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 بزهکاران کردنشرمسار الگوي
  یوسف سوره در

  *مقدم قاسمی حسن
  **مقدم قاسمی جواد   __________________________________________________________  

 چکیده
 ترمیمـی  عـدالت  .اسـت  جنـایی  علـوم  در اصلی هايالگو از یکی »ترمیمی عدالت« امروزه

 بـا  بزهکـار  روابط بازسازي و بزهدیده هاي خسارت ترمیم درصدد کردن، مجازات جاي به
 این در مهم هاي نظریه از یکی .است رسمیغیر هاي روش ازطریق محلی جامعه و بزهدیده
 تفکیـک  مبنـاي  بـر  نظریـه  ایـن  اساس .است »بازپذیرکننده شرمسارسازي« نظریه ،رویکرد

 سـوره  بـر  نظریـه  ایـن  تطبیـق  بـا  .است شده استوار کننده بازپذیر شرم و زننده برچسب شرم
 آثـار  و مصـر  عزیـز  همسر علیه زننده برچسب شرم میان ،سوره این گفت توان می یوسف

 کـه  دهـد  مـی  ارائه دقیقی مقایسه یوسف حضرت برادران شرمسارسازي با ،آن زاي جرم
 سـازي  مواجـه  ازطریـق  ،يبزهکار از ناشی مشکالت فصل و حل درست راه ،آن موجب به

 توجیـه  هـاي  تکنیک سازي خنثی و رفتارشان عواقب و آثار با یوسف برادران مستقیمغیر
 جامعـه  و خانواده و بزهدیدگان و ایشان میان روابط ترمیم و آنها واقعی عذرخواهی به ،بزه

 ،اسـت  مـذکور  نظریه در موجود ارکان حاوي تنها نه یوسف سوره .شود می منتهی محلی
 و بزهکـار  هویـت  از تعـین  سـلب « و »بزهدیدگان برخی شرمساري« چون یهای آموزه بلکه

  .دهد می ارائه »بزهدیده

 ،بزهدیـده  ،بازپذیرکننـده  شـرم  ،زننـده  برچسـب  شـرم  ،یوسـف  سـوره  :کلیدي واژگان
  .ترمیمی عدالت

                                                      
  ).ghasemi@yazd.ac.ir( مسئول سندهینو /زدیگروه حقوق دانشگاه  اری* استاد

  ).hghmyu@gmail.com(آباد  خرم یدانشگاه آزاد اسالم یگروه معارف اسالم یعلم ئتی** عضو ه

mailto:ghasemi@yazd.ac.ir
mailto:hghmyu@gmail.com


8
 مقدم و جواد قاسمیمقدم  حسن قاسمی  

  مقدمه
 دوران در آن اصـلی  هاي ریشه که )Restorative Justice( »ترمیمی عدالت« رویکرد

 رنـگ  کـم  ،مـدرن  کیفـري  حقوق گیري شکل با بود، بزهدیده التیام لزوم قالب در و کهن
 کشـورهاي  در ابتـدا  ،مـیالدي  بیسـتم  قـرن  هفتـاد  دهه اوایل از معاصر دوران در و شد

 دیـدگاه  ایـن  ظهـور  .اسـت  دهش احیا مجدداً کشورها دیگر در سپس و شمالی يامریکا
 کـه  اسـت  بوده کیفر بر مبتنی معمول کیفري عدالت نظام ناکارآمدي از نارضایتی گویاي

 ،مـذهبی  هـاي  آیـین  در رویکـرد  ایـن  هاي ریشه .بود آن اصلی ویژگی تالفی و سزادهی
 ازطریـق  کـه  بـود  آفریقـا  و آسـیا  در باسـتانی  محلـی  جوامـع  رسـوم  و آداب و ها سنّت
 جـرایم  ازجملـه  و گونـاگون  دعـاوي  فصـل  و حـلّ  بـه  گـران  میـانجی  و سـفیدان  ریش

 »بـس  خـون « همچـون  قـدیمی  هـاي  آیـین  امروزه .)88ص ،1382 ،عباسی( پرداختند می
 شناسـان  جـرم  ازسـوي  ،بلـوچ  قوم درمیان »پتر« و عرب درمیان »فصل« ،لر اقوام درمیان

 گیرنـد  مـی  قـرار  تأکیـد  مورد ایرانی فرهنگ در ترمیمی عدالت هاي آیین احیاي عنوان به
  .)460ص ،1396 ،شیري(

 عـدالت  در ،کنـد  مـی  تأکیـد  انبزهکـار  مجـازات  بر که رسمی عدالت خالف رب
 تـرمیم  ایـن  .اسـت  بزهکاري برابر در واکنش اساسی رکن ،جبران و ترمیم ،ترمیمی

 هـاي  گسست ترمیم ،جرم از ناشی شده مختل انسانی روابط احیاي و بازسازي شامل
 ،بزهدیـده  اجتماعی و حقوقی موقعیت احیاي ،اجتماعی هاي بافت در آمده وجود به

 طـرفین  فعـال  مشـارکت  ازطریق اجتماع و وي به وارده صدمات و ها آسیب جبران
 و امکانـات  آن در کـه  اسـت  فراینـدي  ،ترمیمـی  عدالت .است محلی جامعه و جرم

 و جـرم  آثـار  با مقابله براي محلی جامعه و بزهکار ،بزهدیده در موجود هاي قابلیت
 و بزهکـار  درنهایـت  تـا  ،شـوند  می بسیج بزهدیده از معنوي و مادي ییزدا خسارت
 اجتمـاعی  روابط در ایجادشده هاي گسست و بازگردند اجتماعی حیات به بزهدیده

  .)98ص ،1382 ،عباسی( شود ترمیم
 شرمسارسـازي « نظریـه  ،ترمیمـی  عـدالت  رویکـرد  در اساسـی  هـاي  نظریـه  از یکی

 )John Braithwaite( ویـت  برایـث  جـان  از )Reintegrative Shaming( »بازپذیرکننـده 
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معناي رسـوایی و بـدنامی، از شرمسـاري     شرمساري مخرب به نظریه این در .است استرالیایی
 بـه  شرمسارسـازي  شـود.  تفکیـک مـی   ،مثبت که مبتنی بر تقبیح فعل به جاي طرد فاعل است

 فـرد  اجتمـاعی  تأییـد  عدم و توبیخ بیانگر که شود می اطالق اجتماعی فرایندهاي تمامی
 شرمسارسـازي  ایـن  .اسـت  اجتمـاع  برابـر  در او شرم و پشیمانی ایجاد منظور به خطاکار

 زمـانی  شرمسارسـازي  .باشـد  توانـد  مـی  گونـاگون  هـاي  شکل به و لطیف ،ظریف بسیار
 زمینـه  ،بزهکـار  شرمسارسـازي  متعاقـب  ،محلـی  جامعه و بزهدیده که است بازپذیرنده
 اجتمـاعی  اخالقی هنجارهاي با وي مجدد همنوایی و اجتماع آغوش به را وي بازگشت

  .)10ص ،1394 ،حسنی و نیا علیوردي( سازند فراهم
 ،بازپذیرنـده  و مثبـت  شرمسـاري  بـا  منفی و مخرب شرمساري میان تفکیک مقام در

 یاجتمـاع  و یعمـوم  تیـ ثیح سـلب  و کردن آبرو یب ازطریق يشرمسار جادیا گفت باید
 منجـر  جامعـه  و ارکبزه میان يمعنو و یاخالق روابط گسستن و بردن ازمیان به ،ارکبزه
ـ تقو جهتدر يریبازپذ بر یمبتن يشرمسار دیگر ازسوي .شود می ـ  روابـط  تی  و یاخالق

 و شـتر یب نترلک به روش نیا است معتقد تیو برایث .است جامعه و ارکبزه انیم يمعنو
 عنـوان  بـه بکوشـد   گـر ید بـار  تـا  دارد مـی وا را ارکـ بزه و شد خواهدمنجر  جرم مؤثرتر

 تـوان  نمـی  را سـخن  ایـن  اگرچه .)62ص ،1387 ،غالمی( دیدرآ قانون عیمط يشهروند
 ،شـود  فـرد  اصـالح سبب  شدن طرد از ترس است ممکنی گاه و پذیرفت مطلق طور به

 اي گونـه  بـه  طیشـرا «باره  دراین .است موثرتر ،فاعل تقبیح جاي به فعل تقبیح معموالًولی 
 آنها چنانچه وبپردازد  خود رفتار و اعمال یابیارز و نقد به ارکبزه فرد تا شود می فراهم

 و ینفـ  بـه  ،ندانـد  مطابق یاجتماع يهنجارها و ها ارزش، یاخالق نیمواز، ارهایمع با را
 بـه  درنتیجـه  و بپـردازد  خـود  یاخالق لیفضا و مثبت رفتار و عمالاَ تیتقو و آنها طرد
ـ  انقـالب  سـاز  نـه یزم ،شـرم  حـس  ؛ردیـ گ می خشم خود  يو امـل کت و تحـول  و یدرون
  ).70ص ،1389 ،نژاد رحیمی( »گردد می

 دو نمیـا  اخـتالف  فصـل  و حل و ثالث شخص یدرمیانپا معناي به البین ذات اصالح
 إِخْـوةٌ  الْمؤْمنُـونَ  إِنَّمـا « :اسـت  کـریم  قـرآن  اکید هاي توصیه از ،سازش و صلح و مسلمان
این امر  .)1 :انفال( »بینکم ذات أَصلحوا و اللَّه فَاتَّقُوا« و )10 :حجرات( »أَخَویکم بینَ فَأَصلحوا
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 مـردم  دعاوي و اختالفات فصل و حل بر کریم قرآن که است اولویتی میزاندهنده  نشان
 .دارد ــ  یسـنّت  و رسـمی  کیفـري  عـدالت  از خـارج  امروزي تعبیر به ـ قضا از خارج در

 شَفَاعۀً یشْفَع من و منْها نَصیب لَه یکن حسنَۀً شَفَاعۀً یشْفَع من« ء:نسا سوره 85 آیه در همچنین
 در حـاکم  نزد مجرم از شفاعت تجویز ،»مقیتاً ء شَی کلِّ  علَى اللَّه کانَ و منْها کفْلٌ لَه یکن سیئَۀً

 مراحـل  طـی  و مصـالحه  ایجـاد  سـاز  زمینـه  تواند می ،باشد نداشته اي مفسده که مواردي
  ).59ص ،1391 ،اصفهانی خاقانی و ساریخانی( باشد ترمیمی

 آموزنـده  داسـتان  حـاوي  القصـص  حسـن أ عنوان به که کریم قرآن هاي سوره از یکی
نخسـت   ،حاضـر  تحقیـق  در .باشـد  مـی  یوسـف  سوره ،است بزهکاران شرمسارسازي

 و گیرد می قرار بررسی مورد سوره این در »بازپذیرکننده شرمسارسازي« نظریه هاي جلوه
  .شود می پرداخته نظریه این تکمیل و تتمیم جهت سوره هاي آموزه تبیین به سپس

 سـوره  در »بازپذیرکننـده  شرمسارسـازي « نظریـه  هاي جلوه .1
  یوسف
 ،یوسـف  سـوره  در »بازپذیرکننـده  شرمسارسـازي « نظریـه  هـاي  جلـوه  تبیین براي
 آن تفـاوت  و مصـر  عزیـز  همسـر مـورد  در زننده برچسب شرم از داستان سیر بهنخست 

 روش سـپس  پـردازیم،  مـی  بـرادران  مثبـت  شرمسارسـازي  در یوسـف  رفتار به نسبت
 درقبـال  آنـان  شرمسارسـازي  ،درنهایـت  و ارتکـابی  بـزه  آثـار  بـا  بـرادران  سـازي  مواجه
  خواهد شد. تبیین بزه سازي خنثی هاي تکنیک

  کننده بازپذیر شرم تا زننده برچسب شرم از .1ـ1
 بیـان  بازپذیرکننـده  شـرم  کنار در منفی شرم از مصادیقی خوبی به یوسف سوره در

 یکـدیگر  از شـرم  نـوع  دو این از هریک آثار و فرایندها تفاوت وسیله بدین تا است شده
  .گردند متمایز

  مصر عزیز همسر منفی شرمساري .1ـ1ـ1
 وي .تـوان یافـت   می زلیخا درباره یوسف سوره دررا  منفی شرم مصادیق نتری مهم
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 نـزد  رسـمی  محاکمـه  بـا  ،نخسـت  :گردید منفی شرم دچار ،مقطع دو در داستان این در
 کردنـد  )لـوم ( سـرزنش  را او کـه  مصـر  اشـراف  زنان نزد ،دوم ؛)29 یوسف:( شوهرش

 ،نخسـت  مقطـع  در .)32 یوسـف: ( شـد  خواهد زندانی یوسف گفت او و )30 یوسف:(
 پرونـده  طـرف  دو از یکـی کـردن   محکوم و قضایی امارات به استناد با رسمی رسیدگی

 منظـور  بـه  ترمیمـی  فراینـد  اساساً مقطع این در گردد؛ زیرا می زلیخا منفی سرزنش باعث
 1،»زنـانگی  کیـد « بـه  اسـتناد  بـا  و اسـت  نشـده  انجـام  رفتارش آثار با بزهکار رویارویی
 و اعتـراف  ،پـذیرش  بـدون  درنهایـت  و گیـرد  مـی  قـرار  هـدف  مـورد  زلیخـا  شخصیت

 طلـب  بایـد است،  خاطئینباتوجه به اینکه از  شود می خواسته وي از ،زلیخا عذرخواهی
 وشـود   مـی  منفی شرم دچار وي ،منفی سرزنش این ۀدرنتیج .)29 یوسف:( کند مغفرت
 یعنـی  ــ  جـرم  سـازي  خنثـی  هـاي  تکنیک از یکیبه  ،مصر زنان سرزنش درقبال درادامه
متوسـل   ـ )98ص ،1394 ،پور قلی و آقایاري ،نژاد رحیمی( کنندگان محکوم دنکر محکوم

 و بــود دشــمنی روي از و منفــی یسرزنشــ ،مصــر زنــان ســرزنشهرچنــد  .شــود مــی
 آنچـه ولـی   ،اسـت  شده استفاده »مکرِهنَّ«ِ تعبیر از یوسف سوره 31 آیه در دلیل همین به

  .است منفی شرمساري اثر در زلیخا يبزهکار تشدید و تداوم ،است مهم
 بـا  دلیـل  همـین  بـه  شـده،  رسـوا  مصر زنانزننده  برچسب سخنان اثر در زلیخا درواقع

 سـرزنش جویی از طریـق   انتقام درصدد ،کنندگان محکوم کردن محکوم تکنیک از استفاده
 ایشـان  براي يبزهکار سازي زمینه و در ایشان بزهکار شخصیت ایجاد و مصر زنان منفی
 مجلـس  تـدارك  بـا  زلیخا رو ازاین ؛آورد می بار به رسوایی ،رسوایی يتعبیر به .است بوده

 از امتنـاع  بـراي  فراینـدي  دنبـال  بـه  ،)31 یوسف:( مصر زنان براي »یوسف از رونمایی«
 ؛اسـت  بـوده  خـود  بـا  آنـان  کـردن  همرنـگ  و عمـل  قـبح  رفع و خود مثبت شرمساري

 زنـان  از یکـی  آن در آنکـه  مگر نگذشت یوسف بر شبی هیچ ،آن از پس دلیل همین به
 تنهـا  نـه اسـاس   بـراین  .)343ص، 1ج ،1411 ،قمی( دکر می همبستري طلب وي از مصر
 حـق  در را خـود  ظلـم  ،بزهکـار  نقش پذیرش و بدنامی دلیل به بلکه ،نشد اصالح زلیخا

                                                      
  ).28: یوسف( »انه من کیدکن ان کیدکن عظیم ...« .1
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  .)32 یوسف:( گشت وي شدن زندانیسبب  و رساند نهایت به یوسف

  یعقوب ازسوي پسران شرمسارسازي .1ـ1ـ2
 اسـت  معتقـد  اجتماعی نترلک هینظر در Travis Warner Hirschi(1( یرشیهتراویس 

 وجـدان  مفهـوم  دراینجـا  .اسـت  گرانید به یوابستگ ،هنجارها کردن یدرون یاصل يمبنا
 ؛است فرد یاجتماع رابطه ،دارد تیاهم آنچه هکبل ،شود نمی مطرح مستقل عامل لکش به

 هکـ اي  گونـه  به .است رفتار نترلک در مهم يرهایمتغ از یکی گرانید به یوابستگ بنابراین
ـ ا یاجتمـاع  یوابسـتگ  دلیل به ـ آ مـی پدیـد   فـرد  در احسـاس  نی  و انتظـارات  بـه  هکـ  دی

 وارد خـود  شاوندانیخو به یبیآسکوشند  می افراد شتریب .دهد پاسخ گرانید هاي خواسته
ـ ا داشـتن  بـا  .نشـود  اقوامشـان  یشـرمندگ  و ینـاراحت  باعـث  آنها رفتار یعنی ؛نسازند  نی

 تـا  ننـد یب مـی  رهـا  و آزاد را خـود  متـر ک و شـوند  مـی  محـدود  و وابسته افراد ،احساس
 را پسـران  بـا  یعقوب رفتار .)72ص ،1387 ،غالمی( نندک نقض را یاجتماع يهنجارها

 بـر  ،ایشـان  ارتکابی افعال قبح به اشاره عین در که دکر تحلیل فرایندي قالب در توان می
  .گردد می تأکید شرمسارسازي براي عاطفی هاي وابستگی همین حفظ

  تعهد اخذ و گردانی روي ،نفس تسویل سرزنش ؛فعل تقبیح .1ـ1ـ2ـ1
 انجـام  ایشـان  درقبـال  را مشـخص  رفتـار  سه ،خود پسران فعل تقبیح براي یعقوب

 دو در وي .گردانـی  روي و تعهـد  اخـذ  ،نفـس  تسویل سرزنش :از اند عبارت که دهد می
 کردنمفقـود  از پـس  ،نخسـت  :دهـد  مـی  قرار خطاب یکسانی عبارت با را پسران ،مقطع

ــدن از پــس ،دوم ؛)18 یوســف:( یوســف  یعقــوب ،)83 یوســف:( بنیــامین بازنگردان
 »بحسـن  لـیس  مـا  الـنفس  تـزیین « یعنـی  التسـویل  .»... أَمـراً  أَنفُسکم لَکم سولَت بلْ« :گوید می

 و گویید می دروغ شما آنکه : اول،دارد معنا دو تعبیر این .)112ص ،6ج ،1388 ،طوسی(
 انتقـام  و کـنم  نمـی  مؤاخـذه  را شـما  مـن  ،اسـت  فریفته را شما تان نفس چون اینکه دوم
 طـرد  را خود فرزندان توانست می چگونه یعقوب .برم میفرو را خود خشم و گیرم نمی

                                                      
 پردازان کنترل اجتماعی است. ترین نظریه یکی از مهمشناس امریکایی و  جامعهتراویس وارنر هیرشی،  .1
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  ).142ص ،11ج ،1382 ،طباطبایی( ؟کند
رسـله  أقال لن « گرفت تعهد پسران از ،بنیامین بردن همراه به براي ،یعقوب براین افزون

 بـه  وي ؛قسـم  بـه  مؤکـد  عقـد  یعنی موثق .)66 یوسف:( »اهللا ... من قاًتون موثّؤمعکم حتی ت
 یـاد  سـوگند  که زمانی تا و گردانید میباز را او که کنید یاد اهللا به مؤکد قسم گفت پسران

 ،یعقـوب  رفتـار  ایـن  .)166ص ،6ج ،1413 ،طوسـی ( نکـرد  قبـول  یعقـوب  ،نکردند
 بـه  ایشـان  وابسـتگی  و تعهـد  یـادآوري  براي تالش و پسران قبلی رفتار قبح بر يتأکید

 تحلیـل  قابـل  هیرشی اجتماعی کنترل نظریه چهارچوب در را آن توان می که بود خانواده
 روي ایشـان  از یعقـوب  ،بنیامین بازنگرداندن و مصر از پسران بازگشت از پس .دانست

 بـا  تـوأم  انـدوه  معنـاي  بـه  سـف أ .)84 یوسف:( »یوسف  علَى  أَسفَى یا« :گفت و برگردانید
  .)318ص ،11ج ،1382 ،طباطبایی( است غضب

  ناامیدي از نهی و محبت ابراز ،غیض کظم ،جمیل صبر ؛شخصیت طرد عدم .1ـ1ـ2ـ2
 تکمیلـی  رفتارهـاي  از ،پسران فعل طرد براي رفتارهایش از هریک کنار در یعقوب

 سـرزنش  کنـار  در« نمونـه  بـراي  ؛دکر گیري بهره ایشان شخصیت طرد از جلوگیري براي
 از مراقبت به توصیه از ،موثق اخذ با متعهدسازي کنار در« ،»جمیل صبر از ،نفس تسویل
 و رحمـت  به دنکر امیدوار درنهایت و غیظ کظم از ،گردانی روي کنار در« و» زخم چشم

 کـرد،  اسـتفاده  نفس تسویل تعبیر از که موضع دو در وي .دکر استفاده »خداوند بخشش
 داشـتن  بـاز  ،صبر معناي .است جمیل صبر من وظیفه یعنی ؛»جمیل فصبر« :گفت بالفاصله

 کـه  دکـر  تصـریح  یعقوب .)181ص ،6ج ،1413 ،طوسی( است مجازغیر امور از نفس
 چـون  ؛کـنم  نمی فزع و جزع و شکایت کسی به نسبت یعنی ؛است جمیل صبر من صبر
 سـبب  کـه  برخوردي چنین .)291ص ،5ج ،1427 ،طبرسی( است الهی امتحان بالیا این
  .شود می ایشان شرمساري باعث درنهایت ،نشود اشخاص طرد

 نگرانی درخصوص خود محبت ابراز با را پسران شرمساري زمینه یعقوب همچنین
 پسـران  بـر  مـردم  حسد یا زخم چشم ترس از که آنجا کند؛ می ایجاد ایشان زخم چشم از
 نشـوید  وارد در یـک  از کـه  کنـد  مـی  توصـیه  ایشان به محبت روي از )331ص ،همان(
 گـرفتن  ازطریـق  شـما  متعهدسازي که سازد می خاطرنشان را مبنا این وي .)67 یوسف:(
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 دلیل همین به ؛هستید محبت مورد تانخود و شماست فعل قبح به مربوط ،سوگند و عهد
 تـدریج  بـه  ــ  وي شـدن نابینا مانند ـ کردند وارد پدر به که آسیبی با رویارویی در پسران

  .شدند شرمسار
 و دکـر  مـی  غـیظ  کظـم  شدت به ،پسران از گردانی روي کنار در یعقوب براین افزون

 عـدم  و دل در حـزن  نگهداري معناي به کظم .بود »کظیم« سوره یوسف 84 آیه تعبیر به
 :فرمایـد  مـی کـریم   قـرآن  رو ازهمـین  ؛اسـت  مجـاز غیر صـورت  بـه  دیگـران  به آن بروز

 و دهنـد  نمی بروز دیگران به را خود غیظ یعنی ؛)134عمران:  آل( »... الْغَیظَ والْکاظمینَ ...«
 پسـران  بـه  چـرا  که بود خویشتن بر خشم )کننده مخفی( کظیم یعقوباست  شده گفته

 کـه  اسـت  ایـن  درسـت  معنـاي  شـاید  ولـی  ،)182ص ،6ج ،1413 ،طوسی( دکر اعتماد
 بـه  درپاسـخ  86 آیـه  در وي دلیـل  همـین  به ؛کرد می غیظ کظم پسران به نسبت یعقوب
 شـکایت  خداوند به صرفاً را خود حزن و اندوه من« :گوید می ،85 آیه در فرزندان گالیه

  .]»کنم بدنامی دچار را شما خواهم نمی و ندارم کاري شما با من[ برم می
 بـه  ناامیـدي  از ایشان نهی ،پسران مثبت شرمساري درجهت یعقوب رفتار نتری مهم
 آشـفتگی  وضـعیت  در و پسـران  از وي گردانی روي از پس دقیقاً .است خداوند رحمت
 کـه  دهـد  مـی  امیـد  ایشـان  بـه  بلکـه  ،سازد نمی رها خود حال به را ایشان یعقوب ،روانی

 اي انـدازه  تـا  امیدوارسـازي  ایـن  .)87 یوسف:( گیرند قرار الهی رحمت و روح مشمول
 ،1411 ،قمـی ( اسـت  زنده یوسف دانست می یعقوب یافت اطمینان توان می که است

  ).350ص، 1ج

  یوسف ازسوي برادران شرمسارسازي .1ـ1ـ3
 بـا  ایشـان  سازي مواجه راه از را شرمسارسازي رویکرد خود برادران درقبال یوسف

  .دیرا بخش ایشان ر پایاند وبه ایشان در پیش گرفت  عذرخواهی تعلیم و سرقت قبح

  سرقت قبح با برادران سازي مواجه .1ـ1ـ3ـ1
 رهیـ زنج قالـب  در مجرمانه ای منحرفانه رفتار طرد به ناظر نندهکریبازپذ يشرمسارساز

 شـود و  می گذاشته احترام ارکبزه به آن یط هک است یهای نشکوا و اقدامات از یفیط و
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 طرد او مجرمانه ای منحرفانه رفتار حال نیدرع ،گردد می حفظ او یانسان رامتک و تیثیح
 مشـمول  یابکـ ارت بزه از شیب ارکبزه ،ریتحق از یناش يشرمسار در هک یدرحال، شود می
یوسـف  .)68ص ،1387 ،غالمی( شود می واقع يفرکی عدالت نظام طرد و رد عـین  در 

 ــ  سرقت و ربایی آدم ـ ایشان رفتار قبح دادن نشان در سعی ،برادران شخصیت به احترام
  .است سرقت واقعه یک با ایشان سازي مواجه ازطریق

 از یکـی  ،بنیامین بار توشه در خود پیمانه قراردادن از پس نخست وهله در باره دراین
 تفسـیر  در طوسـی شـیخ   .)71 یوسف:( »سارقید شما« :گوید می ایشان به یوسـف  یاران
 :کنـد  می مطرح قول چهارشود،  می داده نسبت یوسف برادران به امري چنین چرا اینکه

 ؛اسـت  داده وي برادران به نسبتی چنین یوسف اطالع بدون جمله این گوینده ،نخست
 ایـن  بـه  یـارانش  دانسـت  می ، ولیگویندب چنین که بود نکرده امر یوسف هرچند ،دوم

 سـرقت  به اشاره منظورش ولی ،بگویند چنین داد دستور یوسف ،سوم ؛رسند می نتیجه
 ،جملـه  ایـن  معنـاي  ولـی  ،داد دسـتور  یوسـف  ،چهـارم  ؛بـود  برادرانش وسیله به خود

  ).169ص ،6ج ،1413 ،طوسی( ؟کردید سرقت را پیمانه شما آیا یعنی ؛است استفهامی
 سـازي  مـتهم  مقدمات خود یوسف زیرا ؛دانست قبول قابل توان نمی را نخست قول
 قـول  .بـود  نکـرده  قصد را الفاظی چنین بیان وي گفت توان نمی و آورد فراهم را بنیامین
سـوره   71 آیـه  ابتـداي  در زیرا ؛است اصل خالف بر ،جمله بودن استفهامی یعنی چهارم

 ،یوسـف  برادران نیز درادامه ؛»ذنؤم ذنأ و«گوید:  می بلکه ،»سئل و«گوید:  یوسف نمی
 تعـارض  سـوم  و دوم قـول  میـان  .نکردنـد  مطرحپاسخ پرسش مذکور  مقام در اي جمله
 و )349ص، 1ج  ،1411 ،قمـی ( قمی ابراهیم ابن علی که گونه هماننیست؛ درنتیجه  واقعی
 را یوسـف  یعنـی  »سـارقید  شما« از منظور اند، کرده بیان روایت یک به استناد با عیاشی
 را بـرادران  ،ظاهر در یوسفاساس  ؛ براین)354ص ،2ج ،1421 ،عیاشی( کردید سرقت

 اینکـه  کمـا  .نمایـد  متوجـه  وجدان و درونی ادراکات به را ایشان تا دکر متهم سرقت به
 وسـیله  بـه  خـودش  سـرقت  منظـورش  ،باطن در و جستند تبري عملی چنین از صراحتاً
 و عـذرخواهی  بـراي  را ایشـان  ،84 آیـه  در یعقوب اشارات با و درادامه تا بود برادران

  .ندک آماده شرمساري



16
 مقدم و جواد قاسمیمقدم  حسن قاسمی  

 ایشان به یوسف ،برادران ازسوي بنیامین بودن سارق تأیید مقابل در ،دوم وهله در
 در شـما  :گفـت  ظـاهر  در وي .)77 یوسف:( است بدتر بنیامین از شما موقعیت :گفت

 در ،ایـد  نیـاورده  بجا را داري امانت و بینید می شده سلب را پدر اعتماد که وضعیتی این
 کـه  فهمد می را جمله این باطنی معناي ،داستان مخاطب و دارید قرار بدتري وضعیت
 موقعیت در ،وي هاي لباس سرقت و یوسف ربایی آدم واقعی ارتکاب دلیل به برادران
 را تقبـیح  نیـز  دراینجـا  حتـی  یوسـف  .دارنـد  قرار بزه ناکرده بنیامین به نسبت بدتري
 »مکانـاً  شرّ نتمأ« تعبیر با ـ ایشان موقعیت به را آن بلکه ،دکرن برادران شخصیت متوجه

  .داد نسبت ـ

  برادران به عذرخواهی تعلیم .1ـ1ـ3ـ2
 فعـل  تقبـیح  از پـس  کـه  اسـت  ایـن  شرمسارسـازي  در نکـات  نتری ظریف از یکی
 نکنـد  رفتـار  اي گونه به و باشد داشته را بزهکار بخشودن آمادگی باید بزهدیده ،مجرمانه

 رعایـت  را نکتـه  این تنها نه یوسف .شود ناامید شدن بخشوده از کلی طور به بزهکار که
 ،89 آیـه  در .کننـد  عـذرخواهی  چگونـه  داد آمـوزش  خـود  خاطی برادران به بلکه کرد،

 .»جاهلُونَ أَنتُم إِذ أَخیه و بِیوسف فَعلْتُم ما علمتُم هلْ« :گفت خود برادران به خطاب یوسف
 ایشـان  بـر  تصـدق  و آذوقـه  دادن بر مبنی وي برادران درخواست به درپاسخ جمله این

 معنـاي  به استفهام این رازي فخرنظر  به .)187ص ،6ج ،1413 ،طوسی( بود )88 یوسف:(
 ،18ج ،1401 ،رازي فخـر ( »خیـه أ و بیوسـف  رتکبتما ما عظمأ ما« یعنی ؛است واقعه تعظیم

 تـوبیخ  و مؤاخـذه  بـدون  بـرادران  زشـت  رفتار یادآوري یوسـف  قصد شاید .)207ص
 را بـرادران  رفتـار  یوسـف درحقیقـت   ؛)323ص ،11ج ،1382 ،طباطبـایی ( بـود  ایشان

 مکـارم (کنـد   شـرمنده  ایـن  از بـیش  را برادران نخواست و دکر یادآوري سربسته طور به
  ).81ص ،10ج ،1361 ،شیرازي

 ،آیـه  انتهـاي  در جهل و ابتدا در علم واژه دو به باتوجه که است این درست تعبیر
 زمـان  چـون  ،ندانسـتیم  بگویید شما یعنی ؛بود برادران به پاسخ تلقین یوسف منظور

  و کودکی جهل از اعم جهل دراینجا .)320ص ،3ج ،1418 ،زمخشري( بود مان جهالت
 کـرم  نهایـت  ،خـاطی  فـرد  بـه  پاسـخ  تلقـین  و اسـت  غرور از ناشی جهل و نوجوانی
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 كغـرّ  مـا « آیـه  در که تعبیري مانند ؛)349ص ،5ج ،1427 ،طبرسی( باشد می بزهدیده
مـرا  خـدا  کرامت و بگوید دهد پاسخ گونه این که دهد می تعلیم انسان به »الکریم کبرب 

 ،89 آیـه  در یوسـف  جملههمچنین  .)207ص ،18ج ،1401 ،رازي  فخر( کرد مغرور
کنـد   نمی استفاده ماضی فعل از صراحتاً ؛ زیرادارداشاره  بازپذیري و بازگشت لزوم به

 چـه  دانستید آیا«گونه است:  این آیه عبارت معناي بلکه ،»جاهلین کنتم ذإ« گوید: و نمی
 اسـتمرار  امکـان  نشـانه  لحـن  ایـن  .»؟تان جهالت زمان در برادرش و یوسف به کردید

 فـاعلی  صـفت  ایـن  از تـا  دهـد  روش تغییـر  سـرعت  به باید مخاطب که بوده جهالت
  .شود رها جهالت
 شرمساري تا دیبخش را بزهکار باید نتیجه حصول محض به ،شرمسارسازي فرایند در

 بالفاصـله  یوسـف  ،بـرادران  عـذرخواهی  و اعتراف از پس .نگرددمنجر  سازي بدنام به
 شــدند شرمســار واقعــاً و شکســت دلشــان زیــرا ؛)92 یوســف:( بخشــد مــی را ایشــان

 بردید پی خود خطاي به که امروز گوید می درادامه .)210ص ،18ج ،1401 ،رازي فخر(
 ولـی  ،)99ص ،1387 ،قرائتـی ( بخشـد  می را شما خدا ،کردید عذرخواهی بزهدیده از و

 یغفـراهللا  ...« گویـد:  مـی  مضـارع  صـیغه  بـه  بلکه است، دهیبخش را شما خدا حتماً نفرمود
 غفـران  اینکـه  ،دوم ؛کـرد  دعا برایشان اینکه نخست، هست: احتمال دودراینجا  .»... لکم

  ).191ص ،6ج ،1413 ،طوسی( دمنوط کر پدرشان گذشت به را الهی

  بزه عواقب و آثار با بزهکار سازي مواجه .1ـ2
 بـزه  عواقـب  و آثـار  بـا  را وي ،بزهکـار  شرمسارسـازي  بـراي  ترمیمی هاي هروی در

 هاي نشست ازجمله وگوناگون  هاي روش از منظور بدین ؛سازند می رو روبه اش ارتکابی
 عنـوان  بـه  شناس روان یا مددکار یک وسیله به که ترمیمی نشست .گیرند می بهره ترمیمی
 بـا  شـان  خـانواده  حضـور  در انبزهکـار گـردد   سـبب مـی   ،شود می هدایت ،کننده تسهیل

 قالـب  در بزهدیـدگی  آثـار  دربـاره  و رو شـوند  روبـه  خود مستقیم و واقعی بزهدیدگان
 موضـع  در را خـود  کـه اي  گونـه  کنند؛ بـه  گوو گفت یکدیگر با ملموس و عینی عبارات

 رفتـار  بـودن  اشـتباه  بـه  درنتیجـه  و دهند قرار وي هاي رنج و ها آسیب تحمل و بزهدیده
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  .)206ص ،1389 ،جانسون( شوند شرمساره، شد باورمند خود
 از بزهدیــده مســتقیم يگــر روایــت روش از اســتفاده جــاي بــه یوســف ســوره در
 روش از ،)103ص ،1394 ،پـور  قلـی  و آقایـاري  ،نـژاد  رحیمـی ( بزه از ناشی هاي آسیب

 اي، نقشـه  طراحی با یوسف ،سوره این در .شود می استفاده »موقعیت عینی سازي شبیه«
 موجبـات  وگیـرد   مـی  بردگی به ـ ظاهر در ـ را وي سازد و می متهم سرقت به را بنیامین

 سـلب  .سازد می فراهم برایشان را خود علیه شان ارتکابی جرایم آثار با برادران رویارویی
 و بـرادران  تـا  شـد  انتخـاب  یوسف ربایی آدم و آزادي سلب مشابه دقیقاً بنیامین آزادي
 بـرادران  خواسـت  می او .شوند رهنمون یوسف مصائب به بنیامین مصائب از ،یعقوب
 در امـر  ایـن  از برادران تخلف و داري امانت وجوب بحث و شوند رو روبه پدر با دوباره

 نسـبت  خود رفتار آثار با ،شده سازي شبیه موقعیت یک در ایشان و شود تکرار پدر برابر
 عزیـز  عنـوان  به راحتی به توانست می یوسف صورت اینغیردر .شوند مواجه یوسف به

 وي نزد کنعان از را یعقوبکند  امر خویش مورانأم به و دستگیر را برادران همه ،مصر
 مرتبـه  چنـد  از پـس  بـرادران  کـه  بود این بنیامین سازي متهم سناریوي از هدف .بیاورند

 صـمیم  از 88 آیـه  در درنهایـت  ،یعقوب مصائبدیدن  و کنعان و مصر میان وآمد رفت
 قحطـی  و نـاراحتی  ،بـال  دچـار  مـان  خاندان و ما« یعنی ؛»الضُّرُّ أَهلَنَا و مسنَا« :بگویند قلب
 هدف ایندنبال  به .گردند شرمساري و خویش خطاي به واقعی اعتراف آماده و »ایم شده
 از و یافـت  اسـتمرار  ،متعـارف  و هدفمنـد  بزهدیدگی یوسف سوره در کهدید  توان می

  .شد استفاده بزهدیدگی مستقیمغیر روایت روش

  متعارف و هدفمند بزهدیدگی استمرار .1ـ2ـ1
 وي اطرافیـان  و بزهدیده ،رویکرد این در .است مدار بزهدیده عدالتی ترمیمی عدالت

 کنـار  در کـه  یعقـوب ماننـد   ؛دارنـد  بزهکـار  شرمسـارکردن  بـراي  مشارکت به تکلیف
 الکبیـر  تفسـیر  نویسنده .شوند شرمسار برادران تا کشیدند هجران و دوري رنج یوسف
 آیـا  ،وي اسـترقاق  جـاي  بـه  :کنـد  می مطرحپرسش  چند بنیامین استرقاق ماجراي درباره
 مطلع خود حال از را یعقوب و فرستدب کنعان سوي به اي فرستاده توانست نمی یوسف
 بنیـامین  کـه  درحـالی  ؛شـد راضـی   خویش برادر به زدن تهمت به چگونه یوسف ؟سازد
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 رنجـش  سـبب  بنیـامین  اسـترقاق  و دسـتگیري  با شد راضی چگونه یوسف ؟بود ءيبر
کنـد   ی بیـان نمـی  پاسـخ  ،مـذکور پرسـش   سـه  براي نویسنده این ؟شود پدر براي بیشتر

  ).204ص ،18ج ،1401 ،رازي  فخر(
 بـرادرانش  رفتـار  از یوسـف  کـه  اسـت  شـده  اشاره موضوع این به ،تبیان تفسیر در

 ،6ج ،1413 ،طوسـی ( نگفـت  آنـان  بـراي  را خـود  حکایـت  ابتـدا  از؛ بنابراین ترسید می
 قـدرت  کمال در زمان آن در یوسف زیرا ؛استدشوار  تعلیلی چنین پذیرش .)161ص
 بـرادران  بـه  را خـود  ابتـدا  از یوسـف  چرا اینکه علت بیان در البیان مجمع صاحب .بود

 الهـی  امتحانـات  و بالیا تکمیل براي خدا که داند می تر صحیح را وجه این ،نکرد معرفی
 ،5ج ،1427 ،طبرســی( بــود نــداده کــاري چنــین اذن وي بــه ،یعقـوب  و وي درمــورد

 کـه  داد پاسـخ هـا   پرسـش  ایـن  به گونه این توان می ترمیمی رویکرد دیدگاه از .)328ص
 ذهـن  در بنیامین شدن متهم ،پدر فراق از یوسف کشیدن زجر استمرارچون  اموري علت

 درقبال ایشان مسئولیت همانا ،وي نابینایی و یعقوب براي هجران داغ استمرار ،برادران
  .است بوده یوسف برادران شرمسارسازي

 تـدریج  بـه  ایشـان  ،بـزه  آثار با برادرانرویارویی  و بنیامین سازي متهم فرایند درنتیجه
 آیـا « :دیگـر گفـت   برادران به برادر ینتر بزرگ وند افتاد یوسف علیه خویش بزه یاد به

 در این از پیش و نمود اخذ الهی پیمان شما از بنیامین بازگرداندن براي پدرتان دانید نمی
 یوسـف  که معناست بدان جمله این بیان .)80 یوسف:( »؟کردید کوتاهی یوسف حق

  .است گشته نایل خود هدف به بنیامین سازي متهم درباره
 شرمسارسازي لزوم ،عمومی جزاي حقوق و جزایی فقه قواعد لحاظ به بتوان شاید
 موقـت  سـازي  مـتهم  سـناریوي  توان می آن خاطر به که دانست اهم اي قاعده را بزهکار

 جـواز  وجـوه  از یکـی  تشـیع  اهل مفسر نتری فقیهکه  چنان کرد؛ اجرا را بزهدیده برادر
سـبب   ،کـوچکی  غـم  تحمیـل  بـا  یوسـف  کـه  دانـد  امر می این را بنیامین سازي متهم

 همـه  بازگردانـدن  و ــ   خـانواده  بـه  همـدلی  بازگشت يتعبیر به  ـ تر بزرگ خوشحالی
 .)184ص ،6ج ،1413 ،طوسـی ( اسـت  شـده  بنیـامین  و یوسف ،روبیل از اعم پسران

بی بـه هـدف شرمسارسـازي    بزه دیـدگی در اینجـا، فقـط دسـتیا     مبناي پذیرش تداوم
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ــا اســتمرار اگــر فلــذا بزهکــار اســت؛ ــا ارتبــاطی ،بزهدیــده بزهدیــدگی تجدیــد ی  ب
 دلیـل  همین به ؛بود نخواهد قبول قابل ،باشد نامتعارف یا نداشته بزهکار شرمسارسازي

 قصـه  خواست یوسف از یعقوب وقتی ،پسران شرمساري از پس و داستان پایان در
 از پـس  .رفـت  هـوش  از یعقـوب  ،قصـه  اواسـط  در ،کنـد  بیـان  را خود بزهدیدگی
 نکـرد  تعریف را قصه ادامه یوسف ،داستان بقیه تعریف بر شاصرار و وي هوشیاري

 ،نداشـت  بـرادران  مثبـت  شرمسـاري  در يتأثیر تنها نه ؛ زیرا)371ص ،1421 ،عیاشی(
  .کرد می تشدید را یعقوب و یوسف بزهدیدگی آثار بلکه

  بزهدیدگی مستقیمغیر روایت .1ـ2ـ2
 ازسـوي  بـزه  آثـار  مسـتقیم  روایـت  جـاي  به ،بزهکار پذیريتأثیر میزان افزایش براي
 عواقـب  و آثـار  یعنـی  ؛کند استفاده مستقیمغیر روایت روش از وي است بهتر ،بزهدیده

 .کنـد  روایـت  بزهکـار  از غیـر  ثـالثی  شـخص  بـراي  ،بزهکـار  حضور در را ارتکابی بزه
 سـازي  رهـا  براي یعقوب ،مصر عزیز وسیله به بنیامین شدن دستگیر از پس راستا درهمین
  :بود مطالب این حاوي نامه متن .کرد ارسال اي نامه مصر عزیز به فرزندش
 مـا  ،بعـد  امـا  !مصر عزیز به اهللا خلیل ابراهیم ابن اهللا ذبیح اسحق ابن اهللا اسرائیل یعقوب از

 پسـرانم  تمامی از که داشتم پسري من اما .و.. هستیم بال دچار ماًئدا که هستیم خاندانی
 پیـراهن  سـپس  و بردنـد  صحرا به خود با را او برادرانش .داشتم می دوست بیشتر را او

 چشمانم سوي و است خورده را او گرگ که گفتند و آوردند برایم را خونش به آغشته
 پسـر  مادري برادر که داشتم دیگري پسر سپس .دادم دست از او براي گریه ازشدت را

 نمـوده  سـرقت  که گفتند و آوردند تو نزد را او که افتمی می خاطر تسلی او با و بود قبلی
 سـارق  فرزنـد  و کنـیم  نمـی  سـرقت  که هستیم خاندانی ما و اي نموده حبس را او تو و

ــیم نمــی تربیــت ــه را او ؛کن ــازگردان مــن ب  /80ص ،10ج ،1353 ،شــیرازي مکــارم( !ب
  ).206ص ،18ج ،1401 ،رازي فخر
 را نامه داد دستور شـمعون  به یعقوب که است باور این بر بحرالمحبه تفسیر صاحب

 حـق  در را ظلـم  بیشـترین  کـه  فرزنـدي  همـان  یعنـی  ؛ببـرد  مصر عزیز براي و بنویسد
 ایـن  مسـتقیم غیر روایـت  روش این فایده .)150ص ،1319 ،غزالی( داشت روا یوسف
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 بـه  تـدافعی  موضـع  نکند و احساس بزهدیده سرزنش مخاطب را خود بزهکار که است
 آمـادگی  روحـی  لحـاظ  بـه  درنتیجه و برنیاید خویش رفتار توجیه درصدد د یارینگ خود

 شرمسـاري  درنهایـت  و وي بـا  پنـداري  همـذات  و بزهدیده جایگاه درك براي بیشتري
  .داشت خواهد

  بزه سازي خنثی هاي تکنیک درقبال شرمسارسازي .1ـ3
 نظریـه  در انبزهکـار  هـاي  روش بـه  اشـاره  ،بـزه  سـازي  خنثی هاي تکنیک از منظور

 Gresham(  سـایکس  و 1)David Matza( ماتزا هاي یافته مطابق .است »بزه سازي خنثی«

Sykes(2 هواسـط  بـه  تا شوند می جرم مرتکب یهای تراشی دلیل یا فنون ازطریق بزهکاران 
 دیگـر  عبـارت  بـه  کننـد؛  خنثـی  خـود  در را جـرم  ارتکاب از ناشی گناه حس ،فنون این

 درون در تـا  کننـد  مـی  همـوار  خـود  يبـرا  را يبزهکار راه ،فنون این ازطریق بزهکاران
 اسـاس  بـراین  ؛نگیرنـد  وجـدان  عـذاب اصـطالحاً   و نکنند گناه و شرم احساس خویش
 در کـه  دانسـت  شخصـی  و روانـی  فرایندي توان می را جرم سازي خنثی یا انگاري موجه
 توجیـه  دیگران یا خود يبرا را مجرمانه رفتار ،خاص فنون ازطریق بزهکار فرد ،آن طول
 ،پور قلی و آقایاري ،نژاد رحیمی( 3کند می غلبه خود درونی گناه و شرم احساس بر کرده،
  ).96ص ،1394
 ،بزهدیـدگی  آثـار  و بزهدیـده  بـا  بزهکـار  سـازي  مواجه ازطریق ،ترمیمی عدالت در

 وي وشـود   آشـکار  بزهکـار  بـراي  سـازي  خنثی هاي تکنیک بودن اشتباه شود میکوشش 
 را وي بـا  یوسـف  بـرادران  رفتـار  .کند شرمساري احساس عمیقاً ها تکنیک این درقبال

                                                      
 است.» سازي جرم هاي خنثی تکنیک«پرداز  همراه سایکس، نظریه شناس امریکایی و به دیوید ماتزا، جامعه .1
 است.» سازي جرم هاي خنثی تکنیک«پرداز  همراه ماتزا، نظریه شناس امریکایی و به گرشام سایکس، جامعه .2
، انکار ضرر و زیان وارده، انکار مسئولیتگوناگونی همچون هاي  سازي جرم، روش هاي خنثی تکنیک .3

گیرد  بندي به اعتقادات و تعهدات باالتر را دربرمی کنندگان و پاي کردن محکوم انکار بزهدیده، محکوم
  ).112ـ85، ص1394پور،  قلی و نژاد، آقایاري رحیمیر.ك:  ،آگاهی بیشتر(براي 
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 در تـوان  می را ایشان با یوسـف  رفتار و 1جرم سازي خنثی هاي تکنیک مبناي بر توان می
 سـازي  خنثـی  تکنیـک  نخسـتین  .کـرد  تحلیـل  ها تکنیک این درقبال شرمسارسازي قالب

 بـاور  ایـن  بر داستان ابتداي در آنان .بود دیگران مقصردانستن و مسئولیت انکار ،برادران
 باید خانواده گاه تکیه پس ،بود ایشان عهده بر خانواده دامداري امور اداره چون که بودند

 داد مـی  برتـري  آنـان  بـر  را یوسـف  که است مقصر یعقوب پدرشان و باشد ایشان بر
 مـا  بـدون  انفـع بـوده،   پدر براي ما گفتند می خود با آنها )282ص ،5ج ،1427 ،طبرسی(

 مـا  بـر  را کوچـک  پسـر  واست  شده احساساتی ما پدر .شود نمی مینأت خانواده مصالح
 سناریوي با یوسف ،تکنیک این درقبال .)101ص ،6ج ،1413 ،طوسی( 2دهد می برتري
 بـه  و شـد  بـرادران  به خود بزهدیدگی آثار یادآوري سبب ،بنیامین استرقاق و سازي متهم

 مـرز  بـه  را آن بلکـه  ،نیسـت  مفیدتر خانواده براي تنها نه ایشان رفتارهاي آموخت ایشان
  .است داده قرار مرگ شرف در نابینایی از پس را پدر ،کشانده اضمحالل
 آیه در .است خسارت جبران به تعهد ،برادران ازسوي بزه سازي خنثی تکنیک دومین

 ؛»صـالحینَ  قَومـاً  بعده من تَکونُوا و ...« :گوید می دیگران به برادران از یکی ،یوسف سوره 9
 از پـس  توانیـد  مـی  شـما  و است باز اصالح و توبه مسیر ؛ زیرانیست نگرانی جاي یعنی

 کـه  اي گونـه  بـه ؛ شـوید تبدیل  نیکوکاري مردمان به ،یوسف ربایی آدم و پدر به خیانت
 نحـوه  و افتـاد  بنیـامین  براي مصر در که اتفاقاتی ولی ،نکنید خیانت پدر به نسبت هرگز
 بـا  رفتارشـان  درقبـال  واقعـی  شرمسـاري  بـدون  بـرادران  داد نشـان  وي بـا  ایشان رفتار

  .گیرند قرار نیکوکاران زمره در توانند نمی ،یوسف
 .بـود  وارده زیـان  و ضـرر  انکـار  ،بـرادران  ازسـوي  جرم سازي خنثی توجیه سومین

 افکندنـد  چـاه  در را وي ،یوسـف  قتـل  جـاي  بـه  ،خـود  بـزه  سازي موجه براي برادران
 آنـان  به برده عنوان به را وي وند آمد ایشان سمت به قافله دیدن با سپس و )10 یوسف:(

                                                      
تسویل نفس پرداختـه شـد. ایـن    تعبیر یعقوب درقبال رفتار پسرانش در قالب عبارت  پیش از این به .1

  توجیه بزه نیز دانست.براي تراشی  معناي دلیل توان به تعبیر را می
  ).8(یوسف: » ان ابانا لفی ضالل مبین« .2
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 بردگـی  وضـعیت  همـان  دقیقـاً  ،بنیـامین  سـازي  متهم با یوسف .)20 یوسف:( فروختند
 از پـس  و کنعـان  بـه  بازگشـت  حـین  در بـرادران  .دکر ایجاد بنیـامین  براي را )استرقاق(

 ــ  اسـترقاق  درمـورد  ضـرر  نفـی  ــ  مذکور توجیه که دریافتند پدر مصائب با رویارویی
 بـرادران  تنهـا  نـه  درنتیجه ؛باشد پدر اعتماد به ایشان خیانت براي موجهی عذر تواند نمی

 بـه  بلکـه  ،شـدند  یوسـف  علیـه  بزه ارتکاب براي خود توجیهات بودن نادرست متوجه
 زیـرا  ؛نشـدند  نایـل  )10 یوسف:( خود سوي به پدر توجه جلب یعنی خود اصلی هدف

  .گرداند روي پسرانش از و افتاد یوسف یاد به ،بنیامین ماجراي از پس یعقوب

  بزهکاران شرمسارکردن براي یوسف سوره هاي آموزه .2
 انبزهکار شرمسارسازي براي ،کریم قرآن در القصص حسنأ عنوان به یوسـف  سوره

 تـوان  می را ها آموزه این .استشده  توجه کمتر ویت برایث نظریه در کهدارد  یهای آموزه
 ایـن  نتـایج  بـه  نـاظر  آمـوزه  و شرمسارسـازي  فرایندهاي به ناظر هاي آموزه دسته دو به

  .دکر تقسیم فرایندها

  فرایندها به ناظر هاي آموزه .2ـ1
 فراینـدهاي  اجراي طی در که است یهای آموزه ،فرایندها به ناظر هاي آموزه از منظور

  .گیرد قرارمد نظر  تواند می شرمسارسازي

  بزهدیده شرمساري .2ـ1ـ1
 بـاوجوداین  .شود می تأکید بزهکار شرمساري بر معموالً شرمسارسازي فرایندهاي در
 ؛اسـت  بزهدیـده  شرمساري ضرورت به توجه مستلزم مذکور فرایندهاي در بیشتر دقت
 آیـا  .اسـت  بزهدیـده  ،کنـد  شرمسـار  را بزهکـار  اسـت  قرار که شخصی نتری اصلی زیرا
ـ  داشـت  توقـع  ،اسـت  نکـرده  تجربه را مثبت شرمساري که شخصی از توان می  گونـه  هب

 گـذاري تأثیر درحقیقـت  ؟نـد ک همراهـی  مربوطـه  فراینـد  در را بزهکـار  کامل و درست
 واقعـی  تجربیـات  و روحـی  وضـعیت  بـه  کـاملی  بسـتگی  ،بزهکـار  بر بزهدیده سخنان

 بـه  نسـبت  یوسـف  و یعقـوب  ،داسـتان  ایـن  در .دارد شرمسـاري  حـس  از بزهدیده
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 مجـدد  پاالیش نیازمند نیز بزهدیدگان گویی .کنند می شرمساري احساس خود رفتارهاي
 ظلمـی  بزهکـار  حـق  در بزهدیـده  که نیست معنا بدین هرگز تعابیر این البته اند. اخالقی

  .باشد شرمسار آن بابت که باشد کرده
 آیـا  گفـت  وي بـه  و آمـد  یعقـوب  نزد جبرئیل که است شده نقل اسالم پیامبر از

 کردیـد  ذبـح  را گوسفندي شمازیرا  ؟افتاد اتفاق تو براي غموم و هموم این چرا دانی می
 یعقـوب  هرگـاه  پـس  زان .ننمودیـد  اطعـام  وي به که آمد شما نزد دار روزه مسکینی و

 ،خواهـد  مـی  غـذا  کسـی  اگـر  که دهد ندا منادي داد می دستور ،داشت خوردن غذا قصد
 تفسـیر  صـاحب  همچنـین  .)344ص ،5ج ،1427 ،طبرسی( بخورد غذا یعقوب با بیاید

 کـه  شـبی  همـان  در یوسـف  کـه  کنـد  مـی  نقل العابدین زین امام از روایتی در البرهان
 هـا  محنـت  سرآغاز امر این و دید را صادقه یايؤر آن ،نکردند اطعام را دار روزه مسکین

 ثمـالی  ابـوحمزه  از روایتی از نقل به طباطبایی عالمه و )164ص ،4ج ،1427 ،بحرانی( بود
 .)153ص ،11ج ،1382 ،طباطبـایی (کنـد   مـی  اعـالم  دمیـال  را مرد آن نام سجاد امام از

 را دسـتانش  ،پسرانش ازسوي استغفار طلب از پس و داستان پایان در یعقوب همچنین
 یوسـف  دربـاره  مـرا  صـبري  کم و جزع خدایا که نمود دعا گونه اینکرد و  بلند آسمان به

 ،3ج ،1418 ،زمخشـري ( ببخشـاي  ،کردنـد  یوسـف  بـر  آنچـه  در را فرزندانم و ببخشاي
  .است شرمسار خودش براي نخست یعقوب که استمهم  نکته این .)643ص

 شـرم  احسـاس  زلیخـا  بـه  نسـبت  خـود  اماره نفس تمایالت درقبال یوسف حتی
 را خود »رب برهان« یوسف اگر که کند می تصریحیوسف،  سوره 24 آیه در .دکر می

 از کـه  اقـوالی  از یکی »رب برهان« معناي درباره 1.داشت میل زلیخا به نیز او ،دید نمی
 روي بگـذار  گفـت  زلیخا .بود بتی زلیخا خانه در اینکه کنند می نقل العابدین زین امام

 از من که است سزاوارتر پس گفت یوسـف  لحظه این در .نبیند را ما تا بپوشانم را او
 زلیخـا  اعتراف از پس و درادامه ).301ص ،5ج ،1427 ،طبرسی( کنم شرم خود خداي

 ،بازشناسـاند  را اصـلی  مقصـر  بـود  شده موفق که حال درعین یوسـف  ،مقصربودن به
                                                      

  .». لقد همت به و هم بها لو ال ان راي برهان ربه..« .1
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 امـر  بدي به همواره آدمی اماره نفس زیرا ؛کنم نمی تبرئه را خود نفس من« :کرد تأکید
 توانـد  مـی  اي بزهدیدهاساس  براین .)53 یوسف:( »کند رحم خداوند آنکه مگر ،کند می

 فاعـل  و فعلی قبح میان بپذیرد و را انسان الخطابودن ممکن که کند شرمسار را بزهکار
 هـاي  نقص و ها غفلت از شرمساري آماده و ورزد مهر خود به شود و قائل تفکیک آن

  .باشد خود احتمالی

  بزهدیده و بزهکار شخصیت از تعین سلب لزوم ؛مدار وحدت شرمساري .2ـ1ـ2
 تمامیـت  براي را شري ،جرم یک وقوع .است جمعی شرّ نوعی نمایانگر جرمی هر
 ،هینز و وایت( است اجتماع در بزهدیدگی منزلت تهدیدکننده کهدنبال دارد  به اجتماع
 وحـدت  و اجتمـاع  تمامیـت  پاسداشـت  بـراي  شرمسارسازي فرایند .)364ص ،1385
 هویـت  از تعـین  سـلب  و وجـودي  وحـدت  ایـن  رعایت مستلزم همچنین و ها انسان

 ،اسـت  مهـم  شرمسـاري  لحـاظ  بـه  آنچـه  یوسف سوره در .است بزهدیده و بزهکار
ــه از دوري ــه بازگشــت و تفرق ــق وحــدت ب ــد ازطری ــر تأکی ــاه ب ــده جایگ  و بزهدی
  .است افراد تشخص گرفتن نادیده

 وي شخصـیت  در یوسـف  بزهدیـدگی  شـود  باعث می بنیامین سازي متهم سناریوي
 پیمـان  شکستن و پدر اعتماد به خیانت لحاظ به ـ دیگري بزهدیده در بلکه ود،نش متعین
 را سارق نقش ،بزهدیده نقش بر عالوه بنیامین .شود متبلور بنیامین برادرشان یعنی ـ الهی
 شخصـیت  در نیـز  بـرادران  بزهکـاري  حتی ترتیب بدین ؛ندک می ایفا برادران ذهن در نیز

 هـر  از تا کند می ایفا را بزهکار /بزهدیده دوگانه هاي نقش بنیامین .است نشده متعین آنان
 یوسـف  گـویی  .شـود  یـادآور  یوسـف  اسـترقاق  و ربـایی  آدم به را برادران ،طریق دو
 را سـارق  نقـش  بگذاریـد  گویـد  مـی  برادران به شرمسارسازي فرایند کننده اداره عنوان به
 و دارید سارق 1»جایگاه« به نسبت احساسی چه شما آنگاه ؛کند بازي بنیامین شما جاي به

                                                      
 آنجاکـه یوسـف   دیـد؛ این سوره نیـز   77توان در آیه  جاي هویت مرتکب را می تأکید بر جایگاه به .1

  .».. انتم شر مکانا.«گوید:  می
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 ،فروختیـد  بـرده  عنوان به که را برادري نقش بگذارید ؟کنید می صادر برایش حکمی چه
 تـا  بازگردید خانواده سوي به ؟گوید می چه تان برادرانه احساس ؛کند بازي بنیامین بار این
  ببینید. خوبی به پدر مصائب در را برادر یک بردگی عواقب و سرقت یک آثار

 هــو بمــا یوســف ــ  بزهدیــده متعــین شخصـیت  نبایــد شرمسارســازي فراینـد  در
 بـا  بزهکـار  پنـداري  همذات و دردي هم حس ایجادبراي  بلکه ،باشد نظر مد ـ یوسف

 تـا  باشـد  بزهکـار  ذهن در او به وارده هاي آسیب و بزهدیده نوع باید بزهدیده وضعیت
 آیـه  در برادران .شرم درنهایت و بزهدیدگی جایگاه و يبزهکار جایگاه و بماند بزهکار

 را بنیـامین  وسـیله  بـه  ادعـایی  سـرقت  بـزه  مجازات شدند حاضر حتییوسف  سوره 78
 مجـدد  بزهدیـدگی  دچـار  پـدر  وبد یا نجات بردگی و استرقاق از بنیامین تا کنند تحمل
 مصـر  عزیـز  امـوال  از بنیـامین  ادعـایی  سـرقت  بخشودگی براي ایشان ،88 آیه در .نشود

 همـین  در قیقـاً د و یوسف علیه خودشان ربایی آدم و سرقت براي نه ،کردند می التماس
 پشـت  از ،یوسف درباره برادران عملکرد نحوه مورددرپرسشی  طرح با یوسف لحظه
  کرد. همراهی و کمک شرمسارسازي در را برادران و دآم بیرون هویت کتمان پرده

  شرمسارسازي براي واقع خالف ظاهر به سخن جواز .2ـ1ـ3
 راه از ازجملـه  وهاي گونـاگون   روش به البین ذات اصالح ضرورت ،اسالمی فقه در

 و گویی راست باب در دینی و اخالقی دستورات رغم به که است حدي تا شرمسارسازي
 میـان  یآشت کردنبرقرار و نیالب ذات اصالح درجهت گر اصالح فرد اگر ،گویی دروغ قبح
 ،بگویـد  ،اسـت  آن بـر  متوقف اصالح و بوده واقع خالف هک را یسخن ،اختالف نیطرف

 یواقعـ  خـالف  سخن اگر یاصالح سخنان در یعبارت به .شود نمی محسوب دروغ سخنِ
ـ ا ،شود گفته نیز است مؤثر اصالح شبردیپ در هک  و شـود  نمـی  شـمرده  دروغ سـخن  نی

 ،راسـت  :باشـد  مـی  قسم سه بر سخن است آمده یتیروا در .ندارد را دروغ سخن امکاح
 ؟سـت یچ مردم نمیا اصالح !شوم شما يفدا :شدپرسش  .مردم نمیا صلح جادیا و دروغ
 ،برسـد  او گـوش  بـه  اگـر  هکـ  يشـنو  مـی  یسخن يگرید فرد درباره یشخص از :فرمود

 ،اي دهیشـن  او درمـورد  آنچه خالف بر ی،نیب می را فرد آن تو یوقت ولی ،شود می ناراحت
 و واقـع  مطـابق  و باشـد  البـین  ذات اصـالح  مقام در که سخنانیبنابراین  ؛گویی می او به
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 را آن تـوان  مـی  کـه  اسـت  کالم از سومی قسم وشود  نمی محسوب دروغ ،نباشد راست
  ).206ص ،1387 ،توجهی و فر شادمان ،نجفی( دانست مصلحانه کالم

 دادن نسبت جواز مورددر دراینجا .شد بیان مطالبی تر پیش ،سوره این 70 آیه درباره
 شـده  نقـل  صـادق  امـام  از کافیال کتاب در روایتی گفت باید برادران به سارق لقب

 دروغ هـا  بـت  شکستن فاعل درباره که ابراهیم مانند :گفت صیقل خطاب در کهاست 
 دوسـت  را چیـز  دو خداونـد  و گفـت  کالمی چنین نیز یوسف 1؛گفت آمیز مصلحت

 بـراي  گفـتن  دروغ و نامتخاصـم  نمیـا  کردنوآمـد  رفـت  :دشمن را چیز دو و دارد می
 اصـالح غیر در دروغ و طرف دو نمیا افساد براي زدن قدم و دارد می دوست را اصالح

 ،1427 ،بحرانـی ( دارد می دوست را براي اصالح دروغ چنین خدا و دارد می دشمن را
  ).203ص ،4ج

 داشـته  مصـلحتی  بنیـامین  دنکـر  مـتهم  قطعاً است معتقد البیان مجمع صاحب همچنین
 همه از را زیادي هاي غم بتواند اندکی حزن اگر و باشد بوده خدا امر به تواند می و است
 ترمیمـی  دیـدگاه  از .)336ص ،5ج ،1427 ،طبرسـی ( اسـت  جـایز  سـازد،  برطـرف  آنها
 و خـانواده  تمـامی  روابـط  تـرمیم  و شرمسـاري  را اصالح و مصلحت از منظور توان می

 را خـانواده  کـانون  ،ایشان طرد یا پسران مجازات زیرا ؛دکر تعبیر یعقوب دائمی آرامش
 همـدلی  و اتحـاد  بازگشت سبب نیز ایشان ظاهري عذرخواهی همچنین .دکر می متزلزل

 تحقـق  درصـدد  ،صـوري  سازي متهم سناریوي با یوسف .گشت نمی برادران همه میان
  .بود خود برادران واقعی شرمسارسازي و باالتر اصالح و مصلحت
 یعقـوب  دیگـر  ازسوي و بنیامین سازي متهم سناریوي بردن پیش با یوسف سو ازیک

 گفـتن  و ایشان بازگشتدر  پسران درقبال »دروغگو چوپان عواقب« تکنیک از استفاده با
 گفـت  ایشان به یوسف دربارهآنان  دروغگویی سابقه دلیل به ،بنیامین دستگیري ماجراي

 فشـار  در یوسـف  بـرادران این دو امر سبب شـد   درنهایت ؛ندارم اعتماد شما به من که
 دربـاره  خـود  گفتـار  بـودن  صادقانه به برادران زیرا ؛شوند شرمسار وگیرند  قرار اخالقی

                                                      
  ).63(نبأ: » . بل فعله کبیرهم فاسئلوهم..« .1
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 و بودنـد  خـود  بـا  پدر رفتار علت یافتن دنبال به رو ازاین ؛نداشتند شک بنیامین دستگیري
 ایشـان  بـه  مجـدداً  بنیـامین  مـاجراي  در پـدر  ،)18 یوسف:( یوسف قضیههمانند  اینکه
 یـا  ..«. :گفـت  بالفاصـله  و )83 یوسـف: ( »... اسـت  فریفته را شما تان نفس بلکه« :گفت

 از عمیقـاً  ایشـان  شـد ایـن امـر باعـث     .)84 یوسـف: ( »... شـد  نابینـا  و یوسف بر سفاأ
  .شوند خشمگین خود بر وکنند  بیزاري احساس یوسف درباره خود سابق دروغگویی

 خسـارات  مطالبـه  بـدون  بخشایش ؛فرایند نتیجه به ناظر آموزه .2ـ2
  روانی و مادي
 عـذرخواهی  کـه  حال درعین یوسف سوره در ،شرمسارسازي فرایند نتیجه لحاظ به

 خداونـد  بـا  بزهکـار  رابطـه  ترمیم ،دارد بیشتري اهمیت آنچه ،است نظر مد بزهدیده از
 نیـز  اخالقـی  هنجارهـاي  و ها ارزش و بزهکار رابطه ترمیم معناي به رااین مسئله  .است

 یـادآور  را الهـی  غفـران  خـود  بـرادران  بـه  داسـتان  انتهاي در یوسـف  .دانستتوان  می
 پدرشـان  بـه  توسـل  با خداوند از مغفرت طلب دنبال به ،برادران و )92 یوسف:( شود می

  .)97 یوسف:( اند یعقوب
 شرمسـاري  دیـدن  از ،باشـد  داشته قلبی باور گذشت و عفو به که اي بزهدیده اساساً
ــفَحِ ...« در »جمیــل صــفح« .شــود مــی شرمســاري دچــار بزهکــار فَاص ــفْح ــلَ الص  »الْجمی
 یوسـف  ،قصـه  ایـن  در .داشت چشم بدون و سرزنش بدون گذشت یعنی ؛)85 (حجر:
 بلکـه نکرد،  خسارت جبران مطالبه برادران از ،وارده روانی و مادي هاي آسیب به نسبت

 همـراه  بـه  را شـان  خانواده خواست ایشان از حتی و گرفت صورت کامل طور به گذشت
 و خـود  زیـرا  ؛)93 یوسف:( داد قرار حمایت و پذیرش مورد را ایشان تمامی و بیاورند
 یعنـی  ؛اسـت  خداونـد  سـوي  به آن باالیی زاویه که دانست می مثلثی زاویه دو را برادران

 و رضـایت  جلـب  فکـر  بـه  بایـد  شخصـی  منافع درنظرگرفتن جاي به بزهکار و بزهدیده
  .باشند خداوند غفران
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  نتیجه
 رویکـرد  تـوان  می یوسف سوره در یعقوب و یوسف رفتارهاي سبک به باتوجه

 بزهدیدگان رفتار راهبردي الگوي عنوان به را »انبزهکار به بزهدیدگان تصدق و احسان«
 صـبر  قالب در »بزهدیده احسان« ،رویکرد این در .بازشناخت کریم قرآن در انبزهکار با

ــل ــال وي جمی ــر عــدم و انبزهکــار درقب ــدم و تحقی  جهــتدر ایشــان رسواســازي ع
 اخالقـی  بازسـازي  بـه  کمـک  و سازي شرمنده و رفتارشان عواقب با ایشان سازي مواجه
 مبنـاي  بـر  »بزهدیـده  تصـدق « و شـود  مـی  منتهی بزهدیده ناحیه از بخشودگی به ایشان

 دانـد  مـی  بزهدیـده  .گیـرد  می شکل بزهکار زاي جرم نیازهاي به نسبت بزهدیده شناخت
 بزهکـار بنـابراین   ؛است بوده معنوي یا ماديگوناگون  نیازهايدلیل  به بزهکاري ارتکاب

 عـالوه  وي .کند می تلقی تصدق و کمک سزاوار ،بداند مجازات مستحق آنکه از بیش را
 و وي کنـد و  مـی  اکـرام  وي بـه  ،اخالقـی  پاالیش و شرمساري براي بزهکار به کمک بر

 ،بزهدیـده  گـویی  .نمایـد  می الهی مغفرت طلب وي براي و دهد می ويأم را اش خانواده
  1.داند می بزهکار و خود اخالقی اعتالي و رشد براي فرصتی را بزهدیدگی

 مفهـوم  ،اسـت  برداشـت  قابـل  سوره این در که دیگري ترمیمی مفهوم راستا درهمین
 بـراي  »محسـنین « عبـارت  از مرتبـه  پـنج  یوسف سوره در .باشد می »محسن بزهدیده«

 بـرده  عنـوان  بـه  یوسـف  کـه آنجا 22 آیـه  در .1 :اسـت  شده استفاده یوسـف  توصیف
 و .«.. :اسـت  شـده  صحبت وي درخشان آینده و یوسـف  مصائب درباره ،شده فروخته
 پاداش محسنین به چنین این و دادیم علم و حکم او به ،رسید بلوغ مرحله به که هنگامی

 در کـه  کسـانی  یعنـی  محسـنین  از منظـور  اسـت  معتقـد  البیان مجمع صاحب 2.»دهیم می
 در یوسـف  کـه آنجا 36 آیـه  در .2 ؛)296ص ،5ج ،1427 ،طبرسـی ( نـد  صابر ها سختی
 :گوینـد  مـی  او بـه  ،انـد  دیده خواب در صادقه يایرؤ که زندانیان از نفر دو ،است زندان

                                                      
» علـم علـیم   و فـوق کـل ذي   أ... نرفع درجات من نشـ «سوره یوسف را  76توان انتهاي آیه  مبنا می برهمین .1

  د. کرتفسیر 
  ».المحسنینما و علما و کذلک نجزي .. و لما بلغ اشده آتیناه حک.« .2



30
 مقدم و جواد قاسمیمقدم  حسن قاسمی  

 امـام  از روایتـی  1.»دانـیم  مـی  محسـنین  از را تـو  مـا  !بگـو  برایمان را خوابمان ویلأت «...
 وي ،کـرد  مـی  کمک نیازمند و بیمار زندانیان به یوسف چون که کند می داللت صادق

 عزیـز  یوسـف وقتـی   56 آیه در .3 ؛)344ص، 1ج ،1411 ،قمی( دانستند می محسن را
 را محسنین پاداش و بخشیم می بخواهیم هرکس به را خود رحمت ما و« :بود شده مصر
 وي بـه  ،شـناختند  نمـی  را یوسـف  کـه  درحالی برادران 78 آیه در .4 2؛»کنیم نمی ضایع

 محسـنین  از را تو ما !دار نگه بنیامین جاي به را ما از یکی «... :گفتند مصر عزیز عنوان به
 ایـن  و یوسـفم  من« :گفت برادرانپرسش  به درپاسخ یوسف ،90 آیه در .5 3؛»دانیم می

 از[ ،کنـد  پیشـه  صـبر  و تقـوا  که هرکس و نهاد تمنّ ما بر خداوند .است بنیامین برادرم
  4.»کند نمی ضایع را محسنین پاداش خداوند ]است محسنین
 ،اوالًکـرد اینکـه    برداشـت  تـوان  مـی  بزهدیده رفتار سبک درباره محسنین تعابیر از آنچه
 ،دوم ؛کنـد  می توکل خداوند به کرده، صبر ،جویی انتقام جاي به ها سختی و دیشدا در بزهدیده

کـرده،   حفـظ  خداوند با را خود معنوي رابطه ،سوم ؛کند می کمک دیدگان آسیبدیگر  به وي
 شـرط  و قیـد  بی صورت به بزهکار به وي کمک ،چهارم ؛کند می احساس را الهی هاي رحمت
 بـه  خـود  احسـان  به نسبت ،پنجم ؛است وي شرمسارسازي جهتدر و هدفمند بلکه ،نیست

  .دهد می خداوند را او اجر که دارد باور ورد دا خودآگاهی ،صبر و تقوا مبناي بر انبزهکار
؛ ایـن  اسـت  آمده جمع صیغه به ،سوره این در آیات همه در محسنین تعابیرگفتنی است 

 ،نیسـت  یوسـف  مخصـوص  الهـی  هاي پاداش و مذکور رفتاري سبکمعناست که  امر بدین
 اي بزهدیـده  هـر  ازسوي هاآن شرایط رعایت درصورت که است قواعدي و ها سنّت اینها بلکه
 آیـه  موجـب  بـه  اینکـه  درنهایت .گردد وي بر »محسن بزهدیده« تعبیر شمولباعث  تواند می

 شرمسـاري  باعـث  و نمایـد  تصدق و احسان انبزهکار به که اي بزهدیده 5،سوره این از 100
  .است خداوند از تشکر و او به احترام براي سجده سزاوار ،گردد ایشان واقعی

                                                      
  ».ا بتاویله انا نریک من المحسنین... نبئن« .1
  ».... نصیب برحمتنا من نشاء و ال نضیع اجر المحسنین« .2
  ».... فخذ احدنا مکانه انا نریک من المحسنین« .3
  ».... قال انا یوسف و هذا اخی قد من اهللا علینا انه من یتق و یصبر فان اهللا الیضیع اجر المحسنین«. 4
  .»... .. و خروا له سجدا.« .5
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