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 چكیده:

در زبان شناختی متن یک داستان، که شخصیت های متفاوت حضور دارند، بر اساس نظریه چند صدایی باختین ، سخنان 

رسـاند  رویكـردی کـه ابـبار بیـان گون، حاکمیت چند صدایی و آزادی بیان را مـیاز باورهای گونه متفاوت برخاسته

است  برای مثال در داستان های قرآن، نقل عبارت سخن شخصیت هایی که باورهای واقعیت و مایه برجسته گشتن متن

آن به آزادی بیان است  در این مقاله به و رویكرد قر« چند صدایی»گوناگون و گاهی حق ستیبانه دارند نشانه حاکمیت 

(و آکنـده از سـخنان متفـاوت اسـت رفتـه و بـا رو  3)یوسف/« أحسن القصص»,( که حاوی 7سراغ سوره یوسف )

توصیفی  ـ تحلیلی، و تبیین واژگان کلیدی این داستان به واکاوی پدیده چندصدایی در این داسـتان پرداختـه و نشـان 

« یا بنیّ»در سخنان یوسف)ع( و « معاذ اهلل»و « یا أبت»ومندی این داستان؛ تعبیراتی همانند داده شده است که در گفتگ

در گفتار « مَثوی»و « أکرِمی»گفت های تاکیدی برادران یوسف، تعبیر؛ در اظهارات یعقوب و پاره«اجتبی»و « سوّل»و 

های متفاوت است ودنقل عین این گفتـار هـا ینیزلیخا،  برخاسته از باورها و جهان ب« هَیتَ لَکَ»عبیب مصر و عبارت 

آن هم بدون کم و کاست، یكی از جنبه های اعجاز بیانی قرآن در نشان دادن حاکمیت چند صدایی در این داستان است 

 رساند و رویكرد قرآن به آزادی بیان را می

 آزادی بیانچند صدایی، ،یوسف ،اعجاز بیانیها: کلیدواژه
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 ان مسئله مقدمه و بی -1

بازتـاب اندیشـه و آگـاهی از ذهـن و  ـمیر  بدون آزادى بیان

دیگران امكان پذیر نیست در ارتباطات کالمی انسان ها؛ و زیان 

شناسی عنصر گفتگو در یک داستان؛ بـه ویـ ه حضـور سـخنان 

گـون نشـانه چنـد متفاوت و برخاسته از باورها و منویات گونـه

( یـا polyphonyفونیـک)صدایی و آزادی بیان است  این پلی

چند صدایی باختینی که به چند آوایـی هـم ترجمـه شـده مایـه 

برجسته گشتن متن ها و اببار بیان واقعیت هاست   قرآن مجیـد 

یَسْتَمِعُونَ الْقَـوْلَ فَیَتَّبِعُـونَ  الَّذِینَ (17) فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿در آیه شریفه

  ﴾ اللَّـهُ وَأُوْلَئِـکَ هُـمْ أُوْلُـوا الْأَلْبَـابِ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ

بـه سـخن (17پس بشارت ده به آن بندگان من که )( )18)زمر: 

کننـد ایناننـد کـه دهند و بهترین آن را پیـروى مـى گو  فرامى

(  گو  سپردن بـه خدایشان راه نموده و اینانند همان خردمندان

ها را نشانه هـدایت نو پیروی از بهترین آ« گفته آوران»سخنان 

الهی و خردمندی معرفی کرده است  سایه معنای ایـن بشـارت ، 

تاکید بر آزادی بیان و تایید چند صـدایی در ارتباطـات کالمـی 

های الهی بلكه، ها و فرماناست  این رویكرد قرانی نه در توصیه

هـای دیگـران برجسـته اسـت و « پاره گفته »در استرات ی نقل 

آورها و دیالوگ های قصص قـرآن از این رو گفته نمود دارد؛ از

منظر زبان شناختی نشان می دهند که شخصیت های داسـتان بـا 

بینی و ایـدوولوژی معـین و متفـاوت، و احیانـا آروزهـای جهان

  متفاوت، با صداهایی متمایب و گاهی متنافر حضور دارند 

ــال؛  ــرای مث ــراهیم و  در ب داســتان هــای موســی و فرعــون، اب

(، پیـامبران 7رودیان، نوح؛ به وی ه داسـتان حضـرت یوسـف)نم

سـخن (، مترفین، و حق ستیبان رویاروی پیامبران، که 7خداوند)

با جهان بینـی متفـاوت،  و دیـالوگ آوران این داستان هاهستند 

 های خویش صداهایی متمایب دارند  

پروا ح است که نقل سخنان و گفته های متفـاوت در کـال       

مانند آنچه در دیالوگ قو  موسی بـا پیـامبر خـدا نقـل وحی، ه

شده، از نمونه های اعجاز بیانی قرآن در گستره دموکراسی بیـان 

یا چند صدایی است، یكی از وی گی های برجسته این داستان ها 

تـوان ایـن هـا، مـیتره زبان شناختی متنساز این رو در گ است 

دموکراسی بیـان بـرد  ها را به سنجه چند صدایی و « پاره گفته»

در این جهت، جستار حا ر، به سراغ داستان یوسـف بـه مثابـه  

( رفته و در پی آن است کـه معلـو  3یوسف/«)أحسن القصص»

 سازد:

 در داستان یوسف چه تعبیراتی مصداق چند صدایی است؟

 آیا چند صدایی در داستان یوسف نشانه آزادی بیان است؟

 فر یه ها:

خصـیت هـای داسـتان یوسـف ، نشـانه نقل سخنان متفـاوت ش

 حاکمیت چند صدایی است 

نقل سخنان متفاوت برخاسته از باورها و انگیبه های متفاوت از 

 رویكرد قرآن به آزادی بیان جكایت دارد

 وضرورت پژوهش . پیشینه پژوهش2

در باره اعجاز بیانی قرآن پـ وهش هـای گرانسـنگی بـه انجـا  

 رسیده است از جمله:

بـا ترجمـه انی قرآن از عایشه عبدالرحمن بنت اشاطی یاعجاز ب 

اى تـازه از بیـان و بال ـت است این کتاب چهره حسین صابرى

دهد که چگونـه در کند و نشان مىقرآن و اسرار آن را معرفى مى

این کتاب الهـى هرچیـب در جـاى خـویش قـرار دارد و همـین 

  .ترین راز بال ت قرآن استبرجسته

کتاب ارزشمند التمهیـد فـی علـو  القـرآن از هـادی معرفـت و 

التصویر الفنی فی القرآن از سـید قبـه همچنـین  کتـاب مبـانی 

https://wikinoor.ir/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
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یگـر کالمی اعجاز قرآن از روح اهلل ر وانی از جملـه آاـاری د

است که به جنبه هایی از اعجاز بیانی قرآن و بیشتر اعجاز بال ی 

 و بدیعی آن پرداخته اند 

گونه بـه های گونهدر زمینه آزادی بیان و داستان یوسف پ وهش

آزادی عقیده و آزادی بیان با »انجا  رسیده است از جمله:  مقاله 

در مجلـه  ﴾ینِالـدِّ فِـی إِکْـرَاهَ الَ﴿تكیه بر واکاوی تفسیری آیـ  

معارف قرآنی از سید حسین حسینی کارنامی  در بخشی از نتایج 

آین پ وهش به تهافت بین آیه مببور )آزاذی عقیـده( بـا احكـا  

آزادی اندیشـه، » ارتداد)آزادی بیان( اشاره می کند و بـه تبیـین 

مـی پـردازد  ) حسـینی کارنـامی، « آزادی عقیده و آزادی بیان

 (71،ص 1393

در مجله علو  « کریم» حق آزادی بیان از منظر قرآن» اله مق     

قـرآن  اتیـآ یبرخسیاسی  در ره آورد این پ وهش آمده است: 

جـدال أحسـن، از  یرویـپ گـران،ید سـخن  دنیبر شن هک میکر

توصـیه مـی کنـد برتـر  گبینهاز برهان، انتخاب  عیت احسن، تب

، ص 1397، نشانه رویكرد قرآن به آزادی بیان است  )میرباقری

7  ) 

بررسی و تحلیل داسـتان حضـرت یوسـف در قـرآن »مقاله      

در فصلنانه زبان و تفسـیر « کریم در چارچوب الگوی سیمپسون

در ایـن داسـتان،  کـه  دهـد مینشان این پ وهش نتایج ن، »قرآ

احساسـات از رهگذر نقل قـول آزاد ، سـخنان ) عقایـد( راوی 

، 1396) صالحی و پیمـان  ند کداستان را بیان میهای شخصیت 

 ( 69ص 

-یک از ایـنها ؛ در هیچبه ر م گرانسنگی همه این پ وهش     

های شخصیت های ایـن ها، آیات شریفه سوره یوسف و دیالوگ

اند؛ داستان به سنجه چند صدایی و ارزیابی آزادی بیان برده نشده

 از این رو جستار پیش رو که با رو  توصیفی  ــ تحلیلـی بـه

رود و با اسـتناد بـه های قهرمانان این داستان میسراغ پاره گفته

منابع لغوی و تفسیری، با تحلیل معنایی واژگان، از باور کـاربران 

ها پرده برمی دارد و براساس نظریـه چنـد  ـدایی میخاویـل آن

باختین، حاکمیت چند صدایی در این داسـتان و رویكـرد قـرآن 

می دهـد پ وهشـی نـوین و بـدیع  مجید به آزادی بیان را نشان

 است 

 مبنای نظری پژوهش -3

( نخسـتین بـار توسـ  polyphonyفونیک)صدایی یا پلیچند

ــاختین) ــرداز روســی در 1975-1895میخاویــل ب ــه پ   (، نظری

باختین در ژانر رمـان ظرفیتـی بـرای »بررسی رمان، مبرح شد  

در سـایر  بیند که بـه اعتقـاد اومیدان دادن به صداهای متنافر می

های رمـان هـر یـک از شخصـیت  شـود انواع ادبی یافـت نمی

به تعبیری دیگـر، بـه  تواند به دلیل نگاه خاصش به جهان، یامی

   ی صدایی متمایب باشددلیل ایدوولوژی معیّنی که دارد، نماینده

نظرها و صـداهای متعـدد و متنـوع بـا حضور همبمان نقبه     

  گوینـدااـر ادبـی را چندصـدایی قدرت و توان یكسان در یک 

 متنی وفضا  ؛ستا  بیاد ناــگفتم یاــه یـ گیاز و ییاچندصد

ــنگنجهاو  ها نگر با نگوناگو یهااصددر آن  که ــه یرـ  یاـ

ــــــــمتف   پویاییو  میشوند مكالمهوارد  هم با ،ینامتبو  وتاـ

را در متن رقم می زنند به شرط اینكه هـیچ صـدایی  یچشمگیر

ل  و تفوق نداشـته باشد)سـلیمی و سـكوت، بر صدای دیگر تس

به عبارت دیگر  ( 416، به نقل از مكاریک، ص82، ص  1391

ای مسـاوی در چند صدایی یا گفتگومندی همه صداها به شـیوه

شود تما  صداها حق حضور دارند بدون آنكه یكی بازتابانده می

 ( 399 ، ص 1387بر دیگری مسل  باشد ) نامور مبلق، 

سخن جدای از اندیشه نیست بلكه عین اندیشه و باور بی تردید، 

ای برای برقراری ارتباط دو سویه یـا زبان، وسیله :»آدمی است  

ها ویک سلسله نشانه برای انتقـال افكـار ابباری در بیان اندیشه

( بر این اساس قرآن مجید که بـا 11 ، ص2010باشد ) لفان،می
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( و قـال الـذین 110/ماوـده«)قـال الـذین کفـرو»تعابیری مانند 

( به نقل گفتار و اندیشه کافران و مشرکان مـی 35أشرکوا) نحل/

پردازد، همچنین بر دعوت با حكمـت و انـدرز، جـدال أحسـن 

)گفتگوی نیكو( و مباهله با معاندان توصیه دارد این شیوه یعنـی 

سخنان مخالفان ، میدان دادن به دیگران برای ابراز عقیـده و نقل 

از رویكرد قرآن بـه چنـد صـدایی و گاهی معاند ـ  نقل افكار  ـ

گفـت یـا نقل پـارهکند  این رویكرد  در آزادی بیان حكایت می

های قرآن کـه های گوناگون داستانسخنان فهرمانان و شخصیت

انـد جـاری و، گـون سرچشـمه گرفتـهها و افكار گونهاز اندیشه

چند صدایی  هایی است که اعجاز بیانی قرآن در استقبال ازسویه

 دهند  و آزادی بیان را نشان می

برای مثال در بیان گفتگوی شـعیه پیـامبر)ع( بـا مخاطبـان      

عَیْهُ مَـا نَفْقَـهُ  قَالُواْ»خویش ، عین تعبیر آنان یعنی عبارت یَـا شـُ

كَ وَمَا  َعِیفاً وَلَوْالَ رَهْبُکَ لَرَجَمْنَا کَثِیراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا

گفتند اى شعیه بسیارى از آنچـه را ( )91هود/) أَنتَ عَلَیْنَا بِعَبِیبٍ

فهمیم و واقعا تو را در میان خود  ـعیف مـى  گویى نمى که مى

بینیم و اگر عشیره تو نبود قبعا سنگسارت میكردیم و تو بـر مـا 

(آورده می شود؛ تعبیری که به نظر فخر رازی نشانه پیروز نیستى

ــدت ن ــت و ش ــعیه، و از روی اهان ــخنان ش ــان از س ــرت آن ف

 (  40، ص18  ج1990خوارساختن وی بود)فخر رازی،

نمونه دیگر نقـل سـخنان مخالفـان هـود پیـامبر)ع( و عـین      

تعبیراتی است که برخاسته از عناد و حق ستیبی آنان بـود و بـه 

 قصد استهباء برزبان آورده اند آیاتی مانند: 

راً مِّثْلَنَـا وَمَـا  الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن فَقَالَ الْمَألُ﴿ قِوْمِهِ مَا نَـرَاكَ إِالَّ بَشـَ

الَّذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّأْیِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَـا  نَرَاكَ اتَّبَعَکَ إِالَّ

شـراف و سـران کـافر ا ()27)هـود ﴾فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ کَاذِبِینَ مِن

بینیم، و کسی را : ما تو را جب بشری مانند خود نمیقومش گفتند

جب فرومایگان که نسنجیده و بدون اندیشه از تـو پیـروی کـرده 

کنیم، و برای شما هیچ برتـری و فضـیلتی بـر باشند مشاهده نمی

  ( پنداریمبینیم، بلكه شما را درو گو میخود نمی

چنـد همچنین آیات زیر نمونه های دیگری از توجـه قـرآن بـه 

 صدایی است:

فتند: آیـا ( )گ111)شعراء:  ﴾أَنُؤْمِنُ لَکَ وَاتَّبَعَکَ الْأَرْذَلُونَ قَالُوا﴿ 

-به تو ایمان بیاوریم و حال آنكه فرومایگان از تو پیـروی کـرده

 ؟(؛اند

( ) 6)حجر:  ﴾ الَّذِی نُبِّلَ عَلَیْهِ الذِّکْرُ إِنَّکَ لَمَجْنُونٌ وَقَالُواْ یَا أَیُّهَا ﴿

گفتند اى کسى که قرآن بر او نازل شـده اسـت بـه یقـین تـو  و

  ( اىدیوانه

آور ها به مثابـه یـک رفتـار بر این اساس، واکاوی این گفته     

هـای داسـتان هـای درونـی شخصـیتزبانی و واکنشی از کنش

یوسف)ع( که به اظهارات کالمی انجامیده است، جهان بینی های 

سازد که نقل ایـن د و معلو  میصاحبان سخن را نشان خواهد دا

اظهارات از سوی خداوند متعال، بیانگر اعجـاز بیـانی قـرآن در 

 استقبال قرآن از چندصدایی و نشان دادن آزادی بیان است 

 محور بحث -4

داستان حضرت یوسف)ع(، به مثابه یک ژانر یعنی گونه خاصی  

ان از اار ادبی)فرهنگ عمید( متفاوت از سرگذشت دیگـر پیـامبر

هـای  قـرآن هـا در سـورهــ که به صورتی منجم یا پاره گفتـه

گـر و ای منسجم، در یـک سـوره جلـوهپراکنده است ــ به گونه

خوانده شده است  به نظر فخـر رازی  (3)یوسف/احسن القصص

-بودن به حسن بیان نه خود داستان بر می« أحسن القصص»این 

-ر شخصـیت(  در این ژانر حضو68ص18 ، 1990)رازی،گردد

های شناخته شده، رویدادهایی که با گفتگو عجین گشـته، مایـه 

-های شنیداری، و سبه برجسـتهپویایی داستان و تصویر سازی
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هایی که در عقبات داستان پدیـد آمـده، سازی متن شده اند  گره

ها و سخنان متفاوت،  بر گفتهنمایی زاویه دیدها از طریق پارهرخ

بی )داستان( افبوده و بیانگر دموکراسـی چند صدایی این گونه اد

هـای ها از جمله نشانهبیان در سرتاسر این داستان است و همین

اعجاز بیـانی قـرآن در ابـالغ پیـا  آزادی بیـان و از موجبـات 

 اند ( گشتن این داستان شده3یوسف:«) أحسن القصص»

های متفـاوتی هسـتند کـه _گفته آوران این داستان شخصیت    

قرار زیـر در رویـدادهای ایـن داسـتان نقـش آفـرین  هریک به

 هستند: 

 نوجوانی معصو  که در گفته خویش با نقل رؤیایی صـادقانه و 1

ذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا إ ﴿دهد ناخودآگاه، از آینده خویش خبر می

مْسَ وَالْقَمَـرَ رَ کَوْکَبـاً وَالشـَّ هُمْ لِـی رَأَیْـتُ أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشـَ

یاد کن [ آن گاه که یوسف بـه پـدر   ( )]1)یوسف: ﴾ سَاجِدِینَ

گفت: پدر ! من در خواب دید  یازده ستاره و خورشـید و مـاه 

 د(؛برایم سجده کردن

از جهان « معاذ اهلل»و در رویارویی با خواسته زلیخا با پاره گفت 

بینی خود یعنی باور توحیـدی و اینكـه فقـ  او پناهگـاه مـورد 

 دهد طمینان است خبر میا

  حضرت یعقوب، پیامبری از پیامبران الهی که بر اساس جهـان 2

الَ تَقْصُصْ رُؤْیَـاكَ عَلَـى إِخْوَتِـکَ  یَا بُنَیَّ ﴿بینی خویش با بیان 

() 5)یوسـف: ﴾ الشَّیْبَانَ لإِلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِـینٌ فَیَكِیدُواْ لَکَ کَیْداً إِنَّ

من! خواب خود را برای برادرانـت مگـو پدر[ گفت: ای پسرك ]

بندنـد، بـدون شـک ای خبرناك بر  د تو به کـار مـیکه نقشه

 (برای انسان دشمنی آشكار است شیبان

که مفعول مبلق تاکیدی است،  دیدگاه « کیدا»و با کاربست واژه 

دهد  آن حضرت بـا خویش نسبت به برادران یوسف را نشان می

برای برادران خویش،  نگرانی خود  بازداشتن یوسف از نقل رؤیا

 دهد  را نشان می

  برادران یوسف که بر پایه جهان بینی خویش به سـراغ حیلـه 3

کنند   بـه تعبیـر گری رفته و در پوشاندن نیت خویش تال  می

أی یعنـی ده تـن « و نحـن عصـب »گفـت عالمه طباطباوی: پاره

هـا نشـانه هکنـیم   ایـن گـبارقدرتمند که یكدیگر را تقویت می

حسادت و کینه توزی آنان نسبت به یوسف و خشمی اسـت کـه 

نسبت به یعقوب داشتند؛ و اینكه چرا یوسـف را بـیش از آن هـا 

 ﴾إنّ أبانـا لفـی  ـالل مبـین  ﴿گفتند: دارد؛ زیرا میدوست می

)پدرمان در نـوع رفتـاری کـه دارد در گمراهـی آشـكار اسـت 

 (  89،ص 11ق، ج1394)المیبان،

( اندیشه 21یوسف/ 0«أکرمی مثواه  »یب مصر با پاره گفت   عب4

 کند  و نگاه خویش نسبت به این کودك را آعال  می

  بانویی که نقشواره فعال دیگر ایـن داسـتان اسـت و بـا پـاره 5

 سازد ( متن را برجسته می23) یوسف/ ﴾هیت لک  ﴿گفت

 بر این مبنا که سخن بازتاب اندیشه و یا عـین اندیشـه صـاحه

-ها  در داستان یوسف)ع( نشان میسخن است واکاوی متن گفته

آوران  براساس رویكرد اعتقادی و جهان دهد که هریک از گفت

گوینــد وقــرآن مجیــد بــدون بینـی خــاص خــویش ســخن مــی

مو عگیری و آزادانه، بی آنكه در نقل سخنان، یكی بر دیگـری 

 کند برتری داده شود، سخنان آنان را نقل می

 ها و بحث و بررسییه و تحلیل دادهتجز -5

  وسفیسخنان  5-1

نخستین جمله از چندصدایی در این داستان، گفتگوی یوسف بـا 

پدر  در بیان رؤیای خویش است  در سخنان یوسف تعـابیری 

برجسته است که نشان از نوع تفكر و اندیشه وی دارد، کاربست 



 1400 بهاروتابستان، دوم، شماره نهمسال            پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآندوفصلنامه علمی  /52

 

به خـدا پنـاه « ) معاذ اهلل» در آ از دیالوگ، تعبیر« یا أبت»واژه 

 ﴿می بر ( در پاسخ به درخواست شو  زلیخا، و سخنانی ماننـد 

جْنُ أَحَـهُّ إِلَــیَّ مِمَّــا یَـدْعُونَنِی إِلَیْــهِ رَبِّ (  33)یوســف: ﴾ الســِّ

)پروردگارا این زندان از آنچه مرا بدان فرا می خوانند محبوب تر 

مَـا  ﴿موخت( ( )خدایم مرا آ37)یوسف:  ﴾رَبِّی یعَلَّمَنِ ﴿است( و

)ما نبایـد هرگـب بـدو شـرك  ﴾ کَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَیْءٍ

ــم( و  ــکَ ﴿ورزی ــاسِ ذَلِ ــى النَّ ــا وَعَلَ ــهِ عَلَیْنَ لِ اللّ ــن فَضــْ  ﴾ مِ

های فضل خداوند برما و همه مردمان ( )این از نشانه38))یوسف:

ــت(  ــابٌ ﴿اس ــ أَأَرْبَ ــرٌ أَ ِ اللّ ــونَ خَیْ ــارُمُّتَفَرِّقُ ــدُ الْقَهَّ  ﴾هُ الْوَاحِ

ای دو یار زندان! آیا معبودان متعدد و متفـرق بهتـر ()39)یوسف:

( 40)یوسف:  ﴾الْحُكْمُ إِالَّ لِلّهِ إِنِ ﴿( است یا خدای یگانه مقتدر؟

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی إِنَّ الـنَّفْسَ ﴿)حاکمیت فق  از آن خداوند است( 

وءِ إِالَّ  ــارَ ٌ بِالســُّ ــمَألَمَّ ــا رَحِ ــیمٌ مَ ــورٌ رَّحِ ــی  َفُ ــیَ إِنَّ رَبِّ  ﴾ رَبِّ

کنم چـرا کـه نفـس خویشتن را از گناه تبروه نمی ( )53)یوسف:

دهد مگر آنكه رحمت الهی شامل اماره همواره به بدی فرمان می

 حال شود( 

هـای مختلـف یعنـی در شود که یوسف در موقعیتمالحظه می  

هنگـا  حصـر در پشـت  فضای صمیمی خانواده و محضر پدر ،

درهایی که به تعبیر ظریف قرآن ) لّقت األبواب( یعنی زلیخا همه 

در ها را محكم بست  و زندانی شدن و رویارویی با هم بنـدیانی 

-که به قصد آزمون یوسف، به نقل رؤیایی صادق یـا دروغ، مـی

آورد را به خاطر می« فضل الهی»پردازند، و او در پاسخ خویش 

ها بارتاب جهـان بینـی خواند،  همه ایناحد فرا میو به خدای و

یوسف و نمایانگر یكی از چند صداهای این داستان است که بـه 

 پردازیم:ها میتبیین یكایک آن

رَ کَوْکَبـاً  ذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِإ﴿. 1 یَا أَبـتِ إِنِّـی رَأَیْـتُ أَحَـدَ عَشـَ

یاد کـن[ آن ( )]4)یوسف:  ﴾ اجِدِینَرَأَیْتُهُمْ لِی سَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

گاه که یوسف به پدر  گفت: پدر ! من در خواب دیـد  یـازده 

  کنند( من سجده می ستاره و خورشید و ماه برای

« أبـت »در این سخن، یوسف )ع( به جای نا  یعقـوب از تعبیـر

گیرد و همین تعبیر بیانگر اندیشه یوسف و به تعبیر عالمه بهره می

، نشانگر نوع راببه صـمیمی و عـاطفی بـین یوسـف و طباطباوی

از « یـابنیّ»یعقوب است و مؤیّد این راببه کاربست واژه مصـغر 

 ( 77، ص11ق، ج1394سوی یعقوب است ) طباطباوی

بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَ َلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَـتْ  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی ﴿. 2

 ََهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثْـوَایَ إِنَّـهُ الَ یُفْلِـحُ، إنَّعَاذَ اللّهِ مَ هَیْتَ لَکَ قَالَ

و آن ] زنی [ که یوسف در خانـه ا  ( )23)یوسف:  ﴾ الظَّالِمُونَ

بود ، از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کا  جویی شـد ، و ] 

در فرصتی مناسه [ همه درهای کـاخ را بسـت و بـه او گفـت: 

در اختیار توا  [ یوسف گفت: پناه به خـدا ، او پیش بیا ] که من 

پروردگار من است ، جایگاهم را نیكو داشت ، ] مـن هرگـب بـه 

پروردگار  خیانت نمی کنم [ به یقین سـتمكاران رسـتگار نمـی 

 ( شوند

 إِنَّـهُ الَ یُفْلِـحُ ﴿،، ﴾معـاذ اهلل  ﴿در ایـن آیـه تعبیـرات     

ی یوسف)ع( در رویارویی برخاسته از جهان بین ﴾ الظَّالِمُونَ

با یک ناهنجاری شو  اخالقی است  وی همچنین با تعبیـر 

) همانا او پروردگار من است و  ﴾ أَحْسَنَ مَثْوَایَإنّهُ رَبّی  ﴿

بر اساس ایـن تفسـیر کـه « جایگاهم را نیكو ساخته است

عبیب مصر باشد، اکـرا  « ربّی»ومصداق « إنّه»مرجع  میر 

ن فـراهم آوردن مكـانی مناسـه را وی در پذیراوی و فرما

شود و به تعریض، برآوردن خواسته شو  زلیخـا یادآور  می

     .داندرا خیانت می

  فخر رازی در ذیل این سه پاره گفت آورده است: 

إنّـهُ  ﴿،﴾معـاذ اهلل  ﴿چرا یوسف در پاسخ زلیخا سه تعبیـر 

را برزبـان  ﴾ الِمُونَالظَّـ إِنَّهُ الَ یُفْلِحُ ﴿، ﴾ أَحْسَنَ مَثْوَایَرَبّی 

 آورده است؟
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پاسخ اینكه: این ترتیه در نهایت نیكـویی اسـت؛ زیـرا     

هـا فرمانبری از فرمان خداوند و تكلیف وی در ازای نعمت

و البافی که در حق بنده ارزانی داشته است مهمترین وظیفه 

به این نكته اشاره دارد « معاذ اهلل»گفت است؛ از این رو پاره

دارد خداوند، وی را از اجابت خواسته زلیخا باز می که حق

عالوه بر این، رعایت حقوق مرد  واجه است و از آنجا که 

عبیب مصر بر من حق دارد سباوار نیست نیكوهایش را بـا 

در برابـر ها باید خویشـتن را بدی پاسخ دهم  عالوه بر این

 رر حفظ کـرد و خردمندانـه آن اسـت کـه از ایـن لـذت 

زودگذر که پی آمد آن خواری دنیا و عذاب آخـرت اسـت 

بـه  ﴾ إنّه ال یفلـح الظـالمون ﴿پرهیب کنم  اینكه گفته است 

 ( 92ص 18 ، ج1990همین مبله اشاره دارد)رازی

نِی إِلَیْـهِ وَإِالَّ السِّجْنُ أَحَهُّ إِلَـیَّ مِمَّـا یَـدْعُونَ الَ رَبِّقَ ﴿  3

هُ إِلَـیْهِنَّ وَأَکُـن مِّـنَ الْجَـاهِلِینَ تَصْرِفْ عَنِّی  ﴾کَیْـدَهُنَّ أَصـْ

تـر اسـت از روردگارا! زندان نبد من محبـوب(پ33)یوسف:

خوانند ، و اگر نیرنگشـان را از مـن عملی که مرا به آن می

 (شو کنم و از نادانان مینگردانی به آنان ر بت می

باید دانست که قدرت بشری نمی توانـد ایـن حفاظـت      

توانمند را پدید آورد؛ از این رو یوسف به خداوند پناه بـرد 

ربّ السجن أحهّ إلیّ ممّا »و او را خباب قرار داد و گفت: 

(  پروا ح است 105ص18 ،ج 1990رازی«) یدعوننی إلیه

که این سخن در برابر آن وسوسه های شیبانی،  برخاسـته 

 عتقادات معنوی و باور الهی یوسف بود از ا

 سخنان یعقوب: 5-2

الَ تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَكِیدُواْ لَـکَ کَیْـداً  قَالَ یَا بُنَیَّ ﴿

وَکَذَلِکَ یَجْتَبِیکَ رَبُّکَ وَیُعَلِّمُکَ  (5نٌ)الشَّیْبَانَ لإِلِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِی إِنَّ

وَیُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکَ وَعَلَى آلِ یَعْقُوبَ کَمَا أَتَمَّهَا  دِیثِمِن تَأْوِیلِ األَحَا

 ﴾أَبَوَیْکَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّـکَ عَلِـیمٌ حَكِـیمٌ  عَلَى

پدر[ گفت: ای پسرك مـن! خـواب خـود را بـرای ] ()6)یوسف:

بندنـد، مـی ای خبرناك بر  د تو به کـاربرادرانت مگو که نقشه

ایـن چنـین   .بدون شک شیبان برای انسان دشمنی آشكار است

-ها بـه تـو مـیگبیند و از تفسیر خوابپروردگارت تو را برمی

کنـد، چنانكـه آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تما  می

پیش از ایـن بـر پـدرانت ابـراهیم و اسـحاق تمـا  کـرد؛ یقینـاً 

 ؛(پروردگارت دانا و حكیم است

 لَیَحْبُنُنِی أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن یَأْکُلَهُ الـذِّوْهُ وَأَنـتُمْ قَالَ إِنِّی ﴿

فت: بردن او مرا سـخت انـدوهگین () گ13)یوسف:﴾نَعَنْهُ  َافِلُو

 ( ؛ترسم شما از او  فلت کنید و گرگ، او را بخوردکند، و میمی

تَعَانُسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ قَالَ بَلْ ﴿   أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللّـهُ الْمُسـْ

فت: چنین نیست که می گوییـد، گ()18)یوسف ﴾نَ عَلَى مَا تَصِفُو

تا انجـامش  ]بلكه نفس شما کاری ]زشت را[ در نظرتان آراست 

بر شما آسان شود[ در این حال صبری نیكو ]مناسه تر است[؛ و 

دهیـد از او شرح مـیخداست که بر آنچه شما ]از و ع یوسف[ 

 (شودیاری خواسته می

درخشند که عـالوه بـر در متن های هدفمند فوق الفاظی می     

معنای ظاهری یا مرکبی دارای معنایی فرامتنـی هسـتند، و بـار 

رسانند که نشانگر باور ذهنی و معنایی این کلمات مفاهیمی را می

 است  اهتما  کاربر آن به پیا  نهفته در ورای این کلمات
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کنـد واژگـان های یعقوب را بیان مـیدر آیاتی که پاره گفته     

،  کلماتی هستند «سوّلت»، «نعمت»، «یجتبی»، «یكیدوا»،«بنیّ»

شـانگر و نکه هریک، دارای بار معنایی و داللتـی فرامتنـی انـد 

« بنیّ»تعبیر»چهان بینی و باورهای یعقوب هستند  به دیگر بیان؛ 

تصغیر ــ که بر دوستی داللت دارد )عاصی آن هم در قاله اسم 

(ــ بیانگر راببه عـاطفی و عالقـه 419،ص1 ،ج1987و یعقوب

دو پیـا  « یكیـدوا»وافر یعقوب نسبت به یوسف است  در کلمـه 

نهفته است نحست آنكه یعقوب معتقد است نقـل رؤیـا از سـوی 

افـروزد و بـرای یوسف آتش حسادت برادران یوسـف را برمـی

گیرنـد آن هـم راه حیله و نیرنگ را در پـیش مـی رهایی از آن

نیرنگی که یک باره نیست و برانگیبانند آن شیبان اسـت کـه در 

 دشمنی او نوع انسان ابهامی وجود ندارد 

 «:یجتبی»أ(  

آل  179نگاهی به کاربست این واژه در زبان قرآن که در آیـات 

ثبت و مریم نیب آمده است دارای بار م 58شوری و  13عمران و 

یكی از مظاهر نعمت خداوند بر رسوالن و کسانی است که به راه 

راست هدایت شده اند، کاربرد ایـن واژه از زبـان یعقـوب بـرای 

ای است که یوسف، به نوعی تعبیر خواب یوسف و اخبار از آینده

در انتظار یوسـف اسـت یعنـی وی از جانـه خداونـد برگبیـده 

گوید از اتما  نعمت الهی سخن میوی ه آنكه در ادامه، شود؛ بهمی

و پروا ح است که نعمت رسالت، وجه أتم نعمـت هاسـت زیـرا 

خداوند متعال در آیه دو  سوره فتح، در بیان پیروزی پیامبر اکر  

)ص( بر دشـمنان، و حاکمیـت امـر رسـالت و توانمنـدی دیـن 

را بـه کـار « نعمت»(، تعبیر 257ص18ق؛ج1394طباطباوی)وی

 لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ مَا تَقَدَّ َ مِـن ذَنبِـکَ وَمَـا ﴿ رماید: فبرد  و میمی

تَقِیمً رَاطاً مُّسـْ ( 2)فـتح: ﴾اتَأَخَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْـکَ وَیَهْـدِیَکَ صـِ

خود را بر تو  خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت)

 (تما  گرداند و تو را به راهى راست هدایت کند

 «سوّل»ب(  

دهد کـه ایـن واژه آمده است نشان می« سوّل»در آیاتی که واژه 

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا ﴿دارای بار منفی معنایی است، برای مثال، در آیه 

سَوَّلَتْ  بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ ً مِّنْ أَاَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَکَذَلِکَ لَمْ یَبْصُرُوا

گفت: من به حقایق و اسراری آگـاه شـد  ) (96)طه:  ﴾لِی نَفْسِی

که آنان آگاه نشدند، پس اندکی از دانش و اسرار رسول را گرفتم 

و ]بر اار هواپرستی[ آن را دور انـداختم ]و بـه گوسـاله سـازی 

پرداختم[؛ و این گونه نفس من ]آن کار بسیار خبرناك را بـرای 

 ( گمراه کردن بنی اسراویل[ در نظر  آراست

 الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَـیَّنَ لَهُـمُ إِنَّ ﴿آیه  و      

بی تردید کسانی که پس از روشن ) (25)محمد: ﴾ الْهُدَى الشَّیْبَانُ

شــدن هــدایت بــرای آنــان ] بــه همــان عقایــد باطــل و کــردار 

ناپسندشان [ برگشتند ] و دسـت از قـرآن و پیـامبر برداشـتند [ 

یبان زشــتی هایشــان را در نظرشــان آراســت و آنــان را در شــ

 ( آرزوهای دور و دراز انداخت

سویه ای است که از تاایرپـذیری و انگیـبه هـای «  سوّل»تعبیر

کند  از این رو کاربست این واژه از شیبانی و نفسانی حكایت می

سوی یعقوب نشان می دهد که وی بر این اعتقاد بود که بـرادران 

های نفسانی) کینه، حسادت و   ( و با تحریكـات انگیبهیوسف با 

انـد  شیبانی، قصه مسابقه، و گرگ و سـرانجا  یوسـف را بافتـه

ها نشانگر تفـاوت و رویـارویی باورهـای هرچند این پاره گفت

شخصیت های این داستان است ولـی در جهـت حاکمیـت چنـد 

 صدایی همه آن ها نقل می شوند 
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 ف:سخنان برادران یوس3-5

 (11نَ)یَا أَبَانَا مَا لَکَ الَ تَأْمَنَّا عَلَى یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُو قَالُواْ ﴿

 ) (12)یوسـف: ﴾وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا  َداً یَرْتَعْ وَیَلْعَهْ

شمارى در گفتند: اى پدر براى چه ما را درباره یوسف امین نمى

فردا وى را همراه ما بفرست « رخواهان اوییمصورتى که ما از خی

 ( کنیمکه بگردد و بازى کند و ما او را حفاظت مى

 إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَکْنَا یُوسُفَ عِنـدَ مَتَاعِنَـا فَأَکَلَـهُ واْ یَا أَبَانَاقالُ﴿

گفتند: » (17َف:)یوس ﴾الذِّوْهُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ کُنَّا صَادِقِینَ

اى پدر ما به مسابقه رفته بودیم و یوسـف را نـبد بنـه خـویش 

گذاشته بودیم پس گرگ او را بخورد، ولى تو سخن ما را گر چه 

 (راستگو باشیم باور ندارى

سخنان برادران یوسف در گفتگـو بـا یعقـوب بـا تعبیراتـی       

، و «افظونإنّـا لـه لحـ»و باز « إنا له لناصحون»، « أبانا»همانند 

ادِقِینَ »گفت پاره پیـا  آور « وَمَا أَنتَ بِمُـؤْمِنٍ لِّنَـا وَلَـوْ کُنَّـا صـَ

مفاهیمی هستند که از منویات درونی و احساسات پنهان برادران 

 کنند یوسف حكایت می

بـرادران یوسـف از « یـا أبانـا»تو یح آنكه در پاره گفـت      

ء طلبـی  جانشـین که نوعی انشـا« یا»اسلوب ندا و حرف ندای 

برند  در واقع از یعقوب خواهش دارنـد فعل أدعوا است بهره می

ها بـر درسـتی و که به سخنان آنان گو  فرا دهد  گویا خود آن

صداقت آنچه بیان خواهند کرد اعتقاد ندارند و بر این باورند کـه 

-یعقوب نیب نسبت به آنان شک دارد از این رو در ادامه با گباره

-سـخن مـی ﴾ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴿ی های تاکید

 گویند تا تردید و بدگمانی مخاطه)یعقوب( را برطرف کنند 

وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَـا وَلَـوْ کُنَّـا  ﴿در آیه بعد نیب ، پاره گفت        

کـه  دهد که براردان یوسف براین باور بودندنشان می ﴾ صَادِقِینَ

 پدر نسبت به آنان بدگمان است و سخنان آنان را نپذیرفته است  

نقل این گفته آورها در این داسـتان از جهـان بینـی و باورهـای 

دارد  نقل این تعبیرات آن هم بـه گونـه صاحه سخن پرده بر می

برابر با نقل سخنان بعقوب و بدون برتری ذادن یک بـر ذیگـری 

و  دلیل بر رویكرد قرآن کریم مصداق حاکمبت چندصدایی است 

 به دموکراسی و آزادی بیان از طریق حاکمیت چند صدایی است 

 سخنان عزیز مصر 4-5

یَنفَعَنَا  الَّذِی اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ الِمْرَأَتِهِ أَکْرِمِی مَثْوَاهُ عَسَى أَن وَقَالَ ﴿

ا ن مـرد مصـری کـه یوسـف ر)آ(21)یوسـف:  ﴾ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدا

خرید، به همسر  گفت: جایگاهش را گرامـی دار، امیـد اسـت 

در امور زندگی[ به ما سودی دهد، یا او را به فرزنـدی انتخـاب ]

 ( کنیم

پروا ح است که کلمه دارای دو معنی است: یكی قاموسی و      

دو  معنای سیاقی ؛ معنای سیاقی کلمه با مالحظه عوامل سـیاقی 

باور است کـه در سـیاق، عناصـری  شود  هایمب براینمعلو  می

همچون گوینده، مخاطه، مو وع، مكـان و زمـان سـخن، نـوع 

 ( 28 ، 2017سخن و هدف نقش دارند) طویرات

« مثـوا»،« أکرمـی»در آیه شریفه فوق واکاوی سیاق کلمات      

کند که فراتـر از معنـای ظـاهری مفاهیمی را آشكار می« ولدا»و

ته آور) عبیب مصر( را نشـان مـی این واژه هاست و جهانبینی گف

 دهد 

  «أکرمی»أ( 

از در زبـان قـرآن، بـا بـار معنـایی آن « أکرمی»باید افبود واژه

نگر  و اعتقاد گوینده این تعبیر حكایت دارد؛ زیـرا در شـبكه 

مفـاهیمی نهفتـه « کرمنـا»،«کریم» معنایی این واژه یعنی کلمات

 است که شایان توجه است  
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که اگر خداوند بدان توصیف شود به معنـای تعبیری است « کر »

احسان و انعا  باری تعالی است  و اگر در وصف انسان باشد نا  

 ﴿ فرمایـد :اخالق و رفتار پسندیده آدمـی اسـت  خداونـد مـی

وأنبتنا فیها من کل زوج کریم ـ إنه لقرآن کریم ـ وقل لهما قـوال 

است که کرامتی به این معن« تكریم»و « اکرا »از این رو  ﴾ کریما

بـه  42، ص1390بدون عیه و کوتاهی صورت گیرد )صـالحی، 

  ( 153،ص 6نقل از مجمع البحرین: ج

دهـد اینكه امیر)عبیب مصر( به تكریم جایگاه یوسف دستور مـی

بدان امید که منفعتی برساند و یا اینكه وی را به فرزندی برگیرند،  

بـانوی خـویش مفهو  ژرفی نهفته است؛ به ویـ ه آنكـه وی بـه 

دهد که خود  عهده دار این تكریم شود و جایگاهی دستور می

، ص 18 ، ج1990که در نظر او نیكو و مـورد ر ـایت )رازی، 

ا  بود و معمـوال ( است فراهم آورد   بانویی که سرور خانه88

پردازنـد و کارهـای به اینگونه امور جبوی و پیش پا افتاده نمـی

دهنــد)طباطباوی، را انجــا  نمــی مربــوط بــه  المــان و بنــدگان

 (  109، ص11ق، ج1394

در عالوه بر اینكه « أکرمی»بر این اساس در کاربست کلمه       

ــت ــه اس ــت نهفت ــیت و عظم ــرا  و شخص ــاى احت ــرا ، معن  اک

 ( جند پیا  نهفته است :167، ص11ق،ج1396)طباطباوی،

در تعیین محل اسكان این تازه رسیده نهایت احسان را بـه    1

 ر بند کا

خباب مستقیم به بانوی اول کشـور مصـر و « أکرمی»کلمه   2

 اینكه خود او عهده دار تعیین مكان شایسته یوسف شود  

از آنجا که گوینده این کلمه عبیب مصر اسـت و نسـبت بـه    3

جنبـه « أکرمـی»مخاطه خویش) زلیخا( برتری دارد کلمه 

 فرمان دارد و فوریت انجا  را می طلبد 

توان گفت این واژه عالقه خاص عبیـب و یحات میبا این ت     

رساند مؤید این داللت، مصر نسبت به این نوجوان)یوسف( را می

و  امیدواری به اینكه این «  یَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً عَسَى أَن »تعبیر 

 نوجوان بسان فرزندی برای آنان باشد  

 « مثوی»ب( 

شود  در آیات ند مدت گفته میبه محل اقامت بل« مثوی»اساسا 

 (128)انعا   ﴾النَّارُ مَثْوَاکُمْ خَالِدِینَ فِیهَا  ﴿شریفه قرآن  با گباره 

 )دورخ به عنوان جایگاه همیشگی ( معرفی شده اسـت همچنـین 

و  زمـر:  68عنكبـوت:  151و نحل:  151در آیات: آل عمران: 

« مثـوی»کلمه ، وکافران  متكبران و ستمگران، در بیان جایگاه 6

 به کار رفته است 

( 10)تغــابن (17( و )مجادلــه39بـا توجــه بــه آیــات )بقــره     

( که از خلود و ماندگاری دوزخیان در جهنم سخن مـی 22)جن

در همه آیات قرآن، به استثنای آیات « مثوی»گوید، و اینكه واژه

سوره یوسف، در توصیف اقامت دوزخیان آمـده اسـت  23و 21

به معنای اقامتگاه دراز مدت است   عـالوه بـر « یمثو»بنابراین 

خدا )( 19)محمد : ﴾وَاللَّهُ یَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاکُمْ ﴿این ها در آیه 

( نیـب کلمـه محل رفت و بازگشت شماو قرارگاهتان را می دانـد

قراری، آمده است و به معنای بی« متقله»در برابر واژه« مثوی»

بـه معنـای قرارگـاه « مثـوی»گـانی:، کلمـه تقابل واژ»به حكم 

 همیشگی است 

و ا افه این « مثوی»براساس آنچه بیان شده کاربست کلمه      

کلمه به  میر )مثواه( که ا افه اختصاصی است بر ایـن داللـت 

دارد که عبیب مصر اقامتگاهی دراز مدت و مخصوص)در شـأن( 

وی حكایـت یوسف را در نظر دارد و همین نیـب از نـوع عالقـه 

 دارد 
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و « مولود»و « والد»به معنای فرزند در شبكه معنایی « ولد»     

از « ولـدا»کند تعبیـر از نوعی پیوند نسبی حكایت می« والدت»

زبان عبیب مصر آن هم در بدو ورود یوسف به دربار مصر، نشانه 

انگیبه پذیر  و دستور به پذیرایی تما  و کمال در فراهم آوردن 

-دراز مدت را که در شأن یک فرزند باشد نشان مـی اقامتگاهی

 دهد  

 سخنان زلیخا: 5-5

 بَیْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَ َلَّقَتِ األَبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی﴿

ا  بـود ، و آن ] زنی [ که یوسف در خانـه ()23یوسف: »)﴾لک

جـویی شـد ، و ] در  از یوسف با نرمی و مهربانی خواستار کـا 

فرصتی مناسه [ همه درهای کاخ را بست و به او گفت: پیش بیا 

 ( ] که من در اختیار توا 

قهرمان دیگر این داستان بانوی مصـر اسـت کـه در گـبار      

بـه «  َلَّقَت األَبـوابَ» ،«رَاوَدَتْ»خداوند از رفتار وی سه تعبیر 

 برجسته است « هیت لک»مثابه یک ارتباط  یر کالمی و سخن 

 « راوَدَت»

این جمله از نظر بیانی، استعاره تبعیه است؛ زیرا در این آیه رفتار 

همسر عبیب مصر راه و رو  حیوانی توصـیف شـده کـه بـرای 

اینكه بتواند شهوت خود را سیر کند به حیوانی تشبیه شده که در 

ــف آن  ــود را از عل ــا خ ــت ت ــاه اس ــه چراگ ــد ب ــال و آم ح

، به نقل از  محامی 96 ، ص 1396و رنجی، پرکند)میرحسینی 

( این گباره که از ارتباط  یر کالمی زلیخـا 37-28  ص 1988

 خبر می دهد نشانگر منویات درونی و عواطف عاشقانه اوست  

 « َلَّقَت األبواب»

زیـاد  اللفـظ تـدلّ »شایان توجه است؛ واژه  لّقت که بر اساس 

نسبت بـه واژه «  لّق»د فیهعلی زیاد  المعنی( در اینجا واژه مبی

دهد رساند و نشان میمعنای شدت در بستن را می«  لق»مجرد 

که زلیخا با آهنگ و قصدی که در نظر داشت، به بسـتن محكـم 

 ها اقدا  کرد همه درب

 «هَیتَ لَکَ»

که « لک»، اسم فعل است و به معنای بیا و ترکیه ا افی «هیت»

پـیش »رسـاند کـه ا را میاز نوع ا افه اختصاصی است این معن

خداونـد متعـال بـا «  آی  که من در اختیار تو، نه دیگری هستم

نباهت لغوی، منویات زلیخا را در قاله ارتبـاط  یـر کالمـی و 

 کند ارتباط کالمی نقل می

خالصه سخن اینكه نقل پاره گفت های قهرمانان این داستان کـه 

ت چند صدایی از باورهای متفاوت حكایت دارد  نشانگر حاکمی

 و رویكرد قرآن به آزادی بیان می باشد 

 گیرینتیجه -6

آزادی بیان از رویكردهـای اساسـی قـرآن مجیـد در بیـان 

هاست  و به بندگانی که به این مهم عنایت دارند باورها و اندیشه

دهد  در این جهت استرات ی قرآن صرفا فرمـان م ده بشارت می

آ و  باز بـه اسـتقبال سـخن و توصیه تیست بلكه خود نیب با 

دیگران که باورهای گوناگون دارند و گاهی از روی  رویاروی با 

رود   در داستان های قرآن عنصر گویند میاندیشه حق سخن می

هاسـت، مایـه برجسـتگی گفتگو که نشانگر منویـات شخصـیت

داستان شده است در داستان حضرت یوسف )ع( تعبیراتی همانند 

در سخن یعقوب بر راببـه « یا بنیّ»یوسف و  از سوی« یا أبت»

 شدید عاطفی این پدر و پسر داللت دارد؛
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در اظهـارات یعقـوب و کلمـه  « اجتبـی»و « سوّل»تعبیرات      

از سوی یعقوب عواطف درونـی وی را حكایـت « کیدا»تاکیدی 

کنند  و سخنان متفاوت برادران یوسف نشـانه کینـه تـوزی و می

 یوسف است  حسادت آنان نسبت به

و ارتباط  یر کالمی که در گباره « هیت لک»همچنین پاره گفته 

معـاذ »آمده است و پاسخ یوسف بـا تعبیـرات «  لّقت االبواب»

که نیـت « إنّه ال یفلح الظالمین» و « ، إنّ ربّی أحسن مثوای« اهلل

دهد از نشـانه ناهنجار زلیخا و باور توحیدی یوسف را نشان می

 صدایی در این داستان است   های حاکمیت چند

های متفاوت داستان یوسف،که از این رو می توان گفت پاره گفت

های متفاوت شخصیت هـای آن برخاسـته اسـت، و بینیاز جهان

اند و طبق نظریه چند بدون برتری دادن یكی بر دیگری نقل شده

صدایی باختینی گفته ها حضوری برابر دارند، نمـود آزادی بیـان 

 تان یوسف است در داس

 کتابنامه:

 قرآن مجید ، ترجمه حسین انصاریان

 قرآن مجید ترجمه ناصر مكار  شیرازی 

 قرآن ترجمه  مهدی فوالدوند

 البیـانی (، اإلعجـاز 1376بنت الشاطی، عاوشه عبد الرحمن)  

 للقرآن ، ترجمه حسین صابری، تهران: انتشارات علمی فرهنگی 

آزادی عقیـده و آزادی »  ( مقالـه1393حسینی، سید حسـین)

مجلـه «﴾الدِّینِ فِی إِکْرَاهَ الَ﴿بیان با تكیه بر واکاوی تفسیری آی  

، دانشگاه عالمه طباطباوی ص 1393سال  5معارف قرآنی، دوره 

90-71) 

 ( التفسـیر الكبیـر أو مفـاتیح الغیـه، 1990فخر الـدین) رازی، 

  بیروت، دارالكته العلمی  

( مقاله گفتكو مداری و 1391ه سكوت) سلیمی ، ابراهیم و فاطم

، 17 رهشما نجها معاصر تبیااد شـیهوپ جند صـدایی، مجلـه 

  77-91صص

بررسـی و تحلیـل داسـتان  » (،مقالـه1396صالحی، پیمـان )

، «حضرت یوسف در قرآن کریم در چارچوب الگوی سیمپسـون

  (69-94، ص 2مجله زبان و تفسیر قرآن، شماره 

 (، مسأله کرامـت 1390ود عباسی)صالحی ، حمیدر ا و محم

انسانی وفصل الخباب اندیشه دینی، فصـلنامه اخـالق پبشـكی، 

  16شماره 

ق(، المیـبان فـی تفسـیر القـرآن  1394طباطباوی محمد حسین)

 ترجمه محمد باقر محمودی، قم، انتشارات جامعه مدرسین 

 (تجلیـات  السـیاق و بیـأن أقسـامه و 2017طویرات، فوزیـ ) 

 بیقه فی القرآن، الجباور: جامع  بو  یاف تجلیات تب

  المعجم المفصـل فـی 1987عاصی،میشال و امیل بدیع یعقوب، 

 اللغ  و األدب، بیروت: دارالعلم للمالیین 

 (، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات آگاه  1393عمید ، حسن)

، فی اللسانیات العامه، بنغازی، دارالكتـه 2010 لفان، مصبفی، 

 الجدید  

حق آزادی بیان از منظر » ( مقاله 1397ر باقری، سید کاظم)می

، ص 81، مجله علو  سیاسی، بـاقر العلـو ، شـماره «قرآن کریم

32-7) 
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