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 وسفیسوره  هفتاد هیداللت آبررسی 
» ییگرا مصلحت« بر

  شبهات نقد بر دیتأک با
*محمدرضا عزتی فردوئی

  
  **سیدرضا مؤدب   ______________________________________________________________  

  چکیده
 نیدر احکام د یاسیو س يماد ییگرا مصلحت، اسالم نیشبهات مطرح در مورد د ازجمله

بـه   باره دراین. باشد می یاسیو س يمنافع ماد رویاسالم پ نیاحکام د، است که بر اساس آن
 یاحکام شرع وسفیکه حضرت  انیب نیباا ؛استناد شده است وسفیسوره  هفتاد هیآ

. به برادرانش اتهام سرقت زده اسـت  ،خود کرده یاسیو س يماد منافع یرا قربان یو اخالق
و  یفقهـ  یمبـان  زیـ و نمـذکور   هیـ آ يریتفسـ  یبا بررسکوشیده شده است  حاضر مقالهدر 
شـده پاسـخ داده   ادیبـه شـبهه   ، عهیشـ  یاسیعنصر فقه س نیتر مهمعنوان  مصلحت به یقرآن
و منـافع   اتیـ بـر ماد  تنهـا  نـه ، یادشده هیدهد مصلحت در آ می حاصل پژوهش نشان. شود

 ،بوده یعدالت و حکمت اله يکه مقتضا است مند ضابطه يبلکه امر، ستینمبتنی  یاسیس
صـورت   یالهـ  تیـ غابـا   سـو  هـم و  یو ضوابط عقل یشرع نیقوان، یبا حفظ اصول اخالق

 انگریـ و ب» هیـ تور« ازبـاب  زیـ به بـرادرانش ن  وسفیانتساب سرقت حضرت . گرفته است
  .نه اتهام ،آنهاست یقیصفت حق

    . هیتور، یاسیفقه س، نقد شبهات، مصلحت: واژگان کلیدي
                                                   

  ).1991ezzati@gmail.com( مسئول سندهیدانشگاه قم/ نو ثیعلوم قرآن و حد يدکتر ي* دانشجو
  ).moadab_r113@yahoo.com( دانشگاه قم ثی** استاد گروه علوم قرآن و حد
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  مقدمه
پـس از قـرون وسـطی     نقـد قـرآن   هـاي  تـاب مطالعه نظر مستشرقان و نویسندگان ک

بیانگر سیري هدفمند در القاي شبهه و تردیـد در قـرآن و اسـاس دیـن اسـالم      ، تاکنون
بودن  مخالفان در انکار حقیقت اسالم و دروغین ،از قرون وسطی پیش تا که چنان ؛است

کلیسـا و نیـز    هـاي  غلبه نگاه علمی بر اندیشـه  ولی، کوشیدند می مرسالت پیامبر اسال
بـراي  زیرا ؛ باعث ابطال این فرضیات شد، گر و بیدار پس از رنسانسوجو جستاذهان 

 ین دیـن آسـمانی باشـد   تـر  بـزرگ مؤسـس  ، آنها پذیرفته نبود که فردي با این اتهامـات 
کـه بـر    مطرح شـد  امبراننظریه نبوغ ویژه پی ؛ بنابراین)201ص، 1385، ضمیر روشن(

صـالح و   و کـه بـه خیـر    خویش بودند افراد ممتاز و برجسته عصر پیامبران، اساس آن
شناختند و به حل آنها  می مشکالت جامعه را و اندیشیدند می بهبود اوضاع مردم خویش

در ایـن  تـالش  کوشـیدند و   مـی  در اصالح عقاید و اخالق مردمرو  ازاین ؛داشتندتوجه 
این  نتیجه ).138ص، 1377، امینی( کردند می یت الهی معرفیمأموریک  عنوان بهامور را 
، گـر  اصـالح ، قانونگـذار ، فیلسـوف ، مـدار  سیاسـت همچون عناوینی دادن  نسبت، دیدگاه

در مطالعـات   کـه  چنـان  ؛شـد  پیامبر اسـالم  ازجملهبه ساحت انبیا ... فرمانده جنگی و
وات  ر.ك:( شود می یادسیاسی  یشخصیت عنوان به اسالم پیامبراز ، جدید خاورشناسان

از سیاست نیسـت و سیاسـت اسـالمی    جدا دین مبین اسالم  اگرچه). 1344، منتگمري
، هــدف از بازتــاب چهــره سیاســی پیــامبر اســالم ، ولــیدارد آنجایگــاه مهمــی در 

حملـه بـه شـخص     جـاي  بـه  دیگر عبارت به؛ ایشان از رسالت خویش استکردن  خارج
اسـاس رسـالت ایشـان    ، شود میاحساسات مسلمانان شدن  دار جریحه سببکه  پیامبر

شـبهه   سـاز  زمینـه ، بودن پیـامبر اسـالم  مـدار  سیاسـت نظریـه  . مورد هدف قرار گرفت
 مصالح مادي پیرودین اسالم ، در دین اسالم شد که بر اساس آنسیاسی یی گرا مصلحت

 یادشدهشبهه اینکه هدف از  وجه بهبات. است) ماکیاولیسم( و منافع سیاسی) پوزیتویسم(
بررسی ، گراست مادي یشخصیت عنوان به اعتباري دین اسالم و معرفی پیامبر اسالم بی

  .دارد فراوانیو نقد آن اهمیت 
بـه بـرادرانش در    حضرت یوسفسرقت اتهام ، مذکورقرآنی شبهه ین دلیل تر مهم
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 یبـراي هـدف   حضرت یوسـف ، یادشدهدر آیه  که چنان؛ سوره یوسف است هفتاد آیه
دین اسالم نیز چنین روشـی را بـر   رو  ازاین؛ مراعات نکردمات اخالقی را مسلّ ،سیاسی

ه ثُـم  یرحلِ أَخ یۀَ فیفَلَما جهزَهم بِجهازِهم جعلَ السقا« در آیه حضرت یوسفاساس رفتار 
، بارهـاى آنهـا را بسـت    ]وسـف ی مـأمور [ هک و هنگامى: قُونم لَسارِکرُ إِنَّیتُها الْعیأَذَّنَ مؤَذِّنٌ أَ

 !اى اهـل قافلـه   :سى صدا زدکسپس  ،ظرف آبخورى پادشاه را در بارِ برادرش گذاشت
براي حفظ حکومـت  نیز  حضرت محمد، یید کرده استأت )70: یوسف( »دیشما دزد

قـوانین شـرعی و    ازجملـه اسـالم  دیـن  اصول دیگر  ،اسالمی از این روش پیروي کرده
  ).654ص، 1393، سها( است نکردهاخالقی را مراعات 

روایـت   نیـز  از امام صادق ؛قابل انکار نیست ،ییگرا مصلحتبا  مذکورارتباط آیه 
ـ إِنَّ[ یوسـف  :إِرادةَ الْإِصلَاحِ وسفیقَالَ «: که فرموداست شده  قصـد   ] را بـه م لَسـارِقُون ک

ماهیـــت «در آیـــه یادشـــده،  ولـــی )،444ص ،2، ج1415حـــویزي(»اصـــالح گفـــت
  .خواهیم پرداخت به بررسی آنر است که در پژوهش حاض محل بحث» ییگرا مصلحت

  پژوهشپیشینه . 1
در ، سـوره یوسـف   هفتـاد در آیـه   پرسش از اتهام حضرت یوسـف ، روایاتطبق 

باهدف آگـاهی و   یادشدهپرسش  هرچند ؛)همان ر.ك:( دوران تابعین مطرح شده است
دیـن  اساس نه مخالفت با  ،است انجام شده سخن گوناگونابعاد  شناخت قلمرو تقیه و

از تفسـیر آیـه    گونـاگونی در دوران بعد نیز مفسران فریقین وجوه ). همان ر.ك:( اسالم
که در مقدمـه اشـاره    گونه همان ولی، که درادامه بررسی خواهد شد اند بیان کرده مذکور

سـوره   آیـه هفتـاد  یی مبتنی بر ماکیاولیسـم سیاسـی در   گرا مصلحتخاستگاه شبهه ، شد
ترسـیم چهـره سیاسـی پیـامبر     ثمـره آن  کـه   اسـت » نبوغ ویژه پیامبران« نظریه، یوسف
بـا نگـارش    یـی مـادي در دیـن اسـالم    گرا مصلحتشبهه ، آنو از رهگذر  بود اسالم

  .ه استنقد قرآن مطرح شد هاي ابکت
 ولــی، نگاشــته شــده فراوانــیو مقــاالت هــا  ابکتــ، یادشــدهشــبهه در پاســخ بــه 

آیـه   و اسـت نشده مستقل پژوهش  صورت بهسوره یوسف  آیه هفتادیی در گرا مصلحت
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. اسـت  بحث شـده باهدف دفاع از عصمت انبیا ها  در خالل برخی پژوهش مذکور فقط
و احکـام آن مـورد پـژوهش قـرار     » توریـه « هاي مرتبط با صنعت نیز در پژوهشگاهی 

از جـواد ایروانـی کـه در    » بازخوانی روایات توریه و حکم آن« مقاله مانند ؛گرفته است
در  کـه  درحـالی  ،)105ص، 1391، ایروانی ر.ك:( استرد شده  یادشدهآن توریه در آیه 

مـورد بحـث،   توریه در آیـه  ، و نظر مفسران مقاله حاضر با الهام از روایات معصومان
  .اثبات شده است

  دیدگاه قرآنمفهوم مصلحت از . 2
و بـا  ) 303ص، 3ج، 1404، فـارس  ابـن ( داللت بر خـالف فسـاد دارد  » صلح« ریشه

  :استو گناه فساد  برابردر غالباً که کار رفته مرتبه در قرآن به 180مشتقاتش 
ـ  و وا فدها    یالتُفْسـالحإِص ـدعضِ بفسـاد نکنیـد  ، از اصـالح آن  پـس در زمـین   و: الْـأَر 
  .)56 :اعراف(

آخَرَ س حاً ولًا صالم102: توبه( آمیختند یکدیگرکار خوب و بد را به  و :ئاًیخَلَطُوا ع.(  
است که گـاهی حاصـل سـود و بهـره و     » منفعت«، رکن اصلی در تعریف مصلحت

معناي  مصلحت به: «گوید می باره دراینغزالی  که چنان باشد؛ میگاهی حاصل دفع ضرر 
 بـه  باتوجـه  این مفهـوم  .)140ص، 1ج، 1417 ،غزالی(» جلب منفعت و دفع ضرر است

ین آنهـا  تـر  مهمکه به  شود می متمایزافع مادي و زودگذر از من، مبانی مصلحت در قرآن
  :شود می اشاره

استقامت بر چیزي است که مقتضـاي حکمـت   ، مصلحت :الهی حکمتعلم و  )الف
 ماننـد  ؛سودرساندن تحقـق یابـد  یا ) ظاهري( تواند در قالب ضررزدن رو می ازاین ؛باشد

، عسـکري ( گـردد  مـی  نفـع در دیـن او  زیرا باعـث  ؛ صالح انسان است یمرض که گاه
  ).205ص، 1400

 کـه  چنـان  ؛افع مـادي نه من ،دان علم و حکمت الهیاحکام شرع تابع ، از دیدگاه قرآن
  :فرماید می ،که از احکام اسالم است جهاد بارهقرآن کریم در

علَم و أَنْتُم یم واللَّه کئاً و هو شَرٌّ لَیأَنْ تُحبوا شَ م و عسىکرٌ لَیئاً و هو خَیرَهوا شَکأَنْ تَ عسى
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یـا   ،رِ شـما در آن اسـت  یـ ه خکآن حال، دیزى را خوش نداشته باشیبسا چ چه :التَعلَمونَ
و شـما   دانـد  و خـدا مـى   شما در آن است ه شرّکآن حال، دیزى را دوست داشته باشیچ

  .)216: بقره( دیدان نمى
حکمت از علم و شود که  می به منفعتی اطالق مصلحت از دیدگاه قرآناساس  براین

ین مبناي مصلحت در احکـام دیـن   تر مهمبه  نیز در ذیل آیه شریفه .کند می پیرويالهی 
لم و در دیگر آیات قرآن به مبناي ع. اشاره شده است، ندا اسالم که علم و حکمت الهی

. سـوره بقـره   32و  30 آیـات  ازجملـه  ؛یی اشـاره شـده اسـت   گرا مصلحتحکمت در 
که دین و شریعت را  ماکیاولی از دیدگاه مصلحت در دین اسالم، یادشدهاساس مبناي  بر

  ).5ص، 1392، ایزدهی(ر.ك:  شود می متمایز، داند می تابع منافع سیاسی
)، پوزیتویستی( لیدیدگاه تحص در ییگرا مصلحت :اصالت منافع پایدار و معنوي )ب

بـر   مصـلحت در قـرآن   ولی)، همان(ر.ك:  استمبتنی زودگذر دنیوي و مادي منافع بر 
در برخی آیات قرآن به این موضوع اشاره  که چنان باشد؛ مبتنی میمنافع پایدار و معنوي 

در زمان همراهـی حضـرت    یی در اعمال حضرت خضرگرا مصلحت؛ مثالً شده است
) 82ـ71: کهف( منافع بادوام بیشتر بوده استیا  بر اساس منافع پایدار، با ایشان موسی

 میـان  هجري ششمصلح حدیبیه که در سال  در همچنین. شود می که درادامه بدان اشاره
زیـرا ایـن صـلح     ؛منافع پایدار اسـالم لحـاظ شـده اسـت    ، مسلمانان و کفار برقرار شد

فتح مکه در سال هشتم هجـري  باعث  و ناي از مشرکآوردن بسیار اسالم براياي  مقدمه
یاد کرده است و با ) 1: فتح» (فتح مبین« عنوان بهو ظهور اسالم شد که قرآن کریم از آن 

قـرآن  بـراین   افزون. شدمنجر سیاست اسالمی به حفظ اسالم  ،چنین حزم و دوراندیشی
مصـالح مـادي و   ، قرآنو از دیدگاه  است مصالح معنوي را بر مصالح مادي مقدم داشته

  :کار گرفته شوند مصالح معنوي و اخروي به جهتدنیوي باید در
تَغِ فاب كما آتایو نَص التَنْس رَةَ والْآخ ارالد یاللَّهنْ  کبنَ الـدـنْ  یمسأَح کا و    ـنَ اللَّـهسمـا أَح

 و در آنچـه خـدا بـه تـو داده     :نیب الْمفْسـد حیالْأَرضِ إِنَّ اللَّه ال یو التَبغِ الْفَساد ف یکإِلَ
ه خـدا  کـ گونه  و همان نکا فراموش میات را از دن و بهره سراى آخرت را بطلب، است

ـ  ى فسـاد مبـاش  وجو جستن در یو هرگز در زم نکى یکن ،ردهکى یکبه تو ن ه خـدا  ک
  .)77: قصص( !مفسدان را دوست ندارد
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، اسـت  ن اشـاره شـده  دانیز ب یادشدهکه در آیه  در قرآن) کردن طلب» (ابتغاء« مصدر
ذکـر  » الدار الْـآخرَةَ « همراه به» ابتغاء«، در این آیه. باشد مییی در قرآن گرا مصلحتبیانگر 

» ابتغـاء «، در ادامـه آیـه   کـه  چنان ؛که نشان از تقدم مصالح معنوي بر مادي دارد شود می
نیـز کـه سـه    » ابتغاء مرْضات اللَّـه « همچنین. صالح است برابرکه در آید میهمراه فساد  به

در » خـدامحوري « بـر اصـل  بـوده،   نـاظر بـر همـین مبنـا    ، اسـت  مرتبه در قـرآن آمـده  
حکمـت  علـم و  مقتضاي ، نمصلحت از دیدگاه قرآ بنابراین؛ یی اشاره داردگرا مصلحت

  .الهی و مبتنی بر مصالح پایدار و معنوي است

  قرآن مبانی مصلحت در علم تفسیر. 3
این ؛ اسالمی است احکامکالمی امامیه در استنباط فقهی و  یکی از اصول، مصلحت

به توجه  که درحالی ،علم تفسیر کمتر مورد توجه مفسران قرار گرفته است در اصل مهم
  .از قرآن استگوناگون روشی براي استنباط علوم ، عالوه بر پاسخ به شبهات قرآنی آن

 ؛در فهم برخی آیات قـرآن ضـروري اسـت   مصلحت  فقهیتوجه به مبانی کالمی و 
سکوالریزم  همچونی های آسیب، مصلحتبدون توجه به مبانی فهم برخی آیات  آنکه چه

، مقصـود از مبـانی مصـلحت   . خواهد داشت دنبال بهشخصی بر قرآن را  يو تحمیل آرا
و معیارهاي مورد توجه شارع در نظام حکیمانه تشریع قوانین الهـی اسـت کـه    ها  مالك

باید بـه ایـن    براي کشف مقصود آیات قرآن بنابراین؛ باشد مییکی از مصادیق آن قرآن 
)، معنـاي عـام   بـه ( عـدالت ، الهـی  عـدل  همچـون اصولی مثال  براي ؛مبانی توجه داشت

از مبـانی  ... و تـدبیر خداونـد و  علـم  ، سـعادت  کمـال و ، سن و قبح عقلـی ح، حکمت
  ).93ص، 1390، ایزدپور ر.ك:( روند می شمار مصلحت به

  سوره یوسفهفتاد تطبیق مبانی مصلحت با آیه . 4
مبـانی مصـلحت قابـل     باتوجـه بـه  در قـرآن   بسیاري از افعال خداوند و پیامبران

 را یوسـف انتساب سـرقت حضـرت    ،سوره یوسف آیه هفتاددر  که چنان ؛ندا تحلیل
اگرچه مصلحت یکی از اصول علم کـالم و فقـه   . توان با مبانی مصلحت تحلیل کرد می
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کند مبانی آن نیز از قرآن استخراج و با  می اقتضا یادشدهبودن شبهه  قرآنی ،سیاسی است
ـ  رو ؛ ازایـن پاسخ داده شـود مذکور به شبهه ، تطبیق بر آیه مورد بحث بررسـی مبـانی    اب

صـدق و کـذب ادعـاي    ، سـوره یوسـف   آیـه هفتـاد  طبیـق آن بـا   و تدر قرآن مصلحت 
  .شود می مشخص، یی مادي در قرآنگرا مصلحت موردشده در مطرح

  مداري غایت. 4ـ1
ـ ا تـابع هـدف و غایـت   ، اعم از دنیوي و اخـروي ، تمامی مصالح بنـابراین عمـل    د؛ن
در بازداشتن بنیامین از مراجعت به کنعان و اتهام سرقت به برادرانش  حضرت یوسف

) منفعت( با هدف صرفاً مادي یادشدهعمل است که آنجاختالف  ، ولیاست مندنیز هدف
  ؟یا انجام آن بر پایه هدفی معنوي و مبتنی بر مصلحت صورت گرفته است ،انجام شده

 ؛اهداف الهی بوده اسـت  جهتدر، مصلحت در آیه شریفه، اعتقاد مفسران اسالمی به
قصـد داشـت    ،داشتن برادرش در نزد خـویش  وسیله نگاه به چه آنکه حضرت یوسف

ن حلقه یآخر شکل نیو بد دیازمایفرزند دوم بدادن  را دربرابر از دست عقوبیمقاومت 
ه برادرشـان  کـ هنگـام   نیـ ه دراکآزموده شوند نیز برادران همچنین  .اده گرددیامل او پکت

؟ کـرد خواهنـد   چه ،ه با پدر داشتندکدربرابر عهدى  ،ن سرنوشتى شده استیگرفتار چن
  ).39ص، 10ج، 1371، مکام شیرازي(

کردن  عطامقام و  يارتقا، الهیسنّت  هدف از رنج و محنت مضاعف دربراین  افزون
، 2ج، 1431، الهدي علم ر.ك:( ن اشاره کرده استدامنزلت رفیع است که سید مرتضی ب

مقـام و   يارتقـا ، افزون بر فراق یوسف حکمت فراق بنیامین دیگر عبارت به .)493ص
را پس از امتحان و » امامت« خداوند مقام که چنان ؛استبوده  منزلت حضرت یعقوب
  :فرمودعطا  ابتال به حضرت ابراهیم

ـ   کجاعلُ یلمات فَأَتَمهنَّ قالَ إِنِّکم ربه بِیإِبراه و إِذ ابتَلى د یـ خـاطر آور  بـه  :اًللنَّـاسِ إِمام
ن یـ خـوبى از عهـده ا   و او بـه  ل گوناگونى آزمودیم را با وسایابراه، ه خداوندک هنگامى

 !شـواى مـردم قـرار دادم   یمـن تـو را امـام و پ   : خداوند بـه او فرمـود  . ها برآمد شیآزما
  )124 :بقره(
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بـا رنـج و محنـت    ، مصلحت در یک دوره زمـانی حصول ممکن است اساس  براین
زیـرا   ؛شود نمی مداري آن داري و غایت مانع از جهت، بودن آن مقطعی ولی، باشدهمراه 

مورد امعان  خاصاي  بر اساس مالك و منطقی مشخص و در گستره مصلحتازآنجاکه 
منزله نخ تسبیحی درنظر گرفت  توان این مالك و ضابطه را به می ،گیرد می و اعمال قرار
؛ )47ص، 1392، ایزدهـی ( آورد می یکدیگرر قالبی منظم گرد مصالح را د که همه موارد

تأمین اهداف الهی صـورت   جهتدر یی در فعل حضرت یوسفگرا مصلحت بنابراین
بر اساس وحی الهی انجام شـده و منـافع    ،شود می درادامه اشاره که چنانگرفته است و 

  .مادي در آن دخالتی نداشته است

  حکمت. 4ـ2
الم کشتن را در چند جاى یخو که چنان ؛طالق استاإل م علىکیح، سبحانخداى 
بنابراین همه افعـال و اوامـر او نیـز از روي حکمـت      ؛مت ستوده استکخود به ح

ـ « در تفسـیر آیـه   طباطبـایی عالمه . است حـى   کذلـا أَومم َ ل ـ  یـک إِ ب کر  ـنَ الْحـۀ کمم «
  :فرماید می )39  :اسراء(

ام فرعـى  کـ ه احین آیاگر در ا و اشاره دارد ،فرمود بیان ه قبالًکفى یالکبه ت» کذل« لمهک
جهت بوده که هریک مشـتمل بـر مصـالحی اسـت کـه از       ازاین، دهیمت نامکن را حید

  ).97ص، 13ج، 1390، طباطبایی( شود سابقه کالم فهمیده مى
 ،در مصـر  بنیـامین پـس از بازداشـت    حضـرت یعقـوب   ،سیاق آیه مورد بحث در

دوارم خداوند همه آنها را یام: مکیم الْحیعاً إِنَّه هو الْعلیبِهِم جم ینیأْتیعسى اللَّه أَنْ «: فرماید می
 سـیر کلمـه  زمخشري در تف .)83: یوسف(» م استکیاو دانا وح ؛ چراکهبه من بازگرداند

مگـر   ،کنـد  نمـی  ] آزمـایش خداوند مرا [یعقوب«: نوشته است یادشدهدر آیه » حکیم«
إِنَّـه  « فخر رازي در تفسـیر ). 496ص، 2ج، 1407، زمخشري» (براي حکمت و مصلحت

لالْع ویهالْح کسی است که به حقایق امور آگاه اسـت و در امـور بـر     او«: نویسد می »مکیم
رحمـت و مصـلحت   ، احسـان ، کند و این حکمت مطابق فضل می اساس حکمت عمل

  :نویسد می نیز عالمه طباطبایی ).496ص، 18ج، 1420، رازي( »است
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ارى کـ ه هـر  کـ بل، دهد خاطر مصلحت انجام نمى ه عملى جز بهکسى است کم آن کیح
ه انجـام دادنـش را بـر    کـ ه داراى مصلحتى اسـت  کن است یخاطر ا به ،دهد صورت مى
ه چـرا  کـ ند کسى از او بازخواست کگر معنا ندارد یحال د نیو باا دهد ح مىیندادن ترج

  ).268ص، 14ج، 1390، طباطبایی؟ (ردىکن یچن
شـود کـه    می مصلحت از دیدگاه قرآن به منفعتی اطالق، گفته باتوجه به مطالب پیش

یـا  ) ظـاهري ( توانـد در قالـب ضـررزدن    مـی  و حکمـت الهـی باشـد   علـم و  مقتضاي 
اشاره شد که بعضی از مصالح ممکن اسـت در ظـاهر   همچنین  .سودرساندن تحقق یابد

 216مانند حکم جهاد در آیـه   ؛درحقیقت خیر انسان در آن است ، ولیباشندناخوشایند 
 مشـخص ، مبناي حکمت بر آیـه مـورد بحـث    هاي با تطبیق ویژگی رو ؛ ازاینسوره بقره

در ظـاهر  زیـرا  ؛ حکمـت الهـی اسـت   ، یکـی از مبـانی تحلیـل آیـه شـریفه      که شود می
باعث  ،داشته دنبال بهرا  ناراحتی حضرت یوسف سوییناخوشایند بوده و تبعات آن از

  :گفتند که چنان ؛سوء استفاده برادرانش شده است
بدها لَهـم قـالَ أَنْـتُم    ینَفْسه و لَم  یوسف فیسرِقْ فَقَد سرَقَ أَخٌ لَه منْ قَبلُ فَأَسرَّها یقالُوا إِنْ 

فُونکشَرٌّ مبِما تَص لَمأَع اللَّهـ [بن او اگـر : گفتنـد  [برادران] :اناً و جـاى  [، نـد کن] دزدى یامی
ـ ن ]وسـف ی[ بـرادرش  ]،ستیتعجب ن سـخت  [ وسـف ی .ردکـ از او دزدى  پـیش ز ی

 .ردکـ ار نکو براى آنها آش را در درون خود پنهان داشت ]ناراحتى[ نیا و ]ناراحت شد
 و خدا از آنچـه ! دین مردمیبدتر ،ازنظر منزلت ]دگاه منیازد[ شما: گفت ]ن اندازهیهم[

  .)77: یوسف( !تر است آگاه، دینک ف مىیتوص
دارد و داللـت   بر ناراحتی مقطعی حضرت یوسـف » نَفْسه یوسف فیفَأَسرَّها « جمله

. اسـت  مصـلحت مقطعـی   هـاي  ایـن امـور از ویژگـی    ،که توضیح داده شـد  گونه همان
 که چنان ؛شد ناراحتی حضرت یعقوب در عمل باعثیی گرا مصلحتاین  دیگر سوياز

  :سوره یوسف به این موضوع اشاره شده است 84در آیه 
ـ کناه منَ الْحـزْنِ فَهـو   یضَّت عیوسف و ابی على ا أَسفىیو تَولَّى عنْهم و قالَ  یظو از آنهـا   :م

خشـم   ولی، د شدیو چشمان او از اندوه سف! وسفیسفا بر أوا : روى برگرداند و گفت
  .)84: یوسف( ردب خود را فرومى

یی در قرآن وجـود دارد کـه در ظـاهرخالف قـوانین     گرا مصلحتاز بسیاري شواهد 
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امتحان و ابتال قرار دارند و ازآنجاکـه خداونـد    همچونی های بر پایه حکمت ولی، عرفی
اعتـراض بـه ایـن    ، طـالق اسـت  اإل حکیم علی و) 26: عمران آلر.ك: ( خود مالک ملک

، فرمـان ذبـح خـود    پـس از شـنیدن   حضـرت اسـماعیل   که چنان ؛مصالح وارد نیست
  :اعتراض نکرد

عالس هعلَغَ ما بنَیقالَ  یفَلَمأَرى یإِنِّ یا ب نامِ أَنِّ یفیالْم حیقالَ  فَانْظُرْ ما ذا تَرى کأَذْب  ـتا أَب
نتَجِدرُ سلْ ما تُؤْمابِرِ یافْعنَ الصم اللَّه وشش که با او به مقام سعى و کهنگامى  :نیإِنْ شاء

 :گفـت ؟ سـت ینظر تو چ، نمک ه تو را ذبح مىکدم یمن در خواب د! پسرم: گفت، دیرس
 !افـت یبه خواسـت خـدا مـرا از صـابران خـواهى      ، نکهرچه دستور دارى اجرا ! پدرم

  .)102: صافات(
شریفه ازنظر مادي قابل توجیه نیست و بـر علـم و    آیهاست که مصلحت در  روشن

سـوره یوسـف نیـز بازداشـتن بنیـامین از       آیـه هفتـاد  در . باشد میحکمت الهی استوار 
در آیـه   که چنان ؛بر اساس حکمت و امر الهی بوده است، مراجعت به کنعان و لوازم آن

  1».وسفیدنا لک کذلک: «آمده است 76
 اسـاس  مصالح خداونـد بـر  ، در کالم اسالمی عدل الهیي مبنابر اساس  براین افزون

سن و قبح عقلـی  به ح) شیعه و معتزله( عدلیه که چنان ؛حکمت و مورد قبول عقل است
  .دانند می و خداوند را از ظلم مبرا معتقدند

مصـالح   حکمـت بـه تشـخیص   ، طبیعی است در برخی موارد محدودیت علم انسان
اعمـال   کـه  چنـان  ؛شـود  مـی  ضرر ظـاهري  امور سبببرخی در  مصلحتنیست و قادر 

                                                   
نـدارد و  ، داللتـی  امر الهی بوده است ،درظاهر بر این موضوع که نگهداري بنیامینمذکور اگرچه آیه  .1

از  ، ولـی آموختـه اسـت   که خداوند راه نگهداري بنیامین را بـه حضـرت یوسـف   کند  می بیان فقط
شود  استفاده میي و آموزش نگهداري بنیامین به و شدن شارع مقدس با فعل حضرت یوسف همراه

بازداشـتن بنیـامین از مالقـات     ،یی خداي متعال بـوده گرا مصلحتدرطول  یوسف که فعل حضرت
» احسان به والدین«ازجمله ویژه که مصلحت یادشده با دیگر مصالح الهی  به ؛امر الهی بوده است ،پدر

یـی  گرا مصلحتدر عرض  ،انجام شده باشد در تزاحم است و اگر مستقالً ازسوي حضرت یوسف
باشـد؛   مـی ر روي زمـین  بجانشین خداوند  که حضرت یوسف درحالی ،گیرد می شارع مقدس قرار

  است.یی الهی گرا مصلحتفعل او در طول  رو ازاین
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ن کشتی و قتل نفس که در قرآن به آنها اشاره شده کرد سوراخهمچون  حضرت خضر
 که ؛ چناندرحقیقت بر علم و حکمت الهی استوارند ، ولیدر ظاهر بیانگر ضررند، است

ـ  کرحمۀً منْ رب: «فرماید می حضرت خضر نْ أَمع لْتُهما فَع و نیـز بـر   ) 82: کهـف » (يرِو
در سوره کهـف بـه مصـالح واقعـی آنهـا       ؛ مثالًمنافع پایدار یا بادوام بیشتر داللت دارند

  :گونه اشاره شده است این
فا السساکنَۀُ فَیأَممل ینَ کیانَتلُونَ فمیع أَنْ أَع تدرِ فَأَرحیالْب ها وـ کب لم مهراءأْخُـذُ  ی کانَ و

ـ یانَ أَبواه مؤْمنَکو أَما الْغُالم فَ * نَۀٍ غَصباًیلَّ سفک مـا طُغْ ینا أَنْ ینِ فَخَشقَهیرْه  فْـراً کانـاً و * 
ـ یتینِ یانَ لغُالمکو أَما الْجِدار فَ * اةً و أَقْرَب رحماًکراً منْه زیبدلَهما ربهما خَیفَأَردنا أَنْ  نِ یم

ا یفدیلْم کنَۀِ و تَهکانَ تَح ما وـ نْزٌ لَه ـ    ک بر حاً فَـأَرادمـا صـالوهیأَنْ  کانَ أَب   ما وهلُغـا أَشُـدب
ـ ه بـا آن در در کاما آن کشتی مال گروهى از مستمندان بود : ... نزَهماکستَخْرِجا ی ار کـ ا ی

 ]سـتمگر [ پادشاهىپشت سرشان  ]چراکه[؛ نمکوب یو من خواستم آن را مع ردندک مى
پـدر و مـادرش   ، و امـا آن نوجـوان   *! گرفـت  یزور م هرا ب ]سالمى[ شتىکه هر کبود 

ه کـ م یخواسـت  رو ازاین *! فر واداردکان و یه آنان را به طغکم یم داشتیو ب مان بودندیباا
، واریو اما آن د *! به آن دو بدهدتر  تر و بامحبت كفرزندى پا، جاى او پروردگارشان به

و  گنجى متعلق به آن دو وجود داشت، ر آنیو ز م در آن شهر بودیتیدو نوجوان  آنِ از
شان  خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنج و پروردگار تو مى پدرشان مرد صالحى بود

  ).82ـ79کهف: ( ... نندکرا استخراج 
نیز بر اساس امـر و حکمـت الهـی انجـام شـده       فعل حضرت یوسفاساس  براین
اي  گونـه مناقشـه   جاي هیچ، اوستمقتضاي حکمت  لحت خداوندازآنجاکه مصاست و 

ولـى در   ،ردیار او خرده بگکبر تواند  نمی سک چیه :سئَلُونیفْعلُ و هم یسئَلُ عما یال: «نیست
  .)32: انبیاء(» راد استیجاى سؤال و ا ارهاى آنهاک

  محوریت شریعت و امتثال احکام خداوند. 4ـ3
عهـده شـارع مقـدس اسـت و     رتشـخیص مصـلحت ب  ، شـرعی  عبادي و در احکام

شود و قرآن کریم نیز در بسـیاري   می فساد و ضرر سبب شان آنها از مواضعکردن  خارج
روزه  بارهدر که چنان ؛خیر و مصلحت دانسته است ازبابوضع احکام شرعی را ، موارد
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داشتن براي شما بهتـر   روزه و: نْتُم تَعلَمونکم إِنْ کرٌ لَیاَنْ تَصوموا خَ و«: فرماید می ماه رمضان
بیـانگر تشـخیص مصـلحت    ، در آیه شـریفه » خیر« کلمه). 184: بقره( »اگر بدانید ،است

مصـلحت در تـرك آن   ، که روزه بـراي انسـان ضـرر داشـته باشـد      شارع است و زمانی
ا یـ مـار  یس از شـما ب کو هـر : امٍ أُخَریدةٌ منْ أَسفَرٍ فَع ضاً أَو علىیم مرِکانَ منْکفَمنْ « باشد: می

در آیه مـورد بحـث   ). 184: بقره(» گر را روزه بداردیتعدادى از روزهاى د ،مسافر باشد
 کـه  چنان شمرده شده است؛امتثال آن واجب و  شارع مقدس سويیی ازگرا مصلحت نیز

ـ اد دادیـ وسف یگونه راه چاره را به  نیا: وسفیدنا لک کذلک«: در آیات بعد آمده است » می
  .)76 :یوسف(

  :نویسد می مذکور در تفسیر آیه عالمه طباطبایی
داشتن برادر خـود   و نگهگرفتن  براى وسفیه کاى  اشاره است به نقشه» کذلک« لمهک
اورنـد و  یه برادران از آن نقشه سـر درن کن بود یبراى ا ؛دید نامکیو اگر آن را  ار بردک هب

 .د استکین خود یو ا دادند نمی تیبرادر خود رضادادن  وجه به چیه به ،دندیفهم مىاگر 
ه از چـه راه بـرادر   کـ وحى او بـوده  یا  د به الهام خداى سبحانکین یه هست اکزى یچ

د کیـ هـم  ، ن نقشـه را یخداى تعالى ا جهت نیهم دارد و به ند و نگهکخود را بازداشت 
ه هـر  کـ سـت  ین نیچن و »وسفیدنا لک کذلک«: فرمودنسبت داده و  ده و هم به خودینام
ـ او از  !آرى .دى را نتوان به خداوند نسبت دادکی و  ه ظلـم باشـد  کـ دى منـزه اسـت   کی

 ،ه ظلم شمرده نشـوند کز درصورتى یر و اضالل و استدراج و امثال آن را نکن میهمچن
  1).225ص، 11ج، 1390، طباطبایی( توان به خداوند نسبت داد مى

  :معتقد استنیز آلوسی 
بر اساس وحی الهی  اندیشی و اتهام سرقت و ناراحتی حضرت یعقوب این مصلحت

، 1415، آلوســی(ر.ك:  و بــا هــدف مصــلحت و امتحــان آنهــا صــورت گرفتــه اســت
  ).24ص ،7ج

سرپیچی ، که ثابت شد چنین مصلحتی وحی حکیمانه الهی بوده است زمانی بنابراین
یی بر خالف احکـام  گرا مصلحتقرآن کریم تصرف در مصالح و نیز  .از آن جایز نیست

                                                   
 . سوره طالق نیز به این موضوع اشاره شده است شانزدهمدر آیه  .1
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  :فرماید می واست  جایز ندانستهشرعی را 
کما  ونٍ وؤْممراً أَنْ  انَ لأَم ولُهسر و نَۀٍ إِذا قَضَى اللَّهؤْمیکالمالْخ ممیونَ لَهرِهنْ أَمچ یهـ  :رَةُ م

ـ اخت، امبرش امرى را الزم بدانندیه خدا و پک مانى حق ندارد هنگامىیمرد و زن باا  ارىی
  .)36: احزاب( داشته باشد ]دربرابر فرمان خدا[
  :اهللا مکارم شیرازي در تفسیر آیه نوشته است آیت
هى یو قانون و فرمـان و داورى اسـت و بـد   » عىیقضاى تشر« ىامعن نجا بهیدرا» قضى«

ـ ه نه خدا نکاست  ـ و نـه پ م مـردم دارد  یازى بـه اطاعـت و تسـل   ی  .چشمداشـتى  امبری
 شـان از آن بـاخبر   یه گاهى بر اثر محدودبودن آگـاه کقت مصالح خود آنهاست یدرحق
، 1371 ،مکـارم شـیرازي  ( دهـد  مـی  امبرش دسـتور یداند و به پ می ولى خدا ،شوند نمی

  ).381ص، 17ج
مصلحت ، آن است که ناقدان یی اسالمیگرا مصلحتین دلیل نقد تر مهماساس  براین

منزله ابـزاري بـراي حفـظ نظـام اسـالمی تلقـی        و آن را بهاند  جدا از شریعت دانستهرا 
تـوان بـر    نمی و که مصلحت شاخساري از درخت تناور شریعت است درحالی اند، کرده

برآمـده از درخـت   اي  شـاخه  عنوان بهورزي  و اگر مصلحت را برید نب شاخه نشست و
مشروعیت خـود را ازدسـت   ، ت انجام شودبر اساس معیاري در تقابل با شریع شریعت

در تقابـل بـا    تنهـا  نـه ، مصلحت در آیه شریفه ولی، )39ص، 1392، ایزدهی( خواهد داد
  .بلکه امر حکیمانه شارع مقدس است ،شریعت نیست

  حفظ اصول اخالقی. 4ـ4
یـی بـر خـالف اصـول اخالقـی      گرا مصلحتبیانگر ، سوره یوسف آیه هفتادظاهر 

خـالف اصـول   ، يگذاشتن جام در بار بنیامین و سپس اتهـام سـرقت بـه و    زیرا؛ است
در آیـه شـریفه را    یـی گرا مصلحتبودن  غیراخالقی، مفسران اسالمی ولی ،اخالقی است

که این اتهام با رضـایت بـرادر    شود می استفادهسیاق آیات و از مفهوم زیرا ؛ اند نپذیرفته
  :انجام شده است یوسف

ـ فَالتَبتَـئس بِمـا    كأَنَا أَخُو یه أَخاه قالَ إِنِّیإِلَ وسف آوىی ا علىو لَما دخَلُو  :عملُـون یانُوا ک
من : برادرش را نزد خود جاى داد و گفت، وارد شدند وسفیبر  ]برادران[ هک هنگامى
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  .)69: یوسف( !ن و ناراحت نباشیغمگ، دادند از آنچه آنها انجام مى .برادر تو هستم
  :نویسد می باره دراینعالمه طباطبایی 

و ، ن نقشه بـاخبر بـوده  یوسف از اول از ایبرادر مادرى  ،دیآ اق برمىیه از سکطورى  هب
ـ و ا چ حرفـى نـزد  یجهت از اول تا به آخر ه نیهم به حتـى   و ردکـ ار نکـ ن دزدى را انی

ـ ز ؛نبوداضطراب یا  ارکگر جاى انیچون د ؛اضطراب و ناراحتى هم به خود راه نداد را ی
داده و دلخـوش سـاخته   یت خود را به او معرفى نموده و او را تسـل ، وسفیبرادرش 

د و کین یه من براى نگهدارى تو چنکت به او گفته یدر ضمن معرفى و تسل و قطعاً بود
پس اگـر   ؛ه تو را نزد خود نگه دارمکن است یغرضم از آن ا و برم می ارک هاى را ب نقشه

ن یـ و خالصـه ا  نـه درنظـر خـود او    ،درنظر برادران به او تهمـت زده  ،او را دزد خواند
ه کـ فى صـورى بـوده   یه توصـ کـ بل، قى نبودهینامگذارى جدى و تهمت حق، نامگذارى

  ).223ص، 11ج، 1390، طباطبایی( ترده اسک می آن را اقتضا مصلحت الزم و جازمى
برخی  .)170ص، 6ج، ]تا بی[ ،طوسی( است کردهبه این موضوع اشاره  شیخ طوسی

در مصر با رضـایت او انجـام شـده     بنیامینداشتن  نیز معتقدند نگهسنّت  مفسران اهلاز 
، 1364، قرطبـی  /487ص، 18ج، 1420، رازي /24ص، 7ج، 1415، آلوسی(ر.ك:  است

  ).229ص، 9ج
ایشـان بـه ایـن    دادن  اشکال دیگر درمورد اتهام سرقت به بنیامین آن اسـت کـه تـن   

 در ذیل مبنـاي ششـم   و اذالل نفس است که در روایات نهی شده است ازبابرسوایی 
و  رضـایت حضـرت یعقـوب   . خواهیم پرداخت به بررسی آن ـ ترجیح اهم بر مهم ـ

  .نیز درادامه بررسی خواهد شد دیگر برادران نسبت به فعل حضرت یوسف
 ،شده اسـت داشتن بنیامین در مصر اگرچه با رضایت او انجام  اشکال دیگر آنکه نگه

آنکـه ایشـان    ویژه به ؛غیراخالقی است ،رنج و ناراحتی برادران او شده سببکه  رو ازآن
). 66: یوسـف ( سوگند یاد کـرده بودنـد   براي بازگرداندن بنیامین نزد حضرت یعقوب

تحلیـل  ، شـد اشـاره   تر توان بر اساس مبناي حکمت الهی که پیش می را یادشدهاشکال 
بـر آزمـایش    با این بیان که حکمت الهی عالوه بـر آزمـایش حضـرت یعقـوب     ؛دکر

برادرشان که اگر برادران آزموده شوند  که ترتیب ؛ بدینفرزندان او نیز استوار بوده است
انجـام خواهنـد   کاري  چه رند،ه با پدر داکدربرابر عهدى  ،دون سرنوشتى شیگرفتار چن
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ــاي عــدالت در   همچنــین .)39ص، 10ج، 1371، مکــام شــیرازي؟ (داد ــر اســاس مبن ب
تقـاص   ازباب رنج و ناراحتی برادران یوسف، شود می یی که درادامه بیانگرا مصلحت

یی گرا مصلحتخصوص که این  به ؛عادالنه است اعمال آنان نسبت به حضرت یوسف
  .با وحی خداوند عادل صورت گرفته است

آیـه  عـالوه بـر    ،اخالقـی  یی بر خالف اصولگرا مصلحتنکته دیگر آنکه شبهه 
 فراوانـی آیـات   که درحالی ،به کل قرآن نسبت داده شده است سوره یوسف هفتاد

به برخی از  ،اصل اخالقیضمن تعریف درذیل، که  اند این موضوع مخالف، در قرآن
  .کنیم می اشاره هاآن

لـى فعـل   کا عنـوان  یـ لى نفسانى کان وجه ارزشى حالت یب، منظور از اصل اخالقی
 ،جـوادي ( شـود  مـی  طـرح  یه با عبارات گونـاگون ک وفا به وعده است همچونانسانى 

، هـاى اخالقـى در قـرآن    ان ارزشین الگوهاى بتری عیى از شایک .)309ص ،2، ج1388
ـ فَاتّقوا اللّه و اَصلحوا ذات ب« :غه امر و نهى استیاستفاده از ص از دیـدگاه   .)1: انفـال (» مکنی

تقـوا  ، در آیـه شـریفه   که چنان ؛باید بر اساس تقوا باشد یی اسالمیگرا مصلحت، این آیه
هـاي   نهـادن ارزش  یی بـه قیمـت زیـر پـا    گرا مصلحتقرآن کریم بوده، مقدم بر اصالح 

از سـوگندخوردن بـه خداونـد بـراي برقـراري      ؛ مـثالً  واالي اسالمی را نهی کرده است
  :نهی کرده است، اصالح

خـدا را در معـرض    :نَ النَّاسیم أَنْ تَبرُّوا و تَتَّقُوا و تُصلحوا بکمانیه عرْضَۀً لأَوال تَجعلُوا اللَّ
ـ و درم دیشـه سـاز  یو تقـوا پ  دینکى یکه نکنیو براى ا! دیسوگندهاى خود قرار نده ان ی

  .)224: بقره( ]کنیداد نیسوگند [ !دینکمردم اصالح 
، اتهـام ، هـاي اسـالمی بـا اسـتفاده از دروغ     ارزشطریق اولی زیرپانهـادن   به بنابراین

  .جایز نیست به بهانه مصلحت... عدالتی و بی ،تبعیض

  عدالت. 4ـ5
که وي را به انجـام   فقدان عدالت در فاعل است، یی مذمومگرا مصلحتزمینه دیگر 

 تـر  پـیش  ).31ص، 1392، واعظـی ( کشد می ظالمانه اموري خارج از حیطه عدل و طبعاً
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یـی  گرا مصلحت و با مشورت او صورت گرفته، که اتهام سرقت به بنیامینمشخص شد 
یـی  گرا مصـلحت اشکال دیگر آنکـه ایـن    ، ولیبا حفظ اصول اخالقی انجام شده است

 ،چه آنکه این اتهام به دیگـر بـرادران تعمـیم داده شـده اسـت      باشد؛ میخالف عدالت 
آن از کـردن   خـارج  بـوده، آن  معناي قراردادن هر چیزي در موضـع  که عدالت به درحالی

در پاسخ مفسران . رود می شمار موضع خود و تسري به مواضع دیگر از مصادیق ظلم به
  .پردازیم می که به بررسی آنهااند  وجوهی را ذکر کرده، به این شبهه

  اتهام سرقت بدون امر یوسف. 4ـ5ـ1
  :نقل از جبائی آمده است به البیان مجمعدر تفسیر 

ن ندا یا، ان مطلع نبودیمانه گم شده و از جریه متوجه شد پک وسفیان مأمورى از یک
 انـد  اروان گـذارده کـ آن را در بـار آن   وسـف یدسـتور   ه بـه کـ و اطالع نداشت  ردکرا 

  ).385ص، 5ج، 1372، طبرسی(
در قــرآن «: در توجیـه آن نوشـته اسـت    ،فخـر رازي ایـن احتمـال را رد نکـرده    

، رازي( »وجـود نـدارد  ، بـوده اسـت   اتهام بـه امـر یوسـف   عبارتی مبنی بر اینکه 
  ).487ص، 17ج، 1420

ـ « این تفسیر مخالف جملـه ، اشاره شدتر  پیش که چنان ـ  کذلک اسـت و  » وسـف یدنا لک
 یه از چه راهـ کوحى او بوده یا  د با الهام خداى سبحانکین یا، المیزاناساس تفسیر  بر

اگــر  و) 225ص، 11ج، 1390، طباطبــایی( نــد و نگــه داردکبــرادر خــود را بازداشــت 
امتثال  ازباب !شما دزد هستید ،کارواناي  صدا زد که شخصی غیر از حضرت یوسف

  .استدر ماجرا دخالتی نداشته  نه اینکه حضرت یوسف ،بوده امر حضرت یوسف

  »م لَسارِقُونکإِنَّ« بودن جمله استفهامی. 4ـ5ـ2
ـ إِنَّ« آن اسـت کـه جملـه    یادشدهتحلیل دیگر درپاسخ به شبهه  خبـري  » م لَسـارِقُون ک

ـ     بـوده، بلکه اسـتفهامی  ، نیست ي آیـه شـریفه   اادات اسـتفهام آن تقـدیري اسـت و معن
  ).385ص، 5ج، 1372، طبرسی(ر.ك:  »؟آیا شما دزد هستید«: صورت است یندب

تفحـص در متـاع   ، اسـتفهام  پاسـخ در زیـرا  ؛ نیز مخالف سیاق اسـت مذکور تحلیل 
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جملـه   ؛ اعم از اینکهندک می ییدأمورد است و این تفحص اتهام سرقت را ت بی کاروانیان
استفاده  دارد؛ مثالًچندین تأکید » م لَسارِقُونکإِنَّ« همچنین جمله. باشد خبري یا استفهامی

حقیقـت دزدبـودن آنهـا     فعل و جمله اسمیه که به جاي بهاسم فاعل ، الم تأکید، »نَّا« از
  :نویسد می در نقد این دیدگاه ین سید مرتضیهمچن. اشاره دارد

شود که داللتی بـر حـذف آن در کـالم وجـود      می حذف ازجملهحرف استفهام زمانی 
 بـودن وجـود نـدارد    بـراي اسـتفهامی  اي  که در ایـن جملـه قرینـه    درحالی، داشته باشد

  ).491ص، 2ج، 1431، الهدي علم(

  آنهاستن میاجواز اتهام به جماعتی که متهم . 4ـ5ـ3
به برادرانش آن است که خطاب  اتهام سرقت حضرت یوسف بارهتحلیل دیگر در

رسـوایی و ذلـت او    سـبب قائم به شخص خاصی نیست کـه   ،»م لَسارِقُونکإِنَّ« در جمله
عالمـه  باشـد.   میجایز  ،استهاتهام سرقت به جماعتی که متهم درمیان آنرو  ازاین ؛شود

  :نویسد می باره دراین طباطبایی
جماعـت   یکقت متوجه به بعضى از افراد یه درحقکنده خطابى را یه گوکمانعى ندارد 

ه افراد آن جماعـت  کن درصورتى است یالبته ا .به همه آن جماعت متوجه سازد ،است
ـ م ازایرکو در قرآن  ز نباشندیگر متمایدیکدر امر مورد خطاب از  ـ قب نی هـا   ل خطـاب ی

در بار و » تیسقا« ه همان وجودکده شده یرقت نامس، هیه در آکن عملى یا. ار استیبس
نـه بـه همـه    ، ه تنها قائم بـه او بـود  کامرى بود ، وسف باشدیبنه برادر پدرى و مادرى 

ز بود خطاب را متوجـه  یجا ،ز نشده بودیگران متمایهنوز او از د ن چونیکول، جماعت
خطاب در مثـل   نیقت معناى ایو درحق دیشما دزد! ه اى گروهکد یو بگو ندکجماعت 

ى از شـما آن را  یکـ ت و جام سـلطنتى گـم شـده و    یه سقاکشود  می نین مقامى ایچن
، 1390، طباطبـایی ( از شماسـت  یـک  دامکـ شـود   نمی معلوم ،ش نشودیده و تا تفتیدزد
  ).223ص، 11ج

، اشـکال آن  ولـی ، اسـت تر  به صواب نزدیک پیشینهرچند این تحلیل از موارد 
که فرد هنگامی  دیگر عبارت به .یی استگرا مصلحتعدم تناسب با مبناي عدالت در 

عادالنـه  ، اتهام سـرقت بـه تمـام جماعـت    ، جماعت متمایز نشده باشد میاناز متهم
نَفْقـد  « :در سیاق آیه آمـده اسـت   که چنان ؛کند می بلکه اعالم سرقت کفایت، نیست
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ل الْم واعپیمانه  !اهل قافلهاي شد:  مییز آن بود که گفته عدالت ن .)72: یوسف( »کص
نَّ« :پادشاه گم شده است و نیازي نبود گفته شود ـ إِ  و» انَّ« و جملـه بـا  » م لَسـارِقُون ک

مطلبـی نهفتـه   ، کید و نیز خطاب جمع آیهأت، در صراحت ؛ بنابراینکید شودأت» الم«
  .شود می ن اشارهدااست که درادامه ب

  »توریه« ازباباطالق سرقت به جماعت . 4ـ5ـ4
لفظی را که ، آن است که گوینده، رود می شمار توریه که از محسنات معنويِ سخن به

معنـاي دور را اراده  ، پنهان اي قرینهکار برد و به اتکاي  به، دو معناي نزدیک و دور دارد
  ).152ص، 2ج، 1412، سیوطی( نزدیک التفات یابد معناي بهمخاطب  و کند

که بل، آن است که توریه اصوالً مصداق دروغ نیست فقه اسالمینظر مشهور در 
تـوان کـذب دانسـت کـه      می زیرا سخنی را ؛حکم وجوب دارد، در مواقع ضرورت

شیخ انصـاري  . نیستگونه  اینمقصود متکلم از آن با واقعیت منطبق نباشد و توریه 
ـ   ...  صـحاب صـرح األ : «نویسـد  مـی  باره دراین (ر.ك: » ةعندالضـرور  ۀمـن وجـوب التوری

  ).50ص، 1ج، 1416، انصاري
متکلم قصد اخبار خالف واقع ندارد  ،در آن است که در توریهتفاوت توریه و کذب 

کذب مخبري  بنابراین در توریه قطعاً ؛از کالم نیز خالف واقع نیست مقصودشو معناي 
و  قصـود خبار خـالف واقـع دارد و معنـاي م   متکلم قصد ا، در کذب ، ولیوجود ندارد

  ).83ص، 1386، اترك( هردو متحد و خالف واقع است، ظاهري
بنـابراین   ؛)همـان ( انواع و حکم شرعی توریه متفـاوت اسـت   بارهدر اهقوال و نظرا

در آیه مورد بحـث و   درادامه به چگونگی صنعت توریهکنیم و  می بسنده، نظر مشهور به
  پردازیم. میمستند آن 

ـ ؛ بیانگر توریه است» م لَسارِقُونکإِنَّ« جمله ،سوره یوسف آیه هفتاددر  ترتیـب   ندیب
 و یوسـف  اند انجام داده تر پیشدارد که برادران یوسف اشاره که آیه شریفه به سرقتی 

ـ  اند کرده جدا حضرت یعقوب وسیله نیرنگ و فریب از را به  .نـد ا هو داخل چاه انداخت
  :آلوسی نوشته استمثال  ؛ براياند برخی مفسران این دیدگاه را برگزیده
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 شـمار  که نوعی سرقت به پدرش بر اساس خیانت استاو از گرفتن   ،از سرقت قصودم
، 1415، آلوسـی ( طریـق تغلیـب اسـت    به ،بنیامین نیز در این اتهامشدن  رود و داخل می
  ).24ص ،7ج

، زمخشـري ر.ك: ( توریـه دانسـته اسـت    ازبـاب زمخشري انتساب سرقت در آیه را 
، طبرسیر.ك: ( دهد میطبرسی نیز این قول را به ابومسلم نسبت  ).491ص، 2ج، 1407
ـ  رسد ابومسلم اصفهانی می نظر به ).385ص، 5ج، 1372 ن کسـی  نخسـتی ، ر معتزلـی مفس

، از ایشان کسی این دیدگاه را بیان نکرده است پیش ،را بیان کرده مذکور است که تفسیر
  .ندا مگر روایاتی که ناظر بر این دیدگاه

  :برتري دارد دیگر هاي دیدگاهاز دو جهت بر  دیدگاهاین 
بـه  » م لَسارِقُونکإِنَّ« جمله، بر اساس روایات تفسیري :تناسب با روایات تفسیري )الف
  :استروایت شده  از امام صادقباره  دراین .دارداشاره  برادران یوسف تر پیشدزدي 

نَّهم سرَقُوا  بِیإِ تَفْقدونَ قـالُوا نَفْقـد   ماذا «: نَ قَالُوایه أَ لَاتَرَى أَنَّه قَالَ لَهم حیوسف منْ أَ
ل الْم واعکص«  لَم یولالْم اعوص قْتُم قْتُم  کإِنَّما عنَى انَّک، قُولُوا سرَ وسـف مـنْ   یم سـرَ

چـه   بینی زمـانی کـه آنهـا گفتنـد     آیا نمی .را از پدرش دزدیدند آنها یوسف :هیأَبِ
شـما  : نگفتنـد  ایم و ادشاه را گم کردهپیمانه پ: به آنها گفته شد، اید چیزي گم کرده

را از پـدرش   بنابراین منظور آن است که شما یوسف ؛اید پیمانه پادشاه را دزدیده
  .)444ص، 2، ج1415، (حویزي اید دزدیده

بلکه به صفت واقعی  است، اتهام نبوده عمل حضرت یوسف، براساس این روایت
اتهام زیرا ؛ نیستصحیح  ن پیامبرانأدر ش» اتهام« کلمهکاربرد دارد و اشاره برادرانش 

هاشـمی  (معناي تهمت و از صفات رذیله اسـت  به ،در اصطالح فقههمچنین در عرف و 
  ).246ص، 1ج، 1387شاهرودي

خـود  در احکام و حـدود   تنها نهقرآن کریم  :تناسب با مبناي عدالت در مصلحت )ب
بلکـه دیگـران را نیـز بـه رعایـت عـدالت ملـزم         مبناي عدالت را رعایت نکرده اسـت، 

 به مسـئله  ،)58: نساء» (موا بِالْعدلِکنَ النَّاسِ أَنْ تَحیمتُم بکو إِذا ح« مثال در آیه برايکند؛  نمی
و ) 430ص، 3ج، 1371، مکــارم شــیرازي( اشــاره شــده اســت» عــدالت در حکومــت«

امـر بـه عـدالت در حکومـت شـامل       ،ین رکن حکومت استتر مهمازآنجاکه مصلحت 
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  .شود می یی نیزگرا مصلحت
 باشـد  مـی شـیء از موضـع آن   کردن  معناي خارج ظلم قرار دارد که به، عدل برابردر

صـراحت   که بسیاري از آیات قـرآن بـه   درحالی ،)537ص، 1ج، 1412، راغب اصفهانی(
ظْلـم  ینَّ اللَّـه ال  إ« و )40: نساء(» مثْقالَ ذَرةظْلم یإِنَّ اللَّه ال « :دندان می خداوند را از ظلم مبرا

  .)44: یونس(» ئایالنَّاس شَ
گیري آنـان   باعث خرده مبنی بر ترادف واژگان عدالت و مساوات ن قرآناتوهم ناقد

کـه قـرآن در برخـی مـوارد دلیـل       درحـالی ، یـی در قـرآن شـده اسـت    گرا مصـلحت به 
، از دیـدگاه قـرآن   کـه  چنـان  ؛بیان کرده استرا آشکایی بر مبناي عدالت را گرا مصلحت

اجتماعی زنان  هاي دلیل عدم تساوي زن و مرد در حقوق اجتماعی و برخی محدودیت
ـ  یأَومنْ « در آیه ازجمله ؛فطري آنان است هاي ویژگی، منصب قضاوت همچون ینَشَّـؤا ُف 

یابـد و   مـی  هـا پـرورش   نتیالى ز هدر البه کسى را کا یآ: نیرُ مبِیالْخصامِ غَ یۀِ و هو فیالْحلْ
زنـان در   دیگر عبارت به). 18: زخرف( »ستین مقصود خود نییهنگام جدال قادر به تب به

 این ویژگی کنند و می از مردان عملتر  ضعیف ،مواقع جدل و مخاصمه در مقام احتجاج
بنـابراین   ؛)243ص، 4ج، 1407، زمخشـري  ر.ك:(گیـرد   سرچشـمه مـی   از فطرت آنهـا 

  .معناي مساوات نه به ،معناي وضع شیء در موضع آن است عدالت به
را به پدر خود  که یوسف تا زمانی اطالق صفت دزد به برادران یوسف مبنا براین

مصـلحت در   پـس ؛ جعل صفت در موضع حاجت آن و عین عدالت است، بازنگردانند
ی به معنایباتوجه  زیرا ؛ب دارددلیل توریه با مبناي عدالت تناس به فعل حضرت یوسف

داراي یـک معنـاي دور   » إِنَّکم لَسارِقُون« جمله، بیان شد» توریه« که در مباحث پیشین از
و یـک معنـاي نزدیـک کـه     بوده  از حضرت یعقوب است که همان دزدیدن یوسف

ت کـه حضـر   رو ازآن، ولـی  انـد  ن التفات یافتهداو مخاطبان نیز ب باشد میدزدیدن پیمانه 
او به برادرانش مطابق با واقع بوده دادن  نسبت سرقت ،معناي دور را اراده کرده یوسف

  .با مبناي عدالت تناسب داردایشان مصلحت در فعل  و است
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  مترجیح اهم بر مه. 4ـ6
دلیـل   بـه  نـاراحتی و انـدوه حضـرت یعقـوب    ، اشکال دیگر بر آیـه مـورد بحـث   

اکـرام والـدین و حفـظ     کـه  درحالی، باشد می حضرت یوسفدر فعل یی گرا مصلحت
بنیـامین بـه اتهـام سـرقت و     دادن  تـن  بـوده اسـت و  حقوق آنها از واجبات دین اسالم 

مثال امـام   براي ؛که در روایات از آن نهی شده استبوده اذالل نفس  ازباب پذیرفتن آن
من شایسته نیست کـه خـود را   ؤبراي م: نَفْسه ذلَیللْمؤْمنِ أَنْ  ینْبغیلَا : «فرماید می صادق

  ).64ص، 5ج، 1407، کلینی» (ذلیل نماید
 ییگرا مصلحتمهم در  توان بر اساس مبناي ترجیح اهم بر می را یادشده هاي اشکال

یـی  گرا مصـلحت  یکی از مبانی شارع مقـدس در  ،مبناي ترجیح اهم بر مهم. دکرتوجیه 
 1تزاحمهنگام قرآن کریم مثال  براي ؛ستن اشاره شده اداکه در برخی آیات قرآن ب است
  :مصلحت حفظ جان را مقدم داشته است، حفظ جان و عدم والیت کفار میان

ـ  کفْعلْ ذلینَ و منْ یاء منْ دونِ الْمؤْمنینَ أَولیافرِکتَّخذ الْمؤْمنُونَ الْیال  ـ   یفَلَ ف ـنَ اللَّـهم یس 
ـ مان نبایافراد باا :منْهم تُقاةء إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا یشَ افران را دوسـت و  ، کـ جـاى مؤمنـان   د بـه ی

ونـد  یو پ[ اى با خدا ندارد چ رابطهیه، ندکن یس چنکو هر نندکسرپرست خود انتخاب 
هـاى   خـاطر هـدف   و به[ دیزیه از آنها بپرهکنیمگر ا ]،شود می لّى از خدا گسستهک هاو ب
  .)28: عمران آل(] دینکه یى تقتر مهم

که مصداقی بـراي مبنـاي   اند  را حمل بر تقیه کرده یادشدهاکثر مفسران استثنا در آیه 
، 1390، طباطبایی /498ص، 2ج، 1372، مکارم شیرازي(ر.ك:  ترجیح اهم بر مهم است

حضـرت   حکـم امتحـان   والـدین و  حکم احسـان بـه   مذکور نیزدر آیه  ).153ص، 3ج
امتحـان الهـی را    و حضرت یوسفاند  فتهدرمقام تزاحم با یکدیگر قرار گر، یعقوب

برخی مفسـران بـه اهمیـت    . بر دیگر مصالح مقدم داشته است ،بوده تر مهمکه مصلحت 
                                                   

ند که ا هگون آندر مقام امتثال و فرمانبرداري  ،دو حکم که در صحت آنها تردیدي نیست یعنیتزاحم . 1
تعارض در مرحله تشـریع و  . تواند به هردو عمل کند و ناگزیر باید یکی را انتخاب کند مکلف نمی

باید به قاعده  اصولیان معتقدند هنگام تزاحم احکام. قانونگذاري و تزاحم در مرحله امتثال و اجراست
 .کرداهم را مقدم داشت و مهم را در آستان آن قربانی ؛ اهم و مهم مراجعه کرد
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  :طبرسی نوشته استعالمه مثالً  د؛ان این مصلحت بر دیگر مصالح اشاره کرده
ارى یساختن اندوه بس ن مقدار غم و اندوه پدر و برادرانش موجب برطرفیه اک ىیدرجا

 ز خواهـد بـود  یمـورد تعلـق مصـلحت واقـع شـده و جـا       کبدون ش، همگان گردد از
  ).386ص، 5ج، 1372، طبرسی(

  :نویسد میابوالفتوح رازي 
ه تسـلّى  که داند کد با آن یفزایه او غم پدر بکچگونه روا باشد : ندیه گوکاما این سؤال 

آن ، نیـ جـواب از ا ؟ رد تا پدر رنجورتر شـود ین است او را باز گیامیدار ابن یپدر به د
ـ  ن به فرمان خداىیا وسف: یمییه گوکاست  و خـداى تعـالى   ، شـتن ینـه از خو ، ردک

ـ ه هـر چ کت رسد تا برسد یعقوب و محنت او بنهایار که کخواست  ـ ه آن بغاکـ ز ی ت ی
  ).117ص، 11ج، 1408، رازي( برسد، رسد

صـالحی  عمدي جناب بنیامین در معرض اتهام سرقت نیز بـا م گرفتن ممنوعیت قرار
 ازبـاب جنـاب بنیـامین    ،در تزاحم بوده امتحان حضرت یعقوب ازجملهمهم و پایدار 

  .ترجیح مصلحت اهم دربرابر مهم با آن همراه شده است
خردمندان  ینزد تمامپذیرفته از براهین پذیرفته عقلی و » مهم براولویت اهم « منطق
شود و در فقه و اصـول   می شان محسوب رویکرد عملی و سیره آنان در زندگی است و

، اساس هنگام تزاحم میـان مصـالح   گیرد و براین می شیعه نیز پذیرفته و مورد استناد قرار
تقدیم « ی همچونشود و در کتب فقهی با عناوین می مصلحت اهم بر دیگر مصالح مقدم

 ،1416 ،حکیم(ر.ك:  است یادشدهاز آن ... و» دفع افسد به فاسد« یا» رجح المصلحتینأ
  1).285ص ،2ج، 1373 ،خمینی /68ص ،3ج

                                                   
مطـابق  : دو دیـدگاه وجـود دارد   ،اندیشی حاکم جامعه درقبال احکام اولیه گاه مصلحتجای بهنسبت . 1

اندیشی در حوزه مباحات قرار دارد و حاکم قادر  صدور احکام حکومتی و مصلحت، نخستدیدگاه 
 ).134ــ 133ص، 1361، ینیینـا ( اندیشـی کنـد   نیست در امـوري فراتـر از ایـن محـدوده مصـلحت     

ـ « صدور احکام حکـومتی بـر پایـه مصـالح را در    ، منطق یادشدهشهیدصدر مطابق  جـایز  » الفراغۀمنطق
هیچ تزاحم و تعارضی میان احکام الزامیه شریعت و احکام  رو ازاین؛ )380ص، 1979، صدر( داند می

زمان  که از ـبر اساس دیدگاه دوم  . براي این تعارض وجود نداردنیز اي  بلکه زمینه، نیستحکومتی 
گستره احکام حکـومتی  ، فقیهان ـ  است پذیرفته شده فقهاي امامیهوسیله بیشتر  بهامام خمینی تاکنون 
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جنـاب  دادن  و نیز تنیی گرا مصلحتدر این  ناراحتی حضرت یعقوباساس  براین
مهـم اسـت کـه بـا محوریـت شـریعت و        براولویت اهم  ازباب ،بنیامین به اذالل نفس

  .حکمت الهی انجام شده است

  نتیجه
  نتایج پژوهش حاضر به شرح ذیل است:

باهدف تأمین اهداف معنوي شریعت  سوره یوسف هفتادیی در آیه گرا مصلحت. 1
مفسـران   گونه کـه  همانمنافع مادي و سیاسی در آن دخالتی نداشته است و  ،شدهام انج

 آزمایش حضرت یعقوب، حکمت بازداشتن بنیامین از مراجعت به کنعان ،اند بیان کرده
مقـام   امتحـان حضـرت ابـراهیم    خداوند بـا  که چنان ؛بوده است یشانمقام ا يو ارتقا

  .دکرامامت را به ایشان عطا 
مقتضاي علم و حکمت الهی و بر پایه منافع پایدار  ،مصلحت از دیدگاه قرآن. 2

فعل  که چنان ؛ممکن است در قالب ضرر ظاهري تحقق یابد رو ازاین ؛و معنوي است
بـه غـم و انـدوه مقطعـی      ،مـدت  کوتـاه در نگهداري بنیـامین در   حضرت یوسف
مصـلحتی پایـدار بـود و بـه      درواقعاین عمل  ، ولیگردیدمنجر  حضرت یعقوب

  .شدمنجر تکامل ایشان 
امـر   ،در بازداشتن جناب بنیـامین از مراجعـت بـه کنعـان     فعل حضرت یوسف. 3

قرآن کریم  که چنان ؛واجب بوده است حکیمانه الهی و امتثال آن براي حضرت یوسف

                                                                                                                        
، اقتصـادي ، بلکه آن را در همه احکام شریعت و در مسائل سیاسـی  اند، نکردهمحدود را به مباحات 

حـاکم اسـالمی در همـه     مطـابق ایـن معنـا   . داننـد  فراگیر می... اجتماعی و، فرهنگی، نظامی، ییقضا
سنجی کند و حکم حکـومتی مبتنـی بـر     تواند مصلحت می با مراعات اهم و مهم موضوعات یادشده

حکومت  اساس براین ؛صادر نماید ـ گرچه درظاهر در تقابل با ظاهر احکام اولیه شریعت  ـ مصلحت
بسـیاري از   ).42ص، 1392، ایزدهی :ك.ر( از احکام اولیه شرع و مقدم بر تمامی احکام ثانویه است

اگرچه  ؛)452ص، 20ج، 1378، خمینی :ك.ر( ندا قائل امام خمینی به این دیدگاه ازجملهفقهاي امامیه 
 .ندا احکام حکومتی موقتی و مقید به مصالح اقوي و اهم
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  .داند نمی احکام الهی را جایزتصرف در مصالح نیز 
گونـه   همان ،سوره یوسف هفتادبه بنیامین در آیه  اتهام سرقت حضرت یوسف. 4

اتهـام سـرقت بـه    . با رضایت ایشان انجام شـده اسـت  ، شود می از سیاق آن استفادهکه 
 وسـف یحضرت توریه و اشاره به دزدي پیشین آنان است که  ازبابنیز  دیگر برادران

اطالق صفت دزد به آنان با مبناي عـدالت در  بنابراین ؛ دزدیدند را از حضرت یعقوب
دیگـر   اتهـام سـرقت بـه بنیـامین و بـرادران     دلیـل   همین به؛ یی تناسب داردگرا مصلحت
  .مخالف اصول اخالقی نبوده است ،یوسف حضرت

غـم و انـدوه حضـرت     سـبب  سوییاز یی در فعل حضرت یوسفگرا مصلحت. 5
پذیرفتن اتهام سـرقت   دیگر ازسويشد که مخالف حکم اکرام والدین است و  یعقوب

 ،داشته که در روایات از آن نهی شده اسـت  دنبال بهرا  ياذالل نفس و ،بنیامین جانباز
در ) امتحـان حضـرت یعقـوب   ( با حکم دیگر خداونـد  یادشدهکه احکام  رو ازآن ولی

ترجیح اهم  ازبابمصلحت امتحان الهی را  بنیامینحضرت یوسف و  اند، تزاحم بوده
  اند. دهکرانتخاب ، است و در قرآن نیز بدان اشاره شدهبوده بر مهم که مبنایی عقالیی 

بـر منـافع مـادي و     تنهـا  نـه  ،سوره یوسـف هفتاد یی در آیه گرا مصلحت اساس براین
، مــداري غایــت ازجملــهبلکــه بــر اســاس مبــانی اســالمی آن  ،نــداردداللــت سیاســی 
محوري و ترجیح منافع اهم و پایدار انجام  عدالت، حفظ اصول اخالقی، محوري شریعت

یی بر خالف قـوانین شـرعی و اخالقـی را    گرا مصلحتآیات قرآن  همچنین .شده است
   .کنند مییی بر پایه عدالت سفارش گرا مصلحتبر  کرده،نفی 
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