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 چکيده 
جهان، عشق نامادري ي  ههاي عاشقانهاي داستانمایهترین بنترین و گستردهیکی از کهن

ایرانی آن که در داستان    يهبه پسر همسر است. در ادب پارسی افزون بر بهترین نمون

داستان  ،شاهنامه گزارش شده است، با تأثیرپذیري از روایت قرآنی يهسیاوش و سوداب

آثار زلیخا،  و  یوسف  منظومه  سامی  هنريو  که  آمد  پدید  آن هایی  محبتترین  نامه ها 

اورنگ است. در آثار ملل دیگر نیز  عبدالرحمن جامی در اورنگ پنجم از هفت   هسرود

مشترک با این داستان وجود دارد که از آن جمله روایتی از شرق   يمایههایی با بنتروای 

دور و در ادبیات تبتی است که در نوشتار حاضر زیر عنوان داستان راهب وایروکانا و 

شود که رویکرد شود. سپس در نگاهی کلی نشان داده میزا، معرفی میملکه شی پونگ

رستگاري قرار دارد و هر دو شخصیت   -ترکیب تقابلی گناهها بر اصل  اصلی این داستان

ناگزیر از   ،اصلی)زن خطاکار و مرد پرهیزگار( براي عبور از خطا و رسیدن به رستگاري

، عبور می کنند. همچنین  «رستگاري»و  «  رهایی از گناه»،  «عقوبت»،  «گناه»  يچهار مرحله 

با بهره    -تحلیل گناه در ترکیب تقابلی گناه  در اي  مندي از تحلیل اسطورهرستگاري، 

ها و اعتقادات کهن و  نمادي از آیین  ،هاشود که زن خطاکار در این روایتنشان داده می
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دم تاریخ  اي از نظم نوآیین در جوامعی هستند که در سپیدهمهجور و مرد پرهیزگار جلوه

ن بنیادي نوین هستند و این تقابل کهن و نو به صورت تقابل  افکنددر حال پی  ،خود

 .یابدها نمود میرستگاري در این داستان -گناه

جامی، یوسف و زلیخا، سیاوش و سودابه، ملکه و راهب، تبت، عشق،   های کليدی:واژه

  ي.گناه، نامادر 

 

 . مقدمه 1

نامادري پسر  )به  مضمون عشق  به  زیبا(  و  از کهنطورعمده جوان  یکی  و  همسر  ترین 

هاي  ها و داستاني جهان است و ردپاي آن در ادبیات، قصهفراگیرترین الگوهاي عاشقانه

هاي ایرانی، در ادبیات  عامیانه بسیاري از ملل قابل پیگیري است. چنانکه افزون بر داستان

النهرین،  اقوام بین  هلنی، التینی، ادبیات سلتی و میان مردمان شمال اروپا، اقوام اسالو و نیز

 (140:1391 )رک.نحوي و امینی،. شودهایی از آن یافت میمصر و خاور دور نمونه

فردوسی نقل شده است که داستان   يشاهنامهي ایرانی این داستان در ترین نمونهمهم

شاهزاده به  کیکاووس  همسر  سودابه  بهعشق  را  سیاوش  جوان،  روایت  ي  مفصل  طور 

پهنه39- 14:  1374سی،)رک.فردو  .کندمی در  آن،  بر  افزون  فرهنگ  (  و  پارسی  ادب  ي 

هاي دیگري نیز وجود دارد که در اساس بر همین مضمون قرار  ها و رمانسایرانی داستان

داستان از  ازجمله  است.  آن   سندبادنامهیا    القلوبمحبوبهاي  گرفته  مشابه  داستان  و 

هاي  الي متنتري در البههاي کوتاهداستان  توان نام برد. همچنین)ده وزیر( می بختیارنامه

که گاه با اندک    شبهزارویکروایی دیگر وجود دارد؛ همچون داستان امجد و اسعد در  

- 233:1389)رک.طسوجی،.اندپردازي، به همین مضمون پرداختهتفاوتی در روند روایت

توان  تفاوت میي فارسی نیز با طرحی م هاي عامیانه( ردپاي این مضمون را در قصه261

مهمبااین  2دریافت. مفصلحال   و  روایتترین  پرداختهترین  مضمون، هاي  این  با  شده 

نخستین گویا  که  است  زلیخا  و  یوسف  در  روایت  مقدسبار  تکوین، کتاب  )رک.سفر 

صورت متمرکز و موجز و با به  قرآن( نقل شده است. همین داستان در  39و    37هاي  باب
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ي یوسف ذکر شده است که به دلیل استحکام  حذف برخی حواشی و فرعیات در سوره

ي این دو  القصص« نام گرفته است. در مقایسه»احسن  قرآن،متن و زیبایی بیان، به تعبیر  

رویکردي تاریخی دارد و با حفظ توالی حوادث داستانی    تورات فت روایت  گتوانمتن می

می آننقل  حال  نام    قرآنکه  شود  حذف  با  حتی  و  مکان  و  زمان  جزئیات  حذف  با 

حال با افزودن برخی جزئیات، رنگ  اشخاص)به جز دو نام یعقوب و یوسف( و درعین

شود پانزده اختالف میان ته میو بوي شاعرانه و احساسی داستان را تقویت کرده است. گف

وجود دارد که در متن قرآنی با تمام ایجاز در بیان،   قرآنو روایت    کتاب مقدسروایت  

- 6:  1339پور، )رک.خیام.  هایی افزون بر کتاب مقدس وارد شده استهفت مورد اشاره

مهم9 ازجمله  افزوده(  بخش  روایت    ترین  به  مقدسشده  زنان  کتاب  از  دلکش  نقلی   ،

کنند.  گر مصري است که زلیخا را به دلیل این عشق رسوا و سرکش سرزنش میمتمال

خواند  که رهایی از این عشق میسر نیست، زنان را به مهمانی فرامیزلیخا براي اثبات این

به هنگامی که بر کف هرکدام میوه براي پوست  ايو  کندن آن قرار  )ترنجی( و کاردي 

هاي  زده از زیبایی یوسف، دستکند و زنان حیرتمی  دهد، یوسف را بر آنان عرضهمی

می را  میخود  نشان  ترتیب  این  به  و  چارهبرند  و  گریز  که  عشق  دهد  این  از  اي 

( اتین انوار بر این عقیده است که حضور گروه زنان مصر در  31و    30)یوسف/  .نیست

مر خصوصیات  که  شود  داده  نشان  تا  است  روي  آن  از  داستان،  از  بخش  به  این  بوط 

گناهکاري یا هوسرانی زنانه، خاص زلیخا یا معدودي از زنان نیست؛ بلکه عام و فراگیر  

از این بخش از داستان در ادبیات فارسی به شدت استقبال  (  Anwar, 2006:99است )

هاي عاشقانه، براساس همین مضمون سروده شده ویژه در غزل هاي بسیاري بهشده و بیت

 است. 

هاي  و داستان  قرآناختصار و ایجاز بیان در متن قرآنی، با متون تفسیري و قصص  

به که  عربی، پیامبران  چه  و  فارسی  زبان  به  چه  ایرانی،  نویسندگان  دست  به  طورعمده 

مندي از متن  با بهره  قرآننگاشته شد، جبران گردید. به دیگرسخن، مترجمان و مفسران  

هاي یهودي ساکن  هاي رایج میان مهاجرنشینروایتو سایر متون عبري و    کتاب مقدس 



 (43پياپی)  1399، بهار 1ی شماره  ،12 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان  ی مجله  ـــــــــــــــ  100

 

بنا به طبیعت موجز و فاخر خود زدوده بود، دیگربار بر   قرآنهایی را که  وبرگایران، شاخ

عشق زلیخا    کتاب مقدسویژه با مجوز روایت قرآنی که در مقایسه با   داستان افزودند و به

مهمی مربوط به مهر و عشق به    تر مطرح کرده است، عناصر و حدیث مهر او را پررنگ 

  )نگاشته   تفسیر طبريرا مفصالً توضیح داده،    قرآنتفسیري که مجمل  آن افزودند. نخستین

ه. ق( است که روایت را از دورانی بس دور و از زمان اسحاق آغاز    310شده به سال  

شخاص  کند. همچنین در تبارشناسی یوسف و پدرانش و روابط او با برادرانش و نام امی

مکان بسط و  و  شرح  جزئیات  سایر  و  آن  ها  از  پس  که  است  کرده  درج  بسیاري  هاي 

ي یوسف،  صورت سنت درآمد. به دیگر سخن این اطالعات در تفسیرهاي دیگر سورهبه

صورت متنی مستقل ادامه یافت. حاصل  صورت بخشی از متنی تفسیري و چه به چه به

متنآن  آثار  این  نویسندگان  همت  به  سخنوران  که  و  شاعران  برابر  در  بسیاري  هاي 

   3هاي ترکی نیز جلوه نمود.زبان گشوده شد که در ادبیات هندي و منظومهفارسی

 

 . بحث و بررسی 2

 های یوسف و زليخا در ادب پارسی. داستان 1.2

هاي فراوان مستقیم و غیرمستقیم که در سراسر  در ادب پارسی بعد از اسالم به جز اشاره

هاي عاشقانه و متون عرفانی و اخالقی به این داستان وجود دارد)تنها در  ادبی و غزل آثار  

ها،  وهفتاد بار نام یوسف ذکر شده است(، مطابق آخرین پژوهشدویست  غزلیات شمس 

ي فارسی مستقل به نقل داستان یوسف و زلیخا اختصاص دارد که از  وهفت منظومهپنجاه

وچهار متن فقط نام برده شده و سترس است و از بیستوسه متن موجود و دآن میان سی

از آن نشانی  یافت نشده استتاکنون    ( نخستین 39:1388)رک.زواري و ذوالفقاري، .  ها 

اي فارسی از داستان یوسف و زلیخا است که در قرن چهارم  نمونه از این آثار منظومه

ده شد که اینک اثري از آن  هجري، به قلم ابوالمؤید بلخی شاعر دوران سامانی، ترتیب دا

  ي مالعبدالصمدکاتب بلخی، شاعر قرن سیزدهم در دست نیست و آخرین منظومه سروده

 و  یوسفي  حال ناصر نیکوبخت در مقدمه ( بااین39:   1339پور،)رک.خیام  .هجري است
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داند  زاده میجامی آخرین منظومه را متعلق به شاعري در شیراز به نام عباس رستم  زلیخاي

 (47: 1377)رک.جامی،. در شیراز چاپ کرده است 1327که اثر خود را در سال  

زمین و به قلم گویندگان گفت داستان یوسف و زلیخا در ایرانتوانبراساس این می

ناگون عاشقانه، عرفانی، رمزآمیز، اخالقی و  هاي گوزبان گسترش یافت و با رنگفارسی

ترین  اي متنوع و دلپذیر فراهم آورد. اما بدون تردید مهممذهبی آمیخته گردید و مجموعه

هجري    888و زلیخاي جامی است که در سال   ي یوسف  ها منظومهو تأثیرگذارترین آن

گرد آمده   اورنگتهفسروده شده و به همراه شش داستان دیگر در یک مجموعه به نام  

است. اهمیت یوسف و زلیخاي جامی در آن است که به صورتی معنادار در روایت داستان  

است(،   در دست  که  آنجا  او)تا  از  پیش  که  را  روایت  روند  است. جامی  تصرف کرده 

و تفسیرهاي قرآنی و قصص پیامبران، تدوین   قرآنو    کتاب مقدس همگی براساس روایت  

زلیخا و داستان عشق زلیخا چرخش داده است. به دیگرسخن آثار  یافته بود، به سمت  

اولیه بیشتر بر داستان یوسف و برادران او و گاه، نگاهی به وقایع پیش از تولد یوسف و  

که یوسف و زلیخاي جامی با چرخشی در دیدگاه، دوران یعقوب، تمرکز دارند. حال آن

پرواي  وال زلیخا و عشق طوفانی و بیي ثقل داستان را بر شرح حال و احتمرکز و نقطه

ها در داستان اصلی، یعنی بسط و  ترین تصرفدهد که در نتیجه یکی از مهماو قرار می

نمود می اثر جامی  در  زلیخا  تاحدي گسترش شخصیت  از  یابد.  از کودکی،  را  زلیخا  که 

 و به(  Yaghoubi,2016: 247دهد )ي یوسف نشان میگانه، شیفته طریق رؤیاهاي سه

میهمین نمود  بهتر  یوسف  پرهیز  و  خودداري  سرکش،  عشق  این  قبال  در  یابد  ترتیب 

اعتنایی و »سردمزاجی یوسف« خرده گران را بر آن داشته تا بر بیتاآنجاکه برخی تحلیل

بگیرند  نظر  در  زلیخا  با  خواننده  همدردي  براي  موجبی  را  آن  و   ,Hadland)  بگیرند 

افزون بر زیبایی درون و پرهیزگاري یوسف( از زیبایی ظاهري  و دیگران نیز )  (30 :1918

 ( Yaghoubi, 2016:4). اندحال معصومانه و پیامبرانه است، یاد کردهاو که درعین

هاي یوسف  شود که بعد از او در تمام منظومهگذار سنتی میترتیب جامی پایهاینبه 

حوادث زندگی پیامبران و در برخی   را از نقل صرف  و زلیخا، تأثیر گذاشت و داستان
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هاي انسانی درآمیخت؛ چنانکه  هایی از عشق و هیجانموارد با رویکردي عرفانی، با جنبه

مواردي مثل آنگاه که زلیخا براي برانگیختن یوسف، او را به باغ و به میان کنیزکان خود  

به خانهمی را  یا قسمتی که یوسف  فرامفرستد،  براساس  یي خود  بتوان  خواند، مشکل 

 هاي عرفانی تفسیر و تحلیل کرد.  آموزه

 

 ی یوسف و زليخای جامی . درباره2.2

ترین روایت منظوم از داستان یوسف  ترین و هنرمندانهچنانکه پیش از این آمد، امتیاز جامع

گیرد که داستان پنجم  ( تعلق می898-817و زلیخا، به زبان فارسی، به عبدالرحمن جامی)

از   پنجم  اورنگ  را    اورنگ هفتیا  آن  و  داده  اختصاص  زلیخا  و  یوسف  روایت  به  را 

دهد که جامی بیش از توجه به داستان  ت. انتخاب همین نام نشان مینامه« نامیده اس»محبت

جهت در  همیني عشق زلیخا نظر دارد. بههاي عبري و عربی آن، به قصهیوسف و روایت

هاي معمول در این آثار، پیش از همه،  آغاز کتاب پس از ستایش خداوند و سایر مقدمه 

وضیح و تحلیل عشق سروده است و آن را  به ستودن عشق پرداخته و ابیاتی در بیان و ت 

ي جاودانگی و سربلندي دانسته است. او همچنین در همان آغاز، چندبیت در ستایش  مایه

 عشق زلیخا سروده است: 

 ان کس چون زلیخا ـــود از عاشقـنب

 ا به پیري عشق ورزید ــ ی ت ـــز طفل 

 ز و ناتوانی ـــ ري و عجــپس از پی 

 ق نسپرد اي عشــ ز راه وفـــه جـــب

 

ق از جمله افزون بد زلیخا ـــ ه عشــب   

ی و امیري عشق ورزیدـــه شاهــــب  

ده عهد جوانی ـــ ازه شــ چو بازش ت   

ر آن بود و بر آن مرد ـر آن زاد و بـــب  

( 81: 1377)جامی،  

ادامه در  طوالنی)جامی  را    55، وصفی  او  و  زلیخا سروده  زیبایی  ستایش  در  بیت( 

است. در داستان جامی    ها بسیار پرشور و احساسیزیبایان دانسته است. این بیتسرآمد  

هاي پیشین، رؤیا بسیار اهمیت دارد؛ با این تفاوت که داستان جامی با  نیز همچون روایت

بیند و نادیده به عشق او مبتال  ي زلیخا که یوسف را در خواب میگانه شرح رؤیاهاي سه
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کند. در این داستان در رؤیاي  ي عاطفی عشق زلیخا تأکید میبهشود، با ظرافت بر جنمی

خواهد  کند و از او میدوم زلیخا، یوسف نیز به دلباختگی خود نسبت به زلیخا اعتراف می

 به این عشق وفادار بماند:

 ه دار ــــ ن نگـــر و وفاي م ـحق مه 

 

اي من نگهدار ـی رضـــجفته بیـــب   

( 100)همان:  

سازد. پدر زلیخا  سرانجام در رؤیاي سوم، یوسف نام و نشان خود را بر زلیخا آشکار میو  

ي عزیز  که زلیخا دلباختهنگران است، به گمان آنکه از آشفتگی دختر محبوب خود دل 

کند. عزیز  فرستد و او را به ازدواج با دخترش ترغیب میمصر است، پیکی به نزد او می

آید،  پذیرد و به این ترتیب زلیخا به همسري او درمیست را مینیز با شادي این درخوا 

که او، همان کسی نیست که زلیخا دل در هوایش دارد. زلیخا چون به مصر  خبر از آنبی

ي سروش غیبی به وي  واسطهگردد، اما بار دیگر بهرسد با دیدار عزیز سخت نومید میمی

-همیناز همین وسیله گشوده خواهد شد. بهشود که راه دیدار با معشوق اصلی  الهام می

دهد. داستان جامی  سپرد و به قضاي واردشده، تن میجهت خود را به دست سرنوشت می

ي برادران یوسف و  از این نقطه به بعد، با نقل زندگی یوسف و با روایت حسد و حیله

وایت، زلیخا با هوسی  ي ریابد. در ادامه ي زلیخا ادامه میسرانجام، ورود او به مصر و خانه

شود تا یوسف را به خود بخواند و سرانجام  گسیخته به وسایل گوناگون متوسل میلجام

اعتنایی معشوق  با خشمی سهمگین که روي دیگر سرخوردگی او از عشق جانکاه و بی

کند. این قسمت از داستان، جدا از  زند و او را راهی زندان میاست، به یوسف تهمت می

هاي یوسف و  وکم همچون سایر روایتي جامی، بیشي هنري و بیان استادانههاظرافت

نجا که سخن از رؤیاي  یابد. سرانجام آ، ادامه میقرآنو تفاسیر    قرآنزلیخا و با وفاداري به  

شود راز رؤیا را آشکار کند، او شرط  آید و از یوسف خواسته میپادشاه مصر به میان می

ترتیب زلیخا و زنان مصر  ایندهد و بهگناهی خود قرار میزندان را اثبات بیآمدن از  بیرون

کنند و یوسف نیز پس از تعبیر رؤیا و رهانیدن مملکت  گناهی یوسف اقرار میهمگی بر بی 

یابد. تاآنجاکه جانشین عزیز  مصر از آسیب خشکسالی، در دستگاه پادشاه ارج و قرب می
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سپرد و زمانی تن به مرگ میاز تنزل مقام خود، در اندک شود و عزیز اندوهگین مصر می 

هاي دیگر نقل ماجراي زلیخا  گردد. در روایتپناه و غمگین در این جهان رها میزلیخا بی

شود و پس از آن، تمرکز داستان بر قدرت و کامیابی یوسف و دیدار  به همین جا ختم می

می قرار  پدر،  دیدار  سرانجام  و  برادران  با  همیناو  به  جامی  روایت  اما  ختم گیرد.  جا 

شود. جامی در ادامه، زلیخا را تنها و ناامید، پیر و سپیدمو و با قامت خمیده توصیف  نمی

گزیند. ازقضا از زیباترین  ي احزان نیست، مسکن می شباهت به کلبه اي که بی کند که در کلبه می 

ساخته شده است. هرگاه زلیخا از    ي زلیخاست که از نی تعبیرهاي این داستان، همین کلبه 

شود؛ با توجه به ساخت  نوا می دهد، در و دیوار کلبه نیز با او هم دوري یوسف ناله سرمی 

 نمادین »نی« در ادب پارسی، این بخش بسیار شیوا و دلپذیر پرداخت شده است.  

اهی  گیرد و از ظلمی که بر او رفته دادخوسرانجام زلیخا روزي در گذر یوسف قرارمی

وجو از احوالش در طی  جا نیاورده، پس از پرس  کند و یوسف که نخست او را بهمی

وگویی شیوا که جامی ترتیب داده است، چهار آرزوي او را که »بازگشت زیبایی« و  گفت

سازد و  »بازگشت جوانی«، »بیناشدن چشم« و سرانجام »وصال یوسف« است، برآورده می

به که  الهی  تأیید  پ با  ظاهر میصورت  یوسف  بر  جبرئیل  ازدواج یام  پیوند  وي  با  شود، 

یابد. زلیخا پس از مرگ او دل از دنیا شسته،  بندد. پس از چندي مرگ، یوسف را درمیمی

 شود.رود و همانجا با برکندن چشمان خود با مرگ رویارو میبه آرامگاه او می

 

-Tsheزا ) ( و ملکه شی پونگVairocanaی داستان راهب وایروکانا ). درباره3.2

spong-bza ) 

 bKa'-thang  هاي یکی از متون کهن در ادبیات تبت به نام   ترین بخشیکی از مهم

sde- Lnga  حوادثی  که در حدود قرن هفتم تا هشتم میالدي تدوین شده، به نقل سلسله

 Khri-srongسرانگ دشان )زا، یکی از زنان شاه کريپونگاز عشق پرشور ملکه شی 

IDe-btsan  به راهبی به نام وایروکانا اختصاص دارد. داستان از این قرار است که بامداد ،)

فرستد به این  یکی از روزها ملکه، همسر و فرزندان و خدمتکاران را به خارج از قصر می
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به حرم وارد می براي سرکشی روزانه  تنها  منظور که  وقتی راهب  او  با  بماند و  شود، 

حدیث عشق و تمناي خود را بدون نگرانی از حضور دیگران با او درمیان گذارد. مطابق 

بیند و به محض ورود کند و قدري خوراک خوب تدارک میمتن، او خود را آماده می

نهد و با رهاکردن تمام احساسات  سو میاندیشی، شرم را به یکراهب، بدون مصلحت

خواند. راهب که از این عمل ملکه به شگفت آمده، ترسان از  خود، او را به عشق فرامی

می جامهاو  ملکه  اما  میگریزد؛  را  خود  چهرههاي  و  میدرد  خراش  را  خود  و  ي  دهد 

می کمک  میتقاضاي  قادر  که  هنگامی  به  سرانجام  و  را کند  خود  درون  خشم  شود 

د که گویا راهب که او را  کن صورتی نقل می رود و داستان را بهفروبنشاند به نزد شاه می

درازي کند. وایروکانا  تنها یافته است، در وي طمع کرده و قصد داشته به سمت او دست

درمی درپیش که  راه سفر  ندارد، غمگنانه  دربار  در  جایی  دیگر  حادثه  این  از  پس    یابد 

از  گذراند. سرانجام پس  گیرد و در جنگلی دور، چندي به مراقبه و انزوا روزگار میمی

هاي اهریمنی ملکه را از او  که اندیشهي درون به قصد آن آوردن تزکیهدستمراقبه و به

ي مخرب و اهریمنی کلو  دور کند و او را به سمت دین و راه راست هدایت کند، جنبه 

هاي هولناکی را بر او مستولی کند چنانکه  کند به بدن ملکه وارد شود و بیماريرا وادار می

طورکامل بر  که بیماري بهتواند او را درمان کند. پس از آنگویی نمیپیشهیچ پزشک یا  

رود، وایروکانا یکی از ایزدان خیرخواه را  چنانکه بیم هالک او می شود،ملکه مستولی می

کند براي  نجات ملکه از  فرستد و به پادشاه پیشنهاد می گو، به دربار میصورت پیشبه

( که حکیمی الهی و راهب اعظم است، دعوت کند بر  Padmasambhavپادماسام هاوا )

بیند که در حضور  پادسام هاوا تنها راه نجات ملکه را در آن می  4بالین او حاضر شود.

  گیرد و پاداماسام گناهی وایروکانا اعتراف کند. توافق صورت میجمع، به گناه خود و بی 

کند و ملکه در برابر جمع به گناه  میفرستد و او را احضار  هاوا، به دنبال وایروکانا می

دهد. پس از آن، راهب اعظم برخی گناهی راهب شهادت میکند و به بیخود اقرار می

رازورانه میاعمال  صورت  پیچیده  نتیجهي  در  که  میدهد  بهبود  ملکه  آن    یابد ي 

(Aris,1980     49  :2015- 56نقل از Kvaerne,.)5 
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 های زن خطاکار مشترک در داستانهای  مایه. بررسی بن3

هاي عشق نامادري به فرزندخوانده، در اساس بر موتیفی بنیادي  پایه و اساس تمام داستان

ي اصلی بشري، یعنی گناه یا میل به گناه و رهایی از گناه و  استوار است که دو دغدغه

بنیادین میان گناه و  دیگر چالش  بیانگذارد. بهرستگاري را در طول داستان به جریان می

هاي  دم تمدن و فرهنگ با آن رویاروي است، در قالب داستانرستگاري که بشر از سپیده

ملموس  نمودي  و  رنگ  پرهیزگار،  مرد  و  خطاکار  به زن  آن  خودمیتر  پی  در  و  گیرد 

ي گناه براي برائت از آلودگیِ گناه  هاي قهرمان خطاکار یا پذیرندهها و مجاهدتکوشش

همانی با  ي متن با نوعی اینشود تا خوانندهی روشن و بیانی دراماتیک عرضه میدر شکل

هاي هولناکِ میل به  نفس تلقی کند و در مواقع بحرانی و دوراهیقهرمان، آن را حدیث

شده در جامعه گردن نهد و به سمت  گناه و مقاومت در برابر آن، به نظم و قانون پذیرفته 

ي همگان است، رهنمون  شدههاي تایید احکام رایج و آیین  رستگاري که همان پذیرفتن 

شود و خطاي  ها مذمت میشود؛ زیرا چنانکه در ادامه خواهد آمد، آنچه در این داستان

ورزي خارج  ورزي و میل به معشوق، بلکه عشقگردد، نه مطلق عشقنابخشودنی تلقی می

پرهیز و سرکش و خارج  عشق بیاز اصول و بدون توجه به مقیدات و محرمات یا درواقع  

 شود.شود و سرکوب میاز سنت است که به شدت مذموم دانسته می 

 

 رستگاری در مراحل چهارگانه  – . نمود موتيف گناه 1.3

نمود داستانی و دراماتیک این موتیف اساسی که از میل به گناه تا مسیر رستگاري را در  

یابد و قهرمان در تمام  چهار مرحله بروز میهاي یادشده در طی  گیرد، در داستانبرمی

ي درخور توجه آن  کند. نکتههاي این داستان، ناگزیر از این چهار مرحله عبور میروایت

ي  تنها قهرمان خطاپیشه که سویهاي تعبیه شده است که نه است که روند روایت به گونه

ان نیز ناگزیر همین مسیر  ي روشن داست تاریک داستان است که قهرمان پرهیزگار یا سویه

 شوند: بندي میکند. این مراحل یا چهار گذر اصلی چنین دستهرا طی می



ـ   ه عبدالهیمنیژ/...های رستگاری در قالب روایت -ی گناهمایه بررسی بن ـ ــــــ  107  ــــــ ـــــــ

 

دهد که هماهنگی و قانون و رسوم  ي نخست قهرمان رفتاري را بروز میدر مرحله 

گذارد که  زند، یا به تعبیر رایج، پا در وادي عشقی ممنوع میرایج در جامعه را برهم می

 شود. ناه دانسته می خود گخوديبه

دچار میدر مرحله بال  به  قهرمان  دوم  از ي  بیماري،  و  تبعید، حبس  شود؛ شکنجه، 

شود. البته در بر هجران معشوق متحمل میهاي جسمانی است که او افزونجمله عقوبت

نیز عقوبت گناه سنگین تر است و قهرمان به دلیل این گناه به مرگ محکوم و  مواردي 

 . شودکشته می

مرحلهمرحله از  قهرمان  باشد(، مرحلهي سوم)اگر  برده  در  به  دوم جان  تزکیه  ي  ي 

نگري و به مدد اقرار و اعتراف به گناه نشینی و دروناست. در این مرحله قهرمان با گوشه

شود از شر گناه و نیروهاي شر درونی )کید،  )و گاه به کمک نیروهاي غیبی(، موفق می

 ي اهریمنی وجود خود خالصی یابد.جنبهحسد، شهوت( و 

مرحلهمرحله  چهارم  درحالیي  قهرمان  است.  رستگاري  و  نجات  شخصیت  ي  که 

آرامش درون دست   به  از قبل شده است،  بهتر  تعبیر جامی،  به  و  یافته  ارتقا  او  پیشین 

داستانمی این  از  بعضی  در  لذت  یابد.  و  حقیقی  عشق  ادراک  مرحله،  این  پاداش  ها، 

 ل)قانونمند و مطابق عرف جامعه( است.وصا

 

 . شرح گذر دو شخصيت اصلی از مراحل چهارگانه 2.3

 . زن خطاکار 1.2.3

درمرحله گذشت،  قهرمان  چنانکه  نخست،  به    ]زن[ي  شرع،  قانون  و  عرف  از  خارج 

ترین صورت براي  خواند. رایجورزد و او را به گناه فرامیشخصیتی پارسامنش عشق می

ورزي ممنوع به فرزند همسر نشان داده ن عبور از مرزهاي سنت رایج، عشقدادن اینشان

ها از این عشق ممنوع  هایی در روایت داستانشود؛ اگرچه در نمود بیرونی، گاه تفاوتمی

عنوان نمونه در داستان تبتی، معشوق، راهبی پرهیزگار است و در داستان  وجود دارد. به

ورزد که حکم فرزندخوانده دارد و در یوسف  ق میمصري، زن به برادر همسر خود عش
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و زلیخا، یوسف اگرچه فرزند عزیز مصر نیست، براي او حکم فرزندي دارد و در روایت  

کند تا یوسف را بخرد  جامی زلیخا عزیز مصر را به این بهانه که فرزندي ندارد، ترغیب می

 و به جاي فرزند بپروراند.

 رزند و شه را بنده باشد  ـــرا فـــم  د ـــباشده ــــ ر تابنــبه برجم اخت

 (145:  1377)جامی،                    

جا از اوج همسر  شده از همهي دوم در داستان یوسف و زلیخا، زلیخا راندهدر مرحله

غلتد. غرور و خودبینی او  نامی فرومی عزیز مصربودن، به مذلت فقر و درماندگی و گم

شدت تحقیر  منشی او بهشود و بزرگوبرزن به سخره گرفته می کودکان کويي  وسیلهبه

پیري، ناتوانی، کوري    هاي جسمانی ازجملهها، زلیخا به انواع عقوبتجز اینگردد. بهمی

شود. در روایت تبتی، زن با دخالت نیروهاي غیبی که حافظ نظم جهان هستند  مبتال می

دچار   وحشتناک  بیماري  به  قرارمیمی)کلو(،  مرگ  تهدید  معرض  در  و  در  شود  گیرد. 

ها، عقوبت زن خطاکار بسیار جدي و سنگین و در حد مرگ است.  بعضی از این داستان

شود و در روایت اي، کشته میشدن از صخرهچنانکه در روایت هندي، زن با فروافکنده

 د. شوفردوسی از داستان سودابه و سیاوش، سودابه به دست رستم کشته می

دهد  گاه رخ میي تزکیه است، در داستان یوسف و زلیخا آني سوم که مرحله مرحله

از توجه یوسف، دیوانه بازمیکده وار به محنت که زلیخا نومید  گردد و در پرتو ي خود 

یابد. بتی که تمام  بینی دست میناگاه به روشناعتنایی یوسف، بهآتش درونی ناشی از بی

،  که به صنمی سنگیندهد و پس از اظهار ندامت از اینروي قرارمی  پرستید، پیشعمر می 

»خلیل بسته  پارهدل  رومیآسا شکستش  متعال  به سمت خداوند  و  که »خطا  پاره«  آورد 

ي تبتی این داستان، تحول درونی قهرمان برعکس  کردم، خطاي من ببخشاي«. در نسخه

شده، به کمک حضور روحانی واالتباري در بینی درونی حاصل  زلیخا که به دلیل روشن

دور می را  نیروهاي شر)کلو(  که  بهمجلس  درهرحال مرحله میدست کند،  تزکیه  آید.  ي 

ي عقوبت و مجازات و پس از وقوف به گمراهی و گاه به مدد  معموال پس از طی مرحله

 شود. اصل می اعتراف به گناه و گاه به حکم دخالت نیروهاي فراطبیعی و امدادهاي غیبی ح 
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جز مواردي که زن به دلیل گناهکاري کشته  ها)بهي چهارم نیز در تمام داستانو مرحله 

ي سوم از نیروهاي شر  ي نجات و رستگاري است. قهرمان که در مرحلهشود(، مرحلهمی

درحالی است،  یافته  رهایی  اهریمنی  نیروهاي  نیز  و  شهوت(  حسد،  )کید،  که  درونی 

 رتقا یافته و به تعبیر جامی بهتر از قبل شده است:شخصیت پیشین او ا

 روکاري دگر شد ـــش را ســـجمال

 

تر شد م بیشـــش هـــ د پیـــز عه   

( 240)همان:  

ها پاداش این  یابد. در بعضی از این داستانمیقهرمان سرانجام به آرامش درون دست

 عرف جامعه( است.مرحله، ادراک عشق حقیقی و لذت وصال)قانونمند و مطابق 

 . گذر مرد پرهيزگار از مراحل چهارگانه 2.2.3

ي عشق نامادري به فرزندخوانده، آنچه کمتر به آن پرداخته  مایه هاي با بندر بررسی داستان

شده، نقش قهرمان مرد در ایجاد احساس زن و درنتیجه تحمل تبعات آن عشق ممنوع  

داري  قهرمان مرد نماد پرهیزگاري و خویشتنها  است. به دیگرسخن اگرچه در این داستان

شعله اخگر  از  نمیاست،  امان  در  ممنوع  عشق  آن  و هاي  شداید  تحمل  به  و  ماند 

گردد که براي او نیز، نوعی ارتقاي شخصیت و درنهایت فالح  هایی محکوم میدشواري

ا ناخواسته،  ها، خواسته یدارد. به دیگرسخن گناه آغازین در این داستانو رستگاري در پی

کند و درنتیجه او نیز ناگزیر به موازات عبور قهرمان زن از مراحل  قهرمان مرد را درگیرمی 

 کند:  میترتیب طی اینتر به صورتی ظریفچهارگانه، همین مراحل را به

شدن به گناه و آلودگی نفسانی است. در این مرحله، ي نزدیکي نخست مرحلهمرحله

ترین اشاره به این ترین و منسجمزن به عشق، دخالت دارد. عالی قهرمان مرد در انگیزش

فرماید: و لقد همت به و هم مسطور است که در ایجازي کامل می  قرآنمورد در روایت  

نیز به زن میل ورزید)یوسف/  -بها به او میل ورزید و او  این مختصر در    6(.24آن زن 

شود. چنانکه  ي زلیخا نمودار می گانههشکلی مبسوط در روایت رؤیاهاي س داستان جامی به

بی زلیخاي  به  رؤیا  در  نخست  که  است  یوسف  این  آغاز،  همهدر  از  را  خبر  خود  جا 
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دهد و از زبان  کند. جامی روایت را باز هم بسط میي خود مینمایاند و او را شیفتهمی

 گوید: یوسف در رؤیاي زلیخا می

 د ـــت در بن ــمرا هم دل به دام توس

 

تم نشانمند ــو هســـق تـــز داغ عش   

( 100: 1377)جامی،  

پسند و گاه با حیله  دلیلی موجه و داستانها نیز قهرمان مرد )اگرچه بهدر دیگر داستان

اي  گونهدلیل تصادف و اقبال ناسازگار(، بهگیرد و گاه بهي زن به کار میو شگردي که دایه 

ي مرکزي این  ترتیب در ایجاد واقعهاینبهیابد و  سراي زن حضور میخاص در خلوت

ي مرد  آلود زن و گریز پرهیزکارانهگسیخته و هوسها که همان اظهار عشق لجامداستان

نکته دارد.  نقش  قابل است،  بیشتر روایت توجه آني  در  به حکم که  نیز  ها، قهرمان مرد 

زن است. اما معموال    يدادن به خواستهي تنطبیعت انسانی خود در لحظاتی در اندیشه

بازدارنده و  غیبی  لحظه نیروهاي  در  نهانی  حاضر  هاي  گناه،  در  فروغلتیدن  و  خطر  ي 

شدن به ناپاکی گناه و خطا حفظ کند. کنند تا خود را از آلودهشوند و به او کمک میمی

ي ارتکاب گناه بر  شبح یعقوب در لحظه  کتاب مقدس عنوان نمونه در روایت  چنانکه به 

آید و با مالیدن پر خود به پشت  جبرئیل فرودمی  قرآنهاي  شود. در برخی قصه او وارد می

 7آید.دهد تا سرانجام از این مهلکه سالم و سربلند بیرون مییوسف به او هشدار می

د نیز دچار بال و هاي متفاوت قهرمان مرصورتها بهي دوم، در تمام داستاندر مرحله

شود؛ در روایت تبتی مرد پرهیزگار به نفی  گردد: یوسف به زندان افکنده میمحنت می

شود؛ در روایت هندي قهرمان مرد  هاي دوردست محکوم میبلد و گذران عمر در جنگل

  شود؛ در داستان شدن از صخره محکوم میشود و به زیرافکندهدچار شکنجه و آزار می

ابتدا مجبور میسیاوش و سود  شود از آتش عبور کند، سپس از دیار خود  ابه، سیاوش 

 شود.دهد و سرانجام در همان غربت کشته میمیشود و به نوعی تبعید تنرانده می

ي سوم میان قهرمان زن و مرد تفاوت وجود دارد. به این صورت  در گذر از مرحله

یابی به  بینی و دستدرون و روشن  سازيي تزکیه و پاککه این مرحله براي زن، مرحله 

تر براي  حقیقت است و براي مرد، آزمونی براي حفظ پاکی، یا در رویکردهاي حماسی
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ها،  رود. در بسیاري از این داستانشمارمیشدن، بهارتقاي شخصیت و مجرب و آزموده

هاي  رزمینشدن از مرکز قدرت یا تبعید به س گذر از این مرحله براي قهرمان مرد، با رانده 

دربارهدور)درباره و  دشمن(  سرزمین  سیاوش،  بهي  تبتی  داستان  انزواي  ي  در  سربردن 

گزینی و مراقبه همراه است. در داستان یوسف، صِرف حضور او در مصر  جنگل و عزلت

تواند نمودي از تبعید درنظرگرفته  شدن از دیدار پدر و برادر محبوب، خود میو محروم

ویی او با قواي طبیعت و بالیاي طبیعی که به صورت خشکسالی  شود. همچنین رویار

بروز کرده است نیز نمودي دیگر از رویارویی او با مصائب است. درنهایت چیرگی او بر  

سو و دیدار پدر و برادران از سوي دیگر، نشان از کامیابی او در این  سالی از یک قحط

 مرحله است.

هاي دشوار مراحل دوم و سوم را پشت  که آزمون  ي چهارم، قهرمان مرد نیزدر مرحله 

شود. چنانکه رشد درونی یوسف، در  یافته، ظاهر میسر گذاشته، با شخصیتی متین و بلوغ

شود. شخصیت سیاوش در توران   خوبی نمودار می ي معامله با برادران بهمواجهه و شیوه 

هاي  در دل جنگلپس از مراقبه  سازد و وایروکانا  یابد که همگان را فریفته می چنان رشد می

یابی  جز کامیابی و دستیابد. پاداش این مرحله، بهدور، به روشنایی و حقیقت دست می

به سلطنت و قدرت، گاه دریافت و ادراک عشق حقیقی است که از سوي همان عاشق  

 گردد. پیشین که اینک او نیز مهذب و رستگار شده، به او عرضه می

 

 ایهای اسطورهمایه ی گناه یا ميل به گناه براساس بن . بررسی مرحله4

شده در بخش پیشین، این نکته آشکار  ي برشمردهتر به مراحل چهارگانهدر نگاهی دقیق

الیهمی که  توبهشود  و  درونی  رازورزانه هاي  قصه توي  این  سویهي  از  مختلف  ها،  هاي 

تاریخ، عرفان و  جامعه قابل شناسی،  این نوشتار تالش می مذهب  در  شود  تحلیل است. 

شناسی، ها، دو نمود متقابل گناه و رستگاري، از منظر اسطورهي اصلی این داستانمایهبن

اي، یادگار  توان در ساختی اسطورهها را میبررسی و تحلیل شود. براساس این، این داستان

ساالر در حال گذار به جوامع  تر زنکهن  دم تاریخ دانست که جوامعهایی از سپیدهدوران
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ي دوران پیشین  ها درواقع نمایندهاند؛ بنابراین زن خطاکار این داستانمتأخر مردساالر بوده

ورزي او به مرد جوان براساس نظم و الگوي کهن این جوامع،  ساالري است و عشقزن

ده است. اما همین امر بنا  گردیشده تلقی میتنها امري طبیعی بلکه مستحسن و پذیرفتهنه

( ناهماهنگی در نظم رایج و عبور و عدول از  به نظم و آیین نوین)نظم جدید مردساالرانه

دیگر، جرم اصلی  بیاندارد. به شود و عقوبت سنگین درپیمرزهاي قانون و سنت تعبیر می

ت. این تعبیر  زدن نظم و قانون نوین حاکم بر جامعه اسهمها بر زن خطاکار در این داستان

یابد؛ زیرا در این روایت زن خطاکار زیر  براساس متن روایت تبتی، آشکارتر جلوه می

ي  زدن نظم طبیعت و ناسازکننده گیرد که خود نماد برهمي شر از کلو قرارمیي جنبهسیطره

   8هستی است.

می را  مفهوم  نخستیناین  تفسیر  و  تجلی  به  دیگر  چرخش  یک  در  رویارویی  توان 

  (Hoffmannهاي کهن در این جوامع نسبت داد. چنانکه هوفمن)هاي جدید با آیینندی

داستان این  در  است  آنمعتقد  از  بیش  مسئلهها  درگیري  که  باشد،  میان  در  دلدادگی  ي 

( آنچه این فرضیه را  Hoffmann,1961:68)  .مذهبی میان کهنه و نو در جریان است

نشانهتقویت می برخی  نمونه در ها است  کند،  براي  تعبیه شده است.  که درون روایت 

که در جایگاه حضوري روحانی، راه رستگاري را    4روایت تبتی، شخصیت پادماسام هاوا

ي مقاومت نظم کهن در برابر این روحانیت جدید  دهد، در تقابل با زن که نماینده نشان می

تر  ي داستان تبتی کهنشهدلیل برخی محققان معتقدند که ری  همیناست، قرار دارد. به  

پیش دوران  به  و  برمیاست  هندي،  بودایی  راهب  شخصیت  حضور  و  ظهور  و  گردد 

دهد که داستان در زمانی تدوین شده که دین بودایی در حال  پادماسام هاوا،  نشان می

توان در  این فرضیه را می (  Aris,1980:49)  تر بوده است.هاي کهن کنارزدن ادیان و آیین

فارسی قصههامتن منظومهي  از  اعم  زلیخا  تفسیري و هاي یوسف و  تا متون  ادبی  هاي 

پرستی زلیخا،  هاي صریح به بتگیري کرد. چنانکه در این آثار، اشارهقصص انبیاء نیز پی

دهد؛  هاي کهن و مقاومت در برابر روش نو یا دین جدید نشان میبندي او را به سنتپاي

پذیرد؛ بنابراین با  نهد و یکتاپرستی را می می حقانیت نو گردناگرچه سرانجام، داستان به  
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روایتروایت  هاي سنگینکاویدن الیه از  با گذر  و  نصرانی  و  یهودي  متعدد  و هاي  ها 

تفسیرهاي مختلف اخالقی و عرفانی که در متون فارسی یوسف و زلیخا بر این داستان  

توان مالحظه  و نو را در این آثار می هاي کهنه  هایی از درگیريتحمیل شده است، نشانه

داستانی عشق ممنوع به تصویرکشیده شده،   رو گناه اصلی زن را که در شکلکرد. ازاین

بنیادین  گناه  سپیدهبه  در  قانون جوامع  و  مرزهاي سنت  از  میتر)عدول  تمدن(  توان  دم 

تر  اي بسیار کهنهاي رازورزانه، زن را نمادي از وفاداري به سنتنسبت داد که به شیوه

میپیش معرفی  بهتمدنی  قصهبیانکند.  این  نهان  در  و  دیگر  افسارگسیخته  میل  این  ها، 

شهوانی ملکه نیست که خشم خدایان)پادشاهان و درباریان( را برانگیخته، بلکه درواقع  

کردن نظم طبیعی آیین نوین  سامانننهادن به آیین جدید و درواقع نابهگناه اصلی او گردن

درپی  هاي پیصورت خشکسالیزدن نظم در داستان یوسف و زلیخا بهاست. این برهم

ویژه متون خاور  صورت بیماري زن و در سایر متون )بهیابد و در روایت تبتی بهنمود می

گر شده است. براي این مدعا شواهدي  صورت اندوه پرندگان و حیوانات جلوهدور( به

 رار دارد که در ادامه ذکر خواهد شد: ها ق الي داستانچند در البه 

ظاهر نوعی  شود و بهها تکرار میترین نمودهایی که در تمام این داستانیکی از اصلی 

برنابه یا  تلقی می همسامانی  از  شود، عشقزدن نظم اخالق حاکم  بانویی واالگهر  ورزي 

د است. این  وسال( به غالم و زیردست خوي اجتماعی)و نیز از جهت سنجهت مرتبه

تر  صورتی ناموجه ي اخالقی یا منع اخالقی بهمراتب اجتماعی، در رویهاعتنایی به سلسله بی

تر اصواًل  شود. همچنین در نگاهی کلیورزي با فرزندخوانده نشان داده میبا میل به عشق

ر  تنهایی و فارغ از منهیات اجتماعی و اخالقی، نمودگا پیشنهاد عشق از سوي زن، خود به

شود. دیده می  شاهنامههاي دیگري از آن در  ساالر است که گونههاي کهن جوامع زنآیین

کند، آن است  هاي مختلف این داستان این فرضیه را تایید میهاي روایتآنچه در زیرالیه

هاي متاخر هندي( زن نه به دست همسر که باید جز یکی از روایتکه در تمام موارد)به

مدعی اصلی باشد، بلکه به دست نیروهاي حافظ نظم جامعه)چه نیروهاي معنوي و چه  

کیکاووس    شاهنامه،  شود: چنانکه در داستانهاي داستانی( مجازات میدر قالب شخصیت
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مورد خاص، مدارا و نرمخویی نشان   کند، در اینکه در موارد دیگر بسیار تندخو جلوه می

دهد و درنهایت سودابه نه به دست او که به دست رستم که آشکارا نماد نظم جهان و می

و نیز قصص اسالمی نرمی و    کتاب مقدسشود؛ در روایت  پاسدار آن است، کشته می

گذشت همسر زلیخا در برابر یوسف بسیار واضح است؛ زیرا مطابق قوانین دنیاي کهن  

که به مجازات  داقل مجازات جرمی که به یوسف نسبت داده شده، مرگ است حال آنح

 9شود.سبک حبس رضایت داده می

ي گروهی از هواخواهان نظم ها نماینده ي دیگر که زن خطاکار را در این داستاننکته

د.  یابهاي زنان نمود میداستانی گروهدهد، در قالب و شکل همراهی و همتر نشان میکهن

گاه  و  نیز هواداري  و  زنان مصر  از سوي  زلیخا  آشکار عشق  تایید  و  رواداري  چنانکه 

هاي مونث چون دایه یا خدمتکاران زن با قهرمان داستان، در دیگر  همدستی شخصیت

عنوان نماد نظم و سامان  که زن خطاکار بهتواند باشد، از این ها، نشان دیگري می داستان

هایی، هرچند  شود و هنوز گروههاي قدیم حمایت میدار به آیینکهن از سوي نیروهاي وفا

ورسوم جدید یا دین جدید، همچنان  اعتنا به آییندر اقلیت و در حاشیه، وجود دارد که بی 

به هستند.  کهن  نظم  دستهمینپایبند  زن جهت  قهرمان  با  داستان،  از  مقطعی  در  کم 

در سیماي    هاي این داستانرخی روایتشوند. این مفهوم در بداستان میهمخوان و هم

ي  زنی قبطی در مزایده   کتاب مقدس،زنان رقیب نیز نمود یافته است. چنانکه در روایت  

ي  خواهد با افزودن مال، یوسف را به چنگ آورد. در نسخه یوسف رقیب زلیخا است و می

ورزد، اما  عشق می  آید که غایبانه به یوسف جامی از دختري به نام »بازغه« نام به میان می

.  شودآورد و سرانجام از عشق مجازي به عشق حقیقی منتقل میدر برابر زلیخا تاب نمی

( همچنین در روایت تبتی، اپیزودي گنجانده شده، از این  151-147:  1337جامی،  )رک.

ي زوجی پناه قرار که وایروکانا در حین گریز از دربار به سمت جنگل، چندي در خانه

پنهانگیرد  می با  راهب،کردن قطعهو زن خانه  اسباب  در  متهم    اي طال  دزدي  به  را  او 

میمی او  پی  در  را  خود  همسر  و  میکند  تأکید  او  به  و  زنده  فرستد  را  راهب  که  کند 

اي خاص  گونهخواهد او را نزد خود نگه دارد)این مطلب بهبرگرداند و با این ترفند می
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که  یوسف است؛ او نیز از شدت مهر به یوسف و این   يبرگردانی از داستان عمه نسخه

زند و  تاب دوري او را نداشت، با بستن شال خود بر کمر یوسف به او تهمت دزدي می

 دارد(.شود او را چندي نزد خود نگه به این ترتیب موفق می 

  توانها تعبیه شده که آن را نشان دیگري میي دقیق دیگري در دل این داستاننکته

هاي  ها و آیینتر و اسطورهها، نمودي از دنیاي کهنکه زن خطاکار این قصهنست از ایندا

هاي جدید دو راه بیشتر در پیش  ها و اصول و قانوندیرپاي قدیم است که در برابر آیین

دهد که در نقل روایت هندي و داستان سودابه بر  رو ندارد: یا باید به فنا و نابودي تن

ویژه در داستان دهد و به آیین جدید بگرود که بهیا به نظم جدید تن  گونه است،همین

 زلیخا چنین است. 

دهد زن قهرمان اگر به نظم موجود تن  شود و نشان میآنچه به این معنی رهنمون می

رانده می  آیین شود)که خود میندهد، مطرود و  به طرد  داشته  تواند  اشاره  تر  هاي کهن 

شود، که از سوي  تنها از سوي معشوق پرهیزگار پذیرفته نمیهباشد(، آن است که زن ن 

صورت ضمنی در قالب  شود. چنانکه در قصص ایرانی بههمسر قانونی خود نیز طرد می 

صورتی آشکارتر به شکل خودداري  هاي تبتی بهناتوانی جنسی عزیز مصر و در روایت

ي که زن ناکام در روایت تبتی با  ا گونهرسمی پادشاه از رابطه با زن، جلوه کرده است. به

هاي ایرانی، زلیخاي درمانده، در  شود و در روایت جامی و قصهسگ و بز همنشین می

اي نمادین از دوري و جدایی از  گونهگزیند که هر دو صورت بهمسکن می  اي از نیخانه

ن مجازات  عنواهمسر قانونی، نشان دارد. این مهجورشدن و انزوا که در روند داستان به

می نظرگرفته  در  الیهگناه  در  کهن  شود،  نظم  مهجورماندن  از  نمادي  روایت،  زیرین  ي 

 تواند محسوب شود.می

فرضیه می نکته این  از  در حمایت  که  دیگر  این اي  در  که   آن است  کرد  ذکر  توان 

رویارویی با  عنوان نماد نظم نوین و آیین جدید، به دلیل چالش و  ها شاهزاده بهروایت

ي نظم نوین( نخست از مرکز اصلی دور  زنندهگرا)زن خطاکار برهماین نیروهاي واپس

شدن یا  صورت زندانی شود که در روند داستانی بهشود و چندي به حاشیه رانده میمی
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می نمود  بیتبعید  آشکارشدن  از  سرافرازي  با  سپس  بازمییابد.  خود  این  گناهی  گردد. 

نشانی از رویارویی کهن و نو دانست؛ نظم کهن  تی نمادین میچرخه را به صور  توان 

مدت نظم و آیین  شود در کوتاهنماید، و حتی موفق میاگرچه در ابتدا قدرتمند و پایا می

آورد و جاي خود را به  جدید را از مرکز قدرت دور کند، سرانجام در برابر آن تاب نمی

جز روایت یوسف و به دلیلی متفاوت( به  ها)بهاني اغلب این داست دهد. در ادامهآن می

گیرد که جانشین  ي پیروزي نهایی آیین جدید،  نسلی جدید از فرزندان شاهزاده پا مینشانه

عنوان نیاي راستین  ترتیب قهرمان پاکدامن بهاینگردد و بهباشندگان کهن آن سرزمین می 

در  ملت خود شناخته می بنیانکیخسر  شاهنامه شود. چنانکه  که  ي جدید  گذار جامعهو 

هاي تبتی، اقوام بوتان ایران و پادشاهی نوآیین است، از نسل سیاوش است و در روایت

گناه و به دلیل تهمت خیانت به پادشاه و طمع  دانند که بیاي میخود را از نسل شاهزاده

به بیان دیگر،  (  Aris,1978: 20-21)  .هاي جنگ فرستاده شدبه ملکه، به خط مقدم جبهه

پیش تنها  او،  عشق  و  ملکه  ماجراي  اسطورهگویی  براي  که  درآمدي  است  جدیدتر  اي 

 کند.هاي جدید را توجیه میپدیدآمدن نسل نو و نژاد اقوام معتقد به اصول و آیین

 

 گيری . نتيجه5

مرد  داستان و  خطاکار  زن  مضمون  یا  فرزندخوانده  به  نامادري  عشق  به  موسوم  هاي 

هاي داستانی جهان است که ردپاي آن در ادبیات بیشتر ملل  مایهترین بنر، از کهنپرهیزگا

قابل بهجهان  اگرچه  است.  و مشاهده  که خود حجت  مقدس  متون  مستحکم  تأیید  جز 

ها در ي تاریخی براي این قصه هاست، شاهد و بینهگونه داستاناي محکم براي اینبینه

شده در این روایات  ه این معنی نیست که مضمون طرححال این نکته بدست نیست. بااین

ها  توان گفت مضمونی که این روایتتر می و قصص واقعی نیست؛ بلکه در نگاهی دقیق

ها  که روایت این داستانهاي واقعیت برگرفته شده است. نخست اینکنند، از جلوهبیان می

نانکه که حسی دنیایی)ملکه(  بر بنیاد واقعیتی انسانی و بر طبیعت بشري استوار است چ

با حسی ماورایی و معنوي)شاهزاده یا راهب( قرارمی تقابل  گیرد و سرانجام قدرت  در 
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دهنده، قهرمانان داستان را در شکوه هماهنگی و توازنی که هر دو جنبه را در خود  نجات

ها  این داستاننهد. موتیف اصلی  ترتیب بر هر دوجنبه مُهر تأیید میاینپیچد و بهدارد، درمی

گناه مرد پرهیزگار  رستگاري است و شخصیت  -تقابل  یعنی زن خطاکار و  هاي اصلی 

یازي به گناه، تحمل عقوبت، رهایی  هرکدام به روش خود با طی مراحل چهارگانه، دست

رسند.  از نیروهاي شر درونی و وجودي، رستگاري، از گناه یا میل به گناه به رستگاري می

الگویی، جزء اول این تقابل یعنی گناه در اساس  اي کهن ر تبیین اسطورهدر میان این، د

ساالر را با  اي باستانی است که تقابل میان جوامع کهن زنبازگویی و بازآفرینی اندیشه 

هاي و مذاهب جدید  هاي جدیدتر، یا ایستادگی ادیان کهن را در برابر آیینجوامع و آیین

ستادگی در برابر قانون و رسوم رایج در جامعه که در عشق  دهد. براساس این،  اینشان می

شود و  خود، گناه محسوب می یابد، به خوديها نمود میممنوعِ زنی خطاکارِ این داستان 

که  ي نظم، طردشدن و مهجورماندن است. مگر آنزنندهکمترین مجازات براي این برهم

تط  و  توبه  آیین  همچون  مراحلی  طی  با  خطاکار  براي  قهرمان  که  اعمالی  دیگر  و  هیر 

 دهد، به رستگاري دست یابد. رستگاري انجام می

به  ي داستان مایه توان ادعا کرد بنتر می همچنین در نگاهی کلی نامادري  هاي عشق 

کلی چارچوب  در  خود  که  قرارمیفرزندخوانده  پرهیزگار  مرد  و  خطاکار  زن  گیرد،  تر 

تفسیرهاي کهن میان نظم کهن در جوامع  الگویی، نمودگار کبراساس  شمکش و جدال 

یابد( با نظم جدیدتر و سامان نوآیین در ساالر ارتباط مینوعی با جوامع زنابتدایی)که به

همان جوامع پیوند دارد و زن خطاکار حافظ و مدافع نظم و آیین پیشین است که البته در  

دهد. به بیان  ه آن تن درمیآورد و سرانجام بهاي جدیدِ پیش رو، تاب نمیمواجهه با آیین

دیگر سرنوشت زن و گذر او از مراحل چهارگانه از گناه تا رستگاري، سرنوشت تمام  

هاي  زنند و خود را در مسیر آیینهاي نظم و رسوم کهن را کنار میجوامعی است که پوسته

ه در  رسند. چنانکترتیب به بلوغ و شکوفایی میایندهند و بهجدید رو به پیش، قرارمی

برد و به آن گردن میها زن خطاکار به حقانیت آیین و مذهب جدید پی بیشتر این داستان

 یابد. مینهد و درنتیجه به رستگاري و کامروایی دست می
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 ها یادداشت
،  1397ماهه از سوي دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بهار  مطالعاتی سه. این مقاله حاصل فرصت 1

شناسی است( که با نظارت و همکاري سرکارخانم پرفسور جوالنتا  ورشو)بخش ایراندر دانشگاه  

 شیراکوسکا فراهم آمده است. 

عنوان نمونه در ادبیات عامیانه، در داستان بلبل سرگشته، با بیانی متفاوت و در چرخشی در  . به2

وجود دارد که  شدن عشق نامادري به نفرت از پسر، قراین و عناصري  سطح روایت، از تبدیل

زند. در این داستان از پسري حکایت  ي مشترک آن را با روایت عشق نامادري پیوند میمایهبن

هاي او را  شود و خواهر دلسوز، استخواني نامادري به کام مرگ فرستاده میشود که با توطئهمی

ز میان آن به بیرون  روید و بلبل اروز گلی میکارد. پس از چهلي گلی سرخ می در باغ زیر بوته

می نابهپرواز  داستان  و  میکند  برمال  را  نامادري  استحالهکاري  داستان  این  در  متعدد  کند.  هاي 

ترین سو با متن کهن مصري داستان دو برادر، کهنقهرمان از جماد به گیاه و به حیوان از یک 

  وکیلی،   )رک.  نزدیک است   پیش از میالد(  1185نمونه از داستان عشق نامادري به فرزندخوانده،)

( و از سوي دیگر با روییدن گیاه از خون قهرمان که در داستان سیاوش و سودابه  34-32: 1390

می واسطهرخ  نقش  همچنین  دارد.  پیوند  بهدهد،  خواهر  سرانجام  بودن  و  مؤنث  عنصر  عنوان 

هاي کهن  ریشه  ي فارسی را بارسواشدن نامادري، عناصر مشترکی است که این داستان عامیانه

 زند. پیوند می

خیام3 عبدالرسول  کتاب  .  در  زلیخاپور  و  بیست23-22:  1339پور،)رک.خیامیوسف  از  ونه ( 

اینک در دسترس  آورد که نُه منظومه هممیان میي ترکی از داستان یوسف و زلیخا سخن بهمنظومه

تقریب شش داستان با همین  به  است و از مابقی در متون متعدد نام به میان آمده است. او همچنین

  . هاي هندي ثبت کرده است)دو اردو، دو پنجابی، یک گجراتی و یک هندي(مضمون به زبان

از  ي یوسف و زلیخا  سطوره( همچنین شروین وکیلی در کتاب ا 119-85:  1343پور،خیام  )رک.

 ( 54-47: 1390)رک.وکیلی، .کندهاي مصري و روایت یونانی بلروفون به تفصیل یاد میگونه

. پادسام هاوا درواقع شخصیتی تاریخی و از استادان مانتراي هندي است که در قرن هشتم براي  4

رود و در رواج و توسعه دین بودایی در آن دیار  دیدار از تبت و آموزش دین بودا به آن دیار می

گذاران ز بنیان هاي تاریخی شخصیت او همچون بسیاري احال جنبهکند. باایننقش مهمی ایفا می 
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ها راه  ها و افسانهعادت به درون قصه ها و حوادث خرقاي از افسانهها، در هاله ها و آیینملت 

 یافته است. 

-gZerتري نیز وجود دارد که در متنی موسوم به   ي کهنشود از این داستان نسخه. گفته می5

mig  هاست. )رجوع شود به  هاي شخصیت ثبت شده است و تنها تفاوت آن با این داستان، نام

 ( Aris,1980 :50نقل از   gZer-mig, A Book of Tibetan Bonposکتاب 

روایت  6 در  مقدس.  درروایت   کتاب  نیز  انسان  قرآنهاي قصص  و  به حکم  یوسف  بودن، از 

شود؛ از آن جمله در زندان از یاد خدا ا عقوبت میهخاطر آنزند و بهخطاهاي دیگري نیز سرمی

بندهغافل می این  ي خداست میشود و دل به سفارش و شفاعت شرابدار که  به جرم  بندد و 

ماند. او  سال دیگر در زندان میشود(، هفت غفلت از یاد خدا)با نسیانی که بر شرابدار حاصل می

دارد تا  صر آمده، کرنش و تواضع الزم را روانمیهمچنین در برابر پدر، وقتی به دیدار او به م 

ي ستارگان و ماه در برابر اوست، محقق و در برابر دیده ببیند و  رؤیاي کودکی خود را که سجده

اسرائیل  آن است که نسل بنی  قرآن این نیز لغزش دیگري است که عقوبت آن نیز از منظر قصص  

ورزد. تحلیل شخصیت یوسف از این منظر  ر میگیرد. یوسف در چندمورد نیز مکاز یوسف پانمی

 به نوشتاري دیگر نیاز دارد و از حدود این مقاله خارج است.  

درباره 7 آن  بر  افزون  واسطه.  یا  غیبی  نیروهاي  برخی  مرد،  قهرمان  گاه  ي  نیز  غیرمعمول  هاي 

او شهادت میدخالت دارند و بر بی  هاي  دهند. چنانکه در روایت جامی و برخی قصهگناهی 

گناهی اي )طوطی(، از بی دهد و در روایت هندي پرندهگناهی او شهادت میدیگر، طفلی به بی 

 گوید. قهرمان سخن می

برجسته8 از  یکی  ُکلو  افسانه.  نیروهاي  طبیعی چون  ترین  قلمروهاي  در  که  تبت است  در  اي 

مند  ه دارد: مثبت و فضیلت ها و درختان کهن قرار دارد. کلو دو رویها، رودها، کوهها، چشمهجنگل

ي منفی و اهریمنی که مخرب است و در  ي نظم و قدرت طبیعت است و جنبهو الهی که نماینده

بیماري بروز  و  شیوع  فاجعهقالب  و  طبیعی  بالیاي  و  زیست ها  میهاي  تجلی   یابدمحیطی 

(Luodanduojie, 2013:1 ) 

شدن پیراهن، عزیز مصر در نهاد خود  نوع دریده . اگر گفته شود بر اساس شواهدي منطقی از جمله  9

یعنی پذیرفتن)حداقل  به بی  افکند؛  به زندان  که یوسف را  دلیلی  اعتقاد دارد، همان  گناهی یوسف 
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تر از حبس را که خاص خطاکاران از طبقات  توانست مجازاتی بسیار سنگین ظاهري(، ادعاي زلیخا، می 

 اي زرخرید، در پی داشته باشد. عنوان برده باالدست است، براي یوسف به 
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