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نگاه عرفـانی و هنـري بـه    » هلثالثابۀالنو«، در ترین تفسیر بر مذاق صوفیانهالدین میبدي مؤلف معروفرشید
. در این میان هاي صوفیانه تفسیر کرده استموز و تأویلها را به یاري رپیامبران دارد و آنهايهآیات قرآن و قص

هـاي مختلـف ،   ها در موقعیتها و قرار گرفتن شخصیتموضوعات و صحنه،داستان حضرت یوسف به دلیل تنوع
هاي صوفیانه است. گاهی وقایع مطرح شده در این ها و استنباطگیري تأویلهاي مناسب براي شکلیکی از عرصه

کند و همین ویژگی دست مایـۀ عـارف صـاحب    ر از ظاهر و صورت واقعه داللت میی و مفاهیمی فراتقصه بر معان
هایی دسـت بزنـد   ر اساس ذوق و سلیقۀ خود به تأویلذوقی چون میبدي گشته و موجب آن شده است که وي ب

د. به همین دلیـل  همساز نباشکه گاه چندان با مضمون این داستان و مطابق آنچه در قرآن آمده است همگون و 
هـایی همـراه اسـت و بـه     ها و ابهـام با لغزشهایی که دارد گاه ها و جاذبههاي وي به رغم زیباییها و تأویلتفسیر

ایـن مقالـه کوشـیده    ، محملی قرآنی یا حدیثی معتبر یافت.ها به صورت مستقیمراي برخی از آنتوان بندرت می
، تفسـیر  االسـرار، ضـمن تبیـین مـوارد لغزشـی     بدي در نوبت سوم کشفء و نظرات میاست تا با نقد و بررسی آرا

صحیحی از آیات مورد بررسی ، با کمک از متن قرآن و نیز تفاسیر معتبر دیگر ارائه دهد.
.، یوسف (ع)، تأویل ذوقیهالثالثۀالنوبمیبدي، کشف االسرار، : هاهکلیدواژ
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مقدمه
در توانـد مـی کـه ايتاثیر ویژهبه علّت وهاي قرآن است سوره یوسف یکی از پر رمز و رازترین سوره

سرشـار  نامیده اسـت. » احسن القصص«خداوند آن راداشته باشد،تکمیل نفس و تعلیم و تربیت انسان
هاي عرفانی و اخالقی موجب شده است که مورد توجه خاص عرفـا و اهـل   بودن آیات این سوره از نکته

ها، صدها تفسیر و تأویل بر آن نوشـته شـود و نیـز بـه دلیـل      ر طول قرنه و شهود قرار گیرد و دمکاشف
ران از   اهمیت خاصی که در تبیین رفتار و سلوك فردي حضرت یوسف(ع) دارد بسیار مورد توجـه مفسـ

الدین میبدي قرار گرفته است .جمله رشید
یـات را در سـه   سـت، آ االسـرار ا سف، همچنان که روش کلی او در کشـف میبدي در تفسیر سورة یو

نوبت اول: ترجمه تفسیرى و معناى ظاهرى آیه است؛ نوبت دوم: بیان وجوه معانى، کند. نوبت تفسیر می
نوبت سوم: بیان رمزها و اشـارات  قرائت، اسباب نزول، بیان احکام، روایات و اقوال صحابه و تابعان است؛ 

) 259: 1384(علـوي مهـر؛   .استه شدهگرفتو لطیفى است که از روح عبارات برعرفانى و نکات ظریف 
این ویژگی در تفسیر داسـتان در نوبت دوم، وجه غالب تفسیر به شیوة نقلی و توجه به اسرائیلیات است.

و وجـه غالـب   پـردازد ت سوم هم بیشتر به تأویل آیات میگیرد. در نوبیوسف زیاد مورد استفاده قرار می
/ 1: 1381.(قاسـم پـور،  استهیسخنان صوفيبر مبناالتشیهم تأویمفسر است؛ گاهیذوقلیتأوآن،

288(
انـد. در  تفاسیر مختلفی بـه دسـت داده  در طول تاریخ زبان و ادب فارسی،اهل ادب و ذوق و معرفت،

االسرار ـ به ویژه در نوبت سوم ـ با مشرب کامالً عرفانی، به اعتبار روح و جـوهر    ها، تفسیر کشفمیان آن
میبــدي در نوبــت ســوم کتــاب خــود، آیــات قــرآن را تأویــل فــردي دارد.نحصــربه خــاص آن، مقــام م

هاي میبدي در کتابش، عمدتاً بـه دو صـورت ذوقـی و تطبیقـی     تأویل)177: 1374نژاد، کند.(انزابیمی
گیرد و تابع قانون و قاعدة خاصی نیست، اما در تأویل است. تأویل ذوقی بر مبناي ذوق مفسر صورت می

کند آیات را با اصول تصـوف تطبیـق دهـد و در واقـع از رهگـذر آیـات قـرآن،        ی، مفسر تالش میتطبیق
)1/275هاي عرفانی را بازخوانی کند.(قاسم پور،بی تا: اندیشه

اساساً اهل عرفان براي درك حقایق از جمله حقایق قرآنی، روش بحث و استدالل را کنـار گذاشـته   
ت قـرآن کـریم را   انـد و آیـا  یافت هاي باطنی و ذوقی روي آوردهروش در(نه اینکه منکر آن باشند) و به

هاي ذوقی خـود  ندارند و صرفاً آن را به دریافتکنند و تالشی براي اثبات نظرات خودتفسیر و تأویل می
همان طور که تنزیل اصل قرآن بر پیامبر صـلی اهللا  «گوید:می» الدین عربیمحی«کنند، مثالًمستند می

ابن ».( گیردقلوب مؤمنان از ناحیه او صورت میو آله از پیش خداوند بوده، تنزیل فهم قرآن نیز بر علیه 
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داننـد. مـی » تفسـیر بـه رأي  «روش را بیشـتر  ) لـذا مفسـران علـوم رسـمی ایـن     279/ 1: 1368عربی،
)2/337: 1388(معرفت،

اما صرف اخالقـی  ، هنري استهاي شخصی عرفا در آثار صوفیانه اگرچه زیبا وها و استنباطبرداشت
توانـد مـا را از   و فرهنگی آنها ـ نمـی  و تعلیمی بودن این آثار ـ و البته در نظر داشتن جایگاه واالي ادبی  

احتجاج شخصی درباره زیرا استنباط و تنقید و تحقیق در اصالت اخبار و روایات منقول رویگردان سازد،
ه رأي دانست و از همین رو صواب و ناصواب هر دو در تفسـیر  هاي قرآنی را باید تفسیر بمضامین و قصه

هـا و  هـا و کـژي  این روي براي بررسی و سـنجش راسـتی  به رأي موجود و در هم سرشته شده است؛ از 
معتبر نبوي و ها وجود دارد، عالوه بر نص قرآنی از احادیثهایی که در تفسیر قصهها و نادرستیدرستی

ن گرفت.می توااهل بیت او یاري 
هـا، قـرار گـرفتن    از طرف دیگر قصۀ حضرت یوسف در قـرآن بـه دلیـل تنـوع موضـوعات و صـحنه      

هـا بـوده و برخـی از آیـات     تـرین قصـه  ترین و آموزندهختلف یکی از جالبهاي مها در موقعیتتشخصی
ل   است. لذا به علت داشتن این ویژگیمربوط به آن بسیار بحث انگیز  تفاسـیر  ها در طـول تـاریخ متحمـ

انـد؛ دامنـه   هاي متعدد و مختلفی بیان کـرده و مفسرین شیعه و اهل سنت دیدگاهگوناگونی شده است 
نجا پیش رفته است که متأسفانه بسیاري از مفسران، بدون تدبر در سیاق آیـات و عـدم   به آاین بحث تا 

بوده و با از شأن آن حضرت اند که دور ري را به حضرت یوسف(ع) نسبت دادهدقت در ارجاع ضمایر، امو
.  عصمت نبوي ایشان سازگاري ندارد
سـازي، در پی برجسـته هاي ذوقی میبدي،ها و تأویلبررسی برداشتاین مقاله کوشیده است ضمن 

.سف در متن کشف االسرار وجود داردهایی باشد که در تفسیر سوره یوو تصحیح کژينقد 

]3): آیه 12[سوره یوسف (-1
نُ  َٓن َو اْن ُكْنَت مِ َحنْ لَْیَك هَذا الُْقْر ْنا ا ْوَح ْحَسَن الَْقَصِص ِبام  َلَْیَك  ِ لَِمَن الْغاِفِلنيَ نَُقص ِ ْ .ْن قَ

کنیم، میو وحی کردیم بر تو حکایت: ما بهترین سرگذشت را به موجب این قرآن که بر تترجمه
و تو بی تردید پیش از آن از بی خبران بودي . 

اي که کند، نکتهمعرفی می» احسن القصص«ق به عنوانقرآن داستان حضرت یوسف(ع)را در آیۀ فو
؟ چیست» احسن القصص«در این آیه مطرح است این است که مقصود از 

اند که برخى از ایـن وجـوه علمـى    مفسران، وجوه گوناگون در مورد برترى داستان یوسف ذکر کرده
این داستان برتر اسـت؛ زیـرا دربردارنـده یـاد مالـک و      اند:برخى گفتهاردصرفاً جنبۀ استحسان دنبوده،
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مملوك و عاشق و معشوق و حاسد و محسود و یاد حبس و آزادى و یاد صـالحان و شـیاطین و عفـت و    
سـال) بـه   80و به قولى 40اى است که از بدایت تا نهایت روزگارى دراز (ستر و تعبیر خواب و نیز قصه

: 1376دارد، خـالى اسـت.(میبدي،   و گفته شده: چون از امر و نهى که دل را مشـغول مـى  طول انجامید
)236/ 6؛ ابوحیان:5/4

سبب جامعیت و کامل بودن آن است؛ چون به همه زوایاى زندگى حضرت اش به برترى«اند: و گفته
)203/ 12زحیلی :».( السالم پرداخته استیوسف علیه

ها ین سوره ذکر شده است که اغلب آ نبودن ا»احسن القصص«، وجوهی برايدر تفاسیر عرفانی نیز
شـود؛ یعنـی   ن به قصۀ عاشق و معشوق تـأو یـل مـی   گاهی از آشود.قصه مربوط میعاشقانهمضمون به

ذکـر محبـت   تسمیۀ این قصه به احسن القصص آن اسـت کـه در ایـن قصـه،    .«عشق یعقوب به یوسف 
اي صۀ غریب و عجیب؛ زیرا که ایـن قصـه  یق مودت از این قرفتن در طراست با حبیب و عبرت گحبیب

صۀ جمـال یوسـف و عشـق    محبوب ؛ یعنی قاست که در وي است بیان طالب و مطلوب و نشان محب و
)30: 1364الدین فراهی، معین»(یعقوب.

حسـن  نحـن نقـص علیـک ا   «گذاري به اعتبار عشق زلیخا به یوسـف(ع) نیـز هسـت:    و البته این نام
ـو ایضـاً محبـت یعقـوب و یوسـف      اي نحن نقص قصه العاشق و المعشـوق، یوسـف و ز لیخـا   القصص؛

: 1366(روزبهـان بقلـی،   » الن قصه العشق احسن القصص عند ذوي العشـق و المحبـه.  ـعلیهماالسالم  
92-91(

یه باشـد. او  میبدي نیز در تفسیر این آیه سعی کرده که تأویل آیه، مطابق با اندیشه و مشـرب صـوف  
ضمن توجه به حب و عشق عرفانی، بر آن است که موضوع اصلی این قصه، عشـق اسـت و در خصـوص    

گویـد:  موجود در این سوره اشاره کرده می، به راز و نیاز عاشقانۀ »احسن القصص«گذاري این قصه به نام
اى درد زدهصالسـت، اى که قصه یوسف است، قصه عاشق و معشـوق و حـدیث فـراق و و   چه نیکو قصه«

اى باید کـه  عاشقى باید که از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد، سوختهباید که قصه دردمندان خواند،
)11/ 1376:5میبدي، »( سوز حسرتیان در وى اثر کند.

اي «گویـد:  می توان مشاهده کـرد؛ آنجـا کـه مـی    القضات به وضوحهمین وجه را در تمهیدات عین
»یحبهم و یحبونَـه «زیرا که نشانچرا احسن القصص آمد؟ـعلیه السالم  ـه قصۀیوسفدوست دانی ک

ن    « آنگاه خبر یابى که آیت » یحبهم و یحبونَه«از سرّ دارد.  مـ ا أَو یـحا و وما کَانَ لبشَرٍ أَن یکَلِّمه اللَّه إِلـَّ
لَ ررْسی ابٍ أَوجاء حرو یمکح یلع شَاء إِنَّها یم هبِإِذْن یوحولًا فَیترا روى نماید و بیان این جمله با تـو  »س

چیست. انگبین و شکر بزبـان گفـتن   جمله ترا بنماید و تو ببینى و بدانى که» طه«بگوید، و یا در نقطۀ
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و نـام  بودن لیلـى دیگـر اسـت،   عاشق دیگر باشد، و بچشم دیدن دیگر باشد، و خوردن و چشیدن دیگر.
در » یحبونـه «بـا  » یحـبهم «جـوانمردا  و قصۀ مجنون بر وى خواندن و شنیدن دیگـر. بردن لیلى دیگر،

)  130: 1373، القضات(عین» » ! ! !و ال زحمۀ فى البین«خانه هم سرّ شده است خلوت
گویـد:  است، مـی سوره مائده 54رگرفته از آیۀ ) که بیحبهم و یحبونَهدر مورد مفهوم(»القضاهعین«
در؛ همچنـین )279همان :(»ربیقلبیرأي... ببینمراخوداونورِدردهد،قربتخودبهراماچون«... 

مقـدس امريراآناست،پروردگارسويازعشقآغازاثباتبرتأییديکهآیههمانبهاستنادباجایی،
زلـل هرگونـه ازمنـزّه امريانسان،بهنسبتالهیعشقکهگونههمانکهاستاعتقاداینبروداندمی

اخبـار ضمنِکهاستدوستاینواقع،درواستنقصوعیبازتهیومقدسنیزانسانمحبتاست،
)111: همان (.)یحبونه(استدادهگواهینیزآدمیمحبتبه،)یحبهم(خودمحبت

آمیز بر فضاي قصه و وجود اسرار و رموز عشـق در  ۀ عاشقانه و محبتاحاطۀ همین جنبدر حقیقت،
انزل علیه سوره یوسف لما فیه من رموز المحبـه  «آن است که موجب شده این نام بر سوره اطالق شود: 

)3: 1319غزالی، »(و اسرارالمودة و روي انه الجل هذا قا ل اهللا تعالی احسن القصص.
مـی  متناسـب بـا مـاجراي داسـتان    » احسن القصـص «گذاري سوره را به بنابراین اکثر مفسر ان نام

بـودن ایـن   » احسـن القصـص  «عربی، با برداشتی عرفانی و متفـاوت، انند؛ اما در تفسیر منسوب به ابند
سوره به اعتبار ظاهر و باطن آن تلقی شده است. بر اساس این برداشت، چون لفظ و ترکیب آیـات ایـن   

و ظاهر معناي آن مطابق با واقع و باطن معنایش دال بر صورت سـلوك و بیـان   سوره داراي اعجاز است
حال سالک است و از این رو انطباق و وفاق کامل و تام با سـایر قصـص سـلوك الـی اهللا دارد، ایـن نـام،      

)1368:1/587عربی، مناسب سوره انتخاب شده است.(ابن
طابق با نظر عرفا فقـط بـه جنبـۀ عشـقی ایـن      رشید الدین میبدي نیز مشود؛چنان که مشاهده می
رازگونگی و نیز شکوه وبدیهی است که داستانی با آن همه وسعت و عظمت،داستان توجه داشته است.
ایـن  «عزت آفرینی و تقوا؛ فقط بـه صـورت داسـتان عاشـقانه مطـرح شـود؛       با آن همه پیام  پارسایی و

هـدف سـعی   پـردازان بـی  ولی داستانکشد؛به تصویر میداري را داستان چهرة یک انسان کامل و امانت
زده اي شاعران هم بـه آن دامـن  ی بسازند و پارهاند که از این سرگذشت آموزنده، یک داستان عشقکرده

انـد؛ در صـورتی کـه قـرآن     آن را یک ماجراي عشقی جلوه دادهاند و چهرة واقعی مسأله را مسخ کرده و
رده و در فرازهـاي داسـتان   مهار نفس براي جوانان بشریت معرفی کحضرت یوسف(ع) را حجت عفاف و

و قرآن کـریم آن را  از این رداري و ایمان را منعکس کرده است.هاي عفت و خویشتنترین درساو عالی
نامیده است. در این داستان، یوسـف بـه عنـوان قهرمـان پارسـایی و      » القصصاحسن«ها بهترین داستان
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ر به حفـظ نفـس از فحشـا و گنـاه     شده است. او حجت بر این است که هر انسانی قاددامنی معرفی پاك
پـرده بـا ریـزه    زوایاي ماجراي عشق و عاشقی را بـی قدرت بیان و اعجاز قرآن چنان است که تمام .است
مانـد و هـیچ   نی و تقوا بر عشق مجازي محفوظ میدامکند که حاکمیت پاكهایش طوري بیان میکاري

کند .اس نامطلوبی در شنونده ایجاد نمیگونه احس
جا بیان شده است. در صورتی که مـاجراي دیگـر   داستان یوسف برخالف داستان سایر پیامبران یک

هاي مختلف قرآن پخش گردیده است؛ به خـاطر اینکـه   پیامبران به صورت فرازهاي جداگانه و در سوره
دهـد  هم دارد در صورتی نتیجۀ کامل میسی که باتفکیک فرازهاي ماجراي یوسف با توجه به پیوند اسا

)4/36: 1389پور،.( بهرام»که یکجا و یکپارچه ذکر شود
د بـه  ابتدا بای،ارائه دهیم»احسن القصص«از تفسیرقابل قبولیحال اگر بخواهیم یک نظر اجمالی و 

هـاي  ها و داسـتان که؛ قصههاي قرآنی بپردازیم: ذکر این نکته ضروري است بیان دالیل و ذکر ایراد قصه
منقول در کتب دینی صرفاً جنبه آموزشی و عبرت پـذیري دارد و بـراي بیـان مسـائل اخالقـی و عـالی       

رسـد  بـه نظـر مـی   انسانی است تا از این راه انسان عبرت آموز به خودسازي و معرفت دینی نائل گـردد.  
در واقـع، قـرآن   پـردازي اسـت.  ي و افسانهسازا مبارزه با تحریف حقایق، اسطورهههدف از بیان این قصه

هـاي پیشـینیان از طریـق قصـۀ خلقـت آدم، طوفـان نـوح،        د با نقل درست رویـدادها و سرگذشـت  مجی
بـه اثبـات حقـایق و    سرگذشت ابراهیم، موسی، یعقوب، یوسف، ذکریا، یحیـی و عیسـی(علیهم السـالم)   

بـر  » کهف«13و » قصص«3از جمله : هاي موجود در عهدین پرداخته است. (در آیاتیتصحیح تحریف
کالم آسمانی، پرداز عالم هستی در خداي تعالی تأکید شده است.) قصهحقانیت قصه هاي قرآنی از زبان

لِ أَنْباءمنْعلَیکنَقُصکُالو« ها را براي پیامبر(ص) چنین بازگو کرده است:هدف از بیان داستان الرُّسـ
این بیان بنابر) » 120)/11(هود(للْمؤْمنینَ.ذکْرىوموعظَۀٌوالْحقُّهذهفیجاءكوفُؤادكبِهنُثَبتما

استوار و آشکار، سه هدف براي این کار منظور شده است: قـوت قلـب بخشـیدن بـه پیـامبر اکـرم(ص)،       
هـا و عواقـب اعمـال    د سرگذشتقت، پند و موعظه و یادکرآشکار ساختن راه درست و طریق حق و حقی

پیشینیان براي مؤمنان.
در .از معتبرتـرین داستانهاسـت  ،داستان حضرت یوسف از سرچشمه وحـی پس در کنار این دالیل،

یـاد  »احسن القصـص «شود. لذا از آن بهمطرح میترین جهاد است،این داستان، جهاد با نفس که بزرگ
سراسر نشانه و پند است براي کسانی کـه گـوش   ـرآن آمدهبه شکلی که در قـداستاناین شده است.

تـرین مضـامین اخالقـی و    ن، عـالی الي ایـن داسـتا  درالبـه شنوا و چشم حقیقت بین و قلب پاك دارند.
کنـد:  هـا آشـنا مـی   داستان یوسف، ما را با شخصیت و سرنوشت دو گـروه از انسـان  تربیتی نهفته است.
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اند و و خود را به دست تواناي حق سپردهکل به خدا را به دست گرفته گروهی که پرچم ایمان، تقوا و تو
در همه حال از او طلب فیض دارند و گروهی دیگر که دیو نفس روحشان را به زنجیر کشیده و به خـود  

مقیوادي برهوت حسـد، شـهوت و غفلـت    هواي نفس هستند و چشم بسته درةرددشان ساخته است. ب
، خجلـت و  عاقبـت گـروه دوم، سـرافکندگی   ه اول، عزت، بزرگی و وصال اسـت و تازند. سرنوشت گرومی

پشیمانی .
، والیـت خـدا بـر    فهماند که از جمله عوامل سیادت و سروري حضرت یوسـف(ع) این قصه به ما می

داري ایشـان از گنـاه بـود، زیـرا     بردن حضرت به خداوند و اسـتعانت از او و خویشـتن  بنده مؤمنش، پناه
)2)/ 65(طالق (»و من یتَّقِ اللَّه یجعل لَّه مخْرَجاً.« :فرموده استخداوند 

ها ، آیه را فقـط بـر اسـاس ذوق    هاي قرآنی براي ایراد قصهلهانصافی است که با وجود این ادپس بی
هاي زیبـایی ایـن  معروف با در نظر داشتن تمام جنبهشخصی تأویل کرد. البته بعضی از مفسران نامی و 

فرمایـد:  انـد؛ عالمـه طباطبـائی مـی    گذاري این سوره ارائـه داده داستان تأویالت مناسبی در خصوص نام
زیرا اخالص توحید او را حکایت نموده و والیت خداى سـبحان را  داستان یوسف بهترین داستان است،«

نمـوده، از  سازد، کـه چگونـه او را در راه محبـت و سـلوك راهـش تربیـت       اش مجسم مىنسبت به بنده
حضیض ذلت به اوج عزت کشانید، و دست او را گرفته از ته چاه اسارت و طناب بردگى و زندان عذاب و 

سرایى) باشد بـاز هـم سـرائیدن قصـه     شکنجه به باالى تخت سلطنت بیاورد. و اگر به معناى مصدر(قصه
اى عاشقانه اسـت طـورى   یوسف به آن طریق که قرآن سروده، بهترین سرائیدن است، زیرا با اینکه قصه

طباطبـائی ،  »(تـر از آن بسـراید.  تر و پوشـیده بیان کرده که ممکن نیست کسى چنین داستانى را عفیف
1374:11 /102(
بودن قصۀ یوسف » احسن القصص«ها نیز یکی از وجوهان خوش داستان و عاقبت نیک شخصیتپای

د اسـت،  ترین جهااستان جهاد با نفس که بزرگاین ددر«است که در تفسیر نور، بدان اشاره شده است: 
رسـد.  ومـت مـی  هاي داستان، خوش عاقبت می شوند؛ مثالً یوسـف بـه حک  مطرح می شود... تمام چهره

.دل یابـد آورد. کشور قحطی زده نجـات مـی  پدر نابینا، بینایی خود را به دست میکنند.برادران توبه می
) 22/ 6: 1379(قرائتی،.» شوددیل میها به وصال و محبت تبها و حسادتتنگی

جالب است که خود میبدي نیز در پایان تفسیر سوره یوسف در شأن این داسـتان سـخنان زیبـایی    
اى نیست کـه رب العـزّه در ابتـداء    این است خاتمه قصه یوسف(ع) و بزرگوارتر از این قصه«گفته است: 
لَقَد کانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ لأُولی «و در آخر سوره گفت: » قَصصِنَحنُ نَقُص علَیک أَحسنَ الْ«سوره گفت: 

ه عبرتهـا و پنـدها اسـت، همـه      در اول گفت نیکوترین قصه» الْأَلْبابِ ها است و در آخر گفت در این قصـ
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و » هِم نَبأَ نُوحٍو اتْلُ علَی«هاى پیغامبران که بیان کرد واسطه در میان آورد چنانک در قصه نوح(ع): قصه
أَ ابنَـی آدم    «و در قصه پسران آدم(ع) » و اتْلُ علَیهِم نَبأَ إِبراهیم«در قصه ابراهیم(ع)  نَبـ هِملَـیاتْـلُ ع و« ،

نَحنُ «چون بقصه یوسف(ع) رسید واسطه از میان برداشت اضافت با خود کرد، بیان آن و ذکر آن گفت: 
 کلَیع صِنَقُصنَ الْقَصسی الْأَلْبـابِ «و در آخر گفت » أَحأُولرَةٌ لبع هِمصی قَصکانَ ف میبـدي ،  » ...». لَقَد)

1371 :5 /153(

]20): آیه 12[سوره یوسف (-2
ٍس َدراِمهَ َمْعُدوَدٍة َو  ْوُه ِبثََمٍن َخبْ نَ َو َرشَ ِه ِمَن الزاِهِد .اكنُوا ِف

رغبت بودند.درهمی، فروختند و نسبت به او بیبهاي ناچیزي، چند: و او را به ترجمه

بودند؛ در حالی که با مطالعـه  کند که فروشندگان یوسف برادران اومیبدي در ذیل این آیه بیان می
اند ایـن سـخن رد   یلی که تفاسیر معتبر ارائه دادهو تعمق بیشتر در مفهوم آیات بعد از این آیه و نیز دال

عجب نـه آنسـت کـه بـرادران، یوسـف را بـه       » و شَرَوه بِثَمنٍ بخْسٍ«قوله تعالى: «گوید: ي میشود؛ ومی
بهایى اندك بفروختند! عجب کار سیاره است که چون یوسفى را به بیست درم بچنگ آوردند! عجب نـه  

رگوارى و آنست که قومى بهشت باقى بدنیاى اندك بفروختند! عجب کار ایشان است که بهشتى بدان بز
ملکى بدان عظیمى به قرصى که بر دست درویشى نهادند بدسـت آوردنـد! آرى دولـت بهـایى نیسـت و      
کرامت حق جز عطائى نیست، اگر آنچه در یوسف تعبیه بود از خصائص عصمت و حقایق قربت و لطایف 

الم نهادنـدى،  علوم و حکمت بر برادران کشف شدى نه او را بآن بهاى بخس فروختندى و نه او را نام غـ 
یک ذره از آن خصائص و لطائف بر عزیز مصر و بر زلیخا کشف کردند، بنگر که ملـک خـود در کـار وى    

ما هذا بشَراً إِنْ هذا «چون در باختند! و قیمت وى چون نهادند! و زنان مصر که جمال وى دیدند گفتند: 
کَرِیم لَک42/ 1376:5، يمیبد». ( ار نمودن دارد نه دیدنآرى ک» إِلَّا م(

بیشـتر  اختالف نظر وجـود دارد.  السالم را چه کسانى فروختند،در توضیح اینکه حضرت یوسف علیه
گـردد؛ (  السالم برمىاند: ضمیر به برادران حضرت یوسف علیهالدین میبدي گفتهرشیداز جملهمفسران
3؛  ثعالبى: 3/325؛ بروجردي : 6/350؛  بانوي اصفهانی: 33/ 11؛ ابوالفتوح رازي : 395/ 6آلوسی: 

؛ سـور  672/ 2؛ حسینی شـیرازي : 276؛ حسنی : 302/ 4:؛ جرجانی 131/ 3؛ ثقفی تهرانی : 317/ 
12؛ طبري : 2/181؛ طبرسی : 356/ 1؛ صفی علیشاه : 2/505؛ شریف الهیجی : 1115/ 2آبادي :

از » کثیـر ابن) «11/ 3؛  فیض کاشانی : 25/ 5اشانی : ؛ ک172/ 7؛ طیب: 114/  6؛ طوسى : 101/
گردد، اما بنـا بـه   کند که ضمیر به برادران یوسف برمىنقل مى» ضحاك«و » مجاهد«و »عباس ابن«قول
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گزیند؛ زیرا داند و سپس از میان دو قول، قول نخست را برمىمى» سیاره«، مرجع ضمیر را »قتاده« قول
) بعضى 323/ 4السالم بشارت داده بودند.(دمشقى : پیدا کردن حضرت یوسف علیهسیاره (رهگذران) به

» رهگـذران «بـه  ») کـانوا «و ضـمیر دوم (در  » بـرادران «بـه  ») شـروه «اند: که ضمیر اول (در دیگر گفته
گردد و معناى آیه این است که برادرانش یوسف را به پول اندکى فروختند و رهگذران در خریدنش برمى
یـک از ایـن دو وجـه    میلى کردند تا فروشندگان قیمت را باال نبرند. امـا سـیاق آیـات بـا هـیچ     ر بىاظها

)117/ 11: 1367سازگارى ندارد.(طباطبائى، 

نقد نظریات فوق 
انـد کـه؛ فروشـندگان یوسـف همـان اهـل       اي از مفسران نیزبر این عقیـده برخالف تفاسیر فوق عده
و ماجراي بـرادران در ایـن آیـات پایـان یافتـه اسـت و آنچـه بعـد از ذکـر          کاروانند که او را یافته بودند

؛ 358/ 5؛ جعفـري :  33/ 9شـود .(حسـینی همـدانی :    آمده به برادران یوسف مربـوط نمـی  کاروانیان
/  18؛ فخــر رازي : 169/  5؛ عــاملی : 220/ 5؛ طبرســی : 334/ 7؛ طنطــاوي : 117/ 11طباطبــائی : 

ــی : 162/ 6؛ قاســمی : 434 ــی : 50/ 6؛ قرائت ــارم شــیرازي : 124/ 12؛ مراغ ــی 355/ 9؛ مک ؛ نجف
).8/83خمینی : 

انـد بلکـه   دران حضرت یوسـف(ع) وي را نفروختـه  شود که براآیات قرآن کریم روشن میبا تأمل در
کاروانیان او را از چاه برگرفتند و در مصر فروختند و دلیل بر این ادعا چند چیز است : 

السیارةِ ؛ بعضیلْتَقطْه«اینکه برادران یوسف همه تصویب کردند که او را در چاه پنهان کنند که: . 1
دیگر معنی ندارد که خود آنان بیایند و او را از چاه بیرون آورده و » ها او را برگیرند و ببرند.بعض کاروان

پاورقی )52: 1385به کاروانیان بفروشند. (صالحی نجف آبادي ، 
شود که فروشندگان یوسف همان کاروانیان بودند؛ چون آیه چنین فهمیده مى» 19«ۀ از سیاق آی. 2

ـ   از پنهان کردن او به عنوان یک کاال سخن مى ه گوید و این مناسب با کاروانیان است و ادامۀ آیـه هـم ب
(جعفري ، را فروختنـد. او شود همـان کسـانى کـه یوسـف را پنهـان کردنـد،      اى است که معلوم مىگونه

1376 :5 /358 (
و«بر طبق فرمایش قرآن کاروانیان حضرت یوسف(ع) را از چـاه بیـرون آورده، پنهـانش کردنـد ؛     . 3
رُّوهۀًأَسدي آملی حال چگونه ممکن است که یوسف پنهان شده را ببینند و او را بفروشند. (جوا،»بِضاع

پاورقی)   53: 1385آبادي، ؛ صالحی نجف7/45: 1379،
دیگر لزومی ندارد که پنهانش ،اگر بپذیریم که کاروانیان حضرت یوسف (ع) را از برادران خریدند.4
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کنند زیرا از کسی ترسی ندارند .
فهمد که ضـمیرهاي  سلوب عربی داشته باشد به خوبی میهر کس اندك آشنایی با زبان عرب و ا. 5

گردد  و هـر چـه   ، همه به سیاره بر می»ـ وشروه و کانوایعملون  ـو اسروه  فارسلوا ـ واردهم ـ  « جمع در
هست مربوط به کاروانیان است مأمور دنبال آب فرستادن و پنهان کـردن یوسـف و فـروختن وي و بـی     

ها کار کاروانیان است و از فرزندان حضرت یعقوب(ع) هیچ نام و نشـانی در  رغبت بودن در وي، همۀ این
؛ نجفی خمینی : 105/ 5: قرشی بنابی؛145/ 11؛ طباطبائی :54نیست. (همان :)20و 19این دو آیه (

) . 355/ 9؛ مکارم شیرازي : 83/ 8
بر طبق آیات قرآن، حضرت یوسف(ع) فقط یک بار فروخته شده است نه دو بار ! و قافلـه اي کـه   . 6

ار براداران یوسف او را به ایـن قافلـه   او را در مصر فروختند، نه اینکه یک بیوسف را از چاه به در آوردند،
: 1389فروخته باشند و بار دیگر هم این قافله یوسف را در مصر به عزیز مصر فروخته باشد.(بهرام پـور ،  

پاورقی )56آبادي : ؛ صالحی نجف45/ 7: 1379آملی ، ؛ جوادي58/ 4
یوسف(ع) را از چاه بیرون آورد و فرماید :کاروانی که به مصر می رفتو خالصۀ گفتار اینکه قرآن می

شـود  معلوم مـی » مصرَمنْاشْتَراهالَّذيقالَو:«فرماید و از آیۀ بعد که میهمان کاروانیان او را فروختند 
پس خبري که مخالف ظاهر قرآن اسـت قابـل قبـول نیسـت . لـذا      که کاروانیان او را در مصر فروختند.

اند با استناد به آیـات قـرآن   را فروشندگان آن حضرت معرفی کردهادران تفسیر میبدي و امثال او که بر
. استمردود 

]42): آیه 12[سوره یوسف (-3
ِِّه فَلَِبَث ِيف ال  ْیطاُن ِذْكَر َرب ْساُه الش َِّك فَ ْهَُما اْذُكْرِين ِعْنَد َرب جٍ ِم نُه  ي َظن ِ ِ نَِني .َو قاَل  ْجِن ِبْضَع ِس ّسِ

: و به یکی از آن دو که دانست آزاد شدنی است گفت : مرا نزد صاحب خود یاد کن ، ولی ترجمه
چند سالی در زنـدان  ، در نتیجه(یوسف )را در نزد صاحبش از خاطر وي بردشیطان یادآوري او

.  ماند

وت بـه  جهت کـامالً متفـا  ها است که در دوترین قسمتز سوره یوسف در تفاسیر از پربحثاین آیه ا
بیشـتر اسـت.   اخـتالف نظرهـا   عموماً در آیاتی که مرجع ضمیر مشخص نیست،آن پرداخته شده است.

ی عنْـد   «نتیجه آن زندان که خود خواست ایـن بـود کـه گفـت:     « گوید: میبدي در این مورد می اذْکُرْنـ
کبالعالمین او را عتاب کرد ... یا یوسف تو از ما زندان خود خو»ر اهى آن گه خـالص از دیگـرى   ، تا رب

خواهى؟ بعزّت من که خداوندم که ترا درین زندان روزگـار دراز بـدارم. ..   جویى و جز از من وکیلى دیگر 
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اى یوسف کرامت همه از من بود چرا دست بدیگرى زدى و استعانت بغیر من کردى؟ یوسف گفت: الهى 
).72/ 5: 1376اخلق وجهى عندك الّذى جرى على فبفضلک الّا عفوت عنّى هذه العثرة.( میبدي ، 

مل و تفکر است، اینکه بیشتر مفسـران از جملـه میبـدي، ضـمیر موجـود در کلمـه       آنچه در خور تأ
نـاي یـاد و نـام    گرداننـد و کلمـه (رب) در (ذکـر ربـه ) را بـه مع     ساه) را به یوسف علیه السالم برمی(فَأَنْ

ی  «(فـاء نتیجـه ) در   کنند و حاصل چنین غفلت از یاد خدا را به خـاطر پروردگارش معنی می فَلَبِـثَ فـ
کنند که سبب محبوس شدن چندین سالۀ یوسف در زندان به این گونه تفسیر می» ضْع سنینَالسجنِ بِ

صـمت حضـرت   عبدیهی است که این گونـه تفسـیر،  خاطر همین توسل به غیر و فراموشی یاد خدا بود.
سازد .  یوسف(ع) را خدشه دار می

ه ) : یعنـی شـیطان در آن      در تفسیر مجمع البیان در این خصوص آمده ( فَأَنْ بـکْـرَ رطانُ ذی ساه الشـَّ
حال خداي تعالی را از یاد یوسف(ع) برد و به جاي آنکه به خداى سبحان استغاثه کند و نجـات خـود را   

رفت درخواست کرد تا پـیش  میاز خدا بخواهد به مخلوق خدا متوسل شد و از کسى که از زندان بیرون
ی   «ا اینکه شایسته مقام یوسف آن بود که در این باره به خدا توکل کند. آقایش نام او را ببرد. ب فَلَبِـثَ فـ

)223/ 12: 1360و چند سال دیگر در زندان بماند. (طبرسی،»: السجنِ بِضْع سنینَ
یوسف دانست که او را نجـات خواهـد بـود:    « نویسد:شابوري در تفسیرش ذیل آیه فوق میخزاعی نی

د ده ملک را و پیش او ذکر من بگو. و در آن حال شیطان از یاد یوسف ببرد کـه نـام   گفت حدیث من یا
)41/ 11:  1366خداي برد...(خزاعی نیشابوري ،

برخی از مفسران نیز معتقدند که چون یوسف(ع) توسل به خدا را فراموش کرد و به غیر خدا توسل 
هـا در زنـدان   رد تا اینکه یوسـف(ع) سـال  زندانی بجست شیطان هم یاد یوسف(ع) را از خاطر آن ساقی 

).  27/ 2.( علوي حسینی ، ماند
شریف الهیجی نیز با اینکه در ابتداي تفسیرش ذیل این آیه در خواست یوسف(ع) از ساقی زندان را 

داند ولی در بیان تفسیرش، با تمایل بـه نظـر اکثـر مفسـران،     انسته و از زمره توسل به غیر نمیمعقول د
البیان را که معتقد است توسـل یوسـف بـه غیـر باعـث      ط را گرفته و نظر طبرسی در مجمعاجنبه احتی

یف الهیجـی  ر.( شـ تفصیل و با نظر موافق آورده استماندگاري وي در زندان براي مدت طوالنی شد به
،1363 :2 /520-521 (

در تفسیر کشف االرواح نیز همین مطلب نقل شده است:

ــان هســت مشــهو   ــر ک ــه دگ ریکــی وج
خداونــدازغافــلگشــتاوکــههــرکــه

کــه یوســف شــد بــه شــاه مصــر مغــرور 
ــد ــیبمان ــکیب ــبسدرش ــددروح بن
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ــه ــاک ــات ــغب ــقری ــرح ــندرس ــاباردی ــکحس ــدونی ــاب ــقب ــماردح ش
)1387:77(جمالی اردستانی، 

ع) آن بود ند با اینکه شایسته مقام یوسف(امفسران دیگر نیز همین قول را کم و بیش آورده و معتقد
ه ) شـیطان     بـکْـرَ رطانُ ذالشَّی که درباره نجات خود از زندان، به خدا توکل کند ولی به حکم آیه( فَأَنْساه
در آن خداي تعالی را از یاد یوسف برد و به جاي آن که به خداي سبحان استغاثه کند و نجـات خـود را   

؛ قمـی  321/ 4؛ جرجـانی ،  45/ 5کاشـانی ، از خدا بخواهد به مخلوق خـدا متوسـل شـد.(مال فـتح الـه     
؛ بروجـردي ،  6/225؛ شاه عبـد العظیمـی ،   11/81؛ ابوالفتوح رازي ، 6/144؛ شیخ طوسی ،  1/344،

؛ فـیض  5/177؛ عیاشـی ،  3/144؛ ثقفـی تهرانـی ،   5/189؛ عاملی ، 4/391؛ میرزا خسروانی ، 3/370
؛ قمـی مشـهدي   2/426؛ عروسـی حـویزي ،   7/202؛ طیـب ، 3/252؛ حسینی بحرانـی ،  3/22کاشانی ، 

و جم ) . 9/414؛ مکارم شیرازي،207/، 5؛ مدرسی ، 2/363؛ جنابذي ، 1/240؛ شبر ، 6/313،

نقد نظریه فوق
سـازند تفاسـیر   دار میا این گونه تفاسیر که مقام واالي پیامبر و عصمت او را خدشهدر مقام مقابله ب

که با قطعیت تمام این نوع از تفسیر را رد کرده و تالش دارند که  تفسـیر  معتبر دیگري نیز وجود دارند 
جملـه  درکـه ضـمیرهایى «می گوید: عالمه طباطبائی در خصوص آیۀ فوقصحیحی از آیه ارائه دهند؛

»طانُفَأَنْساهکْرَالشَّیذهبازشـیطان : کهاستاینمعنایشوگرددمىبر»الذي«کلمه بههمههست»ر
شدباعثفراموشىهمینوآوردمیانبهسخنیوسفازربشنزدکهکردمحویوسفزندانىرفیقیاد
»ربنـزد کـردن یـاد «؛»ربذکـر «معنـاى ماگفتهبهبناو.بماندزنداندردیگرسالىچندیوسفکه

)246/ 11: 1367(طباطبائی ،.»خدایاد«نهاست
میبدي و نظـرات مفسـران دیگـر هـم عقیـده بـا وي در ایـن        یلو تأواما اینک به نقد و بررسی نظر

:کنیمر از آیه دارد را در ذیل بیان میخصوص پرداخته شده و ایراداتی که این نوع تفسی
آور یوسـف  ري و شکیبایی و پـاکی و عصـمت شـگفت   هاي سوره یوسف بر دانش، بردبا. سراسر آیه1

شمارد که به فرمـودة  همین سوره) می24ن مخلص(آیه ندگادهد و او را از باهی میصدیق شهادت و گو
و امـا در  ») 40)/15حجـر( «ن از گزند شیطان در امانند.(...إِلَّا عبادك منْهم الْمخْلَصینَ.اقرآن کریم مخلص

هایی دارند؛ با استمداد از خود آیات قرآنی باید گفت که:خلصین چه کسانی هستند و چه ویژگیاینکه م
ياند و برابودهیالهتیهستند که مورد عنایو امامانامبرانی(به فتح الم) پنیمخلصیقرآنریتعبدر
6خداوند در قرآن به انسان مخلـص شـامل   میمستقاشارهاند.تربیت الهی یافتهبشر ییو راهنمايرهبر
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میمـر (:(ع)موسـی حضـرت -)، 24هیـ آ)/ 12(وسـف (ی:(ع)وسفیحضرت: نداامبریپیکه همگاست نفر
46و45ات)/ آیـ 38ص((: )ع(اسحاقحضرت،(ع) عقوبیحضرت،(ع) میحضرت ابراه)، 51هیآ)/ 19(

).11هیآ)/ 39(زمر(:اکرم(ص)امبر)؛ پی
و عـذاب  ییایـ دنياند که عبارتند از نجات از نـابود مهم بر شمردهیژگیو5نیمخلصيقرآن برادر

خاص است کـه آنـان   ی)، عصمت که علم و دانش128و 127اتیآزیو ن74و 73اتی(صافات آیآخرت
هیـ وسـف آ یدارد. (یآن محفوظ مانیو حفظ و بیوحافتیبازداشته و از خطا در دریرا از هرگونه زشت

شی) مقـام و سـتا  83و 82اتیـ ص آزیـ و ن40و 39هیـ (حجـر آ سیابلياز اغواییو رهایمنی) ا24
. (صـافات  نـد ینماشیکنند و ستافیتوانند خداوند را توصیها آنان ممعنا که تننیخداوند، به استهیشا

و 39هیاست (صافات آترخاص و برتر و باالیاز رزق معلوم که رزقيبرخوردارزی) و ن160و 159اتیآ
و ص 185ص 17ج زیو ن173ص 11ج زانیتوان به کتاب ارزشمند المیمشتریبیآگاهيبرا.( )41

. کرد)مراجعه 165تا 162ص 12و ج 136و 135
آید؛ ایمنی و رهایی از اغواي ابلیس است که بنـا  که در تفسیر صحیح آیه به کار میو اما آن ویژگی

وجـه مـن الوجـوه بـر ایشـان تسـلط و اقتـدارى نیسـت.         یچهـ قرآنی، دیگر شیطان را بهۀنص کریمبه 
). بدیهى است که ایـن  82-83)/38((ص » عبادك منْهم الْمخْلَصینَفَبِعزَّتک الَ غْوِینَّهم أَجمعینَ * إِالَّ«

واسطه اقتدار ذاتى مخلَصین در مقام توحید، دیگر براى شیطان قـدرتى  ه استثناء تشریعى نیست، بلکه ب
نبوده، و به علت ضعف و ناتوانى خود نمى تواند در این مرحله به آنان دست یابد. باري، چـون مخلَصـین  

نگرند، خدا را مـى بیننـد و شـیطان بـه هـر قسـم و       ده، به هر چیزى که میکرخود را براى خدا خالص 
کنند؛ لذا شـیطان  نگرند و استفاده الهی مىکیفیتى بر ایشان ظهور کند آنان با نظر الهى در آن چیز می

گرنه شـیطان ذاتـش   ؛ واندازدجز و مسکنت خود نموده و سپر مىاز اول امر، نزد این طائفه اعتراف به ع
آدم اسـت و کسـى نیسـت کـه بخواهـد بـه کسـى تـرحم نمـوده و دسـت از إضـالل او            براى اغواء بنـى 

نه اینکه شیطان کسانى که به مقام اخالص رسیدند،پس .)215-214/ 4،بی تا: حسینی طهرانی(بردارد.
شیطان در اغفال مخلصین عاجز است.اندخواهد آنان را اغفال کند؛ بلکه آنها، راه را بر شیطان بستهنمى

)1388:1/154،موسوي تبریزي(توان نفوذ در وجود و مقاصد آنان را ندارد.و
صریح آیات کریمه است که هرگز شیطان بر روان پاك و روح قـدس پیـامبران راه نخواهـد یافـت و     

جمله الزم روح قدسى حالت نسیان و فراموشى به عظمت کبریائى هرگز بر آنان سایه نخواهد افکند و از 
طور ه ص هستند که خلوص در عبودیت بآن است که منزه از خطر وسوسه شیطانى است زیرا آنان مخلَ

اى از لحظات موهبت پروردگار در نهاد آنان به ودیعت سپرده و با روح مقدس آنان آمیخته است و لحظه
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،مـدانی (حسینی ه» سر نخواهد آمد.فراموشى و غفلت از خود و یا از ساحت کبریائى بهه زندگى آنان ب
قرآن بـا  توان نسبت نارواي فراموشی را به پیامبري چون یوسف(ع) که در)، پس به هیچ وجه نمی9/82

، نسبت داد .  عنوان مخلص یاد شده است
گردد نـه بـه یوسـف ،     به ساقی ملک برمی»ذکرَربه «و »اَنساه«هاي . ضمیر متصل در الفاظ عبارت2
بعد از همین آیـه  ، آیۀ دوم کار ساقی ملک است نه یوسفبر این که مقصد قرآن از ناسی و فراموشگواه

کـه مـی   شود که ساقی ملک پس از مدتی درخواست یوسف را به خاطر آورد ؛چنـان است که متذکر می
)11/402. (جعفر سبحانی ،»و ادکَرَ بعد أُمۀٍ « :فرماید
ران در مورد این آیه را بپذیریم و دو ضمیر مذکور در آیۀ ( فَأَنْساه الشَّیطانُ اگر قول برخی از مفس.3

( هبکْرَ ربـه دو  ؛بینیم که عبارت مذکور محلی از اعـراب نـدارد  می،ه یوسف علیه السالم برگردانیمرا بذ
صحیح باشد :  تواند نمیضمیر به یوسف(ع) ایندلیل ارجاع

)، فراموشی یاد خدا در شأن پیامبري چون یوسف که با صفت مخلص 1بند الف ) با توضیحات فوق(
فراموشی یاد خدا نوعی اعراض از یاد خـدا بـوده و خـود از گناهـان     زیرا، نیست.در قرآن یاد شده است

) چنین عملی زیبنده و شایسته صـالحان و  36؛ الزخرف/ 124/بزرگی است که به تصریح قرآن کریم(طه
ت .  انبیاي الهی نیس

ند که امعتقد،اندق را به حضرت یوسف(ع) ارجاع دادهمذکور در آیه فوب) مفسرانی که هر دو ضمیر
لفظ (رب) در این آیه به همان معناي اصطالحی آن یعنی پروردگار است. در حالی کـه در خـود همـین    

در » رب«پـس واژه  . 1اسـت به معناي ارباب و رئیس تفسیر شده»ربکعنْداذْکُرْنی«در» رب«آیه واژه 
، ارباب ، صـاحب  سلطان،شاه «در معناي» پروردگار«و» خدا«اصطالحی آن یعنیمعنايعالوه برقرآن 
شویم کـه  ا عنایت به مندرجات فوق متوجه میلذا با توجه به سیاق آیه و ببه کار رفته است.نیز»و موال
، ارباب و رئیس آمده اسـت و  صاحبمعناي پادشاه ودر آیه فوق و در برخی دیگر از آیات به» رب«لفظ 

، به معـانی متعـدد یـک واژه در سـیاق آیـات توجـه و       که یک مفسر در تفسیر آیات قرآنشایسته است
عنایت خاص بکند تا مرتکب چنین اشتباه فاحشی نشود .         

هـاى دیگـر نشـود،    شود که انسان به غیر از خدا متوسل به سبباخالص براى خدا باعث آن نمى.4
طور کلى اسـباب را لغـو بدانـد و مقاصـد     ه زیرا این از نهایت درجه نادانى است که آدمى توقع کند که ب

هـاى دیگـر   شود کـه انسـان بـه سـبب    خود را بدون سبب انجام دهد. بلکه تنها و تنها اخالص سبب مى
دلبسـتگى بـر کنـد داللتکهاىقرینه»کربعنْداذْکُرْنی«جملهدرو. دلبستگى و اعتماد نداشته باشد

قرینـه خود.»..أُمۀٍبعدادکَرَومنْهمانَجاالَّذيقالَو«جملهعالوهه ب.نداردوجودخداغیربه) ع(یوسف
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).11/247: 1367یوسف. (طباطبائی،نهبودهساقىکنندهفراموشاینکهبراستروشنى
ین تعلق گرفته است که انسان ذاکر به ذکر حق، در عین توکـل بـر خـدا ،    سیره عقالئی عالم بر ا.5

براي رسیدن به مقاصد حقۀ خویش، از اسبابی که خداوند متعال مهیا کرده است، استفاده کرده و بهـره  
جوید و در کل استعانت از بندگان خدا در دفع ضرر و تخلص از مکاره جایز است و امري زشـت و منکـر   

جسـت  ان و انصار و دیگران استعانت میشود پیامبر(ص) در حوادث به مهاجرسا واجب مینیست. بلکه ب
)  3/220:  1345(بالغی ،.کردزشت بود پیامبر اقدام به آن نمیو اگر این عمل

سبب جویی راهی است که خداوند خود، در اختیار ما گذاشـته اسـت و حضـرت یوسـف در ایـن      .6
رسـاند کـه او نیـز    ) استفاده کرده است و این می35/(مائده» الْوسیلَۀَإِلَیهتَغُواابو«مورد از قانون عمومی

کرد، لذا این کار حضرت یوسف هرگز بـه مفهـوم اسـتمداد از    براي خالصی خود از زندان تالش میباید 
غیر خدا نیست .   

شمارد و خود را همانند یاي از این ستاد مرههمه موجودات ستاد مجهز حقّند و موحد خود را مه.7
دهـد.  داند و همه کارها را به حول و قوه حق تعـالی انجـام مـی   دیگر موجودات، جزئی از جنود الهی می

معناي توحید افعالی تعطیل کارها نیست. موحد معزول از کار نیست. موحد آن است که چیزي جز خدا 
صدیق (علیه السالم) که به هم زنـدانی خـود   این، سخن یوسف بنابرنبیند، نه این که کاري انجام ندهد. 

گفت: هنگامی که آزاد شدي، به مسئولت بگو: گناه یوسف صدیق چیست کـه مـدتها در زنـدان اسـت؟     
منافاتی با توحید ندارد، زیرا این کار توسل جستن به جنـدي از جنـود خداسـت و ماننـد آن اسـت کـه       

راسر عالم ستاد مجهز حق است و همـه ایـن   انسان تشنه براي رفع تشنگی خود آب طلب کند؛ چون س
ها به عنوان ابزار و وسایط فیض پروردگار است نه به عنوان مبـدأ تـأثیر اسـتقاللی. هنگـامی کـه      نگرش

) نیـز وقتـی مسـئول آب    19یوسـف/  »(دلْـوه. فَأَرسلُوا وارِدهم فَأَدلى« یوسف صدیق را به چاه انداختند: 
ز چاه آب بکشد، یوسف صدیق به طناب دلو متوسل شد تا باال بیاید در حقیقت رسانی خواست تا با دلو ا

همـه علـل و اسـباب    غیـر. دانسـت، نـه  این کار اعتصام به حبل اهللا بود و او این طناب را وسیله الهی می
ظاهري را جنود خدا دیدن، خود توحید افعالی اسـت. یـک انسـان موحـد سراسـر عـالم را جنـود حـق         

این همـان طـور کـه فعـل او در آن چـاه بـا       ) ... بنابر31/ (مدثر»ما یعلَم جنُود ربک إِلَّا هو و«بیند: می
توحید افعالی منافات نداشت، قول او در زندان نیز بـا توحیـد افعـالی منافـات نـدارد. توحیـد افعـالی بـا         

تعطیـل بـا توحیـد، ناسـازگار و     استمداد از علل و اسباب ظاهري به عنوان جنود الهی سازگار است، امـا  
)7/40: 1379منافی است. همه این کارها را یوسف صدیق با توحید افعالی انجام داد.(جوادي آملی ،

، به مفهوم مؤثر دانستن غیر خدا در امـورات عـالم و شـریک قائـل     دلبستگی و توسل به غیر خدا. 8
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صـریح  در شأن یک مؤمن نیسـت بلکـه بـه ت   شدن براي خدا، و به نوعی از معانی شرك است که نه تنها 
خود موجـب حـبط   )88انعام /» (و لَو أَشْرَکُوا لَحبِطَ عنْهم ما کانُوا یعملُون«خداوند متعال در قرآن کریم

دعوت به حـق منافـات جـدي    اعمال پیامبران و انقطاع و انفصال آنها از رسالت و پیامبري است و با امر 
؟که او به غیر خدا متوسل شده استوان از این درخواست یوسف (ع) فهمیدتدارد، حال چگونه می

یطانُ ذ  « در عبـارت  » ه«بر اساس روایات و تفاسیري که مرجع ضمیر . 9 ه  فَأَنْسـاه الشـَّ بـرا » کْـرَ ر ،
اند، استمداد از غیر خداوند براي حضرت یوسف ترك اولی است؛ زیرا براي نجات خود بـه  یوسف دانسته

این مطلب با توکّل به خدا منافات ندارد؛ زیرا معناي توکّـل ایـن   « دیگري تکیه کرده است در حالی که؛ 
معتقد باشد کـه بـدون اذن پروردگـار، هـیچ     است که انسان خداوند را عله العلل دستگاه هستی بداند و 

) 131: 1360آبادي، الحی نجفص»(کند.سببی تأثیر نمی
ا إِلَـی أَحبالسجنُربالَق«با توجه به آیۀ . 10 مـی مونَنعد یـ ه ؛ حضـرت  33)/12یوسـف( ...»(إِلَیـ(

یوسف(ع) به اختیار خودش، زندان را برگزیده و ماندگاري در زندان و حبس را بر تن دادن بـه خـواهش   
کشـف  مـتن هاي نفسانی همسر عزیز مصر ترجیح داده است. جالب اینجاست که خود میبـدي نیـز در  

یم بین اختیـار و اختبـار   اي مستق) طی یک برداشت عرفانی، رابطه71و 70/ 1376:5میبدي، االسرار ( 
.دانـد اختیار آن حضرت در برگزیدن زندان مـی دلیل زندانی شدن حضرت یوسف را مسئلۀ وقایل شده

عفـت خـود از   چگونه ممکن است پیامبري که خود زندان را براي حفـظ عصـمت و  ،حال با این اشارات
.هایی از آن به غیر خدا متوسل شودخداي خود درخواست کرده است، براي ر

برجسـته تقـوا و صـبر    ( از زبـان خـودش) مصـداق    ، حضرت یوسف(ع)،همین سوره90در آیۀ.11
رَ یضیعالاللَّهفَإِنَّیصبِرْویتَّقِمنْإِنَّهعلَینااللَّهمنَّقَدأَخیهذاویوسفأَنَا« ...؛معرفی شده است أَجـ

ند و بر اساس این عقیده ار معتقد به توحید عبادي و افعالیو از آنجایی که اهل تقوي و صب»الْمحسنینَ
ند که نظام جهان ادانند و معتقدرا ظهوري از خواسته پروردگار میهمه گونه نتایج اسباب و اعمال خود

اي در این نظـام از غیـر طریـق اسـباب     اي و حادثهیل طبیعی است و هرگز پدیدهو وسابر اساس اسباب
د امـري اسـت طبـق    مربوط به وجود نخواهد آمد، لذا سفارش یوسف علیه السالم به رفیـق زنـدانی خـو   

و هرگز با توحید افعالی و نیروي توکل او منافات ندارد . جریان نظام جهان 
ن در موقعیت اتهام موضوع زلیخاست، فصاحت و بالغت چو(ع)ابل توجه اینکه حضرت یوسف ق.12

زنی مصـون بمانـد . لـذا    حضرت از هر گناه احتمال و گمانهکند که طهارت و عصمت آنقرآن اقتضا می
دربارة او اصالً سخنی از استغفار و غیره به میان نیاورده که مبادا گفته شود کـه مـورد لغـزش او همـان     

) 1389:4/98پور، ت. (بهراممیل به زلیخا بوده اس
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) 42با توجه به این توضیحات کامالً مبرهن است که چنین برداشت و تفسیر نادرست از آیـۀ فـوق (  
ده و ریشـه در تفکـرات   ؛ سطحی و عجوالنه بودهندموشی یاد خدا را به حضرت یوسف میکه نسبت فرا
، و به جاي تأسی بر اسـوه  زالل حقیقتمندي از سرچشمۀشک به جاي بهرهکه بیاي دارد صوفی مآبانه

اً ذوقی از آیات قرآن ارائـه  از پیش خود، تفکرات نادرست و تفاسیر غیر واقعی و عمدتحسنه پیامبر(ص)
.دن آنها از پیکرة آیات قرآنی بوداند که باید با دقت و تأمل بیشتر در صدد استخراج و زدوداده

نتیجه
سورة یوسف سعی کرده است که تأویل آیـات مطـابق بـا اندیشـه و     میبدي در تفسیر(النوبۀ الثالثۀ)

. او متوسـل شـود  مشرب صوفیه باشد به همین جهت در بیشتر موارد کوشیده بـه اصـطالحات عرفـانی    
گاهی چنان خود را غرق در این فکر کرده است که از مقصود اصلی و واقعـی آیـه بازمانـده اسـت. غلبـۀ      

ذوقی و استناد زیاد به اقوال عارفان تفسیر وي را در مقـام نقـد قـرار داده    تأویالتاسرائیلیات، روایات و
.است

هاي ذوقی میبدي در تفسـیر سـوره یوسـف اشـاره شـد و      در این مقاله به برخی از تفسیرها و تأویل
هـاي  ر موارد ذکر شده) به دلیل تأویلدمعنا و مفهوم آیه، تفسیر میبدي(ضمن بررسی و تدبر بیشتر در

اعتنایی به ظواهر آیات و نیز به دلیـل عـدم توجـه مفسـر بـه      منطقی و بیبنیاد و غیری و شاعرانۀ بیذوق
شأن و مقام عصمت پیامبر مورد نقد قرار گرفت .
، مفسـرین شـیعه و  فسیر آیات مورد بحث در این مقالهذکر این نکته ضروري است که در خصوص ت

أمـل و تـدبر بیشـتر قـرار     آنچه که مهم است و باید مـورد ت . ولیانداهل سنت اقوال متعددي بیان کرده
بسته شده (ع)اي است که به دامان پاك حضرت یوسف هاي تصوف مآبانههاي ناروا و تهمتگیرد نسبت

ند و آن عدم دقت در ارجاع ضمائر و عـدم  اتمامی این اقوال در یک چیز مشتركاست و مسلم است که 
نظـر گـرفتن بـار    سویه نگري در تفسیر برخـی از کلمـات بـدون در   ت یکتدبر در سیاق آیات و در نهای

گیرد.  هاي میبدي نیز در تفسیر برخی از آیات از این عامل نشأت میو لغزشها است معنایی اصلی واژه
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هایادداشت
بـه کـار   و ارباب ، رب به معناي پادشاه (ع)در آیات مربوط به حضرت یوسفالزم به ذکر است که . 1

قی أَحدکُما...أَما« توان به موارد زیر اشاره نمودفته است از جمله میر سـفَی ه بـراً... ر 12(یوسـف (خَمـ/(
41يقالَ) ؛ ولَّذظَنَّلاناجٍأَنَّهمنْهیماذْکُرْننْدعکبرفَأَنْساه   ه بـکْـرَ رطانُ ذی قـالَ  «؛ )42/همـان (الشـَّ

)50/همان(»ی ربکارجِع إِل
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تقدیم عثمان یحیی، تصدیر و مراجعه:ابراهیم مدکور، الهیئه المصرّیه العالمه الکتب.
:، قم10 ، ج:مفتاح الحقیقهیرمصباح الشریعه وتفس،عرفان اسالمی)،1386(انصاریان، حسین،-

العرفان.                    دار
تهران: بی نا .  ،تفسیر جامع)،1345بروجردي، ابراهیم، (-
: ناشر آواي قرآن .، قمحجه التفاسیر و بالغ الکسیر،)1345(بالغی، عبد الحجت، -
، ناشر آواي قرآن .، قم3ج،تفسیر نسیم حیات)،1389پور، ابوالفضل، (بهرام-
، بیـروت: دار  الجـواهر الحسـان فـى تفسـیرالقرآن    ، ق)1418( ، بن محمدلبى، عبدالرحمانثعا-

العربى.احیاء التراث
صحیح جالل الدین حسینی ، به تتفسیر گازر)، 1378( جرجانی، ابوالحسن حسین بن حسن، -

..جاارموي، بی
، قم: هجرت .  فسیر کوثرت، )1376ب، (جعفري، یعقو-
،(تفسیر عرفانی سور ة یوسـف) کشف االرواح)، 1387ل الدین محمد، (مالی اردستانی، جماج-

تصحیح مقدمه و تعلیقات طاهره خوشحال دستجردي، اصفهان: کنکاش.
تهران .،بیان السعاده فی مقامات العباده،)1344(ذي (سلطان علیشاه )، سلطان محمد، جناب-
: مرکز نشر اسراء.، قم7، ج تفسیر موضوعی)،1379جوادي آملی، عبداهللا، ( -
.  قم: آل البیت.وسایل الشیعهق.). 1409حر عاملی. ( -
.یئعالمه طباطبا:مشهد مقدس،4ج،معاد شناسی،تا)(بی،حسینی طهرانی، محمد حسین-
.تهران ،انوار درخشان در تفسیر قرآنق)، 1380حسینی همدانی، محمد، (-
.تهران،تفسیر اثنی عشري،)1364حسین بن احمد، (،حسینی شاه عبد العظیمی-
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، محمـدعلى شـاهین، بیـروت: دار    التنزیـل التأویل فى معانىلبابق).1415خازن، عالءالدین،( -
العلمیه، الکتب

.مشهد،منهج الصادقین فی الزام المخالفین)، 1366، (حسین بن علی،خزاعی نیشابوري-
جا.بی،4، ج عظیمالتفسیر القرآن(بی تا)،کثیر،بن عمر ابندمشقى، اسماعیل-
العربى.، بیروت: دار احیاء التراثالغیبمفاتیح، ق)1420(رازى، فخرالدین،-
معین، وکوربنهانري:، محققعبهر العاشقین)،  1366( ، روزبهان بن ابی نصر،روزبهان بقلی-

.: منوچهريتهران، محمد
-بیـروت ،  12 :جلـد ، المـنهج لتفسیر المنیر فی العقیده و الشـریعه و ا(بی تا)، ، زحیلی، وهبه-

.دار الفکر المعاصر-دار الفکر، دمشق
، قم: مؤسسه امام صادق.   ، چاپ اولمنشور جاوید)، 1377(، جعفر،سبحانی-
. به تصـحیح بـدیع   معارف)، 1333(،سلطان العلما (بهاءالدین محمدبن حسین خطیبی بلخی)-

فرهنگ.الزمان فروزانفر، تهران: ادارة کل انطباعات و وزارت 
بیروت.،تفسیر القرآن الکریم،ق )1412(،عبد اهللا،شبر-
تهران. ،تفسیرشریف،)1363(،، بهاء الدینشریف الهیجی-
بنیـاد  :، تهـران یوسـف جمال انسانیت یا تفسیر سورة )، 1385(، اهللاآبادي، نعمتصالحی نجف-

قرآن.
ترجمـۀ سـید محمـدباقر    ، نالمیزان فی تفسیر القـرا  )، 1367(، سیدمحمد حسینطباطبایی،-

قم: بنیاد علمی و فکري عالمه طباطبایی.،موسوي همدانی
، تصـحیح محمـد روشـن،     جامع الستین للطائف البسا تـین ])، 1356[2536( ،احمدطوسی،-

تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.
بیـروت، ،، به کوشش احمد حبیب قصیر العاملیالتبیانق )،1409(،طوسى، محمدبن حسن-

العربى.دار احیاء التراث
، بیروت: دارالمعرفه.البیانجامعق )، 1412طبرى، محمدبن جریر، (-
، ترجمـه مترجمـان،  ترجمه تفسیر مجمع البیان طبرسـی )، 1360(،طبرسی، فضل بن محمد-

تهران : انتشارات فراهانی .
دوم.، تهران: انتشارات اسالمى، چاپاطیب البیان)، 1366(،طیب، سید عبدالحسین-
، مشهد: بی نا .تفسیرعاملی، )1363عاملی، ابراهیم، (-
، قم: مطبعه العلمیه. نور الثقلینتا )،  ( بی،ی حویزي، عبد علی بن جمععروس-
، به تصحیح نورانی وصال، تهران: زوار.مصیبت نامه)، 1356(عطار، محمد بن ابراهیم، -
، تهران. ئق عن نکت اآلیات و الدقائقتفسیر کشف الحقاق )، 1396(،کریمعلوي حسینی، محمد-
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.مرکز جهانی علوم اسالمی:مق، شنایی با تاریخ تفسیر و مفسرانآ، )1384(، علوي مهر، حسین-
تهران: مکتب العلمیه االسالمیه .،تفسیرعیاشی( بی تا )، عیاشی، محمد بن مسعود، -
دمـه و تصـحیح عفیـف    بـا مق ،تمهیـدات )،1373(، عبد اهللا بن محمـد عین القضات همدانی،-

عسیران، تهران: منوچهري.
.       منوچهري: ، تهرانفرمنش، رحیمتصحیح و تنظیم:،لوایح) ، 1379(، ــــــــــــــــــــ-
پورجـوادي، نصـراهللا توضـیحات ومقدمهجدید،تصحیحاتبا،سوانح، )1359(احمد، غزّالی،-

ایران.فرهنگبنیادتهران: انتشارات
، بمبئـی:  بحرالمحبۀ فی االسرار المودة  فـی تفسـیر سـو ره یوسـف    )، 1319( ،حمدغزالی، م-

چاپخانۀ  ناصري.
.قم،1، جپژوهشی در جریان شناسی تفسیر عرفانی،، (بی تا)پور، محسنقاسم-
هایی از قرآن.، تهران: مرکز فرهنگی درس6، ج تفسیر نور)، 1379( ،قرائتی، محسن-
بنیاد بعثت، مرکز چـاپ  ، تهران، 5ج، تفسیر احسن الحدیث)،1377،( قرشی بنابی، علی اکبر-

نشر.و
بیروت: مؤسسه دار الکتاب للطباعه و النشر .،تفسیر قمی، (بی تا)،، علی بن ابراهیمقمی-
، به تصحیح علی اکبر غفاري، تهران: کتاب فروشی منهج الصادقین)، 1346کاشانی، فتح اهللا، (-

اسالمی.
. بیروت: الوفاء.بحار االنوارق.)، 1404ر. ( مجلسی، محمد باق-
بـا ،التّصـوف لمـذهب التّعرّفشرح)،1366محمد، (بناسماعیلابراهیمابوبخاري،مستملی-

اساطیر.انتشارات: تهران روشن،محمدتحشیهوتصحیحمقدمه،
االرشـاد وهالثقافـ وزاره:تهـران ،الکریمالقرآنکلماتفیالتحقیق)،1374حسن،(مصطفوي،-

االسالمی.
.التمهید:پنجم ، قم،چاپ 2، جلدتفسیر و مفسران)، 1388معرفت، محمد هادي، (-
تصحیح سیدجعفر سجادي، تهران: امیرکبیر.،حدائق الحقایق)، 1364( ،الدین، فراهیمعین-
، تهران: دارالکتب االسالمیه، تفسیر الکاشف، ق)1404( مغنیه، محمدجواد،-
: نشردارالکتب االسالمیه.، قم، چاپ اولتفسیر نمونه)، 1374ي ، آیت ا...ناصر،(مکارم شیراز-
نور.نور علی قم :،1،جقوي و اخالق قرآنی) ، 1388(محسن،،موسوي تبریزي-
به سعی علی اصغرحکمت، ، رکشف االسرار و عده االبرا)،1376(ابوالفضل رشیدالدین.میبدي،-

تهران: امیرکبیر.
. ، تهرانتفسیر خسروي،ق)1390-1397، علی رضا (میرزا خسرانی-
السالم.علیهبیتاهلحدیثنشرموسسهجامع،قرآنیتفسیروترجمهافزارنرم-


