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چکیده
نظریه ثابت و معیاری میان مفســـران امامیه در رفع تعارا راهر آیه «وََََ ََ
أبُويِْهَعلىَٱلْعرْ ِشَوَخ ُّرواَلهَُسُُ ًداا» با آیات حرمت سجده بر غیر خدا و آیات
لزوم تعظیم وا لدین ،وجود ندارد لذا ره یا فت های متنوع ادبی ،روایی،
تاریخی ،فقهی ،کالمی و عرفانی در تفاســیر آنها دیده میشــود .شــماری
مســجود را او و ســجده را ســجده شــتر و اعت دانســتهاند .دســته دیگر
مســجود را یوس ـ وعس و ســجده بر او را غیر اختیاری یا تحیّت دانســتهاند.
برخی نیز یوس وعس را سجدهگزار به پاس اجتماع دوباره خانواده خویش
گفتهاند .م سأله ا صلی این پژوهه ارزیابی ادله این رهیافتها و ارائه دیدگاه
معیار در تفســـیر آیه میباشـــد .نظریه معیار مبتنی بر مؤلفههای خاص خود
مســجود را یوس ـ وعس و ســجده را احترام ســیاســی در برابر مقام وزارت
یوس وعس تفسیر کرده و تعارضات مفروا را رفع نموده است.
واژههاي كلیدي :آیات مشـــتله ،تفســـیر امامیه ،توحید عبادی ،تعظیم
والدین ،سجده بر یوس وعس ،شرایع پیشین.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

ali.rad@ut.ac.ir
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مقدمه

ِ
ِ
ِ
يُ ََُْْي ُ ُُا َ ِ َ
راهر آیه «وَََ ََأبُويْهَعلىَٱلْع ْر ِشَوَخُّرواَلهُ ُ
َس ًدااَوَقالَياَأبتَهُ ُ ُ اَتَْأْو ُ
قُْب ُُ »...ویوســـ 100 :س این ررفیت معناپذیری را دارد که راهرگرایان و معارضـــان قرآن
بدان استشهاد کنند که این آیه عمومیت آیات منع سجده بر غیر خدا وجن18 :س را تخصیص
زده است ،لذا سجده اختصاص به خداوند ندارد و قابل تعمیم به غیر خداست .نفی اعتبار از
این تحلیل ،مساوی با پذیرش تنافی و اختالف در قرآن است زیرا در موضوع سجده بر غیر
خدا دو حتم جواز و حرمت قابل جمع نیست.
ســویه دیگر این تنافی ،تعارا با آیات وجوب تعظیم والدین واســرا 23 :س اســت زیرا
عتس و نقض آن در این آیه قبول شـــده و پدری پیامبر و کهنســـال بر فرزند جوان خود
سجده نموده است .ابعاد تعارا این آیه مورد توجه مفسران فریقین بوده است و پاسخهایی
در رفع آن ارائه شده است.
این مقاله به هدف نشان دادن نوع تعامل مفسران امامیه و تطورات تاریخی آن ،فقط به
تحلیل و ارزیابی رویترد تفاسیر امامیه بسنده کرده است .مسأله اصلی این پژوهه؛ بازشناسی،
بقهبندی ،تحلیل و ارزیابی رهیافتهای مفسران امامیه و ارائه نظریه معیار در تفسیر این آیه
است.
فر ضیه نگارنده چنین ا ست که مف سران امامیه مبتنی بر دو آموزه توحید عبادی و لزوم
تتریم والدین ،تقریری متنا سب با شأن انبیا از این آیه ارائه کردهاند .رویترد مقاله ،تحلیل
– سنجش در بازیابی رهیافتهای تف سیری ،و نظریهپردازی در ارائه دیدگاه معیار میبا شد.
هرچند در عموم تفاسیر شیعی ،مطالبی در تفسیر آیه وجود دارد ،لتن به پژوهشی مستقل و
ن شر یافته به فار سی یا عربی با محوریت پر سشها و رویترد این پژوهه د ست نیافتیم لذا از
نخستین پژوهشها در موضوع خود میباشد.
دستهبندی و بقهبندی اقوال نقل شده در تفاسیر امامیه نشان می دهد که در خصوص
عبارت «وَ خَرُّوا لَهُ سـُجًدا» دو نظریه مطرح شــده اســت :ال س ســجده به غیر خدا ،بس عدم
تعظیم پدر و مادر به یوس وعس .در ادامه رهیافتهای هر نظریه مستقل بررسی شده است:

عل ی
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 .1سجده یوسف(ع) به غیر خدا
برر سی تفا سیر ن شر یافته امامیه ن شان داد که رهیافتهای متنوعی در رفع تعارا آیه

سجده بر یو س وعس با آیات حرمت سجده به غیر خدا چون «ََلَت ْسُ ُ ُ ُد ُاواَلِل ًشُ ُ ُ ْ ََِوَََلََ
لِْلق َِر» وف صلت37 :س و «وَأ ًنَٱلْ س ُ ِ
اَاَلِ ِ
لهََتَت ْا ُعواَ  ََٱهللَِأحاا» وجن18 :س وجود دارد .در
این بخش این رهیافتها ،بعد از بقهبندی آنها بر اســـاس اهمیت و اشـــتهار ،ابتدا تقریر و
سپس ارزیابی خواهد شد:
 .1-1رهیافت ادبي

حرف الم در «خُّرواَل َهُ» به معنای «الی :به سوی» است و معنای آیه چنین است «به سوی

یو س وعس همانند کعبه بهعنوان جهت قبله سجده شد ولی خودش م سجود نبود» و و سی،
بیتا ،ج ،6ص  198؛ 17؛ شـــری

مرت ـــی2010 ،م ،ج  ،2ص  496؛ با بایی1417 ،ق-

ال  ،ج ، 11ص247؛ ثقفی1376 ،ش ،ج ،3ص 179س.
در نقد و ارزیابی این رهیافت باید گفت:
 .1این تحلیل عدول از مفاد راهری آیه بدون قرینه معتبر اســت و با اصــل در معنای
کاربردی حرف الم و اســـلوبهای قرآنی امر به ســـجده مخالفت دارد .اگر مقصـــود قبله
گرفتن یوســ وعس بود ،امر به ســجده باید با غیر حرف الم همانند « الی» متعدی می شــد و
داللت حرف الم در این موارد به این معنا نادر اســت وصــدرالدین شــیراز 1366 ،ش ،ج،3

ص  7ـــ ـ  8؛ صادقی1365 ،ش ،ج ،15ص 205س و کاربرد آن برای کعبه همانند «سُ ُُدا َ
للکعبة» به دلیل قراین برون متنی چون علم مخا ب به عدم م سجود بودن کعبه بتار میرود.

در اســلوبهای قرآنی امر به ســجده از تعدیه ماده امر با حرف الم ونجم62 :؛ فصــلت37 :س
مراد این اســت که بر خود شــخص ومجرور حرف المس ســجده شــود و این اصــل معنای الم
تعلیل در این موارد است وابن عاشور ،بیتا ،ج ،13ص 422س.

 .2این تحلیل با خواب یوسـ ـ وعس انطباق ندارد زیرا آیه « َ ...أيُتهم َِِلَس ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ
اَ ِاي َ »
ُْ ُ ْ

ویو س 4 :س ت صریح دارد که م سجود شخص یو س وعس بوده ا ست و و سی ،بیتا ،ج ،6
ص198س .در غیر این صورت الزم میآید که سجده ستارگان ،خورشید و ماه نیز در خواب
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و بیداری برای خداوند با شد؛ سجده ستارگان بر خداوند به معنای خ وع و ا اعت از امر
ایشــان ،پدیدهای خالف راهر یا خرق عادت نیســت که موجب اعجاب یعقوبوعس و تأکید

صُ ََْ َُْؤياكَعلىَ
وی به عدم بازگویی آن از سوی یوس وعس به بردارانش باشد «ياَبَُُ ً
َنََلَتُ ْق ُ
إِ ْخوتِكَ» ویوس 5 :س.
 .3این تحلیل مخال

ســیر روایتگری و ســیاق داســتانی ســوره اســت که محور و

شخصیت بنیادی آن یوس وعس است؛ تغییر خطاب خالف اصل و نیازمند قرینه است و در
آیه نیز قرینهای بر التفات از یوســـ وعس به خداوند وجود ندارد لذا چنین تحلیلی مســـتلزم
پذیرش دوگانگی خطاب در یک جمله ا ست که مخال

با ف صاحت بوده و سبب ایهام در

معنا میگردد .این تحلیل ادعای زیبایی بیانی این سوره را « َْن ُ َنُ ُق ُّ َعلْيكَأ ْحسُ ََالْقصُ َِ»
ویوس 3 :س دچار خدشه میکند.

 .4قبله امر توقیفی ا ستَُ« :وِّلَو َْهكَشُ ُ ْرَالْ ْسُ ُ ِد ِاَا ْ راَِ» وبقره144 :س و بدون اذن

شرعی جایز نیست شخصی را قبله قرار داد؛ قبله در ادیان ابراهیمی نیازمند تشریع وحیانی یا
وجود نص معتبر میباشــد وصــادقی1365 ،ش ،ج  ،15ص 205س و به ور قطع در شــریعت
یعقوبوعس اشخاص قبله نبودند.
 .5تمثیل یا قیاس یو س وعس با کعبه ادعای بدون دلیل و نوعی ا ستح سان ا ست زیرا
درباره سجده به سوی کعبه ،نص قرآنی داریم ولی درباره یو س وعس چنین نی ست .ادعای
اشــتراد در وجه شــبه انتزاعی یوس ـ وعس با کعبه نیز دلیل جواز ســجده بر او بهســان کعبه
نیست.
 .2-1رهیافت روایي

داا» دو تف سیر از
این رهیافت با ا ستناد به دو د سته از روایات تف سیری آیه «خُّرواَلهَُ ُسُ ُ ً

آن ارائه کرده اســت که در هیچیک ،یوس ـ وعس مســجود اصــلی نیســت و حتی خود وی
سجده گزار است ،بلته دو نظر مطرح شده است:

عل ی
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 .1-2-1سجده دوسطحي
برابر این تقریر مسجود حقیقی در آیه خداوند است لتن به ور ضمنی یوس وعس نیز
تتریم شده است؛ به بیان دیگر سجده بر یوس وعس از دو سطح راهری و با نی برخوردار
اســت؛ راهر آن برای تحیّت یوس ـ وعس و با ن آن برای شــتر خداوند اســت که مقصــود
حقیقی ســجده نیز همین میباشــدو وســی ،بیتا ،ج  ،6ص198؛ برســی1372 ،ش ،ج ،5
ص 406؛ فیض وبس1415 ،ق ،ج  ،3ص49؛ صـــادقی1365 ،ش  ،ج  ،15ص 206؛ متارم،
1374ش ،ج  ،10ص 83؛ ثقفی1376 ،ش ،ج  ،3ص179س .از جم له روا یات اســـتنادی این
تقریر میتوان به روایات ذیل اشاره نمود:

َُم ً ِاَب َِسعِ ِ
يَص ِ
اح ِ
َالرضَاَع ْ َ ُوسىَقال َِْل ِخ َِيهَ:
بَ ُوسىَبْ ِ َُ
يا ْ
َاْل ْزِد ِّ
َُم ً ِاَبْ ِ َِّ
« ع ْ ُ ْ

ََيَيَبْ ُ َأ ْكثمَكتبَإِلَْي ِهَي ْس ُ ُ ُ ُ ُ َُلُهَُع ْ َ س ُ ُ ُ ُ ُ ُا َََُُِ،قالَأ ْخِ ِْبِِنَعَ ْ َقُ ْوِلَاللً ِه َ:وَََ ََأبُويْ ِهَعلىَ
ا ًن ْ
اَلْعر ِشَوَخُّرواَلهَس ُ ًدااَ)َأس ُداَيُع ُق َوبَو ِ ِ ِ
تَأ َِخيَع ْ َذلِكََُ،قالَ:
َولْاهَليُو ُس ُ ََقالََ:س ُْألْ ُ
ْ ُُ ْ
ُ ُ
ْ
ُ
َولْ ِاهَِلِيوس ُ ََشُُلراَلِلًَِه ِ
ول ََِِ ُش ُلْرَذلِكَ
ََ،ل َْتِ ِاعََشْلِ ِه ْمَأَلَتُر َاَنْهَيُ ُق ُ
أ ًاَ ُس ُ ُد ُ
ودَيُ ْع ُقوبَو َُ ُ ُ
َاْل ِ
حاد ِ
الْوْق ِ
بَق ْاَآتُيت َِنَ ِ َالْ ْل ِ
يث)» وعیاشـــی1380 ،ش ،ج ،2
كَوَعلً ْ ت َِنَ ِ ْ َ تْأْ ِو ِيُ ْ
تُّ َ َ:
ْ
ُ
ص 197س.

« ع ِ َابْ ِ َابیَع ریَع ْ َبُ ْع ِ
ضَأ ْصحابِناَع ْ َأِِبَعَْب ِاَاللً ِهَعلْي ِهَال ًست َََُِِقُ ْولِِهَوَخُّرواَلهَُ
س ًدااَقالََ:كانَسدودهمَذَلِك ِ
َعبادةَلِلًَِه» وعیاشی1380 ،ش ،ج ،2ص197س.
ُ
ُ ُ ُُ ْ
یَاْلاَ ِ
ِ
ودَع ْ َابیََ ْعف ٍر ع)َ...ََ:ل ً اَدخَلُواَعلْي ِهَسُ ُد ُاواَ
« تفس ُ َُ
ُریَالق یََ:یََوايةَاب ْ ُ
ُش ْلراَلَِلً ِهَوحاه ِ
ودَلِلًَِه» وشاه علی زاده1392 ،ش ،ص120س.
َحنيَنظُرواَاليهَ،وَكانَذلِك ُّ
َالس ُد ُ
ْ ُ
صُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِاد ِ َ ع)َأنًهَقُرأ«َ:وَخُّرواَلِلً ِهَس ُ ُ ُ ُ ُ ُ ِ
ُاَ ِاي َ» َومشـــهدی1368 ،ش ،ج ،6
« ع ِ َال ً
ُ

ص382سَ .

ِ
َشلَْراَلِلًَِه» وفیض ،وبس،
« ع ََِالْباق ِرَعلْي ِهَال ًست َََُُ.َ.َ.َ:ل ً اََأ ْوهَُسد ُاواَلَهَُاعظا اَو ُ

1415ق ،ج ،3ص 49س.

 6آیه سجده بر یوسف(ع) در تفاسیر امامیه؛ رهیافتها و نظریه معیار

برابر این تحلیل مرجع ضـــمیر ها در «خُّرواَل ُ َهُ» به او برمی گردد و معنای آیه چنین
میشود که برای خدا به پاس این نعمت واجتماع دوبارهس سجده کنید.
در نقد و ارزیابی این تحلیل ،افزون بر مناقشـــاتی که در نقد رهیافت ادبی بیان شـــد،
مالحظات ذیل نیز در سنجش مستندات و استتناجات این تقریر قابل رح است:
 .1در روایت اول ریق عیاشـــی به راوی  -محمد بن ســـعید یزدی  -معلوم نیســـت.

عبارت « ع ِ َابْ ِ َابیَع ریَع ْ َبُ ْع ِ
صُ ُحابِنا » در سند روایت دوم ات صال آن به مع صوم را
ضَأ ْ
دچار ابهام کرده ا ست .روایت سوم از ابوجارود و منقول در تف سیر قمی ا ست که به لحاظ
اعتبار تردیدهایی در اعتبار رجالی ابوجارود وکشی1409 ،ق ،ج ،1ص  367و ج ،2ص496س
و انتســاب تفســیر قمی وجود دارد وبابایی1391 ،ش ،ج ،2ص 101س .روایت چهارم و پنجم
نیز مرسل است .افزون بر ضع های سندی ،مصادر آنها نیز از اعتبار الزم برخوردار نبوده و
هیچکدام در منابع روایی کهن امامیه گزارش نشده است.
 .2تفسیری بودن این روایات به معنای خاص آن یعنی تبیین معناشناختی از لفظ مبهم
یا م شتل آیه محل تردید ا ست زیرا اوالً در آیه چنین ابهام و ا شتالی وجود ندارد و کامالً
مدلول آن روشــن اســت ثانیاً این روایات در مقام پاســخ به ســؤال و شــبهه یا تبیین هدف از
سجده بر یو س وعس ه ستند بوده ا ست که با مفاد راهری آیه در م سجود بودن یو س وعس
نیز قابل جمع میباشد لذا نباید این روایات را تفسیر آیه دانست.

شَوَخُّرواَ
برای مثال روایت اول «أخِبىنَع َقولَاهللَعزَوََُُ«َ:وَََ ََأبُويُْ ِهَعلىَالْع ْر َِ

دااَ»َأس ُ ُُداَيعقوبَوَولاهَليوس ُ ُ َوَهمَأنبياْ؟» پر سش یحیی بن اکثم از ح رت
لهَُ ُس ُ ُ ً

هادیوعس است که سجده یعقوبوعس بر یوس وعس چگونه با شأن پیامبری آن دو سازگاری
دارد؟ امام وعس ضـــمن پذیرش اســـتنباز وی از مدلول راهری آیه با توجه به رعایت قاعده
تناســب پاســخ با پرســش ،به رفع شــبهه تعارا ســجده بر یوسـ وعس با مقام نبوت پرداخته
ا ست .به این منظور از تنظیر آن بر دا ستان سجده فر شتگان بر آدم بهره ج سته و با تبیین دو
بُعدی بودن آن ،سجده را در هر دو داستان سجده تحیت تفسیر کرده است و روایت تصریح
ندارد که مسجود یوس وعس یا آدم نبوده است .روایات دیگر نیز در مقام دفع شبهه یا ارائه
ا العات مرتبط با موضوع آیه اعم از شرایط زمانی و متانی سجده بر یوس وعس را دارند.
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در نتیجه این روایات شـــرایط روایت تفســـیری را ندارند و از گونه روایات مرتبط با
موضـــوع آیه هســـتند و نباید از آنها برای تبیین مفاد راهری آیه بهره جســـت .گزارش این
روایات نیز ذیل آیه دلیل بر تفسیری خواندن آنها نیست زیرا مؤلفان جوامع احادیث تفسیری
در گزینش و گزارش روایات رویترد تعمیم گرا داشـــتند و اعم از تفســـیر روایات مرتبط،
مستفاد ،تأویل ،جری و تطبیق را نیز گزارش کردهاندوراد ،1393 ،صص20-10س.
 .3چهار روایت نخست از اشاره به زمان ،متان و مقدمه سجده بر یوس وعس ساکت
هســـتند ولی روایت پنجم این مقدمات را چنین ترســـیم میکند که یوســـ وعس در کاخ
پادشــاهی با پدر معانقه کرد ،گریســت .پدر را به همراه همســرش  -خاله یوســ وعس  -بر
تخت پادشـاهی نشـاند .سـپس وارد منزل خود شـد ،خود را آراسـت ،لباس پادشـاهی بر تن
نمود و چون دوباره وارد شد ،آنها در برابر یو س وعس سجده کردند وفیض ،وبس 1418ق،
ج  ،3ص 49س .راهراً روایت نشــان میدهد که این دیدار اول یوس ـ وعس با پدر و برادرانش
بوده که داخل قصر پادشاهی او رخ داد و یوس وعس آمادگی الزم را نداشت .این تحلیل با

راهر آیه « َُل ً اَدخَلُواَعلىَيوسُ ُ ُ ُ ُ ُ َآو َإِلي ِهَأبُوي ِهَوقال ْ ِ
صُ ُ ُ ُ ُ ُرَإِ ْنَشُ ُ ُ ُ ُ ُاَْاللًهَُآ َِنِنيَ»
َاد ُخلُواَ ْ
ْ ْ
ُ ُ
ویوس 99 :س که استقبال یوس وعس از پدر و مادرش را در خارج از مصر و پیش از نشاندن
آنها بر تخت پادشـــاهی بیان میکند در تعارا اســـت .اخالق اســـتقبال از مهمان نیز الزام
میکند یو س وعس مقدمات الزم را تدارد نموده با شد نه اینته بعد از ورود مهمان آنها را
در حالت انتظار قرار دهد تا تزیین نمایید .چنین منش اخالقی از شأن انبیا بعید به نظر میآید.
 .4هرچند اصــل پیشفرا دوســطحی بودن ســجده بر یوس ـ وعس مانع عقلی ندارد
لتن از منظر فقهی ای ن ا شتال محتمل ا ست که در ستی این مدعا م ستلزم جواز امتثال یک
امر عبادی با دو نیت می باشـــد و این دو نیت در ول هم نیســـتند که بتوان آن دو را جمع
نمود؛ زیرا نیت سجده بر یو س وعس در عرا نیت سجده برای خداست و جمع آن دو در
یک حال ممتن نیست.
 .5زمی نه و غا یت ســـ جده را با ید از ه مدیگر تفت یک نمود ،هرچ ند متر تب بر
یتدیگرند اما حتم آن دو یتی نیســـت .زمینه های ترغیبی یا الزامی شـــتر چون اختیاری
نیستند قابل تشریع حتم نیز نیستند اما مشتورعنه که همان خود نعمت یا دارنده آن است و
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به نوعی علت ســجده میباشــد و در امتثال شــتر لحاظ آن شــرز میباشــد ،قابل تشــریع

دااَ» نشــان میدهد که خود یوسـ وعس مشــتورٌعنه بوده
میباشــد؛ راهر آیه «وَخُّرواَلهَُ ُس ُ ُ ُ ً
است لذا مسجود او معرفی شده است ور.د :خاتمه همین مقالهس.
 .2-2-1یوسف(ع) سجده گزار

برابر ادامه روایت امام هادیوعس در پاسخ به اشتال یحیی بن اکثم «َ ...سداَيعقوبَوَ

بَ
ولاهَوَيوس ُ ُ َ عهمَشُ ُُلراَللهََ،لَت اعََشلهمَ.أيَترَأنهَيقولََِشُ ُُلرهَذلكَالوقتِّ َ«َ:
ك » یوســـ وعس به همراه پدر و مادرش به خداوند ســـجده نمودند؛ این
ق ْاَآتُْيت َِنَ ِ َالْ ُ ْل َِ
م مون با راهر روایت «وَخرواَللهَس ُُاَاي » تأیید شده ا ست وفیضوال س1418 ،ق ،ج،1

ص 589س .برخی از مف سران معا صر امامیه تقریری م شابه روایت نخ ست ارائه کرده ا ست که
به نظر میآید متأثر از همین روایات بوده است.
برابر این تقریر یوس وعس بعد از استقرار پدر و مادرش کنار تخت پادشاهی ،هر سه به
پاس نعمت پادشـــاهی برای خداوند ســـجده شـــتر بجا آوردند ومدرســـی1419 ،ق ،ج ،5
ص264س .بعد برادران یوســـ وعس در مقابل وی ســـجده نمودند و در این زمان بود که
یو س وعس خطاب به پدر عر ضه داشت که این همان تأویل خواب کودکی او ست .سجده
نیز در اینجا به معنای افتادن روی زمین نبوده اســت بلته انحنای کامل بوده اســت که برای
احترام به پادشــاه آن را بهجا میآوردند و چنین تتریم و احترامی جایز میباشــد ومدرس ـی،
1419ق ،ج ،5ص 264س.
در نقد و تحلیل و ارزیابی این نظریه نیز باید گفت:
 .1مصدر اصلی روایت استنادی این تقریر تفسیر قمی است و پیشتر بیان شد که در
اعتبار و انتســـاب این تفســـیر به علی بن ابراهیم قمی تردیدهایی وجود دارد .در برخی از

نقلهای این روایت افزوده « َ ...نزلَعليهََِب يَُعليهَالسُ ُُت ََقالَلهَ:ياَيوس ُ ُ دَاخر َياكَ
َْأخرَهاََخر َ َبنيَأصُ ُ ُ ُُابعهَنوَََ،قالَيوس ُ ُ ُ ُ  َ:اَه اَياََِب يَُ »...وحویزی1415 ،ق،
ج  ،2ص  468س در پا یان آن آ مده اســــت .این افزوده که به خروج نور از ک
یوس وعس به دلیل عدم تعظیم یعقوبوعس اشاره دارد:

دســــت
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اوالً تناسبی با سؤال و صدر روایت ندارد و خروج از شبهه پرسشگر است.
ثانیاً مســتلزم پذیرش روحیه نخوت و تتبر در خُلق یوس ـ وعس اســت که با عص ـمت
اخالقی انبیا در تعارا آشتار است.
ثالثاً نوعی توسعه و تقویت اشتال یحیی بن اکثم و تسلیم در مقابل آن میباشد .همین
ایرادات ســندی و تعارضــات متنی کافی اســت که آن را از اســرائیلیات بدانیم وصــادقی،
1365ش ،ج ،15صص207 - 206س که از سوی جاعالن به جهت ت عی

شأن انبیا صورت

گرفته است تا مجوزی برای توجیه اشتباهات حاکمان بنی امیه و بنی العباس باشد .در نتیجه
افزوده این روایت نظر به تعار ضات برون متنی و درون متنی شای ستگی ا ستناد در تف سیر آیه
را ندارد.
 .2این تقریر با راهر آیه «َأيتهمَلیَس ُ ُُاَاي » و روایات د سته اول که یو س وعس را
بهســان آدم مســجود معرفی میکند دچار تعارا بوده میباشــد و به دلیل فقدان مرجّح از
اعتبار ساقط است.
 .3آیه  100سوره یو س

به یک سجده ا شاره دارد که م سجود آن یو س وعس بوده

است نه سجده دیگری که یوس وعس در آن خود سجده گزار خداوند بوده است لذا تقریر

تَأحاَعش ُ ُ ُرَك ْوكباَوَال ًش ُ ُ ُ ْ َوَ
ارائه شــده خالف راهر آیه اســت .همچنین در آیه «ِإِ ِِّنََأيْ ُ
الْق رََأيُتهمَيل َس ُ ُ ُ ِ
ُاَاي َ» ویوس ـ 4:س ســجده شــمس و قمر عط به ســجده یازده ســتاره
ُْ ُ ْ
میباشد و راهر این عط

نشان میدهد که همگی یکبار و بر یک شخص سجده نمودند

ولی برابر این تقریر سجده آنها از همدیگر جدا تصویر شده است.
 .3-1رهیافت تاریخي
مقصـــود از رهیافت تاریخی تبیین آیه مســـتند به برخی از داده های تاریخی  -غیر
روایی -ا ست .بر پایه این رهیافت م سجود یو س وعس و سجده گزاران بر وی ابتدا مردمان
مصــر یا بردگان یوســ وعس بودند و به دنبال آنها خانواده وی نیز بر ایشــان ســجده کردند.
ابوالفتوح رازی این دیدگاه را چنین تقریر میکند« :یوس وعس بر سریر ملک بنشست و پدر
را و خاله را با خود بر سریر بنشاند .راست چون ایشان بر سریر بنشستند  -و گفتند سریر به
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میدان برده بودند و جمله اهل مصر از مردان و زنان حا ضر بودند الا ما شا الله  -جمله زنان
و مردان اهل م صر پیش او به سجده شدند و برادران پیش سریر او بر پا ای ستاده بودند به
ســجده شــدند .پدر و مادر چون چنان دیدند ،ایشــان نیز به ســجده شــدند» ورازی1408 ،ق،
ج  ،11ص157س .وی در ادامه سجده گزاران اولیه بر یو س

وعس را بردگان معرفی میکند:

«یعقوبوعس گفت :یا یو س ! اینان که اند که تو را سجده کردند؟ گفت :اینان همه بندگان
و پر ستاران من اند ،همه را بخریده ام به عام در ایّام قحط ،امروز از کرامت دیدار تو همه را
آزاد کردم» ورازی 1408 ،ق ،ج ،11ص158س.
در تحلیل و ارزیابی این نظریه نیز باید گفت:
 .1این رهیافت فاقد پیشـــینه در تفاســـیر و ترای روایی امامیه تا دوره ابوالفتوح رازی
بوده لذا چندان مورد استقبال مفسران کهن ،متأخر و معاصر امامیه قرار نگرفته است و بعد از
وی نیز تنها در یک تفسیر بدان تمایل شده است وکاشانی1336 ،ش ،ج ،5ص80س .این عدم
اقبال مفســـران امامیه نشـــان میدهد که اعتبار این رهیافت نزد آنان غیر مقبول یا حداقل
مشــتود بوده اســت بهگونهای که حتی از آن بهعنوان یک ریی محتمل نیز یاد نتردهاند.
نگارنده به چنین متنی در کتاب مقدس نیز دســت نیافت فقط در ســفر پیدایش تورات چنین
آمده اســـت« :و یوسـ ـ وعس حاکم والیت بود ،و خود به همه اهل زمین غله میفروخت .و
برادران یوس وعس آمده ،رو به زمین نهاده ،او را سجده کردند» وپیدایش 6 /42س که مربوز
به مالقات اول برداران یوســ وعس با وی میباشــد که او را نشــناختند وپیدایش 7 /42س .از
راهر عبارات کتاب مقدس چنین به ذهن میآید که افراد نیازمند برای درخواســـت غله در
مقابل یو س وعس به سجده میافتند که بهمنزله درخوا ست عاجزانه از وی برای کمک بوده
ا ست؛ احتمال دارد در ذهن رازی این مطلب از تورات تداعی معانی شده و بهعنوان تف سیر
آیه بیان شده است .در نتیجه این تقریر فاقد مستندات تاریخی و روایی معتبر میباشد.
 .2این تقریر م ستلزم پذیرش ستت و حذف در آیه میباشد که خالف ا صل بوده و
فاقد قرینه در متن میباشـــد .همچنین با ســـیاق آیه نیز تناســـبی ندارد زیرا هیچ اشـــارهای به
بردگان و اهل مصــر در آن نشــده اســت .با تأویل خواب یوســ وعس در دوره کودکی نیز
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انطباق ندارد؛ برابر این خواب تعداد سجده گزاران بر یوس وعس سیزده ساجد بود ولی برابر
این تحلیل شمارگان آنها افزونتر از این عدد بوده و کثرت آنها معلوم نیست.
 .3این تقریر علت ســـجده بر یوســـ وعس را بردگی افراد و حفظ جان آنان از خطر
قحطی توســط یوس ـ وعس میداند این علت در یعقوبوعس و خانواده وی مفقود اســت لذا
الحاق آنان بهویژه یعقوبوعس به بردگان در انجام سجده بر یوس وعس فاقد دلیل است زیرا
وی در دوران قحطی از یوســـ وعس عامی دریافت نترده بود که مجبور به انجام ســـجده
باشـــد .همچنین اثرپذیری انبیا از ســـنن و عادات مردمان زمانه خود را نیز در ذهن تداعی
میکند.
 .4-1رهیافت فقهي
رهیافت فقهی تالش دارد برابر موازین فقهی ضمن حفظ مفاد راهری آیه در م سجود
بودن یوسـ ـ  ،نوع ســـجده بر وی را جایز بدانند بدین منظور ادله متنوعی را برای آن اقامه
کردهاند .این سجده نوعی کرنش عرفی به هدف تتریم شخصیت یک فرد بزرگ یا دارنده
نعمت خاص میباشــد که از آن به ســجده تحیت یاد کردهاند .شــیخ وســی قول به ســجده
تحیت در برابر پادشــاهان را ذیل همین آیه یادآور شــده و کاربرد این معنا از ســجده را به
شعری از اعشی بن ثعلبه مستند کرده است و وسی ،بیتا ،ج  ،6ص198س.
متعارف بودن این نوع از سجده در برخی از تفاسیر معاصر امامیه بدون ارائه مستندات
تاریخی انعتاس یافته اســـت وف ـــل او1419 ،ق ،ج  ،12ص268س .ســـجده تحیت به دلیل
فقدان عنصــر خ ــوع مطلق ،منافی با توحید در عبادت نیســت وف ــل او1419 ،ق ،ج ،12
ص268س .اصــل حتایت قرآن از این ســجده جواز یا مباح بودن آن را میرســاند زیرا قرآن
امر ممنوع را به انبیا اســتناد نمیدهد .درصــورتیکه این عمل ممنوع بود قرآن بهعنوان یک
عمل شایسته یا حداقل مجاز از آن یاد نمیکرد ومتارم شیرازی1374 ،ش ،ج ،8ص82س.
سجده تعظیم و احترام نسبت به ملود و سال ین و انبیا و سایر اعارم و بزرگان ،تابع
امر و نهى الهى اســت و در شــریعت اســالم به ور اکید از آن نهی شــده اســت البته مســتلزم
شــرد نیســت .در شــریعت ابراهیم و انبیا بنى اســرائیل جایز بلته ممدوح بوده و احتیاج به
تأویالت و تصرفات بعض مفسرین نداریم .و یب1378 ،ش ،ج ،7ص281س.
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سجده به غیر خدا در امم سابقه به اذن خداوند همانند سجده بر آدم و یوس وعس جایز
بوده است ،جواز این امر خالف عقل نیز نیست زیرا همان وری که عقل تعظیم غیر خدا به
غیر رکوع و ســـجود را جایز میداند تعظیم تا حد آن دو را نیز جایز میشـــمرد وحســـینی،
1424ق ،ج ،3ص44س .سجده در آیه به معنای افتادن روی زمین نیست بلته به معنای انحنای
کامل است که برای احترام به پادشاه آن را بهجا میآوردند.
چنین تتریم و احترام نمودن جایز اســت آنچه حرام اســت تقدیس فرد و باال بردن در
حد الوهیت میباشــد خواه از ریق ســجده کردن باشــد یا ا اعت مطلق از وی یا اشــاره با
دســت به ســمت او که مفهوم اله بودن را برســاند اما احترام اگر به هدف اکرام باشــد و نه
تقدیس جایز ا ست و همچنین اگر ا اعت به هدف عبادت خداوند با شد و خ وع در برابر
امر او با ا اعت از امر ولی امر همراه باشـــد ،ســـجده نمودن حرام نخواهد بود مگر این ته
ســـجود و رکوع به ذات خود رمزی برای الوهیت و مختص به او باشـــد  -آنگونه میان ما
مســلمانان رایا اســت  -که در این صــورت حرام خواهد بود .اما در میان امتهایی که این
امور فقط برای احترام و نه اعتقاد به الوهیت افراد انجام میدادند حرام نبوده است ومدرسی،
1419ق ،ج ،5ص265س.
در تحلیل و ارزیابی این نظریه نیز باید گفت:
 .1برخی از مفســـران امامیه در اصـــل تحیت دانســـتن این ســـجده تردید دارند زیرا
یو س وعس فرعون نبوده است که به سان فرعونها ،مردم در مقابل وی سجده نمایند و نباید
یعقوبوعس و یوســ وعس را در عملترد با مشــرکان یتســان دانســت .همچنین این دیدگاه

سجده احترام بر یو س وعس را در تعارا با آیه «تاللً ِهَإِ ْنَ ُكنًاَل ِفيَضُ ُ ُ ٍ
تلَ ُبِ ٍ
نيَ،إِ ْذََنُسُ ُ ُ ِّوي ُل ْمَ
بَالْعال ِ نيَ» دانســـتهاند ؛ برابر این آیه هرگونه یتســـان انگاری با خداوند ممنوع اســـت
بِر ِّ
وصادقی1365 ،ش ،ج ،15ص204س .برخی از مفسران معاصر امامیه با استناد به روایات قول
به سجده تحیت در امم پیشین را نادرست دانستند زیرا اساس ًا این سجده برای غیر خدا نبوده
اسـت که نیاز به چنین توجیهاتی باشـد وثقفی1376 ،ش ،ج  ،3ص179س .با بایی نیز اقوالی
چون نسخ و به شتل رکوع بودن این سجده را غیر وجیه خوانده است و با بایی1417 ،ق-
ال  ،ج ،11ص247س.
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 .2به ور معمول تحیّت در اولین دیدار با پادشــاه انجام میپذیرد تا نشــانگر شــوق و
ارادت شهروندان به وی با شد ولی از سیاق آیات چنین نتتهای به د ست نمیآید زیرا اگر
قرار بر تحیّت یوس وعس بود الزم بود در اولین دیدار که یوس وعس برای استقبال از پدر و
مادر به بیرون از م صر رفته بود صورت میپذیرفت؛ راهر آیه  100یو س

داللت دارد که

سجده با تأخیر و در داخل قصر صورت گرفت.
 .3ادعای شتل تحیت بهسان رکوع یا سجده در روزگار یوس وعس نیازمند مستندات
معتبر تاریخی یا نشــانگانی از متن آیه میباشــد که این رهیافت به ارائه و اثبات صــحت آنها
نپرداخته است.
 .4قرآن نظر به دقت و ررافت خاصـــی که در گزینش وانگان خود داشـــته اســـت
در صورتیکه سجده به شتل انحنا از کمر بود میبای ست از تعبیر راکعین یا رکعا ا ستفاده
مینمود.
 .5قول به تحیت بیشــتر در اقوال تفســیری تابعان متمایل به مدرســه خلفا رایا بوده
اســت وســیو ی1404 ،ق ،ج  ،4ص 38س و احتمال دارد که از این ریق در تفاســیر شــیعی
رخنه کرده باشــند .قتاده قائل به جواز ســجده بر غیر خدا در شــریعت عهد یعقوبوعس بوده
ا ست لذا نمیتوان از شهرت یا اجماع مف سران صحابه یا تابعان در تعیین شتل سجده بهره
ج ست .افزون بر اینته میان مف سران صحابه و تابعان نیز وحدت ریی در این مو ضوع وجود
ندارد و اقوال مختلفی چون ســجده تعظیم ،انحنا از کمر ،ســجده شــرعی و  ...گزارش شــده
است و برسی1372 ،ش ،ج ،5ص406س.
 .6تعبیر خرور در آیه به معنای افتادن با صـــورت بر زمین وابن منظور1405 ،ق ،ج،4
ص235س خود نشانه متنی محتمی است که اثبات میکند سجده بر یوس وعس به شتل قرار

دادن صورت بر زمین بوده ا ست و قید حالت «سُُدااَ» برای تعیین نوع و چگونگی افتادن بر

روی زمین اســت .به هر روی به نظر میآید قرآن با دقت و ررافت بالغی خود از همنشــینی
وانه خرور با سجده قصد این مهم را داشته است که چگونگی سجده آنها را توصی

کند

که به حالت قرار دادن صــورت بر زمین بوده اســت و وســی ،بیتا ،ج  ، 6ص198س نه قرار
دادن پیشانی بر روی خاد مقابل فرد؛ و این راز تفاوت سجده عرفی با شرعی است.
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 .5-1رهیافت كالمي
رهیافت کالمی با پیشفرا کالمی ممنوعیت ســـجده به غیر خدا ،راهر آیه را تأویل

داا » به «اهلل» برمیگردد،
نموده ا ست؛ برابر این رهیافت مرجع ضمیر در عبارت «خُّرواَلهَُ ُس ُ ً
از این رو مســجود خداوند اســت نه یوســ وعس؛ این دیدگاه در برخی از تفاســیر روایی و
اجتهادی امامیه بدون رد و عدم انت ساب به فردی بهعنوان قول تف سیری گزارش شده ا ست
و وســـی ،بیتا ،ج  ،6ص 198؛ برســـی1372 ،ش ،ج  ،5ص406؛ حویزی1415 ،ق ،ج ،2
ص468؛ با بایی1417 ،ق-ال  ،ج ،11ص247؛ مغنیه1424 ،ق ،ج ،4ص359س.
فقط برسـی آن را به ابن عباس نسـبت داده و روایت شـده از امام صـادقوعس خوانده
ا ست و بر سی1372 ،ش ،ج ،5ص406س که به نظر میآید بردا شت وی از قول ابن عباس و
روایت مذکور باشــد زیرا هر دو فاقد بیان صــریحی در این مدعا هســتند .برابر این رهیافت
ســجده به دو نوع کلی عبادت و تعظیم تقســیم میشــود که نوع نخســت که همان ســجده
پرستش باشد مختص به خداوند است که به قصد عبادت و ارهار بندگی در برابر الوهیت و
ربوبیت وی میباشــد و به ور قطع ســجده بر یوسـ وعس از این قســم نبوده اســت وشــری
مرت ی2010 ،م ،ج ،2ص 496س این نوع سجده در تمامی شرایع آسمانی از محرمات قطعی
و اولیه بوده استوصادقی1365 ،ش ،ج ،15ص 204س.
سجده بر یوس وعس از نوع تحیت و تعظیم وی بوده است و این سجده برای غیر خدا
ت غیر خدا جایز نی ست زیرا عبادت خ وع قلبی ا ست و
جایز ا ست ،اما سجده برای عباد ِ
جز خداوند کسی را شایسته نیست و برسی1372،ش ،ج ،5ص 657س .سجده عبادی به دلیل
وجود یعقوبوعس در میان سجده گزاران منافات دارد .وی از مخلَ صین بوده و به هیچ روی
شرد به خداوند نورزیده است؛ همچنین یو س وعس نیز که م سجود واقع شد به نص قرآن

تَ ِ لًةَآبا ي َإِبْراهيمَوَإِ ْسُ ُ ُحا َوَيُ ْع ُق َوبَ اَكانَ
در خطاب به هم زندانی خود در آیه «وَاتًُب ْع ُ
ي ٍَْ» ویو س 38 :س هرگونه شرد به خدا را از خود و خاندان نبوت
لناَأ ْنَنُ ْشُ ُ ِركَبِاللً ِهَ ِ ْ َشُ ُ َْ
نفی کرده است .حال اگر این سجده عبادت بود بر آن دو واجب بود که از این عمل آنها را
باز میداشـــتند در حالی که هیچ ردعی صـــورت نگرفته اســـت و با بایی1417 ،ق-ال ،
ج ،11ص 247؛ متارم1374 ،ش ،ج ،8ص82س.
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در نقد و تحلیل این نظریه نیز باید گفت:
 .1تشااابه انراري اهاهادي :خاســـتگاه این رهیافت متشـــابه انگاری آیه به دلیل
ادعای تعارا راهر آیه با مبنای کالمی ممنوعیت ســـجده بر غیر خدا اســـت که ناگزیر
مدلول راهری آیه را از حجیت انداخته و بهعنوان یک قرینه بیرونی در فهم مراد جدی
عمل کرده است .روشن است که تأویل متشابه فرع بر اثبات تشابه در آیات بوده و در موارد
م شتود ا صل بر عدم ت شابه ا ست .همچنین عدول از راهر آیه و اثرپذیری از قراین برون
متنی زمانی صـــحیح اســـت که تعارا میان راهر و قرینه بیرونی حقیقی و مســـقر بوده
بهگونهای قابل رفع نباشد .پیشتر گذشت که سجده ممنوع در مبنای کالمی ،سجده عبادی
و شـــرعی اســـت که به قصـــد الوهیت و ربوبیت فرد انجام پذیرد و به ور قطع ســـجده بر
یوس وعس از این نوع نبوده است .از این رو تعارضی میان این مبنا با راهر آیه وجود ندارد.
ت شابه در آیه عر ضی -تاریخی ا ست و در دوره نزول فاقد ت شابه بوده ا ست؛ در صورتیکه
تشابه ذاتی بود میتوانست مستمسک جریان شرد و بتپرستی برای توجیه سجده به بتان
قرار بگیرد.
 .2مخالفت با قول م شهور مف سران :شماری از مف سران امامیه ت صریح دارند که
داا» را
مسجود یوس وعس است و با استناد به سیاق مرجع ضمیر ها در عبارت «خُّرواَلهَُ ُس ُ ًَ
به یوســـ وعس ارجاع میدهند ومغنیه1424 ،ق ،ج  ،4ص359؛ ف ـــل او1419 ،ق ،ج،12
ص268؛ با بایی1417 ،ق-ال  ،ج  ،11ص247؛ متارم1374 ،ش ،ج ،10ص82س .هرچند
قول مشهور داللت ساز برای راهر آیه نیست اما بهعنوان احتمال نقض در رد تحلیل رهیافت
کالمی کارآمد است.
 .3همچنین بازگشــت ضــمیر به او با رهور عبارت یوس ـ
توصی

«َأيُتهم َِِلَسُ ُ ُ ُ ِ
اَ ِاي َ » در
ُْ ُ ْ

خواب کودکیاش سازگاری ندارد ومغنیه1424 ،ق ،ج ،4ص359س زیرا یوس وعس

سجده را به خودش نسبت داده است .درصورتیکه سجده را به غیر یوس وعس تأویل ببریم،
خواب وی محقق نخواهد شد و این در حالی است که وی بالفاصله بعد از سجده خطاب به

پدرش این واقعه را تحقق خواب دوران کودکی خود خواند« :وََ ََأبُويُْ َِهَعلىَالْعَ ْر ِشَوخُّرواَ
ِ
ِ
ََْؤيايَ ِ ْ َقُْب َُُق ْاََعل هاََِِّبَح قا» پس ســـیاق آیات و
يُ ُ
لهَُ ُس ُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ ًدااَوقالَياَأ بتَه اَتْأْو ُ
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ا ست شهاد صریح یو س وعس در تأویل خواب خود مانع هرگونه تأویل گرایی خالف راهر
است.
 .6-1رهیافت عرفاني
عالمه با بایی از مفسران معاصر امامیه رویترد عرفانی به آیه داشته و مفهومی خاص
از چرایی مســـجود واقع شـــدن یوسـ ـ وعس ارائه میکند که به دوگونه تجلی آیت الهی و
قهری بودن این سجده در تقریر ای شان رهور یافته ا ست که برابر هر دو تقریر ،یو س وعس
مسجود حقیقی نبوده است.
 .1-6-1سجده مقابل تجلّي آیت الهي
برابر این تقریر یوس وعس در پیشادید پدر و برادرانش بهعنوان آیت الهی جلوه کرد و
به سان کعبه قبله عبادت خداوند شد؛ حتمت سجده مقابل کعبه یا یوس وعس فقط بهعنوان
آیه بودن آنها ست و به ور م ستقل شأنیت م سجود شدن را ندارند ،در نتیجه معبود نی ستد
هرچند به سوی آنان سجده شود زیرا آیه از این حیث که آیه ا ست شای ستگی تقدیس و
ســجده را ندارد و در حقیقت ســجده بر آیه ســجده بر صــاحب آیه میباشــد و با بایی،
1417ق-ال  ،ج ،11ص247س.
به نظر میآید عالمه میان مســجود و معبود تفاوت قائل اســت؛ هرچند یوســ وعس و
کعبه  ،ایندو در راهر مســـجود هســـتند ولی معبود نبوده و فقط به اعتبار اینته آیات الهی
ه ستند شای ستگی این را یافته اند که ن شانگری برای م سجود را ستین و معبود واقعی با شند.
رویترد عالمه با بایی فل سفی – عرفانی است و نوعی تأویل گرایی شهودی  -اشاری در
آن م شهود ا ست .این دیدگاه پیشتر در برخی از تفا سیر عرفانی قرن هفتم اهل سنت چون
عرائس البیان روز بهان بقلی انعتاس یافته اســـت .برابر این دیدگاه با ســـجده یعقوبوعس و
پ سرانش بر یو س  ،متا شفه و م شاهده اولیه یو س وعس در خواب که سجده ستارگان را
دیده بود به صحّت پیوست؛ زمانی که انوار عزت خداوندی در یوس وعس درخشش نمود،
هیبتش بر آنان م ستولی گ شت و دیدند آنچه را که فر شتگان در آدم دیدند و بی اختیار در
مقابل وی به ســـجده افتادند؛ گویی یوســـ وعس در این معاینه همانند کعبه بود که در آن
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آیات بینات و انوار الهی تبلور یافته بود .یو س وعس در خوابش این مقام خود را در ملتوت
آســمان دیده بود و دیگران آن را در ملتوت زمین مشــاهد کردند و اگر پادشــاه مصــر و
مردمان آن دیار آنچه را یعقوبوعس و پســران وی مشــاهده کردند میدیدند به ور قطع در
مقابل یوس وعس به سجده میافتادند وروز بهان بقلی2008 ،م ،ج ،2ص208س.
در تحلیل این نظریه نیز باید گفت:
 .1آیه ســجده بر یوســ وعس از یک واقعه تاریخی با ویژگیهای خاص خانوادگی،
اجتماعی و ســیاســی حتایت دارد و تنظیر آن با ســجده فرشــتگان بر آدم  -که ســرشــار از
مؤلفههای ابتال ا ست  -قیاس مع الفارق ا ست و صرف شباهت صوری در سجده بر غیر
خدا کافی بر یتسان انگاری آن دو نیست.
 .2مفهوم و لوازم آیه بودن یوس وعس و تالزم آن با سجود بر وی تبیین نشده است؛
ضرورت دا شت خ صائص متمایز کننده یو س وعس به رو شنی و ا ستوار بر ادله متقن تبیین
می شد تا شائبه پیش نیاید که صرف پیامبر بودن یا زیبایی خاص دا شتن مجوز این امر بوده
است.
 .3صـرف ادعای آیه بودن کافی برای تجویز سـجده نیسـت زیرا قابل تعمیم به سـایر
آیات الهی نیز خواهد بود .اصـــل آیت بودن ،جواز ســـجود بر آیات و تعمیم آن به غیر
منصوص نیازمند دلیل شرعی است و در نصوص قرآنی و روایی چنین دلیلی وجود ندارد.
 .4این دیدگاه مســتلزم قبول منزلتی واال و در حد متاشــفه برای پســران یعقوبوعس
میباشد .این ادعا با پیشینه آنها چندان سازگار نیست .زیرا آنها در ابتدای داستان با تو ئه در
ربودن یوس ـ وعس از پدر ،آهنگ قتل وی و فروش یوس ـ وعس بهعنوان برده ،مرتتب رلم

در دفاع از خود به بنیامین و یو س وعس تهمت سرقت زدند «قالُواَإِ ْنَي ْسُ ُ ِر ْ ََُقَ َْاَسُ ُر َأ  ُهَلهَُ
ِ َقُبََُْأس ُ ُ ُ ًُرهاَيوس ُ ُ ُ ُ ََِِنُ ْف ِس ُ ُ ُ ُ ِهَويَيُب ِاهاَممَقالَأنُْتُمَش ُ ُ ُ ُرَ لاناَواللًهَأ ْعلمََِاَت ِ
ص ُ ُ ُ ُ ُفونَ»
ُ ُ ُ
ْ
ْ ُْ ُ ْ
ُ ُ
ْ ُْ
ویو س 77:س و جالب اینته یو س وعس را ن شناختند «وَاَْإِ ْخوةَُيُو ُس ُ ُ ََاخلُواَعلْي ِهَ َُعرَُ ُه َْمَ
وهمَلهَ ْن ِ
ل ُرونَ» ویوســـ 58:س ،حال چگونه یتباره دچار این تحول معنوی شـــده و به این
ُْ ُ ُ
درجه از متا شفه و معاینه ملتوت یو س وعس گ شتهاند؟ چگونه بدون توبه و جبران گذ شته
به این معرفت شهودی دست یافتند؟
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 .2-6-1سجده قهري مقابل همال بدیع
برابر این تحلیل ســجده بر یوس ـ  ،قهری و به دنبال مشــاهده نور الهی از جمال بدیع
وی رخ داد .این تقریر ف ای وقوع این سجده را چنین تر سیم میکند که ابتدا یعقوبوعس
و پســرانش وارد خانه یوس ـ وعس – متان اختصــاصــی از قصــر  -شــدند و در مجلس آرام
گرفتند و این در حالی بود که یوس وعس آنجا نبود سپس یوس وعس بر آنها وارد شد و در
این هن گام نور الهی بر خاســـ ته از ج مال یوســـ وعس آن ها را فراگر فت و از شـــدت نور
یوســـ وعس آنان بی اختیار در مقابل وی به حالت ســـجده بر زمین افتادند و با بایی،
1417ق-ال  ،ج ،11ص247س.
در تحلیل و ارزیابی این نظریه نیز باید گفت:
 .1ابهام در مفهوم همال بدیع :معلوم نیســـت مقصـــود از جمال بدیع یوســ ،
زیبایی راهری اســـت یا معنوی و با نی وی .به ور قطع زیبایی راهری یوســـ وعس مراد
نی ست زیرا در این صورت الزم میآمد که دیگران نیز به هنگام م شاهده یو س وعس دچار
این حالت بیخودی گشـــته و در برابر وی به ســـجده افتند و این امر به این مهمی اگر وقوع
مییافت ،شایع میشد به ور قطع در تاریخ ،عهدین و نصوص اسالمی گزارش میشد.
 .2اماناع مکا شفه براي غیر یعقوب(ع) :اگر مراد از جمال بدیع ،زیبایی معنوی
و ملتوت وجود یوس وعس باشد ،الزم است مشاهده آن نیازمند مراتب عالی شهود باشد و
به ور قطع این م قام در غیر یعقوبوعس قا بل اث بات نیســـت ولی این تقریر اد عا دارد که
مشاهده جمال بدیع یوس وعس برای پسران و همسر یعقوبوعس نیز رخ داده است.
 .3فقدان نشانه ماني در آیات :این تقریر در ترسیم ف ای این بخش از داستان و
پارههای مفقود آن انتزاعی و ذهنی عمل کرده ا ست و تالش دارد زمینه وقوع سجده را در
محیطی آرام و با رعایت تشــریفات ویژه تبیین نمایید؛ متن آیات فاقد هرگونه نشــانه و قرینه
برای این زمینههای ذهنی ا ست .متاشفه نیازمند زمینههای مادی و راهری نی ست و میتواند
بدون این مقدمات راهری نیز رخ دهد .اثرپذیری این تقریر از روایات در ترســـیم زمینه و
مقدمه مشــهود اســت ولی این روایات افزون بر اشــتاالت ســندی که دارند که پیشتر در
رهیافت روایی بیان شد ،داللت محتوایی آنها نیز محل مناقشه است .این روایات نوعی زهد
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خاص در عدم توجه به پوشـــش راهری ،اعراا از نعمتهای حالل ،عدم آمیزش با زنان،
عدم تمهید حق مهمان در آراســتگی میزبان ... ،را برای یوس ـ وعس توصــی

میکنند که با

شأن نبوت و وزارت وی سازگاری ندارد .همچنین دچار ا ضطراب متنی نیز ه ستند زیرا در
برخی از آن ها به عدم آمیزش وی با ز نان و در برخی دیگر به وجود فرز ندی برای وی
ت صریح شده ا ست .این توجیه در رفع این ا ضطراب که مق صود از روایت اول عدم آمیزش
از روی شــهوت و لذت بوده و فقط به منظور ازدیاد نســل موحدانه بوده اســت وفیض وبس،
1415ق ،ج  ،3ص 49س ،چندان اســتوار نیســت زیرا لذت آمیزش با زنان امری بیعی و غیر
مذموم ا ست و یو س وعس نیز ا ستثنای از دیگر مردان نمیبا شد .این روایت ترویا رهبانیت
است و با سیره انبیای راستین از تبار ابراهیموعس سازگار نیست.
 .2عدم تعظیم پدر و مادر بر یوسف(ع)
راهر آیه  ،100یوســـ

داللت بر این دارد که منزلت پدری و مادری تتریم نشـــده

ا ست زیرا پدر و مادر ویعقوبوعس و راحیلس بر پ سر ویو س س سجده و تعظیم نمودند؛ این
راهر با برخی متون روایی و قول برخی از مف سران تأیید شده است که یو س وعس به هنگام
مالقات پدر و مادر به دلیل غرور پادشاهی از سوار خود پیاده نشد یا هنگام ورود پدر و مادر
به احترام آنها از روی تخت پاد شاهی بلند شد و بدین سان زمینه تعظیم خود از سوی پدر و
مادرش را فراهم نمود وقمی1367 ،ش ،ج  ،1ص356س .این اقدام یوســـ وعس در تعارا

جدی با آیات لزوم تتریم و تعظیم پدر و مادر از ســوی فرزند چون «  ...وبِالْوالِايْ ََِإِ ْحسُ ُ ُ ُاناَ
َ...و ِ
َاَحْ ُه اَك اََبًُي ِاِنَص ُ ُ ُ ُ ِریا» واســرا 23 -24 :س
ضَمُ اََناحَال ُّ ِّلَ ِ َالًر َْ
ح ِةَوقُ ََُْ ِّ
ْ
اخف ْ
ب ْ
میباشـــد .برخی از مفســـران امامیه تحت تأثیر این روایات اقدام یوســ وعس را ترد اولی
خوانده که مجازات آن خروج نور نبوت از ک

دســت وی مقرر گردید وثقفی1376 ،ش،

ج ،3صص177 - 178س.
در تحلیل و ارزیابی این نظریه نیز باید گفت:
 .1محتمل اســت که ســجده یعقوبوعس و همســرش بر یوســ وعس از روی اختیار و
شوق آنان به فرزند با شد زیرا یعقوبوعس و یو س وعس به شأن و منزلت خودآگاه بودند و
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به نقض قواعد اخالقی و سنن الهی ر ضایت نمیدادند .تعظیم پدر و مادر آموزهای ثابت در
ت مامی ملل ان سانی در گ ستره تاریخ بوده و ه ست و اقدام به نقض آن با تو سل به حیله امری
قبیح و خالف فطرت انسانی است .قبح آ شتار آن مانع از این است که یوس وعس موقعیت
خود را به خا ر لحظهای به خطر انداخته باشــد ،یوس ـ وعس همان کســی اســت که خداوند
هماره او را از سو نگهداشته است.
 .2در این سجده رابطه یعقوبوعس با یو س وعس از نوع رابطه پدر و پ سر نی ست بلته
از نوع رابطه شــهروند و پادشــاه اســت لذا ف ــای ســوره اجازه میدهد که آن را بر تتریم
جایگاه صدارت و وزارت یوس وعس بهعنوان شخصیت سیاسی و اجرایی مهم مصر حمل
نماییم؛ به بیان دیگر این ســجده تتریم بُعد حقوقی شــخصــیت یوســ وعس بوده اســت که
راهراً از الزامات اخالق اجتماعی و تشریفات سیاسی آن دوره مصر بوده است.

 .3احتمال عدم رعایت شــأن پدر و مادر مردود اســت زیرا برابر آیه « َُل ً اَدخلُواَعلَىَ
يوس ُ ُ ُ َآو َإِلي ِهَأبُوي ِهَوقال ْ ِ
ص ُ ُ ُرَإِ ْنَش ُ ُ ُاَْاللًهَُآ ِ نِنيَ» ویوسـ 99:س یوسـ وعس برای
َاد ُخلُواَ ْ
ْ ْ
ُ ُ
اســـتقبال آنها به خارج از مصـــر رفت و آنچه از گفتار و رفتار الزم تتریم آن دو بود بجا

ش» داللت بر اقدامات تتریمی وی دارد که با
آورد؛ همچنین عبارت «وََ ََأبُويُْ ِهَعلىَالْع ْر َِ

ن شاندن پدر و مادر بر باالی تخت پاد شاهی ،تتریم خود را در شأن آن دو به کمال و تمام
رسانید.
 .4روایت اســتنادی در ادعای صــدور ترد اولی از یوســ وعس افزون بر تعارا با
آیات استنادی در نقد پیشین ،با عقل و نقل نیز مخالفت دارد زیرا تناسبی میان ترد اولی و
مجازات آن وجود ندارد و از ق سم مجازات ممنوع در آیه « َلتزََ »...میبا شد .آیا این گناه
محتمل یوس  ،سنگینتر از گناه الوی است که در ربایش وی از یعقوبوعس ،کتمان کذب
قتل وی توســط گرگ و  ...با بردارانش مشــارکت داشــت؟ چگونه اســت که خداوند نســل
نبوت را در صـــلب چنین فردی قرار میدهد؟ اقدامات وی در منع از ق تل وی و بنیامین در
بخش پایانی یو س وعس این شای ستگی را ندارد که از میان دیگران م ستحق نبوت شود زیرا
ن یّ ت وی در این امور ممتن اســـت به مالحظات دیگری از جمله تبرئه خود یا رهایی از
سرزنش وجدان اخالقی خویش باشد.
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چگونه ممتن اسـت خداوند کسـی را مرتتب گناه کبیره چون سـرقت یوسـ وعس و
قطع رحم شــده اســت به مقام نبوت یا انتقال نســل نبوت از صــلب وی برســاند؟ به ور قطع
مشارکت و کتمان الوی خود مصداق رلم میباشد و اهل رلم شایسته این امور الهی نیستند.
شایان ذکر است که مصدر اصلی و اولیه این روایت تفسیر قمی است که به شتل قول وی
بیان شده است و درصورتیکه از نظر وی مصدر معتبری داشت به ور قطع سند و منبع آن
را متذکر می شد وقمی1367 ،ش ،ج ،1ص356س و چه ب سا که این مورد نیز از افزودههای بر
این کتاب باشد.
 .5پذیرش روایت ترد اولی یو س وعس ،تخطئه تتوین و ت شریع ا ست زیرا معموالً
نط فه در صـــ لب مرد قرار دارد ولی روا یت می گو ید که جبرائ یل آن را از ک

دســـت

یوس وعس خارج نمود و این خالف قاعده تتوینی است .به لحاظ تشریعی نیز مستلزم جهل
در علم ازلی خداوند اســت زیرا خداوند نمیدانســت که یوســ وعس چنین اقدامی خواهد
کرد؟ اگر میدان ست چگونه تقدیر نمود ن سل نبوت در صلب وی قرار بگیرد و سپس از او
باز ستاند؟ این روایات از شمار ا سرائیلیات مجعول ا ست که به روایات شیعه وارد نمودند و
به دلیل مخالفت با قرآن و ضروریات فاقد اعتبارندوصادقی1365 ،ش ،ج ،15ص206س.

داا» را میتوان چنین تف سیر کرد که ضمیر
 .6آیه «وََ ََأبُويْ ِهَعلىَالْع ْر ِشَوخُّرواَلهَُ ُس ُ ُ ً

فاعلی در خروا به پدر و مادر یوسـ وعس بر نگردد؛ زیرا در این صــورت الزم بود به شــتل
« ساجدین» بیان می شد .این معقول ا ست که مرجع ضمیر را به براداران و دیگر افرادی که
برای عرا تهنیت بر جایگاه رسمی یوس وعس بهعنوان وزیر مصر وارد شدند ،ارجاع داد.
در حقیقت معنای آیه چنین است که یوس وعس پدر و مادر خود را بر سریر پادشاهی نشاند.
سپس برادران و دیگر افرادی که بر یو س وعس وارد شدند در مقابلش سجده احترام بهجا

ش» و تفتیک آن از جمله بعد چنین استشمام می شود
آوردند .از تقدیم «وَََ ََأبُويْ ِهَعلىَالْع ْر َِ
که یوسـ وعس نخســت آن دو را بر ســریر پادشــاهی نشــاند و حســب راهر این عمل قبل از
ســجده بر یوســ وعس از ســوی دیگران بوده اســت .مفهوم رفع نیز به معنای بلند نمودن از
حالت سجده نی ست بلته ا شاره به ارتفاع عادی متان تخت پاد شاهی دارد که یو س وعس
پدر و مادر خود را کمک نمود تا بر باالی آن قرار بگیرند.
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ا الق کلمه عرش به تخت پادشـــاهی به دلیل ارتفاع آن می باشـــدوراغب1427 ،ق،
ص558س و اگر ا شتال شود که در آیه داللت صریحی بر ن شاندن روی تخت وجود ندارد
وصـــادقی1365 ،ش ،ج  ،15ص204س یا یوســـ وعس عمل رفع را خود انجام نداده ولی به
د ستور او از جانب خادمان دربار بوده است وقرشی1377 ،ش ،ج ،5ص178س در پا سخ باید
گفت:
اوالً این معنا خالف راهر آیه است زیرا رفع را به خود یوس وعس اسناد داده است و
این در صورتی است که خود وی این عمل را انجام داده است.
ثانیاً الزمه تتریم پدر و مادر با توجه به منزلت و کهولت ســـن آن دو این اســـت که
یوس وعس خود آن دو را بر روی تخت بنشاند نه اینته ایستاده نگه دارد یا اجازه بدهد روی
زمین بیفتند بعد آن دو را بلند کند .در نتیجه رفع به معنای بلند کردن از زمین نیســت بلته به
معنای باالبردن ب رای ن شاندن در یک متان مرتفع نیز کاربرد دارد و برخی از مف سران امامیه
رفع را به معنای نشاندن تفسیر کردهاند وفیض ،وبس 1415ق ،ج ،3ص49؛ حسینی1424 ،ق،
ج ،3ص44س.

 .7تف سیر رفع به ن شاندن روی تخت پاد شاهی با خطاب یو س وعس در «وقالَيَاَأب ِ
تَ
ِ
ََْؤيايَ ِ ْ َقَُْب َُُق ْاََعلهاََِِّبَحقا» نیز ســـازگارتر اســـت .به نظر میآید در هنگام
يُ ُ
ه اَتْأْو ُ
وقوع ســـجده ،یعقوبوعس در حالت عادی و نزدیک یوسـ ـ وعس بوده و یوسـ ـ وعس او را
خطاب قرار داده اســت و گویی گفتگوی متقابل دو فرد ایســتاده یا نشــســته کنار همدیگر

ت» خود ن شانه لفظی در آیه ا ست که یعقوبوعس به ور قطع باالی تخت
ا ست .تعبیر «ياَأب َِ
پاد شاهی بوده و در حالت سجده نبوده ا ست و سجده گزاران مقابل یو س وعس را در حال
دیدن بوده است.
 .3نظریه معیار و مؤلفههاي آن
نظریه معیار با بهرهگیری از برخی ادله متقن رهیافت ادبی ،روایی و کالمی و تتمیل
آنها با ا ستفاده از ن شانه شنا سی متنی و سیاق سوره و پرهیز از تأویل گرایی عقلی و عرفانی
م سجود در آیه را یو س وعس میداند؛ سجده بر یو س وعس نیز در سطح راهری آیه مفهوم
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عرفی و سیاسی دارد و به معنای ارهار خ وع سیاسی در برابر شخصیت حقوقی یوس وعس
است .این سجده با مدیریت موفق یوس وعس در مهار بحران قحطی مصر پیوند دارد .احترام
ســیاســی وزیران و پادشــاهان از جمله انتظامات عمومی و آداب اجتماعی جوامع انســانی از
جامعه مصــر بوده و هســت و چگونگی آن را عرف ســیاســی هر اقلیم و دوره تاریخی تعیین
میکند .در شرایع آسمانی این امور به عرف واگذار گردیده است و در فرضی که پیامبری
حاکم یا وزیر جامعهای گردد به ور قطع عرف متعارا با مبانی توحیدی را تصـــحیح
مینماید .در نتیجه سجده بر یو س وعس از سوی یعقوبوعس و دیگران هیچ تنافی با توحید
عبادی ندارد .مؤلفههای اصلی نظریه معیار عبارت است از:
 .1-3وزارت مصر ،تعبیر خواب یوسف(ع)
تأویل خواب یو س وعس ،وزارت وی بر م صر ا ست و شری

مرت ی2010 ،م ،ج ،2

ص 496؛ فیض ،وبس 1415ق ،ج ،3ص5س؛ قرآن در بخش تحقق خواب وی در مقام خارج
از نشــانههای خاصــی برای داللت به این مهم اســتفاده کرده اســت ؛ کلمه عرش در آیه به
معنای سریر یا تخت صدارت یا وزارت م صر ا ست که به باالترین مقام سیا سی و ک شوری
م صر اخت صاص دارد .یو س وعس ،پدر و مادر خود را بر روی این تخت مین شاند و بعد از
تحقق ســـجده بر وی به تأویل خواب کودکی خود اشـــاره میکند .کاربرد کلمه عرش به
موقعیت ســیاســی یوســ وعس در این مقطع تاریخی از حیات وی اشــاره دارد که نباید در
تحلیل آیه نادیده گرفته شود.
نشانه دیگر کاربرد کلمه ملک در تأویل خواب یوس وعس از سوی خود ایشان است

بَق ْاَْاتُيت ِِنَ ِ َٱلْ ْل ِ
كَوَ
که در صدر نعمتهای اعطایی خداوند بر ایشان یاد شده استِّ َ« :
ْ
ُ
يثََ ِ
علً ت ِِنَ ِ َتْأْ ِو ِيَُٱْْلح ِاد ِ
اطرَٱل ًس اوا ِ َوَٱْْل َْ ِ
ِل َِِفَٱ ُّلانُْياَوَٱْْل ِخرةَِتُوًَِِنَ ُ ْسلِ اَ
ضَأنتَوِ ِّ
ْ
صُ ُ ُا ِِنيَ» ویو س 101 :س .این وانه با مفهوم ولی در خطاب ای شان به خداوند نیز
وَأ ِْ ْق ِِنَبِال ً
تأکید شــده اســت و هر کلمه ملک و ولی از مفاهیم ســیاســی نارر به قدرت و گســتره آن
میباشد .برپایه این سه نشانه لفظی ،خواب یوس وعس را باید در پرتو مفاهیم آنها تبیین نمود
که در عمده رهیافتهای پیشین مغفول مانده است.
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 .2-3كفایت انطباق معنوي در تأویل خواب
در تأویل خواب الزاماً انطباق صــوری مصــداق خارجی با واقعه دیده شــده در رویا
شرز نی ست بلته انطباق معنوی کافی ا ست؛ سیره عقال در تعبیر رویاهای صادقه بر همین
اصل استوار است همان وری که یوس وعس خواب پادشاه مصر را همینگونه تعبیر نمود و
همان تعبیر یوس وعس به حقیقت پیوست .شری

مرت ی در نقد قول کسانی که در تأویل

خواب تطابق صوری را الزم دان ستهاند این مهم را متذکر شده ا ست که در این فرا الزم
میآید خواب یوس ـ وعس تحقق نیافته باشــد زیرا وی در خواب ندیده بود که افراد انســانی
وبرادران و پدر و مادرش... ،س بر وی ســجده نمودند ولی در خارج این رخ داد و در بیداری
نیز ندید که کواکب و شمس و قمر بر وی سجده کنند ،در نتیجه خواب تأویل ن شده ا ست
و این خالف راهر آیه است وشری

مرت ی2010 ،م ،ج ،2ص496س.

 .3-3كنایه سیزده سااره خواب یوسف

پیشفرا مشـترد رهیافتهای مفسـران امامیه در تأویل «أحاَعشُ ُ ُرََك ْوكبا» سـتاره به

ش ُ ْ َوالْق رَ » به پدر و مادر ایشان قابل درنگ و مناقشه است
یازده بردار یوس وعس و «وال ً
زیرا مبنای این تأویل و راز این تطبیق معتبر نبوده و احتمال قویتر از این نیز در نصـــوص
وجود دارد .عموم مفسران امامیه تحت تأثیر روایت ابوجارود از امام باقروعس وشاه علی زاده،
1392ش ،ص120س و متأثر از اقوال برخی از مف سران تابعان و بری1412 ،ق ،ج  ،12ص91س
به این تأویل و تطبیق گرایش پیدا کردند .بری در انتســـاب این قول به ابن عباس تردید
دا شته و با بیان ضع

ا سناد آن با عبارت « َوَهَغریَُم ودََ،لرهتَذكره » با کراهت آن

را در آخرین قول به وی نســـبت داده اســـت و بری1412 ،ق ،ج  ،12ص91س و این نشـــان
میدهد که وی به این ریی اقبال نداشته است.
عالمه با بایی این روایات را به دلیل زنده تصـــور کردن مادر یوســـ
وزارت وی دچار ضع

وعس تا دوره

دان سته ا ست و با بایی1417 ،ق-ال  ،ج  ،11ص 85س که به نظر

میآید خاستگاه این ریی تابعان بوده و پیشینهای از آن در آرای صحابه یافت نشد.
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در مقابل بنا به روایت جابربن عبد او ان صاری از ر سول خدا مراد از این سیزده ستاره
در خواب کودکی یوس ـ  ،ســتارگان محیط بر آســمان دنیا هســت؛ در این روایات که در
مقام پاسخ به پرسش اسامی این ستارگان از سوی مرد یهودی صادر شده است ،رسول خدا
با وحی تسدیدی ضمن بر شمردن اسامی آنها بر این نتته تصریح دارند که یوس وعس آنها
را در افق آســمان دید که به ســوی او در حالت ســجده هســتند وفیض ،وبس 1415ق ،ج،3
ص5س .در این روایت که عامه و خا صه به نقل آن پرداختهاندوابن بابویه1403 ،ق ،ص 454؛
بری1412 ،ق ،ج  ،12ص91س اشــارهای به تأویل پدر و مادر و برداران یوســ وعس نشــده
اســت .به نظر میآید ذکر عدد یازده در آیه و تصــادف آن با یازده برادر یوس ـ وعس زمینه
این تأویل گرایی را نزد مفسران تابعی فراهم آورده است.
جالب اینته بری روایت جابر از رســـول خدا را در اولین قول با ســـند معتبر گزارش
کرده اســـتو بری1412 ،ق ،ج  ،12ص 90س .افزون بر مشـــتل ســـندی روایت مســـتند
رهیافتهای مف سران امامیه ،تأویل ارائه شده از آن نیز قابل خد شه ا ست .با بایی از شمار
معدود مفســران امامیه اســت که به این تأویل چنین تصــریح دارد که این رفعت مقام برای
سیزده سجده گزار بر یوس وعس بوده است نه خود ایشان:

«تالَعلىَأهنمَسُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ تف ََ لانتهمَوَيعلواَكعبهمََِحيا مَا نس ُ ُ ُ ُ ُ ُُانيةَ

الس ُ ُ ُ ُ ُُعياةَ،وَهيَا ياةَالاينيةَالعا رةَللانياَوَاآلخرةَوَميتازونََِذلكَ
َغریهم» و با بایی1417 ،ق-ال  ،ج ،11ص85س.

این تحلیل با راهر «َأيُتهم َِيلَسُ ُ ُ ِ
اَ ِاي َ» و روند روایتگری سـوره با محوریت «از فرود
ُْ ُ ْ
تا فراز یوس وعس» سازگار نیست؛ همچنین سجود برای یوس وعس بوده است و نه برداران
وی و سوره ن سبت به ترفیع آنان ساکت ا ست .همچنین این تأویل در انطباق بر یعقوبوعس
که در اوج منزلت معنوی است ،معنادار نیست .ترفیع برادران یوس وعس را به زمان آینده و
نا معلوم احاله دارد در حالی که زمان تحقق رؤیای یو س وعس در آیه  101زمان حال ا ست
نه آینده .تأویل خواب یوس وعس نشانه از تحقق و استمرار خ وع و سجده ستارگان برای
وی دارد و این با یک لحظه ســـجده برادران که تازه وارد بر یوســـ وعس شـــدند چندان
سازگاری ندارد به بیان دیگر یوس وعس از تحقق و ثبوت و استمرار این خبر میدهد.
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به نظر میآید مق صود از تأویل سیزده ستاره یاد شده در این خواب ،سیطره سیا سی
یوســ وعس در گســتره وســیعی از زمان و متان باشــد که نمادهای آن خورشــید و ماه و
ستارگان واب سته به آن دو میبا شد؛ به دلیل اهمیت نقش خور شید و ماه در حیات زمین از
دیگر ستارگان ممتاز شدهاند .همچنین میتوان ادعا نمود که قرآن در حتایت این بخش از
خواب یو س وعس از نظریه نجومی رایا در م صر روزگار یو س وعس بهره ج سته ا ست که
تعداد ستارگان شاخص و شناخته شده را افزون بر ماه و خورشید یازده عدد میدانسته است
همان وری که از برخی روایات این ادعا قابل اســـتنباز می باشـــد وابن بابویه1403 ،ق،
ص454؛ بری1412 ،ق ،ج  ،12ص91س .تحلیلی غیر از این با سیاق سوره ،ن شانههای متنی
آیات و روایت نبوی سازگار نیست و مستلزم مجاز گویی بدون دلیل در راهر آیه میباشد.
 .4-3سجده بر یوسف ،نماد خضوع سیاسي
به ور قطع یعقوبوعس و یوســـ  ،ســـجده به غیر خدا را مصـــداق شـــرد و حرام
میدانســتند لذا محال اســت که اقدامی خالف توحید از آنان ســرزده باشــد .ازآنجاییکه
یوس وعس در مصر مقام وزارت را داشته و به دلیل مدیریت وحیانی در مهار قحطی و حفظ
جان مردمان مصر و منا ق دیگر از مرگ ،از جایگاه برج سته و م شهوری در این بازه زمانی
یافته است ،از وجاهت سیاسی و اجتماعی برجستهای میان مصریان برخوردار بود و هماره او
را به دیده تتریم مینگریســتند؛ با ارهار خ ــوع در برابر وی مراتب قدردانی خویش را از
درایت و مدیریت وی به عمل میآورند.
بدون شک اگر درایت و تعبیر وحیانی یوس وعس از خواب پادشاه مصر نبود ،مصریان
در اثر قحطی دچار فقر و نابودی می شدند و شتوه تمدن م صر از د ست میرفت و آنان را
برده دیگر تمدنها میکرد .هوشــمندی و مدیریت راهبردی یوسـ وعس نزد عوام و خواص
از مردم مصـــر و منا ق مجاور آن به اثبات رســـیده بود و آوازه وی در مصـــر و دیگر ملل
پیچیده بود و مصر در قحطی فراگیر آن روزگار به مأمن مردمان منا ق دوردست تبدیل شد
بهگونهای که خود یعقوبوعس ناگزیر به فرستادن پسران خویش برای دریافت گندم از مصر
شد.
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حال که یوســ وعس مراســمی برای اســتقبال از خانواده خویش ترتیب داده و به پاس
تتریم و رسم ادب پدر و مادر خویش را برجای خود در تخت وزارت نشانده است فرصت
خوبی برای دیگران است که از یوس وعس و پدر و مادرش به شترانه تربیت چنین فرزندی
تشــتر نمایند و یعقوبوعس و همســرش نیز خداوند را به پاس داشــتن این نعمت و شــوکت
داا» به خ وع سیاسی معنا
َس ً
سپاس گویند .نظریه معیار سجده بر یوس وعس را در «وخُّرواَلهُ ُ
میکند .عالمه با بایی جواز چنین سجود بر غیر خدا را از همین آیه استنباز نموده و دلیل
آن را عدم اعتقاد به ربوبیت مسجود میداند و با بایی1417 ،ق-ب ،ج ،1ص110س .کاربرد
کلمه عرش در آیه به معنای تخت پادشاهی نیز نشانهای برای تقویت این احتمال معناشناسی
میباشد.
 .5-3گوهر معنایي سجده و مفهوم «وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدًا»
نظریه معیار از گوهر معنایی ماده ســـجده و کاربردهای آن در زبان عربی در تقویت
تفسیر خود بهره جسته است .سجده بر وزن فَعلة از ریشه س ،ج ،د است؛ گوهر معنایی این
ری شه تمایل به پایین و انحنای از حالت عمودی ا ست از اینرو ماده این وانه در زبان عربی
به مع نای خم شــــدن ،پایین آ مدن /آوردن ســـر بدون قرار دادن پیشــــانی بر زمینوابن
منظور 1405،ق ،ج ،6ص177؛ راغــب1427 ،ق ،ص 396س و زدن پــا بر زمین وقر بی،
1364ش ،ج ،1ص 200س استعمال شده است .برخی لغت شناسان اصل آن را انحنای و میل
به قصــد تعظیم دانســته و هر منحنی نســبت به شـی یا شــخصــی را همراه با قصــد تعظیم آن
"ساجد" گفتهاند و بری1412 ،ق ،ج ،1ص427س.
در کاربرد لغوی ،انحصــاری در معنای پیشــانی بر زمین نهادن همانند ســجده شــرعی
وجود ندارد هرچند غایت معنای آن قرار دادن صورت بر زمین نیز گفته شده است وقر بی،
1364ش ،ج ،1ص200س اما همیشـــه به این معنا به کار نمیرود بلته به صـــرف حالت خم
شدن بدون قرار دادن سر بر زمین نیز سجده ا الق شده است از این قرار دادن سر بر زمین
تنها از کاملترین و رو شنترین م صادیق سجده به شمار میآید بدون اینته اخت صا صی به
این حالت داشـــته باشـــد به بیان دیگر ریشـــه این کلمه از ی

معنایی حداقلی تا حداکثر
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برخوردار ا ست که از میل به پایین شروع تا نهادن پی شانی بر زمین را پو شش میدهد و در
معنای حداکثری در متون شرعی و اسالمی به کار رفته است .شاهد این ادعا این است که از
وانه ســجده برای اشــاره به عمل شــتر یا حیوانی که ســرش را برای ســوار شــدن خم کند،
ا ستفاده شده ا ست .در ا ستعمال مجازی به درخت خرمایی که از سنگینی خرماهایش مایل
به زمین شده باشد ساجده گویند وابن منظور 1405 ،ق ،ج ،6ص176س.
همچنین است سجدۀ کشتی برای باد ،که مجاز است برای ا اعت پذیری آن از باد و
مطابق جهت باد به هر سـوی میل کردن ومصـطفوی1417 ،ق ،ج ،5ص50س .دارهم یسـجاد،
هم ســـتههایی بودند که بر روی آنها تصـــویر پادشـــاهان را نقش کرده بودند و به محض
مواجهه افراد با این تصاویر ،به قصد ارهار خ وع در مقابل پادشاه سرش را خم میکردند
وابن منظور 1405 ،ق ،ج ،6ص176؛ راغب1427 ،ق ،ص397س یا ســـجده مینمودند و این
معنا در برخی از اشـــعار عربی هم آمده اســـت وقر بی1364 ،ش ،ج ،1ص220س .ترکیب

«نِس ُ ُاَُْ ُس ُ ُدا» به زنان دارای چ شمان فروه شته و متمایل گفته شده و بیت ذیل در تو صی

زنانی است که با چشمان خود نظارهای مداوم و توام با آرامش داشته باشند که به فریبندگی
آنان میافزایدوصفدی2005 ،م ،ج ،2ص 236س:

«أَغًركَ ِ ِنَأ ًنَدلًكَ ِ
َ،عْناناَ َ

ح»
َوَإسدادَعْينْيكَالقتولنيََابِ َُ

در نتیجه به صرف کاربرد این ماده نمیتوان آن را به مفهوم سجده شرعی معنا کرد.
برخی از لغت پژوهان غربی این وانه را از کلمات دخیل قرآن دانســـتهاند که از زبان های
آرامی وارد زبان عربی شــده اســت و این امر احتماالً در زمانی قدیم رخ داده اســت زیرا در
معلقة عمرو بن کلثوم این کلمه بتار رفته اســت؛ ریشــه و ماده این کلمه در آرامی کهن به

مع نای« از روی احترام ســـ جده کردن» و در آرامی م تأخر به مع نای «تعظیم کردن و خم
شدن»« ،پر ستیدن و ستاییدن» و «بتتده» ا ست .در سریانی نیز ا صل آن به معنای «از روی
احترام ســـالم کردن» بوده ،بعدها معنای «ســـتایش کردن» یافته اســـت وجفری1372 ،ش،
ص249س .در کتاب مقدس نیز سجده تعبیری از احترام ،بزرگدا شت یا درخوا ست مهربانی
از بزرگی فراوان بتار رفته است وصموئیل1988 ،م ،ج ،4صص354ـ 355س.
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داا» در اشــعار جاهلی نشــان از این مهم دارد که این
بررســی کاربرد «وََخُّرواَلهَُ ُس ُ ُ ُ ُ ُ ً
اســـلوب بیانی بهویژه با ترکیب خروا در بافت معنایی خاص چون اعجاب از پدیدهای بدیع
همانند سخن نغز و موزون کثیر عزۀ در توصی

ِ
تَكت هاَ
«ل ْوَي ْس ُعونَك اََس ْع ُ

شعر خود وابن جنی2008 ،م ،ج ،1ص81س:
دوداَ»
َس ُ
ةًََكعاَو ُ
َخَُّرواَلعز ُ

و رسیدن بعد از سفر والنی در بیت ذیل و وسی ،بیتا ،ج198 6س و کرنش سیاسی
در مال قات افراد بزرگ و شـــا هان هن گام ان عام رایا بوده اســـت وقیروانى1993،م ،ج ،1
ص197؛ قفطى2008 ،م ،ص103س:

«َُل ً اَأتاناَبعِ ِ
َسداناَلهَُوَََُ ْعناَالع اَاَ»
ياَالْلِر َ
داا» به معنای ســجده شــرعی نیســت و مخا ب عرب
در نتیجه ترکیب « وخُّرواَلهَُ ُس ُ ُ ُ ُ ً

دوره نزول با این ا سلوب آ شنا بوده ا ست و از این ترکیب مفهوم پر ستش به ذهنش تداعی
نمی شد .نظر به اینته قرآن در حتایت داستان یوس وعس از ساختارهای زبان عرب جاهلی
استفاده کرده است از این آیات به هیچ روی سجده عبادی یا شرعی را مراد نترده است از
این رو برخی از ادب یان عرب چون یخفش تذکر داده ا ند که خرور در آ یه مورد ب حث به
معنای مرور اســـت و نه روی زمین افتادن وابن انبار 2004 ،م ،ص42س که در این صـــورت
چنین معنا خواهد داد که « افراد در مقابل یو س وعس و پدر و مادرش روی تخت پاد شاهی
نشسته بودند ،عبور نموده و احترام میکردند.

ِ
َع ْ ياناَ» وفرقان73:س نیز به معنای
صُ ُ ُ ُ ُ ُ اَو ُ
خرور در برخی از آیات چون «يََْيُّرواَعلْيهاَ ُ
مرور آمده ا ست و الزاماً به معنای سرزمین نهادن نی ست .قلق شندی نیز ا ستعاره بودن کاربرد
این وانه در میان کاتبان را برای ا شاره به تعظیم پاد شاهان رایا دان سته ا ست که در کتابت

نامهها و متون سیاسی ،استعاره لفظی از فعل تحیت پادشاهان و بوسیدن آستان آنان میباشد
که کاتبان برای فرار از ا سم سجده به دلیل منع شرعی آن از این ا ستعاره ا ستفاده میکنند
وقلقشند  ،ج ،6ص327س.
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نایجهگیري
در رفع تعارا تفســیر آیه  100ســوره یوس ـ وعس با آیات منع ســجده به غیر خداوند
رهیافت های متنوع ادبی ،تاریخی ،روایی ،کالمی ،فقهی و عرفانی در تفاســـیر امامیه د یده
میشود ولی هیچکدام به تنهایی کافی نبوده و نیازمند تتمیل و تقریر دقیق از پاسخ میباشد
که با روش اجتهادی جامع میتوان بدان دست یافت.
نقطه مشـــترد همه رهیافت ها ،متشـــابه انگاری این آیه و تالش بر رفع آن بر پایه
محتمات قرآنی ،احادیث ،دادههای روایی – تاریخی ،مبانی کالمی و عرفانی بوده اســـت.
این پژوهش نشان داد تشابه ادعا شده عرضی و تاریخی است و آیه در دوره نزول قرآن این
آیات فاقد هرگونه ابهام و اجمال بوده است.
همچنین روشـن شـد که مشـتل تفسـیری آیه معناشـناختی اسـت نه کالمی و عرفانی؛
روی آوردن مفسران به رهیافتهای غیر ادبی نشانگر عدم دقت در معناشناسی تاریخی -در
زمانی و خصــائص زبان قرآن در روایت گری این داســتان میباشــد .نظریه معیار از اصــل
تاریخی نگری در تف سیر آیه بهره گرفت .برابر این ا صل تاریخ نزول این سوره متی ا ست
که قرآن با پنداره شرد در نبرد فرهنگی است و اگر قرآن در ادبیات بیانی خود دقت الزم
را مبذول نمیکرد د ستاویزی علیه خود به م شرکان در تأیید بتپر ستی میداد زیرا یتی از
درخواستهای مشرکان پذیرش سجده در برابر بتان بود.
منابع
قرآن كریم.
ابن ان باری ،مح مد بن قاســـم و2004مس ،الزاهر في م عاني كل مات ال ناس ،لب نان :دار الت تب
العلمیة.
ابن بابویه ،محمد بن علی و1403قس ،الخ صال ،تصــحیح وتعلیق :علی یکبر الغفاری ،قم :مؤســســة
النشر اإلسالمی.

ابن جنی ،یبو الفتح عثمان و2008مس ،الخصااا

 ،محقق :عبد الحمید هنداوی  ،بیروت :دار التتب

العلمیة.
ابن عاشور ،محمد بن اهروبی تاس ،الاحریر و الانویر ،قم :نرم افزار جامع التفاسیر.
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ابن منظور ،محمد بن مترم و1405قس ،لسان العرب ،قم :نشر یدب الحوزۀ.
ابولفتوح رازی ،حســین و1408قس ،روض الجنان و روح الجنان في تفساایرالقرآن ،مشــهد:
بنیاد پژوهشها آستان قدس رضوی.
بابایی ،علی اکبر و1391شس ،بررسااي مکاتب و روشهاي تفساایري ،قم :پژوهشــگاه حوزه و
دانشگاه.
ثقفی تهرانی ،محمد و1376شس ،تفسیر روان هاوید ،تهران :برهان.
جفری ،آرتور و1372شس ،واژههاي دخیل در قرآن ،ترجمه :فریدون بدره ای ،تهران :توس.
حسینی شیرازی ،سید محمد و1424قس ،تقریب القرآن إلى األذهان ،بیروت :دار العلوم.

راد ،علی ،و1393س« ،گونه شنا سی احادیث تف سیری از نظریه تا تطبیق» ،دو ف صلنامه تف سیر اهل
بیت ،قم :دار الحدیث.
راغب اصـــفهانی ،حســـین و1427قس ،مفردات ألفاظ القرآن ،تحقیق :صـــفوان عدنان داوودی،
بیروت :منشورات لیعة النور.
روز بهان بقلی ،و2008مس ،عرا س البیان فى حقا ق القرآن ،بیروت :دار التتب العلمیة.
سیو ى ،جالل الدین و1404قس ،الدر المنثور في تفسیر المأثور ،قم :کتابخانه مرعشى نجفى.
شاه علی زاده ،علی و1392شس ،تفسیر ابي هارود و مسنده ،قم :دار الحدیث.
شــری

مرت ــی ،و2010مس ،نفا س الاأویل ،اشــراف :احمد الموســوی ،بیروت :شــرکت العلمی

للمطبوعات.
صـــادقی تهرانی ،محمدو1365شس ،الفرقان في تفساایر القرآن بالقرآن ،قم :انتشـــار فرهنگ
اسالمی.
صـــدرا لدین شـــیراز  ،محمد بن ابراهیم و1366شس ،تفساایر القرآن الکریم ،تحقیق :محمد
خواجو  ،قم :بیدار.
صــفدی ،خلیل و2005مس ،صاارا العی  ،تحقیق :محمد بن عبد المجید الشــین  ،قاهره :دار االفاق
العربیة.
صموئیل ،حبیب و1988مس ،دا رة المعارا الکاابیة ،قاهره :دار الثقافه.
با بایی ،محمد حســین و1417ق  -ال س ،المیزان في تفساایر القرآن ،قم :جامعه مدرســین
حوزه علمیه.
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با بایی ،محمد حسین ،و1417ق  -بس ،تفسیر البیان فى الموافقة بی الحدیث و القرآن،
محقق :اصغر ارادتى ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات.
بر سی ،ف ل بن ح سن و1372شس ،مجمع البیان في تف سیر القرآن ،تهران :انت شارات نا صر
خسرو.
بری ،ابوجعفر محمد بن جریرو1412قس ،هامع البیان في تفسیرالقرآن ،بیروت :دارالمعرفه.
وسی ،محمد بن حسن وبی تاس ،الابیان في تفسیر القرآن ،لبنان :دار احیا الترای العربی.
یب ،سید عبد الحسین و1378شس ،أطیب البیان في تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات اسالم.
عروسى حویز  ،عبد علىو1415قس ،نور الثقلی  ،قم :انتشارات اسماعیلیان.
عیاشــی ،محمد بن مســعودوبی تاس ،تفسایر العیاشاي ،تحقیق :هاشــم الرســولی المحالتی ،هران:
المتتبة العلمیة اإلسالمیة.
ف ل او ،سید محمد حسین و 1419قس ،تفسیر م وحي القرآن ،بیروت :دار المالد للطباعة و
النشر.
فیض کاشانى ،مال محسن و1415قس ،تفسیر الصافي ،تهران :متتبه الصدر.
فیض کاشــانى ،مال محســنو1418قس ،األصاافى في تفساایرالقرآن ،قم :انتشــارات دفتر تبلیغات
اسالمى.
قرشى ،سید على اکبرو1377شس ،تفسیر أحس الحدیث ،تهران :بنیاد بعثت.
قر بی ،محمد بن احمد و1364شس ،الجامع ألحکام القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو.
قفطى ،جمال الدین و2008مس ،أساس السیاسة ،محقق :جلیل عطیة ،بیروت :دار الطلیعة.
قلقشند  ،احمد وبی تاس ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،محقق :محمد حسین شمس الدین،
بیروت :دار التتب العلمیة.
قمى ،على بن ابراهیم و1367شس ،تفسیر القمى ،قم :انتشارات دار التتاب.
قیروانى ،ابراهیم و1993مس ،زهر اآلداب و ثمر األل باب ،محقق :یوســـ

علی و یل  ،بیروت:

دارالتتب العلمیة.

کاشـــانى ،مال فتح او و1336شس ،تفساایر منها الصاااادقی

في إلزام الم خالفی  ،تهران:

کتابفروشى علمى.
کشی ،محمد بن عمرو1409قس ،إخایار معرفة الرهال ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
مدرسى ،سید محمد تقىو1419قس ،م هدى القرآن ،تهران :دار محبى الحسین.

عل ی
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م شهدی ،محمد بن محمدر ضاو1368شس ،تف سیر كنز الدقا ق و بحر الغرا ب ،تهران :وزارت
ارشاد اسالمی.
مصـــطفوی ،حســـن و1417قس ،الاحقیق في كلمات القرآن ،هران :وزارۀ الثقافة واإلرشـــاد
اإلسالمی.
مغنیه ،محمد جوادو1424قس ،تفسیر الکاشف ،تهران :دار التتب اإلسالمیة.
متارم شیرازی ،ناصرو1374شس ،تفسیر نمونه ،تهران :دار التتب اإلسالمیة.

