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  حقیقت و اهرظ های جامه

تصکیم  

Appearance and Reality 

Mikketz 

. کرد دیدار برادرانش با یوسف ،بسیار های نشیب و فراز و سال دو و بیست از پس سرانجام

 که ریختند نقشه برادران ،بودند هم با که بار نخریآ .کنیم می حس را لحظه آن هیجان ما

 آنها عصبانیت کار این دالیل از یکی .فروختند بردگی به را او سرانجام و بکشند را یوسف
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 تعظیم او به برادرانش که دید خواب بار دو او .بود هایش خواب ۀدربار یوسف گزارش از

 .بود خودبینی و بیجا نفس به اعتماد ،فخرفروشی این آنها دید از .کنند می

 .شد چنین نیز یوسف مورد در و شود می تالفی فرد دشمنان سوی از اغلب فخرفروشی

 نه این اما .شد فروخته بردگی به برادرانش توسط ،بود دور بسیار فرمانروایی از که یوسف

 به خواب آن ،غیرمنتظره ای گونه به شاپارا این در .بود آن آغاز تازه بلکه ،داستان پایان

 "ینداس می زمین به را خود صورت" و کنند می تعظیم او به برادران  .دپیوند می حقیقت

 داستان اما .است رسیده خود پایان به داستان که کنیم می احساس . اینک(۶:۴۲ پیدایش)

 تورات های داستان .شود می آغاز بخشش و توبه ،گناه مورد در جدیدی کامال و متفاوت

  .زنند می هم بر را روایت قراردادهای همگی

 نفر یک تنها که است این یابد نمی پایان یکدیگر با برادران دیدار با داستان آنکه دلیل اما

 را برارانش یوسف تا" .است دیدار یک این که دانست می یوسف خود یعنی ،صحنه در

 . "نشناختند را او آنها اما ،تشناخ را آنها ،دید

 می فکر .است مصر در او دانستندکه نمی آنها .نشناختند را یوسف ،برادران بسیاری دالیل به

 یک ،کردند تعظیم او به و بود ایستاده آنها دربرابر که مردی اما ،شده برده یوسف کردند

 مصری نام و گفت می سخن مصری ،بود مصریان شبیه او ،این بر . افزونبود فرعون وزیر

Tsofenat Paneakh به را مصری باالی مقامات رسمی لباس او ،مهمتر همه از  .شتاد 

 ءارتقا ۀنشان به را ها لباس این ،کرد می تعبیر را فرعون یها خواب یوسف وقتی .شتاد تن

  :گرفت مقام

 . سپس"گردانم می مصر کل فرمانروای را تو اینک" :گفت یوسف به فرعون پس

 او به .کرد یوسف انگشت به و آورد بیرون خود انگشت از را انگشتری مهر فرعون
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 از فرعون .انداخت او گردن به طال از گردنبدی و نداپوش اعال کتان های جامه را

 فریاد او پیشاپیش مردم و برند را ای ارابه ،مصر دوم نفر عنوان به تا خواست یوسف

 سرزمین کل مسئول را او فرعون ترتیب این به  "!کنید باز را راه"  :کشیدند می

 (۴۳:۴۱-۴۱ پیدایش) .کرد مصر

 خامون توتن ۀمقبر مانند مصر شناسی باستان های کشف و یدیوار های نقاشی روی از ما

 بوده دقیق و بیانگر یاتئجز دارای اندازه چه تا مصر مقامات رسمی های لباس که دانیم می

 سر پوشش دو اولیه های فرعون .پوشیدند می متفاوت های جامه ،فلمخت مقامات .اند

  .سفلی مصر حکمرانی نشان به قرمز یکی و علیا مصر حکمرانی نشان به سفید یکی ،داشتند

 هئارا ای بیانیه" ،امروزی قول به یا کنند می بازگو را داستانی ها یونیفورم ۀهم مانند ها جامه

 مصریان مانند برادران برابر در که کسی .کردند می اعالم را فرد مقام ها جامه . "دهند می

 ۀگذشت در آنها ۀگمشد برادر توانست نمی ،کردند می تعظیم او به و شتاد تن به فاخر ۀمجا

  .بود چنین اما  .باشد ،یوسف ،دور

 واقع در  .بگویم آنرا برعکس خواهم می تفسیر این در  .یدآ می اهمیتی بی امر نظر به این

 کلیت در تورات که است این ،کنیم اشاره باید که نخستی ۀنکت .بود مهم بسیار امری این

 :دارد مهم امر یک به ما توجه جلب برای ای ویژه راه ،خاص طور به پیدایش سفر و ،خود

 ،نمونه برای .نامد می 1 شده شتهاک های صحنه را آنها رتال رابرت  .تکرارشونده رویدادهای

 ؛هابیل و قابیل :شود می تکرار تورات در بار چهار که برادران میان دشمنی موضوع ۀمای بن

 که ابراهیم درمورد مایه بن این  .برادرانش و یوبسف و ؛ساوع و یعقوب ؛اسماعیل و اسحاق

 را خود خواهد می همسرش از و دشو می خشکسالی دلیل به خود مینزسر ترک به ناچار

                                                 
1
 Robert Alter, The Art of Biblical Narrative, New York, Basic Books, 1981, 

55-78. 
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 بارتکرار سه ،ببرند پادشاه حرمسرای به را همسرش و بکشند را او مبادا کند معرفی او خواهر

 ،ربکا :شود می تکرار بار سه ،آب چاه کنار در آینده همسر یافتن ۀمای بن نیز و .شود می

 .یپوراص ییترو دختر و راخل

 نقشی جامه آن در که است هایی داستان مجموعه از پنجمین برادرانش و یوسف اروییروی

 پدر برای و پوشد می را ساوع لباس که است یعقوب آنها نخستین  .کند می بازی کلیدی

 ۀجام" یا زیبا دوزی حاشیه قبای ،دومین ؛شود صاحب ار برادر برکت تا برد می خوراک

 که بگویند تا گردانند برمی پدر نزد خون های لکه با آنرا برادران که است "کمانی رنگین

 بیوگی های جامه که است تامار داستان ،سومین .است کشته را او وحشی جانوری حتما

 ای جامه ،چهارمی .آورد بیرون روسپیان شبیه را خود و پوشید نقاب ،درآورد تن از را خود

 جا به زن آن دستان در او فریفتن برای پوتیفار همسر ۀدسیس از فرار هنگام یوسف که است

 مقام یاعال کتان های جامه فرعون ،امروز شایپارا در که است یداستان ،پنجمین  .گذاشت

    .نداپوش می یوسف به را سلطنتی انگشتری مهر و طال از گردنبندی و مصر باالی

 .کنند می آسان را دادن فریب ها جامه که است این مورد پنج این ۀهم میان مشترک ۀنقط

 حقیقت در که نیستند همانی چیزها که آورند می پیش را موقعیتی ،مورد هر در ها جامه

  بزند دست او به نابینایش پدر که ترسید می زیرا ،پوشید را ساوع های جامه ،یعقوب .هستند

 فقط نه سرانجام .است کوچکتر برادر مال بلکه ،ساوع مال نه او صاف پوست که بفهمد و

 مانند پسرم بوی که هآ": دهند می فریب را اسحاق که است آنها بوی بلکه ،ها لباس بافت

 دار لکه ۀجام برادران .(۲۷:۲۷ پیدایش) "است کرده برکت آنرا خدا که است کشتزاری

 ناپدیدشدن مسئول که بودند کرده آماده این حقیقت این کردن پنهان برای را یوسف

 وحشی ! جانوریاست پسرم ۀجام این" :گفت و داد تشخیص چنین یعقوب .بودند یوسف
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 تامار های لباس  .(۳۳:۳۷ پیدایش) ".است شده قطعه قطعه حتما یوسف .است دریده را او

 همبستر او با تا داشتند را یهودا فریب قصد ،بود ساخته دار نقاب روسپی یک شبیه را او که

 در گویا .ببرد باال را ،ار ،اش درگذشته همسر نام که خواست می فرزندی او زیرا ،شود

 پدرشوهر مانند دیگری های خویشاوندی ،برادر ۀبیو با ازدواج پیرامون موسی از پیش قوانین

 فقط و خورد فریب یهودا  .دهد انجام را یقانون ۀوظیف ،شوهر برادر جای به توانست می نیز

 گروی که را زنجیر و گردنبند مهر تامار ،بعد ماه سه که افتاده اتفاقی چه فهمید زمانی

  .داد نشان ،بود گرفته خود پرداخت

 تجاوز او به خواسته می یوسف که گرفت خود ادعای گواه را یوسف ۀجام پوتیفار همسر

  .بود بیگناه یکسره یوسف ولی ،کند

 صحنه را رویدادهایی و کرد استفاده ،نشناختند را او برادران که این زا یوسف ،سرانجام

 تغییر یا بفروشند بردگی به را برادری توانستند می هنوز آنها آیا کند امتحان تا ردک سازی

 .اند کرده

 الزاما امور :گویند بازمی را واحد داستان یک ها جامه باره در داستان پنج هر ،ترتیب این به

 ما گونه این  .هستند دهنده فریب ،ظاهر های جامه .دهند می نشان ظاهرا که نیستند همانی

 ،است "خیانت" معادل عبری ۀواژ همچنین b-g-d جامه عبری ۀواژ ۀریش که یابیم درمی

 ما ،یرکاریمصتق ما" معنای به ،Ashamnu, bagadnu ،اعتراف دعای در که چنان

 رویدادهایی دادن ارتباط برای است ادبی شگرد یک این آیا .است آمده "ایم کرده خیانت

 .است آن گرو در مهمی بس ۀمسئل یا ؟شدند می تصور ارتباط بی ،صورت این غیر در که

 فرهنگ میان کرد اشاره اساسی تفاوتی به گریتز هاینریش ،نوزدهم قرن یهودی نگار تاریخ

 آنرا و دیدند می چشم راه از طبیعت در را خدا پرستان بت" :یهودیت و دیگر باستانی های
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 و طبیعت از خارج را خدا که یهودیان برای اما .دید چشم به توان می که دانستند می چیزی

 بت ...کند می آشکار گوش وساطت به و اراده راه از را خود خدا ،دانستند می آن بر مقدم

 فهم را او ۀاراد یعنی ،شنیدند می را خود خدای یهودیان ،دیدند می را خود خدای پرستان

    2 ".کردند می

 با را [باستان یونان شاعر] هومر ادبی سبک ،خربائاو اریش ،ادبی پرداز نظریه ،بیستم قرن در

 و ادیسه .است وحطس روی بر نور بازی هومر ۀنوشت در  3 .است کرده مقایسه تورات سبک

 چنین از اندکی شمار تورات روایت ،برعکس .هستند دیداری های توصیف از پر ایلیاد

 را موسی ۀچهر مشخصات و یعقوب موی رنگ ،ابراهیم قد ۀانداز .دربردارد ها توصیف

 فهم برای آن دانستن وقتی فقط و و هستند حداقل دیداری های کاری ریزه  .دانیم نمی

 پیدایش) بود سیما خوش یوسف که اند گفته ما به نمونه برای .آیند می ،باشد الزم رویدادها

  .شتاد نظر او به پوتیفار همسر که این شرح برای فقط (۶:۳۹

 شاهانه یظاهر شائول  .شود می رو لسرائیا شاه دو داستان در بعدا تنخ در داستان پنج کلید

 او .بود بلندقد . او(۲:۹ شموئل او کتاب) "بود بلندتر همه از گردن و سر یک" او  .شتاد

 رو دنباله بیشتر او .بود نفس به اعتماد فاقد اما .شتاد شاهوار ظاهری و برجسته حضوری

 در شاید تو :کند انتقاد او از خود های حرف با بایست می شموئل .آنها رهبر تا بود مردم

 در هم با قیقتح و ظاهر ".هستی لسرائیا قبایل رئیس اما ،باشی کوچک خودت چشم

 .است اخالقی هیبت فاقد اما دارد ظاهری هیبت شائول .بودند تضاد

                                                 
2
 Heinrich Graetz, The structure of Jewish history, and other essays, New 

York, Ktav Publishing House, 1975, 68. 
3
 Erich Auerbach, Mimesis: The Representation of Reality in Western 

Literature. Garden City, NY: Doubleday, 1957, 3-23. 
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 پادشاه و ییشا خاندان نزد برود گفت شموئل به خدا وقتی  .بود کامل داوود مورد در تضاد

 نمی خاندان فرد جوانترین ،داوود فکر به کس هیچ ،برگزیند آنها میان از را لسرائیا بعدی

 اما .بود اندام درشت شائول مانند که بود الیاو گزینش روی شموئل ۀاولی غریزی حس .رسید

 آن به خداوند .ام کرده رد را او من زیرا ،نکن نگاه او قد و ظاهر به" :گفت او به خدا

 اما ،کنند می نگاه بیرون و ظاهر به مردم .ندارد توجه ،ندکن می نگاه ها آدم که چیزهایی

  .(۷:۱۶ شموئل اول کتاب) "نگرد می آنها قلب به خداوند

 و جامه که بازگردیم داستانی اولین به توانیم می ،خوانیم می را ها داستان این ۀهم وقتی تنها

 خود بودن برهنه به آن خوردن از پس که ممنوع ۀمیو و حوا و آدم :دارد نقش آن در لباس

 این .کنند می درست پوششی لباس خود برای و کشند می خجالت آنها  .شدند آگاه

 بررسی اینجا توانیم می آنرا ۀدرونمای اما ،پردازیم می آن به دیگری تصفر در که داستانی

 حوا و آدم گناه  .دادن گوش و دیدن ،ها گوش و ها چشم مورد در است داستانی این .کنیم

 آنچه با آنها که بود مربوط امر این به رهسیک بلکه ،نداشت جنسی ۀرابط یا میوه به ربطی هیچ

   .دادند ترجیح ،بودند شنیده آنچه بر آنرا و خوردند فریب دیدند

 بود این یوسف نشناختن دلیل  ".نیاوردند جا به را او آنها اما ،شناخت را برادران یوسف"

 رنگین قبای یعنی ،دیدند می آنچه دنبال به هایشان احساس دادند اجازه ابتدا از برادران که

   .برود ،ساخت ور شعله کوچکتر دربرا به نسبت را آنها حسادت که کمانی

 غافل ها وضعیت و ها آدم مورد در تر عمیق حقایق از گاه آن ،کن قضاوت ظاهر روی از

 به  .شنید را او توان می فقط و شود نمی دیده خدا زیرا ،شوی می غافل خدا از  .شوی می

 از و Shema Yisrael !لسرائیا ای بشنو :گوید می یهودیت اول دستور که است دلیل این
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 می چشمانمان روی را خود دست ،کنیم می بیان را شمع دعای عبارت نخستین وقتی رو این

  .نبینیم تا گیریم

 توانایی نیازمند ها انسان یا خدا عمیق درک .زنند می گول ها جامه .دنده می فریب اهروظ

 .است سپردن گوش

  شالوم شبات

  آمریکایی-ترجمه فارسی با مشارکت بنیاد ایرانی هارامبام، وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی

  توسط شیریندخت دقیقیان

Persian Translation by Shirin D. Daghighian 

 


