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استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان

محمدحيدري

كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحدكرمان

چكيده
ــا از  ــف و زليخ ــتان يوس ــتان داس ــه داس ــ  جمل ــه از ب ــايي اســت ك ــهنه ــذهبي  ماي ــاي م ه

ــشمه  ــه سرچـ ــف،  و در دورهگرفتـ ــاي مختلـ ــوردهـ ــاعران مـ ــتقبال شـ ــده   اسـ ــع شـ  واقـ

هــاي روايــت غيــر از قــرآن و ،انــدســرايندگاني كــه ايــن داســتان را بــه نظــم كــشيده.اســت

 متمــايز بــودن ايــن ، بــه همــين دليــل.انــدرو داشــتهتفــسيري، روايــت تــورات را نيــز پــيش  

ــه ــا منظوم ــضي،ه ــا  بخــشازدر بع ــت ،ه ــشه در رواي ــتان در   ري ــن داس ــف اي ــاي مختل ه

ــرآن  ــورات دارد،ق ــون تفــسيري و ت ــا . مت ــقب ــهبررســي وتطبي يوســف فارســي ي هــا منظوم

 فــي فنــون نهايــة األرب عربــيروايــتباجــامي وخــاوري منــسوب بــه فردوســي، وزليخــاي

اثـر از روايــت قـرآن، بــيش از هــر   چهــارتـوان دريافــت كـه هــر    مــياحمـدالنويري ،األدب

ــرده   ــتفاده ك ــري اس ــت ديگ ــان  رواي ــن مي ــد و در اي ــمن،ان ــي ة ظوم ــه فردوس ــسوب ب  و من

.دن اثر ديگر به تورات توجه داردو بيش از نهاية األرب
واژگان كليدي 
ــرآن كـــريم،بررســـي تطبيقـــي، ــي،   قـ ــعر فارسـ ــا، شـ ــ يوســـف و زليخـ األربة نهايـ

.نويريال
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قدمهم-1
      ة يوسـف وزليخـا يكـي ازقـصهـاي قرآنـي اسـت كـه بـه بيـان سرگذشـت يوسـف         هقص

.كنــدفرجــام آن دعــوت مــي  گــرفتن ازپنــدل وبــه تأمــ  رامــردموپــردازدمــي) ع(

ــه وپيغمبــرفــرود مــي) ع(قــرآن بــر پيــامبر : گويــد»ســعدابن ابــي وقــاص« ) ص(آمــد درمكّ

يارســـولَ اهللا لَـــو «: گفتنـــد.مگرماللتـــي بـــه طبـــع ايـــشان راه يافـــت.خوانـــدبريـــاران مـــي

ورت امــر و نهــي چــه بــود اگرخــداي تعــالي ســورتي فرســتد كــه درآن ســ» قَصــصت علَينَــا

ــود كــه دلنبــود و درآن ســورت قــصه ــدان بياســايد؟خداي گفــت عزّوجــلّ اي ب : هــاي ماب

 »    صنَ القِـصاَحـس لَيــكع اينــك قـصة يوســف تـو را گـويم تــا تـو برايــشان     . » نَحـنُ نَقُـص

ــصه را   ــن ق ــد» احــسن القــصص«خــواني واي ــامبران   ،خوان ــصه ذكــر پيغ ــن ق ــرا كــه دراي  زي

رفريـــــشتگان و پريـــــان وآدميـــــان وچهارپايـــــان ومرغـــــان وبـــــسامانان اســـــت وذك

ــاهالن    ــان ونقـــض جـ ــدانيان وفـــضل عالمـ ــوال زنـ ــدگان واحـ ــاهان وآداب بنـ وسِيرپادشـ

ــون    ــة محنــت زدگــان وتل ــت جــوانمردان ونال ــان وشــيفتگي عاشــقان وعفّ ومكروحيلــت زن

ــشوق ،حــب وبغــض ،     ــزّ وذُلّ وغناوفقر،عاشــق ومع ــت وصــلت وعِ احــوال دوســتان درفرق

ــدو ــه     ان ــرت اســت ك ــل عب ــصه چه ــن ق ــيري دراي ــري واس ــت وبيزاري،امي ــادي ،تهم ه وش

.)7 : 1352ناتل خانلري ،(»اي نيستمجموع آن درهيچ قصه

ــورد   ــواره م ــتان هم ــن داس ــاعران و اي ــه ش ــرب و توج ــسان ع ــتان نوي ــرار  داس ــم ق عج

بـه صـورت   يـا  بـه رشـتة نظـم درآمـده و    ،هـاي مـستقل   منظومـه رتبـه صـو  وگرفته اسـت   

ــز ــمبليك وي رم ــت  آازس ــده اس ــتفاده ش ــرب .ن اس ــات ع ــد  درادبي ــورت واح ــه ص ــه ب ب

داســتان يوســـف وزليخاپرداختــه نـــشده وشــاعران ونويـــسندگان بــه صـــورت پراكنـــده     

ــي ازآندرجايگــاه تلمــيح وســايرآرايه ــستههــاي ادب ــردردو و بهــره ج ــهحــوزة نظــم ونث  ب

:اندختهآن پردا

ــم -1 ــصنعاني، جم  : نظ ــاج ، األميرال ــن حج ــذها  اب ــدقي ال ــل ص ــسني  وي ــسن ح ي، ح

ــويراني،  ــاج ا الطـ ــن الحـ ــدون بـ ــحمـ ــري،  سلميلـ ــدالباقي العمـ ــصبح، عبـ ــن مـ ،خلفان بـ

ــدادي ،   ــان الــــــــشاغوري، محمدجوادعوادالبغــــــ عبــــــــدالغني النابلــــــــسي، فتيــــــ

.محمدسعيدالحبوبي، يوسف النبهاني محمدشهاب الدين
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ــر-2 ــب  : نث ــن الخطي ــدين ب ــسان ال ــو  ل ــن الج ــاملي ، اب ــدين الع ــبيهي، ، بهاءال زي ، األش

ــاء ،  ــفدي ،  الوشـ ــدين صـ ــالح الـ ــاقوت   صـ ــاري ، يـ ــسراج القـ ــرادي ، الـ ــي ، المـ المحبـ

شــهاب الــدين  ابومنــصورالثعالبي، الحمــوي ، عبــدالحي الحــسني، المقــري التلمــساني،     

.احمدالنويري

ــة األربروايــتدرادبيــات عــرب  شــهاب الــدين احمــدالنويري فــي فنــون األدبنهاي

لــذا،بيــان كــرده تــرزليخــا پرداختــه وآن رامفــصلســتان يوســف وبــيش ازســايرآثار بــه دا

وفارســي وعربــي   روايــات ةبامطالعــ.اســتپــژوهش مورداســتفاده قرارگرفتــه  درايــن 

.اندحليل قرارگرفته تتجزيه وموردزيرها موضوعات بررسي آن

ــات : الـــف ــة روايـ ــان خالصـ ــيوه:ببيـ ــي شـ ــات، بررسـ ــازگري روايـ ــاي آغـ : ج هـ

وامثــال آن - معجــزه ودعــا -العــاده عــدم تناســب وجــود  عوامــل خــارقبررســي تناســب و

ــد ر ــت اشــخاص  دررون ــاهراً غيرضــروري كــه     : د . خــدادها و سرنوش ــي وقــايع ظ بررس

هــاي  ولــي در روش،هــا شــايد از نظــر پديدآورنــدة متــون مــورد نظرمــرتبط      بيــان آن

ــرتبط باشــند داســتان ــر م ــروزي غي ــبه : ه . ســرايي ام ــايع گنــگ وم ــراي بررســي وق م كــه ب

ــت   ــشخص اس ــگ و نام ــب گن ــداد : و. مخاط ــي رخ ــكار  بررس ــيض آش ــد و نق ــاي ض وه

يكديگررادرســير داســتان نقــض    ًداشــته وظــاهرا ناحيانــاً پنهــاني كــه بــاهم ســازگاري     

وجــوه اشــتراك كلــي  بررســي :ح.  روايــاتهــاي پايــان بنــدي بررســي شــيوه:ز.كننــدمــي

.رواياتدروافتراق

ــژوهش  ــه هــايِرســي تطبيقــي برحاضــر،هــدف ازپ يوســف وزليخــايِفارســيمنظوم

ــه فردوســي،  ــاجــامي وخــاوريمنــسوب ب ــة األربعربــي روايــتب  فــي فنــون األدبنهاي

.هاي زير استبه پرسشپاسخ گفتن و

 چگونه است؟روايتهرهاي آغازگري درشيوه-1

خورد؟ به چشم ميها داستاندر-دعاومعجزه -العادهخارقعوامل آيا-2

دارد؟ارتباط منطقي وجودهابين وقايع داستانآيا-3

؟ ديده مي شود،گنگ ونامفهوموقايعآيادرشرح روايات ، -4

؟ چگونه استاثر،درهرهاي داستانپايان بند-5
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داستان يوسف وزليخاي منسوب به فردوسية خالص-2
ــيل         ــه وس ــرون آوردن او ب ــرادران و بي ــط ب ــف توس ــدن يوس ــاه افكن ــال در چ ــه دنب ةب

ــ  ــه مــصـكــاروان مالــك زعــر و انتق ـــعــ،رـال ب ــه زليخـــخــك مــيـزيز او را از مال ا ـرد و ب

كــسي كــه يوســف را پيــدا كــرد وبــه مــصرآورد و : گفتــه اســت »ابــن عبــاس«.ســپارد يـمــ

ــت  ــصر فروخ ــن ،درم ــك ب ــود  مال ــي ب ــول   . زعرالخزاع ــار پ ــل دين ــه چه ــف را ب وي يوس

ــت    ــصر فروخـ ــه عزيزمـ ــفيد بـ ــة سـ ــش ودو جامـ ــت كفـ ــك جفـ ــي،. (»ويـ 1379طبرسـ

ــ)220: ـــپــــس ازچنــ ــق مــــيخاـدي زليــ ــودبراوعاشــ ــااز،شــ ــاي كــ مجويي اوتقاضــ

ــي ــدم ــتهوكن ــياش ســربازيوســف ازخواس ــدم ــ.زن ــيخاـزلي ــب ــيـق ــدراري م ــه ،كن داي

،شــودچــون عمــارت مهيــا مــي.دهــدســاخت عمــارت مــيبــه اوپيــشنهادوشــوداه مــيـآگــ

ــا ــازليخـ ــه اوبـ ــدمـــيفرا خـــودبـــهرانيرنـــگ وحيلـ ــه بـــراووخويـــشتن راخوانـ عرضـ

ــي ــدم ــف.كن ــااز) ع(يوس ــرارزليخ ــيف ــدم ــاوكن ــرزليخ ــرِب ــراهنش رااواث ــشت ازپي پ

ــي ــزآن دو.دردم ــردرراعزي ــيب ــدم ــا؛بين ــه خييوســف رازليخ ــي ب ــتهم م ــت م ــدان وكن

ــه دنبــال تعبيــر كــردن خــواب پادشــاه توســط  .شــود زنــدان مــييوســف راهــيِ يوســف ،  ب

ــي  ــلطان م ــد   س ــزد او ببرن ــدان ن ــه او را از زن ــد ك ــت   ،خواه ــاه درخواس ــف از ش ــا يوس ام 

ــد  مــي ــص كن ــان تفح ــارة ايــن كــه يوســف از   .كنــد كــه از مــاجراي دســت بريــدن زن درب

ــاع كــرد   ــدان امتن ــدن از زن ــرون آم ــي،بي ــورات م ــد ت ــر خــواب  «: گوي ــراي تعبي ــون ب فرع

ــد و     ــضور طلبي ــه ح ــدان ب ــف را از زن ــود يوس ــدخ ــت، (» ... او آم ــديزدان پرس 1384حمي

دعــوت پادشــاه را نپــذيرفت و بــه فرســتاده     : فرمايــدقــرآن در ايــن مــورد مــي   .)313:

ــت ــه     : گف ــان ك ــال آن زن ــرس ح ــدخويش بپ ــرد و از خداون ــاز گ ــتب ــويش  دس ــاي خ ه

هــاي بريــده آنــان و لــذا شــاه بــا جمــع كــردن زنــان ومــشاهدة دســت .  » چيــست ؟،بريدنــد

امني يوسـف و بـا اقـرار زليخـا بـه گنـاه خـود بـه حقيقـت مـاجرا پـي                    گواهي زنان بـه پاكـد     

-كنـد و يوسـف را بـه جـاي وي مـي      پادشـاه عزيـز را بـه گنـاه زليخـا معـزول مـي              . بـرد   مي
ــشاند  .كنــدمــي رحلــت ،شــودمــيل وعــز مچــون عزيــز.گــردددرمــصرنهان مــيزليخــاون

ــا فقيــر  ــرددمــينــاتوان وزليخ ــي رهگــذاربــر وگ بــه رااوفســيو.نــشينديوســف م

يـك  درزيـستن   هـم وپـس ازچهـل سـال بـا       كنـد ازدواج مـي  اوبـا به اذن خـدا   قصربرده و 

.شتابندمعبود ميهم به ديدارروز با
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منسوب به فردوسيروايتگري آغازشيوة -1-2
ــدازتــاحكــيم ابوالقاســم فردوســي درپــردازش ايــن منظومــه  ــسيارةان ــه زيــادب قــرآن ب

زنــدگي خانــدان اســرائيل طــوالني وفراگيــرةدريــك دوروبــوده اســتبنــدتــورات پــايو

ــوب– ــرور را-يعق ــيم ــدم ــتان يوســف و ؛كن ــه داس ــايي ك ــاتاج ــي زليخ ــزاي فرع ازاج

ــتِ يادشــده   كعــب -اعتمــادخودراوي مــوردشاعرپيوســته از .روديمــبــه شــمار رواي

.بردنام مي-االَحبار

عاده العوامل خارقتناسب و عدم تناسب وجود ررسي ب-2-2
ــجــاازآن ــه فردوســية مــذهبي روايــتكــه جنب نقــش عوامــل ،قــوي اســتمنــسوب ب

ــارق ــادهخ ــا -الع ــزه ودع ــ-معج ــ دِـ دررون ــه پذي ــتان توجي ــد .راستـداس ــم خداون دررح

پـس  بـه زليخـا   رحـم خداونـد   ،مـدن يوسـف ودسـت ازگنـاه كـشيدن او          آدماجراي بـه خو   

ــرت ا، صــداي او)ع(ايمــان آوردن وشــنيدن يوســف از ــدن لهــي در دلنقــش غي ازليخــكن

ــف ــه او ) ع(ازيوس ــب توج ــود وجل ــوي خ ــه س ــضو،ب ــل رح ــي  جبرئي ــات بحران -درلحظ

ــضور ــ اومثالًح ــه ص ــوب وب ــاه ورت يعق ــف ازگن ــتن يوس ــدن  ، -بازداش ــخن درآم ــه س ب

ــدامني يوســف    ــه پاك ــواهي دادن ب ــه وگ ــه ماه ــراي  ، ) ع(كــودك س ــوب ب ــاكردن يعق دع

بــه يوســف، از بــراي توجــه زليخــا  )ع(دعــاكردن يعقــوب ، زيباشــدن زليخــا جــوان و

.گيري روايت دارنداي درشكل هستندكه نقش عمدهايالعادهخارقواردم

 منسوب به فردوسيروايتدرغيرضروريظاهراً وقايع بررسي-3-2
ــشمكش -1 ــاعرباتأكيدفراوان برك ــف و ش ــاي يوس ــا ه ــهو زليخ ــر  وسوس ــاي ويرانگ ه

ــراي يوســف زليخــا -مــيوادارجاكــه اوآن. مــي ســازدعــصمت يوســف رابرجــسته)ع(ب
ــرود شــود ــه كــوه ودشــت ب ــدن ب ــراي پــاك مان ــ  ب ــه هنگــام خــواب چنــدين گِ ه رِوشــب ب

.بزندخودةجامبر

ــد -2 ــراي تأكيـ ــبـ ــذارةبرجنبـ ــد  تأثيرگـ ــه بعـ ــف كـ ــصيت يوسـ ــوازشخـ ت اونبـ

مثــال زدرا نــام»روحــه«دختــري دگرگــون شــدنتــوان داســتان  مــي،گيــردرچــشمه مــيس

عــشق حقيقــي پيونــدبــارااو اماعــشق يوســف،اوســتيوســف خريــداريزيــدِمــنكــه در

.سازدميخانهعبادتةنشين درگوشوخلوت زني پارسااوازوزندمي
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 ضدونقيضرخدادهايبررسي -4-2
درمجلـــس ، ســـپس؛انـــداختبرگـــردن يوســـف رادگنـــاه خـــوابتـــدازليخـــا در-1

آخـر تـا زليخـا شـود مـي گفتـه   كـه   يـن   ابـا .بـه گنـاه خـويش اقراركـرد       بازجويي زنان مصر  

شـهادت او بـا لحـن زاهدانـه         بـا ، نگراييـد  ) ع(بـه خـداي يوسـف     مانـد و  برآيين بـت خـود    

تنـــاقضايجـــاد،ايمـــان قلبـــي بــه خـــدايي كـــه برهمـــه چيــز اشـــراف دارد  ازوسرشــار 

.كندمي

زليخــاگرآغــاز عــشق عــصيانمربــوط بــه خــورد ديگــري كــه بــه چــشم مــينقيــضة-2

جــدازليخــارا از خــودجــاي خــوابه شــدن پــس ازچهــارده ســال) ع(يوســفكــه اســت 

.شودعاشق مي براوزليخاوكندمي

ــ  داده چــو شــد چــارده ســاله يوســف ب

ــاب   ــرد پـــس يوســـف كاميـ ــدا كـ جـ

به يوسف برش عشق معشوق خاسـت     ...

ــاد  ــت ونهـ ــشتش سرشـ ــه گـ دگرگونـ

ــه شــب جــاي خــواب ز پــيشِ  زليخــا ب

ــارورا ــهمو ي  خواســتخــويشةخواب

)71 :1316،  منسوب به فردوسي(

ــامي   ــر زليخ ــاي ديگ ــه گويددرج ــف ازك ــان ورود يوس ــصر )ع(زم ــه م ــق براو ب عاش

.شده است

يوسـف بـه مـصرآمده اسـت      كه  ازآن گه   

ــاز ــازآغــ ــدم اوتــ ــشم  راديــ ــه چــ بــ

چنــــان عــــشق اوبــــرتن مــــن نشــــست   

 پاك بيـرون شـده اسـت       ،دل ازدست من  

ــا ــان بــ ــندل مهربــ ــشمتــ ــدبه خــ م شــ

ــرمن درِ ــه بـــ ــستكـــ ــادكامي ببـــ شـــ

)84 :1316منسوب به فردوسي،  (

در روايت منسوب به فردوسي و مبهمگنگوقايع بررسي -5-2
ــه فردوســي، در-1 ــسوب ب ــت من ــاعزيزرواي ــه ب ــاي مخبهان ــدن ه ــف ازخري يوســف تل

بـراي  رامـايگي عزيـز  يبـ ةبهانـ بخـشيدن امـوال خـود   بـا زليخـا .زنـد  بـراي زليخاسـربازمي  

ــه اوپيــشنهادميداردخريــدن يوســف ازميــان برمــي يوســف راتاكندكــه ازشــاه بخواهــد وب

روي هـــم رفتـــه چـــون وچراكـــردن عزيزمعلـــوم .ببخـــشدهـــا آنبـــهبـــه عنـــوان فرزنـــد

توانـــست زليخا،يوســـف مـــياجراي گـــريختن يوســـف ازدرمـــ-2.ومـــشخص نيـــست
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وديـوارآن طـرح هـم    بـه عزيـز نـشان دهدكـه بـردر     رازليخـا ة خانـ براي اثبات پـاكي خـود   

ــف و  ــي يوس ــاآغوش ــود  زليخ ــده ب ــش ش ــارت  -3.نق ــاخت عم ــاجراي س ــه درم چگون

ــز   ــت عزي ــن اس ــوازممك ــاختةنح ــل   وس ــل تكمي ــيمراح ــرآن ب ــول  خب ــوده ودرط ب

ــاخت حتّـــ  ــار سـ ــك بـ ــاخت آن را  ي يـ ــت سـ ــرنزده وعلـ ــه آن سـ ــا،زازبـ ــه ليخـ دايـ

ــه چــشم ةنكتــ-4؟وســايرعوامل جويانــشده باشــد هــاي گريــه،خــورد مــي ديگــري كــه ب

ديــدن تــوان پــذيرفت كــه عزيزبــاچگونــه مــي.زليخاســت ةهــاي روزانــقــراريشــبانه وبــي

؟باشـد تفـاوت بـوده وعلـت آن راخواستارنـشده          بـي قـراري، درمقابـل زليخـا     بـي اين همـه  

خواســت كــه  زليخــا فقــط ازعزيــز چــراگنــاهي يوســف  باتوجــه بــه اثبــات بــي   -5

ــدام ــتغفارت واظهارن ــداس ــت؟  كن ــراي اودرنظرنگرف ــه  -6ومجــازات ديگــري ب ــه ب باتوج

ــز   ــودن عزي ــين ب ــا وعن ــودن زليخ ــا بكرب ــرا زليخ ــف ازچ ــوب ويوس ــييعق ــه م خواهدك

براي دوشيزگي اودعاكنند؟

منسوب به فردوسي بندي روايتبررسي پايان-6-2
ــان  ــتپاي ــر  رواي ــوادث زي ــا ح ــد رب ــي ده ــان -1:خ م ــاآايم ــهوردن زليخ ــت ب  دس

ــوب  ــا  -2يعق ــدن زليخ ــوان ش ــوب   ج ــاي يعق ــه دع ــف و -3ب ــستن عقديوس ــه  ب ــا ب زليخ

ــوب  ــت يعق ــا  -4دس ــف دردل زليخ ــشق يوس ــدن ع ــستگي اوسردش ــد ودلب ــه خداون -5ب

،وعــشق يوســف بــه دل زليخــابازگردانيــدن مِهــر-6عــوض شــدن جــاي عاشــق ومعــشوق

.باهمزليخامرگ يوسف و-7 دعاي يعقوباب

جامي و خاوريروايت خالصة -3
ايــن خــاوريوجــامي هــاييوســف وزليخــا درمنظومــه  داســتان تــشابهبــه دليــل  

ســه نوبــت خــت طيمــوسزليخــا د.انــدبررســي وتحليــل قرارگرفتــهدوروايــت بــاهم مــورد

-نوبــت ســوم نــشان يوســف را مــي. شــودعاشــق مــيبراوبينــد و  خــواب مــيدررا يوســف 
ــ �پرســد . فقــط از جانــب مــصر كــسي نيامــد،داز هــر ديــاري بــه خواســتگاري زليخــا آمدن

ــر مــصر زليخــاپــدر ــه جانــب عزي ــه فرســتدميرســولي ب ــا زليخــا را ب ــ بهمــسريت . درگزين

عزيـز اعيـان و اشـراف را        . كنـد مـي  و بـا عزيـز صـحبت       رودمـي بـه مـصر      طيمـوس  رسولِ

ــرب      ــب مغ ــه جان ــا ب ــتگاري زليخ ــه خواس ــراوان ب ــالت ف ــا تجم ــيب ــتدم ــه  �فرس ــا ب زليخ

ة وقتــي يوســف در كــاخ تــو در تــو خواســت . ســازدمــيكــاخي تــو در تــو نمــايي دايــه راه
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 يوسـف بـه ظـاهر و بـه      .دنمايـ مـي زليخـا تهديـد بـه خودكـشي         ،كنـد مـي زليخا را اجابـت ن    

ــلت       ــول مواص ــا ق ــي زليخ ــش درون ــستن عط ــرو نش ــور ف ــيمنظ ــم ــا، دده ــت ام  در فرص

ــب از زليخــا   ــه بــه پــاك دامنــي يوســف گــواهي        �گريــزدمــيمناس كــودكي ســه ماه

ــي ــدم ــصر . ده ــان م ــرزنش  ،زن ــا را س ــي زليخ ــم ــف  ؛دكنن ــدن يوس ــد از دي از او آنان بع

ــي ــدم ــستر شــود  ة  خواســتكــهخواهن ــز همب ــان ني ــا آن ــد و ب ــت كن يوســف . زليخــا را اجاب

ــان را نة خواســت ــذيردمــيآن ــانع  . پ ــز مــصر را ق ــمــيزليخــا، عزي ــداني تاد كن يوســف را زن

ــد زيــز را بــه گنــاه    پادشــاه ع، توســط يوســف تعبيــر شــدن خــواب پادشــاه   درپــي �كن

شــود و مــينــشينعزيــز خانــه. نــشاند كنــد و يوســف را بــه جــاي وي مــيزليخــامعزول مــي

. د گــردمــصر نهــان مــيكنــد و زليخــا بــه همــراه پرســتارش در پــس از چنــدي رحلــت مــي

يوســف در راه . ســازدمــينــي بــست اوة عزيــز در فــراق يوســف بررهگــذارزليخــا بــه بهانــ

 از نــام و نــشانش مــي پرســد و يقــين     شــنودمــيصــداي او را از نــي بــست   ت بازگــش

، نــاتواني را از اش را بينــا كنــدخواهــد كــه ديــدهزليخــا از او مــي.كــه زليخاســت كنــد مــي

ــد  ــه او بازگردانـ ــواني را بـ ــسن و جـ ــد و حـ ــه   . او دور نمايـ ــا بـ ــف، زليخـ ــاي يوسـ بادعـ

ــته ــود  خواس ــاي خ ــيه ــف از او  م ــد و يوس ــيرس ــاده    خم ــسري او آم ــراي هم ــا ب ــد ت واه

يوسـف از رنـج خـود و عـشق بـر زليخـا بـر           .زنـد   مـي امـا زليخـا از ايـن كـار سـرباز            ،گردد

-مـي شـنود و سـر بـه طاعـت        مـي  زليخـا در پـسِ پـرده سـخنان او را           ؛نالـد مـي خداي خـود  
ــا او ازدواج  ــيآورد و ب ــدم ــدگي  كن ــال زن ــل س ــس از چه ــق را  و پ ــوت ح ــف دع ، يوس

- بــا حاضــر شــدن بــر مرقــد او بــه رســم خــاك زليخــا پــس از چنــديگويــد ومــيلبيــك 
.سپاردمياندازد و جانميرا برخاك يوسف خود، چشمان بوسي

روايت جاميشيوة آغازگري -1-1-3
 ــد ــا نورالـ ــدموالنـ ــال  اين عبـ ــوي خودرادرسـ ــنجم ازمثنـ ــگ پـ ــامي اورنـ ( لرّحمن جـ

ـــ.888 ــص )ه ــه ق ــاةب ــصاص داده يوسف وزليخ ــ واخت ــن منظوم ــة اي ــتانيع ــه الي داس  راك

 عرفــان همــراه كــرده چاشــنيِبــا،يوســف اســتبــروشــيفتگي اوروايــت دلــدادگي زليخــا

آن راهــاي ظريــف ادبــي آراســته و بــراي نظيــره ســازي برخــسروشيرين نظــامي بــه نكتــهو

.سروده است

روايت خاوريشيوة آغازگريبررسي -2-1-3
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ــريفي   ــضل اهللا ش ــيرازي  ميرزاف ــاوري ش ــسيني خ ــيش از ح ــاتي را  پ ــتان ابي ــروع داس ش

ــت      ــات، نع ــالي، مناج ــاري تع ــد ب ــالم، توحي ــت ع ــت خلق ــخدر كيفي ــالم، صــفت  ة واج ع

 .و سبب نظم كتاب سروده است) ع( منقبت علي ،معراج

روايات خارق العاده دربررسي تناسب و عدم تناسب وجود عوامل -2-3
جامي وخاوري 

ــ-1 ــل   ةدرمنظوم ــش عوام ــاوري نق ــامي وخ ــاده ج ــارق الع ــا -خ ــزه ودع ــر-معج  پ

ــت   ــگ اس ــزه و.رن ــامعج ــتان دار دع ــدي درداس ــش كلي ــ نق ــا .دن ــشايش دره ــه روي گ ب

جــوان شــدن ،بــه ســخن درآمــدن كــودك ســه ماهــه  ،زليخــادام ازفــراريوســف هنگــام 

آثــار ايــن نيــزدر آنواجابــت نقــش دعــا .رونــدمــي بــه شــمار معجــزات از، زليخــا

ــه خــآزليخــاپس ازايمــان ،استچــشمگير ــدمــيوصــال يوســف رابادعــاداوردن ب خواه

ــه گــوش يوســف مــي راصــداي اوونــدوخدا جــوان رااوي خــوديوســف بادعــا.رســاندب

ــي ــدم ــرانجاموكن ــا،س ــا ب ــود دع ــرگ خ ــدرام ــيازخداون ــدم ــاوخواه ــازليخ نيزدع

ــي ــدم ــد كن ــه خداون ــا رااوك ــف ي ــيش ازبايوس ــداوپ ــتِ -2.بميران ــش خواس ــي نق  اله

ــا اجــازةبــه طــوري كــه.ايــن روايــات گــسترده اســتايــزدي دروتقــدير  ازدواج يوســف ب

مــزاربــرخودكــشي او-داســتان مــرگ زليخــا-3.شــودازســوي خداوندصــادرميزليخــا

ــه نظــر طبيعــي وعــادي -يوســف ــرنقش جــامي وخــاوريدرروايــات .رســدمــيب  افــزون ب

ــل  ــاده عوام ــارق الع ــ درخ ــتان   رخ ــري داس ــكل گي ــوادث وش ــز داد ح ــواب ني ــش خ نق

؛شــود مــياوـة ودلبــستبينــد درخــواب يوســف رامــي  زليخــا.برعهــده دارداي دهعمــ

ــ ــيراواب اوـدرخ ــ م ــه جن ــد،كارش ب ــيـشناس ــشدون م ــپسوك ــفا،س ــي ش ــدم ــه وياب ب

ــال آن خــواب ــصرمي دردنب ــه م ــي يوســف ب ــات  -4.رودپ ــة الهام ــات مقول ــن رواي دراي

ــي  ــا–غيبـ ــب زليخـ ــي - برقلـ ــشم مـ ــه چـ ــورد  بـ ــه؛خـ ــه بـ ــه گونـ ــدن اي كـ ــث مانـ باعـ

ــصرمي  ــاعزيز مـ ــصروسازش اوبـ ــودزليخادرمـ ــي  وشـ ــات غيبـ ــين الهامـ ــاه آرااوهمـ گـ

كـه وحــي عـام يــا  بـا توجــه بـه ايــن  لــذا،بــا اوازدواج كنـد توانـد كــه عزيـز نمــي سـازد مـي 

ــش  ــات ب ــق رالهام ــداري ؤري ازطري ــا يابي ــدهي ــت  پدي ــي اس ــامالً طبيع ــودچنين ،اي ك وج

.رسدميوقايعي در روايات متناسب به نظر

درروايات جامي وخاوريغيرضروريظاهراً وقايع بررسي -3-3
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بـــراي برجـــسته غيرضـــروريًظـــاهراوقـــايع ، وخـــاوريهـــاي جـــاميمنظومـــهدر

ــاختن ع ــة س ــاالق ــزليخ ــشان دا ه ب ــف ون ــشق او ديوس ــق ع ــستره وعم ــه ن گ ــه  ب ــف ب يوس

.اندكارگرفته شده

عــشق حقيقــي عــشق يوســفة رنتيجــكــه دازنــسل عــاد نــام»بازغــه«دختــري -1

ة انـداســتان هــم نــشيني شبــ-3.پــردازد تمــام عمربــه عبــادت مــيوازآن پــسشناســدرامــي

فرســتددان مــيـه بــه زنـــزكي كـــاكنيـــبازي اوــــف وعــشق بـاي يوســـهــهـامـــباجاـزليخــ

ــتاچيز ــف  هـ ــراي يوسـ ــرد)ع(ايي بـ ــدرااووببـ ــه -4.ببينـ ــرح دربـ ــي  شـ دري وآوارگـ

ــي  ــشمينه پوش ــوپ ــين اوة  وخان ــرِني ــه راهِبرس ــف وبازيچ ــسخرو يوس ــانةم ــوي كودك ك

ةكوكبــبــه بردابــردِ دل را يوســف وتنهــا  خيــلِدورباشــانِبــادرگيــري او-5.شــدن 

كــه يكــي راهــاي خــودعروســكدركــودكي بــامــشق عــشق زليخــا-6.اوخــوش داشــتن 

ته بــه برجــسوقــايع غيرضــروريبرخــي -7.اســتخوانــدهمــيمعــشوقعاشــق وديگــري را

ــاغ وقتــي كــه زليخايوســف رامــثالً-انــدكــردن عــصمت وعظمــت يوســف پرداختــه  ــه ب ب

ازآنــان ،اينــدببرتــادل ازيوســفگمــاردبــه كــارميراوزيبــاترين كنيــزان خــودفرســتدمــي

ــي ــاه يوســف  م ــه هرگ ــان تقاضــاي همخــواب خواهدك ــاوي راي كــرد،گازآن ــازندب خبرس

ــا ــودت ــستر  خ ــه ب ــزان ب ــاي كني ــه ج ــدويب ــه در -8. درآي ــاجراي جام ــدنم ــف ي از يوس

وزنــدك مــياش راچــاجامــهپــي اوازيوســف وگريــزدمــياو شــبي ازكــه زليخــازليخــا 

وقــايع غيرضــروري يكــي ديگــراز؛شــوند مــيســربه ســريدرجامــه درســان هــردوبــدين

.خورداست كه دراين داستان به چشم مي

وخاوريجامي  ضدونقيض در رواياترخدادهايررسي ب-4-3
بــه ملــك رااوخواهــد وجــامي وقتــي كــه يوســف ازخداونــد مــي خــاوريدرمنظومــة

دهــدخبرمــياونگذاشــته بودكـه جبرئيــل بـه   ركــاب اسـب خــود هنوزپـاي در ، ابـدي ببــرد 

يوســف اما،ردبگــذاركــاب ديگــرپــاي درفرصــت نــدارداســت وكــه مــرگش فرارســيده

ــدازه وقــت پيــدامي ــد كــه حكــآن ان ــه وارومت راـكن ــان ملــك واگــب ــذارميـث ازودـكن

.آورنداوبراي وداع نزدراخواهدكه او ميوپرسدميوال زليخاـاح

در روايات جامي و خاوري و مبهمگنگوقايع بررسي -5-3
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- مـصر معرفـي مـي      با وجود ايـن نكتـه كـه يوسـف در خـواب سـوم خـود را عزيـز                   -1
ــه زليخــا مــي  ــز ديگــري كنــد و ب ــد كــه هــم اكنــون عزي كــه  فرمــانرواي مــصر اســت گوي

 كـه عزيـز ديگـري در        دانـست زليخـامي ،رسـيم  بـه حاجـات خـود مـي        ،ميان برخيـزد  ازاگر

؟واج با او شد و منتظر يوسف نماندچرا حاضر به ازد،مصر فرمانرواست

وايـم رانـــرمـدرآن فـرّخ مكـان فم    ــعـزيز مصـرم و مصـر است جـاي

د راه استـا سـگر آن جـعـزيز ديور كه ما را جلوه گاهست    همان كش

واهـا را به دلخـاجت روا مـود حـشگـرآن سنـگِ گـران خيـزد ازآن راه   

)67 :1369خاوري، (

ــه،ر خــاوري وجــود دارد ديگــري كــه د مــورد-2 ــه گفت ــوط ب ــ مرب ي هــاي ســفير مغرب

آيـد كـه    جـا ايـن سـؤال پـيش مـي          درايـن  .ده اسـت  ركـ است كه زليخا را به يوسـف تـشبيه          

شناخته است ؟ايوسف را ميكجازسفير مغربي چگونه و

سن اُختيختي   شه مغرب زمين را هست دكه يوسف را بود در ح  

)79 :1369خاوري، (

ــ-3 ــييوســف اجراي گــريختن يوســف اززليخــا، درم ــاكي  م ــات پ ــراي اثب ــست ب توان

ــخــود ــة خان ــد  راازليخ ــشان ده ــز ن ــه عزي ــه درب ــوارآن وك ــه دي ــنقّش ب ــي  م ــم آغوش  ه

چگونــه ممكــن اســت عزيـــز   درمــاجراي ســاخت عمــارت   -4.زليخــا بــود  يوســف و 

ــدرطــول ســاختخبربــوده ومراحــل تكميــل آن بــي وســاختة ازنحــو ــه ي يــك بــارحتّ ب

-5؟نـــشده باشـــدازليخا،دايـــه وســـايرعوامل جويـــاآن ســـرنزده وعلـــت ســـاخت آن را

ــه ــبانه و گري ــاي ش ــيه ــراريب ــا ق ــة زليخ ــاي روزان ــز  ه ــت عزي ــن اس ــه ممك ــه چگون را ب

ــة او  ــت گري ــدن عل ــا-6؟وادارنكــرده باشــدتكاپودرجهــت فهمي ــه ب ــيتوجــه ب ــات ب -اثب
كــه اظهارنــدامت وتوبــه كنــد   خواســت زليخــافقــط ازعزيــزچــرا،گنــاهي يوســف 

ــت؟    ــراي اودرنظرنگرف ــري ب ــازات ديگ ــودن عز   -7ومج ــين ب ــه عن ــه ب ــزباتوج ــروي بك

ــا  ــودن زليخـ ــا ،بـ ــرا زليخـ ــف چـ ــوب ويوسـ ــيازيعقـ ــيزگي  مـ ــراي دوشـ ــه بـ خواهدكـ

اودعاكنند؟

:جامي وخاوريي هابررسي پايان بندي روايت-6-3
:گيرد حادثه شكل مينُهخاوري بارخ دادن جامي وپايان بندي درروايات 
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ــت  -1 ــستن ب ــاپس ازشك ــان آوردن زليخ ــا -2ايم ــدن زليخ ــوان ش ــ ج ــه دع اي ب

ــف و-3يوســف ــاازدواج يوس ــر -4زليخ ــدن مِه ــا سردش ــف دردل زليخ ــل  يوس ــه دلي ب

ــ -6معــشوقيدرعاشــق وزليخــاشــدن جــاي يوســف و عــوض-5عــشق حقيقــية جذب

ــادت ــه عب ــراي زليخــاســاختن يوســفخان ــادت كــردن زليخــاو ب ســوگواري -7درآنعب

ــر زليخــا ــس ازمــرگ يوســف ب ــزارپ ــرون آوردن چــشمواوم وجــان دادن  خــودهــايبي

.به خاك سپردن عاشق ومعشوق دركنارهم-8 اوتربتبر

دـش درخاك كردنـبه جنب يوسفـد          ـزگَـردفُـرقتـش رخ پـاك كـردن

س ازمرگ           كه يابدصحبت جانان پس ازمرگنديده هرگزاين دولت كَ

)736 : 1370. جامي (

ــه درپا -9 ــري ك ــت ديگ ــ رواي ــان منظوم ــف   ،اســتجاميةي ــابوت يوس ــردن ت ــن ك دف

.نيل وجداكردن دودلداده ازهم استدر

  كه بعدازمرگش ازيوسف جداكردببيـن حيله كه چــرخ بـي وفـاكـرد      

كه زيـرخاكشان آسوده نگـذاشتدانم كه باايشان چه كين داشت؟       نمي

)736 : 1370. جامي (

ــ-4 ــة خالصـ ــي روايـ ــون األدب 
 ����������ت عربـ ــي فُنُـ  فـ
احمدالنويري

ذكرخبر بيع يوسف من عزيزمصر-1-4
مــن مالــك بــن دعــر بعــشرين دينــاراًيوســفاًواشــترا  عزيــز مــصر تلقّــي القافلــةإنَّ

ــين  ــضينونعل ــوبين أبي ــه و وث ــل قطفيرمنزل ــف معهودخ ــا،يوس ــه زليخ ــت -فرأت  وكان

ـ زوجهـا  فقال لهـا   -احسن نساء زمنها   الغـالم لنتّخـذه ولـداً فإنّـا        قداشـتريت هـذا   : رقطفي

كْرِمـى مثْـواه    تِـه أَ  أَمرَالَِ َ و قـالَ الَّـذِى اشْـتَراه مِـنْ مِـصر          «:  قـال اهللا تعـالي      .لم نرزق ولداً  

سلَدعو نَتَّخِذَه أَو Ĥننْفَعسوره يوسف21آية (.»اًى أَنْ ي ،(

زليخايوسف و-2-4
ـ      عجبـت لحـسنه   ولما رأته زليخا  : ال  ق ، فكتمـت ذلـك حتّـي       ه،فوقعت محبتـه فـي قلب

ــاد ــت ك ــا، وقال ــا دايته ــا، فَأَتَته ــصتك  : أن يظهرعليه ــي بق ــصر، أخبرين ــساء م ــيدة ن ياس

وذكـرت مابهـامن حـب يوسـف ؛ فأمرتهـا أن تتـزين بأحـسن زينتهـا، ففعلـت، وجلـست           
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ــ     ــه؛ واغلق ــديهاوهواليعلم مايرادمن ــين ي ــف ب ــف، فوق ــضرت يوس ــرير و أح ــي س ت عل

ــدذلك مرادزليخــا   ــم عن ــن الخــارج؛ فعل ــس م ــةابواب المجل ــتن -الداي ــره ثم ــان عم  وك

و راودتْه الَّتى هـو فـى بيتِهـا عـنْ نَفْـسِه و غَلَّقَـتِ الْـأَبواب                  «: ؛قال اهللا تعالي     -عشرةَ سنة   

  تيه قالَت و              اِنَّـه ثْـواىنَ مـسـى أَحبر عاذَ اللّـهِ اِنَّـهقالَ م ونَ  لَكالظّـالِم فْلِـحـ  .(» ال ي ةآي

)، سوره يوسف23

و لَقَـد همـت بِـه و هـم بِهـا لَـوال أَنْ               :  قـال اهللا تعـالي      .فرمت بتاجها وهمت بـه      : قال

   ه كَذلِكبرْهانَ را بخْلَـصينَ          رمِـنْ عِبادِنَـا الْم اِنَّـه ءĤـشالْفَح و وءالـس نْـهع رِفآيـة  .(.لِنَـص

. لماحـصل عنـده مـن الهـم       : وقيـل   .بردعهـا : وقيـل   هـم بـضربها   : قالوا)، سوره يوسف  24

وكـان البرهـان الّـذي     : قـالوا .انّه هم بهـا كمـا همـت بـه         : والتعويل علي مانقله أهل التّاريخ    

رآه أنه سـمع صـوتاً مـن ورائـه، فالتفـت، فـرأي صـورةٍيعقوب وهـو عـاض علـي يديـه                        

آفمـن هـو قـائم      :  خرجـت كـف مـن الحـاط مكتـوب عليهـا            :وقيـل .اهللا اهللا يوسف  : يقول  

علي كل نف بماكـسبت ؛ ثـم انـصرفت الكـف وعـادت زليخاالمراودتـه، فخرجـت الكـف                     

ــا ــوب عليه ــة مكت ــم   :  ثاني ــاتفعلون  ث ــون م ــاتبين، يعلم ــاً ك ــيكم لحــافظين، كرام وانَّ عل

       قـال .لـي اهللا    واتّقـوا يومـاً ترجعـون فيـه ا        :  عادت فخرجت الكـف ثالثـة وعليهـامكتوب :

ــادر ــي البرهان،ب ــداالباب ،  فلمانظريوســف ال ــه عن ــه فلحقت ــي الباب؛فعــدت زليخــا خلف ال

و اسـتَبقَا الْبـاب و      «:قـال اهللا تعـالي      .فجذبت قميصه فقدته مـن دبـر؛ وإذا ثطفيـر قـدأقبل             

فلمـا  : قـال )ره يوسـف ، سـو 25آيـة  .(» قَدت قَميصه مِنْ دبر و أَلْفَيـا سـيدها لَـدى الْبـابِ      

ــت  ــذي: نظــرت زليخــا إليــه لطمــت وجهها،وقال ــداً أيهــاالعزيز، هذايوســف الّ اتّخــذناه ول

.دخل يراودني عن نفسي 

.؟ »قالَت مـا جـزآء مـنْ أَراد بِأَهلِـك سـوء اِالّ أَنْ يـسجنَ أَو عـذاب أَلـيم                 «:ثُم قالت 

ــة .( ــال )، ســوره يوســف25آي ــالَ : ق ــسى«ق ــنْ نَفْ تْنــى عدراو ــى ــة .(»هِ ، ســوره 25آي

ــف ــاالمجلس     ) يوس ــان ب ــه؛ وك ــاه اهللا من ــسيف، فأنج ــف ب ــضرب يوس ــرأن ي ــم قطفي فه

التعجـل ياقطفير،أنـا    :  فـتكلّم بـإذن اهللا وقـال         – وهـوابن دايـه زليخـا        –صغيرابن شهرين   

نْ كـانَ قَميـصه قُـد مِـنْ         و شَـهِد شـاهِد مِـنْ أَهلِهـĤ اِ         «:قال اهللا تعالي  .سمعت تخريق الثّوب    

و اِنْ كـانَ قَميـصه قُـد مِـنْ دبـر فَكَـذَبت و هـو مِـنَ         ؛قُبل فَصدقَت و هـو مِـنَ الْكـاذِبينَ    

ــم لــم ينطــق الــصبي بعــدذلك حتــي بلــغ  ) ، ســوره يوســف26-27آيــة .(»الــصادِقينَ ثِ
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ـ « �تكلّـم باالمهـدِ   حدانُّطق ، وهذا الصبي أحدمن     ا فَلَميا ر             ـر قـالَ اِنَّـهبمِـنْ د قُـد هقَميـص 

ظــيمكُنَّ عــد ــدِكُنَّ اِنَّ كَي وأقبــل علــي يوســف وقــال)، ســوره يوســف28آيــة .(.»مِــنْ كَي:

و اسـتَغْفِرى لِــذَنْبِكِ  :  وقــال لزليخـا .  الحـديث اليـسمعه أحـد   يوسـف أَعـرِض عـنْ هــذا   

وخــرج قطفيــرمن منزلــه وعــادت ) ، ســوره يوســف29آيــة .(اِنَّــكِ كُنْــتِ مِــنَ الْخــاطِئينَ

.زليخا لمراودته ؛ فأمتنع عليها

 اللّاتي قطّعن أيديهنَّةةةةسوالنِّ-3-4
ــال ــشا: ق ــيوف ــساء األ  ف ــد ن ــاع عن ــة ، وش ــابرالمدين ــه ف  ك ــا علي ــا ، فعتبنه خبره

ـ و قالَ نِـسوةٌ فِـى الْمدينَـةِ امـرَأَةُ الْعزيـزِ تُـراوِد فَ             «:وهوقوله تعالي  هـا عـنْ نَفْـسِه قَـد     ي ت

فلمـا بلغهـا مـن قـولهنّ        ) ، سـوره يوسـف    30آيـة   .(»ى ضَالل مبـين   شَغَفَها حبا اِنّا لَنَراها فِ    

ــأً« ــنَّ متَّكَ لَه تــد ــيهِنَّ و أَعتَ ــلَت اِلَ سانّهــا أقــدمت : قيــل )، ســوره يوســف31آيــة .(» أَر

ـ    «:إليهنَّ صواني األترج وصـحاف العـسل       ، 31آيـة   .(.»لَّ واحِـدة مِـنْهنَّ سِـكّينًا      و آتَـت كُ

ي فيمامـضي ، فـإذا دعوتـك اآلن          إنّـك عـصيتن   : وقالـت .وزينـت يوسـف   ) سوره يوسـف  

فَلَمـا سـمِعت بِمكْـرِهِنَّ أَرسـلَت اِلَـيهِنَّ و           «:فأجابهـا إلـي ذلـك ؛ قـال اهللا تعـالي           .خرجفأَ

احِـدة مِـنْهنَّ سِـكّينًا و قالَـتِ اخْـرُج علَـيهِنَّ فَلَمـا رأَينَـه                 أَعتَدت لَهنَّ متَّكَأً و آتَـت كُـلَّ و        

                      كَـريم لَـكـشَرًا اِنْ هـذآ اِالّ ملِلّـهِ مـا هـذا ب قُلْنَ حاش نَّ وهدِينَ أَيقَطَّع و رْنَهآيـة   .(.» أَكْب

ش والحيـرة   كـن يـأكلن األتـرج باالـسكاكين فنـالهنَّ مـن الـده             : قـال   )، سوره يوسف  31

: ماقطّعن أيديهنَّ وتلوثت بالـدماء ولـم يـشعرن ؛ فقالـت لهـنَّ زليخـا مـا حكـاه اهللا عنهـا                        

نَفْـسِه فَاستَعـصم و     قالَـت فَـذلِكُنَّ الَّـذى لُمتُنَّنـى فيـهِ و لَقَـد راودتُـه عـنْ                « قال اهللا تعالي  

   لَي نَنَّ وجــس لَي ــرُه آم Ĥــ ــلْ م فْعي ــم ــئِنْ لَ ــصاغِرينَ لَ ــنَ ال ــا مِ ــة .(.»كُونً ــوره 32آي ، س

فراودتـه كــل واحـدةمنهنَّ عــن نفــسه   .إنَّ النّـساء خلــون بـه ليعدلنّــه لهــا  : وقيــل )يوسـف 

ثُـم دعتـه زليخـا وراودتـه وتوعدتـه بالـسجن إن لـم               .لنفسها، ثُـم انـصرفن إلـي منـازلهنَّ        

نُ أَحـب اِلَـى مِمـا يـدعونَنى         قـالَ رب الـسج    «:مـاأ خبـراهللا بـه عنـه       : يفعل ؛ فقال يوسف     

، سـوره   33آيـة   .( » اِلَيهِ و اِالّ تَـصرِف عنّـى كَيـدهنَّ أَصـب اِلَـيهِنَّ و أَكُـنْ مِـنَ الْجـاهِلينَ                   

 وكانـت ال    – منـه مـضت إلـي الملِـك ريـان بـن الوليـد                افلما أيـست زليخـ    : قال  )يوسف

ــه  ــرد عن ــت –ت ــداً :  فقال ــي اشــترت عب ــضرب  إنّ ــه ال ــع في ــي ، وال ينف وقداستعــصي عل

ــصاة  ــع الع ــسه م ــدأن أحب ــوبيخ ، وأري ــي  .والتّ ــه مت ــرج عن ــسه ، وأن يف ــك بحب فأمرالمل
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؛ محبـسه ومأكلـه ومـشربه ؛ ففعـل ذلـك          اختارت ؛ فأمرت اسجان  أن يـضيق عليـه فـي             

لـوال  : فأنكره العزيز ، وأمرأن ينفل إلي أجـود أمـاكن الـسجن ، ويفـك قيـده ، وقـال لـه                       

ــك   أ ــك ،  ولكــن إصــبرحتّي ترضــي عن ــن إخراجــك ألخرجت ــستوحش م ن زليخــا ت

.ويطيب قلبها

رؤياالملك وتعبيرها وماكان من أمريوسف وواليته-4-4
 وهوالريـان بـن الوليـد بـن ثـروان بـن أواسـةبن               -وقـداهللا عزّوجـلّ  أن الملـك       : قال

يـا هالتـه ؛     رأي فـي تلـك الليلـة رؤ       –) ع(قاران بن عمـروبن عمـالق بـن الوذبـن نـوح             

ــال  ــه وق ــه خبريوســف؛ فأرســله لملــك الي ــدعاباالمعبرين ، ذكــرت ل ــاي : ف ــره برؤي أخب

ــا  ــي بتأويله ــره  .وأتن ــه ، وأخب ــسجن واجتمــع بيوســف ، واعتذرل ــي ال ــساقي إل ــل ال فأقب

مـا بـالُ النِّـسوةِ الْالتـى     «الأفعـل حتـي ترجـع إلـي الملِـك وتـسأله،        : قـال   .برؤياالملك  

ــدِي ــنَ أَي نَّقَطَّعــة .( ؟ »ه ــف50آي ــوره يوس ــره ،   )، س ــك وأخب ــي المل ــساقي إل ــع ال فرج

خَطْـبكُنَّ اِذْ راودتُـنَّ   مـا «: فاستدعي النّسوة،فأتي بمن كـان يعـيش مـنهنّ ، فقـال الملـك      

مِـنْ سـوء قالَـتِ امـرَأَةُ الْعزيـزِ الْـĤنَ       علِمنـا علَيـهِ  يوسف عنْ نَفْـسِه قُلْـنَ حـاش لِلّـهِ مـا     

حصحادِقينَصلَمِنَ الص اِنَّه نْ نَفْسِه وع تُهدقُّ أَنَا راوسوره يوسف51آية .(.»الْح ،(

زواجه من زليخا-5-4
إنّ زليخاأصابها مـن الحاجـة ماأصـاب غيرهـا ،وابتاعـت الطعـام بجميـع مالهـا ،             : يقال

ــه وإ      ــي طريق ــدت عل ــف ، فقع ــرض ليوس ــن التع ــداً م ــد ب ــم تج ــردة ،فل ــت منف ذا وبقي

ــت      ــت وقال ــة ، فقام ــب عظيم ــي مواك ــدأقبل ف ــزّ    : هوق ــن أع ــبحان م ــف، س يايوس

ــن     ــك م ــا اهللا ، وأن ــه الّ ــهد أن ال ال ــا أش ــصية ، أن ــسادات باالمع ــة ، وأذلّ ال العبيدبالطاع

زليخــا؛ وبكــت وذكــرت حاجتهــا إلــي : مــن انــت؟ فقالــت.فــسألها يوســف .أوالدالنبيــين

ــي منزلهــا، وردعليهــا أم  ــل  الطعــام ؛ فــصرفها إل الكهــا وأموالهــا ، وبعــث لهــا بمــال جزي

ــم اســتأذن اهللا تعــالي فــي زواجهــا؛ فــإذن لــه ؛ فتزوجهــا، ورداهللا عليهــا   وطعــام كثيــر؛ ثُ

يـانبي اهللا    : حسنها وجمالها ؛ فلما دخل عليهاوجـدها بكـراً ؛ فعجـب مـن ذلـك ؛ فقالـت                    

إنـه رزق منهـا    : فيقـال .والّذي هداني إلي دينك ومـا مـسني ذكـرقط، وماقـدرعلي العزيـز       

وقــدحكي الثعلبــي أن العزيزقطفيرلماهلــك بعدعزلــه زوج .عــشرة أوالدفــي خمــسة أبطــن

ــه   ــي كتاب ــماهاالثعلبي ف ــه زليخا،وس ــف بإمرأت ــك يوس ــل: المل ــي .راعي ــي الثعلب –وحك



...يخابررسي تطبيقي داستان يوسف وزل 150

ــه اهللا ــي األرض    -رحم ــسده إل ــل ج ــف أن يحم ــصر،وأوصي يوس ــات بم ــوب م  أن يعق

ـ          ده إبـراهيم ؛ففعـل ذلـك ،ونقلـه فـي تـابوت             المقدسة حتي يدفنـه عندأبيـه إسـحاق وج

من ساج إلي البيـت المقـدس ،وخـرج معـه فـي عـسكره وإخوتـه وعظمـاء أهـل مـصر،                       

ووافق ذلك اليـوم وفاةعيـصو ، فـدفنا فـي يـومٍ واحـد، وكـان عمرهمـا جميعاًمائـة سـنة                       

.وسبعاً ولدربعين سنة، ألنّهما ولداً في بطن واحد، وقبرافي قبرواحد

سفوفات يو-6-4
ولمـا أدركتـه الوفـاة أوصـي إلـي ابنـه أفـرايم أن يـسوس قومـه باالواجـب وأن                      : قال

                      يكون معانـداً ألهـل مـصر الّـذين يعبـدون األوثـان، ويجاهـدهم فـي اهللا حـق جهـاده؛ثُم

قـال اهـل التّـاريخ      : قـال الثعلبـي     .توفّي وكانت زليخا قـد ماتـت قبلـه ،ومـاتزوج بعـدها            

ــ  : ــاً وع ــديعقوب ثالث ــف بع ــاش يوس ــشرين   ع ــة وع ــوابن مائ ــات وه ــنة ، وم شرين س

ودفن في بلـده فعمرالجانـب الّـذي يليهـا وأخـصب ،وقحـط الجانـب اآلخـر ،                   : قالوا  .سنة

فشكا أهله إلي الملك پف فبعـث أفـرايم أن ينقلـه فيدفنـه فـي الجانـب األخـروإن يفعـل                      

ــدفن ســنة فــي    ــك الجانــب ،وقحــط اآلخر،فكــان ي ــاك، فخــصب ذل قاتلــه ؛ فدفنــه هن

ــر؛ هــذاالج ــدفن فــي وســط النّه ــم اجتمعــت اآلراء أن ي ــوا انب، وســنةفي األخــر؛ ثُ ففعل

) ع(ذلــك ، فخــصب الجانبــان ببركتــه ، ولــم يــزل فــي نهرالنّيــل حتّــي بعــث اهللا موســي 

فأمره اهللا أن يحمل تـابوت يوسـف ؛ فأخرجـه ونقلـه إلـي بيـت المقـدس ،فدفنـه هنـاك                       

.   ،وموضع قبره معروف

 في فُنُون األدب
 �������روايت درشيوة آغازگري -7-4
ــد  ــدين احم ــهاب ال ــويري،ش ــصة    درالن ــه ق ــنجم، ب ــن پ ــسم دوم ازف ــارم ازق ــاب چه ب

والدت يوســف زنــدگي يعقــوب و داســتان بــا .اســتپرداختــهبــن يعقــوب ، يوســف 

.گرددميزاغآوبنيامين 


  درروايتمل خارق العادهاعوتناسب وعدم تناسب بررسي -8-4���
����
ــتان درا ــن داس ــش عي ــل ونق ــارقام ــادهخ ــا -الع ــزه ودع ــذيربوده ودر -معج ــه پ توجي

مــدن كــودك دوماهــه آ بــه ســخن در-1: ازايــن عوامــل عبارتنــد.مؤثرنــد داســتانپيــشبرد

ــد ــه اذن خداون ــن «:ب ــالمجلس صــغير اب ــان ب ــوابن -شــهرينوك ــةوه ــتكلّم -زليخــاداي  ف
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ــإذن ــة األرب(»اهللاب ــا  نهاي ــي ت ــتورخداوند   ازدواج-2)16: ، ب ــه دس ــف ب ــا بايوس : زليخ

ــمِ اســتأذن اهللا تعــالي فــي زواجهــا، « ــة األرب(.»فتزوجهــاثُ ــا نهاي ــي ت جــوان و-3)29: ، ب

ــا  ــدن زليخـ ــد،پس از زيباشـ ــه اذن خداونـ ــفبـ ــسنها  د رو« .:ازدواج بايوسـ ــا حـ  اهللا عليهـ

ــا ــة(.»وجماله ــا   األرب نهاي ــي ت ــددوقلو  -4)29: ، ب ــنج فرزن ــدن پ ــه دنياآم ــال«:  ب ــه :فيق ان

.)30: ، بي تا  األرب نهاية(. » أبطنخمسة أوالد في عشرةرزق منها 

ــي  ــه نظرم ــد ب ــه رس ــن درك ــراي ــرخالف ديگراث ــارآب ــايع ، ث ــاهراً وق ــروري ظ غيرض

.ندارد وجودضدونقيضو

األرب في فُنُون 
 �نهاروايت در نامفهومگنگ ووقايع بررسي -9-4
األدب
ــامفهومي -1 ــة ن ــن  واقع ــه دراي ــشم    ك ــه چ ــتان ب ــيداس ــل  ،خوردم ــواهي دادن طف گ

ــة زليخــا  ــة داي ــا.اســتدوماه ــاره شــدن  اوتنه ــنيدن صــداي پ ــه ش ــراهب ــينپي -گــواهي م
ــز  .دهــد ــه ممكــن اســت عزي ــه چگون ــيباشــنيدن ايــن ســخن پــي ب ــرده ب ــاهي يوســف ب گن

ــدون -2؟باشــد ــتان ب ــهداس ــدار  وپرداخــتمقدم ــاجراي دي ــه م ــل وزليخــايوســفب وقف

ــه  ــط داي ــردن درهاتوس ــيك ــردازدم ــن .پ ــدون اي ــه او ب ــه داي ــد را ازك ــارمنع كن ــن ك ،اي

ــهنگــام -3.شــودقــدم مــيپــيشدرايــن كــارنيز زليخابــه هريــك ،ع زنــان درمجلــستجم

ــارنج وعــسل داداز ــان ن ــان نرفتــهســخني ازكــاردوزن ــه مي ــه قــرآن اســتنادمياســتب - وب
ــي  -4.دورز ــات ب ــه اثب ــه ب ــف باتوج ــاهي يوس ــزگن ــط ازچراعزي ــه  زليخفق ــت ك اخواس

ومجازات ديگري براي اودرنظرنگرفت؟اظهارندامت وتوبه كند

:األرب في فُنُون األدب�
نهاپايان بندي روايتبررسي -10-4
:گيردبارخ دادن حوادث زير شكل مينهاية األربپايان بندي درروايت 

ــا اهللا ، وأ «:يوســفايمــان آوردن زليخادرحــضور-1 ــه الّ ــا أشــهد أن ال ال ــن  أن ــك م ن

ــين ــة األرب(.»أوالدالنبي ــا نهاي ــي ت ــا ازدواج يوســف و-2)29:، ب ــدزليخ ــه اذن خداون «:ب

 جــوان -3) 29:، بــي تــا   األرب نهايــة(.»ثُــمِ اســتأذن اهللا تعــالي فــي زواجها،فتزوجهــا    

ــا ــدن زليخـ ــد پس ازشـ ــت خداونـ ــه خواسـ ــف بـ ــسنها ردو«:ازدواج بايوسـ ــا حـ  اهللا عليهـ

ــا ــة(. »وجماله ــا   األرب نهاي ــي ت ــاح-4)29:، ب ــدنب ص ــال«: فرزندش ــا  :فيق ــه رزق منه ان
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ــن  ــسة أبط ــي خم ــشرة أوالد ف ــة(. »ع ــا   األرب .نهاي ــي ت ــا -5)30:، ب ــرگ زليخ ــدا م درابت

).53:، بي تا  األرب نهاية(.»ثُم توفّي وكانت زليخا قد ماتت قبله«:وسپس يوسف

ــي -5 ــي ويژگ ــشترك در روايــ  بررس ــاي م ــاي تـه ـــهـچه انةـارگ
 األرب فـي فُنُـون      ��
 نهـا روايـت  و ردوسي، جـامي وخـاوري    ـنسوب به ف  م

احمدالنويري ،األدب
ــف  -1 ــافتن يوس ــرورش ي ــاردرهر: پ ــف  چه ــت يوس ــد   رواي ــوان فرزن ــه عن ــزدب ن

ــيزليخــا ــرورش م ــدپ ــد-2.ياب ــراهن يوســفه شــدن دري ــاردرهر: پي ــتچه هنگــام رواي

كنــدپــرده دري مــياــــزليخوشــودپيــراهنش دريــده مــيســف ازدام زليخــاگــريختن يو

.شـود زنـداني مـي   يوسـف توسـط عزيـز     ،سـرانجام وانـدازد بـه گـردن اومـي     راوگناه خـود  

ــان-3 ــان نــزدروايــتچهــاردرهر: بريوســفراخــود عرضــه كــردن زن ــد زن يوســف رفتن

ــاريرااـه زليخــاوخواســتندكواز ــشق ي ــددرع ــامرااووكن ــدرواك ـــســپس خ، گردان ودـ

ــررا ــه كرب ــداوعرض ــادن ــه يوس ازت ــام گيرندك ـــاوك ــت  ـ ــه خواس ــديق ب ــدآن ة ف ص پلي

ــي داد ــخ منفـ ــايي ازمالمـــت-4.هاپاسـ ــاردرهر: رهـ ــاچهـ ــت زليخـ ــايي  روايـ ــراي رهـ بـ

زنـان  .كنـد برآنـان عرضـه مـي     يوسـف را  ودهـد مجلـسي ترتيـب مـي     ازمالمت زنـان مـصر    

ــرنج دردســت داشــتند درحــالي كــه كــارد  ــشاهدوت ــال يوســفةبام ــهجم ــرَن ب ج جــاي تُ

روايـــتچهـــاردرهر.زنـــدانشـــدن يوســـف ازآزاد-5.بريدنـــدرا خـــودهـــاي دســـت

يوســف آورنــد اوونــزدكننــدزنــدان آزادازيوســف راخواهــدهنگــامي كــه پادشــاه مــي

ــاه ــيازپادش ــدم ــده را  خواه ــت بري ــان دس ــه زن ــردآورد ك ــسي گِ ــت  درمجل ــت دس وعل

ــدن را ــاازبري ــان جوي ــه .شــودآن ــال آن ب ــشكيل جدنب ــهنگــام ت ــرسهل ــان ب ــيزن ــاهي ب گن

ــي وســفي ــهادت م ــدو ش ــي  نيززليخادهن ــاه خــوداعتراف م ــه گن ــدب ــستن -6.كن ــت شك  ب

ــا -7 ــان آوردن زليخـ ــتن -8 ايمـ ــت خواسـ ــايي   -9 حاجـ ــاجواني وزيبـ ــافتن زليخـ  بازيـ

ــيزگي را ــا-10ودوشـــ ــتان -11. ازدواج يوســـــف وزليخـــ ــان داســـ مـــــرگ قهرمانـــ

.پذيردپايان مي-يوسف وزليخا-قهرمانان روايت داستان بامرگ چهاردرهر.

ــراقبررســي -6 ــه فردوســي،هــا روايــتوجــوه افت ــسوب ب جاميي من
 األرب في فُنُون األدب؛احمدالنويري�
نهاروايت ووخاوري 
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ــه فردوســي -1 ــةدرروايــت منــسوب ب ــا د األربو نهاي ــدگي دراســتان ب برگــرفتن زن

،شــودمــي شــروعوبنيــامين وتولــد يوســف درطــول داســتانرنــگ اوپــروحــضوريعقــوب 

بــه ت عــشق ودلــدادگي زليخــا  وريــمحداســتان بــا روايــات خــاوري وجــامي  درامــا

نهايــةروايــت منــسوب بــه فردوســي وغــازآتــوان گفــت كــه مــي.گــردديوســف آغــازمي

گونــه هــيچروايــات جــامي وخــاوري  ودنــقــرآن داراألرب، همــاهنگي بيــشتري بــا  

ــا  ــشابهي بـ ــد تـ ــرآن ندارنـ ــت -2.قـ ــي  درروايـ ــه فردوسـ ــسوب بـ ــي ده روزه ،منـ  طفلـ

طفلـــي األربنهايـــةروايـــت در وكي ســـه ماهـــهكـــودخـــاوريجـــامي وودرروايـــت 

نآداســتان قــردر.دهــدمــي پــاكي يوســف گــواهيربــ-كــه پــسرِداية زليخــابود-دوماهــه

 اسـت  سـن وسـال اوحرفـي بـه ميـان نيامـده           از و شـده اشـاره   گـواهي دادن شخـصي      بـه   نيز  

.» شــاهِد شَـهِد مِــنَ الْكــاذِبينَ  و ــوه و قَتدــل فَــصمِــنْ قُب قُـد هاِنْ كــانَ قَميــص Ĥلِهــ؛ مِــنْ أَه و

)،ســوره يوســف26-27آيــه (.»اِنْ كــانَ قَميــصه قُــد مِــنْ دبــر فَكَــذَبت و هــو مِــنَ الــصادِقينَ

هــا گفتــه شــده اســت كــه شاهدپــسرعموي زليخــا همــراه عزيــز مصربودودربعــضي ازنقــل .

ــسربچه  ــت شــده كــه اوپ ــي   رواي ــد وبرب ــه ســخن درآم ــواره ب ــه بودكــه درگه -اي ســه ماه
لـــذا تمـــامي روايـــات . )66 : 1384يعقـــوب جعفـــري ، .(گنـــاهي يوســـف شـــهادت داد

ــاقرآن مطابقــت دارنــد   درروايــات جــامي وخــاوري زليخــا -3.دركــودك بــودن شــاهد ب

ــي    ــين م ــة ني ــرراه اوخان ــف، برس ــدار يوس ــراي دي ــا او را  ب ــازد ت ــردس ــت  ،بنگ ــا دررواي  ام

درقــرآن بــه .نــشيند زليخــا تنهــا بررهگذاريوســف مــينهايــة األربمنــسوب بــه فردوســي و 

ــاره  ــوع اشـ ــن موضـ ــتايـ ــشده اسـ ــا  -4. اي نـ ــي زليخـ ــه فردوسـ ــسوب بـ ــة منـ  درمنظومـ

ــه  ــان آورده ودرمنظوم ــستن   درمحــضريعقوب ايم ــام شك ــاوري زليخاهنگ ــامي وخ ــاي ج ه

ــت  ــان آورده اسـ ــت ايمـ ــت .بـ ــة درروايـ ــان نهايـ ــضريوسف وهمراهـ األرب زليخادرمحـ

را بـــر زبـــان جـــاري» الإالـــه الّـــا اهللا وأنـــك مـــن أوالدالنبيـــين«اوايمـــان آورده وكلمـــة 

ــي ــازدم ــاره  . س ــن موضــوع اش ــه اي ــرآن ب ــشده اســتدرق ــه  -5. اي ن ــسوب ب ــت من  دررواي

فردوســـي ، زليخـــا ازيعقـــوب خواســـت كـــه او را مـــسلمان وجـــوان كنـــد و بـــه وصـــال 

ــان  ــف برس ــه .ديوس ــوب  لحظ ــازل   يعق ــر اون ــل ب ــه جبرئي ــگ كردك ــداي درن ــتش  : وگف

ــرآورد  ــدحاجات اورا ب ــن   ،خداون ــا ك ــقّ اودع ــونيز درح ــرد و    . ت ــا ك ــوب دع ــپس يعق س

در روايـــات جــامي وخـــاوري ، زليخـــا جـــواني  .هــاي خـــود رســـيد زليخــا بـــه خواســـته 
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ــف،زليخا     ــاي يوسـ ــرد و بادعـ ــت كـ ــف درخواسـ ــال را ازيوسـ ــايي و وصـ ــايي، بينـ وزيبـ

 امادرهنگـــام دعـــا بـــراي وصـــال ،ي ، زيبـــايي و بينـــايي خـــود را بـــه دســـت آوردجـــوان

ــت          ــرد وگف ــراوابالغ ك ــد را ب ــالم خداون ــد وس ــازل ش ــل براون ــه جبرئي ــرد ك ــگ ك درن

درروايــت .خداونــد عقــد تــو را درعــرش بــسته اســت، لــذا زليخــا را بــه عقــد خــود درآور :

ــة ــام نهاي ــا ازيوســف طع ــا تنه ــدم - األرب زليخ ــرد-گن ــن  .  درخواســت ك ــه اي ــرآن ب درق

ــاره ــه فردوســـي زليخـــاجواني  -6. اي نـــشده اســـتموضـــوع اشـ ــة منـــسوب بـ  درمنظومـ

ــت         ــي در رواي ــسيارپر رنگ ــش ب ــه نق ــوب ك ــاي يعق ــود را بادع ــيزگي خ ــايي ودوش وزيب

.شودآورد و دختري شانزده ساله ميدارد به دست مي

وانـارغهراوـچةدـاينـ  ستيكي شانزده ساله دخت جوان    

)157 :1316سوب به فردوسي ،من(

يوسـف اسـت كـه ايـن معجـزه را          خـاوري ،خـودِ   جـامي و  هـاي   كـه درمنظومـه   درحالي

شــوددختــري هجــده ســاله مــيدعــاي اوبــاليخــاز،يــت جــاميارودرودهــدصــورت مــي

.نشده استاي به سن اودرروايت خاوري اشارهو

هژده سالهشد  پس ازچل سالگي اله     ـشت چـ  راگيشرـي پيـوانـج

)725 :1370جامي،(

ــةدرروايــت  ــاپــس اززليخــا األربنهاي ــه ازدواج ب ــدجوان يوســف ب خواســت خداون

ن بــه ايــن آدرقــر. )29:، بــي تــا األرب نهايــة (. »الهــاميهــا حــسنها وجلَاهللا عد َرو«.گــرددمــي

بــهراي يعقــوب زليخــادرروايــت منــسوب بــه فردوســ-7.اي نــشده اســتموضــوع اشــاره

يوســـف  األرب، نهايـــةوجـــامي ، خـــاوري امـــا درروايـــات ،آوردعقديوســـف درمـــي

ــال او ــد راوص ــت وخداون ــه اوازخداوندخواس ــير پــس   .اذن ازدواج دادب ــي تفاس دربرخ

ــز   ــرگ عزي ــسند ، ازم ــف برم ــشيند اويوس ــي ن ــاوم ــازليخ ــي ب ــاس م ــرداوتم ــاهم گي وب

ــي ــدازدواج م ــدام از    ؛كنن ــاهيچ ك ــسيري ب ــت تف ــن رواي ــذا اي ــست   ل ــق ني ــات منطب  رواي

ــرآن  ــاره ودرق ــن موضــوع اش ــه اي ــشده اســتاي ب ــي -8.ن ــه فردوس ــسوب ب ــت من دررواي

ــه يوســفسردشــدن عــشق زليخــاپــس از ــسبت ب بادعــاي يعقــوب عــشق يوســف دردل  ن

شــنيدن نجــواي يوســف خــاوري زليخــا بــاجــامي وهــاي ودرمنظومــهگيــردجــاي مــيزليخا

 األرب نهايـة درروايـت   .آمـد مِهـر برسـر ،خواسـت  رامـي  زليخـا ةعـشق ومحبـت دوبـار     كه  
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خواســت ازعــشق ودلــدادگي يوســف وزليخــا بــراي ازدواج ســخني بــه ميــان نيامــده وتنهــا

.اي نــشده اســت بــه ايــن موضــوع اشــارهنآدرقــر. دخيــل بــوده اســتدرايــن امــرخداونــد

پايــــان  -يوســــف وزليخــــا -روايــــت داســــتان بــــامرگ قهرمانــــان    چهاردرهر-9

ــه فردوســي بــسيارسطحي وســرد .پــذيردمــي ــه ايــن مــاجرادرروايــت منــسوب ب ــه ب پرداخت

ــه شــده اســت كــه    شــده و ــان ســخن گفت ــرگ هردوقهرم ــه صــراحت ازم ــاآن دو ب ــم ب ه

 وداده شــدهبهـا بـه او قهرمـاني كــه درروايـت فردوسـي بيــشتر   رسـد بـه نظرمــي . ميرنـد مـي 

ــان   ــامرگِ اوپاي ــاً ب ــه اثرتقريب ــه يوســف و پذيرفت ــه. زليخــا،يعقــوب اســت ن ــاي درمنظوم ه

ــاجرا جــامي و ــري م ــرگ زليخــا  وتراســت گــستردهخــاوري  پرداخــت هن ــا-م ــدكي ب ان

ــي ــه ازبـ ــدروزتأخيركـ ــي،براثرمـــرگ يوســـفه هوشـــي چنـ ــشمه مـ ــرد سرچـ ــه -گيـ بـ

اشــاره بــه ايــن امــرگــذرابــسيارسطحي ونهايــة األربدرروايــت .شــودتصويركــشيده مــي

ن بــه ايــن موضــوع آ درقــر.كنــدحلــت مــييوســف ر،وســپسزليخــاشــده اســت كــه ابتــدا

 فرزندنــشده ي بــه داشــتناجــامي وخــاوري اشــارهروايــات در-10.اي نــشده اســتاشــاره

ــة األربروايــت .اســت ــه رزق منهــا «قلــوپــنج فرزنــددونهاي خمــسةوالد فــي عــشرة أ ان

 بـراي آنـان     و روايـت منـسوب بـه فردوسـي سـه فرزنـد            )30:، بـي تـا      نهايـة األرب  . (»أبطن

.اي نشده استقرآن به اين موضوع اشارهدر.كندميذكر

ما سه فرزندشانايزد   بدادپيوندشان  به هم ساخته مِهرو

)163 :1316منسوب به فردوسي،(

زنــداني شــدن  اوري پــس ازـامي وخـــمنــسوب بــه فردوســي ،جــ   درروايــات-11
ــف  زليخ ــيـيوسـ ــشيمان مـ ــردداپـ ــاوگـ ــدار بـ ــه ديـ ــه بـ ــياودايـ ــدانازورود مـ بانزنـ

ــا خواهــدمــي ــي ب ــه نرم ــداوكــه ب ــا.رفتاركن ــت درام ــةرواي ــز األربنهاي ازيوســف عزي
ن بــه آدرقــر. رفتاركننــداومهربــاني بــاكــه بــاخواهــدمــأموران مــي وازكنــددلجــويي مــي

منـــسوب بـــه فردوســـي ،جـــامي درروايـــات-12.اي نـــشده اســـتايـــن موضـــوع اشـــاره
ــ ــاوري هنگ ــهامي ـوخ ــامجويي  زليخــاك ــيازيوســف تقاضــاي ك ــدم ــرس يوســف،كن ت

بـــه قـــرآن اســـتناد األربنهايـــةروايـــتاماه كـــرد وخـــشم عزيـــز رامطـــرح دازخداونـــ
اودتْـه الَّتـى هـو فـى        و ر «. دكنـ اشـاره مـي   بـه تـرس يوسـف ازخداونـد       قـرآن نيـز   .ورزدمي

ــ   ــأَبواب و قالَ ــتِ الْ ــسِه و غَلَّقَ ــنْ نَفْ ــا ع ــتبيتِه يه نَ   تــس ــى أَح بر ــه ــهِ اِنَّ ــاذَ اللّ ــالَ مع ــك ق لَ
اي  از او تمنّــ ،و آن زن كــه يوســف در خانــة او بــود    «:»مثْــواى اِنَّــه ال يفْلِــح الظّــالِمونَ   
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يوســف . بيابــه ســوي آنچــه بــراي تــو مهياســت :  درهــا را بــست و گفــت ،كــامجويي كــرد
ــه خــدا : گفــت  ــرم ب صــاحب نعمــت مــن اســت ، مقــام مــرا   ] عزيــز مــصر[ او ، پنــاه مــي ب

ــه او ظلــم و خيانــت كــنم ؟ آيــا م( گرامــي داشــته  بــه يقــين كــه ســتمگران ) مكــن اســت ب
ــوند    ــي ش ــتگار نم ــه (» .رس ــف 23 آي ــوره يوس ــه  .)، س ــسران گفت ــضى از مف ــه  بع ــد ك ان

ــىر«منظــور از  در اينجــا عزيــز مــصر اســت كــه يوســف را خريــده بــود و جايگــاه او را   » ب
ــو   ــرده ب ــو ك ــالقنيك ــت    »ب  ر«د و اط ــايع اس ــار، ش ــاحب اختي ــرور و ص ــه س ــر .ب ــه نظ  ب

 هرچنــد كــه احتمــال اول قــوت بيــشترى ،ه اســتيــرســد كــه هــر دواحتمــال قابــل توجمــى
ــري، (.دارد ــذا.)6.ص 1384جعف ــتل ــةرواي ــك ،  األربنهاي ــي نزدي ــتان قرآن ــه داس ــرب ت
ــي ــدم ــات-13.نماي ــاوري   دررواي ــامي وخ ــي ،ج ــه فردوس ــسوب ب ــازلمن ــس يخ درمجل

ــارد   ــرنج وك ــان تُ ــه زن ــاني ب ــيميهم ــدم ــا،ده ــةام ــسل   األربدر نهاي ــارنج وع ــان ن ــه آن ب
ــي ــدم ــاردده ــه راوك ــرب ــتناآن ق ــيداس ــدم ــرآن .كن ــتان ق ــزدرداس ــاني ــس درزليخ مجل

تمـــامي روايـــات ايـــن موضـــوع درلـــذا،دهـــدوتـــرنج مـــي بـــه زنـــان كـــاردميهمـــاني
ة مِـنْهنَّ سِـكّينًا و قالَـتِ اخْـرُج علَـيهِنَّ           كُـلَّ واحِـد    و آتَـت  «اسـت همانندقرآن بيان شـده     

                            لَـكـشَرًا اِنْ هـذآ اِالّ ملِلّـهِ مـا هـذا ب قُلْـنَ حـاش نَّ وهـدِيـنَ أَيقَطَّع و رْنَـهأَكْب نَهأَيا رفَلَم
زايـد افبـدان مـي   نيـز عـسل را   األرب نهايـة تنهـا روايـت     ). ،سـوره يوسـف    31آيـه (.»كَريم.
ــات-14 ــي ، دررواي ــه فردوس ــسوب ب ــامي وخــاوريمن ــرگ عززليخــاج ــس ازم ــز ازپ ي

از األربنهايــة امــادر ؛ســازدنــي بــست مــيونــشيندمــياورهگــذارعــشق بــه يوســف بــر
ن بـه ايـن    آ درقـر  .كنـد  مـي  –گنـدم   -وتقاضـاي طعـام     نـشيند مـي اورهگـذار بـر شدت فقر 

ــاره  ــوع اشـ ــت موضـ ــشده اسـ ــ-15.اي نـ ــ  اتـدرروايـ ــي ،جـ ــه فردوسـ ــسوب بـ امي ـمنـ
بــه قــصرخودرااو،بينــدمــيودـرهگذرخــبــرراخاـامي كــه زليـــيوســف هنگــاوريـوخــ
فرســتد،بــه خانــة خــويش مــيرااوزليخــايوســف باديــدن نهايــة األرب امــادر .فرســتدمــي

ــه اوامــوالش را ــدبرمــيب ــرعــوگردان ــه وگنــدم بــسيارل فــراوان ديگــرامــوا،نآالوه ب اوب
.اي نشده استن به اين موضوع اشارهآ درقر.دهدمي

نتيجه گيري-7
ــي  ــات م ــي رواي ــل و بررس ــه         از تحلي ــه منظوم ــت ك ــوان نتيجــه گرف ــامي ت ــاي ج ه

ــتان   ــرح داس ــاوري در ش ــشتركوخ ــواردي جز م ــوده و در م ــ ب ــاتيي ي ــشم  اختالف ــه چ  ب

ــي ــن  م ــه اي ــاتخــورد ك ــسوب   اختالف ــا يوســف و زليخــاي من ــسه ب ــي  در مقاي ــه فردوس ب

ــر . چــشمگيرتر اســت  ــرچهــاردر ه ــت ديگــر   ، اث ــر رواي ــيش از ه ــرآن ب ــت ق ــورد  رواي م
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ــرار گرفتــه ــه فردوســي تنها و اســتفاده ق ــه تــورات توجــه داشــته  روايــت منــسوب ب بيــشتر ب

ــتا ــاده        . س ــارق الع ــل خ ــود عوام ــدم تناســب وج ــب و ع ــي تناس  معجــزه و -در بررس

 تـورات از زبـان كعـب احبـار بيـان شـده و        روايت منـسوب بـه فردوسـي بـا اسـتناد بـه         -دعا

-درروايــات متناســب بــه نظرمــيالعــاده ي ايــن اثــر قــوي بــوده و عوامــل خــارق جنبةمــذهب
.رسد

همي كعب احبار گويد نخست         روايت من از كعب دارم درست

)1316:65منسوب به فردوسي ،(

ــد      ــاعران از زاويةدي ــون ش ــاوري چ ــامي و خ ــت ج ــا در رواي ــرح    ام ــه ش ــود ب  خ

انـد  اي بـر ايـن حكايـت متـصور شـده     هـاي خـود دنبالـه   داستان پرداخته و بـا خيـال پـردازي    

ــذهبي داســتان ضــعيف    ــه نظــر مــي رســد   جنبةم در پرداخــت  األرب نهايــةروايــت . ب

 دربررســي وقــايع ظــاهراً .نمايــد ايــت منــسوب بــه فردوســي نزديــك تــر مــيداســتان بــه رو

ــي ــن و غيرضــروري م ــه اي ــوان گفــت ك ــه فردوســي  ت ــسوب ب ــت من ــايع دررواي ــةنها و ق ي

ــه شــده   االرب ــه كــار گرفت ــراي برجــسته كــردن عــصمت يوســف ب ــد ب ــت ،ان ــا در رواي  ام

ــهجــامي و خــاوري  ــي ب ــه نظرم ــه  خــصوص جــامي ب ــشين زليخاب رســد كــه وجودعــشق آت

اورا ) ع(يوســف رنــگ وبــوي عرفــاني بــه داســتان بخــشيده وجذبــة جمــال حــسن يوســف  

ــشق وعاشــقي   ــة ع ــه ورط ــت  .كــشيده اســتب ــايدبتوان گف ــذا ش ــه ل ــل  ك ــه دلي ــن دواثرب اي

در بررســي .انــدداشــتهنمــودن شخــصيت زليخــا   تر ســعي در برجــسته  ،عرفــاني بــودن  

ــي   ــبهم م ــگ و م ــيض و گن ــث   رخــدادهاي ضــدو نق ــن رخــدادها باع ــه اي ــت ك ــوان گف ت

عناصــر  در مقايــسة روايــات يــاد شــده.شــود  تــضعيف داســتان مــيوســردرگمي مخاطــب 

ــة  ــاده و    چهارگان ــارق الع ــل خ ــايع ظاهراًغيرضــروري ، رخــدادهاي ضــدونقيض ، عوام وق

ــب     ــي موج ــه همگ ــبهم ك ــگ وم ــايع گن ــاط    « وق ــدم ارتب ــذابيت ، ع ــدم ج ــستگي ، ع خ

:شوندشوند ، به ترتيب زير رده بندي ميمي» منطقي بين وقايع 

ــي    -1 ــه فردوس ــسوب ب ــاي من ــف و زليخ ــوع  (  يوس ــا مجم ــورد 17ب ــامل) م : ،ش

6وقــايع گنــگ ومــبهم .مــورد2 مــورد، وقــايع ظــاهراً غيرضــروري 7العــاده  خــارقعوامــل

.مورد2رخدادهاي ضدونقيض .مورد
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ــف -2 ــا    يوس ــاوري ب ــامي وخ ــاي ج ــوع( و زليخ ــورد 19مجم ــامل) م ــل: ،ش -عوام
.  مــورد7وقــايع گنــگ ومــبهم .  مــورد7 مــورد، وقــايع ظــاهراً غيرضــروري 4خــارق العــاده

.مورد1ونقيض رخدادهاي ضد

ــا نهايــة األرب-3 مــورد ،وقــايع 3عوامــل خــارق العــاده : ، شــامل)  مــورد7مجمــوع (ب

ــامفهوم  ــگ و ن ــورد4گن ــاهراً غيرضــروري وضــدونقيض وجــود    .م ــايع ظ ــر وق ــن اث در اي

.ندارد

رواياتدر وجود عناصر مؤثر–1جدول

يوسف 

وزليخاي

عوامل 

خارق 

العاده

وقايع 

ظاهراًغيرضروري

وقايع 

گنگ 

ومبهم

دهاي رخدا

ضدونقيض
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.قرآن كريم-1
ــامي ،-2 ــدالرحمن،  ج ــدين عب ــگ ،1370نورال ــت اورن ــضي  هف ــصحيح مرت ــه ت ، ب

.مدرس گيالني، چاپ ششم، گلستان كتاب
ــوب ،  -3 ــا ، يعق ــري ني ــصرشاه ،1384جعف ــاه تاق ــة   : ازقعرچ ــورة مبارك ــسير س تف

.،چاپ اول،انتشارات قميوسف
ــضل اهللا،  -4 ــيرازي ، ميرزاف ــاوري ش ــا ، 1369خ ــف وزليخ ــصص (يوس ــسن الق ،)اح

.چاپ اول ، انتشارات نويدشيراز
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ــسين-5 ــايي، محمدحــــ ــسيرالميزان،1375،طباطبــــ ــشرفرهنگي ،تفــــ مركزنــــ
.،تهرانرجاء
ــن الحــسن، -6 ــضل ب ــان،مج، 1379طبرســي،ابوعلي اف ــع البي ــد  م ــه كوشــش احم ب

.بهشتي ومحمدمفتح، چاپ مكرر،انتشارات داراالحياء التراث العربي
.، تهرانيوسف وزليخا،1316فردوسي ،ابوالقاسم، -7
ــت جــام ،1352خــانلري،پرويز،ناتــل-8 ــسيرفارسي ترب ،چــاپ يوســف وزليخــا ازتف

.ششم، چاپخانة سپهر،تهران
رات،تلمود،انجيـــــل داســـــتان پيـــــامبران درتو،1384يـــــزدان پرســـــت،حميد،-9
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.دارالكتب والوثائق القوميه، قاهره

ترجمــة ، األرب فــي فنــون األدب�����
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