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انبیاي الهی در قرآنازمعناي  ضاللت و چگونگی انتساب آن به برخی
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چکیده
شود که به با توجه به معناي لغوي و کاربرد آن در شماري از آیات قرآن، به کسی گفته می» ضالّ«

مندي از وحی الهی هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره
: کاربرد آن دربارة انبیاي الهی نیز در چارچوب همین معناست. است

، برادران وي، فرزندانِ پیامبر خدا، در دو مورد پدرشان حضرت یعقوب )ع(ضرت یوسف در داستان ح
ضاللت در هر .﴾تَاللَّه إِنَّک لَفی ضَاللک الْقَدیمِ﴿و ﴾إِنَّ أَبانَا لَفی ضَاللٍ مبِینٍ﴿:خوانندمی» ضالّ«را ) ع(

در ) ع(از اخبار و اسرار غیبیی چون منتخب الهی بودن یوسف ) ع(الع یعقوب به معناي انکار اطّدو مورد،
در ) ع(بودن حضرت موسی » ضالّ«. بار اول و زنده بودن او بعد از گذشت چندین سال در بار دوم است

خطاب به او در بیان خداوند) ص(و پیامبر اکرم ﴾قَالَ فَعلْتُها إِذًا وأَنَا منَ الضَّالّینَ﴿: بیان خودش
.    مند نبودنشان از وحی الهی اشاره داردنیز به زمان پیش از نبوت ایشان و بهره﴾فَهدىووجدك ضَاالً﴿

.، نبوتء، عصمتضاللت، ضالّ، انبیا: واژگان کلیدي

.esmaeelizadeh@um.ac.ir/ ه فردوسي مشهداستاديار دانشگا.١



1391هفتم، پاییز و زمستان ، شماره دومقیم، سال کتابنامهدو فصل8

طرح مسأله
بار در 189هاي مختلف اسمی و فعلی در استعماالت مختلف آن از حالت» للض«مادة 

معنا کردن ضاللت ). افزار جامع التّفاسیربر اساس نرمجستجو (سوره آمده است 55آیه و 168
ها و تفاسیر قرآن اتفاق هاي قرآنی، ترجمهبه گمراهی و مانند آن که در قریب به اتفاق فرهنگ

افتاده است، چه بسا دربارة غالب موارد آن درست باشد؛ لکن در معدودي از آیات قرآن، 
نویسان، توان چنین معنایی از این واژه ارائه کرد و همین امر چالشی براي فرهنگی نمیبراحت

. مترجمان و مفسران بوده و هست
نماید، آیاتی است که در آنها به برخی از انبیاي الهی نسبت آنجا که چنین چالشی رخ می

: داده شده است» ضاللت«
را ) ع(انِ یوسف، پیامبر خدا حضرت یعقوب ، دو بار برادر)ع(در سورة مبارکۀ یوسف -

نحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ أَبِينا منا ويأَخوه أَحب إِلَإِذْ قَالُوا لَيوسف و﴿: خوانندگمراه می
انتساب ). 95/ 12: یوسف(2﴾قَالُوا تاللَّه إِنك لَفي ضاللك الْقَدميِ﴿و ) 8/ 12: یوسف(1﴾مبِنيٍ

اسرائیل از نسل ایشان برگزیده ضاللت به پیامبر خدا آن هم از زبان کسانی که بعدها انبیاي بنی
.شدند، محل تأمل است

) ع(، زمانی که موسی در صحنۀ محاجۀ وي با فرعون) ع(در داستان حضرت موسی-
خواند، فرعون در ضمن ائیل فرامیاسرفرعون را به ایمان به خداي یگانه و آزادسازي بنی

وفَعلْت فَعلَتك الَّتي ﴿: شود، از جمله جریان کشتن آن قبطی را یادآور می)ع(محاجه با موسی 
رِينالْكَاف نم تأَنو لْتدهد که زمان بالفاصله پاسخ می) ع(و موسی ) 19/ 26: الشعراء(3﴾فَع

).    20/ 26: الشعراء(4﴾قَالَ فَعلْتها إِذًا وأَنا من الضالّني﴿: انجام دادن آن کار گمراه بوده است

در حاىل كه ما گروه ؛ترندنزد پدر، از ما حمبوب] بنيامني[يوسف و برادرش : گفتند) برادران(كه يهنگام«. ١
. »استآشكاريپدر ما در گمراه،مسلّماً. هستيمنريومند

.پور، پاينده، فوالدوند و مجعي ديگر آمده استقمشه
. »سابقت هسىتيبه خدا تو در مهان گمراه: گفتند«. ٢

.فوالدوند، فيض
.»ىنو تو از ناسپاسا) و يك نفر از ما را كشىت(اجنام داد) يبايست اجنام دهيكه من(و سراجنام، آن كارت را «. ٣
» ضالّ«. »مرتكب شدم كه از گمراهان بودميآن را هنگام: گفت«. ٤

.معنا شده استبه گمراهپور و بعضي ديگر، کاويان
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9
نیز اتفاق افتاده است؛ آنجا که خداوند متعالی ) ص(این نسبت دربارة پیامبر اکرم اسالم -

هاي الهی اعطایی به  ایشان، حضرتش را با در سورة ضُحی، ضمن برشمردن برخی موهبت
حال در در عین). 7/ 93: الضحی(1﴾فَهدَوجدك ضاالًو﴿: لّ خوانده استاشاره به گذشته، ضا

والنجمِ ﴿: سوگند یاد کرده است) ص(آیۀ دیگري، ذات مقدس پروردگار بر نفی ضاللت پیامبر 
وإِذَا ها غَومو كُمباحلَّ صا ض2ـ1/ 53: النجم(2﴾م .(

مسأله که چرا در قرآن به برخی انبیاء الهی نسبت چون ایندر ادامۀ این گفتار، چند و 
، بتفکیک هر یک از آیات اشاره شده، »ضاللت«واکاوي معناي پس ازضاللت داده شده است،

:   گذرداز نظر می

معناي ضاللت .1
» «: بیشتر به مقابل و ضد هدایت و رشد و صالح معنا شده است» ضلَلَ«

، 15، ج1411زبیدي، / 5، ص4تا، جفیروزآبادي، بی/ 390، ص11، ج1414منظور، ابن(
راغب مقصود از ضد هدایت را انحراف از راه .)38، ص7، ج1360مصطفوي، / 420ص

ابن فارس معتقد است که تنها معناي این ماده ). 509، ص1416راغب، (مستقیم دانسته است 
أضلّ «دلیل این سخنش را نیز تعبیر . حق بودن استگم کردن، از بین رفتن و در غیر مسیر

برند و گویا که مرده گم شده و آن را براي دفن کردن مرده به کار میها عربداند که می» امليت
این معنا مد نظر جوهري نیز هست ). 356، ص3، ج1404ابن فارس، (از بین رفته است 

ن را به همان هدایت نشدن و راه گم شد» العین«صاحب ). 1748، ص5، ج1407جوهري، (
). 9، ص7، ج1409فراهیدي، (نیافتن معنا کرده است 

، 11، ج1414ابن منظور، (معانی دیگري چون مخفی و غایب شدن، هالك شدن، نسیان 
اند نیز ذکر شده) 426-425، صص15، ج1411زبیدي، (، مردن و تلف شدن )393-391صص

ست آنها را از لوازم معناي اصل بدانیم؛ به این معنی که ، بهتر ا»التّحقیق«که به گفته صاحب 
اصل، فقدان هدایت و راه نیافتن به مقصود است و گم شدن یا گم کردن، مخفی و غایب شدن، 

، ٤، ج١٣٦٢طالقاين، (. »يت كرديپس رهنما،و گمراهت يافت«. ١
و ترمجه تفسري روض اجلنان و روح اجلنان ) ٢٦٠، ص١٦، ج١٣٨٠(، ترمجه تفسري روشن )١٣٦ص

.  ارائه شده است» ضالّ«چنني معنايي از ) ٣٠٧، ص١٩، ج١٤٠٨(
. »استيار مشا نه گمراه شده و نه در ناداىن مانده ] كه[آيديمسوگند به اختر چون فرود «. ٢
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در غیر مسیر حق بودن و حتّی مردن و تلف شدن از لوازمِ آن است؛ زیرا این امور بر اثر 
). 38، ص7، ج1360فوي، مصط(آیند هدایت نشدن به مقصود، به وجود می

) 9، ص7، ج1409فراهیدي، (اند » ضلل«که هر دو مصدر » ضاللت«و » ضالل«نتیجه آن که 
در آیات قرآن نیز، در . در لغت به معناي هدایت نشدن و گم شدن و راه نیافتن به مقصود است

و ) 16/ 2: البقره(﴾لَةَ بِالْهدأُولَئك الَّذين اشتروا الضال﴿: مقابل ضاللت، تعبیر هدایت آمده است
﴿نيّالالض نلَم هلقَب نم متإِنْ كُنو اكُمدا هبِّي ﴿و ) 198/ 2: البقره(﴾كَمنِي ردهي لَم نألَلَئ نم نكُون

نيّالمِ الض77/ 6: األنعام(﴾الْقَو.(
هاي یا گمراه شدن که در بیشتر ترجمهبه گمراه بودن» ضاللت«بر این اساس، معنا کردن 

قرآن آمده است و پیش از این، در ترجمۀ آیات مورد بحث، مالحظه شد نیز تا حدودي، 
ـ متناسب با این اصل است که البتّه برخی مترجمان، ذیل آیات مورد بحث دربارة انبیاي الهی

گمگشتگی و سرگشتگی معنا ـ آن را) ص(پیامبر اکرم سورة ضحی دربارةاز بویژه آیۀ مذکور 
ترجمه آیتی، فوالدوند، .ك.ر(ه از گمراهی دانسته باشند اند تا ساحت قدسی ایشان را منزّکرده

البتّه، در این صورت، . تواند از لوازم معناي اصل باشدکه می) فیض االسالم و مکارم شیرازي
.باز هم اشکال انتساب گمراهی به انبیاء وجود دارد

چگونگی انتساب ضاللت به انبیاء.2
پس از مشخص شدن معناي ضاللت، در این بخش، دربارة چگونگی انتساب آن به سه تن 

) ع(، و پیغمبر خاتم حضرت محمد )ع(، حضرت موسی )ع(حضرت یعقوب : از انبیاي الهی
.کنیمبحث می

ی ارائه شده چنین هاي کلّپیش از بحث مجزا دربارة هر یک از آیات مورد نظر، برخی پاسخ
: است

راغب که ضالل و عدم هدایت را به عدول و انحراف از راه مستقیم معنا کرده است، با نظر 
به وجود چالش در برخی آیات قرآن، بحثش را اینگونه ادامه داده است که به هر انحراف از 

طی راه مستقیم شود ـ عمدي باشد یا سهوي و کم باشد یا زیاد ـ زیرا گفته می» ضالل«راه، 
سپس، سخنی از حکما آورده است که مصاب بودن از یک وجه است و . بسیار دشوار است

اي که در توسعهبه او در ادامه، با توجه ). 509، ص1416راغب، (ضال بودن از جوانب متعدد 
گیرد که نسبت دادن ضالل به کسی که خطایی جزئی دارد معناي ضالل داده است، نتیجه می
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11 هم به انبیا نسبت داده شده است، هر چند میان وارهم به کفّ،جایز است، چنانکه در قرآننیز 
).510همان، ص(این دو، فاصلۀ زیادي هست 

بعد از این بیان، راغب آیات مورد بحث را متذکّر شده، ضاللت انبیاي نامبرده را معنا 
در : ا در مواردي غیر از آن استکند که در مواردي، متناسب با معانی ارائه شدة اوست؛ اممی

بودن او در بیان برادران در هر دو مورد به » ضالّ«کند که ذکر می) ع(مورد حضرت یعقوب 
توان آن را خطاي سهوي اشاره دارد که می) ع(عالقه و اشتیاق و شیفتگی زیاد او به یوسف 

دن خودش را معرفی کر» ضال«در ) ع(سخن حضرت موسی . دانست) ع(کوچکی از یعقوب 
لکن . در کشتن قبطی سهوي از جانب وي بوده است) ع(داند که آن کار موسی تنبیه به این می

: دهد چنین استبه دست می) ص(بودن پیامبر اکرم » ضال«معنایی که از آیه سورة ضحی در 
معناي فقدان هدایت و البته هدایت دهد آن را به که نشان می» ةوبالننمكيلَإِا سيقٰملدتهمريغَ«

گفته شد هماهنگ » ضاللت«این معنا ممکن است با آنچه دربارة اصل معناي . داندبه نبوت می
» ضاللت«باشد، ولی با سخنان مذکور خود راغب مطابق نیست؛ چه، تصریح او در بیان معناي 

أوانَٰكليالًقَ؛واًهسوأَا كانَدمعقيمِتسمالْريقِالطَّكرت«و » ستقيمِمريق الْالطَّنِعولُدعلْاَ«: چنین بود
نیاز بود که توضیحی دربارة ارتباط میان عدم حداقل). 510و 509صص، 1416راغب، (» اًثريكَ

هدایت به نبوت و انحراف از راه مستقیم و ترك آن، داده شود؛ چه، انحراف و ترك بارِ معنایی 
.  مثبتی ندارند؛ ولی عدم هدایت به نبوت اینگونه نیست

به را» ضاللت«پژوه و خادم قرآنِ معاصر، آقاي قرشی در رأیی نزدیک به راغب، قرآن
، 4، ج1371قرشی، (معنا کرده است » منحرف از حق و گمراه«را به » ضال«و » انحراف از حق«

کهباید دانست«: گویدبه انبیاي الهی، ابتدا چنین می» ضاللت«در توجیه انتساب وي. )192ص
بلکه ضالل اعم از این ؛مراد از ضالل پیوسته انحراف دینى و عملى یعنى کفر و معصیت نیست

. که ظاهراً معناي اعم مورد نظر ایشان مطلق انحراف است) 194، ص4همان، ج(» معناستدو
را در ) ع(کند که در دو مورد، حضرت یعقوب اشاره می) ع(سپس به جریان برادران یوسف 

و بنیامین ) ع(در محبت به یوسف ) ع(ضالل خواندند و مقصود برادران را مبالغۀ یعقوب 
پدرمان ۀکثرت عالقکهمنظورشان این بود«: دهدا چنین توضیح میآیۀ نخست ر. داندمی

و » استانحراف و مبالغهیوسف و برادرش با آنکه ما گروهى قوى و کار کن هستیم ه نسبت ب
» دیرین خود هستىمبالغه و انحرافخدا تو در ه بسوگند یعنى «: کندآیۀ دوم را چنین معنا می

).195ـ194همان، صص(
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روشن نشده است؛ مگر » ضالل«پیداست که در این توجیه ارتباط میان مبالغه در محبت با 
گفته از انحراف ایشان از حق بوده است که استظهار پیش) ع(آن که گفته شود این کار یعقوب 

کند و در دو نقل پیشین، آن را تأیید می» انحراف و مبالغه«معناي عامِّ مورد نظر ایشان و عبارت 
چگونه ممکن است پیغمبر خدا از : ر این صورت، اشکال همچنان باقی و اول بحث است کهد

مسیر حق منحرف شده باشد؟  
را نیز به منحرف بودن از نبوت، معنا و آیه را ) ص(این پژوهنده ضال بودن رسول خدا 

تو را هدایت خدا. یعنى تو پیامبر نبودى و از پیامبرى کنار بودى«: اینگونه ترجمه کرده است
که تا حدودي، همان معناي مورد نظر راغب است؛ ) 195، ص4همان، ج(» کرد و رسالت داد

سازد که توان گفت که تعبیر کنار بودن از پیامبري در بیان ایشان روشن میهر چند می
مقصودشان از انحراف از نبوت، پیغمبر نبودن است و چنانکه خواهد آمد، این، معنایی صحیح 

.است
شود را به فقدان هدایت به مقصود معنا کرده است، متذکّر می» ضالل«که » التّحقیق«مؤلّف 

که این اعم است از این که مقصود، به حق باشد یا باطل؛ چون مقصود هر کس بر اساس نظر 
ضاللت حقیقی و به حق؛ مانند : زندآنگاه، براي هر یک، جداگانه، مثال می. خود اوست

: األحزاب(﴾اًمبِيناالًومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَ﴿: از خدا و رسول اوضاللت عاصیان 
که در دو مورد، یعقوب را ضالّ نامیدند ) ع(و ضاللت به باطل؛ مانند برادران یوسف ) 36/ 33

). 38، ص7، ج1360مصطفوي، (
داند برادران و امري غیر واقعی میرا در گمان باطل) ع(در واقع، ایشان ضالّ بودن یعقوب 

رسد که مسأله به این سادگی اما به نظر می. گویی و تبیین چرایی آن نیستکه نیاز به پاسخ
هاي فراوانی که در ادامه شدند و به بحثنباشد؛ چه، در این صورت، دیگران نیز متفطّن آن می

حال آن که صدور چنین سخنی از پیغمبرزادگان، و از مفسران مالحظه خواهد شد نیازي نبود 
باره زمانی ضرورت بحث در این. فرسایی کننداي را بر آن داشته است که در این باب، قلمعده

شود که بدانیم این خالف دأب قرآن کریم است که مطلبی باطل را طرح کند و بعد بیشتر می
.    بدون پاسخ از کنار آن بگذرد

رغم عادتشان که در بیشتر و حتّی غالب موارد، زمانی که اصل واحد را یآقاي مصطفوي عل
هاي قرآنی آن که ممکن است وجود اصل فیهکند، آن را در تمام مستعملٌبراي یک ماده ذکر می

اي به دهد، در این مورد، هیچ اشارهواحد در آن محل تأمل باشد، پیگیري کرده، توضیح می
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13 ارد و از کنار آنها گذشته است؛ حال آن که در دو مورد دیگر که آیات دیگر مورد بحث ند
خودش را ضال نامیده یا خود خداوند پیامبر خاتمش را ضال خطاب کرده است، ) ع(موسی 

) ع(توان گفت که از مقولۀ ضاللت غیر واقعی و مانند سخن برادران دربارة یعقوب دیگر نمی
.است

اءبررسی آیات مشعر به ضاللت انبی.3
» ضالّ«چنان که ابتداي بحث اشاره شد، در چهار آیه قرآن به سه تن از انبیاء الهی نسبت 

:ها به قرار ذیل استداده شده است که بحث درباره آن

﴾إِنَّ أبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍهنحن عصببِينا منا وأيأَخوه أَحب إِلَإِذْ قَالُوا لَيوسف و﴿: آیۀ اول. 3-1
؛)8/ 12: یوسف(

).95/ 12: یوسف(﴾قَالُوا تاللَّه إِنك لَفي ضاللك الْقَدميِ﴿: آیۀ دوم. 3-2

را از دو جهت مورد ) ع(فخر رازي سخن برادران در نسبت ضاللت به یعقوب :طرح شبهه
:سؤال قرار داده است

چنانچه به رسالت پدرشان ایمان داشتند، چگونه اینطور به او اعتراض ) ع(اوالد یعقوب . 1
و اگر نبوت پدرشان را قبول نداشتند، این سخن !؟کردند و راه و روشش را مردود دانستند

.موجب کفر ایشان است
این سخن برادران، مبالغه در ذم و طعن است و هر کس پیغمبري را اینگونه مذمت کند، . 2

ـ بویژه آن که گویندة چنین سخنی فرزند انسان باشد؛ چه، حقّ پدري تعظیم بیشتر کافر است 
).424-423، صص18، ج1420فخر رازي، (کند را واجب می

اند که اصل این شبهه مورد توجه مفسران دیگر نیز بوده است که یا به آن تصریح کرده
از آنان موجب کفرشان بود مقصود برادران، گمراهی در دین نبود، چه، صدور چنین سخنی

، 10، جتابیقرطبی، / 324، ص5، ج1372طبرسی، / 101، ص6، ج1409شیخ طوسی، : مانند(
برآمده و آن ) ع(یا بدون اشاره به این مسأله، درصدد توجیه این سخن اوالد یعقوب ) 131ص

، 2، ج1385زمخشري، : مانند(اند که مستلزم طعن برادران نباشد اي معنا کردهرا به گونه
، 15، ج1365صادقی، / 213، ص12، ج1418زحیلی، / 199، ص5، ج1422ثعلبی، / 446ص
).   322، ص9، ج1374مکارم شیرازي، / 32ص
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، به فرمودة علّامه )ع(ایمان برادران به خدا و اذعانشان به نبوت یعقوب :پاسخ شبهه
شود؛ مانند سوگند خوردنشان به فهمیده می) ع(، از خود آیات سورة یوسف )ره(طباطبایی 

﴾قَالُوا تاللَّه لَقَد آثَرك اللَّه علَينا﴿: برگزیدة خداست) ع(خدا، در پایان داستان که یوسف 
: کنند که براي آنها از درگاه الهی استغفار کندیا این که از پدرشان تقاضا می) 91/ 12: یوسف(

این مهم ). 89، ص11، ج1417طباطبایی، ) (97/ 12: یوسف(﴾قَالُوا يا أَبانا استغفر لَنا ذُنوبنا﴿
ن میان، برخی در ای). 322ص، 9، ج1374مکارم شیرازي، (مورد توجه دیگران نیز بوده است 

رثَكْاَو«: دانندرا در زمرة انبیاء الهی می) ع(اند که بیشتر مفسران، برادران یوسف اشاره کرده
، 3، ج1423کاشانی، / 101، ص6، ج1409طوسی، (» َّياءبِنانوا أَٰكفوسيةَوخانَّاَٰيلعرينسفَمالْ

که انبیاي خدا بودند و در همه جا بعد از در قرآن را » اسباط«و حتّی مقصود از ) 343ص
) 24، ص12، ج1997ابن عاشور، (دانند همین برادران می1از آنان یاد شده است،) ع(یعقوب 

.شودکه در این صورت، ضرورت بیان و تبیین مراد برادران بیشتر می
برادران با دهد که فخر رازي ضمن اشاره به ایمان برادران، سؤال اول را اینگونه پاسخ می

دادند که انبیاي الهی کارهایی ، چه بسا این احتمال را نیز می)ع(وجود اعتقاد به نبوت یعقوب 
دهند و آنگاه، به نظر برادران اینگونه رسیده بود که شان انجام میرا به صرف اجتهاد شخصی

.پدر در این کار و اجتهادش دچار اشتباه شده است
یکی اجتهاد برادران مبنی بر این : کندا دو اجتهاد را مطرح میفخررازي در این جدر واقع، 

که طبق ادلۀ ما، پدر باید ما را بیشتر دوست داشته باشد؛ زیرا یوسف و بنیامین کوچکند و عقل 
کفایت، کثرت خدمات رسانی، منفعت، ما در سن، عقل، عالوه بر این.و درایتشان کامل نیست

اجتهاد دیگر، اجتهاد یعقوب . خانه و خانواده، بر آن دو مقدمیمو انجام دادن کارهاي ضروري 
داشتن در وسع و توان انسان و اختیاري او نیست، پس تکلیفی بود به این که چون دوست) ع(

) ع(فخر رازي بعد از توضیح دربارة چرایی محبت بیشتر یعقوب . از جانب خدا بر من نیست
ه به جهت طبیعی بودن اختالف مجتهدان، هیچ دلیلی گیرد کبه یوسف و بنیامین نتیجه می

).423، ص18، ج1420فخر رازي، (نیست که دو طرف، متعرّض دین و عرض دیگري شود 

و سوره نساء، آيه ٨٤سوره آل عمران، آيه /١٤٠و ١٣٦آيات سوره بقره،: در چهار آيه آمده است» االسباط«. ١
نوحٍ والنبِيِّني من بعده وأَوحينا يإِلَإِنا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا ﴿: در سوره نساء وحي خدا به ايشان آمده است. ١٦٣

.﴾وأَيوب ويونس وهارونَ وسلَيمانَ وآتينا داود زبورايسباط وعيسإِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق ويعقُوب وااليإِلَ



15انبیاي الهی در قرآنضاللت و چگونگی انتساب آن به برخی معناي

این سخنان فخر رازي مورد پسند آلوسی بغدادي نیز واقع شده است که در تحلیل خود، با 15
ام وي، مصیب یا مخطئ بودن عباراتی شبیه به تعبیرات فخر رازي و البتّه، بدون اشاره به ن

) ع(مجتهد را ولو اینکه پیغمبر باشد، بهترین راه حلّ شبهه مطرح دربارة فرزندان یعقوب 
).383، ص6، جتابیآلوسی،(داندمی

رسد و آن بندي به جواب سؤال دوم و اصل بحث می، با این جمع»مفاتیح الغیب«صاحب 
، رعایت نکردن )ع(برادران از ضاللت یعقوب است به این که مراد » ضالل«توجیه معناي 

.  هاي دنیوي بود؛ نه دوري او از راه حق و صواب و گمراهی ويمصلحت
از ضاللت ) ع(و مقصود برادران یوسف » ضالل«عبارات دیگر مفسران در تبیین معناي 

انحراف از راه صحیح تعامل با فرزندان : نزدیک به همین معناست، چون) ع(یعقوب 
، تابیقرطبی، (بیراهه رفتن در تدبیر صحیح امور زندگی ) 446، ص2، ج1385خشري، زم(

تا، حقی بروسوي، بی(خروج از راه برقراري مساوات و عدالت میان فرزندان ) 131، ص10ج
) 24، ص12ج،1997ا،ابن عاشور(خطا و اشتباه در تدبیر معیشت زندگی ) 218، ص4ج

) 32، ص15، ج1365صادقی تهرانی، (ادگی و اجتماعی گمراهی از راه و روش زندگی خانو
کج سلیقگی و فساد روش ) 322، ص9، ج1374مکارم شیرازي، (گمراهی در طرز معاشرت 

جوادي (بیراهه رفتن در توزیع محبت و پرورش فرزند ) 89، ص11، ج1417طباطبایی، (
1).آملی

و زنده ) ع(ز شنیدن بوي یوسف ا) ع(نیز بعد از آن بیان شد که یعقوب ) 95آیۀ (آیۀ دوم 
: یوسف(﴾ا أَنْ تفَنِّدونجِد رِيح يوسف لَولَاَلَولَما فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِنِّي ﴿: بودن او خبر داد

را ) ع(یعقوب » ضاللت«، همین امر مفسرانی را بر آن داشته است که مقصود از )94/ 12
یا خصوص زنده ) ع(گمراهی، خطا و اشتباه او از راه صواب در مسائل مربوط به یوسف 

مکارم / 116، ص12، ج1997ابن عاشور، / 193، ص6، ج1409طوسی، (پنداشتن او بدانند 
، برخی آن را به همان اشتباه »القدیم«، هر چند با توجه به واژة )69ص،10، ج1374شیرازي، 

اند که باعث شده اکنون بعد از گذشت سالیان دانسته) ع(پیشین او در محبت افراطی به یوسف 
/ 504، ص2، ج1385زمخشري، (، گمان زنده بودن او داشته باشد )ع(متمادي از غیبت یوسف 

: در سايت ايشان موجود است،تنها به صورت صويت)ع(يوسفهات ايشان در تفسري سوره مبارکينظر. ١
http://www.portal.esra.ir .۱۳۹۲/ ۱/ ۱۰: تاريخ مراجعه به سايت.
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/ 51، ص7تا، جآلوسی، بی/ 317، ص4تا، جحقی بروسوي، بی/ 261، ص10تا، جقرطبی، بی
/ 244، ص11، ج1417طباطبایی،/ 46، ص7جتا، خطیب، بی/ 2028، ص4، ج1412سید قطب، 

).  64، ص13، ج1418زحیلی، 
به خطا و اشتباه و گمراهی در راه و روش محبت، تعامل با » ضالل«معنا کردن :نقد و نظر

گفته از مفسران است، فرزندان و اداره امور زندگی و مانند آن که وجه مشترك تعابیر پیش
و » ضالل«هاي قرآنی واژة گذشته از آن که مستند قرآنی ندارد، از این نظر که دیگر استعمال

دربارة برخی انبیاي الهی یا سیاق همین آیات مورد بحث آن را تأیید کند، حداقل استعمال آن
: از جهاتی، ضعف دارد و محل اشکال است

ترین اشکال این سخن آن است که ادامۀ آیات سوره و مجموع جریان داستان برجسته
کند؛ چه، بر فرض صحت این سخن که اعتراض برادران با تعبیر آن را تأیید نمی) ع(یوسف 

میان آنان و یوسف و بنیامین ) ع(آمیز یعقوب متوجه رفتار تبعیض﴾إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ﴿
در . است) ع(نیت و رفتار سوء برادران با یوسف ، آنچه در سوره آمده است تنها سوءبود

صورتی که یک سوي اعتراض برادران، محبت به بنیامین بود، چنانکه تعبیر 
هاي مرتبط گویاي آن است و نه در آیات سوره و نه در نقل﴾أَبِينا منايلَيوسف وأَخوه أَحب إِلَ﴿

البتّه، این سخن به معناي نفی اعتراض . شودض برادران به بنیامین دیده مینان سخنی از تعرّبا آ
گفتۀ برادران بدان تصریح دارد؛ بلکه مقصود، نفی ارتباط میان برادران نیست؛ چه، سخن پیش

در نگاه برادران با در ضالل دانستن یعقوب ) ع(محبوبیت بیشتر یوسف و بنیامین نزد یعقوب 
براي صدر آیه محل ﴾إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ﴿تر، تعلیل بودن عبارت به تعبیر دقیق. است) ع(

. تأمل است
دلیل دیگر رد دیدگاه مشهور، اعتراف برادران در پایان داستان است که بعد از شناختن 

وند یوسف خورند که خداضمن اعتراف به خطاکار بودنشان، به خدا سوگند می) ع(یوسف 
/ 12: یوسف(﴾قَالُوا تاللَّه لَقَد آثَرك اللَّه علَينا وإِنْ كُنا لَخاطئني﴿: را بر آنها برگزیده است) ع(

دهد که در پایان وقایع نشان می) ع(این اعتراف برادران به برگزیدة خدا بودن یوسف ). 91
میان فرزندان؛ در حالی که ) ع(یض یعقوب اشکال آنها از ابتدا هم همین بوده است و نه تبع

طبق دیدگاه مشهور، مناسب این بود که آنها در این سخنان پایانی صحت دیدگاه پدرشان را در 
.    بر آنان خاطرنشان سازند و بر صحت آن اعتراف کنند) ع(ترجیح یوسف 
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17 مورد بحث است گفته سازگار نبودن آن با سیاق خود دو آیۀسومین دلیل در رد نظر پیش
.که در تبیین نظر مختار مالحظه خواهد شد

آمده است که بعد از گزارش خواب ) ع(آیۀ نخست در ابتداي سوره و آغاز داستان یوسف 
: کنندبر پدر که در خواب دیدم که یازده ستاره و ماه و خورشید برایم سجده می) ع(یوسف 

﴿ فوسإِذْ قَالَ يبِاَل تا أبي كَباًيهكَو رشع دأَح تأَيإِنِّي ريناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو سمالشو﴾
از بازگو کردن این رؤیا براي ) ع(پس از برحذر داشتن یوسف ) ع(، یعقوب )4/ 12: یوسف(

يؤياك علَقَالَ يا بني ال تقْصص ر﴿: برادران به خاطر کیدي که ممکن است متوجه او سازند
آن را اینگونه تعبیر ) 5/ 12: یوسف(﴾نسان عدو مبِنيإِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا إِنَّ الشيطَانَ لال

آموزد و نعمتش ها به تو مىگزیند و از تعبیر خواباینگونه پروردگارت تو را برمىکند که می
،گونه که پیش از این، بر پدرانتکند، همانل مىرا بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کام

وكَذَلك يجتبِيك ربك ﴿: بیقین، پروردگار تو دانا و حکیم است.تمام کرد،ابراهیم و اسحاق
ت نم كمّلعيلَاَلْوِيلِ اأوعو كلَيع هتمنِع متيو يثادلَيحا عهما أَتكَم قُوبعلُ يآلِ يقَب نم كيوأَب

يمكح يملع كبإِنَّ ر اقحإِسو يماهرآنگاه، پس از یک جملۀ معترضۀ ). 6/ 12: یوسف(﴾إِب
لَقَد كَانَ في ﴿: کنندگان استهاي براي سؤالو برادرانش نشانه) ع(هدایتی که در داستان یوسف 
نيلائلسل اتآي هتوإِخو فوسآیۀ محل بحث آمده است) 7/ 12: یوسف(﴾ي.

) ع(از خواب یوسف ) ع(با توجه به اینکه پیش از آیۀ هشتم، خبر غیبی حضرت یعقوب 
هاي الهی خاص به مبنی بر برگزیده شدن او از سوي خداوند سبحان و اعطاي یکسري موهبت

هایی را که پس از این آمده در رابطه بایست تمام جریانرسد که میوي آمده است، به نظر می
در ادامه آیات که ) ع(سیر کرد؛ یعنی کید و مکر برادران در حق یوسف با همین موضوع تف

﴾فَيكيدوا لَك كَيدا﴿: از آن یاد کرده بود) ع(نیز پیش از این ضمن هشدار به یوسف ) ع(یعقوب 
توان گفت که تمام قضایی که پس از این برادران با همین خواب و تعبیر آن مرتبط است و نمی

به او بیشتر ) ع(دیدند یعقوب به وجود آوردند، تنها بدین علت بود، که می) ع(براي یوسف 
. کندمحبت می

بایست در راستاي همین حسن مطلع سخن برادران در ضال خواندن پدرشان را نیز می
، برادران، آن را انکار کردند و ناشی از )ع(در واقع، پس از خبر غیبی یعقوب . سوره دانست

رو، به زعم خویش، تصمیم گرفتند با دور اینو بنیامین دانستند، از) ع(ه یوسف محبت زیاد او ب
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، زمینۀ چنین مسائلی را از بین ببرند و البتّه، در این کارشان، )ع(از یعقوب ) ع(ساختن یوسف 
نیز در نظر داشتند که در ) ع(اثبات ناصواب بودن سخن پدر را در برگزیده الهی بودن یوسف 

که پیشتر اشاره شد، ضمن خطارکار دانستن خود در تحلیلی که از سخن یعقوب پایان، چنان
قَالُوا تاللَّه لَقَد آثَرك اللَّه علَينا ﴿: اعتراف کردند) ع(داشتند، به برگزیدة خدا بودن یوسف ) ع(

نيئاطا لَخإِنْ كُن91/ 12: یوسف(﴾و.(
به علم الهی از آن خبر داد و مخالفت و ) ع(که یعقوب ) ع(قضاي الهی دربارة یوسف 

از غرض سوره دارند، بخوبی نمایان ) ره(مبارزه برادران با آن در بیانی که علّامه طباطبایی 
بیان چگونگی والیت خداوند در حقّ ) ع(به فرمودة حضرت علّامه، غرض سورة یوسف . است
اینکه چگونه خداوند . توجه نداردکند و به غیر اواي است که خالصانه او را عبادت میبنده

اند رغم آن که همه اسباب ظاهري دست به دست هم دادهکند و علیاي را تربیت میچنین بنده
خواهند او را میحوادث برد و با وجود اینکه تا او را سرکوب کند، در درجات قرب، باال می

مات روزگار او را به سوى ذلت هر چند نوائب و نامالیکند و خوار سازند، خداوند بزرگش می
، 1417طباطبایی، (گرداند ، خداوند عزیزش میسازدمیکشاند و قدر و منزلتش را منحط می
کند که چگونه خداوند همان اسباب را که حتّی سوره این مطلب را ثابت می). 73، ص11ج

اي ار داد؛ به گونهرا به زمین بزنند، وسیله رفعت او قر) ع(خواستند با آن یوسف بدخواهان می
انداختند و زلیخا آنگونه او را را به چاه نمی) ع(که چه بسا بتوان گفت که اگر برادران، یوسف 

.   یافتچنان جایگاهی نمی) ع(انداخت، یوسف به زندان نمی
ب به معناي نفی اخبار غی﴾إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ﴿: نتیجه آنکه سخن برادران که گفتند

با توجه به معناي . و انکار ارتباط پدر با غیب است) ع(دربارة یوسف ) ع(حضرت یعقوب 
و از آن جا که اخبار از غیب تنها در صورت راه داشتن به غیب و البته به اذن » ضالل«لغوي 

. یعنی پدر ما به غیب راه ندارد﴾إِنَّ أَبانا لَفي ضاللٍ مبِنيٍ﴿خدا ممکن است، 
د این معناست؛ چه، در آنجا نیز یکبار دیگر یعقوب م و آیات همآیۀ دوسیاق آن بهترین مؤی

در کنعان، بالفاصله پس از خروج ) ع(دهد و آن شنیدن بوي یوسف خبري غیبی می) ع(
رِيح جِد اَلَولَما فَصلَت الْعري قَالَ أَبوهم إِنِّي ﴿: است) ع(برادران از مصر همراه پیراهن یوسف 

فوسدهد به برادرانی که نزد او بودند، تذکّر می) ع(که البته خود یعقوب ) 94/ 12: یوسف(﴾ي
: یوسف(﴾لَوال أَنْ تفَنِّدون﴿: که او را به کم خرديِ ناشی از پیري و سالخوردگی متّهم نسازند
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19 ،دهند که پدرقرار میبار نیز برادران همان مطلب و نظر پیشینشان را مورد تأکیداین). 94/ 12
طور که پیش از این بود و این خبر غیبی تو تو راهی به غیب نداري همان،به خدا سوگند
).    95/ 12: یوسف(﴾الْقَدميِضاللكقَالُوا تاللَّه إِنك لَفي﴿:صحیح نیست

و ) ع(سف کند، زیرا پس از آوردن پیراهن یوآیۀ بعدي این احتمال را بیشتر تقویت می
دهد که آیا نگفتم که جواب سخن برادران را می) ع(به برکت آن، یعقوب ) ع(بیناشدن یعقوب 

وجهِه يفَلَما أَنْ جاَء الْبشري أَلْقَاه علَ﴿:دانیددانم که شما نمیمن از جانب خدا چیزهایی می
دتإِنِّي فَار أَقُلْ لَكُم ا قَالَ أَلَمريصونَبلَمعا ال تم اللَّه نم لَمبرادران نیز ). 96/ 12: یوسف(﴾أَع

، همین مطلب را نسبت به )ع(همانند اعترافشان به خطاکاري خود در تحلیلشان دربارة یوسف 
خواهند که برایشان استغفار کرده از او میسازند و به خطایشان اعتراف پدر نیز خاطرنشان می

). 97/ 12: یوسف(﴾أَبانا استغفر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطئنيقَالُوا يا﴿: کند
﴾وإِنه لَذُو علْمٍ لما علَّمناه﴿: که فرمود) ع(تأکید خداوند بر معلَّم بودن جناب یعقوب 

.مؤید دیگر علم ایشان به غیب است که مورد انکار برادران بود) 68/ 12: یوسف(

3-3 .﴿نيّالالض نا مأَنا إِذًا وهلْت20/ 26: الشعراء(﴾قَالَ فَع.(
در جواب فرعون است هنگام اشاره فرعون ) ع(این آیه سخن حضرت موسی : طرح شبهه

به او در جریان درگیري قبطی با یکی ) ع(به کشته شدن یک نفر از قبطیان پس از ضربۀ موسی 
وفَعلْت ﴿: ت را انجام دادى و تو از ناسپاسانىآن کارسخن فرعون این بود که 1.اسرائیلاز بنی

رِينالْكَاف نم تأَنو لْتي فَعالَّت كلَتاین در »ینضالّ«دربارة معنا و مراد از ). 19/ 26: الشعراء(﴾فَع
ۀدانیم که سابقمى،از یک سوبه تعبیر برخی، زیرا ؛ران گفتگوستمیان مفس، )ع(سخن موسی 

موقعیت او را در ،چه؛قابل قبول نیست،تى قبل از رسیدن به مقام نبوحتّ،سوء براى پیامبر

فَوجد فيها رجلَينِ حنيِ غَفْلَة من أَهلهايودخلَ الْمدينةَ علَ﴿: اين ماجرا در آيه پانزده سوره قصص آمده است. ١
علَيه قَالَ هذَا يفَقَضيي

بِنيلٌّ مضم ودع هإِن طَانيلِ الشمع نناگهان دو مرد را .كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شدياو به هنگام«: ﴾م
از دمشنانش، آن كه از پريوان او ، و ديگر)و از بىن اسرائيل(از پريوان او بود ييك؛ديد كه به جنگ و نزاع مشغولند

و بر زمني (ر او را ساخت بر سينه او زد و كايمشت حمكميموس.كمك منودتقاضابود در برابر دمشنش از و
.»استكننده آشكاراز عمل شيطان بود، كه او دمشن و گمراه) نزاع مشا(اين : گفتيموس.)افتاد و مرد
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ۀدامن،به همین دلیل.ماندناقص و ناتمام مى،کند و هدف بعثتافکار عمومى متزلزل مى
خن پاسخى باشد باید این س،و از سوى دیگر.شودت را نیز شامل مىقبل از نبوءعصمت انبیا

). 204، ص15، ج1374مکارم شیرازي، (که فرعون نتواند در برابر آن، سخنى بگوید
اند و یا هیچ توضیحی معنا کرده» جاهل«در این آیه را به » ضال«مفسران بیشتر : پاسخ شبهه

) 2591، ص5، ج1412؛ سید قطب، 306، ص3، ج1385زمخشري، (اند دربارة چرایی آن نداده
این که : اندبه عاقبت کارش دانسته) ع(توجهی موسی العی و بیاطّصود از جهل را بییا مق

؛ زیرا هدف موسی )451، ص7، ج1418قاسمی، (زدن آن قبطی به قتل او منجر خواهد شد 
، 1420فخر رازي، / 12، ص8، ج1409طوسی، (از زدن قبطی، تأدیب او بود نه کشتنش ) ع(

ـ مثل کسی که ) 132، ص19، ج1418زحیلی، / 69، ص10جتا، آلوسی، بی/ 496، ص24ج
تا، حقی بروسوي، بی(کند اندازد و باشتباه، به یک انسان برخورد میاي میتیري به سمت پرنده

). 268، ص6ج
جهل نسبت به : همین معناي جهل را به گونۀ دیگري تبیین کرده است) ره(علّامه طباطبایی 

انجام دادن کار به تعلیم الهی و این که در زمان آن تشخیص خوب و بد و مصلحت در 
کردم تا به آن عاقبت و آن همه رنج و زحمت نینجامد درگیري، حق چه بود و چه باید می

اند، به این برخی نیز متعلّق جهل را وحی و نبوت دانسته). 262، ص15، ج1417طباطبایی، (
جاهل ) وحی(ن قبطی بر من، نسبت به آن معنا که تا پیش از آمدن وحی دربارة تحریم قتل آ

).  409، ص6تا، جشنقیطی، بی/ 96، ص14تا، جقرطبی، بی/ 42، ص19، ج1415طبري، (بودم 
ترین سخن با توجه به مقام و تفسیر دیگري نیز ارائه شده است که به نظر نگارنده، مناسب

حمل کنیم؛ یعنی » توریه«را بر ) ع(است و آن اینکه سخن موسی ) ع(عظمت کیان موسی 
من در آن زمان راه حق را پیدا است که سخنى گفته که ظاهرش این بوده ) ع(حضرت موسی 

دانستم که این کار مایه این اینکه من نمى،باطن مقصود دیگرى داشته و آنولى در ؛نکرده بودم
، 1374مکارم شیرازي، (حق بود و مطابق قانون عدالت،شود وگرنه اصل کارهمه دردسر مى

).    204، ص15ج
چنانکه در بحث لغوي آغاز نوشتار مالحظه » جهل«به » ضاللت«ردن ناکمع:نقد و نظر

،البته. ذکر نکرده است» ضلل«د لغوي ندارد و کسی چنین معنایی براي ماده شود، هیچ مستنمی
اي با اصل معناي توان رابطهگفته، بنوعی، میشاید بتوان گفت که با دقت در بیشتر تعابیر پیش

با همه ) ع(ـ هدایت نشدن و راه نیافتن به مقصود ـ برقرار کرد، چون جهل موسی » ضلل«ماده 
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21 موجب هدایت نشدن و راه نیافتن وي به هدف مورد نظر گردید؛ اما تکلّف وجوه مورد نظر، 
. مشهود است،چنین سخنی که الزمِ غیر بین معنا را به جاي معناي اصلی بدانیم کامالً

اي دیگر، بویژه آنجا که به پیغمبر شاهد قرآنی نیز براي این معنا ذکر نشده است که در آیه
. چنین معنایی به کار رفته باشدشود، درخدا نسبت داده می

از این سخن، پیش و بیش از هر ) ع(و مراد حضرت موسی » ضالّین«براي رسیدن به معناي 
توجه کرد؛ یعنی باید ) ع(چیز، باید به سیاق آیات و بویژه، مراد فرعون از اشکال قتل به موسی 

ارة قتلی که در ظاهر بر بود درب) ع(دید که آیا قصد فرعون دریافت جواب و توجیه موسی 
در صورتی که احتمال اول را در نظر . عهده داشت یا از طرح این اشکال، هدف دیگري داشت

تر از اند، چه بسا پاسخی مناسبداشته باشیم که گویا صاحبان اقوال گذشته چنین پنداشته
.    بیانات قبل نداشته باشیم؛ لکن مسأله اینگونه نیست

ایشان با نگاه متدبرانه به سیاق آیات، . متفطّن این مطلب بوده است) ره(علّامه طباطبایی 
دهد که نشان می) ع(هاي حضرت موسی هاي فرعون و پاسختوجه داده است که تطبیق اشکال

ما وهوابِجنيببيقطْوالت«: اشکاالت فرعون متوجه ادعاي رسالت او بود) ع(در تحلیل موسی 
اعتربِضهفرعنُويعطي أنهكَلَلَّحالمفرعقَالْيإلَنَوحِديف دعواه262، ص15ج(»ةَسالَالر .(

قَالَ أَلَم نربِّك فينا وليدا ولَبِثْت فينا من ﴿: اعتراض فرعون در دو آیه پیشین اینگونه آمده است
نِنيس رِكمعرِينالْكَاف نم تأَنو لْتي فَعالَّت كلَتفَع لْتفَعکه به فرمودة ) 18ـ 19/ 26: الشعراء(﴾و

این است که تو همان کسى ،اعتراض فرعون در این دو آیهۀخالص، )ره(علّامه طباطبایی 
را نزد ما هایى چند از عمرت ات تو را تربیت کردیم و سالهستى که ما در کودکى و خردسالى

عاى ادچگونه آن وقت ؛به سر بردى و با کشتن مردى از دودمان من کفران نعمت من کردى
در واقع، سخن فرعون به این بود که چگونه ممکن است کسی که در خانه کنى؟رسالت مى

خود ما تربیت یافته و ما از همه چیز او حتّی آن جریان قتل باخبریم، اکنون، ادعاي پیغمبري 
.داشته باشدخدا

به چنین تحلیلی رسیده است، پاسخ او را نیز با توجه به ) ع(بدیهی است که وقتی موسی 
نیز باید توجه داشت که در صورت قبول . این تحلیل و رد مطلوب فرعون باید تفسیر کرد

ا و از عاقبت زدن قبطی براي م) ع(اطّالع بودن موسی هاي گذشته، خطا بودن قتل یا بیاحتمال
توانست مورد پذیرش مفسرانی که درصدد دفاع از عصمت انبیائیم قابل قبول است؛ لکن نمی

بدانیم، ) ع(فرعون واقع شود؛ بنابراین، در صورتی که مقصود فرعون را اثبات قاتل بودن موسی 
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توریه . توانست پاسخ آن باشدهاي پیشین راجع به متعلّق آن نمیبا همۀ توجیه) ع(جهل موسی 
نماید؛ زیرا در هر صورت، ظاهر سخن او به معناي نیز وجیه نمی) ع(دانستن سخن موسی 

. در باطن، چیز دیگري را اراده کرده باشد) ع(پذیرش تهمت قتل است، هر چند موسی 
﴾فَعلْتها إِذًا وأَنا من الضالّنيالَقَ﴿: حضرت موسی بعد از سخن مورد بحثش که فرمود

: به فرارش از ترس فرعونیان و مبعوث شدنش به رسالت اشاره کرده است) 20/ 26: الشعراء(
﴿نيلسرالْم نلَنِي معجا وكْمبِّي حي رل بهفَو كُمفْتا خلَم كُمنم تراین ). 21/ 26: الشعراء(﴾فَفَر

دهد که مقصود خوبی، نشان میب) ع(گفتۀ حضرت موسی تذییل و مقابلۀ آن با تحلیل پیش
درصدد توجیه ) ع(در این سخنانش دفع شبهه پیغمبر بودنش است؛ یعنی موسی ) ع(حضرت 

نبود تا ) ع(آن جریان به ظاهر قتل نبود، چنانکه مقصود فرعون هم دانستن پاسخ موسی 
به ﴾أَنا من الضالّنيفَعلْتها إِذًا و﴿جملۀ گفته شود؛ بلکه » ضالین«توجیهات گذشته دربارة معناي 

رو، آن کار دخلی در این معناست آن کار مربوط به زمانی است که من پیغمبر نبودم؛ ازاین
1.رسالت من ندارد

در قرآن ) ع(دلیل قرآنی تأیید این سخن، مقابلۀ ضاللت با رسالت در داستان حضرت نوح 
من قَومه إِنا لَنراك في ضاللٍ أُقَالَ الْملَ﴿: کننداست که وقتی قوم نوح او را در ضالل معرفی می

این است که من در ضاللت نیستم؛ بلکه پیغمبر ) ع(پاسخ نوح ) 60/ 7: األعراف(﴾مبِنيٍ
). 61/ 7: األعراف(﴾قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضاللَةٌ ولَكنِّي رسولٌ من ربِّ الْعالَمني﴿:خدایم

گونه دیگر مقابله ضاللت با هدایت در استعمال قرآن است، چنانکه در لغت هم همیندلیل 
در بحث از آیۀ .بود و بارزترین مصداق هدایت، همان هدایت به وحی الهی و با آن است

. پایانی، دربارة آن، بیشتر خواهیم گفت

خواهد بگويد که قاتل بودن خويش نيست؛ بلکه تنها ميدرصدد انكاردر اين جا ) ع(اشاره شد که حضرت موسي. ١
سازد، از اين رو نبايد تصوها خدشهمن پيغمرب خدامي و اين اشکال

دهد که اين مسأله در ناگفته مناند که ظاهر آيات قرآن نشان مي. کنددفاع از مت قاتل بودن کفايت مني
قتل جلوه کرده بود، چنان) ع(خود حضرت موسي

که حقيقت امر اين ؛ حال آن)٢٨/٣٣: قصصال(﴾قَالَ ربِّ إِنِّي قَتلْت منهم نفْسا فَأَخاف أَنْ يقْتلُون﴿: کندقتل تعبري مي
شدنيز روشن ) ع() ع(اين مسأله در زمان مهراهي موسي،هنبود و البت.
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23 ) ع(سخن موسی در بحث از آیۀ سورة ضحی، این ) ره(یادکردنی است که علّامه طباطبایی 
فَعلْتها إِذاً ﴿: هنعاُهللايكَا حٰمٰيلع) ع(ٰيوسملُوقَابِٰبا الْذَٰهنمو«: را همین گونه معنا کرده است

الِّنيالض نا مأَنلَ﴾ومأهتبِدهدسالَالرةبعهر چند )311، ص20، ج1417طباطبایی، (» د ،
سخن ایشان ذیل همین آیه، تصریح در این معنا نیست و دست کم، جناب علّامه معناي 

. اندتري را افاده کردهعام

).7/ 93: الضحی(﴾فَهداًووجدك ضالّ﴿.3-4
هایی را که سیاق آن، خداوند سبحان شماري از نعمتدر این آیه و آیات هم:طرح شبهه
هاي چون پناه دادن بعد از کند؛ نعمتداده است براي ایشان بازگو می) ص(به پیامبر اکرم 

ووجدك عائالً﴿و توانگري بعد از تهیدستی ) 6/ 93: الضحی(﴾أَلَم يجِدك يتيما فَآو﴿: یتیمی
در این آیه، به پیروي از » ضالل«در هیچ یک از تفاسیر فریقین، ). 8/ 93: الضحی(﴾يأَغْنفَ

باطل معنا نشده است، چنانکه عصمت پیامبران پیش از نبوتشان مورد قبول مفسران فریقین 
و حتّی مورد ) 204، ص15، ج1374مکارم شیرازي، / 768، 4، ج1385زمخشري، (است 

حتّی کسانی چون فخر ). 353، ص30، ج1997ابن عاشور، (ه شده است اجماع و اتفاق دانست
داند مسلکانش، کفر قبل از نبوت را عقالً، جایز میرازي اشعري که بر اساس دیدگاه هم

واقع ) ص(سازد که آیات قرآن تأکید دارند که چنین چیزي دربارة پیامبر اکرم خاطرنشان می
راًكافصخالشونَكُيأنْولِقُعي الْفزجائهأنلالًقْععٍنِتممريهذا غَنا حابِأصدنعو«: نشده است

هلُوقَوهوعقَيملَزجائا الْهذَأنّيلعقاميعمالسليلَالدا أنَّ، إلّةوبالنبِهمرِكْو ياإلميانَاللّههقَزريفَ
تما غَوما ﴿: اىلع و كُمبلَّ صاح197، ص31ج، 1420فخر رازي، (» ) 2/ 53: النجم(﴾ض .(

همین امر مفسران را بر آن داشته است که هر کس در جهت دفاع از مقام عصمت رسول خدا 
. ، در حد بضاعت علمی خویش، به تبیین و توجیه مراد این سخن خداوند بپردازند)ص(

وجوه مختلفی ذکر ) ص(بودن پیغمبر اکرم » ضالّ«توجیه چگونگی در تبیین و : پاسخ شبهه
، 1407ابن جوزي، (یا شش وجه ) 369، ص10، ج1409طوسی، (برخی پنج وجه . شده است

، 1420فخر رازي، (اند بعضی هفت وجه و برخی دیگر تا بیست وجه ذکر کرده،)458، ص4ج
اوت آراي مفسران دربارة مراد برخالف آیات پیشین که تضارب و تف). 199ـ197، صص31ج

وجه . تر با یکدیگرندگراتر و هماهنگآنها زیاد بود، نظریات مطرح شده دربارة این کریمه هم
را مربوط به پیش از نبوت ایشان و ) ص(ها این است که ضاللت پیامبر جامع بیشتر این دیدگاه
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ر چند تعابیر ارائه شده، اند ـ هدانسته) ص(مقصود از هدایت را بعثت و نبوت حضرت 
بعضی بدون هیچ توضیحی مقصود از ضاللت را دوران قبل از نبوت پیامبر . متفاوت است

؛ ولی بیشتر، آن را به )226، ص10، ج1422ثعلبی، / 149، ص30، ج1415طبري، (اند دانسته
این آیه ، تفسیر کرده و نظیر»خبر از وحی و قرآن و آنچه عقل به آن راه نداردغافل و بی«

﴿: فرمایداند که میدانسته
/ 96، ص21تا، جقرطبی، بی/ 768، ص4، ج1385زمخشري، ) (52/ 42: الشوري(﴾ميانُاال

/ 457، ص10تا، جبروسوي، بی/ 492، ص9، ج1418قاسمی، / 382، ص15تا، جآلوسی، بی
، 27، ج1374مکارم شیرازي، / 311، ص20، ج1417طباطبایی، / 286، ص30، ج1418زحیلی، 

قبل از ) ص(اب، حیرت و نگرانی پیامبر نیز گفته شده که مقصود، حالت اضطر). 103ص
، 30تا، جمراغی، بی(اند دیدند مردم گمراه شده و دین ابراهیمی را تغییر دادهبعثت است که می

اید دانست که چه بنمی) ص(و خود حضرت ) 3927، ص6، ج1412سید قطب، / 186ص
د دنبال حق باشد یا چگونه بای) 1602، ص16تا، جخطیب، بی(بکند و خودش را آرام سازد 

).  557، ص1، ج1383دروزه، (یا به یقین دست یابد ) 353، ص30، ج1997ابن عاشور، (
) ص(در این میان، نظریات دورتري نیز بیان شده است؛ مثل اینکه مردم شبه جزیره، پیامبر 

ت کرد هدای) ص(شناختند تا اینکه خداوند آنان را به واسطۀ پیامبر و فضل نبوت ایشان را نمی
که عدم تناسب آن با ظاهر آیه روشن است؛ چه، آیه در ) 341، ص5، ج1415فیض کاشانی، (

.و هدایت ایشان ظهور دارد) ص(ضالّ بودن پیامبر 
بهره بودن را بی) ص(در هر صورت، مناسب آن است که مقصود از ضاللت پیامبر :نظر

سیاق آیات . از این نعمت بدانیم) ص(ایشان از نعمت نبوت و هدایت را برخورداري حضرت 
توضیح آن که در صدر این سوره در سیاق قسم، بر این تأکید . سوره نیز مؤید این معناست
را رها کرده و نه بر ایشان خشم گرفته است و در آخرت ) ص(مبر شده است که خداوند نه پیا

ي والضح﴿: که از دنیا براي ایشان بهتر است، آنقدر به ایشان خواهد داد تا حضرتش راضی شود
جلِ إِذَا ساللَّيا قَلَي ومو كبر كعدا ولَلْي مةُآورالّخ نم لَك ريي ولَاُخ فولَسوضرفَت كبر يكطعيي﴾

بعد از آن، براي تأکید بیشتر این سخن و وعدة الهی، سه نعمت بزرگی را ) 5-1/ 93: الضحی(
ووجدك وآأَلَم يجِدك يتيما فَ﴿: شودداده است متذکّر می) ص(که خداوند در گذشته به پیامبر 

سپس در بخش پایانی سوره، سه وظیفه . )6-8/ 93: الضحی(﴾ يفَأَغْنووجدك عائالًفَهداًضالّ
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25
ربِّك هفَأَما الْيتيم فَال تقْهر وأَما السائلَ فَال تنهر وأَما بِنِعم﴿: سازدمی) ص(را نیز متوجه پیامبر 

.   )11-9/ 93: الضحی(﴾ فَحدّثْ
گانه بر قبل و مقابل بودن آنها با متفرّع بودن وظایف سهآمدن فاء تفریع در آغاز آیۀ نهم، 

دهد که دو به دو، ها و وظایف نشان میرو، مقایسۀ نعمتایناز. رساندگانه را میهاي سهنعمت
آیۀ شش با آیۀ نه، .انداند که البتّه، به صورت لف و نشر مشوش، کنار هم آمدهبا هم متناسب

شود که به شکرانۀ آن معنا نیز چنین می. تناسب داردیۀ هشت با آیۀ دهآیۀ هفت با آیۀ یازده و آ
که یتیم بودي و خدا پناهت داد، تو نیز یتیم را میازار؛ به شکرانۀ آن که پیغمبر نبودي و خداوند 

را بر مردم بازگو کن و چون نادار بودي و خداوند 1تو را از این نعمت برخوردار ساخت، قرآن
.  تو نیز سائل را مرانتوانگرت ساخت، 

گیرينتیجه
با توجه به معناي لغوي ضاللت، یعنی راه نیافتن و هدایت نشدن به مقصود، و نیز با نظر به 

) 77/ 6: األنعام(و ) 198و 16/ 2: البقره(تقابل ضاللت با هدایت در کاربردهاي قرآنی آن، مثل 
شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و باید گفت که ضالّ در فرهنگ قرآنی، به کسی گفته می
اطّالعی از بی. مندي از وحی الهی استاین هدایت آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره

ضاللت به معناي . بود) ع(اسرار غیب نظیر ادعاي برادران یوسف دربارة حضرت یعقوب 
که با سوء اختیار خودشان را از شود هم بر کسانی اطالق میمند نبودن از وحی الهی نیز بهره

اند، و هم بر خود انبیاء پیش از مبعوث اند محروم ساختههدایتی که انبیاء الهی براي آنها آورده
مانند آنچه دربارة حضرت شود، شدن به رسالت و نزول وحی و هدایت الهی بر آنها اطالق می

هایی که پیامبر الهی اي دوم، بر امتالبتّه، در معن.مالحظه شد) ص(و پیامبر اکرم ) ع(موسی 
.شودگفته می» ضالّ«برایشان نیامده نیز 

بيان داشته است، يکي از وجوه مطرح درباره مراد از نعمت در آيه ) ٧٦٨، ص١٠، ج١٤١٥(آن طور که طربسي . ١
استد صحيح بودن اين احتماليازدهم، قرآن است که خود سياق آيات با بيان فوق، مؤي .هالبت،ت نيز ذکر شده نبو

گفته احتمالکه اين) ١٠٩، ص٢٧، ج١٥٠/١٣٧٤، ص٣٠، ج١٤١٥(است 
. کنددرباره ضاللت و هدايت را تأييد مي
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دار عامل : جده،ابوزيد،بکر بن عبد اهللا: حتقيق؛ بالقرآناضواء البيان يف ايضاح القرآن شنقيطي، حممد امني بن حممد؛ .۲۳

. تاالفوائد، يب
.ش۱۳۶۵انتشارات فرهنگ اسالمي، : ، قم۲؛ چ الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآنصادقي راين، حممد؛ .۲۴
. ش۱۳۸۰رايانه کوثر، مؤسسه فرهنگي جهان: ، ران۲؛ چ ترمجه قرآنصفارزاده، طاهره؛ .۲۵
.ش۱۳۶۲شرکت سهامي انتشار، : ، ران۴؛ چ طالقاين، سيد حممد؛ .۲۶
.ش۱۳۸۰انتشارات قلم، : ، رانترمجه قرآن.۲۷
٢٨.طباطبايي، سيم١٩٩٧ـق١٤١٧علمي للمطبوعات، مؤسسه األ:بريوت؛امليزان يف تفسري القرآن؛د حسنيد حمم.
.ش١٣٧٢،انتشارات ناصر خسرو:ران، ٣چ ؛ جممع البيان يف علوم القرآنطربسي، ابوعلي فضل بن حسن؛ .٢٩
.ق١٤١٥دارالفكر، : صدقي مجيل العطار؛ بريوت: ؛ حتقيقالقرآنجامع.٣٠
مكتب األعالم : جاامحد حبيب نصري العاملي؛ يب: ؛ حتقيقالتبيان يف تفسري القرآنطوسي، ابوجعفر حممد بن حسن؛ .٣١

.ق١٤٠٩االسالمي، 
. ق١٤٢٠دار إحياء التراث العريب، : ؛ بريوتمفاتيح الغيب.٣٢
مؤسسه : جايب، ٢: ؛ حتقيقالعني.٣٣

.ق١٤٠٩دار اهلجرة، 
.ق١٤١٥دار القران الکرمي، : ؛ رانترمجه قرآندفوال.٣٤
.تانا، يبجا، يبشيخ نصر اهلوريين، يب: حتقيق؛القاموس احمليط.٣٥
.ش١٣٧٨انتشارات فقيه، : ؛ رانترمجه قرآنفيض االسالم، سيد علي نقي؛ .۳۶
.ق۱۴۱۵انتشارات صدر، : ، ران۲حسني اعلمي؛ چ : ؛ حتقيقالصايففيض کاشاين، مال حمسن؛ .۳۷
. ق۱۴۱۸دار الکتب العلميه، : عيون السود؛ بريوتحممد باسل: ؛ حتقيقحماسن التأويلقامسي، حممد مجال الدين؛ .۳۸
. ش١٣٧١دار الکتب االسالميه، : ، ران٦؛ چ قاموس قرآنقرشي، سيد علي اکرب؛ .٣٩
.تامؤسسه التاريخ العريب، يب: ؛ بريوتاجلامع الحكام القرآن.٤٠
.ش١٣٧٨اقبال، : ران، ٣؛ چ ترمجه قرآنپور، امحد؛ کاويان.٤١
.ق١٤٢٣, بنياد معارف اسالمي: ؛ قمالتفاسريةزبدمال فتح اهللا؛ , کاشاني.٤٢
.ش١٣٧١انتشارات حکمت، : ؛ رانترمجه قرآنالدين؛ .٤٣
.تادار احياء التراث العريب، يب: ؛ بريوتتفسري املراغيمراغي، امحد بن مصطفي؛ .٤٤
. ش١٣٨١: ، قم٢؛ چ ترمجه قرآنمشکيين، علي؛ .٤٥
.ش١٣٦٠بنگاه ترمجه و نشر کتاب، : ؛ رانالتحقيق يف کلمات القرآن الکرمي.٤٦
.ش١٣٨٠مرکز نشر کتاب، : ؛ رانتفسري روشنــــ ؛ .٤٧
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.ش۱۳۷۴دار الکتب االسالميه، : ؛ رانتفسري منونه.٤٨
.ش۱۳۷۳دار القرآن الکرمي، : قم، ۲؛ چ ترمجه قرآنــــ ؛ .٤٩
.نرم افزار جامع تفاسري نور.۵۰


