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انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم نمایید  (sherwin_vakili@مبلغ مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود. که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

ان هایشو فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 

 

 

 

 



4 
 

  

 

 ی زلیخای یوسف و افسانهعنوان کتاب: اسطوره

 نویسنده: دکتر شروین وکیلی

 1390تاریخ نگارش: تابستان 

 1396 -ی فرهنگی هنری خورشید راگاموسسه

 978-600-8055-95-2 شابک:

 4724086ی کتابشناسی ملی: شماره

 

 



5 
 

 

 فهرست

 

 ۶         دیباچه

 ۹       بخش نخست: متون

 ۱۰    گفتار نخست: یوسف در کتاب مقدس

 ۳۲    گفتار دوم: داستان مصری دو برادر 

 ۴۷     گفتار سوم: داستان بلروفون 

    55      گفتار چهارم: عهدِ یوسف

 70     ی یوسف گفتار پنجم: سوره 

 91     ی فردوسی گفتار ششم: شاهنامه

 126    گفتار هفتم: یوسف و زلیخای طغانشاهی 

 142     گفتار هشتم: سعدی و عطار 

 144     گفتار نهم: اورنگ پنجمِ جامی 

 162    ی موالنا شاهین گفتار دهم: منظومه

 169     های پسین گفتار یازدهم: منظومه

 181    ی یوسف گفتار دوازدهم: تفسیرهای سوره

 191     بخش دوم: شرحی بر داستان یوسف 

 ۱۹۲     گفتار نخست: سیر تکامل یک منش

 210    گفتار سوم: موضوع میل در داستان یوسف 

 218    گر گفتار چهارم: تصویر زنِ وسوسه

 232     گفتار پنجم: تصویر مرد پاکدامن 

 244     گفتار ششم: یوسف و برادرانش 

  256         نامهکتاب



6 
 

 

 

 دیباچه
 

درآمدی شایسته برای ام، و شاید شرح آنچه در این روزها گذشته، پیشآغاز کرده این متن را در روزی ویژه

است، من به همراه  1390مرداد ماه سال افهم مضمون و پرسش مرکزی این نوشتار باشد. امروز، که بیستم 

ری دردناک یکی پس از دیگ معموالًبرانگیز و ملأکنیم که در آن رخدادهایی تماهی را سپری میی ایرانیان بقیه

با شتابی و بسامدی چندان زیاد که ما را با تهدیدِ عادی شدن اموری از این دست، و از دست رفتنِ  ؛اندرخ داده

 اند. ساختهرو روبه ،شانفرصتِ تحلیل

ورد کوهن انزنترین یکی از برجستهما ماه امرداد را با خبری ناخوشایند آغاز کردیم. لیال اسفندیاری، که 

ن در کوه گاشربروم های جهاایرانِ امروز بود، در آخرین روزِ تیرماه هنگام صعود به یکی از دشوارترین قله

خوار و مرگبار هایی آدمهیمالیا پایش لغزید و به پرتگاهی درغلتید و کشته شد. لیال اسفندیاری پیش از این قله

های باالی هشت هزار متر و کشف غارهای ناشناخته تفریح مانند نانگاپاربات را فتح کرده بود، و صعود به قله

اش بود. پس از آن که درگذشت، مردم تازه با نامش آشنا شدند. پیش از آن چون هنگام مصاحبه اصلی زندگی

م مقامات دولتی قرار گرفته بود و هرگز با خبرنگاران خارجی در خارج از ایران حجاب بر سر نداشت، مورد خش

قدر از نظر مالی ای در ایران از او تقدیر نشده بود. زمانی که به واپسین سفرش رفت، آندر هیچ موقعیت رسمی

ی سفر را فراهم کرده بود، و به قول خودش تنها با قرض گرفتن اش هزینهدر تنگنا بود که با فروختن تنها خانه

کفش و لباس و ابزار دست دوم و نامرغوب از این و آن بود که توانسته بود پا به کوهستان بگذارد. لیال در 

های سربلند هیمالیا آرمید، در حالی که نظام دولتی ایران نه از او حمایتی کرده بود و نه وجود و یخچال

 دستاوردهایش را به رسمیت شناخته بود. 
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دستگیر خبر دوم رسید، گروهی دختر و پسر که در پارکی در تهران با هم آب بازی کرده بودند، گاه آن

هایی که از این چون جنایتکارانی خطرناک به اعتراف و توبه وادار شدند. عکسشدند و در تلویزیون هم

اند و در پارکی گرد آمده بودند تا گرمای داد که گروهی جوان بودهجنایتکاران منتشر شد، به سادگی نشان می

ه ک ،شده، تصویر زنی چادریهای منتشربازی قابل تحمل سازند. به ویژه در میان این عکستابستان را با آب

 شده بود. رو روبه اظهار نظرهای متفاوتی مانند دیگران به آب بازی مشغول بود، خیلی جلب نظر کرده و با

جمعی به یک زن در اصفهان زندانی خبرهای دیگر فرا رسید: گروهی نامرد که به خاطر تجاوز دستهگاه آن

که  رسیدتبانی و به شکلی مشکوک از زندان گریختند، و خبرها از همه سو مینوعی با احتماالً  شده بودند،

نظامیان دولتی هستند. اندرکارانش شبهستشود، و گویا دتجاوزهایی مشابه در گوشه و کنار کشور انجام می

پیش خواستگارش با پاشیدن  هادر همان روزی که خبر فرار این جانیان منتشر شد، زنی به نام آمنه که سال

ی آخر از قصاص آن مردک چشم پوشید و اش را از بین برده بود، در لحظهاسید به صورتش زیبایی و بینایی

ها آمد و معلوم شد در ایرانیان را در شگفتی و سپاس غرقه ساخت. چند روز بعد، جواب کنکور دبیرستانی

ها اجرا شده و دختران از ک دختران و پسران در دانشگاههای مهم کشور، طرحی برای تفکیبیشتر دانشگاه

بخش مهمی از اند، و این در کنار این حقیقت بود که های فنی و مهندسی محروم شدهتحصیل در رشته

 های علوم انسانی نیز حذف شده بودند. رشته

کننده بود. مرگ و خشونت یگر ناراحتبرانگیز و از سوی دخبرهای پیاپی امرداد ماه امسال، از سویی اندیشه

و بیداد و حماقت بود که در بیشتر این موارد محور اصلی خبر بود. از سوی دیگر، موضوع، انگار، دوباره و دوباره، 

قربانی صف زنانی زد، و در سوی دیگر زنان بودند. در یک سو حماقت و خشونت و پستی بود که موج می

نیازی آن یکی زنی بود کوهنورد که در تنهایی و بی ؛آموز بودشان درسکشیده بودند که گاه مردانگی و بزرگی

سوترک انبوهی از دختران و چشمان بر باد رفته، و آن ی از ریخت افتاده واین یکی زنی با چهره ،جان سپرد

 بازی بودند. ای تفریح و آبزنان جوانی که خواستار تحصیل، آموختن، یا به سادگی، دقیقه
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ی های مقاومت زنانه و چیرگو زنانگی، و وارسی شیوه اندیشیدن در دلیل دشمنی نظام سیاسی حاکم با زنان

زمان شد با خواندن و بازخواندن چند متن ی پلید، هماین نیروی سرزنده بر آن چارچوب شکننده تدریجی

د، و دیگری داستان دو برادر از نوشتارهای بازمانده از مصر باستان. با ی یوسف بوکهن، که یکی از آنها، سوره

اره هستیم که انگار در سه هزرو روبه انگیزگفتما با گفتمانی شجا این خواندن داستان یوسف دریافتم که در

با داستانی سر و کار داریم جا این است. در کردهبندی و رمزگذاری میقبل، موقعیتی مشابه و همسان را صورت

که مانند امروز، زنان و میل ایشان در مرکز تصویر قرار دارند. با این تفاوت که این زنان نیرومند و مقتدر 

 هستند، و انگار در متن است که باید سرکوب گردند و رام و مطیع شوند. 

شان سه ی تاریخیهاست که دامنهای از منشاز خوشه مشهورترین روایتاحتماالً  داستان یوسف و زلیخا

هایی محلی را دواند و نسخهی جغرافیایی چشمگیری شاخه میگیرد و در گسترهی گذشته را در بر میهزاره

ی ی روایی و کارآمدیِ نظریهآورد. وارسی سیر تحول و تکامل این داستان، از سویی آزمونی است دربارهپدید می

ی چگونگی فزونی و ها در تحلیل سیر تحول عناصر فرهنگی، و از سوی دیگر و پژوهشی است دربارهمنش

وسف، ای از داستان یقدرت. با هدفِ به دست دادن تبارشناسی های وابسته به جنسیت وکاستی یافتنِ گفتمان

ه در نویسم. بدان امید کو دستیابی به تفسیری از پیوند میان میل و جنسیت و قدرت است که این متن را می

 تر گردد. ی نقادانه در این زمینه گشودهاین روزگارِ همگرایی خشونت و حماقت، راه بر اندیشه

 

 

 

 1390نهم مهرماه تاریخ نگارش: بیستم امرداد ماه تا 
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 یوسف در کتاب مقدسگفتار نخست: 

 

هفتم و وهای سیکه در باب ،مشهورترین روایت از داستان یوسف به کتاب مقدس تعلق دارد. این داستان

ت روایسازد. میسیحی و اسالمی در این مورد را بری بعدی مهاروایت سفر پیدایش ذکر شده، مبناینهم وسی

زند. مهم است که داستان ابراهیم را به ماجرای موسی و خروج از مصر پیوند میبخشی فر پیدایش یوسف در سِ

 ل بود.حییوسف یازدهمین پسرِ یعقوب و نخستین پسرِ او از را

متن کنونی تورات در واقع ترکیبی است از چهار متنِ گوناگون که در دوران هخامنشی با هم گرد آمده و 

اند. هتی تورات امروزین را برساخاند، بدنهویراسته شده و با افزوده شدن متونی که تازه در آن هنگام نوشته شده

ی یهوه و الوهیم است. چون در ی واژهشدهنامند که به ترتیب کوتاهمی Eو  Jبخش تورات را متن  ترینکهن

 با نام یهوه و در دومی با لقب الوهیم )یعنی خدا( مورد ارجاع قرار گرفته است. یکتا متن نخست خداوند 

ی در فاصلهاحتماالً  سازند ومانند سفر پیدایش و خروج را بر می های کهن توراتشده بخشیادهای متن

نامند که به می Pو  Dاند. دو متن دیگر را سروده شده و بعدتر تدوین و نوشته شده .قرون نهم تا هفتم پ.م
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اند. دهنوشته ش .. دو متن اخیر در قرون هفتم تا پنجم پ.مپریستارهای متنترتیب یعنی متن تواریخ ثانی و 

تورات، تدوین و ویرایش نهایی این منابع باستانی در قالب یک کتاب در  طبق شواهد و گواهی صریحِ خودِ

ی نخست دوران هخامنشی و با هدایت شاهنشاهان پارسی صورت پذیرفته است. در این کتاب برای ساده نیمه

 .ناممشدن سخن، این چهار متن را به ترتیب یهوه، الوهیم، تواریخ ثانی و پریستار می

برای  وارسی قرار داد. برای فهم بهتر داستان یوسف در کتاب مقدس، باید اصل متن را با دقتی بیشتر مورد

 هر دو بابِ اصلیِ مربوط به داستان یوسف یعنی روایتجا این در دست داشتنِ بنیادی استوار در این زمینه، در

آورم. یعنی آیه به آیه، اصل متن ران را به طور مشروح میحسدِ برادران و روایتِ پاکدامنی در برابر بانوی هوس

ی پارسی را به دنبالش ترجمهگاه آنکنم و های کهنِ آن به یونانی و التین نقل میترجمهعبری را به همراه 

های التینی )در ی مسیحی، ترجمههای یونانی و التین از آن روست که در زمینهآورم. این ارجاع به زبانمی

داوند خ نسخ شوند و نصّته میکلیسای کاتولیک غرب( و یونانی )در کلیسای ارتدوکس شرق( مقدس دانس

ی یونانی هفتاد تنی از عهد عتیق برای ی قرون وسطا ترجمهتا میانهپ.م.  بماند که از قرن دومشوند. فرض می

آغاز شده و تا دو قرن بعد پ.م.  قرن دوم ی یونانی در اواخرترجمهشده است. یهودیان نیز مقدس قلمداد می

 ی التین هم در دو قرن نخست میالدی به شکلی نهایی دست یافته است. نهایی شده و ترجمه

های در بابروایتِ رشک برادران ز شود، بخش مهمی ادو بابِ محوری که با این دقت نقل میگذشته از 

مضمون روایی چنین کند. همشش وجود دارد که بازگشت برادران نزد یوسف را نقل میودو تا چهلوچهل

ها شدهد. این بخبرکت یافتن فرزندانش به دست یوسف را نشان میه نیز در داستان یوسف هست ک یدیگر

شان نقل نخواهند شد. هم از این رو که نقل چند مورد تحلیل واقع خواهند شد، در شکل اصلی باستانی هر

داد و هم بدان دلیل که کلیدواژگان اصلی و خطوط روایی را بیهوده افزایش می کل این مجموعه حجم کتاب

 ست داده شده است.نهم به دوهفتم و سیوهای سیمهم در باب
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 وهفتم باب سی

ב .1 ֵּ֣שֶׁ ב ַוי  ץ יֲַעק ֹ֔ רֶׁ ֶ֖ אֶׁ גּו בְּ ימְּ ֵּ֣ יו ר  ִ֑ ץ ָאב  רֶׁ ֶ֖ אֶׁ ַָֽען׃ בְּ נ    כְּ

1. κατῴκει δὲ Ιακωβ ἐν τῇ γῇ οὗ παρῴκησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐν γῇ Χανααν  

1. Habitavit autem Jacob in terra Chanaan، in qua pater suus peregrinatus est. 

 ساکن شد. ،یعنی سرزمین کنعان ،پدر خود و یعقوب در زمین غربتِ .1

 

לֶׁה׀ .2 ֵּ֣ ֹות א  ב ת לְּדֵּ֣ ף יֲַעק ֹ֗ ה יֹוס ֵ֞ ֵ֤ ר  ַבָֽע־עֶׁשְּ ן־שְּ נ ה֙  בֶׁ ה ש  י ָ֨ ה ה  ֵ֤ יו֙  ר עֶׁ ח  ת־אֶׁ אן אֶׁ ּוא ַבצ ֹ֔ ַער וְּהֵּ֣ ֵ֥י נַֹ֗ נ  ת־בְּ ָ֛ה אֶׁ ה  לְּ  ב 

ֵ֥י נ  ת־בְּ ה וְּאֶׁ ֶ֖ פ  י ז לְּ ֵּ֣ יו נְּש  ִ֑ א ָאב  ֵ֥ ף ַוי ב  ָ֛ ם יֹוס  ֵ֥ ת  ב  ת־ד  ה אֶׁ ֶ֖ ע  ָֽם׃ ר  יהֶׁ ל־ֲאב    אֶׁ

2. αὗται δὲ αἱ γενέσεις Ιακωβ Ιωσηφ δέκα ἑπτὰ ἐτῶν ἦν ποιμαίνων μετὰ τῶν 

ἀδελφῶν αὐτοῦ τὰ πρόβατα ὢν νέος μετὰ τῶν υἱῶν Βαλλας καὶ μετὰ τῶν υἱῶν 

Ζελφας τῶν γυναικῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατήνεγκεν δὲ Ιωσηφ ψόγον πονηρὸν 

πρὸς Ισραηλ τὸν πατέρα αὐτῶν  

2. Et hæ sunt generationes ejus: Joseph cum sedecim esset annorum، pascebat 

gregem cum fratribus suis adhuc puer: et erat cum filiis Balæ et Zelphæ uxorum 

patris sui: accusavitque fratres suos apud patrem crimine pessimo. 

ا کرد، و آن جوان باین است پیدایش یعقوب، چون یوسف هفده ساله بود، گله را با برادران خود چوپانی می .2

 داد.رفتاری ایشان پدر را خبر میدبود، و یوسف از بپسران بِلهَه و پسران زِلفَه زنان پدرش می

 

ל .3 א ֹ֗ ר  ב וְּי שְּ ף֙  ָאַהֵ֤ ת־יֹוס  יו אֶׁ נ ֹ֔ כ ל־ב  ֵ֥ים מ  ן־זְֻּקנ  ָֽי־בֶׁ ּוא כ  ֹו הֶ֖ ה לִ֑ ש  ֵ֥ ֹו וְּע  נֶׁת לֶ֖ ת ֵ֥ ָֽים׃ כְּ   ַפס 

3. Ιακωβ δὲ ἠγάπα τὸν Ιωσηφ παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ὅτι υἱὸς γήρους ἦν 

αὐτῷ ἐποίησεν δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον  

3. Israël autem diligebat Joseph super omnes filios suos، eo quod in senectute 

genuisset eum: fecitque ei tunicam polymitam. 
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رای اش بود. و برِ دوران پیریداشت، زیرا که او پسو اسرائیل یوسف را از سایر پسران خود بیشتر دوست می .3

 او ردایی رنگین ساخت.

 

ּו .4 אֵּ֣ יו ַוי רְּ ח ֹ֗ ֹו אֶׁ ָֽי־א תֵ֞ ב כ  ם֙  ָאַהֵ֤ יהֶׁ יו ֲאב  ח ֹ֔ כ ל־אֶׁ ּו מ  נְּאֶ֖ ָֽי שְּ ֹו ַו א א תִ֑ ּו וְּלֵ֥ לֶ֖ ֹו י כְּ לָֽם׃ ַדבְּרֵ֥   לְּש 

4. ἰδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅτι αὐτὸν ὁ πατὴρ φιλεῖ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ 

ἐμίσησαν αὐτὸν καὶ οὐκ ἐδύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικόν  

4. Videntes autem fratres ejus quod a patre plus cunctis filiis amaretur، oderant 

eum، nec poterant ei quidquam pacifice loqui. 

دارد، از او کینه به دل گرفتند ی برادرانش دوست میو چون برادرانش دیدند که پدرشان او را بیشتر از همه .4

 انستند با وی به سالمت سخن بگویند.توو نمی

 

ם .5 ף֙  ַויֲַחלֵ֤ ֹום יֹוס  ֶ֖ד ֲחלֹ֔ יו ַויַג  ִ֑ ח  אֶׁ פּו לְּ ֵ֥ ֹוד ַויֹוס  א עֶ֖ נ ֵ֥ ֹו׃ שְּ   א תָֽ

5. ἐνυπνιασθεὶς δὲ Ιωσηφ ἐνύπνιον ἀπήγγειλεν αὐτὸ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ 

5. Accidit quoque ut visum somnium referret fratribus suis: quæ causa majoris 

odii seminarium fuit. 

 شان نسبت به او افزودند. و یوسف خوابی دید و آن را به برادرانش باز گفت. پس بر کینه .5

 

ר .6 אמֶׁ ם ַוי ֶ֖ ִ֑ יהֶׁ א ֲאל  עּו־נ ָ֕ מְּ ֹום ש  ֶ֖ה ַהֲחלֵ֥ ר ַהזֶׁ ֵ֥ י׃ ֲאשֶׁ ת  ָֽמְּ ל    ח 

6. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀκούσατε τοῦ ἐνυπνίου τούτου οὗ ἐνυπνιάσθην  

6. Dixitque ad eos: Audite somnium meum quod vidi: 

 ام، بشنوید.و به ایشان گفت این خوابی را که دیده .6
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נ ה .7 ה  נּו וְְּ֠ חְּ ים ֲאנַַ֜ ֵ֤ מ  ַאלְּ ים֙  מְּ ֹוְך ֲאֻלמ  ה בְּתֵּ֣ דֶֹׁ֔ ָ֛הוְּ֙ ַהש  נ  ה ה  מ  ֵ֥ י ק  ֶ֖ ת  ב ה ֲאֻלמ  ִ֑ ֵ֤ה וְּגַם־נ צ  נ  ינ ה֙  וְּה  ֻסבֶׁ  ם תְּ יכֶֹׁ֔ ת   ֲאֻלמ ֵּ֣

ין ֙ ֶ֖ ַתֲחוֶׁ ָֽשְּ ָֽי׃ ַות  ת    ַלֲאֻלמ 

7. ᾤμην ἡμᾶς δεσμεύειν δράγματα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ καὶ ἀνέστη τὸ ἐμὸν δράγμα 

καὶ ὠρθώθη περιστραφέντα δὲ τὰ δράγματα ὑμῶν προσεκύνησαν τὸ ἐμὸν δράγμα  

7. putabam nos ligare manipulos in agro: et quasi consurgere manipulum meum، 

et stare، vestrosque manipulos circumstantes adorare manipulum meum. 

د آمده های شما گری من بر پا برخاست و بافهبستیم، که ناگاه بافهمی ی محصولهازار بافهاینک ما در کشت .7

 ی من سجده کردند.به بافه

 

רּו .8 אמְּ יו לֹו֙  ַוי ֵ֤ ח ֹ֔ ְך אֶׁ לֵ֤ לְך֙  ֲהמ  מְּ ינּו ת  ל ֹ֔ ֹול ע  שֵ֥ ם־מ  ל א  ש ֶ֖ מְּ נּו ת  ִ֑ פּו ב  ֵ֤ א עֹוד֙  ַויֹוס  נ ֵּ֣ ֹו שְּ יו א תֹ֔ ֶ֖ וְַּעל־ ַעל־ֲחלמ ת 

יו׃ ָֽ ר  ב    דְּ

8. εἶπαν δὲ αὐτῷ οἱ ἀδελφοί μὴ βασιλεύων βασιλεύσεις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἢ κυριεύων 

κυριεύσεις ἡμῶν καὶ προσέθεντο ἔτι μισεῖν αὐτὸν ἕνεκεν τῶν ἐνυπνίων αὐτοῦ καὶ 

ἕνεκεν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ  

8. Responderunt fratres ejus: Numquid rex noster eris? aut subjiciemur ditioni 

tuæ? Hæc ergo causa somniorum atque sermonum، invidiæ et odii fomitem 

ministravit. 

برادرانش به او گفتند: آیا به راستی بر ما سلطنت خواهی کرد و بر ما مسلط خواهی شد؟ و به سبب رویاها  .8

 شان افزودند. و سخنانش بر کینه

 

ם .9 ֹום עֹוד֙  ַויֲַחלֵ֥ ר ֲחלֵּ֣ ֵ֥ר ַאח ֹ֔ ֹו ַויְַּספ  יו א תֶ֖ ִ֑ ח  אֶׁ ר לְּ אמֶׁ ה ַוי ֹ֗ נ ָ֨ ָֽי ה  ת  ַלֵ֤מְּ ֹוד ֲחלֹום֙  ח  ֵּ֧ה עֹ֔ נ  מֶׁש וְּה  ֵּ֣ חַ֙ ַהשֶׁ ד וְַּהי ר ֹ֗  וְַּאַחֵ֤

ר֙  ש  ים ע  ב ֹ֔ ֹוכ  ים כָֽ ֶ֖ ַתֲחו  ָֽשְּ ָֽי׃ מ    ל 
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9. εἶδεν δὲ ἐνύπνιον ἕτερον καὶ διηγήσατο αὐτὸ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς 

αὐτοῦ καὶ εἶπεν ἰδοὺ ἐνυπνιασάμην ἐνύπνιον ἕτερον ὥσπερ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη 

καὶ ἕνδεκα ἀστέρες προσεκύνουν με  

9. Aliud quoque vidit somnium، quod narrans fratribus، ait: Vidi per somnium، 

quasi solem، et lunam، et stellas undecim adorare me. 

ام که ناگاه آفتاب و ماه پس از آن خوابی دیگر دید و برادران را از آن خبر داد. گفت اینک باز خوابی دیده .9

 و یازده ستاره مرا سجده کردند. 

 

ר .10 ֵּ֣ יו֙  ַויְַּספ  ל־ָאב  יו֙  אֶׁ ח  ל־אֶׁ ֹו וְּאֶׁ יו ַוי גְַּער־בֵּ֣ ר ָאב ֹ֔ אמֶׁ ֹו ַוי ֵּ֣ ָ֛ה לֹ֔ ֹום מ  ֶ֖ה ַהֲחלֵ֥ ר ַהזֶׁ ֵּ֣ ת֙  ֲאשֶׁ מְּ ִ֑ ל  ֹוא ח  ֹוא ֲהבֵּ֣  ֲאנ י֙  נ בֹ֗

ךֵּ֣֙ מְּ יך וְּא  ת וְַּאחֶֹׁ֔ ַתֲחֹוֵ֥ ה שְּ ךֶ֖֙ לְּ צ ה׃ לְּ ָֽרְּ   א 

10. καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ τί τὸ ἐνύπνιον τοῦτο ὃ 

ἐνυπνιάσθης ἆρά γε ἐλθόντες ἐλευσόμεθα ἐγώ τε καὶ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί 

σου προσκυνῆσαί σοι ἐπὶ τὴν γῆν  

10. Quod cum patri suo، et fratribus retulisset، increpavit eum pater suus، et dixit: 

Quid sibi vult hoc somnium quod vidisti? num ego et mater tua، et fratres tui 

adorabimus te super terram? 

ای، و پدر و برادرانش را خبر داد و پدرش او را سرزنش کرد و به وی گفت این چه خوابی است که دیده .10

 آیا من و مادرت و برادرانت به حقیقت خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده خواهیم کرد؟

 

ֹו .11 יו ַויְַּקנְּאּו־בֶ֖ ִ֑ ח  יו אֶׁ ֶ֖ ר וְָּאב  ַמֵ֥ ָֽר׃ ש  ב  ת־ַהד    אֶׁ

11. ἐζήλωσαν δὲ αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ διετήρησεν τὸ ῥῆμα  

11. Invidebant ei igitur fratres sui: pater vero rem tacitus considerabat. 

 و برادرانش بر اوحسد بردند. اما پدرش آن امر را در خاطر نگه داشت.. 11
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ּו .12 כֶ֖ יו ַוי לְּ ִ֑ ח  ֹות אֶׁ עָ֛ רְּ אן ל  ־צ ֵ֥ תֶׅ ם4 אֶֶׁׅ ֶ֖ יהֶׁ ָֽם׃ ֲאב  כֶׁ   ב שְּ

12. ἐπορεύθησαν δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ βόσκειν τὰ πρόβατα τοῦ πατρὸς αὐτῶν εἰς 

Συχεμ  

12. Cumque fratres illius in pascendis gregibus patris morarentur in Sichem، 

 فتند. ی خود به شکیم رو برادرانش برای چوپانی گله .12

 

ר .13 אמֶׁ ל ַוי ָ֨ א ַ֜ ר  ף י שְּ ל־יֹוס ֹ֗ ֹוא אֶׁ יך֙  ֲהלֵ֤ ים ַאחֶׁ  ֵּ֣ ם ר ע  כֶֹׁ֔ ה ב שְּ ֶ֖ כ  ֲחךֵּ֣֙ לְּ ל  שְּ ם וְּאֶׁ ִ֑ יהֶׁ ר ֲאל  אמֶׁ ֹו ַוי ֵ֥ ָֽנ י׃ לֶ֖ נ    ה 

13. καὶ εἶπεν Ισραηλ πρὸς Ιωσηφ οὐχ οἱ ἀδελφοί σου ποιμαίνουσιν ἐν Συχεμ 

δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς αὐτούς εἶπεν δὲ αὐτῷ ἰδοὺ ἐγώ  

13. dixit ad eum Israël: Fratres tui pascunt oves in Sichimis: veni، mittam te ad 

eos. Quo respondente، 

 کنند؟ بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم. ویو اسرائیل به یوسف گفت: آیا برادرانت در شکیم چوپانی نمی .13

 .گفت: لبیک

 

ר .14 אמֶׁ ֹו ַוי ֵּ֣ א לֹ֗ ה לְֶׁך־נ ָ֨ א ַ֜ ֹום רְּ לֵ֤ ת־שְּ יך֙  אֶׁ ֹום ַאחֶׁ  לֵּ֣ ת־שְּ אן וְּאֶׁ נ י ַהצ ֹ֔ ֶ֖ ב  ר ַוֲהש  ִ֑ ב  הּו֙  ד  ח   ל  ק ַוי שְּ מֶׁ ֵּ֣ ע  ֹון מ  רֹ֔ בְּ א חֶׁ  ַוי ב ֶ֖

ה׃ ָֽמ  כֶׁ   שְּ

14. εἶπεν δὲ αὐτῷ Ισραηλ πορευθεὶς ἰδὲ εἰ ὑγιαίνουσιν οἱ ἀδελφοί σου καὶ τὰ 

πρόβατα καὶ ἀνάγγειλόν μοι καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν ἐκ τῆς κοιλάδος τῆς Χεβρων 

καὶ ἦλθεν εἰς Συχεμ  

14. Præsto sum، ait ei: Vade، et vide si cuncta prospera sint erga fratres tuos، et 

pecora: et renuntia mihi quid agatur. Missus de valle Hebron، venit in Sichem: 
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او را گفت: برو و سالمتی برادران و سالمتی گله را ببین و نزد من خبر بیاور و او را از وادی حبرون فرستاد  .14

 و به شکیم آمد. 

 

הּו  .15 ֵּ֣ א  צ  יש ַוי מְּ ֵ֥ה א ֹ֔ נ  ה וְּה  ֶ֖ ה ת עֶׁ ִ֑ דֶׁ ֵּ֧הּו ַבש  ָאל  יש ַוי שְּ ָ֛ א  ר ה  ָֽש׃ ל אמ ֶ֖ ַבק    ַמה־תְּ

15. καὶ εὗρεν αὐτὸν ἄνθρωπος πλανώμενον ἐν τῷ πεδίῳ ἠρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ 

ἄνθρωπος λέγων τί ζητεῖς  

15. invenitque eum vir errantem in agro، et interrogavit quid quæreret. 

 طلبی؟رد، در حالی که در صحرا آواره بود. پس آن مرد از او پرسید: چه میو شخصی به او برخو  .15

 

ר .16 אמֶׁ י ַוי ָ֕ ת־ַאַחֶ֖ י אֶׁ ֵּ֣ ש ָאנ כ  ִ֑ ַבק  ֵּ֣א מְּ ה־נ  ָֽיד  י ַהג  ה ל ֹ֔ יפ ֶ֖ ֵ֥ם א  ָֽים׃ ה    ר ע 

16. ὁ δὲ εἶπεν τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ ἀνάγγειλόν μοι ποῦ βόσκουσιν  

16. At ille respondit: Fratres meos quæro: indica mihi ubi pascant greges. 

 کنند؟جویم. مرا خبر ده که کجا چوپانی میگفت: من برادران خود را می .16

 

ר .17 אמֶׁ יש֙  ַוי ֵ֤ א  ּו ה  עֵּ֣ ה נ סְּ זֶֹׁ֔ י מ  ֵ֤ י֙  כ  ת  עְּ ַמ  ים ש  ר ֹ֔ מְּ ה א ָֽ ֶ֖ כ  יְּנ ה נ לְּ ִ֑ ֵ֤לְֶׁך ד ת  ף֙  ַוי  ר יֹוס  יו ַאַחֵּ֣ ח ֹ֔ ם אֶׁ ֶ֖ א  צ  ָֽן׃ ַוי מְּ ד ת    בְּ

17. εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἄνθρωπος ἀπήρκασιν ἐντεῦθεν ἤκουσα γὰρ αὐτῶν λεγόντων 

πορευθῶμεν εἰς Δωθαϊμ καὶ ἐπορεύθη Ιωσηφ κατόπισθεν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ 

καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἐν Δωθαϊμ  

17. Dixitque ei vir: Recesserunt de loco isto: audivi autem eos dicentes: Eamus 

in Dothain. Perrexit ergo Joseph post fratres suos، et invenit eos in Dothain. 

رویم. پس یوسف از عقب برادران گفتند به دوتان میجا روانه شدند، زیرا شنیدم که میآن مرد گفت: از این .17

 خود رفته ایشان را در دوتان یافت.
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ּו .18 אֵ֥ ֹו ַוי רְּ ק א תֶ֖ ח ִ֑ ר  ם֙  מ  רֶׁ טֶׁ  ב ּובְּ ַרֵּ֣ ם י קְּ יהֶֹׁ֔ ּו ֲאל  לֵ֥ נַכְּ ָֽתְּ ֹו ַוי  ֹו׃ א תֶ֖ יתָֽ   ַלֲהמ 

18. προεῖδον δὲ αὐτὸν μακρόθεν πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς καὶ 

ἐπονηρεύοντο τοῦ ἀποκτεῖναι αὐτόν  

18. Qui cum vidissent eum procul، antequam accederet ad eos، cogitaverunt illum 

occidere: 

 او را بکشند. کردنده ئو پیش از آن که نزدیک ایشان بیاید با هم توط و او را از دور دیدند .18

 

ּו .19 רֶ֖ יש ַוי אמְּ ֵּ֣ יו א  ִ֑ ל־ָאח  ה אֶׁ נ ֹ֗ ַעל ה  ֹות ַבָ֛ ֶ֖ה ַהֲחלמֵ֥ זֶׁ ָֽא׃ ַהל    ב 

19. εἶπαν δὲ ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἰδοὺ ὁ ἐνυπνιαστὴς ἐκεῖνος ἔρχεται  

19. et mutuo loquebantur: Ecce somniator venit: 

 آید.ها میاینک این صاحب خواب :و به یکدیگر گفتند .19

 

ה׀ .20 ֵּ֣ ּו וְַּעת  כֵּ֣ הּו לְּ ג ֹ֗ ַָֽהרְּ ַנ הּו֙  וְּ כ   ל  ד וְּנַשְּ ֹות בְַּאַחֵּ֣ נּו ַהב רֹ֔ רְּ ֵ֥ה וְָּאַמָ֕ ה ַחי  ֶ֖ ע  הּו ר  תְּ ִ֑ ה ֲאכ ל  אֶָׁ֕ ּו וְּנ רְּ יֶ֖ ָֽיו׃ ַמה־י הְּ   ֲחלמ ת 

20. νῦν οὖν δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ ῥίψωμεν αὐτὸν εἰς ἕνα τῶν λάκκων 

καὶ ἐροῦμεν θηρίον πονηρὸν κατέφαγεν αὐτόν καὶ ὀψόμεθα τί ἔσται τὰ ἐνύπνια 

αὐτοῦ  

20. venite، occidamus eum، et mittamus in cisternam veterem: dicemusque: Fera 

pessima devoravit eum: et tunc apparebit quid illi prosint somnia sua. 

ها دراندازیم و گوییم جانوری درنده او را خورده است، تا ببینیم اکنون بیایید او را بکشیم و به یکی از چاه .20

 شود. رویاهایش چه می

 

ע .21 ַמֵּ֣ ן ַוי שְּ אּוב ֹ֔ הּו רְּ ֶ֖ ל  ם ַויַצ  ִ֑ י ד  ר מ  אמֶׁ א ַוי ָ֕ נּו לֵ֥ ֶ֖ ָֽפֶׁש׃ נַכֶׁ   נ 

21. ἀκούσας δὲ Ρουβην ἐξείλατο αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ εἶπεν οὐ 

πατάξομεν αὐτὸν εἰς ψυχήν  
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21. Audiens autem hoc Ruben، nitebatur liberare eum de manibus eorum، et 

dicebat: 

 داد و گفت او را نکشیم. لیکن روبین چون این را شنید او را از دست ایشان نجات .21

 

ר .22 אמֶׁ ם׀ ַוי ָ֨ ֵּ֣ הֶׁ ן֙  ֲאל  אּוב  ם ֙ רְּ פְּכּו־ד  שְּ ֵּ֣יכּו ַאל־ת  ל  ֹו ַהשְּ ֹור א תֹ֗ ל־ַהבֵ֤ ר ַהזֶׁה֙  אֶׁ ֵּ֣ ר ֲאשֶׁ ב ֹ֔ דְּ ֶ֖ד ַבמ  י  לְּחּו־ וְּ שְּ ַאל־ת 

ֹו ַען בִ֑ ַמֹ֗ יל לְּ ֵ֤ ם א תֹו֙  ַהצ  י ד ֹ֔ ֹו מ  יבֶ֖ ָֽיו׃ ַלֲהש  ל־ָאב    אֶׁ

22. εἶπεν δὲ αὐτοῖς Ρουβην μὴ ἐκχέητε αἷμα ἐμβάλετε αὐτὸν εἰς τὸν λάκκον 

τοῦτον τὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ χεῖρα δὲ μὴ ἐπενέγκητε αὐτῷ ὅπως ἐξέληται αὐτὸν ἐκ 

τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποδῷ αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ  

22. Non interficiatis animam ejus، nec effundatis sanguinem: sed projicite eum in 

cisternam hanc، quæ est in solitudine، manusque vestras servate innoxias: hoc 

autem dicebat، volens eripere eum de manibus eorum، et reddere patri suo. 

 خود را بر او پس روبین به ایشان گفت: خون مریزید. او را در این چاه که در صحراست بیندازید و دست .22

 دراز مکنید. تا او را از دست ایشان رهانیده به نزد پدر خود بازگرداند.

 

י .23 ְּה ָ֕ ַי א וָֽ ֵ֥ ר־ב  ֲַאשֶׁ ף כָֽ ֶ֖ יו יֹוס  ִ֑ ח  ל־אֶׁ יטּו אֶׁ ֵ֤ ש  ף֙  ַויַפְּ ת־יֹוס  ֹו אֶׁ נְּתֹ֔ ת־ֻכת  ת־כְּ֙ אֶׁ נֶׁתאֶׁ ים ת ֵ֥ ר ַהַפס ֶ֖ ֵ֥ ָֽיו׃ ֲאשֶׁ ל    ע 

23. ἐγένετο δὲ ἡνίκα ἦλθεν Ιωσηφ πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐξέδυσαν τὸν 

Ιωσηφ τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον τὸν περὶ αὐτὸν  

23. Confestim igitur ut pervenit ad fratres suos، nudaverunt eum tunica talari et 

polymita: 

از تنش  ،یعنی آن ردای رنگینی را که در بر داشت ،و به محض رسیدن یوسف نزد برادرانش رختش را .23

 برکندند.
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הּו .24 ֻחֹ֔ ק  ֵ֥כּו ַוי ָ֨ ל  ֹו ַויַשְּ ה א תֶ֖ ר  ֹור ַהב ִ֑ ק וְַּהבֵּ֣ ין ר ֹ֔ ֵ֥ ֹו א  ָֽי ם׃ בֶ֖   מ 

24. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἔρριψαν εἰς τὸν λάκκον ὁ δὲ λάκκος κενός ὕδωρ οὐκ εἶχεν  

24. miseruntque eum in cisternam veterem، quæ non habebat aquam. 

 آب بود. و او را گرفته و در چاه انداختند. اما چاه خالی و بی .24

 

בּו֙  .25 ם ֙ ַוי שְּ חֶׁ ֱָֽאכ ל־לֶׁ ּו לֶׁ אֵ֤ ם֙  ַוי שְּ ָֽינ יהֶׁ ּו ע  אֹ֔ נ ה֙  ַוי רְּ ת וְּה  ַחֵּ֣ ים א רְּ אל ֹ֔ ע  מְּ ה י שְּ ֶ֖ א  ד ב  ִ֑ ע  ג לְּ ם מ  ֵּ֣ יהֶׁ ים ּוגְַּמל  א ֹ֗  נ ָֽשְּ

י נְּכ את֙  ֵּ֣ ר  ט ּוצְּ ים ו לֹ֔ ֶ֖ כ  יד הֹולְּ ֵ֥ ה׃ לְּהֹור  יְּמ  ָֽ ר  צְּ   מ 

25. ἐκάθισαν δὲ φαγεῖν ἄρτον καὶ ἀναβλέψαντες τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδον καὶ ἰδοὺ 

ὁδοιπόροι Ισμαηλῖται ἤρχοντο ἐκ Γαλααδ καὶ αἱ κάμηλοι αὐτῶν ἔγεμον 

θυμιαμάτων καὶ ῥητίνης καὶ στακτῆς ἐπορεύοντο δὲ καταγαγεῖν εἰς Αἴγυπτον  

25. Et sedentes ut comederent panem، viderunt Ismaëlitas viatores venire de 

Galaad، et camelos eorum portantes aromata، et resinam، et stacten in Ægyptum. 

ی اسماعیلیان از جلعاد پس برای غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز کرده دیدند که ناگاه قافله .25

 روند تا آنها را به مصر ببرند.رسد و شتران ایشان کتیرا و بلسان و الدن بار دارند و میمی

 

ר .26 אמֶׁ ה ַוי ֵ֥ ֶ֖ יו יְּהּוד  ִ֑ ח  ל־אֶׁ ַצע אֶׁ י ַמה־בֶֹׁ֗ ֵ֤ ינּו נֲַהר ג֙  כ  ת־ָאח ֹ֔ ינּו אֶׁ ס ֶ֖ ֹו׃ וְּכ  מָֽ ת־ד    אֶׁ

26. εἶπεν δὲ Ιουδας πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τί χρήσιμον ἐὰν ἀποκτείνωμεν τὸν 

ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ κρύψωμεν τὸ αἷμα αὐτοῦ  

26. Dixit ergo Judas fratribus suis: Quid nobis prodest si occiderimus fratrem 

nostrum، et celaverimus sanguinem ipsius? 

 یهودا به برادران خود گفت برادر خود را کشتن و خون او را پنهان داشتن چه سودی دارد؟گاه آن .26

 

ּו .27 כֵ֞ נּו לְּ ֵּ֣ רֶׁ כְּ ים וְּנ מְּ אל ֹ֗ ע  מְּ נּו֙  ַלי שְּ י ד   ֹו וְּ י־בֹ֔ ה  ינּו ַאל־תְּ ֵ֥ ָֽי־ָאח  נּו כ  ֶ֖ ר  ש  ּוא בְּ ּו הִ֑ עֶ֖ מְּ ָֽי שְּ ָֽיו׃ ַו ח    אֶׁ
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27. δεῦτε ἀποδώμεθα αὐτὸν τοῖς Ισμαηλίταις τούτοις αἱ δὲ χεῖρες ἡμῶν μὴ 

ἔστωσαν ἐπ᾽ αὐτόν ὅτι ἀδελφὸς ἡμῶν καὶ σὰρξ ἡμῶν ἐστιν ἤκουσαν δὲ οἱ 

ἀδελφοὶ αὐτοῦ  

27. melius est ut venundetur Ismaëlitis، et manus nostræ non polluantur: frater 

enim et caro nostra est. Acquieverunt fratres sermonibus illius. 

بیایید او را به این اسماعیلیان بفروشیم و دست ما بر وی نباشد. زیرا که او برادر و گوشت ماست. پس  .27

 برادرانش به این کار رضایت دادند. 

 

רּו֙  .28 ַָֽעבְּ ים ַוַי ים ֲאנ ש ָ֨ י נ ַ֜ דְּ ים מ  ֲחר ֹ֗ כּו֙  ס ָֽ שְּ ָֽי מְּ ּו ַו ֲָֽעלֵ֤ ף֙  ַוַי ת־יֹוס  ֹור אֶׁ ן־ַהבֹ֔ ּו מ  כְּרֵּ֧ ף ַוי מְּ ָ֛ ת־יֹוס  ים אֶׁ ֶ֖ אל  ע  מְּ  ַלי שְּ

ים ֵּ֣ ר  שְּ עֶׁ ף בְּ סֶׁ ִ֑ יאּו כ  ֵ֥ ף ַוי ב  ֶ֖ ת־יֹוס  ה׃ אֶׁ יְּמ  ָֽ ר  צְּ   מ 

28. καὶ παρεπορεύοντο οἱ ἄνθρωποι οἱ Μαδιηναῖοι οἱ ἔμποροι καὶ ἐξείλκυσαν καὶ 

ἀνεβίβασαν τὸν Ιωσηφ ἐκ τοῦ λάκκου καὶ ἀπέδοντο τὸν Ιωσηφ τοῖς Ισμαηλίταις 

εἴκοσι χρυσῶν καὶ κατήγαγον τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον  

28. Et prætereuntibus Madianitis negotiatoribus، extrahentes eum de cisterna، 

vendiderunt eum Ismaëlitis، viginti argenteis: qui duxerunt eum in Ægyptum. 

و چون بازرگانان مدیانی در گذر بودند، یوسف را از چاه کشیده و بیرون آوردند و یوسف را به اسماعیلیان  .28

 یوسف را به مصر بردند.  ،ی نقره فروختند. پسبه بیست پاره

 

ב .29 ֵ֤ש  ן֙  ַוי  אּוב  ֹור רְּ ל־ַהבֹ֔ ֵ֥ה אֶׁ נ  ף וְּה  ֶ֖ ין־יֹוס  ֹור א  ע ַבבִ֑ ַרֶ֖ ָֽיו׃ ַוי קְּ ג ד  ת־בְּ   אֶׁ

29. ἀνέστρεψεν δὲ Ρουβην ἐπὶ τὸν λάκκον καὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν Ιωσηφ ἐν τῷ λάκκῳ 

καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ  

29. Reversusque Ruben ad cisternam، non invenit puerum: 

 ی خود را چاک زد.و روبین چون به سر چاه برگشت دید که یوسف در چاه نیست، و جامه .29
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ב .30 ֵ֥ש  יו ַוי  ֶ֖ ח  ל־אֶׁ ר אֶׁ ֵּ֣לֶׁד ַוי אַמִ֑ נּו ַהיֶׁ ינֶֹׁ֔ י א  ֶ֖ נ ה ַוֲאנ  ֵ֥ ָֽא׃ א    ֲאנ י־ב 

30. καὶ ἀνέστρεψεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον οὐκ ἔστιν 

ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύομαι ἔτι  

30. et scissis vestibus pergens ad fratres suos، ait: Puer non comparet، et ego quo 

ibo? 

 جا بروم؟کو نزد برادران خود باز آمده و گفت: آن کودک نیست، به  .30

 

ּו .31 חֶ֖ נֶׁת ַוי קְּ ת ֵּ֣ ת־כְּ ף אֶׁ ִ֑ ֲחטּו֙  יֹוס  ָֽי שְּ יר ַו ֵּ֣ ע  ים שְּ ז ֹ֔ ּו ע  לֵ֥ בְּ נֶׁת ַוי טְּ ת־ַהֻכת ֶ֖ ָֽם׃ אֶׁ   ַבד 

31. λαβόντες δὲ τὸν χιτῶνα τοῦ Ιωσηφ ἔσφαξαν ἔριφον αἰγῶν καὶ ἐμόλυναν τὸν 

χιτῶνα τῷ αἵματι 

31. Tulerunt autem tunicam ejus، et in sanguine hædi، quem occiderant، tinxerunt: 

 در خونش فرو بردند.  پس ردای یوسف را برگرفتند و بز نری را کشته و ردا را .31

 

ּו .32 ָֽיְַּשלְּחֵ֞ נֶׁת ַו ת ֵּ֣ ת־כְּ ים אֶׁ יאּו֙  ַהַפס ֹ֗ ם ַוי ב   יהֶֹׁ֔ ל־ֲאב  ּו אֶׁ רֶ֖ את ַוי אמְּ אנּו ז ֵּ֣ ִ֑ צ  א מ  נֶׁת ַהכֶׁר־נ ֹ֗ ת ֵּ֧ נְּךָ֛֙ ַהכְּ וא ב  ֶ֖ ם־ ה  א 

  לָֽא׃

32. καὶ ἀπέστειλαν τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον καὶ εἰσήνεγκαν τῷ πατρὶ αὐτῶν καὶ 

εἶπαν τοῦτον εὕρομεν ἐπίγνωθι εἰ χιτὼν τοῦ υἱοῦ σού ἐστιν ἢ οὔ  

32. mittentes qui ferrent ad patrem، et dicerent: Hanc invenimus: vide utrum 

tunica filii tui sit، an non. 

رت ایم، تشخیص بده که ردای پسا یافتهو آن ردای رنگین را فرستادند و به پدر خود رسانیده، گفتند این ر .32

 هست یا نه؟

 

ּה .33 ֵ֤ יר  ר֙  ַויַכ  נֶׁת ַוי  אמֶׁ ת ֵּ֣ י כְּ נ ֹ֔ ֵ֥ה בְּ ה ַחי  ֶ֖ ע  הּו ר  תְּ ִ֑ ל  ף ֲאכ  ר ֵ֥ ף ט  ָֽף׃ ט ַרֶ֖   יֹוס 
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33. καὶ ἐπέγνω αὐτὸν καὶ εἶπεν χιτὼν τοῦ υἱοῦ μού ἐστιν θηρίον πονηρὸν 

κατέφαγεν αὐτόν θηρίον ἥρπασεν τὸν Ιωσηφ  

33. Quam cum agnovisset pater، ait: Tunica filii mei est: fera pessima comedit 

eum، bestia devoravit Joseph. 

او را خورده است و به یقین یوسف دریده شده پس آن را شناخته، گفت: ردای پسرم است. جانوری درنده  .33

 است. 

 

ע .34 ַרֵ֤ יו יֲַעק ב֙  ַוי קְּ לת ֹ֔ מְּ ם ש  ֵ֥שֶׁ ק ַוי  ִ֑יו ַשֶ֖ נ  תְּ מ  ל בְּ ֵ֥ ַאב  ֹו ַוי תְּ נֶ֖ ים ַעל־בְּ ֵ֥ ָֽים׃ י מ    ַרב 

34. διέρρηξεν δὲ Ιακωβ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπέθετο σάκκον ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ 

καὶ ἐπένθει τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἡμέρας πολλάς  

34. Scissisque vestibus، indutus est cilicio، lugens filium suum multo tempore. 

 یعقوب رخت خود را پاره کرده پالس در پوشید و روزهای بسیار برای پسر خود ماتم گرفت. .34

 

יו ַוי ֻקמּו֙  .35 נ ָ֨ יו כ ל־ב  נ ת ַ֜ ֹו וְּכ ל־בְּ נֲַחמֹ֗ ן֙  לְּ א  ם ַויְּמ  נַח ֹ֔ תְּ ר לְּה  אמֶׁ ד ַוי ָ֕ ֵּ֧ ר  ָֽי־א  ָ֛י כ  נ  ל־בְּ ל אֶׁ ֶ֖ ל ה ָאב  א ִ֑ ךְּ֙ שְּ ֵ֥בְּ ֹו ַוי   א תֶ֖

ָֽיו׃   ָאב 

35. συνήχθησαν δὲ πάντες οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ αἱ θυγατέρες καὶ ἦλθον παρακαλέσαι 

αὐτόν καὶ οὐκ ἤθελεν παρακαλεῖσθαι λέγων ὅτι καταβήσομαι πρὸς τὸν υἱόν μου 

πενθῶν εἰς ᾅδου καὶ ἔκλαυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ  

35. Congregatis autem cunctis liberis ejus ut lenirent dolorem patris، noluit 

consolationem accipere، sed ait: Descendam ad filium meum lugens in infernum. 

Et illo perseverante in fletu، 

ی دختران به دلداری وی برخاستند. اما آرام نشد و گفت: سوگوار نزد پسر خود به ی پسران و همهو همه .35

 گریست.  رای وی همیگور خواهم رفت. پس پدرش ب
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ים .36 נ ֹ֔ ד  מְּ ַהָ֨ ּו וְּ רֵ֥ כְּ ֹו מ  י ם א תֶ֖ ִ֑ ר  צְּ ל־מ  יַפר֙  אֶׁ ֹוט  פָֽ יס לְּ ֵּ֣ ר  ה סְּ ע ֹ֔ ר ַפרְּ ָֽים׃ ַשֶ֖ ח   פ ַהַטב 

36. οἱ δὲ Μαδιηναῖοι ἀπέδοντο τὸν Ιωσηφ εἰς Αἴγυπτον τῷ Πετεφρη τῷ σπάδοντι 

Φαραω ἀρχιμαγείρῳ  

36. Madianitæ vendiderunt Joseph in Ægypto Putiphari eunucho Pharaonis، 

magistro militum. 

 اش بود، فروختند. ی فرعون و سردار نگهبانان خاصهاما مدیانیان یوسف را در مصر به پوتیفار که خواجه .36

 

 نهموباب سی

ף .1 ֶ֖ ד וְּיֹוס  ה הּוַרֵּ֣ יְּמ  ִ֑ ר  צְּ הּו מ  נ ֵ֡ יַפר֙  ַוי קְּ יס פֹוט  ר ָ֨ ה סְּ ע ַ֜ ר ַפרְּ ים֙  ַשֵ֤ ח  יש ַהַטב  ֵּ֣ י א  ר ֹ֔ צְּ יַד֙  מ  ים מ  אל ֹ֔ ע  מְּ ר ַהי שְּ ֵ֥  ֲאשֶׁ

הּו ֻדֶ֖ ה׃ הֹור  ָֽמ    ש 

1. Ιωσηφ δὲ κατήχθη εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐκτήσατο αὐτὸν Πετεφρης ὁ εὐνοῦχος 

Φαραω ἀρχιμάγειρος ἀνὴρ Αἰγύπτιος ἐκ χειρὸς Ισμαηλιτῶν οἳ κατήγαγον αὐτὸν 

ἐκεῖ  

1. Igitur Joseph ductus est in Ægyptum، emitque eum Putiphar eunuchus 

Pharaonis، princeps exercitus، vir ægyptius، de manu Ismaëlitarum، a quibus 

perductus erat. 

 وی ،ی فرعون بودکه خواجه و سردار افواج خاصه ،و یوسف را به مصر بردند و مردی مصری به نام پوتیفار .1

 بودند، خرید.  که او را به آنجا برده ،را از دست اسماعیلیان

 

י .2 ֵ֤ ף יְּהו ה֙  ַויְּה  ת־יֹוס ֹ֔ י אֶׁ ֶ֖ יש ַויְּה  ֵּ֣ יחַ֙ א  ִ֑ ל  י ַמצְּ יתבְּ֙ ַויְּה ָ֕ ֵ֥ יו ב  ֶ֖ י׃ ֲאד נ  ָֽ ר  צְּ   ַהמ 

2. καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγχάνων καὶ ἐγένετο ἐν τῷ οἴκῳ 

παρὰ τῷ κυρίῳ τῷ Αἰγυπτίῳ  
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2. Fuitque Dominus cum eo، et erat vir in cunctis prospere agens: habitavitque in 

domo domini sui، 

 ی سرور مصری خویش ماند.نهبود و او مردی کامیاب شد و در خاو خداوند با یوسف می .2

 

א .3 יו ַוַיֵּ֣רְּ י ֲאד נ ֹ֔ ֵ֥ ה כ  ֶ֖ ֹו יְּהו  תִ֑ ּוא וְּכ ל ֙ א  ר־הֵּ֣ ה ֲאשֶׁ ה ע שֶֹׁ֔ ֶ֖ ֵ֥֙ יְּהו  ל  ֹו׃ יחַַ֙מצְּ י דָֽ   בְּ

3. ᾔδει δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ ὅτι κύριος μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ὅσα ἂν ποιῇ κύριος εὐοδοῖ 

ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ  

3. qui optime noverat Dominum esse cum eo، et omnia، quæ gerebat، ab eo dirigi 

in manu illius. 

 آورد.خداوند در دستش راست می کندباشد و هرآنچه میو سرورش دید که خداوند با وی می .3

 

א .4 צ ָ֨ ף ַוי מְּ ֵ֥ ן יֹוס  ָ֛ ֶ֖יו ח  ינ  ע  ת בְּ רֶׁ ֵּ֣ ֹו ַויְּש  ד  הּו֙  א תִ֑ ק  ֹו ַויַפְּ יתֹ֔ ֹו ַעל־ב  ן וְּכ ל־יֶׁש־לֶ֖ ֹו׃ נ ַתֵ֥ י דָֽ   בְּ

4. καὶ εὗρεν Ιωσηφ χάριν ἐναντίον τοῦ κυρίου αὐτοῦ εὐηρέστει δὲ αὐτῷ καὶ 

κατέστησεν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ ἔδωκεν διὰ χειρὸς 

Ιωσηφ 

4. Invenitque Joseph gratiam coram domino suo، et ministrabat ei: a quo 

præpositus omnibus gubernabat creditam sibi domum، et universa quæ ei tradita 

fuerant: 

ی خود گماشت و تمام دارایی کرد و او را بر خانهسف در چشم او احترامی یافت و او را خدمت میپس یو .4

 خویش را به دست وی سپرد.

 

י .5 ָאז֙  ַויְּה ֵ֡ יד מ  ק ָ֨ פְּ ֹו ה  ֹו א תַ֜ יתֹ֗ ר וְַּעל ֙ בְּב  ֵּ֣ ֹו כ ל־ֲאשֶׁ ְך יֶׁש־לֹ֔ רֶׁ ֵּ֧ ָ֛ה ַויְּב  ית יְּהו  ֵ֥ ת־ב  י אֶׁ ֶ֖ ר  צְּ גְַּלֵּ֣ל ַהמ  ף ב  ִ֑ י יֹוס  ַכֵ֤ת ַויְּה ֵ֞  ב רְּ

ר יְּהו ה֙  ֵּ֣ ֹו בְּכ ל־ֲאשֶׁ י ת יֶׁש־לֹ֔ ָֽה׃ ַבַבֶ֖ דֶׁ   ּוַבש 
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5. ἐγένετο δὲ μετὰ τὸ κατασταθῆναι αὐτὸν ἐπὶ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πάντα ὅσα 

ἦν αὐτῷ καὶ ηὐλόγησεν κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ιωσηφ καὶ ἐγενήθη 

εὐλογία κυρίου ἐν πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῷ ἐν τῷ οἴκῳ καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ  

5. benedixitque Dominus domui Ægyptii propter Joseph، et multiplicavit tam in 

ædibus quam in agris cunctam ejus substantiam: 

ی آن مصری ی خود گماشته بود، چنین واقع شد که خداوند خانهتمام اموال و خانهو پس از آن که او را بر . 5

 قرار گرفت. ،چه در خانه و چه در صحرا ،ی اموالشرا به سبب یوسف برکت داد و برکت خداوند بر همه

 

ב .6 ר־לֹו֙  ַויֲַעז ֵּ֣ ף֙  כ ל־ֲאשֶׁ יַד־יֹוס  ע בְּ תֹו֙  וְּלא־י ַדֵ֤ ה א  ּומ  אֹ֔ י מְּ ֵ֥ חֶׁם כ  ֶ֖ ם־ַהלֶׁ ּוא א  ר־הֵּ֣ ל ֲאשֶׁ ִ֑ י אֹוכ  ֵּ֣ ף ַויְּה  יְּפ ה־ יֹוס ֹ֔

ַאר ֵ֥ה ת ֶ֖ ָֽה׃ ו יפ  אֶׁ   ַמרְּ

6. καὶ ἐπέτρεψεν πάντα ὅσα ἦν αὐτῷ εἰς χεῖρας Ιωσηφ καὶ οὐκ ᾔδει τῶν καθ᾽ 

ἑαυτὸν οὐδὲν πλὴν τοῦ ἄρτου οὗ ἤσθιεν αὐτός καὶ ἦν Ιωσηφ καλὸς τῷ εἴδει καὶ 

ὡραῖος τῇ ὄψει σφόδρα  

6. nec quidquam aliud noverat، nisi panem quo vescebatur. Erat autem Joseph 

pulchra facie، et decorus aspectu. 

خورد. و یوسف و آنچه داشت به دست یوسف وا گذاشت و از آن چه با وی بود خبر نداشت، جز نانی که می .6

 اندام و زیبارو بود.خوش

 

י .7 ים ַאַחר֙  ַויְּה ֹ֗ ֵּ֣ ר  ב  לֶׁה ַהדְּ א ֹ֔ א ה  ֵּ֧ ש  ָ֛יו ַות  ת־ֲאד נ  ָֽשֶׁ יה֙  א  ֶ֖ ינֶׁ ת־ע  ף אֶׁ ִ֑ ל־יֹוס  ר אֶׁ אמֶׁ ֵ֥ה ַות ֶ֖ כְּב  ָֽי׃ ש  מ    ע 

7. καὶ ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα καὶ ἐπέβαλεν ἡ γυνὴ τοῦ κυρίου αὐτοῦ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτῆς ἐπὶ Ιωσηφ καὶ εἶπεν κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ  

7. Post multos itaque dies injecit domina sua oculos suos in Joseph، et ait: Dormi 

mecum. 
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 و پس از آن چنین رخ نمود که زن سرورش بر یوسف نظر انداخت و گفت با من همخواب شو. .7

 

ן׀ .8 א ֵ֓ ר֙  ַויְּמ  ת ַוי  אמֶׁ שֶׁ ֵּ֣ ל־א  יו אֶׁ ן ֲאד נ ֹ֔ ֵּ֣ י ה  ע ֲאד נ ֹ֔ י לא־י ַדֵ֥ ֶ֖ ת  י ת א  ִ֑ ל ַמה־ַבב  ֹו וְּכ ֵ֥ ר־יֶׁש־לֶ֖ ן ֲאשֶׁ ָֽי׃ נ ַתֵ֥ י ד    בְּ

8. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν εἶπεν δὲ τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ εἰ ὁ κύριός μου οὐ 

γινώσκει δι᾽ ἐμὲ οὐδὲν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτῷ ἔδωκεν εἰς 

τὰς χεῖράς μου  

8. Qui nequaquam acquiescens operi nefario، dixit ad eam: Ecce dominus meus، 

omnibus mihi traditis، ignorat quid habeat in domo sua: 

اما او ابا کرد و به زن سرورش گفت: اینک سرورم از آنچه نزد من در خانه است خبر ندارد و آنچه دارد به  .8

 دست من سپرده است. 

 

נּו .9 ינֶָׁ֨ ֹול א  י ת ג דַ֜ נ י֙  ַהזֶׁה֙  ַבַבֵּ֣ מֶׁ ְך מ  ַשֵ֤ נ י֙  וְּלָֽא־ח  מֶׁ  ה מ  ּומ  אֹ֔ י מְּ ֵ֥ ְך כ  ֶ֖ ם־אֹות  ר א  ֵּ֣ ֹו ַבֲאשֶׁ תִ֑ שְּ ־א  יְך ַאתְּ ה וְּא ָ֨ ֱָֽעשֶַׁ֜  אֶׁ

ה ֵ֤ ע  ר  ה֙  ה  את ַהגְּד ל  י ַהז ֹ֔ את  ֶ֖ ט  ָֽים׃ וְּח  ָֽאלה    ל 

9. καὶ οὐχ ὑπερέχει ἐν τῇ οἰκίᾳ ταύτῃ οὐθὲν ἐμοῦ οὐδὲ ὑπεξῄρηται ἀπ᾽ ἐμοῦ 

οὐδὲν πλὴν σοῦ διὰ τὸ σὲ γυναῖκα αὐτοῦ εἶναι καὶ πῶς ποιήσω τὸ ῥῆμα τὸ 

πονηρὸν τοῦτο καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ θεοῦ  

9. nec quidquam est quod non in mea sit potestate، vel non tradiderit mihi، præter 

te، quæ uxor ejus es: quomodo ergo possum hoc malum facere، et peccare in 

Deum meum? 

است، جز تو، چون همسر وی هستی. پس  تری از من در این خانه نیست و چیزی از من دریغ نکردهبزرگ .9

 چگونه مرتکب این گناه بزرگ شوم و در برابر خدا مرتکب خطا شوم؟

 

י .10 ּה ַויְּה ָ֕ ֵ֥ ר  ַדבְּ ף כְּ ֶ֖ ל־יֹוס  ֹום׀ אֶׁ ֹום יֵּ֣ ַמֵ֥ע יִ֑ ָ֛יה֙  וְּלא־ש  לֶׁ ַכֵ֥ב א  ֶּ֖ה ל שְּ ל  צְּ ֹות אֶׁ יֵ֥ הְּ ָּֽה׃ ל  מ    ע 
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10. ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ιωσηφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας καὶ οὐχ ὑπήκουσεν αὐτῇ 

καθεύδειν μετ᾽ αὐτῆς τοῦ συγγενέσθαι αὐτῇ  

10. Hujuscemodi verbis per singulos dies، et mulier molesta erat adolescenti: et 

ille recusabat stuprum. 

 گرفت که با او بخوابد یا نزد او بماند.گفت، به وی گوش نمیو اگرچه هر روز به یوسف سخن می .10

 

י֙  .11 ֹום ַויְּה  ַהיֵּ֣ ה כְּ א ַהזֶֹׁ֔ ה ַוי ב ֵ֥ יְּת  ֹות ַהַבֶ֖ ֹו ַלֲעשֵּ֣ ַלאכְּתִ֑ ין מְּ יש וְּא ָ֨ י א ַ֜ ֵ֥ ַאנְּש  י ת מ  ם ַהַבָ֛ ֶ֖ ָֽי ת׃ ש    ַבב 

11. ἐγένετο δὲ τοιαύτη τις ἡμέρα εἰσῆλθεν Ιωσηφ εἰς τὴν οἰκίαν ποιεῖν τὰ ἔργα 

αὐτοῦ καὶ οὐθεὶς ἦν τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ ἔσω  

11. Accidit autem quadam die ut intraret Joseph domum، et operis quippiam 

absque arbitris faceret: 

 آمد تا به شغل خود بپردازد و از اهل بیت کسی در آنجا در خانه نبود.و روزی واقع شد که به خانه در .11

 

הּו .12 ֵּ֧ ש  פְּ תְּ ֹו ַות  גְּדָ֛ ב  ר בְּ ה ל אמ ֶ֖ ֵּ֣ ב  כְּ י ש  ִ֑ מ  ב ע  גְּדֹו֙  ַויֲַעז ֵ֤ ּה ב  י ד ֹ֔ ֶ֖נ ס בְּ ֵ֥א ַוי  ה׃ ַוי צ  ּוצ    ַהחָֽ

12. καὶ ἐπεσπάσατο αὐτὸν τῶν ἱματίων λέγουσα κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ καὶ 

καταλιπὼν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω  

12. et illa، apprehensa lacinia vestimenti ejus، diceret: Dormi mecum. Qui relicto 

in manu ejus pallio fugit، et egressus est foras. 

ی خود را به دستش رها کرده و از خانه گریخت ی او را گرفته گفت با من بخواب. اما او جامهپس جامه .12

 و بیرون رفت.

 

י֙  .13 ּה ַויְּה  אֹות ֹ֔ ַזֵ֥ב כ רְּ ָֽי־ע  ֹו כ  גְּדֶ֖ ּה ב  ִ֑ י ד  ֶ֖נ ס בְּ ּוצ ה׃ ַוי    ַהחָֽ

13. καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν ὅτι κατέλιπεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ 

ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω  
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13. Cumque vidisset mulier vestem in manibus suis، et se esse contemptam، 

 کرده و از خانه گریخته، رهادست وی  دررخت خود را ]یوسف[ و چون او دید که  .13

 

א .14 ר ֵ֞ קְּ י ַות  ֵּ֣ ּה לְַּאנְּש  ית ֹ֗ ר ב  אמֶׁ ם֙  ַות ֵ֤ הֶׁ ר ל  ּו ל אמ ֹ֔ אֹ֗ ב יא רְּ ֵ֥ ָ֛נּו ה  יש ל  ֵ֥ י א  ֶ֖ ר  בְּ חֶׁק ע  ַצֵּ֣ נּו לְּ ִ֑ א ב  ֵ֤ ַלי֙  ב  ב א  ַכֵּ֣ י ל שְּ מ ֹ֔  ע 

א ֶ֖ ר  קְּ ֹול ו אֶׁ ֹול׃ בְּקֵ֥   ג דָֽ

14. καὶ ἐκάλεσεν τοὺς ὄντας ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ εἶπεν αὐτοῖς λέγουσα ἴδετε εἰσήγαγεν 

ἡμῖν παῖδα Εβραῖον ἐμπαίζειν ἡμῖν εἰσῆλθεν πρός με λέγων κοιμήθητι μετ᾽ ἐμοῦ 

καὶ ἐβόησα φωνῇ μεγάλῃ  

14. vocavit ad se homines domus suæ، et ait ad eos: En introduxit virum hebræum، 

ut illuderet nobis: ingressus est ad me، ut coiret mecum: cumque ego 

succlamassem، 

کنند و  اند تا ما را مسخرهمردان خانه را صدا زد و به ایشان گفت: بنگرید مردی عبرانی را نزد ما آورده. 14

 ود تا با من بخوابد و به آواز بلند فریاد کردم. نزد من آمده ب

 

י .15 ֵּ֣ ֹו ַויְּה  עֹ֔ מְּ י כְּש  ת  ימ ֵ֥ ָֽי־ֲהר  י כ  ֶ֖ א קֹול  ִ֑ ר  קְּ ב ו אֶׁ גְּדֹו֙  ַויֲַעז ֵ֤ י ב  ל ֹ֔ צְּ ֶ֖נ ס אֶׁ ֵ֥א ַוי  ּוצ ה׃ ַוי צ    ַהחָֽ

15. ἐν δὲ τῷ ἀκοῦσαι αὐτὸν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα καταλιπὼν τὰ 

ἱμάτια αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω  

15. et audisset vocem meam، reliquit pallium quod tenebam، et fugit foras. 

 را پیش من رها کرد و فرار کرد و بیرون رفت.اش و چون شنید که با صدای بلند فریاد برآوردم، جامه .15

 

ֹו ַוַתַנֵ֥ח .16 גְּדֶ֖ ִּ֑ה ב  ל  צְּ ֹוא אֶׁ יו ַעד־בֵ֥ ֶ֖ ֹו׃ ֲאד נ  יתָֽ ל־ב    אֶׁ

16. καὶ καταλιμπάνει τὰ ἱμάτια παρ᾽ ἑαυτῇ ἕως ἦλθεν ὁ κύριος εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ  
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16. In argumentum ergo fidei retentum pallium ostendit marito revertenti domum، 

 آمد.ی او را نزد خود نگه داشت تا سرورش به خانه پس جامه .16

 

ר .17 ֵּ֣ ַדב  יו ַותְּ ל ֹ֔ ים א  ֵ֥ ר  ב  לֶׁה ַכדְּ ֶ֖ א  ר ה  י ל אמ ִ֑ ַלֵ֞ ָֽא־א  בֶׁד ב  ֵּ֧ עֶׁ י ה  ָ֛ ר  בְּ ָֽע  את֙  ה  ֵ֥ ב  ר־ה  נּו ֲאשֶׁ ֶ֖ חֶׁק ל  ַצֵ֥ ָֽי׃ לְּ   ב 

17. καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα λέγουσα εἰσῆλθεν πρός με ὁ παῖς 

ὁ Εβραῖος ὃν εἰσήγαγες πρὸς ἡμᾶς ἐμπαῖξαί μοι καὶ εἶπέν μοι κοιμηθήσομαι μετὰ 

σοῦ  

17. et ait: Ingressus est ad me servus hebræus quem adduxisti، ut illuderet mihi: 

ای نزد من آمد تا غالم عبرانی که برای ما آورده و نزد او نیز از این جریان یاد کرد و چنین گفت که آن .17

 مرا مسخره کند. 

 

י .18 י ַויְּה ָ֕ ֵ֥ ימ  י ַכֲהר  ֶ֖ א קֹול  ִ֑ ר  קְּ ב ו אֶׁ ֹו ַויֲַעז ֵ֥ גְּדָ֛ י ב  ֶ֖ ל  צְּ ֵ֥נ ס אֶׁ ּוצ ה׃ ַוי    ַהחָֽ

18. ὡς δὲ ἤκουσεν ὅτι ὕψωσα τὴν φωνήν μου καὶ ἐβόησα κατέλιπεν τὰ ἱμάτια 

αὐτοῦ παρ᾽ ἐμοὶ καὶ ἔφυγεν καὶ ἐξῆλθεν ἔξω  

18. cumque audisset me clamare، reliquit pallium quod tenebam، et fugit foras. 

 

 ش من رها کرد و بیرون گریخت.ی خود را پیو چون به آواز بلند فریاد برآوردم، جامه .18

 

י֙  .19 עַ֙ ַויְּה  מ ָ֨ יו כ שְּ י ֲאד נ ַ֜ ֵּ֣ ר  בְּ ת־ד  תֹ֗֙ אֶׁ שְּ ר ֹוא  ה ֲאשֶָׁ֨ ֵ֤ ר  בְּ יו֙  ד  ל  ר א  ים ל אמ ֹ֔ ֵּ֣ ר  ב  לֶׁה ַכדְּ א ֹ֔ ּה ה  ש  ֵ֥ י1 ע  ֶ֖ ך ל  ִ֑ דֶׁ ֶַ֖חר ַעבְּ  ַוי 

ֹו׃   ַאפָֽ

19. ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν ὁ κύριος αὐτοῦ τὰ ῥήματα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅσα 

ἐλάλησεν πρὸς αὐτὸν λέγουσα οὕτως ἐποίησέν μοι ὁ παῖς σου καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ  

19. His auditis dominus، et nimium credulus verbis conjugis، iratus est valde: 
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و گفت که غالمت چنین کرده است، پس چون سرورش سخن زن خود را شنید که به وی بیان کرد  .19

 خشمگین شد.

 

י ַוי ַקח֙  .20 ף ֲאד נ ָ֨ ֹו יֹוס ַ֜ הּו֙  א תֹ֗ נ   ָֽי תְּ ית ַו ֵּ֣ ל־ב  ַהר אֶׁ ֹום ַהס ֹ֔ קָ֕ ר־אסורי מְּ י ֲאשֶׁ ֵ֥ יר  לְֶׁך ֲאס  ֶ֖ ים ַהמֶׁ ִ֑ ם ֲאסּור  ֶ֖ י־ש  ַיְּה   וָֽ

ית ֵ֥ ב  ַהר׃ בְּ   ַהס ָֽ

20. καὶ λαβὼν ὁ κύριος Ιωσηφ ἐνέβαλεν αὐτὸν εἰς τὸ ὀχύρωμα εἰς τὸν τόπον ἐν 

ᾧ οἱ δεσμῶται τοῦ βασιλέως κατέχονται ἐκεῖ ἐν τῷ ὀχυρώματι  

20. tradiditque Joseph in carcerem، ubi vincti regis custodiebantur، et erat ibi 

clausus. 

ای که اسیران پادشاه را در آنجا بسته بودند، فرو افکند و آنجا خانهو سرور یوسف او را گرفت و در زندان .20

 در زندان ماند.

 

י .21 ֵ֤ ף יְּהו ה֙  ַויְּה  ת־יֹוס ֹ֔ ֵ֥ט אֶׁ יו ַוי  ֶ֖ ל  ד א  סֶׁ ִ֑ ן ח  ֵּ֣ ֹו ַוי ת  נֹ֔ י ח  ֶ֖ ינ  ע  ר בְּ ַהר׃ב֙  ַשֵ֥   ית־ַהס ָֽ

21. καὶ ἦν κύριος μετὰ Ιωσηφ καὶ κατέχεεν αὐτοῦ ἔλεος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν 

ἐναντίον τοῦ ἀρχιδεσμοφύλακος  

21. Fuit autem Dominus cum Joseph، et misertus illius dedit ei gratiam in 

conspectu principis carceris. 

 ی زندان حرمت داد.کرد و او را در نظر داروغهبود و به او نیکی میو اما خداوند با یوسف می .21

 

ן .22 ר ַוי ת ֵ֞ ַהר֙  ַשֵ֤ ף ב ית־ַהס   יַד־יֹוס ֹ֔ ת בְּ ם א ֵ֚ יר ֹ֔ ֲאס  ֵּ֣ ר כ ל־ה  ֶ֖ ית ֲאשֶׁ ֵּ֣ ב  ַהר בְּ ת ַהס ִ֑ ר וְּא ָ֨ ֵ֤ ים֙  כ ל־ֲאשֶׁ ם ע ש  ּוא ש ֹ֔  הֶ֖

ֵ֥ה י  ָֽ֙ ה    ה׃ע שֶׁ

22. καὶ ἔδωκεν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τὸ δεσμωτήριον διὰ χειρὸς Ιωσηφ καὶ πάντας 

τοὺς ἀπηγμένους ὅσοι ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ καὶ πάντα ὅσα ποιοῦσιν ἐκεῖ  
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22. Qui tradidit in manu illius universos vinctos qui in custodia tenebantur: et 

quidquid fiebat، sub ipso erat. 

کردند، او ی زندان تمام زندانیان را که در زندان بودند، به دست یوسف سپرد و آنچه در آنجا میو داروغه. 22

 ی آن بود.کننده

 

ין׀ .23 ֵּ֣ ר א  ַהר ַשֵּ֣ ה ב ית־ַהס ֹ֗ ֵ֤ ה֙  ר אֶׁ ּומ  א  ָֽת־כ ל־מְּ ֹו אֶׁ י דֹ֔ רַבאֲ֙ בְּ ֵ֥ ה שֶׁ ֶ֖ ֹו יְּהו  תִ֑ ּוא א  ר־הֵ֥ ֲָֽאשֶׁ ה ַו ֶ֖ ֵ֥ה ע שֶׁ ָֽיַח׃ יְּהו  ל   ס ַמצְּ

23. οὐκ ἦν ὁ ἀρχιδεσμοφύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου γινώσκων δι᾽ αὐτὸν οὐθέν πάντα 

γὰρ ἦν διὰ χειρὸς Ιωσηφ διὰ τὸ τὸν κύριον μετ᾽ αὐτοῦ εἶναι καὶ ὅσα αὐτὸς ἐποίει 

κύριος εὐώδου ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 

23. Nec noverat aliquid، cunctis ei creditis: Dominus enim erat cum illo، et omnia 

opera ejus dirigebat. 

کرد کرد. زیرا خداوند با وی بود و آنچه را او میی زندان به آنچه در دست وی بود نگاه نمیو داروغه .23

 آورد.خداوند راست می
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 گفتار دوم: داستان مصری دو برادر

 

داستان این نسخه از  ترینکهنچند داستان یوسف در تورات مشهورترین روایت از این ماجراست، اما  هر

ی مصر وامهای همسایهی اولیه بوده که در تمدناد همین نسخهاصل و نسبی مصری دارد و به احتمال زی

نام دارد و در  «داستان دو برادر»های عبری و یونانی را به دست داده است. روایت مصری، گیری شده و نسخه

( نوشته شده .پ.م 1194-1200های دودمان نوزدهم مصر، یعنی ستی دوم )داری یکی از فرعونزمامزمان 

توسط کاتبی به نام انانا نگاشته  1اوربینی-ای که امروز از این روایت در دست داریم، بر پاپیروس داست. نسخه

موزه تاریخ نگارش این پاپیروس را در این شود. کارشناسان ی بریتانیا نگهداری میکه امروز در موزه 2شده

  3.اندقرار دادهپ.م.  1185

به نام آنپو )آنوبیس( و برادری کهتر به نام باتا. آنپو و باتا با هم در تر بزرگداستان دو قهرمان دارد: برادری 

که آنپو ازدواج مراقبت از برادر کوچکتر را نیز بر عهده داشت. تا آنتر بزرگکردند و برادر کشتزاری زندگی می

ی باتا شد و روزی که آنپو برای کار به مزرعه رفته بود، کوشید تا او را اغوا کند. باتا او را کرد. همسرش فریفته

درازی رفتار او خشمگین شده بود، وی را نزد شوهرش به اغواگری و دست از خود راند و زن برادرش که از این

که این سخن را باور کرده بود، کوشید تا برادرش را به قتل برساند. باتا گریخت و  ،به خویشتن متهم کرد. آنپو

                      
1 Papyrus D'Orbiney 
2 Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol.2, 1980, p.203 
3 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/s/sheet_from_the_tal

e_of_two_bro.aspx 

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/s/sheet_from_the_tale_of_two_bro.aspx
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/s/sheet_from_the_tale_of_two_bro.aspx
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از تمساح را در میان این  ای پرهاراختی درخواست کرد تا نجاتش دهد. این ایزد دریاچه -از ایزدی به نام پرِه

دو آفرید و به این ترتیب مانع شد که گزندی به باتا برسد. باتا برای آن که راستی خویش را به برادرش نشان 

ای آن را بلعید. آنپو که متوجه شد زنش ماهیی خود را برید و آن را به آب انداخت، که گربهدهد، آلت نرینه

 فت و به قتلش رساند. به او خیانت کرده، به سراغ او ر

ای ترتیب داد. ایزدان مصری به حال او ترحم ای ساخت و زندگیبرای خود خانهو  رفت هاکاجی باتا در دره

گری برای نخستین بار انسان را از گل رس آفریده بود، برای باتا همسری آوردند و خنوم، که با چرخ کوزه

ی زیبایی این زن اهورایی را شنیده بود، به دنبال او فرستاد و وادارش کرد تا با او زندگی زهآفرید. فرعون که آوا

که بر فراز آن آویخته شده بود به دو نیم کند. به را ا بیابد و قلب باتا رکاج کند. زن به فرعون گفت که درخت 

 این ترتیب باتا درگذشت. 

ی فتن قلب او به درهاز مرگ برادرش خبردار شد و برای یادر جامش کف کرده، آبجو دیدن این که آنپو با 

طبق  ،رفت. او سه سال به دنبال قلب برادرش گشت و در ابتدای چهارمین سال آن را پیدا کرد. بعدها کاج

او به شکل گاوی نر در آمد.  ای از آب سرد قرار داد و به این ترتیب باتا زنده شد.دستور باتا، آن را در کاسه

او آگاه شده بود، از فرعون خواست تا جگر آن گاو نر را برایش بریان کند. پس به امر فرعون  زنش که از حضور

گاو را قربانی کردند و جگرش را برای ملکه بردند. در این میان دو قطره از خون باتا بر زمین چکید و یک 

زنش را صدا زد. این بار هم زنش درخت آووکادو از آن رویید. باتا که این بار در قالب درخت فرو رفته بود، باز 

ی خانه بسازد. اما در زمانی که مشغول بریدن اش دهد تا از آن اثاثیهفرعون را برانگیخت تا امر به بریدن تنه

ای از آن بر لبان زن فرعون افتاد و او را آبستن کرد و به این ترتیب از او پسری زاده شد درخت بودند، تراشه

چون تناسخی از باتا به خبر او را به جانشینی خود برگزید. این پسر بزرگ شد و همجا بیکه فرعونِ از همه

عنوان فرعون بعدی بر تخت نشست و برادرش آنپو را نزد خود برد و او را به ولیعهدی برگزید و این دو سالیان 

 سال بر کشور مصر فرمان راندند. 
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 ،مضمون اصلی این داستان، مشروعیت بخشیدن به مقام فرعون به عنوان موجودی االهی است. زنِ فرعون

های مصر کند و این نقشی است که ملکهکه خاستگاهی االهی دارد، هم نقش همسر و هم مادر را ایفا می

 دِاند. پاالیش تدریجی باتا و تبدیل شدنش به فرزنباستان در قبال فرعونِ مستقر و فرعون بعدی بر عهده داشته

چنین دشمنی اولیه و در نهایت کند. همی دیگری است که االهی بودنِ این مقام را تثبیت میاین زن نشانه

 اند. ی تقسیم این سرزمین به دو بخش جنوبی و شمالی دانستهرا نشانهحکومت دو برادر بر مصر 

سیس أ، رخدادهای مربوط به دوران تشدن این داستان دامن زده ای که به نوشتهاحتماال شرایط سیاسی

سس این دودمان ؤپتاح در ابتدای قرن سیزدهم پ.م، که م. پس از مرگ مرن4دودمان نوزدهم مصر بوده است

 شد کهرو روبه مِسّوشد، فرزندش ستی دوم بر تخت نشست، اما با مخالفت رقیبی به نام آمنمحسوب می

به نفع ستی  ،در نهایت ،برادرش بوده است و در مصر جنوبی قدرت را در دست داشت. این درگیریاحتماالً 

 بر مصر فرمان براند.  پایان یافت و او توانست شش سال

 

  

                      
4 Jacobus Van Dijk, "The Amarna Period and the Later New Kingdom," in "The Oxford 

History of Ancient Egypt" ed. Ian Shaw. (Oxford: Oxford University Press, 2000) p. 303 
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و برادر کوچک، باتا نام  [آنوبیس]بودند. برادر بزرگ آنپو  [تنی] روزی روزگاری دو برادر از یک پدر و مادر

 ای که برادرکرد. به گونههمکاری میچون یک فرزند با او همتر کوچکداشت. آنپو خانه و همسر داشت و برادر 

رد و بی گوسفندان او را به چراگاه میدوخت در حالی که دیگری گلهلباس میتر کوچکبرای برادر تر بزرگ

ی همهتر بزرگکرد و برای برادر بود که مزرعه را درو میتر کوچکزد. برادر های وی را شخم میزمین

مردی کامل بود. در سراسر آن سرزمین تر جوانبرادر  ،داد. در حقیقتجام میهای زمین زراعی را انکاریخرده

 چون او نبود چرا که قدرت و مردانگی خدایان در او تجلی یافته بود.کس همهیچ

داری پاستر بزرگی برادر ی روزانه از گلهبه عنوان وظیفهتر کوچکپس روزگاری بر این روال گذشت. برادر 

ر، شد، شیهایی که در زمین کاشته میکشید و با انبوهی از انواع سبزیکرد و هر روز عصر دست از کار میمی

او در کنار همسرش تر بزرگگشت و آنها را هنگامی که برادر ی محصوالت مزرعه به خانه بازمیچوب و همه

 ،یشهچون همشیدند. سپس برای گذراندن شب، همنوخوردند و میگذاشت و مینشسته بود، در برابر ایشان می

 رفت. گوسفندان می یبه طویله

ت گذاشکرد و و در برابر برادر خویش میدمان و در آغاز روزی دیگر، غذاهایی را که پخته بود آماده میسپیده

کرد. برد و خود از پشت سر، گله را همراهی میاو را برای چرا بیرون می یداد و گلهاو میو از نان مزرعه به 

، گفتندهایی که آنها میی حرفجا خوب است. و او به همهجا یا بهمانهای فالنگفتند: علفبه او می [گله]آنها 

 ی در اختیار او بههایی داشت که آنها دوست داشتند. گلهبرد که علفداد و گله را به جایی میگوش می

 ها[ را چند برابر کنند.]گوسالهها ای خوب بود که آنها توانستند کُرهاندازه

ما آماده کن چرا  [یمزرعه]به او گفت: گروهی از گاوان نر را برای شخم زدن تر بزرگدر زمان شخم برادر 

ه چرا ک ،اکنون زمان کشت و کار است. بنابراین به او گفت: با دانه به مزرعه بیادهد که همکه خاک نشان می

بود،  به او گفتهتر بزرگهایی را که برادر او تمام چیزتر کوچککنیم. سپس برادر فردا شخم زدن را آغاز می

کردند به مزرعه رفتند و حمل میرا ها از شد، آنها درحالی که دانهآماده کرد. در سپیده دم که روز دیگر آغ

 شروع به شخم زدن کردند در حالی که برای کاری که آغاز کرده بودند، بسیار خرسند و شادمان بودند. 
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 :را روانه کرده و گفتتر جوانچندین روز پس از آن که در مزرعه بودند، به دانه احتیاج پیدا کردند. او برادر 

موهایش یافت. به او گفت: تر، همسر برادرش را در حال بافتن بروی و دانه بیاوری. برادر کوچکخانه باید به 

رنگی دترم در انتظار من است. مهبه من دانه بده که من باید با شتاب به مزرعه بازگردم چرا که برادر  بلند شو

که آرایش گیسوانم  مکنخواهی بیاور. مرا وادار و هرچه می بگشارا  انبار به او گفت: برو،آن زن گاه آن رخ نمود،

 را ناتمام بگذارم.

ی بسیاری با خود ببرد. جو و خواست دانهپسر جوان وارد اصطبل شد و یک ظرف بزرگ آورد چرا که می

های خود داری، به او گفت: آنچه بر روی شانهزن ی بسیاری در آن ریخت و در حال حمل آن بیرون آمد. غله

های من چقدر است؟ و به او پاسخ داد: سه کیسه غله و دو کیسه جو و در مجموع پنج کیسه بر روی شانه

ی های روزانهی بسیاری در تو هست چرا که من تالشانگ: مردآن زن گفتاست. پس به او چنین گفت. سپس 

پس برخاست و او را محکم در بر گرفت با او درآمیزد. بود که  ت آن زن اینچون خواسکنم. گیری میتو را پی

یبا های زلباس ت. این به نفع تو خواهد بود چرا که من برایبا هم بخوابیمساعتی را بگذار و بدو گفت: بیا، 

 .خواهم ساخت

که شد. چندان گین خشمسخت  ،باالییمصر بومی  هایچون پلنگهم ،آن زنی پس جوان از کار شرورانه

است  چون یک مادرنسبت و رفتار تو با من، هم ،کرد و گفت: نگاه کنپرخاش او  هپسر بترسید. بسیار زن از او 

است. این جرم بزرگی پرورده ت که مرا ساست و اوتر بزرگو همسر تو برای من حکم پدر را دارد چرا که از من 

گویم و اجازه را به من مگو. اما من آن را به کسی نمی؟ دیگر هرگز آن یعنی چهخواهی، که تو از من می

مزرعه بازگشت. نزد  تکس از دهانم خارج شود. سپس بار خود را برداشت و به سمنخواهم داد در برابر هیچ

 رسید و کار خود را از سر گرفتند.تر بزرگبرادر 

تر هنوز در کحالی که برادر کوچ در ،کار را ترک کرده و به خانه بازگشتتر بزرگبرادر  گاهانعصربعد، 

 تا و گذاشتبازگرداند روستا حال رسیدگی به گله بود. او محصوالت مزرعه را بار کرده و گله را به طویله در 

ناک بود. پس روغن و چربی را آورد شب را در آنجا سپری کنند. همسر برادرش برای کاری که کرده بود، بیم
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ف تجاوز قرار گرفته باشد، به شوی خویش تظاهر کرده و بگوید: برادر چون کسی که هدو تصمیم گرفت هم

جوان تو به من تعرض کرده است. شوی او چون هر روز در عصر کار خود را ترک کرد و هنگامی که به خانه 

خود  یای که وظیفهکرد به گونهرسید، همسر خویش را در حالی یافت که دراز کشیده و تظاهر به بیماری می

 برای ریختن آب روی دستان او انجام نداد. حتی چراغ را برای ورود او روشن نکرد و لذا خانه در تاریکی فرورا 

رفته بود و همسرش در حال تهوع بود. شوی او به وی گفت: چه کسی باعث دلخوری و آزار تو شده است؟ زن 

جز برادر کوچک تو! زمانی که او را برای بردن دانه فرستادی، مرا تنها هکس مرا آزار نداده ببدو پاسخ داد: هیچ

بله، او به من  «گیس خود را به سر کن.بستر شویم. کالهبیا! اجازه بده که ساعتی هم»یافت و به من گفت: 

 چون مادر تو هستم وآیا چنین نیست که من هم». بدو گفتم: سر باز زدمچنین گفت ولی من از اطاعت او 

و او ترسید و مرا تهدید کرد که آن را نزد شما افشا  «کند؟ترت نیز چون یک پدر با تو رفتار میگربرادر بز

ی زندگی کردن بدهید، من زندگی خودم را خواهم گرفت. ]خود را خواهم نکنم. حال اگر شما به او اجازه

 ، او را محکوم خواهم کرد.ای که دیروز انجام دادهاو برای عمل شرورانه کشت[ به محض بازگشتِ

ی بُرّان خود را به دست گرفت و هبه خشم شدید درآمد. نیزباالیی چون پلنگ مصر همتر بزرگپس برادر 

ند. گرداند، او را به قتل برساگله را به طویله بازمیتر کوچکطویله ایستاد تا زمانی که برادر  درگاهدر پشت 

های مزرعه با آغوشی از همه نوع رستنی ،چون همیشههم ،تروچککزمانی که خورشید غروب کرد، برادر 

ای در ترت با نیزهگاوها به طویله وارد شده و به چوپان خویش گفت: ببین برادر بزرگ یبازگشت. سردسته

او بدو گفت فهمید و گپیشرو دست در انتظار توست تا تو را بکشد. باید از برابر او دور شوی. او آنچه را گاو 

ای دیگر نیز که وارد شد، همان را گفت. به زیر در طویله نگاه کرد و پای برادر خویش را بازشناخت که با نیزه

یز نتر بزرگکشید. بار خود با روی زمین انداخت و به سرعت از آنجا فرار کرد و برادر در دست انتظار او را می

 با نیزه به تعقیب او پرداخت.

ین ا و نیایش کرد که: پروردگار خوب من،هاراختی نماز برد ـ  رِهبه پیشگاه پیشگاه پْتر جوانبرادر  سپس

فوراً درخواست او را شنید و شاخاب بزرگی مملو از تمساح  هشناسی. پرتو هستی که درست را از نادرست بازمی
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به  دو بارتر بزرگیگری برود. برادر توانست به سوی دکه هیچ کدام نمیطوری  .بین او و برادرش ایجاد کرد

سو او را فراخوانده و گفت: از آنتر جوانپشت دست خویش زد چرا که از کشتن او بازمانده بود. سپس برادر 

که خورشید طلوع کرد برای قضاوت در پیشگاه تو خواهم بود تا به روشی دم صبر کن. به محض آنتا سپیده

ه حضور داشتدر آنجا که تو مانم میدیگر نه هرگز با تو خواهم بود و نه در جایی عادالنه مقصر را بازنمایانم و 

 ی کاج خواهم رفت.باشی. به دره

و آنها یکدیگر را دیدند. سپس برادر فراز آمد هاراختی  ـ ههنگامی که سپیده زد و روز دیگر آغاز شد، پر

ایی دارد که تو ناعادالنه و به ناحق برای کشتن من به مجادله پرداخت و گفت: چه معنتر بزرگبا برادر تر جوان

های مرا بشنوی؟ چرا که من هنوز هم برادر کوچک تو هستم و تو با من چون یک بدون آن که حرف ،آمدی

ن اشتدکنی و همسرت برای من همانند یک مادر است. آیا جز این است؟ هنگامی که مرا برای برپدر رفتار می

اما نگاه کن که آنچه رخ داده  «بستر شویم.بیا، اجازه بده که ساعتی هم»ه من گفت: دانه فرستادی، همسرت ب

ی آنچه میان او و همسر وی رخ داده بود، آگاه را برای تو واژگونه کرده است. سپس برادر خویش را از همه

رگیر ات را بخواستی مرا به ناحق بکشی، نیزههاراختی سوگند خورد و گفت: از آنجا که تو می ـ هکرد. او به پر

ی خود رسیدگی کن. سپس او یک چاقو از جنس نی برگرفت، آلت خود را بندوبار و هرزهو به حساب زن بی

شد و  ثر و غمگینأار متماهی آن را بلعید و ضعیف و بیمار شد. برادر بزرگتش بسیبرید و در آب انداخت. گربه

 د. بروتر جوانتوانست به نزد برادر ها نمیبا صدای بلند در برابر او به گریه افتاد. به دلیل وجود تمساح

که من تنها آوری یا آناو را صدا زده و گفت: آیا نارضایتی یا شکایتی از من به یاد میتر کوچکپس برادر 

ات مراقبت کن چرا که من دیگر ات بازگرد و از گلهکنم به خانهاهش میام؟ خوبا تو به مهربانی رفتار کرده

ی کاج خواهم رفت. حال آنچه تو باید در قبال من انجام دهی هرگز در جایی که تو باشی، نخواهم بود. به دره

است ی درخت کاج و در نوک آن آن است که هر زمان برای من اتفاقی افتاد، بیایی و قلب مرا که روی میوه

فت پردازی. اگر حتی هبیرون بیاوری و اگر درخت کاج بریده شده و به زمین افتاده بود باید به جستجوی آن ب

سال هم برای یافتن آن تالش کردی، اجازه نده که دلسرد و ناامید شوی. چنان چه آن را یافتی آن را در جامی 
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نتقام آنچه را به ناحق بر من رفته، خواهم گرفت. از آب سرد قرار بده؛ پس در آن صورت من زنده خواهم شد و ا

دهند، کف کند. اگر در آن زمان خواهی دانست برای من اتفاقی افتاده است که لیوان آبجویی که به تو می

 خیر مکن.أجوی آنچه گفتم، توچنین اتفاقی افتاد، برای جست

در حالی که دستان آغشته به خاکش ترش نیز به خانه بازگشت ی کاج رفت و برادر بزرگسپس او به دره

ها را روی سر خویش گذاشته بود. به محض آن که به خانه رسید، همسر خویش را کشت و او را جلوی سگ

 . را صدا زده و روزها را در انتظار برادر خویش سپری کرد)باتا( او  و انداخت

کس در زمان بازی و شکار که هیچ کاج بود در حالی یدر درهتر کوچکروزها بدین منوال گذشت. برادر 

گشت که قلب خویش را بر آن در صحرا در کنار وی نبود. او برای گذراندن شب به زیر درخت کاجی بازمی

های خود ی کاج با دستگونه سپری شد، برای خویش در درهکه روزهای زیادی همینگذارده بود. پس از آن

 خواست، در آن قرار داد.قصد داشت و برای خود می که ی چیزهای خوبی رایک خانه ساخت و همه

گشت که سراسر آن سرزمین را زیر سلطه داشتند. رو روبه 5هائادی خویش خارج شد با اِنِزمانی که از خانه

 ،وپجا تنها هستی چون در مواجهه با همسر آندها، آیا تو در ایندو گفتند: آه باتا، گاو نر اِنئاها یک صدا باِنِئاد

ی توانای؟ بدان که او همسر خود را کشته و بنابراین تو میمجبور به ترک شهر خود شده ،خویشمهتر برادر 

 هدها بسیار برای او اندوهگین بودند. پرئابرای هرچه بدی که در برابر تو کرده است از برادرت انتقام بگیری. اِن

تا درست کن تا دیگر مجبور نباشد که تنها زندگی ت: لطفاًَ یک زن برای ازدواج با باگفهاراختی به خنوم  ـ

ای انهچرا که نش .کس به زیبایی او نبودبرای او یک همسر آفرید که در سراسر آن سرزمین هیچ فوراًکند. خنوم 

مخصوص صدا گفتند: تنها با چاقوی همراه او بود. سپس هفت هاتور آمدند و آن زن را دیدند و یکایزدان از 

 مرد.اعدام خواهد 

                      
5 Ennead 
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داد و هنگامی که همه روز را به شکار منزل خویش  یسپس باتا بسیار به او تمایل پیدا کرد و او را در خانه

گفت: مبادا که گذاشت و میآورد و در برابر آن زن به زمین میرفت، آن شکار را بازمیت صحرایی میاحیوان

 .ن نخواهم توانست تو را از دست او نجات بدهمبیرون از خانه بروی چرا که ممکن است دریا تو را ببرد و م

ی درخت کاج قرار داده شده است اما اگر کسی چون من همانند تو یک مادینه هستم و قلب من بر باالی میوه

های خصوصی و درونی خویش را برای آن زن ی اندیشههمهگاه آنجز من آن را بیابد، با او پیکار خواهم کرد. 

 فاش کرد.

ی خویش برای شکار رفته بود، آن زن چون عادت همیشهبسیاری پس از آن، یک روز که باتا همروزهای 

های خروشان آن در ی خویش رفت. سپس به دریا نگریست که موجان به سوی درخت کاج نزدیک خانهنزقدم

صدا زد و پشت وی قرار داشت پس با شتاب از آنجا گریخت و به خانه وارد شد. سپس دریا درخت کاج را 

گفت: او را برای من نگهدار. درخت کاج یک حلقه از گیسوی او جدا کرد. دریا آن طره را به مصر آورد و در 

 زارفت و پادشاه  های فرعون فروی مو به لباسآن حلقهعطر شوی لباس فرعون قرار داد. سپس ومکان شست

از آنها باس فرعون راه یافته؟ و پادشاه هر روز است که در لروغنی آه، آیا این بوی  بازخواست کرد:ها شورخت

شوهای فرعون به کنار ساحل رفت در حالی رختدانستند چه کنند. سرپرست اما آنها نمی .کردمیجو وپرس

های هر روزه با فرعون، ذهنش بسیار آزرده بود. سپس آرام شد و در ساحل دریا و مقابل که در اثر کشمکش

آب بود، ایستاد. کسی را پایین فرستاد و آن را آورد. بوی بسیار خوبی داشت و آن  ی مو درجایی که آن حلقه

 را به نزد فرعون برد.

هاراختی  ـ هی این موی بافته به فرعون گفتند: به دختر پرسپس کاتبان فرعون فراخوانده شدند. آنها درباره

گذار شما زندگی ز در یکی از کشورهای خراجدر او هست و در حال حاضر نیای ایزدی نشانهتعلق دارد که از هر 

چنین برای ارسال جو کنند. هموکند. فرستادگان خویش را به کشورهای خارجی روانه کنید تا او را جستمی

حضرت گفت: آنچه گفتید بسیار نیکو بود و ی کاج، مردان بسیاری بفرستید تا او را بیاورند. پس اعالبه دره

 .فرستادگان را روانه کرد
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 تحضراعال، مردانی که به کشورهای خارجی روانه شده بودند، بازگشتند تا به پیاپیپس از طی روزهای 

ی کاج فرستاده شده بودند، بازنگشتند چرا ای که به درهگزارش کار خود را بدهند، در حالی که دسته)فرعون( 

گزارش دهد. پس  دبود تا بتواند به سَرور خوی آنها را کشته بود و تنها یک تن را زنده رها کرده که باتا همه

سوار را به دره فرستاد تا آن زن را بیاورند. در میان آنها یک زن بود یک بار دیگر سربازهای ارابه حضرتاعالآن 

 .ها و زیورآالت زنانه را در بر داشت تا بدو نشان دهدگونه زیباییکه همه

 رتحضاعالرای او جشن پیروزی گرفته شد. سپس آن زمین بی سرپس زن با او به مصر بازگشت و در همه

بسیار او را گرامی داشت و عاشق وی شده و او را به عنوان بانوی بانوان منصوب کرد. پادشاه با او سخن گفت 

. پادشاه تکه کنیدگفت: درخت کاج را ببرید و تکه حضرتاعلیتا ماهیت شوی خویش را برایش بازگوید. زن به 

را  ایرا با ابزارهای مسی روانه کرد تا درخت کاج را ببرند. زمانی که آنها به درخت کاج رسیدند میوهسربازان 

 که قلب باتا در آن بود بریدند و او در همان لحظه افتاد و مرد.

ی خویش و، به خانهپباتا، آنتر بزرگدرخت کاج، برادر بریده شدنِ دم و در آغاز روز بعد از پس از سپیده

های خود را شست. جامی از شراب و جامی آبجو به دستش داده شد که کف کرده د شد و نشست و دستوار

های خویش را ها و سالحال او را بد کرد. پس چماق خویش را برگرفت و همانگونه که لباسحبود که 

رد شد و برادر جوان وا ی کاج را پیش گرفت. به خانهدرههایش را به پا کرد و با عجله راه داشت، کفشبرمی

بار خویش را یافت که در تخت خویش مرده و آرمیده بود. هنگامی که برادر جوان خویش را در آن حال مرگ

کنار درخت کاجی رفت که او عصرها در زیر آن  هلب برادرش بوجوی ق، به گریه افتاد و برای جستدید

سال چهارم دلش خواست که  زرا نیافت. در آغاجوی قلب پرداخت ولی آن وو سه سال به جستپخوابید. آنمی

 به مصر بازگردد پس با خود گفت: فردا بازخواهم گشت.

جوی وی روز را به جستدم و در آغاز روز بعد، در زیر درخت کاج به قدم زدن پرداخت و همهپس از سپیده

افت ی کاج یرداخت و یک میوهقلب صرف کرد. در عصر از این کار منصرف شد اما بار دیگر زمانی را به کاوش پ
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و آن را به خانه برد. به راستی آنچه یافته بود، قلب برادرش بود. پس یک جام آب سرد آورد و آن را در آن 

 ی خود، در آنجا نشست.هر روزه یبرنامهچون انداخت و هم

ود لرزیدند و او به برادر های باتا به خی اندامزمانی که تاریکی از میان رفت، قلب او آب را جذب کرد و همه

 و جام آب سردی را که قلب وی درپخویش نگاه کرد در حالی که هنوز هم قلب او در جام قرار داشت. آنمهتر 

، بایست باشدآن بود برداشت و به او داد تا بنوشد. قلب او در جای درست خویش قرار گرفت و او به آنچه می

گوش کن،  گفت: پوگو پرداختند. سپس باتا به آنوبا هم به گفت بدل شد. پس یکدیگر را در آغوش کشیدند و

نظیر را به خود دارد و تو باید در پشت من بنشینی. های زیبا و بیمن یک گاو نر بزرگ خواهم شد که انواع رنگ

رویم که همسر من در آنجاست تا من انتقام خویش را بگیرم به محض آن که خورشید باال بیاید به جایی می

ی کارهای خوب را انجام خواهد داد و فرعون برای تو همه تو باید مرا به جایی ببری که پادشاه است چون و

برای تحویل من به او، نقره و طال به تو پاداش خواهد داد چرا که من یک نماد بزرگ خواهم شد و برای من 

ی خویش در شهر انی به خانهتوسرزمین مصر جشن پیروزی خواهند گرفت و در آن زمان تو می یدر همه

 بازگردی.

تا  وخویش گفته بود. سپس آنپتر بزرگبا طلوع خورشید و آغاز روز دیگر، باتا به شکلی درآمد که به برادر 

 حضرت به برادرش گفته بود. پادشاه اوی پادشاه و اعالشب به پشت او نشست تا به جایی رسیدند که او درباره

ست اای آسمانی نشانهزه و جبرای او یک قربانی نیکو انجام داد و گفت: این یک مع را دید و بسیار مسرور شد.

ترش نقره ی وزن او برای برادر بزرگپا شد. سپس به اندازهی سرزمین برای او جشن بهو در همه ،که رخ داده

ی خویش در شهر برد. پادشاه به او افراد و بسیاری چیزهای دیگر خانه هو طال آورده شد و او آنها را با خود ب

 داد.[ را به هر چیز دیگری در آن سرزمین، ترجیح میی گاوسانداد چرا که فرعون آن ]باتا

زخانه شد و در جایی ایستاد که بانو قرار داشت. شروع به صحبت با او پچندین روز پس از آن، باتا وارد آش

پرسم تو کی هستی؟ و بدو پاسخ داد: من کرد و گفت: نگاه کن، من هنوز هم زنده هستم! زن به او گفت: می
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ی فرعون از میان رفت، متوجه شدم. به حساب من، آن درخت باتا هستم. من زمانی را که درخت کاج به وسیله

 داشت. حاال ببین که من هنوز هم زنده هستم اما به شکل یک گاو نر.بود که مرا زنده نگه می

او  نزد حضرتاعالپس آشپزخانه را ترک کرد. بانو از افشای این راز توسط همسرش بسیار ترسیده بود. 

گذرانی پرداخت. او برای سرور خویش باده ریخت و پادشاه از این همراهی بسیار شادمان نشست و با او به خوش

گویم، به خدا سوگند بخور: آن چه بانو خواهد گفت، گونه که میخویش گفت آن حضرتاعالشد. سپس بانو به 

نر را بخورم  ید: اجازه بده تا من جگر این گاوی آنچه را گفت، شنداد. و پادشاه همه من برایش انجام خواهم

گونه با او سخن گفت. پادشاه از آنچه بانو گفت بسیار آزردهچرا که با هیچ چیز دیگر برابر نیست. بانو بدین

 سف گشت.أخاطر شد و فرعون بسیار برای او ]باتا[ مت

دیگر، پادشاه اعالم کرد که با قربانی گاو نر ثواب بزرگی خواهد کرد و پادشاه با طلوع خورشید و آغاز روز 

آور سلطنتی را به پیشگاه سرور خویش فرستاد تا گاو نر را قربانی کند و در پی آن، گاو قربانی نخستین جام

دو تیرک در شد، گردن خود را لرزاند و دو قطره خون در کنار شد. هنگامی که باتا بر دوش مردان حمل می

سو و دیگری در سوی دیگر در ورودی فرعون. آنها رشد کردند و دو درخت اتاق سرور او ریخت. یکی در یک

ر گفت که یک شبه د حضرتاعالشدند که هر یک از دیگری برتر بود. پس یک نفر آمد و به  ی بزرگآووکادو

ی اند. پس برای آنها در همهند، روییدهای بزرگ هستکه معجزهآووکادو حضرت دو درخت کنار در ورودی اعال

 شان قربانی کرد.سرزمین جشن گرفته شد و پادشاه برای

 ای ازی الجوردی نیوشندگان نمایان شد در حالی که حلقهحضرت در برابر پنجرهچند روز پس از آن، اعال

از قصر خارج آووکادو درختان  برای بازدید از .جلوس کردزر و سیم ی ها را به گردن داشت و بر ارابهانواع گل

شد. سپس بانو با یک ارابه بیرون آمد و دنبال فرعون رفت. سرور او در زیر یکی از درختان نشست و بانو در 

تالش تو، من هنوز  با وجودخت دیگر. و باتا با همسر خویش سخن گفت: هان، دروغگو! من باتا هستم. رزیر د

تو بود که فرعون درخت کاج را قطع کرد و من یک گاو نر شدم و تو دانم که تقصیر هم زنده هستم. من می

 مرا به کشتن دادی.
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ن، بانو ایستاد و برای سرور خویش باده ریخت و پادشاه از این همراهی او شادمان شد. ایروز پس از چند 

ت، من برایش گویم، به خدا سوگند بخور: آن چه را بانو خواهد گفگونه که میخویش گفت آن حضرتاعالبه 

اثاثیه ی آنچه را گفت، شنید: اجازه بده این دو درخت بریده شوند تا با آن ها انجام خواهم داد. و پادشاه همه

ای درنگ، استادان ماهر را فرستاد و درختان ی آنچه را بانو گفت شنید و پس از لحظهبسازیم. پس پادشاه همه

 ی چوب به پرواز درآمدکرد و یک تراشهداد نظاره میآنچه را رخ می برای فرعون بریده شدند. ملکه بانوآووکادو 

ها هرچه را او و وارد دهان بانو شد. او آن را بلعید و در چشم بر هم زدنی باردار شد و پادشاه از آن درخت

 دوست داشت، ساخت.

ی رفته و گفت پسر حضرتاعالبانو پسری به دنیا آورد و کسی نزد  سپری شد. بسیار پس از آن یروزهای

کارانی را برای او اختصاص داد. برای او در سر را آورد و پرستاران و خدمتپبرای تو زاده شده است. پس آن 

حضرت پا شد و پادشاه نشست و با او خوش گذراند و او را بر دامان خویش نشاند. اعالی سرزمین جشن بههمه

 کرد.)اتیوپی(ه در کوش به سرعت وی را گرامی داشت و او را نایب پادشا

او را ولیعهد خود در آن سرزمین کرد و چندین روز بعد، زمانی که  حضرتاعالپس از روزهای بسیار، 

پرواز کرد. پس شاه  دار در آن سرزمین پشت سر گذرانده بود، به آسمانهای بسیاری را به عنوان شاه تاجسال

دارم و آنچه را برای من آورده شده به اعالم می حضرتالاعجدید گفت: مراتب احترام بسیار خود را به آن 

هایی را که درگیر آن بودم، خواهم گفت. همسر فرعون به نزد او ی موقعیتاطالع شما خواهم رساند و همه

ترش ی آنان اکثریت به توافق رسیدند. برادر بزرگآورده شد و در حضور آن زن مورد قضاوت قرار گرفت. درباره

دار کل سرزمین معرفی کرد و سی سال به عنوان شاه مصر و آورده شد و همو بود که وی را شاه تاجبه نزد ا

 تا زمانی که زنده بود، تاج وی را بر سر داشت.  ،بود. سپس از زندگی رخت بربست و برابر بزرگش

 و همه چیز به خوبی و خوشی ادامه یافت. 
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 گفتار سوم: داستان بلروفون

 

ران وجود دارد گذشته از داستان عبری و مصری، روایتی یونانی نیز از داستانِ مرد پاکدامن و بانوی هوس

لروفون شود. بکه در چند داستان به یادگار مانده است. مشهورترین روایت، به ماجرای بلروفونِ پهلوان مربوط می

(Βελλεροφῶν( یا بلروفونتِس )Βελλεροφόντης یکی از )پهلوانان یونانی است که در  ترینکهن

( βελόνηی بِلونِه )شود. نامش از ریشهدر کنار پرسئوس و هراکلس از نامش یاد می معموالًًباستانی های متن

از مترادف اندبه معنای نیزه و پرتابه و زوبین گرفته شده و بنابراین از نظر معنایی با اسم آرش به معنای نیزه

 است. 

ای داده است و این را از اشارهمعنا می 6ی بِلِروسکیرک به تازگی این نظریه را مطرح کرده که نام او کشنده

شود. در این نظریه، این گون به نام بلروس متهم میدریافته که در آن بلروفونِ جوان به قتل موجودی سایه

. بلروفون یکی از پهلوانان هیوالکش 7موجود دیوی لوکیایی بوده که به دست این پهلوان کشته شده است

ـ » هیوالیی شیرسر به نام کیمِرا شهرت دارد. ناگفته نماند که پسوند اش برمشهور بوده و به دلیل چیرگی

 «شندهک»نیز مصداق دارد و به معنای  ،در نام این پهلوان در نام و لقب پهلوانان دیگر یونانی، مانند هرمس «فون

  8.است

                      
6 Belleros 
7 Kirk 1990: 178. 
8 Carpenter, 1950: 177–183. 
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متن ایلیاد از کتاب ششم ایلیاد خواند.  200تا  150توان در بندهای روایت از این پهلوان را می ترینکهن

بینیم در این متن میشود. اند، بهتر فهم میبه کمک شرح و بسطی که نویسندگان بعدی یونانی در آن داده

کند. شود و سفر پرماجرای خود را آغاز میرانده میکه بلروفون به دلیل ارتکاب جرمی در جوانی از شهر خود 

ای بوده است. جرمی افسانه 10ی سیزیفنوه و بنابراینــ  شاه کورینتــ  9طبق این روایت، او فرزند گالوکوس

بوده است. بلروفون بعد از آن که  ،، یا همان بلروس مشهور11که به تعبید او منتهی شد، قتل برادرش دِلیادس

نام داشت. این شاه او را از گناهانش پاک  13رفت که پرویتوس 12از شهر خود رانده شد به نزد شاه تیرونس

ساخت که داستان بلروفون را ردسر همان مضمونی را برشد. این دکرد، اما در دربار او دردسر جدیدی ایجاد 

 کند. به ماجرای یوسف شبیه می

ی )دو تراژدی گمشده 15( یا استِنِبوئیاایلیاد)کتاب ششم  14ی دربار پرویتوس زنی بود به نام آنتِئیاملکه

 ی بلروفون شد و چون این پهلوان پیشنهادش را رداوریپیدس به نامهای بلروفونتس و استنوبوئیا( که دلباخته

کرد، به او تهمت زد که به وی نظر داشته است. پرویتوس سخن همسرش را باور کرد، اما از کشتن مهمانش 

اری کرد و او را به نزد پدر زنش فرستاد و به این ترتیب فصلی جدید در داستان این پهلوان گشوده شد. خودد

تسلیم کند و در آن نوشته  16ای الک و مهر شده را به بلروفون داد تا آن را به پدرزنش لوباتِسپرویتوس نامه

درازی کرده و باید کشته شود. دست ،شده بود که حامل نامه به وی توهین کرده و به همسرش، دختر لوباتس

 عد از آن نامه را گشود، ازلوباتس پیش از گشودن نامه نُه روز را به عیش و نوش با بلروفون گذراند و وقتی ب

                      
9 Glaucus 
10 Sisyphus 
11 Deliades 
12 Tiryns 
13 Proetus 
14 Anteia 
15 Stheneboea 
16 Iobates 

http://en.wikipedia.org/wiki/Glaucus_%28son_of_Sisyphus%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisyphus
http://en.wikipedia.org/wiki/Tiryns
http://en.wikipedia.org/wiki/Proetus
http://en.wikipedia.org/wiki/Anteia
http://en.wikipedia.org/wiki/Stheneboea
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 موریتی مرگبار فرستاد که همانا کشتن هیوالی کیمرا بود.أکشتن مهمانش سر باز زد و در مقابل وی را به م

 اشت. زیست و دمی آتشین دکیمرا هیوالیی بود با بدن بز و سر شیر و دم شبیه به مار که در سرزمین کاریه می

اسبی بالدار به دست آورد و بر کیمرا غلبه ــ  آتناــ بسیار با یاری ایزدبانوی خرد بلروفون پس از ماجراهای 

ای از زنان جنگاور بودند، جنگید و بر ایشان نیز چیره شد. در جریان این ه قبیلهک ،هاکرد و بعد از آن با آمازون

ها وقتی بر تمام جنگاورانشد. در زمان نبرد با آمازونرو روبه تری از همان اغوای زنانهی کوچکنبرد او با نسخه

 یاری ــ خدای دریاهاــ از پوزئیدون  ،شد. پسرو روبه شان پیروز شد، با هجوم گروهی از نگهبانان کاخ ملکه

شده از همین خدای دریاها شکلی زمینی ،خواست. ناگفته نماند که به احتمال زیاد پدرِ بلروفون، گالوکوس

بینیم که دریا به دهد و در داستان این پهلوان بارها میمعنی می «رنگ سبزِ دریا»بوده است چون نامش 

ر شدند و حریفان او را از امواج سرکش دریا در پاسخ به درخواست وی به کاخ ملکه سرازی 17.آیدکمکش می

آوردند. پس از آن بود که زنان جنگاور رداهای خود را در آوردند و خود را به بلروفون عرضه کردند، اما پای در

  18.نشینی کردنانه از آمیزش با ایشان خودداری کرد و عقبگیپهلوان شرم

ای از اشرار و دزدان دریایی و راهزنان غلبه کرد و در نهایت موریت مهم، بر مجموعهأاو بعد از این دو م

این پهلوان وارث و جانشین  ،به این ترتیب موافقت کند. 19لوباتس را واداشت تا با ازدواج او و دخترش فیلونوئِه

ی ناخرسندی اش مایهغرور و سرفرازی ،در نهایت ،شاه شد و شهرت و ثروتی چشمگیر به دست آورد. اما

وس خرمگسی فرستاد تا اسب بالدارش را بگزد. به تاخت، زئخدایان شد و روزی که با پگاسوس در آسمان می

این ترتیب او از مرکبش فرو افتاد و در دشتی به نام آلِئیون )سرگردانی( در خارزاری فرود آمد و سخت زخمی 

  20.چون مردی بیمار و نابینا در تلخی و مرارت به سر آوردبلروفون عمرش را هم ،شد. به این ترتیب

                      
17 Kerenyi 1959 p 78. 
18 Robert Graves, 75.d; Plutarch, On the Virtues of Women. 
19 Philonoe 
20 Pindar, Olympian Odes, xiii.87–90, and Isthmian Odes, vii.44; Bibliotheke ii.3.2; Homer, 

Iliad vi.155–203 and xvi.328; Ovid, Metamorphoses ix.646. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homer
http://en.wikipedia.org/wiki/Iliad
http://en.wikipedia.org/wiki/Ovid
http://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphoses
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 22و هِلِه 21داستان یونانی دیگری که مضمون مشابهی دارد، در مورد فریکسوس نقل شده است. فریکسوس

این دو فرزند را از ازدواج با  23ی اورخومِنوس بودند که آتاماس نام داشت. آتاماسمنطقه فرزندان دوقلوی شاه

فنیقی ازدواج کرد.  26دختر کادموس 25پیدا کرده بود. اما بعدتر او را طالق داد و با اینو 24ایزدبانویی به نام نِفِلِه

ورزید و به همین دلیل بذرهای کشاورزان ی مشهورتر، اینو به دو فرزند اهورایی شوهرش حسد میهاروایت طبق

شان به جان آمدند و برای مشورت نزد سروش خدایان را برشته کرد و وقتی مردم از ناباروری کشتزارهای

وس و شدن فریکسرفتند، به نمایندگان مردم رشوه داد تا اعالم کنند راه برطرف شدنِ ناباروری زمین، قربانی 

شان فرستاد و این دو بر قوچ سوار شدند هله است. اما زئوس به یاری این دو آمد و قوچی با پشم زرین را برای

ی داردانل از پشت قوچ لغزید و فرو افتاد و چند هله در تنگه مان به پرواز درآمدند و گریختند. هرو در آس

ی هاروایت )یعنی آبراهه یا پلِ هله( نام نهادند. طبق یکی از 27نطقه را هلسپونتیونانیان به همین دلیل نام آن م

اش کمتر مشهور که روبرت گریوز آن را شرح داده، علت درگیری اینو و فریکسوس این بود که این زن به ناپسری

روایت همر از داستان جا این در .28ی او را به دل گرفتمیل جنسی داشت و چون درخواستش رد شد، کینه

 خوانیم:بلروفون را می

 

ἔστι πόλις Ἐφύρη μυχῷ Ἄργεος ἱπποβότοιο, 

ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 

Σίσυφος Αἰολίδης· ὃ δ᾽ ἄρα Γλαῦκον τέκεθ᾽ υἱόν, 

                      
21 Phrixus 
22 Helle 
23 Athamas 
24 Nephele 
25 Ino 
26 Cadmus 
27 Hellespont 
28 Graves 1960, 70.2, 75.1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phrixus
http://en.wikipedia.org/wiki/Helle_%28mythology%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephele
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellespont
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αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην·  

τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 

ὤπασαν· αὐτάρ οἱ Προῖτος κακὰ μήσατο θυμῷ, 

ὅς ῥ᾽ ἐκ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 

Ἀργείων· Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε. 

Τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ᾽ Ἄντεια 

κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι· ἀλλὰ τὸν οὔ τι 

πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 

Ἣ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα· 

τεθναίης ὦ Προῖτ᾽, ἢ κάκτανε Βελλεροφόντην, 

ὅς μ᾽ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι οὐκ ἐθελούσῃ. 

Ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε· 

κτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ, 

πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ᾽ ὅ γε σήματα λυγρὰ 

γράψας ἐν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά, 

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. 

Αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Λυκίην ἷξε Ξάνθόν τε ῥέοντα, 

προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυκίης εὐρείης· 

ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς 

καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι 

ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο. 
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Αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ, 

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσε 

πεφνέμεν· ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος οὐδ᾽ ἀνθρώπων, 

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, 

δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο, 

καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 

Δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι· 

καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. 

Τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας. 

Τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε· 

κρίνας ἐκ Λυκίης εὐρείης φῶτας ἀρίστους 

εἷσε λόχον· τοὶ δ᾽ οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο· 

πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης.  

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠῢν ἐόντα 

αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽ ὅ γε θυγατέρα ἥν, 

δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης· 

καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων 

καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο. 
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( در آن سوی آرگوس بارآور شهر اِفور قرار 29:)گالوکوس پسر هیپولوکوس هنگام رویارویی با دیومد گفت

روا بود. گالوکوس پدر ترین کس از مردمان در آنجا فرمانفرزند ائولِه، زبردست ،دارد که پیش از این سیزیف

زیبایی و هم ارجمندی را که انسان بودن آرایشی بر آن است، به  بلروفون فرزانه از او زاده شد و خدایان هم

وی بخشیدند. اما پرویتوس خواست تا وی را نابود کند و توانست او را از آنجا براند. در آن هنگام زئوس عصای 

 حکمرانی بر مردم آرگوس را به او داده بود. همسر او، آنتِئیای زیبارو که در شهوتی ناپاک برای بلروفون

ی یگانه در فرزانگی را از راه به در ببرد، از بدنامی یاری جست. او گفت: سوخت، چون نتوانست این شاهزادهمی

 خواست مرا وادار کند تا بستر تو را بیاالیم. می [چرا که او]ای پرویتوس یا بمیر یا بلروفون را به قتل برسان. 

ای شوم که برای شاه از این سخن در خشم شد و به گردن گرفت که جان وی را بستاند. اما او را با نامه

ود، او را به لوکیه فرستاد. او را فرستاد تا ها نقش کرده بود و با دقت بر آن مهر زده بنابود کردن پهلوان بر لوح

آن نامه را به پدرزنش بنماید، بدان قصد که وی او را به هالکت خواهد رساند. بلروفون با همراهی خدایان رفت. 

کند، رسید، حاکم این سرزمین او را بسیار های لوکیه را سیراب میچون به کنار )رود( کسانتوس، که دشت

گرامی داشت. نُه روز در شادمانی سپری شد. خون نُه گاو نر را ریختند. اما بامداد روز دهم از مهمان خود 

ای را که از سوی دامادش پرویتوس آورده، به او بدهد. تا آن )لوح(ها را دید، به جو کرد و خواست تا نامهوپرس

ناپذیر از نژاد خدایان را بکشد. سرش مانند سر شیر و پیکرش مانند بزی پهلوان فرمان داد تا هیوالیی شکست

  جست.ای سوزان از آن بر میآورد، شرارهماده بود و دمش اژدهایی بود. وقتی که دم بر می

با این همه بلروفون زمین را از او پاک کرد و خویشتن را در پناه خدایان قرار داد. پس از آن بود که با 

فرساتر از آن نداشته است. سرانجام بر زنان جنگاور )آمازون( گفت که نبردی جانها جنگید و خود میسولومِس

چیره شد. در بازگشت، حاکم دامی دیگر بر سر راهش نهاد و دلیرترینِ تمام جنگاوران لوکیه را برگزید تا در 

                      
ها و برخی از ام، اما نام( نظر داشته221و  220: 1366)نفیسی،  ایلیادی سعید نفیسی از ی این بخش به ترجمهدر ترجمه 29

 ام.های دستوری را با رجوع به اصل یونانی بازنویسی کردهصورت
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 آورد. در آخر شاه دریافت کهگشت و بلروفون آنها را از پای درکمین او بنشینند. هیچ یک از آنها به خانه باز ن

های ی سرفرازیی ایزدان است. پس او را در لوکیه نگه داشت و دخترش را به او داد و همهاین پهلوان زاده

شاهی را به وی بخشید. مردم لوکیه دشتی را به نام او کردند که زمینی بارور بود و گندم و تاک بسیار در پاد

 رویید.آن می
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 گفتار چهارم: عهدِ یوسف

 

 ای ناشناسیسندهتوسط نومسیحی، متونی هست که ـ  ی ادیان یهودیشاخه 30دینی غیررسمیهای متندر 

ایت شود. این متن دوازده روخوانده می «عهد دوازده پدرساالر»نوشته و منتشر شده است و  31به نامی جعلی

به عنوان  هامتناین  .م 1666دهد. در سال ست میدسسان قبایل یهودی را به ؤاز زندگی فرزندان یعقوب و م

های قفقاز منتشر شدند. در مورد قدمت این متن دیدگاه کلیسای ارتدکسِ گرجیِ ـ بخشی از انجیل ارمنی

شده در قمران یافتههای متناهیتی آخرالزمانی هم دارد، به که م ،گوناگونی وجود دارد. برخی از بندهای آن

 فقی کهبحث و تردید فراوانی وجود دارد. توا هامتناین دو رده از در مورد ارتباط این، شباهتی دارند. با وجود 

دهد. اصل متن به زبان یونانی در قرن دوم میالدی قرار میرا  هامتنامروز جاری است، تاریخ تدوین نهایی این 

ی نام داشت، ترتیبِ ترجمه 32گروسِتِست اسقف لینکلن که روبرت .م اما در قرن سیزدهم ،نوشته شده است

این متن به راستی توسط دوازده  ،آن به زبان التین را داد و از آن به عنوان متنی اصیل دفاع کرد. از دید او

ی ظهور مسیح وجود داشت و به همین دلیل پسر یعقوب نوشته شده بود و در آن بشارتی ضمنی درباره

دیگران پنهان کرده بودند. در قرن شانزدهم که تازه بررسی تحلیلی کتاب مقدس آغاز شده  یهودیان آن را از

رداشت ب ،گردد و به این ترتیبرانهای باستانی دور باز نمیشده به دوتن یادبود، به سادگی روشن شد که م

ی یهی اولو یونانی بودن نسخه .م اسقف لینکلن مردود دانسته شد. امروز در مورد تعلق این متن به قرن دوم

                      
30 apocryphal 
31 pseudepigraphical work 
32 Robert Grosseteste 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apocrypha
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudepigrapha
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Grosseteste
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. برخی، به پیروی شونداما پژوهشگران در مورد محتوای آن به دو اردوی متفاوت تقسیم می ،آن توافق هست

یشتر ای بدانند و برخی دیگر برای آن سابقهاز دیدگاه رایج در عصر خرد، آن را یک اقتباس و جعل مسیحی می

ی یهودی رونویسی شده، و آن نسخهاحتماالً  تر وی یونانی از روی روایتی کهنگویند نسخهقایل هستند و می

بخشی به نام عهد یوسف وجود دارد که به طور خاص بر  ،در این سند 33.تتر به زبانی سامی بوده اساصیل

ی متن اهمیت زیادی مضمون عفت تمرکز کرده است. این بخش با وجود حجم کمی که دارد، از دید نگارنده

های مربوط به یازده برادرش بارها و بارها به کردار وی ارجاع داده شده و روشن است داشته، چون در بخش

متن را بر مبنای  این 34.چون نمودی از انسان آرمانی و اخالقی در ذهن داشته استکه نویسنده یوسف را هم

 35:امسط هولندر به پارسی برگرداندهشده توی منتشرنسخه

 

  

                      
33 Davila, 1997. 
34 Hollander, 1981. 
35 Hollander, 1985. 
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 عهد یوسف

 حیلپسر یازدهم یعقوب و را

 

 کمباب ی

 خود را فراخواند و بدیشان گفت: ی مرگ بود، پسران و برادران هنگامی که در آستانه

 های پدر خود گوشاسرائیل گوش فرادهید؛ پسران من به گفتهبنیبرادران و فرزندان من، به یوسف عزیز 

 کنید.

ام و با وجود این، حقیقت پروردگار را حفظ ام اما هنوز گمراه نشدهدر زندگی خود حسادت و مرگ دیده

 ام.کرده

 .این برادران من از من متنفر هستند، اما پروردگار مرا دوست دارد

 ا خداوندِ نیاکان از من مراقبت کرد.خواستند مرا بکشند امآنها می

 آورد. ترین، بار دیگر مرا باالآنها مرا به قعر یک گودال انداختند و آن بلندمرتبه

 .ها مرا آزاد کردمن به بردگی فروخته شدم و پروردگار همه انسان

 مرا به اسارت بردند و دستان نیرومند او به یاری من آمدند.

 شخص پروردگار مرا تغذیه کرد.از گرسنگی به ستوه آمدم و 

 .تسلی من بود[ یتنها بودم و خداوند مرا دلداری داد ]مایه

 بیمار بودم و پروردگار از من عیادت کرد.

 .در زندان بودم و خداوندگارم از من جانبداری کرد

 د.در غل و زنجیر بودم و او مرا آزاد کر

 زده شد و او از من پشتیبانی کرد. به من تهمت
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 تندی سخن گفتم و او مرا نجات داد.در برابر مصریان به 

 ی مرا باال برد.دیگر بردگان به من رشک بردند و او مرتبه

 خویش را به من واگذار کرد.ی ی فرماندگان فرعون خانهو این سردسته

مرا  ،پدرم ،خواست با او به گناه بیفتم و خدای اسرائیلشرم مجادله کردم که از من میو من با یک زن بی

 برافروخته نجات داد. از این آتشِ

مرا به زندان انداختند، کتک خوردم، مرا مسخره کردند؛ اما پروردگار در برابر چشمان زندانبان مرا رهایی 

 بخشید. 

 ،چرا که پروردگار از کسانی که ترس از او را در دل دارند نه در تاریکی، نه در غل و رنجیر، نه در غم و درد

 ها دست نخواهد کشید.و نه در نیازمندی

چون ترسد و نه همچون فرزند انسان میشود، نه همچون یک انسان شرمنده میداوند نه همبرای آن که خ

 ناک است.زمینیان ضعیف و بسیار بیم

کوتاه هم  یدهد حتی اگر برای یک لحظهکند و آرامش میی آن امور از انسان محافظت میبلکه در همه

 کوشد تا امیال روحانی را هدایت کند. و می ،باشد

ی آنها من استقامت کردم؛ چرا که بردباری افسونی یید کرد و در همهأس از انجام دَه وسوسه او مرا تپ

 آورد.ها را به ارمغان مینیرومند است و شکیبایی بسیاری از خوبی

 آن زن مصری چندین بار مرا به مرگ تهدید کرد! 

بازگردم و مرا ]باز هم[ تهدید کرد و چندین بار مرا به مجازات ]تهدید کرد[ و سپس از من خواست که 

 زدم، به من گفت:  زمانی که من از همکاری با او سر باز

ی من است، باشی و در ی آنچه در خانهتوانی پروردگار من و همهاگر خودت را در اختیار من بگذاری، می

 آن صورت بزرگ من خواهی بود.

 ش رفته و گریستم و نزد پروردگار نیایش کردم.اما من گفتار پدرم را به یاد آوردم و به اتاق خوی
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که برای  ظاهر شدم و پاداش آنانمردی ظریف چون و در آن هفت سال روزه گرفتم و در نزد مصریان هم

 خدا روزه گرفتند، زیبایی صورت بود.

خوردم؛ بلکه آنها را به نوشیدم و نه حتی غذا ، برای سه روز نه شرابی و زمانی که ارباب من دور از خانه بود

 دادم.مردم فقیر و بیمار 

ای که به وقفهجوی پروردگار خویش برآمدم و برای زن مصری ممفیس و آزارهای بیوو به زودی به جست

 گریستم[.آید، ]کرد که به دیدار من میادعا میهنگام گریستم و ]برای آن که[ شبداد، من می

 خویش توجه دارد.پسر چون کرد به من هموانمود میو از آنجا که او فرزند پسری نداشت، 

وجوی آن تا آن که بعدتر، در جستدانستم چون یک پسر درآغوش گرفت و من نمیو برای مدتی مرا هم

 وادار کند.و فساد آمد تا مرا به زنا بر

و زمانی که آن را فهمیدم، تا حد مرگ غمگین شدم و زمانی که مرا ترک کرد؛ به خود آمدم و روزهای 

 بودم. چرا که مکر و فریب او را فهمیده ،خوردمسف میأت بسیاری برای او

 شهوت اهریمنی نجات دهد. و نزد او کالم آن واالترین را خواندم شاید که او را از شرّ

کارانه در برابر شوی گفت و فریبچون یک انسان مقدس تملق مرا میهایی همبنابراین اغلب او با واژه

 کرد در حالی که وقتی تنها بودیم، تمایل داشت مرا به دام بیندازد.ستایش میخویش، پاکدامنی مرا 

گفت: از شوهر من داد و در خفا به من میپاکدامن و قدیس مورد تحسین قرار میاو مرا آشکارا چون یک 

 ما به او بگوید، هرگز باور نخواهد کرد. ینی تو ایمان دارد؛ چنان که اگر کسی دربارهنترس چرا که او به پاکدام

او نجات داده  این چیزها بر زمین دراز کشیدم و از خداوند استدعا کردم که مرا از فریب یبا توجه به همه

 د. و رستگار کن

د خواهو زمانی که او از این راه نتوانست غلبه کند، بار دیگر تحت لوای آموزش نزد من آمد و گفت که می

 کالم خداوند را فراگیرد.
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ها را کنار بگذارم، با من بخواب و من شوهرم را به ترک و به من گفت: اگر آرزومندی که من پرستش بت

 قانون پروردگار تو گام برخواهیم داشت.  ییهها متقاعد خواهم کرد و ما در ساپرستش بت

کند و نه پروردگار نه آرزوی آنهایی را که بدون احترام به او در آلودگی باشند برآورده میو بدو گفتم: 

[ با قلبی پرایمان ]خالص کههایی را بخشد. بلکه ]آرزوی[ آن، لذتی میکنندزنا مشارکت میکسانی را که در 

 سازد.آیند برآورده میمی هایی پاک به نزد اوو لب

 کرد و برای به انجام رساندن میل اهریمنی خویش اشتیاق داشت.اما او به خواست خویش توجه می

 و من خویشتن را بیشتر به روزه و نماز به درگاه پروردگار سپردم تا مرا از دست او نجات دهد.

من شوی خویش را با سَم خواهم کشت و تو را و دیگر بار، در زمانی دیگر به من گفت: اگر با من زنا نکنی، 

 به همسری برخواهم گزید.

 هایم را اجاره دادم و بدو گفتم:بنابراین من زمانی که این را شنیدم لباس

ای زن، خداوند را احترام بگذار و این عمل اهریمنی را مکن چرا که تو را به نابودی خواهد کشید و به واقع 

 مردان را از این کار تو آگاه خواهم کرد. یدانم که من همهمی

 شد و از من استدعا کرد که دیگران را از این کار آگاه نسازم.بنابراین او هراسان 

 و هدیه و هر آنچه را پسران نیاز دارند، برای آرامش بخشیدن به من پیش فرستاد.

 و پس از آن برای من خوراکی همراه با سحر و جادو فرستاد.

را دیدم که با ظرف غذا  برای آوردن آن ]غذا[ آمد، بدان نگریستم و مردی هراسناک و زمانی که خواجه

  پی بردم. ی او برای اغفال خویشنقشهداد و به یک شمشیر به من می

 و زمانی که آن ]خواجه[ رفت، گریستم و نه آن خوراک و نه هیچ خوراک دیگری را نخوردم.

این خوراک را بنابراین پس از یک روز که او به نزد من آمد، خوراک را دید و به من گفت: چرا هنوز 

 ای؟نخورده
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ها نخواهم چگونه به تو بگویم من به نزد بتای و بار انباشته کردهو بدو گفتم: زیرا تو آن را با جادوهای مرگ

 پرستم[.پروردگار یکتا را ]میآمد چرا که 

فرشتگان از شرارت تو دور کرده و باز خواهد داشت  یبنابراین اکنون بدان که خداوند ]پدرم[ مرا به وسیله

 و تو را محکوم خواهد کرد و اگر توبه نکنی، پشیمان خواهی شد.

نخواهد  کنند اثریدینان بر کسانی که خداوند را با پاکدامنی پرستش میاگر تو بیاموزی که شرارت بیاما 

 داشت، من آن را برگرفته و در برابر تو خواهم خورد.

ابراهیم مرا  یکردم: ای خدای پدران من و فرشتهگونه پرستش میگفتم، اینچنان که آن را میو هم

 همراهی کنید و بخورید.

به پای من انداخت و گریان از من خواست که او را بلند کرده و به صورت زمانی که او آن را دید، خود را  و

 او را رهنمود کنم.

 و پیمان بست که دیگر بیش از این بر این شرارت پافشاری نکند.

نگریست تا ببیند که چگونه مرا به دام بیندازد به اهریمن گرایش داشت؛ به اطراف می چناناما قلب او هم

 کشید و اگرچه بیمار نبود، افسرده شد. عمیقاً آه میو 

 شده است؟ گونهو زمانی که شوهرش او را دید، بدو گفت: چرا سیمای تو این

پریشان کرده است. بنابراین شوهرش به او های روح من، مرا و او پاسخ داد: من دردی در قلبم دارم و ناله

  بیمار نبود. ،به واقع ،دلداری داد و او

سپس، بر همین اساس و در یک فرصت مناسب، در حالی که شوهرش هنوز در بیرون بود به سوی من 

از باالی یک صخره به کرد و یا آویز خواهم بستر نشوی، من خودم را حلقدوید و به من گفت: اگر تو با من هم

 خواهم انداخت.زیر 

به درگاه پروردگار نیایش کردم و بدو و زمانی که من دیدم روح شیطانی او را به دردسر انداخته است، 

 گفتم: 
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 و در برابر گناهان نابینا هستی؟  پریشان و آشفتهنوا، چرا تو ای زن بی

ای شوهرت و رقیب تو فرزندان تو را همسر صیغه« آستیهو»ت را بکشی، به یاد داشته باش که اگر تو خود

 خویش را از روی زمین محو خواهی کرد.  یکتک خواهد زد و تو خود، خاطره

و او به من پاسخ داد: هان، در آن صورت تو مرا دوست خواهی داشت؛ همین مرا کفایت خواهد کرد ]چرا 

 کنم و انتظار دارم که از امیالم نیز لذت ببرم. که من[ تنها برای زندگی خود و فرزندانم تالش می

 ی خاطر او. گویم و نه براگونه سخن میدانست که من در راه رضای پروردگارم آنولی او نمی

 یخود را واداده و برده ــ حتی نظیر آن زنــ چرا که اگر یک مرد اگر در برابر هوس یک خواست شهوانی 

آن چیزهای نیکی که ممکن است در آن هوس بشنود نیز، به آن خواست شهوانی مربوط  یآن شود، همه

 باشد.می

روز را آن شبانه یگویم که شش ساعت پس از آن که مرا ترک کرد و همهبنابراین فرزندان من، به شما می

 از دست او، برخاستم.در برابر پروردگار زانو زدم و با طلوع آفتاب، گریان و در آرزوی یافتن یک راه نجات 

 های مرا محکم گرفته و به زور وادار کرد که با او رابطه داشته باشم. سپس در پایان او لباس

ها را درآورده و برهنه از های مرا گرفته است، آنوار لباسبنابراین زمانی که من دیدم او در حالتی دیوانه

 آنجا فرار کردم.

خویش  یوغ، مرا متهم کرد و زمانی که شوهر وی آمد، مرا در خانههای من، او به درو با داشتن لباس

 زد، به زندان فرعون فرستاد. حالی که مرا تازیانه می زندانی کرد و در روز بعد در

رفته بود و آمد و شنید که من چگونه  و زمانی که در بند و زنجیر بودم، زن مصری در غم و اندوه فرو

کنم و ستایش خوشنودی می خوانم و با آوازی شاد،منزل تاریک خویش آواز میقدردان پروردگار هستم و در 

 آلود زن مصری رهایی بخشیده است.آورم که مرا از خواست شهوتخداوند را به جای می

بده که میل مرا انجام دهی تا من تو را از زندان رهایی فرستاد که: رضایت و اغلب او برای من پیام می

 بخشم و از تاریکی نجات دهم.
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 و من حتی در ذهنم نیز در برابر او خم نشدم.

بیشتر از کسی که در کنار با پاکدامنی همراه سازد در غار شرارت روزه را چرا که خداوند کسی را که 

 هایی همراه با جواهر و مجوزهای ]عبور پادشاهی[ است، دوست دارد. پادشاهان و در اتاق

داند که مصلحت او وارترین میو اگر انسان با پاکدامی زندگی کند و عزت و احترام نیز آرزو کند، آن بزرگ

 گونه کرد. چیست و ]خداوند[ برای من نیز همین

آمد و زمانی که نیایش بار و بسیار غیرمنتظره به دیدار من میبیمار شده بود ولی هر چند وقت یکاگرچه او 

 داد. کردم، به صدای من گوش میمی

 های او را شنیدم، زبان خویش را نگاه داشتم. و زمانی که ناله

زمانی که من در خانه او بودم، عادت داشت که بازوها، سینه و پاهای خویش را برهنه کند تا من با او چون 

 آراست تا مرا فریب دهد.بستر شوم و از آنجا که بسیار زیبا بود خود را به بهترین وجه میهم

 کرد. روردگار مرا در برابر ترفندهای او محافظت میو پ

 

 مباب دو

  به صبر و نماز و روزه به دست خواهد آمد.بله فرزندان من، بنابراین ببینید که چگونه چیزهایی عالی 

داری و خضوع و خضوع از ته دل چنین اگر تقوا پیشه کنید و پاکی را با شکیبایی، نیایش و روزهبله هم

 بیامیزید، پروردگار در میان شما سکنی خواهد گزید چرا که او پاکدامنی را دوست دارد. 

ان تهمتی به مردمداری و یا ترین سکنی گزیند، حتی اگر حسادت یا بردهکه آن بلندمرتبه در هر جاییو 

زده شود، پروردگاری که در درون اوست برای پاداش پاکدامنی و تقوای او، نه تنها او را از اهریمن حفظ خواهد 

 چون من به تعالی خواهد رساند. که وی را همکرد بل

او را به تعالی رهنمود  ،در کردار و یا در گفتار و یا در اندیشه ،دهدبنابراین در هر آنچه انسان انجام می

 خواهد کرد.
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دانستند که پدرم تا چه اندازه مرا دوست داشت و من در ذهن خویش هنوز به تعالی نرسیده برادران من می

 گذرد.دانستم همه چیز میگرچه یک کودک بودم ولی ترس از خداوند را در قلبم داشتم چرا که میبودم: ا

ی کردم و حتی زماننیتی اهریمنی باال نبردم و در عوض به برادرانم افتخار میو من خودم را در برابر آنان با 

ه خودداری کردم ک هایاسماعیلگذاشتم. من از گفتن این حقیقت به فروخته شدم نیز به آنان احترام می که

 هستم.  ،مرد بزرگ و مقتدر ،من پسر یعقوب

کارها پیش چشم خود داشته باشید و به برادران  یبنابراین شما فرزندان من ترس از خداوند را در همه

 خویش احترام بگذارید.

 خداوند[ دوست داشته خواهد شد. چرا که هر کس قوانین پروردگار را انجام دهد، ]از سوی 

 م، آنها از من پرسیدند: آمدایندوکولپیتا به  هایاسماعیلزمانی که با و 

 زاد هستم تا برادرانم شرمنده نشوند.خانه یای؟ و من پاسخ دادم که یک بردهآیا تو یک برده

 و این حتی از ظاهر تو نیز آشکار است.  یترین آنها از من پرسید: تو برده نیستو بزرگ

 آنها هستم. یاما من پاسخ دادم که برده

 من تالش کردند تا کسی مرا بخرد و نگه دارد. یدربارهو هنگامی که به مصر آمدم آنها 

آنها چنین شایسته بود که من تا زمان بازگشت ایشان از تجارت، در مصر و در نزد  یبنابراین از نظر همه

 شان زندگی کنم.بازرگان کاالهای تجاری

 خویش برد. یو پروردگار محبت مرا به قلب بازرگان انداخت و او مرا به خانه

 بردگان خانگی او را فزونی بخشید.من به او برکت داد و طال و نقره و  یخداوند به واسطه و

 و سه ماه و پنج روز نزد او بودم.

 ویش درباره من چیزهایی شنیده بودهای خچون از خواجه ،پِنتِفریسهمسر  ،و در آن هنگام زن ممفیسی

 بزرگ و بسیار باشکوه ]به نزد من[ آمد. ییک ارابهبا 
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ه اند کبه برکت جوان عبری، ثروتمند شده است و آنها ]بدو[ گفته ،و به شوی خویش گفت که بازرگان

 مطمئناً این جوان از سرزمین کنعان دزدیده شده است.

ببر تا خدای عبریان به تو برکت  خود یبنابراین در حال حاضر عدالت بر او روا دار و این جوان را به خانه

 دهد چون بخشش آسمانی از آن اوست.

 با جمالت او متقاعد شد و به بازرگان فرمان داد تا مرا بیاورد و بدو گفت:پِنتِفریس و 

ای و آنها را به عنوان برده شنوم که کسانی را از سرزمین کنعان دزدیدهتو می یاین چیست که درباره

 ای؟فروخته

انم دکه ]باور کنید[ نمیکنم اما بازرگان در پای او افتاد و مرا آورده و گفت: سرور من، به شما التماس می

 گویید.چه می

 ای؟عبرانی را آورده یبه او گفت: پس از کجا این بردهپِنتِفریس و 

 اند. شان به من سپردهاو را تا زمان بازگشت هایاسماعیلو او گفت: 

 اما سخن او را باور نکرد و فرمان داد تا او را برهنه کرده و شالق بزنند.

 گفت: جوان ]عبری[ را بیاورید.پِنتِفریس و هنگامی که او بر گفتار خویش پافشاری کرد، 

ادای احترام ]تعظیم[ کردم چرا که او یکی از افسران رده سوم پِنتِفریس رده شدم، به و زمانی که من آو

 فرعون بود. 

 گفت: آیا تو برده هستی یا این که آزادی؟ و او مرا از نزد او کنار کشیده و

 و من گفتم: برده هستم.

 و او پرسید: ]برده[ چه کسی؟

 .هایاسماعیلو من پاسخ دادم: 

 آنها شدی؟  یگفت: چگونه بردهو او 

 و من گفتم: مرا از سرزمین کنعان خریداری کردند.
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 .گویی و فوراً فرمان داد که مرا برهنه کرده و شالق بزنندبه راستی که دروغ میو او به من گفت: 

خانه خویش که در نزدیکی آنجا بود، مرا  یشدم، زن ممفیسی از پنجرهمیدر آن هنگام که من زده 

 نگریست و ]سپس[ کسی را نزد وی فرستاده و گفت:می

کنی که اگرچه خظاکار است اما دزدیده شده قضاوت تو ناعادالنه است چرا که یک آزادمرد را تنبیه می

 است. 

یش هیچ تغییری ندادم او دستور داد تا مرا به زندان رغم کتک خوردن، در گفتار خوعلی ،و زمانی که من

 بیندازند گفت تا صاحبان پسر بیایند در آنجا باشد. 

 بایدای در حالی که و زن به شوهر خویش گفت: به چه دلیل او را بازداشت و اسیر و در غل و زنجیر کرده

 ماندی؟گذاشتی و منتظر میاو را آزاد می

 خبر و ناآگاه بودم.این چیزها بی یاما من از همه ،آلود، آرزوی دیدار مرا داشتچون او با هوسی گناه

دیگران است بدون دلیل و اثبات از آن  در آیین مصریان نیست که آنچه از آنِ او به زن خویش گفت: اینو 

 خویش کنند. 

 جوان؛ او باید در زندان بماند. یبازرگان آن را گفته و سپس ادامه داد: اما درباره یبنابراین درباره

عقوب شنیده بودند که برای من پدرم ی یآمدند چرا که درباره هایاسماعیلپس از بیست و چهار روز، 

 کند.های بسیار میناله

ر دانیم که تو پسر مردی توانگو آنها آمدند و به من گفتند: چگونه است که تو گفتی برده هستی؟ و ما می

ریزد[ و جامه خاکستر ]به سر میکند و ها میاند که او برای تو نالهاز سرزمین کنعان هستی و آنها گفته

 درد؟می

هایم به هم پیچید و قلبم گداخته شد و میل بسیاری به گریه پیدا کردم اما زمانی که آن را شنیدم روده

 ساختم.خودم را مهار کردم چرا که نباید برادرانم را شرمنده می

 دانم و برده هستم.و به آنها گفتم: من چیزی نمی
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 بنابراین آنها پس از مشورت به این نتیجه رسیدند که مرا بفروشند تا در دستان آنها یافت نشوم.

 د و انتقام شدیدی از آنها بگیرد.ترسیدند و از این هراس داشتند که او بیایچون از پدر من می

 چرا که آنها شنیده بودند که ]پدرم[ نزد خداوند و مردمان محبوبیت دارد.

 نجات دهند.پِنتِفریس پس بازرگان به آنها گفت تا مرا از قضاوت 

واهد [ تو را آزاد خپِنتِفریسایم و او ]و آنها آمدند و از من تقاضا کردند و گفتند: بگو که تو را با پول خریده

 کرد.

 فروشند.ام آنها او را میدر همان هنگام زن ممفیسی به شوهر خویش گفت: جوان را بخر چرا که من شنیده

 درخواست کرد مرا بفروشند. اسماعیل فرستاده و از آنهاای را نزد بنیآن زن به سرعت خواجهو 

ی که آورده بود آنها را وادار به فروش من کند، با آنها مشاجره کرده و اما چون خواجه نتوانست به مبلغ

 اند.بازگشت و بانوی خویش را آگاه ساخت که آنها رقمی هنگفت برای برده درخواست کرده

و از طال هم نها دو مینا درخواست کردند به ایشان بده گر فرستاد و گفت: حتی اگر آیای دو او خواجه

 و تنها پسر را بخر و نزد من بیاور.پوشی مکن چشم

ه دبنابراین خواجه رفت و به آنها هشتاد قطعه طال داد و مرا گرفت اما به زن مصری گفت که صد قطعه دا

 است. 

 زده نشود. دانستم، زبان خویش را نگاه داشتم تا خواجه شرمنده و خجالتو اگرچه این را می

 بینید که چه چیزهای شگرفی که من تحمل کردم تا برادرانم را شرمنده نسازم.و بنابراین فرزندان من، می

ز یگر، از درد و رنج طوالنی پرهیپوشی از خطاهای یکددر نتیجه شما نیز یکدیگر را دوست بدارید و با چشم

 کنید. 

لذت بردن از مهر و عشق  ،برد و هدف از ]تپیدن[ قلبچرا که خداوند از اتحاد و یگانگی برادران لذت می

 است.
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ا آنها رو هنگامی که برادران من به مصر آمدند آنها متوجه شدند که من پول آنها را بدیشان بازپس دادم و 

 بخشیدم.آسایش و آرامش 

پس از درگذشت پدرم یعقوب، آنها را بیشتر از پیش دوست داشتم و هر آنچه را که یعقوب فرمان و حتی 

 دادم.داده بود، من بیشتر برای آنها انجام 

بردم و هر آنچه در توانم بود برای ایشان انجام شدند، من رنج میترین موضوعی که مبتال میو به کوچک

 دادم.می

کاران آنها و زندگی آنها، حیات من بود و از هرچه و فرزندان آنها، کودکان من بودند و فرزندان من خدمت

 نیز همان ناتوانی و ضعف من بود. درد و رنج آنها یهمهشدم و بردند، من هم آزرده میرنج می

 تدبیر ایشان بود. تدبیر و اندرز من، سرزمین من، مِلک آنان بود و 

در برابر ایشان یکی از به غرور و تکبر و با شکوه دنیوی باال نبردم چرا که و خویشتن را در برابر آنان 

 ها بودم.کمترین

زندان من چنانچه شما دستورات پروردگار را اطاعت کنید، او شما را رفعت خواهد بخشید و بنابراین فر

 ه و همیشه شما را با چیزهای خوب برکت خواهد داد.شهمی

بود با او به نیکی رفتار کنید و برای او ]به و اگر کسی در تالش برای انجام کارهای اهریمنی در برابر شما 

 شما دور خواهد کرد.را از امور اهریمنی  یهمه شرّ پروردگار درگاه پروردگار[ دعا کنید و

 ام.را به همسری برگزیدهکاهن هلیوپلیس درد و رنج، دختر پس اینک ببینید که پس از تواضع و تحمل 

 آنها را در خدمت من درآورد.ام و پروردگار به او دادهتاالن زر  هزارانو 

اسرائیل باشم؛ و او زیبایی و قدرت را در من تا سنین بنی او زیبایی یک گل را به من اهدا کرد تا زیباترینِو 

 چون یعقوب بودم.من در همه چیز همپیری حفظ کرد چرا که 

 اندازی ]تصویری[ که من دیدم.دان من بشنوید از چشمچنین فرزنو هم



69 
 

دوازده گوزن نر بودند و در ابتدا نُه تای آنها در سراسر زمین پراکنده شدند و به همین ترتیب هم سه تای 

 خش شدند.پدیگر 

بدون  یکتان به تن داشت و از آن دختر، یک بره یای زاده شد که یک جامهو دیدم که از یهودا، باکره

جانوران  یرسید که در دست چپ او یک شیر است و همهگونه به نظر میهیچ ]خط و[ خال به دنیا آمد و این

 با عجله به سوی او شتافتند و بره بر آنها غلبه کرده و نابودشان ساخت و به زیر پای خویش انداخت.

 شدند. ]این[ سرزمین خشنود  یها در همهو برای خاطر او فرشتگان و انسان

 و این امور در زمان خود و در روزهای پایانی ]جهان[ به وقوع خواهد پیوست.

وی و یهودا احترام بگذارید چرا که الهای( )سبطبنابراین فرزندان من فرامین پروردگار را اطاعت کنید و به 

 یکه همه خداوند را نزد شما نمایان خواهند کرد: کسی که گناه را از جهان برخواهد گرفت؛ کسی یایشان بره

 اسرائیل را نجات خواهد داد.ها و بنیامت

چون نَنوهایی که در پایان تابستان و پادشاهی او یک پادشاهی ابدی است که از بین نخواهد رفت اما هم

 شوند، پادشاهی من بر شما نیز به پایان رسیده است. برچیده می

کرد اما خداوند انتقام شما را خواهد گرفت  دانم که پس از مرگ من مصریان شما را ناراحت خواهندو می

 تان وعده کرده بود، خواهد رساند.و شما را به آنچه به پدران

های مرا همراه خود داشته باشید. پروردگار در نور همراه رسید، استخواناما شما باید تا زمانی که بدانجا می

 شماست و شیطان در تاریکی با مصریان است. 

 بسپارید.به خاک راحیل ببرید و در کنار مادرتان سرداب مقبره را به  آسِناثو 

 سالی به نیکی درگذشت.ها را گفت، دراز کشید و در کهناین یو پس از آن که همه

 مصریان برای او سوگواری بزرگی برپا کردند. یاسرائیل و همهبنی یو همه

 ،نحبروهای یوسف را با خود بدانجا بردند و او را در و زمانی که فرزندان اسرائیل به مصر رفتند استخوان

 به خاک سپردند و زمان زندگی او صد و ده سال بود. ،کنار پدرانشدر 
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  ی یوسفسورهگفتار پنجم: 

 

ران در تمدن ایرانی، آن است که در قرآن برایی داستان مرد پاکدامن و بانوی هوسثیرگذارترین نسخهأت

 شدهی یوسف ذکر ر سورهبه طور متمرکز دشده یادداستان نده است. در این کتاب مقدس مان به یادگار ما

 36.شودبارِ آن به این سوره مربوط می 25 باری که این اسم در قرآن به کار گرفته شده، 27است. یعنی از 

شان قصه بگوید. خواستند تا برایرفتند و از او پیامبر اسالم ی یوسف زمانی نازل شد که مسلمانان نزد سوره

ی هاداستان شان انباشته ازچون کتاب مقدس 37،فروختنداین از آن رو بود که یهودیان بر ایشان فخر می

صل ا برای آشنایی با متن قرآنیجا این درای در اختیار نداشتند. پیشینیان بود و مسلمانان چنین اندوخته

 نهم.آورم و شرح بیشتر در این مورد را به بخش بعدی وا میهمراه ترجمه میی یوسف را به سوره

 

 یوسفی سوره

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا  2مْ تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُ 1الر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِینِ 

  3أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ 

                      
 . 607(: 6)ج. 1381طبرسی،  36 

 . 1090و  1091(: 2)ج. 1381سورآبادی،  37 
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بدانچه ( ما 2شاید که بیندیشید )( به راستی که قرآن را عربی فرو فرستادیم، 1های کتاب هویدا )الر. آنک نشانه

  (3خبران بودی )تر از بیخوانیم،که پیشرا بر می هاداستان بر تو این قرآن را وحی کردیم، برایت بهترینِ

بُنَیَّ الَ قَالَ یَا  4دِینَ إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِ

وَکَذَلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ  5تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَکِیدُواْ لَکَ کَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِإلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ 

تَمَّهَا عَلَى أَبَوَیْکَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ مِن تَأْوِیلِ األَحَادِیثِ وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ کَمَا أَ

 6رَبَّکَ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 

شان که مرا سجده ای پدرم، یازده ستاره و خورشید و ماه دیدم. دیدم هنگامی که یوسف به پدرش گفت:

زنند. به راستی که شیطان میای پسرم، خوابت را برای برادرانت روایت نکن. پس نیرنگ  ( گفت:4کنند )می

چنان پروردگارت تو را برگزیند و به تو تفسیر سخنان نو را بیاموزاند، ( و هم5برای آدمی دشمنی آشکار است )

تر بر پدرت ابراهیم و اسحاق تمام کرد، به خود را بر تو و بر فرزندان یعقوب تمام کند، چنان که پیش و نواختِ

  (6خردمند است )راستی که پروردگارت دانای 

إِذْ قَالُواْ لَیُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِینَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا  7لَّقَدْ کَانَ فِی یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِّلسَّائِلِینَ 

قَالَ  9مْ وَتَکُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِینَ اقْتُلُواْ یُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا یَخْلُ لَکُمْ وَجْهُ أَبِیکُ 8لَفِی ضَالَلٍ مُّبِینٍ 

قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا لَکَ  10اعِلِینَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ الَ تَقْتُلُواْ یُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِی غَیَابَةِ الْجُبِّ یَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّیَّارَةِ إِن کُنتُمْ فَ
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قَالَ إِنِّی لَیَحْزُنُنِی  12أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعْ وَیَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  11إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ الَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَ

حْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ قَالُواْ لَئِنْ أَکَلَهُ الذِّئْبُ وَنَ 13أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ 

 15هِمْ هَـذَا وَهُمْ الَ یَشْعُرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن یَجْعَلُوهُ فِی غَیَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَیْنَآ إِلَیْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِ 14

یَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَکَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ  قَالُواْ 16وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء یَبْکُونَ 

 جَمِیلٌوَجَآؤُوا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ  17بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ 

  18وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 

( هنگامی که گفتند: پدرمان یوسف و برادرش را از 7هاست )همانا در یوسف و برادرانش برای پرسندگان نشانه

(یوسف را بکشید 8ما بیشتر دوست دارد، و ما گروهی نیرومند هستیم. همانا پدرمان در گمراهی آشکاری است )

( 9باشید ) را به زمینی بیفکنید که روی پدرتان تنها به سوی شما باشد. و بعد از آن گروهی بسامان یا او

ن چاهی بیندازید، یوسف را نکشید و او را در بُ شان گفت: اگر کننده)ی این کار( هستید،سخنگویی در میان

دانی؟ و چه شده که ما را بر یوسف امین نمیای پدرمان، تو را  ( گفتند:10تا برخی از کاروانیان او را برگیرند )

( گفت: 12یم )بازی کند و ما او را نگاهداران بچراند و مان بفرست )تا(فردا او را همراه (11ما بر او نیکوکارانیم )

گفتند چطور  (13خبر باشید )او را ببرید و بیم دارم که گرگ او را بخورد و شما از او بی اندوهگینم از این که

 ( پس چون با او رفتند14کاران خواهیم بود )، همانا آن وقت از زیانگرگ او را بخورد، و ما گروهی نیرومندیم
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، و کنیو به سویش وحی کردیم تا ایشان را از این کارشان آگاه می و گرد آمدند تا او را به بن چاه بیندازند،

( گفتند: ای پدرمان، رفتیم مسابقه 16گریستند )و می ( و گناهکارانه نزد پدرشان آمدند15فهمیدند )ایشان نمی

ی ما نیستی گرچه ما از راستگویانیم مان وا نهادیم پس گرگ او را خورد و تو پذیرندهدهیم و یوسف را نزد بارهای

تان کاری را به ناحق آراسته تان( برایتان )نفس( و برایش پیراهنی با خون دروغین آوردند، گفت: نه، تن17)

 (18رسان است )گویید یاریاست. پس شکیبایی زیباست و اهلل بر آنچه می

 19لّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَعْمَلُونَ وَجَاءتْ سَیَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَى هَـذَا غُالَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَال

لَّذِی اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ الِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْوَاهُ وَقَالَ ا 20وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُواْ فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ 

لَى ادِیثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَعَسَى أَن یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی األَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِیلِ األَحَ

وَرَاوَدَتْهُ  22وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ  21الَ یَعْلَمُونَ  أَمْرِهِ وَلَـکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ

فْل ُُِ نَ مَثْوَایَ إِنَّهُ الَ یُحْسَالَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لَکَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَ

  23الظَّالِمُونَ 

لوش را فرو انداخت. گفت: ای مژدگانی، این پسری جوان پس دَ آورشان را فرستادند،و کاروانی آمد، پس آب

هایی ( و او را به بهای ناچیز درهم19کنند داناست )است. و او را در میان کاالها پنهان کردند و اهلل به آنچه می

( و کسی که از مصر او را خریده بود، به زنش گفت: 20اعتنایان بودند )اش از بیشده فروختند و دربارهشمرده

جایگاهش را گرامی دار، شاید که سودمان رساند یا او را به فرزندی بگیریم و چنان بود که یوسف را در زمین 
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انند دهلل بر فرمانش چیره است، ولی بیشتر مردم نمیهای نو را بیاموزیم و اجای کردیم و تا به او از تفسیر سخن

( و 22دهیم )( و چون به نیرویش )بلوغ( رسید، به او داوری و دانش دادیم و چنان نیکوکاران را پاداش می21)

 برم به! گفت: پناه میاش بود او را به کام خویش خواست، و درها را بست و گفت: آهای، توزنی که او در خانه

 ( 23کند )پروردگارم جایگاهم را نیکوترین گردانیده است، به راستی که او ستمگران را رستگار نمی اهلل،

هُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْال أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّ

الَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِکَ سُوَءًا إِالَّ أَن وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَ 24

قَالَ هِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَّفْسِی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ  25یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِیمٌ 

فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ  27یصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِینَ وَإِنْ کَانَ قَمِ 26وَهُوَ مِنَ الکَاذِبِینَ 

یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا وَاسْتَغْفِرِی لِذَنبِکِ إِنَّکِ کُنتِ مِنَ الْخَاطِئِینَ  28قَالَ إِنَّهُ مِن کَیْدِکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ 

29  

دید، چنان بود که از او آهنگ آن مرد را کرد، و آن مرد آن زن را )آهنگ کرد(. اگر دلیل پروردگارش را نمی و

( و به سوی در )از هم( پیشی گرفتند 24ی ماست )بدی و زناکاری را بازگرداندیم، همانا او از بندگان ویژه کرده

گفت: سزای کسی که برای  یافتند، )آن زن(و پیراهنش را از پشت درید و آقایش )شوهرش( را نزدیک در 

( )یوسف( گفت: او مرا برای تنم 25) ای دردناک؟کسانت بدی بخواهید چیست؟ مگر زندانی شدن یا شکنجه

د گویای از کسانش گواهی داد که اگر پیراهن از پیش پاره شده، پس )آن زن( راست میدهندهخواست و گواهی
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گوید و آن مرد از راستگویان و اگر پیراهن از پشت پاره شده، پس دروغ می (26و آن مرد از دروغگویان است )

این از نیرنگ شماست که نیرنگ شما بزرگ  پیراهن را دید که از پشت پاره شده، گفت: ( پس چون27است )

هستی به راستی که تو از خطاکاران  ( ای یوسف، از این روی گردان، و برای گناهت آمرزش خواه،28است )

(29)  

فَلَمَّا سَمِعَتْ  30ا فِی ضَالَلٍ مُّبِینٍ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِینَةِ امْرَأَةُ الْعَزِیزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَ

کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِکِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْنَهُ  بِمَکْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ

قَدْ قَالَتْ فَذَلِکُنَّ الَّذِی لُمْتُنَّنِی فِیهِ وَلَ 31وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِالَّ مَلَکٌ کَرِیمٌ 

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَیَّ  32رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ یَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَیُسْجَنَنَّ وَلَیَکُونًا مِّنَ الصَّاغِرِینَ 

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  33کُن مِّنَ الْجَاهِلِینَ مِمَّا یَدْعُونَنِی إِلَیْهِ وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَ

  35ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ اآلیَاتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِینٍ  34کَیْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

اش کرده است. به راستی کام جسته. همانا عشق سراسیمهاش فرعون )عزیز( از بنده و زنان در شهر گفتند: زنِ

شان فرستاد و شان را شنید، )پیامی( به سوی( پس چون نیرنگ30بینیم )که او را در گمراهی آشکاری می

شان چاقویی داد و گفت: بر ایشان بیرون آی. پس چون او را یک گاهی فراهم ساخت و به هرشان تکیهبرای

خدا به دور! این آدمی نیست، به راستی که این نیست  شان را بریدند، و گفتند:ند و دستاندیدند، بزرگش داشت
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جستم. پس پس آن است کسی که مرا بابتش سرزنش کردید، و از او کام  ( گفت:31ای ارجمند )مگر فرشته

 (32شدگان خواهد بود )شود و از خوارمی ندهد، زندانی انجام فرمایمخود را نگه داشت. و اگر آنچه او را می

شان را از من نگردانی به سویخوانند، و اگر نیرنگتر دارم از آنچه مرا بدان میزندان را دوست پروردگار، گفت:

به راستی شان را برگرداند. ( پس پروردگارش به او پاسخ داد و از او نیرنگ33شوم )گروم و از نادانان میشان می

نظرشان بر این قرار گرفت که او را تا مدتی زندانی  ها دیدند،بعد از آن چه از نشانه (34که او شنوای داناست )

 (35کنند )

لُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْزًا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّی أَرَانِی أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ اآلخَرُ إِنِّی أَرَانِی أَحْمِ

یکُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِالَّ نَبَّأْتُکُمَا بِتَأْوِیلِهِ قَبْلَ أَن قَالَ الَ یَأْتِ 36تَأْکُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ 

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ  37مْ کَافِرُونَ یَأْتِیکُمَا ذَلِکُمَا مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّی إِنِّی تَرَکْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ الَّ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِاآلخِرَةِ هُ

سِ ایمَ وَإِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَیْءٍ ذَلِکَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّآبَآئِـی إِبْرَاهِ

مَا تَعْبُدُونَ  39دُ الْقَهَّارُ یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِ 38وَلَـکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَشْکُرُونَ 

لِلّهِ أَمَرَ أَالَّ تَعْبُدُواْ إِالَّ إِیَّاهُ  مِن دُونِهِ إِالَّ أَسْمَاء سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُکُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ

یَا صَاحِبَیِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُکُمَا فَیَسْقِی رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا اآلخَرُ  40النَّاسِ الَ یَعْلَمُونَ  ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَـکِنَّ أَکْثَرَ



77 
 

ا اذْکُرْنِی عِندَ رَبِّکَ وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ 41فَیُصْلَبُ فَتَأْکُلُ الطَّیْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِیَ األَمْرُ الَّذِی فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ 

  42فَأَنسَاهُ الشَّیْطَانُ ذِکْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِی السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ 

. افشردمو همراهش دو غالم به زندان وارد شدند. یکی از آنها گفت: به راستی که )در خواب( دیدم که شراب می

 مان بگو،خورند. تعبیرش را برایپرندگان از آن میرم، بو دیگری گفت: به راستی که دیدم باالی سرم نان می

تان نیاید، مگر آن که پیش تان خوراکی برای روزی رساندنبرای ( گفت:36بینیم )همانا تو را از نیکوکاران می

آید که پروردگارم مرا آموخته که همانا دین از آن تعبیرش را به شما اطالع دهم. که آن از آنجا بر شما می

( و دین پدرانم ابراهیم و 37که به اهلل نگرویده بودند کنار گذاشتم و آنان به آخرت کافران بودند )را گروهی 

اهلل بر ماست و بر  ما را نسزد که به اهلل چیزی را انباز گیریم. آن از افزونیِ اسحاق و یعقوب را پیروی کردم،

( ای یاران زندان، آیا پروردگارانی پراکنده بهتر است یا 38کنند )مردمان، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی

تان آنان را ه شما و پدرانهایی ککنید، مگر نامبیرون از او بندگی نمی (39) ها؟ی کامی شکنندهیگانهاهللِ 

اید، اهلل بدان حجتی فرو نفرستاده است. که داوری مگر برای خداست. فرموده مگر او را بندگی نکنید. نامیده

تان به سرورش شراب دهد، و اما یاران زندان، اما یکی ای( 40دانند )ولی بیشتر مردم نمی آن دین پایدار است،

فرمان را  پرسیدید،دیگری به چلیپا کشیده شود، پس پرندگان از سرش بخورند. کسی که در موردش می

یابد، گفت: مرا نزد سرورت یاد کن. پس شان رهایی میدانست از میانو به کسی که می (41گزارده است )

  (42رش را از یادش برد. پس برای چندین سال در زندان ماند )شیطان یادکرد نزد سرو
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ا الْمَأُ سَاتٍ یَا أَیُّهَوَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنباُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِ

وَقَالَ  44قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْالَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ األَحْالَمِ بِعَالِمِینَ  43یَا تَعْبُرُونَ أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ إِن کُنتُمْ لِلرُّؤْ

بْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَ 45الَّذِی نَجَا مِنْهُمَا وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُکُم بِتَأْوِیلِهِ فَأَرْسِلُونِ 

قَالَ تَزْرَعُونَ  46لَمُونَ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُالَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّی أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَعْ

ثُمَّ یَأْتِی مِن بَعْدِ ذَلِکَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْکُلْنَ  47مِّمَّا تَأْکُلُونَ  سَبْعَ سِنِینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِی سُنبُلِهِ إِالَّ قَلِیالً

وَقَالَ  49ثُمَّ یَأْتِی مِن بَعْدِ ذَلِکَ عَامٌ فِیهِ یُغَاثُ النَّاسُ وَفِیهِ یَعْصِرُونَ  48مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِالَّ قَلِیالً مِّمَّا تُحْصِنُونَ 

 رَبِّی نَّ إِنَّی بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّکَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الالَّتِی قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُالْمَلِکُ ائْتُونِ

لِمْنَا عَلَیْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ قَالَ مَا خَطْبُکُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ یُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَ 50بِکَیْدِهِنَّ عَلِیمٌ 

ذَلِکَ لِیَعْلَمَ أَنِّی لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَیْبِ وَأَنَّ اللّهَ  51الْعَزِیزِ اآلنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ 

 53بَرِّىءُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ ألَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ مَا رَحِمَ رَبِّیَ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ وَمَا أُ 52الَ یَهْدِی کَیْدَ الْخَائِنِینَ 

لْنِی عَلَى خَزَآئِنِ قَالَ اجْعَ 54 وَقَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِکِینٌ أَمِینٌ

وَکَذَلِکَ مَکَّنِّا لِیُوسُفَ فِی األَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاء نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء  55األَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ 

 57وَکَانُواْ یَتَّقُونَ  وَلَأَجْرُ اآلخِرَةِ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ آمَنُواْ 56وَالَ نُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 
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ی سبز و دیگر خشک، ای بزرگان، خورند و هفت خوشهو شاه گفت: همانا دیدم هفت گاو فربه هفت الغر را می

( گفتند: خوابی آشفته است و ما به تفسیر آن 43ی این خواب من پاسخ دهید )کنید، دربارهاگر تعبیر رویا می

شان رسته بود، بعد از روزگاری به یاد آورد و گفت: من به تفسیرش آگاه( و کسی از میان44دانایان نیستیم )

ی هفت گاو فربه که هفت ( یوسف، ای راستگو، مرا پاسخ گوی درباره( )او گفت:45م، پس مرا بفرستید )تان کن

( 46) ی سبز و دیگرانی خشک. شاید که به سوی مردم بازگردم و شاید که بدانندالغر را بخورند و هفت خوشه

( بعد از 47خورید )گفت: هفت سال غله بکارید، پس هرچه درو کردید در خوشه بگذارید، جز اندکی که می

( بعد 48دارید )اید، بخورید، مگر اندکی را که نگه میتر آماده کردهآید، آنچه را پیشآن هفت سال دشوار می

( و شاه گفت: او را به 49دستی کنند )گشاده رسد که گشایشی برای مردم فراهم آید و در آناز آن سالی می

نزدم آورید. پس چون برید آمد، گفت: نزد سرورت بازگرد، پس بپرس حال زنانی که دستان خود را بریدند 

( گفت: در آن هنگام که از یوسف بر خویش 50شان داناست )چگونه است؟ به راستی که پروردگارم به نیرنگ

اکنون راستی  دانیم. زن عزیز گفت:گفتند: خدا به دور! بر او چیزی از بدی نمی جستید، ماجرا چه بود؟می کام

( آنک تا بداند که من پنهانی 51خواستم و همانا او از راستگویان است )جویی میپدید آمد. من تن او را به کام

دانم، به ویشتن را بری نمی( و من خ52نماید )به او خیانت نکردم و به راستی که اهلل نیرنگ خائنان را راه نمی

راستی که تن به بدی فرمان دهنده است، مگر کسی را که پروردگارم به او رحم کند. همانا پروردگارم آمرزگار 

سخن شد، اش سازم، پس چون با او هم( و شاه گفت: او را به من آرید تا برای خود ویژه53بخشایشگر است )
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( گفت: مرا بر انبارهای زمین بگمار، همانا من 54داری )ندمرتبه و امانتگفت: به راستی که امروز تو نزدمان بل

خواست، جای مرتبه کردیم، هرجا در آن میبلند( و چنان بود که یوسف را در زمین 55نگهبانی دانا هستم )

آخرت  ( و مزد56کنیم )رسانیم و مزد نیکوکاران را تباه نمیکس بخواهیم می مان را به هرگرفت. بخشایشمی

 ( 57برای کسانی که گرویدند و پرهیز کردند، بهتر است )

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَّکُم مِّنْ  58وَجَاء إِخْوَةُ یُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَیْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنکِرُونَ 

قَالُواْ  60ی بِهِ فَالَ کَیْلَ لَکُمْ عِندِی وَالَ تَقْرَبُونِ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ 59أَبِیکُمْ أَالَ تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِی الْکَیْلَ وَأَنَاْ خَیْرُ الْمُنزِلِینَ 

وَقَالَ لِفِتْیَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِی رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ  61سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ 

  62رْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ یَ

( و چون بارشان را 58شان، و ایشان او را ناشناس پنداشتند )و برادران یوسف بر او وارد شدند. پس شناخت

 بهترینِ دهم و منبینید که پیمانه را تمام میبست، گفت: برادرتان را از )پشت( پدرتان است نزدم بیاورید، نمی

( 60ای نزدم نخواهید داشت و نزدیک )سرزمینم( نشوید )ید، پیمانه( پس اگر او را نزدم نیاور59فرستندگانم؟ )

شان را در ( و به غالمانش گفت: کاالی61ایم )او را از پدرمان خواهیم خواست و ما )این کار را( کننده گفتند:

 ( 62شاید که باز گردند ) شان بازگشتند، آن را دریابند،شاید وقتی که نزد کسان شان بگذارید،میان بارهای
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قَالَ هَلْ آمَنُکُمْ  63لَهُ لَحَافِظُونَ  فَلَمَّا رَجِعُوا إِلَى أَبِیهِمْ قَالُواْ یَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْکَیْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَکْتَلْ وَإِنَّا

وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ  64هُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ عَلَیْهِ إِالَّ کَمَا أَمِنتُکُمْ عَلَى أَخِیهِ مِن قَبْلُ فَاللّ

 بَعِیرٍ لَوَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ کَیْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَیْهِمْ قَالُواْ یَا أَبَانَا مَا نَبْغِی هَـذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَیْنَا وَنَمِیرُ أَهْلَنَا

تَوْهُ مَوْثِقَهُمْ آ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَکُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِالَّ أَن یُحَاطَ بِکُمْ فَلَمَّا 65ذَلِکَ کَیْلٌ یَسِیرٌ 

واْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِی عَنکُم وَقَالَ یَا بَنِیَّ الَ تَدْخُلُ 66قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَکِیلٌ 

وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَیْثُ أَمَرَهُمْ  67مِّنَ اللّهِ مِن شَیْءٍ إِنِ الْحُکْمُ إِالَّ لِلّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَعَلَیْهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ 

مَا عَلَّمْنَاهُ وَلَـکِنَّ هُم مَّا کَانَ یُغْنِی عَنْهُم مِّنَ اللّهِ مِن شَیْءٍ إِالَّ حَاجَةً فِی نَفْسِ یَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّأَبُو

  68أَکْثَرَ النَّاسِ الَ یَعْلَمُونَ 

س پ از ما پیمانه را بازداشتند )به ما غذا نفروختد(، گفتند: ای پدرمان، پس چون به سوی پدرشان بازگشتند،

گفت: آیا بر او  (63یمانه کنیم و به راستی که ما او را نگهداریم )تا )گندم را( پ مان بفرست،همراهبرادرمان را 

تان نشمردم؟ پس اهلل بهترین نگهدار است و او تر بر برادرش امینچنان پیشتان؟ مگر همامین بدانم

شان را بازیافتند که به ایشان شان را گشودند، کاالهای( و چون بارهای64گران است )ترینِ بخشایشبخشنده

جوییم؟ این کاالهای ماست که به ما برگردانده شده، و کسانبازگردانده شده بود. گفتند: ای پدرمان، چه می

ی آسان اکنیم. آن پیمانهبه قدر شترباری بیشتر می مان را خوار و بار دهیم و برادرمان را نگه داریم و پیمانه را

مگر  آورید، فرستمش مگر آن که پیمانی از اهلل برایم آورید که او را برایم )باز(نمی نتاگفت: همراه (65است )
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شان را سپردند، گفت: اهلل بر آنچه گفتیم سرپرست آن که رخدادی گریبانگیرتان شود. پس چون به او پیمان

هایی پراکنده وارد شوید و جز اهلل چیزی وارد نشوید و از دروازه از یک دروازه ( و گفت: ای پسرانم،66)است 

دارد، همانا داوری جز از آن خدا نیست. کارتان را به او بسپارید و سپارندگان کار، کارشان نیاز نمیشما را بی

ز اهلل داده بود، وارد شدند، چیزی نبود که ایشان را ا ( و چون از آنجا که پدرشان فرمان67سپارند )را به او می

ی در دل )نفس( یعقوب، که برآورده گشت، و به راستی که او دانشمندی بود که او را نیاز سازد، مگر خواستبی

 (68دانند )ولی بیشتر مردم نمیآموزانده بودیم، 

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ  69قَالَ إِنِّی أَنَاْ أَخُوكَ فَالَ تَبْتَئِسْ بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ 

 71ا تَفْقِدُونَ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَیْهِم مَّاذَ 70جَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ 

قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِی األَرْضِ  72قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِکِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِیمٌ 

قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِی رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ کَذَلِکَ  74نَ قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن کُنتُمْ کَاذِبِی 73وَمَا کُنَّا سَارِقِینَ 

فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاء أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَخِیهِ کَذَلِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ مَا کَانَ  75نَجْزِی الظَّالِمِینَ 

 76مَلِکِ إِالَّ أَن یَشَاء اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ الْ

به راستی که من برادرت هستم. پس  و چون بر یوسف وارد شدند، برادرش را نزدیک خویش جای داد. گفت:

ای دهندهدر بار برادرش نهاد. بعد ندا را پس چون بارشان را بست، جام (69از آنچه کردند اندوهگین مباش )

( 71جویید؟ )( به ایشان روی آوردند و گفتند: چه می70همانا شما دزدان هستید ) ندا داد که ای کاروانیان،
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( گفتند: به 72جوییم و برای کسی که آن را بیاورد شترباری است و من بدان ضامنم )گفتند ساغر شاه را می

( گفتند: پس سزایش چیست اگر شما 73ایم که در زمین تباهی کنیم و ما دزدان نبودیم )نیامدهاهلل سوگند ما 

س )آن جام را( در بارش بیابید، پس همان مجازاتی است که ما  ( گفتند: سزای هرک74) گویان بودید؟دروغ

د. بعد از بار برادرش آن را شان پیش از بار برادرش آغاز کر( پس با بارهای75دهیم )بدان ستمگران را جزا می

بیرون کشید. چنین برای یوسف نیرنگ کردیم. در دین شاه چنان نبود که برادرش را بگیرد. مگر که اهلل 

 (76سازد و و برتر از تمام دارندگان دانش، داناست )کس را که بخواهد بلند می های هرپایگاه

ن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا یُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّکَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ قَالُواْ إِن یَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِ

قَالَ مَعَاذَ 78نِینَ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَیْخًا کَبِیرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَکَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِ 77بِمَا تَصِفُونَ 

فَلَمَّا اسْتَیْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِیًّا قَالَ کَبِیرُهُمْ أَلَمْ  79اللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِالَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّـآ إِذًا لَّظَالِمُونَ 

اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِی یُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ األَرْضَ حَتَّىَ یَأْذَنَ لِی  تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاکُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَیْکُم مَّوْثِقًا مِّنَ

  80أَبِی أَوْ یَحْکُمَ اللّهُ لِی وَهُوَ خَیْرُ الْحَاکِمِینَ 

گفتند: اگر دزدی کرد، همانا برادرش هم پیش از این دزدی کرده بود. پس یوسف آن را در دل )نفس( خود 

 کنید، داناترشان آشکار نساخت. گفت: شما جایگاهی بد دارید و اهلل به آنچه حکایت میداشت و برایپنهان 

ای عزیز، به راستی که او را پدری پیر و بزرگ است. پس یکی از ما را به جایش بگیر، همانا  گفتند: (77است )
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اند، کسی جز کسی که کاالی ما را نزدش یافتهبرم که به خدا پناه می گفت: (78بینیم )تو را از نیکوکاران می

( پس چون ناامید شدند که از او خالص یابد و برهد، بزرگ79شوم )وقت از ستمگران میرا بگیرم. همانا آن

یوسف کوتاهی کردید. پس از  یتر دربارهدانید که پدرمان از ما پیمانی از اهلل گرفت و پیشآیا نمی شان گفت:

  (80ام داوری کند و او بهترین داوران است )روم تا پدرم بفرماید یا اهلل دربارهبیرون نمیاین سرزمین 

وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ  81لْغَیْبِ حَافِظِینَ ارْجِعُواْ إِلَى أَبِیکُمْ فَقُولُواْ یَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَکَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِالَّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا کُنَّا لِ

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللّهُ أَن  82الَّتِی کُنَّا فِیهَا وَالْعِیْرَ الَّتِی أَقْبَلْنَا فِیهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ یَا أَسَفَى عَلَى یُوسُفَ وَابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ  83یَأْتِیَنِی بِهِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ 

قَالَ إِنَّمَا أَشْکُو بَثِّی  85قَالُواْ تَاهلل تَفْتَأُ تَذْکُرُ یُوسُفَ حَتَّى تَکُونَ حَرَضًا أَوْ تَکُونَ مِنَ الْهَالِکِینَ  84فَهُوَ کَظِیمٌ 

خِیهِ وَالَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْحِ یَا بَنِیَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن یُوسُفَ وَأَ 86وَحُزْنِی إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ 

  87اللّهِ إِنَّهُ الَ یَیْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِالَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ 

دانیم گواهی به سوی پدرتان بازگردید. پس بگویید: ای پدرمان، همانا پسرت دزدی کرد و جز بدانچه می

و از کاروانی که  ( و از دهی که در آن بودیم بپرس81نیستیم ))غیب( نگهدارنده  دهیم، و ما از امر نهانینمی

تان فرمانی را تان( برایتان )نفسکه دل ( گفت: نه،82با ایشان رویارو شدیم، و به راستی که ما راستگویانیم )

شان را به نزدم آورد. به راستی که او دانای خردمند است آراست، پس شکیبایی زیباست، شاید که اهلل همه
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( و از ایشان روی بگرداند و گفت: ای دریغا بر یوسف و چشمانش از اندوه سپید شد، پس اندوهش را فرو 83)

ان باشی شدگی تا سخت بیمار گردی یا از نابودکناد می( گفتند: به اهلل سوگند که همواره یوسف را ی84خورد )

( یا پسرانم، 86دانید )دانم که نمینالم و و از اهلل چیزی می( گفت: همانا از غم و اندوهم به سوی اهلل می85)

جو کنید و از آسایش اهلل ناامید نشوید. به راستی که از آسایش اهلل جز گروه وبروید، یوسف و برادرش را جست

 ( 87شوند )کافران ناامید نمی

آ إِنَّ أَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَیْنَفَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَیْهِ قَالُواْ یَا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَ

قَالُواْ أَإِنَّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ  89فَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِیُوسُ 88اللّهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ 

قَالُواْ تَاللّهِ  90رَ الْمُحْسِنِینَ قَالَ أَنَاْ یُوسُفُ وَهَـذَا أَخِی قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَیْنَا إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ الَ یُضِیعُ أَجْ

 92قَالَ الَ تَثْرَیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّهُ لَکُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ  91للّهُ عَلَیْنَا وَإِن کُنَّا لَخَاطِئِینَ لَقَدْ آثَرَكَ ا

  93اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِی یَأْتِ بَصِیرًا وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ 

مان )برای فروش( و در کاالی مان زیانی رسیده است،پس چون بر او وارد شدند، گفتند: ای عزیز، به ما و کسان

( 88دهد )ان را پاداش میایم. پس به ما پیمانه بده و بر ما دهش کن. به راستی که اهلل دهشگرمیوه آورده

آیا تو یوسف هستی؟  ( گفتند:89دانید هنگامی که نادانان بودید، با یوسف و برادرش چه کردید؟ )می گفت: آیا

کس بپرهیزد و شکیبایی کند، پس اهلل پاداش  من یوسفم و این برادرم است. اهلل بر ما منت نهاد. هر گفت:
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 ( گفت:91ما برگزید و ما گناهکاران بودیم ) ( گفتند: به اهلل قسم که الهه تو را بر90کند )نیکوکاران را تباه نمی

( با این پیراهنم 92گران است )گرترینِ بخشایشبر شما سرزنشی نیست. اهلل شما را آمرزید و او بخشایشامروز 

 ( 93تان همگی به نزدم آیید )اش بازآید و با کسانبروید، پس آن را بر صورت پدرم بیندازید، بینایی

 95قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَالَلِکَ الْقَدِیمِ  94وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِی َُ یُوسُفَ لَوْالَ أَن تُفَنِّدُونِ 

قَالُواْ یَا  96إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا الَ تَعْلَمُونَ  فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّکُمْ

  98قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّیَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ  97أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ 

 (94شنوم. اگر مرا دیوانه ندانید )که من بوی یوسف را می به راستی و چون کاروان بیرون شد، پدرشان گفت:

رسان آمد، آن را بر ( پس چون مژده5ات هستی )تو در گمراهی ستابه اهلل قسم که همانا دیرزمانی گفتند:

 دانیددانم آنچه را نمیصورتش انداخت، پس بینا گشت. گفت: آیا به شما نگفتم؟ به راستی که من از اهلل می

 ( گفت:97کاران بودیم )مان آمرزش بخواه، همانا ما از اشتباهدرمان، برای ما به خاطر گناهانپ( گفتند: ای 96)

 ( 98گر است )تان از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، به راستی که او آمرزگار و بخشایشبرای

وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ  99فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِینَ 

ا وَقَدْ أَحْسَنَ بَی إِذْ أَخْرَجَنِی مِنَ السِّجْنِ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ یَا أَبَتِ هَـذَا تَأْوِیلُ رُؤْیَایَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّی حَقًّ

لْحَکِیمُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ ا وَجَاء بِکُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِی وَبَیْنَ إِخْوَتِی إِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِّمَا یَشَاء
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وَعَلَّمْتَنِی مِن تَأْوِیلِ األَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ أَنتَ وَلِیِّی فِی الدُّنُیَا  رَبِّ قَدْ آتَیْتَنِی مِنَ الْمُلْکِ 100

واْ ذَلِکَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْکَ وَمَا کُنتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُ 101وَاآلخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ 

 102أَمْرَهُمْ وَهُمْ یَمْکُرُونَ 

پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادرش را نزدیک خود جای داد و گفت: به مصر درآیید، اگر اهلل خواهد 

ر، ای پدکنان درافتادند و گفت: ( و پدر مادرش را بر تخت برکشید و بر او سجده99که از ایمان شدگان باشید )

نم است. همانا پروردگارم آن را راست قرار داد و همانا به من نیکویی کرد، هنگامی که این تفسیر خواب پیشی

چون( نخست به شما از زندان بیرونم آورد و بعد از آن که شیطان میان من و برادرانم مخالفت افکند، )مرا هم

( 100دانای خردمند )خواهد نیکخواه است، به راستی که اوست رساند. به راستی که پروردگارم در آنچه می

ها و ی آسمانهمانا پروردگار، که به من از پادشاهی دادی و تفسیر سخنان نو )رویا( به من آموختی، آفریننده

 ( 102کاران برسان )زمین است. تو در دنیا و آخرت حاکم هستی، مرا گردن نهاده بمیران و مرا به سامان

وَکَأَیِّن مِّن  104وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْرٌ لِّلْعَالَمِینَ  103مُؤْمِنِینَ وَمَا أَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِ

 106شْرِکُونَ وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِالَّ وَهُم مُّ 105آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ 

قُلْ هَـذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى  107أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِیَهُمْ غَاشِیَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ أَوْ تَأْتِیَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ الَ یَشْعُرُونَ 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ إِالَّ رِجَاالً نُّوحِی  108اْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اللّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَ

لَّذِینَ وَلَدَارُ اآلخِرَةِ خَیْرٌ لِّ إِلَیْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ یَسِیرُواْ فِی األَرْضِ فَیَنظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ
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أْسُنَا بَ حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّیَ مَن نَّشَاء وَالَ یُرَدُّ 109أَفَالَ تَعْقِلُونَ  اتَّقَواْ

ا کَانَ حَدِیثًا یُفْتَرَى وَلَـکِن تَصْدِیقَ الَّذِی لَقَدْ کَانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِی األَلْبَابِ مَ 110عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ 

 111بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیلَ کُلَّ شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ 

( و از ایشان مزدی نخواستی، به راستی که 103و بیشتر مردم از گرویدگان نیستند، هرچند آزمندشان باشی )

گذرند و از ها و زمین که از برابرش میدر آسمان ( و چه بسا نشانه104برای جهانیان )او نیست مگر اندرزی 

( آیا ایمن شدند از 106گروند، مگر که انبازگیران باشند )( و بیشترشان به اهلل نمی105آن رویگردانان هستند )

( بگو 107) فهمندو ایشان نمیی اهلل بر ایشان بیاید، یا ناگاه رستاخیز بگیردشان؟ این که پوششی از شکنجه

و اهلل پاک است و من از ام کند، که پیروی این راهم است، بر مبنای بینشی به سوی اهلل بخوانید، من و هر

کردیم. چرا در ها که به ایشان وحی میده ( و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی از اهل108انبازگیران نیستم )

که  سرای آخرت برای کسانی بنگرید فرجام کسانی که پیش از آنها بودند چه شد وکنید؟ پس زمین سفر نمی

( تا هنگامی که بریدان ناامید گشتند و و گمان بردند که 109اندیشید؟ )کنند بهتر است. چرا نمیپرهیز می

گروه گناهکاران  مان ازکه را خواستیم رهاندیم و عقوبت اند، بر ایشان یاوری ما آمد، پس هرهمانا دروغ گفته

بافته رای صاحبان خرد. سخنی نیست که برشان پندی است بهایهمانا در داستان (110شود )برگردانده نمی

ی همه چیز و راهنمایی و بخشایشی برای سازندهشان است، و جدای آنچه در دستاندارندهباشند، ولی راست

 (111گروه گرویدگان )
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 ی قرآنیی چند واژهشرحی در مورد ترجمه

ی از ریشه مجمع البیاناند، از دید ترجمه کرده «درو کردن»: همگان آن را 47ی حصدتم در آیه ،نخست

حصد گرفته شده که در اصل یعنی پیچاندن، و در همین معنا در اشعار جاهلی سابقه دارد. اما معنایش در 

)حزدا( یعنی درو کردن. همتای آرامی آن  adZH، وامی از زبان سریانی است. در این زبان «و کردندر»مقام 

  38.به معنای ماه خرمن و درو است مدب()حمد  D mdBHm)حصد(. در سبایی  הצד

ترجمه  «بد و اندک»آن را ستد یوسف و برادران، در شرح دادو طبری: 88ی در آیه مزجاة یکلمه ،دوم

جفری آن را از  40.ی ازجاء دانسته که یعنی ریختنِ اندک اندکآن را از ریشه مجمع البیان 39.کرده است

 فرودست، پول پست،»دانسته و در این مورد از طبری پیروی کرده است. چون این ریشه  "زجا"ی عربی ریشه

دهد. آشکار است که در مورد این واژه اختالف نظری میان مفسران وجود داشته است، چون معنا می «ناکافی

یید فهم أی متفاوت از آن را به دست داده است. جفری اما در تاش از قرآن چهل ترجمهطبری در تفسیر عربی

 به کار گرفته شده است.  12/88، 24/43، 17/66های طبری، گفته که این کلمه همان است که در آیه

لوکزنبرگ اما آن را در معنایی یکسره متفاوت فهم کرده است، و معتقد است واژگان مورد نظر جفری در 

گوید مرجاة . او به شرح ابوصالح تکیه کرده که می«زجا»هستند، نه  «رجا»ی اصوال از ریشه 24/43و  17/66

. به کار گرفته شده است عهد قدیم. این کلمه در همین معنا در متن سریانی «الصنوبر الحبة الخضراء»یعنی 

گفته شده که یعقوب به دو تن از پسرانش گفت که هنگام سفر به مصر همراه خود مرجاة  41در سفر پیدایش

                      
 . 177و  176: 1386جفری، 38 

 . 755(: 3)ج. 1354طبری، 39 

 . 112(: 7)ج. 1380طبرسی، 40 

 . 43، 11سفر پیدایش، 41 
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)ارطب( مترادف  btra)رجأ( گرفته شده که با  igrی سریانی بردارند. از دید لوکزنبرگ این کلمه از ریشه

 aigr )مرجیتا( و atigrmب و نمناک و خیس کردن. از همین ریشه در سریانی است و یعنی مرطو

 ی تازه. بنابراین از دید لوکزنبرگ)رجَیّا( را داریم که به ترتیب یعنی میوه، گیاهِ با طراوت، و دومی یعنی میوه

گذاری قرآن به نادرست مزجیته ی سریانی بوده که بعدها هنگام نقطه«مرجیته»این کلمه در اصل همان 

  42.مزجاة تبدیل شده استنوشته شده و چون معنای درستی نداشته با قلب یاء به الف به 

  

                      
42 Luxenberg, 2007: 93-97.  
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 ی فردوسیگفتار ششم: شاهنامه

 

یم. بینی فردوسی میشکلِ پرداخته از مضمون داستانِ یوسف را در شاهنامه ترینکهن، پارسیدر ادبیات 

روایت، دو داستانِ رشک برادران و پاکدامنی در برابر میل بانو به صورت  ترینکهنجالب آن است که در این 

ی ایشان را تر و دسیسهدو ماجرای متفاوت نقل شده است. فردوسی داستان حسد برادران بر برادر کوچک

هنگام شرح سرنوشت فرزندان فریدون آورده است. بعد از آن که فریدون سه فرزندش را برای خواستگاری از 

چون اژدهایی بر ایشان ظاهر شد و قدرت و شجاعت و خردشان را همسه دخترِ شاه یمن گسیل کرد و در راه 

شان تقسیم کرد و ایرج را به عنوان جانشین اصلی خود برگزید. چرا که هم خرد و آزمود، قلمرو خود را میان

اما سلم و تور ن داده بود، و هم دلیری و جنگاوریِ تور را. احتیاط سلم را هنگام رویارویی با اژدها از خود نشا

ا و مهارتش در روایت داستان سخن فردوسی چندان شیوبر این گزینش خرده گرفتند و بر ایرج رشک بردند. 

ای از خود بیاورم. پس داستان کشته دستانه است که دریغم آمد به جای گفتار شاهنامه خالصهچنان چیره

 آورم.شدن ایرج به دست برادران را یکسره از شاهنامه می

  تر شد به آیین و رایدگرگونه    ا دل ز جایبجنبید مر سلم ر

  به اندیشه بنشست با رهنمون    اندرون دلش گشت غرقه به آز

  که داد او به کهتر پسر تخت زر    نبودش پسندیده بخش پدر

  فرسته فرستاد زی شاه چین   کین شد به رخ پر ز چین به دل پر ز

  و شادکامکه جاوید زی خرم      فرستاد نزد برادر پیام

  گسسته دل روشن از به گزین   بدان ای شهنشاه ترکان و چین
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  منش پست و باال چو سرو بلند    ز نیکی زیان کرده گویی پسند

  کزین گونه نشنیدی از باستان   من یکی داستان کنون بشنو از

  یکی کهتر از ما برآمد به بخت    سه فرزند بودیم زیبای تخت

  زمانه به مهر من اندر خورد    و خرد اگر مهترم من به سال

  نزیبد مگر بر تو ای پادشاه  گذشته ز من تاج و تخت و کاله

  کزین سان پدر کرد بر ما ستم    سزد گر بمانیم هر دو دژم

  به ایرج دهد روم و خاور به من    چو ایران و دشت یالن و یمن

  زمینایرانکه از تو سپهدار     سپارد ترا مرز ترکان و چین

  به مغز پدر اندرون رای نیست  بدین بخشش اندر مرا پای نیست

 بیامد به نزدیک توران خدای    هیون فرستاده بگزارد پای

  باد کرد مغز پرسر تور بی    به خوبی شنیده همه یاد کرد

  برآشفت ناگاه برسان شیر    چو این راز بشنید تور دلیر

  بگو این سخن هم چنین یاد دار    چنین داد پاسخ که با شهریار

  بدین گونه بفریفت ای دادگر    که ما را به گاه جوانی پدر

  کجا آب او خون و برگش کبست  دستهدرختیست این خود نشانده ب

  روی اندر آورد رویهبباید ب   گویترا با من اکنون بدین گفت

  شاههیونی فگندن به نزدیک     زدن رای هشیار و کردن نگاه

  فرستاد باید به شاه جهان    گوی از میانآوری چربزبان

  نباید که یابد دالور شکیب    به جای زبونی و جای فریب

  کجا آید آسایش اندر بسیچ    نشاید درنگ اندرین کار هیچ

  راز برهنه شد آن روی پوشیده    فرستاده چون پاسخ آورد باز
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  به زهر اندر آمیخته انگبین   برفت این برادر ز روم آن ز چین

  سخن راندند آشکارا و راز    رسیدند پس یک به دیگر فراز

  گوی و بینادل و یادگیرسخن    گزیدند پس موبدی تیزویر

  سگالش گرفتند هر گونه رای    ز بیگانه پردخته کردند جای

  ز شرم پدر دیدگان را بشست   سخن سلم پیوند کرد از نخست

  نباید که یابد ترا باد و گرد    گفت ره برنوردفرستاده را 

  نخستین ز هر دو پسر ده درود    چو آیی به کاخ فریدون فرود

  بباید که باشد به هر دو سرای  پس آنگه بگویش که ترس خدای

 موی گشته سپیدنگردد سیه امید   جوان را بود روز پیری 

  سرای درنگ که شد تنگ بر تو  چه سازی درنگ اندرین جای تنگ

  ز تابنده خورشید تا تیره خاک    جهان مرترا داد یزدان پاک

  نکردی به فرمان یزدان نگاه    همه برزو ساختی رسم و راه

  نکردی به بخشش درون راستی    نجستی به جز کژی و کاستی

  بزرگ آمدت تیره بیدار خرد   سه فرزند بودت خردمند و گرد

  کجا دیگری زو فرو برد سر    ندیدی هنر با یکی بیشتر

  یکی را به ابر اندار افراختی    یکی را دم اژدها ساختی

  بین توبرو شاد گشته جهان    یکی تاج بر سر ببالین تو

  نه بر تخت شاهی نه اندر خوریم    نه ما زو به مام و پدر کمتریم

  برین داد هرگز مباد آفرین    ایا دادگر شهریار زمین

  شود دور و یابد جهان زو رها    بهااز آن تارک بیاگر تاج 

  نشیند چو ما از تو خسته نهان    ای از جهانسپاری بدو گوشه
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  هم از روم گردان جوینده کین    و گرنه سواران ترکان و چین

  از ایران و ایرج برآرم دمار    فراز آورم لشگر گرزدار

  ببوسید و بنمود پشتزمین را     چو بشنید موبد پیام درشت

  که از باد آتش بجنبد ز جای    بر آنسان به زین اندر آورد پای

  ای دید سر ناپدیدبرآورده    به درگاه شاه آفریدون رسید

  زمین کوه تا کوه پهنای او    به ابر اندر آورده باالی او

  به پرده درون جای پرمایگان    نشسته به در بر گرانمایگان

 به دست دگر ژنده پیالن جنگ   بربسته شیر و پلنگ به یک دست

  خروشی برآمد چو آوای شیر    ز چندان گرانمایه گرد دلیر

  گران لشگری گرد او بر به پای   ست پنداشت ایوان به جایسپهری

  بگفتند با شهریار جهان    برفتند بیدار کارآگهان

  دستگاهیکی پرمنش مرد با     ای نزد شاهکه آمد فرستاده

  بر اسپش ز درگاه بگذاشتند    بفرمود تا پرده برداشتند

  همه دیده و دل پر از شاه دید   چو چشمش به روی فریدون رسید

  چو کافور گرد گل سرخ موی   به باالی سرو و چو خورشید روی

  کیانی زبان پر ز گفتار نرم   لب پر ز خنده دو رخ پر ز شرم دو

  سزاوار کردش بر خویش جای   ز پای نشاندش هم آنگه فریدون

  درستکه هستند شادان دل و تن   بپرسیدش از دو گرامی نخست

  شدی رنجه اندر نشیب و فراز    دگر گفت کز راه دور و دراز

  گاهابی تو مبیناد کس پیش   فرستاده گفت ای گرانمایه شاه

  تواندهمه پاک زنده به نام    ز هر کس که پرسی به کام تواند
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  چنین بر تن خویش ناپارسا    ای شاه را ناسزامنم بنده

  فرستنده پر خشم و من بیگناه    پیامی درشت آوریده به شاه

  پیام جوانان ناهوشیار    بگویم چو فرمایدم شهریار

  شنیده سخن سر به سر کرد یاد    بفرمود پس تا زبان برگشاد

  بشنید مغزش برآمد به جوشچو     فریدون بدو پهن بگشاد گوش

  بباید ترا پوزش اکنون به کار    فرستاده را گفت کای هوشیار

 همی بر دل خویش بگذاشتم   که من چشم از ایشان چنین داشتم

  مرا دل همی داد این آگهی    که از گوهر بد نیاید مهی

  دو اهریمن مغز پالوده را    بگوی آن دو ناپاک بیهوده را

  درود از شما خود بدین سان سزید    انوشه که کردید گوهر پدید

  همی از خردتان نبود آگهی    ز پند من ار مغزتان شد تهی

  ست رایشما را همانا همین    ندارید شرم و نه بیم از خدای

  سرو سهی قد و چون ماه روی چو    تر قیرگون بود مویمرا پیش

  نشد پست و گردان بجایست نوز    سپهری که پشت مرا کرد کوز

  نماند برین گونه بس پایدار    خماند شما را هم این روزگار

  به رخشنده خورشید و بر تیره خاک    بدان برترین نام یزدان پاک

  نگاهکه من بد نکردم شما را    به تخت و کاله و به ناهید و ماه

  ستاره شناسان و هم موبدان    یکی انجمن کردم از بخردان

  نکردیم بر باد بخشش زمین    بسی روزگاران شدست اندرین

  به کژی نه سر بود پیدا نه بن   همه راستی خواستم زین سخن

  همه راستی خواستم در جهان    همه ترس یزدان بد اندر میان
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  نجستم پراگندن انجمن    چو آباد دادند گیتی به من

  ی نیک بختسپارم به سه دیده    مگر همچنان گفتم آباد تخت

  به کژی و تاری کشید اهرمن    شما را کنون گر دل از راه من

  چنین از شما کرد خواهد پسند     ببینید تا کردگار بلند

  همان بر که کارید خود بدروید    یکی داستان گویم ار بشنوید

 جزین است جاوید ما را سرای   ما سخن رهنمای چنین گفت با

  چرا شد چنین دیو انبازتان    به تخت خرد بر نشست آزتان

  روان یابد از کالبدتان رها    بترسم که در چنگ این اژدها

  نه هنگام تندی و آشفتن است   مرا خود ز گیتی گه رفتن است

  که بودش سه فرزند آزاد مرد   ولیکن چنین گوید آن سالخورد

  چه آن خاک و آن تاج شاهنشهی    که چون آز گردد ز دلها تهی

  سزد گر نخوانندش از آب پاک    کسی کو برادر فروشد به خاک

  نخواهد شدن رام با هر کسی   جهان چون شما دید و بیند بسی

  بود رستگاری به روز شمار    کزین هر چه دانید از کردگار

  بکوشید تا رنج کوته کنید    ی ره کنیدبجویید و آن توشه

  زمین را ببوسید و برگاشت روی    فرستاده بشنید گفتار اوی

 که گفتی که با باد انباز گشت    ز پیش فریدون چنان بازگشت

  بنشست و بگشاد راز شهنشاه   ی سلم چون گشت بازفرستاده

  ها پیش او بازراندهمه گفت   گرامی جهانجوی را پیش خواند

  ز خاور سوی ما نهادند روی   ورا گفت کان دو پسر جنگجوی

  که باشند شادان به کردار بد   از اختر چنین استشان بهره خود
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  ها را درشتی برستکه آن بوم   دگر آنکه دو کشور آبشخورست

  کجا مر ترا بر سر افسر بود    چندان برادر بودبرادرت 

  نگردد دگر گرد بالین تو    چو پژمرده شد روی رنگین تو

  سرت گردد آشفته از داوری    تو گر پیش شمشیر مهرآوری

  برینسان گشادند بر من زبان   دو فرزند من کز دو دوش جهان

  باردر گنج بگشای و بربند     گرت سر بکارست بپسیچ کار

  و گر نه خورند ای پسر بر تو شام   تو گر چاشت را دست یازی به جام

  آزاری و راستی یار بسبی    نباید ز گیتی ترا یار کس

  برآن مهربان پاک فرخ پدر    نگه کرد پس ایرج نامور

  نگه کن بدین گردش روزگار   چنین داد پاسخ که ای شهریار

  خردمند مردم چرا غم خورد    که چون باد بر ما همی بگذرد

  روانکند تیره دیدار روشن    همی پژمراند رخ ارغوان

  پس از رنج رفتن ز جای سپنچ    به آغاز گنج است و فرجام رنج

  درختی چرا باید امروز کشت   ست و بالین ز خشتچو بستر ز خاک

  تنش خون خورد بار کین آورد   که هر چند چرخ از برش بگذرد

 چو ما دید بسیار و بیند زمین    شمشیر و گاه و نگینخداوند 

  ندیدند کین اندر آیین خویش    ر نامداران پیشوَاز آن تاج

  به بد نگذرانم بد روزگار    چو دستور باشد مرا شهریار

  سپاهشوم پیش ایشان دوان بی    نباید مرا تاج و تخت و کاله

  گرامی تن و جان منچنان چون     بگویم که ای نامداران من

  مدارید خشم و مدارید کین    به بیهوده از شهریار زمین



98 
 

  نگر تا چه بد کرد با جمشید    به گیتی مدارید چندین امید

  نماندش همان تاج و تخت و کمر    به فرجام هم شد ز گیتی بدر

  بباید چشیدن بد روزگار    مرا با شما هم به فرجام کار

  که کین آورمسزاوارتر زان    دین آورمهورشان بدل کینه

  برادر همی رزم جوید تو سور    بدو گفت شاه ای خردمند پور

  ز مه روشنایی نیاید شگفت    مرا این سخن یاد باید گرفت

  دلت مهر پیوند ایشان گزید   ز تو پر خرد پاسخ ایدون سزید

  نهد پر خرد در دم اژدها    بهاولیکن چو جانی شود بی

  کش از آفرینش چنین است بهر   چه پیش آیدش جز گزاینده زهر

  بیارای کار و بپرداز جای   ترا ای پسر گر چنین است رای

  بفرمای کایند با تو به راه    پرستنده چند از میان سپاه

  نویسم فرستم بدان انجمن    ز درد دل اکنون یکی نامه من

 روانم به دیدار تستکه روشن     مگر باز بینم ترا تن درست

  به خاور خدای و به ساالر چین    یکی نامه بنوشت شاه زمین

  کجا هست و باشد همیشه به جای    سر نامه کرد آفرین خدای

  به نزد دو خورشید گشته بلند   ی پندمندچنین گفت کاین نامه

  میان کیان چون درخشان نگین   دو شاه زمین ،دو جنگی ،دو سنگی

  شده آشکارا برو بر نهان    ز هر گونه دیده جهانکو از آن

  ی نامدار افسرانفروزنده    ی تیغ و گرز گرانگراینده

  ی گنج پیش امیدگشاینده    ی شب به روز سپیدنماینده

  برو روشنی اندر آورده روی    ها گشته آسان بدویهمه رنج
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  تاج و نه گاهنه آگنده گنج و نه     نخواهم همی خویشتن را کاله

  از آن پس که دیدیم رنج دراز    سه فرزند را خواهم آرام و ناز

  وگر چند هرگز نزد باد سرد    برادر کزو بود دلتان به درد

  که بود آرزومند دیدارتان    دوان آمد از بهر آزارتان

  چنان کز ره نامداران سزید    بیفگند شاهی شما را گزید

  برفت و میان بندگی را ببست   برنشست ز تخت اندر آمد به زین

  نوازیدن کهتر اندر خورست   بدان کو به سال از شما کهترست

  چو پرورده شد تن روان پرورید    گرامیش دارید و نوشه خورید

  فرستید با زی منش ارجمند    چو از بودنش بگذرد روز چند

  کرد راهز ایوان بر ایرج گزین     نهادند بر نامه بر مهر شاه

 چنان چون بود راه را ناگریز    بشد با تنی چند برنا و پیر

  شاننبود آگه از رای تاریک   شانچو تنگ اندر آمد به نزدیک

  سر باز بردند پیشهسپه سرب   پذیره شدندش به آیین خویش

  تر برگشادند چهریکی تازه    چو دیدند روی برادر به مهر

  گرفتند پرسش نه بر آرزوی   خویدو پرخاشجوی با یکی نیک

  سرایبرفتند هر سه به پرده   دو دل پر ز کینه یکی دل به جای

  د سزاوار تخت و کالهکه او بُ    سر سپاهبه ایرج نگه کرد یک

  دل از مهر و دیده پر از چهر او    شان شد دل از مهر اوآرامبی

  اندر نهفتهمه نام ایرج بد     سپاه پراگنده شد جفت جفت

  جز این را نزیبد کاله مهی   که هست این سزاوار شاهنشهی

  ر گرانگسرش گشت از کار لش    ر نگه کرد سلم از کرانگبه لش
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  پر ز خون ابروان پر ز چین گرج    به لشگرگه آمد دلی پر ز کین

  خود و تور بنشست با رای زن    سراپرده پرداخت از انجمن

  ز شاهی و از تاج هر کشوری    دری سخن شد پژوهنده از هر

  که یک یک سپاه از چه گشتند جفت   به تور از میان سخن سلم گفت

  ر نگاهگنکردی همانا به لش    ی بازگشتن ز راهبه هنگامه

  دگر بود و دیگر به بازآمدن    سپاه دو شاه از پذیره شدن

  برداشتندیکی چشم از ایرج نه     که چندان کجا راه بگذاشتند

  به اندیشه اندیشگان برفزود   از ایران دلم خود به دو نیم بود

  از این پس جز او را نخوانند شاه    سپاه دو کشور چو کردم نگاه

 ز تخت بلندت کشد زیر پای    اگر بیخ او نگسالنی ز جای

 همه شب همی چاره آراستند    برین گونه از جای برخاستند

  سپیده برآمد به پالود خواب   آفتاب چو برداشت پرده ز پیش

  که دیده بشویند هر دو ز شرم    دو بیهوده را دل بدان کار گرم

  سراینهادند سر سوی پرده    برفتند هر دو گرازان ز جای

  پر از مهر دل پیش ایشان دوید    چو از خیمه ایرج به ره بنگرید

  رفت و چون سخن بیشتر بر چرا    برفتند با او به خیمه درون

  چرا برنهادی کاله مهی    بدو گفت تور ار تو از ماکهی

  مرا بر در ترک بسته میان    ترا باید ایران و تخت کیان

  به سر بر ترا افسر و زیر گنج    برادر که مهتر به خاور به رنج

  همه سوی کهتر پسر روی کرد  چنین بخششی کان جهانجوی کرد

  نه نام بزرگی نه ایران سپاه    نه گاهنه تاج کیان مانم اکنون 
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  تر پاسخ افگند بنیکی پاک    چو از تور بشنید ایرج سخن

  اگر کام دل خواهی آرام جوی    بدو گفت کای مهتر کام جوی

  نه گسترده روی زمین ،نه شاهی   نه چین ،نه خاور ،من ایران نخواهم

  بباید گریستبرآن مهتری بر     ستبزرگی که فرجام او تیرگی

  ست بالین توسرانجام خشت    سپهر بلند ار کشد زین تو

  کنون گشتم از تاج و از تخت سیر    مرا تخت ایران اگر بود زیر

  بدین روی با من مدارید کین    سپردم شما را کاله و نگین

  روان را نباید برین رنجه کرد    مرا با شما نیست ننگ و نبرد

  مانم ز دیدارتان اگر دور    آزارتانزمانه نخواهم به 

 کشی دین منمباد آز و گردن    جز از کهتری نیست آیین من

  به ابرو ز خشم اندر آورد چین    چو بشنید تور از برادر چنین

  نبد راستی نزد او ارجمند    نیامدش گفتار ایرج پسند

  جایهمی گفت و برجست هزمان ز    به کرسی به خشم اندر آورد پای

  دستهگرفت آن گران کرسی زر ب    یکایک برآمد ز جای نشست

  ازو خواست ایرج به جان زینهار    بزد بر سر خسرو تاجدار

  ست راینه شرم از پدر خود همین    نیایدت گفت ایچ بیم از خدای

  بپیچاند از خون من کردگار    کت سرانجام کار مکش مر مرا

  نشان کزین پس نیابی ز من خود    کشانمکن خویشتن را ز مردم

  ایکوشش فراز آورم توشههب   ایبسنده کنم زین جهان گوشه

  چه سوزی دل پیر گشته پدر    به خون برادر چه بندی کمر

  مکن با جهاندار یزدان ستیز   جهان خواستی یافتی خون مریز
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  همان گفتن آمد همان سرد باد    سخن را چو بشنید پاسخ نداد

  سراپای او چادر خون کشید    یکی خنجر آبگون برکشید

  همی کرد چاک آن کیانی برش    بدان تیز زهرآبگون خنجرش

  گسست آن کمرگاه شاهنشهی    فرود آمد از پای سرو سهی

  شد آن نامور شهریار جوان   ی ارغوانروان خون از آن چهره

 ؟زینهار جانوز آن پس ندادی به     جهانا بپروردیش در کنار

  بدین آشکارت بباید گریست   را دوست کیستو نهانی ندانم ت

  به خنجر جدا کرد و برگشت کار    سر تاجور ز آن تن پیلوار

 بخش پیرفرستاد نزد جهان    بیاگند مغزش به مشک و عبیر

  ان بدو گشت بازککه تاج نیا    چنین گفت کاینت سر آن نیاز

  گستر نیازی درختشد آن سایه  تخت کنون خواه تاجش ده و خواه

 یکی سوی ترک و یکی سوی روم    برفتند باز آن دو بیداد شوم

زمان با آن، کینه و جنگ با کشته شدن ایرج به دست تور، دوران شاهان کیانی آغاز شد و هم ،به این ترتیب

که مهر برادران را بر تاج و تخت برگزیده بود، درست مانند یوسفِ  ،میان ایرانیان و تورانیان نیز شروع شد. ایرج

برد، قربانی ایشان شد. با این تفاوت که این بار ایرج به دست برادران کشته نوجوانی که به برادران گمان بد نمی

ن که ایرج یشد، و اصرار ایشان بر قتل وی نیز با ترفند ادبی حکیم توس، به دلیلی عقالنی متکی بود. آن هم ا

نمود و فره کیانی چندان از رخسارش هنگام رسیدن به اردوی سلم و تور چندان زیبا و نیرومند و شاهانه می

نمایان بود که سپاهیان دو برادرِ حسود در میان خود به هواداری از او سخن گفتند و وی را بر برادرانش 

 تر بر تاج و گاه دانستند. شایسته

باز در شاهنامه به صورت حکایتی مستقل دومین داستان، یعنی رویاروییِ زیباروی پاکدامن با بانوی هوس

ای کنندهزاده از تبار گرسیوز بود که زیبایی خیرهت. سیاوش، فرزند زنی نجیبو در داستان سیاوش نقل شده اس
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چون پریان داشت و در سفری اسیر پهلوانان ایرانی شده بود. کیکاووس با او وصلت کرد و از او پسری به نام هم

مادر سیاوش هنگام زایش او درگذشت و سیاوش زاده شد که در زیبایی به همین ترتیب سرآمد همگان بود. 

اجرا از هنگامی آغاز شد که سیاوش از کیکاووس با زنی به نام سودابه ازدواج کرد که از مردم هاماوران بود. م

 ی نوباوگی گذشت و به مردی دلیر تبدیل شد.مرحله

  که رنگ اندر آمد به خرم بهار    مد برین روزگارآبسی برنی

  به چهره بسان بت آزری  جدا گشت زو کودکی چون پری

  پیکه برخوردی از ماه فرخنده    بگفتند با شاه کاووس کی

  کنون تخت بر ابر باید کشید    ی فرخ آمد پدیدیکی بچه

  کزان گونه نشنید کس موی و روی   وگویجهان گشت ازان خوب پر گفت

  برو چرخ گردنده را بخش کرد    جهاندار نامش سیاوخش کرد

  بدانست نیک و بد و چون و چند    ازان کاو شمارد سپهر بلند

  غمی گشت چون بخت او خفته دید    ستاره بران بچه آشفته دید

  به یزدان پناهید از کار او    بدید از بد و نیک آزار او

  تهمتن بیامد بر شهریار    چنین تا برآمد برین روزگار

  مرا پرورانید باید به کش   چنین گفت کاین کودک شیرفش

  گیتی چو من دایه نیستهمر او را ب    ترا مایه نیست چو دارندگان

  مد همی بر دلش برگرانآنی    بسی مهتر اندیشه کرد اندر آن

  جهانجوی گرد پسندیده را   به رستم سپردش دل و دیده را

  ش ساخت در گلستاناگهنشستن    تهمتن ببردش به زابلستان

  و چه و چون و چندعنان و رکیب     سواری و تیر و کمان و کمند

  همان باز و شاهین و کار شکار    گه مجلس و میگسارنشستن
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  سخن گفتن ززم و راندن سپاه    ز داد و ز بیداد و تخت و کاله

  بسی رنج برداشت و آمد به بر    هنرها بیاموختش سر به سر

 به مانند او کس نبود از مهان  سیاوش چنان شد که اندر جهان

  سوی گردن شیر شد با کمند   بگذشت و او شد بلندچو یک چند 

  که آمد به دیدار شاهم نیاز    چنین گفت با رستم سرفراز

  هنرهای شاهانم آموختی    بسی رنج بردی و دل سوختی

  هنرهای آموزش پیلتن    پدر باید اکنون که بیند ز من

  فرستادگان را ز هر سو بتاخت    گو شیردل کار او را بساخت

  ز مهر و ز تخت و کاله و کمر    ز اسپ و پرستنده و سیم و زر

  ورد آوردنیآز هر سو بی    ز پوشیدنی هم ز گستردنی

  ز گیتی فرستاد و آورد زود   ازین هر چه در گنج رستم نبود

  که شد بر سیاوش نظاره سپاه   گسی کرد ازان گونه او را به راه

  تا نباشد سپهبد دژم بدان    همی رفت با او تهمتن به هم

  چو خشنودی نامور خواستند    یراستنداجهانی به آیین ب

  ز گنبد به سر بر همی ریختند    همه زر به عنبر برآمیختند

  در و بام هر برزن آراسته   جهان گشته پر شادی و خواسته

  به ایران نبودند یک تن دژم    به زیر پی تازی اسپان درم

  و زعفرانمی براندوه مشک و    کران تا کرانهمه یال اسپ از 

  که آمد سیاووش با فرهی    شاه آگهیچو آمد به کاووس

  برفتند با نای رویین و کوس    بفرمود تا با سپه گیو و طوس

  رشکنگچو گرگین و خراد لش    همه نامداران شدند انجمن
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  به نزد سیاووش فرخنده رای    پذیره برفتند یکسر ز جای

 خروش آمد و برگشادند راه    چو دیدند گردان گو پور شاه

  نظاره برو دست کرده به کش    پرستار با مجمر و بوی خوش

  میان در سیاووش آزاده بود   هر کنج در سیصد استاده بوده ب

  سراسر همه آفرین خواندند    بسی زر و گوهر برافشاندند

  رخشنده بر سرش تاجز یاقوت    چو کاووس را دید بر تخت عاج

  زمانی همی گفت با خاک راز   نخست آفرین کرد و بردش نماز

  سپهبد گرفتش سر اندر کنار    مد بر شهریاراوزان پس بی

  بروبر همی نام یزدان بخواند    شگفتی ز دیدار او خیره ماند

  که گفتی روانش خرد پرورد   بدان اندکی سال و چندان خرد

  بخواند و بمالید رخ بر زمین    آفرین بسی آفرین بر جهان

  خداوند هوش و خداوند مهر    همی گفت کای کردگار سپهر

  نیایش ز فرزند گیرم نخست    همه نیکویها به گیتی ز تست

  بران تخت پیروزه بنشاختش    ز رستم بپرسید و بنواختش

  برفتند شادان بر شهریار    بزرگان ایران همه با نثار

  دادار برآفرین خواندند هب    سیاوش فرو ماندندز فر 

  ر میانگگردان لش ببستند    بفرمود تا پیشش ایرانیان

  جهانی به شادی نهادند روی   به کاخ و به باغ و به میدان اوی

  می و رود و رامشگران خواستند    راستندابه هر جای جشنی بی

  نکرد از مهانکسی پیش از وی     یکی سور فرمود کاندر جهان

  به هشتم در گنجها برگشاد   به یک هفته زان گونه بودند شاد
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 ز مهر و ز تیع و ز تخت و کاله    ز هر چیز گنجی بفرمود شاه

  ز بر گستوان و ز خفتان جنگ    از اسپان تازی به زین پلنگ

  ز دیبای و از گوهر بیش و کم    های درمز دینار و از بدره

  بدان کودکی تاج در خور نبود    هنگام افسر نبودجز افسر که 

  ز خوبی بدادش فراوان امید    سیاووش را داد و کردش نوید

  به هر کار جز پاک زاده نبود   چنین هفت سالش همی آزمود

  ز گوهر درافشان کاله و کمر    بهشتم بفرمود تا تاج زر

  کیانبه رسم بزرگان و فر     نبشتند منشور بر پرنیان

  که بود او سزای بزرگی و گاه    زمین کهستان ورا داد شاه

  النهر برکه خوانی ورا ماوراء   ترچنین خواندندش همی پیش

  ی پرنگارچنان بد که سودابه    برآمد برین نیز یک روزگار

  پراندیشه گشت و دلش بردمید    ز ناگاه روی سیاوش بدید

  وگر پیش آتش نهاده یخ است   چنان شد که گفتی طراز نخ است

  که پنهان سیاووش را این بگوی    کسی را فرستاد نزدیک اوی

  نباشد شگفت ار شوی ناگهان    که اندر شبستان شاه جهان

  برآشفت زان کار او نیکنام    فرستاده رفت و بدادش پیام

  بند و دستان نیم مجویم که با    بدو گفت مرد شبستان نیم

  بر شاه ایران خرامید تفت    شبگیر سودابه رفتدگر روز 

  که چون تو ندیدست خورشید و ماه    بدو گفت کای شهریار سپاه

  جهان شاد بادا به پیوند تو   نه اندر زمین کس چو فرزند تو

 بر خواهران و فغستان خویش   فرستش به سوی شبستان خویش
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  پر از آب چهر پر ازخون دلست و    همه روی پوشیدگان را ز مهر

  درخت پرستش به بار آورند    نمازش برند و نثار آورند

  برو بر ترا مهر صد مادرست   بدو گفت شاه این سخن در خورست

  که خون و رگ و مهر نتوان نهفت   سپهبد سیاووش را خواند و گفت

  چو سودابه خود مهربان مادرست    ی من ترا خواهرستپس پرده

  که مهر آورد بر تو هرکت بدید    چنان آفریدترا پاک یزدان 

  چو از دور بیند ترا چون بود    ی خون بودبه ویژه که پیوسته

  زمانی بمان تا کنند آفرین    پس پرده پوشیدگان را ببین

  همی کرد خیره بدو در نگاه    سیاوش چو بشنید گفتار شاه

  بشوید ز گردبکوشید تا دل     زمانی همی با دل اندیشه کرد

  پژوهد همی تا چه دارد به سر    گمانی چنان برد کاو را پدر

  هشیوار و بینادل و بدگمان    که بسیاردان است و چیره زبان

  از انجام آهنگ آغاز کرد    بپیچید و بر خویشتن راز کرد

  گویوز سودابه یابم بسی گفت   که گر من شوم در شبستان اوی

  مرا داد فرمان و تخت و کاله   پاسخ که شاهسیاوش چنین داد 

  برآید کند خاک را ارجمند    فتاب بلندآکز آنجایگه ک

  به خوبی و دانش به آیین و راه    چو تو شاه ننهاد بر سر کاله

  و کارآزموده ردان بزرگان    مرا موبدان ساز با بخردان

  که چون پیچم اندر صف بدگمان    دگر نیزه و گرز و تیر و کمان

 و میگسارمی دگر بزم و رزم و    دگرگاه شاهان و آیین بار

  بدانش زنان کی نمایند راه    چه آموزم اندر شبستان شاه
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  ورا پیش من رفتن آیین بود    گر ایدونک فرمان شاه این بود

  همیشه خرد را تو بنیاد باش   ای پسر شاد باشبدو گفت شاه 

  فزاید همی مغز کاین بشنوی    سخن کم شنیدم بدین نیکوی

  همه شادی آرای و غم برگسل    ی بد به دلمدار ایچ اندیشه

  مگر شادمانه شوند اندکی    ببین پردگی کودکان را یکی

  مادرستپر از مهر و سودابه چون     پس پرده اندر ترا خواهرست

  یم کنم هر چه او کرد یادابی    سیاوش چنین گفت کز بامداد

  زدوده دل و مغز و رایش ز بد    یکی مرد بد نام او هیربد

  کلید در پرده او داشتی    که بتخانه را هیچ نگذاشتی

  که چون برکشد تیغ هور از نهفت    سپهدار ایران به فرزانه گفت

  نگر تا چه فرماید آن دار گوش   به پیش سیاوش همی رو بهوش

  نثار آورد گوهر و مشک و بوی    به سودابه فرمود تا پیش اوی

  زبرجد فشانند بر زعفران    پرستندگان نیز با خواهران

  سیاوش برآمد بر شهریار   چو خورشید برزد سر از کوهسار

  سخن گفت با او سپهد به راز    برو آفرین کرد و بردش نماز

  های شایسته چندی براندسخن   پردخته شد هیربد را بخواندچو 

  رای دل را به دیدار نوابی    سیاووش را گفت با او برو

  روان شادمان و تهی دل ز غم    برفتند هر دو به یک جا به هم

 سیاوش همی بود ترسان ز بد    چو برداشت پرده ز در هیربد

  شادی و بزم ساز آمدندپر از     شبستان همه پیشباز آمدند

  پر از مشک و دینار و پر زعفران    همه جام بود از کران تا کران
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  عقیق و زبرجد برآمیختند    درم زیر پایش همی ریختند

  پر از در خوشاب روی زمین    زمین بود در زیر دیبای چین

  همه بر سران افسران گران    می و رود و آوای رامشگران

  پر از خوبرویان و پرخواسته    شد آراستهشبستان بهشتی 

  یکی تخت زرین درفشنده دید   سیاوش چو نزدیک ایوان رسید

  راسته شاهوارابه دیبا بی    برو بر ز پیروزه کرده نگار

  سان بهشتی پر از رنگ و بویهب    بران تخت سودابه ماه روی

  سر جعد زلفش سراسر شکن    نشسته چو تابان سهیل یمن

  فرو هشته تا پای مشکین کمند    یکی تاج بر سر نهاده بلند

  ه پستفگندا به پای ایستاده سر    دستهپرستار نعلین زرین ب

  فرود آمد از تخت سودابه تفت   سیاوش چو از پیش پرده برفت

  به بر در گرفتش زمانی دراز    مد خرامان و بردش نمازابی

  مد ز دیدار آن شاه سیرانی   همی چشم و رویش ببوسید دیر

  نیایش کنم روز و شب بر سه پاس   همی گفت صد ره ز یزدان سپاس

  همان شاه را نیز پیوند نیست   که کس را بسان تو فرزند نیست

  ستچنان دوستی نز ره ایزدی   سیاوش بدانست کان مهر چیست

  که آن جایگه کار ناساز بود    به نزدیک خواهر خرامید زود

 به کرسی زرینش بنشاندند    خواهران آفرین خواندندبرو 

  مد سوی تخت بازاخرامان بی    بر خواهران بد زمانی دراز

  که اینت سر و تاج فرهنگ جوی   وگویشبستان همه شد پر از گفت

  روانش خرد برفشاند همی    تو گویی به مردم نماند همی
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  سرای نهفتکه دیدم به پرده    سیاوش به پیش پدر شد بگفت

  ز یزدان بهانه نبایدت جست   همه نیکویی در جهان بهر تست

  فزونی به گنج و به شمشیر و گاه   ز جم و فریدون و هوشنگ شاه

  راست ایوان چو خرم بهارابی    ز گفتار او شاد شد شهریار

  ها بپرداختنددل از بودنی    می و بربط و نای برساختند

  شد اندر شبستان شه نامدار   روز تارچو شب گشت پیدا و شد 

  که این رازت از من نباید نهفت    پژوهنده سودابه را شاه گفت

  ز باال و دیدار و گفتار اوی    ز فرهنگ و رای سیاوش بگوی

  از آواز به گر ز دیدن بهست    پسند تو آمد خردمند هست

  ماهندیدست بر گاه خورشید و     بدو گفت سودابه همتای شاه

  چرا گفت باید سخن در نهان   چو فرزند تو کیست اندر جهان

  نباید که بیند ورا چشم بد    بدو گفت شاه ار به مردی رسد

  پذیره شود رای را جفت من    بدو گفت سودابه گر گفت من

  نه از نامداران برزن دهم   هم از تخم خویشش یکی زن دهم

  دیدار او در میان مهانبه     که فرزند آرد ورا در جهان

  ز تخم تو و پاک پیوند تو    ند مانند توامرا دختران

 بخواهد به شادی کند آفرین   پشینیآرش و کِیگر از تخم کِ

  بزرگی به فرجام نام منست   بدو گفت این خود بکام منست

  همی آفرین خواند بر تاج و گاه    سیاوش به شبگیر شد نزد شاه

  ز بیگانه مردم نهفتن گرفت    راز گفتن گرفتپدر با پسر 

  یکی آرزو دارم اندر نهان    همی گفت کز کردگار جهان
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  ز تخم تو آید یکی شهریار    که ماند ز تو نام من یادگار

  تو دل برگشایی به دیدار اوی   رویام تازهچنان کز تو من گشته

  موبدانز گفت ستاره شمر     چنین یافتم اخترت را نشان

  که اندر جهان یادگاری بود    که از پشت تو شهریاری بود

  ی کی پشیننگه کن پس پرده    کنون از بزرگان یکی برگزین

  ز هر سو بیرای و بپساو دست   به خان کی آرش همان نیز هست

  امبه فرمان و رایش سرافگنده    امبدو گفت من شاه را بنده

  جهاندار بربندگان پادشاست   رواستهرآن کس که او برگزیند 

  دگرگونه گوید بدین نگرود    نباید که سودابه این بشنود

  مرا در شبستان او کار نیست   گونه گفتار نیستبه سودابه زین

  نه آگاه بد ز آب در زیرکاه    ز گفت سیاوش بخندید شاه

  ازو هیچ مندیش وز انجمن    گزین تو باید بدو گفت زن

  به جان تو بر پاسبانی بود    گفتار او مهربانی بودکه 

  نهانش ز اندیشه آزاد شد    سیاوش ز گفتار او شاد شد

  نوان پیش تختش نیایش گرفت   به شاه جهان بر ستایش گرفت

 همی بود پیچان و خسته جگر    گری چارهنهانی ز سودابه

 پوستهمی زو بدرید بر تنش    بدانست کآن نیز گفتار اوست

  سپهر از بر کوه تیره بگشت   بدین داستان نیز شب برگذشت

  ز یاقوت و زر افسری برنهاد    نشست از بر تخت سودابه شاد

  راست و بر تخت زرین نشاندابی   همه دختران را بر خویش خواند

  کز ایدر برو با سیاوش بگوی    رویچنین گفت با هیربد ماه



112 
 

  نمایی مرا سرو باالی خویش   خویشکه باید که رنجه کنی پای 

  برآورد پوشیده راز از نهفت    بشد هیربد با سیاووش گفت

  بدید آن نشست و سر و افسرش    مد سیاوش برشاخرامان بی

  ست کاخ و سرایتو گفتی بهشت    به پیشش بتان نوآیین به پای

  به گوهر بیاراسته روی و موی   فرود آمد از تخت و شد پیش اوی

  ز پیشش بکش کرده سودابه دست    سیاوش بر تخت زرین نشست

  که بودند چون گوهر نابسود    بتان را به شاه نوآیین نمود

  پرستنده چندین بزرین کاله   بدو گفت بنگر بدین تخت و گاه

  شان ایزد از شرم و نازکه بسرشت    همه نارسیده بتان طراز

  کن بدیدار و باالی اوی نگه   کسی کت خوش آید ازیشان بگوی

  ازیشان یکی چشم ازو برنداشت   سیاوش چو چشم اندکی برگماشت

  نیارد بدین شاه کردن نگاه    همه یک به دیگر بگفتند ماه

  ژکان و شمارنده بر بخت خویش   برفتند هر یک سوی تخت خویش

  که چندین چه داری سخن در نهفت    چو ایشان برفتند سودابه گفت

  که بر چهر تو فر چهر پریست    نگویی مرا تا مراد تو چیست

 شود بیهش و برگزیند ترا    هر آن کس که از دور بیند ترا

  نگه کن که با تو که اندر خورد    چشم خرد هرویان بازین خوب

  چنین آمدش بر دل پاک یاد    سیاوش فرو ماند و پاسخ نداد

  آید که از دشمنان زن کنمبه     که من بر دل پاک شیون کنم

  های هاماورانهمه داستان    شنیدستم از نامور مهتران

  ز گردان ایران برآورد گرد   که از پیش با شاه ایران چه کرد
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  نخواهد همی دوده را مغز و پوست   پر از بند سودابه کاو دخت اوست

  چهره برداشت از رخ قصبپری   به پاسخ سیاوش چو بگشاد لب

  گر ایدون که بینند بر گاه نو    گفت خورشید با ماه نو بدو

  تو خورشید داری خود اندر کنار    نباشد شگفت ار شود ماه خوار

  ز یاقوت و پیروزه بر سرش تاج   کسی کاو چو من دید بر تخت عاج

  کسی را به خوبی به کس نشمرد    نباشد شگفت ار به مه ننگرد

  نپیچی و اندیشه آسان کنی   کنیاگر با من اکنون تو پیمان 

  کنم چون پرستار پیشت به پای    یکی دختری نارسیده بجای

  ز گفتار من سر مپیچ اندکی   به سوگند پیمان کن اکنون یکی

  دن زو مرا یادگارتو خواهی بُ   چو بیرون شود زین جهان شهریار

  بداری مرا همچو او ارجمند    نمانی که آید به من بر گزند

  امتن و جان شیرین ترا داده    اممن اینک به پیش تو استاده

  برآرم نپیچم سر از دام تو    ز من هرچ خواهی همه کام تو

  بداد و نبود آگه از شرم و باک   سرش تنگ بگرفت و یک پوشه چاک

 بیاراست مژگان به خوناب گرم   رخان سیاوش چو گل شد ز شرم

  مرا دور داراد گیهان خدیو   دیوچنین گفت با دل که از کار 

  نه با اهرمن آشنایی کنم    نه من با پدر بیوفایی کنم

  بجوشد دلش گرم گردد ز خشم   وگر سرد گویم بدین شوخ چشم

  بدو بگرود شهریار جهان    یکی جادوی سازد اندر نهان

  سخن گویم و دارمش چرب و گرم    همان به که با او به آواز نرم

  کیست جفت که اندر جهان خود ترا   ازان پس به سودابه گفتسیاوش 
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  نشایی به گیتی بجز شاه را    ی ماه رانمانی مگر نیمه

  نشاید بجز او که باشد مرا   کنون دخترت بس که باشد مرا

  نگه کن که پاسخ چه یابی ازوی    برین باش و با شاه ایران بگوی

  زبان را به نزدت گروگان کنم    بخواهم من او را و پیمان کنم

  ید به دیگر کسی رای منانی    که تا او نگردد به باالی من

  میخت با جان تو مهر منابی   و دیگر که پرسیدی از چهر من

  چنان آفرید ای نگارین ز پیش    مرا آفریننده از فر خویش

  مرا جز نهفتن همان نیست روی   تو این راز مگشای و با کس مگوی

  من ایدون گمانم که تو مادری    بانوانی و هم مهتری سر

  ز گفتار او بود آسیمه سر   بگفت این و غمگین برون شد به در

  نگه کرد سودابه او را بدید   چو کاووس کی در شبستان رسید

  ز کار سیاوش بسی کرد یاد   بر شاه شد زان سخن مژده داد

  چشم کردم رمهبتان سیه    که آمد نگه کرد ایوان همه

 که گفتی همی بارد از ماه مهر   چنان بود ایوان ز بس خوب چهر

  ز خوبان کسی ارجمندش نبود    جز از دختر من پسندش نبود

  که ماه آمدش گفتی اندر کنار   چنان شاد شد زان سخن شهریار

  ز دیبای زربفت و زرین کمر    در گنج بگشاد و چندان گهر

  همان طوق و هم تخت کنداوری    انگشتریهمان یاره و تاج و 

  جهانی سراسر پر از خواسته    ز هر چیز گنجی بد آراسته

  به اندیشه افسون فراوان بخواند    نگه کرد سودابه خیره بماند

  روا دارم ار بگسلد جان من    که گر او نیاید به فرمان من
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  اندر نهانکنند آشکارا و    بد و نیک و هر چاره کاندر جهان

  کنم زو فغان بر سر انجمن    بسازم گر او سربپیچد ز من

  به سر بر نهاد افسری پرنگار    گوشوار نشست از بر تخت با

  ها براندز هر گونه با او سخن   سیاوخش را در بر خویش خواند

  کزان سان ندیدست کس تاج و گاه    بدو گفت گنجی بیاراست شاه

  اگر بر نهی پیل باید دویست   اندازه نیستز هر چیز چندان که 

  نگه کن بروی و سر و افسرم    به تو داد خواهد همی دخترم

  بپیچی ز باال و از چهر من    بهانه چه داری تو از مهر من

  امخروشان و جوشان و آزرده    امام بردهکه تا من ترا دیده

  شد الجوردبرآنم که خورشید     همی روز روشن نبینم ز درد

  همی خون چکاند بدین چهر من   ست تا مهر منکنون هفت سال

  ببخشای روز جوانی مرا    یکی شاد کن در نهانی مرا

 بیارایمت یاره و تاج و گاه   فزون زان که دادت جهاندار شاه

  نیاید دلت سوی پیمان من    و گر سر بپیچی ز فرمان من

  تیره بر روی تو چشم شاه شود    کنم بر تو بر پادشاهی تباه

  که از بهر دل سر دهم من به باد    سیاوش بدو گفت هرگز مباد

  ز مردی و دانش جدایی کنم    وفایی کنمچنین با پدر بی

  سزد کز تو ناید بدینسان گناه    تو بانوی شاهی و خورشید گاه

  بدو اندر آویخت سودابه چنگ   وزان تخت برخاست با خشم و جنگ

  بگفتم نهان از بداندیش تو    گفت من راز دل پیش تو بدو

  به پیش خردمند رعنا کنی   مرا خیره خواهی که رسوا کنی
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  به ناخن دو رخ را همی کرد چاک    بزد دست و جامه بدرید پاک

  فغانش ز ایوان برآمد به کوی    برآمد خروش از شبستان اوی

  گفتی شب رستخیزست راستکه    یکی غلغل از باغ و ایوان بخاست

  فرود آمد از تخت شاهنشهی    به گوش سپهبد رسید آگهی

  به سوی شبستان خرامید تفت    پراندیشه از تخت زرین برفت

  گویوخراشیده و کاخ پر گفت    بیامد چو سودابه را دید روی

  ندانست کردار آن سنگ دل   دلز هر کس بپرسید و شد تنگ

  همی ریخت آب و همی کند موی    پیش اویخروشید سودابه در 

  برآراست چنگ و برآویخت سخت   چنین گفت کامد سیاوش به تخت

  جز اینت همی راند باید سخن   که جز تو نخواهم کسی را ز بن

  چه پرهیزی از من تو ای خوب چهر   که از تست جان و دلم پر ز مهر

 جامه اندر برمچنین چاک شد     بینداخت افسر ز مشکین سرم

  سخن کرد هرگونه را خواستار   پراندیشه شد زان سخن شهریار

  گونه زشتی نجوید همیوزین   به دل گفت ار این راست گوید همی

  بند بد را کلید سان بودبدین    سیاووش را سر بباید برید

  خوی شرم ازین داستان گشت خون    خردمند مردم چه گوید کنون

  هشیوار و مهترپرستان بدند    شبستان بدند کسی را که اندر

  سیاووش و سودابه را پیش خواند    گسی کرد و بر گاه تنها بماند

  که این راز بر من نشاید نهفت   به هوش و خرد با سیاووش گفت

  امز گفتار بیهوده آزرده   امنکردی تو این بد که من کرده

  مرا بود و دستان تراکنون غم     چرا خواندم در شبستان ترا
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  سخن بر چه سانست بنمای روی   کنون راستی جوی و با من بگوی

  وزان در که سودابه آشفته بود   سیاووش گفت آن کجا رفته بود

  که او از بتان جز تن من نخواست   چنین گفت سودابه کاین نیست راست

  بدو داد خواست آشکار و نهان    بگفتم همه هرچ شاه جهان

  ز دینار وز گنج آراسته    فرزند و ز تاج وز خواستهز 

  ها به دختر دهمهمه نیکوی    بگفتم که چندین برین بر نهم

  به دختر مرا راه دیدار نیست    مرا گفت با خواسته کار نیست

  نه گنجم به کارست بی تو نه کس    ترا بایدم زین میان گفت بس

  دو دست اندر آویخت چون سنگ تنگ   مرا خواست کارد به کاری به چنگ

  بکند و خراشیده شد روی من   نکردمش فرمان همی موی من

 ز پشت تو ای شهریار جهان    یکی کودکی دارم اندر نهان

  جهان پیش من تنگ و تاریک بود   ز بس رنج کشتنش نزدیک بود

  که گفتار هر دو نیاید به کار   چنین گفت با خویشتن شهریار

  که تنگی دل آرد خرد را به خواب    بر نیست جای شتاب برین کار

  گواهی دهد دل چو گردد درست    نگه کرد باید بدین در نخست

  ی بد سزاوار کیستببادافره    ببینم کزین دو گنهکار کیست

  ببویید دست سیاوش نخست   بدان بازجستن همی چاره جست

  جای او هرسراسر ببویید     بر و بازو و سرو باالی او

  همی یافت کاووس بوی گالب    و مشک نابمی ز سودابه بوی

  نشان بسودن نبود اندروی   ندید از سیاوش بدان گونه بوی

  دل خویشتن را پرآزار کرد   غمی گشت و سودابه را خوار کرد
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  بباید کنون کردنش ریز ریز   به دل گفت کاین را به شمشیر تیز

  که آشوب خیزد پرآواز و درد   اندیشه کردز هاماوران زان پس 

  بر او نه خویش و نه پیوند بود    و دیگر بدانگه که در بند بود

  که پیچید ازان درد و نگشاد لب    پرستار سودابه بد روز و شب

  ببایست زو هر بد اندر گذاشت   سه دیگر که یک دل پر از مهر داشت

  را خوار نتوان شمرد غم خرد   چهارم کزو کودکان داشت خرد

  خردمندی وی بدانست شاه    گناهسیاوش ازان کار بد بی

  هشیواری و رای و دانش بسیچ   بدو گفت ازین خود میندیش هیچ

  نباید که گیرد سخن رنگ و بوی   مکن یاد این هیچ و با کس مگوی

 همان سرد شد بر دل شهریار   چو دانست سودابه کاو گشت خوار

  ز کینه درختی بنوی بکشت   جست اندر آن کار زشتیکی چاره 

  پر از جادوی بود و رنگ و فسون    زنی بود با او سپرده درون

  همی از گرانی به سختی گذاشت   گران بود اندر شکم بچه داشت

  کز آغاز پیمانت خواهم نخست   بدو راز بگشاد و زو چاره جست

  ازین در مکن هیچ یادخن گفت س    چو پیمان ستد چیز بسیار داد

  تهی مانی و راز من نشکنی    یکی دارویی ساز کاین بفگنی

  بدین بچگان تو باشد فروغ   مگر کاین همه بند و چندین دروغ

  چنین کشته بر دست اهریمنند   به کاووس گویم که این از منند

  ی این ببایدت جستکنون چاره   مگر کین شود بر سیاوش درست

  شود تیره و دور مانم ز گاه    آب من نزد شاه گرین نشنوی

  امبفرمان و رایت سرافگنده    امبدو گفت زن من ترا بنده
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  ی اهرمنکه بفتاد زو بچه   چو شب تیره شد داوری خورد زن

  چه گونه بود بچه جادو نژاد    دو بچه چنان چون بود دیوزاد

  ز کاخ نهفتفغانش برآمد    نهان کرد زن را و او خود بخفت

  به نزدیک سودابه رفتند زود    در ایوان پرستار چندانک بود

  بگفت آن سخن با پرستار خویش    یکی طشت زرین بیارید پیش

  خروشید و بفگند بر جامه تن    ی اهرمننهاد اندران بچه

  از ایوان به کیوان فغان برگذشت   دو کودک بدیدند مرده به طشت

  بلرزید در خواب و بگشاد گوش   ایوان خروشچو بشنید کاووس از 

 رخ روزگارکه چون گشت بر ماه    بپرسید و گفتند با شهریار

  به شبگیر برخاست و آمد دژم   غمی گشت آن شب نزد هیچ دم

  سراسر شبستان برآشفته دید    برانگونه سودابه را خفته دید

  خسته جگره به خواری و فگند   دو کودک بران گونه بر طشت زر

  بدو گفت روشن ببین آفتاب    ببارید سودابه از دیده آب

  به گفتار او خیره ایمن شدی   همی گفت بنگر چه کرد از بدی

  برفت و در اندیشه شد یک زمان    دل شاه کاووس شد بدگمان

  نشاید که این بر دل آسان کنم   همی گفت کاین را چه درمان کنم

  کسی را که کردی به اختر نگاه    شاهازان پس نگه کرد کاووس 

  بپرسید و بر تخت زرین نشاند   بجست و ز ایشان بر خویش خواند

  سخن گفت هرگونه با مهتران    ز سودابه و رزم هاماوران

  بدانش بدانند کردار اوی    بدان تا شوند آگه از کار اوی

  نهفتهمی داشت پوشیده اندر     وزان کودکان نیز بسیار گفت
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  بران کار یک هفته بگذاشتند    همه زیج و صرالب برداشتند

  بود می نیکبه جامی که زهر اف    سرانجام گفتند کاین کی بود

  نه از پشت شاه و نه زین مادرند   دو کودک ز پشت کسی دیگرند

  ازین زیجها جستن آسان بدی    گر از گوهر شهریاران بدی

  نه اندر زمین این شگفتی بدان   نه پیداست رازش درین آسمان

  بگفتند با شاه در انجمن    نشان بداندیش ناپاک زن

  همی داشت پوشیده اندر نهفت   کس نگفت نهان داشت کاووس و با

 ز جادو جهان را برآمد قفیز   برین کار بگذشت یک هفته نیز

  ز شاه جهاندار فریاد خواست    بنالید سودابه و داد خواست

  به زخم و به افگندن از تخت و گاه    گفت همداستانم ز شاههمی 

  زمان تا زمان سر ز تن بگسلم    ز فرزند کشته بپیچد دلم

  های نادلپذیرچه گویی سخن    بدو گفت ای زن تو آرام گیر

  بفرمود تا برگرفتند راه    همه روزبانان درگاه شاه

  را بجای آورندزن بدکنش     همه شهر و برزن به پای آورند

  جهان دیدگان نیز بشتافتند    به نزدیکی اندر نشان یافتند

  به خواری ببردند نزدیک شاه    کشیدند بدبخت زن را ز راه

  بسی روز را داد نیزش نوید   به خوبی بپرسید و کردش امید

  به پردخت از او شهریار بلند   وزان پس به خواری و زخم و به بند

  نبد شاه پرمایه همداستان    بدان داستاننبد هیچ خستو 

  بسی چاره جویند و افسون برند    بفرمود کز پیش بیرون برند

  ببرید و این دانم آیین و فر    چو خستو نیاید میانش به ار



121 
 

  ز شمشیر گفتند وز دار و چاه    ببردند زن را ز درگاه شاه

  نامور پیشگاهچه گویم بدین    گناهچنین گفت جادو که من بی

  آفرین داند اندر نهفتجهان   شاه کاین زن چه گفت بگفتند با

  شمر گفت گفتار خویشستاره    به سودابه فرمود تا رفت پیش

  پدیدند کز پشت اهریمنند   که این هر دو کودک ز جادو زنند

  که نزدیک ایشان جز اینست راز    چنین پاسخ آورد سودابه باز

 ز بهر سیاوش نیارند گفت   سخن در نهفتفزونستشان زین 

  بلرزد همی شیر در انجمن    ز بیم سپهبد گو پیلتن

  ببندد چو خواهد ره آب نیل    کجا زور دارد به هشتاد پیل

  گریزند ازو در صف کارزار    همان لشکر نامور صدهزار

  مگر دیده همواره پرخون بود    مرا نیز پایاب او چون بود

  چه گوید سخن وز که دارد سپاس    بفرماید اخترشناسجزان کاو 

  مرا هم فزون از تو پیوند نیست    تراگر غم خرد فرزند نیست

  بدان گیتی افگندم این داوری   سخن گر گرفتی چنین سرسری

  که بردارد از رود نیل آفتاب    ز دیده فزون زان ببارید آب

  بگریست با او بهمهمی زار     سپهبد ز گفتار او شد دژم

  بران کار بنهاد پیوسته دل   گسی کرد سودابه را خسته دل

  پژوهیم تا خود چه آید به بن   چنین گفت کاندر نهان این سخن

  ز سودابه چندی سخنها براند    ز پهلو همه موبدان را بخواند

  که درد سپهبد نماند نهان   چنین گفت موبد به شاه جهان

  بباید زدن سنگ را بر سبوی   وگویپیدا کنی گفتچو خواهی که 
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  دل شاه از اندیشه یابد گزند   که هر چند فرزند هست ارجمند

  پر اندیشه گشتی به دیگر کران    وزین دختر شاه هاماوران

  بر آتش یکی را بباید گذشت   ز هر در سخن چون بدین گونه گشت

  بیگناهان نیاید گزندکه بر     چنین است سوگند چرخ بلند

  همی با سیاوش بگفتن نشاند    جهاندار سودابه را پیش خواند

 نگردد مرا دل نه روشن روان   سرانجام گفت ایمن از هر دوان

  گنه کرده را زود رسوا کند    مگر کاتش تیز پیدا کند

  که من راست گویم به گفتار خویش    چنین پاسخ آورد سودابه پیش

  ازین بیشتر کس نبیند گناه    شاههکودک نمودم به دو فگند

  که این بد بکرد و تباهی بجست    سیاووش را کرد باید درست

  که رایت چه بیند کنون اندرین    به پور جوان گفت شاه زمین

  که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار   سیاوش چنین گفت کای شهریار

  خوارست اگر بگذرمازین تنگ     اگر کوه آتش بود بسپرم

  پیی نیکز فرزند و سودابه    پراندیشه شد جان کاووس کی

  ازان پس که خواند مرا شهریار    کزین دو یکی گر شود نابکار

  کرا بیش بیرون شود کار نغز   چو فرزند و زن باشدم خون و مغز

  ی دلگسلبشویم کنم چاره   همان به کزین زشت کردار دل

  که با بددلی شهریاری مکن   سپهدار نیکوسخنچه گفت آن 

  هیون آرد از دشت صد کاروان    به دستور فرمود تا ساروان

  همه شهر ایران به دیدن شدند    هیونان به هیزم کشیدن شدند

  همی هیزم آورد پرخاشجوی    مویرخبه صد کاروان اشتر سُ
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  و چندشمارش گذر کرد بر چون     نهادند هیزم دو کوه بلند

  چنین جست و جوی بال را کلید   ز دور از دو فرسنگ هرکش بدید

  ز کار زن آید همه کاستی    همی خواست دیدن در راستی

  به آید ترا گر بدین بگروی   چو این داستان سر به سر بشنوی

 جهانی نظاره شده هم گروه    نهادند بر دشت هیزم دو کوه

  میانه برفتی به تنگی چهار   گذر بود چندان که گویی سوار

  چنین بود آیین و این بود راه    سوگند پرمایه شاهگاه آنبد

  که بر چوب ریزند نفط سیاه    وزان پس به موبد بفرمود شاه

  دمیدند گفتی شب آمد به روز    مد دو صد مرد آتش فروزابی

  زبانه برآمد پس از دود زود   نخستین دمیدن سیه شد ز دود

  جهانی خروشان و آتش دمان   تر از آسمانگشت روشنزمین 

  بران چهر خندانش گریان شدند    سراسر همه دشت بریان شدند

  یکی خود زرین نهاده به سر    سیاوش بیامد به پیش پدر

  لبی پر ز خنده دلی پرامید    هشیوار و با جامهای سپید

  به ماههمی خاک نعلش برآمد     یکی تازیی بر نشسته سیاه

  چنان چون بود رسم و ساز کفن    پراگنده کافور بر خویشتن

  فرود آمد از باره بردش نماز   بدانگه که شد پیش کاووس باز

  سخن گفتنش با پسر نرم دید    رخ شاه کاووس پر شرم دید

  کزین سان بود گردش روزگار    سیاوش بدو گفت انده مدار

  اگر بیگناهم رهایی مراست    سر پر ز شرم و بهایی مراست

  جهان آفرینم ندارد نگاه   ور ایدونک زین کار هستم گناه
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  کزین کوه آتش نیابم تپش    به نیروی یزدان نیکی دهش

  غم آمد جهان را ازان کار بهر   خروشی برآمد ز دشت و ز شهر

  برآمد به ایوان و آتش بدید    چو از دشت سودابه آوا شنید

 همی بود جوشان پر از گفت و گوی   را بد آید بروی همی خواست کاو

  زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم    جهانی نهاده به کاووس چشم

  نشد تنگدل جنگ آتش بساخت   سیاوش سیه را به تندی بتاخت

  کسی خود و اسپ سیاوش ندید    ز هر سو زبانه همی برکشید

  آید ز آتش برونکه تا او کی    یکی دشت با دیدگان پر ز خون

  که آمد ز آتش برون شاه نو    چو او را بدیدند برخاست غو

  بر شدیز تری همه جامه بی    اگر آب بودی مگر تر شدی

  که گفتی سمن داشت اندر کنار    چنان آمد اسپ و قبای سوار

  دم آتش و آب یکسان بود    چو بخشایش پاک یزدان بود

  خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت   چو از کوه آتش به هامون گذشت

  همه دشت پیشش درم ریختند    سواران لشکر برانگیختند

  میان کهان و میان مهان    یکی شادمانی بد اندر جهان

  گنه دادگرکه بخشود بر بی    همی داد مژده یکی را دگر

  همی ریخت آب و همی خست روی   همی کند سودابه از خشم موی

  نه گرد و نه خاک ،نه دود و نه آتش   سیاووش پاکچو پیش پدر شد 

  پیاده سپهبد پیاده سپاه    فرود آمد از اسپ کاووس شاه

  ز کردار بد پوزش اندر گرفت    سیاووش را تنگ در برگرفت

  بیامد بمالید رخ را به خاک    سیاوش به پیش جهاندار پاک
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  گشت پستی دشمنان همه کامه    که از تف آن کوه آتش برست

  که پاکیزه تخمی و روشن روان    بدو گفت شاه ای دلیر جوان

 بزاید شود در جهان پادشا    چنانی که از مادر پارسا
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 : یوسف و زلیخای طغانشاهیگفتار هفتم

 

ی ادبیات پارسی اطالعات زیادی نداریم. تردیدی نیست در مورد زمان ورود داستان یوسف و زلیخا به دایره

های یهودی در اصفهان و همدان و خوزستان باعث شده تا ساکنان غیریهودیِ ایرانرنشینجکه حضور مها

های مسیحی بر عهد عتیق و ی روایتهای مربوط به عهد عتیق آشنا شوند. تکیهها و روایتزمین با داستان

ی دیگری است که دیرینه بودنِ پیوند ادبیات عبرانی و فرهنگ ور این دین در سپهر ایرانی نشانهی تناریشه

ف ای به داستان یوسدر ادبیات پهلوی، پارتی و پارسی باستان هیچ اشارهاین، دهد. با وجود ایرانی را نشان می

ف یوسدهد در قرون نخستین هجری چندین منظومه به نام هایی در دست هست که نشان مینشانهاما نداریم. 

ای به انگار نخستین ایرانی که منظومه 43.یرانیان به زبان فارسی دری و عربی سروده شده استتوسط ا و زلیخا

گم شده و امروز اثر او چند  هر ،باشد (..قچهارم ه نقر، ابوالمؤید بلخی )این نام در زبان پارسی دری دارد

 نشانی از آن در دست نیست. 

به زبان پارسی دری نیز بود، و انگار  لمؤید بلخی در ضمن یکی از نخستین نویسندگان شاهنامهااین ابو

ی فردوسی برای نوشتن شاهنامه بوده باشد. جالب آن است که شخصیت این اثرش یکی از منابع مورد استفاده

و هم روایتی منظوم از یوسف و زلیخا  نامهگرشاسپای منثور، هم نخستین شکل از ادیب بلخی که هم شاهنامه

روایت ادبیِ  ترینکهنرا تدوین کرده، انگار در ذهن مردمان قرون بعدی با خودِ فردوسی درآمیخته است. چون 

                      
 .233: 1334پور، خیام 43
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ای مهمنظواز قرن نهم به بعد یعنی ، به خودِ فردوسی منسوب شده است. که امروز در دست داریم یوسففارسی 

 اند. کردهآن را به فردوسی توسی منسوب می که برخیگشته به نام یوسف و زلیخا دست به دست می

 شاید آسانی رواج این برداشت ،اینوجود با امروز تردیدی نیست که این منظومه به فردوسی ارتباطی ندارد. 

در مورد ابوالمؤید بلخی وجود داشته است. امروز از این شخص نام و  ای مربوط باشد که پیشاپیشبه سابقه

ای بلند داشته است. این مرد نام و آوازهاحتماالً  نشان چندانی باقی نمانده است. اما به ویژه در دوران فردوسی

ای تدوین این که شاهنامه زرتشتیِ بلخ بوده،ـ  گذشته از پایگاه زیست و فعالیت او که شهر باستانی و بودایی

مگیر داشته ی چشطنامه را به نظم کشیده نشانگر آن است که بر تاریخ و اساطیر باستانی تسلکرده و گرشاسپ

چنین به احتمال زیاد نخستین کسی است که به ارزش روایی داستان یوسف و زلیخا پی برد و است. او هم

او  بنابراینر و عشق ایرانی را در قالب این روایت اسالمی شده بازگو کرد. توان مفهوم کهن مهدریافت که می

ی فردوسی، و ی اسدی توسی، شاهنامهنامهزمان منبع اصلی گرشاسپرا باید کسی دانست که به طور هم

 نویسندگان یوسف و زلیخاهای بعدی بوده است. 

 یسنقری بایشاهنامهی به مقدمه یوسف و زلیخامثنوی به ارتباط فردوسی و  ی مشهورنخستین اشاره

 که فردوسی پس از خشمهجری قمری تدوین شده است. در این کتاب آمده  829شود که در سال مربوط می

 ی عباسی راه یافت و برای وی داستانبر وی، به بغداد گریخت و به بارگاه خلیفهگرفتن سلطان محمود غزنوی 

ه و اهل بغداد ، و کتاب شهنامه را خلیفدوسی در بغداد رخت اقامت بینداختون فرچ» یوسف و زلیخا را سرود:

ی ردوسی قصه، فکردنداند عیب میست و مجوس بودهپرکه مدح ملوک عجم بود و ایشان آتشبه جهت آن

، خلیفه و اهل بغداد را به غایت خوش آمد و در ی یوسف به عرض رسانید. چون قصهیوسف را به نظم آورد

 .«تربیت او افزودند

و در دوران پیری به بغداد نرفته  شاهنامهاز نظر تاریخی، تردیدی وجود ندارد که فردوسی پس از سرودن 

 ی عظیمی در ستایششعوبی و مشهور به بددینی که منظومهپناهنده شدنِ شاعر و حکیمی نیمه است. اصوالً

از  (.ق.ه 422-381ای مانند القادر باهلل )خوش آمدن خلیفهی عباسی و ایرانیان باستان سروده، به خلیفه
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ای بدان وجود به ویژه که تا پیش از این تاریخ نیز هیچ اشاره 44،نمایدای پارسی، سراسر نادرست میمنظومه

کسی ، اینتردید از استاد توسی نیست. با وجود نیز سست و ناهموار است و بی یوسف و زلیخاندارد. خودِ متن 

اش هایی بدان افزوده و در آن این داستان را از شاهنامه برتر دانسته و انگار عمد داشته تا سرایندهدر دورانی بیت

 را فردوسی وانمود کند. 

اند تا مضمون و محتوای سست یوسف و اند و به نوعی کوشیدهنویسان این افسانه را باور کردهبرخی از تذکره

ن سروده، در ای یوسف و زلیخاای به اسم آذر بیگدلی، که خود مثنویمثالً  زلیخا را با فردوسی آشتی دهند.

خان ضا قلیر، و «فردوسی در سرودن آن به علت کسالت و کثرت سن سعی بلیغ نکرده» :مورد نوشته که

فردوسی از مازندران به مکه باور نکرده، نوشته که ی عباسی را هدایت هم که پناه بردن فردوسی به خلیفه

زاده هم دستخوش جدیدتر، نلدکه و تقی نویسانتاریخدر میان  .رفت و این قصه را نه در بغداد بلکه در مکه سرود

این اشتباه شدند و این منظومه را از فردوسی دانستند. نخستین کسی که حقیقت را در این میان تشخیص 

یوسف و  اهنامهسبک و زبان ش .م 1922پژوه نامدار هندی دکتر محمود شیرانی بود که در سال شاهنامهداد، 

او بر مبنای زبان  45.دو شاعر متفاوت بوده است یرا مقایسه کرد و روشن ساخت که این دو سروده و زلیخا

ی اسدی توسی و ی آن در فاصلهیوسف و زلیخای مورد بحث، حدسی دقیق و درست زد و گفت که سراینده

 ،ی سناییالحقیقهحدیقهزمان با ی نخست قرن ششم هجری، و همزیسته و بنابراین در نیمهنظامی گنجوی می

 آن را سروده است. 

 ،اشهمتای هندی خبر از دستاوردهایبی ،ه.ق 1318در سال  خان قریبعبدالعظیممیرزا زمان با او، هم تقریباً

 مجتبی مینوی با تحلیلی ،ای مشابه رسید. در نهایتدر ایران پژوهشی مشابه را به انجام رساند و به نتیجه

های ی یکی از نسخهشناسانه واگرایی این دو متن را به طور قاطع نشان داد. او با استناد به مقدمهدقیق و زبان

                      
 .146: 1375، یریاح 44
 .233 – 303: 1369، یشیران 45
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مه مردی با تخلص شمسی بوده که نام خود را از ممدوحش ی این منظواین کتاب، اثبات کرد که سراینده

 .ه.ق 477حدود سال و این منظومه را نیز در  46گرفته ،برادر ملکشاه سلجوقی ،وله ابوالفوارس طغانشاهالدشمس

یوسف و زلیخای »من نیز در این متن به پیروی از پیشنهاد او، این منظومه را  47.برای هم او سروده است

 مشابه متمایز گردد. های متننامم تا از می «طغانشاهی

 48ای تحلیل کرده استامین ریاحی به خوبی در مقالهداین منظومه به فردوسی را محمچگونگی بسته شدنِ 

ور گورکانی میزدی که برای تیعلی الدین ی چاپلوس به نام شرفنویستاریخو نشان داده که برای نخستین بار 

ی پهلوانان تاریخش را به هایش دربارههایش سرپوش بگذارد و اغراقنوشت، برای آن که بر دروغتاریخ می

کرسی بنشاند، به جریان ادبیِ منتقد شاهنامه پیوست که عنصری و امیر معزی و بسیاری دیگر در آن عضویت 

های ترکِ هوادار اسالم متعصبانه نیز برخوردار عباسی و سلطانی داشتند و از پشتیانی مالی و سیاسی خلیفه

ها با نوشت که وی تن ،ح شهر قرشی به دست امیر تیموراش، هنگام شرح فتظفرنامهکتاب  در بودند. او بود که

گفته گاه آنشده و دوازده هزار سوارکار مدافعش چیره شد. دویست و چهل و سه سرباز بر این شهر حصاربندی

های شاهنامه نیست، و بعد هم ها و دروغکه این سخنش را باید مخاطب باور کند، چون که از جنس اغراق

ی متن خود آورده و ادعا کرده که آنها را در مثنوی یوسف و چند بیتی در وزن شاهنامه بربافته و در میانه

انده است. محتوای این ابیات هم آن است که انگار فردوسی از سرودن شاهنامه پشیمان زلیخایِ فردوسی خو

 عینِ شده و کوشیده با آفریدن متنی سست و سطحی مانند مثنوی طغانشاهی، خطای خود را جبران کند.

س را به ، که یک کنهایت الهی، و زهی فیض و رحمت نامتناهی... زهی عنایت بی» متن ظفرنامه چنین است:

مرد به اختیار ، آن مایه قوت و شجاعت ارزانی دارد که با دویست و چهل و سه مزید لطف مخصوص گردانیده

                      
 .96: 1357مینوی،  46
 .95: 1357، ی؛ مینو373: 1369ی، طباطبای 47
 .146-152: 1375ریاحی،  48
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دار نهد، و چون برسد ، روی مقابله و مقاتله به دوازده هزار سوار خونخوار همه دشمنان کینهاضطرار نه بر سبیل

، و همه را به زخم ال اسیر کرده مال و منال بتاالند، و اهل و عیروز شهر و حصار از ایشان بستاند به دو شبانه

دازد چنان به نفس مبارک در پی ایشان تازد، و بهادران را بین، و همر آتشبار متفرق و پراکنده گرداندتیغ آبدا

و این حکایتی است واقعی که صحتش به تواتر پیوسته، و در مجلس تحریر بعضی از آن مردم که  و اسیر سازد.

کنند. نه از قبیل الف و گزاف که فردوسی در مداهنت تقریر میبی ،اندالعین این احوال مشاهده کردهبه رأی

ی یوسف علی نبینا و علیه و در نظم قصه گستری بر بعضی مردم بسته.شاهنامه برای سخنوری و فصاحت

 :سالم، خود متعرف شده و انصاف داده کهالصلوه و ال

 در آن هر چه خود خواستم بگفتم  ای نظم آراستمگونهز هر 

 همی کاشتم تخم و بیخ بزه   اگر چه دلم بود از آن با مزه

 زبان را و دل را گره برزدم  از آن تخم کشتن پشیمان شدم

 دو صد زان نیرزد به یک مشت خاک ها دروغ است پاککه آن داستان

 ؟ز من خود کجا، کی پسندد خرد  سزد گر بخندد خردمی بدین

 جهانی پر از نام رستم کنم ی عمر خود کم کنمکه یک نیمه

 ؟شب و روز ز اندیشه پرداخته   ساختههای برچه باشد سخن

داستانی که  ی بایسنقریشاهنامهو یک سال بعد در  نوشت .ه.ق 828یزدی کتابش را در الدین شرف 

 شده به این نتیجه رسیده که هری یادو مقدمه ظفرنامهی شرحش گذشت، پدیدار شد. دکتر ریاحی با مقایسه

 یید خویأخوار تیمور لنگ بوده باشد. در تجیره نویستاریخاو باید همان  و ها را یک نفر نوشتهاین متن دو

از کتابی با همین نام به هم اش را ظفرنامهی کتاب پست و خیانت در امانت این شخص همین بس که بدنه

ده را نیز شهای یادیید این که بیتأای کند. در تقلم ظفرالدین شامی گرفته، بی آن که بدان استناد یا اشاره

نیز برای اربابش سروده و  را تیمورنامهخودش سروده، باید گوشزد کرد که خود شاعر بوده و در وزن شاهنامه 
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زوده ن از خود افی متگاه چند بیتی به همین ترتیب در میانه ،به اقتضای سخن ،نیز ظفرنامهدر جاهای دیگر 

 است.

شمساش شمسی بوده و در دربار که روشن است نام سراینده ،یوسف و زلیخای طغانشاهیاما خودِ متن 

شاه سروده شده، متنی بسیار سست و سطحی است که به طور خاص بر روایت قرآنی یوسف و غانطالدین 

زار کل اثر حدود پنج هکند. کند و همان را با حال و هوایی متناسب با دربار سلجوقی بازگو میکید میأزلیخا ت

اته این متن انتقادی را با مرور  50.کرده است بیت منتشر 3700ای از آن را در زیدهگکه هرمان اته  49بیت دارد

نابراین و بی اصلی دارند ی زمانی کمی با سرایندهی خطی تدوین کرده است که برخی از آنها فاصلهچند نسخه

بر خالف  طغانشاهی یوسف و زلیخای 51.دهندی متن را به دست میروایتی به نسبت دقیق از شکل اولیه

ثالً م ثیر روایت تورات و قرآن است.أشاهنامه با اساطیر باستانی آریایی پیوندی ندارد و در مقابل سخت زیر ت

د. در شووب مربوط میدر این کتاب بخشی از تورات نقل شده که به انتقال ریاست قبیله از اسحاق به یعق

 ،برد و به این ترتیببرای پدرش خوراک می ،ایسو ،ترشروایت توراتی، یعقوب با نیرنگی به جای برادر بزرگ

ند. در متن طغانشاهی همین کاز آن خود میــ  که وی را با پسر ارشدش اشتباه گرفته ــ دعای خیر او را

 52:داستان نقل شده، با این تفاوت که نام ایسو به صورت عصیا ثبت شده است

 ساز بس با تمیزکه رو دعوتی  به عصیا چنین گفت اسحق نیز 

 از خوان قربان و هم از آفرینهم    بگو تا بیایم کنم آفرین

                      
 .50و  49: 1337اته،  49

 
50 Ethe, 1872: S. 275-304; 1873, S. 923-653. 

 .187-189: 1313رضازاده شفق،  51

 .11-12: 1349؛ یوسف و زلیخا 52
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 نهد تاج پیغمبری بر سرت   که دارد به پیغمبری در خورت

 یکی ایزدی نامور خوان کند   شد و زود عصیا که قربان کند

 در زمانسبک خواند یعقوب را    شد آگاه مادر، از آن داستان

 بدین کار مر خویشتن را به باب  بدو گفت رو هین به قربان شتاب

 سفیدی نداند همی از سیاه  پدر سخت پیر است و چشمش تباه

 بیاید کند آفرین خدای   عصیات نشناسد ای نیک رایز 

 دلش الجرم گشت با کام جفت  چنین گفت یعقوب کش مام گفت

به روایت تورات، وقتی ایسو دریافت که یعقوب به این ترتیب حق او را غصب کرده، کمر به قتل برادرش 

نعان یعقوب از ک ،بست. مادرِ یعقوب که طراح اصلی این مکر نیز بود، او را زنهار داد تا بگریزد. به این ترتیب

  53:اش پناه بردی داییگریخت و به البان و خانواده

 سوی شام نزدیک فرخنده فال  سفر کن ز کنعان، به فرخنده فال

 همی باش نزدیک او اندکی   پی، شو یکیائی نیکد بر

روایت جامی و خاوری شیرازی، بخشِ مربوط به زندگی یعقوب مثالً  های بعدیِ یوسف و زلیخا،در منظومه

شده، بر ماهیت أخرترِ یادهای متشود. روایتبه کلی از داستان حذف شده و ماجرا از زایش یوسف آغاز می

اند. در حالی که این موضوع در مثنوی اند و حاالت روحی وی را به دقت شرح دادهکید کردهأعشق زلیخا ت

 . بینیم شباهت داردبه آنچه در تورات می های سطحی و گذرا بر آن کامالًطغانشاه نادیده انگاشته شده و اشاره

ایی کیدی چشمگیر بر توانأی یوسف با تشود. سورهثیر قرآن نیز به روشنی دیده میأشده تدر مثنوی یاد

 54:خوانیم کهشود. در یوسف و زلیخای طغانشاهی هم میز میتعبیر خواب یوسف آغا

                      
 .15: 1349؛ یوسف و زلیخا 53
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 گل و آتش و باد و آب آفرید  که خواب آفریدبه خوابش نمود آن

 ابا ماه تابان درخشنده مهر   جز این اختران یازده بر سپهر

 آفرینز تقدیر و حکم جهان   نهادند سر پیش او بر زمین

 پدر گشت با کام و آرام جفت  دیده، یکایک بگفتچو آن خواب

...  

 که آگاه باش ای دل و جان باب  پدر بس چنین گفت تعبیر خواب

...  

 رسانی ابا قرص خورشید بهر   تو باشی یکی شاه فیروزگر

شده نمایان شود، کافی است همین ماجرا را از زبان خاوری شیرازی نیز های یادبرای آن که سستی بیت

کند و ن قاجاری و عصر زوال شعر فارسی زندگی میدست است و در دورابخوانیم، که شاعری نه چندان چیره

یک سر و گردن از این یابیم که باز میده است. اما با خواندن ابیاتش دراش هم شهرتی به دست نیاورمثنوی

 55:برتر استسست سلجوقی  مثنویِ

 نمودندش چنان در عالم خواب  ز عالم شد حواسش چون عنان تاب

 آوربه همراه مه و خور سجده  که گشتش یازده رخشنده اختر

 به سجده، سر به بازی در نهادند   همه بر خاک ره پیشش فتادند

 پدر را زان حکایت آگهی داد  سحر کز خواب دوشین دیده بگشاد

...  

 خدا را زین حکایت لب فروبند   به او فرمود ای فرزانه فرزند

                      
 .108: 1369خاوری شیرازی،  55
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دهد، دلیل رشک برادران به یوسف ی دیگری که پیوند درونی روایت طغانشاهی با تورات را نشان مینشانه

در تورات، دلیل این حس، ابتدا دریافت ردای رنگین و بعد رویای یوسف دانسته شده است. در متن  است.

 56 طغانشاهی نیز چنین است:

 مرآن خواب را نزد شمعون عیان   چو یوسف بگسترد راز نهان

 بر آن شمع آفاق و نور بصر  ورحسد برد شمعون و شد کینه

 دل هر یکی گشت با کینه جفت   ه برادر سبکبار گفتبه هر نُ

 بباید که سازیم وی را هالک   به یک جای با هم بگفتند پاک

ی فرستاده شدنِ عصایی آسمانی در یوسف و زلیخای جامی دلیل آن معجزهمثالً  خواهیم دیددر حالی که 

 برای یوسف است. 

ز کند و ای طغانشاهی در روایت به چاه افکنده شدنِ یوسف نیز وفاداری به متن تورات را حفظ میمنظومه

 57:بردبرادرانی که درگیر این کار بودند نام می

 برون کرد آب حیا را چشم  به چاهش فروهشت شمعون به خشم

... 

 شنیدم که الوی رسن را برید   چو در نیمه چاه تاری رسید 

... 

 سوی جبرئیل امین، وحی کرد   دادار فردخدای جهان حی 

 بپرهیز و از آب، دارش نگاه   که این بنده را اندرین قعر چاه
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 58:به کاروانیان فروختند ،اشبا وجود التماس و زاری ،دانیم. برادران یوسف رای داستان را دیگر میادامه

 نماندش در او هیچ زور و توان   تو گفتی ز تن در رمیدش روان

 نبالید پیغمبر کردگار  سرانجام چون شد دلش هوشیار

 سان که بر وی ببخشود دیوبدان   درآمد به فریاد و بانگ غریو

ام افتد. جالب آن است که در هنگفروشند تا آن که به دست زلیخا میبردند و مییوسف را بازرگانان به مصر 

و به سادگی و در ابیاتی قلمداد شده ای و فرعی زلیخا و عشق او به یوسف امری حاشیهاین رخدادها نقش شرح 

 59:استگنجانده شده اندک 

 به دیدار یوسف، چراغ بشر   زلیخا به نادیده بد مهرورز

 بدو گفت کز من ببخشای چیز   فرستاده بد کس به نزد عزیز

 کز آن خاک سنگین به رنج اندراست  چه ما را به گنج اندر استاگر هر 

 از آن رو که او، به ز گنج و گهر   بها ده مرآن بنده را سر به سر

 سازد و اصوالًمیبر ها و رخدادها راخرتر پارسی زلیخا و عشق او کانون جریانأهای متدر حالی که در روایت

شود. در روایت خاوری شیرازی هم آغازگاه جامی با همین دلدادگی زلیخا آغاز می «ِاورنگ پنجم»داستان در 

سخن همین عشق پرشور است و زبان و دقتی که برای توصیف آن به کار گرفته شده با آنچه خواندیم قابل 

وسف ی یر این متن زلیخا یک رقیب عشقی هم دارد. یعنی زنی قبطی به نام روحه نیز دلدادهدقیاس نیست. 

  60:کوشد او را به دست آورداست و می

 بیفزود بر دادگستر عزیز   زنی بود قبطی ورا روحه نام
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 قیمتی تر نیاید به چیزکزان    به یک بار همسنگ یاقوت نیز

 د مدهوش و آسیمه سربماندن   ز روحه، همه مهتران سر به سر

 ین بود و گنجش چو کوهکه نقدش مب   عزیز اندر آن هم نیامد ستوه

 مایة شاهواردو چیز گران   بیفزود بر آن، زن مالدار

... 

 عزیز هنرمند از آن برد گوی   زبان بسته شد، روحة ماهروی

بود که باعث شد بتواند بر رقیب ــ  ترشو نه عشق بیشتر یا دل پاکــ تر زلیخا در نهایت این ثروت افزون

 قریباًت میل زلیخا به یوسف با زبانیی وی آغاز کرد. غلبه کند. وقتی زلیخا یوسف را به خانه برد، به وسوسه

، چنین ی اوجگوی دو شخصیت داستان پیش از نقطهوزمینی و جنسی بیان شده است. گفت شرمانه و کامالًبی

 61:است

 بیامد به صد گونه غنج و دالل   شنیدم که یک روز با آن جمال

 بدو گفت کی دلبر حور زاد   به طرز لطافت زبان برگشاد

... 

 پرستنده و مهربان توام   مرا دار اینک که آنِ توام

... 

 چنین گفت: که ای بانوی مهربان   سرانجام بگشاد یوسف زبان

... 

 ز من داروی عشق هرگز مجوی  سخن با من از عشق هرگز مگوی
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 62:رسداجبارآمیزِ زلیخا میخواهشِ و وقتی نوبت به 

 دوید و زدش چنگ در پیرهن   زلیخا ز حرص دل و کام تن

 عزیز اندر آمد چو باد هوا   درید از پسش پیرهن از قضا

 سبک حیلتی ساخت آن شوخ زن   زلیخا برآشفت بر خویشتن

... 

 که بر اهل تو کرد این قصد و رای  چه باشد مرآن تیره دل را جزای

 و یا داشتن در عذاب الیم  بیم جز چوب و زندان و و به جز بند

از خویش، جوییِ زنانه، داستان طعن زنان مصری در حق زلیخا آمده و تدبیر او برای دفاع بعد از این کین

وقتی زنان مصری دستان خود را بریدند زلیخا  ،که به کف بریدن زنان مصری منتهی شد. به این شکل

 63:ناخودداری ایشان را دلیلی دانست بر مشروع بودن عشق خودش

 بدان انجمن، این چنین کرد یاد   زلیخا پس آنگه زبان برگشاد

... 

 ها نبایست رانداز این در سخن   کنونش فرشته نبایست خواند

... 

 تان، جمله پاره شده استدل و دست  از او یک نظرتان به چشم آمدست

 باشد شب و روز این ماه پیشکه   مرا چون نگردد دل از عشق ریش
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دارند، از خداوند خواست تا به زندان فرستاده یوسف بعد از این که دید زلیخا و زنان دست از سرش بر نمی

 64:شود تا از ایشان برهد

 نیاز که ای رویت از نیکویی بی   بدو گفت، هر کس ز روی فراز 

... 

 نگردی به گفتارها یار او    وگر دل بتابی ز گفتار او 

 بالی فراوان خواهد رسید   و ازو بند و زندانت خواهد رسید

... 

 دلم را سوی بند و زندان هواست  همی گفت یوسف که زندان رواست 

ماجرای آمدن نانوا و ساقی به زندان پیش آمد و تعبیر رویای ایشان. تا آن که ساقی آزاد شد و با  ،بعد

 65:ا از وجود یوسف در زندان آگاه کرداو ر ،فرعونخیری، پس از شنیدن خواب أت

 نمایم به تأویل آن، راه را   من این رهنمایی کنم شاه را 

   تر ز دلها دلش نور یابنده   تر ست از ماه تابندهجوانی

 پرستی سخن گستردز یزدان   به نیک و بد هیچ کس ننگرد 

اش از زنان مصری و زلیخا بازجویی فرعون پیش از این که یوسف را بنواند و او را محرم راز خود کند، درباره

 66:کرد

 که از چیست چندان نشان تباه    شاه گاه آنشان همبپرسید از ای

... 
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 ز یوسف ندیدیم هرگز خطا    به یک بار با شه بگفتند ما 

... 

 سوی راستی میل و رغبت نمود    زلیخا به پاسخ زبان برگشود

... 

 گناهی که من کردم از من بجوی  گوی وگنه نیست کس را در این گفت

است. یوسف عزیز مصر شد و روزگاری به خوشی  توراتدرست مانند داستان در مثنوی طغانشاهی ی بقیه

گذراند و در نهایت خود را به برادران شناسند و ایشان در برابرش کرنش کردند. با وجود وفاداری چشمگیر این 

در فرجام زلیخا  این که ،یابد. آن همای در آن هست که بعدها شاخ و برگی فراوان میرات، افزودهمتن به تو

 67:طلبدرود و از او حاجت خود را مییعقوب میکند، به نزد ی خود توبه میاز گذشتهکار 

 ز چنگال دیوان برون آردم    که در کفر، نگذاردمیکی آن

 ام ز رنج آورد سوی آسانی   ام بدارد به اسالم ارزانی

 بدانسان که بودم، چنانم کند    که از سر جوانم کند دوم آن

 درستی و پاکی تن، من به جای   سه دیگر که باشم به مهر خدای

 دلش مهربان و هواجوی من  چهارم که یوسف بود شوی من 

و گاه  توراتمتن اش به ای بود از مثنوی یوسف و زلیخای طغانشاهی، که به خاطر وفاداریاین خالصه

شناسانه متنی مهم اسطورهی زلیخا، از نظر هایی مانند توبه، و افزودن شاخ و برگقرآنترجیح دادن آن بر نص 

ی گرایانهدر روزگار ما برخی از نویسندگان که گرایش قومچند ارزش ادبی چندانی ندارد.  و خواندنی است، هر

ه فردوسی نسبت دهند. این انتساب نیز مانند آنچه در اند تا یوسف و زلیخا را بدارند، کوشیده ستیزانهایران
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قرن نهم هجری رخ داده بود، دالیلی سیاسی دارد و پشتیبان آن کسانی هستند که از ارج و قدر فردوسی در 

و  الدین علی یزدی، کاستن از ارزشی ایشان نیز مانند شریفی فرهنگ ایرانی خشمگین هستند. انگیزهزمینه

ده سر از سرودن شاهنامه پشیمان شاست یا پافشاری بر این که حکیم توس به هنگام پیرانه قدر ادبی فردوسی

 است. 

اند و نه به متن یوسف و زلیخای طغانشاهی نگاهی ست خواندهبیشتر این نویسندگان نه شاهنامه را در

کس  به هر صورت، هر 68.اندپایه پنداشتهدو را هم ارزش و قدرت ادبی هرمثالً  اند، و به همین دلیل همانداخته

شاهی را داشته باشد، به ای با شاهنامه داشته باشد، و توانایی خواندن ابیات متن طغانکه آشنایی مقدماتی

بندی ی دو شخص متفاوت هستند. این جدای از آن است که زبان و واژهیابد که این دو سرودهمیسادگی در

غزنوی و همین متغیرها در متن طغانشاهی به عصر سلجوقی تعلق ـ  و صور خیال شاهنامه به عصر سامانی

سره متفاوت ی دو متن یکهای عربی و زیربنای عقیدتی برسازندهواژهدارد و بافت زبان و شمار و نوع وام

ده شقتضای شرح متن نقل شد، تفاوت یادکنم تا همین جای کار و با همین چند بیتی که به اهستند. گمان می

از آن را نقل گلچین شده هایی برای روشن شدن ارزش ادبی آن بیت، وجود اینبه خوبی نمایان شده باشد. با 

 69:کنممی

 اش چو اختر بدند سراسر به پیش  خیَر بدند اه صحابان او جم

 م را شد اکثر امید اقل دل گوی اجلوبشنیدم این گفتچو 

 که دارم بسی گوسفند و شتر  پرم رغبت حال ندارد دل

 چشم بیامد دگر باره آن شوخ  منور، معطر، منقش به خشم

 بکن فکر و اندیشه در باب ما   کنون ای سر راستان باب ما

                      
 ..XX: 1934ناظم.  68
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 !ولکن اکثر الناس الیعلمون  تو را گشت در کارها رهنمون 

ثیر وزن و استحکام شاهنامه بوده، اما بضاعت ادبی و أبرگشته سخت زیر تروشن است که شمسیِ بخت

  استعداد چندانی نداشته است. 
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 سعدی و عطار: گفتار هشتم

 

های گوناگونی را از ها و روایتزیستند، نسخهوسی و جامی میی فردشاعران و اندیشمندانی که در فاصله

ی ه مفهوم باستانی مهر و عشق دلبستگداستان یوسف و زلیخا به دست دادند، و به ویژه صوفیان و عارفانی که ب

مدار تای شریعداشتند، این داستان را تنها دستاویز قرآنی برای پرداختن به این موضوع در قالبی امن و زمینه

فراوانی که در این دوران تولید شده و تنها بخشی اندک از آن امروز شناخته های متندانستند. از میان می

کنم تا چرخش تدریجی لحن نویسندگان از ابتدای عصر شده و در دسترس است، تنها به دو مورد اشاره می

 گردد. ی مغول نمایان سلجوقی )مثنوی طغانشاهی( تا دوران حمله

 ی میل یوسف به زلیخا آورده است:داستانی درباره بوستاندر قرن هفتم هجری، سعدی در باب نهم 

  درآویخت دست یوسفبه دامان    عشق مست می چو گشت از زلیخا

  افتاده بود یوسفکه چون گرگ در     بودچنان دیو شهوت رضا داده 

  بر او معتکف بامدادان و شام    بتی داشت بانوی مصر از رخام

  مبادا که زشت آیدش در نظر   در آن لحظه رویش بپوشید و سر

  به سر بر ز نفس ستمگاره دست   به کنجی نشست یوسفآلوده غم

  سرکش درآیکه ای سست پیمان    دو دستش ببوسید و پای زلیخا

  به تندی پریشان مکن وقت خوش   به سندان دلی روی در هم مکش

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

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

  ی عمر کردی تلف؟چو سرمایه   چه سود از پشیمانی آید به کف

  وز او عاقبت زرد رویی برند    رویی خورند شراب از پی سرخ
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 که فردا نماند مجال سخن   به عذرآوری خواهش امروز کن

 حکایتی از یوسف و زلیخا را آورده است. منطق الطیرعطار نیز در 

  را به زندان بازداشت یوسفرفت    حشمت واعزاز داشت زلیخاچون 

  پس بزن پنجاه چوب محکمش   دمش با غالمی گفت بنشان این

  ین دم آهش بشنوم از دور جایکا    چنان بازو گشای یوسفبر تن 

  دید دل بارش نداد یوسفروی     آن غالم آمد بسی کارش نداد

  دست خود بر پوستین بگشاد سخت    بختپوستینی دید مرد نیک

  زار زار یوسفکرد ای میناله    زد استوارمرد هر چوبی که می

  تر زن ای صبورگفتی آخر سخت   بانگ بشنودی ز دور زلیخاچون 

  بر تو اندازد نظر زلیخاگر    خورشید فر یوسفمرد گفت ای 

  بی شک اندازد مرا در پیچ پیچ   چون نبیند بر تو زخم چوب هیچ

  بعد از آن چوبی قوی را پای دار   برهنه کن دوش، دل برجای دار

  چون ترا بیند نشانی باشدت   زیانی باشدتگرچه این ضربت 

  غلغلی افتاد در هفت آسمان    آن زمان یوسفتن برهنه کرد 

  سخت چوبی زد که در خاکش فکند   مرد حالی کرد دست خود بلند

  ین آه بود از جایگاهاگفت بس، ک    زو شنود آن بار آه زلیخاچون 

  این ز جایی نیز بودآه آن باد     بود ها ناچیزپیش ازین آن آه

  آه صاحب درد آید کارگر    گرگر بود در ماتمی صد نوحه

  زدهحلقه را باشد نگین ماتم    زدهای صد غمگر بود در حلقه

  در صف مردان نباشی مرد تو    تا نگردی مرد صاحب درد تو

  شب کجا یابد قرار و روز هم   درد عشق دارد، سوز هم هر که
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 اورنگ پنجمِ جامی: نهمگفتار 

 

عبدالرحمن جامی در قرن نهم تدوین کرده و آن ترین روایت از داستان یوسف و زلیخا را زیباترین و مفصل

( گنجانده است. این مثنوی به سلطان هفت اورنگی بزرگ خویش )را به عنوان اورنگ پنجم در هفت منظومه

دهد. حسین بایقرا پیشکش شده است و از نظر ادبی استوارترین و زیباترین نسخه از این داستان را به دست می

 ی آن با مخاطبانش را وصف کرده است:نامه خوانده است و به زیبایی رابطهجامی این مثنوی خود را محبت

  حرفی« نامهمحبت»بخواند زین     اگه شگرفیطمع دارم که گر ن

  نیارد بر سر من ماجرایی    به دورادور اگر بیند خطایی

 وگر اصالح نتواند، بپوشد    به قدر وسع در اصالح کوشد

ودن عشق در بیست و شش بیت آغاز ستامی اورنگ پنجم خویش را با ستایش خداوند در سیزده بیت و ج

ایش تو پس از ستودن عشق ابیاتی در س ،الوجودکرده است. او بعد از ستودن خداوند چند بیت در اثبات واجب

نمایان است که پیوندی میان عشق و سخن قایل است و هر دو را شاهراهِ جاودانگی و  سخن آورده و کامالً

 داند. سربلندی می

  درد دل جز آب و گل نیستتن بی   دل فارغ ز درد عشق، دل نیست

  که باشد عالمی خوش، عالم عشق   ز عالم روی آور در غم عشق

 عشق در عالم مبادادل بی   غم عشق از دل کس کم مبادا

  جهان پر فتنه از غوغای عشق است   فلک سرگشته از سودای عشق است

  غمش بر سینه نه! تا شاد باشی    زاد باشیآاسیر عشق شو! ک

  ز ذکر او بلند آوازگی یافت    ز یاد عشق عاشق تازگی یافت

 که او را در دو عالم نام بردی؟  زین جام خوردیمی اگر مجنون نه
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سخنی در بزرگداشت یوسف و زلیخا آورده و زلیخا را به عنوان نمادی برای عاشقی بسیار ستوده گاه آن

 است:

  اگرچه گویی آن را راست مانند   نگردد خاطر از ناراست خرسند

  جمالش از همه خوبان فزوده   ز معشوقان چو یوسف کس نبوده

  ش خوانندز اول یوسف ثانی    ز خوبان هر که را ثانی ندانند

 بود افزون زلیخابه عشق از جمله    نبود از عاشقان کس چون زلیخا

  به شاهی و امیری عشق ورزید   ز طفلی تا به پیری عشق ورزید

 چو بازش تازه شد عهد جوانی    پس از پیری و عجز و ناتوانی

  بر آن زاد و بر آن بود و بر آن مرد    جز راه وفای عشق نسپردهب

ن کردن جام در انبان بنیامین را اقتباس کرده و آن را به شبیه به پنهاماجرایی  ،در ابتدای داستان ،جامی

رده اش سپ. بر مبنای این داستان، یوسف چون از مادر زاده شد، به عمهاست کودکی یوسف منتقل کردههنگام 

اش چندان دل در گروی مهر او داشت که وقتی برادرش یعقوب از او کودک را طلب شد تا پرورده گردد. عمه

نبهایی را که داشت بر کمر یوسف بست و وقتی او را به نزد یعقوب پس کرد، مکری اندیشید و کمربند گرا

چو انداخت که کمربند دزدیده شده و چون آن را بر کمر یوسف یافتند، به رسم آن روزگار او را نزد فرستاد، 

چنان نزد خود نگه دارد. تنها پس اش موفق شد یوسف را همعمه ،این ترتیب خود به اسیری نگه داشتند و به

 از مرگ این عمه بود که یوسف نزد پدرش بازگشت.

 :دانسته شده است ،داستان زلیخا بیان شده که در اورنگ پنجم، پدرش تیموس، شاه سرزمین مغربگاه آن

  که در گنجینه بودش از سخن گنج   سنجدان سخنچنین گفت آن سخن

 همی زد کوس شاهی، نام تیموس   ناموسهزمین شاهی بکه در مغرب

 ی جامی است:های زنانهتوصیفتوصیف زلیخا، یکی از زیباترین 

  که با او از همه عالم سری داشت    زلیخا نام، زیبا دختری داشت
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  فروزان گوهری از درج شاهی   نه دختر، اختری از برج شاهی

  کنم طبع آزمایی با خیالش   نگنجد در بیان وصف جمالش

  شوم روشن ضمیر از عکس رویش   ز سر تا پا فرود آیم چو مویش

  ز وصفش آنچه در گنجد بگویم   نوشین لعلش استمداد جویمز 

  ز بستان لطافت سر کشیده   قدش نخلی ز رحمت آفریده

  ز سرو جویباری آب برده   ز جوی شهریاری آب خورده

  ازو تا مشک، فرق، اما نه چندان  به فرقش موی، دام هوشمندان

  میانهنهاده فرق نازک در    فراوان موشکافی کرده شانه

  وز او در نافه کار مشک، مشکل   ز فرق او، دو نیمه نافه را دل

  فکنده شاخ گل را سایه در پای   سایفرو آویخته زلف سمن

  بازز شمشاد سرافرازش رسن  سازدو گیسویش دو هندوی رسن

  نهاده از جبینش لوح سیمین  فلک درس کمالش کرده تلقین

  نون سرنگون از مشک سودهدو    ز طرف لوح سیمینش نموده

 نوشته کلک صنع اوستادش  به زیر آن دو نون، طرفه دو صادش

  واری کشیده بینی از سیمالف   ی میمز حد نون او تا حلقه

  یکی ده کرده آشوب جهان را   فزوده بر الف، صفر دهان را

  گشاده میم را عقده به دندان  اش عیان از لعل خندانشده سین

  ها شکفته گونه گونهدر او گل   ارم رویش نمونهز بستان 

  ستانیچو زنگی بچگان در گل   بر او هر جانب از خالی نشانی

  در او چاهی پر از آب حیات است  زکات استزنخدانش که میم بی

  بود گرد آمده رشحی از آن چاه   به زیرش غبغب ار دانا برد راه
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  است و هم گرداب آنجاکه هم چاه    قرار دل بود نایاب آنجا

  به گردن آورندش آهوان باج   تر از عاجبیاض گردنش صافی

  گل اندر جیب کرده پیرهن را  بر و دوشش زده طعنه سمن را

  کف امیدشان نبسوده گستاخ   دو نار تازه بر رسته ز یک شاخ

  عیار سیم، پیش آن، دغل بود   ز بازو گنج سیمش در بغل بود

  دل پاکان عالم از دعا پر   پاکیزه چون درپی تعویذ آن 

  رگ جان ساخته تعویذبندش  رویان به جان کرده پسندشپری

  دو ساعد آستینش کرده پر سیم   ز تاراج سران تاج و دیهیم

  نهاده مرهمی بهر دل ریش  اندیشده هر محنتاش راحتکف

  هارقمها زده از مهر بر دل  هابه دست آورده ز انگشتان قلم

  فزوده بر سر بدری ، هاللی   دل از هر ناخنش بسته خیالی

  ز زور پنجه، مه را کرده رنجه  به پنج انگشت، مه را برده پنجه

 ز باریکی بر او از موی بیمی  میانش موی، بل کز موی نیمی

  اش بیم گسستنکز آن مو بودی   نیارستی کمر از موی بستن

 افشار بشنوبیا وین سیم دست افشار زرین پس خمش شوز دست

  حصار عصمتش اندیشه را راه   نداده در حریم آن حرمگاه

  بنی حسن را سیمین ستون است  سخن رانم ز ساق او که چون است

  نور، مستورولی از چشم هر بی   بنامیزد! بود گلدسته نور

  درآمد از ادب پیشش به زانو   صفای او نمود آیینه را رو

  که فیض نوریاب از روی او شد   زانوی او شدآیینه هماز آن 

  رخ دولت در آن آیینه بیند  زانو نشیندبه وی هر کس که هم
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  چون او در لطف کس صاحب قدم نیست  قدم در لطف نیز از ساق کم نیست

  که خواهد بود قاصر هر چه گویم   ندانم از زر و زیور چه گویم

  که در هر یک خراج کشوری داشت  داشتپر از گوهر به تارک افسری 

  همی برد از دل و جان لطف آن، هوش  ی گوشاش که بود آویزهدر و لعل

  شدی گنج جواهر جیب و دامن  اش گوهر ز گردناگر بگسستی

  هزاران عقد گوهر را بها بود   مرصع موی بندش در قفا بود

  اندر پایش افتادکه شد خلخال و    نیارم بیش ازین از زر خبر داد

  ی رومی و چینیبه زیبا دیبه   گهی از عشوه در مسندنشینی

  ی مصری و شامیز زرکش حله   ی ایوان خرامیگهی در جلوه

  نبوده بر تنش جز خلعتی نو   به هر روز نوی کافکنده پرتو

  که در آغوش خود دیدی تنش را   ندادی دست جز پیراهنش را

 ش کردیرویان پرستاریپری  ش کردیسهی سروان هواداری

آنچه در توصیف پنجاه و پنج بیتیِ جامی از زلیخا چشمگیر است، نخست، دقت و شرح و بسط کالم است 

شود. توصیف جامی از یوسف بسیار مختصر و انتزاعی است که به این گستردگی در توصیف یوسف دیده نمی

گذشت ندارد. جامی در وصف یوسف بیشتر به محبت و مهر دیگران به را انگیزِ آنچه بوی خیال و هیچ رنگ و

ای چنین ماهرانه و کید دارد و ارج و قربی که در دلها داشته، و تنها در مورد زلیخاست که تصویرپردازیأوی ت

 کید بر نمادها و رمزگانأها، تگر در این بیتی دیدهد. نکتههای سر تا پای وی را به دست میدقیق از زیبایی

ست که در گام ا ایماند. این همان چارچوب نظریی بعدی میحروفی است که به سخن حروفیه و نقطویه

داند و کند و بعد این حروف را شالوده و رمزِ حاکم بر گیتی مینخست تنِ انسان را به حروف الفبا تشبیه می

 دهد. ب جهان اکبر و اصغر را با هم پیوند میبه این ترتی
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رویای زلیخا  پس از این مقدمه که به معرفی یوسف و زلیخا گذشت، جامی داستان مهر این دو به هم را با

 کند. زلیخا شبی در رویا یوسف را دید وآغاز می

 به یک دیدارش افتاد آنچه افتاد  زلیخا چون به رویش دیده بگشاد

  ندیده از پری، نشنیده از حور   ی دید از حد بشر دورلجما

  دل نی، به صد دلاسیرش شد به یک   شمایل ز حسن صورت و لطف

  وز آن آتش متاع صبر و دین سوخت  ز رویش آتشی در سینه افروخت

  که صورت کاست واندر معنی افزود   بنامیزد! چه زیبا صورتی بود

  یکی از واصالن راه بودی   از آن معنی اگر آگاه بودی

 معنی خبردارنشد در اول از   ولی چون بود در صورت گرفتار

بینیم که جامی در وصف یوسف خست به خرج داده و تنها از عشقی که دیدارش در دل زلیخا باز می

افروخته سخن رانده است. این نکته هم مهم است که به صراحت زیبایی یوسف را معنوی دانسته و گفته که 

 افت.نیمعنای نهفته در پشت آن را درد و چون زلیخا در بند عالم مادی گرفتار بود، تنها به صورت بسنده کر

نهفت، هرچند کرد و راز خود میدید و روزها را با عشق او سر میها رویای یوسف را میچنان شبزلیخا هم

 که

 نهفتن که: مشک و عشق را نتوان  خوش است از بخردان این نکته گفتن

ی زیرکش افشا کرد. اما چون حتی نام زلیخا با غم و افسردگی عشق سر کرد و راز خود را تنها نزد دایه

بی که ش آمد. این روند ادامه داشت تا آندانست، از دست کسی برایش کاری بر نمیزیباروی رویاهایش را نمی

 باز یوسف در رویا بر زلیخا پدیدار شد. زلیخا گفت:

 به پاسخ لعل شکربار بگشای  که بر جان من بیدل ببخشای

  که ای تو، وز کدامین خاندانی؟   بگو با این جمال و دلستانی

  ام منز جنس آب و خاک عالم   منام از نژاد آدم»بگفتا: 
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 اگر هستی درین گفتار صادق، کنی دعوی که: هستم بر تو عاشق

 دارجفتی رضای من نگهبه بی   دارحق مهر و وفای من نگه 

 مندز داغ عشق تو هستم نشان  مرا هم دل به دام توست در بند 

و شیدای این رویا شد و چندان در جنون پیش رفت که به امر پدرش  زلیخا چون از خواب بیدار شد واله

 خ شنیداش را پرسید و پاسزنجیری زرین بر پایش بستند. تا آن که زلیخا شبی از یوسفِ رویایی نشان و پیشه

را فرا خواند و  که وی عزیز مصر است و در سرزمین مصر مقام دارد. پس شادمان از خواب برخاست و کنیزان

ینی زیبایی زلیخا به سرزمدر همین میان آوازهگفت.  اطرافیاننشان محبوب را به گشته و گفت که عقلش باز

کنند.  اریهای دیگر رسیده بود و ده پیک از سوی ده شهریار نامدار به بارگاه تیموس آمدند تا زلیخا را خواستگ

گرداند و پیکی نزد عزیز مصر فرستاد و قصه ین گروه نبود، پدرش ایشان را بازای از مصریان در اچون نماینده

 را با او باز گفت. عزیز مصر سرافراز شد و پذیرفت تا با او ازدواج کند. 

 که از جان زلیخا بگسلد بند  چو از مصر آمد آن مرد خردمند

  تهی از خویش و، پر کرد از عزیزش  خبرهای خوش آورد از عزیزش

  همای دولتش آمد به پرواز   گل بختش شکفتن کرد آغاز

  خیالی آمد و آن بند بگشاد   ز خوابی بندها بر کارش افتاد

 ستبه گیتی در، ز خوابی یا خیالی  ستبلی هر جا نشاطی یا ماللی

به این ترتیب زلیخا با کاروانی انباشته از گنجهای گران و نفایس بسیار به مصر رفت و به عقد عزیز مصر 

اما سروشی از سوی خداوند برای او  در آمد و تازه فهمید که این همان کسی نیست که در رویا دیده است.

یم اورد و تسلزلیخا دم بر نی ،خبر آورد که عزیز مصر راهی برای وصلت با دلدار برایش خواهد گشود و از این رو

 سرنوشت شد. 
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ی پدر خود ببالید و بزرگ شد و چندان مهر پدر را به خود ویژه ساخته بود از سوی دیگر، یوسف در خانه

ک برادران را برانگیخت. جامی به جای ماجرای ردای رنگینی که یعقوب به یوسف داد، داستان عصایی که رش

 اش بر برادران و تیزتر شدن آتش حسدشان گشت.ی برتریرا شرح داده که مایه

  اشفزایسبزی و خوشی بهجتبه   اشدرختی بود در صحن سرای

  فکنده بر زمین ظل کرامت   ستاده در مقام استقامت

 بنامیزد! عجب تسبیح خوانی   پی تسبیح، هر برگش زبانی

  از آن خرم درخت سدره مانند  ش دادی خداوندبه هر فرزند که

  که با قدش برابر سرکشیدی   دم تازه شاخی بردمیدیهمان

  به دستش ز آن عصای سبز دادی   نهادیچو در راه بالغت پا 

  اشعصا الیق نیامد ز آن درخت  اشیید بختأجز یوسف که از تهب

 ات با ظفر جفتای بازوی سعی»که:   شبی پنهان ز اخوان با پدر گفت

  امبرویاند عصایی از بهشت  امدعا کن! تا کفیل کار و کشت

  افتم دستگیریکند هر جا که    که از عهد جوانی تا به پیری

 مرا بر هر برادر سرفرازی   گاه جنگ و بازیدهد در جلوه

  برای خاطر یوسف دعا کرد   پدر روی تضرع در خدا کرد

  عصایی سبز در دست از زبرجد  رسید از سدره پیک ملک سرمد

  ی دوران کشیدهنه رنج اره   ی ایام دیدهنه زخم تیشه

  نیالوده به زنگ روغن و رنگ  سنگقیمت، سبکقوت، گرانقوی

 ستستون بارگاه پادشاهی   ستپیام آورد کاین فضل الهی

به این ترتیب، بار دیگر نام درخت سدر که در داستان مصری دو برادر نیز سابقه داشت، در روایت ایرانی 

 زنده شد.
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وقتی بیدار شد، پدر که بر این ماجراها بود تا آن که شبی یوسف رویایی دید و در خواب خنده بر لب آورد. 

 اش را دیده بود،بالینش بیدار نشسته و خنده

 ی تو؟چه موجب داشت شکر خنده ی توای شکر شرمنده»بدو گفت:

  ز رخشنده کواکب یازده را  خواب دیدم مهر و مه را»بگفتا: 

 به سجده پیش رویم سر نهادند   سر داد تعظیمم بدادندکه یک

 مگوی این خواب را زنهار! با کس زین سخن، بسبس کن »پدر گفتا که: 

 به بیداری صد آزارت رسانند  مباد این خواب را اخوان بدانند

ود خاما یوسف رویای خود را با کسی در میان نهاد و برادران از آن آگهی یافتند و خشمگین شدند و بین 

قرار گذاشتند تا یوسف را در چاه اندازند. فردای آن روز برادران از پدر اجازه خواستند تا به صحرا بروند و یوسف 

در  ،ها به وی برسد. امازخمی از درندگان و گرگترسد چشمرا نیز با خود ببرند. یعقوب ابتدا گفت که می

 توراتخالف آنچه در بر  ،چاهدر چاه انداختند. برهنه کردند و رضا داد و یوسف را برادران بردند و  ،نهایت

ی آن نشست و فره ایزدی و نور وجودش چندان بود که ظلمت آب بود، اما یوسف بر سنگی در کناره دیدیم، پر

جبرئیل نزدش آمد و پیراهنی را که به ابراهیم تعلق داشت برایش گاه آنو عفونت ژرفای چاه را از میان برد. 

 آورد و نوید داد که روزی برادران در پیشگاهش خوار خواهند شد. 

یوسف سه روز در چاه ماند تا آن که کاروانی از مدین از آنجا گذشتند و مردی دلو در چاه انداخت و او را 

بیرون کشید. برادران که در آن حوالی به انتظار نشسته بودند نزد کاروانیان رفتند و ادعا کردند که یوسف غالم

 شان بوده است.

 سر از طوق وفا تابنده است    ما را بنده است این»گرفتندش که: 

  ره بگریختن گیرد به هر چند   پیوندبه کار خدمت آمد سست این

 فروشیمبه هر قیمت که باشد می   نکوشیماش ازین پس میدر اصالح

 ایشان خریدشبه اندک قیمتی ز    جوانمردی که از چه برکشیدش
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رفت. او یوسف را با خود به کسی که او را از چاه برگرفته بود مالک نام داشت و تاجری بود که به مصر می

ی غالم عبرانیِ زیبارویش پیش از او به این سرزمین رسیده بود و عزیز مصر را حالی که آوازه، در مصر برد

اش کرده بود. هنگامی که مصریان برای دیدن او و عرضه شدنش گرد آمده و هنگامه کرده خواهان خریداری

ه هوش آمد دریافت که بودند، زلیخا که برای گردش از شهر خارج شده بود، او را دید و از هوش رفت. وقتی ب

 زلیخا که تاجی ،کنند. اماوزن او زر و مشک و لعل نثار میاند و هممصریان در طلب یوسف به رقابت برخاسته

ی ایشان پیشی گرفت و یوسف را با وجود مخالفت عزیز مصر خریداری کرد. جواهراتی شاهوار داشت، از همهو 

علت مخالفت عزیز آن بود که شاه مصر خواستار خریدن یوسف بود. اما عزیز با تدبیری که زلیخا به او آموخته 

 ذیرد. بود، از شاه اجازه گرفت تا یوسف را صاحب شود و او را به فرزندی بپ

ی عزیز مصر رفت و زلیخا سراسر وقت خود را صرف خدمت کردن به وی کرد یوسف به خانه ،به این ترتیب

سان نپوشد. یوسف آورد تا هیچ دو روزی از سال را لباسی هم ی شاهوار برایش فراهمو سیصد و شصت جامه

دوه ی انجرای برادران حسود و به چاه افتادن را تعریف کرد و مایهنیز در این میان به زلیخا اعتمادی یافت و ما

 زلیخا شد.

  ها راه باشدها به دلکه از دل   گاه باشدآبلی داند دلی ک

  به قصد فصد سوی نیش میلی   ستم که روز کرد لیلیشنیده

 به وادی رفت خون از دست مجنون  چو زد لیلی یکی نیش از پی خون

ا اش کند. امی به صحرا گسیلیوسف که این همدلی را از بانویش دید، از او درخواست کرد تا برای چوپان

 ها به صحرا فرستاد و پیرامونش را از نگهبانانچین شده از بهترین برهای دستزلیخا او را با پیراهنی زرین و گله

 پر کرد. 

زلیخا از احتیاط دست برداشت و به یوسف میل کرد. این در حالی بود که یوسف از ترس وسوسه  ،در نهایت

کرد. در حدی که اندوه زلیخا از خودداری او توجه کنیزانش را برانگیخت و باعث شد که در آخر نمی به او نگاه

 اش راز بگشاید:نزد دایه
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 ر کار، داناسّای چندان به نه همانا  ای مهربان مادر! »بگفت: 

  وز آن جان جهان حاصل چه دارم  بر دل چه دارم دانی که مننمی

  ولی نبود به من هرگز نگاهش  اشز من دوری نباشد هیچ گاه

  دو چشم خود به پشت پای دوزد   چو رویم شمع خوبی برفروزد

 که پشت پاش به باشد ز رویم   بدین اندیشه آزارش نجویم،

از  گاهآندارد. دایه با یوسف از عشق زلیخا سخن گفت و یوسف گفت که خیانت به عزیز مصر را روا نمی

زلیخا خواست تا او را به کاری بگمارد تا هنگام انجام این خدمت از نزد او دور باشد. زلیخا او را به باغبانی باغی 

س ک صد کنیز زیبارو را به خدمتش فرستاد و گفت که هرگاه آنگماشت که با گیاهانی زیبا آراسته شده بود. 

اه گآنخواهد از آن میان تصاحب کند، و در این اندیشه بود که یوسف به هریک از ایشان میل کرد، شبرا می

آمیزد. در نخستین شب، کنیزان عشوه و کرشمه آغاز کردند. ش بخوابد و به جای او با یوسف درخود در بستر

 شان یکتاپرست و پرهیزگار شدند. رز داد و با یک موعظه همهاما یوسف ایشان را اند

سف بنا ی یوعشرتگاهی برای وسوسهاش بخشید تا زلیخا که دید باز هم ناکام مانده، ثروتی سرشار به دایه

 نهد:

  سرایی کرد بنیادزر اندوده   دست استادبه حکم دایه زرین

  مثل زمانهچو هفت اورنگ بی    در اندرهم، در آنجا هفت خانه

  رنگو صافی و خوشصقالت دیده    مرتب هر یک از لون دگر سنگ

  که هر نقشی و رنگی بود از او گم   چون چرخ هفتمبه هفتم خانه هم

  ها ساختز وحش و طیر، زیبا شکل   مرصع چل ستون از زر برافراخت

 اذفر غزالی ناف او پر مشک    به پای هر ستونی ساخت از زر

... 

  مثال یوسف و نقش زلیخا   در آن خانه مصور ساخت هر جا
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  ز مهر جان و دل با هم معانق   به هم بنشسته چون معشوق و عاشق

  ز حسرت در دهانش آب گشتی    اگر نظارگی آنجا گذشتی

  بر او تابنده هر جا ماه و مهری    همانا بود سقف آن سپهری

  ز چاک یک گریبان بر زده سر   عجب ماهی و مهری! چون دو پیکر

  چو در فصل بهاران تازه گلزار    نمودی در نظر هر روی دیوار

  شاخ تازه گل پیچیده با همدو    به هر گل گل زمینش بیش یا کم

 دو گل با هم به مهد ناز خفته    ز فرشش بود هر جایی شکفته

ای یوسف را به درون گنبد هفتم کشید و درها را بست و قفل کرد و بعد زلیخا خود را بیاراست و به بهانه

 او را به خود خواند. 

  همی بردش درون، خانه به خانه    دستور از افسون فسانهبدین 

  ای دیگر همی راندبه هر جا نکته   ای دیگر همی خواندبه هر جا قصه

  اش بیرون ز شش درنیامد مهره   به شش خانه نشد کارش میسر

  گشاد کار خود از هفتمین جست   به هفتم خانه کرد او را قدم چست

  سیاهی را بود رو در سفیدی    ناامیدیبلی نبود درین ره 

 به نومیدی جگر خوردن نشاید    ز صد در گر امیدت برنیاید

 از آن در سوی مقصد آوری راه    دری دیگر بباید زد که ناگاه

ی هفتم به هر گوشه که نظر نگریست، اما در خانهگرفت و او را نمیمیچنان چشم از زلیخا بریوسف هم

را در  میل او ،دید. پس تاب نیاورد و به زلیخا نگاه کرد و به این ترتیبآغوشی خودش و زلیخا را کرد نقش هم

خود یافت. اما باز خودداری کرد. چون زلیخا از او دلیلش را پرسید، گفت که از کیفرِ خداوند بابت زنا و خشم 

هراسد. زلیخا پاسخ داد که حاضر است عزیز را با ریختن دارویی در شرابش مسموم عزیز مصر بابت خیانتش می

 چنان راضی نبود:یوسف به نیازمندان ببخشد. اما یوسف همی گناه ی اموالش را به عنوان کفارهکند و همه
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  که آید بر کسی دیگر گزندم   ام کافتد پسندمآن کس نی»بگفت: 

  تو را فرمود بهر من کنیزی    بر عزیزی کز عزیزی خصوصاً

  ش؟به رشوت کی سزد آمرزگاری   شگزاریخدای من که نتوان حق

 آمرزش کجا رشوت پذیرد؟ در   به جان دادن چو مزد از کس نگیرد

به این  ،گرفت و این دوزلیخا تهدید کرد که خود را خواهد کشت و خنجری برکشید. یوسف دست او 

شد، چشمش به ای که یوسف داشت تسلیم هوس میبه آغوش هم فرو رفتند. اما درست در لحظه ،ترتیب

ای افتاد و چون دریافت که آن بتی است که برای احترام گذاشتن به او، در برابر این ای زرین در گوشهپرده

یوسف از آن سراها گاه آندای خود شرم کرد و دست از زلیخا بداشت. اند، از خای بر رویش کشیدهصحنه پرده

ریخت. تا آن که در درگاه نخستین شکست و فرو میها میبیرون دوید و با رسیدنش با هر در با یک اشاره قفل

تر به عزیز مصر سرا زلیخا به او رسید و پیراهنش را از پشت گرفت و درید. اما یوسف گریخت و کمی پیش

را فاش برخورد که با اطرافیانش به خانه باز آمده بود. یوسف برخورد با او را به تعارف برگزار کرد و ماجرا 

او را لو داده، و به این شکل بود که به یوسف دید گمان کرد را با هم عزیز نساخت. اما زلیخا وقتی یوسف و 

 عزیز از شنیدن سخنش خمشگین شد و به یوسف گفت:درازی به او را داشته است. تهمت زد که قصد دست

  عفاک اهلل چه بد بود این که کردی؟   نه دستور خرد بود این که کردی

 جز احسان، اهل احسان را مکافات    شاید درین دیر پرآفاتنمی

  به کافر نعمتی طغیان نمودی   تو احسان دیدی و کفران نمودی

 نمک خوردی، نمکدان را شکستی    گزاری رخت بستیز کوی حق

گویی متهم کرد. اما زلیخا و بانویش را به دروغ بود که یوسف میل زلیخا به خویش را افشا کردجا این در

 تر از وی بود:دستدر به کار بردن زبان چیره

  به پاکی یاد کرد اول خدا را    زلیخا چون شنید این ماجرا را

  به فرق شاه مصر و تاج و افسر   وز آن پس خورد سوگندان دیگر
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  که دولت ساخت از خاصان شاهش    و جاهش به اقبال عزیز و عزّ

 گواهان چیست؟ سوگندبیگواه    بلی چون افتد اندر دعوی و بند

  اندیشی سوگندخوارهدروغ    کند سوگند بسیار، آشکاره

 «یوسف از نخست این فتنه انگیخت»که:    پس از سوگند، آب از دیدگان ریخت

عزیز فریب این سوگندها را خورد و یوسف را به زندان فرستاد. یوسف در زندان دست به دعا برداشت و از 

آن حضور داشت، ای رخ داد و در مجلسی که عزیز هم در اش آشکار شود. پس معجزهگناهیخواست تا بیخدا 

گناهی یوسف گواهی داد. پس عزیز زنش را سرزنش کرد و یوسف را از کودکی سه ماهه زبان باز کرد و به بی

زدند که چگونه نتوانسته دل از اما زنان مصری که از قضیه خبردار شده بودند زلیخا را طعنه میزندان رهاند. 

تن زلیخا برای بس دل بدو سپارد.اش چندان زیبا نیست که عشق غالمی برکند و چطور است که در نظر بنده

دهان مردم زنان مصری را به جشنی فراخواند و ترنج و کاردی به دست همه داد و یوسف را به ایشان نمود و 

 ی روی او شدند که دست خود را به جای ترنج بریدند. همه چندان شیفته

  ها بریدیدز تیغ مهر او کف   یوسف را چو دیدید»بدیشان گفت: 

 «بدارید از مالمت کردنم دست   ام هستاگر در عشق وی معذوری

ی امروزینِ کف کسی از چیزی بریدن از آن برخاسته همان بیتی است که عبارت عامیانهاحتماال و این 

 است. 

یک از ایشان  زنان مصری از سویی یوسف را به نرمی و مدارا با زلیخا سفارش کردند و از سوی دیگر هر

بود که یوسف از جا این د تا از این نمد کالهی برای خود بدوزد و او را به کنار خویش دعوت کند. درکوشی

 :نالید که ایشان به تنگ آمد و نزد خداوند

  مرا زندان به از دیدار اینان    ام در کار اینانعجب درمانده

 ببینمکه یک دم طلعت اینان    به، ار صد سال در زندان نشینم

 اش بنددعای او به زندان ساخت   چو زندان خواست یوسف از خداوند
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د خاص و عام، شبی با عزیز مصر نزدعای یوسف به این شکل برآورده شد که زلیخا بعد از بدنام شدن 

ازد و اش شده، به دست او بسپارد تا به زندانش اندی بدنامیآمیخت و از او خواست تا یوسف را که مایهدر

آزارش کند تا به این ترتیب گمان مردم در این مورد که دل در گروی عشق وی دارد، از میان برود. عزیز 

تر از یوسف کنندهنی تهدیدد. زلیخا بار دیگر با لحسرنوشت یوسف را به زلیخا وا نها ،به این ترتیب ،پذیرفت و

بان پیام فرستاد کام خواست و چون باز پاسخ منفی شنید، او را به زندان انداخت. اما باز تاب نیاورد و به زندان

 تا بند و زنجیر از دست و پایش بگشاید و سرایی قابل تحمل در آنجا برایش فراهم آورد. 

نمود و در این میان بود که دو کرد و ایشان را یاری میبندانش دستگیری مییوسف در زندان نیز از هم

ا دپیشکار شاه را به زندان فرستادند و ایشان از رویای خویش با او سخن گفتند و یوسف به یکی خبر داد که فر

ساقی شاه که طبق سخن یوسف آزاد شده بود، کنند و دیگری را مژده داد که رها خواهد شد. اعدامش می

که با وی کرده بود از یاد برد و تازه چند سال بعد به یاد آورد که قول داده بوده که از وضع یوسف به را عهدی 

ی زرد را دیده بود که شاه مصر خبر برساند. آن هم موقعی بود که شاه رویای هفت گاو الغر و هفت خوشه

 بلعند. ی سبز را میوشههفت گاو فربه و هفت خ

یوسف در زندان راز رویا را نزد ساقی گشود و از بند رهایی یافت. اما پیش از خروج از زندان شرط کرد که 

اش گواهی خواهند و ایشان گرد آمدند و چنین کردند. ی پاکدامنین مصری را حاضر کنند و از ایشان دربارهزنا

گناهی یوسف و عشقی که نسبت به او دارد گواهی داد. پس جو کردند و او نیز به بیواز زلیخا نیز پرسگاه آن

شاه دستور داد یوسف را از زندان آزاد کنند و بعد از آن که تعبیر خوابش را از دهان وی شنید و تدبیر این کار 

سازی غله برای روزگار رزان و ذخیرهرا او نشانش داد، تصمیم گرفت خودِ او را بر کارِ ساماندهی محصول کشاو

یشین عزیزِ پکار یوسف باال گرفت و مقام و جایگاه عزیز مصر را به چنگ آورد و  ،قحطی بگمارد. به این ترتیب

که شوهر زلیخا بود، از این تنزل مقام اندوهگین شد و مدت کوتاهی پس از آن درگذشت، در حالی که زلیخا 

 را نیز غمگین در خانه به جا گذاشته بود:

  پشت خم کرد ز بار هجر یوسف    زلیخا روی در دیوار غم کرد
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  نه از اندوه یوسف خاطر آزاد    نه از جاه عزیزش خانه آباد

  سرا کار وی این استدرین حرمان   فلک کو دیرمهر و زودکین است

 یکی را افکند چون سایه بر خاک   یکی را برکشد چون خور بر افالک

زلیخا که از عشق یوسف دیوانه شده بود، به گورستانی رفت و در آنجا مسکن گزید و در مدتی کوتاه موی 

د ای از نی خانه گزیدر کلبهگاه آن سرش سپید و سرو قامتش خم شد و به پیرزنی دردمند دگردیسی یافت.

آمدند. زلیخا دیرزمانی را فغان در میهای در و دیوار نیز همراه با او به نالید، نیکه هرگاه از دوری یوسف می

اش اش دریافت که این بت او را به خواست دلبا این سختی سپری کرد، تا آن که روزی هنگام پرستیدن بت

 نخواهد رساند. پس بت را شکست و در درگاه خداوند یگانه سر فرود آورد.

گذشت، زلیخا عنان اسبش را گرفت و از او بابت ظلمی که بر روزی که یوسف در خیابان شهر میگاه آن

 بروی رفته بود دادخواهی کرد. یوسف او را نشناخت، اما چون توحید در دل زلیخا ریشه دوانده بود، سخنش 

گاه آنثیر گذاشت و وی را به خلوت خود فرا خواند و حال و روزش را پرسید. زلیخا خود را شناساند و أاو ت

 میان آن دو جریان یافت: گوییوگفت

 «از دست شد دور از وصالت»گفت:    «کو جوانی و جمالت؟»بگفتا: 

 «از بار هجر جانگدازت»فت: گ  «خم چرا شد سرو نازت؟»بگفتا: 

 «تو غرق خون استاز بس که بی»بگفت:   «نور چون است؟چشم تو بی»بگفتا: 

 «به فرق آن تاج و دیهیمی که بودت؟  کو زر و سیمی که بودت؟»بگفتا: 

  ز وصفت بر سر من گوهر افشاند   رانداز حسن تو هر کس سخن »بگفت: 

  اش پاداش کردمپاشیبه گوهر    سر و زر را نثار پاش کردم

 «کنون دل گنج عشق، اینم که هستم   نماند از سیم و زر چیزی به دستم

 «ضمان حاجت تو کیست امروز؟   حاجت تو چیست امروز؟»گفتا: ب

 حاجت را ضمانینخواهم جز تو    ام آزرده جانیاز حاجت»بگفت: 
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 «به شرح آن گشایم از زبان، بند   اگر ضامن شوی آن را به سوگند

 یوسف پذیرفت که برای روا ساختن خواست او تالش کند:

 «روا سازم به زودی، گر توانم   که هر حاجت که امروز از تو دانم»

  بدان گونه که خود دیدی و دانی   اول جمال است و جوانی»بگفت: 

 گلی از باغ رخسار تو چینم    دیدار تو بینم دگر چشمی که

 «روان کرد از دو لب آب بقا را    بجنبانید لب، یوسف دعا را

آنچه ابتدای کار بود نیز زیباتر شد. یوسف  کوری از چشم و پیری از روی و تن زلیخا رفت و از ،به این شکل

جبرئیل برایش پیام آورد  ،دریافت که خواست اصلی زلیخا رسیدن به وصل وی است. در این هنگامپس از آن 

 که خداوند عقد او و زلیخا را در آسمان بسته و به این شکل یوسف جشنی برگزار کرد و با او ازدواج کرد.

  که بندد با زلیخا عقد پیوند   یوسف از خداوند چو فرمان یافت

  نهاد اسباب جشن اندر میانه    اساس انداخت جشن خسروانه

  به تخت عز و صدر جاه بنشاند   شه مصر و سران ملک را خواند

  بر آیین جمیل و صورت خوب    به قانون خلیل و دین یعقوب

  یکتا گوهر آوردبه عقد خویش     زلیخا را به عقد خود درآورد

  کنار خویش بالین سرش کرد   ز رحمت جای بر تخت زرش کرد

 ی نشکفته را چیدز باغش غنچه    چو یوسف گوهر ناسفته را دید

 گل از باد سحر نشکفته چون ماند؟  این گهر ناسفته چون ماند؟»بدو گفت:  

  ستی باغم نچیدهولی او غنچه   ستجز عزیزم کس ندیده»بگفتا: 

 رگ بودبه وقت کامرانی سست    به راه جاه اگر چه تیزتگ بود

 ز تو نام و نشان پرسیده بودم   به طفلی در، که خوابت دیده بودم

  به من این نقد را بسپرده بودی    بساط مرحمت گسترده بودی
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 که کوته ماند از آن دست خیانت    بحمد اهلل که این نقد امانت

 آفتی تسلیم کردمبه تو بی   خوردمدوصد بار ارچه تیغ بیم 

  اش مهر بر مهرشنید، افزود از آن   چهرچو یوسف این سخن را ز آن پری

 کجا معشوق با عاشق ستیزد    ز حرفی کز کمال عشق خیزد

و شادکامی زیستند، تا آن که یوسف روزی از جبرئیل خبر  یوسف و زلیخا برای چند سالی با هم به خوشی

یافت که به زودی مرگش فرا خواهد رسید، پس جانشینی برای خود برگزید و مصر را به وی سپرد و اندرزش 

که از فغان مردمان از مرگ یوسف خبردار شده بود، تا سه روز از غم  ،داد و روی در نقاب خاک کشید. زلیخا

ا انگشت بیرون آورد و بر خاک دلدارش چشمان را بمرگ او بیهوش ماند و بعد بر سر آرامگاهش رفت و در آنجا 

های بسیار خواندند و او را در کنار یوسف به افکند و به همان زخم از دنیا رفت. مردمان در مرگ زلیخا نوحه

سو فراوانی نهادند، در آنخاک سپردند. اما تقدیر چنین بود که پیکر یوسف را در هر سوی نیل که به خاک می

خاست. پس تدبیری اندیشیدند و تابوتش را از سنگ میسالی و قحطی برو رفاه بود و در سوی دیگر خشک

هایش را با قیر مسدود کردند و او را در ژرفای نیل مدفون کردند تا برکت در هر دو سوی رود ساختند و رخنه

 باقی بماند. 
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 ی موالنا شاهینمنظومه: گفتار دهم

 

شده توسط شخصی به نام شاهین اهمیت و های مربوط به داستان یوسف، اشعار سرودهدر میان منظومه

ارزش فراوان دارد. این از سویی به خاطر محتوای ویژه و بیان خاص شاعر است و از سوی دیگر بدان دلیل که 

شده در میان . مثنوی یادای منظوم از آن را به دست دهدوفادار بماند و ترجمه توراتشاهین کوشیده به متن 

ای کمیاب از آن را به رم که نسخهناشناخته است و من از دوست عزیزم کاوه دانیالی سپاسگزا اهل فن کامالً

 دستم رساند. 

دانیم که شاهین شاعری ایرانی ی این منظومه اطالعاتی بسیار اندک داریم. تا این حد میدر مورد نویسنده

یراز زاده شده است. او مردی دانشمند بوده و شعر و گوست که دین یهودی داشته و در کاشان یا شو پارسی

آشنایی  توراتحتوای های گوناگون اسالمی و مسیحی در مورد مشناخته و به روایتادب پارسی را خوب می

و به صورت است که به پارسی ترجمه شده  توراتنام دارد و متن  تشاهین توراداشته است. اثر مهم وی، 

ارسی نوشته شده و چنان که شاعر در آن تصریح پمثنوی درآمده است. اصل متن به خط عبری و به زبان 

  میالدی( سرایش آن را به پایان برده است. 1347هجری ) 728کرده، به سال 

 برآمد روزگاری حول بگذشت   ز هجرت هفتصد و عشرین ابا هشت 

و این هم نامحتمل و نادرست  70،داند که به فارسی شعر سرودهای میآمنون نتصر او را نخستین یهودی

زیستی یهودیان هفت قرن تاریخ ادب پارسی را داریم و دو هزار و سیصد سال همنماید. چون پیش از شاهین می

                      
 .37: 1352نتصر،  70
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به  این یکی از اقوام ایرانی را، و بنابراین بسیار بعید است که در سراسر این دوران هیچ شاعر یهودیچوهم

گوی این سخنِ نتصر درست است که شاهین در میان شاعران پارسی ،پارسی شعری نسروده باشد. به هر صورت

 یی بخارایی )درگذشتهاند. چنان که خواجهیهودی نامدار و پیشتاز است و همتایانش به کار او نظر داشته

 اش گفته که:درباره( که خود یهودی است .م 1606

 عیفی، باز مانیتو گنجشک ض  توانیبه شاهین همرهی کی می

ی روایتش از بندی و شیوهی نظامی و واژهست که وزن و صور خیال آن از خمسها ایمثنوی تاشاهین تور

ترین شود. یکی از مفصلثیر پذیرفته است. حجم کلی آن به شانزده هزار بیت بالغ میأی فردوسی تشاهنامه

 را دارد، فصل نهم است که توراتهای کتاب، که بیشترین حجمِ تفسیر و عناصر افزوده نسبت به اصلِ بخش

بخش مربوط به داستان یوسف در کند. گیرد و داستان یوسف و زلیخا را روایت میسه هزار بیت را در بر می

از دیرباز برجسته و مهم بوده است. چنان که دکتر نتصر در منتخب اشعار پارسی یهودیان، بخش  تورات شاهین

 درو شیمون حاخام که نخستین ناشر این کتاب در ایران هست نیز نقل کرده که ی آن را نقل کرده عمده

کرمانشاه دیده، و پدرِ وی بخشِ مربوط به یوسف را در مراسم به خط عبری در را ای از آن نسخهدوران کودکی 

 71.خوانده استی دیگران میدینی برا

درانش بیشتر شود، و این که پدرش او را از برابا شرح زایش یوسف آغاز می شاهین توراتاین داستان در 

دوست داشت و پیراهن زربفتی به وی هدیه کرد که حسد برادران را برانگیخت. جالب آن است که شاهین تا 

 حدودی از برادران هواداری کرده است:

 وگر این نشنوی سختت برآید   گزین فرزند را کردن نشاید

 مانی ببندیکه از ناگه نه در   بگیر از یوسف و یعقوب پندی

                      
 ث.ـ  : ت1378شاهین تورات،  71
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 تر داری نه نیکوستیکی را دوست  به یک سان دار فرزندانت را دوست

 قیقت با خود و با او به کینیح   دوستی آزار بینیتو زآن دل

 شاهین رویاهای یوسف را با وفاداری کامل به تورات نقل کرده است:

 به وقت صبح هنگام سحرگاه  اگاهنهشبی در خواب دید یوسف ب

 گشتها هر سو همی بگیرد پشته  ای دید بسته در دشتده و دو پشته

  فکندی دیگران را در نژندی   ی او سربلندیگرفتی پشته

... 

 تابکه یازده اختر و خورشید و مه دگر ره باز یوسف دید در خواب

 نه از روی زمین از چرخ اخضر کردند یکسربه پیشش سجده می

 خود یوسف ــ قرآنو متفاوت با سخن  توراتمطابق روایت  ــ پس از آن برادران به دشت رفتند و یعقوب

را برای وارسی کار برادران به سرزمین شِخِم )شکیم( فرستاد. برادران قصد جان او را کردند اما رئوبن )روبین( 

 بود ایشان را بازداشت:تر بزرگکه از همه 

 مان بر روی ستمکارنباید گشت  رئوبن گفت با ایشان که زنهار

 کسی با جان خود هرگز ستیزد؟ برادر را کسی خون چون بریزد؟

اه، چبعد از افتادن یوسف به مثالً  عناصری در داستان وارد شده که رنگ و بویی اسالمی دارد. ،اینوجود با 

چنین کاروانی که در نهایت یوسف را از یهودا و شمعون و دهد. هماش میرود و دلداریجبرئیل نزد او می

چنین این نکته که شمعون یوسف را غالمی دزد و به نام مالک عربی تعلق داشت. همصفدر خرید، به تاجری 

های کتبی برای فروش یوسف گرفت، همگی از افزوده بدکار خواند و مالک در مقابل از او و برادران سندی

های هایی وجود دارد که در سایر مثنویبخش شاهین توراتایرانیِ دوران اسالمی به داستان است. در داستان 

 رادرانباز با ب یوسف بعد از فروخته شدن و در بند شدنجا این درمثالً  شود.یوسف و زلیخای پارسی دیده نمی

پوست هست که با یوسف به سازد، یا در کاروان مالک غالمی سیاهشود و ایشان را شرمگین میمیرو روبه
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کند. این افکند و زاری میچنین بعد از رسیدن به گور مادرش خود را بر خاک میکند. همخشونت رفتار می

های یهودیِ تفسیر های خودِ شاهین و حلقهافزودهاحتماالً  شوند،ر دیده نمیهای دیگعناصر که در داستان

هایی دیگر، مانند گفتگوی طوالنی یعقوب و برادران و آورده شدنِ گرگی عهد عتیق در ایران هستند. بخش

تر در هستند که بیشهایی دست و پا بسته به عنوان قاتل یوسف و سخن گفتن گرگ و انکار این گناه، افزوده

 اند. راه یافته شاهین توراتتفسیرهای قرآن وجود دارند و از آن مسیر به 

 ،اش از پوتیفار به صورت عزیز مصر یاد کرده و زنش را با نام زلیخا خوانده است. از این روشاهین در مثنوی

در حدی که حتا جنبیدن عشق یوسف در دلش گیرد. قرار میدر درون سنت ایرانی روایت یوسف  متن او کامالً

ن شاهیگیرد. شکل می ،هارویارویی واقعی با یوسف و تنها بر مبنای شنیدهاز هم مانند روایت جامی، پیش 

 دهد:ی خریداری یوسف را چنین شرح میصحنه

 تمامش را به میدان نآمد آن روز   اندامِ دل افروززلیخای گل 

 فتاد اندر دلش از عشق غوغا  با زلیخابگفتند حال یوسف  

 که ای جانت به نور حکمت آباد  بر شوهر زلیخا کس فرستاد 

 چراغ دیده و نور بصر را  د زنهار زنهار این پسر رابه ص 

 که تا اندر جهان نامی برآری  بخر او را به هر چیزی که داری 

 که گنج عالم ارزد خاک پایش   باز لنگی از بهایشنباید  

 ولی در دست ناید ماه تابان   زر و گوهر به دست آید فراوان 

خرید یوسف تا مدتی او را همچون فرزند پرورد و تنها بعد از آن بود که به گناه شهوت مبتال  زلیخا پس از

 شد:

 وردی از آن بگذشت یک چندبپر  زلیخا پس که یوسف را چو فرزند 

 هوا گردش برآمد ناگهانی  دگر چون شد دلش زآن مهربانی 

 به دام عشق یوسف مبتال شد   ز ناگه پارسا ناپارسا شد
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... 

 از مهر او زیر و زبر شد دلش  زمام صبر از دستش به در شد

 در آفت به روی خویش بگشاد   اساس عشق را بنیاد بنهاد

آرایش و پیرایشی که برای فریفتن یوسف به کار برد، در شاهین هم در توصیف زلیخا و زیبایی وی و 

 چارچوبی همسان با جامی و شاعران دیگر اندیشیده و شعر سروده است.

 به گوهر روی و سر تا پا بیاراست   را از نو برآراستزلیخا خویش 

 ی خامبرش گویی که بود از نقره  اندامتو گویی بود سروی آن گل

 به گلبرگ گلش خالی ز عنبر  دهن چون پسته بودش لب ز شکر

 هیچ زشتی ز سر تا پا نبودش   آن حور بهشتیتو گویی بود 

 به جز یوسف نبودی در خیالش  ابا این خوبی و حسن و جمالش

اش ین داستان را از نظر ترتیب متفاوت با دیگران روایت کرده است. او ابتدا راز عشق خود را پیش دایهشاه

ا به مهمانی فرا خواند، که به بریده شدن دست بانوان انجامید. تنها پس از آن زنان مصری رگاه آنفاش کرد، 

چون بنایی مجزا وانموده ی زلیخا همکنندهکوشک وسوسهجا این بود که کوشید تا به زور با یوسف درآمیزد. در

 توان یافت:هایی از این مفهوم را میاما رگه ،نشده است

 به درد عشق یوسف سر نهاده   زلیخا بود دل در عشق داده

 به سان ماهی اندر شصتش آرد   همی کوشید تا در دستش آرد

 ز بهرش خلوت زیبا بیاراست  دایه روزی خلوتی ساخت بشد با

 ق و دیبالدر او گسترد فرش د   برآرایید جای خوب و زیبا

 به هرجایی در آنجا عود و عنبر   متن مجمر بسوزانید اندر

 جمالش بود خرم نوبهاری   برآرایید خود را چون نگاری

 که بودی بود در بند وصالش   لشبر آن خوبی و زیبایی جما
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 ش زلیخا شاد بنشاندابر خویش  به خلوت یوسف صدیق را خواند

 یکایک جمله درها را فرو بست   ی نادان به در جستروانه دایه

 کرم کن بیش از این ما را مرنجان  زلیخا گفت با یوسف که ای جان

 نظر کن بر کنیز رایگانی   مکن زاین بیش با ما سرگرانی

... 

 ز خشم حق دمی بر خویش لرزید  ها از وی بشنیدچو یوسف این سخن

 دلش پژمرده زار و ناتوان شد   ها از گل رویش روان شدرقع

 بدو یوسف بگفت ای شوخ عیار   زلیخا اندر او پیچید چون مار

 به زیبایی چو سرو بوستانی   به خوبی گرچه ماه آسمانی

... 

 قبول آمد زهی جبار اکرم   دعای یوسف صدیق در دم

  نظر در کار او گردون نهاده   بشد بر روی او درها گشاده

 روان شد در قفای او چو شیدا   زلیخا از پی او جست از جا

 جگر بریان و سوزان در هوایش   به هفتم در رسید اندر قفایش

 روان زنجیر را با قفل بشکست  در جستهچو شیر شرزه زو یوسف ب

 ی شیران نمایدبه روبه حمله   که در را وا گشاید در آن بود او

 ای ز اطلسبه دستش ماند پاره  اش بدرید از پسبجست او جامه

 سمان جستآتو گویی از زمین بر   در جستهدر یوسف ب سراسیمه ز

 خستبه دندان پشت دست خویش می  زد زلیخا دست بر دستروان می

شود. یکی از آنها به ها دیده نمیشاهین در روایت یوسف چندین نوآوری هم به کار برده که در سایر روایت

 عزیز وقتی یوسف را دید که از خلوت فرار کرده، با زلیخای خشمگینیشود. دادرسی عزیز مصر مربوط می
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عزیز فیلسوفان مصری را فراخواند تا در مورد کار گاه آنکرد. درازی متهم میف را به دستشد که یوسرو روبه

یوسف و زلیخا داوری کنند. ایشان به گناه زلیخا پی بردند و عزیز را از تنبیه یوسف بازداشتند. اما عزیز که 

 خواست از آبروریزی جلوگیری کند، در نهایت یوسف را به زندان فرستاد. می

بر خالف تفسیرهای قرآن مثالً  وفادار است. «سفر پیدایش»به  در برخی از نقاط کامالً شاهین توراتمتن 

 یوسف را نصیب زلیخا نکرده است: ،و اشعار پارسی، در نهایت

 نبودی مثل او در مصر و در شام   فَر ورا نامبزرگی بود فوتی 

 بود او را مال و ملک و گنج و دینار  عناق شاه بود آن مرد هشیار 

 به غایت نازنین و خوب و برنا  یکی دختر بد او را خوب و رعنا 

 به جز نغزی نبودش هیچ زشتی  هشتینگاری بود چون حور ب 

... 

 چو ماهش بعد چندین یک پسر شد  ز یوسف سرو سیمین بارور شد 

 مَنَشِه نام او بنهاد یوسف  یوسفبه غایت زاد پسر شد شاد 

ان یهایی که از دشمنی مبا این تفاوت که نشانه ،دارد توراتباقی روایت شاهین شباهتی بسیار با متن 

در گزارش او پر رنگ شده و به جنگ فرزندان یعقوب با مصریان و ویرانی  یهودیان و مصریان وجود داشته

 شهرهای مصریان منتهی شده است. 
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 های پسینمهگفتار یازدهم: منظو

  

تردید پیوندی نزدیک و ویژه با فرهنگ و تمدن ایرانی دارد. حتی اگر وجود داستان یوسف و زلیخا بی

باز های باستانی از دو داستانِ رشک برادران )ماجرای ایرج( یا داستان پهلوان پاکدامن و بانوی هوسنسخه

گیرد هستیم که هزار سال را در بر میرو روبه چنان با تاریخی دیرپا)ماجرای سیاوش( را نیز نادیده بگیریم، هم

شمار اند. بارها و بارها بازگو کرده ،نام یوسف و زلیخابا  ،همین روایت را ها شاعر و ادیب دقیقاًو در طی آن ده

از آنها به زبان ترکی  که برخی 72،اندشده از روی این مضمون را نود تا دانستههای ایرانیِ برساختهکل روایت

کمال  ،شکاری ،خطاییتوان از اند میآوردهنی که این داستان را به نظم دربازی ایرانیان ترکهستند. از زمره

ها در سپهر فرهنگ ایرانی چنین مورد توجه واقع داستان یوسف تنیاد کرد.  خلیفه و بهشتی ،کافی ،پاشازاده

زایی سهمگین و بارگذاری معناییِ چشمگیری را تجربه کرد. در شد و تنها در این قلمرو بود که چنین شاخه

شده های نو و بازسازیها این داستان تنها بخشی از ادبیات دینی عهد قدیم باقی ماند و نه با روایتسایر تمدن

 پردازی اهمیتی چنین مرکزی به دست آورد. ی عرفان و فلسفه و داستانروزآمد شد، و نه در زمینه

تعدادی قابل توجه از آثار ایشان نیز تمام امروز نام و نشان شمار زیادی از این شاعران را در دست داریم و 

ی ای به این نام به پارسنخستین شاعری که منظومهاحتماالً  و کمال به دست ما رسیده است. چنان که گذشت،

ی مهترجمتنِ موجود در این مورد  ترینکهنلمؤید بلخی بود که کتابش گم شده است. ادری تدوین کرد، ابو

عمعق  ،(..قبختیاری )قرن چهارم ه پس از اواست که با قلم بلعمی به دست ما رسیده است.  تاریخ طبری

                      
 .1388ذوالفقاری، زواری و  72



170 
 

خواجه مسعود قمی (، ..قجامی )قرن نهم ه ،(..قمسعود دهلوی )قرن ششم ه ،(..ققرن ششم ه)بخارایی 

(، مقیم شیرازی )قرن ..قسالم تبریزی )قرن دهم ه ،(..ق، تذروی ابهری )قرن دهم ه(.ه.ق 890ی )درگذشته

(، شهاب ..قه(، شعله گلپایگانی )قرن دوازدهم ..قنامی اصفهانی )قرن یازدهم ه وناظم هروی ، (..قیازدهم ه

 از این مجموعه 73.(..قخاوری شیرازی )قرن سیزدهم ه و پیر جمال اردستانی ،(..قترشیزی )قرن سیزدهم ه

چندین نسخه تا به امروز باقی مانده و به دست ما رسیده است. در مورد شرایط سرایش و هویت سرایندگان 

 1016روی به سال مال فرخ حسین ناظم هدانیم که میمثالً  هم اطالعاتی بیشتر داریم.های متنبرخی از این 

راه یافت و در همان فضا مثنوی  ،بیگلربیگی خراسان ،در هرات زاده شد و به دربار حسین خان شاملو .ه.ق

 1070ی در اواخر دههاحتماالً  یوسف و زلیخایش را با پیروزی از اثر جامی و در همان وزن سرود. ناظم هروی

یا  برد.پایان به  .ق ۱۰۷۲یا  ۱۰۶۲در کرد و آغاز  .ق ۱۰۵۸در ی خود را در درگذشته است و منظومه .ه.ق

سفر  هنگامی که به ،ق 1243میرزا هادی بن ابوالحسن شریف نائینی متخلّص به هادی در سال خبر داریم که 

. از میان داستان یوسف را با تطبیق بر حوادث کربال و شهادت امام حسین به نظم کشیدرفته بود، حج 

در نزدیکی  .ه.ق 1165به سال نیز نام برد که خان شهاب ترشیزی میرزا عبدهللسرایندگان دوران قاجار باید به 

هایی استوار و زیبا سروده که یکی از آنها در تربت حیدریه درگذشت. مثنوی .ه.ق 1216کاشمر زاده شده و در 

 اند. را به وی منسوب دانسته ملحدنامهی به نام اچنین مثنویاست. هم خسرو و شیرینو دیگری  یوسف و زلیخا

 /.ق ۱۱34ـ ۱۱95) لطفعلی بیگ شاملولقب با که  است آذر بیگدلیشخصیت مهم دیگر در این زمینه، 

 یتذکره و بودهاز شاعران و شعرشناسان قرن دوازدهم هجری  . ویشدهشناخته می( .م ۱۷۸۱ـ۱۷۲۲

را به پیروی از جامی سروده و قالب اصلی داستان وی را  یوسف و زلیخااش شهرتی دارد. او نیز مثنوی آتشکده

سروده شده است. آذر بیگدلی هزار و  گلشن رازظ کرده است. شمار ابیاتش دوازده هزار است و بر وزن حف

                      
 .3413پور، خیام 73
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او رسیدن یوسف به مصر و میل زلیخا مثالً  نقل کرده است. ی آتشکدهتذکرهدر پانصد بیتِ برگزیده از آن را 

 برای خریداری وی را چنین توصیف کرده است:

 فتد بر روی یاری چشم یاری   وش آن ساعت که بعد از انتظاریخ

 خبر از در نگارشدرآید بی    ناامیدی بخت یارش شود در

 برآرد از همه عالم دمی خوش   ز وصل دوست بیند عالمی خوش

 به مصر افتاد آشوبی در آن روز    افروزغرض از بیع آن مهر دل

 نخواهد دید تا بازار محشر   که چشم کس چنان هنگامه دیگر

 یوسف خروشان که بودند از غم    فروشاننزلیخا از خروش جا

 عزیز مصر را عمداً چنین گفت   چو گل بر سینه زد چاک و برآشفت

 می دولت در این نیلی خم از چیست   که امروز اضطراب مردم از چیست؟

 به مصر آورده مرد نیکنامی    عزیزش گفت کنعانی غالمی

 تو این تابنده مه را مشتری شو    زلیخا گفتش از منزل برون رو

 خرسندی توست یبخر کو مایه    الیق فرزندی توستببین گر 

 ز فرزندیش دل خرسند باشد    مرا هم بهتر از فرزند باشد

دهد، تصمیم گرفت او را به باغبانی وقتی زلیخا دید یوسف کام دل نمیچنان که در روایت جامی دیدیم، 

 بگمارد. دلیل این کار را آذر بیگدلی چنین نقل کرده است:

 کهن مرغان روایت چنین کرد از    الحان بلبل باغ حکایتخوش

 نداد از سرکشی کام زلیخا    که چون یوسف نشد رام زلیخا

 شرح راز خود کرد ،سرشک افشاند   ساز خود کردبه خلوت دایه را دم

 اش کار بر من گشته بس تنگز خوی   چو یوسف را بود دل سخت چون سنگ

 ابربه صبر آمد برون مهر و مه از    به پاسخ دایه گفتش صبر کن صبر
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 هنوز آن مه غریب این دیار است   درون یوسف از غربت فگار است

 ستجا نهادهدر اول روز پا این   ستبه این شهر از وطن تا اوفتاده

 جا گلرخان با هم نشستهدر آن    چو زیب گلشنی بیند خجسته

 گو کام دل تووگفتدهد بی    دل او هم شود رام دل تو

 به جشن باغ کرد اوقات او صرف    حرفزلیخا را پسند افتاد این 

 کزو نشنیده گوش بانگ زاغی    به باغستان مصرش بود باغی

 ددرون بوستان با دوستان ش   چو یوسف داخل آن بوستان شد

چنان ادامه یافته است. چندان که در دوران ما همرسم سرودن یوسف و زلیخا تا عصر قاجار و کمابیش تا 

های دولتی برای ساخت سریالی ی کالن رسانههای اخیر شاهد آن بودیم که وقتی قرار شد بودجههمین سال

ی قرآنی ماجرای یوسف بود که برگزیده شد. پرداختن به بازتعریف هاداستان پرهزینه صرف شود، از میان تمام

های سیاسی این روایت در روزگار ما، موضوعی متمایز و مستقل است که شاید زمانی مفهوم یوسف و استفاده

 ای از اینبرای فهم سیر این گفتمان ضرورت دارد، به دست دادن نمونه اش بنویسم اما آنچهبیابم و درباره

ی رودهس یوسف و زلیخاداستان است که به دورانی نزدیک و عصر قاجار مربوط باشد. برای این مقصود، مثنوی 

 ام.را برگزیدهاهلل خاوری شیرازی میرزا فضل

شهرتش در ادبیات در شیراز متولّد شد.  .ه.ق 1190علوی بود و در سال خاوری شیرازی از تبار سادات 

ف خاوری مثنوی یوسسروده است. چند غزل را نیز به زیبایی می ی اوست. هرانهاستاد هایقصیدهبیشتر بابت 

این منظومه بیشتر از هفت هزار بیت دارد و تقریباً  .سرود (.ق.ه 1240سال )و زلیخا را در طول شش ماه در 

)مثنوی طغانشاهی، جامی، قمی، هروی، گلپایگانی، قبل از خودش مشابه  هایمنظومه یهاموضوع یهمه

هزج مسدّس » بحردر « مفاعلین مفاعلین فعولن»وزن این مثنوی  .گیردیرا در بر متبریزی و ترشیزی( 

 :ها آغاز می شوداست و با این بیت« محذوف

 به دیده طلعت نادیده بنمای   خداوندا دلم را دیده بگشای 
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 از آن ره رهنمایی کن به خویشم   بنه از معرفت راهی به پیشم

 اش بیگانگی دهز هر بیگانه   دلم را با غمت هم خانگی ده

ی عالم، در صفت معراج، ابیاتی در کیفیت خلقت عالم، در توحید، در مناجات، در نعت حواجهاین مثنوی با 

ی منظومه سخت زیر هاداستان بندیشود. استخوانو در شرح دلیل سرایش کتاب آغاز می عدر منقبت علی

هم داستان جا این ثیر اثر جامی است و شاعر تنها گاهی از چارچوب وی خارج شده است. به عنوان مثال درأت

 74:شوداش به یوسف در خواب آغاز میی زلیخا و دل بستنگانهبا رویاهای سه

 چو بخت خاوری بربود هوشش  شبی از لب چو کوته شد خروشش

 ناز یدرآمد از درش آن مایه   در دولت به رخ کردش فلک باز

... 

 شب ماتم ز هجرت روز عیدم   بیم و امیدم یبگفت ای مایه

... 

 وز آن پس محفل آرام خود را    بگو با من، خدا را نام خود را 

 بگفتا با هزاران عشوه و ناز   درآمد در سخن سرو سرافراز

 روایمفرمان مکاندر آن فرخ   عزیز مصرم و مصر است جایم

 ز صهبای خرد پر شد ایاغش   رها گشت از پریشانی دماغش

شد که یوسف عزیز مصر است. پس پدرش تیموس را واداشت تا به این شکل زلیخا در خواب خبردار 

خواستگارانش را رد کند و از عزیز مصر پیوند او را بطلبد. عزیز مصر پذیرفت و کاروانی آراسته برای بردن 
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اه و خورشید بر او سجده که یازده ستاره و مدید خواب  عروسش به سرزمین مغرب فرستاد. در این میان یوسف

 75:مورد رشک برادران قرار گرفت. برادران در میان خود گفتند ،و از این روند اهکرد

 ز فرتوتی چسان گردیده مبهوت  ببین کاین سالخورده پیر فرتوت

 که آب چشمش از مژگان چکیده   که بر ما کودکی را برگزیده

 زندان ندارد غیر او دوستز فر  مدامش روی دل بر جانب اوست

یعقوب پس از اصرار برادران پذیرفت تا یوسف با ایشان به صحرا برود. اما پیش از آن خودش تا جایی به 

ی خود خاوری برساخته نام شجرة الوداع وی را همراهی کرد. داستان این درخت در سایر منابع نیامده و ظاهراً

اطر و به خ ــ سپرد سیرت بودیهودا، که نیک ــ شیرازی است. یعقوب در آنجا یوسف را به یکی از پسرانش

 76.این که کسی جز خدا را نگهبان یوسف قرار داده بود چنین کیفر دید که چهل سال از دیدار او محروم شود

 هل سالش جدا کردخدا از وی چ  به حفظش تکیه چون جز بر خدا کرد 

 77:برادران یوسف را به بیابان بردند و به چاهی انداختند

 در افکندند عریان تن به چاهش   نترسیدند گمراهان ز آهش

 ز دشمن شد جدا بر دوست پیوست  درون تیره چه، دل بر خدا بست

 به چاهش شد قرین از بهر یاری   دم جبرئیل از حکم باریهمان

 امین حق گرفت از نیمه راهش   نیاید تا گزند از راه چاهش

کند و از این رو سراسیمه نزد پدر در این میان خواهر یوسف در خواب دید که خطری یوسف را تهدید می

 78:رفت و پرسش کرد

                      
 .109: 1369خاوری شیرازی،  75
 .119: 1369خاوری شیرازی،  76
 .128: 1369خاوری شیرازی،  77
 .132: 1369خاوری شیرازی،  78



175 
 

 رفتهتر رفته که از مه شد فزون  کجا شد یوسف آن ماه دو هفته؟

 ؟بگو شمع مزارت را چه کردی   بگو سرو کنارت را چه کردی؟ 

را آلود یوسف را به همراه گرگی زنده نزد پدر بردند و ادعا کردند این گرگ وی برادران ردای خونگاه آن

خورند و گفت که یوسف زنده آمد و خبر داد که ددان بیابانی پیامبران را نمیدریده است، اما گرگ به سخن در

 االحزان به دشواری در غم یوسف روزگار گذراند. و در بن چاه است. یعقوب چهل سال در بیت

 .است دید که در کنعان خورشید در آستینش پنهان شده مالکِ زعر، به خوابدر این میان مردی به نام 

 79:نیز در سایر منابع سابقه نداردخواب مالک داستان این 

 نهان خورشید شد در آستینش  به چشم آمد که در کنعان زمینش

 به سر گردید مروارید بارش   دگر ره دید ابری مایه دارش 

 برچید در مخزن نهادیز ره   به ره هر گوهر از فرقش فتادی 

ی بخت رفته بود، با دیدن عزیز دریافت که خطا کرده و این کسی نیست که در این میان زلیخا که به خانه

 80:در رویا دیده بود

 که آمد بر نظر ناگه عزیزش  به روزن بود چشم سیل خیزش

... 

 برآورد از دل غمدیده فریاد   چو بر روی عزیزش دیده افتاد

... 

 فلک آخر چه خاکی بر سرم کرد  د دردگفت دیدی با دو صبه خود می

 نه این است آن که نام خود به من گفت  نه این است آنکه در خوابم سخن گفت
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 یکی گفتش میان ناله بر گوش  بسی نالید و بردش ناله از هوش

... 

 امید خاطرت از در درآمد   مخور غم کت زمان غم سرآمد

 81:کمی بعد بود که نخستین دیدار زلیخا با یوسف در بازار برده فروشان دست داد

 هپیماچو باد صبحدم شد را  سحرگه سوی دشت، آن ماه سیما

 نگاه افتاد بر درگاه شاهش   به ناگه از قضا در عرض راهش

... 

 پریرو صرعی آسا بیخود افتاد  چو بر رخسار آن مه دیده بگشاد

... 

 به خلوتگاه خود بردند بازش   نگردد تا کسی آگه ز رازش 

اش را نزد وی فرستاد و توجهی وی را دید، دایهوهر خود را وا داشت تا یوسف را بخرد، و چون بیزلیخا ش

 82:او به یوسف گفت

 ستکه یاران را به هم الفت ضروری  ستترا از یار دیرین این چه دوری

 ستکه در پای دلش پیوسته قیدی  ستزلیخا آن به دام افتاده صیدی

... 

 به پاسخ ماه کنعان سر برآورد  به پایان دایه چون افسوس خود برد

... 

 خیانت چون کنم با خواجه خویش  حرمتی پیشچه سان گیرم ره بی
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رد او ان شاگاش کند. اما کنیززلیخا کنیزان خویش را به یوسف عرضه کرد و کوشید به این شیوه وسوسه

 83:شدند و به خدای یگانه ایمان آوردند

 کیش ناپسند خود رمیدند ز   چو گفتار حقیقت زو شنیدند 

 ز ننگ بت پرستی جمله رستند   بتان ماه رو بت ها شکستند 

 به آیین خلیل اقرار کردند   زبان بر عذر شکّربار کردند 

آمیز پدید آورد و یوسف را به درون این کاخ تو در تو برد. اما باز های شهوتزلیخا هزارتویی آراسته به نقش

ش تن در ندهد، خود را خواهد کشت. یوسف به ظاهر اد و تهدید کرد که اگر به خواستشرو روبه با مقاومت او

روی موافق نشان داد، اما در فرصتی مناسب از پیش او گریخت. در این هنگام بود که درگیری زلیخا و یوسف 

 84.آغاز شد

 چو گل شد تا گریبان سر به سر خاک  ز پس در کشمکش، آن دامن پاک

 تغیّر دید در حال از گریزش   به ره بر خورد ناگاهان عزیزش

... 

 به رخ بارید، ز ابر دیده ژاله   به چشم تر ز دل برداشت، ناله

 به آسایش به بستر تکیه دادم  به راحت چون به خلوت رو نهادم

... 

 چو دزدان، پا برهنه قد خمیده   دیدهآمد ناگهان این شوخدر
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گناهی او گواهی عزیز به یوسف بدگمان شد و فرمود تا عقوبتش کنند. اما کودکی نوزاد زبان گشود و به بی

 85:شودها دیده نمیداد. خاوری نام این کودک را قاموس ذکر کرده است و این نیز در سایر روایت

 درآمد برسخن بر دوش مامش  سه ماهه کودکی قاموس نامش 

 چو گل دامان پاک او دریده   زلیخا دامن یوسف کشیده

 زلیخا پاک و یوسف جرم کیش است  اگر آن چاک پیراهن ز پیش است 

 ز تهمت دامن یوسف بود پاک  اگر از پس بود آن جامه را پاک 

شان مهمانی یوسف رهید، اما زلیخا که هدف طعنه و ریشخند زنان مصری قرار گرفته بود، برای ادب کردن

 86:داد

 به بزم عصمت باالنشینان ز روی طنز گفت: ای مه جبینان

... 

 تان زین گونه بر باد؟که طاقت رفت  محفل چه افتادشما را اندرین 

... 

 آرم کنده در پایبه زندانش در  بر آنم گر زند جز رای من رای

 87.یابد، از خداوند زندان خواستیوسف چون دید از دست مکر زنان رهایی نمی

 اند جویان زلیخاوش از او وصل چو یوسف دید کان بیهوده گویان 

 به زاری گفت: که ای دانای هر راز   در آن درماندگی برداشت آواز 

... 
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 که از کید زنانم ده رهایی   ه مردان ره فرمانروایی ب

 به کام من بود زندان گوارا  به اینان کرد باید گر مدارا 

ساالر و ساقی شاه را تعبیر کرد و بعد از مدتی ساقی در بارگاه فرعون او را به در زندان یوسف خواب خوان

 88:یاد آورد و از حضور یوسف خبر داد

 مدامت تکیه بادا بر سر تخت  بخت زمین بوسید که ای شاه جوان

 که از آنم بر ملک دیرین پیامی است  به زندان شهی عبری غالمی است 

 ز عدل پادشه مأیوس کرده  گنه محبوس کرده عزیزش بی

 89:اش بازجویی کرددان رهاند و از زنان و زلیخا دربارهفرعون یوسف را از زن

 تمامی راز دیرین بازگفتند   ز روی صدق با شه راز گفتند 

 چو دزدان دست خود یکسر بریدیم   رخ نیکوی او دزدیده دیدیم 

... 

 ها نام یوسف چو بشنید از زبان   زلیخا آن اسیر دام یوسف 

 به پاکی گفت حاش هلل حاشاک   های عشقش کرد چون پاک ریاضت

 ه هم دین است او را، هم دیانتک   بود دامان او پاک از خیانت 

فرعون یوسف را نواخت و او را ولیعهد خود ساخت و به این شکل یوسف پس از مرگ فرعون بر تخت 

یافت که راز دستیابی به وی توحید از او دادخواهی کرد و چون در ،که پیر و نابینا شده بود ،نشست. زلیخا

 90:است، از بت پرستی دست برداشت و یکتاپرست شد. در این هنگام یوسف به او روی خوش نشان داد
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 به نیرویت قوی بازوی یوسف   بگفتش که ای مهین بانوی یوسف 

 بگو تا بخشمت چندان که خواهی   یحتاج خود ز اسباب شاهی مابه 

 نخستم دیده باید کرد بینا    زلیخا گفت: زیر سقف مینا 

... 

 درآید بر تنم حسن و جوانی    شود زایل ز جسمم ناتوانی 

 به سروت آشیان بندد تذروم   شود قامت به رعنایی چو سروم 

... 

 خواستمیزلیخا شد به آن صورت که   دعوت چو آراست  یهاجابت چهر

یوسف رضا داد و این دو به عقد  ،در نهایت ،فرشتگان چهل بار برای زلیخا نزد یوسف خواستگاری کردند تا

 وراتتبرادران یوسف به مصر آمدند و داستان برخورد ایشان با یوسف طبق آنچه در  ،هم در آمدند. در این میان

خوانیم پیش رفت. تا آن که به فرجام کار یوسف درگذشت و زلیخا نیز در غم فراق او گریست و بر مزارش می

 91:ها به پایان برده استاش را با این بیتدرگذشت. خاوری شیرازی مثنوی

 ی دیرینه داردبه سینه کینه   فلک با ما نه اکنون کینه دارد 

 که از کین آخرش از پا نینداخت  کرا دیدی به گردون پایه افروخت 

 که گردون هر چه داد آخر ستاند  در اوّل هر که در دهر است داند 

 ماند بر جا نه زلیخانه یوسف    افزا سرای حیرتدر این محنت
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 یوسفی : تفسیرهای سورهزدهمدواگفتار 

 

که بیش از پیش رنگ و بویی  ،«یوسف و زلیخا» هایی با نامجالب آن که همگام با سروده شدنِ منظومه

گرفت، شمار زیادی از فقیهان و محدثان نیز به نوشتن شرح و ترجمه و تفسیرهایی رمزی و عرفانی به خود می

نی به این داستان پرداختند. از میان کسانی که به طور ای دیی یوسف روی آوردند و این بار از زاویهبر سوره

ی قمی )درگذشتهعلی بن ابراهیم  :ها یاد کردتوان از این نامی یوسف را آماج کرده بودند، میخاص تفسیر سوره

یوسف )السّتین الجامع  یتفسیر سورهکه  احمد بن زید طوسی ؛را نوشت تفسیر قمی ( که.قه. 307حدود 

 ؛ریمال علی بن علی نجار شوشت ؛مال معین معروف به مسکین فراهی ؛کرد امالرا به فارسی للطائف البساتین( 

 اند. نیز تفسیری بر این سوره نوشته (.ق ه. 1312ی ) درگذشتهسید علی بن ابی القاسم بختیاری اصفهانی و 

عباس شوشتری  محمدمفتی میراند، چنان که زبان هندی نیز در این زمینه فعال بودهدانشمندان پارسی

یم سید ابراه آورد.ی تحریر دربه رشته انوار یوسفیهچنین تفسیری را به نام  (.ه.ق 1306ی )درگذشته لکهنوی

( نیز اثر مشابهی داشته .ه.ق 1307ی )درگذشته بن سید حسین بن سید دلدار علی نقویبن سید محمدتقی 

دلدار علی نقوی العلماء سیدمحمد بن عالمه سیدعلی محمد بن سلطانالعلماء سیدتاجاست. خویشاوندش 

 تفسیر کرده است.  احسن القصصرا در متنی به نام  یوسف یسوره( نیز .قه. 1312 ی)درگذشته نصیرآبادی

گیرد. چنان که در اواسط زمین را تا دوران معاصر در بر میی نگارش متونی در این زمینه سراسر ایراندایره

ین دبستان واعظنیز اثری در این زمینه دارد به نام احمد بن محمدباقر بن محمدعلی آرانی کاشانی دوران قاجار 

  :داردخاتمه یک یک مقدمه و دوازده باب و این کتاب . و گلستان ناظرین
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و در این که چند آیه در  ،ها و کلمات و حروف آنمقدمه در ثواب فضیلت تالوت قرآن و عدد آیات و سورهـ 

و چند آیه در مطالب دیگر است و ثواب و فایده تالوت  ،و چند آیه در قصص و حکایات است ،اوامر و نواهی

 یوسف.  یشریفه یسوره

  ؛یوسف یدر سبب نزول سوره ،باب اولـ 

القصص نامیده و شریفه احسن یباب دوم در جهت آن که چرا خداوند عالم حکایت یوسف را در این سورهـ 

  ؛مالیمات و مناسبات این مطلب

  ؛و مالیمات و مناسبات آن به فراق یوسف م در سبب ابتالی حضرت یعقوبوباب سـ 

بردن برادران به یوسف و مذمت حسد و معالجه مرض حسد و آنچه مناسب به باب چهارم در سبب حسد ـ 

  ؛این مقام است

خواستند به ند و به صحرا برد ند وفریفتاو را که برادران جا ا آنت ،باب پنجم ابتدای قصه یوسف و تولد آنـ 

  ؛افکنند و آنچه دخل به این کیفیت دارد شچاه

در وقت انداختن به چاه و کیفیت آن در چاه تا وقتی که او را به مالک باب ششم در چگونگی احوال یوسف ـ 

 ؛فروختند و ذکر چیزهایی که مناسب این مقام است

باب هفتم در بیرون آوردن یوسف را از چاه و کراماتی که از آن حضرت به ظهور رسید در بین راه تا شهر ـ 

 ؛مصر و گزارشات بین راه و تقریبات این مطلب

 ؛شهر مصر تا زمانی که عزیز مصر یوسف را خرید و به خانه زلیخا بردبه باب هشتم در ورود ـ 

باب نهم در بیان سلوک زلیخا با یوسف و چگونگی عشق و محبت آن نسبت به یوسف تا وقتی که آن را به ـ 

 ؛زندان انداخت

حسن اخالق آن جناب با  های یوسف در زندان و سلوک آن حضرت در زندان وباب دهم در کیفیت سمتـ 

زندانبان و معجزاتی که در زندان از آن بروز کرد و اموری که متعلق به این مقام است تا وقتی که آن را نزد 

 ؛ملک ریّان بردند و خواب دیدن پادشاه
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باب یازدهم در کیفیت رسیدن یوسف به پادشاهی و دقایقی که با آمدن برادران روی داد و حرکات آن ـ 

 ؛نسبت به برادران و تمثیالت و تشبیهات این وقایع که مناسب این باب استحضرت 

بن یامین و یعقوب را به شهر مصر و چگونگی حاالت ایشان و مناسبات این  ،باب دوازدهم در خواستن یوسفـ 

 ؛امور

 خاتمه: در کیفیت حاالت زلیخا بعد از سلطنت یوسف و وفات یوسف.ـ 

به رشته تحریر درآمده و از جهت توجه به  با تطبیق و توجه به وقایع کربال و شهادت حسین بن علیکتاب 

ست انثر کتاب ساده  میرزا هادی بن ابوالحسن نائینی وجه اشتراک دارد. ییوسفیه یمنظومهاین موضوع با 

ی بازی کردنش با داستان ای از نثر آرانی کاشانی و شیوهبه عنوان نمونه .ادبی چندانی ندارد یولی جنبه

 آورم:یوسف، بخشی از سرآغاز کتاب را می

ست که یوسف نفس قدسی صفات ملکوتی ملکات را از آفرینی را سزاسنستایش و سپاس حضرت حُ»

و به چاه ظلمت طبیعت انداخت. و  ،یعقوب عالم کلّیّت و تجرّد دور و از کنعان وحدت و تفرّد مهجور ساخت

خور است که او را از دنیای عوالم علوی برکنار و در حضیض دنیای سفلی  پادشاه عزیزی را در ،قیاسنیایش بی

اش روشنی بخش گرفتار نمود و ثنای جمیل حضرت ذوالجاللی را درخور است که سنای معرفت و شناسایی

حدْ حضرت محمودی را سزد که یوسف نفس قدس در چاه حمد بی. و است زوایای چاه ضمایر عارفان گشته

بدن محبوس راه جبرئیل انس مأنوس گردانید. و شکر و سپاس منعمی را برازنده که از چاهش به ذروه اوج 

 ،معروفی که قول کلی در ادراک کنه ذاتش ماعَرَفناکَ حقّ معرفتک د.سانید و در مصر عزتش عزیز گردانیقرب بر

خداوند رایی ؛ گفته و علیمی که حواس خمسه در سرّ درجات کمالش چون خمسه متحیّره منهاج تحیّر پیموده

مالک الملکی که کمند وهم به کنگره جاللش تاری  ،که خداوندان رؤیای صادقه را خداوندان رتبه عالیه نمود

و دست عقول از دامن ردای کبریاییش کوتاه است. قادری که زلیخای عقل را پیر یوسف عشق نمود و یعقوب 

گری سرافراز و االحزان حسن گرفتار فرمود. ذوالجاللی که قربانیان کوی وفایش به شفاعتمحبت را در بیت

 یهرا دید یش در صف محشر از جمیع مردم ممتازند. منعمی که تنگ دستان ایام قحطباختگان دیار ابتالجان
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امید به شهرستان مرحمتش باز است. کریمی که بدر منیر و خورشید عالمگیر به منصب خوانساالریش مأمور 

و سرافراز. متکلمی که قرآن مجید از خزانه رحمتش در شب قدر به مضمون )انّا انزلناهُ فی لیلة( نزول نمود و 

وهای شریفش تمام آیت رحمت است و آن را به احسن القصص مزیّن فرمود. وه وه چه کتابی که سی پاره جز

کران فیوضات دو جهانی اش از بحر بیهای فیض و نعمت. کلمات متوالیهمسوّدات اوراق عزیزش سیاهه بارخانه

ناله مقرّبانش  ها.های نفسانی فوجاش به خصوص در یوسف در شکست جنود شهوتها است و آیات متواترهموج

و گلبانگ قاریانش سالکان مسالک عباد را  ،اطاعت شرع شریف حدی استبختیان بارکش تکلیف را در طریق 

و سیاه ،یک معشوق دلکش شناس هرتنان اوراقش در نظر حقمبشّر وصول به سرمنزل سعادت ابدی. سیم

لید ک یکدام نازنین لیلی وشی. هی هی خجسته کتابی که قفل باب پیران است و دندانه فامان مدادش هر

آب  یزدای جماعت دلگیران. چشمهپذیران است. و حکایاتش غمو نواهیش طوق اعناق فرمان ،ابواب احکامات

چراغ  ،خواه. چراغ مرد و زن و شمع فروزانیگویی است عذرزبان قصص و حکایت یهدایت است و مجموعه

های دل مؤمنان از تالوت آن روشن. احترامش نشان تضاعف حسنات و تالوتش باعث محو سیآت. چه زنگ

از  ،های طاعت که به داس تدبیر در آنتوان زدود و چه حاصلغفلت که به تفکر در معانیش از آیینه دل می

الن و عام ،نظر قبول حق بتوانند گردانید یو بر آن قصص و حکایاتش خود را شایسته ،مزرع عمر بتوان درود

توانند اوامر و نواهیش به صعود نردبان سی پله جزوهایش خود را به ایوان بلند بنیان قرب حضرت معبود می

  رسانید. شعر:

 که ز اوهام ذات تو باالتر است  الهی ستایش تو را در خور است

 به هر برتری بنگری پست توست چه هستی که هر هست از هست توست

روان عزیز مصر نبوّت و یوسف کنعان رسالت و یعقوب ملک  یتحفه ،زاکیات فراوانو صلوات بی پایان و 

 یگشتگان وادی حیرت را به جادهجاللت که زندانیان تنگنای جهل را به وسعت گاه عالم علم رسانیده و گم

 ،له الجَنّه زدای مَن یبکی او ابکی اَو تباکی علی الحسین وَجَبتْهدایت کشانیده است. سروی که به ندای غم

 فرق ثلثه را از بحر عصیان به ساحل جنان کشانید. بیت:
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 اش از سر جوان نمودسر دوبارهپیرانه  آن یوسفی که کهنه زلیخای دهر را

  «.و وصیّ مطلق ،و بر خلیفه برحق

 ست.ای پندآموز صوفیه شکل گرفته هاداستان ثیرأبینیم که انگار زیر تهایی هم میدر این تفسیر حکایت

شیخ حسن بصری فرموده است: از دیدن خواب تا به رجوع فرزند به پدر اعنی » :در باب دوم آمده کهمثالً 

مدت هشتاد سال بود و در این مدت هر روز یعقوب مکروب را سالی حالی طاری می شد و  ،یوسف به یعقوب

هر روزی سوزی و هر شبی تبی و هر دمی غمی و هر ساعتی  ،و هر هفته غم نهفته ،هر ماهی ناله و آهی

 «.شناعتی و هر طرفةالعین فراق قرّةالعینی بود

اما هریک را هرچه پیش آمده جهتش آن بود که از ذکر خدا غافل و به کارهای خدایی جاهل بودند. »

عدویه روزی قدری آرد خمیر کرده بود و در نماز ایستاده به خاطرش بگذشت  یتقریب نقل شده است که: رابعه

ای دید بهشت را به خواب دید و غرفه ،که خمیر آیا برآمده یا نه؟ چون از نماز فارغ شد خواب بر او غالب شده

ها آمده و همه رهعدد در آن غرفه دید. ناگاه سنگی از هوا درآمده و بدان کنگهای بیاز یک دانه یاقوت و کنگره

هایش را چرا خراب را خراب کرد. پرسید که این غرفه از آن کیست؟ گفتند: از رابعه است. گفت: این کنگره

حقیقت از دل اوست که آمده و قصرش را  ،کردند؟ گفتند: زیرا که در نمازش ]دل[ غایب شد و این سنگ

های دراز پس تغافل سال ،آخرت شود یخانه خراب کرد. پس هرگاه فی الجمله تغافل در نماز باعث خرابی

  رباعی: .دنیا را نیز خراب سازد یالبته خانه

 برداشته از روی خودی پاک نقاب  یک چند دویدیم نه از راه صواب

 هم عمر خراب ،هم نامه سیه بینم  اکنون که همی پاک کنم چشم ز خواب

 «.پس هیچ چیز باعث خرابی دنیا و آخرت مثل غفلت نیست
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ز ای نانوایی رابعه را داستان اخیر دربارهمال احمد آرانی مثالً  معلوم است. هاداستان خاستگاه برخی از این

  92:احمد بن محمد بن زید طوسی برگرفته است

خمیر کرده بود. چون در نماز ایستاد بر خاطرش بگذشت این خمیر  ـرحمةاهلل علیها ـ ـرابعة العدویه ـ»

خاسته است یا نه؟ چون از نماز فارغ شد خوابی بر او درآمد. بهشت را به خواب دید و در آن جا کوشکی دید 

ها از یک دانه یاقوت سرخ و به عدد ستارگان آسمان بر او کنگره دید و سنگ از هوا درمی آمد و بر آن کنگره

ها چرا کرد. پرسید که این کوشک از آن کیست؟ گفتند: از آن رابعه. گفت: این کنگرهی افتاد و ویران میم

آید و این ویران می کنند؟ گفتند: در نمازش دل غایب شد. این سنگ از منجنیق غیبت دل اوست که می

شک او در بهشت ویران شود. کو ،کند. لطیفه: آن که در یک لحظه در نماز دلش غایب شودها خراب میکنگره

 دین تو آبادان شود. یای چگونه قاعدهای کسی که عمری است تا در نماز حضور دل ندیده

 برداشته از روی خرد پاک نقاب  یک چند دویدیم نه در راه صواب

 «.هم عمر خراب ،هم نامه سیه بینم  اکنون که همی باز کنم چشم ز خواب

را پیش هایی ه و استداللکردی یوسف قید دالیلی ساختارشناسانه برای اهمیت سورهاحمد ارانی مال 

چون این قصه مشتمل بر این وقایع غریبه بود و بدایع عجیبه »القصص را توجیه کند: تا لقبِ احسنکشیده 

لهذا ربّ ودود آن را احسن القصص فرمود. منها آن است که این قصه منسوب به چهار کریم است:  ،رخ نمود

ه لقول که وَانّ ،کریم بود ،اوّل آن که گوینده کریم است که: ما غَرَّکَ بربّکَ الکریم. دوم شنونده که رسول باشد

رسول کریم و بیان احوال شخص کریم بود که یوسف باشد که ان هذا االّ ملک کریم و ذکر آن در قرآن کریم 

ای که از بود که انّه القرآن کریم و چون کرم بهترین صفات بلکه گل سر سبد بهترین حسنات است و قصه

 های متفرقه مذکورهای پیغمبران دیگر در سورهمنها آن است که قصه ...ها استکریمان باشد بهترین قصه
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هود در  ینوح در دوازده سوره مسطور است. قصه یاست و تمام این قصه در یک سوره مذکور است. قصه

در هیجده سوره معیّن  ع ابراهیم یدر یازده سوره مبیّن است و قصه ع صالح یو قصه چهارده سوره مرقوم است

در  ع شعیب یدر بیست ونه سوره هویداست و قصه ع موسی یسوره پیداست و قصهدر نه  ع لوط یقصه .است

 یدر دو سوره تعداد کرده شده. قصه ع ایوب یعزیز در دو سوره ایراد است. قصه یسه سوره یاد است و قصه

چهار در  ع سلیمان یدر پنج سوره کشیده شده است. قصه ع داود یدر چهار سوره پیداست و قصه ع یونس

 یدر دو سوره معهود است و اما قصه ع یحیی یدر سه سوره محرّر است. قصه ع زکریا یسوره مقرّر است. قصه

در یک سوره از ابتدا تا انتها مذکور و مزبور و مسطور و مشهور است و دور نیست که جهت احسنیّت  ع یوسف

 یایشان از بیگانگان و کافران بوده است. قصهآن این باشد. منها آن است که قضایای انبیاء و محنت و مشقّت 

 و جور و جفای آن از آشنایان و برادران و دوستان وی بوده است. ع یوسف

 «.که با من هرچه کرد آن آشنا کرد  من از بیگانگان هرگز ننالم

گیری شده و از آنجا در تفسیر ارانی وام 93این شرح نیز ابتدا در تفسیر محمد بن احمد بن زید طوسی آمده

 است:

حق بر خواست  یبدان که سه کس در حق یوسف سه چیز خواست و خداوند غیر آن خواست و اراده»

خداوند خواست که ایشان آگاه  .ایشان غالب آمد: اول یعقوب خواست که برادران از خواب یوسف مطلع نشوند

خداوند دشمنی ایشان را آشکار نمود.  .شوند و آگاه شدند. یعقوب خواست که برادران با یوسف دوستی نمایند

خداوند آن محبت را زیاد  .سیّم برادران خواستند که یوسف را از نظر پدر غایب سازند تا مهر آن از دلش برود

خواست خدایی صورت نگیرد و هیچ کاری بی حکم تقدیر راست نیاید. واللّهُ کرد. پس بدان که هیچ مطلب بی

 «.غالب علی امره
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 منظوم ادبی سازگار است:های متنکید بر عشق او با أارانی از نظر توصیف زلیخا و ت تفسیر مالی

داد. مشّاطه عشق حسن او را در آراست و او را به نظر خلق جلوه میزلیخا هر روز یوسف را به زیوری می»

شد و همیشه می نمود. دل حزین زلیخا شیداترچند جمال یوسف زیبا می داد و هرتر جلوه مینظر زلیخا بیش

همّت زلیخا مصروف آن بود که آن رشک حورا در خانه محصور باشد و پیوسته خاطر یوسف مایل به آن بود 

 ،که طواف صحرا نماید. بلکه از جانب پدر خبری به آن برسد. چون زلیخا یوسف را به سیر و گشت مایل دید

 ،هر طرف که آن شاهسوار ملک خوبی خرامد فوجی از بندگان خاص خود را به مالزمت او مخصوص کرد تا به

چون رکاب در قدم او باشند و طرفة العینی از خدمتش غافل نباشند و هرگاه که آن جناب به طواف صحرا و 

مالزمانش هر یک به طرفی رفتی. او بر سر راه کنعان آمدی و باد صبا را مخاطب ساختی و حدیث  ،کشت رفتی

سر کردی و گاه بودی که آتش شوق چنان ملتهب  .تاب شنیدن آن نبودی وگویی که انفس و آفاق راو گفت

شد که تسکین آن به آب صبوری آسان دست ندادی. روزی به عادت معهود بیرون آمده و چشم به راه کنعان 

آیی؟ گفت: از زمین کنعان. گفت: از آید. یوسف از او پرسید: که از کجا میناگاه شتر سواری دید که می .نهاده

مدهوش شده  ،زیانی دید ،یوسف نام یعقوب شنید .ع کدام نواحی؟ و از کدام مرعی؟ گفت: از مرعای آل یعقوب

و بر خاک افتاد. اعرابی از ناقه فرود آمده و سر او را بر کنار گرفته و چندان توقف نمود که به حال خود آمد. 

جمال او را  یشناسی؟ گفت آری با این دو نرگس دیدهاسرائیل اللّه را می ،گاه پرسید که یا صاحب الناقهآن

دل ابراهیم است.  یو میوه ع اسحاق یشجره یام. او ثمرهمعرفت او را کشیده یسرمه ،ام و به هر دو چشمدیده

. پایان هجرانیوسف فرمود که او را به چه حالت گذاشتی؟ گفت: سوزان و بریان و ناالن و گریان و غریق بحر بی

زادی. کاشکی راحیل مرا ن ؛اثیر رسانیده گفت: یا لیت راحیل لم تلدنی یموج بحار دیدگان را به اوج کره یوسف

جناب فرمود شرط سفارت آن است که سوار گفت: آری. آند پیغامی از من به وی رسانی؟ شترو فرمود آیا شو

 ،در شب به حوالی مکان آن پیر کنعان بروی و چون آن بزرگوار از اوراد فارغ شود ،چون به زمین کنعان برسی

خدمت وی رسیده و حدیث تمادی ایام فراق و توالی آالم اشتیاق معروض داشته و بگویی: ایّها المهموم هذه 
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دیده و نور این رسالتی است از فرزند ستم ،کشیدهرسیده و ای پیر المای شیخ غم ؛رسالة من ولدک المظلوم

 «.ام از فرزند غریبپیغامی آورده نصیبای از راحت بی ؛ات. ایها الکئیب هذه رسالة من ولد الغریبهر دو دیده

 ،با خود خیال کرد که اگر چند روزی به زحمت به سر برد ،شودا که دید یوسف به هیچ وجه رام نمیزلیخ»

حاال که تو خیال شغل و کسب داری مرا باغی است به  ،قدر راحت و نعمت را خواهد داشت. گفت ای یوسف

 «....آن جا رو و مشغول باغبانی آن جا باش و امورات آن باغ را فیصل ده

 مرا به ،بارگاه کبریاست عرض نمود که ای یوسف از خاصان ع مالک بعد از آن که دانست حضرت یوسف»

تو حاجتی است. یوسف فرمود بگوی. عرض نمود که دوازده زن دارم و از هیچ یک اوالدی ندارم و من آرزومند 

پسری هستم. دعا کن که خداوند مرا پسری مرحمت فرماید تا این دولت مرا که به واسطه خدمت به من 

خداوند از آن دوازده زن  ...دیگران نخورند و در خانواده من باقی بماند. یوسف دعا کرد در حقّ وی ،رسیده

 «.سیرتهمه پاکیزه ،صورتفرمود همه نیکو بیست وچهار پسر به مالک مرحمت

آن با رسیدن زلیخا به آرزوی خود از جهت  بیت از آذر نقل می کند و پس از 72مؤلف در این قسمت 

 باب نهم کتاب چنین آغاز می شود:  خریدن یوسف باب هشتم کتاب خاتمه می یابد.

باب نهم از این کتاب مستطاب در بیان سلوک زلیخا و چگونگی عشق و محبت آن نسبت به حضرت »

 ا به خانه آورده وچون عزیز یوسف ر ..فرستادند.یوسف و رفتار آن بزرگوار تا وقتی که آن حضرت را به زندان 

  زلیخا دست یوسف را گرفته و داخل حجره شده گفت: .دارسفارش به زلیخا نمود که آن را گرامی

 منزلی نبود برایت غیر دل   ای نگارا هستم از رویت خجل

 منزلت باشد دلم نی هر دلی   غیر دل نبود برایت منزلی

 پاشی از یم چشمان کنمآب   کنم حجره را جاروب از مژگان

 شربت از لیموی پستانت دهم   میوه از سیب زنخدانت دهم

 ام دارم ز عشقت چون بلورسینه   گاهی گر تو را باشد ضرورتکیه

 خویش را رسوای عالم ساختم   ها نرد محبّت باختمسال
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 «.تا رسیدم بر مراد خویشتن   بود کارم روز و شب بگریستن

ای دیدم فرشته براهیم ادهم گوید که شبی در خوابا»خوانیم: در جای دیگری از این تفسیر چنین می

نویسی؟ گفت: نام دوستان نوشت. به او گفتم که این چیست؟ و چه میطوماری در دست داشت و چیزی می

اما دوستان را دوست دارم. در این  ،. گفتم: اگر از دوستان نیستم: نهگفتم: نام من نوشتی؟ گفتنویسم. می

زلیخا یوسف را  ...دوست است ،ای رسید که نام وی را نیز بنویس. که دوستِ دوستوگو بودیم که فرشتهگفت

 «.اهل بهشت در دنیا رسید یبه درجه ،دوست خدا بود دوست داشتکه 
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 داستان یوسفشرحی رب بخش دوم: 
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 گفتار نخست: سیر تکامل یک منش

 

زمین دست کم ی تمدن ایرانهای پایدار و ماندگار است که در زمینهای از روایتداستان یوسف نمونه

رسد. سیر تحول و دگردیسی آن را با توجه به ره میاش در کل به سه هزابیست قرن سابقه دارد و پیشینه

ما با داستانی سر و کار داریم که در جا این یعنی درتوان تا حدودی بازسازی کرد. متونی که روایت شدند می

های گوناگون آن از مصر تا هند شمالی ای جهانی توسعه یافته است. خاستگاه بخشجریان سه هزاره در گستره

زمین و به زبان اش در ایرانی اصلیکشیده شده و به پیدایش بیش از صد متنِ مستقل دامن زده که بدنه

 اند. پارسی نوشته شده

نخستین نسخه از این داستان به ماجرای دو برادر و  ترینکهنآید، مینان که از مرور منابع باستانی برچ

را به نسخه از این مضمون  ترینکهننوشته شده، پ.م.  گردد. این داستان که در قرن دوازدهممصری باز می

کش کشم ،شوند. از یک سومضمون اصلی به شکلی در هم تنیده دیده میشده دو دهد. در داستان یاددست می

لی یعنی دو شخصیت اصتر است. که از محبوب خود بلندپایهپیشه عاشقزنی  ،برادران را داریم و از سوی دیگر

داستان  شده )درستان وجود دارد. یکی مردی فروپایه که نقش برادر کهتر، برده، یا سربازی گسیلدر دا

رتبه، زیبا زنی بلندم ی،شود. دیگرو شخصیتی نیکوکار و پرهیزگار و پاک شناخته می کندبلروفون( را ایفا می

رساند. اشاره به زیبایی این گر که از نظر جنسی فعال است و به محبوب سرکش خویش آسیب میو وسوسه

ی اخالقی منفی توان دید. اما جنبهبه آراسته شدن گیسوانش می به صورت اشارهالً مث زن را در متن مصری

 اشهای پارسیی مصری و بازنویسیشود، در اصل نسخهکه در متن تورات و روایت یونانی دیده می ،این زن

 زند. خواهد و مرد سر باز میافکنی اصلی داستان آنجاست که زن از مردِ فروپایه کام میوجود ندارد. گره
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ران و واالمقام به رویارویی مردی پاکدامن و فرودست با زنی شهوتتوان بنابراین ساختار کلی داستان را می

شود. مردانی بلندپایه مانند فرعون و برادر فرو کاست. این ساختار کلی با چند شخصیت فرعی تکمیل می

گیرند و از سوی دیگر را داریم که از سویی نسبت به آن مرد پاکدامن نقش حمایتی بر عهده میتر بزرگ

زن را نیز داریم که موقعیتی واژگونه را در برابر خرتر زنانی رقیب یا طعنهأهای متکنند. در نسخهعقوبتش می

ش به خاطر عشقش سرزن کنند یا او راکنند. یعنی با او برای تصاحب معشوق رقابت میگر ایفا میزنِ وسوسه

 کنند. می

اصر برخی از عنشکل داستان همان است که در روایت مصری دو برادر دیدیم.  ترینکهنتردیدی نیست که 

هم 94.به ویژه تناسخ پیاپی باتا در قالب گاو و درخت، به ماجرای رستاخیز اوزیریس شباهتی دارد ،این داستان

چنین اشاره به درخت سدر و قلب به بندی از گیلگمش شباهت دارد که در آن پهلوان برای یافتن داروی 

را بیابد. تعبیری که معنای دقیقش درست  «درختِ سدرِ قلبش»کند تا ها سفر میجاودانگی به کوهستان

بخش کرده که این درخت را با اندام حیاتروشن نیست اما انگار به آیینی جادویی یا داستانی اساطیری اشاره می

 ساخته است. )قلب( مربوط می

کنند و تنها پس از گذشتن از در داستان گیلگمش، این پهلوان به همراه انکیدو از هفت کوه گذر می

اندازد می برگمش این درخت را تگیلگاه آنیابند. ها دست میهفتمین کوهستان است که به درخت سدر قلب

 95.رانندای به باال میشان ایشان را بر روی تپهکند و در همین میان همراهانو انکیدو شاخ و برگش را قطع می

از حضور ایشان ناخرسند ، یعنی هیواوا ،این بخش از داستان درست پیش از آن است که هیوالی قلمرو زندگان

 شود و به ایشان حمله کند.

                      
94 Erman, 1971: 379. 
95 Kramer, 1981, 191. 
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های اخالقی یا گر را دارد. اما از داللتهر دو عنصرِ کشمکش دو برادر و بانوی وسوسهمصری داستان در 

داوری اخالقی روشنی در مورد شخصیتهای کنند و فلسفی خالی است. خدایان نقش مهمی در آن ایفا نمی

چنان موجودی زنی که شوهر اصلی خود را رها کرده و با فرعون پیوند خورده هممثالً  داستان وجود ندارد.

چنان به خاطر شود، همی زن باتا محسوب میکنندهشود، و فرعون که تصاحبدانسته میآسمانی و برگزیده 

های باتا به صورت شخصیتی مثبت تصویر شده است. دردی با تناسخهای بانویش و همبرآورده کردن خواست

گیری ی داستان یوسف را در خود دارد، اما از نتیجهبا وجود آن که ساختار و شالوده ،یعنی روایت مصری

فون بینیم. تردیدی نیست که بلروبهره است. چنین الگویی را در داستان یونانیِ بلروفون هم میاخالقی آن بی

خورده های شکستآمیختن با آمازوننگ از درکند و در میدان جرا رد میآنتئیا بستری قاضای همکه ت

ای را نمایان سابقهکند، استثنایی غیرعادی و چشمگیر در اساطیر یونانی است. او پرهیزگاری بیپوشی میچشم

اش نمایان های یونانی نظیر ندارد و به همین دلیل هم خاستگاه بیگانه و مصریسازد که در سایر روایتمی

پدرِ آن بانو که او را به میدان جنگی مرگبار گر یا ن یا شوهر حسودِ بانوی وسوسهوبلروفاین، است. با وجود 

ها و مازونهایی مثبت هستند. به شکلی که همان شاهی که او را به جنگ آکند، همگی شخصیتگسیل می

 شود. پدرزن و حامی وی نیز قلمداد می ،فرستد، در نهایتخیمرا می

گیری داستان به گمان من چنین است. انگار شکلی کهن و ابتدایی از این الگوی توسعه و وام ،از این رو

قرن  دراحتماالً  داستان با حال و هوایی جادویی و آفریقایی در مصر باستان وجود داشته باشد. این روایت کهن

ورت کشمکش دو برادر به خاطر رخدادهای سیاسی اهمیت یافته است. درگیری آنپو و باتا به صپ.م.  دوازدهم

تصویر شده، و در نهایت برای مشروعیت بخشیدن به فرعونِ نورسیده )ستی( به کار گرفته شده است. این 

به سپهر فرهنگ مردم کنعان و یونان راه یافته، و تا قرن هفتم و پ.م.  در حدود قرن دهماحتماالً  داستان

ها این داستان را وام گرفتند و از سوی ی تازه انجامیده است. از سویی یونانیبه ظهور دو نسخهپ.م.  ششم

 دیگر اقوام عبرانی. 
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داوری اخالقی و ناپیدا بودنِ ردِ خدایی قضاوتگر و ناظر، به اصل مصری به خاطر غیاب ارزش ی یونانینسخه

زمان است ثبت کرده و این هم ایلیاداین روایت را در پ.م.  ششم و هفتم ی قرنتر است. همر در فاصلهنزدیک

 نش با دولت لودیه که بر ایونیه و زادگاه همر سیطره داشت.با شکوفاهی پادشاهی بزرگ ماد و پیوند خورد

شود، هیوالیی که به دست بلروفون کشته میمثالً  شود.ردپایی از عناصر ایرانی در داستان یونانی دیده می

شان هایند و از ناماهو مهاجم بود شده از قوم کیمری است که مردمی ایرانیخیمرا نام دارد که شکلی دگرگون

 آن عصر ی تمدن ایرانیِها، عناصر نوآورانهها یکی بوده است. با وجود این اشارهبا پارسشان آید که زبانمیبر

 توان یافت. را در این داستان نمی ــ ی، و داوری آسمانییکتاپرستی، دستگاه اخالق ــ

نگاری سنتی یهودیان، یوسف در سال طبق تاریخروایت عبرانی به نظرم کمی دیرتر تدوین شده باشد. 

پ.م. اما داستان باید به دورانی بسیار دیرتر مربوط  1544ابر است با بعد از خلق جهان فروخته شد که بر 2216

بر صحنه پدیدار پ.م.  باشد. قبایل عبرانی که زیرواحدی از جمعیت مهاجر به کنعان بودند، در قرن دوازدهم

شده یاد ایهبه عنوان قبایلی عبرانی هویتی مستقل یافتند. بنابراین روایتپ.م.  شدند و تازه در حدود قرن دهم

ی اسنادی، داستان یوسف و زن پوتیفار از نظر زمانی نیز باید به این دوران مربوط باشند. بر مبنای نظریه

 به بخش یهوه و الوهیمِ ،به ترتیب ،بند شدنِ یوسف با نانوا و ساقی شاه است. این دو متنهمتای داستان هم

ن را آ ی اسنادی به داستان یوسف بنگریماگر با دیدی تحلیلی و در چارچوب نظریه ،در کلتعلق دارند.  تورات

چنان که گونکل در اوایل قرن این، ترکیبی از سه روایتِ یهوه، الوهیم و پریستاری خواهیم یافت. با وجود 

استگاه توان فرض کرد خر کلی داستان یوسف به قدری منسجم و در هم تنیده است که میبیستم نشان داد، سی

 ،به ویژه در مقایسه با روایت نوح و ابراهیم و یعقوب ،اصلی آن نیز متنی نوشتاری و سنتی ادبی بوده است. این

ن سنت شفاهی موازی پدید آمده شاخه و واگرا دارد و آشکارا از ترکیب چندیشود که خصلتی چندآشکار می
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 هایداستان یوسف را به دقت تحلیل کرد و آن را یکی از نسخه .م 1953راد در سال فونگرهارد  96.است

گران این سخن را راست ی حکیمانه و پندآموز جهان باستان دانست و امروز بسیاری از پژوهشهاداستان

 98.رد استی منفوایبرای با تحلیلی مشابه نشان داد که انسجام داستان نشانگر حضور یک نویسنده 97.دانندمی

تان پذیرند که داسهمه می شده امروز مورد توافق متخصصان کتاب مقدس هستند. یعنی تقریباًهر سه نظر یاد

در  99.تدوین شده است ،های حکیمانه و اندرزگوی کتبیِ پیشین، و توسط یک نویسندهیوسف بر مبنای روایت

 ی زیست وی نیز توافقی عمومی وجود دارد. تقریباًی نهایی و زمینهمورد زمان زندگی این ویراستار و نویسنده

 ای که شهروند ایرانِ هخامنشیو توسط نویسندهپ.م.  مجه داستان توراتیِ یوسف در قرن پناند کهمه پذیرفته

 100.بوده نوشته شده است

که  101اند. دونالد ردفوردیل قرار گرفتههای داستان یوسف نیز بارها مورد تحلهای فرعی و زیرسیستمروایت

در دارد که در ابتدای کار یک روایت ی این متن را از هم تفکیک کند، اعتقاد دهندهکوشیده تا عناصر تشکیل

ا با این اسرائیل رهای بنیپادشاهی اسرائیل در شمال وجود داشته که دلیل چیرگی خاندان یوسف بر سایر تیره

، چون روبین را به عنوان برادر حامی یوسف خواننداین را معموال روایت روبین میکرده است. داستان توجیه می

( در پادشاهی جنوبی یهودیه شکل گرفته که در 49تا  38های روایت یهودا )باببعدتر شناسد. به رسمیت می

 یافته است. ی یهودا مشروعیت آن برتری قبیله

زمین، این داستان ی تمدنی ایرانمسیحیِ بیرون از حوزهـ  فرهنگ یهودیی جالب آن است که در زمینه

ایرانی بر شخصیت یوسف و زلیخا تمرکز نیافت. های متن چنان داللت قومی خویش را حفظ کرد و بر خالفهم

                      
96 Gunkel, 1997: 387. 
97  Fox, 2001. 
98 Whybray, 1999: 54-55. 
99 Soggin, 1993. 
100 Soggin, 1999: 102-103. 
101 Donald Redford 

http://www.jstor.org/pss/1585564
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Redford
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اسرائیل از قحطی و برای رهاندن بنی چون تدبیری االهی، کل داستان یوسف را همتوراتمفسران بعدی 

وده ای خردمندانه بخوانیم که فروخته شدن یوسف به بردگی برنامهدشواری دانستند. در تفسیر میدرش می

ابن میمون هم نوشته که حتی آن مرد اهل روستایی در  102.اسرائیل به مصر باز شودبرای آن که پای بنی

ده د بوشده و رسولی فرهمنشکیم که یوسف را به نزد برادرانش راهنمایی کرد، با نیروی خداوند هدایت می

 103.است

را  ــ وداو یه یعنی یوسفــ آبای اساطیری قبایل عبرانی  داستان یوسف روایتی بوده که سرگذشت ،پس

به روشنی بر مصری بودن اصل و نسبش تصریح  توراتبا داستان مصری ترکیب کرده است. داستان یوسف در 

وجود ها و آداب و رسوم و فضا از فرهنگ مصری نشان دارد. با م نامدهد و ههم ماجراها در مصر رخ میدارد. 

ی مقتدر و ناظر است شود و آن هم حضور یک خدای یگانهدیده می توراتنوآوری چشمگیر و مهمی در  ،این

 کند. این خدایر میکه در سراسر داستان حضوری نامحسوس دارد و به ویژه ارتباطی شخصی با یوسف برقرا

با . کندو بیشتر به صورت یک داور اخالقی و حامیِ دوردست عمل می گری نیستنه موجود فعال و مداخلهیگا

خیر در برابر شر را به نیروی ودن داستان و وجود های ایرانی یعنی دوقطبی بجوهر اصلی روایت ،اینوجود 

به نظرم داستان یوسف در سفر پیدایش در دوران تبعید بابل تدوین  ،توان در آن بازیافت. از این روخوبی می

 شده و در عصر هخامنشی بازنویسی و نهایی شده باشد. 

خوانی های دیگرِ عهد عتیق نیز همباید به این نکته توجه کرد که عناصر مصری داستان یوسف با پیرنگ

ثیر فرهنگ مصری برساخته شده أهای دیگر این متن نیز زیر تنماید که برخی از بخشدارند. یعنی چنین می

اش و کالغی تصمیم آنپو برای قتل خویش را دانسته و از زبان رمهاین که باتا زبان جانوران را میمثالً  باشد.

                      
102 Scharfstein, 2008: 124. 
103 Scharfstein, 2008: 120. 
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بینیم که هشدار دریافته، در داستان یوسف همانندی ندارد. اما در سفر اعداد مشابه آن را در مورد بلعم می

 104.فهمدشنود و میای برای قتلش میدسیسه خرش را در مورد

در  ،توجه به این نکته ضرورت دارد که دو عنصرِ اصلی داستان دو برادر، به شکلی دیگر و در بافتی متمایز

ا بی بانو ی مصری که از ابتدای کار حسد برادران و وسوسهزمین نیز وجود داشته است. بر خالف نسخهایران

به شکلی که  ،اندساختهمییی متمایز و مستقل را برهاداستان زمین این دو مضموناند، در ایرانهم گره خورده

تفاوت روایت ایرانی در آن است  بینیم.می ی سیاوش و ایرجآنها را به صورت دو داستان جداگانه شاهنامهدر 

دار و زورمند ی و عجزِ شخصیت پاکدامن در آن نشانی نیست. هم سیاوش و هم ایرج پهلوانانی نامکه از فروپایگ

 منشهایش ستوده شده، چندان شاهوار و بزرگبه خاطر دلیریهستند و ایرج که نسبت به سیاوش کمتر 

دارد. بنابراین در ابتدای عصر رود سپاهیان را به خاکساری وا میاست که وقتی به اردوی برادرانش می

ر ب ثیر بسترِ ایرانی نیزأی فرهنگ عبرانی، تزمان با بازسازی داستان مصری دو برادر در زمینههخامنشی، هم

ر ثیری نگذاشت، اما عناصأت توراتی دو داستان مستقل بر روایت های بومی و دیرینهداستان باقی ماند. نسخه

راه یافت و قالب کلی روایت را دگرگون ساخت، هرچند  توراتبینی ایرانی به فلسفی و دینی جهان

 چنان به جای خود باقی ماند.های صریحش به سپهر مصری هماش و اشارهبندی مصریاستخوان

توصیف شده شده  و حسابی زیبارو بسیار زمینی و شهوانی در داستان سیاوش، عشق سودابه به شاهزاده

کشمکش  چنیندهد در وی وجود ندارد. همکه بعدتر جامی به زلیخا نسبت می واریدیوانه و آن عشق سوزانِ

میان او و سیاوش بیشتر از جنس جنگ قدرت است. این نکته هم جالب توجه است که کیکاووس در این 

اش، مردی خردمند و بردبار و اندیشمند و تندخویی و شتابکاری همیشگی ولی معمبر خالف انگاره ،داستان

کرد، با بوییدن درازی به خویش متهم میدانسته شده است. او در بار نخست که سودابه سیاوش را به دست

                      
 .28-31، آیات 22سفر اعداد، باب  104
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سازی سودابه و اتهام کشتن فرزندان شاه ماجرای صحنهگاه آنگناهی سیاوش پی برد. ی آن دو به بیجامه

گناهی خویش از آتش بود که سیاوش ناگزیر شد به ورِ آتش تن در دهد و برای اثبات بیجا این پیش آمد، و

او را از سویی به ابراهیم و آزمون آتشی که در برابر  ،اش با سودابهگذرد. گذر سیاوش از آتش، و کشمکشب

های نمایان سازد. شباهتاز طرف دیگر وی را به یوسف و زنِ بوتیفار همانند می سازد، ونمرود داشت شبیه می

دو هفت سال برای  زن عزیز مصر و سودابه هرمثالً  دیگری هم میان داستان این دو وجود دارد، چنان که

 دستیابی به دلدار خود شکیبایی نشان دادند.

 تورات. در داستان کندباز را جدا از هم روایت میداستان رشک برادران و پاکدامن و بانوی هوس شاهنامه

ی جانشینی یعقوب، که در لهأنیز دیدیم که اصلِ داستان یوسف ماجرای کشمکش او با برادرانش بوده و مس

سازد. دهد و برتری یکی از قبایل عبرانی بر بقیه را مشروع میبندی داستان یوسف را تشکیل مینهایت هم پایان

از منبعی احتماالً  ــ باز راپاکدامن و بانوی هوسمرد داستان  «سفر پیدایش»نماید که ویراستار چنین می

 این دواست که  شاهنامهی داستان رشک برادران گنجانده است. تنها در برگرفته و آن را در میانه ــ مصری

درست مانند  ،اند. جالب آن که ماجرای کشته شدن ایرج به دست برادرانشداستان جدا از هم روایت شده

ست و این عنصری ا کندا توجیه میی ایشان ررانیان بر تورانیان و نبردهای پردامنهداستان توراتی، برتری ای

پهلوان شهید را نیز، مانند ایرج که همتای  که به داستان سیاوش نیز تعمیم یافته، و مرگ این

دهد که داستان ها نشان میدهد. بندی از یشتاش است، در نهایت به دست تورانیان قرار میشناختیاسطوره

ای بسیار دیرینه دارد و دست کم از سه هزار سال پیش کشته شدن سیاوش به خاطر خیانت تورانیان سابقه

کید بر مهربانی و معصومیت سیاوش عنصری أتاحتماالً این،  داشته است. با وجود در میان اقوام آریایی رواج

گرا سازد. هم ،ی غایی پهلوان شهید، مثل ایرجتا آن را با نمونه ه فردوسی به داستان سیاوش افزودهاست ک

از دیرباز  احتماالً ده که به دست تورانیان کشته شده ونماید که سیاوش پهلوانی جنگاور بوبنابراین چنین می

ــ ود داشته است. فردوسی داستان او و ایرج را زمین وجباز در ایراناش در برابر بانوی هوسداستان پاکدامنی

های دو داستان بر خصلت را جدا از هم آورده، اما در هر ــ انددر هم بافته شده توراتشان در که مشابه
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خوان سازد، و از پهلوان شهید هم کید کرده است تا ایشان را از سویی با سرنمونِأمعصومانه و مهربانی ایشان ت

 بخشی به نبرد ایرانیان و تورانیان را نیز تثبیت کند. سوی دیگر مشروعیت

ش زمین گسترشده و پایه از این منش است که پس از آن در ایرانشکلی استانده توراتداستان یوسف در 

شده از داستان پدید آمد که همان یافته و شاخه شاخه شده است. در قرون نخستین مسیحی، روایتی مسیحی

های دنیوی و تا حدودی بر پرهیزگاری، نفی لذت تأکیدن متن دیدیم، عهد یوسف است. چنان که در ای

ایشِ یید و ستأاند. داوری اخالقی پیشین هم به نوعی تستیزی عناصری هستند که به داستان افزوده شدهزن

اخالق  هایی آتشین در نکوهشافتاد، خطابهتردید اگر به دست نیچه میپستی و بردگی فرو کاسته شده که بی

 داد. بردگان و فرومایگان را نتیجه می

ی دین مسیحی رواج و اهمیت چندانی نیافت. از سویی این داستان بر محور شهوت داستان یوسف در زمینه

خوانی نداشت، و از سوی دیگر یکی زد و داستانی عاشقانه بود که با عفت کالم مسیحیان متعصب همدور می

 شد. از قهرمانانش زنی فعال و انتخابگرِ جفت بود که در فرهنگ مسیحی نوعی تابو قلمداد می

ای بارور و زمین بالید و گسترش یافت و به خوشهی بسیار مهم آن است که داستان یوسف در ایراننکته

ی یوسف ببینیم، و و سوره قرآنتوانیم در تاب دینی این بالندگی را میزها منتهی شد. باپیچیده از منش

ــ شان مهه تفسیرهایی که بر این سوره نوشته شده است. تفسیرهایی که بیشترشان به زبان فارسی و تقریباً

های غیردینی از داستان یوسف به ویژه در اند. روایتانیان نوشته شدهبه دست ایر ــ عربیهای متناز جمله 

ی ادبیات مربوط به یوسف و خزانه ،عرفانی پارسی رواج چشمگیری یافتند. در واقعهای متنادبیات منظوم و 

 رد. در هیچ فرهنگ دیگری همتا ندا شودزمین دیده میزلیخا به شکلی که در ایران

هایی نیز ریشه توراتکه در  ،دهد که عناصر خاصِ مربوط به مهر و عشقنشان می قرآنمرور تفسیرهای 

استان بیشتر مفسران داند، در روایت قرآنی برجسته شده و در تفسیرها شاخ و برگی فراوان یافته است. داشته

سف برای بازگو کردنِ داستان یوکه در این زمینه پیشتاز است،  ،طبریاند. یوسف را با تبارشناسی او آغاز کرده

ران زیست و در دواسحاق بن ابراهیم پیامبری بود که در کنعان میبه روایت او به دوران اسحاق بازگشته است. 
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و یعقوب بود. )ایسو( های عیص اش دو پسر به نامنتیجهپیری نابینا شده بود. او با زنی به نام رفقا ازدواج کرد و 

یعقوب را بیشتر دوست داشت. نام یعقوب تر بود، اما مادرشان که پسر مهتر وی بود نزد اسحاق گرامی صعی

او به این که  نام ،به عبارت دیگر آید،ی عقب گرفته شده و یعنی کسی که به دنبال کسی دیگر میهم از ریشه

 دارد.  تأکیدبرادر کهتر است 

 ،ای شکار کرد و آن را به خانه آورد تا برای پدرش خورشی بپزد. از آن سوروزی عیص به شکار رفت و بره

او را دعا کند تا خداوند  و قصد دارد وقتی برایش غذا آورد اسحاق به زنش گفت که از عیص بسیار راضی است

که از مادرش این موضوع را شنیده بود، بر برادر پیشدستی کرد و بره را  ،پیامبری را به او بدهد. اما یعقوب

او  ،دید کدام پسرش چنین کرده، برایش دعا کرد. به این ترتیبرد و اسحاق که نمیبریان کرد و برای پدر ب

از موضوع خبردار شد، بر برادرش خشم گرفت و سوگند  جانشین پدر شد و پیامبری را به ارث برد. وقتی عیص

ـ ـگوید لقب او خورد که او را به قتل برساند. در نتیجه یعقوب از خانه فراری شد و به شام رفت. طبری می

 )یسری بالیل(. «شبانه گریخت»از همین جا آمده است. چون او  ــ اسرائیل

یعقوب در شام نزد خالش البان ماند و با دو دختر وی ازدواج کرد. این دو لیا و راحیل نام داشتند. یعقوب 

ل با دخترش ازدواج کند، و مقصود او راحیل بود که دختر قبول کرد هفت سال نزد البان کار کند تا در مقاب

تر وهر نرود، دختر کوچکی شترش به خانهکهتر بود. اما بعد از هفت سال البان گفت که تا دختر بزرگ

د و برای نتواند ازدواج کند. در نتیجه یعقوب به ناگزیر با لیا ازدواج کرد. اما هفت سال دیگر نیز نزد البان مانمی

 چوپانی کرد تا توانست پول کافی برای کابین راحیل فراهم آورد و با او نیز ازدواج کند. 

هم وجود دارد و تقارنی دارد با  توراتی یعقوب برای دستیابی به راحیل در متن سالههای هفتاین درنگ

ان تمحوریت مفهوم مهر در داسهفت سالی که زلیخا برای دستیابی به یوسف درنگ کرد. ناگفته نماند که 

ی او ی یعقوب از آن روست که رابطهسالههفت نیز تا حدودی نمایان است. شکیبایی توراتیوسف در داستان 

ی بر عشق میان این دو همراه است. یعقوب پس از دیدن راحیل دل به او باخت تأکیدتدا با و راحیل از همان اب

تنها جای کل عهد عتیق که  ،های ایشان وجود دارد. در واقعمغازلههایی به و پیش از آن که ازدواج کنند اشاره
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شود. این مهر بعدتر به قوب مربوط میبوسد، به داستان راحیل و یعدر آن مردی زنی را پیش از ازدواج می

 یابد. انتقال می ،شده از راحیل، یعنی یوسففرزندِ زاده

برای او پسرانی زادند. لیا که زن اول او بود، روبیل و شمعون و یهودا و الوی و نالون یعقوب یک از زنان  هر

چنین کنیزی به نام بولهه را به یعقوب بخشید و او برایش حاد و )یا زبالون( و ایسحر )ایساخار( را زایید. لیا هم

داشر را به دنیا آورد. راحیل نیز کنیزی به نام زلفه داشت که آن را به شوهرش بخشید و یعقوب از او صاحب 

و هنگام زادن  دیرتر از همه خودِ راحیل آبستن شد و یوسف و بعد از او بنیامین را زاد،گاه نآدان و نفتال شد. 

شان نزد یعقوب بودند، ترینپسران و محبوب یوسف و بنیامین که کهترینِ ،در نتیجه 105.این آخری درگذشت

ی جامی به داستان رقابت ای بود که بعدتر در منظومهاین همان اشاره 106.شان ابناس پرورده شدندنزد عمه

 یعقوب و خواهرش بر سر نگهداری یوسف پر و بال داد.

 شود، و این عنصریی ارتباط یوسف و برادرانش شرح و بسطی بسیار دیده میدر تفسیرهای قرآن درباره

ی یوسف و زلیخای شاعرانه از مثنوی هاداستان ود ندارد.های شعر پارسی به این شدت وجاست که در منظومه

اش با وی سخن بگویند. در ی برادران یوسف و دشمنیطغانشاهی به بعد تمایل دارند تا کمتر و کمتر درباره

 حالی که در تفسیرهای قرآن داستان حسد برادران با آب و تاب تمام روایت شده است. 

 بینیم تفاوترسی تا حدود زیادی با آنچه در تفسیرهای قرآن میدر اشعار پا تأکیداما موارد و نکات مورد 

ماند که شاعران بعدی داستان سیاوش و با مرور منابعی که در بخش نخست ارائه شد، تردیدی باقی نمیدارد. 

اند. دریده شدن لباس یوسف از پشت، را به عنوان مبنایی برای روایت یوسف برگزیده شاهنامهسودابه در 

ی پرنگار منتهی هزارتوی هفت دروازه یگر، که در نهایت به ایدهآراستنِ شبستان به دست بانوی وسوسه

                      
 . 597-657(: 3)ج. 1354طبری،  105 

 . 677-827(: 3)ج. 1354طبری،  106 
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خواست با زن دادن به قهرمان پاکدامن خود را به او نزدیک کند و گر میشود، و این قصه که بانوی وسوسهمی

 شوند. دیده می شاهنامهکام دل بستاند، همگی برای نخستین بار در 

هایی به آن روایتِ آثار پیشینیان و افزودن شاخ و برگ ی ایرانی، هر یک از نویسندگان با خواندندر زمینه

ی طغانشاهی در های متقدمی را داریم که مانند منظومهنسخه ،خاص خود را خلق کرده است. در این میان

نگ رهایی مانند اوراند. در مقابل شاهکارا مرجع اصلی گرفته قرآنو  راتتوابتدای عصر سلجوقی نوشته شده و 

گیرد و کل داستان را به شکلی نو بر این اساس پنجم جامی را هم داریم که موضوع مهر و عشق را مبنا می

 کند. بازسازی می

ین ثیر مهم بر اأدهد که سپهر تمدن ایرانی دو تسیر تحول این روایت در منابع ایرانی، به خوبی نشان می

های . نخست، در قرن ششم و پنجم پ.م، در آن هنگام که یهودیان دین و روایتمنش بر جا گذاشته است

کردند، چارچوب فلسفی و قالب دینی ی میی نوظهور دولت هخامنشی بازسازتاریخی خویش را در زمینه

گاه آنشده اعمال کردند. گیری کردند و آن را در فهم مجددِ داستان یوسفِ مصریی ایرانی را وامیکتاپرستانه

گام دوم، از قرن هفتم تا نهم هجری نویسندگانی پدید آمدند که کل داستان را در پرتو مفهوم عشق بازسازی در 

چون یوسف برکشیده شد و هم به خاطر پیوند ی قهرمانی همزلیخا هم به مرتبه ،کردند. به این ترتیب

 نیرومندش با مفهوم عشق، از گناهانی که در موج پیشین به جان خریده بود، تطهیر شد. 
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 گر(داستان مصری دو برادر )کشمکش برادران و بانوی وسوسه  .پ.م 1200

  داستان ایرج )حسد برادران(      .پ.م 1000

 گر(داستان سیاوش )بانوی وسوسه  گر(بلروفون در ایلیاد )بانوی وسوسه  .پ.م 700

 گر(یوسف در تورات )حسد برادران و بانوی وسوسه  .پ.م 600

 بازنویسی یوسف در تورات )اخالقی شدن یوسف(   .پ.م 500

 

 گر(عهد یوسف )بانوی وسوسه     .م 200

 گر(ی یوسف )حسد برادران و بانوی وسوسهسوره  .م 600

 هایرج و سیاوش در شاهنام  ی ابومؤید بلخیمنظومه تفسیر قمی  .م 1000

 ی طغانشاهی )تاکید بر تورات(منظومه    .م 1200

 اورنگ پنجم جامی )تاکید بر عشق زلیخا(    .م 1500

   ی سالم تبریزیمنظومه    .م 1700

 ی ناظم هروی منظومه    .م 1800

 ی خاوری شیرازیمنظومه ی لکنهویانوار یوسفیه  .م 1900
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 گفتار دوم: تضاد و کشمکش در داستان یوسف

 

ی اصلی داستان یوسف بر مبنای دو نوع کشمکش استوار شده است. از سویی رقابت و دشمنی میان شالوده

مردان را داریم و از سوی دیگر مهر و محبت میان یک مرد و زن را. در هر دو حالت، مردی که قهرمان داستان 

ر معرض دشمنی مردان دیگر است، وضعیتی انفعالی و فرودست دارد. یعنی قهرمان داستان مردی است که د

 دیالکتیک اصلیِ ،شود. به این ترتیبگیرد، و یا موضوع مهر و عشقِ زنان واقع میبرادرانش( قرار می )معموالً

 کنند. جاری بر داستان، مهر و کینی است که بازیگران مرد و زنِ داستان نثار قهرمان مرکزی می

اند. چنان که شرحش های ایرانی به شکلی مستقل و جدا از هم وجود داشتهاین دو نوع رابطه در اسطوره

است، که هرودوت نوشته به شکلی دیگر ی حسد برادران در فرهنگ ایرانی ماجرای ایرج گذشت، بهترین نمونه

شکلی  ،به احتمال زیاد ،داستان سه پسر فریدون و کشته شدن ایرج 107.در میان قبایل سکا رواج داشته است

گر به داستان بانوی وسوسه 108.شده از همین افسانه بوده که در دوران اوستایی ریشه داشته استدگرگون

که با  بینیمشکلی مستقل در داستان سیاوش وجود دارد. در سیر تحول داستان یوسف در ادبیات پارسی، می

 ،م جامیمانند اورنگ پنج ،هامتنشود و در برخی از گذر زمان به تدریج اهمیت داستان حسد برادران کمتر می

ی و ی مصراین در حالی است که در نسخهشود. گر فرو کاسته میای در کنار داستان بانوی وسوسهبه حاشیه

ی بانو وضعیتی متعادل دارند و در کنار هم داستان را پیش عبری دو ماجرای برخاسته از حسد برادر و وسوسه

 برند.می

                      
 .5-8هرودوت، کتاب چهارم، بندهای  107
 .08-38: 1389وکیلی،  108
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ی رابطههم حفظ شده است.  توراتداستان مصری ساختاری دو الیه دارد و این همان است که در متن 

د. در سازمیی دوم، کشمکش دو مرد را برنیمه ی نخست و رقابت ناپیدای فرعون و باتا درباتا و آنپو در نیمه

در ابتدای داستان دو برادر با فروپایه حضور دارد.  مقام و یک فردِواره یک طرفِ عالیکشمکش دو مرد هم

ار مصری با پوتیف توراتدر  ،اند. به همین ترتیبکسانی سر و کار داریم که برادر کهتر و برادر مهتر خوانده شده

شویم که یکی سرور و دیگری غالم است. آنچه این دو روایت را به هم نزدیک میرو روبه و یوسف عبرانی

ل باستان و در میان قبای کند، کاربرد لقبِ برادر مهتر برای سرور، و برادر کهتر برای غالم است که در مصرمی

ی این استعاره به تمدن چنان باب است. سابقهها همدر میان چینیمثالً  ساکن کنعان رواج داشته و امروز نیز

سای خاندان نیز در تمدن سومری با لقب برادر ؤگردد. چنان که کریمر نشان داده، استادان و رمیسومری باز

شاه آراتا  خوانیم کهمی 110سیراناچنین در داستان سومری انمرکار و اِنسوکوشهم 109.اندشدهشناخته میمهتر 

 تو محبوب ایزدبانو اینانا هستی، تنها تویی» گوید:چنین میــ  انمرکارــ به شاه سومری ــ  سیرانااِنسوکوشــ 

های( پایینی تا باالیی، تو سرورشان هستی. من در کنار تو مقام دوم را دارم، ای... از )سرزمینکه سرفراز گشته

 .111«توانم با تو برسنجیده شومام، تو برادر مهتر هستی، من هرگز نمیمن از )آغاز تولد( همتای تو نبوده

توان نوعی اندرکنش سرور و غالم دانست، درست به همان شکلی که در ی آنپو و باتا را میبنابراین رابطه

ه ب توان متن مصری را به شکلی خواند که گویی اصالًبینیم. به عبارت دیگر، میمورد پوتیفار و یوسف می

ند کند. این بی یک سرور و غالمش را حکایت میکند، بلکه تنها تنشی در رابطهارتباط دو برادر اشاره نمی

 خرتر است که به جای گرفتن اینأای متافزودهاحتماالً  رزندان یک پدر و یک مادر بودندآغازین که باتا و آنپو ف

توان دریافت که تصریح شده باتا جا میاز این را شده است. ایناش مربوط میداستان در بافت سیاسی زمانه

                      
109 Kramer, 1981, 7: 15. 
110 Enmerkar and Ensukushsiranna 
111 Kramer, 1981, 230. 
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چون پدر و تو هماو برایم هم»گوید که چون پسر بود، و باتا در پاسخ به درخواست زن آنپو میبرای آنپو هم

 خون بودند، ضرورتی نداشت. ی که اگر به راستی این دو برادر و همتأکید. «ایچون مادر بوده

چنان میان مردی بلندپایه و مردی فرودست است. در داستان ی دوم داستان هم کشمکش همدر نیمه

ان کنند. در داستباشد، با هم رقابت میشده خبردار آن که فرعون از وجود باتای احیا بدون ،مصری فرعون و باتا

 همان کشمکش میانی دوم داستان نیز گذراند. بنابراین در نیمههم یوسف مدتی را در زندان فرعون می تورات

مرد واال و فروپایه را داریم. محور کشمکش میان مردان، قدرت است و دسترسی به زن، که در قالب حسد نمود 

ند، و در خشمگین شد ی کنددرازشان دستخواسته به زنیابد. آنپو و پوتیفار وقتی گمان کردند که باتا میمی

کرد. در ابتدای متن ه زنش با فرعون وصلت کرده بود، وی را شماتت میبه خاطر این ک ،داستان مصری باتا

شده است. این همان است که ای به دو برادر مربوط میای هست که حسد میان دو مرد در نسخهمصری نشانه

در داستان یوسف به روایت مستقلی تبدیل شده و دشمنی برادران با یوسف و به چاه افکنده شدنش را نتیجه 

 ه است. داد

ی یا مقامتر بزرگشونده و یکسان دارد. همواره برادری مکش مردان در داستان قالبی تکراربنابراین کش

ورزی هم ساختاری دوتایی دارد. ورزد. این کینکه نسبت به قهرمان فروپایه اما پاکدامن کین میواالتر است 

ابتدا  ،رساند. به همین ترتیبکند، و بعد فرعون او را به قتل میاتا را میقصد جان بتر بزرگیعنی ابتدا برادر 

قهرمان داستان هم سرنوشت افکند. ر او را به زندان میاندازند و بعد پوتیفابرادران یوسف را به درون چاه می

بیند و در نهایت بر وی چیره نیرومندتر لطمه میابتدا از کین مردِ او یعنی شده همسان است. در دو بخشِ یاد

تر که برادرِ که ،شود. چیرگی همواره از جنس چیرگی بر منابع و دستیابی به قدرت اجتماعی است. یوسفمی

ی پوتیفار در مصر تثبیت شد. درست همان طور که باتا پس کارهبود، بعد از افکنده شدن به چاه، در مقام همه

گر ها شد و به جای زنِ وسوسهی کاجای در درهاز رانده شدن و گریختن از سرای آنپو، برای خود صاحب خانه

وند یافت. یوسف بعد از تهمت بانویش به دست پوتیفار به زندان افتاد، اما بعد در پیایزدآفریده برادرش با زنی 
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ا به دست سربازان فرعون کشته شده بود، و بعدتر به شکلی طور که باتمقام عزیز مصر از آنجا خارج شد. همان

 آمد. درِ فرعون بعدی از آب درجادویی پ

بنابراین موضوع کشمکش مردان در این داستان دستیابی به منابع قدرت و لذت است. مردان به خاطر 

جویی از زن است که با داستان برای برخورداری از قدرت سیاسی یا کام قهرمانِ ــ واقعی یا موهومِــ تالش 

کنند کمابیش طرح قتلش می یمایهورزند. برادران ردای رنگین یوسف و رویاهایش را دستاو دشمنی می

کند. آنپو پس از همان طور که فرعون پس از ظاهر شدنِ باتا بر بانویش او را در قالب گاو یا درخت نابود می

درازی باتا به زنش او را دنبال کرد، درست همان طور که پوتیفار با همین دستاویز وی را شنیدن تهمتِ دست

برادران در برابر یوسف سجده کردند و فرزند باتا بر تخت فرعون تکیه زد و  ،در نهایت ،به زندان انداخت. اما

 نصیبِ یوسف شد.  ــ تیفار داردکه نامش شباهتی تمام به پوــ دختر پوتیفارع 

 روشن ی مصری و عبرانی ساختاری دقیق و تکرار شونده وهاداستان بنابراین کشمکش میان مردان در

فرو کاسته شده و انسجام خود را از  هاداستان هایی پراکنده ازدارد. این ساختار در روایت یونانی به خوشه

تر از منابع عبری و آن فروپایه جرای بلروفون نیز ساختاری جفت دارد، اما دقت و تقارندست داده است. ما

گر هبه دربار پدرِ بانوی وسوس پرویتوسموریتی مرگبار فرستاده شد. نخست توسط أمصری است. او دو بار به م

به جنگ خیمرا گسیل شد. در هر دو بار یک تهمت  فرد اخیرفرستاده شد تا کشته شود، و بار دوم توسط هم 

به دست آورد، اما شاهدی وجود  قدرت سیاسی و زن را ،در نهایت ،کرده است. بلروفوندشمنی را ایجاد می

شده ی یونانی شکلی سادهندارد که از ابتدای کار خواهان یا مدعی آن بوده باشد. این بدان معناست که نسخه

 کند. و گاه گسیخته از شکل اصلی داستان را بازگو می

دو برادر قالبی  مصریِ نِخورد. در داستاساختار جفتی مشابهی در مورد مهر به قهرمان هم به چشم می

ی زندگی باتا، دو زن حضور دارند. بینیم. در دو دورههای مردانه را میشونده و همسان با جفتِ دشمنیتکرار

ان زنی است که خدایشود. دیگری کند، اما به همین دلیل کشته مییکی زن آنپو است که به او ابراز میل می

 ،در حالی که زنِ آسمانی دومرسد. اند. زن آنپو که به او میل دارد، به دست شوهرش به قتل میبرایش آفریده
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این  توراتکند. در متن دستی شوهر دومش )فرعون( بارها باتا را نابود میکه انگار میلی هم به باتا ندارد، با هم

ماند و و کاسته شده است. اولی به یوسف میل دارد و ناکام میدو نقش زنانه به زنِ پوتیفار و دختر پوتیفارع فر

صری و زنان م صربر زن عزیز م تأکیدتان با این داس قرآنرسد. در کند اما به وصال وی میدومی ابراز میلی نمی

برگ وهای ایرانی این جفتِ مربوط به مهر شاخبازگو شده است. در روایت برندشان را در مهمانی میکه دستان

  ت.تبدیل شده اس ،زیادی یافته و به رقابت زلیخا با روحه بر سر خرید یوسف، یا تقابل زلیخای پیر و جوان

شوند، کشمکش میان مردان در ی اصلی منابع ما در این زمینه محسوب میی پارسی که بدنههاداستان در

در حالی که مهر زن و یوسف بالیده و رشد تر قلمداد شده است. تر و فرعینسل از نسل پیشین کمرنگ هر

ها را نشان دهنده به مسیر تکامل منشهای شکلی اجتماعی و گرایشیافته است. این تا حدودی زمینه

به شهوتی  ی بانوزبونانه تغییر یافته و وسوسه دهد. در عهد یوسف دیدیم که حسد برادران به پذیرش بندگیِمی

ی مسیحی است که تسلیم کامل و مطلق در گسیخته تبدیل شده است. این بازتابی از اندیشهحیوانی و لگام

رنگ و محو گرفت. در فرهنگ ایرانی، حسد برادران به تدریج کمبرابر خداوند و انکار میل درونی فرد را مبنا می

 آمیز و گاه دلکشی داده که داستان مهر زنانه را در بر گرفته است. های اغراقبرگوشده و جای خود را به شاخ
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 گفتار سوم: موضوع میل در داستان یوسف

 

ی ی میل، و حد و مرزهای مجازِ ابراز و ارضای آن. تاریخ سه هزار سالهداستان یوسف روایتی است درباره

ای که از آن در دست داریم، نشانگر اهمیت و مرکزیت پرسش از میل است، و این روایت و بیش از صد نسخه

اند. چنان که گفته شد، مضمون های مختلف برایش پیشنهاد کردههای گوناگون در دورانهایی که فرهنگپاسخ

روشن و ثابت است.  شود. موضوع میل در مهر زنانه کامالًنه و کین مردانه مربوط میاصلی داستان به مهر زنا

شوند. تنها در داستان مصری دو یوسف مردی زیباروست و از این رو همگان او را دوست دارند و عاشقش می

راگیر از افسونگری عام و ف برادر است که این عنصر در قهرمان پاکدامن غایب است. یعنی تنها باتا است که انگار

ی سنگین بیند که پنج کیسهبهره است. البته باتا نیز مردی جوان و نیرومند است. زنِ آنپو وقتی مییوسف بی

او از همان این، ای دارد. با وجود اش اشارهبازد و به نیرومند بودن بدن مردانهغله را بر دوش نهاده دل بدو می

دهد. روایت مصری باتا با مثله شدن و از دست رفتن قدم به قدمِ کالبد ابتدای کار این بدن زیبا را از دست می

برد و به آب ی خویش را میاش آلت نرینهای اثبات بیگناهیانسانی قهرمان همراه است. او در ابتدای کار بر

سازد. بعد هم قلب ای که موضوع میل زن آنپو بود محروم میخود را از مردانگی ،به این ترتیب ،اندازد ومی

 چون ،گذارد. بنابراین زنِ آسمانیِ او چندان هم در دوست نداشتن وی مقصر نیستخود را بر درخت کاجی می

 دهداش را از دست میاش نه نیروی مردانه دارد و نه قلبی برای دوست داشتن. بعدتر او ابتدا بدنِ زندههمدم

 ،در نهایت ،یابد. تا آن کهتر حلول میتر و غیرانسانیهایی سختهای پیاپی مرتب در بدنناسخو بعد با وجود ت

کند. به کننده عمل میچون بذری بارورکاهد که همی چوبی فرو میهای پیاپی او را به تراشهکشته شدن

عبارت دیگر، در داستان مصری دو برادر، قهرمان مرد تنها در بخشی کوچک از داستان موضوع میلِ زنانه 

 قلمداد شده است.
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اش ستوده قهرمان به خاطر زیبایی و مردانگی ،توراتاین در حالی است که در داستان بلروفون و روایت 

ای موضوعِ میل جنسی بانوست، در هر دو متن نقشی حاشیه ، کهبر این که مردِ پاکدامن تأکیدشده است. این 

. در مورد آندروفون «یوسف جوان و زیبا بود»تنها یک عبارت وجود دارد که در آن گفته شده که  توراتدارد. در 

بایی بر زی تأکیدبنابراین نیز چنین است.  قرآنبینیم و در می ای به همین اندازه کوتاه و ناچیز راهم اشاره

پارسی است که تصریح شده و شاخ و برگ های متناند، تنها در شدهی او مییوسف و این که همگان شیفته

تنها به طور ضمنی گفته شده که خداوند پشتیبان یوسف بود و بنابراین کارها به دستش  توراتر . دیافته است

د همین نکته مور قرآنمهر یعقوب و زن پوتیفار به او سخن رفته است. در  یافت، و تنها با اختصار ازنظام می

تری برای محبوبیت یوسف داللت ی گستردهمنهاست، اما ماجرای بریدن شدن دست زنان مصری به دا اشاره

به زیبایی چشمگیر یوسف و  صریحاً ــ ها و چه تفسیرهای قرآنچه منظومهــ پارسی های متنکند. در می

رای . این به نظرم وامی است که داستان یوسف از ماجشده است کیدتأاین که همگان دوستدارش بودند 

های حماسی سیمایی سخت و سایر روایت شاهنامهسیاوش ستانده است. چون این پهلوان اوستایی نیز در 

انو ی بوسوسهبندی کرد که موضوعِ میل زنانه، یعنی آنچه توان چنین جمعجذاب دارد. بنابراین سخن را می

 های برجسته و زیباییانگیزد، در ابتدای کار شهوتی شخصی و میلی محدود بوده، که به تدریج با ویژگیمیرا بر

از داستان سیاوش  تأثیربا احتماالً  غریب قهرمان داستان گره خورده است. این امر تنها در ادبیات پارسی و

 بینیم.یدر عهد یوسف نشانی از آن نممثالً  وبرگ پیدا کرده است وتصریح شده و شاخ

هرچند موضوع مهر زنانه یکتا و در ابتدای کار نامحسوس است، اما در مورد کین مردانه چنین نیست. 

کنند و همواره ورزند، به خاطر رقابت یا حسد است که چنین مین دشمنی میمردانی که با قهرمان داستا

چنان که گذشت، زن و  ،دارد. موضوع میل مردانهموضوع میلی در میان است که ایشان را به دشمنی وا می

شخصیتی فعال است، خود یکی از ارکان  قدرت سیاسی است. زن، چون خود یکی از بازیگران صحنه و معموالً

فعال ی این اسطوره به نقش دهنده، در حدی که یکی از دو جزءِ تشکیلشودکشمکش در داستان محسوب می

 شود. زن و میل او مربوط می
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ی میل کند، دارندهی میل مرد ایفا میزمان با نقشی که به عنوان سوژهدر روایت مصری دو برادر، زن هم

راند. هم زن آنپو و هم زنِ فرعون به خاطر هم هست و با کردارهای خود به شکلی فعال ماجراها را به پیش می

د رون ،به این ترتیب ،گیرند وآمیز نسبت به وی را در پیش میبه باتا رفتارهایی خشونت میل داشتن یا نداشتن

 ،خرتر عبرانی و یونانی، به تدریجأهای متدر روایتزن رانند. اش را پیش میمثله شدن و نابود شدن تدریجی

به موجودی منفعل و موضوع خواستی وابسته تبدیل شده است. در داستان بلروفون، چنان که از فرهنگ 

ران ای شهوتده دارد، خواه ملکهای بر عهگر نقشی فرعی و حاشیهرود، زنِ وسوسهمردساالر یونانیان انتظار می

کند ، تنها زن پوتیفار است که در بخشی کوچک از ماجرا نقشی فعال ایفا میتوراتباشد یا آمازونی جنگاور. در 

ی همگی در سایه قرار دارند و موضوع میل هستند، نه آفرینندهشود. زنان دیگر ه همین دلیل هم سرزنش میو ب

ی میل تلقی شده است، و در ارندهزمان موضوع و دآن. تنها در سپهر ایرانی است که زن همواره به طور هم

 این مورد بیشتر خواهم نوشت. 

است. قدرت سیاسی هستیم که رو روبه برانگیزِ زنان، با موضوع دومِ خواستدر برابر این موقعیت چالش

در داستان مصری یابد. نمود میگوناگون به اشکال متفاوتی  یهاداستان درکه فعال غیرجان و بیامری یعنی 

تخت موضوع میل است. در وی دوم دستیابی به تاجی نخست زن، و در نیمهدو برادر روشن است که در نیمه

اما، نمادهای قدرت بسیار  توراتشوند. در داستان بلروفون هم این دو عامل به روشنی و به تفکیک دیده می

 تر و واگراتر هستند. پیچیده

ایی آن بود که یعقوب ردخواندیم که آنچه حسد برادران را نسبت به یوسف برانگیخت،  «فر پیدایشس»در 

 «ردای رنگین»به  ،ی شاه جیمزبه پیروی از ترجمه ،ام از عهد عتیقترجمهآنچه در  رنگین برای وی ساخت.

נֶׁת) «پَسیم کِتونِث»ی عبری نسخه در اصلِ امداندهگربر ת ֵ֥ ָֽים כְּ  χιτῶναی یونانی به ( است که در نسخهַפס 

ποικίλον  یعنی روپوش یا لباسِ رنگارنگ( و در التین به(tunicam polymitam  )ترجمه )ردای رنگین

شاهین تورات مهم است، چون در ابتدای قرن هشتم به ویژه های پارسی عهد عتیق، در میان ترجمهشده است. 

 است: دهکرترجمه  «پیراهن زربفت»را جری کتونث پسیم ه
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 ز بهرش دوخت فرمودش ز دیبا   پدر پیراهن زربفت زیبا

وجود دارد که در مورد این کلمه  توراتی معتبر دیگر از ی سنتی شاه جیمز، دو ترجمهگذشته از ترجمه

را حفظ  «ردای رنگین»چنان عبارت هم 112ی انتشارات یهودی آمریکای جامعهبا هم اختالف دارند. ترجمه

ی عهد قدیم و جدید برگردانده است. ترجمه «ردای بلند»آن را به  113شدهی بازبینیی استاندهکرده، اما نسخه

 را «ردای بلند» فراهم آمده نیز همین .م 1978سال به زبان پارسی که توسط انجمن پخش کتب مقدسه در 

 ذکر کرده است. 

فهرستی از تفسیرهای گوناگون از عبارت پَسیم را به دست  114ی تحلیلی و مفصلشآریل کاپالن در ترجمه

ابن عزرا، رامبان و باخیا  115.ی هفتاد تنیِ تورات به یونانی آن را با رنگین مترادف گرفته استداده است. ترجمه

 راه»اند. ابن یاناخ آن را به ترجمه کرده «شده دوزیسوزن»به  116«سفر خروج»این کلمه را در شرح بندی از 

چنین ابن عزرا و برخی دیگر از گرفته است. هم «دارنقش»و ترگوم یوناتان آن را مترادف با  117،برگردانده «راه

، وراتتاند. ناگفته نماند که در خودِ نیز دانسته «بلند، تا روی پاها»یا  «آستین بلند»آن را به معنای  118مفسران

ی چنین ابن یاناخ در جایی آن را به مادههم 119.ی اشاره به ردای شاهانه به کار گرفته شده استاین عبارت برا

  ی پارچه برگردانده و به این ترتیب معنی ابریشم را از آن برداشت کرده است.ی برسازندهاولیه

مین داده و به های بوده که حق جانشینی یوسف را نشان میآید که این ردا نشانهمیچنین بر توراتاز متن 

را بر او شورانده است. جالب آن است که هر دو جریانِ سقوط و آسیب دیدنِ یوسف با تر بزرگدلیل برادران 

                      
112 Jewish Publication Society of America  
113 Revised Standard Version 
114 Aryeh Kaplan, 1981. 
115 Radak; Septuagint 

 .2، 28سفر خروج،  116
117 Ibn Janach; Radak, Sherashim 
118 Rashbam; Ibn Ezra; Baaley Tosafoth; Bereshith Rabbah 84 

 .18، 13کتاب دوم شموئیل،  119

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_Publication_Society_of_America_Version
http://en.wikipedia.org/wiki/Revised_Standard_Version
http://en.wikipedia.org/wiki/Aryeh_Kaplan
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Kimhi
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonah_ibn_Janah
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sherashim&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Rashbam
http://en.wikipedia.org/wiki/Tosafot
http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_Rabba
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ر د ،چنین ردایی گره خورده است. یوسف با دریافت ردای رنگین از پدرش موضوع حسد برادران قرار گرفت و

لش به دنبابه چاه افتاد. درست به همان ترتیب که لباس خود را در دست زن پوتیفار جا گذاشت، که  ،نهایت

 به زنا متهم شد و به زندانش انداختند. 

در شعر کهن عربی زیاد کاربرد داشته  واژهدر قرآن این لباس با نام قمیص مورد اشاره واقع شده است. این 

دانند. ی عربی دانسته اما گفته که سایرین آن را فارسی میواژه است. سیوطی آن را از ریشهاما آشکارا وام است،

)قومیصتا( وام atsimvqیونانی است که در سریانی به شکل  جفری نشان داده که اصل واژه 

گیری تردید از حبشی وام)قمِص( به حبشی وارد شده است. شکل عربی آن بی qmsگیری شده و به شکل 

    120.شده است

به زیبا و اشرافی بودن ردا اشاره دارد،  توراتردای رنگین در مفسران امروزین در این مورد توافق دارند که 

 تأییداین برداشت با نص صریح تورات  121.پرداخته استی آن به کار دستی و دشوار نمیو این که دارنده

ون یعقوب زمانی که برادران یوسف به چراندن رمه مشغول بودند، او را به نزد ایشان فرستاد و تنها شود. چمی

شان او را آگاه کند. یعنی قرار نبود که یوسف در کار چوپانی برادرانش را از او خواست تا از سالمت و وضعیت

است. یوسف در این هنگام همان ردای رنگین  اش بودهتر بر عهدهتر و انگار واالمرتبهای سادهیاری کند و وظیفه

 اش آن را از تنش بیرون کشیدند. را بر تن داشت، چون برادران هنگام به چاه انداختن

جایگزین شده  ــ عصای پادشاهیــ اش داستان ردای رنگارنگ گاه با همتای ایرانی قرآنسیرهای در تف

رویید و این یک از پسرانش شاخی بر آن می زمان با زاده شدن هرقوب بود که هماست. درختی در سرای یع

شد تا عصای آن فرزند باشد. میبدی در شرح این رسم گفته که این از شاخ به هنگام بلوغ آن پسر بریده می

شت ر آن درخت شاخی نداعصا باشد! در این میان تنها یوسف بود که بآن روست که هیچ پیامبری نبوده که بی

                      
 . 339: 1386جفری،  120

121 Swanson, 1997. 



215 
 

و جبرئیل خود از آسمان برای او عصایی از زبرجد آورد و به این ترتیب نشان داد که او قرار است بعد از یعقوب 

  122.جانشین پدر شود

ایگاه ی برتر و جنوعی نماد و نشانه بوده که رتبه ،ده، در واقعبنابراین ردایی که یعقوب به یوسف بخشی

کار برادران نیز همین را به ذهن متبادر ی او به عنوان ناظر پدر بر داده است. وظیفهواالی وی را نشان می

یوسف برای این که مژده زنده بودنش را به پدرش بدهد، لباس خود را برای او فرستاد  ،به همین ترتیبکند. می

وقتی برادران او را به چاه انداختند، ردایش را به و چشمان یعقوب با رسیدن بوی لباس یوسف روشن شد. 

طوری شرح داده شده  توراتالمت مردانگی( آلودند و آن را نزد یعقوب فرستادند. رفتارشان در خون بز نر )ع

خبر نشان دهند و این یعقوب است که با دیدن ی ردا بیبه هویت دارنده اند خود را نسبتخواستهکه انگار می

 تأیید ،اند. به این ترتیبکند که درندگان بیابان او را کشتهمی تأییدو  «این ردای پسرم است»گوید ردا می

شینی نیز با خونین شدن ردا و شناسایی پیوند ردا با ی جانبرکنار شدن یوسف و حذف شدن از زنجیره نهاییِ

 وی ممکن شده است.

نابود کردن وی راهی بوده تا از جانشینی برادر کهترشان  ی برادران برایدسیسه ،به احتمال زیاد ،بنابراین

ه در ی برادران است کیسهجلوگیری کنند. مضمون این داستان همان دس ،به جای یعقوب، یعنی رئیس قبیله

داستان کشته شدن ایرج به دست سلم و تور نیز وجود دارد. دو رویای یوسف را نیز باید در همین چارچوب 

 را ــ و حتی یک بار پدر و مادرشــ فهم کرد. چون او در هر دو رویا برتری خویش بر برادران و کرنش ایشان 

رسد. می اشو این به معنای آن است که بعد از یعقوب اوست که به رهبری قبیلهبینی کرده در برابر خود پیش

این نکته هم جالب توجه است که طرد یوسف توسط برادران در هفده سالگی او رخ داده و این کمابیش همان 

                      
 . 6(: 5 )ج. 1382میبدی، 122 
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 اشدند و نقش سیاسی خویش ری مردی وارد میسن بلوغی است که در جهان باستان پسران در آن به مرحله

 گرفتند. بر عهده می

در داستان یوسف شناخته شدن و هویت مفهومی مرکزی است. چنان که دیدیم، یوسف به خاطر آن که با 

نگین و رویاهایی بلندپروازانه از برادرانش متمایز شده بود مورد حسد قرار گرفت، و طرد پوشیدن ردایی ر

ای عبرانی آغاز شد. پدرش یعقوب نیز با دیدن اش در قالب بردهشدنش با کنده شدن ردا از تنش و گمنامی

ه است. داستان عرضه خوردی نوباوگی با ردا پیوند میهمین ردا او را شناخت. یعنی انگار هویت او در دوره

ندهای شود. یکی در بکردنِ ردا به یعقوب و شناسایی یوسف بر مبنای آن، بعدتر در دو جای دیگر نیز تکرار می

انش از روی مهر که به زنا متهم شده، با شناسایی پدر فرزند است که در آن تامار، زن یهودا توراتباب بعدی 

داستان دیگر همان روایت پیراهن یوسف و شناسایی بوی وی و  123.رهداز کشته شدن می و کمربند و عصایی

 روشن شدن چشمان یعقوب است که در ادبیات پارسی بسیار مورد بحث واقع شده است. 

برخی از پژوهندگان مانند ویکتور همیلتون این تکرار یک مضمون در جاهای متفاوتِ یک داستان را نوعی 

شان است، آن را موضوعی خاص برخی دیگر، که روبرت آتلر نماینده 124.اندسازی ادبی عمدی دانستهنظیره

م ااند و این شخصیت عهد عتیق را به طور خاص با ارتباط درونی شخصیت یوسف و ابهداستان یوسف دانسته

االت ن است که در داستان یوسف بارها و بارها به حدلیل آتلر در این ادعا آ 125.انددر هویت مربوط دانسته

ود شاز برادرانش جدا می خوریم. یوسف در ابتدا به دلیل رویاها و مهر پدرشمیمتفاوتِ مخدوش شدنِ هویت بر

اسرائیل یابد، بعد با کنده شدن ردا از تنش هویت خود را به عنوان پسر و جانشین رئیس بنیو هویتی مستقل می

های ناخوشایند و دشواری مانند شود. بعد بار دیگر در موقعیتدهد و به غالمی عبرانی تبدیل میاز دست می

شان را به دست او شود و سرورانش کارهایاز ارج و احترام برخوردار می ،غالمی و زندان، با حمایت خداوند

                      
 .53-83ی ، آیه38سفر پیدایش، باب  123

124 Hamilton, 1995: 431-432. 
125 Alter, 1981: 10. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Alter
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شود از ساقی شاه بخواهد تا زندانی بودنش را به حضورش از یادها رفته و ناگزیر میاین، سپارند. با وجود می

شناسد و ایشان از هویت هنگام رویارویی با برادرانش اوست که ایشان را می ،فرعون یادآوری کند. در نهایت

 خبرند. وی بی

 رائیلاسی ظهور قوم بنیدر داستان یوسف ما با یک بحران جانشینی در نخستین لحظه ،به این ترتیب

است و  بوده ،سس هویت جمعی یهودیانؤهستیم. باید به این نکته توجه کرد که اسرائیل یا یعقوب، مرو روبه

ری سف به مقام رهباند. پس از یعقوب، پسرش یورساندهتمام قبایل یهودی بعدی تبار خود را به پسران وی می

بوده و رروبه بحران و مقاومتی شدید بادهد که این انتقال قدرت نشان می توراتو داستان  قبیله دست یافت

. یعنی چه بسا که رویدادی ی برادران منتهی شدداستان دسیسهگیری که به وام داست. این همان روندی بو

 گیری این داستان بوده باشد. ساز وامتاریخی زمینه

ر آن اند و از سوی دیگشارحان ایرانی این داستان، لباس را از سویی با خرقه و صوف صوفیانه شبیه دانسته

 ی یوسفمال احمد ارانی در تفسیرش بر سورهمثالً  اند.ی خداوند تفسیر کردهنمادی برای ارادهرا به عنوان 

بدم  قمیصهجائوا علی » اهن که عالمت کذب برادران شد. کهرا سه پیراهن بود: یکی پیر ع وسفی»نوشته که 

. سیّم پیراهن بشارت «وان کان قمیصه قد من دبر»دوم پیراهن شهادت که باعث طهارت آن شد که  .«کذب

 ،از پیراهن عالمت کذب برادران ظاهر شد .«اذهبوا بقمیص هذا»بود که باعث روشنایی چشم یعقوب شده که 

 .و از پیراهن شهادت دروغ زلیخا ظاهر شد و سبب اندوه عزیز شد و زلیخا رسوا شد ،شد ع و سبب اندوه یعقوب

 ...«.و خجالت برادران شد ع و از پیراهن بشارت خبر سالمت یوسف رسید و موجب بهجت و سرور یعقوب
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 گرتصویر زنِ وسوسهگفتار چهارم: 

 

یلِ اصلی اهمیت و جذابیت داستان یوسف و زلیخا، جایگاه و موقعیت زن در آن است. این تنها شک دلبی

شود و است که در آن زنی در موقعیتی چنین فرادست بازنموده میهای دینی ی روایتداستان در کل زمینه

ان، آن این داستوجه تمایز ترین رجسته. بکنداش برقرار میگونه فعال و انتخابگر را با میل جنسیارتباطی این

هستیم. در جوامع انسانی، مردان هم به دلیل زورمندی رو روبه هانوعی واژگونگی نقشاست که در آن با 

های جایگاه ــ مانند جنگ ــ یافتهشان در خشونت سازمانی مشارکتشان، و هم به خاطر شیوهعضالنی

مردان هستند که عامل خشونت محسوب  ی خود دارند و به همین دلیل هم معموالًسیاسی را زیر سلطه

اند و افتهایش یوارگی گرکاری تکاملی به سوی کودکی انسان زنان با سازو، در گونهشوند. به همین ترتیبمی

گزیند، و زن است که با خودآرایی میزش جنسی این مرد است که زن را بربه همین دلیل هم در جریان آمی

ی آواز خواندن قناری و چتر کوشد تا انتخاب شود. یعنی روندی که واژگونهاش مییی باروریو نمایش توانا

 زدن طاووس و قرقاول است. 

ی زن به مرد و ، یعنی میل جنسی خودمدارانه و مستبدانههاداستان مضمون اصلی ایناز این روست که 

ه مرد است ک نماید. چرا که در جوامع انسانی معموالًت میاش، غریب و شگفحتا تجاوز بانو به خدمتکار نرینه

رساند. جاوزآمیز به انجام میخواهان آمیزش با زن است و اوست که گاه این کار را با خشونت و به شکلی ت

به میل جنسی  ته،هایی که به تدریج یافوبرگیوسف و زلیخا، و شاخ های داستانمایهتردید برخی از دستبی

اما به هر صورت شده است. ی مردانِ فروپایه و خدمتگزارانِ بانوان بلندپایه مربوط میشدهخورده و سرکوبفرو

ی در برابر گهستیم. میل جنسی در برابر عشق افالطونی، زنانرو روبه با نوعی واژگونگی اتصال مفاهیمجا این در

 شوند. با الگویی نوآورانه و غریب به هم متصل می هاداستان مردانگی، و ارباب در برابر برده در این
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توان تشخیص یعنی ماجرای دو برادر، نیز می نسخه از این داستان، ترینکهنویژه بودنِ سیمای زن را در 

شود، که شخصیت زنِ مرکزی نیز هایی پیاپی مشخص میداد. در این داستان نه تنها قهرمان مرد با تناسخ

ژگیآفرینند که تمام ویاز به قتل رسیدنِ زن آنپو، خدایان برای باتا زنی می پس درنگبیماهیتی مشابه دارد. 

ی و در ضمن واژگونه پو داردشباهت زیادی با زنِ آن ،های خوب و نیکو را دارد. این زنِ آسمانی، از نظر رفتار

ند، کیدا میتر پغیرانسانی معموالًًطور که باتا بعد از هر تناسخ شکلی متفاوت و وی نیز هست، درست همان

دهد. زن آنپو و زنِ آسمانی از هایی را نشان میها و تفاوتزنِ مرکزی داستان نیز در دو بخشِ داستان شباهت

شان ای دو هراین، ی باتا است و دیگری از او گریزان است. با وجود شان شیفتهاین نظر تفاوت دارند که یکی

خویش را انتخاب دو به طور فعال و انتخابگرانه جفت جنسی  فرادست دارند، و هر نسبت به باتا موقعیتی

 ود کند تا به وصال فرعون برسد. هرنهد و نابود میآسمانی باتا را وا می جوید و زنِباتا را می کنند. زنِ آنپومی

دو در نابودی گام به گامِ بدن باتا  و هر گویند تا باتا را نابود کندش میآنها در جریان داستان به شوهر خوی

که میل جنسی روشن و آمادگی برای ابراز خشونت بر قهرمان  ،نقش دارند. این تصویر از زنی فعال و کنشگر

 ینیم.باش را میی داستان داشته باشد، همان تصویری است که در همسر پوتیفار و آنتئیا نیز نمونهنرینه

ی فردوسی نیز وجود دارد. یعنی زن عزیز مصر و سودابه نیز در شاهنامهی یوسف و شده در سورهتصویر یاد

ن دگرگو کامالًبینیم که تصویر این زن میادبی پارسی های متندر اما  ،گنجندی زن پوتیفار میهمان رده

پارسی آن است که این قهرمان زن در آن نام دارد. این های متنشده است. نخستین ویژگی مهم و متمایز 

های باستانی فاقد نام است. داستان مصری از او تنها به گر در تمام نسخهنکته بسیار مهم است که زنِ وسوسه

های به صورت زنِ آنپو به او اشاره شده است. در نسخه توراتدر  ،برد. به همین ترتیبپو نام میصورت همسر آن

گردند و میدوران هخامنشی بازاواخر  بهها ی اینهایی به این زن اطالق شده، اما همهگوناگون متن یونانی نام

 ترینکهنداستان نیستند. ها همشوند و در ضمن در مورد نامخر محسوب میأمت ترهای کهننسبت به نسخه

چند نویسندگان یونانی بعدی  . هربینیممی ایلیادهمان آنتئیا است که در احتماالً  ارجاع به نام این شخصیت

 اند. های دیگری شناختهاین زن را با نام
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ی متن یهوه و الوهیم آمده است. در هیچ یک از این ی در هم تنیدهداستان یوسف در دو نسخه توراتدر 

ابیم، یمتن عبری که برای نخستین بار نام زلیخا را در آن می ترینکهنت. دو نام زن پوتیفار ذکر نشده اس

است. این متن  میدراششود و بخشی از نامیده می «یَشَر سِفِر هَه»است که  توراتتفسیری قرون وسطایی از 

این کتاب  126.شناسند چون در زبان انگلیسی با این نام ترجمه شده استمی کتاب جاشِررا امروز بیشتر به نام 

 127ی آن ادعا شده که یک افسر رومی به نام سیدروسدر شهر ونیز به چاپ رسید و در مقدمه .م 1625در سال 

پس از فتح و نابودی اورشلیم یک کاتب عبرانی را در این شهر یافت و وی را به همراه کتابی که  .م 70در سال 

رساند که  ابود، به سالمت از خطر رهاند و او را به سِویل در اسپانی «سفر هه یشر»به همراه داشت، و همین 

شده در مبنای این مقدمه، کتاب یاد شد. بردر آن روزگار یکی از مراکز نظامی رومیان در اروپا محسوب می

ر در شه .م 1552اسپانیا باقی ماند تا آن که در دوران حاکمیت مسلمانان بر اندلس بازنویسی شد و در سال 

یش ای بی طوالنی افسانهدهند که این پیشینهناپل برای نخستین بار چاپ شد. اما شواهد دیگر نشان می

فرهنگ اسالمی نوشته شده است. یک دلیل که این  تأثیرنیست و کتاب مورد نظر در دوران قرون وسطا و زیر 

شود که در هایی التینی ختم میبه نام ،در نهایت ،کند، آن است که نام فرزندان نوح در آنمی تأییدحدس را 

های اند. بخشزیسته)ایتالیا و فرانسه( می 129و قلمرو فرانک 128سرزمینهای اروپای قرون وسطا مانند لومباردی

نوشته شده  .م 950است که در سال  130کتاب یوسفمتن ربی به نام یک تابع  ی این کتاب دقیقاًشناسانهنسب

 و نام و شمار قبایل یهودی ساکن در اروپا را ثبت کرده است. 

                      
126 The Book of Jasher 
127 Sidrus 
128 Lumbardi 
129 Franza 
130 Josippon 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidrus&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Josippon
http://en.wikipedia.org/wiki/Josippon
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ار در ن بگر برای نخستیزنِ وسوسهبینیم که کاو کنیم، میزمین کندو اگر در منابع دوران اسالمی ایران

چند  هردانیم. دهنده به وی که بوده درست نمیکه نخستین نامرا زمین صاحب نام شده است. این ایران

شوند. وهب بن منبه مفسری از دوران صدر اسالم ها در این زمینه به وهب بن منبه مربوط میارجاع ترینکهن

یعنی هم شهروند رسمی ساسانیان  ،کردداشت و در یمن زندگی مییهودی ا پیش از ظهور اسالم دین تبود که 

او انگار نخستین کسی است که دو عنصرِ مهم دسترسی داشت.  توراتبود و هم به منابع باستانی داستان در 

گر افزود. نخست آن که به وی نامی داد و او را راعیل خواند، دوم آن که برداشتی را به داستان زن وسوسه

ا زنِ ب ،در نهایت ،داد و داستان را به شکلی خوشایند تمام کرد. یعنی گفت که یوسف مثبت از وی به دست

گوید یوسف با نظر دارد که می توراتی ازدواج کرد. او در این تفسیر به اشاره ــ همان راعیلــ ر صعزیز م

، و این پوتیفارع را با پوتیفاری که عزیز مصر بود یکی گرفته دختر پوتیفارع کاهن شهر خورشید ازدواج کرد

 است. 

روایتی از ابن اسحاق را نقل کرده و به  قمری تفسیر خود را نوشته، هجری 310که در  ،جریر طبری نیزابن

که  131و در بیشتر جاها به سادگی او را زوجة العزیز خوانده همین ترتیب زن عزیز مصر را راعیل نامیده است

ها نقل کرده است. از طبری، ابن اثیر همین روایت را با همین نام پنجاه سال بعد از. همتای تعبیر توراتی است

گر داده شده، راعیل است که تباری سریانی دارد. این اسم در منابع تفسیر قرآن نامی که به زن وسوسه ،این رو

ران فته نماند که مفسبا نام راحیل )مادر یوسف( هم شباهتی دارد و چه بسا که از روی آن ساخته شده باشد. ناگ

ی داستان هااز وهب بن منبه آغاز شده بود، برای شخصیتاحتماالً  به پیروی از سنتی که ،قرآن در قرن چهارم

نام فرعون عصر یوسف  البلدانچنان که از طبری تا  ،اندرا گزارش کرده ــ و نه مصریــ هایی عربی یوسف نام

  132.استذکر شده ریان بن ولید 

                      
 .248 (:1 ج.) 1354طبری،  131
 .86: 1407ابن فقیه،  132
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شاعرانی که در قرن چهارم هجری به داستان یوسف پرداختند، نخستین کسانی بودند که نام زلیخا  احتماالً

سف ی یوام، نام منظومهارجاعی که من در این زمینه یافته ترینکهنرا برای اشاره به این زن به کار گرفتند. 

ز اآید که به زلیخا مربوط بوده است. مین گم شده، اما از عنوانش برید بلخی است که اصل آؤو زلیخای ابوالم

 نام زلیخا برای این زن جا افتاده است. بینیم که ی طغانشاهی به بعد میهمان منظومه

در ی حیثیت از اوست. ی ایرانی وجود دارد، اعادههاروایت گر دری دیگری که در مورد زنِ وسوسهنکته

وان اند و او را به عنیت تمام زلیخا را محکوم کردهیهودی و مسیحی نویسندگان بدون تردید و با قاطعهای متن

با  کند، کمابیشاند. زلیخایی که یوسف را وسوسه میهای نفسانی در نظر گرفتهنمودی شیطانی از وسوسه

در عهد یوسف تصویری چنین مثالً  انگیزد شباهت دارد. برای همین هممیحوایی که آدم را به خوردن سیب بر

 خرتر اروپایی نیز ماجرا به همین منوال است.أمتهای متنو پلشت از شهوت این زن ترسیم شده است. در پلید 

تصویر کرده که ناگزیر است به  ی هشتم دوزخ در شرایطیدانته زن پوتیفار را در طبقه کمدی االهیدر مثالً 

 خاطر شهادت دروغ تا ابد با تبی سوزاننده دست به گریبان باقی بماند. 

تر و اش از یوسف سبکجوییآییم، گناه زلیخا و کامتر میایرانی هرچه پیشهای در منظومهدر مقابل، 

یاد شده  دتأکیبینیم. پردازی بیشتری میو سخن تأکیدو با عشق و در مقابل بر پیوند اشود میتر اهمیتبی

یک بار در برابر خدمتکاران و یک بار در برابر ــ زن پوتیفار دو بار  توراتنیز وجود دارد. در متن  قرآنحتا در 

 شود.ای از راستی در سخنش دیده نمید و نشانهگویکند. او در کل دروغ مییوسف را متهم می ــ شوهرش

را را برای خدمتکارانش ی او از ماجرا هم زیرکانه و فریبکارانه است. در بار نخست که ماجی دوگانههاروایت

گوید که این مرد عبرانی ما را مسخره کرده و به ما توهین کرده است. یعنی از سویی به کند، میتعریف می

دارد، و از سوی دیگر ایشان را نیز شریک  تأکیداش عبرانی بودن یوسف در برابر مصری بودن خودش و خدمه

شان را جلب کند. از سوی دیگر، وقتی با کند تا هواداری و شهادت موافقتوهین و آزردگی خویش قلمداد می

نی یع «ای، مرا مورد اهانت قرار دادهتو آورده این غالم عبرانی که»کند که می تأکیدگوید، پوتیفار سخن می
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 ویحاًداند و تلشده بر خودش به عنوان بانوی خانه را زشت میدارد، و توهینِ روا  تأکیدبر موقعیت ارباب و بنده 

 کند.پوتیفار را به خاطر وارد کردن این مرد به سرایش سرزنش می

ی زن عزیز خبری نیست. او حتا پس از رهایی یوسف از زندان، وقتی از این فریبکاری زیرکانه قرآندر متن 

 در داند.کند و یوسف را از گناهان مبرا میشود، به خطای خود اعتراف میمی به عنوان گواه نزد فرعون خوانده

سی از تکرار حص پدید آمده و آن خود به آمده و این عبارت به گمان طبر «حصحص الحق»عبارن  قرآن

 ،گوید که این کلمه خویشاوند است با حصه که یعنی حق و سهممی جدا کردن است. زجاج معنای کندن و

 133.دهداما به طور خاص جدا کردن حق از باطل را معنا می ی مورد نظر طبرسی یکی استا ریشهکه آن نیز ب

یعنی روشن و عیان شدن حق و جدا شدنش از باطل. طبری نیز معنایی مشابه  «حصحص الحق»به این ترتیب 

 .134«پدید آمد راستی»را در نظر داشته است، چون این عبارت را چنین ترجمه کرده: 

آغاز شده است. قرآن از نظر جغرافیای فرهنگی،  قرآنروند تطهیر یوسف از همان ابتدای کار و در متن  ،پس

کند و در سپهر تمدن ایرانی دومین متن کهن و مقدسی است که این داستان را روایت می ،توراتپس از 

که داستان پ.م.  ی قرن ششمدهد که در فاصلهنشان می قرآنو  توراتنوشته شده است. چرخش زبان میان 

م میالدی که در سرزمین عربستان رواج شد، تا قرن ششم و هفتشده در بابل و آسورستان تدوین مییاد

تر از آن تکامل یافته بوده که گناه زن پوتیفار را اندک و او را در عشق تر و مالیمای لطیفیافت، نسخهمی

 دانسته است. صادق و استوار می

چون یکی از اولیای خدا بازنموده ی دلکش جامی، زلیخا همکه در منظومهادامه یافته در حدی این روند 

شود. یعنی مضمون تعبیر خواب که در به وجود یوسف آگاه میشده که مستِ عشق است و با الهام و در رویا 

 توراتشده در میان کاهنان مصری بوده، پس از راه یافتن به اصل ماهیتی مصری دارد و فنی رایج و شناخته

                      
 . 735و  734(: 6)ج. 1381طبرسی،  133 

 . 748(: 3)ج. 1354طبری،  134 
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گویی های ایرانی از او به زلیخا تعمیم یافته و وی را نیز به قدرت الهام و پیشحلقهو منسوب شدن به یوسف، در 

ی یوسف از رویاها کاربردی و فنی است و برای گشودن هجاست که استفادمجهز کرده است. تفاوت در این

ی عشق قدم شود، در حالی که زلیخا از راه رویاهایش به عرصهی مصری انجام میمشکل افراد یا جامعه

ای که باید تعبیر خودِ یوسف است، نه ماجراهای پراکنده بخشدکه به او در خواب الهام می گذارد و کسیمی

که رویاهای زلیخا این قضیه چندان مهم است که در مثنوی یوسف و زلیخای جامی شرح و بسطی شوند. 

ای که در آن وجود دارد، بسیار بیش از پیوندی است که در میان یوسف و نمایییافته، و تعبیرها و حقیقت

 رویاهایش برقرار است.

شود، عشق دیگر نشانی از آن دیده نمیهای متنی ایرانی وجود دارد و در هاروایت عنصر دیگری که در

ی از وسوسه کامالًداستان هستند که یوسف یوسف به زلیخاست. تمام منابع مسیحی و یهودی در این مورد هم

ای وجود دارد که برای ی یوسف اشارهعزیز مصر نبوده است. اما در سوره نفسانی به دور بوده و خواهان زنِ

زمان با حرکت آید که هممیبر 24ی از ابتدای آیهکند. گر اشاره مینخستین بار به میل یوسف به بانوی وسوسه

ی چنین در آیهجویی از یوسف، یوسف نیز به سوی او حرکت کرده بود تا از وی کام بجوید. همزلیخا برای کام

کند. را به خاطر گناهکار بودنش سرزنش میچنان یوسف با وجود آگاهی یافتن بر گناه زلیخا، هم ،فرعون 29

هایی از سوی خداوند از زنا کردن شود به دلیل ظهور نشانهبینیم که به یوسف گفته میهم می 24ی در آیه

 بازداشته شده است. 

کام میل نبوده و آهنگِمفسران را به این نتیجه راهبری کرده که یوسف نیز نسبت به زلیخا بیها گزارهاین 

 ،االهی از این کار بازمانده است. سورآبادی آمیز هشدارهاییجویی از وی را داشته، اما به خاطر ظهور معجزه

ها عبارت این نشانه که گویدمی روایت از این ماجرا را در تفسیرهای فارسی به دست داده، ترینکهنکه انگار 
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میبدی همین  135.حذر داشت بود از مرغی سخنگو که در باغ کاخ قیطون ظاهر شد و یوسف را از زناکاری بر

ای بر دیوار که از غیب ظاهر شد و محتوایش این برگ داده و این عناصر را بدان افزوده: نوشتهواشاره را شاخ

 ؛زیدگی یعقوب برابر چشمان یوسف نمودار شد و انگشت خود را میای که در چهرهفرشته ؛«زنا مکن»بود که 

عالمه طباطبایی  136.هایش به پشت یوسف ضربه زد و او را از شهوت تهی کردجبرئیل که با بالو در نهایت 

ها چون اگر پیامبر معصوم باشد به این نشانه 137،را مرور کرده و همه را نادرست دانسته است هاروایت این

ترین مردان زناکار را نیز به رعایت اخالق ها کافی است تا بدکارترین و سرکشنیازی ندارد و ظهور این نشانه

چنان که در روایت سعدی دیدیم، برخی  ز یوسف در تضاد است.و بنابراین با موقعیت ممتا زناشویی وادار کند،

اند این تجربه بود که یوسف را اند و گفتهی بتی مصری و پوشیده بودن روی وی حمل کردهاین را به مشاهده

 از گناهِ زنا بازداشت. 

گر ی یوسف و زن وسوسهچنان که گفتیم، از همان ابتدای کار وهب بن منبه به وصلت نهایاین، با وجود 

ای از روایت عبری برخاسته که در آن دوران در محیطِ ایرانیِ یمن رواج از نسخهاحتماالً  داشت و این تأکید

با همین  ــ های ادبیو چه منظومه قرآنچه تفسیرهای ــ تمام منابع دوران اسالمی  داشته است. تقریباً

رد و سف وصلت کزلیخا با یو ،در نهایت ،اند کهاند و گفتهفرجام دانستهسوگیری داستان را برای زلیخا خوش

 138.مادر افراییم و منسه او بود

یوسف دوازده سال را در زندان گذراند و در این مدت زلیخا پیر و فقیر و کور و بدبخت  هاایترو طبق این

اش به دست دشمنان کشته شده بودند و خودش را به همراه خانواده ،که شاه یمن بود ،شده بود. چون پدرش

                      
 . 1126(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  135 

 . 51(: 5 )ج. 1382میبدی،  136
 .202(: 11 )ج. 1363طباطبایی،  137
 (:1و  2ج) 1377، و سپهر،260 (:1ج ) 1354؛ طبری، 554: (1ج)؛ قمی، سفینة البحار 282: ( 12. ج) مجلسی، بحاراالنوار 138

278. 
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پرستی دست کشید ط از بتاز دربار رانده بودند. او در همین شرای از اعترافی که در مورد یوسف کرد نیز بعد

ای به یوسف نوشت و از او خواست تا برایش دعا کند. یوسف عریضهگاه آنو به پرستش خدای یکتا پرداخت. 

یوسف با وی ازدواج کرد و او از یوسف دو پسر به گاه آنچنین کرد و زلیخا بار دیگر بینا و زیبا و جوان شد. 

میبدی چون اتکای زلیخا به یوسف را مخالف یکتاپرستی دیده، گفته که  139.و افراییم زایید هسنهای منام

در مورد  اصوالً کشف االسرارو در  140،بازگشت زلیخا به وضع سابق به خاطر دعایی بود که خودش کرده بود

ثالً م ای شبیه به رابعه ترسیم شده است.ماهیت عرفانی دگردیسی زلیخا بسیار سخن رفته است و از او چهره

ز اش به یوسف را افته شده که یوسف بعد از ازدواج میل زیادی به آمیزش با او داشت، اما زلیخا میل جنسیگ

دست داده بود و وقتی شوهرش یوسف از او در این مورد پرسید، گفت که عشق به خدا جایی برای عشق به 

 141.تو باقی نگذاشته است

یوسف و زن ازدواج ی بر تأکیداشاره یا زمین، های تفسیر خارج از ایراندر حلقهی معنادار آن است که نکته

ان نویسختاریگر وجود ندارد. فالویوس یوسفوس که نام خود را از همین شخصیت توراتی گرفته و یکی از وسوسه

 اعظم یوسف در زمان صدارتش در مصر با دختر کاهنعصرِ مسیح بوده است، نوشته که و مفسران یهودیِ هم

 افراییم نام گرفتند. این زن به نام پوتیفارع ازدواج کرد و از دو صاحب دو پسر شد که منسه وشهر هلوپلیس 

 142.کرده که زنی بسیار زیبارو بوده و هنگام وصلت با یوسف باکره بوده است کیدتأ یوسفوسآسِناث نام داشت و 

 اما آن را به شکلی ،اندجالب آن است که ماجرای باکره بودنِ زنِ یوسف را نویسندگان ایرانی نیز نوشته

ا ی جامی دیدیم، یوسف در شب زفاف باند. چنان که در منظومهانگیز با باکره ماندنِ زلیخا یکی دانستهشگفت

                      
 . 1154و  1153(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  139
 . 8(: 5 )ج. 1382میبدی،  140
 . 90(: 5 )ج. 1382میبدی،  141

142 Flavius Josephus, Antiquities of the Jews, Book 2, Chapter 6, Verse 1. 
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ورزی نداشته است. این برداشت به زلیخا او را بکر یافت و از او شنید که عزیز مصر ابتر بوده و توانایی عشق

 است.  برخاستهشاهدِ مستقل از هم نظرم از دو 

 ،به واقع ،( آمده است. این نامּפֹוִטיָפר /ּפֹוִטיַפרنام سرور مصری یوسف پوتیفار ) توراتنخست آن که در 

p-diرع )ـ  پـ  دیـ  مصری است و همان پ -p-rʿشده توسط رع، که یا داده ی رع( است که یعنی هدیه

توان این نام را با مهرداد یکی دانست. این نام چون رع و خدای خورشید در مصر باستان یکی بوده است، می

ن شده است. به همیمنسوب می ــ یعنی ایزد خورشیدــ در اصل لقبی تشریفاتی است که به کاهن خدای رع 

ن بینیم که پدرزدختر پوتیفارع ازدواج کرد، می خوانیم که یوسف بادلیل هم وقتی در چند بند جلوتر می

یوسف کاهن اعظم خورشید در شهر هلیوپولیس )شهر خورشید( بوده است، و این شهر نام خود را به خاطر 

 اهمیت پرستش رع در آن به دست آورده است. 

شان هم در میانکه پریستاران رع ــ های مهم درباری و برخی از کاهنان در مصر باستان بسیاری از مقام

های درباری مقتدر قرون میانه را کردند و به این ترتیب جایگاهی همسان با خواجهخود را اخته می ــ بودند

توصیف جایگاه درباری شده برای ی به کار گرفتهآوردند. این را باید در کنار این نکته دید که کلمهبه دست می

יסسَریس ) پوتیفار ֵּ֣ ר  شود. ( است که در عبری به هر دو معنای رئیس نگهبانان و خواجه و ابتر به کار برده میסְּ

ساند. ردر تمام موارد معنای اخته و ابتر بودن را می این کلمه در جاهای دیگر عهد عتیق هم کاربرد دارد و تقریباً

زیاد موقعیت پوتیفار شکلی بازمانده از جایگاه باتای مصری بوده که خود را اخته کرد. در  بنابراین به احتمال

 شود. این حالت واکنش نرم و مالیم او به تهمتِ همسرش هم توجیه می

ی به بانوی خانه را داشته باشد، مرگ بوده است. از در جهان باستان مجازات غالمی که قصد تجاوز جنس

ه رش آگاه بوده است و باند که پوتیفار خود به نادرستی شهادت همسبرخی از نویسندگان فرض کرده ،این رو
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در  ،این نکته هم اهمیت دارد که 143.همین دلیل یوسف را به مجازات سبکی مانند زندان محکوم کرده است

های بلندپایه تعلق داشته های سیاسی و مقامزندانی کردنِ یک نفر کاری غیرعادی بوده و تنها به گروگان ،کل

ه ای بثر از حقوق مصری هستند، هیچ اشارهأری، و قوانین توراتی که متاست. در قانون حمورابی، قوانین مص

ساالرانه داشته و شریک جنسی پوتیفار زنِ پوتیفار نقشی تشریفاتی و دیواناحتماالً  زندان وجود ندارد. پس

 شده است.قلمداد نمی

است.  تبدیل شده عزیزگذار به زبان عربی به این نکته بسیار جالب توجه است که لقبِ عبری سریس در 

 گرفته شده که معنای زعزی ی یوسف برای اشاره به پوتیفار به کار گرفته شده، از ریشهکه در سوره ،عزیز

مترادف  ی، که دقیقاًقدرت استبدادی دارنده گر ویعنی چیرهرساند. پس عزیز سختی و چیرگی و اقتدار را می

به معنای فرمان راندن و مقتدر بودن گرفته شده است. یعنی  «پِر»ی مصری است با لقب فرعون که از ریشه

این شاید با روایت دو برادر  عزیز مصر شکلی دیگر از خود فرعون است، ونماید که در روایت قرآنی چنین می

دیده ی واسطه مانند پوتیفار نشانی جا از جایگاه یک خواجهمصری نزدیکی بیشتری داشته باشد، چرا که در آن

 گردد. به خودِ فرعون متصل می گر مستقیماًشود و تناسخ بانوی وسوسهنمی

آمیختن با همسر وی را داشته است. ی دران معنا نیست که یوسف اجازهفار بدیابتر بودن پوت ،اینوجود با 

ی اموال خود را به یوسف سپرده بود که پوتیفار تنها به خوردن نان توجه داشت و بقیهرا به این  توراتی اشاره

برده و بنابراین دستخوش های مادی بهره نمیاند که بنابراین پوتیفار از باقی لذتبرخی چنین تفسیر کرده

تر آن است که به ظرافت زبان عبری به تفسیر دقیق اماگرفته است. ناتوانی جنسی بوده و از زنش نیز کام نمی

חֶׁםدر عبارت عبریِ  شده در متن توجه کنیم و دریابیم کهکار گرفته ֶ֖ ם־ַהלֶׁ ּוא א  ר־הֵּ֣ ל ֲאשֶׁ ִ֑ ی لِخم واژه אֹוכ 

חֶׁם) ֶ֖ دهد و همان است که در ن گوشت و زن هم معنی میکه برای اشاره به نان به کار گرفته شده، در ضم ،(לֶׁ

לعربی به لحم تبدیل شده است. فعل اوکل ) ִ֑ ای داشته که دهد مفهوم فرعیکه خوردن معنی میهم ( אֹוכ 

                      
143 Rendsburg, The Teaching Company, Lecture 39, 18:35. 
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ی تمام امور خانه را به یوسف سپرد، رساند. بنابراین وقتی گفته شده که پوتیفار ادارهآمیزش جنسی را می

، در ضمن بر این نکته هم تصریح شده که یوسف از دخل و تصرف در امور زنی که «خوردمگر نانی که می»

 تأییدار را دلیلی دیگر است که ابتر بودنِ پوتیفاحتماالً  بستر پوتیفار بود منع شده بود. تصریح بر این نکته،هم

کند. وگرنه ارباب خانه در شرایط عادی با سپردن امور منزل به یک کارگزار، ضرورتی ندارد تا همبستری با می

تثنا سازد، مگر آن که ارتباط جنسی وی با همسرش امری تشریفاتی و صوری بوده زنش را در این میان اس

 باشد.

با زن پوتیفار خودداری کرده است. در نخستین جای شود که چرا یوسف از آمیزش با این تعبیر، روشن می

הگوید: بینیم که او تنها دو کلمه میشود، میگر اشاره میکه به میل زن وسوسه ،تورات ֵ֥ ב  כְּ ָֽי ש  מ  م )همخواب ע 

داری و که همین امانت دهدای به وی پاسخ میای بلند و سی و دو کلمهشو(. اما یوسف در پاسخ او با جمله

 اش است. سپرده شدن امور خانه به دست وی مضمون اصلی

با وجود ـ ـنهفته است، مفسران ایرانی فرض کردند که عزیز مصر  توراتبا تکیه بر این داللت معنایی که در 

ناگفته نخورده بوده است. با یوسف زنی دست عنین بوده و بنابراین زلیخا تا زمان وصلت ــ اشگونهنامِ فرعون

شود و آن هم ی نان )لخم( در یک جای دیگر داستان یوسف هم دیده مینظر من بازی با کلمهنماند که به 

کنند. رویایی آورند و فردای آن روز اعدامش میجایی است که نانوای فرعون را به گناهی نامعلوم به زندان می

ه دهد کنیدن آن خبر میخورند، و یوسف با شبیند آن است که پرندگان از سبدِ نان روی سرش میکه او می

 ،رفته است. به این ترتیباعدام خواهد شد. پرندگان در سنت ادبی عبرانی برای اشاره به زنان نیز به کار می

ی پاکیزه از آن محسوب درازی به زن فرعون دانست. گناهی که یوسف نمونهشاید بتوان گناهِ نانوا را دست

 ی کارگزاری باشد که زنان فرعونتواند نشانهخورند، میروی سرش میدگان از نانِ شده است. نانوایی که پرنمی

 اند )خوردن(. )پرندگان/ نان( با او همخواب شده

ی نان داللت خود را از دست داده و به عنوان جفت متضادی در انتقال این مفاهیم به سپهر ایرانی، کلمه

که برای اشاره به نان در این موضع به کار گرفته  ،«خبزاً»ی در برابر شراب نشسته است. جالب آن که کلمه
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به  یوسفی سوره 36ی آیهبار در تنها یک قرآناند، در سراسر ی خباز را بر مبنایش ساختهشده، و بعدتر واژه

برای صدر اسالم )نبز( حبشی دانسته است. در اعراب دوران   Nbzازکار رفته است. نلدکه آن را وامی 

نان نوعی خوراک اشرافی و تجملی بود. در حبشی اما،  چندانی نداشتند، یکه با کشاورزی میانه ،دارب رمهاعرا

یاتی ی حرفت و به مادهتر نیز به کار میشود و این کلمه در معنایی تعمیم یافتهنان غذایی عادی محسوب می

  144.گرددگیری آن به زمانی بسیار دور باز میپیشاقرآنی نیز رواج داشته و وام کرد. این واژه در عربیداللت می

ی ایرانی وجود دارد، آن است که میل او به هاروایت گر درعنصر چشمگیر دیگری که در مورد زن وسوسه

ه این اشاره ب ترینهناحتماالً ک کند.ای معمارانه تجلی پیدا مییابد و در قالب سازهتدریج نمودی بیرونی می

نوشته  میبدیاند. توانیم ببینیم که در قرون سوم تا ششم هجری نوشته شدهماجرا را در تفسیرهای قرآنی می

و گوهر خریداری کرد. زنِ  وزنش زرعزیز مصر که یوسف را خرید، اظفیر نام داشت و یوسف را به بهای همکه 

ی به بهانه ،او، که در ادبیات بعدی زلیخا خوانده شده، دختر شاه ثمود بود که جندع بن عمرو نام داشت. او

ی تازه، کاخی زیبا و آراسته بنا نهاد که بر دیوارهایش تصویر و تندیس وی و یوسف بازنموده ساختن یک بتخانه

دی پیروی کرده که نام او در توصیف این ساختمان از سورآبا 145.جویی از هم مشغول بودندشده بود که به کام

های که از رخام سپید ساخته شده بود، نقش ،این کاخ را قیطون دانسته و شرح داده که بر دیوارهایش

  146.ی آمیزش این دو را ترسیم کرده بودندنگارانههرزه

وقتی ( .ق.ه 11)قرن به روایت مال مسکین این داستان تا دوران معاصر نیز باقی مانده است. چنان که 

اش ای بر جامهاش گرهکرد از بیم حفظ پاکدامنیدری عبور می وارد شد، هر بار که از در قصرِ زلیخایوسف 

اش زده بود. زلیخا دستور داده بود پشت سر او درها را زد تا آن که وقتی به زلیخا رسید هفت گره بر جامهمی

                      
 . 192: 1386جفری،  144 

 . 41-37(: 5 )ج. 1382میبدی،  145 

 . 1126و  1125(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  146 
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فتمی شد. به جز هده میگریخت درها یکی یکی با رسیدنِ وی گشوببندند و قفل کنند. اما وقتی از زلیخا می

ی که باز نشد و این بدان دلیل بود که خداوند به او گوشزد کند که باید توکلش فقط به وی باشد و نه به گره

  147.جامه

ی تمدن ایرانی برشماریم، ف را در زمینههای منحصر به فردِ داستان یوسبه این شکل اگر بخواهیم ویژگی

گر و خوانده شدنش به راعیل یا زلیخا، تطهیر شدنش دار شدنِ بانوی وسوسهباید به این موارد اشاره کنیم: نام

تبلور میل او در قالب رانی و پیوند خوردنش با مفهوم عشق و ستوده شدنش بابت این امر، از گناه شهوت

  اش با یوسف.فرجام بودن سرنوشتش و ازدواج نهاییو خوشساختمانی شهوانی 

  

                      
 . 504-514: 1346هروی،  147
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 گفتار پنجم: تصویر مرد پاکدامن

 

ףوسِف )نام یوسف در عبری به صورت ی های ( ثبت شده که ژوزف، یوزف، جوزپه، و جوزف خوانشיֹוס 

دو ریشه  تورات. در خودِ «افزایدیهوه می»های اروپایی هستند. این نام در اصل یعنی مشهور دیگرش در زبان

ف مربوط ی إسبینیم که نام یوسف به ریشهخورد. در متن الوهیم میو تفسیر متفاوت از نام یوسف به چشم می

و همان است که در عربی به اسف )به معنای  148دهدمعنی می «برطرف کردن و دور ساختن» دانسته شده که

گوید که خداوند با بینیم راشل پس از زادن یوسف میمیمثالً  سف خوردن( تبدیل شده است. چنان کهأت

بوط ی یسف مربخشیدن این فرزند به او سرزنش دیگران را از او دفع کرد )اسف(. متن یهوه این نام را به ریشه

به کار گرفته شده است. بر این مبناست که وقتی  «ودن و زیاد کردنافز»بارها در معنای  توراتداند که در می

 راشل یوسف را زاد، او را یوسف نام نهاد و از خداوند خواست تا پسر دیگری نیز به آن بیفزاید. 

بیشتر چنین مضمونی را منعکس  توراتنماید، چون کاربرد این ریشه در تر میاین تفسیر دوم درست

مبنای نام احتماالً  و این 149وقتی راشل از یعقوب باردار شد فرزندی به فرزندانش افزوده شدمثالً  کند.می

)خمس( به اموالی با همین فعل بیان پنجم بینیم که افزوده شدن یکمی «سفر الویان»یوسف بوده است. در 

نیز با همین فعل بیان شده است. ناگفته  151چنین افزوده شدن پنجاه سال به عمر کسیهم 150.شده است

                      
148 Friedman, 2003: 80.  149  24ی ، آیه30سفر پیدایش، باب . 

 .13ی ، آیه27سفر الویان، باب  150
 .5، 38کتاب اشعیا،  151
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رد در مومثالً  ده است. چنان کهی یک کار نیز با همین کلمه توصیف شانجام دادن دوباره توراتنماند که در 

 153.بینیمیا دوباره سخت شدنِ دل فرعون می 152ازدواج مجدد

 گر با چرخشی معنایی به قهرمانی تبدیل شده که تقریباًدر روایت ایرانیِ داستان یوسف و زلیخا، زن وسوسه

است. بازنماییِ قهرمان پرهیزگار نیز در ورود به این زمینه دستخوش  توراتی تصویرش در متن واژگونه

 شده است، اما این دگردیسی به این اندازه چشمگیر نیست. دگرگونی 

در روایت دو برادر مصری، باتا مردی است که آشکارا با خدایان و نیروهای جادویی مربوط است. او مرگ 

گریزد کند و با دخالت خدایان از خطر آنپو میبینی میپو را پیشبه آن این خبر چگونگی اعالم شدن وخویش 

اش را به شود و آلت نرینهدرخت بدل میهایی پیاپی به گاو و آورد. در تناسخو زنی زیبارو را به دست می

 توان سیمای یکی از قهرمانان بسیار کهنبخشد. در تصویر باتا میماهی و قلبش را به درخت کاج میگربه

 آفریقایی دارد.  کامالًهایی ی مصری را بازجست که خصلتهاروایت

بلروفون در منابع یونانی تا حدودی این خواص را حفظ کرده است. او نیز با خدایان در ارتباط است، با 

وجود  افتد. بابز و اسب بالدار درگیر است، و در نهایت با نیش خرمگسی به فالکت میـ نند شیرجانورانی ما

بینیم.زاهد، چنان که در داستان باتا می اش بیشتر پهلوانی جنگاور است تا مردی پاکدامن و تقریباًرخسارهاین، 

 خاص کاهنان مصری یعنی بیشتر به روایت مصری نزدیک است، تا یونانی. او بر فن توراتیوسف در  

ار کاو همواره با رویاهایی جفت سرو زند.تعبیر خواب تسلط دارد و به این ترتیب سرنوشت خویش را رقم می

بیند، که او را از خانه آواره ی یازده اختر را در رویا میبرادران و سجدههای خرمن پشتهدارد. نخست کرنش 

شود. بعد دو رویای زندانیان را داریم که یکی نیک و دیگری شوم  شود تا به چاه افکندهکند و باعث میمی

آسا رهایی یابد. بعد، باز با کنند تا فرعون از وجود او خبردار شد و از زندانی چاهاست. این رویاها کمک می

                      
 .1ی ، آیه25سفر پیدایش، باب  152
 . 34ی ، آیه9سفر خروج، باب  153
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لت دهد و به بروز قحطی دالشود که هفت گاو و هفت خوشه را نشان میمیرو روبه ی فرعونهای دوگانهخواب

 شود. ی عزیز مصر برکشیده میهاست که یوسف به مرتبهکند. با تعبیر این خوابمی

رای تعبیر اش باش، تواناییزدنیبنابراین نخستین عنصرِ چشمگیر در داستان یوسف، بعد از پاکدامنی مثال

اش دخالتی در زندگیگوید و او هیچ قدرت جادویی دیگری ندارد. خدا چندان با او سخن نمی توراترویاست. در 

او را به حال خود وا نهاده است. او بیشتر به دلیل چیرگی بر فن تعبیر خواب است که از یک  کامالًکند، و نمی

نی در گیرد، یعیابد. آنجا که این توانایی شکلی رسمی به خود میی دیگر راه میاش به مرحلهمرحله از زندگی

و  ریش»بینیم که شود، میمیشود و برای رفتن به دربار فرعون آماده آن لحظه که یوسف از زندان خارج می

. این بدان معناست که از سنت تنظیم بدنِ اقوام کنعانی «کندتراشد و لباسی مناسب در بر میموی خود را می

کنعانی و عبرانی با مصریان آن بود که گروه نخست ی مردم گرود. تفاوت عمدهی مصری میگسلد و به شیوهمی

پوشیدند، در حالی که مصریان ریش و موی خود را پاک گردان را میبیابانریش و موی بلند داشتند و رداهای 

بودنش  از کنعانی ، یوسف وقتی به نزد فرعون رفتبه این ترتیبلنگ بر تن داشتند.  معموالًًتراشیدند و می

ساالری فرعون، و رسمیت زمان بود با پذیرفته شدنش در دیواندست برداشت و مصری شد. این لحظه هم

به همین دلیل هم وقتی بعدتر برادرانش نزد او رفتند، او را نشناختند. اش بر فن تعبیر خواب. افتن چیرگیی

ساخت گفت، یعنی آشکار نمیچون نه تنها در ظاهر به مصریان شبیه شده بود، که با مترجم با ایشان سخن می

 داند. که زبان عبری می

گفته شده که چون او هفت سال روشنی وجود دارد.  تأکیدبر مصری شدن یوسف در این هنگام  توراتدر 

گویی کرده و راهی یافته بود تا مصریان از قحطی برهند، به مقام وزیر فراوانی و بعد هفت سال قحطی را پیش

ش را به او سپرد ی کارهای خویفرعون برکشیده شد و در این هنگام سی سال داشت. چندان که فرعون همه
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نام او گاه آن 154.و ردایی کتانی بر تنش پوشاند و انگشتر خود را به وی سپرد و طوقی زرین در گردنش افکند

נַת) «صَفنات پَعنیخ»را به مصری  פְּ נ חַ֙ צ  اش مشخص نیست. این نام طنینی مصری دارد، اما ریشه 155.( نامیدַפעְּ

داند. یوسفوس نوشته که این کلمه در مردی که اسرار را می آن را چنین ترجمه کرده است: 156ترگوم بابلی

ی جهان معنی کرده و یوبلونسکی دهندهژروم آن را نجات 157.داده استمعنی می «گذارِ اسراربنیان»مصری 

این تفسیر از ترجمه کردنِ انخ مصری )یعنی جاویدان و زنده( به عوالمِ  158.هم همین تعبیر را پذیرفته است

 عبری )یعنی عالم و جهان( نتیجه شده که نادرست است. 

 ند. توافق عمومیی مصری این نام را تشخیص دهاند تا ریشهمصرشناسان معاصر تالش زیادی صرف کرده

( مصری به معنای زندگی و حیات ،p-ônḫآنخ )ـ  ی دوم این اسم یعنی پَعنیخ همان پآن است که نیمه

( مصری ṣe(d)-p-nute(r)-ef-onḫآنخ )ـ  عِفـ  نوتِ)ر(ـ  پـ  این کلمه را به شِ)د(است. اشتایندورف 

چنان این تبارشناسی هم 159.«کندگوید و او زندگی میخداوند می»برگردانده و آن را چنین ترجمه کرده: 

 160هفتاد تنی توراتشده در ترین تفسیرها در این زمینه است. شکل ثبتیکی از محتمل

(Ψον[/Ψομ]θομφανήχچندان متفاوت با اصل عبری است که )  ًبرداران به به خاطر خطای نسخهاحتماال

اش و زمان اقتدارش به مردی ی دوم زندگییوسف در دوره توراتاین شکل درآمده است. بنابراین در چارچوب 

 مصری تبدیل شده است. کامالً

                      
 .42ی آیه، 41سفر پیدایش، باب  154
 .45ی ، آیه41سفر پیدایش، باب  155

156 Targum Onkelos 
157 Josephus, Antiquity, ii. 6, § 1. 
158 Jablonski 
159 Steindorff, 1883: 110. 
160 Septuagint 

http://en.wikipedia.org/wiki/Targum_Onkelos
http://en.wikipedia.org/wiki/Josephus
http://en.wikipedia.org/wiki/Jablonski
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Steindorff&action=edit&redlink=1
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سره از شده تفاوت دارد که هویت مصری خود را یکپارسی از این نظر با تصویر یادهای متنیوسف در 

ن ی اشاره کرد. ایتوان به اثر مال مسکین هروبه عنوان نمونه میدست نهاده و ماهیتی ایرانی پیدا کرده است. 

ی صد و هفتاد صفحه تنها در شرح سورهکتابی در هفتقمری است و  یازدهم هجری از نویسندگان قرنمرد 

در جای جای این کتاب از قول مثالً  به شخصیتی ایرانی تبدیل کرده است. کامالًیوسف پرداخته است و او را 

صل داستان ها نیز فراوان به اهای داستانی و معجزهبرگوشود و شاخها اشعاری فارسی خوانده میشخصیت

 اند. افزوده شده

ی یوسف، نوعی واگرایی در مورد عناصر داستانی ایرانی دربارههای متنی چنان که گذشت، در دو شاخه

اند ی بانو را به شکلی متوازن روایت کردهدو بخشِ حسد برادران و وسوسه شود. تفسیرهای قرآن هردیده می

ادبی و های متندر حالی که در  ،اندنوان شخصیت اصلی داستان حفظ کردهچنان یوسف را به عو هم

 شود. رنگ میشود و داستان حسد برادران کمهای پارسی کم کم زلیخا به قهرمان اصلی تبدیل میمنظومه

ی شیرازی و بیگدلی را با آنچه در و زلیخاهای جامی، خاور این سخن، کافی است روایت یوسف ییدتأبرای 

و نام و شده  دتأکیبینیم، مقایسه کنیم. در تفسیرها بر دشمنی برادران با یوسف بسیار تفسیرهای متقدم می

که تندخوترینِ  ،دانیم که شمعونشان به دقت شرح داده شده است. در حدی که میایشان و کردارهای نشانِ

آورد و او را به چاه انداخت. او همان کسی هایش را دربود، آن کسی بود که یوسف را کتک زد و لباس برادران

چون گروگانی بماند، بر حسب قرعه برگزیده شد و نزد از برادران در مصر همبود که بعدها وقتی قرار شد یکی 

گفت یوسف را بکشید، روبین بود که می آن برادری که 161.برادرش ماند و از نیکوکاری یوسف برخوردار گشت

ترین پسرِ یعقوب بود و مردی خشمگین و تندخو اما یهودا او را مانع شد. وی بزرگ 162،از همه نیرومندتر بود

خونانش دستش شد تا آن که خونی بریزد یا یکی از همگرفت آرام نمیبود. چندان که وقتی بر کسی خشم می

                      
 . 1158(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  161 

 . 1097(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  162 
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اش آور بود که در حالت غضب موهای بدنش از جامهگوید او چندان خشمرا بر پشتش بنهد. سورآبادی می

 زداشت و گفت که به چاهش بیندازندهمان کسی بود که برادران را از کشتن یوسف با یهودا 163 زد!بیرون می

  164.ندو یوسف سه روز در بن چاه باقی ما

 رارکشف االسهای فراوان گره خورده است. افکنده شدن یوسف به چاه نیز در تفسیرهای قرآن با ذکر معجزه

. از دید وی چاهی که یوسف در آن افتاد را تابی بسیار روایت کرده استوداستان افتادن یوسف به چاه را با آب

سام بن نوح کنده بود، و وقتی یوسف در آن افتاد از کفش سنگی رویید تا وی را نگه دارد و در آب غرق نشود. 

گرگی را گرفتند و نزد یعقوب بردند و گفتند این  اند که وقتی برادران یوسف را به چاه افکندند،چنین گفتههم

ای؟ و گرگ مرا خورده عزادار وی را مخاطب قرار داد و پرسید که چرا پسر برادرمان را خورده است. پس یعقوبِ

یعقوب بعد از آن در غم او بسیار  165!اندانوران درنده از خوردن پیامبران منع شدهآمد و گفت که جبه زبان در

االحزان شهرت های فراوانش در آن، به بیتزاری به خاطر ،ای ساخت کهعزاداری کرد و در کنعان صومعه

 166.یافت

به کاروان مصر نیز به همین ترتیب با افزوده شدن  بیرون کشیده شدن یوسف از چاه و فروخته شدنش

ه ی افزودهاداستان نشانی از این توراتدر تفسیرهای یهودیان اروپایی بر تر بازگو شده است. جزئیاتی افزون

شن و رو توراتتر ساختن مفاهیم و تدقیق متن بیشتر به دقیقن یهودی عهد عتیق شود. مفسرادیده نمی

ها. از این روست که ها و موقعیتخصیتپردازی در مورد شاند، تا داستانها تمرکز داشتهساختن مفهوم گزاره

                      
 .1098(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  163 

 .1170(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  164 

 . 1108و  1107(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  165 

 . 27-15(: 5 )ج. 1382میبدی،  166 
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شود که مربوط می 167ربی یهودا و رَوْ هوناترین شرحی که در مورد به چاه افتادن یوسف وجود دارد، به مهم

 ف در کل پنج بار فروخته شده است.اعتقاد دارند که یوس

ه خریداران گفته شده ک 25ی ابتدا به این که یهودا یوسف را فروخت اشاره شده، بعد در آیه توراتدر متن 

، که به این «عناشیم میدیانیم سوخریم»خوانیم که می 28ی در آیهگاه آنبودند. اسماعیلی )ییشماعِلیم( 

گیریم از گروه دیگری به نام معدانیم خبر می 36ی ترتیب سخن از خریداران میدیانی هم در میان است. در آیه

اند. در نهایت به های گوناگون ساکن کنعان بودهها همه قبایل و قومیتها هستند، و اینکه همان مِدانی

اش پنج یوسف در دوران بردگی ،رسیم که یوسف را به پوتیفار فروختند. به این ترتیبفروشان مصری میبرده

بار دست به دست چرخیده است. ربی یهودا به چهار بار خریداری شدن وی قایل است، اما رَو هونا معتقد است 

دو جریان جداگانه بوده و بنابراین به پنج بار خریداری  168فروخته شدن وی به مصریان و فروش او به پوتیفار

  باور دارد.

 اسالمی اهمیت چندانی ندارد. درهای متناین در حالی است که شمار خرید و فروخته شدن یوسف در 

ی این بوده که بحث اصلی دربارهمثالً  اند.ها توجه کردهها و موقعیتقرآن به شخصیت بیشتر مفسرانمقابل، 

 169؟اندهگذشتکه با کاروانی از آنجا می یرهگذران، یا یکی از برادرانش ؟کسی یوسف را به کاروانیان فروختچه 

ساالری گوید که کاروانجزئیات بسیاری را به دست داده است. او می با همان خالقیت سزاوار تحسین، ،میبدی

اوید، او تربه نام مالک بن ذعر بن مدیان بن ابراهیم خلیل با شنیدن بوی خوش یوسف که از چاه به بیرون می

برد، سر رسید و دید که که هر روز برای یوسف در چاه غذا می ،یهوداگاه آنرا یافت و از چاه خارج کرد. 

                      
167 Rabbi Judah and Rav Huna 
168 Genesis Rabbah 84:22.  169  ،169و  168(: 11 )ج. 1363طباطبایی . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Judah_ben_Ilai
http://en.wikipedia.org/wiki/Rav_Huna
http://en.wikipedia.org/wiki/Genesis_Rabbah
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اند. پس برادرانش را خبر کرد و به سراغ ایشان رفتند و گفتند که کاروانیان یوسف را از چاه بیرون کشیده

  170.یوسف غالمی بدخو و فراری است و او را به بهایی اندک به ایشان فروختند

داشته باشیم که  «غیابة الجب َ»به اصطالح ای کوتاه حال که بحث به ماجرای چاه رسیده، خوب است اشاره

نِ چاه ترجمه شده است. در مورد الجب تردیدی وجود داستان یوسف زیاد تکرار شده و به بُروایت قرآنی از  در

کند. طبری معنای دقیقی را به ذهن متبادر نمیجا این در و سرداب است. اما غیابةندارد که مترادف با چاه 

نماید اند، اما چنین میی مفسران بعدی همین معنا را پذیرفتهو همه 171ترجمه کرده «بن چاه»این ترکیب را 

بوده  که او نیز بنا بر بافت آیه این معنا را جعل کرده باشد. لوکزنبرگ معتقد است که این کلمه در اصل عُیّبة

ه ی نگارش این کلمآمده است. ناگفته نماند که شکلِ اولیهست به این شکل درنادر است، و به خاطر خوانش

به همین ترتیب است. اما چون عیبة در عربی معنای درستی ندارد، آن را به صورت  های کوفی دقیقاًدر قرآن

برگ آمده است. لوکزنتدریج نوشتنش نیز به همین شکل دراند، که به گذاری کرده و غیابة خواندهغیبة نقطه

 ی عیبة درست است. معتقد است که همان شکل اولیه

)عویّابا( رواجی تام دارد. این کلمه  به صورت سریانی است و در این زبان  ،در واقع ،این کلمه

ــ شیول( ـ  )عوبّاه دا هایی مانند دهد. کاربرد آن در ترکیبمعنا می «ظلمت و تاریکی»

با کاربرد قرآنی  ــ« چاه عمیق، هاویه»یعنی ــ )عوبّه عُمیقِه(  و  ــ« اعماق جهنم»یعنی 

چند به غیابة مربوط  تفسیر طبری در مورد این واژه درست است، هر ،یکسان است. از این رو کامالًاین کلمه 

 ی )عاب(، کلمه ی شود، که مربوط به عیبة است. ناگفته نماند که در سریانی از همین ریشهنمی

ریشه و مترادف است با واژگانی مانند غیب )در معنای پنهان(، عَیَب )در معنای وجود دارد که هم )عَیِّب( نیز

                      
 . 31و  30(: 5 )ج. 1382میبدی،  170 

 . 739(: 3 )ج. 1354طبری،  171 
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جویی کردن(، و غَیَم )در معنای پوشاندن( که کلمات غم )اندوه( و غامة )ابر و دود( از این آخری مشتق عیب

 اند. شده

ا رویارویی با زلیخشود و زندانی که بعد از ، چاهی که یوسف در ابتدای کار بدان گرفتار میتوراتدر متن 

 دهد و انگار ما دراند. چون چاه در عبری زندان هم معنی میکند، دو سوی یک سکه دانسته شدهتجربه می

یعنی هم مهرِ زنانه و هم کین  .هستیمرو روبه با پیامدِ همسان و ناخوشایندِ دو عنصر اصلی داستانجا این

ایرانی این تناظر میان چاه و های متنکند. در ی مشابه دارد و او را اسیرِ زندان/چاه میتأثیرمردانه بر یوسف 

متمایز به اموری گیتیانه یا مینویی منسوب شده است. از سویی دیدگاه  کامالًزندان درک شده، اما با دو تفسیرِ 

 هبوط در آن را زمینهنوافالطونیِ عارفانه چاه و زندان یوسف را به بندِ تن و ظلمت جهان مادی تشبیه کرده و 

افتد زندان می دانسته است. در این تعبیر، یوسفی که به چاه یاــ  کاخ فرعون! ــ و ضرورتِ عروج به عالمِ معنا

شود، به جمشیدی شباهت دارد که برای آوردن جام جم به جهان بار با ارج و عظمت از آن خارج می و هر

 کند.جا اقامت میرود و مدتی در آنزیرین می

نان داای هم از این داستان در دست داریم. یعنی جغرافیدر کنار این تفسیر رمزی، برداشت عینی و علمی

های این داستان را به نقاطی واقعی و محسوس در جهان خارج منسوب اند تا اشارهگردان کوشیدهو جهان

استخری  مثالً سازند. به شکلی که در برابر تفسیر مینویی از چاه و زندان، شرحی گیتیانه از آن نیز وجود دارد.

 ی سنجل واقعاین قریه و دهکدهی نابلس بوده و چاه یوسف در میان نوشته که محل زندگی یعقوب در قریه

ی یعقوب و جایگاه محل زندگی اولیه آثار البالد و اخبار العباد 172.بوده و در زمان وی زیارتگاه مردم بوده است

چنین در این کتاب زندان یوسف را در هم 173.چاه یوسف را در اردن و در نزدیکی بحرالمیت دانسته است

                      
 .261: 1373عمادالدین زکریا قزوینی،  172
 .192: 1373عمادالدین زکریا قزوینی،  173
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که زکریای  ،شود که در قرن هفتممعلوم می آثار البالداز خواندن  174.اندای باستانی در جیزه واقع دانستهدخمه

های آب در ها و مخزنی فیوم و کنده شدن آبراهنوشته، مردم مصر آباد شدن ناحیهقزوینی این کتاب را می

هم  احسن التقاسیمهای عمرانی وی در در مورد فعالیت 175.انددانستهاین ناحیه را از کارهای یوسف پیامبر می

 176.اندی کشاورزی در این ناحیه را به او مربوط دانستهشرحی وجود دارد و توسعه

رآوازه کند، پیوسف نیز مانند زلیخا به دلیل پیوند خاصی که با مفهوم میل برقرار میپارسی های متندر 

دهد که آماج عشق زلیخا واقع ها در مورد وی زمانی رخ میتفسیرهای قرآن، نخستین معجزهدر شده است. 

وقتی بار نخست زلیخا یوسف را متهم کرد، معجزاتی رخ داد مانند این که کودک هشت روزه یا مثالً  شود،می

 .177«ال اهلل اال اهلل، یوسف بیگناه است!»ی فرعون زبان گشود و گفت: هشت ماهه

دار شد، و یوسف به زلیخا به دلیل پذیرفتن میل و غرقه شدن در عشق بود که نامجاست که در این تفاوت

خاطر امتنناع از آن و پرهیز از میل جنسی شهرت یافت. ارتباط دو سویه و متضاد این دو با میل جنسی و با 

ست اتنِ دیگری، به خوبی در تفسیرهای قرآن بازنموده شده است. در فرهنگ ایرانی و اسالمی او نماد کسی 

ی مدار و زاهدانهاست که در نگرش شریعت «ی میلدارنده خودِ»که بر نفس اماره غلبه کرده است، و این همان 

های قرآن است که در آن عبارت نفس ی یوسف یکی از معدود سورهاسالمی بسیار نکوهیده شده است. سوره

ی سوره 53ی آیهاماره )بالسوء( در نفس اماره در پیوند با شخصی با نام و نشان مشخص به کار رفته است. 

                      
 .237: 1373عمادالدین زکریا قزوینی،  174
 .293: 1373عمادالدین زکریا قزوینی،  175
 .298، :1، ج.احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم  176
 . 415-405: 1346هروی،  177
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نهمار بد ». میبدی در همین مورد نوشته: 178«فرماینده )به بدی(تن»چنین ترجمه کرده: را طبری  یوسف

  نهایت، و عظیم.. و نهمار در فارسیِ قدیم یعنی بسیار، بی179«فرمایست

ر کند. چنان که تفسیاین نفس اماره نیرویی درونی است که میل و خواستِ وابسته به تن را تنظیم می

کننده داللت دارد، و شاید برای آن که به آن به تن یا خویشتنِ فرماینده و امره طبری نیز گفته، اصل کلم

اند تا نشان دهند میل و خواستِ مزبور چیزهای بدی را طنینی منفی بدهند، عبارت بالسوء را نیز بدان افزوده

ن است و هم خود ی نفس اماره در دیگراکند. یوسف به عنوان موضوع میل و شهوت، هم برانگیزانندهآماج می

ی یوسف با نفس اماره رابطه ،چون نیرویی درونی در نفس خویش دارد. از این رودر مقام یک انسان آن را هم

 ی آن در خویشتن است. کنندهی این میل در دیگری، و سرکوبدو سویه است. او برانگیزاننده

شود. زلیخا به خاطر لطمه منتهی می برانگیزاندن میل و تحریک نفس اماره در دیگری همواره به آسیب و

گردد. یعقوب به خاطر مهری که به او دارد در فراقش آنعشق یوسف رسوا شده، و به سرعت پیر و فقیر می

ویارویی ی ربرند. شاید این صحنهشود، و زنان مصری با دیدن وی دستان خویش را میگرید تا نابینا میقدر می

ل از پیامدِ برانگیخته شدنِ نفس اماره باشد. زنان مصری او را برای نخستین یوسف و زنان مصری بهترین مثا

این، ا وجود شوند. برو روبه بعدتر نیز با او نیستبینند، و آشنایی یا ارتباطی هم با وی ندارند، یعنی قرار بار می

به کار گرفته شده.  «یناًسک»ی برای اشاره به این چاقو کلمه قرآندر برند. همگی دستان خود را با چاقو می

)سکین( آرامی به معنای  שכינاز آن را یوسف به کار رفته است. ی سوره 31ی آیه بار درتنها یکاین واژه 

)سکین(، در مندایی  שכינهای گوناگون نفوذ کرده است. در عبری . این واژه در زباناندمشتق دانسته چاقو

)سوکینِه(  )سکینَه( و در یونانی  anikF)سکینا(، در پهلوی  aniks )سکینا(، در سریانی שכינא

 ـ اند. بنابراین دور نیست اگر بپذیریم که راه یافتن آن به عربی نیز از مجرای آرامیهمه از این ریشه برخاسته

                      
 . 748(: 3)ج. 1354طبری،  178
 . 83(: 5)ج. 1382میبدی،  179
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آوایی برند، از نظر چاقویی )سکینا( که زنان مصری با آن دست خود را می 180.سریانی انجام پذیرفته است

 مترادف است با فره ایزدی. یعنی همان شباهتی هم دارد با لفظ عبریِ شکینا و عبارت قرآنی سکینا که دقیقاً

نما و متمایز از دیگران هستند، یوسف نیز به طور که ایرج و سیاوش به دلیل برخورداری از فره ایزدی انگشت

چند این فره  هر ،گیردوضوع میل و عشق قرار میاش مای آسمانی و نوری االهی در چهرهخاطر داستان جلوه

 کند. شود که به عاشق زخم وارد می)سکینا( به چاقویی )سکینا( تبدیل می

تن نیز ر خویشزند، که با سرکوب میل دیوسف نه تنها با برانگیختن میل در دیگران به ایشان آسیب می

افتد و در بار دوم که گردد. در بار نخست یوسف به خاطر همین فرهمندی به چاه میگرفتارِ لطمه و رنج می

زبان  افتد. دربه مردی بالغ و انتخابگر تبدیل شده، به دلیل سرباز زدنِ خودمختارانه از این میل به زندان می

ی رویاها، با ساختاری مانند قضیه ،در این مورد نیز ،این رو اند. ازعبری چاه و زندان داللتی همسان داشته

 هستیم. رو روبه جفت

 

  

                      
 . 257: 1386جفری،  180 
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 گفتار ششم: یوسف و برادرانش

 

داستان رویارویی مجدد یوسف و برادرانش آمده است.  «سفر پیدایش»هفتم ودوم تا چهلوهای چهلدر باب

شود که مصریان به دلیل انبار کردن غله از فراوانی و سالی خبردار میدر این روایت یعقوب در شرایط خشک

ند، ولی شدرو روبه نعمت برخوردارند. پس ده تن از پسرانش را برای خرید غله به مصر فرستاد. ایشان با یوسف

او را نشناختند. یوسف آنها را شناخت و با درشتی با ایشان سخن گفت و ایشان را به جاسوسی متهم کرد و به 

ای به بقیه داد و ایشان را به سرزمین خود شان افکند. بعد یکی از ایشان )شمعون( را در بند کرد و غلهزندان

اش را که نزد یعقوب مانده بود به نزد او بیاورند تا او گواهی دهد که ایشان جاسوس پس فرستاد تا برادر تنی

شان نهاد و ایشان به نزد یعقوب بازگشتند، های کاروانبهایی که برای غله پرداخته بودند در عدلگاه آننیستند. 

 زده و نگران شده بودند. در حالی که از برخورد وی شگفت

ا به مصر ببرند، اما وقتی باز قحطی زورآور شد و نیاز به خریداری یعقوب در ابتدای کار اجازه نداد بنیامین ر

ی بیشتر احساس شد، پذیرفت تا بنیامین با برادرانش به مصر بازگردد. برادران برای بار دوم نزد یوسف غله

 ا کردیوسف با ایشان بود، با احترام با ایشان برخورد شد. یوسف شمعون را ره رفتند و این بار چون برادر تنی

ی غذا شد و بنیامین را بسیار احترام کرد. سپس غلهی خود مهمان کرد. بعد با ایشان همو همه را در خانه

ی این که جام را دزدیده، نزد فراوان به ایشان داد، اما جام سیمین خود را در بار بنیامین نهاد و او را به بهانه

را برهانند، یوسف را برانگیخت تا خود را به ایشان معرفی  خود نگه داشت. زاری برادران برای آن که بنیامین

یوسف برادرانش را بخشید و ایشان را ها کردند. هم شادی کند و به این ترتیب همه با هم گریستند و از یافتنِ

 ی بنی اسرائیل به مصر کوچیدند و نزد یوسف ساکن شدند. نزد یعقوب فرستاد و به این ترتیب کل قبیله
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روایت قرآنی از این داستان نیز کمابیش همین است. با این تفاوت که جزئیات را ندارد و به اسم شخصیت

شناسانه ضروری است تا پیوند روایت با ی چندانی نشده است. در مورد روایت قرآنی چند توضیح واژهها اشاره

 بعدی پارسی روشن شود. های متنو  توراتمتن 

. بیشتر «وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء یَبْکُونَ»خوانیم که میجا این شود. درمربوط می 16ی توضیح نخست به آیه

 .«کنان نزد پدرشان بازگشتندو عصرگاه گریه»اند: مان و مفسران این عبارت را چنین ترجمه کردهمترج

در  عشاء یمهلکدارد که  تأکیدبر خوانش سریانی قرآن را تفسیر کرده، به درستی  تأکیدکه با  ،لوکزنبرگ

این کلمه در اصل غشاء  بوده، نه عشاء .  بر مبنای خوانش او ارتباط چندانی با بافت جمله ندارد.معنای عصرگاه 

ه این از فهم ترجمه شده، در حالی کگاه انبه غروب و شب معموالًعشاء که شکل رایج خوانش این کلمه است، 

صورتی عشاء  بندی شده و شکلِی عشیاً صورتخیزد. در قرآن غروب همواره با کلمهمینادرست این کلمه بر

ک توان با افزودن یتولید شده است. در مقابل، این کلمه را می هاخرتر است که بیشتر بر اساس همین آیهأمت

 181.خوانی داردبا بافت آیه هم کامالًکارانه است و به معنای گناهدر سریانی نقطه به صورت غشاء خواند که 

 سفر»وری صریحی در ی هست، و چنین داتأکیدبه گناهکار بودنِ برادران یوسف  قرآنبنابراین در متن 

 شود.دیده نمی «پیدایش

ام. این کلمه را بیشتر شود که آن را شتربار ترجمه کردهدیده می بعیرٍعبارت  65ی در آیهدوم آن که 

گیری شده که در اصل از عبارتی توراتی وام دقیقاًاند. این واژه در نظر گرفته در معنای شتر بالغمترجمان 

)بعیرا( در سریانی وام aryibهم در داستان یوسف به کار رفته و بعدتر به صورت  ــ )بَعیر( בעיר ــ اشعبری

ی عربستان به دهد. این کلمه در زمینهمعنا می ،گیری شده که رمه و گله، و به طور خاص چهارپای باربر

یابی را به دست داده، خطای اطالق معنای شتر که این ریشه ،معنای شتر بالغ و باربر تفسیر شده است. دوراک

                      
181 Luxenberg, 2007: 310 , 311.  
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رده روایت ک پیامبر اسالمداند که داستان یوسف را از منابع عبری برای به بعیر را به گزارشگری مربوط می

  182.است

ی دتأکی. یعنی در متن قرآنی است ی بعیر با کیل )پیمانه(آنچه در متن قرآن وجود دارد ترکیب کلمه

در بهایی به ق شان قرار دادهبه کنعان در انبانادران هست بر این که آنچه یوسف در بار نخستِ بازگرداندن بر

ا شباهتی دارد بجا این بارت کیل )پیمانه( درشده، به قدر بار یک شتر، است. یعنی عشده و وزنای پیمودهغله

 یعنینهد. نیامین میدهد و در سفر دوم، یوسف آن را در بار بی صواع که آن هم جام و پیمانه معنی میکلمه

ای را در بار شد، کاری یکسان را انجام داد. در هر دو بار، پیمانهرو روبه یوسف در هر دو بار که با برادرانش

شان نهاد و به این ترتیب امکان داد که باز به مصر بازگردند، ی اول پول ایشان را در انبانایشان قرار داد. دفعه

است که در  ی مفهوم پیمانهبیشتر غله برگیرند. یعنی در بار نخست زمینه «ایبه قدر پیمانه»به این امید که 

 بارشان نهاده شده است. وقتی بازگشتند، یوسف خودِ پیمانه را در بارِ بنیامین جاسازی کرد. 

را در بار بنیامین نهاد به چندین شکل  ــ و نه پول یا جواهری ــ اما این که چرا یوسف جام سیمین خود

ه چ خواسته ببیند برادرانش تاترین برداشت آن است که یوسف میترین و معقولتواند تفسیر شود. رایجمی

برادران همگی به  ، وقتی بنیامین به دزدی متهم شدتوراتورزند. در داستان اش مهر میاندازه به برادر تنی

دفاع از وی برخاستند و غم و اندوه پدرشان در صورت از دست رفتن وی را گوشزد کردند و پیشنهاد کردند 

که یکی از ایشان به جای بنیامین به زندان برود. تنها پس از این سخن بود که یوسف خود را شناساند و اتحاد 

نماید که نهادن جام در بار بنیامین راهی بوده تا پیوند میان برادران ن کامل شد. بنابراین چنین میمیان برادرا

خواسته پیش از بخشیدن برادرانش دریابد که یوسف می ،و مهر ایشان به برادر کهتر محک بخورد. به عبارتی

ده شده، مهر دارند و حاضرند به خاطرش تن ترِ خودش که از مادری همسان زاایشان نسبت به برادر کوچک

                      
 . 145: 1386جفری، . 182
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ر شباهت دارد که پیمان و وَ نهادن جام به نوعی آزمون و آیینِجا این به خطر بدهند یا نه. به عبارت دیگر، در

ای یار جوار جام و اساطیر مهرپرستانه، بسبا توجه به پیوند اندام ،خورد. این تعبیرمهر به کمکش محک می

 بحث دارد. 

. شده استدر جهان باستان و به ویژه در میان قبایل آریایی جام نمادی از تقدسِ مراسم دینی محسوب می

ریختند. به ویژه در شده به خدایان را در آن میهای پیشکشخونِ قربانی یا مایع ،ریان مراسمچرا که در ج

شده را در آن ریخته و به آتش پیشکش چون خون گاوِ قربانی ،ین بر عهده داشتآیین مهر جام نقشی بنیاد

ند. خوردهنگام نوشیدن مایع مقدس آیینی، از درون آن می ،کردند و به همین ترتیب شراب انگور یا هوم رامی

توان یافت که صورت انسانی و شکل ی مربوط به جمشید میهاروایت اهمیت جام و تقدس آن را به ویژه در

هان سازد، به جیافتن و بازآوردن نیرویی که تعادل را در گیتی برقرار می ی مهر است. جمشید برایشدهزمینی

روز به زمین بازگشت، در حالی که پیمانه یا پیمان ها اقامت در آن قلمرو در زمان نودیوان رفت و پس از سال

، ساخترا به همراه داشت. یعنی آنچه جمشید از جهان دیوان با خود آورد و نو شدن گیتی را در نوروز ممکن می

شد. این پیوند میان جام، شراب و مهر در جامی بود که در ضمن نماد پیمان و عهد مهرپرستانه نیز قلمداد می

 سی با قدرت تمام باقی مانده است.ادبیات پار

داری هخامنشیان در قلمرو به هنگام زمام توراتکه داستان یوسف در با این زمینه، و با گوشزد کردنِ این

ه باشد. شده از همان جام جم بودزمین نوشته شده، هیچ بعید نیست که جامِ سیمینِ یوسف شکلی عبرانیایران

شوند، و هیچ بعید ادبی تکرار میهای متندر دوران هخامنشی نمادهای مهرپرستانه به فراوانی در آثار هنری و 

ای به کتاب مقدس نیز راه یافته باشد. به خصوص که پیوند میان آزمودن مهر و پیمان نشانهنیست که چنین 

 با جام و پیمانه به روشنی تصریح شده است. 

( ביעגی گِبیاه )جام با کلمه توراتهنگام توصیف جام نیز با این برداشت سازگار است. در متن  توراتزبان 

 ی آن گیبگویند ریشهمی توراتای مهجور و ناشناخته گرفته شده است. مفسران شده که از ریشهمشخص 

اند. اما هم این ریشه در زبان عبری نادر رو آن را به جام منسوب کرده به معنای خمیده و کوژ است و از این
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ی کِسِف چهارم با کلمهوی دوم از باب چهلنماید. این جام در آیهاست و هم نامیدن جام به آن غریب می

ף) סֶׁ  ( توصیف شده که یعنی سیمین. כֶׁ

شود که دستیار یوسف در راه کاروان کند، به جایی مربوط می تأییدتواند حدس مرا که می توراتبندی از 

تر به او تعلیم داده بنیامین جام را از آن خارج کرد، یوسف پیشفرزندان یعقوب را نگه داشت و با گشتن بار 

 183:بود که در این هنگام به برادرانش چه بگوید

ֹו ה אֲהלֵּ֣ ר זֶֹׁ֗ ה ֲאשֶָׁ֨ ֵ֤ תֶׁ ֹו ֲאד נ י֙  י שְּ ּוא בֹ֔ ש וְּהָ֕ ֵ֥ ש נַח  ֶ֖ ע תֶׁ֙ ֹ֑וב יְּנַח  ָֽם׃ ֥רֲאשֶׁ֙ ֖םֲהר  יתֶׁ  ֲעש 

 .«گیرد؟ در آنچه کردید، بد کردیدنوشد و با آن فال میآیا این )جام( همان نیست که سرورم در آن می»

ن از جامی سخجا این بنابراین جامِ سیمینِ مورد نظر تنها دستاویزی برای نگه داشتن کاروان نبوده، بلکه در

یری گ( کاربرد داشته است. اهمیت این جام در فالנחשاست که برای نوشیدن و فال گرفتن )به عبری ناخَش: 

شد و ایشان را بابت دزدیدن جام سرزنش رو روبه امری تصادفی و فرعی نبوده، چون وقتی یوسف با برادرانش

 184:کرد که تأکیدکرد، باز 

ָֽה־ַהַמֲעשֶׁ֙ ֔ףיֹוס֙  ֙ל הֶׁם ֤אֶמרַוי ֙ יתֶׁ֙ ֣רֲאשֶׁ֙ ֖הַהזֶׁ֙ ֥המ  תֶׁ֙ ֹ֣ואֲהל ֑םֲעש  ָֽי־נַח֙  ֔םיְַּדעְּ  ֖יׁשא֙  ׁ֛שיְּנַח֙  ׁ֧שכ 

נ י׃ ֥רֲאשֶׁ֙ מ ָֽ  כ 

ل أچون من البته تفیوسف به ایشان گفت: این چه کاری است که کردید، آیا ندانستید که مردی هم»

 «.زند؟می

کند، و این همان کاری است گویی میبنابراین یوسف همچون جادوگر و شمنی تصویر شده که با جام غیب

به انجام ــ زمین شراب یا هوم در ایرانــ کننده هان باستان با نوشیدن مایع تخدیرها و جادوگران جکه شمن

که برای غیبگویی کاربرد داشته در بار برادرش را مهر برادرانش به هم، جامی  اند. یوسف برای آزمودنِرساندهمی

                      
 .5ی ، آیه44سفر پیدایش، باب . 183

 .5ی ، آیه44پیدایش، باب سفر . 184
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ی مهر برادرانش را اجرا کرده است. چه بسا که اصل خودِ آیین ور و مراسم غیبگویی درباره ،نهاده، و با این کار

 گرفته، و با انجام آیینییداستان چنین بوده باشد که یوسف با نگریستن به درون جامی که با آن فال م

های در رونوشتاحتماالً  و این شان را تشخیص داده استمهرپرستانه، استواری پیمان میان برادران و مهر میان

بعدی این داستان در درون فرهنگ عبرانی، به خاطر ناآشنایی ایشان با سنن مهرپرستانه، به صورت داستان 

 یامین دگردیسی یافته است. نهادن جام در خورجین بن

دارد. چنان که  خوانیهم توراتسازی جام آیینی در بندی و مفهومی قرآنی از این داستان هم با واژهنسخه

شان پس فرستاده بود، با دیدیم، در چند آیه پیش اشاره شده بود که آنچه یوسف در سفر نخست برادران برای

ی قرآنی شده در همیان بنیامین، کلمهجامِ نهادهدر مورد بزار سنجش وزن غله مربوط بوده است. پیمانه و ا

. برخی این کلمه را از صاع عربی ایجاد کرده استرا داریم که در میان مفسران سردرگمی زیادی  «صُواع»

بها کاربرد گیری حجم گندم است و به عنوان جامی گرانی اندازهاند. اما این واژه به معنای پیمانهناشی دانسته

شده و زینتی گیریقالب اند که به معنای چیزینادرست صاغ دانسته ندارد. برخی دیگر آن را ناشی از خوانشِ

ترین پیشنهاد است. او نشان داده که این چنان توضیح نلدکه در مورد این واژه پذیرفتنیهماین، است. با وجود 

)صوغ( در زبان حبشی که درست در همین معنای جام زرین و در همین  QAsهمسان است با  واژه دقیقاً

 185.به کار برده شده است (40باب ، گزارش حبشی از داستانِ یوسف )سفر پیدایش

محک زدن مهر  یرابی پیمان در انبان برادران، راهی بوده نماید که نهادن جام آزمایندهبنابراین چنین می

اش جا که یوسف جامِ مقدس پیشگویی خود را در بار برادر تنیاین ،شان با هم. با این همهایشان و همبستگی

تواند به معنای به ارث رسیدن این قدرت یا انتقال این میراث معنوی نیز باشد. یعنی بعید نیست گذارد، میمی

عمیم اش بنیامین نیز تکه در آن توانایی پیشگویی یوسف به برادر تنی ای کهن از داستان وجود داشتهنسخه

                      
 . 289و  288: 1386جفری،  185 
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ایرانی زیبایی شگفت یوسف های متنبینیم که در یافته است. این امر چندان دور از ذهن نیست چون میمی

یشان را که ا ،ابن عباس گفته دلیل اندرز یعقوب به پسرانشنیز به برادرانش تسری داده شده است. چنان که 

شان ایشان همگی زیبارو بودند و از چشم خوردنداشت، آن بود که از ورود به شهر از یک دروازه بر حذر می

 186.ترسیدند در این صورت به اتهام جاسوسی و عیاری دستگیر شوندبیم داشت. برداشت دیگر آن است که می

   دهد.کننده در مورد این جمله به دست نمیاما این موارد توضیحی قانع

، کندمی تأییدشود و آن را ی نقش جام مربوط میبخش دیگری از داستان یوسف که با حدس من درباره

در  داستان یوسف «سفر پیدایش»باب چهلم ست که یوسف در زندان تعبیر کرد. ا ایی رویاهای دوگانهقضیه

شان ساقی و دیگری نانوای کاخ فرعون بودند، به زندان فرستاده دهد. دو زندانی که یکیزندان را شرح می

شان را تعبیر کرد و گفت که فردای آن روز شدند و از رویای خود با یوسف سخن گفتند. او به درستی خواب

 دشود. بعد از او خواست تا وقتی نزد سرور خود بازگشت، او را به یاشود و ساقی آزاد مینانوا به دار آویخته می

 بیاورد و حضورش را به فرعون یادآوری کند. 

بار  ،تیبداد. به این ترآن کسی که طبق سخن یوسف رهید، ساقی فرعون بود که جام را به دست وی می

زد نساقی با یوسف پیمان بسته بود که پس از رهایی یافتن او را  با مفهوم جام سر و کار داریم.جا این دیگر در

اربابش یاد کند. اما تا دو سال بعد این عهد را از یاد برد. به یاد آوردنش هم چنین بود که فرعون خواب دیده 

ی گندم زده به دنبال هفت خوشهی تکیده و آفتخورند و هفت خوشهبود هفت گاو الغر هفت گاو فربه را می

 شتابند. به این ترتیب بود که یوسف از زندان رها شد. زرین و پربار می

شان ساقی شاه بود و شرها یا شرهاقم یا ت کرده که یکیداستان این دو زندانی را سورآبادی چنین روای

شود. ماجرا از این قرار بود که شاه ز دربار بود و شرهاشکم یا یونا خوانده میمحلث نام داشت. دیگری آشپ

مدین برای کشتن فرعون مصر دسیسه کرد و به این دو پیشنهاد کرد که در ازای دریافت پول شاه را مسموم 

                      
186 S,v 1161.  
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ساقی که  اما آشپز پذیرفت. وقتی فرعون خواست غذای مسموم را بخورد،ین پیشنهاد را رد کرد، کنند. ساقی ا

گر دستگیر شد. اما فرعون از موضوع خبردار بود بود، او را از این کار بازداشت و به این ترتیب آشپزِ دسیسه

میبدی همین داستان را بازگو  187.دو را برای چند روزی به زندان فرستاد برای این که موضوع روشن شود، هر

کرده، اما نام ساقی را نبو و اسم آشپز را مجلث دانسته است. در ضمن گفته که ساقی به راستی خوابی دیده 

بود و آن را برای یوسف تعریف کرد، اما طباخ به دروغ رویایی را که ندیده بود سر هم کرد تا یوسف را 

   188.بیازماید

ر داحتماالً  خورند،فرعون و ارتباطش با پرندگانی که از سبد روی سرش نان میچنان که گفتم، نانوای 

ر که بــ نانوای فرعون احتماالً  کرده است. یعنیاش به همان گناه زناکاری داللت میشکل نخستینِ عبری

ی هم وسوسصورتی واژگونه از همان یوسف بوده، که تسلی ــ خالف یوسف اختیارِ نانِ اربابش را در دست دارد

درازی کرده و به همین گناه اعدام شده است. از سوی دیگر، این که نقش نفس شده و به بانوی اربابش دست

گناه است، به ی جام است. او کسی است که بیمقابل نانوا، ساقی معرفی شده جای بحث دارد. ساقی دارنده

ی بخش و رهانندهشود. او نجاتین از آنجا رها میبعد از دیدن رویایی راسترود و زندان )چاه، جهان زیرین( می

با نقش جمشید شباهت  گیرد. این دقیقاًی رویاها مورد مشورت قرار مییوسف است و کسی است که درباره

به  ،ی مردمان است. به این ترتیبی جام، ساکن جهان زیرین، خارج شونده از آنجا، و رهانندهدارد که دارنده

دهند. نانوا شکلِ گناهکار و حالتِ و نانوا دو صورتِ نمادین از خود یوسف را نمایش می نظرم داستان ساقی

ن که گناه و معصومِ وی است. مفسران ایرانی قرآدهد و ساقی نشانگر وضعِ بیی او را نشان میخوردهفریب

اند، تنها زبان عبری آشنا نبودهبازی کالمی با تعبیر نان و خوردن در با اند و نیافتهرمزپردازی ژرف داستان را در

 اند. پردازی کردهاند و بر مبنای آن داستاندو نقش درباری نانوا و ساقی را گرفته

                      
 . 1137(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  187
 . 67و  66(: 5 )ج. 1382میبدی،  188
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دار است و به ویژه های مردِ داستانش هم سخت مهم و معناارتباط یوسف با شخصیت ،به این ترتیب

ی زبان فارسی/ عربیِ قرون میانه تداوم داستان مهر/ جمشید را در این ماجرا نشان هایش در زمینهدگرگونی

 دهد. می

کینِ میان عنصر مردانه و یوسف سخت تلطیف شده داستان یوسف و زلیخا  ی ایرانیِچند در نسخه هر

های مردِ داستان وجود دارد. در داستان چنان ارتباطی غنی و پیچیده میان یوسف و شخصیتاست، اما هم

ی دیگری به زیبایی یا محبوب بودن وی وجود ندارد. ای گذرا به زورمندیِ باتا، اشارهمصری دو برادر جز اشاره

و  کنندنیز یعقوب تنها مردی است که یوسف را دوست دارد و مردان دیگر یا به او اعتماد می توراتدر روایت 

شود. به همین ترتیب، نشانی از مهر شان نشانی دیده نمیورزند، اما از مهر و عشق در میانیا به وی حسد می

کند و تنهای وجود ندارد. او به امر فرعون با آسناث دختر پوتیفارع ازدواج می توراتبه دیگری در یوسفِ 

کند و اش از عواطف و احساسات، هنگامی است که هویت خویش را بر برادران آشکار میی برخوردارینشانه

 کند. در آن هنگام گریه می

مردانه در موردش  عنصر کینِ ،در روایت ایرانی دو چرخش مهم در شخصیت یوسف رخ داده است. از سویی

دگردیسی یافته است. از سوی دیگر یوسف نیز مانند  ــ از جمله مردان ــسخت تلطیف شده و به مهرِ همگان 

  گردد.زلیخا صاحب مهر و عشق دانسته شده، در حدی که در فرجامِ کار او نیز عاشق زلیخا می

ی ایزد شدهشده انگار با تثبیت عناصر و نمودهایی در یوسف همراه است، که او را با نمادِ زمینیچرخش یاد

ی مهر بیشتر مورد گذارانهی جنگاورانه، شاهانه و قانونسازد. در اساطیر کهن ایرانی، سویهمهر همسان می

بوده است. یعنی مهر ایزد حامی جنگاوران و نگهبان عهد و پیمان بوده و به همین دلیل با قدرت سیاسی  تأکید

الب ی مهر صورت انسانی خویش را در قاست. این سویه از چهرهخورده و اخالق جوانمردانه پیوند می

 شود.قلمداد می شاه به دست آورد که به دالیلی پرشمار، شکلِ زمینی و انسانیِ مهرجمشید

و آن هم یوسف است.  از جمشید، نمود دیگری نیز داشته گذشته ،به گمان من مهر در دوران اسالمی

گزار نیست. او شاهی پرشوکت و نخستین انسان محسوب گذار و قانونشخصیتی بنیان ،بر خالف جمشید ،یوسف
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ی جمشید است. او نه تنها نخستین انسان نیست، شود. بلکه از نظر قدرت و موقعیت تا حدودی واژگونهنمی

ش ای دوران جوانیکه بخش عمده ای پرجمعیت است. نه تنها شاه گیتی نیست،که برادری کهتر در خانواده

اش کند. او بر خالف جمشید مردی سرکش و خودمدار و مغرور نیست، و فروتنیرا در بردگی و زندان سپری می

ها، گیرد. از این جنبهاه جمشید قرار میاش، در مقابل گندر طرد میل درونیاش در برابر خداوند و پرهیزگاری

 ماند.ای سپید مییوسف به تصویر جمشید در آیینه

دو در فرهنگ ایرانی بسیار زیبارو  هر :ای با هم دارندهای ظاهرییوسف و جمشید شباهتاین، با وجود 

دو بسیار محبوب هستند و مردمان را از  هر ؛دو با اخالق نیک و عهد و پیمان نسبت دارند هر ؛انددانسته شده

رهاند و یوسف با جمکرد مردم ایرانی را از سرمای زمستان می رِجمشید با ساختن وَ)دهند قحطی نجات می

نگیز برالهأها با زنی مساین شخصیت دو هرو  (؛داردساخت سیلو و انبار مردم مصر را از آسیب قحطی مصون می

یازد و یوسف نیز نزدیک است ای با محارم دست میجمشید با خواهرش جمیگ به زن) گر رابطه دارندو وسوسه

اش است و بنابراین گناهِ مربوط بدان همان زنای با محارم است، و با زلیخا زنا کند، که به تعبیری مادرخوانده

این جمیگ است که جم را به آمیزش با خویش  ریگ وداقضیه در مورد سیاوش و سودابه نیز چنین است. در 

 . (خواند و این شباهتی دارد به برخورد زن پوتیفار با یوسف، و سودابه با سیاوشفرا می

تری نیز به هم شباهت های عمیقهای ساختاری و ظاهری، جمشید و یوسف از جنبهگذشته از این شباهت

دن ابر میل به خداگونه شدر بر ،در نهایت ،کنند. جمشیدایشان با میل ارتباطی پیچیده برقرار می دو دارند. هر

یوسف نزدیک است به ارباب خود  توراتدهد. در آید، با خوردنِ گوشت فره خود را از دست میمیاز پا در

روست که زنِ ارباب خود را هچنان که جمشید به یزدان خیانت کرد. او نیز با این وسوسه روبخیانت کند، هم

م/ بستری با( نانِ )لخی کتاب مقدس به صورت خوردنِ )همتصاحب کند، و از یاد نبریم که این با استعاره

به همان ترتیبی که جمشید با خوردن گوشت به  ،بندی شده است. یعنیگوشت/ زن( پوتیفار صورت

 ،، یعنی در آمیختن با زنِ خداوندگارش«خوردن گوشت»خداوندگارش خیانت کرد، یوسف نیز نزدیک بود با 

این گناه کناره گرفت. اما در روایت ایرانی در نهایت چنین  مسیحی ازـ  ی یهودیچنین کند. یوسف در نسخه
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هایی بسیار، ها و افزودهبرگوکرد و از این رو سرنوشتی شبیه به جمشید پیدا کرد، هرچند این سرنوشت با شاخ

پرستی پاکیزه از نظر اخالقی توجیه شد و در نهایت زلیخایی را به دست داد که از پیری و بیماری و فقر و بت

 شده و بعد به عقد یوسف در آمده است. 

ر د ،جمشیدتر بزرگجمشید و یوسف از نظر ارتباط با برادران نیز به هم شبیه هستند. تهمورث برادر 

 فریب اهریمن را خورد و توسط او بلعیده شد و جمشید ناگزیر شد برای رهاندنش به تهیگاه اهریمن ،نهایت

با برادرانی درگیر بود که فریب شیطان را  دست بزند و به این ترتیب به مرض برص دچار گردد. یوسف نیز

ر ایشان د دوِ داغ بندگی بر یوسف قرار گرفت. هر ،به این ترتیب ،د خود کردند وخورده بودند و او را آماج حس

مهربانی نشان دادند و ایشان را از خطری بزرگ رهاندند. جمشید  نهایت پس از فریب برادرشان نسبت به وی

پیکر برادرش را از تهیگاه اهریمن بیرون کشید و با آیینی تطهیرش کرد، درست به همان شکلی که یوسف 

 برادرانش را به مصر آورد و ایشان را از گناهِ برادرکشی پاکیزه ساخت. 

جمشید و یوسف از یک نظر دیگر هم با هم شباهت دارند و آن هم پیوندشان با جهان زیرین است. یوسف 

شود. در بار نخست با رویاهای خودش که میل به دو بار در پیوند با رویاهایی جفت به جهان زیرین تبعید می

با پرهیز از میل به آمیزش جنسی به زندان سروری بر برادران در آن نمایان است به چاه افتاد، و در بار دوم 

جمشید و یوسف به زیرِ زمین با  هبوطِ فرستاده شد، اما به کمک یک جفت رویای دیگر از آنجا نجات یافت.

با افشا کردن رویاهای خود نزد برادران و در بار دوم با  ی ایشان همراه بود. یوسف در بار نخستانتخاب و اراده

 رد کردن پیشنهاد بانو به زیر زمین رفت، و جمشید برای باز آوردن پیمان یا پیمانه به جهان دیوان رفت. هر

و جمشید سیزده سال مقیم جهان  189ه سالدوازدها در این جهان زیرین باقی ماندند. یوسف ایشان سال دو

آمدند، حقیقتی را در دست داشتند که به کمکش مردمان را از گزند گر از آنجا باززیرین بودند و وقتی بار دی

                      
 . 1154و  1153(: 2 )ج. 1381سورآبادی،  189
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ل میان گرما و سرما را برقرار بود، بار دیگر تعاد ای که باز آوردهقطحی و نابودی نجات دادند. جمشید با پیمانه

های دل میان سالتعا بهار را بر زمین مستقر کرد و نوروز را بنیان نهاد. یوسف نیز ،به این شکل ،ساخت و

 از گرسنگی و نابودی مردم مصر پیشگیری کرد.  ،به این شکل ،فراوانی و قحطی را تثبیت کرد و

نماید که یوسف شخصیتی موازی با جمشید بوده باشد، که صورت دیگری از مهرِ چنین می ،به این ترتیب

ی صورت آریایی، شاهانه، جنگاورانه و بنابراین سرکشِ جمشید نمایندهداده است. شده را نمایش میانسانی

دهد. جمشید مهر را نشان می ی سامی، فروتن، مطیع و بنابراین پرهیزگارمهر است. در حالی که یوسف جلوه

 این شباهت گویا ی دیگران است.فعال و کنشگر و خودمدار، و در برابرش یوسف منفعل و مطیع و تابع اراده

یی خیالی گووشیخ اشراق گفتچنان که برای برخی از پژوهندگان ایرانی در قرون میانه نیز شناخته بوده باشد. 

گوید که در میان تازیان با نام میان عشق و زلیخا را تصویر کرده که در آن عشق هنگام معرفی خویش می

  190.شودعشق و در نزد پارسیان با نام مهر خوانده می

                      
 .742-862 :(3 ج.) 1372سهروردی،  190
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 انهمکتاب

ی احمد امیری شادمهری، بنیاد ، ترجمهتفسیر جوامع الجامعابن طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، 

 .1386پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد، 

االسالم علی کرمی، وزارت تی حج، ترجمهمجمع البیانتفسیر ابن طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، 

 .1380فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ی موسسهدکتر محمد مفتح،  ی، ترجمهتفسیر مجمع البیانابن طبرسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن، 

 ؟.1352انتشارات فراهانی، 

. 1987/ 1407، به کوشش فؤاد سزگین، فرانکفورت، اخبار البلدانابن فقیه همدانی، ابوبکر احمد بن محمد،   

مایل  ، تصحیح نجیبتاج التراجم فی تفسیر القرآن لألعاجماسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد، 

 . 1375خراسانی، علمی و فرهنگی،  اکبرهروی و علی

 قمری. 1418، تحقیق صفوان عدنان داوودی، نمونه، مفردات الفاظ القرآنامام راغب اصفهانی، 

 .1374ی جلیل دوستخواه، مروارید، ، ترجمهاوستا

 34ی ، مرکز نشر دانشگاهی، شمارهمعارفی ، مجله«هاهای دخیل در قرآن و دیدگاهواژه»برگ نیسی، کاظم، 

 . 1374، 35و 

 ، دکتر محمد عبدالرحیم، دارالحدیث، قاره، ؟. تفسیر الحسن البصریبصری، حسن، 

 .1368مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  یسسهؤی رقیه بهزادی، م، ترجمهبندهش هندی

، انبهارست یگنجینه (،به کوشش بهروز ایمانی) تصحیح میرهاشم محدّث ،یوسف و زلیخا ،شهاب ،ترشیزی

1380. 
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 . 1386ای، توس، ی دکتر فریدون بدره، ترجمههای دخیل در قرآن مجیدواژهجفری، آرتور، 

 .1369شیراز،  نوید، یوسف و زلیخا، اهلل شریفی حسینیمیرزا فضل ،خاوری شیرازی

ی ه، نشری«ها که فعال موجود نیستی آنیوسف و زلیخاهایی که به فارسی سروده شده و نسخه»ع. خیامپور، 

 .1334ی سوم سال یازدهم، تبریز، ی ادبیات تبریز، شمارهدانشکده

 . 1339 ،تبریز ،یوسف و زلیخا .ع ،خیامپور

 .1372 ،توس ،جالل ستاری ،درد عشق زلیخا

 . 1375، نشر احسان، کابلیتفسیر دیوبندی، موالنا محمود حسن، 

سه روایت و  ی)مقایسه «و زلیخا ع یوسف یشناسی قصهروایت»، امینمحمد ،زواری، دکتر حسن و ذوالفقاری

ـ علمی  ینامهفصل( ، و جامی خواجه مسعود قمی های مشترک یوسف و زلیخای طغانشاهی،مایهبن

( شماره 1388سال دهم )، ات دانشگاه یزدزبان و ادبیدانشکده ، نامة زبان و ادبیات فارسیکاوشپژوهشی 

 .1388پاییز و زمستان  ،19

 ه.  1404قم،  اهلل مرعشی نجفی،ی آیت، کتابخانهتفسیر روح الجنان و روح الجنانشیخ ابوالفتوح، رازی، 

 .1313، تهران، ی مهرنامهفردوسی، «فردوسییوسف و زلیخای »رضازاده شفق، 

 www.ferdousisara.com ، در:شناسیهای فردوسیچشمهسر ،محمدامین ،ریاحی

 1375فردوسی، طرح نو، ریاحی، محمدامین: 

 قمری. 1414االسالمی، قم، زمخشتری، محمود بن عمر، مکتب االعالم 

 .1377، قم، دارالعلم، ناسخ التواریخسپهر، میرزا محمدتقی، 

 .1381، ویرایش سعیدی سیرجانی، فرهنگ نشر نو، تفسیر سورآبادیسورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری، 
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 یسسهؤنری کربن، م، تصحیح هامجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین حبش بن یحیی، سهروردی، شهاب

 . 1372تحقیقات فرهنگی، مطالعات و 

ی انتشاراتی سسهؤی مسعود قادر مرزی، م، ترجمهتفسیر جاللینالدین، الدین و محلی، جاللسیوطی، جالل

 .1385حسینی اصل، اورمیه، 

/ .ق 1314، دارالفکر، بیروت، المنثور فی التفسیر المأثور الدین، الدارالسیوطی، عبدالرحمن بن کمال جالل

 م. 1993

 .1378، برگردان به خط فارسی: دکتر منوچهر خوبان، شرکت کتاب، شاهین تورات

 ه.  1423الشریف الکاشانی، المولی فتح اهلل بن شکر اهلل، موسسه المعارف االسالمیه،

ی عبدالرفیع ، ترجمهاحسن التقاسیم فی معرفه االقالیمالدین ابوعبداهلل احمد بن محمد بیاری، شمس

.1361حقیقت،   

 ی محمد آذرشب، دانشگاه تهران،، ویراستهمفاتیح االسرار و مصابیح االبرارشهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 

1387. 

 1369علمی و فرهنگی، ی شاهد چوهدری، ، ترجمهدر شناخت فردوسی، شیرانی، حافظ محمود

 تصحیح دکتر حامد ناجی اصفهانی، کانون پژوهش، ؟. ،تفسیر صفی علیشاه، میرزا حسن اصفهانی،صفی

ی، دفتر انتشارات دانمهویوسر ماقدبمحسید م همرجت، المیزانتفسیر عالمه محمد حسین، طباطبایی، 

 ..1382اسالمی، قم: 

 1369، امیرکبیر، شاهنامهفردوسی و  ،طباطبایی، محیط

 .1362اساطیر،  ی ابوالقاسم پاینده،، ترجمهتاریخ طبریطبری، محمد بن جریر، 

 .1356ی حبیب یغمایی، توس، ، ترجمهتفسیر طبریطبری، محمد بن جریر، 
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  .۱۳۷۳تکمیل میر هاشم محدث، تهران، امیرکبیر، 
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 ، قم.سفینة البحارقمی، عباس، 
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 .1366علمی و فرهنگی، ی سعید نفیسی، ، ترجمهایلیادهمر، 

 .1366ی سنایی و دارالقرآن الکریم، ، کتابخانهقرآن کریمای، الهی قمشه
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 1393کتاب هفتم: جام جم زروان، شورآفرین، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 1391-1389بخش، شورآفرین، رهایی کتاب نخست: کوروش

 1389ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 1390کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 1393کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 1389شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 1379دوموزی، خورشید، کتاب دوم: رویای 

 

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 1390ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 1395ایرانی، شورآفرین،  شناسی ایزدانکتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1385سرا، اندیشهکتاب سوم: مغز خفته، 

 1385سرا، شناسی جوك و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1395شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 1378 کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید،

 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1395ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، دوم: جنگجو، اندیشه کتاب

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 
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 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 1393نا، بیکتاب هشتم: دازیمدا، 

 1396، شورآفرینکتاب نهم: فرشگرد، 

 1396کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 1395ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1395کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1395کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 1385سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1395نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1394نیمایوشیج، خورشید، کتاب دوم: 

 1395کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 1395خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 1395کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1395نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 1388ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1389ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1384تهران، 

 1394کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1395نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 1379کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 1395ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1395شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 1395تاریخ، خورشید، جلد سوم: 

 1395شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1395جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1395جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 1395جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1395جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 


