
 

  )ع(قرآني حضرت يوسف  داستان مضامين
  در شعر معاصر

 زاده اهللا ايران نعمت

  ، تهرانبايي دانشگاه عالمه طباطاستاديار زبان و ادبيات فارسي
 سيد احمد ذبيحي

  جهاد دانشگاهي گيالن استاديار زبان و ادبيات فارسي
  )09/12/1389 :، تاريخ تصويب20/06/1389 :تاريخ دريافت(

 چكيده

دليـل محتـواي غنـي و        از ديرباز نويسندگان و شـاعران جهـان اسـالم بـه           
ايـن  . انـد   هاي متعـالي اخالقـي قـرآن كـريم، از آن تـأثير پذيرفتـه                ارزش

اثرپذيري در كار شاعران گاهي مشهود بوده است؛ ماننـد اقتبـاس و درج؛              
  گاهي با تصوير و صورخيال همـراه بـوده اسـت؛ ماننـد تلمـيح و اسـتعاره                 

  تأثيرپــذيري شــاعران از قــرآن . و رمــز و ســاير شــگردهاي تــصويرآفريني
اول، ميـزان انـس بـا كـالم         : كريم به دو عامل مهم بستگي داشـته اسـت         

ــاد و  قدســي ــزان اعتق ــي؛ دوم، مي ــايق قرآن ــاني ژرف و دق ــدبر در مع  و ت
ايمانشان نسبت به اسالم و كتاب وحي، و همت در ترويج و تبليغ معاني و    

شگرد بديعيِ تلميح و عناصر داستانيِ چاه و زندان، عـشق و            . معارف ديني 
درشـعر  ) ع(حـضرت يوسـف     . پيراهن، بسامد بااليي در شـعر معاصـردارد       

. اسـت ) عـج   (ان، نماد پاكي، محبوب غايـب و حـضرت حجـت            معاصر اير 
ــف     ــضرت يوس ــه ح ــاعري ب ــر ش ــوت و  ) ع(كمت ــت، نب ــر حكم از منظ

 . داري نگريسته است حكومت

، )ع(شعر معاصر ايران، تأثير قرآن، داستان حـضرت يوسـف           : ها  كليدواژه
  آفريني تلميح، مضمون

                                                            

. E-mail: iranzaden@gmail.com 
. E-mail: s_a_zabihi@yahoo.com  

mailto:iranzaden@gmail.com
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  مقدمه

) ص(در طول رسالت پيامبر اكرم صورت وحي  ، كتاب هدايت و زندگي، بهقرآن كريم
پس . هاي مختلف، نشر پيدا كرد ها به شيوه تدريج در ميان ملت نازل شد و پس از آن، به

در قرآن مجيد آسا و فراگيرشدن فروغ تابناك اسالم در جهان،  از گسترش معجزه
خصوص ادبيات تأثير گذاشت و علوم بسياري را  هاي مختلف زندگي مسلمانان، به جنبه

  .وجود آورد ر بين مسلمانان بهد
دقيق از  گيري كامل و شور و شوق مسلمانان در كسب معارف اسالمي و لزوم بهره

هاي فردي، از اين آيات   باعث شد ادبا و شعراي مسلمان فراخور ذوق و قابليتقرآنآيات 
  .ها برگيرند كردن محتواي كالم خويش بهره گهربار در غني

اميد است ادبا و . آثار شعري چهل شاعر معاصر استجستار حاضر نتيجة بررسي 
 قرآندر ) ع(خصوص شاعران جوان، با مضامين و عناصر داستاني حضرت يوسف  به
خيال موجود در آثار شاعران، بيشتر آشنا  ها و تصاوير بديع شعري و صور كمك نمونه به

  .شوند

  ادوار شعر معاصر از منظر اثرپذيري قرآني

 فرهنگي تاريخ معاصر، بر آن -  اجتماعي و ادبي-ختلف سياسيبا توجه به جهات م
، نتايج تحقيق  هاي هريك شديم با تفكيك ادوار شعر معاصر به سه دوره و تبيين ويژگي

 در سرودة شاعران، در سه دورة سياسي و قرآنتر سازيم؛ لذا تجليات  بخش را ثمر
  :اجتماعي معاصر توصيف شده است

   ش 1303وطه تا پيش از انقالب مشر) الف
  )ش 1357–1304(قبل از پيروزي انقالب اسالمي ) ب
  )ش 1388-1357(انقالب اسالمي ) ج

  مروري بر سه دوره

  كند و  آشنايي شاعران با جهان خارج، شعر را از دايرة دربار و حاكميت خارج مي
  وارد خواهانه  افكار نو و عدالت. آيد ميان مردم مي شعر با زباني ساده و عاميانه به
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  تي در سيطرة عرفان و عشق بود ـ در صورت سن قالب غزل ـ كه به. شود شعر مي
  در اين دوره، ديوان بزرگاني همچون . گيرد خواهي قرار مي خدمت سياست و آزادي

  هاي قرآني  الشعراي بهار، مشحون از اثرپذيري الممالك فراهاني و ملك اقبال، اديب
  .1است

   بيت در موضوع داستان 99 بيت، 273 مجموع مجموع ابيات اين دوره، از
الممالك و بهار   بيت از آن متعلق به اديب45است كه تعداد ) ع(قرآني حضرت يوسف 

  .است
  تدريج  پس از شكست انقالب مشروطه و تشكيل حكومت مستبدانة پهلوي، به

  در در آغاز، . هاي شاعران مبارز و نوانديش به يأس مبدل شد تمام اميد و انگيزه
... ادامة تالش نسل گذشته، شاعران بزرگي همچون نيما يوشيج، اخوان ثالث، شاملو و 

  هاي  سعي داشتند با ايجاد تغيير در نوع زبان، شكل و فرم و حتي با شكستن قالب
  شار سنتي شعر فارسي، گامي در بيداري جامعه بردارند، ولي خفقان، زندان و ف

  هايشان از بعد  ها و ظرفيت سبب كه قابليت انت آنان بود؛ بدحكومت، بيش از هم
داري غرب بايستند  معنوي و ديني كمتر از آن بود كه بتوانند هم در مقابل جبهة سرمايه

در اين دوره، شاعر برجسته و . و هم در مقابل اردوگاه ماركسيستي شرق مقاومت كنند
 سبكي و بياني بزرگي مانند شهريار ـ پس از تجربة عشقي نافرجام خويش ـ تشخص

  .دارد
  .مضاميني مانند چاه و زندان، در اين دوره بسامد باالتري دارد

 بيت در موضوع داستان قرآني 79 بيت، 273مجموع ابيات اين دوره، از مجموع 
  . بيت متعلق به شهريار است58است كه ) ع(حضرت يوسف 

  ي مردم ايران ها خواهي انقالب شكوهمند اسالمي مردم ايران كه در ادامة آزادي
  شكل گرفت، توانست در مدت ) ره( به رهبري امام خميني 1342 خرداد 15از 

  بار  رو، اين اين از. كوتاهي جبهة انديشمندان آزاده را بر بنياد اسالم متحد كند
  هاي  برخالف دورة قبل، اعتقادات ديني با قوت و قدرت بيشتري در همة جلوه

   1357پيروزي انقالب اسالمي در سال . ر پيدا كردخصوص شعر، بروز و ظهو ادبي، به
و دوران دفاع مقدس، زمينه و مجالي براي شاعران اين دوره پديد آورد تا باورهاي 
خويش را با دانش ديني و قرآني عجين كنند و عشق و شور مكتبي و ملي را با آن 

  .بياميزند
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خميني  ثير بازگشت امامتأ تواند تحت در اين دوره، مي» وصال«بسامد باالي مضمون 
پيمانانش به ميهن اسالمي، سبب فراواني  تجاوز دشمن بعثي و هم. به وطن باشد) ره(

  .در شعر شاعران اين دوره شده است» گرگ«كاربرد واژة 
 بيت در موضوع داستان قرآني 108 بيت، 286مجموع ابيات اين دوره، از مجموع 

ن متعلق به احمد عزيزي، يوسف  بيت از آ69است كه تعداد ) ع(حضرت يوسف 
  .پور است رضا قزوه و قيصر امين ميرشكاك، علي

  قرآنانواع تأثيرپذيري از 

  . ناپذيري دارد هاي شگرف و توصيف  زيباييكريم قرآنكتاب مانا و جاودانة 
  جذب مخاطب، اثرگذاري معنوي، هدفمندي، هماهنگي لفظي و معنايي، تناسب 

  ي باالي زباني و ساختار مابعدالطبيعي، از جمله وجوه ها دروني و بيروني، قابليت
  ، قرآننواز تالوت  ؛ حتي صداي روح)65: 1385ايازي، (رود  شمار مي زيبايي آن به

  هاي جسماني  از تأثيرگذاري. هاي معنوي، بر جسم مؤثر است عالوه بر اثرگذاري
). 34: 1385رآبادي، نص(، كاهش ميزان درد بيماران هنگام استماع آن است قرآنتالوت 

  اشاره، : اي كه در شعر معاصر استفاده شده، عبارت است از اما تجليات قرآني
  در شعر . تلميح، تضمين، حل، اقتباس، الهام، تأثيرپذيري، ترجمه و تصويرسازي

بيشتر در قالب اشاره، تلميح و ) ع(معاصر، تجليات داستان قرآني حضرت يوسف 
از «. كند اقتباس و تلميح، نقش بينامتنيت را تقويت مي. تكار رفته اس تصويرسازي به
افزايد ـ باعث  بر اينكه بر اهميت كلي متن مي شناسي، بينامتنيت ـ عالوه ديدگاه سبك

: 1389وردانك، (» شود خواننده از كشف تلميح مورد نظر، احساس سرخوشي كند مي
20.(  

  اري اثر خويش است، سعي دنبال اثرگذاري بيشتر و ماندگ كه شاعر به آنجا از
عنوان مثال، براي بيان  مند شود؛ به  بهرهقرآنهاي ارتباطي  ها و روش كند از شيوه مي

از سوگند ، قرآنگيرد و يا همچون  گويي و يا تمثيل بهره مي موضوعات تعليمي، از قصه
ده ساختن و تأثير بالغي استفا براي تأكيد و از سجع و ساختار نحوي آن، براي آهنگين

  .كند مي
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 و حديث بر ادبيات منظوم فارسي در دورة معاصر نيز مشهود است و قرآنتأثير 
الشعراي بهار، پروين اعتصامي، شهريار، سهراب  الممالك، ملك كساني همچون اديب

پور به آيات و احاديث و قصص  سپهري، طاهره صفارزاده، احمد عزيزي و قيصر امين
  .اند داشته قرآني توجه

  )ع(و عناصر داستان حضرت يوسف مضامين 

در اشعار خويش بهره ) ع(نوعي از عناصر داستان يوسف  اكثر شاعران معاصر به
  ) ع(ترين عناصر و مضاميني كه از زندگي و شخصيت حضرت يوسف  مهم. اند برده

، )ع(محبت، حسن يوسف : زبان قرار گرفته، عبارت است از مورد توجه شاعران فارسي
، )ع(، گرگ و پيراهن خونين يوسف )ع(افتادن يوسف  چاه  برادران، بهحسادت و نيرنگ

، عشق يا هوس زليخا، زنان دربار و ترنج، )ع(رفتن يوسف  بردگي نجات از چاه و به
، رفتار )ع( يوسف ، حكومت و عزيزي)ع( خواب يوسف ، تعبير)ع(افتادن يوسف  زندان به

و وصال يعقوب و ) ع( پيراهن يوسف با برادران، بيناشدن يعقوب با بوي) ع(يوسف 
  ).ع(يوسف 

  چاه و پيراهن از بين عناصر و مضامين داستاني، بيشتر از بقية موارد در اشعار 
تواند از طرفي نشان دوران سخت مبارزه و  سه دورة معاصر بازتاب يافته است كه مي

  سلطنت و جهاد و از سويي، نشان اميد و آرزوهاي بلند ملت ايران براي رهايي از 
  اي ديگر، پايان جنگ و ستم كشورهاي زورگو و سرفرازي ملت مسلمان  در برهه

در شعر معاصر ) ع(ترين مضامين و عناصر داستان حضرت يوسف  مهم. ايران باشد
  :اند از عبارت

 )ع(محبت يعقوب  -1

 معلولي -اگر بخواهيم ريشة حوادث داستان زندگي يوسف را براساس روابط علي
  الوصف يعقوب به فرزند خردسالش  طور قطع به محبت زايد  كنيم، بهشناسايي

اين محبت پدرانه كه . شود خوريم كه موجب حسادت برادران ديگر مي يوسف برمي
  دليل الهامات غيبي به يعقوب نبي، از عمق ديني نيز برخوردار بود ـ چراكه  به

  قدر ادامه يافت تا در  به رسالت رسيد ـ آن) ع(از بين همة برادران، فقط يوسف 
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   88 و 87، 86، 84، 8، 5در آيات . نهايت، در فراق يوسف به نابينايي كشيد
  اين عاطفة عميق .  عاشقانه اشاره شده است، به اين محبت)ع(سورة يوسف 

  قَالَ يا : كند از زبان يعقوب بيان مي) اي فرزندم(» يا بنَي«را خداوند بزرگ در لفظ 
  قْصص رؤْياك علَى إِخْوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيدا إِنَّ الشَّيطَانَ بنَي الَ تَ

  اي پسر كوچكم خوابت را براي برادرانت : گفت: )5: يوسف (لِإلِنسانِ عدو مبِينٌ
  انديشند، زيرا شيطان آدميان را دشمني آشكار  اي مي حكايت مكن كه تو را حيله

  .است
  . ق يوسف از يعقوب، در سرودة شاعران، بازتاب زيادي داردمضمون دوري و فرا

  و گاهي معشوق شاعر ) عج( اهللا هدر اكثر موارد، يوسف، محبوب غايب، حضرت بقي
  .است

 وقتي اي يوسف گمگشته تو پيدا گردي

 كه ز يعقوب خبر ني اثر از كنعان نيست

  )73: 1387عارف قزويني، (
  

 راقـفنعانم و گردم به سر چاه ــر كـپي

 رونـپيرهن آيد بي ه آن يوسف گلـو كـب

  )361: 1385شهريار، (
  

جهت دلدادگي و عشق، تأثير زيادي از اين داستان پذيرفته است و طبق  شهريار به
در اين بيت به تصوير زيبايي كه . گيري، از ميان شاعران معاصر ابيات بيشتري دارد نمونه

پيراهن،  يوسفِ گل. كند، دقت كنيد  خلق ميبا عناصر چاه، پيراهن، پير كنعان و يوسف
محابا محبوبة خود را در  شهريار بي. كند بار نوستالژيك و عاطفي شعر را دوچندان مي

شبهي بوده است كه شاعر را ناگزير از  عمق چاه و ژرفاي فراق، وجه. نظر داشته است
است كه » بو «تر، واژة مخفف اما از همه ظريف. كرده است» چاه فراق«آوردن تشبيه 

  .تناسب زيبايي با واژة گل ساخته است ايهام
 رـم سـر نزند بر سر بالينــوسفم گــي

  مـآشفتة بويش باش و يعقوب، دلــهمچ
  )153: 1377امام خميني، (
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اين بيت از زيبايي . هاي امام توجه شده است شناسي كمتر به سروده از ديد زيبايي
  .معنوي و دروني بااليي برخوردار است

آورند كه جامع همة مقصودشان  اي مي امام براي مطلوب دور از نظرشان استعاره
  . زيبا و پاك، حكيم و قدرتمند، از دامن انبيا، محبوب و امروز در چاه غيبت. است

  به تكرار . عاشق با آرزوي خيال معشوق و انتظار لطف او در دم آخر خوش است
  ي و همچنين آشفتگي موي دقت سر در مصراع اول و تناسب لفظي بوي و مو

  .كنيد
سر بر سر گذاشتنِ عاشق و معشوق بر بالين، نهايت وصال و كمال مطلوب است؛ اما 

ها به انتظار خبري از  اش جز آشفتگي چيست؟ يعقوب سال اگر تحقق پيدا نكند، چاره
آشفتگي موي معشوق نيز در ادب فارسي، از تصاوير خوشايندي . دل بود يوسف، آشفته

بوي موي آشفتة يار، تصوير زيبا و . سازد هايش گرفتار مي ست كه عاشق را در پيچشا
بديعي است كه در پشت ظاهر بيت و در كنار سر و بالين، مخاطب را مجذوبِ اين تخيل 

  .كند معنوي مي

 )ع(حسن باطن و ظاهر حضرت يوسف  -2

 در ادب فارسي .اشاره شده است) ع( به زيباييِ حضرت يوسف قرآنفقط در يك آية 
در شعر فارسي، حسن و زيبايي .  قرين زيبايي و حسن و جمال است،نيز نام يوسف
  اند  شاعران بسياري به اين مضمون پرداخته. شود به معشوق محسوب مي  يوسف، مشبه

  آيد  به نظر مي. اند و معشوق خويش را در زيبايي و جمال به يوسف تشبيه كرده
خداوند از زبان زنان دربار، . اطن در نظر گرفته شده استحسن ظاهر، مالزم زيبايي ب

ذَا إِلّا ملَك : كند چنين توصيف مي يوسف را اين شَرًا إِنْ هـذَا ب ا هـلِلّهِ م اشقُلْنَ ح و
اي بزرگوار  معاذاهللا، اين آدمي نيست، اين جز فرشته: و گفتند): 32: يوسف (كَرِيم
  .نيست

  ر كنعان حسنيوسف مصر مالحت آنكه د
  اي سر برنكرد از آب و گل با اين نمك سبزه

  )281: 1385شهريار، (

 



  1389، زمستان 46، شمارة  ادب پارسيزبان وفصلنامه   102

  گيرد  سرايان معاصر، يوسف را استعاره از مطلوبي مي عماد خراساني، از غزل
  كنند،  ها هريك فراخور معرفت و شناختي كه از زندگي پيدا مي كه انسان

  دوزي هستند و گروهي به گروهي به دنبال قدرت و زران. گزينند براي خود برمي
  شهوت و بندگان خاص نيز به هدف خلقت كه عبوديت و بندگي است، تن 

  .دهند مي
  مــروي يـود مــگشتة خــي گمــا پـم

  اهـاشد به چـفي بــوســسي را يــركــه
  اه و مال و شور و شرــوسفِ آن، جــي

  وش، چشم سياهـن، روي خــوسفِ ايــي
  يـــياي دنــق دنــوسفِ آن، عشــي

  شق الهــي، عــام مــن جـــوسفِ مــي
  )456: 1385عماد خراساني، (

 حسادت و نيرنگ برادران. 3

بندند، برادر  كار مي  با نيرنگي كه به. هاي منفي داستان هستند برادران يوسف از چهره
ر خود را برادران، علت كا. كنند اندازند و پدر را در فراق فرزند، نابينا مي را به چاه مي
 پدر از. كنند كه نشان از حسادت آنان دارد ندازة پدر به يوسف بيان مي ااز محبت بيش

اين مضمون نيز . دهد مواظب شيطنت برادرانش باشد قبل به يوسف هشدار مي
 سورة يوسف در اين موضوع 18 تا 13آيات . ماية بعضي از شاعران قرار گرفته است دست

  .كنند بحث مي
  ه شد از قصد رقيبان دور نيستهار آگـر بـگ

  خبر صري نماند از كيد اخوان بيـوسف مـي
  )535: 1387بهار، (

  
اي براي  معادله ، در اين بيت، اسلوب)ع(كيد ناجوانمردانة برادران در حق يوسف 

  .تبيين چگونگي نيرنگ دوستان شده است
  قرآنتو نيستي و دلت اينجاست كنار آينه و 

  آيي ا به خانه نميبرادران همه برگشتند چر
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  دــيــانـمـب بـشـن امــاي مـرادرهــــب
  وانيدــف بخـــوســورة يـــم ســـرايـــب

  )89: 1378قزوه، (
  

  اين  .هاي باال مشهود است مفاهيم ارزشي و نگاه نو عليرضا قزوه، در بيت
ن ، تصوير عاطفي و پاكي از يوسف نشا)ع(بر اشاره به برادران يوسف   عالوه،ابيات
  .دهند مي

  به-4  )ع(افتادن يوسف  چاه

گيرند  خواهند دست خود را به خون يوسف آلوده كنند، تصميم مي برادران كه نمي
  از حوادث مهم داستان كه شاعران زيادي از آن در . وي را به چاه بيندازند

  افتادن  چاه اند، به هاي بديع، سود جسته هاي خويش، براي تصويرآفريني سروده
  چاه در شعر معاصر، سمبل دام و بالي ناخوشايندي است كه فرار . ستيوسف ا

  ناپذير است و رهايي از آن فقط به لطف خداوند بزرگ ممكن خواهد  از آن اجتناب
  فَلَما ذَهبواْ . باره نازل شده است  سورة يوسف در اين19 و 15 تا 10آيات . بود

ذَا و بِهِ و أَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي غَ هـ رِهِمم بِأَمئَنَّههِ لَتُنَبإِلَي Ĥنيحأَو و بةِ الْجابي
چون او را بردند و هماهنگ شدند كه در عمق تاريك ): 15: يوسف (هم الَ يشْعرُونَ
 به او وحي كرديم كه ايشان را از اين كارشان آگاه خواهي ساخت و ،چاهش بيفكنند

  .خود ندانند
  مـ بركشيديز چهه ــشروطف مــوسـي

  ديمـرگ خود او را دريـون گــه چــآه ك
  )312: 1387عارف قزويني، (

  
كند تا تصوير  را توسط گرگ مطرح مي) ع(شاعر با تصرف در داستان، دريدن يوسف 

 ولي ،درست است كه گرگ از عناصر داستان است.  پيام خود را منتقل كند،نهايت و در
 مشروطه را به يوسف تشبيه ،سو شاعر، با ظرافت از يك. درد ميگاه گرگي يوسف را ن هيچ
كند و از سويي ديگر، با تشبيه انقالبيون به گرگ، نسبت دريدن را برخالف داستان  مي
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مستقيم، از خيانت برادران يوسف  كند تا عمل خيانت اينان را غير تصوير مي
  .انگيزتر تصوير كند نفرت

  وار وسف فتاده يچاه طبيعتو اي به ــت
  وكت در انتظار سر استـاج ملـه تـا كــبي

  )851: 1378فراهاني، (
  

  از چاه بيرون آي تا شاهي نمايي! يوسفا
  گرچه از اين چاه بيرون آمدن آسان نبودي

 )180: 1377امام خميني، (

  )ع( گرگ و پيراهن خونين يوسف - 5

  جا،  در هر سهشود و  صورت خاص طرح مي جا به در داستان يوسف، پيراهن در سه
  هاي شاعرانة معاصر نمود دارد؛ يكي، وقتي برادران  در خيال و تصويرآفريني

  آورند؛ ديگر، وقتي زليخا پيراهن يوسف  آلود يوسف را براي پدر مي پيراهن خون
درد و آنگاه كه برادران، پيراهن را از يوسف، هديه و نشاني براي پدر  را از پشت مي

 سورة يوسف دربارة توضيح برادران، پس از بازگشت پيش پدر 18 تا 16آيات . آورند مي
  .است

  آبــــاد كنــعــان شــــما در خــيال
  بــويــي از پــيراهــن مــن مــانده است

  )18 : 1369كاكايي، (
  

آباد، خود  آباد، تشبيهي از نوع حسي به غير حسي و خيال تشبيه كنعان به خيال
  . غير حسي استتشبيه ديگري از نوع حسي به

  گرگ را با ميش بيني در چراگاه زمين
  وسف ما چون برآرد سر ز چاه المكانـي

  )22: 1381مرداني، (
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سراي انقالب، در بيت باال با اشاره به قصة ساختگي برادران »غزل حماسي«شاعر 
هاي  ها و آدم تا وقتي گرگ: كند برانگيز ارائه مي يوسف، برداشتي بسيار نو و تحسين

توان انتظار داشت يوسف از پردة  اند، چگونه مي روش با هم بر يك سفره نشسته گرگ
  انتظار رخ نمايد؟

  )ع(رفتن يوسف  بردگي  به-6

ميلي تمام به بهايي اندك  پس از آنكه يوسف را كاروانيان از چاه بيرون آوردند، با بي
ثاري از غالمي و خريداران يوسف نيز تمايلي به خريد وي نداشتند، چراكه آ. فروختند

فروشان، در سرودة  رغبتي خريداران يوسف در بازار برده بي. ديدند بردگي در او نمي
گاهي معشوق در بازار حسن، بر يوسف . خوبي نمايانده شده است شاعران معاصر به

  .يابد ترجيح مي
او را ): 20: يوسف (اهِدِينَو شَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ و كَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّ

  .به بهاي اندك، به چند درهم فروختند كه هيچ رغبتي به او نداشتند
  تو بــديــن حسن اگر جانب بازار آيي

  هيچ كس مشتري يوسف كنعاني نيست
  )57: 1387عارف قزويني، (

  
عارف با اشاره به داستان فروش حضرت يوسف در بازار، با تشبيه تفضيل، معشوق 

  .داند را از يوسف زيباتر ميخود 
  زنداني / در چاه نابرادر، تنها / اينكه باشي / اين است / از بد بتر اگر هست 

  :1389امين پور، ! (كه يوسف باشي البته بي/ ها  خوردة بازار برده چوب حراج/ زليخا 
23.(  

   عشق زليخا-7

در سرودة شاعران،  از آن، تعبير غريزة جنسي دارد، قرآنآلود زليخا كه  هوس گناه
توان يك خواهش غريزي را عشق ناميد؟ اما آنچه  عشق ناميده شده است ـ چگونه مي
دليل اخالص و با لطف خدا، زماني كه همة شرايط  مهم است، اين است كه يوسف به
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براي گرفتارشدن به دام شيطان آماده است، با سرافرازي، عصمت خويش را حفظ 
  .كند مي

  ا بود و فرسودييوسف دلت پيش زليخ
  بيهــوده عمــري پاي در زنجير بيدادم

  )505-504: 1388ميرشكاك، (
  

  منظور حفظ حرمت و رعايت   بهقرآناز ظرايف داستان يوسف، آن است كه 
 سورة 28 تا 23پايان آيات . برد گاه نامي از زليخا همسر عزيز مصر نمي اخالق، هيچ

  بعضي از شاعران بدان توجه نشان يوسف، به مكر بزرگِ زنان اشاره دارد كه 
  .اند داده

ست  دريده/  رحم پاييز زليخاي بي/  بر اين خاك سرد سترون/  هايم ريخت گلبرگفرو
 پيراهن من

  )51: 1385كاكايي، (
تعليل براي  رحم پاييز، تشبيه زيبا و بديعي است كه شاعر، حسن زليخاي بي

  . تشبيه كرده استريزان آورده است و لباس يوسف را به گلبرگ برگ

  ترنج و زنان دربار-8

زليخا براي توجيه خطاي نابخشودني خود، تعدادي از زنان دربار را براي ديدن 
دادن زيبايي يوسف،  آورد تا با نشان يوسف در هنگام بريدن ترنج، در قصر خود گرد مي

ن واقعيِ ، حسقرآنطور كه قبالً اشاره شد، از ديدگاه  همان. گناه خويش را بپوشاند
هاي ماندگار، مانند ايمان، صدق و پاكدامني او مشهود  در زيبايي) ع(حضرت يوسف 

  .است
ه الرَّسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوةِ الالتِي قَطَّعنَ  فلما جاء

لِيمدِهِنَّ عي بِكَيبنَّ إِنَّ رهدِينزد مواليت بازگرد و بپرس :  گفتيوسف): 50: يوسف (أَي
هاي خود را بريدند چه بود كه پروردگار من به مكرشان آگاه  حكايت آن زنان كه دست

  .است
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  كـاين بــود تـرنجي كه زليخـا در بـزم
  بـنهاد و زنان كارد كشيدند به دست

 )754: 1387فراهاني، (
  

  پيرهنان مـصر شكـردهنـان يـوسف گل
  ت زليخا به زنانكه ز حيـراني او گف

  آمده را خواجه چرا يارب اين ماه زچاه
  تنان بـه زر نـاسره بفـروختـه با سيم

  )232: 1386عزيزي، (

 )ع(افتادن يوسف  زندان  به-9

واقع،  ظاهر بال و رنج محسوب كرد، ولي به زندان را براي يوسف اگرچه بايد به
زندان در . در بين زندانيان بودگذاري دوران رسالت وي و ترويج آيين خداپرستي  پايه

ثُم بدا لَهم من بعدِ ما . شعر شاعران، گاهي نماد دنيا و گاهي سمبل ظلم و جور است
ها كه ديده بودند  پس با آن نشان): 35: يوسف (رأَواْ اآلياتِ لَيسجنُنَّه حتَّى حِينٍ

  .تصميم گرفتند كه چندي به زندانش بيفكنند
  ك به زندان بال مانده اسـيريوسـف مل

  پردة شام افتاده است بر رخ مهر سيه
  )108: 1387رهي معيري، (

  )ع(كردن يوسف   تعبير خواب-10

  يك بار : متعال در دو بخش داستان، به رؤيا و تعبير خواب اشاره دارد خداوند
  ن بيند و يعقوب او را از بازگوكرد در آغاز داستان؛ آنجا كه يوسف خود خواب مي

  دارد و ديگر، هنگامي كه در زندان به تعبير خواب زندانيان  براي برادران برحذر مي
دانستن عمل تعبير خواب، آن را   با مقبولقرآن كريم. پردازد  عزيز مصر مي،و سپس

حضرت يوسف از راه تعبير خواب، . داند كه خداوند به يوسف تعليم داده است علمي مي
.  زندان، به مقام و صدارت در حكومت مصر دست يابدشود ضمن رهايي از موفق مي
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 سورة يوسف به اين موضوع اشاره 43آية . كمتر شاعري به اين موضوع پرداخته است
  .دارد

  ديدن كار تـوست يــوسف مـن خواب
  از زليــخايــان رمــيدن كار تـوست

  )153: 1368عزيزي، (
  

 برادران  حتي- / !مكن بازگو كس هيچ براي ديگر /را  روشنت رؤياي  /!فرزندم«
 دوباره شايد /چاه  در /را  تو خواب /بيندازند  دست دوباره شايد /ترسم  مي  /-عزيزت 
 تا  /!حاال باش /اي  ديده خواب در /ماه  و خورشيد و ستاره يازده تو /دانم  مي  /...گرگ 
قيصر  (»..!.كاش  اي /كند  روشن /را  تو هاي خواب تعبير /ديگر  ستارة يك خواب
  ).10: 1389پور ، امين

  پور، تلميح به همين مضمون تعبير خواب  ياد قيصر امين اين شعر زنده
  اي از دوازده امام معصوم است و خواب يك ستارة  دارد؛ تأويل شاعرانه) ع(يوسف 

  است و اين تأويل و برداشت، بديع و نوآورانه ) ع(ديگر، مقصود حضرت حجت 
  .است

  )ع(كومت يوسف  عزيزي و ح-11

  خداوند بزرگ چنين مقدر كرد تا بندة مؤمن و صالح خود را پس از 
  گونه، يوسف پيامبر  هاي فراوان به حكومت و قدرت برساند و بدين ابتالئات و سختي

  بار در مسند فرمانروايي، با  پس از رهايي از زندان به عزيزي مصر رسيد تا اين
  عه بكوشد و زمينه را براي ترويج اقتدار در جهت اجراي عدالت در جام

  يافتن يوسف از مضامين  حكومت. دعوت به خداپرستي، بيش از پيش، آماده سازد
ديگري بوده است كه شاعران، هريك با توجه به تخيل و خالقيت خود، از آن سود 

سخن ) ع(داري حضرت يوسف   سورة يوسف دربارة حكومت57 تا 55آيات . اند جسته
  .گويد مي

  
  



 109 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

 با برادران) ع( رفتار يوسف -12

، نحوة برخورد و تعامل با  بدان توجه دادهقرآناز فضائل اخالقي حضرت يوسف كه 
رفتار نيك و برادرانة يوسف از . برادران خطاكار است كه تا حد مرگ او را آزار داده بودند

 93ا  ت90آيات . اند مضامين اخالقي داستان است كه بعضي از شاعران به آن پرداخته
  .سورة يوسف در اين موضوع است

  چـو در مصر آمدند اخوان شدند اندر بر يوسف
  وز ايــشان بـر رخ خوبش هزاران آفرين آمــد

  نديدم كس كه همچون يوسف صديق با اخوان
  االميـن آمد كند نيكي به دستوري كش از روح

  )934: 1378فراهاني،  (

 )ع( بينايي يعقوب با بوي پيراهن يوسف - 13

  كه ) ع(وقتي از زبان برادران از حال پدر پير خويش، يعقوب ) ع(يوسف 
  يابد، پيراهن  از فرط گريستن بينايي خود را از دست داده است، اطالع مي

  بوي پيراهن يوسف نور رفته را به چشمان . فرستد خويش را براي پدر هديه مي
  :يوسف) (ع(اهن يوسف مضمون نوستالژيك بوي پير. گرداند كشيده بازمي پير هجران

  ماية بسياري از شاعران  ، تحت اثربخشي اين داستان قرآني، دست)97 و 93
  يافتن هجران عاشق و معشوق  رو، پيراهن، سمبل وصال و پايان شده است؛ از اين

  . است
  بـه بزم خـرمي يكـدل زليـخاي زمـان را گـو

  بـه حـسن يـوسفم بنگـر كه بـوي پيرهن دارم
  )191: 1386عزيزي، (

  
  پـيـــراهــن يــوسف چــرا نيـــارنـــــد

  يعــقوب بــه كنـــعان در انتـــظـــار اســت
  )131: 1386پروين اعتصامي، (
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در ابيات باال، يعقوب دل، معجزة بوي، مصر بال، تعابير جديدي است كه مربوط به 
 تقليدي است كه در دورة انقالب اسالمي است؛ ولي در موارد ديگر، تصاوير، تكراري و

  .كنيم اين مقال، به ارجاع به آنها بسنده مي

  )ع( وصال يعقوب و يوسف -14

وصال يعقوب و يوسف در آخرين بخش داستان، پايان دورة طوالني هجران و 
ترين بخش زندگي يعقوب است كه در حين ديدار، يوسف را هم بر مسند  شيرين

ها  گونه، خوابي را كه سال بيند و بدين ت ميحكومت مصر و هم دارندة رايت رسالت و نبو
فَلَما دخَلُواْ علَى يوسف . يابد پيش يوسف ديده بود، اينك تعبيري راست و درست مي
چون بر يوسف ): 100: يوسف (آوى إِلَيهِ أَبويهِ و قَالَ ادخُلُواْ مِصرَ إِن شَاء اللّه آمِنِينَ

به مصر درآييد كه اگر خدا بخواهد : د خود جاي داد و گفتداخل شدند، پدر و مادر را نز
  .در امان خواهيد بود

  مــژده اي دل كـــه جـــانـــان آمد
  يــوســف از چــاه بــه كنعـان آمد

 )304: 1387عارف قزويني، (

  تحليل و بررسي جداول آماري

ه، بعد از انقالب مشروط( تن از شاعران سه دوره 43 بيت از آثار 286در مجموع، 
در چهارده مضمون استخراج و از بررسي آنها موارد ) انقالب مشروطه و انقالب اسالمي

  :زير استنتاج گرديد
، مضامين چاه و گرگ، بيش از بقيه مورد توجه )1( براساس جدول شمارة -1

  .شاعران بوده است
 هستند، العلل حوادث داستان برادران آنكه علت ، با)1( طبق نتايج جدول شمارة -2

كمترين اثرپذيري، مربوط به موضوع نيرنگ و حسادت برادران و نحوة برخورد يوسف با 
  .آنان در فرجام داستان است



 111 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

  شاعران دورة مشروطه با توجه به حوادث : گويد مي) 1/2( جدول شمارة -3
  و اتفاقات آن دوره، توجه بيشتري به مضامين گرگ، چاه و بردگي نشان 

  .اند داده
 -مشروطه از انقالب كه مربوط به شاعران دورة بعد) 2/2(مطالعة جدول شمارة  با -4

شود كه عالوه بر دو مضمون چاه و گرگ، شاعران اين دوره، زندان  فترت است، معلوم مي
توان علت آن را مسائل  اند كه مي و بوي پيراهن يوسف را نيز مورد توجه قرار داده

  .ستسياسي و تاريخي حاكم بر جامعه دان
   كه مربوط به دورة قبل از انقالب اسالمي3 با بررسي جدول شمارة -5

  شك، بي. افتادن يوسف، بيشترين بسامد را دارد چاه بينيم كه مضمون به است، مي
  خواهان فضاي خفقان، زندان و شكنجه در كشور كه موجب آزار و اذيت آزادي

  چنان مضموني نياز داشتهتأثير نبوده است و سرودة شعراي آن دوره به  بود، بي
  .است
  كه مربوط به دورة انقالب اسالمي است، بيش از ) 3/2( در جدول شمارة -6

  گرگ نماد درندگي و خونخواري . خورد چشم مي همه، دو عنصر گرگ و وصال به
  نشدني از حافظة تاريخي آن  تأثير دو مقولة فراموش توان آن را تحت است كه مي

  هاي قيام و مبارزه پيش از پيروزي انقالب كه  اول، سال: دورة ملت ايران دانست
  هاي  گذشتگي بسياري از جوانان اين مرز و بوم بود و دوم، سال همراه با ازجان

  ترين افتخارات طول  حماسة دفاع مقدس كه بار ديگر، ملت ايران شاهد بزرگ
  توجه شاعران اما مضمون وصال نيز كه بيش از مضامين ديگر مورد . تاريخ خود بود

  ترين خاطرة تاريخ معاصر ايران، يعني  اين دوره قرار گرفته است، يادآور بزرگ
، پس از پانزده سال، به وطن )ره(بازگشت پيروزمندانه و مبارك حضرت امام خميني 

  .است
ترتيب، استاد شهريار،  ، به)3/3(و ) 2/3(، )1/3(هاي شمارة   براساس جدول-7
الشعراي بهار، از شاعران دورة اول و دوم، بيشترين ابيات را   و ملكالممالك فراهاني اديب

  .اند سروده) ع(تحت تأثير داستان قرآني حضرت يوسف 
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  در شعر معاصر) ع(جدول بسامدي مضامين قرآني داستان يوسف 
  

بسامد مضامين   موضوع رديف
و عناصر داستان 

بسامد عناصر 
در انقالب 

يش بسامد پ
از انقالب 

بسامد در 
دورة انقالب 

  1  6  6  21  پدر محبت  1

  10  9  7  21  حسن  2

  1  1  2  8  حسادت  3

  7  25  19  46  چاه  4

  20  14  15  56  گرگ  5

  2  4  23  23  بردگي  6

  6  5  4  20  زليخا هوس  7

  3  0  4  7  دربار زنان  8

  5  13  3  22  زندان  9

  0  2  7  7  تعبير خواب  10

  2  4  6  9  حكومت  11

  0  1  2  2  برادران  12

  7  13  19  19  بوي پيراهن  13

  19  3  1  25  وصال  14

  
  
  



 113 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

  ، مضامين و عناصر داستان در سه دوره)1 (شمارة جدول
  
  بسامد رديف موضوع

  21  پدر محبت 1

  21  حسن 2

  8  حسادت 3

  46  چاه 4

  56  گرگ 5

  23  بردگي 6

  20  زليخا هوس 7

  7  دربار زنان 8

  22  زندان 9

  7  تعبير خواب 10

  9  حكومت 11

  2  برادران 12

  19  بوي پيراهن 13

  وصال  25 14

  
  286: ابيات  مجموع
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  )2/ 1(جدول شماره 
  گانة معاصر هاي سه دوره
  انقالب مشروطه) الف

  
  بسامد موضوع رديف

  6  پدر محبت 1

  7  حسن 2

  2 حسادت 3

  19 چاه 4

  15 گرگ 5

  23 بردگي 6

  4 زليخا 7

  4 دربار نانز 8

  3 زندان 9

  7 تعبير خواب 10

  6 حكومت 11

  2 برادران 12

  19 بوي پيراهن 13

  1 وصال 14

  
  بيت 89: دوره اين شعراي ابيات جمع

  
  



 115 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

  )2/ 2(جدول شمارة 
  گانة معاصر هاي سه دوره

  پيش از انقالب اسالمي) ب
  
  بسامد رديف موضوع

  6  پدر محبت 1

  9  حسن 2

  1 حسادت 3

  25 چاه 4

  14 گرگ 5

  4 بردگي 6

  5 زليخا 7

  0 دربار زنان 8

  13 زندان 9

  2 تعبير خواب 10

  4 حكومت 11

  1 برادران 12

  13 بوي پيراهن 13

  3 وصال 14

  
  بيت 100: دوره اين شعراي ابيات جمع
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  )3/2(جدول شمارة 
  گانة معاصر هاي سه دوره
  انقالب اسالمي) ج

  
  بسامد موضوع رديف

  1  پدر محبت 1

  10  حسن 2

  1 حسادت 3

  7 چاه 4

  20 گرگ 5

  2 بردگي 6

  6 زليخا 7

  3 دربار زنان 8

  5 زندان 9

  0 تعبير خواب 10

  2 حكومت 11

  0 برادران 12

  7 بوي پيراهن 13

  19 وصال 14

  
  بيت 83: دوره اين شعراي ابيات جمع

  
  



 117 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

  معاصر شاعران
  )1/3(جدول شمارة 

  شعراي دورة مشروطه
  

  بسامد تأثيرپذيريام شاعرن  بسامد تأثيرپذيري  نام شاعر
  اديب  24  دهخدا  2

  اشتري  2  عارف  10

  اقبال  1  فرخي  11

  ايرج  5  نسيم  5

  13  نير  21  بهار

  پرو  5ين

  
  99: جمع بيت

  
  )2/3(جدول شماره 

  شعراي دورة پيش از انقالب اسالمي
  

بسامد تأثيرپذيري    نام شاعر بسامد تأثيرپذيري  نام شاعر
  ابتهاج  3  شفيعي  3

  58  رهي معيري  3  شهريار

  عماد  9  1  سهيلي

  سياوش كسرايي  1  مشيري  1

  
  79: جمع بيت
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  )3/3(جدول شماره 
  شعراي دورة انقالب اسالمي

  بسامد تأثيرپذيري  نام شاعر بسامد تأثيرپذيري نام شاعر
  1  فرخ  7  امام خميني

  1  فياض  3  اخالقي

  17  قزوه  15  پور امين

  6  كاكايي  5  يجوشاي

  2  مرآت  1  حسينجاني

  3  مرداني  1  دهاني

  2  مشفق  2  رحمدل

  18  ميرشكاك  1  شاهرخي

  2  نيكنام  1  طاير

  19  عزيزي

  
  108: جمع بيت

  نتيجه

، بيش از همه، از دو جنبه در شعر شاعران قرآن كريمدر ) ع(داستان حضرت يوسف 
توان آن را به دو بخش تقسيم   مياول، از بعد عاشقانه كه: معاصر نمود پيدا كرده است

) ب. كه عشقي پاك و ناب است) ع(عشق عاطفي و معنوي يعقوب و يوسف ) الف: كرد
آلود و جنسي است؛ دوم، از بعد  عشق غريزي و مجازي زليخا به يوسف كه عشقي هوس

هاي  آموزي كه همراه با عبرت) ع(هاي چاه و زندان براي يوسف  فراق و هجران و مرارت
  .اوان استفر



 119 زاده، سيد احمد ذبيحي اهللا ايران نعمت/ در شعر معاصر ) ع(مضامين داستان قرآني حضرت يوسف 
 

در مجموع، بيشترين نوع تأثيرپذيري اشعار معاصر را در اين موضوع، بايد تلميح 
از منظر نوع . از بين مضامين، چاه، زندان و عشق زليخا بسامد باالتري دارد. دانست

گرايي اكثر  دليل درون به: ، بايد گفت)ع(نگرش شاعران به موضوع زندگي حضرت يوسف 
آميزي از داستان ـ  هاي حكمت ه به خدا، قرآن، دين و دنيا، بخششاعران و نگاه زاهدان

هاي تعليم و تربيت نفوس، ترويج فرهنگ خداشناسي و  داري، راه مانند تدبير و حكومت
آلود زليخا ـ مورد  داري يوسف در مقابل خواستة هوسناك و گناه عصمت و خويشتن

  .غفلت قرار گرفته است
  از انقالب اسالمي تمام سطوح جامعه را تحت با ترويج فرهنگ قرآني كه پس 

  است، اميد است شاعران عزيز با رجعت به محتواي عميق و  پوشش خود قرار داده
، قرآن كريمبراي اينكه مفاهيم واالي . ژرفاي كالم وحي، به غناي شعر معاصر بيفزايند

ان بايد كتاب زندگي، در بين جامعة اسالمي بيش از پيش رايج و عمومي شود، شاعر
بخش آن، با الهام از استعداد خالق  هاي حيات ضمن آشنايي با اين كالم ناب و درك پيام

هاي بديع اقدام كنند تا بار ديگر آثار ارزشمند  آفريني و خداداد، به تصويرآفريني و خيال
و ماندگاري در ادبيات معاصر ـ همچون دورة كالسيك ـ بر تارك ادبيات فارسي 

  .بدرخشد

  تنوش پي

توان به كتاب دكتر شفيعي  فارسي، مي شعر براي مطالعة بيشتر دربارة ادوار. 1
. مراجعه كرد »سلطنت سقوط تا مشروطيت فارسي از شعر ادوار«كدكني با عنوان 
مرجع مناسبي براي مطالعة اوضاع و مسائل ) جلد دوم (از صبا تا نيماهمچنين، كتاب 

  .فرهنگي و اجتماعي دورة مشروطه است

  ابع و مĤخذمن

  .سروش: تهران. چاپ چهارم. ترجمة عبدالمحمد آيتي). 1374. (قرآن كريم
  .زوار: تهران. چاپ پنجم. از صبا تا نيما). 1372. (پور، يحيي آرين
) ع(تحليل عناصر داستاني قصه حضرت يوسـف        «). 1386. (اهللا  اللهي، سيد حبيب    آيت

  .8ش . پژوهش زبان و ادب فارسي. »قرآن كريمدر 
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: تهران. چاپ ششم . ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم       ). 1385. (مهدياخوان ثالث،   
  .مرواريد

  : تهـران .  اميرعلـي آذر طلعـت  بـه كوشـش  . ديوان اشـعار  ). 1386. (اعتصامي، پروين 
  .احرار

  نــشر : تهــران.  بــه كوشــش فريــد مردانــي.ديــوان). 1388. (اقبــال الهــوري، محمــد
  .ثالث

 . چهـارم  اپ چـ  .اكبـر رشـاد    تعليقـات علـي   بـا    .ديوان). 1385(. اهللا  ، روح امام خمينـي  
  .نشرعروج
  .افق: تهران. چاپ هشتم. هاي ناگهان آيينه).  الف1385. (پور، قيصر امين

  .مرواريد: تهران. چاپ نهم. گزينة اشعار).  ب1385 . (________
  .مرواريد: تهران. چاپ سوم. مجموعة كامل اشعار). 1389 . (________

پژوهـشنامة  . »قرآنشناسي    اصول و مباني زيبايي   «). 1385. (، سيد محمدعلي  ايازي
  .1ش . قرآن و حديث

   نـشر   . سـوم  اپچـ . محمـدجعفر محجـوب   بـه كوشـش     . ديـوان ). 1353. (اايرج ميرز 
  .انديشه
  .آزادمهر:  تهران.ديوان). 1382. ( محمدتقي،بهار

  .ه كتاب ايرانتوسع:  تهران.ها ممنوع مرثيه .)1388 (.محمدعلي جوشايي،
  . اساطير:تهران.  ششماپ چ.ادبيات معاصر ايران). 1382. (حاكمي، اسماعيل

دانـشگاه  : تهـران . تأثير قرآن و حديث در ادب فارسـي       ). 1369. (اصغر  حلبي، علي 
  .پيام نور

.  سـوم  اپ چـ  .تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي      ). 1383. (سيد محمد ،  راستگو
  . سمت:تهران

  ).ره ( آثار امام و نشر تنظيمةسسؤم: تهران . سوماپچ). 1378( .رسول صبح
  .زوار: تهران. چاپ ششم. ديوان). 1387. (رهي معيري، محمدحسن

  .سروش: تهران. واپسين يادگار بر صحيفه روزگار). 1357. (شاهرخي، محمود
 سـقوط  تـا  مشروطيت از فارسي شعر ادوار). 1383. ( محمدرضا شفيعي كدكني، 

  .سخن: تهران. سلطنت
  : تهران.  هفتم اپچ. وربهاي نيشا  باغ كوچهدر  ). 1350( . ________________

  .توس
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ــوان). 1385. (شــهريار، محمدحــسين ــن . چــاپ بيــست و هفــتم. 2 و 1ج . دي   زري
  .و نگاه

  .نگاه: تهران. چاپ دوم. ديوان). 1387. (عارف قزويني، ابوالقاسم
  . روزگار:تهران. ارم چه چاپ. بارانةسفرنام). 1378. (عباسي، محمد

 : قـاهره  .الكريم نآلفاظ القر المفهرس أل  المعجم .)ق1364. (ادؤف  محمد ،عبدالباقي
  .الكتب المصريه دار

  .برگ: تهران. شرجي آواز). 1368. (عزيزي، احمد
  .نشر آسمان: تهران. غزالستان). 1375 ( ._______
  .ننيستا:  تهران).مجموعه شعر( قوس غزل). 1386 ( ._______

. چـاپ دوم  . بـه كوشـش مهـدي اخـوت       . ديوان). 1380. (عماد خراساني، عمادالدين  
  .نگاه: تهران

  .نگاه: تهران. چاپ چهارم. ديوان). 1385 ( ._______________
  : تهـران . به كوشش مجتبي برزآبادي فراهاني    . ديوان). 1378. (الممالك فراهاني، اديب 

  .فردوس
  .محراب انديشه: تهران. تششبلي و آ .)1373. (قزوه، عليرضا
  .اننيست:  تهران. ادبيات معاصرهگزيد). 1378 ( ._______

  .  ايرانانجمن شاعران:  تهران.فرصت ناياب ايران). 1385(. عبدالجبار كاكايي،
هـاي انبيـا در       اسرائيليات و تأثير آن در داستان     ). 1384. (محمدقاسمي، حميد 

  .سروش: تهران. چاپ سوم. تفاسير قرآن
  .كيهان:  تهران. خاكةنام خون .)1374. (نصراهللا مرداني،

  .شاهد: تهران. چهارده نور ازلي). 1381 ( .________
. هفـتم  چـاپ    .)گزيـده اشـعار   ( انداز شعر امروز   چشم). 1380 (.فريدون مشيري،

  . نگاه:تهران
: تهـران .  سـي و هفـتم     اپ چ .تفسير نمونه ). 1385( .و همكاران ، ناصر   مكارم شيرازي 

  .الكتب االسالميه دار
  .اميركبير: تهران. تحليلي نو از قصص قرآن). 1376. (ملبوبي، محمدتقي

  توسـعه كتـاب    : تهـران . گفتگـويي بـا زن مـصلوب      ). 1388. (ميرشكاك، يوسفعلي 
  .ايران
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  : تهـران . پـور  تصحيح فريدون سـاماني   . ديوان ).1386. (الدين سيد شرف  نسيم شمال، 
  .سعدي

 در قـرآن جايگـاه رفيـع   «). 1375. (الـسادات صـانعي   و اشـرف  بخـت  نصرآبادي، نيـك 
 . 11ش . 3سال . بينات. »هاي طب اسالمي پژوهش

  نـشر  : تهـران . ترجمـة محمـد غفـاري     . شناسي مباني سبك ). 1389. (وردانك، پيتر 
  .ني

 


	چكيده

