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 مبارک دکتر وحید
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 چکیده
ها و نکات دینی، شود. اندیشهشخصی میتلمیح و کاربرد آن، تصویرساز است و سبب تغییر سبک و ایجاد سبک 

های های شاعران هستند و عطار از شاعرانی است که تلمیحای و حماسی، آبشخورهای تلمیحتاریخی، اسطوره
دینی بسیار دارد اما از توجه به حماسه و اسطوره هم بازنمانده است. وی به شیوۀ معمول صوفیان، در اغلب 

و القاب پیامبران، ، به تاویل گراییده و مطابق با گرایش و خواست و نیاز خویش آن ها ها به ناماشارات و تلمیح
را مطرح کرده است. در دیوان عطار، تلمیح دینی داستان یوسف )ع( و تلمیح حماسی داستان رستم، بسیار به 

عطار، به این  های این دو داستان در دیوانتحلیلی با بررسی تاویل-کار برده شده است. این جستار توصیفی
این دو داستان پرداخته است. این در حالی است که  پرسش پاسخ داده که عطار به چه میزان و چگونه به تاویل

دهد که تاویلهای ها نشان میکنند. یافتهگرا بودن او را تقویت میهای عطار، فرض تاویلتمثیلی مثنوی-بنیاد رمزی
ها، شخصیت افراد و است و گرایش تعلیمی دارد و در سه حوزۀ: واژهآمیزعطار از این دو داستان، گاهی شطح

اتفاق افتاده است. عطار، حماسه و عرفان را  نخست(، معانی از متفاوت یا مخالف معناهایی کلیت داستان )در
گرایی، روح حماسی در قرن دهد که در کنار عرفانگیرد و نشان میچون دو روی سکۀ هویت ایرانی به کار می

 بخشد.هفتم هنوز زنده است و بخشی از اندیشه و خیاالت مردم را نظم و نظام می-ششم
 

  دیوان عطار، تاویل، یوسف)ع(، رستم. :هاکلیدواژه
 

 مقدمه
 فرهنگی حوزۀ در همواره موضوع این و گرددبرمی اسالم صدر به و است دیرین بسیار اسالمی فرهنگ در تأویل پیشینۀ

 اسماعیلی دانشمندان ویژه به شیعیان و الصفا اخوان عارفان، آثار در «تأویل» میان، این در البتّه. است بوده پویا مسلمانان
اسالمی و  در حکمت (191: 1395)هانری کُربن  .(98: 1368 پورنامداریان،: ک.ر) دارد برجسته و خاص اهمّیّتی مذهب
 ،(الهّیه حکمت) اسالمی حکمت در که است این واقعیّت»: نویسدمی «ارض» کتاب در او. دارد نظری خواندنی تاویل،
عطار . «است مانده محفوظ آن خودجوشی همۀ و بوده اختیار در تأویل به عمل برای متفاوتی کامالً وسائط پیوسته

اولیایی االولیا، بی آنکه سخن از روشِ خود بگوید با تاویل دو واژۀ علما به مشایخ تصوف و در سرآغاز تذکره( 6: 1389)
گرا از تاویل« العلما ورثه االنبیا»که در تذکره از آنها نام برده است و با تاویل میراث به اقوال و مقامات عرفا در حدیث 

  بودن خود، خبر داده است.  
 رهم د جرجانی. (تأویل واژۀ ذیل: 1372 دهخدا،) «چیزی به برگرداندن چیزی، از کردن بازگشت» یعنی لغت در تاویل    

 معناه عن اللّفظ صرف الشّرع فی و الّترجیع االصل فی: التّأویل»: است نوشته تفسیر با آن تفاوت و واژه این تعریف
  «المَیِّتِ  مِنَ الحَیَّ یُخرِجُ»: تعالی قوله مثل السّنّۀ و بالکتاب موافقاً  یراه اّلذی المحتمل کان اذا یحتمله معنیً الی الظّاهر

 «تأویالً کان الجاهل من العالم أو الکافر من المؤمن اخراج اراد ان و تفسیراً کان البیضۀ من الطّیر اخراج به اراد ان
 . (46: تابی جرجانی،)

  کنند:می مستند کریم قرآن آیۀ این به را خود تأویلی رفتار کنندگانتأویل    
 فَیَتَّبِعونَ  زَیغٌ قُلُوبِهِم فىِ الَّذینَ فَأّما مُتَشابِهاتٌ أُخَرُ وَ الکِتابِ أُمُّ هُنَّ ُمحکَماتٌ آیاتٌ مِنهُ الکِتابَ عَلَیکَ أنَزلَ الَّذِى هُوَ»     

 وَ رَبِّنا عِندِ  مِن کلٌ  بِهِ آَمنّا یَقُولُونَ العِلمِ فىِ الرّاسِخُونَ وَ اهللُ إالّ  تَأویلَهُ  یَعلَمُ مَا وَ تَأویلِهِ ابتِغاءَ  وَ الِفتنَۀِ ابتِغاءَ مِنهُ تَشابَهَ ما
 آیات آن، از اىپاره. فرستاد فرو تو بر را[ قرآن] کتاب این که کسى اوست: (7/عمران آل) «األلبابِ أُولوا إالّ یَذَّکَّرُ ما
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 هایشاندل در که کسانى امّا[. پذیرندتأویل که] متشابهاتند دیگر[ اىپاره] و کتابند اساس هاآن. است[ روشن و] محکم
 جز را تأویلش که آن با کنند،مى پیروى آن متشابه از[ خود، دلخواه به] آن تأویل طلب و جویىفتنه براى است انحراف

[ متشابه چه و محکم چه] همه آوردیم، ایمان بدان ما: گویندمى[ که آنان. ]داندنمى کسى دانش در دارانریشه و خدا
  .شودنمى متذکّر کسى خردمندان جز و ماست، پروردگار جانب از

 إلى بَطنٌ  لَِبطنِهِ وَ بَطناً وَ ظَهراً  ِللُقرآنِ إنَّ»: زنندمی تأویل به دست حدیث این به استناد با هم گاهی کنندگانتأویل      
 تا دارد باطنی باطن، هر و باطنی و دارد ظاهری قرآن راستی به: (107: 4 ج ق،1405 جمهور،أبی ابن از نقل به) «أبطُن سَبعَۀِ
 باطن.  هفت
تاویل عناصر طبیعی و اشیاء »نویسد: الدین بن عربی، میگرایی محینیز ضمن سخن از تاویل (213: 1386)فتوحی      

حسی زبان قران و متون دینی، در میان صوفیان رونق بسیار داشته است. جدای از تاویل آیات و احادیث که مورد 
های بالغی زبان؛ تمثیل، کنایه، استعاره است شاعران نیز با استفاده از جنبهتوجه عرفا و مفسران ومستند به آیات نُبی 

نامۀ اند. مشهورترین آنها نی و نیهای مشهور پرداختهها و داستانها، شخصیتو تلمیح و استعارۀ تلمیحی، به تاویل نام
و تکرار مضمون و محتوای  الطیر عطار و داستان شیخ صنعان که مکمل و تاکیدمثنوی است و پیش از آن منطق

هایی دیگر از تاویل را ، نمونه(82-104: 1390)ر.ک: مبارک، خان معنوی داستان سفر پرندگان به سوی سیمرغ است هفت
تواند به اشکال مختلف صورت بگیرد: اگر قرضا حسنا را به کاستن از تن و افزودن به اند. تاویل میبه نمایش گذاشته

واگر جام جم  (40-64: 1398بخش، )ر.ک: تاجگر اقتلوا انفسکم را به معنی کشتن نفس اماره بگیرند روح برگردانند و و ا
اند و اگر جام جم بگویند و بگویند و از آن ارادۀ دل یا شیخ و مراد را بکنند با روشی استعاری، به تاویلِ نام پرداخته

امور از طرق معنوی بنمایند به تاویل هویت جام و شخصیت از آن توانمندی مردان خدا یا افراد ویژه برای درک حقایق 
اند و اگر خود را کسی بدانند که به دست و یاری مردی خداشناس، از تنگنای کاری و مشکلی رهایی جم پرداخته

 یافته و داستان زندگیش هموارتر گشته است به تاویل داستان جام جم یا توانمندی کیخسرو در بازیافتن بیژن از چاه،
خودشان، از صراحت در گفتار و اشاره به اند؛ و اگر پیوسته و مدام در متنبرای بیان داستان زندگی خود دست یازیده

خود داستان روی برتابند و در یکی از این سه محور آن را به کار گیرند، روش کارشان شبیه به کاربست استعارۀ 
گردانیدن خود را از بیان اصل داستان و حقیقت آن اعالم  آنکه به صراحت رویمفهومی است که نویسنده درآن بی

گوید سخن از جام جم می کند که هرگاهکند، با انتخاب و به کاربستن روش استعارۀ مفهومی، خواننده را متوجه می
هنمایی آنها  نیز را« ما وضع له»منظورش چیزدیگری است و هرچند که ظاهر داستان و واژه نیز ما را به معانی اصلی و

کردن این معانی صریح و کنند اما منظور نظر شاعر یا نویسنده نیستند و ممکن است که خواننده هشیار در همسازمی
شود. از این طریق، کنایی و تاویلی و استعاری، به معانی و ظرایف دیگری دست یابد که اغلب بر دیگران معلوم نمی

سازد و با این کار آن متن، از نوع مکانیکی و روزمره متون ود را آشکار میمتن بودن و بازبودن متن آن نوشته یا گفته خ
 گردد.    رود و به دلیل داشتن جنبۀ باز و معانی متکثر، از نوع نمط عالی میو حتی از نوع ادبی متن، واالتر و برتر می

 به گرایش عوامل از طلبی، تنّوع و ارضای کنجکاوی و یکنواخت؛ و ثابت برداشت یک از شدنباید گفت که رها     
 زداییابهام: جمله از برسد؛ هم دیگری هایهدف به خویش هایتأویل با تا کوشدمی انسان این، بر افزون. است تأویل

 به یابدکه او در می است صورت این در. آن بازسازی و متن بازفهمی به نیاز احساس و متن هایناگفته ارائۀ متن، از
 47-68: 1398)ر.ک: رستنده و مبارک، برد. می لذّت و شوددستاورد خشنود می این از و است رسیده کمال از برتری مرتبۀ

 .(93-110: 1384و روحانی، 
 حقیقی معانی زدن کنار خاص، مواردی در حتّی او. است تأمّل قابل تأویل ضرورت خصوص در هم رشد ابن نظر     

 کندمی افاده برهان آنچه با بود مخالف شرع ظاهر از حاصل معرفت[ اگر»]: کندمی توصیه را مجازی معنی به توجّه و
 متوجّه و داد عدول حقیقی معنی از را شرع الفاظ مدلول باید که است این تأویل معنی و شد تأویل به متوسّل باید ،...

 .(504: 1395 احمدی،: از نقل به) «شد آن مجازی معانی
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 با البتّه شود؛ توجّه ظاهر ورای مفهومی به و گردد نظر صرف متن ظاهری معنای از که است این تأویل از هدف     
 و نباشد شریعت روح خالف و اجماع خالف فهم، از دور که کرد تأویل ایگونه به باید را متون» که مؤکّد شرط این
 .(87: 1379 عابدی،) «نینجامد دیگر دینی متون ابطال به

 

 یا تاویل در غرب«  hermeneutics»هرمنوتیک 
شود. این واژه، ریشه یونانی دارد و به معنای تفسیر از واژۀ هرمنوتیک برای خوانش و تفسیر و تاویل متن استفاده می

 .(461: 1393)ر.ک: مکاریک،  و قابل فهم کردن و شرح دادن است کردن، به زبان خود ترجمه کردن و روشن

 هرمس که است شده تأکید افالتون، کراتیلوس رسالۀ در. بود خدایان آورپیام و رسول هرمس» یونان اساطیر در      
 رو این از. (496: 1395 ر.ک: احمدی،) «آورپیام هم و است کنندهتأویل هم است؛ آفریده را گفتار و زبان که است خدایی

 تقسیم( مدرن) جدید و قدیم دورۀ دو به را هرمنوتیک«. است متن تأویل و تفسیر دانش هرمنوتیک» که گفت توانمی
 .کنندمی

 قرن از که ـ هومر آثار تمثیلی تأویل در شرح و تفسیر شناسی،لغت صورت به هرمنوتیک خاستگاه» :قدیم دورۀ     
 هم که را مسیحی هرمنوتیک آغاز. است تورات بر خاخامی تفسیرهای و شرح در و ـ شد آغاز میالد از پیش ششم
 میالدی اوّل قرن در که کنندمی تعیین یهودی فیلون زمان از است، پذیرفته تأثیر یهودی سنّت از هم و هومری سنّت
 .(15: 1393 واینسهایمر،)« کرد روشمند را مقدّس کتاب
: است شالیرماخر هرمنوتیک به مشهور که نخست دورۀ: شودمی تقسیم بخش دو به دوره این :جدید دورۀ     

 که اینظریّه برآمد؛ تفسیر عام نظریّۀ ساختن صدد در که بود پژوهشگری اوّلین آلمانی، متألّه ماخر، اشالیر فردریش»
 .(462: 1393 مکاریک،) «بست کار به نیز مذهبی متون از غیر متونی مورد در را آن بتوان
 مؤلّف نیّت به که کوشندمی او پیروان و دارد تأکید مؤلّف نیّت قطعیّت و واحد معنی بر شالیرماخر هرمنوتیک در     

 هایتالش نخستین. دهندمی اهمّیّت متن درک برای هم متن حاشیۀ مطالب از ایپاره به گروه این. کنند پیدا دست
 جلب وقتی بار اوّلین هرمنوتیک دانش»: گویدمی دیلتای ویلهلم. بود مقّدس کتاب تأویل و تفسیر برای هرمنوتیکی

 این از آن از پس. (377: 1394 دیلتای،)«شد پروتستان مذهب برای اساسی ایمسئله مقّدس کتب تفسیر که کرد توجّه
 شد. استفاده هم ادبی متون ویژه به متون دیگر فهم برای روش

 پذیرندنمی را متن قطعیّت او، پیروان و شالیرماخر برخالف دوره این پردازاننظریه مدرن، هرمنوتیک دوم دورۀ در    
 و پردازاننظریه جمله از هیدگر مارتین و دریدا ژاک گادامر،. است مهم خواننده تفسیر و برداشت که هستند برآن و

 هستند. جدید هرمنوتیک پشتیبانان
 

 سوال اصلی و پیشینۀ تحقیق
چگونه تاویل های حماسی و دینی دارد و آنها این پژوهش پاسخی به اینکه، عطار در دیوانش، تلمیح به کدام داستان

 کند؟یا تعبیر می
های عرفانی آن و رستم و حماسه و شاهنامه های متعددی در بارۀ یوسف )ع( و تفسیرها و تاویلها و مقالهکتاب    

 نوشته شده است. نگارنده، به این اندک، از آن بسیار بسنده نمود:
ترین ویژگی متون تفسیری عرفانی، تاویل و توجه اند که مهم( در پژوهش خود، تاکید کرده1398پروینی و دسپ )     

هایی از تاویل ایات قرات در مثنوی را از مثنوی معنوی برگزیده ( نمونه1398به اسرائیلیات است. تاج بخش و اسدی )
داستان هایشان از اند که عرفا در تاویل( یادآور شده1397اند. دهقانی و انصاری )و تاویل مولوی از آنها را بررسی کرده

حضرت یوسف، بیشتر، برای بیان قصۀ روح و سیر و سفر روح در سلوک عرفانی و گذر از چاه ذلت به ماه عّزت، 
های اصلی نظریۀ گریماس را در داستان حضرت یوسف مشخص ها یا نقش( کنش1397اند. سلطانی )استفاده کرده

د که پیوندی ناگسستنی میان زبان و بافت اجتماعی و ان( به این نکته رسیده1397زاده و فرهادی )کرده است. حاجی
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بیرونی داستان حضرت یوسف وجود دارد و داستان بر اساس نکات برهانی، عاطفی و گفتمانی مناسب با کنعان و مصر 
و تاریخی م از دید مرحوم استاد سرکاراتی، ( ضمن طرح نظریۀ حماسی بودن رست1394شکل گرفته است. شهرویی )

از دیدگاهی دیگر، اعالم کرده است که بر جایگاه اساطیری رستم تکیه و تاکید کرده است. ستاری و بودن رستم 
اند که بر اساس دیدگاه آبراهام مزلو، رستم ( با بررسی داستان رستم و اسفندیار به این نتیجه رسیده1394همکارانش )

( بر مبنای توجه 1392ن کامل است. گلی و اسدی )های فردخودشکوفا یا همان انسادر این داستان دارای تمام ویژگی
های شاعران از داستان حضرت یوسف، نگرش شاعر را موثر برتاویل و نوع شبه در تصاویر شاعرانه از تاویلبه وجه

( داستان شیخ صنعان و هفت وادی عرفان را با 1390اند. مبارک )تاویل را موثر بر تصویر ساخته شدۀ شاعر دانسته
( زمان پیدایش اعتزال و 1384حضرت یوسف در قرآن مجید، مقایسه و تطبیق کرده است. نصرحامد ابوزید )داستان 

( شیخ اشراق را 1383طاهری )تاویل در فرهنگ اسالمی، مربوط به اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوم دانسته است. 
های فلسفی ساختارشکنی اندیشهگر داستان رستم و سهراب معرفی کرده و خاطر نشان کرده است که وی، با تاویل

الی تاویلش گنجانده است. امّا، پژوهشی که به خود را که برگرفته از تفکرات یونانی، ایرانی و اسالمی هستند، در البه
 ته باشد، دیده نشد.های عطار از دو برنام رستم و یوسف)ع( پرداخبررسی تاویل

 

 بحث
هرچندکه عارف بودن عطار، سبب گرایش کلی او به منابع اسالمی شده است و همین نیز سبب گشته است که تعبیرها 

های او بیشتر به آیات متشابه و احادیث و نظایر آن برگردد  امّا، نباید فراموش کرد که روش عطار تاویل کردن و تاویل
بخشد؛ چنانکه وی، داستان و اتفاقی را تاویل و موافق میل خود، بدان معنا می اژهاست و وی هر سخن و هر و

و سپس آنرا به : هفده و بیست(1378)ر.ک: عطار، ای پر سابقه داشته است، از گذشتگان، گرفته الطیری را که پیشینهرساله
و سپس در تاویالتش از داستان هر جستجوی هفت منزلی پرندگان یا هفت خانی طالبان پادشاه پرندگان کرده است 

پرنده را برابر با انسانی و هر وادی را برابر با میدان و منزلی از منازل سایرین الی اهلل و هدهد را راهنما و پیامبر حقیقت، 
قرار داده است و از قاف، حضرت الوهیت و از سیمرغ خداوند را اراده کرده است و از سی مرغی که خود فانی شده 

جان و اصل خویش و آینه حقیقت دیدند و به این گمان رسیدند که سیمرغ همان شناخت و رسیدن به دل، جانِ را در
روح واقعی انسانی بوده است که چون حکم مرگ پیش از مرگ را دارد و به لطف خداوند آراسته است، بدل به بقای 

های داستانی که در اغلب آثار عطار هست، او را مثیلهای و تها و استعارهشود. سلسلۀ به هم پیوستۀ تاویلجاودان می
از این روست که در دیوان عطار، عناصر حماسی نیز از تاویل  (102و100: 1386)عطار، نمایاند. گرا میبسیار تاویل

اند. )توضیح اینکه، حروف غ، ق، د و ب، در اند به کار رفتهای باالتر از آنچه که بودهاند و در مرتبهبرخوردار شده
 ارجاعات، مخفف کلمات غزل، قصیده، دفتر و بیت هستند( 

 

 رستم
ترین و برترین قهرمان عرصۀ حماسه و شاهنامه است و با همه، شتابزدگی و نسنجیدگی و بی گمان رستم پهلوان

ران و ایرانی در ناخودآگاه ملی ایرانیان است. تایید هایش، نمایندۀ پر ارج و قرب و توانمند و بی مثل و مانند ایغفلت
رستم و داستانش، نشانگر عالقه به ناخودآگاه ملی ایرانیان و نیز اندیشۀ ایرانی و بزرگداشت آنهاست. عارفان و از 

در دیوان های حماسی و تاویل آنها جمله عطار، پیوندی استوار با مردم و عالیق انان دارند و انعکاسی مثبت از داستان
ترین ها به مردم است که سبب شده سختعطار بیانگر، عشق و عالقۀ عطار به ایران و ایرانی است. همین دلبستگی

  (732-735: 1362)ر.ک: عطار، انتقادها از حکمرانان و حاکمان ستمگر در آثار عطار، رقم بخورد. 
 که جامه نوینی را به تن کرده است.کاری های عطار هستند رستم و داستان او، یکی از این دست    
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 آردنوشدارو به بر کشته پسر می
 (15: ق1362طار، )ع                                   
 یا مگر آه دل ستم دستان، این دم 

 

 زد سنان سبحانه تا بر سر نامردمی، می
 

 (28: ق1362 عطار،)                                   

 کژدمی، انگیختی چون رستمیاز نیم پشه  
 

 تر از اسفندیارگُردتر ا زرستم و رویین
  

 (17: ق1362 عطار،)                                   
 نیستی در پنجۀ مرگ ار زسنگ و آهنی 

 

 صفت شدبسا رستم که اینجا زن
 

 (250: غ1362 عطار،)                              
 بی خبر گشت خبر یافت از تو و زخود 

 

  همچون رستمی خوش با وطن آمد همی حالج
 (260: غ1362 عطار،)                                    

 افتاده شد وطن کز آن خویشتن، نهد برکیدل 
 

است تا مشّبه را به، استفاده کردهها، عطار رستم را در معنای اصلی به کاربرده و از وی به عنوان مشبّهدر این نمونه     
تر سازد. در این موارد خبری از تاویل نیست ولی توجه عطار به رستم و حماسه به عنوان نمونۀ برتر، آشکارتر و نمایان

بودن عناصر حماسه در نزد گوینده و دهد و خبر از زندهفراخی دید و وسعت نظر این عارف بزرگ را نشان می
خان، نریمان و سام ، سهراب، تهمینه، رودابه، شغاد، سودابه، توس، بانوگشسب، هفتشنوندگان دارد. با اینکه از ببربیان

دهد که وی در دیوان سخنی به میان نیامده است اما، ژرفای توجه عطار به رستم، به ویژه در نکات اجتماعی، نشان می
  اندیشیده است.با شاهنامه و حماسه مانوس بوده و بدان می

بیند و از تلمیحات به داستان رستم، شاعر قهرمان مورد نظرش را بسی واالتر و برتر از رستم میدر بخشی دیگر       
نماید که قصد دارد با استفاده از نگاه مثبت و خوبی که به حماسه در نزد خود او و خوانندگان و شنوندگان چنان می

هاست ن رقم بزند. برایند این عمل، تایید حماسهوجود دارد، فضای کلی را با تغییردادن نگرش مثبت از حماسه به عرفا
انجامد. وی رستم را مندی دو سویه در این داد وستد به غنی شدن فرهنگ ایرانی میها به سود عرفان. بهرهو تاویل آن

ای از یزهدهد و رستم مقبولیت یافته در اندیشۀ ایرانی را در آماز جایگاه پهلوانی به پهلوان روحانی و مردخدا ارتقا می
پهلوان، دهند و رستم عالوه بر جهانها معنای رستم را گسترش میبخشد. این تاویلپیروزی برون و درون ارتقا می

کند. مرد راه خدا، رستم دستان اصلی است. رستم معناهای دیگری چون مرد خدا و پهلوان روحانی را نیز پیدا می
شود سه را بردوش دارد و اینجا با افزایش معنا، دچار تحولی معنایی میای است که بار سنگینی از اسطوره و حماواژه

 گیرد که پیش از آن نداشته است:  و چیزی از معنا را دربرمی
 مردی رستم، همه دستان بود

 

 (327: غ1362 عطار،) 

 در بر مردی که این سر پی برد 
 

 کی توانی شد تو مرد این حدیث
  

 (339: غ1362عطار، )

 رستم به دستان کی شودهرصبی  
  

  میدان الشه تازد رخش رستم کی شودگر به 
 (340: غ1362 عطار،)

 نیستی عطار مرد او که هر تردامنی 
 

 رستم در جوشن آیداگر صد 
  

 (275: غ1362 عطار،)

 روزه شود اینجا کم از طفل دو 
 

اصلی ذهن خود را در تاویل  حماسه، تصویر اش ازعطار در بیتی شگرف، ضمن نشان دادن اطالع کافی و بایسته     
آنکه پسر زال است  بعِ رستم به مردخدا، و زال به دنیا آشکار ساخته است. به ظاهر، در این بیت، عطار، رستم را به تَ

دانه خوار سیمرغ معرفی کرده است ولی آگاهی او از اصل داستان، سبب شده است این تصویر را بسازد چراکه سیمرغ، 
شدن رستم به دست اسفندیار زورگو، به دیدار او انده شدن پرش بوسیلۀ زال و در هنگام اضطرار و زخمیبا سوز

گوید که باید به دیدگاه اسفندیار که شناساند و میآید و این سیمرغ است که تیر گز پرورده در آب رز را به او میمی
تا او را نابود کند و خود را از حیرت و آشفتگی ناتوانی پذیرترین قسمت وجود اوست، پرتابش کند و بر آن بزند آسیب
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به برطرف کردن حیرت مرد تاویلی زیبا از توانایی سیمرغ حق، این در توانایی و اسارت در عین آزادی، رهایی دهد. 
با  که در دنیا که برای او، زندانی بیش نیست، مختار نهاده شده است، او تنها با سیرت و صورت رستمی و خدا است

 تواند بگذرد:تکیه بر توان خویش است که از خان حیرت، می
 زانکه با این جمله زر، این زال نی زال زر است 

 (10: ق1362 عطار،)

 دانۀ سیمرغ جو چون رستم و بگذر ز زال 
  

عشق جدا های خود، رستم را از عاشق راستین و از انگیزتر آن است که ببینیم عطار در تصورات و اندیشهشگفت    
ای است که از توافق بیند. تاویل رستم به عاشق و روح، نکتهداند و گاهی وی را چون روح، گرامی و ارجمند مینمی

دهد، یعنی وی شاهنامه و داستان رستم را خوانده و ازآن خبر کامل و پذیرش کامل حماسه از طرف عطار خبر می
 آن را به عشق، عاشق و جان تعبیرکرده است:داشته و با مضمونش هیچ مخالفتی نداشته است که 

 سر هر مژۀ تو، رستم عشق
 

 (446: غ1362عطار، ) 

 در صف دلبران به سر تیزی 
 

  را رستم به است زآنکه رخش تند
 (98: غ1362 عطار،)

 توسن عشق تو رام توست و بس 
 

 که هرگز رخش چون رستم نباشد 
  (265غ: 1362 عطار،)

 آنچنان خویطبایع را نباشد  
 

 با فلک همعنان همی یابم
  

 (20: ق1362 عطار،)

 رخش فکرت که رستم جان راست 

ها نیز، گاهی عرفان، گاهی معشوق را از حماسه و رستم که مظهر حماسه و دلیری و توانمندی است در این نمونه    
 نهد. در اینجا، رستم، استعاره از مرد دالور، مردِ مرد است:برتر می

 افکنت  شکنج زلف رستماز 
 

 (740: غ1362 عطار،)                     

 ایبر جمال خویش حیران کرده 
 

 تا هست خود این کمان به بازویش
 

 (444: غ1362 عطار،)                            

 خواهم که ببیند ابرویش رستم 
 

 مرد چو رستم را چون بچۀ یک روزهصد 
 (684: غ1362 عطار،)                          

 در دق و ورم مانده، از رشک، هالل تو 
 

ها و کاربردهای دیوان عطار، معانی پیروز، قوی،  مرد دالور، مردخدا، روح در یک نگاه، واژه رستم در این نمونه     
سرایندۀ در این کار، عرفان را جدای از حماسه است به خود بگیرد. گمان نگارنده بر این است که توانستهو جان را 

انگاشته است و از هدف حماسه که همانا مردم و اعتالی آنان است به در هم تنیدن آن دو و با نقدهایی که بر نمی
حاکمان و حکمرانان در آثار خود آورده است، حمایت کرده است. در یک قصیده از دیوان عطار که مشحون به 

توان افسوس و دریغ عطار را بر اوضاع و ای و آمیخته به عناصر دینی است، براحتی میاسطوره تلمیحات حماسی و
 احوال پریشان و حکمرانان ستمگر آن روزگار مشاهده کرد:

 وین جهان استخوان همی یابم
 

 آن جهان مغز این جهان است همه 
 

 قیمت او گران همی یابم
 

 هر سبک روح را که اخالصی است 
 

 یابمدام نان همیدانۀ 
 

 ورزندهر صناعت که خلق می 
 

 یابمپیر بازارگان همی
 

 اهل بازار را زغایت حرص 
  

 یابمدان همیزیرک و خُرده
 

 خلق را در امور دنیاوی 
  

 یابمتا کیان را کیان همی
 

 رفت نسل کیان کنون بنگر 
 

 دو سه گرگی شبان همی یابم
 

 بر سر یوسفان کنعانی 
  

 کاویان همی یابمرایت 
 

 بر سر هر خری که گاو سر است 
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 مردگان زندگان همی یابم
 

 خبرندزندگان مردگان بی 
 

 تاج نوشیروان همی یابم
  

 (20: ق1362 عطار،)             

 های تحت زمینجملۀ ذرّه 
 

گرفته است. در شاهنامه، رستم کیقباد در این نمونه، کل داستان مربوط به درفش کاویان و کیانیان مورد تاویل قرار     
های ناشی ازآن، را به دستور زال، از البرز کوه به ایران آورد و وی در دوران آشفته حمالت افراسیاب و خشکسالی

اند، بنیاد گذاشت. عطار تناسبی سلسلۀ کیانیان را که به تاویل عطار، بر حق، ایرانی، فرهمند و خوب برای مردم بوده
 خورد.یابد و بر این شرایط افسوس و دریغ میان وقت و روزگار خودش با این معانی نمیمیان حاکم

کند. داستان کاوه و شود که هم کیانیان و هم کاوه را به ذهن متبادر مینکتۀ دیگر مربوط به درفش کاویان می     
آورد. کاربرد خرگاوسر رخ را فراهم میفرزندان کشته شدۀ او در بیداد ضحاکی، زمینۀ قیام مردمی به رهبری فریدون ف

دهد که میهنی ایرانیان، نشان می -گران و به زور بر ایران، حاکم شدگان، و سواستفادۀ آنان از نمادهای ملیبرای اشغال
 محابا، بر آنان تاخته است.رفتار نامناسب ایشان، دل شاعر را به درد آورده است و از همین روی، وی، بی

دو نمونه هم که بی ارتباط با داستان رستم نیست، کلیت داستان مورد تاویل قرار گرفته و از آنها ارادۀ در این      
 اند، گشته است. معنایی غیر از آنچه که برایش ساخته شده

 رخش کبرت را عنان چندی کشی
 

 (787: غ1362 عطار،)                   

 سازمت گلگون اشکپیشکش می 
 

 آردمیتیغ افراسیاب 
   

 (180: غ1362 عطار،)                   

 خیز و خون سیاوش آر که صبح 
 

عطار در چند مورد نام رخش را به کار برده است. رخش خاص، رخش فلکی و رخش حسن. هرچند که واژۀ       
در « ت»رستم هم دارد. دهد وتنها اشاره به اسب ویژه رستم ندارد ولی اشاره به داستان رخش، معنای اسب را هم می

تواندشد و همانگونه که گفتیم عطار با آگاهی از کل گردد و تاویل میکبرت، عالوه بر منظور شاعر، به رستم هم برمی
بیند. نمونۀ نهایی از تلمیح همانند است، مشابه میداستان رستم و فخر و کبر اوست که ان را به رخشی که تند و بی

توان به هدف پیام عطار دست یافت. پیداست که اید و جز از طریق تاویل کل داستان نمینمعطار، بسیار شگفت می
هایی به خون سیاوش به دستور افراسیاب و نیرنگ گرسیوز و تیغ گروی زره، ... به خون اسیاوشان و درختی با برگ

شانگر حمایت طبیعت از ای نهای اسطورهشکل سیاوش بدل شد که همین روییدن و رویش درخت را در نمادگرایی
هایی خونین بدانیم که اند. حال اگر خون سیاوش را استعاره از اشکحق و حقیقت و نشان از حقانیت سیاوش دانسته

شود برای ریزد، به زعم نگارنده، درختی بارور میدمان و در راز و نیاز با خداوند بر زمین میسالک و عارف در سپیده
اه همگان و شاهدی بر حضور در حضرت دوست. البته تعارضی در تشبیه صبح به اردوگاه اثبات حقانیت او در پیشگ

شود که با نگرش منفی عطار به زمان و نابود کنندگی آن با اهریمن و استعارۀ تیغ افراسیاب برای خورشید دیده می
سیاوش را به پایان رسانید دارای کوتاه کردن و به پایان رسانیدن عمر آدمی، قابل تصور است که با افراسیاب که عمر 

 مشابهت باشد. 
های آنها دارد. ها و تاویلها و اشارات حماسی آثار عطار، از دقت نظر او در انتخاب تلمیحبررسی دیگر نام      

در « ت»دستیابی به آمیختگی اشارات دینی و حماسی نیز از این نمونۀ الهی نامه ممکن است. در این نمونه، ضمیر 
گردد و شاعر پس از بیان آن داستان، پرشی نیز به ویژه به رستم در مقابله با اکوان دیو بازمیت به مخاطب و بهجنگ

مثال آن دو عرصه که به شهادت شاهنامه، رستم بوده داستان بیژن و منیژه کرده است بی آنکه از قهرمان اصلی و بی
به پیروزی در برابر اهریمنان و تورانیان )دیوان و دشمنان( بهره برده کلیت داستان است، سخنی به میان بیاورد، با تاویل

و آن را زبان حال عارف مجاهد برای پیروزی بر شیطان و نفس قرار داده است. بی گمان، بدون تاویل کل این دو 
نیا )الدنیا سجن ای، امکان دریافت معنا مقدور نخواهد بود ضمن اینکه، استعارۀ چاه برای داسطوره –داستان حماسی 

الکافر( که برابر با زندان تن برای روح و چاه برای بیژن نهاده شده است، با آن دو داستان آمیخته شده  المومن و جَنّه
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های دنیاست، آماده ای عرفانی که همانا مبارزه و ستیز با نیرنگاست شاعر را برانگیخته است تا برای بیان حماسی نکته
 و پیروز کند:

 او بر سر این چاه، سنگتنهاد 
 

 (124:  1392 عطار،)           

 ولی اکوان دیو آمد به جنگت 
 

سازد. این گفتارها جز دینی روبرو می -آمیز بودن تلمیح عطار، خواننده را با پارادوکسی حماسیگاهی نیز شطح     
توانند شد. ادعای آثار عطار، معنایابی نمیدر « حالزبان»در سایۀ تاویل احسن از کلیت داستان و توجه به تعریض و 

 هاست:جم بر لوح محفوظ از آن نمونهبرتری جام
 نگه کردم چو جام جم نباشد

 

 (265: غ1362)عطار،           

 رفت دوش از لوح محفوظسخن می 

های لفظی ساختارشکنیمندی از اسلوب معناپروری و عطار نه به زبان منطق و خرد معاش و دنیایی، بلکه با بهره     
جم و معنایی )یا به قول خودش، طرز عجیب گوهرفشانی از دریای معانی( که با تاویل همسویی شگرفی دارند، جام

، (325: 1377)دهد. این بیت، چنانکه استاد صفا را بر لوح محفوظ یا در نگاهی تاویلی دل را بر عرش برین برتری می
است، امّا، معنای آن در گرو تاویل داستان « پیرایه و روان و خالی از هرگونه آرایشبی"در بارۀ اشعار عطار گفته است: 

گیرد. این جام که در شاهنامه از آنِ کیخسرو جام جم و سیرتحولی آن در ادب فارسی از حماسه تا عرفان را در برمی
منیژه و قدرت پدرش افراسیاب است. است به کی رازآشنا، نشان داد که بیژنِ نیرنگ گرگین دیده، اسیر چاه عشق 

 اند.سپس عرفا و از جمله سنایی، این واژه و معنای آنرا گرفته و با استعاره قرار دادنش، از آن دل را اراده کرده
 

 شنوی بسی وکم بیش آن واندر
 

 شنوی بسی جم جام قصه 
 

 توست دل غم و نشاط مستقر
 

 توستدلجمجامکهدان یقین به 
 

 دیدن اوتوان در اشیا جمله
 

 دیدن جهان کنی تمنا گر 
 

 بیند دل چشم است سرّ آنچه
  

 (150: 1348سنایی، )              

 بیند وگل آب نقش سر چشم 
 

 
 کردها دل طلب جام جم از ما میسال  کردآنچه خود داشت بیگانه تمنا می

 کردگفت آن روز که این گنبد مینا می
  (137: غ1381حافظ، )

 داد حکیمبین به تو کیجهانجامگفتم این 

جم، هویداست، ضمن اینکه عّزت منشا بخشایندۀ های جاماز سخن حافظ هم، احاطۀ دل عارف به تمام ویژگی      
کند، همان معنایی که پیش از حافظ، عطار معناگرا آن را این جام و قدمت آن، کفه را به نفع دل عارف سنگین می

 سروده است.
سپس این هردو اندیشه)عزت دل عارف و عزت آفرینندۀ دل( به عطار رسیده و وی رمزگرایانه، جام جم را بر      

: 1379)ر.ک: جعفری،  لوح محفوظ که سرنوشت و مقدرات همه چیز و کس در آن نوشته شده و غیر قابل تغییر است

دهد. راز نهفته در این شیوۀ بیان سادۀ پرمعنا و می جان بودن آن، برتری، به واسطۀ جاندار بودن این و بی(142-124
برد که خواجۀ ارباب راز، حافظ کند و نگارنده گمان میاستدالل فراسویی و ماورایی است که عطار را متمایز می

 توجه به این بیان معناپرورِ رندانه و ستیزمندی ناسازها )پارادوکسیکال( نبوده است.  شیرازی نیز بی
دانسته است که افزون بر دالوری و پیروزی، مردی میعم نگارنده، عطار، رستم راستین را سالک و عارفبه ز     

صورت داستان خان طلب تا حیرت و فقر و فنا باشد. در اینپرور، پشت سر گذارندۀ هفتآراسته به عشق، جان و جان
م و جنگ و بروز دادن دالوری و مردانگی خواهد های میدان رزاهلل با همان دشواریالیرستم، داستان سلوک و سیر

 . (71-91: 1392)ر.ک: صدقی، ای عیارانه از حماسه و عرفان است بود که آمیزه
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 اشارت و تلمیح عطار به داستان جمشید هم خبر از درهم تنیدن عناصر دینی و حماسی و تاویل کل داستان  دارد:    
 جم رواستگر فرو خواهدفتاد ازدست، جام

 (31: غ1362 عطار،) 

 پایان کارجمداشتفرق خواهدبرارّه چون 

تهی و دستور ضحاک برای بریدن داستان فرار جمشید از دست ضحاک، و گرفتار شدنش در میان درختی میان       
منزلت آن درخت و جمشید با ارّه، تاویل به بدسرانجامی در دنیا شده است و جام جم که استعاره از روح و ارج و 

انسانی است و از دست دادن جام جم، ضمن اینکه اشارتی دور به از دست دادن انگشتری و خاتم سلیمانی دارد که با 
گردد، تاویل به دنیاداری و دنیاپرستی هم شده است تا به همراه ارّه بر فرق برابر نهادگی جم و سلیمان ممکن می

لهی خود را مسخ خواهد کرد برایش عذاب در انتهای کار یا همان داشتن، در معنای، این باشد که اگر فردی روح ا
 نماید. های گفته شده ممکن میدوزخ و جهنم و کیفر در آخرت امری پسندیده خواهدبود. اینهمه تنها با تاویل

 با متضاد واژۀ کاربرد شیوۀ به و است( محورواژه) واژگانی او دیوان در عطّار هایتأویل بیشتر با اینهمه، ساختار     
واژه )مثل رستم برای مرد عاشق یا  همان کاربرد یا اصلی )مثل عقالی مجانین و دیوانه برای خردمند راستین(؛ واژۀ

های سرایی و اندیشهو همراه با مغانه «اشارت زبان» یا عارفانه شکنساخت زبان عطار، زبان . نمایدروی می روح(
 -منطقی) علمی هایحوزه از خویش هایتأویل همۀ در که کوشدمی همواره او محتوایی، نظر از و است قلندری

 پیوند عرفانی و اساطیری نمادهای میان او آن، بر افزون. کند سفر (عادت خرق و کرامت) عرفان فراخنای به( استداللی
 کند.می برقرار

 

 )ع( یوسفحضرت 
زندگی حضرت یوسف است. این عالقه و کثرت کاربرد و های دیوان عطار، نام و داستان ترین تلمیحیکی از مهم

های متون عیاری و جوانمردی را در تواند باشد. نخست اینکه، عطار، بسیاری از ویژگیتلمیح، ناشی از دو چیز می
های عیاری و جوانمردی، های خود از دیوانگان خردمند گنجانده است و حضرت یوسف در سلسلهالی داستانالبه

شود و ر کنار علی بن ابیطالب )ع(، اصحاب کهف، یوشع بن نون و حضرت ابراهیم خلیل )ع(، نام برده میپیوسته د
گیرد. فرض این نوشته بر های جوانمردی و عیّاری هم قرار مینام بردن از وی در دیوان عطار، در سویۀ توجه به آیین

)مثل شیخ صنعان، دختر ترسا، مرید صادق شیخ  های واقعی و خیالی عطارآن است که برخی از قهرمانان داستان
صنعان، هدهد(، از جوانمردان و عیاران، هستند. دوم اینکه، عزّت و ذلّت و مضمون زندگی و رفتار برادران و یعقوب 
)پدر( و زلیخا و عزیز مصر و چاه و زندان و بردگی او، با مضامین تغزلی، تناسب ویژه دارند و نه تنها عطار که 

 اند.یان دیگر نیز بدانها اشاره و تلمیح داشتهغزلسرا
روش عطار در تاویل و تعبیر از تلمیح به داستان حضرت یوسف، درست مثل داستان رستم است: تاویل واژۀ     

یوسف، تاویل شخصیت او و تاویل داستانش. عطار واژۀ یوسف را استعاره از سالک، رهرو عالم جان و نمایندۀ واقعی 
های داستانی حضرت یوسف )ع(، روح، کیمیاگر و معشوق قرار داده است. در این موارد و در تاویل خداوند، دل،

. بیشترین کاربرد استعاری واژۀ (90: 1384، شمیسا، 158: 1357)ر.ک: آهنی، تر است ها، ملموسمجاز عقلی بودن این استعاره
جوی راستین بوده است. وی یوسف را و سالک حقیقتیوسف، به ترتیب، برای خداوند، مردان خدا )مرد عالم جان(، 

استعاره از خودش و نیز استعاره از طالب خودخواه هم قرار داده است که جامع و وجه شباهت عطار به یوسف را باید 
در سفرهای متعدد او و شاید در نابرادری برادران باید جستجو کرد و خودخواهی یوسف را از دقت نظر شاعر در 

 طفی زندگی حضرت یوسف باید دریافت نمود:مسایل عا
 عطار، تا که از تو چو یوسف جدا فتاد

 (466: غ1362عطار، )                        

 اممن شهر، ترک گفته، بیابان گرفته 

 ها بالییکشی در چاه محنت
 

 (848: غ1362 عطار،) 

 یوسف، خودپسندیکهوگرهمچون 
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 کاروان برآمد فریاد ز
 

 (280: غ1362 عطار،) 
 بگذشت به کاروان چو یوسف 

 
اند و خبر از دقت نظر شاعر در های عطار به یوسف )ع( از گذرگاه همانندی، گذشتهها، تلمیحدر این نمونه      

نیازی وی خواندن داستان حضرت یوسف دارند. به ویژه، تعبیر خودپسندی برای یوسف)ع(، جز از طریق آگاهی از بی
پذیر نیست. یوسف در این تعبیر، مفهومی استعاری و استعاره از انسانی زوایای مختلف داستان، امکاناز زلیخا و 

 معمولی است با زیبایی و خودپسندی و بالکشی و درد غربت و دیگر وجوه بشری.
ین دهد. در اگاهی عطار، شخصیت واقعی و شخصیت نبوی و روحانی وی را مورد تلمیح و سپس تاویل قرار می   

شود گیرد و دستاویزی میهای وجود یا نبوت و روحانیت ایشان، مورد توجه عطار قرار میموارد یک جنبه از جلوه
 دارد: ای که خواننده را در پیچ و خم تلمیح و تاویل، برخوردار از لذت متن میبرای ایجازهای معناپرورانه

 یوسف مصریت اندر چاه نیست
 

 (117: 1362 عطار،)                          

 بر سر آی از قعر چاه نفس از آنک 
 

 اگر یوسف برون آید زپرده
  

 (165: غ1362 عطار،)

 به صحن صدبیابان درنگنجد 
  

 که من جز چاه و جز زندان ندیدم
 

 (509: غ1362 عطار،)

 حکایت چون کنم از ملک یوسف 
 

 آری چو یوسفم من و ایشان برادرم
  

 (22: ق1362 عطار،)

 خبر برادر خویشم لقب کندهر بی 
 

 صر جان عالم شو که مرد عالم جانیبه م
 (29: ق1362 عطار،) 

 قدسی برآی از چاه ظلمانییوسفای 
 

 همچو یوسف بوی پیراهن نهی
  

 (839: غ1362 عطار،)

 بارندهی لیک قسم عاشقان 
 

در هر یک از این موارد، یوسف مصری )خداوند و دهد که وی ها نشان میهای عطار در این نمونهتوجه به تلمیح   
دیدۀ روح(، یوسف برون از پرده )خداوند و تجلی حق(، ملک یوسف )مینو، عالم باال و معنویت(، یوسفم )ستم

نابرادران(، یوسف قدسی )مرد خدا(، همچو یوسف )مردخدا و نبی حق(، به بخشی از حقیقت وجودی و شخصیت 
دهد که جایگاه معنوی ها نشان میز همان وجه به تاویل نام وی پرداخته است. تاویلحضرت یوسف نظر داشته و ا

حضرت یوسف که از جوانمردان است در نزد عطار چنان واالست که آنرا استعاره از خداوند و زیبایی وی را استعاره 
دهد که گرایش دینی و می های عطار به رستم و یوسف نشاناز تجلی حق در نظر گرفته است. مقایسۀ تعداد تلمیح

ها( ها )در مستعارلههای حماسی و پهلوانی است. این تفاوت در محتوا و معنای استعارهجوانمردانۀ وی بیش از عالقه
کشد ولی یوسف نبی را مستعارمنه، و کند و برتر میدهد که عطار رستم را تا به حدّ مردخدا تاویل مینیز نشان می

دهد؛ و همین نکته تفاوت درجۀ جایگاه حماسه و دین یا برتری دین بر حماسه را در ن قرار میخداوند را مستعارله آ
های پیامبران شناسانۀ شعر دورۀ عراقی که آگنده از داستانهای سبککند. این نکته، با ویژگیاندیشۀ عطار برمال می

های استعاری این د. مفهوم کلی تاویلدهاست و نیز با گرایش عرفانی عطار و سبک فکری او، همسویی نشان می
 دیده از برادران، تجلی حق و زیبایی حق و مردخدا و نمادی مینوی است. یوسف ستم»دهد که بخش، نشان می

توان به هدف و ای از آن است که میهای عطار، تنها از راه تاویل کل داستان یا بخش عمدهدر دستۀ دیگر از تلمیح    
ای از استعاره و تلمیح هستند که در گزارش عطار به برد. این گونه ابیات اغلب آمیزهخن عطار پیمعنای نهفته در س

 گردند:   ای از معنا بدل میهایی مجزا هتند که با تاویل به خوشهشوند و گویی دانهخواستۀ قلبی وی تاویل می
  گشته درآمد به چه افتادتا یوسف گم

 (150: غ1362 عطار،)                 

 از عمد سرچاه زنخدان بنپوشید 
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 آیدبوی پیراهن او سوی پدر می
  

  (15: ق1362 عطار،)                       

 یا مگر باد به پیراهن یوسف بگذشت

 لحد بر جمله شد زندان دریغا
 

 (6: ق1362 عطار،)                         

 خانه هر یوسف که دیدیدر ین غم 
 

  برآیی زچاهجهد برکن تا 
 

 (705: غ1362 عطار،)                      
 یوسف قدسی تو ملک تومصر 

 
که در چاه افتادن یوسف، در داستان اصلی، برایند کار و اندیشه برادران یوسف و امری ناپسند است درحالی      

های جمال و انسان به واسطۀ دیدن زیباییشدۀ انسان است شده در اینجا، حقیقت و خداوند است که گمیوسف گم
افتد و البته که پسندیده و ارزشمند است. این در چاه افتادن، بارها و حق، یا همان چاه زنخدان، در چاه عشق الهی می

ای از داستان ومخالف با معنای بارها، خواستۀ قلبی عارف است. تاویل عطار در این مورد، در برگیرندۀ بخش گسترده
 آن است. اصلی

پدر )یعقوب( در این مورد، تاویلی از عاشق گرفتار هجران است و یوسف، تاویل حق و حقیقت و بوی پیراهن       
بخش بهار، دیدۀ عارف عاشق را بینا به یوسف، هر نشان و نمادی که وقت و حال عارف را خوش کند. باد حیات

که او به عنایتی از جانب حق نواخته شده است همانگونه که  اندازدکند و به این گمانش میحقیقت هستی و بهار می
 یعقوب با بوی پیراهن یوسف، حزنش به پایان رسید و امیدوار به وصل شد و بینایی خود را بازیافت. 

جوی راستین است. خانه، استعاره از دنیا است و یوسف استعاره از سالک حقیقتها، غمدر بیت سوم از این نمونه    
های باطل زلیخا بود. به حکم عقلی، شناسۀ ان زندانی شدن حضرت یوسف نمودار حقانیت او در برابر خواستهداست

های حضرت یوسف از کید برادران کند. بیشتر نامرادیفعل دیدی ما را از حضرت یوسف به مردان خدا منصرف می
خانۀ او باشد. سالک حقیقت جوی د دوران غم و غمتوانیابد.  پس میشود و تا زندان تحمیلی زلیخا ادامه میآغاز می

خانۀ اوست و تمام دلخوشی او به این است که های مقام و نام و نان و... و دنیا غمنیز، در دنیا یوسفی است گرفتار غم
او از  با مردن برهد و به دیدار جانان بی مثل و مانندش برسد ولی دو گور؛ )گور= تن و گور= قبر ( زندانِ بازدارندۀ

این دیدار هستند یکی با خاکی بودن و دیگری که قبر باشد با برزخ شدن میان روح عارف و حقیقت. در هم تنیدگی 
 تاویل چنان است که به تغییر محتوای داستان متناسب با خواست شاعر انجامیده است.  

پذیر است. کلمه تو ما را از داستان ن امکانها، نیز تنها با تاویل و در نظر گرفتن کل داستابیت چهارم این نمونه     
ای برای جستجوگر راستین حقیقت است و کند. یوسف قدس، استعارههای عطار میحضرت یوسف متوجه تاویل

ای برای عالم باال و منشا عالی انسان که به حقیقت وجودی او نزدیک باشد و چاه، استعاره از دنیا است. مصرف استعاره
جو، با زحمت ریاضت و رها شود به اینکه، ای انسان حقیقتباداستان حضرت یوسف، تاویل می مجموع این متن

کردن وابستگی به قدرت و نام و نان که چون چاه یوسف است، بکوش تا به عالمی برتر و باالتر که همانا جایگاه 
چون یوسف پیامبر است  مینوی و برین توست برسی در این صورت تو به حقیقت خودت که داشتن روح الهی هم

 یابی. دست می
های داستان حضرت یوسف، نکتۀ تاویلی ظریفی را گنجانده است و آن اینکه، وی با استفاده از عطار در تلمیح   

زیبایی یوسف)ع(، و نیز دور از دسترس بودنش، نام وی را استعاره از حضرت حق قرار داده است. بسامد این کار 
 کند. وی در این کار همچون ابن عربی، عمل کرده است: دی بودن را به ذهن متبادر میآنقدر زیاد است که عم

 نیست چشم کور را از وی بهی
 

 (838: غ1362 عطار،) 

 گرچه عالم، پرجمال یوسف است 
 

 تا برون آیم از این زندان، ز تو
 

 (681: غ1362 عطار،)

 یوسف عهدی برون آی از حجاب 
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 زندان درنگرام در چاه و مانده
 

 (399:غ1362 عطار،)

 تا فتادم از تو یوسف روی، دور 
 

 دل برده و جان به چاه افکنده
 

 (730:غ1362 عطار،)

 تو یوسف عالم و زنخدانت 
 

 من دست و ترنج پیش او دارم
 

 (529: غ1362 عطار،)

 او یوسف عالم است در خوبی 
 

 ده روان به کنعان از مشک کاروانیکر
 

 (802: غ1362 عطار،) 

 تو یوسفی و هردم زلف تو از نسیمی 
 

 ایپوست بر من همچو زندان کرده
 

 (740: غ1362 عطار،) 

 یوسف عهدی کزآن چاه چو سیم 
 

 عمر را در ماتم آن باختن
 

 (640: غ1362 عطار،) 

 کی توانی یوسفی ناکرده گم 
 

 م هیچ نومیدی که بوی پیرهن دارمندار
 (513:غ1362 عطار،)

 نسیمی گر نمی یابم ز زلف یوسف قدسم 

 زدست یوسف صدیق، دیدۀ بینا
 

 (5ق :1362 عطار،)
 خوش استکهکُشکشتنم تومن زدرکهوگر 

هرکدام از این ابیات را که بخواهیم گزارش بکنیم، ناچاریم کل داستان یوسف را در نظر بگیریم و پس از تاویل،        
منظور نظر عطار بوده است از آن دریابیم.  برای رعایت اختصار، اینک تنها به دو بیت  آن معنای ویژه را که شاید جزء

 افکنیم:پایانی از این ابیات و تاویل آنها، نظری می
تناسب دیدۀ بینا و یوسف، به بینا شدن حضرت یعقوب از بوی پیراهن سوم یوسف )به قول رودکی: سه پیراهن      

ر اندر... پیراهن پاره شده ازکید برادران، پیراهن از پشت دریده شده به دست زلیخا، سلب بوده است یوسف را به عم
پیراهن بینا کنندۀ چشم یعقوب(؛ صدیق لقب یوسف است و یادآور راستگویی و از عناصر عیاری است که عیار ملزم 

احیا است که به زبان صوفیانه، به رعایت آن است اگرچه به زیانش باشد. کشتن د راینجا معنای مخالف دارد و از نوع 
شود به دریافتن حقیقت مردن و مرگ پیش از مرگ است و گرنه نمی تواند دیدۀ بینا ببخشد. دیدۀ بینا هم تاویل می

 امور.
شود به و تشبیهی برای خداوند است. و کل داستان یوسف تاویل می یوسف در این بیت و دیگر ابیات، استعاره    

ام، اگر به خاطر گناهانم، شایستۀ عذاب هستم تو مرا  ن چون یعقوب، از اندوه دوری تو، نابینا شدهاینکه، خدایا، م
 کند. بکش، که این کشتن تو در واقع زنده کردن است و دیده حقیقت بین به من عطا می

صوفیانه، حال و مقام در بیت پیش از نمونۀ پایانی هم، یوسف قدس، استعاره از خداوند است. نسیم هم به تعبیر      
دهد که راهش درست است. بوی پیراهن دارد و به او نشان مییا خطر قلبی است که بعارف را به دیدار امیدوار می

بهره مانده و تمام اشتیاق و ذوقش در فراق معشوقش بر باد رفته و رنجور گشته است برای یعقوب و کسی است که بی
توانم به . گزارش کل بیت چنین خواهد بود که اگر چنان سعادتی ندارم و نمیو امیدش روبه ناامیدی گذاشته است

خطری قلبی و حال و مقامی خویشتن را امیدوار و روشن چشم نگهدارم، ناامید هم نیستم چراکه مثل حضرت یعقوب 
در اصل ها، به عاقبت به خیری و روشن چشمی که همچون بوی پیراهن یوسف )ها و دوریبا وجود تمام سختی

های روزگار فراق را به آب امید ام و همین برای من کافی است. آتش ناامیدیخوشم ودل بستهخداوند( است، دل
 نشانم.عاقبت به خیری، فرومی

 

 نتیجه
 های ادبی مهم در گذشته و حال است و در غرب برای متون دینی )عهد قدیم و جدید( و درتاویل یکی از رویکرد



 1255   /   )رستم و حضرت یوسف ع( بررسی تاویلهای دیوان عطار از داستانهای دینی و حماسی 

عرفانی و فلسفی و... به کار گرفته شده است. عارفان و شاعران و متون عرفانی به دالیل  مختلف و  ایران برای متون
اند. عطار از جمله بیان موضوعات معنوی و مینوی و تطبیق آنها با ابزارهای زبان حسی، ناچار از کاربست تاویل شده

ها و القاب پیامبران پرداخته است. دو برنام رستم و نیز به تاویل عالقه نشان داده و همچون ابن عربی به تاویل نام
اند. عطار رستم را به، مردِمرد و دالور، یوسف و نیز داستان زندگی آنان، در دیوان عطار، مورد تاویل فراوان قرار گرفته

سالک  مردخدا، پهلوان روحانی، پیروز و نیرومند، جان و روح و عاشق؛ و یوسف را برای خداوند، مرد عالم جان،
جوی راستین، طالب خودخواه، طالب حیران، دل، روح، معشوق و کیمیاگر تاویل کرده و استعاره قرار داده حقیقت

عرفانی و سبک -است. بسامد بیشتر تلمیح به داستان و نام حضرت یوسف و تاویل مداوم آن، همسو با گرایش دینی
ین است که عطار، دو قرن پس از فردوسی، با کاربست دیگر ا فکری و ادبی عطار و سبک عراقی است و نکتۀ مهم

اسالمی به -های دینی، روح ایرانیگیرد و از آمیزش آنها با داستانداند و به کار میها، آنها را زنده و کارآمد میحماسه
 گیرد.    هابهره میها و نامهای اغلب عرفانیش از آن داستاندمد و در تاویلمتن می
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