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 89پاييس و زمستان       

 77-101صفحات      

 گوینده و تناسب آیات»نقدی بر مقاله 

 *«..... در تفاسیر امامیه

 **سيدحسيه سيدموسوي

 چکيده 

گَیٌسُ ٍ تٌاسة آیات »ای تا ػٌَاى  هزلِ هكالؼات تفسیطی همالِ 30زض ضواضُ 

 «ض تفاسیط اهاهیِز" "

ٍ  52هٌتطط ضسُ است. زض ایي همالِ سؼی ضسُ است زٍ ضٍیىطز اظ گَیٌسُ آیات 

سَضُ یَسف اضائِ گطزز. زض ضٍیىطز اٍل حؿطت یَسف)ع( گَیٌسُ است ٍ زض  53

ضٍیىطز زٍم گَیٌسُ ظلیرا است. ًَیسٌسُ تا شوط زالیلی ضٍیىطز اٍل ضا پصیطفتِ ٍ 

ّای ضٍیىطز  تا ًمس زالیل ضٍیىطز اٍل ٍ پاسد تِ ضزیِ ضٍیىطز زٍم ضا ضز وطزُ است.

زٍم سؼی ضسُ است ضٍیىطز اٍل ضا پصیطفتِ ٍ الثتِ زض آى ایي تغییط ضا هكطح وٌین وِ 

وسی غیط اظ ػعیع هػط ًیست. زض  ٍ فاػل رولِ  هفؼَل رولِ 

طاف ضا وطزم تا ضَّطم تساًس وِ زاضز: هي ایي اػت ٍالغ ظلیرا زض آى هزلس اػالم هی

زض پٌْاًی تِ اٍ ذیاًت ًىطزُ ام. ایي ًگاُ زض حالی است وِ هؼتمسیي تِ گَیٌسُ تَزى 

اًس. ایي  ضا تِ یَسف)ع( تطگطزاًسُ ٍ هفؼَلی  ظلیرا ؾوایط فاػلی 

 ًگاُ هَضز تإییس هفسطاًی ّوچَى اتي وخیط ٍ هؼطفت است.

 سَضُ یَسف، اتي وخیط. 53ٍ  52یَسف)ع(، ظلیرا، ػعیع، آیِ  :ها اشهکليد و
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 مسأله

سَضُ یَسف)ع( اظ رولِ آیاتی است وِ تیطتطیي اذتالف زضهیاى هتطرواى ٍ  52آیِ 

ٍرَز زاضز، تِ  ""ی هطارغ ؾوایط فاػلی ٍ هفؼَلی رولِ هفسطاى زضتاضُ

اًس، زض حالی وِ تِ ع آیِ ضا تطروِ وطزُقَضی وِ هتطرواى لطآى تا وٌَى ّطت ًَ

هزلِ هكالؼات تفسیطی  30ضسس ّیچ وسام لاتل پصیطش ًیست. زض ضواضُ ًظط هی

"گَیٌسُ ٍ تٌاسة آیات "ای تا ػٌَاى  همالِ

ط ضسُ است. زض ایي همالِ سؼی ضسُ است زٍ هٌتط "زض تفاسیط اهاهیِ"

سَضُ یَسف اضائِ گطزز. زض ضٍیىطز اٍل حؿطت  53ٍ  52ضٍیىطز اظ گَیٌسُ آیات 

یَسف)ع( گَیٌسُ است ٍ زض ضٍیىطز زٍم گَیٌسُ ظلیرا است. ًَیسٌسُ زض ایي همالِ 

 سؼی وطزُ است تا ًمس ضٍیىطز اٍل، ضٍیىطز زٍم ضا احثات ًوایس. 

ل یَسف)ع( حىوت تإذیط زض اراتت زضذَاست پازضاُ ضا ایي قثك تفسیط اٍ

ذَاّس اػالم وٌس وِ زض حك ّوسط ػعیع یا ظًاى زضتاض ًوایس وِ هیاهط هؼطفی هی

هػط ذیاًتی هطتىة ًطسُ است ٍ قثك تفسیط زٍم ظلیرا زض حؿَض پازضاُ هػط ٍ 

رَیی اظ امتؼس اظ اػتطاف ظًاى زضتاضی تِ پاوساهٌی یَسف)ع( تِ رطم ذَز زض و

یَسف)ع( ٍ غسالت ٍی زض ػسم تؼطؼ تِ اٍ اػتطاف ًوَز. ٍ زض ازاهِ ػلت ایي 

 هطاٍزُ ضا زستَض ًفس اهاضُ اػالم وطز.

ایي اذتالف اظ آى رْت است وِ زض آى اظ یه سَ ظلیرا است، ظًی وِ لػس 

ذكا ًسثت تِ یَسف)ع( زض شّي زاضت ٍ زیگطی یَسف)ع( وِ غسیك ٍ هحسي ٍ 

ضا تِ ّطت  52ت است. تِ قَضی وِ هتإسفاًِ هتطرواى لطآى وطین آیِ زاضای ػػو

ضسس تواهی آًْا اضتثاُ است. سؤاالتی وِ زض ایي  اًس وِ تِ ًظط هی غَضت تطروِ وطزُ
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ذػَظ هكطح است ایٌىِ: آیا ظلیرا ظًی َّسطاى است؟ آیا ذكایی ضخ زازُ است؟ 

ذَاّس تطائت ذَیص ضا  هی ّسف یَسف اظ تطگطزاًسى فطستازُ پازضاُ چیست؟ آیا

 53ٍ  52اػالم وٌس ٍ لػس زاضز اظ ظلیرا ضىایت ًوایس؟ ٍ سطاًزام گَیٌسُ آیِ 

ویست ٍ زض آیِ تِ چِ وسی ذیاًت ًطسُ است؟ تا پاسد گَئی تِ ایي سؤاالت همالِ 

 گطزز. ضَز ٍ زیسگاُ رسیسی تِ هراقثاى اضائِ هی الصوط ًمس هی فَق

 مقدمه

ًعز هفسطاى تط زٍ پایِ اضتثاُ تٌا ضسُ است. یىی َّسطاى  زاستاى حؿطت یَسف)ع(

تَزى ظلیرا ٍ هؼطفی ٍی تِ ػٌَاى ظًی فاسس ٍ زیگطی تالش یَسف)ع( زض رْت 

تَاًس غحیح ضسس ایي زٍ تطزاضت ًویگٌاّی ذَیص ًعز پازضاُ. تِ ًظط هیاحثات تی

 ضَز. هی تاضس. پطٍاؾح است وِ زض غَضت اغالح ایي زٍ، تفسیط آیات هتفاٍت

ّا ظلیرا ضا ظًی َّسثاظ ٍ ػیاش هؼطفی زض ایي همالِ ٍ زض تسیاضی اظ ًَضتِ

ضَز. اٍ تٌْا اًس، زض حالی وِ زض آیات لطآى هسضوی زال تط ایي هكلة زیسُ ًویوطزُ

ػاضك یَسف)ع( ضسُ تَز، یَسفی وِ ٍلتی زیگط ظًاى اٍ ضا تطای اٍلیي تاض هطاّسُ 

اش ضسًس. ایي ضٍیاضٍیی ظًاى تا اٍ گطتِ ٍ ػاضك زلثاذتِاذتیاض زلسازُ وطزًس، تی

یَسف)ع( تٌْا زض لیافِ ٍ ضىل اٍ تَز، اگط ضفتاض وطیواًِ ٍ تعضي هٌطاًِ ٍی ضا زض 

وطزًس، آًچٌاًىِ ظلیرا ایٌْا ضا هطاّسُ وطزُ تَز، هؼلَم ًثَز ّا هالحظِ هی قَل سال

 آٍضزًس. چِ تالیی سط ذَیص هی

 عذم ًَسراوی زلیخا

تَاى تط ػسم َّسثاظی ٍ ػیاضی ظلیرا آٍضز ایي است وِ اظ رولِ زالیلی وِ هی

ّوسط ػعیع هػط زاضای چٌاى رایگاّی است وِ هطزاى ظیازی زض ذاًِ اٍ ضفت ٍ 
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ًوایٌس، ٍلی تِ ّیچ یه اظ ایطاى وٌٌس ٍ غالهاى فطاٍاًی تِ اٍ ذسهت هیآهس هی

. ّویي هَؾَع هَضز تطزیس ظًاى تَرْی ًىطزُ ٍ تٌْا یَسف)ع( ضا پسٌسیسُ است

ظزُ اظ ایٌىِ چطا اٍ زض هیاى ایي ّوِ هطزاى اػن اظ سطاى هػطی ضسُ ٍ ضگفت

وٌٌس، تِ  وطَضی ٍ لطىطی ٍ غالهاى گًَاگَى وِ ّط ضٍظ زض ذاًِ اٍ ضفت ٍ آهس هی

ضٌاذتٌس ٍ اظ یىی اظ غالهاًص تَرِ وطزُ است. سطظًص ظًاى هػطی وِ اٍ ضا هی

اقطافص آگاُ تَزًس تِ ّویي ذاقط تَزُ است. اظ زیس ایطاى اگط لطاض هَلؼیت ٍی ٍ 

است ظًی َّسطاًی وٌس چطا تِ غالم ذَیص تَرِ وٌس؟ گوطاُ تَزى ظلیرا ًعز ایطاى 

(. تٌاتطایي ظلیرا ضا ًثایس ظًی فاسس زاًست، تلىِ ظًی 30تِ ّویي ػلت است )یَسف/

الْی ًسثت تِ اٍ تَز چٌاًىِ  است وِ ّطگع زاهٌص آلَزُ ًگطت. ّطچٌس ایي لكف

 (. 53آٍضز )یَسف/ذَز آى ضا تِ ظتاى هی

وٌس، یَسف)ع( ًعز ػعیع پسط تچِ ػثطی است وِ ػالهِ قثاقثائی تػطیح هی

ًَیسس: ایي ػثاضت هی "اوطهی هخَاُ"تطزُ اٍست. ایطاى زض ازاهِ تا تَرِ تِ رولِ 

ٍ ػظوت ٍ تعضگی ًفساًی ٍی حىایت اظ آى زاضز وِ ػعیع تا ظیطوی، ٍلاض ٍ هىاًت 

ضا زضیافتِ تَز ٍ ّویي احساس اٍ ضا تِ قوغ اًساذت وِ اٍ ضا تِ فطظًسی ذَز 

وطز. تگیطز. ػالٍُ تط ایي ظیثایی ٍ حسي ضگفت اًگیعی زض ٍی هطاّسُ هی

وٌس ( ػالهِ ّوچٌیي تإویس هی11/163ش: 1374؛ 11/121ق: 1417)قثاقثایی، 

زاضت وِ ّیچ ضثاّتی وطز ٍ گطاهی هیچٌاى اوطام هیوِ ّوسط ػعیع )ظلیرا( اٍ ضا 

تِ تطزُ ظضذطیس ًساضت، تلىِ ضثاّت تِ پصیطایی ٍ ػعتی زاضت وِ ًسثت تِ گَّطی 

 زاضت )ّواى(.گطاًثْا ٍ یا پاضُ رگطی هحثَب هؼوَل هی

ی ٍی وٌس ٍ ّن زضتاضُػالهِ ّوچٌیي ّن تِ ػعت ٍ ضَوت ظلیرا اضاضُ هی

اهىاًات ضا زض اذتیاض زاضت ٍ چَى اظ ذاًساى سلكٌتی تَز تطای  ًَیسس: اٍ تواهیهی
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ّا زض اذتیاضش تَز. اٍ اظ ظیثا ضٍیاى ّا ٍ ًمطِضسیسى تِ هماغس ذَیص ّوِ حیلِ

هػط است، چطاوِ ظًاى ظضت ٍ تس تطویة ضاّی تطای ٍضٍز تِ زضتاض تعضگاى ضا 

 (.164ٍ  122ًساضًس )ّواى 

 لیخاعذم استحقاق مجازات ي سرزوش ز

تا تَرِ تِ فطاض یَسف)ع( اظ زضذَاست ظلیرا، آًچِ زض شّي ٍی تَز اتفاق ًیفتاز، 

تٌاتطایي ذكائی غَضت ًگطفت، ٍ چَى گٌاّی اتفاق ًیفتاز، هستحك سطظًص ٍ 

( اظ لَل اهام غازق ٍ اهام 4/222ق: 1407هزاظات ًیست. زض وافی )ولیٌی، 

(، اظ لَل پیاهثط)ظ( ًمل 147، 1/118ق: 1412، تالط)ع( ٍ زض غحیح هسلن )هسلن

ضسُ است: ّط وس تطای ػول ًیىی تالش وٌس ٍ آى ضا اًزام ًسّس، تطای ٍی یه 

ضَز ٍ ّط وس ػول ًیه ضا اًزام زّس زُ پازاش ًیه تطایص ًَضتِ حسٌِ ًَضتِ هی

ضَز. ّط وس تطای واض ظضت ٍ ًاپسٌس تالش وٌس ٍ آى ضا اًزام ًسّس، چیعی هی

 گطزز. ضَز ٍ ّط وس آى ضا اًزام زّس تطای ٍی یه ذكا حثت هیویػلیِ اٍ ًَضتِ ً

تٌاتطایي لػس ذكا تا اًزام آى یىی ًیست. ضْیس اٍل ًیع هؼتمس است ًیت واض 

ذكا ٍ گٌاُ تا ظهاًی وِ فطز آى ضا ػولی ًىطزُ است ًِ هزاظاتی زاضز ٍ ًِ سطظًطی 

 (.1/107ق: 1400)ػاهلی، 

ق: 1409)حط ػاهلی،  الشیعةُ است: ٍسائل ایي ًظط زض ضٍایات هتؼسز آهس

، 6الؼثازات حسیج:  هقدهةالریط ٍ الؼعم ػلیِ اظ اتَاب  نیةاستحثاب  6(، تاب 1/51

(، ٍ غحیح 2/255ٍ293ق: 1416ٍ هسٌس احوس، )اتي حٌثل،  21، 20، 10، 8

وتاب ایواى. گٌاُ  207ٍ  201(، حسیج 1/116ق: 1412هسلن، )هسلن تي حزاد، 

رطم است وِ اتفاق افتس، زض غَضتی وِ وسی لػس گٌاُ زاضتِ تاضس زض غَضتی 
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ضَز )فیؽ واضاًی، هازاهی وِ هطتىة ًطسُ است تطای ٍی گٌاّی هحسَب ًوی

؛ سثعٍاضی 8/276ق: 1415؛ آلَسی، 3/284تا،  ؛ تیؿاٍی، تی3/246ق: 1416

. 4/119ق: 1423؛ واضاًی، 7/188ق: 1420؛ اتَحیاى، 4/346ق: 1406ًزفی، 

ًَیسس: هؼٌای آى ایي  ( هی49)وْف/ "ضٓتُهٓ ؤَحٓساً  ٍٓ ال یٓظْلِنٔ"رط ضاظی زض شیل آیِ ف

ضَز )هفاتیح الغیة  است وِ تا ٍلتی ذكائی اًزام ًطسُ است ػلیِ اٍ ًَضتِ ًوی

(. رالة آًىِ اگط وسی ًیت گٌاّی زاضتِ تاضس ٍ آى ضا اًزام ًسّس ذساًٍس 21/470

(. تٌاتطایي اضىالی ًساضز وِ 1/55ق: 1409)حط ػاهلی، ًَیسس ای هیتطای ٍی حسٌِ

 اظ ظتاى ظلیرا غازض ضسُ تاضس. 53آیِ 

 ازدياج یًسف)ع( ي زلیخا

ق: 1404ّوسطی ظلیرا ًسثت تِ یَسف)ع( زض هٌاتغ هرتلف آهسُ است: لوی، 

؛ هزلسی، الف، 422ق: 1411؛ قَسی، 1/55ق: 1385؛ اتي تاتَیِ، 1/357

؛ سیَقی، 2/472ق: 1415؛ ػطٍسی حَیعی، 16/193ٍ  12/253ق: 1404

؛ ٍ ....... چگًَِ هوىي است حؿطت 7/7ق: 1415؛ آلَسی، 4/25ق: 1404

 یَسف)ع( تا ظى َّسطاى ٍ ًاپاوی اظزٍاد وٌس؟

 محسه تًدن حضرت یًسف)ع(

ّای حؿطت یَسف)ع(، هحسي یا ًیىَواض تَزى است. لطآى زض پٌذ یىی اظ ٍیژگی

(، ٍ 90-78-56-36-22وٌس )یَسف/ٍ ًیىَواض، یاز هی آیِ اظ اٍ تِ هحسي تَزى

ًوایس وِ اظ رولِ آًْا ایي هَاضز است:  ّای فطاٍاًی تطای هحسٌیي هكطح هی ٍیژگی

(، 13، هائسُ/134ػوطاى/ فطٍذَضزى ذطن ٍ وٌتطل آى ّوطاُ ترطیسى هطزم )آل

وطزى  (، زض ضاُ ذساًٍس هزاّسُ ٍ تالش90، یَسف/115غثَض ٍ ضىیثا تَزى )َّز/
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(. تط ّویي اساس غیط اظ ظلیرا تطازضاى ذَیص ضا وِ سطهٌطإ ّوِ 69)ػٌىثَت/

ّای حؿطت یَسف)ع( تَزًس ترطیس ٍ تِ ایطاى تؼس اظ ضٌاسائی ٍی ٍ گطفتاضی

اػتطاف تِ ایٌىِ ذساًٍس اظ اتتسا تَ ضا تطگعیسُ تَز ٍ ها ذكاواضین، گفت: اهطٍظ تط 

آهطظز ٍ اٍ هْطتاًتطیي هْطتاًاى  ا ضوا ضا هىای ًیست. ذس ضوا ّیچ سطظًص ٍ هؤاذصُ

تؼس اظ "وطز: ّا تِ پسضش چٌیي یاز (؛ ٍ اظ تواهی ایي گطفتاضی92است )یَسف/

(. ذساًٍس ًیع پازاش اٍ ضا تا 100ایٌىِ ضیكاى هیاى هي ٍ تطازضاًن ضا تِ ّن ظز )یَسف/

زاز، غیط  (56( ٍ تسلف ٍ سیكطُ تط هػط )یَسف/22ترطیسى حىوت ٍ زاًص )یَسف/

 (.44ّای فطاٍاًی وِ تِ ًیىَواضاى ٍػسُ زازُ ضسُ است )هطسالت/  اظ تْطت ٍ ًؼوت

 شکایت وسد غیر خذا

تَاًٌس تِ غیط اظ ذساًٍس تِ وس زیگطی ضىایت وٌٌس؟ لطیطی اظ  آیا پیاهثطاى هی

وٌس وِ زض تؼطیف غثط گفتِ است: ایٌىِ تط تمسیط الْی استازش اتَػلی زلاق ًمل هی

آًىِ ضىایتی زاضتِ تاضی تا غثط هٌافات اؼ ًىٌی. اها اظْاض گطفتاضی ٍ تال تیاػتط

فطهایس ها ایَب ضا غاتط ًساضز، چٌاًىِ ذساًٍس زض هَضز حؿطت ایَب اظ سَیی هی

( زض حالی وِ لثل اظ ایي آیِ 44یافتین، اٍ تْتطیي تٌسُ است ٍ تَتِ واض است )ظ/

ا ضیكاى هطا تِ ضًذ ٍ ػصاب هثتال وطز وٌس وِ: پطٍضزگاضضىایت اٍ ضا یاز هی

سَضُ اًثیاء تِ غَضت  83( ٍ ّویي ضا زض آیِ 291ش: 1374( )لطیطی، 41)ظ/

وٌس. حؿطت یؼمَب زض همام ضىایت اظ حَازث ضٍظگاض تِ زیگطی هكطح هی

تطم )یَسف/  گَیس: هي ضىایت غن ٍ اًسٍُ ذَز ضا پیص ذسا هی فطظًساًص چٌیي هی

تَاًس ًعز  چِ زض هحسي تَزى حؿطت یَسف)ع( گفتین ٍ ایٌىِ ًوی(. تا تَرِ تِ آ86ً

 پازضاُ ضىایت وٌس، ّسف اظ تطگطزاًسى فطستازُ پازضاُ ضىایت اظ ظلیرا ًیست.
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 عصمت حضرت یًسف)ع(

ّطچٌس تحج ػػوت آى حؿطت اظ هَؾَع ایي همالِ ذاضد است اها زضحس 

َم، تٌاتطایي ذكایی اظ یازآٍضی چٌس آیِ الظم است. یَسف)ع( پیاهثط است ٍ هؼػ

( ٍ 24ٍی سطًعزُ است. لطآى اظ اٍ تِ ػٌَاى هرلػیي یاز وطزُ است )یَسف/

ضیكاى ًیع لسن ذَضزُ است ّوِ ضا گوطاُ وٌس هگط تٌسگاى ذالع ذساًٍس ضا. 

ذساًٍس زض لطآى اظ لَل ضیكاى پس اظ ضاًسُ ضسى اظ تْطت زض زٍ سَضُ ظ آیات 

 فطهایس: ٍ سَضُ حزط هی 83ٍ  82

پطٍضزگاضا! چَى هطا گوطاُ »گفت:  

زّن، ٍ ّوگى ضا  ّاى هازّى ضا( زض ظهیي زض ًظط آًْا ظیٌت هى )ًؼوت ساذتى، هي

اظ ظتاى  53. تط ایي اساس آیِ «ُ ذَاّن ساذت، هگط تٌسگاى هرلػت ضاگوطا

 حؿطت یَسف)ع( غازض ًطسُ است؛ ظیطا اظ ٍی ذكائی سطًعزُ است.

 علت تقاضای حضًر زوان وسد پادشاٌ

ای تطذَضزاض تاضٌس تا تتَاًٌس زض واضی وِ  ضّثطاى راهؼِ تایس اظ َّش ٍ ظیطوی ٍیژُ

یَسف)ع( اظ ٌس. اظ رولِ ایطاى پیاهثطاى )ع( ّستٌس. حؿطت اًس هَفك تاضتط ػْسُ گطفتِ

زٍ رْت زضذَاست تَؾیح تطیسُ ضسى زست ظًاى ضا هكطح وطز. اظ سَیی 

حطهتی اٍ فطاّن ّا تِ اٍ ذسهت وطزُ است، هَرثات تی ذَاست ذاًوی وِ سال ًوی

طسس وِ گطزز، ٍ اظ سَی زیگط زفغ ٍ زذل همسض وطز ٍ لثل اظ ایٌىِ پازضاُ اظ اٍ تپ

زاًس، تایس چگًَِ چٌیي اًساى ػالن ٍ تا َّضی وِ تإٍیل ذَاب ضا تِ ایي ذَتی هی

زض ظًساى تاضس، تط ّویي اساس اظ فطستازُ پازضاُ زضذَاست وطز تا تحمیك ضَز چطا 

 ظًاى هػطی زستاى ذَز ضا تطیسًس؟
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ی گٌاّآًىِ ظلیرا ضا هستمین هتْن وٌس، تِ تییَسف)ع( زض ایي زضذَاست، تی

آًىِ اظ پازضاُ ترَاّس وِ اظ ظلیرا تپطسس، اظ ذَیص اظ ٍی اػتطاف گطفت ٍ تی

 وٌایِ استفاُ وطز وِ اظ تػطیح تسیاض ضساتط است.

ًىتِ تسیاض هْن ٍ ظطیف زض ایي آیات ایي است وِ یَسف)ع( اظ ّیچ یه اظ 

ًس. ایي ظًاى تِ قَض ٍیژُ ضىایت ًىطز، تا هثازا هَضز اشیت ٍ آظاض پازضاُ لطاض گیط

اذالق ّواى ضفتاض ستایص ضسُ ٍ اظ هىاضم اذالق اًثیاء است. چٌاًىِ اضاضُ ضس. 

ٍی زض رطیاى واهل سطظًص ظًاى هػطی ًسثت تِ ظلیرا تَز. ظلیرا تواهی آى ظًاى 

زاًستٌس، یَسف)ع( ضا تِ ضا گطزآٍضز تا زض هماتل ًىَّص ایطاى وِ اٍ ضا گوطاُ هی

(. سپس ٍلتی اظ 31یص ضا تِ ایطاى ًطاى زّس )یَسف/آًاى تٌوایاًس ٍ زلیل واض ذَ

ی  ایطاى الطاض تِ فطضتِ تَزى یَسف)ع( گطفت، گفت: ایي ّواى است وِ هطا زضتاضُ

ام ًافطهاًی وٌس تِ قَض حتن اٍ ضا ػطك اٍ سطظًص وطزیس ٍ اگط آًچِ اظ اٍ ذَاستِ

(. زض 32ز )یَسف/وٌن ٍ تِ قَض لكغ رعء ظیاى واضاى ٍ حمیطاى ذَاّس تَظًساًی هی

ایي آیات ظلیرا تِ ظًاى هػطی هَضز ذكاب ذَیص توایالت ذَیص ضا اػالم 

زّس. تٌاتطایي ظًاى زضتاضی هػط، زاضز ٍ ظًساًی ضسى یَسف)ع( ضا اظ لثل ذثط هی هی

ّن اظ ّسف ظلیرا اقالع زاضتٌس ٍ ّن اظ هَلؼیت یَسف)ع( ٍ زض ًْایت ػلت ظًساًی 

 ضسى ٍی.

اس آیات فَق آًچِ هَلف هحتطم زض پی آى است ٍ تِ ػٌَاى تسیي تطتیة تط اس

وٌس ٍالؼیت ًساضز. ظلیرا ٍلتی زض آى ػلت زضذَاست حؿطت یَسف)ع( هكطح هی

حال لطاض گطفت وِ ّوِ گَاّی تط حسي ساتمِ یَسف)ع( زازًس، لة تِ اػتطاف 

ي ػطتی، (. الثتِ ایطاى اظ لَل اتي ػطتی )ات51گطَز ٍ ذَز اػالم وطز..... )یَسف/
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( تِ ایي ًظط اضاضُ وطزُ است ّط چٌس زض هطارؼِ تِ هتي یاز ضسُ تِ 3/1091تا،  تی

 غطاحت ًیاهسُ تَز.

 دالیل عذم اوتساب آیٍ تٍ یًسف)ع(

ضَز: یَسف)ع( گفت ػلت تإذیط زض تطروِ آیِ قثك ضٍیىطز اٍل چٌیي هی -1

ًتی ًىطزُ است. حؿَضم ایي است وِ پازضاُ تساًس ٍی زض حك ّوسط ػعیع ... ذیا

 سَضُ یَسف)ع( ًاساظگاض است چطا وِ پس اظ ضاٌّوائی 29ایي تفسیط ٍ تطروِ تا آیِ 

زاضز: یَسف)ع( اظ ایي هارطا زض یه ًفط اظ ذاًساى ظلیرا، ػعیع تِ غطاحت اػالم هی

 ای استغفاض وي.گَیس تطای ذكایی وِ هطتىة ضسُگصض ٍ ذكاب تِ ظلیرا هی

پصیطز، چطاوِ ٍی ّوچٌاى زض ظًساى است. تفسیط ضا ًویسیاق آیات ًیع ایي  -2

 ( است.54)یَسف/زلیل تط ایي گفتاض رولِ 

گطزز. ضٍضي است وِ  شله اسن اضاضُ تِ ًعزیه است وِ تِ تؼاتیط لثلی تطهی -3

 تؼاتیط حؿطت یَسف)ع( فاغلِ گطفتِ است.وٌس ٍ اظ  آیِ لثل والم ظلیرا ضا ًمل هی

اگط ایي آیِ زض هَضز یَسف)ع( تاضس الظم است ًَػی تٌالؽ زض والم لطآى  -4

سَضُ یَسف، آى حؿطت ضا اظ ّط ًَع تسی  24تَرَز آیس اظ سَیی ذساًٍس زض آیِ 

ًوایس ٍ اظ سَی وٌس ٍ اٍ ضا اظ تٌسگاى ذالع ذَیص هؼطفی هیٍ ظضتىاضی زٍض هی

 (. 53زاًس )یَسف/َسف)ع( ذَیص ضا اظ ذكا هثطی ًویزیگط ی

سَضُ  24تا ػػوت ٍی ًاساظگاض است. ػالهِ قثاقثایی زض تفسیط آیِ  -5

ًَیسس: یىی اظ یَسف)ع( ٍ زض ذػَظ اًػطاف سَء ٍ فحطاء اظ آى حؿطت هی

اضاضات لكیف زض آیِ ایي است وِ سَء ٍ فحطاء ضا اظ یَسف)ع( تطگطزاًیسُ، ًِ 

ضا اظ فحطاء ٍ لػس تِ آى تطگطزاًیسُ تاضس. آضی تٌسگاى هرلع آًْایٌس وِ  ایٌىِ اٍ
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ذساًٍس، آًاى ضا تطای ذَز ذالع گطزاًیسُ است تِ قَضی وِ زیگط غیطذسایی زض 

وٌٌس، ذَاُ تسَیل ضیكاى تاضس ٍ یا آًاى سْن ًساضز، زض ًتیزِ غیط ضا اقاػت ًوی

ًس. ایي ّواى ػػوت الْی است ی زیگطی غیط ذساٍتعییي ًفس ٍ یا ّط اًگیعُ

اظ  53(. تا ایي تفسیط چگًَِ هوىي است آیِ 130ٍ 11/129ق: 1417)قثاقثائی، 

 ظتاًص غازض ضَز؟!

ًَیسٌسُ هحتطم ؾویط هفؼَلی لن اذٌِ ضا هطرع ًىطزُ است زض حالی وِ تطذی 

تا اًس: ایي سري ضا تِ ذاقط آى گفتن ّوچَى هىاضم ضیطاظی آیِ ضا چٌیي تطروِ وطزُ

تساًس هي زض غیاب تِ اٍ ذیاًت ًىطزم. زض حالی وِ ایطاى زض تفسیط ًوًَِ چٌیي 

اًس: ّوسط ػعیع... گفت هي ایي اػتطاف غطیح ضا تِ ذاقط آى وطزم وِ یَسف)ع( آٍضزُ

 (.9/432ش: 1374تساًس زض غیاتص تِ اٍ ذیاًت ًىطزم. )هىاضم ضیطاظی، 

اًس هٌس ضسُ، اظ یه پیص فطؼ تْطُاًسآًاًىِ ؾویط هفؼَلی ضا یَسف)ع( گطفتِ

ای وِ: یَسف)ع( پیاهثط الْی است، زض حالی وِ اظ زیسگاُ ظلیرا ٍ زضتاضیاى، ٍی تطزُ

است وِ زاضای سالهت اذالق ٍ ضفتاض است، ًِ تیطتط. ایي پیص فطؼ تاػج ضسُ 

 است ذَیص ضا زض رایگاُ ظلیرا لطاض زازُ ٍ یَسف)ع( ضا پیاهثط تثیٌٌس. چٌاًىِ زض

ای وِ زض ظًساى اظ لَل ػالهِ هكطح ضس. تطاستی تطزُ "ػسم َّسطاًی ظلیرا "شیل 

ّا زض آًزا هاًسُ است چِ ذیاًتی هوىي است تِ اٍ ضَز؟ ظلیرا تط چِ  است ٍ سال

اساسی تایس تِ اٍ ذیاًت وٌس، اٍ وِ ٌَّظ اقالػی ًساضز وِ پازضاُ تؼس اظ ّن سري 

(. ٍلتی ّوِ ظًاى 54ترطس )یَسف/ ضفیؼی هی ضسى تا اٍ، ٍی ضا ًعز ذَیص رایگاُ

تِ غازق تَزى یَسف)ع( ًعز پازضاُ گَاّی زازًس، زیگط رای ذیاًت تِ یَسف)ع( 

زاًست وِ هاًس. ًىتِ هْن ٍ اساسی آى است وِ ّطچٌس ػعیع زض گصضتِ هیتالی ًوی

(، زض غَضتی وِ ظلیرا تِ غسالت اٍ ضؤی 29ٍ  28یَسف)ع( غازق است )یَسف/
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، ذَیص ضا ذیاًت واض تِ ّوسط هؼطفی وطزُ است ٍ زض هماتل پازضاُ تِ ایي ًسّس

گٌاّی ٍی، ذیاًت اػتطاف ًوَزُ است. زض حالی وِ تا تػسیك یَسف)ع( ٍ تی

گَیس: هي اػتطاف ذَیص ضا اظ اتْام ذیاًت تِ ّوسط هثطا زاًستِ ٍ تِ غطاحت هی

ام. ّطچٌس لػس یاًت ًىطزُوطزم تا ضَّطم )ػعیع( تساًس وِ زض غیاب اٍ تِ اٍ ذ

اضتثاـ ٍ هطاٍزُ تا یَسف)ع( ضا زاضتِ است. پط ٍاؾح است ّطچٌس ذكا وطزى ضا 

وٌس، ٍ چَى گٌاّی غَضت ًپصیطفتِ هستحك سطظًص پصیطز، اها ذیاًت ضا ضز هیهی

گَیس: هي ذَیص ٍ هزاظات ًیست. آیا یَسف)ع( هطتىة ذكایی ضسُ است وِ هی

 وٌن؟ضا تثطئِ ًوی

ایي رولِ اظ یَسف)ع( است، آى حؿطت زض چِ ظهاًی ٍ تِ چِ وسی  اگط

فطهَزُ است؟ قثك غطیح آیات لطآى، تٌْا والهی وِ یَسف)ع( تِ پازضاُ گفت 

 (.55زاضی هػط تَز )یَسف/زضذَاست ذعاًِ

 وقذی تر ريیکرد ديم

اغالت تاضیری ایي زیسگاُ. تِ ًظط ًَیسٌسُ ایي ضٍیىطز زض زٍضُ غحاتِ ٍ  -1

تاتؼاى لاتل احثات ًیست، تطضسی تفاسیط ضٌاذتِ ضسُ اظ چْاض لطى ًرست  حتی

ّزطی ًطاًی اظ ایي ضٍیىطز زض آًْا رَز ًساضز. آیا ایٌىِ یه زیسگاّی هتإذط 

ضسس ٍرَز یه زیسگاُ زض تَاًس زلیل ؾؼف آى تاضس. تِ ًظط هیهكطح ضسُ تاضس هی

آى ًمكِ ؾؼف ًیست. ایٌىِ  هیاى هفسطاى اتتسایی ًمكِ لَت است اهام ػسم ٍرَز

ایي زیسگاُ زض ػػط هؼػَهیي هكطح ًثَزُ است، یا تِ ذاقط آى است وِ هٌاتغ تِ ها 

ضٍ ًطسیسُ است ٍ یا ایٌىِ فطغتی رْت قطح آى تِ ٍرَز ًیاهسُ است. اظ ایي

ًساضتي زلیل ضٍایی چٌساى اّویتی ًساضز، چٌاًىِ ًَیسٌسُ زض ًمس زٍم ذَز هكطح 

 وطزُ است.
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َیسٌسُ هحتطم زض ذػَظ سیاق گفتِ است: غطف تَالی روالت زلیل تط ً -2

تاضس، اًؼماز سیاق ًیست، زض حالی وِ سیاق غیط اظ ّویي تَالی چیع زیگطی ًوی

وٌس ٍ ازػای یىی تَزى ّوچٌیي تا آٍضزى ازػای ٍلف آیِ زٍم ضا هستمل اػالم هی

سیاق "ػطیح وطزُ است، ضواضز. چٌاًىِ ًَیسٌسُ هحتطم تگَیٌسُ آى ضا هطزٍز هی

تط اظ سیاق هكطح ای تط ذالف آى ًثاضس یا تحلیل لَیظهاًی حزت است وِ لطیٌِ

 تَاى ضٍیىطز اٍل ضا تمَیت وطز.. تا ّویي زلیل هی"ًثاضس

ذَاّس تِ ػعیع هػط اػالم وٌس وِ زض غیاب ٍی تِ اٍ ذیاًت  یَسف هی -3

ح ایي هارطا زض رطیاى تَز ٍ تِ ًىطزُ است. زض حالی وِ ػعیع زض ّواى اتتسای قط

 یَسف گفت اظ ایي هارطا زضگصض.

یَسف اظ پازضاُ زضذَاست تطضسی ػلت ظًساًی ضسى ذَیص ضا وطز، ٍ زض  -4

ضساًس. ایي  ظًس وِ ذساًٍس ویس ذائٌاى ضا تِ رایی ًوی والهص تِ ظلیرا تؼطیؽ هی

ّای ػازی ٍ پیاهثطاى  ًگاُ وِ زض همسهِ تِ آى اضاضُ ضس اظ ضثاّت اًگاضی تیي اًساى

ًطإت گطفتِ است، زض حالی وِ اذالق وطیواًِ ایطاى ٍ ػسم ضىایت ًعز غیط 

 ذساًٍس هاًغ اظ چٌیي تفسیطی است.

ّای اذاللی اٍ تاػج  ّطچٌس یَسف تططی ّوچَى زیگطاى است اها ضاذػِ

ّای زیگط  ضسُ است وِ اظ رایگاُ تطتطی تطذَضزاض تاضس ٍ تتَاًس ّسایت اًساى

زاض ضَز. هتإسفاًِ ّیچ یه اظ زالیل ایي ضٍیىطز لاتل تَرِ ًیست. ًىتِ لاتل ُ ػْس

تَرِ زض ایي زالیل تٌاسة ٍ سیاق آیات است وِ هؼلَم ًیست چگًَِ سیاق ضػایت 

ضسُ است زض حالی وِ تا فاغلِ چٌس آیِ گَیٌسُ ضا یَسف زاًستِ است. هگط ایٌىِ 

 زض تؼطیف سیاق تزسیس ًظط ضَز.
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 مٍ طثاطثائیدیذگاٌ عال

تا تَرِ تِ ایٌىِ ضٍیىطز زٍم ٍ ًَیسٌسُ هحتطم تیطتط هتاحط اظ ػالهِ قثاقثائی است 

 ای تِ اى زاضتِ تاضین ٍ آى ضا ًمس وٌین. الظم است اضاضُ

ًَیسس: تكَضى وِ تِ تؼس( هی 11/197ق: 1417)قثاقثایى،  52ػالهِ شیل آیِ 

، ٍ گَیا ایي حطف ضا تؼس اظ آیس ایي روالت اظ والم یَسف است اظ سیاق تطهى

ضْازت ظًاى تِ پاوى اٍ ٍ اػتطاف ّوسط ػعیع تِ گٌاُ ذَز ٍ ضْازتص تِ ضاستگَیى 

 اٍ ٍ زاٍضى پازضاُ تِ تطائت اٍ ظزُ است.

ًساضز ٍ لیىي اظ ایي لثیل حىایت لَلى  "لال شله... "ّط چٌس زض اتتساى آى 

، ذَز گفتاض ضا ًمل "گفتٌس گفت ٍ یا"زض لطآى تسیاض است وِ تسٍى آٍضزى ولوِ 

زّس: آضى  .... ایطاى ؾوي آٍضزى ضَاّسی تطای ایي ًظطضاى ازاهِ هی  ًوَزُ

یَسف)ع( تطاى تطگطزاًسى فطستازُ ضاُ زٍ ًتیزِ شوط وطزُ، یىى ایٌىِ ػعیع تساًس وِ 

اى  هي تِ اٍ ذیاًت ًىطزم، ٍ اٍ اظ ٍى ضاؾى ٍ ذَضٌَز ضَز، ٍ اظ زل اٍ ّط ضثِْ

 ُ ٍى ٍ ّوسط ذَز زاضز ظایل گطزز. وِ زض تاض

اى وِ اظ ذیاًت  زٍم ایٌىِ تساًس وِ ّیچ ذائٌى تكَض هكلك ّیچ ٍلت تِ ًتیزِ

ضَز، ٍ ایي سٌتى است وِ  پایس وِ ضسَا هى ضسس ٍ زیطى ًوى ذَز زض ًظط زاضز ًوى

ذساًٍس ّوَاضُ زض هیاى تٌسگاًص راضى ساذتِ، ٍ ّطگع سٌت اٍ تغییط ٍ تثسیل 

)غاحة هزوغ   ز...... ایي ًظطیِ ها تَز زض تاضُ آیِ هَضز تحج ٍ لیىي تؼؿىپصیط ًوى

اًس وِ: ایي والم ٍ ّوچٌیي آیِ تؼس اظ آى تتوِ گفتاض  الثیاى ٍ التثیاى( اظ هفسطیي گفتِ

 ضطٍع ضسُ تَز. "الْأىَ حٓػٕحٓعٓ الْحٓكُ " ّوسط ػعیع است وِ تا رولِ

ِ ایي گفتاض تاظگطتِ ٍ زیسگاُ تطذی اظ ایطاى زض ازاهِ ٍ پس اظ قطح هثاحخی ت

 وٌس.هفسطیي اظ رولِ اتي وخیط ضا ًمس هی
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 وقذ دیذگاٌ عالمٍ

آٍضزُ است، ایي تؼثیط  "وإىّ"ػالهِ زیسگاُ ذَیص ضا تا تطزیس ٍ تؼاتیطی ّوچَى 

حىایت اظ ػسم لَت ضای ایطاى زاضز. چىیسُ ًظط ػالهِ قثاقثایی تِ ّوطاُ ًمس ّط 

 ست: یه تِ ضطح شیل ا

 والم یَسف است. 53ٍ  52آیِ  -1

تا تَرِ تِ آًچِ گفتِ ضس ایي زٍ آیِ والم ظلیرا است، چطا وِ ٌَّظ یَسف)ع( 

زض روغ زضتاضیاى ٍ پازضاُ هػط حؿَض ًساضز. ػالهِ تایس تِ سیاق آیات تِ ذػَظ 

تَرِ وٌس وِ چَى یَسف)ع( زض هزلس هحاووِ حؿَض ًساضز ٍ ّوچٌاى زض  54آیِ 

 ت پازضاُ گفت: اٍ ضا ًعز هي آضیس تا اٍ ضا تطای ذَزم آظاز وٌن.ظًساى اس

 ام. ذَاّس تِ ػعیع اػالم وٌس وِ هي تِ اٍ ذیاًت ًىطزُ یَسف هی -2

ضسس ایي تؼثیط ذالی اظ اضىال ًیست ظیطا زض ّواى حطوت آغاظیي تِ ًظط هی

ات ًوَز، ظلیرا وِ زض پی فطاض یَسف تِ قطف زضب ذاًِ حطوت وطز ٍ ػعیع ضا هالل

سپس ّطیه ازػایی وطزًس ٍ زاستاى ازاهِ یافت ٍ تفػیل آى زض پیص فطؼ اٍل 

 سَضُ یَسف گصضت؛ ػعیع حماًیت یَسف ضا تػسیك وطز. 29تا  25آیات 

 ضسس. ّیچ ذائٌی تِ ًتیزِ ذیاًت ذَز ًوی -3

ایي سري ضا ّط وس اػالم وٌس اضىالی ًساضز، چطا وِ یه لاًَى الْی است ٍ 

 وٌس وِ گَیٌسُ یَسف تاضس یا ظلیرا. تفاٍت ًوی

 تاقل است. "یَسف تساًس"هؼٌای اػتطاف ٍ ضْازت تطای ایٌىِ  -4

ایي والم زض غَضتی زضست است وِ ؾویط تِ یَسف تطگطزز، اها اگط تِ ػعیع 

 تطگطزز والم هفیس ذَاّس تَز 

 ضساًس. یاز زازى تِ یَسف وِ ذسا ویس ذائٌاى ضا تِ رایی ًوی -5
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ذَاّس تِ یَسف آهَظش زّس، وٌس ٍ ًویػٌَاى لاػسُ ولی اظآى یاز هی ظلیرا تِ

اظ ایي گصضتِ ٌَّظ یَسف زض روغ آًْا ٍرَز ًساضز، ٍاًگْی تصوط ٍ یازآٍضی تطای 

هؤهٌیي سَزهٌس است. چِ ظیثاست وِ ظلیرا زض ایي هزلس وِ زضتاضیاى ٍ سطاى 

ظ ظًاى هماهات ّستٌس، اظ لطىطی ٍ وطَضی حؿَض زاضًس ٍ تِ ّوطاُ ایطاى گطٍّی ا

وٌس، وِ هي ویس ٍ هىط زاضتن اها زاضز ٍ تِ ّوِ اػالم هییه تزطتِ هْن پطزُ تطهی

ضساًس، چٌاًىِ هي  گَین: ذساًٍس ویسذائٌیي ضا تِ رایی ًویاالى اظ آى پطیواًن ٍ هی

ِ وٌن. چِ اضىالی زاضز وّا ذَز تا ّوِ ٍرَز آى ضا زضن هی ظلیرا اوٌَى تؼس اظ سال

ضسس،  واضاى تِ رایی ًوی اًساى تط اساس فكطت الْی ذَیص اػالم وٌس وِ ویس ذیاًت

اش آى ضا تا ّوِ ٍرَز لوس وطزُ ٍ تزطتِ  ٍاًگْی ذَز زض قَل سالیاى ظًسگی

ذَاّس تِ زیگطاى اػالم وٌس وِ ایي ضسَائی اهطٍظ هي تِ  ًوًَِ است. زض ؾوي اٍ هی

 ىط ٍ حیلِ سطاًزاهی ًساضز.ذاقط ًساًستي ایي اهط تَزُ است وِ ه

 .""هٌافات ػثاضت  -6

 گصضت. 4زض پاسد ضواضُ 

 پطستی تاضس. تَاًس والم ظى تت حاهل هؼاضف تَحیسی است، ًوی 53چَى آیِ  -7

ضا  پطست است اها هططن تَزُ ٍ زض وٌاض اهلل ذسایاى زیگط ّطچٌس ظلیرا تت

پطستیسُ است. ًیع هوىي است زض ایي هست تِ حماًیت تَحیس اػتماز پیسا وطزُ  هی

تاضس. ّوچٌیي چِ اضىالی زاضز وِ گفتِ ضَز، ذساًٍس تِ ظلیرا ایي لكف ضا وطزُ ٍ اٍ 

ضا زض هماتل یَسف لطاض زازُ وِ فطزی پاوساهي است. ّطوسی غیط اظ یَسف احتوال 

هي تِ "تَاًست تا ضْاهت اػالم وٌس وِ  هَلغ هی ذكایص تسیاض تَز. ظلیرا زض آى

ضَّطم ذیاًت ًىطزم، پس اضتثاـ ًاهططٍػی اظ هي ذكائی سطًعزُ است. وِ الثتِ 

 ."ایي لكف الْی است وِ زض حك هي تِ اًزام ضساًسُ است
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گٌاّی ٍ غسالت یَسف، تِ ػسم ذیاًت  ظلیرا زض ایي اػتطاف ػالٍُ تط احثات تی

وٌس هي لػس ذیاًت زاضتن ٍ ّن تا  ٌس. زض ٍالغ ّن اػالم هیو ذَز ًیع اضاضُ هی

ام. تا هثازا هراقثاى اٍ اظ ایي اػتطاف  گَیس هي هطتىة ذكا ٍ گٌاُ ًطسُ ضْاهت هی

 استفازُ وطزُ ٍ اٍ ضا هتْن تِ ذیاًت وٌٌس. 

آًچِ تاػج ضسُ است تسیاضی اظ هتطرواى ٍ هفسّطاى ایي والم ضا اظ یَسف 

فطهایس:  است وِ هیتساًٌس آیِ تؼسی 

 .(53یَسف/) 

اًس وِ ایي رولِ ًثایس اظ سَی ظلیرایی تاضس وِ َّسطاى است.  ایطاى گواى وطزُ
تَاًس ایٌگًَِ سري تگَیس.  ّوسطش ًویاٍ تِ ذاقط َّسطاًی ذَز ٍ لػس ذیاًت تِ 

زض حالی وِ تا تَرِ تِ آًچِ گفتِ ضس، ایي زیسگاُ لاتل پصیطش ًیست. زض ٍالغ یىی 
اظ الكاف الْی ًسثت تِ ظلیرا ایي تَزُ وِ تطزُ ظیثای ٍی غسیك ٍ ًیىَواض )هحسي( 

گَیس ًفس هي تطی اظ ذكا ًیست هگط ایٌىِ ذسای هي هطا  است. اظ ایي ضٍی هی

 زّس. هَضز تَرِ ٍ ضحوت ذَیص لطاض زّس چطا وِ ًفس تسیاض تِ تسی زستَض هی
  ػالٍُ تط ایي آیا ایٌگًَِ ًیست وِ پیاهثط)ظ( ًسثت تِ ضؼط لثیس فطهَز: ؤغسق

/ 12ق: 1404ء ها ذال اهلل تاقل. )هزلسی،  ضؼط لالِ ضاػط لَل لثیس: ؤال ول ضی
اًس والم لثیس است وِ  اى گفتِتطیي ضؼطی وِ ضاػط ( یؼٌی: زضست8، حسیج 268

گَیس آگاُ تاضیس وِ ّط چِ غیط ذساًٍس است تاقل است. ٍ آیا ایي ضفتاض ضایغ  هی
ضسیس اظ ایطاى زضذَاست قطح فؿائل هؼاٍیِ ًیست وِ ّطٍلت تِ یاضاى ػلی)ع( هی

ذَاّس وِ لؿیِ آّي گساذتِ وطز، ٍ اظ ػمیل تطازض آى حؿطت هیآى حؿطت ضا هی
گَیس: فزؼل ٌس ٍ پس اظ تؼطیف ػمیل هؼاٍیِ ضگفت ظزُ ضسُ ٍ هیضا تؼطیف و

)اتي اتی الحسیس،   الٌساء ؤى یلسى هخلِ  یتؼزة ٍ یمَل ّیْات ّیْات ػموت هعاوية
 ( ضحن ظًاى اظ ظاییسى ّوچَى ػلی)ع( ػمین گطت.11/254ق: 1404
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ًیع زض ضٍایات تَغیِ ضسُ است وِ: 

( والم ذَب ضا اظ 4592، ضواضُ 241ش: 1376)لیخی ٍاسكی 

ّا. تٌاتطایي  ّا تَرِ وٌیس ًِ تِ گَیٌسُ اًساى ٍ گَیٌسُ تس ًیع تگیطیس ٍ تِ گفتِ

اظ ذیاًت ظلیرا ضس اظ  استثؼازی ًساضز وِ ایي والم اظ آى ظلیرا تاضس. لكف الْی هاًغ

 ایي ضٍ زض غیاب ضَّطش ًتَاًست ذَز ضا آلَزُ وٌس. 

 َا در ترجمٍ تررسی کًتاٌ ضمیر فاعلی ي مفعًلی جملٍ 

اوٌَى ٍ تا تَرِ تِ ضٍضي ضسى هَؾغ تفسیطی آیِ ٍ تا تَرِ تِ اّویت تطروِ زلیك 

پطزاظین ٍ تا تَرِ  َرَز هیّای ه آیات لطآى، تِ تطضسی تطروِ آیِ زض هیاى تطروِ

 ًوایین. تِ ضٍضي تَزى ولوات تٌْا تِ ؾوایط فاػلی ٍ هفؼَلی اوتفا هی

[ ٍ ایي اػتطاف  یَسف)ع(: ]هي تِ پاوى اٍ ٍ گٌاُ ذَز اػتطاف وطزم –ظلیرا  -1

 تطاى ایي است وِ یَسف تساًس هي زض غیاب اٍ تِ ٍى ذیاًت ًَضظیسم.

اًس، تطروِ: چٌیي  س ٍ تا ؾویط اضاضُ اٍ گصضتِاً ّط زٍ ؾویط ضا هثْن آٍضزُ -2

 ام. ضس تا تساًس وِ هي زض غیثتص تِ اٍ ذیاًت ًىطزُ

 اٍ تِ غیاب زض هي تساًس تا گفتن آى تراقط ضا سري هثْن: ایي -ظلیرا -3

 ًىطزم. ذیاًت

ػعیع: )یَسف زض ازاهِ سري ذَز تِ فطستازُ ضاُ گفت( هي  -یَسف)ع( -4

ذَاستن تا ػعیع هػط تساًس وِ هي ّطگع زض ًْاًى تِ اٍ  ایي وطف حال تطاى آى

 ذیاًت ًىطزم.

[ تساًس وِ هي زض غیاب  [ چٌیي ضس تا ]ضاُ پازضاُ: ]یَسف گفت -یَسف)ع(  -5

  ام. اٍ ذیاًت ًىطزُ
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ایي سري ضا تساى ذاقط گفتن تا تساًس »هثْن: )یَسف گفت(:  -یَسف)ع(  -6

 وِ هي زض غیاب اٍ ذیاًت ًىطزم.

. ایي ّوِ تطاى آًست تا تساًس ػعیع وِ هي ذیاًت اٍ ًىطزُ ػعیع:  -هثْن -7  ام غائثاًِ

 ذیاًت پٌْاًى زض هي وِ آًست تطاى لؿیِ ضسى ضٍضي ظلیرا: ایي -هثْن -8

 .1تعلیرا ام ًٌوَزُ

 ّا آضفتگی ضسیسی ٍرَز زاضز. ضَز زض هیاى تطروِ هتاسفاًِ چٌاًىِ هالحظِ هی

 َا ترجمٍتحلیل ي تررسی َریک از 

، 3، 2تا تَرِ تِ ایٌىِ زض غسز ضٍضي ضسى ؾوایط ایي رولِ ّستین هَاضز  -1

 اًس، لاتل لثَل ًیست.  اػن اظ ایٌىِ یه ٍ یا زٍ ؾویط ضا هثْن آٍضزُ 8، ٍ 7، 6

 لاتل لثَل ًیست.  6، 5، 4تا تَرِ تِ احثات ضٍیىطز زٍم، هَاضز  -2

 ست وِ آًْن تایس اغالح ضَز.تٌاتطایي تٌْا هَضز لاتل پصیطش هَضز اٍل ا

تَاًس تِ ظلیرا تطگطزز؛ ظیطا هصوط ٍ ظلیرا هؤًج است.  ؾویط هفؼَلی ًوی -3

تسیاض ًازضست است؛ ظیطا ؾویط هصوط است ٍ ٍی تِ ظلیرا  8هتاسفاًِ تطروِ هَضز 

 تطروِ وطزُ است. هتطرن هحتطم تَرْی تِ ؾویط هصوط ًىطزُ است.

گطزز؛ ظیطا زضایي هحاووِ پازضاُ لاؾی  تط ًوی ؾویط هفؼَلی تِ پازضاُ ًیع -4

است ٍ چٌاًىِ گصضت اقالػی اظ ایي هارطا ًساضز ٍقطفیي زػَا یَسف)ع( ٍ ظًاى 

 اظ ایي رْت ًیع هطزٍز است. 5زضتاض تِ ٍیژُ ظلیرا است. پس هَضز 

گطزز، ظیطا ظلیرا ًتَاًستِ است تِ آضظٍّا  ؾویط ذیاًت تِ یَسف ًیع تط ًوی -5

ذَز تطسس تٌاتطایي ذیاًتی تِ یَسف ًطسُ است. ّطچٌس یَسف)ع( تِ ظًساى ٍ آهال 

                                                 
 (5/2افسار جامع التفاسیر، نسخه  ا استفاده از نرم)ب -1
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افتازُ ٍ ووتط اظ زُ سال اظ تْتطیي ایام رَاًی ضا زض آى گصضاًسُ است، اها تحج زض 

 اضتثاـ ًاهططٍع است وِ یَسف)ع( اظ آى هثطا ضسُ است.

 ترجمٍ صحیح آیٍ

 تطروِ وطز:ّای پیص تایس آیِ ضا چٌیي  اوٌَى تا تَرِ تِ گفتِ

ایٌْا ضا اػتطاف وطزم تا ػعیع )ضَّطم( تساًس وِ زض پٌْاًی ٍ ًثَزى ٍی زض ذاًِ 

ام، الثتِّ ایي ًىتِ ًیع تطاین احثات گطزیس وِ ذساًٍس ذیاًت افطاز  تِ ٍی ذیاًت ًىطزُ

 ضساًس.  ذائي ضا تِ سطاًزام ذَتی ًوی

زیگط ًیاظی  ضَز، چطا وِ تا ایي تطروِ تواهی هطىالت زض تطروِ حل هی

ًیست وِ ظلیرا ضا ذكاواض تساًین ٍ یَسف ضا لثل اظ آظازی اظ ظًساى تیطٍى آٍضزُ ٍ 

 یا فطستازُ پازضاُ ضا پیص یَسف تثطین تا ایي رولِ اظ ظتاى یَسف ًمل ضَز. 

چطا تایستی سیاق آیات ضا وِ تِ ضٍضٌی اظ ػسم حؿَض یَسف)ع( زض هزلس 

زاضز: اػالم هی 53لطآى تِ غطاحت پس اظ آیِ  گَیس، ًازیسُ گطفت.پازضاُ سري هی

پازضاُ گفت اٍ ضا ًعز هي آٍضیس، ٍ پس اظ سري گفتي تا حؿطت یَسف)ع( ذكاب 

تِ آى حؿطت ػطؾِ زاضت: تَ اهطٍظ ًعز ها زاضای رایگاُ هْن ٍ اهیي ها ّستی. 

 (54)یَسف/

 تکمیل دیذگاٌ مقثًل 

سس: ًَی اظ ظتاى ظلیرا هی 52اتي وخیط زض شیل آیِ 

( یؼٌی: ظلیرا گفت: 4/338 : 1419)اتي وخیط، 
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ّواًا هي تِ ؾطض ذَز تِ ایي هَؾَع اػتطاف وطزم تا ّوسطم تساًس وِ هي زض ٍالغ، 

زض ًْاى تِ اٍ ذیاًت ًىطزم ٍ ذكای هْن وِ اضتثاـ ًاهططٍع است اتفاق ًیفتازُ 

زُ زاضتن اها اٍ سطتاظ ظز ٍ ًپصیطفت. اظ ایٌطٍ اػتطاف است، ّطچٌس تا ایي رَاى هطاٍ

ام. ّواًا ذساًٍس حیلِ ذائٌاى ضا  وطزم تا ػعیع تساًس وِ هي ذكائی هطتىة ًطسُ

وٌس، ًفس هي تطی اظ ذكا ًیست... ایي تفسیط هَضز تاییس هطحَم هؼطفت  ّسایت ًوی

 (.2/222: 1997تاضس )هؼطفت،  ًیع هی

 " "سُ زض همالِ غیط اظ یه ًفط، ّوِ ؾویط هفؼَل زض هیاى هفسطاى اضاضُ ض

اًس ٍ تا تؼاتیط یَسف)ع( تساًس وِ زض غیاتص ًسثت تِ اٍ ضا تِ یَسف)ع( تطگطزاًسُ

( ّوچَى گصضتِ 8/133ق: 1398؛ ًزفی، 9/434ش: 1374ذیاًت ًىطزم )هىاضم، 

( اظ ظهاًی وِ 3/173 ق:1416ٍ تحطاًی،  1/34ق: 1404تٌسم )لوی، تِ اٍ زضٍؽ ًوی

ق: 1424ام )هغٌیِ، زض ظًساى تَزُ تاوٌَى زض غیاب یَسف)ع( اظ اٍ تِ تسی یاز ًىطزُ

( ٍ سطاًزام ایٌىِ ظلیرا تطای ػسم زضذَاست یَسف)ع( اظ پازضاُ ًسثت تِ 4/325

 (. 168ش: 1360آتازی،  هزاظات، اػالم وطز هي تِ اٍ ذیاًت ًىطزم )غالحی ًزف

 نتیجه

ظًی َّسطاًی ًیست، ّطچٌس زض ػطك ذَیص ًسثت تِ یَسف ظلیرا  -1

 ذكاواض است.

 تاضس. چَى اظ ظلیرا ذكایی غازض ًطسُ است، هستحك سطظًص ٍ هزاظات ًوی -2

یَسف )ع( لػس ضىایت ٍ اػالم تطائت ذَیص اظ ػلت ظًساًی ضسى ضا  -3

ایي زاًص ذَاست سؤالی ضا لثل اظ قطح ضسى، پاسد زّس وِ چطا تا  ًساضت، تٌْا هی

 ٍ ػلوی وِ زاضز ظًساًی ضسُ است؟ ّط چٌس ًتیزِ آى تطائت ٍی اظ اهَض هٌسَب تَز.
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 وٌس. تا تَرِ تِ پاوساهٌی ظلیرا یَسف )ع( تا اٍ اظزٍاد هی -4

تطروِ غحیح آیِ چٌیي است: ظلیرا گفت: ایي اػتطاف ضا اظ آى رْت وطزم  -5

 ام. تا ضَّطم تساًس وِ زض پٌْاًی تِ اٍ ذیاًت ًىطزُ

 تطًس. پیاهثطاى )ع( ٍ اٍلیای الْی تِ غیط اظ ذساًٍس ًعز زیگطی ضىایت ًوی -6

 ظلیرا است. 53ٍ  52گَیٌسُ آیات  -7
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