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 چکیدٌ
ٖ  سٛرٜ یٛسف)ع(، بز اساس ٘عّ لزآٖ اس بٟتزیٗ ٚ آٔٛس٘دهٜ  ٞدا   تدزیٗ ااسدتا

یاا وزاٜ اسدت  ِىدٗ   « اِمػعاحسٗ»لزآ٘ی است وٝ پزٚراٌار ٔتؼاَ اس آٖ بٝ 
ٞا ٚ اسزائیّیّات ار أاٖ ٕ٘ا٘دهٜ ٚ بزیدی اس آیدات    ایٗ سٛرٜ ٘یش اس ٞدٕٝ ضبٟٝ

یٛش الٛاَ ٔتؼهّا ٔفسّزاٖ ضیؼٝ ٚ اُٞ سدّٙت ضدهٜ اسدت ٚ     ضهّت استبٝ آٖ
    ٝ اار بؼؿاً رٚایاتی بسیار ٘اضایست، بٝ ارٖٚ تفاسیز راٜ یافتدٝ ودٝ سدبخِ یهضد

ضدٛا  اس خّٕدٝ    ضهٖ سیٕا  تٛحیه  ٚ ٔماْ ػػٕت حؿزت یٛسف)ع( ٔدی 
 یدٗ سدٛرٜ  ا 25ٚ  25آیاتی وٝ ٔؼزوٝ آرا  بسیار  اس ٔفسّزاٖ لزار ٌزفتٝ، آیات

اسدت  اس   است وٝ ار آٖ ٔاخزا  اػااٜ حیثیت حؿزت یٛسف)ع( بیداٖ ضدهٜ  
ایٗ رٚ، ار ایٗ ٔماِٝ تالش ضهٜ تا با تبیدیٗ ٚ بزرسدی آرا  ٔفسّدزاٖ فدزیمیٗ،     
تفسیز  غحیح ٚ ٕٞاًٞٙ با سیاق ٔؼٙٛ  ٚ ٔحتٛایی اس آیدات یااضدهٜ ارائدٝ    

 ضٛا 

فزیمیٗ، ػػٕت، تٛحیه ربٛبی،  اسزائیّیّات، یٛسف)ع(، تفاسیز :َا ياژٌ کلید
 رٚایات تفسیز  

                                                 
 33/85/35تاریخ پذیزش:                       81/35/35تاریخ اریافت:  -*

  mt_diari@yahoo.comاا٘طیار اا٘طٍاٜ لٓ                                                                        **
  shahkarami.f@gmail.comآٔٛیتٝ ارضه ػّْٛ لزآٖ ٚ حهیث اا٘طٍاٜ لٓ                         اا٘ص ***

mailto:mt_diari@yahoo.com
mailto:shahkarami.f@gmail.com


 5      سوره یوسف)ع( در تفاسیر فریقین 25و  25پژوهشی تطبیقی در آیات 
 

 

 مقدمٍ

با ٘فٛذ رٚایات اسزائیّی بٝ تفاسیز لزآ٘ی ٚ ٚارٚ٘ٝ ٘طاٖ اااٖ حمایك ایٙی ٚ سزٌذضدت  

٘ػیخ ٕ٘ا٘هٜ اسدت تدا بدٝ آ٘ددا ودٝ خداػالٖ حدهیث ٚ         ا٘بیاء، سٛرٜ یٛسف)ع( ٘یش بی

 ٝ ٝ     اضداػ حؿددزت  چٟدزٜ ا  بدزا  ترزیددخ  اٞٙدهٌاٖ ایددٗ رٚایدات باقدُ اس ٞددز رٚس٘د

-استفااٜ وزاٜ -8٘اْ بزاٜ ضهٜ است «مخلَص»وٝ ار لزآٖ اس ٚ  با ٚیژٌی  -یٛسف)ع(

 ػٙٛاٖ باٚر ٔیاٖ ػأٝ ٔزاْ پذیزفتٝ ضهٜ است  ا٘ه  ٔفاا بزیی اس ایٗ رٚایات بٝ

سٛرٜ یٛسف)ع( بیاٖ  25تا  23ٔاخزا  اػااٜ حیثیت حؿزت یٛسف)ع(، ار آیات 

ٞا  ایٍز  ٌٛ٘ٝ وٝ ار آیٝسبت بٝ ضأٖ یٛسف)ع(، ٕٞاٖتٛخٟی ٔفسّزاٖ ٘ ضهٜ است  بی

ایٗ سٛرٜ ٔٛخخ ٚرٚا اسزائیّیات ٚ یزافات بسیار  ار تفاسیز ضهٜ است  ار تفسیز 

سىِ ٍٓ هٓا أُتٓشِئُ ًَفْ* لَنٕ أَخٌُِْٔ تِالْغَٕ٘ةِ ٍٓ أَىَ اللَِٓ لَا ْْٗٓذِى وَٕ٘ذٓ الخَْائٌِ٘يَ   رَالِهٓ لِ٘ٓعٕلَنٓ أًَىّ» اٚ آیٝ

٘یش، بزیی اس تفاسیز الهاْ  «غَفَُسٌ سَحِ٘نٌ   إِىَ سٓتىّ   إِىَ الٌَفْسٓ لَأَهَاسُٓٓ تِالسَُءِ إِلَا هٓا سٓحِنٓ سٓتىّ

ا٘ه وٝ ایٗ اٚ آیٝ اس سباٖ سِیرا ٚ ٘تیدٝ ٌزفتٝ بارٜ وزاٜ بٝ آٚراٖ رٚایاتی ٔدؼَٛ ار ایٗ

س سباٖ یٛسف)ع( باضه، پس حتٕاً یكایی وٝ اٌز ایٗ اٚ آیٝ ابیاٖ ضهٜ است ٚ یا ایٗ

 وٙٓ  ٌٛیه ٔٗ ٘فس یٛا را تبزئٝ ٕ٘ی ٔزتىخ ضهٜ وٝ ٔی

ضهٜ است تا با استرزاج ٔكاِخ ٔزبٛـ بٝ ایٗ آیات اس ار ایٗ پژٚٞص، وٛضص 

ٞا  تفسیز  ٔٛرا ٘ظز ارائٝ ٚ تفسیز تزتیخ تاریری، ایهٌاٜ تفاسیز ضیؼٝ ٚ اُٞ سّٙت بٝ

 ٔؼزّفی ضٛا غحیح آیات ار ٟ٘ایت 

 ترجمٍ آیات

[ بزاى آٖ بٛا وٝ ]ػشیش[ بها٘ه ٔٗ ار  ایٗ ]اریٛاست اػااٜ حیثیّت» [یٛسف ٌفت:]

رسا٘ه ٚ ٔٗ ٘فس یٛا  ٟ٘اٖ بٝ اٚ ییا٘ت ٘ىزاْ، ٚ یها ٘یزً٘ یائٙاٖ را بٝ خایى ٕ٘ى

  وٙه ٍٔز وسى را وٝ یها رحٓ وٙه لكؼاً بٝ بهى أز ٔى ،چزا وٝ ٘فس  وٙٓ را تبزئٝ ٕ٘ى

 « سیزا پزٚراٌار ٔٗ آٔزس٘هٜ ٟٔزباٖ است

                                                 
  55  ر ن: یٛسف، 8
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 خالصٍ ماجرا

ٝ   بزا  ایٗ ا  اس ٔداخزا  بدٝ    وٝ ارتباـ ایٗ اٚ آیٝ با آیات پیطیٗ رٚضدٗ ضدٛا، یالغد

ضٛا: یٛسف پیأبز)ع( با ٔىز ٚ اسیسٝ سِیرا )ٕٞسدز   س٘هاٖ افتااٖ یٛسف)ع( باسٌٛ ٔی

( 55ی ضدهٖ ٚ  )یٛسدف/   ( ٚ تٟهیه بٝ س٘ها52٘ػشیش ٔػز( ٚ اتٟاْ بٝ ییا٘ت )یٛسف/

ا   ٞا ار س٘هاٖ، حااثٝاش، بٝ س٘هاٖ افىٙهٜ ضه  پس اس ساَ بٝ اِیُِ ػهْ اخابت یٛاستٝ

بٝ ظاٞز وٛچه سز٘ٛضت اٚ ٚ ّٔت ٔػز را ٔتحَٛ سایت  پااضاٜ ٔػدز یدٛابی ایده    

ٌدشاراٖ ٚ ٔؼبّدزاٖ اس تؼبیدز آٖ اظٟدار ػددش       وٝ اٚ را پزیطاٖ سایت  یٛابی وٝ یدٛا  

بدٝ یداا    -ٞا لبدُ، اس س٘دهاٖ آساا ضدهٜ بدٛا    وٝ ساَ -( سالی ضا55ٜ-55/وزا٘ه)یٛسف

یاقزٜ س٘هاٖ ٚ تؼبیز یٛسف)ع( افتاا ٚ آ٘اٖ را بزا  تؼبیز یٛا  پااضاٜ بٝ اٚ رإٞٙدایی  

( اس 53-52ٌاٜ یٛسف)ع( آ٘اٖ را اس اسزار یٛا  پااضاٜ آٌداٜ سایت )یٛسدف/  وزا  آٖ

٘شا ٚ  احؿار وٙٙه  ِىٗ ٚ  اس آٔهٖ سدزباس   ایٗ رٚ ، پااضاٜ استٛر ااا تا یٛسف را

ٌٙاٞی  سا ٚ یٛاست تا اربارٜ ٔاخزا  س٘ا٘ی وٝ استاٖ یٛا را بزیه٘ه تحمیك ضٛا ٚ بی

ٌیز  ضاٜ ٚ باسخٛیی اس آ٘اٖ، ٍٕٞی بٝ پاوی یٛسف)ع( ٚ  آضىار ٚ اثبات ٌزاا  با پی

ٝ   ٌٛاٞی ااا٘ه ٚ ٕٞسز ػشیش ٘یش بٝ ٌٙداٜ  ْ   ودار  ٚ حیّد ارٚغدیٗ یدٛا ٚ    ٌدز  ٚ اتٟدا

 (    28-23)یٛسف/ راستٍٛیی یٛسف)ع( اػتزاف وزا 

 بررسی آیات در تفاسیر فریقیه 

ا  اس ٔفسّدزاٖ ٚ ٔحممّداٖ آٖ را    قٛر وّی اٚ ایهٌاٜ ار ٔٛرا اٚ آیٝ ٚخٛا اارا: ػدهٜ  بٝ

اا٘ٙه  حاَ ار ایٗ ٔیاٖ بزیی تفاسیز ٘یش بٝ راّ ایدٗ ٔدٛارا ٚ    سرٗ ٕٞسز ػشیش ٔی ااأٝ

ٚ ایدٗ اٚ آیدٝ را ودالْ     بٛاٖ رٚایاتی اس ایٗ است با ذوز االیّی لٛ  الهاْ ودزاٜ  باقُ

وٙٙده  آ٘هدٝ اریدٛر    اا٘ٙه  ٞز اٚ ٌزٜٚ االیُ ٔزبٛـ بٝ یٛا را ارائٝ ٔدی یٛسف)ع( ٔی

تفىّز ٚ تأُّٔ است، ایٗ است وٝ ضٕار  اس ٔفسّزاٖ ػأّٝ ٚ ٘یش بزیی ٔفسّدزاٖ ضدیؼٝ بدا    

ا٘ده  تدالش بدز ایدٗ      اٞه بز ایهٌاٜ اَّٚ تأویه ٚرسیدهٜ  ٘طاٖ ٔیتٛخّٝ بٝ آ٘هٝ ظاٞز آیٝ 

است وٝ ار ٟ٘ایت تفسیز ارستی ار ٔٛرا ایٗ آیٝ ٚ پاسخ ارستی بدزا  اٚ سدإاَ سیدز    

 ارائٝ ضٛا:
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 سٛرٜ یٛسف)ع( اس سباٖ چٝ وسی است؟ )یٛسف)ع( یا سِیرا( 25ٚ  25 اٚ آیٝ  8

 یا یٛسف( آٖ وسی وٝ بٝ اٚ ییا٘ت ضهٜ، ویست؟ )پااضاٜ، ػشیش  5

 بررسی يجًٌ تفسیری آیات

ا٘ه وٝ ایٗ اٚ آیٝ اس سباٖ سِیرا است  ضدیخ  بز ایٗ ػمیهٜ 8بزیی اس ٔفسّزاٖدیذگاه اول: 

٘ٛیسٙه: ایٗ خّٕٝ ا٘باِدٝ ودالْ    االسالْ قبزسی بٝ ٘مُ اس خبّائی چٙیٗ ٔیقٛسی ٚ أیٗ

ٔدٗ ار غیدا  اٚ    سِیرا است  یؼٙى ایٗ الزارى وٝ وزاْ بزاى آٖ است وٝ یٛسف بها٘ه

ییا٘تى بهٚ ٘ىزاْ وٝ ٌٙاٜ را بٝ ٌزاٖ اٚ بیٙهاسْ، اٌز چٝ ار حؿٛر اٚ ییا٘دت ودزاْ ٚ   

ٚ یها یائٙاٖ را ار ٘یزً٘ ٚ  «ٍٓ أَىَ اللَِٓ الْٕٗٓذِٕ وَٕ٘ذٓ الْخائٌِِ٘يَ»اٚ را ٌٙاٞىار ٔؼزفى وزاْ  

ٖ  »وٙه  ار ٔٛرا  ٔىزضاٖ ٞهایت ٕ٘ى آٖ را ا٘باِدٝ ودالْ سِیردا     خبدائى «ٍٓ ها أُتّٓرشِئُ ًَفْسِّر

اا٘ستٝ ٚ ٌفتٝ: ٔؼٙاى آٖ ایٗ است وٝ ٔٗ یٛا را اس ییا٘ت ٚ ٌٙداٜ ٘سدبت بدٝ یٛسدف     

سدیه ٞاضدٓ رسدِٛی    تزخٕدٝ  ش، 8563 ،یقبزس  822: 6 ج تا، وٙٓ)قٛسی، بی تبزئٝ ٕ٘ى

 (556: 85 ج ٔحالتی،

رٚایداتی ار بدا    ابٗ وثیز ٘یش بؼه اس بیاٖ ٞز اٚ ایهٌاٜ ار ٔٛرا ٔٙطأ ودالْ ٚ ٘مدُ   

وٝ ایٗ سرٗ والْ ٕٞسز ػشیدش باضده،   وٙه: ایٌٗٛ٘ٝ بیاٖ ٔیٞا، ٟ٘ایتاً ٘ظز یٛا را ایٗ آٖ

ٝ   وٝ تز ٚ آضىارتز است، بزا  ایٗلٛ  اش اس ودالْ سٖ ػشیدش ار حؿدٛر     سدیاق ودالْ ٕٞد

)ابدٗ وثیدز،   « ٘بٛا  بّىٝ بؼه پااضداٜ اٚ را احؿدار ودزا   پااضاٜ است ٚ یٛسف)ع( ار آ٘دا 

 (551: 5، ج ق8583

غحّٝ  -باضه وٝ ایٗ آیٝ ااأٝ ٌفتار سِیرا ٔی -ار تفسیز ٕ٘ٛ٘ٝ ٞٓ بز ایٗ ٘ظز

وٝ خّٕٝ فزٔایه: ار حمیمت )بٙا بز ایٌٗذاضتٝ ضهٜ است  آلا  ٔىارْ ار ایٗ رابكٝ ٔی

                                                 
هاٍسدٕ، اتي وث٘ش، اتي عاضَس، ٍّثِ الضح٘لٖ ٍ ضواس اًذوٖ اص هفسشاى ض٘عِ ًظ٘ش اص هفسشاى عاهِ وساًٖ ًظ٘ش خثائٖ،   8

؛ 338، ظ4؛ اتي وث٘ش، ج283، 1اًذ.)س.ن: تفس٘شالموٖ، ج علٖ تي اتشاّ٘ن لوٖ ٍ هىاسم ض٘شاصٕ اٗي ٍخِ سا اخت٘اس وشدُ

س، إ لَل سا تِ گشٍّٖ اًذن اص ( اتي عاض432َ، ظ9؛ ًوًَِ، ج283، ظ12؛ التفس٘ش الوٌ٘ش، ج18، ظ12اتي عاضَس، ج

ظاّش ًظن الىالم أى الدولٔ هي لَل اهشأٓ العضٗض، ٍ على رله حولِ دّذ.) هفسشاى اص خولِ خثائٖ ٍ هاٍسدٕ ًسثت هٖ

 ٕ.(األلل هي الوفسشٗي، ٍ عضاُ اتي عط٘ٔ إلى فشلٔ هي أّل التأٍٗل، ٍ ًسة إلى الدثائٖ، ٍ اختاسُ الواٍسد
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وٙه( سِیرا بزاى  ٌٛ٘ٝ وٝ ظاٞز ػبارت التؿا ٔیباال ٌفتار ٕٞسز ػشیش ٔػز باضه، ٕٞاٖ

وٙه: ٘رست  یحص بٝ پاوى یٛسف ٚ ٌٟٙىارى یٛیص اٚ اِیُ الأٝ ٔیاػتزاف غز

اٞه وٝ بیص  بٝ اٚ اخاسٜ ٕ٘ی -اش بٝ یٛسف! ٚ احتٕاالً بمایاى ػاللٝ -وٝ ٚخها٘صایٗ

اس ایٗ حك را بپٛضا٘ه ٚ ار غیا  اٚ ٘سبت بٝ ایٗ خٛاٖ پاوهأٗ ییا٘ت وٙه، ٚ ایٍز 

یٗ حمیمت بزاى اٚ آضىار ضهٜ است ٞاى ػبزت ا وٝ با ٌذضت سٔاٖ ٚ ایهٖ ارسایٗ

وٙه، بٝ ٕٞیٗ اِیُ  وٝ یهاٚ٘ه حأى پاواٖ ٚ ٘یىاٖ است ٚ ٞزٌش اس یائٙاٖ حٕایت ٕ٘ی

رٚا ٚ حمیمت س٘هٌى  وٓ اس خّٛ چطٕاٖ اٚ وٙار ٔیٞاى س٘هٌى رؤیایى اربار وٓ پزاٜ

اى بز غزٚر ٚ ضرػیت  وٙه ٚ ٔرػٛغاً با ضىست ار ػطك وٝ ؾزبٝ را ِٕس ٔی

اى اٚ ٚارا وزا چطٓ ٚالغ بیٙص باستز ضه ٚ با ایٗ حاَ تؼدبى ٘یست وٝ چٙاٖ  افسا٘ٝ

 (555 -555: 3 ، ج ش8535 ،ٔىارْ« )اػتزاف غزیحى بىٙه

وٙه وٝ تأییه  بز سرٙاٖ آلدا  ٔىدارْ   ا  را بیاٖ ٔی آباا ، ٘یش االیُ ٚیژٜ غاِحی ٘دف

 ست:قٛر یالغٝ بٝ ایٗ ٔٛارا اضارٜ ضهٜ ا است  ار سیز بٝ

، بالفاغّٝ پس اس والْ یا٘ٓ ػشیش ٚالدغ ضدهٜ اسدت ٚ ار ٔمداْ بیداٖ      25ٚ  25آیٝ   -

اس قزف ایٍدز ار ٍٞٙداْ    الَْاىَ حٓػٕحٓعٓ الْحٓكُ.ػّّت ایٗ اػتزاف با٘ٛ است وٝ ٌفت: 

رَالِهٓ لِ٘ٓعٕلَنٓ أًَٖ »تٛاٖ ػبارت بیاٖ آٖ، یٛسف)ع( ار س٘هاٖ بٛاٜ ٚ بٝ ٕٞیٗ اِیُ ٕ٘ی

بالفاغّٝ بؼه اس والْ یٛسف)ع( وٝ ار را وٝ  25ٚ  25تا آیز اٚ آیٝ  «تِالْغَٕ٘ةِ لَنٕ أَخٌُِْٔ

تىّّف سیاا    ٔثالً بٍٛییٓ تمهیز والْ چٙدیٗ اسدت:   است اا٘ست، ٍٔز با س٘هاٖ بٛاٜ 

ضداٜ یدا ایٍدز  بدٝ س٘دهاٖ رفدت ٚ خزیداٖ         ٍٞٙأی وٝ ٔحاوٕٝ تٕاْ ضه، فزستااٜ

ااا، آٍ٘اٜ یٛسف بٝ ٚ  ٌفت: ذَِِدهٓ ِِدیٓؼَّٕٓٓ    ٔحاوٕٝ را ار س٘هاٖ بزا  یٛسف ضزح

ٗ     25ٚ  25َِٕٓ أَیُْٙٝٔ تا آیز اٚ آیدٝ     أَ٘ىّ ٕٞدٝ تىّّدف اس    ٚ چٙا٘ىدٝ رٚضدٗ اسدت اید

 بالغت لزآٖ بسیار اٚر است 

بٝ ایٗ  25اٌز بٝ ػشیش بزٌزاا، ٔؼٙا  آیٝ  ،لِيَعِلَمَ و لَمِ أَخُنْهُاِیُ ایٍز ایٙىٝ ؾٕیز  -

وٝ ٔٗ اس س٘هاٖ یارج ٘طهْ ٚ اریٛاست ااارسی وزاْ، ایٗضٛا وٝ  غٛرت ٔی

بزا  ایٗ بٛا وٝ ػشیش بها٘ه ٔٗ ار غیا  ٚ  بٝ اٚ ییا٘ت ٘ىزاْ، ٚ ایٗ ٔؼٙی 
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وٝ یٛسف بٝ س٘هاٖ بزٚا، ػشیش فٟٕیه وٝ یٛسف غحیح ٘یست، سیزا پیص اس آٖ

ؼٕ عٓيْ ّٓزَا ٍٓ َٗٔسٔفٔ أَعٕشِرٚ، ٌفت:  ییا٘ت ٘ىزاٜ است ٚ با٘ٛ یكاوار است ٚ اس ایٗ

 اسٕتَغْفِشِى لِزًَثِهِ.

تٛا٘ه  وٝ بٍٛییٓ ایٗ ؾٕایز ٕٔىٗ است بٝ ضاٜ باسٌزاا، ٘یش ٕ٘یاس قزفی ایٗ

غحیح باضه  چٖٛ ضاٜ یٛسف را ٔتٟٓ بٝ ییا٘ت ٘ىزاٜ بٛا تا اآلٖ ٔكّخ را وطف 

 وٙه ٚ افغ تٟٕت بطٛا، اس ایٗ ٌذضتٝ رٚابف ٘أطزٚع با سٖ ػشیش ییا٘ت بٝ ػشیش

 است  ٘ٝ بٝ ضاٜ 

وٝ ارست ٘یست یٛسف ار س٘هاٖ با ضرػی وٝ باِفزؼ خزیاٖ اِیُ چٟارْ ایٗ -

، سیزا یٛسف ار ٔماْ تبزئٝ یٛا «ٍٓ هٓا أُتٓشِئُ ًَفْسى»ٔحاوٕٝ را بزا  اٚ ٌفت بٍٛیه: 

رٚ، اس س٘هاٖ یارج ٘طه ٚ اریٛاست تحمیك وزا تا تبزئٝ ٌزاا ٚ  بٛا ٚ اس ایٗ

ٛا  بٙابزایٗ، ٔؼٙی ٘هارا وسی وٝ ار ٔماْ تبزئٝ یٛیص است، ٌٙاٞی ٚ  ثابت ض بی

 پاٚرلی(833 -861ش: 8565 ، ٘دف آباا یغاِح) «ٍٓ هٓا أُتٓشِئُ ًَفْسى»بٍٛیه: 

 دیذگاه دوم:

  ٝ ا٘ده ودٝ ار ایدٗ بردص ٔدٛرا      بزیی ایٍز اس ٔفسّزاٖ، ٔٙطأ والْ را یٛسدف)ع( اا٘سدت

ٖ  8بزرسی لزار یٛاٞه ٌزفت  آیده ٚ ٔایدٝ تؼدّدخ اسدت، ذودز      ٝ ٔدی چدٝ ار ااأد  أدا آ

اسزائیّیّات ٚ رٚایات یزافی ٚ بؼؿاً ایاِدت اااٖ ایدٗ رٚایدات ار تفسدیز ایدٗ آیدات       

                                                 
ًظش  ( ت368ِ، ظ5گشفت، ّوچٌاًىِ اه٘ي االسالم طثشسٖ اظْاس داضتِ، )س.ن: هدوع الث٘اى، ج. تا تتثعٖ وِ اًدام 8

اًذ؛ اص  تش هفسشاى اٗي ٍخِ سا تشخ٘ح دادُ ت٘ص -وِ دٗذگاُ ًخست سا اضْش پٌذاضتِ -سسذ تش خالف ًظش اتي وث٘ش هٖ
؛ خاهع 340، ظ2تفس٘ش هماتل تي سل٘واى، جتشت٘ة تاسٗخٖ عثاستٌذ اص:  اًذ، تِ خولِ تفاس٘شٕ وِ اٗي سإٔ سا تشگضٗذُ

  ؛ هفات٘ح480 -479، ظ2؛ الىطاف صهخطشٕ، ج155،  ظ6؛ التث٘اى ض٘خ طَسٖ، ج141 -140، 12الث٘اى طثشٕ، ج
؛ 496، ظ2التٌضٗل تغَٕ، ج   السالم(؛ هعالن )ٍ َّ لَل األوثشٗي اًِ لَل َٗسف علِ٘ 468، ظ18الغ٘ة فخش ساصٕ، ج

؛ اًَاس 368، 5الث٘اى، ج ؛ ّوَ، هدوع195، ظ2؛ خَاهع الداهع طثشسٖ، ج85ٍ  81، ظ5ج االسشاس ه٘ثذٕ،  وطف
)ّزا لَل األوثشٗي هي الوفسشٗي ٍ العلواء( الػافٖ  533، ظ2؛ لثاب التأٍٗل تغذادٕ، ج167، ظ3التٌضٗل ت٘ؿإٍ، ج

؛ وٌض الذلائك 52، ظ5ضاًٖ، ج؛ هٌْح الػادل٘ي هالفتح اهلل وا365، ظ2؛ ت٘اى السعادُ گٌاتادٕ، ج26، ظ3ف٘ؽ، ج
؛ الفشلاى غادلٖ، 50، ظ6 ج ؛ سٍح الوعاًٖ آلَسٖ،273، ظ4؛ سٍح الث٘اى حمٖ تشسَٕ، ج324، 6لوٖ هطْذٕ، ج

 .198، ظ11؛ الو٘ضاى عالهِ طثاطثاٖٗ، ج122، ظ15ج
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 ٝ اار است  حتی ار بزیی رٚایات ٚاراٜ ار تفاسیز، ػػٕت حؿزت یٛسف)ع(، یهضد

ا٘ده ودٝ ٚ  را ارٚغٍدٛ ٘طداٖ     قٛر  وٝ ٔماْ ٚ  را تا بهاٖ خایی پداییٗ آٚراٜ  ضهٜ بٝ

 ا٘ه  بزا  ٔثاَ ار تفسیز ابٗ وثیز اس ابٗ خزیز ٚ اٚ اس ابٗ ػباس ٘مُ وزاٜ است وٝ:اااٜ

سٔا٘ی وٝ پااضاٜ س٘اٖ را خٕغ وزا، اس آ٘اٖ سٛاَ وزا: آیا ضٕا با یٛسف ٔزاٚاٜ وزایه؟ 

عٓضِٗضِ الَْاىَ لُلْيَ حٓاشٓ لِلَِِ هٓا عٓلِوٌَٕا عٓلَِِٕ٘ هِي سَٔءٍ لَالَتِ اهٕشَأَتٔ الْ»س٘اٖ ٚ سِیرا ٌفتٙه: 

خبزئیُ بٝ اٚ «  لَنٕ أَخٌُِْٔ تِالْغَٕ٘ة   رَالِهٓ لِ٘ٓعٕلَنٓ أًَىّ»سپس یٛسف)ع( ٌفت:  « حٓػٕحٓعٓ الْحٓك

ٚٓ ٔٓا »ٌفت: ٚ ٘ٝ رٚس  وٝ بٝ اٚ ّٕٞت وزا ؟ ار خٛا  ایٗ سرٗ، یٛسف)ع( ٌفت: 

 (551: 5، ج ق8583)ابٗ وثیز،  «أُبٓزِئُ َ٘فْسى

ٚ سؼیه بٗ خبیز ٚ ػىزٔٝ ٚ ابٗ ابی ٞذیُ ٚ ؾحان ٚ حسٗ ایٗ ٔكّخ را ٔداٞه 

ٚ بزیی اس تفاسیز ایٍز  الذرّالمنثورا٘ه ٚ ٔطابٝ آٖ ار ٚ لتااٜ ٚ سه  ٘یش رٚایت وزاٜ

٘یش آٔهٜ است  ار اِهرّإِٙثٛر حتی غٛرت ایٍز  اس ایٗ ٔاخزا، اس ابٗ خزیز )بٝ ٘مُ 

ٚ  «الِهٓ لِ٘ٓعٕلَنٓ أًَّٖ لَنٕ أَخٌُِْٔ تِالْغَٕ٘ةرَ»اس ػىزٔٝ( ٚ لتااٜ ٘مُ ضهٜ است: یٛسف ٌفت: 

ا  یٛسف، ٘ٝ سٔا٘ی وٝ بٝ سِیرا  سا بٝ ٚ  ٌفت:پااضاٜ ار حاِی وٝ بٝ پّٟٛ  یٛسف ٔی

 (55: 5ج ،ق8535سیٛقى، ) «ٍ ها اتشئ ًفسٖ»ٕٞت وزا ؟ پس یٛسف ٌفت: 

وٙه وٝ ٚ  ضٛا ار ایٗ رٚایت، پااضاٜ بٝ یٛسف ٌٛضشا ٔیٕٞا٘كٛر وٝ ٔطاٞهٜ ٔی
بٝ ٔزاٚاٜ با سِیرا ّٕٞت ٌٕاضتٝ است ٚ بزا  ٔا اس وسا٘ی وٝ ایٗ رٚایت ٚ رٚایاتی اس 

ا٘ه ٚ آٖ را باٚر اار٘ه، خا  سإاَ ا٘ه ٚ ار تفاسیز یٛا خا  اااٜایٗ است را ٘مُ وزاٜ
ضٕارا ٚ وارٞا   چٙیٗ فزا  را أیٗ ٔیاست وٝ ار ایٗ غٛرت چٍٛ٘ٝ پااضاٜ ٞٓ

سپزا  سیٛقی ار خا  ایٍز  اس ابٗ خزیح رٚایت  ّىتی را بٝ ٚ  ٔیبسیار ّٟٔٓ ٕٔ
وٝ اس س٘هاٖ یارج ضٛا ػذر بیاٚرا، بٙابزایٗ ٌفت: وٙه: یٛسف یٛاست لبُ اس ایٗ ٔی

و  «ارِجِعِ إِلی رَثِكَ فَسئلْهُ مَب ثَبلُ النِسِوَةِ اللَبتىِ قَّطَعِنَ أَيِدِيهَُنَ إِّنَ رَثی ثِكَيِدِهِنَ عَلِيم»

: بیٗ ایٗ اٚ آیٝ با آ٘هٝ تٛسف پااضاٜ ابٗ خزیح ٌفت «ذَالِكَ لِيَعِلَمَ أَنی لَمِ أَخُنْهُ ثِبلْغَيِت»

 بیاٖ ضه فاغّٝ افتااٜ است، ایٗ اس ٔمهّْ ٚ ٔٛیّز وزاٖ لزآٖ است)ٕٞاٖ(
ار اِهرّإِٙثٛر ٕٞهٙیٗ اس ابٗ ػبّاس رٚایت ایٍز  بٝ ضزح سیز ٘مُ ضهٜ است:  

بار سٔا٘ی وٝ بٝ  ، یه«ارْوُشًْٖ عٌِذٓ سٓتِهٓ»بار سٔا٘ی وٝ ٌفت:  بار ِغشیه، یهیٛسف)ع( سٝ 
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رَالِهٓ لِ٘ٓعٕلَنٓ أًَٖ »، بار ایٍز سٔا٘ی وٝ ٌفت: «إًَِىُنٕ لَسٓاسِلَُى»بزااراٖ یٛا ٌفت ضٕا سارلیه 

زاٚاٜ با سِیرا( ، ار آٖ ٍٞٙاْ، خبزئیُ بٝ اٚ ٌفت: ٘ٝ آٖ سٔا٘ی وٝ )بٝ ٔ«لَنٕ أَخٌُِْٔ تِالْغَٕ٘ة

 )ٕٞاٖ(« ٍٓ هٓا أُتٓشِئُ ًَفْسىِ إِىَ الٌَفْسٓ لَأَهَاسُٓٓ تِالسَُء» ّٕٞت وزا ، پس یٛسف ٌفت:

قٛر وٝ بیاٖ ضه، ٔٙطأ والْ ار  ٘ظز اس اسزائیّیّات ٚارا ضهٜ ار ایٗ با ، ٕٞاٖ غزف

زائیّی، ایٗ اٚ آیٝ ٔٛرا بحث است وٝ بزیی ٔفسّزاٖ بدهٖٚ ار ٘ظزٌیدز  رٚایدات اسد    

ا٘ه  ار ایٗ با  ار اا٘ٙه ٚ بزا  آٖ االیّی اریٛر بیاٖ ااضتٝٔٙطأ والْ را یٛسف)ع( ٔی

ایدٗ  ٘مُ ضدهٜ اسدت ودٝ:     ٚ ؾحان ٚ ابٛ ٔسّٓ لتادٓ حسٗ ٚ ٔداٞه ٚ اِبیاٖ اس ٔدٕغ

آ٘هٝ ٔٗ ا٘دداْ اااْ ودٝ فزسدتااٜ ضداٜ را بزٌزاا٘دهْ ٚ       یؼٙى  خّٕٝ والْ یٛسف است

خٟت بٛا وٝ ضاٜ یا ػشیش ٔػدز بها٘ده ٔدٗ ار     بهاٖ ،اس ٚى یٛاستٓتحمیك حاَ س٘اٖ را 

 (556: 85 ش، ج8563 ،یقبزس)س٘ص ییا٘تى ٘ىزاْ ٝ غیا  اٚ ٘سبت ب

رٚایت ضهٜ اسدت ودٝ: ٘بدی یدها     « ذِه     باِغیخ»ار خا  ایٍز  اس حسٗ ار ٔٛرا 

نَفْسىىِ إِّنَ الىنَفْ َ لَّمَمرىبرَةُ    وَ مَب أُثَّرِئُ »تزسیه اس ایٙىٝ ٘فس یٛا را ٔبزا ساسا  پس ٌفت: 

 (55: 5ق، ج8535)سیٛقی، « ثِبلسُوءِ إِلَب مَب رَحِمَ رَثىّ إِّنَ رَثىِ غَفُورٌ ررحِيمٌ

سٔرطز  ایٗ آیٝ را ٔٛرا بزرسی لدزار اااٜ ٚ ار راّ ٚخدٝ اَّٚ، فزٔدٛاٜ اسدت ودٝ      

غ ایٗ ؾٕیز ٔهّ ٘ظدز  ار ایٗ بحث یٛسف است  سیزا ار ایٙدا بایه ٔزخ« ذِه»ٔٙظٛر اس 

  ٗ ودٝ آیدا ایدٗ    لزار بٍیزا ٚ ٘ٝ لز  ِفظی  ٚ بایه ایه با وهاْ ٔؼٙا سداسٌار  اارا ٚ اید

تٛا٘ه اس قزف سٖ ػشیش ٔػز باضه یا حزف یٛسدف اسدت  آٖ لدز  ٔؼٙدٛ       حزف ٔی

 وٙه ٘ٝ لز  ِفظی  است وٝ ؾٕیز را خابدا ٔی

ٝ اس سرٙاٖ یٛسف)ع( بارٜ بٝ ضزح ذیُ است: ایٗ آی ّٔرّع سرٙاٖ ٚ  ار ایٗ

ػشیش بها٘ه  اٞه  تا بٝ ایٗ ٚسیّٝاست وٝ اٞتٕاْ اٚ را بزا  آضىار ضهٖ پاوی ٘طاٖ ٔی

ٌزفت ار  وٝ سٔا٘ی وٝ ٘ٝ راٜ ٘فٛذ  ار آٖ یا٘ٝ بٛا ٚ ٘ٝ خّٛ  یٛسف)ع( را وسی ٔی

ا  است بٝ سِیرا ار ییا٘ت بٝ غیخ بٝ اٚ ییا٘تی ٘طهٜ است    ار ٚالغ ایٗ حزف وٙایٝ

ا  است بٝ ػشیش ار ییا٘تص بٝ یٛسف)ع( وٝ ٚ وٙایٝ -وٝ ػشیش بٛا -ٔا٘ت ضٛٞزشا

  پاوی یٛسف)ع( بٝ سِیرا ار ٞاأا٘ت یها بٛا، چٖٛ ػشیش با ٚخٛا آضىار ضهٖ ٘طا٘ٝ
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تٛا٘ه تأویه بزا  أیٗ بٛاٖ اٚ ار  س٘ها٘ی وزاٖ یٛسف)ع( وٕه وزا ٚ ایٗ خّٕٝ ٔی

ٛسف یائٗ بٛا، ٞزٌش یهاٚ٘ه اٚ را بٝ راٜ راست اش باضه  چزا وٝ اٌز یأا٘تهار 

 (533: 5، جق8585 ، سٔرطزوزا) ٞهایت ٕ٘ی

اا٘ه ٚ االیُ سیز را بزا  را ٘یش ٔسّٕاً والْ یٛسف)ع( ٔی 25بحث، آیٝ ٚ  ار ااأٝ

ضٕزا: یٛسف یٛاست تا بزا  یهاٚ٘ه فزٚتٙدی   بیاٖ چٙیٗ خٕالتی اس یٛسف)ع( بز ٔی

وٝ ٘فسص را ٔبزا ٚ پان خّٜٛ ٘هٞه ٚ یٛیطدتٗ را  بطىٙه  تا ایٗوٙه ٚ ٘فس یٛیص را 

ار أا٘تهار  بشري ٘بیٙه ٚ فرز ٘فزٚضه    ٚ ٘یش رٚضٗ ٌزاا وٝ أا٘تهار  اٚ با تٛفیك ٚ 

ِكف ٚ ػػٕت اِٟی بٛاٜ است، ٘ٝ با اتىا ِ بٝ ٘فس یدٛا  پدس ]یٛسدف)ع([ ٌفدت:     

اٞدٓ      تٍی وّدی آٖ ٌدٛاٞی ٕ٘دی   ٘فس یٛا اس ِغشش ٔبزّا ٘ها٘ستٝ، بدز پداوی ٚ پیزاسد   

 (  513)ٕٞاٖ:

وٝ ٔٙطدأ ٚ ٌٛیٙدهٜ ودالْ ار ٞدز اٚ آیدٝ،       -٘یش ؾٕٗ تأویه بز ایٗ ٘ىتٝ  ،البيان اطيب

ٍٓ إًَِِٔ لَوِّريَ  وٝ ٌفت  ستایٗ ا٘ػزاف اس والْ سِیرا ٘ٛیسه: ٔی -حؿزت یٛسف )ع( است

ٖ   س ٔحسٙات بهیغ استیىى اآٔهٜ وٝ ایٗ « ٚ لاَ»بهٖٚ ذوز  25  ٚ آیٝ الػَادِلِ٘يَ ٝ ود چٙدا

 ،جعلووا وٝ  1«ٍٓ خٓعٓلَُا أَعِضََٓ إَّٔلِْا أَرِلًَٔ ٍٓ وَزلِهٓ ٗٓفْعٓلَُىَ» :ٔثُ  بسیار ااریٓ ٔا٘ٙه آٖ ار لزآٖ

 (585: 3، ج ش 8531  قیخ،) والْ اِٟى است  ،كذلك یفعلونمیس است ٚ ّوالْ ب

وار  وٝ ار لزآٖ بسیار بٝ -ایداس لزآ٘یػٙٛاٖ  قٛر ٔطابٝ اس ایٗ ٔٛرا بٝ آِٛسی ٘یش بٝ

 (23: 6 ج ق،8582٘اْ بزاٜ است)آِٛسی،  -رفتٝ

 وٙه: ػّّأٝ قباقبایی، سٝ اِیُ را ار راّ ایٗ ااّػا بیاٖ ٔی

ذلِكَ لِيَعِلَمَ أَنِىی لَىمِ   »بٛا، خا ااضت وٝ ار خّٕٝ  اٚالً اٌز والْ، والْ ٕٞسز ػشیش ٔی  -

ٚ »ٌفدت:   )بٝ غدیغٝ أدز(  اٌدز ٔدی     و ليعلم انى لم اخنه ثبلغيت بٍٛیه: «أَخُنْهُ ثِبلْغَيِتِ

)بٝ غیغٝ أز( یؼٙى بایه بها٘ه وٝ ٔٗ ار غیا  اٚ بٝ ٌٙاٜ یٛا اػتدزاف ٚ بدٝ   « ِیؼّٓ

پاوى اٚ ضٟاات اااْ  السٔٝ ایٗ تفسیز ایٗ است وٝ ٔؼٙاى اػتزاف ٚ ضدٟاات باقدُ   

                                                 
8ُٕ٘  /55  
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اا ٚ قٟارت ٚالؼدى یٛسدف   ٌز ضٛا  چٖٛ اػتزاف ٚ ضٟاات ٚلتى اِیُ بز ٚالغ ٔی

وٝ یٛسف بفٟٕده  رسا٘ه وٝ ٔٙظٛر اس آٖ بیاٖ حمیمت ٚ اظٟار حك باضه، ٘ٝ ایٗ را ٔی

ٚ اس قزفی اٌز خّٕٝ ٔذوٛر ػٙٛاٖ ضدٟاات ٚ   .ٚ اس رفتار اٚ ار غیابص یٛضص آیه

اػتزاف ٚ ٔؼٙایص ایٗ باضه وٝ ٔدٗ بدزاى ایدٗ ضدٟاات اااْ ٚ اػتدزاف ودزاْ ودٝ        

ٔهت س٘هاٖ بٛا٘ص، بٝ اٚ ییا٘دت ٘ىدزاْ  ار ایدٗ غدٛرت،     یٛسف بها٘ه ار قَٛ 

ربدف، سیدزا اٚ ار ایدٗ ٔدهت بدٝ ٚى       والٔى یٛاٞه بٛا ٞٓ ارٚؽ ٔحؽ ٚ ٞٓ بدی 

ییا٘ت وزاٜ بٛا، چٝ ییا٘تى باالتز اس ایٗ وٝ ٘مطٝ چیٙى ودزا تدا اٚ را بدهٖٚ ٞدی      

ِتدى بدز   وٝ ضٟاات ٚ اػتزافص بٝ ٞدی  ٚخدٝ اال  ٌٙاٞى بٝ س٘هاٖ افىٙه ػالٜٚ بز ایٗ

 چٙاٖ وٝ اس ٘ظز یٛا٘ٙهٜ ٘یش پٛضیهٜ ٘یست  ییا٘ت ٘ىزا٘ص ٘هارا  ٞٓ

ثا٘یاً اٌز آیٝ ٔٛرا بحث والْ ٕٞسز ػشیش بٛا، ٔؼٙا ٘هاضت بٝ یٛسف یاا اٞه وٝ  - 

وٝ ٚى  -وٝ یٛسف ایٗ ٔؼٙا را ار رٚس اَٚوٙه، با ایٗ یها ویه یائٙاٖ را رٞبزى ٕ٘ی

 .«إِنَهُ اليُفْلِحُ الّظَبلِمُوّنَ»یاقز ٘طاٖ وزاٜ، ٌفتٝ بٛا:  -بٙاى ٔزاٚاٜ را با اٚ ٌذاضت

چٖٛ  -وٙٓ ٔٗ ٘فس یٛا را تبزئٝ ٕ٘ی -«وَ مب أُثَّرِئُ نَفْسِی»ثاِثاً ار ایٗ غٛرت خّٕٝ  -

ٔٙافات  «لَمِ أَخُنْهُ ثِبلْغَيِتِ»با خّٕٝ  -ىٙهْٞا ٚ ویه یٛاْ بٝ س٘هاٖ اف ٔٗ اٚ را با ٘مطٝ

إِّنَ النَفْ َ لَّمَمربرَةٌ ثِبلسُوءِ إِلَب مب رَحِمَ » آیٝ .اارا، ٚ ایٗ ٘یش بز یٛا٘ٙهٜ پٛضیهٜ ٘یست

اى اس تٛحیه است، اس آ٘دایى وٝ ٔطتُٕ بز ٔؼارف خّیّٝ «رَثِی إِّنَ رَثِی غَفُورٌ رَحِيمٌ 

« پزست ٚ ٔاالٔاَ اس ٞٛا ٚ ٞٛس بٛاٜ باضهوالْ س٘ى بترٚا  احتٕاَ ٕ٘ی

 (535 -538: 88 ، جش8535 ،ییباقبا)ق

غاالی تٟزا٘ی، ؾٕٗ تأییه بیاٖ ػالٔٝ ار بیاٖ لػه حؿزت یٛسف)ع( اس بیاٖ ایٗ 

ٌٛیه: بهٖٚ ضه، والْ یٛسف)ع( خٛا  اس ایٗ سإاَ ٔمهر است وٝ چزا خٕالت ٔی

٘شا پااضاٜ حاؾز ٘طه ٚ س٘ها٘ی بٛاٖ یٛا را قٛال٘ی  ٚلتی اٚ را احؿار وزا٘ه، فٛراً

ٌٛیه: تا ػشیش بها٘ه وٝ ٔٗ بٝ وزا؟ پس ایٗ آیٝ والْ یٛسف)ع( است وٝ ار خٛا  ٔی

وٝ س٘اٖ اٚ را تبزئٝ وٙٙه اس س٘هاٖ اْ  اٌز یٛسف)ع( بهٖٚ ایٗاٚ ار ٟ٘اٖ ییا٘ت ٘ىزاٜ

افىٙه ٚ اٚ بزا  ٕٞیطٝ ار س٘هاٖ  ضه، ِشٚٔاً سایٝ تٟٕت ییا٘ت بز اٚ سایٝ ٔی یارج ٔی
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وٝ ٔا٘ه  پس ٔا٘هٖ ار س٘هاٖ با یارج ضهٖ اس آٖ ٔساٚ  بٛا، ٍٔز ایٗ تٟٕت بالی ٔی

حمیمت ار ٘شا ٕٞٝ ار ٔٛرا اٚ آضىار ضٛا ٚ ػشیش بها٘ه وٝ یٛسف)ع( ار غیا  بٝ اٚ 

 ( 855: 82، جش8562 ،ییا٘ت ٘ىزاٜ است)غاالی

تز ٚ رساتز اٚ  تأییه ٔٛارا پیطیٗ با بیا٘ی وأُ خٛاا  آّٔی ٘یش ػالٜٚ بز تأویه ٚ

 افشایه:  ٘ىتٝ ذیُ را ٔی

غهر ٚ سالٝ آیات، تٛحیه ربدٛبی اسدت  ودٝ     سياق و محتوای توحيذی آیات:  8

اٞٙهٜ ایٗ است وٝ ایٗ ٔكاِخ اس یه ضرع با تٛحیه ربٛبی لدٛ  غداار   ٘طاٖ

   ْ اس تٛحیده ار آٖ   ضهٜ است  اٌز سِیرا تٛبٝ ٘یش وزاٜ باضه رسیهٖ بدٝ ایدٗ ٔمدا

ٞدا تداوٖٙٛ اس سِیردا ضدٙیهٜ     رسه  ٚ ایٗ حزف سٔاٖ وفز ار ٔػز بؼیه بٝ ٘ظز ٔی

٘طهٜ است، ٌزچٝ احتٕاَ تٛبٝ سِیرا بؼیه ٘یست ٚ ثبٛتاً لابُ را ٘یست، ِٚی ار 

ٔماْ اثبات ٘یاس بٝ اِیُ اارا وٝ با تٛخٝ بٝ غاِخ ضٛاٞه ار آٖ اٚراٖ ایٗ أىداٖ  

 اٚر اس ذٞٗ بٛاٜ است 

ٖ اس ٘ظز ؾٕیز ٘یش ٘اْ یٛسف ٚ ؾٕیز آ تکزار نام حضزت یوسف و ضميز آن:  5

ٌٛیٙده   ضص بار ار آیٝ لبُ تىزار ضهٜ است ٚ ایدٗ ودٝ بزیدی اس ٔفسدزاٖ ٔدی     

وٝ بٝ یٛسف بزٌزاا، بایه بٝ اٚ آیٝ لبُ بزٌزاا ارست ٘یسدت   بزا  ایٗ« ذِه»

)خدٛاا  آّٔدی، سدرٙزا٘ی غدٛتی،     « تٛاٖ ٌفت ایٗ ااأٝ آیٝ لبُ است بّىٝ ٔی

 ( cd 5تفسیز سٛرٜ یٛسف، 

آیه وٝ ٍٔز ضرع ػشیش با ٚخٛا ضٟاات ضداٞه  ودٝ اس   حاَ ایٗ پزسص پیص ٔی

اا٘ست وٝ یٛسف)ع( ییا٘تی ٔزتىخ ٘طهٜ اسدت؟ ایدٗ سدإاِی     یا٘ٛااٜ سِیرا بٛا، ٕ٘ی

وثیز، ٔىارْ، غاِحی بدا تٕسّده بدز آٖ آیدٝ را بدٝ       است وٝ بسیار  اس ٔفسّزاٖ ٘ظیز ابٗ

-ا٘ه  پاسخ ٔإِف اِفزلاٖ بٝ ایٗ پزسص بهیٗ ضدزح اسدت: ػشیدش بدی    سِیرا ٘سبت اااٜ

اا٘ست، ِٚی سِیرا باػث ضه وٝ اٚ یٛا را بٝ ٘اآٌاٞی بش٘ده تدا   ٌٙاٞی یٛسف)ع( را ٔی

سخ ٘هٞه، اٚ را یدٛار  وٝ سِیرا بارٞا ٚ بارٞا یٛسف)ع( را اذیت وزا وٝ اٌز بٝ اٚ پاایٗ

چٙیٗ ٔىزٞا  س٘داٖ  ٚ ایٗ «وَ لَئنِ لَمِ يَفْعَلْ مَب ءَامُّرُهُ لَيُسِجَنَنَ وَ لَيَكُونًب مِنَ الّصرغِّرِين»وٙه ٔی
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ٌیزا  پس ٔىز یٛا را ااأٝ ااا تا اٚ را بٝ تٟٕدت ییا٘دت    ٞا  ٔزااٖ را ٔی سرتی لّخ

یدٗ تٟٕدت سضدت ار س٘دهاٖ ٔا٘ده       بٝ س٘هاٖ ا٘هایت ٚ یٛسف)ع( چٙه ساَ ار سدایٝ ا 

 (855: 82ش، ج8562)غاالی، 

  وتیجٍ

 غٛرت سیز بیاٖ ااضت: تٛاٖ بٝ بزآیٙه ٟ٘ایی بحث را با تٛخّٝ بٝ ٕٞٝ ٔٛارا یااضهٜ، ٔی

با س٘ها٘ی ضهٖ یٛسف، تٟٙا ػشیش ٔػز ٘یست وٝ بایده اربدارٜ پداوی اٚ ٔكٕد ٗ      .1

ا٘داْ اااٜ، بٝ ٔماْ ٚاالیدی ار ٘دشا    اا٘ه وٝ با ایٗ تأٚیُِ یٛابی وٝ ضٛا  سیزا یٛسف ٔی

یٛاٞده بدا ایدٗ    یابده ٚ اٚ ٔدی  ٚاسكٝ آٖ بٝ ٔماْ وطٛر  است ٔدی  پااضاٜ رسیهٜ وٝ بٝ

ٝ  ٔكّخ بٝ ٍٕٞاٖ ثابت وٙه وٝ بی ٞدی  ػٙدٛاٖ بدا سدیاق آیدات       ٌٙاٜ بٛاٜ است ٚ ایٗ بد

 ٝ ٌٙداٞی یٛسدف )ع( بدا س٘دها٘ی ضدهٖ ٚ        رغدِٓ بدی   تٙالؿی ٘هارا  چٖٛ ػشیش ٔػز بد

 آبزٚیی، یٛا را بٝ ٘ااا٘ی ساٜ ٚ باػث ٌٙاٞىار خّدٜٛ  است ٚ اس تزس بی راِفتی ٘ىزأٜ

ضهٜ است  پدس   -وٓ ار ذٞٗ ػهّٜ وثیز  ٚ یا است -اااٖ یٛسف)ع( ار اذٞاٖ ػٕٛٔی

یٛسف)ع( بؼه اس ایٗ ٕٞٝ ٔهّتی وٝ بٝ ٘احك ار س٘هاٖ بٝ سز بزاٜ است، بایه بزا  رفدغ  

 ا الهاْ وٙه تا پاوهأٙی یٛا را ار بزابز ٕٞٝ بٝ اثبات بزسا٘ه حیثیت یٛ اتّٟاْ ٚ اػااٜ

وٝ ِشٚٔی ٘هارا ایٗ خّٕٝ حتٕاً ار ٔدّس ٔٛرا ٘ظز ٌفتٝ ضهٜ ٘ىتٝ ایٍز ایٗ .2

تٛا٘ه ااأٝ ایٗ خّٕٝ باضه وٝ یٛسف)ع( بٝ فزستااٜ ّٔه فزٔٛاٜ است وٝ بٝ باضه  ٔی

وٝ آ٘اٖ چٝ بٛا ٚ ٞٓ چٙیٗ ایٗ٘شا پااضاٜ بزٚ ٚ اس س٘اٖ بپزس وٝ ػّت است بزیهٖ 

ٔٗ آٖ فزستااٜ را باسٌزاا٘هْ، بٝ سبخِ ایٗ است وٝ بها٘ه ٔٗ ار غیا  ٚ  ییا٘تی بٝ اٚ 

اْ  ایٗ أز ار لزآٖ أز  غزیخ ٘یست  ٚ ؾٕٙاً سِیرا وٝ ار تٕأی ِحظات س٘هاٖ ٘ىزاٜ

-ّٔه بٝ بییٛسف)ع( بٝ ایٗ أز اػتزاف ٘ىزاٜ ٚ پس اس آ٘ىٝ تٕأی س٘اٖ ار حؿٛر 

ٌٙاٞی یٛسف اػتزاف وزا٘ه ٚ ایٍز راٞی بزا  سِیرا بالی ٕ٘ا٘هٜ بٛا، اٚ ٘یش اػتزاف 

وزا وٝ اآلٖ حك آضىار ضه، پس ار ٘بٛا یٛسف)ع( ٞٓ بٝ اٚ ییا٘ت وزاٜ است  آیا 

ٌٙاٞی یٛسف)ع( اػتزاف وٙه ٚ یٛسف را سٚاتز اس س٘هاٖ آساا  تٛا٘ست سٚاتز بٝ بی ٕ٘ی

قٛر وٝ بزیی ٔفسّزاٖ بٝ ٕٞاٖ -ز اٚ تٛبٝ وزاٜ بٛا ٚ ٔٛحّه ضهٜ بٛاوٝ اٌوٙه! یا ایٗ
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رسا٘ه، چزا لبُ اا٘ست وٝ یهاٚ٘ه ویه یائٙاٖ را بٝ ٘تیدٝ ٕ٘یٚ ٔی -وٙٙه آٖ اضارٜ ٔی

ٌٙاٞی ٚ  اػتزاف ٌٙاٞی یٛسف اػتزاف وٙٙه، سِیرا بٝ بیاس آٖ وٝ سایز س٘اٖ بٝ بی

آیه، تٛا٘ست بىٙه، آ٘هٝ اس آیات بز ٔیوٝ ٔی٘ىزا؟ چٖٛ ایٗ ػُٕ، حهالُ وار  بٛا 

 ضٛا  ا  وٝ االِت بز تٛبٝ ٚ پطیٕا٘ی سِیرا باضه، ایهٜ ٕ٘یٞی  ٘ىتٝ

-است وٝ ٘فس ٔٗ بٝ به  أدز ٔدی   حؿزت یٛسف)ع( ٘فزٔٛاٜ 25ار ٔٛرا آیٝ .3

اٞٙهٜ بٝ به  است  ِذا ار ااأٝ است: قبیؼت ٘فس آأی بسیار فزٔاٖ وٙه  بّىٝ فزٔٛاٜ

فزٔایه: اٌز یهاٚ٘ه رحٓ ٘ىٙه، ایٗ ٘فس أارٜ یٛاٞده بدٛا ودٝ سزاسدز      یٛا ٔی سرٗ

ٚخٛا ا٘ساٖ را فزا یٛاٞه ٌزفت  ٚ ضایه بتٛاٖ اس ایٗ رحٓ پزٚراٌار بٝ یٛسف)ع( بدٝ  

اسدت ٚ فمدف ضدأُ    یهاٚ٘ه آٖ را بٝ ٚ  ٘طاٖ اااٜ 55ٕٞاٖ بزٞا٘ی یاا وزا وٝ ار آیٝ 

چٝ ار احٛاَ ٕٞسز ػشیش ست  حاَ با ذوز آٖحاَ بٙهٌاٖ یاظ ٚ یاِع ٚ ٔرَّع اٚ

با ایٗ بارِ تٛحیده   « اِّا ٔا رحٓ ربّی»تٛاٖ ا٘تظار ااضت وٝ ایٗ آیٝ ٌفتٝ ضه، چٍٛ٘ٝ ٔی

 وٝ اارا، اس سباٖ ٚ  بیزٖٚ آٔهٜ باضه 

ٌداٞى    ضیٜٛ یاغدى اسدت   ،ٞاى ٔرتّف یه ااستاٖ ضیٜٛ لزآٖ ار بیاٖ لسٕت .4

ٌداٞى    ٕ٘ایه وٙه ٚ آٖ را بٝ فٟٓ یٛا٘ٙهٜ ٚاٌذار ٔى ٔىٞایى اس ااستاٖ را حذف  لسٕت

وٙه وٝ ٞز وهاْ ٔزبٛـ بٝ ٌٛیٙهٜ ایٍزى اسدت ٚ ایدٗ    اٚ سرٗ را ار وٙار ٞٓ ٘مُ ٔى

 ٝ ودار ا٘دهاسا ٚ بدا تدهبز ار آیدات لزآ٘دى        ٕٞٝ بزاى آٖ است وٝ ضٙٛ٘هٜ ذٞٗ یٛا را بد

تدز   سیاق ِفظیِ ایٗ آیات ٘شایهرغِٓ ایٗ وٝ  تٛاٖ ٌفت بٝ  ٔیٔكاِخ ٘اٌفتٝ را ٘یش بفٟٕه

بٝ ایهٌاٜ ٔفسّزاٖ ٚخٝ اَٚ است، با تٛخّٝ بٝ ٘ظز اوثزیت تفاسیز فدزیمیٗ ٚ بدا تفىّدز ٚ    

ٌز  ٔفسزاٖ ٚ پذیزش االیُ ٚ بزاٞیٗ ٔٙكمی آ٘اٖ ٚ سیاق ٔؼٙدٛ   اثبات تأُّٔ ار ضیٜٛ

ٚ  ییا٘دت  ارستی یٛسف)ع( بٛاٜ ٚ آ٘ىٝ بٝ  ٔدٕٛع آیات سٛرٜ، ٌٛیٙهٜ ایٗ اٚ آیٝ بٝ

٘طهٜ، ػشیش است ٚ ایٗ یٛسف است وٝ با ایٗ بیاٖ سیبا اػالٖ بزائت یٛا را اس ییا٘دت  

ٗ    وٙه ٚ اٚست وٝ وٛچده بٝ ػشیش ٔػز آضىار ٔی بدارٜ اس اٚ بدزٚس    تدزیٗ ٌٙداٞی ار اید

اسدت  ٚ تدأّّٔی اریدٛر ار آیدات ٔطدرّع      ٘ىزاٜ ٚ بّىٝ بٝ اٚ ظّدٓ ٚ ییا٘دت ضدهٜ    

هٌاٜ ٔٙافات با ٔماْ ػػٕت یٛسف)ع( ٘هارا ٚ ضدأٖ یٛسدف   ساسا وٝ ٘ٝ تٟٙا ایٗ ای ٔی
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آٚرا، بّىٝ ایهٌاٜ ٔمابُ، ضأٖ فزا ظدآِ ٚ ییا٘دت وٙٙدهٜ بدٝ ایدٗ پیدأبز       را پاییٗ ٕ٘ی

بزا وٝ بدا آ٘هدٝ اس اٚ ار ایدٗ سدٛرٜ بدٝ      غهّیك را تا حهّ  )بٝ ٔثابٝ یه ٔٛحّه( باال ٔی

 است، ٔٙافات اارا ٕ٘ایص ٌذاضتٝ ضهٜ

 

 کتابىامٍ 
 

 تا تشخوِ هحوذ هْذٕ فَالدًٍذ قّرآّن کّريم 

 تّ٘رشٍت، اًتطّراسات    ، روح المعبنى فى تفسيّر القّرآّن العّظيم (،ق1415،)س٘ذ هحوَد ،آلَسى

 .داسالىتة العلوِ٘

 ًٖا. خا، تٖ ، تٖالتحّريّر و التنويّرتا(،  اتي عاضَس، هحوذ تي طاّش، )ت 

 ( ،ٍ1419اتي وث٘ش دهطمى، اسواع٘ل تي عوش)داسالىتة العلوّ٘رٔ،   ت٘شٍت، تفسيّرالقّرآّن العّظيم،،  ق

 . هٌطَسات هحوذعلٖ ت٘ؿَى

 ( ،1415تغذادٕ، عالء الذٗي ،)ت٘شٍت، داسالىتة العلوِ٘، ت٘شٍت.لجبة التّمويلق ، 

 ( ،1420تغَٕ، حس٘ي تي هسعَد ،)ت٘شٍت، داس اح٘اء التشاث.معبلم التنزيلق ، 

 (،1423تلخٖ، هماتل تي سل٘واى ،)ت٘شٍت، داس اح٘اء التشاث.تفسيّر مقبتلق ، 

 ( ،1418ت٘ؿإٍ، هحوذ تي عوش ،)ت٘شٍت، داس اح٘اء التشاث.انوار التنزيلق ، 

  ،ٖتفسيّر سوره يوسفخَادٕ آهل/CD 21. 

 ،ت٘شٍت، داسالفىش.روح الجيبّن تا(، تٖ) حمٖ تشٍسَٕ، اسواع٘ل ، 

 (،ٖ1418صح٘لٖ، ٍّثِ تي هػطف ،)داسالفىش الوعاغش.دهطك،  -، ت٘شٍتالتفسيّر المنيّرق 

 (،1414صهخطشٕ، خاس اهلل هحوَد تي عوش،)الكشبف عن حقبئق غوامض التنزيل و عيوّن  ق

 ، لن، دفتش تثل٘غات اسالهٖ، چاج اٍل.االقبويل فی وجوه التبويل

 لن، وتاتخاًِ آٗٔاهلل هشعطٖ ًدفى.  الدرالمنثور فی تفسيّرالمّمثور  ق(،1404الذٗي،) سَ٘طى، خالل ، 

  ٖهحوذ،)غادل ، شاًٖ تطاسات فشٌّگ اسالهى. الفّرقبّن فی تفسيّر القّرآّن ثبلقّرآّن ش(،1365ْت  ، لن، ًا
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 لّرن، ًطّرش   جمبل انسبنيّت يب تفسيّر سوره يوسفش(، 1364اهلل،) آتادٕ، ًعوت غالحٖ ًدف ،

 داًص اسالهٖ، چاج ٗاصدّن.

 (،1374طثاطثاٖٗ، س٘ذهحوذحس٘ي،)تّرالش   ، تشخوِ س٘ذ هحوّرذ الميزاّن فی تفسيّر القّرآّن ش

  هَسَٕ ّوذاًٖ، لن، دفتش اًتطاسات اسالهٖ ٍاتستِ تِ خاهعِ هذسس٘ي.

 (،1417طثاطثاٖٗ، س٘ذهحوذحس٘ي،)دفتش اًتطاسات اسالهٖ  لن، الميزاّن فی تفسيّر القّرآّن، ق

 ٍاتستِ تِ خاهعِ هذسس٘ي.

 (،1360طثشسٖ، فؿل تي حسي ،)مجمع الجيبّن فی تفسيّر القىّرآّن ش ِ سّر٘ذ ّاضّرن    ، تشخوّر

 تٖ، تْشاى، اًتطاسات فشاّاًى.سسَلٖ هحال

 (،1372طثشسٖ، فؿل تي حسي ،)تّْرشاى، اًتطّراسات    مجمع الجيىبّن فىی تفسىيّر القىّرآّن،    ش

 ًاغشخسشٍ.

 (،1377طثشسٖ، فؿل تي حسي ،)تطاسات دًاطگاُ.جوامع الجبمعش شاى ٍ هذٗشٗت حَصُ لن، ًا  ، ْت

 (،1412طثشٕ، هحوذ تي خشٗش ،)ت٘شٍت، داسالوعشفِ.، جبمع الجيبّن فی تفسيّر القّرآّنق 

 اًتطاسات اسالم تْشاى، ، اطيت الجيبّن فی تفسيّر القّرآّن ش(،1378)، ط٘ة، س٘ذعثذالحس٘ي  . 

 (،ِ1415عشٍسٖ حَٗضٕ، عثذ العلٖ تي خوع ،)تطاسات اسواع٘ل٘اى. ،تفسيّر نور الثقلينق  لن، ًا

 ( ،1420فخش ساصٕ، هحوذ تي عوش ،)ت٘شٍت، داس اح٘اء التشاث.مفبتيح الغيتق ، 

 (،1368لوٖ هطْذٕ، هحوذ تي هحوذ سؾا ،)تْشاى، سّراصهاى  کنزالدقبئق و ثحّرالغّرائتش ،

 چاج ٍ اًتطاسات ٍصاست اسضاد اسالهٖ.

 (،1367لوٖ، علٖ تي اتشاّ٘ن ،)لن، داسالىتاب.تفسيّرالقمیش ، 

 (،1336واضاًٖ، هالفتح اهلل ،)تْشاى، وتاتفشٍضٖ علوٖ.منهج الّصبدقينش ، 

 (،1408گٌاتادٕ، سلطاى هحوذ ،)ت٘شٍت، هؤسسِ االعلوٖ.ثيبّن السعبدهق ، 

 (،1374هىاسم ض٘شاصٕ، ًاغش ،)تْشاى، داسالىتة اإلسالهٖ.تفسيّر نمونهش ، 

 (،1371ه٘ثذٕ، سض٘ذالذٗي،)اه٘شوث٘ش. ، تْشاى، اًتطاساتکشف االسّرار و عده االثّرارش 

 
 
 



 

 



 07      سوره یوسف)ع( در تفاسیر فریقین 25و  25پژوهشی تطبیقی در آیات 
 

 

 


