندنیز گریزي می) ع(هاي آن به داستان یوسفبیان زیبایی

ها در کند و تمنّا و التهاب قلبگري می، استفاده میلوهبراي بیان تشبیه و بیان زیبایی و ج) ع(یوسف
.داندبراي رسیدن به فرزندش می) ع(رسیدن به آن را همانند تمنّاي دلِ یعقوب

در آغاز باید گفت آنچه در مجموعِ این ابیات نمود دارد اثر پذیري تلمیحی شاعر از : نوع تناص
نمود دیگر آن، . که در زندگی وي رخ داده استو ماجراهایی ) ع(استان حضرت یوسفشخصیت و د

هاي قرآنی است که با تمرکز بر شخصیت حضرت بهره برداري هنرمندانه شاعر از واژگان و داستان
توان گفت از آنجا که تأثیر می. اي ملموس به خود گرفته استجلوه) ع(و حضرت یعقوب) ع(یوسف

اي از تناص کلّی را زي از تمایالت درونی اوست جلوهپذیري شاعر در این ابیات در خدمت تصویر پردا
.کنیمبر بافت این شعر احساس می

1.        ثَابت كعیدی صضَارةِ فاصلُ الح
2.وج  وسف ال یزالُ لواؤُهمال ی
3.سائل تَوبۀٍ        وه، رأخوت وعمد

لیک مخلقونَباتُها حسنٌ ع
لِ یرَنِّقحولَیک فی أُفق الجال

مسطورهنَّ، بِشَاطئیک منَمق
)296: 2، ج1995شوقی، (

و گیاهان این ) تمدن در سرزمین تو ریشه دوانده(ن در سرزمین تو برقرار است ریشه تمد.1: ترجمه
.تمدن بر قامت تو زیبا و خوشبو هستند

.انداز شکوه و جالل تو جاودانه و ماندگار استدر چشم) ع(یوسفو زیبایی... .2
هاي توبه و استغفاري هستند که سطرهاي آن در اطراف تو آراسته و پیامو اشکهاي برادرانش، نامه.3

.شده است
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این آیه با . کنداشاره می) ع(یوسفبه آیۀ قرآن در سوره مبارکۀ» ...و جمالُ یوسف«بیت 
) ع(مانند حضرت یوسفر دقیق و با لطافتی مثال زدنی به بیان زیبایی و جمال بیاي بسیاشیوه

رأَینَه أَکْبرْنَه وقَطَّعنَ أَیدیهنَّ وقُلْنَ فَلما﴿: آوردکه از زبان زنان اشراف مصر میگاهآنپردازدمی
کَرِیم لَکذَا إِالَّ مشَرًا إِنْ هذَا با هم لّهل اشبلند مرتبه است خدا، این : گفتند«)12/31/ یوسف(﴾ح

-به فرشته در آیه آخر اشاره) ع(تشبیه یوسف» .اي بزرگوار و زیبا روستانسان نیست بلکه فرشته
بیت چنین هم. اي غیر مستقیم به زیبایی اوست که در بیت احمد شوقی نیز انعکاس یافته است

همان سوره است که موضوع برخورد 92تا 90مفهوم آیات آخر این مجموعه در بردارندة
:فرمایدکشد آن هنگام که میبا برادرانش را به بهترین شکل به تصویر می) ع(یوسف

لّه الَ رْ فَإِنَّ القَالُواْ أَإِنَّک لَأَنت یوسف قَالَ أَنَاْ یوسف وهذَا أَخی قَد منَّ اللّه علَینَا إِنَّه من یتَّقِ ویِصبِ﴿
قَالَ الَ تَثْرَیب علَیکُم الْیوم ﴿﴾قَالُواْ تَاللّه لَقَد آثَرَك اللّه علَینَا وإِن کُنَّا لَخَاطئینَ﴿﴾یضیع أَجرَ الْمحسنینَ

من ] آرى[فت گفتند آیا تو خود یوسفى گ«)92-12/90/یوسف(﴾یغْفرُ اللّه لَکُم وهو أَرحم الرَّاحمینَ
گمان هر که تقوا و صبر پیشه کند ت نهاده است بىیوسفم و این برادر من است به راستى خدا بر ما منّ

خدا تو را بر ما برترى داده اًگفتند به خدا سوگند که واقع«. »سازدخدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى
آمرزد و او خدا شما را مىنیستگفت امروز بر شما سرزنشى ] یوسف[. است و ما خطاکار بودیم

.»ترین مهربانان استمهربان
توانسته است بینامتنی ) ع(شاعر با توصیف مصر و یادآوري داستان حضرت یوسف: تناصنوع 

فریند و بین متن حاضر و متن غایب ارتباطی از نوع نفی متوازي ایجاد کند، چرا که مضامین آشخصیت بی
.در ابیات فوق نیامده است) قرآن(ارند اما عین کلمات متن غایبهر دو متن به یک اصل اشاره د

رَب األمثَالُبِجمالِ یوسف تُضْلَو کُنت فی أیامِ یوسف لَم تَکُن   
)539: 1950الرّصافی، (

.شدبودي، زیبایی یوسف ضرب المثل نمی) ع(اگر تو در روزگار یوسف: ترجمه
کند و در رخسار و چهره، او را برتر از یوسفی اعر در این بیت درباره زیبایی ممدوح خود اغراق میش

به اعتقاد شاعر اگر محبوب و ممدوح . المثل زیبایی و مالحت استها ضربداند که در تمام دورانمی
.دادقرار میرا هم تحت الشّعاع) ع(بی مثال یوسفزیست، زیبایی چهرةمی) ع(ن یوسفاو در دورا
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بازآفرینی کامل کامل کرده است و زیبایی این بیت در اغراق شاعر متن پنهان را: نوع تناص
به کار رفته ) قرآن(اي است که در ضمن تشبیه مقلوب است که در خالف معناي متن پنهانشاعرانه

. نوع تناص به کار رفته، نفی کلّی است. است
شاعران بسیاري به این . شودبه معشوق محسوب میمشبه) ع(فدر شعر فارسی حسن و زیبایی یوس

.انداند و معشوق خویش را در زیبایی جمال به یوسف تشبیه کردهمضمون پرداخته
را به معناي مطلوب و معشوق در نظر گرفته ) ع(سراي معاصر، یوسفعماد خراسانی از شاعران غزل

کنند براي اخور معرفت و شناختی که از زندگی پیدا میها هریک به فرکند که انسانوي بیان می. است
گروهی به دنبال قدرت و زر اندوزي هستند و گروهی به شهوت و ارضاي غریزه . گیرندمیخود وصفی

.دهندو گروهی نیز به هدف خلقت که عبودیت و بندگی است، تن می
رویمما پـی گم گـشـتـۀ خـود مـی

شر             یوسف آن، جاه و مال و شور و 
یوسف آن، عـشــق دنـیــاي دنـی،      

ج

هرکسی را یـوسـفـی باشـد بـه چـاه
یوسف این، روي خوش چـشم سیاه
یوسف مـن، جـام مـــی، عـشـق الـه

)456: 1385عماد خراسانی، (
توان هاي مورد نظر انسان معاصر است و مییوسف در تمام ابیات باال نمادي از مطلوب: نوع تناص

و چرخش معنایی آن در سطوح مختلف ) ع(چنین برداشت کرد که شاعر با استفاده از شخصیت یوسف
.به نوعی تناص کلّی دست یافته است

بدین حسن اگر جانب بازار آیی تو 
ج

هیچ کس مشتري یوسف کنعانی نیست
)57: 1378عارف قزوینی، (

) ع(ز یوسفدر بازار، با تشبیه تفضیل، معشوق خود را ا) ع(عارف با اشاره به داستان حضرت یوسف
.داندزیباتر می

اي است شاعر متن پنهان رابازآفرینی کامل کرده است و زیبایی این بیت در اغراق شاعرانه:نوع تناص
نوع تناص به . به کار رفته است) قرآن(که در ضمن تشبیه مقلوب است که در خالف معناي متن پنهان

.کار رفته، نفی کلّی است
شکفد، گُل به گُل از دامنِ توهن تو دل میپیرااي حسنِ یوسف، دکمۀ 

)30: 1386امین پور، (
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:رودتواند در دو معنا به کار میمی) حسن یوسف(در این بیت :نوع تناص
)ع(صورت زیباي حضرت یوسف-1
گلی زیبا و خوشبو-2

) ع(وسفدر معناي بیرونی و تلمیحی اشاره به پیراهنی دارد که در داستان حضرت ی) پیراهن(کلمۀ
با حسن ) گُل(افزون بر این، . تناسب دارد) یوسف(گردید و با کلمه ) ع(موجب بینا شدن یعقوب

.یوسف که نوعی گل است، تناسب دارد
)ع(نیرنگ و حسادت برادران یوسف

بندند، برادر را به چاه هاي منفی داستان هستندکه با نیرنگی که به کار میاز چهره) ع(برادران یوسف 
پدر به کار خود را محبت بیش از اندازةبرادران علّت ِ. کننددازند و پدر را در فراق فرزند، نابینا میانمی

دهد که هشدار می) ع(پدر از قبل، به یوسف. کنند که نشان از حسادت آنان داردبیان می) ع(یوسف
این . کندمیدر این موضوع بحث) ع(سوره یوسف18تا 13آیات . مواظب شیطنت برادرانش باشد

.بعضی از شاعران قرار گرفته استمضمون نیز دست مایۀ
إنَّ حب الدینارِ فیکُم قدیمیوسف باعه أخوکم یهوذا

)290: 1997طوقان، (
را فروخت، بدرستی که عشق به مال در میان برادران، از قدیم ) ع(برادرشان یهودا، یوسف:جمهتر

. وجود داشته است
) ع(هاي داستان یوسفدر آن به زیبایی از یکی از جنبهشاعر این بیت را خطاب به یهودیان سروده و

آنها یهودا نسبت به وي و و در  رأس) ع(وي در این بیت به خیانت برادران یوسف. بهره گرفته است
مدنظر خویش را بیان کند و از این طریق نکتۀشاره میفروخته شدنش توسط ایشان به کاروانیان ا

اي که دالّ بر دنیا دوستی و حب مال که در میان آنها از قدیم جاري و ساري بوده است تا نکته. کندمی
البته ناگفته پیداست که دلیل اصلّی رفتار . شندکه حاضرند برادر خویش را به چند دینار بفروجایی

به ) ع(حسادت آنها بود که در به چاه افکندن و در نهایت به فروختن یوسف) ع(برادران یوسف
.کاروانیان نمود یافت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور 13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، / 58

را در شعر خود جاي داده ) ع(به شیوه تلمیح داستان خیانت برادران یوسفشاعر در اینجا: نوع تناص
ادران به دلیل حسادت او را در چاه انداختند و بعد از آن به چند دینار او را به آنجایی که بر. است

.کاروانی فروختند
رمونی بأحجارِ األذي مثلَ ما رمت  

جج

أخاهم بنو یعقوب یوسف باألیدي
)1996:123بلبل جابر،(

مثل آزار و ) بر من ظلم و ستم روا داشتند(ت را به طرف من پرت کردند هاي آزار و اذیسنگ: ترجمه
.داشتند) ع(اذیتی که پسران یعقوب  نسبت به یوسف

کند و در طی آن از کسانی که شاعر در این ابیات به رفتنش به سرزمین نجد و زندگی در شام اشاره می
ن در حالی است که شاعر نسبت به آنها کند و ایبا او برخوردي بد و ناصواب داشته اند شکایت می

دشمن، برتري او را نادیده انگاشته و با بد رفتاري به او اذیت و آزار . مهربانی و احسان داشته است
با برادر خویش دشمنی کردند و او را به تیر اذیت ) ع(گونه که برادران یوسفرسانده است همان

.خویش نهادند
وفایی برادران را دون دخل و تصرفی به داستان خیانت برادران و بیشاعر در اینجا چون ب: نوع تناص

.توان آن را نوعی تناص جزئی محسوب کردکندبنابراین میبازگو می
است و در شعر آنان مخفی نماندهران از دید شاعران فارسی زبان همموضوع حسادت و دشمنی براد

.گر شده استجلوه
:کندبا او، به عنوان یک خیانت رسوا کننده یاد می) ع(شهریار از برخورد برادران یوسف

فساد و فتنه آخر زمان همه این است 
بـرادرانه بیا زیر بال هم گیریم                

جججج

مین فتنه مـحـشر کُبراستدر انتهاي هـ
به چاه کردن یوسف حکایت رسـواست

جججججج

)479: 1،ج1377شهریار،(
اشاره دارد که فتنه و آشوب فراگیر شده است و برادر به ) ع(این ابیات نیز به حسادت برادران یوسف

دارد که برادران باهم همدست ) ع(سوره یوسف15بیت دوم اشاره به آیه .کندبرادر خود رحم نمی
. را به چاه بندازندشدند تا او 
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﴾هم هذَا وهم الَ یشْعرُونَفَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن یجعلُوه فی غَیابۀِ الْجب وأَوحینَآ إِلَیه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِ﴿
چنین [بگذارند پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه«)12/15/یوسف(

ر خواهى بدانند با خو به او وحى کردیم که قطعا آنان را از این کارشان در حالى که نمى] کردند
.»دکر

رابطه تناص مذکور از نوع تناص جزئی است که به خیانت و مکر برادران نسبت یه یوسف : نوع تناص
.استدهد و بدون هیچ تغییر و دخل و تصرّفی آن را بیان داشتهخبر می

خلیل از پدر خویش و یوسف از برادرانجفاي توآن دیدم اي وزیرکه دید     ازمن
ج

)289، 1378ادیب المماك فراهانی،(
، ستم و آزار برادران را )ع(یوسفو حضرت ) ع(ادیب الممالک، با تلمیح به دو داستان حضرت ابراهیم

.کندیادآوري می
اشاره دارد بنابراین رابطه ) ع(شاعر با تشبیه ضمنی به بیان خیانت برادران نسبت به یوسف: نوع تناص

.بینامتنی از نوع جزئی یا اجترار است
:سرایدبی سر و سامانی خود، چنین میدن پدر خود بعد از بیان قصۀپروین در ماجراي از دست دا

کنعانی مرگ، گرگ تو شد، اي یوسفات نام نهادند و به گرگت دادند         یوسف
)81: 1374اعتصامی،(

را به چاه انداختند و به ) ع(کند که برادران وي، یوسفاشاره می) ع(قرآن در ماجراي حضرت یوسف
: ندت را خورده استگفتند که گرگ، فرز) ع(حضرت یعقوب

منٍ لِّنَا ولَو کُنَّا قَالُواْ یا أَبانَا إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ وتَرَکْنَا یوسف عند متَاعنَا فَأَکَلَه الذِّئْب وما أَنت بِمؤْ﴿
نهادیم فتند اى پدر ما رفتیم مسابقه دهیم و یوسف را پیش کاالى خود گ«) 12/17/یوسف(﴾صادقینَ

.»دارىآنگاه گرگ او را خورد ولى تو ما را هر چند راستگو باشیم باور نمى
به بیان مقاصد خویش در اشعار ) ع(شاعر با  اثر پذیري تلمیحی به داستان حضرت یوسف: نوع تناص

داند که پدر را از بین برده پروین اعتصامی با تشبیه ضمنی مرگ را چون گرگی می. پردازدخود می
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را گرگ قلمداد ) ع(برادران به دروغ مرگ یوسف) ع(همانطور که در داستان حضرت یوسفاست
.کردند

از همان روزي که یوسف را، برادرها به چاه انداختند/گر چه آدم زنده بود/آدمیت مرد
)78: 1386مشیري،(

مرگ انسانیت آدم را سرآغاز ) ع(فریدون مشیري شاعر عاطفی و اخالقی معاصر به چاه افتادن یوسف
.داندمی

ت با چاشنی داستان خاطر رنجور شاعر از دور شدن از مسیر ارزشهاي انسانی در نهای: نوع تناص
توان آن را نوعی تناص کلّی به زبان شاعر زیبایی خاصی به ان بخشیده است و می) ع(حضرت یوسف

.محسوب کرد
:هایی به قرار زیر باشداند داراي زیر مجموعهتوکه این نیز می: هاي معنوي و ارزشی داستانجنبه

)ع(پاکدامنی و عفّت یوسف
بسیاري از شاعران عشق سرودةهوس گناه آلود زلیخا که در قرآن از آن تعبیر غریزه جنسی دارد، در 

شرایط براي گرفتار الص و با لطف خدا، زمانی که همۀبه دلیل اخ) ع(حضرت یوسف. نامیده شده است
شرح زندگی پرماجراي . کندشیطان آماده شد، با سرافرازي، عصمت خویش را حفظ میشدن به دام

به بعد که ضمن اشاره به آزمون 30و بیان مقام واالي عفّت و پارسایی او از آیات ) ع(حضرت یوسف
در زیبایی ) ع(حسن واقعی حضرت یوسف. دیگري که مانند طوفانی سخت در برابر او پدیدار شده بود

ترین مقامی که قرآن کریم براي برجسته. ایمان، صدق و پاکدامنی او مشهود است: ر مانندماندگا
به واسطه عفّت ) ع(کند همانا مقام مخلص بودن اوست و این مقام حضرت یوسفاثبات می) ع(یوسف

ی موضوع عفّت و پاکدامن. کندو مقاومت در برابر خواسته عزیز مصر بود که خود قرآن به آن اشاره می
: کنیمگر شده است که در ذیل به آنها اشاره میاز دید شاعران مخفی نمانده است و در شعر آنان جلوه

کیف کُنّا : یوم کُنّا و ال تَسل.1
2.        قیبر فَافنَ العلینَا مع و
نی ثَوبی العصی و قَالتجاذَبتْ.3
فَاتَّقوا اهللا فی قُلوبِ العذاري.3

ج

ن الهوي ما نَشاءنتهادي م
ه األهواءراسفی م تبتَع
أنتم الناس أیها الشُعراء
واءهنَّ هذاري قُلوبفَالع
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)121: 1995شوقی، (
خواستیم به روزي با هم بودیم و نپرس چگونه بودیم، هرآنچه از عشق و آرزو می.1:ترجمه

.کردیمسوي یکدیگر روانه می
ها از شدت آن در دامنی رقیب ما بود رقیبی که، آرزوها و خواستهدر حالی که عفاف و پاك.2

.رنج افتاده بود
اي گروه شاعران شما مردم : پیراهن سرکش و نافرمان مرا به سوي خودکشید وگفت) محبوب(.3

.هستید
.میل و عالقه استدرباره قلب زیبارویان تقواي الهی پیشه کنید که قلب  زیبا رویان پر از.4

در ) ع(که یوسفدارد، عفاف و پاکدامنی) ع(اي گذرا به داستان یوسفبیت دوم و سوم اشاره
داد و آن چه زلیخا در پاسخ این پاکدامنی انجام داد آنجا برخورد با همسر عزیز از خود نشان می

از کاخی لبریز از هوس و نافرمانی، پیراهن او را از پشت گرفت و ) ع(که هنگام فرار یوسف
. خوانیممی) ع(سوره مبارکه یوسف25ي همان چیزي که در آیه. چاك نمود

﴿بِأَو ادنْ أَرزَاء ما جم ابِ قَالَتى الْبا لَدهدیا سأَلْفَیرٍ وبن دم هیصقَم تقَدو ابقَا الْبتَبا إِالَّ اسءوس کله
یمأَل ذَابع نَ أَوجسآن [وآن دو به سوى در بر یکدیگر سبقت گرفتند و «)12/25/یوسف(﴾أَن ی

در آقاى آن زن را یافتند آن گفت کیفر کسى که ۀا از پشت بدرید و در آستانن او رپیراه] زن
.»عذابى دردناك شود] دچار[قصد بد به خانواده تو کرده چیست جز اینکه زندانى یا 

توانسته است بینامتنی ) ع(شاعر با توصیف مصر و یادآوري داستان حضرت یوسف:نوع تناص
و متن غایب ارتباطی از نوع نفی متوازي ایجاد کند، چرا که فریند و بین متن حاضر آشخصیت بی

در ابیات فوق ) قرآن(مضامین هر دو متن به یک اصل اشاره دارند اما عین کلمات متن غایب
.نیامده است

:سرایدچنین میشهریار در این زمینه این
ده استهار آمرش موسن عشق     کز نهیب ملک العان تیوسفی بود و زلیخا و هم

)233: 1378شهریار، (
. اشاره دارد) ع(شاعر با اثر پذیري تلمیحی به داستان حضرت یوسف: نوع تناص
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، دامن چاکیدانست     که خواهد کرد از پاکی حکایتزلیخا چاك زد در دامن یوسف نمی
)405: همان(

شرایط براي گرفتار شدن به دام شیطان آماده خالص و با لطف خدا زمانی که همۀبه دلیل ا)  ع(یوسف
.کنداست با سرافرازي عصمت خویش را حفظ می

) ع(دارد که وقتی زلیخا به دنبال یوسف) ع(سوره یوسف25و 24این بیت اشاره به آیه : صنوع تنا
شاعر این بیت را . دوید، لباس او را از پشت پاره کرد که این خود دلیل بر بیگناهی آن حضرت داشت

.و تناص از نوع نفی جزئی یا اجترار است. بدون هیچ بازآفرنی و تغییري بیان داشته است
)ع(و اندوه یعقوب حزن

را بر اساس علّی و معلولی بررسی کنیم به طور ) ع(حوادث داستان زندگی یوسفاگر بخواهیم ریشۀ
خوریم که موجب حسادت بر می) ع(به فرزند خردسالش یوسف) ع(قطع به محبت زایدالوصف یعقوب

ت عاشقانه اشاره شده به این محب) ع(سوره یوسف5/8/84/86/87/88در آیات . شودبرادران دیگر می
کند وآنقدر این بیان می) ع(از زبان یعقوب﴾یا بنَی﴿این عاطفه عمیق را خداوند بزرگ در لفظ. است

. به نابینایی کشید که با عطر محبوب مداوا شد) ع(یابد که تا در نهایت در فراق یوسفمحبت ادامه می
. ازتاب زیادي داردي شاعران بدر سروده) ع(مضمون دوري و فراق یوسف

اي که شوقی به مناسبت مرگ یکی از دوستان خویش دکتر احمد فؤاد سروده است، وي را به در مرثیه
کند در صبر بر فراق و دوري از فرزند، که از داستان تشبیه می) ع(و پدرش را به یعقوب) ع(یوسف
.گرفته استبه خوبی در این ابیات، بهره) ع(یوسف

و تأثیر آن بر ایشان براي تشبیه بازگشت رجال ) ع(به سوي یعقوب) ع(پیراهن یوسفچنین از آمدنهم
:گویدگیرد و میسیاسی و اقتصادي به سوي سرزمین مصر بهره می

1.   هالی شُـبان ويه رفطنٌ یو
2.   قدهو جوهرُ ع هحلیت م نظمه
یرجو الرّبیع بِـهم و یأمـلُ دولۀً      .3
4.هممعن سب عغنهم لَم یم ن غَاب
و اذا أَتاه مبشّرٌ بِقدومهِم     .5

هانلی ریحکَالرّوضِ رِفـتّه ع
همانج تیمی قَیمتُه والعقد
همانن إعتدال زو م هسـنن حم
هانسل و هضَمیرِه و فؤاد و
هن شَذي أردانم ن القَمیصِ وفَم

)477: 1، ج1995شوقی،(
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وطنی که از روي عشق و عالقه مشتاق جوانان خویش است همانند باغی که به گل ها و .1:ترجمه
.ریاحین خویش مشتاق است

ارزش گردنبند به در یکتایی است . این گردنبندنداند و گوهر یکدانۀایی و زینت وطنآنها مایه زیب.2
.که در خود دارد

.رسداش به آرزوهایش میشود و به واسطه حسن و اعتدال زمانهاز آنها شکوفا می) وطن(بهار.3
.شودهر کدام از آنها برود، از گوش و قلب  و زبان و درون او خارج نمی.4
اي، خبر بازگشت آنها را بدهد، همانند بوي خوشی که از پیراهن یوسف به دهندهگامی که مژدهو هن.5

ي آرامش و شادي وطن ي آرامش و بینایی او شد، آن خبر نیز، مایهیعقوب علیهما السالم رسید و مایه
.شودمی

بنابراین نوع . فته استشاعر بدون هیچ تغییر و تحولی قرار گرداستان در خدمت اندیشه: نوع تناص
.تناص، جزئی است

:سرایدچنین میمعروف الرصافی در این زمینه این
سـحرُ عینّیک سال فی تَشبـیبی.1
و تَمشّی الی القُـلوب کَـبـشري      .2

فَانـتَشـی منه عطـف کُلُّ اَدیـبٍ
یوسف إذا مشَـت الـی یعــقُوب

ج

)148: 2003الرّصافی ، (
پهلو و جانب هر ) آتشی که. (جادوي چشمان تو در آتش عشق و اشتیاق من جاري است.1:ترجمه

.کندشاعري را مست و سرخوش می
ام که به جانب آن هنگ) بازآمدن بوي پیراهن یوسف(نهد ها گام میاي به سوي قلبهمانند مژده.2

.رفتمی) ع(یعقوب
داند گوید و چشمان او را همانند شرابی میشاعر در این ابیات از عشق و عالقه به محبوبش سخن می

گیرد و ها را نشانه میجادوي چشمان محبوب قلب. کندکه هر کس را مدهوش و از خود بیخود می
رفت، به او می) ع(که به سمت یعقوب) ع(گونه که بوي پیراهن یوسفکند همانآنها را زنده می

.بینایی دوباره بخشید
دارد ) ع(سوره یوسف93بیت آخر شاعر اشاره به آیه . رابطه تناص از نوع جزئی است: نوع تناص

.که شاعر بدون هیچ تغییري آن را در شعر خود آورده است
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علیهم تَفیض عیونُک تَبیض /بِالراحلینهوس متهل باخع نَفسک المستَهامۀ فی الزَجل الذیب و الطلل ال
)229: 1998عفیفی، (یا أسفا      

که مشتاق به سوي کوچ ها، در حالیآیا تو روح سرگردانت را وصف شتران پیر و خرابه:ترجمه
.سازيکنندگان هستی، تباه می

.شودفید گشته و نابینا میافسوس که چشمانت از حسرت بر آنان س
و بیان شخصیت و افکار و ) ص(ي پیامبرمحمد عفیفی در این شعر، از آیات قرآن، که همگی درباره

به داستان حضرت یعقوب اشاره دارد که » تفیض عیونُک«آراء ایشان بوده، اقتباس نموده و در عبارت 
دارد که او نیز در این ا این بیان اعالم میاش را از دست داده و ببینایی) ع(در فراق حضرت یوسف

.سوزدغربت، در حسرت دیدار وطن و همفکرانش می
بدون هیچ ) قرآن(جزئی است که رابطه متن حاضر  و متن غائبتناص مذکور از نوع:نوع تناص

.دخل و تصرفی صورت گرفته است و و متن حاضر ادامه متن غائب است
/ الساق للکَسیح/ أنفاس عیسی، تَصنع الحیاةَ فی التُّراب/ بین مقلتی یعقوبخطابک الرّقیق کَالقَمیصِ 

)103: 1957عبدالصبور، (العینُ للضّریر
. گذاردرسد در ذهن و جسم و جان شاعر تأثیر زیادي میاي از دوستی عزیز مینامه:ترجمه

.را شفا بخشید) ع(همانند پیراهنی است که چشمان یعقوب
.بخشیدهاي عیسی است که به خاك زندگی مینفس 

بخشد و چشمی است که به نابینا ، یارا و قدرت حرکت می)لنگ(همانند پایی است که به ناتوان
.گرداندباز می

سازد و در این راه از یک دوست باخبر میه را از قدرت و تأثیر شگرف نامۀشاعر در این ابیات شنوند
.ر کدام داراي بار معنایی ویژه و خاصی استجوید که هتشبیهاتی سود می

شاعر با اثر پذیري از داستان حضرت یوسف در اشعار خویش براي بیان اهداف خویش : نوع تناص
مثل پیراهن . زند که در جسم و جانش اثر زیادي دارداي حرف میشاعر از نامه. استفاده کرده است

توان گفت نوع تناص جزئی بنابراین می. اده استرا شفا د) ع(که نابینایی حضرت یعقوب) ع(یوسف
.است زیرا دقیقا همان آیه در متن آورده شده است
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:کندکوهی سعدي در این باره اینطور بیان می
اي دال از دوري محبوب جانان غم مخور

چویعقوبی پریشان غم مخور        گر زهجرانش
جج

رروزي نمایان غم مخوشود میروي ماهش
»2کنعان غم مخوربازآید بهگمگشـتهیوسف«

)226: 1388کوهی سعدي،(
را) ع(رابطه این نوع تناص از نوع نفی جزئی یا اجترار است که شاعر شخصیت حضرت یوسف: نوع تناص

و ) ع(چاشنی کار خود کرده است و بدون هیچ دخل و تصرّفی آن را بیان داشته است که اشاره به دیدار یعقوب
.رسدکه هجران و فراق به پایان می) ع(حضرت یوسف

:سرایدگونه میعلیرضا قزوه این
ام چون روزهاي عمرو هرشب   سر فرو بردن درون چاه را هم دوست دارمیوسفی گم کرده

)98: 1378رضا قزوه،علی(
اگر چه . گویدراز دل با چاه می) ع(داند که از فراق یوسفداغداري می) ع(شاعر، خویش را یعقوب

با چاه در دل شبهاي کوفه را ) ع(است ولی نجواي عاشقانه موال علی) ع(چاه جزوي از داستان یوسف
تداعی

قتی روز یوسف گم شود شب چاه روز و شب تضادي دارد که عین مالزمت است چرا که و. کندمی
در عین حال، روز از شب اجتناب ناپذیر است، شبانه روز سر در چاه گذاشتن را دوست . شودهویدا می

.دارم
به صورت پنهان صورت ) ع(برداري شاعر در این بیت از شخصیت حضرت یوسفبهره: نوع تناص

توان چنین برداشت کرد که این اساس میبر . گرفته است و متن پنهان را بازآفرینی کامل کرده است
.به نوعی تناص کلّی دست یافته است) ع(شاعر با استفاده از شخصیت حضرت یوسف

:داردچنین بیان میانصاري در این باره این

:این مصراع تضمین از بیت حافظ است-٢
)255: 1378حافظ، (یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور      کلبۀ احزان شود روزي گلستان غم مخور 
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امروز امیر االُمرا جز تو کسی نیست       
اي مهدي دین پرده ز رخسار بر افکن 
تویوسف گمگشته و اسالم چو یعقوب

بهر پدرت پیرهنی یا که پیامی  

ي دل، غــیر تو فـریاد رســی نیستبر ناله
ما گم شدگانیم و ره پیـش و پـسی نیست
بهر پدر تـو دیگـر نـفسـی نیسـت
بفرست که جز این زتواش ملتمسی نیست

)1384:130صاري به نقل از صحبت اله مراديان(
تاب آمدن اوست و اوست که اسالم انصاري این ابیات را در مدح حضرت مهدي سروده است که بی

شاعر در بیت سوم از صنعت تشبیه استفاده کرده است و حضرت مهدي را تشبیه . منتظر ظهورش میباشد
از پدر جدا ) ع(دور است همانطور که یوسفکرده است که غایب شده است و ازاسالم) ع(به یوسف

خواهد که همانطور که می) عج(مهديشده است مهدي نیز از اسالم دور مانده و غایب است و از 
براي دوري از غم و اندوه پدر،  پیراهن خویش را فرستاده است، نشان و پیراهن یا پیغامی ) ع(یوسف

.بفرستد و او را از غم و غصه برهاند
:گویدمی) ع(ر رابطه با این جنبه معنوي حضرت یوسفشهریار د

بازآ که در فـراق تو یـعـقوب ثـانـیـماي یوسف عزیز که ثانی ندیدمت

)331: 1378شهریار،(
ي گرفته است با این تفصیل که نمونه) عج(را استعاره از مهدي) ع(در این بیت نیز شهریار، یوسف
. شمارداق محبوب، یعقوب دوم میدیگري ندارد و خود را در غم فر

:گویدچنین میوارسته در زمینه  فراق و هجران این
کنـم عزاسـر میروزشـادي رفت و با شام

تا ســایه، اي تــاج شـرفاز سـرمبرگرفتی
یوسف اي واال پـدرهمچویعقوب ازفراق

مانند عود  سوزد دلمکه میزآتش غم بس
ججججج

کنمم فتاد و خاك بر سـرمـیافـسر از فرق
کنماز دلِ محزون و مضطرمیخون به دامن

کنمگریـه در بیت الحزن از موتت سر می
کنمهمچون مجـمرمیدودآه ازسیـنه بیرون  

)356: 1381وارسته،(
سروده » )ص(حضرت محمد«بعد از مرگ پدر ) س(محمد وارسته این ابیات را ازمقام حضرت زهرا

از )  ع(کند همانند مصیبتی که یعقوبو مصیبتی را که از فراق پدر کشیده است را بیان می. است
.کشدفراق پسر می
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وب اشاره دارد همانطور که شاعر در این بیت با تشبیه ساده به بیان فراق و دوري از محب: نوع تناص
شاعر بدون هیچ تغییر و نوآوري آن را . از فراق فرزندش دچار غم و اندوه شد) ع(حضرت یعقوب

.توان نوع تناص را نفی جزئی یا اجترار به حساب آوردبیان داشته است بنابراین می
:گویدشفیعی کدکنی از شاعران معاصر می

بردید بدان گرگ سپردید/ی دو برون نامده تا مرز حقیقتگام/آن یوسف گمگشتۀ آمال بشر را
)401: 1378شفیعی کدکنی، (

هاي ي درندگیشاعر با تشبیه آرزوهاي بر باد رفته بشر به یوسف گمگشته، معتقد است علّت همه
آدمی گاهی با آن که تا حقیقت مرزي ندارد ولی از قدرت . ي جهانی، ندیدن حقیقت استجامعه

این بی بصیرتی انسان است که با دست خود تمام سعادت و خوشبختی را به . اجز استتشخیص آن ع
.کنداخالقی نابود میدست گرگ جهل و بی

آمال و آرزوهاي انسان از لحاظ . نوع رابطه تناص در این شعر نفی کلّی یا احتوار است:نوع تناص
، چرا که آن حضرت به دلیل )ع(خواستن و دور از دسترس بودن آنها تشبیه کرده به حضرت یوسف

و بی بصیرتی انسان باعث . حسادت برادرانش مدتی از نظر پدرش که بسیار محبوب او بود دور ماند
.داردشود و انسان را از قدرت تشخیص حقیقت باز مینابودي سعادت و خوشبختی انسان می

نییا ب!
شاید دوباره / ترسممی/ حتی برادرانت/ مکنکسی بازگو دیگر براي هیچ/ رؤیاي روشنت را/ !فرزندم

تو یازده ستاره و خورشید و ماه/ دانممی/ .....شاید دوباره گرگ/ در چاه/ خواب تو را/ دست بیندزان
....اي کاش/ روشن کند/ تعبیر خوابهاي تو را/ تا خواب یک ستارة دیگر/ حاال باش/ ايدر خواب دیده

)12: 1386پور، امین(
اشاره دارد که با پدر خویش درباره ) ع(به داستان حضرت یوسف» یا بنی«ین ابیات با عنوان شاعر در ا

خواهد خواب خود کس اعتماد نکن و از او میگوید به هیچبه او می) ع(خوابش صحبت کرد و یعقوب
) ع(فرا از دست بدهد و رؤیاي یوس) ع(ترسد که یوسفرا حتّی  با برادرانش درمیان نگذارد زیرا می

:دارد) ع(حقیقی است که اشاره به به این آیه از سوره یوسف
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﴿م ودانِ عإلِنسطَانَ لا إِنَّ الشَّیدکَی واْ لَکیدکفَی کتلَى إِخْوع اكؤْیر صالَ تَقْص نَیا ببِینٌقَالَ ی﴾
یت مکن که براى تو نیرنگى حکاگفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت] یعقوب[«) 12/5/یوسف(

.»اندیشند زیرا شیطان براى آدمى دشمنى آشکار استمى
شاعر دقیقا همان معنا و مفهوم قرآنی . رابطه این متن با قرآن رابطه نفی جزئی یا اجترار است:نوع تناص

. را اراده کرده است
:خوانیمدر جاي دیگر از او می

نه این بوي / بوي غریب پیرهنی پاره در باد/ شاید/ رادران غریبمبوي ب/ آیدکه می/ این بوي غربت است
)129: 1386قیصر امین پور، (شناسممن بوي بی پناهی را از دور می/ زخم گرگ نباید باشد

در سروده باال قیصر امین پور، با به کارگیري عناصري مثل غربت، پیراهن، گرگ و برادران تصویر 
.کندانسان معاصر خلق میبدیعی از تنهایی و بی کسی 

:گویدملک الشعرا بهار در این زمینه می
زودا کـه بـوســــــتـان خــزان شـد       زین انقالب کشـور و این اختـالفها
کندیم و کافتیم و به هر سو شتافتیم        دیـدیـم سـبعـهاي سـمان و عجافها

)575: 1368بهار،(
اشاره) ع(موضوع خواب دیدن پادشاه مصر در داستان یوسفاین بیت به ملک الشعراي بهار در

کنایه از خوب و بد حوادث تلخ و شیرین و ) هفت گاو چاق و الغر(هاي سمان و عجافها سبع.کندمی
وقَالَ الْملک إِنِّی ﴿:شاعر این تعبیر را از این آیه گرفته است. سیري و گرسنگی در  ادوار عمر است

ی رَات سمانٍ یأْکُلُهنَّ سبع عجاف وسبع سنبالَت خُضْرٍ وأُخَرَ یابِسات یا أَیها الْمألُ أَفْتُونی فأَرى سبع بقَ
دیدم هفت ] در خواب[گفت من ] مصر[و پادشاه «) 12/43/یوسف(﴾رؤْیاي إِن کُنتُم للرُّؤْیا تَعبرُونَ

خشگیده دیگر ] خوشههفت[خوشه سبز و خورند و هفتالغر آنها را مى] گاو[گاو فربه است که هفت 
.»کنید در باره خواب من به من نظر دهیداى سران قوم اگر خواب تعبیر مى

، اشاره )ع(سوره یوسف43درآیه . رابطه این نوع تناص، از نوع نفی جزئی یا اجترار است:نوع تناص
) ع(خوردند که حضرت یوسفالغر، هفت گاو چاق را میبه خواب پادشاه مصر دارد که هفت گاو

شاعر با اشاره به این آیه، هفت گاو . آن را به هفت سال فراوانی نعمت و هفت سال خشکسالی تعبیر کرد
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معنا و مفهوم هر دو یک . چاق و الغر را کنایه از حوادث تلخ و شیرین در دوران زندگی آورده است
.چیز اشاره دارد

آه من الجب فی األمۀ العربیۀ آه/ لکنَّه فی الجب/ فما افتَرس الذّئب یوسف/ راقب بنیک/ آه یعقوب
)343: 1996نواب، (

ه آ،او درون چاه است) بلکه(، گرگ یوسف را ندریده است،آه اي یعقوب مراقب پسرانت باش:ترجمه
.از چاه در ملّت عرب آه

باشد و نمادي از سرزمین فلسطین می) ع(در این ابیات، نماد مردم فلسطین است و یوسف) ع(یعقوب
را در ) فلسطین/ برادر(نیز نمادي از سایر کشورهاي عربی هستند که پاره تن خویش ) ع(پسران یعقوب

دهند، گرگی گرگ را مقصر جلوه میخویش گرفتار کرده وکشندةچاه حسادت، بی توجهی و انفعال
.تواند نمادي از اسرائیل غاصب باشدکه می

) ع(از سوره یوسف36اشاره کرد که با تقلید از ساختار آیه » حلم«توان به قصیده از اشعار احمد مطر می
نَ قَالَ أَحدهمآ ودخَلَ معه السجنَ فَتَیا﴿: کرده استکند خواب دیده و همچون بشر زندگی میادعا می

ا بِتَأْوِیله إِنَّا نَرَاك منَ أَرانی أَعصرُ خَمرًا وقَالَ اآلخَرُ إِنِّی أَرانی أَحملُ فَوقَ رأْسی خُبزًا تَأْکُلُ الطَّیرُ منْه نَبئْنَإِنِّی 
یکى از آن دو گفت من ] ىروز[و دو جوان با او به زندان درآمدند «) 12/36/یوسف(﴾الْمحسنینَ

به [فشارم و دیگرى گفت من خود را شراب مى] انگور براى[دیدم که ] به خواب[خویشتن را 
خورند به ما از تعبیرش خبر ده که برم و پرندگان از آن مىدیدم که بر روى سرم نان مى] خواب

.»مبینیما تو را از نیکوکاران مى
گویدد در کشورش میاو با انتقادي گزنده از وضع موجو

أنِّی أعیش کَالبشَر و أنّ من حولی / یا سیدي رأیت فی المنام: قُلت لَه/وقفت ما بینَ یدي مفسرِ األحالم
یا : فصاح بی مرتَعداً/ و أنّنی أمشی و الیتبع من خلفی أثر/ و أنّ صوتی بِفمی و فی یدي الطَعام/ بشر

إصابه / و قَبلَ أن أترکَه تَسلّلت من أُذُنی/ یا ولدي نَم عندما تَنام/ هزِئت بِالقَدرقَد/ َولدي حرَام
)98: 1987مطر، (أسی و انفَجرالنظام و اهتز ر

کنم و همچون بشرزندگی می، سرورم، خواب دیدم: و به او گفتمدر برابر معبر خواب ایستادم،:ترجمه
که کسی مرا تعقیب روم در حالیراه می، در دهان و غذا در دستو صدا، اطرافیانم انسانند
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تو قضا و قدر را به تمسخر ، پسرم، این حرام است: با غرّش بر من بانگ برآرود و گفت، کندنمی
از ، پیش از اینکه او را ترك کنم انگشتان رژیم و، آید بخواباي پسرم وقتی خوابت می، اییگرفته

.کانی خورد و منفجر شدگوشم خزید، و سرم ت
است که ) حوار(رابطه نفی کلّی ) متن پنهان(با قرآن کریم ) متن حاضر(رابطه قصیده : نوع تناص

شود، قصیده در معناي دیگري به کار رفته است و شاعر با معدود باالترین درجه بینامتنی محسوب می
ا براي ایجاد معناي دلخواه خود و کشد و آن رکلمات، اوضاع بد و وخیم زمان خود را به تصویر می

تأثیر بیشتر، بازآفرینی کرده است
: گویدمیدر این زمینه امل دنقل

و العجوز هی / ال یعود...أجملُ إخوتهم / یتَقَلَّب فی الجب/ عائدون و أصغر إخوتهم ذو العیون الحزینۀ
/ یض أعینها بِالبکاءتَشُم القَمیص فَتَب/ القدس یشتعلُ الرَّأس شیباً

)238-237: دنقل، بی تا(.
درچاه بیقرار و آشفته بود، ترین برادرشان با چشمانی غمگینبازگشتند در حالیکه کوچک:ترجمه

پیراهن را بو ، استسپید گشتهو پیر، همان قدس است که موهایش ، گرددباز نمی... زیبا ترین برادرشان 
کند تا زمانی که و لباس را از تن بیرون نمی، استگریه نابینا گشته) شدت(کشد و چشمهایش ازمی

. برایش برسد) اشجوان دور افتاده(خبري از جوان دورش
همان )ع(یوسف. سروده است» سرحان ال یستسلم مفاتیح القدس«شاعر این ابیات را در قصیده اي با نام 

)89: 1998مجاهد، (. ي با نام سرحان حضور داردمبارز فلسطینی است که در قصیده
این ابیات عالوه بر داشتن مفهوم مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، ستم و تجاوز که در اغلب اشعار 

ر و نیرنگ آنها د) ع(امل دنقل حضوري پر رنگ و برجسته دارد، به موضوع خیانت برادران یوسف
توانند نمادي از کشورهاي عرب و یا برادرانی که می. پردازدبرابر پدر پیر و برادر محبوشان نیز می

ها بر فلسطین ي بیشتر صهیونیستسردمداران آنها باشند که با برخوردهاي منفعل خویش را براي سیطره
.اندو قدس هموار کرده

نتیجه 
در شعر شاعران معاصر ) ع(بازتاب داستان یوسف نظر است، تحلیل و بررسی نحوةمدآن چه در این پژوهش، به عنوان هدف اصلی 

:گونه بیان نمودتوان اینمهمترین نتایج این پژوهش را میعربی و فارسی است
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و حوادث داستانی آن، آثار ادبی خویش را متمایز ) ع(شاعران معاصر با به کارگیري از شخصیت حضرت یوسف
ها نشانگر بسامد باالي تناص قرآنی در اشعار آن) عربی و فارس زبان(س از این شخصیت در قصاید شاعران معاصر اقتبا. اندنموده
و مراعات جایگاه و شأن امور قدسی هاي مناسبی انتخاب نکردهقرآنی نمونه-شاعران معاصر در برخی موارد در بینامتنی دینی. است

در قرآن کریم، بیش از همه، دو جنبه ) ع(داستان یوسفانتقادهاي جدي به آن وارد شده استاند وگونه که شایسته است ننمودهآن
عشق عاطفی و ) الف: توان آن را به دو بخش تقسیم کرداول، از بعد عاشقانه که می: در شعر شاعران معاصر نمود پیدا کرده است

آلود و که عشقی هوس) ع(یزي و مجازي زلیخا به یوسف عشق غر) ب. که عشقی پاك و ناب است) ع(معنوي یعقوب و یوسف 
هجران و به عنوان پدري درمانده و پیامبري داراي یقین و باور به تقدیر الهی،)ع(و اندوه یعقوب از بعد فراق و: جنسی است؛ دوم

به ) ع(عران از داستان یوسف گیري شابهرههاي فراوان است، آموزيکه همراه با عبرت) ع(هاي چاه و زندان براي یوسف مرارت
.مشغولی و توجه شاعران مختلف گشته استها سبب دلعنوان نمادي از قضایا و موضوعات دوران معاصر بیش از سایر جنبه

، حسادت و )ع(زیبایی و جمال حضرت یوسف: به ادبیات راه یافته است عبارتند از) ع(مهمترین مضامینی که از داستان یوسف
) .ع(و فراق حضرت یعقوب) جو هستندهاي حاسد و کینهبرادرانی که  نمادي از انسان(ادران خیانت بر

اما در ادب عربی، براي بیان .است) عج(در شعر معاصر فارسی نماد پاکی، محبوب غائب و حضرت حجت) ع(حضرت یوسف
- از جمله مواردي است که می... ي ومردم ستمدیدهي فلسطین، خیانت سایر کشورهاي عرب زبان به آرمان مقاصدي همچون قضیه
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