فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهشهای ادبی ـ قرآنی»
سال ششم ،شمارة چهارم (زمستان )7931

واکاوی داللت ادبي بالغي مرجع ضمیر تأویله بر اعجاز،

در آیات (63-63و)54سوره یوسف
علی شمس

1

حسین گلی

2

چکیده
قرآن كريم معجزه جاويدان پيامبر خاتم ،آينه تمام نماي زندگي بشريت است ،در آيات سوره
يوسف ،نمايي از زندگي حضرت يوسف ،به نمايش درآمده كه به دليل امکان رجوع ضمير"تأويله" به
مرجعهاي مختلف ،چالشهايي را در ميان مفسران بزرگ برانگيخته است .پژوهش حاضر بر آن است با
بررسي واژههاي تأويل ،اعجاز و تحليل سياق آيه ،نقد و بررسي داليل مفسران ،ترجيح نظريه اعجاز را
واكاوي نمايد ،از آنجا كه برخي مفسران ضمن ارجاع ضمير "ه" در كلمه "تأويله" به طعام ،معتقد به
(ع)

اعجاز حضرت يوسف

و ادعاي نبوت او هستند .بعضي ديگر ،ضمير را به خواب و رؤيا برگردانده و

(ع)

سخن حضرت يوسف را وعده به تسريع در اجابت حاجت ميدانند و مدعي هستند كه هيچ اعجازي
در اين آيه رخ نداده است .بر اساس يافتههاي به دست آمده در پژوهش ،داليل مخالفان اعجاز در اين
آيه ،قابل پذيرش نيست ،لذا با توجه به سياق آيه كه سخن از پيامبري يوسف(ع) است؛ اعجاز ديگري از
حضرت يوسف(ع) ثابت شده و اشکاالت وارد به برخي از تفاسير و بسياري از ترجمههاي قرآني ،نمايان ميشود.
کلیدواژهها:تأويل ،اعجاز ،يوسف  ،تعبير ،دعوت .
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مقدمه
باهمراهانزندانیخوداشارهمیکند.این

سیوهفتمسورهیوسفبهگفتگویحضرتیوسف(ع)

آیه

،ازویتعبیرخوابشانرادرخواستمیکنند

زندانیانبامشاهده دانشوکماالتحضرتیوسف(ع)

کهاودرپاسخبهایشان،اینگونهآغازمیکند :

«قالَالیَأْتِیكُماطَعامٌتُرْزَقانِهِإِلَّانَبَّأْتُكُمابِتَأْوِیلِهِقَبْلَأَنْیَأْتِیَكُماذلِكُمامِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّیإِنِّیتَرَکْتُمِلَّةَ
قَوْمٍالیُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْکافِرُون»(یوسف )73/
آنکه من از تعبیر آن به شما خبر
نمىآورند مگر  
«گفت:غذایى را که روزى شماست براى شما  
آنکهبهشمابرسد.اینازچیزهایىاستکهپروردگارمبهمنآموختهاست.منآیین
مىدهمپیشاز 

کردهام ».
قومىراکهبهخدااعتقادندارندومنكرآخرتندرها 
سپسخودرامعرفینمودهودرادامهبرتوحیدویكتاپرستی،برهاناقامهکرده استوسرانجام

ایاشارهمیکندکهمفسراندرتحلیلآناختالفنظر


اینآیهبهنكته
تعبیرخوابشانرابیانمیکند.اما

دارندونكتهایناستکهآیاحضرتیوسف(ع)درهنگامتعبیرخوابشانمعجزهایرابهزندانیان

نشاندادهاست؟ 
ایناختالفنظرازآنجاییآغازمیشودکهمفسراندرتعیینمرجعضمیر"تأویله" آراءمتفاوتی

اندوآنرابهنشاندادناعجازیکهدالبرنبوتویباشدویاعدمآنتعمیممیدهند.با


ارائهکرده
بندیرأیمفسریندراینباب،دونظریهبهدستمیآید؛برخیازمفسرینبرنشاندادنمعجزه

جمع
درتعبیرخواب توسطحضرتیوسف(ع)تأکیدمیکنندکه بنابرایننظرنبوت وی در آن مقطع
زندگینیزثابتمیشودوبرخیبابیاندالئلیبرعدماعجازومعجزهنبودنسخناصراردارندامابه

نظر میرسد در راستای مسئولیت بزرگی که بر عهده پیامبران الهی گذاشته شده است ،همچنین با
شواهدوقرائنیکهدرهمینآیهوجوددارد،نظریهاعجاز،برنظریه مخالفآن،برتریدارد.لذابا
بررسیادامه آیه،ضمنتأییدادله معجزهبودنتعبیرخوابکهدلیلیبرنبوتحضرتاست،نكات

ظریفیازسبکدعوتوتبلیغحضرتیوسف(ع)بهعنوانیكیازپیامبرانالهیروشنخواهدشد .
اینمقالهباتحلیلوبررسیآیهیشریفهدرصددپاسخبهاینسوالاستکهآیااینآیهبیانگر

یحضرتیوسف(ع)استیاسخنیعادیازاورابیانمیکند؟پاسخبهاینسؤالازسه


معجزه
جنبهقابلبررسیاست :
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معنایواژهتأویلدرآیه73ومرجعضمیرمتصلبهآنچیست؟ 

-1
سیاقآیهدرتأییدنظریهاعجازچهنكاتیرادربردارد؟ 

-2
-7ابعادزبانی–معنایی(بالغی–ادبی)آیاتیکهدراینسورهبرمحورضمیر"تأویله"هستند؛
چهنكاتیرانشانمیدهد؟ 
روش پژوهش حاضرمبتنیبرتوصیفیتحلیلیاستکهضمنبررسیوتفسیر ،معنایتأویلدر
آیاتسورهیوسف(ع)راروشنمیسازدوبراهینداللتضمیربراعجازراتبیینمینماید؛همچنین
رویكردبالغیادبیارجاعضمیردرتأویلهراشرحوتفسیرمینماید .

بیان مسأله و ضرورت پژوهش
مرجعضمیردرنحووبالغتاززمینههایپژوهشیقابلمالحظهایاست–ازاینرومفسرانو
زبانشناسانبرآنندتابابررسیاینمؤلفهمعناییوتفسیریبهنكاتارزشمندیازالبهالیمتوندست

یابند،ازسویدیگرمفسراندرمواجههبامتونقرآنینیازمندشناختاینجنبهزبانیهستندتابتوانند

بهشكلدقیقتریعباراتقرآنیراتحلیلنمایند؛زیراکهتاویلوتحلیلمرجعضمیردرواقعبامعنا

وتفسیرنصقرآنیارتباطتنگاتنگدارد .
پارهایازمفسرانقرآنیدرتحقیقاتخود،کمتربهپردازشمرجعضمیروابعادآنتوجهنشان

اند؛یكیازاینجنبهها،


دادند؛خصوصازمانیکهمبانیتحلیلیوتفسیریآنراموردواکاویقرارداده
بررسی داللت مرجع ضمیر در واژه تأویله در آیه  73سوره یوسف است که روشن میسازد دقیقاً
منظورگویندهازضمیرمتصل(ه)دراسمتاویلچیستومرجعاصلیآنکداماست؟ 
اهمیتمرجعضمیردرتبیینمنظورآیاتقرآنکریمعموماًوتفسیرضمیر«ه»درتأویلهازاهمیتویژهای
برخورداراست،لذاضروریبهنظرمیرسد؛ضمنتبیینمعنایلغویواژگانوبررسیسیاقآیاتدرتفسیر،
اهدافموردنظرآیاتحاصلگردد،چراکهمعناومفهومآیاتبهالفاظوظرافتهایزبانیبستگیدارد .

پیشینه
پژوهشگراندرگفتمانعلمیخودبهجنبههاییازپژوهشانجامگرفتهدرموضوعاشارهمینمایند:
 -1مقاله«مفهومتأویلدرسورهیوسف»ازحسنرهبریکهدرمجلهپژوهشهایقرآنیچاپ
شدهکهپژوهشگردرصددآناستفقطبهجنبهتفسیریآیاتبپردازد .
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-2مقاله«تقابلحذفوارجاعضمیربهعنوانمؤلفههایانسجاممتنبراساسرویكردمتنپژوهی،
(مطالعهموردیداستانحضرتموسیدرسورهطه)»پژوهشهایادبی–قرآنی،مولفان:حسینبختیار
نصرآبادی،ودیگران.رویكردتحقیقدراینمقالهبیشتربهجنبههایمعناییوبالغیایندومؤلفه
ادبییعنی،مرجعضمیردربرابرحذفدرسورهطهمیپردازدودرنهایتآماریازشاخصههای
زبانیارائهمیدهد.حالآنكهپژوهش حاضربرآناستکهاعجازبودنسخنحضرتیوسفرابا
داللتضمیربررسینماید،ازآنجاکهمرجعضمیرنقشیبسزادرمنظورباریتعالیدرآیهدارد،امید
استحقمطلبرادراینزمینهادانماید.

مرجع ضمیر
ضمیرکلمهایاستکهبهجایاسمدرجملهمینشیندوبایدمرجعآنمشخصباشدواگرچنین
نباشد خواننده دچار سردرگمی میگردد؛ بنابراین به اسمی که ضمیر در یک جمله یا عبارت بدان
ارجاعمیشودمرجعضمیرگویند.درجمالت،مراجعضمیربهصورتهایمختلفیدیدهمیشود:

یکمرجعمشخص،یکمرجعنامشخص،مرجعهایمتعدد مشخص،مرجعهایمتعددنامشخص.
( )rvicehttp://www.msvu.ca/enدرکتبنحویعربیتشخیصمرجعضمیرازاهمیتویژهای
برخورداراستوباتفاوتمرجعضمیردرترجمهگاهیمعناتغییرقابلمالحظهایمینماید .

مفهوم تأویل
در کتابهای لغت برای تأویل ،معانی فراوانی ذکر شده که با جمعبندی بین آنها به دو معنا
میتواندستیافت :

نخست«:تأویلشیءبهمعناىبرگرداندنآنبهاصلشیءاستکههدفومرادآنبودهوپنهان
)عالمه طباطبایینیزچنینگفتهاست:

است(».راغباصفهانی99 :1112،؛ابنمنظور77/11 :1111،
مىرود به"برگرداندن"
مادهی"أول" به معناى رجوع است ،که وقتى به باب تفعیل  
«واژه"تأویل" از  
معنامیشود(».طباطبایی )27/7:1113،

بهآنبرمیگردد(».ابنفارس )132/1:1141،

سرانجاموعاقبتکاروآنچهکهشیء

دوم«:
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بنابراینواژه "تأویل" دراصطالح،تعیینحقیقتوواقعیتامریاستکهگفتهشدهیابهانجام

رسیدهیاقراراستکهانجامشودوشایدازاینجهتاستکهتأویلرابهمعنایسرانجاموعاقبت
اند؛زیرااتفاقورویدادیدرآیندهرابیانمیکند .


کارگفته
اردربارهغیرقرآنوپنجبار

قرآن،واژهتأویلهفدهبارذکرشدهاست،کهدوازدهب

درآیاتشریفه

درموردقرآنبهکاررفتهاست.درمواردیکهدربارهغیرقرآنبهکاررفتهاستدریكیازاینمعانی

آمدهاست :
الف :حكمت و حقیقت چیزی که اتفاق افتاده است( .تعبیر خواب یا علت کارهای حضرت
خضر(ع)) 
میدهد(کیفیتحوادثقیامتیاغذایزندانیان)در
ب:حقیقتوکیفیتچیزیکهدرآیندهرخ 
سورهیوسف(ع) .
الدینسیوطیچندیننظررانقلکردهاستازجملهنظرابوطالبتغلبیکهمیگوید«:تفسیر


جالل
بیانمعنایموضوعلهلفظاست،بهگونهحقیقتیامجاز،مثلتفسیر«صراط»بهراهوصیببهباران
و«تأویل»تفسیر باطنلفظاست،کهاز«اول»گرفتهشدهکهبازگشتبهسرانجامکاردارد،بنابراین
تأویلخبردادنازحقیقتمراداستوتفسیرخبردادنازراهنمایمراد،زیرالفظکاشفازمراد
است و کاشفهمان راهنماست .مثال« :انّ ربّک لبالمرصاد» تفسیرش این است «مرصاد» از «رصد»
است ،وقتی میگویند« :رصدته» یعنی مراقب آن بودم و «مرصاد» بر وزن مفعال از این ماده است.
[بنابراینمكانمراقبتیاکمینگاه]امّاتأویلآن،هشدارازسستیدراجرایفرمانالهیوغفلتاز
توشهبرداشتنوآمادگیبرایعرضهبه[پیشگاه]اوست.دلیلهاییقاطعمقتضیهمینبیاندرمراداز
آیهکریمهاست»(سیوطی،بیتا )197/1:
مینویسد«:آنکهقرآنمیخواندبیآنكه«تأویل»آنبداند
مقاتلدرمقدمهتفسیرخود«برگ2ب» 
ناداناست؛ولیدرحالیکهتفسیریکمعنیبیشترنداردوجزیکباردرقرآننیامدهاست«وَال
یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِال جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِیرًا» (فرقان )77/به عكس«تأویل» چندین بار در معانی
،بیتا)8:
گوناگونآمدهاست…(».پلنویا 



نویسندگان کتاب «علوم القرآن» پس از نقل مهمترین دیدگاه مفسران درباره اصطالح «تأویل»
مینویسند«:پژوهشدرتعیینکلمه«تأویل»دربرابرواژهتفسیرگنجایشتمامیاینمعانیرادارد،امّا
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هنگامیکهسخناز«اصطالح»باشدوهدفتعیینمرزمعناییآن…هیچمشكلیبرایمفسرنیست.
مشكلآنجاستکهبرایاینواژهیک معنایاصطالحیبتراشیم وآنراتنهامعنایاینواژهبشماریم
و هنگامی کهاینواژهدرنصوصشرعی«کتابوسنّت»بهکاررفتآنرابر اساسهمانمعنای
اصطالحیمعناکنیم…ماافزونبرشناختمعنایاصطالحیآن،معنایقرآنیآنرانیزبایدبهدست
آوریم»(سیدمحمدباقرصدروسیدمحمدباقرحكیم )33:1147،
ازکاربردواژهتأویلدرروایاتاهلبیتعلیهمالسالممیتوانپیبردکهواژهتأویلدربیشتر
روایاتدربرابرتنزیلومواردیهمدربرابرتفسیرقرارگرفتهاست.ازمواردیکهدربرابرتفسیر
قرارگرفتهدرکالمامامباقرعلیهالسالماست :
«-1حكمبنعیینه(عتیبه)میگویدازامامباقرعلیهالسالمدربارهآیه12آلعمرانپرسیدم:
«وَإِذْقَالَتِالْمَالئِكَةُیَامَرْیَمُإِنَّاللَّهَاصْطَفَاکِوَطَهَّرَکِوَاصْطَفَاکِعَلَینِسَاءِالْعَالَمِینَ»وآنهنگامکه
فرشتگانگفتند:ایمریم!خداتورابرگزیدهوپاکساختهوبرتمامجهانیانبرتریدادهاست.
عرضکردمدراین آیهدوبار«برگزیدن»آمدهاستدرحالیکهدرواقع،برگزیدنهمانیکبار
بودهاست.حضرتفرمود:ای حكم!اینآیه تأویلی دارد و تفسیری .عرضکردم :آنرابرایمن
،بیتا:
تفسیرکنید.حضرتفرمود:یعنیخداوندنخستاوراازمیانذریهپیامبرانبرگزید…»(عیاشی 
)132/1دراینروایتتأویلدربرابرتفسیرقرارگرفتهاستوجاداشتکهحكمازاماممیخواست
کهتأویلوتفسیرآیه،هردورابیانبفرماید،آنوقتبهمعنایتأویلازدیدحضرتبهترآشنامی-
شدیم.درروایتیدیگرآیهایتفسیرشدهسپستأویل؛ولیواژهتفسیردرآننیامدهاست .
«-2فضیلبنیسارمیگویدازامامباقرعلیهالسالمپرسیدممعنایاینآیهچیستکهمیفرماید:
«…وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا…» (مائده )72/و هر کس انسانی را حیات بخشد ،چنان
استکهگوییهمهمردمرازندهکردهاست.امامعلیهالسالمفرمود:منظورنجاتدادنکسیاستکه
درآتش افتاده یا درحالغرقشدناست.پرسیدم:اگرکسیراازگمراهینجاتدهدوهدایتکند
چطور؟حضرتفرمود:اینتأویلاعظمآیهاست» (کلینی )138/2:1731،همانگونهکهبادقتمی
توانفهمیدآیهدراولتفسیرشدهاست،معناینجاتازمرگ،همانمعناییاستکهازظاهرآیهبه
سازدآنجاکهمیگوید:


کهباروحمعنایاحیادرقرآنمی
دستمیآیدولیتأویلدراینروایتچیزیاست
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«یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااسْتَجِیبُوالِلَّهِوَلِلرَّسُولِإِذَادَعَاکُمْلِمَایُحْیِیكُمْ… » (انفال)21/ای کسانی که
ایمان آورده اید!دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید.هنگامی که شمارابهسویچیزیمیخواندکه
شمارازندهمیکند.
بااینتعبیر،میتوانگفت:تأویلیعنیرسیدنبهژرفایمعانیآیاتوهدفهایاصلیهدایتی
آن.بااینتعریف،تأویلهمانشناختبطناست(.علوینژاد )74:1788،
گونهمعنامیکند«:تأویلقرآنبهمعناىمأخذىاستکهمعارفقرآن


عالمهطباطباییتأویلرااین
کهشاملهمهیآیاتقرآناست»(طباطبایی )27/7:1113،

مىشود-
آنجاگرفته 
از 
آیتاهللمعرفتضمننقدسخنعالمهطباطباییمیگوید«:تأویلعبارتاستازتوجیهآیات

متشابهوآنچهکهازآیاتدرآنشکوریباست(».معرفت )131/1:1111،

یتأویلبهمعنایرجوعبهاصلیامأخذونتیجه چیزی


بنابراینباتوجهبهنظراهللغت،واژه
صطالحبهمعنایحقیقت،حكمتوکیفیتیاستکهآنچیزبهآنبرمیگردد .

استودرا
درنتیجهواژه تأویل،درامرخاصیمثلخواب،تبادروشیوعنداردبلكههمراهباهرفعلیاقولی

کهبیاید؛بهمعنایحقیقتوواقعیتآناست .

«تأویله» و مرجع ضمیر آن از نگاه مفسران
واژهی تأویل و مرجع ضمیر آن در آیات شریفه ،در دو دسته قابل بررسی
نظر مفسران درباره  
نفرسخنمیگویدکهدرزندانازحضرتیوسف (ع) درخواستکردند

است.آیه موردنظرازدو  
،یكیدرخوابدیدهبودکهانگوربرایشرابمیفشردودیگریطَبَق

کهخوابشانراتعبیرنماید
درپاسخآنهاگفتمنشما

خوددیدهبودکهمرغانهواازآنمیخورند.یوسف(ع)

نانیباالیسر
راقبلازآنکهطعامی آیدوتناولکنید بهتأویل (بِتَأْوِیلِهِ) وحقیقتآنطعام(یاتعبیرخوابتان)آگاه

خدابىایمانوبه

مىسازمکهاینعلمراخدایمبهمنآموختهاستزیراکهمنآئینگروهىراکهبه

آخرتکافرندترکگفتم .
دراینجادومعنامحتملاست :
معنای اول:درصورتىاستکهضمیردر"بتأویله"بهطعامبرگردد،کهدراینصورتیوسف(ع)
معجزهاىبراىنبوتخودارائهدادهباشد .

خواستهاست
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مىشود:
اینکه ضمیر مذکور به رؤیایى که دیده بودند برگردد ،معناى آیه چنین  
معنای دوم :بنابر  
اینکه طعام شما را بیاورند من
مىکنم ،حتى قبل از  
«من خیلى زود تأویل خواب شما را برایتان بیان  
مىکنم ».
خوابتانراتعبیر 
بنابرایندرتفسیراینآیهمفسراندودستهمیشوند :

میگردانند(تأویلطعام)که دراینصورت قائل به
دستهیاولضمیر"بِتَأْوِیلِهِ" را به طعام بر  

دومضمیررابهخوابدوزندانیمرتبطمیدانند(تأویل

باشندودسته 


اعجازحضرتیوسف(ع)می
خواب)کهعدماعجازرادراینآیهترجیحمیدهند.البتهتعداداندکیازمفسرینهردواحتمالرا

بدونهیچترجیحیبیانکردهاندکهنمیتوانبهآنتكیهکردومنظورآیهرادواحتمالدانست(.شبر،
217/1:1112؛بیضاوی )131/7:1118،

دالیل قول به اعجاز
برخیمفسران؛(فیضکاشانی24/7:1111،؛طبرسی194/2:1733،؛مغنیه717/1:1121،؛مقاتلبن
سلیمان771/2:1127،؛زمخشری139/2:1143،؛طباطبایی)132/11:1113،درتفسیربخشابتدایی
آیهچنینعقیدهدارندکه :
مىتوانم تعبیر
«حضرتیوسف(ع) گفت:من به فرمان پروردگار از بخشى اسرار آگاهم نه تنها  
مىآورند،چه
مىتوانمبگویم،غذایىراکهامروزبراىشما 
خوابشمارابازگوکنمبلكهازهماکنون 
مىشمرم .بنا براین" تأویل" به معنى ذکر
نوع غذا و با چه کیفیتی است و خصوصیات آن را بر  
خصوصیات آن غذاستباایندالیل:اصل در برگشتضمیر ،رجوع به نزدیکترینمرجعضمیر
)ابتدایآیهسخنازطعاماست،اماسخنازخوابوتعبیرآندرآیه

است(.حسن1798،ق213/1،
قبلاستکهدورتراست.
جمله"إِالَّنَبَّأْتُكُمابِتَأْوِیلِهِ"نعتیاحالازطعاماست(.درویش)191/1:1111،

همهاحوالاست؛بدینمعنیکهبهسویشماطعامیدرهیچ
"االّنبأتكمابتأویله"استثناءمفرّغاز 
میکنم(.آلوسی،
اینکهمنماهیتوکیفیتوسایراحوالشرابرایتانبیان 
نمیآیدمگر 
حالیازاحوال 
؛حقیبروسوی،بیتا)219/1:

171/3:1111
سیاق آیه بر ارشاد و راهنمایی یوسف(ع) نسبت به همراهانش داللت دارد که با بیان اعجازی
بیشترسازگاریدارد.
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عالمهطباطباییدرتوضیحاینمطلبمیگوید :

«در صورتى که ضمیر در "بتأویله" به طعام برگردد ،در این صورت یوسف (ع) خواسته است
بنىاسرائیل که فرمود« :وَ
معجزهاى براى نبوت خود ارائه داده باشد ،نظیر گفتار حضرتمسیح(ع)به  

(آلعمران )19/
أُنَبِّئُكُمْبِماتَأْکُلُونَوَماتَدَّخِرُونَفِیبُیُوتِكُمْإِنَّفِیذلِکَلَآیَةًلَكُمْإِنْکُنْتُمْمُؤْمِنِینَ» 
نشانهاىاستبراى
مىدهمدراین(معجزات)آیتو 
کردهایدخبر 
خانههایتانذخیره 
«وبدانچهدر 
پارهاىازروایاتىاستکهازطرقاماماناهلبیت(ع)واردشده
شما،اگرمؤمنباشید».مؤیداینمعنا 
است(.طباطبایی )132/11:1113،

نکات سیاق آیه در تأیید اعجاز
دربخشدومآیهحضرتیوسف(ع)درادامهیپاسخبهدرخواستدوزندانیمیگوید«:ذلِكُما

مِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّیإِنِّیتَرَکْتُمِلَّةَقَوْمٍالیُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْکافِرُونَ» 
یراکهمنآئینگروهىراکهبهخدابىایمانوبهآخرت

«اینعلمراخدایمبهمنآموختهاستز
کافرندترکگفتم ».
حضرتیوسف(ع) فرصترابراىبیاناسرارتوحیدغنیمتشمرده،ازموقعیتىکهپیشآمده
براىدعوتبهتوحیدوپروردگارعالم -کهعلمتعبیررابهاوعطانموده است -نمودهومیگوید؛
اگرمندرتعبیرخوابمهارتىدارم،پروردگارمبهمنتعلیمداده است "ذلِكُمامِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّی" و
سزاوار نیست که براى چنین پروردگارى شریک قائل شویم .سپس در ادامه علت این موهبت را
منملتوکیشمشرکینراپیروىنكردهامو اینلطفو عنایت الهیبدین

گونهبیانمیکند که


این
رارهاکرده،دینتوحیدراپیروىنمودهام .

سبباستکهمندینشرکآلود
مرحومعالمهطباطباییدرتوضیح«ذلكمامماعلمنیربیإنیترکتملةقومالیؤمنونباهللوهم
اینگونهتبیینمیکندکه«درایندو

باآلخرةهمکافرونواتبعتملةآبائیإبراهیموإسحقویعقوب»
آیهاینمعناراگوشزدفرمودهکهعلمبهتعبیرخوابوخبردادنازتاویلاحادیثازعلومعادیو
اکتسابینیستکههرکسبتواندفراگیرد،بلكهاینعلمیاستکهپروردگارمبهمنموهبتفرموده،
ینكردهام،بلكه

آنگاهعلتاینمعنارااینطوربیانکردهکه:چونمنملتوکیشمشرکینراپیرو
ملتپدرانمابراهیمواسحاقویعقوبراپیروینمودهاموخالصهبدانسبباستکهمندینشرک
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راواگذاشته،دینتوحیدراپیروینمودهام  ...واینکالمکهخداوندمتعالازقولیوسفنقلکرده

اولینباریاستکهیوسفدرمصرخودراونسبخودرامعرفینمودهواظهارکردهکهاهلبیت
ماکانلنااننشرکباهللمنشیءذلکمنفضلاهللعلیناوعلی

ابراهیمواسحاقویعقوباست«.
الناسولكناکثرالناسالیشكرون»یعنی«خدایسبحانبرایمااهلبیتراهیبهشرکنگذاشتهو
ماراازآنمنع کردهواینمنع،خودازفضلونعمتخداستبرمااهلبیتوبرهمهمردم،اما
بیشترمردمشكرایننعمترابجانیاورده،بلكهبدانکفرمیورزند»...وخداداناتراستکهرسالت

رادرچهدودمانیقرارمیدهد،درنتیجهانبیاءبهتوفیقوتاییدخداوندازهرخطاوگناهیعصمت

یگرایند .اینكهفرمود:اینازفضلخدااستبرمااهلبیتوبرمردم
میورزندوبهدینتوحیدم 

ایننیزبدانجهتاستکهخداوندایشانراتاییدنموده.این خودباالترینفضلاست،مردمهم
میتوانندودروسعطاقتشاناستکهبهآنانمراجعهنمودهوبهپیرویایشانرستگاروبههدایت

ایشانمهتدیشوند؛ پس فضلبرمردمهمهستامااینكه بیشترمردمقدر نمیدانند بهخاطر این
استکهایننعمترایعنینعمتنبوتورسالتراکفرانمیکننددرنتیجهاعتنائیبهآنننموده،
حاملینآنراپیروینمینمایند.بهعبارتیدیگربهخاطرایناستکهنعمتتوحیدراکفراننمودهاز

گیرندوآنهارابهجایخدامیپرستند.اینآنمعنایی


مالئكهویاجنوانسشریکبرایخدامی
استکهبیشترمفسرینبرایآیهذکرکردهاند( .طباطبایی )271/11:1113،

همانطور که مالحظه میشود عالمه طباطبایی ارتباط بین خبردادن از طعام برای زندانیان را با

جدادحضرتیوسفیکارتباطالهیمیدانداینكهخانداننبوتبراساسلطفالهیتوان

نبوتا
تعبیررؤیادارند،واینهمانمعجزهایاستکهدلیلبرنبوتاواست .

مرحوم طبرسی در این زمینه مینویسد:
«گویا آن دو نفر پرسیدهاند که چگونه تعبیر خواب میدانی با اینكه نه علم کهانت داری و نه
پیشگوهستی؟یوسف(ع) درپاسخآندواظهارکردکهمنپیغمبرخداهستمواینعلمیاستکه
خدابهمنآموختهاست(».طبرسی )713/1:1732،
همچنینفخررازیدرپاسخبهاینپرسشکهچگونهمیتوانآیهرابرادعایمعجزهحملکردبا

میگوید :
اینکهادعاینبوتذکرنشدهاست؟ 
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«درست است که ادعای نبوت بیان نشده ولی مشخص است که ناگزیر از تقدیر آن هستیم که
بگوییماینادعاراذکرکرده؛همینطوراینسخن"ذلِكُمامِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّی" واینسخناو"إِنِّی
تَرَکْتُمِلَّةَقَوْمٍالیُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْکافِرُونَ" براینمعناداللتمیکند(».فخررازی،
 )113/18:1124
در تطبیق مسئلهی مورد بررسی همانطور که اشاره شد ،به قرینهی سیاق آیه ،بخصوص جمله
"ذلِكُمامِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّی"یوسفادعایمنصبیازطرفپروردگارشراداردوچیزیراکهتعلیمدیده
استازطرفخودوباتعلیمدیگرینمیباشد.پسقابلخدشهوغلبههمنیستزیراکهازطرفپروردگار

نازیکفردعادیبعیدبهنظرمیرسد .

وخدایاوستوعملخارقالعادهوعجیبیاستکهانجامآ

لذاباتوجهبهبخشاولآیهکهبحثازطعامبودونظربیشترمفسرانکهضمیررابهطعامبر
اشنیزمطابقدعویاشمیباشد .


گردانندیوسفآنچهراکهادعاکردهاستبهانجامرساندهومعجزه

می
پسحضرتیوسف(ع)ادعاییرامطرحکردهوبهانجامرسانیدهوموجبتعجبوبهتاطرافیان
شدهاستکهدرادامهمنشأاینعملعجیب(ربّی)وعلتاینکاررا(انیترکت)...بیاننمودهاست .
درنتیجهباقرائنوشواهدموجودیعنیتعبیررؤیاومطابقتآنباادعایاوواینكه ازتعلیمات
الهیاستنهازجانبخودش،معلوممیشودکهاینعملمعجزهایبودهاستکهباادعایپیامبری

همراهشدهاست .
قرائنوشواهدسیاقآیهوفضایسخندرآناستکهدربخشاولنظراتمفسرانرادراین
زمینهگردآوریکردیموبانقدوبررسینظراتبهاینرسیدیمکهسخنازطعاموتأویلآناستو
دلیلیبرارجاعضمیربهغیرآننیستزیراسیاقجملهچنینمجوزیرابهمانمیدهد .

دربخشدومآیههمسیاقداراینكاتیاستکهنشانمیدهدیوسفدرمقامرهبریوارشاد

مردماستومسئولیتپیامبریودعوتاودلیلاینسخناناست.همانطورکهبیانشد؛قریببه

اتفاقمفسرانمعتقدند؛ازآنجاکهقبلازتعبیرخوابزندانیان،سخنازاعتقاداتخودواستداللبر
یكتاییخدابهمیانمیآورد،نشانازانگیزهیویدردعوتورسالتاست .

بنابراینسیاقبخشدومآیهتأییدیبراعجازحضرتیوسف(ع)است.کمااینكهمالحظهشد،
برخیازمفسرانمثلطبرسیوفخررازیبهایننكتهاشارهکردهاند.بااینتوضیحکه:شخصیکه
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آورالهیاستودرمقامارشادوراهنماییاستومیخواهدبرتریپروردگارخودرابرخدایان


پیام
دروغینثابتکند؛مناسبترآناستکهشاهدوگواهیبرصدقادعایمنصبالهیخودبیاورد .

اساسی ترین محور تبلیغ انبیاء دعوت به توحید است چرا که با پذیرش توحید حقیقی ،راه بر
انسانآمادهیپذیرشخواهدشد.دراینجا

وفطرتبیدارشدهی 

دریافتفضایلاخالقیگشودهشده 
نیزحضرتیوسف(ع)بااثباتصداقتونیكوکاریخویشقلبهایمردمرابهخودجلبنموده،با
ارائهیمعجزه،نبوتخودرانشاندادهوباشیوههایمختلفسخنانومواعظپندآموزخودرابه

جان مخاطبان چشانده است .برخی از این شیوهها که با هدف دعوت به توحید در این آیه دیده
میشود،عبارتنداز :


زمینهسازی و ایجاد فرصت مناسب
برایاینكهتبلیغ دردلمخاطبینتأثیرگذاریبهتریداشته باشد،نیازاستکهمبلّغ مقدمهچینی
مناسبیارائهدهد،تامطالبومعارفبهقلبمخاطبینبنشیند.یوسف(ع) خداشناسى را یکباره و
خوابهایى چند براى همراهان و جلب اعتماد ایشان و

نمىکند ،بلكه پس از تعبیر 
بدون مقدمه بیان  
مىنمایدوبه
طرحجمالتى حساب شدهذهنشان را ناخودآگاهمتوجه یکموجودبرتر وحقیقت واال 
مىکند؛ سپس علت گرفتارى خود از یک سو و نیل به مقام تعبیر رؤیا را از سوى
موقع به آن تصریح  
مىدهد.
بهطور ضمنى شرک را نیز مورد حمله قرار  
مىکند و  
زمینهسازى بیشتر بیان  
دیگر ،براى  
(عباسیمقدم )299:1739،
مىکند«:ورودى لطیف ،گام به
اینگونه تشریح  
زمینهسازى یوسف(ع) را براىدعوت 
سید قطب ،
آنگاه نفوذ بیشتر در دل مخاطبان ،سپس پرده برداشتن از عقاید خویش.
گام ،با احتیاط و نرمى و  
مىکند تا نادرستى عقاید و شیوه زندگانى مخالفان
اساسىاش را آشكار  

بدینترتیب ،یوسف دعوت 

خودبهخودمعلومگردد(».سیدبنقطب)1989/1:1112،


یادآوری نعمتهای الهی
کرامتهاى خداوندى

نعمتها و 

انسانها ،بیان آثار ،
پایههاى توحید در اذهان  
بهترین راه تحكیم  
مىکند.یوسف(ع) در این جا فرصت
است که اندیشه و وجدان مخاطبان را به خدا باورى ترغیب  
یافتکهآنهارابهیادخداىیكتااندازدوایمانرابرآنهاعرضهبداردوازشرکبهخدابازشاندارد.
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"ذلِكُما"اشارهاستبهاینكه:اینخبرىکهازآیندهبیانکردمیاتعبیرخوابیکهانجاممیدهم«مِمَّاعَلَّمَنِی
رَبِّی» از علومى است که پروردگارم به من آموخته و به من وحى کرده و آن را ازراه کهانتوعلمستاره
مىسازد .
یادآورىضمناداىشكرالهى،تفكرالهىرادرجانمخاطبانزنده 

نگفتهام؛وبااین
شناسى 
درمحیطواجتماعىکهشرکوکفردرآنریشهدواندهوهمهزوایاىآنرافرا

بیانصریحعقاید
گرفتهاست،اظهاروترویجتوحیدمستلزمشجاعتىکمنظیراست کهدرشخصیتتوحیدیپیامبران
الهیوجوددارد.یوسف(ع)بااعالمقاطعانهوشجاعانه عقایدخود ،إ«ِنِّیتَرَکْتُمِلَّةَقَوْمٍالیُؤْمِنُونَ

منآئینگروهىراکهبهخدابىایمانوبهآخرتکافرندترکگفتم».

بِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْکافِرُونَ؛
ثابتمیکندکههدفیجزدعوتبهتوحیدویكتاپرستینداردواینایمانبهخداودوریازشرک

سبباینالطافالهیاست .

دالیل قول به عدم اعجاز
آنهادرمورد آگاهى
برخیازمفسرانمعتقدندکهحضرتیوسف(ع)نخستبراى جلب اعتماد 
او بر تعبیر خواب که سخت مورد توجه آن دو زندانى بود چنین گفت« :من بهزودى و قبل از آنكه
جیرهغذایىشمافرارسدشماراازتعبیرخوابتانآگاهخواهمساخت».وایندالیلرابیانکردهاست :
غذاوناهارتأویلنداردوتأویلبرایطعاماستعمالکمیدارد(.حسینیهمدانی)39/9:1141،
تأویلدرجملهقبلبهمعنایتعبیرخواباستپسسیاقآنباتعبیررؤیاسازگارتراست(.مكارم

شیرازی)243/ 3:1121،اطالقتأویلبرایخبرازطعامنیكونیستوشایستهنیستکهبهطعام
برگردد(.ابنعاشور،بیتا)34/12:لذاباتوجهبهارجاعضمیردرآیه،برهاناثباتاعجازوجودندارد .


نقد و بررسی دالیل
آیدایناستکهبحثاصلیبرواژه


دستمی

آنچهازبررسیدالیلموافقانومخالفاناعجازبه
واستعمالآندرموردطعاماستکهدرسورهیوسف(ع)سابقهندارد.زیرااینواژهبیشتردر

تأویل
قبلیهمبهاینمعناآمدهاست.بهطوریکهجایشکو

موردتعبیرخواببهکاررفتهوحتیدرآیه

شبههباقیمیگذاردکهحتیبرخیازمفسرانآنراازتفاسیرمشكلبیانکردهودرترجیحیكیاز

دواحتمالتردیددارند(.بیضاوی131/7:1118،؛قمیمشهدی )714/3:1738،
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شناسیواژهتأویلبیانشد،اینواژهچهدرلغتوچهدراصطالح،به

اماهمانطورکهدرمفهوم
آیدوهمچنانکه


مفهومتعبیرخوابنیستوتعبیرخوابفقطیكیازاستعماالتآنبهحسابمی
گفتهشددرقرآنکریمنیزدرچندمعنابهکاررفتهاستکههمگینشانازداللتواژه تأویلبر

حقیقت،حكمتوواقعیتشیءدارند .
بنابراینواژه تأویلمتبادربهمعنایتعبیرخوابنیستوهمراهباهرشیءاعمازمادیومعنوی

هدفشیءویانتیجهوسرانجامآنشیءباشد،مدنظر

بیاید،معنایلغویآن،کهرجوعبهاصلو 
است .درنتیجهاین سخن کهطعام تأویل ندارد یا با این واژهتناسب ندارد نمیتواند صحیحباشد
شناسانبهآناشارهنكردهاند.عالوهبرآن،سیاقسخندراینآیه،در

ضمناینکههیچیکازلغت

موردطعاماستوبرگرداندنضمیربهرؤیاوخواب،بهدلیلدورتربودنمرجعضمیر،موجبتكلف
وخالفاصلاست .
بیشترمفسراننیزسیاقآیهرامؤیداعجازدانستهودرمقامتبلیغوراهنماییبودنحضرتیوسف(ع)را
علتاینمعجزهمیدانند(.فضلاهلل248/12:1119،اندلسی)233/3:1124،البتهبرایاینبخشاز

آیهمعنایسومینیزدرمجمعالبیانآمدهاست :
«سدی و ابن اسحاق آیه را اینگونه معنا کردهاند :شما غذایی را که روزیتان شود در خواب
بینیدمگرآنکهمنتعبیرآنرادربیداریپیشازرسیدنآنغذابهشماخبردهم(».طبرسی،


نمی
گونهمعناکردهاند(.محلیو


)وبرهمینمبنابرخیازمفسراناهلسنتنیزآیهرااین
713/1:1732
،باجملهقبلینیزناسازگار

عالوهبراینکهنامفهومونارسااست

سیوطی)212/1:1113،اینترجمه،
است(مكارمشیرازی )148/9:1731،
درتفسیرآوردهاندکهاگرضمیربهخواب

عالمهطباطباییوآلوسی وبسیاریازمفسراندیگر
برگرددومراداز«تأویله»تعبیرخوابباشد_یعنیمنخیلیزودتأویلخوابشمارابرایشمابیان
کنمحتیقبلازاینکهطعامجیرهشمارابیاورند_اینکالموعدهبهتسریعدرقضایحاجتآنان


می
استومرادازاینخبر،تعجیلدرآناستوازنظرسیاقآیاتمعنیبعیدیاستومناسبتزیادی
با قصد حضرت یوسف (ع) ندارد ،زیرا حضرت میخواست آن دو نفر به نبوتش آگاه گردند و
سخنانشرابپذیرند(.طباطبایی )132/11:1113،
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داللتهای متنوع مرجع ضمیر « تأویله » در سوره یوسف
ازآنجاکهدرشاهدمثالهایقرآنی،مرجعضمیرتأویلهازدیدگاهمفسرینمختلفبررسیشده
استوباتوجهبهاینكهمرجعضمیرتاویلهدراجزایمختلفعبارتقرآنیدرسورهیوسفداللت-
هاییمتنوعراتبیینمینماید؛ازاینروباتكیهبرسهآیهقرآنیسورهیوسفکهدرفواصلنزدیکبه
همقرارگرفتهاست،موقعیتهریکازاینآیاتراتحلیلمینماییم.گرچههرکدامدربردارندهابعاد
متفاوتدربازتابضمیرتاویلهمیباشد .
ازسویدیگر،درقواعدنحویبرایبازگشت(عودت)ضمیربهمرجعخود،بهدوگونهعمل
میگرددیاضمیربهاسمماقبل خودیعنیمرجعآنبازمیگرددیامرجعضمیرپسازخودضمیر
قرار میگیرد .از دیدگاه هالیدی ،ارجاعدهی پیوندی است که از خالل آن ،تفسیر یكی از دو سوی
ارجاعیعنیمولفهپیشفرض،برپایهویژگیهایمعناییانجامنمیپذیردبلكهبرایاینمقصودبه
سمتدیگراینرابطهیعنیمرجع؛بازمیگردد (halliday,1976(.
«وَ دَخَلَ مَعَهالسِّجنَ فَتَیَانِ قَالَ أحَدُهُمَاإنّیأرَئنِیأعصِرُ خَمرَاً وَ قَالَ الَأخَرُ إنّیأرَئنِیأحَمَلُ فوقَ
رأسِیخُبزاًتأکلالطیرمنهنبئنابتأویلهإنّانرئکمنالمحسنین(».یوسف )73/

ابعاد مرجع ضمیر تأویله ( آیه )93
سخنگفتندوجوانازحاالتورخدادهاییکهدرخوابدیدهاندبیانگرتفسیروتعبیرخواب
آندومیباشد؛بدینسببازیوسف(ع)درخواستمینمایندخوابشانراتأویلکند:بررسیکلمه
تاویلهومرجعضمیرآندرآیه73نشانمیدهد؛ضمیر"ه"دراینآیهبهواژه"رؤیا"برمیگردد
کهبهشكلمستقیمذکرنشدهاستبلكهازگقتههایآندودربارهویژگیهاییکهدیدهاند؛برداشت
میگردد.پسازنظرمعنایینیزارجاعآنبهمفهوماشارهشدهیعنی"رؤیا"نزدیکتراست .

نکات بالغی و ادبی
السجنَ:اینواژهدربافتنحویفوقدرواقعفیالسِّجنِبودهاستکهدراثرفرآیندحذف"فی"
بهصورتمفعولبهالسجنَبكاررفتهاست .
درآیه"إنّیأرَئنِیأعصِرُ خَمرَاً " درکلمهأعصرخمراٌمجازمفردمرسلبهچشممیخورد؛"زیرا
کهکلمهعصیراًداللتوتفسیربهخمریاشراباستکهدرحالتکنونیخمرنمیگردد.درواقع،
مجازبهاعنبارمایكوندستهبندیمیگردد(".الهاشمی،بیتا )211:
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همچنین واژه "أرئنی" از دیدگاه معنایی ،فعلی دومفعولی به شمار میرود :اگر چنانچه ،معنای
خوابدیدنمالکباشددرواقعآندومفعولمیگیرد:إنّی أرَئنِی أعصِرُ خَمرَاً -إنّی أرَئنِی أحَمَلُ
فوقَ رأسِی -دومفعولکهیكیضمیر"ی" ودیگریبهتاویلجمالتآعصروأحملمیباشد.
همچنینرویةدرقرآنبامعانیدیگرینیزبهکاررفتهاست.ماننددیدنباوهموخیال(ولوتَریإذ
یَتَوَفَّیالذّینکَفَرُوا)(سجادیوشهبازی)93:1791،
إنّیأرئنی–نشاندهندهدوساختاربالغی-معناییدرآیهباالاست؛نخستوجودحرفإنّبرای
تاکیدودیگریتكرارعبارتإنّیأرئنیدرادامهآیهقرآنیآنراتكمیلمیکند«.قیدتاکیداینمحتوایکالم
راتثبیتکردهوهرگونهتوهمخالفرامنتفیمیسازد؛مانند(:وقُلنایاآدمأسكُنأنتوزوجَکالجنّة)
نواسخمبتداوخبرهم،نوعیقیدمحسوبمیشوندونسبتمسندالیهبهمسندرابهمعانیخودمقیدمی
سازند(».نصیریان)91-97:1784،پسدراینعباراتشاهدتقییدهستیمکهبیانگراهمیتاعجازصورت
گرفتهاست.یادرپایانآیهکهإنّانرئکآمدهاستدوبارهاینمقیدسازیراآشكارمیسازد .
«قالَالیَأْتِیكُمَاطَعامٌتُرْزَقانِهِإِلَّانَبَّأْتُكُمابِتَأْوِیلِهِقَبْلَأَنْیَأْتِیَكُماذلِكُمامِمَّاعَلَّمَنِیرَبِّیإِنِّیتَرَکْتُمِلَّةَ
قَوْمٍالیُؤْمِنُونَبِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْکافِرُون»(یوسف )73/

ابعاد مرجع ضمیر تأویله (آیه )91
واکاویوتحلیلاساسیدرباره"مرجعضمیرتأویله"بررویآیه73متمرکزمیگردد؛ازآنجاکه
اینمفهومبیانمیکندکهیوسف(ع)بهآنهامیفرماید":غذاییکهنصیبوروزیشماستبهشما
نمیرسدمگراینكهمنشماراازتعبیرآنباخبرنمایم" ساختارنحوی– معنایی" بتأویله" نشان
میدهد؛ضمیر"ه" ازنظرمعناییولفظیبهواژهطعامبازمیگردد؛زیراکهمعنایآن،گویایتعبیر
یوسف(ع)نسبتبهتعبیروتفسیرحاالتواژه"طعام"است.ازسویدیگر،بهجهتلفظی،اساساً
ضمیربهاسمی(مرجعضمیر)بازمیگرددکهدرعبارتبداننزدیکترباشد؛ازاینرو،انتخاب"
طعام" درجایگاهمرجعضمیردرمقابلتعابیردیگرتفسیریوزبانشناسی،منطقیتروصحیحتربه
نظرمیرسد.درهمینراستا،پردازشنظراتمفسرانوزبانشناسانیکهبررویایندیدگاهاتفاق
اصلیاش

نظردارند؛ضروریمینماید":بتأویله" دارای ضمیری مفرد و مذکر است ،به اعتبار اینكه مرجع
"طعام"است.اگر آن را به رؤیا در آیهقبلبرگردانیم،اینخالفادبلفظومعناست؛زیرا :
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الف)ازلحاظادبلفظ"،رؤیا"مونثاستوضمیر"بتأویله"مذکر .
ب)"رؤیا"دوتابودهدرحالیکهاینجاضمیر،مفردآمدهاست(.رهبری214:1788،و )211
ج)اماازلحاظمعنا ،تأویلرؤیاهیچارتباطیباآوردنغذاییکهروزی آنهابوده است ندارد.
(صادقیتهرانی )91/11:1731،

نکات بالغی و ادبی
درآغازآیهبافعل"یأتیكُمَا"برمیخوریمکهضمیرمتصلمثنیآندرجایگاهمفعولبهقرارگرفته
است.گرچه،دالیلآواییوموسیقاییدردروناینساختارنهفتهاست؛«حرکتفتحهدادنبهآخر
فعلی که به الف مثنی نسبت داده شود مانند ( وَاستَبقَا الباب ) (یوسف )21/و آیه (قالَ الیَأْتِیكُمَا)
(یوسف(»)73/سجادیوشهبازی )241:1791،
کلمهطعامدرآیهبیانگردوویژگیمعناییدرآوردنمسندالیهبهصورتنكرهاست:نوعیتیا
تعظیم،چنانچهمفهومغذاییکهروزیشماراتأمینکندمالکقرارگرفتهباشد،فخامتوتعظیمآن
مطرحاست :نوعیتکه درآنبه قصدنوعیازاسمجنسمطرحمیشود؛مانند«:وعلیأبصارهم
غشاوةٌ(بقره -)3/یعنینوعیازپوششیاغطاودرمفتاحبرایتعظیمشأنبكاررفتهاستیعنی
غشاوةٌ عظیمٌ( ».التفتازانی )134 :2414 ،در بخشهای مختلف این عبارت همانند عبارتهای دیگر
قرآنیتقییدهایمختلفیازقیدادواتنفی،نواسخوتأکیدبهکاررفتهاست:الیَأْتِیكُمَا-الیُؤْمِنُونَ-إِنِّی
تَرَکْتُ-هُمْکافِرُون .
دربخشبعدیآیه،ساختارمسندالیهبهزیباییدرادامه«مِلَّةَقَوْمٍالیُؤْمِنُونَبِاللَّهِ»آمدهاست.نكره
آوردهشدنقومٍبرایبحثتحقیروتقلیلصورتگرفتهاستتاشأنآنقومیراکهبهخداایمان
نداشتند؛بهتصویربكشد؛درمقابلاینآیه ":فإنکَذّبُوکَفَقَدکُذّبِرُسُلٌ منقَبلِکَ" (آلعمران،
)181یعنیرُسلٌناظربرتعدادزیاداستیاداراینشانهایبزرگوعظیم؛کهاینباهدفتعظیم
شكل گرفته است( .همان )132 :رُسُلٌ نكره آمده است تا اشاره کند پیامبران و رسوالنی که مورد
تكذیبقرارگرفتند،کمنبودند( .نصیریان )87:1784،
تكرارضمیردرآخرآیهازارکانمهممعناییاستتاثابتکند؛ضمیر"هُمبِاللَّهِوَهُمْبِالْآخِرَةِهُمْ
کافِرُون" تنهامختصبهیکگروهوقومگردیدهاست«.تكرارضمیربرایایناستکهفقطمصریان
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به آخرتکافربودندوبقیهمومنوبهدینابراهیم(ع)بودندوتأکیدبرکافربودنآنهانسبتبه
قیامت برای آگاه نمودن از ستم و گناهی بود که در میان آنان وجود داشت( ».سجادی و شهبازی،
 )114:1791
«وقَالَالذّینَجَامِنهُماوادّکربَعدأمّةأناأنبئكمبتأویلهفأرسِلون»(یوسف )11/

ابعاد مرجع ضمیر تأویله (آیه )54
مرجعضمیردراینآیهرامیتوانبابررسیابعادمعناییآندریافت؛زمانیکهیكیازآندو
زندانیرهایییافتوازموضوعآگاهگشت،تأویلخوابرابدانهامژدهدادوگفتمرابهنزدیوسف
(ع)بفرستیدتاشمارابهتأویلاینرؤیاآگاهسازد؛چنانچهازنظرمعناییضمیر"ه"بهمرجعضمیری
برمیگرددکهقرینهآنبهشكلغیرمستقیمدرآیهپیشازآنبهچشممیخورد" ومانحنبتأویل
األحالم بعالِمین " ( /11یوسف) پس به احتمال قوی ،مرجع ضمیر در این آیه رؤیای فرعون مصر
است؛گرچهمستقیماًبداناشارهنشدهاست .

نکات بالغی و ادبی
موصول"الذی" درآغازآیهبهخاطرعدمشناختمخاطباستکهبهواسطهصلهازآنرفع
ابهام میگردد " و قَالَ الذّی نَجَا مِنهُما " در دلیل موصول آوردن مسندالیه ذکر میگردد" :هر گاه
شناخت متكلم یا مخاطب هر دو از مسندالیه در حد مفهومی باشد که تنها از طریق صله موصول
بدستآیدمسندالیهبهصورتموصولبیانخواهدشد(.نصیریان )33:1784،
درکلمهادّکرنكتهآواییوصرفیقرارداردکهبهسببسنگینیدرتلفظانجاممیگیرد؛وقتی
حرفذالدراصلکلمهوجودداردتبدیلبهدالمیگرددودرآنبهشكلتشدیدادغاممیشود.
فأرسِلون :دانشمنداننحووبالغتبرایحذفدراینفعلامردالیلیبسیاربرشمردند؛کهدر
اینآیهگمانمیرودجهتهماهنگیآواییوقرینهایکهازگویندهوجودداردحذفصورتپذیرفته
است ".أناأنبئكمبتأویلهفأرسِلونِ" کهدراصل"أرسلونی" بوده،نونوقایهوضمیر" یا" حذف
شدهوکسرهنمایانگرآناست(.سجادیوشهبازی )174:1791،
حذفهرواژهیاکلمهایداللتبرشرایطخاصیدارد،ازاینجهت«وجوددلیلیکهنشاندهنده
حذفکلمهباشد،بهقرینهیحالییاعقلییالفظی برمیگردد؛ازاینرو،ساختاروبافتسخن
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نقشتعیینکنندهایراایفامینماید(».حموده)111:1999،وحذفدرجملهاگربرایهدفو
غرضینباشدنقصدرکالماستوذکرکلمهایاگربههدفودلیلینباشد،حشووزیادتبیفایدهاست .
ساختار نحوی «أنا أنبئکم» داللتگر معرفه آوردن مسندالیه است که با ضمیر متكلم أنا -در
چارچوبعبارتقرآنیقرارگرفتهاست.دربیانعللتعریفمسندالیهتفنازانیعقیدهداردکه":اصل
درمسندالیهمعرفهبودنودرمسندنكرهآوردناست–پسضمیرآوردنمسندالیهدرجایگاهضمیر
متكلم،مخاطبیاغائباست.همانند:أناضربت–أنتضربت( ".التفتازانی )179:2414:همچنین
دراینبافتمعنایی،آرایهادبینهفتهاست؛تقدیممسندالیهبهصورتضمیرأنا–چنانچهمقدمآوردن
مسندالیهدالیلیمتعددیداردامادراینآیهبهنظرمیرسدجهتتخصیصوتأکیدحكمآمدهاست
تاعملیكیازآندوزندانیرامحكمنمایدواینکاررابهاواختصاصدهدازاینروعبدالقاهر
جرجانی و سكاکی دو دیدگاه را برای تقدیم اسم یا ضمیر عنوان کردهاند :عبدالقاهر میگوید افاده
تخصیصمیکند:همچونجمله "ما أنا قلت" ثبوتگفتاراینسخنبهغیرمتكلم–افادهتخصیص
دارد:بنابراینبرایدفعتوهمازمخاطبیکهفكرکندبااواشتراکانجامحكمیرادارییاخودتبه
تنهاییآنرابیانکردی؛درجاییدیگربرایتخصیصوتأکیدآوردهمیشود:مانند «أنا سعیت فی
حاجتک» بهمنظورتوهمزداییازکسیکهآنراانجامدادهیادرآنمشارکتکردهاست.سكاکیبر
اصلآناتفاقنظرداردامادرجزئیاتشباجرجانیاختالفنظردارد:اگرمسندالیهتقدیمی،نكرهباشد
آن حكم برای تخصیص است و اگر مسندالیه ،معرفه باشد چه اسم ظاهر و چه ضمیر باشد برای
تقویتوتأکیدحكمبهکارمیرود(.همان )244-191-191،
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نتیجه
ازپژوهشحاضرنتایجذیلحاصلمیگردد کهحضرتیوسف (ع) بابیانکیفیتوخصوصیت
ایبرصدقگفتارش،قصدداشتآنهارابهسویتوحیددعوتکندوضمیر


طعام،بهعنوانمعجزه
واژه "تأویله" بهمعنایتعبیرخوابنیست،
مفسرانبهطعامبازمیگردد  .

در"تأویله" طبقنظر اکثر 
بلكهبهمعنایبیانحالتوکیفیتطعامآمدهاست؛همچنینفاعلجمله":قبلأنیأتیكما" طعاماست
نهتعبیرخواب؛ سپسحضرتیوسف (ع)اینمعجزهو تواناییراازتعلیمپروردگارشدانستهو
علتداشتنتعبیرخوابوعلومغیبیرااینگونهبیانکرده است کهچونملتوکیشمشرکانرا
ام،یعنیشرکرارهانمودهوبهتوحیدگرویدهام .


پیروینكرده
سرانجامبابررسیمفاهیمتأویلواعجازوجمعبندینظرمفسرانونكاتموجوددرسیاقآیهبه
معجزه ،ادعای

این تحلیل میرسیم که یوسف (ع) ضمن زمینهسازی برای دعوت ،نخست با ارائه 
پیامبریومنصبالهیخودرااثباتنموده،سپسباایجادفرصتیمناسببابیاننعمتهایالهیو
هارابیداروتواناییعقلهارابهکارگرفتوراهصوابرارهنمونشد .


عقایدخویش،فطرت
ابیانمیکندو

بنابراینباتوجهبهسیاقاینآیهوآیاتبعد،کهشیوههایدعوتیوسف(ع)ر

اعجازتأییدمیشود .

دهدکهاودرمقامراهنماییوارشادمردماست؛برترینظریه


نشانمی
تحلیلابعادمرجعضمیرتأویلهدرسهآیه73-73و11سورهیوسف(ع)نشانمیدهدکهضمیر
"ه" درآیه 73و 11اینسوره،ازنظرلفظیومعناییبهمرجعضمیررؤیابازمیگردد،ازطرفی،
تمرکزاصلیدرداللتمرجعضمیرتأویلهدرآیه 73متمرکزگشتهاست؛ازآنجاکهازلحاظنحوی،
لفظمفردضمیر"ه"نشاندهندهانتساببهمرجعضمیرطعاماستهمچنینازلحاظمعنایینیزتعبیر
وتأویلطعامرابیانمیکندنهرأیا .

واکاوی جنبههای بالغی و ادبی در این آیات بیان میکند که زمینههای بسیاری از صورتهای
معناییوآواییازحاالتمسندالیهگرفتهتاحذفدرآنهابهچشممیخورد .
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منابع
قرآن کریم
تا،التحریروالنویر،بیجا.


ابنعاشور،محمدبنطاهر،بی
-1
 -2ابنمنظور،محمدبنمكرم1111(،ق)،لسانالعرب،بیروت:دارصادر.
 -7ابنفارس،احمد1141(،ق)،معجممقاییساللغه،بیجا:مكتباالعالماالسالمی.
 -1اندلسی،ابوحیانمحمدبنیوسف1124(،ق)،البحرالمحیطفیالتفسیر،بیروت:دارالفكر.
بیضاوی،عبداهللبنعمر1118(،ق)،انوارالتنزیلواسرارالتأویل،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.

-1
بیتا،تفسیرقرآنیوزبانعرفانی،ترجمهْاسماعیلسعادت،تهران:نشردانشگاهی.
 -3پلنویا ،
 -3التفتازانی ،فاضل اللبیب مسعود بن عمر2414( ،م ، )1171 /مختصر المعانی ،علم المعانی و
البیان-المجلداالول،معالحاشیةشیخالهندمحمودحسن،کراتشی–باکستان:مكتبةالبشری.
 -8حسن،عباس1798(،ق)،دارالمعارفالطبعة:الطبعةالخامسةعشرة.
 -9حسینیهمدانی،سیدمحمدحسین1141(،ق)،انواردرخشان،تهران:انتشاراتکتابفروشیلطفی.
 -14حقیبروسوی،اسماعیل،بیتا،تفسیرروحالبیان،بیروت:دارالفكر .
 -11حموده،طاهرسلیمان1999(،م)،ظاهرالحذففیالدرساللغوی،اسكندریة:دارالجامعیةللنشر.
 -12درویش،محییالدین1111(،ق)،اعرابالقرآنوبیانه،سوریه،داراالرشاد.
 -17راغب اصفهانى ،حسین بن محمد1112( ،ق)،المفردات فی غریب القرآن ،تحقیق صفوان عدنان
داود،بیروت:،دارالعلمالدارالشامیة .
 -11رمضان النجار ،نادیه1791( ،ش) ،زبانشناسی سوره یوسف ،ترجمه و تحقیق :سید ابوالفضل
سجادیومحمودشهبازی،قم:طلیعهسبز.
 -11زمخشرى،محمود1143(،ق)،الكشافعنحقائقغوامضالتنزیل،بیروت:دارالكتابالعربی.
 -13سیوطی،جاللالدین،بیتا،االتقانفیعلومالقرآن،تصحیحمحمدابوالفضلابراهیمو…،قم:
انتشاراتشریفرضی .
 -13شاذلی،سیدبنقطببنابراهیم1112(،ق)،فىظاللالقرآن،بیروت-قاهره:دارالشروق.
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 -18شبر،سیدعبداهلل1112(،ق)،تفسیرالقرآنالكریم،بیروت،دارالبالغهللطباعهوالنشر .
 -19صادقیتهرانی،محمد1119(،ق)،البالغفیالتفسیرالقرآنبالقرآن،قم،بدوننشر.
المجمعالعلمیاالسالمی.

علومالقرآن،تهران،
 -24صدر،سیدمحمدباقروحكیم،سیدمحمدباقر1147(،ق) ،
 -21طباطبایى ،سید محمد حسین1113( ،ق) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.

ش)،مجمعالبیانفىتفسیرالقرآن،تهران:انتشاراتناصرخسرو.

 -22طبرسى،فضلبنحسن1732(،
 -27طبرسى ،فضل بن حسن1733( ،ش) ،تفسیر جوامع الجامع،تهران :انتشارات دانشگاه تهران و
مدیریتحوزهعلمیهقم.
شیوههای تبلیغی آنان،قم:انتشاراتدفتر
ش)،اسوههای قرآنی و  

 -21عباسی مقدم ،مصطفی1739(،
تبلیغاتاسالمی،چاپاول.
بیتا،تفسیرالعیاشی،تهران:مكتبهعلمیهاسالمیه.
 -21عیاشی،محمدبنمسعود ،
الغیب،بیروت:داراحیاءالتراثالعربی.


،مفاتیح
 -23فخرالدینرازی،ابوعبداهللمحمدبنعمر1124(،ق)
 -23فیضکاشانی،مالمحسن1111(،ق)،تفسیرالصافی،تهران:انتشاراتالصدر.
فضلاهلل،سیدمحمدحسین1119(،ق)،تفسیرمنوحیالقرآن،بیروت:دارالمالکلطباعهوالنشر.

-28
 -29قمیمشهدی،محمدبنمحمدرضا1738(،ش)،تفسیرکنزالدقائقوبحرالغرائب،تهران،سازمان
چاپوانتشاراتوزارتارشاداسالمی.
،تصحیحعلیاکبرغفاری،تهران:دارالكتباالسالمیه.
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