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  مقدمه
بررسي و تحليل ساختارشناسانه و محتواييِ متون داستانيِ كهن، نيازمند چند پيش 

به خطا ها شرطِ مهم است كه در صورتِ عدم اعتنا به آنها، چه بسا بررسي و تحليل
گونه  اينةهاي ناصواب منجر گردد؛ نخستين موضوعي كه در زمينرفته و به برداشت

هاي  عنصر داستان در متنةمتون، شايانِ توجه است نوعِ نگرش و تلقّي پژوهشگر دربار
-ها، در مجموعه برخورد با اين متنةست؛ در صورتي كه نحوكهن و يا روايات شفاهي

- ها يا تفاوتتوان شباهتروزي تصوير شود، اگرچه به ظاهر مياي از قواعد مدرن و ام

هايي را از درونِ آن بيرون كشيد؛ در واقع اين برداشتِ امروزي ما نسبت به متن كهن 
اين موضوع را امروزه تحتِ  است و نه برداشتي مبتني بر كاركردهاي اصلي و اوليه متن؛

حذفِ «، »برداشتِ مخاطب از متن «،»خوانِش دوباره متن«عناوين گوناگوني همچون 
توان با برهم نهادنِ شود ميكنند و تصور ميمطرح مي... و » به متنمؤلّف و نگاهِ نو 

  )1( .هاي تاريخي، نگاهي امروزي بدان آثار داد مشخّص در متنةچند مؤلّف
ها اگرچه از كوشش و تالشِ محقّق براي درك و دريافت متن گونه تالشاين

ها ندارند و تنها به كنند؛ در عمل، توضيحي براي چرايي ايجاد اين متنحكايت مي
  )2( .پردازندها ـ آن هم به شكلي نارسا ـ ميتوصيف ساختارِ داستان

بنابراين، آنچه در تحليل و بررسي متون كهن ـ به خصوص متون داستاني ـ بايد 
ه قرار گيرد، توجدهنده مناسباتِ رهاي شكلهاي اصلي و ساختامايهه به بنموردتوج

 ساختار روايي و داستاني كمك گيريِدرون متني است كه در تعاملي چندسويه، به شكل
هايي، به تحليل داستان اساطيري فرضكنند؛ در پژوهش حاضر، با بررسيِ چنين پيشمي

پردازيم و ضمن برشمردنِ وجوه افتراق يا تشابه، محتواي  يوسف مي دينيةايرج و قص
  .دهيم دو داستان را مد نظر قرار مياين
  
 هاي حماسيقصه. 1

گيريِ پيش از پرداختن به توصيف ساختاري، بررسي ماهيت و چگونگيِ شكل
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هاي حماسي از اولويت برخوردار است؛ حماسـه كه بيش از هرچيز در شكل داستان
اي نظام ويژهشود از كاركردها و ين روايت ميروايي و غالباً به زبان شعر يا آهنگ

آورد؛ يكي از روي هم، ساز و كار اثر حماسي را پديد مي برخوردار است كه بر
نخستين كساني كه درباره مباحث نظريِ آثار حماسي سخن گفته است، فيلسوف 

است؛ وي در تعريفاتي كه از مفهوم و ماهيت حماسه بيان داشته، » هگل«مشهور آلماني 
داند؛ بر مبناي گيريِ روايات حماسي، دخيل ميكلهاي خاص را نيز در شويژگي

نظرات او، در حماسه به معناي اخص آن، براي نخستين بار، آگاهيِ دوره كودكيِ يك 
شود اي خلق مي واقعي در دورهةشود؛ بنابراين حماسقوم، به صورت منظومه، بيان مي

خويش آگاه شده ص  بيرون آمده و به وجود خود و خصائكه قومي از حالت ناآگاهي
اي كه روح آن قوم چنان قوت يافته باشد كه بتواند جهان خاص خود را باشد؛ دوره

بيافريند تا در آن زندگي كند؛ در عصر حماسي فرد خود را از چيزهايي كه بعداً به 
شوند،  ديني و قانون مدني يا اخالق شناخته مي1»نظامات تثبيت شده و جزميِ«عنوان 

گيرند و ميان احساسِ فرد و كند بلكه اينها از درون او سرچشمه ميجدا احساس نمي
 دقيقاً همين خصوصيت خود را در حماسه .)33: 1378هگل، (  او جدايي نيستةاراد

- هاي آن پيتوان چنين كاركردي را در بسياري از داستاندهد و ميملّي ايران نشان مي

هاي ه در اين نحوه تعامل فرد و كُنشهاي شاهنامگيري كرد؛ يكي از مهمترين داستان
دهد؛ اين داستان يكي از مهمترين رخ مي» ايرج  «ةاجتماعي و طبيعي در اسطور

  .كندرا تصوير مي» مشروعيت«هاي حماسه، يعني موضوعِ ويژگي
در رزم حماسي، عاملِ تمايزدهنده، اين است كه يك طرف درگير در كُنشِ 

د كننيخ از مشروع بودنِ جنگِ خود، دفاع كند و نيز اثبات حماسي، بتواند در دادگاهِ تار
اي ذهني يا با تزوير و رياكاري آن طرفي است كه حامل اصل برتر است اما نه به شيوه

 خود؛ بلكه برعكس اين مشروعيت ةطلبانو به منظور سرپوش نهادن بر مقاصد توسعه

                                                 
1 . dogmatic 
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اي تّكي باشد؛ حتّي اگر واقعهبايد بر ضرورتي برتر يعني بر چيزي في نفسه مطلق ممي
خواهي موجب آن جنگ شده باشد صِرفاً اتّفاقي همچون اهانت يا تجاوز منفرد يا كين

   .)41: پيشين(
گيرد تا در سراسرِ داستان ايرج، از زماني كه فريدون تصميم به تقسيم جهان مي

شود و  ديده ميتابند، اين كشمكشزماني كه برادران بزرگتر، بركشيدنِ ايرج را برنمي
گمارد همين حتّي آنجا كه منوچهر به قتلِ برادرانِ نياي بزرگِ خويش همت مي

باري، از آنجا كه عليهِ موضوعي خواهي خشونتشود و چنين كينخصوصيت ديده مي
  .كنداهريمني صورت گرفته است، مشروع جلوه مي

  
  گويي مذهبيساختار قصه. 2

ـ هرچند  ن در ساختارهاي مدرن داستاني بررسي كردتواگوييِ مذهبي را نميقصه
اند ـ اين هاي دانشگاهي، اين موضوع را تكليفي براي خود دانستهكه بسياري از پژوهش

اي روايي ست كه مقامات و رهبران رسمي يا نيمه رسمي يك گويي، شيوهگونه از قصه
  يجِ مذهبشان به كار ها را براي تشريح و تروروه مذهبي به جاي قوانين، داستانگ

گويي دستِ كم چند عنصر را كه جالب و سرگرم كننده است به برند؛ اين نوع قصهمي
 مهمترين .)109: 1364پلووِسكي، ( دنكگيرد تا توجه مخاطب را جلب ياري مي

شوند ريشه  يهودي، مسيحي و اسالم مطرح ميةگاناديان سهدر هاي مذهبي كه داستان
هاي تاريخيِ يهودي دارند؛ از آن جمله است داستان مشهور و مورد ستاندر تاريخ يا دا

؛ اين داستان عالوه بر عهد عتيق، در بسياري از روايات مسيحي نيز )ع(اعتناي يوسف 
» أحسن القصص«اي مستقل و با عنوان آمده است و در قرآن كريم نيز به عنوان سوره

است كه به ) ع(ز تاريخِ خاندان ابراهيم داستان يوسف در اصل، جزئي ا ياد شده است؛
سِفر (پردازد و در تورات تشريحِ زندگاني و سوانحِ عمر يوسف فرزند يعقوب مي

 به )»خروج« تا ابتداي سِفر 50ـ37هاي ، تاريخِ پادشاهان ادوم، بخش)3(»پيدايش«
رح هايي و به طورِ ايجاز، در قرآن مطتفصيل به آن پرداخته شده است و با تفاوت
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  .گرديده و در آنجا به طورِ مفصل در تفاسير و رواياتِ اسالمي به آن اشاره شده است
ساختار داستانيِ حكاياتِ تاريخيِ تورات، حاكي از رويكردِ اصليِ زعماي يهود در 

گويي مقامي مهم  نخستين، قصه)4(»حسيديانِ«بيانِ رواياتِ مذهبي بوده است؛ در حياتِ 
ها اغلب تعليماتشان را يا در )5(»ربي«شد؛ » سبت«بخشي از آيين روز و استوار يافت و 

آوردند و يا داستاني تشريحي در آن باره قالب استعاره بسيط و مثَل به رشته تحرير درمي
توانست بيان پر رمز و رازي در ها، ميگفتند؛ به اعتقادِ ايشان، نقل اين گونه داستانمي

 يكي از وسايل )6(»صديقين«هايي از اشد؛ گفتنِ داستانهاي گوناگونِ دين بزمينه
اعتقاد » حسيديان«بزرگداشتِ ايشان و لمس زهد يا قدرتشان است، به همين دليل نيز، 

توانند مؤثّر داشتند كه بيان داستانيِ روايات مذهبي همپايه دعاها و مناسكِ خاص، مي
  .)113: 1364پلووسكي، ( واقع شوند

، با »خروج«و » پيدايش«و به ويژه، اسفارِ ) تورات( عهد عتيق هايسراسر بخش
ها به اسرائيل همراه شده است اما اين داستانهاي حياتِ پيامبران بنيها و افسانهداستان

آنها مشاهده كرد؛ اين موضوع گويي را در شكلي نيست كه بتوان ساختارِ متعارف قصه
گويي هاي قصه تعريف درستي از مناسبت آن است كه راويانِ توراتي،ةدهندنشان

بيرگر «اند و بيشتر محتواي كلّي و هدفِ تعليمي براي ايشان متصور بوده است؛ نداشته
كند كه از همان آغاز، تكيه  ـ پژوهشگر سرشناس تاريخ يهود ـ اشاره مي2»گرهاردسون

 همين دليل، د و بهبر آن بود كه تورات و ساير متونِ يهودي، به حافظه سپرده شون
 خطوطِ اصليِ روايتِ تاريخي، به ةها عالوه بر حفظِ ايجاز، دربرگيرندساختار داستان

هاي زيادي به اين نكته شده است كه  نيز اشاره)7(»َتلمودي«آيند؛ در ادبيات حساب مي
كودكان و نوجوانان بايد با خواندن يا شنيدنِ متونِ مقدس، آنها را به طور كامل فراگيرند 

  .)112: پيشين( )8(و حفظ نمايند
، باعث شده است كه شكلِ داستاني ـ »قابليتِ به يادسپاري«و » تعليمي«خصوصيتِ 

ديده نشود و به جاي آن، اسلوبي ) نصوص(هاي مذهبي به مفهومِ متعارف ـ در روايت
                                                 

2  .  Birger Gerhardson 
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 داستان يوسف نيز چنين ويژگي به وضوح ةخاص براي روايت، پديدار گردد؛ دربار
است، در روايتِ توراتي كه منشأ اصلي اين داستان است، به هيچ عنوان با مشخّص 

قصه و حكايت روبرو نيستيم، بلكه خود را در برابر روايتِ تاريخي از سرگذشتِ 
هرچند كه (بينيم؛ پيامبرـ شاهي به نام يوسف پسر يعقوب از اَعقاب ابراهيم روبرو مي

نيم برخي از خصوصيات داستاني را از آن توادر صورتِ عدم توجه به اين امر، مي
اسرائيل سرگذشتِ يوسف در روايتِ توراتي، جزئي از تاريخ انبياي بني) استخراج كنيم

است و با مطالب پيش و پس از خود پيوستگي معنايي دارد و البته از آنجا كه بر مبناي 
اتِ شاذّ و گاه ذهنيت علماي يهود، پرورش يافته است، از برخي عناصر داستاني، رواي

   )9(.مسائلِ دور از ذهن خالي نيست
در قرآن داستان يوسف به شكلي ديگر طرح شده است؛ در قرآن عالوه بر آنكه اما 

  اي بسيار شنيدني توصيف بر تاريخي بودنِ ماجراي يوسف اشاره دارد، آن را قصه
ي روايي قرآن هاكند؛ اسلوبِ روايتِ داستان يوسف در قرآن كريم نوعي از شيوهمي

گردد؛ پس از آن، داستان است كه در آن عاقبت و سرانجامِ قصه، در همان ابتدا ظاهر مي
رود؛ داستان يوسف در گيرد و گام به گام پيش مياز اول، روال عادي خود را پي مي

شود، هايي كوتاه، گويا و رسا تصوير ميروايتِ قرآني، با ايجاز بسيار، ابتدا با جمله
  .)253: 1359سيد قطب،(رود  فراوان، پيش ميتأثير و وندِ داستان با ظرافتسپس ر
در تورات، روايتي ) 10( روايت قرآن، تفاوتي اساسي با روايتِ توراتي دارد؛ةشيو

شود كه در خاللِ آن، به نكاتِ تعليمي و تربيتيِ تاريخي از سرگذشت يوسف مطرح مي
  است اما در روايتِ قرآن، پايه و اساس، برمورد قبول در آيين تورات نيز اشاره شده

هاي بعدي  تعليمي و تربيتيِ اين حكايت استوار است و روايتِ تاريخي در اليهةجنب
داستانِ (گيرد؛ در روايات تفسيري ماجراي يوسف تلفيقي از روايت توراتي قرار مي

ني ست كه و روايتِ موجز قرآ) تاريخيِ سرگذشتِ يوسف در آميخته با اسرائيليات
هاي بر مبناي شاخ و برگ) ع(ضمنِ بازنماييِ اعجاز قرآن، سعي به نقل داستانِ يوسف 

  .توراتي نيز دارند
هاي ديني و ، تعبير قرآنيِ حكايات، هميشه ميان غرض»سيدقطب«بنا به نظر 
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 روشنگري ةكند و جمالِ فنّي و هنري را وسيلهاي هنري انس و الفت برقرار مياسلوب
  .)199: پيشين(دهد تا وجدانِ ديني را به جامعه، بچشانَد يقرار م

  
 )ع(اي و تاريخيِ داستان ايرج و قصه يوسفهاي اسطورهمايهتحليل محتوايي بن. 3

 متفاوت ـ و البته اخالقي ـ را ة دو انديش3داستان ايرج و يوسف از لحاظِ موضوع
نكوهش حرص و آز و «توان در ا مياند؛ انديشه محوري داستان ايرج رمدنظر قرار داده

خالصه كرد و در داستان يوسف، » صلح دوستي و مهرورزي«داشتِ و گرامي» حسد
» نكوهش حسد و ناپاكي«و » گرامي داشتِ عفّت ورزيدن«هدف و موضوع اصلي در 

تفاوت، از موضوعي خاص سرچشمه يابد؛ اين مفاهيم البته در دو روايتِ متجلّي مي
هاي ايد بتوان گفت، عاملي مشترك، سبب سازِ ايجاد كنش و واكنشگيرند و شمي

است؛ » گرامي داشتنِ فرزندِ كوچكتر بر فرزندان بزرگتر«ست و آن، اتاريخي ـ داستاني 
 سبب نارضايتي فرزندانِ ؛گيرداين عمل، اگرچه با داليل معقول و منطقي صورت مي

بار و گاه مصيبت) قتلِ ايرج(آميز اجعهشود كه گاه فديگر و ايجاد سلسله ماجراهايي مي
 .  كنندجلوه مي) به چاه افكندن يوسف(

اي مربوط  برادران بزرگتر در روايات حماسي ـ اسطورهربرتري فرزند كوچك ب. 1ـ3
  :به تقسيم پادشاهي

 تقسيم يك پادشاهيِ بزرگ ميان سه يا چند پسر كه پسر كوچكتر، كشور 4»بن مايه«
ه باشد از روزگاران بسيار كهن در ميانِ ايرانيانِ شمالي وجود داشته اصلي را صاحب شد
تري به خاطر داشته و از كهن الگوهاي ها را ايرانيان از ادوار قديماست و اين داستان

 داستان شاهنامه در .)471: 1384صفا، (هند و اروپايي به كشور خود آورده بودند 
ندِ خود كه در اين ميان قسمت بهتر و خصوص فريدون و تقسيم جهان ميان سه فرز

، شكل گرفته 5رسد منطبق بر همين كُهن الگومي) ايرج(تر به كوچكترين فرزند گزيده
                                                 

3. Subject = topic 
4. Motif, Motive 
5 . Archetype 
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شود از جمله داستان مي اي ديدهاست؛ در اساطير ساير ملل نيز كمابيش چنين رويه
پسر به ) زمين( كه طي آن بهترين بخش )11(و برادرانش» زئوس«تقسيم جهان بين 

اي وجود دارد  سكاهاي جنوب روسيه نيز افسانهةرسد؛ همچنين در اسطوركوچكتر مي
پردازد؛ بر مبناي  در كتابِ اول تواريخ خود، به نقلِ آن مي6»هِرودوت«كه مورخ يوناني، 

 ة نخستين انسان و پسر زئوس از دختري از رودخان7»تارژي تائوس«اين روايات، 
 ايران بر سرزمين ر سال پيش از استيالي داريوش، شاه مقتدر بود كه هزا8»بوريستِن«

 و 10»آرپكسائيس«، 9»لي پكسائيس«كرد؛ او سه پسر داشت سكاها حكومت مي
؛ در آن زمان، چهار شيء از آسمان فرود آمد يك گردونه، يك يوغ، 11»كُوالكسائيس«

تا بر آن چيزها يك تبر جنگي و يك جام؛ دو پسر بزرگتر يكي پس از ديگري كوشيدند 
دست يابند اما انگشتانشان از فلز گداخته سوخت؛ ولي هنگامي كه برادر كوچكتر آنان 

به اشياء نزديك شد، دستانش نسوخت و آنها را به دست آورد و تلويحاً ) كوالكسائيس(
 در اواخر سلطنت )175 :1ج: 1381رضي، (به عنوان شاهِ برگزيده مطرح گرديد؛ 

 وي سرزمينِ خود را ميانِ سه پسرش تقسيم كرد و اين اشيا را در نيز» كوالكسائيس«
قلمرو مركزي كه بزرگترين مساحت را نيز داشت قرار داد و فرزند كوچكش را به 

 با .)169 و 168: 1383كريستن سن، (عنوان جانشين خويش در آنجا منصوب كرد 
شود و آن عبارت ده ميها، ويژگي مشتركي در برخي از اساطير ديتوجه به اين نمونه

پسر كوچكتر كشور اصلي را است از تقسيم يك شاهنشاهي بزرگ ميان سه فرزند كه 
شود در حالي كه طبق سنّت رايج، فرزند بزرگتر بايد صاحب تاج و تخت صاحب مي
 .پدر گردد

                                                 
6 . Herodote 
7 . Targitaos  
8 . Boristen  
9. Lipoxais 
10. Arpoxais 
11. Kolaxais 
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 :گذر از پسر نخست و برتري دادن به فرزند كهتر در روايات مذهبي. 2ـ3

شود؛ در اي ذكر شد، در روايات مذهبي نيز ديده ميات اسطورهنظير آنچه در رواي 
گردد و آن مضموني مشترك، تكرار مي) عهد عتيق(هاي نخستين كتاب مقدس بخش

عبارت است از چشم پوشيدن از پسر بزرگتر كه معموالً از حق قانوني در وراثت 
  به تبعيد فرستاده  )ع(» آدم«پسر بزرگ » قائن«برخوردار است به نفع پسر كوچكتر؛ 

 حام پسر ةيابد؛ دربار ادامه مي12)ع(» شيث«له در دودمانِ او تا شود و همين مسأمي
اند كه او پسر ارشد بوده ـ اما همين الگو تكرار شده  نوح ـ با آن كه نگفتهةمحروم شد

شود كه پسر خويش اسماعيل را از حقّ قانوني خويش محروم است؛ به ابراهيم گفته مي
پسر ارشد اسحاق و (» عيسو«متولّد شود؛ ) اسحاق(د زيرا قرار است پسر كوچكتري كن

دهد و يعقوب به ترفندهايي كه حقّ نخست زادگي را از دست مي) وببرادر بزرگ يعق
سازد؛ كند، اين حقّ را نصيب خود ميدر بعضي از آنها مادرش وي را حمايت مي

 از )12(مذكور است» سِفر پيدايش«ي كه در بنا به دليل» يعقوب«پسر ارشدِ » رؤبين«
  در دل و جانِ يعقوب، بيش از پيش جلوه » يوسف«شود و وراثت محروم مي

جويد؛ پسر بزرگتر سبقت مي» منسي«پسر كوچكتر يوسف بر » اَفرايم«؛ )13( كندمي
كند، در داستانِ تأسيس پادشاهيِ همين مضمونِ مشترك، اگرچه در اساس تغيير نمي

نخستين پادشاه برگزيده محروم » شاؤل«يابد به اين ترتيب كه مي اسرائيل نيز بسطيبن
كه » داوود«شوند و خلعت پادشاهي بر تِن شود و دودمان او از سلطنت محروم ميمي

  .)218: 1379فراي، ( )14(شود كوچكِ اوست، پوشانده ميةدر واقع پسر خواند
  
  ساختار و محتواة از جنب)ع(هاي ايرج و يوسفتحليل داستان. 4

بندي وجوه تشابه و افتراقِ آنها، پيش از براي بررسي تطبيقي، اين دو داستان و طبقه
هاي رد و شاخصـكاصلي اين دو روايت، توجه هر چيز بايد به بازشناسيِ محورهاي 

                                                 
12. Ŝeth 
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ساختاري و محتوايي هر يك از آنها را تفكيك كرد؛ در اين زمينه، دقّت در ساختارهاي 
هاي روايي از اولويت بااليي برخوردار است، دهي به مؤلّفه شكلةصلي روايت و نحوا

) ع(به همين دليل نيز، به بررسي اين محورها در دو روايت داستانيِ ايرج و يوسف 
  .پردازيممي

 :اسطورة  ايرج در منابع و متون كهن. 1ـ4

ن يادكرد نيز به هيچ روي و اي در اوستا تنها يكبار نام برده شده است )15(از ايرج
 از يشت 143ماجراي اساطيريِ ايرج باشد؛ البته با توجه به بند ة كنندتواند روشننمي

توان باور داشت  مي15»سئيريمه« و 14»تور«، 13»اَئرينَه«سيزدهم اوستا، ياد كردِ سه كشور 
 او و دو هاي متقدم، از داستان ايرج و تقسيم جهان ميانكه در هنگام تدوين يشت

  .هايي وجود داشته استبرادرش، آگاهي
اي از اوستاي هاي دينكرد مي دانيم كه در نَسك مفقودههمچنين بر مبناي نوشته

: 1381رضي، ( به اين داستان پرداخته شده بوده است 16»چيتراداد«ساساني موسوم به 
 ةدهد؛ اسطورهاي اساطيري را شكل ميترين مايهاين داستان يكي از كهن .)169، 1ج

تحتِ فرمان يك شاهِ واحد و نيك يگانگيِ بشريت در آغاز و زير فرمان بودنِ آنها در 
اگرچه، در رواياتِ باستاني آنچه به ما رسيده است با ايجاز و اختصار به  )فريدون(

ترين توانيم، مهمترين و مفصل اما مي)16(شودماجراي ايرج و برادرانش پرداخته مي

                                                 
13  .  Airyana 
14. Tūr 
15. Sairima 
16. Čitrâdâd 

كه ساكنانش (از آنجا كه سلم و تور بعدها در متون ايران باستان به عنوان نام دو كشور يعني توران و روم (*
تخمه و نژاد « به معني airyana vaējah  فرم اوستاييةتوان نام ايرج را بازماندمي. به كار رفت) ها بودندسرمت
، فرهنگ اساطير ايراني بر 1387قليزاده، :  درباره اين شخصيت نگاه كنيد بهبراي اطالعات بيشتر. دانست» ايراني

پاره نخست و (، پژوهشي در اساطير 1375؛ مهرداد بهار، .پايه متون پهلوي، شركت مطالعات و نشر كتاب پارسه
  ؛476، 213، 208، 192، 184، 181: ش كتايون مزداپور، انتشارات آگاه ، به كوش)پاره دويم

 Bartholomae. Ch, 1961; Altiranisches Worterbuch, Strassburg.  ؛Shapur. Shahbazi, 
A; Iraj, Encyclopaedia of Iranica, vol XII, Edited by: Ehsan Yarshater,  200-202, 
Colombia University, NewYork) 
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 فردوسي بيابيم؛ البته اين سخن به اين معنا ةر از اين داستان را در شاهنامروايت معتب
نشأ زردشتي بدانيم؛ ايران نيست كه لزوماً بايد تمامي اساطير و روايات شاهنامه را از م

ترين روزگاران، مملكتي پهناور و با فرهنگ و تمدني اصيل و متكثّر است كه نه از كهن
- هاي ديگر در آن يافت ميين ميترايي، مانوي، مزدكي و آيينفقط آيين زردشتي بلكه آي

بينيم؛ هاي مسيحي و يهودي را در دوران اشكانيان در ايران ميشود، حتّي نفوذ انديشه
 هاي كهن الگوييِبدين لحاظ، شاهنامه بيانگر ساختارهاي طبقاتي و فرهنگي و ويژگي

سياري از رواياتش ـ از جمله توان آبشخورِ بيك فرهنگ بسيار كهنسال است و مي
هاي باستانيِ بسيار  تمدنةهاي ناشناختمايهرج يا سه بخش بودنِ جهان ـ را بنداستان اي

 سه سر بودنِ ضحاك، گروهي از پژوهشگران اعتقاد ةكهن ايراني دانست؛ چنان كه دربار
 بوده است  سه قسمت بودنِ جهان كهنةدارند كه نمادي از تفكّر بسيار باستاني دربار

 براساس روايت شاهنامه، تاريخِ حماسيِ ما از روزگار .)سخنراني: 1387اسماعيل پور، (
ميانِ ) تمامِ جهان(شود؛ وي با تقسيم قلمرو پادشاهيِ خويش فريدون آغاز مي

نهد؛ ايران مانند توران و روم فرزندانش، سه كشور، سه قوم و تاريخِ آنها را بنيان مي
 نبردهاي ة ادامةهاي ايران و توران به مثابشود و از آن پس جنگداراي تاريخ مي

يابد و در نهايت، همين اهورمزدا و اهريمن در سراسر تاريخ حماسي ايرانيان، ادامه مي
  .دهدي و اساطيريِ ايرانيان را شكل ميهاست كه سرشتِ قومكشمكش

 :  ايرج بر مبناي روايات اساطيريةتحليل ساختاريِ اسطور. 2ـ4

 ضحاك، در اواخرِ عمر، شاهيِ خويش را ميانِ سه ةين و به بند كنندتفريدون پسر آب
 و چون ايران كه قسمتِ بهتر و بزرگتر است به ايرج )18(كند خود قسمت مي)17(پسرِ

شود دو برادرِ او سلم و تور به وي رشك برده و كه كوچكترينِ پسران است، داده مي
 )19(مر موجبِ پيدايش دشمني ايران با روم و بيشتر با تورانكُشند؛ همين اايرج را مي

آيد، اين دختر را گردد؛ زني از زنان ايرج باردار است و از او دختري به دنيا ميمي
 دختري ايرج است، فريدون ةشود كه نودهد و منوچهر متولّد ميفريدون به شوهر مي

 اين تصويرِ موجز، .)4: 1372مينوي، ( كند كه انتقام جد خويش را بگيرداو را تربيت مي
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-دهد؛ آنچه به اين درونمايه، ساختار داستاني مي داستان ايرج را شكل مي17»درونمايه«

اند و بهترينِ ل روايت وارد شدههايي هستند كه در خالبخشد، جزئيات و شاخ و برگ
 ايرانيان، خوي ؛ در شاهنامه، بيشترِ)20(نمودِ آنها در روايت فردوسي، شكل گرفته است

اهورايي دارند و دشمنانِ ايران، پيروانِ كيش و روشِ اهريمن هستند؛ بر همين مبنا، 
كند، هاي تحت فرمانروايي خود را به سه قسمت تقسيم ميزماني كه فريدون سرزمين

   .بخشي را كه از همه آبادتر بوده است
  » .به ايرج داد و او را نزدِ خود نگاه داشت«

برند، سلم، پيكي به نزد تور  كه خوي اهريمني دارند بر ايرج حسد ميسلم و تور
كند؛ ايشان به دستياريِ يكديگر عليه فريدون فرستد و برادر را با خود همداستان ميمي

  :دهندو ايرج متفّق گشته و به وي پيغام مي

 جهان  مر  تو را داد،  يزدانِ  پـاك            
 همه  بĤرزو  خواسـتي  رسـم و راه      

  جز  از  كژّي  و   كاسـتي           نكردي  
 سه  فرزند، بودت خردمنـد و گُـرد        
 يكي  را   دمِ     اژدهـا    سـاختي                
 يكي  تاج   بر  سر،  به  بالينِ  تـو              
 نه  ما  زو  به  مامِ  و پـدر كمتـريم   

  

 ز  تابنده  خورشيد، تـا تيـره خـاك            
 نكردي   به   فرمـانِ  يـزدان  نگـاه             
 جستي به بخـش انـدرون،  راسـتي         

 رگ  آمـده  نيـز   پيـدا   ز  خُـرد         بز
 يكي  را  به   ابـر   انـدر  افراختـي               
 بدو  گشته  روشن،  جهان بـينِ تـو          
 كه بر تختِ شاهي نه انـدر خـوريم        

  
  )368 ـ 360، 6: 1381فردوسي، (

ز «كنند اگر فريدون، ايرج را از خود نرانَد و او ايران را رها نسازد، ن تهديد ميايشا
؛ در برابر اين آز و حرص برادران، ايرج كه از سوي »... آرم دمارايران و ايرج، بر

با پيامِ صلح و دوستي و برادري به  )21(فريدون به صفتِ خردمندي موصوف است
 اما ايشان وي را .)234: 1381مسكوب، (گردد سوي سلم و تور رهسپار مي

ل ايران و توران را پي  و مفصهاي پردامنهرسانند و بذر جنگناجوانمردانه به قتل مي
                                                 

17. Theme 
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كند ريزند كه تا پايان كار افراسياب، چندين نسل از مردمان ايران را درگير ميمي
اعتقاد «شود،  يكي از مهمترين موضوعاتي كه در اينجا مطرح مي.)51: 1381تفنگدار، (

است؛ در اوستا و متون پهلوي به اين » به برتري ايران نسبت به ديگر نقاط جهان
بسيار اشاره شده است و مهمترين علّت دشمني سلم و تور نيز در شاهنامه موضوع 

شود و اين برتري چنان است كه همين ارجمندي ايران در برابر روم و چين دانسته مي
خالقي (كنند هاي جز ايران، بر آن اقرار ميحتّي خود سلم و تور و مردمان سرزمين

، ايشان را بر قتلِ »آز«و » حسادت« كه  به همين خاطر نيز هست.)189: 1381مطلق، 
اي جانگداز براي كند؛ مرگِ ايرج، واقعهبرادر و دست يافتن بر سرزمينِ او تهييج مي

   را هميشه چون بهشت ، جهان)22(»سرو«فريدون است؛ وي كه با كاشتنِ درختانِ 
  غم، سروها را  اندوه و ةآرايد، به هنگامِ آگاهي يافتن از كشته شدنِ ايرج، به نشانمي
  :بنددرا مي» چشمِ شادي«سوزانَد و مي

  ميان  را  به  زنّارِ   خونين   ببست
  گلستانش بركَند و سروان بسوخت
  نهاده    سرِ     ايرج    اندر    كنار

  كاي    داورِ    دادگر:   همي  گفت
 همي   خواهم   اي   داورِ   كردگار

  ناموركه   از   تُخمِ    ايرج   يكي  
  چو  اين    بي گُنه  را   بريدند    سر

 

 

 فكند  آتش  اندر  سرايِ  نشست
به يكبارگي چشمِ شادي بدوخت 
 سرِ خويش   كرده  سوي  كردگار

...گنه   كشته،  اندر  نگر درين   بي  
 كه  چندان  امان  يابم  از  روزگار
 ببينم    اَبر     كينه      بسته    كمر

سرِ    آن    دو      بيدادگربِـبرّد      
 

)599 ـ 590، 6: 1381فردوسي، (
 620، 6: پيشين( فريدون ة و پشَنگ برادرزاد)23(منوچهر، حاصلِ وصلتِ دخترِ ايرج

برادرانِ نياي گردد و عليه  فريدون، باليده مية كه با تربيتِ شايست)24( است)622تا 
همگين، ايشان را كشته و سرشان را شود؛ وي طي نبردهايي سخويش، وارد جنگ مي

كند و در در مازندران منتقل مي) ساري(» سارويه«برد؛ سپس آن سرها را به شهر مي
» سه گنبدان«ازد كه به سند و بر فراز آن سرها گنبدي ميكپهلوي سرِ ايرج دفن مي

- جلوهن، آنچه به عنوان وجه بارز، در اين داستا.)223: 1383اوشيدري، ( مشهور است
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  :گر مي شود سه خصوصيات است
 . مرگةمحتوم بودنِ انديش •

/ چه در نيروهاي نيك فريدون، ايرج و منوچهر( اعتقاد راسخ بر بينش و موضع •
 .)چه در نيروهاي بد سلم و تور

طلبي از سوي نيروهاي نيك و تندي و سركشي از سوي جويي و آرامشصلح •
 .نيروهاي بد

 :مرگ ةمحتوم بودنِ انديش. 1ـ2ـ4

طلب كه حتّي با آگاهي از اينكه ايرج شخصِتي است با خوي متعادل و آرامش
رهسپار شدن به سوي برادران، احتمال مرگ و نابودي دارد، باز هم براي دفعِ فتنه و 

پذيرد و دهد و جالب آنجاست كه در اين مسير، مرگ را ميكينه، اين عمل را انجام مي
اي كه فرستادگانِ سلم و تور يابد؛ در صحنه آن نميگريزگاهي براي خويش از تيررسِ

دهد و وي را از روند، او به ايرج از فزونخواهي دو برادر بيم مياز پيش فريدون مي
  :گويد؛ ايرج در پاسخ پدر مي)197: 1377پرهام، (دارد گزندِ ايشان برحذر مي

زگارنگه كُن  بر اين گردش رو  چنين  داد  پاسخ  كه  اي   شهريار  

 خردمند مردم، چرا غم  خورد؟  كه  چون  باد  بر   ما  همي  بگذرد
 كند   تيره    ديوار  روشن روان  همي      پژمرانَد      رخِ     ارغوان
 پس از رنج، رفتن ز جاي سپنج  به  آغاز  گنج ست  و  فرجام،  رنج
وز  كِشتدرختي  چرا  بايد  امر  كه بستر ز خاكست و بالين ز خشت  
 بنش خون خورد،  بارِ  كين آورد  كه  هر چند  چرخ  از  برش بگذرد
 چو  ما  ديد، و  بسيار  بيند زمين  خداوندِ  شمشير  و   گاه   و   نگين

  ) 449 ـ 443، 6: 1381فردوسي، (                                                       
 : بينش و موضعاعتقاد راسخ بر. 2ـ2ـ4

 ايرج، ةشود كه در اسطورهاي شاهنامه مشخّص مي»گفت و شنود«با نگاهي به 
پردازي در بكارگيري گفت و شنود متجلّي ين تكنيك فردوسي در زمينه داستانمهمتر
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گيرد، هر دو طرف شود؛ در داستان ايرج، زماني كه ميانِ دو تن گفت و شنودي درميمي
اي خاص و بينشي مشخّص دارند كه آن را كوتاه ولي عقيدهبراي خود موضعي معين، 

 .)112: 1381خالقي مطلق، (كنند دقيق و بدونِ حشو و زوائد و صنايع لفظي بيان مي
تور با «، )335 تا 325ابيات (» سلم با تور«توان در گفتگوهاي نظير اين گفتگوها را مي

» سلم و تور با فريدون«، )347 تا 345ابيات (سلم با تور «، )334 تا 339ابيات (» سلم
» فريدون با ايرج«، )427 تا 400ابيات (» فريدون با سلم و تور«، )372 تا 357ابيات (
ابيات (» فريدون با ايرج«، )459 تا 443ابيات (» ايرج با فريدون«، )441 تا 432ابيات (

 تا 502ابيات (» ورسلم با ت«، )486 تا 472ابيات (» فريدون با سلم و تور«، )469 تا461
ابيات (و ) 531 تا 522ابيات (» ايرج با تور«، )520 تا 517ابيات (» تور با ايرج«، )510
ابيات (» فريدون با جسد ايرج«، )600 تا 593ابيات (» فريدون با خداوند«) 545 تا 537
» فريدون با سلم و تور«، )695 تا 675ابيات (» سلم و تور با فريدون«، )605 تا 603

   . مشاهده كرد...و) 869 تا 861ابيات (» تور با قباد«، )756 تا 725ابيات (
طلبي از سوي نيروهاي نيك و تندي و سركشي از سوي جويي و آرامشصلح. 3ـ2ـ4

 :نيروهاي بد

جويي در جهان شاهنامه به طور عام و اسطوره ايرج به طور خاص، تمايالتِ صلح
) سلم و تور(هاي تند و سركش نيروهاي بد لندپروازيبا ب) فريدون و ايرج( نيكان طبقة

 چنين برخوردهايي آن است كه نوعي حس دلزدگي ةبرخوردهاي شديدي دارد و نتيج
شود؛ براي نخستين بار در شاهنامه، چنين حسي در نهاد و درونگراييِ عرفاني متجلّي مي

خويش، سلم و تور، نسبت به خواهِ يابد آنگاه كه در برابر برادرانِ كينهايرج بروز مي
زرين كوب، (دهد اي از خود نشان مياعتناييِ عارفانهپادشاهي و سروريِ جهان، بي

  :بخشدچيزي، برتري مي  و صلح و آرامش را بر هر)169: 1383

كاي   مهتر   نامجوي:  بدو    گفت اگر كامِ  دل  خواهي،  آرام  جوي  
...  سپاه نه  نامِ  بزرگي  نه   ايرانْ  نه تاجِ كِيي خواهم اكنون، نه گاه
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بدان  برتري   بر،   ببايد  گريست  بزرگي  كه  فرجامِ  آن تيرگي ست
  وـ   خشت ست    بالينِ   تسرانجام  سپهرِ   بلند    ار    كِشد   زينِ   تو
 رـ سيكنون گشتم از تاج و از  تخت  مرا  تختِ   ايران   اگر    بود   زير

ردم  شما   را    كاله   و   نگينسپ   مداريد   با   من   شما   نيز    كين  
  ه  كردـنبايد به من   هيچ دل،   رنج  مرا  با  شما  نيست  جنگ و  نبرد
و   گر   دور   مانم    ز   ديدارتان  زمانه      نخواهم      به    آزارِتان
ز  مردمي،  دينِ    من ـشد  به   جنبا  جز  از   كهتري    نيست  آيينِ  من

  )531 ـ 522، 6: 1381فردوسي، (                                                        
افزايد و ماجراي ست كه بر زشتيِ ناجوانمري سلم و تور ميااتّخاذ چنين موضعي 

  .سازداي اندوهبار مبدل مينامهايرج را به سوگ
  :بر مبناي روايات توراتي و اسالمي) ع(ي و محتوايي قصه يوسف تحليل ساختار. 3ـ4

 حماسي، ماهيت ةداستان ايرج، اگرچه در ادوار كهن و عصر اوستايي، عالوه بر جنب
شود و در ماً به عنوان متني حماسي مطرح ميمقدس و مذهبي نيز داشته است، اما عمو

  هاي ملّي ايران از آن ياد سههاي ادبي، به عنوان بخشي از اساطير و حماپژوهش
 يوسف، از همان ابتدا به عنوان سرگذشت مقدس يكي از گردد؛ در حالي كه قصةمي

پيامبران الهي مطرح بوده و همچنان نيز اين حالت را حفظ كرده است و به عنوان 
  .بخشي از فرهنگِ ديني اديان توحيدي يهود، مسيحيت و اسالم گسترش يافته است

هاي ي در سِفر پيدايشِ تورات، داستان يوسف را در چارچوب داستانروايتِ عبر
دهد؛ در مربوط به خاندان ابراهيم و اسحاق و در آغاز داستان حضرت يعقوب قرار مي

شود كه برادران  سِفر پيدايش، از يوسف كه نوجواني هفده ساله است ياد مي37بخش 
پسند برادران را به  به گاه، رفتارهاي نادهد و گاهو پدر خويش را در امر شباني ياري مي

هاي پيري وي به دنيا آمده، او كند؛ يعقوب نيز از آنجا كه يوسف در سالپدر گوشزد مي
؛ پوشانَدهاي رنگارنگ ميدارد و به وي جامهرا نسبت به سايرين بيشتر دوست مي

ارد؛ يوسف عالوه كآميز، بذر كينه را در دل برادران عليه يوسف ميهمين رفتار تبعيض
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هايي را زند و خوابهاي مادي، گاه از عوالم روحاني و خواب نيز دم ميبر اين جنبه
ها گاهي مورد نش است؛ اين خواباي نسبت به برادركند كه حاكي از برتري ونقل مي

 روزي، .)10/37: سفر پيدايشتورات، (گيرند اعتراض پدرش يعقوب نيز قرار مي
برند؛ يعقوب، هاي گوسفندان را براي چرا به سوي ناحيه شكيم ميلهبرادران يوسف، گ

شود كه برادران كند و يوسف متوجه مييوسف را براي استفسارِ حال پسرانش روانه مي
بينند با ساير پسرها وقتي يوسف را مي) 17/37(اند رفته» دوتان «ةدروغ گفته و به ناحي

كار منصرف از اين» رئوبين« دارند كه با دخالت راهاي قديم، قصد كشتن يوسف ياد كينه
پس از آن به خوردنِ غذا مشغول ) 25/37(اندازند  به چاهي بدون آب ميشده و وي را

برد پيدا شده و با نظر شوند؛ از دور، كارواني كه ادويه و كتيرا از جلعاد به مصر ميمي
 ةپسران، جام) 28/37. (فروشند، يوسف را به بيست سكه نقره به كاروانيان مي»يهودا«

برند؛ يعقوب مرگِ ن ساخته و آن را به نزد يعقوب مياي رنگييوسف را به خون بزغاله
نشيند؛ كاروانيان هاي خشن به اندوه و ماتم مييوسف را باور كرده و با پوشيدنِ جامه

. دفروشننيز يوسف را به مصر برده و به رئيس محافظان دربار يعني فوطيفار مي
پردازد و از ازدواج در اينجا داستان يوسف با روايتي فرعي به زندگي يهودا مي) 36/37(

. شودوي و به دنيا آمدنِ پسرانش و نيز از زناكاري يهودا با عروسش سخن گفته مي
شود و به ماجراي از بخش سي و نهم، دوباره داستان يوسف آغاز مي) 30/38 تا 1/38(

شم گرفتنِ فوطيفار به سبب تهمتي كه زنش بر يوسف وارد وي و همسر فوطيفار و خ
  در بخش چهلم از ) 39بخش (شود ساخته بود و زنداني كردنِ وي پرداخته مي

  آيد؛ بخش چهل و يكم به گزاري يوسف براي زندانيان سخن به ميان ميخواب
بيني وقوع هاي فرعون اختصاص دارد؛ يوسف با تعبير خواب فرعون و پيشخواب
 مصر انتخاب ة مصر، به دستور فرعون به عنوان رئيس غلّةسال هاي هفتسالي خشك

فرعون به يوسف، نام مصريِ «شود؛ و پس از مدتي، شخص دوم مملكت ميشود مي
»  ....را به عقد وي در آوردصِفنات فَعنيح را داد و آسِنات دختر فوطي فارِع، كاهن اون 

)45/41(  
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د برادران يوسف در خشكسالي براي آوردنِ گندم ياد در بخش چهل و دوم از ورو
شود كه به كند و او به شرطي حاضر ميشود؛ برادران از يوسف درخواست گندم ميمي

ورند؛ يعقوب به هم گندم بدهد، كه برادر كوچكترشان بنيامين را نيز با خود بيا ايشان باز
شود الي، باالخره راضي ميشود، ولي در اثر افزايش قحطي و خشكساين امر راضي نمي

كه بنيامين را با ايشان به مصر بفرستد؛ در مصر، يوسف برادران را به ميهماني دعوت 
 به دستورِ يوسف، .)43بخش (شود كند و از ديدن برادر، مسرور و خوشحال ميمي

سازد و با پيدا شدنِ جام در  وي را مخفي مية بنيامين جام نقرةناظرِ اموال، در كيس
 اما با سخنانِ .)44بخش (خواهد كه او را در مصر نگاه دارد ة بنيامين، يوسف ميسكي

 ضعف و ناتواني يعقوب و رنجِ وي از فراق يوسف و بنيامين، وي خود را ةيهودا دربار
كند و ايشان را با عزّت و احترام به فرعون معرّفي كرده و با به برادران معرّفي مي

 يعقوب پس از باخبر شدن از زنده .)45بخش (گردانَد  باز ميهداياي گرانبها به كنعان
شود و در گفتگويي كه با خداوند دارد، به سوي مصر رهسپار بودنِ يوسف، شاد مي

 مصر يعني ة به دستور فرعون، يوسف خاندانش را در بهترين نقط.)46بخش (گردد مي
كند و در سن گي ميدهد؛ يعقوب هفده سال در مصر زندسكونت مي» رعسيس «ةناحي
و » اَفرايم« در اين بخش، از فرزندان يوسف، ).47بخش (كند سالگي فوت مي 147

بخش (شود  مالقات آنها با يعقوب و دعاي وي در حقّ ايشان ياد ميةو از نحو» منسي«
؛ يعقوب سپس يك يكِ پسرانش را ياد كرده و ضمن برشمردنِ خصوصيات ايشان، )48

 پس از مرگِ يعقوب، يوسف با برادرانش به .)49بخش (كند  ميهايش را مطرحوصيت
دهد و باالخره وي نيز كند و ايشان را در كنف حمايت خويش قرار مينيكي رفتار مي

وميايي كرده و در تابوتي قرار گذرد و جسدش را م سالگي در مصر در مي110در سن 
  .)50بخش (دهند مي

 يوسف ةقل شد روايت بسيار كوتاهي از قصآنچه به شكل موجِز در سطور باال ن
 صفحه از كتاب تورات را در بر 20است كه در تورات نقل شده است و حجمي حدود 

- در حقيقت نوعي از تاريخ؛شودگيرد؛ اين روايت، اگرچه به صورت قصه طرح ميمي
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 وار روايت شده است و درنگاري يهود است كه بدونِ مواعظ و تذكّرات اخالقي، سلسه
دهد؛ اگرچه خطوط و ماجراهاي اسرائيل را شكل مينهايت، جزئي از تاريخِ مذهبي بني

هاي بسيار زيادي  در جزئيات، تفاوت؛انداصلي در روايت يهودي و اسالمي حفظ شده
 ةها را با يادكردِ قصميان دو روايتِ اسالمي و عبراني، وجود دارد و اگر اين تفاوت

 بازگويي قصه در تورات و ةهاي عميقي ميانِ نحو، شكافيوسف در قرآن كريم بسنجيم
  )25(.يابيمقرآن مي

در قرآن كريم، اين داستان به عنوان بخشي از يك تاريخ مستمرّ روايت نشده است؛ 
شود و از  دوازدهم قرآن به پايان رسد، تمام ميةداستان يوسف، پيش از آنكه تمام سور

: 1386شاملي، (هاي پيش و پس از خود ندارد  سورهنظر محتوا به ظاهر ارتباطي بانقطه
38(.  

هاي روايتِ عبري داستان يوسف را با توان تفاوتبندي مختصر ميدر يك جمع
  :روايات قرآن كريم و اسالم، اينگونه بيان كرد

  
  )تفاسير يا قصص (روايت اسالمي  روايت قرآن كريم  )تورات (روايت عِبري

در ابتداي داسـتان، يوسـف       •
  .ده ساله استهف
داستان با اشتياق يعقوب بـه     •

  .شوديوسف آغاز مي
ــار • ــوب، ةدرب ــواب، يعق  خ

آميـز بـه    نوعي سخن سرزنش  
 .گويديوسف مي

ــده   • ــاه افكن ــه چ  يوســف ب
ي كـه باعـث     شـود و كـس    مي

 جلــــوگيري از كــــشتن وي 
 .گردد، رئوبين استمي
ســخني از همراهــي دختــر  •

ــوب  ــه(يعق ــاجراي ) دين در م
 .يوسف نيست

در ن، يوسـف را كـه       برادرا •
تعقيب ايـشان بـوده، غـافلگير       

  .دكناز سنّ يوسف ياد نمي •
داستان، با ذكر خواب يوسف بـه        •

  )4آيه . (گرددپدرش آغاز مي
خواب، يوسف از جانـب     ة  دربار •

ــي   ــريم م ــوب، تك ــود و از يعق ش
ــع   ــرادران، من ــراي ب ــازگويي آن ب  ب

 )6 و 5آيات . (گرددمي
شـود و   يوسف به چاه افكنده مي     •

آيه . (همه در آن عمل، دخيل هستند     
15( 
از دختر يعقوب سخني بـه ميـان         •
 .آيدمين
گيرند برادران از يعقوب اجازه مي •

ه گـردش بـرده و      تا وي را با خود ب     
 11آيات  . (افكننددر آنجا به چاه مي    

 )12و 

سنّ يوسف بين دوازده تا بيست سال        •
 سالگي يوسف را    12است؛ اكثر روايات،    

  .كنندتأكيد مي
شود منتهي  داستان با خواب شروع مي     •

اين خواب، قبل از خوابِ قبـل شـده در          
  .قرآن است

ــار • ــب ةدرب ــف از جان ــواب، يوس   خ
شود و از بازگويي آن     ي يعقوب، تكريم م  

 .گرددبراي برادران، منع مي
 موضوعِ افكندنِ يوسف    ةپيشنهاد دهند  •

به چاه، در برخـي از متـون روبـين و در            
 .برخي ديگر، يهوداست

دختـرِ  » دنيـا «در برخي متون اسالمي،      •
 .يعقوب، غمگسار پدر است

گيرنـد تـا    برادران از يعقوب اجازه مي     •
و در آنجـا  وي را با خود به گردش بـرده     
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  )تفاسير يا قصص (روايت اسالمي  روايت قرآن كريم  )تورات (روايت عِبري
كنند و پس از آزار و اذيـت        مي

 .افكنندبه چاه مي
برادران يوسف را با بيـست       •

 ســـكه نقـــره بـــه كاروانيـــان 
 .فروشندمي
محافظـان  فوطيفار، رئـيس     •

-دربار فرعون، يوسـف را مـي      
اي بـه بهـاي وي      خرد، اشـاره  
 .وجود ندارد

زنِ فوطيفار عاشق يوسـف      •
ود و وي را بـه همبـستر        شمي

خوانَـد،  شدن با خود فـرا مـي      
كنـد و بـا     يوسف تمكين نمـي   

 او و خشم فوطيفـار بـه        ةتوطئ
 .شودزندان افكنده مي

يوسف در زندان خوابگزار     •
گرديده و از اين مسير با تعبيـر        
خـــوابِ فرعـــون، كرامـــات 
ــه وي روي   ــدي بــ  خداونــ

نمايد و با حسن درايـت در      مي
، بـه   ماجراي خشكسالي مـصر   

 شــخصِ دوم مــصر تبــديل   
شــود بــا زنــي از دودمــان مــي

كنـــد و فرعـــون ازدواج مـــي
ــسر    ــد پـ ــاحب دو فرزنـ صـ

گردد و عاقبت خـود را بـه        مي
پدر و برادران نمايانده و ايشان      

 .دهدرا در مصر، مسكن مي
يوسف در صد و ده سالگي     •

ميرد و جسدش در تـابوت      مي
  .شودگذارده مي

  

» ثمن بخس«در قرآن از اصطالح  •
 فروش يوسف بـه كاروانيـان       ةدربار
 )20آيه . (شودياد مي

از شخصي كه در مصر، يوسـف        •
آيه . (شودخرد، سخن گفته مي   را مي 

21( 
-ه، به يوسف عاشق مـي     زنِ خان  •

شود، يوسف از در افتـادن بـه گنـاه          
كند، ماجراي پاره شـدنِ     اجتناب مي 

پيــراهن از پــشت لبــاس يوســف و 
بريده شدن دسـتِ زنـان بـا ديـدن          

آيـاتِ  . (آيدجمالِ يوسف، پيش مي   
 )33 تا 23
شـود  يوسف به زندان افكنده مي     •

و بــا صــبر و يــاد خــدا، بــه ارشــاد 
برخـي از   خـواب   زندانيان و تعبيـر     
 وي بـه    ةكنـد؛ آواز  ايشان اقدام مـي   

رسد و خوابِ وي    گوش فرعون مي  
را تعبيـــر و خشكـــسالي مـــصر را 

كنـد؛ خداونـد وي را      پيشگويي مـي  
ــار   مكــرّم داشــته و پــس از چنــد ب

خره رودررو شدن بـا بـرادران، بـاال       
نمايانـد و بـا     خود را به ايـشان مـي      

 ،فرستادنِ لباسِ خود بـراي يعقـوب      
 فراق، كور شده است،     وي را كه در   

سـازد؛ بـرادران راز خـود را     مـي  بينا
كننــد و عليــه يوســف آشــكار مــي
پـذيرد؛  يعقوب توبـه ايـشان را مـي       

سپس يعقوب و همسرش به ديـدار       
يوســف رفتــه  و بــا وي بــا شــكوه 

كنند؛ يوسف  هرچه تمامتر ديدار مي   
كند و بـه    كراماتِ خداوند را ياد مي    

. نمايددرگاهِ خداوند، شكرگزاري مي
 )101 تا 33آيات (
از مرگ يوسـف، سـخني گفتـه         •

  .شودنمي

 .افكنندبه چاه مي
، »مالك بن ذُعر خُزاعـي    «شخصي به نام     •

يوسف را از چاه در آورده و پس از خريد از 
 .بردبرادران، با خود به مصر مي

بهاي يوسف، در برخي روايات هفده       •
درهم و در برخي ديگـر، بيـست درهـم          
آمده است و اين قيمت اندك را به تكبـر          

يش در  جمــال خــوةيوســف در مــشاهد
 .دانندمدتي قبل، مربوط مي

صر وي را بـا بهـايي       فوطيفار، عزيز مـ    •
خرد، در روايات اسالمي    بسيار گزاف مي  

به بهاي يوسف و مبلغ پرداختي فوطيفـار        
 .شوداشاره مي

جراي عشق همسر فوطيفـار كـه بـا         ما •
مشهور اسـت،   » راعيل«و  » زليخا«هاي  نام

با آب و تابِ فراوان و بـا ذكـر جزئيـات            
شـود و ايـن بخـش از داسـتان،          قل مـي  ن

ترين قسمت  ترين و مفصل  پرشاخ و برگ  
 . يوسف در روايات اسالمي استةقص
مابقي روايـات اسـالمي، بـا خطـوط          •

اصليِ روايت قرآني همسان است و تنهـا        
اي از جزئيات، به اجزاي حكايت،      در پاره 

 .طول و تفصيل داده شده است
يــرد و ممــي ســالگي 120يوســف در  •

دش در تابوت مرمر نهاده شده و بـه         جس
شـود و   هاي ضد آب و هوا اندود مي      مايه

به رود نيل افكنده » منف«در نزديكي شهر 
-شود و مسجدي در آنجا ساخته مـي       مي
 )40، 1ج: 1378مسعودي، . (شود

هي از مجمـوع روايـات اسـالمي؛        براي آگـا  
ــابني،  ( ــوي التنك ؛ )116 ـ  86: 1382الموس
؛ )172 ـ  9، 11ج: 1378 خُزاعي نيـشابوري، (
ــارودي، ( ــوي گرم  ـ  115، 1ج: 1378موس

؛ )150 ـ  128: 1369باستاني پاريزي، (؛ )133
عتيق (؛ )82 ـ  53.:  ق1380 صاحب، مولوي(

  )1192 ـ 1091، 2ج: 1380نيشابوري، 
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شود كه در روايتِ عبري، تنها در چند قسمت بنا بر آنچه گفته شد، مشخّص مي
شود و سخني از جزئيات و روابطِ بين اشاره مي) »زن فوطيفار« عنوانِ با(كوتاه به زليخا 

گردد؛ در قرآن كريم اين موضوع به طور بسيار موجز و گذرا يوسف و وي مطرح نمي
هاي عشقي و مفاهيم عرفاني و شود و تنها در روايات اسالمي ست كه رمانسنقل مي

هاي يوسف و زليخا تا اواخر شخصيتگردد و داستاني فراوان، در اين رابطه خلق مي
شود؛ حضورشان در سراسر داستان، لمس ميعمر يكديگر، با هم در ارتباط هستند و 

اي هاي روايات تفسيري و اسالمي ست كه داستان يوسف را جلوههمين شاخ و برگ
  :مثال زدني داده است

پر از اش اي دلكش است كه آغازش محبت است و ميانهداستان يوسف، قصه«
  اشتياق و هجرت و پايانش مشعر به عصمت و رحمت؛ هر فصلِ آن مشتمل بر 

اي ست و هر بابِ آن متضمن حكمتي و مورخان و نويسندگان، هركدام اين نكته
قِسم : 1375ند، اميرخو(» ...انداي بديع و اسلوبي عجيب، بازگفتهداستان را به شيوه

  .)43اول، 
 داستان زندگيِ يوسف را منحني اوج و حضيض براي برخي از پژوهشگران معاصر،

هايي از اين نزول دانند؛ بر اين مبنا، در سفر پيدايش، نمونههاي متنوع ميگذر از آزمايش
شود شود كه يكسره ارادي نيست؛ يوسف به چاه افكنده ميدر داستان يوسف ديده مي

گردد؛ يوسف در مصر پس از  داده و به مصر بدل ميو پس از مدتي، چاه، تغيير مايه
 وابستگي به اين عالَمِ سفلي از تن ـ كه زن فوطيفار، نمادِ آن است ـ به ةبرافكندن جام

 ةگردد؛ شبيه اين واقعه دربارسبب مهارت در تعبير رؤيا، مشاور عالي فرعون مي
و آورد به جا مي» نبوكد نصر«نيز نقل شده است كه خدمت مشابهي را براي ) ع(دانيال

هاي تاريخي انَد؛ هر دو رؤيا به چرخهرگذهاي وفاداري را از سر ميمثل يوسف، آزمون
 هفت ساله فراواني و قحطيِ متناوب است ة چرخةشود؛ رؤياي فرعون دربارمربوط مي

هاي هفت ساله در خاور نزديك مرتبط است كه در احكام كه با اهميت فراوان چرخه
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فراي، (. پنجم سِفر الويان نيز انعكاس يافته استمذكور در باب بيست و 18»يوبيل«
  .)213 و 212: 1379

  
  گيرينتيجه

اند ها و محتواي ناهمساني شكل گرفتههاي ايرج و يوسف، اگرچه از بن مايهداستان
  ؛اختصاص دارند) يوسف(و مذهب ) داستان ايرج( اسطوره و حماسه ةو عمالً به حوز

توان پيدا كرد كه هايي مي اين دو روايت، شباهتدر خوانشِ دوباره و تطبيقيِ متنِ
دهد؛ در داستان ايرج، شخصيتي پيچيده بررسي آنها را از لحاظِ تطبيقي، موجه جلوه مي

طلب و خداباور كه در راه مهر و شود، ايرج فردي ست صلحو قابل روانكاوي ديده نمي
گونه ازد؛ اما يوسف، اينسمحبت به سرزمين و برادران، جانِ خويش را نيز فدا مي

شود كه هاي صعودي و نزولي متعددي مواجه مينيست، وي در طولِ زندگي با قوس
سازند، هرچند كه بر مبناي روايات اسالمي و عبري، وي در عمل، شخصيت وي را مي

 باز هم در مواردِ متعدد بايد آزمايش گشته ؛ خداوند و نظركرده از سوي اوستةبرگزيد
  .ندكموضوع را ثابت و اين 

  
  نمودار خطّي زندگي ايرج

  
  )برانگيختگي رشك و آزِ برادران(   اختصاصِ ايران به ايرج      ورود به ساحتِ قدسي و ارزشِ جاويد

   سلم و تور عليه برادر            تولّد و ازدواج و پرورش در كنار پدرةتوطئ                                 
  
  

  ي و قتل ناجوانمردانهبيگناه
  

                                                 
18. Jubilee؛ از اعياد قديميِ قوم يهود.  
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  )ع(نمودار منحني زندگي يوسف 

  مطرح شدن در نظر فرعون و انتخاب وي به عنوان شخص دوم مصر  
   فوطيفارةعزّت يافتن در مصر در خان           

  در چشم پدرهاي كرامت بخش و عزيز گشتن ديدن خواب                                                                 
  

   
                                                                                                                  

  
  محبت پدر به يوسف                                                                                                               

                                                                                     
  افكنده شدن به چاه توسط برادران                                                                            

  رهاي جسمي و روحي  تهمت زليخا عليه يوسف و درافتادنِ او به زندان فرعون و ديدن آزا
  
  

  هاي دو روايت ايرج و يوسف بر مبناي شباهتةجدول تحليلِ ساختاريِ اسطور

  )ع(قصه يوسف   ايرجاسطوره   داستان وجوه شباهت

تفاوت در مادران يوسف و ايرج 
  نسبت به ساير برادران

و مادر سلم و تور » اَرنواز«مادر وي 
  .است» شهرناز«

» يلراح«) و بنيامين(مادر يوسف 
است و ساير برادرانش از زنان 

  .ديگر پدر هستند

 پدر به ةآميز و مهرباننگاهِ محبت
ايرج و يوسف نسبت به ساير 

  فرزندان

ايرج، مورد توجه فريدون است و 
در نهايت نيز فريدون، ايران را به 

  .دهدوي مي

يوسف مورد توجه مداوم يعقوب 
اي از است و يعقوب وي را لحظه

  .كندميخود جدا ن

اي به ايرج به طرز ناجوانمردانه   برادران عليه يوسف و ايرجةتوطئ
  .رسددست برادرانش به قتل مي

يوسف توسط برادران پس از آزار 
شود و و اذيت به چاه افكنده مي

سپس به كارواني غريبه، فروخته 
  .شودمي

انتخاب ازلي ايرج و يوسف به 
  عنوان جانشين پدر و سرور قوم

گزيده شدن به عنوان پادشاه ملك بر
  اهوراييِ ايران

برگزيده شدن به عنوان جانشين 
هايي كه يعقوب و ديدنِ خواب

  .حاكي از اين گزيده بودن است
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شخصيت باثبات و قابل اعتناي 
  يوسف و ايرج

ايرج همواره به عنوان موجودي 
طلب و خيرخواه نيك نفس، صلح

  .كندجلوه مي

ن، نيك، يوسف شخصيتي پاكدام
عفيف و خداطلب دارد و از آن 

  .گرددمياي منحرف نذره

  غم و اندوهِ پدر در فراق فرزند
فريدون پس از كشته شدنِ ايرج، 
غمگين و ناشاد گشته و آرام و 

  .دهدخواب را از دست مي

يعقوب با شنيدنِ خبر مرگِ 
ريزد يوسف در فراق وي اشك مي

به حدي كه از شدت گريه، نابينا 
  .گردديم

  
هايي ديده    ها و تفاوت     ايرج و حضرت يوسف شباهت     ة ساختاري اسطور  ةدر مقايس 

 بسيار است، با اينكـه ايـن        فوقشود، شباهت ميان اين دو شخصيت به استناد جدول            مي
اند و نه وجه اشتراك قومي و نژادي ميـان آنهـا برقـرار              زيستهدو تن نه در يك زمان مي      
ا ادغام دو   ي يكي از ديگري     تأثّراين شباهت و اشتراك از مقوله       است، با اين حال ظاهرًا      

داستان از يكديگر نيست، احتماالً شباهت ميان داستان اين دو شخـصيت بيـشتر اتفـاقي                
هـاي متفـاوت و       هـا و مكـان      هاي آن در ميان ساير افراد انساني در زمـان         است كه نمونه  

قوع داشـته و دارد، اي بـسا سرنوشـت          بسيار دور از هم يا بسيار به هم نزديك امكان و          
هـايي پيـدا      هـا و قرابـت      برخي از افراد بشر داستان زندگي فردي با فردي با هم شباهت           

كند، كه به هنگام تحليل عناصر ساختاري داستان اين افراد، ايـن اشـتراكات و بعـضاً                   مي
و بيـان   اي بسا بتوان از نظريه تقدير و سرنوشت كمك گرفـت            . نمايداختالفات رخ مي  

نـام در ميـان     داشت كه سرنوشت و تقدير برخي از افراد بشر يا از طبقات به نام يـا بـي                 
  .ها و اشتراكاتي پيدا شودهاي مردم با هم گره بخورد و شباهتتوده

خالقيت به كـار گرفتـه در ايـن مقالـه بيـشتر در جهـت يـافتن اشـتراكات ايـن دو              
ديني و ديگري در ادبيات پهلـواني و        شخصيت داستاني است يكي در ادبيات مذهبي و         

حماسي ايراني، كه البته بايد پذيرفت ميان اين دو گاه وجوه اشتراك صد در صـد قابـل                  
تطبيق هم نيست، اما به هر حال از باب عناصر داستاني عـواملي علّـي و معلـولي پـيش                    

يدن و  برنده داستان يا مضامين موجود در آن از حسد و كين، قتل و تبعيد، به صدر رسـ                 
  .مغضوب شدن در اين دو داستان قابل تشخيص و تحقيق است
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  :نوشتپي
هاي تاريخي، حماسـي و بـه ويـژه مـذهبي،           از نمونه مشخّص و بارز چنين برخوردي با متن         .1

-مؤلّفه  اين تالش، تطبيق   ةتعميم دادنِ ساختارهاي داستان و رمان مدرن بر آن آثار است؛ نتيج           
پـردازي، طـرح و توطئـه، زاويـه ديـد،           ن پيرنگ، شخـصيت   هاي داستان نويسيِ مدرن همچو    

دهنـده حكايـات مـذهبي يـا        بر عناصر تـشكيل   ... هاي فرعي و اصلي و      كشمكش، شخصيت 
هاي توان در بسياري از پژوهش    هاي فراواني از اين دست تحقيقات را مي       تاريخي ست؛ نمونه  

  .دانشگاهي چند سال اخير شاهد بود
در قرآن ) ع(تحليل عناصر داستاني قصه حضرت يوسف «توان به ها ميگونه پژوهشاز اين .2

اللّهي و ديگران، نشريه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره آيت اهللانوشته سيدحبيب» كريم
 اشاره كرد؛ اگرچه نويسندگان محترم، در عنوان 20 ـ 1، ص 1386هشتم، بهار و تابستان 

كنند؛ عمالً با ناديده گرفتنِ تفاوت وسف تأكيد ميبودنِ داستان ي» قصه«پژوهشِ خويش بر 
نويسي مدرن كه در كتاب جمال ميرصادقي ماهوي بين قصه و رمان، بر مبناي عناصر داستان

ذكر شده است، حكايتِ قرآني را با نوعي برداشتِ رمان گونه، تفسير ) عناصر داستاني(= 
 .اندكرده

) عهـد عتيـق   (= شود و اولين بخش از تـورات        خته مي سِفر پيدايش با نام سِفر تكوين نيز شنا        .3
 .است

4. Chassidim   يا Hassidim)   ادهنام فرقه ) به معنيِ ز        انيـان  اي است عرفاني كـه يكـي از رب
ــام   ــه ن ــاي شــرقي ب ــودي در اروپ ــازر «يه ــن الع ــه » اســرائيل ب ــشهور ب ــشت«م  Besht» بِ

 بنا بر مشهور اهل كرامت هـم        در اواسط قرن هجدهم ميالدي پديد آورد؛ او       .) م1700ـ1760(
- قبل از ميالد نيز وجود داشته و معرّف فرقه4 و 3بوده است، عنوانِ خَسيديم در حدود قرون 

اي از زهاد يهودي بوده است كه در رعايت مناسك و آداب شـرعي، دقّـت و اهتمـام بـسيار                     
 ). 257: 1356زرين كوب، (اند داشته

ري و عربي، به معناي سرور و خداوندِ من است و در آيين يهود،              هاي عب ؛ در زبان  Rabbi: ربي. 5
  . شودبه طورِ خاص به رهبران روحاني و مذهبي اطالق مي

منظور از صديقين، پيامبران و بزرگانِ اعصارِ نخستينِ آيين يهود است كه يوسف نيـز از جملـه                  . 6
  .آيدايشان به شمار مي

7.  Talmud     مات است و بخش مهمي از احاديث يهوديان را شامل مي          ؛ در لغت به معناي تعلي-
 .گرددتقسيم مي) متمم(» گِمارا«و ) قواعد شفاهي(» ميشناه«شود؛ و به دو دسته 

ها، يكـي از     قرآن كريم نيز صادق است و تكيه بر حفظ كردنِ سوره           ةدقيقاً چنين وضعيتي دربار   . 8
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ايات قرآني و به ويژه داستان يوسـف نيـز   شود؛ ساختارهاي حك  هاي مذهبي شناخته مي   بايسته
 .اندبر مبناي همين جنبه تعليمي و تربيتي و قابليت به خاطرسپاري، شكل و نظام يافته

خـواهر  » دينه«به عنوان مثال، در بخشي از تاريخِ حيات يعقوب در تورات، از تجاوز جنسي به                . 9
شود و اينكه    سخن گفته مي   ،»حوي«حاكم  » شكيم پسر حمور  «يوسف و دختر يعقوب توسط      

كنند تا همگي ختنه شوند؛ پـس از   درخواست مي » حوي«فرزندان يعقوب براي انتقام از اهالي       
كنند امـا تنهـا پـس از        اجابت اين درخواست، شكيم و پدرش و تمامي اهالي خود را ختنه مي            

 شكيم و حمـور،     شكني كرده و با ورود به شهر، ضمنِ كشتن        سه روز، فرزندانِ يعقوب، پيمان    
كنند و سپس زنان و دختران و حيوانات و اموال مردم را به غارت    عام مي تمامِ مردان را نيز قتل    
گردند؛ اين روايتِ منافيِ عفّـت و اخـالقِ         ، به سوي يعقوب باز مي     »دينه«برده و با خواهرشان     

مده است؛ جالب آن  آ34نبوي به عنوان تاريخ ـ و نَه داستان ـ در تورات سِفر پيدايش، بخش   
به عنوان انيس و مـونس يعقـوب   » دنيا«است كه در برخي از روايات اسالمي، اين دختر با نام        

 ).  89: 1382الموسوي التنكابني، (شود هاي فراق مطرح ميدر سال
متعلّـق بـه تـورات      ) شناسي و نه محتـوايي    به عنوان متن  ( بايد توجه داشـت كه روايتِ اصلي        .10

  . نكات مهم و تربيتيِ داستان يوسف استةيتِ قرآن، تنها، دربردارنداست و روا
 و Poseidonپوزئيـدون  ( و بـرادرانش  Zeus بر مبناي اساطير يوناني، پس از آنكـه زئـوس        .11

ها غلبه كردند، هر يك حكومت قسمتي از جهان را به اختيار گرفتند؛  بر تيتان ) Hadesهادس  
پوزئيدون مالك درياها و زير آن و هادس مالك دنياي زير      ،  )بهترين بخش (زئوس مالك زمين    

ي ميان ايشان   هاي، گهگاه كشمكش  اطيرزمين، اقامتگاه ارواح و دوزخ شد و در روندِ تكوين اس          
  .)933 و 769، 2 و ج343، 1ج: 1367، گريمال(گيرد؛ در مي

رح د را مطـ   در واپسين لحظات حيات، يعقوب خطاب به فرزندانش، نصايح و وصـاياي خـو             . 12
اي پسران يعقوب به    ) 2(«: كندمطرح مي » رؤبين «ةسازد؛ از جمله موضوعِ شگفتي را دربار      مي

رئوبين، تو پسر ارشد من و فرزند اوايل جواني من          ) 3(سخنان پدر خود اسرائيل گوش دهيد       
ولي چـون امـواج سـركش دريـا،         ) 4(باشي  هستي، تو از لحاظ مقام و قدرت از همه برتر مي          

از زنان من نزديكـي نمـوده،   شاني؛ پس از اين ديگر برتر از همه نخواهي بود زيرا با يكي  خرو
نيز نارضـايتي خـويش را مطـرح        » الوي«و  » شمعون «ةيعقوب، دربار / »...حرمت كردي مرا بي 

انـصاف زيـرا از روي   رحم و بيوي، شما مثل هم هستيد، مرداني بيشمعون و ال ) 5(«: كندمي
» ...رحم بـود  لعنت بر خشمِ شما كه اين چنين شديد و بي         ) 7... (ها را كشتيد  خشم خود انسان  

  .)7/49 تا 2/49 (7 تا 2، 49تورات، سفر پيدايش، بخش (
هايش به اطراف سايه افكنده      آب كه شاخه   ةيوسف درخت پرثمري ست در كنار چشم      ) 22(«. 13
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ولي خـدايِ   ) 24( صدمه زدند    دشمنان بر او هجوم آوردند و با تيرهاي خود به او          ) 23(است  
باشـد كـه    ) 25(قادرِ يعقوب يعني شبان و پناهگاهِ اسرائيل، بازو و كمانِ آنها را شكسته اسـت                

مند گرداند  خداي قادر مطلق، خداي پدرت، تو را ياري كند و از بركات آسماني و زميني بهره               
سف كه از ميان برادرانش برگزيـده       تمامِ اين بركات بر يو    ) ... 26... (و فرزندانِ تو را زياد سازد     

؛ عالوه بر ايـن، نظـر       )27/49 تا   22/49 (27 تا   22،  49سفر پيدايش، بخش    (؛  ».شد، قرار گيرد  
بنيامين، گرگ درنده ايست كـه      )27(«:  بنيامين نيز در تورات، جالب توجه است       ةيعقوب دربار 

» .نمايـد  گرفته، تقسيم مي   بلعد و شامگاهان آنچه را كه به غنيمت       صبحگاهان، دشمنانش را مي   
  .)27/49پيشين، (

  ). تا دوم سموئيل2/18( به بعد 2، 18پيشين، اول سموئيل، بخش (. 14
نامِ خاندان يا نياي منوچهر است و در فروردين يـشت، بنـد   » اَيرياو«ايرج در اوستا به صورتِ   . 15

شود؛ گروهي از پژوهشگران نيز نـامِ       ستوده مي » اَيرياو«، فَرَوشي منوچهرِ اَشَون از خاندانِ       131
 .)938، 2ج: 1383دوستخواه، (دانند؛ هاي ايراني ميايرج را برگرفته از نام تيره

دربارة آن گفته   » بندهش«در منابعِ پهلوي به داستان ايرج، اشاراتي شده است از جمله آنكه در              . 16
بخش كرد، سلم و تور آنگـاه       سه ديگر هزاره آغاز شد، چون فريدون كشور خود را           «: شودمي

ايرج را كشتند؛ بسياري از فرزندان و اعقاب او را از ميان بردند؛ در همان زمـان منـوچهر زاده                    
 ).139: 1378بهار، (» ...شد و كينِ ايرج را خواست

-متولّد شده ) اَرنواز(و ايرج از يك مادر      ) شهرناز(در روايات شاهنامه، تور و سلم از يك مادر          . 17
و از برخي جهات، همين موضوع نيز بر كينـة آن دو بـرادر  بـر                 ) 52،  6: 1381فردوسي،  (اند  

» راحيـل «افزايد؛ همچنانكه در قصة يوسف نيز وي و بنيامين، از مادر ديگري بـه نـام                 ايرج مي 
 ). 24/35(و ) 24، 35بخش : تورات، سِفر پدايش(اند متولّد شده

آفريدون بـيم داشـت تـا       «: گانه جالب توجه است   تقسيم سه البته روايتِ طبري نيز دربارة اين       . 18
پسران اتّفاق نكنند و به يكديگر تعدي كنند و ملك خويش را بر آنها تقسيم كرد و بـر تيرهـا                      

و تُـرك و چـين   ) سلم(نوشت و بگفت تا هريك تيري برگيرند و روم و ناحية مغرب از سرم  
 ).401: 1377شهيدي مازندراني، (» ...كه ايرج بودو عراق و هند از سومي ) تور، توچ(از طوج 

هـاي پـيش از تـاريخ و نخـستين          هاي تاريخي ايرانيان و تورانيـان ريـشه در دوران          كشمكش .19
روزگار زيست اين اقوام دارد؛ در اوستا نيز بسياري از تورانيان، ديوپرست و دژدين و گناهكار                

بيگانـه،  (هـاي انيـران     اند و آن جزئي از سـرزمين      و تباهكار و ويرانگر و اهريمني خوانده شده       
 143ي  فروردين يشت بنـدها   (هاي اوستا   شود؛ هرچند در برخي از بخش     شناخته مي ) ناايراني

دوسـتخواه،  (انـد   هاي توراني به صورت اَشَون و پارسا خوانده شـده         برخي از خاندان  ) 144و  
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 .)964 و 963، 1ج: 1383
اي از اين مـاجرا اكتفـا       تنها به گزارش گونه   ) فارسي و پهلوي  (ايراني  هاي تاريخيِ    ساير نوشته  .20

اند؛ هرچنـد   اند و آن را با ايجازِ تمام، به عنوان بخشي از تاريخِ روزگارانِ كهن، نقل كرده               كرده
 منـوچهر، تـشتّت     ةشود چنانكـه دربـار    هاي فراواني ديده مي   كه در همين روايات نيز، تفاوت     

اگرچـه  ! از ايرج دختري مانده بود، فريدون او را به پسر خـود داد            «رسد؛  روايات به نهايت مي   
پـس از فريـدون،      «.)84: 1381مـستوفي،   (» ...نامبردار نبود، منوچهر از ايـشان متولّـد گرديـد         

مـسعودي،  (» ...منوچهر پسر ايران پسر فريدون به پادشاهي رسيد، پادشاهيش بيست سال بـود            
 ة ايرج است و بعضي هم او را دختـرزاد         ةاند منوچهر، پسر زاد   بعضي گفته «؛  )220،  1ج: 1378

تـر آنكـه    اند؛ روايت درسـت   اند و گروهي ميان او و ايرج، چندين واسطه ذكر كرده          ايرج گفته 
كتـاب هفـتم دينكـرد      در  «؛  )115قِـسم اول،    : 1375نـد،   اميرخو(» ...منوچهر، پسر ايرج اسـت    

اوشـيدري،  (» ...ج ياد شده اسـت    ر منوچهر پسر اي   نامه، ايرج پسر فريدون و    موسوم به زرتشت  
1383 :147(.  

فريدون  چو  بشنيد  گفتار اوي. 21  دلش شادمان شد به  ديدار اوي  
اي  خردمند،  پور:  بدو  گفت   شاه  برادر همي رزم  جويد،  تو سور  

 )460 و 459، 6: 1381فردوسي، (
پورخـالقي  (واري و انـدوه نيـز هـست؛          درختِ سرو در نماد پردازيِ جهان، نماد سوگ        .22

 .)128: 1381چترودي، 
 .)89: 1377شهيدي مازندراني، (شود شناخته مي» ماه آفريد«اين دختر به نامِ  .23
در كتاب بندهش . شود نسب منوچهر در روايات تاريخي اختالف بسيار ديده مي    ةدربار. 24

 او نيز رحم نكردند، جز دختـري        و تور ايرج را كشتند و به فرزندان        آمده است كه سلم   
كه فريدون پنهان كرده بود؛ اين دختر بعدها مـادر منـوچهر، جانـشينِ فريـدون اسـت؛                  

-هاي حماسي ميسته و تنها داراي جنبهنها را اساطيري ندا  برخي از محقّقان اين داستان    
شـمرند  دانند و موضوع آنها را حسادتِ دو برادر مهتـر بـه بـرادر كهتـر خـويش برمـي          

 هرچند با مواردي كه در بخش سوم از پـژوهش حاضـر عنـوان               .)83: 1383كارنوي،  (
آينـد  ن الگوهاي ذهنيت بشري به حساب مي      هايي نظير داستان ايرج، از كه     شد، اسطوره 

ج دو رو حتّي ريشه در اساطير ادوار نخستين دارند؛ در بندهش، ذكر شده است كه از اي             
و دختـر بـه     » اناستوخ«و  » وانتيار«هاي  پسر به نام  پسر و يك دختر به وجود آمدند؛ دو         

كشند، امـا دختـر زنـده       موسوم بودند؛ ايرج و دو پسرش را سلم و تور مي          » گَوزك«نام  
ماه «شود به نام     مي  گردد؛ از اين دختر، دختري متولّد     مانده و توسط فريدون مخفي مي     
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) گَوزك(= شوند و مادرش    اه مي ؛ سلم و تور از تولّد اين دختر آگ        )39پانوشت  (» آفريد
 نوزاد را پنهان كرده و چند پـشت او را حفـظ كـرد تـا                 ةكشند؛ فريدون دختر بچ   را مي 

اينكه منوچهر به دنيا آمد و به خونخواهي جد خويش ايرج، انتقام كشيده و سلم و تور                 
 .)147: 1383اوشيدري، (را كشت 

هاي روايت يوسف در متـون  ها و شباهتوت بيان تفا  ةترين مقاالت دربار   يكي از جامع   .25
  :يهودي، مسيحي و اسالمي اثر جان مك دونالد با كتابشناسي ذيل است

Macdonald, John, (1956), “Joseph in the Quran and Muslim commentary: 
A comparative study”, The muslim world, Vol. 46, Pp: 113–131 & 
207–224. 
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