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 بیت در پرتو روایات اهل یوسف« هن  »

 1شادی نفیسی
 2فاطهه سادات میرهاشهی

:چکحده
ک;ه:ب;ه:عص;هت:=ججر;< ک می:مخخلف،:ب<:توجه:به:=عخق<دی: د=رج;د،:در:بح;ث::مذ=هب:

:تأویل:آح<ت:می:د=سخ<ن :قرآن،:به:تفسرر:و پرد=زجد.:مفسر=ن:شرعه:جرز:ب<:پی;روی::ه<ی:=ججر<:در
ب;;<:مجذ;;<:ق;;ر=ر:د=دن:عص;;هت:ت;;<م:=ججر;;<:هه;;رن:ش;;روه:ر=:پ;;یش::ه;;<ی:=ه;;ل:بی;;ت:=ز:آموزه
:=جد.:گرفخه

که:در:آ<هر،:عصهت:پی<مجر=ن:ر=:مخ;دوش:م;ی :=ین:رو،:بیشخر:بر=ی:آح<تی: ::کذ;د،:تفس;رری:=ز
گزجدی:جرس<جد.::ه:بر:=سخو=ریک=جد::ر=:برگزحده :مق<م:عصهت:=ججر<ی:=لهی:

ک;ه:مفس;ر=ن:24آحه: گس;خردگی:در:تفس;رر:آن:و::سوره:یوسف:در:شه<ر:چذ;رن:آح;<تی:=س;ت: ب;ه:
: کرده:یوسف«:هّن:»تجرین:مر=د:=ز :=ی;ن:تف<س;رر::=جد.:پ<ره:در:آن:=خخ ف: ک;ه:بعض;ی::_=ی:=ز
ک;;ردن:عص;;هت:یوس;;ف:ب;;<:خدش;;ه:_=س;;خو=ر:مس;;خذد:=س;;ت::ب;;ه:رو=ح;;<تی:ج;;< ،:=ز:جذج;;ه:د=ر:

:جق;د:=س;ت:و:برخ;ی:دحگ;ر،:ب;ه:لح;<ظ:تخص;رص:دو:مخعل;ق:مخف;<وت:ب;ه:دو: ک می،:در:خ;ور
:=ین:آحه:و:ح<:ج<س<زگ<ری:به«:هّن:» :رفخه:در ک;<ربرد::ب<:س;ر<ق:آح;<ت:و:هن::ک<ر ،:«ل;و:ال»چذ;رن:ج;و،:

:=ین:معرکه:آر=،:رسردن:به:تجریذی:به:دست:جقد:=دبی:سحرده:شده :=ی;ن:::=جد.:در ق<ب;ل:قج;و :=ز
رس;;;د:حک;;ی:=ز:رو=ح;;;<ت،::آح;;<ت:دش;;و=ر:ش;;;ده:=س;;ت،:=م;;<:=ز:ور=ی:=ی;;;ن:س;;خذ<ن،:ب;;;ه:جظ;;ر:م;;ی

ک<رگش<:بر=ی: :جزدحک:شدن:به:حقرقت:ب<شد.ر=هذه<یی:
:،:ضرب:و:دف .«لو:ال»،:«هّن:»،:زلرخ<،:یوسف::ها واژه کلید

                                                     :
:د=جشگ<ه:تهر=ن:)1  .shadinafisi@ut.ac.ir).:=سخ<دح<ر

ک<رشذ<سی:=رشد:رشخه:تفسرر:=ثری2 :د=جشکده:علوم:حدحث.::.: :=ز
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Aمقدمه
ک;ه:برخ;ی:د=ر=ی:س;ذد:=س;ت:::بسر<ری::در:مص<در:حدحدی:شرعه،:رو=ح<ت:تفسرری وجود:د=رد:

گوج;;ه :ب;;ه: :بیش;;خر:م;;و=رد،:=س;;ذ<د:=ی;;ن:رو=ح;;<ت،:مقط;;و،،:مرس;;ل:و =ی:مخ;;دوش:=س;;ت.:=ز:طرف;;ی::و:در
ح;;<ت:جعل;;ی:و:=س;;ر=خرلر<ت:جر;;ز:حک;;ی:=ز:مش;;ک ت:موج;;ود:در:مو=جه;;ه:ب;;<:رو=ح;;<ت:دحگ;;ر،:ورود:رو=

:=ست.:::تفسرری
:برخ;;ورد:ب;;<:=ی;;ن:رو=ح;;<ت،:جق;;د:و:بررس;;ی:=س;;ذ<د،:ب;;<:وج;;ود:مش;;ک ت:مخع;;دد:س;;ذدی:=ی;;ن: در

گذ=شخه:شدن:بس;ر<ری : کذ<ر ک;ه:=ی;ن:::رو=ح<ت،:تذه<:ب<عث: :=ی;ن:رو=ح;<ت:خو=ه;د:ش;د؛:ح;< ،:آن: =ز
:حوزه:ت گ<هی:در :ر=ه::فسرر:آح<ت:قرآجیرو=ح<ت: ک;ردن:ح;ک::بسر<ر گ;<هی:تذه;<:ب;<:روش;ن: گش<:=س;ت:و:

:=ی;ن:تحقر;ق،:م;<:ب;ه:حک;ی:=ز:هه;رن::جرقه،:شعله:فهن:آحه:ر=:بر=ی:=ذه;<ن:آم;<ده:روش;ن:می کذ;د.:در
:آح;;<ت::=حن؛:آح;;<ت:مرب;;وط:ب;;ه:درخو=س;;ت:م;;ر=وده:زلرخ;;<:=ز:یوس;;ف:م;;و=رد:پرد=خخ;;ه ک;;ه:حک;;ی:=ز

:ت.چ<لش:بر=جگرز:سوره:مج<رک:یوسف:=س
گوجه گ;رفخن:پ;یش:چرذش:=ین:آح<ت:به: :جظ;ر: :جگ;<ه:=و :و:ب;دون:در ک;ه:در ه;<ی::فرض:=ی:=س;ت:

:ب;;<رۀ:عص;;هت::_:=عخق;;<دی: :بر=ب;;ر:=ی;;ن:درخو=س;;ت:ب;;ه::تس;;لرن:یوس;;ف:،=ججر;;<ک م;;ی:در در
:آحه:بیست:و:سوم،:ته<یل:زلرخ<:ب;ه:م;ر=وده:ب;<:یوس;ف:ذهن:آدمی:مخج<در:می و:آم;<ده::گردد.:در

:ب<:=ین:عج<ر=ت:مطرح:شده:س<خخن:خود:و:فض<:بر=ی ک<ر :::=ین:
:َق<َ ْن:َيشَن:َ  » ْبَ =َا:َص َعِن:=أْلَ :َغّلَ ْفِسِو:َص ََّ <:َج،: یت:ُيَ : :َبیِِتَ

َ
:َر=َصَدْتُو:=ّ  :«.::َص

:و:=مخذ<،:یوسف:جرز:در:وهله:=و :مطرح:شده:=ست :::و:در:ههرن:آحه،:=جک<ر
<َذ:» َْ ::َق<َل:َا ُِ یب:= ُو:َر ََّ وَی::::ِإ <ِْلُ :ُیْفِلُو:= ّظَ ٍَ ُو: ََّ ْحَسَ،:َاْثَ =ً:ِإ

َ
:«.::أ

:آحه:بیست:و:چه<رم: :=ین:جوشخ<ر:=ست::_=م<:در جزخر;<ت:م;<جر=:چذ;<ن::_که:محل:بحث:م<:در
که:ذهن:ج<پخخه:ر=:دچ<ر:سو>:برد=شت:می :=بخد=ی:=ی;ن:آح;ه،:=ر=ده:زلرخ;<:ب;ه::آمده:=ست: جه<حد.:در

:ِبِه::َو:»مر=وده،:ب<:جهله: ت  :َهّهَ گردحده:=ست:و:چذرن:«:َلَقد  =ی:=ز:شخصرت::و:خو=سخه«:هّن:»طرح:
:ب<لذ;;دگی:یوس;;ف::زج;;ی که;;<ِ :جه;;< :و :بر=ب;;ر: ::ب;;<:موقعر;;ت،:ق;;درت:و:=ش;;ر=فرت:زلرخ;;<:در :=ز دور

گ;ره:تفس;رری که:به:=ین:جهله:عطف:ش;ده:=س;ت،: =ی;ن:آح;ه:ر=:رق;ن:::=مک<ن:جرست،:=م<:جهله:بعد:
:::زده:=ست

«; ََ ;ُو:ِا;ْ،:ِجَب<ِد ََّ :=ْ َفْاَم;<َ>:ِإ ; َ>:َص کَم=ِل :ِلَأْوِرَ :َجْأ;ُو:= ّسُ ِو: ّبِ َ>=:ُبْرَي<َی:َر ی:ّرَ
َ
:أ ٍَ :ِِب<:َ ْ : َُّ :َي <:َص

: ْخَلِوی َ :«.::=ْْلُ

:آحه،: :=ین:بخش:=ز ::س;<جی:زلرخ<:عطف:شده:و:=ی;ن:عط;ف،:ح;ک«:هّن:»به::یوسف«:هّن:»در
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:::ر;;;;دگی:تفس;;;;رریرس;;;;<جد:و:پیچ:=ر=ده:آن:دو:ر=:ب;;;;ه:ذه;;;;ن:م;;;;ی آح;;;;ه:=ز:هه;;;;رن:ج;;;;<:آغ;;;;<ز:ش;;;;;ده:و
:ه<ی:=عخق<دی:مفسر=ن،:=خخ ف:تف<سرر:ر=:رقن:زده:=ست.:فرض:پیش

:تفس;رر:=ی;ن:آح;<ت،:یوس;ف::طجری گذ;<ه:م;ی:در ه:ک;=جگ;<رد؛:تص;هرهی::ر=:مص;هن:ب;ه:=جج;<م:
(.:س;رد:مرتض;ی:و:119،:ص12:ق،:ج1412بره;<ن:پروردگ;<ر:تحق;ق:جر<ف;ت:)طج;ری،::که;کتذه<:به:

ک;;ه:::=ج;;د:دو:معذ;;<:ب;;ر=ی:آح;;ه:برگزح;;ده:ش;;رخ:طوس;;ی ر=:تص;;هرن:وی:ب;;ه::یوس;;ف«:ه;;ّن:»حک;;ی،:آن:
:به:=ین:وسرله:=ز:خ;ود:تفس;رر: ک;ه:آح;ه،:::=ج;د:و:دحگ;ری:ردهک;ضرب:و:دف :زلرخ<:و:دور:س<خخن:=و آن:

گر:چه: : :تأخرر:=ست:و زلرخ;<:=س;ت،:=م;<:ب;ه:«:ه;ّن:»یوسف:به:هه<ن:معذ<ی:«:هّن:»مخحهل:تقدحن:و
:=و:پدح;;د:جر<م;;ده:=س;;ت:)س;;رد:مرتض;;ی،:«:هّه;;ی»چذ;;رن::س;;جب:دح;;دن:بره;;<ن،:هرگ;;ز ق،:1419در

:(.:123و::121،:ص6:؛:طوسی،:بی:ت<،:ج81و::75ص
تلق;;;;ی:::و:فط;;;;ری::ر=:مر;;;;ل:و:ش;;;;هوت:غر;;;;ر:=خخر;;;;<ری:یوس;;;;ف«:ه;;;;ّن:»:=لکش;;;;<فص;;;;<حب:

(.:فخ;;ر:ر=زی:جر;;ز:تف<س;;رر:س;;رد:مرتض;;ی:و:تفس;;رر:456،:ص2:ق،:ج1417=س;;ت:)زمخش;;ری،::رده:ک;;
ک;;رده:=س;;ت:)فخ;;ر:ر=زی،::ر=:جق;;ل:و:=لکش;;<فص;;<حب: (:و:443و::441،:ص18:ق،:ج1421تجر;;ین:

گ;ز=رش:م;ی :تفس;رر:آن: :-:193،:ص12:ش،:ج1361کذ;د:)مخرجه;<ن،::طجرسی:ههرن:سه:ق;و :ر=:در
گر:چه:در:س;خن:مع<ص;ر=ن:تک;ر=ر:ش;ده،:=م;<:ب;<:جق;<دی195 ت;ر::ه;<ی:جدح;د،:فرب;ه:(.:=ین:جظرح<ت،:=

:گشخه:=ست.
:=ین:تحقرق،:=بخ;د=:ب;ه:بررس;ی: ک;<ربرد:ح;رف:ش;رط:«:ه;ّن:»آح;ه:ب;ر:=س;<س:معذ;<ی:م<:در «:ل;و:ال»و:

ک;;ه:ب;;ر=ی::می حن:و:س;;حس:آر=ی:مفس;;ر=ن:ر=:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:مخعلق;;ی: ک;;ه:ب;;ر=ی:«:ه;;ّن:»پ;;رد=ز و:ج<حگ;;<هی:
:جظر:می«:لو:ال»جو=ب: کرد.:در :گررجد،:بررسی:خو=هرن:

8.AAAیEمعنAسEسDAبرAآحهAهن»بررسیA»AدبیDAربردEک Aال»وAلو»A
گون:مطرح:شد گوج< :ب<رۀ:آح;ه:بیس;ت:و:چه;<رم:س;وره:یوس;فجظرح<ت: :»::ه:در :ِب;ِه:َو ;ت  :َهّهَ :َلَق;د  َو

:ِعَج<ِدَج;;;;<: :ِم;;;ن  ;;;;ه  َش;;;<َ>:ِإّجَ َفح  :=ل  ;;;وَ>:َو :=لّس  ;;;;ه  ;;;ِرَف:َعذ  ک;;;;َذ=ِلک:ِلَذص  ;;;ِه: ّبِ َه;;;<َن:َر ر  َ>=:ب  ن:ّرَ
َ
:ی :اَل <:َل;;;;و  :ب;;;ِهَ َه;;;ّنَ

َلِصرَن: خ  ه  ک;ه:ب;ر=ی::ر=:می«:=ل  :جظ;ر:«:ه;ّن:»تو=ن:ب<:توج;ه:ب;ه:معذ;<یی: گرفخ;ه:ش;ده:=س;ت،:ب;ه:چه;<ر:در
:ب<:توجه:ب;ه:ه;ر:دو:ش;<خص،:ب;ه:ش;ش:ق;و :تقس;رن:«هّن:»دسخه؛:ب<:توجه:به:مخعلق: ،:به:دو:دسخه:و

:=ی;;ن:ج;;<،:ب;;ه:جظ;;ر:م;;ی ک;;<رگرری:ک;;رد.:در بذ;;دی:=ق;;و= :ب;;ر:=س;;<س::طجق;;ه::تقس;;رن:دوم،:حعذ;;ی::رس;;د:ب;;ه:
:ب<ره:آحه:بهخر:::س<خخن:فض<ی:ذهذی::س<زی:و:شف<ف:،:در:س<ده«هّن:»مخعلق: ب<ش;د؛:=م;<:پ;یش:=ز:در

کرد:شده:=ست::_آن،:الزم:=ست:دو:بحث:=دبی: :=ین:تف<سرر:بر:آن:تأ  روشن:شود.:_که:در
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:«هّن:».:بحث:اول،:معجای:لغوی:1:-:1
:::=جد:گرفخه::کذی،:ر=:به:معذ<ی:آجچه:در:درون:خود،:آن:ر=:=ر=ده:می«:هّن:»شذ<س<ن::و=ژه

:.(91،:ص6ج::ق،9414ف<رس،:؛:=بن157،:ص1ق،:ج9491)فر=هیدی،:ا<:ِه ن:أو: :َفس :
: :ب<لشی»و گفخ;ه«:َ>::َهّنَ ک;ردن،: ک;ردن:و:ع;زم:ب;ه:آن: :=ر=ده:چر;زی:ر=: =ج;د:)=ب;ن::ر=:به:معذ<ی:جرت:و

ک;;ه::(؛:ه;;ن619،:ص12:ق،:ج1414مذظ;;ور،: ک;;<ری«:=لهه;;م»چذ;;<ن: ::کذ;;ی،:ک;;ه:=ر=ده:م;;ی::ر=:ب;;ه:معذ;;<ی:
کرده ::=جد:=جج<م:دهی،:معذ<:

:.(157،:ص1یشین،:ج)فر=هیدی،:پا<:ِه ن:أو:ا،:أار: عفْلو:

ک<ربرد:آن،:مفسر=ن:معذ<ی:آن:ر=:خو=سخن:د=جس;خه :تجرین: :در :و=ق; :=م;ری:و ک;ه:در مش;کک:::=ج;د:
:ته<یل:فطری :=ز :=ر=ده:=خخر;<ری::=ست:و ک;<ر:م;ی::ت<:عزم:و رود.:ب;ر:هه;رن:=س;<س،:س;رد:مرتض;ی::ب;ه:

:=و،:ش;;رخ:طوس;;ی:)طوس;;ی،:پیش;;رن،:ج73)س;;رد:مرتض;;ی،:پیش;;رن،:ص :پ;;س:=ز و::121،:ص6:(:و
:معذ<:بر=ی:آن:برشهرده123 که:طجرسی:)مخرجه;<ن،:پیش;رن،:ج:(:چه<ر (:آن:ر=:ب;ه:193،:ص12:=جد:

کرده:=ست گز=رش: ::صورت:زیر:
ک<ری؛1 که:فرموده:=ست::.:عزم:و:تصهرن:بر: گفخ<ر:خد=ی:تع<لی:=ست: که:در: ::چذ<ن:

: ُْ :َاتِ َیُ ُْ َُ =:ِإ شک ْی:َیْبُس
َ
:َقْ ْم:أ َُّ :؛(99::)م<خدهِإْذ:َي

ک<ر:د=شخذد.:تصهرن:و::حعذی :عزم:بر:=ین:
ک<ری2 گر:چه:تصهرن:هن:بر: گذشخن:در:خ<طر،:= :به:ذهن:و: جگررجد؛:م<جذ;د:::.:به:معذ<ی:خطور
:ط<ِخَفخ;;<ِن:»آح;;ه: ;;ت  :َهّهَ :=هلل ::ِإذ  َش;; :َو :َتف  ن 

َ
:ی کن  ه;;<:َولّر :ِم;;ذ  ب;;ه:خ<طرش;;<ن:::(؛:حعذ;;ی122::)آ :عه;;ر=ن«:ه 
ک;;ه:مخف;;رق:ش;;وجد،:و:د :=هلل :»جهل;;ۀ:::لر;;ل:ب;;ر:=ی;;ن:معذ;;<،گذش;;ت: ه;;<:َولّر :َو گ;;ر:ه;;ّن:ب;;ه:«:ه  =س;;ت؛:زی;;ر=:=

گذ;<ه:و: ک;ه:تص;هرن:ب;ر: کس;ی: گذ;<ه:=س;ت:و:خ;د=:ول;ّی: گذ<ه،: معذ<ی:تصهرن:بود،:تصهرن:و:عزم:بر:
:ح<ری :=ز :د=شخه:ب<شد،:جرست.:پیغهجر::فر=ر

گوحذد:3 که: ک<ر؛:م<جذد:آن: کذ=».:به:معذ<ی:جزدحک:شدن:به:=جج<م: ::؛:حعذی«هّن:ف ن:ین:حفعل:
:ر=:=جج<م:دهد.جزدحک:بو ک<ر :د:ف ن:

کس;;ی:چر;;زی:ر=:دوس;;ت:د=رد:و:ط;;جعش:4 گ;;ر: ک;;ه:= .:ب;;ه:معذ;;<ی:دلخ;;و=ه:و:خو=س;;خه:د ؛:چذ;;<ن:
ترین:چرزه;<:ج;زد::=ی;ن:چر;ز:محج;وب::؛:حعذ;ی«هذ=:یهّن:=الشر<>:=لی»::گوحد:بد=ن:مخه<یل:=ست،:می

:در:ضّد:آن:می :مخه<یل:بد=ن:جرسخن.::؛:حعذی«لرس:هذ=:من:ههی»::گوحد:من:=ست:و
که: :=ین:ج<:ذکر:شود،:آن:=ست: که:الزم:=ست:در ک;ه:ب<ح;د:ب;ه:«:هّن:»توضرحی: :=فع<لی:=س;ت: =ز

:ب;;ه:تذه;;<یی:معذ;;<:ر=:جه;;ی ک;;ه:در:معذ;;<ی:ع;;<م:آن::چر;;زی:تعل;;ق:بگر;;رد:و : ک;;ه::_رس;;<جد؛:هه;;<ن:ط;;ور
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ههو=ره:مخعَلق;ی:«:هّن:»شود،:ههو=ره:مد:جظر:=ست.:بذ<:بر:=ین،::آجچه:خو=سخه:می:_خو=سخن:=ست:
که::می :معذ<:لح<ظ:میخو=هد: گر:ذکر:جشود،:در گفخه:سرد:مرتضی:مخعَل;ق::حخی:= «:ه;ّن:»گردد:و:به:

:=ی;ن:آح;ه:جر;ز:ب;ر:خ; ف:آ;<هر:آن،::جهی تو=ج;د:ب;ه:ذ=ت::جه;ی«:ه;ّن:»تو=جد:ذ=ت:موجود:ب;<قی:ب<ش;د.:در
گرف;ت:)س;رد:::تعلق:بگررد:و:ب<حد:مخعَلق:آن:ر=:=مری:زلرخ<:و:یوسف :جظ;ر: مح;ذوف:و:مق;در:در

:(.:77مرتضی،:پیشرن،:ص
:=ین:آحه:مخعلق: :و=ق ،:در ک;ه:ب<ح;د:«هّن:»=لجخه:ب<:توجه:به:سه:معذ<ی:=و ،:در ،:ح;ک:فع;ل:=س;ت:

کرد؛:=م<:بذ<:بر:معذ<ی:چه<رم،: :بر:م زم:آن،:حعذ;ی«:هّن:»ب<:توجه:به:سر<ق،:آن:فعل:ر=:تعرین: ::مج<ز=ا
:=ین:صورت،:مخعلق:آن:می:دوست:د=شخن:=ط ق:می :در ده:تو=جد:ذ=ت:)ح;ک:ش;ی>:ح;<:پدح;:شود:و

:=ی;;ن:آح;;ه،:مع;;<جی :تف<س;;رر:مخخل;;ف:=ز :ج;;ه:فع;;ل:و:عه;;ل(:ب<ش;;د.:در لح;;<ظ:ش;;ده:«:ه;;ّن:»مخخل;;ف:::و
کرد. که:به:آن:=ش<ره:خو=هرن: :=ست:

برد:::.:بحث:دوم1-2 :و:جواب:آن«:لو:ال»کار
گرفخه:::موضو،:دحگری : :تفسرر:=ین:آح<ت:محل:مذ<قشه:قر=ر جح;وی::_=ست،:بحث:=دبی::که:در

ک;;ه:«:ل;;و:ال»ک;;<ربرد: :=ی;;ن: :رفخ;;ه،:=خخ ف;;ی:«:ل;;و:ال»=س;;ت.:مفس;;ر=ن:در ک;;<ر :=ی;;ن:ج;;<:ب;;ر=ی:ش;;رط:ب;;ه: در
؛:طوس;ی،:پیش;رن،:81جد=رجد؛:=م<:بح;ث:ب;ر:س;ر:جهل;ه:ج;و=ب:=س;ت.:برخ;ی:)هه;و،:پیش;رن،:ص

=ج;د::د=جس;خه«:ل;و:ال»(:جهل;ه:ج;و=ب:ر=:مق;دم:ب;ر:441،:ص18:؛:فخر:ر=زی،:پیشرن،:ج123،:ص6:ج
:=ین:صو :ب<زس<زی:شده:عج<رت:آحه:که:در :و=ق ،:س<خخ<ر :تأخرر:روی:د=ده:=ست:و:در رت،:تقدحن:و
:«.:ههت:به:و:لو:ال:=ن:ر=ی:بره<ن:ربه:لهن:به<»::چذرن:=ست

:=ین: فخ;ر:ر=زی،:::روی:ج;د=ده:=س;ت.:=م;<:برخ;ی:=ز:مفس;ر=ن:)ر.ک«:هّن:»طجق:=ین:تحلرل:=ص ا
:آحه:ج<یز441،:ص18:پیشرن،:ج :=ی;ن:ص;ورت،:جهل;ه::جد=جسخه:(:=ین:تقدحن:و:تأخرر:ر=:در =جد:و:در

کرده که:=ین:ج;و=ب:عج;<رت:=س;ت:=ز:جو=ب:ر=:به:قرحذه،:محذوف:تلقی: ک;ذ=»::=جد: ::؛:حعذ;ی«لفع;ل:
گ;ر:چ;ه:ب;ه:مرحل;ه:عه;ل:جرس;رده:«:هّن:»بذ<:بر:=ین،:«.:هّن:»محقق:س<خخن:آن: مورد:جظر:و=ق :شده،:=

:=ست.
رت:خودش:ر=:بهخ;ر:جش;<ن:خو=ه;د:=ین:دو:جکته:=دبی:در:توضر،:جظرح<ت،:و:ج<حگ<ه:آجه<:=هه

:د=د.:

9AمتعلقAتعیینAدرAنDمفسرAیDآرA.«AهّنA»AیEمعنAبهAجظرAEب«AهّنA»الAلوAبDجوAهEحگEجAوA
ک;ه:بس;ر<ر:=ههر;ت: :تفسرر:=ی;ن:آح;ه،:آجچ;ه: :=ین:جرز:=ش<ر=تی:د=شخرن،:در که:پیش:=ز : هه<ن:طور

:تجر;ین:=ی;ن:آح;<ت،:ب;«:ه;ّن:»د=رد،:تعرین:مخعل;ق: «:ه;ّن:»ر:=س;<س:مخعل;ق:=س;ت.:آر=ی:مفس;ر=ن:ر=:در
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کرد:،:مییوسف که:مخعل;ق:آن:ر=:هه;<ن:خو=س;خه:::تو=ن:به:دو:دسخه:تقسرن: دسخه:=و ،:=قو=لی:
گ;;<هی:ض;;رب:و:ش;;خن:ح;;<:قخ;;ل:::د=جذ;;د:و:دحگ;;ری،:م;;ر=وده:م;;ی::زلرخ;;<،:حعذ;;ی ک;;ه:مخعل;;ق:آن:ر=: =ق;;و=لی:

:=جد.:د=جسخه
:جظ;ر:ب;ا:توج;ه:ب;ه:ه;ن:اثجات:گجاه:برای:یوسف::.:دسته:اول2-1 گ;رفتن:تعل;ق:ه;ّن::س;ان:در

:یوسف:و:زلحخا:به:گجاه
ک;;ه:مخعل;;ق: م;;ر=وده:تلق;;ی:::ر=:هه;;<ن:تذخ;;و=ه:زلرخ;;<،:حعذ;;ی:یوس;;ف«:ه;;ّن:»جس;;جت:ب;;ه:=ق;;و=لی:

:دحدگ<ه:مطرح:=ست:کرده :=ین:::=جد،:دو که:صدور محق;ق::ر=:در:وج;ود:یوس;ف«:ه;ّن:»دحدگ<هی:
ک;ردن:تق;دحن:و:ت;أخرری:می : که:به:و=سطه:مذظ;ور :دحدگ<هی: ت:آح;ه،:معخق;د:=س;ت:در:عج;<ر=::د=جد:و

:ص<در:جشده:=ست.:=ز:یوسف«:هّن:»که:=ین:
گجاه  یوسف« هن  »محقق شدن  :. دیدگاه اول2-1-1  به 

:جف;ر،:زلرخ;<:و:یوس;ف«:ه;ّن:»بذ<:بر:دسخه:=و :جظرح<ت،:مخعل;ق: :=جخس;<ب:ب;ه:ه;ر:دو «:زج;<»:در
:زب;<ن:آح;<ت،:ب;دون:تعه;ق:در:ج;ز>:ج;ز>: :=ین:قو ،:=ز:حک:س;و:آ;<هر:جق;ل:م;<جر=:=ز =ست.:بسخرس<ز
گ;;<هی: ک;;ه:در:مذ;;<ب :=ه;;ل:س;;ذت:و: :=ز:س;;وی:دحگ;;ر،:رو=ح;;<ت:مخع;;ددی:=س;;ت: عج;;<ر=ت:آن:=س;;ت:و

گز=رش:شده:=ست. :شرعه:
گناه یوسف« هم»بر محقق شدن   . روایات مبتنی2-1-1-1  به 

:رو=ح;;<ت:=ه;;ل ک;;رم:ه;;رچ:ح;;ک:=ز :پی;;<مجر:= :=ی;;ن:موض;;و،،:=ز جرس;;رده:و:تذه;;<:ح;;ک::س;;ذت:در
:=م;<م:عل;ی :=ه;ل:س;ذت:=ز :رو=ح;<ت:ش;رعه،::رو=حت:به:جقل:=ز :=ی;ن:موض;و،:وج;ود:د=رد؛:=م;<:در در

:مذسوب:=ست.:و:=م<م:ص<دق:رو=ح<تی:به:=م<م:ب<قر
::رو=حت:=م<م:علی :مذ<ب :=هل:سذت:ر=:سروطی:در :=لهذدوردر کت;<ب::=لدر :ر;م=لحلبه:جق;ل:=ز:

کرده:=ست :::=بو:جعرن:جقل:
: :ِبه;;<»ب;;<رۀ:عل;;ی:ب;;ن:=ب;;ی:ط<ل;;ب:در :َه;;ّنَ :ِب;;ِه:َو ;;ت  :َهّهَ :َلَق;;د  آن:زن:در:یوس;;ف:::گف;;ت«:َو

که:خو=ست:بذ;د:ش;لو=ر: کرد:و:=ز:طه :وی:=ین:بود: کرد:و:یوسف:جرز:به:=و:طه : طه :
:ح;<قوت:ت;زیین:ش;ده:ب;ود:و:در: :و که:ب<:دّر :بخی:ر=: بگش<حد.:پس:ههسر:عزیز:برخ<ست:و

گف;ت:کذ;ی:چ;ه:م;ی::وشۀ:خ<جه:بود،:ب<:پ<رچه:سفردی:پوش<جد.:یوسف:پرسردگ :::؟: =ز
گفت :=ین:ح< :بجرذد.:یوسف: که:مر=:در که:جه:می::خد=حن:شرم:د=رم: خورد::تو:=ز:بخی:

:جه:می که:مسل :بر:=عه< :ههگ<ن:=س;ت،:ش;رم:::آش<مد،:شرم:د=ری:و و:من:=ز:خد=حن:
گف;;ت:جه;;ی :=ی;;:هرگ;;ز:ب;;ه:م;;ن:جه;;ی::ک;;ذن!؟:س;;حس: ک;;ه:دح;;د:::ن:آن:بره;;<جیرس;;ی:و ب;;ود:
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:(.13،:ص4:ق،:ج1414)سروطی،:
:ت;<بعرذی :تف<س;رر:=ه;ل:س;ذت:=ز:ص;ح<بی<ن:و :هه;رن:ب;<ره:در چ;ون:::رو=ح<ت:مش<به:مخعددی:در

:...:رسرده:=ست.:طجری:=بن :::عج<س:و:مج<هد:و:سعرد:بن:ججرر:و ح;<ن،:=ق;و=لی:=ز ع; وه:ب;ر:=ی;ن:ر=و
ق(،:=ب;;ن:یب;;ی:152ت;;<::151إس;;ح<ق)م:=ب;;ن:ق(،:127ق(،:س;;دی)م111ح;;<117ح;;<:116ح;;<111عکرم;;م:)م

ک;ه:=ی;ن:رو=ح;<ت:ر=:م;ی ک;رده:=س;ت: :ق<سن:بن:یبی:بزا،:ب;<:هه;<ن:مض;<مرن:جق;ل: ت;و=ن:ذی;ل::ملرکم:و
کت;;;<ب: : :::طج;;;ری:ج;;;<م :=لجر;;;<نتفس;;رر:=ی;;;ن:آح;;;<ت:در :و :=لهذد;;;ور طج;;;ری،:::س;;;روطی:دح;;;د:)ر.ک=ل;;;در

:(.:14و::13،:ص4:؛:سروطی،:پیشرن،:ج113:-:119،:ص12:پیشرن،:ج
::_رو=حت:پیشرن: :=لهذدورکه:=ز =ی:=ست:=ز:ههرن:رو=ح<ت:=هل:سذت::جهوجه:_سروطی:آمد::=لدر

:ب<رۀ:معذ<ی: ک;ردهک:یوسف«:هّن:»در ک<ره;<یی:توص;رف: :آجه<:یوسف:ر=:ب;ه: ک;ه:=ز:مق;<م::ه:در =ج;د:
:آن:پ<ک:و:مذزه:=ست :بعرد:و:س<حت:مقدس:صّدیق،:=ز و:م<:=ز:ذکر:بقره:آجه<:ص;رف:::ججوت:بسر<ر

:ن.کذر:جظر:می
:=ین:رو=ح<ت،:=ز:جهت:=قد=م<ت:حض;رت:یوس;ف ک;ه:=و:ر=:=ز:س;وی:::و:جر;ز:بره;<جی:برخی:=ز

:=ی;ن:رو=ح;<ت،:بره;<ن:رب،:ب;ه:پوش;<جدن:ب;ت:توس; : :مخذجه:س;<خت،:=خ;خ ف:د=رج;د.:در پروردگ<ر
گزح;دن:=جگش;;ت:و:...:و:م;;و=ردی: :=ح;;و=الت:مخخلف;ی،:م<جذ;;د: :ح;;<:دح;دن:تهد;;< :حعق;وب:در زلرخ;<:و

رف;و،:و:دحگر:مصد=ق:س<زی:شده:=ست:و:ههگی:موق;وف:ح;<:حخ;ی:مقط;و،:هس;خذد:و:ه;رچ:ح;ک:م
گ;ز=رش::به:پی<مجر :ح;ک:ر=وی،:چذ;دین:م;ورد: :=ز :بیش;خر:=ض;طر=ب:د=ش;خه:و مذخس;ب:جرس;ت:و

:شده:=ست.
:=ی;ن:س;;ه:دس;;خه::=م;<:رو=ح;;<ت:ش;;رعی:در:موض;;و،:=ی;ن:آح;;ه:س;;ه:دس;;خه ک;;ه:ح;;ک:دس;;خه:=ز ک;;ه::_=ج;د:

کرد.::می:_بیشخرین:مو=رد:ر=:هن:د=رد: :تو=ن:ذیل:=ین:دحدگ<ه:مطرح:
: کرده:=م<م:ب<قر:و:ص<دق=ین:رو=ح<ت:ر=:قهی:و:عر<شی:=ز =جد،:=م;<:س;ذد:ه;رچ:ح;ک::گز=رش:

گرد:آورده :=ین:ج<:ههه:=ین:رو=ح<ت:ر=:به:=خخص<ر: ک<مل:و:صحر،:جرست.:در :=ین:رو=ح<ت،: :::=حن:=ز
:ِِب;<»: ;<::أیب :ج،:أْ; :جج< ;و:ج ْ;و :ق;<ل:ق;<ل:أب; :جب; :=ُ::ص:ح  ین َُّ :َي; ;ْن:ِب;ِو:َص  :«َِهَّ

؟:ق< ;ن::لشو:= َ> :هل< : ع<ل:هل<:ی  فق<ان:ای:صمن: :بیِت< :   عن:ج = ; :::ا<:تْ لی 
:یر=َ< : <ین :::= عایی:اأ;و : ع;<ل:ی  ;ف::جو:يم=:= ومن: وأً<:ٍ :ا;،:ص;من:ٍ  <َ;ن:تس;عای 

یب:    ب:...: := عاٌ:=َ<:ا،:ِ :یبور:ص:ٍ :؛(146،:ص9،:ج:ش9167)قهی،:تس ی:ص:ٍ
کرد:و:یوسف:قصد:زلرخ;<،:::فرمود:=م<م:ص<دق که:زلرخ<:قصد:یوسف: هذگ<می:

که:در:خ<جه ک;ه:د=ش;ت،::=ش:بود،:برخ<ست:و:روحش:پ<رچه:زلرخ<:به:سوی:بخی: =ی:ر=:
گفت گفت:کذی:چه:می::کشرد.:یوسف:به:وی: کش;ن::=ی:روی:=ین:بت:م;ی:پ<رچه::؟:
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:=و:خج<ل;ت:م;ی گف;ت:که:م<:ر=:ججرذ;د،:چ;ون:=ز :=ی;ن:هذگ;<م،:یوس;ف: :::کش;ن.:در ت;و:=ز
که:جه:میب :جه:می:خی: و:م;ن:=ز:پروردگ;<رم:ش;رم:جک;ذن!:پ;س:::کذی:بیذد،:شرم:می:شذود:و

:=ز:ج<ی:خود:جهرد:...:
:ر=وح<ن،:جز:دو:ر=وی:=و ،:حعذ;ی :=ز عل;ی:ب;ن:=ب;ر=هرن:::سذد:=ین:رو=حت:مذقط :و:مرسل:=ست:و

:پدرش: ت;<ب:جر;ز:ک=جد:و:رو=حت:دحگ;ر:=ی;ن::ج<م:برده:جشده:_=جد:ردهکه:رو=حت:ر=:به:=م<م:مذسوب:ک:_و
:::به:جظر،:تفسرر:خود:علی:بن:=بر=هرن:=ز:م<جر=:=ست

ک <:ق;<ل:=ُ::...:::ق<ل:جو:ب،:ابر=يمی ک<ی: ;ْن:»::_ج;ر:ص:ج;ز::_مف<:ز= ن:ت  جو:حیت: :َ َع;ْ :َِهَّ َص
ْی:َر=ً

َ
:أ :ِِب<:َ ْ :ٍ َُّ :َي ;ِو:::ِبِو:َص ّبِ ی;ز:«ُبْري<َی:َر ْب; =َا:» : ع<ا;ن:=ا;رأ := ْز َع;ِن:=أْلَ :َغّلَ  ;<:ِّه;< : : ل«َص

ت;<:ی  ;ف!:=َ;ن: :::ج=ً:ی  ف:صوج :تْع ا: :َ<حشة:= بشن:ج<ضً<:ج;و:اص;بْشو :تع;ول
ت;; :=ی:تک= س;; <>:ا :ص:تل َ;; ب: :=ٍجم:ا;;،:= زَ;;< ؟: ْل;;ُ:=َ;;و:ق;; :=خَ;; :ص:کَ;; ا: := أبش;;ی 
:؛)هه<ن(تْ ً:

:=د=مه:ح<فت:ت<: ::ه:خد=وج;د:فرم;ودک;<رش<ن:ب;د=ن:ج;<:رس;رد:کفریجذدگی:آن:زن:آن:قدر
:َر=ی» ن 

َ
:ال:ی :ِبه;<:َل;و  :َهّنَ :ِبِه:َو ت  :َهّهَ :َلَقد  ;ِه:::َو ّبِ ه;<َن:َر ر  ه;<:ر=::پ;س:زلرخ;<:برخ<س;ت:و:در«.:ب 

ردجد،:یوسف:تصویر:پدرش:حعقوب:ر=:کدحگر::که:آهذگ:حکرد.:پس:هذگ<می:کقفل:
گوش;;ه ک;;ه:=جگش;;خ<ن:دس;;خش:ر=:م;;ی:در: ::گوح;;د:گ;;زد:و:م;;ی:=ی:=ز:خ<ج;;ه:دح;;د؛:در:ح;;<لی:

: :زمره:=ججر<:جوش;خه:ش;ده:=س;ت؛:آح;<:م;ییوسف،:ج<م:تو:در ::آسه<ن:در خ;و=هی:ج<م;ت:در
ک;;ه:مرتک;;ب: :=ی;;ن:هذگ;;<م:یوس;;ف:د=جس;;ت: ک;;<ر=ن:جوش;;خه:ش;;ود؟:در زم;;رن:در:زم;;ره:زج<

:خط<:شده:=ست.:
ی:=ز:ههر=ه;;ی:یوس;;ف:ب;;<:خو=س;;خه:زلرخ;;<:=س;;ت:و:در:آ;;<هِر:برخ;;ی:رو=ح;;<ت:ک=ی;;ن:رو=ح;;<ت:ح;;<

::جرز:=ین:مو=فقت:پید=:=ست:تفسرر:=لعر<شی
:ِِب;<» ل <:::أصا<أأ< :ج،:أیب:جب :=ُ:ق<لج،:أْ : َُّ :َي; ْن:ِبِو:َص ::: :ق< ;ن«َِهَّ ک ;<:أَ;ن:)دج

ک;;و:يس;;یت:مب;;<ی(:)ج;;لص :ح;;ویزً : یق :ج1415ِه;;<ی:ح;;<ی: ص:::( :ق;;<ل421 :ص2:  :پ;;< ج
؟:ق< ن َُ :یر=َ< : ;مکر:=ُ:جأ; :ذ ; :ص:ق; :جل;ُ:أی:=ُ:ی;ر=ه: ف;ر:::ِل حیت:أغٌَ:صجو:= ومن:ٍ
:.(971،:ص6:ق،:ج9181شی،)عی<اهن<:ي<ِأً<:

:سذد:=ین:رو=حت:معّلق:=ست.:
:تفص;رل:در:م;ورد: ک;ه:=ز :=ین:مر;<ن،:رو=حخ;ی:وج;ود:د=رد: س;<کت::حض;رت:یوس;ف«:ه;ّن:»در

:بر:توضر،: کرد:د=رد«:بره<ن:ربه»=ست:و ::تأ
:=ب;و:جعف;ر:)=م;<م:ب;<قر( :=صح<ب:م;<،:=ز :بعضی:=ز ک;ه:فرم;ود:=ز :::جق;ل:ش;ده: م;ردم:در
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:ال:»ب;;<رۀ:ق;;و :خد=وج;;د: :َر=یَل;;و  ن 
َ
;;ِه:::ی ّبِ ه;;<َن:َر ر  گف;;خن:چ;;ه:م;;ی«:ب  ک;;ه::م;;ی::گوحذ;;د؟: گوحذ;;د:

که:=جگش;خ<ن:دس;ت:خ;ود:ر=:م;ی ج;ه:=ی;ن:::گزح;د.:=م;<م:فرم;ود:حعقوب:ر=:دحد،:در:ح<لی:
که:می :جرست: ک;ه:زلرخ;<:قص;د:::پس:چه:دحد؟:فرمود::گوحذد.:پرسردم:طور هذگ<می:

کرد:و:یوسف:قصد:زلرخ<: :ِبه<»یوسف: :َهّنَ :ِبِه:َو ت  زلرخ<:برخ<ست:و:به:س;وی:،:«َهّهَ
که:در:خ<جه:بود:و:پ<رچه گف;ت:بخی:رفت: چ;ه:::=ی:بر:آن:=ج;د=خت.:پ;س:یوس;ف:ب;ه:=و:

گفت کردی؟: : =ی::کش;ن:=و:م;<:ر=:بجرذ;د؛:ب;ر=ی:هه;رن:روح;ش:پ<رچ;ه:خج<ل;ت:م;ی::ک<ر
گف;ت :بخ;ت:ش;رم:د=ری؛::کشردم.:پس:یوسف: ک;ه:ج;ه:م;ی::ت;و:=ز ش;ذود:و:ج;ه::در:ح;<لی:

:کذن؟!:)هه<ن(.::شرم:جهیبیذد:و:من:=ز:پروردگ<رم::می
گر:چه:به: پ;رد=زد،:=م;<:هه<جذ;د:رو=ح;<ت::حض;رت:یوس;ف،:ب;ه:تفص;رل:جه;ی«:ه;ّن:»=ین:رو=حت،:=

گر=حش:حضرت:یوسف:)=لعر<ذ:ب<هلل(:بر:=ین:عهل:داللت:د=رد.: :قجل،:بر:
:رو=حت:دحگری :تعلرق:=ست::_:مذسوب:به:=م<م:ص<دق::در ب;ه:جزخر;<ت::_که:سذد:آن:دچ<ر
::حضرت:یوسف:تصرح،:شده:=ست:بیشخر:بر:آم<ده:شدن

=ی:ی  ;;ف: ;;<:ح;;ر: ;;ر= تلو:::مسْع;;و:تع;;ول::ق;;<ل:ج;;،:  ;; :ب;;،:ق;;شِ :ج;;،:أیب:جب;; :=ُ
«: ى;;را...::ی  ;;ف!:ق;;<ل::) ;;ل =ج( :ج=ً:ال;;<ل:تْع;; ا:ج<ض;;ً<:ج;;و:اص;;بْو:ص:ي;; :تع;;ول: ;;و

:.::)هه<ن(

:ههرن: :=عخ;ر=ف:یوس;ف:ب;ه:ت;ن:د=دن:ب;ه:خو=س;خه:زلرخ;<:کت<ب،:رو=حخی:دحگر:جر;ز:ح;<کدر ی:=ز
:«:=س;;ح<ق:ب;;ن:حس;;<ر»ه:در:س;;ذد:آن،:ض;;هن:تعلر;;ق،:=رس;;< :خف;;ی:جر;;ز:وج;;ود:د=رد؛:زی;;ر=:ک;;=س;;ت: =ز

:ب;<قر :=م;<م:ص;<دق:=صح<ب:=م<م:س;ج<د:و ح;<ن:مس;خقرن:=ز ج;<م:ب;رده:جش;ده::ب;وده:و:ج;زو:ر=و
::=ست

: ج،:=یب:جب :=ُ ::ْن:=ی:ی  ف:ص:ي; : := س;ج،=ی:=ُ:أ::=َو:ق<ل:ج،:= ا :ب،:تس<ج
؟:ق;;<ل: أکت;;<:ب;;،:تْع;; ا!:ا;;<:أ ;; ;;<ق ی  )هه;;و،:پیش;;ین،::را;;وبم: : ;;<جعر :جرا;;ٌ::ا;;ی:=حل 

:.(998ص

ک;;ه:رو=ح;;<ت:=ه;;ل: گف;;ت: :رو=ح;;<ت:در:مر;;<ن:ف;;رحقرن،:ب<ح;;د: :ب;;<رۀ:=ی;;ن:دس;;خه:=ز در:مجه;;و،،:در
:آجه;<:وج;ود:::سذت،:به:لح<ظ:ع;دم:=جخس;<ب:ب;ه:معص;وم:و:=ض;طر=ب:مخذ;ی ک;ه:در د=رد،:و:س;ذدی:

:جظ;ر: :=ز ک;<ملی:ج;د=رد:و:دچ;<ر:ض;عف:س;ذدی:=س;ت:و :رو=ح<ت:شرعی:جرز:=سذ<د: مخدوش:=ست:و
که:به:یوسف:ججی::مخذی :=ز:دح;دگ<ه:تذزح;ه::جرز:مط<لجی: جسجت:د=ده:شده:=ست،:=ز:جظر:عقلی:و
ق<بل:قجو :جرس;ت.:=ی;ن:ههس;ویی:رو=ح;<ت:ش;رعی:ب;<:رو=ح;<ت:=ه;ل:س;ذت،:دو:=حخه;< ::=ججر<

:مذ<ب :=هل:سذت:به:مذ<ب :شرعی:و:ح<:تقره:ر=:در:پی:د=رد.::ورود:=ین:رو=ح<ت:=ز
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:=ه;;ل:س;;ذت:و:ش;;رعه:زمرذ;;ه :=ی;;ن:آح;;<ت:ش;;ده:::تف<س;;رری::گر;;ری:س;;<ز:ش;;کل:چذ;;رن:رو=ح;;<تی:در =ز
گ;;ر:چ;;ه:در:خص;;وص:ج;;و،:و:ش;;دت:ته<ی;;ل:حض;;رت:یوس;;ف ک;;ه:= ب;;ه:عه;;ل:ح;;<د:ش;;ده،::=س;;ت:

:=جد.:=خخ ف:د=رجد،:=م<:جهلگی:در:وقو،:آن:مخفق
:ههه:=ین:=قو= ،:چه:در:مورد:یوسف:و:چه:در:م;ورد:زلرخ;<:=جج;<م:عه;ل:«هّن:»مخعلق::: ،:=والا:در

:=ین:جهت:ب<:مشکل:=دبی:تغریر:مخعلق: :=ز :=ی;ن:تف<س;رر:::مو=جه:جرست.:ث<جر;<ا:«:هّن:»زج<:=ست:و در
:«:ل;و:ال»جرس;ت،:بلک;ه:ج;و=ب:«:ل;و:ال»جر<زی:به:تقدحن:ج;و=ب: ک;ه:در مح;ذوف:=س;ت؛:ب;دین:معذ;<:

:=جج<م:=ین:عهل:سرب<ز:زد.::و=ق :شد،:=م<:حضرت:یوسف :ب<:دحدن:بره<ن:پروردگ<رش:=ز
کی از محقق شدن هّم یوسف  . اقوال تفسیری2-1-1-2 گناه  حا  به 

ک;;;ه:هه;;;ه:مفس;;;ر=ن:مس;;;له<ن:وج;;;ود:عص;;;هت:ر=:ب;;;ر=ی: گف;;;ت: قج;;;ل:=ز:ورود:ب;;;ه:تف<س;;;رر،:ب<ح;;;د:
=ی:=ز:عص;هت::د=جذد:و:آجچه:ب<عث:=خخ ف:تف<س;رر:ش;ده:=س;ت،:درج;ه:می::ضروری:یوسف

که:هر:حک:بر=ی:=ججر< ر=::یوسف«:هّن:»معخقدجد.:=ین:درج<ت:سجب:شده:ت<:برخی::=ست:
:غرر:=ر=دی:و:برخی:جزدحک:شدن:به:=جج;<م:عه;ل:توص;رف: عزم:و:تصهرن،:برخی:ته<یل:غریزی:و

::کذذد.:=م<:تفصرل:=ین:تف<سرر
کتفAEBبBهAظEBهرAروDحEBتAتفسBیری DAEBبAهBآحAیرBتفسA.لفDAAیBمبتنAAفBیوسAنBهAدنBشAقBمحقAرBبAAهBب

کرده:برخی،:به:آ<هر:=ین:رو=ح<ت:ج<::گنEه ر=:فرحفخ;ه:دسرس;ه:زلرخ;<::=جد:و:یوس;ف:=سخو=ر:بسذده:
:آم<ده:به:=جج<م:آن:عهل:ج<ش<حست:د=جسخه که::و که:تذه<:ب<:دحدن:تهد< :پدر:مخذجه:شد:و:ح<:آن: =جد:

،:2جق،:1423ب<:=قد=م:عهلی:زلرخ<:در:پوش<جدن:بت:به:خود:آم;د.:مق<ت;ل:)مق<ت;ل:ب;ن:س;لره<ن،:
ق،:1422(،:ثعلجی:)ثعلجی:جرش<بوری،:119،:ص12:)طجری،:پیشرن،:ج::(،:طجری329:-327ص
:=ب;;ن:عطر;;ه:=جدلس;;ی:)=ب;;ن:428،:ص2:ق،:ج1422(،:=ب;;ن:ج;;وزی:)=ب;;ن:ج;;وزی،:211،:ص5:ج (:و

کس<جی234،:ص3ق،:ج1422عطره:=جدلسی،: که:=ین:تفسرر:ر=:برگزحده::(:=ز:جهله: :=جد.:هسخذد:
ک;;ردن:ب;;ه:مع«:ه;;ّن:»طج;;ق:=ی;;ن:ق;;و ،: ک;;ه:ف;;ر=هن: ذ;;<ی:ع;;زم:و:تص;;هرن:ج;;دی:تفس;;رر:ش;;ده:=س;;ت:

کذد.:بر:مسخذد=ت:و:رو=ح;<ت::بر:=ین:=مر:داللت:می:_که:رو=ح<ت:به:آن:=ش<ره:د=رد::_مقدم<ت:عهل:
:=هل:سذت:به:لح<ظ:سذدی:و:مخذی ک;رده::=ین:قو ،:ع<له<ن:شرعه:و =ج;د؛:برخ;ی:رو=ح;<ت::=ش;ک< :

که:ش<مل:=ی;ن:مض;هون:م;ی ک;رده:ش;وجد،:حه;ل:ب;ه:شرعی:ر=: ،:12ق،:ج1413=ج;د:)مجلس;ی،::تقر;ه:
(:و:برخ;;ی:=ی;;ن:511،:ص2:ش،:ج1373؛:ش;;رحف:الهرج;ی،:223؛:جز=ی;ری،:ب;;ی:ت;<،:ص336ص

:=س;ر=خرلر<ت:برش;هرده::رو=ح<ت:بی:س;ذد:ر=:ز=یی;ده:ذه;ن:مح;دود:بش;ری :=ز =ج;د:)مک;<رم:ش;رر=زی،::و
:(.:132،:ص11:ق،:ج1421

کس;<جی :مر<ن:=هل:سذت:جر;ز: ه:و:ججرح;ه:)=ه;ل:ح;دحث(:مذخس;ب:=ی;ن:رو=ح;<ت:ر=:ب;ه:حش;وح::در
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=ج;;د،:ب;;ه:ص;;ورت:تل;;وححی،::(:و:برخ;;ی:ت;;رجر،:د=ده457،:ص2:د=جس;;خه:)زمخش;;ری،:پیش;;رن،:ج
گوجه:رو=ح<ت:ر=:دروغ که:پی<مجر=ن:ر=:مخهن:به:چذ;رن:=عه;<لی:بد=جذ;د::ر=وح<ن:=ین: گو:بشه<رجد:ت<:=ین:

:دحگر=جی443،:ص18:)فخر:ر=زی،:پیشرن،:ج که:هرچجرز:=ین:رو=ح<ت:ر=:ب<:تو::(.:و حک:::جه:به:=ین:
:جج;ّی:م;;< :=س;;ر=خرلر<ت:برش;;هرده:=ز (:و:273،:ص2ق،:ج1414=ج;د:)=ب;;ن:ترهر;;ه،::جق;;ل:جش;ده،:=ز

کثر;;ر،: گرد=جر;;د:)=ب;;ن: ک;;رده:و:روی: :=ی;;ن:رو=ح;;<ت:=ع;;ر=ض: ،:1ق:،:ج1418برخ;;ی:معخقدج;;د:ب<ح;;د:=ز
:(.234ص

AیDبرAدیDرDAغیرAوAغریزیAیلEتهAیEمعنAسEسDAبرAآحهAتفسیرA.ب«AّنBحگ;ر:=ز:مفس;ر=ن:برخ;ی:د::«ه
ر=:جه:به:معذ<ی:عزم:و:تص;هرن:ج;دی،:بلک;ه:ته<ی;ل:«:هّن:»فرحقرن،:جهت:رف :جقده<ی:ح<د:شده،:

کرده :غرر:=ر=دی:تفسرر: ک;ه:::=جد.:=ز:جهله:=ین:مفسر=ن:زمخشری:غریزی:و :یوس;ف«:ه;ّن:»=ست:
کرده:=ست.:وی:می :::گوحد:ر=:به:معذ<ی:مرل:و:شهوت:تلقی:

و:ش;;دت:آن:ش;;جره:ب;;ه:::ته<ی;;ل:ب;;ه:آن:عه;;ل:د=ش;;ت:و:مر;;ل:ج;;و=جی:جف;;س:یوس;;ف
ک;;ه:ب;;ر:مکلف;;رن:«:ه;;ّن:» :=ی;;ن:ته<ی;;ل:ر=:ب;;<:جگ;;<ه:ب;;ه:بره;;<ن:خد=وج;;د: و:قص;;د:ب;;ود،:=م;;<:=و

کذ<ر:زد: کرده:=ست،: :.:(457،:ص6:)زمخشری،:پیشین،:ج=جخذ<ب:مح<رم:ر=:و=جب:
:::گوحد:بیض<وی:می

ک;ه:تح;ت:تکل::غر;ر:=خخر;<ری::کشهکش:ش;هوت،:=م;ری :جه;ی=س;ت: گر;رد:و::ر;ف:ق;ر=ر
ک;;ه:وقخ;;ی:ب;;ه:ط;;ور:قه;;ری:ش;;هوتش: :م;;دح:و:=ج;;ر:جزی;;ل:خ;;د=یی:=س;;ت: کس;;ی:س;;ز=و=ر

گردد،:خود:ر=:=ز:عهل:جگهد=رد: :.(961،:ص1:ق،:ج9498)بیض<وی،:تحرحک:
:تف<س;;;رر:طجرس;;;ی:)مخرجه;;;<ن،:پیش;;;رن،:ج:=ز:هه;;;رن:تفس;;;رر:ر=:م;;;ی::بی;;<ن:دحگ;;;ری ،:12:ت;;و=ن:در

و:س;رد:قط;ب:)س;رد::(128،:ص7:رر=زی،:پیشرن،:ج<رم:شرر=زی:)مک<رم:شک(،:آحم:=هلل:م194ص
رده:=س;;;ت:و:ک;;;(:جر;;;ز:دح;;;د.:فخ;;;ر:ر=زی:جر;;;ز:=ی;;;ن:تفس;;;رر:ر=:مط;;;رح:981،:ص4:ق،:ج1412قط;;;ب،:

:(.443،:ص18:د=جد:)فخر:ر=زی،:پیشرن،:ج:ر=:در:لغت:ش<ح :می«:هّن:»=سخعه< :=ین:معذ<:بر=ی:
:روحت:بره;<ن،:م«:هّن:»ع مه:طج<طج<یی:=ین:تفسرر:ر=:بر=ی:معذ<ی: خ;<لف:ب;<:معذ;<ی:لغ;وی:و

گفخه:شده:بر=ی::=ین:دو:لغت:می :ب<رۀ:معذ<ی: :در :::گوحد:می«:هّن:»د=جد:و
که:=ز:حک:پیغهج;ر:بزرگ;و=ر:س;ر:«:هّن:» گذ<ه:به:معذ<ی:لغوحش،:خود:عهل:زشخی:=ست: به:سوی:
گ;ر:ص;رف:طجرع;ت،:م;ذموم:جج<ش;د:و:ص;دورش:=ز:پیغهج;ر=ن:جر;ز:زش;ت::جهی =: :جج<ح;د:بزج;د،:و زجد:و

،:11ش،:ج1374گوحذ;د:)موس;وی:هه;د=جی،::جه;ی«:ه;ّن:»تحرح;ک:طجرع;ی:ر=::جج<شد،:لرکن:صرف
:(.184ص
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گنEBهAج.AتفسیرAآحBهAبBهAمعنEBیAجزدحBکAبBودنDAرتکEBبAیوسBف AهBی:دحگ;ر:=ز:مفس;ر=ن،::ع;ده::ب=
ک;;رده«:ه;ّن:» :=ی;;ن:ج;<،:جزدح;;ک:ش;دن:ب;;ه:عه;ل:تفس;;رر: :ب;;<:=ی;ن:تفس;;رر،:معذ;<ی:آح;;ه:چذ;;رن::ر=:در =ج;د:و

:::خو=هد:بود
: گ;ر:بره;<ن:پروردگ;<ر :ب;ه:خ;د=:قس;ن!:=و:ه;ن:= ک;رد:و به:خد=:قسن!:هر:آحذ;ه:ههس;ر:عزی;ز:قص;د:=و:ر=:

که:مرتکب:معصرت:شود.: کرده:بود:و:چرزی:جه<جده:بود: :خود:ر=:جدحده:بود،:هر:آحذه:قصد:=و:ر=:
:ِبه<»ب<:=ین:تفسرر،:جهله: :َهّنَ که:عط;ف:ش;ده:ب;ر:«:لو:ال»،:جز=ی:«َو جرست،:بلکه:به:دلرل:=ین:

:ِب;;ِه:» ;;ت  :َهّهَ :َلَق;;د  :ِب;;ِه:»:و:جهل;;ه«:َو ;;ت  «:لق;;د»قس;;ن:در:«:الم»ب;;ر=ی:«:قس;;ن:خ;;ورده:ش;;ده»جهل;;ه:«:َهّهَ
:ِبه<»=ست،:پس:جهله: :َهّنَ >:ر=:ه;ن:آن:خو=هد:ب;ود،:و:چ;ون:معذ;<ی:ج;ز=«:قسن:خورده:شده»جرز:«:َو

:حذف:شده:=ست.:«:لو:ال»=جد،:لذ=:جز=ی::د=شخه
گر:یوسفکته:=ین:تفسرر،:آن:=ست:کج :ر=:ه;ن:جدح;ده:ب;ود،:تذه;<:جزدح;:ه:= :کبره<ن:پروردگ;<ر
:=ی;;ن:معذ;;<:ب;;<:=ی;;ن:ک;;ه:مرتک;;ب;;ود: گفخ;;ه:ش;;ود:مرتک;;ب:آن:عه;;ل:ش;;ود:و ش;;د،:مخف;;<وت::ب:آن:م;;یک;;ه:

کلهه: ک<ر:می«:هّن:»=ست؛:زیر=: :مو=ردی:به: که:مق:در گ;ر:بره;<ن:رود: رون:به:م<ج :ب<ش;د.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:=
گرف;ت:و:جزدح;ک:ب;ه::ش;د،:بلک;ه:تذه;<:تص;هرن:م;ی:دحد،:و=ق; :در:معص;رت:جه;ی:پروردگ<رش:ر=:جهی

:=رتک<ب:=ست.:ل;ذ=:خ;د=ی:تع;<لی:ب;ه:هه;رن:جکت;ه:=ش;<ره::=رتک<ب:می شد،:و:جزدحک:شدن:غرر:=ز
:فرموده ش<َ>:»::کرده:و َفح  :=ل  وَ>:َو :=لّس  ه  ِرَف:َعذ  :جفرموده:«ِلَذص  ؛:ت;<:«لذصرفه:ع;ن:=لس;و>:و:=لفحش;<>»::و

:=و:ر=:=ز:سو>:و:فحش<:بگرد=جرن،:
:=ین:ج<:روشن:می که:مذ<سب:=ز :=ز::شود: که:بگویین:مذظور گذ;<ه:«:سو>»تر:آن:=ست: تص;هرن:ب;ر:

: :=ز :ر=::=رتک<ب:ف<حش;ه:=س;ت.:پ;س:یوس;ف«:فحش<>»و:مرل:به:آن:=ست،:و:مذظور ک;<ر ج;ه:=ی;ن:
:جه:جزدحکش:شد،:ولی: گر:بره;<ن:پروردگ;<ر:خ;ود:ر=:جه;یکرد:و ش;د:و::دح;د،:ب;ه:=جج;<م:آن:جزدح;ک:م;ی:=

گر:جهله: که:= :=ین:آحه:ههرن:=ست: :=ش<ر=ت:لطرف:در ش;<َ>:»حکی:=ز َفح  :=ل  ;وَ>:َو :=لّس  ;ه  ;ِرَف:َعذ  «:ِلَذص 
:ب;ود:و: ک;ه:در:یوس;ف:=قخض;<ی:=رتک;<ب:آن:دو به:شکل:دوم:تعجرر:شده:بود،:داللت:د=شت:بر:=ین:

که:م<: :بذ;دگ<ن:=و:محخ<ج:بود: ک;ه:یوس;ف:=ز :برگرد=جرن:و:=ین:ب<:شه<دت:خ;د=:ب;ه:=ی;ن: :ر=:=ز:آن:دو =و
،:11مخل;;;ص:ب;;;ود،:مذ<ف;;;<ت:د=رد.:=ی;;;ن:تفس;;;رر:=ز:ع م;;;ه:طج<طج;;;<یی:=س;;;ت:)هه;;;و،:پیش;;;رن،:ج

:(.172ص
گذ;;<ه:در:یوس;;ف«:ه;;ّن:»در:هه;;ه:=ی;;ن:=ق;;و= : ::ب;;ه: :م;;<ج :=ز و=ق;; :ش;;ده:و:تذه;;<:بره;;<ن:پروردگ;;<ر

::=ی:ب;;<:آجچ;;ه:=ز:عص;;هت:=ججر;;<:ع;;ه=رتک;;<ب:=و:ش;;ده:=س;;ت:و:چذ;;رن:و=ق ح;;ن،:س;;<زگ<ر :د=ر ب;;<ور
کوشرده :مفسر=ن: گر:چه:برخی:=ز :ح;<::جرست؛:= ک;ه:=ی;ن:خو=س;ت،:=ر=دی:جج;وده:و =ج;د:ب;<:لح;<ظ:=ی;ن:

ک م;ی:عص;هت: کرده:و:تع<رض:آن:ر=:ب;<:=ص;ل: :مو=ردی:دحگر،:=ین:تفسرر:ر=:توجره: عهلی:جشده:و
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:برطرف:س<زجد.
ک;ه:در:مر;<ن:رو=ح; :ح;<لی:=س;ت: ک;ه:م;ی=ین،:در ت;و=ن:آجه;<:ر=:ب;ه::<ت:ش;رعه،:م;و=ردی:وج;ود:د=رد:

گذ<ه:ر=:در:یوسف«:هّن:»ه:کرد؛:رو=ح<تی:ک،:ردی:رو=یی:بر:رو=ح<ت:دسخه:قجل:تلقی::روشذی به::به:
کت;<ب::جد:مردود:می ک;ه:ذره:عل;ل:=لش;ر=ح شه<رد؛:=ز:جهله:رو=حخ;ی:=ز: :=ی;ن: ::ک;ه:یوس;ف:ر=:=ز =ی:در

کرده:=ستبر=بر:خو=سخه:ههسر:عزیز:لغزحده:ب<شد،: ::به:ته<می:مجر=:
گوحد جه;<ز:ص;ج،::صج،:جهعه:در:مدحذه:ب<:عل;ی:ب;ن:=لحس;رن::=بوحهزه:ثه<لی:
::یوسف:زیج<ترین:م;ردم:عص;ر:خ;ود:ب;ود،:و:چ;ون:ب;ه:ح;د:ج;و=جی::ر=:خو=جدم....:فرمود

رسرد،:ههسر:پ<دش<ه:مصر:ع<شق:=و:شد:و:=و:ر=:به:سوی:خود:خو=جد.:=و:در:پ<سخش:
:=::گفت ک;ه:زج;<:جه;یپذ;<ه:ب;ر:خ;د=:م;<:=ز کذذ;د.:ههس;ر:پ<دش;<ه:هه;ه::ه;ل:بیخ;ی:هس;خرن:

گفت :و:خودش:بست،:و: =حذک:دحگر:ترس:به:خود:ر=ه:مده:و:خود:::دره<:ر=:به:روی:=و
ک;رد:و:آن:ر=: : :ف;ر=ر :=و:ره<:س<خت:و:به:س;وی:در ر=:به:یوسف:رس<جرد.:یوسف:خود:ر=:=ز

:پ;ی:=و:تعقر;جش:جه;ود:و:=ز:عق;ب:پی;ر=هذش: :جهوده،:عزیزه:مصر:هن:در کش;رد:و:ب<ز ر=:
ح;;;;;;;ده:=ز:چذ;;;;;;;گ:=و:ره;;;;;;;<: ک;;;;;;;رد:و:یوس;;;;;;;ف:ب;;;;;;;<:هه;;;;;;;<ن:پی;;;;;;;ر=هن:در آن:ر=:پ;;;;;;;<ره:

:.:(9،:ح45،:ص9ق:،:ج9186)صدوق،«شد...
: که:ب<:رو=حت:قجلی:مخخصر:=خخ فی:د=رد::تفسرر:=لعر<شی=ین:رو=حت:در :=بی:حهزه:آمده: جرز:=ز

:(.172،:ص2:ق،:ج1381)عر<شی،:
:رو=ح;;ت:دحگ;;ری :=م;;<م:ص;;<دق::بخش;;ی:=ز ::_جر;;ز::=ز ::_ص;;دوق:آم;;ده::=الم;;<لیک;;ه:در کی:=ز ح;;<

که:یوسف گذ;<ه:مخزل;ز :جش;د:و::به:هرچ:عذو=ن:و:حخی:لحظه:ههرن:مطلب:=ست: :بر=ب;ر: =ی:در
که:مردم<ن:به:=و:زده ::=جد:=ین:=فخر=یی:=ست:
ح  أ<:جو:ب;،:  ; :ب;،:قعشب;ة :ج;،:ر; =ی:=ب;،: ;لش <ی :ج;،:::ح  أ<:أیب)جرو:=ُ( :ق<ل

ق;<ل:= و;<د :جْف;ر:::امس<جشر :ج،:ص< و :ج،:جلع ة :ق;<لَوح:ب،: ْش ب :ج،:   :ب،:
::: :ص:ق :قلن: و...: ع<لب،:    :میل;  :ص:أ س;أِتُ:ٍ ت<:جلع ة!:=ی:جض<:= أ;<ث:ٍ

کش;;;ف:تس;;;ل وی: ;;;<:َل:تس;;;لُ:اأ;;;و:=َبش;;;<:=ُ:ص:ج ;;;لو:ص:حج;;; :=ُ :أَل:تأس;;;ب =: تا;;;بو :ص:
:؛:(1،:ح61ش،:ص9166)صدوق،::=ی:=َو:يُ:أ< زَ<:ی  ف
:زب<ن:قهه،:رض<حت:مردم:به:دست:جهی=ی:عل ش;ود::ه<حش<ن:در:ده<ن:مه<ر:جهی:آحد:و

ک;;ه:=ججر;;<>:خ;;د=:و:رس;;والن:و: :=م;;<ن:ب<ش;;رد:در:ح;;<لی: :زب;;<ن:آجه;;<:در و:چگوج;;ه:ش;;ه<:=ز
:=م;;<ن:جه<ج;;ده :آجه;;<:در و:«:ه;;ّن:»:=ج;;د،:آح;;<:جدح;;دی:م;;ردم:ب;;ه:یوس;;ف:حج;;ج:=له;;ی:=ز

:=جد.:تصهرن:به:زج<:ر=:جسجت:د=ده



79 

 

 

«
«:هّن:

سف
یو

:
هل

ت:ا
واحا

تو:ر
ر:پر

د
حت

ب
 

 

:تزل;ز :یوس;فک;ح;<ت:و:ص;ر=حت:=جب<:توجه:ب;ه:=ی;ن:رو= :قل;ب:و::حخ;ی:ب;ر=ی:لحظ;ه:<ر =ی:در
:تط;;<بق:تف<س;;رری :ک;;::ذه;;ذش،:ب<ح;;د:در در:خ;;ود:د=رج;;د،:ب;;<::یوس;;ف«:ه;;ّن:»ه:چذ;;رن:معذ;;<یی:=ز

:رد.کحقرقت:و=ق :شده:تردحد:
ک;;ه:=س;;ذ<د:آجه;;<:ر=:در:مرتج;;ه ::بیش;;خر:=ی;;ن:رو=ح;;<ت:مش;;ک ت:س;;ذدی:د=رج;;د: =ی:=ز:ض;;عف:ق;;ر=ر

:ح;;کده;;د؛:=م;;<:تع<ض;;د:=ی;;ن::م;;ی کل;;ی:لغ;;زش:یوس;;ف:رو=ح;;<ت:درکذ;;<ر حخ;;ی:ب;;ه::دحگ;;ر،:معذ;;<ی:
:ح;;<:ب;;ه:=ج;;د=زه:=ج;;دک:خط;;وری::زدج;;ی:ه;;ن:ب;;ر:=ج;;د=زه:چش;;ن کل;;ی:رد:::ب;;ه:ذه;;ن:و:تحرح;;ک:فط;;ری::و ر=:ب;;ه:

:کذد.::می
گجاه در یوسف« هن  »عدم تحقق  :. دیدگاه دوم2-1-2  به 

:ب;;ین:مفس;;ر=ن،:ق;;و :دحگ;;ری ک;;ه:توج;;ه:=ص;;لی::در ک م;;ی:تفس;;رر:و::=ش:ب;;ه:ب<زت;;<ب:وج;;ود:د=رد:
:=ی;;ن:تفس;;رر،:تحلر;;ل:ق;;رآن گذ;;<هی:=س;ت.:در :ه;;ر: ::پیر=س;خن:س;;<حت:حض;;رت:یوس;;ف:=ز پژوه;;<ن:=ز

:ه;;ر:دو:م;;ورد:یوس;;ف:و:زلرخ;;<:ب;;ه:معذ;;<ی:قص;;د:و:ع;;زم:و:«:ه;;ّن:»تغری;;ر:جک;;رده:=س;;ت:و:«:ه;;ّن:»و=ژۀ: در
:=ی;;ن:تفس;;رر،:ب;;ر:جق;;ش: کر;;د:ش;;ده:=س;;ت.:=ی;;ن:«:ل;;و:ال»مخعل;;ق:ه;;ر:دو،:عه;;ل:زج;;<:=س;;ت،:=م;;<:در تأ

:ِبه<»ن،:مفسر= گرفخ;ه«:لو:ال»ر=:جو=ب:«:َهّنَ :و=ق; ،:م;ر=د::در:جظر: ک;ه:ب;ر:آن:مق;دم:ش;ده:=س;ت:و:در =ج;د:
تف<وت:معذ<،:طجق:=ین:تحلرل:=دب;ی:چذ;رن:«.:لو:ال:=ن:ر=ی:بره<ن:ربه،:لهن:به<»::آحه:چذرن:=ست

:=ین: که:=ص ا کر;د:م;ی«:هّن:»خو=هد:بود: :و=ق ،:تأ گ;ر:بره;<:و=ق :جشده:=ست.:خد=وجد:در ک;ه:= ن:کذ;د:
:ججود،:حضرت:یوسف ::چذرن:قصدی:می:پروردگ<ر کرد.:=م<:ب<:توجه:به:وجود:آن:بره;<ن،:=ص; ا

:ب;;;<ره:پی;;;<مجرش: :آح;;;<ت:مخخل;;;ف:خد=وج;;;د:در ک;;;ه:در : =ی;;;ن:قص;;;د:و=ق;;; :جش;;;ده:=س;;;ت؛:هه;;;<ن:ط;;;ور
::::فرم<حد:می

َق<وی;;ِل:»
َ ;;َ :=ب  َ :َعلرَذ;;<:َبع  :َتَق;;ّوَ :َل;;و  :ق;;رآن:دس;;ت:م;;ی«َو گ;;ر:در (،:44::ب;;ردی:)=لح<ق;;ه:؛:=

«:
َ
:َب :ِب<لرِهرِن،:ثن  ه  َج<:ِمذ  َوِترَن:::::َخذ  :=ل  ه  َذ<:ِمذ  ش;دی::مجخ :می::؛:به:عق<بی:آن:چذ<جی«َلَقَطع 

:(.46و::45::)=لح<قه
گر:چه:هرچ:رو=حت:معرذی که:بر:تقدحن:و:تأخرر:جو=ب:::= کذ;د،:=م;<:«:ل;و:ال»وجود:جد=رد: تص;رح،:

کلی،:=ین:قو :جر;ز:مس;خذد:ب;ه:پ;<ره : :رو=ح;<ت:=س;ت:به:طور ک;ه:جس;جت:=ی:=ز .:=ف;زون:ب;ر:هه;ه:رو=ح;<تی:
گذ<ه:ر=:بر:س;<حت:=ججر;< :=م;<م:رض;<:م;ردود:م;ی:د=دن: :ش;ه<رد،:رو=حخ;ی:جر;ز:ب;ه:ط;ور:خ;<ص:=ز

که:در:مجلس:مأمون،:در:تحلرل:=ین:آحه:می ::فرم<حد:رسرده:=ست:
گوحد ک;ه:حض;رت:::علی:بن:محهد:بن:جهن: من:در:مجلس:م<مون:ب;ودم،:در:ح;<لی:

گفت:رض<،:علی:بن:موسی :جزد:وی:بود.:م<مون:به:=و: !:آح;<:=هلل:ح<:ب;ن:رس;و :::هن:در
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ک;;ه:=ججر;;<:معص;;وم :پ<س;;خش:فرم;;ود:جظ;;ر:ش;;ه<:=ی;;ن:جرس;;ت: آری.:::=ج;;د؟:حض;;رت:در
ک;ه:م;ی:محهد:ب;ن:جه;ن:ح;دحث:ر=:ه;ن:چذ;<ن:=د=م;ه:م;ی م;<مون:::گوح;د:ده;د:ت;<:آجج;<:

:َر=»پس:آحه:::پرسرد ن 
َ
:ال:ی :ِبه;<:َل;و  :َه;ّنَ :ِبِه:َو ت  :َهّهَ :َلَقد  ;ِه:::یَو ّبِ ه;<َن:َر ر  چ;ه:معذ;<:د=رد؟:«:ب 

ک;ه:یوس;ف:بره;<ن:::حضرت:فرمود گ;ر:=ی;ن:جج;ود: ک;رد،:و:= ههسر:عزیز:قصد:یوسف:ر=:
ک;;ه::پروردگ;;<ر:خ;;ود:ر=:دح;;د،:=و:ه;;ن:قص;;د:ههس;;ر:عزی;;ز:ر=:م;;ی :آجج;;<یی: ک;;رد:و:لک;;ن:=ز

گذ<ه:جهی شود،:لذ=:یوسف:قصد::کذد:و:مرتکب:آن:جهی:معصوم:بود:و:معصوم:قصد:
ک;ه:فرم;ود:رد.:پدرم:=ز:پدرش:=م;<م:ص;<دقههسر:عزیز:ر=:جک ک;رد: معذ;<ی:آح;ه:::جق;ل:

که ک;ه:ب;<:وی:عه;ل:ج<مش;رو،:ر=:مرتک;ب:::=ین:=ست: کرد: ههسر:عزیز:قصد:یوسف:ر=:
گف;;ت ک;;ه:چذ;;رن:عهل;;ی:ب;;<:وی:جکذ;;د.:م;;<مون: ک;;رد: خ;;د=:::ش;;ود:و:یوس;;ف:قص;;د:=و:ر=:

:.(9،:ح971،:ص6ق،:ج9186)صدوق،:خررت:دهد:=ی:=ب<:=لحسن:
:=ین:رو=حت،:=م کرده:بره<ن:م<ج :=ز:خط<ی:یوسف:<مدر که::ر=:هه<ن:عصهت:بی<ن: =جد:

ب;;ر:ع;;دم:«:ه;;ّن:»یوس;;ف:ب;;ه:«:ه;;ّن:»د=رد:و::در:هه;;ه:ح;;< ،:=ز:جهل;;ه:=ی;;ن:و=قع;;ه،:=و:ر=:=ز:خط;;<:ب;;<ز:م;;ی
ک;;ه:=لجخ;;ه:ب;;ه:جظ;;ر:م;;ی در:ص;;دد:بی;;<ن:م;;ر=د:آح;;ه::رس;;د،:=م;;<م:=جج;;<م:معص;;رت:تعجر;;ر:ش;;ده:=س;;ت:

:و=ق;; :تفس;;رر:تح;;ت:= ک;;ه:در :آح;;ه:=ر=خ;;ه:دهذ;;د:و:مخعل;;ق:هس;;خذد؛:ج;;ه:آن: =جج;;<م:»ر=:«:ه;;ّن:»للفظ;;ی:=ز
:بگررجد.«:جد=دن

=ین:رو=حت،:=ز:جهت:سذدی:ضعرف:=ست:و:به:غرر:=ز:علی:بن:محهد:بن:=لجه;ن:)خ;ویی،:
(:جر;;ز:1931،:ش286،:ص4(،:ته;;رن:ب;;ن:عج;;د:=هلل:)هه;;و،:ج7984،:ش323،:ص12ب;;ی:ج;;<،:ج

:طریق:عل;ی:ب;ن:محه;د: ب;ن:جه;ن،:ب;<:وج;ود:ج<ص;جی:ضعرف:=ست؛:=م<:صدوق:=ین:حدحث:ر=:=ز
:و=ق; ،:جگ;<ه:مدج;ت:و::عجرب:می:=ش:جسجت:به:=هل:بیت::بودن:و:بغ :و:دشهذی د=جد:و:در

:(.182،:ص2مقجولی:جسجت:به:آن:د=رد:)صدوق،:پیشرن،:ج
:پرطرفد=رترین:=قو= :تفسرری :ب;ین:ش;رعه:=س;ت:و:ع<له;<جی::=ین:قو :=ز جظر;ر:س;رد:مرتض;ی:::در

(:و:طجرس;;;;ی:123طوس;;;;ی:)طوس;;;;ی،:پیش;;;;رن،:ص(:و:ش;;;;رخ:81)س;;;;رد:مرتض;;;;ی،:پیش;;;;رن،:ص
ک;;رده194،:ص12:)مخرجه;;<ن،:پیش;;رن،:ج =ج;;د.:فخ;;ر:ر=زی:=ز:ح<مر;;<ن:=ی;;ن:تفس;;رر::(:آن:ر=:مط;;رح:

(.:و:=بن:ع<شور،:=ز:مفس;ر=ن:مع<ص;ر:=ه;ل:س;ذت،:تذه;<:441،:ص18:=ست:)فخر:ر=زی،:پیشرن،:ج
گذشخگ<ن:برگزحده:=ست:)=ب;ن:ع<ش;ور،:ب;ی:ت;<، :مر<ن:تف<سرر: (.:=ی;ن:48،:ص12ج:=ین:تفسرر:ر=:=ز

که:حرحن:عصهت:حضرت:یوسف =ی:د=رد؛::د=رد،:ج<حگ;<ه:وی;اه:ر=:پ<س:می:قو :به:لح<ظ:آن:
::=م<:به:آن:=ز:دو:جهت:=شک< :شده:=ست

در:حک;ن:ش;رط:«:ل;و:ال»ج;<یز:جرس;ت؛:زی;ر=:«:ل;و:ال»=و .:به:لح<ظ:جحوی:مقدم:د=ش;خن:ج;و=ب:
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گ;ر:چ; ک م:بی<حد:و:شرط:و:ج;و=ب:ش;رط،: : ه:دو:جهل;ه:ج;د=:هس;خذد،:=م;<:=ست:و:شرط:ب<حد:صدر
کله;ه:ب;ر:ج;ز>:دحگ;ر:مق;دم:ش;ود؛:=م;<: ک;ه:ج;<یز:جرس;ت:جزخ;ی:=ز: کلهه:و=حدج;د: م<جذد:دو:جز>:حک:

گ;ر:دلرل;ی:ب;ر:ح;ذف:آن:ب<ش;د،:ج;<یز:=س;ت:)زمخش;ری،:پیش;رن،:ج کله;ه،:= : ،:2:حذف:بخشی:=ز
:(.:456ص

د=جذ;;;د:و::در:ج;;;و=ب:=ی;;;ن:=ش;;;ک< ،:س;;;رد:مرتض;;;ی:و:ش;;;رخ:طوس;;;ی:=ی;;;ن:تق;;;دحن:ر=:ج;;;<یز:م;;;ی
:=س;خعه< :آن:ر=:مد;< :زده:جهوجه ک;ه::ه;<یی:=ز ;ِه:»=ج;د؛:ض;هن:آن: ّبِ َه;<َن:َر ر  َ>=:ب  ن:ّرَ

َ
:ی :اَل جهل;ه:ش;رط:«:َل;و 

:جو=ب:می گر:جو=ب::=ست:و:حخهَ<ا =: :ب<ح;د:آن:«:لو:ال»خو=هد:و ر=:مقدم:بر:آن:در:جظر:جگر;رحن،:ج<چ;<ر
گرفخن:ج;و=ب: گرفت.:بذ<:بر:=ین،:مقدم: :جظر: ت;ر:=ز:مح;ذوف::عجر;بدورت;ر:و:«:ل;و:ال»ر=:محذوف:در

:ب;ه: کذذدگ<ن:به:=ین:تفسرر:چذرن:حذفی:ج<یز:ب<شد:ت<:ج<چ<ر گر:بر=ی:=شک< : =: گرفخن:آن:جرست:و
:آجه<:تقدحن:جو=ب:«:لو:ال»مقدم:شهردن:جو=ب: :ب;ه:«:لو:ال»جشوجد،:بر=ی:غرر:=ز ج<یز:=ست:ت<:ج<چ;<ر

گ;رفخن:ج;و=ب: ،:6:ج:؛:طوس;ی،:پیش;رن،81جش;وجد:)س;رد:مرتض;ی،:پیش;رن،:ص«:ل;و:ال»محذوف:
:(.123ص

گر:هّه;ی:=ز:ج<ج;ب:یوس;ف:وج;ود:جد=ش;ت،:جش;<ن:د=دن:بره;<ن: دوم.:به:لح<ظ:سر<ق:آح<ت،:=
:پ<س;خ:ب;ه:=ی;ن:=ش;ک< : ک;ه:=ز:س;وی:زج;<ج:مط;رح:ش;ده::_به:=و:چه:معذ<یی:د=شت؟:فخر:ر=زی:در

:::جوحسد:می:_=ست:
:بر=ی:یوسف:جرز:در:آن:بزرو :ب<رۀ:ف<حده:بره<ن:پروردگ<ر ::ت;رین:ف<ح;ده:در آن،:ه;<:=س;ت:و

که:ترک: که:وی:چذرن:هّهی:جکرد(:به:سجب:ع;دم::یوسف«:هّن:»=ین:=ست: )=ین:
ک;;ه: :جج;;ود،:بلک;;ه:ب;;ه:=ی;;ن:س;;جب:ب;;ود: ک;;<ر :ب;;ه:=ی;;ن: :ب;;ه:زج;;<ن:ح;;<:ع;;دم:ق;;درت:=و رغج;;ت:=و

:=ین:عهل:جگه:د=شت: :.(446،:ص98:)فخر:ر=زی،:پیشین،:جدالیل:دین:خد=:=و:ر=:=ز
:لحخاضرب:حا:قتل:ز:یوسف«:هّن:»متعلق:::.:دسته:دوم2-2

ک;;ه:=خ;;خ ف:آن:ب;;<:جظرح;;<ت:::ق;;و :دحگ;;ری :تفس;;رر:=ی;;ن:آح;;<ت:وج;;ود:د=رد،:ق;;ولی:=س;;ت: ک;;ه:در
:مخعلق: :=ر=ده:تفسرر:شده،:«:هّن:»=ست.:«:هّن:»پیشرن،:در :=ین:قو ،:به:هه<ن:معذ<ی:تصهرن:و در

:ولی:مخعلق:آن:زدن:و:ضرب:و:شخن:لح<ظ:شده:=ست.
رو=ح;ت:=س;ت.:در:رو=حخ;ی:=ز:مس;خذد:ب;ه::_که:تفس;رره<ی:مخخلف;ی:د=رد::_=ین:قو :جرز:

::آمده:=ست:=م<م:رض<
گوحد وقخی:مأمون:ته<می:د=جشهذد=ن:=ه;ل:=س; م:و:عله;<ی:س;<یر:::=بو:صلت:هروی:

ج<:بر=ی:بحث::=دح<ن:=ز:یهود:و:جص<ر=:و:مجوس:و:ص<بزرن:و:س<یر:د=جشهذد=ن:ر=:حک
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ک;رد،:ه;رچ:د=جش;هذدی:ب;ه:بح;ث:=ق;د=م:جک;رد،:مگ;ر:آن::ب<:علی:بن:موسی جه :
ب;;ن:موس;;ی:=و:ر=:ب;;ه:قج;;و :=دع;;<ی:خ;;وحش:مل;;زمش:س;;<خت،:و:آن:چذ;;<ن::ک;;ه:عل;;ی

:=ی;ن:مر;<ن،:عل;ی:ب;ن::جو=بش:ر=:می ک;رده:ب<ش;د.:در :ده;<جش: گویی:سذگ:در که: د=د:
کرد ک;ه:=هلل:ح<:بن:رسو :::محهد:بن:جهن:برخ<ست:و:عرض: ،:آح<:جظر:شه<:=ی;ن:=س;ت:

کرد:آری::=جد؟:فرمود:معصوم:=ججر< ذ;<ی:=ی;ن:فرم;<یی:در:مع:پس:چ;ه:م;ی::.:عرض:
:ب<رۀ:یوسف:فرموده که:در :ِبه;<»::ک م:خد=: :َه;ّنَ :ِب;ِه:َو ;ت  :َهّهَ :َلَق;د  ::؟:حض;رت:فرم;ود«َو

ک;رد:و:یوس;ف: که:ههسر:عزیز:قصد:معصرت: ک م:خد=:معذ<حش:=ین:=ست: =م<:=ین:
: ک;;;ه:مجج;;;ورش:جه<ح;;;د،:ب;;;ه:ق;;;خلش:برس;;;<جد؛:زی;;;ر=:=ز ک;;;رد:ت;;;<:در:ص;;;ورتی: قص;;;د:وی:ر=:

:ج<ر=ح;;ت گرفخ;;<ری:پیش;;ذه<د:ههس;;ر:عزی;;ز:بس;;ر<ر کش;;خن:::ش;;ده:ب;;ود،:و:خد=وج;;د،:ه;;ن:
ک;ه:در: :ه;ن:زج;<ی:ب;<:وی:ر=.:و:ب;ه:هه;رن:جه;ت:=س;ت: :بگرد=جرد،:و :=و ههسر:عزیز:ر=:=ز

َش;<َ>:»::فرم<حد:قرآن:می َفح  :=ل  ;وَ>:َو :=لّس  ه  ِرَف:َعذ  «:س;و>»؛:چ;ون:مقص;ود:=ز:«کَذ=ِلک:ِلَذص 
،:67ق،:ج9414)ص;;دوق،:زج;;<ی:ب;;<:=و:=س;;ت:«:فحش;;<>»کش;;خن:ههس;;ر:عزی;;ز:و:مقص;;ود:=ز:

:.:(9،:ح671ص
ح;<ن:=ی;ن:رو=ح;ت،:ق<س;ن:ب;ن:محه;د:::چذرن:مضهوجی :ر=و :رو=ح<ت:شرعه:آم;ده:=س;ت.:=ز تذه<:در

: :ج<مش:در تب:رج<لی:جر<مده:و:وث<قت:ح<:ضعف:حس;رن:ب;ن:کبرمکی،:شرح:ح< :رج<لی:جد=رد:و
=بر=هرن:بن:=حهد:بن:هش<م:مکتب:و:علی:بن:عجد:=هلل:ور=ق:مش;خص:جش;ده:=س;ت:و:ج;ز:ترّض;ی:

:ب<رۀ:آجه<:ح:دوقص (.:بذ;<:91،:ص13و:ج:189،:ص6هی:د=ده:جشده:)خ;ویی،:پیش;رن،:جکدر
گ;رفخن:=خ;س:حک;ن،:حک;ن:ب;ه:ض;عف:س;ذد: :جظ;ر: ک<مل:=ست،:ب<ح;د:ب;<:در که:سذد: بر:=ین،:ب<:=ین:

گر:چه:بقره:رو=ت:ثقه:و:ق<بل:=طهرذ<ن:هسخذد.: :کرد؛:
ک;ه:ب<ح;د:=طهرذ;<ن:بخ;ش: :جظ;ر:س;ذدی،:آن:چذ;<ن: گ;ر:چ;ه:=ز جرس;ت،:=م;<:م;خن:آن:=ین:رو=حت،:

کل;;ی:م;;ردود:م;;ی ک;;ه:لغ;;زش:یوس;;ف:ر=:ب;;ه: ک;;ه:ب;;<:رو=ح;;<تی: ش;;ه<رجد،::ق<ب;;ل:قج;;و :=س;;ت؛:ض;;هن:آن:
:د=رد.:::ههخو=جی

:آحه:برگزحده::محقق<جی کرده:که:چذرن:تحلرلی:ر=:=ز :آن:=ر=خه: :::=جد:=جد:دو:تفسرر:=ز
 و زلحخا در یوسف« هن  »متعلق   سانی عدم هن :. دیدگاه اول2-2-1

: یوس;ف:ر=:قص;د:=و:«:ه;ّن:»=ج;د،:=م;<::زلرخ<:ر=:قصد:=و:به:زج;<:د=جس;خه«:هّن:»=ین:مفسر=ن،:برخی:=ز
کرده :بر:عهل:توصرف: :=جد.:به:ضرب:و:حخی:قخل:زلرخ<:در:صورت:=صر=ر

که:بر=ی:=ین:آحه:=ر=خه:می :تفسرر:دومی: دهذ;د:ت;<:مس;أله:تذ;<فی::سرد:مرتضی:و:شرخ:طوسی:در
«:ه;ّن:»ه;<ی:ق<ب;ل:قج;و ،::حل:عذو=ن:حکی:=ز:ر=هحل:شود:و:فخر:ر=زی:به::آن:ب<:عصهت:یوسف
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:ب;ه:=ی;ن:وس;رله:=ز:خ;ود:تفس;رر::یوسف ر=:تصهرن:وی:به:ضرب:و:شخن:زلرخ<:و:دور:س<خخن:=و
؛:فخ;;ر:ر=زی،:121،:ص6:؛:طوس;;ی،:پیش;;رن،:ج:75س;;رد:مرتض;;ی،:پیش;;رن،:ص::=ج;;د:)ر.ک:ردهک;;

:(.:443،:ص18:پیشرن،:ج
:=ین:تفسرر،: :=ر=ده::«هّن:»در :زلرخ<:به:عهل:قجر،:و:در:یوس;ف:کی:=ست:=:به:معذ<ی:عزم:و ه:در

ک<ر،:مه گرفخه:=ست.:ب<:=ین: ن:بود:خ;<جو=ده:زلرخ;<:در:ص;دد:=جخق;<م:کبه:ضرب:و:دف :زلرخ<:تعلق:
ک;رده:=س;ت:و: ک;ه:یوس;ف:=و:ر=:ب;ه:آن:عه;ل:قج;ر،:دع;وت: کذ;د: :قخل:یوسف:برآحذد:و:ح<:وی:=دع;<: و

::چ;;ون:ب;;ه:خو=س;;خه د=ده:=س;;ت.:بذ;;<:ب;;ر:=ی;;ن،:خد=وج;;د:=ش:ت;;ن:ج;;د=ده:=و:ر=:م;;ورد:ض;;رب:و:ش;;خن:ق;;ر=ر
َش;<َ>:»مخع< :ب<:جهلۀ: َفح  :=ل  ;وَ>:َو :=لّس  ;ه  ;ِرَف:َعذ  ک;َذ=ِلک:ِلَذص  ;ِه: ّبِ َه<َن:َر ر  َ>=:ب  ن:ّرَ

َ
:ی :اَل ده;د::ت;ذکر:م;ی«:َلو 

:ب;ود::_که:م<:به:وس;رله:وح;ی،:ب;دی:و:فحش;<:ر=: :ح;<:م;خهن:س;<خخن:=و ::_ک;ه:قخ;ل:یوس;ف:و =ز:وی:دور
:کردحن.:

که:ب<:=ی::گفخذی :»::ن:تفسرر،:تقدیر:آحه:چذرن:خو=هد:بود=ست: :ِب;دفعَه<:َل;و  :َهّنَ :ِبِه:َو ت  :َهّهَ :َلَقد  َو
ِه:لفعل:ذلک ّبِ َهَن:َر ر  َ>=:ب  ن:ّرَ

َ
:ی :«.:اَل

که:دو:مورد:آن:ب<:تفسرر:دحگری:بر:=ین:قو ،:=ز:سه:جهت:می گرفت: که:=ز:ههرن:::تو=ن:=شک< :
:بخش:بعدی:خو=هد:آمد که:بر:=ی;ن:ق;و ::=شک< :=صلی:3.قو :وجود:د=رد،:مشخرک:=ست:و:در =ی:

گ<جگی:مخعلق: ::=ست::«هّن:»وجود:د=رد،:ج<آر:به:دو:
<»در:عج;;<رت::ب;;ه:لح;;<ظ:=دب;;ی، :ب;;ِهَ :َه;;ّنَ :ِب;;ِه:َو ;;ت  :َهّهَ :َلَق;;د  ،:=ز:مخرج;;ی:و=ح;;د:ب;;ر:«ه;;ّن:»ه;;ر:دو:«:َو

که::آمده :=ست: به:ضرب:ح<:دف ::یوسف«:هّن:»ههسر:عزیز:به:عهل:قجر،:و:«:هّن:»=جد:و:چه:طور
(.:در:122،:ص6:؛:طوس;;ی،:پیش;;رن،:ج:76ش;;ود؟:)س;;رد:مرتض;;ی،:پیش;;رن،:ص:د=ده:م;;یجس;;جت:

که:مخعلق: ههس;ر:«:ه;ّن:»پ<سخ:به:=ین:=شک< :جرز:پ<سخ:سرد:و:شرخ:حکی:=ست:و:آن،:=ین:=ست:
:آح<ت:بسر<ری :ب;ه:عه;ل:قج;ر،:ب;وده:=س;ت،:=تف;<ق:::عزیز:=ز که:هن:=و معلوم:=ست:و:مفسر=ن:بر:=ین:

که:مق<مش، که:چذرن:هّهی:د=شخه:ب<شد،:مذ :جهی:جظر:د=رجد؛:ضهن:آن: :=ین: :ر=:=ز :کذد.::=و
:ب;;<ره:یوس;;ف ک;;ه:پیش=م;;<:در : ::،:هه;;<ن:ط;;ور :=ز ت;;ر:ه;;ن:=ش;;<ره:ش;;د،:دلر;;ِل:عقل;;ِی:بر=خ;;ِت:=و

ک;ه:مخعل;ق: ههس;ر:«:ه;ّن:»=و:هه;<ن:«:ه;ّن:»=رتک<ب:و:عزم:به:=مر:قجر،:ب;ه:س;جب:مق;<م:جج;وتش،:=ی;ن:
ح<د:عزیز:ب<شد:ر=:جفی:می که:دالیل:ز :آح<ت:قرآن:بر=خت:=و:=ز:چذرن:هّهی:ر=:کذد؛:ضهن:آن: ی:جرز:=ز

:ه<(.::کذد:)هه<ن:ث<بت:می

                                                     :
:بخش:بعدی،:ذیل::3. :=ی;ن:ق;و :و=رد:ش;ده:«ب;ی=شک< :ب;ه:لح;<ظ:=د»:در :تفس;رر:=ز ک;ه:ب;ه:ه;ر:دو :=ش;ک< :عذ;و=ن:ش;ده:=س;ت: ،:دو

 =ست.:
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 و زلحخا در تصهحن به ضرب و شتن یوسف« هن  »متعلق   سانی هن :. دیدگاه دوم2-2-2

:=ین:قو ،:مخعلق: :یوسف:و:زلرخ<:ضرب:و:شخن:=ست:و:«هّن:»در به:معذ;<ی:=ص;لی:«:هّن:»،:در
:=ولره:خود،:حعذی که:مخعلق:عزم:و:تصهرن:::و در:ه;ر:دو:م;ورد:حک;ی:«:ه;ّن:»داللت:د=رد؛:=فزون:بر:آن:

:=ست.
:ص<حب: :تجر;ین:آن::4ب<:ترجرج:=ین:قو ،:به:چه<ر:دلرل:و:بدون:=ش<ره:به:پیش;رذه:آن=لهذ<ر در

:::جوحسد:می
:=ج<بت:خو=س;خه:وقخی:ههسر:عزیز:=مخذ<،:یوسف ش;د:و:::=ش:دح;د،:عص;ج<جی:ر=:=ز

گرف;ت: یوس;ف:ر=:ب;ه:ج;رم:ته;ردش:م;ورد:ض;رب:ق;ر=ر:در:صدد:=جخق<م:برآمد:و:تصهرن:
گ;;ر:دس;ت:ههس;;ر:عزی;ز:ب;;ه:=و: =: کذ;د:و ک;;ه:=ز:خ;ود:دف;;<،: ده;د:و:یوس;;ف:ه;ن:آم;;<ده:ش;د:

::برس;;د،:=و:ه;;ن:ب;;ی ک;;ه:=ی;;ن:عه;;ل:ب;;ه:ض;;رر :آجج;;<یی: :ل;;رکن:=ز درج;;گ:پ<س;;خ:بگوح;;د:و
:ر=:=جخخ;<ب::یوسف:ته<م:می که:بر=ی:دف;<،:=ز:خ;ود:ف;ر=ر کرد: شد،:خد=وجد:به:=و:=له<م:

::کذ;;د،:یوس;;ف:ه;;ن ک;;رده:بگری;;زد،:ول;;ی:زلرخ;;<:=ز : :ر=:ب;;<ز ح;;د:ت;;<:در :=ت;;<ق:دو ب;;ه:ط;;رف:در
:ب;ه:=و:رس;رد: که:پشت:در کرد:ت<:=ین: :ر=:دجج< : :661،:ص96ق،:ج9461)رش;ید:رض;<،:عقب:=و

:.(616:-:611و:ص:666:-
:و=ق ،:یوسف:ب<:درگرر:شدن:ب<:زلرخ<: ش;ود،:=ی;ن::که:مهکن:بود:به:ضرب:و:جرح:=و:مذجر::_در

:ب;<:مق<وم;ت:وی::رخ<:میبه<جه:ر=:به:دست:زل کذد:یوسف:قص;د:س;و>:ب;ه:وی:د=ش;خه:و : که:=بر=ز د=د:
:ت;رجر،:د=د.::مو=جه:شده؛:و:خود:ر=:در:معرض:=ته<م:قر=ر:می :ر=:ب;ر:ق;ر=ر ک;ه:ب;ه:لط;ف:=له;ی:ف;ر=ر د=د:

                                                     :
:آحه::4. ک;ه:ب;ه:ه;رچ:وج;ه:جه;ی:24دالیل:رشرد:رض<:بر=ی:=ین:تفسرر،:=ز :=س;ت: :=ی;ن:ق;ر=ر کله;ه::سوره:یوسف،:=ز ر=،:ب;ه:«:ه;ّن:»ت;و=ن:

«: کرد.:در:جهله:«:هّنِ :ِبِه:»به:چذرن:عهل:خ ف:عفخی:معذ<: ت  :َهّهَ گرفت؛:زیر=::جهی«:َلَقد  :جظر: ،:«هّن:»تو=ن:چذرن:معذ<یی:در
گ<ه:تحقق:پید=:جهی که::هرچ: :=ی;ن:عه;ل،:پ;ذیرفخن:«:هّن:»کذد،:مگر:بر=ی:عهلی: :به;ره:زن:=ز کذذده:ط<لب:=جج<م:آن:=ست،:و

گفت:زلرخ<:بر=ی:=ین:عهل: که:ط<لب:آن:=ست،:جه:طلب:آن،:ت<:بخو=ن: کسی:=ست:  جهود.:«:هّن:»و:قجو :آن:=ز:

:ج<حره:زلرخ<:چذرن،:یوسف:=:هن که:م<:قجو :آن:ر=:=ز :ههسر:عزیز:=ین:عهل:ر=:جخو=سخه:بود:ت<:صحر،:ب<شد: ب;د=جرن؛:«:ه;ّن:»ز
که:می گذشت:و:صرح،:آح<تی: که: ::زیر=:جص:آح<تی: :مق;دم<ت:و :=ی;ن:عه;ل:و:حخ;ی:=ز :مذ;زه:=ز که:یوسف:مج;ر=:و آحد،:=ین:=ست:

که:چذرن:چرزی:=تف<ق:=فخ<ده:بود،: :آن:بفرم<ح;د::وس<خل:آن:بود.:حخی:بر:فرض:آن: :تعجرر:=ز که:در :لق;د:ه;ن:به;<:و:»ج<:د=شت: و
کذذده:=ست:و:«ههت:به که:تق<ض<: :بع;د:عک;س:«:هّن:»حقرقی:«:هّن:»؛:زیر=:=و :ب<حد:ح< :یوسف:ر=:_: کذ;د،:و =و:=ست:_:جقل:

ک;;ه:=ی;;ن:زن:ب;;ر:آجچ;; :زلرخ;;<:=ی;;ن:معذ;;<:معل;;وم:ش;;ده: :د=س;;خ<ن:یوس;;ف:و ک;;ه:=ز :=ی;;ن: :=لعه;ل:زلرخ;;<:ر=:حک<ح;;ت:جه<ح;;د.:جه<حخ;;<ا ه:=ز
::یوسف:می ک;ه:ب<ع;ث:تردح;د:وی:ش;ود،:تص;ور کهخ;رین:تردح;دی:جد=ش;خه،:م;<جعی:ه;ن: خو=ست:ع<زم:و:ج;<زم:و:مص;ر:ب;وده،:و:

ک;رده،:زی;ر=:«:ه;ّن:»رفخه:=ست.:بذ<:بر:=ین،:به:هرچ:وجه:صحر،:جرست:بگویین:زلرخ<:بر=ی:=جج<م:زج;<::جهی و:قص;د:یوس;ف:ر=:
ک;;ه«:ه;;ّن:»کله;;ه: :مق;;دم<ت:عهل;;ی:=س;;ت: :زلرخ;;<:در:خو=س;;خه:خ;;ود:تردح;;دی::ب;;ه:معذ;;<ی:تص;;هرن:در ب;;<:تردح;;د:=جج;;<م:ش;;ود:و

گر: که:= :=ین:صورت:ب<:آس<ن«:هّن:»جد=شت؛:در:ح<لی: کذرن،:در «:ه;ّن:»تو=ن::ترین:فرض:می:زلرخ<:ر=:به:قصد:زدن:یوسف:معذ<:
:ر=:توجره:جهود:)رشرد:رض<،: :(.232:-:231،:ص12ق،:ج1423=و
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:آح;;ه،::محق;;ِق:جکت;;ه ب;;<:ذک;;ر::س;;ذج،:آح;;م:=هلل:ص;;<لحی:جج;;ف:آب;;<دی:جر;;ز:ب;;<:=جخخ;;<ب:=ی;;ن:تفس;;رر:=ز
(.:72:-:66ش،:ص1381پ;رد=زد:)ص;<لحی:جج;ف:آب;<دی،::=ین:ق;و :می:به:تأیید::شو=هدی:فر=تر،

:دوره:مع<صر،:آحم:=هلل:ضر<>::مفسر:=خ ق آب<دی:جرز:=ی;ن:ق;و :ر=:ب;ر:=ق;و= :دحگ;ر:ت;رجر،:د=ده:و::محور
کر;;;د:می :-:169ش،:ص1385کذذ;;;د:)ض;;;ر<>:آب;;;<دی،::ب;;;ر:ش;;;و=هد:پیش;;;رذر<ن:در:خص;;;وص:آن:تأ

178.)5:
کردهبر:=ین:قو ،:به:لح<ظ:معذ<یی،:=شک<ل ک;ه::ی:مطرح: که:هرچ:دلرل;ی:ب;ر:=ی;ن: =جد:و:آن،:=ین:

:پ;<ره«:هّن:» ک;ه:در ::عزیزه:مصر:به:معذ<ی:قصِد:زدن:یوسف:ب<ش;د،:وج;ود:ج;د=رد:و:ص;رف:=ی;ن: =ی:=ز
ک;;ه:ب;;<:=و:دس;;ت:جه;;ی:د=س;;خ<ن ک;;ه:زن:ب;;ه:م;;ردی: ده;;د،::ه<ی:مش;;<به:=ی;;ن:د=س;;خ<ن،:=تف;;<ق:=فخ;;<ده:

کرده:و:ح<لخی:آمرخخه:=ز:عشق:و:غضب:به:=و:د ک;ه:ب;ه:پرخ<ش: ست:د=ده،:دلر;ل:ب;ر:=ی;ن:جرس;ت:
ک;; م:خ;;د=:ر=:ب;;ر:آن::عزی;;زه:مص;;ر:ه;;ن:چذ;;رن:ح;;<لخی:دس;;ت:د=ده:ب<ش;;د:و:م;;<:ب;;دون:ه;;رچ:قرحذ;;ه =ی:

کذرن:)موسوی:ههد=جی،: :(.187،:ص11ش،:ج1374حهل:
:تأیید:=ین:قو ،:شو=هد:مخعددی:=ر=خه:شده:=ست که:در گفت: :::=م<:ب<حد:

ک;;ه:خو=س;;خه:ح;;ک::دو:ط;;رف:درگر;;ر::توج;;ه:ب;;ه:وض;;عرت:رو=ج;;ی:_ کس;;ی: =ش::س;;و:زلرخ;;<:=س;;ت؛:
ک;;ه:ب;;<:=ش;;<ره ک;;ه:ب;;ه:لح;;<ظ:موقعر;;ت:دجر;;<یی:در:ج<حگ;;<هی:=س;;ت: =ی::محق;;ق:جش;;ده،:در:ح;;<لی:

ک;;ردن:زج;;<ن:تو=ج;;د:خو=س;;خه:م;;ی ;;<:»::=ش:ر=:در:س;;ط،:ج<مع;;ه:محق;;ق:س;;<زد:)جهوج;;ه:آن،:جه;; : َفَلّهَ
:ِإَل;; َس;;َلت  ر 

َ
:ی ;;ِرِهّنَ :ِبَهک  :ر :َس;;ِهَعت  :م  ;;ّنَ :َله  َخ;;َدت  ع 

َ
:ی :َو :ِهّنَ :ِس;;ّکِ ّنَ ه  :َو=ِح;;َدٍا:ِم;;ذ  ;;ّلَ ک  : :آَت;;ت  :َو

ا
َک;;أ :رّخَ ...«:ذ<ا

:زج;د=جی31::)یوسف :»...:::ک;ردن:یوس;ف::(،:و :َل;ن  :َل;ِزن  :لَ:حَ:َو ه  ;ر  :َم;<:آم  َع;ل  :لَ:ر :ف  :َو ;َجَذّنَ :ِم;َن:َر:س  وج;<ا ک 
<ِغرِ: :»:(،:32::)یوسف«:َن:ی=لّصَ =:=ر  و 

َ
ِد:َم<:َری :َبع  :ِمن  ن  :َبَد=:َله  ّنَ :َر:<ِت:لَ:حَ:ث  ج  ی:ِح;س  :َحّخَ ه  ّذَ ::)یوس;ف«::ٍن:رذ 

:=جدروجی35 کذون:در :دهد.::میمذزلش،:غ م:زرخرحدش:به:=و:پ<سخ:مذفی:::((:و:=
:ب;;ه:لح;;<ظ:رو=ج;;ی ک;;رده:و :ر=:ف;;ر=هن: ک;;<ر :=وج:غلر;;<ن:::=ف;;زون:ب;;ر:=ی;;ن،:=و:ته;;<م:مق;;دم<ت:=ی;;ن: در
:ب;<:ج;و=ب:مذف;ی:یوس;ف،:پرخ;<ش که:مو=جه;ه:=و ش;دحد:ر=:ب;ه:::گ;ری:شهوت:=ست،:طجرعی:=ست:

ک;;ه:ب;;ه:لح;;<ظ:خل;;وص:و:بذ;;دگی:ب;;ه:ب;;<الترین:::دجج;;< :د=رد.:س;;وی:دحگ;;ر،:یوس;;ف:=س;;ت؛:=جس;;<جی
:»::ج<حگ;;<ه:رس;;رده:=س;;ت :ح  :َ>=َترَذ;;<ه  ه  ;;ّدَ ش 

َ
;;<:َبَل;;َغ:ی :َلّهَ :َو :ک  ;;<:َو ها :ِعل  ;;<:َو ِس;;ذرن:َک:َذ=لِ:َک;;ها ح  ه  ;;زی:=ل  «:َجج 

:=ز:مق;;<م:مخلص;رن:برخ;;ورد=ر:=س;;ت22::)یوس;ف :ِعَج<ِدَج;<»...::(:و :ِم;;ن  ;ه  َلِص;;رن:ِإّجَ خ  ه  ::)یوس;;ف:«=ل 
ک<ر:می24 :به:=جج<م:عهل:ج<ش<حست،:ته<م:تو=ن:خود:ر=:بر=ی:مق<بله:به: :مق<بل:=ین:فش<ر :در برد::(:و

                                                     :
کرده5 :ع<لن:بزرگو=ر،:حعذی:آحم:=هلل:ص<لحی:ججف:آب<دی:و:ضر<>:آب<دی:=ش<ره: ک;ه:=ی;ن:ق;و :ر=:ص;<حب::.:هر:دو :=ج;د: مط;رح:=لهذ;<ر

 کرده:=ست.:



 

 

:جحن
سال

صی:
ّص
_:تخ

هی:
ۀ:عل

جام
:::::::

وم:_
ل:د

سا
:

ارۀ:
شه

:_:دوم
تان

مس
ز:و:ز

ایی
پ

:
139

3
 

  

86 

گ;ر:خد=وج;د:ب;ه:روش;ذی :ب;<::پی<م;د:آن:ر=:جش;<ن:جه;ی::که:=ز:جهله:آن،:توسل:به:زور:=ست؛:=م<:= د=د،:=و
ح<دی:مو=ج;ه:م;ی حی:جج;ف:آب;<دی،:پیش;رن،:ش;د:)ص;<ل:=قد=م:شدحد:علره:زلرخ<،:ب<:مشک ت:ز

:(.173آب<دی،:پیشرن،:ص::؛:ضر<>71:-:68ص
:ب;ی:م;ورد::خو=جی:هن:_ :تک;ر=ر :پرهرز:=ز :آح;ه:قج;ل،:زلرخ;<:هه;ه:::ب<:سر<ق:و ک;ه:در ب;<:توج;ه:ب;ه:=ی;ن:

ک;رده:=س;ت:و:=ی;ن:ص;حذه:ب;<:درخو=س;ت: =قد=م<ت:خود:ر=:صورت:د=ده:و:پیشذه<د:خود:ر=:مطرح:
:وقرح<جه:زلرخ<: :»(:ب;ه:=وج:خ;ود:رس;رده:=س;ت،:تک;ر=ر:آن:در:23::)یوس;ف:«َک:َهرَت:لَ:»:صرح،:و َو

:ِب;;ِه: ;ت  :َهّهَ ک;ه:پ;;س:=ز:درخو=س;ت:ب;;ی:ب;ی«:َلَق;د  پ;رده:ههس;;ر:عزی;ز،:آخ;;رین::ف<ح;;ده:=س;ت؛:ض;;هن:آن:
ون=هلِل::َمَع;<َذ:»::ج;و=ب:قطع;ی:یوس;;ف ;<ِله  :=لّظَ ِل;;،  ف  :ح  :اَل ;ه  ک;رده:و:دحگ;;ر::=و:ر=:ح;ک«:...:ِإّجَ س;;ره:م;أیوس:
:ب<ره که:دو :=ثر:دحدن:بره<ن:رب،:=ر=ده:معص;رت:جک;رد؛:چ;ون::معذ<:جد=رد: که:یوسف:در گفخه:شود:

کله;;ه: ش;;ود:)ص;;<لحی:جج;;ف:آب;;<دی،::ی:فههر;;ده:م«:=هلِل::َمَع;;<َذ:»=ی;;ن:ع;;دم:=ر=ده:ب;;ر:معص;;رت:=ز:
:ر=:ج<بج;;<:و:مخ;;<لف:ب غ;;ت:72:-:71پیش;;رن،:پ;;<ورقی:ص (.:آح;;م:=هلل:ض;;ر<>:آب;;<دی:ه;;ن:=ی;;ن:تک;;ر=ر

:و=ق;; ،:=ی;;ن:آح;;<ت:ر=:ج;;<آر:ب;;ه:دو:ص;;حذه:173و::172د=جذ;;د:)ض;;ر<>:آب;;<دی،:پیش;;رن،:ص:می (:و:در
(.:ب;<:=ی;ن:تفس;رر:جدح;د،:ج;ه:176د=جذ;د:)هه;<ن،:ص:مخف<وت،:صحذه:عش;ق:و:ص;حذه:خش;ن:می

:بی:مورد:حذف:شده،: :و=ق ،:زمرذه:آح;<ت:بع;دی::تذه<:تکر=ر ب;ه::_ک;ه:ف;ر=ر:یوس;ف:=س;ت::_بلکه:در
:خوبی:چرده:شده:=ست.

کله<ت:_ ک<ربرد: : کله;ه::که:=ین:معذ<:ر=:برگزحده::مفسر=جی:::دقت:در ک<ربرد:دو: :»=جد،:به: ;وَ>:َو =لّس 
َش;;;;<َ>: َفح  :آح;;;;ه:«:=ل  گرد=جر;;;;ده::_در کرده:_ک;;;;ه:خد=وج;;;;د:آجه;;;;<:ر=:=ز:یوس;;;;ف:دور: =ج;;;;د.:مط;;;;<بق::دق;;;;ت:

که: :=ین:سو>:و:فحش<>:ح;ک:چر;ز::ر=:ج<آر:بر:شهوت:و:خو=سخن:می«:هّن:»تفسرره<یی: د=جذد،:مر=د:=ز
:آن،:عهل:خ :آحه،بوده،:و :=ین:تفسرر:=ز َش;<َ>:»:: ف:عفت:=ست.:=م<:در َفح  :=ل  وَ>:َو ،:ج;ه:مخ;ر=دف:«=لّس 

کد=م:بر:حکی:=ز:آن:دو:صحذه:و:=مخح<ن:قجل:=ش<ره:د=رجد.: :که:مغ<یر:هن:هسخذد:و:هر:
ک;;ه:در:ص;;ورت::هه;;<ن:م;;خهن:ش;دن:یوس;;ف«:س;;و>»:م;ر=د:=ز ب;;ه:قص;;د:س;;و>:ب;ه:زلرخ;;<:=س;;ت:

::ش;;د:درگر;;ر:ش;;دجش:ب;;<:=و،:مخوج;;ه:یوس;;ف:می ک;;ه:«:فحش;;<>»و:م;;ر=د:=ز عه;;ل:خ;; ف:عف;;ت:=س;;ت:
ک;رده:ب;ود:)هه;و،:پیش;رن،:ص ؛:ص;<لحی:جج;ف:آب;<دی،:177و::174زلرخ<:مقدم<ت:آن:ر=:ف;ر=هن:

:آح;;ه،:تعجر;;ر:72و::71پیش;;رن،:پ;;<ورقی:ص ک;;ه:در :رفخ;;ه:«:لذص;;رف:عذ;;ه...»(؛:=ف;;زون:ب;;ر:=ی;;ن: ک;;<ر ب;;ه:
گفخ;ه:ش;ود:خد=وجد:بدی:ر=:=ز:یوسف:برگرد=جد.:و:=ین:تف<وت:آرحف::=ست؛:حعذی ک;ه: ی:د=رد:ب<:=ین:

که::ه<:برگرد=جدحن:)هه<ن:یوسف:ر=:=ز:بدی ::،:ب;<:ه;ر:تفس;رری:به:خو=س;خن:ش;هو=جی«:هّن:»ه<(؛:چذ<ن:
گفخه:می :=ین:صورت،:ب<حد: :آن،:تحلرل:شود.:در :ب;دی:دور:ش;ده:=س;ت،:ول;ی::=ز که:یوسف:=ز شد:

:=ین:ج<:=ین:ب;دی :ش;ده:در :=و:دور ک;ه:=ز :ب;ی:عفخ;:ه<:هس;خذد: :=جد؛:=و:ه;ن:=ز ی:جج;<ت:ح<ف;ت:و:ه;ن:=ز
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:=ته<م:به:آن.
ک می:_ :مذظر: ترس;رن::که:آح<ت:=ز:مق<م:بذدگی:حضرت:یوسف::=ین:تفسرر:ب<:تصویری:::=ز
ک می:ب<:مشکل:مو=جه:جرست.::خو=جی:کذذد:و:ج<حگ<ه:عصهت:=و:هن:می  د=رد:و:به:لح<ظ:

:مذظر:=دبی:_ طوسی:بودج;د::که:سردمد=ر:آن:سرد:مرتضی:و:شرخ:_بر:=ین:قو :و:قو :س<بق:::=ز
کرد:می:_  ::تو=ن:دو:=شک< :ر=:مطرح:

:تقدم:جو=ب: ؛:طوسی،:پیش;رن،:75بر:آن:)سرد:مرتضی،:پیشرن،:ص«:لو:ال»=و ،:عدم:جو=ز
گ;ر:چ;ه:تق;دم:ج;و=ب:122،:ص6:ج که:سرد:مرتض;ی،: د=ج;د،:=م;<:معخق;د::ب;ر:آن:ر=:ج;<یز:م;ی«:ل;و:ال»(:

:تقدیر:آن،:«:لو:ال»=ست:جو=ب: :=ست:)هه<ن(.:«:ذلکلفعل:»محذوف:=ست،:جه:مقدم:و
:ح;;;<:دف;;; :ب;;;<:آ;;;<هر:آح;;;ه:)س;;;رد:مرتض;;;ی،:پیش;;;رن،:«:ه;;;ّن:»تعل;;;ق:::دوم،:ج<س;;;<زگ<ری ب;;;ه:ض;;;رب:و

:پ<سخ:می76ص تو=جد:به:ذ=ت:موج;ود:ب;<قی:تعل;ق:بگر;رد::گوحد:هن:و:عزم:جهی:(؛:سرد:مرتضی:در
:=ین:آحه،: ک م:در :آ<هر: گرفخه:=ست.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:ب<ح;د:مخعل;ق«:هّن:»و:در =ی;ن::به:ذ=ت:آن:دو:تعلق:

ک;;ه:::ر=:=م;;ری«:ه;;ّن:» :جظ;;ر:بگر;;رحن: :ب;;<:=ی;;ن:وص;;ف،:آ;;<هر:«:ه;;ّن:»مق;;در:و:مح;;ذوف:در ب;;ه:آن:برگ;;ردد:و
کسی:می که:وقخی: : ک م:«هههت:بف ن»::گوحد:ک م،:خ ف:تفسرر:م<:جرست؛:هه<ن:طور ،:آ<هر:

::=قخض;;<:م;;ی ک;;ه:ع;;زم:و ک;;ه::ک;;ه:ب;;ه:ف;; ن:ب;;ر:م;;ی::وی:ب;;ه:=م;;ری«:ه;;ّن:»کذ;;د: :=ی;;ن: گ;;ردد،:مخعل;;ق:ب<ش;;د:و
:::کذد:و:حک:=حخه;< :آن،:ب;ر:دحگ;ر:=حخه;<الت:برت;ری:چرست،:فرقی:جهی«:هّن:»=ین::مخعلق ج;د=رد:و

:ح;<:فع;ل:دحگ;ری کر=م:ح<:=ه<جت:و که:=و:تصهرن:بر:= که:مذظور،:=ین:ب<شد: :ب;<رۀ:ط;رف:::ج<یز:=ست: در
گرفخه:ب<شد:)ههو(.: :مق<بل:

:=ین:قو :=خرر،:مشکل:=دبی:به:لح<ظ:معذ<ی: ،:=خخ ف:«هّن:»ب<:پ<سخ:به:=ین:دو:=شک< ،:در
:تق;;دم:ج;;و=ب:«:ه;;ّن:»مخعل;;ق:دو: :ب;;ه:جظ;;ر:می«:ل;;و:ال»و رس;;د:ش;;<حد:بخ;;و=ن:آن:ر=::ب;;ر:آن:وج;;ود:ج;;د=رد:و

:بهخرین:تفسرر:بر=ی:آح<ت:مدجظر:د=جست.

AبندیA.Aجهع:
:تفسرر:آحه: ک;رده:24مفسر=ن:در ر=:«:ه;ّن:»=ج;د.:برخ;ی::سوره:یوسف،:جظرح<ت:مخخلفی:ر=:مط;رح:

گر کرده:فخهبه:معذ<ی:قصد:و:تصهرن:در:جظر: ک;ه:=لجخ;ه::=جد:و:مخعلق:آن:ر=:=جج<م:عهل:زج<:تلقی: =جد:
::_ه<ی:مخخل;;ف:تفس;;رر:ش;;ده::ک;;ه:ب;;ه:ص;;ورت:_ب;;<:دح;;دن:بره;;<ن:رب: =ز:تحق;;ق:بخش;;ردن:ب;;ه:آن:ب;;<ز

ک;ه:ب;ه::ر=:به:معذ<ی:مرل:غریزی:د=جسخه«:هّن:»=حسخ<د.:برخی:بر=ی:رف :=شک<الت:=ین:دحدگ<ه،: =ج;د:
گ;ر:چ;;ه:معذ;<ی:=و :ر=:ب;ر=ی:ده;د.:برخ;ی:دحگ;;ر،::ط;ور:طجرع;ی:روی:م;;ی :جظ;;ر:«:ه;;ّن:»= و:مخعل;ق:آن:در

ک;;ه::گرفخ;;ه <»=ج;;د،:=م;;<:ب;;<:لح;;<ظ:=ی;;ن: :ب;;ِهَ :آن:ر=:تحق;;ق:ح<فخ;;ه:«:ل;;و:ال»ج;;و=ب:مق;;دم:«:َه;;ّنَ =س;;ت،:=ص;; ا
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:=ج;;د:و:برخ;;ی:=ی;;ن:=م;;ر:ر=:ب;;ه:یوس;;ف:ر=:زدن:د=جس;خه«:ه;;ّن:»=ج;;د:و:دس;;خه:چه;;<رم،:مخعل;;ق::جد=جس;خه
کرده:=خخص<ص:د=ده:و:برخی:آن:ر=:بر=ی:یوسف :=جد.::و:زلرخ<:لح<ظ:

:ب;<:آح;<ت:قج;ل:و:بع;د::به:جظر:می ک م;ی:=س;ت:و :=ش;ک<الت:=دب;ی:و: رس;د:ق;و :=خر;ر:پیر=س;خه:=ز
:=م;<م:رض;<::بیشخرین:س;<زگ<ری :رو=ح;<ت:ش;رعی:=ز گ;ر::ر=:د=رد.:=ی;ن:ق;و :مؤح;دی:جر;ز:در ک;ه:= د=رد:

:=ص;ط حی:ر=:ج;د=رد،:=م;<:محخ;و=ی:آن:=س; خو=ر:=س;ت:و:=ی;ن،:چه:سذد:آن:به:لح<ظ:=عخج<ر،:=عخج;<ر
ک;;ه:الزم:=س;;ت:در:مو=جه;;ه:ب;;<:رو=ح;;<ت:تفس;;رری:جش;;<ن:می :پ;;یش:ب;;ه::=ه;;ل:بی;;ت::ده;;د: ب;;یش:=ز

:محخو=ی:آجه<:توجه:شود.
ک;رده گ;ز=رش: :ذیل:آح<ت:ح;<د:ش;ده،:رو=ح;<ت:مخع;ددی:ر=:ف;رحقرن: ک;ه:بس;خر:=ی;ن:=ق;و= :ر=::در =ج;د:

کردحن.: :=ین:ذکر: :فر=هن:آورده:=ست:و:برخی:ر=:پیش:=ز
:ب<رۀ: :تف<س;رر:ش;رعه:جف;ی:ه;ر:در که:ت;أثرر:=ولر;ه:رو=ح;<ت:ش;رعی:در گفت: رو=ح<ت:موجود:جرز:ب<حد:

:=ین:ب<ره:=ست:و:هن:گوجه:=ته<م:به:یوسف ب;ه:عذ;و=ن:حک;ی::چذرن،:ورود:تفسرر:=م<م:رض<:در
:ب;;<رۀ: :تف<س;;رر:ش;;رعه:و:هن:یوس;;ف«:ه;;ّن:»=ز:وج;;وه:ق<ب;;ل:ذک;;ر:در چذ;;رن:=ه;;ل:س;;ذت:مش;;هود::در

:=ست.
ک;ردهتف<سرر:=هل:سذت:جرز: :بی<ن:وجوه:مخعدد،:م<جذ;د:تف<س;رر:ش;رعه،:عه;ل: ::در =ج;د؛:ب;ه:غر;ر:=ز

که:مفسر=ن:آجه<:=لخز=م:به:رو=ح<ت:سلف:خود:د=شخه :ب;ه:تفس;رری:مو=ردی: ک;ه::ش;ده::=جد:و:ج<چ;<ر =ج;د:
که:رو=ح<ت:=حش<ن:مذخسب:به:پی<مجر:ش<حسخه:مق<م:یوسف جرز:جج;وده:و::جرست؛:ح< ،:آن:

:=حش<ن،:بر::به:=ذع<ن:بسر<ری کتب:یهود:=ست.=ز :گرفخه:=ز:

AکتEبنEمه
موسس;;ه:::،:دمش;;قدق;<یق:=لخفس;;رر:=ب;;ن:ترهر;هد.:محه;د:=لس;;رد:=لجلرذ;;د،:::ترهر;;ه،:تحقر;;ق:=ب;ن: _

:ق.1414علوم:قرآن،:دوم،:
:=لکت;<ب::::،:بی;روتز=د:=لهسرر:فی:عل;ن:=لخفس;ررجوزی،:=بو:=لفرج:عجد=لرحهن:بن:علی،:::=بن _ د=ر

:ق.1422،::=لعربی
:،:بی:ت<.یخ:=لعربحموسسم:=لخ<ر::روتی،:ب=لخحریر:و:=لخذویر:ع<شور،:محهد:بن:ط<هر،::=بن _
:=ل;وجرز:ف;ی:تفس;رر:=لکت;<ب:=لعزی;زعطره:=جدلسی،:عجد:=لحق:بن:غ<لب،:::=بن _ ::،:تحقر;ق=لهح;رر

:=ل::عجد=لس م:عجد=لش<فی:محهد،:بیروت :ق.1422تب:=لعلهره،:=و ،:کد=ر
عج;د:=لس; م:محه;د:ه;<رون،:::،:تحقر;قق;<ییس:=للغ;ممعج;ن:مف<رس،:یبو:=لحس;رن:یحه;د،::=بن: _

 :ق.1414مکتجم:=إلع م:=إلس می،:::قن
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کثر;;ر،:::=ب;;ن _ :ب;;ن: :ت;;دقرق:و:تعلر;;ق=لجد=ح;;م:و:=لذه<ح;;مکثر;;ر،:=س;;ه<عرل:ب;;ن:عه;;رو عل;;ی:::،:تحقر;;ق:و
:م.1988ق:/:1418د=ر:إحر<>:=لخر=م:=لعربی،:::،:بیروت:شرری

:ق.1414د=ر:ص<در،:سوم،:::روت،:بی:لس<ن:=لعربمذظور،:محهد:بن:مکرم،:::=بن _
:=لخأوی;;لبیض;;<وی،:عج;;د:=هلل:ب;;ن:عه;;ر،: _ :=لخذزی;;ل:و:یس;;ر=ر محه;;د:عج;;د:=ل;;رحهن:::،:تحقر;;قیج;;و=ر

 ق.1418د=ر:=حر<>:=لخر=م:=لعربی،:::=لهرعشلی،:بیروت

:=لجر;<ن:ع;ن:تفس;رر:=لق;رآن،:=بو:=سح<ق:=حهد:بن:=بر=هرن،::ثعلجی:جرش<بوری _ :::،:بی;روت:=لکشف:و
:ق.1422،::=لعربی:د=ر:إحر<>:=لخر=م

:=لهجرن:فی:قصص:=بججر<>:و:=لهرس;لرن)قصص:=الججر<>:،:سرد:جعهت:=هلل،::جز=یری _ ::(،:ق;ن=لذور
 مذشور=ت:=لشرحف:=لرضی،:بی:ت<.

:م.1992ق:/:1413،:بی:ج<،:پذجن،:معجن:رج< :=لحدحثخویی،:سرد:=بو:=لق<سن،: _
س;هرر:مص;طفی:رب;<ب،:::،تعلرق:و:تص;حر:تفسرر:=لقرآن:=لعظرن:)=لهذ<ر(،رشرد:رض<،:محهد،: _

:م.2112ق:/:1423=لخر=م:=لعربی،:د=ر:=حر<>:::بیروت
:=لکت;;<ب:=لعرب;;ی:::،:بی;;روت=لکش;;<ف:ع;;ن:حق;;<خق:غ;;و=م :=لخذزی;;ل،:محه;;ود،::زمخش;;ری _ ،::د=ر

 ق.1417

:ت<. بی ،ص<دق =م<م موسسه :،:قنمح<ضر=ت:فی:=للهر<تسجح<جی،:جعفر،: _
:=لشروق،:هفدهن،:::ق<هره:_،:بیروت:فی:آ  :=لقرآنسرد:قطب،: _  ق.1412د=ر

د=ر:=بض;و=>،:::بی;روت:_لجذ;<ن::تذزح;ه:=الججر;<>،سرد:مرتضی،:علی:بن:=لحسرن:)عل;ن:=له;دی(،: _
 م.1989/::1419دوم،:

:ف;ی:تفس;رر:=له;أثور،::سروطی،:ج  :=لدین _ :=لهذدور ،::کت<بخ<ج;ه:آح;م:=هلل:مرعش;ی:ججف;ی::،:ق;ن=لدر
 ق.1414

:ش.1373دفخر:جشر:د=د،:::،:تهر=نف:الهرجیتفسرر:شرحشرحف:الهرجی،:محهد:بن:علی،: _
=جخش;<ر=ت:::،:ته;ر=نجه< :=جس<جرت:ح;<:تفس;رر:س;وره:یوس;فص<لحی:ججف:آب<دی،:جعهت:=هلل،: _

:ش.1381=مرد:فرد=،:دوم،:
::مؤسس;م:=لجعد;م،:ق;ن:_قسن:=لدر=س;<ت:=إلس; می:::،:تحقرق=الم<لی:صدوق،:محهد:بن:علی، _

:=لذشر:فی:مؤسسم:=لجعدم،: :ق.1417مرکز:=لطج<عم:و
س;;رد:محه;;د:ص;;<دق:بح;;ر:=لعل;;وم،:جج;;ف:::تق;;دحن:عل;;ل:=لش;;ر=ح ،ص;;دوق،:محه;;د:ب;;ن:عل;;ی،: _

حم:و:مطجعخه<،:::=شرف :م.1966ق:/:1386مذشور=ت:=لهکتجم:=لحردر
:=لرض;<صدوق،:محهد:بن:عل;ی،: _ ش;رخ:حس;رن:::تص;حر،:و:تعلر;ق:و:تق;دحن:،عر;ون:=خج;<ر
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 م.1984ق:/:1414مؤسسم:=بعلهی:للهطجوع<ت،:::=علهی،:بیروت

:=لک;; م،:سلس;;له:مج<ح;;ث:تفس;;رری::آب;;<دی،:س;;رد:محه;;د،:ض;;ر<>: _ :ج;;ور ،:تفس;;رر:س;;وره::ک;; م:=لذ;;ور
 ش.1385موسسه:بذر<د:خررحه:=لزهر=>،:::،:تهر=نیوسف

:=لهعرف;;ه:::،:بی;;روتج;;<م :=لجر;;<ن:ف;;ی:تفس;;رر:=لق;;رآن،:=ب;;و:جعف;;ر:محه;;د:ب;;ن:جری;;ر،::طج;;ری _ ،::د=ر
:ق.1412

:::ب<:مقدمه:شرخ:آق<:بزرو:تهر=جی،::=لخجر<ن:فی:تفسرر:=لقرآنوسی،:=بو:جعفر:محهد:بن:حسن،:ط _ و
 د=ر:=حر<>:=لخر=م:=لعربی،:بی:ت<.::،:بیروت:تحقرق:=حهد:قصرر:ع<ملی

:=لدقل;;رنعروس;;ی:ح;;ویزی،:عج;;د:عل;;ی:ب;;ن:جهع;;ه،: _ س;;رد:ه<ش;;ن:رس;;ولی:::،:تحقر;;قتفس;;رر:ج;;ور
:ق.1415م،:=جخش<ر=ت:=سه<عرلر<ن،:چه<ر::مح تی،:قن

س;رد:ه<ش;ن:رس;ولی:::،:تص;حر،کت;<ب:=لخفس;رر:)تفس;رر:عر<ش;ی(عر<شی،:محهد:ب;ن:مس;عود،: _
 ق.1381،::چ<پخ<جه:علهره:::،:تهر=ن:مح تی

،::د=ر:=حر;;<>:=لخ;;ر=م:=لعرب;;ی::،:بی;;روتمف;;<تر،:=لغر;;بفخ;;ر:ر=زی،:=ب;;و:عج;;د=هلل:محه;;د:ب;;ن:عه;;ر،: _
:ق.1421سوم،:

 ق.1411،:دوم،::=جخش<ر=ت:هجرت:::،:قن:کت<ب:=لعرن:فر=هردی،:خلرل:بن:=حهد، _

:=لکت<ب::،:قن::سرد:طرب:موسوی:جز=یری::،:تحقرق:تفسرر:=لقهیقهی،:علی:بن:=بر=هرن،: _ ،::د=ر
:ش.1367،::چه<رم

=جخش;;<ر=ت:::رض;;<:س;;خوده،:ته;;ر=ن::،:تحقر;;ق:ترجه;;ه:مجه;; :=لجر;;<ن:ف;;ی:تفس;;رر:=لق;;رآن،::مخرجه;;<ن _
:ش.1361،:::فر=ه<جی

:=بج;;و=ر:مجلس;;ی،:محه;;د:ب;;<قر، _ مؤسس;;م:=لوف;;<>،:دوم،:::ححر;;ی:=لع<ب;;دی،:بی;;روت::تحقر;;ق:،بح;;<ر
:م.1983ق:/:1413

:::عج;د:=هلل:محه;ود:ش;ح<ته،:بی;روت::،:تحقر;ق:تفسرر:مق<تل:ب;ن:س;لره<نمق<تل:بن:سلره<ن،: _ د=ر
:ق.1423،::إحر<>:=لخر=م

کت;;<ب:=هلل:=لهذ;;ز مک;;<رم:ش;;رر=زی،:ج<ص;;ر،: _ مدرس;;ه:=م;;<م:عل;;ی:ب;;ن:=ب;;ی:::،:ق;;ن:=بمد;;ل:ف;;ی:تفس;;رر:
 ق.:1421ط<لب،:

دفخر:=جخش<ر=ت:=س می:ج<مع;ۀ:::،:قن:ترجهه:تفسرر:=لهرز=ن،:سرد:محهد:ب<قر،::موسوی:ههد=جی _
:ش1374،:پذجن،::مدرسرن:حوزه:علهره:قن


