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 *ع(به فراق یوسف ) تفسیری ناظر به سبب ابتالء حضرت یعقوب )ع( نقد و بررسی روایات
  1داود اسماعیلی
  2وجیهه محمدی

 چکیده
تفا اهداف تربیتی اکهای مرتبط با لذا در نقل آنها بر بخش، قرآن مجید در بیان قصص خود اهداف مقدسی داشته است

های ن داستانبه شرح ابعاد پنها، اما متأسفانه گاه مفسران با استناد به برخی روایات نقل شده در کتب پیشینیان، نموده است
قصص  هبدون اینکه پیرامون صحت این روایات تفحصی کرده و یا توجه داشته باشند آنچه در قرآن دربار ، اندقرآن پرداخته

( نیز )ع )ع( به فراق یوسف هاست. این رویکرد در تبیین چرایی ابتالء یعقوباز اهداف گزارش این داستانخارج ، نیامده
از اطعام فقیر و شکایت آن شخص به پیشگاه خداوند را سبب این فراق )ع( انعکاس یافته و برخی مفسران امتناع یعقوب 

یابی آنها ب، شأ این برداشت رااند. پژوهش حاضر با تتبع در منابع متقدم شیعه منبرشمرده این نکته  رتنها دو روایت یافته و با ارز
اما  ،متفطن شده که یکی از این دو روایت از لحاظ سندی ضعیف است و روایت دیگر هرچند از سند صحیح برخوردار است

 آنها تکیه کرد.کدام از توان بر هیچگردد و در نتیجه نمیهای مختلف آن با قرائن گوناگون نقض میبخش
 .نقد روایات، روایات شیعهیوسف )ع(، ، وب )ع(یعق، تفسیر، قرآن: واژگان کلیدی

                                                           
یخ ارسال یخ پذیرش           1400/ 02/ 12: * تار  )مقاله پژوهشی(         1400/ 07/ 15: تار

 d.esmaely@theo.ui.ac.ir/ )نویسنده مسئول( استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.  1
 vmohammadi127@gmail.com/ و حدیث دانشگاه اصفهان نکارشناس ارشد علوم قرآ.  2
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 و طرح مسأله مقدمه -1
فراوان آمده است که باید در همان حّد یاد شده مورد ، و سرگذشت انبیاء و اولیای الهی قصه، در قرآن مجید

لکه در بیان ب، سرایی نکردهجلب توجه مخاطبان داستان زیرا قرآن هرگز به عنوان سرگرمی و یا، تفسیر قرار گیرند
در نقل قصص به بیان همان اندازه از قصه که ، به همین جهت .قصص خود اهداف مقدسی را دنبال نموده است

، 1390، طباطبایی) کندنمیای را به طور کامل نقلاکتفا نموده و هیچ قصه، با پیام و هدف قصه مرتبط است
پنهان و  به شرح ابعاد، شده توسط پیشینیاناما متأسفانه برخی مفسران با استفاده از اخبار نقل .(51ص، 12ج

بدون آنکه در صحت و سقم این مروّیات تحقیقی کرده باشند و یا ، اندقصص قرآن پرداخته ههای ناگفتقسمت
بیان آن قصه ارتباطی نداشته و اگر الزم نبوده و با اهداف ، قصص نیامده هتوجه داشته باشند آنچه در قرآن دربار

این  رب« مبهمات قرآن»پژوهان با طرح عنوان رو قرآناز این قرآن بهترین مکان برای نقل آن بود!، بیان آن الزم بود
 به آنان اشاره «الذی»و « َمن»به افراد یا اشیاء تصریح نگردیده و صرفًا با ذکر ضمیر یا تعبیر  باورند که گاه در قرآن

ُه َعَلْیِهَما اْدُخُلوا ﴿ مائده 23در آیه « قاَل َرُجالن  »مانند تعبیر ؛ است هشد ْنَعَم اللَّ
َ
ذیَن َیخاُفوَن أ قاَل َرُجالِن ِمَن الَّ

ُکْم غاِلُبون ِه...َمْن َیْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمهاِجرًا ﴿سوره نساء  100و در آیه  ﴾َعَلْیِهُم اْلباَب َفِإذا َدَخْلُتُموهُ َفِإنَّ  ﴾ِإَلی اللَّ
پژوهان ورود به مبهمات و تبیین جزئیات قصص و یا تعیین (. قرآن337و  312صص، 2ج، 1421، و ... )سیوطی

کید بر جنبه .اندمصادیق را خروج از اهداف قصص قرآن دانسته گری قرآن های هدایتبیشتر مفسران قرآن نیز با تأ
این باور سید قطب را برآن داشته تا در موارد گوناگون با این استدالل  .اندورزیده از ورود به مبهمات قرآن اجتناب

ای هتأثیری در تربیت اجتماعی ـ دینی ندارد از تفسیر بخش، های مبهم داستان در سوره بقرهکه پرداختن به بخش
بک قرآن در بیان (. شلتوت نیز با استمداد از س2457ص، 4ج و 59ص، 1ج، 1425، )قطب مبهم پرهیز نماید

کید نموده که خداوند به گونه  لذا چنانچه؛ ای هدفمند برخی از واژگان و عبارات را مبهم باقی گذاردهداستان تأ
وی با برشمردن  .نماید شایسته است امر آن را به خدا واگذار، مخاطب دلیل قطعی بر مصادیق آن یافت ننمود

در ، ده که بهترین روش  فهم قصص قرآنکر تصریح، قصص قرآن پژوهان در مواجهه باهای گوناگون قرآنروش
(. این نگرش در تفسیر المیزان نیز 53- 47صص، 1389، )شلتوت های واژگانی قرآن استگرو فهم داللت

َلْم َتَر َکْیَف َضَرَب ﴿)ع(  سوره ابراهیم 25و  24در تفسیر آیه طباطبایی عالمه نمونه اینکه ؛ خوبی هویداستبه
َ
أ

ماِء* ْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي السَّ
َ
َبٍة أ َبًة َکَشَجَرٍة َطیِّ ُه َمَثاًل َکِلَمًة َطیِّ ُکَلها  ُتْؤتي اللَّ

ُ
هأ بِّ با  ﴾... اُکلَّ حیٍن ِبِإْذِن َر

َبة»ی اشاره به اختالف دیدگاه مفسران در تبیین واژه ه این بگردد که پرداختن یادآور می، «حین»و « َشَجَرة»، «َطیِّ
و دستیابی به مقاصد آیات قرآن و اهداف الهی  هم درباره ظواهر معارف کتابموضوعات خواننده را از مباحث م

ْقَصا اْلَمدیَنِة ﴿ایشان به این رویکرد در تفسیر آیه  .(51ص، 12ج، 1390، )طباطبایی داردآن بازمی
َ
َو جاَء ِمْن أ

ِبُعوا  َرُجٌل َیْسعی ، 17ج، 1390، طباطبایی) ( نیز اشاره نموده است20/ 36: )یس ﴾اْلُمْرَسلینقاَل یا َقْوِم اتَّ
 (.75ص



 

  
 
 

  71/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

های بعد از جمله روایاتی که در منابع متقدم شیعه در شرح ابعاد پنهان قصص قرآن نقل گردیده و مفسران سده
ود در آثار تفسیری خ گونه اخبار رااین، هانیز با اعتماد به این روایات و بدون هیچ تفحصی در صحت و سقم آن

تی )ع( است که این ماجرا را عقوب )ع( به فراق یوسف روایات تفسیری مرتبط با ابتالء حضرت یعقوب، اندآورده
حضرت یعقوب )ع( در پی خودداری از ، این روایات هپای کند. برعنوان می، الهی در اثر ترک اوالی آن حضرت

با وجود ، به فراق یوسف )ع( دچار شد، ایشان طلب طعام کرده بودداری که از اطعام سائل مؤمن مستحّق روزه
 ثیهای رجالی و قواهد فقه الحدیبا تکیه بر داده این است که آیاپرسش  حال؛اینکه قادر به رفع نیاز آن سائل بود

 توان این روایات را تأیید و از آنها در راستای تبیین چرایی ابتالی یعقوب)ع( استفاده کرد؟می
الزم به ذکر است پژوهش مستقلی در تحلیل و بررسی این روایات صورت نگرفته و صرفا برخی مفسران قرآن  

 اند.به نقل این روایات پرداخته و در مواردی نیز آنها را تأیید نموده

 روایات تفسیری ابتالء یعقوب)ع( به فراق یوسف)ع(-2
تفسیری و روایی متقدم شیعه  تنها دو روایت در کتب، )ع( )ع( به فراق یوسف درباره سبب ابتالء حضرت یعقوب

 دارد. وجود

 روایت اول-1-2
ِد ْبِن خاِلِد »: استآمده این روایت به صورت مسند در محاسن برقی چنین  حَمد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد الأ َبرقی َعْن ُمَحمَّ

َسِديِّ َعْن َساِلِم ْبِن 
َ
ْحَمِن اْْل ِه ع َقاَل ْبِن َعِليٍّ َعْن َعْبِد الرَّ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
َما اْبُتِلَي َیْعُقوُب ع ِبُیوُس »: ُمْکَرٍم َعْن أ َف ِإنَّ

 
َ
وَم ُمْحَتاٌج َلْم َیِجْد َما ُیْفِطُر َعَلْیِه َفأ ْصَحاِبِه ُیْدَعی َفیُّ

َ
ُه َذَبَح َکْبشًا َسِمینًا َو َرُجٌل ِمْن أ نَّ

َ
ِعْمُه ْغَفَلُه َفَلْم ُیْط ع أ

َقاَل َفَکاَن َبْعَد َذِلَك ُیَناِدي ُمَناِدیِه ُکلَّ َصَباٍح َمْن َلْم َیُکْن َصاِئمًا َفْلَیْشَهْد َغَداَء َیْعُقوَب َو  .ُسَف عَفاْبُتِلَي ِبُیو 
ْمَسی َناَدی َمْن َکاَن َصاِئمًا َفْلَیْشَهْد َعَشاَء َیْعُقوَب 

َ
)ع( بدین سبب به داغ فراق یوسف)ع( دچارشد  یعقوب: «ِإَذا أ
که محتاج به غذا بود و آن شب چیزی برای « فیوم»بود و از یکی از اصحاب خود به نام  گوسفند چاقی کشتهکه 

گرفتار ع( )رو، به فراق یوسف ؛ ازاینو به او چیزی نداد (و گوسفند را مصرف نمود)ورزید غفلت، افطار نیافته بود
 حاضر شود و)ع( بیاید سر سفرة یعقوب ، روزه است هرکه: زد. از آن به بعد دیگر همه روزه منادیش فریادمیشد

 (.398ص، 2ج، 1371، )برقی کردح و شام تکرار میاین ندا را هر صب

 روایت دوم -2-2
از آنجا که متن این روایت طوالنی و همراه با  است. دهورآ« علل الشرایع»صدوق در کتاب این روایت را شیخ 

ِد بِن َعلیِّ بِن ُحَسیِن بِن »: شودهای مهم آن نقل میاختصار بخش رعایت جهت ،جزئیات بسیار است ُمَحمَّ
ِه ْبُن  َثَنا َعْبُد اللَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ ِل َرِضَي اللَّ ُد ْبُن ُموَسی ْبِن اْلُمَتَوکِّ َثَنا ُمَحمَّ يُّ َعْن َجْعَفٍر اْلِحْمَیرِ  باِبَویه قاَل َحدَّ

ِد ْبِن  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
َماِليِّ  أ َة َعِن الثُّ بوحمزه ثمالی ا؛ «....: ِعیَسی َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َماِلِك ْبِن َعِطیَّ
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ام سائلی دست خالی رد از در خانه: کنیزش فرمود بن الحسین)ع( بودم. حضرت بهدر خدمت علی: گویدمی
 ای: فرمود، ها مستحق نیستندهمه سائل: کردمزیرا امروز روز جمعه است. عرض ، چیزی به او بخورانید، نشود

زی چی، نتیجه بر ما اهل بیت در ؛و ما وی را اطعام نکنیم، نفر مستحق باشد ترسم در میان آنان یكثابت! می
از در خانه ، داردر یک شب جمعه و هنگام افطار فقیری مؤمن و روزه یعقوب آمد.دهد که بر یعقوب و آل رخ

ه بو چند مرتا، گذر گرسنه بخورانیدصدا زد که از زیادی غذایتان چیزی به سائل غریب و ره، گذشتیعقوب می
 ؛سنگی خود را به درگاه خدا بردگر شکایت   یوس و گریانأاو م، حق او را ندادند ولی، درخواست خود را تکرار کرد
 به یعقوب وحی فرستاد که ای خداوند صبح هنگام: با شکم پر خوابیدند. امام فرمودیعقوب و فرزندانش آن شب 

 وب این شدی که بر تو و پسرانت بال فرمستوج، دیو غضب مرا به سوی خود کشان مرا خوار کردی هیعقوب! بند
و به ، زد چیزی به او ندادید. او به گریه در آمد شما را صدا« دمیال» عابد  من . ای یعقوب! دیشب وقتی بندهستمفر

 !ندتر از دشمنانم است؟ به عزتم سوگتی عقوبت و بالی من نسبت به اولیائم سریعدانسآیا نمی د.من شکایت کر
آماده  خود را برای بال، تو را با عقوبت خود ادب خواهم کرد و تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد

 ین)ع(بن الحس علی: گویدنید. ابو حمزة ثمالی میبه قضای من رضایت دهید و بر مصائب صبر پیشه ک، کنید
یعقوب در اندوه فرو ، تعریف کرد شرا برای پدر خود صبح خوابخواب دید و )ع( ب یوسف همان ش: فرمود
عریف ت تخواب خود را برای برادران: یعقوب به یوسف فرمود .اینك آماده بالء باش: آنگاه بر او وحی شد که؛ رفت
ع( )تعریف کرد. علی بن الحسین شرادرانبرای برا ولی یوسف خواب ، ترسم بالئی بر سرت بیاورندمی؛ نکن
الی الهی ب ترسیدیعقوب می، ز پدیدار شدمصیبت این بود که در دل فرزندانش حسدی تند و تی آغاز: فرمایدمی

رادران ب به همین جهت،بیشتر کرد.  )ع( بت به یوسفمحبت خود را نس ،روازاین، تنها مخصوص یوسف باشد
َحبُّ ِإلی﴿: گفتند د ویدنورز بیشتری نسبت به اوحسادت )ع( یوسف 

َ
ُخوهُ أ

َ
ا َو َنْحُن ُع  َلُیوُسُف َو أ ِبینا ِمنَّ

َ
ْصَبٌة أ

ِبیُکْم َو َتُکوُنوا ِمْن 
َ
ْرضًا َیْخُل َلُکْم َوْجُه أ

َ
ِو اْطَرُحوهُ أ

َ
بانا َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن اْقُتُلوا ُیوُسَف أ

َ
ًا َبْعِدِه َقْومِإنَّ أ

ا َعلی﴿: به پدرشان گفتندو  (8ـ9/ 12)یوسف:  ﴾صاِلِحیَن  َمنَّ
ْ
بانا ما َلَك ال َتأ

َ
ا َلُه َلناِصُحوَن  یا أ  ﴾ُیوُسَف َو ِإنَّ

ْنُتْم َعْنُه ﴿: فرمود)ع(  یعقوب و (12/11)یوسف: 
َ
ْئُب َو أ ُکَلُه الذِّ

ْ
ْن َیأ

َ
خاُف أ

َ
ِإنِّي َلَیْحُزُنِني أْن َتْذَهُبوا ِبِه َو أ

ر بال فقط بر س ترسید اینکه میدرحالی، برادران سپرد میلی بهیوسف را با بی او (؛12/13)یوسف:  ﴾غاِفُلوَن 
یر این ز بریم واو را سر می: او را به باتالقی که درخت انبوهی داشت آورده و گفتند فرزندان یعقوب ید.بیایوسف 

هگذر او یان راو را به چاه بیندازید تا کاروان: بزرگترشان گفت برادر)ولی( ؛ شودگذاریم تا طعمه گرگ درخت می
، فتچاه قرار گر در قعر )ع( یوسف وقتی .شود به چاه انداختندغرق میبا خود ببرند. او را با این امید که در چاه  را

: فتندکنان نزد پدر بازگشتند و گگریه سپسای دودمان رومین! از قول من به پدرم یعقوب سالم برسانید. : فریاد زد
ْئُب ﴿ َکَلُه الذِّ

َ
ا َذَهْبنا َنْسَتِبُق َو َتَرْکنا ُیوُسَف ِعْنَد َمتاِعنا َفأ بانا ِإنَّ

َ
یعقوب با شنیدن سخنان  (.12/17)یوسف:  ﴾یا أ

َلْت ﴿: به ایشان گفت لذا؛ افتادجل گریه کرد و به یاد وحی خدای عزوفرزندان  ْمراً  َبْل َسوَّ
َ
ْنُفُسُکْم أ

َ
 ﴾َلُکْم أ

 .دهددانست که خداوند گوشت بدن یوسف را پیش از تعبیر خواب یوسف به گرگ نمیاو می (12/18)یوسف: 



 

  
 
 

  73/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

برادران یوسف چه : و گفتم مشرفیاب شدبه حضور امام)ع( دوباره  فردای آن روز: گویدثمالی می هابو حمز
ار چاه کن باید: گفتندفردای آن روز با خود فرزندان یعقوب)ع( : کردند؟ داستان یوسف به کجا انجامید؟ فرمود

ون و چ، اندازندای را دیدند که دلو به چاه میدر کنار چاه قافله ؟ آنهااست دهآمیوسف چه بر سر ویم و ببینیم بر
از چاه  ایمردم قافله را صدا زد که مژده دهید! برده، آبکش قافله .به آن آویزان بود)ع( سف دلو را بیرون کشیدند یو

و را ایم اامروز آمده، این برده ماست که دیروز در چاه افتاده بود: یوسف نزدیك آمده و گفتند بیرون آوردم. برادران
 هستی تا ما هباید اقرار کنی که تو برد :به او گفتند ا از دست قافله گرفتند ویوسف ر ،و به همین بهانه، بیرون آوریم

کی از یخواهید انجام دهید. هر چه می، کشیدمرا ن: یوسف گفت .رسانیمه قتل میب تو را ،گرنه و تو را بفروشیم
 . خریدار یوسف او را به مصر برد و در آنجا به پادشاه مصر فروختخریدبیست درهم به  یوسف را کاروانیان

ْکِرِمي َمْثواهُ َعسیَو ﴿: فرمایدخدای تعالی می چنانکه
َ
ِتِه أ

َ
ِذي اْشَتراهُ ِمْن ِمْصَر اِلْمَرأ ْن یَ  قاَل الَّ

َ
ِخ أ ْو َنتَّ

َ
َذُه ْنَفَعنا أ

همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به ، به سّن جوانی رسید )ع( یوسف هنگامی که (.12/21)یوسف:  ﴾َوَلداً 
درها  هکنند. همسر پادشاه همپناه بر خدا! ما اهل بیتی هستیم که زنا نمی: او در پاسخش گفت .سوی خود خواند

در را باز نمود و ، به سوی در فرار کرد)ع(  اما یوسف، راه نده ت ترسبه خود: گفت را بر روی او و خودش بست و
با پیراهن )ع(  را پاره کرد. یوسف را کشید و آن)ع(  همسر عزیز مصر دنبال او دوید و از پشت سر پیراهن یوسف

: عزیز به شوهرش گفتدو با عزیز مصر برخورد نمودند. همسر  دریده شده از چنگ او رها شد. در این هنگام هر
ِلیٌم ﴿

َ
ْو َعذاٌب أ

َ
ْن ُیْسَجَن أ

َ
ْهِلَك ُسوءًا ِإالَّ أ

َ
راَد ِبأ

َ
عزیز مصر تصمیم بر (.12/25)یوسف: ؟ ﴾ما َجزاُء َمْن أ

از این ؛ بلکه او مرا قصد کرد، اممن قصد سوئی به همسر تو نکرده: گفت)ع( گرفت. یوسف  )ع( شکنجه یوسف
در همان لحظه کودکی از بستگان همسر عزیز مصر به اذن خدا به زبان  .باز گویدطفل بپرس تا حقیقت حال را 

ز و اگر ااو گنهکار است ، گر از جلو پاره شده باشدا، را بررسی کن )ع( ای پادشاه! پیراهن یوسف: آمد و گفت
به  ،شدهاز پشت پاره )ع( همسرت گنهکار است. پادشاه وقتی دید پیراهن یوسف ، پشت سر پاره شده باشد

قل این از ن :گفت)ع( این از کید شما زنان است که کید شما زنان بسیار بزرگ است و به یوسف : همسرش گفت
همسر  :گفتند تا آنکه زنان اشرافنکرد و در شهر انتشار داد  این جریان را کتمان)ع( یوسف  ری کن.قضیه خوددا

و برایشان  زلیخا پس از اطالع از ماجرا آنها را دعوت نمودهعزیز با غالم خود مراوده نموده و عاشق او شده است. 
 .(74ـ 68صص، 1ج، 1383، )ابن بابویهای مهیا نمود... سفره

 جایگاه سند و متن در اعتبارسنجی روایات-3
ای از از دیرباز متن حدیث را به اعتبار و به استناد سلسله، یابی به متن حدیث استراه دست، از آنجا که سند

 هبه این ترتیب عمل إسناد در میان راویان رایج شده و سند در واقع پشتوان؛ اندرساندهراویان به معصوم )ع( می
سخن و تکلیف درست از زبان راوی معتبر  زیرا ،(78ص، 1394، شفیعی و )معارف آمده استحدیث به شمار 

سنجی روایات است. از ارکان اعتباراساس بررسی سندی بر این  .(7ص، 1ج، 1363، آید )بهبودیبه دست می
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چنانکه نادرستی  ،البته ذکر این نکته ضروری است که درستی سند به تنهایی بیانگر صحت و درستی حدیث نیست
لذا برخی ، (290ص، تابی، )ابوریه ساختگی بودن روایت دانست هکنندتوان به تنهایی بیانسند را نیز نمی

اما با توجه ، (14ص، 1384، اند )مسعودیرتبه دانستهدو را هم را الزم و هر صاحبنظران نقد سندی و متنی حدیث
های معتبر نیز به اینکه اهل تدلیس با هدف فریب مردم سخن دروغ را از زبان راوی معتبر روایت کرده و در نسخه

رنژاد و )اکب استتر بررسی متنی و محتوایی روایات نسبت به بررسی سندی به مراتب مهم، اندبردهدست می
 (.6ص، 1396، ذوالفقاری

مونه این برای ن .شود که روایت در منابع مهم و متنوع مورد توجه قرار گرفته باشداین اهمیت وقتی بیشتر می
عروسی ، هاشم بحرانی، طبرسی، عیاشی، بن ابراهیم قمی مفسران شیعه از جمله علی اکثر توسط دو روایت

اند سیر خود نقل نمودهالله مکارم و... این روایات را در تف آیت، عالمه طباطبایی، مشهدی، کاشانیفیض، حویزی
، 1416، بحرانی/ 324ص، 5ج، 1372، طبرسی/ 110ص، 2ج، 1380، عیاشی/ 343ص، 1ج، 1404، )قمی

قمی / 19-18صص، 3ج، 1415، فیض کاشانی/ 415-411صص، 2ج، 1415، عروسی حویزی/ 156ص، 3ج
، 9 ج، 1371، مکارم شیرازی/ 165ص، 11ج، 1390، طباطبایی/ 309ـ 307صص، 6ج، 1368، مشهدی

 لذا در ادامه به تحلیل سندی و محتوایی این دو روایت پرداخته خواهد شد. ، ...(و 347ص

 بررسی سندی روایات تفسیری ابتالء یعقوب)ع( به فراق یوسف )ع(-4
 : دارد که به تفکیک اسناد بررسی خواهد شد گفته وجوددر مجموع یازده راوی در سند دو روایت پیش

 رجال سند روایت اول -1-4
« ثقه»بن خالد برقی از راویان  بن محمد احمد، به گزارش رجال شناسان: بن خالد برقی بن محمد احمد: الف
، وسیط/ 77ص، 1407، )نجاشی رسل اعتماد نموده استکرده و به روایات م اما از ضعیفان بسیار روایت، است

 امام هادی)ع( بوده است(. وی از اصحاب امام جواد)ع( و 39ص، 1ج، 1364، غضائری ابن/ 5ص، تابی
 (.383و  373صص ، 1373، )طوسی

 ،نگردید یافت« عبدالرحمن االسدی»با تتبع در منابع رجالی هیچ شخصیتی با عنوان : عبدالرحمن االسدی: ب
اگرچه ممکن است براساس عناوین راویان طبقه ؛ هرگونه مدح یا ذمی استآید و فاقد به شمار مینتیجه مهمل  در

 بن محمد»از آنجا که یکی از راویان مذکور میان : بتوان ادعا نمود، در این سند« عبدالرحمن»قبل و بعد  عنوان  
)ره( با توجه به راوی قبل و بعد او را  است و مرحوم خویی« عبدالرحمن بن محمد»فردی به نام « سالم»و « علی

 البته ایشان به شخص؛ این نام دچار سقط و افتادگی گردیده؛ متحد دانسته« عبدالرحمن بن محمد االسدی»با 
نیز اشاره نموده که از اصحاب امام هادی)ع( است و یادآور شده که « عبدالرحمن بن محمد»دیگری با عنوان 
بن  عبدالرحمن»ادامه (. خویی)ره( در 376ص، 10ج، 1413، )خویی اندد نکردهی از او یابیشتر منابع رجال

 نقل نموده« سالم بن ُمکَرم»سو از دانسته که از یک« عبدالرحمن بن ابی هاشم البجلی»را همان « محمد االسدی



 

  
 
 

  75/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

(. از این روست که 377ص، 10ج، 1413، )خویی آیدوی به شمار میاز راویان « محمدبن علی» ،و از دیگر سو
ت و یا اینکه وی را ضعف روایت اس موجب بر مبنای برخی رجالیاناین این راوی را یا باید مهمل برشمرد که 

 دانست که در این حالت نیز از وی مدحی انجام نگرفته است.« عبدالرحمن بن محمد»همان 
است که در منابع رجالی افزون بر صد  های مشترک بین راویان گوناگونیاین نام از نام: محمدبن علی: ج

ونه گاما همان؛ ها یا القاب متفاوت یادشده استشخصیت از راویان احادیث را در بر می گیرد که از آنها با کنیه
در هر  فرد مورد نظرتوان اذعان نمود که وی می عنه  تنها با توجه به راوی و مروی، گردیده که مرحوم خویی یادآور

 داحم»و « عبدالرحمن»میان « بن علی محمد»لذا در این سند از قرارگرفتن عنوان  .از ایشان است سند کدام یک
 .(457ص، 17ج، 1413، )خویی است« بن علی ابوسمینه دمحم»توان نتیجه گرفت که او همان می« بن محمد

الرحمن بن أبيعبد»و « الرحمن بن محمدعبد»از راویانی با عنوان « بن علی ابوسمینه محمد»توضیح این که 
« بن خالد بن محمد احمد»روایت کرده که در هر سه صورت نیز « عبدالرحمن بن محمد األسدي»و « هاشم
با وجود تردیدهایی که در مورد  ،بنابراین .(457ـ 456صص، 17ج، 1413، )خویی است ت او را نقل نمودهروایا

« هاشمعبدالرحمن بن ابی»و حتی « حمن بن محمد اسدیعبدالر»با « عبد الرحمن اسدی»اتحاد یا عدم اتحاد 
 «بن علی ابوسمینه محمد»در این سند همان  «محمد بن علی»اما این مطلب ثابت است که منظور از ، وجود دارد

را متهم به غلو  «ابوسمینه»برای نمونه کشی ابتدا  .آیداز غالیان به شمار می« ابوسمینه» ،به توصیف رجالیان .است
 کندپردازی معرفی میغبن شاذان او را از مشهورترین راویان در درو دانسته و در ادامه با اشاره به سخن فضل

 (.157ص، 3ج، تابی، مامقانی/ 264ص، 5ج، 1364، قهپانی/ 283ص، 2ج، 1348، )کشی
هایی کنیه ( که رجالیان با217ص، 1373، )طوسی )ع( است صحاب امام صادقوی از ا: سالم بن ُمکَرم: د

ریح تص« مکرم سالم بن»در برخی منابع رجالی بر توثیق  .اندنموده از او یاد« ابوخدیجه»و « ابوسلمه»مانند 
( و برخی 614ص، 4ج، 1410، شوشتری/ 107ص، 1ج، 1348، کشی/ 188ص، 1407، )نجاشی است شده

برخی محققان با  ،روازاین .(165ص، 1383، حلی/ 226ص، 1373، )طوسی انداو را تضعیف نمودهدیگر نیز 
/ 216ص ،1411، )حلی توقف شود« سالم» بر این باورند که بهتر است درباره توثیق یا تضعیف توجه به این گزارش

با اشاره به تضعیف  شیخ طوسی و « سالم بن مکرم»مرحوم خویی پس از توثیق . (349ص، 1ج، 1403، اردبیلی
، 9ج، 1413، )خویی داندهای ذکر شده را مردود میوی را مقدم دانسته و تضعیفتوثیق ، با ارائه تحلیلی مفصل

: نویسدمی« سالم بن مکرم»درباره « تضعیف و توقف، توثیق»(. مامقانی نیز پس از اشاره به سه دیدگاه  25ص
قابل پذیرش ، اما چون نتیجه آن ترک روایات اوست، آیدهرچند دیدگاه سوم در ظاهر مطابق احتیاط به نظر می

در صورت امکان بایسته است یکی از دو دیدگاه دیگر انتخاب شود. وی در پایان با استناد به قرائن  ،بنابراین؛ نیست
دیگر آنکه در ارزیابی شخصیت  (.108ـ 96صص، 30ج، تابی، )مامقانی کندوثیق وی حکم میمختلف به ت

سبت به این معنا که تضعیف  شیخ طوسی ن؛ اعتقاد قائل گردیدتوان به تفصیل  میان روایت و می« سالم بن مکرم»
، 1428 ،)مظاهری ربوط به روایات اوستهای نجاشی و کشی و شوشتری مناظر به اعتقادات او و توثیق« سالم»به 

د و با وجود کید دارنأت« سالم بن مکرم»(. این پیش گفته حاکی از آن است که بیشتر رجالیان بر توثیق 174ص
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پوشی و های گوناگون از این تضعیف چشمتوان با تحلیلاما می، ه تضعیف شیخ برخی را به تردید افکندهاینک
 روایات وی را معتبر به شمار آورد.

به  از سوی رجالیان متهم« سمینه بن علی ابو محمد»زیرا  ،آیدنتیجه آنکه سند این روایت ضعیف به شمار می
 نیز ثابت نیست.« عبدالرحمن االسدی»و وثاقت  گردیده است گریپردازی و غالیدروغ
ه  » کرده است اگر چه عیاشی نیز به این روایت اشاره 

ي َعْبد  اللَّ یَجَة َعْن َرُجٍل َعْن َأب  ي َخد  َما : َقاَل  )ع(َعْن َأب  نَّ إ 
ُیوُسَف ....  َي َیْعُقوُب ب  ین حدیث اندک اختالفی دیده میولی در متن ا؛ (167ص، 2ج، 1380، )عیاشی «اْبُتل 

دیگر آنکه سند روایت عیاشی با فاصله شدن ، شود که حاکی از آن است که یکی از این دو روایت نقل به معنا شده
هرچند روایت برقی به  ،بنابراین .)ع( تا ابوخدیجه با آن روایت متفاوت است از امام صادق« َعْن َرُجٍل »عبارت 

اما چون در روایت ، خود از اصحاب امام صادق)ع( است« سالم بن مکرم ابوخدیجه» آمده و ظاهر مسند به نظر
ردید برقی باید با دیده ت در نتیجه به مسندبودن روایت، به راوی دیگری اشاره شده« َعْن َرُجٍل »عیاشی با تعبیر 

 .نگریست
کنز ، صافی ،نورالثقلین، رهانصورت مرسل به تفاسیر پس از آن از جمله البه این روایت از تفسیر عیاشی و ب

، 2ج، 1415، روسی حویزیع/ 156ص، 3ج، 1416، فته است )بحرانیالدقائق و بحر الغرائب و المیزان راه یا
، طباطبایی/ 279ص، 6ج، 1368، مشهدیقمی / 19-18صص، 3ج، 1415، فیض کاشانی/ 415-411صص
 (.165ص، 1ج، 1390

 رجال سند روایت دوم-2-4
 است. نیاز از توصیفوی از بزرگان محدثان شیعه به شمار آمده و بی: علی بن حسین بن بابویهبن  محمد: الف

 ،1411، )حلی وثیق شدهوی از جمله راویانی است که در همه منابع رجالی ت: محمد بن موسی بن المتوکل: ب
روایت « محمدبن جعفر الحمیری»از  و (205ص، 2ج، 1403، اردبیلی/ 403ص، 1383، داوودابن/ 149ص

ن ب محمد»آید. البته در برخی منابع رجالی از ایشان با عنوان و از مشایخ شیخ صدوق به شمار می است نموده
/ 337ص، 1383، حلی/ 437ص، 1373، )طوسی ه استیاد گردید« ابن»با حذف واژه « موسی المتوکل

کید ورزیده که منظور از این عنوان أاین نکته ت برخی محققان براما ، (211ص، 6ج، 1416، مازندرانی حائری
 ،)مامقانی پدر اوست بلکه نام، نبوده« موسی»لقب « المتوکل»است و « بن موسی بن المتوکل محمد»همان 

اش در مرحوم خویی بر آن است که صدوق در مشیخه .(613ص، 9ج، 1410، شوشتری/ 193ص، 3ج، تابی
بار از وی نام برده است. وثاقت ایشان نزد مرحوم خویی تا آنجاست که وی پس از  48دیثی طرق خود به منابع ح

آورده است که تردید در وثاقت وی ، از سوی رجالیان مختلف« بن موسی بن المتوکل محمد»اشاره به توثیق 
 (.299ص، 18ج ، 1413، ویی)خ سزاوار نیست

 ،گردیده و آثار متعددی از جمله است که در منابع رجالی توثیق وی از راویانی: الحمیری عبدالله بن جعفر: ج
/ 294ص، تابی، طوسی/ 220ص، 1407، )نجاشی شده است او نسبت دادهبه « قرب االسناد»کتاب معروف 



 

  
 
 

  77/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

، 2ج، تابی، مامقانی/ 478ص، 1ج، 1403، اردبیلی/ 274ص، 3ج، 1364، قهپایی/ 400ص، 1373، طوسی
ابوالعباس »شیخ طوسی در میان اصحاب امام رضا)ع( و با عنوان  .(149ص، 11ج، 1413، خویی/ 174ص

عبدالله بن جعفر »)ع( با عنوان  ریک)ع( و امام حسن عس از وی نام برده و در میان اصحاب امام هادی« الحمیری
صحاب اما برقی تنها در میان ا، (400و  389و  370صص، 1373، )طوسی کرده است از وی یاد« ريالحمی

( و مرحوم خویی با ارائه 61و  59صص ،1383، حلیاو یاد کرده )از  ری)ع(امام حسن عسکامام هادی)ع( و 
، 1413، )خویی )ع( نبوده است از اصحاب امام رضا «عبدالله بن جعفر»دالیل مختلف بر این باور است که 

 (.149ص، 11ج
با القاب گوناگونی مانند « بن محمد بن عیسی احمد»در منابع رجالی عنوان : بن عیسی محمد بن احمد: د
( 111و  85و  84ص، 3ج ، 1413، )خویی همراه شده« شعری القمیاال»و « االشعری»، «القسری»، «االرمنی»

( و از سوی دیگر با توجه به راوی و 85ص، 3ج ، )همو د اخیر با یکدیگر متحد هستندکه از یک سو دو مور
لذا با توجه به ، توان این عنوان را بر هیچ یک از دو مورد اول و دوم تطبیق دادنمی عنه مذکور در این روایتمروی
 است« محمدبن عیسی اشعری قمی احمدبن»باید اذعان نمود که وی همان « احمد بن محمد بن عیسی»طبقه 
 شود.حدیث یافت می 2290که بنا بر گزارش مرحوم خویی در سند  (330و  322و  321و  313ص، )همو

/ 83ص، 1407، اند )نجاشیتوثیق نموده.« فقیه و.، شیخ القمیین و وجههم، ثقه»رجالیان او را با عباراتی چون 
مام هادی )ع( امام جواد )ع( و ا، (. وی از اصحاب امام رضا )ع(351ص، 1373، طوسی/ 61ص، تابی، طوسی

آمده و در میان قم به شمار می (. وی از بزرگان حدیث در383و  373و  351صص، 1373، طوسی) باشدمی
 آنها مقام مرجعیت داشته است.

و  334صص، 1373، )طوسی و امام رضا )ع( بوده وی از اصحاب امام کاظم )ع(: حسن بن محبوب: هـ
، طوسی) توثیق شده است« عین»و « ثقه»شیخ طوسی و عالمه حلی با الفاظی چون ، ( و از سوی نجاشی354
شمار اصحاب اجماع ذکر  (. کشی نیز نام او را در37ص، 1411، حلی/ 160ص، 1407، نجاشی/ همان
 (. 556ص، 1348، )کشی است کرده

، اردبیلی/ 283ص ،1383، حلی/ 422ص، 1407، )نجاشی اندرجالیان وی را توثیق نموده: عطیه بن مالک: و
امام باقر)ع( و امام صادق)ع(  )ع( و (. در منابع رجالی از وی در شمار اصحاب امام سجاد37ص، 2ج، 1403

، (50ص، 2ج، تابی، مامقانی/ 656ص، 8ج، 1410، شوشتری/ 302و  120صص، 1373، )طوسی یاد شده
، 8ج ، 1410، )شوشتری )ع( تردید نموده است اما شوشتری در مورد قرارگرفتن وی در میان اصحاب امام سجاد

یاد « مالك بن عطیة األحمسي أبو الحسین البجلي»عنوان منابع از وی با (. شایان ذکر اینکه در برخی 658ص
پژوهان با نفی ادعای تعدد برخی رجال، روایناز؛ شوددیده می« مالک بن عطبه»شده و در برخی دیگر تنها عنوان 

، 1407، نجاشی/ 302ص، 1373، )طوسی دارد بر یک راوی داللتاند که هر دو عنوان این دو عنوان تاکید نموده
 (.175ص، 15ج، 1413، خویی/ 50ص، 2ج، تابی، مامقانی/ 657ص، 8ج، 1410، شوشتری/ 422ص
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/ 203ص، 1348، کشی/ 115ص، 1407، )نجاشی اندو را توثیق نمودهعلمای رجال ا: ابوحمزه ثمالی: ز
)ع( و امام  (. شیخ طوسی در رجال او را از اصحاب امام سجاد29ص، 1411، حلی/ 105ص، تابی، طوسی

 (.174و  129و  110ص، 1373، )طوسی صادق )ع( برشمرده است محمدباقر)ع( و امام جعفر
، متصل است و راویان آن هم همگی ثقه و امامی مذهب هستند، چنانکه گذشت حدیث از نظر اتصال سند 

، نورالثقلین ،است. این روایت از همین طریق به تفاسیر بعدی از جمله البرهان« صحیح»سند روایت فوق  ،بنابراین
، 2ج، 1415، عروسی حویزی/ 158ص، 3ج، 1416، کنزالدقائق و بحر الغرائب و المیزان راه یافته است )بحرانی

طبرسی نیز همین  .(115-113صص، 11ج، 1390، طباطبایی/ 281ص، 6ج، 1368، مشهدیقمی / 411ص
 (. 324ص، 5ج، 1372، رده است )طبرسیآو روایت را به صورت مرسل و نقل به معنا

 آسیب و اشکال سندی خاصی؛ الزم به ذکر است که افزون بر آنچه در بررسی سندی دو روایت فوق بیان شد
في »: نویسددوم می در انتقال آنها به منابع تفسیری ایجاد نشده است. البته عالمه طباطبایی هنگام ذکر روایت

که چنانکه پیشتر گذشت ( درحالی113ص، 11ج ، 1390، )طباطبایی «أبي حمزة الثماليبإسناده عن ، المعاني
 ذکر نموده و از آن به منابع تفسیری راه یافته است.« علل الشرایع»صدوق این روایت را در کتاب 

 )ع( به فراق یوسف)ع( نقد محتوایی روایات تفسیری ابتالء یعقوب و تحلیل-5
قول  که از )ع( )ع( به فراق یوسف دلیل ابتالء حضرت یعقوب هپس از بررسی سندی دو روایت  نقل شده دربار

مشخص شد که روایت اول ، امام سجاد)ع( و امام صادق)ع( در منابع تفسیری و روایی متقدم شیعه بیان گردیده
جاعالن ، اما چنانکه گذشت با وجود اهل تدلیس، السند استاز لحاظ سندی ضعیف و روایت دوم صحیح

 ؛اکتفا نمودن بر بررسی سندی روایت روا نیست، اندکردهدر متون حدیثی تحریف ایجاد میحدیث و کسانی که 
ای که به گونه؛ اند)ع( پیروان خویش را به عرضه حدیث بر قرآن و عقل رهنمون شده پیامبر)ص( و ائمه ،روازاین
ُضوهُ » :ارندآن را بپذیرند و اگر مخالف بود آن را کنار گذ، دو بود مطابق آنروایتی اگر  یٌث َفاْعر  َذا َأَتاُکُم َعّنی َحد   إ 

ُکْم  ة ُعُقول  ه  و ُحجَّ
َتاب  اللَّ دار  ، َفأن َواَفَقُهما َفاْقَبُلوهُ  َعَلی ک  ُبوا به َعرَض الج  ، 2ج، 1409، مازندارنی) «وإاّل َفاضر 

ابی محتوای آنها با ابزارهای متوقف بر ارزی، درستی یا نادرستی روایات (. بنابراین اظهار نظر درباره418ص
، 1384، پورصفت و صانعی)غفاری است شواهد تاریخی و روایات متواتر، عقل، گوناگون مانند قرآن

 : است قابل ذکرگفته موارد ذیل در ارزیابی محتوایی روایات پیش .(292ـ268صص

 مخالفت با آیات دیگر قرآن-1-5
؛ 84/ 6: )انعام است صاف مختلف ستوده)ع( را با او یعقوب خداوند در آیات متعددی از قرآن حضرت: الف
)ع( را در شمار بندگانی که  خداوند حضرت یعقوب .(46-45/ 38: ص؛ 72/ 21: انبیاء؛ 27/ 29: عنکبوت

برشمرده و سبب خالص نمودن وی را همواره به یاد سرای آخرت بودن او ، )ُمخَلص( خود آنها را خالص نموده



 

  
 
 

  79/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

ْخَلْصناُهْم ِبخاِلَصٍة ﴿: نمایدعنوان می
َ
ا أ ْبصاِر * ِإنَّ

َ
ْیِدي َو اْْل

َ
وِلي اْْل

ُ
َو اْذُکْر ِعباَدنا ِإْبراِهیَم َو ِإْسحاَق َو َیْعُقوَب أ

ارِ   (46-45/ 38: ص) .﴾ِذْکَری الدَّ
اغوای گونه تسلطی نداشته و از وسوسه و بر اساس آیات قرآن ُمخَلصین کسانی هستند که شیطان بر آنها هیچ

ْجَمِعیَن ِإالَّ ﴿: آنها ناامید است
َ
ُهْم أ ْغِوَینَّ

ُ
ْرِض َو َْل

َ
َننَّ َلُهْم ِفي اْْل یِّ َز

ُ
ْغَوْیَتِني َْل

َ
ََ ِمْنُهُم قاَل َربِّ ِبما أ  ِعباَد

مؤمن که  فقیر ودار  روزهفرد داشتن از توجهی و غفلتدادن بیحال نسبت؛ (40-39/ 15: )حجر ﴾اْلُمْخَلِصین
اره شیطان هیچ تسلطی بر او ندارد و همو ،به کسی که طبق آیات قرآن، نشان از تسّلط شیطان و فراموشی آخرت دارد

 مخالفت آشکار با نّص قرآنی است.، به یاد آخرت است
که همواره در تفسیر خود مفسران را  ه طباطبایی نیزجالب توجه آن که مفسر محتاطی چون مرحوم عالم هنکت

اروا های نپایه و اساس در شرح قصص انبیاء پرهیزداده و دامان نبوت را از هرگونه تهمتاز استفاده از روایات بی
 داندروایت مذکور را پذیرفته و با سیاق آیات موافق می، (181-180صص، 11ج، 1390، مبرا دانسته )طباطبایی

اینکه ترک اوالیی از حضرت  هحال آنکه هیچ اشاره و یا شاهدی از سیاق دربار ،(115، ص 11، ج1390طباطبایی،(
)ع( عقوبتی الهی در اثر ترک اوالی انجام شده  )ع( از یوسف )ع( سرزده باشد و فراق حضرت یعقوب یعقوب

ه مانند اینک، شودبلکه بر عکس شواهدی بر خالف آن یافت می، وجود ندارد، )ع( باشد توسط حضرت یعقوب
فرزندان را سرزنش نمود و به ، توسط گرگ را از برادران شنید)ع( )ع( خبر دریده شدن یوسف  هنگامی که یعقوب

ْمراً ﴿: آنها فرمود
َ
ْنُفُسُکْم أ

َ
َلْت َلُکْم أ بلکه نفستان این کار را برای شما جلوه »؛ (18/ 12: )یوسف ﴾َبْل َسوَّ

باید خودش را ، دانستعمل خود می هاین واقعه را عقوبتی الهی و نتیج )ع( حال آن که اگر یعقوب، «استداده
« خداست هکوتاهی من از رسیدگی به بند هاین امر نتیج»: گفتدانسته و با سرزنش خویش می در این مورد مقّصر

و یا هنگامی که برادران یوسف )ع( از کار خود در مورد یوسف )ع( نادم و پشیمان گردیده و برای طلب استغفار 
 هکوتاهی من از رسیدگی به بنده چرا که این فراق نتیج، شما تقصیری ندارید»: نفرمود، نزد پدرشان آمدند

ْسَتْغِفُر َلُکْم ﴿: بلکه فرمود، «خداست
َ
ِحیم قاَل َسْوَف أ ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ي ِإنَّ بِّ به زودی »؛ (98/ 12: )یوسف ﴾َر

 «.زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است؛ طلبماز خداوند برای شما استغفار می
)ع( زمانی بود که فرزندانش نسبت به  براساس روایت مذکور ابتدای بال و مصیبت بر حضرت یعقوب: ب
)ع( پیش از این ماجرا و پیش از این  برادران یوسف، که مطابق آیات قرآندرحالی، )ع( حسادت پیدا کردند یوسف

به  .دندورزینیز همواره به شدت نسبت به یوسف)ع( حسادت می، دهدترک اولی که روایت مذکور از آن خبر می
ع( )یوسف  دانست و هیچگاه)ع( امین نمی )ع( هیچگاه برادران را نسبت به یوسف همین دلیل حضرت یعقوب

ا َعلی﴿: سپردرا به آنان نمی َمنَّ
ْ
بانا ما َلَك ال َتأ

َ
 (. 11/ 12: )یوسف ﴾ُیوُسَف  یا أ

به دلیل کاری که  افرادول اعمال خود خواهد بود و مؤاخذه و مجازات ئبراساس آیات قرآن هر فردی مس: ج
ْخریِإاّل َتْکِسُب ُکلُّ َنْفٍس  َو ال﴿ :پذیرفتنی نیست ،اندانجام ندادهخود 

ُ
/ 6 :)انعام ﴾ َعَلْیها َو الَتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ
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؛ و هیچ کس بار گناه دیگری را بر عهده نخواهد داشت؛ هیچ کس دستاوردی جز بر عهده خودش ندارد؛ (164
)ع( در برابر فرد فقیر موجب مجازات او و فرزندانش شد  کوتاهی یعقوب فوق الذکر تاکه براساس روایدرحالی

 و به عزتم سوگند تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد»: از جانب خداوند این پیام را دریافت کرد کهو 
و به قضای من رضایت دهید و بر مصائب صبر  خود را برای بالء آماده کنید، تو را با عقوبت خود ادب خواهم کرد

در  )ع(و یعقوب »: خطاب در ادامه روایت آمدهشگفتی مطلب اینجاست که با وجود دریافت این «. پیشه کنید
ْنُتْم َعْنُه غاِفُلوَن ﴿: جواب آنها فرمود

َ
ْئُب َو أ ُکَلُه الذِّ

ْ
ْن َیأ

َ
خاُف أ

َ
/ 12)یوسف:  ﴾ِإنِّي َلَیْحُزُنِني أْن َتْذَهُبوا ِبِه َو أ

، «آیدمی ال فقط بر سر یوسفترسید این بکه میدرحالی، میلی به دست برادران سپردباالخره یوسف را با بی( و 13
دانند و طبعا دخالتی در می)ع( ترین فرزند یعقوب را کوچک)ع( حال آنکه همه مفسران براساس روایات یوسف 

 توجهی به فقیر نداشته است.بی

  مضمون روایت دوم با باورهای کالمیناسازگاری  -2-5
دار را که به جهت طلب افطار فقیری مؤمن و روزههنگام  )ع( در شب جمعه براساس روایت دوم حضرت یعقوب

در حالی که قادر به اطعام و رفع ، اطعام نکرد و دست خالی رد نمود، آن حضرت مراجعه کرده بود هغذا به خان
عقوبت من باشید.  و بال هات آمادلذا خداوند به آن حضرت وحی فرستاد که خود و خانواده، نیاز آن سائل بود

مان شب خواب دید که یازده ستاره و خورشید و ماه از آسمان فرود آمدند و در برابر او متواضع )ع( در ه یوسف
اندوه  در، را شنید و این خواب را با وحی جبرئیل تطبیق داد)ع( )ع( وقتی خواب یوسف  شدند. حضرت یعقوب

واب خود را برای برادران تعریف خ: لذا به یوسف)ع( فرمود، فرو رفت و فهمید که زمینه برای نزول بال آماده شده
ولی یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد. اولین ، ترسم بالئی بر سرت بیاورندمکن که من می

واب او که خبود زمانی در  نسبت به او)ع( حسادت برادران یوسف ، )ع( و فرزندانش نازل شد بالیی که بر یعقوب
ز زیرا براساس آیات قرآن او ا، )ع( سازگار نیست های اخالقی یوسفشخصیت و ویژگیرا شنیدند. این مطلب با 

ّبَک ﴿ :برخوردار بوده« إجتباء»مقام  توان پذیرفت چنین شخصی ( و نمی7/ 12: )یوسف ﴾َو َکَذِلَک َیجَتبیَک َر
واب از سوی بازگو کردن خ ،بنابراین .توجه باشدبا چنین مقامی نسبت به سخنان پدرش که از انبیای الهی است بی

 با شخصیتی که قرآن از وی ترسیم نموده سازگار نیست.)ع( یوسف 

 موافقت با تورات-3-5
البته در ؛ های آن با آنچه در تورات آمده هماهنگ استبرخی از بخش: توان گفتبا مطالعه روایت دوم می

های تورات ای به آن نشده و صرفا با گزارشاشارهشود و گاه در قرآن این موارد گاه مخالفت با قرآن هم دیده می
 : مطابقت دارد. این موارد عبارتند از

گزارش  سو باهایی است که از یک)ع( به کاروانیان توسط برادرانش از بخش جریان فروخته شدن یوسف: الف
اساس روایت وقتی توضیح اینکه بر؛ است قرآن سازگارنیست و از سوی دیگر با آنچه در تورات آمده هماهنگ



 

  
 
 

  81/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

ن غالم  ای»: او را از کاروانیان گرفته و گفتند)ع( یوسف ، برادران، کاروانیان یوسف)ع( را از چاه بیرون کشیدند
ه و گرفترا از کاروانیان پس)ع( و یوسف « ایم تا او را از چاه خارج کنیمماست که دیروز در چاه افتاده و امروز آمده

ع( را به ) کاروانیان نیز یوسف« کیست که این غالم را از ما خریداری کند؟»: یان گفتندبه کاروان، پس از تهدید او
ع( ) اما براساس آیات قرآن کاروانیان یوسف، بهای اندکی از برادران خریداری کردند و او را به عزیز مصر فروختند

 ضمایر جمع در ،به عبارت دیگر؛ تندرا از چاه گرفتند و او را پنهان کردند و در مصر او را به بهای اندکی فروخ
دین» و« کانوا»، «َشَروهُ »، «َأَسّروهُ » عبارات َو جاَءت ﴿: ؛ گرددبرمی« َسّیاَره»همه به کاروانیان  ذیل آیه در« الّزاه 

وهُ ِبَضاَعٌة ...  َسرُّ
َ
دَلی َدلَوهُ َقاَل َیا ُبشَری َهذا ُغاَلٌم َوأ

َ
رَسُلوا واِرَدُهم َفأ

َ
َوَشَروهُ ِبَثَمٍن َبخٍس َدراِهَم َسّیاَرٌة َفأ

اِهِدین در این دوم (. این در حالی است که مضمون روایت 20-19/ 12: )یوسف ﴾َمعُدوَدٍة َو َکاُنوا ِفیِه ِمَن الزَّ
رادرمان از کشتن ب: یهودا به برادران گفت»: باره آمدهزیرا در تورات در این؛ بخش با آنچه در تورات آمده موافق است

رادر ما و زیرا او ب؛ کتمان خون او چه سود؟ بیایید تا او را به اسماعیلیان بفروشیم و دستمان را بر او دراز نکنیمو 
از ، ا کشیدهاو ر)ع( گذشتند برادران یوسف گوشت تن ماست. برادرانش پذیرفتند. پس چون بازرگانان مدیانی می

، 37فصل، )پیدایش «و را به مصر بردندفروختند ایشان نیز ا نقره به اسماعیلیان هگودال برآوردند و به بیست پار
 (.28ـ 26آیات 

ورات بر اساس ت .قسمتی از روایت مذکور که بر کتمان نکردن خواب داللت دارد نیز موافق با تورات است: ب
 د و برایسعادتمندش مطلع شدن هخواب او از آیند هیوسف )ع( خواب را برای برادران بازگو کرد و آنها به وسیل

، ش)سفر پیدای عذاب گذاشتندوی را در معرض آن همه فشار و ، بر خودشان)ع( یوسف  هجلوگیری از ریاست آیند
این قسمت از روایت گزارشی است مطابق با اسرائیلیات که به شرح ابعاد پنهان  ،(. بنابراین11ـ  5آیات ، 37فصل 

 ندارد. بر آن وجود یوسف )ع( در قرآن پرداخته و در قرآن و روایات هیچ شاهدی هقص ههای ناگفتو قسمت

 ناسازگاری با عقل  -4-5
گاهی از خواب یوسف  بر اساس روایت مذکور وقتی که یعقوب: الف ع( ))ع( به حسادت فرزندانش در اثر آ

گاه شد هو آیند ع( ) تنها دامنگیر یوسف، اش استخانوادهترسید که عقوبت الهی که در انتظار او و ، سعادتمند او آ
فت که ردر صورتی که انتظار می، بیشتر کرد)ع( لذا محبت خود را در بین فرزندانش نسبت به یوسف ، شود

د با نه اینکه خو، نسبت به او از بین برود)ع( اقداماتی انجام دهد که حسادت برادران یوسف  حضرت یعقوب )ع(
و بر حسادت فرزندان نسبت به او بیفزاید و همین محبت بیشتر ا ،)ع( نسبت به یوسف ابراز و اظهار محبت بیشتر

َحبُّ ِإلی﴿: شود)ع( انگیزه برادران برای قتل یا تبعید یوسف ، )ع( به یوسف
َ
ُخوهُ أ

َ
ا َو  ِإذ قاُلوا َلُیوُسُف َو أ ِبینا ِمنَّ

َ
أ

بانا َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن اْقتُ 
َ
ِبیُکْم َو َتُکوُنوا ِمْن َبْعِدِه َنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّ أ

َ
ْرضًا َیْخُل َلُکْم َوْجُه أ

َ
ِو اْطَرُحوهُ أ

َ
ُلوا ُیوُسَف أ

 (.9-8/ 12: )یوسف ﴾َقْومًا صاِلِحیَن 
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را ع( )که اگر کاروانیان یوسف )ع( او به کاروانیان فروختند درحالی برادران  یوسف دوم، براساس روایت: ب
دلیلی نداشت که او را پنهان کنند و از کسی ترسی داشته باشند. عالوه بر آن ، بودنداز برادران خریداری کرده 
معنی  ،بنابراین، این بود که کاروانی از راه برسد و او را با خود ببرد)ع( افکندن یوسف برادران هدفشان از به چاه

 را از کاروانیان باز پس گیرند.)ع( نداشت که یوسف 
زد و قابل پردامی، ایت که به شرح و تفصیل جزئیات داستان که در قرآن بیان نشدهبخش دیگری از این رو: ج

 هیوسف)ع( و مدهوش گشتن زنان درباری هنگام مشاهد هجریان زیبایی و جمال بیش از انداز، تأمل و بررسی است
اترین ( زیب)ع براساس روایت مذکور یوسف .)ع( و بریدن دستانشان به جای ترنج است زیبایی و جمال یوسف

.  همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوی خود خواند ...، مردم عصر خود بود و چون به سّن جوانی رسید
گاه شدند همسر عزیز مصر را به خاطر مراوده با غالمش مورد مالمت قراردادند. ، زنان دربار که از این ماجرا آ

ای مهیا نمود و پس از غذا آنها را دعوت نموده و برایشان سفره، مصر رسید وقتی این خبر به گوش همسر عزیز
را ببرند. در دستور داد که ترنج بیاورند و میان میهمانان تقسیم کنند. سپس به دست هریک کاردی داد تا پوست آن

وه زرگ جلرا دیدند آنقدر در نظرشان ب)ع( آنان درآید. وقتی یوسف  هدر میان)ع( این هنگام دستور داد تا یوسف 
این همان کسی است که مرا بر عشق او مالمت : های خود را بریدند. زلیخا گفتکرد که به جای ترنج دست

)ع( ف یوس، تقاضای مالقات نمودند، رفته با اظهارعشق)ع( پس از این ماجرا زنان مخفیانه نزد یوسف ، کردیدمی
 آنان زد. ههم هدست رد به سین

 ر بیان نام سائلدو روایت د ناسازگاری -5-5
در روایت اول نام ؛ اختالف دارند، دو روایت در ذکر نام سائلی که از حضرت یعقوب)ع( طلب طعام نموده

که خود نشانه  شودیاختالف سبب اضطراب در متن م نیا عنوان شده است.« دمیال»و در روایت دوم « فیوم»او 
 .است تیضعف روا

 متون حدیثی اهل سنتهایی از روایت با هماهنگی بخش-6-5
 هتنها در همین روایت مدهوش گشتن زنان دعوت شد، که در منابع تفسیری و روایی شیعهجالب توجه آن هنکت 

)ع( و بریدن دستانشان به جای ترنج مطرح شده است!  همسر عزیز مصر در هنگام تماشای زیبایی یوسفتوسط 
در تفاسیر اهل سنت روایات متعددی در این باره نقل شده که  اما، در تورات نیز هیچ گزارشی در این باره نیامده

، 1404، سیوطی/ 119ص، 12ج، 1412، )طبری سیوطی است« درالمنثورال»طبری و « البیانجامع»منشأ آن 
رسد و از آنجا که مطالب ابن منذر و مجاهد می، روایاتی که در نهایت به تابعانی چون ابوالشیخ .(16ص، 4ج

حجیت ندارد و قابل استناد ، یات اهل سنت سخن معصوم )ع( نبوده و صرفا سخنان تابعان استمذکور در روا
قرآن و مطابق با اخبار و روایات اهل سنت است که به ظاهر این قسمت از روایت نیز مخالف با  رو،ازاین؛ نیست

 حضرت یوسف )ع( پرداخته است. هشرح ابعاد پنهان قص



 

  
 
 

  83/ داود اسماعیلی )ع( وسفی)ع( به فراق  عقوبیناظر به سبب ابتالء حضرت  یر یتفس اتیروا ینقد و بررس

 گیرینتیجه
های انجام گرفته در سند و محتوای دو روایت منقول پیرامون سبب ابتالء حضرت یعقوب )ع( بررسیبا توجه به  

 : توان گفتمی، به فراق یوسف )ع(
از نظر « الشرایععلل»از نظر سند ضعیف بوده و روایت شیخ صدوق در « محاسن» روایت برقی در کتاب .1

 محتوا مخدوش است.
تهم را م)ع( سو یعقوب زیرا از یک، دیثی از جهات مختلف قابل نقد استروایت دوم براساس قواعد فقه الح  .2

از مخَلصین به شمار آمده که شیطان تسلطی بر ایشان )ع( که براساس آیات قرآن یعقوب به غفلت نموده درحالی
 ولیت عمل هرئکه قرآن مسدرحالی؛ گیر فرزندان وی نیز شدهدامن )ع( یعقوب یکوتاهمجازات  ندارد. و از سویی 

 داند.کسی را بر عهده خود او می
خواب خود را برای برادران ، رغم عهدی که با پدر داشتعلی)ع( که یوسف  است آمده در روایت دوم چنین .3

 ترسیم نموده سازگار نیست.)ع( بازگو نمود حال آنکه این رفتار با شخصیتی که قرآن از یوسف 
زیرا براساس قرآن کاروانیان ، آیات قرآن مخالف است ظاهر سازگار و باآنچه در روایت آمده با گزارش تورات  .4

 این برادران یوسف براساس روایت توراتاما ، او را پنهان نموده و در مصر فروختند)ع( پس از پیداکردن یوسف 
 بودند که او را به بهایی اندک فروختند.)ع( 

 و تعارض مضمون آنها با یکدیگر اشاره نمود.توان به اضطراب متن حدیث آنچه گفته شد می افزون بر .5
را نشانه رفته تا اشتباهات خود را موّجه و  )ع(شده که عصمت انبیاء اینگونه منقوالت توسط کسانی جعل .6

 پذیرفتنی جلوه دهند. 
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