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یوسف و زلیخای  و تجلی آن درسوره یوسف  در تبیین مفهوم برهان رب

 کمال الدین بهزادو نگاره  جامی

 چکیده
دوره ای مصور از  بوستان سعدی که در الدین بهزاد در نسخهبا مقایسه نگاره گریز یوسف از اغوای زلیخا اثر کمال بیان مسئله:

پسین مکتب هرات کتابت و نگارگری شده است، با ابیاتی از بوستان سعدی که نگاره بدان اختصاص دارد، تفاوتی آشکار میان 

کالم سعدی و آنچه بهزاد در نگاره خود بدان پرداخته مبرز است، در حالی که در مطالعات پیشتر توجهی بدان نشده است. با 

توان یافت. تأویل نکات عرفانی تأثیرپذیری بهزاد از مثنوی یوسف و زلیخای هفت اورنگ جامی می هایی ازدقت در این نگاره نشانه

کار رفته در این مثنوی نیازمند رسیدن به درکی صحیح از آیات سوره یوسف قرآن است. پرسش اصلی پژوهش آن است که هب

آمده از هندسه مقدس و مشابه با تزیینات مساجد تیموری الجوردی و طالیی و نقوشی برهای غالب از رنگ بهزاد گیریهعلت بهر

رغم موضوع نگاره که لحظه پرتنش گریز یوسف و قرار گرفتن او در مظان اتهام خیانت در نگاره بهزاد چه بوده است. چنانکه علی

متفاوت با ابیاتی از بوستان سعدی است که در حقیقت، بدان تعلق  است، فضای نگاره فضایی روحانی است و از سوی دیگر کامالا 

 دارد.

 ها با نگاره بهزاد.در قرآن کریم و هفت اورنگ جامی و تطبیق آن« برهان رب»مطالعه اصطالح قرآنی  هدف:
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 مقدمه
 یبسیار ۀرموز و اسرار ظریفه و لطیف ،هایی که در قرآن کریم آمده است و در بطن آنترین تمثیلغنی از جمله

نَحْنُ نَقُصُّ  » :نهفته است، داستان حضرت یوسف)ع( است که خدای تعالی آن را احسن القصص خوانده است

. به (3)سوره یوسف، آیه  «إِنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ هَذَا الْقُرْآنَ وَ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ

قلم بسیاری از عارفان و ادیبان فارسی زبان مسلمان گردیده  ۀسبب غنای معانی، این داستان سرچشمه و جان مای

ادراک  ۀی آن بپردازند و اهل طلب را از سرچشماست تا پرده از تمثیالت آن بردارند و به تأویل و تبیین اسرار عرفان

 «جامی»اند متفکرانی که به داستان حضرت یوسف پرداخته ۀاز جملای بنوشانند و عطش بیفزایند. حق جرعه

معروف به خاتم الشعرا شاعر و عارف گرانقدر فارسی، کسی که داستان یوسف و زلیخا را در واالترین و گیراترین 

وابسته و هنرهای ایرانی و از آن جمله نگارگری ایرانی همواره  حد ادبی و عرفانی آن به قلم نظم درآورده است.

ترین و گرانقدرترین نگارگران تاریخ هنر پارسی ی از مهمعرفانی ایرانیان مسلمان بوده است. یک ۀپیوسته به اندیش

است. که روش او پسین مکتب هرات و اوایل مکتب دوم تبریز  ۀنگارگر دور (ه.ق942-860)« کمال الدین بهزاد»

 گریز ۀترین آثار کمال الدین بهزاد، نگارغنیترین و مهم ۀثیر بسیار داشته است. از جملأخود ت از بر هنرمندان پس

ه.ق در دربار  893ای از بوستان سعدی است که در سال زلیخا است. این نگاره مربوط به نسخهاغوای یوسف از 

مصر محفوظ و ماندگار قاهره و امروز در کتابخانه ملی  مده استآبه قلم خط و نقش در «سلطان حسین بایقرا»

ترین عرفان و ادبیات، یکی از غنی ۀحوزاز آنجا که حکایت یوسف و زلیخا در  (.264، 1،ج1397آژند، ) است

در صورت الدین بهزاد تمثیالت در باب عشق الهی است، در پژوهش حاضر با در نظر داشتن این فرض که کمال

بندی نگاره گریز یوسف)ع( از اغوای زلیخا تحت تأثیر آراء عرفانی عبدالرحمن جامی و مثنوی یوسف و زلیخای 

گردد. در گام ویکرد بهزاد در این نگاره و رویکرد سعدی در کتاب بوستان بیان میوی بوده است، ابتدا تفاوت ر

بعدی مثنوی یوسف و زلیخای جامی در کتاب هفت اورنگ بر مبنای سوره یوسف قرآن کریم و تفاسیر عرفا و 

ت او به آراء متکلمان از این سوره مورد دقت قرار خواهد گرفت. تفاوت رویکرد بهزاد با متن کتاب سعدی و اشار

آورد که  استاد نگارگر درصدد سوق دادن مخاطبان خود عبدالرحمن جامی در این نگاره، این پرسش را بوجود می

به دریافت چه مفهومی در آراء جامی بوده است؟ دریافت این مفهوم نیازمند مطالعه دقیق مثنوی یوسف و زلیخای 

اسالمی است. که البته کمك به رسیدن مخاطب به جان معنا -جامی بر مبنای آیات قرآن کریم و عرفان ایرانی

 .است ای برای آن هدفتواند باشد. و رنگ و نقش و ترکیب، بهانهترین هدف یك اثر هنری میترین و مهماصلی

 روش پژوهش
سعدی در کتاب  شت  سوره یوسف و تدقیق در چگونگی بردا ضر در جهت تبیین مفهوم برهان رب در  مطالعه حا

توصیفی -بوستان، جامی در مثنوی یوسف و زلیخا و نگاره کمال الدین بهزاد به روش تطبیقی و با رویکرد تحلیلی

شیوه کتابخانه شن از ای جمع آوری گردیدهصورت پذیرفته و اطالعات آن به  سیدن به ادراکی رو اند. به منظور ر

دیده و با ابیات دو کتاب بوستان و هفت اورنگ و مفهوم برهان رب از تفاسیر معتبر آیات سوره یوسف استفاده گر

 است. شدهنگاره کمال الدین بهزاد قیاس 

سوره یوسف و بهرپیشییه پپوهش  سلمان گیری متعدد عرفا و ادیبان ایرانهبدلیل اهمیت نمادین و عرفانی  ی م

ادبیات، عرفان و علوم  های، داستتتان یوستتف و زلیخا مورد توجه پژوهشتتگران در حوزهاز تمثیالت مربوط به آن
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تأویالت داستتتان یوستتف)ع( در تأملی بر »در مقاله  (1393« )مالمیری و مدیر »جمله  آن قرآنی بوده استتت. از

نگاهی به تفسیر  »در مقاله  (1384« )دستجردی »و  «متون عرفانی بر پایه امهات متون نظم قرن ششم تا نهم

های ادبی و قرآنی داستان حضرت یوسف به جنبه« نامه اثر پیرجمالی اردستانی اصفهانیسوره یوسف یا یوسف 

سی تطبیقی نمادپردازی در حکایت»نیز در مقاله  (1395« )حجازی » اند.پرداخته سف و زلیخا»برر با نگاره  «یو

صتترفاا به تطبیق نگاره بهزاد با ابیات  «از نستتخه بوستتتان ستتعدی دوره تیموری «گریزدیوستتف از دام زلیخا می»

ست. سعدی پرداخته ا ستان  ضر اما مطالعه تطبیقی میان آیات قرآن، هفت اورنگ جامی و  بو پیش از مطالعه حا

از سوی دیگر در خصوص  انجام نگردیده است.نگاره بهزاد بصورت متمرکز بر مفهوم برهان رب در سوره یوسف، 

سف از زلیخای کم سعدی در ال الدین بهزاد که نگارهنگاره گریز یو ستان  صوری از بو سخه م ست مربوط به ن ای ا

صورت گرفته عمدتاا ها و نقوش این نگاره از جنبه بندی و رنگبه تحلیل ترکیب مکتب نگارگری هرات، مطالعات 

صرفاا صری و  ست که از آن جمله می ب شی بوده ا  (1398« )پورمندرجبی و  »توان به پژوهش مرتبط با حوزه نقا

رحمانی و  »و « تحلیل نگاره یوستتف و زلیخا اثر کمال الدین بهزاد بر استتاس نظریه ترامتنیت ژرار»تحت عنوان 

شتتی نگاره پژوه ، موردیهیرشتتای در هنر با رویکرد هرمنوتیکی پژوهش میان رشتتته»( با عنوان 1394) «نائینی

سف و زلیخا اثر بهزاد شاره « یو صوری نگاره بهزاد بودها صوری نگاره را بر نمود که متمرکز بر وجه  ساختار  اند و 

توجه به مطالعه تطبیقی نگاره بهزاد با متن ادبیات و  لذااند، مبنای نظریات غربی مورد نقد و تحلیل قرار داده

سف به گونه سوره یو سیر  سعدتف صله گیری کمال الدین بهزاد از متن ابیات  ی و البته پیوند آن با ای که علت فا

سوره یوسف قرآن کریم، بخصوص نقش کلیدی تف سیر مفهوم برهان رب مثنوی یوسف و زلیخای جامی و آیات 

و برداشت متفاوت سعدی، جامی و بهزاد از آن مفهوم، از قلم و نظر پژوهشگران دور مانده است.  در سوره یوسف

ره در خدمت متن بوده استتتت و بهترین راه در جهت مطالعه که نگارگری ایرانی هنری بازتابی و هموادر حالی

دقیق آن، تطبیق متن ادبیات و تأویل آن به مدد قرآن و عرفان اسالمی است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته 

 شده است.

 اثر کمال الدین بهزاد گریز یوسف از اغوای زلیخا ۀگارن
آن را در حدود  الدین بهزاد ای است که کمال، یکی از شش نگاره (1)تصویر گریز یوسف از اغوای زلیخا ۀنگار

بوستان سعدی به سفارش سلطان حسین بایقرا یکی از از ی اه.ق  برای تصویرسازی نسخه 894-893های  سال

)آژند،  گارگری هرات به تصویر کشیده استمکتب ندوره پسین پرور تیموری در  دوست و هنر شاهزادگان هنر

(. در این نگاره فضاهای مختلف یك کاخ با جزییات و تزیینات بسیار و تلون و تکثر فراوان 262 -264 ،1ج ،1397

افتد. دو اما چشم بیننده براحتی و در اولین نگاه به دو پیکره می ،تصویر گردیده است. با وجود تزیینات فراوان

طالیی  ۀکنند. در نقطدو پیکره هدایت میها را بسوی های نگاره چشمسقف گنبدی و خطوط پلکان و کتیبه

نوری بر گرد سر تصویر شده است. از فرم پیکره مشخص است که  ۀای سبز رنگ و هالمردی با جامهۀ تصویر، پیکر

روبرو است و دست دیگرش در دستان زنی که بر زمین افتاده و  قصد گریز دارد. یك دست وی رو بسوی قفل درِ

زن سرخ پوش بر روی ایوانی نقش گردیده  ۀارد و سعی دارد مانع از رفتن او گردد. پیکرای قرمز رنگ در بردجامه

شده نوشته  «حکایت یوسف و زلیخا» ای عبارتنماید. در قسمت باالی تصویر بر کتیبهکه جدا از بنای کاخ می

که به حکایت یوسف و زلیخا  است ه کتیبه ابیاتی از بوستان سعدیاست. در قسمت باالیی و پایینی نگاره نیز بر نُ

امضای استاد نگارگر به یادگار مانده است.  «عمل العبد بهزاد» کوچك دیگری نیز عبارت ۀدر کتیب. پردازدمی
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کار رفته در تزیین بنای تصویر شده در این نگاره و رنگ غالب طالیی و هها و نقوش گیاهی و هندسی باسلیمی

فضایی مقدس هستند و جز  ۀکنند به تزیینات مساجد تیموری داشته و القاای شباهت الجوردی در آن، به گونه

هیچ عنصر بصری دیگری به تنشی که در موضوع این  پلکان سمت چپ نگاره، تقریباا ۀخطوط مورب و شکست

 ای ندارد. زلیخا و قرارگیری او در مظان اتهام خیانت، اشاره ۀگریز یوسف از وسوس ۀنگاره یعنی لحظ

وجود دارد که در آبی رنگ  ۀچند کتیب، ، در تزیینات معماری کاخگرددبهزاد نظر  ۀاگر با دقت بیشتری به نگار

ظریفی  ۀکه روشنگر نکتاند، کما اینمطالعات پیشین صورت گرفته در باب این نگاره، مورد دقت قرار نگرفته

زیرین جایگاه دو  ۀ. یك کتیبه در باالترین قسمت سمت راست نگاره و پنج کتیبه در ایوانی که در طبقهستند

 ۀها اشاره به تاریخ نگارگری این اثر دارد و در پنج کتیب. متن یکی از کتیبه(2تصویر ) استپیکره نقاشی شده

ها با زیرکی اشاره سه بیت از مثنوی یوسف و زلیخای جامی نوشته شده است. بهزاد با استفاده از این کتیبه ،دیگر

 به تأثیر پذیری خود از مثنوی یوسف و زلیخای جامی نموده است:

 

  
 

ها تنها ها محدود نیستتتت و در حقیقت متن کتیبهارتباط میان این نگاره و مثنوی جامی تنها در همین کتیبه

و به نوعی توجه  بودهای به تأثیرپذیری بهزاد از مفهوم مورد نظر جامی در مثنوی یوستتتف و زلیخای وی اشتتتاره

 . دهدبیننده اثر را به مثنوی یوسف و زلیخای جامی سوق می

 حکایت یوسف و زلیخا در بوستان سعدی
پردازد داستان یوسف و زلیخا میسعدی در باب نهم از بوستان خویش در باب توبه و راه صواب، طی دوازده بیت به 

پس  ۀناپاک بهتر است از توب ۀگیرد که حذر کردن از اندیشو از آن بعنوان تمثیلی به جهت بیان این نکته بهره می

پردازد که وقتی زلیخا از عشق از ارتکاب عملی نادرست. وی در این بخش از مثنوی خویش به این حکایت می

 ای بر صورت مرمرین بت خود کشید تا بت شاهد عمل ویپارچه تمنای وصل یوسفتاب شد، پیش از یوسف بی

خواهی در محضر خداوندی که می نباشد. در این حال یوسف اندوهگین شد و زلیخا را گفت که چگونه از من

؟ و که تو خود از روی بت سنگین خود شرمساریهمواره حاضر و بیناست، عملی ناصحیح مرتکب شوم، در حالی

 :که خطایی کند و مجال عذرآوری برایش باقی نماندناپاک خواند، پیش از آن زلیخا را به توبه از اندیشه

 و شام دادان تبام معتکف  و ا بر ر از رخامتتتمص بانوی   داشت بتی 

 رتزشت آیدش در نظ  که مبادا  د و سرته رویش بپوشیتدر آن لحظ

 بر ز نفس ستمکاره دستبه سر  به کنجی نشست یوسف  غم آلوده 

 که برگرد و ناپاکی از من مجوی روان گشتش از دیده بر چهره جوی

 پاک  خداوند  از  باد   شرم مرا  روی سنگی شدی شرمناک در  تو 

 (315 ،1383، )سعدی 

 

 آمال گنج  هایش خانه فضای  اقبال صبح  هایش هصف صفای 

    آنجا     نظارگی    اگر 

 گذشتی
 ز حسرت در دهانش آب گشتی

در او جز عاشق و معشوق کس 

 نی
 گزند شحنه و آسیب عسس نی

 (189 ،1378)جامی،            

 .1تصویر

سف از اغوای زلیخا، هنگار  گریز یو

هزاد ب ین  هرات، کمتتال التتد  ،

عدی، 893 تان ستتت ه.ق،  بوستتت

 دارالکتب مصر، قاهره.

 .300، 1ج ،1397آژند،منبع: 

پ
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 یوسف و زلیخا در هفت اورنگ جامیمثنوی 
است. هفت اورنگ کتابی است برآمده از مکتب مثنوی یوسف و زلیخا، اورنگ پنجم از کتاب هفت اورنگ جامی 

آراء عرفانی خود را به خصوص در باب عشق الهی بیان نموده است.  ادبی هرات که جامی در آن به مدد تمثیل،

سبحه  .4تحفه االحرار،  .3سالمان و ابسال،  .2سلسله الذهب،  .1هفت مثنوی یا اورنگ آن به ترتیب عبارتند از: 

 خردنامه اسکندری. .7لیلی و مجنون و  .6یوسف و زلیخا ،  .5االبرار، 

به مدد تمثیل به  ی یوسف دارد وجامی در مثنوی یوسف و زلیخا، نگاهی بسیار لطیف و عمیق به آیات سوره

ممکن نکاتی نغز در باب عشق الهی، وحدت وجود، وجود حق، تجلی حق، جبر و اختیار و تنزیه  زیباترین شیوه

-تر بیان گردید، داستان یوسف و زلیخا در ادبیات فارسی و عرفان ایرانیکه پیش. چنانداشته استحق را بیان 

با پرداختن به تمام وجوه داستان اسالمی بسیار مورد توجه بوده است، اما در این میان، جامی تنها کسی است که 

و از  قرآن کوشیده است شریفه آمده است، به تأویل آیات یوسف ضرت یوسف مطابق با آنچه در سورهزندگی ح

 در ادبیات فارسی است. یوسف)ع( ترین بیان از داستانکامل جامیمثنوی  رواین

 داستان حضرت یوسف در قرآن کریم
 ۀسور. قرآن کریم است که در جزء دوازدهم و سیزدهم این کتاب مقدس جای دارد ۀیوسف دوازدهمین سور ۀسور

است که بطور کامل از ابتدا تا انتها مختص یك داستان است. از کودکی حضرت کریم ای از قرآن یوسف تنها سوره

، از حسادت برادران یوسف و جدایی او از پدر و در چاه گرددپدرش یعقوب نسبت به او آغاز می ۀیوسف و عالق

گوید تا عزیز مصر بالیدنش، ماجرای عشق همسر عزیز مصر و تهمت و به زندان افکندنش می ۀافتادنش، در خان

غرض این سوره بیان والیتی  » :یابدرسد و برادران و پدرش یعقوب را دوباره میبه اوج عزت مییوسف آنجا که 

اش دارد. البته آن بنده که ایمان خود را خالص و دلش را از محبت او پر کرده و است که خداوند نسبت به بنده

ای را خداوند خود عهده دار امورش شده و او را چنین بندهدیگر جز بسوی او، بسوی دیگری توجه نداشته باشد. 

کند. آنچنان که او را کند و راه نزدیك شدنش را هموار و از جام محبت سرشارش میبه بهترین وجهی تربیت می

دست هم داده باشند، او را بزرگ هسازد. هر چند اسباب ظاهری همه در هالکتش دست بخالص برای خود می

(.100-98، 11ج ،1378عالمه طباطبایی ،  )«کندمی چند حوادث همه او را خوار بخواهند، عزیزش کند. هرمی

پتطبیق آیات سوره یوسف، با یوسف و زلیخای سعدی، جامی و نگاره  بهزاد

ست که  ضر آن ا ستان،  در ابیاتنکته قابل تأمل در بخش حا سعدی از کتاب بو سف و زلیخای  حکایت کوتاه یو

استاد سخن با بیان این داستان در صدد ارایه تفسیری از آیات سوره یوسف قرآن کریم نبوده است و صرفاا از آن 

ش بیانتمثیلی زیبا به جهت در  ستان و ذیل باب توبه و  ناپاک ۀنیکویی ترک اندی سثواب کتاب بو  .تبهره برده ا

به  و رویکردی متفاوت به این داستان داشته استاد نگارگرتوان دریافت که بهزاد می ۀبا نگار ابیاتاین  ۀسدر مقای

جامی را در  ۀو همستتویی با اندیشتت ستتعدیو این تفاوت دیدگاه با  پرداخته استتتدان تر و گیراتر بای کاملگونه

که البته نقطه اوج داستتتان  ستتوره یوستتف دارد24و23و22بهزاد اشتتاره به آیات  ۀکند. نگارخویش ثبت می ۀنگار

ست سوی خداوند به یوسف می 22آیه  .یوسف و زلیخا ا ه پاداش کچنان ،پردازدسوره به اعطای حکمت و علم از 

ست.  سف  23آیه در نیکوکاران ا سف کرد، یو صد مراورده با یو صر ق سف، هنگامی که بانوی عزیز م در سوره یو

سخ به تمنای زلیخا در ارتکاب به عملی ناپاک گفت: به خدا پناه می ست. پا برم، همانا که او بهترین مأمن و مأوا ا
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یوسف از قبول خواسته زلیخا سوره یوسف نیز علت آنکه  24 ۀسازد. در آیهمانا خدای من ظالمان را رستگار نمی

. اما در طول تاریخ اسالم (11،159ج ،1378)عالمه طباطبایی،  خود را دید «برهان رب»امتناع ورزید، آنست که 

وجود داشته است. « برهان رب»و« احسن مثوای»،«حکمت»و در میان مفسران قرآن، تفاسیر متفاوتی از کلمات 

اشتتاره کمال الدین بهزاد  تواند مفهوم مورددر این میان خوانش جامی در مثنوی یوستتف و زلیخا از این آیات می

شد.در نگ سعدی با صله آن با ابیات  ص اره خویش و علت فا ست که اتالق ا ضروری ا اوج » الحطتبیین این نکته 

و دستتت در گریبان یوستتف  نیروی شتتهوت بر زلیخا ۀستتوره یوستتف، نه به علت غلب 24تا22به آیات  «داستتتان

شیدن او ستک صیرت ا ضیض آن نزد اهل ب صورت و البته ح ستان نزد اهل  . منظور از اوج ست. که این اوج دا

ستان، بیان جان مای شتن  یو علت میل ننمودن یوسف به گناه و رو سوره یوسف ۀدا شق بی وی دا سوی آن ع ب

ست که علت الهی منتها و بی زوال  ست آن برهان و چه  «برهان رب»به تعبیر قرآن، دیدن آن ا ست. و اما چی ا

 بهزاد وجود دارد؟ ۀارتباطی میان آن مفهوم با نگار

 در سوره یوسف بر مبنای تفاسیر معتبر مفهوم برهان رببیان 
ثالثی مصدروجود دارد؛ برخی آن را  اختالفآن میان لغت شناسان ریشۀ ۀای عربی است که درباربرهان واژه

از ریشه مشتقبرخی دیگر آن را  ،(121 ،1392 راغب اصفهانی،) شدنسفیدبه معنای « بُرْهانا -یَبْرَه -بَرِهَ»مجرد

ولی » (.476، 13ج ، 1332)ابن منظور،  انددانستهدلیلو حجّتو به معنای « بَرهَنۀا -یُبَرْهِنُ -بَرْهَنَ »رباعی مجرّد 

به معنای سفید شدن بوده و پس از آن بر کالم آشکاری که ابهامی « بَرِهَ یَبْرَه»در اصل مصدر واژهنیست این بعید

از « بَرْهَنَ»طور اشتقاق انتزاعی فعل رباعی  به شده و سپساتالقز روشنی که در آن خفایی نیست ندارد یا چی

 ،1376معین، )« و دلیل قاطع استواضحمعنای دلیل و حجّت و بیان ه ب لغتبرهان در  آن اشتقاق یافته باشد

در میان تفاسیر معتبر متعدد آیات سوره یوسف از متکلمان و عرفای مسلمان، تفسیرهای متعددی از  (. 516، 1ج

توان به موارد ذیل گردیده است. که از آن جمله میسوره یوسف و اصطالح قرآنی برهان رب بیان  24تا  22آیات 

إن فعلته هذا و خنته بعد ما » رشیدالدین میبدی در تفسیر کشف االسرار و عده االبرار آورده است: اشاره نمود:

(. یعنی اگر چنین کنم )که 40، 5، ج1371)میبدی، « اکرمنی و أحسن مثوای فأنا ظالم و إنَّه ال یُفلِحُ الّظالمون

استه تو را ای زلیخا اجابت کنم( و به خداوندگار خود خیانت کنم، بعد از آنکه او مرا بزرگ داشت و جایگاه مرا خو

کند. میبدی به نقل از امام جعفر نیکو داشت، پس من ظالم باشم و بدرستی که خداوند ظالمان را رستگار نمی

گفت که برهان حق، جمال نبوت بود و نور علم جعفر صادق)ع( »نماید: صادق)ع( برهان رب را چنین تعریف می

تا بنور و ضیاء آن راه صواب بدید از ناپسند  «عِلْماا آتَیْنَاهُ حُکْماا وَ»و حکمت که در دل یوسف نهاد. چنانکه گفت: 

 (. 58، 5)همان، ج« برگشت و به پسند حق رسید. نه خود رسید که رسانیدند. نه خود دید که نمودند

سوره یوسف نقل  24)ع( از مفهوم برهان رب در آیه  تفسیر امام رضا «عالمه مجلسی» «االنواربحار»در کتاب 

گرفت. همسر عزیز اراده کرد و اگر یوسف برهان رب خود را ندیده بود، او نیز تصمیم می» گردیده است که فرمود:

 1403عالمه مجلسی، ) « ی گیردکند، بلکه تصمیم بر آن نیز نملکن او معصوم بود و معصوم نه تنها گناه نمی

 (. 82، 10ج  ،ه.ق

سوره یوسف، به آشکار شدن عفت نفس و طهارت دامن  22آیه ذیل  «المیزانتفسیر »در  «عالمه طباطبایی»

عِلْماا  آتَیْنَاُه ُحکْماا وَ  » کندیوسف و همچنین عشق و محبتی که یوسف نسبت به پروردگار خویش دارد، اشاره می

)عالمه  داند که خاص بندگان مخلص او استو آن را موهبتی از سوی پروردگار می «نَجْزِی الْمُحْسِنِینَکَذَلِكَ  وَ
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مَعَاذَ اللَّهِ ِإنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ » زلیخا، پاسخ  ۀ، در برابر خواست23در تفسیر آیه عالمه (. 11،159ج ،1378طباطبایی، 

یوسف را بدان راهنمایی نموده و یاد تمامی اسباب، حتی  محبت الهی داند کهرا همان توحید خالصی می «مَثْوَایَ

، 24در بیان تفسیر آیه  ایشان(. 165، 11ج ،1378 ،باییطعالمه طبا) یاد خودش را هم از دلش بیرون افکنده

دهد و آن نوعی از علم مکشوف و داند که خداوند به بندگان مخلص خود نشان میبرهان رب را همان برهانی می

شود که دیگر به هیچ وجه میل به معصیت که نفس آدمی با دیدن آن چنان تسلیم میدنی است یقین مشهود و دی

  (.176 ،11ج همان،)   کندنمی

داند که در همه احوال زندگی ، برهان رب را علم توحیدی می«تفسیر موضوعی قرآن»در  «جوادی آملی»آیت اله 

دیده است مانند ابراهیم که در آتش رفت و به احدی تکیه یوسف برهان رب را » یوسف همراه و یاور او بوده است:

رود و نه هراسی دارد و نه از کسی غیر خدا نکرد چون برهان رب را دیده بود و چون موسی کلیم که به دریا می

بیند. وقتی در رود، برهان رب را میخواهد چون برهان رب را دیده بود. یوسف وقتی درون چاه میکمك می

آید، برهان رب را شود و شادمانه و پیروزمندانه و فرشته منش بیرون میخطر گرفتار غریزه جنسی میبحبوحه 

شود. هر وقت یت رب با گناه جمع نمیؤر کند. اصوالابیند. این علم توحیدی است که همه مسایل را حل میمی

(. 137، 7ج  ،1393)جوادی آملی، « بیندیبیند که خدا او را مبیند و نیز نمیکند جمال حق را نمیانسان گناه می

. دانسته استتجلی پروردگار را مراد از برهان رب  «یوسف ۀتفسیر سور»نیز در  «ایمحی الدین الهی قمشه»

چنان لبریز و غنی از نیکویی و که بینای تجلی حسن خداوند چون دیده به منتهای زیبایی بینا نمود، آنچندان

تواند بگرداند. یوسف از آنجا که کمال عشق الهی را دیده به غیر از او و کمتر از او نمیزیبایی گردیده است که 

ادراک کرده بود و کمال حسن را دیده بود، و به آن نور نامتناهی رسیده بود، میلی بسوی گناه نداشت که گناه 

احمد »جامی، ۀ برآمده از اندیشو این معنایی است ( 1394ای، )الهی قمشه ظلمت بود و دوری از آن نور حقیقت

بر مبنای تعالیم احمد غزالی نیز آنکه دل به نور حقیقت روشن دارد، در جمله صور عالم . «ابن عربی»و  «غزالی

تواند دید و این مقام کسی است که حقیقت عشق ذات معشوق را نمی ۀیابد و هیچ جز جلوجز جلوات حق را نمی

)غزالی،  آن باشد که تفاوتی میان عاشق و معشوق نماند و این مقام وحدت باشدرا دریافته باشد. و حقیقت عشق 

اند و های محی الدین ابن عربی داشتهبندیه ارادتی خاص به آراء و اندیشهپیروان فرقه نقش(. 143-144 ،1394

جناب، بخصوص در  ترین شارحان آراء ابن عربی و پیرو آنجامی که از بزرگان این فرقه بوده است، یکی از بزرگ

-82 ،1362)زرینکوب،  وحدت وجود، و عشق الهی بوده است و در آثار خود بسیار بدان پرداخته است ۀباب مسأل

ای در برابر جمال داند. چونان آیینه، جامی یوسف را تجلی جمال خداوند میمورد مطالعه حاضر در تمثیل (.83

برابر اهل صورت بنشیند، حجابی گردد میان دیده و حقیقت. و چون ای که بنا به رأی ابن عربی در خداوند. آیینه

تواند در برابر اهل نظر باشد، گویای حقیقت گردد. یعنی چون اهل ظاهر در آن بنگرد، جز صورت خویش را نمی

. (89 ،1381)ابن عربی،  دید و چون اهل حقیقت در آن بنگرد، در صورت خویش جز جمال حق را نخواهد یافت

که  کسی استجز عاشق حقیقی نیست و عاشق حقیقی رحمن جامی در باب این نکته که بینای تجلی حق عبدال

، از جهت آنکه چشم دلش بینای حقیقت گردیده، در مثنوی یوسف و دل از هرچه غیر معشوق تهی ساخته است

 زلیخا آورده است:

 مانده    متتگرفتاری  صورت ها    به مانده  پنداریم   د تتبن  در   همه 
 گراید  صورت وی تدل س یك   کجا رو نماید معنی  به   گر  صورت  ز 

 از آن در گردن آرد تشنه اش دست داند که در کوزه نمی هست یقین 
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 سفالش    ده تتنم دی    یاد   نیاید  زاللش   دریای غرقه   ازدتتس  چو
 (130 ،1378جامی، )                

 گیرد کام  کی  دیگری   وصل  ز  گیرد آرام     دلبری با   دل   چو 
 جمالش  باغ    از چه تتغن یك  جهان  کمالش   کلك از   نقطه  یك فلك 

 حبابی  گردون   قدرتش    رتتتبح    ز تابی  خورشید   حکمتش   نور   ز 
 غیب  پرده    حجاب  در   ته تتتتتنهف تهمت عیب از   پاک  بود  جمالش

 ر یك عکسی انداختتز روی خود به ه ساخت نه ها تتآیی  جهان ذرات  ز 
 اوست  رخ  عکس   گریتبن و تنیک  چو به چشم تیز بینت هر چه نیکوست
 تاب را  عکس  نبود  ل تاص پیش  که  چو دیدی عکس سوی اصل بشتاب

 مانی نور   بی  ،شود ر تآخ عکس  چو  مانی  دور   ار    اصل  ز   اهلل  معاذ
 وفایی    دانتتچن   گل   رنگ   ندارد  بقایی   چندان  را    عکس  نباشد 

 بگذر   اصل    سوی  به    وییتج  وفا  بنگر اصل    روی  به   خواهی  بقا 
 (164، )همان 

 

 

 

 

 تجلی مفهوم برهان رب در نگاره بهزاد
سوره یوسف، بر مبنای ابیات  24تفسیر جامی از اصطالح برهان رب در آیه چنانکه در بخش پیشین بیان گردید، 

 جامیاست. و دیده بستن بروی غیر حق، پس از بینای حقیقت حق گردیدن او در باب یوسف و زلیخا، عصمت 

بسال آعالوه بر تأکید بر این برداشت خود از مفهوم برهان رب در مثنوی یوسف و زلیخا، در مثنوی سالمان و 

برهان  ای به ماجرای اغوای زلیخا و گریز یوسف دارد، مجدداانیز، آنجا که در تمثیلی کوتاه اشاره کتاب هفت اورنگ

 کند:رب را عصمت یوسف بیان می

 یاد که  ناید  با  تو  کس را  از  پری  جوابش    داد    یوسف   کای    پریزاد

 ام سنگمعتتصومی ۀشیش  مزن بر مگیر  امتروز   بر   من   کار  را   تنگ

 (118، 1378)جامی،                  

 دریافت  زود  اش یزدانی  عصتمت  لیك   برهتتانی  ز  غیبش   رو  نمود

 (56، 1378 ،جامی)                             

زلیخا اثر کمال الدین توان به طور حتم و قطعی این نکته را بیان نمود که در نگاره گریز یوسف از اغوای گرچه نمی

بهزاد، کدام یك از تفاسیر مفسران از اصطالح قرآنی برهان رب بیان گردیده است. اما آنچه مسلم است آنکه بهزاد 

در صورت بخشیدن به ابیات داستان یوسف و زلیخا، آنچه در ابیات بوستان سعدی آمده را تصویر ننموده است. از 

استان که مربوط به لحظه گریز یوسف و در مظان اتهام خیانت قرار گرفتن آنجا که علی رغم تنش این بخش از د

توان به های غالب الجوردی و طالیی نقش گردیده است، میاوست، در این نگاره فضایی به دور از تنش با رنگ

این تأویل رسید که بهزاد این لحظه گریز را از دیدگاه زلیخا و یا دیگران، بلکه از دیدگاه یوسف که در آن لحظه 

برهان رب خود را دریافت، به تصویر درآورده است. تفسیر بهزاد از برهان رب خواه عصمت یا حکمت یا تجلی 

مفهوم برهان رب، از منظور نظر سعدی فاصله گرفته است. اما  پروردگار بوده باشد، به هر روی این نگاره بر مبنای

این نگاره ابیاتی از مثنوی یوسف و زلیخای جامی را آورده است و از آنجا که در  ۀاز آنجا که بهزاد در هشت کتیب

 (159 ،1386)جامی، بندیه بوده آن روزگار جامی مردی فاضل و بسیار مورد احترام و معتبر و قطب طریقت نقش
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(، این احتمال که تأویل بهزاد نیز از مفهوم 362، 3، ج1362و بهزاد نیز یکی از مریدان وی بوده است )خواند میر، 

ای در یابد، کما اینکه نگاره نیز نکتهبرهان رب در این نگاره به تبعیت از جامی، عصمت یوسف بوده باشد، قوت می

کاخی که زلیخا در تمنای  نگاره بهزاد،توان دریافت به چه علت در می رواز این دهد.تقابل با این دریافت نشان نمی

 ۀآراسته به نقوشی برآمده از هندسبلکه این کاخ  ، بینیمنمی رد رابنا کو شهوانی  تصاویر اغواکنندهبا وصال یوسف 

آنچنان که گویی دو پیکره در مسجد یا فضایی متبرک و مقدس  است.های الجوردی و طالیی مقدس و رنگ

از منظر  کهبهزاد این واقعه را نه از چشمان زلیخای صورت بین، بلو این نکته بدان جهت است که حضور دارند. 

و خود را در مقام وحدت با  ندیدجز تجلی پروردگار خویش را به مدد برهان رب، نگارد؛ آنگاه که یوسف می

  .یافتگار خویش پرورد

 نتیجه
یوسف در قرآن یکی از منابع مهم عرفای مسلمان در بیان اسرار عشق الهی و تبیین تفاوت میان  ۀمبارک ۀسور

 «برهان رب» گردد، مفهومعشق حقیقی و عشق مجازی بوده است. یکی از مفاهیمی که در این سوره بیان می

ناپاک تهی داشت و  ۀرغم اغواگری و تمنای زلیخا دل از اندیشاین سوره، علت آنکه یوسف علی  24 است. در آیه

میل وصل زلیخا و عمل ناپاک را ننمود، برهان رب بیان گردیده است. به عبارتی مرز میان عشق حقیقی و عشق 

، آنگاه که یوسف در مقام معشوق از زلیخا و هوس او توان دریافتیوسف می ۀسور 24تا 22مجازی را در آیات 

. در حقیقت این داستان تمثیلی داردگرداند و رو بسوی خدای خود که معشوق حقیقی است، نگاه میروی می

است در تمنای بیان تفاوت میان جلوه جمال حق از برای دو خلق؛ زلیخایی که اهل صورت است و در آیینه جمال 

ه معبود خویش، برهان رب را جوید و یوسفی که در مقام وحدت با یگانخداوندی جز تمنیات نفس خویش را نمی

در ادراک و تطبیق این  .بیندنمی خویشنیکوی حتی در جمال   یابد و در آیینه عالم جز خدای خویش رادر می

و آن بهزاد نیز علت فاصله جویی وی از ابیات سعدی مشخص گردید گریز یوسف از اغوای زلیخا اثر معنا با نگاره 

برهان رب در سوره یوسف، به هفت اورنگ جامی نظر داشته و آن برهان را دیدن بهزاد در تفسیر مفهوم اینکه 

 ای است که دیده و دل از غیر خدای خودجلوه پروردگار یوسف در آینه هستی یافته است که این مقام از آن بنده
وق به روشنی با ادراک ظرایف ف و این مقام عصمت است. پاک گردانیده و از حجاب نفس خویش رها گردیده باشد

ای که توان دریافت به چه علت در تصویر کاخی که زلیخا در تمنای وصال یوسف بنا کرد، تصاویر اغواکنندهمی

بینیم و در عوض کاخی آراسته به نقوشی برآمده از هندسه مقدس زلیخا در آن تعبیه نمود را در نگاره بهزاد نمی

ه گویی دو پیکره در مسجد یا فضایی متبرک و مقدس حضور بینیم آنچنان کهای الجوردی و طالیی میو رنگ

به مدد عصمت نگارد؛ آنگاه که از منظر یوسف می کهدارند. بهزاد این واقعه را نه از چشمان زلیخای صورت بین، بل

البته از آنجا که هنر  .یافتو خود را در مقام وحدت با پروردگار خویش  ندیدجز تجلی پروردگار خویش را خود، 

ترین هدف از تدقیق در هر یك از آثار نگارگری نگارگری ایرانی هنر بازتابی و در خدمت متن بوده است، اصلی

تر از مفاهیم است که بندی، دریافتن جان کالم و رسیدن به ادراکی عمیقایرانی نیز فارغ از رنگ و نقش و ترکیب

آن و مفهوم برهان  24تا  22سوره یوسف و بخصوص آیات البته از رهگذر مطالعه نگاره بهزاد، در مطالعه حاضر نیز 

 .ما هیشیاء کَنی األرِأ هماللّ رب در تفاسیر معتبر قرآن و مثنوی یوسف و زلیخای جامی مورد دقت قرار گرفت.
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