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چكیده 
بازگویی ادیبانۀ روایت های تاریخی و دینی که در این مقاله «بازروایت تاریخ دینی» ناا ناااده هاده ،هراواره یزای از یا
نویسندگان و هعرا بوده است .یزی از مامترین جریانهای بازروایت تاریخ دینی فارسی در منظومههای یاودی دیده مایهاود
که احتراالً از دورۀ مغول و به واسطۀ اهعار هاهین هایرازی (اواساق نارن  8هاا ،))...معارار حاافر ،روای ماییابناد .ایان
بازروایتها محصول اضافه هدن افزودههایی به داستانهای ارلی کتاب مقدس هستند .در ایان مقالاه بر ای از منظوماههاای
تاریخی دینی با ارل آنها در کتاب مقدس تطبی داده هده است .با بررسی بازروایتهای یاودی به این نتیجه مایرسایم کاه
ترامی افزودههای این منظومهها یزی از الگوهای تفسیری ،توسعهای و متدا ی را دنبال میکند .در الگاوی تفسایری ،راوی باا
بیان دلیل ،انگیزه یا نو ی هرح ،اباا ها ،تنانضها و نطعه هاایی گام هاده از روایات تاوراتی را تزریال مایکناد .در الگاوی
توسعهای افزودهها معطوف به مخاطب هستند؛ زیرا کارکرد آنها تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب از طریا فااساازی اسات .در
الگوی متدا ی ،افزوده ها معطوف به راوی (تولید کنندۀ بازروایت) هستند؛ زیرا از یک سو میزان تسلق او بر روایاا را نشاان
میدهد و از سوی دیگر نیت او را در ایجاد پیوند میان رویدادهای بیربق در سا تار یا گفتران متنی یا غیر متنی .با توجاه
به اینزه هر سۀ این الگوها در ضرائم تورا نیز به هرین رور کاربرد داهاته اسات ،بناابراین باه احتراال نریاب باه یقاین
ها ران متأ ر ،الگوهای مذکور را از این ضرائم انتباس کرده اند .از آنجا که این ضرائم ود بر اسااس و باا تزیاه بار سانت
هفاهی و ادبیا امیانه تألیف هده اند ،بازروایتهای تاریخی آنها نیز به روایتهای امیانه بسیار نزدیک میهوند.

کلیدواژه:روایت ،بازروایت ،تاریخ دینی ،یاود

مقدمه
بازتولید یا بازگویی روایتهای تاریخی دینی ،به هیوۀ ادبی ،که هاید بتوان آن را به ا تصار «بازروایت تااریخ دینای»
نا نااد ،هرواره یزی از ی ادیبان فارسزبان بوده است .وجاود حراساههاای متعادد دینای ،باه ناوان یزای از
ها ه های حراسۀ تاریخی (رفا ،)3 :9731 ،گرایش ها ران باه باازگویی روایاتهاای تااریخی -ماذهبی را نشاان
می دهد .البته با توجه به اهریت تاریخ مذهب ،این گرایش از نوع حراسه فراتر میرود و به انواع دیگر ادبی نیاز وارد
میهود؛ منظومههایی از نبیل هرایوننامه (زجاجی 9787 ،و هراو 9711 ،و آیادنلو ،)73 -55 :9711 ،انای القلاوب
(امامی )9711 ،و یوسف و زلیخا (ریاحی 9735 ،و فردوسی 9771 ،و جامی )9733 ،گرچه حراسی نیساتند ،اماا هار
یک به هیوهای ،تاریخ دینی را بازتولید نرودهاند (برای مشاهدۀ فارستی از این منظومههاا ر :...ف حتای .)9719 ،از
آنجا که در ایران ،ادیان توحیدی دیگر ،نظیر آیین زردهت ،یاودیت و مسیحیت نیز تا حدی روای داهته و این ادیاان
تأثیرهای فراوانی از فرهنگ ایرانی -اس می پذیرفتهاند (ر :...سیفولت  ،)99 :9711 ،هعرای غیار مسالران نیاز باا
الاا از جریان اس می ،تاریخ دینی ود را به رور ادبی بازتولیاد کاردهاناد؛ هااید زراتشاتناماه (پاددو)9778 ،
هنا تههدهترین منظومه در این گونۀ ادبی باهد.
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یزی از مامترین جریانهای بازروایت تاریخ دینی در منظومههای یاودی دیاده مایهاود (بارای توضایحا بیشاتر
درباارۀ ایاان متاون ر :...الزار 71 :9781 ،و نااوروزی 11-911 :9711 ،و  .)Gindin, 2014: 7در منظومااههااای
تاریخی دینی یاودی که احتراالً از دورۀ مغول و به واسطۀ اهاعار هااهین هایرازی (اواساق نارن  8هاا ))...روای
می یابند ،ها ران یاودی ساکن ایران رویدادهای تاریخی ااد تیا را باه هایوۀ ادبای بازروایات ماینرایناد .ایان
بازروایتها محصول اضافه هدن افزودههایی به داستانهای ارلی تورا و به هرین دلیل با روایا ارالی ،متفااو
هستند .بخشی از این افزودهها نتیجۀ نیت ادبی و داستانسارایی راوی اسات؛ اماا بسایاری از ایان افازودههاا در
ضرائم تورا  ،مانند تلرود و میدراش آمده اسات و راوی ایان اضاافا را پا از تطبیا باا گفتراان صار ،وارد
بازروایت ود کرده است .از آنجا که این ضرائم ود بر اساس و با تزیه بر سنت هفاهی و ادبیاا امیاناه تاألیف
هده (در این مورد ر :...پاتای 973 :9717 ،و هرو9717 ،ب 913 :و اهتاینسالتز 711 :9787 ،و هااها11 :9738 ،.
و و  ،)Ben-Amos, 1999: 147بازروایتهای تاریخی آنها نیز به روایتهای امیانه بسایار نزدیاک مایهاوند
(ر :...نتار 77 :9751 ،و  .)98به هرین دلیل بررسی روایتهای موجود در این متون میتواند ،اط ا ارزهرندی
را در ا تیار محققان پدوهشهای تطبیقی امیانه ( )comparative folk studyنرار دهد ( Marzolph, 1990:
 .)14از سوی دیگر در فرایند بازتولید روایت تاریخی ،راوی از روایا اس می -ایرانی جواما هرجاوار نیاز ساود
برده است .این امر نیز در سنت تألیف مناب دینی -تاریخی یاود مسبو .به سابقهای دیرین است (در این مورد ر:...
پاتای.)973 :9717 ،
سؤال،فرضیاتوروشتحقیق 
بنابر آنچه گفته هد ،سؤال ارلی تحقی حاضر این است :آیا میتوان با کناار هام گذاهاتن افازودههاای موجاود در
بازروایا یاودی ،الگوهای مشخصی برای بسق روایا ارلی یافت) در این رور آیا احترال دارد این الگوهاا از
مناب تاریخی -دینی پیشین (ضرائم تورا ) انتباس هده باهند) باه قیادۀ نگارنادگان ،باا بررسای بازروایاتهاای
یاودی میتوان گفت تقریباً ترامی افزودههای این منظومهها یزی از الگوهای تفسایری ( ،)interpretiveتوساعهای
( )expansiveو متدا ی ( )associativeرا دنبال میکنند .این الگوها در ضارائم تاورا نیاز باه هراین راور
کاربرد داهته ( )Ben-Amos, 1999: 152و بنابراین احترال دارد که ها ران متاأ ر ،الگوهاای ماذکور را از ایان
ضرائم انتباس کرده باهند .باید توجه داهت این الگوها متنانض نیستند و نابلیت کاررفت هرزمان را نیاز دارناد .اماا
در این مقاله برای جلوگیری از تزرار ،هر افزوده تناا در یک الگو ذکر میهود.
دربارۀ روشهناسی پدوهش الز است بیان هود که بر ف پارادایم اماروز پادوهشهاای ادبای ،در ایان مقالاه از
نظریۀ اری استفاده نریهود .باترین نظریهای که دربارۀ مقایسۀ روابق بینامتنی وجود دارد ،نظریۀ ژنات اسات؛ اماا
مطاب تعریفهای ژنت ،بازروایت های کتاب مقدس هم در فرا متنیت میگنجاد (ناامور مطلا  ،)17 :9787 ،هام در
بینامتنیت (ر :...هران )83 :و هم در بیشمتنیت (هران .)15 :همپوهانی در چنین سطحی به دلیل این است که «نظار
ود ژنت در بر ی موارد به وبی روهن نیست» (هران .)83 :وه بر این هدف ارالی نگارنادگان تعیاین کاردن
نوع و محتوای افزودههاست و در کنار آن به سا تار افزایش متن نیز اهارههایی مختصر واهناد داهات؛ اماا نظریاۀ
ژنت یکسره معطوف به سا تار است.
روایت و تخیل؛ تاریخ و داستان
روایت داستانی ،به نوان نو ی هنر ،حوزۀ نیت فردی و یالپردازی مطلا (مزاریاک )98 :9785 ،و تااریخ ،باه
نوان نو ی لم ،حوزۀ رویدادهای کام ً وانعی است ( .)Spuler, 1962: 132اما در رل این دو حوزه چنان باه
هم آمیخته میهوند که از دیدگاه بر ی محققان «مورخ  ...از پشت پردۀ یال مُخبِر و یال ود ونای را ماینگارد؛
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یالی است» (رهید یاسری .)971 :9711 ،ایان امار باه دلیال
پ سر و کار ترا مور ین در اکثر اونا با تعبیرا
اهترا .تاریخ و داستان در دو نصر روایت (بارای تعریاف ر :...ا او  91 :9739 ،و کاالر )91 :9781 ،و تخیال
است .این اهترا .در بازروایتهای تاریخی بسیار بیشتر میهود؛ چرا که در ایان گوناه آثاار معراوالً تااریخ را یاک
ادیبِ داستانسرا بازتولید میکند و از این نارر به نف داستان بارهبرداری بیشتری میکند .بنابراین باید پاذیرفت در
روایا و بازروایتهای تاریخ ا م از دینی و غیر دینی «وانعیت تا حدی دگرگون میهود ،پ برای نرایش آن بایاد
هیوههای بازنرایی وانعیت نیز دگرگون هود» (ولف .)997 :9773 ،بسته به دیدگاه راوی از هیوههای مختلفای بارای
بازروایت تاریخ استفاده میهود .راوی مختار است «سیر طی زمان را نادیده بگیارد ،باه هخصایتهاا و رویادادها
بیافزاید ،هخصیتها را دوباره ل کند» (مدبری و دیگران )7 :9783 ،و به طور کلی از هر نوع نصر داستانی بااره
ببرد .بنابراین الز است مزتبهای مختلف تاریخنگاری در دوره های مختلاف و باه راور مجازا از ایان دیادگاه
بررسی هوند (برای دیدن رهای از ایان مزاتاب در تاریخنگااری ربای ر :...بدالحریاد 139-915 :1191 ،و
 Khalidi, 1996: 83-131و در تاریخنگاری فارسی ر :..میثری .)751 -717 :9719 ،در مقالۀ حاضر نگارندگان
بازروایتهای تاریخی -دینی یاودی را از نظر انواع افزودهها نسبت به روایت ارلی تورا بررسی واهند کرد.
شیوههایبازروایتتاریخی-دینیدرمتونیهودی 

در متون بازروایی یاودی ،هیوهها و موضو ا مختلفی برای بازروایی تاریخ مشاهده میهود .بر ای از هایوههاای
بازروایی نیز در این متون کاربرد نیافته است .برای مثال در این متون توالی زمانی رویدادها معروالً به رور ارالی،
حفر میهود و به جای آن بیشترین ت ش راوی روی پار کاردن اهاای یل(ای ( )causativeمتررکاز مایهاود.
مامترین موضوع این بازروایا  ،داستانها و هخصیتهای توراتی و مامتارین هایوه نیاز در ایان روایاا  ،کااربرد
افزودههای مختلف ادبی و تفسیری است .انواع مختلفی از افزوده در مناب تاریخی وجود دارد؛ بر ی از این افزودهها
که در سنت تاریخ نگاری فارسی (و البته ربی) پرکاربرد بودهاند بارتند از« :نامهها ،گزارشها ،فرمانهاا ،ساوگندها»
(میثراای« ،)757-755 :9719 ،اهااعار» (هرااان« ،)753 :نقاال نااولهااای مسااتقیم و غیاار مسااتقیم» (هرااان )758 :و
«گفتوگوها» (هرانجا).
افزودهها مام ترین نقش را در تعیین نوع روایت تاریخی و نزدیزی آن به یزی از دو گونۀ روایت تااریخی وانعای یاا
تخیلی دارند .اما نباید پنداهت که از نظر مورخ گذهته و حتی تاریخپدوه امروزی ،این افزودهها بیفایاده و ناکارآماد
هستند« .این افزودهها از لحاظ زیباییهنا تی یا منطقی ،اضافی نیستند  ...اینگونه مطالب اضافی در چاارچوب کلای
روایت تاریخی گنجانده میهوند تا اثر اننا ی آن را بیشتر کنند» (میثری.)757 :9719 ،
افزوده های مختلف یا به واسطۀ نیت ادبی و داستانسرایی ها ر به بازروایتهای یاودی راه یافتهاند یاا در پیزار
روایتهای سنتی از دو طری  ،وارد این بازروایتها هدهاند« :از یک سو روایتهای هفاهی و امیانۀ سانتی یااود از
بری به گویشهای محلی ترجره میهدند .از سوی دیگر روایتهایی که سرچشرههای اس می -ایرانی داهاتند ،باا
فرهنگ این جوام  ،هراهنگ و وارد منظومههای آنان میهدند» ( .)Marzolf, 1990: 14دستۀ اول این روایا یاا
افزودهها که در ضرائم تورا ْ وجود داهتند ،به فارسی (گوناههاای محلای فارسای) ترجراه هاده ،وارد بازروایاا
تاریخی دینی هده اند .دستۀ دو روایا به رور مستقیم و بدون واسطۀ ترجره از فرهنگ بومی اسا می -ایرانای
به اریت گرفته هده و به منظومه های یاودی راه یافته اند .برای مثال در روایا هفاهی یاود و ضرائم تورا آماده
که رران (پدر موسی) پ از فرمان فر ون مبنی بر کشتن نوزادان پسران بنیاسرائیل ،یوکابد (مادر موسی) را طا .
می دهد .این روایت در تورا امروزین مذکور نیست؛ اما به هرین رور و به واساطۀ ترجراه از ضارائم تاورا ،
وارد منظومۀ موسی نامۀ هاهین هیرازی هده است .از سوی دیگر در تورا نا زنِ فوطیفار (( )Potipharپیادایش:
 ) 77 :73بیان نشده است .اما در منظومۀ یوسف و زلیخا ،هاهین تحت تأثیر روایا اس می ،ناا ایان زن را در هراه
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ذکار

جا «زلیخا» نااده است .در نرونهای دیگر ،داستان نرآنی نارنج و بریدن دست زنان اهراف مصار کاه در تاورا
نشده ،به رور اس می آن وارد منظومۀ یوسف و زلیخا هده است.
از این دست نرونهها در منظومه های یاودی بسیار فراوان است .در مقالۀ حاضر برای پرهیز از نگااه جزئاینگار و باا
هدف بیان کلیتی جام دربارۀ اهداف بازروایتهای تاریخی -دینی یاودی ،انواع مختلاف افازودههاا در ساه الگاوی
تفسیری ،توسعهای و متدا ی بررسی هدهاند .به بار دیگر میتوان گفت هرۀ افازودههاا در منظوماههاای یااودی
مورد مطالعۀ ما یزی از الگوهای پیشگفته را دنبال میکردهاند .این الگوهاا هراان الگوهاایی هساتند کاه در ضارائم
تورا نیز به کرا از آنها استفاده هده است.
در الگوی تفسیری ،راوی معروالً اباا ها و تنانضهای متنی را روهن میکنند و برای کارها و کنشهای هخصیتهاا
یا ونایعی که برای آنان روی میدهد ،دلیل یا انگیزهای را پیشنااد میدهد .به این ترتیاب مایتاوان گفات در الگاوی
تفسیری ،افزوده« ،یک نطعۀ گم هده را در متن تورا تزریال مایکناد» ( .)Ben-Amos, 1999: 154در الگاوی
توسعهای ،افزودهای داستانی در بازروایت وارد میهود که نقشی در حل تعارض یا روهن هادن ابااا نادارد .بلزاه
تناا تأثیرگذاری بازروایت را بیشتر و نارری را در آن تقویت مایکناد .در الگاوی متادا ی میاان افاراد ،مزاانهاا،
زمانها ،اهیاء و رویدادهای بیربق ،ارتباطی برنرار مایهاود ( )ibid: 156و از پیوناد آنهاا باا یزادیگر ،معراوالً
ترثیلهایی طراحی و نتیجهای واحد از آن گرفته میهود .اینگونه افازودههاای مایتواناد برداهاتهاایی از روایاا
مختلف یا محصول نیت فردی ها ر باهد .در ادامۀ مقاله نرونههایی از این الگوها در منظوماههاای زیار بررسای
میهود:
موسینامه :نخستین اثر هاهین هیرازی (اواسق نرن  8ها ،))...معارر سلطان ابوسعید ایلخاانی ( 397تاا  377ه .ن).

است که آن را در  9793می دی ( 397ها ،)...در بحر هزی و در  91هزار بیت ،سروده است .روایتهاای آن تحات
تأثیر حزایتهای هفاهی تلرود و میدراش و کتب دیگر نرار دارد (نتار.)78 -73 :9751 ،
یوسفوزلیخا:یزی از آثار هاهین هیرازی اسات کاه آن را در  9758مای دی ( 351هاا ،)...در بحار هازی و در
 8311بیت سروده .هاهین در این اثر بیش از بقیۀ آثار ود پایند روایتهای تورا بوده است .ارل داستان یوساف
در سفر پیدایش تورا (باب  )51-73به تفصیل و با ذکر جزئیا  ،بیان هده است.
عقیدتیصحق(قربانیاسحاق) :یزی از منظومههای بنیامین بن میشال متخلص به «امینا» است که در  9311می دی
( 9997ها )...در  711بیت و بر اساس میدراش هروئیل بن باس بن ابون (نرن  ). 91از یاودیان اسپانیایی هارال
آفریقا (نتار ،)51 :9751 ،سروده هده است .ارل داستان نربانی اسحا .مطااب تاورا اماروزی در سافر پیادایش
(باب  )97 -9 :11آمده است.
در اد تی  ،اسحا .به نوان ذبیح معرفی هده و هراین روایات در منظوماۀ « قیاد یصاح (نرباانی اساحا»).
بازتاب یافته است؛ اما مطاب قیدۀ اغلب مسلرانان ،ذبیحاهلل ،اسرا یل (ع) بوده اسات (بارای مشااهدۀ دالیال ر:...
هود 39 :و ذاریا  18 :و پیدایش 98-97 :19 :و تثنیه 93-95 :19 :و برناباا :فصال  1-1 :11و  91-99و ابان کثیار،
ی 98 :1و تفسیر نرونه ،ی 991 :91و تفسیر تبیان ،ی 598 :8و مجر البیان ،ی 313 :8و ابوالفتاوح رازی ،ی.)719 :1
نا «اسحا( ».ع) را گردآورندگان تورا کنونی به دالیل ندادی و دینی که ارتباط مستقیم باا اتریات پیاامبر اسا
(ص) دارد ،به نوان ذبیح در اد ندیم وارد کردهاند.
در ادامۀ مقاله به بررسی الگوهای اضافههدن افزودهها در منظومه های فو .و انطباا .گاذرای آن باا ضارائم تاورا
واهیم پردا ت.
الگوی تفسیری
پیش از این گفتیم که در الگوی تفسیری ،راوی با بیان دلیل ،انگیزه یا نو ی هرح ،اباا ها ،تنانضها و نطعههایی گم
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هده از روایت توراتی را تزریل میکند .در الگوی تفسیری ،افزودهها معطوف به ود متن هساتند؛ زیارا کاارکرد آن
رف اباا یا تنانای در متن است .این الگو مامترین دغدغۀ مؤلفان ضرائم تورا باوده اسات .بارای مثاال در ایان
ضرائم با استفاده از روایا امیانه ،دالیل متعددی آورده هده برای اینزه گناهان انبیای مختلف کاه در تاورا نقال
هده است ،توجیه هود (ر :...توفیقی 77 :9781 ،و )57-53؛ اما این تنانض یا ابااا هاا هریشاه در حاوزۀ روایاا
تورا دربارۀ گناهان انبیا نیست .بلزه هر تنانض یا اباامی برای هارحان تورا مورد توجه بوده اسات .بارای مثاال
در متن توراتی مناز ۀ هابیل ( )Abelو ناین (( )Cainنابیل) اباامی اص وجود دارد .در سفر پیدایش ( )8 :1آمده
است« :و ناین با برادر ود هابیل سخن گفت و ناین بر برادر ویش بر استه ،او را کشت» .در این روایات روهان
نیست که نابیل به برادرش چه گفته و ساپ او را کشاته اسات (نا  :مائاده  .)13در سیاپتوجِنت ()Septuagint
(ترجره یونانی تورا که به دست  93تن در زماان بطلریاوس انجاا هاده و از ضارائم ناامعتبر تاورا محساوب
میهود) و بسیاری ترجرهها این متن را با بار « :بیا وارد رحرا بشویم» کامل کردهاند؛ ولی بارای هاارحان متزای
بر سنت هفاهی ،این حذف ،زمینهای بسیار جذاب برای روایتهای تفسیری است:
و ناین سخن گفت با هابیل ،برادرش ( .)8 :1آنها دربارۀ چه مشاجره کردند) آنها گفتند« :بیاا تقسایم کنایم» .یزای
زمین (غیرمنقوال ) را گرفت و دیگری هر چیز نابل حرل (منقوال ) را .اولی گفت« :زمینی کاه رویاش ایساتادهای
متعل به من است» .دیگری متقاب ً جواب داد« :آنچه پوهیدهای متعل به من است» .یزی گفت« :لخت هو»! دیگاری
متقاب ً پاسخ داد« :از روی زمین بر یز و پرواز کن»! به واسطۀ این مشاجره ناین لیه بارادرش هاورید و الای آ ار.
ربی یاوه سزنینی ( )Sikninبه نقل از ربی لوی ( )Leviمیگوید :هر دو هم زمین را گرفتناد و هام منقاوال را،
پ دربارۀ چه چیز مشاجره کردند) یزی گفت« :معبد باید در زمین من سا ته هود» ،در حالی که دیگری اد ا کارد:
«باید در اراضی من سا ته هود» .به هرین دلیل نوهته هده است :واین اتفا .افتاد ونتی که هار دو در زماین بودناد:
زمین بازنریگردد به چیزی جز معبد .به واسطۀ این مشاجره ناین لیه برادرش هورید و الی آ ار .یااودا بان ربای
( )Judah b. Rabbiمیگوید :مشاجرۀ آنان دربارۀ نخستین زن یعنی لیلیت ( )Lilithبود .ربی ایبو ( )Aibuگفت:
نخستین زن بازگشته بود به ا ..پ مشاجرۀ آنها برای چه بود) ربی حونا ( )Hunaگفت :یک دونلاوی اضاافی
با هابیل متولد هده بود و هر کدا اد ای ترلک آن را داهتند .اولی اد ا میکرد« :من مالک او واهم هاد ،زیارا مان
نخستزاده هستم» .در حالی که دیگری ادامه میداد« :او باید متعل به من هود ،زیارا او باا مان متولاد هاده اسات»
(.)MR, Genesis 22:7
روهن است که در این الگو ،راویان مختلف برای پر کردن ا متن و رف اباا ْ افزودههایی را به متن ارالی اضاافه
کرده اند .در این نرونه لتی که برای نزاع هابیل و ناین بیان هده است ،بسیار طبیعی و در حدود رویادادهای وانعای
است؛ اما گاهی لت رویداد مبام با یک رویداد فراوانعی توضیح داده میهود که فراتر از حدود رویدادهای طبیعای
است .در این نوع روایا افزوده ،راوی نصاد برجساته ساازی هخصایت روحاانی انبیاا را نیاز دارد کاه در الگاوی
توسعهای میگنجد .برای مثال روایت توراتی تولد موسی ( روی )91-9 :1 :چنین اسات« :در ایان زماان [در زماان
ظلم فر ون] هخصی از اندان الوی (از اسباط بنیاسرائیل) باا یزای ازد تاران الوی ازدوای کارد و آن زن پساری
بزاد» (نا پدر آن حار ررا و نا مادرش یوکابد بوده است :روی .)11 :7 :اما در روایتی (توسعهای) هاارحان
تورا نقل کرده اند که فر ون در گفتگویی به زیردستانش امر میکند هرۀ مردان بنیاسرائیل را در یک نلعه زنادانی
کنند .به هرین دلیل رران (پدر موسی) از یوکابد (مادر موسی) ط  .میگیرد؛ اما باز هام زنادانی مایهاود و ایان
درحالی است که هنوز یوکابد باردار نیست .حال اباامی در نصه رخ میدهد :پا چطاور موسای متولاد مایهاود)
هارح با استفاده از الگوی تفسیری لت این امر را چنین بیان میکند :جبرئیل بر بالین رارا حاضار هاده ،او را باه
انۀ یوکابد میبرد ،هرانجا ریغۀ نزاح را میان آنان جاری میکند و به این ترتیب موسی متولد میهاود ( T, Mas.
)Baba Bathra 123b & 120a
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هر دوی این الگوها در منظومههای یاودی نرونه های فراوانی دارد .برای مثال نرونۀ دو در موسینامه (نتار:9751 ،
 )99یناً نقل هده است .در ادامه این دو نوع افزودههای تفسیری به تفزیک بررسی واهد هد.
هایتفسیریواقعگرایانه 


افزوده
 کشته هدن مرد مصری؛ در تورا ( روی )91 -99 :1 :آمده است :زمانی که موسی بزرگ هد روزی مشاهده کردکه هخصی مصری ،یزی از برانیان را کتک می زند .موسی به اطراف نگاه اندا ته و زمانی که دید کسی آنجا نیست
آن مرد مصری را کشت و جسدش را در ریگها پناان کرد (ن  :نصص  95که دلیل کشتن مصاری ،طلاب کراک
بنیاسرائیلی است) .از نظر هارحان تورا رل موسی نیاز به دلیلی نان کننده دارد .بنابراین مطاب الگاوی تفسایری،
دلیلی به روایت افزوده میهود:
سااتاده باار دری باار ااویش مغاارور
یزااای چااااووش فر اااون دیاااد از دور
باااه پااایش آن ا اااین رو بااار گشااااده
درون در زناااااای دیااااااد ایسااااااتاده
که هویت کاو) کجاا بارد او ز مان سار
باااه زن مااایگفااات آن ملعاااون منزااار
(نتار)17 :9751 ،
پ از اینزه مأمور فر ون نشانی هوهر زن را میگیرد ،میرود و موسی نیز او را تعقیب میکند .هنگاامی کاه ماأمور
فر ون ،مرد را مییابد ،هروع به زدن او میکند:
نری گفت آن لعاین سار چیسات یاا پاا!
هراای زد ساانگ و چااوبش باای محابااا
بااه شاام اناادر برفاات آن هاایر غفااور
کلاایم اهلل چااو دیااد آن حالاات از دور
از آنااش ماایزنااد ایاان ضاارب محزاام
به دل گفتاا کاه ایان ملعاون در ایان د
کاااه دارد باااا زناااش در ماااار یااااری
یقاااین تاااا کشاااته گاااردد او باااه زاری
پاا آنگااه بااا زنااش دمساااز گااردد
چااااو او را کشااااته باهااااد بااااازگردد
(هرانجا)
در این روایت کشتن مرد مصری به دلیل نصد یانت او بوده است .با این افزوده ،ابااامی کاه درباارۀ فعال موسای
وجود دارد ،برطرف می هود .در ادامۀ داستان نیز هنگامی که راز نتل برم میهود نیز از هراین الگاو اساتفاده هاده
است (نتار)13 :9751 ،؛ چراکه تناا هاهدان نتل ،موسی و آن هخص بری بودهاند و داوند نیز ساعی نراود ایان
راز را بپوهاند؛ پ چطور آهزار هده است) در اینجا راوی از روایت نرآن (نصص  )98استفاده مایکناد .پایش از
این در ماجرای حاور د تر فر ون (هرسر فر ون مطاب روایت نرآن :نصص  )1بر ساحل رود نیل نیاز از هراین
اگو استفاده هده است (ر :...نتار)93 -97 :9751 ،
 ازدوای یوسف با د تر حامی؛ در ماجرای ازدوای یوسف با د تری حامی نیز این الگو مشاهده مایهاود .هنگاامیکه یوسف از زندان آزاد میهود و به مقامی بلند دست مییابد ،مطاب روایت تورا (پیدایش« :)11 :19 :فر اون باه
یوسف نا مصری رفنا فعنیح را داد و اسنا د تر فوطی فارع ،کاهن اون ،را باه قاد وی درآورد» .ایان ازدوای
تنانض بزرگی در ذهن هارحان تورا ایجاد کرد؛ چرا که یوسف به نوان یک بنیاسارائیلی نبایاد باا یاک مصاری
ازدوای کند؛ زیرا مصریان از نداد حامی ( )Hamiticهستند و سابب آلاودگی ناداد بنایاسارائیل مایهاوند (Ben-
 .)Amos, 1999: 146این ازدوای به حدی برای لرای ندادپرست یاود تناانض آفارین باود کاه تقریبااً در هراۀ
ضرائم تورا به آن پردا ته اند؛ برای مثال در کتااب ساودپیگرافایی یوساف و اسانا ( )Asenethهارح دادهاناد
نخست اسنا در ش یوسف گرفتار میهود .به هرین دلیل بتهایش را نابود میکند و ماذهب یوساف را نبال از
ازدوای با او میپذیرد .در بازروایت یوسف و زلیخای هاهین نیز هرین توجیه به رور بسیار کوتاه آمده است:
نباااودی مثااال او در مصااار و در هاااا
بزرگاااای بااااود فااااوطیفر ش نااااا
بااه غایاات نااازنین و ااوب و ر نااا
یزاای د تاار بااود او را سااخت زیبااا
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گاااالاناااادا و ظریااااف و ماااااهرو را
ز اماااار هااااه بااااه یوسااااف داد او را
به ایراان هار جاانش را بار افرو ات
ح ا اهناساای باار او یوسااف بیامو اات
(نتار)17 :9751 ،
پیش از این در ماجرای اررار زلیخا به یوسف نیز از الگوی تفسیری استفاده هاده باود .در ایان مااجرا راوی تا ش
میکند برای اررار زلیخا دلیل محزمتری غیر از زیبایی یوسف نیز بیابد:
میااااان ساااارفرازان رویزرد اساااات
زیااز مصاار ،مخاادومم ،نااه ماارد اساات
سااتان کااامی ز ماان گاار ماایسااتانی
ح لاااش نیساااتم مااان تاااا بااادانی
(نتار)31 :9751 ،
البته ذکر این افزوده دلیل دیگری نیز دارد و آن اینزه در بر ی از بخشهای تلرود و میدراش ،اد اا هاده اسات کاه
حار یوسف در ناایت تصریم گرفت به واست زلیخا تن دردهد (بارای دیادن منااب ایان اد اای هانی ر:...
محرد ناسری .)771 -711 :9781 ،راوی برای اررار بیش از حد زلیخا دلیل دیگری نیز ذکار مایکناد کاه از نارآن
مجید (یوسف  )71-79انتباس نروده و آن بخش طوالنی «جر کردن زلیخا اتونان مصر را و یوسف لیه السا
بدیشان نرودن» (نتار )38-33 :9751 ،است.

هایتفسیریفراواقعگرایانه


افزوده
 به آب اندا تن موسی؛ طب روایت تورا ( روی )1 -1 :1 :پ از تولد موسی ،یوکابد سه ماه وی را از دیگارانپناان کرد و چون دیگر نادر به این کار نبود ،تابوتی از نی را به نیر اندود ،طفال را در آن ناااد و آن را در نیال رهاا
کرد .مطاب این روایت به درستی روهن نیست چرا یوکابد پ از سه ماه این کار را انجا میدهد (ن  :نرآن مجید:
نصص  3و وحی داوند بر مادر موسی) .راوی برای رف این اباا از یک روایت کان یعنی داستان «اندا تن ماادر،
موسی لیه الس را در آتش سوزان (تنور)» به دلیل غرازی یزی از هرسایگان و هجو ساربازان فر اون باه اناۀ
رران (نتار )91 -91 :9751 ،استفاده می کند .در ناایت یوکابد در گفتگویی با مریم لت ایان کاار را چناین بیاان
میکند:
نباهاااد تاااا هاااوند واناااف ز اسااارار
بااه هاام گفتنااد چااه باهااد چااارۀ کااار
بیابنااااااد آن جفاکاااااااران منزاااااار
بیایناااااد بامااااادادان باااااار دیگااااار
بیاینااااااد ناااااااگای او را ببیننااااااد
کااااه مااااا را آن لعینااااان در کریننااااد
چنین گفتش که اکنون چاره بر چیسات)
چااو از مااادر هاانید او زار بگریسااات
درانااااادازیم در غرناااااابش انااااادر
باااه راااندونی ناااایرش گفااات ماااادر
(نتار)91 :9751 ،
گرچه یوکابد بعداً از این کار بسیار پشیران میهود و تا ربح چشم بر هم نریگذارد (هران ،)95 :اما حرلۀ دژ یران
و آهزار هدن محل ا تفای موسی دلیل وی برای این کار نلرداد هده است.
 پذیرش موسی در نصر؛ در ماجرای پذیرفتن موسی در نصر فر ون نیز از ایان الگاو اساتفاده هاده اسات؛ چراکاهمرزن نیست فر ون که فرمان نتل پسران بنیاسرائیل را رادر کرده ،ود یزی از آنها را بپرورد .این اباا با طراحی
یک آزمون توسق هعیب و سو تن زبان موسی حال مایهاود (نتاار .)11 :9751 ،طبا هراین الگاوی تفسایری،
سو تن زبان موسی با دو روایت دیگر مرتبق میهود :نخست اینزه الز است دلیلی برای ساو تن زباان نبای ادا
وجود داهته باهد .این روایت تفسیری به آیۀ  91سورۀ نصص نزدیک میهاود (ر :...هراان .)11 :از ساوی دیگار
دلیل د فصاحت زبان موسی (نصص  ) 71یا لزنت و کندی زبان او ( روی )99 :1 :نیاز هراین ساو تگی زباان
دانسته هده است (نتار.)55 :9751 ،
 -زندانی هدن موسی؛ در ماجرایی دیگر موسی به جر نتل راهی زندان میهود و حال نیاز است که راه حلی برای
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گریز موسی از مجازا ا دا یافته هود .مانند رویداد روی رران از نلعه ،این بار نیز جبرئیل موسای را از زنادان
اری میکند (هران .)18 :برای حل این مشزل ،جبرئیل تا ربح باه جاای موسای در زنادان مایماناد و رابح کاه
مأموران برای بردن موسی به زندان میآیند ،جبرئیل پیش چشم آنان پرواز میکند و میرود (هران .)11 -18 :در ایان
بازروایت تفسیری دو تنانض و اباا متن تورا حل میهود :نخست اینزه موسی باه ارادۀ اود از سارزمین مصار
نگریخته است ،بلزه داوند برای این فرار به او فرمان داده است .دو اینزه مشزل گریختن موسی از زندان نیز حال
می هود .در ادامۀ هرین ماجرا گریز و ناپدید هدن موسی از چشم فر ونیان و رسیدن او به سرزمین مدیان نیاز بارای
هارحان جای سؤال داهته است؛ زیرا فر ون میتوانست از ندر غیبگویی و جادویی جادوگران ود اساتفاده کناد
و موسی را بیابد .پ چرا او را نیافت:
به ساوی اود کشاید آن هایر جباار ...
فاااراز کاااوه هاااد هاااا ی از آن دار
به باال بار دویادش چسات و گساتاخ ...
باازد دساات آنگااای موساای در آن هاااخ
معلااا بااار هاااوا بنشسااات دلشااااد
میاااان اااا .و آب و آتاااش و بااااد
(نتار)71 :9751 ،
 سرنوهت ناگوار یوسف؛ در داستان یوسف پیامبر (پیدایش )1 :71 :آمده است :داوند هرراه یوساف باود و او رادر انۀ اربابش بسیار برکت میداد .هارحان تورا در این روایت تنانای در .میکردند مبنی بر اینزه اگر داوند
با یوسف بوده پ دلیل این سرنوهت محنتبار چیست) به هرین دلیل یوسف در گفتگویی دلیل سرنوهت اود را
از دا جویا میهود .در ادامه:
بااه یوسااف ویشااتن را کاارد اظاااار
هااام آنجاااا جبرئیااال آماااد ز جباااار
ز ذکااار و فزااار و داناااش دور گشاااتی
بااه حساان ویشااتن مغاارور گشااتی
(نتار)71 :9751 ،
در این روایت تفسیری ،دلیل تنانض ظاهری در سرنوهت یوسف ،غرور وی برهررده هده است.
 ماجرای آزمایش ابراهیم؛ در روایت ارلی تورا (پیادایش )1-9 :11 :درباارۀ اباراهیم آماده اسات :داوناد کاهمی واست ابراهیم را بیازماید به وی فرمان داد« :ای ابراهیم ،یگانه پسر یعنای اساحا .را  ...باردار و باه سارزمین
موریا برو و در آنجا وی را بر یزی از کوههایی که به تو نشان واهم داد به نوان هدیۀ سو تنی ،نربانی کن» .از نظر
هارحان تورا  ،دلیل چنین در واستی مبام است .بنابراین در روایتی افزوده ،دلیل ایان فرماان را هارح مایدهناد:
هنگامی که داوند اسحا .را به ابراهیم طا کرد ،وی مارانی بزرگی بر پاا نراود .هایطان کاه باه دلیال باادا و
فرمانبرداری ابراهیم به او حسد میبرد ،فررت را غنیرت هررد و به داوند گفت ببین که اباراهیم بارای ماراناانش
بسیار نربانی کرد؛ اما تو را فراموش نروده و حتی یک کبوتر بچه برایات نرباانی نزارده اسات .داوناد باه هایطان
می فرماید اگر من از ابراهیم بخواهم او حتی هرین فرزندش را برای مان نرباانی واهاد کارد (ر :...نتاار:9751 ،
.)757
 ماجرای نربانی نشدن اسحا.؛ در روایت ارلی تورا (پیدایش )91-1 :11 :آمده است :ابراهیم هیز را بر آن نااادو اسحا .را بست و او را بر هیز گذاهت .سپ کارد را باال برد تا اسحا .را نربانی کناد .در هراان لحظاه ،فرهاتۀ
داوند ابراهیم را ردا زد و گفت :کارد را زمین بگذار و به پسر آسیبی نرسان .دانستم که مطی دا هساتی ،زیارا
یگانه پسر را از او دریغ نداهتی .اما دلیل این فرمان داوند برای هارحان تورا مبام بوده است (نا  :راافت
 .)917-911لذا در روایتی افزوده ،هارحان دلیلی برای این تصریم تراهیدهاناد :هنگاامی کاه اباراهیم کاارد را بارای
نربانی اسحا .باال میبرد،
آمااااااد باااااار کرساااااای هااااااخینا
در لحظااااااااه روان روح موساااااااای
گفتااااا بااااه حاااا کاااا ندساااای
زد دسااات و گرفااات پاااای کرسااای
تااااا کااااا روا نراااایکاااانم ماااان
ایااان دسااات رهاااا نرااایکااانم مااان
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اسااااحا .کااااه در جاااااان نپایااااد
و به این ترتیب به ابراهیم ا

پاا جسااام مااان از کجاااا بیایاااد) ...
(نتار)771 :9751 ،

کرد که دست از نربانی بدارد.

توسعهای
هرانگونه که پیش از این گفتیم در الگوی توساعهای افازودههاا معطاوف باه مخاطاب هساتند؛ زیارا کاارکرد آنهاا
تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب از طری فااسازی است .هدف مور ان پیشامدرن نیز «پیش از هر چیز نه ثبات وناای
تاریخی ،بلزه ایجاد روایتی معنادار» برای مخاطب (میثری )91 :9719 ،و کار آنها «استخرای معنا از مواد ا تااریخ
است  ...از طری معرفی و هرح و بسق هواهد تأیید کننده» (هران .)755 :بنابراین هادف اینگوناه مور اان بایش از
«کسب اط ع دربارۀ گذهته» با « حزرت و فلسفۀ ا  ».مربوط بود؛ زیرا « ود ونای چندان اهریتی ندارناد ،بلزاه
معنای آنها» (هران ) 17 :در ذهن مخاطب مام است .مورخ یا راویِ یک بازروایتی تاریخی ،بر هرین اساس اود را
مجاز می داند هر افزودۀ تاریخی یا غیر تاریخی و وانعی یا غیر وانعی را که اهداف ا نی وی و تأثیرگذاری حزری
متن را بیشتر می کند ،به روایت ود وارد کند .در وارد کردن اینگونه افزودهها (بر ف گونۀ تفسیری) راوی نیازی
به حل تنانض یا رف اباامی ندارد .افزوده ،مسألۀ لی و معلولی متن را نیز مرتف نریکند .راوی برای بیان افزودههاا
در الگوی توسعهای ،اهداف مختلفی را دنبال می کرده است .به بار دیگر راوی در هر افزوده به دنبال تأثیرگاذاری
بر مخاطب از طری تشدید کردن یا اغرا .در یزی از نارر متن بوده است.
این الگو در ضرائم تورا بسیار رایج است؛ برای مثال کتاب آپوکریفایی هوهانا ( )A, Susanna: 643-645کا ً
روایتهای افزودهایست دربارۀ زندگی دانیال نبی و او را به نوان یک کود .بسایار ردمناد باه تصاویر مایکشاد.
گاهی در جریان اغرا .ویدگیهای پیامبران ،امور بسیار سخیف و هر آوری نیز به ایشان نسبت داده مایهاود .بارای
مثال در روایتهای متعددی هخصیت سلیران پادهاه به نوان پادهاهی تصویر میهاود کاه نادر و ارد فاراوان
ود را از راه جادو به دست آورده است ( )T, Gittin 68a-68bو حتای در روایاتهاای متاأ رتر ()Ben-Sira
(نرن دهم می دی) ملزۀ هبا ( )Shebaیا ربا را نیز از طری جادو اغوا میکند (.)Ben-Amos, 1999: 153
الگوی توسعهای به رورتی تعدیل هده (بدون توهین یا افترا به پیامبران) که بیهک تحات تاأثیر فرهناگ اسا می-
ایرانی بوده است ،در منظومههای یاودی نیز کاربرد مییابد .در ادامه با توجه به اهدافی راوی ،بر ای از روایاتهاای
افزوده در الگوی توسعهای بررسی میهود.
تقدیروهمراهیخداوندباانبیا 
در این نوع افزوده ،راوی در پی این است که به مخاطب ود این امر را منتقل کند کاه تقادیری کاه داوناد بارای
نیزان ،بویده پیامبران بنی اسرائیل رنم زده بوده ،پیروزی و ندر است و در این راه آنها را هرراهی مایکناد .بارای
مثال «فرار موسی از زندان به کرک جبرائیل»« ،هدایت موسی به سوی آتش به جای ط »« ،اندا تن موسای در تناور
آتش» و بسیاری از افزودههای دیگر .اما بر ی افزودهها نیز به جز الگوی توسعهای در الگوی دیگری نرار نریگیرند.
برای مثال:
 ماجرای فرمان فر ون؛ روایت تورا ( روی )11-9 :9 :دربارۀ فرمان فر ون پیش از تولد حار موسای چنایناست :یزی از فرا نه (احتراالً رامس دو (Encyclopaedia Judaica (Gale2, 2007: ( ). .. 9197-9131
 )nd ed) vol.14, p.522با کار اجباری ،بنیاسرائیل را زیر فشار نرار داد؛ به طوری که از ذاب بردگای جانشاان
به لب رسید .سپ فر ون به نابلههای بنی اسرائیل دستور داد هر نوزاد پسر بنی اسارائیلی را در رود نیال بیندازیاد.
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(ن  :نرآن :نصص  7-9و تأکید بر ظلم و طغیان فر ون (الدجانی))73 -77 :9717 ،؛ اما در منظومۀ موسینامه دلیل
فرمان ظالرانۀ فر ون در گفتگوی وی با یک «موبد» بیان هده است:
هااااود بنیاااااد آن فرزنااااد دلخااااواه
بااه فر ااون موباادی گفاات اناادرین ماااه
باااه فرماااانش درآیاااد مااار و مااااهی
کاااه تختااات را از او باهاااد تبااااهی
(نتار)1 :9751 ،
در ادامه پ از اینزه در یک افزودۀ تفسیری که پیش از این بررسی هد ،یوکابد از راران بااردار مایهاود ،مجادداً
ا ترهناسان نزد فر ون میروند تا بر هزلگرفتن نطفۀ موسی را به وی بدهند و او را از تقدیر آگاه کنند:
نراندساات دیگاار آن را چاااره و سااود
بگفتنااادش کاااه هااااها باااودنی باااود
جاااان باار چشاام کااافر تیااره گردیااد
چااو فر ااون آن هاانیدش یااره گردیااد
(نتار)99 :9751 ،
یزی از نقشهایی که برای گفتگو برهررده هده ،پردا ت رحنه است (یونسی .)711 :9775 ،بعا وه «افازودههاایی
مانند گفتگو هم تأثیر وان گرایی متن را بیشتر میکنند و هم  ...نطعاتی محسوب میهاوند کاه بارای ایجااد تاأثیرا
نرایشی پدید آمده اند» (میثری .)757 :9719 ،در این گفتگو که با هدف بیان تقدیر بیان هده ،موباد ،پیاروزی نااایی
میکند.
موسی را از پیش ا
 ماجرای کشته هدن مرد مصری؛ در تورا ( روی )91 -99 :1 :آمده است :موسی  ...آن مرد مصاری را کشات وجسدش را در ریگها پناان کرد؛ اما در روایتی توسعهای به جای موسی داوند به باد فرمان میدهد که جساد مارد
مصری را در ریگها پناان کن:
چو باران ریخات مغازش بار سار دوش
بااازد مشاااتی چناااانش در بنااااگوش
بااارو آن کشاااته را در ریگاااش انباااار
هرانااااد باااااد را فرمااااود جبااااار
ناااان کاارد آن لعااین را کاا ندیاادش
روان هااد باااد چااون فرمااان رساایدش
(نتار)17 :9751 ،
موسی که این رحنه را مشاهده میکند ،در گفتگویی طوالنی هزر داوند را باه جاای مایآورد و مایرود .در ایان
داستان نیز تنانض یا اباامی وجاود نادارد؛ بلزاه نصار «هرراهای داوناد باا موسای» در آن تشادید و در نتیجاه
تأثیرگذاری متن بیشتر میهود.
مشابه اینگونه یاریهای غیبی را میتوان در ماجرای صای هعیب (نتار ،)78 -73 :9751 ،ماجرای ریدن یوسف
(نتار )51 :9751 ،و وض هدن جن ظروف هنگا ورود موسی به یرۀ هعیب (نتار )75 :9751 ،مشاهده کرد .

ویژگیهایجسمانی 

ویدگیهای جسرانی هامل هر صوریتی است که معطوف به وجود مادی انبیاای بنایاسارائیل باهاد .افازودههاای
جسرانی در مورد موسی به رور ندر و زور بازو ود را نشان میدهد و در مورد یوساف باه راور زیباایی
ورف ناپذیر .در مورد اول (موسی) به نظر میرسد افزودههایی از این دست بیشتر تحت تأثیر فرهنگ ایرانی در آثاار
اری ذکر هدهاند .این نوع افزودهها بیشتر در موسینامه که بسیار تحت تأثیر هاهنامه بوده یافت میهود و در آنها
پیامبران بنیاسرائیل و هخصیت های مذهبی دیگر نظیر یاوهاوع و العاازار مانناد نارماناان هااهنامه باه میادان نبارد
میروند و با هیر و اژدها میجنگند (در این مورد ر :...نتار .)78 :9751 ،اینگونه روایا معروالً باا هادف احیاای
غرور پایرال هدۀ بنیاسرائیل تولید و بازتولید میهده است ( .)Ben-Amos, 1999: 158بر ای روایاا افازوده
در این مورد بررسی میهود:
 ماجرای برداهتن سنگ از سر چاه؛ روایت ارلی تورا ( روی )98-97 :1 :بر سر چاه مدیان چنین است« :هفاتد تر یترون ،کاهن مدیان آمدند تا از چاه ،آب بزشند و گلۀ پدرهان را سیراب نرایند؛ ولی چوپانان ،د تاران یتارون
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را از سر چاه کنار زدند .موسی جلو رفت و چوپانان را قب راند و به د تران کرک کرد» .در ایان داساتان ابااا یاا
تنانای مشاهده نریهود؛ اما راوی برای افزایش تأثیرگذاری روایت با اضافه کردن افازودههاا و تغییراتای روایات را
بدین رور درآورده است :موسی که بر سر آن چاه نشسته بود ،دید سنگی ظیم بر روی آن است .بارای برداهاتن
آن چال نفر نیاز بوده است .هنگامی که این چال چوپان سنگ را بر داهتند بر سر آب با هم به زد و ورد پردا تند.
سپ دوباره سر چاه را بستند و رفتند .سپ د تران هعیب (این تغییر نا نیز تحت تاأثیر روایاا اسا می اسات)
پیامبر آمدند تا گوسفندان ود را آب دهند .موسی با یک لگد آن سنگ را برداهت و گوسافندان هاعیب را سایراب
کرد (نتار .)77 -71 :9751 ،بر ی از دالوریهای دیگر موسی نیز که در هرین گروه جای میگیارد ،باار اسات
از« :هبانی کردن موسی در دهت و کشتن اژدهاا» (نتاار« ،)11 -19 :9751 ،کشاتن کلایم اهلل ،گارگ را در دهات»
(هران« ،)17 -11 :کشتن کلیم اهلل ،هیر را در رحرا» (هران .)18 -17 :بیان تکتک راحنههاای ایان دالوریهاا در
حدود  111بیت به درازا کشیده است.
 ویدگی های جسرانی در مورد یوسف منحصر به زیبایی بیحد و حصر میهاود .بارای نروناه در ابتادای منظوماۀیوسف و زلیخا ،دالل برای معرفی یوسف حدود هصت بیت سخن میگوید:
غ مااای گااال اااذاری دلبااار کاااش
غ ماااای مااااه لقااااایی مشااااتریوش
غ مااای بساااتهرویااای پساااته هااازر
غ ماااای بختیاااااری حااااور پیزاااار
غ مااای باااا فاااری داناااا و جرشاااید
غ مااای ناماااداری چااااره ورهاااید
(نتار)58 :9751 ،
توریفهای یوسف به حدی زیاد است که لزومی به ذکر آنها نیست.
 گاهی ویدگیهای جسرانی نبی نشاندهندۀ ویدگیهای روحانی و پاکی درونی اوست .این ویدگایهاا کاه معراوالًتوسق راوی مستقیراً توریف می هود ،بسیار پرکاربرد است .برای مثال هنگامی که موسی به یراۀ یتارون (هاعیب)
وارد میهود
....
چنااان هااد کاناادرو تابااان هااود ماااه
منااور هااد هرااه رگااه بااه یااکبااار
ز نااااور روی آن ورهااااید ر سااااار
(نتار)75 :9751 ،
در نرونهای دیگر هنگامی که موسی متولد میهود
چناااان نادیاااده دیگااار چشااام دوران
در آن رااور بشااد ورهااید حیااران
هراای هااد باار فلااک نااور هاادایت
ز نااااور روی آن راااااحب والیاااات
(نتار)99 :9751 ،
این نوع افزوده ها بویده در مورد یوسف بسیار پرکاربرد است .برای نرونه هنگامی که یوسف برای اولین بار باه نصار
فوطیفار وارد میهود
کااه بااود او آفتاااب و ماااه آن صاار
مناااور هاااد باااه ناااور روی او نصااار
اباااا حسااان و کراااال و از وراااالش
بشااااد حیااااران زلیخااااا از جرااااالش
(نتار)71 :9751 ،
پ از چند سال ،هنگامی که به سن نوجوانی میرسد
زحساانش مساات گشااتی جااا سااانی
نبااااود او را ز ااااوبی هاااای بااااانی
دگااار از حسااان هاااونش در طپیااادی
هااار آنزاااو چاااارهاش از دور دیااادی
میاااااان سااااارفرازان ناااااامور باااااود
ز هاار لراای کااه گااویی بااا باار بااود
(نتار)71 :9751 ،
(برای نرونههای دیگر در مورد موسی و یوسف ر :...نتار 75 :9751 ،و )91
ویژگیهایروحانی 
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ویدگی های روحانی هر صوریتی است که معطوف به والم و نوای روحی انبیاای بنایاسارائیل باهاد .ذکار ایان
ویدگیها به ندری در منظومه های یاودی پرکاربرد است که برهرردن نرونههای آن بحث را بسیار به درازا میکشاد.
این ویدگیها به رور افزودههایی با ماامین مختف جلوهگر میهود:
الف .هر و حیای نبی؛ برای مثال در ماجرای هرراهی موسی با د تران یتارون (روایات ارالی تاورا  :اروی:1 :
« :)11-98هنگامی که د تران به انه باز گشتند ماجرا را برای پدرهاان بیاان کردناد .یتارون گفات :برویاد و او را
د و کنید تا با ما غذا بخورد» .اما در روایت موسینامه هنگامی که د تران یترون به هرراه موسی راهای سازونتگاه
یترون میهوند ،موسی به آنها میگوید «بدیدن پشتتان بر من حرا است» (نتار )71 :9751 ،و به هرین دلیل موسی
پیشاپیش آنان حرکت میکند و آنها راه را با پرتاب کلوخ به موسی نشان میدهند.
در داستان یوسف و زلیخا ترامی مزالرا طوالنی این دو را میتوان افزودههای هرین بخاش دانسات؛ چارا کاه در
ارل روایت تورا (پیدایش )91 -3 :71 :تناا آمده است« :پ از چندی نظر هرسر فوطیفار به یوسف جلب هاد و
به او پیشنااد کرد که با وی هربستر هود؛ اما یوسف نپذیرفت و گفت این رل یانت به اربابم و گناهی باه درگااه
داوند است  ...اما زن فوطیفار دست بر نریداهت و هر روز به یوسف اررار میکارد» .ایان مزالراا در منظوماۀ
یوسف و زلیخا به ردها بیت افزایش پیدا کرده و در چاار فصل ،تحات ناوان «منااظرۀ یوساف و زلیخاا» (نتاار،
 )37 -31 :9751بیان هده است .در هرۀ آنها ندر روحی یوسف در مقابل وسوسۀ زلیخا به تصاویر کشایده هاده
است .برای مثال در اولین پیشنااد زلیخا که ود را چنان آراسته که
بااار آن آتااااش دل شاااا .سااااوزان
ز حسااانش آتاااش وباااان فاااروزان
جاال بااود از جرااالش بااا طااوبی
باااااری باااود ر ساااارش باااه اااوبی
ب .بر ی از نرونه های ندر روحی در بقیۀ افراد بنی اسرائیل نیز نابل مشاهده است؛ برای مثال هنگامی که بارادران
یوسف در حال بازگشت از مصر هستند ،ناگاان بر دل د تری از اندان یعقوب با نا سارح بت آهر
بااه اماار حاای باایچااون گشاات آگاااه
فتاااااد اناااادر دلااااش الاااااا ناگاااااه
داوناااد ساااریر و پیشاااگاه اسااات ...
کااه اناادر مصاار یوسااف پادهاااه اساات
رسااااید اناااادر دمااااا پیاااار آگاااااه
هرااااان د بااااوی پیااااراهن ز ناگاااااه
(هران)911 :
اما در ارل تورا (پیدایش )17 -15 :15 :آمده است« :آنها [برادران یوسف]  ...نزد پدر ویش باز گشتند  ...و باه
او گفتند یوسف زنده است و حاکم ترا سرزمین مصر است؛ اما یعقوب چنان حیر زده هد کاه نتوانسات ساخنان
ایشان را نبو ل کند؛ ولی ونتی رابهها را دید و پیغا یوسف را هنید ،روحش تازه هد».
ی .یزی از مامترین نشانههای ندر های روحی پیامبران معجازا و کارهاای ا ف ااد آناان اسات .از ایان
نرونهها در منظومه های یاودی فراوان است؛ برای مثال هنگامی که سارح ،بر س متی یوسف را به یعقوب میدهاد،
یعقوب در ح وی د ا میکند
باااه گیتااای جااااودان پایناااده باهااای
چنااان کااو زناادها تااو زنااده باهاای
باااه امااار نااادر و تقااادیر اکااار
د اااااای او نباااااول آماااااد در آن د
باااه گیتااای تاااا اباااد ماااأوا بگیااارد
کاااه ساااارح جااااودان هرگاااز نریااارد
(نتار)919 :9751 ،
در نرونهای دیگر هنگامی که یعقوب به مصر نزد یوسف آمد ،روزی پیرزنی راهنشین کاه «ورا دسات حاوادک کارده
پامال» (نتار )911 :9751 ،جلوی او را گرفت و گفت من زلیخا هستم که روزی
چاااه مااان دلبااار نباااود انااادر زماناااه
جرااال ماان بااه ااوبی بااود یگانااه
اما «مرا در ش یوسف مبت کرد  ...که سی سالست در ش یار  ...جوانی رفت و اکناون پیار زار  ...باه فریااد
برس فخر زمانه» (هران.)915 :
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باااه حااا نالیاااد یزاااد آن مزااار
دل یعقااوب باار وی سااو ت محزاام
(هران)915 :
« بگفت ای ران نه چرخ ا  ...به ح حرمت جاه و ج لت  ...زلیخا را کنی چون ماهرویی  ...که باهد حد ررش
چارده سال  ...دهم او را به یوسف من ح لی  ...هم اندر لحظه از امر جاانبان ،نبول آماد د اای پیار کنعاان ،زلیخاا
گشت ناگه نازنینی ... ،ز پیری از د ا ناگه جوان هد» (هران.)917-915 :

تیرهبختی 

یزی از مسائلی که در افزودههای تاریخی بری بر آن بسیار تأکید هده ،آوارگی ،سرگردانی و تیرهبختی بنایاسارائیل
است .این مسأله از دوران موسی به دغدغۀ ارلی این نو تبدیل هد .به نحوی که روایتهاای جعلای فراوانای نیاز
دربارۀ آن پردا تند تا ابعاد این تیرهبختی را گسترده تر از آنچه بود نشان دهناد (ر :...هااها 918 :9781 ،.و .)199
یاودیان جدید هرین افسانههای جعلی را دستاویزی سا تهاند برای تصفیۀ ندادی و ا رال ضد انسانی بسایار (ر:...
گارودی .)51 :9735 ،این روایتها بعااً به رور بسیار تعدیل هده به منظومههای یاودی نیز راه یافته است .برای
مثال:
 ماجرای تولد موسی؛ روایت توراتی پیش از تولد موسی از ظلم فر ون بر بنیاسرائیل و فرماان نتال ناوزادان پساراین نو بر میدهد ( روی)11-8 :9 :؛ اما در روایتی کاه راوی موسایناماه نقال کارده ،فر اون در گفتگاویی باه
زیردستانش امر میکند هرۀ مردان بنیاسرائیل را در یک نلعه زندانی کنند:
روان گردیاااد ازینجاااا جرلاااه آگااااه
چنااین گفااتش بااه چاووهااان درگاااه
هار آن مااردی کاه هساات آنجاا سراساار
هااااتابان تااااا باااار نومااااان یب(اااار
فااااراز نلعااااههااااان باااااال دوانیااااد
بگیریتاااان یزااای بااار جاااا مرانیاااد
نایتااااان مااااار ماااان آنگااااه باااار در
ببناااادیتان باااار ایشااااان نلعااااه را در
(نتار)1 :9751 ،
سپ به هرین دلیل رران (پدر موسی) از یوکابد (مادر موسی) ط  .میگیرد و مریم ( واهر موسای) باه هازایت
نزد رران میرود (نتار .)91 :9751 ،این روایتها هی کدا پاسخ اباا یا ای در متن نیست؛ بلزه افازودههاایی
است که مظلومیت بنیاسرائیل ،بویده مادر و واهر موسی را بیشتر میکند.
 غم و اندوه مادر موسی؛ هنگامی که باال ره یوکابد و مریم طی یک روایت تفسیری که پیش از ایان بررسای هاد،موسی را در رندونی گذاهته ،در رود نیل رها میکنند ،در روایت تورا ( روی )1-1 :1 :هی اهاارهای باه غام و
اندوه این دو نشده است (ن  :نصص  3که بیانگر اندوه ری مادر موسی و الاا آرامبخش داوند بر اوست)؛ اماا
در موسی نامه ،راوی حدود رد بیت را به نقل غم و اندوه این مادر و واهر ا تصاص میدهاد (نتاار-95 :9751 ،
.)93
 ماجرای زندانی هدن موسی؛ هنگامی که فر ون از نتل مصری آگاه میهود دستور نتل موسی را رادر میکناد .درارل تورا ( روی )95 :1 :آمده است« :موسی از آن منطقه گریخت و در سرزمین مادیان ،سااکن گردیاد» .اماا در
بازروایت هاهین ،موسی دستگیر و راهی زندان میهود (نتار.)17 :9751 ،
 .1تیرهبختی مقدر؛ گاهی این تیرهبختی اهاره به تقدیر نیز دارد و تا حدی هخصی مینراید .هنگامی که زلیخاا «بادا
ش یوسف مبت هد ،ز ناگه پارسا ،ناپارسا هد» (نتار )78 :9751 ،با دل اود گفتگاویی طاوالنی دارد و در آن از
بخت و تیرهروزی ود هزایت میکند« :ز ذو .و کامرانی دور گشتی ،چه ظلرت اناۀ بایناور گشاتی( ... ،نتاار،
.)71 :9751
مشابه هرین مورد را می توان در مورد یعقوب نیز مشاهده کرد .هنگامی که بر دریده هدن یوسف توساق گارگ را
میهنود « دل او هد مزان محنت و آه ( »...نتار .)75 :9751 ،تا اینجا تقریباً مشابه روایت ارالی تاورا (پیادایش:
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 ) 75 :73است .اما ازین پ در بازروا هاهین گفتگوهای طوالنی میان یعقوب و داوند برنرار میهود کاه نشاان
از اوی اندوه وی دارد و گاهی از هخصیت انبیا بسیار دور مینراید « :چرا من پیشتر زو جان نداد ( »...نتار:9751 ،
.)73
الگویمتداعی 
پیش از این گفتیم که در الگوی متدا ی ،افزوده ها معطوف به راوی (تولید کنندۀ بازروایات) هساتند (ر :...تاوکلی،
)117 :9719؛ زیرا از یک سو میزان تسلق او بر روایا را نشان میدهاد و از ساوی دیگار نیات او را در ایجااد
پیوند میان رویدادهای بیربق در سا تار یا گفتران متنی یا غیر متنی .تدا ی بر اساس سه ارال تشاابه ،مجااور و
تااد استوار می هود (پورنامداریان و دیگران .)3 :9788 ،البته پیوند میان نارر بیارتباط در ناایت باا هادف انتقاال
معنی و با سوگیری ا نی نابل در .است؛ چراکه هدف مور ان پیشامدرن «پیش از هر چیز ایجاد روایتی معناادار»
(میثری )91 :9719 ،و ا نی است .هنگامی که «گزارش تاریخی هزل ا نی و اسطورهای پیدا کرد  ...دیگر رارفاً
یک رویداد تاریخی نیست که مورد توجه است ،بلزه روایتی است که از هر گوهه [= نصر] آن میهود برای جاایی
استفاده کرد» (جعفریان .)9711 ،بنابراین راوی در فرایند گسترش متن با الگاوی متادا ی ،ناراری را ماییاباد کاه
بتواند آن را به نصر مشابه دیگری در گفتران مشابه پیوند دهد و نتیجۀ ا نی محزمتری بگیرد؛ چارا کاه باا ایان
پیوند ،مخاطب با یک نرونۀ تک افتاده و نابل اثبا یا ردّ مواجه نیست؛ بلزه با نرونههای متعدد و هاید یک ساا تار
منسجم روبهرو هود و به این ترتیب ،پیا به سادگی ،مقبول افتد .بنابراین یافتن نارر مشابه تأثیرگذار و ایجاد پیوناد
میان آنها کار نانهای است که این الگو را کام ً معطوف به راویِ بازروایت میکند.
این الگو در ضرائم تورا بسیار پرکاربرد است .در این الگو راوی با پیوند دادن افراد ،مزانها ،زمانها و رویدادهای
بی ارتباطی توراتی با یزدیگر ،الگوها و ترثیلهایی طراحی میکند .یک ویدگی ،یک هایء ،یاک مزاان و یاک زماان
میتواند هخصیتها و کنشهای بیربق تاریخی را با هم مرتبق سازد.
گاهی یک ریشه یا حتی هجای مشتر .در چند واژه سبب ارتباط آنها با یزدیگر میهود؛ برای مثال در بار زیر،
واژۀ بریِ פֶה « pǝhدهان» (همریشه با فَاه ،فوهۀ ،فوه در ربی  ))cf.: Gesenius, 1932: DCLXVIIکاه در
هرۀ واژگان زیر وجود دارد ،پیوند دهندۀ پدیدههایی کام ً بی ارتباط با یزدیگر است:
سا تهای آساتانه تاریاک و روهان هاوا در اولاین هاب یزشانبه داوناد ده چیاز مااوراءالطبیعی را لا کارد
( :)Mishnah, Avot 5:6دهان زمین (که بلعید نارون ( )Korahو هردستانش را) ( ،)Numbers 16:30دهاان
چاه (که موسی آن را باز کرد با لگد زدن باه تختاه سانگ روی آن) ( )Numbers 20:7-11یاا دهاان چااه ماریم
( )Miriamکه انوا بنیاسرائیل را در سرگردانیهان دنبال میکرد ( ،)Numbers 21:16-18دهان ماده اال (بلعم
( ،)Numbers 22:28( ))Balaamرنگینکران ،من (و سلوی) ،صای موسی ،هامیر (گیاه ،کر و حشاره) ،ماتن،
نوهتار و الواح .و بر ی گفتهاند مقبرۀ موسی و نوچ ابراهیم و بر ی گفتهاند ارواح هریر و انبر.
در تدا ی زمانی ،طبیعت چر شی تقویم ،تاریخهای مشخصی را به نوان روزهای وش یُرْن یا بد یُرْان مشاخص
میکند .یزی از این روزهای بد یُرن ،روز ویرانی معبد اول در  587نبل از می د است:
در آن روز یاوه حزم فرمود که بنی اسرائیل هرگز به سرزمین مو ود وارد نریهوند و در آن روز معبد برای دوماین
بار ویران هد .به هرین ترتیب در هران روز ( ) 975بیت ر ( )Betharآ رین نلعۀ نظامی هاورش لیاه رومیاان،
تسخیر هد و یک سال بعد اورهلیم هخم زده هد (.)cf. BT, Ta‘anit 26a-b; JT, Ta‘anit 4:5
گاهی یک روز مشخص ،زمان رویداد هرزمان وانعهای فر نده و وانعهای نامبار .است و این تاااد ،تادا یکننادۀ
آنهاست (:)MR, Lamentations 1:51; JT, Berakhot 2:4, 17a-17b
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روزی مردی مشغول هخم زدن زمین ود بود .در آن هنگا یزی از گاوهای نر او ما کشید .ماردی ارب از کناار
کشتزار او رد میهد .از او پرسید« :تو که هستی) چه دینی داری») گفت« :من یک یاودی هستم» .رب گقت« :یاو
گاو را بردار و دست از هخم زدن بزش» .مرد یاودی پرسید« :چرا») مرد رب پاسخ داد« :باه دلیال اینزاه معباد
یاودیان ویران هد» .مرد یاودی پرسید« :تو این را از کجا مایدانای») مارد ارب گفات« :از ماا کشایدن گااو تاو
فارید » .هنگامی که آن دو مشغول رحبت بودند ،گاو دوباره ما کشید .مرد رب به مرد یاودی گفات« :گااو را
یو ببند و مشغول هخم زدن هو؛ چرا که منجی یاودیان به دنیا آمد» .مارد یااودی پرساید« :ناامش چیسات») مارد
رب پاسخ داد« :تسلیدهنده» ( .)Comforterمرد یاودی پرساید« :ناا پادرش چیسات») مارد ارب پاساخ داد:
«حیزْنیا» ( .)Hezekiahمرد یاودی پرسید« :آنها کجاا زنادگی مایکنناد») مارد ارب پاساخ داد« :در بیار رباا
( )Birath’Arbaدر بیتلحمِ ( )Bethlehemیاودیه (.»)Judah
گاهی یک مزان پیوند دهندۀ رویدادهای مختلف است:
در محلی که داوود جای ستونهای معبد را میکند ،تزه سفالهایی پیدا کرد که از روی آن فارید در این مزاان باوده
است که داوند ود را بر بنیاسرائیل نشان داده است .در هرین مزاان «سانگ بناا»ی آفارینش و نرباگااه نابیال و
هابیل ،نوح و کری بعد ابراهیم نیز بوده است (.)Ben-Amos, 1999: 158
گاهی یک هیء سبب پیوند موضو ا مختلف و ارتباط آنها میهود .اینگونه تدا یهاا ،یعنای وجاود یاک نصار
مادی و جابهجا کردن آن از مزانی به مزانی دیگر یزی از مامترین ابزارهای انتقال است (مادبری و دیگاران:9783 ،
 .)98مقصود از انتقال ،گذر از یک مزان ،حالت یا مرحله به مزان ،حالت یا مرحلاهای دیگار اسات (بیشاا :9731 ،
 .)15برای مثال در ل دورۀ آدریانی ( )Hadrianicکه به هزست ناات بارکخوا (132-35 ( )Bar-Kokhva
 )CEمنتای هد ،رهبران و ربیهای تأثیرگذار به رلیب کشیده هادند و «کیفار» ا رالشاان را دادناد .هاارحان نارن
چاار «کیفر» این ربیها را به «کیفر» نخستین گناه بنیاسرائیل ،یعنی فرو ته هدن یوساف توساق بارادرانش ،پیوناد
زدند .این کیفر از نظر آنان به جزای آن بود که «راستزاری» را به «کفش» فرو تند .توضایح اینزاه در کتااب زبولاون
( )Zebulonآمده است که زبولون اد ا کرد« :من هریک نزرد فرزندانم را در وجای که بابت یوسف دریافت هاد.
ولی هرعون ( ،)Simeonجده ( ) Gadو دیگر برادران پول را پذیرفتند و بارای ودهاان ،هرسرانشاان و فرزنادان
دیگر کفش ریدند» ( .)Zebulon 3:1-2مفسران این بار را با بارتی دیگار در کتااب آماوس ()Amos 2:6
پیوند زدند که «به دلیل اینزه آنان فرو تند راستزاری را برای پول و نیازهان به کفش» .ارجاع «آناان» باه های وجاه
روهن نیست؛ ولی تفسیری که هارحان ارئه کردناد ایان باود کاه چاون یوساف در برابار گرراهای مقاومات کارد،
«راستزار» است .بنابراین با توجه به اینزه حرای او نخستین گناه تاریخ یاود محسوب میهود ،ربیها با مارگ اود
تاوان آن گناه را دادند (.)Ben-Amos, 1999: 155
صای موسی نیز هیئی است که سبب تدا یهای زیادی هاده اسات .در ضارائم تاورا روایاا متعاددی درباارۀ
صای موسی ،منشأ و راحبان متوالی آن وجود دارد .در سنتهای هفاهی آمده اسات ونتای کاه داوناد آد را از
باشت بیرون راند ،وی این صا را با ود برداهت .سپ این صا به حار نوح ،سا  ،ابراهیم ،اسحا ،.یعقاوب،
یوسف و در ناایت یترون (( )Jethroهعیب) و در ناایت به موسی رسید .سپ هعر « داوند آن را بیرون میکشد
از رایون ،صای ندرترند را» ( )Psalms 110:2زمینهای را فراهم میکند کاه هاارحان جدیاد تاورا  ،فارسات
جدیدی از وارثان این صا را ارئه دهند :یعقوب ،یاودا ،موسی ،هارون ،داوود و هراۀ پادهااهان سلسالۀ داوودی تاا
زمان ویرانی معبد .سپ این صا ناپدید هد و در ناایت در زماان ظااور مسایح باه وی داده واهاد هاد ( MR,
 .)Numbers 18:23به این ترتیب صای موسی ترامی انبیای بنیاسرائیل و پادهاهان این نو را تاا منجای نااایی
(مسیح) به هم پیوند میدهد ( .)Ben-Amos, 1999: 157این روایات در منظوماههاای یااودی ،بادین راور
باز تاب نیافته است؛ بلزه در این روایت ،صای هعیب یزی از دوازده صای اوست کاه از دوازده سابق باه یادگاار
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دارد .بنابراین در وهلۀ اول این صا پیوند دهنده و تدا یکنندۀ اسباط دوازدهگانۀ گمهده اسات .هاعیب مای واهاد
این صا را به کسی بدهد که
ماااان او را روز و هااااب در انتظااااار
ز باااارش ایااان صاااا را گاااوش دار
(نتار)11 :9751 ،
در روایتی توسعه ای که پیش از این نقل هد ،این صا به موسی رسید .هرین صا پیش از معجزه برای موسی ندر
به ارمغان می آورد؛ چراکه موسی با هرین صا اژدها ،هیر و گارگ مایکشاد (ر :...نتاار .)18-19 :9751 ،ساپ
هرین صا به نوان یزی از معجزا موسی تبدیل به اژدها میهود .افزون بر این مطاب روایت موسینامه
بریاارد جرلگاای هرگااه کااه ااواهی
صاااا را چاااون زنااای بااار آب مااااهی
...
هااود نیاال از صااایت جرلااه پاار ااون
(نتار)11 :9751 ،
روایتهای فو .در تورا ( روی )1 :1 :اینگونه است« :آنگاه از آب رود نیل باردار و روی شازی بریاز ،آب باه
ون تبدیل واهد هد» .بدین ترتیب روهن است که صاای موسای در منظوماۀ موسایناماه ،پیوناد دهنادۀ هراۀ
ندر های جسرانی و روحانی اوست.
باید توجه داهت الگوی متدا ی به رور پیوند میان اهیاء ،مزانها و اهخاص معین ،یعنی پیوند میان دو جزء یاک
سا تار ،در منظومههای یاودی بسیار کمکاربرد است؛ اما در این منظومهها از گونۀ دیگر تادا ی ،یعنای تادا ی میاان
یک جزء و کل مشابه آن استفاده میهود که تا حدی مشابه فرایند نتیجهگیری بر اسااس تشاابه اسات .باا توجاه باه
مثالهای مطرح هده ،روهن است که تدا ی از نظر روانشنا تی از یک سو مبتنی بر تشابه و از سوی دیگر مبتنای بار
مجاور اسات (پورناماداریان و دیگاران .)3 :9788 ،باه باارتی «فرا وانادن یاک اندیشاه و نشااندن آن در کناار
اندیشههای مشابه» (ر :...داد .)917 :9783 ،در منظومه های یاودی به جای اینزاه دو امار مشاابه جزئای (مانناد دو
«کفش» که در دو رویداد نقش داهته است) با هم مرتبق هوند ،یک امر جزئی و امر کلی مشابه آن در کنار هام نارار
میگیرند .در این نوع تدا ی «هر نرود کوچک و جزئی نادر است کل پدیدهای را کاه آن نراود ،فقاق نسارتی از آن
است در ذهن انسان بیدار کند» (هرانجا) .این الگو نرونههای فراوانی در منظومههای یاودی دارد:
 آزمایش ابراهیم :امینا داستان نربانی اسحا .را اینگونه آغاز میکند:آزمایش حا باه امار و فرماان
ابااااراهیم ابااااد و اااادادان
هیطان لعاین باه او حساد بارد
نُااه بااار هاانید و جااای آورد
(نتار)751 :9751 ،
سپ در انتاای این بخش میافزاید:
آزمایش اویش باا رادیقیم
پیوسااته کناااد اادای تاااامیم
آزماایش حا بااه جاا بیارنااد
زیاارا کااه رهااا یران نیارنااد
(هرانجا)
در این نوع از الگوی متدا ی «آزمایش ابراهیم» در مجاور «آزمایش هرۀ درستزاران» نرار میگیرد.
 سحر یزی ابراهیم :مطاب روایت ارلی تورا (پیدایش« )7-9 :11 :ابراهیم ربح زود بر است و هراراه اساحا.و دو نفر از نوکرانش روانه هد» .در روایت امینا هرین زمان (ربح زود) دستمایۀ تدا ی هده است:
بگزیاادۀ ح ا بااود سااحر یز
ای دل تو ساحر ز اواب بر یاز
کاارش باه جااان هاود مایااا
هر ک کاه ساحر بخیازد از جاا
بر اساات سااحر بااه زودی از
اباااراهیم حااا هاااناس و داناااا
(هرانجا)751 :
جا ...
هرانگونه که مشاهده می هود در این الگو ،امرِ مشابهی کلی ،طاب به ها ر و به نوان نو ی تخلاص در انتااای هار
بخش نیز به کار می رود .هاید بتوان اینگونه تدا ی را نو ی «هبه التفا » نیز دانست؛ چراکاه التفاا یزای از فناون



هایدینی؛(برپایةسنتهایشفاهی)67/


هایبازروایتتاریخیدربرخیمنظومه

شیوه

یا تناسب است (پورنامداریان .)1 :9788 ،نرونههای دیگر منظومههای یاودی هام دارای ایان

ادبی مبتنی بر مجاور
ویدگی هستند.
 زیبایی یوسف :هنگامی که یوسف ،جوانی برومند میهود ونبااااود او را ز ااااوبی هاااای بااااانی
هااار آنزاااو چاااارهاش از دور دیااادی
ز هاار لراای کااه گااویی بااا باار بااود
هاهین به ود طاب میکند که «ایا هاهین ....
هاار آن چیاازی کااه باهااد آن اادایی
منااااور گااااردد از نااااورش جاااااانی

زحساانش مساات گشااتی جااا سااانی
دگااار از حسااان هاااونش در طپیااادی
میاااااان سااااارفرازان ناااااامور باااااود

چاااه هااارعی باهاااد او را روهااانایی
بیاساااااااید ازو باااااااری رواناااااای
(نتار)71 :9751 ،
 دارایی دنیوی :نرونهای دیگر هنگامی که زلیخا از لت غصۀ یوسف سؤال میکند و می واهد او را باا زر و سایمدلخوش دارد
تااو ماایداناای کراساای نیساات چیااز
بگفاااتش یوساااف از جاااان زیاااز
بااود چیااز جاااان باار چشاام ماان ااوار
زر دنیاااا مااارا اااود نیسااات در کاااار
(نتار)31 :9751 ،
سپ هاهین ود را طاب نرار میدهد که
تااارا چیااازی نگاااردد در جااااان کااام
ایااا هاااهین چااه از حاا ماایزناای د
غااام روزی مخاااور ای اااا ناااادان
هراااه کا ا را دهاااد روزی جاانباااان
(نتار)39 :9751 ،
 توکل یوسف :هنگامی که باز فر ون از زندان آزاد میهود ،یوسف به او میگوید:ساار را باااز باار گااردون رساااند ...
ساااه روز دیگااار فر اااون بخواناااد
بگرداناای ماارا از لطااف ااود هاااد ...
ولااای بایاااد مااارا نگاااذاری از یااااد
از ایااان درد باااه درماااانم رساااانی
توکااال بااار تاااو کااارد تاااا بااادانی
ز فااال تااو هااو دلشاااد و ناادان
ماااارا فر ااااون باااارون آرد ز زناااادان
(نتار)85 :9751 ،
ولی «بزرگ سانیان چون هد ز هه هاد ،نیامد هی از یوسف ورا یاد» (هران .)87 :این روایت تقریباً با ارال تاوراتی
(پیدایش 91-97 :11 :و  )77آن تفاوتی ندارد .در اینجا هاهین به ود طاب میکند:
کاااه باهاااد آدمااای او را رهاااا کااان
ایاااا هااااهین توکااال بااار ااادا کااان
صوراااً از یزاای باایاراال و بنیاااد
نیایاااااد هااااای کاااااار از آدمااااایزاد
(هرانجا)
 فری بعد از هد  :هنگامی که یوسف از زندان آزاد میهود و مورد تفقد فر ون نرار میگیرد و «فزون هاد ناا اواز نا جرشید ،بر آمد تای و تختش تا به ورهید  »...هاهین میگوید:
کاااه بااادبختی باااود باااا نیاااکبختااای
ایااا هاااهین نرانااد کاا بااه سااختی
باااه مصااار و هاااا هااااه و هااااریاری
بااه زناادان یافاات یوسااف تاجااداری
غااام و هاااادی اااذاب و اساااتراحت
بااااود در درد و در تیرااااار راحاااات
(نتار)19 :9751 ،
 نول زنان :هنگامی که فوطیفار از کردۀ ود پشیران میهود با ود میگوید:نظاااار کااااردن بااااه روی او نیااااار
بگفتااااا چااااون کاااانم زو هرمسااااار
باااه زنااادان انااادرش در بناااد کااارد
ابااااا او باااایحیااااایی چنااااد کاااارد
...
ماان از نااول زلیخااا کاارد ایاان کااار
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(نتار)11 :9751 ،
و سپ هاهین میافزاید
مباااادا کااا باااه ناااول زن گرفتاااار
بااه نااول زن هاار آن کااو کاارد کاااری

...
نااااادارد نااااازد ماااااردان ا تبااااااری
(هرانجا)
البته این افزوده با تورا هرخوانی ندارد؛ زیرا با توجه به روایت ارلی (پیدایش )1 :11 :به نظر نریرسد فوطیفاار از
کردۀ ود پشیران هده باهد و پ از آزادی از زندان نیز دیگر اسری از او و هرسرش در تورا نیامده است.

نتیجهگیری 
 
یزی از مامترین جریانهای بازروایت تاریخ دینی در منظومههای یاودی دیده میهود .در منظومههای تاریخی دینای
یاودی که احتراالً از دورۀ مغول و به واسطۀ اهعار هاهین هیرازی (اواسق نرن  8ها ))...روای ماییابناد ،هاا ران
یاودی ساکن ایران رویدادهای تاریخی اد تی را به هیوۀ ادبی بازروایت مینرایناد .ایان بازروایاتهاا محصاول
اضافه هدن افزودههایی به داستانهای ارلی تورا و به هرین دلیل با روایا ارالی ،متفااو هساتند .باا بررسای
بازروایتهای یاودی به این نتیجه میرسیم که ترامی افزودههای این منظومهها یزی از الگوهای تفسایری ،توساعهای
و متدا ی را دنبال میکند.در الگوی تفسیری ،راوی با بیان دلیل ،انگیزه یا نو ی هرح ،اباا ها ،تنانضها و نطعههاایی
گم هده از روایت توراتی را تزریل میکند .گاهی لتی که برای یک رویداد بیان میهود ،بسیار طبیعای و در حادود
رویدادهای وانعی است؛ اما گاهی لت رویداد مبام با یک رویداد فراوانعی توضیح داده میهود که فراتار از حادود
رویدادهای طبیعی است .هر دوی ایان الگوهاا در منظوماههاای یااودی نروناههاای فراوانای دارد و باه دو بخاش
افزودههایتفسیریواقعگرایانهوافزودههایتفسیریفراواقععگرایانعهتقسعیممعیشعود در الگاوی توساعهای
افزودهها معطوف به مخاطب هستند؛ زیرا کارکرد آن ها تأثیرگاذاری بیشاتر بار مخاطاب از طریا فااساازی اسات.
الگوی توسعهای به رورتی تعدیل هده (بدون توهین یا افترا به پیامبران) که بیهک تحات تاأثیر فرهناگ اسا می-
ایرانی بوده است ،در منظومههای یاودی نیز کاربرد مییابد .در این منظومهها راوی افزودههای زیر را به ماتن اضاافه
هایجسمانی،ویژگیهایروحانیوتیعرهبختعی در الگاوی

کرده است :تقدیروهمراهیخداوندباانبیا،ویژگی
متدا ی ،افزودهها معطوف به راوی (تولید کنندۀ بازروایت) هستند؛ زیرا از یک سو میزان تسلق او بر روایا را نشان
می دهد و از سوی دیگر نیت او را در ایجاد پیوند میان رویدادهای بیربق در سا تار یا گفتران متنی یا غیر متنی.
این الگو در ضرائم تورا بسیار پرکاربرد است؛ اما الگوی متدا ی به رور پیوند میان اهیاء ،مزانهاا و اهاخاص
معین ،یعنی پیوند میان دو جزء یک سا تار ،در منظومههای یاودی بسیار کمکاربرد است .در این منظومههاا از گوناۀ
دیگر تدا ی ،یعنی تدا ی میان یک جزء و کل مشابه آن استفاده میهود که تا حادی مشاابه فرایناد نتیجاهگیاری بار
اساس تشابه است .در منظومههای یاودی به جای اینزه دو امر مشابه جزئی با هم مرتبق هوند ،یک امر جزئی و امار
کلی مشابه آن در کنار هم نرار میگیرند .این الگو نرونههای فراوانی در منظومههای یاودی دارد.
با توجه به اینزه هر سۀ این الگوها در ضرائم تورا نیز به هرین رور کاربرد داهته اسات ،بناابراین باه احتراال
نریب به یقین ها ران متأ ر ،الگوهای مذکور را از این ضرائم انتباس کرده اند .از آنجاا کاه ایان ضارائم اود بار
اساس و با تزیه بر سنت هفاهی و ادبیا امیانه تألیف هده اند ،بازروایتهای تاریخی آنهاا نیاز باه روایاتهاای
امیانه بسیار نزدیک میهوند.
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