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مقدمه
«رثا» در لغت گریستن بر مرده و ذکر نیکیهای او است و مرثیه نوعی شعر است که بهه
یاد مرده و در ذکر محاسن او و تأسف از مرگ وی سروده می شود؛ خصوصها اشهعاری
که در ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دین و شهیدان کربال باشهد (دهخهدا:0727 ،
ذیل واژهٔ «مرثیه»).

مرثیه در ادب فارسی سابقهای دیرینه دارد .در دورههای مختلف تاریخ ایهران مرثیههسهرایی
و منقبت گویی به عنوان یکی از گونههای شعر در ادبیات مها جایگهاه ویههه ای داشهت ،امها در
دورهٔ صفویه و قاجار این سرودهها بیش از ههر دورهٔ دیگهری رواج یافهت .محتشه کاشهانی،
شاعر دربار شهاه طهماسهب صهفوی ،بهررگتهرین مرثیههسهرای مهذهبی ایهن دوره اسهت کهه
ترکیببند معروف وی دربهارهٔ واقعههٔ جهانگهداز کهربال از پرسهوزترین رثاهها اسهت .قصهیدهٔ
محتش تا به امروز بر قلهٔ مرثیهسرایی ایران تکیه زده و شاعران فراوانهی از آن تقلیهد کهردهانهد.
از دیگر مرثیه سرایان این عصر میتوان به وحشی بافقی ،بابا فغانی شهیرازی ،اهلهی شهیرازی و
ضمیری اصفهانی اشاره کرد .در اواخر دورهٔ قاجار نیر توجه دربار به سهوگوارهههای مهذهبی و
اسههتقبا عمههوم مههردم از آن سههبب شههد بسههیاری از شههاعران و نویسههندگان در ایههن زمینههه
طبع آزمایی کنند .از مرثیه سرایان این عصهر وصها شهیرازی ،سهروش اصهفهانی ،محمودخهان
ملک الشعرا و یغمای جندقی را میتوان نام بهرد .مرثیههههای ایهن دو دوره ،بخهش عظیمهی از
ادب فارسی را به خود اختصاص دادهاند (نک :.رستگار فسایی.)022 :0727 ،
به نظر امامی ،می توان مرثیه را به انواع زیر تقسی کرد :دربهاری ،شخصهی ،مهذهبی،
فلسفی ،اجتماعی ،و داستانی (امامی .)731 :0734 ،به گفتهٔ رزمجو ،از قهرن هفهت هجهری
شاعران پارسیگوی ،اع از سنی و شیعه ،برای اهل بیت مرثیهسهرایی کهرده انهد .سهیف
فرغانی با اینکه سنی حنفی بوده دربارهٔ واقعهٔ کربال قصیده ای سروده است (نک :.رزمجو،
 ،)013 :0727با مطلع:
بهر کهشتهٔ کهربال بگهریید
ای قوم در این عرا بگریید
در ههر دوره از تهاریخ ادبهی ایهران ،برخهی انهواع بهیش از بقیهه ،توجهه شههاعران و
نویسندگان را به خود جلب کرده و به گفتمان مسلط آن دوره تبدیل شده است .یکی از
گونههای ادبی رایج قرن  09- 07مرثیهسهرایی اسهت .فرامهرز حهاجمنهوههری یکهی از
شاخصه های اصلی قرن دوازده به بعد را جریان کلی پُرنویسی دربهارهٔ امهام حسهین (ع)
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می داند .یعنی فارغ از جریان های مختلف ،فراوانی و انبوهی تألیف در ایهن دوره کهامال
آشکار است .گرایش به مجلسنویسی نیر از ویهگیهای آثار مدون در قرن  09است .در
این زمان برخی از نویسندگان با هرخشی از حماسهنویسی بهه سهمت تلطیهف مفهاهی
مربوط و نیر قراردادن آنها در قالبهای قصه و داستان ،آثاری را با عنوان کلی «یوسفیه»
تدوین کردند .میرزا هادی بن شریف نهایینی ،مهتخل بهه ههادی ،و محمهد علهی بهن
زینالعابدین علویچه ای در آثار خود به انطباق قصهٔ یوسف و زلیخا با حوادث کهربال و
شهههادت امههام حسههین (ع) و یههارانش پرداختنههد .در سههدهٔ اخیههر ،تههألیف دربههارهٔ امههام
حسین (ع) تحوالت بسیاری داشت و با رویکردههای سیاسهی و اجتمهاعی همهراه شهد

(حاجمنوههری.)207- 201/71 :0740 ،

 .1معرفی مؤلّف
حاجمیرزا هادی ،فرزند میرزا محمدحسن نایینی ،از نویسندگان و شاعران قرن سهیرده
هجری بود .از تهاریخ والدت و زنهدگی او اطالعهی در دسهت نیسهت .از تهذکرهٔ ثمهر
اصفهانی ،اثر میرزا سید حسین طباطبایی ،هنین برمی آید که وی از بررگان نایین بهود و
منصب وزارت نایین و اردستان را به عهده داشت .او در آن دوره هندین کتاب تهألیف،
و به نظامالدوله تقدی کرد .در این تذکره ،به برخی تألیفات میهرزا ههادی نهایینی اشهاره
شده است (نک :.طباطبایی .)704- 701 :0711 ،در تذکرهٔ سخنوران نهایین ،اثهر جهال بقهایی
نایینی ،ميخوانی « :اما حاجمیرزا هادی راثی ،پسر دوم میرزا محمد وزیر ،از وعاظ درجه
او هنهد کتهاب در ذکهر مصهائب خانهدان عصهمت و طههارت و مهدای و مناقهب آن
بررگواران تألیف نمهوده و اشهعاری از خهود در آنهها درج کهرده» (بقهایی .)92 :0730 ،در
تذکره ها تخل وی را «راثی» گفته اند (همان) .وی گاه در شعر «هادی» تخلّ میکهرد.
هنانکه در یوسفیه میگوید:
تا قیامت کی شود مدحش تمام
ههادیا در مدح او کهردی قیهام
(نایینی ،بیتا الف)072 :

برخی آثار وی عبارت انهد از :مقهدمات السهت یها عهال زر؛ لسهان الهذاکرین؛ انهیس
العارفین؛ حدیق الوزراء؛ مختارنامه؛ سرور العارفین؛ مناسهک؛ تجلهی؛ رسهاله سهلیمانیه؛
یوسفیه (نک :.طباطبایی704 :0711 ،؛ بقایی.)92 :0730 ،
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معرفی یوسفیه
عالوه بر نسخه ای از یوسفیه ،که به سبب خط خوش در تهران به هاپ سنگی رسهید و
در کتابخانهٔ ملی ایران می توان به آن دست یافهت ،شهش نسهخهٔ دیگهر از یوسهفیه در
دسترس است که یک نسهخه در کتهابخانههٔ مرکهری دانشهگاه تههران و دو نسهخه در
کتابخانهٔ مجلس شورای ملی ایران موجود است .یکهی دیگهر در کتهابخانههٔ مسهجد
اعظ ق و یکی ه در کتابخانهٔ وزیری یرد نگهداری می شود .در کتابخانهٔ مرعشهی
ق نیر میکروفیلمی از یوسفیه وجود دارد .به تاریخ تألیف یوسفیه در هیچ یک از نسهخ
اشاره نشده است .ارجاعات درونمتنی این مقاله بر اسهاس نسهخهٔ موجهود در دانشهگاه
تهران خواهد بود .این نسخه بهه شهمارهٔ  0239در کتهابخانههٔ مرکهری و مرکهر اسهناد
دانشگاه تهران نگهداری می شود .کاتب آن را در  32برگ  00سطری بهه خهط نسهتعلی
نوشته است .برای استنساخ از کاغذ فرنگی استفاده شده و جلد آن تیماج مشهکی الیهی
ربعی با قطع ربعی است .عنوان و نشان شنگرف نسخه بسیار خهوشخهط اسهت .آغهاز
نسخه« :بسه اهلل الهرحمن الهرحی و بهه ثقتهی .حسهن عشه آفهرین محبهوبی در نظهر
صاحبنظران جلوهگر است که یوسف را در صهباحت وحیهد ،و احمهد را در مالحهت
فرید آفرید»؛ انجام نسخه« :هون ز هاه آمد برون آن سهرفراز /گشهت شهاه مصهر قهرب
بینیاز» (دانش پهوه .)10 :0702 ،عیب این نسخه افتادگی هند صفحه از آن است کهه بیهان
مواصلت یوسف و زلیخا در آن نیامده است .نگارنده در ارجاعات مربوط به آن فصل از
نسخهٔ موجود در کتابخانهٔ مجلس استفاده کرده است .این نسخه بهه شهمارهٔ  1277در
جلد  71فهرست نسخ خطی به ثبت رسیده است (نک :.حسینی اشکوری .)770 :0711 ،شیخ
آقابررگ طهرانی ،در کتاب الذریع الی تصانیف الشیع  ،به نایینی و اثهرش اشهاره کهرده
است (الطهرانی.)710 ،70 :0702 ،
اگرهه نام کتاب یوسفیه است مخاطب از همان آغاز کتاب ،یعنی حمد خدا و نعهت
پیامبر ،خود را با دو روایت مواجه می بیند :احسن القص که قصهٔ نمودههای مختلهف
نفس انسانی و مبارزه با آنها است؛ و واقعهٔ کربال کهه تجلّهی رشهادت و جانبهازی امهام
حسین (ع) و یارانش در برابر فرعون زمان است .نویسنده در این اثر ،سختیهایی را که
یوسف (ع) در زندگی تحمل کهرد بها مصهائب امهام حسهین (ع) برابهر هه مهینههد و
شخصیتهای دو روایت را مقایسه میکند .این تطبی در بیسهت مجلهس انجهام گرفتهه
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است که معموال سخن مؤلف با نقل قصهٔ یوسهف آغهاز و بها توصهیف سهت ههایی کهه
مخالفان امام حسین (ع) بر خاندان وی روا داشتند پایان می پذیرد .نایینی به اصل روایت
یوسف (ع) ،که در قرآن آمده ،و رویدادهای کربال ،که در کتب معتبر ذکر شده ،پایبنهد
است .هنر او در تصویر این وقایع یافتن نکات مشترکی است که دو روایهت را بهه هه
پیوند دهد و زمینهٔ مرثیهسهرایی را فهراه کنهد .او در تمهام وجهوه امهام حسهین (ع) و
خاندانش را بر حضرت یوسف (ع) برتر می داند .طباطبایی در تذکرهٔ ثمر پس از معرفی
میرزا هادی نایینی دربارهٔ مرثیهسرایی و مات نگاری وی مینویسد:
نظر به مالحظهٔ اخالص و عقیدت و بنهدگی و ارادت سهرکار صهدرات نسهبت

به سرور شهدا و خامس آ عبا هنهان یافهت کهه اگهر بهه خهدمت مهات نگهاری

و تعریههتسههرایی سههرور مظلومههان و شههاه تشههنهلبههان گرایههد مههورد التفههات و
خشنودی دو حسین آید .از این ،گنج شایگان خواهد گرفهت و از آن ،جنّهت بهه

رایگههان ،اقههدام بههه ایههن خههدمت را بههر سههایر خههدمات تههرجی داد (طباطبههایی،

.)704- 701 :0711

 .2ویژگیهای ادبی عصر نایینی
در دورهٔ قاجار ،شاعران آثار پیشینیان را سرمش کار خود قرار دادنهد .نهضهتی در شهعر
برای بازگشت به سبک قدما پدید آمد که بعدها «بازگشهت ادبهی» نهام گرفهت .در ایهن
عصر ،کالم منظوم همچنان غلبه دارد و نثرنویسی در درجهٔ دوم اهمیت است .نثهر ایهن
دوره نیر تقلیدی از سبک و روش پیشینیان است (آرینپور.)93 :0727 ،
از میان انهواع شهعر ،شهعر مهذهبی در ایهن دوره رواج فهراوان داشهت و پادشهاهان
دورهٔ قاجار به سبب اعتقهادی کهه داشهتند در رونه آن کوشهیدند .بنها بهر قهو تهذکرهٔ
ثمر نایینی نیر «شبی در یکی از محافل که مجمع اشراف بود مجلسهی از ذکهر شههادت
سرور شهدا را مقروء سمع و مفروض رأی حضرت دستور و نوّاب فخرالصدور داشهت
و مقبو افتاد و نوازشات کثیر و صالت خطیر یافته امر و مقرر گردید که پنجاه جلهد از
آن کتاب نوشته گشته بر کافهٔ مؤمنین و عامه مسهلمین موقهوف شهود» (طباطبهایی:0711 ،
 .)701در ادب فارسی ،عالوه بر نظ  ،مرثیه بهه نثهر هه سهابقه دارد ،امها مرثیههٔ منظهوم
غالب است.
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 .3ویژگیهای اثر نایینی
شیوهٔ نگارش نایینی جر در مقدمهٔ یوسفیه ،ساده و بیتکلّف است .او از میان آرایههههای
ادبی از سجع بیشترین بهره را می گیرد .کاربرد تشبیهات ساده و اسهتعارهههای مصهرحه،
نوشتن فعل استمراری به سبک و سیاق گذشهتگان ،گنجانهدن عبهارات عربهی در میهان
عبارات فارسی به مقتضای کالم از خصوصیات سبک نوشتاری او است .نایینی با استناد
به کتب تفسیر متقدمان ،مانند تفسیر نسفی و معال التنریل فراء بغوی 1از راویان حهدی
به کالم خود اعتبار می بخشد (نک :.ابنخلکان .)072- 073 :7110 ،او سهرودهههای شهاعرانی
هون مولوی و امیرخسرو دهلوی را در اثر خود نقهل مهیکنهد .نهایینی یهک بهار نیهر از
2
جامی یاد می کند و بر سخن شاعرانهٔ او در منظومهٔ یوسف و زلیخا خرده میگیرد (نک:.
نایینی ،بی تا الف .)31 :مؤلف با ذکر آیات و احادی در متن یوسهفیه ،آن را از یکنهواختی
بیرون می آورد .تدوین اثر به شکل منظوم و منثور از تسلط وی در مرثیهگویی حکایهت
دارد .نایینی در این کتاب  974بیت شعر آورده است که  9بیت آن متعل به مولهوی (از
دفتر او و سوم) و یک مصرع آن از دیوان اشعار امیر خسرو دهلوی (غر  )41اسهت.
نیر دو بیت فارسی (!) از عابس بن شبیب شاکری 3نقل میکند که در انتساب آن به خطا
رفته است .باقی اشعار سرودهٔ خود او است که بیشتر در قالب مثنوی و بحر رمل سروده
شده است« .رمل آهنگی آرام و در عین حا متین و خوش دارد و مهیتوانهد تهرن ههای
مصیبتزدگان د سوخته را به نیکهویی مهنعکس کنهد» (امهامی .)11 :0734 ،دیگهر بحهور
عروضی که مؤلف به آنها توجه داشته به ترتیب بسامد عبارتاند از :بحر هرج ،مضهارع،
متقارب ،خفیف .در یوسفیه گاه رباعی و قطعه نیر دیده میشود.
 .4تطبیق و تلفیق قصة یوسف (ع) با وقایع کربال در یوسفیه
هر اثری بازتاب باور و اندیشهٔ نویسندهٔ آن است .نحوهٔ مهات سهرایی نهایینی در یوسهفیه
نشان میدهد که وی از شیعیان متعصب زمهان خهود بهوده اسهت .مؤلهف در مقدمهه بها
تضمین بیتی از مولوی (خوشتر آن باشد که سرّ دلبران /گفته آید در حهدی دیگهران)
خاطر نشان می کند که می خواهد داستان یوسف (ع) را بگوید اما« :حرف یوسف هست
نقلی مستعار» (نایینی ،بی تا ب )10 :یا« :داستان یوسف اندر جملههٔ فصهلالخطهاب /سهورهٔ
وصف حسین آمد کالم ح تمام» (همو ،بیتا الف .)010 :بهدینترتیهب او از روایهت ایهن
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قصه هدف دیگری دارد؛ هدف او ذکر فضایل امام حسین (ع) و یاران او است .او قصهٔ
یوسف (ع) را بهانهای برای این کار قرار میدهد:
هست مقصودم حسهین ای مهؤتمن
مههن بههه نقههل یوسههف انههدر سههخن
ای حسههین ای یوسههف مصههر وفهها

صههد هههراران یوسههفت بههادا فههدا

(همو ،بیتا الف)7 :

بررسی جلوه های هنری قصههٔ یوسهف (ع) و وقهایع کهربال از دیربهاز محهل توجهه
شاعران و نویسندگان بوده است .نایینی می کوشد با یافتن شباهت ها و تفهاوت ههایی در
زندگی حضرت یوسف (ع) و امام حسین (ع) و برجسته کهردن آن تفهاوتهها ،نقهل دو
روایت را جذابیت بخشد .نقل ه زمان دو سرگذشتی که قهرنهها از هه فاصهله دارنهد
کنجکاوی و شوق همراهی را در خواننده برمی انگیرد که به استدال های ذوقهی و ادبهی
نایینی گوش دهد .در بسیاری از این دالیل ،اغلب نویسنده در داستان حضهرت یوسهف
(ع) کلیدواژه هایی را برمی گریند و از آن پلی مهی سهازد بهرای پیونهد بهه واقعههٔ کهربال.
خواننده در همان آغاز ،بعد از مطالعهٔ مقدمهٔ یوسهفیه ،بهه شهیوهٔ نقهل روایهت و نیهت و
هدف نویسنده پی می برد .این مسئله از همان مجلس او  ،که مؤلف شهأن نهرو سهورهٔ
یوسف را بیان می کند ،پیدا است« .در تفسهیر نسهفی اسهت کهه ههون جبرئیهل امهین از
حضرت ربالعالمین خبر محنت اثر شهادت امام حسن و امام حسین علیهما السهالم را
به حضرت سیدالمرسهلین آورد و بسهیار شهد حهرن و انهدوه حضهرت رسهالت (ص)،
ح تعالی سبحانه و تعالی به جهت تسلّای خاطر آن حضرت سورهٔ مبارکهٔ یوسف را بهه
آن حضرت ناز فرمود» (همان.)7 :
شخصیت های دو روایت ،که نویسنده در متن یوسفیه آنها را مقایسه کرده ،بهه قهرار
زیر است:
حضرت یعقهوب (ع) و حضهرت محمهد (ص)؛ حضهرت یوسهف (ع) و حضهرت
محمههد (ص)؛ حضههرت یوسههف (ع) و امههام حسههین (ع)؛ حضههرت یوسههف و امههام
زینالعابدین (ع)؛ حضرت یوسف و علیاکبر (ع)؛ دنیا خواهر یوسهف (ع) و حضهرت
زینب (ع)؛ زلیخا و خدیجه (ع)؛ ابوالفضل (ع) و ابنیهامین؛ بهرادران یوسهف و قهاتالن
شهدای کربال .شروع هر دو روایت با حرن همراه است .یعقوب با هجر یوسف حرنهی
ههلساله را باید تحمل کند .آگاهی از خبر شهادت حسن و حسین (علیهما السالم) نیر
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د حضرت رسو (ص) را از غ و اندوه آکنده میکنهد .پهس حهرن عنصهر اصهلی دو
سرگذشت است .در قصهٔ یوسف ،عالوه بر حرن ،ترس نیر دیده می شهود .امها در امهام
حسین (ع) و یاران وی نشانی از ترس نمی بینی  .در این قسمت برخی کلیهدواژه هها را،
که واسطهٔ پیوند دو روایتاند ،بررسی میکنی :
 .1حب« :ای شیعیان! محبت یعقوب به یوسف سبب آن شد که برادرانش بهه ههای
افکندند و محبت محمد مصطفی (ص) یا امام حسین (ع) سبب آن شد که آن حضهرت
را با اصحاب و اقارب در وادی کربال به ناح کشتند و حرم او را اسیر کردند و شهر به
شهر و دیار به دیار گردانیدند» (همان.)0 :
 .2گرگ« :یوسف را برادران بردند و تهمت به گرگان بیگناه زدند .امام حسهین (ع)
را منافقان کوفه طلبیدند و به دست گرگان مردمخوار دادنهد» (همهان .)3 :نهایینی در ایهن
باب میسراید:
گرگ یوسفخوار خود بودند و بود گههرگ بهدنهام از دروغ آن گههروه
(همان)000 :

 .3پیراهن« :ای عریران! پیراهن یوسف را برادران از تن او بیرون کردند و بهه خهون
برغاله آلودند و به نرد پدر بردند و گفتند گرگ او را درید .پیهراهن سهرور مظلومهان را
گرگان کوفه و شام با سوزن تیر و رشته سنان پارهپاره بلکه صدپاره دوختند و با هرار و
نهصد و پنجاه رخنه از او کندند و از کربال به کوفه و شام بردند» (نایینی ،بیتها الهف.)04 :
در قصه یوسف ،ماجرا با پیراهن یوسف آغاز می شود و پایان می پذیرد .در شروع قصه،
پیراهن آغشته به خون یوسف نمایش حسد برادران او است و سببسهاز فهراق پهدر و
پسر .در پایان قصه ،پیراهن یوسف بینایی را به هشمان یعقهوب برمهی گردانهد و باعه
مواصلت این دو می شود« .بوی پیراهن یوسف از مصر به کنعان رسهید و بهوی پیهراهن
حسین از جهان به جنان  ...بوی آن ،حضرت خیر البشر را در جنان غمنها نمهود .ههر
تاری از آن در نظر صاحبنظران بهتر است از هرار هرار پیهراهن مهاه کنعهان؛ زیهرا کهه
پیراهن ماه کنعان باع روشنایی هشه پهدر شهد و ایهن پیهراهن موجهب آزادی تمهام
عاصیان امّت پیغمبر آخرالرمان از عذاب نیران است» (همان.)001 :
 .4اضططارا و انتظ ط  :اگرهههه نههایینی وداع یعقههوب و اضههطراب دنیهها ،خههواهر
یوسف (ع) را صبربرانداز میداند ،اما به نظهر وی آنچهه دنیها در خهواب دیهد «خهواهر
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مظلومه امام حسین علیهالسالم در بیداری دید کهه گرگهان کوفهه و شهام یوسهف مصهر
والیت را در میان گرفتند و خون او را در زمین کربال ریختند و پیراهن تهن او را  ...بهه
خون تن اطهرش آغشتند .دنیا از کنعان به پای شجرةالوداع دوید و زینب از خیمهه گهاه
به قربانگاه؛ دنیا یوسف را زنده به عرت می دید و زینب امام حسین را کشته و به خهون
آغشته» (همان .)00 :به انتظار نشستن یعقوب (ع) و دنیا زیر درخت شهجرةالوداع ،نهایینی
را به یاد زینب (ع) می اندازد که منتظر برگشت برادر از میدان نبرد است ،امها سهرانجام
«اسب غرقه به خون آن حضرت با زین واژگون از میدان مراجعت [کهرد] و اههل بیهت
غریب ذوالجناح را دیدند و آن شهسوار را ندیدند .این قضیه عظما از هر خاطری قصهه
مفارقت دنیا و یعقوب را از یوسف برد» (همان .)70 :به این ترتیب نایینی معتقد است بها
حدی غ فرای امام حسین و زینب (ع):
قصههه دنیهها نیههایهد در بیههان
نقل یوسف محو شد از هر نظر
(همان)79 :

 .5وداع :در مجلس دوم ،هنگامی که برادران می خواهند یوسف را با خود به صحرا
ببرند ،از گریهٔ یعقوب و یوسف در پای شجرةالوداع حاضران همه گریان می شوند (نک:.
همان .)1 :نایینی در اینجا به یاد وداع امام حسین و علیاکبر (ع) می افتهد کهه از مشهاهده
وداع این دو «در صحرای کربال دیده قدسیان ،مالئک آسمان و تمامی مقربان خونافشان
شد» (همان) .نایینی در وصف علیاکبر (ع) میسراید:
شهههبه پیغمبهههر علهههیاکبهههر بهههود
بههر تمههام سههروران سههرور بههود
آنکهههه یوسهههفوار انهههدر کهههربال

از پدر می شد به صد حسهرت جهدا

(همان)4 :

 .6مالمت :نایینی در مجلس ده از گفتوگوی زلیخا با زنان مصر و سرزنش آنهان
سخن می گوید .مالمت زنان مصر او را به یاد مالمت زنان عرب می اندازد کهه خدیجهه
کبری (ع) را گفتند« :درویشتر از این طفل یتی کسی در قبیله عرب نیست میل تهو بهه
او از هیست؟» (همان)21 :؛ و نیر سخنان نصر بن حارث را یهاد نهایینی مهیآورد کهه بهه
سبب اند بودن جهاز حضرت فاطمه علهی (ع) را مالمهت کهرد .حضهرت در جهواب
فرمود« :که جهاز زهرا حبّ خدا است» (همان) .نویسنده پس از هند بیت به اصل مطلب
برمی گردد که« :ای عریران! مالمت باید کرد آن سگانی را که ح و قدر فاطمه زههرا را
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نشناختند .پسران و دختران معصومه آن مظلومه را در کربال کشتند و اسهیر کردنهد .آه آه
مالمت باید کردن آن جماعتی را که دختران آ رسو را اسیروار به مجلهس درآوردنهد»
(همان.)20 :
 .7طرح قتل :بر طب ن ّ صری قهرآن (یوسهف ،)01- 4 :نقشهه قتهل آن حضهرت را
برادرانش کشیدند و به گواه تاریخ ،نقشه شهادت امام را شهامیان .انگیهره قتهل بهرادران،
محبت پدر بر یوسف (ع) است که موجب حسادت آنان می شهود .نهایینی بههخهوبی از
عهده نمایش این حس برآمده است:
به جهت حرارت هوا تشنگی به یوسف غالب شد روی بهه روبیهل آورد کهه ای
برادر تو از همه بررگتری و مرا پسرخالهای و هه بهرادری و پهدر مهرا بهه تهو

سپرده است .به من رحمی کن  ...روبیل التفات به سهخن او نکهرد و طپانچهه بهر

رخسار نهازکش زد  ...شهمعون مشهربه را بهه زمهین ریخهت و گفهت مها داعیههٔ

آن داری که تشنگی خود را به خهون حله تشهنه تهو تسهکین دههی » (نهایینی،

بیتا الف.)03- 00 :

خیانت برادران یوسف ،ذهن نایینی را به صحرای کربال میبَرد:

آوردهاند که امام حسین علیهالسالم را در صهحرای کهربال ههون فهوجی از اوالد
زنا احاطه نمودند و معلوم آن حضرت شد که امروز روز اطاعهت و ایهن کهوی،

کوی شهادت آن حضرت است  ...از هیچ درد و رنجهی پهروا نداشهت  ...گفتنهد

که عریری مصر والیت مخصوص توست .از بند ال و زنجیر ست زندان جههان

رو نتابید .گفتنهد ذبهی کعبهه خلّهت تهویی .بهه سهوی قربانگهاه شههادت دویهد

(همان.)77 :

 .8نم ز :یکی از واسطه های پیوند دو سرگذشت نماز است .در روز نه محرم امهام
حسین (ع) از لشکر عمر سعد خواست نبرد را به تعوی بیندازند تا امام و یارانش نمهاز
بخوانند .در قصهٔ یوسف ه وقتی برادران ،یوسف را بر سر هاه می آورند او «مهلت دو
رکعت نماز طلبید  ...بعد از نماز روی خود را بر خا گذاشت و گفت :خداوندا خهود
را به تو سپردم و زمام امور خود را به قبضۀ رضای تو گذاشت » (همان.)02 :
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 .5واژههای ترکیبساز در متن یوسفیه
زبان انسان رمرگونه است؛ یعنی از کلماتی تشکیل میشود که به گونههٔ نمهادین اندیشههٔ
رویدادها و اشیا را در جهان پیرامونمان به ما می نمایاند و وقتی در کنار ه قهرار گیرنهد
به ما امکان ایجاد ارتباط می دهند .رمر نظامی از عالمت ها و نشانهها است .در خصوص
زبان ه  ،کلمات را نشانه می نامی (داد .)719 :0717 ،در هر متنی شهاخ ههای زبهانی و
واژه های نشانداری را میتوان یافت که «متن را با بافتهها و زیهرمتنههای اجتمهاعی و
فرهنگی پیوند میزنند .رابطهٔ معنادار واژگان با ایدئولوژی و قدرت را می توان با بررسی
بسامد رمرگانهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و دیگر سهاختارهای اجتمهاعی نشهان
داد .همچنین ،شاخ هایی که نویسنده برای افراد نهادها به کار برده و بسهامد واژههای
نشاندار در سخن وی نشاندهندهٔ پیوند متن با ایهدئولوژی هسهتند» (فتهوحی.)731 :0740 ،
مطالعهٔ بخش های منظوم و منثور یوسفیه نشان می دهد که شش واژهٔ «یوسف»« ،زلیخها»،
«مصر»« ،کربال» و گاه «کنعان» و «حجاز» در خله ترکیبهات جدیهد بیشهترین بسهامد را
دارند .بدینترتیب «نوع رمرگان در الیهٔ واژگانی و نقش آن رمرگان در میهران وابسهتگی
و د سپردگی مؤلف به گفتمان های مسلط ،نسبت او با ایدئولوژی ها و نهادههای قهدرت
میکند» (همان.)730 :
را مشخ
در این بخش ،فقط به ترکیباتی اشهاره مهی کنهی کهه بهه گونهه ای بها دو سرگذشهت
مرتبط اند .نویسنده ترکیب «یوسف مصرِ رسالت» (ص )7و «عریر مصر نبوت» (ص )00را
برای پیامبر اکرم به کار می برد .اما ترکیب «یوسف مصر والیت»« ،یوسف مصر امامهت»،
«عریر مصر ربّانی» گاه برای امام حسین (ع) و گاه برای حضرت زیهنالعابهدین (ع) بهه
کار رفته است .نایینی در متن یوسفیه ترکیبات زیهر را بهرای امهام حسهین (ع) بهه کهار
می برد« :یوسف مصر والیت» (ص« ،)77یوسهف مصهر امامهت» (ص« ،)44یوسهف مصهر
وفا» (ص« ،)20یوسف مصر شههادت» (ص« ،)30پادشهاه مصهر دیهن» (ص« ،)072یوسهف
مصههر حقیقههت» (ص« ،)001عریههر مصههر ربّههانی» (ص« ،)44عریههر مصههر جههان» (ص،)11
«عریر مصر والیهت» (ص« ،)77مهاه کنعهان والیهت» (ص« ،)30پادشهاه کهربال» (ص،)004
«یوسف آن مصر» (ص.)01
همچنین ،مؤلف از امام حسین (ع) با ترکیباتی نظیهر «سهرکرده اههل بهال» (ص،)004
«فرزند شاه لوال » (ص« ،)07سلطان مظلوم» (ص« ،)010شاه دین» (ص« ،)071شاه دمش »
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(ص« ،)7شاه مظلومان» (ص« ،)91ساالر ارباب وفا» (مج ،ص« ،)14سرور عشهاق» (ص،)077
«درةالتاج شه بدر و حنین» (ص« ،)30قهرةالعین شهه لهوال » (ص« ،)30مشهتری زلیخهای
شهادت» (ص« ،)7شه اقلی جان» (ص« ،)073ذبی کعبۀ خلّت» (ص )77یهاد مهی کنهد .امها
کاربرد «یوسف اسیر زندان جهان» (ص )90مخت امام ههارم است .از دیگهر ترکیبهات
دربارهٔ امام زینالعابدین میتوان به «هال سپهر ریاضت» (ص )74و «مهاه فلهک امامهت»
(ص )74اشاره کرد .از حضرت زینب نیر بها عنهوان «خهواهر یوسهف مصهر والیهت» و
«خاتون دنیا» یاد میشود (ص.)72
یکی دیگر از ترکیبسازترین واژه ها در یوسفیه ،کلمهٔ «زلیخا» است که نایینی بها آن
ترکیبهای مختلفی می سازد« :زلیخای شهادت» (ص« ،)7زلیخای عش االههی» (ص،)00
«زلیخای عالی » (ص« ،)010زلیخای دنیا» (ص .)44در برخی تعابیر ،هستهٔ ترکیب ،کلمههٔ
«کربال»« ،مصر» و «کنعان» است ،مانند« :مصر دیهن» (ص« ،)072مصهر حقیقهت» (ص،)14
«مصر عصمت» (ص« ،)20مصهر جهان» (ص« ،)11مصهر جنهان» (ص« ،)29مصهر دولهت»
(ص« ،)010مصر کربال» (ص« ،)00مصر قرب بهینیهاز» (ص« ،)072مصهر قهرب دوسهت»
(ص« ،)007مصههر عههرّت» (ص« ،)010مصههر دانههایی» (ص« ،)014مصههر جههاه» (ص،)007
«منههای کههربال» (ص« ،)77کنعههان حجههاز» (ص« ،)072کنعههان عشه » (ص« ،)7مههاه کنعههان
والیت» (ص.)30
 .6ویژگیهای ادبی یوسفیه
نایینی با برجستهکردن حوادث دو سرگذشت و ربودن خواننده از حها و ههوای خهود
می کوشد توجه مخاطب را به زاویه ای که خود به موضوع نگریسته جلب کنهد .اسهتفادهٔ
مؤلف در نقل روایت از شیوه ای نو ،افرودن قو مفسران در البههالی روایهت ،آمیخهتن
نظ و نثر ،بهکارگیری صناعات ادبی ،مثل سجع ،تشبیه ،مجاز ،استعاره و  ،...تالش برای
ترسی تصویری تازه با استفاده از نوآوری در تشبیه ،از دیگر شگردهایی است که او در
تازهکردن روایتی که بارها شنیده ای  ،از آن بهره جسته است .سجع از جمله آرایهه ههایی
است که در توازن آوایی و آهنگینکردن کالم مؤلف بیشترین سه را دارد .گهاه نهایینی
برای تقویت موسیقی کالم ،سجع و تضاد را با ه همراه می کند .در این قسمت به هند
نمونه اکتفا می کنی  :زلیخا گفت« :ای یوسف! هه نیکوست روی تو .گفت :آخر به خا
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پوسیده شود .گفت :هه خوشبوست موی تو .گفت :او هیری که ریریده شهود .گفهت:
سا هاست که در شکنجهٔ مهرت به رنج  .گفهت :ایهن رنهج از بهرای هیسهت؛ گفهت:
مدت هاست که در وصف جمالت به هر جا سخن سنج  .گفت :دلیل تو در این راه جر
هوس نفس و هوا نیست» (همان ،بیتا الف .)01 :زلیخا گفهت« :نهاتوان  .توانهایی خهواه .
نابینای بینایی طلب  .زشت طلعت زیبا جوی (همان ،بیتا ب .)13 :یوسف گفت« :ای زلیخا!
گنج و زرت کو؟ گفت :به بهای تو دادم .گفت :حشمت و جاللت هه شهد؟ گفهت :در
سر کوی وفای تو نهادم» (همان.)19 :
عالوه بر موسیقی کالم ،تأویل های نویسنده گاه بدیع و د نشین می نماید« :ح تعالی
صیاد ،یوسف دانه ،عش ح دام .ههل سا زلیخا دانه را دیدی و دام نفهمیدی تا بعهد
از ههل سا او را به دام گرفتند و آن دام ایمان بود» (همو ،بیتا الف .)34 :نمونهٔ دیگهر را
در مجلس نوزده شاهدی  .نایینی وقتی به توصیف پیداشدن پیمانهٔ عریر مصهر در بهار
ابنیامین می رسد آن را تفسیر می کند .به نظر وی ،این صاع عش اسهت و در نههاد ههر
کس یافت شود برگریدهٔ ح میگردد:
ح نگیهرد ههیچ کهس را جهای آن
حب حه در ههر کجها دارد مکهان
حبّ ح آن صاع بس ارزنده است

بود ههون آن صهاع در بهار حسهین

آنکههه هههون آن صههاع حه را بنههده
استگریههد او را ز خل ه خههافقین
حه

تبیین حب ح در وجود امام حسین (ع) را از زبان نثر نایینی میخوانی :

(همان)073 :

بلی ،صاعی از ملک ،در بار آن بررگهوار نهادنهد و او [را] فرمهان بنهدگی جاویهد
گردید .هون از مصر مبدأ پا رو به منر خا آورد از مراجعت خود به سهبب

آن صاع که در بار داشت خوشنود بود و بهه اطمینهان تمهام از ملهک علّهام بها

نداشت و از منر کربال روی به مصر قرب عریر یکتا گذاشت» (همان.)077 :

اگرهه بسیاری از تشبیهات در متن یوسفیه تکراری است ،اما گاه بها تعهابیر زیبهایی
مواجه میشوی ؛ مانند این بیت دربارهٔ امام حسین:
سرخرو باالتر از این نه حجاب
برد او را ههون دعای مستجاب

(همان)29 :
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یا کاربرد تشبیه بلیغ و کنایه و تناسب مصرعها با ه درخور توجه است:
کش زلیخهای شههادت مشهتری اسهت
بهتر از یوسف به دهر آن سروری است
ای حسهههین ای یوسهههف مصهههر وفههها
تهو عریههر مصهر جههان مها مصههریان
ما همه جس آمهدی و جهان تهویی

خون او سهرخی عنهوان وفها اسهت

صهههد ههههراران یوسهههفت بهههادا فهههدا

(همان)7 :

یوسههفی یوسههف تههو مهها زنههدانیان

جههان پاکههان را همههه جانههان تههویی

(همان)11 :

سههرخرویههی علههی مرتضههی اسههت

(همان)010 :

در برخی قسمتها کالم نویسنده رنگ تکلف به خود می گیرد؛ مانند توصهیف ورود
یوسف به مصر« :کاله مذّهب مکلّل بر سر و قبای مدبّج مطرّز در بهر ،زیهب از جهواهر
ثمین یافته و گیسوانش با نور مرواریهد بافتهه ،دو آویهرهٔ یهاقوت از گوشهش آویختهه و
طرّههای عنبرینش بر دوش او ریخته» (همان.)99 :
 .7برتری امام حسین (ع) در یوسفیه
همچنان که شاعران برای تازهکردن تشبیهات تکراری از تشبیه تفضیل بههره جسهتهانهد،
نایینی نیر برای تازگیبخشیدن به متن از «رجحان مشبه بر مشهبهبهه» ،کهه قاعهدهٔ تشهبیه
تفضیل است ،مدد میگیرد:
تحفهٔ درگاه جانان جهان خهوش اسهت
بهتر از یوسف حسین است آنکه گفت

(همان)40 :

نایینی وقتی دربارهٔ اسرای واقعهٔ کربال سخن می گوید می نویسد« :ساالر آنها صدیقی
است که یوسف را آزروی غالمی اوست» (همان .)74 :عش نایینی به شخصیت پرجاذبهٔ
امام حسین (ع) سبب شده است صبر و جرای ایوب (ع) با امام مقایسه کند:
ایوب پیمانهٔ بال پی در پی هون او نکشیدی .یعقوب یوسهف خهود را در برابهر
خود کشته ندید  ...یعقوب پسرش در آغوشهش تیهر نخهورد .ایهوب در غربهت

گرفتار صدهرار دشمن خونخوار نشد .یعقوب در محنت و بلیّت رو بهه لشهکر

بال و ابتال ننمود .اما جرای آن حضرت جرایی است که ح سبحانه و تعهالی بهه
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هیچ یک از اهل بال نداد و این نوع از درههای عنایهت بهر روی کسهی از اربهاب

وفا نگشود و میرآبی هشمهسار کوثر و تسنیمش در عوض تشنگی فرات دادنهد

و در شهادت مفاتی خرانهٔ سعادت و شفاعت امت در دستش نهاد» (همان ،بیتها
ب.)41 :

نایینی در مجلس نوزده نیر با بیانی دیگر ساالر کربال را با پیامبران پیشهین مقایسهه
میکند:
تا حضرت موسی صحرا ندید فرعون از محبت او به دریای نیل غهرق نگردیهد؛

و تا حضرت عیسی را جفای یهود نرسید  ...مقام روح االهی را ندید؛ ابراهی تها
پسر را به قربانگاه نبرد لذت از شهد خلّت نیافت؛ و اسماعیل تها سهر بهه کمنهد

اطاعت ننهاد آفتاب جهانتاب قربت به او نتافت .اسهحاق از ارادت صهاحب نهام

ذبی اللهی گردید؛ و یعقوب از عرلهت بهه درجههٔ آگهاهی رسهید؛ و از مصهابرت

یوسف را عریر مصر کردند ...

بهتر از آنها عریر مصطفی است

آنکههه بعههد از ابههتال و رنههجههها

سرور عشاق شاه کهربال اسهت

یافههت در ویرانهههٔ د گههنجههها

(همان :بیتا الف)077 :

نایینی در یوسفیه ،امام حسین (ع) را «جلوهٔ حسن خدایی» میداند:
هسههت ظههاهر بههر تمههام خههافقین
جلههوهٔ حسههن خههدایی در حسههین
...

پرتوی زان حسن بر صهدی تافهت

بر کمها عصهمت او توفیه یافهت

(همان)90 :

نایینی در اثر خود از این ه فراتر میرود و مختار ثقفی را نیر ،کهه از کهینخواههان
واقعهٔ عاشورا بود ،برتر از یوسف (ع) جلوه میدهد:
مختار او ز یوسف صهدی بهتهر اسهت
در نرد هر که مدرکش از عقل برتر است
یوسف عریر مصهر شهد و کامیهاب دههر

مختار را به مصر جنان تاج بر سر است

(همان)97 :
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خداوند متعا در قهرآن کهری بنهدگان خهود را از غلهو در دیهن برحهذر مهیدارد و
می فرماید« :بگویید ما به خدا و آیاتی که بر ما ناز شده  ...ایمان آورده ایه  .میهان ههیچ
یک از پیامبران فرقی نمی نهی و همه در برابر خدا تسهلی هسهتی » (بقهره .)073 :گرههه
رشادتها و جانفشانیهای مختار ثقفی در خونخواهی شهدای کهربال بهر مها پوشهیده
نیست اما برترنهادن مختار بر یوسف (ع) ،که شهأن پیهامبری دارد و معصهوم اسهت ،در
شمار مبالغههای باردی است که نهتنها مقبو نظر شیعیان نیست بلکه با رعایت انصهاف
در داوری منافات دارد.
صرف نظر از تعصب نایینی ،ذوق ادبی وی در خور تحسین است .نمونه های زیر از
آن جمله است:
«یوسف صورتِ حُسنِ االهی بود .هر کهه دیهد زر داد؛ و حسهین معنهای آن حسهن
غیرمتناهی؛ هر که دید سر داد» (نایینی ،بیتا الف.)99 :
جههان بهههای آن امههام رهبههر اسههت
گر بهای یوسهف مصهری زر اسهت
بهتر از جان آن شه دین را بهاسهت

راست گوی من بههای او خداسهت

(همان)93 :

«هون امام حسین وارد زمین کربال گردید و بازار شهادت را رونقی تمهام داد خهود،
یوسفصفت بر بساط نشست که حسن خود را به مشهتریان نمایهد .هفتهاد و دو تهن از
مردانِ کار ،که صاحب دولت قرب کردگار بودند ،هر یهک بها خهرائن عله و عرفهان و
دفائن عش و ایمان نقد جان بر کف خریدار شدند و مشهتری بهاز آمدنهد» (همهان.)00 :
تصویر لحظهٔ شهادت امام ،با پیوندهایی از قصهٔ یوسف ،از جملهه قسهمتههای هنهری
یوسفیه است:
در خبر است که هون یوسف مصر امامت و شهادت  ...بهه بارگهاه قهرب ملهک

دیّان می شد ساقی برم رسالت روحاالمین نرد او شد که ملک تعالی تهو را سهالم

می رساند که ای یوسف مصر والیت که گرگان کوفه و شهام پیهراهن تهو را دور

از پدر به خون تو رنگهین کردنهد و تهو را بهه دراهه معهدود بهه معهرض بیهع

درآوردند به مراودت زلیخای دنیا دامن عصمت را از دست ندادی و زندان دنیها

را از غضب رحمان ترجی دادی از زندان هجران برآی و به بارگهاه ملهک دیّهان
درآی که عریری مصر دولت سرمدی را به تو مفوّض دادیه  ...پهس مالئهک و

وقایع کربال در یوسفیه حاجمیرزا هادی نایینی 17 /

روحانیان و کروبیان مأل اعلی و قدوسیان عال بهاال آن یوسهف زنهدانی و عریهر

مصر ربّانی را دست به دست به ایوان ملک دیّان بردند و عهرش عظهی را بهه آن
کرسینشین زینت دادند ،هنانچه  ...آن حضرت علیههالسهالم در جانهب عهرش

ایستاده و نظر میکند به شیعیان و ذاکران و زائران و راثیان خود (همان.)44 :

کالم نایینی در بیان تفاوت نرو یوسف (ع) به مصر و امام حسین (ع) به کربال نیهر
زیبا است« :مصر از نرو یوسف به خود بالید و کربال از نرو امهام حسهین (ع) نالیهد.
نالیدن و بالیدن هر دو بجا بود .بالیدن آن بجا بود کهه یوسهف عریهر آن دیهار گردیهد و
نالیدن این بجا بود که فرزند شاخ لوال بر روی خا آن وادی در خون غلتید» (همهان:
 .)07بیان تفاوت بین رف و مرحمت یوسهف (ع) و امهام حسهین نیهر خوانهدنی اسهت.
یوسف با نرو خود ساکنان آن سرزمین را به بندگی خرید اما امام حسین (ع) خلقهی از
اهل عال را از آتش دوزخ آزاد کرد« :یوسف مردمان مصر را بهه نهان خریهد و همهه را
سرخط آزادی بخشید .امام حسین تمام شیعیان را به نقد جان مشهتری گردیهد و بهرات
آزادی از آتش جهن از او به ایشان رسید» (همان .)33 :حتی امام هنگام شهادت «در حه
عاصیان امّت جدّ خود دعا میکرد» (همان).
نایینی در بیان لروم گریه بر ساالر شهیدان مینویسد:
هون از وساوس آن لعین ،دشمنان دین در صهحرای کهربال متوجهه امهر قتهل ...

امام حسین (ع) شدند او آن مایهٔ فساد جهان خندان و آخر گریان شد به سهبب

زیادتی قدر منرلت آن حضرت  ...پس بهر شهیعیان و موالیهان الزم اسهت کهه در

مصیبت آن حضرت تا توانند مراس گریه و زاری به عمل آورند تها روز قیامهت

ابلیس گریان و ایشان خندان باشند (همان.)37- 30 :

گریه کردن بر تو عین قربت است

قربت تهو قهرب رب العهرة اسهت
(همان)073 :

 .8مقایسة حضرت یوسف (ع) و امام زینالعابدین (ع)
امام زینالعابدین (ع) یکی از شخصیت هایی اسهت کهه مؤلهف ،ایشهان را بها حضهرت
یوسف (ع) مقایسه می کند .از نظر نایینی« :فرق میان یوسف صدی و امام زینالعابهدین
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آن بود که یوسف را برادران به هجر پدر مبتال سهاختند  ...و جفهاجوی او در ههر بهاب
شدند و امام زینالعابدین را  ...به داغ پدر مبتال کردند .بند گران بر بازویش بستند و تن
اطهرش را به ضرب تازیانه و  ...خستند .سر پدر نامورش را به سر نیرهٔ مخالفان می دیهد
و خون د از دیده می بارید» (همان .)00 :به نظر نایینی ،فرق میان حضرت یوسف و امام
زینالعابدین (ع) بسیار است« :یوسف را هو از پدر جدا کردند او را به دراهه معهدود
فروختند و امام زینالعابدین علیهالسالم بعد از آنکه پدر و برادرانش را و اقارب و یاران
را تمام به درجهٔ شهادت رسانیدند و در آتش داغ سوزان زنجیر ست بر دست و بهازو و
گردن بستند یوسف (ع) را به زندان مصر بردند و امام زیهنالعابهدین (ع) را بهه زنهدان
شام» (همهان .)77 :یوسف (ع) در مصر به عرت رسید ،اما در شام یرید حک به قتل امهام
داد (همان .)70 :نایینی در بخشی دیگر می نویسد« :و زیادتر بود از درد و ال یوسف (ع)
درد و ال زینالعابدین (ع) ،در روزی که آن حضرت را با غل و زنجیر بهر شهتر برهنهه
سوار کرده بودند و  ...به نو نیره بدن اطهرش میآزردند» (همان.)77 :
مشاهدهٔ اسیری امام زینالعابدین شورشی در میان خله برپها کهرد کهه ههرار مرتبهه
افرون بود از شورشی که در مصر از مشاهدهٔ یوسف (ع) در میان خل افتاد (همان.)11 :
 .9مقایسه حضرت عباس با ابنیامین
از دیگر شخصیتهایی که نایینی به آنهها توجهه داشهته حضهرت ابوالفضهل (ع) اسهت.
اگرهه نایینی علمدار کربال را ابنیامینِ امام حسین (ع) قلمداد می کند ،اما خود می دانهد
که ابنیامین را نمی توان ه شأن حضرت عباس دانست .ابنیامین فقط بهه یهاد یوسهف
بود ،اما عباس جانش را نثار برادر کرد (نک :.همان .)072 :نایینی ،در اثر خود ،به اختصهار،
به جانفشانی آن حضرت اشاره میکند:
دیههده هرگههر دیههدهای در روزگههار
ابن یامین کو که ههون او مهرد کهار
یوسهههف او بهههود فخهههر خهههافقین

سههرور سههاالر مظلومههان حسههین

(همان)071 :

به تطبی دادن دنیا ،خواهر یوسف (ع) ،و حضهرت زینهب هه بهه هنگهام بحه
واسطههای پیوند دو داستان اشاره کردی .

از
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 .11حضور جبرئیل در دو روایت
در سرگذشت حضرت یوسف (ع) حضور مستقی جبرئیل را هفده بار مهیبینهی کهه از
جانب خدا خبر می آورد و یوسف (ع) را راهنمایی می کند و به او آرامش مهی بخشهد و
خالصه در انجام آنچه بر آن حضرت مقهدّر شهده یهاری مهیکنهد .در مجلهس هههارم،
جبرئیل در هاه به صورت یعقوب (ع) و در مجلس یازده به هیئت جوانی خوشسیما
بر یوسف (ع) ظاهر می شود و او شگفتزده میپرسد« :ای جوهری بهازار عصهمت! در
میان مجرمان به هه کار آمدی» (همان .)10 :در سایر عبارات سخنی از تمثّل بهر صهورت
دیگری نیست .گاه روحانیان عال باال نیر در کنار جبرئیل حضهور دارنهد .بهرای نمونهه،
وقتی یوسف ،در هاه ،خیانت برادران را تعریهف مهیکنهد جبرئیهل بها ملکهوت اعهال و
ساکنان صوامع میگریند (مجلس ههارم) .در مجلس شش و هفت  ،فرشتهها و فوجی از
مالئکه یوسف را همراهی میکنند و حافظ او هستند .در روایهت واقعههٔ کهربال حضهور
جبرئیل و هفت ملک را کمتر از قصههٔ یوسهف (ع) شهاهدی  :دادن خبهر شههادت امهام
حسن (ع) و امام حسین (ع) به حضرت رسو در مجلس او (همان)7 :؛ در مجلس سوم
هنگام وداع حضرت علیاکبر با امام حسین (ع) از سیالب اشک بر دیدههای امام ،مالئک
هفت آسمان گریستند (همان )09 :در لحظهٔ شهادت امام حسین (ع) جبرئیل به حرمت آن
حضرت ،همراه ساکنان عال ملکوت و ارواح انبیا و اولیا حضور دارد (همان.)44 :
 .11نمونههایی از تعلیم نایینی به مخاطب
مؤلف در اثر خود هر جا فرصتی می یابد ،بنا به اقتضای کالم ،مخاطب را تعلی می دهد.
در این بخش ،به نمونه هایی از آن اشاره میکنی « :ای عریر! بهدان کهه خهودبینی سهبب
حرمان است .ابلیس به عبادت خودبین شد ،رجمش کردند؛ آدم به والیهت مغهرور شهد
معرولش کردند و ( »...همان« .)07 :دشمن هر یکی از بنی آدم نفس اوسهت  ...ای عریهر!
هوشیار کار باش که تو را دشمن نفس به شمشیر شهوت نکشد و به خا مذلّت نکشد.
از او نشانی میگوی تا او را بشناسی  ...او جسمی لطیف و صاحب خصلتهای کثیف،
سرش از نخوت است ،پایش از حرص ،نهادش از غفلت و  ...دستش از جرئت خیانت،
هشمش از زنا و شهوت ،شکمش از حرام و شبهت .اجرای خود را با اجرای وجود تو
ترکیب دهد و تو را به دست بسپارد که به هر جا که خواهد برود» (نایینی ،بیتا ب.)40 :
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«حذر کن از نفرین مظلوم و گریهٔ یتی  ،بهدرستی که اینها بلند می شوند به عرش بهه
یک هش بر ه زدن» (همو ،بی تا الف« .)77 :بدان که دعا را دو پَهر اسهت؛ خهوردن مها
حال و زبانبستن از غیبت اهل حا » (همان.)20 :
نتیجه
با توجه به آنچه گذشت ،از مطالعهٔ متن یوسفیه ،اثر حاجمیرزا ههادی نهایینی ،مهیتهوان
نتیجه گرفت که وی با گرینش قصهٔ یوسف (ع) از میان قص قرآن ،که احسنالقص
است و عبرتهای فراوانی در بر دارد ،بر جذابیت متن افروده است .او در شمار معدود
گویندگانی است که با انطباق دو سرگذشتی که از نظر زمانی قرن ها با ه فاصله دارنهد
در مرثیهگویی طرحی نو درانداخته است .شیوهٔ نقل روایهت ،بههرهگیهری از آرایهه ههای
ادبی ،استفاده از آیات و احادی به اقتضای کالم ،متن را از یکنهواختی درآورده اسهت.
نایینی به اصل قصهٔ یوسف و وقایع کربال پایبند است .او با یهافتن وجهوه مشهتر یها
تفاوت هایی که دو قصه را به ه پیوند دهد ،نقل روایت را پیش می بهرد .اسهتدال ههای
ذوقی و هنری وی در بازگویی دو روایت گاه هنرمندانه است .سورهٔ یوسف بیان حسن
و حرن و عش است ،اما روایت کربال سراپا شور و عش است .نایینی کوشهیده اسهت
مخاطب خود را از دریچهٔ ذوق ادبی به واکاوی حماسهٔ جاودانهٔ تاریخ ترغیب کند ،امها
گاه شیفتگیهای افراطی ،وی را از اعتدا در توصیف باز میدارد.
مقایسهٔ شخصیت های دو سرگذشت ،نهه فقهط در نثهر بلکهه در نظه نیهر صهورت
می گیرد .جاذبهٔ برخی مرثیههای نایینی دربارهٔ امام حسین (ع) و یارانش میتوانهد توجهه
مرثیهخوانان را به خود جلب کند .اگرهه سهروده ههای نهایینی را نمهی تهوان در ردیهف
مرثیه های طراز او به شمار آورد ،اما به هر حا در بررسهی سهیر تطهور مرثیههسهرایی،
یوسفیه یکی از متون شایان توجه است.
پینوشتها

 .1فراء بغوی از مفسران و محدثان مذهب شافعی بود .آثار فراوانی به او نسبت دادهاند؛ معال التنریل یا
تفسیر بغوی در تفسیر و مصابی السن در حدی معروف است (نک :.ابنخلکان- 131/5 :5002 ،
.)131
 .5برای مطالعه بیشتر ،نک :.جنمی .133 :1332
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 .3عابس بن شبیب همدانی از یاران امام حسین (ع) بود .هنگامی که امام خواست نماز ظهر عاشورا را
اقامه کند وی مقابل آن حضرت ایستاد و بدن خویش را سپر تیرهای بال کرد .برای مطالعه بیشهتر،
نک :.ابناالثیر 13/4 :1612؛ سمنوی .515- 503 :1316
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