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 Shamsi_gholamreza@yahoo.com   *غالمرضا شمسی

ایران دکتراي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان،  

  ayazifariba@yahoo.com* فریبا ایازي روزبهانی

 ایران ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان 

  
  چکیده:

جوي  و غایی اسطوره را جستمعناي جوزف کمبل یکی از اندیشمندانِ پسایونگی است که 
آید، همه  داند که همه چیز از او می اي و ناشناخته می انسان براي رسیدن به نیرویی واحد، پایه

نام » اسطورة یگانه یا واحد«گردد. این نظریۀ کمبل  چیز درون اوست و همه چیز به او بازمی
هاي ساختاري  شباهت ر از آراي پراپ و یونگ است و بر اساسدارد. کمبل آشکارا متأثّ

. در نماید ها مطرح می هاي کهن، الگویی یکسان براي تحلیلِ تمامیِ داستان ها و قصه اسطوره
 یک از آنان هر که اصلی پدیدار می گردد؛ مرحلۀ سه در تحول قهرمان سیر این الگويِ تحلیلی،
هاي سیاوش و  داستانبازکاويِ  هستند: عزیمت، تشرّف، بازگشت. فرعی نیز داراي مراحل

دهد که: در هر دو داستان سفرِ  یوسف (ع) با الگويِ تحلیلیِ کمبل و روشِ تطبیقی نشان می
هاي نمادین  دادها و شخصیت معنوي قهرمان براي ادراك حقایقی فراکیهانی در پیکرة رخ

 هاي ها از شباهت ها و مکان متبلور شده است. هر دو قهرمان با وجود تفاوت در ظاهر شخصیت
اي و حماسیِ داستان  ساخت سفرِ خویش برخوردارند. ساخت و بافت اسطوره فراوان در ژرف

سیاوش و پیکرگردانی به صورت فرود و کیخسرو رمز و راز بیشتري به این داستان داده است 
  اما داستان سفر یوسف (ع) با کارکرد یک متن غنایی و تعلیمیِ دینی سازگارتر است.

28/1/1401تاریخ پذیرش مقاله:                                  7/1/1401له: تاریخ دریافت مقا   

 واژگان کلیدي
جوزف کمبل *  

سیاوش *  

قهرمان *  

الگو کهن *   

    (ع) وسفی *
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  پیشگفتار.1
  . تعریف موضوع1 .1

که در متون  آثار روایی هستندهاي  نمونهترین  هاي سیاوش و یوسف (ع) از جملۀ کهن داستان
سفرِ مقدس قهرمان را   داستاندو پیرنگ این  .اند دینی، حماسی و غنایی روایت شدهگوناگون 
به شیوة الگویی  قابلیت واکاوي این دو داستان را با رویکرد تحلیلی کهن کهدهد  شکل می

الگویی  کهن-اي خوانشِ اسطوره سازد. فراهم میشناس نامبردار معاصر،  جوزف کمبل، اسطوره
نوع از . این است هاي دیرین اندیشۀ انسان براي پرتوافکنی بر خاستگاه الشیتمتون ادبی 

به رغم همۀ تحوالت تاریخی که  انسان از سر گذرانده است؛ دهد که  تحلیل ادبی نشان می
دهد انسان همواره در پی به  بشر وجود دارد که نشان مین هقانونمندي بر ذ کلّی و  چهارچوب

دست آوردن شناختی از دو جهان بوده است: یکی جهان رمزآمیز کوچک درونی خودش و 
: 1397(پاینده،ی به همان میزان رمزآمیز اما به مراتب بزرگتر در پیرامونِ او دیگري جهان

هاي  براي تکوین این مفهوم، نظریه ،شناس نامبردار سوئیسی کارل گوستاو یونگ، روان ).1/331
 شیار،شیار فردي گسترش داد و اظهار داشت در پس این ضمیر نابهنابه ۀفرویدي را در زمین

بشري مشترك  ةباستانی جمعی است که در میراث روانی همه اعضاي خانواد ضمیر نابهشیارِ
(مانند غریزة  اند تر برخی غرایز را به ارث برده درست همان طور که حیوانات پست ؛تــاس

ها  ی حافظۀ قومی) هم به انساننتر (یع هاي روانی پیچیده زمینهجوجه براي فرار از سایۀ قوش)، 
نامیده است همواره  »ساز اسطوره«بنابراین آنچه یونگ عناصر ساختاري به ارث رسیده است. 

» الگوها کهن«یا » تصاویر ازلی«، »ها مایه«در روان ناهشیار وجود دارد؛ او تجلیات این عناصر را 
ها  اي از شکل کنندة مجموعه الگوها منعکس این کهنبه باور یونگ . )179:1380گرین،(نامد  می

ها در یک اثر ادبی  شمول و اولیه در روان انسان هستند که تجسم مؤثّر آن یا الگوهاي جهان
شده  الگوهاي بیان گردد، زیرا خواننده نیز کهن موجب واکنش عمیق از سوي خوانندة آگاه می

  ).21:1387توسط نویسنده را در روان خود دارد (ایبرمز،
  . تبیین شیوة تحلیل جوزف کمبل2.1

شناس مشهور  ، اسطورهکمبل جوزف، و ادیان و فلسفه الگوها ون کهنمطالعه و تحقیق پیرام
هاي بزرگ یکتاپرست  دین و فلسفه پس از پیدایش دین را بر این باور داشت کهآمریکایی، 

هاي قبلی،  اي دوره اسطوره خیالِ ند که صورِا هاي تحول یافت به گونه م) (حدود قرن ششم ق



                                               28                                                            1400دهم  زمستان   نوز(نقد زبانی و ادبی) سال پنجم، شماره رخسار زبان  /  ...هاي سیاوش و یوسف(ع) بازکاوي داستان
                            

 
 

 ۀاي، دیگر نه از زاوی هاي اسطوره کرد. در این تحول روایتاي استعاري پیدا  آگاهانه جنبه
بازتفسیر شدند  »معنوي-روانی«اي  بلکه از زاویه» تاریخی-واقعی«هاي  روایت

الگو بیانگر برخی  دیدگاه کمبل در مورد کارکردهاي اسطوره و کهن). 136:1396(مخبر،
اسطوره را عمدتاً خودآگاهانه کردنِ نظرهاي او با یونگ است. در حالی که یونگ کارکرد  اختالف

شناسی،  شناختی، جامعه داند، کمبل براي اسطوره، چهار کارکرد کیهان ناخودآگاه جمعی می
در نگاه کمبل معناي غایی اسطوره، ). 140همان،شناسی قائل است ( متافیزیک و روان

است که همه چیز از او اي و ناشناخته  جوي انسان براي رسیدن به نیرویی واحد، پایه و جست
اسطورة یگانه یا «گردد. این نظریۀ کمبل  آید، همه چیز درون اوست و همه چیز به او بازمی می

 م 1949 سال در را اسطوره تک یا  اسطورة یگانه نظریۀ کمبل، ).137همان،نام دارد (» واحد
 اصلی هاي مایه بن«که اصل سخن او این بود که  نمود ارائه چهره هزار قهرمان کتاب در

 قهرمان اعمال توالی ) و48:1399کمبل،» (اند بوده یکسان همواره و اند یکسان ها اسطوره
 گوناگون هاي سرزمین در مردم کهکند  می تبعیت معین الگوي یک از اي در طول تاریخ اسطوره

 سیر کمبل ).206همان،کنند ( می برداري نسخه الگویی کهن ايِ اسطوره قهرمان یک ازها را  آن
نیز  فرعی مراحلداراي  یک از آنان هر که داند می اصلی مرحلۀ سه شامل را قهرمان لتحو

هاي  یا آشکارشدنِ نشانه سفر آغاز به دعوت.1: عزیمت.الف: از اند عبارت مراحل اینهستند. 
 امدادهاي.3بار از دست خدایان،  .رد دعوت یا فرار حماقت2 ،اي خاص الهی براي انجام وظیفه

آید که قدم در راه تعیین گذاشته  یعنی یاري و امدادي که از غیب به کمک آن کس می غیبی،
هاي  عبور از آزمون .ب .یا عبور از قلمرو شب نهنگ شکم.5 آستان، نخسین از عبور .4است؛ 
 با مالقات .2یا صورت خطرناك خدایان،  ها آزمون ةجاد.1 :یافتگی و حصول پیروزي تشرّف

یعنی  گر، وسوسه به عنوان زن.3 ،(مادر زمین) یا بازپس گرفتنِ نشاط دورانِ کودکی خدابانو
. 1 :بازگشت .ج .نهایی برکت.6 ،شدن نوخدایگ. 5 پدر، با آشتی. 4درك و تجربۀ عذابِ ادیپ، 

 خارج، از کمک .رسیدن3ِ ،یا فرار پرومته جادویی فرار. 2 ،یا انکارِ جهان بازگشت از امتناع
یابی به آزادي  دست .6 جهان، دو ارباب .5 ،یا بازگشت به دنیايِ عادي بازگشت آستانِ از عبور.4

  ).46.45: 1385بل:پ(کم در زندگی یا ماهیت و عملِ برکت نهایی
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  . بیان مسئله3.1

دو شخصیت مقدس در متون مقدس ایرانی و اسالمی با  در دو داستان سیاوش و یوسف (ع)
 و »مایۀ یکسانِ (عشق نامادري به ناپسري پیرنگ اصلی دو داستان درون مواجه هستیم که در

بر همین اساس مسئلۀ اصلی این  .پدیدار است» ها ها به خاطر عشق نامادري گرفتاري ناپسري«
الگوي سفر قهرمان  هاي دو داستان از منظر کهن ها و شباهت تحقیق این است که: تفاوت

ایی هستند؟ و چه تغییر احتمالی در نوع ادبی آنان ایجاد ه گر چه اندیشه بیاناند و  کدام
     اند؟   کرده

  ۀ تحقیق. پیشین4.1

سفر  الگوییِ ِ کهن با رویکردرا ها و متونِ ادبی فراوانی  داستان، يپژوهشگران و محققان بسیار
تکامل «هاي زیر اشاره نمود:  توان به نمونه میاز آن جمله که ؛ ندا تحلیل گردیدهقهرمان 

ها برمبناي الگوي سفر قهرمان جوزف شخصیت وهاب در زمینه عشق در داستان خانه ادریسی
بررسی ساختار در هفت خوان رستم: نقدي بر «، )1392( راهشاهرویا یدالهی  ۀنوشت» کمبل
سفر قهرمان در داستان حمام «، )1392( صباغاز محمدرضا قربان» الگوي سفر قهرمانکهن

 ممتازمریم حسینی و نسرین شکیبی ۀنوشت» براساس شیوه تحلیل کمبل و یونگبادگرد 
از لیال » بررسی دو شخصیت اصلی منظومه ویس و رامین بر اساس الگوي قهرمان«، )1391(

سنجی نزد کمبل با نگاهی به روایت اسطورهتحلیل تک«و  )1392( عبدي و اکبر صیادکوه
 یقی، تحقگاننگارند يجستجو اما مطابق اشاره کرد.) 1388(از منیژه کنگرایی » یونس و ماهی

تاکنون صورت نگرفته با این رویکرد هاي سیاوش و یوسف (ع)  پیرامون واکاوي تطبیقی داستان
   است.

  چارچوب تحقیق .5.1

اگر ما نتوانیم قصه را به سازه هاي آن تجزیه کنیم قادر به یک بررسی تطبیقی درست نیز 
می توانیم به عنوان مثال به روابط هند و نتطبیقی نباشیم،  ۀاگر قادر به  مطالعنخواهیم بود. و 

اگر ما نتوانیم  نظري روشن افکنیم؟ ،رهـحکایات هندي، و غی و یا روابط حکایات یونانی، مصر،
ه را با قصتوانیم قصه را با دین یا اسطوره بسنجیم؟ دیگر بسنجیم پس چگونه می ۀقص« 
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 شوند. بوطیقا و تأویل با هم تلفیق می غالباًمتونِ روایی نقد ادبی  رد درواقع، ).44:1386(پراپ،
انواع مختلف  و بر کنند اما در اصل و اساس از هم کامالً متمایزند و اهداف متفاوتی را دنبال می

(بوطیقا) در اساس با جستجو براي  را نقطۀ عزیمت قرار دادن شواهد استوارند. معنا یا تأثیر
الگویی به استقبال ساختارگرایی  نقد کهن. )84:1382معنا (تأویل) متفاوت است.(کالر،کشف 

که این نکته را  کند. به ویژه از منظر ساختارگرایان فرانسوي رود و راه را براي آن هموار می می
سازد، وجه اشتراك  کند بلکه آن را می خاطر نشان کردند که زبان واقعیت را منعکس نمی

ویسنده بر نالگویی که  الگویی از خود نشان دادند. از نگاه دیگر این باورِ کهن نقد کهنزیادي با 
محور، که خواننده را منبع معناپردازي  کل معناي متن خود کنترل ندارد، راه را بر نقد خواننده

هاي اجتماعی و  داند گشود؛ منبعی که به تجربۀ آگاهانه یا ناآگاهانۀ فرهنگی، نقش می
در  رو نیازا). 404:1390هاي ایدئولوژیکی و غیره مشروط است (مکاریک، داوري ، پیشجنسیتی

الگویی جوزف کمبل واکاوي و  رویکرد کهن ادو داستان سیاوش و یوسف (ع) ب جستار نیا
 وةیبه ش قیروش تحقهاي تحلیل بوطیقایی و تأویل است.  خوانش می گردد که تلفیقی از شیوه

هاي این دو داستان در  تفاوت ها و شباهت یبا بررس هاست. نگارندتطبیقی  یِلیو تحل یفیتوص
هاي این دو  اندیشۀ شخصیت سرنوشت و ساخت تالش کرده است تا سیر تحول روساخت و ژرف

هاي دیگر  تر از شیوه روشن ، با تلفیق شیوة تحلیل بوطیقایی و تأویلی،به شیوة کمبل داستان را
  نشان دهد.

  جوزف کمبل الگویی ر اساس نقد کهنهاي سیاوش و یوسف (ع) ب داستان. تحلیل 2
  زیمت:. ع1. 2

 اولین«: اي خاص هاي الهی براي انجام وظیفه سفر یا آشکارشدنِ نشانه آغاز به دعوت. 1. 1. 2
 و خواند می خود به ندایی با را سرنوشت قهرمان دست که دهد می نشان اي اسطوره سفر مرحلۀ
» گرداند سوي قلمروي ناشناخته می به جامعه هاي چارچوب از را او ثقل مرکز
الگوي منادي است ارائه دعوت به ماجرا اغلب توسط شخصی که نماد کهن). 66:1385بل،پ(کم
شخصیتی که کارکرد منادي را دارد ممکن است مثبت، منفی یا خنثی باشد؛ اما کار «شود. می

شدن با ناشناخته داستان را روچالش به قهرمان براي روبهاو این است که با ارائه یک دعوت یا 
دعوت به سفر در هر دو داستان سیاوش و یوسف به ). 130: 1387(ووگلر، » به حرکت درآورد
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متولد  وها نمودار می گردد. در داستان سیاوش وقتی که ا شکل نمادین در صورت ستاره
به ستارة بخت فرزندش داند  شناسی می که ستارهشود کاوس، پدر او و پادشاه ایران،  می
  بیند که: نگرد و می می

  ستاره بر آن کودك آشفته دید
  بدید از بد و نیک آزارِ اوي

  

  غمی گشت چون بخت او خفته دید  
  به یزدان پناهید از کار اوي

  )1/305: 1398(فردوسی، ................

یوسف پدر خویش را که: اى پدر من   و چون گفت «که:  خوانیم میدر داستان یوسف (ع) نیز 
گفت اى پسر، مه قصه  ]  دیدم ایشان را مرا سجده کنا [ن  دیدم یازده ستاره و آفتاب و ماه تاب

خواب خویش را بر برادران تو که کید کنند ترا کیدى. حقا که دیو مردمان را دشمنى است   کن
  ).5.4/ یوسف» (هویدا

برخی از قهرمانان با قصد قبلی شروع سفر معتقد است که  کمبل در مورد اختیار قهرمان براي
بینند مانند افسانۀ الهۀ مهم سومري، اینانا، که به جهان زیرین نزول  تدارك انجام کاري را می

   کرد تا معشوق خود را به زندگی بازگرداند. برخی دیگر از قهرمانان به درون ماجراها پرتاب 
ش و یوسف (ع) از نوع دوم هستند یعنی بدون خواست و ). سیاو196:1399می شوند (کمبل،

 شوند. ارادة خود وارد سفر می

سیاوش و یوسف  در هر دو داستانِ :بار از دست خدایان رد دعوت یا فرار حماقت .2. 1. 2 
سفر این ناخواسته  گویی هر دو قهرمان ؛شود تربیت آنان به بیرون از خانوادة پدري سپرده می

 که دربار را  به آن ا باورب آید و . در داستان سیاوش رستم به دربار، نزد کاوس  میکنند میرا رد
  گوید:   شایستۀ تربیت سیاوش نمی بیند به کاوس می

بدو گفت: کاین کودك شیرفش چو 
  دارندگانِ تو را مایه نیست
  بسی مهتر اندیشه کرد اندر آن
  به رستم سپردش دل و دیده را

  

باید به کش مرا پرورانید    
 مر او را به گیتی چو من دایه نیست
 نیامد همی بر دلش بر گران

گرد پسندیده را جهانجوي  
)1/306: 1398(فردوسی،  
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سپرده  ، ایلیا،اش ، راحیل، تربیت او به عمهشدر داستان یوسف (ع) نیز به دلیل مرگ مادر
  :شود می

را رد با دوري از محیط خانواده دعوت به سفر  استهاي ناخو پس هر دو قهرمان به گونه
متولد شده در دربار طلبانه  چراکه سیاوش در محیط نامناسب و آلوده به اغراض قدرت کنند؛ می

است و یوسف نیز مادر خود را از دست داده است و ده برادر بزرگترش ممکن است موجب آزار 
  کنند. او گردند و این عوامل براي سفر پیروزمندانۀ قهرمان ایجاد مشکل می

آید که قدم  یاري و امدادي که از غیب به کمک آن کس می غیبی، یعنی امدادهاي. 3. 1. 2 
ها یافت ها و داستانالگویی که پیوسته در رویاها اسطورهکهن« :در راه تعیین گذاشته است

» دهنده یا مربی قهرمان است الگوي استاد است؛ شخصیتی معموال مثبت که یاريشود کهنمی
گر را یبراي سیاوش و ایلیا براي یوسف نقش یار در این دو داستان رستم). 71: 1387(ووگلر،

  :برد اوش را به سیستان میی؛ چنانکه رستم سدارند
  تهمتن ببردش به زاولستان 

  تیر و کمان و کمند سواري و 
  گسار  نشستنگه مجلس و می

  هنرها بیاموختش سربسر
  

 نشستنگهش ساخت در گلستان   
 عنان و رکیب وچه و چون و چند

...شاهین و یوزِ شکار همان باز و  
 بسی رنج برداشت و آمد به بر

)1/306: 1398(فردوسی،  

یعقوب و مهتر از همه فرزندان و اسحق را که پدر یعقوب بود یکى دختر بود مهتر از 
اسحق. یک روز به خانه یعقوب، برادر، آمد به زیارت، و فرزندان او را بدید. یوسف را 
خوش آمدش. یعقوب را گفت: اى برادر! ترا چندین فرزند هست که از یکى زن است، و 

رزندان یکى فرزند خرد از یکى زن، و این زن این همه فرزندان را نتواند داشتن. از این ف
یک مرا ده که مرا فرزند نیست تا منش بدارم. گفتا: هر که را خواهى ببر. آن زن یوسف را 

  ).199/ 1: 1378به خانه برد و همى داشت (بلعمی، 
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در برابر اصرار یعقوب براي اي به یوسف توجه دارد که حتی  در داستان یوسف نیز، ایلیا به اندازه
و در روزي که  دارد نگه میتا زمان مرگ خود را  او ،گري و اتهام دزدي حیلهگرفتن یوسف با 

  :قرار است یوسف را به پدرش پس دهد
ایلیا آن کمر  ...و اسحق را یک کمر بود از دوال ...ایلیا خواهر یعقوب حیلت کرد با یعقوب

 و ایلیا پیش یعقوب رفت گریان و گفت: آن کمرِ ...را بیاورد و بر میان یوسف بر بست
تا همه را بجستند نیافتند. یعقوب ... اسحق، یادگار پدر من بدزدیدند. یعقوب نیز تافته شد

و یوسف را بجست، کمر بر میان او یافتند. یعقوب خجل شد. .. گفت: یوسف را نیز بجویید.
پس خواهر یعقوب گفت: یک ره که این غالم دزدى کرد، چاره نیست تا دو سال مرا 

  ).1/200: 1378 ،ی. (بلعم..بندگى نکند
 آن طی که است ارادي عملی آستانه نخستین از عبور«: آستان از نخسین عبور .4. 1. 2

ازگشت سیاوش به دربار ب). 161: 1387 ووگلر،( »شودمی ماجرا گیردر وجود تمام با قهرمان
یوسف دربارة نحوة بازگشت پدر و بازگشت یوسف به خانۀ پدر عبور از نخستین آستان است. 

(ع) در تورات و متون دیگر مطلب خاصی ذکر نشده است اما دربارة بازگشت سیاوش به دربار 
  خوانیم: در شاهنامه می

  
 به انسان انتقال مرحلۀ جادویی آستان از گذر: نهنگ یا عبور از قلمرو شب شکم .5. 1. 2 

 نمادي از نهنگ، شکم صورت به عقیده این شود. می متولد دوباره آن در که دیگر است سپهري
 رضایت یا و پیروز شود آستانه نیروهاي بر آنکه جاي به قهرمان نماد، این در. است جهان رحم
میرد  و به ظاهر می شود می بلعیده ناشناخته موجودي توسط کند، جلب را آنها
  .)96:1385بل،پ(کم

  کاخِ کاووس شاه چن آمد برِ
  پرستار با مجمر و بويِ خوش
  به هر کنج در، سیسد استاده بود
  بسی زر و گوهر برافشاندند

  

  خروش آمد و برگشادند راه  
  دست کرده به کشنظاره بر او، 

  میان در، سیاوخش آزاده بود
  سراسر بر او آفرین خواندند

  )1/306: 1398(فردوسی،           
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محیط پرآشوب دربار براي سیاوش و فضاي حسدآمیز برادران در خانه براي یوسف شکم نهنگ 
  بیند وقتی سودابه سیاوش را میاست. 

  چو سوداوه رويِ سیاوش بدید
  چنان شد که گفتی طراز نخ ست

  

 پراندیشه گشت و دلش بردمید  
ست و گر پیشِ آتش نهاده یخ  

)1/308: 1398(فردوسی،  

چون : «ورود به شکم نهنگ است، حسد برادرانآکنده از خانۀ فضاي ورود یوسف (ع) به 
برادران به هنگام طفولیت یوسف شدت عالقه پدر را نسبت به او بدیدند حسد آوردند و با 

یوسف و برادرش پیش پدرمان از ما که گروهیم محبوبترند و پدرمان در «همدیگر گفتند: 
  ).1/249: 1378،عمی(بل»  ضاللتى آشکار است

   یافتگی و حصول پیروزي: هاي تشرّف عبور از آزمون .2.2
 آستان از قهرمان که هنگامی :(آزمون اول) ها یا صورت خطرناك خدایان آزمون جادة. 1. 2. 2

 سلسله یک باید که جایی میگذارد، و سیال مبهم اشکال رؤیایی انداز چشم به قدم کند، عبور
 منجر که است اي اسطوره سفرهاي در جذاب اي مرحله، مرحله این. گذاشت سر پشت را آزمون

. است شده آسا معجزه هاي سختی و ها آزمون دربارة جهان، از ادبیات اعظم بخشی ایجاد به
 با اکنون بود، کرده مالقات قهرمان با حیطه، این به ورود از قبل که رسان غیبی امداد همان

 است قهرمان، ممکن یا. رساند می یاري او به نهانی طور به مخفی مأموران و ها نصایح طلسم
بشري حامی اوست مالقات  فرا گذارهاي از عبور در که  را مهربانی نیروي جا همین بار، اولین

  ).105:1385بل،پکند (کم
اجبار سیاوش براي رفتن به شبستان: سودابه از کاوس می خواهد تا سیاوش به شبستان شاهی 

: 1.ج1398(فردوسی،خواهیم او را پرستش کنیم  و می یماو را همه دوست دار بیاید چون
خواهد تا به شبستان شاهی برود. سیاوش با ناخوشایندي  ). کاوس نیز از سیاوش می308

روند.  ها به پیشباز سیاوش می رود. زنان شبستان با انواع عطرها و آهنگ فراوان به شبستان می
  بیند و  میسیاوش سودابه را بر تختی 
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  بیامد خرامان و بردش نماز
  همی چشم و رویش ببوسید دیر

  گفت: سد ره ز یزدان سپاس  همی
  که کس را بسانِ تو فرزند نیست
  سیاوش بدانست کان مهر چیست

  

  به بر درگرفتش زمانی دراز  
  نیامد ز دیدار آن شاه سیر
  نیایش کنم روز و هر شب سه پاس
  همان شاه را نیز پیوند نیست

چنان دوستی نز ره ایزدیست    
  )1/310: 1398(فردوسی،              

برادران یوسف با شنیدن خبر خواب برادرشان و نیز حسد به  اجبار یوسف براي رفتن به صحرا:
  :لطف پدر نسبت به او تصمیم به کشتن یا دوري او از پدر کردند

. گفتند: چه بوده است که ما را به یوسف ایمن ..آنگه همه با یهودا پیش پدر رفتند و 
فردا او را با ما بفرست تا نشاط و صید و بازى  ...ندارى و وى را با ما نفرستى به گوسپند؟ 

ترسم شما به کارى و صید مشغول شوید و او را گرگ  ...یعقوب ایشان را گفت: ...کنیم
ما او را نگاه نتوانیم داشتن و گرگ او  ما ده تنیم و او یک تن، اگر ...بخورد. ایشان گفتند: 

و چاهى بر راه  ...پس یعقوب ایشان را اجابت کرد و دیگر روز با ایشان بفرستاد ...را بخورد
چون خواستند که او را بدان چاه فرو هلند، پیراهن از او بکشیدند. ... بیت المقدس بود

ند: آن آفتاب و ماه و ستارگان گفت: اى برادران! به چاه اندر عورت را به چه پوشم؟ گفت
 ..که ترا سجود همى کردند به خواب اندر، بگوى تا ترا به چاه اندر جامه آرند.

  ).202-1/201 :1378،(بلعمی
داستان سیاوش، تربیت ماهرانۀ او ساخت  ژرفدر  :با امداد غیبی رهایی از آزمون اول. 2. 2. 2

  :سودابه و زنان شبستان نگرددآید تا گرفتار  اش می توسط رستم به یاري
  ز داد و ز بیداد و تخت و کاله
  هنرها بیاموختش سربسر

  

گفتن و رزم و راندن سپاه سخن    
 بسی رنج برداشت و آمد به بر

)1/306: 1398(فردوسی،  
  رساند که   در داستان یوسف نیز امداد غیبی آشکارا به او وحی می

بلندتر از آب در چاه بود، یوسف بر سر آن سنگ و به چاه اندر آب بود بسیار، و سنگى 
روزى بود که تو ایشان را خبر دهى  ...بیستاد و خداى بدو وحى فرستاد با الهام و گفت:

بدین که با تو کردند، و ترا چندین مرتبت بود که ایشان ندانند که تو یوسفى. 
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  )1/203: 1378،(بلعمی
  کند که: در داستان سیاوش، سودابه آشکارا به او پیشنهاد می  :گر زنِ وسوسه .3. 2. 2

  ام من اینک به پیشِ تو استاده
  ز من هرچه خواهی، همه کامِ تو
  سرش تنگ بگرفت و یک بوسه چاك

  ام تن و جانِ روشن تو را داده  
  برآید، نپیچم سر از دامِ تو

بداد و نبود آگه از شرم و باك   
  )1/310: 1398(فردوسی،        

کند و به کاوس  آبرو کردنِ سیاوش می پس از آنکه به مقصود خود نمی رسد سعی در بی
جویی نموده است و افسر از سرش انداخته و پیراهن در برش پاره  گوید که سیاوش از او کام می

از زنی آبستن کند. سودابه  او اعتنا نمی انکرده است. کاوس خشمگین می شود اما به سخن
   :رود د تا فرزندانش را سقط کند و در تشت زر بیفکند. پس از آن به دیدن کاوس میخواه می

  دو کودك بر آن گونه در تشت زر
  ببارید سوداوه از دیده آب

  همی گفتمت کو چه کرد از بدي

  جگر فگنده به خواري و خسته  
  بدو گفت: روشن ببین آفتاب
  به گفتار او خیره ایمن شدي

  )1/310: 1398(فردوسی،           
  :کند در داستان یوسف نیز، زلیخا یوسف را به اتاقی دعوت می

او را به خویشتن خواند، و یوسف او را اجابت نکرد. تا یک روز یوسف به خانه اندر 
گفتا: بیاى  ...خفته بود. زلیخا به خانه اندر شد و در سراى ببست و یوسف را بیدار کرد

زنهار از خداى بترس که من از خداى  ...که خویشتن را بسوى تو آراستم. یوسف گفت:
ترسم و این شوى تو که خداوند من است و مرا نیکو همى دارد و به جاى من 

پس یوسف از  ...وفایى نکنم نیکویهاى فراوان کرد و همى کند، و من با وى این بى
ى همى دوید و جامه یوسف بگرفت و از پس بدرید. خانه بیرون دوید و زن از پس و

چون در باز کرد، شوى را دید بر در سراى نشسته و همى حدیث کرد، چنانکه خداى 
  ).207- 206/ 1: 1378،(بلعمی . یعنى زوجها گفته است: و أَلْفَیا سیدها لَدى الْبابِ

با  د تانکن جویی از ناپسري تالش می گر با شکست در کام وسوسه اندر هر دو داستان، زن
  ها را متّهم به خیانت به پدر کنند. فرافکنی خود را از گناه تبرئه نمایند و ناپسري
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:  در داستان سیاوش، باید سیاوش یا سودابه گر امداد غیبی براي رهایی از زنِ وسوسه .4. 2. 2
به ور، جانِ سالم به در ببرد که سالمت سیاوش در عبور از  از آزمون دیرینۀ ایرانیان، موسوم

  :آید آید. وقتی او از آتش بیرون می آتشِ هولناك امداد غیبی به شمار می
  چنان آمد اسب و قبايِ سوار
  چو بخشایشِ پاك یزدان بود

  

  که گفتی سمن داشت اندر کنار  
  دمِ آتش و آب یکسان بود

  )1/322: 1398(فردوسی،        
که از زبان دو شخص  گناهی یوسف وجود دارد دربارة اثبات بی یدر داستان یوسف روایت

  :متفاوت نقل گردیده است
و پسر عم این زن شویش را گفت: این سخن دروغ است و محال به پیراهن پدید آید، اگر 
این پیراهن از پس دریده است این زن دروغزن است و غالم راستگوى، و اگر از پیش 

چون بدیدند پیراهن از پس دریده  ...دریده است، این غالم دروغزن است و زن راستگوى
بود. سخن یوسف راست شد و سخن زلیخا دروغ. و گروهى ایدون گویند که کودکى بود 
به گهواره اندر از گروه این زن، و خداى عزّ و جلّ آن کودك را به سخن آورد تا این حکم 

  .)208.207 /1: 1378،(بلعمی کرد به پیراهن
 از انعکاس این. است قهرمان خود یا من از انعکاسی پدر، دیومانند جنبۀ«آشتی با پدر: . 5. 2. 2

 کرده فرافکنی خود به مقابل ولی ایم؛ گذاشته سر پشت را آن که برخاسته اي کودکانه حس
 برایش که پدر را تشرفی آیین باید قهرمان دشوار آزمون این در). 137: 1385(کمپبل،» ایم

. در هر دو داستان، قهرمانان پس از شود خالص خود چنگ از و گذارد سر پشت کرده وضع
  گیرند موفقیت در مراحل قبلی، مورد احترام پدر یا ناپدري قرار می

  :پس از رهایی سیاوش از آتش
  فرود آمد از اسب کاووس شاه 
  سیاوخش را تنگ اندر گرفت

  

  پیاده سپهبد پیاده سپاه  
  ز کرداد بد پوزش اندر گرفت

  )1/323: 1398(فردوسی،        
  :و در ماجراي یوسف (ع)

شوى آن زن نخواست که زن را رسوا کند، یوسف را گفت: أَعرِض عنْ هذا. نگر تا این سخن 
کس را نگویى تا مردمان آگاه نشوند. و زن را گفت: و استَغْفرِي لذَنْبِک إِنَّک کُنْت منَ 
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. و گناه ترا بوده است. از خداى آمرزش خواه که تو از گناهکاران بودى.  الْخاطئینَ
  )208-207 /1: 1378،(بلعمی

  : ها یا صورت خطرناك خدایان (آزمون دوم) آزمون جادة. 6. 2. 2
گناهی سیاوش، سپاه توران نیز به ایران حمله  آشکارشدن بی همزمان باسیاوش در توران: 

رود. افراسیاب با ترس از خوابی که دیده  کند. سیاوش داوطلبانه به جنگ با تورانیان می می
دهد اما کاووس شاه او  شود. سیاوش می پذیرد و به شاه ایران خبر می است راضی به آشتی می

و  به دربار ایران است. سیاوش با نگرانی از بازگشت کند و خواهان ادامۀ جنگ را سرزنش می
  :برد می توران پناهبه هاي پیرانِ ویسه، وزیر خردمند افراسیاب  وعدهخوشی به  دل

  و پايِ اوي سر ،ببوسید پیران
  گفت با کردگار جهان همی

  مرا گر به خواب این نمودي روان
  چو دیدم تو را روشن و تندرست

  افراسیابتو را چون پدر باشد 
  

  چهرِ دالراي اوي همان خوب  
  که: اي داورِ آشکار و نهان
  همانا سرِ پیر گشتی جوان
  نیایش کنم پیشِ یزدان نخست

  همه بنده باشند از این رويِ آب 
)            1/323: 1398(فردوسی،         

یوسف براي حفظ آبرويِ پوطیفار، عزیز مطابق روایت تورات و قرآن کریم یوسف در زندان: 
تدبیر کردند و گفتند صواب همین است که این غالم را چند گاهى به زندان کنیم تا «مصر، 

این حدیث از دهان مردمان فرونشیند. و یوسف را به زندان فرستادند. چنانکه خداى تعالى 
لَی ا الْآیاتأَوما ر دعنْ بم مدا لَهب ینٍگفت: ثُمتَّى حح نُنَّهجپس ایشان را راى آمد، زن و شوى  س .

  ).1/210: 1378، (بلعمی» را و پسر عم را که یک چندى یوسف را به زندان کنند

زن در زبان  : خدابانو (مادر زمین) یا بازپس گرفتنِ نشاط دورانِ کودکی با مالقات .7. 2. 2
توان شناخت و قهرمان کسی است است که میتصویري اسطوره، نمایانگر تمامیت آن چیزي 

گام با حرکت کند او، در معرفتی که همان زندگی گذارد. همکه به قصد شناخت پا پیش می
  ).124: 1385بل، پشود. (کماست شکل و هیئت خدابانو هم برایش دچار تحول می
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و  پیران ویسهدر داستان سیاوش دیدار با جریره، دختر دیدار سیاوش با جریره و فرنگیس: 
آید که از دیدار و ازدواج با این  دیدار با فرنگیس، دختر افراسیاب، مالقات با خدابانو به شمار می

گردد. البتّه نقش فرنگیس در ایستادگی مقابل  دو نفر در توران، فرود و کیخسرو متولّد می
هاي مخالفان  وسوسه افراسیاب و زادن پادشاه نکونام ایرانیان بسیار مهم است چراکه که در

وقتی از بدبینی  کند چنانکه سیاوش نیز نقش راهنما و پشتیبان سیاوش را به خوبی ایفا می
  گشاید: گردد زبان به نفرینِ پدر می پدرش، افراسیاب، نسبت به سیاوش خبردار می

  فرنگیس بگرفت گیسو به دست
  ويب مشک  سنبلِپر از خون شد آن 

  همی کند موي و همی ریخت آب
  ستم باد بر جانِ او ماه و سال

  

  گلِ ارغوان را به فندق بخست   
  روي و پر از آب و خون کردبِکفت 

  ز گفتار و کردار افراسیاب 
  تو شود بدسگالکجا بر تنِ 

  )1/323: 1398(فردوسی،          

را به  ،دختر فوطى فارع کاهن اون ،اسناتبه نام یکى از زنان بزرگ مصر یوسف به گفته تورات 
سفرِ ( گردد» افرایم«و » منسى«هاى  گیرد و از او داراى دو پسر با ناممی  زنى 

به یوسف، ؛ مطابق یک افسانه، که در متون تاریخی نیز نقل شده است .)41/45پیدایش:
جمله است نقل   . از آنگرفت همسريبه پس از مرگ او زن عزیز مصر را خواست فرعون، 

  بلعمی: 

بر آمد، ملک یوسف را ایدون گفت که بدان وفایى که تو با آن خداوند  پس چون روزگار
زنى کنى.   خویش کردى و او را خیانت نکردى، مرا ایدون آرزو است که تو زلیخا را به

یوسف اجابت کرد و ملک آن زن را بدو داد. پس چون به یکجا گرد آمدند، زلیخا ترسید 
گفتا: نگر نپندارى که من ... زن بالیه استکه مگر یوسف را ایدون به دل آید که آن 

ایم که آهنگ هر کس کنم چنانکه آهنگ تو کردم، که مرا به کار تو اندر عذر  چنین بالیه
] روى زمین بودى، و هر که آهنگ تو کند معذور  بود: یکى آنکه تو نیکوترین [مردمان

، و زن جوان با چنان بود، و دیگر آنکه شوى من مرد نبود و دست فراز من نتوانست کردن
مرد صبر نتواند کردن و معذور بود به هر چه کند، و من هرگز بجز از تو به هیچ مرد 
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ام و چنانم که از مادر زادم. یوسف بدین  آهنگ نکردم و من همچنان به مهر دخترى
: 1378سخن شاد شد و او را بکر یافت همچنانکه گفت، و با یوسف بماند تا آخر عمر (

1/224(  

توان بر این باور بود که زنِ  (ع) و زلیخا، می  پذیرش این افسانه دربارة ازدواجِ یوسف با
  اساطیري مبدل به خدابانو شده است.پیکرگردانیِ  گر در یک وسوسه

نِ سیاوش است جایی که او در شد خدایگوننمودار دز  ساخت کنگ: شدن خدایگون. 8. 2. 2 
   گوید: توصیفش می

  در جهان جاي نیستدز  که چون کنگ
  دهش یار بود مرا فرّ نیکی

  بدانسان یکی شارستان ساختم
  

  آراي نیست بدانسان زمینی دل  
  خردمندي و بخت بیدار بود
  سرش را به پروین برافراختم

  )1/323: 1398(فردوسی،             
اي براي  اگونهدیوسف (ع) نیز در زندان براي خود عبادتگاهی می سازد و جایگاه مقدس و خ

  سازد:  خود در دل زندان و زندانیان می
لیک یهوه یوسف را یاوري کرد، احسان خود را بر او گسترد و چنان کرد که در نظر 
رئیس زندان عنایت یافت. رئیس زندان جملۀ زندانیانی را که در زندان بودند به یوسف 

گرفت. رئیس زندان به آنچه  میشد، به دست او سامان  سپرد؛ هرآنچه در آنجا انجام می
زد،  کرد و به هر کاري دست می پرداخت، چراکه یهوه او را یاوري می بدو سپرده شد نمی

  ).23- 39/20پیدایش: سفرِ ساخت ( آن را قرینِ توفیق می
هاي شخصی، رنج رشد معنوي است. هنر،  برکت نهایی: رنجِ عبورکردن از محدودیت .9. 2. 2 

هاي  ادبیات، اسطوره و عقیده و قواعد زیباشناختی اسبابی هستند که به انسان در گذر از افق
    کند. افالکی که هر دم، فهم شخص را فزونی  محدودکننده به سويِ افالك باالتر کمک می

بر اژدهایی پس از اژدهایی دیگر،  می بخشد. با گذر از آستانی به آستانی دیگر و با پیروز شدن
شود، تا جایی که  خواند افزون می مقام الوهیتی که فرد بر اساس واالترین آرزویش به خود می

شکند و به ادراکی  گیرد. و باالخره ذهنِ فلک محدودکنندة کیهان را می تمام کیهان را در بر می
ها و وراي تمام خدایان: درك آن  لوراي همۀ تجربیات ظاهر می رسد، درکی وراي تمام سمبو
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دادهاي پس از  بینی رخ ). خواب دیدنِ سیاوش و پیش199:1385بل،پتهیِ غیرقابلِ انکار (کم
نهادن کیخسرو، آمدن پهلوانان  مرگ خود دربارة وساطت پیران ویسه، آبستنی فرنگیس، نام

درکی فراتر از درك ظاهري ایران براي بردن کیخسرو و انتقامِ خونِ او نشان می دهد که به 
رسیده است درکی که ذهنِ فلک محدودکنندة کیهان را شکسته است. سیاوش دربارة شیوة 

  گوید: کشته شدن خود به فرنگیس می
  گنه بر سرم ببرّند بر بی

  نه تابوت یابم نه گور و کفن
  بمانم بسانِ غریبان یه خاك

  

  ز خونِ جگر برنهند افسرم  
  انجمن نه بر من بگریند زار

  سرم کرده از تن به شمشیر چاك 
  )1/386: 1398(فردوسی،        

نشان  زندانی خود یابد و با تعبیر خوابِ دو هم یوسف در زندان به علمِ تعبیر خواب دست می
دهد که به درکی فراتر از درك ظواهر امور رسیده است آن دو نفر دربارة خواب خود به  می

  گویند:  یوسف (ع) می

. خوانساالر گفت: ..شرابدار گفت: من به خواب دیدم که همى انگور فشاردم و شیره کردم
خوردند. و هر کسى از  من ایدون دیدم که یک طبق نان بر سر نهادم و مرغان هوا آن را مى

که ترا از ...گفتند: ما را تأویل این خواب بگوى. ..پیشه خویش نهادند و کار خویش گفتند.
پس هر چند یوسف از این حدیث  ..گزارى. بینیم و با زندانیان خوابها مى نیکوکاران مى

.  ..بگفت و خواست که مشغول کندشان که تا از آن خواب نپرسند، چون بسیار الحاح کردند
گفت: ملک، شرابدار را گرامى کند و هم بدان کار خویش باز برد، و دیگر را بر دار کند و 

: 1378(بلعمی، وىدار چنانکه نان همى خوردند از سرمرغان هوا گوشت وى بخورند بر 
1/212(.  

  بازگشت: .3.2

هایی که سیاوش در سرزمین توران  با وجود گرفتاري :بازگشت یا انکارِ جهان از امتناع. 1. 3. 2
   گوید: خواهد به ایران و یا هر جاي دیگري برود چنانکه فرنگیس به او می نمیدارد اما 
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 فراز گردنبدو گفت: کاي شاه  
  پدر خود دلی دارد از تو به درد
  سويِ روم، ره با درنگ آیدت
  ز گیتی که را گیري اکنون پناه؟!
  ستم باد بر جان آن ماه و سال

  

  چه سازي کنون؟! زود بگشاي راز  
  از ایران نیاري سخن یاد کرد
  نپویی سوي چین که ننگ آیدت
  پناهت خداوند خورشید و ماه

  گالکجا بر تنِ تو شود بدس
  )1/385: 1398(فردوسی،         

  :کند امتناع می از زندان و جامعۀ بیرون یوسف از بازگشت به دربار

اى یوسف ترا بشارت باد که خالصى آمد، ملک ترا ...و گفت...همین ساقى بازگشت
میخواند اجابت کن، یوسف باین بشارت که بوى رسید شادى ننمود و از حلیمى که بود 

حرکتى چنان که از زندانیان پدید آمد بوقت خالص از وى پدید نیامد و آن اهتزازى و 
باز گرد و با » ربک فَسئَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللَّاتی قَطَّعنَ أَیدیهنَّ  ارجِع إِلى« رسول را گفت:

زنان خداوند خویش شو و از وى بپرس که پیش از آنک من بیرون آیم، بپرس تا حال آن 
که دستهاى خویش بریدند چیست؟ تا بداند که ایشان را چه افتاد و از کجا افتاد و آن 

  ).5/79: 1371(میبدي،   کید ایشان را که ساخت و بان چه خواست
را  خدا یا خدابانو خیر دعاي پیروزي، به رسیدن هنگام قهرمان اگر«: جادویی  فرار. 2. 3. 2

. جهان بازگردد به اش جامعه احیاي براي اکسیري با است مأمور آشکارا باشد، داشته سر پشت
 چرخۀ آخرین مرحلۀ آنگاه کنند، سد را او راه یا نباشند او بازگشت به مایل خدایان و دیوها اگر

سیاوش با ). 206:1385بل،(کم» شود می آور نشاط گریزي و تعقیب به تبدیل اي اسطوره
فراري جادویی براي خود  جریره و فرنگیس در بطنِ کیخسرودو پسرش، فرود و ایجاد نطفۀ 

  گوید: خطاب به فرنگیس میبینی زادن کیخسرو  در پیشو  بیند تدارك می

  تو را پنج ماهست از آبستنی
  درخت تو گر نرّ بار آورد
  سرافراز کیخسروش نام کن

  

  ي رستنی ازین نامور تخمه  
  یکی نامور شهریار بار آورد

  دالرام کنخوردن او را  به عم
  )1/386: 1398(فردوسی،        
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  :یابد دست میفراري جادویی  هبا شهرت به دانستن تعبیرخواب ب (ع) یوسف

جبرئیل بیامد بر صفت جوانى نیکوروى، و به زندان خانه در رفت. یوسف را دید 
اى فرا پیش او داشت.  هوش افتاده. سرش بر کنار گرفت و از ریاحین بهشت دسته بى

انا اخوك «برى؟ گفت:  کى بر من این شفقت مى  باهوش باز آمد گفت: تو کئىچون 
یوسف گفت: اى جوهر عصمت در میان مجرمان و آلودگان چه کار دارى؟ » جبرئیل.

گوید چندین منال کى هرچ بر تو آمد از تو  یا کریم بن الکریم ملک تعالى مى گفت:
تر دارم از زنا چرا  فتى من زندان را دوستگ» السجنُ أَحب إِلَی.«آمد، کى گفتى: 

تر دارم، تا این همه بال بر روى تو نیامدى. پس  نگفتى کى من عافیت از آفت دوست
گوهرى زرد با خود داشت، در دهان یوسف نهاد گفت: فروخور. فروبرد. علم تعبیر و 

ین علم گوید: دل مشغول مدار کى ا ملک تعالى مى حکمت در سینه او پیدا شد. گفت:
  )391: 1382را سبب نجات تو گردانیدیم. (الطوسی،

 گوید که پس از او در آستانۀ مرگ به فرنگیس میسیاوش  :خارج از کمک رسیدنِ. 3. 3. 2
 : پس از آنفرنگیس خواهد آمد و  کمکپیرانِ ویسه به 

  گر از ایران بیاید یکی چاره
  از ایدر تو را با پسر در نهان

  شاهی ورانشانند بر تختی 
  از ایران بسی لشکر آید به کین

  

  به فرمانِ دادار بسته کمر  
  سوي رود جیحون برد ناگهان
  به فرمان شود مرغ و ماهی ورا
  پر آشوب گردد سراسر زمین

  )1/386: 1398(فردوسی،           

بازماندند؛ پس از آنکه فرعون خوابی دید که تمامی معبران از تعبیر آن در داستان یوسف (ع) 
تواند این خواب  زندانی پیشین یوسف (ع) به یاد او افتاد و به فرعون گفت: تنها کسی که می هم

 را تعبیر کند شخصی است که در زندان است. این خواب در واقع کمک از خارج براي بازگشت
  :یوسف (ع) به جامعه و دربار است
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یوسف گفت: این هفت گاو فربه هفت سال فراخى بود و کشتها به بر آید، و این هفت 
خوشه گندم سبز آن نعمتها بود که بدان هفت سال فراخ آید و شما را بود، پس گفت: 

خوردند،  . و این هفت گاو نزار که این گاوان فربه را مى أَرجِع إِلَى النَّاسِ لَعلَّهم یعلَمونَ
ل بود که از پس آن به قحط و تنگى، و بدان سالها اندر تنگى بود، و آن نعمتها هفت سا

  ).1/216: 1378که بدان سالهاى فراخى گرد کرده باشند بخورند (بلعمی،

عبور سیاوش از آستان با  :بازگشت یا بازگشت به دنیايِ عادي آستانِ از عبور .4. 3. 2
باشد  هر اسطوره حامل پیامی خاص می چراکه گردد پدیدار می پیکرگردانی به شکل کیخسرو

حال ممکن است در  که در خالل آن به آرزوها و نیازهاي مادي و معنوي انسان پی می بریم.
مراد از پیکرگردانی تغییر شکل ظاهري خدایان و قهرمانان اسطوره ود یابد. موراي پیکرگردانی ن

و معناي آن  خوانده می شود Transformationو Metamorphosesغرب در ادبیات  اي است.
ر شکل ظاهري و ساختمان و اساس هستی و هویت قانونمند شخص یا چیزي با استفاده ـتغیی

از نیروي ماوراءالطبیعی است که این در هر دوره و زمانی غیر عادي به نظر می رسد و فراتر از 
صورت دیگر می گردد و صورتی به  از هاست در این حالت شخص یا شیء مولی انسانـتوان مع

در  پیکري تازه و نو می یابد. مانند پیکرگردانی خدایان به انسان، حیوان،شیء و یا بالعکس.
واقع پیکرگردانی نمودي از ظرفیت هاي بی پایان ذهن و تصورات انسانی و نشانگر دنیاي 

ان کردن نمایی و خاطر نش بینیم پیکرگردانی براي قدرت گاه می شگفت انگیز اساطیر است.
یا بیان خشم و غضب خود از  جویی و کامرانی انسان، و سلطه ي و معنوي،هاي ماد توانمندي

زیرا  ؛الگوهاست و یا طرح نوعی اعتراض هوشمندانه به کهن ها باشدوبرآورده نشدن آمال و آرز
 با زبان؛ یعنی عمل می پوشد ۀجام پذیراساطیراین گونه آرزوها در بستر پرظرفیت و انعطاف

 هاي خود فائق آید اسطوره انسان دردمند و ناتوان می تواند بر ناکامی
اي در حقیقت تجلی نمادین  اسطوره قهرمانانِ یونگ معتقد است:). 43:1388(رستگارفسایی،

و نیرویی را تدارك می بینند که من خویشتن فاقد آن  تردارند ها ماهیتی غنی آن اند. کامل روانِ
ها  قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتنِ فرد است، یعنی آگاهی به ضعف. کار اصلی اسطورة است

ِ سر نهادنِ  د و با پشتاي که بتوانند با مشکالت روبرو شو هاي خویشتن به گونه و توانایی
در بازگشن  ).163:1386(یونگ، آزمایشِ اولیه وارد مرحلۀ پختگی و مرگ نمادین گردد
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راهنمایی و یاري گیو، به رودي رسیدند که خروشان و پنهاور کیخسرو و فرنگیس به ایران، با 
  بود. گیو گفت:

  تو کیخسرويبدو گفت گیو: ار 
  فریدون که بگذاشت اروند رود
  جهانی سراسر شد او را رهی
  چه اندیشی ار شاه ایران توي
  مر این آب را کی بود بر تو راه

  

  نبینی از این آب جز نیکوي  
  فرستاد تخت مهی را درود
  که با روشنی بود و با فرّهی
  سوار دلیران و شیران توي
  که با فرّ و برزي و زیباي گاه

  )1/439: 1398(فردوسی،           

در واقع، عبور آنان از رود و ورود به ایران به خاطر همان فرّة ایزدي کیخسرو است که از 
  پدرش، سیاوش، در وجود او جاري شده است.

بازگشت یوسف از زندان به دربار عبور از آستانِ بازگشت است که با در ماجراي یوسف نیز، 
   پذیرد: درخواستی از فرعون این گونه صورت می

یوسف از زندان بیرون نیامد، او را گفت: برو پیش ملک و او را بگوى تا آن زنان که در 
و با خود بیندیشید که این  ...مهمانى زلیخا بودند و دستها ببریده، بخواند و بپرسد

ملکى بزرگ است، و مرا به سوى او به علم و حکمت صفت کردند و مرا همى بخواند 
.. گناهى خویش پیدا کند، آنگه از زندان بیرون آید. بى  خواست که نخست ...از بهر این

پس چون رسول باز ملک شد و این خبر بگفت، ملک را سخت عجب آمد از صبر 
پس ملک آن پنج زن را که دستهاى خویش ببریده بودند .. مردى. یوسف و ثبات و

پیش خواند و زلیخا را نیز بفرمود آوردن، و ایشان را گفت: چگونه بود این کار شما که 
 ...شما یوسف را به خویشتن خواندید، او آهنگ شما کرد یا شما آهنگ او کردید؟

یم و نشناختیم، و این کار ما را این گفتند: معاذ اللّه که ما یوسف را به هیچ بدى ندید
 ....زن گفت که یوسف را به خویشتن خواست. پس زلیخا پیش ملک آمد و اقرار کرد و
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گفت: اکنون چون پیدا آمد من خواستم یوسف را و او مرا نخواست، و او راستگوى 
است. پس رسول بنزدیک یوسف آمد و یوسف را گفت: آن زن مقّر آمد پیش ملک که 

  .)1/222: 1378بلعمی،( او را بوده است، و پاکى تو پیش ملک پدید آمدگناه 
سیاوش با رویکرد رسیدن  ،در ایران گرفتنِ کیخسرو، قدرت: جهان دو . ارباب5. 3. 2 

 مطابقدر اوستا نامِ کیخسرو چند بار آمده است. به مقامِ ارباب دو جهان است. پیکرگردانی 
یشت پنجم (آبان یشت) براي اردویسور اناهیت نزدیک دریاچۀ چیچست صد اسب و هزار گاو و 

براساس اوستا از بیماريِ مرگ برکنار بود و گناهکار تورانی،  ده هزار گوسفند قربانی کرد.
ز را به انتقام خون پدرش سیاوش و اغریرث به زنجیر کشید و کشت یوافراسیاب و کرس

و جو  براي بردن او به ایران، گیو هفت سال پنهانی در توران جست .)524-516: 1383(صفا،
یافتن و انتقام پدرش از تخت قدرت  . پس از قدرتبرد کند و او را با خود به ایران می می

توان او را نمونۀ برخی روحیات عارفانه مانند ایرج و سیاوش و سرحلقۀ  کند. می گیري می کناره
پژوهان نامیِ ایران، کیخسرو را  ). برخی از شاهنامه323:1383میدیان،عرفان ایرانی دانست (ح

شمیسا،  ؛ 257:1381مطلق، اند (خالقی همان کوروش، پادشاه نامبردار هخامنشی دانسته
612:1397 .(  

دهد و فرعون  چیرگی بر قحطی را به او نشان می هیوسف (ع) در خالل تعبیر خوابِ فرعون، را
  گفت:سرشار و معنویت وجود او  پس از اطالع از دانشِ

این غالم را بیارید که من او را خاصه خویش گردانم که مرا بدین عقل و خرد کس 
نیست. پس یوسف را از عزیز بخرید و آزاد کرد. چون یوسف را پیش ملک بردند، فَلَما 

هیوسف به سخن آمد. ملک بر او ثنا کرد و سخن گفت و از او   کَلَّم .هبعذر خواست و ر
. تو امروز بنزدیک ما گرامى و امین به همه  ایدون گفت: إِنَّک الْیوم لَدینا مکینٌ أَمینٌ

. ترا چاره  خَزائنِ الْأَرضِ إِنِّی حفیظٌ علیم  پس یوسف ملک را گفت: اجعلْنی على.. چیزى.
و ترا کسى باید که نگاه دارد. ] گرد کنى به خزینه اندر،  نیست تا این هفت سال [گندم

خیانت، و دانم که این گندم را چگونه  مرا خزینه دار کن تا من این خزینه نگاه دارم بى
  ).1/223: 1378(بلعمی، . ملک آن خزینه را به دست او کردتا تباه نشود نگاه باید داشتن
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با مرگ سیاوش ایرانیان : یابی به آزادي در زندگی یا ماهیت و عملِ برکت نهایی ستد .6. 3. 2
اي  نگاره اند چنانکه پیشینۀ سوگواري بر سیاوش مطابق سنگ کرده هرساله براي او سوگواري می

). 26:1380رسد (حصوري، ر سال قبل از میالد میاکه در سمرقند پیدا شده است به سه هز
چراکه به باور ایرانیان سیاوش خداي نباتات، باروري وخداي شهیدشونده است 

پژوهان و اسطوره شناسان، به پیکرگردانی  ). از سوي دیگر بیشتر شاهنامه398:1375(بهار،
)؛ 244:1354؛ مسکوب،246:1384؛ بهار،25:1388سیاوش در قالب کیخسرو باور دارند (آیدنلو،

به خاطر ا ر مفهوم آزادي در زندگی ،بدین معنا که هم رویش نمادین گیاه از خون سیاوش
  و هم قدرت مادي و معنوي کیخسرو و سلوك عرفانی او.سازد  می متبادر

یابی به قدرت مادي و معنوي در  یوسف نیز پس از رهایی از زندان و بازگشت به جامعه و دست
دو جهان به آزادي در زندگی می رسد؛ چنانکه در تورات، قرآن کریم و متون تاریخی مسطور 

  است که:

ها.چون روزگار بر آمد، ملک او را با  دار ملک گشت بر همه خزینه یوسف خزینه
فرمان او هیچ کار  دارى نیز وزیرى داد و همه کار مصر و مملکت بدو سپرد و بى خزینه

. اآلیۀ. همچنین جاى  نکرد، چنانکه خداى تعالى گفت:و کَذلک مکَّنَّا لیوسف فی الْأَرضِ
گفت: و ال نُضیع أَجرَ  کردیم مر یوسف را به زمین مصر تا هر چه خواست کرد.پس

. و همچنین نیکوکاران را مزد بدین جهان  ... ما ضایع نکنیم مزد نیکوکاران. الْمحسنینَ
: 1378بدهم، و آن مزد که بدان جهان دهم بهتر از آنست که بدین جهان دهم (بلعمی،

1/225.(  

  . نتیجه3

هاي دو داستان،  تحلیل دو داستان به شیوة کمبل نشان داد که در پیرنگ و شخصیت
عبور «هاي فراوان در دعوت به سفر و رد دعوت و امدادهاي غیبی وجود دارد اما مرحلۀ  شباهت

تر از داستان یوسف (ع) نقل گردیده است. در  در داستان سیاوش روشن» از نخستین آستان
هاي تشرّف نیز دو  ز هر دو داستان شباهت فراوان دارند. در آزمونمرحلۀ عبور از شب نی
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هاي فراوان دارند: هر دو قهرمان دو آزمونِ همانند را پشت سر  ها و تفاوت قهرمان شباهت
گر.  گذارند؛ یکی ورود به مکانی پر از رقیب و یکی رویارویی با نامادري در هیأت زنِ وسوسه می

) خانۀ پدري است و براي سیاوش پهلوانان تورانی است که مکان پر رقیب براي یوسف(ع
ها براي دو قهرمان یکی نیست. یوسف(ع) ابتدا با آزمون برادران یا  مراحل ورود به این آزمون

گر روبرو می گردد اما سیاوش ابتدا با  رقیبان مواجه می شود و پس از آن با آزمون زن وسوسه
گردد. وجود ایزدبانو نیز در  ان با رقیبان تورانی روبرو میگر مواجه می شود و پس از  زن وسوسه

دو داستان یکسان نیست؛ یوسف از مهربانی و پشتیبانی جریره و فرنگیس برخوردار است اما 
ها از پشتیبانی هیچ زنی برخوردار نیست تا زمانی که بعدها با  یوسف(ع) در گذر از آزمون

اش در دوران کودکی پشتیبانی ایزدبانو به شمار آید.  هکند؛ مگر آنکه مهر عم اسنات ازدواج می
هاي غیبی و  هاي تشرّف، مطابق روایات مذهبی، او از حمایت در گذار یوسف (ع) از آزمون

ها هر دو قهرمان  وگو با فرشتگان برخوردار است اما سیاوش چنین نیست. در پایان آزمون گفت
دهد و از خون سیاوش گیاهی  نجات میموجب برکت هستند: یوسف(ع) مردم را از قحطی 

ساخت و روید که نشان برکت است. در دو داستان بازگشت قهرمان وجود دارد که البته  می
اي و حماسیِ داستان سیاوش و پیکرگردانی به صورت فرود و کیخسرو رمز و راز  بافت اسطوره

بازگشت او به صورت حکومت بیشتري به این داستان داده است اما در داستان سفر یوسف (ع) 
  با کارکرد یک متن غنایی و تعلیمیِ دینی سازگارتر است.او بر سرزمین مصر 
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   رهنما. ،تهران نهم)، ویراست( ،سبزیان م

تهران: سروش/  ،3چ ، 1 تصحیح محمد روشن، ج،تاریخنامۀ طبري ،)1378( ،، ابوعلیبلعمی
   البرز.

  .چشمه ،تهران ،تاریخ تا اسطوره از ، )1384( ،مهرداد بهار،
  .آگاه ،تهران ،ایران اساطیر در پژوهشی ، )1375( --------  

  سمت. ،، تهران1ج  .نظریه و نقد ادبی ، )1397( ،پاینده، حسین

 ،، تهران2اي، چ  ترجمۀ فریدون بدره ،هاي پریان ریخت شناسی قصه ، )1386( ،پراپ، والدیمیر
  توس.

سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد « ،)1391( ،نیممتاز، نسر یبیو شک میمر ،ینیسح
   .63 -33، صص22ش  ،پژوهی-ادب ،»ونگیکمبل و   لیتحل وهیبراساس ش

  .چشمه ،تهران .سیاوشان ،)1380( ،علیحصوري، 

  .ناهید ،تهران، 2 چ ،اندیشه و هنر فردوسیدرآمدي بر  ،)1383( ،حمیدیان، سعید

  افکار. ،به کوشش علی دهباشی، تهران ،هاي دیرینه سخن ، )1381( ،مطلق، جالل خالقی
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پژوهشگاه علوم انسانی و  ،تهران ،2 چ ،پیکرگردانی در اساطیر ،)1388( ،رستگار فسایی، منصور
  .مطالعات فرهنگی

 هرمس. ،، تهران3 چ ،ها شاه نامه ،)1397( ،شمیسا، سیروس

  .فردوس ،تهران، 3 چ ،حماسه سرایی در ایران ، )1383( ،صفا، ذبیح اهللا

(الستین الجامع للطائف  قصه یوسف ،)1382( ،تاج الدین احمد بن محمد بن زید الطوسی، 
   .علمى فرهنگى  ،، تهران4چ  محمد روشن، ،تصحیح ،البساطین)

بر اساس  نیو رام سیو یاصل تیدو شخص یبررس« ،)1392( ،اکبر ادکوه،یو ص الیل ،يعبد
  .148-129، صص24ش  ،پژوهی-ادب ،»سفر قهرمان يالگو

 ،، تهران4 چبخش یک، پیرایش جالل خالقی مطلق،  ،شاهنامه ،)1398( ،فردوسی، ابوالقاسم
  .سخن

 الگوي-بر کهن يساختار در هفت خوان رستم: نقد بررسی« ،)1392( ،محمدرضا صباغ، ،قربان 
  . 56-27، صص 18ش  ،یادب يجستارها ،»سفر قهرمان

و  ونسی تیبه روا ینزد کمبل با نگاه سنجی-اسطوره-تک لیتحل« ،)1388( ،ژهیمن ،ییگراکن
  .79- 74، صص14، شپژوهشنامه فرهنگستان هنر ،»یماه

  .مرکز ،ترجمۀ عباس مخبر، تهران ،رزیمو لیگفتگو با ب،قدرت اسطوره ، )1399( ،، جوزفلبکم

  .گل آفتاب ،خسروپناه، مشهد يترجمۀ شاد ،قهرمان هزارچهره ، )1385( .............، ..........

  نیلوفر. ،، تهران2 چترجمۀ فرزانۀ طاهري،  ،مبانی نقد ادبی ، )1380( ،گرین، ویلفرد و دیگران

  مرکز. ،، تهران2ترجمۀ فرزانه طاهري، چ  ،نظریۀ ادبی ، )1385( ،کالر، جاناتان

  مرکز. ،، تهران2 چ ،شناسی مبانی اسطوره ، )1396( ،عباس مخبر،

   .خوارزمی ،تهران ،سوگ سیاوش ، )1354( ،شاهرخمسکوب، 
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ترجمه مهران مهاجر و محمد  ،هاي ادبی معاصر نامه نظریه دانش ، )1390( ،مکاریک، ایرنا ریما
  آگه. ،تهران،4 چ ،نبوي

، چ 5على اصغر حکمت، ج  تصحیح ،عدة االبرارکشف االسرار و  ، )1371( ،میبدي، رشیدالدین
  امیر کبیر ،، تهران5

ترجمۀ  ،سندگانیدر خدمت نو يا ساختار اسطوره ،سندهیسفر نو ، )1387( ،ستوفریوگلر، کرو 
  .خرد ينویم ،تهران ،يمحمد گذرآباد

عشق در داستان خانه  نهیوهاب در زم تیتکامل شخص« ، )1392( ،اروی شاهراه، یدالهی
  .1- 169، صص24ش ،ینقد ادب  ،»سفر قهرمان جوزف کمبل يالگو يبر مبنا ها یسیادر

چ ششم،  ترجمۀ محمود سلطانیه، ،هایش انسان و سمبول ، )1386( ،یونگ، کارل گوستاو
 .جامی ،تهران

  


