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چکیده

مترجمـان و انیـمیو ترجمه آن اختالفـات فراوانـریاست که در تفسیاتیاز جمله آوسفیسوره پنجاه و دومهیآ
» َلْم َأُخْنهُ «فعل یو مفعولیفاعلریکه به هشت شکل ترجمه شده است. اختالف به ضمایطورمفسران وجود دارد به

روشـن زیـن»ْعَلَم یِلـ«یفـاعلریضمفیکلفعل، تنیایعولو مفیفاعلریاز مراجع ضماییکه با رمزگشاگرددیباز م
بـه یو بعضـزیـبـه عزیرا برخـیمفعولریضمزیاند. ندانستهوسفیگفتار یو برخخایآن را کالم زلی. برخشودیم
بـر یبـه چـه افـرادیو مفعـولیفـاعلریاست کـه ضـمانیمقاله انیاند. سؤال ابرگرداندهخایبه زلیو گروهوسفی
مصر است که پس از اعتـراف زیهمسر عزخایکالم زلتیحکاهیآنیارسدیقبل، به نظر ماتیبه آگردد؟ با توجه یم

بداند کـه مـن زیجهت گفتم که همسرم عزنیاعتراف را از انی: اداردیاعالم موسف،ینسبت به حضرت شیبه خطا
گردد. نیگزینظر شود و ترجمه فوق جادیتجدهیآریتفسودر ترجمه یستیبانیام. بنابرانکردهانتیبه او خابشیدر غ
.میریپذیرا مرینظر ابن کث،یعالمه طباطبائدگاهیو نقد دیضمن بررسانیدر پا

.ریابن کث،یعالمه طباطبائوسف،ی٥٢هیآخا،یزلانتیمصر، خزیعزوسف،ی: هاکلیدواژه

.17/05/1395: یینهابیتصوخی؛ تار30/10/1393وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

رو مسـلمانان ای برخوردار اسـت از ایـنشناخت قرآن در مسیر راهیابی و هدایت از اهمیت فوق العاده
شود تحقیقات فراوان انجام دهنـد. اند تا در علوم مختلفی که به این کتاب الهی مربوط میتالش بسیار کرده

بدیهی است یکی از علومی که ما را به شـناخت بهتـر آیـات و کلمـات بکـار بـرده شـده در قـرآن رهنمـون 
ست. نیز شناخت مراجع ضـمایر فـاعلی و مفعـولی مـا را بهتـر بـه شود، آگاهی از لغات و کلمات آن امی

کند.مقصود خداوند رهنمون می
شناخت معانی دقیق آیات قرآن عالوه بر آسان کردن فهم و تفسـیر درسـت آیـات مـا را در ترجمـه ایـن 

منظـور برداری از این کتـاب بایسـتی ابتـدا کند. پر واضح است که جهت بهرهکتاب الهی کمک فراوانی می
دقیق گوینده آن را شناخت، سپس طبق فرامین و محتوای آن عمل نمود.

آنچه در باره کالم الهی مورد اتفاق است اینکه، قرآن کنونی همان کتابی است که بر پیـامبر اکـرم (ص) 
نازل شده است و مسلمانان سینه بـه سـینه آن را بـه یکـدیگر منتقـل کـرده و در کتابـت آن نهایـت دّقـت را 

اند. اّما در ترجمه و تفسیر آیات اختالفات فراوانـی وجـود دارد کـه اگـر چـه بخشـی از آن بـه خـاطر دهنمو
های گوناگون قرآن و اینکه این کالم الهی آن قدر تنّزل یافته است تا به این صورت درآمده و هر کس آن بطن

شـود، اّمـا بخـش تفـاوت میکند و در صورت ارتقاء نوع ادراک وی مرا به تناسب موقعیت خویش درک می
دیگر به خاطر برداشت نادرست ممکن است صورت گرفته باشد.

ترجمه متون غیرفارسی در جهت انتقال مفاهیم به خواننده فارسی بسیار ضروری و الزم است بـه ویـژه 
اگر آن متن، متن قدسی و کالم الهی باشد. با توجه به اهمیتی که قـرآن نـزد مسـلمانان و بـه خصـوص نـزد

ایرانیان دارد، برگرداندن درست و دقیق کالم الهی در الگو گرفتن و فهم ایشان از قرآن بسیار کارسـاز اسـت. 
پر واضح است که تمامی متون مورد توجه و یا تمامی آیات قرآن از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست تا کار 

ن و مفّسران در ترجمه آن و یا تفسـیر خوریم که مترجماترجمه را سخت کند، اما در عین حال به آیاتی برمی
اند. در این مقاله برآنیم تا یکی از آیات جنجالی را مورد بحث و بررسی قرار دهـیم و آن دچار اختالف شده

تری از آیه را به مخاطبان زوایای مختلف آن را بازکرده و در واقع جهت درک صحیح کالم الهی، ترجمه دقیق
ارائه نمائیم. 

طرح مسأله
ای برخـوردار شناخت مراجع ضمایر فاعلی، مفعولی و مجروری در آیات قرآن از اهمیـت فـوق العـاده

توان به مقصود خـداود از نـزول آیـات پـی بـرد. داسـتان است، به طوری که بدون شناخت این ضمایر نمی
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صـاص داده های قرآنی است که خداوند تقریبًا یک سـوره را بـه آن اختحضرت یوسف (ع) از جمله داستان

اِئلین«فرماید: است و در ابتدای آن می تردید در داستان یوسف و بی». َلَقْد کاَن فی یوُسَف َو ِإْخَوِتِه آیاٌت ِللسَّ
هایی برای مردم کنجکاو است. حساسیت برخی از آیات این سوره به حدی است که اگر بـه نشانهبرادرانش

کنیم برد. در اینجا تالش مـیوسف (ع) را زیر سؤال میطور دقیق ترجمه و تفسیر نشود، عصمت حضرت ی
سوره یوسف پرداخته و مراجـع ضـمایر فـاعلی و مفعـولی آن را مشـخص کنـیم. اخـتالف میـان ٥٢به آیه 

اسـت. البتـه در » یعلم«و ضمیر فاعلی » َلْم َأُخْنهُ «مترجمان و مفّسران در خصوص ضمیر فاعلی و مفعولی
شـود، از نیز معلـوم می» ِلیْعَلَم «مشخص شود، تکلیف ضمیر فاعلی » َأُخْنهُ َلْم «صورتی که ضمیر مفعولی 

های گوناگون را مورد بررسی پرداخته و فرض» َلْم َأُخْنهُ «رو الزم است به بررسی ضمیر فاعلی و مفعولی این
رسـد عزیـز، میتوان از چهار تن نام برد، زلیخا، یوسف، ملک که بـه نظـر دهیم. در این داستان میقرار می

های چهارگانه فوق قابل بررسی و تحلیل است. سـؤال مهـم همسر زلیخا از قلم افتاده است. بنابر این فرض
گردد؟به چه کسانی بر می» َلْم َأُخْنهُ «این پژوهش این است که ضمیر فاعلی و مفعولی 

تفسیر آیه
یم:در تفسیر و ترجمه این آیه باید مروری به آیات قبل داشته باش

)، عزیز مصر او را ٢٠)، و به مبلغ اندکی فروخته شد (١٩پس از اینکه یوسف از چاه نجات یافت (-١
برای همسرش خرید و به او سفارش کرد: او را نیک بدار شاید به حال ما سودمند باشد یـا او را بـه فرزنـدی 

).٢١اختیار کنیم (
).٢١نسبت به یوسف توجه ویژه داشتند (رو عزیز و زلیخا هیچ فرزندی نداشتند، از این-٢
-٢٣کند، ولی یوسف نپذیرفت و از دست زلیخـا فـرار کـرد (زلیخا خودش را بر یوسف عرضه می–٣

٢٤.(
یوسف وقتی با عزیز برخورد کرد؛ در مقابل ادعای زلیخا به او گفت: او نسبت به مـن قصـد سـوء -٤

).٢٥-٢٦گوید(این داستان دروغ میداشته است و به طور تلویح اعالم کرد زلیخا در
).٢٥-٢٩عزیز که همسر زلیخا است از ماجرای یوسف و همسرش اطالع یافت (-٥
یوسف جوان زیبایی بوده است به طوری که زنان دربار، پس از دیـدن وی شـگفت زده شـده و بـه -٦

ای بزرگوار اسـت ت، بلکه فرشتهها دستانشان را بریدند و اعالم کردند این انسان نیسجای پوست کندن میوه
)٣١.(

کنم دارد اگر یوسف تسلیم درخواسـت مـن نشـود، او را زنـدانی مـیزلیخا به زنان دربار اعالم می-٧
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)٣٢.(

).٥١) و به آن اقرار کرده است (٢٣زلیخا نسبت به یوسف قصد سوء داشته (-٨
).٣٥یوسف به دستور زلیخا به زندان افکنده شد (-٩

گاه نبـوده اسـت (ملک یا پادشاه (فرعون) از ماجرای زندانی شدن و بی-١٠ ). ٥١-٥٥گناهی یوسف آ
).٥٤بنابراین یوسف در دادگاه ملک حضور نداشته و بعد از همه اتفاقات از زندان آزاد شده است (

لصـین یوسف پیامبر است و معصوم بنابراین خطایی از وی سرنزده است. قرآن از او به عنـوان مخ-١١
)، و شیطان نیز قسم خورده است همـه را گمـراه کنـد مگـر بنـدگان خـالص خداونـد را ٢٤یاد کرده است (

).٨٣، ص: ٤٠(حجر: 
دانستند که چون یوسف تسلیم درخواست زلیخـا نشـده ) می٣٢زنان درباری طبق ادعای زلیخا (-١٢

).٥١نی و صداقت او شهادت دادند (رو در مقابل سؤال پادشاه به پاکداماست به زندان رفته، از این
زلیخا هرچند در پی کامیابی از یوسف بود، اما چون به مقصد نرسـید، بنـابراین او نیـز پاکـدامن -١٣

است، به خاطر همین امر یوسف با وی ازدواج کرده و او را به همسری خویش درآورده است (ابـن بابویـه، 
).٥٥/ ١علل الشرائع، 

داستان احتمال خطاکار بودن زلیخا برای همسرش باشـد، چنانکـه عزیـز قصـد شاید نکته مهم در این
سوء به یوسف را با توجه به مشورتی که کرد به زلیخا متوجه نمود و ضمن توصیه به استغفار بـه خـاطر ایـن 

رو زلیخا با رفـع اتهـام از یوسـف خـود را از هـر گونـه ). از این٢٩خطا به صراحت او را خطاکار دانست (
اکاری تبرئه نمود و در حضور پادشاه و زنان مصر با شهامت اعالم کرد که او قصد سوء داشته است امـا خط

این قصد هرگز اتفاق نیفتاده است. در ضمن قرآن هیچ رابطه دیگـری را میـان زلیخـا و غیـر یوسـف مطـرح 
ود شده اسـت و مـا او را در دارد: زن عزیز مصر شیفته غالم خکند، چنانکه از زبان زنان دربار اعالم مینمی

).٣٠دانیم (این امر گمراه آشکار می
اند حکایـت هایی که همزمان با وی زنداندر آیات بعدی زندانی شدن یوسف و رؤیای دو تن از زندانی

افتـد. کند و گفته او به طور دقیق اتفاق میشود. یوسف خواب یکی از ایشان را به بهترین شکل تعبیر میمی
گناهی یوسف را اعالم دارد. امـا او کند که به پادشاه، بیاش به او سفارش میآزادی دوست زندانیدر هنگام

کنـد، بیند. وقتی آن را به معبرین عرضـه میاین امر را فراموش کرده تا اینکه پادشاه رؤیای خشکسالی را می
ر این حال دوست آزاد شده یوسف کـه دانند. دهای پریشان میآنان از تعبیر خواب بازمانده و آن را از خواب

دارد من تعبیـر خـواب شـما را آید و به پادشاه عرضه میساقی پادشاه بود از یوسف فراموش شده، یادش می
گـاه شـد آن را خواهم گفت. وی نزد یوسف آمده و تعبیر خواب را جویا می شود. وقتی پادشاه از این تعبیـر آ
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نزد وی آورند. یوسف به فرستاده پادشاه جریـان زنـان دربـاری را یـادآور پذیرفت و دستور داد تعبیر کننده را 

شود. در این حال یوسف همچنان در زندان است و محاکمه و دادگاه تشـکیل شـده شد. محاکمه جاری می
گناهی یوسف شهادت داده و زلیخـا در دربار به قضاوت پادشاه در جریان است. زنان دربار به صداقت و بی

گویـد: ایـن شمرد. سپس مییید کالم ایشان و اعتراف به خطای خویش یوسف را از راستگویان مینیز در تأ
ام و ... این تفسـیر مـورد پـذیرش برخـی از اعتراف را کردم تا شوهرم بداند که در پنهانی به او خیانت نکرده

رو الزم است به برخی از ایشان اشاره کنیم.مفسران قرار نگرفته از این

ه تنی چند از مفسراندیدگا
هرچند بحث اصلی این مقاله متمرکز شدن روی ترجمه اسـت، امـا مفسـران نیـز از ایـن امـر مسـتثنی 

کنیم. با توجه به اینکه ایشان نظـر اند و ما تنها به دیدگاه عالمه طباطبائی پرداخته و آن را در بررسی مینشده
اند ابتدا بـه دیـدگاه لعظیم (ابن کثیر) را نپذیرفته و نقد کردهسه تفسیر مجمع البیان و التبیان و تفسیر القرآن ا

پردازیم.این سه تفسیر می
شیخ طوسی در تفسیر تبیان در خصوص اختالف مفسران درباره آیه و اینکه اکثر مفسران آن را کالم -١

باشـد: ن میکند: ایـن کـالم زلیخـا اسـت و معنـای آن چنـیدانند از قول جبائی و بلخی نقل مییوسف می
ام؛ زیرا عزیز از او سؤال کرد و اعتراف من علیه خودم از این رو بود تا یوسف بداند که من به او خیانت نکرده

و قـال «گوید: هر دو امر جایز است ولـی اولـی بهتـر اسـت. یوسف در مجلس حاضر نبود. و در پایان می
افی علـی نفسـی بـذلک ِلـیْعَلَم یوسـفانی َلـْم َأُخْنـُه الجبائی و البلخی: انه من قول المرأة. و المعنی ان اعتر

).١٥٤/ ٦(طوسی، » بالغیب، الن العزیز سألها و لم یکن یوسف حاضرًا و کًال األمرین جائزان
دهد که یوسـف از روی فروتنـی بـرای نویسد: این آیه خبر از چیزی میمی٥٣شیخ طوسی در ذیل آیه 

گوید اکثر مفسران این آیه را کنم ... ایشان در ادامه میا بری نمیخداوند گفت که من نفس خویش را از خط
). هـر چنـد ١٥٥اند، اما ابو علی جبائی گفته است این کالم زن (زلیخا) است (همـان، کالم یوسف دانسته

داند.را دلیل بر عدم حضور یوسف می٥٤چنانکه گذشت سیاق آیه 
آن اعتقاد به گوینده بودن زلیخا است، اما عزیـز از زنـان این تفسیر چند اشکال دارد هرچند نکته مثبت 

سؤال نکرد، بلکه پادشاه است که آنان را مورد مخاطبه قرار داد و تقاضـای روشـن شـدن قضـیه را از ایشـان 
معنا است، چرا که زنان دربار در مقابل پادشاه به نفع او گواهی دادند و با وجود نمود. خیانت به یوسف، بی

معنا است.ی امکان نیرنگ و خدعه از سوی زلیخا و خیانت به یوسف بیچنین شهود
کنـد امـا صاحب مجمع البیان ابتدا دیدگاه خود را مبنی بر اینکه، این کالم یوسف است مطرح می-٢
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گوید: جبائی گفته: این جمله دنباله کالم زلیخا است، یعنی این اقـراری کـه کـردم به عنوان قول ضعیف می

است که یوسف بداند من در غیاب او خیانتی بدو نکردم که گناه را بگـردن او بینـدازم، اگـر چـه در برای آن 
َه ال یْهِدی کیَد اْلخاِئِنیَن «حضور او خیانت کردم و او را گناهکار معرفی نمودم.  و خدا خائنان را در » َو َأنَّ اللَّ

ی لَ «کند. نیرنگ و مکرشان هدایت نمی بگفتـه حسـن و مجاهـد و قتـادة و » ْم َأُخْنـُه ِباْلَغیـِب ذِلک ِلیْعَلَم َأنِّ
ضحاک و ابو مسلم این جمله کالم یوسف است، یعنی آنچه من انجام دادم که فرستاده شـاه را برگردانـدم و 
تحقیق حال زنان را از وی خواستم بدان جهت بود که شاه یا عزیز مصر بداند من در غیاب او نسبت بـزنش 

/ ١٢جبائی گفته: این جمله دنباله کالم زلیخا است، ... (طبرسی، ترجمـه مجمـع البیـان، خیانتی نکردم. و 
٢٣٦.(

ـی َلـْم َأُخْنـُه ِباْلَغیـِب تقـول: إنمـا «نویسد: از زبان زلیخا می٥٢ابن کثیر در ذیل آیه –٣ ذِلک ِلیْعَلَم َأنِّ
مر، و ال وقع المحذور األکبر، و إنما اعترفت بهذا علی نفسی لیعلم زوجی أنی لم أخنه بالغیب فی نفس األ

ُئ  َه ال یْهِدی کیَد اْلخاِئِنیَن َو مـا ُأَبـرِّ راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت لیعلم أنی بریئة َو َأنَّ اللَّ
). یعنی: زلیخا گفت: همانا مـن بـه ضـرر خـود بـه ایـن ٣٣٨/ ٤(ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، » َنْفِسی

اعتراف کردم تا همسرم بداند که من در واقع، در نهان به او خیانت نکردم و خطای مهم کـه ارتبـاط موضوع
رو نامشروع است اتفاق نیفتاده است، هرچند با این جوان مراوده داشتم اما او سـرباز زد و نپـذیرفت. از ایـن

کنـد، یله خائنان را هـدایت نمیام. همانا خداوند حاعتراف کردم تا عزیز بداند که من خطائی مرتکب نشده
باشـد (معرفـت، التفسـیر و نفس من بری از خطا نیست ... این تفسیر مورد تأییـد مرحـوم معرفـت نیـز می

).٢٢٢/ ٢المفسرون، 

عالمه طباطبائی
نویسد: بطوری که از سـیاق به بعد) می١٩٧/ ١١(طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ٥٢وی ذیل آیه 

این جمالت از کالم یوسف است، و گویا این حرف را بعد از شهادت زنان بـه پـاکی او و اعتـراف آید برمی
همسر عزیز به گناه خود و شهادتش به راستگویی او و داوری پادشاه به برائت او زده است.

ندارد و لیکن از این قبیل حکایت قولی در قرآن بسـیار اسـت کـه...» قال ذلک «هر چند در ابتدای آن 
، خود گفتار را نقل نموده ... ایشان ضـمن آوردن شـواهدی بـرای ایـن »گفت و یا گفتند«بدون آوردن کلمه 
دهد: آری یوسف (ع) برای برگرداندن فرستاده شاه دو نتیجه ذکر کرده، یکـی اینکـه عزیـز نظرشان ادامه می

ای که در بـاره وی و ل او هر شبههبداند که من به او خیانت نکردم، و او از وی راضی و خوشنود شود، و از د
همسر خود دارد زایل گردد.
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ای کـه از خیانـت خـود در نظـر دارد دوم اینکه بداند که هیچ خائنی بطور مطلق هیچ وقـت بـه نتیجـه

شود، و این سنتی است که خداوند همواره در میان بنـدگانش جـاری پاید که رسوا میرسد و دیری نمینمی
پذیرد ... این نظریه ما بود در باره آیه مورد بحث و لـیکن بعضـی و تغییر و تبدیل نمیساخته، و هرگز سنت ا

اند که: این کالم و همچنین آیه بعد از آن تتمه گفتار همسر (صاحب مجمع البیان و التبیان) از مفسران گفته
شروع شده بود.» اآلَْن َحْصَحَص اْلَحقُّ «عزیز است که با جمله 

کند.و پس از طرح مباحثی به این گفتار بازگشته و دیدگاه برخی از مفسران را نقد میایشان در ادامه 
ی َلْم َأُخْنُه «اما اینکه بعضی از مفسران دو آیه مورد بحث، یعنی  ، را تتمه کالم همسـر ...»ذِلک ِلیْعَلَم َأنِّ

همسر عزیز بعد از آنکه به گناه خود شود که اند، بنا به گفته ایشان معنای دو آیه مذکور چنین میعزیز دانسته
این اعترافم بر اینکه من با او مراوده کـردم، و » ذلک«اعتراف نموده به راستگویی یوسف گواهی داد و گفت: 

تا یوسـف وقتـی اعتـراف و شـهادت مـرا » ِلیْعَلَم «این شهادتم بر اینکه او از راستگویان است برای این بود: 
او به او خیانت نکردم، بلکه اعتراف نمودم که مساله مراوده از ناحیه من بود، و بشنود بداند که من در غیاب 

َه ال یْهِدی کیَد اْلخاِئِنیَن «او از راستگویان است  کند هم چنان و خدا کید خیانتکاران را هدایت نمی» َو َأنَّ اللَّ
پـس از چنـد سـال زنـدانی شـدن که کید مرا که مراوده و به زندان افکندن او بود هدایت نکرد، و سـرانجام 

راستگویی و پاکدامنی او را برمال، و خیانت مرا نزد پادشاه و درباریانش افشاء و مرا رسوا نمود، هم چنان که 
کنم، زیرا این مـن بـودم کـه او را کید سایر زنان اشراف را هم هدایت نکرد. من هرگز نفس خود را تبرئه نمی

ـاَرٌة «ه او را مجبور کنم که به خواسته من تن در دهـد، آری بزندان افکندم تا شاید بدین وسیل مَّ ْفَس َألَ ِإنَّ الـنَّ
ی َغُفوٌر َرِحیٌم  ی ِإنَّ َربِّ وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ ».ِبالسُّ

بود جا داشـت رسد این تفسیر قابل تأمل است؛ زیرا اوًال اگر کالم، سخن همسر عزیز میاما به نظر می
ی َلْم َأُخْنُه ِباْلَغیِب ذِلک لِ «که در جمله  ی َلْم َأُخْنُه بالغیب«بگوید: » یْعَلَم َأنِّ (به صیغه امـر) زیـرا » و لیْعَلْم َأنِّ

شـود: اگر این جمله عنوان شهادت و اعتراف زلیخا باشد و به غیر صورت امر گفته باشـد معنـایش ایـن می
دانـد مـن اعتـراف نمـوده و بـه پـاکی او یعنی این اعتراف و شهادت من برای این بود کـه یوسـف ب» ذلک«

شهادت دادم، پس بر خواننده پوشیده نیست که این کالم کالمی خالی از فایده است.
(به صیغه امر) یعنی باید بداند که من در غیاب او به گنـاه خـود » و لیْعَلْم «گفت: بخالف اینکه اگر می

اعتراف و به پاکی او شهادت دادم.
فسیری این است که معنای اعتراف و شهادت باطل شود، چون اعتـراف و شـهادت بعالوه الزمه چنین ت

رساند که منظور از آن بیان حقیقت و اظهار حـق گردد، و طهارت واقعی یوسف را میوقتی دلیل بر واقع می
باشد، نه اینکه یوسف بفهمد و از رفتار او در غیابش خوشش آیـد. و اگـر جملـه مـذکور عنـوان شـهادت و 
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اف نباشد بلکه عنوان اعمالی باشد که همسر عزیز در طول مدت زندانی یوسف انجام داده، و معنـایش اعتر

این باشد که من برای این شهادت دادم و اعتراف کردم که یوسف بداند در طول مدت زندانیش به او خیانت 
در ایـن مـدت بـه وی ربط خواهد بـود؛ زیـرا او نکردم، در این صورت کالمی خواهد بود خالف واقع و بی

خیانت کرده بود، چه خیانتی باالتر از این که توطئه کرد تا او را بدون هیچ گناهی به زندان افکنـد عـالوه بـر 
اینکه شهادت و اعترافش به هیچ وجهی از وجوه داللتی بر خیانت نکردنش نـدارد، هـم چنـان کـه از نظـر 

خواننده نیز پوشیده نیست.
کالم همسر عزیز بود معنا نداشت به یوسف یاد دهـد کـه خـدا کیـد خائنـان را ثانیًا اگر آیه مورد بحث

کند، با اینکه یوسف این معنا را در روز اول که وی بنای مـراوده را بـا او گذاشـت خاطرنشـانش رهبری نمی
اِلُموَن «کرده و گفته بود:  ُه ال یْفِلُح الظَّ ).٢٣(یوسف: » ِإنَّ

ُئ َنْفِسیَو م«ثالثًا در این صورت جمله  ها و چون من او را با نقشه-کنممن نفس خود را تبرئه نمی-ا ُأَبرِّ
منافات دارد، و این نیز بر خواننده پوشیده نیست.» َلْم َأُخْنُه ِباْلَغیِب «با جمله » -کید خودم به زندان افکندم

ی إِ «آیه  وِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ اَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفَس َألَ ی َغُفوٌر َرِحیٌم ِإنَّ النَّ از آنجـایی کـه مشـتمل بـر معـارف » نَّ َربِّ
رود کالم زنی بت پرست و ماالمال از هوی و هوس بوده باشد.های از توحید است احتمال نمیجلیل

و » ِلـیْعَلَم «اند و آن اینکـه ضـمیر در از مفسرین وجه دیگری در معنای دو آیه مورد بحث گفته١بعضی
گردد، گویا زلیخا پس از اعتراف خود و شهادتش به پاکی ز که همسر زلیخا است برمی، به عزی»لم اخنه«در

هـایی کـه بـا ها که گفتم برای این بود که همسرم بدانـد مـن در غیـاب او در خلوتیوسف گفته است: این
بـود کـه یوسف داشتم خیانتی به او نکردم، و خالصه عمل منافی با عفتی از من سر نزد، و تمامی ماجرا این 

من با یوسف معاشقه کردم او هم عصمت خود را حفظ کرد و از نزدیکی با من امتنـاع ورزیـد، و در نتیجـه 

) 6/154طوسـی، شـیخ تبیان،تفسیروتهرانط،5/241البیان،مجمع(استآوردهالمیزانمحترممترجمکهآدرسیدودر.1
لـیعلم اإلقـرار ذلکأيالعزیزامرأةکالممنهوبلقیل: است) چنین5/368البیان (مجمععبارت. نداردوجودیعبارتچنین

کیـد یهـدي الاللَّـه أَنَو«الجبـائی عـن مشاهدتهعندوبحضرتهخنتهإنوعلیهالذنببتوریکغیبتهفیأخنهلمأنییوسف
عنـه؟ حکایـۀ الکـالم هـذا منفیاختلفوا: استچنین) 6/154(التبیانوعبارت. مکرهموکیدهمفییهدیهمالأي»الْخائنینَ

الرسولردمنفعلیمناالمرذلکیعنی»ذلک«یوسفقولمنانه: الضحاكوقتادةومجاهدوکالحسنالمفسریناکثرفقال
والجبـائی قـال و... ذلـک،  علـی الـدال الکالملظهورلکذجازوالمرأة،عنالحکایۀقطعوبالغیب،اخنهلمانیالعزیزلیعلم

یکـن لـم وسـألها العزیزالنبالغیب،اخنهلمیوسفانیلیعلمبذلکنفسیعلیاعترافیانالمعنیو. المرأةقولمنانه: البلخی
أَخُنْـه لَـم أَنِّـی لـیعلَم ذلـک : تاسـ کثیرابنازدیدگاهاینرسدمینظربه. أشبهاالولوجائزان،األمرینکالًوحاضراًیوسف
إنمـا واألکبـر، المحـذور وقعالواألمر،نفسفیبالغیبأخنهلمأنیزوجیلیعلمنفسیعلیبهذااعترفتإنما: تقولبِالْغَیبِ
و: المرأةتقولنَفْسیأُبرِّئُماونینَالْخائکیدیهديالاللَّهأَنَّوبریئۀأنیلیعلماعترفتفلهذافامتنع،مراودةالشابهذاراودت

اللّـه عصـمه مـن إالأيربیرحمماإِلَّابِالسوءلَأَمارةٌالنَّفْسألنراودتهلهذاوتتمنی،وتتحدثالنفسفإننفسی،أبرئلست
فـی المـاوردي حکـاه قدو. الکالممعانیوالقصۀبسیاقسباألنواأللیقواألشهرهوالقولهذاورحیمغَفُورربیإِنَّ: تعالی

یوسـف کـالم منذلکإن: قیلقدوحدة،علیبتصنیففأفردهاللّه،رحمهتیمیۀبنالعباسأبواإلماملنصرهانتدبوتفسیره،
.)4/338العظیم،القرآنتفسیر(السالمعلیه
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عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند، و من اگر یوسف را از گناه تبرئه کردم برای این بود که پاکدامنی من 

ها است مگـر زیرا نفس آدمی اماره به زشتیکنماز ناحیه او بود نه از ناحیه من، و من نفس خود را تبرئه نمی
آنکه پروردگار من رحم کند.

نیز خالی از اشکال نیست زیرا؛ اگر کالم مورد بحث گفتار همسر عزیز بود، و منظـور ایـن بـود کـه دل 
شوهرش را بدست آورد، و هر سوء ظن و تردیدی را از دل او پاک سازد، با گفتن ایـن حـرف نتیجـه عکـس 

اِدِقیَن «را جمله گرفت، زیمی ُه َلِمَن الصَّ در افـاده اینکـه او بـه » اآلَْن َحْصَحَص اْلَحقُّ َأَنا راَوْدُتُه َعْن َنْفِسِه َو ِإنَّ
آور نیسـت زیـرا آور است، و لـیکن گفـتن اینکـه یوسـف امتنـاع ورزیـد یقـینورزیده یقینیوسف عشق می

خواهد سـوء زند، و میبرای دلخوشی من میهمسرش ممکن است پیش خود خیال کند که او این حرف را 
بود غرضش رفع سوء ظن شوهر ظن مرا از بین ببرد، و حاصل آنکه اعتراف و شهادت اگر از همسر عزیز می

سـازد. بعـالوه، بنـا بـر ایـن کند بلکه او را مکدرتر هم میبود، در صورتی که نه تنها سوء ظن او را رفع نمی
ُئ «معنای جمله  شود، و حال آنکه در ظاهر می» َأَنا راَوْدُتُه َعْن َنْفِسهِ «، تکرار همان جمله ...»َنْفِسی َو ما ُأَبرِّ

شد، زیـرا ها صرفنظر از اشکاالتی بود که بر صورت قبلی وارد میشود. همه اینسیاق خالف آن استفاده می
همه بر این وجه نیز وارد است.

ی ابن معمر از پدرش از امام صادق (ع) روایت کـرده اسـت این معنا را عیاشی نیز در تفسیر خود از عل
) و اینکه فرمود: معنای این جمله از کلمات زلیخا این است که این اعتراف را بدان ٣٦ح ١٨٠/ ٢(عیاشی، 

ی َغ «سبب کردم ... ظاهر این است که امام (ع) جمله  ی َلْم َأُخْنُه ِباْلَغیِب... ِإنَّ َربِّ » ُفوٌر َرِحـیٌم ذِلک ِلیْعَلَم َأنِّ
را از کالم همسـر عزیـز دانسـته و خواننـده محتـرم بیـانی را کـه در ایـن خصـوص گذرانـدیم بخـاطر دارد 

).٢٧٨-٢٦٧/ ١١(طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، 

نقد دیدگاه عالمه
چکیده نظر عالمه طباطبایی به همراه نقد هر یک به شرح ذیل است:

ست.کالم یوسف ا٥٣و ٥٢آیه –١
با توجه به آنچه گفته شد این دو آیه کالم زلیخا است، چرا که هنوز یوسف در جمع درباریـان و پادشـاه 

توجه کنـد کـه چـون یوسـف در مجلـس ٥٤مصر حضور ندارد. عالمه باید به سیاق آیات به خصوص آیه 
را برای خودم آزاد کنم.محاکمه حضور ندارد و همچنان در زندان است پادشاه گفت: او را نزد من آرید تا او

ام.خواهد به عزیز اعالم کند که من به او خیانت نکردهیوسف می-٢
رسد این تعبیر خالی از اشکال نیست زیرا در همان حرکـت آغـازین زلیخـا کـه در پـی فـرار به نظر می
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تان ادامـه یوسف به طرف درب خانه حرکت کرد و عزیز را مالقات نمود، سپس هریک ادعایی کردند و داسـ

سوره یوسف گذشت؛ عزیز حقانیت یوسف را تصدیق ٢٩تا ٢٥یافت و تفصیل آن در پیش فرض اول آیات 
کرد.

رسد.هیچ خائنی به نتیجه خیانت خود نمی-٣
کنـد کـه این سخن را هر کس اعالم کند اشکالی ندارد، چرا که یک قانون الهـی اسـت و تفـاوت نمی

گوینده یوسف باشد یا زلیخا.
گوید:های مفسران میایشان در نقد دیدگاه

باید لیعلم صیغه امر باشد.-٤
را به عزیز برگردانیم، در حالی کـه کسـی چنـین » ِلیْعَلَم «این اشکال در صورتی درست است که فاعل 

رسد، و نه کسی چنین ترجمه کرده است. عالوه بر این در شـهادت ای نکرده و غیر منطقی به نظر میترجمه
ادن جای دستور و امر نیست.د

باطل است.» یوسف بداند«معنای اعتراف و شهادت برای اینکه -٥
این کالم در صورتی درست است که ضمیر به یوسف برگردد، اما اگر به عزیز برگردد کالم مفید خواهد 

بود
رساند.یاد دادن به یوسف که خدا کید خائنان را به جایی نمی-٦

خواهد به یوسف آموزش دهـد، از ایـن گذشـته هنـوز کند و نمیقاعده کلی ازآن یاد میزلیخا به عنوان 
ها وجود ندارد، وانگهی تذکر و یادآوری برای مؤمنان سودمند است. توضیح تفصـیلی را یوسف در جمع آن

و تر آوردیم. چه زیباست که زلیخا در این مجلس که درباریان و سران لشکری و کشوری حضور دارندپیش
کند، که دارد و به همه اعالم میبه همراه ایشان گروهی از زنان مقامات هستند، از یک تجربه مهم پرده برمی

رساند، چنانکه گویم: خداوند کید خائنان را به جایی نمیمن کید و مکر داشتم اما االن از آن پشیمانم و می
کنم. چه اشکالی دارد که انسـان بـر اسـاس ک میها خود با همه وجود آن را درمن زلیخا اکنون بعد از سال

رسـد، وانگهـی خـود در طـول سـالیان فطرت الهی خویش اعالم کند که کید خیانت کاران بـه جـایی نمی
خواهد به دیگران اعـالم کنـد اش آن را با همه وجود لمس کرده و تجربه نموده است. در ضمن او میزندگی

نستن این امر بوده است که مکر و حیله سرانجامی ندارد.که این رسوائی امروز من به خاطر ندا
ُئ َنْفِسی«منافات عبارت -٧ ».َلْم َأُخْنُه ِباْلَغیِب «با » َو ما ُأَبرِّ

گذشت.٥در پاسخ شماره 
تواند کالم زن بت پرستی باشد.حامل معارف توحیدی است، نمی٥٣چون آیه -٨



19...هیدر آ» لَم أَخُنْه«فعل یو مفعولیضمائر فاعلیرمزگشائ1397و زمستانزییپا
پرسـتیده اسـت. نیـز و در کنار الله خـدایان دیگـر را میهرچند زلیخا بت پرست است اما مشرک بوده

ممکن است در این مدت به حقانیت توحید اعتقاد پیدا کرده باشد. در خصوص اشـکال سـوم نیـز بـه نظـر 
رسد به دنباله اعتراف به حقیقت و اعتقاد به خدای یوسف که اگرچه او نیز اعتقاد داشت، امـا در کنـار او می

دارد، چـه اشـکالی دارد کـه داد، از یک امر دیگری نیز پرده بـر مـیز مورد توجه قرار میخدایان دیگری را نی
گفته شود، خداوند به زلیخا این لطف را کرده و او را در مقابل یوسف قـرار داده کـه فـردی پاکـدامن اسـت. 

مت اعالم کند توانست با شهاهرکسی غیر از یوسف احتمال خطایش بسیار بود، اینکه زلیخا در آن موقع می
که من به شوهرم خیانت نکردم (هر چند قصد خیانت داشتم)، پس ارتباط نامشروعی از من خطائی سرنزده 

است. که البته این لطف الهی است که در حق من به انجام رسانده است.
زلیخا در این اعتراف عالوه بر اثبات بی گناهی و صـداقت یوسـف، بـه عـدم خیانـت خـود نیـز اشـاره 

گوید من مرتکب خطا و گناه کند من قصد خیانت داشتم و هم با شهامت میکند. در واقع هم اعالم میمی
ام. تا مبادا مخاطبان او از این اعتراف استفاده کرده و او را متهم به خیانت کنند.نشده

رگـردد زلیخـا فرماید: عالوه بر اشکاالت فوق اگر ضمیر به عزیـز بایشان در رد دیدگاه ابن کثیر می-٩
گیرد.نتیجه عکس می

دانسته است.ای برای عزیز نبوده است و او پس از وقوع حادثه آن را میاین حرف تازه
تعیـین شـده، درحالیکـه » ِلیْعَلَم «الزم به ذکر است در تفسیر عالمه در همان ابتدا یوسف بعنوان فاعل 

هیچ وجهی برای آن ذکر نگردیده است.
بدین ترتیب ایرادات مرحوم عالمه قابل نقد و دیدگاه ابن کثیر درست است.

تأیید از تفسیر نمونه
لم «در تفسیر نمونه به اشکاالت دیدگاه عالمه اشاره شده است، هرچند از دید این مقاله ضمیر مفعولی 

ر عزیـز در ادامـه نویسـد: همسـگردد. صاحب تفسر نمونه ذیل آیه مـورد بحـث میبه یوسف بر نمی» اخنه
من این اعتراف صریح را به خاطر آن کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت بـه «سخنان خود چنین گفت: 

ی َلْم َأُخْنُه ِباْلَغیِب). چرا که من بعد از گذشتن این مـدت و تجربیـاتی کـه » او خیانت نکردم (ذِلک ِلیْعَلَم َأنِّ
َه ال یْهِدی کیـَد اْلخـاِئِنیَن) ... » کندخائنان را هدایت نمیخداوند نیرنگ و کید «ام ام فهمیدهداشته (َو َأنَّ اللَّ

ها دانم این نفس اماره ما را بـه بـدیکنم چرا که میمن هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی«باز ادامه داد 
وِء). » دهدفرمان می اَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفَس َألَ ُئ َنْفِسی ِإنَّ النَّ و بـا حفـظ و » مگر آنچه پروردگارم رحم کند«(َو ما ُأَبرِّ

ی). و در هر حال در برابر این گناه از او امید عفو و بخشش دارم  چرا «کمک او مصون بمانیم (ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ
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ی َغُفوٌر َرِحیٌم).» که پروردگارم غفور و رحیم است (ِإنَّ َربِّ

اند ... ظاهرًا انگیزه این تفسیر مخـالف اند و گفتهگروهی از مفسران دو آیه اخیر را سخن یوسف دانسته
اند این مقدار دانش و معرفت را برای همسر عزیز مصر بپذیرنـد کـه او بـا ها نخواستهظاهر این است که آن

گوید.لحنی مخلصانه و حاکی از تنبه و بیداری سخن می
سنگ بخـورد یـک نـوع حالـت در حالی که هیچ بعید نیست که انسان هنگامی که در زندگی پایش به

بیداری توأم با احساس گناه و شرمساری در وجودش پیدا شود بخصوص اینکه بسیار دیده شـده اسـت کـه 
گشاید! و به تعبیر شکست در عشق مجازی راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پروردگار) می

تری آنکه از میان برود در شـکل عـالیو بیگرددمی» تصعید«روانکاوی امروز آن تمایالت شدید سر کوفته 
کند.تجلی می

ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین باالی زندگیش نقل شده نیز دلیل بر این تنبـه و پاره
بیداری است. از این گذشته ارتباط دادن این دو آیه با یوسف به قدری بعیـد و خـالف ظـاهر اسـت کـه بـا 

ادبی سازگار نیست زیرا:هیچیک از معیارهای 
که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان ذکر علت است، علت برای سخن پـیش کـه » ذلک«-اوالً 

چیزی جز سخن همسر عزیز نیست، و چسبانیدن این علت به کالم یوسف که در آیات قبل از آن با فاصـله 
آمده است بسیار عجیب است.

ار یوسف باشد یک نوع تضاد و تناقض در میان آن خواهد بود، زیرا از یـک اگر این دو آیه بیان گفت-ثانیاً 
گویـد مـن خـود را تبرئـه گوید من هیچ خیانتی به عزیز مصر روا نداشتم و از سوی دیگر میسو یوسف می

گوید که لغزش هـر چنـد دهد. اینگونه سخن را کسی میها فرمان میکنم چرا که نفس سرکش به بدینمی
دانیم یوسف هیچگونه لغزشی نداشت.و سر زده باشد در حالی که میکوچک از ا

گناه است او که از آغاز (پس از شهادت آن شاهد) اگر منظور این است که عزیز مصر بداند او بی-ثالثاً 
برد و لذا به همسرش گفت از گناهت استغفار کن. و اگر منظور این باشد که بگوید به شاه به این واقعیت پی

ام این مساله ارتباطی به شاه نداشت، و توسل به این عذر و بهانه که خیانـت بـه همسـر وزیـر نت نکردهخیا
رسد. به خصوص اینکـه درباریـان معمـوًال در خیانت به شاه جبار است یک عذر سست و واهی به نظر می

های همسر ها گفتهمه ایندهد که هقید این مسائل نیستند. خالصه اینکه ارتباط و پیوند آیات چنین نشان می
عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود و به این حقایق اعتراف کرد (مکارم شیرازی، تفسیر 

).٤٣٢-٤٣٥/ ٩نمونه، 
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عصمت حضرت یوسف (ع)

هرچند بحث عصمت آن حضرت از موضوع این مقاله خارج است اما در حد یـادآوری چنـد آیـه الزم 
است.

و سـوره ٨٣و ٨٢ر قرآن از قول شیطان پس از رانده شـدن از بهشـت در دو سـوره ص آیـات خداوند د
ُهْم َأْجَمعـیَن «فرماید: حجر می ینَّ یَتنی َألَُزیَننَّ َلُهْم ِفـی اْألَْرِض َو َألُْغـِو ِإالَّ ِعبـاَدک ) «٣٩» (قاَل َربِّ ِبما َأْغَو

های ماّدی را) در زمـین در ن مرا گمراه ساختی، من (نعمتپروردگارا! چو«) گفت: ٤٠» (ِمْنُهُم اْلُمْخَلصیَن 
»دهم، و همگی را گمراه خواهم ساخت، مگر بندگان مخلصت را.ها زینت مینظر آن

ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُمْخَلصیَن «برد: سوره یوسف، حضرت را از مخلصین نام می٢٤از سوی دیگر در آیه  ، »ِإنَّ
هر گونه آلودگی ظاهری و باطنی بود.او از بندگان خالص شده ما از

هاضمیر فاعلی و مفعولی جمله لَم أَخُنْه در ترجمه
پردازیم و با توجه بـه روشـن اکنون و با توجه به روشن شدن موضع تفسیری آیه به بررسی ترجمه آیه می

نماییم.بودن کلمات تنها به ضمایر فاعلی و مفعولی اکتفا می
کنیم:وق نظر میاز دو جهت به ضمایر ف

فاعل و گوینده این آیه در میان مترجمان قرآن کریم به چند صورت آمده است.-الف 
اند: مثل آقایان: عبد المحمد آیتی، گروهی از ایشان تصریح به فاعل نکرده و از ضمیر استفاده کرده-١

د علـی رضـایی اشرفی، ترجمه جوامع الجامع، شـهاب تشـکری آرانـی، تفسـیر آسـان، خواجـوی، محمـ
اصفهانی، روان جاوید، روض الجنان، ابو الحسـن شـعرانی، جـالل الـدین فارسـی، عبـاس مصـباح زاده، 

معّزی، ناصر مکارم شیرازی، ترجمه طبری، شاه ولی الله دهلوی، صفی علیشاه. نمونه:
نکـردم و ناصر مکارم شیرازی: این سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند من در غیاب بـه او خیانـت-الف 

کند!خداوند مکر خائنان را هدایت نمی
ام و خدا حیله خائنان را عبد المحمد آیتی: چنین شد تا بداند که من در غیبتش به او خیانت نکرده-ب 

رساند.به هدف نمی
گمـان خـدا جالل الدین فارسی: این (را گفتم) تا بداند که من در غیابش به او خیانت نکـردم و بی-ج 
صمانه خائنان را راه (موفقیت) ننماید.حیله خ

ای، اند: مثل: احسن الحدیث، مهدی الهی قمشـهگروهی از ایشان فاعل و گوینده را یوسف دانسته-٢
اصغر بیارزی، سید محمد ابراهیم بروجردی، ابوالقاسم پاینده، کـاظم پورجـوادی، ترجمـه بیـان السـعاده، 
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وند، فیض االسالم، یوسف، کوثر، سید علـی گرمـارودی، سـید حلبی، رهنما، روشن، سراج، عاملی، فوالد

مهدی حجتی در گلی از بوستان خدا، مجتبوی، مخـزن العرفـان، علـی مشـکینی، نـوبری، نـور، محمـود 
یاسری، انصاری، تاج التراجم، کشف االسرار، نسفی، صفارزاده، دهم هجری و مترجمان انگلیسی: شاکر، 

تال، سرور. نمونه:ایرونیک، صفارزاده، قرایی، پیک
سید علی موسوی گرمارودی: (یوسف گفت) آن (پرس و جو، از آن رو) است تا (عزیـز مصـر) -الف 

رساند.پیشگان را به جایی نمیام و اینکه خداوند فریب خیانتبداند که من در نهان به وی خیانت نورزیده
بداند که من در نهان بـه او خیانـت ها برای آن است تا [عزیز] انصاری: [یوسف گفت:] همه این-ب 

رساند.ام. و اینکه خداوند مکر خیانتکاران را به جایی نمینکرده
هـا) هـا و پرسـش آنعلی مشکینی: (یوسف در ادامه سخنان خود گفت) این (پیشنهاد احضار زن-ج 

و زن عزیز گفت) این ام، (برای آن است که (عزیز مصر) بداند که من هرگز در غیاب وی به او خیانت نکرده
وجو) بر وی خیانت ننمـودم و (اعتراف من) برای آن بود که (یوسف) بداند من در غیابش (در مجلس پرس

رساند.تردید خداوند نیرنگ خائنان را به هدف نمیبی
ای: (یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت) من این کشف حال بـرای مهدی الهی قمشه-د 

تا عزیز مصر بداند که من هرگز در نهانی به او خیانت نکردم و بداند که خدا هرگز مکر و خدعه آن خواستم 
رساند.خیانتکاران را به مقصود نمی

کند: آقایان؛ سید کاظم ارفع، حسـین انصـاریان، علـی تنها سه مترجم گوینده را زلیخا معرفی می-٣
اکبر طاهری قزوینی. نمونه:
به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم] و این اعتراف برای ایـن اسـت کـه یوسـف حسین انصاریان: [من 

رساند.کاران را به نتیجه نمیبداند من در غیاب او به وی خیانت نورزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانت
توان نظرات مترجمان را به شـرح ذیـل و بـه ترتیـب می» َلْم َأُخْنهُ «درمورد ضمیر فاعلی و مفعولی -ب 

ضمیر فاعلی و مفعولی تقسیم کرد:
یوسف، ترجمه: [من به پاکی او و گناه خود اعتراف کردم] و این اعتراف برای این اسـت کـه –زلیخا -١

رساند.کاران را به نتیجه نمییوسف بداند من در غیاب او به وی خیانت نورزیدم و اینکه خدا نیرنگ خیانت
اند از: انصاریان، مشکینی، طاهری، ارفع.ارتاند عبهایی که این چنین آوردهترجمه

اند: نکته: مرحوم مشکینی در ترجمه این آیه چنین آورده
هـا) بـرای آن اسـت کـه ها و پرسـش آن(یوسف در ادامه سخنان خود گفت) این (پیشنهاد احضار زن

ت) ایـن (اعتـراف مـن) ام، (و زن عزیز گف(عزیز مصر) بداند که من هرگز در غیاب وی به او خیانت نکرده
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تردیـد وجـو) بـر وی خیانـت ننمـودم و بیبرای آن بود که (یوسف) بداند من در غیابش (در مجلـس پرس

رساند.خداوند نیرنگ خائنان را به هدف نمی
اند، ترجمه: چنین شد تا بدانـد کـه مـن در اند و با ضمیر اشاره او گذشتههردو ضمیر را مبهم آورده-٢

رساند.ام و خدا حیله خائنان را به هدف نمیانت نکردهغیبتش به او خی
اند از: رضائی، آیتی، فارسی، شعرانی، تشکری، مصباح زاده، اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

روض الجنان، انگلیسی یوسف علی، روان جاوید، انگلیسی ایرونیک، محمد و سمیرا و مسلمانان مترقی
: این سخن را بخاطر آن گفتم تا بداند مـن در غیـاب بـه او خیانـت نکـردم و مبهم، ترجمه-زلیخا-٣

کند!خداوند مکر خائنان را هدایت نمی
اند.تنها آقای مکارم چنین ترجمه کرده

عزیز، ترجمه: (یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت) مـن ایـن کشـف حـال -یوسف -٤
من هرگز در نهانی به او خیانت نکردم و بداند که خدا هرگـز مکـر و برای آن خواستم تا عزیز مصر بداند که

رساند.خدعه خیانتکاران را به مقصود نمی
ای، بیارزی، مشکینی، محمود اند از: گرمارودی، الهی قمشهاند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

ر، خسـروی، کـوثر، انگلیسـی صلواتی، یاسری، احمد کاویانپور، حجتی، ترجمه المیـزان، کشـف االسـرا
صفارزاده.

پادشاه، ترجمه: [یوسف گفت] چنین شد تا [شاه] بداند که من در غیـاب او خیانـت -یوسف (ع) -٥
ام.نکرده

اند از: پاینده، دهم هجری، احسن الحدیث، انگلیسی شاکر، اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه
سرور و آربری.

این سخن را بدان خاطر گفتم تـا بدانـد کـه مـن در «ترجمه: (یوسف گفت): مبهم،-یوسف (ع) -٦
رساند.غیاب او خیانت نکردم و خداوند مکر خائنان را به سامان نمی

اند از: پورجوادی، عاملی، انگلیسی قرائی.اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه
ام غائبانه و هر آئینه عزیز که من خیانت او نکردهاین همه برای آنست تا بداندعزیز، ترجمه: -مبهم -۷

کنندگان را.نماید حیله خیانتخدا راه نمی
اند از: دهلوی، ترجمه طبری.اند عبارتهایی که این چنین آوردهترجمه

ام بزلیخا زلیخا، ترجمه: این روشن شدن قضیه برای آنست که من در پنهانی خیانت ننموده-مبهم -٨
رساند.کاران را به نتیجه نمیداوند مکر و خدعه تبهو البته خ
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تنها آقای سید محمد ابراهیم بروجردی چنین ترجمه کرده است

ها آشفتگی شدیدی وجود دارد.شود در میان ترجمهچنانکه مالحظه می

هاتحلیل و بررسی هریک از ترجمه
پاسخ اجمالی

ی شدن و توطئه زلیخا بـین سـه نفـر مطـرح بـوده اسـت: تواند پادشاه باشد زیرا واقعه زندانگوینده نمی
گشایی از خواب خویش است.عزیز، یوسف و زلیخا. همچنین پادشاه در پی رمز

تواند عزیز باشد؛ زیرا در سیاق این آیات خبری از عزیز نیسـت. در ضـمن هـیچ متـرجم و گوینده نمی
مفسری این کالم را از پادشاه و عزیز نقل نکرده است.

ماند زلیخا و یوسف چنانکه اختالف در میان مترجمان و مفسران نیز در همین اسـت. بـه نظـر میتنها
تواند گوینده باشد.رسد یوسف به دلیل آیه بعد از این که حضور ندارد نمیمی

پاسخ تفصیلی
شود.روشن است که با بررسی و تحلیل دسته دوم، تکلیف دسته اول نیز روشن می

اعم از اینکـه ٨، و ٧، ٦، ٣، ٢ینکه در صدد روشن شدن ضمایر این جمله هستیم موارد با توجه به ا–١
اند، قابل قبول نیست.یک و یا دو ضمیر را مبهم آورده

چنانکه از آیات پیش فرض دوم برآمد قضایا با رویای پادشاه و ناتوانی تأویل کنندگان آغـاز شـد و -٢
اعالم کرد، سپس پادشاه تصمیم گرفت او را از نزدیک ببیند، اما بـا یوسف تأویل رویای پادشاه را به درستی

ای تشـکیل گردیـد. در ایـن درخواست یوسف مبنی بر تحقیق در خصوص مراوده با زلیخا، جلسه محاکمه
کنـد و آنـان اند، او در حکم قاضی از زنـان سـؤال میمحاکمه زلیخا و زنان دربار در مقابل پادشاه قرارگرفته

دارد که او قصد خیانت داشته است. با توجه بـه نمایند، آنگاه زلیخا اعالم میی یوسف را گواهی میپاکدامن
سیاق آیات یوسف همچنان در زندان است. و یوسـف هنـوز در مجلـس حاضـر نیسـت، چـرا کـه بعـد از 

گویـد: وی را یبرگرداندن فرستاده ملک و سخنان زنان و زلیخا و در پایان این شبه محاکمه و دادگاه، ملک م
نزد آورید تا برای خودم او را آزاد کنم، و وقتی با وی سـخن گفـت او را جایگـاه واال بخشـید و امـین خـود 

َمُه قاَل ِإنَّک اْلیْوَم َلَدینا َمکیٌن َأمیٌن «دانست.  ا کلَّ ) چنانکه صاحب تفسیر تبیان در ذیل این ٥٤(یوسف: » َفَلمَّ
لیان ما مضی حکایة عن قول المرأة، الن یوسـف لـم یکـن حاضـرًا ذلـک هذه السیاقة تدل ع«گوید: آیه می

). ١٥٦/ ٦(طوسـی، » المجلس، و ان الملک حین سمع جمیع ذلک قال ائتونی بیوسف استخلصـه لنفسـی
) از کالم زن (زلیخـا) اسـت؛ زیـرا یوسـف در ایـن ٥٣سیاق این آیه داللت بر آن دارد که آنچه گذشت (آیه 
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ادشاه وقتی همه کالم زنان را شنید گفت: یوسف را نزد من آرید تا او را برای خـودم مجلس حضور ندارد و پ

آزاد سازم.
قابل قبول نیست.۶، ۵، ۴با این توضیح موارد 

بنابر این تنها مورد قابل پذیرش مورد اول است که آنهم باید اصالح شود.
٨یخا مؤنث است. متاسفانه ترجمه مـورد تواند به زلیخا برگردد؛ زیرا مذکر و زلضمیر مفعولی نمی–٣

بسیار نادرست است؛ زیرا ضمیر مذکر است و وی به زلیخا ترجمه کرده است. مترجم محتـرم تـوجهی بـه 
ضمیر مذکر نکرده است.

گردد؛ زیرا دراین محاکمه پادشاه قاضی است و چنانکه گذشـت ضمیر مفعولی به پادشاه نیز بر نمی–٤
از این جهت ٥ندارد و طرفین دعوا یوسف و زنان دربار به ویژه زلیخا است. پس مورد اطالعی از این ماجرا 

نیز مردود است.
گردد، زیرا زلیخا نتوانسته است به آرزوها و آمال خود برسد بنابر ضمیر خیانت به یوسف نیز بر نمی-٥

سال از بهترین ایـام جـوانی را این خیانتی به یوسف نشده است. هرچند یوسف به زندان افتاده و کمتر از ده
در آن گذرانده است، اما بحث در ارتباط نامشروع است که یوسف از آن مبرا شده است.

رسـد کـالم انـد، بـه نظـر میرا زلیخا گرفته و ضمیر آن را بـه یوسـف برگردانده» َلْم َأُخْنهُ «آنانکه فاعل 
ف زلیخا به او خیانت کند در حالی کـه او در زنـدان اند چرا که معنا ندارد در غیاب یوسموجهی ارائه نکرده

دارد ارتباطی به خیانت بـه کند و حقیقت و پاکدامنی یوسف را اعالم میاست و اینکه او اعتراف به خطا می
َو َشِهَد «گوید: او در غیاب وی ندارد. چرا که در گذشته این نکته برای او روشن شده است، آنجا که قرآن می

) شاهدی از خانواده آن ٢٦(یوسف: » َأْهِلها ِإْن کاَن َقمیُصُه ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت َو ُهَو ِمَن اْلکاِذبیَن شاِهٌد ِمْن 
اگر پیراهن او از جلـو چـاک خـورده، زن راسـت گفتـه و او از دروغگویـان اسـت. حتـی «زن شهادت داد: 

ه و بـه یوسـف نیـز توصـیه کـرد کـه در ایـن همسرش عزیز مصر نیز این موضوع را دریافت و زلیخا را تنبیـ
ـک کْنـِت ِمـَن اْلخـاِطئیَن «خصوص چیزی به کسی نگوید.  » یوُسُف َأْعِرْض َعْن هذا َو اْسَتْغِفری ِلـَذْنِبک ِإنَّ

) یوسفا! این داستان را ندیده بگیر. و تو ای بانو! از گناهت استغفار کن؛ زیرا تو از خطاکارانی.٢٩(یوسف: 
ی تنها زلیخا است؛ زیرا:ضمیر فاعل–٦

عبارت قبلی از آن زلیخا است و این آیه هرچند با شماره از آیه قبل جدا شده است اما ادامه کالم -الف 
قبلی است.

کـاران بـدون مجـازات از سـوی ها به این حقیقت رسیده که کید و مکر خیانتزلیخا پس از سال-ب 
برده خود و تجربه کاری که با یوسف داشته به این واقعیت پیخداوند قرار نخواهد گرفت. او در طی زندگی 
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است که افراد خائن سرانجام خوبی ندارند.

آنچه باعث شده است بسیاری از مترجمان و مفّسران این کالم را از یوسف بدانند آیه بعـدی اسـت کـه 
و«فرماید: می اَرٌة ِبالسُّ مَّ ْفَس َألَ ُئ َنْفسی ِإنَّ النَّ ی َغُفوٌر َرحیٌم َو ما ُأَبرِّ ی ِإنَّ َربِّ ).٥٣(یوسف: » ِء ِإالَّ ما َرِحَم َربِّ

اند که این جمله نباید از سوی زلیخایی باشد که هوسران است. او به خاطر هوسرانی خود ایشان گمان کرده
تواند اینگونه سخن بگوید. در حالی که با توجه بـه آنچـه در قـرآن اسـت و و قصد خیانت به همسرش نمی

آید باید گفت: زلیخا هر چند انسـان بوالهوسـی افتد و زلیخا به همسری یوسف درمینچه بعدها اتفاق میآ
کند تا به یوسف نزدیک شود، اّما هرگز موّفـق بـه چنـین بوده است و در صدد خیانت به همسرش تالش می

زیبای وی صدیق و نیکوکار امری نشده است. در واقع یکی از الطاف الهی نسبت به زلیخا این بوده که برده 
گوید نفس من بری از خطا نیست مگر اینکه خدای من مـرا مـورد توجـه و (محسن) است. از این روی می

دهد.رحمت خویش قرار دهد چرا که نفس بسیار به بدی دستور می
کـل أصدق شعر قاله شاعر قول لبیـد: أال«آیا اینگونه نیست که پیامبر (ص) نسبت به شعر لبید فرمود: 

ترین شـعری کـه ). یعنـی: درسـت٨، حـدیث ٢٦٨/ ١٢(مجلسی، مرآة العقـول، » ء ما خأل الله باطلشی
گاه باشید که هر چه غیر خداوند است باطل است. و آیـا ایـن اند کالم لبید است که میشاعران گفته گوید آ

خواسـت طـرح فضـائل آن رسـید از ایشـان دررفتار شایع معاویه نیست که هر وقت به یـاران علـی (ع) می
خواهد که قضیه آهن گداختـه را تعریـف کنـد و پـس از کرد، و از عقیل برادر آن حضرت میحضرت را می

فجعل معاویة یتعجب و یقول هیهـات هیهـات عقمـت «گوید: تعریف عقیل معاویه شگفت زده شده و می
یدن همچون علی (ع) عقیم گشت.)، رحم زنان از زای٢٥٤/ ١١(ابن ابی الحدید، » النساء أن یلدن مثله

ْن َأَتاک ِبَها َو اْنُظْر ِإَلی َما َقاَل َو َال َتْنُظـْر ِإَلـی َمـْن «نیز در روایات توصیه شده است که:  ُخِذ اْلِحکَمَة ِممَّ
ها توجـه ) کالم خوب را از انسان و گوینده بد نیز بگیرید و به گفتـه۴۵۹۲شماره ۲۴۱(لیثی واسطی، » َقاَل 

ها. بنابراین استبعادی ندارد که این کالم از آن زلیخا باشـد. لطـف الهـی مـانع از خیانـت ه به گویندهکنید ن
زلیخا شد از این رو در غیاب شوهرش خود را نتوانست آلوده کند. اکنون در این مجلـس اعتـراف بـه قصـد 

ین اعتراف این نکته بـه طـور داند. با اکند و او را از هرگونه خطائی مبّرا میسوء خویش نسبت به یوسف می
شود که هیچ خطائی بین یوسف و زلیخا اتفاق نیفتاده است. بنـابر ایـن هـم زلیخـا در ایـن کامل روشن می

داری کرده است.عشق دامنش آلوده نگشته مرتکب خطائی نشده و هم یوسف خویشتن

ترجمه صحیح آیه
ه کرد:های پیش باید آیه را چنین ترجماکنون با توجه به گفته
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ام، ها را اعتراف کردم تا عزیز (شوهرم) بداند که در پنهانی و نبودن وی در خانه به وی خیانت نکردهاین

رساند.البّته این نکته نیز برایم اثبات گردید که خداوند خیانت افراد خائن را به سرانجام خوبی نمی
ر نیازی نیست که زلیخا را خطاکـار شود، چرا که دیگبا این ترجمه تمامی مشکالت در ترجمه حل می

بدانیم و یوسف را قبل از آزادی از زندان بیرون آورده و یا فرستاده پادشاه را پیش یوسف ببریم تا این جمله از 
زبان یوسف نقل شود.

گیرينتیجه
کـه رو کردم تا عزیز (همسـرم) بدانـد چنین است: زلیخا گفت: این اعتراف را از این٥٢ترجمه آیه -١

سـازی در انتقـال معنـی ها و تفاسیر یکسانمن در غیاب او به وی خیانت نکردم. بنابراین بایستی در ترجمه
پدید آید تا خواننده فارسی زبان و حتی غیر او به دقیق کالم الهی دست یابد. بـدین ترتیـب نظـر ایـن کثیـر 

درست است.
نیز ادامه کالم زلیخا است.٥٣آیه –٢
عصمت پیامبران (ع) حضرت یوسف معصوم است، پس هیچ خطـائی از وی سـر نـزده با توجه به–٣

را بر زبان جاری کند.٥٣است تا آیه 
معقول و مقبول است.٥٢دیدگاه ابن کثیر در تفسیر آیه –٤

بنابراین در این محاکمه پادشاه قاضی است و طرفین دعوا یوسف و زلیخا هستند و چه بسا همسر زلیخا 
ای تـازه جلس حضور دارد و از این ماجراها به طور کامـل مطلـع اسـت و در سـخنان زلیخـا نکتـهنیز در م

ها را اعتـراف کـردم کند که اینبیند، اما در عین حال زلیخا برای رفع یک اشکال و شبهه مقدر اعالم مینمی
ام.تا همسرم بداند که من به او خیانت نکرده
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