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  )ع( یوسف ةسور در تأکید اسلوب شناسی زیبا

حجت رسولیدکتر 
1

  

قادر قادريدکتر 
2

  

  چکیده

 طـور  آن ،تـوان   نمی که نیست، هم چنان کالم آرایش براي ابزاري صرفاً کریم قرآن در تأکید

تأکید آمـده در جـاي    .نیاز شد بی آن واز آورد به حساب» حشو«را  آن ،کنند می گمان برخی که

 یشود، بخش حذف کالم سیاق از اگر که يا گونه است، به مقام حال و اقتضاي جاي قرآن، همگی به

سـاختار   جـزو  این کـه  ضمن قرآن سراسر در تأکید این، اسلوب بر بنا .رود می بین از معنی از مهم

 نواخـت و  یـک  صـورت  به نهایت هست که در نیز دیگري فرعی معنی بوده، متضمن معانی اصلی

 ماهرانـه  بسـیار  نقاشی، کـه  تابلو یک مانند قرآن در تأکید. سازد می را پدیدار کلی یمعنای منسجم

 جاهایی تمام در قرآن. گذارد می نمایش به را وعظمت شگفتی و نمایاند می را است، خود ترسیم شده

 دهومقـام را نمـو   با حـال  کالم اقتضاي است، با کمال دقت، مالحظه کار رفته به آن تأکید در که

  .است) ع(ها سورة یوسف  یکی از این جایگاه .است

  .)ع(یوسف ةقرآن کریم، نقد، زیبا شناسی، تقدیم، تأخیر، سور :واژگان کلیدي

                                                             
  .دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران .1

  .استادیار دانشگاه پیام نور. 2
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  مقدمه

 کالم نوع ترین بوده، ومتعالی فرد به منحصر واژگان واالیی، وگزینش حیث از قرآن بیان ةشیو

 یاسـلوب  از کـریم  قرآن که دارند نظر اجماع لبمط این بر بالغت ةحوز دانشمندان تمام ، وباشد می

 ةوشیو روش است، و مغایر کامالً خطابه و تألیف و کتابت در عربها ةشیو وبا است برخوردار خاص

 مبهـوت  و مات را عرب سرایان شیوا و سخنوران مۀه که است نیافتنی دست و واال آنقدر آن بیان

 شدن نزدیک یاراي بیاورند، بلکه را آن مانند توانند ونمینتوانسته  تنها اي که نه ساخته است، به گونه

  .ندارند نیز را آن به

ـ  بیـان ة شیو که بودند واقف مطلب نیک این بر عرب سرایان حقیقت، شیوا در  دیگـر  بـا  آنرق

 وي ابوذر، به نیس، برادراکه  است روایت آمده دارد، در آشکار يگفتاري، تمایز و بیانی هاي شیوه

بشر  سوي به را او خداوند که بود معتقد بود، و تو دین بر که نمودم مالقات مردي با مکه در :گفت

 است، کاهن شاعر او :گفتند آنان می:جواب داد ؟بود چه او ةدربار نظر مردم :گفتم.است ساخته روانه

 ام، امـا شـنیده  را کاهنان گفتار من البته:گفت -بود توانا شاعري که خود- انیس. است است، ساحر

 هیچ ام، اماسنجیده نیز شعرا شعريِ معیارهاي با را ندارد، سخن او آنان گفتار به شباهتی مرد آن سخن

 راستگوست، وآنان او که خدا به قسم است، پس گفتار، شعر نوع این که نیستند معتقد شعرا از کدام

  )265-264ص : م2001مسلم، . (»دروغگویند

 نزد به قریش از نفر چند:گویدمی و پردازدمی مسأله این به بیشتر یصراحت با نیز مغیره بن ولید

 مردم اطالع به حج موسم در را خود نظر و برسند واحد یرأی ، به)ص(پیامبر با رابطه در تا آمدند من

 سـاحر  او :گفتنـد  هم اي عده. است کاهن او :گفتند نیز برخی. است شاعر او :گفتند برخی .برسانند

 به قسم :گفت و نمود رد را اقوال این ۀهم ولید اما است دیوانه او که بودند قدمعت نیز اي عده است و

 و اسـت،  ارجمند بس آن اساس و است، اصل برخوردار خاصی شیرینی و حالوت از او خدا، گفتار

 او :بگویید است بهتر است، و قرآن، باطل ةدربار هایتان گفته باشد، وتمام می بار پر آن هاي شاخه

 و قـوم  و پـدر، بـرادر، همسـر،    و انسـان  میان آن با که است آورده را گفتاري ، زیرااست ساحر

ابـن هشـام،   . (نمودند ترك را جلسه کردند، و موافقت او سخن پس با. ندازدامی جدایی اش عشیره

  )211، ص 1ج: م1998
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 ايگونه نمود، به تسخیر را اعراب خود، احساسات شیرین ةشیو و زیبا بیان با کریم قرآن! آري

 مـردم  و قـرآن  میـان  نمودند تالش جهت همین نیاورند، به آن، دوام بخش روح طنین برابر در که

 نـواي  ایـن کـه   محـض  بـه  دانستندمی نیک بازدارند، زیرا شنیدنش از را وآنان کنند ایجاد جدایی

ینَ کَفَرُوا لَـا تَسـمعوا   وقَالَ الَّذ( :سازد می متحول را آنان شدت برسد، به انسانها گوش به آن ملکوتی

  )26/ فصلت( ).لهذَا الْقُرْآنِ والْغَوا فیه لَعلَّکُم تَغْلبونَ

 اذهـان  و سمع به قرآن رسیدن راه سر بر که موانعیۀ هم وجود با است مطرح سؤال این اکنون

 و ؟!نمایـد   را تسـخیر  اعـراب  ۀاندیش و ذهن توانست چگونه وحیانی کتاب گرفت، این قرار مردم

 اسـت  چیزي همان این! خواندند؟ انگیز سحر را آن شگرف وکافران، تأثیر مؤمنان جملگی چگونه

  .برآییم سحر این منبع کشف پی در تا دارد می برآن را ما که

 ذوقـی  هاي نهفته و اسرار و بیانی اسالیب بالغی، و عناصر از چنان کریم قرآن که نیست شکی

نـد،  ا کـرده  مسـحور  را او گویی که سازد می متحول اي گونه به را اي دهشنون هر که است برخوردار

إِنْ ( :وگفتند نیاوردند دوام اشگونه سحر تأثیر برابر در نیز قرآن نزول عصر مخاطبان که گونههمان

  )24/ مدثر. ()هذَا إِلَّا سحرٌ یؤْثَرُ

 شکوه با یبنای همچون است، و داربرخور مستحکم و متین بسیار يساختار قرآن، از بیانی اسلوب

 کـه  اي گونه است، به گرفته قرار یکدیگر روي خاصیتی دقّ و نظم با آن خشت خشت که باشد می

 با آن جاي اگر که است، طوري گرفته قرار جایگاهش در ممکن وجه بهترین به آن از اي واژه هر

 بسـیار  همـاهنگی  و نـوایی هم آن و شـده  عـوض  کلـی  آن به گردد، ساختار عوض دیگر اي هواژ

 یک جاي است محال که گفت توان می براینارود، بن می  بین از کلّی به جمله ساختار میان تنگاتنگ

  .افزوده گردد بر آن دیگر يچیز یا شود، و عوض دیگر اي واژه با قرآن ةواژ

 ژگـان وا میـان  از دیگـر  اي واژه کند، و حذف را خدا کتاب از اي واژه بخواهد کسی اگر!آري

 بنگـریم،  آن بـه  دقت با چنانچه و! یافت نخواهد را آن از زیباتر سازد، قطعاً آن جایگزین را عرب

 آن ظرافت و شگفتی همه این نتوانند اي عده است، اما اگر نظیر بی و مقدس متنی قرآن که بینیم می

 نـزول  زمـان  در -عرب نیکوي وقریحه سالم ذوق آنان از که است سبب نه آب کنند، این درك را

  )95ص : م1997حمصی، ( .نیستند برخوردار -قرآن
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. اسـت  تأکیـد  گرفتـه، اسـلوب   قرار استفاده مورد وفور به قرآن در که بالغی اسالیب از یکی

 و حشو ۀصبغ نداشته، و زیبایی ۀجنب آن، صرفاً از فراوان استفاده رغم قرآن، علی در» تأکید«کاربرد 

 سـاختار  ارکـان  از رکنی گردد، بلکه نمی» نص«وسنگینی  ثقل موجب و گیرد نمی خود به تطویل

 را مطلب یک زمانی بنابراین، قرآن .نماید می بارتر پر را آن آید، و می حساب به قرآن بیانی و لغوي

 متـردد  مطلبـی  صداقت در مخاطب چنانچه باشد، و آن نیازمند مخاطب که آورد می تأکید با همراه

 یا دو باشد، از مطلبی منکر مخاطب در صورتی که برد، وکار می به را کیدتأ ابزارهاي از باشد، یکی

 کرده، به استفاده تأکید اسلوب از که هرجا کریم بنا بر این، قرآن .کند می استفاده تأکید ابزار چند

 مـورد  که واژگانی گزینش است، ودر نموده رعایت را مسأله این وکارشناسانه دقیق بسیار صورت

 .اسـت  داده خـرج  بـه  دقـت  نهایت مناسب، بی جایگاه در آنها دادن قرار گیرند، و می قرار تأکید

  )115ص : م1986صالح سامرایی، (

 بهتـرین و  است و» أحسن القصص«که در حقیقت  )ع(یوسف ة، در برابر سورمقاله این در ما

محسـوس، و   دي وهـاي مـا   همراه با تمام جاذبـه  جهان را با زیبایی بسیار کامل و داستانزیباترین 

دانشمندان زیادي از زوایاي متعـدد بـه آن    کشد، و شیطان به تصویر می آرایی نیروي ایمان و صف

بـا روشـی    انـد، زانـوي ادب زده، و   درخشان از عمق آن استخراج نموده یمرواریدهای نگریسته، و

 در تأکیـد  اسـلوب  که دهیم می قرار نظر امعان و مداقه آن را مورد از تحلیلی، آیاتی اي و کتابخانه

جعه به تفاسیر معتبر علمی وکتب وزین علوم قرآنی، نیز با استمداد از ابا مر است، و کار رفته به آنها

 قـرار  وبررسی بحث مورد را در آنها موجود بالغی هايیزیبای از اي بضاعت علمی ناچیز خود، گوشه

رهایی براي تأکید استفاده شده است، مبارکه از چه ابزا ةدهیم، تا مشخص سازیم که در این سورمی

  مقصودي صورت گرفته است؟ این تأکیدها به چه منظور و اصوالً و

 »نَّإ«ۀ وسیل به تأکید -1

 )2/یوسف. ()إِنَّا أَنزَلْنَاه قُرْآناً عرَبِیاً لَّعلَّکُم تَعقلُونَ(: 1-1

 آیـه  این در.است گرفته رارق تأکید مورد )ع( یوسف ةسور در که است موردي آیه، اولین این

 و مکه کفار دهد، زیرا می قرار تأکید مورد» إنّ«ۀ وسیل به را خود سوي از قرآن نزول متعال خداوند

 نبـوت  کنـد، بـه   تعریف برایشان را )ع(یوسف داستان تا نمودند درخواست خدا رسول از که یهود

 شده نازل متعال خداوند جانب از قرآن که نداشتند باور مسأله این به نداشتند، نیز ایمان) ص(رپیامب
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ـ  از مردي که بودند معتقد بلکه) 64، ص 2ج: م1968محمود حجازي، ( .است  نـام  یمامـه بـه   ۀناحی

 خاطر، خداوند متعال همین به )123، ص 6ج: تا طوسی، بی. (دآموزمی او به را مطالب این» رحمان«

 کـه  کند می تأکید لهأمس این بر) إنّ( از ا استفادهبپردازد، ب یوسف داستان بازگویی به اینکه از قبل

 ضـمن .نمایـد  ابطـال  را آنان فاسد وگمان زعم چیز هر از قبل است، تا شده نازل او جانب از قرآن

 مسائل اثبات براي طبیعتاً است، و غیبی کامالً امر یک» بر پیامبر قرآن کردن نازل «موضوع اینکه

 ذهن مخاطـب  از شبهه را و شک هر گونه باشد، تا تأکید می لوباس از استفاده به شدید ينیاز غیبی

  .سازد برطرف

  )5/ یوسف( )إِنَّ الشَّیطَانَ لإلِنسانِ عدو مبِینٌ(: 1-2

 یعقـوب  فرزنـدان  چینی توطئه از )ع(یوسف تعجب ساختن برطرف منظور به آیه این در تأکید

 بـدخواهی  و برادرانت چینی توطئه عزیزم، از رزندف :گوید می )ع(یوسف به) ع(یعقوب  انگار .است

 تا کند می استفاده فرصتی هر از است، و انسان آشکار شیطان، دشمن که مشو، چرا زده شگفت آنان

 و وسوسه دچار را او و برانگیزد او در را خودخواهی و حسادت و نماید تحریک را او» اماره«نفس

  )64ص : ازي، همانمحمود حج. (دنمای وادار فساد و شرّ به

 کوششـی  هـیچ  از و پردازد می انسان دشمنی به آشکارا شیطان که کند می تأکید متعال خداوند

 ور شعله آنان در را حسادت آتش و نماید تحریک وي علیه را )ع(یوسف برادران تا ورزد نمی دریغ

 عاقبت هیچ که نماید وادار کاري بودند، به شده بزرگ نبوت خانه در اینکه رغم علی را وآنان سازد

  .ندارد خوشی

1-3 :)الذِّئْب نَا فَأَکَلَهتَاعم ندع فوستَرَکْنَا یتَبِقُ ونَا نَسبانَا إِنَّا ذَها أَب17/ یوسف). (قَالُواْ ی(  

ذکر شده است،  مؤکّد صورت به آنان دادن مسابقه و صحرا به )ع(یوسف برادران رفتن موضوع

 تـا  موضـوع  این آمده است، و تأکید بدون آیه این در موجود جمالت سایر که است حالی در این

 تأکید با همراه را اول موضوع جهت این از )ع(برادران یوسف البته. رسد می نظر به عجیب حدودي

 در فرزندان کرد، و نمی باور را آنان حرف ادعایشان بود، و منکر جدي طور به پدرشان که آوردند

 در .بودند خود باطل ادعاي اثبات در صدد خاطر همین کردند، به می گناه احساس خود رپی پدر برابر

 که تأکیدي ابزارهاي به جستن توسل که بودند مطمئن )ع(یوسف برادران که گفت باید زمینه این
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 خـاطر  همـین  کنـد، بـه   قـانع  را پدرشان تواند کنند، نمی می استفاده آن از خود ادعاي اثبات براي

ـ  و( :گفتنـد  آن دنبال به ، نیز)فَأَکَلَه الذِّئْب( :گفتند خود سخنان ۀادام در و شده لمستأص ـ  ام  تأنْ

 وبا بیاوریم مؤکّد صورت به خود را گفتار که ندارد سودي دیگر یعنی )نَقیِادص انَّکُ ولَ و انَلَ نٍمؤْمبِ

وجـآؤُوا  ( :فرماید می متعال خداوند هبدهیم، چرا ک جلوه متقن خود را برهان و خوردن، حجت قَسم

است  آشکار دلیلی -خودشان باطل گمان بر اساس - این یعنی )18/ یوسف) (علَى قَمیصه بِدمٍ کَذبٍ

 کـه  آنجـا  واز .سازند قانع آن به را آنان، پدرشان کالمی استداللهاي و حجت صورت در بسا چه و

  .نبود تأکیدي ابزارهاي از استفاده به زينیا دادند، دیگر ارائه محسوس دلیلی آنان

  )23/ یوسف( ).قَالَ معاذَ اللّه إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّه الَ یفْلح الظَّالمونَ(: 1-4

 مند عالقه وي به مصر عزیز رسید، همسر جسمانی بلوغ و قدرت اوج به )ع(یوسف که هنگامی

بـود،   برگزیده خود رسالت حمل براي را وي خداوند که او اند، امافراخو خود سمت به شد، و او را

 مؤکّـد  )إنّ( با جا دو در را خود رد پاسخ خاطر همین بیاالید، به گناه به را خود دامان نبود سزاوار

 يزیاد نعمات داده، و قرار تکریم مورد مصر، مرا عزیز سرورم یعنی )إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي( :ساخت

إِنَّه الَ یفْلح ( :نمود گیري نتیجه چنین آن از و داشت را مقدمه نقش جمالت این. است را به من داده

 حسـاب  بـه  بزرگ است، ستمی نموده نیکی من با که کسی با رابطه در ادب ۀاسائ همانا )الظَّالمونَ

  .نیست دیگري چیز خسران و پشیمانی جز آن سر انجام آید، و می

 یقینـی  و مؤکّـد  مقدمه، حالت چنانچه نیست شکی آورد، و مؤکّد صورت به را مقدمه ۀجمل دو

 جهت ه آنب را مسایل این) ع(فیوس حضرت و.بود خواهد یقینی و مؤکّد نیز آن ۀباشد، نتیج داشته

 کـالم  دوشق از یکی چه چنان نماید، و قانع منطق و گفتگو با را مصر عزیز همسر که نمود مطرح

 .رفتمی بین از ونتیجه مقدمه میان گردید، توازنمی ذکر تأکید بدون )یجهنت و مقدمه(

 )24/ یوسف) (إِنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَصین(: 1-5

 است برند، درست می گمان نادانان و سفیهان که است آن از برتر و پاك بسی )ع(یوسف مقام

خدا را  مخلص بندگان تواند نمی او نماید، اما هگمرا را آدم فرزندان شیطان تهدید نموده است که تمامی

 را او خداونـد  که بود کسی) ع( ویوسف )40/حجر. ()إِالَّ عبادك منْهم الْمخْلَصینَ: (به در برد از راه

 شـهادت ) ع(یوسـف  نیکـوي  ویژگی چندین بر خداوند آیات، این در .برگزید رسالتش تبلیغ براي
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 بوده پرهیزگار و مؤمن بندگان از که این دوم .است بوده نیکوکار بندگان از او که این اول دهد؛ می

 شـده  باعث که چیزي و. باشد می» خدا مخلص بندگان از «او که است بیانگرآن نیز آیه واین است

 از اطاعـت  و خـدا  اوامـر  انجام بر) ع(فیوس که است بستاید، این نیک صفات این با را او خداوند

 استقامت و توزي، صبر کینه از پرهیز و نفس صفاي حفظ اخالص، و تقوي و  به او، اتصاف مانهايفر

 که کشید جاهالنی توهمات تمامی بر بطالنی الهی، خط عظیم تأکیدات از این برخورداري با و .ورزید

هر  خداوند انگاشتند، هرگز می کوردالن آن که بود گونه این واگر «نشاندند، خائن جایگاه در را او

  )123ص: طوسی، همان. (»ساخت دور نمی وي از را» فحشاء«و» سوء«نوع

1-6 :)یمظکُنَّ عدکُنَّ إِنَّ کَیدن کَیم 28/ یوسف) (إِنَّه( 

 هـاي نشـانه  خـود  چشم با که آن از بعد آید، و او می حساب به مصر عزیز سخنان از فوق ۀجمل

 مطلب این جهت آن از ساخت، و متهم را نمود، همسر خود مشاهده را )ع(یوسف پاکدامنی و عفّت

 بسـیار  زنان هاي دسیسه و توطئه« که ساخت مؤکّد) اسمیه، إِنَّ، و إِنَّ ۀجمل( تأکیدي ابزار سه با را

 با گري وحیله با طنازي همواره دهد وآنان می قرار تأثیر تحت را آدمی قلب شدت به است، و ظریف

 هـا مآد بـا  مقابلـه  بـه  ابـزار  این از استفاده با اوقات از اي درپاره شیطان شوند، اما می روبرو مردها

  )169، ص 2ج: م2000بیضاوي، (» .خیزد برمی

  )29/یوسف. ()إِنَّک کُنت منَ الْخَاطئینَ(: 1-7

که مفیـد  » کنت«و استفاده از» إنّ«آید، و استعمال می حساب به مصر عزیز سخن هم این جمله

اشد که عزیز مصر در گناهکار بودن همسرش و پاکدامنی یوسف ب تقوي حکم است، بیانگر آن می

  . هیچ شکی نداشته است) ع(

  )37/ یوسف( )إِنِّی تَرَکْت ملَّۀَ قَومٍ الَّ یؤْمنُونَ بِاللّه وهم بِاآلخرَةِ هم کَافرُونَ(: 1-8

 نماید، و جلب خدا معرفت سمت به را خود زندانی دوستان توجه تا بود آن صدد در) ع(یوسف 

 را کافران وآیین شریعت او که نمود اعالم آشکار منظور این به و بکارد آنان دل در را ایمان نهال

 تأویـل  خداونـد  کـه  است این بر او جانب از تأکیدي این و باشد می بري آنان است واز کرده رها
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ـ  هـیچ  و دارد ایمـان  خدا به او که است، چرا آموخته وي به را آنان خواب  قایـل  بـرایش  ریکیش

  )140ص : طوسی، همان. (است تبرّي جسته کافران آیین از و شود نمی

1-9 :)یملنَّ عهدی بِکَیب50/ یوسف( )إِنَّ ر(  

 وي که ستا او در فراوان یهایتشهو نشود، بلکه اشتباه دچار و نکند گناه که نیست انسان، فرشته

 متعـال  خداوند که کند می تصور گناهکار اوقات، فرد اي هپار در ود نمای می وطغیان عصیان دچار را

 پروردگار«که باشدیم مطلب این بیانگر رفته کار هب آیه این در که تأکیدي. بخشایدنمی را او هرگز

 شـود  گنـاه  دچار خویش در حق کسی چهن چنا کند، و می پوشی چشم نفسانی هايوسوسه از متعال

  )178ص : بیضاوي، همان( .»بخشایدمی را کند، او اعتراف خود گناه وبه نماید واستغفار

  )97/ یوسف( )قَالُواْ یا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا کُنَّا خَاطئینَ(: 1-10

مـادام کـه سـیاق     کند، در صورت لزوم و چنان که قرآن تعبیري را همراه با تأکید ارائه می هم

مثالً بـراي داللـت بـر تأکیـد     . آورد می گونه اینا داشته باشد، آن را کمتر ر يکالم اقتضاي تأکید

» نون تأکید خفیفه« و» إن مخففه« ضعیف و با توجه به سیاق کالم و مقتضاي حال، اقدام به آوردن

  :باشد موارد زیر از این جمله می. کند می

مخففه، و به پدرشان » إن«با) ئینَوإِن کُنَّا لَخَاط( :در مقام اعتذار به وي گفتند )ع(برادران یوسف

شاید به ذهن انسان خطور کند که بهتر بود تعبیرها به عکس  .مشدده» إنّ«با) إِنَّا کُنَّا خَاطئینَ( :گفتند

بدي کرده بودند، لذا ضرورت داشت که  )ع(یوسف  طور مستقیم به هحالت موجود باشد، زیرا آنان ب

  .کردند، در حالی که نسبت به پدرشان چنین نکردند استفاده میمشدده » إنّ«براي تأکید بیشتر از

نظیرتـرین   تـرین و بـی   یابیم تعبیري را که قرآن بکار برده دقیق اما اگر کمی دقّت کنیم درمی

که از شـدت حـزن و فـراق و کارهـاي      -هنگامی که پدرشان را ) ع(است، زیرا برادران یوسف 

در حالت نابینایی دیدند، این وضـعیت، آنـان را بـر آن     -بود ناروایی که از سوي ایشان انجام شده

داشت تا با تأکید بیشتر مراتب اعتراف به خطا و معذرت خواهی خود را عنوان کنند، در حالی کـه  

بعد از جدایی از آنها از سوي خداوند مورد اکرام قرار گرفت و به مکانت و منزلتی رفیع  )ع(یوسف

گردید؛ دقیقاً عکـس   )ع(بزرگ براي یوسف يخیر أدي برادران او منشرسید، لذا حسد و ناجوانمر
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آشکار میان دو حالت وجود دارد و آنجا که نسبت به  یلذا تفاوت ،آنچه که براي پدرش اتفاق افتاد

  .پدرشان بیشتر احساس خطا و تقصیر کردند، آن گونه گفتند که گفتند

براي آنها از خداوند  )ع(یوسف  د آن است کهکن آنچه از سیاق آیات قرآن بر این امر داللت می

قَالَ الَ تَثْرَیب علَیکُم الْیـوم یغْفـرُ   ( :مغفرت طلبید، بدون اینکه برادرانش از او چنین چیزي را بخواهند

شـان  اما پدرشان براي آنها استغفار نکرد، گرچـه از پدر ) 92/یوسف(). اللّه لَکُم وهو أَرحم الرَّاحمینَ

: خواستند که برایشان استغفار نماید، بلکه فقط به آنان وعده داد که براي آنان طلب اسـتغفار کنـد  

 ).قَالَ سوف أَسـتَغْفرُ لَکُـم ربـی إِنَّـه هـو الْغَفُـور الـرَّحیم       .قَالُواْ یا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا کُنَّا خَاطئینَ(

  )98-97/ یوسف(

بـر  » سـوف « داللت زیرا! »سین«ة استفاده کرد نه از واژ» سوف«ةجالب این است که از واژ

به وضعیت ) ع(باشد که این خود دال بر عمق تأثّر یعقوب  می» سین«دورتر، بیشتر از داللت ةآیند

  .مسبب آن بودند )ع(باري است که برادران یوسف فاجعه

 او حـق  در که را گناهی نبود، زیرا کافی برادرشان مقابل در) ع(پسران یعقوب  آري، اعتراف

 وغمگـین  محزون را او چنان داد وآن قرار تأثیر به شدت تحت را نیز بودند، پدرشان شده مرتکب

 واشـتباه  گنـاه  به پدرشان برابر در داد، لذا دست از را چشمانش بینایی آن ۀنتیج که در بود ساخته

 برابر در که را اعترافی است حالی در ساختند، این مؤکّد) إنّ(با  را خود واعتراف نمودند اقرار خود

 ایـن  در ، و)وإِن کُنَّـا لَخَـاطئینَ  ( :ساختند تأکید، مؤکّد ابزار دادند، باسه انجام )ع(یوسف برادرشان

 بـرادران  کـه  اشـتباهی  اصـلی  قربـانی  .بیاندیشیم آن در باید که دارد وجود فراوان یظرافت مطلب

 فـراوان  رایزنیهـاي  از عمـد وپـس   و قصد روي از بود، آنان )ع(شدند، یوسف مرتکب )ع(یوسف

 آنـان  اصلی مقصود پدرشان وآزار اذیت که آن ببرند، حال از بین را )ع(یوسف که گرفتند تصمیم

 بـه  کـه  وعـذابی  اذیـت  نبودنـد، بلکـه   وي به رساندن آزار در صدد آنان دیگر تعبیري نبود، وبه

  .کردند )ع(یوسف با که بود کاري ۀنتیج در رسید )ع(یعقوب

 فراوان یشوکت و قدرت او به که شدند، در حالی روبرو )ع(با یوسف که جهت، زمانی همین به

 بـر جلـب   نمودنـد، و  خـواهی  عذر او از بگیرد، بسیار انتقام از آنان توانستیم بود، و یافته دست

 صـورت  مؤکّـد  طـور  هب شان عذرخواهی همچون آنان بودند، لذا، اعتراف حریص بسی وي رضایت

 نمودند، زیرا عذرخواهی )ع(فیوس از فراوان جهت نآ هب آنان که گفت بتوان شاید است، و گرفته
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 پوشـی  تسامح وچشم براي بیشتر پدري، از آمادگی وعاطفه شفقت سبب به پدرشان که دانستند می

 وآزار اذیـت  مـورد  بسی را او چوناشتند، ند انتظار زیاد از برادرشان امر را این است، اما برخوردار

  .بودند برآمده کشتنش صدد ودر داده قرار

 »أنَّ«ۀ وسیل به تأکید -2

 )59/ یوسف( )أَالَ تَرَونَ أَنِّی أُوفی الْکَیلَ وأَنَاْ خَیرُ الْمنزِلینَ(: 2-1

 با خت، طوريخود را شنا برادران جدایی، و دوري سالها بعد از) ع(یوسف حضرت آنکه از پس

 نمودید، من مشاهده که همانطور: (وگفت برگردند برادرشان با همراه بار دوم که نمود برخورد آنان

 اسـباب  و گذاشـتم  در اختیارتـان  را گندم نوع بهترین را دادم، و شما پیمانه ممکن وجه بهترین به

 بعدي ۀدر مراجع واستخ از آنان )ع(یوسف که زمانی خاطر همین به ).ساختم فراهم شما را آسایش

 قالب این را در داد، وترغیب قرار» وترغیب ترهیب«مورد را بیاورند، آنان خود را نیز با برادرشان

: ساخت مطرح گونه این را وترهیب.)همان( )أَالَ تَرَونَ أَنِّی أُوفی الْکَیلَ وأَنَاْ خَیرُ الْمنزِلینَ( :نمود بیان

بسیار مـؤثر   جهت آن از تهدید این ،)60/یوسف) (ه فَالَ کَیلَ لَکُم عندي والَ تَقْرَبونِفَإِن لَّم تَأْتُونی بِ(

 این توانستندیم )ع(یوسف نزد در فقط بودند، و تنگنا در غذا و آذوقه نظر از شدت به آنان که افتاد

 کرد، قطعـاً  می منع آنان از را اساسی کاالي این نیز )ع(یوسف چنانچه سازند و برطرف را خود نیاز

 اگر برادرشـان  که نمود تشویق را مؤکّداً آنان) ع(یوسف  خاطر همین بود، بهبار می فاجعه آثارش

  .داد خواهد گندم کامل به آنان صورت به دیگر بیاورند، بار خود با را

 »مفتوح الم«ۀ وسیل به تأکید -3

 )3/یوسف) (وإِن کُنت من قَبله لَمنَ الْغَافلینَ(: 3-1

 داستان از چیزي) ص(خدا رسول نماید که تأکید مطلب بر این خواست متعال خداوند که زمانی

که بر این مطلب تأکیـد   بود جهت نآ هب نمود، واین استفاده» تأکید الم«داند، ازیرا نم) ع(یوسف

مشـرکان،   اسـت، زیـرا   نداشته اطالعی هیچ داستان این از قرآن نزول قبل از) ص(نماید که پیامبر

 دیگـران  از را آن و است پیشینیان هايهافسان خود آورده، با او چه آن که ساختندمی متهم را پیامبر

 برایتان وحی قالب در را )ع(داستان یوسف از این که قبل« :است چنین آیه يامعن و است آموخته

 نیـز  بـه قلبـت   داسـتانی  نچنی نداشتی، واصالً از آن اطالعی هیچ و يبود خبربی آن یم، ازینما بیان
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باطـل،   توهمـات  این دفع جهت به این بر بنا)441، ص 2ج: م1993زمخشري، ( »بود نکرده خطور

 صـحت  بر که داد؛ امري قرار تأکید مورد را )ع(سرگذشت یوسف از پیامبر نداشتن اطالع موضوع

 تأکید از الم) لْغَافلینَلَمنَ ا(متعال در جمله  وخداوند.کند می داللت حضرت آن ادعاي وصدق نبوت

 خبر بی )ع(یوسف از داستان کلی طور به پیامبر که نماید تأکید مطلب این بر است، تا کرده استفاده

 اوقـات آدمـی   گـاهی  زیرا )ینَلاهالج نَملَ: (نفرمود متعال الزم به ذکر است که خداوند.است بوده

 بـا  در رابطـه  از مـردم  کثیري ةعد داند، مثالًینم چیزي آن ةباررد که حالی شنود، دریم را مطلبی

 نسـبت  کسی چه چنان دانند، امانمی چیزي زمینه آن در اند، اما شنیده را زیاد یمطالب اي هسته انرژي

 خطـور  او قلب به رابطه در آن چیزي مطلقاً که است معنی بدان خبر باشد، این وبی غافل مطلبی به

بسیار  آن به نسبت بودن جاهل با چیزي به نسبت بودن یی غافلمعنا بار به همین خاطر.است نکرده

  .است متفاوت

 تفصیل به سوره در این بود، اما غافل طور کلی به) ع(یوسف موضوع به نسبت) ص(پس، پیامبر

 پیـامبر  گفتـار از  ایـن  کـه  است بیانگر آن این است، و رفته سخن )ع(یوسف از داستان با دقّت و

  ).3/ یوسف( )بِما أَوحینَا إِلَیک هـذَا الْقُرْآنَ( :است گردیده وحی متعال اوندخد از جانب نیست، بلکه

 )8/یوسف) (إِذْ قَالُواْ لَیوسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِینَا منَّا(: 3-2

 براي نمودند، و مشورت یکدیگر با او برداشتن میان از چگونگی با رابطه در )ع(یوسف برادران

تراست،  محبوب ما پدرمان، از نزد در برادرش و )ع(یوسف«که کردند عنوان چنین خود رفتار توجیه

 ، و)لَیوسف( :ساختند است، مؤکّد» مفتوحه الم«از عبارت که» تأکید ادات«یک با را گفتار این و

 توجیـه  بـراي  )نَـا منَّـا  لَیوسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِی( :گفتارشان در تأکید ساختار از استفاده اصوالً

 تصـمیم  یک اتخاذ موجب که کنند؛ پیشنهادي می مطرح زودي به که است وغریبی عجیب پیشنهاد

 عللی و اسباب آنان اینربناب !است) ع(یوسف از شرّ شدن ازخالص عبارت شد وآن متهورانه خواهد

 بسی آنان تصمیم که آید نظر به چنین تا دادند قرار تأکید شد، مورد تصمیم این اتخاذ به منجر که را

 موضوع خاطر همین به .است شده آن اتخاذ به منجر زیاد یعوامل و ها انگیزه و است مقبول و معقول

لَیوسـف  ( :دادنـد  قـرار  تأکیـد  تأکید، مورد ادات یک را با )ع(یوسف به نسبت پدر فراوان محبت

 )إِنَّ أَبانَـا لَفـی ضَـالَلٍ مبِـینٍ    ( :وگفتنـد  نموده تر ا جدير موضوع ، سپس)وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِینَا منَّا
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اقْتُلُواْ یوسف أَوِ اطْرَحوه أَرضـاً یخْـلُ لَکُـم وجـه     ( :بگویند وتأملی وقفه هیچ بدون تا )همان/یوسف(

وگمـان  زعـم  بـه  -مؤکـد  دالیلـی  خود تصمیم نمودن عملی براي آنان واگر) 9/ یوسف) (أَبِیکُم 

 براي بنابراین .آمد نمی نظر به مقبول امري برادرشان کشتن پیشنهاد کردند، هرگز نمی ارائه -ویشخ

 شـود، مـورد   آن منجر بـه  که را اسبابی بایستمی وغریب، حتماً عجیب یتصمیم چنین به رسیدن

  .دهند قرار تأکید

 وجـود  ، بیانگر)ع(یوسف برادران در گفتار تأکید ابزار دو از استفاده که فکر کند شاید کسی

 فـردي  آنها، چنین ۀمجموع در میان آیا اما.است بوده آنان در میان» منکر«یا  و» متردد« نفر یک

 اینکه دلیل آوردند، به  بر زبان که بود گفتاري منکر آنان ۀاندیش و عقل! ؟ آري!است داشته وجود

وتَکُونُواْ من ( :شد خواهیم شایسته و صالح پلید، انسانهایی ۀنقش این اجرا درآوردن به از پس :گفتند

 بود، زیرا وتصمیمشان نیت مخالف آنان ۀاندیش و بنابراین، خرد )همان/یوسف( )بعده قَوماً صالحینَ

 این به صریح و به صورت واضح وآنان وشایسته نیست، جا آنان، به تصمیم که نمودند اعتراف خود

  .نمودند اعتراف موضوع

  »قسم«ۀ وسیل به تأکید -4

   )85/ یوسف) (تَذْکُرُ یوسف حتَّى تَکُونَ حرَضاً أَو تَکُونَ منَ الْهالکینَ ؤُقَالُواْ تَاهللا تَفْتَ(: 4-1

 توسـط  )ع(یوسـف  شـدن  خورده بر مبنی را فرزندانش ادعاي توانستنمی) ع(یعقوب حضرت

 و تعجب خاطر، آنان همین به .بود کرده را فراهم آنان شگفتی موجبات امر د وهمینگرگ، باورکن

 او را )ع(یوسف ةخاطر آوردن یاد به که نمودند آوردند وتأکید یکدیگر با) تاهللا(در عبارت  را قسم

 از بـه  حـال  همـان  در بازدارنـد و  عملـی  از چنین او را خواستند کار این ساخت، وبا خواهد نابود

 خداونـد  زمـانی کـه   و. نمودند تعجب برازا سال همه آن از پس )ع(یوسف نام و خاطره یادآوردن

 نماید، درحالی کـه  توصیف را )ع(یوسف به نسبت) ع(یعقوب شدید تأسف و تأثر خواست سبحان

 خـالی  جـاي  بودنـد  نتوانسـته  آنـان  زیـرا  -آمد می نظر به عجیب امري فرزندانش از نظر عمل این

 خداوند.نمودند بیان وغریب عجیب کامالً کلماتی با را حالت این -کنند پر پدر دل را در )ع(یوسف

 و )تَذْکُرُ یوسف حتَّى تَکُونَ حرَضاً أَو تَکُونَ منَ الْهالکینَ ؤُتَفْتَقَالُواْ تَاهللا ( :فرماید می آنان زبان از متعال

 به قسم حرف عنوان به کمتر) تاء(حرف  نمودند؛ زیرا استفاده قسم واژگان ترین وغریب عجیب از
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و  )بـاء ( حرف استعمال آن که دارد، حال کمتر سازگاري مردم عموم فهم و ذوق با رود و می کار

 از متعـال  خداوند سپس.است برخوردار بیشتر یاستعمال و شهرت از مردم عموم نزد قسم براي) واو(

 اهل در نزد) کان(فعل  نمود، زیرا کنند، استفادهمی منصوب و مرفوع را اسم که افعالی مشهورترین

 در میان) حرضاً( ةواژ نیز .است تر فراوان نیز آن واستعمال باشدیم) ؤُتَفْتَ(فعل  از مشهورتر بسی نف

 بنابراین .آید می نظر به تر غریب و روند، عجیبمی کار هب نابودي و هالکت براي که واژگانی سایر

 هر کدام است که دهش استفاده واژگانی است، از شگفتی و تعجب ابراز از حاکی که ساختار این در

 جایگـاهی  گیرنـد، از  می قرار استفاده مورد زمینه در آن که واژگانی سایر نسبت به خود و نوع در

 به تبدیل را قرآن که است ظرفیتهایی از یکی این ود نباش می برخوردار آور شگفت و متفاوت کامالً

  .است نموده تقلید غیرقابل و متعالی کامالً یمتن

 »مصدر«ۀ یلوس به تأکید -5

  )85/یوسف) (فَیکیدواْ لَک کَیداً(: 5-1

است،  متعدي ذاتاً فعل این آن که است، حال گشته متعدي )الم(حرف  ۀوسیل به) وایدکی(فعل 

 بسـیار  و اسـت  شده متعدي )الم(حرف ۀ وسیل ترساندن، به و در تهدید مبالغه و تأکید جهت به اما

ـ کَیِفَ« :شـود  گفتـه  که است از آن رساتر بسی اسلوب ندر ای موجود تأکید که است واضح  وكدیِ

 تـا  اسـت  شـده  اسـتفاده  ساختن متعدي براي» الم«ازحرف اینجا در که است شده گفته نیز .»اًیدکَ

 )253ص : تا عمادي، بی. (دباش بیشتر چینی توطئه و گري حیله معناي متضمن

 »مفتوحه الم و إنَّ تأکید؛ ابزار چند«ۀ وسیل به تأکید -6

 )8/ یوسف) (إِنَّ أَبانَا لَفی ضَالَلٍ مبِینٍ(: 6-1

) لفـی  در والم إنّ( :تأکید، مؤکّد، ساختند ابزار دو ۀوسیل به را خود ، گفتار)ع( یوسف برادران

 کـه  باشـد  داشـته  تردید و شک مطلب این در که نبود کسی )ع(یوسف برادران میان آن که حال

 نبود مطلب این منکر آنان از کسی نیز. است تر محبوب آنان رشان، ازپد نزد برادرش و )ع(یوسف

 اسـت در  آمـده  مؤکد صورت ساختار به چرا این پس .قرار دارد آشکاري گمراهی در پدرشان که

ساختار،  داشتند؟ در این نظر اتفاق موضوع بر آن همگی نداشتند، بلکه تأکید به نیازي آنان حالی که

 ایـن  کـه  کننـد  اشاره مسأله این به است، تا شده استفاده» مبین«ة ز واژا» گمراهی«توصیف براي
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 جلب براي است کار رفته به جا در این که تأکیدي و نیست مناسب پدرشان براي وضعیت و حالت

  )258ص : م1994آلوسی،. (تاس بیشتر توجه و اعتنا

6-2 :)واْ بِهبی أَن تَذْهزُنُنح13/ یوسف) (قَالَ إِنِّی لَی( 

 )لَیحزُنُنی(در » والم إنّ« تأکید از دو ابزار استفاده با که فرزندانش به )ع( یعقوب حضرت پاسخ

 تأکید بدون )همان) (وأَخَاف أَن یأْکُلَه الذِّئْب( ۀجمل حال است، در همان تأمل جاي است، بسی آمده

 از آثاري است، اما آمده فراوان کیدتأ با همراه اول ۀجمل چرا که پرسید باید بنا بر این .است آمده

  بینیم؟ نمی دوم ۀجمل را در تأکید

 شـدت  ببرنـد، بـه   بیرون خود با همراه ، او را)ع(یوسف برادران از این که) ع(یعقوب حضرت

 به پاسخ در )ع(یعقوب حضرت این که اول :باشد تواند می دو چیز امر این علت کرد، و نگرانی ابراز

 )ع(یوسـف  سرنوشـت  به نسبت ،)11/یوسف) (ما لَک الَ تَأْمنَّا علَى یوسف( :گفتند آنان که گفتار

 آنـان  به پدر بر این که مبنی را آنان گمان و ظن خواست کار این نمود و او با شدید نگرانی ابراز

 این کـه  است، نه نگران )ع( فیوس دوري و فراق از که نمود تأکید و سازد ندارد، برطرف اعتماد

 و حزن که نماید تأکید خواست این که دوم .برسانند او آسیبی به برادرانش باشد داشته را نآ ترس

 برنـد، و  می خود با او را آنان که است علت نه آب نیست، بلکه )ع(یوسف دوري سبب او به اندوه

  .دارند روا او به نسبت را بدي نوع هر این که براي شد خواهد اي مقدمه کار این این که

 خواهد نگران موضوع این از شدت به او که نمود تأکید موضوع بر این )ع(یعقوب رتحض پس

 و حزن پیدایش عامل آنان با )ع(یوسف رفتن برود، چرا که بیرون آنان با همراه )ع(یوسف بود که

: بـرد  خدا نزد به را شکایت آن )ع(یعقوب مدتی از بعد که چیزي شد؛ همان او خواهد شدید اندوه

  )86/ یوسف) (نَّما أَشْکُو بثِّی وحزْنی إِلَى اللّهقَالَ إِ(

 بیـان  تأکیـد  بـا  همراه» را گرگ توسط )ع(یوسف شدن خورده« موضوع) ع(یعقوب حضرت

 حضـرت  متعـال  خداونـد  افتـاد، زیـرا   نخواهد اتفاق چیزي چنین که داشت او اطمینان ننمود، زیرا

 و خـواب  در آینـده، تعبیـر   و دبو برگزیده شخوی آسمانی پیام و رسالت حمل را براي )ع(یوسف

 چنانچـه  داشـت و  خواهد ارزانی او به کامل صورت به را نعمتهایش آموخت و او خواهد به را رؤیا

 در ایـن  )ع(یعقـوب  گفتـار  یافت، بنابراین نمی تحقق موارد این از خورد هیچ کدام می او را گرگ
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 )ع(یوسف شدن خورده از ترس(موضوع  وجود، این این با اما .است گردیده بیان تأکید بدون زمینه

نـدارد،   اعتماد آنان به پدر بر این که مبنی را فرزندانش وگمان ظن تا نمود بهانه) را گرگ توسط

  !سازد ماندگار پدر در نزد را )ع(یوسف و افتد مقبول آنان در نزد بهانه این که نماید، باشد برطرف

  )14/ یوسف) (ذِّئْب ونَحنُ عصبۀٌ إِنَّا إِذاً لَّخَاسرُونَقَالُواْ لَئنْ أَکَلَه ال(: 6-3

 جـاي  بسی» )لخاسرون( در الم و لئن، إنّ« :است رفته کار هب آیه در این  که نفراوا تأکیدات

 )ع(یوسـف  شدن خورده«از پدر ترس ساختن طرف بر ۀدر زمین تأکید ادوات این ۀهم! است تأمل

 استفاده تأکید ابزارهاي از زمینه در این مفرط طور به آنان .است هشد به کار گرفته» گرگ توسط

  .بفرستد با آنان را )ع(یوسف و سازند فراهم را پدرشان خاطر اطمینان نمودند، تا

 و از فـراق  پدرشـان  نگرانـی  در برابر )ع(یوسف برادران که است این است شگفتی جاي آنچه

بدون هیچ توجهی گذشتند، اما به موضـوع   -است شده بیان مؤکد صورت به که -)ع(یوسف دوري

که به صورت غیر مؤکّـد وارد شـده اسـت     –توسط گرگ  )ع(نگرانی پدر از خورده شدن یوسف

 زمینـه  در ایـن  رازي فخـر  ).قَـالُواْ لَـئنْ أَکَلَـه الـذِّئْب ونَحـنُ عصـبۀٌ      ( :وگفتنـد  دادند نشان واکنش

است؛  جزا مستلزم» إن شرطیه«که است آن بیانگر) ئبالذِّ هلَکَأَ نئلَ(در » الم«تأکید حرف:گوید می

 اسـت  شده وارد جهت نه آب» الم«بود، واین خواهیم زیانکاران از ما افتد اتفاق واقعه این اگر یعنی

» الم«ایـن :گویـد  مـی  زمخشري نیز) 426، ص 6ج: م1997رازي، ( .نماید تأکید استلزام بر این که

 بخورد او را گرگ خدا اگر به قسم «:بود خواهد چنین آن تقدیر که است انیپنه قَسم وجود بیانگر

  )449ص : زمخشري، همان( .»بود خواهیم زیانکار ما

 از آنان که باشد خاطر نه آب شاید )ع(یوسف برادران سوي از تأکید ابزار همه این کارگیري به

بودند،  رسیده توافق به وي برداشتن سر راه از چگونگی بر و نموده چینی توطئه )ع(یوسف براي قبل

 جانـب  از احتماالً یا بخورد، و را وي گرگ که نمود ترس ابراز )ع(یعقوب حضرت که هنگامی و

 منظور به برادران که نیست معقول نمودند، زیرا استفاده تأکید برسد، از چند ابزار او به آسیبی آنان

بـه توافـق    )ع(خالص شدن از شر یوسف ةنحو او و نگرانیهاي نمودن برطرف و پدر تۀخواس تأمین

 !گویند توافق نداشته باشند برسند، اما بر آنچه که در نزد پدر می
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  )30/ یوسف) (مبِینٍ إِنَّا لَنَرَاها فی ضَالَلٍ(: 6-4

 بـه  را )ع(یوسـف  که زنی .است مصر وزیر همسر رفتار از شدید تعجب ابراز بیانگر گفتار این

 نـوع  ایـن  از حال طبیعت به زن آنکه حال.نمود نامشروع درخواست وي از و دخوان فرا خود طرف

 جـاي  آیـا .شـود  درخواسـت  وي از زمینه این در دهدمی ترجیح و کند می پرهیز حدودي تا کارها

 عاشقانه ةمراود خود خانه خادم با دارد قرار اجتماعی موقعیت از سطح این در که زنی نیست تعجب

إِنَّا لَنَرَاها فی ضَالَلٍ ( !دنه پا زیر را خود اجتماعی و خانوادگی عالی موقعیت و عظمت باشد، و داشته

 شده خارج عقالنیت شاهراه اززیرا ببینند،  آشکار گمراهی را در او اطرافیانش که جاست به و) مبِینٍ

 !دنه نمی وقعی او به که است شده اي برده عاشق نموده، و هموار برخود را وعار وننگ

 )51/ یوسف) (أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسه وإِنَّه لَمنَ الصادقینَ(: 6-5

 خود گناه نمود، او به سؤال مصر عزیز همسر از) ع(فیوس موضوع با رابطه در پادشاه که زمانی

 اعتراف سیاق در است، زیرا آمده تأکید بدون جمله این و) أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسه: (وگفت نمود اعتراف

  .ندارد لطفی مواردي، هیچ چنین در تأکید از استفاده بالغی نظر از است، و شده آورده گناه به

 والم إنّ« :اسـت  شده استفاده تأکید ابزار دو از اینجا در و) وإِنَّه لَمنَ الصادقینَ( :افزاید می سپس

 و نمایـد  دور وي از را اتهامی نوع هر و نماید پافشاري) ع(یوسف برائت و بر صداقت تا» لمن در

 )24/یوسـف ( )وهم بِها لَوال أَن رأَى برْهـانَ ربـه  (در آیه  که را ي»هم«موضوع نوعی به مطلب این

 سـازند و  برجسـته  را آن تـا  کننـد  مـی  تالش شکّاکان از برخی که موضوعی کند؛ همان می ابطال

 جانب از مؤکد و قاطع بسیار شهادت این و نمایند تأویل و عبیرت را آن خواهند می خود که گونه آن

  .است بوده دور وعاري عیب هر از و بوده پاك گناهی هر از) ع(یوسف که است زن آن

6-6 :)وءةٌ بِالسارألَم ی إِنَّ النَّفْسرِّئُ نَفْسا أُبم53/یوسف) (و( 

 نفس که است این ،شده استفاده» ألمارة در الم و إنّ«تأکید ابزار دو از جمله در این اینکه علت

 کار بابت صریح عذرخواهی و واضح بسیار اعتراف یک این دهد، و می دستور بدي به آدمی، بسیار

 و اراده از خارج کار این که نمود تأکید است، و گرفته صورت مصر عزیز همسر از که است زشتی

 دادن سوق و بدیها به تشویق به نفس توصیف در ستا خواسته او که همچنانت، اس بوده او رةسیط

  .با این کار تا حدودي از سنگینی بار گناه واشتباه خود بکاهد و ورزد پرتگاه، مبالغه سمت به
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 )61/ یوسف) (قَالُواْ سنُرَاوِد عنْه أَباه وإِنَّا لَفَاعلُونَ( :6-7

 از )ع(یوسف ببرند، اما کنعان به را گندم از بارهایی تا کنندمی سفر مصر به )ع(یوسف برادران

 وعده وي به نیز بیاورند، آنان خود با را نیز) بنیامین( برادرشان برگشتند که دوم بار خواهدمی آنان

 دمؤک» نَلواعفَلَ در والم إنّ«تأکید ابزار دو با آنان ةوعد)سنُرَاوِد عنْه أَباه وإِنَّا لَفَاعلُونَ: (وگفتند دادند

 سـرپوش  بـراي  داشتند، و می بیان مؤکد صورت به را خود هاي وعده تمامی معموالً آنان.است شده

 آنچه به نسبت خود دل کردند، زیرا در  می استفاده وروشی اسلوب بر منویات خود، ازچنین گذاشتن

  .بودند مردد ،دادند می وعده که

 )70/یوسف) (إِنَّکُم لَسارِقُونَثُم أَذَّنَ مؤَذِّنٌ أَیتُها الْعیرُ (: 6-8

او  اجـازه  بـا  و )ع(یوسـف  جانب از فریاد آن آیا که است این اشدب می مطرح اینجا که سؤالی

 بـه  را کسانی این گونه پیامبري که است سزاوار است، چگونه مثبت جواب نه؟ اگر یا شد برآورده

 تهمتـی  از و نشد منکر را آن ت، چرااس منفی پاسخ واگر 1د؟بزن تهمت آنان به و سازد متهم دزدي

 وي همکاران و» مؤذن«سوي از ندا این که است این جواب! د؟ننمو بیزاري زدند، ابراز آنان به که

 جز وبه -را نیافتند وآن برآمدند پادشاه قیمتی ۀپیمان طلب در آنان که زمانی است، زیرا شده سرداده

 )487 -486ص : رازي، همان. (اند دزدیده را آن آنها که بردند گمان-نبود آنجا دیگري کس آنان

 )82/ یوسف) (واسأَلِ الْقَرْیۀَ الَّتی کُنَّا فیها والْعیرَ الَّتی أَقْبلْنَا فیها وإِنَّا لَصادقُونَ(: 6-9

 واسأَلِ( :گفتند خاطر همین نبودند، به اعتماد مورد اصالً پدر نزد )ع(یعقوب فرزندان حقیقت در

بـراي   است، اما شده استفاده تأکید ابزار دو از که هر چند) وإِنَّا لَصادقُونَ(آنان  ۀگفت در و) الْقَرْیۀَ

 خـاطر  همین کند، بهنمی باور حرفهایشان به پدر که دانستند می آنان و نبود، جلب اعتماد پدر کافی

 کنعان به آنان با که وکاروانیانی ندداشت اقامت در آن که شهري اهالی حتی او اقناع براي بایستمی

 .سازند همسو و همراه بودند، با خود برگشته

 )94/ یوسف) (قَالَ أَبوهم إِنِّی لَأَجِد رِیح یوسف لَوالَ أَن تُفَنِّدونِ(: 6-10

کرد،  حرکت شام سوي به مصر از کاروان که زمانی و شد سپري دیگري از پس یکی حوادث

 :فتگ-دهند نسبت خردي بی او را به که داشت را آن ترس اینکه رغم وعلی -کدمؤ صورت به پدر
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)فوسی رِیح شـاد  )ع(یوسـف  دیـدار  بـه  او را سـبحان  خداونـد  کـه  داشت ایمان زیرا) إِنِّی لَأَجِد 

 گفتـه  قـبالً  سازد، زیرا می بود، محقّق دیده کودکی دوران در فرزندش که را یاییرؤ گرداند، و می

  ).ونَمعلَتَ الَ ام اهللاِ نَم معلَأَ و( :بود

 »جارومجرور وتقدیم فعل وتکرار إنَّ«ۀ وسیل به تأکید -7

 )4/یوسف) (یا أَبت إِنِّی رأَیت أَحد عشَرَ کَوکَباً والشَّمس والْقَمرَ رأَیتُهم لی ساجِدینَ(: 7-1

 از زمینه این در بود و دیده که گذارد می یخواب جریان را در ، پدر)ع(یوسف حضرت گونه این

 تکـرار  را دو بـار » دیـدن «فعل برد، سپس کار را به» إنّ«حرف نمود؛ ابتدا تأکید استفاده نوع چند

 مؤکـد، در  گفتار این.داشت مقدم» ساجدین«بر را» لی«مجرور جار و نیز و» رأیتهم -رأیت«:نمود

 رود مـی  تـرس آن  که انگیزشگفت یاست؛ موضوع شده وارد ناآشنا و نامألوف امري از سخن باب

 تأکیـد  اسلوب با یاؤر خاطر، بیان شود، به همین تردید و شک دچار آن راستی و صدق در شنونده

ـ  )ع(یعقـوب  حضـرت  احتمـاالً  که را شکی تا است گشته همراه» رأیتهم -یترأ«  گرفتـار  نه آب

 بپـردازد، واز  خردسالش فرزند رویاي تعبیر به تردیدي و هیچ شک بدون سازد، و شود، برطرف می

  .نکند بازگو برادرانش براي را تا جریان بخواهد وي

 »مخففه و الم مفتوحه إن«ۀ وسیل به تأکید -8

  )70/یوسف) (وإِن کُنَّا لَخَاطئینَ(: 8-1

 داشتند، ومالحظه ابراز) ع(یوسف به خطاب را است، وآن) ع(یوسف برادران به متعلق سخن این

 بـه  خطـاب  نمودنـد، امـا   استفاده» إن مخففه«واز) ئینَاطخَلَ انَّکُ وإن: (گفتند به او آنها که شود می

 کـه  کند تصور چنین آدمی نمودند، شاید استفاده» مشدده إنَّ«واز) ئینَاطخَ انَّکُ انََّإِ: (گفتند پدرشان

 بـدي  او به نسبت قیماًمست که )ع(با یوسف رابطه در شود؛ یعنی عوض تعبیر دو این جاي بود بهتر

باشد، بر  بیانگر عذر خواهی آنان بیشتر تا نمایند استفاده» إنّ مشدده«از بایست بودند، می داشته روا

 تعبیريِ این اسلوب که یابیممی در کنیم دقت اگر اما.بردند کار به پدرشان براي که تعبیري عکس

دل  شدید، و اندوه و حزن هنگامی که )ع(فیوس برادران است، زیرا متناسب وکامالً نظیربی ،قرآن

 وضعیت، آنان نمودند، این بود، مشاهده )ع(یوسف فراق محصول که را پدر شدن کور و شکستگی

 بـرعکس . نماینـد  اعتـراف  خویش گناه به و بکنند خواهی عذر او از قلب از ته تا داشت بر آن را
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 ومنزلتـی  داد قـرار  واکرام تفقّد مورد او را حادثه آن پس از خداوند که برادرشان ووضعیت حالت

صالح سـامرایی،  . (برسد او به خیر کثیري شد تا سبب آنان کار شرّ کرد، واین عطا او به رفیع بس

  )147-146ص : همان

 وي از برادرانش این که بدون )ع(یوسف گذارد؛ زیرامی صحه موضوع بر همین نیز قرآن سیاق

تَثْرَیب علَیکُم الْیوم یغْفـرُ اللّـه لَکُـم وهـو أَرحـم      ال : (وگفت دنمو مغفرت آنان دعاي بخواهند، براي

 طلـب  آنـان  نمودنـد، بـراي   او درخواست از این که وجود با پدرشان اما ،)92/یوسف) (الرَّاحمینَ

. نَا ذُنُوبنَا إِنَّا کُنَّا خَـاطئینَ قَالُواْ یا أَبانَا استَغْفرْ لَ( :داد را کاري چنین ةوعد آنان به ننمود، بلکه آمرزش

یمالرَّح الْغَفُور وه إِنَّه یبر رُ لَکُمتَغْفأَس فودر آینده که داد وعده آنان به ، و)98 -97/یوسف) (قَالَ س 

» سوف«ةواژ از تعبیر این در که است این باشدمی تأمل جاي که آنچه .نمود خواهد برایشان استغفار

 حقیقـت  ایـن  بیـانگر  باشد، ومی دورتر آینده براي» سوف«و» سین«ة واژ نه از است شده تفادهاس

  .است بوده وعمیق شدید یعقوب بسی قلبی تألّم و )ع(یوسف فراق که است

 »وتقدیم جار ومجرور مفتوحه والم إنَّ«ۀ وسیل به تأکید -9

9-1 :)نَّا عالَ تَأْم ا لَکانَا ما أَبونَقَالُواْ یحلَنَاص إِنَّا لَهو فوس11/ یوسف) (لَى ی(  

 پدر نزد به افکنند، همگی چاه به را برادرشان که رسیدند توافق به )ع(یوسف برادران زمانی که

) یا أَبانَا ما لَک الَ تَأْمنَّا علَى یوسف: (وگفنتد بفرستد آنان با را )ع(یوسف تا سازند قانع او را تا رفتند

 اما) له( جارومجرور وتقدیم )لناصحون( در والم إنّا«:دارد وجود تأکید ابزار چند آنان گفتار این رود

! د؟باش می تأکید ابزار همه این از استفاده نیازمند برادرشان براي نصیحتگري بر مبنی آنان ادعاي آیا

 بود کرده مشاهده آنان را از مسائلی )ع(بیعقو دارد، زیرا وجود ابزار چندین از استفاده به نیاز !يآر»

  )285، 5ج: م1983اندلسی، (.»بود ساخته فراهم او را اعتماد وعدم نگرانی موجبات که

 ) 12/ یوسف) (أَرسلْه معنَا غَداً یرْتَع ویلْعب وإِنَّا لَه لَحافظُونَ(: 9-2

 نیـازي   آیا و اند،هکرد فادهاست تأکید ابزار دو از هم تعبیري اسلوب این در) ع(برادران یوسف

» جارومجرور تقدیم و )ونظُافحلَ( در والم إنّ«ۀوسیل به را برادرشان از حفاظت موضوع آنان که بود

 براي) حفظ -نصح( غمخواري و دلسوزي و )ع(یوسف از نگهداري ادعاي در حقیقت! د؟کنن مؤکد

 ادعا دو این منکر )ع(یعقوب که باشدمی حقیقت این است، بیانگر شده ابراز مؤکد صورت به او که
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 کرده حاصل اطالع نوعی به موضوع این از )ع(یوسف برادران که رسدمی نظر به است، وچنین بوده

 اسـتفاده  تأکید ابزار همه این از نتیجه ندارد، در اعتماد آنان به پدرشان که داشتند اطمینان بودند، و

ف  ( نماید، وعبارت باور را آنان وسخن سازند قانع را وي تا نمودند وسـلَـى ینَّا عالَ تَأْم ا لَکبـه ) م 

 خود گفتار در اینجا که کنیممی مشاهده و ندارد، اعتماد آنان به پدرشان که است آن بیانگر خوبی

» إنّ«کارگیري به اسمیه و جمله از و داده، قرار تأکید کالم، مورد ساختن مؤکد راههاي انواع با را

 ومهـارت  زیرکی با تا نمودند بر خبر، استفاده» له«تقدیم و» همه نگهداري به و حفظ«اسناد دادن و

 بودنـد، و  متهم پدرشان نظر از) ع(یوسف برادران بنابراین. آوردند دست به را خود خاص، مقصود

  .دادند قرار تأکید مورد را خود گفتار این گونه خاطر همین به بودند، و برده پی مطلب این به خود

 )63/یوسف) (قَالُواْ یا أَبانَا منع منَّا الْکَیلُ فَأَرسلْ معنَا أَخَانَا نَکْتَلْ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ(: 9-3

 و بفرسـتد  آنان با همراه را بنیامین تا خواستند وي و از برگشتند پدر نزد به )ع(یوسف برادران

 بردن بیرون هنگام به که است اي وعده همانند) لَه لَحافظُونَ إِنَّا و( :دادند پدر بار به این که اي وعده

قَالَ هلْ آمنُکُم ( :بود این گفت آنان به ) ع(یعقوب که اولین چیزي بنابراین .دادند او به )ع(یوسف

آن  را که اي هوعد دیگر یک بار نیست که وبد )64/یوسف) (علَیه إِالَّ کَما أَمنتُکُم علَى أَخیه من قَبلُ

یا أَبانَا ما لَک الَ تَأْمنَّـا علَـى یوسـف وإِنَّـا لَـه      ( :گفتند آوریم، آن گاه که یاد دادند، به پدر به زمان

، )وإِنَّـا لَفَـاعلُونَ   قَالُواْ سـنُرَاوِد عنْـه أَبـاه   (، )أَرسلْه معنَا غَداً یرْتَع ویلْعب وإِنَّا لَه لَحافظُونَ(؟ )لَنَاصحونَ

را  بـدي  شـرّ و  همواره که کسانی گیري  موضع است ، این)فَأَرسلْ معنَا أَخَانَا نَکْتَلْ وإِنَّا لَه لَحافظُونَ(

 به دیگران اینکه بینند، ومی ههشب و شک در موضع خود را همیشه کسانی پرورانند، چنین می دل در

لَنْ أُرسلَه معکُم حتَّى تُؤْتُونِ موثقاً مـنَ  : (فرمود )ع(یعقوب حضرت خاطرهمین  به.ندارند اعتماد آنان

اطَ بِکُمحإِالَّ أَن ی ی بِهلَتَأْتُنَّن ایـن کـه   بـه  اسـت  ضمنی اعتراف یک شاید این و ،)66/یوسف) (اللّه 

ـ  و بغـض  بنیامین همچـون  به نسبت فرزندانش ۀوکین بغض که دانستمی )ع(یعقوب حضرت  ۀکین

داشـت، همچـون    بنیـامین  سرنوشـت  از که ترسی خاطر همین نیست، به )ع(یوسف به نسبت آنان

  .داشت )ع(یوسف ةآیند به نسبت که نبود ترسی
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 »الم مفتوحه وضمیر فصل و إنّ«ۀ وسیل به تأکید -10

10- :)فوسی لَأَنت 90/یوسف) (قَالُواْ أَإِنَّک( 

 استفاده تأکید براي» )لَأَنت(الم در  و إنّ«ابزار از دو خود گفتار در ،)ع(یوسف برادران بار این

 بودنـد  آن نیازمند آنان آیا که بپرسیم از خود را سؤال این کنیم و تأمل يمقدار باید اینجا .نمودند

 موضـوع  در واقـع ! نیست؟ جز برادرشان کسی مصر عزیز که دریابند و کنند مطرح را پرسش این

 تر مهم آنان، امري توسط )ع(یوسف بازشناسی و )ع(بیعقو فرزندان خبريوبی تغفل شدن برطرف

هلْ علمـتُم مـا فَعلْـتُم بِیوسـف     : (باشد شده حاصل )ع(یوسف حضرت پس از سؤال  که است آن از

 شبهه و شک این بایستیشده م مطرح دیگر، سؤال عبارت به ،)89/یوسف) (وأَخیه إِذْ أَنتُم جاهلُونَ

اسـت،   مصـر مانـدگار شـده    که نزد عزیز) ع( یوسف برادرشان که کند ایجاد برادرشان در دل را

 شـکی ! نیفتـاد  اتفـاق  چیزي چنین اما .است بازگو کرده را برایش خود شدن افکنده چاه به داستان

 کـرده  را مشاهده )ع(یوسف به شباهت از مصر آثاري عزیز ةدر چهر )ع(یوسف برادران که نیست

 و عالمـت  هـیچ  شدند، زیرا آن منکر سرعت به و انگاشت بعید را امري چنین آنان عقل بودند، اما

  .نداشت وجود موضوع این بر دالّ اي نشانه

 و) ع( یوسـف  میـان  دیـدار  اولین توصیف در که گردیمبر می متعال خداوند ةفرمود به اکنون

 حـاال  ،)58/یوسـف ) (لُواْ علَیه فَعرَفَهم وهم لَه منکرُونَوجاء إِخْوةُ یوسف فَدخَ: (است آمده برادرانش

 که-سیاق، انکار ودر ایناست؟  معنایی چه حامل) وهم لَه منکرُونَ(عبارت ببینیم و کنیم تأمل کمی

 انکار، همان که معناست بدان این وآیا! ؟است معنایی چه داراي -شدبا می شناخت و معرفت متضاد

 اساس، مراد وبر این! ؟آمده است) وهم لَه منکرُونَ(در تفسیر است، آن گونه که شناخت عدمو جهل

 )83/ نحل) (یعرِفُونَ نعمت اللّه ثُم ینکرُونَها: (چیست متعال خداوند فرموده این از

 و.اسـت »کـردن  شـک «حداقل ویا» شناختن«مقابل ۀنقط» انکار«گفت که توان می قطع طور هب

 عزیـز  کـه  نمودنـد  او احساس با دیدار اولین هنگام به )ع(یوسف برادران که رسدینظر م به چنین

شدند،  آن منکر و نمودند بیرون خود ذهن تصور را از این دارد، سپس برادرشان با شباهتهایی مصر

 حضـرت  هنگـامی کـه   و .باشـد  آنان تصورات ذهنی مؤید که نداشت وجود ايقرینه هیچ چرا که

 )89/یوسف) (قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف وأَخیه إِذْ أَنتُم جاهلُونَ: (نمود سؤال آنان از) ع(وسفی

 را آن قـبالً  کـه  موضـوعی  شد، و تداعی بودند، برایشان تصور کرده خود ذهن در قبالً که آن چه
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 قـرار  وي در محضـر  که کس آن ندنمود حاصل یقین پذیرفتند، و خود ذهن بودند، در منکر شده

 .است )ع(یوسف برادرشان همان دارند

 آنـان  بـود، انگـار   نهفته نیز آنان، جواب سؤال ودر بطن) أَإِنَّک لَأَنت یوسف( :گفتند بنابراین

: گفـت  بلکه نداد،» آري«با را جواب خاطر همین به» !؟نیست چنین یوسف هستید، آیا شما«گفتند

)و فوسنَاأَنَاْ یلَیع نَّ اللّهم ی قَدـذَا أَخ90/یوسف( )ه.(  

 »شأن وضمیر إنّ«ۀ وسیل به تأکید -11

 .)همان) (إِنَّه من یتَّقِ ویِصبِرْ فَإِنَّ اللّه الَ یضیع أَجرَ الْمحسنینَ(: 11-1

 نمود، تأمـل  رادای برادرانش تربیت و تعلیم باب در که) ع(یوسف گفتار این در باید جا این در

 کسی که«کند؛می ایجاد تنگاتنگ ارتباط یک نتایج و مقدمات ، او میان)إِنَّه من یتَّقِ ویِصبِرْ( :کنیم

 را نیکوکـاران  پـاداش  و اجر خداوند حتماً«پس) است مقدمه این(کند،  پیشه پرهیزگاري و تقوي

 سخنانی یاد به ، ما را)ع(یوسف سخنان از این فراز و .)است آن نتیجه  هم این(، »گرداندنمی ضایع

 و ).إِنَّه ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّه الَ یفْلح الظَّالمونَ( :نمود ایراد مصر عزیز همسر محضر در که اندازدمی

 اساسـی  ة، آن قاعـد »عـدالت «تـا  هسـتیم،  نتیجه و مقدمه ساختن مؤکد از ناگزیر حالت دو در هر

ـ  تأکیـد  بدون نتیجه یا و مقدمه از یکی چنانچه گیرد، و قرار تأکید مورد خداوند شریعت بـود،  یم

  .رفتمی میان از آنها توازن میان

 »وقد مفتوحه الم«ۀ وسیل به تأکید -12

12-1 :)بِه تمه لَقَد24/یوسف) (و(  

 به هشد تأکید ۀجمل بود، و داشت، مصر سر در که اينقشه اجراي همچنان بر مصر عزیز همسر

 موضـوع  ایـن  کـه  است آن است، بیانگر شده حذف آن یک قَسم قبل از در واقع که) لقد( ۀوسیل

 قصـد  حقیقـی  صورت مصر، به عزیز همسر این که است، و افتاده اي اتفاق شبهه و شک هیچ بدون

ه  (الهی فرموده این اما.است نموده )ع(یوسف بــانَ ررْهأَى بال أَن را لَوبِه مهاز را موضـوع  ایـن ) و 

  :کند می نفی) ع(یوسف حضرت از دوجهت

 ع(یوسف جانب از وجه هیچ به» کردن قصد« موضوع که استآن بیانگر  »لوال«ة واژ وجود( 

 و ،)432ص : م1993زمخشـري،  ( جـواب اسـت   امتناع براي» لوال«زیرا  است، نگرفته صورت
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 نیست معنی نآ ه ب اصالً» شدمی خشک زراعت ۀ هم باریدنمی باران اگر« :گوییممی زمانی که

 این به) وهم بِها لَوال أَن رأَى برْهانَ ربه: (فرمایدمی که خداوند است، و شده زراعت خشک که

 .است نگرفته صورت ابداً و اصالً )ع(یوسف از جانب» نمودن قصد« که است معنا

 مصر عزیز همسر به مربوط که ، آنجااست شده وارد صورت دو به آیه در این» قصد« موضوع 

 کـه  است آن بیانگر این ، و)هبر انَرهب يأَر نأَ اولَلَ اهبِ مه و( است آمده تأکید با است، همراه

تأکید،  با همراه اولی داشتند، چرا هم با شباهتی ندارند، واگر یکدیگر با شباهتی موضوع دو این

 !؟است آمده تأکید بدون دومی و

12-2 :)مصتَعفَاس هن نَّفْسع دتُّهاور لَقَدو یهی فتُنَّني لُمکُنَّ الَّذفَذَل 32/یوسف) (قَالَت( 

بودند،  داده قرار سرزنش مورد )ع(یوسف با بر مراوده او را که زنانی انظار در مصر عزیز همسر

 زنـان  آن برابر او در! آري.سازد عملی )ع(یوسف با در رابطه را خود تصمیم که نمود جزم را عزم

ـ لَ و( :است خوانده خود به را )ع(یوسف و داشته حقیقت چیزي چنین که نمود اعتراف مؤکدانه  دقَ

رداوته نَ نعع(یوسف به زنان آن شدن شیفته زیرادرید،  را حیا ةپرد آنان برابر در گونه واین) هفس( 

 .دید خود کار براي توجیهی را

 انَأَ( :نماید می اعتراف موضوع این به حیا و حجب از نوعی مصر، با پادشاه در برابر زن، همین اما

راودته نَ نعفسعشـق  به زنان آن محضر در مؤکد صورت به که داد جرأت خود به زمانی ، و او)ه 

 او کـه  نمودند اعتراف آنان دید، و )ع(یوسف شیداي و شیفته را آنان که نماید اعتراف )ع(یوسف

 خـاطر  همـین  به .دانستند محق کامالً کار این به اقدام در را او معذور است، و کامالَ زمینه این در

  .ندید خود روي تأکید، پیش ابزار از استفاده براي را مانعی مصر، هیچ عزیز همسر

 تأکیـد  است، بـدون  شده ارائه عزیز در محضر که عزیز مصر همسر سخن که کنیممی مالحظه

 بـا  همـراه  کـالم  که است حال آن سیاقی، مقتضی و جایگاه چنین که است در حالی ینباشد، ا می

کالم،  ساختن مؤکد از هدف که است واضح بسیارچیست؟  کار این حکمت پس.شود آورده تأکید

 آن چنـان  خبر این شنیدن با مصر عزیز است، اما مخاطب انکار یا و تردید و شک ساختن طرف بر

 همسرش نکرد، و پیدا را همسرش سخنان به کردن شک و اندیشیدن رصتف که شد مبهوت و مات

 او با است نداده روي اتفاقی هیچ که انگار خوفی، و و ترس هیچ بدون  و نفس به اعتماد با خواست

 مـتهم  جایگـاه  را در کرد، خودمی استفاده تأکید ابزارهاي خود، از گفتار در چنانچه و کند صحبت
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 بلکـه  شـود،  چنـین  خواسـت نمـی  او آن کـه  کند، حال دفاع خویشتن از یستبامی و داد می قرار

 نفی و خود از دفاع براي که سازد؛ متهمی متهم را) ع(یوسف و بنشیند مدعی جایگاه در خواست می

 مدعی که کس آن« :اندگفته قدیم از و .شودیم متوسل زیادي وقسمهاي سوگند وارده، به اتهامات

انصاري، ( »بخورد قسم باید است ايقضیه منکر که کس آن نماید، و ارئه یمدرک و دلیل باید است

  )98، ص 4ج: م2000

 نـداده، و  اهمیت زمینه این در همسرش گیريموضع به چندان مصر عزیز همسر رودمی احتمال

 بـه  نیـازي  خاطر همین به! یانه هست وي وپاکی برائت به معتقد ایشان که نبوده است مهم برایش

 که اتفاقی از پس زن این که است آن ادعا این صحت شاهد .ندیده است تأکید ابزارهاي از هاستفاد

نمـود،   درخواست او از دربار زنان در جمع آورد، و روي )ع(یوسف سمت به افتاد، مجددآً کاخ در

 هرگـز  داشـت  از وي ترسی چنانچه شود، و قایل همسرش براي اعتباري و وزن هیچ این که بدون

  .کردنمی تکرار را ملع این

 را خـود  و) هی راودتْنی عن نَّفْسی: (فرمود تأکیدي هیچ بدون) ع(یوسف  حضرت حال هر به

او  مصـر  عزیز همسر آنچه را که کند، و دفاع خویشتن از که ايگونه نداد؛ به قرار متهم جایگاه در

 ات خـانواده  بـه  نسـبت  بدي نیت هیچ « :نگفت مثالً و نکرد، نفی خود از بود ساخته متهم نه آب را

 کامـل  نفـس  بـه  با اعتماد نمود، و استفاده مشابه روش همان اتهام، از رد منظور به بلکه» ماهنداشت

 .)هی راودتْنی عن نَّفْسی: (گفت

 که )ع(یوسف پیراهن جز به مدرکی هیچ سازند، ومی متهم را یک دیگر هر دو طرف اینربناب

 نظر به کرد، چنینمی استفاده مدرك این از )ع(یوسف اگر ندارد، اما ده است، وجودش پاره پشت از

 وي از مـدرك  ایـن  کـه  داشـت  وجود آن احتمال حتماً کند، و می دفاع خودش از دارد او آمدمی

 از کـه  شـخص  ایـن  شهادت و )26/یوسف) (وشَهِد شَاهد منْ أَهلها(جهت  همین به.نشود پذیرفته

 )ع(هاي یوسف گفته تمامی نمود، و نقض را زن آن ادعاهاي بود، تمامی مصر عزیز همسر ننزدیکا

  .نمود دور او از را اتهامات ۀهم کرد، و اثبات را

 )111/یوسف( )لَقَد کَانَ فی قَصصهِم عبرَةٌ لِّأُولی األَلْبابِ(: 12-3

 تـرین  مهـم  شاید دارد، و وجود عبرت و پند داستان این در که فرماید تأکید می متعال خداوند

 به چاه عمق از را) ع(یوسف که خداوندي :باشد این شودمی گرفته داستان این از که عبرت و نتیجه
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 و عـزت  نیز بـه  را) ص(محمد  تواندیشک م بدون بخشید، رهایی زندان از او را رساند، و ماه اوج

 در تـا  اسـت  پیـامبر  دلداري و تسلیت واقع در این و .دهد یاري را دینش برساند، و رفیعی جایگاه

 .باشد پا بر جا و استوار وسختیها مشکالت با مواجهه

 »ثقیله ونون مفتوحه الم«ۀ وسیل به تأکید -13

  .)15/یوسف) (وأَوحینَا إِلَیه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هـذَا وهم الَ یشْعرُونَ(: 13-1

 بشارت واو را شودمی  نازل الهی وحی حال همان در و رسدمی فرا) ع(وسفی افکندن چاه به لحظه

 الم که محذوف قسم ۀوسیل به بشارت و مژده این.رهاندمی تنگنا این واز دهدمی نجاتش که دهدمی

 ثقیله، مؤکد تأکید نون ۀوسیل به نیز فعل که گونه همان .است شده مؤکد است آن بیانگر قسم جواب

 خاطر اطمینان و آرامش حساسی، ایجاد ۀلحظ چنین در تأکیدي ابزارهاي این از هدف و .است گشته

 .رهاند می محنتی  چنین از او را شکی هیچ بدون خداوند است، واین که )ع(یوسف براي

 )35/یوسف) (ثُم بدا لَهم من بعد ما رأَواْ اآلیات لَیسجنُنَّه حتَّى حینٍ(: 13-2

جنُنَّه : (نمـود  تهدیـد  زندان به را )ع(یوسف مصر عزیز همسر سـعملـی  نیـز  را تهدیـدش  و) لَی 

 مؤکد» ثقیله ونون مفتوحه الم« تأکید ابزار دو ۀوسیل به مختلف دو جاي در و دوبار واژه این.نمود

 خواسـت، مـی  که آن چنان را خود تهدید مصر همسر عزیز که است آن بیانگر این و .است گشته

 .نمود عملی

  »خفیفه ونون مفتوحه الم«ۀ وسیل به تأکید -14

 )32/یوسف) (ولَئن لَّم یفْعلْ ما آمرُه لَیسجنَنَّ ولَیکُوناً منَ الصاغرِینَ(: 14-1

 او ةاراد و عزم بیانگر که است زیادي تهدیدهاي حامل نیز مصر عزیز همسر گفتار از بخش این

 بیـانگر  که نمود استفاده» )نلَیکُونَ( در خفیفه تأکید نون و مفتوحه الم« زست؛ اا آنها اجراي براي

 او را و نمایـد  وادار سکوت به را )ع(یوسف توانست آیا اما .است عزیز همسر غضب و خشم اوج

 زنـدان  در زیـرا او دهد،  ذلت به تن نماید وادار را )ع(یوسف نتوانست خیر، او! ؟سازد وذلیل خوار

 نصـیحتگر  و مشـاور  و نمـود  تبلیغ را پروردگارش رسالت و شد، وآیین خدا راه تگردعو به تبدیل

ساخت،  خود دارخزانه او را شد، پادشاه آزاد زندان از که سپس. گردید نیکوکاران از و شد دیگران

  .رسید واعتبار شکوه اوج به و
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 تأکیـد  نـون  بـا ) نلَیکُـونَ (و  ثقیله، تأکید نون با) لَیسجنَنَّ(آمدن  که معتقدند نحویان از برخی

 تالش از شدیدتر )ع(یوسف کردن زندانی براي مصر عزیز همسر تالش که ستا ین معناه اب خفیفه

 اش خانه را در )ع(یوسف تواندمی که داشت را آن تصور بود، زیرا وي نمودن رسوا و خوار براي او

 بنـابراین  را ببیند، او بخواهد که هرگاه جوید، و نزدیکی وي به دوباره طریق این از کند، و زندانی

 خفیفـه  نـون  از) لیکـونن (در  ورزد، و تأکید موضوع بر این نمود تا استفاده ثقیله نون از اینجا در

  .نبود) ع(یوسف کشاندن ذلت به و نمودن رسوا پی در قلباً زیرا نمود استفاده

 است؛ اولی شده استفاده فیفهخ تأکید نون از جا دو در فقط کریم قرآن در که است ذکر شایان

 در خفیفـه  ثقیله و تأکید نون از استفاده البته ،)15/غلق) (لَنَسفَعاً بِالنَّاصیۀِ(در  دومی و) نلَیکُونَ(در 

 مصر عزیز همسر که این باشد، وآن داشته نیز دیگر یدالیل تواندمصر، می عزیز همسر توسط جا دو

، )212ص ،3ج: تا صبان، بی(داشت را آن دادن توانایی انجام که دآور ثقیله تأکید نون با را موضوعی

 حقارت احساس و ذلت موضوع اما.کند زندانی را )ع(یوسف توانست هم وعمالً توانستمی او آري،

 قدرتی چون بنابراین نیست، قادر بر آن کسی متعال خداوند جز است، و معنوي موضوع یک نمودن

 .نکرد استفاده یلهثق نون نداشت، از آن اعمال بر

 »وقد مفتوحه والم قسم«ۀ وسیل به تأکید -15

  )73/یوسف) (تَاللّه لَقَد علمتُم ما جِئْنَا لنُفْسد فی األَرضِ وما کُنَّا سارِقینَ(: 15-1

یوسف هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِ: (پرسید آنان از) ع(فیوس برگشتند، و مصر به) ع(یعقوب  فرزندان

 که چیزي از است، خبر دادن خبر باب از پرسش این واقع در )89/یوسف) (وأَخیه إِذْ أَنتُم جاهلُونَ

تَاللّه لَقَد علمتُم ما جِئْنَا ( :گفتند خاطر همین به بود مانده باقی آنان میان در راز یک عنوان به همواره

 برائت به آنان که این رغم ، وعلی)لقد: (است شده مؤکد قسم با انآن گفتار واین) لنُفْسد فی األَرضِ

 ، و)ونَقُارِسلَ مکُنَّإِ: (است شده تأکید ابزار، دو با زده شد آنان به که اتهامی داشتند، اما اطمینان خود

 )ع(یوسـف  بـرادران  کـه  ایـن  ویژه آورند، به تأکید با همراه را خود جواب که است طبیعی بسیار

 خـود  به برائت که کسی وضعیتی نداشتند، همچون  چنین اگر بودند، و شبهه و شک مورد همواره

 زن که آنگاه )ع(یوسف که طور همان» نیستیم دزد ما« :گفتندمی و دادندمی دارد، جواب اطمینان

 از استفاده بدون و) فسیِنَ نع یتنداور یه: (ساخت، گفت متهم او را شوهرش مقابل در مصر عزیز

  .داشت اطمینان خود وپاکدامنی طهارت از داد، زیرا او را تأکید، جواب ابزار وسایر قسم
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  نتیجه گیري

ـ  و باشـد می )ع(یوسف ةسور ساختار اساسی ارکان از یکی» تأکید«  روشـن  در را بـارز  ینقش

ـ توطئـه  روي از پـرده  و ،کند می ایفا آنان نهان یاهداف و وگرایشها داستان شخصیتهاي ساختن  ايه

 ایـن  در سـازد، و مـی  بـرمال  را او وجود در نهفته اسرار ، ودارد برمی آدمی نفس در موجود پنهانی

 جهـان  و انسـان  داخلـی  دنیـاي  میـان  واسطه ترین مهم که است بهره جسته گفتگو ابزار از رهگذر

 .رود به شمار می او پیرامون

 را حشـو بـه   آن تواننمی هرگز واست  نداشته زیبایی ۀصرفاً جنب کریم تأکید در قرآن اسلوب

 و لغوي ساختار اساسی هايازپایه یکی دانست، بلکه قرآن نص شدن سنگین موجب آورد، و حساب

 از تأکیـد اسـتفاده   زمانی معموالً قرآن.است شده استفاده فور از آن در حد و است، که قرآن بیانی

 ابـزار  سـر ببـرد از یـک    تردید به در مخاطب چنانچه باشد، و داشته نیاز آن به مخاطب کند که می

 انکار برسد، از دو یـا چنـد ابـزار تأکیداسـتفاده     حالت به مخاطب هرگاه کند، ومی تأکید استفاده

 گردیـده  کلی، کامالً رعایـت  اصل نیز این) ع(فیوس ةکردیم، در سور مشاهده چنانچه و .ایدنم یم

 بزارهاي تأکید به دو صورت انفرادي ومبارکه، ا ة، در این سورگردیدهم چنان که مالحظه  و.است

ـ   کار رفته هترکیبی ب یـن شـرح   ه ااند؛ در پنج مورد از ابزارهاي انفرادي استفاده گردیده است کـه ب

 ۀدو مورد، و تأکیـد بـه وسـیل   ) الم مفتوح( ۀده مورد، تأکید به وسیل) إِنَّ( ۀتأکید به وسیل:باشد می

ـ  و. مورد هر کدام یک) مفعول مطلق( و) قسم( ،)أنَّ( یـن  ه ادر ده مورد نیز از ابزارهاي ترکیبی ب

الم +إِنَّ(ده مـورد، تأکیـد بـه وسـیله     ) الم مفتـوح +إِنَّ( ۀتأکید به وسـیل : شرح استفاده شده است

 ۀسه مورد، تأکید به وسیل) قد+الم مفتوح+إِنَّ(سه مورد، تأکید به وسیله ) تقدیم جار ومجرور+مفتوح

 ۀو تأکید به وسـیل ) وضمیر فصل+الم مفتوح+إِنَّ( ۀو مورد، تأکید به وسیلد) نون ثقیله +الم مفتوح(

هر ) الم مفتوح+قسم( ۀو تأکید به وسیل) ضمیر شأن+إِنَّ( ۀو تأکید به وسیل) نون خفیفه+الم مفتوح(

ن اشاره شـود ایـن   ه آقابل توجه که در این جا باید ب ۀنکت .اند قرار گرفته بهره کدام یک بار مورد 

ن ه آاین ب بیشتر از ابزارهاي ترکیبی براي تأکید استفاده شده است، و )ع(یوسف ةکه در سوراست 

 زا مطـرح شـده و   اسـترس  آور و اضـطراب  قضایاي بسیار سنگین و ،سبب است که در بیشتر موارد

در  .سنگین است سخت و یکارگیري تأکیدات هنها، نیازمند به آیا قانع ساختن مخاطب ب اثبات آنها و

بسیار ظریف نیز در وراي این ابزارها نهفته است کـه بـه    یاین مطالب که ذکر شد، نکات ۀنار همک

  .دهیم گرامی را به داخل متن ارجاع می ةکالم، خوانند ۀجهت پرهیز از عدم اطال
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