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  اشاره
اي است کـه قـرآن آن    داستان حضرت یوسف، زیباترین داستان مستند و پیوسته 

 داستان همـین    ایندر زیبایی   . را تنها در یک سوره به نام سورة یوسف آورده است          
ــ تعبیـر     هـا   نیکوترین داسـتان   ـ » احسن القصص «ن از آن به عنوان      بس که خود قرآ   

  .نماید می
 هاي  موجب شده است که در حلقه سوره یوسف یهاي داستان   ها و جاذبه    زیبایی

 بیشتر مورد توجه بـوده و در محافـل تفـسیري هـم مـورد بحـث و بررسـی               قرآنی
  .فراوانی قرار گرفته باشد

 و نمایش فیلم آن به صورت سـریال تلویزیـونی، بـه           استفاده از ابزار هنر   اخیراً،  
ري و قرآنـی،    هاي تفسی   از حلقه 7خروج مفاهیم و کلیات داستان حضرت یوسف      

ـ    در میان تودة مردم منجر شده است       و فراگیر شدن آن    هـاي    از جاذبـه ت کـه حکای
  .عرصۀ هنر و میزان نفوذ زبان هنر در گسترة جوامع دارد

اي بود   انگیزه داستان قرآنی در میان تودة مردم   هاي این   همین فراگیر شدن آموزه   
آنچـه تـاکنون در   در د و اي صـورت گیـر      تأمل دوبـاره   تا در آیاتی از سورة یوسف     

  .تفاسیر مورد غفلت یا اختالف بوده است، بازخوانی مجددي انجام پذیرد
 سـورة یوسـف اسـت کـه     24 و 23 آیـات  ،پـردازیم   آنچه در این مقاله بدان می     

 و در واقـع شـاه بیـت      ه داسـتانی آن سـوره بـوده       قطعترین    ترین و آموزنده    حساس
  .دهد قسمت داستانی آن را تشکیل می

  : و ترجمه و تفسیرهاي آن23نک متن آیه ای
وراودتْه الَّتِی هو فِی بیتِها عنْ نَفْسِهِ وغَلَّقَتِ األبواب وقَالَت هیت لَک قَالَ معاذَ اللَّهِ إِنَّه ربِّی (

 )أَحسنَ مثْواي إِنَّه ال یفْلِح الظَّالِمون

اند دو گونـه اسـت؛ و آن دوگـانگی از مفهـوم           تههایی که بر این آیه نوش       ترجمه
ـ »ربی«کلمۀ  را » ربـی  «برخی منظـور از . ـ است که در آیه وجود دارد پروردگار من  

 که فرق ماهوي از اند ز آن را خداوند متعال دانسته منظور ا  عزیز مصر و برخی دیگر    
  .یندنما هاي متفاوتی را تداعی می خدا تا انسان را در برگرفته و پیام
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دوگانگی معناي این آیه از زمان صحابه و تابعین به وجود آمده و تا بـه امـروز                  
  .هم ادامه دارد

» ربـی « مجاهد، ابن اسحاق، سدي، جبائی و حسن، منظـور از  از مفسران متقدم،  
 اج گفتـه کـه     و زجـ   انـد   مصر و همسر زلیخا تفسیر کرده     را در سخن یوسف، عزیز      

  )6/119وسی، شیخ ط. (اوند متعال باشدد از آن خدجایز است اینکه مرا
) ق266-310( ابـوجعفر طبـري     پس از آنان، از نخـستین تفسیرنویـسان جـامع،         

 بـدون  )ق460(و ابوجعفر شـیخ طوسـی   ) 3/741طبري، (را خدا معنا نموده     » ربی«
شـیخ طوسـی،    . (هاي مفسران اولیه بسنده کرده اسـت        هیچ نظري، به آوردن دیدگاه    

6/119(  
 طوسـی    ـ به همان شیوة شیخ     )ق548(شیخ طبرسی    ـ   البیان  مجمعسپس صاحب   

  )5/383طبرسی، (.  اقوال، اظهار نظري نکرده است رفتار نموده و افزون بر نقل
هاي قرآن، در مجموع با سه نوع ترجمه    به طور کلی در مطالعه تفاسیر و ترجمه       

  :شویم و تفسیر روبرو می
در سخن یوسف بـه عزیـز مـصر اطـالق           را  » رب« ترجمه و تفسیرهایی که      -1
  :ها و تفاسیر زیر اند؛ مانند ترجمه کرده

رضا میـرزا خـسروانی، محمـد خواجـوي، حـسن         اصغر برزي، علی   هاي  ترجمه
اکبر طاهري قزوینی، محمد مهدي فوالدوند، سـید محمـد حجتـی،              مصطفوي، علی 

   انـصاري   مشکینی، ناصر مکارم شیرازي، عبدالمجیـد صـادق نـوبري، مـسعود             علی
  .اهللا دهلوي خوشابر، شاه ولی
 و التفاسـیر  حجـۀ الـسعود،    بن سلیمان، امام فخر رازي، الصافی، ابی  تفاسیر مقاتل 

 ظـالل القـرآن، روض الجنـان و روح      االکسیر، تفسیر آسان، تفسیر نمونـه، فـی         بالغ
  .الجنان، من وحی القرآن

 هم بـه معنـاي عزیـز        را در سخن یوسف،   » ربی«ها و تفسیرهایی که        ترجمه -2
اند تـا هـر دو را     اند و یا معناي دو پهلویی کرده        مصر و هم به معناي خداوند گرفته      

  :ها و تفاسیر زیر  مانند ترجمه؛افاده نماید
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پور جوادي،  هاي عبدالمحمد آیتی، ابوالقاسم پاینده، ترجمه المیزان، کاظم     ترجمه
  .الماالس نقی فیض صفهانی، سید علیعلی رضایی ا محمد

  .  شبر، کشاف زمخشريالبیان، سید عبداهللا االسرار، التبیان، مجمع  کشفتفاسیر
، خداوند متعال معنـا  7را در سخن یوسف » ربی«ها و تفاسیري که        ترجمه -3

  :ها و تفاسیر زیر اند؛ مانند ترجمه و تفسیر کرده
 اي،  سید کاظم ارفع، محمـود اشـرفی تبریـزي، مهـدي الهـی قمـشه            هاي  ترجمه

اصـغر    پـور، علـی    حسین انصاریان، سید محمد ابراهیم بروجردي، ابوالفـضل بهـرام         
العابدین رهنما، محمد ثقفی تهرانـی، رضـا سـراج، ابوالحـسن شـعرانی،       حلبی، زین 

کـاظم معـزي،     زاده، محمـد    الدین مجتبوي، بانوي اصـفهانی، عبـاس مـصباح          جالل
  .محمود یاسري

الهیه، المیزان، روشن،  الصادقین، فتوحات هج طبري، نسفی، تاج التراجم، منتفاسیر
  .احسن الحدیث، نور، من هدي القرآن

در میان تفاسیر قدیم و جدید، تفسیري که این آیـه را بـا دقـت بیـشتري مـورد            
 تجزیه و تحلیل قرار داده و توانسته پرده از عروس معناي آن برافکند، همانا تفـسیر          

  :نویسد المیزان است که چنین می 
و اما این کالم که بعد آورد، بدین . بود» اهللا معاذ« یوسف همان کلمه پاسخ«

افاده کرد توضیح دهد و روشنش سازد، » اهللا معاذَ«منظور بود که توحیدي را که 
بینیم تو در پذیرایی من نهایت درجه سعی را داري،  اینکه می: او خواست بگوید

، ولیکن من آن را »رِمی مثْواهأکْ«: با اینکه به ظاهر سفارش عزیز بود که گفت
پس در حقیقت پروردگار من . دانم هاي او می کار خداي خود و یکی از احسان

شود، و  کند، هر چند به تو نسبت داده می است که از من به احترام پذیرایی می
چون چنین است، واجب است که من به او پناهنده شوم، و به همو پناهنده 

استه تو و ارتکاب این معصیت ظلم است و ظالمان شوم، چون اجابت خو می
  .شوند، پس هیچ راهی براي ارتکاب چنین گناهی نیست رستگار نمی

اول اینکه او : چند نکته را افاده کرد» إنَّه ربی أحسنَ مثْواي«در جمله 7یوسف
  .پرستی اعتقاد ندارد داراي توحید است و به کیش بت
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 زبان، خدا را یکتا دانسته، ولیکن عمالً به او شرك دوم اینکه او از آنان که به
 او همسر عزیز . ..داند ورزند نیست و اسباب ظاهري را مستقل در تأثیر نمی می

داند؛ پس عزیز و  را در اینکه از وي به بهترین وجهی پذیرایی کرده مستقل نمی
همسرش به عنوان رب که متولی امور وي شده باشند نیستند، بلکه خداي 

  .سبحان است که این دو را وادار ساخته تا او را گرامی بدارند
برَد،  کند پناه به خدا می سوم اینکه اگر در آنچه همسر عزیز بدان دعوتش می

  .شوند براي این است که این عمل ظلم است و ظالمان رستگار نمی
ت تربیت رب خویش، خداي چهارم اینکه او مربوب یعنی مملوك و در تح

 و خود مالک چیزي از نفع و ضرر خویش نیست؛ مگر آنچه را که ستسبحان ا
خدا براي او خواسته باشد؛ و یا خدا دوست داشته باشد که او انجامش دهد، و به 

 و با گفتن  او را رد نکرد خواستههمین جهت در پاسخ پیشنهاد او با لفظ صریح،
کنم، و یا چنین  ري نمیمن چنین کا: نگفت. به طور کنایه جواب داد» معاذَ اهللا«

برم از شر تو و یا امثال آن، چون  شوم، و یا به خدا پناه می گناهی مرتکب نمی
اي اثبات کرده بود که خود بوي شرك  گفت، براي خود حول و قوه اگر چنین می

  . و جهالت را دارد
یوسف در این گفتار خود ادب عبودیت را به تمام معنا رعایت نموده، و 

ه قبالً هم اشاره کردیم، اول اسم جالله را آورد و پس از آن صفت طور ک همان
کند مگر یک  ربوبیت را، تا داللت کند بر اینکه او عبدي است که عبادت نمی

  . پدرانش ابراهیم، اسحاق و یعقوب بوده رب را و این یکتاپرستی آیین
 و غیر دانست، زیرا او خود را آزاد عالوه، یوسف هرگز عزیز را رب خود نمی

کردند؛ به  حسب ظاهر او را برده تصور می دانست؛ هر چند مردم بر مملوك می
 ؛اذْکُرنی عِنْد ربک«: اي که رفیقش بود گفت شهادت اینکه در زندان به آن برده

و » إرجع إلی ربک«: و به فرستاده پادشاه گفت) 42آیه (» مرا نزد ربت یاد آر
  )196-21/199طباطبایی، (» .کردن »ربی«هیچ جا تعبیر به 

این نوشته المیزان، در واقع شرح مستوفایی از تفسیر کوتاه مجاهد، سدي و ابن              
  :اند اسحاق در قرون اولیه اسالم است که گفته



 

  

161 

 
ف

وس
ی

7 ،
زم 

ر
س

ۀ نف
عرک

ي م
زما

آ
 

 کریم علی مخلوق انّه ربه ولو بمعنی السید؛ ألنّه لیس  یبعد جداً أن یطلق نبی«
  )2/445الجمل،(» .مملوکاً فی الحقیقه

به راستی بعید است که پیامبر بزرگواري بر یکی از آفریدگان خدا، «
اطالق نماید، هر چند آن عبارت در مفهوم آقا، صاحب و موال بوده » پروردگار«

  ».نیست) جز خدا(باشد، زیرا او در حقیقت بنده کسی 
  :سدنوی  با افزودن دلیل دیگري میمحمد جواد مغنیه

 اهللا است ترین ضمیر که لفظ جالله به نزدیک »إنّه ربی«برگشت ضمیر در «
  ) 4/301مغنیه، (» .ترجیح دارد

در ) قد أحسن بی(7عالوه بر دالیل یاد شده، تکرار سخن همانندي از یوسف       
  :گوید می7 آنجا که یوسفنماید،  بر اثبات موضوع تأکید میآیه دیگري

) ...       لَها رعمِن قبلُ قَد ج ؤیايتِ هذا تَأویلُ رنـی مِـنَ     یا أبنَ بـی أذ أخرَجقَد أحـس قّاً وی حب
  )100/یوسف()...السِّجنِ 

این تعبیر خوابی است که قبالً دیده بودم و اینک پروردگارم آن را به حقیقت پیوسـت و          ! اي پدر «
  ».به من احسان نمود هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد

دهد که   نشان میاست که7این آیه هم حاکی از خدا محوري حضرت یوسف    
داند و به غیر او نعمتی را نـسبت   ها را از جانب پروردگار می ایشان منشأ تمام نیکی  

  .دهد نمی
  

   سوره یوسف24بازخوانی آیه 
نَّه مِنْ ولَقَد همت بِهِ وهم بِها لَوال أَنْ رأَى برْهانَ ربِّهِ کَذَلِک لِنَصرِف عنْه السوء والْفَحشَاء إِ          (

 )عِبادِنَا الْمخْلَصِین

  :اند این آیه را سه گونه ترجمه کرده
ــ قـصد وي    دیـد  اگر برهان پروردگـار را نمـی   آن زن، قصد او کرد؛ و او نیز ـ « :ترجمه اول

 ». را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بودشاچنین کردیم تا بدي و فح این. نمود می
  )زي شیرامکارم(
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 ،اگر برهـان پروردگـارش را ندیـده بـود    نیز آن زن آهنگ وي کرد، و یوسف       «: ترجمه دوم 
کـاري را از او   چنـین کـردیم تـا بـدي و زشـت     ] شـد   متّهم مـی ،زد  و وي را می    [کرد  میآهنگ او   

  )بهرامپور (».بازگردانیم، او از بندگان خالص شده ما بود
به مخالطۀ یوسف، و قصد کرد یوسـف بـه       و به درستی که قصد کرد آن زن         «: ترجمه سوم 

 هـر آینـه قـصد    ، راه روشن پروردگـار خـود را   ی یوسف دفع او به طریق فرار، اگر ندیدي و نیافت        
و مانند این تثبیت ثابت گردانیدیم او را بر طریق عفت و عصمت بـه برهـان       ... مخالطه او کردي؛    

 درسـتی کـه او از   یز و عمل زشت؛ بـه   روشن، تا بگردانیم از او بدي را، یعنی خیانت در حرم عز           
  )الصادقین تفسیر منهج (».ستبندگان خالص ما

 داراي بیشترین اختالف بـوده، مفهـوم دو واژه          آنچه در ترجمه و تفسیر این آیه      
»اینک . اي از ابهام فرو برده است است که پیام راستین آیه را در هاله» برهان«و » هم

  :یمپرداز آنها می به توضیح هر یک از
  

  »هم«معانی 
  :اند معانی زیر را آورده» هم«تفاسیر براي 

  براي التذاذ از زلیخا7آهنگ یوسف -1
 در مقابل درخواست زلیخا7تحریک طبیعی غریزه جنسی یوسف -2
 براي زدن زلیخا و دفع مفسده7آهنگ یوسف -3
  براي فرار از دام زلیخا7آهنگ یوسف -4
  

  »برهان«معانی 
  :اند معانی زیر را آورده» برهان«تفاسیر براي 

  . علم و ایمان و تربیت انسانی و صفات برجسته-1
  . آگاهی او نسبت به حکم تحریم زنا-2
  . مقام نبوت و معصوم بودن از گناه-3
  . امداد غیبی و کمک الهی به خاطر اعمال نیکش-4
پوشی بت توسط زلیخا و بیدار شدن روح شرم و حیا از خـداي دانـا و       پرده -5

  .7نا در یوسفبی
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 ظهور جبرئیل یا یعقوب در مقابل دیدگان یوسف و انگشت به دندان گزیدن -6
  .آنها براي منصرف کردن یوسف از آمیزش با زلیخا

  .ماند  وسیله ایصال به یقین که با وجود آن، دیگر جهل و ضاللتی باقی نمی-7
   . عصمت الهیه-8
  .اش نشست و او را متنبه ساخت  مرغی در شانه-9

  . صدایی از ضمیر و سرّ خود شنید-10
 و  ۀو التقربوا الزّنا إنه کان فاحش     « کفِ دستی دید که در آن نوشته شده بود           -11

  .»ساء سبیال
 او نزدیک شد و بال خود را به پـشت او کـشید، شـهوتش از                 هاي ب    فرشته -12

  .نوك انگشتان پایش ریخت
  ؟ من اینجا نیستمزند آیا  خود عزیز را در حیاط دید که صدا می-13
 کیستی؟ :پرسید.  دختري از دختران بهشت را دید و از جمال او متحیر شد         -14
  . از کسی هستم که در دنیا زنا نکرده باشد:گفت

  .دیدند  حجابی افتاد که یکدیگر را نمی بین زلیخا و یوسف-14
 اي   که از باالي آن فرشـته       یوسف خود را در همان چاه کنعان مشاهده کرد         -15

   آیا بیچارگی آن روزت فراموشت شده؟:گفت می
  . زلیخا را به صورت زشتی مشاهده کرد و از او فرار کرد-16
  .فردا زناکاران در شکم منند: گفت  اژدهایی را مشاهده کرد که می-17
  ...و 

 این آیۀ زیبـا و شـاه بیـت سـورة یوسـف در               ،فرمایید  که مالحظه می    حال چنان 
 و دریافـت پیـام واقعـی آن را دچـار            اگونی گرفتار آمده  نین مفاهیم گون  محاصرة چ 

  ! مشکل نموده است
 روبـی از   از این رو بازخوانی تفسیر آیه یاد شده، ضرورتی است که براي غبـار            

مـرور  ، آن را »برهـان «و » هم«ات مهمی درباره    منظر زیبا و پرمحتواي آن و بیان نک       
  .نماییم می
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  در قرآن» هم«شناسی  مفهوم
»بار وارد شده که در معانی زیر به کار رفته است9 در قرآن »هم :  
  : مانند آیه زیر. خطور در ذهن و گذشتن از خاطر بدون تصمیم بر آن-1
  )122/آل عمران()إِذْ همت طَائِفَتَانِ مِنْکُم أَنْ تَفْشَال واللَّه ولِیهما(

 در حـالی کـه خـدا    ،گذشت که متفرق شوند  به یادآور هنگامی که دو دسته از شما از خاطرشان           «
  ».دوستدار و یاور آنان بود

 به معناي تصمیم بود، »هم«است؛ زیرا اگر » اهللاُ و لِیهماو«دلیل بر این معنا جمله 
همان تصمیم و عزم بر گناه، گناه است؛ و خدا ولی کسی که تصمیم بر گناه و فرار               

  )6/342و5رسی، طب. (داشته باشد، نیست9از یاري پیغمبر
کند   با دالیل خود رد نموده و معناي دیگري ارائه می طباطباییعالمهاین معنا را  
  .خوانیم که در زیر می

  : قصد و اراده به چیزي با ظهور مقدماتی از عمل به آن؛ همانند آیه زیر-2
)             عـا ومهلِیو اللَّـهأَنْ تَفْـشَال و طَائِفَتَـانِ مِـنْکُم تمؤْمِنُـون       إِذْ هکَّـلِ الْمتَوآل ()لَـى اللَّـهِ فَلْی

  )122/عمران
یادآور زمانی را که دو دسته از شما ترسان شده و به فکر سستی افتادند؛ و حال آنکه خداوند یار   «

   ».آنان بود، و مؤمنان هم باید فقط بر خدا توکل کنند
ن نیست، زیرا اگر در این آیه، صرفاً به معناي خطور از ذه       » همت«مراد از کلمه    

شدند، در حالی که دیگـران از ضـعف و سـستی            چنین بود، دیگران از آن آگاه نمی      
  )7 و4/6طباطبایی، . (اند آن را به یکدیگر سرایت دادهیکدیگر مطلع شده و 

  :؛ همانند آیۀ زیر)6/342و5 ،طبرسی( بر کاري   عزم و تصمیم-3
  )11/مائده()م أَیدِیهم فَکَف أَیدِیهم عنْکُمإِذْ هم قَوم أَنْ یبسطُوا إِلَیکُ(

 به سوي شما دست درازي نمایند؛ اما خداوند       وهی تصمیم داشتند  به یاد آورید هنگامی را که گر      «
  ».دست آنان را از شما بازداشت

 ولَقَد همت بِهِ وهـم (که در آیۀ  معناي آن بستگی به شخصیت افراد دارد، چنان       -4
 هم زلیخا به گنـاه و       ا به معناي عزم و تصمیم بگیریم،       ر »هم« اگر   ،)24/یوسف()بِها

343 /همان،. ( یوسف به دفع زلیخا از خودکار زشت بود و هم(  
  :؛ همانند آیۀ زیر)306 /17طباطبایی، (  سوء قصد-5
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  )5/غافر()...و همت کُلُّ اُمهِ بِرَسولِهِم لِیأخُذُوه ... (
   ».تی، قصد جان پیامبر خود کرد تا او را بگیردهر ام«

  :آیه دیگر در همان معنا
)ضِلُّوكأَنْ ی مطَائِفَۀٌ مِنْه تملَه تُهمحرو کلَیال فَضْلُ اللَّهِ علَو113/نساء()و(  

  ».اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود، گروهی از آنان تصمیم داشتند تو را گمراه کنند«
  :یۀ دیگرآ
  )13/توبه( ) أَال تُقَاتِلُونَ قَوما نَکَثُوا أَیمانَهم وهموا بِإِخْرَاجِ الرَّسولِ وهم بدءوکُم أَولَ مرَّةٍ(

هـاي خـود را شکـستند و در بیـرون رانـدن رسـول خـدا کوشـیدند،            چرا با گروهـی کـه پیمـان       «
  ».ن جنگ بودندجنگید؟ در حالی که آنان نخستین آغازگرا نمی

  :آیۀ بعد
 )یحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا کَلِمۀَ الْکُفْرِ وکَفَرُوا بعد إِسالمِهِم وهمـوا بِمـا لَـم ینَـالُوا        (

  )74/توبه(
اند، در حالی که قطعاً سخن کفـر آمیـز          نگفته] چیزي[خورند که     به خدا سوگند می   ] منافقان[«
  ».که به آن نرسیدند) قتل پیامبر(اند و پس از اسالمشان کافر شدند و تصمیم به چیزي گرفتند  گفته

  )استرس( دغدغۀ توأم با نگرانی -6
ند، غم و انـدوه و  ا  ت نیز بدان تصریح کرده     که اهل لغ   چنان» هم«یکی از معانی    

 مـشغول    یعنی چیزي که فکر را به خـود        )2/995الوسیط،    المعجم (باشد،  نگرانی می 
  .داشته و انسان را از درون آزرده و نگران نماید

ـ           ه قرآن این معنا را در بیان ماجراي جنـگ احـد، دربـارة کـسانی کـه رسـیدن ب
 تصور ذهنی آنان بوده و تنها به رهایی جان خود    پیروزي بدون دردسر و اعجازآمیز    

  :فرماید اند، یادآور شده و چنین می اندیشیده از میدان نبرد می
 )...م أَنْزَلَ علَیکُم مِنْ بعدِ الْغَمِّ أَمنَۀً نُعاسا یغْشَى طَائِفَۀً مِنْکُم وطَائِفَۀٌ قَد أَهمـتْهم أَنْفُـسهم              ثُ(

  )154/عمران آل(
خواب سبکی که گروهی از شـما را فـرا   . سپس به دنبال این غم و اندوه، آرامشی بر شما فرستاد        «

و شدت نگرانی، خواب از چشمشان ربـوده      [ري در فکر جان خویش بودند       گرفت؛ اما گروه دیگ   
  »].بود
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  در آنها به کار رفته است» هم« آیاتی که فعل  ویژگی
»در ردیف افعال قلوب قـرار دارد کـه مفهـوم آن بـا دو مفعـول مـشخص               » هم
ل دوم  مفعـو ،ـ جز آیۀ سوره یوسف  فعل به کار رفته ـ در همۀ آیاتی که این. شود می

که اراده به چه چیزي تعلق گرفتـه،        منظور از آن را روشن کرده و این        یا متعلق فعل،  
  :آشکارا یادآور شده است؛ مانند

)کُمطُوا إِلَیسبأَنْ ی مقَو م11/مائده()إِذْ ه(   
  ».درازي کنند هنگامی که گروهی اراده کردند، اینکه به سوي شما دست«
)کُلُّ أُم تمهوأْخُذُوهلِی ولِهِم5/غافر()ۀٍ بِرَس(  

  ».هر امتی قصد جان پیامبر خود کرد تا او را بگیرد«
 دوم، موضوع قـصد  ول، و دستگیر کردن پیامبر در آیهدرازي در آیه ا   پس، دست 
  . آنان بوده است

 اما تنها در سورة یوسف است که آن فعل، به یک مفعول بسنده کـرده و متعلـق          
  :تواند داشته باشد دو علت میدامه نیامده است که توضیحی آن در ا

چنان موضوع را مشخص کـرده کـه فعـل، در        سیاق آیات قبلی آن    کهنخست این 
  .نیاز گردیده است  بیته و از مفعول دوم یا جمله معولحکم فعل متعدي قرار گرف

واضح بودن ماجرا از آیات قبلی و رعایت عفـت کـالم در عبـارات               : دوم اینکه 
 و از بیان صریح چیستی ارادة زلیخا و          به حذف جمله تعویلی آن منجر شده       ی،قرآن

  .یوسف خودداري گردیده است
جز در مواردي کـه مقـرون بـه مـانع اسـت، اسـتعمال               » هم«برخی معتقدند که    

  : مانند) 21/204 ،طباطبایی (.شود نمی
   )74/توبه()لَم ینالوا و هموا بِما(

   ».که به آن نرسیدندتصمیم به چیزي گرفتند «
  ) 122/آل عمران()إِذْ همت طَائِفَتَانِ مِنْکُم أَنْ تَفْشَال(

  ».آن هنگام دو طایفه از شما تصمیم گرفتند که متفرق شوند«
: اوالًان پـذیرفتنی نیـست؛ بـه دلیـل اینکـه      چنـد » هـم «چنین برداشتی از مفهوم  

 تفسیر سوره یوسف پذیرفته و  طباطبایی که خود چنین مفهومی را در      همرحوم عالم 
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 سورة آل عمران بر آن مثال آورده اسـت، در تفـسیر همـان آیـه، ضـمن      122از آیه   
اراده ذهنـی تـوأم بـا اقـدام     « آن را مردود دانسته و      ،انتقاد از دارندگان چنین باوري    

  )7و4/6طباطبایی، . (را استنباط نموده است» اییابتد
، ـ و در پیش گذشت به کار رفته است ـدر آنها » مه«در دیگر آیاتی که فعل : یاًثان

آن را قـرآن و    شود، بلکـه عملـی شـدن           در آنها دیده نمی    موردي از مقرون به مانع    
  : اینک دو آیه پیشین را دوباره مالحظه فرمایید.کند تاریخ تأیید می

1- )أْخُذُوهلِی ولِهِمۀٍ بِرَسکُلُّ أُم تمه5/غافر()و(  
هاي دیگر به گرفتن و آزردن و کشتن پیامبران اراده کردند، همان را        متاگر در ا  

  نماید؛  آیات زیادي بدان تصریح میچنان که قرآن در. هم عمالً انجام دادند
  )91/بقره()قُلْ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْبِیاء اللَّهِ مِنْ قَبلُ إِنْ کُنْتُم مؤْمِنِین(

   »ید؟کشت دارید، پس چرا پیامبران خدا را پیش از این میاگر ایمان !] اي پیامبر[بگو «
  )13/توبه()أَال تُقَاتِلُونَ قَوما نَکَثُوا أَیمانَهم وهموا بِإِخْرَاجِ الرَّسول( -2

اگر مشرکان اراده کرده بودند که پیامبر را از شهر و دیار خود بیرون برانند، تنها              
د؛ چنـان  روبرو نشدند، بلکه این کار را عملی نمودن     ارادة ذهنی نبود و با مانعی هم        

  که قرآن بدان صراحت دارد؛
  )191/بقره()و اقْتُلُوهم حیثُ ثَقِفتُموهم و أخرِجوهم مِن حیثُ أخرَجوکُم(

  ». آنان را بیرون کنیدز آنجا که شما را بیرون کردند،آنان را هر کجا یافتید، بکشید؛ و ا«
  :آیه دیگر

  )13/محمد()...یِّن مِن قَرَیهٍ هِی أشَد قُوه مِن قَریتِک الَّتی أخرَجتک و کَاَ(
چه بسیار شهرهایی که از شهري که تو را بیرون کـرد نیرومنـدتر بودنـد، مـا همـه آنهـا را نـابود            «

  ».کردیم
کنندگانی  همیشه با مانعی همراه نبوده است؛ و چه بسا اهتمام       » هم« فعل   نابراینب

  .اند ه اراده ذهنی خود را در عمل هم پیاده کردهک
  آورده» هـم «اي کـه از   گانـه  حال با توجه به توضیحی که داده شد و معانی شش 

»  جـدي تـوأم بـا اقـدامات اولیـه           عـزم و تـصمیم    «با مفهـوم    » هم«شد، در این آیه     
دهد؛ زیرا کارهاي مقدماتی زلیخا حاکی از عزم و تصمیم جدي             سازگاري نشان می  

ا بود هم به همان معن7او بر کامجویی از یوسف بوده است، و در حضرت یوسف  
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گردیـد؛ در حـالی کـه       و تسلیم درخواست زلیخـا مـی       شد  میاگر عزمی از او دیده      
  برهان پروردگار در آن شرایط حساس یاریش نموده و او را از هر گونه اقدام سوئی

  .یوسف اتفاق نیفتاده است» هم«رهایی بخشیده است؛ و در نتیجه 
 پروردگار، عنایتی است که به یوسف ارائه شده و او را از آن مهلکۀ پیل» برهان«

  اعتنایی او به زلیخا منجر شده است؛ چنان کـه سـپس           افکن رهایی بخشیده و به بی     
  قرار نموده است؛زلیخا بر آن ا

  ) 32/یوسف()ولَقَد راودتُه عنْ نَفْسِهِ فَاستَعصم(
  ».من از او کام خواستم پس او خودداري کرد«

یوسف در آن صحنۀ را که » برهان پروردگار«چنان که در پیش گذشت، تفاسیر،     
خالصۀ همه آن مـوارد را      . اند   گونه تعبیر کرده   20بسیار حساس آن را دید، بیش از        

  :بندي کرد توان در چهار نوع زیر جمع می
   امداد غیبی-1
   عصمت نبوي-2
   نمایان شدن ناظر بیرونی-3
   و اخالص تقوا-4

  :اینک نقد و بررسی هر یک از موارد یاد شده
   امداد غیبی-1

ــ در   به نـوعی   خود، همواره دانسته و ندانسته ـ هی است که انسان در حیاتبدی
نسیم رحمت و نعمتی که سراسر هـستی  . معرض امدادهاي غیبی همگانی قرار دارد 

 ...(؛را فرا گرفته، همان امداد غیبی همگانی است که همگان را شامل گردیده است        
  )156/اعراف()رحمتِی وسِعت کُلَّ شَیءٍ

 رابطه  میزان ارتباط انسان با مبدأ فیضبینی و  ما امدادهاي غیبی، با میزان جهان     ا
  به همان اندازههر چه میزان ارتباط و خلوص در ارتباط بیشتر باشد،. مستقیمی دارد

گان را این درجات میسر تر خواهد بود که هم  تر و خصوصی    امدادهاي غیبی پررنگ  
  )69/عنکبوت()نا لَنَهدِینَّهم سبلَنا و اِنَّ اهللاَ لَمع المحسِنینوالَّذینَ جاهدوا فی(باشد؛ نمی
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خداونـد بـا نیکوکـاران    . دهـیم  هاي خود را به آنان نشان می آنان که در راه ما کوشش کنند، ما راه  «
  ».است

بنابراین، تفاسیري با توجه به وجود چنین سـنّت و ارتبـاطی در جهـان هـستی،       
مـصطفوي،  . (انـد   را امـداد غیبـی دانـسته      7ضرت یوسـف  برهان ارائه شده به حـ     

در قرآن، امداد غیبـی را    » رؤیت برهان  «  اما دیگرانی با توجه به آمدن واژه       )11/375
 مگـر اینکـه منظـور مـشاهدة قلبـی یـا       اند،  ندانسته و بر آن اشکال کرده قابل رؤیت 

  .اي باشد استعاره
   عصمت-2

از آن  7 یوسـف   و بازدارنـده  » هـان بر «ي، عصمت نبوي را همان    تفاسیر بسیار 
؛ کاشفی  5/32 کاشانی،   اهللا  ؛ مال فتح  12/197طبرسی،  . (اند  آلود تعبیر کرده    صحنۀ گناه 
  )12/207 ،طباطبایی؛ 1/311 ؛ دخیل،1/507سبزواري، 
  :دهد المیزان در این باره چنین توضیح می تفسیر

 از آن، سببی کلمه برهان به معناي سلطان است و هر جا اطالق شود، مقصود«
...  آدمی سلطنت دارد آور باشد؛ چه در این صورت برهان بر قلب است که یقین

ها حاکم   دلیل، حجت یقینی است که حق را روشن ساخته و بر دلباز اینکه
پس یقیناً آن برهانی که یوسف از ... گذارد  شود، و جاي تردید باقی نمی می

 خدا به بندگان مخلص خود نشان پروردگار خود دید، همان برهانی است که
دهد؛ و آن نوعی از علم مکشوف و یقین مشهود و دیدنی است که نفس  می

شود که دیگر به هیچ وجه میل به  چنان مطیع و تسلیم می آدمی با دیدن آن، 
اش علم و  که نتیجه...  و آن عبارت است از عصمت الهیه ... کند معصیت نمی

  )204-207/ 12 ،طباطبایی(» اي معمول و متعارفه یقین است؛ اما نه از علم
المیزان در ادامۀ تفسیر همین آیه در یک بحث کالمی، به معنـاي           صاحب تفسیر 

بدان ستوده شـده و  7که یوسف» مخلَصین«اخالص پرداخته و در رابطه با صفت  
  : دهد به سبب آن از ورطۀ گناه رهایی یافته است، چنین توضیح می

 و ایشان را با  در خلقت ایشان امتیازي قائل شده خداوندافرادي هستند که«
فطرتی مستقیم و خلقتی معتدل ایجاد کرده، و این عده از همان ابتداي امر با 



 

  

170 

ال 
  س

 
هم

زد
پان

/ 
اره

شم
58/  

ان
بست

تا
 

13
88

 

هایی سالم، نشو و نما  اذهانی وقّاد و ادراکاتی صحیح و نفوسی طاهره و دل
اهدتی که عملی و مجفطرت و سالمت نفس، و بدون ایننمودند، و با همان صفاي 

 و جهد اند، در حالی که دیگران با جد  به نعمت اخالص رسیده، باشند انجام داده
 به آن مرتبه ، کنند بایستی در مقام تحصیلش برآیند؛ آن هم هر چه مجاهدت می

تر و  اخالص ایشان بسیار عالی! آري. رسند اند نمی از اخالص که آن عده رسیده
 که با اکتساب به دست آید؛ چون نامبردگان تر از آن اخالصی است رتبه آن بلند

هایی پاك از لوث موانع و مزاحمات داشتند؛ و ظاهراً در عرف قرآن، مقصود  دل
  . ایشان باشند،هر جا که آمده باشد) به فتح الم(از کلمه مخلَصین 

 قرآن کریم هم تصریح  و،باشند می: و امامان معصومو این عده همان انبیا
آوري و براي  داوند، ایشان را اجتباء نموده، یعنی جهت خود جمعکه خدارد بر این

واجتَبینَاهم وهدینَاهم إِلَى (:حضرت خود خالص ساخته، همچنان که فرموده
 هاي را داده که ملک و به ایشان از علم، آن مرحله ) ...87/انعام()صِرَاطٍ مستَقِیم

کند، و دیگر با  م حفظ میناهان و جرایکه ایشان را از ارتکاب گاي است  عاصمه
   ....شود  داشتن آن ملکه، صدور گناه، حتّی گناه صغیره از ایشان محال می

 با سایر علوم از این جهت مغایرت دارد که این ،نامیم علمی که آن را عصمت می
،  کار زشت و واداري به کار نیک استلم اثرش که همان بازداري انسان ازع

 و هرگز از آن تخلّف ندارد؛ به خالف سایر علوم که تأثیرش  استدائمی و قطعی
  )259 -264/همان،  (».بازداري انسان، غیر دائمی استدر 
  در مفهوم عصمت» برهان«نقد و بررسی 

 آن چنان که گفتیم، بیشتر تفاسیر قرآنی، برهان پروردگار را که حضرت یوسـف       
مان نیروي عصمت که در پیامبران الهی     یده و از ارتکاب گناه رهایی یافته، به ه        را د 

  .اند از جانب خداوند ودیعت نهاده شده است، تعبیر کرده
 این اسـت کـه پیـام اصـلی     ،نماید اشکالی که با چنان تعبیري به ذهن تداعی می  

سوره یوسف که همان نشان دادن الگو و قهرمانی در مجاهدت با نفس بـراي اهـل            
 قربانی شده و امکـان پرهیـز   د، در مسلخ عصمتباش ن به قرآن میایمان و گروندگا  

  .نماید  حواله مییط، به دایره تنگ و انحصاري عصمت شراآناز گناه را در 
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  :رساند که  از برهان میيبه بیانی دیگر، چنان تعبیر
ــ   بـاهللا نعوذ   و شیرینی است که خداوند متعال ـ  سورة یوسف داستان جذاب-1

 زیـرا در  ،ایام فراغـت آنـان نـازل فرمـوده اسـت     ؤمنان و پر کردن     براي سرگرمی م  
  .هاي غیر معصوم کاربردي ندارد انسان
هایی را یادآور شده است که از       ها، نمونه    خداوند در الگوپردازي براي انسان     -2

خلقتی متمایز و طبیعتی فوق بشري برخوردارند؛ بنابراین آنان از عهدة کارهایی بـر            
هاي  ی در مبارزه با خواهشحت ه تالش هم بکنند ـ  غیرمعصوم هر چآیند که افراد می

  .رسند ـ بدان درجه نمی نفسانی
هم جز » مخلَصین« است؛ و ساخته» مخلَصین« تنها از  پرهیز از گناهان بزرگ-3

هاي شهوانی شده   گرفتار دامپس اگر غیر معصومان. یگري نیستند کسان د  معصومان
 پروردگار بدانان تجلّـی نخواهـد کـرد،     و برهاناند  شند، چون فاقد برهان عصمت با

  !ارتکاب به زنا در آنان جاي مذمت و مؤاخذه را نخواهد داشت
رآنـی یـا در معـصومان خالصـه          با این فرضیه، مصداق بـسیاري از آیـات ق          -4

و ... قَد أفلَـح المؤمِنُـونَ   (:شود یعنی اگر گفته می. نماید  می یا بیهوده و عبث    شود،  می
   )5 و 1/مؤمنون()فُرُوجِهِم حافِظُونالَّذینَ هم لِ

  ».کنند مؤمنان کسانی هستند که دامان خود را حفظ می... مؤمنان رستگار شدند «
اند، زیرا دیگران را قـدرتی بـر حفـظ فـروج خـود           منظور از مؤمنان، تنها معصومان    

  )2/نور()نهما مِائَه جلدهالزّانِیه و الزّانی فَاجلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِ(:شود و اگر گفته می. نیست
  ».هر یک از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید«

یعنی این آیه تهدیدي است براي معصومانی که از آن مبرّایند، و دیگران را هـم کـه     
به دلیل نداشتن قوة عصمت و قدرت پرهیز از آن جاي مالمت و مجازاتی نیـست،               

  !!!پس آیه را مخاطبی نیست
هاي الهی که در قرآن به آنها اشاره شـده        بلکه قوانین و سنّت   ! ن است اما نه چنی  

ا شرایطی که قرآن ارائـه   و هر کس خود را بشود، ها را شامل می   ت، عموم انسان  اس
هایی است که خداوند متعـال در      تطبیق دهد، مستحق برخورداري از سنّت      نماید  می
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هـاي الهـی در توضـیح     تبه برخی از ایـن سـن     . خلقت خود به ودیعت نهاده است     
  .چهارمین تعریف از برهان اشاره خواهد شد

  ن شدن ناظر یا اخطارکنندة بیرونی نمایا-3
که در معنی برهان گذشت، برخی از تفاسیر اهل سنّت و گـاه تفاسـیري از       چنان

را ظـاهر  » رؤیـت برهـان الهـی   «هایی، منظور از     شیعه با استناد به روایات و داستان      
اند کـه     دانسته7تابلوهاي اخطار در مقابل چشمان حضرت یوسف      شدن اشباح یا    

  .جاي تردید بسیاري دارد
  در مفهوم اخطارکنندة بیرونی» برهان«نقد و بررسی 

آن همه مقدمه چینی زلیخا و انتخاب محلی امـن و دور از دسـترس و دیـد                  ـ1
حتـی  . ایـد  نم  را زدوده و او را مطمـئن  هاي یوسف دیگران، براي آن بود که نگرانی  

بدیهی بود که اگر احتمال . اندازد تا احترام او را هم داشته باشد پرده بر روي بت می
اي براي دیدن دیگران وجود داشـت، زلیخـا خـود بـراي حفـظ       ترین روزنه   کوچک

  .نمود آبرویش، از کامجویی پرهیز می
ها براي مهـار غریـزة جنـسی یوسـف           هر مانع خارجی که روایات و داستان       ـ2

شـد، نـاگزیر از تـأخیر یـا انـصراف       اند، اگر براي دیگري هـم پدیـدار مـی           اشیدهتر
در حالی که یوسف از  . گردید؛ که سزاوار هیچ گونه مدح و تحسینی نبوده است           می

گیـرد کـه حـاکی از         جانب خداوند عالمیان مورد بهترین مدح و تحسین قـرار مـی           
  . او بوده استه اخالص و تقوايجود مانع درونی، خداباوري و روحیو

اي   است که با مشاهدة چنـین صـحنه       7همان روحیۀ اخالص و تقواي یوسف     
یعنی پناه بـر خـدا، همانـا در محـضر            ؛»معاذاهللا انّه ربی أحسن مثواي    «: گوید  فوراً می 

و برایم علم و حکمت عطا فرموده و [پروردگارم هستم که جایگاهم را نیکو ساخته 
  ]. درك آیندة کارهاست، آموخته است تأویل احادیث را که همان دانش
 و بـرخالف صـریح عقـل و قـرآن     که برهان را به دور از شأن انبیـا        روایاتی   ـ3
 طباطبـایی، . (اند، روایات ساختگی و ضعیفی هستند که اعتباري بر آنها نیست         آورده

  )215 ـ 21/210
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   و اخالصا برهان در مفهوم تقو-4
وجود دارد، تقـوا  » برهان پروردگار«مفهوم هاي گوناگونی که در   در میان دیدگاه  
قـرآن سـازگاري بیـشتري نـشان        ترین معنایی است که با منطق         و اخالص، مناسب  

  : آیات زیر، دلیل بر این مدعاست.دهد می
  )45/عنکبوت()اِنَّ الصاله تَنهی عنِ الفحشاءِ و المنکَر(

  ».دارد ها و گناه باز می همانا نماز از زشتی«
)ن یم خرَجاوم ل لَهجع2/طالق()تَّقِ اهللاَ ی(  

  ».کند هر کس تقواي الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی براي او فراهم می«
)لَنا وبم سنَّهدوا فینا لَنَهدِیالَّذینَ جاه حسِنین والم ع69/عنکبوت() اِنَّ اهللاَ م(  

د هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداونـد بـا   هاي خو آنان که در راه ما کوشش نمایند، قطعاً به راه        «
  ».نیکوکاران است

  )24/یوسف()کَذلِک لِنَصرِف عنه السوء و الفَحشاء إنَّه مِن عِبادِنَا المخلَصین(
  ». را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان خالص شدة ما بودشاچنین کردیم تا بدي و فح«

و اعمـال نیکوسـت، عامـل بازدانـده از      تقوا و اخالص که نتیجـه عبـادات      پس
  .گناهان است که هر که را باید، همان شاید

قـرار دارنـد،   » مخلَـصین  «که هر چند پیامبران در درجه کامـل باید توجه داشت   
نیست، زیرا با توجه بـه سـوگند   :ولی این صفت انحصاري پیامبران و معصومان      

 آن  ،)83/ص(تـو را    » مخلَـص «کنم مگر بنـدگان       همه را گمراه می   : ابلیس که گفت  
وقت دیگر نـه سـلمانی را راه نجـات اسـت و نـه ابـوذري را؛ نـه زینبـی را و نـه                

  .ابوالفضلی را
  

  7تبرئه حضرت یوسف
 یوسف به زلیخا منوط به زمانی شـده کـه یوسـف، برهـانی     در آیه شریفه، قصد  

سـلب شـده    7ندیده باشد؛ یعنی با دیدن برهان پروردگار، فرصت عزم از یوسف          
  .است
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ولَقَـد همـت بِـهِ وهـم بِهـا لَـوال أَنْ رأَى برْهـانَ                (اهل تفـسیر و ترجمـه، ایـن آیـۀ         
وي یوسـف را قـصد   « :کنند  را با تفاوت مختصري چنین معنا می )24/یوسـف ()ربِّه

  ». قصد او کرده بود،ندیده بودرا کرد، یوسف هم اگر برهان پروردگار خویش 
کنند که گویا تقدیم و تأخیري در آن صورت گرفته  معنا مییعنی آیه را آن گونه      

م             «: است؛ و تقدیر آیه چنین بوده است       ه لهـ ت به و لوال أن رأي برهـان ربـو لقد هم
این تقدیر و این معنا در اصـل        ) 224و21/214طباطبایی،  ؛  6/434و5 طبرسی، (.»بها

ا مفـسران بـه تبعیـت از    در متن؛ ام) از ادوات شرط(» لوال«یعنی جلو افتادن جواب   
 در این آیـه     شود؛ و اگر    مقدم بر آن نمی   » لوال«نظرند که جواب     نحویان، همگی هم  

 چنان  شود، جواب آن تقدیري است،      نمیدیده  » لوال« جواب   و برخی از آیات دیگر    
  .که در باال گفته شد

البته معلوم نیست که وجوب تبعیت در این سخن نحویان از کجـا ناشـی شـده             
ا در ترکیب آیه بدان اصرار و استناد نموده و بر پیچیدگی مطلب بیفزاییم، اما    است ت 

  .یر از آن قابل استنباط استن بگوییم که با پذیرش تقدیم و تأخدر معناي آن، هما
در آیـات دیگـري هـم کـامالً دیـده           » لـوال «چنین تقدیم و تأخیري در جـواب        

  :انند آیات زیرنماید؛ م شود، که اصرار نحویان را تضعیف می می
  )43/اعراف()کُنّا لِنَهتَدِي لَوال اَنْ هدانَا اهللاُوما(

  ».یافتیم، اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما هدایت نمی«
  )77/فرقان()قُل ما یعبؤُا بِکُم ربی لَوال دعاؤُکم(

  ».کرد، اگر دعاي شما نبود  پروردگارم براي شما اعتنایی نمی:بگو«
) لَیها اِنْ کادرنا عبتِنا لَوال اَن صن آلِهضِلُّنا ع42/فرقان()...لِی(  

  ».کردیم چیزي نمانده بود که ما را از خدایانمان گمراه سازند اگر بر آنها پافشاري نمی«
و اَصبح فُؤاد اُِمّ موسی فارِغاً إن کادت لَتُبدي بِهِ لَـوال أن ربطنـا علـی قَلبِهـا لِتَکُـونَ مِـنَ            (

  )10/قصص()المؤمِنین
 اگر نه آن بود که ، را فاش سازد)داستان موسی( دل از صبر تهی شد، و نزدیک بود مادر موسی را«

  ».دل او را استوار کردیم تا از مؤمنان باشد
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با توجه به این آیات که از ظاهر آنها وجود تقدیم و تأخیري براي حفظ نظم و                  
هود اسـت، جـایی بـراي توقـف در سـخن        سیاق و موسیقایی کالم الهی کامالً مـش       

  .گذارد نحویان باقی نمی
رسـیم و هـم بـه منتفـی شـدن          از این رو، هم به مطابقت متن و معناي آیه مـی           

که اگـر زلیخـا قـصد کـامجویی از     شود این ؛ و مشخص می7موضوع ارادة یوسف 
هیچ قصدي در آن باره انجام نداده اسـت؛ زیـرا مفهـوم    7یوسف را کرده، یوسف  

کرد؛ یعنی  دید بر آن اراده می اگر یوسف برهان پروردگار را نمی«: شود  نین می آیه چ 
  ». ارادة سوئی هم نکرده است،چون برهان پروردگار را دیده است

با قبول تقدیم و تأخیر در آیه، کـه از مفـسران، ابومـسلم اصـفهانی بـدان                  ! آري
هـاي لفظـی و    یبـسیاري از ابهامـات و پیچیـدگ   ) 6/343و5طبرسی،   (،رسیده است 

 پاکدامنی و اخـالص یوسـفی        آفتاب عفت،    دامن بر پیچیده و    معنایی از ساحت آیه   
  .شود یش برمال میبیش از پ

  
  نتیجه

 گاه بـا  ،هایی که دارد   ها و جاذبه    رغم زیبایی   به  داستان حضرت یوسف در قرآن      
. ده استها داده نشست که تا به حال پاسخ قطعی به آن هایی همراه ا      سؤاالت و ابهام  
اي  کننـده  طلبد تا شاید بتوان بـه دالیـل قـانع    ها و تفاسیر فراوانی می    تجزیه و تحلیل  

  .رسید
ترین آیه سوره یوسـف،       ترین و جذاب    در حساس » برهان«و  » هم«،  »رب«الفاظ  

بـازخوانی  . هر کدام از تفاسیر را به موضـوعی و بـه معنـایی رهنمـون شـده اسـت       
زدایی قرآن پژوهان   و بررسی موارد یاد شده، در ابهام   شناسی این سوره و نقد      مفهوم

را مفید خواهد افتاد که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتـایج زیـر          
  :حاصل گردیده است

، جز به پروردگـار دانـاي هـستی، اطـالق           7در بیان حضرت یوسف   » ربی«ـ  
  .دیگري ندارد
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ارة زلیخا، تصمیم جدي او بر کامجویی        درب ،که همان قصد و اراده باشد     » هم«ـ  
گرفت؛ در حـالی   یوسف نیز همان بود اگر همی صورت می       » هم«از یوسف بود؛ و     

به دادش رسیده و به خـودداري و نجـات او       ) برهان پروردگار (که اخالص درونی    
  .منجر شده است

که در گفتمان تفسیري به مفاهیم زیـادي اطـالق شـده اسـت، نتیجـه      » برهان«ـ  
بوده که مفهومی بهتر از باورداشت به حضور        7خالص و تقواي حضرت یوسف    ا

  .پروردگار و رؤیت قلبی او قابل استنباط نیست
در آن صحنه هیجانی و خلوت اجبـاري بـا زلیخـا            7عملکرد حضرت یوسف  

عالم محضر خداست و در محضر خدا نبایـد  «: کهاي بود و آن این راي پیام سازنده  دا
ز از معصیت را عالوه بر علم و حکمت، ابزاري نیاز است که       و پرهی » .معصیت کرد 

هاست؛ و این همـه را شـاید، اگـر          ترین و کار سازترین آن      دگی، کامل اخالص در بن  
  .باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

177 

 
ف

وس
ی

7 ،
زم 

ر
س

ۀ نف
عرک

ي م
زما

آ
 

  :منابع و مآخذ
  .قرآن مجید .1
، تهـران،   تاج التـراجم فـی تفـسیر القـرآن لألعـاجم          ر شاهفور بن طاهر؛     اسفراینی، ابوالمظف  .2

  .ش1375ت علمی و فرهنگی، انتشارا
نهـضت زنـان   ، تهـران،  مخزن العرفان در تفـسیر قـرآن  ـ سیده نصرت امین؛   بانوي اصفهانی  .3

  .ش1361مسلمان، 
  .ق1386، قم، انتشارات حکمت،  التفاسیر و بالغ اإلکسیرحجۀ؛ بالغی، عبدالحجۀ .4
، برزي، خـسروانی، خواجـوي، مـصطفوي طـاهري قزوینـی، فوالدونـد            : هاي  ترجمه قرآن  .5

حجتی، مشکینی، مکارم شیرازي، صادق نوبري، انصاري خوشابر، دهلـوي، آیتـی، پاینـده،        
اي، انصاریان،   االسالم، ارفع، اشرفی تبریزي، الهی قمشه       پور جوادي، رضایی اصفهانی، فیض    

بروجردي، بهرامپور، حلبی، رهنما، ثقفی تهرانی، سراج، شعرانی، عاملی، فارسی، کاویانپور،            
  . معزّي یاسريمصباح زاده،

  . تا دار احیاء التراث العربی، بی  ، بیروت،ۀالفتوحات الهیبن عمر العجیلی؛ الجمل، سلیمان  .6
  .تا ، بی، المکتبۀ االسالمیۀاستانبولالمعجم الوسیط، جمعی از نویسندگان؛  .7
و عنایـه،  شیخ احمد عز: ، تعلیق و تصحیحتفسیر روح البیانحقی بروسوي، شیخ اسماعیل؛      .8

 .ق1421دار احیاء التراث العربی، ل، بیروت، چاپ او
، بیـروت، دار التعـارف   الـوجیز فـی تفـسیر الکتـاب العزیـز     علـی؛   بن محمـد  دخیل، علی    .9

 .ق1422للمطبوعات، 

هـاي اسـالمی،      ، مـشهد، بنیـاد پـژوهش      روض الجنـان و روح الجنـان      رازي، ابوالفتوح؛    .10
  .ق1408

اصـغر    علی  : ، تحقیق ار و عدة االبرار   کشف االسر رشیدالدین میبدي، احمد بن ابی سعید؛        .11
  .ش1371حکمت، چاپ پنجم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 

، بیـروت، دارالکتـب العربـی،    الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل    زمخشري، محمود؛    .12
  .ق1407

  .ق1412، بیروت ـ قاهره، دارالشروق، فی ظالل القرآنسید قطب؛  .13



 

  

178 

ال 
  س

 
هم

زد
پان

/ 
اره

شم
58/  

ان
بست

تا
 

13
88

 

، چاپ سـوم، بیـروت، دار احیـاء التـراث العربـی،      متفسیر القرآن الکریشبر، سید عبداهللا؛     .14
  .ق1379

سید محمد باقر موسـوي  : ، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن   طباطبایی، سید محمد حسین؛      .15
  .ق1417همدانی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 

حبیب یغمایی، چـاپ  : تعدادي از مترجمان، تحقیق: ، ترجمهتفسیر طبريطبري، ابوجعفر؛   .16
  .ش1356، انتشارات توس، دوم، تهران

، چاپ دوم، بیـروت، دارالمعرفـۀ،   مجمع البیان فی تفسیر القرآن    طبرسی، فضل بن حسن؛      .17
 .ق1408

احمد قصیر عاملی، بیروت، دار : ، تحقیقالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن؛     .18
  .تا احیاء التراث العربی، بی

سید هاشم رسولی محالتی، چاپ     : حقیق، ت تفسیر نور الثقلین  عروسی حویزي، ابن جمعه؛      .19
 .ق1415چهارم، قم، انتشارات اسماعیلیان، 

  .ق1385، قاهره، دارالقلم، المصحف المیسرعیسی، عبدالجلیل؛  .20
، چـاپ دوم، بیـروت، مؤسـسۀ االعلمـی     تفـسیر الـصافی   کاشانی، مـولی محـسن؛        فیض .21

  .ق1402للمطبوعات، 
  .تا نا، بی جا، بی ، چاپ اول، بیتفسیر کبیرفخر رازي؛  .22
، بیـروت، دارالمـالك للطباعـۀ و النـشر،         من وحـی القـرآن    فضل اهللا، سید محمد حسین؛       .23

  .ق1419
، چـاپ اول، بیـروت، دارالکتـب        الـسعود   تفسیر ابی السعود، محمد بن مصطفی؛       قاضی ابی  .24

  .ق1419العلمیۀ، 
 هـایی از قـرآن،   ، چاپ یازدهم، تهـران، مرکـز فرهنگـی درس   تفسیر نور قرائتی، محسن؛    .25

  .ش1383
  .ش1377، چاپ سوم، تهران، بنیاد بعثت، تفسیر احسن الحدیثاکبر؛  قرشی، سید علی  .26
، تهران، کتاب فروشـی محمـد حـسن علمـی،          الصادقین  تفسیر منهج   اهللا؛    کاشانی، مال فتح   .27

  .ش1336



 

  

179 

 
ف

وس
ی

7 ،
زم 

ر
س

ۀ نف
عرک

ي م
زما

آ
 

، تهران، سازمان چاپ و انتشارات اقبـال،  مواهب علیـۀ  بن علی؛  کاشفی سبزواري، حسین  .28
  .ش1369

  .ش1374، چاپ اول، تهران، دارالکتب االسالمیۀ، تفسیر نمونهم شیرازي، ناصر؛ مکار .29
احمـد فریـد، چـاپ اول،    : ، تحقیـق تفسیر مقاتل بن سلیمانمقاتل بن سلیمان، ابوالحسن؛    .30

  .ق1424بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 
  .ش1380، چاپ اول، تهران، مرکز نشر کتاب، تفسیر روشنمصطفوي، حسن؛  .31
  .ق1419، تهران، دار محبی الحسین، من هدي القرآنحمد تقی؛ مدرسی، سید م .32
  .ق1424، تهران، دارالکتب االسالمیۀ، تفسیر الکاشفجواد؛  مغنیه، محمد .33
  .ق1398، چاپ اول، تهران، انتشارات اسالمیه، تفسیر آساننجفی خمینی، محمد جواد؛  .34
، ینی، چـاپ سـوم    عزیـزاهللا جـو   : ، تحقیـق  تفسیر نسفی الدین محمد؛     نسفی، ابوحفص نجم   .35

 ش1367تهران، انتشارات سروش، 
 


